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  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

  אַהָּמלֵ  תָהֲעוֹונֹוֵסֶפר ִּתּקּונֵי 
  ִלגְָבִרים ּוְלנִָׁשים

  
  2ק ֵחלֶ 

  
  
  

ִרי'ן ִאְרּגוּ ת הֹוָצאַ    'םעֹולָ ת ּבְ
0795688192  

  , הִראׁשֹונָ ה ַמֲהדּורָ 
  א"התשפ, באָ  חֶֹדשׁ 
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  ָאֶרץי הָ ְּבַרֲחבֵ ' םעֹולָ ת ְּבִרי' ירֵ פְ ֲהָפַצת ּסִ ת נְקּודֹו
  

  :תַאְרִציה ֲהָפצָ 
 0528683559 ,0527661162 ,0533102912  

  
 :תל אביב 0583272070 0544868812, 0526062609 :אשדוד

, 0547607118, 0503091030 יד אליהו 0508743073, 0527661162
 0583293332 תל כביר 0545905952, 0526926662 כפר שלם

 :בני ברק 0543052028 0523235040 :רמת גן 0548451505 דיזינגוף
 0527609576 :ירושלים 0533100643 0527698522, 0504119180
, 0533147431 ,0527119090 :חולון 0527631455 0527130050
 0526736537 0538267213, 0508510663 :נתניה 0533104927

 0528760777: אזור חדרה 0548488644, 0526501123 :חדרה
 :חיפה 0534300904, 0527334140, 0508571125 :םיגבעתי

 0524594899 :ערד 0506311559: חיפה והקריות 0526764048
 0525933847 0524701719 :תקוה פתח 0543289731 :שומרון

 0543454026 :ת שלוםיקר 0548432037 0522997740 :ראשון לציון
: קרית מלאכי 0527130674: קרית ספר 0504124998: קרית אתא

: בת ים 0528624262: אלעד 0583293332 :ודהאור יה 0584885053
בית שאן , בקעת הירדן 0504264451, 0583274164, 0583229308

אור  0524424708: עפולה 0509036663, 0533343548: והסביבה
: כפר סבא 0527108794 0527132451: אשקלון 0539740727: עקיבא

: טבריה 0502047486: צפת 0527132183: יפו 0548463014
: בית שמש 0534124457 ,0525837978: באר שבע 0534167708
: בית דגן, 0508552643: הרצליה 0556772201, 0548444288
0528728045  
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   0526501123, 0523777290: רוסית: ברית עולם בשפות שונות

  0523145665: ספרדית, 0527661162: אנגלית
Brit Olam in: Russian:  0523777290 ,0526501123  
English: 00-972527661162, 00-972-503457777, New-york: 
+19174458900, +19179351230  
Spanish: 00-972-523145665 

  
 0523145665: שאלות בנוגע לענייני תיקוני עוונות ניתן לפנות ל ,

0527661162  
  
  0524701719, 0527661162: לפעילויות הארגוןתרומה 
  התיקוניםלקבלת ספרי:britolam100@gmail.com  
 י “או ע\ו בהודעה‘ ברית עולם’ויתר ספרי ארגון  להפצת ספרי התיקונים

שלחו ' ברית עולם'עולמית של ארגון טלגרם \קבוצת וואטסאפהצטרפות ל
 0508743073: הודעה

 לשמיעת שיעורי הדרכה בנושא שמירת ברית קודש קו טלפון יחודי ועולמי ,
, תורת הסוד, א"עורי הרב יוסף שני שליטשי, אמונה, הלכות, צניעות, עינים
, רייקי, קטורת בכור, שדים, האיסור בתקשור(יהדות או מיסטיקה , מוסר

מצוה גדולה לזכות יהודים ולהעביר את . 0795688192: חייגו). סיאנסים ועוד
אם חסום בקשו אישור ִמָוַעד ַהַּכְׁשרּות לעינייני . המספר לכמה שיותר אנשים

 . תקשורת
 להיות , נשמח לשמוע על תיקונים שעשיתם בהצלחה, ץ והדרכה בטלפוןליעו

 להזמנה לשיעורים, באזור מגוריך לקיום תיקון, באזורך מפיצה \מפיץ 
תקשור , סיאנסים, איסור כישופים, כוונות קריאת שמע, בנושא תיקוני עוונות

  0527661162: ועוד
 

   For correction's guidance in English call: 
 00-972-50345777 
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  Для инструкций по теме исправления грехов на русском 
языке   

0523777290 ,0526501123   
  Consejería Para ayudaen español 0523145665 

 
 לצורך  לאאך , חלקים מכל הספרים לזיכוי הרבים ולצורך פרטי מותר לצלם

מצוה להעבירו , בו בסיום השימוש מצוה להעביר את הספר הלאה. מסחרי
 .לזיכוי הרבים' וואטסאפ וכו, מייל, בכל אמצעי מדיה

  כולל תעתיק (ניתן להוריד בחינם את כל התיקונים בעברית ובתרגום לאנגלית
א "וספרים נוספים של ארגון ברית עולם והרב יוסף שני שליט) עברי אנגלי

 :באתר, רוסית וספרדית, אנגלית, בעברית
 

https://britolam100.wixsite.com/website  
 )גלגלו למטה בכדי להגיע לתיקוני באנגלית וליתר הספרים(           
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  ~ה  ּתֹורָ י ִׁשעּורֵ ל ׁשֶ י יִחּודִ ן ֶטֶלפֹוו קַ ~ 
  הַהְפָסקָ א ְל

  ִאְרּגּון
  'םעֹולָ ת ְּבִרי'

  
  לשמיעת שיעורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונות

  
0795688192  

  
 שו בתפריט הפתיחה את מספר השלוחה המבוקשתהקי. 
  שלוחה הקישו מספרּה -אם קיימת תת.  
 לקבלת ספרים התקשרו לנקודת ההפצה הקרובה לביתכם. 

 
  תדיר רשימת נקודות ההפצה הארצית מתעדכנת -שער התיקונים  :1שלוחה . 
  שער דרך ההתבטלות להשם יתברך :2שלוחה  
  שער יהדות ומיסטיקה :3שלוחה  
 ל בנושאים שונים"מדרשי חזו שער הלכה :4וחה של  
  סכנות הסדר העולמי החדש: שער החדשות :5שלוחה  
  תפילת השחר , סיפורי ותורת הבעל שם טוב, מּוַסר, אמונההשער  :6שלוחה

  קריאת שמע שעל המטה ותהילים לילדים בניגון
  א"משה מאיה שליט' שיעורי ר –ישמח משה שער  :7שלוחה  
  א"שיעורי הרב יוסף שני שליט –יוסף שער  :8שלוחה  
  שיעורים בספר הזוהר הקדוש –שער הסוד  :9שלוחה  
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מוֹ  ִניק ֵחלֶ ת ַהְסּכָ   ןָהִאְרּגוּ ת ִלְפִעילּויוֹ א "יטָ לִ שְ ם ֵמָהַרּבָ
מֹות  סוֹ ת מּוָבאוֹ ת נֹוָספוֹ ַהְסּכַ פֶ ף ּבְ   רַהּסֵ

  
                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
7 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
8 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 
9 

 

  תִטְבִעיה ּוְרפּוָאם צֹום יֹות ִלְקַראה ֲהָכנָ ַמְדִרי         
  

  
או מאכל יש להשתמש \ירק ו\פרי\תבלין\שמן\כמו בכל ויטמין

מטרת הכתוב היא . באופן מושכל ולא לצורכו בכמויות מוגזמות
  .לספק לציבור מידע איכותי

  
, אינו תחליף ליעוץ רפואי מקצועי כלשהו כל הכתוב במאמר זה

או תחליף רפואי , ואין לראות במידע זה המלצה או התוויה רפואית
ולמען הסר ספק אין לראות בכתוב במאמר זה כהמלצה . כלשהם

או מהפסקת טיפול , כלשהי להימנע מטיפול רפואי כזה או אחר
  .תרופתי כלשהו

  
צת הוואטסאפ בקבו \מייל את הספר המורחב וכן ניתן לקבל בכתובת ה

  'ברית עולם'או באתר 
  

ל בריאות לשמור ע שחשובמכאן . נפש בריאה בגוף בריא: ל"ם חזאומרי
יכולה הנשמה לשכון , ואם הוא בריא. כיוון והגוף הוא משכן לנשמה, הגוף

הגוף ממילא יהיה , כאשר הנפש בריאה: והוא, ויש פירוש נפלא נוסף. בו
וקובע יום , עושה תיקון על עוון אשר חטא בו כאשר אדם? כיצד . בריא
ושב , מתחרט ומתוודה על מעשיו המקולקלים, נותן את הפדיון הראוי, צום

, מהכתמים, הנפש נעשית בריאה מהחלודה, בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא
אלא גם הגוף עצמו . ולא רק היא. מהטומאה ששרתה עליה בעקבות החטא

כאשר היא נעשית בריאה עקב , מר נפש בריאהועל זה נא. נעשה בריא יותר
כיצד . ממילא גם הגוף נעשה בריא יותר עקב הצום, התשובה ותיקון העוון

בורא . לא פעם אנחנו שומעים על צום בריאותי? הגוף נעשה בריא יותר 
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' נפתחים'התאים בגופו , שכאשר האדם צם, עולם הטביע מנגנון בגוף האדם
, חומרים כגון ניקוטין. ים שהצטברו בתוכםומשחררים את הפסולת והרעל
נפלטים אל , אשר גורמים למחלות שונות, קפאין וחומרים רעילים אחרים

: החוצה מהגוף כגון, משם מופרשים אל מערכת יציאת הפסולת. מחזור הדם
בחילה ואז , שיעול והפרשת ליחה, ריריות הפה, שמנונית האוזן, שתן, צואה
היא ניקוי רעלים מעולה מהגוף המתבצע על ידי שאגב (זיעה , נזלת, הקאה

הרבה אנשים נעשים . לכן טובה הזיעה בקיץ, ובעיקר חום השמש, חום
והפרשת הזיעה , כיוון והנקבוביות מתכווצות מקור המזגנים, חולים בקיץ

ושוב . ואז מתחילות בעיות, והפסולת אשר בה החוצה מהגוף היא מינימלית
אם אדם מזיע . הכל במידה, שנכתב בהקדמהגם הפרשת זיעה מהגוף כפי 

וכמובן לשתות מים , לשמור על היגיינה ונקיות, עליו להתקלח כמובן, הרבה
  ). כיוון והגוף מאבד נוזלים כתוצאה מהזיעה

  
בגלל תהליך ניקוי , ביום צום אדם מרגיש לפעמים סחרחורות וכאבי ראש

המושפעת , צביםאליו קשורה מערכת הע, הרעלים מהתאים אל מחזור הדם
והם שגורמים באופן זמני , מהחומרים הרעילים שהופרשו אל מחזור הדם

. אך הכל גם במידה, צום מבוקר מנקה ומבריא את הגוף. 'לכאבי ראש וכו
הדבר תלוי . קיימת אפשרות להימנע מתחושות אלו במהלך הצום, וכן

  .םובתזונה נכונה כמה ימים לפני יום הצו, בהתכוננות לקראת הצום
  

דרך לניקוי הגוף מרעלים היא לוותר על מוצרים תעשייתיים כגון מזון 
וכן מזון שהערכים התזונתים , מזון שהוסיפו לתוכו חומרים מזיקים, מעובד

יש לטבול אותו ', רק בברכת המוציא לחם וכו(מלח : כגון, שלו ירודים מאוד
. 'סוכרזית וכו סוכר לבן חום סוכרלוז, אורז לבן, קמח לבן, )פעמים בלבד 3

משקאות בהם , מיצים מלאכותיים ותרכיזים שמלאים בסוכר המזיקים לגוף
, תפוזים, קפאין כמו סוגי המוגזים בטעם קולה, אספרטיים, חומצה זרחתית
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בהם חומרים המשמרים את (סוגי השוקו וחלב למיניהן , לימון ליים ועוד
להם ) בורקסים ועוד, עוגיות, עוגות(מוצרי מאפה , )המוצר לזמן ארוך יותר

  . חטיפים ועוד, ממתקים עם ובלי סוכר, חומרים משמרים, מוסיפים מרגרינה
  

והם גם , בתזונה נכונה ובריאה יש תחליפים בריאים לכל מה שהוזכר
, טריים, ובנוסף הם טבעיים. באיכות גבוהה יותר מבחינת חומרי גלם

  . ומזינים יותר, טעימים
  

אמנם כיוון ומוזרקים להם חומרים , האדם בשר ועוף חשובים לבריאות
לא מומלץ לצרכם בכמויות גדולות ', צבעי מאכל וכו, הורמונים, משמרים

, ראש חודש וכדומה, חגים, אלא רק בזמנים כמו שבתות, וגם לא בכל יום
', ללא חומרים וכו, אדם שאוכל בשר יקנה בשר בריא. והכל במידה הנכונה

יתכן מאוד , ם הבוחר לא לאכול כלל בשראד. ובכשרות המהודרת ביותר
לכן יאכל . ומלבד עייפות גופו יכול להפגע עכב כך. 12שיחסר לו ויטמין בי 

  . בזמנים ראוים, בשר בכשרות גבוהה ביותר
  

חילוף חומרים , עירנות, גוף פעיל, אנרגיה, אכילת מזון בריא נותנת מרץ
  ...אבל. סילוק פסולת ורעלים ועוד, יעיל

  
, לכן אדם יאכל בכמות נכונה. יוצרת פסולת, גם בריא, לת מזוןכל אכי

התר : ה"ואקח: ככתוב בפסוק, ולא ימלא את בטנו, במידה סבירה בשבילו
כלומר אדם יאכל במידה הנכונה ולא ימלא את (חגורתך קודם אכילה ושתיה 

  . לידי חולי מעיים: ם"לח, פן תבוא: ת"פ) ויזלול מכל הבא ליד, בטנו
  

במקום בו הוא , וכל אדם באשר הוא. ית מים צריכה להיות במידהגם שתי
) חורף, קיץ(בזמנים , )ללא לחות וכדומה, עם לחות, אזור מדברי(נמצא 
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שתיית מים יתר על המידה . צריך להשכיל כמה מים צריך גופו לשתות
  .גורמת לכליות לעבוד במאמץ יתר

  
, לחם ביתי מקמח כוסמין או שיפון ):תזונה נכונה(סוגי מאכלים בריאים 

ניתן להנביט לבד בבית והם נחשבים למזון על עשיר (נבטים , קטניות
, אגוזים, )12בה הרבה ויטמין בי (שעועית שחורה , )ברכיבים תזונתיים

קינמון , סלק מנקה את הגוף ומסלק חומרים מזיקים ממנו(ירקות , פירות
וויטמין די במינונים , אבץ, טמין סיוכן וי' קורונה וכו, מסייע כנגד שפעת

ובכלל החיסון הוא לא זריקה אלא חיזוק המערכת החיסונית על ידי , נכונים
הפרשת חומרים מזיקים , ירקות פירות בעיקר –אכילת מאכלים בריאים 

וכן יעשו . ר וכורכום עם מים'גינג, לימון, וכן שתיית משקה קינמון, מהגוף
נים ומינרלים חסרים לחיזוק המערכת החיסונית בדיקת דם ויבדקו אלו ויטמי

ובעזרת , )וזה חשוב ביותר לחזק את המערכת החיסונית לחולים בסרטן(
השם יהיו בריאים ללא חיסונים שאין אנו יודעים את ההשלכות הנוראיות 

וכמובן שיש להתייעץ עם , וללא אנטיביוטיקה שהורסת את הגוף, שלהם
ום בשילוב גרעיני דלעת טחונים המסייעים כורכ, )לגבי הכמויותט נטורופ

) יש להתייעץ עם נטורופט –במינונים הנכונים (לספיגתו המירבית בגוף 
אגוזים  \חלב שקדים , )ויש אומרים נגד מחלת הסרטן, יעיל מאוד נגד דלקות

" נס קפה"', וכו) טחינה גולמית עם מים ומעט סילאן או דבש(סומסום  \
שנקיים (עלים ירוקים , )מצוי בחנויות טבע(ת שמבוסס על שעורה מגורענ

, מים, שמן קוקוס בכבישה קרה, מאפים ללא שמרים, )מתולעים וחרקים
אלוורה , שייקים מפירות אמיתיים, אחוזים 100מיצי פירות טבעיים ב 

מרקים , )ג סידן"מ 850שבה (טחינה גולמית , )נחשבת למזון על(בריאותית 
 - שוקולד : ים רבים ניתן להכין בבית כמודבר. אשר מכינים בבית ועוד

כוסמין בהתאם לרמת , מים וקמח בריא כמו שיפון, סילאן, מערבלים קקאו
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אפשר להקפיא ולקבל קוביות . כך יוצרים ממרח שוקולד. סמיכות השוקולד
  . שוקולד

  
, מועיל מאוד לאכול מאכלים ששומרים על אנרגיה, לפני ולאחר יום צום

, ענבים וכיוצא בהם, תמרים. תפרקים רק לאחר זמן רבמזינים את הגוף ומ
, )שעות 6-7שלגוף לוקח זמן לעכל אותם כ (אגוזים למיניהם , גזר מגורד

מחזקת את הגוף ולא מכבידה , אכילת סעודה מזינה לפני הצום. וכדומה
.  כוסמין \למשל לחם שבריא למערכת העיכול העשוי מקמח שיפון . עליו

יאכל מעט . פרי או ירק, מיץ ענבים, שתיה חמה לאחר הצום יש לשתות
לולא . בכדי לתת למערכת העיכול זמן להתרגל שוב לאכילה בהדרגה, ולאט

אחת מהסיבות להשמנה היא , אגב. כן יקיא את כל האוכל שאכל במהירות
אנשי מעשה . ללא לעיסתו היטב ופירוקו בפה, אכילה מהירה של האוכל

, הצום או לאכול דגים אשר בהם עצמות נוהגים לשתות שתיה חמה לאחר
ויש לאכול את הדגים לאט , כיוון ויש לשתות אותה לאט אחרת יכווה הפה

  .בכדי לא לבלוע עצם
  

תחליפי רטלין ופתרון להיפראקטיביות , לחץ דם, סכרת, מחלת הסרטן
  .'של האדם וכו

  
אך לרוב הדרך היא , ישנן דרכים רבות שאנשים החלימו ממחלת הסרטן

שם מעודן (כמו כן ישנן דרכים לאיזון לחץ הדם . לוב של כמה מהן יחדשי
ובכללה , וכמו כן יש הטוענים שניתן לרפא סכרת, )למצב לפני התקף לב

  .וכן טיפול בהיפר אקטיביות ומדוע היא נגרמת, סכרת נעורים
  

ל כיוון "במאמר זה נזהרנו שלא לרשום דבר לגבי דרכי ריפוי המחלות הנ
שלהם הידע הרב , של הארגון היא עם אנשי מקצוע בלבד וההתייעצות
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יכול לשלוח מייל או להתקשר ונפנה אותו , לכן כל המעוניין. בנושאים
ניתן לקרוא על דרכים . לאנשי המקצוע אשר השם מצליח את דרכם

שאנשים עשו בכדי להירפא ופרסמו את דרכם במאמרים ובספרים אשר 
אותו ניתן להשיג אותו בשליחת מייל ', מפת הדרכים'רוכזו בקיצור בקובץ 

אשר , )0527661162(וכן ניתן לקבל צמח ששמו שרביטן מצוי . לארגון
ניתן . מצא שמסייע נגד מחלת הסרטן, י מחקר רפואי שנערך בישראל"עפ

מכשיר תדרים . או בטלפון, לקבל את המחקר הרפואי בשליחת מייל לארגון
ניתן , ונגד וירוסים וחיידקים ועודאשר רבים טוענים שמסייע נגד המחלה 
  .ל"להשכיר או לקנות דרך הארגון במספר הנ

  
) 0524268222(ו "שהמליץ הנטורופט מנחם חזקוב היהויטמינים אלו 

  :)ניתן להתקשר ולהתייעץ( לקחת לחיזוק המערכת החיסונית
  

חשוב לטפטף את העשר טיפות על הלחם ( ל"יחב1000  )D( די ויטמין~ 
  .)מתחת ללשון עם הרוק או, ולאכול

  ביום פעם ,ג"מ 50 אבץ~ 
  .ג"מC( 1000( ויטמין סי~ 
  שמן אורגנו~ 
  פעם ביום בי קומפלקסויטמין ~ 
  

  :הנטורופטים הבכירים בארץמהרבנים אחד ראיון עם כמה דברים מ~ 
  

זה . אבל אני לא מתערב בזה, עקרונית הרעיון לא טוב" -  לילדים חיסונים

  ".עניין רגשי

  ".אבל אין בזה שום ריפוי. תענוג, תה צמחים הוא דבר טוב" -  תה ותחליט
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זו דרך להרחיב את הסימפונות על ידי חומר שעובד על " -  אינהלציה

זה  - במקרה חירום . וכך הליחה שוקעת בחזרה לריאות, מערכת העצבים

  ".אבל באופן קבוע לעשות אינהלציה לילדים זה דבר מזיק ביותר. בסדר

שנולד מתוך חוסר הבנה לגבי , רעיון פסול מעיקרו" -  האנטיביוטיק

הם פועלי ניקיון , חיידקים לא עושים מחלות. תפקידם של חיים בחיים שלנו

בהולנד ובשני בתי חולים . להרוג חיידקים זו לא חכמה גדולה. בגוף שלנו

  ".העולם מתחיל להתפכח. באנגליה כבר אוסרים לתת אנטיביוטיקה

כל אחד צריך . אין בריאות - ם אמר שבלי התעמלות "מבהר" -  גופני כושר

אחוז הספק מהמאמץ  75ולהשקיע ברבע שעה , לעסוק בזה לפי היכולת

  ".הליכה מהירה מאוד מומלצת. המקסימלי מבחינת הדופק

ידוע שהריסוס משפיע על מערכת העצבים של " -  אורגנים וירקות פירות

בד היא גזירה שרוב הציבור רכישת מוצרים אורגניים בל, עם זאת. האדם

ולהתפלל שמתישהו , לכן יש לשטוף היטב את הירקות. לא יכול לעמוד בה

. נדה שלנו שאורגני זה לא מותרות'החקלאים או משרד הבריאות יכניסו לאג

בננות ואגסים מתוצרת , תותים, רצוי במיוחד לקנות ענבים, בכל מקרה

  ".אורגנית

כבר סטטיסטיקות שאחוזי הגידולים יש . דבר מזיק" -  סלולרית קרינה

  ".לכן כדאי לדבר ברמקול. בראש עולים בטלפונים האלה

, חום טבעי הכי טוב. ועדיף שלא בכלל, להשתמש כמה שפחות" -  מיקרוגל

  ".ובלי חום זה עוד יותר טוב
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  .רעל -  מרגרינה, סוכרזית

אה גם הרתחה מוצי. הכי חשוב שלא יהיה כלור" -  מסוננים /מים מינרלים 

  ".את הכלור החוצה

, כמו פטרוזיליה וכדומה ים ירוקיםעל ,ירקות" -  בריא הכי המאכלמהו 

  ".שקדים ואגוזים, פירות

עדיף לצחצח את . כי זה חודר לתוך הדם, צריך להיזהר" -  שיניים משחת

. וףהעיקר הוא השפש. ורק להוציא את הלכלוך, השיניים ללא משחה

  ".ות וטעםנרענהמשחה נועדה רק לתת תחושת 

יש מחקרים שמראים שיש בזה חומרים כימיים לא בריאים " -  וסבון שמפו

במקלחת . כמה שאפשר רצוי למעטאז , אם לא. עדיף סבונים טבעיים. לגוף

חומרים הרעילים חודרים וה, נפתחים באמצעות המים החמים הגוף נקבי

  ."לתוך הדם

השתן הופך לצהוב כשלוקחים ויטמינים . לא טוב" -  בקפסולות ויטמינים

, ונה היא לאכול נכוןהדרך הנכ. כי הגוף צריך לפלוט את זה, תוך יומיים

אבל יש לבדוק שהם , מי שצריך ויטמינים שיקח: הערה( "ללא תוספים

ואם . גם המחיר בהתאם. מחומרים טבעיים בלבד וללא תוספים מלאכותיים

אך יש , דיףיכול להשיג ויטמינים דרך אכילת פירות וירקות כמובן שע

, לבדוק גם מבחינת כמותית מהי הכמות שעליו לקחת את הויטמין ביום

ירק מספקת לו את כמות הויטמין שעליו  \ויבדוק אם אכילת כמות הפרי 

  ).לכן יחשב את התזונה שלו בהתאם, לקחת
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רוב הפעמים נדודי השינה . צריך לבדוק למה זה קורה" -  שינה נדודי

חומרים מזיקים כמו חומרים (כאשר רעל , נובעים מבעיות של עצירות

נכנס לתוך הדם ומטריד את ) חומרים משמרים ועוד, צבעי מאכל, משמרים

, של פסולת מהגוף כמו שתן(המפתח לשינה טוב הוא יציאה טובה . המוח

על ידי אכילה של ) חומרים מזיקים שמופרשים החוצה בזיעה וכדומה, צואה

  ".פירות וירקות בכמות מספיקה

כי הרפואה לא יודעת איך לטפל בזה , בעיה חמורה" -  נעורים וכרתס

רגשית  -  בדרך כלל זה קורה בגלל טראומה נפשית. בשלבים הראשונים

התגובה הנכונה . גם הלבלב נפגע, בין היתר, וכך. שמשתקת את הבלוטות

צריכים להוציא את הנער . הצום והרפי, כרת נעורים היא מנוחהלסו

ובמשך שלושה ימים רצוי לא לאכול אלא , את הטראומהמהמקום שבו עבר 

, רק לשכב. לא לעשות כלום, לא ללכת ללימודים. רק לשתות מים ולנוח

, כך הלבלב יחזור לאיתנו לאט לאט. ולצאת מהטראומה, לעכל את מה שהיה

  ".ובעזרת השם לא יצטרכו אינסולין

פותר י נכון מוכח מעל לכל צל של ספק ששינוי תזונת" -  פוריות בעיות

  ."בעיות עקרות

שהן שכליות , יש הרבה שיטות בתזונה. לא בעד" -  דם סוג לפי אכילה

  ".אבל צריך ללכת לפי הטבע. כאלה

  ".מזיק ביותר, המחסל המהיר" -  לבן סוכר
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צריכים לדעת שיש מספיק מלח במזון . אחד המזיקים הגדולים" -  מלח

  ".עצמו

כי הם לא מעכלים , ה זה עושה בעיותאחוז מהאוכלוסיי 85- ל" -  חלב מוצרי

  ".לקטוז

להיות מבסוט . להיות בשמחה" -  ? המרכיב הכי חשוב בבריאותמהו 

זה  - לחיות חיים נורמליים ובריאים . עם אשתך והילדים, מהחיים שלך

לשמוח בדברים , לחייך לכולם, לא לחשוב רע על אחרים. המפתח לבריאות

  .ריו מתוך ראיוןעד כאן דב ".הטובים שיש לנו בחיים

  
חסיד , יש בחור חרדי. הגופנית חלק חשוב בשמירת הבריאות לפעילות~ 

ומשלב חיזוק , שמאמן ילדים ובני נוער קרב מגע ואגרוף תאילנדי, ברסלב
את טלפון . זוהי פעילות גופנית נפלאה. כושר וחיזוק באמונה, בביטחון עצמי

פעול שרירי הגוף מועילה כל פעילות לת. המאמן ניתן להשיג בפניה לארגון
ולמערכת הדם ולמערכות נוספות , מאוד ותורמת להפעלה תקינה של הגוף

אלא רק להפעלת , וכן לא צריך להשקיע הרבה זמן באימונים. לפעול כשורה
. חשוב להשקיע בלימוד התורה הקדושה וקיום מצוות, את יתר הזמן. הגוף

  .ובכך לנצל את הזמן, ילוכן ניתן לבצע כושר ולשמוע  שיעור תורה במקב
  

כותב רבינו חיים ויטאל בספר שערי קדושה שכיון והגוף קשור ברוחניותו 
לכן אם אדם עושה עבירה הוא יכול , ג שורשיו הרוחניים של האדם"לתרי

לכן אם אדם רואה שיש לו בעיה . לגרום נזק לאיבר הקשור לאותה עבירה
ם לו נזק דווקא באיבר הזה יפשפש במעשיו ויחשוב מדוע נגר, באיבר מסוים

  . ובכך ידע מה עליו לתקן. ולא באיבר אחר
  


