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, עבודה, פקקים, ים'סנדוויצ, עם ילדים, 05עוד יום עמוס ביותר שהתחיל ב 

 ...בנק או סידורים אחרים הגיע לסופו, סופר

 

גמענו קפה כדי , מדי במהלך היוםנישנשנו יותר , נפלנו תשושים על הספה

 ...לא ממש שתינו מים ועל ארוחות מסודרות אין מה לדבר, לסתום את הרעב

 

שההשפעה  ,אחת הבעיות העיקריות עם רמות לחץ גבוהות היא העבודה

הסימפטומים המקדימים  .כמעט ואינה מקבלת מאיתנו תשומת לב, הראשונית

פחות אנרגיה מבדרך כלל  , יות זיכרוןקצת בע, יתבטאו בכמה קילוגרמים עודפים

זה הגיל ונבטל אותן  –אנו נאמר לעצמנו , ועל כל אלו, קצת פחות דחף מיניו

 .וכנראה שגם אנחנו, כי כולם מזדקנים, כלאחר יד

זה בעיקר הלחץ והשפעותיו אשר נותנים את אותותיהם , אך זה לא רק הגיל

 .כי זה רע לנו, נו עושיםלהפסיק לעשות את מה שא, ואומרים לנו לשים לב

 

( לבד או עם אחרים)להעביר את הזמן , לישון טוב, לאכול טוב, לכולנו מגיע לחיות בלי לחץ

, מעבירים חלק ניכר מהזמן בדאגה מתמדת רבים מאיתנו איכשהו, ובכל זאת; במצב רוח מרומם

 .בבית ובעבודה, התרוצצויות ובעיקר לחץ נפשי בלתי פוסק

 

תנודות ברמות , עייפות, עליה במשקל, הוא גורם ראשון במעלה לתחלואה, וניאו לחץ כר ,סטרס

 המערכתחולשת שרירים ותפקוד לקוי של , תשוקה לפחמימות, תיאבון מוגבר, הסוכר בדם

 .חיסוניתה

 ! לא עודאז 

 תוסיפואשר אם , רשימה קצרה ופשוטה של מזונות עם, זה מדריךלשם כך הכנתי במיוחד 

תתנו לו ולעצמכם , וףתרגיעו את הג, תפחיתו סטרס, תעשו לעצמכם רק טוב ,זונה היומיתלת

התזונה שלנו משפיעה ישירות על  .לתחילתו של שינוי איתןמזונות אלו יהוו בסיס ; ב לנשימהמר

 .מצב הרוח שלנו משפיע על מצב הלחץ אשר אנו חווים, הרוחמצב 

 

  עם רשימה זו להכיןהוספתי גם מה אפשר  –אל דאגה 
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 !אותם אנו כן רוצים , הנה כמה מזונות נפלאים

 

 

 מפחיתה את נישנוש המתוקים –בטטה 

המנקים את הגוף , בסיבים תזונתייםעשירה 

 .מיותר וכולסטרול מיצי מרה, מרעלים

, ן החשוב לראיהעתירה בבטא קארוט 

 .לגדילה ולהתפתחות ילדים, למערכת החיסון

 סוכרהשכן )!(  מזינה ומשביעה לאורך זמן

אין אז , משתחרר בה באיטיות אל מחזור הדם

  !נפילות סוכר וצורך לנשנש במהלך היום

ומפחיתה את הרצון שלנו  והיא מתוקה 

 !נסו ותראו – לאכול מתוק נוסף

 !יורד, הדחף לסוכרים, אוכלים בטטה

 

 ? איתהאז מה עושים 

 .אנטי פסטי –הכי פשוט וקל 

 !אבל, קחת קצת זמן בכדי לקלוף ולהכין את הכלהיא לו, זו מיני השקעה, אנטי פסטי

כך , אפשר להכין כמות ממש גדולה אשר תמתין לכם במקרר ותלווה אותך במהלך השבוע

 .פחות בעייתי ית לענייןשהכנת אוכל במהלך השבוע נעש

כאשר מגיעים גוועים הביתה וישר   -שר לאכול אותה קרה שאפ -בונוס נוסף לניפלאותה הוא  

 .ל מה שישנופלים ע
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 דקות  5כל מה שהגוף צריך בפחות מ  – שיבולת שועל

 

ם תזונתיים   עשירה בסיבי, גלוטןהיא נטולת  

 סידן , יש בה מגנזיום, (המונעים נפילות סוכר)

 .ואשלגן

, וכלי הדם בריאות הלבשומרת על ,  שיבולת 

 פי לבמפחיתה סיכון מחלות והתק

 & 

אף נמצא כי , במחקרים אשר נעשו על תאי סרטן 

 .נוגדות גידולים סרטנייםהיא 

 

 

 ? מה עושים איתה שיהיה ככה זריז

 :אופציות 9להלן , אבל לא חובה, אפשר דייסה, אז כן

 !קצת  הרי דייסה, מערבבים טוב טוב, מוסיפים מים רותחים –דייסה  .1

ללא בישול של )מערבבים עם יוגורט , לוקחים כמה כפות יפות של שיבולת שועל .9

 (כמו שהיא הישר מהמקרר, ולת קודם לכןהשיב

 אגוזי מלך או , פרי חתוך דק, י ברי או חמצויות'גוג: ל אפשר להוסיף"לשתי האופציות הנ

 .יה למי שרוצה'שקדים ואף זרעי צ

 מיםמספיק  לשתותלשם כך אבל יש !  מעודדת תנועתיות מעישיבולת שועל ! שימו לב 

 .היא עושה את הפעולה ההפוכה אז, כמובן שאם לא שותים מים; (ליטר ביום 1.5-9)

 שתו כוס מים ולכשתסיימו שתו עוד אחת , אז לפני שאוכלים

 ....ולמי שרגיל ליפול על כמה קרואסונים וצוחק עלי שאני בכלל מציעה שיבולת
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עם סילאן  גולמית או טחינה, אז דבש או סילאן ?לא אוהבים מייפל, תוסיפו מייפל ליוגורט

המייפל מתאים , זה הולך יותר טוב בתוך הדייסה עם המים – חלבהאשר יחד הופכים ל)

 .(כי אנשים שונים אוהבים דברים שונים, אבל תנסו גם וגם, לשתי הגרסאות

 ? אתם עדיין צוחקים עלי

 ? מוכנים לנסות בכל זאת

כבר עשיתם שינוי ?  עוגיות 3-5ל במקום חבילת עוגיות רק אולי תואכלו את השיבולת אב

 !אדיר

 

 פצצת אנרגיה צהובה , כן כן –בננה  

מגנזיום , (של חומצה פוליתנגזרת )עשירה בפולאט 

 .ואשלגן

אשר יחד עם , B5וויטמין  Cעןד נמצא בה ויטמין 

 .הלבשומרים על בריאות , הסיבים והאשלגן שבה

, שיבולתדומה לבטטה ולב, היא עמילנית ומתוקה

ואף מספקת תחושת  משפרת את מצב הרוחהיא 

 !קלה אופוריה

 

 

 

 ? אבל מה עושים איתה

 ?זוכרים את השיבולת שועל מלמעלה

אין כאן צורך להשקיע בחתיכות , פרי קל לתפעולהיא גם , מוסיפים אותה לדייסה או ליוגורט

 (.חתוך אותו כמו עגבנייה בסלט קצוץרצוי ל, אשר בכדי להוסיפו לדייסה)קטנות כמו אפרסק 

 .את הבננה פורסים לעיגולים בגודל הנוח לך ובזאת סיימת את הסיפור



 עדי כספי

 רפלקסולוגיה& צמחי מרפא , יעוץ תזונתי: טיפול בסטרס

050-9920-515 

.nr@gmail.comadicaspi 

 

 אנטיביוטיקה של הטבעה –שום 

החזקים אשר קיימים אחד ! נוגד חמצון חזקשום הוא 

 'אנטיביוטיקה צמחית'וכינויו ברפואת הצמחים הוא 

על אף שאינו חזק )נה מאנטיביוטיקה מערבית ובשו

 חיידקים אינם מפתחים כלפיו עמידותה( כמותה

 .(בשונה מאנטיביוטיקה)

עקב , חמצונית נגרמת עקב הזיהום אשר סביבנו העק

, סיגריות, חומרי הדברה על המזון, חומרים משמרים

כל אלו מספקים רדיקלים חופשיים , עשן ועוד, פיח

 .ועלולים להפוך אותם לסרטניים הפוגעים בתאי הגוף

 מפחית, נוסף מפחית לחץ דםהללו מן הגוף וב הרעליםאת  מנטרל כנוגד חמצון חזק, שום

 אנטי סרטני, נוגד פטריות ופרזיטים במערכת העיכול, מחלות לב, ('הרע') LDLמסוג  כולסטרול

 .אנטי אוקסידנט, וכמובן

 

 ! כותשים?  מה עושים עם שום

ואם לא ניסתם לבשל )לתרד מבושל , לסלט חצילים, לסלט קצוץ , לטונה, הומוסיפים לטחינ

, להוסיף את השום החי, וכשזה מוכן!  קצת תרד עם הרבה בצל מטוגן אז אני ממליצה בחום

 !( להוסיף ערבוב קל וזה מוכן

 !לכל תבשיל אשר עולה על דעתכם הוסיפו שום

כאשר אתם מנגבים שיני שום טריות  9ו אכל, בני משפחה סלחניים בעליוהאמיצים , לחזקים

 (.בדומה לבצל החי)טחינה / חומוס 
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 ! הלימון –כמובן ו

 ! 'מוסיף המון'שלא סתם אמרה עליו סבתא שהוא  

, שאנו אוכלים הרעליםוכל ) הכבדאת  מנקההוא   

אז הוא זקוק , ונוטלים כתרופות עוברים דרכו נושמים 

 .(לקרצוף יומי

 

 : ב ביותר עשיר, מיץ לימון

, Eויטמין , Aויטמין , (כולל פולאט) Bויטמיני , Cויטמין 

הוא יעיל . נוגדי חמצון   -אבץ וגם , אשלגן, מגנזיום

, שפעת, התקררות, (צפדינה) Cמחסור בויטמין , ניקוי הכבד, לטיפול ומניעה של אבנים בכליות

 .דלקתיות ומשפר תפקוד כלי הדם

 

 !!!!לימונדה? מה עושים עם הלימון

 

  -וגם  

 

הוא  –מוסיפים אותו לטחינה הגולמית 

כך שתחזיק , ומשמר אותהמשבח את טעמה 

 .זמן במקרר

אל תשכחו להוסיף את השום מהסעיף 

 !הקודם

 

 

 

 



 עדי כספי

 רפלקסולוגיה& צמחי מרפא , יעוץ תזונתי: טיפול בסטרס

050-9920-515 

.nr@gmail.comadicaspi 

 

 !כח למוח – אגוזי מלך

החיונית  3עשירים באומגה , אגוז מלך

, ריכוז &  זיכרוןכמו  המוח ודילתפק

ומעלה ( 'הרע')  LDLמפחיתה כולסטרול 

HDL ('הטוב') 

& 

 לבמחלות , בגוף דלקתמפחיתה מצבי 

  !לחץ דם ועוד, וכלי דם

 

 :נמצא באגוזים קסומים אלו עוד

החשובים למניעת )זיקסנטין & לוטאין , Aויטמין , חומצה פולית, ברזל, אבץ, אשלגן, סידן , חלבון

 (בגיל מאוחר והתעוורותניוון מוקלורי 

 

 ? אגוזי המלך עםומה עושים 

סוגרת , אכילת שיבולת שועל, כפי ששמת לב, למעשה! )גם אותם אפשר להוסיף לשיבולת שועל

 ( כאן פינה 

לשאת  נוח; באמצע יום העבודה נישנושאגוזי מלך הם אף פתרון נוח וקל לארוחת ביניים או 

במקום אותם בשקית בתיק ולמעשה אפשר פשוט להשאיר שקית עם אגוזי מלך במקרר בעבודה 

 .ת כל יום שקית חדשה מהביתלקח

 (.לא לשמור באזור חם כדי שלא יהרסו)

 

 ! הול'הם הולכים יופי טופי עם תמר מג

 (או כל תמר אחר האמת)
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 ! מים –אחרונים חביבים 

מים למעשה אמורים לקבל את המקום 

אך לו הייתי פותחת איתם נראה , הראשון

כי כולם יודעים ... לי שהייתם מתבאסים

 ! תות מיםשצריך לש

 ? ישמיםיאבל כמה באמת מ

ליטר  9-בימות הקיץ החמים יש לשתות כ 

 (ליטר ביום 1.5ובימות החורף )מים ביום 

 

 ? איך שותים את כל המים האלו 

 ...הלימונים מחכים...אפשר להכין את הלימונדה מלמעלה .א

מים ואז יש ( ונענע)מלפפונים ם עם תותים או מים עם נענע או מי אפשר להכין מי .ב

 .יזרום עם שתייתם, כך שגם מי שלא ממש אוהב לשתות מים, בטעמים

ואחת לשעה הנייד שלך , היא חינמית, 'Water Your Body'אפשר להוריד את אפליקציית  .ג

 ! להזכירך שהגיעה השעה לשתות, יפכפך לו מים מעדנות

אפשר לשים על השולחן בקבוק מים גדול  .ד

ות לשת –וכל פעם שהעיניים נתקלות בו 

 (. גם אם לא מתחשק)כמה שלוקים 

אפשר לשים על השולחן בקבוק מים גדול   .ה

וכל פעם שמתחשק לנשנש לשתות מים עד 

 .שאין מקום בבטן
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 ? ועל סטרס בכלל על המזונות הללולך אז למה חשוב לי לספר 

 ;עברתי בעצמי, ינוי שאני מאחלת לךכי את אותו הש

 

, מימיי ,(שורש) ולא בישלתי או אפיתי בטטה( זה דגן)על לא ידעתי מה זה שיבולת שוכי גם אני 

 .מדיזה נראה היה לי כטרחה גדולה 

 

ההבנה ששינוי , הרצון להפוך למי שאני רוצה להיות, עם כל הניסיון אשר רכשתי בדרך לשינוי

 .הייחודית הזו התוכניתבניתי את , הוא תהליך הדרגתי

 

; האורך מספר חודשיםור כל מטופל בפני עצמו ואשר מותאם עב ,מובנה תהליךהתוכנית הינה 

גורמים עליהם יש לעבוד צעד בודקים מה הם ה, אנו נפגשים אחת לשלושה שבועות םבמהלכ

לשבור את התבנית ולהפסיק לעשות , חסמים המונעים מאיתנו להצליחאחר צעד ומה הם ה

דברים אחרים ממה שוב ושוב את אותם הדברים אשר נותנים לי תוצאות לא מספקות ולעשות 

 .שעשיתי עד היום

 

רק מעצם , בלי סיבה מיוחדת, סתם ככה, אני מאמינה כי לכולנו מגיע יותר מהחיים, בנימה אישית מאד

להביא את כל הפוטנציאל הגלום בנו לכדי , להגשים את עצמנו, מגיע לנו לקבל הרבה יותר –היותנו 

 .נו ראויים לחיותמימוש ולחיות בדיוק כפי שאנו רוצים ומאמינים שא

 .אני מזמינה אותך ליצור קשר ולהכיר אותי ואת דרכי קצת יותר טוב בדרכך לשינוי שלך
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