
 

 מדריך הביתי ה

 לצמחי מרפא 

~2~ 
 עדן פלד

 
 

ת עם ניחוחות של משפחה, התבלינים שלנו בבבית, אלו שאנחנו אוספים מהגינה, ואלו שהכרנו בילדו

או במקומות שונים שטיילנו ברחבי תבל, ואפילו בשוק, בדוכנים קסומים שמלאים בשפע צמחי מרפא 

טחונים. לכל אלו יש סגולות רפואיות נפלאות ושווה להציץ בהן, ללמוד אותן ולדעת להשתמש בהן 

 בחוכמה, בדיוק ברגע הנכון!

 

כרנו את נבחרת הכוכבים, חמישה צמחי מרפא נפלאים לכל במדריך הביתי לצמחי מרפא הראשון ה

החיים שלנו  בעיה, וכעת לפניכם חמישייה נוספת, אלו שמגיעים מכל עבר כדי להפוך את איכות

 לטובה יותר! 

 קדימה! 

 בואו נתחיל!
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 בזיליקוםריחן ~ 

 

הריחן המוכר והאהוב, כוכב המטבח האיטלקי, מביא עימו שפע רב למטבח, הן בטעמו 

 העשיר והן בשלל האיכויות שלו, המוסיפות תשוקה רבה לעניין.

 

 להפחתת חום טוב 

  לחיזוק מערכת החיסוןטוב 

  כנגד שיעולטוב 

  להורדת רמות סוכר בדםטוב 

 י ראשכנגד כאב טוב 

 

הריחן משרה הוא צמח המשלב רכות ועוצמה בו זמנית, איכויות משלימות. הריחן 

 שקט פנימי עמוק, ומשקיט מחשבות. יציבות, איזון, 

 

 איך משתמשים?

 .הוסיפו כמה עלים למים רותחים, וקבלו חליטה עוצמתית 

 .שימוש בשמן בזיליקום למריחה נקודתית על גבי שמן נשא 

  .בנוסף, ניתן להוסיף למזון ולצרוך כתבלין 

 

 מתכון לממרח ריחן )פסטו( טבעוני ועשיר

מלך, חצי כפית מלח ערבבו בבלנדר עלי ריחן טריים, חצי כוס אגוזי 

  ורבע כוס חלב צמחי. כפית מייפל טבעי טבעי, שתי כפות שמן זית,
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  מרווה

 

מרווה משולשת, מרווה לבנה, מרווה רפואית, המוכרת ושלל המינים שלה, המרווה 

 ועוד... צמח שעליו אמר הרמב"ם כי היא , המרווה הספרדית ~ הצ'יה,מרווה מרושתת

 !בעיות 50-לריפוי של כ טובה

  להעלאת איכות השינה והרגעהטוב 

 וכנגד מזהמים שונים כמחטאה טוב 

  להפחתת ליחה והקלה על שיעול רטובטוב 

 לכאבי מחזור טוב 

 להפגת גזים והקלה על כאבי בטן טוב 

 להעלאת רמות האנרגיה בגוף טוב 

 

ושחרור פסולת פיזית, רגשית  וצמתיות של טיהוריות עוכהמרווה היא צמח מרפא בעל אי

 ה לפאתים.ל הרבדים, מזרימה אנרגייהמרווה משחרר תקיעות בכורוחנית כאחד. 

 מחדש חיות, ותורם ליצירת מעטה הגנה חיובי.

 

 איך משתמשים?

  וקבלו חליטה עוצמתית.לדקות ספורות עלים למים רותחים 2-3הוסיפו , 

  למריחה נקודתית על גבי שמן נשא. מרווהשימוש בשמן 

 ולצרוך כתבלין.  בנוסף, ניתן להוסיף למזון 
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  עלי דפנה ~ ער אציל

 

עלי הדפנה ידועים משחר ההיסטוריה כמבשרים או בעלי השראה של נצחון הרוח 

רת ובעלת יכולת להעלאת תדר וראייה צלולה ובהירה יותר. והשפעה מרגיעה, משחר

 ראיית העתיד. תמיכה בהשתמשו בהם לקדמונים ה היוונים

  להרגעה של הגוף טוב 

 כחומר נגד זיהומים טוב 

  לפינוי פסולת מהשתןטוב 

 לחולשת עצבים, היסטריה וחרדות טוב 

 לטיפול במחלות מפרקים טוב 

 כנגד שלשולים טוב 

האציל, הם עלים שאיכויותיהם נושקות הן לטיהור הפן הפיזי בגוף עלי הדפנה, עץ הער 

ובסביבתו, והן בפן הרוחני. מרגיעים ומשקיטים את הנפש והרוח, מעצימים אמון ומיקוד 

 פנימי.

 

 איך משתמשים?

  או צ'אי, תה הודי לחליטה כחלק מתערובת עלים למים רותחים 1-2הוסיפו. 

  העלים בקופאלרה להבערה במבער או הבערת  ער אצילשימוש בשמן

 )כלי חימר ייעודי לשם כך(.

 חלק מתערובות  ולצרוך כתבלין בנוסף, ניתן להוסיף למזון(

 . תבלינים ידועות כגראם מאסאלה וקארי(
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  פטרוזיליה

 

! מה הופך את פטרוזיליה היא אחד מצמחי המרפא והתבלין הנפוצים במטבח שלנו

הירק הנפלא הזה לתוספת חיונית למאכלים רבים, ועם זאת תוספת שלא תסולא מפז 

 עם איכויות מרפא רבות כל כך?

  היותה עשירה בנוגדי חימצוןמעצם להפחתת דלקתיות, בעיקר טוב 

 לחיזוק העצמות הטוב 

 טובה לראייה 

 למניעה וטיפול בדלקות שתן הטוב 

 במערכת העיכוללהפגת גזים  הטוב 

 לשמירה על הלב הטוב 

 

צמח מרפא עשיר בחומרים חיונייים לגוף, ובאופן זה ניתן לקשרו  פטרוזיליה היא

 להעלאת רמות האנרגיה בגוף וניטרול רעלים ופינויים, בכל הרבדים. 

 

 איך משתמשים?

  לשייק הבוקר.עלים גבעולי  2-3הוסיפו 

 ולצרוך כתבלין. ניתן להוסיף למזון 

  טבעוני וטעים. להכין ממרח פטרוזיליהאפשרי 
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 מנתה 

 

מנתה היא צמח מוכר הן כחליטה אהובה וטעימה, והן כמרכיב בדברי מתיקה שונים, 

ולכולם השפעה דומה שכולנו מכירים והיא פתיחת דרכי הנשימה והעלאת האנרגיה 

 !למעלה

 טובה לכאבי ראש 

 וכנגד מזהמים שונים כמחטאה הטוב 

 להפחתת ליחה והקלה על שיעול  הבטו 

 לכאבי מחזור הטוב 

 להפגת גזים והקלה על כאבי בטן הטוב 

 להעלאת רמות האנרגיה בגוף הטוב 

 

התרחבות וקבלה למציאות כפי שהיא. מעבר מנתה היא צמח שמלבה שמחת חיים, 

עמוד בשלמות מול עולם חדש לזה, היא מעצימה את הסבלנות, את האפשרות ל

 להתמודד.שמתגלה, ו

 

 איך משתמשים?

  עלים למים רותחים, וקבלו חליטה עוצמתית. 5-6הוסיפו 

 .לחילופין, נסו להכניסה למים קרים להשרייה או כחליטה קרה 

  למריחה נקודתית על גבי שמן נשא. מנתהשימוש בשמן 

 ולצרוך כתבלין.  בנוסף, ניתן להוסיף למזון 
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 אם הגעת עד כאן, אשמח להציע לך שיחה ללא תשלום, 

 כדי לראות האם יתאימו לך אחד מהשירותים שלי. 

 , בלחיצה על הכפתור ממש כאן למטה!איתי ועם העוזר החכם שלילצ'אט  הכנסו
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