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 הכרת תודה
 
 

 

תודה לכם על התשוקה שלכם להיכנס עמוק יותר 

אתם נמצאים בקו הראשון של אופן  לכוח הקונכיות!

 ריפוי שמתעורר כיום )ומתעורר מחדש( על האדמה.

 

ים להחזיק מרחב בקריאת הספר הזה, אתם עוזר

לאנרגיות האלו להעמיק ולהתחזק עבור כל מי 

שאוהב לשחק עם קונכיות. אני מעריכה את התפקיד 

שלכם בהתרחשות הזאת. ואני מודה למישורי בנות 

על האהבה והתמיכה  –המלאכים של הים  –הים 

ם, ריפוי קונכיות כהמתמשכת שלהם. בעזרתם ובעזרת

ש כמו הריפוי יכול להיות נאהב בצורה רחבה ממ

בקריסטלים. זה הזמן שהקונכיות ייקחו מקום של 

 .כבוד בממלכת הקריסטלים
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 מבוא
 
 

מדוע קונכיות בצורת ספירלות קוראות לנו 
להחזיק אותן בידינו, להקשיב להן ולהביא 

 אותן איתנו הביתה?
 

רבים מאיתנו בהו בקונכיות ספירליות, בתהייה איך זה 

דה ההרמונית שלהם, מהופנטים לגור שם בתוך התהו

 כאילו ע"י לחש קסום.

 

ברמה כלשהי ידענו אפילו כילדים שקונכיות ספירליות 

מרימות אותנו. זו הסיבה שאנחנו מביאים אותן 

הביתה. הן מנחמות אותנו. הן ממרכזות אותנו. הן 

 עוזרות לנו להרגיש יותר בבית בתוך עצמנו.

 

ים קונכיות, כאשר אנו הולכים לאורך החוף ומוצא

אנחנו לא עוצרים ומרימים כל קונכייה שאנחנו רואים. 

כשהגלים שוטפים את כפות הרגליים שלנו, אנחנו 

בוחרים בקפידה את הקונכיות שנראות לנו הכי 

מיוחדות, אפילו אם הן שבורות. ואנחנו משאירים את 

השאר מאחור, כך שאחרים יוכלו למצוא אותן ולהנות 

 מהן.
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ת בחופים, חנויות אמנות וחנויות עיצוב, בחנויות מזכרו

שוב  אנחנו רוכשים קונכיות יפות להציג בבית שלנו. 

 אנחנו נמשכים לקונכיות  מסוימות ולא לאחרות.

 

אנחנו אוהבי הקונכיות שומרים 

קונכיות במשך שנים, מסדרים אותם בדיוק 

כך בבתים שלנו, זוכרים בחיבה את 

יה יהנסיבות שבהן הגיעה אלינו קונכ

מסוימת. אנחנו מתקשים להיפרד 

מהקונכיות שלנו ולא מסוגלים להסביר 

 למה.

בהצג ושחק עם אנחנו אוהבים לשחק 

אוהבי קונכיות אחרים. אנחנו נהנים לשתף 

חברים באוצרות הספירלה שלנו בזמן 

שאנחנו אולי חומדים בסתר את האוצרות 

 הספירלה שלהם.

לפעמים אנחנו מרגישים דחף לתת 

לאדם אהוב או לזר. שוב, אנחנו  קונכייה

לא יודעים מדוע נתקפנו פתאום בדחף 

הזה. אנחנו נותנים קונכיות מבלי לדעת 

 למה, בשמחה בליבנו.
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משהו עמוק בהרבה קורה בכל 

התסריטים האלו. כוחות הריפוי של 

הקונכיות הספיראליות עובדים איתנו 

ונגדנו. כשאנחנו אוספים ומחלקים 

לים ומעניקים מתנות קונכיות, אנחנו מקב

 ריפוי קסומות.

קונכיות הן קריסטלים מהים. הן 

נובעות מהמעמקים של האוקיינוס ויכולות 

לחדור לעומקים של הנשמה. הן משקפות 

את הריקוד הספירלי של הגלקסיה שלנו 

בתוך התנועה הספירלית של היקום 

 ההולך ומתרחב שלנו.

 

הן בעצם עצמות של החלזונות שחיים 

כמו בעליונים כך בתחתונים. בתוכם. 

העצמות שלנו נמצאות בפנים; העצמות 

שלהם נמצאות בחוץ. כמו בפנים, כך 

 בחוץ.
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בדיוק כמונו, החלזונות נולדים קטנים 

וכשהם גדלים, העצמות שלהם גדלות 

איתם. בתוך כל מיני הרכיכות, ככל 

שהקונכייה יותר גדולה כך החיה שיצרה 

 אותה היא מבוגרת יותר.

קונכיות הן זעירות ואחרות הן  כמה

גדולות למדי. הקונכייה הספירלית הגדולה 

ס"מ. אבל  91ביותר שנמצאה עד היום היא 

אוהבי קונכיות יודעים שאפילו לקונכיות 

הזעירות ביותר יש נוכחות מספיק גדולה 

 כדי לתפוס את תשומת הלב שלנו.

בתרבויות ילידיות סביב העולם, נעשה 

טכסים וריטואלים. שימוש בקונכיות ב

לבשו אותן, סחרו בהן ונעשה בהן שימוש 

 ע"י שמאנים, כוהנים ואנשי רפואה.

 

שמו אותן על המזבח, גילפו בהן 

והעריצו אותן. כמה נהפכו להיות קרניים 

ונעשה בהן שימוש כדי לקרוא לאנרגיות 

רוחניות. רקדנים מקודשים לבשו קונכיות 



 
 כוח הקונכיות

 
כחלק מהתלבושת הטכסית שלהם. 

יות מסוימים נעשה שימוש בקונכיות בתרבו

ככסף וככלים לחיזוי עתידות. אני מכירה 

כנסייה מתודיסטית בארקנסו שעושה 

 שימוש בקונכיות בטכסי הטבילה שלהם.

אז מה טבעו של הכוח המסתורי שיש 

לקונכיות עלינו? האם זה רק כיוון שהן 

 יפות? או שקורה שם משהו עמוק יותר.

ודות הספר הזה חושף כמה מהס

שאוצרות הקונכיות. זהו ידע עתיק ומקודש 

וחוכמת ריפוי שחיכתה לחזור למודעות 

 המודעת שלנו.

קונכיות מאד מבקשות שיבחינו 

בכוחות הריפוי שלהן. הן כלים מדהימים 

שיכולים להעצים, לחזק ולהעמיק את 

הריפוי שאנו עושים, הריפוי העצמי ומעשי 

 ההעצמה עצמית שלנו באופן מופלא.

 

עבור אלו שעוד לא נחנכו או כוונו ו

לשיטות פורמליות של ריפוי אנרגטי 
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ובריאה משותפת קסומה, הקונכיות יכולות 

לעזור להעיר אתכם לאנרגיות ההעצמה 

ומחכות  הספירליות שרדומות בתוככם

 שייגשו אליהן.

 

קונכיות ספירליות רוצות שנדע שהן 

עושות הרבה יותר ממה שרוב האנשים 

כיות מוכנות להצטרף לממלכה מבינים. קונ

הקריסטלית ולקבל הכרה על יכולות 

 הריפוי הייחודיות שלהן.

ריפוי קריסטלים רכש פופולריות רבה 

בעשורים האחרונים. מטפלים בהילינג 

אנרגטי ורייקי משתמשים בקריסטלים כדי 

לתמוך בעבודת הריפוי שלהם. אוהבי 

קריסטלים בוחרים במודע אילו קריסטלים 

ולשאת איתם על בסיס איכויות ללבוש 

הריפוי הספציפיות של האבנים. הם 

מניחים אבנים על הגוף ויוצרים גרידים של 

קריסטלים עבור הבתים שלהם. הם 

משתמשים בקריסטלים ככלים למדיטציה, 

בוחרים במודע עם אילו אנרגיות להתחבר 
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במישורים הגבוהים ובמישורים הפנימיים 

 העמוקים יותר.

ים להשתמש בקונכיות אנחנו יכול

בדרכים מאד דומות. העברתי יותר מעשר 

שנים בקטלוג האנרגיות הספציפיות 

קונכיות  215והאיכויות המטאפיזיות של 

ספירליות )וממשיכה( לא רק לתקשור 

 אלא גם לריפוי אנרגטי עמוק.

 

בדיוק כשם שאנו עשויים להיעזר 

באמטיסט לתכלית אחת ובאמרלד 

ם לבחור את לאחרת, כך אנו יכולי

הקונכייה הספירלית הנכונה כדי להביא 

דרכה את האנרגיה הספציפית שאותה אנו 

 רוצים.

 

אנו יכולים לעבוד עם קונכיות 

ספירליות כדי לשנות אנרגיות פיזיות 

 התנהגותיות, רגשיות, מנטליות ורוחניות.
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אנו עשויים לבחור בקונכיות  

ספירליות כדי להפעיל דרכי ריפוי 

 נו.חדשות בתוכ

ואנו יכולים לבחור בקונכיות  

ספירליות ככלי חיזוק להרחיב 

מודעות ויכולות ולעזור לנו להשיג 

 מטרות נבחרות.

אנו יכולים לבחור קונכייה כדי לעזור 

לנו להרגיש יותר אהבה. אנו יכולים לבחור 

בקונכייה אחרת כדי לעזור לנו להרגיש 

יותר אמיצים. אנו יכולים לבחור שוב 

 ונה כדי לעזור לנו לסלוח.קונכייה ש

 

כשאנחנו רוצים לחוות יותר מאנרגיה 

כלשהי, יש קונכייה שיכולה לעזור למלא 

אותנו. כאשר אנו רוצים לחוות פחות 

מאנרגיה כלשהי, יש קונכייה שיכולה 

 להקל על העומס.

 



 
 כוח הקונכיות

 
למטרות יותר מורכבות, אנו עשויים 

לבחור שילובים של קונכיות כדי לכוונן את 

 שלנו בדיוק בדרכים הנכונות. האנרגיות

 

 –עם כמה שאני אוהבת קריסטלים 

אנו מוצאת  –ויש לי בית מלא בהם 

שקונכיות הרבה יותר מהירות בשינוי של 

אנרגיות. כן, אני אומרת שקונכיות הן כלי 

ריפוי טובים יותר מקריסטלים! וכמובן 

שאנחנו יכולים לשלב קונכיות עם 

ד יותר קריסטלים כדי לקבל תוצאות עו

טובות. כאשר הקונכיות משולבות עם 

ם קריסטלים, הן משדרגות את הקריסטלי

לביטוי הרוחני הגבוה ביותר של אנרגיות 

 אור.

 

האנרגיות של הקונכיות הספירליות 

מגיעות כדי לעבוד איתנו הרבה יותר 

מאשר בעבר. הן כאן כדי לעזור להעלות 
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אותנו לגבהים חדשים של אהבה, שמחה  

 וחסד.

 

הן זמינות לעזור לנו להחזיק ולעשות 

אינטגרציה לאנרגיות חדשות של כדור 

הארץ שמציפות דרך הגופים שלנו ויוצרות 

הן  את מה שמכונה "תסמיני התעלות".

נלהבות לעזור לנו לעלות מעלה בתנועה 

ספירלית בעצמנו אל רווחה רבה יותר 

ומצבים גבוהים יותר של תודעה בקלות 

 וחסד.

 

ובות הן שאנו לא צריכים והחדשות הט

לפגוע באוקיינוסים עם דיג עודף כדי 

את אנרגיות הריפוי שלהן. יש לחוות 

דרכים אחרות להתחבר עם הקונכיות 

הספירליות מבלי שנצטרך למצוא אותן 

יותר על זה  –בחוף או לאסוף אותן בבית 

 בהמשך.
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אם אתם קוראים את הספר הזה, 

ש. אתם עוזרים להביא משהו באמת מרג

אתם בחרתם להיות חלק מתנועת ריפוי 

חדשה. אני מכבדת וחוגגת את אהבתכם 

לקונכיות. מ ייתן והספר ייקח אתכם עמוק 

יותר לתוך האהבה הזו וייתן לכם דרכים 

חדשות לחוות ולחלוק במתנות של 

הברכות הספירלות המדהימות האלו 

 מהים.
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 1פרק 
 

 ספירלות של קונכיות
 

 ירלי של הבריאההריקוד הספ

ספירלות מסתחררות בחן בכל רחבי 

הבריאה. הן אנרגיית כוח החיים המניע 

שמפיח חיים לכל צורה וכל תנועה. מסיבה 

זו, אני עובדת בעיקר עם קונכיות 

ספירליות. קונכיות צדפה )כמו הצדפות( 

מביאות דרכן סוג ריפוי שונה לגמרי שהוא 

מעבר להיקף של הספר הזה. כך 

, בואו נתמקד בקונכיות שלעכשיו

הספירליות היפות שידועות כרכיכות חד 

קשוה. ולפני שנעשה זה, בואו נתמקד 

 בספירלות באופן כללי.
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כוכבים נוצרים מהתנועה הספירלית 

 77%של חלקיקים תת אטומיים. 

מהגלקסיות המוכרות הן בעלות צורה 

 ספירלית.

ספירלות נמצאות בשפע בממלכת 

פרחים, ענפים  הצומח: עלי כותרת של

ועלים, כולם מארגנים את עצמנו בצורה 

 ספירלית.

הוריקנים וטורנדו יוצרים ספירלות 

 ניקוי עוצמתיות.

ובגופים שלנו אנו מוצאים קונכיות 

בשבלול של האוזן הפנימית, בפיתולים של 

שיער, בסימנים של טביעות האצבע שלנו 

 ובסליל הכפול של הדנ"א המתפתל שלנו.

פירלה נושא רטט תדר כל סוג של ס

שונה וסוג שונה של אנרגיית ריפוי. אנו 

יכולים לרתום את הרטטים הספירליים 

האלו לריפוי, כדי להניע אנרגיות בצורה 

מודעת בתוך הגוף, המיינד, הלב והנשמה 

 שלנו ומחוצה להם.
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קונכיות ספירליות הן תלת מימדיות 

והן טובות במיוחד בשינוי כל אנרגיה 

כנו. אנרגיית הריפוי שלהן גם ספציפית בתו

נכנסת עמוק: קריסטלים ספירליים מהים 

עובדים דרכנו, דרך המים שבגופנו, כל 

הדרך עד החלקים העמוקים ביותר של 

 נשמתנו.

קונכיות ספירליות הן עמידות ובעלות 

קיום יציב. המבנים האנרגטיים בעלי 

הספירלה העולה שלהם מאפשרים לנו 

סודיות שלנו כך לשנות את האנרגיות הי

 שנוכל לחיות חיים מועצמים יותר.

קונכיות ספירליות נבנות ע"י רכיכות 

שחיות בתוכן. החיות האלו זוחלות על 

רצפת האוקיינוס היכן שהן חוות את 

פעימת הלב של האדמה והתנועה 

 המסתחררת של האוקיינוס סביבן.

גלי אוקיינוס ספירליים נוצרים ע"י 

קוד הספירלי המשיכה המגנטית של הרי

של הירחים, פלנטות והכוכבים בתוך 

גלקסית שביל החלב הספירלית שלנו, 
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שהיא רק גלקסיה אחת בתוך קומפלקס 

 .ספירלי גדול יותר של גלקסיות

הקונכיות הספירליות שמצאנו בחוף 

או שאספנו מחנויות מזכרות נושאות את 

התדר של הרטט הספירלי המסוים שהן 

 מייצגות.

הם משמעותיים. ועם התדרים שלהן 

עצמן נושאות, בעצם, רק  זאת הקונכיות

חלק קטן מהאנרגיה הספירלית שזמינה 

לנו לצרכי ריפוי. כשאנחנו לומדים 

להתחבר באופן מלא למתנות שהן 

מציעות, זה אפשרי לגשת לאנרגיה רבה 

 בקונכייה הפיזית. בהרבה מזו שנמצאת

 

 מעבר לחיות העוצמה

ונכיות כמה מאנשים שעובדים עם ק

לריפוי עושים זאת ע"י חיבור לתודעה של 

חיית הים שיצרה את הקונכייה. במילים 

אחרות, הם עובדים עם התודעה של חיית 

 העוצמה )דרך תקפה להביא דרכה ריפוי(.



 
 זאבי ברנס

זו אינה הדרך שבה אני עובדת עם 

קונכיות. במקום זאת, אני מעדיפה 

להתחבר לכוח המקורי העיקרי של 

שת של הספירלות הגיאומטריה המקוד

עצמן, שהתקיים הרבה לפני שהחיות האלו 

התפתחו בכלל. באופן הזה אנו מתחברים 

ישירות לריקוד הספירלי של הבריאה, 

 שהוא המקור של כל החומר וכל החיים.

הכי טוב להתעלם מהתודעה גיליתי ש

החיים ומההתנהגות החייתית של  של בעלי

גיות הרכיכות כיוון שזו עוותה עם הזמן. אנר

הריפוי שאני זיהיתי הן האנרגיות הטהורות 

של הספירלות עצמן, שהן עצמאיות מיצורי 

הים המרתקים שאימצו בשלב מאוחר יותר 

מטריות את המבנים שלהן בשל הגיאו

המקודשות הספירליות שזרמו בהן, דרכן 

 וסביבן באוקיינוס המסתחרר.

 

 הפעלות ספירליות

לפני שלמדתי באופן פורמלי ריפוי 

אנרגטי וקיבלתי הפעלות, חניכות, 
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תשדורות והורדות של ריפוי אנרגטי, ממורי 

הילינג בעל שם עולמי ומאסטר שמאנים, 

עברתי הפעלה ספונטאנית וכיוונון למשהו 

 –עוצמתי אף יותר: צורת אנרגיה ספירלית 

 –מה שאני מכנה רייקי של קונכיות 

 שריפאה אותי והפכה אותי למרפאה.

נונים וכיו וי קיבלתיבאופן בלתי צפ

בזמן שהתפלאתי  1997ספירליים רבים ב 

עם  לאם המבורכת )הבתולה מריה(

שרשרת תפילה פלסטית זוהרת בחושך 

שבורכה במדגיוגור. ברגע של תפילת 

ייאוש, צללתי למסע ספירלי מהפנט לתוך 

הלב של הייקום )הלב של הכל, מקום בו 

 קיבלתי ניסים של ריפוי.

שלמים, ללא  במשך שלושה ימים

סמים, הייתי במצב תודעה שונה, דמוי 

טרנס, ללא יכולת לנוע, בו זמנית ראיתי 

את עצמי מסתחררת פנימה דרך הדנא 

שלי עצמי לתוך המיקרוקוסמוס של חלל 

תת אטומי ומסתחררת החוצה דרך 
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המיקרוקוסמוס של גלקסיות לתוך הליבה 

 המסתחררת של היקום.

ם שלי זה היה כאילו הצרכים הפיזיי

היו על הולד: אני לא אכלתי או שתיתי או 

אפילו הצטרכתי ללכת לשירותים בזמן 

לריקוד -ועברתי הפעלה  –שהייתי עדה 

הקוסמי הספירלי של הבריאה שהוא 

התנועה המקודשת שדרכה כולנו משתנים, 

 גדלים ומתפתחים.

כתוצאה מהחוויה הזאת, גיליתי 

שיכלתי להעתיק ולהדביק מבחינה 

את ההפעלות הספירליות,  אנרגטית

שקיבלתי, כדי להפעיל באופן מלא אחרים 

לכוחות העמוקים יותר של כל כוח ריפוי 

 ספירלי ספציפי.

במשך תהליך ההפעלה בן שלושת 

הימים שעברתי, נמשכתי דרך ספירלות 

זהובות שונות של אור, כולן נבדלות זו מזו 

בגודל וצורה: כמה היו ארוכות ודקות, כמה 

מחודדות, ות ורחבות, כמה היו היו קצר
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אחרות היו מעוגלות ונפוחות, כמה נטו 

 אלכסונית לצד זה או לצד האחר.

עדיין לא הבנתי שספירלות האור 

הזהובות היו הספירלות הטהורות 

שנמצאות בהיכלות הפנימיים של 

ו שנים רבות כדי שאעשה שהקונכיות. נדר

את החיבור הזה. ההבנה שזה המפתח 

לו כדי לשתף באופן טוב  שאני נזקקתי

יותר את האנרגיות משנות החיים כך שגם 

 הם יוכלו להיות מועצמים.

קונכיות ספירליות החלו להגיע אלי, 

לעיתים בחלום, סיפרו לי על האנרגיות 

המעצימות הספציפיות שהן מגלמות כמה 

מהמסרים שהגיעו נמצאים בעמודים 

הבאים; השאר כלולים במדריך הלא 

 ריפוי בקונכיות.מקוצר שלי ל

 ריפוי עמוק

בעת שאנו משנים את הספירלות 

שלנו, אנחנו משנים את החיים שלנו. 

במשך העלייה הספירלית בת שלושת 
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הימים שלי לתוך הלב של היקום 

המסתחרר, הראו לי שכל הספירלות של 

הבריאה כבר קיימות בתוך כל אחד 

מאיתנו. אבל לעיתים קרובות הן 

עות כתוצאה מדרמה, מסתבכות זו בזו ונפג

טראומות וגורמים סביבתיים אחרים. וכך, 

אנחנו לא לגמרי מסוגלים לגשת לאנרגיות 

 שלהן.

במשך שלושת הימים הקסומים האלו, 

כשחשתי את עצמי מסתחררת ונעה דרך 

ספירלות אור זהובות רבות, הספירלות 

 הפנימיות שלי נפרמו והתרחבו.

בעת שזה התחרש, התודעה שלי 

גם היא. זה היה כאילו ידעתי את התרחבה 

כל הסודות של הייקום, דרך תרבויות 

 ושפות רבות.

כאשר התעוררתי מהמסע הספירלי 

הזה, הכאב שלי מפיברומיאלגיה חמורה 

נעלם! הדיכאון הקשה שלי השתחרר. 

והפחד האינטנסיבי והמציף שלי הוחלף 

 בסוג חדש של שלווה פנימית ורווחה.
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ת ברגעים שהובילו להתעלו

הספירלית שלי, התפללתי לעזרה אלוהית 

לעצור את ההתנהגות המתמכרת, ענישה 

עצמית ע"י חיתוך, הרגל שפיתחתי כדי 

להקל על הלחץ כאשר לא ידעתי איך עוד 

 להתמודד.

אני עמדתי בפני מאבק משמורת 

אפשרי לגבי ביתי בת החמש והייתי חייבת 

לחתוך את עצמי כדי לשמור עליה. הרמתי 

ר: שרשרת תפילה פלסטית מתנה מחב

זוהרת בחושך ממדיוגוריה )אתר עליה 

הרצגובינה שמפורסם -לרגל בבוסניה 

בהופעות של האם המבורכת( והתחלתי 

להגיד את תפילת הייל מרי. לא הייתי 

קתולית אבל הכרתי את התפילה מהזמנים 

שלימדתי בבית ספר קתולי. הנחתי שמריה 

 הימא טובה ושהיא עשויתה באמת איהי

 לעזור לי.

לאחר שרקדתי במשך שלושה ימים 

בספירלות המוזהבות, לא חתכתי יותר 
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לעולם. במילים אחרות, הספירלות ריפאו 

 אותי.

למדתי לאמץ את המסתורין של 

אני לא לגמרי מבינה במיינד  –הספירלות 

המודע שלי איך או למה הן הגיעו אלי או 

איך התרחש הריפוי הספונטני הזה. אני 

 שזה קרה בעזרת חסד אלוהי.מאמינה 

אסירת תודה על הריפוי שקיבלתי, 

רציתי לשעתק אותו כך שאני אוכל לעזור 

לאחרים להתרפא. בסופו של דבר גיליתי 

באמצעות בהייה בפתח של קונכיות 

ספירליות, יכולתי להתחבר מחדש אל 

הריקוד הספירלי של האנרגיות שריפאו 

 אותי.

לית הגעתי להבנה שכל קונכייה ספיר

נושאת איתה את תדר ההילינג הייחודי לה 

ושאנו יכולים לרתום את רטטי התדר האלו 

 כדי לשנות את האנרגיות האישיות שלנו.

וכך הקונכיות הספירליות החלו 

להגיע אלי, בצורה פיזית ובחלום, משתפות 
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באנרגיות ובחוכמת הריפוי שלהן בדרכים 

 מודעות כדי שאוכל לחלוק אותה איתכם.

הקונכייה לחסד" אמרה קונכיית "אני 

החסד. "אני הקונכייה לסליחה", אמרה 

קונכיית הסליחה. וכן הלאה. קונכיות 

 ממשיכות להגיע אלי באופן הזה.

הן לימדו אותי איך לרתום את 

האנרגיות הספירליות שלהן לריפוי 

החלקים העמוקים ביותר של עצמי. הן 

לימדו אותי איך לנקות ולשנות מחשבות, 

ות ואנרגיות לא רצויות שתקעו אותי. אמונ

והן לימדו אותי איך להתחבר לאנרגיות 

חדשות, מעצימות יותר, כדי לתמוך בגוף, 

 במיינד, בלב ובנשמה.

אני מלמדת ריפוי קונכיות כבר עשר 

שנים וחוויתי והייתי עדה להתרחשות של 

 ריפוי עמוק דרך הספירלות שלהן.

כמה מהריפויים יוצאי הדופן ביותר 

 שדווחו לי ע"י תלמידיי כללו:

 גידולים שהתמוססו. 
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 כתמי גיל שנעלמו. 

 התיישרות ספונטנית של עצמות. 

נפיחות וכאב שהשתחררו מיידית  

 במקרים של נקע או פציעה במפרק.

 הקלה בכאב כרוני. 

דלקת אוזניים, סינוסים או גרון  

 שעות. 24שנעלמו בתוך 

דיכאון שנעלם אחרי ששנים של  

 מש עזרו.טיפולים לא מ

שיפור משמעותי ביכולות  

 אינטואיטיביות.

יכולות משחק הגיעו לפתע לרמות  

 חדשות.

 שינויים התנהגותיים רצויים. 

 התמכרויות השתחררו. 

 בהירות חדשה לגבי התכלית. 
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 התרחבות של שמחת החיים. 

 ערך עצמי משופר. 

 מערכות יחסים שמחות יותר. 

 יותר תקשורת עם אחרים. 

יותר ושביעות שלווה פנימית רבה  

 רצון מתמשכת.

קונכיות ספירליות ממשיכות להפתיע  

אותי במהירות, הקלות והיעילות 
שלהן. כיף לשחק איתן וכיף לרפא 
בעזרתן. העבודה איתן היא תמיד 

עליזה והתהליך הוא תמיד מרומם!

 2פרק 
 

 מסתחררים מעלה

 
 

ספירלות של קונכיות הן, 

תמיד, כלי הריפוי האהוב עלי. 

ך הטובה ביותר שאני הן הדר

מכירה להרחיב ולהעמיק 

תשומת לב, תודעה של ממדים 
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גבוהים, וקשר קוסמי למה 

שאנשים מכנים כאנרגיות 

ר משתמשים בהן "הארה". כאש

חברות אותנו בצורה נכונה, הן מ

עם ממדים גבוהים ועמוקים יותר 

של הוויה שבהם מה שאנו 

 –מכנים ניסים יכולים להתחרש 

 ת ובעדינות.במהירות, בקלו

כמורה ומטפלת וותיקה 

ביותר מעשרים וחמישה סוגים 

של ריפוי אנרגטי כולל רייקי 

וצורות מתקדמות של עבודה 

שמאנית. עוד לא פגשתי אף 

מודליות או מתודה שעובדת כל 

כך מהר, כל כך עמוק וכל כך 

בחן כמו האנרגיות מגיעות 

בדרך קונכיות ספירליות שעברו 

 הפעלה.
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רליות מפתיעות קונכיות ספי

אותי כל פעם שאני משתמשת 

בהן; כל פעם הספירלות 

לוקחות אותי עמוק יותר מאשר 

בעבר. אני ממשיכה לומר 

לעצמי, "זה לא יכול להיות יותר 

 טוב מזה" וזה נעשה!

לקונכיות הספירלה יש 

חוכמה משלהן. הן מביאות לנו 

בדיוק את מה שאנו צריכים, 

בידיעה מתי להוסיף אנרגיה 

שה ומתי לנקות אנרגיות חד

 ישנות וחסימות.

 

פירושה  הילינג המילה

כל אחד מאיתנו  להפוך לשלם.

נמצא במסע ריפוי כדי להיות 
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יותר ויותר שלם עם האמת של 

מי אנחנו. קונכיות ספירליות 

מקלות על מסע הריפוי שלנו 

 ותומכות בו.

אנחנו גם במסע של 

כדי להיות יותר  –העצמה 

נימי שלמים עם הקסם הפ

הייחודי שלנו שדרכו אנחנו 

יכולים לברוא במשותף עולם 

 טוב יותר לעצמנו ולאחרים.

אנחנו לא שבורים ואנחנו 

לא צריכים תיקון. כולנו חווים 

תהליך מתמשך של איחוד 

מחדש עם האלוהות המולדת 

 שלנו.

קונכיות ספירליות לוקחות 

אותנו לרמות חדשות של 

שלמות עם היבטים ספציפיים 
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ריאה אלוהית כל פעם של ב

 שאנחנו עובדים ומשחקים איתן.

קונכיות ספירליות מחזקות 

את כל שכבות ההילה. הן 

מנקות, מחזקות ומבריקות את 

כל הגופים המעודנים שלנו. הן 

עובדות ברמה התאית דרך 

הדנא הקוונטי שלנו, כותבות 

מחדש ומעוררות מחדש את 

קודי האור שלנו, קודי הנשמה, 

קודי החוכמה וקודי  קודי הכוכב,

ההתעלות כשהן מעירות 

ומחזקות את כל הסלילים של 

 א האתרי שלנו.נהד

כשאנחנו עובדים עם 

קונכייה ספירלית מסוימת )או 

קבוצה של קונכיות ספירליות(, 

הדנא הספירלי שלנו מצטרף 
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לעיתים קרובות.  לספירלה הזו

בתהליך ההצטרפות הזה, כמה 

מהקודים בתוך הדנא שלנו 

ייחסים לאנרגיה ספירלית שמת

מסוימת זו מתעוררים או 

משודרגים. ככל שאנחנו עובדים 

יותר עם ספירלה מסוימת, כך 

אנו מפעילים יותר מהאנרגיה 

שלה בתוכנו. עם הזמן יתרחש 

ואנו מסוגלים  שינוי תאי קבוע

כעת להחזיק את אופן הקיום 

הרצוי החדש בתוך הלב של כל 

 אחד מהתאים שלנו.

אני מוצאת  מסיבה זו,

שהקונכיות הספירליות הן 

טובות במיוחד בשינוי התנהגות 

לא רצויה. הן מכבות את 

האנרגיות של ההתמכרות 
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וההרגלים הלא רצויים ובמקומם 

מפעילים אנרגיות חדשות 

ותומכות כך שזה קל יותר לקבל 

, לבחור בחירות בריאות יותר

 לפיהן ולהישאר איתן.

הספירלות עובדות מאד 

עילות: הן הרבה יותר מהר ובי

מהירות מרייקי מסורתי והריפוי 

שלהן נכנס הרבה יותר עמוק. 

בעבר כדי לרפא משהו היינו 

צריכים לחיות מחדש את הכאב 

הישן כדי לשחרר אותו. זה לא 

 המצב עם ספירלות הריפוי.

טכניקות ריפוי רבות 

דורשות לחפור דרך הזבל 

המטאפורי של מחשבות, 

ישנות אמונות והתנהגויות 

ולבחון בקפידה כל פיסה 
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מהאשפה הזו לפני שניתן 

לשחרר אותה. זה בדרך כלל 

דוחף אותנו לתהליך כואב ולא 

נעים כשהאנרגיות הישנות 

עולות על פני השטח. הקונכיות 

אוספות את כל שקית הזבל 

האנרגטית ושולחות אותה 

ישירות אל אור להתמרה מבלי 

לחוות מחדש כל פיסת  שנצטרך

דרך מהירה,  –ל זבל ופיסה ש

 עדינה וקלה בהרבה להתרפא.

באלו שמתמודדים עם 

נושאי בריאות, הספירלות של 

הקונכיות יכולות לתמוך ע"י 

פתיחת הזרימה של אנרגיות 

 ריפוי זמינות.

לפעמים הן יביאו נסיגה  

 מלאה בסימפטומים.
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הן  במקרים אחרים 

מחברות אותנו עם 

פתרונות ריפוי חדשים 

ה שלנו שלא היו בתודע

 קודם לכן.

הן יודעות את הדרך  

הטובה ביותר להתחבר 

כל אדם לריפוי שהם ל

רוצים בו בצורה הכי קלה 

 ומהירה עבורם.

בעוד שריפוי בקונכיות אינו 

מחליף טיפול רפואי סטנדרטי, 

הוא מספק אנרגיות משלימות 

נוספות לחוויית ריפוי שמלאה 

 יותר בחסד.

ולבסוף, קונכיות ספירלות 

במיוחד לניקוי מחלה טובות 

)חוסר נוחות משחק מילים( 
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פיזית; כלומר חוסר נוחות -מטא

שהוא רוחני מטבעו וחייב לעבור 

ריפוי ברמה הרוחנית מכיוון 

שהוא נעוץ בשכבות האתריות 

של ההילה ולא בגוף הפיזי 

)למרות שהוא עשוי ליצור 

סימפטומים פיזיים כדרך לגרום 

וקד בנתיב לאדם להיות יותר ממ

 הרוחני שלו(.

פיזית נעה מחלה מטא

ברחבי הגוף ואין לה הסבר פיזי 

 ברור. זו מחלה של הנשמה.

קונכיות ספירליות מחזירות 

אותנו לנשמה שלנו וכך הן 

מצוינות לריפוי מחלה 

מטאפיזית. הן עוזרות לנקות 

היצמדויות אתריות שאינן חלק 

מהתבנית הנשמתית המקורית 
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ות לעמקי של האדם. הן צולל

כדי לשקם ידע נשמתי, הנשמה 

 קסם נשמתי וזוהר נשמתי.

קונכיות ספירליות מחזירות 

אותנו אל השלמות של נשמתנו 

כשהן עוזרות לנו להתיישר 

 כלמחדש ולהיערך מחדש עם 

הבריאה. והן מלמדות אותנו 

 –להמשיך להסתחרר מעלה 

אפילו כאשר זה נראה בלתי 

 אפשרי.
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Powe

r  
 
 

 

 3פרק 
 

קונכיות ריפוי 
 נבחרות

 
 

 

העברתי יותר מעשר שנים 

איכויות בהתנסות, בזיהוי, ובקטלוג 

 215של הריפוי הספציפיות 

 215כל קונכיות)וממשיכה(. 

על הקונכיות מוצגות בספר המלא 

מדריך העצמה  –ריפוי קונכיות 

: איכויות מטאפיזיות לריפוי קונכיות

קריסטלים מהים, המדריך  215של 

המאויר האולטימטיבי, שניתן 

להשיגו ב 

www.seashellhealing.com. 

http://www.seashellhealing.com/
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אני כללתי את הקונכיות שהכי חשוב 

לנו לעבוד איתן אל מול מגפת 

הקורונה, יחד עם רשימה של כל 

איכויות הריפוי של הקונכיות שגיליתי 

 עד היום.

 –שיג בארה"ב אלו קונכיות שקל לה

למעשה, יכול להיות שיש לכם אותן 

בבית. אני משיגה את רוב הקונכיות 

שלי באינטרנט מאחר שאני גרה 

 בארקנסו שמוקפת אדמה.

או שתשיגו את הקונכיות עצמן 

או שתוכלו לעבוד עם התמונות 

המודפסות של הקונכיות המופעלות 

שלי. התמונות האלו זמינות בגודל 

 PDFה כקובץ גדול או קטן להדפס

חינמי ב 

https://seashellhealing.com/s

-power-eashellcards.  

אני ממליצה להדפיס אותם על דפי 

בריסטול או לעשות להם למינציה 

די שתוכלו להשתמש בהם לאורך כ

 זמן.

אתם יכולים להניח את הקלפים 

פונים מטה על הגוף שלכם )במקום 

https://seashellhealing.com/seashell-power-
https://seashellhealing.com/seashell-power-
https://seashellhealing.com/seashell-power-cards


 
 זאבי ברנס

להניח את הקונכיות הממשיות( 

והאנרגיה שלהם תעבור דרך 

 הקלפים המודפסים.

התמונות של הקלפים עברו תהליך 

ריפוי מיוחד שמגביר את האנרגיות 

של הספירלות כך שתוכלו לקבל 

הן מבלי להזדקק את התועלת שב

 לקונכיות הפיזיות.

אם אתם עובדים עם קונכיות 

אמיתיות או עם הקלפים המוטענים זו 

העדפה אישית שלכם. אבל בעוד 

שאתם ממתינים לאיסוף של כל 

הקונכיות שלכם, אני מעודדת אתכם 

 לנסות את הקלפים.

בעמוד ההורדה של הקלפים 

להדפסה יש הוראות מיוחדות 

 לעבודה איתם.

 

ם אתם  מחליטים להשיג את וא
הקונכיות הממשיות, אתם יכולים 
להשתמש בתמונות להורדה כדי 

להטעין באנרגיה נוספת ולהפעיל את 
הקונכיות שלכם כדי להפוך אותן 
לחזקות אף יותר. פשוט תניחו את 

הקונכייה שלכם על הקלף התואם 
כשהוא פונה מעלה. תשאירו אותה 

 שעות מבלי לגעת בה, 24שם למשך 
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והיא תחוזק אנרגטית ותופעל על ידי 

 הקלף.
 

 תהנו לשחק עם הקונכיות!
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 רשות לרפא

 

Abalone Shell מכל סוג 

זו המאסטרית של כל ספירלות הריפוי. 

מתן רשות לרפא הוא קריטי לכל תהליך 

 12ריפוי, מחברת אתכם עם האמת בעלת 

הפנים שהכול יכול לרפא. היא מעניקה 

, למיינד ולנשמה רשות רשות לגוף, ללב

להשתנות ולהיהפך שוב לשלמים עם 

התבנית הנשמתית המקורית של השלמות 

של האדם. היא משחררת חבלה עצמית 

מתהליך הריפוי. היא גם מאפשרת לכם 

לאמץ את יכולות הריפוי שלכם 

  כמאפשרים עבור אחרים.
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 ניקוי פיזי

Lightning Whelk 

הקונכייה הספירלית הזאת 

ת אנרגיות פיזיות לא רצויות משחרר

מהגוף; במילים אחרות, היא 

משחררת כל דבר שנמצא בעודף 

או שלא שייך. יש לה אנרגיה 

מושכת או מרוקנת. אתם, גם, 

תשימו לב שהספירלה שלה נעה 

לכיוון ההפוך מזה של כל הקונכיות 

היא מוציאה  האחרות בספר הזה.

רעלנים שלא שייכים. לתוצאות 

 ו עם רשות לרפא.מיטביות השתמש
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 חיוניות
 

Gibbous Olive Shell 
 

הקונכייה הספירלית הזו 

מגבירה את הזרימה של אנרגיית 

הכוח החיים דרך הגוף. היא מחייה 

את הגוף, המיינה, הלב והנשמה. 

היא מפעילה ומטעינה באנרגיות. 

כוח הספירלה הזו שולחת אנרגיית 

 חיים למקום שבו היא הכי נדרשת.



 
 זאבי ברנס
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 אהבה
 

Pink Murex Shell 
 

כשאני שואלת איזו אנרגיה העולם הכי צריך כיום עם 

כל מה שאנחנו עוברים במהלך מגפת הקורונה, המדריכים 

קונכיית אהבה. הרוחניים והמלאכים שלי אומרים פה אחד 

שות להיות צינורות לאהבה. ומכת בדרכים חדהאהבה ת

כאשר אנחנו  –אהבה היא צורה חזקה ל"הגנה" אנרגטית 

מאפשרים לאהבה לזרום דרכנו בצורה מלאה וחופשיה, אנו 

מעלים את הרטט שלנו כך שהסבירות שאנרגיות מרטט 

נמוך יותר )כמו פחד, תסכול ווירוסים( ישתלטו עלינו היא 

הזו לפתוח ולהרחיב את היכולת  תאפשרו לספירלה נמוכה.

שלכם להעניק אהבה באופן מלא, בכל הנסיבות והמצבים, 

כדי לעזור לפלנטה להסתחרר מעלה לדרכים תומכות של 

 שיתוף ובריאה משותפת.



 
 זאבי ברנס

 4פרק 
 

 צוללים פנימה
 
 

כמובן שאלו הן רק מעט מהקונכיות הרבות שתוכלו לעבוד 

עד כה גיליתי  איתן. יש הרבה יותר ספירלות לבחור מהן.

+ אנרגיות, כל אחת מהן עם השימוש המעשי 215קונכיות ל 

 הייחודי שלה.

 

בעוד שכל הקונכיות הספירליות מביאות דרכן אנרגיה, זה 

תמיד חזק יותר לבחור קונכייה עם כוונה מדויקת, בידיעת 

המשמעות שלה, כך שתדעו שאתם מביאים דרכה את 

ה הרבה ביותר במטרות האנרגיה או האנרגיות שתומכות במיד

לדוגמא, אם רציתם קונכייה שתעזור לכם לישון   ספציפיות.

טוב יותר, לא הייתם רוצים בטעות לעבוד עם קונכייה 

 שמעוררת בכם פעולה או התרגשות.

 

 אנרגיות קונכיות זמינות 

לא כל קונכייה תהמם אותכם עם האנרגיה שלה. בחירת 

פתח לקבלת התוצאות הקונכייה הנכונה לעבוד איתה היא המ

המיטביות. כאשר אתם לא צריכים את האנרגיה שקונכייה 

 מסוימת מציעה, לא תחושו ממנה הרבה אנרגיה.

 

גיליתי שזה הכי נכון לדעת את האנרגיות של הקונכיות שאני 

במקום לעבוד עם קונכיות אקראיות, מבלי  –עובדת איתן 
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דים עם לדעת את סוג הריפוי שהן מציעות. כאשר אתם עוב

קונכיות באופן אקראי, אתם מקבלים תוצאות אקראיות. או 

שתקבלו שפע של אנרגיות שאתם לא צריכים שיכולות 

 לפעמים לגרום לכאוס או לבלבול בשדה האנרגיה שלכם.

 

עד כה גיליתי קונכיות לאנרגיות הבאות, הרשומות בהמשך. 
כולן אומתו בעזרת תוצאות מוצלחות חוזרות אצל לקוחות, 

למידים, בני משפחה וחברים. הן מביאות דרכן את האנרגיות ת
 הבאות:

 
 מוטיבציה    קבלה

 הזנה  השלמה עם העבר
 שלווה    יופי

    מוח ממורכז
 נקודת מבט חיובית

 בנייה מחדש   שחרור פחד
  רגיעה    חמלה

 בטחון   כניסה פנימה
  אהבה עצמית   להחזיק חזק

 ספונטאניות    שמחה
 ודמיק    צחוק

  אמת   הקשבה
  שחרור התמכרויות    חוזק

  
 גבולות בריאים

    טוב לב
 איזון התרוממות רוח מלאכית

 אפשרות    רוגע 
 כבוד   כימיה במוח

 ערך עצמי   הקללה
 סליחה   שחרור דרמה
  אהבה  שחרור רגשות

 התחדשות   זמן הווה
 הערכה עצמית   התיישרות

 
 שחרור כעס    חיוניות
 רפיהה   מודעות
 הוויה מקודשת   הטענה

 סבלנות קודים חדשים של דנ"א
 השתתפות   ביטוי עצמי

 עוגן רוחני   רגישות 
 קהילה    אמון
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 ניצוץ אלוהי    שפע
 פרטים   מנהיגות

 ניקוי פיזי   מחויבות 
 תבונה   התנסות
 תובנה מלאכית   זמן ארץ
 בריאה במשותף   גמישות

 הגשמה   ללא דופי
 רחיבו   סקרנות

 פעולה  מערכות יחסים
 סדר  הכרת היבטי הצל

 התמדה   אינטימיות 
 נחישות   קלות לב

 משמעת  נשמה מקורית
 החלטיות  בהירות מנטלית

 חגיגה   התלהבות
 מעורבות    תקווה

 עבודת צוות   רשות לרפא
 אחריות    חסד

 ידיעת הלב   דרך הזמן
 יצירתיות    אומץ

 תבלון   תחושת בטן
 מעבר למגבלות  הבחירה בהיר

  יוזמה   זמן חלום
 חיבור לאדמה   שחרור חבלה
 השראה   חיבור לאלה

 ביטחון עצמי  התיישרות גלקטית
 הכרת תודה   נדיבות 

 הצלחה   תקשורת 
 החזקת מרחב   הערכה
 כוון מכוון    המשך

 קסם   שער ממדי
 מתנות חדשות    תמיכה

 עונג   השלמה
 גופים מעודנים   ניהול חכם

 שיתוף  התיישרות פלנטרית
 התגלמות  מאסטרים נעלים
 רווח לכל  תהודה הרמונית

  העצמי הגבוה   אכפתיות
 הטוב העליון   צינור נקי

 חוזי נשמה    למידה
 מפתח אקאשי  מאמץ קבוצתי
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 אותנטיות    קלות
 מרכוז    דמיון

 טיהור  ערכים ברורים
 תכלית   שביעות רצון

 צדק  דרך הלילה האפל
 קבלת הדרכה   ח משחקיתרו

 היזכרות   אמפתיה
 מטיאראיזון ק    בגרות
 רצון ממוקד    ניסים

 חוסן   כיוון נשמה
 אור   ידיעת נשמה

 נאמנות  אחזור חלקי נשמה
 יראת כבוד  משפחה רוחנית

 שרות  חוכמת זרע הכוכבים
 התיישרות ירחית    כוונה

 חכמה  התיישרות כוכבית
 שמתיתנמבריקות  ענווה

 כושר אבחנה  וכחות אני הננינ
 שחרור שבועות   התמסרות
 אלכימיה   סינכרוניות

 תמיכת אבות    יושרה
 צבא מלאכי            קייםחושים סי

 אהוב  נוכחות מועצמת
 ברכות   קול מועצם

 שחרור טראומה  פתיחה חדשה
 אמונה   דנ"א מפותח

 מגנטייםרואלקט םהרמוניזציה לתדרי
 החזוןלחיות את    השפעה

 שינוי צורה   לב מועצם
 דפוסים פרקטלים פלסטיות נוירולוגית

 גנרטור  עדינות עוצמתית
 התעלות   רצפטיביות

 הורה פנימי    פיוס
 מיקוד לייזר  מסתורין מקודש

 אבוד ונמצא   ריבונות



 
 זאבי ברנס

 שונות נוירולוגית
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 אורגזמת צ'קרות!

 

כאשר נעשה בהן שימוש נכון, קונכיות ספירליות 

לסייע בהתרחבות המהירה של התודעה האנושית,  יכולות

 ברמה האישית והקולקטיבית.

קונכיות ספירליות מותחות ומרחיבות אותנו. הן עושות 

זאת בדרך עדינה שהיא תמיד מרוממת הן לוקחות אותנו 

 הכי רחוק שאנחנו יכולים להתקדם, בחן ובקלות, ללא כוח.

ת לא משנה מה אתם עוברים, יש קונכייה ספירלי

 שיכולה לעזור לנוע מעלה!

כשאתם צוללים עמוק יותר ויותר לתוך אנרגיות 

ההעצמה של הקונכיות, אתם יכולים להתחיל לחוות מה 

שאני מכנה אורגזמה של צ'קרות. אלו יכולות לקרות בזמן 

העבודה עם קונכיות ספירלות בכל נקודה ספציפית של 

כה כל צ'קרה. זו תחושה פיזית למחצה של אקסטזה שממשי

עוד אתם שומרים על המיקוד שלכם בקונכייה הנכונה בדיוק 

 בצ'קרה הנכונה.

הלקוחות והסטודנטים שלי ואני חווים פעם אחר פעם 

חוויות עמוקות מענגות עם קונכיות ספירליות שגורמות לנו 

להאמין, "אין סיכוי שזה יכול להיות יותר טוב מזה!" ואז 

לגמרי שהיא אפילו  הספירלות לוקחות אותנו לרמה חדשה

עוד יותר מבורכת ומרחיבה. ככל שאנו נכנסים עמוק יותר, 

 כך זה נעשה טוב יותר.

זה אפשרי להגיע לנקודה הזו בעזרת תרגול עצמאי 

באמצעות מדיטציה עם הקונכיות, באמצעות שינה עימן 

 ובאמצעות הנחתן על הגוף שלנו.



 
 זאבי ברנס

גם  עבור אלו מכם שמעוניינים להיכנס עמוק יותר, אני

מציעה הפעלות של קונכיות ספירליות שפותחות אנשים 

ליכולת לחוות אורגזמת צ'קרות יותר במהירות ויותר בקלות. 

אני מאמינה שאורגזמת צ'קרות הן חלק טבעי מתהליך רוחני 

ושקונכיות ספירליות הן כלים מצוינים לעזור  אבולוציוני

 בהתעוררות מבורכת זו.

ספירליות, המקבל  כאשר אני עושה חניכות הפעלה

לפעמים התנועה היא  . מתחיל להסתחרר בכיסא שלו

עדינה ולפעמים היא דרמטית. המקבלים אומרים שמשהו 

ושזה ממשיך כל פעם שהם מתרגלים את  –מניע אותם 

טכניקות הנחות הידיים שהם קיבלו יחד עם ההפעלות. 

אחרים מרגישים סחרור פנימי. הם מקבלים מבט מבורך על 

ועוברים למצב כזה של שלווה פנימית שהם לא פניהם 

 שמחים כשאני קוראת להם לחזור.

מה שבאמת קורה בזמן אורגזמת צ'קרות הוא 

מדים גבוהים שהחיבורים של הצ'קרה לתודעה של מ

מתרחבת כך שיותר אור, יותר אהבה ויותר חסד יכולים 

 לזרום אליכם ודרככם.

רכת כשרטטי האור מתדר גבוה אלו מציפים את מע

הצ'קרות, רפרוף אנרגיה מבורך גואה בגוף, מיינד, לב 

ונשמה. החוויה מרגישה כמו אורגזמה אנרגטית. בעזרת 

אימון תוכלו ללמוד לחוות את זה כל פעם שתרצו 

כהתרוממות אנרגטית! וכמובן שהמפתח הוא לעבוד עם 

זו שתיקח אתכם הכי עמוק ברגע  –הקונכייה הנכונה 

 המסוים.

 ים של וורטקסקונכיות כשער
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כל קונכייה היא שער וורטקס קטן שמאפשרת לאנרגיה 

 לעבור דרכה פנימה והחוצה דרך ממדי קיום גבוהים יותר.

לפעמים אנרגיות ישנות יוצאות למישור אחר כדי לעבור 

התמרה; לפעמים אנרגיות חדשות נכנסות פנימה דרך 

 מישור אחר כדי לחזק אותנו.

את שערי הוורטקס זה אפשרי ללמוד איך להרחיב 

י להביא דרכם הרבה יותר אנרגיה דהאלו באופן אנרגטי כ

לשינוי גדול, מהיר ויציב יותר. שערי וורטקס מורחבים 

 עובדים ממש מהר.

לימדתי צורות ומרת את זה בקלות ראש; אני אני לא א

עוצמתיות רבות של הילינג במהלך השנים. התלמידים שלי, 

יות ריפוי מתקדמות, אומרים רבים מהם למדו גם הרבה מודל

לי את אותו הדבר. אני לא אומרת את זה כדי להשתחצן; 

אני אומרת את זה בגלל שיש לי תשוקה לספק את הדרך 

המהירה והקלה ביותר שבה אנשים יכולים להתרפא 

 ולהשתנות ולדעת ולגדול!

דרך שערי הוורטקס האנרגטיים של קונכיות ספירליות, 

צאות מהגוף וההילה ואנרגיות נבחרות אנרגיות לא רצויות יו

ה ספירלית מתחברת לשער חדשות נכנסות. כל קונכיי

 ממדי אחר שמניע סוג שונה של אנרגיה.-ןוורטקס בי

כך שספירלת הסליחה מביא סליחה ומשחררת 

חסימות על סליחה. ספירלת האהבה מביאה אהבה 

 ומשחררת חסימות על אהבה וכן הלאה...

או  –את נושא הממדים הגבוהים זה לא הכרחי להבין 

כדי ששערי הוורטקס יעבדו. זה  –אפילו להאמין בקיומם 

 קורה אוטומטית.
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כשאתם מופעלים באופן מלא עבור ספירלה מסוימת, 

ההגעה הרב ממדית והבין ממדית שלכם תעמיק ותתרחב. 

זה קורה באופן טבעי, ללא כוח, כך שזה אף פעם לא 

 מהמם.

ולשים אותה על הגוף מביא להרים קונכייה מהחוף 

כמות מסוימת של אנרגיית ריפוי קונכיות. לאנשים מסוימים, 

 זה מספיק.

לחוויה עמוקה יותר, אני מציעה חניכות הפעלה 

אנרגטיות שמקלות על ההרחבה מעבר לאנרגיות של 

הקונכיות עצמן לשערי וורטקס ספירליים של אור גדולים 

 הרבה יותר.

ת הקונכיות שלי הוא ללמד החלק הגדול ביותר בעבוד

אנשים להרחיב את הגישה שלהם לשערי הוורטקס 

הספירליים השונים כך שהם יוכלו לגשת למאות ואלפים 

קרניים נוספות של אנרגיית ריפוי מאשר הם יכלו לקבל 

 שנמצאות בחוף. מהקונכיות הפיזיות עצמן

זכרו שהאנרגיות של הספירלות התקיימו הרבה לפני 

יה ממשית כלשהי. הרטטים הספירליים שנוצרה קונכי

התקיימו עידנים לפני שהיצורים הזעירים בקרקעית הים 

התחילו לפתל את השלדים החיצוני שלהם לתוך הקונכיות 

 שאנו מוצאים.

זה אפשרי להיות מודע ומכוונן, כפי שהייתי, לרטטי 

התדר הספירליים באופן שכזה שאתם מגלמים את 

טקס האלו לשארית חייכם, המפתחות לגישה לשערי הוור

כך שאתם יכולים להתחבר אליהם לריפוי עמוק ומיידי כל 

אימת שתרצו בכך, עם או בלי הקונכייה הפיזית. לאחר 
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שהתעוררתם לאנרגיית הריפוי המתקדמת של ספירלה 

כלשהי, אתם לא צריכים אפילו את הקונכייה הפיזית כדי 

 לזמן את כוחה הספירלי!

)המכונים גם הפעלות או חניכות או כיוונונים אנרגטיים 

תשדורות( זמינים לכל קונכייה ספירלית שזיהיתי ומיינתי. הן 

מוצעות במפגשים פרטיים וקבוצתיים וכיתות בזום או 

בגלל שהספירלות נעות על גבי האתר  –באמצעות הטלפון 

 ויכולות להישלח למרחוק.

אני מלמדת אוהבי קונכיות איך להיות מטפלי רייקי 

כיות, מאסטרים של רייקי קונכיות, מיסטיקנים של קונ

קונכיות, יוגים של קונכיות, שמאנים של קונכיות, אלכימאים 

של קונכיות ומורים לאלכימיית קונכיות. אני מראה כיצד 

 אנחנו נרפאים בעזרת הקונכיות בלמוריה ובאטלנטיס.

התלמידים לומדים ליצור שערי וורטקס חזקים  

רכבים בכמה ספירלות בבת אחת למען ומשפיעים יותר שמו

את  ריפוי מהיר ועמוק יותר. הייתי שמחה לחלוק אתכם

 העבודה הזאת כשתהיו מוכנים.

מה שמוצג בספר הזה הוא מידע אודות קונכיות באופן 

קונכיות החשובות ביותר לשימוש בעת כללי ואנרגיות ה

 ההתמודדות עם מגפת הקורונה. הן יכולות לעזור לכם

 לריפוי קונכיות וקסם קונכיות.חבר התל

התחילו בכך שתעבדו עם קונכיות ממשיות כמו אלו 

שמוצגות בספר הזה ותראו כמה אנרגיה אתם יכולים לחוש 

מהן. אתם יכולים לשים את הקונכיות שלכם בכל מקום 

 בגוף שתרגישו צורך.
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מול צה שתשימו את הפתח של הקונכייה לאני ממלי

ת מיטביות. התנסו בכיוון הגוף שלכם כדי לקבל תוצאו

שאתם רוצים שהן תצבענה עליו. בטחו בידיעה הפנימית 

 שלכם וזרמו עם מה שמרגיש לכם הכי נכון.

אני מעודדת אתכם לאסוף קונכיות: חקרו אותן ותהנו 

מהתהודה ההרמונית של השירים הספירליים כשאתם 

מקרבים אותן לאוזניים שלכם. באופן הזה תתחילו להגיע 

 ת הקסם שלהן.לחוויי

 

 קלפי קונכיות מופעלים

 

למדתי עם שמאנים ממסורות שונות במשך יותר 

מעשרים שנה. חלק גדול מההכשרה הזאת היה ללמוד כיצד 

להחדיר לאובייקטים מקודשים אנרגיות רבות עוצמה כדי 

 לעורר ריפוי ספונטני כאשר מישהו הרים אותם.

 

מעל ל יצרתי כמה סטים של קלפי קונכיות שמציגים 

קונכיות ספירליות. הקלפים הוטענו אנרגטית באנרגיות  200

הריפוי של הספירליות שקיבלתי במהלך מסע ההתעלות 

הספירלי בן שלושת הימים שעברתי. בעזרת הקלפים, זה 

 לא הכרחי להחזיק את הקונכייה הממשית!

 

התלמידים שלי ביקשו ממני ליצור את הקלפים באופן 

קבל את האנרגיות המועצמות של הזה, כדי שהם יוכלו ל

הקונכיות המופעלות שלי, שלטענתם, חזקות בהרבה 

 מהקונכיות שיש להם בבית.

 

הקלפים הם טכנולוגיה חדשה שהיא כמו שיהיה לכם 

בידיים שלכם:  -או מרפא מאסטר –שמאן אישי משלכם 
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שימו קלף אחד או יותר על הגוף שלכם וקבלו את הריפוי! 

הקלפים כאלטרנטיבה לאיסוף של אני שמחה להציע את 

באמצעות השימוש בקלפים, אנחנו עוזרים  כל הקונכיות.

 לשמר את האוקיינוסים.

 

 https://allcanheal.com/healing-toolsקראו עוד ב: 
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 שימוש בקונכיות שיש לכם
 

עבור אלו מכם שמעדיפים לעבוד עם הקונכיות שלכם, 

הקונכיות שיש  הנה כמה דברים שאתם יכולים לעשות עם

 לכם כדי להתחיל לקבל גישה לאנרגיות הריפוי שלהן:

 

שימו קונכייה ספירלית על הגוף שלכם כשהפתח  .1

 שלה כלפיכם.

לחשו את השאלות והתפילות שלכם לקונכייה והחזיקו  .2

 אותה למול אוזניכם או הלב שלכם לקבלת תשובות.

כתבו בקשה קצרה על פיסת נייר זעירה, שימו אותה  .3

יה )כמו פתק בעוגיית מזל(, תשנו איתה ושימו בקונכי

 לב לחלומות שלכם.

שימו קונכייה ליד נר לבן מואר ובקשו הארה לגבי  .4

 האנרגיה של הקונכייה המסוימת.

שימו קונכייה עם הפנים מטה בקערה של חולה כדי  .5

 להוריד את האנרגיות שלה אל מישור האדמה החומרי.

כדי לשטוף שימו קונכייה בקערת מים כלפי מעלה  .6

ולרענן את הגוף הרגשי שלכם באנרגיה של אותה 

 הקונכייה.

בהו בעדינות בפתח של הקונכייה כסוג של מדיטציה  .7

 או הרהור כדי לקבל תובנות חדשות.

שימו קונכייה באדמה ליד צמח חי ובקשו שהאנרגיה  .8

 שלה תגדל בחיים שלכם.
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תהנו מדרכים אלו של הסתחררות מעלה לאנרגיות 

תודעה חדשה. וזכרו, שזמין לכם הרבה יותר כוח חדשות ול

קונכיות...הקונכייה עצמה היא רק חלק קטן מהאנרגיה 

 הספירלית שיכולה להגיע אליכם.

 

 לזכור את אטלנטיס ולמוריה

 

החלק הזה הוא לאלו מכם שמתעניינים במה שידענו 

 אודות הקונכיות באטלנטיס ולמוריה.

ואיטיביים נאמר לי שוב ושוב ע"י קוראים אינט

מפורסמים ומורים רוחניים שלעבודת הקונכיות שלי יש 

שורשים בחיים קודמים בלמוריה ואטלנטיס. יש לי זיכרונות 

ברורים לגבי האופן שבו עבדנו עם קונכיות ספירליות בשני 

 מקומות האלו.

בלמוריה, שמאנים של קונכיות התמקדו בריפוי מבוסס 

לפני שצללו אהבה. הם מרכזו את עצמם בלב שלהם 

לאוקיינוס לשלוף את הקונכייה המושלמת לריפוי בכל רגע 

נתון. כאשר הריפוי הושלם, הם נתנו את הקונכייה חזרה 

 למים, בידיעה שהם יוכלו לזמן אותה שוב כל אימת שירצו.

עם  אחדשמאנים של קונכיות למוריאנים היו 

האוקיינוסים. וכך, הם יכלו לצלול לתוך המים בחיפוש אחר 

אפילו  \קונכייה ולמגנט אליהם בדיוק את הקונכייה הנכונה

תה מקומית לאוקיינוס שבו הם היו. במילים יאם היא לא הי
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אחרות, הם יכלו למשוך לידיים שלהם קונכייה מהצד האחר 

 שהם הצטרכו.מה של הפלנטה אם זה 

כשמאני קונכיות מודרניים, אנחנו יכולים להשתמש 

י לעזור לנו ליצור מחדש את בקלפי הקונכיות שיצרתי כד

המנהג הלמוריאני הזה. אנו יכולים לערבב את הקלפים 

ולבקש למשוך את הקונכיות הספירליות שאנחנו הכי 

או שחבר או לקוח הכי צריכים עכשיו.  –צריכים עכשיו 

כאשר הריפוי מושלם, אנחנו מחזירים את הקלפים לחבילה, 

 ך אותם.בידיעה שהם תמיד יהיו שם עבורנו כשנצטר

אם אתם רוצים לחוות את הכוח של קלפיי אלכימיית 

 :הקונכיות תיכנסו ל

 cards-power-https://seashellhealing.com/seashell 

ותדפיסו את קלפי הדוגמא שמופיעים שם כדי לקבל מושג 

איך הקלפים עובדים. תמצאו שם מידע על חפיסות הקלפים 

 ולמה הן טובות. הזמינות

ימנו מערכת יחסים אחרת עם הקונכיות באלטנטיס, קי

הספירליות. כאן היינו אליכמאי קונכיות. הדגש שלנו היה 

על קסם ועל העצמה אלכימית במקום על ריפוי ואהבה. 

עבדנו עם אותן הקונכיות כמו אלו שבלמוריה והספירלות 

נשאו אנרגיות דומות; עם זאת, עבדנו איתן בדרך מאד 

 שונה.

צמן היו בשימוש אך ורק ככלי באטלנטיס הקונכיות ע

לימוד כדי ללמד את הספירלות השונות. לאחר שחניך 

אטלנטי הכיר את הספירלה של קונכייה ספציפית ואת 

לזמן את  האנרגיות שמתקשרות אליה, לימדו אותם איך

הקונכייה באור כדי ליצור שער ווטקס ספציפי שדרכו 

לו להתגשם. אנרגיות רצויות, ישויות, מסרים ואובייקטים יכ



 
 כוח הקונכיות

 
בשונה מסוגי קסם אחרים באטלנטיס, אלכימיית קונכיות 

תה בשימוש אך ורק למען הטוב העליון של כל יהי

המעורבים; מעולם לא נעשה בה שימוש למטרות 

 מניפולטיביות.

מסחררים ספירלות  אלכימאי קונכיות מודרניים

מאנרגיות אור כדי לשנות אנרגיות בסביבה שלהם ולתמוך 

 בה יותר ובצמיחה אישית.ברווחה ר

באופן הזה זה לא הכרחי שתהיה לנו הקונכייה הפיזית 

כדי לזמן את שער הוורטקס  –או אפילו את הקלפים  –

הרצוי לאנרגיות ספירליות. לאחר שהידיים שלכם עברו 

הפעלה מלאה לקונכייה ספירלית ספציפית בתהליך ייחודי, 

בכל מקום, שאני מציעה, אתם תוכלו לזמן את האנרגיות 

אני מציעה הפעלות  בכל זמן, בדרכים מפתיעות בעוצמתן!

 כאלו במפגשים פרטיים ובהכשרה של שאמני קונכיות.

 

 אוקיינוסים של אהבה

הקונכיות מוכנות לקחת את מקומן בתוך ממלכת 

הקריסטלים כמרפאות שהן. הן צריכות את העזרה שלכם! 

שורה. כשתפיקו תועלת מהאנרגיות שלהן, תפיצו את הב

תראו את הספר הקטן הזה לאחרים. שתפו, גם, באנרגיות 

 של הקונכיות המופעלות שלכם. בואו נסתחרר מעלה ביחד!

 

הדבר הכי חשוב הוא להנות עם הקונכיות, להתפעל 

מהן. לשחק איתן. לשים אותן ברחבי הבית שלכם. ללבוש 

 אותן כתכשיטים. ליצור מהן אמנות. ולהנות!
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אהבתכם לקונכיות עם אחרים, כשאתם חולקים את 

 כולנו ממשיכים להסתחרר מעלה!



 
 כוח הקונכיות

 
 אודות המחברת

 

זאבי ברנס מעניקה השראה למחפשים 
רוחניים, עוסקים ומורים לרמות חדשות 

של ריפוי/ ריפוי עצמי ומודעות 
אינטואיטיבית. עבודת הריפוי הייחודית 

שלה בקונכיות מתורגלת כיום בשלושים 

רחבי העולם מדינות. היא גם מוכרת ב
כחלק משושלת ריפוי שמאנית משבט 

, המאיה כ "מורה מאסטרית" של ריפוי
גיאומטריה מקודשת ו"קסם" של ממדים גבוהים, 
שהיא לימדה ברחבי העולם במשך יותר מחמש 

 עשרה שנים.

 
זאבי מלמדת וחיה את האמת האוניברסלית שהכל 

שנות  35יכולים לרפא. היא מסתמכת על יותר מ 
עובדת עם צוות דינמי של עוזרים אלוהיים ניסיון ו

כדי להביא הדרכת נשמה, ריפוי נשמה והעצמת 
נשמה בדרכים שהן קלות, נעימות ומרוממות. היא 

זמינה לייעוץ פרטי אונליין או באמצעות הטלפון 
וכן גם הכשרת עוסקים  וכיתות פרטיות או קטנות

ומורים לאלו שמודרכים לשתף אחרים בעבודה 
 שלה.

 
  קשר עם זאבי: צרו

info@allcanheal.com 
 

501-318-4560 
 

mailto:info@allcanheal.com
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 לצלול עמוק יותר

 

קלפי אלכימיית קונכיות מופעלים, אנרגיות 

 הריפוי הן בקלפים...

 

מדריך מאויר מלא לריפוי קונכיות. מדריך העצמת 

+ 200ריפוי קונכיות: איכויות מטאפיזיות של 

 קונכיות זמינות בצבע וכספר דיגיטלי

 

עבור כל קונכייה  הפעלות כיוונוני קונכיות באונליין

 שהוצגה כאן ונוספות

 

 הסמכה כשמאן ואלכימאי של קונכיות

 

קורסים מקוונים: קבלו הפעלה וכיוונונים מלאים ל 

קונכיות ספירליות; למדו לארוג אותן לתוך   215

תוצאות מהירות אף  תבניות ספירליות לשם קבלת

 יותר

 

הרשמו לניוזלטר שלי ועקבו אחרי במדיה החברית 

 לאנרגיות קונכיות חדשות  

www.SeashellHealing.com 
 

http://www.seashellhealing.com/
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