


 סיגל  .ר ב"ד" / הדופן-חולים יוצאי"מאפייני 

 

 . הם מסרבים להיות קורבן •

 .  הם אינם מעמידים פנים כדי לרצות את הרופאים •

הם שואלים את הרופאים הרבה שאלות ומביעים את הרגשות   •

 שלהם בחופשיות  

 הם לא חוששים מהעתיד •

הם  , 100כששואלים אותם אם הם רוצים לחיות עד גיל •

 ".  אבל", "אם"בלי שום " כן"אומרים 

 .  של עצמם" רופאים"הם רוצים באמת להשכיל ולהפוך ל •



 סיגל  .ר ב"ד" / הדופן-חולים יוצאי"מאפייני 

 

 . ודאות אין שום דבר פסול בתקווה-מבינים שבמצב של אי •

 

 . לגוף שלנו" יש"התקווה שולחת  •

 

על כל מיני מצבים שהם  , הם מוכנים לספר על החלומות שלהם•

 ". רואים את הנולד"מרגישים שהם 

 

הם מעוניינים להתנסות בכל מיני טיפולים לא שגרתיים •

הם מוכנים לשמוע על גישות  , בנוסף לטיפול הרגיל

מוכנים לעבודה רגשית ופתוחים לשינויים , אלטרנטיביות
 !  בתזונה ובאורח החיים שלהם



 (RAW-FOOD) פוד-טבעית ורו-בריאות

 צילום קירילי של קרמבולה



































 טיפים מבריאים   
 

זכותנו לחלום  . נותר לנו לחיות אל תתנו לאף אדם לנבא כמה זמן. 1

 .  לא קיימת מחלה שאף אדם לא החלים ממנה! 100ולרצות לחיות עד גיל 

 

אסור שיזיק , שבוחרים בו כדי לשקם את בריאות הגוף כל טיפול. 2

עלינו  , ('וכוכדורים , כימו)לקחת טיפול מסוים אם בוחרים . לבריאות הנפש

רצוי  . אותנואור שמימית שבאה לרפא שהטיפול חודר אלינו קרן לדמיין 

 .צבע הריפוי, בהירסגול הקרן בצבע לדמיין את 

 

,  ירקות, בפירות( גופכם)=מלאו את ביתכם . אור-העדיפו מזונות מלאי. 3

כך תגדילו באופן אוטומטי את צריכת חמשת היסודות  . עלים ירוקים
,  Eויטמין , Cויטמין , קרוטן-בטה: התזונתיים המגנים ונלחמים בסרטן

 .  וסיבים תזונתיים סלניום
 מיצים או בבלנדר חזק-אם צריך מצאו דרך להתחדש במסחטת

 

מכלל   30%-לא יותר מ. רווי ולא רווי, צמצמו את צריכת השומנים. 4

חופן שקדים ביום או  . מיונז, שמנת, חמאה, הימנעו ממטוגן. הקלוריות
 .  היא כמות שומן מצוינת –אבוקדו אחד ביום 



 ...(המשך)טיפים מבריאים  
נסו  , אל תיקחו את דעתו של אף אחד כאמת מוחלטת, תחקרו, תלמדו. 5

 .  והיווכחו בעצמם

 

 .  מאוד חומצי. הגבילו או הימנעו לגמרי מאלכוהול.6

 

 גם הדברים המעוררים כמו קפה ותה הם לא מומלצים. 7

 

דגים  , נקניקים, הגבילו מאוד את כל המאכלים המשומרים במלח. מלח. 8
  מלח שולחן הוא מאוד חומצי –בכלל מלח בצורה הגבישית שלו . מלוחים

להעצמת  . שכל כך חשוב לפתח -והוא משבש את מנגנון ההקשבה לגוף 

,  כוסברה, אורגנו, טימיןתיבול טריים כמו -טעמים אני משתמשת בעשבי

 ):  ראיתם איך שמרתי את המלח לסוף . נענע עירית וכדומה

 

,  אם אתם לא מצליחים ליישם את הטיפים לעיל :הטיפ הכי חשוב .9
לאהוב ולקבל את עצמכם   –עזבו אותם ונסו להתמיד רק בדבר אחד 

הריפוי כבר יבוא  , כי ככל שנאהב את עצמינו יותר. תמיד ובכל מצב

 .  מעצמו



 !תודה

 

 ❤ 

 דפנה אמון
 מאסטרס פוד-בריאות טבעית ורו


