
 ?איך הורים יכולים לטפל בילדים
 הקדמה

מגע שלנו, ההורים, מרגיע ביותר את הילדים שלנו. יש לנשמה שלהם צורך ה
להרגיש ולדעת שהם אהובים, מחובקים, בטוחים, שמישהו דואג להם. כל 

התחושות הללו מובילות את הילד לתחושה של שלוות נפש וביטחון. הטיפולים 
כות המוצעים בפרק זה יכולים להעצים את חוויית המגע ולהעביר לילדים אי

מיוחדת בתוספת אנרגיה. כשמדובר בילדים שקשה להם לקבל מגע, או שהם 
אינם בנויים כרגע לישיבה ממושכת בשקט, אני ממליצה לטפל בילד כשהוא ישן. 

הוא ירגיש את הטיפול שלכן בכל מקרה, והשקט הפנימי לא יאחר להראות 
 אותותיו.

ביקום לבין ילדינו. יש כהורים, אנו החוליה המקשרת בין האנרגיה של רפואה 
אנרגיה של רפואה ביכולתנו לרפא את הילדים בצורה המהירה והיעילה ביותר. 

שמה של אמא, המגע של אמא וכדומה.  –עוברת לכולם בעולמנו דרך אמא 
 וכמובן אפשר שגם אבא יעביר טיפולים...

 . הרחבה בפרק "ריפוי ילדים" בספר "אישה" מאת מיכל בוקרתוכלו לקרוא על כך ב
את  , מומלץ לקרוא תחילהargaman.infoבאתר בטיפולי ההילינג המוצעים 

 ההנחיות עד תום ורק אז לטפל. 
 העברת אנרגיה

הנקראת היד ה"נותנת" (גם אם  –האנרגיה של הגוף בנויה כך שיד ימין שלנו 
היא המעבירה אנרגיה מאיתנו והלאה, ויכולה להעניק ריפוי  –האדם שמאלי) 

 לאחרים; היד השמאלית שלנו מקבלת אנרגיה, או "שואבת" אנרגיה. 
ילדים, נדמיין שאנו מעין צינור שדרכו עוברת אנרגיה. לא כשאנו מטפלים ב

נחשוב ולּו לרגע שאנחנו הנותנות את האנרגיה, כי מחשבה כזו יכולה לרוקן 
חיובית. רק נעביר את הריפוי דרכנו -אותנו כליל ולגרום לנו לתחושת עייפות לא

 אל הילד, וכך נגיע לטיפול עוצמתי.
רפואה עבור הילד, נאמר או נלחש את כשאנו רוצות להתחבר לאנרגיה של 

המילים הבאות: "אני מבקשת רפואה עבור... (כאן אומרים את שם הילד) בן ... 
(כאן אומרים את שם אמו של הילד)". לדוגמה, ליאור בן מאיה. גם אם את, 

האמא, מטפלת בו כרגע, משפט זה יכלול את שמך וייאמר על מנת לפתוח את 
 ביקום. הערוץ הקוסמי של רפואה 

אפשר בצורה זו להעביר אנרגיה של רפואה גם לאנשים או ילדים אחרים שאנו 
מכירים ושאינם נמצאים לידינו. מחברים תמיד את האדם לשם אמו, גם אם הוא 

אדם מבוגר שמעולם לא הסתדר עם אמא שלו ולא נראה שהיא יכולה להעביר 
 לו אנרגיה חיובית... זה אחד מחוקי היקום, וזה עובד.

אני חייבת להבהיר, שכל אדם יכול להעביר לילדיו אנרגיה של רפואה. גם אם 
אינכן מרגישות דבר וגם אם אינכן מסוגלות לדמיין, או לראות צבעים, או למדוט. 

זה קורה, האנרגיה כבר עוברת, הטיפול החל. את  –ברגע שחושבים על כך 
החושים. אם תתמידו, התוצאה תוכלו לראות בילדיכן. דעו כי התרגול מחדד את 

 יבוא יום ותוכלו לראות ולחוש את רוב הטיפול שאתן מעבירות. 
 

, בשילוב עם מרכזי מה שהסברתי לעיל על מושתתים כל הטיפולים בפרק זה
 ההשפעה של ריפוי בצבע.האנרגיה בגוף (הצ'קרות) ו
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 טיפים כלליים לפרק זה:

 רוב הטיפולים מתוכננים לזמן של עשר דקות.
 

 ?אם הילד אינו משתף פעולהלעשות מה 
זמן הטיפול המומלץ בספר, ולהתאימו לסבלנות שמגלה אפשר תמיד לקצר את 

 הילד. 
 אפשר להמתין עד שהילד יירדם ואז לטפל בו, מבלי שיהיה מודע לכך. 

אפשר לדמיין שאנו מטפלות בילד, ולבצע באופן מושלם את הטיפול המוצע, אך 
במרחק מהילד. אפשר לעשות זאת אפילו כשהילד שוכב במיטה ואנחנו נמצאות 

 חר, ממש כפי שמַתרגלים רייקי.בחדר א
 

 מה לעשות לאחר שטיפלנו בילד?
אם אתן מרגישות שיש לכן עודף אנרגיה בכפות הידיים, או שהאנרגיה ממשיכה 

אפשר  –לזרום, או שיש לכן עקצוצים בכפות הידיים, תחושות של חום וכדומה 
 להניח את הידיים על הרצפה או על האדמה, ולבקש שכל האנרגיה העודפת

 שנמצאת בגוף שלכן וניתנה לכן לצורך הטיפול תיספג באדמה.
אפשר גם לנצל את האנרגיה הזו ולהניח את הידיים על ילד נוסף בבית, או על 

 םאקטיביים ולמלא אות-טיפול, ובכך להיות פרו ולא ביקשהם מבוגר, גם אם 
 . זה תמיד מומלץ.תה להם בעיה כלשהיישהיבאנרגיה מבלי 

 
 נטילת ידיים

 –כמו טיפול  –לפני כל פעולה אנרגטית  / לשטוף ידיים ומלץ ליטול ידייםמ
ובמיוחד אחריה, שאם לא כן, האנרגיה נשארת בכפות הידיים שלנו. כשאני לא 
נוטלת ידיים לאחר שהעברתי טיפול אנרגטי, זרימת האנרגיה ממשיכה לפעום 
ולעקצץ בכפות ידיי, ויש תחושה שעדיין לא התנתקתי מהמטופל. יש הפסקה 

 . / השטיפה לאחר הנטילה ה של תחושות אלהברור
 ליּבָ הילינג קַ אותיות לצירוף  –תוספת אנרגיה 

, תוך כדי מהשלפני התחלת כל טיפול, התבוננו במשך ארבע דקות בצירוף 
קות. הצירוף הזה מע"ב שמות יחבר אתכן לתדר של רפואה נשימות עמו

 אנרגטית.
ולדמיין שאנו מעבירות אותו בגוף הילד  מהשניתן להשתמש בצירוף האותיות 

 מספר פעמים, מהראש עד כפות הרגליים.
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