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שלום חברים לדרך 
ניקוי הגוף שעברתם היה צעד ראשון בלקיחת אחריות על חייכם ובריאותכם.

כעת עומדת בפניכם  הזדמנות יוצאת דופן לשנות ולהחיות את אורח החיים שלכם. זוהי

הזדמנות לבחור מחדש ולהטמיע בחייכם אורחות חיים, אשר יאפשרו לכם לקחת את הבריאות 

הקורנת, האנרגיה המתחדשת והחיבור שלכם לחיים עצמם, לשלב הבא.

אי אפשר להפריז בחשיבות הבחירה שלכם לחיות חיים בריאים. בחירה בחיים של כבוד לגוף 

ולטבע, חיים עם מודעות לעצמנו ולסובב אותנו. זוהי בחירה בכל אותם הדברים אשר מזינים 

ומרוממים את גופנו ונפשנו והיפרדות מכל אלו אשר אינם עומדים עוד בסטנדרט הזה. 

בעוד צום המיצים היה שינוי מכונן ודרסטי בו בצענו מעין “ריסטרט” או אתחול מחדש לגופנו, 

הצעד הבא או אפילו הצעדים הבאים, קטנים יותר, אך לא פחות משמעותיים. הם מבוססים 

על השרשת השינוי באורח חייכם באופן עקבי והפיכתו לנוכח בחיי היום יום.

זוהי דרך חיים חדשה המורכבת מעשרות בחירות קטנות מידי יום והיא מסע מרתק של יצירתיות, 

גילוי, שמחה ונתינה מבורכת לעצמכם. 

מהי מהות השינוי הטמון בכל אותם צעדים? בראש ובראשונה זהו מעבר לרובד עמוק יותר של 

תשומת הלב, רגישות ויכולת לייצר איזונים בחיי היום יום שלנו, אשר ישמרו אותנו בדרך שבחרנו. 

ומגיבים  לנו  נותן  והאותות שגופנו  לסימנים  עירנות  אנו מפתחים  ופתוח,  נקי  גופנו  כאשר 

באופן מיידי, ע”י איזונים עדינים הנוצרים מהמודעות שפיתחתנו. חופשיים מהתמכרויות

והרגלים מגונים, הבחירה היא בידכם. אף אחד לא יודע טוב יותר מכם מה טוב עבורכם. בהקשבה, 

מודעות ורגישות, לימדו כעת להכיר מחדש את עצמכם ואת גופכם וחושו בעצמכם מהו סוג התמיכה 

לה אתם זקוקים במצבים שונים.

בספרון זה ריכזתי עבורכם מספר טיפים אשר יכולים לשמש לכם כעוגנים לדרך החיים

הבריאה. תוכלו להטמיע אותם בחייכם ולחזור אליהם בכל פעם שאתם מרגישים שיצאתם 

מאיזון.

 
באהבה,
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התחילו את היום בחצי ליטר מים בטמפרטורת החדר. אפשר להוסיף חצי לימון סחוט.
המים הם אלמנט חיים משמעותי מאוד. יש להם תפקיד חשוב בחילוף החומרים בזרימת 

החמצן לגוף, הרגעת המיינד והרגש. למים יכולת ריפוי מופלאה שתמיד עובדת.

פעמים רבות אנו פונים לאכול מתוך תחושה אותה אנו מפרשים כרעב, כאשר הסיבה 
האמיתית לתחושתנו היא התייבשות של הגוף.

עשו לכם להרגל לקחת אתכם בקבוק מים לכל מקום. סגלו הרגלי שתיה קבועים 
- כשקמים בבוקר, כשחוזרים הביתה מהעבודה, כשמתישבים לעבוד ליד המחשב, 

כשיושבים לנוח…  
השתדלו להכניס לגופכם  מים איכותיים - מים מינרלים, או מסוננים.

שתו הרבה מים01

כאשר אנו אוכלים מזון חי אנו מכניסים לגופנו מזון בצורתו הקרובה ביותר לטבע.
כוח החיים, האנרגיה, הערכים התזונתיים ורמת ההזנה במזונות אלו הינה הגבוהה 

ביותר. 

מזונות חיים מעניקים לגופנו אנזימים חשובים אשר אין ביכולתנו לקבל מאף מקור 
מזון אחר.  אנזימים אלו הם הקטילזטורים לחיים המתרחשים בתוך גופנו. 

הקפידו לשלב סלטים, זרעים ואגוזים וירקות כבושים בכל ארוחה. לאורך היום שלבו 
פירות וסופרפודס כחלק מהתזונה היומית.

02)Raw Food( שלבו בתזונתכם מזון חי
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של  שילוב  בטבע.  שקיימים  ביותר  והפראיים  העשירים  המזונות  הינם  פודס  סופר 

סופרפוד בתפריט היומי מאפשר הזנה עמוקה של ויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו, 

חומצות שומן חיוניות ואנזימים.

סופרפודס מתעכלים ונספגים בגופנו כמזון שלם )בשונה מויטמינים ומינרלים בודדים 

בטבליות(. הסנרגיזם והפיטוכימיכלים הנמצאים במזונות השלמים, מאפשרים לגופנו 

ליעל את ההזנה ממזונות אלו בצורה הטובה ביותר. 

ההזנה העמוקה שהסופרפוד מעניקים לנו, יוצרים לאורך זמן תהליך ריפוי עמוק

ומשמעותי בגופנו. עוד על הסופרפודס קראו כאן.

הכניסו לחייכם סופרפוד03

אצמחי המראפ הם מתנות הרפואה של הטבע. אני ממליצה מאוד להשתמש ברר
פואת הצמחים באופן יומיומי. אני עושה זאת בכל מצב בו אני חשה כי גופי יוצא מאיזון 

ואף במקרים בהם נדרש לטפל בסימפטומים משמעותיים יותר. 

ושמנים(,  קרמים  תמציות,  )חליטות,  שונות  בצורות  טובים  צמחים  לביתכם  הכניסו 

לעזרה ראשונה, הרגעה וטיפול בבעיות חוזרות. צמחים הם דרך נפלאה לשמור את 

הקשר עם הריפוי בצורתו העדינה והטבעית. בדקו אילו צמחים נכונים לכם בקריאה 

באיטנרנט או ע”י הרבליסט מקצועי ושלבו אותם בדרכים שונות ביומיום. תופתעו

בו  ריפוי עמוק, התומך ברבדים רבים  זהו   - לגלות את עוצמת הריפוי של הצמחים 

זמנית ומהווה תחליף אמיתי לתרופות תעשייתיות וקוסמטיקה כימית.

השתמשו בצמחי מרפא04

http://www.umina.co.il/healthylife/superfoods-superherbs/
http://www.umina.co.il/product-category/market/uminas-superfoods-superherbs-blends/
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הגוף  גופנית,  בפעילות  שלכם.  השבועית  לשגרה  הגופנית  הפעילות  את  הכניסו 

מנקה רעלים באמצעות הזעה ומפתח רמת גמישות וכושר פיזי.

פעילות גופנית יכולה להיות כל סוג של תנועה שמרגישה לכם מהנה ומחברת: יוגה, 

הליכות, שחיה, אופניים, ריקוד , אירובי, ריצה, טניס, כדורגל, כדורסל, טאי צ’י, אומנויות 

לחימה ועוד. 

אם אתם מתקשים לצאת לפעילות באופן עצמאי, נסו להתחבר לקבוצה, לחוג או 

כושר  קושי בלפתח  חווים  אנו  רבות  גופכם, פעמים  היו סבלניים עם  אישי.  למאמן 

ומתייאשים. כאשר תעברו את המחסום הזה, תהפוך הפעילות למזינה ומהנה ולא 

תבינו איך אפשר בלעדיה.

הקפידו על פעילות גופנית05

היצירתיות הינה אלמנט מהותי בחיינו וחשוב מאוד לתת לו מקום ומרחב. כאשר אנו 

לנסות  מעזים  ללב.  לתמימות,  אנו מתחברים  בחיינו,  היצירתיות  ערוץ  את  פותחים 

דברים חדשים, מסכימים שלא לדעת אלא להרגיש. כשאנו יוצרים משהו, כל דבר, בלי 

שלימדו אותנו והדריכו אותנו, אנו מתוודעים לחיבור עמוק ולחוכמה הפנימית ומפתחים 

אותה. אינכם צריכים להיות אומנים בכדי להיות מוזנים מיצרתיות.

היצירתיות מחברת אותנו לחדוות העשיה והיא יכולה להתבטא באופנים שונים - בישול 

יצירתי, כתיבה, ריקוד, עבודה בגינה ועוד. ברגע שאנו פותחים את הערוץ הזה, גידול 

ילדים ואפילו עבודה משרדית, יכולים להפוך לביטוי של יצירתיות.

פתחו את היצירתיות שבכם06
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דרך  מעבר  באמצעות  לעיתים  ולהתפתח,  לגדול  אותנו  יאתגר  תמיד  החיים  מסע  

מקומות קשים וכואבים. 

כולנו צריכים לעיתים תמיכה, יד מכוונת שתתמוך בהרפיית המתח שהצטבר ותסייע 

לטפל בגוף ובנפש ממשקעים וטראומות עבר הנחשפות לפנינו. פשוט להניח את 

הראש ולקבל אהבה… כאשר אנו מזהים את הצורך בעזרה ומסכימים לקבל אותה, 

אנו הופכים את הקושי לריפוי ואפשרות של קפיצת מדרגה בתהליך הגדילה שלנו. 

ישנם הרבה מטפלים מומחים בתחומם שעושים עבודה נפלאה - באמצעות שיחות, 

טיפולי מגע, רפואה סינית, עבודה אנרגטית, תקשורים, אסטרולוגיה ועוד - הסכימו 

להתנסות, ולהעניק לעצמכם את התמיכה לה אתם זקוקים.

טיפולים הוליסטים07

כוחה של המדיטציה הוא אדיר. היא מאזנת אותנו ויוצרת שקט פנימי. תרגול מדיטציה 

בחיי היומיום יכול לחולל פלאים בחייכם, באופן בו אתם תופסים ומתנהלים בעולם. 

המדיטציה היא הדרך הטובה ביותר ליצר נוכחות ו”לתפוס מרחק”, כלומר - לא להזדהות 

לחלוטין ולהאבד בזרם התרחשויות החיים. המרחק הזה מאפשר לנו לראות תמיד תמונה 

גדולה ורחבה יותר, הוא מאפשר לנו להרפות מהאגו ולהרגיש שיש בחיים הכוונות ודיוקים 

שלא תמיד אנו מבינים.

שבו יום יום כמה דקות בשקט, ללא תנועה. פשוט התבוננו במחשבות ותנשמו. גם 

תרגול של 5-15 דקות ישפיע ויאזן אתכם.

מדיטציה08
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גורם מספר אחד לתחלואה האנושית ולהרס המצטבר של כדור הארץ, הוא ההתרחקות 

מהטבע. בהדרגה, לאורך הדורות, סיגלנו לעצמנו תפיסות מחשבה וקודים התנהגותיים 
אשר אינם בקו אחד עם חוקי הטבע הפשוטים - נסגרנו בבתי בטון עם מזגנים, התחלנו 

לאכול מזון מתועש ולא טבעי ובכל מצב של מחלה אנו מטפלים בתרופות כימיות

המחלישות את גופנו.

הריפוי שלנו ושל הפלנטה יתחיל כאשר נדע ליצור את החיבורים חזרה אל הטבע. 

נסכים לסמוך ולהזכר מחדש בחוקי הטבע הפשוטים. כל זאת יקרה מעצמו אם פשוט 

ובמקורות  לכו לטבול במעיינות  לחיינו את הטבע בחזרה. שבו על האדמה,  נכניס 

מים, שנו מתחת לעץ, אכלו מזון טבעי, תבהו בירח ותגדלו גינת ירקות בבית.

חיבור לטבע09

הכרת תודה היא הדרך המופלאה לריפוי וחיבור לחיים. כאשר אנו מכירים תודה והערכה 

אמיתית לגופנו, למשפחתינו, לטבע, לכל מה שיש וגם לכל מה שאין לנו בחיים, נפתח 

בפנינו שער רחב לחיים בשביעות רצון.

חיים בשביעות רצון הם חיים של אנשים עשירים ומאושרים. כאשר אנו נמצאים בהכרת 

תודה, אנו מתחילים להבין את המשמעות האמיתית של חיינו. אנו מרגישים את הזכות 

לחיות ועד כמה אין זה מובן מאליו. מצב זה מאפשר ומחזק אותנו לחיות בטוטליות את 

חיינו, לא לוותר לאתגרים ולהסכים לחלוק את היכולות שלנו עם העולם.

צרו לכם “מחברת תודות”. כתבו בה את הדברים  עליהם אתם מודים.

הכרת תודה10

http://www.umina.co.il/2014/08/nature-wisdom/

