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לבריאותך .ברגע שזה מובן ,חייך יהפכו לטובים בהרבה לא רק לגבי בריאותך
אלא גם בנושאים אחרים.
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שאני אומר לך אני לא אחראי לתוצאות!"
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לי ,אתה תהיה אחראי לתוצאות?"
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על תזונה ,תרופות ותוספים
אנו עדים כי המחלות הכרוניות הפכו למגפה בחברת השפע של העולם
המערבי .למרות הטיפול התרופתי המתקדם ,במציאות של היום ,הן
גורמות סיבוכים קשים ,פוגעת באברים ומערכות שונות בגוף :עיניים,
גפיים ,כליות ,לב וכלי דם ,עצבים.
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יש להכיר בכך שאנו לא יכולים להסתמך על תרופות לאורך זמן לקיום
בריאות תקינה .עלינו לבחור בתזונה מתאימה ובהשלמות תזונתיות על
מנת להחזיר חסרים לאיזון בריאותנו .חיוני לנו ההליך המניעתי ,כדי
לשמור על בריאותנו.
מזון טבעי עשוי להכיל את כל החומרים החיוניים לתהליכים ביוכימיים
הדרושים לשמירה על הבריאות .וכפי שאמר הרמב"ם" :יהיו מזונותיך-
תרופותיך" .אך לאמירה זו יש בימינו כמה וכמה מגבלות * :איכות המזון
היא בירידה מתמדת ,עקב ניצול יתר של הקרקע ,ושימוש בחומרי הדברה
וזבלים כימיים .מזון שגדל בקרקע ענייה ,עני במינרלים ויסודות קורט
חיוניים!!! *סביבה  -ירידה באיכות המים ,האוויר והאווירה  -גידול
מתמיד של גורמי סטרס * .צריכה נמוכה של מזון טבעי עשיר בגורמי
תזונה ,שלא עבר תהליכי עבוד ותוספות של כימיקלים * .תהליכי עיבוד
המזון גורמים לאובדן וויטמינים מינרלים וגורמי תזונה חיוניים ,וגורמים
להצטברות מזהמים רעילים* .אחסון– ככל שהמזון ישן יותר ,גם אם
אוחסן בקירור או הקפאה ,איכותו נפגעת * .ספיגה -גם אם נהגנו נכון,
ישנם בגופנו הפרעות בספיגה ובמטבוליזם ,ולכן גורמי תזונה אינם
נקלטים במידה מספקת * .פליטה -חלק גדול מחומרי התזונה הם מסיסי
מים ונפלטים בשתן .במיוחד לדוגמה אצל סכרתיים שאצלם קיימת
השתנה מרובה * .נטיות גנטיות– תזונה מתאימה ותוספים משלימי
תזונה ,מפצים על נטיות תורשתיות * .תרופות  -שימוש גובר בתרופות,
שלהן תופעות לוואי ,פוגע בקליטת גורמי תזונה ומשבש תהליכים
מטבוליים .זכור! תרופות אינן במקום תזונה נכונה ותוספים!
המגבלות שלעיל גורמות להתפתחות חסרים המביאים חולשה ,חוסר
איזון ,סיבוכים ומחלות .לכן חשוב לקבל תוספים או השלמות מזון .ככל
10

שהמזון מאיכות מעולה יותר ,והתזונה נכונה יותר ,נזדקק לפחות
השלמות .לפיכך אמרת הרמב"ם המשופרת" :יהיו מזונותיך עם תוספי
תזונה-תרופותיך".
האם אנחנו זקוקים לתוספים? כדי לדעת רצוי להגיע למומחה בתחום
עם בדיקות דם עדכניות .חוסרים יעידו על התוספים הנדרשים .גם
הדיווח שלכם על עייפות ,עצבנות ,כאבים או בעיות גופניות מגוונות,
יסייעו למומחה לכוון אתכם לתוספים החיוניים לכם .חלק מהתוספים
מסייעים בספיגת רכיבים חשובים מהמזון הטבעי ,ואחרים ייספגו
במחזור הדם ביתר יעילות עם הארוחה.
תוספי תזונה הם לא אופנה חולפת .מחקרים רבים מעידים שמדובר
בצורך אמיתי ,שלרובנו קשה לגשר עליו בתזונה היום יומית הטבעית.
אולם לא כל התוספים נולדו זהים .וגם לא כל האנשים זקוקים לאותם
התוספים.
חשוב לקבל את הייעוץ המתאים כדי לצרוך את תוספי התזונה
הספציפיים להם אתם זקוקים ,בזמן ובאופן המיטבי .רצוי להתייעץ
באופן אישי עם בר סמכא בתחום ו/או עם רופאכם (עליו להיות גם בקיא
בתזונה ובעולם הטבע) .רשימת מטפלים מומלצים מופיעה באתר:
. topheal.co.il
חשובות בדיקות מעבדה כדי לדייק את הטיפול .כמו שהרכב זקוק
לטיפול  ,10כך גם הגוף .כשהרכב מתחיל לסטות מהנתיב ,יספיק תיקון
קל כדי להחזיר אותו למסלול .כך גם לגבי גופנו .אך אם נגלה זאת ברגע
האחרון ,נצטרך לעשות שבירה חזקה .בדיקות מעבדה פונקציונליות
יאפשרו לגלות את המחלה  5-10שנים קודם ,ולקבל בזמן טיפול מומלץ
שיחזיר את הגוף למסלול התקין.
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 – M2PKבדיקת צואה מדויקת לגילוי מוקדם של המחלה במעי הגס,
כשאפשר לטפל בה באופן טבעי.
מגוון בדיקות בהנחה לקוראיםtopheal.co.il/bdikot :

טיפולים מומלצים
בנוסף לחשיבה חיובית ,תזונה ,ותוספים שיוזכרו בספר ,יש להזיז את
האנרגיה בגוף .דיקור מחטים ,שיאצו ,ביו-אנרגיה ,הילינג ,צי'קונג,
עוצמת הרכות והתעמלות עדינה הן דרכים שונות לעשות זאת בהתאם
למצב ,כולם וגם ביו-פידבק מומלצים.

מילה למטופל
אין להשתמש במידע שמדריך זה באיזשהו מצב חירום רפואי או לאבחון
או לטיפול של איזשהו אתגר בריאות .מומלץ להיוועץ ברופא (עליו
להתמצא גם ברפואה משלימה) לאבחון ולטיפול של כל מחלה שלא ניתן
לטפל בה בעצמך .את\ה והרופא שלך צריכים להגיע לתמימות דעים
מושכלת לגבי האבחון והטיפול .זה התפקיד שלך לדעת מספיק על אתגר
הבריאות שלך כדי לעשות זאת.
קישורים לאתרים אחרים מובאים עקב המידע הממוקד שצוין ואין
לראות בהם הבעת תמיכה בכל המידע הנוסף המובא באתרים אלו.
עליך לצבור ידע מספיק כדי לסמוך על עצמך .אתה ורק אתה אחראי
לחייך .ברגע שזה מובן ,חייך יהפכו לטובים בהרבה לא רק לגבי בריאותך
אלא גם בנושאים אחרים.
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"כבוד חסר מחשבה לסמכות ,הוא האויב הגדול
ביותר של האמת" – אלברט איינשטיין

האם הרופאים ממליצים?
רופאים בד"כ מניחים שאנחנו מקבלים את כל החומרים המזינים שלנו
בתזונה .הם לא מכירים את הצורך בתוספי תזונה .בדיקות לגלויי חסר
מגנזיום לדוגמה אינן נפוצות .הכול נובע מהחינוך הרפואי החסר ,ותקנים
של  FDAו RDA-האמריקאים .מה עוד שהחומרים המזינים (ויטמינים
ומינרלים) לא יכולים להיות פטנט של חברות התרופות ,לכן תרופות
מקבלות תמיד עדיפות בפרסום ,שלא כתוספים.
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סוד רפואי טיפוח נפשי
אחד הדברים החשובים לרפוי סרטן הוא החשיבה החיובית .סרטן
בראשי תיבות :סוד רפואי  -טיפוח נפשי.

לפגוש באתגר
המחלה היא אתגר ,שאותו אנחנו פוגשים .לא גזר דין ,אלא תחילתה של
דרך מרפא .אנחנו לא נלחמים בה ,אלא פוגשים בה .זו הטרמינולוגיה
המומלצת על ידי עמותת תעצומות .וזה לא רק טרמינולוגיה ,אלא דרך
חשיבה ,דרך חיים.
"כוחות הריפוי של הגוף יודעים להרדים את הסרטן.
אנחנו פוגשים בסרטן ,מרדימים אותו ,ולאחר מכן
מעלימים אותו לגמרי" – פרופ' גרשם זיצ'ק ,ממקימי
עמותת תעצומות.
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פרופ' זיצ'ק "ברא" שפה חדשה אשר נהוגה בתעצומות .שפת תעצומות
מבליטה את חלקו של האדם בתהליך הבראתו ,לדוגמא * :אדם אינו
חולה בסרטן אלא פוגש את הסרטן * .אין מחלת סרטן כי אם הבראה
מסרטן * .הפגישה עם הסרטן היא נקודת מפנה בחיים * .המטרה -
לחיות עם סרטן בבריאות שלמה עד להעלמתו.

"אני מסוגל לוותר על המחלה"
הילד לומד מוקדם מאד לנצל את מצב המחלה .המחלה נותנת פינוק,
אהבה ,בטחון .גם אתה כמבוגר ממשיך עם אותו הרקע מהילדות,
נשארים בך היתרונות של המחלה .לפיכך ההורים צריכים כבר בילדות
לחנך את ילדיהם לקחת אחריות על עצמם .על הילד ללמוד לא להאשים
אחרים או אירועים חיצוניים במה שקורה לו .אתה כמבוגר לא נקי מכל
אותם "יתרונות" שהותנו בך בילדות.
בריפוי העצמי ,אתה עלול לעצור את זרם האהדה או תשומת הלב
שהמחלה מזרימה אליך .לא תוכל להשפיע באמצעות מניפולציות כאלה,
באותה מידה של הצלחה אם תבריא .האם אתה באמת רוצה להיות
בריא? לעיתים זאת הקלה גדולה להיות חולה ,ולהעביר את האחריות
למישהו אחר .זאת גם דרך להשיג את מבוקשך מבלי להודות בזאת
במפורש .מרבית האנשים מבינים אינטואיטיבית שקיים בסיס רגשי
למחלתם .רבים נוטים לברוח מהצורך להגיע לשורש אתגרי הבריאות.
קח אחריות מלאה על עצמך .חשוב שתרגיש גאווה רבה בעשותך כך.
מעתה!!! חלפו הימים שבהם יכולת לרוץ לרופא כל רגע .חלפה גם
התקופה שבה יכולת להתלונן על הרופא ,באזני כל מי שמוכן להאזין לך,
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ולספר לו :כי הרופא שלך לא מבין ,שכן אינו מצליח לאבחן ולרפא את
מחלתך...
הרופא

אומר

לפציינט:

הצ'ק

שלך

חזר!

עונה לו הפציינט :כן גם המחלה חזרה.

"ואהבת לרעך כמוך"
דיברה אוניברסלית זאת קימת
במקורותינו .אין לנו צורך לפנות
למקורות הודיים או סיניים בכדי
למצוא אותה .אהבת הבריות יש בה
מן הברכה לבריאותך ,ואילו
משטמה ,שנאה יוקדת ,קינאה,
שמירת טינה וכד' אין בהם ברכה .יש באלה נזק מצטבר לבריאות .אלה
יוצרים סטרס תמידי ,שפגיעתו בבריאות לאורך זמן היא הרסנית.
אל תנסה להעסיק את מוחך במחשבות על אויביך ,וכיצד להשיב להם
כגמולם ,או כיצד להחזיר לעצמך את הכבוד האבוד .התחל בביטול
רגשות אלה בסביבתך הקרובה ,במשפחה ,בעבודה .חיים ללא סליחה
ומחילה ,ומחשבות על נקמה ,מעיקים עליך ופוגעים בך ולא באובייקט.
אל תצפה להכרת תודה על מעשך ,תן לעצמך אושר וסיפוק מעצם עשיית
הטוב .חוסר הכרת תודה (פידבק חיובי) למעשיך הטובים חופר בנשמתך.
אל תיתן לקנאה לאכול אותך" :איזהו עשיר?  -השמח בחלקו".
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היה אתה עצמך .החיקוי יש בו מפח נפש ותסכול רב,
מאחר ואין אתה יכול להיות מישהו אחר .הרחק יצר
זה וטפח את אישיותך.

הקשר הביוכימי גוף  -נפש
אין כל ספק בכך בקשר הבריאות בין גוף לנפש .הגוף והנפש קשורים אחד
לשני .מחלות גוף מתבטאות בנפש ,ומחלות נפש מתבטאות בגוף.
מחשבות שליליות הורסות ואילו מחשבות חיוביות בונות .מצאו כי במצב
של לחץ נפשי -סטרס ,יש דיכוי ייצור הלימפוציטים .כלומר ירידה
במערכת החיסון .במספר מחלות כמו :דלקות מעיים קוליטיס ,מחלת
קרון ,כיב הקיבה ,הרפס ,נמצא קשר ברור להתפתחות המחלה .לעומת
זאת מצאו שחשיבה חיובית מפעילה כוחות ריפוי ומחזקת את מערכת
החיסון :פסיכו-נאורו-אימונולוגיה .מצאנו לא פעם אנשים המבריאים
בניגוד לדעת הרופאים ,נגד כל הסיכויים .יש לנו מערכת עצבים
אוטונומית שהיא כביכול בלתי תלויה .פעולות שונות בגוף מתבצעות
באופן אוטומטי כגון פעולת הלב ,הנשימה ,והעיכול .אנו מבחינים
בשינויים החלים עקב רגשות ומצב נפשי .ברפואה המזרחית נוכל למצוא
במערך האבחון הגדרות כגון" :חוסר איזון של מערכת העצבים
האוטונומית" ,אבחון שאינו קיים ברפואה המקובלת.

החשיבה צורה של אנרגיה
החשיבה היא צורה של אנרגיה ,בדומה לצורות אחרות של אנרגיה
המוכרות לנו יותר כגון :גלי הרדיו או גלי האור .גם את גלי הרדיו אנו
מנסים לתאר בצורה גרפית על משטח דו ממדי למרות שהם אינם כאלה.
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המחשבה מרגע שהחלה להיחשב ,מפעילה תגובות שרשרת מורכבות,
בעלות שלבים רבים וצורות שונות של אנרגיה כגון רגשות .לכל מצב של
המודעות יש ביטוי אורגני תואם .לפיכך החשיבה עשויה ליצור נגעים
אורגנים ,או להפך ליצור בריאות .למחשבה יש שורשים ברבדים
העמוקים של התת מודע .מחשבות בלתי מודעות הן אלו שמכתיבות לנו
את ראייתנו את העולם ,ומספקות גורמים מגבילים .אנו יכולים לשלוט
במצב עם המחשבות בחלק המודע ,ולא בחלק התת מודע .יש לנו היכולת
לכוון את מחשבותינו בחלק המודע ,כדי ליצור תוצאות חיוביות.

שידור וקליטה
מה הטעם לאסוף מעט לכלוך מהמדרכה ,כשכולם מסביבך מלכלכים?
מה הטעם לחסוך בשקית פלסטיק למען האקולוגיה ,כאשר מסביבך
כולם מבזבזים? מה הטעם בלהיות צמחוני כאשר מסביבך עולם הפוך?
אם המחשבה היא צורה של אנרגיה הרי שצריכה להיות כאן פעולת
שידור וקליטה בדומה לגלי הרדיו .אנו מוצאים הוכחות רבות ליכולת
האנושית לקלוט ולשדר מחשבות  -טלה-פתיה .גם אם תרצה לשלול את
קיום הטלפתיה ,תוכל לצפות וגם להוכיח ע"י משאלי דעת קהל (גאלופ),
שינויים במחשבות ,בהתנהגות ,של הכלל ושל הפרט .כלומר הפרט משדר
אל הכלל ,והכלל משדר אל הפרט .דוגמה חיובית  -ברוסיה קמו ,בתוך
תקופה קצרה ,שורה שלמה של ענקי המלחינים .בגרמניה ,הרעיון של
שמירת איכות הסביבה ,שהתחיל מקבוצה מצומצמת או אדם אחד ,הפך
תוך תקופה קצרה לכוח פוליטי ענק בדמות מפלגת הירוקים ,התוצאות
נראות בשטח בכל תחום :עברו לשימוש בשקיות נייר במקום פלסטיק,
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אנשים רבים משתמשים בסל קניות רב פעמי .דוגמה שלילית  -היטלר
שהפך עם שלם לסדיסטים מטורפים.

חשיבה חיובית מול שלילית
"הפחד הוא מפלצת רעבה,
וכשאתה נותן לו קצת ,הוא
מתחיל לכרסם את חייך,
לגזול ממך כל פעולה וכל
מחשבה"  -דונה וויליאמס.
"כבר מהבוקר הייתה לי
תחושה שמשהו רע עומד
לקרות לי"" ....לא מגיע לי שיהיה לי טוב"" ...כולם שונאים אותי" ...כל
אלה נבואות שמגשימות את עצמן .אתה צריך לנתב את עצמך עם
מחשבות חיוביות ,לראות חיובי ולעשות חיזוי חיובי .אתה יוצר במוח
תמונה של משהו שאתה רוצה להשיג .אחרי שבחרת את התמונה ,אתה
ממשיך להתמקד בה ובכך מחדיר בה אנרגיה חיובית ,עד להשגת המטרה.
תרגילים בחשיבה חיובית תוכלו למצוא בספר" :לבחור בבריאות בכוונה
תחילה".

מערכת העצבים הסימפתטית
מתח ,כעס ,פחד וחרדה מזיקים ,היות שהם מעוררים את מערכת
העצבים הסימפתטית ,הגורמת לשחרור אדרנלין .אדרנלין נחוץ במקרה
חירום ,כאשר אנו זקוקים לגיוס כוחות מכסימלי .כאשר האדרנלין
מופרש באופן מתמיד ,או לעיתים קרובות שלא לצורך ,זה דומה להפעלת
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האזעקה כאשר אין מלחמה .גיוס מיותר מבזבז את המשאבים העומדים
לרשותנו לזמן חירום .לפניכם כמה מהתופעות שלפעילות זאת :האדרנלין
גורם לכלי דם קטנים בקצוות להתכווץ .ידיים קרות (בחדר חם) הן
תוצאה של פעילות יתר כנ"ל של מערכת העצבים הסימפתטית ,אנשים
עם ידיים קרות באופן כרוני ,סובלים מבעיות קיבה ותפקודי גוף אחרים
שמקורם במתח פנימי .חוסר איזון ממושך עלול להביא להתפתחות
מחלות נוספות כגון מחלות לב .הטיפול הרפואי המקובל ,ע"י מתן
תרופות שמטרתן לדכא או לסלק סימפטומים ,יגרמו להעמקת המחלה
או להחמרה במקום אחר ,או התפרצות מחלה "חדשה" .עקרון זה הוא
גם מאבני היסוד של הרפואה ההומיאופתית .לפיכך עדיף לטפל בגורם
המקורי ,ולא בסימפטומים .כלומר במקרה זה נטפל מהצד הנפשי .יש
לבודד את הגורמים ולנטרלם.

האם מתח קשור למחלה?
תיאוריה זאת פותחה לפני כמאה שנה ,ע"י פרופסור הנס סילייל
מאוניברסיטת פראג .ניסוייו נמשכו באוניברסיטת מונטריאול ,קנדה.
סילייל גילה שתגובת הגוף למצבי מתח ודחק יצרה את התנאים
הדרושים ושגשוג תאים פגומים .מחקריו מציינים את ההשפעות
השליליות והנזקים הנגרמים עקב הסטרס .במחקר אחר עם חולי סרטן,
שנעשה ע"י האונקולוג ד"ר קרל סימונטון ורעייתו הפסיכותרפיסטית,
סטפני מתיו  -סימונטון ,במכון שלהם בדאלאס ,טקסס ,הם מצאו קשר
ברור מאד ,בין כמות המתחים  -סטרס שבו האדם נמצא ,לבין דיכוי
המערכת החיסונית ,וההתפתחות מחלת הסרטן ומחלות אחרות .הם
העמיקו את מחקרם ,עד כדי אפשרות לנבא מחלות .ההמלצה היא שינוי
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גישה והתייחסות חדשה וחיובית אלה מצבים הנתפסים כלוחצים .רצוי
שנעזר באנשי מקצוע לאיתור הבעיות ושחרורן ,מאחר וקשה להיות
אובייקטיבים כלפי עצמנו.
שני חברים נפגשים.
מה העניינים?
ברוך השם,
אני לא מתלונן!
למה?
כי זה לא עוזר!

כיצד להפיג מתח  -סטרס?
הדרך הפשוטה ביותר היא לעבור לפעילות גופנית כגון :הליכה ,שחיה,
ריצה ,ריקוד .דרך שנייה היא באמצעות חשיבה חיובית .לא חסרים
גורמים ואירועים הגורמים מתח ,פחד ,כעס .אבל ביכולתנו להפסיק את
הנזקים שהם גורמים ,אם נשנה את גישתנו כלפיהם.

האם הבטן היא מושב הרגשות?
מבחינה ביוכימית נוכל לזהות שינויים ביצור הורמונים ומווסתי
הורמונים ,נוכל להבחין ביצור ובשליחת מעבירים בין עצביים (נוירו-
טרנסמיטורים) .כל אלה חומרים ביוכימיים הנוצרים במקום אחד,
ובאמצעות זרם הדם מגיעים לקולטנים הנמצאים במקום אחר.
הקולטנים מקבלים את ההודעות הביוכימיות ומעבירים לביצוע.
קולטנים רבים נמצאים באזור הבטן .מה שקורה במוח משפיע על פעילות
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המעיים וכל מערכת העיכול .ולהפך מה שקורה בבטן משפיע על המוח.
דוגמה אחת מרבות ,לפעילות המעבירים הבין עצביים :האנדורפין הוא
מעביר בין עצבי הגורם להפחתת כאבים .במצבים של פחד ,שוק,
משתחררים אנדורפינים ואז אין מרגישים את הכאב .היום ידוע שגם
טיפול בדיקור משחרר אנדורפינים המפחיתים כאב.

אמונה בכוח הריפוי
מדע הרפואה עושה שימוש קבוע בתרופות אין-בו (פלצבו) ,ללא שום
חומר פעיל ,מזה שנים רבות .שימוש זה התחיל כאשר לרופא לא הייתה
תרופה אמיתית או שהמחלה לא הייתה מובנת לו ,או שלחולה היו
תלונות מוזרות .וראו זה פלא ,לעיתים קרובות ,תרופת האין-בו פעלה
וריפאה מעל המשוער .ויתרה מכך ,בכל ניסוי מדעי של תרופה חדשה,
מצרפים קבוצה המקבלת אין-בו ,ועוד קבוצת ביקורת ללא טיפול .מדוע
עושים זאת? מאחר ויש שיפור בסימפטומים ובמצב החולה והמחלה
בשימוש עם אין-בו .אנו עדים לכך שאם החולה והרופא מאמינים
בתרופה ,התרופה עוזרת .אנו צופים לעיתים בהפוגה במחלה ,נסיגתה או
היעלמותה .הרופא הרגיל לעיתים פחות מייחס תופעה זאת לפעילות
הכוח המנטאלי .הוא עשוי לייחס דבר כזה לנס או טעות באבחון .זהירות,
לעיתים קרובות מורידים לחולה את הרצון להבריא ע"י משפט אחד שלא
לצורך .אני מודע לבעיה שיש לרופא או למטפל להבטיח דברים שאין לו
שליטה עליהם ,אבל על הרופא לעודד את החולה ולתת לו תקווה .לפיכך
כוח אמונתכם ונחישותכם תאפשר לכם לרפא את עצמכם ולהתגבר על
המחלה.
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תורשה או סביבה?
האם מחלות הן תוצאת התורשה או הסביבה? מחלות הנפוצות
במשפחתנו הקרובה מעיקות עלינו ,גורמות לנו למחשבות שליליות
הרסניות .אנו חוששים לקבל את אותה מחלה ,וכל סימן קטן מרמז לנו
שהנה זה מתחיל .יש כאן נבואה שמגשימה את עצמה .עצור! חשוב חיובי!
רוב המחלות הן תוצאה של סביבה .כלומר :אורח חיים ,הרגלי תזונה,
סוג העבודה ,ודפוסי חשיבה .מיעוט שבמיעוט הן המחלות התורשתיות
ממש .יש מה שנקרא נטיות תורשתיות ,על הגבול הדק בין גורמי סביבה
ותורשה .גם כאן הגורם הסביבתי קובע .העובדה שתימנים יוצאי תימן
לא סבלו ממחלות לב לחץ-דם וסכרת .ואילו הדור השני והשלישי שנולדו
כאן בארץ נעשו דומים לאשכנזים בכל המחלות האלה .ומנגד אשכנזים
עם בעיות לחץ דם ,הצליחו להורידו ללא תרופות ע"י מעבר לתזונה נכונה.
תוצאות דומות המוכיחות לנו כי הסביבה היא הקובעת ,קיבלו החוקרים,
בהשוואת יפנים הגרים בארה"ב ואוכלים "ג'אנק פוד" אמריקאי ,לבין
יפנים הגרים ביפן ואוכלים אוכל מסורתי .כלומר המחלות הן תוצאה של
אורח חיינו ,ואל לנו להאשים מישהו אחר.
יש לך בריאות מברזל!
 איך ידעת?רואים על פי החלודה.
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האם הרפואה היא מדע מדויק?
אנו דורשים מהרפואה להיות מדע מדויק למרות שאינה כזאת .צא וראה
כמה מחקרים נעשו ,לדוגמה על הכולסטרול ,ע"י טובי המדענים
והחוקרים ,ולמרות זאת נתקבלו תוצאות השונות מקצה לקצה .על סמך
התוצאות פותחו תיאוריות רבות המנוגדות זו לזו .כל מדען מכין את
המחקר באופן שונה ,לפיכך יהיו גם תוצאות שונות .ולאחר מכן מפרש
את הנתונים והעובדות בצורה שונה.
מספרים על ארכיאולוג שעשה חפירות ליד הכותל
המערבי ,ולא מצא חוטי חשמל .הוא הגיע למסקנה
כי לדוד המלך היו מכשירי אל-חוט...

אם נפנה בבעיה רפואית לשני רופאים מומחים ,לרוב לא נקבל תשובה
זהה .ככל שהבעיה סבוכה יותר ,כך יהיה לנו מספר פתרונות גדול יותר.
גם בעבודה זאת אני נמנע מלתת תשובה חד משמעית לכל השאלות .אני
מודע לבעיה העומדת בפניך ,שאתה הקורא רוצה תשובה חד משמעית,
מדויקת וברורה .אני אתך רוצה לתת ידע זה.

קח אחריות על בריאותך!
חשובה נכונות להיות אחראי להחלטות ,שאתה מקבל לגבי גופך,
ולסימפטומים שמתגלים .אתה רשאי להתייעץ ולאסוף נתונים .אבל דע,
כי הדרך לבריאות נבנית במו ידיך ,לא על ידי מישהו או משהו חיצוני.
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כל אותן האמירות" :אין לי זמן"" ,התקופה לא
מתאימה"" ,אין לי אפשרות עכשיו"" ,אני צריך
להתארגן"" ,אני צריך שהעניינים יסתדרו"" ,מחר
אתחיל דיאטה" - ,פירושן שאתה לא ממש רוצה
להיות בריא.

אתה אמנם יכול להחליט שבזמן מסוים ובתנאי מסוים "עדיף" לך לקיים
את הסימפטומים .אבל מה שחשוב הוא שתכיר בהם ותיקח אחריות ,ואל
תחוש רגשי אשמה .חשוב ,האם ניתן להגיע אל הסיבות התת-הכרתיות
שגרמו לעיכוב בהחלטה? אל תטיל את האחריות על בריאותך על הרופא.

אתה והרופא
מרבית האנשים רגילים להיכנע באופן מוחלט לרופאים .נשמע את
המשפטים הרגילים" :דוקטור אני בידיך"" ,אני נמצא כרגע בטיפול
הרופא"" ,אני צריך קודם כל לשאול את הרופא"" ,אני לא עושה שום
דבר מבלי שהרופא יגיד לי"" ,אני עושה בדיוק מה שהרופא אמר לי",
"אני נמצא במעקב ,לכן אני לא עושה שינויים" .התלות הזאת ברופא,
נובעת כנראה מסיבות הקשורות בילדות ,או אולי מחיפוש סמכות
להישען עליה .המסר לרופא הוא" :נא לאשר לי כי אני חולה ,עזור לי
לסלק את הסימפטומים אבל השאר לי את המחלה או החלק שאני זקוק
לה" .זאת גם הקלה גדולה ,אם האחריות על בריאותך בידי מישהו אחר
ואתה פטור .מרבית האנשים מחפשים את הרופא המפורסם ביותר,
שהוא לא בהכרח הטוב ביותר או המתאים ביותר .מוכנים להוציא לשם
כך הון תועפות .לעומת זאת לא מוכנים להשקיע בעצמם מאומה
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בבריאות .הכרתי כאלה הרוצים שיפתרו להם את כל בעיות הבריאות,
אבל לא מוכנים לבצע משהו מינימאלי כמו הפסקת עישון.
מי שאחראי על בריאותך זה אתה עצמך ,קח אחריות על בריאותך!
הרופא אומר לפציינט" :אם לא תעשה כל מה שאני
אומר לך אני לא אחראי לתוצאות!"
עונה לו הפציינט" :ואם אעשה כל מה שתגיד לי,
אתה תהיה אחראי לתוצאות?"

מרבית האנשים מרגישים כי הביקור אצל הרופא לא נגמר אם לא נרשמה
תרופה .הרופא רושם לך תרופה וזה אישור כי אתה חולה .אתה ממשיך
לקחת את התרופה ,ואז הסימפטומים מסולקים ,אבל המחלה נשארת.
אנשים ממשיכים עם התרופות בגלל צרכים שלא במודע .יש לך זכות
להיות זקוק למחלתך ,אבל האם אתה זקוק גם לתרופות? לתרופות
תופעות לוואי רבות .לעיתים קרובות הנזק מרובה מהתועלת ,ולעיתים
מייצרות התרופות מחלות חדשות.
לקיחת תרופות לאורך זמן ,עלולה להוביל לייצור בעיות חדשות לעצמך.
מחיר כבד מאוד תמורת הקלה זמנית בסימפטומים.

דמיון מודרך
הדמיון המודרך הוא מעין חלום בהקיץ .יש לנו יכולת שליטה ,והיכולת
לכוון אותו לפסים חיוביים .שימוש בדמיון מודרך נעשה לצורכי שיפור
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הבריאות ,במכוני בריאות רבים .אפשר להיעזר :במוזיקה ,בציור,
במשחק ובכל כלי ביטוי אומנותי.

שינה ערבה  -חלומות פז
השינה חשובה לגוף בדיוק כמו המזון .ערכה של השינה על מרוכבתה,
נחשבת כמובנת מאליה .הפרעות וחוסר שינה הן תופעות נפוצות .שיבושי
שינה עשויים להוביל לירידה בתפקוד אינטלקטואלי מצבי רוח רעים
וביצועים כושלים בחיי היום יום ,ריבוי תאונות דרכים .תפקוד המערכת
החיסונית ניפגע ומשתבש עקב חוסר שינה .לפני שנים אחדות בוצע
בארה"ב אחד הניסויים החשובים בנושא זה :הפסיכיאטר ד"ר מיקל
ארווין מאוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו גייס  23מתנדבים בגיל
העמידה לניסוי ,שבו הוא העירם בשלוש לפנות בוקר ,ומנע מהם שינה של
 4שעות לאורך תקופה ממושכת .נמצאה ירידה בפעילות תאים מסוימים
במערכת החיסונית ,החיוניים למלחמה שהגוף מנהל בעקביות נגד גורמי
מחלות .שבע-שמונה שעות שינה הן פרק הזמן האופטימאלי להחלפת
כוחות.
• כמחצית השעה לפני הכניסה למיטה לבצע תרגילי מתיחות לגב
התחתון ולגב העליון.
• ביגוד נוח ,ללא חלקים לוחצים.
• אם יש סדין חשמלי ,לחמם לפני הכניסה למיטה ,ולכבות מיד
לאחר מכן .שדות חשמליים עלולים להזיק.
• המזרון לא קשה מידי ולא רך מידי .רצוי מזרון קפיצים בעל
תמיכה נוספת באזור המרכזי ,בו משקל הגוף גדול יותר ,למניעת
שקיעת המזרון.
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• מומלצת שכיבה על הצד ,כאשר הברכיים כפופות  -מאפשר הרפית
הלחץ בגב התחתון .להוסיף כרית קטנה בין הברכיים .להוסיף
כרית לתמיכת הראש ,הכרית צריכה למלא את החלל הנוצר בין
הכתף והראש ,ולא גבוהה מידי ,כפי שרבים רגילים .בכדי למנוע
לחץ על חוליות הצוואר וכאבי צוואר.
• בשכיבה על הגב ,כרית מתחת לעורף (רצוי אורטופדית) ,ומתחת
לברכיים כדי לשטח את חוליות המותן.
• שכיבה על הבטן אינה רצויה ,גורמת לעומס יתר על אזור הצוואר
והמותן.
• החדר צריך להיות מאוורר וקריר .טמפרטורת הגוף צריכה לרדת
מעט .לפיכך מקלחת לפני השינה מועילה.
• רגיעה ומחשבות חיוביות יעזרו לנו לחלום חלומות נעימים  -שנת
ישרים .לילדים אפשר להיעזר בסיפור או שיר ערש .למבוגרים
מוזיקה או ספר מתאימים.
• בזמן השינה ,הגוף רגיש לקרינה סלולארית פי  .10,000לכן לא
להטעין סלולאריים בחדר השינה .ורצוי גם לכבות אותם ואת
האביזרים האלחוטיים בבית.

הפרעות שינה
בנוסף למתיחות ,דאגות ושאר מחשבות שליליות ,להפרעות שינה סיבות
רבות כגון :כאבים ואי נוחות ,כתוצאה מכאבי גב ,מהפרעות עיכול שונות,
קשיי נשימה ,גרויי עור וכו'.
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היפוגליקמיה ,היא סיבה נפוצה להפרעות שינה.
להיפוגליקמיים יש אהבה למתוק .אני קורא להם:
מיישרי עוגות ,מיישרי שוקולד.

האינסולין המופרש בצורה מוגברת עקב זלילת הסוכר ,גורם לירידה
ברמת הסוכר בדם .ירידת הסוכר התלולה ,מפעילה את בלוטת האדרנלין
הגורמת לעליית הסוכר בדם .פעולת האדרנלין משבשת את השינה,
בהיותו מאיץ את פעולת הלב .לפיכך היפוגליקמיים סובלים מחלומות
רעים והפרעות שינה .תרופות רבות מכילות חומרים מעוררים או
ממריצים כגון :תרופות נגד הצטננות ,הרזיה ,דיכאון וכו' .התרופות
לשינה מכילות חומרים ממכרים אשר גורמים בשימוש ממושך להפרעות
שינה!!! גם הפסקת התרופות הממכרות צריכה להיות הדרגתית .הפסקה
פתאומית עלולה לגרום לתופעות גמילה  -הפרעות בנשימה ובלב,
סחרחורות ,התכווצויות וחלומות רעים.
הטיפול הטבעי בהפרעות שינה :במוחנו קיימים שני חומרים הקשורים
לשינה ערבה .ההורמון מלטונין והמעביר הבין עצבי  -סרוטונין .חומר
המוצא לסרוטונין היא החומצה האמינית טריפטופן( ,או נגזרת מתקדמת
 .)5HTPמכאן שרצוי לאכול מזונות עשירים בטריפטופן כגון :סויה,
כוסמת ,שיבולת שועל .סידן ,מגנזיום גליסינאט וויטמין , (B6( P5P
נחוצים להפיכת הטריפטופן לסרוטונין .ארוחת ערב של פחמימות
מורכבות ללא סוכרים מזוקקים ,מאפשרת ליותר טריפטופן לעבור אל
המוח.
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הימנעות מסוכרים פשוטים ימנעו תופעות של היפוגליקמיה*.
(*היפוגליקמיה  -נפילת רמת הסוכר בדם) ,גורמת להפרעות שינה רבות,
מאחר ונפילת הסוכר מפעילה את בלוטת האדרנלין.
בנוסף נגד הפרעות שינה אפשר להיעזר בשמן מגנזיום * כמוסות מגנזיום
גליצינאט * צמחי מרפא מרגיעים :כישות ,פרע ,שבטבט ,תרזה,
פסיפלורה ,מליסה ,וולריאנה ,עוזרר * .מלטונין  -הורמון השינה ,עוזר
כאשר ההפרעה היא בשעון הביולוגי ,או ירידה בייצורו אצל אנשים
מבוגרים *.כרום  -תוספת כרום פיקולינאט עוזרת לייצב רמת סוכר –
מניעת היפוגליקמיה.
להרחבה – topheal.co.il/sleepbetter

חלום מודרך
חלמנו חלום .כדאי לנו לתחקר את עצמנו לגבי החלום ,לבדוק את עצמנו,
תגובותינו ,עמדותינו ,היחסים בין הכוחות הפועלים .אלה חשובים יותר
מפרטים ברצף העלילה .כך נוכל ללמוד הרבה על מבנה האישיות שלנו,
לרדת לרבדים העמוקים ,לסייר בהם .לשם כך עלינו לרשום מייד! את
החלום ,קרוב ככל האפשר למועד התרחשותו .הכן מחברת ועט בהישג יד.
על ידי חשיבה חיובית לפני השינה ,אנו עשויים לחלום בצורה חיובית,
עשויים לתקן ולפתור בעיות שמציקות לנו .קיימת אפשרות להגיע
לשליטה בחלום והידברות אתו ועם עצמנו .תרגילים בחשיבה חיובית
תוכל למצוא בספרים שהופיעו בנושא זה.
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המלצות תזונתיות
לעבור לתזונה המבוססת על מזון חי ומונבט (לפחות  75%מהמזון יאכל
במצבו הראשוני ,ללא בישול ,ואפייה) .טיפים לשלב המעבר:
סור מרע:
• יש להימנע מקפה! עבור לתחליף .אסור בהחלט לשתות קפה על
קיבה ריקה! יש להימנע גם מתה רגיל ,קולה ומזונות מכילי
קפאין .אלו מגבירים את החומציות בגוף (קופאין דומה במבנה
הכימי לחומצת שתן .)Uric Acid -
• יש להימנע ממזונות תעשייתיים המכילים :צבעי "מאכל",
חומרים משמרים ,מייצבים ומשפרי מראה ,וכימיקלים "משפרי
טעם" כגון מונוסודיום גלוטומאט (.)MSG
• יש להימנע ממשקאות חריפים ,קלים ומוגזים .
• יש להימנע ממזונות מזוקקים :קמח לבן ,סוכר לבן ,אורז לבן,
מרגרינה ,שמנים מוקשים ,שמן מזוקק ,ומוצריהם!
• יש להימנע לגמרי מסוכרים מרוכזים כמו דבש ,סוכר לבן או חום,
ריבה .תאי המחלה זוללים מתוק ,הבה ונרעיבם.
• יש להימנע גם ממתיקים מלאכותיים ,שנזקם גדול אף יותר (פרט
לסטיביה ,שמותר).
• יש להימנע ממלח! אפשר להשתמש בתחליף  -מעט מלח אשלגני,
אצות ים טחונות ,מלח סלעים \ הימלאיה.
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• יש להימנע משמן :מבושל ,מטוגן ,אפוי ,קלוי ,שמנים מוקשים –
מרגרינה .היש "מרגרינה קלה" ? אל תאמין! (אפשר ממרח שמן
קוקוס או אבוקדו כתחליף).
• לבריאות כללית :דיאטה נטולת שומנים רווים! לפיכך להימנע
ממזונות המכילים :שמנים מוקשים = מרגרינה ,שמנת צמחית,
גלידה ,חמאה ,שמנת ,שומן בשר ,ביצים  -זה מחייב תזונה
צמחונית.
• יש להימנע ממזון ומתוספי תזונה מהונדסים גנטית (שימו לב שעל
פי התקנות הנוכחיות ,אם לא רשום על מזון שאינו מהונדס
גנטית ,קרוב לוודאי שהוא מכיל מרכיבים מהונדסים גנטית –
. topheal.co.il/cleansupplements
• יש להימנע מקליה של גרעינים אגוזים שקדים וכו' .גבינה צהובה
ושמן ישן (כולל אגוזים ישנים)  -מעופש (מחומצן).
• במיוחד בסרטנים תלויי אסטרוגן ,יש להימנע משימוש בפלסטיק,
המפריש למים חקייני אסטרוגן .העדיפו מיכלים רב פעמיים
מחומרים כמו זכוכית או נירוסטה.
העדיפו להשתמש במיכלים רב פעמיים .ועל כך אמרו
רבותינו :
"עשה לך רב (פעמי) וקנה לך חבר"

ועשה טוב:
• העדיפו מזון חי מזון גולמי או ראשוני .ככל שהמזון קרוב יותר
למקור ,כוח הריפוי שלו גדול יותר.
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• יש לעבור למזון אורגני ביולוגי  -ללא חומרי הדברה וזבלים
כימיים .להימנע ממזון עם חומרי הדברה.
• העדיפו מזון טרי ,שנקטף לאחרונה .אחרי  5ימים במקרר,
נשארים בירקות רק  20%מגורמי התזונה (יבוש בהקפאה מאפשר
לשמר את הערך התזונתי של המזון הטרי בזמן הקטיף ,כולל
האנזימים ,לאורך זמן .מומלץ לצרוך מזונות-על אורגניים
המיובשים בהקפאה כחלק מהתפריט).
• העדיפו צמחי בר .על פי מחקרים ,בעלים של צמחי בר יש פי 5
גורמי תזונה מאשר בירקות אורגניים טריים.
• יש לאכול שמן מכבישה קרה בלבד כגון :שמן זית ,שמן שומשום -
או טחינה ,שמן המפ ,אבוקדו" ,שקדייה" ,פשתה טחונה ,שמן
קוקוס (כף אחת ליום) .יש לשמור שמן סגור ובקירור! תוספת
ויטמין  Eמשפרת עמידותו.
• רצוי להרבות באכילת מזון עתיר סיבים ,בעיקר המסיסים במים,
כמו פשתה טחונה – שתי כפות ליום ,סיבי פסיליום או שיבולת
שועל .סיבים אלו סופחים חומרים מזיקים ממערכת העיכול,
מונעים את ספיגתם מחדש ומפחיתים את העומס על הכבד.
• מומלץ להקפיד על תזונה הדלה בשומנים מן החי (רווים) משום
שהיא מפחיתה את הנזקים לגוף בכלל ולכבד ,האחראי על ויסות
חילוף החומרים ,בפרט.
• יש לאכול מזון עם הרבה תזונה ומעט קלוריות .בפרט – נבטים,
ירקות עלים ,מיצים ,שייקים ,רסקים ירוקים.
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• יש לשתות מים טהורים .עם זאת ,המים הטהורים ביותר נמצאים
בתוך הפירות והירקות .כשאוכלים מזון חי העשיר בנוזלים ,הגוף
זקוק לפחות מים.
• גם התעמלות חשובה להגברת החמצן ברקמות ,והזרמת הלימפה.
• יש להעדיף דיאטה עתירת פירות וירקות .יש להעדיף תזונה
מבססת  -המגבירה בסיסיות בניגוד לחומציות .חומציות הנגרמת
על ידי מזונות חומציים כמו בשרים ,משקאות מוגזים ,וסוכרים
מזוקקים .היא הסיבה העיקרית הגורמת למצב בו קיים חוסר
חמצן ברקמות .מה שמעודד התפתחות הסרטן .מאחר והתא
הסרטני נוצר בסביבה ללא חמצן .כאשר אנו מגבירים הזרמת
חמצן לתאים אנו פוגעים ביכולת ההתרבות של התאים
הסרטניים .במצב של עודף חומציות ,יש עודף יונים של מימן
המצטברים בגוף ,שאינו מאפשר השלמתם על ידי חמצן ,עובדה
המנציחה את החוסר בחמצן בגוף וגורמת למחלות שונות כולל
סרטן.
לפרוטוקול מורחב על ביסוס הגוףtopheal.co.il/ph :

האם צמחונות עדיפה?
צמחונים לוקים פחות במרבית המחלות הכרוניות כמו :מחלות לב וכלי
דם ,סכרת ,מחלות מעיים וכיבי קיבה ,דלקות מפרקים וראומטיזם,
אובדן סידן וסרטן .הדבר הוכח בעשרות מחקרים .כבר ב ,1944-פורסם
מחקר שנערך בגרמניה בו השתתפו  1900צמחונים ונמשך  11שנה .הוכח
שצמחונים חלו ב 50%פחות בסוגי סרטן רבים.
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מה מזיק בבשר? הבשר ספוג בחומרי הדברה רעילים ,דרך המזון הקלוקל
שבעלי חיים מקבלים ,ודרך הטיפולים הנעשים להדברת מזיקים בבתי
הגידול .בנוסף הבשר ספוג בתרופות ,בהורמונים ,בזרזי גדילה ,חיסונים.
בנוסף חומרים לשיפור המראה הטרי של הבשר ,שהם חנקות (ניטריטים
וניטראטים) ,הפוגעים בבריאות .הבשר מכיל שומנים רוויים ושומנים
שעברו :חימום ,טיגון ,צלייה ,חומרים הפוגעים בכלי הדם והלב .הבשר
אינו מכיל סיבים הדרושים לסיום העיכול ומניעת עצירות .עיכול הבשר
הוא קשה ואיטי ,דורש הרבה אנזימי עיכול .עקב כך מפריש רעלים
כתוצאה מריקבון .אוכלי בשר מגיעים בקלות לעודף חלבונים .עודף
חלבונים בתזונה גם הוא בעייתי  -מכביד על הכליות .עודף החלבונים
נשרף כדלק .אבל לעומת הפחמימות והשומנים ההופכים לדו-תחמוצת
הפחמן ומים ,הרי החלבון מכיל חנקן .ובתהליך חילוף החומרים הוא
יוצר מרכיבים חנקניים רעילים .הטרחה שבהתמודדות אתם נופלת על
הכבד .המעבד אותם לשתנן ,מרכיב פשוט שאף הוא רעיל .הכליות
נאלצות לקחת את המשימה לסילוק השתנן .העסקת הכבד והכליות
בתפקיד זה ,מפחיתה את תרומתם למערכת הריפוי .ההתקפה החנקנית
פוגעת גם במערכת החיסון ,מגדילה את הסיכון לאלרגיות ומחלות אוטו-
אימוניות ,המייצגות את ההידרדרות ביכולת הגוף להגן על עצמו.
במזונות מהצומח המכילים חלבון כמו שעועית ,החלבון מעורב עם
פחמימות וסיבים שאינם מתעכלים .כך שעלינו לאכול נפח רב יותר של
המזון ,כך שיקשה עלינו להגיע לעודפים .כמות החלבון היומית המומלצת
היא  0.6 -גרם לכל ק"ג משקל גוף תקין .למבוגרים פחות ,לילדים ונשים
הרות יותר.
מה עם ויטמין  ,? B12הקיים לכאורה רק במזון מן החי? כיום כמעט
לכולם ,כולל אוכלי הבשר ,קיים מחסור ב B12-בגלל :שימוש
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באנטיביוטיקה הפוגעת בפלורה של המעיים ,הזיהום הסביבתי ,הזיהום
במזון ,ובעיות עיכול וספיגה ,שלפעמים הם דווקא מלווים את אוכלי
הבשר ,יותר מאשר את הטבעונים .נכון ,צמחונים עלולים ללקות בחוסר
של ויטמין זה .אך בדרך כלל ,אם הפלורה תקינה ,ואין מחלות מעיים
מסוימות ,אין חוסר בוויטמין זה אצל צמחונים ,גם אם הם אינם בולעים
 . B12ליתר ביטחון כדאי להוסיפו לתפריט הצמחוני .מי שנימצא אצלו
חוסר בבדיקות דם ,עליו לקבל אותו במינון של  2000מק"ג ליום ,רצוי
(לא בבליעה) .להרחבה:
ע"י לכסניות מתיל B12 -למציצה
topheal.co.il/b12
אכילת דגים :אוכלוסיות העולם האוכלות דגים ,יותר בריאות יחסית
לאוכלוסיות אוכלות בשר .בדגים יש פחות שומן ובחלק מהם יש גם שמן
אומגה  ,3 -שהוא שומן בלתי רווי( .שמן אומגה  3 -ניתן לקבל גם ממזון
צמחוני כמו זרעי פישתה) .לכן אנו נתקלים לעיתים קרובות בהמלצות
לדיאטה עם דגים .אך בעולם הנעשה מורעל גם הדגים לא נשארו
טהורים .רעלי תעשיה מוזרמים לנהרות ולאוקיינוסים .במקומות שונים
כבר נמצאים דגים המכילים כספית בכמות העולה בהרבה על התקן .אגן
הים התיכון בהיותו ים סגור ,צובר זהום הגדל משנה לשנה .הכינרת
שלנו מזדהמת ונגמרת .עלולה להיהפך לאגם מת  -שדגים לא מסוגלים
לחיות בו .אני גולש כאן לנושא האקולוגיה ולמתעניינים :ספרה של רחל
קרסון  -האביב הדומם 1962 ,אקטואלי היום יותר מלפני  50שנה.

מרכיבי המזון הטבעי
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עלים ירוקים כהים
עלים ירוקים כהים עשירים ביותר
בגורמי תזונה ובנוגדי חמצון50% .
מהאוכל יורכב מעלים ירוקים :רוקט,
מנגולד ,חסה ,חסה אדומה (עדיפה) ,כרוב
אדום ,פטרוזיליה ,סלרי" ,ביבי" .עדיף
אורגניים כי עלולים לספוג חומרי הדברה רבים .צירוף העלים לשייקים
יאפשר לצרוך מהם כמות רבה יותר.

שתיית מיצי ירקות
מיצי ירקות חשובים מאד ,ונותנים
הרבה ויטמינים ומינרלים זמינים .מספר
שילובים:
• כרוב גזר וסלרי.
•  4גזר 1 ,מלפפון וחצי סלק.
• תפוח אדמה ,גזר ,תפוח עץ ופטרוזיליה .לא להרבה זמן ,לא יותר
מיומיים שלושה.
• מיץ עשב שעורה  -רכיב מרכזי בשיטת אן ויגמור( .אפשרי גם מיץ
עשב חיטה אבל אורגנית בלבד ,ורצוי חיטת כוסמין)* .
• מיצים של עלים ירוקים ,מיץ כרוב ,ברוקולי ,קייל.
* למיצים אלו אפקט מרפא ומנקה חזק .להרחבה ראה ספרי
"התחדשות" (א'  +ב') מאת ד"ר פנינה בר סלע .חלוצת שיטת אן ויגמור
בארץ.
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שתיית מיצי פירות
• שזיפים ,ענבים אדומים ,תות ולימון.
• גזר ,סלרי ,סלק ,עלים ,ברוקולי ולימון.
• אגס תפוח וגזר.
• "מילקשייק" – גזר ,פפאיה ובננה.
• פטרוזיליה ,לפת ,כרוב ,גזר.
• גזר ,עלי תרד ,עלי לפת וגרגיר נחלים( .תרד ולפת הם גויטרוגנים –
לא כשיש בלוטת תריס חלשה TSH– ,גבוה).

הכנת שייקים
בעולם התזונה הבריאה היום ,עוברים
ממיצים לשייקים – שייק פירות ושייק
ירקות .מדוע?
• שייקים זה יותר אקולוגי! הכנת
מיץ יוצרת הרבה פסולת .הכנת שייק משתמשת בכל מרכיבי הירק
או הפרי.
• ערך תזונתי! לסיבים יש ערך תזונתי רב .בעוד שהכנת מיץ מוציאה
את הסיבים ,הכנת שייק משאירה אותם בשייק.
• שייק זה פתרון מצוין לשימוש בעלים ירוקים שהם בעלי הערך
התזונתי הגבוה ביותר.
• בשייק ניתן לנצל שאריות רבות ,שבדרך כלל נזרקות ,כמו עלי
סלק ,עלי סלרי ,עלי כרובית ,עלי צנון ,שורש זנגביל ,ועוד עלים של
צמחי בר.
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• בעוד שמיץ צריך לשתות מיד או להקפיא ,ואחרי זה לחכות
שיפשיר ,שייק ירוק אפשר לשמור במקרר ליום-יומיים והוא
פשוט משביע ונפלא.
• שייקים אפשר לעשות בבלנדר רגיל – לא צריך מכונת מיץ .אבל
כדאי בלנדר מהיר חזק ,להשגת מרקם עדין יותר.
ויקטוריה בוטנקו ,בספריה "ירוק לחיים" ו"מזון צמחי חי" ,כותבת רבות
על הכנת שייקים .גם בספר תזונת  80/10/10תמצאו מתכוני שייקים
רבים ,תוך דגש על הפרדה בין שייק פירות (שמכיל פירות ועלים ירוקים,
ללא שמן) לבין שייק ירקות (שיכול להכיל גם אבוקדו ,זרעים ואגוזים).
לדוגמה:
• לארוחת הבוקר – שלבו מילון \ אגס עם ריחן \ נענע.
• לארוחת הצהריים – שלבו מנגו ,בננה עם כוסברה.
• לארוחת הערב – שלבו תפוח ,עגבניה ופטרוזיליה עם אבוקדו.
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נבטים :אין כמוהם לשיפור הבריאות!

• ההנבטה מגבירה את חיות המזון ,כמויות הויטמינים ,והאנזימים
גדלות.
• ההנבטה מפרקת את החומצה הפיטית ,שמפריעה לספיגת
המינרלים ברזל ,סידן ואבץ.
• ההנבטה מקלה על עיכול הקטניות הדגנים והגרעינים  .תופעות
של גזים במערכת העיכול פוחתות בהרבה.ההנבטה מאפשרת לנו
לאכול מזון חי ללא צורך בבישול .כידוע הבישול פוגע בערכים
החיוניים.
טיפוח נבטים מסלק רעלים!
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• גידול הנבטים דורש מקום מצומצם ביותר .מאפשר לנו חקלאות
גדולה "בעציץ קטן" .גם בתוך תנאי מגורים עירוניים .גם תוך כדי
נסיעה או טיול ,ניתן לגדל נבטים בתוך שקית בד בתיק צד.
• זמינות כל השנה ללא תלות במזג אויר .גם כשאין אספקת מזון
חי ,ניתן ביומיים לקבל גן ירק קטן.
• כשאין זמן להנבטה מלאה ,גם השריה ארוכה יוצרת מצב של
טרום נביטה ונותנת תועלות מרובות.
• עלות נמוכה יחסית .מק"ג אחד של עדשים ניתן לייצר לפחות 3
ק"ג נבטים.
נבטים  -מזון עם הרבה תזונה ומעט קלוריות.

מה להנביט? קינואה ,עדשים ירוקים ,מש ,אספסת ,חילבה (ההנבטה
מפיגה את הריח) ,חמניות ,ברוקלי ,צנון
צנונית ,חיטת כוסמין ,כוסמת.
עדשים ירוקים – נובטים בקלות ולכן
מהם נמליץ להתחיל.
מש  -אפונה סינית .הנבט מכיל
חומצות אמינו ,וויטמינים .A,B,C
נובטת בקלות ובמהירות.
חיטת כוסמין :להנביט חיטת כוסמין אורגנית,
(דל גלוטן ,ובלי הנדסה גנטית) .לאכול סמוך
לנביטה .אח"כ נעשה סיבי .אפשר גם לגרוס
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במעבד מזון ,להכין "לחם נבוט" ולשמור במקרר או במקפיא עד לשימוש.
הנבט מכיל את  8החומצות האמיניות החיוניות ,וכן ויטמינים .E, C, A
עדיף להנביט כוסמין ,כי מכיל פחות גלוטן.
חילבה :עוזרת לניקוי כבד ולאיזון כולסטרול .מעולה לסכרתיים לאיזון
סוכר בדם.
אספסת :עשירה בברזל ,אשלגן ,מנגן ,סידן ,ועוד.
כוסמת :מכילה ליזין  -חומצה אמינית החסרה בדגנים .מכילה
ביופלבונואידים.
איך להנביט? השלב הראשון  -השריה .בשלב זה הזרעים סופגים מים .יש
להשרות את הזרעים כשהמים מכסים לגמרי ויותר ,כדי שיהיה מספיק
מים לזרעים הסופגים והתופחים .זמן השריה בחורף יותר בקיץ פחות:
חיטה  15 - 24 -שעות .אספסת ,תלתן  4 - 5 -שעות .מש  12 - 15 -שעות.
קטניות שונות ,עדשים  8 - 10 -שעות .חמניות ,דלעת  8 - 15 -שעות .אם
ההשריה ארוכה יש להחליף את המים פעם או פעמים .בקיץ או במזג
אויר חם יש להחליף יותר.
השלב השני  -נביטה .לשפוך את כל המים ,לשטוף ולסנן את כל המים.
בשלב זה הזרעים מקבלים רטיבות ואויר .אם לא נעשה כך ,תבוא פעולת
ריקבון .יש לשטוף את הזרעים פעם או פעמים ביום .בקיץ יותר בגלל
התייבשות ובגלל יצירת עובש .לאחר השטיפה המים תמיד צריכים להיות
מנוקזים.
כמה זמן לגדל? חיטה ,מש ,עדשים ואחרים לגדל כיומיים שלושה.
אספסת מגדלים יותר זמן בכדי להשיג נפח .אבל אין מניעה לאוכלם לפני
כן .כעקרון ככל שהנבטים צעירים יותר ,המזון מרוכז יותר .ככל שהם
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גדלים אחוז החלבון הולך ויורד ,ועולה אחוז המים .חמניות ,לזרוע
באדמה (קומפוסט) או במגש ולגדל בשמש עד לקבלת שני עלים .קוצרים
פעם אחת ,עלי החמניות עם הגבעול ,מעולים לסלט.
חשיפה לאור :כאשר מתחילה הנביטה רצוי לשים את המנבטה במקום
מואר ,לא בשמש ישירה  -כדי שהנבט יקבל צבע ירוק .חמניות אפשר גם
בשמש .נבטי מש לא חושפים לאור ,אומרים כי כך נקבל טעם יותר עדין.
אחסון הנבטים :לאחר הנביטה ,לאכסן במקרר .תלתן ,חילבה ואספסת,
ניתן לשמור במקרר עד שבועיים .חילבה וחיטה ממשיכים בצמיחה גם
במקרר ,אמנם בקצב איטי.
הירקות מצטיינים במיעוט קלוריות ,שפע ויטמינים כגון ,C, A :שפע
סיבים .מעט חלבונים  -כ .1% -הפחמימות הן מסוג פחמימות מורכבות.
מרכיבים רבים בירקות כמו :בטא קרוטן ,וקרוטנים אחרים ,ליקופן
(עגבניות) יש ביכולתם למנוע סרטן .בברוקולי ,קייל למשל ,יש סולפורפן-
תרכובת גופרית ,שנמצא כי הוא מונע סרטן .עדיף סלט חי! רוב החומרים
נהרסים בבישול ,תלוי גם במשך הזמן.
משפחת הסולניים :עגבניה ,חציל ,פלפל ותפוח אדמה מכילים סולנין,
אשר בכמות גדולה הוא רעיל .לכן אין לאכול פלפל ירוק ,עגבניה ירוקה,
תפוח אדמה ירוק (שהיה חשוף לשמש) .רבים רגישים לקבוצה זו .רגישות
במערכת העיכול ,דלקת מפרקים .בעגבניה נמצא את הליקופן – נוגד
חמצון חשוב נגד פרוסטטה .בקליפת חציל סגול אחד ,ישנם כ 300
מיליגרם של נאזונין פיגמנט נוגד חימצון שמונע פגיעה בתאי המוח.
הפירות מכילים פחמימות פשוטות הנותנות את הטעם המתוק ,שפע
ויטמינים כגון ,C, A :בטא קרוטן ,וקרוטנים אחרים המונעים סרטן.
מעט חלבונים ושפע סיבים.
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צמחי בר מכילים פי  5חומרי תזונה מירקות אורגניים .אם אפשר לשלב,
עדיף .הנה תפרחת שום בר ,מתוקה וטעימה ,ועלי חרחבינה שגדלים
בגליל בחורף במקומות רבים .צמח שטוב לניקוי הכבד.

דגנים :נעדיף אורז ,קינואה ,דוחן ,כוסמת ,ואמרנטוס  -דגן אינדיאני.
דגנים אחרים (חיטה ,שיפון ,כוסמין ,שיבולת שועל  -קווקר ,שעורה –
גריסי פנינה)  -מכילים גלוטן ונעדיף להמעיט בהם' .גלוטן החיטה' הוא
המזיק ביותר (בגלל ההנדסה הגנטית) – חובה להימנע לחלוטין מחיטה!
הדגנים מצטיינים בתכולת פחמימות מורכבות גבוהה .עשירים בסיבים.
חלבונים בכמות בינונית כ .10% -ויטמינים מקבוצת  . Bהדגנים עשירים
בחומצה האמינית מתיונין ,ועניים בליזין ,לעומת הקטניות אשר עניות
במתיונין ,אבל עשירות בליזין .שילוב של דגנים עם קטניות מגביר את
הערך הביולוגי של החלבון  -חלבון מלא .חלבונים נמצאים הן בדגנים והן
בקטניות.
קטניות :שעועית -סוגים רבים ושונים ,כגון :מש ,אזוקי ,ברבוניה,
שעועית לבנה ,אדומה ושחורה .עדשים ירוקות ,אדומות ושחורות .אפונה,
חומוס ,גרגרנית=חילבה ,לוביה ,תורמוס ,סויה.
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הקטניות מצטיינות באחוז חלבונים גבוה ,בערך כפול מאשר הדגנים.
עשירות בחומצה האמינית ליזין ,הנמצאת בחסר בקבוצת הדגנים .בחסר
ליזין יש ירידה במערכת החיסון!!! הליזין מרסן את התפרצות נגיף
ההרפס ,עוזר לספיגת הסידן בעצמות .קטניות עדיף להנביט ,ההנבטה
מפרקת את החומצה הפיטית ומשפרת את העיכול.
סויה :הסויה שייכת לקטניות .אבל היא קבוצה ענקית מבחינת היקף
השימוש בה ,ומבחינת מגוון הצורות והמאכלים הנגזרים ממנה .עשירה
בחלבון בעל ערך ביולוגי גבוה ,שומנים בלתי רווים ,פחמימות וסיבים.
נמצאת בחנויות טבע בצורות רבות :טופו  -דמוי גבינה .פתיתים דמויי
בשר .טמפה  -סויה מותססת .הסויה מכילה קבוצת חומרים הדומים
להורמונים המכונים :פיטו-אסטרוגנים .מביניהם :גניסטין ודיאדזין,
ממתנים חוסר איזון הורמונאלי .מפחיתים תופעות של הפסקת המחזור.
מפחיתים סכנת סרטן השד ,וסרטן הערמונית .סויה  -לאכול רק אורגנית
ללא הנדסה גנטית ( .)NON GMOלא לאכול כל יום ,עקב חשש
להתפתחות אלרגיה.
אגוזים :לסוגים שונים (גרעינים ,שקדים ,שומשום ,בוטנה = פיסטוק,
ועוד) תכונות שונות .האגוזים מצטיינים באחוז חלבונים גבוה ,אחוז
פחמימות נמוך ,אחוז שומנים גבוה .שומנים אלה מכילים חומצות שומן:
חד בלתי רוויות ורב בלתי רוויות החיוניות.
אגוז ברזיל היה עשיר ביותר בסלניום 3 .יח' היו מספקות את התצרוכת
היומית .בניסיונות על חולדות לפני כ  60שנה ,הוכחה יכולתו במניעת
סרטן .כיום הוא גדל בחקלאות מודרנית בבוליביה (לא בג'ונגל ולא על
גדות האמזונס) .לצערנו אין להסתמך עליו כמקור לסלניום.
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שומנים :שומנים הם תערובת של חומצות שומניות ,שהנן שרשרות
אטומי פחמן הקשורים לאטומי מימן .מחלקים אותן לפי אורך השרשרת
ולפי מספר הקשרים הפתוחים :בשומן רווי כל הקשרים סגורים .דוגמה
שמן קוקוס או דקלים ושומן מהחי.
בשומן חד בלתי רווי ,קשר אחד פתוח .כגון :שמן זית ,אבוקדו (אומגה .)9
בשומן דו בלתי רווי ,שני קשרים פתוחים .כגון :שמן חריע ,פישתה ,תירס
(אומגה . )6
השמנים הרווים נעשים מוצקים בטמפרטורה קרובה לטמפרטורת החדר.
ככל שהשמן מכיל יותר שומנים חד בלתי רווים הוא דליל יותר .הדליל
ביותר זה המכיל כמות גדולה של רב בלתי רווים .טמפרטורת הקרישה
שלו הגבוהה ביותר .שומנים רווים ,חוץ משמן קוקוס ,מעלים כולסטרול
הרע  LDL -אין להם תועלת מלבד היותם ספקי קלוריות .לשומנים
הבלתי רווים יש תפקידים פרט לייצור קלוריות .צורת ה  - CISמשמשת
לבניית קרומי התא ויצירת הורמונים.
את השמנים הבלתי רווים ,יש לאכול מכבישה קרה בלבד כגון :שמן זית,
שמן שומשום  -או טחינה ,אבוקדו ,חריע ,חמניות ,שקדיה ,פשתה טחונה.
שמנים שהם רב בלתי רווים נוטים להתחמצן – להתעפש ,ואז אין
להשתמש בהם .לשמור בקירור!
שמנים בלתי רווים המופקים בחום ועוברים טיפולים ,עוברים מתצורת ה
–  CISלתצורת הטראנס  TRANS.-לכן אין לצרוך שמני מאכל
מסחריים :תירס ,חמניות ,חריע ,סויה ,קנולה.
יש להימנע משמן מבושל ,מטוגן או אפוי ,וכן להימנע מקליית גרעינים,
אגוזים ,שקדים וכו'.
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שומנים מוקשים (מרגרינה) .בתהליך תעשייתי מוסיפים (בעזרת ניקל
כקטליזטור) ,מיימנים לשרשרות חומצות השומן של שמנים קלים כמו:
תירס וחמניות ,והופכים אותן לשומנים מוצקים בטמפרטורת החדר.
זאת צורת ה ( TFA -שומני טרנס)  -צורה המזיקה למנגנוני הגוף ,ומעכבת
את מנגנוני הריפוי .צורת ה  TFA -איננה קיימת בטבע ,עלולה לשבש
ייצור הורמונים וממברנות תקינים ,להימנע לחלוטין.
דיאטה נגד סרטן חייבת להיות נטולת שומנים רווים! להימנע ממזונות
המכילים :שומנים מוקשים = מרגרינה ,מרגרינה "קלה" ,שמנת צמחית,
גלידה ,שמנים מהחי = חמאה ,שמנת ,שומן בשר ,ביצים ,גבינה צהובה
 זה מחייב תזונה צמחונית.שמן קנולה  -קיצור השם קנדיאן אוייל ( -שמן קנדי) ,מופק מזרעי
ליפתית .גרסה מודרנית של שמן הבישול .קיבל יחסי ציבור טובים בגלל
היותו במקורו מכיל שומנים רב בלתי רווים .לא מופק בכבישה קרה!!!.
בנוסף הוא מכיל חומצה אורסית שהיא רעילה .לא מומלץ.
שמן שומשום קלוי ,בשימוש בשיטה המקרוביוטית .לא מומלץ.
שמן נר הלילה ,זיפן או פטל בר ,שמן המפ הם שמנים המכילים- GLA -
חומצה גמא לינוליאית (סוג של אומגה  .)6משמשת בגוף לייצור
פרוסטגלנדינים ,שהם חומרי גלם לייצור הורמונים .פועלת גם נגד עור
יבש .מופיעה בדרך כלל בכמוסות .המינון  1- 3כמוסות.
חומצות שומן מסוג אומגה  3הן בלתי רוויות .מפחיתות תהליכים
דלקתיים ,מגינות מפני בעיות קרישה ,עוצרות תהליך יצירת אנורקסיה
אצל חולי סרטן ,וכנראה גם נגד סרטן ושינויים ניוונים בתאים וברקמות.
נמצאות בשמן דגים צפוניים הגדלים במים קרים .כן נמצא אותן בשמן
הפישתה .לפיכך אני ממליץ לכלול שתי כפות פישתה טחונה טרייה
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בתפריט היומי.
(דיאטת בדוויג) .

גרגירים אלה מככבים בתפריט הטיפול נגד סרטן

חומצות שומן מסוג אומגה  . 6חומצות שומן בלתי רוויות .מקור טוב:
אגוז מלך (טרי) ,מכיל גם אומגה . 3
כמה שומנים לכלול בתפריט? מומלצים כ  20% -מסך הקלוריות .נתון
שנימצא בויכוח מתמיד .ישנם המגדילים ויש המצמצמים .תחליפי שומן -
שומן ללא קלוריות :החלום הגסטרונומי  -לאכול שומנים ,ליהנות ,מבלי
לשלם בקלוריות .שומנים כאלה כבר קיימים ,טומנים בחובם סכנות
לבריאות!!! שומנים בלתי מתעכלים ,כמו גם השמן המינראלי – פרפין
נגד עצירות ,תרופות לטיפול בכבד שומני ,סופחים ויטמינים חיוניים
מסיסי שומן .A, D, E, K :כמוכן סופחים קרוטנים (בטא-קרוטן) .מחסור
בויטמינים אלה יגרום ליותר מחלות כגון :סרטן ,לב ,ומחלות כרוניות.
אין כל ספק שפיתוחים אלה ,ליצירת מולקולות שאינן קימות בטבע,
מזיקים ומיותרים.
חלב ומוצריו :יש להימנע מכל מוצרי החלב – בגלל :אלרגיות ,סכנת
הסכרת ,הימצאות הורמונים ,שאריות של תרופות ,כמו אנטיביוטיקה,
שאריות חומרי הדברה וריסוסים ,תכולה גבוהה של שומנים רוויים,
שאריות מהזנת הבקר בפסולת תעשייתית ,שלא על מזון אורגני ,חי
ומרעה טבעי.
"החלב וגם חלבונים מהחי מעלים בדמנו את פקטור
הגדילה דמוי-האינסולין  ,IGF-1שהוא גורם מנבא
לסרטן .בתנאים רגילים ,הורמון זה מווסת ביעילות
את קצב "גדילת" התאים ,כלומר את הקצב שבו הם
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מתרבים ואת הדרך שבה הם נפטרים מתאים ישנים,
אולם בתנאים בלתי-בריאים IGF-1 ,הופך פעיל יותר,
מה שמגביר את קצב היווצרותם וגדילתם של תאים
חדשים ,ובה בעת מונע את הסרתם של תאים ישנים.
שני תהליכים אלה מעודדים את התפתחות מחלת
הסרטן" – ד"ר אריה אבני ,בספרו "שוטי החלב".

חלב הוא מזוק (מזון מזיק) ,לא מזון.
כשסבתי התחתנה כאן בראשון-לציון ( ,)1901זליג שוורצמן מאנשי
"השומר" המיתולוגים (שהיה נשוי לאחותה) ,הביא לה פרה דמשקאית
במתנה לחתונה .מבת שלמה (יקנעם) הוא עשה דרכו רגלי כמה ימים
עד לראשון -לציון .הפרות אצל סבתי היו יוצאות למרעה טבעי ,בשדות
הפתוחים מסביב למושבה (ראשון-לציון) .מפרה טובה היו מקבלים
כשלושה ליטר חלב ליום .והיום הפרות בתל יוסף מפיקות  13,000ליטר
בשנה .צא וחשוב כיצד קורה הפלא הזה? מה אוכלות פרות אלה ,ומה
ערך חלב -מזוק זה?

אמנם ישנם מרפאים הממליצים על חלב למצבים מסוימים ובתנאים
מיוחדים" .דיאטת יוהנה בדוויג" (גרמניה)" ,דיאטת ההיגיינה הטבעית"
 קינגסטון (סקוטלנד) .דיאטות אלה קמו על בסיס חלב טבעי אורגנימלא ,לפני המצאת האנטיביוטיקה ,ההורמונים ,חומרי ההדברה והזבל
הכימי .חלב טבעי ,אורגני ,חי (לא מפוסטר) מלא! (שלא הורידו ממנו את
השומן) ,מכיל  ,CLAחומצת שומן שמעוררת את המערכת החיסונית,
ומעכבת את הצמיחה של סרטן( .חלב לא מפוסטר לא בתקן ,אסור
בשיווק).
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יוגורט עיזים אורגני  -יש מרפאים הממליצים עליו במקרים מסויימים.
ובייחוד חלב עזים חי אורגני (לא מפוסטר!) .לא בתקן!
תבלינים :לטעם ,שיפור עיכול ,תוספת מינרלים ,תבלינים עם תכונות
רפואיות ,רצויים עשבי תבלין אורגניים טריים ,או במצבם השלם (לטחון
במקום במטחנת תבלינים) ,שכן תבלינים טחונים/קצוצים עלולים להיות
מוקרנים ,וגם מעורבים עם .MFG
תבליני עלים :פטרוזיליה ,סלרי ,שמיר ,ריחן -בזיליקום ,אורגנו ,מיורן,
אזוב -זעתר.
תבליני זרעים :כמון ,קימל ,כוסברה ,שמיר ,שומר ,אניס ,קצח.
תבליני פקעות ושורשים :שום ,בצל ,זנגביל ,כורכום.
תבליני פרחים :וניל ,פרחי מוסקט ,זעפרן,
תבליני קליפת עץ :קינמון ציילון (סרילנקה).
ירקות חריפים :שום ,בצל ,צנון ,צנונית ,גרגיר הנחלים (רשד).
לרגישים במערכת העיכול ,לסובלים מכיב קיבה ,גסטריטיס ,יש להימנע
מתבלינים חריפים :פלפל שחור ,פלפל לבן ,חרדל ,תבלינים מעורבים
קנויים  -מכילים מונוסודיום גלוטומט  !!!MFGכנ"ל הרבה מזונות
קנויים המכילים תבלינים .יצרנים נמנעים מלרשום חומר זה כמרכיב
נפרד .חומר זה נרשם לעיתים קרובות בשם אחר כגון "תבלינים שונים",
"משפרי טעם" ,או "חומרי טעם" .זרעי חרדל נמצאו כמחוללי סרטן
במחקרים על אוגרים.
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כיף המיצמח הצימחוני
אפשר לאכול בריא ובכיף! יש המון דברים בריאים שאפשר להכין.
כנקודת השראה הבאנו  120מתכונים בריאים לכול המשפחה .לכול
מתכון השתמשו בחושי היצירה והדמיון ,סמנו את המתאימים לכם,
והוסיפו אהבה ואושר כתבלינים הטובים ביותר!

סלטים
• כרוב  +גזר  +בצל ירוק,
לרסק דק ,להוסיף  1כף
שמן זית.
• כרוב  +סלק  +בצל ירוק,
לרסק דק ,להוסיף  1כף
טחינה.
• כרוב  +בטטה  +סלק  +תפוח עץ  +סלרי ,לרסק דק ,להוסיף  1כף
טחינה.
• כרובית  +ברוקולי  +גזר ,לרסק דק ,להוסיף  1כף שמן זית.
• צנוניות (או צנון) מרוסקות בפומפיה  1 +כף שמן או טחינה +
מעט אבקת אצות ים  +מיץ לימון  +שמיר קצוץ.
• מלפפונים  +שמיר ,עלי נענע ,שום ,עלי ריחן ,להוסיף  1כף שמן
זית.
• סלק מרוסק דק ,להוסיף  1כף שמן זית 1 ,כף צימוקים לתבל עם
מעט קינמון.
• סלק  +תפוח .להכין כנ"ל ,אפשר להוסיף גבעולי סלרי קצוצים,
(לחובבי "סלט וולדורף").
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• סלק  +גזר מרוסקים דק ,להוסיף  1כף שמן זית 1 ,תפוח עץ
מרוסק עבה ,לתבל עם מעט קינמון.
• סלק עלים  -מנגולד או עלי סלק אדום .לכל הסלטים אפשר
להוסיף עלי סלק טריים קצוצים דק.
• סלק  +בטטה (לא מבושלים) מרוסקים דק ,להוסיף  1כף שמן
זית 1 ,כף צימוקים .לתבל עם מעט קינמון.
• סלק מרוסק דק  2 +כפות
גרעיני חמניות רחוצים
ומבוררים ,להוסיף מעט
שמן זית 1/2 ,כף דבש,
לתבל עם מעט קינמון.
"סלק רעלים טפח
נבטים"  -דר' גדעון לבב

• סלק מרוסק דק ,להוסיף  1כף טחינה ,או שקדים טחונים
"שקדיה"  ,לתבל עם תבליני עלים כגון :בזיליקום ,אורגנו ,מיורן.
• סלק מרוסק דק  +קימל שלם  +שמן זית  +לימון  1 +כף אגוזים
קצוצים.
• סלק  +גמבה  +שמיר  +שומר
• גזר  +טחינה .מרסקים גזר ,לוקחים כף טחינה ומדללים אותה עם
מים ,עד לקבלת ממרח דמוי קרם ,מוסיפים תבלינים ,מפזרים על
הרסק.
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• גזר עם אבוקדו .מרסקים גזר ,מניחים במרכז הצלחת ,מפזרים
שומשום טחון וקינמון ,מניחים מסביב פרוסות דקות של אבוקדו,
וכד'.
• סלט גזר עשיר .מרסקים גזר עד דק מוסיפים חמניות ,אגוזים
קצוצים מסוגים שונים ומעט קינמון .אפשר להוסיף פרוסות בננה,
או מעט תמרים קצוצים .אם הסלט יבש ,להוסיף מיץ גזר.
• גזר עם תפוח  .לרסק דק תפוחים וגזר ,להוסיף שקדים קצוצים,
(לאחר השריה ללא ציפה) לפזר מעט קינמון.
• גזר עם כרובית .לרסק  3גזרים ,להוסיף  1/2ראש כרובית 1 +
בצל ירוק קצוצים .להוסיף מעט שמן ,לתבל עם לימון ,שמיר ,עלי
נענע ,ריחן וכו'.
• סלט עלים .עלי סלק או מנגולד  +עלי צנון  +עלי פטרוזיליה,
סלרי ,ריחן ,שמיר ,לקצץ ולהוסיף  1כף שמן זית או טחינה.
• קישואים מרוסקים +שמיר ,עלי נענע ,שום ,עלי ריחן ,להוסיף 1
כף טחינה.
• צנון  +גזר מרוסקים ,להוסיף לימון ושמן זית.
• חסה  +פטרוזיליה ,בצל ירוק ,לימון ,ריחן ,להוסיף  1כף שמן זית.
• גזר  +סלק מרוסקים ,שמיר ,פטרוזיליה ,שום ,להוסיף  1כף
טחינה.
• נבטים שונים  +ריחן ,שמיר ,פטרוזיליה ,בצל ,שום 1 + ,כף
טחינה.
• כרובית  +ברוקולי ,מרוסקים ,לתבל בריחן ,שמיר ,פטרוזיליה,
בצל ,שום ,להוסיף  1 - 2כפות אבוקדו.
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• במיה .מי שיש לו גינה קטנה יכול לגדל וליהנות מירק עשיר זה.
לקצץ במיה טרייה (לא מבושלת)  ,להוסיף לסלטים חיים בצרוף
טחינה ,אבוקדו ותבלינים.

מיצים
• מיץ עשב חיטה אורגנית .מנקה את הגוף ומהווה חלק מרכזי
בשיטת "אן ויגמור" .מהווה "מולטי-ויטמין" טבעי.
• מיץ עשב חיטה  +מיץ גזר  +מיץ סלק.
• מיץ עשב חיטה  +מיץ גבעולי סלרי.
• מיץ בטאטה ( -תפוח אדמה מתוק) ,מכיל באופן טבעי חומר דמוי
קורטיזון -אנטי דלקתי!
• מיץ גזר  +מיץ בטטה – משקה בריאות.
• מיץ סלק  +מיץ גזר.
• מיץ גדילן מצוי ,להוסיף מיצי ירקות .טוב מאוד לכבד!
• מיץ רימון -נוגד חמצון ,יעיל נגד התפשטות סרטן הפרוסטטה.
• מיץ קליפות אבטיח אורגני  +שילובים שונים של מיצי ירקות או
פירות .אם תנסה תראה שהוא טעים בנוסף להיותו בריא.
• הערה והארה :אפשר לעבור למיץ עשב שעורה ,או כוסמין ,או
קמוט ( ,)Kamutהיות שהחיטה עברה הנדסה גנטית.
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ממרחים
• "חי-מוס"  -ממרח חומוס חי.
להנביט חומוס ולרסק אותו
בבלנדר עם צרור עלים ירוקים
(כוסברה ,פטרוזיליה ,שמיר ,או
ריחן) .לסחוט לימון ולהוסיף
בבלנדר תבלינים :הל ,פלפל
אנגלי ,פפריקה ,קצח  -הכול לפי
הטעם והדמיון .אפשר במקום חומוס לשים גם נבטים אחרים -
עדשים או מש .בתמונה :חי-מוס עם ירקות (צולם בסדנת
"התחדשות" ,בהנחיית פנינה בר סלע).
• ממרח חי-מוס עם טחינה .להכין כנ"ל ,להוסיף כ 20% -זרעי
שומשום מושרים (או טחינה).
• טחינה ביתית 1/2 .כוס טחינה  1 +כוס מים ,לערב ולהוסיף:
שמיר ,פטרוזיליה ,כמון ,שום ,מיץ לימון וכו'.
• אבוקדו .למעוך אבוקדו להוסיף תבלין "רותם"  +מעט מיץ לימון.
• אבוקדו .למעוך אבוקדו עם טופו אורגני ,להוסיף בצל קצוץ,
שמיר ,פטרוזיליה ,ותבלינים לפי הטעם.
• אבוקדו .למעוך אבוקדו עם גבינת עיזים  , 1% - 2%להוסיף בצל
קצוץ ,שמיר ,פטרוזיליה ,או תבלין "רותם".
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• ממרח קטניות מונבטות :מרסקים בממחה את הקטניות
המונבטות (עדשים ,מש) .אח"כ מוסיפים (ללא ריסוק) אגוזים או
גרעינים המושרים מראש כ 8-שעות  +תבלינים.
• ממרח אגוזים .להשרות כ 8 -שעות  1כוס אגוזי פקאן או חמניות
או גרעיני דלעת או שקדים ,לרסק במעבד מזון  1 +כף טחינה +
מיץ מלימון אחד  +מעט רוטב תמרי .להוסיף :בצל ירוק +
פטרוזיליה קצוצים ,לקשט עם רצועות גמבה.
• כנ"ל +חצי אבוקדו.
• ממרח טופו 300 .גרם טופו  2 +כפות טחינה או אבוקדו 4 +
בצלים ירוקים קצוצים  2 +שיני שום כתוש  +עלי שמיר ,ריחן,
פטרוזיליה קצוצים .למעוך הכל .להוסיף לימון לפי הטעם .אפשר
לערבל במעבד מזון עד לקבלת עיסה חלקה.

רטבים ("מיונז")
• "מיונז" (ללא ביצים ,ללא חומר משמר וחומרים מזיקים)  -שמן
זית  +מיץ לימון  1 +כף לציטין חמניות  1 +כף חומץ תפוחים +
תבלינים כגון בזיליקום .להעביר בבלנדר .להוסיף כורכום לקבלת
צבע צהוב .לשמור במקרר .הערה :הוספת לציטין במתכון,
מאפשרת חיבור בין השמן והמים הנמצאים במרכיבים כגון מיץ
לימון ,חומץ.
• כנ"ל עם עגבניות .כנ"ל החלפת הכורכום בתבלינים אחרים.
• מיונז או רוטב כנ"ל  -להוסיף לנבטים חיים ,לסלטים ,לתבשילי
דגנים וקטניות.
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• רוטב אבוקדו .לרסק אבוקדו  +מיץ לימון  +תבלינים  :שום ,בצל,
ריחן וכו' ,להוסיף מים לקבלת דלילות .או להוסיף קישוא במקום
מים.
• רוטב פסטו איטלקי 50 - .גרם צנוברים  4 +שיני שום  5 +גבעולי
ריחן  1/2 +כוס שמן זית  +מעט אבקת אצות ים (במקום מלח) +
 1כפית לציטין ,להכניס הכול מלבד השמן ,לתוך מעבד מזון,
להוסיף את השמן בהדרגה ,עד לקבלת ממרח (לפי הסמיכות
הרצויה) .אפשר להוסיף תבליני עלים כיד הדמיון.
• כנ"ל – להחליף את הצנוברים בגרעיני חמניות קלופים ,או גרעיני
דלעת.
• רוטב פטרוזיליה .לקצץ  1חב' פטרוזיליה ולהוסיף 3 :בצלים
ירוקים קצוצים  4 +שיני שום כתוש  2 +כפות שמן זית  1 +כף
לציטין  +מיץ משני לימונים .לתערובת זאת להוסיף אצות
היג'יקי ע"י הכנה מוקדמת .משרים  1כף אצות בתוך  1/2כוס מים
למשך שעה .מסננים את המים לתוך התערובת הנ"ל ,קוצצים דק
את האצות ומוסיפים גם אותן.
• חומץ הומובושי טבעי – עשוי משזיפים יפניים כבושים ונותן טעם
מלוח-חמצמץ כמעט לכל סלט או תבשיל .להשתמש בזה של
"עדן" העשוי בשיטה המסורתית ,ללא צבעים מלאכותיים ,וארוז
בבקבוקי זכוכית.
• רוטב סויה – אין להשתמש .כל רטבי הסויה ,אפילו אלו שהם ללא
מלח ,ללא מונוסודיום גלוטומט  MFGללא גלוטן ,וסוכר  -מכילים
אקסיטוטוקסינים  -משפרי טעם ממכרים ביותר – ורעילים ביותר
 המשפרים את הטעם של המזון באופן שלא נרצה להפסיק לאכול57

אותו.
באבקת אצות-ים.

(תזונת  ,/80/10/10עמד .)99-100

אפשר להחליף את רוטב הסויה

טופו " -גבינת סויה (אורגאנית)"
• טופו חי .לפרוס טופו לפרוסות דקות ,לפזר תבלינים ,להגיש
בצרוף סלט ירקות.
• טופו פרוסות .לצקת  1כוס מים למחבת ,להניח במחבת מספר
פרוסות טופו ,להביא לידי רתיחה ,להמשיך בבישול כ  5 -דקות.
לתבל בתבלינים כגון :כמון ,כוסברה ,תבליני עלים כגון :אורגנו,
בזיל ,וכו' כיד הדמיון .פרוסות טופו כנ"ל לצרף למנת אורז .להגיש
חמים וטעים.
• טופו עם אבוקדו .למעוך אבוקדו עם טופו ,להוסיף בצל קצוץ,
שמיר ,פטרוזיליה ,או תבלין "רותם".
• טופו עם אורז .לבשל אורז מלא ,לקראת סוף הבישול להוסיף
קוביות טופו להוסיף תבלינים או תבלין "רותם" .להגיש חם וטרי.
• טופו כבוש  :לחתוך טופו אורגני לקוביות ,להשרות במיץ לימון
מדולל במים .המים צריכים לכסות את קוביות הטופו .להוסיף
תבליני עלים כגון :אורגנו ,בזיליקום ,מיורן או תבלין "רותם".
להכניס למקרר למשך  24שעות .להוציא ולצרף לסלטים.

חמוצים
חמוצים תוצרת בית מתאימים כמתאבנים בתחילת האוכל .עשירים
בחיידקי חלב המועילים לבריאות .להימנע מחמוצים תעשייתיים -
קנויים .להימנע ממלח והמלחת החמוצים .במקום מלח להוסיף מעט
אצות ים טחונות .להוסיף תבלינים טבעיים :מיץ לימון ,שום ,שמיר,
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קימל ,לזירוז התהליך אפשר להוסיף אצידופולוס או נוזלים מהחמצה
קודמת.
• מלפפונים חמוצים .לבחור מלפפונים קטנים למלא צנצנת זכוכית,
להוסיף תבלינים כנ"ל ,ממלאים מים עד לצוואר הצנצנת ,כך שיהיה
כסוי מלא לירק( ,מה שנימצא מעל המים נרקב! לא למאכל!),
להעמיד במקום חמים או בשמש  -בעונת החורף ,בקיץ אפשר לוותר
על העמדה בשמש .לאחר שלושה ימים כבר יש לנו חמוצים לאכילה,
לשמור במקרר ,לדאוג שהמלפפונים יהיו שרויים במים ,משקולת
זכוכית מתאימה ביותר.
• סלק כבוש ,פורסים  2ק"ג סלק חי ומכניסים לצנצנת זכוכית,
ממלאים מים עד לצוואר הצנצנת ,כך שיהיה כסוי מלא לירק( ,מה
שנימצא מעל המים נרקב! לא למאכל!) ,להעמיד במקום חמים או
בשמש  -בעונת החורף ,בקיץ אפשר לוותר על העמדה בשמש .לאחר
כשבוע יש לנו חמיצת סלק  +סלק כבוש .לשמור במקרר .לזירוז
ההחמצה אפשר להוסיף אצידופולוס.
• שים לב! במשך הזמן יש להסיר מפעם לפעם את שכבת העובש,
ולהוסיף מים .הצנצנת העומדת מחוץ למקרר צריכה להיות מכוסה
היטב בבד ,נגד כניסת זבובונים.
• חמיצת סלק 1 :כוס מהתחמיץ הנ"ל  1 +כוס יוגורט עיזים ,להוסיף
שמיר ,בצל ירוק ,בזיליקום וכד'
• משקה מחמיצת סלק 1/2 :כוס מהתחמיץ הנ"ל  1/2 +כוס מים
לשתות בבוקר לפני הארוחה או בין הארוחות.
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• סלט סלק כבוש .לרסק סלק מהתחמיץ הנ"ל להוסיף  1כף טחינה,
לימון ,בצל ירוק קצוץ דק ,להוסיף תבליני עלים :שמיר ,בזיליקום -
ריחן וכו'.
• כרוב כבוש .קוצצים דק עלי כרוב  ,דוחסים לתוך צנצנת ,להוסיף מיץ
לימון ,שום ,עלי דפנה ,קימל ,להוסיף מעט מים לכיסוי הירק .גזר +
כרוב כבושים  -הכנה כנ"ל.
• גזר  +סלק  +כרוב כבושים ,לרסק ולדחוס לתוך צנצנת.
• משקה חיטה נבוטה ( -רג'ובילק) .מנביטים חיטה במשך  3ימים.
מכניסים לתוך צנצנת ומחמיצים כנ"ל עוד  3ימים .שומרים במקרר.
שותים את המים המסוננים בתוספת מיץ לימון .תזכורת :לא לשתות
קר אפשר צונן.

תבשילים
• תבשיל דגנים בסיסי :לכל כוס דגנים יבשים להוסיף  3כוסות
מים ,לבשל כ 20 -דקות ,להשאיר את המכסה סגור עוד כחצי
שעה ,עד לספיגת המים.
• אורז מלא עם עדשים .לבשל כנ"ל ,להוסיף עדשים נבוטים ,לתבל
עם מעט חומץ הומובושי.
• דוחן .לבשל כנ"ל ,עם קצת יותר מים! סופג יותר מים .לתבל עם
מעט חומץ הומובושי ,או תבלינים אחרים .להוסיף  1כף גרגירי
לציטין לטובת הבריאות.
• כוסמת .דגן הדומה בהרכב החלבון שלו לקטניות .לבשל כמו דוחן.
• כוסמת עם דוחן ,צרוף טוב! ,לבשל כנ"ל.
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• כוסמת עם חמניות .להשרות חמניות כ 8 -שעות ,לסנן ,להוסיף
לתבשיל לאחר הבישול.
• קינואה .דגן אינדיאני עשיר בחלבון ,כ ( ,16% -כפול מחיטה,
אורז ,שיפון) .לבשל כמו דוחן.
• אמרנטוס (אמרנט) .דגן אינדיאני לבשל כנ"ל.
• ממרח חומוס .להשרות חומוס כ  -12שעות ,לבשל על אש קטנה כ
 חצי שעה ,לרסק ולהוסיף טחינה ותבלינים :כמון ,כוסברה,שמיר ,פטרוזיליה ,ריחן וכו' לפי הטעם.
• ממרח אפונה או עדשים .הכנה כנ"ל .הבישול קצר יותר .אפשר
להוסיף כף שמרי בירה לאחר הבישול.
• שיבולת שועל 1/2 .כוס שיבולת  1 +כוס מרק חם  1 +כף שמרי
בירה לאחר הבישול.

מרקים
• הבישול מפחית מהערך הביולוגי של המזון החי .לכן נשתדל למעט
בבישול .נוסיף ירקות חיים ונבטים חיים למרק .או מרקים ללא
בישול  -על בסיס מיצי ירקות חיים .שמרי בירה מוסיפים טעם
עשיר למרק (לא לאנשים אלרגיים או לרגישים לשמרים!).
להוסיף לאחר הבישול .לאכול מרק תוך כדי לעיסה ,ולא לבלוע
במהירות.
• מרק חצי-חצי 1 .תפוד  1 +גזר  1 +קישוא  1 +שורש סלרי ,לבשל
 ,להוסיף חי לאחר הבישול :בצל ירוק ,שמיר ,קוביות אבוקדו,
קוביות עגבניות ,שום מרוסק ,פטרוזיליה ,נבטים ,ריחן ,אורגנו,
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פטריות חיות ,וכו' כיד הדמיון .להכין את התוספות למרק כבר על
שולחן האוכל .כאשר המרק מוגש חם.
• מרק כנ"ל ,להוסיף קוביות טופו בסוף הבישול.
• מרק כנ"ל ,להוסיף  1/2כוס שיבולת שועל בסוף הבישול.
• מרק כנ"ל ,להוסיף חמניות מושרות לאחר הבישול .או עם אגוזי
פקאן וכו' את החמניות יש להשרות מראש ,כ 8-שעות.
• מרק כנ"ל ,להוסיף גריסים או אטריות קמח מלא ,קטניות או
דגנים.
• מרק כנ"ל ,להכין על שולחן האוכל קערה של נבטים חיים שונים
 +שום  +תבליני עלים ,לצקת מהמרק החם ולהגיש.
• מרק דוחן 1 :כוס דוחן  3 +כוסות מים  1 +גזר  1 +קישוא +
סלרי ,לבשל כ  20 -דקות .לתבל עם תבלינים חיים כנ"ל .להמליח
עם אבקת אצות -ים.
• מרק חי :לרסק ירקות שונים בבלנדר  -עגבניות ,מלפפון,
פטרוזיליה ,קישוא ,שום ,תבלינים שונים כנ"ל .להוסיף מיץ גזר
או מים כשיש צורך לדלל .להגיש במצבו הטבעי .אם נחמם היתרון
של מרק חי יאבד ,לכן ניתן להוסיף תבלינים מחממים כמו זנגביל.
• מרק אנרגיה :להכניס לתוך מעבד מזון (בלנדר) ,פירות כגון:
תפוח ,בננה ,אגס  +חצי אבוקדו  +חופן נבטי אספסת  +מעט
אצות-ים מושרים או אבקת אצות  +חופן חמניות  .אפשר להגביר
את המתיקות ע"י תוספת :תמר מושרה או דבלה (תאנה).
כתוספת נוזלים אפשר להוסיף מיץ גזר או מים.

62

גלידות
• גלידת פירות :אבוקדו  +בננה ,לרסק לתבל בקינמון או וניל טבעי
(-לא סוכר וניל) ,אפשרויות גיוון עם שקדים או אגוזים קצוצים,
פרוסות תמרים ,להגיש קר.
• גלידת "שוקולד" :אבוקדו  +בננה  +אבקת חרובים ,להכין כנ"ל.

לפתנים וקינוחים
• לפתן בננות עשיר .פרוסות בננות  +קוביות מלון  +קוביות
פפאיה או מנגו להוסיף מיץ גזר או מיץ תפוחים או מיץ אבטיח,
להוסיף מעט קינמון ותמרים קצוצים.
• לפתן בננות עשיר  +גזר  +אגוזים .מרסקים גזר עד דק ,מוסיפים
חמניות ,אגוזים קצוצים מסוגים שונים ומעט קינמון .להוסיף
פרוסות בננה ומעט תמרים קצוצים .אם הסלט יבש להוסיף מיץ
גזר או מיץ אחר.
• תפוח עם גזר .לרסק דק תפוחים וגזר ,להוסיף שקדים קצוצים,
(לאחר השריה ללא ציפה) לפזר מעט קינמון.
• צ'יפס בטאטה  -פרוסות בטאטה ללא בישול ,מתוקות כמו גזר.
עמילניות ,רכות ומשביעות .לפרוס לפרוסות דקות ,לפזר מעט
קינמון.
• דלורית ,לחתוך לפרוסות דקות .לפזר קוקוס.
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• תמר  -לגלגל בפתיתי קוקוס ,למלא באגוז מלך או ברזיל מושרים.
עדיף תמר לח.

צבעי מאכל טבעיים
• צהוב  -ע"י תבלין הכרכום.
• אדום  -מיץ סלק ,פירות אדומים ,פפריקה.
• כתום  -מיץ גזר - ,חום  -אבקת חרובים.
• ירוק  -אבוקדו ,מיץ פטרוזיליה ,ספירולינה.

לארח ולהתארח
מה נגיש לאורחים? בעבר חשבנו שצריך לפטם את האורחים כמה שיותר.
להעמיס עליהם ארוחות רבות קלוריות ,עוגות קרם ושוקולד ,קערות
מוסים ,מאפה חמאה ,מאכלים עתירי שמן קמח וסוכר ,משקאות עתירי
אלכוהול וסוכר .אמרנו להם " :דיאטה תעשו בבית .על הבריאות תשמרו
בבית ,לא עכשיו הזמן לעשות חשבונות של אוכל" ...בצורה זאת חשבנו
שאנו מוסיפים לעצמנו נקודות חברתיות .תאמינו לי כל הנקודות האלה
נעלמות כשהמעיים מתחילים לעבוד כמו קטר קיטור ישן ,או כאשר אנו
מתחילים להרגיש בתוצאות הזלילה ,והתסכול על הדיאטה שהלכה.
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הערה :עליה תלולה של שומני הדם (טריגליצרידים) ,הנגרמת לאחר
ארוחה דשנה כנ"ל ,עלולה להביא להתקף לב!!!
כיום הנורמות החברתיות השתנו .אירוח מזון בריאות הוא באופנה .היום
כאשר אנו מארחים אנו חושבים גם על בריאות האורחים  .לא עוד
ארוחות לילה דשנות .לא נעמיד אורחים בפני הפיתוי ,ואחר כך נגרום
להם תסכול .כך אנו מוסיפים לעצמנו נקודות חברתיות רבות .מרכז
האוכל הוא במבחר סלטים חיים ,בריאים ודלי קלוריות .הקינוח על
בסיס פירות חיים בלבד.
מה אני אוכל באולמי חתונות? אני לא אוכל בשר ,עוף דגים ,מטוגנים,
קפה ,חמוצים ,ושאר ג'אנק .הסלטים בלתי נסבלים ,מכילים המון חומץ
ומלח ,פלפל שחור או אדום חריף .הטחינה והחומוס מכילים בנוסף:
מלח ,שמן ,קמח וחומר משמר .הכול בכדי לאפשר שימוש במשך כמה
ימים מבלי שנחוש בטעם קלוקל של מזון לא טרי .המזונות עתירי :קמח
לבן ,מרגרינה ,סוכר ושמן .המשקאות קלוקלים ופסולים למאכל –
(ג'אנק פוד) .אני פונה לדוכן הפירות ושולף אננס או מנגו ממרכז
התצוגה .אם אני זקוק לשתיה ,יש בידי תמיד שקיות "תה" צמחים.
אביזר נוסף הדרוש במיוחד הם אטמי אוזניים .מוטב שיהיו תמיד
בארנק ,לכל צרה שלא תבוא( .להשיג בחנות לחומרי בנין).
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כיבוד לימי הולדת ולאירועים

הגישו את הכיבוד בצורה נאה,
ושימו דגש על מזון חי ומונבט .בתמונה למטה מימין :פפאיה ממולאת
בתערובת תפוחים ונבטי אספסת ,מוגשות עם פרוסות דקורטיביות של
ירקות טריים .משמאל :פרוסות בטטה ,ללא בישול ,מתוקות כמו גזר.
עמילניות ,רכות ומשביעות (אפשר למרוח עליהן חי-מוס).

מה נביא לחולה בבית החולים?
א .פירות וירקות טריים מובחרים.
ב .תוספי תזונה.
ג .ספרים בנושא בריאות.
המנהג הנפוץ להביא לחולה ממתקים :כגון שוקולד ,בונבוניירה ,וופלות,
רצוי שיעבור מהעולם .לצערי עדיין נמכרים בדוכנים המוצבים בבתי
חולים ,בעיקר "ג'אנק פוד" (מזון זבל) מהסוגים האלה כולל סיגריות!! -
שפע של נוגדי בריאות .לא תמצא שם כמעט פריט מזון אחד בריא
לרפואה!
66

זכור! צנצנת ויטמינים קטנה עדיפה על בונבוניירה
גדולה.

כיצד לבנות תפריט נכון?
התפריט יכלול :חלבונים ,פחמימות ,שומנים בלתי רוויים ,ויטמינים
ומינרלים.
צירופי מזון נכונים! נחוצים לעיכול תקין ושמירה על הבריאות .במיוחד
לא לצרף מזונות חלבוניים עם מזונות סוכריים הגורמים לתסיסה.
ירקות טריים אורגנים :שלמים ,חתוכים ,מיצים .מיץ גזר ,סלק ,סלרי,
פטרוזיליה ,בטטה ,ברוקולי .הבטטה החיה מומלצת במיוחד בהיותה
מכילה חומר דמוי קורטיזון טבעי.
פירות טריים חיים אורגניים ,ומיצי פירות.
פירות יבשים :מעט – כתוספת לטעם .אננס ,תמר ,רצויים אורגניים (ללא
חומר משמר וללא הלבנה בגופרית).
קטניות :עדשים ,מש ,אספסת ,תלתן ,חילבה ,רצוי להנביט ולאכול חי.
טופו  -גבינה מסויה  -מעט .מוסיפים בשיטת הטיפול המקרוביוטי .רצוי
מאוד אורגני ללא הנדסה גנטית.
דגנים :דוחן ,כוסמת ,קינואה ,אורז מלא אורגאני .בישול קל - ,לכוס
אחת להוסיף כ -שלוש כוסות מים ,לבשל כ 20 -15 -דקות .להשאיר בסיר
לספיגת המים( .לחסכון באנרגיה ,להוריד מהאש לאחר  5דקות ,לעטוף
במגבת לשמירת החום למשך שעה) .
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גריסי פנינה ,שיבולת שועל ,שיפון וחיטה במיוחד מכילים גלוטן ועלולים
להגביר סיכון לאלצהיימר לכן גם אם אינכם מוגדרים כחולי צליאק,
מומלץ להימנע מהם (ראה .)Grain Brain
אגוזים שונים :חמניות ,אגוז מלך ,קשיו ,אגוז ברזיל ,שקדים( ,להשרות,
ולהוריד את הציפה) .פיסטוק ,גרעיני חמניות ודלעת ,טובים במיוחד.
יוגורט שעשוי מגרעינים ואגוזים טחונים.
זרעי פשתה ,להוסיף לאוכל שתי כפות ליום .אפשר לערב עם גרעינים
טחונים .לטחון במטחנת תבלינים לפני השימוש כדי שיהיה טרי ולא
מעופש (אפשר לשמור בקירור ליומיים-שלושה).
גרגרי לציטין ( - )Non-GMOלהוסיף לאוכל שתי כפיות ליום ,לשמור
בקירור .ניתן לקבל לציטין מחמניות.
אצות ים אורגניות טחונות ,להוסיף במקום המלח האסור.
ביצה חיה אורגנית .רק החלמון ( -הצהוב) לא מבושל .יש מרפאים
הממליצים עליו בתנאים מיוחדים .יש מרפאים הממליצים על ביצה
שלמה מבושלת באופן קל .כי אצל החולים יש מחסור בחומצות אמיניות
(חלבונים).

תוספי תזונה
הדעה הרווחת במיוחד אצל אלה שחונכו על ברכי הרפואה המקובלת,
אומרת שבדרך כלל במזון הרגיל יש מספיק ויטמינים .ואם נדאג לגוון
ולאכול מכל קבוצות המזון ,הרי שלא נחסר דבר .כביכול ,אין מה לדאוג.
כי מחלות מחסור נטו כגון :ברי-ברי ,פלאגרה ,צפדינה ,הן ממש נדירות.
68

אבל אין בכך הוכחה כי הציבור בכללותו ,לא סובל מתופעות של חוסר
בגורמי תזונה ,גם אלה שאוכלים "טוב" .התעשייה  -תזונת הג'אנק
מחזירה מחלות אלה והנלוות אליהן למרכז הבמה ,הן כבר ממש לא
נדירות.

למי ולמה תוספי תזונה?
ישנם גורמי תזונה שקשה לקבל דרך המזון הרגיל ,או שלגוף יש דרישות
מיוחדות עקב המצב המיוחד שבו הוא מצוי  -מחלה .או מחסורים
אינדיבידואלים ,כפי שהדבר מתבטא בבדיקות שיער .או עודפים של
יסודות רעילים ,שיש לנטרלם ולהוציאם מהגוף ע"י גורמי תזונה
מיוחדים .ישנם גם הבדלים בין קבוצות אתניות שונות ,והבדלים
תורשתיים בתוך הקבוצות .הוסף לכך את הפגיעה ההולכת וגוברת במזון
ע"י גורמים אקולוגים ,ירידה מתמדת באיכות האוויר והמים ,ושחיקת
המזון בדרכו אלינו ,הוסף לכך את הדרישות ההולכות וגוברות של הגוף
לגורמים מנטרלי רעלים ורדיקלים חופשיים ,ותגיע למסקנה כי יש צורך
בתוספים למיניהם.
יש תכניות ניקוי הגוף המתעלמות מכל ההיבטים הנ"ל ,וקובעות שמזון
טבעי בעל ערך ביולוגי גבוה  -מספק את כל צורכי הגוף( .ראה שיטת אן
ויגמור ,או השיטה המקרוביוטית) .לפי עניות דעתי ,יש לדון לגופו של
עניין ולשלב בין הדברים .אין להיצמד לאסכולה אחת .אין לקבע דברים
בבחינת :כזה ראה וקדש.
רשימת התוספים באמת ארוכה .נשתדל לצמצם אותה ע"י תשלובות -
קומפלקס (כדור אחד המכיל מספר רב של רכיבים) .ישנם תוספים
שהשימוש בהם הוא לתקופה מוגבלת .לפיכך על ידי סבב בין התוספים
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האלה ,נוכל לצמצם את הרשימה .כן נצמצם את הרשימה משיקולי
התקציב שאין להתעלם ממנו.

תוספים למערכת החיסון
בכל אחד מתאי הגוף נמצאים גנים המבקרים את תהליכי הגדילה
וחלוקת התא .כאשר מתרחשים שינויים בגנים אלה עלול התא להתחיל
להתחלק באופן בלתי-מבוקר ,וליצור גידול סרטני .פגיעה כזאת בגנים
עשויה להיגרם כתוצאה מחשיפה לגורמים מסרטנים כגון קרינה
אלקטרומגנטית ,חומרים מהמזון ,תוצרי עישון ועוד .שינויים כאלה
מתרחשים כל הזמן ,אולם לרוב אינם גורמים לסרטן ,מכיוון שלגוף יש
מספר מנגנוני התמודדות .אולם ,גורמים סביבתיים ותזונתיים שונים,
עלולים לפגוע במנגנוני ההגנה של הגוף .שילוב של חשיפה לגורם מסרטן,
יחד עם גורמים "מקדמי סרטן" כאלה הוא המביא בסופו של דבר
להתפתחות המחלה .בדרך כלל אני רואים שינויים איטיים ברמת
המיטוכונדריות -אלה תחנות הכוח של התא המייצרות אנרגיה,
המסתגלות לעבודה בחוסר חמצן .תאים אנארוביים אלה ,הם תחילתה
של המחלה.
בהתמודדות עם המחלה אנו זקוקים למערכת חיסון חזקה .תפקיד
מערכת החיסון הוא זיהוי והשמדת תאים פגומים .מערכת חזקה מגנה
מפני כל פולש חיידק או ווירוס ,ושומרת מפני התפתחות סרטן .נמצא כי
מעבר לתזונה נכונה וטיפולים מוגברים של ויטמינים ומינרלים ,נוגדי
חמצון ,צמחי מרפא ופטריות ,מעודדים את פעילות תאי דם לבנים מסוג
"קילרים" ( NK -נטורל קילרס) ,המסוגלים להשמיד תאי סרטן ,ותומכים
בשיקום מערכת החיסון.
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כיווני טיפול עיקריים
נתחיל בסוד רפואי  -טיפוח נפשי .מטופחים ומעודדים ,נקבל משנה מרץ
ליישם שמונה כיווני טיפול עיקריים:

 .1סוף מעשה במחשבה תחילה .בדיקות!
כמו שהרכב זקוק לטיפול  ,10כך גם הגוף .כשהרכב מתחיל לסטות
מהנתיב ,יספיק תיקון קל כדי להחזירו למסלול .כך גם לגבי גופנו .אך אם
נגלה זאת ברגע האחרון ,נצטרך לעשות שבירה חזקה .בדיקות
פונקציונליות יאפשרו לגלות את המחלה  5-10שנים קודם ,ולקבל בזמן
טיפול מומלץ ,שיחזיר אותנו למסלול התקין.
 – M2PKבדיקת צואה מדויקת לגילוי מוקדם של המחלה במעי הגס,
כשאפשר לטפל בה באופן טבעי.
מגוון בדיקות בהנחה לקוראיםtopheal.co.il/bdikot :

 .2שיפור נשימת התאים!
כי בחוסר חמצן או נשימת תאים לקויה ,התאים עוברים שינוי –
טרנספורמציה לתאים אנאירוביים ,שהם שלב בהתפתחות סרטן! (ולכן
יש יעילות ל -טרמפולינה ,טיפול תא לחץ ,צ'יקונג).
הרחבה בנושא טיפול בתא לחץ ,עם התנסות אישית ,ראה בספרה של
דורית ראשוני" :להפוך את כול האבנים".
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 .3ביסוס הגוף (איזון חומציות יתר)

 pHהוא מדד לרמת חומציות של תמיסה .ערכי  pHהגבוהים מ 7-הם
בסיסיים יותר ,וערכים נמוכים מ 7-מייצגים חומציות כאשר הנוזלים
הניטראליים הם בעלי ערך  .7התחום הנפוץ של סולם ה pH-הוא בין  0ל-
 ,14ורוב התמיסות בטבע הן בתחום  pHזה.
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לכל נוזל ניתן למדוד רמת  – PHרמת חומציות וגם הנוזלים בגופנו אינם
יוצאי דופן .לכל נוזל בגוף יש את רמת החומציות האופטימאלית שלו,
שהגוף מווסת באופן טבעי.
• נוזל הדם  -ערך ה pH-התקין לנוזל הדם הוא  7.35עד  – 7.45מעט
בסיסי .הגוף משמר אותו בעזרת תהליך ההומאוסטאזיס.
• נוזל הרוק  -ערך  pHתקין של נוזל הרוק הוא בין  7.0ל( 7.5-למרות
שזה משתנה בין הארוחות).
• נוזל השתן  -ערך ה pH-הרגיל של השתן הוא  6.0עד . 7.0
למעשה ,לכל חריגה מהערך האופטימאלי של החומציות הרצויה של
הנוזלים בגוף יש השלכות בריאותיות שונות .זוהי הסיבה שרמת
החומציות נמדדת ומופיעה בכל בדיקת שתן ,בדיקות דם וכו'.
בסביבה בסיסית חלשה (בסיס = ההיפך מחומצי) ,תאים סרטניים לא
יוכלו לגדול ,או אפילו לשרוד .נמצא קשר ישיר בן גוף חומצי למחלות
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שונות ובניהן למחלות הסרטן .ככל שמתבגרים הדם הופך לחומצי יותר.
לפי מחקר של הנוזלים בגופם של  600חולי סרטן 85% ,מהנבדקים היו
בעלי חומציות גבוהה.
הנמכת החומציות וביסוס הגוף הוא הצעד הראשון לשימור הבריאות
ולחזרה לבריאות תקינה.
"בתהליך ביסוס הגוף לחולים אונקולוגיים נשאף
להגיע לערך  pHבשתן של  7.5עד  – " 8.5ד"ר אריה
אבני

חומציות גבוהה בגוף בולטת בעיקר ב * :עור ללא ברק * תחושת עייפות
אפילו אחרי פעילות גופנית מועטה * קשיי נשימה בעליה וירידה
במדרגות * .שומן בבטן תחתונה * .תזוזה איטית.
מדוע חומציות הגוף עולה?
 .1צריכת יתר של מזון חומצי :בשר עוף ,בקר ,מוצרי חלב ,ביצים,
וכו'  -הם מזון חומצי  צריכה גבוהה של מזון חומצי גורמת
לדם להיות חומצי וצמיגי ,ומקשה על זרימת הדם לנימים
הקטנים ,דבר שמוביל לרגליים וברכיים קרות ,כתפיים נוקשות
ונדודי שינה  .כשאדם צעיר וחזק ,הוא יכול לאכול כמות גדולה
של בשר ,אבל לאנשים מבוגרים מתאימה דיאטה בסיסית
בעיקרה.
 .2אורח חיים לא סדיר גורם לרמת החומציות בגוף לגדול * :אי
סדירות באורח החיים מוביל ללחץ נפשי וגופני * .לפי
סטטיסטיקות ,לאנשים הישנים מאוחר יש סיכוי גבוה יותר פי 5
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לפתח סרטן ,מאשר לאנשים הישנים בשעות סבירות * .במקור,
בני אדם צריכים לחיות בסדר קבוע .לא ניתן לאחסן שינה או
מזון ,ולא ניתן לשנות את סדר החיים על ידי ערבוב היום והלילה.
* אברי האדם נשלטים על ידי מערכת עצבים האוטונומית .במהלך
היום הפעילות העיקרית היא של מערכת העצבים הסימפתטית,
ובלילה ,עיקר הפעילות היא של מערכת העצבים הפארא-
סימפתטית ,אם הסדר יתהפך ,תגרמנה מחלות.
 .3מתחים נפשיים גדולים * :החיים בחברה מתורבתת גורמים
למתחים * .עבודה קבועה תחת לחץ גדול גם כן גורמת למתחים
נפשיים * .אדם הסובל ממתח נפשי ,גורם נזק ,או ליקויים,
בתפקוד בלוטת יותרת הכליה.
 .4מתח פיזי .להימנע מעבודה פיזית מאומצת ,אימון יתר ,בילויים
ליליים מאוחרים ,נהיגה מרובה וכו' הגורמים למתח פיזי גבוה.
איך לאזן חומציות יתר!
ראשית על ידי תזונה מבססת – המגבירה בסיסיות בניגוד לחומציות.
חומציות נגרמת ע"י מזונות חומציים כמו בשרים ,דברי מאפה ,משקאות
מוגזים ,וסוכרים מזוקקים .זו סיבה עיקרית למצב בו קיים חוסר חמצן
ברקמות .מה שמעודד התפתחות הסרטן ,מאחר והתא הסרטני מתפתח
בסביבה ללא חמצן.
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שנית ,על ידי איזון את סדר היום והורדת מתחים.
במקביל  -חשוב למדוד באופן שוטף את רמת ה pH-בגוף עם נייר לקמוס
מתאים כדי לעקוב אחרי תהליך האיזון.
בנוסף  -אפשר להאיץ את תהליך הביסוס בעזרת ביקרבונאט .ביקרבונט
מופק באופן אוטומטי על ידי ממברנה קיבתית בקיבה .תפוקה זו נמוכה
כשהקיבה במצב בסיסי ,ועולה במצב חומצי .אצל אנשים בריאים ,מנגנון
הסתגלות זה ישלוט על ה pH-באופן מושלם.
ההשפעה המהותית ביותר של עיכול ביקרבונט היא השינוי באיזון
חומצה-בסיס ,כמו גם בחומציות הדם ובריכוז הביקרבונט בנוזלים
ביולוגיים .הדבר נבדק בייחוד באנשים הפעילים גופנית .בין סוגי
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החומצה שהופקו ,חומצה לקטית אשר מופקת תוך כדי אימון גופני
מבודדת על ידי ביקרבונט .במחקר על ספורט ,ניתן לנבדקים מינון של 0.3
גרם נתרן ביקרבונט לכל ק"ג משקל גוף ( 15.25גרם ביקרבונט לגבר
השוקל כ 70 -ק"ג) .המינון ניתן לפני  30דקות רכיבה באופניים .אצל
הנבדקים שקיבלו ביקרבונט ,חומציות הדם עלתה ואז נשארה יציבה.
בקבוצת הבקרה ,נצפתה חומציות מוגברת והפחתה בריכוז הביקרבונט
בדם.
חומרים המכילים ביקרבונאט הם סודה טבעית לשתיה (זול יותר) וpH -

( Adjustאיכותי יותר)  .יש לציין שהשימוש בחומרים אלו אינו מחליף את
הצעדים הקודמים אלא בא בנוסף להם.
הרחבה על ההבדלים בין הסוגים השונים של ביקרבונאט ,על אופן
topheal.co.il/ph
השימוש בנייר לקמוס ,ועל תזונה מבססת:
לרוב נמליץ גם על יוד לוגול – יוד במינון גבוה נמצא עוזר לא רק לויסות
חילוף החומרים אלא גם לפירוק ציסטות .עובד מצוין עם סראזים.
להרחבה על יודgidonkenar.com/iodine-content :
סראזים – נוגד דלקות טבעיtopheal.co.il/serrazime :

 .3ניקוז רעלים :ציר כבד – כליות (דטוקסיפיקציה)
ניקוז רעלים בציר כבד – כליות:
א .בעזרת צמחי מרפא.
ב .נטרול רעלים בעזרת נוגדי חמצון  -אנטי אוקסידנטים.
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 .4שימוש בנוגדי חמצון
נוגדי חמצון הם מיכלול רחב של :הויטמינים  ,C ,Eקרוטנים (ירקות
כתומים) ,אנטוציאנידים (פירות אדומים) ,ביופלבונואידים (בצל),
מינרלים כמו סלניום ואבץ ,חומצות שומן וקו-אנזים  .Q-10נוגדי חמצון
מחזקים את פעילות מערכת החיסון ,מנטרלים את הרדיקלים החופשיים
לפני שהם גורמים לנזק לתאים ופוגעים במיטוכונדריות שהן תחנות
הכוח בתא ,ובהמשך בגרעיני התאים.

 .5חיזוק מערכת העיכול
חיונית מערכת עיכול תקינה ,שבה פועלים כל אנזימי העיכול ,לפירוק
וספיגה של רכיבי המזון ,ללא עצירות ,למניעת הצטברות פסולת .ובנוסף
טיפוח הפלורה החיובית  -פרוביוטיקה.

 .6מעבר למזון צמחוני ,חי ,ואורגני
מצמצם אפשרות להתפתחות המחלה ,מחזק את מערכת החיסון.

 .7צמחי מרפא ,פטריות וגורמי תזונה נוספים
תורמים גם הם את חלקם לחיזוק מערכת החיסון.

 .8תמיכה טבעית נגד תופעות הלוואי של טיפולים
מדיציניים
יכולתם של גורמי תזונה ותרכובות צמחיות להפחית את רעילותם ואת
תופעות הלוואי החמורות של הקרנות וכימותרפיה ,הפכה אותם
למקובלים במחלקות אונקולוגיות רבות בעולם וגם בארץ.
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פטריות מרפא למערכת החיסון
ריישי – )Reishi (Ganoderma lucidum
הפטרייה מכילה :פוליסכרידים ,טריטרפנים ,פיטוסטרולים ומרכיבים
נוספים .נכללת ביפן ברשימת צמחי המרפא לטיפול בסרטן .עבודות
שנעשו ,מצביעות על מספר השפעות עיקריות של התמצית • :אנטי-
סרטנית • .מגינה מפני קרינה מייננת • מגינה על הכבד • מפחיתה רמות
הכולסטרול בדם • אנטי -בקטריאלית • מגבירה את פעילות מערכת
החיסון.
ברפואה הסינית המסורתית נחשבת תמצית ריישי למחממת ,והיא פועלת
להזנת הגוף ולחיזוקו ומסייעת בסילוק הרעלים .מבין הפטריות
הנמצאות בשימוש רפואי ,פטריית ריישי בולטת בהשפעתה הממריצה
ובתרומתה לאריכות הימים .שימושה המסורתי כולל :טיפול במחלות
הכבד ,סרטן ,הגברת תנגודת הגוף לזיהומים ,אסתמה ,ברונכיטיס ויתר
לחץ דם.

שיטאקי – )Shitake (Lentinus edodes
הפוליסכריד הספציפי של שיטאקי  , KS-2הראה פעילות שמעכבת
התפתחות של גידולים .חומרים נוספים שמכילה הפטרייה נמצאו בעלי• :
פעילות אנטי-סרטנית • הגנה על הכבד • ויסות פעילותה של מערכת
החיסון • פעילות אנטי-בקטריאלית ואנטי-ויראלית (שפעת) .ברפואה
הסינית משמשת השיטאקי לטיפול בכל אותן המחלות הקשורות לירידה
בפעילותה של מערכת החיסון :סרטן ,אלרגיות לסוגיהן ,זיהומים,
הצטננויות.
79

מאיטקה Maitake (Grifola frondosa) -
מכילה מגוון תרכובות ,כולל פוליסכרידים הייחודיים לה ,שאחראים
לחלק גדול מהתכונות הרפואיות שלה .משמשת בהצלחה בטיפולי :סרטן,
מחלות אימוניות ,בעיות כבד ויתר לחץ דם .מחקרים מדעיים נרחבים
בארה"ב וביפן מצאו כי פטריית המאיטקי ממריצה את עוצמת הפעילות
האנטי-סרטנית של התאים הלבנים בגוף ,והינה יעילה בכל סוגי הסרטן.
משמשת בארה"ב וביפן כחלק מהטיפול הקונבנציונלי בחולי סרטן.

קוריולוס – (Turkey Tail - (Coriolus versicolor
הפטרייה הנחקרת ביותר בתחום הסרטן .מעל  200מחקרים ,גם בחולי
סרטן ,הוכיחו את יעילות הקוריולוס בהמרצת המערכת החיסונית
ובהארכת תוחלת החיים של החולים.

אגריקוס Agaricus Blazei –(Hime matsutake) -
פיטריה יפנית עשירה בבטא גלוקן  beta 1,3-1,6 glucans -לתמיכה טבעית
במערכת החיסונית ברמת התא ,פטריית אגריקוס היא בחירה טובה,
מבין פטריות לחיזוק מערכת החיסון ,לפי מחקר מקיף ביפן .מכילה ריכוז
גבוה יותר של בטא גלוקנים ,מאשר פטריות כמו :מיטקי , maitake-
שיטאקי  ,shitake -ראישי  ,reishi -מה שהופך אותו לאחד ממגיני התא
החזקים ביותר של הטבע .המינון 1-2 :כמוסות  1-3פעמים ביום ,עם
מים.
בטא גלוקן – ®Immune Health Basics ,Beta Glucans
בטא גלוקנים  Beta Glucans 1,3, 1,6הם אחד החומרים נגד סרטן שנתגלו
בפטריות .חומר זה ממריץ התרבות של תאי  -Tשהם תאי הרג טבעיים
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ותאי  ,Bוכן מעלה את רמת הציטוקינים .עוזר להתאוששות המערכת
החיסונית ,אחרי טיפולי כימו והקרנות .מינון 250 :מ"ג  1-2עד  3פעמים
ביום.

Immublast®/®Imm Kine
מספק תמיכה ייחודית לחיזוק מערכת החיסון .מכילMPGC Muramyl :

 - polysaccharide glycan complexתמצית לא רעילה של לקטובצילוס
פרמנטום בשילוב בתא 1,3-גלוקן.

תמצית  3פטריות כוח Reishi, Shitake, Maitake -
הפטריות ידועות כבר אלפי שנים כבעלות ערך רב הן בתחום התזונה והן
בתחום הרפואה .ברפואה הסינית הן ידועות כבעלות השפעה ממריצה
והשפעה על החיוניות ואריכות הימים .פטריות ,ובמיוחד פטריות-הכוח:
ראישי ,שיטאקי ומאיטקי ,נחקרו רבות ע"י המדענים במהלך עשרים
השנה האחרונות ,ונמצאו כבעלות תכונות אנטי-זיהומיות ,מחזקות את
מערכת החיסון ,אנטי-סרטניות ,מחזקות ומגינות על הכבד.

תמצית  6פטריות כוח :®Mycocyclin -
תערובת של  6פטריות מרפא יפניות ( Coriolus, Maitake, Shiitake, Reishi,

 ,)Cordyceps, Agaricus,לתקופת הכימותרפיה או הקרנות .לכל אחת מהן
יעילות מוכחת במחקרים מדעיים להמרצת המערכת החיסונית .מומלץ
לעידוד המערכת החיסונית וחיזוק הגוף במהלך כימותרפיה והקרנות.
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®IMMUNE RENEW
תמצית  7פטריות לתמיכה במערכת החיסון ,עם  200מ"ג אסטרגלוס.
הנוסחה מגבירה את פעילות המקרופגים ו  NK (Natural Killersנטורל
קילרס) .מינון לטיפול  400מ"ג  2X2ליום על קיבה ריקה .מינון תחזוקה 2
ליום.

תמצית פטריות AHCC
 AHCCמופק מפטריות מרפא שהותססו בסובין אורז .הוא משמש ביותר
מ 700-בתי חולים וקליניקות ביפן לטיפול במגוון רחב של אתגרי בריאות,
החל מהצטננות ושפעת וכלה בסרטן ,צהבת ,סכרת ומחלות לב .הוא פועל
כממריץ של תאי דם לבנים מסוג  – TH1קו ההגנה הראשון שלכם ,ותומך
בתפקודי כבד .נתונים מהטיפול ב 100,000-מטופלים עם סוגים שונים של
סרטן הראו שהטיפול מועיל ב 60%-מהמקרים .מועיל במיוחד בטיפול
בסרטנים עם קצב גידול מהיר ,כמו מלנומה ,כליה ,כבד ,צוואר וראש.
מינון מומלץ 500 :מ"ג  2X3ליום על קיבה ריקה .מינון החזקה 2 :ליום.
להרחבהtopheal.co.il/ahcc :

קורדיספס )Paecilomyces hepiali( Cordyceps -
פטרייה יפנית ,המעודדת את מערכת החיסון .בעלת פעילות אנטי-
סרטנית .השימוש במיצוי החומר הפעיל בריכוז  ,25%דומה לריכוזים
שבמחקרים ,ושהוכחו כיעילים.
להרחבהtopheal.co.il/cordyceps :
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צ'אגה Chaga Mushroom -
פטריית מרפא שמרבים להשתמש כנגד סרטן באירופה ,וברוסיה כתרופה
עממית מסורתית .הוכיחה מגוון רחב של פעולות מועילות :תומכת
במערכת החיסון ,לטיפול בסרטן ,משפרת סיבולת לב ריאה .גדלה על עץ
ליבנה-בטולה אלבה  -בריוזה ( )birchבסיביר.

צמחי מרפא למערכת החיסון
לימונית ,לואיזה ,מליסה וגרניום לימוני
צמחים אלו מכילים ציטראל – הרכיב שמעניק ללימונית את הניחוח
הלימוני שלו .בהמשך למחקר ההודי ,שמצא כי לימונית פועלת נגד סרטן
הלבלב ,בדקו וגילו חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון כי ציטראל מחסל
בפועל תאים סרטניים ,מחסל רק תאי סרטן ולא משפיע על התאים
הבריאים ברקמות הסמוכות .איך להכין? הכינו חליטה של עלי לימונית
טריים במים רותחים כדי למצות מן הצמח את החומר הפעיל .שתו 8
כוסות מדי יום .מומלץ לקצץ אותו לחתיכות קטנות לפני החליטה ,כדי
המחקר ההודי:
להפיק ממנו את החומר הפעיל (ציטראל) באופן מיטבי.
 , hbit.ly/1t1P6Gויקיפדיהbit.ly/1kG1WuQ :

גדילן מצוי Milk Thistle - Silymarin -
הגדילן בעל יכולות ניקוי כבד מרעלים המצטברים בו .כמו כן מגביר
יעילות תרופות כימותרפיות שונות ,תוך שמירה על הכבד והכליות .אפשר
להשתמש בעלים ובזרעים .גדל בשפע בחורף באדמות הכבדות .החומר
הפעיל הוא סילימרין שמהווה מדד לאיכות המיצוי .סילימרין הוא נוגד
83

חמצון יעיל עם יכולת מוכחת לייעל את פעילות הכבד ולהגן עליו מנזקים
הנגרמים כתוצאה מתרופות ,זיהום סביבתי וגורמים רעילים הנוצרים
בגוף (בעיקר במע' העיכול) .כושר הטיהור של הכבד תלוי במאגרי האנזים
החשוב גלוטתיון פרוקסידז (( .)GSHלשם כך כדאי להיעזר בגלוטטיון
ליפוזומלי ואצטיל ציסטאין –  .)NACסילימרין מסוגל לשמור על מאגר
זה מפני הידלדלותו במהלך מחלות וטיפולים תרופתיים ,או כתוצאה
משתיית אלכוהול מרובה ,ואף להעלות את רמתו ב .35% -תרכובות
הסילימרין יכולות לעודד יצירת תאי כבד חדשים במקום אלו שניזוקו,
ובכך להגן על הכבד ולהבריאו .לתכונה זו חשיבות עצומה במקרים של
טיפולי כימו אנטי סרטניים שרעילותם רבה .הנחיות 3 :כמוסות מיצוי
גדילן ביום אחרי הארוחות.

כורכומין ליפוזומלי
כורכומין נמצא יעיל מאד לטיפול בסרטן .לחיזוק והמרצת המנגנון
החיסוני הטבעי של הגוף .אנטי דלקתי חזק מאוד .מעכב צמיחת סרטנים
רבים .מעכב צמיחת כלי דם חדשים ומשרה התאבדות תאים סרטניים.
ספיגתו נעשית במעי .מתאים לטיפול בסרטן המעי הגס .מינון :כורכומין
ליפוזומלי  1000מ"ג ,של "מריווה" ,מורכב עם פוספוליפיד מסויה .מינון
 1כ'  3פעמים ביום.
להרחבהtopheal.co.il/curcumin :

צוקברי Chokeberry -
צוקברי שחור – ארוניה  -Aronia Melanocarpa -הוא האלוף החדש
במאבק בסרטן .זהו פרי יער מחוף האוקיינוס השקט .האינדיאנים
משתמשים בו כבר שנים רבות ,למגוון יישומי בריאות מסורתיים .יש בו
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אחד הריכוזים הגבוהים ביותר של חומרים נוגדי חמצון( ,בהשוואה
לפירות יער אחרים) ,לוחם ביותר רדיקלים חופשיים ,מפירות נוגדי
חמצון פופולאריים .מומלץ לקבל מיצוי צוקברי בכמוסות Chokeberry -
 . Extractמינון 150 :מ"ג תמצית  1X3ליום.
שילוב של כורכומין עם צוקברי :במעבדה ,צירוף זה ,קטל תאי סרטן מוח
מהסוג הקטלני ביותר .מינון מומלץ 2+2 :כמוסות תמצית ארוניה
(צוקברי) ,עם 3 -כ' כורכומין ,ביום ,עם הארוחות.
bit.ly/cberry-curcumin , ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22842701

אסטרגלוס Astragalus -
מוכר אלפי שנים .משפר את התמיינות תאי החיסון ,ומגביר פעילות של
תאי ההרג הטבעיים  ,NKושל הלימפוציטים מסוג  .Tהוכחה יעילותו
בגידולי סרטן ,ובאופן מיוחד בסרטן ריאות .מינון 500 :מ"ג של תמצית
תקנית בכמוסה 2 ,כמוסות  3 Xפעמים ביום.

שינן – (שן הארי) ( TARAXACUMדנדיליון)
אחד מהצמחים היעילים ביותר לטיהור הגוף :משפר זרימת מיצי המרה,
מגביר את פעילות הניקוי של הכבד ובעל השפעה משתנת קלה .בעל ערך
רב במחלות כבד כולל שחמת הכבד והצטברות אבני מרה .הנחיות3 :
כמוסות ביום אחרי הארוחות.

מיצוי מזרעי ענבים – Grape seed extract
עוזר נגד סרטני מוח וצוואר .מחקרים קודמים מצאו שהתכשיר יעיל גם
כטיפול בלויקמיה ,סרטני עור ,שד ,ריאות ,קיבה וערמונית .המינון
המומלץ לטיפול בסרטן ראש או צוואר הוא  150מ"ג ליום.
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bit.ly/1kWQ5ZM,
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פלוס
",תזונה
carcin.oxfordjournals.org,
sciencedaily.com/releases/2012/01/120127140939.htm ,

רסברטרול – Resveratrol
חומר מקבוצת הביופלוונואידים  -פיטו-כימיקלים המצויים בפירות
וירקות .הרסברטרול במקורו הופק מציפות הענבים האדומים והיום
מופק מצמח הארכובית .רסברטרול -נוגד חמצון מחזק את מערכת
החיסון מגביר את התנגודת לזיהומים חיידקיים ונגיפיים ,מעכב
היווצרות של מספר אנזימים המעודדים התפתחות הגידול הסרטני
ועמידותו לכימותרפיה .במחקרים בחיות נמצא כי רסברטרול גורם
להורדת שכיחות הגידולים הסרטניים בכל שלבי מחלת הסרטן .בין
השאר נמצאה יעילותו ב :לוקמיה ,סרטן השד ,סרטן העור – מלנומה
וסרטן הערמונית – פרוסטטה .לרסברטרול יש פעילות נוגדת קרישה,
והוא מעכב הצטברות טסיות דם המספקות הגנה לתא הסרטני
ומאפשרים את התפשטותו .רסברטרול והשפעתו נוגדת הסרטן בסרטן
המעי ,נחקר על ידי המכון הלאומי האמריקאי לחקר הסרטן ה.NCI -
הרסברטרול כפי שנמצא במחקר בחולדות ,מעכב התפתחות תאים שעברו
התמרה סרטנית על ידי ניטרול רדיקלים חופשיים ,וגרימת מוות מתוכנן
(אפופטוזיס) של תאי סרטן ,וכן פעולתו כאנטי מותגן .את שלב עידוד
הסרטן הוא מעכב על ידי כך שמעכב את האנזים ,שהופך חומצה
ארכידונית לרכיבים קדם דלקתיים שמעודדים גידול תאים סרטניים.
נמצא גם כי רסברטרול מגן על  DNAמנזקי המסרטן הידוע בנזופירין
(נמצא בעשן הסיגריות).
מינון 100-200 :מ"ג ליום.

86

ד"ר זמיר שליט"אzamirshalita.com/vitamins-and-food- ,
מקורות :רסברטרול:
" supplements/resveratrolתזונה פלוס" ,מאת מרדכי הוכברג ( ,)Ph.Dנס -ציונה.

פירות יער berries
תותים ,פטל ,אוכמניות ודובדבנים עשירים ב :חומצה אלאגית,
אנתוציאנידינים ,פרו-אנתוציאנידינים וחומצה גלוקארית.
חומצה אלאגית  - Ellagic Acidמנקה תאים מרעלים ,חוסמת הפיכת
מסרטנים סביבתיים לחומרים מרעילים ,וממריצה השמדה של רעלנים.
חומצה אלגית נוטה להתרכב עם סוכר .מאחר ותאי סרטן צורכים סוכר
פי  15מתאים נורמאליים ,החיבור עם סוכר של חומצה אלגית ,מאפשר
לה להגיע ולהיכנס ישירות לתוך תאי הסרטן ,ולפגוע בהם.
במחקר  ,1דווח על  500חולות סרטן צוואר הרחם שאצל כולן היה שיפור
במצבן במהלך הניסוי .במשך  4שנות מחקר נמצא שחומצה אלגית ,עצרה
התחלקות של תאי סרטן ,בתוך  48שעות מזמן נתינתה ,ובתוך  72שעות
גרמה לאפופטוזיס של תאי הסרטן .טיפול כזה נמצא עוזר גם לחולים
בסוגי סרטן נוספים כמו :שד ,לבלב ,ושט ,עור ,מעי גס וערמונית .החומר
נמצא מגן על ה DNA-וכך מנע קשר של אונקוגנים* אל  DNAבריא .יעיל
בעיקר כטיפול בסוגי סרטן שקשורים לאונקוגנים* והורמונים.
*אונקוגנים ( )Oncogeneהם גנים המצויים בכל תא ,ופעילותם חשובה לגידול התאים
ולתפקודם התקין .בתנאים מסוימים הוא יכול להפוך תא תקין לתא סרטני.

אנתוציאנידינים ופרואנתוציאנידינים – הם הצבעים האדומים והסגולים
של פירות היער ,הם נוגדי חימצון נוספים הנמצאים בפירות יער ,משרים
התאבדות תאים על תאים סרטניים.
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סידן –Dגלוקוראט – Calcium D-Glucarate
נמצא כי חומר זה ,הקיים בפירות יער וירקות רבים ,בצורת חומצה
גלוקארית ,מעודד את תהליך ניקוי הרעלים של הגוף ,ניטרול
קסנואסטרוגנים** ותומך באיזון ההורמונאלי .נמצא עוזר למניעה וריפוי
של סרטני ריאות ,שד ומעי גס ,עד  60%ויותר ,בניסויים עם בעלי-חיים
ובניסויים קליניים .עוזר נגד סוגי סרטן על רקע הורמונאלי (שמעוררים
על-ידי אסטרוגן) .כדאי לשים לב לאיזון עם פרוגסטרון.
**קסנואסטרוגנים ( (Xenoestrogeneהם חומרים כימיים דומים לאסטרוגן מבחינת המבנה
שלהם ,ולכן עלולים לשבש את פעולת ההורמון הטבעי ,כדוגמת חומר ההדברה DDT
והדומים לו ,ממסים אורגנים ,ביספנול איי ) (BPAשהוא תרכובת דמוית אסטרוגן ,אשר
משמשת בייצורם של מוצרי פלסטיק .אלה פוגעים בנשים וגם בגברים.

פיקנוגנול Pycnogenol -
תמצית של אורן צרפתי ,בעל פעילות אנטי סרטנית .יעיל להפחתת
הנזקים של הכימותרפיה וההקרנות .מינון של  150מ"ג ליום (כמוסה
אחת ליום).

פוקואידן – ( Fucoidanאצות ים – קומבו)
חוקרים מכל העולם תהו לדעת מדוע תושבי איי אוקינאווה ,יפן,
מאריכים ימים – רבים מהם חיים יותר מ 100 -שנים .לבסוף נמצא הסוד
– הם אוכלים בקביעות אצות ים בשם :קומבו .באצות אלו יש פחמימה
ארוכת שרשרת בשם פוקואידן .לפוקואידן איכויות מרפא מופלאות –
הוא קוטל את מרבית סוגי תאי הסרטן המוכרים .כיום יש עליו כבר יותר
מ 600 -מחקרים .אצות קומבו נמכרות גם בארץ ,ברצועות מיובשות .כדי
להכינן לאכילה ,כדאי לגזור לחתיכות קטנות ולטחון היטב במטחנת
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תבלינים .אוכלים חצי כפית עד כפית ביום .באותה הזדמנות חשוב
להוסיף סלניום (סלנומתיונין) ,כדי שהיודן שבאצות יחד עם הסלניום
ימלא את מטרתו  -ייצור הורמון .T3

ארטמיסינין ( ,Artemisinin -ארטמיסיה תמצית)
תמצית מצמח הלענה הסיני המסורתי צ'ינג האו ( Artemisia Annua -לענה
מתוקה) .ארטמיסיה כבר ידועה מאות שנה כתורמת לבריאות.
ארטמיסינין שהוא החומר הפעיל ,ידוע במשך כמה עשורים .מחקרים
קדם קליניים הוכיחו כי לרכיב ארטמיסינין ,Artemisinin -מהצמח
ארטמיסיה , Artemisia Annua -יש השפעה ישירה כנגד מספר סוגים של
תאי סרטן ,וסרטן המוח בפרט .ארטמיסינין מגיב עם רמות הברזל
הגבוהות בתא הסרטני ,וגורם לו נזק חמצוני ,המוביל להרס התא
הסרטני על ידי אפופטוזיס* .מינון 100-200 :מ"ג .2 X
*אפופטוזיס ַ -אּפֹוּפְּ טֹו ָזה ( )Apoptosisסוג של מוות תאי מתוכנת ,התאבדות תאים.

ארטמתר – ®( Artemetherארטמיסיה תמצית)
ארטמתר® של "ואסקוסטטין" ®Vascustatin Artemether ,הינו הרכיב
המסיס בשומן מצמח הארטמיסיה  .Artemisia Annuaבעל השפעה ישירה
כנגד מספר סוגי סרטן .ראה => ארטמיסינין לעייל.

חבלבל – (Bindweed) Convolvulus Arvensis
הצמח מראה פעילות נוגדת אנגיוגנזה**  Angiogenesisופעילות לעידוד
המערכת החיסונית .במחקרים נמצא שהחומר הפעיל  PMGמדכא
אנגיוגנזה וצמיחת הגידול עד  ,80%מעלה את כמות הלימפוציטים
עד .73%פורמולת ® VascuStatinהיא מיצויי מימי מהעלים של הצמח
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חבלבל ,גדל בוויומינג ארה"ב ,עשירה בתערובת גליקן – ,PGMכאשר
האלקלואידים הרעילים הוסרו בתהליך מיוחד .מינון 4 :כמוסות 3
פעמים ביום ( 2000מ"ג .)3X
** אנגיוגנזה  -ייצור כלי דם הנחוצים להתפתחות והתפשטות הגידול הסרטני.

מומורדיקה לטיפול טבעי בסרטן הלבלב
בניסיונות על עכברים ,ממורדיקה צמצמה את הגידול .עקרון הפעולה:
הרעבה של תאי הסרטן ,ע"י הפחתת היכולת של תאי הסרטן לקלוט
גלוקוז.

תה ירוק (תמצית)– Green tea extract
מכיל נוגדי חימצון מסוג פוליפנולים ,אחד מהם שנקרא EGCG

(אפיגאלוקטכין) ,לוחם נגד יצירת כלי דם חדשים (אנגיוגנזה) ע"י תאים
סרטניים .בנוסף פועל לסילוק רעלים מהגוף ,וחוסם השפעות של
מסרטנים כימיים .אנטי אוקסידנט יעיל ומשרה התאבדות בתאים
סרטניים .תאים נורמאליים מכילים טלומרים  .telomere -עם כל
התחלקות שלהם ,הטלומרים מתקצרים .כאשר הטלומרים נעלמים
לגמרי התא מת .תאים סרטניים שומרים על הטלומרים שלהם בזכות
אנזים המכונה טלומראז  ,telomerase -בתה ירוק נמצא החומר EGCG
שמעכב ייצור של טלומראז .במחקרים רבים מצאו שתה ירוק מונע ייצור
טלומראז גם במחלת לויקמיה וגם בסוגי סרטן מוצקים .תוך חודש
טיפול ,תאי סרטן החלו למות .תוך  3חודשים ,מרביתם מתו .חשוב לדעת
שהטלומרים של תאים נורמאלים לא נפגעים .יש כיום מיצוי של תה ירוק
בכמוסות ,המכיל את המרכיב הפעיל  .EGCGלשים לב לריכוז שלו שהוא
bit.ly/egcg
בערך  .45%-50%מינון 1-3 :ליום ,או לפי הוראות המטפל.
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פאו דה ארקו –  Pau d'arcoלפצ'ו – Lapacho
הצמח ,הגדל בדרום אמריקה ,משמש בטיפול במחלות רבות מזה מאות
בשנים ,אחד הנמכרים ביותר בחנויות הטבע .הטיפול הוא בצורה של
חליטה ,במשך שלושה חודשים .יש לחלוט אותו היטב ולשתות שתי כפות
ביום .או בכמוסות .מינון 2 :כמוסות פעמיים ביום .כול כמוסה  500מ"ג.

קצח Joana Petrova -
זרעי הקצח ידועים כבר אלפי שנים כבעלי איכות מרפאת לסרטן ,מחלות
ויראליות ועוד .לקצח ,ולשמן זרעי קצח ,ערכים בריאותיים מופלגים.
הצמח הוא אחד מן הבודדים שבעזרתם חלק מחולי סרטן הלבלב הצליחו
להבריא .בניסויי מעבדה נמצא שבזרעי קצח יש חומר פעיל בשם
תימוקווינון - .שנמצא מפחית ואף בולם התחלקות תאים סרטניים .תזונה
פלוס ,מאת ד"ר מרדכי הוכברג ,גליון .68

שום ,בצל ,עירית ,כרישה,
בעלי תרכובות גופרית המקטינות השפעות מסרטנות של תרכובות
חנקניות ,הנוצרות בבשר צלוי ועשן טבק .משרות התאבדות תאים
בסרטני :מעי גס ,שד ,ריאות ,ערמונית ולויקמיה .פועלות נגד חיידק
ההליקובקטר פילורי ,המצוי אצל חולי סרטן .מסייעות לוויסות רמות
סוכר בדם ומורידות רמות אינסולין והורמוני גדילה.

זנגויל (ג'ינג'ר)
נמצא כי  ,Shagaol-6מרכיב עיקרי בזנגביל ,מעורר אפופטוזיס ,ללא
תופעות לוואי ובלי נזק לתאים רגילים .כמו "בן דודו" הכורכום ,גם
לזנגביל פוטנציאל אנטי סרטני עצום .תה זנגביל :לחתוך פרוסות
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מהשורש הטרי ולשים בכוס מים חמים .אפשר גם ללעוס וגם כתוספת
לשייק .חריף! בברכת 'המחיה'bit.ly/1t5yyig .

מנגוסטין Mangostana Garcinia -
מנגוסטין  Mangostan, Mangosteen, Mangostin -הוא פרי טרופי שעשיר
מאוד בנוגדי חמצון .מעבר לאפקט האנטי חיידקי ,אנטי פטרייתי,
והאנטי היסטמיני (נוגד אלרגיות) יש לו גם סגולות אנטי גידוליות .נמצא
שקליפת הפרי מונעת את התרבות התאים הסרטניים וגם מעודדת אותם
להתאבד (אפופטוזה)bit.ly/1t1EU16 .

רודיולה ((Rhodiola
נמצא שלחומר הפעיל salidroside

יש אפקטים אנטי סרטניים.

mskcc.org/cancer-care/herb/rhodiola

חרצית ריחנית ()Feverfew
אנטי דלקתי .המרכיב הפעיל פרטנוליד ,עוצר התפשטות סוגי סרטן.
)bit.ly/1miSRUn (2014), bit.ly/1o8EvFI (WebMD), bit.ly/1ve7GwY (Cancer Research Institute

גרביולה Guanabana )Soursop( -
במחקרים במעבדה ,תמצית הגרביולה הוכיחה יכולת להרוג כמה סוגים
של תאים סרטניים ,תאים שהרפואה הקונבנציונאלית הגדירה כעמידים
בפני תרופות כימותרפיות .מינון 500 :מ"ג  2- 4ליום.
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מבחר תוספים למערכת החיסון
ויטמין A
אנטי אוקסידנט .בעל יכולת רה-דיפרנציאציה :גורם לתאים שעברו
שינויים סרטניים ,לחזור בהדרגה להיות תאים נורמאליים( .לצורך זה
חשובה תזונה מבססת) מחזק את מערכת החיסון .מונע גרורות
אנגיוגנזה* וגורם אפופטוזיס**  .מינון טיפולי  25,000יחב"ל ליום.
להרחבה על משפחת ויטמיני topheal.co.il/vitamin-a : A
*אנגיוגנזה היא היווצרות של כלי דם חדשים המספקים מזון וחמצן לגידולים סרטניים.
**אפופטוזיס ַ -אּפֹוּפְּ טֹו ָזה ( )Apoptosisהיא סוג של מוות תאי מתוכנת ,כשהתא מחליט להתאבד.
להרחבה בראה ויקיפדיה.

 Bקומפלקס אקטיבי
ויטמיני  Bמהווים אבן יסוד בבריאות האדם ,חשיבותם מרובה בשל
מעורבותם הרבה בכל כך הרבה תהליכים חיוניים ,ובשל העובדה כי
בתזונת המודרנית ,המזון נפגע מתהליכי עיבוד ביתיים ותעשייתיים.
מחלות מעיים מפריעות לספיגתו מהמזון.
 Bקומפלקס אקטיבי הוא מכלול של ויטמיני  Bמתקדמים בצורת קו-
אנזימים ,המבטיח פעילות גבוהה וספיגה מושלמת בגוף ,שומרים על
מטבוליזם תקין ,ייצור אנרגיה בתאים ,ותפקוד תקין של מערכת
העצבים.
ויטמיני  Bפועלים בגוף במשולב ,ועל-כן חשוב לקבל את כולם ביחד.
מטפלים ורופאים רבים נוהגים להדגיש את חשיבותם ,בשל מעורבותם
בכל כך הרבה תהליכים חיוניים .ויטמיני  Bאחראים לייצור האנרגיה
93

בגוף ,בשילוב עם  ,Q10מינרלים ועוד (מעגל קרבס) .ויטמיני  Bמשתתפים
במטבוליזם של שומנים ,פחמימות וחלבונים .הגברת תפקוד מערכת
החיסון (סיוע ביצירת תאי  B .)Tחשובים לחלוקה תקינה של התאים
ולהתחדשותם ,חיוניים ביצירת כדוריות אדומות בגוף .חיוניים ליצירת
 DNAו .RNA -למשפחת ויטמיני  Bתפקיד מכריע בשמירה על תפקוד
תקין של מערכת העצבים :סיוע במצבי מתח ,בין היתר על ידי מניעת
חסר ברכיבי-תזונה הנובעים ממתח מתמשך ,הם בעלי השפעה מרגיעה,
כי מצבי לחץ ומתח עלולים לגרום לחסר בוויטמיני .B, C :לשיפור
פעילותה של מערכת העיכול( P5P .קו-אנזים של  )B6נחוץ לייצור מיץ
קיבה .מגביר ספיגת מגנזיום ולמטבוליזם של מינרלים.
מינון :כמוסה אחת ליום עם הארוחה או לפי המלצת המטפל.
להרחבהtopheal.co.il/bcomplex :

ויטמין  Cליפוזומלי
ויטמין  Cהוא מרכיב עיקרי במערכת החיסון .לוויטמין  Cמסיס שומן
(ליפוזומלי) יש איכויות מרפא ,גבוהות יותר מאשר לוויטמין  Cמסיס
המים הרגיל .תאוצת הפרסום החלה בניו -זילנד .כאשר נסקר מקרה של
חולה בשם אלן סמיט .שהוא התעורר ממצב של קומה ,בעזרת טיפול עם
מנה גבוהה של ויטמין  ,Cכך סופר שם בתכנית " 60דקות" .נתנו לו ,דרך
הפה 6 ,ג' ליום מסוג זה של ויטמין  .Cכמות זו השפיעה כמו מתן עירוי -
אינפוזיה של  50גרם עד  100גרם ליום ,של ויטמין  Cמסיס מים ,אפילו
טוב יותר.
הרופא הקרדיולוג העובד בשיטה אורטומולקולארית .דר' תומס לוי גילה
איך השפעת סוג זה של ויטמין  ,Cשווה באיכותה להשפעת כמות גדולה
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של ויטמין  Cהניתנת באינפוזיה .הוא הגיע למסקנה שצירוף של ויטמין C

ופוספוליפידים תזונתיים ,משפר בצורה יסודית את זמינותו הביולוגית
של ויטמין  Cמסיס המים לתאים .נמצא כי כאשר ויטמין  Cניתן
באינפוזיה ,פחות מ  20%ממנו נכנס לתאים .ואילו בצורה עטוית השומן
של ויטמין ( Cליפוזומאלי) 92% ,ממנו נכנס לתאים.
מדוע זה קורה? מאחר שדפנות התאים בנויות מעיקרן משומנים ,לכן רק
חלק מועט מוויטמין  Cמסיס המים עובר לתאים .ויטמין  Cמסיס השומן
עטוף במולקולות מקבילות לאלו המצויות בדפנות התאים ,לכן הם
חודרות לתא כמעט במלוא כמותן.
החולה שטופל עם אותו ויטמין  Cמסיס השומן  ,Cהבריא מדלקת
הריאות ממנה סבל ,ובהמשך דווח כי אף הלויקמיה נעלמה.
מינון רגיל 3-6 :גרם ביום .אפשר לערב עם  1/2כוס מים או מיץ.
איזה סוג מומלץ? להרחבהtopheal.co.il/vitamin-c :

ויטמין  Eקומפלקס
תשלובת ויטמין Eעם טוקופרולים וטוקוטריאונולים ,נוגד דלקות וסרטן
– במיוחד הטוקוטריאנולים .בשילוב עם סלניום יעיל במיוחד למניעת
סרטן הערמונית)Nature Communication 2011 Dec 20( .
להרחבה/topheal.co.il/vitamin-e :

ויטמין D10,000
חיוני לתמיכה במערכת החיסון! במצבי סכרת ,בשלד ועוד ,ההמלצה היא
ליטול  10,000יחב"ל ביום .באנשים חולים מתחילים עם  25,000יחב"ל
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ליום .מפחיתים לאחר ההתייצבות .על פי ד"ר מרקולה ,הערך המומלץ
בדם של אדם בריא ,צריך לעמוד על  50-65ננוגרם לסמ"ק .ד"ר אריה
אבני" :לחולה מומלץ להגיע לרמה המרבית המותרת 100 :ננוגרם ,או
 250ננומול" .רוב מי שאני פוגש ,נמצא הרבה מתחת למינימום!!!"
לסרטון עם ד"ר אבני ולהרחבהtopheal.co.il/vitamin-d :

ליזין ,פרולין ,ויטמין  Cותה ירוק
ד"ר מתיאס ראט' אחד מחוקרי הסרטן הראה כי תוספת של חומצת
האמינו ליזין ,חיונית לעצירת התפשטות הסרטן ולדיכוי המחלה .טיפול
שהוא פשוט ,נטול סימני תופעות לוואי ולא רעיל .אם עצרנו את הגרורות,
עצרנו את ההתפשטות לרקמות אחרות .ההתפשטות הסרטן נעשית דרך
אנזים שמחיש את התהליך .ד"ר מתיאס ראט גילה כבר בשנת  1991כי
חומצת האמינו ליזין  L-lysineיחד עם ויטמין  Cמעכבת את האנזים ,ואת
התפשטות הסרטן בגוף .מאוחר יותר הוא ניסה את התערובת הזו עם
תוספת של חומצת האמינו ל -פרולין  + L-proline-מיצוי מתה ירוק
 GEGCוגילה כי זהו שילוב מנצח ,שמגביר בסינרגיה את עיכוב היצירה
של גרורות סרטניות .מינון :ליזין  6גרם  +פרולין  2גר' ,תה ירוק  500מ"ג
.2X

( I-3-Cאינדול  3קרבינול(Indole-3-Carbinol ,
מצוי בנבטים ובירקות ממשפחת המצליבים (ברוקלי ,קייל) .עוזר נגד
סוגי סרטן קשורי אסטרוגן ,כמו חלק מסרטני שד ,סרטן שחלות וסרטן
ערמונית אצל גברים .הופך את האסטרוגן למטבוליט מועיל-2 :הידרוקסי
אסטרוגן ,שמגן מפני סרטן .נבדק על בני אדם .בלם יצירה של פפילומות
טרום סרטניות אצל  12מתוך  18אנשים .בנוסף ,בניסוי כפול סמיות
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נמצא שמתן של  200עד  400מיליגרם של חומר זה ביום ל 18-שבועות
ריפא סרטן צוואר הרחם שהיה בשלב מוקדם ,אצל  8מ 17-נשים.
להרחבהtopheal.co.il/i3c :
( IP-6אינוזיטול  6פוספט) חומצה פיטיתphytic acid-
אינוזיטול הוא ממרכיבי קבוצת ויטמיני  .Bבתרכובת זו הוא יעיל הרבה
יותר ,מאשר שהוא לבדו כנגד סרטן .הוא נוגד חמצון יעיל ,ומגן על
התאים מפני רדיקלים חופשיים .תאי המערכת החיסונית הם קו ההגנה
הראשון של הגוף IP-6 .מעלה את מספרם ,ואת פעולתם של תאי הרג
טבעיים  .NKלפי מחקרים שנעשו בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת
מרילנד .לתוסף זה אין תופעות לוואי ,חשיבותו רבה למניעה וטיפול
בסרטן.
להרחבהtopheal.co.il/ip6 :

סלניום( -סלנומטיונין ,סלנוגליצין)
סלניום משפר פעילות מאקרופגים ולימפוציטים לעיכול אורגניזמים
פתוגנים .מקרופאגים עניים בסלניום ,מקרופאגים עשירים בסלניום
מראים פעילות פאגוציטית גבוהה .סלניום מנטרל מתכות כבדות .במחקר
שנערך באוניברסיטת קורנל בשיתוף עם אוניברסיטת אריזונה ,נמצא
שאצל גברים ונשים שנטלו תוספי סלניום  10שנים ,בהשוואה לנוטלי
פלסבו ,הייתה ירידה של  41%בסיכון ללקות בסרטן .המחקר היה עם
סמיות כפולה ,קבוצת פלסבו ומשך זמן ארוך ,ובו נבדק נושא אחד בלבד
– נטילת סלניום .מינון טיפולי 200 - 400 :מק"ג ליום .למניעה 100 :מק"ג
ליום.
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להרחבהtopheal.co.il/selenium :

אומגה 3
חוקרים שבדקו את האפקט של חומצות השומן אומגה  ,3מצאו שהן
מעכבות ומצמצמות התפתחות של גידולים סרטניים בשדיים ובערמונית.
הגוף אינו מסוגל לייצר אותן ,לכן חייבים לקבל אותן מהמזון .מזונות
עשירים באומגה  3הם זרעי צ'יאה מושרים ,זרעי פשתן טחונים ,זרעי
המפ ,אגוז מלך טריים ,עלי רגלה (ריג'לה) .שימוש בצום כללי כפיתרון נגד
סרטן אינו מומלץ ,מאחר ומצב הגוף ירוד ,וקיימת נטייה לרזון מתמשך.
מתן אומגה  ,3מפחית ייצור חומרים בולמי תאבון ,ונטייה לרזון כרוני
האופייניים לחולי סרטן .חידוש בתחום הוא שמן המכיל אומגה  3מאצות
ים מיקרוסקופיות.

פרוביוטיקה
חיונית לטיפוח הפלורה במעיים ,בסיס למערכת החיסון .עשויה להפחית
את החשיפה לחומרים רעילים .לאחרונה יש חידושים בתחום – נבגים
(חיידקי אדמה) שעמידים בחום ובחומציות הקיבה.

Dimethyl sulfoxide – DMSO
ג'ל שעוזר להחדיר ביעילות חומרי ריפוי דרך העור למקום המתאים.
תרכובת המומרת בגוף ל .MSM-נוגד חמצון .אין שום ממס ביולוגי אחר
שיכול להמיס ולהוביל לתוך הגוף גורמי תזונה ותרופות בכזאת קלות.
משתמשים בו לעיתים קרובות בכימותרפיה ובטיפולים אנטי ויראליים,
בגלל יכולתו לחדור ביעילות ובבטחה לתאים נגועים .בסרטן ,יש גם
דיווחים של השפעות נוגדות סרטן של ה DMSO -עצמו .הוא מאוד מועיל
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במקרים של סרטן השד ,הריאות והערמונית ,בנוסף ללויקמיה
וללימפומה .הוא הורג חיידקים פליאמורפים ).)pleomorphic
להרחבהtopheal.co.il/dmso :

קולוסטרום Colostrum
מיוצר מחלב פרה ראשוני .עקב כך הוא עשיר באמצעים לפיתוח מערכת
החיסון ,גורמי גדילה ותזונה .מספק את האימונו-גלובוליניםIgM, IgG, :
 IgAחשוב לחיזוק המערכת החיסונית ולטיפול אחרי הקרנות
וכימותרפיה .מומלץ במיוחד ללוקים בסרטן המעי הגס והקיבה ,לשיקום
הריריות (בשילוב גלוקוזמין).
להרחבה , topheal.co.il/colostrum :תזונה +ד"ר הוכברג.

)Conjugated Linoleic Acid( CLA
 CLAהיא חומצת שומן לינולאית מצומדת ,הנקראת גם בשם טונלין
( .)Tonalinהיא נמצאת בעשבים של דגניים (וגם בעשב חיטה ושעורה).
כיום ,בגלל המעבר לחקלאות מודרנית ,חלה ירידה תלולה בתכולת ה
 CLAבתזונה ,רכיב שסופק בעבר על-ידי בשרים ומוצרי חלב ממרעה
טבעי CLA .מעורר את המערכת החיסונית ,ומעכב את הצמיחה של
סרטן .מינון CLA :כתוסף מינון יומי 4 – 0.75 :גרם .לא ידועה רמת
רעילות מעשית.
להרחבהtopheal.co.il/cla :
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 – ®RealBuildשברי RNA
פורמולה שנבדקה קלינית העוזרת לשמר את ספירת טסיות הדם ותאי
הדם הלבנים .לחומרים רבים בסביבתנו יש השפעה אולי הרסנית על תאי
הדם הלבנים ,השליחים העיקריים של מערכת החיסון .כביוכימאי ,ד"ר
מירקו ביליינסקי ( )Beljanskiידע שכל תא ,כדי להשתכפל ,צריך מאיצים
מיוחדים וספציפיים המזרזים את התהליך .מעבר לצעד התחלתי זה של
שכפול ,שברי  RNAאלו לא יוצרים שום התערבות אחרת ,בכל היצורים
החיים .ד"ר ביליינסקי הכין שברי  RNAקצרים של מאיצי  RNAמזן
 K12של אשריכיה קולי (זן המוכר כזן תמים לחלוטין) ,על פי המודל של
מה שהגוף הבריא מספק לשכפול התאים באופן סלקטיבי וספציפי .שברי
 RNAאלו לא מתערבים בתאים אחרים .הם פשוט תומכים במערכת
החיסון של הגוף בחיזוק התאים ,שמשפרים באופן טבעי את יצירת תאי
הדם הלבנים וטסיות הדם .שימוש יומי מוצע :קח את התוכן של יחידה
אחת של  RealBuildפעם ביומיים או לפי המלצת מומחה הבריאות שלך.
לשים את תכולת היחידה מתחת ללשון ולתת לה להתמוסס לאט.

 - ®Ginko-Vתמצית ג'ינקו בילובה
משפרת את תהליך שיקום התאים הטבעי ומעודדת רקמות בריאות.
העלים של עץ הגינקו בילובה ( )Ginkgo bilobaהיו מוכרים בסין במשך
מאות בשנים עקב סגולותיהם הרפואיות .תמצית זו של הצמח שהוכנה
לפי תהליך המיצוי של ד"ר מירקו ביליינסקי ,שונה לגמרי מכל תמצית
ירוקה של הצמח הזה שאפשר למצוא בשוק .בזכות הזמן שבו העלים
האלה נקצרים ,ובזכות תהליך המיצוי המדויק ,גינקו  Vשונה בטבעו
ובפעולתו מתמציות גינקו תקניות קלאסיות.
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פרופסור ביליינסקי מדגים במספר ניסויים שהתמצית שלו מווסתת
אנזימים תאיים שנקראים ריבונוקלאזות *3.בתא בריא ,הפעילות
הנורמאלית של אנזימים אלה היא לקצץ ולסיים את ההודעות שהועתקו
מהדנ"א ,תהליך הכרחי לבריאות הכללית של גוף האדם .בתנאים של
לחץ פיזי קיצוני אנזימים אלה יכולים לצאת מאיזון ,דבר העלול לבסוף
להביא לפגיעה בבריאות התאים ורקמות הגוף.
גינקו  ,Vדרך ההשפעה המווסתת והמאזנת שלו על אנזימים תאיים,
מגביר את תהליך שיקום התאים הטבעי ועוזר לרקמות להישאר בריאות,
גם כשהן נחשפות ללחץ פיזיולוגי קיצוני.
שימוש יומי מוצע כתוסף תזונה :קח עד  10כמוסות ליום עם כוס מים,
 20דקות לפני האוכל ,או לפי המלצת המטפל.

 – ®Pao-Vתמצית Pau Pereira
תמצית של קליפת העץ פאו פרירה ( ,)Pau Pereiraנמצאה מסייעת לתמיכה
במערכת החיסון.
למרות שהם חיו בסביבה שנשמרה טבעית במשך מאות בשנים ,שבטים
אינדיאנים דרום אמריקאים השתמשו בקליפת העץ פאו פריירה
( ,)Geissospermum Velosiiעץ מהאמזונס ,במיוחד כשתמיכה נוספת
למערכת החיסונית הייתה נחוצה.
המערכת החיסונית שלנו כל הזמן מחסלת ומסלקת תאים חולים מגופינו.
בסביבה המודרנית שלנו ,הרקמות שלנו נחשפות יותר ויותר למזהמים
אגרסיביים חדשים שדוחפים את יכולת ניקוי הרעלים הפנימיים שלנו
לשיא יכולתה.
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על ידי התנגדות להפרעות של מזהמים אלו ,פאו פרריה תומך במערכת
החיסונית ,ובמערכת ניקוי הרעלים של הגוף לסילוק ,או נטרול תאים
בלתי רצויים.
שימוש יומי מוצע כתוסף תזונה :קח עד  10כמוסות ביום עם כוס מים,
 20דקות לפני האוכל ,או לפי המלצת המטפל.
מיצוי של פאו פרירה קשה מאד להשגה .היצרן בוחר רק את הקליפות
הטובות ביותר כדי להבטיח רמה גבוהה ותקנית של החומרים הפעילים
הנחוצים .אנחנו החברה היחידה שממצה פאו פרירה לפי המתודולוגיה
הקניינית של ד"ר מירקו ביליינסקי.

 - ® Rovol-Vלאיזון המערכת ההורמונלית
מקדם וויסות תאי בריא ,בעיקר כשהמערכת ההורמונאלית מאותגרת.
בתהליך סינתזת התאים ,ה DNAשל תא בריא פותח וסוגר את עצמו
כנדרש בשביל שכפול ושעתוק .הסביבה שלנו מכילה עודף של חומרים
רעילים ואגרסיביים ,כמו גם הורמונים ,שידוע שכל אלה תורמים
לפוטנציאל של המבנה התאי להתפרק ,מה שיכול להוביל להפרעות,
ושמוביל לפגיעה בבריאות של כל האורגניזם.
רובול  Vמספק תמצית סלקטיבית מקליפת השורשים של ראוולפיה
וומיטוריה ( ,)Rauwolfia Vomitoriaעץ אפריקאי המשמש באופן מסורתי
כמשלשל עדין ומווסת של המערכת ההורמונלית.
על ידי התנגדות להפרעות שנגרמות על ידי כה הרבה חומרים ,לרובול V

יש השפעה מגנה על תאים ,המקדמת וויסות תאי בריא ,בעיקר
כשהמערכת ההורמונאלית מאותגרת.
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כל כמוסה של רובול  Vמכילה  30מ"ג של תמצית רוולפיה וומיטוריה
טחונה ומטוהרת .תהליך הטיהור הייחודי ליצרן ביליינסקי ,מבטיח את
ההסרה של האלקלואיד רספרין מהתכולה.
שימוש יומי מוצע כתוסף תזונה :קחו עד ארבע כמוסות ביום עם כוס
מים 20 ,דקות לפני האוכל ,או לפי המלצת המטפל.
התוויות נגד :לא מומלץ לשימוש כשעוברים טיפול הורמונאלי ,או טיפול
בסטרואידים.

גרעיני משמש מרים ( – )B-17כימוטרפיה טבעית?
גרעינים אלו מכילים לאטריל –שבפרוטוקול מתאים ,הוא מחסל רב
עוצמה של תאים סרטניים.
להרחבהtopheal.co.il/apricot :

ניקוי הגוף והכבד
בריאותו של האדם ויכולתו להתמודד עם גורמים מחוללי מחלה תלויות
לא רק במערכת חיסון ,אלא גם בפעילות התקינה של הכבד .בעוד
שמערכת החיסון מגינה בפני מיקרואורגניזמים הגורמים לזיהומים ,פועל
הכבד להגנת הגוף גם מפני נזקיהן של תרכובות רעילות .לפיכך ,על מנת
להבטיח סילוק יעיל של הרעלים השונים ממחזור הדם חובה לשמור
ולחזק את תפקודי הכבד.
מדי שעה מסנן הכבד למעלה מליטר דם ,ותוך תהליך הסינון מורחקים
החומרים הרעילים ,מתכות כבדות ,מיקרואורגניזמים פתוגניים
והרעלנים שהם מייצרים ,תרכובות מסרטנות וגורמים נוספים,
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המאיימים על בריאותו התקינה של גופנו .לכבד יכולת עמידות גבוהה
בפני חומרים אלו וברוב המקרים יכולתו לסנן ולטהר מגנה מפני
התפתחות מחלות ,ומבטיחה בריאות תקינה .אולם קיימים מצבים בהם
יש הכרח לשפר ולחזק את יכולת הניקוי של הכבד בהתמודדות עם
מחוללי מחלה ,להלן מספר מצבים המחייבים טיפול להגברת הפעילות
המטהרת של הכבד:
טיפולים תרופתיים  -מרבית התרופות עוברות שינויים ע"י הכבד במהלך
שהייתן בגוף ,לתרופות מסוימות ,ולתרופות כימותרפיות במיוחד!,
השפעה רעילה הפוגעת בכבד ומפחיתה מתפקודו בכלל ,ומיכולת הטיהור
שלו בפרט.
מחלות  -בזמן מחלות ,גובר העומס על הכבד להרחיק ,הן את הגורמים
הרעילים הנוצרים ע"י מחוללי המחלה ,והן את תוצרי הלוואי הרעילים
המצטברים כתוצאה מפעילות מערכת החיסון ,או כתוצאה מהטיפול
התרופתי.
עישון  -למעלה מ 400 -חומרים רעילים ואף מסרטנים ,נשאפים במהלך
העישון .חומרים אלו מגבירים את העומס על הפעילות המטהרת של
הכבד.
חשיפה לזיהום סביבתי ותעשייתי  -בעיקר ,זיהום האוויר ,חומרי שימור
ו"צבעי מאכל" ,ממסים פטרו-כימיים ,חומרי הדברה ומתכות רעילות,
שברובם נחשבים לחומרים מסרטנים.
הרפואה המשלימה ,הרואה את תהליכי ההחלמה מכל מחלה ,כחלק
מתהליך כולל של שיקום וטיהור הגוף ,מייחסת לתהליך
הדטוקסיפיקציה (טיהור מרעלים) ע"י הכבד ,חשיבות עליונה .המטפלים
ההוליסטיים נוהגים לכלול במרבית הטיפולים צמחים והשלמות
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תזונתיות ,המחזקים את פעילות הכבד ,ומגבירים את יכולתו לסלק
רעלים מהגוף .כמו כן ,רצוי להוסיף רמה גבוהה של נוגדי חמצון (כגון:
ויטמין  ,E, Cביופלאבונואידים ,סלניום ובטא קרוטן) החיוניים להגנה
בפני נזק מצטבר של גורמי חמצון( .ראה פרק נפרד על נוגדי חימצון
מתקדמים).

המלצות תזונתיות לניקוי הכבד
להרבות באכילת מזון עתיר סיבים ,בעיקר המסיסים במים ,כמו פישתה
טחונה – שתי כפות ליום ,סיבי פסיליום או שיבולת שועל .סיבים אלו
סופחים חומרים מזיקים ממערכת העיכול ,מונעים את ספיגתם מחדש
ומפחיתים את העומס על הכבד.
להקפיד על תזונה הדלה בשומנים מן החי (שומנים רווים) ,משום שהיא
מפחיתה את הנזקים לגוף בכלל ,ולכבד האחראי על ויסות חילוף
החומרים בפרט.
להעדיף דיאטה עתירת פירות וירקות ,להמעיט במוצרים מהחי.
להרבות בשתייה ,חליטות צמחי מרפא.
לעבור למזון אורגני ביולוגי .להימנע ממזון עם חומרי הדברה.

תוספים התומכים בניקוי הגוף והכבד
תזונה חשובה אך אינה מספיקה .גופנו סופג רעלים בגלל השימוש בחומרי
הדברה ,בזבלים כימיים בחקלאות ,במזרזי הבחלה ,מזרזי צמיחה.
חומרים מוספים בתעשיית המזון כגון "צבעי מאכל"" ,משפרי טעם"
חומרים משמרים ,מזהמים הנפלטים משרפת דלק ע"י הרכב וע"י

105

התעשייה .רעלים אלו מחלישים את מערכת החיסון ,ועלולים ליצור
הרעלה מצטברת.
לכל חומר ,יש גורמי תזונה שמנטרלים אותו:
טבלה :ניקויי מתכות רעילות.
מתכת
רעילה

גורמי תזונה מנטרלים

קדמיום

נאנו ,אבץ פיקולינט ,ליפוזומל  ,Cל -מתיונין,NAC, MCP
ל-ליזין ,סלניום.

אלומיניום

נאנו ,סידן ,מגנזיום B ,קומפלקס אקטיבי ,ליפוזומל .C

עופרת

נאנו ,סידן ,אבץ פיקולינט ,ברזל כלוא חומצות אמינו,
 ,NAC, MCPל – ליזין ,סלניום.

כספית

נאנו ,סלניום ,NAC ,גלוטטיון ,ל-מתיונין ,ליפוזומל C

וכן פקטין הדרים (.)MCP
ניקל

נאנו ,ברזל כלוא חומצות אמינו ,אבץ פיקולינט,
ליפוזומל .C

לרשותכם בדיקה מדויקת לגילוי מתכות כבדות ומגוון בדיקות נוספות,
topheal.co.il/bdikot
לקוראים:
בהנחה
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מינרלים :מתכות רעילות רבות מחקות את הפעולה של מתכות חיוניות,
על אותם מנגנוני תעבורה מהמעיים לתאים .לכן קבלת מספיק מינרלים
עשויה להפחית ספיגת מתכות רעילות.
נאנו – תרסיס לפה חדשני ויעיל לספיחת מתכות כבדות ביעילות וכן
לניטרול רעלים סביבתיים נוספים.
להרחבהtopheal.co.il/acz-nano :
תוספי שמן דגים עדיפים מאכילת דגי-ים שעשירים בד"כ בכספית.
ליפוזומל  – Cנוגד חמצון היכול להגן מהנזק שנגרם מעופרת ,כספית,
וקדמיום.
להרחבהtopheal.co.ill/liposomal-c :
חומצה אלפא ליפואית פעילה ( )RALAוגלוטטיון – הודגם שהם כולאים
מתכות כבדות ומונעים חלק מהנזקים.
להרחבהtopheal.co.il/rala :
סלניום (סלנו-מטיונין ,סלנו-גליצין) -עוזר להפרשת המתכות הכבדות
מהגוף ,ולמניעת הספיגה של עופרת ,כספית וקדמיום.
להרחבהtopheal.co.il/selenium :
-N - NACאצטיל-ציסטאין  -מספק מקור של גופרית לייצור הגלוטטיון.
יעיל בהפחתת המתח החמצוני עקב רעילות מתכות כבדות NAC .היא
נגזרת של החומצה אמינית ל-ציסטאין ,בעלת יכולת נוגדת חימצון,
החיונית לתפקוד האנזים גלוטתיון פרוקסידז ( .)GSHפעולת טיהור הגוף
מרעלים שונים ע"י הכבד ,נגזרת מיכולתו של אנזים זה לנטרל חלק ניכר
מהרעלים העוברים דרך הכבד ,כולל :תרופות ,אלכוהול ,רדיקלים
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חופשיים ,חומרים מסרטנים הנספגים מהמזון ומהסביבה ,ואף רעלנים
הנוצרים ע"י מיקרו-אורגניזמים במערכת העיכול .פעילותו היעילה של
האנזים מותנית בנוכחות מספקת של סלניום וחומצת האמינו ציסטאין.
להרחבהtopheal.co.il/nac :
 - MCPפקטין הדרים – נמצא שהוא מגדיל הוצאת כספית ,קדמיום (ב-
 )150%ועופרת (ב )560%-מהגוף .במחקר שני ,אחרי  8חודשי טיפול דווח
על ירידה של  74%בכמות המתכות הכבדות (ד"ר אליעז.)Eliaz 2007 ,
השפעה טובה גם על ילדים.
להרחבה topheal.co.il/mcp . :ראה גם עמוד .111
צורן ( – )Silica gelמונע את הנזקים של האלומיניום ,ומפחית את הסיכון
לאלצהיימר.
להרחבהtopheal.co.il/silica-gel :

ויטמין  Eעם טוקוטרואינולים  -דרך תפקודו כנוגד חמצון ,יכול לשכך את
הנזק ממתכות כבדות.
להרחבהtopheal.co.il/vitamin-e :
פולאטה  -חומצה פולית מתקדמת (מתיל-פולאט) ,היא קו-פקטור
בחילוף החומרים של חומצות האמינו המכילות גופרית (ציסטאין
ומטיונין) ,הידועות כחומרי מוצא לחומרים הכולאים מתכות כבדות
(חומצה אלפא ליפואית וגלוטתיון).
להרחבהtopheal.co.il/folate :
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שום מכיל תרכובות גופרית שמקורן בציסטאין ,עם יכולות פוטנציאליות
לכליאת מתכות כבדות ,ולהגן מהסטרס החמצוני שלהן ,ולהגדלת
הזמינות הביולוגית של הברזל והאבץ (ששניהם יריבים לספיגת קדמיום
ועופרת) מדגנים.
כוסברה יכולה לקשור כספית ומתיל-כספית ולמנוע כניסתה לעצמות.
כלורלה – אצה כחולה-ירוקה שנמצא שיש לה יכולת לקשור קדמיום,
אבץ ,נחושת ועופרת .היא הקטינה את הזמינות ,והגדילה את ההפרשה
של מתיל  -כספית וקדמיום.

צמחים מטהרי כבד
גדילן מצוי ( Milk thistle -לטינית  – )Silybum Marianum-ראה למעלה
בפרק "צמחי מרפא למערכת החיסון".
שינן – (או שן הארי) – ( ,Taraxacumאו דנדיליון באנגלית) ,אחד
מהצמחים היעילים ביותר לטיהור הגוף :משפר זרימת מיצי המרה,
מגביר את פעילות הניקוי של הכבד ובעל השפעה משתנת קלה .בעל ערך
רב במחלות כבד כולל שחמת הכבד והצטברות אבני מרה .צמחים
נוספים :ארטישוק ,דרדר.
ספירולינה או מיץ עשב שעורה/חיטה :תוספת ריכוז גבוה של כלורופיל,
מסייעת בניקוי הגוף והכבד.
מיכלול לכבד :תכשיר המכיל גורמים ליפוטרופיים :כולין ,מתיונין,
אינוזיטול וצמחי מרפא .התרכובת מסייעת לסילוק שומנים מהדם,
לטיהור הכבד מחומרים מזיקים ולניטרול נזקים לכבד ,הנגרמים בשל
תופעות לוואי של טיפולים תרופתיים.
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ל-קרנטין :חומצת אמינו דמוית ויטמין המקדמת המרה של שומן
לאנרגיה .קרנטין חיוני למניעת נזק חריף לכבד ,עקב צריכת יתר של מזון
מעובד עתיר שומנים רווים ,ושתייה מופרזת של אלכוהול .מחקרים
הוכיחו שצריכת אלכוהול ,שימוש בתרופות מסוימות ונוכחות של
כימיקאלים שונים ,מפחיתה את מאגרי הקרנטין בגוף.

תה אסיאק
שילוב של צמחי מרפא לניקוי הגוף ע"פ מרשם אינדיאני מסורתי.
המרשם המקורי מכיל  4צמחיםRumex acetocella , Articum lappa , :
 .Ulmus fulva , Rheum palmetumבשנות ה 80-הוסיפו לפורמולה את
הצמחים הבאים :תלתן אדום ,אצת קלפ ,גרגר הנחלים ,העוקץ הקדוש -
 .Cnidus benedictusכולם מנקי גוף ואנטי סרטניים .

קפה הפוך
חוקן קפה ירוק נמצא במרכז הטיפול בשיטת גרסון לריפוי סרטן.
"חוקנים אלו מייצגים מעין דיאליזה של הדם דרך דופן המעי"

( Healing

.)Newsletter, #13, May-June, 1986

הטיפול בחוקן קפה • :מעלה יצור גלוטתיון פי  • .7ממריץ את הפרשת
המרה • .אנטי עוויתי • .ממריץ אנזימי ניקוי דם • .משכך כאבים חזק
ויסודי  -טוב לטיפול תומך • .מגביר תנועתיות המעי .עוזר בניקוי המעי• .
משחרר עצירות ומנרמל יציאות • .אנטי דלקתי למעי במיוחד ,ולשאר
הגוף בנוסף • .נדרש קפה ירוק אורגני ללא קלייה ,מיוחד שנבחר ספציפית
למטרות תרפיה.
להרחבהgidonkenar.com/coffe-enema :
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פקטין הדרים שעבר שינוי – MCP
מתוך מאמרה של לירון יצחקי בEatWell-
eatwell.co.il/?CategoryID=361&ArticleID=3536

–

"קליפות

הדרים

לטיפול

בסרטן".

אחת הגישות בטיפול ,ולא משנה על פי איזו אסטרטגיה אנו פועלים ,היא
גישה של מניעת גרורות ואנגיוגנזה (שגשוג כלי דם חדשים המזינים תאים
סרטניים) .הגלקטין  3הוא חומר חשוב מאוד להתפתחות הגידול
והגרורות הסרטניות וכן יש לו תפקידים רבים נוספים .רמות גבוהות של
גלקטין  3מעורבות ישירות בהתקדמות הסרטן ,מחלות כליה ,סכרת
ועוד .פקטין מקליפות הדרים שעבר שינוי ( )Modified Citrus Pectinזהו
חומר רב עוצמה שנקשר לגלקטין  3וגורם לעיכובו .יש לו יכולות אנטי-
סרטניות רבות עוצמה ,וכן יכולות הגנה מנזקי קרינה .הוא משפר איכות
חיים ,מגביר פעילות חיסונית ומפנה מתכות רעילות מהגוף כדוגמת
כספית ,עופרת וקדמיום .את כל ההצהרות הללו מגבה ד"ר אליעז
בעשרות מחקרים שנעשו ברחבי העולם( .ראה גם תוספים התומכים
בניקוי הגוף והכבד בעמ' .)105
ד"ר אליעז " :זוהי דוגמה לחומר עם פוטנציאל ריפוי רב עוצמה ,ללא
תופעות לוואי וללא התוויות נגד".
להרחבהtopheal.co.il/mcp :

די-לימונן – שמן אתרי טבעי רב תפקודי
די-לימונן ( )D-limoneneהוא שמן אתרי הממריץ את פעולת מערכות
אנזימי ניקוי הרעלים בכבד (שלב  + 1שלב  )2ותומך בתפקוד מיטבי של
מערכת החיסון .הוא המרכיב העיקרי של השמנים האתריים של כמה
סוגי פרי הדר (תפוז ,לימון וליים) .קליפתם החיצונית מכילה די-לימונן,
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שהוא פיטוכימיקל ,פיגמנט ונוגד חמצון ,המגן גם מסרטן עור .במחקר
שנערך באוניברסיטת אריזונה ( )Arizonaנמצא כי משתתפים שאכלו כפית
קליפת תפוז בשבוע ,הפחיתו את הסיכון לסרטן העור ב .30%-די-לימונן
קשור באופן כללי להרס תאים סרטניים ,והוא פעיל גם בתחום סרטן
השד ,הכבד והריאות.
להרחבהtopheal.co.il/d-limonene :

גרמניום אורגני – Germanium Ge132
גרמניום הוא יסוד קורט  -שהגוף זקוק לו בכמויות זעירות ביותר .חשוב
לאנזימים הקשורים לתהליכים שונים בגוף .תכונותיו נתגלו ונחקרו רבות
ע"י המדען היפני קזוהיקו אסאי .Kazuhiko Asai -
סרטן  -גרמניום מסייע באספקת חמצן לרקמות הגוף .התא הסרטני
נוצר בסביבה ללא חמצן (אנאירובי) .כאשר אנו מגבירים הזרמת חמצן
לתאים אנו פוגעים ביכולת ההתרבות של התאים הסרטניים .לגרמניום
יכולת להגברת יצירת חמצן בגוף.
משפר תפקוד התאים שאחראיים על תפקוד מערכת החיסון ,מגביר
פעילות האינטרפרון ,המקרופגים ,התאים מדכאים ,והגברת פעילות של
תאי ההרג החשובים בקטילת תאי סרטן ואיידס .נמצא כי גרמניום גם
מונע סרטן הקיבה .כאבים  -נמצא שגרמניום מסייע בהפחתת כאבים
קשים של מחלת הסרטן .נוגד חימצון  -גרמניום מאוד יעיל במלחמה נגד
רדיקלים חופשיים ולכן נחשב לאנטי-אוקסידנט חזק .מסיע לטיהור הגוף
ממתכות כבדות .חשיבות בטיפולים נגד סרטן .מערכת החיסון  -גרמניום
אורגני – המכונה גם  ,Ge 132נמצא מפעיל ומחזק את מערכת החיסון,
אנטי-ויראלי אנטי-בקטריאלי ומחלות זיהומיות .מסייע בשיפור מצבם
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של חולי איידס ,חולים כרוניים ,תשישות כרונית .מוח  -גרמניום מסייע
באספקת החמצן למוח .קטרקט  -מעכב התפתחות הקטרקט.
להרחבה:

topheal.co.il/germanium

אנזים תרפי – ריפויי בעזרת אנזימים
נתונים ממחקרים אפידמיולוגים מראים השפעות יעילות של אנזימים
מפרקי חלבון ,כטיפול משלים בחולי סרטן הראש והצוואר ,מיאלומה
נפוצה ,סרטן השד ,וצוואר הרחם.
אנזימים מפרקי חלבון ( ,Proteolytic enzymesאו פרוטאזות) שייכים לשלל
האנזימים שעוזרים לעיכול החלבון בגוף .הרעיון לטיפול בסרטן על ידי
אנזימים החל ב .1906 -הרופא הסקוטי  John Beardגילה כי כאשר הלבלב
העוברי מתחיל להתפתח (ביום ה 56-של ההיריון) ,נבלמת התפתחות
וגדילת השלייה .מכאן בא הרעיון להשתמש בתמצית הלבלב לעצירת
גידולים .בארצות רבות השימוש בהם אושר על ידי השלטונות.
המחקר בארה"ב נעשה מטעם המכון הלאומי לבריאות ,והמכון הלאומי
לחקר הסרטן .בניסוי זה השתמשו באנזימי לבלב :טריפסין ,כימו-
טריפסין ,וכן באנזימים מהצומח :ברומלין ,פפ מיאלומה נפוצה אין,
ופרוטאזות ממקור של פטריות ,וכן בסראפפטאז
ופרוטומורפוגנים .כשתאי סרטן מתחילים להתפתח,
הפרופיל הגנטי שלהם משתנה ,ומתחילה חלוקה בלתי
מבוקרת שלהם .כאן באים לעזרה תוספי אנזימים.
מוביל שיטת הטיפול  -ד"ר גונזאלס .לשיטת הריפוי
שלו שלושה מרכיבים עיקריים .1 :תזונה .2 .תוספת
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רכיבים מזינים .3 .סילוק הרעלים מהגוף .בתכנית הניקוי הוא משתמש
גם בחוקני קפה .כל מטופל חייב לאכול תוספים מזינים באופן
אינטנסיבי .התכנית כוללת ויטמינים ,מינרלים ,יסודות קורט ,חומצות
אמינו וכד' .ד"ר גונזאלס מאמין גדול באינדיבידואליות התזונתית
ומתאים תזונה אישית לכל מטופל .דגש חזק ומיוחד הוא הטיפול עם
אנזימים פרוטאוליטיים (המופקים היום מצמחים) לעצירת המחלה.
תמצית מחקרים מדעיים :מחקרים שסוכמו על ידי ד"ר גונזאלס ,הראו
שבטיפול בחולי סרטן באמצעות אנזימים ,הצליחו להשיג שרידות גבוהה
של החולים ונסיגת המחלה ,גם בחולים שהוגדרו סופניים .האנזימים
פועלים על המנגנונים הבאים בגוף* :מאפשרים את פירוק תאי הסרטן *
ויסות של התפתחות התאים הסרטניים * מעודדים את התאים
הסרטניים להתמיין לתאים נורמאליים * מניעת ייצור כלי דם התומכים
בגידול (אנגיוגנסיס) * מעכבים התפתחות גרורות של התא הסרטני *
מגבירים את הפעילות החיסונית בגוף .בשל התוצאות החיוביות של
השפעת האנזימים על מחלת הסרטן ,אישר המכון הלאומי האמריקאי
לחקר הסרטן ה , NCI -מימון לניסויים קליניים בקנה מידה גדול בתחום
זה.
מחקרים רנדומאליים ,פרוספקטיביים וכפולי סמיות ,שבדקו השפעה של
הטיפול באנזימים בנוסף לטיפול הכימותרפי או הקרנות ,הראו את
ההישגים הבאים * :עלייה משמעותית ( 36חודשים ויותר) בתוחלת
החיים * נסיגה מהירה יותר של הגידול * הפחתה בתופעות הלוואי של
הכימותרפיה * הפחתה ועיכוב בהתפתחות גרורות * שיפור במצב הכללי
ובאיכות החיים.
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האנזים סראפפטאז (סראזים) נחשב למפרק החלבונים בעל העוצמה
הגבוהה ביותר ,נחקר באופן נרחב והוכח כיעיל .נמצא כי האנזים פועל
בעוצמה גבוהה יותר מכימוטריפסין וטריפסין.
להרחבהtopheal.co.il/enzyme-therapy/ :

סראזים –  – Serrazymeנוגד דלקות טבעי
בראייה נטורופטית ,רוב המחלות הכרוניות נובעות מדלקת .סראזים
 250,000הוא נוגד דלקות טבעי .האנזים סראפפטאז  ,Serrazymeהוא
אנזים ייחודי שנוצר במקורו על-ידי בקטריה מסוג  ,Seratia E15הנמצאת
במעי של תולעי המשי .מיוצר כיום במעבדה (מתאים לצמחונים) .האנזים
נחשב פרוטאוליטי = מפרק חלבון ,המסוגל לפרק ביעילות רבה רקמות
מתות ,קרישי דם ,ציסטות ,פלאקים בכלי הדם ,וכן להתערב בתהליכים
דלקתיים.
מחקרים קליניים שונים שנערכו במדינות רבות ,מראים שהאנזים מעורר
פעילות פיברינוליטית ,פעילות נוגדת-דלקת ומסייע במניעת בצקת
ברקמות שונות .השפעתו נוגדת הדלקת חזקה ויעילה יותר מאנזימים
פרוטאוליטיים אחרים .בנוסף  -השפעה חזקה למניעת כאב ,וזאת בשל
יכולתו למנוע שחרור תרכובות גורמות כאב מרקמות דלקתיות .משמש
תחליף לתרופות אנטי-דלקתיות קונבנציונאליות ( ,)NSAID'sכמו
אספירין .מחזק השפעת אנטיביוטיקה (בשימוש במקביל – במקרי
עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה) .נחשב למפרק החלבונים עם העוצמה
הגבוהה ביותר .בטוח לכולם ,כי אין תופעות לוואי ידועות .אין שום
פעילות הדדית בין סראפפטאז לתרופות אחרות ,לכן ניתן ליטול עם
תרופות מרשם .ניתן לשלב עם אנזימים אחרים.
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שימושים עיקריים * :לב וכלי דם :טיפול ומניעה של התקפי לב (חלופה
לצנתור) ,שבץ מוחי ,קרישי דם ,טרשת עורקים ,כיבי רגליים ,בעיות
לימפטיות וכו' * ראומטיזם ,דלקות מפרקים ,פיברומיאלגיה,
אוסטיאופורוזיס ,מחלות אוטואימוניות לופוס *,טרשת נפוצה ופגיעות
(מחלות) עצבים אחרות * דרכי נשימה וריאות (דלקות גרון ושקדים,
אוזניים ,סינוסיטיס ,שיעול ,אסטמה ,דלקת הסמפונות) * גידולים,
ציסטות ופוליפים של איברים פנימיים (חזה ,שחלות ,כבד ,כליות וכו) *
סכרת .דלקת לבלב .מחלות פיברוציסטיות בכבד * שיקום מהיר לאחר
ניתוחים * כאבי ראש כרוניים ומיגרנות (ווסקולאריות ודלקתיות) *
ערמונית  -דלקות והגדלה של ערמונית –פרוסטאטה * מערכת העיכול
(קרוהן ,דלקת כיבית של המעי הגס – קוליטיס אולצירוזיס) * אובאיטיס
– דלקת הענבה( .דלקת עיניים שעלולה להופיע עקב מחלה אחרת) *
פגיעות ספורט * האטת תהליכי הזדקנות (אנטי-אייג'ינג) * שיפור פעילות
אנטיביוטיקה ,היות שהוא אנזים מנקה תאים מתים ומוגלה.
אופן שימוש :ליטול על קיבה ריקה עם כוס מים מלאה כ 30-דקות
לפחות לפני או שעתיים אחרי ארוחה .אפשר עם פרי (מזון לא-חלבוני).
מינון 1-8 :כמוסות ביום .לא גורם לדילול דם ,תומך לעומת זאת במניעת
היווצרות סתימות בגלל דם "דביק" (עקב דלקת) ועוזר לסילוק משקעים
(פלאקים) שכבר נוצרו .אפשר ליטול עם גלוקוזאמין MSM ,ותוספים
אחרים ,כי להם תפקיד שונה ,סראפפטאז יסייע להאצת קבלת התוצאות.
ניתן ליטול לתקופה ארוכה ,ללא פגיעה בתוצאות או כל תופעת לוואי.
אידיאלי לשימוש ארוך-טווח לתחזוקת הגוף ,ולמניעת בעיות בריאות.
להרחבהtopheal.co.il/serrazime :

116

פרוטאז Protease -
פרוטאז ( )Proteaseהוא אנזים פיברינוליטי – עוזר לעיכול חלבונים במזון.
פרוטאז נחשב לאחד מהאנזימים החשובים בגוף .אם תהליך העיכול לא
הושלם ,חלבון לא מעוכל יכול לחדור למחזור הדם ,ולעורר אלרגיות
למזון .פרוטאז בכמויות מוגברות ,יכול לעזור לנקות את הגוף על ידי
פירוק החלבון הלא רצוי ממחזור הדם.
אחד ממנגנוני ההגנה של חיידקים הוא לעטוף את עצמם בקליפה של
חלבון .כמויות פרוטאז גדולות תומכות בסילוק הקליפה ,ומאפשרות
למנגנוני ההגנה של הגוף להיכנס לפעולה.
כמויות של פרוטאז גם עוזרות בלחימה בגורמי מחלות כמו נזלות ושפעת,
וממול גידולים סרטנים .פרוטאז עוזר נגד סרטן ,על ידי המסת ציפוי
הליפין בתאי סרטן .על ידי זה ניתנת למערכת החיסון סיכוי לעשות את
העבודה שלה .זה יכול באופן אפקטיבי לגרום לכווץ הגידולים האלה ,על
ידי עזרה בסילוק הרקמות הלא נורמאליות או המתות ,ועל ידי כך לעודד
גידול של רקמה בריאה.
להרחבהtopheal.co.il/protease :
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התמודדות

עם

תופעות

הלוואי

של

טיפולים נגד סרטן באמצעים טבעיים
״היושב במרומים ,ברא אותנו מושלמים .רק אל
תקלקלו!״

 -ד״ר אריה אבני

לטיפול הרפואי בסרטן ובעיקר להקרנות וכימותרפיה ,תופעות לוואי
רבות ,חלקן כה חמורות ,עד כי במקרים רבים הן אף מאיימות על חיי
החולה ,ובכך מפחיתות את נכונותו לקבל את הטיפול ואת סיכויי
ההתאוששות .יכולתם של גורמי תזונה ותרכובות צמחיות להפחית את
רעילות הטיפולים ואת תופעות הלוואי החמורות ,הפכה אותם למקובלים
במחלקות אונקולוגיות רבות בעולם הרחב וגם בארץ .את היתרון בשילוב
אלמנטים טבעיים בטיפול ניתן לחלק למספר גורמים:

חיזוק מערכת החיסון
טיפולים אנטי-סרטניים כימותרפיים ,מחלישים את מערכת החיסון.
מתחת לרמה מסוימת ,תסכן החלשת מערכת החיסון את חייו של
המטופל ותחייב הפסקת הטיפול ,גם אם נרשמה נסיגה בגידול .ויטמינים
( C, Eובטא קרוטן) ,מינרלים (סלניום ,אבץ) וצמחי מרפא כמו
אסטרגלוס ,אכינציאה ,אונה-דה-גאטו ואחרים ,יכולים להגביר את
פעילות מערכת החיסון ,יכולים לשפר את בריאות החולה ,ולהגביר את
יכולתו להתמודד עם ההשפעות הרעילות של הטיפול (להרחבה – עמ' .)83
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הגנה ושיקום מערכת העיכול
כידוע ,תזונה נכונה חשובה במיוחד לשיקום הגוף ותהליכי ההחלמה.
לרוע המזל ,לטיפול האנטי סרטני השפעה מדכאת והרסנית על מערכת
העיכול .תרופות כימו' והקרנות למרכז הגוף הורסות את תאי רירית
מערכת העיכול ומשתקות את פעילותה .פגיעה כזו במערכת העיכול
גוררת אחריה :ירידה בתיאבון ,בחילות והקאות ,צרבות ,טעם רע בפה,
קשיים בספיגת המזון ותת-תזונה ,ירידה במשקל ,חולשה כללית,
התרבות פיטרית הקנדידה* ,הפחתה בחיוניות הגוף וביכולתו להתמודד
בפני המחלה.
הרחבה על קנדידה תמצאו באתר "קנדידה – הטיפול הטבעי".
. candida.org.il
מגוון בדיקות בהנחה לקוראיםtopheal.co.il/bdikot :
אנזימי עיכול – חיוני לקבל אנזימי עיכול עם כול ארוחה וארוחה.
להרחבהtopheal.co.il/enzymes :
גלוקוזמין  -לשיקום הרירית בדפנות המעיים ,ומערכת העיכול.
קולוסטרום  -אספקת חומרי צמיחה לשיקום הרירית במערכת העיכול.
לטיפוח רקע חיסוני נגד סרטן ,ולטיפול אחרי הקרנות וכימו .קולוסטרום
מומלץ במיוחד בסרטן המעי הגס והקיבה.
להרחבהtopheal.co.il/colostrum :
ויטמין  Aובטא קרוטן מגנים על קרומי התא ,מפחיתים את רעילותה של
הכימותרפיה ,ומפחיתים נזק גנטי לתאים מוקרנים .רכיבים אלו מעלים
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את יכולת מערכת החיסון ,שומרים על הקרומים הריריים של מערכת
העיכול ומונעים הופעה של סרטנים אחרים עקב נזקי קרינה .מינון:
 25,000יחב"ל ליום.
להרחבהtopheal.co.il/vitamin-a :

רזון כרוני – כאשר מצב הגוף ירוד ,קיימת נטייה לרזון מתמשך .יש
לתמוך במערכת העיכול (ראה למעלה) .מתן שמנים מסוג אומגה  3מפחית
ייצור חומרים בולמי תאבון ונטייה לרזון כרוני .לקבל אומגה  3על ידי
מזונות המכילים שמנים מסוג אומגה  :3זרעי פשתה ,זרעי צ'יאה ,שמן
המפ (שתי כפות ליום) ,שמן נבט חיטה 1( ,כף ליום) ,אגוז מלך ( 15עד 20
גרם ליום) ,שמן דגים צפוניים ( 2כפות ליום) .ג.ל.א 2 – 1 .ליום .אפשר
לעשות מידי פעם ימי מיצים לניקוי הגוף "( -צום ללא צום") .שימוש
בצום כללי כפיתרון נגד סרטן אינו מומלץ.

להרעיב את הסרטן
"הרעבה" סלקטיבית של הגידול  -הגידול הסרטני זקוק לגלוקוז לצורך
קיומו .זולל פי  15יותר מתאים בריאים! פעולה שגורמת לירידה במשקל.
ידוע שרמות גלוקוז גבוהות בדם ,הן בעלות השפעה מדכאת על מערכת
החיסון ,לכן חשוב במיוחד להפחית את הסוכרים בתזונה ,שמשמעותו
היא "להרעיב את הסרטן" .בנוסף תזונה מבססת .לייצר שתן תמיד
בסיסי .PH 8 - 7.5
במחקר אפידמילוגי שנערך ב 21 -מדינות ,מצביע על כך ,שאכילת כמויות
גדולות של סוכר המהווה כ 20% -מסך הקלוריות הנצרכות בתזונה
המערבית ,הינו אחד מגורמי הסיכון העיקריים להתפתחות סרטן השד
(.)Med Hypo 1983 ,11 :3 :319 - 321
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איזון השינה והערנות
כשיש קושי להירדם ,הפסקות שינה ,קושי לקום בבוקר:
מלטונין  -הורמון המופרש בשעות הלילה ומפעיל חלקים שונים של
מערכת החיסון .מחסור בו גורם להחלשת מערכת החיסון והגדלת
שכיחות תופעות סרטניות .אור ניאון ,מחשבים ,מסכים מפריעים.
מלטונין  10מ"ג – לקבל ב 10 -בערב .ד"ר ברנר ממליץ על  20מ"ג .אפשר
לצרף ,לפי שיקולי המטפל P5P :או  Bקומפלקס אקטיבי5HTP, SAMe, ,
 ,GABAל -תיאנין.
להרחבהtopheal.co.il/melatonin :

תגבור הפלורה של המעיים
פלורה טובה של המעיים היא בסיס למערכת החיסון .תופעת לוואי נוספת
של טיפולי כימו ,היא חיסול אוכלוסיית המיקרואורגניזמים הידידותיים,
הנמצאים באופן טבעי במעיים ,תופעה העלולה לא רק לגרום לשלשולים
ואיבוד נוזלים אלא אף להתפתחות זיהומים של פטריות וחיידקים
מחוללי מחלות .למניעת תופעות אלו מומלץ להשתמש בתכשירי
פרוביוטיקה ,לשיקום הפלורה החיובית של המעיים .לקבל על קיבה
ריקה ,עדיף בלילה.
אפטות בפה – פרוביוטיקה ,תמצית חרובים .תוספת אבץ .טיפות לפה של
טראומיל ללא אלכוהול .כשיש פצעים (אפטות) בפה :לפתוח אמפולה של
"טראומיל" לשפוך לתוך ½ כוס מים מינרלים ,לגרגר  1/3כמות ,שלוש
פעמים ביום ולבלוע .להוסיף פרוביוטיקה להשלמת הטיפול .טראומיל
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טבליות תת לשוני  -למצבים של דלקת מקומית ,לשיפור התמודדות הגוף
בניתוח והתאוששות לאחריו.
( NACנ-אצטיל ל-ציסטאין) :אנשים החשופים לחומרים רעילים
ובמיוחד אלו הנוטלים תרופות בעלות רעילות גבוהה ,חייבים לחזק את
מערך טיהור הרעלים שלהם ע"י צריכת נ-אצטיל ל-ציסטאין.
להרחבהtopheal.co.il/nac :
יוביקינול  Q10מפחית נזק לשריר הלב ,כתוצאה מטיפול באדריאמיצין או
הקרנות ,שמהווה אחת הסיבות העיקריות להפסקת הטיפול .יוביקינול
הוא קו אנזים  Q-10מתקדם ופעיל יותר (לקבל במינון של  100מ"ג
לפחות 5 ,ימים לפני הטיפול) מסוגל להגן על הלב ולהפחית נזק זה,
ולאפשר המשך טיפול.
Biomedical and Clinical Aspects of Coenzyme Q-10, vol.4, Elsevier Science Publ., Amsterdam1984

ויטמין  Cמפחית את רעילות התרופה ציס-פלטין ומיעל את פעילותה.
מקרה מעניין בו ויטמין ( Cהחיוני לטיפול מהיותו נוגד חמצון ומחזק של
מערכת החיסון) לא רק מפחית את רעילות התרופה לרקמה הבריאה,
אלא משמש גם גורם אנטי סרטני -הוא מעלה את חדירות התא הסרטני
לתרופה.
להרחבהtopheal.co.il/vitamin-c :
פיקנוגנול הוא בעל פעילות נוגדת חמצון ואנטי סרטנית .במינון של 100
מ"ג ליום ,יעיל להפחתת נזקי הכימותרפיה וההקרנות.
 Bקומפלקס אקטיבי  -מגבירים את ייצור האנרגיה ,את יצירת התאים
החדשים ואת תהליכי ניקוי הגוף .לתהליכים אלו השפעה רבה על יכולת
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הריפוי והשיקום .גורמים מחזקים אלה ,מגבירים את ההגנה הפיזית ,וגם
מסייעים בהתמודדות נפשית עם המחלה.
להרחבהtopheal.co.il/bcomplex :
אבץ ומניעת פצעים בפה  -נטילת אבץ פיקולינאט \ גליצינט .לפני טיפול,
תסייע למניעת פצעים בפה ( .)mucositisתופעת לוואי כואבת זו נפוצה
במספר רב של טיפולים אנטי-סרטניים .אבץ משפר את פעילות תאי ההרג
הטבעיים ופגוציטוזה של מקרופאגים ,נויטרופילים ,התפתחות
לימפוציטים ותפקוד תאי .מעכב גם ספיגת נחושת המהווה גורם חשוב
באנגיוגנזה .2הערות :א .להוסיף אבץ מבלי להוסיף נחושת .ב .חשוב
להוסיף פרוביוטיקה.
scholar.google.co.il/scholar?q=zinc+killer+cells, ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19355887

ויטמין  Eוהתקרחות :מחקר שנערך בשנת  1985הראה ,שמתן ויטמין E

 1600יח' ליום במשך השבוע שקדם לטיפול הכימותרפי מנע התקרחות ב-
 69%מהמטופליםN Eng J Med,1985,312:16:1060 .
סלניום מטיונין מחקר מציין שתוספים של סלניום מפחיתים את רעילות
התרופה הכימותרפית ציספלאטין למערכת העצבים .סלניום חיוני
לפעילותם התקינה של האנזימים נוגדי החמצון בגוף .חיוני לתפקוד
בלוטת התריס ,חסר שכיח בחולי סרטן ,ובמיוחד כשמקבלים כימו.
סלניום מטיונין או גליצינט  200 – 400מק"ג.
סראזים  :250,000מנקה תאים מתים ,ציסטות ,הצטברות ליחה ,רובד
(פלאקים) בדפנות כלי הדם ,פצעים ,כיבים עם קושי להירפא.
קרניטין ותסמיני תשישות  -מומלץ לטיפול בתשישות מטיפולים.
קרניטין משתתף בתהליך ייצור ה .ATP-נמצא קשר ישיר בין ירידת רמות
הקרניטין להופעת תשישות .הירידה נגרמה על ידי התרופות ציספלטינום
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ואיפוספמיד ,ואילו אדריאמיצין גרם לירידה פחות בולטת .מומלץ
להוסיף קרניטין למטופלים בכימו כטיפול מונע או לאחר הופעת תסמיני
תשישות.
להרחבהtopheal.co.il/carnitine :
, J Pediatr Hematol Oncol. 2009 Sep;31(9):664-9.ד"ר יוסף ברנר bit.ly/1qm7FTq -

עקצוץ ,צריבה ,הרדמות בידיים ובכפות הרגליים :חומצה אלפא
ליפואית מרחיבה פעילות נוגדי חמצון אחרים .נחקרה רבות לגבי יכולתה
להגן על התאים הבריאים בגוף מנזקי הכימו .נמצא שהיא מונעת
נוירופתיה (עקצוץ ,תחושת צריבה ,הרדמות בידיים ובכפות הרגליים).
הסוג - R-ALA :מתקדם יותר ,פעיל יותר .מינון 1-2 :ליום R-ALA
 .240לשלב עם מתיל  ,B12ארגינין ,וניאצין.
להרחבהtopheal.co.il/rala :
חומצה היאלורונית ( :)Hyaluronic acidלטיפול ביובש עור כתוצאה
מכימו .זהו חומר סיכה טבעי המצוי באופן טבעי בסחוס ובנוזל
הסינוביאלי סביב המפרקים ,בעור ובנוזל הזגוגי המימי של העין ,כמו גם
בלב וברקמות החיבור .היא בעלת יכולת ספיחת נוזלים ,ולכן תורמת
לריכוך וגמישות הרקמות בה היא נמצאת.
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הומיאופתיה להקלת תופעות הלוואי של הטיפולים
אקולוהייל  -במצבי יובש בעניים (תופעת לוואי של כימו' והקרנות) ניתן
להיעזר בטיפות עיניים הומיאופתיות .וכן בטיפות .Brite Eyes
להרחבה על טיפות ברייט אייזtopheal.co.il/cataract :
לימפומיוסוט  -תרופה הומיאופתית לבעיות ,לנפיחות ,לגודש של בלוטות
הלימפה 3 .פעמים ביום  10-15טיפות לפה.
"מוקוזה -קומפוזיטום"  -לתמיכה בשיקום הריריות ,לאחר הקרנות
וכימו .הקרנות למרכז הגוף ,הורסות את תאי רירית מערכת העיכול,
ומשתקות את פעילותה .פגיעה זו גוררת :ירידה בתיאבון ,בחילות
והקאות ,צרבות ,טעם רע בפה ,קשיים בספיגת המזון ותת-תזונה ,ירידה
במשקל ,חולשה .לשלב עם :אנזימי עיכול ,חומצות שומן ,פרוביוטיקה,
קולוסטרום ,גלוטמין ,גלוקוזמין.
"וומיטוסהיל" :נגד בחילות והקאות .לשלב עם :זנגביל ,אנזימי עיכול ,ו-
.P5P
"דיאריל" – לטיפול,תמיכה והקלה במצבי שלשול .לשלב :גלוטמין.

תמיכה טיפולית
בנו לעצמכם רשת תמיכה מתאימה .חפשו אונקו-הילר באתר טופהיל:
 .topheal.co.il/tלקבלת רשימה עדכנית ועדכונים במייל ,הירשמו באתר
הספר. join.topheal.co.il :
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סוף מעשה במחשבה תחילה
"אם אתה מאמין שיכולים לקלקל ,תאמין שיכולים
לתקן" – רבי נחמן מברסלב

חזקו את מערכת החיסון שלכם .אזנו את ההרגלים שלכם .קחו אחריות
על בריאותכם .עשו פחות ,וקבלו יותר .חשבו טוב ,ועשו בשמחה! טפלו
באתגרי בריאות בתחילתם ,כשהם קטנים .ונאחל לכם רפואה שלמה!
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מחלה ,היא צלצול אזהרה .שעון מעורר ,תזכורת לקחת
אחריות על הבריאות שלכם .מה לאכול? איך להתעודד?
איך לחשוב? במדריך שבידכם תמצאו גישה טיפולית
קלילה המשלבת חשיבה חיובית ,מתכונים ומידע על
מרכיבי תזונה ייחודיים ולחיזוק הבריאות שלכם ושל
היקרים לכם .הצטרפו אלינו למסע לקידום בריאותכם!

"תכנים בעלי משמעות שיכולים לאפשר
לכם לעשות את הדרך ביתר קלות תוך
כדי לקיחת אחריות על תהליך ההחלמה"
– גב' רות רואי ויינשטיין ,מייסדת ונשיאת
עמותת תעצומות.

"כרופא מדיציני המתמחה ברפואה
הנכונה ,שמחתי לקרוא את הספר .ספר
רב ערך המעודד את הקוראים לקחת
אחריות על בריאותם – " .ד"ר אריה אבני,
 ,M.D.מחבר הספר "האונקולוגיה החדשה".

להצטרפות לקהילת טופהיל,
ולקבלת הרחבות לספר:
join.topheal.co.il

מחיר₪ 88 :
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