
 ברוריה אילני מובילה לאיזון ושמחה \דרך אייפק ריפוי ואיזוןצבעים ומרכזי אנרגיה 

 בלוטה  לא מאוזן? איך לטפל? הילינג, דמיון, נשימה, תנועה, תזונה,קריסטלים. \מאוזן? כמה אחוזים? איזה איבר \מהו הצבע או המרכז החסום

 לבן סגול\כתר  עין שלישית\סגול גרון\כחול ורוד לב \ירוק  סולר-צהוב מין -כתום בסיס אדום צבע 
בסיס עמוד  מיקום

        השדרה 
בין מרכז 

 השורש והטבור
 בגרון .  בבית החזה נמצאת בטבור

 
 מרכז המצח, 

 
 הראש קודקוד

 יסוד
 חוש

 יסוד האדמה
 חוש הריח

 מיםיסוד 
 טעםחוש 

 אשיסוד :
 ראייהחוש:

 אוויר יסוד :
 מגעחוש:

 כחול השמיים
 חוש:   שמיעה 

 : אתר אלמנט
 אינטואיציה

אלמננט :אתר 
 וחלל

תכונות 
מצב ב

 מאוזן

חיוניות ועצמה 
יציבות 

החלטיות, 
אומץ  תשוקה
כושר והעזה, 

 מנהיגות ולהט.
 חופשנוכחות. 

 שמחההנאה,
ון, מיניות,  פרי

סיפוק עצמי, 
יצירתיות, 

 עצמיתהגשמה 
עצמאות 

 תכלכלי

שלווה והרמוניה 
יכולת פנימית. 

להכיל ולהתמודד 
קבלת  ו.עצמעם 

 האחר
 ות,אסרטיבי

 ות עצמא

:אהבה, 
אכפתיות, 

מסירות, יכולת 
ריפוי והילינג, 
נתינה וחוסר 

 אנוכיות.

יצירתיות, יכולת 
ביטוי והתבטאות, 
 תקשורת והשראה.

 הגשמת הייעוד
 לאמת  חיבור  

תקשורת  וביטוייה
שלו עצמו ועם 
אחרים בהירה 

 והרמונית.

יכולת שכלית, 
פילוסופית, 

יכולת מחקר 
והמצאה, בהירות 

מחשבתית, 
 מוסריות גבוהה, 

 , תוטיביואיאינט
כולת יצירת י

 האנרגיה להגשמ

בין מימד איחוד 
פיסי למימד רוחני 

והשראה  הארה
חיים הרמוניים 

אהבת ומספקים.
הנשגב האלוקי.  

 אמון ביקום
 ובהנחייתו.

 תחושת מחסור חוסר איזון
 ,רכושנות

פיזית הישרדות 
חוסר בטחון, ,

 קושי בלהעניק,
אלימות, כעס,  

, שתלטנות
קושי בלקבל 

מאובדן חד פ
 מכישלוןשליטה.

 

לא איכפת 
 מהסביבה 

 לא חברותי 
חוסר בטחון 

 לגביי המיניות
 קרירות מינית

 אובדן החיוניות 
 ...התמכרויות
חוסר אמון 

 ביקום

חסך רגשי, פחד 
 מדחייה, 

 אגו לא מאוזן.
 שחצנות,

מניפולטיביות, 
שתלטנות ושימוש 

 .בלתי הוגן בכוח
חסרי סיפוק, 
חוסר הערכה 

 עצמית 

חולשה הפיזית  
היא הקיבעון 

 (אנרגיה מבנית).
כאשר הכחשת 

תשוקת הלב 
 ביחס לעצמך 

 

קושי לדבר בקול 
ה ירם. נטי

 להאשים אחרים 
 , תדתיות קנא

חוסר קביעות 
 .בעבודה
 צרידות

  קשיות בעורף... 
 

הכחשת חשיבה 
מקורית משלך 

י ראש בחלק כאב
הקדמי של 
הגולגולת, 
סינוסיטיס 
דלקות אף 

לרגיות, א
לעייפות שרירי 

קוצר העיניים, 
 ראייה 

שעמום וחוסר 
חוסר . תכלית

חסימה  מודעות
מנטלית שעלולה 
להוביל לדיכאון, 

נדודי שינה 
ובמצבים קיצוניים 

  .קומה ובמוות

 



עצמות,   איברים
שרירים, עמוד 

השדרה, 
ציפורניים, 

שיניים הכליות, 
 דרכי השתן 

 איברי הפינוי 

 דם,לימפה.
 כול, מיצי עי

 המקטע 
 האחרון של 
 המעי הגס,

 כליות,שלפוחית
 השתן, שרירי
 הגוף ואברי 

 .המין

מערכת הנשימה 
מערכת והסרעפת 

הקיבה,  העיכול,
הכבד, הלבלב,

הטחול, כיס 
 המרה, המעי הדק 

לב, מערכת 
הדם, הריאות, 

המערכת 
החיסונית, 

בלוטת התימוס, 
 העור והידיים.

 

גרון, צוואר, מיתרי 
הקול ואברי הקול, 

בלוטת התריס, 
העצבים, האוזניים 

 והשרירים.   

מוח על חלקיו 
השונים. מערכת 

העצבים 
המרכזית, 

הפנים, העיניים, 
 האוזניים והאף.

גרון, צוואר, מיתרי 
הקול ואברי הקול, 

בלוטת התריס, 
              אוזניים העצבים, 

  והשרירים.

 

יותרת הכליה  בלוטות
והפרשת 

 האדרנלין.

 המיןת ובלוט
ערמונית 

 ובלוטת זרע.

, ומערכת לבלב
העצבים 

 הסימפתטית

תימוס (בלוטת 
 המגן)

 

תירואיד (בלוטת 
 התריס)

ותרת המוח י
בלוטת 

 ההיפופיזה

בלוטה: 
 האצטרובל

לזמן קצר  שימוש
 דלקותסרטן,

מחלות דם 
 במצבי דיכאון.

עודף לחץ לא ל
 דם או חרדות.

 היפראקטיביות

לזמן קצר 
מחלות באברי 

מערכת  המין,
 עיכול ,חיסון, 
 . לאחזה,כליות 

עצבניים או ל
  חסרי מנוחה

 לזמן קצר 
מחלות וכאבים 
בקיבה, מעיים 

 חוסר איזון רגשי
לאנשים עם 

הרבה מרץ יכול 
 להביא לתשישות

 תעוקת לב, 
 לחץ מועקה

 חוסר נשימה 
מחלות שקשורות 

 לחזה וללב.

כל מחלות זיהומים 
וכאבים באזור 
 . הגרון והעורף

לא רצוי הרבה 
לאנשים מדוכאים 

 וקרים.

מרכז בקרה 
גבוהה של 

 .מערכת העצבים
לא להשתמש 

הרבה לאנשים 
 שלא מקורקעים

 לבן 

אבחון לפי 
 לושר

להט, חיות , 
 טרנספורמציה

 חשיבה -טלקטנאי דחף אמביציה
 שימת לב לפרטים

מרגיע מקרר  הרמוניה  יציבות
 משכין שלום

מודעות רוחנית 
 אינטואיציה

ייחודיות מעל 
 כולם כוח רוחני

 שביעי ושמיני חלקים מודחקים..חמישי ושישי  נטיות עכשוויתאבחון לושר :בחירת צבע ראשון ושני נטיות ומטרות, שלישי ורביעי  מראים סיטואציה 

 

 

 

 


