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מחבר הספר והוצאת הספרים פוקוס עשו את כל 
 .אמין יהיה וןהמאמצים כדי שהמידע המוצג בספר

או חוות / אינם מהווים המלצה רפואית ווןהתכנים בספר
ואין , או תחליף להתייעצות עם רופא/דעת רפואית ו

 לצורך ביצוע של וןלהשתמש במידע המוצג בספר
אין לראות בו הצדקה , כמו כן. ם או טיפול עצמייאבחנה

או , לקבלה או דחייה של טיפול רפואי מכל סוג שהוא
יישום העצות . לצורך טיפול בבעיה או במחלה כלשהי

 המידע . זה הוא באחריות הקורא בלבדוןשבספר
 הוא כללי ולא ניתן להתאימו לצרכיו וןהמוצג בספר
כל אדם שסובל מבעיה , לאור זאת. אדםהפרטיים של 

, נשים הרות ומיניקות,  לרבות ילדים,ריאותית כלשהיב
 חייב להיוועץ ברופאו - תרופות מרשם או מי שנוטל 

מחבר . לפני התחלת ביצוע של כל תוכנית רפואית
 לא ישאו בכל אחריות פוקוס  והוצאת הספריםוןהספר

) ישירים או עקיפים(משפטית או אחרת לנזקים כלשהם 
בעקבות , לכל אדם או גוף) רמואו שייטען כי נג/ו(שייגרמו 

אין אנו נושאים באחריות . זה וןהמידע המובא בספר
 אם נפלו טעויות. דיוקים או השמטות באתר- אי, לטעויות
  .הן נעשו בתום לב, וןבספר
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   אישיתיחפ
, )1943אני יליד  (גיליכמו רבים מבני . אפתח בווידוי קצר

חלות כרוניות מכמה מ שנות החמישים של חייסבלתי ב
, פעילות בלוטת התריס- תת, יתר- כמו השמנת, נפוצות

של בלוטת הערמונית וכאבי הגדלה שפירה , כולסטרול- יתר
 הרצאה יום אחד שמעתי. תרופות הפכו לחלק מחיי. מפרקים

 שמעולם שחשפה בפניי דרך ריפוי חדשה, מאלפת בנטורופתיה
ת דרך שמאפשר, לא שמעתי עליה מהרופאים שטיפלו בי

 דרך חדשה זו הביאה להחלמתי. החזרת בריאות לקדמותה
ערנות  ,חיוניות: מתחלואיי ואף זיכתה אותי בבונוסים נוספים

 כושר פיזי ומערכת חיסונית יעילה שמסייעת לי, מחשבתית
  . לעבור כל חורף בשלום

יה אחד האירועים המשמעותיים הזה ה המהפכ הבריאותי
  ! בחיי

 שעסקה –רתמתי את הוצאת פוקוס , בעקבות ניסיוני האישי
 לשליחות –עד אז בהוצאה לאור של ספרי צילום ומחשבים 

 בקרב מדעית- חיוני ומבוסס, להפיץ מידע בריאותי: חשובה
 מיטב הפרימולחשוף את הקהל הישראלי ל, הציבור הרחב

, בהמשך. י טבעי ועל אורח חיימ בריאהקיימימ בעולמ על ריפו
 אתר אינטרנט עשיר במידע בריאותיהקימה הוצאת פוקוס 

 ,אירועי בריאותוהרחיבה את פעילותה באמצעות הפקת 
  .  Eatwellבשיתוף עם פורטל התזונה 

, ספרי הבריאות של פוקוס מהווים מקור מידע אמין
ל הספרים נכתבו ע. המלווה באסמכתאות מדעיות עדכניות

ונועדו לאפשר  ,בסיס ניסיון קליני עשיר של רופאים ומטפלים
   .לבריאימ לשמור על בריאותמ ולהפיח בחולימ תקווה לריפוי
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 בספרים ספרון זה מהווה תמצית של ידע רחב יריעה המופיע
 ברשימת מוזמן לעיין, מי שמעוניין להעמיק. של הוצאת פוקוס

לאורך יהם ראו הפניות אל (57הספרים המומלצת בעמוד 
  ). וןהספר

 הממסד נחלת שנה 20 שכל המידע הזה יהיה בעוד אני מקווה
 להעניק  שהדרך הנכונהמתחילים להבין היוםרופאים . הרפואי

אורח  היא שילוב של ,ה אריכות ימים בבריאות טובהילאוכלוסי
   . לחצים נפשייםוהפחתתפעילות גופנית , תזונה, החיים

 מהפך ר השראה לשינוי ויביאכולי תקווה שספרון זה יעור
  .בריאותי לכל אחד מאיתנו

 ו שבריאותלכל מי ולהעניקוספרון את האתם מוזמנים לקרוא 
  .יקרה לכם

  

  

 ספר בריאות במתנה מובטח ממני אישית לכל מי שיסכים
 ברוח לפרסם באתר פוקוס את המהפך הבריאותי שעבר

  .  ספרי הבריאות של הוצאת פוקוס
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 ים הבריאותיסיםמיתוהי נ שםמה ה
  ?םשאנו שבויים בה

 השלכות יבעל ני מיתוסיםרבים מאיתנו מאמינים בש
  :בריאותהקשות על 

  רבים מאיתנו תרופות הפכו אצל–תרופות מרפאות  .1
 עושים רבים. תסמין או מחלהפתרון קסם מהיר לכל 

 בלי , שימוש יתר כדי להשקיט כל בעיה רפואיתןבה
תרופות ש הבעיה היא .לחשוב על הנזקים ארוכי הטווח

 להקל באמצעות הסוואה של רק אלא נועדו, איננ מרפאות
שימוש אבל מה שחמור יותר הוא ש, תסמיני המחלה

שבאות , 34ממושך בתרופות גורם לתופעות לוואי מזיקות
בהזדקנות מוקדמת  – גיל המבוגרעיקר בלידי ביטוי ב
 .  ירודהובאיכות חיים

מזון רכים יותר מדי אנו צו –  הוא בריאמזונ מתועש .2
 מהיר ,מגרה, טעים,  מאוד במטבחנוהוא נפוץ. מתועש

על ם להאמין לסיפוריבקלות אנו מתפתים . וקל להכנה
לא כולנו יודעים אך , סגולותיו הבריאותיות כביכול

שהוא , טבעי- מעובד ולא, של מזונ מתועשרבה צריכה ש
  .פוגעת בטווח הארוכ בבריאות, זר לגופ

 56, 14 :מונות אלה במבחן התוצאהבואו נבדוק א
  מתחילת המאה בתוחלת החיימקצב העלייה הדרמתי   

  וסוף המאה )  שנה65(דרך אמצע המאה , ) שנה50 (20-ה
  .  נבלם בשנים האחרונות) שנה80(

 אנשים של מאריכה חיימ ,  כל תרופותיהעל, הרפואה
 .לא תמיד משפרת את איכותמאך , חולים

 רטנהולכת , לא נודעה בעברשכמעט ש, תחלואת ה
  .וגדלה



 

  8        

 וכוניוון מוחי, סוכרת, מחלות לב (התחלואה הכרונית ' (
  . הולכת ועולה

 שהיו פעם נחלתם של זקנים בלבד, המחלות הכרוניות ,
 יזכו ייתכן שילדינו לא. צעירימהופכות כיום נחלתם של 

  .עוד לתוחלת החיים הארוכה של הוריהם

 הפרעות קשב , יותשכיחות עולה של מחלות אוטואימונ
, רעלים ועוד עלולה להיות תוצאה של אוטיזמ, וריכוז

 הנושא לא נחקר, לצערנו. חיסונים ומזון מתועש, תרופות
 מדעי לממן מחקרלשום גורם אין עניין כי , עד כה לעומק

 . סוגיה זושל

 הממסד לאור מבחן התוצאה עולה ביתר שאת התהייה מדוע
היווני  שטבע הרופא, תיקההרפואי זנח לגמרי את האמרה הע

 ותרופותיך יהיו מזונותיך תרופותיך: " שנה2400היפוקרטס לפני 
  ?"מזונותיך

עוד  – ות היסטוריהששרדה במשך אלפי שנ, אמרה נכונה זו
מה חובקת בתוכה את כל  – המזון המתועשת ולד הלפני

  : כדי להחזיר אותנו לבריאות טובהשנדרש

 הן לריפוי והן 1'  מסתזונה היא תרופההאמרה טוענת ש .1
אינה מהווה תחליף ראוי לתזונה  התרופ. למניעה
  .נכונה

שלא היה קיים בעת , מזון מתועשהתכוונה להאמרה לא  .2
 עשיר בנוטריאנטיםה, מזון צמחילהאמרה התייחסה . ההיא

 לבריאות ולמניעת רכיבי תזונה חיונייםמכיל אלפי ו
  .מחלות

 השנים שתכחה עםנתיקה זו עאז כיצד קרה שדווקא אמרה 
  ?וגרמה לנו להיות חולים יותר

  ? ומה נוכל לעשות על אף כל זאת כדי לשקם את בריאותנו

  .על כך בהמשך
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  57, 16 ?מה רע בנטילת תרופות
  :חפיסת התרופות הנפוצה מכילה שני מרכיבים

  "תמימה"התרופה ה .1

  עלון המידע המרשיע .2

רים היו היצרנים מוות, אילו היה זה אפשרי באופן חוקי
 מפני שהוא אכן מאשר שלתרופה יש, על עלון המידע

אולם גם עלון .  שלא תמיד נוח להודות בהןתופעות לוואי
הוא מתייחס לתופעות . כל האמת אינו מגלה לנו את המידע

שמתבטאות , טווח- טווח ולא לתופעות ארוכות- לוואי קצרות
הוא אינו , כמו כן. החייםבאיכות איטית ומתמשכת  בירידה
 ,עם תרופות נוספות) יחסי גומלין(לאינטראקציה ייחס מת

 יומית של כמה עם העלייה המתמדת בנטילה, השכיחה כיום
 . במקבילתרופות

של  שפני נייונלאחר שיווק התרופה כולנו הופכים להיות 
 הכול כדי לטשטש את תופעות חברות התרופות שעושות

 ה אפשריתולבטל כל זיק, מתגלות עם הזמןשהנוספות  הלוואי
  .  ביניהן לבין נטילת התרופות

הלוואי  (עשירהשם קיימת סטטיסטיקה בריאותית , ב"בארה
 מקרי מוות בכל שנה עקב 100,000על מדווחים , ) בישראלגם

 בין בשל תופעות לוואי, נטילה של תרופות מרשמ חוקיות
 תרופות בגלל אינטראקציות עם או, ולא ידועות ידועות
 נטילה תמימה של תרופות מרשם הפכה להיותראו כיצד . אחרות
  . אחרי מחלות הלב והסרטן, ב" בארה3' התמותה מסגורם 

ישנה עוד תופעת לוואי ידועה שלעולם לא תשמעו עליה מיצרני 
 רבים מנוטלי התרופות. הזדקנות מוקדמתוהיא , התרופות

שאיבדו את שמחת , הכרוניות נראים כאנשים כבויים ונבולים
.  נפגעותוהמנטאליות ם משמין ויכולותיהם הפיזיותגופ, החיים

  ?    האם מישהו בדק את הקשר לתרופות שהם נוטלים
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  34  ויטמינים נגזלים–תרופות שודדות 
  נגרמות בגלל  של תרופותרבותהידעתם שתופעות לוואי 

  ?ריקון מאגרי הוויטמינים והמינרלים מגופנו

 ת לוואי הידעתם שנטילת תרופות נוספות כנגד תופעו
 לוואי  כי היא יוצרת תופעות,אלו רק מחריפה את הבעיה

  ?נוספות

  ללא מרשם שנמכרים , תוספי תזונההידעתם שבעזרת
 יכול כל מי שנוטל תרופות לשפר בקלות את בריאותו, רופא

  ?ואת הרגשתו

של חסרים אלה בוויטמינים ומינרלים עלולים לגרום למגוון רחב 
,  מוחיערפול, עייפות ודיכאון, םכמו כאבים כרוניי, תסמינים

, השמנה ,נשירת שיער, סחרחורת, התכווצויות בשרירי הרגליים
  .כאבים עצביים ועוד, הפרעות בקצב הלב, בעיות עיכול

,  שמעומי שלא(? כמה מכם שמעו על כך מהרופאים שלהם
  ). לרופא שלו34"האמת על התרופות"ר את הספמוטב שיראה 

 רבות זה הן שניתן בקלות למנועהחדשות הטובות בסיפור ה
טובות החדשות הפחות . תופעות הלוואי של התרופותמ

 קופות החוליםמפני ש, הן שתצטרכו לשלם זאת מכיסכם
וואי הלתופעות בתרופות כאמצעי לטיפול בק  רותמכיר
  .מזיקותה

  ?עושק או ברכה –תעשיית התרופות 
ות  תרופתעשיית התרופות הבינה מזמן שאם תמשיך לשווק

 פעלה בכוחה העצוםולכן  ,יקטנורווחיה , רק לאנשים חולים
להשפיע על קובעי המדיניות בכל העולם לנקוט בצעדים 

  : את רווחיהשיעצימו

מניעת  תרופות לאנשים בריאים לצורך תשווקמהיא  .1
  .מחלות



 

  11              

כך שכל תסמין קל ,  מהי מחלההגדיר מחדש לועלתפהיא  .2
 .יטופל בתרופות,  לחלוף מעצמושעתיד

  של לצמצמ מעת לעת את טווחי הנורמהועלתפהיא  .3
 בתרופות  שאנשים רבים יותר יטופלוכדי, בדיקות המעבדה

  .כרוניות

 קורבנות  כדי להפסיק להיותלרכוש ידעכולנו חייבים , לכן
. של הממסד הרפואי ולהתחיל לקחת אחריות על בריאותנו
 כך נוכל להכיר את העובדות בעצמנו ולא נזדקק לנתונים

 שנחשבת,  תעשיית התרופותופצים בחסותמגמתיים שמ
 משלוש התעשיות הגדולות בעולם יחד עם תעשיותלאחת 

 למקורות ידע חשובים ספרון זה יפנה אותנו. האנרגיה והנשק
  .בעיות רפואיות רבותדעה שונה על שיספקו לנו 

  תרופת המניעה האולטימטיבית
 במאמר 2003אחד משיאי החוצפה פורסם בשנת 

. The New British Journal of Medicineיתון רפואי יוקרתי בע
כל המחלות שתמנע את  אחת ההמאמר הציע לפתח תרופ

שתהיה מורכבת , ")Poly-Pill("הכרוניות של הגיל המבוגר 
 ליטול כדור יומי+ 50 כך יוכל כל אדם בגיל .מגוון תרופותמ

 הפחתה המאמר הבטיח. בריא לתמידכביכול אחד ולהישאר 
על תופעות הלוואי המאמר .  בשיעור מחלות הלב88%של 

הנה מתגשם חלומן של חברות התרופות . כמובן לא דיבר
 במקום שנתאים תרופה –ומתהפכים סדרי בראשית 

נתחיל כולנו כבר היום ליטול , באופן ספציפי למחלה
  . מניעהכדורי
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  39 האמת על החיסונים

 .ע לידתםתינוקות מתחילים לקבל חיסונים כבר מרג
להפרעות קשב ,  השכיחותהילדים האם יש לזה קשר למחלות

הנושא שנוי במחלוקת ולחברות התרופות אין ? ועודוריכוז 
בפני בעיית החיסונים מציבה אתגר קשה . אינטרס לחקור אותו

צריכים לעמוד מול ממסד ה, הורים החרדים לגורל תינוקם
 – דרך אחרת החדשות הטובות הן שקיימת. רפואי חזק ומאיים

    . לרכוש ידע ולהתחנ בצורה מושכלת
  

  38, 22, 5, 1 ?3כיצד מגדילים את צריכת הסטטינים פי 
הן ) סטטינים( להורדת כולסטרול התרופות

 הצליחו 2001בשנת . מהתרופות הרווחיות ביותר של התעשייה
ב יורידו "יצרני הסטטינים לגרום שרשויות הבריאות בארה

 כתוצאה מכך .ב"של בדיקות המעבדה בארה טווחי הנורמה את
יעילותה של התרופה במניעת . 3גדלה צריכת הסטטינים פי 

 תמותה ממחלות לב שנויה במחלוקת ועל נזקיה אין חילוקי
 בשנים האחרונות הפכו אותה יצרני התרופות גם. דעות

  .  ויראלייםדלקתית ואפילו לתרופה נגד זיהומים- לתרופה אנטי
  

  מעדיפה לפרסם תרופות מדוע התקשורת 
   ?דשות ולא סיפורי החלמה מעוררי השראהח

ותעשיית   יד אחת עם הממסד הרפואיעושההתקשורת 
   תרופה  במה חופשית לפרסם כל נותנת להםהיא: התרופות

, כולסטרול- לחץ דם או יתר-  יתר,או תכשיר רפואי נגד סרטן
יפורי הצלחהאך נמנעת בעקביות מלפרסם אינספור    

 ונרפאו בריאותם בידיהם ים אמיצים שלקחו אתאנש של
  שלומדמה הלקח. באמצעות שינויי תזונה ואורח חיים

  .  OUT הוא ושריפוי טבעי INשתרופות הן ? הציבור
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   46, 45, 44 קונים אושר בכדורי אינסטנט
 שבשנים הרי, אם פעם הכרנו בעיקר תרופות נגד מחלות הגוף

 יצרני .ת למחלות הנפשהאחרונות מתרבות והולכות התרופו
 , נורמות התנהגותהתרופות פועלים להגדיר כל פעם מחדש

 .בתרופות פיכיאטריותוכל מי שחורג מהן מטופל מייד 
אולם , תרופות אלה אולי מיטיבות עם המטופל בטווח הקצר

שנוטל אותן עלול ומי , הן מסוכנות וממכרות בטווח הארוך
מעיוותי תנועה , שינהמהפרעות , לסבול ממצבי רוח מתחלפים

,  הפכה כל כך קלה,היד הרושמת תרופות פסיכיאטריות. ועוד
מחסור אפשרי  לגלות אפילו אינו נבדק כדיעד שהמטופל 

 על. שעלול להיות אחראי למצבו, בוויטמינים ומינרלים
בעבודה שינויים , כמו פעילות גופנית, פתרונות יעילים

  הפסיכיאטריתפהכי התרו, ובאורח החיים איש אינו מדבר
  .כל מצב של אי נוחות, כביכול, מתקנת

  42 תשומת לב לילד עדיפה על ריטלין
האם אנו כהורים לא ממהרים להשקיט את מצפוננו 

 מושפעים איננו האם? בקלות רבה מדי במתן תרופות לילדינו
כאילו , של חברות התרופות הפרסום מדברייתר על המידה 

 ז בקלות בעזרת ריטלין עדניתן לפתור בעיות קשב וריכו
לא מזיקות ולא , ששכחנו שקיימות גם דרכים טבעיות

  ?ממכרות
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   עבודת צוות יעילה –תוספי תזונה 
  37, 36 , 34, 1 ?או שתן יקר

 במחלוקת השימוש בתוספי תזונה לבריאות הגוף והנפש שנוי
 מגביריםוהפרסומים התכופים והסותרים בתקשורת רק 

  .את הבלבול

 התזונה. 1:  שאין חולק עליהןו נבחן כמה עובדות יסודאז בוא
. האבולוציונית הכילה מגוון רחב של רכיבי תזונה חיוניים

 חסרה  האדמה מנוצלת עד תום והיא,בחקלאות המודרנית. 2
במזון התעשייתי יש מעט מאוד רכיבי . 3. ברכיבים אלה
, ת תרופו, רעלים–עומס החיים המודרניים . 4. תזונה חיוניים

 הצורך  מגביר את–לחצים נפשיים ומיעוט חשיפה לשמש 
  . רכיבי תזונה חיונייםתוספת של בשלנו 

שהם   מפני,המחקרים הסותרים עושים עוול לתוספי התזונה
את השפעתם  ובודקים ות כמו אל תרופלתוספיםמתייחסים 

כאשר , צוות בעבודת תוספי תזונה פועלים בגופנו. בנפרד
   35.ו של האחראחד מחזק את פעולת

תזונה נכונה יש בהחלט מקום לנטילה של  לענוסף , לדעתי
 .תוספי תזונה בצורה מושכלת ובהדרכה של מטפל מיומן

 שנמכרים(מזונות טבעיים מלאים התוספים המועדפים עלי הם 
 התוספיםבניגוד לרוב , )נוזל או קפסולה, בצורה של אבקה

 ד תוסף של צמחיאעדיף תמי,  כמו כן.מוצרים סינתטייםשהם 
  .פני כימיקל סינתטי מרפא על

גורמת לכם במקרה למי שיגיד לכם שנטילת תוספי תזונה 
ספרו , ובמקרה הגרוע היא מסוכנת, הטוב להפריש שתן יקר

,  מקרי מוות מתרופות100,000ב נרשמים מדי שנה "שבארהלו 
  . מתוספי תזונה הוא אירוע נדיר ביותרמוותואילו 
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  ?נות אמונותמדוע חייבים לש
,  שמכלל החולים הכרונייםיםמחקרים סטטיסטיים מוכיח

 וסכימ וי יעדיפו להפקיד את גורלם בלעדית בידי הרופאים60%
 השינוי הם לא יעשו את. ליטול תרופות שיחזיקו אותם בחיים

 שהשלימו מפני,  לא יעשו דבר20%. המתבקש באורחות חייהם
מהחולימ יהיו  20%ם אול. עם מר גורלם או בגלל מחסור בכסף

ולעשות מהפכ בריאותי , חזקימ ונחושימ לשנות אמונות ישנות
שיוביל אותם להחלמה אמיתית ויקנה להם איכות  בחייהמ
  .חיים

באמצעות יעשו זאת ,  שישנו את אמונותיהם20%אותם 
 /או במסגרת טיפול,  ספריםרכישת ידע מתוך הרצאות או

  . אימון אישי או קבוצתי

, כאמור .מאוד ברכישת ידע לפני כל החלטה חשובהאני מאמינ 
מחלות  אני אישית עברתי מהפך בריאותי לאחר שסבלתי מכמה

 מהרצאות, עשיתי זאת תוך רכישת ידע מספרים. כרוניות
 התוצאות .ומפגישות עם רופאים ומטפלים בעלי גישה טבעית

אני . היו נפלאות ואני גאה לציין שמצבי הבריאותי מצוין
שהיא  ,בטיח לכל אחד מכם שהתמורה כל כך משתלמתיכול לה

תגרום לכם להיסחף לתוך השינוי ותביא אתכם לרכוש עוד 
 יחזק את המערכת החיסונית, ועוד ידע שיסייע להחלמתכם

 ממוקדת חשיבה, חיות ושמחת חיים, יעניק לכם כושר, שלכם
  .וזיכרון צלול

  
   ?מדברים בריאותשרוצים לשמוע רופאים 

 הבריאות של פוקוס תוכלו לשמוע רופאים באירועי
 הם יתוו לכם דרך". חזרו בשאלה"שלמדו רפואה ו, פורצי דרך

   .לשנות את אמונותיכם הישנות על רפואה ובריאותכיצד 
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  –יתר -תזונה והשמנת-תת: פרדוקס
   שני צדדים של אותו מטבע

  ? תזונה-  מתתסובלאדם שמן ייתכן שהאם 

עובדה זו ואף נותנים לה הסבר מחקרים עדכניים מאשרים 
מכניס לגופו רכיבי   אינו מזון מתועשצורךאדם ה: הגיוני

כיוון , )כמו אלה הנמצאים במזון הצמחי(תזונה חיוניים 
מצד המתועש  מזוןה . סולקו או נהרסו בתהליכי העיבודהםש

 שומנים ,מלח, סוכריםכמו , ברכיבים רעיליםעשיר  אחד
, חיוניים תזונה רכיביעני בהוא י ומן הצד השנ וחומרי שימור

מי ש ,כך יוצא.  לנקות את אותם הרעלים מהגוףתפקידםש
 צריכת  נכנס למעגל קסמים של,שניזון ממזון מתועש בלבד

לפינוי מזון רעיל מצד אחד ומחסור ברכיבי תזונה חיוניים 
לכן .  והתוצאה היא הרעלה של הגוף,מצד שניהרעלים 

 עלול להיות דומה לזה של הילד מצבו הבריאותי של אדמ שמנ
  .הרעב באפריקה

  
   מטופלים חסרי אישיות

הממסד הרפואי מתייחס לכל מטופל כמקרה 
פעיל האם המטופל  מתעניין לדעת אינו הרופא. סטטיסטי

אם הוא אוכל נכון או ניזון ה, "בטטת כורסה"גופנית או 
. אם הוא אדם שליו ורגוע או טיפוס לחוץה, פוד- אנק'גמ

חסות סטטיסטית למטופל פירושה להתייחס לכולם התיי
אף שידוע כי רמת הסיכון למחלות , פי פרוטוקול אחיד- על
 פוחתת הודות לאורח חיים בריא בשיעור גבוה , למשל,לב

האמ הרופא הפציר בכמ . יותר מכדור להורדת הכולסטרול
  חיימ לפני ששלח אתכמ ליטולותפעמ לשנות אורח- אי

  ?תרופות לכל החיימ
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  כיצד להעביר את האחריות 
  ?מהרופא אלינו

 לכאורה ויש לנו, רופאים למדו והתמחו במשך שנים ארוכות
אולם מרביתם עשו את לימודם . סיבה טובה לסמוך עליהם

רופא .  יש תרופהמחלההאומרת שלכל , תחת תפיסה אחת
. מחלה הוא זה שיודע להתאים תרופה לכל" הטוב"המשפחה 
 וקוראים רופאים חוזרים כיום בשאלהיותר ויותר , לשמחתי

לאחר סיום בית הספר , אותם רופאים. תיגר על הגישה הזו
 כמו, השלימו לימודיהם בגישות רפואיות אחרות, לרפואה

רפואה , רפואה פונקציונלית, נטורופתיה, צמחי מרפא, תזונה
 היכולות כך הם הרחיבו את.  ועודהומיאופתיה, איורוודה, ינית

, גישות רפואיות(באנשים בגישות הוליסטיות שלהם לטפל 
, )או המחלה, שרואות את האדם כולו ולא רק את התסמין

  .שאינן מבוססות תרופות

, ס לרפואה"הרופאים שלמדו המון על תרופות בביה, לדאבוננו
שקוראים לה תזונה ,  בעולמ1התרופה מפר לא שמעו על 

   .ובמקרה הצורך שולחים אותנו לדיאטניות

אבל הן עשו זאת בחסות , תזונההדיאטניות למדו , ואכן
 . המתועש ולכן רובן לא שמעו על נזקי המזון,תעשיית המזון

יש שחזרו שגם בקרב הדיאטניות הבשורות הטובות הן 
והבינו   כשהשלימו את לימודיהן בגישות נטורופתיות,בשאלה

  . שבריאות ומזונ מתועש אינמ הולכימ יחד

  ? את האחריות לבריאותנואז כיצד נעביר לידינו
שרשם  נשמע מהרופא את האבחנה ונתחיל ליטול תרופות כפי

גישות הוליסטיות   ללקט מידע עלנתחיל,  אולם במקביל,לנו
יודה אפילו הרופא , עם הזמן. וטבעיות וניישם גם אותן

  . שהתרופות מיותרות
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שלנו   ולא להטיל את האחריות על הרופאלהאמינ בעצמנו
  :לקיחת אחריות על עצמנו פירושה.  פשוטהוא אתגר לא

  לשנות אורח חיימלשנות אמונות ישנות ובעקבות זאת .
  . אך מתגמל מאוד בהמשך, זהו צעד קשה בהתחלה

  לתעמולות הכזב  שלנועמידותה שיחזק את ידעלרכוש 
  . של תעשיות התרופות והמזון

 ולא לטווח ארוכלהסתכל על בריאותנו , במחלות כרוניות 
  . ת ברגע של חולשה ליטול תרופות לכל החייםלהתפתו

 מטפל הוליסטי /רופאלכת לקבל חוות דעת שנייה מל
כך יש סיכוי טוב שהמחלה . שיבדוק את הבעיה לעומק

 .  ותיעלם מן השורשתיעקר
  

 21 המרפא הטוב ביותר
 ספקו לו את. רק הגוף שלנו יודע לרפא מחלות

   . ותראו אותו מחלים וצומחהתנאימ הדרושימ
  

  16 יהיו מזונותיך תרופותיך
. רפואה היא רק אחד האמצעים להשיג בריאות טובה

 שנה טבע הרופא היווני היפוקרטס את 2,400- כבר לפני כ
, " מזונותיךיהיו מזונותיך תרופותיך ותרופותיך ",האמרה הידועה

  . ם" שנה חזר עליה גם הרמב800- ולפני כ

  :המשוואה הפשוטהגם הרפואה הסינית המסורתית הבינה את 

  פחות רפואה= יותר בריאות 
לרופאי הכפר שאצלם מספר ולכן העניקה תגמול גדול יותר 

  . החולים היה מועט יותר

עלינו לאמץ גישות מסורתיות אלה יחד עם היתרונות של 
  .הרפואה המודרנית
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  חוות דעת שנייה

חוות דעת שנייה לא מקבלים מרופא השייך לאותו 
אל תצפו לקבל ממנו .  ראש המחלקהגם אם הוא, ממסד

. תשובות שונות מהותית ממה שאמר לכם רופא המשפחה
 מטפל/ תוכלו לקבל רק מרופאחוות דעת שנייה אמיתית

) guide lines( הקווים המנחים בתלם שאינו הולך ,הוליסטי
  . הממסד הרפואישטבע

  
    רפואהאינהבריאות 
  רק לשאול את החולה ממה הואלא היא בריאות

בריאות היא לשאול את . כדי להתאים לו תרופה, סובל
 אם. איתו במה שמיטיב ולהתעניין אורח חייוהמטופל על 

   .לרפואהפחות נטפל קודם בבעיות אלו נזדקק 

  
  האם השתלטה רפואת החירום 

  ?על מערכת הבריאות
,  מסכימים שמניעה עדיפה תמיד על חירום והצלהםכול

 רפואת החירום השתלטה ,אולם דווקא בתחום הבריאות
,  בטראומה המטפלת– רפואת החירומ.  הרפואה המונעתעל

 הרפואהואילו ,  הפכה לרפואה השלטת–בכאב או בפציעה 
  שאמונה על הבריאות ותפקידה להפחית את– המונעת

בקופת  תמצאו אם.  פשטה את הרגל–הצורך ברפואת חירום 
יאות ולא אחד שמדבר בשפת הבר" צדיק"החולים שלכם רופא 
 .רוצו אליו והפכו להיות מטופלים שלו, רק בשפת הרפואה

לו במה מכובדת באחד  שאעניק כדי, לאחר מכן בואו וספרו לי
  . הוצאת פוקוסנסי הבריאות שלמִּכ
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  ?מדוע חייבים להטיל ספק
האם יש לנו . חדשות לבקריםמידע רפואי חדשני מתפרסם 

  כיצד נדע אם הוא?להעריך אותו ולעמוד על אמינותויכולת 
  ?אמיתי או מגמתי

סד הרפואי ברור לנו שהממ, מתוך הדברים שנאמרו עד כה
האינטרסים שלהם מתוך ראיית רק וקופות החולים פועלים 

ומנוהלים בידי רופאים שהוכשרו לפתור , ולא שלנו הצרכנים
לכן לתעשיית התרופות . כל בעיה רפואית באמצעות תרופות

 ל החלטה רפואית שנוגעת לנויכולת השפעה מכרעת בכ
  .כצרכני בריאות

כל  ברגע שנבין את יחסי הכוחות הללו נוכל בקלות לבחון
  . המידה של מי מרוויח ומי מפסיד- פי אמת- מחקר חדש על

  12  מושג ריק מתוכן–רפואה מבוססת ראיות 
ראיות  כולנו היינו רוצים להאמין שהרפואה נסמכת כולה על

לפיו רק ש,  פרדוקסליתהווה מצבאולם במציאות ה. מדעיות
תעשיית התרופות העשירה מסוגלת לתקצב סכומי עתק 

הניסויים הרפואיים ולכן תוצאות , הדרושים למחקרים רפואיים
 בבית התוצאה היא שרופאים לומדים. מותאמות היטב לצרכיה

 וכל , תעשיית התרופותספר לרפואה רק את מה שמשרת אתה
,  ערך ללא גושפנקה מדעית מידע יקר–מידע רפואי אחר 

 זוכה –שנצבר בקליניקות של רבבות רופאים ומטפלים 
 ממד חקלאי בעלדמיינו עולם חדש . להתעלמות מוחלטת

 חיוניותם עשיר שמסוגל לתקצב מחקרים מבוססי ראיות על
תזונה שותגלו לפתע , של ירקות ופירות למניעת מחלות

  . מתרופותיעילה יותר ומזיקה פחותצמחית ולא מתועשת 
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   לבחון פרסומים מדעיים במבחן השכל הישר
הוא  ,מבחן יעיל שעשוי לתרום להערכה של פרסומים מדעיים

. האולטימטיבי שהוא גם המבחן ההגיוני, המבחנ האבולוציוני
 הקדמונים  אבותיוהאדם המודרני חולק את אותם גנים עם

  .בני חמשת מיליוני השנים

מזון צמחי בעיקרו יחד עם , ריק( מה שהיה טוב לאבותינו ,לכן
 וכל מה שאבותינו, יהיה טוב גם לנו) פעילות גופנית מרובה

 יבוא ראוי שלא) מזון מתועש ותרופות כימיות, קרי(לא הכירו 
  . פינואל

  כיצד מאכערים משפיעים על בריאותנו
אותם מתווכים אלה הם  – מאכערים  אוהבאינו מאיתנו איש

עניין במוסדות ציבור תמורת אלמונים שיודעים לקדם כל 
ית תועמלנהעליתם בדעתכם ש אבל האם .שוחד ושלמונים

  את התור לכםשתופסת)  למאכעריתמילה נרדפת(תרופות 
 טובות  באמצעות, עליוהשפיע היא בעצם מאכערית שמ,לרופא
  ?תא מייצגי לקדם רישום של תרופות שאותן ה,הנאה

 כיוון שהם ,הם מאכערים תעשיית המזוןשל גם היחצנים 
 מידע בריאותי אינטרסנטי , כל ידעי חסר,ם לעיתונאיתניםונ

על להשפיע  יכולתם הרבה יותר ה עודחמור . מזוןמוצריעל 
 קחו למשל את פירמידת המזון. מדיניות משרד הבריאות

 עדיף שתאכלו ,על פיה.  לאוכלוסיית ישראלויד המומלצת על
אפילו , )לוקתמזון מתועש ושנוי במח(דגנים  קמח ומוצרי
, כמו כן .)מזון טבעי ובריא לכל הדעות(ירקות ופירות יותר מ

 של חלבונים מן החי  תחמיצו צריכה יומיתשלאמוטב לכם 
מי האם לא ברור . ) בעייתיים ושנויים במחלוקתמזונות(

  ?אלהמעוותות  מאחורי המלצות עומדים
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יד את י הייתי מוצא מ, בתיאוריות קונספירציהלו האמנתי
התרופות  –שר הסימביוטי בין שתי התעשיות הללו הק

 שיחצני המזוןכ שחיות יחד בסינרגיה מלבלבת –והמזון 
  .תועמלני חברות התרופותלפרנסתם של המתועש דואגים 

  
  41, 15 האמת על השמש והבריאות

 מחקרים חדשים מוכיחים עד כמה חיונית חשיפה
שיפת עורנו שנוצר מח, Dויטמין . יומית מבוקרת לאור השמש

כמו רככת , חסר אצל רובנו וגורם למחלות רבות, לשמש
הבהלה מפני סרטן . סרטן וזיהומים, מחלות לב, ובריחת סידן

שנויה במחלוקת , ידי הממסד הרפואי- כפי שמופצת על, העור
, ובוודאי אינה עומדת במבחן השכל הישר של האבולוציה

  . כשהאדם הקדמון נחשף לשמש הרבה יותר מאיתנו
  

  מגפה מסוכנת עם בשורה  – סוכרת
 48, 43, 10 מעודדת

אנשים שמנים . ניצני מחלת הסוכרת מקננים היום אצל רובנו
זמן עד ולכן זו רק שאלה של נמצאים במצב של טרום סוכרת 

 הן חוסר ות למחלההסיב. כחולים במחלהשהם יוכרזו רשמית 
 המאפובמוצרי תזונה עשירה בסוכרים ו פעילות גופנית

גורמת להפרעה ש ,)מזונות בעלי עומס גליקמי גבוה במיוחד(
  .באיזון הסוכר והאינסולין בדם

אך  , גם המרפא למחלהנכונה הןתזונה פעילות גופנית ואולם 
  חולי הסוכרתכך מתמכרים .מעדיפה תרופותהרפואה הממסדית 

  . יותר הטבעית והבריאההאפשרותלתרופות מבלי שתינתן להם 

 , מוכח בסוכרתטבעי היום טיפול שישהיא הבשורה המעודדת 
 וכל רופא או מטפל הוליסטי מיומן יוכלו לסייע למי שמוכן

  .מתרופותיובהדרגה להיגמל 
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  תרופה שרשם לנו רופא אינה בהכרח בטוחה

. האספירין הפכה להיות התרופה האולטימטיבית
, 19- ההיא הייתה חלוצת משככי הכאבים עוד בשלהי המאה 

רות למחלקת מחלות הלב כמונעת חסימות ועברה במהי
בשנים האחרונות מייעדים אותה למניעה של . בכלי הדם

את תופעות הלוואי . כולל סרטן, מגוון רחב של מחלות
וצרכני התרופה מקבלים , יםבליטהמסוכנות כמובן אין מ

את הרושם המוטעה שאם הרופא המליץ ואם הוא מקיים 
אז האמת היא ? ות רעאז מה כבר יכול להי, מעקב רפואי

 אם משנהלא ו ,כל תרופה היא חומר כימי זר לגוף: אחרת
  .רופא רשם לנו אותה ואם הוא מקיים מעקב

  
  היופי מתחיל מבפנים

רובנו מורחים על עצמנו תכשירים קוסמטיים מתוך 
  .חלק ומבריק, צעיראמונה שאלה יהפכו את עורנו ל

 ת גופנוהבעיה היא שמראה עורנו הוא תוצאה של בריאו
גופ הצעיר עור של שומ מריחה חיצונית לא תוכל לו, פנימה

  .שאינו בריא

 עם יטיב, מי שטורח למרוח על עורו ויטמינים או נוגדי חמצון
את גופו ואת נפשו ברוח הדברים תחילה עצמו אם יזין 

  .המוצגים בספרון זה
  

   תרופה היא רעל
 תרופות כימותרפיות לטיפול במחלת הסרטן נחשבות

. מפחידות הלוואי שלהן  רעילות במיוחד ותופעותלתרופות
 אמנם – תרופות אחרות הן סוג של רעלהרבה  גם, למעשה

אפקט בנטילה יומיומית מתמשכת נוצר  אולם –מזיק פחות 
  . ומסוכןרעיל מצטבר
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  בריאות היא קודם כול תזונה נכונה
 נכונה היום" מה שאנו אוכליםעשויים מאנו "האמרה הידועה 

בואו נכיר , לכן. שפע במזון מתועש בעידן של ,פל כפלייםכ
  . כמה כללי תזונה לבריאות טובה

אכלו מזונ בריא כמעט ללא הגבלה והפיקו לפור  .1
  .קלוריות

 כלומר – מקורמזון בריא הוא מזון שהגיע ישירות מה
לא ( אגוזים וזרעים ,פירות, הוא כולל ירקות. מהצומח
 הימנעו ככל. יות ואצותקטנ, דגנים מלאים, )קלויים

 ארוזים הכולל בדרך כלל מזונות, האפשר ממזון מתועש
 זהו מזון מעובד. בפלסטיק ובזכוכית, בניילון, בצלופן

והוספו לו רכיבים מלאכותיים  החיוניים שנהרסו בו רכיביו
 על ובעיקר חומרי שימור שנועדו למנוע את קלקולו, זרים

 מפריעים שימוראותם חומרי . ידי חיידקים- המדף על
 . ףאחר כך לעיכול המזון בגו

קבלו את הידנ לעצמותיכמ ואת החלבונ לשריריכמ  .2
  .ירפה'הקרנפ והג, מקור שמקבלימ אותמ הפיל מאותו

ביצים , דגים, בשר(כל מזון שמגיע אלינו דרך בעלי חיים 
כלומר הוא מגיע לגופנו , הוא מזון מיד שנייה) וחלב
ו מהמזון העילאי שהוא בעל חיים שניזון בעצמ דרך

כמוצר יד ובעל החיים מספק לנו אותו , המזון הצמחי
.  הסיפורים על שפע החלבון שיש בבשר הם אגדה.שנייה

עבור (? הידעתם שבברוקולי יש יותר חלבון מאשר בבשר
 מחקרים מראים שגופנו אינו). 31ראו עמוד , כל קלוריה

'  ג60- כ(ום לי, ג משקל גוף"חלבון לק'  ג0.8- צריך יותר מ
 . הצומח מספק לנו כמות זו בקלות).לאדם ממוצע
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 . שהוא עתיר קלוריותכיוונהפיקו לראות את השמנ כאויב  .3
 אסור לנו. השמן דרוש לבניין טריליוני התאים בגופנו

הבריאים  אולם עלינו לצרוך רק את השמנים, לוותר עליו
 .  אגוזים וקוקוס,אבוקדו, כמו שמן זית, מכבישה קרה

שהם נוטים להתחמצן בקלות הנוזליים בעיה בשמנים ה
וליצור ) ולאורך זמן גם בטמפרטורת החדר(בחימום 

 מדף  לחיישנדרש, במזון מתועש. רדיקלים חופשיים מזיקים
, יםקלקלמת שאינםמוקשים  בשמנים יםשתמשמ, ארוכים

 פסיםתו לאחר שאלה נכנסים לגוף הם. המכונים שמני טרנס
פוגעים וחיוניים ה טבעייםהם שמניאת מקומם של ה
  .  הימנעו מהם לחלוטין. םתאיבתפקודם של ה

, סויה כמו, מזוקקיםבשמנים  קיימתבעיה בריאותית נוספת 
הם מסוג  שמנים אלה. 'קנולה וכו, תירס, חריע, חמניות
בתהליך , בנוסף.  בגוףיוצרי דלקת נחשביםש, 6אומגה 
או ,  מזיקיםשיוצר רדיקלים חופשיים, מעורב חוםייצורם 

שלא היינו רוצים להכניסם לתוך , ממיסים כימיים שונים
  .גופנו

  . כל המחלותאמיתר היא - השמנת .4

ה להגדיר  אלא ניתן,יתר איננה רק בעיה אסתטית- השמנת
הביקוש הרב . כגורם העיקרי למחלות כרוניות רבות

 , שאנשים רבים מודעים לנזקיהלדיאטות מוכיח לכאורה
 רוב הדיאטות – מוכיח את ההיפךאולם מבחן התוצאה 

 מובן  עד שלאפשוטהכל כך הסיבה לכישלון היא . נכשלות
 עומדות הדיאטות אינן: מדוע אנשים משכילים נכשלים בה

 הקלוריות מפני שהן מתייחסות לכמות, במבחן השכל הישר
 במקוםדלי קלוריות  תפריטיםמציעות הן . ולא לאיכותן

 לתזונה עיקרו הוא מעברפיתרון הגיוני ומבוסס מדעית ש
 . שמוצג בספרון זהכפי , עשירה ברכיבי תזונה חיוניים
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  .אמצו לכמ הרגלי אכילה בריאימ .5

 אל תשתו בזמן, אכלו בנחת ולעסו את המזון היטב
והימנעו מלאכול שעתיים לפני , הארוחה ומייד לאחריה

או חליטות תה מצמחי בין הארוחות שתו מים . השינה
 אפשר עם). מתיקים מלאכותייםללא סוכר ומ(מרפא 
אם אתם חייבים . זה גם בריא וגם בולם תיאבון. סטיביה

 הבריאים שמרו תמיד לידכם את המזונות, לנשנש לפעמים
  והעדיפו את.שניתן לאכול מהם כמעט ללא הגבלה

 .הבישול הביתי על זה שבמסעדות

, זרעימ, אגוזימ, פירות, )במיוחד עלימ ירוקימ(ירקות  .6
 .ימ המ המזונות הבריאימ ביותר- פטריות ואצות, קטניות

 .גוונו בהמ ואכלו אותמ בשילובימ שונימ
ירקות הם דלי קלוריות ואכילתם מגבירה את תחושת 

 אך ערכם, אגוזים וזרעים הם עתירי קלוריות. השובע
 –  אכלו אותם בצורתם הטבעית.התזונתי שווה כל קלוריה
 לא ם מדי פעם כדי והחליפו ביניהלא קלויים ולא מומלחים

פירות הם הנשנוש הטעים . לפתח רגישות למזון חלבוני
  .קטניות ואצות הן מקור נהדר לחלבון. ביותר

פי - חלקו את כלל המזונות באופנ ג לשלוש קבוצות על .7
כמות הרכיבימ התזונתיימ (הצפיפות התזונתית שלהמ 

והשתדלו לאכול , )28ראו עמוד , ביח לכמות הקלוריות
מהקבוצה הבריאה ולהימנע ככל האפשר מהקבוצה בעיקר 
  . המזיקה

 מזון זהו.  כוללת את רוב המזון הצמחיהקבוצה הבריאה
כוללת  הקבוצה המזיקה .חיוני לבנייה ולתפקוד של הגוף

 כוללת בין הקבוצה הניטרלית. את רוב המזון המתועש
  מוצרים אלה הם בעלי . דגים ומוצרי חלב, השאר בשר
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מעט רכיבים תזונתיים מכילים  (ית נמוכהצפיפות תזונת
 ,אם אינכם צורכים די חלבון מהצומח). הרבה קלוריותו

אך , כם לההדרוש בכמות מינימאלית אותו מן החי צרכו
 .מזון צמחי –  תחליפ למזונ אמיתיואל תראו ב

  19 .התאזרו בבלנות .8
 מערכותבריאות טובה מחייבת תפקוד נאות של כל 

ולשם  ,ו נדרשים לפעול בצורה מיטביתכל תאי גופנ. הגוף
 ולסלק כך חייבים לספק להם רכיבים תזונתיים חיוניים

 מיליארד 50מתחלפים , למזלנו. רעלים שפוגמים בתפקודם
 בריאה חודשים של אכילהכמה ש כך, מתאי גופנו בכל יום

כמות נכבדה של תאים פגומים בחדשים  להחליף עשויים
 .בבריאותנו מהפך ולחולל

  
  9 המזון חשוב למוח

המזון לא רק מספק את הרכיבים התזונתיים 
 המוחהוא גם אחראי לפעילות , החיוניים לכל איבר בגופנו

 ,הזיכרונ, הריכוז, החשיבה, יכולת הלמידהמשפיע על ש
 בריא  אדם שאוכל. ועודההתנהגות החברתית, השינה, השלווה

 .ברהבעבודה ובח, בלימודים, יותר מתפקד טוב יותר בבית

  
  53 המזון חשוב להיווצרות עּובר בריא בבטן

, איכות המזון שאכלה אמנו עוד לפני כניסתה להיריון
ואת מידת חסינותנו בפני מחלות ,  מראש את בריאותנוקבעה

  .הילדות ואפילו בפני מחלות הגיל המבוגר
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מדוע המזון הצמחי כה חשוב 
  58, 43, 32, 29, 27-25 ,4 ?לבריאותנו

 ערכו ל מזון עלינו להכיר מושג חשוב שמבטא אתכשמדברים ע
 ". צפיפות תזונתית"ושמו , הבריאותי

  
       רכיבים תזונתיים     

  הקלוריות'         מס

  
: לשניים של המזון נחלקים) נוטריאנטים(הרכיבים התזונתיים 

, שומנים ופחמימות, שהם חלבונים, נוטריאנטימ- מאקרו
, אנזימים, מינרלים, ויטמיניםשהם , נוטריאנטימ- ומיקרו

 הרכיבים שהם, פיטוכימיקלים ונוגדי חמצון, סיבים תזונתיים
, המקיימים את תהליכי החיים החיוניים בכל תא בגופנו

  .אנחנו חולים, וכשהם חסרים

 הם. נוטריאנטים קיימים בעודף בתזונה המודרנית- מאקרו
 גרם קלוריות ל4,  קלוריות לגרם שומן9 –עתירי קלוריות 

- מיקרו, לעומת זאת.  קלוריות לגרם פחמימות4- חלבון ו
 נוטריאנטים הם חסרי קלוריות ונמצאים בחוסר בתזונה

מפני שחלקם נהרסים בחימום וחלקם מסולקים , המתועשת
 כאשר מוסיפים באופן מלאכותי ויטמינים. בתהליכי העיבוד

הם אינם נספגים בגוף , סינתטיים למזון מתועש ומינרלים
, ה יעילות כמו התרכובות הטבעיות שבמזון הצמחיבאות

   .ביחס למזון הצמחי המקורי, וגם כמותם מזערית

עומדים בפני , כפי שהכרנו אותם עד היום, מדעי התזונה
את  שבודדה ,חקר התזונההגישה המיושנת של  3.שינוי מהפכני

 למסקנות הובילה ,הערך התזונתי של כל רכיב בפני עצמו

 =ית צפיפות תזונת
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התמקדות המחקר . בנוגע לבריאותנומוטות ומוטעות 
תוך התעלמות , בסגולות של כל ויטמין וכל מינרל בנפרד

 משרתת את האינטרסים, מהמורכבות המיוחדת של גוף האדם
, של תעשיית המזון ומעניקה למזונות המתועשים בכלל

 של תדמית, ולאלה המועשרים בוויטמינים ומינרלים בפרט
 יחסי נה מביאה בחשבון אתגישה מיושנת זו אי. מזון בריא

 שקיימים כפי, הגומלין והאיזון העדין בין הרכיבים השונים
בטבע ולכן היא אינה יכולה לשמש עוד בסיס למחקרים 

  .בעלי השלכה אמיתית על בריאותנו
  

  3 ואיך זה קשור לבריאות שלנו, סוד התפוח
הם מציינים את , כשמדעני תזונה בוחנים תפוח

ויטמיני :  הצליח לזהותשהמדעתיים רשימת הערכים התזונ
A ,Bו -C ,אבל כשאנחנו אוכלים . סידן ומגנזיום, אשלגן  

  . אנחנו מקבלים ממנו הרבה יותר, את התפוח בשלמותו
אלפי מכיל , וכמוהו כמעט כל מזון מן הצומח, כי התפוח
,  לחיקויניתןבאופן מופלא ובלתי במשולב שפועלים מרכיבים 
המתרחשים  ליכים ביוכימיים חיונייםלקיומם של תהואחראים 

 לאין עולותהתפוח השלם סגולותיו הבריאותיות של . ףבגו
טוב תפוח , לכן.  של הרכיבים הבודדיםשיעור על סגולותיהם

  . אחד ביד מערימה של ויטמינימ על המדפ
  

 הצפיפותפי סדר - בעמוד הבא מוצגת טבלת המזונות על
לקבוצות החלוקה נראה בה את , כמו כן.  שלהםהתזונתית
, הפירותמתחתם , בראש הטבלה נמצאים הירקות: של מזונות

 אחריהם באים .האגוזים והזרעים, הדגנים, הירקות העמילניים
, ביותר ובתחתית הטבלה מופיעים המזונות הדלים ,החלבונים

 המספקים רק, דברי מתיקה ושמנים מזוקקים, כמו סוכרים
  .  ומזיקותקלוריות ריקות
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  )Nutrient Density(זונתית של מזונות צפיפות ת

   )צפיפות מקסימלית = 100(

,כרוב מסוג קולארד,  מסוג קייל כרוב– עלימ ירוקימ כהימ 100
 ארגולה , תרד, גרגיר הנחלים, מנגולד, עלי חרדל

,) סיניכרוב(וי 'בוק צ,  ערבית חסה–  ירוקימ אחרימירקות 95
שעועית, קישוא, אספרגוס, כרוב ניצנים, ברוקולי, כרוב ירוק

 האפונ, ירוקה
 פלפל, העגבני, בצל, פטריות, חציל, סלק –  לא ירוקימירקות 50

גזר, ארטישוק, כרובית, נבטי שעועית, צנונית, צהוב ואדום
 טרי/חי

, שחורפטל, פטל (פירות יער, הננב, משמש,  תפוח–  טריימפירות 45
,תפוז, הנקטרינ, מנגו, קיווי, ענבים, אשכולית, מלון, )אוכמניות
   אבטיח,המנדרינ, תות, ףשזי, אננס, ןאפרסמו, אגס, אפרסק

, גרגרי חומוס–) משומרות או מונבטות, מבושלות( קטניות 40
,שעועית שחורה, שעועית חומה, שעועית לבנה,  מנומרתשעועית

,אדממה, לוביה, שעועית לימה, עדשים, פולי סויה, שעועית אדומה
 אפונה

, אגוזי לוז, אגוזי קשיו, אגוזי מלך, שקדים –  טריימ וזרעימאגוזימ  30
 גרעיני,גרעיני דלעת, פיסטוק, צנובר, אגוזי פקאן, אגוזי מקדמיה

  זרעי פשתן, שומשום, חמניות
,לפת, גזר, דלורית, דלעת, ה בטט–  צבעוניימ עמילניימירקות 25

 ערמונים , תירס
שיבולת, דוחן, כוסמת, שעורה – תפוחי אדמה/דגנימ מלאימ 20

,בורגול, תפוח אדמה, קינואה, אורז בר, אורז חום, )קוואקר (שועל
  לחם מלא

  אדומ בשר 6 דגימ 18
 מאפימ מקמח לבנ 6  דלי שומנ מוצרי חלב 15
 גבינה  3  ובשר רזהעופ 15
 שמנימ מזוקקימ 1  ביצימ  15
  ממתקימ  0 שמניממוצרי חלב  8

 2006, פוקוס, "לאכול כדי לחיות"מתוך הספר 
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מזון  ה המזון מן הצומח הוא–המסקנה מהטבלה ברורה 
, הסוכרים,  זאתלעומת. החיוני ביותר לתהליכי החיים שלנו

  .  המזוקקים אינם תורמים מאומההמאפים והשמנים

 1%חלב דל שומן מדוע  –תעתועי מספרים 
כיצד ייתכן ו,  שומן20%מכיל למעשה 

   ?בשראשר ביותר חלבון מיש שבברוקולי 
ונה תז תעשיית המזון תעשה הכול כדי שאחוזי שומן ורכיבי

כי כך היא , הקלוריות ולא מסך מהמשקלאחרים יחושבו 
?  הטריקאז מה. תוכל לאחז את עינינו במספרים שנוחים לה

. מחשבים את אחוז השומן מהמשקל ולא מהקלוריות שבמזון
בסך ל חלב יש " מ100- ב. 1%לדוגמה חלב דל שומן נבחן 
 9שומן היא '  ג1 קלוריות שמתוכן התרומה של 43 הכול
 1%ולא ( מהתכולה הקלורית 20% למעשה תשמהוו ,יותקלור
  . ) שהיה מחושב מתוך המשקלכפי

 ' ג2.82- קלוריות ו34(בחישוב דומה נמצא שבברוקולי 
 בעוד 25%התכולה הקלורית של החלבון היא ) ' ג100- חלבון ל

) ' ג100- חלבון ל'  ג17.51-  קלוריות ו274(שבבשר אנטרקוט בקר 
, מסתבר.  בלבד19%לבון היא התכולה הקלורית של הח

 שהמיתוס הנפוץ שחלבון נמצא בעיקר בבשר וחסר במזון
שהתכולה הקלורית של החלבונ  האמת היא. הצמחי אינו נכון

  .במזונות צמחיימ רבימ אינה פחותה מתכולתו בבשר
    

  18, 6  ילד בריא וחכםידולהמזון חשוב לג
תזונה נכונה בגיל הצעיר מחזקת את מערכות הגוף 

  היא משפרת . ומפחיתה את שכיחותן של מחלות הילדות
מונעת , מעלה את מנת המשכל, את רמת הקשב והריכוז

משרה רוגע ושלווה ותורמת , התפרצויות של זעם ואלימות
  .להצלחה בלימודים ובחברה
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  המזון חשוב לניקוי יומיומי 

  54, 28, 19, 14, 13 הגוףשל רעלים מ
קובעת את קצב פינוי הרעלים איכות המזון היומיומי שלנו 

 מזון צמחי חי ובעיקר עלים ירוקים הוכחו כמנקי. הגוףמ
 את וככל שנצרוך מהם יותר כך נטהר, הרעלים הטובים ביותר

 – הן מבחוץ, אנו נחשפים כל העת לרעלים. גופנו ביעילות
 קוסמטיקה מוצרי, תרופות, תוספי מזון, חומרי ניקוי, מים, אוויר
  מתוצרי הלוואי של תהליך חילוף החומרים,ניםוהן מבפ – 'וכו
  נחשב לאחד מגורמיהגוףכישלון בפינוי יעיל של רעלים מ. בגוף

  .החולי העיקריים
  

  20 תזונה נוגדת דלקת
לתזונה תפקיד חיוני במניעה של דלקות כרוניות 

 ,כאבי מפרקים, כמו מחלות לב, מחלות וכאבים כרוניים. בגוף
 .נגרמים לרוב ממצב דלקתי כרוני, ד ועוניוון מוחי, סוכרת

.  באמצעות תרופותלהרגיע את הדלקתהממסד הרפואי למד 
שהתרופות האמיתיות למצבימ אלה החדשות הטובות הן 

  . במזונ הצמחי–נמצאות בהישג ידו של כל אחד מאיתנו 
  

  pH? 29 ,30-מה הקשר בין תזונה ל
) pH(בסיסיות - חוסר איזון נכון של רמת החומציות

 גוף הוא אחד מגורמי התחלואה העיקריים שהרפואה המערביתב
 .נוטה להתעלם ממנו

איזון נכון יוצר סביבה ביוכימית מתאימה לפעילות של 
, החיסונית  המערכתתאי הגוף ותורם לתפקוד טוב יותר של

ולמניעה ניווניות של הגיל המבוגר מחלות סרטן ולהגנה מפני 
 הנכון טמון במזון שאנו המפתח לאיזון  .של הזדקנות מוקדמת

 .אוכלים
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  ?אז מה נשאר לנו לאכול

  

  פירמידת התזונה הבריאה
 )ולא משקלית(האחוזים בסוגריים מתייחסים לצריכה קלורית 

  2006, פוקוס, "לאכול כדי לחיות"מתוך הספר 
  

  בקר
  גבינה

  דברי מתיקה
   מזונות מעובדים

  )עיתים רחוקותל(

  ,שמנים, ביצים, עוף
  שומן- מוצרי חלב דלי, דגים

 )10%עד (

  דגנים מלאים
  ותפוחי אדמה

 )20%עד (

  קטניות
)40%-10% (  

  פירות
)40%-10% (  

  ירקות טריים ומבושלים 
)60%-30% ( 

  אגוזים, זרעים
  ואבוקדו

)40%-10% ( 
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  ?ומה לא לאכול
  ממזונות מזיקים לבדה עשויה לפעמים לתרוםהימנעות

אנשים נהיים חולים רק מצריכה יומיומית של . לבריאות טובה
ברגע שהם . ממתקים ומשקאות ממותקים, מאפים, סוכרים

עלולים המזונות המזיקים . בריאותם משתפרת, נגמלים מהם
 לגרום או) בתגובה חריפהמיידית ואז נחוש (להיות אלרגניים 
, בנוסף). כעבור ימיםבתסמינים ואז נחוש (לנו אי סבילות 

 ,ףים רעלים שנצברים עם השנים בתאי השומן שבגו מכילהם
 .חולי ביום מן הימיםלמהווים פצצה מתקתקת שעלולה לגרום ו

  הגוף דורש את מה שמגיע לו
 אינה רק היעדר רכיבים מזונות מתועשימבהבעיה 

.  אכילתםאלא בעיקר היעדר תחושת שובע לאחר, תזונתיים
שחסרים  התזונהגופנו מתוכנת אבולוציונית לדרוש את רכיבי 

 לא , רכיבים אלהנעדרה ,מזון מתועשמ שניזון אדםולכן , לו
  . וישמיןימשיך לאכול, ישבע

המאפיין הבולט כמעט בכל מזון מתועש הוא נוכחותם של 
 – תחלוב ומרקם, ריח, צבע, ייצוב,  חומרי שימור–תופי מזונ 

  מוצריאפילו שהם ברובם חומרים כימיים סינתטיים וחלקם
 יצרני המזון גורמים לנו לחשוב.  של תעשיית הנפטלוואי

 נבדקה כיאות, שרשימת תוספי המזון המצוינת על האריזה
  אולם המציאות,וקיבלה את אישורי הבטיחות הנדרשים

נבדק באופן מדעי ובוודאי  מעולם לא מוכיחה שרובם המכריע
 יותר ויותר מחקרים חושפים היום את. לא בצירופם יחד

הנזקים הבריאותיים של תוספי המזון ובראשם משפר הטעם 
  שנמצא כמעט בכל אבקת,)MSG (מונוודיומ גלוטמטהידוע 

  12 .מסעדות סיניותהתמכר למרק וגורם לנו ל
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 רק  לאאינם בריאיםממתקים ומשקאות ממותקים , וכרימ
את במהירות   הם גם מעלים–מפני שהם חסרי כל ערך תזונתי 

,  לאורך זמןכאשר התהליך חוזר על עצמו. םרמת הסוכר בד
  . לסוכרת ולמחלות לבלגרוםהוא עלול 

 וכתוצאה,  מכילים שמן שהתחמצן בחימוםמטוגניממאכלים 
. בתאי הגוף הפוגעים מכך מכיל רדיקלים חופשיים מזיקים

עלולה  היא, כאשר צריכת רדיקלים חופשיים נעשית לאורך זמן
  . ת כרוניות ולסרטןלמחלו, לגרום להזדקנות מוקדמת

בשר בעלי חיים .  שנוי במחלוקתשומנ מנ החיהאיסור על 
ולכן הוא , שימש חלק ממזונו של האדם משחר ההיסטוריה

 פעילים בעלי חיים היו, אולם בעבר. עומד במבחן האבולוציוני
,  וניזונו מצמחייה טבעית מלאה,ולכן רזים ושריריים, בטבע

לים בעלי החיים בחוסר כיום גד. 3עשירה בשמני אומגה 
 מתועשת וניזונים מתזונה, בכלובים צפופים ומזוהמים, תנועה

 מטופלים הם, אם לא די בכך.  מזיקים6שעשירה בשמני אומגה 
.  מחלותובאנטיביוטיקה כדי למנוע, בהורמונים כדי לזרז גדילה

, ו אבותינושונה מאוד מהבשר שאכל, לפינוהבשר שמגיע היום 
. וי שלו מאוחסנים אותם כימיקלים רעילים השומן הרוובתוך

  58 ,48, 33, 2 ?רוצים להכניס את כל אלה לגופנוהאם היינו 

 מחקרים . שנוי במחלוקתמוצרי חלבגם האיסור על צריכת 
 סותרים מתפרסמים חדשות לבקרים ומשאירים את הציבור

 מצביעים על מחקרים על נזקי החלב לבריאות. הרחב במבוכה
על אלרגיות לחלב ,  שלילית לחלבוני החלבתגובה חיסונית

כמו כן הם .  סוכר הלקטוז שאינו מתפרק היטב במעייםועל
מצביעים על אי ספיגת סידן ממוצרי חלב בגלל היותו מזון 

. ובגלל ריבוי הזרחן ומיעוט המגנזיום בתוכו, יוצר חומציות
נתונים אלה סותרים את האמונה הנפוצה שחלב בריא 

   47 .לעצמות
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   תוס החלבמי
 האדם הוא היונק היחיד עלי אדמות שממשיך

האבסורד הנוסף הוא שהוא . גיל הינקות לשתות חלב גם אחרי
 לחלב יש. ולא את חלב אמו, שותה חלב של בעל חיים אחר

. תינוקות עד לגיל הגמילהתפקיד אבולוציוני מובהק בגידול 
 ימומזיק חלב הפרה מכיל חומרימ שמייעימ לגדילה של עגלימ

  .לאדמ
  

  58 ,48, 2 מיתוס הבשר
התשוקה לבשר גורמת לנו לצרוך אותו מעבר לכל 

אחראים ) וגם כל החלבונים מן החי(הבשר , ראשית. היגיון
הזנה של פרות  ,שנית. לתחלואה הכרונית הגואה והולכת

  ענקייםבסויה ובדגנים גוזלת כמויות מים ושטחי קרקע, בתירס
גידלו  אילו, 10כמות הגדולה פי שהיו יכולים להזין אנשים ב
 העולם גדלה היות שאוכלוסיית. בהם מזון צמחי לבני אדם

 מיליארד 6.5-  ל2.5-  השנים האחרונות מ50- ב(בקצב מסחרר 
בשנים הקרובות לכל פיסת קרקע פנויה נהיה זקוקים ) נפש

 מזוןכלנו  שישמשו ולא להזנת בעלי חיים, להזנת בני האדם
 הזיהום ידול בעלי חיים הוא אחד מגורמיג, שלישית. יד שנייה

 בתרכובות מזהמים את מי הנהרות והימיםהם . עולםים בגדולה
 מגזי החממה שיוצרים 20%- הם אחראיים ל. חנקן רעילות

כמויות עצומות פליטת מ שנוצר ,את החור המסוכן באוזון
  .חמצני וגז מתאן לאטמוספרה- פחמן דושל 

    
   ?מהו הנשנוש האידיאלי

ירקות ואגוזים אינו תחליף , נשנוש של פירותהאם 
, לחטיפי גרנולה ולקרקרים, אמיתי וראוי יותר ליוגורטים

  ? מזונות מתועשים וחסרי רכיבים תזונתייםשהינם
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  24, 23 מיתוס החיטה
ורים שחיטה מסוכנת רק לאנשים רגישים ברבים ס

 אולם. לגלוטן ונוטים להאמין שלחם וחיטה הם מזונות בריאות
 ות הסותרמפתיעות עובדותמגלים כמה מחקרים עדכניים 

משמעותיים הגנטיים השינויים הסיבה נעוצה ב. זוקביעה 
כדי להגדיל את היבול ולהפחית , שעברה החיטה המודרנית

 .בעלויות הייצור
 צריכהיותר ויותר מחקרים מגלים היום את הקשר בין 
ה לחיט. נרחבת של חיטה ובין התחלואה הגואה והולכת

 מחלות וכן ל,)וגם הנשית (תרומה גדולה לכרס הגברית יש
 ואפילו ניוון המוח, מחלות לב, כמו סוכרת,  נפוציםותסמינים

  .התקרחות מוקדמת

כך רופאים ומטפלים הוליסטיים רבים עזרו למטופליהם ב
. חיטה מהתפריטהלסלק את : עצה קטנה אחת להם שיעצו

של כל הרופאים חבל רק שהמידע החשוב הזה אינו נחלתם 
 וחבל שפירמידת המזון המומלצת של ,והדיאטניות בישראל

  .משרד הבריאות מכילה עדיין חיטה בבסיסה

הממתיקימ  הפכו 19-מאז המצאת הסכרין בסוף המאה ה
 סינתטיים מדובר בכימיקלים.  תחליף נפוץ לסוכרהמלאכותיימ

ולכן הוא מתייחס אליהם ,  לעכלשהגוף האנושי אינו מסוגל
שימוש ממושך בהם עלול לגרום למחלות כרוניות . עלכר

   .ולסרטן

מעוררים  נחשבים חומרים אלכוהול ומשקאות אנרגיה, קפה
שפוגעים בתפקוד המוח ועלולים להביא ) סטימולנטים(

  כיב,דלדול העצם, מחלת לב, כמו סוכרת, למחלות כרוניות
 השפעתם מזיקה וממכרת ועם הזמן מחייבת הגדלת. קיבה ועוד

   .הכמויות כדי להשיג את אותה ההנאה
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  תזונת פליאו –" הבשורה החדשה"
ישנה - לאחרונה אנו נחשפים בתקשורת לתזונה חדשה

פי - מדובר בתזונה על". פליאו "ושמהשמוצגת כתזונה בריאה 
שתומכת בצריכה מרובה של שומן בעלי חיים , האדם הקדמון

  .ובמיוחד בשר עסיסי ועשיר באיברים פנימיים

, לטבעונות תזה מוחלטת-  תזונת פליאו נראית אנטי,מבט ראשוןב
 בריאים אולם כשלומדים את פרטיה מגלים בה כמה מאפיינים

שמנים צמחיים , מוצרי מאפה, מזון מתועש אין בה: מאוד
 שפע של ירקות מכל  ויש בה ומשקאות מתוקיםמזוקקים
  .בהרמוניה מלאה עם טבעונותממש ,  ומעט פירותהצבעים

רים מדעיים הוכיחו שאם רק נימנע מהמזונות המזיקים מחק
 זה לבדו יכול להביא  שינוי, ופירותל ונאכל יותר ירקות"הנ

  פליאו יכולים להתהדר בשיפורצרכני לכן. לשיפור בבריאות
  חלבונים ושומניםבצריכה של תמיכתם לא בזכות הבריאות
  כל מה.אלא בגלל הימנעות מאותם מזונות מזיקים, מהחי

 ,שצרכני פליאו לקחו מהטבעונות הוא טוב וראוי לבריאות
 צריכה גבוהה של חלבון ושומן מן החי מזיקה, אולם מאידך

מהיכן השיג . לבריאות ונוגדת אפילו את ההיגיון האבולוציוני
 של מזון חלבוניכל כך האדם הקדמון כמות יומית גדולה 

  ?  כפי שנדרש בדיאטת פליאו, ושומני מהחי

  
   הערת אזהרה למזון מתועשהוספת 

סכים שנים רבות עברו עד שהמחוקק האמריקאי ה
להכריז על הסיגריות כמוצר מזיק ולחייב את היצרנים בהערת 

התקווה היא שיום אחד נתחיל לראות . אזהרה מתאימה
צריכת מזונות אלו "בנוסח  הערת אזהרהבמזון מתועש  גם

ה נסתניה כפי שמדינת קליפור, "עלולה לפגוע בבריאותכמ
  .להוביל
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  12 ?ים להיות חולים יותרמאושפזאיך עוזרים ל
 ? בבית חוליםממה מורכבת ארוחההאם ראיתם פעם 

תזונתיים   רכיביםכמות מספקת של אין בה –מוטב שלא תדעו 
 אוכל תמצאו בה בעיקר. שיעזרו לגוף החולה לרפא את עצמו

, קמח חביתה עם, לחם לבן, חלב, גבינה, כמו יוגורט, מתועש
). רווי בסודיום גלוטמט(דייסת סולת ומרק מזיק , דג, עוף

 ,פירות, לעומת זאת תמצאו בה מעט מאוד ירקות חיים
 שאפילו חולים בבתי מפתיע לגלות. זרעים וקטניות, אגוזים

חולים מקבלים יותר מזונות מזיקים ממה שראוי לו לאדם 
  . בריא לאכול

  שמדכאתה הלקויהשורש הרע בבתי החולים אינו רק בתזונ
מצביעים על מחקרים עדכניים . את יכולת השיקום של הגוף

 לשיקום מהיר אחרי צורך חיוני בתוספת ויטמינים ומינרלים
  ?האם שמעתם על כך מהמנתח שלכם. ניתוח

 אתבהחלמה מהירה יצטרך להביא מהבית מי שחפץ , לכן
 החולים המזונות המרפאים שהרופאים והדיאטניות של בית

  .שמעו עליהםלא 

  
   ? איך עוזרים לחולים לקצר את זמן ההחלמה

עבד , רופא נוירוכירורג ידוע, ר ראסל בליילוק"ד
שנים רבות כמנתח בבתי חולים אמריקאים והתווה תוכנית 

 למען בריאותכם.  יעילה לכל מי שמועמד לאשפוזהחלמה
 הוצאת פוקוס תרמה את הפרק הרלוונטי מתוך ספרו המהפכני

 ואתם מוזמנים לקרוא אותו 12"ם על רפואה ותזונהגילויי"
  .היכנסו לדף הספר באתר. חינם
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  ?באמת אשמההאם הגנטיקה 
האמת  אנו נוטים להפריז בהשפעת הגנטיקה על בריאותנו

 ויש, נטייהמצביעה על הגנטיקה שלנו רק . רחוקה מכך
  שמצווה עלינו לקחת אתאזהרה להתייחס אליה כתמרור

הבעיה הגנטית שלו תישאר ,  מי שיעשה כן.הבריאות לידינו
  הבריאותאפילו ארגון. בגדר נטייה בלבד ולא תבוא לידי ביטוי

 תרומהאינו מייחס , בלב הממסד הרפואישנמצא , העולמי
וקובע שבממוצע הן אחראיות רק ,  לנטיות הגנטיות שלנוגדולה

 ,החייםבעוד שכל השאר תלוי באורח ,  מבריאותנו20%- ל
  .באחריותנו כולווהוא 

 משפיע גילה שאורח החיים שלנו, אפיגנטיקה, החדשמדע ה
 תכונות של" כיבוי"או " הדלקה"ידי -  עלעל התבטאות הגנים

 כלומר אורח חיים בריא יכול להדליק תכונות, מסוימות
  משנהנותנתתגלית מדעית חשובה זו . שתורמות לבריאות

הגנטיות  יות למרות הנט,בריאותנובליכולת שלנו לשלוט  תוקף
      .שירשנו מהורינו

  
   ? מה כבר יכול הרופא להציע–כשהכול גנטי 

, כשהרופא אומר לכם שייתכן שמחלתכם גנטית
אינו חושף בפניכם את העובדה המעציבה שאין האם הוא 

, בנוסףו, תרופה לדיכוי התסמיניםל פרטלהציע לכם  לו מה
משיך  לה לכם שיחד עם נטילת התרופה אתם יכוליםרומז

  ?כי מה זה כבר משנה,  שגרם לכם לחלותבאורח החיים
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   –מתח נפשי 
  המחלה הסמויה מעין הרופאים

 מתח נפשי הוא הסיבה העיקרית לרבים מהתסמינים
 והוא אינו ,המשפחהומהכאבים שמביאים אותנו לרופא 

מתח נפשי הוא גם הגורם .  להםמצליח למצוא את הסיבה
  .רוניות ובמיוחד סרטןהעיקרי בהתפתחותן של מחלות כ

המתח  שמו של המדע החדש החוקר את קשרי הגומלין בין
- נוירו- פיכו הוא ,הנפשי ובין התסמינים הפיזיים שהוא גורם

 שם ארוך זה מצביע על ריבוי הגורמים. אימונולוגיה- אנדו
 המצב הנפשי משפיע על :לתסמינים שנובעים ממתח נפשי

,  ההורמונליותשותהיא משבשת את ההפר, המערכת העצבית
 והן מחלישות את המערכת החיסונית שגורמת לנו להיות

 . חולים
לעבור סבב של הפניות צפוי , מי שנמצא במתח נפשי תמידי

 אותם רופאים ישללו כל מיני מחלות. לרופאים מומחים
אך לא יאבחנו את הגורם השכיח ביותר לכל אותן , ידועות
 אין מה להציע כנגד לרפואה הממסדית. המתח הנפשי, מחלות
 באמצעות שיכוך הכאב או דיכוי התסמיניםל פרט ,נפשימתח 

  . תרופה או טיפול פסיכולוגי

, הבעיה היא שהתרופות הללו ממכרות וגורמות נזק מוחי
   . בהתנהגות ובתפקוד היומיומיותפוגעו

 ההסתכלות שלנו על מתח נפשי נובע בראש ובראשונה מדרך
מרכיבים  מצבע המשקפיים שאנו :או בלשון ציורית, החיים

 יותר משקפיים אופטימיים מעניקים פרשנות בריאה. על עינינו
  . לכל אירועי החיים שאנו נקלעים אליהם

השליליות  מּודעות אישית בריאה עשויה לנטרל את ההשפעות
 הורדת לויעילות  טכניקות מוכחותיש ,בנוסף. של המתח
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, מודרך דמיון,  מדיטציה,יוגה, פעילות גופנית: ביניהן, מתחים
 לפני לרפואה הטבעית יש הרבה להציע. ביופידבק ופסיכודרמה

שהן גם מסוכנות , שניגשים לנטילת תרופות לטיפול נפשי
  .וגם ממכרות

   אבל הרופאים לא מוצאים ,אני סובל"
  49, 40 "שום בעיה

 ותךמי לא מכיר את התסריט הידוע שבו הרופא שולח א
ולבסוף אומר ,  מחלותלשלילתעקרות לסדרה של בדיקות 

 כזה מצב?  לסבולך ממשיהאף שאת, " בריאהאת, צר לי", ךל
אינן  כי הוא מוכיח למעשה שהבדיקות, אינו סיבה למסיבה

". יתר- רפואת"מצב זה נקרא בשם . מצליחות לאתר את הבעיה
 מטפל/ רופא אצל– צריך להימצא במקום אחר לבעיההפתרון 
  .הוליסטי

  
  50 רוניריפוי הכאב הכ

 רבים סובלים מכאבים כרוניים ומטופלים בתרופות
הרפואי לטפל  רק מפני שזו דרכו של הממסד, לשיכוך כאבים

 רגשיים גישות הוליסטיות מוכחות מצביעות על גורמים. בכאבים
ודרך הריפוי , שעלולים להיות אחראים לכאבים גופניים

  .מתחילה בלהיות מודע להם
  

   דידהרופא יכול להיות גם י
גם  .נסו לשתף את הרופא שלכם במידע שליקטתם

ואף  שיקשיבו לכםישנם כיום יותר ויותר רופאים ח "בקו
 לטפל בבעיות הבריאות שלכם תבחרו יעודדו אתכם כאשר

  .בדרך הטבעית
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  פעילות גופנית שאוהבים 
  52, 11, 7      כדרך חיים

לות  הפעי.פעילות גופנית היא נדבך עיקרי באורח חיים בריא
 ואף שבחיים, הגופנית היא חלק מהאבולוציה האנושית
לא ניתנת לנו , המודרניים והנוחים היינו שמחים לוותר עליה

ישנם מחקרים ועדויות למכביר על בריאותם . האפשרות הזאת
, הליכה. ותוחלת חייהם הארוכה של האנשים הפעילים גופנית

פעילות , התעמלות, רכיבה על אופניים, שחייה, ריקוד, ריצה
הפעילות . כולם טובים לבריאות, משחקי כדור ועוד, משקולות

 שיניים בבוקר כמו צחצוח,  חייםהגופנית חייבת להיות דרך
  .והליכה לישון בערב

 , ההזדקנותכימאיטה את תהליהמדע הוכיח שפעילות גופנית 
 במחלת החל, הנפוצותהכרוניות  המחלות רוביעילה במניעת ו

הפעילות הגופנית חיונית לבריאות . רטןלב ועד לסוכרת וס
,  ולטפל בלחץ נפשיועלמנהיא יכולה   ולכןהמוחוהנפש , הגוף
  .   זיכרון ודמנציהובדןא, דיכאון, חרדה

 בישראל  התוודעתי לענף ספורט נדירבשנות החמישים לחיי
זהו . ומאז לא נפרדתי ממנו, )כדור נוצה(ששמו בדמינטון 

 פיק את המקסימום מעצמי כדיתחרותי שגורם לי להספורט 
 ,זה הספורט היחידי שאני כל כך נהנה ממנו. משחקבלנצח 
 שחק אחרי שעה וחצי של מהמגרשמ רדתלמאוכזב שאני 

  . אמץמ

 ולכן בחרו גם ,קשה להתמיד בפעילות שלא מתחברים אליה
 עליכם והתמידו בה לפחות שלוש האהובה אתם בפעילות
  .פעמים בשבוע
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היא התרופה הטובה ביותר פעילות גופנית 
  51 לעיכוב תהליכי ההזדקנות

מחקרים רבים הוכיחו שהגורם המשותף לכל האוכלוסיות 
שנמשכת גם , מאריכות החיים בעולם הוא הפעילות הגופנית

הסיבה לכך אינה . בגיל המבוגר ולמעשה לעולם אינה נפסקת
 הפעילות. רק בשמירה על שרירים חזקים ומפרקים גמישים

ביוכימיים חשובים שתורמים ת יוצרת בגוף תהליכים הגופני
 של רמת המערכת החיסונית ולהורדהלחיזוק , למניעת סוכרת

 להיווצרות של שמהווה גורם חשוב, )CRP(הדלקתיות בגוף 
  .מחלות כרוניות

  
  פעילות גופנית הכרחית תמיד 

  8 ובמיוחד בדיאטה
למות כדי למנוע את היע, בזמן דיאטה עשו פעילות גופנית

  לפני רקמת השומןהגוף מהיעלםהנוטה ל, רקמת השריר
  ).השומן הוא הרזרבה שלנו לעת מחסור(

יורד קצב חילוף החומרים , כשהשריר נעלם ונשאר השומן
 פחות קלוריות מתא 70מפני שתא שומן צורך פי , במנוחה
הם פעילים כל הזמן ולכן , השרירים הם לא רק ליופי. שריר

על יתרונו של האדם השרירי . מנוחה בזמן צורכים קלוריות גם
.  בשינהפני האדם השמן שהוא צורך יותר קלוריות אפילו

אדמ שרירי אינו משמינ גמ אמ הוא אוכל יותר מאדמ לכן 
  .שמנ
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   –להשקות את הנפש 
  17, 11, 7      הפן החברתי של הבריאות

האדם הוא חיה חברתית ולכן חיי חברה תוססים הם נדבך 
תזונה נכונה או פעילות גופנית נמרצת לא . בריאותמהותי ל

לעצבות ,  בסופו של יום נחזור לבדידותאםלבריאות יסייעו 
התרועעות חברתית צריכה ללוות אותנו כל החיים . ולצער

  החל מגיל ילדות ולא להשאיר אותנו ערירים לעת זקנה

 הרפואה תוחלת החיים הארוכה שזכינו לה בעקבות התפתחות
 אינה נמצאת בהלימה עם היציאה, ה במאה הקודמתוההיגיינ

 האבסורד הבולט בישראל הוא שנשים. המוקדמת לפנסיה
הממוצעת שלהן  החיים  כאשר תוחלת62יוצאות לפנסיה בגיל 

 כשתוחלת 67בגיל  יוצאים בעוד שהגברים,  שנה83.9- מגיעה ל
 .  שנה בלבד80.3 החיים הממוצעת שלהם עומדת על

 אחרי גיל הפנסיה משמעות לחיימן המשך עבודה או מת
גם החברה כולה ו לחיימ בריאימ וארוכימעשויים לתרום רבות 

 לתרום מניסיון ימשיכו תצא נשכרת מכך שאנשים מבוגרים
  .החיים העשיר שלהם לטובת הכלל

  
  הגיל השלישי אינו חייב להיות מלווה 

  52 בהזדקנות ובמחלות
,  ומשפחהי אהבהחי, מחקרים הוכיחו שחיים מלאי משמעות

 חיי שותפות וחברה וחיים של נתינה וקבלה מהווים נדבך
  .מרכזי וחשוב אצל האנשים הבריאים ומאריכי החיים בעולם

בחברות מאריכות הימימ בעולמ הפכ הגיל השלישי לתקופה 
  .חיוניות ואושר, חוכמה, של פריחה
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  51 גופנו זקוק למנוחה כפי שהוא זקוק למזון
היעדר מנוחה הוא אחת . בוז זמןמנוחה איננה בז

 המנוחה היא התרופה. הסיבות הנפוצות למחלות כרוניות רבות
  .המודרנייםהנחוצה לנו כדי לעמוד בקצב המואץ של החיים 

, היא חשובה ביותר. שינה היא החלק הפסיבי של המנוחה
בריאות עלינו הכדי לשפר את . לבדה אינה מספיקהאולם 
מנוחה . הפעילותנוחה גם בשעות  לעצמנו הרגלים של מלסגל

. מעת לעת מאפשרת לנו להיות מרוכזים בעת הצורך שכלית
 משמעותה התחברות עם דברים גדולים ונעלים מנוחה רוחנית

 מנוחה חברתית. מאיתנו והיא מעניקה לנו משמעות לחיים
 ,משתמשת בקשרים חברתיים ומשפחתיים כדי להירגע

 שמחזקות את המערכת ומעניקה לנו תחושת שייכות וקירבה
 עוזרת מנוחה גופנית. החיסונית ועוזרות במניעה של מחלות

   .להתרענן ולחדש כוחות לגוף

  
   50, 49, 40, 17 הגוף מבטא את מה שהנפש מדחיקה

 –פחד ועצב , כעס –נפוצים שליליים רגשות 
יכולים  הם .מאוחסנים בזיכרון התאי שלנו כל ימי חיינו

 מוכ,  שוניםתבטא בצורת מתח גופני ולגרום לתסמיניםלה
 מוכ, מחלותלתסמונת המעי הרגיש ו, כיבים, כאבי ראש

רגשות קיצוניים משפיעים על . סרטן ומחלות לב וכלי דם
 פוגעים במערכת ,וןמדכאים את מערכת החיס, הלבתפקוד 

 פוגעים והעיכולמערכת משבשים את , ההורמונאלית
.יאותברב



 

  47              

  ידע הוא כוח להיות בריאים
 אותנו מחייבים, החיים בעולם המּונע מאינטרסים כלכליים

להקדים תרופה למכה ולרכוש לעצמנו את הידע שיעזור 
.  מכל עברלנו להתמודד עם המידע המגמתי המגיע אלינו

את יחצן הרוצה להעביר  יותר מתמיד לכל התקשורת חשופה
מצד : כה לשמירה על בריאותנוהיא אינה ערו, לצערנו. מסריו

ומאידך , אחד יש לה אינטרס לפרסם כל שביב של מידע חדשני
, כתוצאה מכך. אין לה כלים לסנן אותו או להוציא עיקר מטפל

עלינו לרכוש את הידע הבריאותי במקומות , אם חפצי חיים אנו
  . אחרים ונטולי אינטרסים

. ן מוקפדאך דורש סינו, האינטרנט הוא מקור מידע מצוין
  . ערוכ ונוח לקריאה, בפרי פוקו תמצאו מידע מודר

 הן – זכרו תמיד את תעשיות הענק של התרופות והמזון
 הממסד .מצוידות במיטב המוחות ועושות עבודת שיווק נפלאה

 הציבו, לכן. הרפואי והתקשורת פועלים לעיתים בשליחותן
  עם המידע המגמתילהתמודד למודבפניכם אתגר אישי ל

  .שלהן

 בריאה יאפשר לנו לחיות בסביבת חייםגם ליקוט של ידע נכון 
 הנמצאים נלמד כיצד לשמור על עצמנו בבית מפני רעלים. יותר

, רחצהבחומרי החל במזון וכלה , כמעט בכל חפץ תמים בבית
 באווירה כך נוכל לחיות לפחות בביתנו שלנו. ניקוי וקוסמטיקה
  .נטולת רעלים

 למטפל אל תהססו לפנות לרופא אויחד עם רכישת ידע 
, וגם אם נכשלתם פעם אחת, המיומנים בגישות טבעיות

  . אל תהססו לבחור במישהו אחר
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רבים וטובים ממני מאמצים גישות 
 בריאותיות אלה

ומטפלים  שנכתבו בידי רופאים, בספרי הבריאות של פוקוס
הנה כמה מהם על . מסרים בריאותיים רביםתמצאו , מנוסים

  :המזלגקצה 

 אולם ,חוקי הפיזיקה לימדו אותנו בצדק שכל הקלוריות שוות
על חילוף החומרים מסתבר שלכל מזון יש השפעה שונה 

איכות המזונ שנכנ אל פינו חשובה הרבה יותר מכמות ולכן 
  .הקלוריות שיש בו

  , רופא אמריקאי, )D.M (.מארק היימנ¯ "„ 
  ".חילוף חומרים מנצח"מתוך ספרו 

למען .  שלנו היא תוצאה של מה שאנו אוכליםהבריאות
 ולהמעיט בריאותנו עלינו להרבות ברכיבים תזונתיים חיוניים

  . מקיים כללים אלההמזונ הצמחי בלבד. בקלוריות

  , רופא אמריקאי, )D.M (.ואל פורמנ'ר ג"ד 
  ". לאכול כדי לחיות"מתוך ספרו 

, ניםפ  מדעיים קובעים בצורה שאינה משתמעת לשתימחקרים
המזונ מנ החי אחראי לעלייה הדרמטית בשכיחות המחלות כי 

  .סוכרת וסרטן, מחלות לב, יתר-כולל השמנת, הכרוניות

  , ביוכימאי אמריקאי, ר קולינ קמפבל"ד 
  ".מחקר סין"מתוך ספרו 

 ?ללא תופעות לוואי? רוצים להמשיך לצרוך תרופות בבטחה
החרימ ת בעזרת תזונה ותוספי תזונה תוכלו להשלים א

  . שגרמו לכם התרופות

  , רוקחת מוסמכת, וזי כהנ 
  ".האמת על התרופות "הספרמתוך 
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 והפתרון הטבעי לה הוא המרפא וכרת היא מחלה הפיכה
  . למחלההאמיתי

  , רופא אמריקאי, )D.M (.ר מארק היימנ"ד 
  ".לא לסוכרת"מתוך ספרו 

, חרדה, תפקוד לקוי של מוחנו גורם לנו מצבי רוח משתנים
 אלה ליקויים. דמנציה ועוד, הפרעות קשב, ערפול מוחי, דיכאון

 לטיפול שניתן בדרך כלל,  בגוףהם תוצאה של חוסר איזון
  .ללא תרופות וללא טיפולימ פיכולוגיימ

  , רופא אמריקאי, )D.M (.ר מארק היימנ"ד 
  ".מוח מנצח"מתוך ספרו 

ריכוז , ריטלינ אינו המענה היחיד להפרעות קשב
החיים  בעזרת שינויים בתזונה ובאורח. והיפראקטיביות

 לתפקוד ניתן להחזיר לילדים ולמבוגרים יכולות אלה ולחזור
  .מלא

  , רופא אמריקאי, )D.M (.יי גורדונ'ר ג"ד 
  ".בלי ריטלין"מתוך ספרו 

 ומחלת האם ידעתם שנזקי החיטה מגיעים הרחק מעבר לגלוטן
לרבימ מתמיני החולי החיטה של היומ היא מקור ? הצליאק

  .בחברה המודרנית

   ,קרדיולוג אמריקאי, )D.M(. ר ויליאמ דיווי"ד 
  ".בטן של חיטה"ו מתוך ספר

, תזונה  מסיימים את בתי הספר לרפואה מבלי שלמדורופאים
 מושג להםכ הם מנסים לרפא את חוליהם מבלי שיהיה "ואח

  . התזונה– לריפוי מחלות 1על התרופה מספר 

  , נוירוכירורג אמריקאי, ראל בליילוקר "ד 
  ". על רפואה ותזונהגילויים" ספרו מתוך
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 תרופה הנטייה שלנו לחפש לכל מחלה מענה מהיר באמצעות
 התרופה רק מווה את התמינימ שמפני, הוא פתרון שגוי

, ומונעת מאיתנו לחפש את הגורמים שיצרו את המחלה
  .שממשיכים לקנן בגופנו

, )D.M (.ר מארק ליפוני"דו) D.M (.נר מארק היימ"ד 
  ".בריא לתמיד"מתוך ספרם , רופאים אמריקאים

 לחפש ולכו, עשו לכם נוהג לראות במרשם רפואי המלצה בלבד
 שניתנות נזקנ של התרופות. את החלופות הבריאות יותר

 גדול לאין שיעור ממה שכתוב הוא, כביכול, בפיקוח רפואי
  .בעלון המצורף לתרופות

  , תזונאי בריטי, ריק הולפורדפט 
  ".יהיו מזונותיך תרופותיך"מתוך ספרו 

מערכת חיונית טובה תורמת לבריאותנו הרבה יותר 
, וארוכים באמצעותה נוכל לחיות חיים בריאים. משחשבתמ

 החדשות .להאט את תהליכי ההזדקנות ואף להשיבם לאחור
 להתחיל לשקם את המערכת החיסונית הטובות הן שניתן

  .כל גילב

  , רופא אמריקאי, )D.M (.ר מארק ליפוני"ד 
  ".חיים בריאים וארוכים"מתוך ספרו 

הזיהומ בתוכ הבית הוא אחד האיומימ החמורימ "הידעתם ש
 כפי שקבע המשרד להגנת ,"ביותר על בריאותנו האישית

הצריכה הפתרון הוא לגלות את מוצרי ? ב"הסביבה של ארה
  .ם תחליפים בטוחים שבביתנו ולמצוא לההרעילים

   ,"המלכה הירוקה", דברה לינ דאד 
  ".חיים ללא רעלים"מתוך ספרה 
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  "  קופת בריאים"
  צו השעה ליישום של צדק בריאותי

למערכת את החזון שלי אני מבקש להציג בפניכם , לסיום
  אשר, "קופת בריאים" בשם השאני קורא ל, בריאות חדשה

 לש  בהוצאות הכספיותפחיתת, את בריאותכם האישיתשפר ת
 מערכת משבר הכספי הקשה שלהפיתרון ל ביאת וםמטופליה

  .  בישראלהבריאות

ארבע קופות יש לחולים אבל קופת המצב כיום הוא ש
 מאוחדת ולאומית, מכבי, ח כללית"קו. אין אפילו אחת בריאים
 סל בריאות כמעט אחיד לכולם ואינן מוכנות עדיין מספקות

כפי שקיימות , י טבעיות והוליסטיותלהיפתח לגישות ריפו
  . הולנד וצרפת, כבר היום במדינות כמו גרמניה

  ? קופת בריאיםימה
קהל  ל מענה מעורר תקווהתחילהלתת קופת בריאים נועדה 

  שמסה אורח חיים בריא ורוצםשמייששוחרי בריאות 
 ואשה, טבעיים והוליסטיים יותר טיפולים והבריאות יעניק ל

 ממילא וא שה טיפולים קונבנציונלייםחשבוןעל ,  בהםןמאמי
בהמשך תרחיב קופת בריאים את שירותיה . ממעט לצרוך

  .לכלל האוכלוסייה

קופת בריאים תדריך את מבוטחיה לרפואה מונעת ולאורח 
חיים בריא לא רק דרך המפגש עם הרופאים והמטפלים 

מידע  דרךבקליניקה אלא גם באמצעות הרצאות בקהילה או 
 . באינטרנטופורומים

קופת בריאים תפעל ברוח האמונה שמחלות הגוף והנפש 
הן בדרך כלל רק סימפטומים חיצוניים שנובעים משיבושים 

אי לכך . ביוכימיים פנימיים בגוף ולכן הן לא מקור הבעיה
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 אל שורשי הבעיה ולטפל בהם ולא רק גלות לתפעלהיא 
 מחדלרישום תרופות יפסיק להיות ברירת . בסימפטומים

 יהיו קודם של כל ביקור אצל הרופא והפתרונות המועדפים
  .כל טבעיים

 בקופת בריאים תהיה התייחסות אמיתית לאחד מגורמי
  .  לחץ נפשי– העיקריים בעידן המודרני המחלה

 הנחיות. 1' בקופת בריאים תתכבד התזונה להיות תרופה מס
 ידי נטורופתים או מומחים לתזונה-התזונה יינתנו בה על

 שרובן תומכות עדיין במזון, ידי דיאטניות-ולא עלעית טב
  .מתועש וחסר ערכים תזונתיים

 פעילות בקופת בריאים יושם דגש על פתרונות המשלבים
  .גופנית מסובסדת והדרכה לאורח חיים בריא

  ?איזה טיפולים יהיו בקופת הבריאים
יום כ נמצאיםנפש ש- טיפולי גוףבקופת בריאים יינתנו חינם 

:  החוליםבתשלום בסניפי הרפואה המשלימה של קופותבחלקם 
 ,הומיאופתיה, איורוודה, דיקור ורפואה סינית, נטורופתיה
,  אוסטיאופתיה,כירופרקטיקה, שיאצו, טווינה, רפלקסולוגיה
 קופת בריאים. עודופרחי באך , ביופידבק, יוגה, פלדנקרייז

 לתוספי תזונה וצמחימסובסדים  מרשמים תאפשר גם קבלת
  .תרופותל  בדומה,מרפא

  ?מי יהיו הרופאים והמטפלים בקופת בריאים
 טבעיות בקופת בריאים יעבדו רופאים ומטפלים בעלי גישות

.  היוםרופאים רבים כאלה קיימים בישראל כבר. והוליסטיות
תמצאו אותם בבוקר בבית החולים או בקופת החולים 

, עית הטבשם הם מטפלים בגישה, צ בקליניקה הפרטית"ואחה
  . שבה הם מאמינים יותר
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  האם הסל הכולל של השירותים הרפואיים 
  ?של קופת בריאים ייפגע מכך

 הטיפולים שציינתי לעיל יחליפו בקופת בריאים חלק
 רופא הביקור אצל. מהטיפולים הקיימים היום בקופות החולים

 יותר אך לעומת זאת הוא יניב, המשפחה יהיה ארוך ויסודי יותר
יחליפו הטיפולים האחרים . ות ביקורים חוזריםבריאות ופח

 כיוםשנעשות ") יתר- רפואת ("ומיותרותהפניות עקרות 
  הבריאותכך שבסך הכול סל, בסיטונות לצורך שלילת פתולוגיות

  .למטופלאישי באופן יותר מותאם יהיה הכולל לא ייפגע ו

  ?האם קופת בריאים תהיה רווחית יותר
  :ותר מפני שקופת בריאים תהיה רווחית י

, כמו צמחונים, יירשמו אליה מראש שוחרי בריאות .1
מטבעם אינם צרכנים ש, פוד- פליאו ורושוחרי, טבעונים

 . ושירותי רפואה נוספיםגדולים של תרופות
התנהגותי -הטיפול המועדף במחלות יהיה טיפול תזונתי .2

 .אבחונים וטיפולים יקרים אחרים, והוא יחליף תרופות
וזולים יותר (נפש מיומנים -  גוףמטפליהיא תעסיק  .3

בכל הקשור  )ממילא לא הוכשרו לכךרובם  ש,מרופאים
 נטל וכך תחסוךמחלות שנגרמות מלחץ נפשי בטיפול ב

  . כבד על הקופותכלכלי 

  ?מה ההשלכות של קופת בריאים על מערכת הבריאות
הצלחה של קופת בריאים יכולה להוות פיתרון אולטימטיבי 

 המתמשך והבלתי פתיר של מערכת ,למשבר הכספי הקשה
  :מפני ש, הבריאות

ה פיילוט להנהגת בריאות בדרך ווקופת בריאים תה .1
מניעת בבחינת , טבעית יותר וזולה יותר, נכונה יותר

  .טיפול בהפני העדיפה על מחלה 
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 ממכוני, מבתי מרקחת יםחברי קופת בריאים יורידו עומס .2
 .בדיקות וממיטות אשפוז בבתי החולים

ה מכך המדינה תוכל להקצות יותר מקומות כתוצא .3
 שהיא מקור רווח משמעותי לבתי חולים, לתיירות מרפא
 .  בפרטםבכלל ולרופאי

בעתיד הרחוק יביא השינוי גם למהפך בבתי הספר  .4
לרפואה וכתוצאה מהביקוש הגואה לרופאים טבעיים 

  .יתחילו ללמוד שם גם רפואה מונעת ותזונה

  ?פה החמישיתהאם קופת בריאים תהיה הקו
אני קורא לאחת מארבע קופות החולים הקיימות לאמץ 
את המודל המוצע כאן ולהקים מסלול ביטוחי חדש תחת 

  ".קופת בריאים"השם 

 קופת"אני ממליץ לאותה קופה למתג לעצמה את השם 
 ומעורר תקווה יום אחד הוא יהיה שם יותר שיווקיכי , "בריאים
  ".קופת חולים"והמדכא  הארכאי מהשם

 שתיצור ,ספק שבעתיד תקום קופת בריאים עצמאיתלי אין 
  .קופות החולים הוותיקותלתחרות קשה 

  ?האם זה חזון אחרית הימים
 לעשות אני מאמין שהדרך היחידה לשכנע את קופות החולים

  . את השינוי היא דרך הכסף

 ונפשי אני מאמין שהשקעה ברפואה מונעת ובטיפול תזונתי
אבחונים , מכוני בדיקות, בתרופותזולה יותר מהשקעה 

  .ואשפוזים

ירצו ,  רווחיםאני מאמין שברגע שקופת בריאים ראשונה תציג
  .האחרות לקפוץ על העגלההחולים גם קופות 
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 ובריאותי אני מאמין ששינוי כזה עשוי להביא לשינוי תזונתי
  .חיובי באוכלוסייה כולה

  ?ומי המרוויח הגדול ביותר מקופת בריאים
. ח הגדול מהשינוי הוא כמובן קהל שוחרי הבריאותהמרווי

 אחת  פעם–סוף סוף הוא יפסיק לשלם מס בריאות פעמיים 
על שירותים שאינו צורך ופעם שנייה על שירותי רפואה 

בהמשך הרווח יהיה של האוכלוסייה . משלימה בתשלום
  .כולה ושל תקציב מדינת ישראל

לכל אזרח את חופש הבחירה המלא קופת בריאים תאפשר 
  יעשה במסלהחליט על דרך הטיפול המתאימה לו ומה

האם ילך לרפואה מונעת  –  שהוא משלם למדינההבריאות
ואורח חיים בריא או לרפואה שתומכת באורח חיים קלוקל 

  . ואשפוזיםבדיקות, ועתיר בתרופות

תעשיות יהיו כמובן  בריאיםהמפסידות הגדולות מקופת 
 להראות מוטלת החובהאזרחים ו העלינאבל , התרופות והמזון

 לקנות מזון מתועש אם נפסיק. להן שכוח הקנייה הוא בידינו
ממילא נצרוך פחות תרופות וכך נעמיד את התעשיות הללו 

  . ה יותרשפויבפני מציאות חדשה ו

  לסיום
מי שרוצה להתרחק  לכל כדאי ,ועד שתקום קופת בריאים

 לפעול להתחיל, מחולי ולאמץ לעצמו אורחות חיים בריאים
  .בספרון זהברוח הדברים המתוארים כבר היום 
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  אחרית דבר
  למה כדאי לקרוא היום את מה שיספרו לנו 

  ? שנה20בעוד 
סוג של אבל הם , בסביבתנואנשים שוחרי בריאות חיים 

הם אינם אוכלים פלאפל וגם . מנותקים מהסביבה "חייזרים"
קופות פא בתור לרוגם לא תפגשו אותם ב, קולה שותים לא

שם , כן תפגשו אותם בפארקים אבל,  המרקחתהחולים ובבתי
מצד אחד הם . אך לא מנפנפים במנגלים, הם רצים להנאתם

ומצד שני כמעט שאינם , משלמים מיסי בריאות כמו כולם
,  בסביבה ייחודית משלהם חייםהם. נזקקים לשירותי בריאות

  ". קוסמוס- מיקרו"במעין 

אולמ המ אלה שנושאימ , מ במיעוטשוחרי הבריאות המ כיו
סודם של . את המר שיאיר בופו של דבר את הדרכ לכולמ

אותם אנשים בריאים כתוב היום בספרים רבים ובאינטרנט 
  . ונמצא בהישג ידו של כל מי שמוכן ללמוד ולדעת

הרפואי  הממסד שהגישה הסמכותית העכשווית של, אין לי ספק
 טיפוליות ית שתאפשר גישותתוחלף יום אחד בגישה פלורליסט

 מקווה אני. כפי שקיימות היום בחלק ממדינות אירופה, טבעיות
  . שנה20- שזה לא ייקח יותר מ

אין סיבה לחכות , למען בריאותנו שלנו ושל כל מי שיקר לנו
  . בהישג ידכי הכול נמצא כבר כאן ועכשיו,  שנה20עוד 

, מיתאופטי אני מקווה שסיימתם לקרוא את הספר בתחושה
  .שאתם יכולים לקחת את הבריאות בידיים שלכם

 בריאותי  על מהפךיפורימ אישיימאשמח לקבל מכם , לסיום
 הבריאות באתר) בהסכמה(ואף לפרסמם , שהביא להחלמתכם

  . של פוקוס

  .shaul@focus.co.il: כתובת המייל שלי
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  רשימת ספרים
האנציקלופדיה , ר מארק סטנגלר"מס באלך ודיי'ר ג"ד .1

 אוצר בלום של. 2006פוקוס , החדשה לריפוי טבעי
 בעיות 100- פתרונות טבעיים מוכחים ללמעלה מ

 . רפואיות נפוצות
הסקר . 2009פוקוס , מחקר ינ, ר קולין קמפבל"ד .2

 שהוכיח באופן מדעי התזונתי המקיף ביותר בהיסטוריה 
והראה ים לתחלואה הכרונית מתור  מן החימזונותכיצד 

 .מהי התזונה הנכונה לבריאותנו
   ,2014פוקוס , תזונה הוליטית, ר קולין קמפבל"ד .3

ספר פוקח עיניים להבנת הסיבות מדוע התזונה הצמחית 
  . והמרפאה השלמה והמלאה היא התזונה הבריאה

  . 2006פוקוס , לאכול כדי לחיות, ואל פורמן'ר ג"ד .4
 של מזונות היא המדד הבריאותי מדוע צפיפות תזונתית

  .ומהם המזונות שיעשו אותנו בריאים, החשוב ביותר
הדרך מהי . 2009פוקוס , כולטרול, ואל פורמן'ר ג"ד .5

  .תרופותשימוש בהיעילה ביותר להורדת כולסטרול ללא 
כיצד . 2006פוקוס , ילדימ עמידימ, ואל פורמן'ר ג"ד .6

ות הילדות תזונה נכונה בגיל הצעיר מפחיתה את מחל
  .ומונעת את מחלות הגיל המבוגר

פוקוס , בריא לתמיד, ר מארק ליפוניס"ר מארק היימן וד"ד .7
 בגישה נפוץכיצד להחליף את הפתרון התרופתי ה. 2005

פועלת לזיהוי הגורמים למחלות ועקירתן מן חדשה ש
  .השורש

  . 2007פוקוס , חילופ חומרימ מנצח, ר מארק היימן"ד .8
תוכנית תזונתית פשוטה שתביא כיצד נאמץ לעצמנו 

תתרום לבריאותנו ותשאיר , להפחתת משקל אוטומטית
  .אותנו שבעים
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כיצד יכולה . 2009פוקוס , מוח מנצח, ר מארק היימן"ד .9
ייצוב מצב הרוח , תזונה נכונה להביא לשיפור הזיכרון

  .ומיקוד החשיבה
 כיצד. 2014פוקוס , לא לוכרת, ר מארק היימן"ד .10

,  לסוכרת אינו נמצא בבית המרקחתהפיתרון האמיתי
 . נואלא במזון ובאורח החיים של

. 2009פוקוס , חיימ בריאימ וארוכימ ,ר מארק ליפוניס"ד .11
 הגורמים שישמרו לנו על מערכת חיסונית מאוזנת מהם

 .בריאות טובה לאורך שניםלשתסייע 
פוקוס , גילויימ על רפואה ותזונה, ר ראסל בליילוק"ד .12

, יעשיר את עולמם של רופאים ש חשובספר. 2012
מטפלים ושוחרי בריאות במידע מציל חיים על הרעלים 
  .שבסביבתנו ועל כוחו של המזון לרפא מחלות כרוניות

מדוע . 2010פוקוס , ניקוי רעלימ, ר אלחנדרו חונגר"ד .13
, למניעת מחלות ולריפויין, ניקוי רעלים חשוב לבריאות

  .יים שלנוומהי השיטה היעילה לעשות זאת בשגרת הח
  . 2012, פוקוס, חיימ ללא רעלימ, דברה לין דאד .14

כל מה שרציתם לדעת על תחליפים בטוחים למוצרי 
 .צריכה ביתיים רעילים שגורמים לנו להיות חולים

  . 2012פוקוס , הבריאות בידיימ שלכ, אנדריאס מוריץ .15
ות מהעת ספר בריאות מקיף על שיטות ריפוי טבעי

גדוש בתובנות ובטיפים יוצאי ה, העתיקה ועד ימינו אלה
  .דופן במקוריותם

. 2008פוקוס , יהיו מזונותיכ תרופותיכ, פטריק הולפורד .16
מחלות הנכון לרוב הפתרון התרופות אינן המדוע 

  .ואילו מזונות עדיפים על פניהןהכרוניות 
,  הודות של האנשימ הבריאימ10 ,פטריק הולפורד .17

בריאים מהם סודותיהם של האנשים ה .2011פוקוס 
 . אותם לעצמוכל אחד מאיתנו ליישםוכיצד יוכל 
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פוקוס , תזונת ילדימ, פטריק הולפורד ודבורה קולסון .18
 המזונות שיפחיתו את מחלות הילדות מהם. 2009

  .ההתנהגות ומצב הרוח, וישפרו את רמת המשכל
. 2008פוקוס , עוצמת הריפוי של המזונ, ר תומאס ראו"ד .19

הגוף לרפא ם יכולתו של לשיקומלאה תוכנית תזונתית 
  . ולירידה במשקללניקוי רעלים, את עצמו

 תזונה כיצד. 2006פוקוס , ינדרומ הדלקת, אלם'ק צ'ג .20
 עם  וללא תרופותדלקת יכולה להתמודד בהצלחה- נוגדת

 .נובעות מדלקתשרוב המחלות הכרוניות 
מהי הגישה . 2006פוקוס , נטורופתיה, ר גילית שטיינר"ד .21

נכונה התזונה ם בריאים ומהי ההנטורופתית לחיי
 .שתעניק לגופנו את הכוחות לרפא את עצמו

  , תיכונית- הדיאטה הימ, ר אלכסנדר לינדברג"ד .22
כיצד הדיאטה של האנשים מאריכי החיים . 2005פוקוס 

 . ולירידה במשקללבריאותנובעולם יכולה לסייע 
   .2013, פוקוס, רגישות לגלוטנ, ר שרי ליברמן"ד .23

תורם בחיטה בדגנים רבים ובפרט נמצא מדוע הגלוטן ש
 .טעימיםהבריאים והתחליפים ה ה וחולי ומהםלהשמנ

מדוע . 2013פוקוס , בטנ של חיטה, ויליאם דיוויסר "ד .24
נזקי החיטה מגיעים הרחק מעבר לרגישות לגלוטן 

 .הראויים לבריאותנוומחלת הצליאק ומהם התחליפים 
  . 2010פוקוס , מזונ צמחי חי, ויקטוריה בוטנקו .25

כיצד מהם היתרונות הבריאותיים של מזון צמחי חי ו
 .להפחית בהדרגה את התלות במזון מבושל

כיצד לצרוך . 2009פוקוס , ירוק לחיימ, ויקטוריה בוטנקו .26
 הנחשבים למזונות המזינים –שפע של ירקות עליים 

  . בצורה קלה ונוחה בשייקים טעימים– ביותר
  כיצד . 2007 פוקוס, התחדשות, סלע- ר פנינה בר"ד .27

פי חוקי הטבע בהתאם לתורתה - להשיג בריאות טובה על
 .ר אן ויגמור"של ד
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 בואו .2012פוקוס , מדע והתחדשות, סלע-ר פנינה בר"ד .28
פי ארבעה -להכיר שיטות שונות לניקוי רעלים על

 כל אחד בדרכו המקורית –מאבות הרפואה הטבעית 
 .והמיוחדת

  , יימ וביייממדריכ מזונות חומצ, ר סוזן בראון"ד .29
בסיסיות בגוף - החומציותמצב כיצד איזון . 2009פוקוס 

בחר בתזונה מתאימה וכיצד נ, תורם לבריאותנו
  . בגופנופחית חומציותשת

מחברת  ,2013פוקוס , דיאטה קית משגעת, כריס קאר .30
מתווה דרך והספר רפאה עצמה מסרטן באמצעות תזונה 

יקום נזקי ניקוי רעלים ושלתזונה בריאה באמצעות 
 .החומציות בגוף

כיצד , 2013פוקוס , 80/10/10תזונת  ,ר דאגלס גרהם"ד .31
בלבד יכולה תזונה שמבוססת על פירות וירקות חיים 

 .לתרום לבריאותכם ולמשקלכם
 אוכל עמ – אוכל עמ חיימ – RAW FOOD, שירלי בר .32

 100  הכולל צבעוני מתכוניםספר. 2012פוקוס , עוצמה
  .ימים ובריאים ולא מבושלים טע, צמחייםמתכונים

הצצה נדירה . 2007פוקוס , פאט פוד, אריק שלוסר .33
  ומסקרנת אל מאחורי הקלעים של מסעדות המזון 

 .עבור מהר לאוכל ביתיהמהיר שתגרום לנו ל
  . 2014פוקוס , האמת על התרופות, סוזי כהן .34

 את נושיפרט בפני, ספר חובה לנוטלי תרופות
 דרך לנו ויתווה נוגזלים מגופהוויטמינים והמינרלים שנ

ספר חשוב גם לרופאים . להשלים את החסרים בבטחה
 .ומטפלים

גולות הריפוי של נוגדי החמצונ, ר לסטר פאקר"ד .35 ,
 נוגדי החמצון כנגד רדיקלים כיצד פועלים. 2009פוקוס 

 הוויטמינים והמינרלים החיוניים מהםחופשיים בגופנו ו
  .למטפליםולרופאים גם  מידע החשוב –לנו 
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מה שהרופא שלכ אינו יודע על רפואה , ר ריי סטראנד"ד .36
מהם תוספי . 2004פוקוס , תזונתית עלול להרוג אותכ
יום כדי לשמר את הבריאות - תזונה שיש לצרוך ביום

  ?ואילו תוספים נדרש להוסיף כדי לרפא מחלות
, עוצמת הריפוי של תופי התזונה, ר רוברט אטקינס"ד .37

קיף המפרט לעומק את תרומתם של ספר מ. 2005פוקוס 
אפילו ,  מחלות במגוון רחב של לטיפולתוספי התזונה

 . כתחליף יעיל לתרופות
. 2012פוקוס , האמת על הטטינימ, ר ברברה רוברטס"ד .38

 אינה פתרון רצוי להורדת תרופות מדוע נטילה של
 .ומהן הדרכים הבטוחות לטפל בלב, כולסטרול

. 2010פוקוס , ל החיונימהאמת ע, רד הלבורסן'ר ריצ"ד .39
 תוכנית חיסונים  עבור ילדיהםכיצד יכולים הורים לארגן
  . אלטרנטיבית ובטוחה יותר

סיפור  .2016פוקוס , נפש בריאה בגופ בריא, מירב הראל .40
שתובנותיו  מחלות גוף ונפש יוצא דופן משבעהחלמה 

 .  לרפא את עצמויכולות לעזור לכל אחד
האמת על , ארק סורנסוןר מ"אורן וד-ר עדיאל תל"ד .41

 ספר חדשני. 2017, פוקוס,  והבריאותDויטמינ , השמש
 חושףשמתמודד באומץ עם המידע המגמתי והסותר ו

מדוע אור השמש חיוני את ההוכחות המדעיות 
  .לבריאותנו וכיצד להיחשף מבלי להינזק

 תקווה חדשה .2010פוקוס , בלי ריטלינ, יי גורדון'ר ג"ד .42
גישות . ADHD או ADD-  שסובלים מלהורים ולמבוגרים

  .טבעיות ומוכחות לטיפול בבעיה
רופא . 2016פוקוס , איכ לא למות, ר מייקל גרגר"ד .43

 הגורמים העיקריים 15בוחן את , מומחה לתזונה קלינית
לתחלואה ותמותה מוקדמת ומגיע למסקנה שניתן 

  . בלבדבתזונהלמנוע את כולם ואף לרפא את רובם 
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  . 2011פוקוס , אדמ רגיש מאוד, ר איליין ארון"ד .44
כיצד יכולים אנשים רגישים מאוד לרתום לטובתם בחיי 
היומיום את התכונה הזו שטבועה בהם כדי לחיות חיים 

  .מלאים ושלמים יותר
כיצד לגדל . 2012פוקוס , ילד רגיש מאוד, ר איליין ארון"ד .45

כיצד לדבר , את ילדינו הרגישים בסביבה המיטיבה איתם
  . ישותם ולתת להם להרגיש שהם מוצלחיםאיתם על רג

 השיטות הטובות ביותר 10 ,ר מרגרט ורנברג"ד .46
 המאפיינים של על. 2011פוקוס , להתמודדות עמ חרדה

שכל , המוח החרד ומהם הפתרונות היעילים לחרדה
  .אחד יכול ליישם בשגרת היומיום

כל מה . 2006פוקוס , שוטי החלב, ר אריה אבני"ד .47
נזקי החלב לבריאות ולתרומתו שרציתם לדעת על 

  .המוכחת למחלות הילדות והגיל המבוגר
האם . 2016פוקוס , מיתו החלבונ, ר גארת דיוויס"ד .48

 ?אויבהן  ופחמימות ידידמן החי הוא  חלבוןבאמת 
 מחלותול השמנהל גורם החי מן שחלבוןהספר מוכיח 

 מאריכיאוכלוסיות מקיימות את  פחמימותאך ה, תכרוניו
  .בעולם החיים

מה . 2008פוקוס , אתה בריא, צר לי, יוויד קלארקר ד"ד .49
, עושים כאשר הבדיקות הרפואיות אינן מגלות דבר

למחלות שקשה לרופאים  גורם מתח נפשי הוא המדועו
  .שלנו לאבחן

כיצד . 2011פוקוס , ריפוי הכאב הכרוני, ון סארנו'ר ג"ד .50
רגשות חבויים שאנו נושאים בתוכנו אחראיים לכאבים 

עייפות כרונית , ראש, שרירים, ו כאבי גבכמ, כרוניים
  .שאנו כל כך סובלים מהם, ועוד

מה . 2011פוקוס , כוחה של מנוחה, ר מתיו אדלונד"ד .51
, חשיבותה של המנוחה לבריאות הפיזית והנפשית שלנו

 תוכנית מנוחה פשוטה בשגרת החיים כיצד ליישםו
  .שלנו
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  רם דרך סיפו. 2007פוקוס , 100בריא בנ , ון רובינס'ג .52
 להכיר את נלמד, של השבטים מאריכי החיים בעולם

  . בחיוניות ואושר100 לגיל ותנוהגורמים שיובילו גם א
כל המידע . 2011פוקוס , לקראת הריונ, ר מייקל לו"ד .53

החיוני שאישה חייבת לדעת לפני שהיא נכנסת להיריון 
  .כדי להביא ילד בריא וחכם לעולם

עלימ באמצעות  ימימ של ניקוי ר10, י סמית'י ג'ג .54
מרבית הדיאטות אינן . 2017פוקוס , שייקימ ירוקימ

עומס רעלים  –מתמודדות עם הגורם העיקרי להשמנה 
ספר זה נותן מענה לבעיה באמצעות שייקים . בגוף

  . הידועים כמזונות היעילים ביותר לניקוי רעלים, ירוקים
ריפוי מחלות כרוניות מחלומ , פרי בלאנד'ר ג"ד .55

 פונקציונליתהרפואה ה הכול על. 2015וס פוק, למציאות
, כמו לב, שיכולה למנוע ואפילו לרפא מחלות כרוניות

  ?סוכרת וסרטן ומצליחה לאתגר את הרפואה הממסדית
  . 2017פוקוס , האמת על בלוטת התרי, סוזי כהן .56

תפקוד לקוי של בלוטת התריס מתעתע ברופאים ואנו 
אבחן כיצד ל. קור ועוד, עייפות, יתר- סובלים מהשמנת

התוספים והמזונות , נכונה את המחלה ומהן הבדיקות
  .שיסייעו להחלמה

  למרות , כיצד לגדל ילד בריא, ר רוברט מנדלסון"ד .57
מהן האלטרנטיבות הטבעיות . 2010פוקוס , הרופא שלכ

למרבית המחלות והתסמינים שחווים ילדים הראויות 
 .בגיל הרך

 ,ת בריאהטבעונוהמדריכ ל, וסנטו מלינה וברנדה דיוויס .58
מדריך מקיף על כל מה שרציתם לדעת . 2015פוקוס 

 .על טבעונות ובריאות
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  רמ השתכנעתמ שאתמ מוכנימ ט
 ?לעשות מהפכ בריאותי

  :בנושאבואו לפגוש אותי ולשמוע את הרצאתי 
  

  יהיו מזונותיך תרופותיך ותרופותיך מזונותיך
   שנה20לדעת היום את מה שיספרו לנו בעוד 

  
תי את המהפך הבריאותי שלי מהרצאה גם אני התחל

  ולכן אני מזמין אתכםתזונה ובריאותמקרית ששמעתי על 

 להביא ואת יקיריכם לבוא ולשמוע אותי בהרצאה שעשויה

  .למהפך בריאותי גם בחייכם

אני רואה בהרצאה זו חלק מהחזון של הוצאת פוקוס 

  .להעביר לציבור הרחב מסרים של בריאות

  

גונים ומוסדות המעוניינים בתאום אר, גופים, קבוצות

  .י במייליהרצאה מוזמנים לפנות אל

  .Power Point ההרצאה בת שעה וחצי ומלווה במצגת

  
  בברכת בריאות

  ר שאול טל"ד

  ל הוצאת פוקוס"מנכ

  ספרים לבריאות

shaul@focus.co.il  
  


