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ותלומדים לחיות   לומדים לחי
 בריא!בריא!  

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

 
 "ט   ע" התשלך לך" שבת פרשת

 

 ית יב,א()בראש"ויאמר ה' אל אברם לך לך..."         

 

שהדרך גורמת לשלושה  "לפיאמנם הדרך גורמת לשלושה דברים כדברי רש"י במקום: 

דברים: ממעטת פריה ורביה, וממעטת את הממון, וממעטת את השם, לכך הוזקק 

ברם, האמור הוא  לשלש ברכות הללו שהבטיחו על הבנים, ועל הממון, ועל השם".

מסע ממקום למקום על פני ימים ושבועות ארוכים. לא כן היא ההליכה -לגבי הליכה

יום. אותה הליכה שנחשבת לפעילות הבסיסית ביותר, -וםהרגילה, אותה אנו מכירים מהי

ריאה, -המתאימה והנוחה מכולן, המפעילה את כל הגוף. זו שמשפרת סיבולת לב

 משפרת את זרימת הדם ומייעלת עשרות תהליכים אחרים בגוף.

 

 מחקרים שפורסמו בכתבי עת נחשבים בעולם מוכיחים ש:

סרטן המעי הגס וסרטן הערמונית, וכפי ההליכה משפיעה לטובה על חולי סרטן שד,  .1

 הנראה גם על חולים בסוגי סרטן אחרים.

ק"מ הצליחו  20-דקות בשבוע וגמאו מרחק של כ 200-125אנשים שהלכו במשך . 2

לשפר את הכושר האירובי שלהם ולמנוע מחלות לב יותר מאשר אנשים שביצעו פעילות 

ת החמצן שלהם והתעייפו פחות מאומצת במשך זמן דומה. כל הנבדקים שיפרו את צריכ

 בהשוואה לנתוני הפתיחה שלהם לפני המחקר. 

 הליכה מפחיתה משמעותית את הסיכון להתקפי לב אצל נשים.  . 3

 הליכה מהירה יעילה כמו ריצה בהפחתת הסיכון להתקף לב ולשבץ מוחי.  . 4

דקות ביממה, לפחות חמש פעמים בשבוע, החזירה את גמישות עורקי  40הליכה של . 5

צוואר אצל נשים בגיל המעבר לאותה גמישות שהיתה לפני הפסקת הווסת. הגמישות ה

הזאת חשובה במיוחד, שכן היצרות עורקי הצוואר נחשבת לגורם משמעותי לסיכון 

 ללקות בשבץ מוחי.

בסיכון ללקות ביתר לחץ דם. 12%-דקות ביום הביאה לירידה של כ 20-11הליכה של . 6

 . 30%די יום הפחיתה את הסיכון בשיעור של דקות או יותר מ 21הליכה בת 

בדם, שמהווה גורם סיכון  LDLהליכה מפחיתה אף את רמות הכולסטרול הרע . 7

 משמעותי להתקף לב ולשבץ מוחי!

 2פעילות גופנית מתונה, דוגמת הליכה, מפחיתה את הסיכון ללקות בסוכרת מסוג . 8

 .50%של עד ובהתפתחות פוליפים וגידולים ממאירים במעי הגס בשיעור 

הליכה מפחיתה את הסיכון למחלות דמנטיות, דוגמת אלצהיימר. משפרת את . 9

 תסמיני גיל המעבר ומסייעת להיגמל מעישון.

דקות, שלוש פעמים בשבוע, יעילה באופן זהה לתרופות  30הליכה מהירה של . 10

 לטיפול בדיכאון באנשים בגיל העמידה ומעלה.

 

 !שבת שלום והליכה נעימה                                       

 

 

יש בה?  מהו סוד

 בהליכה?

לא רק במובנה הגשמי 

כפעולה פיזית, אלא גם 

במובנה הרוחני, 

כהתקדמות ושאיפה 

למצב טוב יותר. בריא 

 יותר!

 

 -השם אומר לאברהם

"לך לך מארצך 

וממולדתך ומבית אביך 

… אל הארץ אשר אראך

 וילך אברם"

 

עצם ההליכה ממקום 

למקום. יצירת תנועה. 

דינמיות. אי דריכה 

מאפשרת לדם במקום. 

ולצ'י לזרום ולהגיע לכל 

המקומות בגוף. 

האיברים הפנימים 

מקבלים חמצן. הראש 

עובד כמו שצריך והגוף 

 נמצא במיטבו!

 

עצם ההליכה לארץ 

ישראל, ליעד מסוים 

אותו קבעתם לעצמכם. 

תוך כדי יציאה מהרגלים 

לא בריאים אותם 

סיגלתם לעצמכם כל 

השנים, מאפשרת לכם 

יים להתחיל מחדש, ח

בריאים ומאושרים. 

הראש עובד כמו שצריך 

 והנפש נמצאת במיטבה!

 טיפ מהפרשה תורה ורפואה משלימה
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 לומדים לחיות בריא!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סוכרבדיקת 

-קפץ מספר חולי הסוכרת בעולם מ 1980מאז שנת 

מיליון איש, רובם במדינות  422 -מיליון ל 108

מתפתחות. העלייה הדרמטית נובעת מהשמנת יתר. 

 כך הכריז השבוע ארגון הבריאות העולמי.

 

לכן, אם יש במשפחתכם הקרובה חולי סוכרת או 

ה להשמנה, עודף עם נטיי 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:

 תקין -מ"ג/ד"ל 70-100בין      

 טרום סוכרת  -מ"ג/ד"ל  125-ל 100בין      

 סוכרת -מ"ג/ד"ל 126מעל      

 

 

 אין לראות בעלון זה משום המלצה רפואית כלשהי

 

  

  

 בדיקות רפואיות

  

      
     

 

  
 

 לעולם אל תאכלו אכילה גסה. 

 היא יכולה להרוג אתכם!

 כן. תפסיקו לאכול כמו בהמות. 

 לאוכל אין רגליים. הוא לא יברח לשום מקום.

ר ולהלעיט את גם אף אחד לא רודף אחריכם. אז תפסיקו למה

אם האוכל בריא וטבעי, ללא סוכר,  גם עצמכם כמו מטורפים!

זה הרי לא מעניין את הקיבה, כל זמן שאתם … מקמח מלא

"רוב החולאים  -אוכלים אותו מהר ובלהט! כבר כתב הרמב"ם

הבאים על האדם, אינן אלא מפני מאכלים רעים, או מפני 

לים אכילה גסה, אפילו ממאכ שהוא ממלא בטנו ואוכל

 ."טובים

. תלעסו עוד כמה לעיסות לפני תנשמו אז תאכלו בנחת.

אין לאן לרוץ. אם תרגישו טעם "אחר" באוכל...(, שתבלעו )פת

בשביל מה למהר ולהגיע מוקדם מדי אל  גם אין לאן לברוח.

 המקום שאליו כולם מגיעים בסוף?

 -כלו בנחת ותמיד תזכרו את דברי הרמב"םא

"אכילה גסה לגוף כל אדם כמו סם המוות, והיא עיקר לכל 

 ".חולאים

 מיקוד ראיהבדיקת           

 סובלים מכאבי ראש? 

 קושי בקריאה?

דילוג על מילים? קפיצה בין שורות? חוסר 

ריכוז? קושי במעבר מעצמים רחוקים לעצמים 

 בכתיבה?   קרובים? קשיים

 

 .אולי אתם צריכים לעשות בדיקת מיקוד ראיה

 

בבדיקה זו בודקים פזילות שונות, גמישות 

במעבר מעצמים רחוקים לעצמים קרובים,  

תנועות עיניים, כניסה והתמקדות של שתי 

 העיניים אל עצם קרוב, עומק שדה ועוד.

לפעמים, זה לא הקשב והריכוז או הפרעת 

פעמים זו רק בדיקת למידה כזו או אחרת. ל

 מיקוד ראיה שצריך לעשות.

 

לי עיניים ניתן להתגבר על בעיה זו על ידי תרגי

 .פשוטים בהנחיית אורטופיסטית

 בהצלחה...

 דליות

 למה זה קורה?

כח המשיכה מקשה על הדם לחזור מהוורידים הנמצאים בפלג גוף  כי

 תחתון הישר אל הלב!

 אז איך הוא בכל זאת זה מצליח?

משום שכיווץ שרירי הרגליים שלכם משמשים כמשאבה ובעזרת 

שסתומים חד כיווניים הנמצאים בוורידים, הדם מצליח לזרום במעלה 

גיל הורידים מאבדים הגוף אל עבר הלב בלי לזלוג לאחור. עם ה

הדם  ורם לשסתומים לעבוד "על ריק"... מחוזקם וגמישותם, מה שג

 פשוט נשאר בוורידים למטה ויוצר דליות.

אז אם אתם עומדים הרבה, בעלי משקל, מבוגרים או נשים )עניין של 

 כדאי שתקפידו על הדברים הבאים:…( הורמונים

 !מעמידה ממושכת המנעו -

 זה יעזור לדם לחזור אל הלביים מתי שמתאפשר. רגל שכבו והרימו -

לכו המון. כיווץ השרירים ברגל ילחץ על הורידים שילחצו על הדם  -

 לחזור אל הלב.

 קיווי
 זהו. קניתי אותו!

 הרי לא יתכן שקיווי בינוני שמספק:

היומית המומלצת  Cממנת הויטמין  100%-כ

 למבוגרים.

 היומית המומלצת. Kממנת הויטמין  30%-כ

 היומית המומלצת. Eממנת הויטמין  10%-כ

 ממנת הסיבים התזונתיים היומית המומלצת. 10%-כ

 לא יהיה אצלי במטבח!

יר שלו מופקע אבל לפי החישוב הנ"ל אז נכון שהמח

הוא פשוט מולטי ויטמין הישר מאמא אדמה. אז למה 

 שאקנה ויטמינים סינטטיים הישר מהסופר פארם? 

 

ואם כל זה לא מספיק אז מחקרים בבני אדם מצאו 

מפני נזקי  DNA-שצריכת קיווי יכולה לתרום להגנת ה

חמצון שעלולים להוביל להתפתחות סרטן ומפני 

 רים מסרטנים עצמם הנמצאים בסביבתנו.חומ

 

 ...זכרו כלל זה

 גואשה

  ת'אמת, לא חשבתי שכן...אז תדעו שיש כזה דבר וקוראים לו גואשה.  עשיתם פעם מסאז' עם קרן של שור?

 גואשה  היא שיטת טיפול ברפואה הסינית שמטרתה  סילוק רעלים מהגוף! -שה = רעלנים. ובקיצור גואה = לגרד.

עי לסלק רעלנים שחודרים  דרך העור ומצטברים בשכבות התחתונות. רעלנים אלו יכולים לגרום למגוון עודד את הגוף באופן טבל

בעבר טיפול זה נעשה באמצעות  אבנים אך במהלך השנים עברו לשימוש בעצמות או קרן של שור  רחב של מחלות ומחושים.

 שהושחזו ושמשו לסילוק הפסולת רעילה.

את האזור הבעייתי, מורחים עליו שמן ומתחילים לשפשף בתנועות מהירות על פני העור עד  ראשית, מאתרים איך זה מתבצע?

את הגואשה בהחלט ניתן לשלב במסאז' ובעזרתה  לקבלת גוון אדמדם.  גוון זה מעיד על הצלחת הטיפול וסילוק רעלנים שהצטברו.

 כלל, לתרום להרגשה טובה ורעננה...אפשר לשחרר שרירים תפוסים, סטגנציה של דם, רוח קרה הכלואה בגוף, וב

 תזונה ותוספי מזון

 בדיקות רפואיות
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  -או חפשו אותי ב   natiregev.com -ליכנסו לאתר ש                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 "שמחה ובריאות"

 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

 

 -אלפי טיפים, מאמרים וידע מקצועי באתר שלי

Natiregev.com 
 

 

 מקבל ב:

 ., יד בנימין21"בידיים טובות", האשל המרכז ההוליסטי 

 , ראשל"צ .15"מכבי טבעי" רוטשילד 

 
     

  קליניקת "שמחה ובריאות" המוצר השבועי של 
 

בר למעלה כ

 !שנה 15-מ

ניסיון עם 

אלפי 
 מטופלים!!

 וראוור קידספ

פוראור קידס הינו אמצעי משעשע וטעים שיעזור לספק לכם ולילדיכם את 

החומרים המזינים להם אתם זקוקים. טבליות מולטי ויטמינים טעימות ללעיסה, 

תספקנה לילדים את הויטמינים החיוניים, המינרלים והחומרים המזינים מן 

יאנטים(, אשר עלולים להיות חסרים בגופם. בנוסחה מיוחדת הצומח )פיטונוטר

זו אין סוכר, אספרטיים )ממתיק מלאכותי(, צבעים מלאכותיים או חומרים 

משמרים. ילדיכם יאהבו את הטעם ואתם תאהבו את השקט הנפשי. טבליות 

אלו מיועדות גם לכם המבוגרים, והן מספקות את הבסיס התזונתי שלו אתם 

 .טבליות 120 מכילכל אחד מאיתנו הוא קצת ילד! זקוקים, כי 

 

 -להזמנות
050-3711378 

בריא לקבלת טיפ יומי 
הודעה לי בוואצאפ שלחו 

 050-3711378 -למספר
  

יעוץ אישי 
 חינם!

 ש"ח 77  קר



 

 "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

 

  רוצים ללמוד לחיות בריא?         מחפשים עוד מוצרים? 

  -חפשו אותי ב               natiregev.com                כנסו לאתר שלי            

 

 

 

 

 

 

 

 
 וחמוציותמשקה אלו ורה 

 ש"ח 135 -מבצע

  
 בי פולן           

     ש"ח  80 -מבצע

 
 פרוביוטיקה

 ש"ח 155 -מבצע

 
               מלח הימלאיה   

 ש"ח 30 -מבצע

 
 Cויטמין 

 ש"ח 95 -מבצע

 
 סידן

 ש"ח 125 -מבצע

 
 חומץ תפוחים אורגני

 ש"ח 30 -מבצע

 
 B12ויטמין 

 ש"ח 80 -מבצע

 
 3אומגה 

 ש"ח 160 -מבצע

 
 חיזוקית לילדים

 ש"ח 75 -מבצע

 
 סבון אבוקדו

 ש"ח 30 -מבצע

 
 נגד כאבים -משחת טייגר

 ש"ח 35 -מבצע



 בריאות""שמחה ו

 בית טבע וקליניקה לרפואה משלימה!

 L.AC. HERBS -בניהולו של נתי רגב

 מטפל בדיקור סיני וצמחי מרפא. רפלקסולוג בכיר ומעסה רפואי

 050-3711378 -להזמנות

 

    
 אלוורה לשתייהג'ל 

 ש"ח 135 -מבצע

 
    

 זרעי צ'יה 

     ש"ח  35 -מבצע

 
 אצת בר כחולה ירוקה

 ש"ח 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

 ש"ח 130 -מבצע

 
 

 ג'ל אלוורה למריחה

 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

 

 רוצים ללמוד לחיות בריא?          מחפשים עוד מוצרים? 

  -חפשו אותי ב                natiregev.com -כנסו לאתר שלי

 


