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 (רפואת על)מדיסין  -מטה
 

 .אבל אני כל כך מלא ספק שאני לא בטוח גם בזה, כסקפטי עצמיאני אוהב לחשוב על 
 

 הרב ייום אחד יושב על יד, מצאתי את עצמי בבית הכנסת המקומי. הנה דוגמה שלמה לכך
שמעתי שכל פעם שהאיש הזה בא לעירי  .שראלמרפא המבקר מטבריה שבי, עופר אלפסי

מן אור הרפואה של האין סוף ברוך  ליהנותלהם ששמצפים לתור  אנשיםיש תור ארוך של 
 .הוא שרב אלפסי מעביר לכל מטופל

 
 ".לא יתכן, לא: "שלי אמר יהרציונאלהצד ". סבבא: "הצד המאמין שלי אמר

 
. ות כמה אמיתי היה העסק שלו ממשלכן עשיתי מחקר קצר לרא. רציתי להגיע לעומק העניין

ושבח מרופאים , יש לו מכתבי המלצה מרבנים לא קיצוניים. מוחלטת הצלחההוא עבר ב
, או מכאבים, מאנשים שסבלו שנים, מהלב מכתביםמעל זה יש עשרות . ניםכירופרקטיקו

 .אי פוריות ומחלות א
 

אחד . ומצאתי אותה, שיתורציתי חוויה אי ,אפשר לכתוב כל דבר שרוצים באתר, בכל זאת
ושבו  ,ברפואה שהיה לו למשך שנים ספציפיהחברים הטובים שלי הלך לרב אלפסי במקרה 

 .נעלם בביקור אחד אצל הרב אלפסי ולא חזר מאז? והתוצאה. הרופאים הרימו ידיים
 

 .משרד ביתי של המארח שלו בתורנהייל/פגשתי את הרב אלפסי בבית
 

אבל אתה  — אטומי, קינטי, חשמלי, מייכ, אור, חום—תפיזיואני יודע על אנרגיות : אג
 ?מה זאת בדיוק. עובד באנרגיה רוחנית

 
אנחנו קודם כל צריכים להבין את המושג של נתינה , להבין אנרגיה רוחנית :אע

מישהו יכול להיות , למשל. יש כאלה שהם נותנים ויש אחרים שהם לוקחים. [נטילה]היחולק
הבורא . להתחלק עם אחרים, זכות לתתהאבל אין לו את , און בתורהאפילו ג, חכם ומלומד

 .יםו הם אין סופיתחסדו ודאג, הוא נותן
 

ו נאנח, אם אנחנו רוצים להגיע לרוחניות אמיתית. ההגדרה שלי של רוחניות היא נתינה
גישה לאנרגיה אז יהיה לנו , לחסד  השם בהגיענו. אנשים שנותנים בעצמנוצריכים להיות 

 .כך אני עובד באנרגיה רוחנית. יר אותה לאחריםבעהמרפא שלו ונוכל לה
 

 ?אנרגיה הזאתל יג גישהלהשמה נחוץ כדי : אג
 

ם לא ולאיש אנוכי לע. זוב את האגו לגמריחייבים לע. היש ב זה ביטולוהדבר הכי חש :עא
או היא כך כמה שהוא ,העצמי שלו  כמה שמישהו מבטל את האני. פא רוחנייכול להיות מר

אדם שבו הביטול הכי גדול הוא המרפא הכי ה . היות מוצלח בדרך זה של רפואהה ל/יכול
 .גדול

 
 ?הזאת של ביטול הרמהאיך משיגים את : אג

 



זה מה שאנחנו קוראים . שהיא תותאם עם ערכי התורה—ותיצריכים לעבוד על האיש: עא 
יותר , יותר יםיכולים להגיע להיות טובאבל אנחנו , תורה בלי מידות זה כלום". תהמידותיקון "

 .מוכן לקבל, אז אנחנו יכולים להיות כלי–יותר לאין סוף  יםקרוב, יםרוטה
 

 ?שאפשר ללמוד או כישרון שנולדים איתו מיומנותא יג באנרגיה הנהאם הילי :אג
 

למדתי הרבה קבלה . תאלוקיגורם של מתנה  בהחלטיש . תלענוזה לא כל כך פשוט : עא
אבל לא דמיינתי שאהיה מרפא עד שקיבלתי גילוי מאד חזק , ברצינותועבדתי על עצמי מאד 

להעביר , מאז יכולתי לגשת לאנרגיה שמימית. שנה 16ביום כיפור לפני  ,ונליטרנספורמציו
אפילו מצבים מאד רציניים וממאירים שאחרים , לרפא כל מיני מצביםואותה לאחרים 

 . ם באנרגיה לא יכולים לעזור בהםמרפאיה
 

ג ניכול ללמד את הדברים הבסיסיים של הילי הממוצעכן אפשרי שהאיש זה , צד שנימ
להילה של  סלהתייחאפשר  עם המשמעת הנכונה. קצת יעילים בכך היותלבאנרגיה ו

בים צודרך זו לרפא מחלות זעירות יותר כמו דלקות ומ, אנרגטי-או לשדה הביו, המטופל
התחברתי עם רופא רוסי ולימדנו קורס הכשרה ברמת מכללה , לפני זמן קצר. במפרקים

 .ברפואה באנרגיה
 

 ?ג באנרגיהנמה הם חושבים על הילי ?מה בקשר לרופאים: אג
 
 האחרוןרק בזמן [ ג באנרגיהנלהילי]אין בו מקום —של הרופאים הסטנדרטילפי המודל  :עא

אבל הם ,שרות שרפואה היא לא רק מדע חומריאפשר למצוא רופאים שהם פתוחים לאפ
 .נדירים ןיעדי

 
 ,ג באנרגיהנמחקרים אמיתיים על הילי 66 פרסםרפואה  ביטאון, באוקטובר האחרון: אג

ומגע רפואי ממש פועלים לזרז  רייקיכמו , והם הסיקו שטיפולים שמשמשים בשדה הביו
 .או תרופות תבויצג ולהפחית כאבים מעל ומעבר מה שאפשר להגיע אליו עם פלנהילי

 
צורות אלה של רפואה באנרגיה הם פועלים אבל לא לממדים שאני רואה במטופלים : עא
. מאות מן המטופלים שלי מבורכים בהיעלמות גמורה וספונטנית של גידולים, למשל. שלי

, לאולקוסמאסטמה : מחלות שונות 50ותר מהפרוטוקול הטיפולי שלי מטפל בהצלחה בי
 .ומבעיות פרוסטאטה למחלת פרקינסון

 
קדוש ברוך הוא שמבדיל בין השיטה שלי מהמלאכים ובסופו של דבר , זאת העזרה מצדיקים

אליו גישה היא כל כך עזה שאנשים  יהרוחנית שיש ל יתרפואה הרגינהא. לשיטות שלהם
 עלהיפגעצמי הייתי עלול באני . מן העודף של האנרגיה עלהיפגשהם בסביבת הטיפול יכולים 

 .ן ואמירת תהיליםטלית קט, מזוזות, תיים של תפיליןללא הגורמים ההגנ
 

 ?המטופל שלאבל מה בקשר להכנות , הסברת את ההכנות שהמטפל חייב לעשות: אג
 

פל לא אני יכול להעביר את האנרגיה אבל אם המטו. ג באנרגיה היא דו סטריתנהילי :עא
הדבר העיקרי הוא שהמטופל צריך לרצות להתרפא ולהאמין . ג לא יבואנההילי, מוכן לקבל

לי כאשר זוג שלא יוכלו להביא ילדים באו אליו אאני זוכר מקרה אצל הבבה ס. שיכול להירפא
כאשר . ולשתות ממנו ולמרוח קצת על הבטן, והוא אמר להם לקחת בקבוק מים שהוא בירך



עצם הרעיון של הליכה לאיזה רב עבור בקבוק מים  הבעל לגלג על, הדלתהם יצאו את 
 .כל המומחים הגדולים אין מושג מה לעשותלכאשר 

 
להם לחזור וביקש שיחזירו את המים מפני שברור שהם  קרא, ששמע את הזה,הבבה סלי

 .לא האמינו ולכן זה לא יעבוד
 

העובדה היא ". ויהיה טובחשוב טוב : "נראה שיש הרבה אמת לאמירה הישנה: אג
זיקה קוונטית ישהמושג של תודעה שיוצרת מציאות מתחילה להיות מגמה חדשה בפ

של פרופסור אמית " הרופא הקווטום"התוצאות מכילות ספרים כמו . ורפואה מודרנית
 .וומיסגו
 

. אחד הרעיונות כאן הוא שכל דבר הוא מקושר או מעורב בכל דבר אחר בצורה מורכבת
במשך ההיסטוריה של  םהאירועישתמיד מקשר את כל ה קוונטית מצאו שמ זיקהיבפ

ינים שהוא מתווך בין מבכל מקום שמא ידינאמהוא חצי מציאות ". השדה"היקום הוא 
. והעולם הפיזי שאנו גרים בו" י ניתנת לחלוקה מעבר למקום וזמןתשלימות בל"

זית ימקשרים הנוכחות הפברפואה יש לנו מושגים כמו הילות ושדות ביו ש, האבהשוו
 .שלנו עם השדה

 
 ?ג באנרגיה שלךנלהילי סמתייחאיך כל זה 

 
של המדענים של פיזיקה והשדות הביו של מרפאים באנרגיה הם  ותהשדות הקוונטי :עא

הפרדיגמה החדשה במדע הוא דומה בהחלט למה  .והנפש בצד שני, גילויי אלוקות בצד אחד
 .ך אלפי שניםמששלימדו אותנו בתורה ובקבלה ב

 
כלום בהשוואה של האין סוף  להגיע אליו דרך שדות אנרגיה הם אבל האין סוף שאפשר

 .האור אין סוף שאליו אני מקשר את המטפלים שלי במשך הטיפול, האמיתי
 

חלש לא נ" השדה"הוא שמדע שעובר את  תיזיקה הקוונטיאחד העקרונות של הפ: אג
 ?מקביל לזה ברפואה שלך האם יש. גבל בזמןוברו מרחב ולא מובע

 
שבו אני מתרכז על מטופל , ים שלי הוא טיפול מרחוקיאחד הממדים המקצוע: בהחלט: עא

מפני . על התמונה שלו וחשיבה על השם שלו ומצבו הסתכלותתוך כדי , בארץ אחרת
העברתה היא בעלת כוח שווה ומיידי במצב , שהאנרגיה שאני מעביר הוא מרמה יותר גבוהה

 .מו שהוא בקרובהרחוק כ
 

**************** 
 :יש אמירה נפוצה שאומרת. הדמיוןזה נראה עוד מקרה כאשר האמת היא יותר מוזרה מן 

ה זה של הרב רבמק". להבד שות ייאבתיאוריה אין הבדל בין תיאוריה ומציאות אבל במצ"
 .כנראה שאפילו התיאוריה הזאת היא אולי לא נכונה, אלפסי

 
במקור )ההתאמה , היום. והמדע הביאת המשיח הוא התאמת התוראחד הסימנים של 

 .ת יותר ברור באוזנילהזאת מצלצ( הרמוניה
 
 ר אריה "ד

 קנדה-טורונטו 


