
     הטבע ההולוגרפי של הגל  

 
 . מד שתקלוט אותוימלבד או בהתאם לרו, הגל עשוי להתבטא בדרכים שונות

תאר את המערכת , אופת לקרניוסקרל באנגליהימורה אוסט, פרנקלין סילס
מדים של התפקוד יוהמשל הגל כל הרבדים . הקרניוסקרלית כהולוגרפית

בעיה של טבע הבהתאם ל, יופיע בזמן שונהכל אחד . כרוכים אחד בשני
התארגנות מחדש או איכות הקשרים שלו עם אותן בעיות ורמת ה, המטופל

 . ברגע נתון מתרחשהדרך בה תהליך הריפוי 

של הרמות והרבדים השונים " מימית"סילס הביא לשדה הקרניוסקרל ראיה 
 . במערכת

בין  יםהמבדיל םהעיקרי ניםהמאפיי םה, המהירות בה הוא נעאו , הגלמקצב 
 םלשכו, של ביטוי התנועה הגלית ראשונים רבדים 3יש  .רבדי הגל השונים

 יםעדינ יםאחרו, מוחשי פיזי יותר םחלק. דרך הגוף בצורות שונות יםמבוטא
 גל, קרניאליהמקצב השל הבעות הגל נקראות  הרבדים השונים. אוורירייםו

כל אחת . ,Mid Tide ,Long Tide) (CRI והגל הארוך או העוצמה הביניים
ותפישת , ות בו זמניתכולן קיימ: בשלםהולוגרפית  הכרוכמההופעות הגליות 

ותהדהד מערכת  שלנו הכוונהתמקד תכל אחת מהן תלויה במקום בו 
 .המטופל

תנודה ריתמית זו בנוזל משקפת את ההתפתחות הראשונית ביותר שלנו כאן 
נוזלי העובר מתחילים , בתחילת ההתפתחות העוברית. ועכשיו ברגע זה

. החיים התפתחותבנה יוצרים דפוסים ומארגנים את מ, לגעוש בתנועה גלית
 . קיימים בשדההתנועות חיים אלו עוקבות אחר דפוסי אנרגיה עדינים 

, כל שלבי התפתחות העובר וההתמיינות הראשונית של רקמות הגוף
שלאחר מכן , ראשית נוצרת התעלה העצבית. בתפקוד שלנו כיום שתקפיםמ

ת נוצרת מערכ, עם הסגרות התעלה. תהפוך למערכת העצבים המרכזית
נוזל המוח  נוצרהיכן שבסופו של דבר , נוזלים הנמצאת בתוך חדרי המוח

היא השיקוף של כוחות התפתחות , כיוםהמוח והשדרה פעימת נוזל . והשדרה
 !פלא החיים מתרחש בכל רגע. ראשונית זו הנמצאים עמנו מההתחלה

הקרומים הינם בעיקר מבנה אורכי : השתקפות התנודה הראשונית במבנה
 תפישההמרכיב המרכזי ב" לתנודה האורכית של נוזל המוח"  המוביל

 אל פעימות הנוזל והעוצמה מתייחסות בעיקר. סטרלנד ר"הקרניאלית של ד
 .שהוא גם ציר ההתפתחות, האנכי של הגוף הציר

וממנה , ליבת המערכת האנרגטית האנושית נוצרת ראשונה ,במובן מסויים
ר אנרגטי זה נוצר מעצמת נשימת צי. מתפתח בהתאם לציר זהנוצר הגוף ו



הציר המארגן לאורך החיים את  זהו. החיים בשדה האנרגטי האנושי
בכל  הוא תומך. הדינמיקות האנרגטיות והתפקודים הפיזיים של הגוף

 . לליבה אנרגטית זו אםבהתלשוב ולהיות ביחס ממורכז יותר והרקמות 

 


