תמציות פרחי אוסטרליה
ע' ,בת  ,45מטפלת בנאמנות בכל בני המשפחה ,באבא חולה ,בהורים קשישים וחולים
מאד ,עובדת משרה מלאה ,נתונה למניפולציות של הסובבים אותה .היא הגיעה אליי
תשושה מהעומס על חייה ,עצובה ומודאגת מהמוות ועם מחשבות מלאות פחד לגבי
העתיד .תמציות הפרחים סייעו לה להתאזן ולעמוד במטלות של חיי היומיום .השקט,
הרוגע ,היעילות בעבודה ,הביטחון ,יכולת הריכוז והתפקוד חזרו ואף השתפרו.
לפני כ 11-שנים טיילתי בפאריס ,וכהרגלי כשאני נמצאת בחו"ל ,נכנסתי לבתי מרקחת הומאופטיים
ולחנויות טבע להתעדכן במוצרים מקומיים ,תוספי מזון ,צמחי מרפא ,מוצרי בריאות וספרים.
אני תמיד לומדת דברים חדשים וגם הפעם ,באחת החנויות נתקלתי במשהו חדש לגמרי עבורי :תמציות
אנרגטיות של פרחי אוסטרליה.
קראתי בסקרנות את המידע שהיה שם לגבי התמציות ומיד נשביתי בקסמם ...זה לא היה קשה ,היות ויש
לי היכרות ארוכת שנים ,מוצלחת ויעילה עם פרחי באך .כך קניתי מספר תמציות והחלטתי לנסות .מאז ,הן
אצלי בשימוש יומיומי לעצמי ,משפחתי ,חברים ומטופלים ואני מודה על קיומם.
מה הן תמציות פרחים?
תמציות פרחים אינן תרופות ,אך יש להן השפעה על הגוף והרגשות.
הן מופקות ע"י הוצאת התדרים המרפאים של החלק הכי מפותח בצמח-הפרח שלו ושמירתם .הן עובדות
ברמה הרגשית ,מאזנות תחושות ,רגשות שליליים ודפוסי התנהגות המוחזקים בתת-מודע.
כיצד מפיקים את תמציות הפרחים?
הפרחים גדלים בתנאים גיאוגרפיים ותנאי אקלים האידיאליים להם ,ללא התערבותו של האדם ,באזורים
ללא זיהום אוויר או מים ,נקטפים ללא מגע ישיר ,בעונה וביום מסוים .הם מושרים בקערות קווארץ עם מי
מעינות למשך מספר שעות תחת שמש ישירה.
הפרחים משאירים את חותמם האנרגטי ואז הם מוצאים מן המים ,שוב ללא מגע ,בעזרת עלה מאותו צמח.
מי הפרחים שהתקבלו מהולים בכמות זהה של ברנדי אוסטרלי (או אירופאי עבור פרחי באך) .תערובת זו
נקראת טינקטורת אם העוברת מספר תהליכים נוספים עד שמתקבל הריכוז הטיפולי.
שיטת הפקה זו הומצאה ע"י ד"ר באך באנגליה בשנות ה 31-של המאה הקודמת ולפיה מופקות התמציות
האוסטרליות ובעוד מספר מקומות בעולם (אלסקה ,הימלאיה וכו').
כיצד עובדות התמציות?
קונספט הריפוי לפי הרופאים הגדולים בהיסטוריה (היפוקרטס ,פאראצלסוס ,האנמן ,באך ,סטיינר) הוא
פשוט :בריאות טובה הינה תוצאה של איזון והרמוניה מנטלית ורגשית.נמצא שכאשר מרפאים את חוסר
האיזון הרגשי ,המחלה הפיזית נעלמת" .מחלה" היא "מה-חלה" כלומר מה התחיל לקרות אצלך בגוף
כביטוי גופני לחוסר איזון רגשי" .הראש"-המחשבות ,החלק המנטלי והגוף הפיזי הולכים בעקבות הרגשות.
מחלה גופנית היא סימן לכך שמשהו רגשי מתרחש כבר זמן מה בגוף .אין לפחד מזה אלא להביא לידי
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איזון .הפן החיובי של זה הוא שהגוף מאותת שאתה לא הולך במסלול החיובי של היעוד שלך ,שלא פעלת
לפי האינטואיציה שלך.
תמציות הפרחים נותנות לנו את הרגישות ,העוצמה והכוח ,האומץ להקשיב ולפעול בהתאם לאינטואיציה,
המטרות והחלומות שלנו .הן מקדמות את האספקטים החיוביים שנמצאים אצלנו עמוק בפנים ובכך
ההפעלה שלהם עוזרת לנו לשחרר פחד ולהחליפו באומץ ,כעס באהבה,חוסר ביטחון בביטחון עצמי.
התמציות מקרבות אותנו יותר אל עצמנו לכן מביאות לנו שקט ושלווה ומקלות על הכאב והסבל .הן
מרפאות לא ע"י תקיפת המחלה אלא ע"י הצפת הגוף שלנו בויברציות (תדרים) מדהימות באיכויות גבוהות
ובנוכחותם המחלה נמסה כקרח ביום חמסין.
ד"ר ר' גרבר מסביר באופן מדעי ופיזיולוגי את פעילות התמציות :כאשר תמצית נבלעת בפה או נספגת דרך
העור ,זה נכנס לזרם הדם ,עובר בין מערכת הדם למערכת העצבים ,שם זורם זרם אלקטרומגנטי שנוצר
ע"י הקוטביות בין שתי המערכות .התמציות זורמות ישר לתוך המרידיאנים האנרגטיים שהם מכניזם קיומי
המקשר בין הגוף הפיזי לחלקיקים האנרגטיים שלו .מהמרידיאנים התמציות זורמות לצ'קרות שמתפקדות
כמו מזרקות אנרגיה ,מגבירות את הפעילות ומחזירות למרידיאנים ושוב לגוף הפיזי .הגברה זו מגדילה את
כוח החיות של הגוף והתמציות מגיעות לחלקים הבלתי מאוזנים שלו .מבנים דמוי קריסטלים של קווארץ
שנמצאים בתוך הגוף הפיזי (סיליקה) כמו אלה שבדם ,שיער ,ציפורניים  -מגבירים ומעבירים את אנרגית
הריפוי של התמציות למקום המתאים ביותר ולתדר המתאים.

ממתי משתמשים בתמציות פרחים?
תמציות פרחים היו בשימוש במצרים העתיקה ,הודו ,אסיה,אירופה,דרום אמריקה משחר ההיסטוריה .דר"
באך מצא מחדש והפיץ בעולם החל משנות ה 31של המאה הקודמת את מערכת הריפוי הזו .הוא גילה 38
תמציות המופקות מפרחים אירופיים .יאן וויט באוסטרליה למד מהאבוריג'ינים וחקר בכל אוסטרליה וגילה
עד כה  69תמציות ייחודיות .פרחי אוסטרליה הם צמחים עתיקים יותר בעולם ,גדלים בטבע באדמה
ובתנאים אופטימליים ללא זיהום ,לכן התמציות בעלות השפעה מהירה יותר ועמוקה יותר מפרחי אירופה.
לפי שיטה זו פותחו גם תמציות מפרחי הימלאיה ,אלסקה ,קליפורניה.
למי מותר לקחת תמציות פרחים?
תמציות הפרחים הן טבעיות לגמרי ,ללא תופעות לוואי או אינטראקציה עם תרופות ,ולכן הן לא מפריעות
לפעילות תרופה קונבנציונלית .השימוש בתמציות יעיל בתינוקות ,ילדים ומבוגרים כאחד.
לא ידוע על ריאקציה או אלרגיה לתמציות אנרגיה של פרחים!
תוך כמה זמן יש לצפות לתוצאות?
כל אחד מאיתנו הוא אישיות ייחודית לכן גם פרק הזמן שכל אחד מרגיש את השינוי הוא אינדיבידואלי.
בדרך כלל ילדים ירגישו מהר יותר.
בקבוקון המכיל  31מ"ל פורמולה מתאים לחודש ימים ,וכשמגיעים לשליש  -יש לדווח על השינויים שחלו
כדי להתאים המשך טיפול.
האם יש מגבלות תזונה?
אין מגבלות כאלה! מותר להשתמש בכל תבלין ולאכול כרגיל.
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איך לוקחים?
פרחי באך לוקחים  4טיפות מתחת ללשון  4פעמים ביום.
פרחי אוסטרליה או פורמולה שמורכבת משני סוגי התמציות  7טיפות מתחת ללשון  2פעמים ביום.
אני עשויה לשנות את המינון לפי צרכי המטופל.
רצוי לקחת את התמציות לפני או אחרי האוכל כשהפה נקי מפירורים.
למה זה טוב?
תמציות הפרחים מטפלים במגוון רחב של נושאים כמו תקשורת ,קשיי למידה ,פוריות ,פחדים וחרדות
שונות ,הרגשת בדידות ,ביקורתיות ,הרגשת תקיעות בחיים ,עצב ויגון ,דיכאון ,חוסר ביטחון עצמי ,קשיי
החלטה,קשיי התמודדות במצבים שונים של החיים.
מניסיוני האישי פורמולה המורכבת מתמציות אוסטרליות ובאך יחד עובדת באופן יעיל ביותר
עדויות מטופלים
ת' ,בת  ,31פקידת בנק ,התקשתה להיקלט להריון .מאחר ולא נמצאה בעיה פיזית פנתה אליי ולעזרה.
עשינו  2-3טיפולים והיא קיבלה ממני פורמולה שהרכבתי למענה מפרחי באך ואוסטרליה .היום היא אמא
מאושרת.
ד' ,בן  ,11בעל דימוי עצמי נמוך ,פרפקציוניסט ,לא מקובל חברתית בכיתה ,כועס ומתוסכל ,טופל בתמציות
מספר חודשים (פורמולה אחת תקפה לחודש) ומצבו השתפר מאד :החל ללכת לחוגים ולהיפתח לחברים
חדשים ,הביטחון העצמי שלו עלה ,הכעס שכך והוקל לו בחיים והוא הפך לילד הרבה יותר שמח.
י' ,בת  ,34הרגישה תקועה בחיים ,היא נפרדה מחבר ולא הצליחה למצוא בן זוג מתאים מאז ,הלחץ מצד
המשפחה לא הרפה ,לא הייתה מרוצה בעבודה לא מקצועית ולא כלכלית ולא מצא דרך לצאת מכל זה .גם
מהבחינה הפיזית החלו בעיות עיכול שהלכו והתגברו .עשינו מספר טיפולים כשהתמציות ברקע .היא החלה
עבודה חדשה ,החלה לצאת לפגישות ,והעיכול שלה השתפר מאד.
ר' ,בן  ,56הסתובב חודשים בתחושה שהוא חולה במחלה אנושה שממנה לא יבריא היות והופיעו כאבים
מוזרים שונים והרופאים לא מצאו פתרון .התמציות החזירו לו את החיוך והביטחון שגם אם מופיע כאב
כלשהו זו אינה מחלה סופנית ויש פתרונות.

אם גם אתם מרגישים "תקועים" בחייכם  -אין צורך להמשיך לסבול  -אפשר למצוא פתרונות!
פנו אליי בהקדם ,ובעזרת טיפול מתאים ואולי גם עם תמציות
הפרחים  -אוכל לסייע גם לכם!

כאן בשבילכם ,רונית.
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