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 בעידן הקורונה ובראיה הוליסטית ומניעת מחלות בריאות
 

 הקדמה

כשמדברים על "עידן הקורונה" אנחנו לא רק מדברים על העת הזו, בה מתמודד כל העולם עם מגפה 

שטרם נלמדה עד הסוף ושאת השלכותיה אנחנו רחוקים עדיין מלהבין. אנחנו מדברים על עידן חדש 

בהתמודדות עם יכולתה של מגפה להפתיע עולם שלם ביכולת ההדבקה וההתפשטות שלה ובוחנת 

כל אחד חווה אותה באופן ש העם מחל והחברתית , המשפחתיתהאישיתת ההתמודדות את יכול

מתים ממנה אף , חלק נמצאים בסכנת חיים וכמו שפעת כמחלה שכיחהחלק חווים אותה שונה. 

 הם רק נשאים שלא מרגישים ולו סימפטום אחד. וחלק

אלטרנטיבית(, התואמת את רוח ההגדרה של מושג  בניגוד לגישהבמאמר זה אציג גישה הוליסטית )

"בריאות ומסבירה ש:  1946( בשנת WHO"בריאות", כפי שהגדיר אותה ארגון הבריאות העולמי )

 .היא מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית מושלמת ולא רק היעדר מחלה"

הגדרה זו עברה עדכונים לאורך השנים אך רוח הדברים נשמרה. בריאותו של אדם אינה רק עניין 

 של האדם. ובנושאים שונים בהוויית המצב של העדר מחלה, אלא קשוררק ואינו גופני ביולוגי -כימי

היא שכאשר מדברים על אלטרנטיבות וחלופות  ,הגישה ההוליסטית חשובה משתי סיבות. הראשונה

אגו, כשהשיטה והעושים בה  שלסטייה של הדיון למקום  עלולה להיווצר)גישה אלטרנטיבית( 

היא תנאי   1שימוש הופכים להיות במרכז. הצבת האדם / החולה במרכז, והיותו ישות הוליסטית

 הכרחי למתן מענה אפקטיבי ושלם לבריאותו.

בהמשך לסיבה הראשונה המוזכרת לעיל, כאשר ישנם  .2"אפקט הפלצבו"ת בתופעהשנייה, קשורה 

תרופה  ושקיבל יםחושבהם אנשים שמחשבתם ואמונתם מחוללות בגופם תהליך של ריפוי )כי 

חובה ה עומדת לנוואף  יכולת זורק תרופת דמה( אין לנו זכות להתעלם מ ואמתית למרות שקיבל

לכמה שיותר אנשים ללמוד מכך ולהרחיב את פוטנציאל ההחלמה , לאפשר לעומק את הנושא הביןל

 ככל שניתן.האנושי 

 

 

                                                           
 הוליזם הוא הרעיון שתכונות מערכת לא יכולות להיקבע או להיות מוסברות אלא רק על ידי סך כל המרכיבים שלה. 1 

 שיפור בתסמיני המחלה, אף על פי  והרגיש יםחולמצב שנצפה בתהליכים מדעיים ובבדיקה של תרופות ניסיוניות, בהן  2 
 .שהטיפול שקיבלו היה בתרופת דמה   
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 האם העולם השתגע?

אתכם לחשוב על שאלה אחרת: מה מאפשר או מייצר  מזמיןאני  בכותרתשאלה הענה על אשלפני 

שאנחנו, בני ליצורי יבשה? מה הביא לכך לפני מיליוני שנים צורי המים להפוך ליאבולוציה? מה עזר 

 האדם, התפתחנו מזן הקופים?

התשובה היא שבכדי שתתאפשר אבולוציה, התפתחות, חייבת להתקיים "סטייה מהדרך". משהו 

צריך להיות שונה ואחר ממה שהיה עד עכשיו. בהמשך לכך, חשוב להדגיש שאבולוציה והתפתחות 

פוטנציאל רחב מאוד שכבר  הם לא תוצאה של טעות. מדובר בשינוי שמבטא מימוש גבוה יותר של

שזה קיים. יצורי מים יכלו להפוך ליצורי יבשה כי בדי.אן. איי. שלהם הייתה קיימת האפשרות 

 יקרה.

 ? אם נוקטים בגישה המדעית, ניתן לומר שכמעט בתנו בני האדםבת כמה האבולוציה של הגוף שלו

מערכות הכוכבים, כדור הארץ , שם הכול התחיל. הגלקסיות, מיליארד שנים, מאז המפץ הגדול 14

וכל מה שיש עליו יכלו להיווצר רק מכיוון שהפוטנציאל והידע של כל זה כבר היה קיים באותו גרעין 

העולם נברא קצת  םאנרגיה שהתפוצץ ממש מזמן. וגם אם נוקטים בגישת הדת והיהדות, על פיה

החיים האישי של כל זמן יאל שנים, הרי שמדובר בזמן רב. זמן שהוא הרבה מעל פוטנצ 6000לפני 

 אדם על פני כדור הארץ. 

, האם בגופה של אישה יודע לעשות. כאשר זרע פוגש ביצית כםתראו אילו דברים נפלאים הגוף שלו

ברור את ליבו של העובר שלה?  בנהשי ,היא צריכה להתאמץ במחשבותיה בכדי להדריך את גופה

אוכלים משהו, האם  םשקיים בו. וכאשר אתהטבעי הגוף שלה יודע לעשות זאת מתוך הידע שלא. 

אתם צריכים לכוון את מחשבותיכם בכדי שהגוף יידע איך לפרק את המזון, מה לעשות עם הדברים 

הטבעי החיוניים ואיך לפנות את מה שהגוף לא צריך? הגוף שלכם כבר יודע לעשות זאת מתוך הידע 

זה יצירה, התפתחות והמשכיות. המהות  ף שלכם, של חכמת הגושקיים בו. המהות של הידע בגופכם

למה  , אם המהות של חכמת הגוף זה חיים,. אז אם הכול כל כך מדויקחייםשל הידע בגופכם זה 

אנשים חולים במחלות, סובלים ונפטרים בטרם עת, לפני שיוכלו לממש את מלוא פוטנציאל 

  שקיים בהם?ההתפתחות 

למרות שאנחנו חיים בו כבר זמן רב, עוד לא הבנו עד הסוף אסכם ואומר שהעולם שלנו לא השתגע. 

איבר אחד מאוד חשוב, שהאופן שבו בני האדם משתמשים בו מסתיר מהם גם יש איך הוא עובד. ו

 ב אותם מלחוות את החיים במלוא הפוטנציאלכולהשתמש בחכמת הגוף ומע ראת הדרך להיעז

 . לאיבר הזה קוראים מוח. ובבריאות רחבה
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 הבעיה שלו לפתרוןהאדם הוא המומחה 

לניסיון החיים שלהם. אדם שעוסק במקצוע מסוים במשך שנים  נותנים משמעות גדולהבני האדם 

שנתיים או  -רבות נחשב למומחה. ממי הייתם מבקשים עצה, מאדם שעושה משהו במשך שנה 

 שנים? 30ממשהו שעושה את זה כבר 

ולנהל תקשורת פתוחה מה אם אפשר ממש להתייעץ ליוני שנים? מה תגידו על ניסיון של אלפי או מיו

חכמת הגוף, שהידע הבסיסי שלה זה חיים? ומה אם הייתי אומר לכם שחכמת הגוף שלכם עם 

ת לנהל אתכם תקשורת אבל רובכם עדיין לא למדתם את שפ , ממש משתוקקתפועלת כל הזמן

 .כםהמוח של של להת ההפעתוכננדרש עדכון גרסה ללצורך כך  ?הדיבור שלה

בפועל, הכוונה היא ללמוד לכוון את המחשבה לשפה שתאפשר לנו להבין את המסרים שהגוף שלנו 

 כדי שנהיה במיטבנו. ,להעביר לנוכל הזמן מבקש 

אתם למשל, כשיומיות הבאות. -בחוויות היום אחת הדרכים להתחיל להבין נושא זה קשורה

אתם צופים בסרט שכ על אוכל והבטן מתחיל לקרקר.לפתע אתם חושבים כשעסוקים בענייניכם 

או כשיש סצנה  .מתח בעצמכםמרגישים מתח והגיבור נמצא בצרה או במרדף אחר הרעים, ואתם 

ומה קורה אצל גבר או אישה, אילו שינויים מתרחשים אצלם בגוף כשהם  אתם ממש בוכים.ועצובה 

 מפנטזים פנטזיה ארוטית?

המוח לא מבדיל בין דבר אמתי לבין דבר דמיוני ונותן הוראות ש הדוגמאות האלה הם עדות לכך

אמתי ומוחשי תהליך פיזי  רמספיקה מחשבה על אוכל בכדי שייווצ לגוף כאילו זה אמתי לגמרי.

בקיבה שלכם. מספיק שגבר יחשוב על סקס והוא יחווה זקפה. האם הבנתם לעומק איזו עוצמה יש 

 לכוח המחשבה שלכם? 

בכדי להרגיש ולתפקד  הםתמש במחשבות שלללמוד איך להש יםיכולם לוהיא שכהבשורה הטובה 

זה תלוי רק בכם. זו לא בשורה רעה. זו  -אבל יש לכך משמעות מאוד חשובה רוצים.  שהם כמו

עובדת חיים. שכן כל אחד מכם יודע שאם תשכרו את שרותיו של מדריך כושר והוא ירוץ במקומכם, 

א יגיד לכם לעשות בבית תרגילים ולא תעשו אותם, לא תתקדמו. וזה היו בכושר. אם הותאתם לא 

 בדיוק אותו הדבר כשמודבר בעבודה עם חכמת הגוף ועם עניינים של בריאות.
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של הבעיה שלו, כולל כאשר מדובר בעניין בריאותי. לפתרון האדם תמיד היה ותמיד יהיה המומחה 

פיע מחליט כי הגיע הזמן לקחת כדור נגד כאב הראש שהוהוא הסמכות הרפואית הראשונה כשהוא 

לקבל חוות דעת נוספת לבעיה אם או שהמצב כזה שמחייב בדיקה של רופא. הוא זה שמחליט 

 נחיות שקיבל לאחר ביקור אצל רופא או מטפל. השמתמודד אתה ובאיזה אופן לממש את ה

ות שרק הוא יודע לענות עליהם. שאלהאדם תמיד נשאל , או טיפול ומעבר לכך, כשבאים לבדיקה

זוהי גם תזכורת לכך שכל יש את זה למשהו במשפחה שלך? ממתי זה? איפה את מרגישה את זה? 

אצל כל  ייחודיתאחד שונה, יחיד ומיוחד. גם כששני אנשים סובלים מכאב בטן זה מורגש בצורה 

 ובמקומות שונים בגוף.אחד, כפי ששני אנשים מרגישים רגשות, כמו כעס או לחץ, באופן שונה 

שני אנשים נמצאים בחדר עם וירוס של שפעת אבל אחד מצב שבו כשבאים לבחון  מהותידבר  זהו

ולהיות בסכנת  ת הקורונהאדם יכול לחלות במחליחלה ואחד יישאר בריא, כשיש מצב בעת הזו ש

עצמכם או את  ואם תשאלו את .בריאאבל הוא  נגיףהחיים כשלידו יכול להיות אדם שבגופו אותו 

מדויקת ומנצחת! הגף של האדם  ,יקיריכם איך זה אפשרי, תהיה להם ולכם תשובה אינטואיטיבית

  הבריא מתפקד אחרת או שמערכת החיסון שלו עובדת בצורה טובה יותר.

דמיינו אזור בגוף שלכם שיש בו וירוס או חיידק,  לגישה זו ניתן למצוא בדוגמה הבאה:חיזוק 

והיא מזהה, משמידה ומפנה את אותו גורם מפריע. מתי לדעתכם  מערכת החיסוןכשלפתע מופיעה 

הדבר הזה קורה?  זה קורה כל הזמן, ממש עכשיו! אדם בריא זה לא אדם שאין בו חיידקים 

ווירוסים. יתרה מכך, בספרות הרפואית תמצאו מידע רב אודות חיידקים ווירוסים שנמצאים בגוף 

ועל זה אתם יכולים  מתפקדת כמו שצריך.שלו שמערכת החיסון  כל הזמן. אדם בריא זה אדם

 להשפיע!

כשמדובר בבריאות, ובמיוחד בעת הזו, חשוב מאוד שתשאלו את עצמכם באיזה צד של הסקלה אתם 

נמצאים, האם אתם המומחים של הבריאות שלכם ואתם כאלה שמקשיבים לגוף שלכם או שאתם 

האם  האישית שלכם בגורמים חיצוניים ובאנשים אחרים?תולים את בריאותכם ואת הרווחה 

 יאות שונים?ראיך לאפשר לגוף שלכם להתמודד בצורה אופטימאלית עם מצבי במתאים לכם ללמוד 
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 בריאות מיטבית מחייבת תקשורת פתוחה עם חכמת הגוף 

העולמי למושג "בריאות"? עכשיו אתם יכולים להבין  הבריאות ארגוןאתם זוכרים את הגדרת 

אתם  ,במקום לשאול את עצמכם האם אתם בריאיםובצורה רחבה יותר את משמעות ההגדרה. 

 ?מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית מושלמתהאם אני במצב יכולים לשאול את עצמכם: 

ם כיש לי תשובה חד משמעית עובראז מה, האם ייתכן שלבריאות שלכם יש קשר עם האושר שלכם? 

ידווח שהוא מאושר ויהיו לו בהמשך לכך, יכול להיות מצב שאדם מצליח בכל תחומי חייו וכן!!!!  -

. זה בד"כ אומר שבסבירות גבוהה הוא חווה בעברו משבר רגשי משמעותי שלא בעיות פיזיולוגיות

מזמין את האדם  שה הלא נעימה,, דרך הבעיה הפיזיולוגית והתחועובד עד הסוף. במצב זה הגוף

 או משבר רגשי ישן.  סוף את אותו קונפליקט לפתור סוף

שמכיר  זרם ברפואהבארץ ובעולם,  ,אנחנו נמצאים בתקופה נפלאה שבה מתפתחמזה מספר שנים 

. כל זאת מעבר לגישות מהמזרח בנות 3של האדם בריאותורגשי למצב -בקשר שבין המצב האישי

עוסקים בקשר שבין ה ,כבר לפני יותר משני עשורים , חלקםשתורגמו לעברית אלפי שנים וספרים

, יחד עם הצעה לדרכי התמודדות במצבי בריאות שונים הרגשי והמצב הבריאותי של האדם עם מצב

   . 4ודרכים שונות למניעת מחלות

גוף, כאב ומחלה הם לא בעיה. הם הדרך של חכמת המובילה בספרים אלו מדברת על כך שגישה 

כבר לא  מדיוק עבורו.אישי ההשתוקקות של הגוף לפנות לאדם ולהדריך אותו בדבר שהוא מאוד 

שונות  תבדיסציפלינותופס יותר ויותר מקום מתפתח ומדובר בעניין רוחני, אלא בערוץ מדעי ש

 בחיים של כולנו.ו

כבר מכיר מצבים שבהם באתם לרופא והוא אמר שהבעיה שלכם קשורה  ,הקוראים ,וגם חלק מכם

. זה ועוד תוצאות בדיקת לחץ הדםלקושרים בין "אפקט החלוק הלבן" שים ואחיות אופרבסטרס,  

הקשר בין גם שכיח שאדם יגיד "אני צריך להקשיב לגוף שלי ולנוח", כשהוא עייף או מרגיש לא טוב. 

 אחד.אחת ואחרת לכל  מוכר ברמה כזו אוגוף ונפש 
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 כבד את אביך ואת אמך, ובעידן הקורונה יותר מכל

אז איך עושים את זה, מה צריך לעשות בכדי לעזור לגוף ולמערכת החיסון לתפקד בצורה 

אפקטיבית, בעת הזאת ועם כל בעיה פיזיולוגית שתתגלה בעתיד? התשובה נמצאת בהבנה של איך 

חלל האין סופי, הצמחים ובעלי החיים ב .המערכות שפועלות בטבעעובדות ומה התכלית של כל 

 קוראים לזה נתינת ערך ואהבה ללא תנאי. אצל כולם יש מכנה משותף. –ואפילו בחפצים דוממים 

המפץ הגדול הוא בעצם תהליך של התפשטות, בו כל הידע שהיה בגוש האנרגיה הראשון הועבר 

דים של שנים אנחנו חיים ונושמים על פני כדור הארץ. הלאה. זה מה שהוביל לכך שאחרי מיליאר

כשזרע וביצית נפגשים בגופה של אישה, ומתחילה התחלקות של תאים, מדובר בפעולה שלהעברת 

מהתא הראשון לכל אלו שייווצרו אחריו, עד להשלמה של פלא הבריאה, להיווצרותו של בן  –ידע 

רים מקבלות צוף מהפרחים והן נושאות אבקנים . דבוותריאנוש בגוף אמו. העצים נותנים לנו פ

 שמסייעים ביצירת המשכיות של פרחים צבעוניים וריחניים שאנחנו נהנים מהם.

ומה עם עצמים דוממים? כל דבר עשוי מאטומים זעירים ממש קטנים. אולם אטומים הם לא דבר 

ת אלקטרונים מוצק. אם מסתכלים במיקרוסקופ רואים שאטום הוא בעצמו אנרגיה, עם תנוע

משאיר כך, מה  םאותה תנועה ומגדירה את אותו אטום. א תוהרבה "כלום", מרחב ריק שבו מתרחש

למשהו נוזלי שאי אפשר לשבת עליו? מערכת מונע מכיסא להפוך את הכיסא בצורה מוצקה, מה 

. מערכות היא שמעצבת כלדבר וגם אתה עצמים בכל מקום היחסים בין האלקטרונים והאטומים

 יחסים וקשרים שהמהות שלהם נתינת ערך ועזרה זה כל הסיפור.

היא מזמינה אדם שעזרת לאדם לזוז מהמקום שהוא תקוע בו.  מחלה היא בעצם סוג של מתנה לכן,

להבין שיעור מאוד אישי ומדויק, שיעור שיעזור לו לעבור יותר ויותר ממצב שאינטראקציות 

נתינה שממלאת אותו. בוודאי יצא לכם לעזור לה וקבומערכות יחסים מרוקנות אותו למצב של 

-סיפוק. תארו לכם שהייתם יכולים להיות במצב אנרגטי למשהו והרגשתם לאחר מכן סוג של

תודעתי שמאפשר לכם להיות בנתינה שכל כך ממלאת אתכם, שכל מה שאתם רוצים לעשות זה 

ווחה אישית, מרגיע את הגוף האושר שבנתינה מייצר ר להיות בעוד נתינה, שממלאת אתכם וכו'.

 זה המימוש הגבוה ביותר של החיים. ומגביר את יעילות תפקוד מערכת החיסון.
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פיתוח גישה, אחד מפורצי הדרך בעניין זה הוא ד"ר נאדר בוטו, שהמחקרים שלו הובילו ל

בספריו הוא מפרט כל מחלה ומהו השיעור  שעושים בדיוק את זה .מדויקים פרוטוקולים ותהליכים 

. אם ניקח, למשל את מחלת הקורונה, שהסימפטומים שהיא מזמינה את האדם ללמודהאישי 

העיקריים שלה באים לידי ביטוי במערכת הנשימה, היא מזמינה אותנו לסגור מעגל, לסלוח ולשחרר 

למניעת )טיפים  ובדו כראויפרידות שלא ע חוויות לא נעימות במשפחה, מול ההורים ובהקשר של

 .מצורפים בסוף המאמר(ולכולם לחיזוק מערכת החיסון לאוכלוסיית הסיכון הנשימתי מחלות ו
 

 6הריאות מרידיאן   5מרכז אנרגיה )צ'אקרה( רביעי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמָך זאת הסיבה שאני מאוד אוהב את הדיבר החמישי  בֵּ ֲאִרכּון ָיֶמיָך  "כַּ ן יַּ עַּ ְלמַּ

אחד הסודות . בריאות )למען יארכון ימיך(בזהו דיבר שעוסק בעיניי א(, שמות, כ', י") ....."

הגדולים של החיים זה ללמוד להבין שמה שקרה לנו לאו דווקא היה נגדנו. שההורים שלנו עשו 

דברים כי הם לא ידעו לעשות משהו אחר, כי זה מה שעשו להם. לפעמים לא היה להם כלים 

לייצר אותה  והם לא ידעועמים הם לא קיבלו אהבה מתאימים והם הרגישו חסרי ביטחון. לפ

מעצמם ולהעביר אותה הלאה. לכן, אחד השיעורים המשמעותיים ביותר לאדם זה ללמוד לתת 

 את מה שלא קיבל, כולל בחזרה לאלו שלא ידעו לתת.

                                                           
 246, עמוד 2002מתוך "רפואה והחוש השביעי", מאת ד"ר נאדר בוטו, הוצאת מודן, מהדורה בשפה בעברית  5 

 194-193, עמודים 2002מתוך "רפואה והחוש השביעי", מאת ד"ר נאדר בוטו, הוצאת מודן, מהדורה בשפה בעברית  6 

 

 :שיתנפברמה החסימה במרידיאן הריאות 

או נטישה של אחד ההורים או שניהם חשש מפני פרידה ...ה"

לילדים קטנים  ..פחד מפני מותנו שלנו )פחד מוות(.או בגלל 

קשורים מבחינה ביולוגית של אחד ההורים  ואבדןנטישה 

 ."בפחד מוות..
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סנכרון מושלם עם מה שקורה בטבע ולכן יש לו ל תביאואהבה סליחה  של מקום למציאת הדרך

מקור משמעות קריטית ליצירת חופש, רווחה אישית ובריאות שלמה. מכיוון שההורים הם 

מבטא בעצם כעס ושנאה לחיים עצמם. ואת זה הגוף שלנו החיים שלנו, כעס ושנאה כלפיהם 

או מחלה שמזמינה  לא אוהב להרגיש ומגיב בהתאם, בזעקה פנימית שבאה לידי ביטוי בכאב

למצוא את אותנו ד ללמ –אותנו, לעיתים באגרסיביות ומחלות קשות, במטרה אחת בלבד 

 האהבה שבתוכנו, התכונה החשובה ביותר בטבע.

פגשתי בקליניקה שלי אנשים שאמרו שהם לא מסוגלים לסלוח להוריהם. מצד שני, חלק 

ממטופליי דיווחו לי שחייהם השתנו ללא הכר ברגע שהם מצאו בליבם את המקום לסליחה 

ללמוד את הדרך לאהבה ללא  –ואהבה. ולכן, מדובר בשליחות אישית, חברתית וכלל עולמית 

וזה בד"כ מתחיל בלמצוא את הדרך לקבל ולאהוב את האדם.  קרובינו וכל בני כלפייתנאי, 

 אך אפשרית. ,זו משימה מאתגרתאצל חלק אז יותר קל לתת ולהעניק אהבה לאחרים.  עצמנו.
 

  סיכום

קורונה היא עוד מחלה מיני רבות. בהחלט ייתכן שבעתיד נפגוש נוספות. כרגע היא מושכת את 

צרות רגשות של לחץ ופחד, על התנתקות וריחוק תשומת הלב ומשפיעה בכל העולם על היוו

אחד מהשני ומפנה לנו הרבה זמן. זמן להיות עם עצמנו ומחשבותינו. זמן להיות עם המשפחה 

 ולחשוב על ההורים המבודדים. 

גיע תחלת הקורונה בישראל לא מהנפטרים מ כמותנראה ש ,מבחינה מספרית, נכון לעת הזו

יש הפעם , בפעולות איבה ופשעי שנאה. יחד עם זאת, דרכים למספר ההרוגים השנתי בתאונות

שחושף אותנו כולנו להרגיש שאנחנו באותה הסירה. לם גורכאן משהו מאוד משמעותי, ש

שקורה אחת למאה שנים, משהו מיוחד שמזמין את כולנו להקשיב, ללמוד,  ,למשהו היסטורי

ברמה  7עשות משהו אחר, משהו שונההאם ייתכן שמדובר בהזדמנות עבור כולנו ללהבין משהו. 

 אבולוציונית? ואם כן, איך עושים איך עושים את זה?

דרך כאבים לפעמים כל מה שצריך זה להקשיב ללב, לחכמת הגוף שמבקשת להדריך אותנו 

מדויק, בדרך למימוש התכונה הגבוהה מאוד משהו להבין אישית הזמנה ומחלות, שמהווים 

עבור  ואהבה ללא תנאי. ייתכן שמדובר בראשיתו של מסע חדש נתינת ערך –והחשובה ביותר 

 .האנושות כולה

 

                                                           
 ."אותו דבר שוב ושוב ולצפות לתוצאות שונותאי שפיות היא לעשות את "צוטט כמי שטען כי  ןאלברט איינשטיי 7 
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, שאנשים מחלימים ממחלות ברגע שהם מאמינים שקיבלו מענה מדויק זוכרים את אפקט הפלצבו

 מאתנו אחדואחת על כל ואפילו ליהנות ממנו,  לעבור את המסע הזהלהצליח ? כדי לבעיה שלהם

 ניתן יהיההאדם שבאמצעותו , את את השיטה את הדרך, מוטלת החובה, לא פחות מזה, למצוא

לפעמים, הדרך הפשוטה לכל אחד באופן אישי.  ,ונהדרך שמתאימה ללבצע את הלמידה ולהפנים את 

, גם אהובאת הדרך ללמצוא  ושתמיד ידעאו הילדה שבתוכנו. ילדים  להתחבר לילד ותר זהיב

, גישה של משחק, כמו המרוץ למיליון או חדר בריחה נולאמץ לעצמ צליחאולי אם נ. בתקופות קשות

לפתור את הרמזים והחידות שחכמת להבין את השפה ושאם רק נהיה בתשומת לב ונקשיב, נוכל 

אושר, בריאות ואיכות  –נוכל ולמצוא את הדרך לאהבה ולזכות בפרס הגדול . וכך הגוף שולחת לנו

 חיים.
 

 למניעת מחלות ולחיזוק מערכת החיסון לאוכלוסיית הסיכון הנשימתי ולכולםטיפים 

לאורך השנים בהם עסקתי בתהליכים רגשיים המסייעים לגיוס כוח הריפוי הפנימי, מצאתי שילוב 

גישות, גישות הבאות לידי ביטוי במה שתיאר הרמב"ם כראשי התיבות של המילה  3מנצח של 

 בריאו"ת:

 תהליכים רגשיים. –וגזו רולם ב

 תזונה מדויקת. –וכלו אפחית י

 .הגוףהפעלת  –נועתו תיגביר ו

 

למרות שתזונה ופעילות גופנית אינם חלק מתחום ההתמחות שלי, אצרף כאן דגשים שלמדתי לאורך 

עם שלי שכלל התמודדות האישי העבר השנים כדברים שיכולים להיות יעילים, כולל מהניסיון 

 לשמחתי הצלחתי להחלים מהם.אסטמה ואלרגיות, ש
 

 תהליכים רגשיים

בתקופה הזו, וגם בתקופות של שגרה, חשוב לייצר מפגש משפחתי לפחות אחת ביום, מפגש שבו  .1

. אפשר לנצל ארוחה משפחתית מהיום שעברהילדים ואתם יכולים להביע את הרגשות שעולים 

כך הילדים לומדים להשתמש בשפה רגשית, שהיא שפה ולשחק "מה היה כיף ומה לא היה כיף". 

שמרפאת את הלב והנפש, שפה שמאפשרת לשחרר את הלחצים שנוצרים כתוצאה מהסגר 

 ומדיווחי החדשות הקודרים )דיווחים שאפשר ורצוי לסנן למידע חיוני בלבד(. ההורים יכולים 

ה בסדר שגם הגדולים יחוו איך מבטאים רגשות ושזבלהיות ראשונים ולשמש בכך דוגמה אישית 

  קושי. המשחק הזה יכול לשנות חיים ולחזק בצורה משמעותית את מערכת היחסים במשפחה.  
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לבני המשפחה הגרעינית שלכם )אימא, אבא, אחיות ואחים(, דמויות  ונפרד יכתבו מכתב איש .2

זוג(.  /ותסבתא, סבא ובניכולל משמעותיות במשפחה ואנשים שהפרידה מהם הייתה לכם קשה )

לא נעימות שהיו לכם עם אנשים אלו, בכדי להתחבר רגשית לקונפליקטים ההיזכרו בחוויות 

מה אתם מבקשים סליחה, על מה  , על)תודה( הלא פתורים, וכתבו להם על מה אתם מודים

אתם סולחים ולסיום, דמיינו שאתם שולחים להם אור ואהבה, מהלב שלכם ללב שלהם. חשוב 

הוא בשבילכם ולא בשבילם. מציאת הדרך שלכם לסלוח ולאהוב תסייע לכם  לזכור שהתהליך

ותפתח את ליבכם שלכם לנתק את הקשר השלילי עם אירועי העבר, תחבר אתכם לחופש 

 לאהבה.  

למדו אותם מה זה לתת חבקו ויקירכם. ילדכם ואהבה חופשית ומלאה לכמה שיותר הביעו   .3

 הלאה.  ר את זהלהעבי ילמדו איךיבכדי שיחוו ו, אהבה

 

 תזונה מדויקת

לא במיוחד בעת הזו, חשוב מאוד לצמצם למינימום את המאכלים שמייצרים ליחה. ליחה ש .1

שוקעת כלפי מטה ויוצרת עומס מיותר על מערכת הנשימה.  יוצאת החוצה ביריקות או בנזלת

 מאכלי חלב, שוקולד וסוכר יכולים לייצר הרבה ליחה.  

כאדם עם קשיי נשימה בעבר, שמתי לב שכשאני אוכל קצת יותר ממה שאני צריך, אני מתחיל  .2

אני יודע שאנשים נוספים חווים את להתעטש ולהיות מנוזל. כאילו הגוף מסמן לי מתי לעצור. 

לכן, מומלץ להקשיב לגוף וללמוד מה כמות המזון שמתאימה לגוף הדבר הזה תו"כ אכילה ו

 .שתמיד רציתםלעזור בשמירה על המשקל  שלכם. זה גם יכול

הקורונה יודעת לפעול ב"יעילות" בטמפרטורות גוף נמוכות. זה בד"כ מעיד על רמת אנרגיה  .3

וחיוניות נמוכים אצל האדם. ניתן להעלות את הטמפרטורה בגוף דרך אכילה ושתיית מאכלים 

 .םמחממים, כמו מרק, מאכלים חריפים ושתיית משקאות חמי

בגוף זה לשתות מיצי ירקות ואכילת ירוקת והאנרגיה להעלות את רמת החיוניות  דרך נוספת .4

ומהירה בצורה יעליה  שהאנרגיה שלהם נספגת הוא בכךופירות טריים. היתרון של מיצי ירקות 

גיה טבעית של ון של אכילת ירקות ופירות חיים הוא בכך שהם מכילים אנריתרבגוף. ה

תלו אותם באדמה עם הגרעינים שלהם יש, האו גויאב הייתכו עגבניחהתפתחות והמשכיות. 

של עם ידע לאורך זמן יגדל צמח שיודע לתת את הפרי אותו שתלתם. אנרגיה כזו  .שקוהו

 התחדשות מאוד רצויה בגוף שלנו.
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 הפעלת הגוף

מסייעת בהורדת לחץ דם, , ותריאול לבלאל מול פעילות אירובית, שחשובה מאוד ועוזרת  .1

בגוף, דבר שהוא והאנרגיה חשיבות רבה בהגברת החיוניות  אנארוביתכולסטרול ועוד, לפעילות 

חשוב לתפקוד מערכת החיסון בכלל ובהתמודדות עם הקורונה בפרט.  הרמת משקולות )או 

 ויוגה הם פעילויות מבורכות. , עליה וירידה במדרגות, פילאטיס,(השקיות של הקניות

צים, הצמחים, הציפורים, בעלי החיים וגם בני האדם. אנחנו חיים כאן הסתכלו מבעד לחלון. הע .2

 בשעות הבטוחות והנוחות( במשך בזכות השמש. לכן, חשיפה לקרני שמש ישירות )אפשר גם

 אנרגיית החיים.באתכם ותזין דקות תחבר  10-15

בכך . יום-ניתוח קשיי היוםצמצום המחשבות ושינה היא דבר חשוב לבריאות. היא מסייעת ל .3

 רתורמת להגברת השקט ושלווה בגוף, דבר שהוא חיוני לתפקוד מערכת החיסון. מעבהשינה 

לכך, כפי שידוע בנוגע לשרירים, שהם מתפתחים בזמן המנוחה, כך השינה מסייעת למערכות 

הגוף השונות לטפל במה שצריך. זמן טוב לאפשר לגוף לעשות את העבודה שלו יהיה אם תלכו 

 . 22:00השעה  לישון בסביבות

 

 שלמהמונעת בשורות טובות ורפואה 

 

 

 ודמיון מודרך NLP – מנחה בכיר ב –גיא מסד 

 שטיפה אנרגטית )בגישת ד"ר נאדר בוטו(

 תהליכים אישיים והרצאות לגיוס כוח הריפוי הפנימי

 "מנסים ועושים ובסוף מצליחים" מחבר ספר הילדים

 

 

 

 

 

 


