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ותלומדים לחיות   לומדים לחי
 בריא!בריא!  

 עלון שבועי לענייני תורה ורפואה
 לע"נ ר' ברוך מנחם רגב ז"ל

 
 "ח   ע" התשבהר" שבת פרשת

 

 טפלו בגוף כשהוא עדיין 
 "עומד על הרגליים"...                 

 

  לגמרי!  ולא כשהוא כבר קרס

יָך, ּוָמָטה ָידֹו ִעָמְך ָימּוְך ָאחִ -ְוִכי" -זה הרי רש"י מפורש על הפסוק בפרשתנו

לא חהו שירד וייפול ויהיה קשה להקימו, א"אל תני -כותב רש"י  …"ְוֶהֱחַזְקָת ּבֹו

למשאוי שעל החמור, עודהו על  חזקהו משעת מוטת היד. למה זה דומה? 

 ו, נפל לארץ, חמישה אין מעמידין אותו".החמור אחד תופס בו ומעמיד

רש"י דלעיל, נותן לנו דוגמה נפלאה לתמיכה חברתית המגיעה בזמן הנכון 

ושביכולתה למנוע קריסה מוחלטת, שתדרוש פי כמה וכמה משאבים ואנרגיות, 

 שאולי לא ימצאו לאחר מכן... 

בין טיפול הדבר נכון גם לגופנו! אם רק היינו מודעים להבדל התהומי הקיים 

בשלבים הקודמים למחלה לבין טיפול בה לאחר שהיא כבר יצאה אל הפועל. זה 

הרי כמו ההבדל בין למנוע מלחמה מראש לבין למנוע אותה לאחר שהיא כבר 

 פרצה...

אדם יכול למנוע מחלה מעצמו בנקל, אם רק יזהה אותה בשלבים הראשונים 

תמוך בגוף החומרי עוד ל -ויטפל בה באותו הרגע. מה שנקרא במשל של רש"י

לפני הקריסה. כי ברגע שהגוף כבר קרס והמחלה הופיעה, הטיפול הופך להיות 

 הרבה יותר ארוך, מייגע ובעל אחוזי הצלחה יותר קטנים. 

 

 הביטו למשל, כמה חשוב גילוי וטיפול מוקדם במחלות קשות כדוגמת:

ט אל בלוטות מקומי שטרם התפש )גידול 1אצל חולים בשלב  -סרטן ריאות

, 80% -ל 60שנים הם בין  5הלימפה( שעוברים ניתוח, סיכויי ההישרדות לאחר 

רטן ריאה שכבר ס. 50%עד  40 -הסיכוי צונח ל 2ואילו כשמדובר בחולים בשלב 

 חודשי חיים בלבד. 4-5התפשט ויצר גרורות מותיר לאדם, ברוב המקרים, 

, אך 50%ללי בסביבות כאופן הריפוי מסרטן המעי הגס הוא ב -סרטן המעי הגס

שלב ריפוי. ב 90%-בגילוי מוקדם של המחלה בשלביה הראשוניים ניתן להגיע לכ

 שנים קרובה לאפס. 5-מחלה מתקדם בו קיימות גרורות, ההישרדות ל

י מוקדם של סרטן העור מעלה באופן משמעותי את שיעור גילו -סרטן העור

 הריפוי!

במחלה  מאפשר להיאבק ,MRIות בדיקת אבחון מוקדם, באמצע -טרשת נפוצה

עוד כשהיא בשלב ראשוני, ובכך להקל משמעותית בעוצמת הסימפטומים והעיכוב 

 בהתדרדרות מצבו של החולה.

 שבת שלום!

 

 

 דווקא שם, בפסגת ההר,

במקום בו לוחשים השמים 

במקום בו גלי הקול לא  לארץ.

פוגעים בכלום אלא נכנסים 

לתוך אוזנינו, נקיים, צלולים 

בו הצ'י זורם במקום  וברורים.

באין מפריע, דרך כל הערוצים 

במקום בו נפתחות  בגוף.

הצ'אקרות ולאדם קל 

להתחבר אל בוראו ולשמוע 

 את דברו.

 

דווקא שם אפשר לעשות את 

קא ודו המדיטציה הכי טובה.

שם אפשר לשמוע יותר טוב, 

דווקא שם  את דבר השם.

אפשר ללמוד את כל הכללים 

והפרטים והדקדוקים של 

 !החיים

וכך נקרא מחר בפרשת 

"וידבר השם אל משה  השבוע:

 בהר סיני לאמר"

"מה שמיטה -כותב רש"י

נאמרו כללותיה, פרטותיה 

ודקדוקיה מסיני, אף כולן )כל 

המצוות( נאמרו כלולותיהן 

 …" ודקדוקיהן מסיני

 

 תורה ורפואה משלימה
 טיפ מהפרשה



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סוכרבדיקת 

-מ קפץ מספר חולי הסוכרת בעולם 1980מאז שנת 

יש, רובם במדינות אמיליון  422 -מיליון ל 108

מתפתחות. העלייה הדרמטית נובעת מהשמנת יתר. 

 כך הכריז השבוע ארגון הבריאות העולמי.

 

לכן, אם יש במשפחתכם הקרובה חולי סוכרת או 

עם נטייה להשמנה, עודף  40שאתם אנשים מעל גיל 

 שומנים וכולסטרול, חוסר חשק משווע לעשות פעילות

 גופנית ועודף חשק עז ל"מתוק", 

כדאי שתעשו בדיקה דם פשוטה שבה תוכלו לבדוק את 

 רמת הסוכר אצלכם בדם:

 קיןת -ד"למ"ג/ 70-100ין ב     

 וכרת טרום ס -מ"ג/ד"ל  125-ל 100ין ב     

 סוכרת -מ"ג/ד"ל 126ל מע     

 

 

 אין לראות בעלון זה משום המלצה רפואית כלשהי

 

  

  

 דיקות רפואיותב

  

      
     

 

  
 

 כשקמים בבוקר עושים טל"ת!

 

 מה זה טל"ת?

זוהי פעולה שגרתית, שכל  טיפול לפני תנועה. -טל"ת

 שיריונר בצבא עושה, כשהוא קם בבוקר ונכנס לטנק.

דקות, בודקים שהצריח מסתובב  5-בטיפול כזה, שלוקח כ

ך ואין "חריקות" למיניהן, אין נזילות, כל הציוד כמו שצרי

 נמצא במקום, הכל עובד ומוכן לתנועה!

 אז גם אתם מוזמנים לעשות טל"ת כל בוקר.

מיד כשקמתם מהמיטה, עימדו בפיסוק קל ועשו את 

 התרגילים הבאים:

 ,סיבובי כתפיים לפנים 25 ,סיבובי כתפיים לאחור 25

 ,ראש שמאלה סיבובי 10, סיבובי ראש ימינה 10

 ,הטיות ראש למעלה ולמטה 10

 מעלות לימין ולשמאל. 360סיבובי ראש  5

 

הוא ירגיש לכם אחרת  זהו. עכשיו אפשר להתחיל את היום! 

אחרי טל"ת שכזה. הדם זורם, הכתפיים והצוואר 

 וקדימה לעבודה! ,משוחררים, הצ'י מונע

 

" התחלה תרגישו כמו "רובוטריקים" עם כל ה"קנקיםב -נ.ב

 …והחריקות, אבל זה יעבור לכם, אם רק תתמידו

4 

 

 שומותבדיקת 

 
ימי הקיץ החמים מזכירים לנו שיפה שעה אחת קודם 
להעיף מבט על הגוף ולבדוק את השומות שאנו מגדלים 

 …על העור שלנו באדיקות יתרה
 
 ז מה צריך לבדוק?א

 ובכן, בדקו האם נקודת החן שלכם מגרדת? 
 אולי גדלה לה פתאום לאחר הפסקה ארוכה? 

האם היא מדממת מאליה בלי שמגרדים אותה או פוגעים 
מה לגבי הגוון שלה, האם הוא אחיד? האם  בה? 

 הנקודה סימטרית?
 האם צמחו עליה או לידה מספר "אחיות חדשות"?

 קוטרה גדול משישה מילימטרים?ומהו גודלה? האם 
אם שאלות אלו העלו לכם תשובות מחשידות, ובעיקר, 
אם אתם בעלי עור בהיר, נמצאים המון זמן בשמש, עם 
נטייה לנקודות חן מרובות, או בעלי קרבה משפחתית 
לאנשים שחלו בסרטן העור, אז כדאי שתלכו להיבדק 

 אצל רופא עור מומחה שימליץ לכם על המשך טיפול.
שגילוי מוקדם יכול למנוע את סרטן העור  ,זכרו תמיד

 כמעט לחלוטין!

 
חשוב לדעת שבמהלך הבדיקה חלק מהקרינה 

נספגת ברקמות הגוף השונות. מה שיכול לגרום 
 ,(DNAלשינוי במולקולות המרכיבות את התא )

ובעתיד גם לשורה של מחלות ובעיקר מחלות 
 סרטן.

נזקים של על אף שהגוף יודע ל"תקן" את רוב ה
הקרינה המיייננת ועל אף שמכשירי ההדמיה 

בארץ הם מהמשוכללים בעולם, עדיף להימנע 
 מצילומי רנטגן מיותרים אם לא באמת צריך .

 

 טינטון

 50רק בארצות הברית לבדה הוא נמצא באוזניים של מעל 
 מיליון בני אדם...

 (tinnitusכך סתם, ללא סיבה ברורה, מופיע לו הטינטון )
באוזן אחת או בשתי אוזניו של האדם וממרר את חייו. אלו 

בעצם צלילים שאינם קיימים, אך האדם שומע! הם 
חריקות, רחשים ועוד. הם  מתבטאים ב: צלצולים, שריקות,

יכולים להיות שקטים או רועשים, ממושכים או עם הפסקות, 
 בעיקר בלילה כאשר נמצאים לבד ואין שום רעשי רקע. 

 
גורמים אפשריים להתפתחות הטינטון יכולים להיות: בעיות 

במוח, באוזן התיכונה, חשיפה לרעשים חזקים, נזקים 
ות, לחצים בעמוד השדרה הצווארי ובמפרקי הלסת

ומתחים, תופעות לוואי של תרופות, תוצר של מחלות 
 אחרות...

 
 אז מה עושים?

 הימנעו מחשיפה לרעשים חזקים כבר בגיל צעיר!
 שימרו על צוואר וכתפיים משוחררים מעומס מיותר!

אם הטינטון מופיע ברגעי לחץ וחרדה פשוט נסו "לחמוק" 
 מהם, או פשוט להירגע!

 
 
 

 

נוספים כדוגמת: הקאות, כאבי ראש ופגיעות 
 נוירולוגיות, עדיף ללכת ולהיבדק כמה שיותר מהר.

 

 

 תמר
 חדראווי או חלבי? מג'הול או חיאני?

 העיקר שתכניסו תמר לפה! זה ממש לא משנה!
 למה?

כי הוא משאיר מאחוריו בהפרש ניכר, את כל פירות 
 ההדר, מבחינת כמות הסיבים התזונתיים שנמצאים בו!

הם אלו שיסייעו לכם בשמירה על תפקוד תקין של 
רות ובמניעת תהליכים מערכת העיכול, במניעת עצי

סרטניים במעי הגס. גם נוגדי החמצון שהתמר עשיר 
בהם )פוליפנולים( יכולים לסייע ביצירת סביבה נוגדת 

 חמצון במעי ובמניעת תהליכים סרטניים.
לתמר יש תכולת נתרן אפסית ומצד שני הוא עשיר 

במגנזיום ומכיל סידן. נתונים אלו חשובים לשמירה על 
 ינות.רמות לחץ דם תק

לתמר יש גם השפעה ברורה על זירוז הרחקת עודפי 
כולסטרול מתאי דופן העורק. תהליך הקשור בהאטה, 
בלימה ואפילו נסיגה )רגרסיה( של התפתחות טרשת 

 העורקים!
ואם כל זה לא מספיק לכם אז בואו נסתפק בעובדה 

פתרון יעיל לצורך שלכם  תמרים יתנו 3-4-הפשוטה ש
בטן הרעבה תדיר ל ארוכה, במתוק ותחושת שובע 

 …שלכם
 

 ...זכרו כלל זה

 תוציאו לכם את זה מהראש!
 אם אתם שואלים אותי? אומר שמסאז' הוא  מסאז' הוא לא רק פינוק! הוא הרבה יותר מזה!

 פול זה?ומה עושה טי עיסוי רפואי. -טיפול שנקרא טיפול לכל דבר!
 ובכן, עיסוי השרירים:

מותח את הגידים ומגדיל את טווח התנועה של  ,ומנקז ממנו טוקסינים )רעלים(מגביר את זרימת הדם בגוף 
 מביא לריכוז, , ברגלייםדליות ו ף ובכך מצמצם כאבי ראש, מיגרנותמשפר את זרימת הצ'י בגו ,המפרקים

 ומשפרים  כאבמעודד יצור הורמונים טובים כמו הסרטונין והאנדורפין המרגיעים  ,הקשבה ועירנות טובים יותר
 את מצב הרוח!

 לקבל מסאז' טוב פעם בחודש זה לא מותרות! זוהי חובתכם לבריאותכם! בקיצור,
 יותרים...מזה מה שימנע מכם בעתיד ריצות מיותרות לרופאים                                                          

 

 תזונה ותוספי מזון

 בדיקות רפואיות



 

  

   

 

   

  -או חפשו אותי ב   natiregev.com -לאתר שלי כנסו                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 אות""שמחה וברי

 בית טבע וקליניקה לרפואה משלימה!

 

 L.AC. HERBS -בניהולו של נתי רגב

 מטפל בדיקור סיני וצמחי מרפא. רפלקסולוג בכיר ומעסה רפואי

 

 דיקור סיני, רפלקסולוגיה, עיסוי רפואי, כוסות רוח, אבנים חמות, מוקסה, 

 ...ג'וק-תוספי מזון, מוצרי אלוורה, דיקור אוזן, סו

 

 -, מאמרים וידע מקצועי באתר שליאלפי טיפים

Natiregev.com 
 

 

 מקבל ב:

 ., יד בנימין21"בידיים טובות", האשל הוליסטי המרכז ה

 , ראשל"צ .15"מכבי טבעי" רוטשילד 

 
     

 

 שנה למדינה 70קליניקת "שמחה ובריאות" חוגגת 

 ואתם מרוויחים בענק!
 

כבר למעלה 
 !שנה 15-מ

ניסיון עם 

אלפי 
 מטופלים!!

 טייגר באלם:-משחה סינית
, עבור 1870-מקורה בתכשיר עתיק בעל מתכון סודי שפותח באופן מיוחד בבורמה ב

ל קין שרצה לטפ-צ'ו-הקיסרים הסיניים. את הנוסחה שלה רקח איש העשבים הסיני אוו
להאצת מחזור הדם ולטיפול נגד בחוליו בדרך המיטבית. אז הוא יצר תרכובת יעילה 

כאבים וקרא לה "טייגר באלם". זוהי תערובות ייחודית של שמנים אתריים ומרכיבים 
 פעילים כמו שמן ציפורן ומנטול.

 
 במה היא מטפלת?

  טייגר באלם מכיל מנטול, שיכול להקל על כאבים  –כאבי שרירים ומפרקים
 ודלקות קלות.

  ניתן למרוח מעט מאוד משחה על הרקות ועל המצח, או פשוט לשאוף  –כאבי ראש
 את הניחוח של המשחה.

  אף סתום רחו כמות קטנה מאוד של המשחה מתחת לנחיריים במקרה שלמ –צינון 

  טייגר עוזר לפתוח את תעלות האף ולהקל את הגודש הנגרםה –אלרגיות 
 .אלרגיות על ידי  

 -להזמנות
050-3711378 

בריא לקבלת טיפ יומי 
הודעה לי צאפ שלחו בווא

 050-3711378 -למספר
  

יעוץ אישי 
 חינם!

 ש"ח 35רק 



 "שמחה ובריאות"

 !בית טבע וקליניקה לרפואה משלימה

 L.AC. HERBS -בניהולו של נתי רגב

 מטפל בדיקור סיני וצמחי מרפא. רפלקסולוג בכיר ומעסה רפואי

 050-3711378 -להזמנות

 

  וד לחיות בריא?רוצים ללמ         מחפשים עוד מוצרים? 

  -פשו אותי בח               natiregev.com                כנסו לאתר שלי            

 

 

 

 

 

 

 

 
 משקה אלו ורה וחמוציות

 "חש 135 -מבצע

  
 בי פולן           

     ש"ח  80 -מבצע

 
 פרוביוטיקה

 "חש 155 -מבצע

 
               מלח הימלאיה   

 ש"ח 30 -מבצע

 
 Cויטמין 

 ש"ח 95 -מבצע

 
 סידן

 "חש 125 -מבצע

 
 חומץ תפוחים אורגני

 ש"ח 30 -מבצע

 
 B12ויטמין 

 ש"ח 80 -מבצע

 
 3אומגה 

 "חש 160 -מבצע

 
 חיזוקית לילדים

 ש"ח 75 -מבצע

 
 סבון אבוקדו

 ש"ח 30 -מבצע

 
 גד כאביםנ -משחת טייגר

 ש"ח 35 -מבצע



 "שמחה ובריאות"

 בית טבע וקליניקה לרפואה משלימה!

 L.AC. HERBS -בניהולו של נתי רגב

 מטפל בדיקור סיני וצמחי מרפא. רפלקסולוג בכיר ומעסה רפואי

 050-3711378 -הזמנותל

 

    
 אלוורה לשתייהג'ל 

 ש"ח 135 -מבצע

 
    

 זרעי צ'יה 

     ש"ח  35 -מבצע

 
 אצת בר כחולה ירוקה

 "חש 130 -מבצע

 
 מורינגה

 ש"ח 65 -מבצע

 
 משחת שיניים אלוורה

 ש"ח 39-מבצע

 
 שמן ציפורניים

 ש"ח 69 -מבצע

 
 כורכום עם ג'ינג'ר

 "חש 130 -מבצע

 
 

 לוורה למריחהג'ל א

 ש"ח 79 -מבצע

 
 שמן קוקוס

 ש"ח 39 -מבצע

 
 

 חמקרית

 ש"ח 49 -מיגרונית

 ש"ח  65 -כרית גדולה

 
 כמוסות מאקה

 ש"ח 60 -מבצע

 
 שפתון אלוורה

 ש"ח 19 -מבצע

 

 וצים ללמוד לחיות בריא? ר         מחפשים עוד מוצרים? 

  -ו אותי בחפש                natiregev.com -כנסו לאתר שלי

 


