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תמיד חוזרים עם פעקאלע מכובד.
וכמובן בשולחן השבת המשפחתי בו גם האם
וגם האב -שולפים תגמולים מתוקים וצבעוניים-
על דבריי התורה היפים.
בשקלול שבועי לכל נפש נקבע כמות כלל לא
קטנה של :שוקולדים ,צ'יפסים ,גלידות ,מצופים,
מסטיקים ,וסוכריות.

ומה יעשה הנער ולא יחטא?
בהמשך השבוע -לאחר עיון מדוקדק וחשבון
נפש עמוק (וגם לאחר כאבי בטן שחוו חלק מבני
המשפחה ממוצאי שבת) ,החלטנו הפעם ,באמת
ולתמיד -שנעשה הכל כדי לצאת ממעגל הקסמים
הזה .ובאמת ,ניסינו בהדרגה להפחית את צריכתם
של כל המיותרים ,אך שוב ...ללא הועיל...
הבנו שגם אנחנו מכורים לסם הלבן.
ממתק אחד גרר נוסף אחריו וכך עד
שאט אט נגמרה עוד חפיסה ועוד אחת...
אך בס"ד ,בהדרגה ובבטחה -התחלנו להפחית,
תחילה את המיצים ,אח"כ הקמח המלא מילא
את מקומו של הקמח הלבן ,הממתקים של
שבת היו בעיקר -חטיפי בריאות (ללא אפייה
וסוכר) המרנו את הצורך במתוק בשיפודי
פירות,בשייקים טבעיים ובגלידות ביתיות.
הצורך בסוכר מעובד אט אט נחלש עד שנעלם
כליל .לסופר הגענו רק לקניות חומרי ניקוי
וכלים חד פעמיים .למדנו לחיות בצמצום
ובפשטות .כעת ,כשהארון והמקרר לא היו
מפוצצים -לא נבהלנו ורצנו לקנות ולמלא,
אלא ,באמת קנינו רק מה שצריך .בהדרגה
הילדים החלו לשתף פעולה -חלק עם הצלחה
פחות/יותר גדולה .אך כולם כבר לא היו
בסערת הרוחות ,ההיסטריה וההתקפה למתוק.
הילדים יודעים כי מגירת הממתקים ריקה .אין
טעם ואין ענין לבקש ממתק באמצע השבוע,
אך לכבוד שבת אנחנו קונים ממתקים כדי לכבד
את השבת .לאט לאט החלו הילדים להפנים
את הקשר שבין האכילה להרגשתם הכללית.
הם הרגישו בחוש את הקשר שבין תזונה נכונה
להרגשה כללית טובה ,בריאה ומשוחררת .עם כל
ההצלחות -לא רצינו שהילדים ירגישו מקופחים
ושונים אז מצאנו מספר חטיפים -פחות מזיקים,
ואפינו עוגיות וקרקרים ביתיים שהיו בהרבה
מקרים מוצלחים הרבה יותר מהקנויים.

זה אוכל או רעל?
החומרים שילדינו מכניסים לגופם דרך האוכל
הממותק -ללא ספק משפרים את הטעם והמראה
של מוצרי המזון .אך לתמורה היפה והטעימה הזו
יש מחיר כבד אותו אנו משלמים בבריאותנו.
לתעשיית הממתקים כוח רב .אנשי מפתח
בענף המזון "מחנכים" את הקהל לשיפוט
מסולף ומקנים לו מידע בלתי אמין .בכל בוקר

נולד דימוי חדש .הילד נאחז ומאמץ לעצמו
דמות ציורית :שוגי ,מומי ,דובי ,קובי ,בובה,
ילד ,ילדה ,שקוראים לו לאמצם ומבטיחים
לו שאם יבחר בהם ,ככל חבריו ,גם לו תהיה
הצלחה והגשמה עצמית רבה ונעימה.
ממתקים אלו מזוקקים ומעובדים ומלאים ב:
סוכרים  ,צבעים מלאכותיים ,שומנים מוקשים
וחומרים כימיים מסוכנים ,שגורמים למחלות
רבות ושונות .החל בעצירות וכלה בסרטן.
תזונה בלתי נכונה -מפרה את האיזון שקיים
באופן טבעי בגוף האדם וכך היא חושפת את
הגוף למחלות .כל התגליות בתחום הביוכימיה
מוכיחות מעל לכל ספק את הקשר הישיר בין
תזונה למחלות( .בשנים האחרונות הצביעו מס'
מחקרים בעלי הקף גדול במיוחד על קשר זה).
האדם הוא יצור שנברא בהתאמה לעולם
בו הוא חי וכחלק ממנו .כדי לגדול להתפתח
ולהתקיים הוא זקוק למזון המיוחד והמותאם לו.
ניתן לחלק את מוצרי המזון בימינו לשניים:
מוצרים הראויים להיקרא בשם מזון שהם
מוצרים שהגוף מסוגל לקלוט ולהפיק מהם
תועלת .ומוצרים שהאדם המודרני צורך כמזון-
אך אין ביכולתם לספק לגוף יסודות מזון והם
מהווים חומר המנוגד לצורכי ותפקודי הגוף.
(אמנם מצויים בהם גם אבות המזון ,אך הרעלים
שמצויים בהם מבטלים את ערכם כמזון).
אם כן נוכל להגדיר ולומר כי ההבדל בין מזון
לרעל מתבטא בעיקר בעובדה כי את המזון הגוף
מקבל מפרק אותו ליסודותיו וכך הוא נקלט
ונספג בתוך הגוף ומספק לנו אנרגיה ובאופן ישיר
הופך לחומר בנייה וגדילה לתאים .אין צורך לומר
כי הוא אינו גורם נזק ,והפסולת שנוצרה ממנו
לא רעלנית ומופרשת בקלות ( .מוצר טוב יכול
להיהרס ולהפוך לרעל עקב שינויים שחלו בו
ע"י:שימור ,טיגון ,החמצה ,כבישה ,זיקוק ,פסטור,
קלייה ותוספות כימיות שונות).

איך עושים את זה???
לא כדאי לחכות שייקחו אחרים את האחריות
על ילדינו ,אנחנו האחראים היחידים ,וביכולתנו
בלבד לעשות שינוי .השינוי שלנו צריך להתחיל
מניהול נבון ומושכל של הקניות אותן אנו עורכים.
כאשר השאלה הבסיסית שאמורה לעמוד מול

 124קוראים אלעד | גליון  | 703ל' שבט תשע"ה 19.2.15 -

העיניים של הקונה המבוגר היא האם המוצר הזה
בונה או הורס? האם הוא מספק חומר דלק לגוף
או אוסף כימיקלים מיותר? ניהול נכון של הקניות
הוא צעד חשוב בעיצוב מטבח בריא ונכון.
הדרך היעילה ביותר לשינוי בתחום זה כמו
בכל תחום אחר היא "סור מרע ועשה טוב"-
תחילה -סור מרע -רכישת ידע בסיסי במדע התזונה,
למידה והבנת התהליכים .איך זה משפיע עלי ,מה
ארוויח משינוי כזה ןמה אפסיד אם אמנע ממנו.
וכמובן -להתחזק באמונה שהצעד אותו אנו
בוחרים לעשות הוא צעד נכון ,נבון ורצוי .מתוך
הבנה כזו יהיה קשה מאד ללחץ חברתי לישפיע
על הבחירות שלנו .את הדין והחשבון על ניהול
נכון או לקוי של חיינו -ניתן רק לבורא יתברך(.
לא משנה מה יגידו חברי ואיזה לחץ ישפיעו עלי).
השלב השני יהיה שלב ה"עשה טוב" -בשלב
זה נכין רשימה מראש למה יש כניסה לביתנו
ולמה לא .מה מועיל לנו ומה הורס .משום שקשה
מאד לבחור בחירות נכונות כאשר עומדים מול
המדפים בסופר ,במאפייה ,בעולם הפיצה או
בעולם הגלידה.
כדי להקל על הקושי הראשוני עד אשר השינוי
הופך לטבע ולהרגל כדאי מאד לקנות במקומות
קטנים שמכילים את מה שבאמת צריך ,בלי
מצרכים רבים מיותרים .וכדי להקל על ילדינו רצוי
להימנע במידת האפשר משליחת ילדים לסופרים
אפשר בקלות רבה להפוך את הקניות הבריאות
לחוויה נעימה ומלאת התפעלות משלל צבעי
הפרות והירקות .שמחה בשפע הגלם שה' ברא
דגנים ,זרעים ,קטניות .כמו כן ,עם מעט רצון
והשקעה ניתן להפוך את הכנת המזון הבריא
לחוויה משפחתית בלתי נשכחת -הכנת מזון
בצבעים שונים -צביעתם ע"י גלם טבעי ,שיפודי
פרות ,שייקים טבעיים ,ארטיק ,גלידות ביתיות.
ובכל זאת ,ממתקים מסתובבים בכיסי הילדים
שלנו פעמים רבות כל כך .כיצד ניתן לעזור לילד
שלנו להתנזר ממתקים ככל האפשר? כיצד
נשכנע אותו להמיר את הממתק הצבעוני בפרס
או בחלופה בריאה יותר?
הרב אסחייק מציע ליצור קופסא יפה שתהיה
קופסת ההתגברות של הילד .בקופסא הזו יניח
הילד את הממתק אותו הסכים להחליף בפרס
אחר .כאשר הילד מבין את גודל הנזק של
המתוקים הללו ,הוא יחווה סיפוק אדיר כאשר
יראה את הקופסא הזו מתמלאת .כמובן שתפקיד
ההורים הוא לעודד ולהעריך כחל התגברות כזו
הכרוכה ,במיוחד אצל ילדים ,בקושי רב.

הוא לא קטן מדי בשביל לדאוג לו
כולנו – הורים ומחנכים רוצים את הכי טוב
לילדים .אך בפועל במסגרת הרשמית שילדינו
לומדים -לא מלמדים כיצד לנהל אורח חיים
בריא .הילד לא יודע ממה מורכב המזון

שהוא מכניס לגופו ואיננו מודע כיצד הוא משפיע על התנהגותו.
(ברגע ,שהילד נוגס את הביס הראשון של הממתק -האנרגיה
החיונית בגוף מתערערת .ומרגע זה המוח לא מוביל ,אלא ,מובל).
הקלות והתענוג שנשיג כעת במהירות וללא יגיעה ,תעלה
לנו בהמשך בהשמנה ,מחלות ואי יכולת בדחיית סיפוקים...
הבוקר – זמן בו הגוף מתעורר ,הוא הזמן החשוב ביותר לבנייה ולהתחדשות.
הגוף לאחר שנת לילה -מלא בחיוניות ובפוטנציאל אדיר -להבין לקלוט
והכי חשוב להבנות .ילד בשנותיו הראשונות ,כדי להתפתח כראוי ולנצל
את הפוטנציאל הגנטי שלו ,צריך בדיקה דקדקנית -מה באמת מכיל מזונו.
מחסורי תזונה( -תת תזונה) יכולים לגרום למתח נפשי ,חוסר קשב,
חרדות ומחלות שונות.

"מתוק באמת"
כדי להקדים רפואה למכה ,כדי ללמוד וללמד איך להישאר בריאים,
וכדי להצליח לשכנע את הילד שרגיל להתעורר בבוקר ל"דגני בוקר,
שוקו ,מעדני חלב ,ממרחים עתירי שומן וסוכר להמיר זאת בפרי ,מים,
מיץ טבעי ,ירק חתוך וצבעוני .כדי שכאשר הוא הולך לביה"ס -הקמח
המלא יחליף את הלבן ,והממרח עתיר הסוכר ,יפנה את מקומו לממרח
הטבעי מתוך רצון ,שמחה ושיתוף פעולה.
בקרוב ...תכנית חינוכית שתגרום
לילדינו לאכול נכון וגם ליהנות.
"מתוק באמת" -פונה לשכלו של הילד
ולבחירתו מתוך מודעות .הוא מוביל
את החלטותיו ,ולא הממתק .הילד,
ממקום של אי ידיעה עובר למקום
מודע שלהחלטותיו ומעשיו יש תוצאות.
הצופה לומד עובדות חשובות על הקשר בין
המזון לבריאותו והרגשתו .הופך לברייה
חדשה -עם תובנות והבנות חדשות.
התכנית "הופכת" לילדים את הראש ומגלה להם מתכון לחיים
טובים ומתוקים באמת.
הגילוי -תרתי משמע.
1 .1מגלים איך האוכל משפיע עלי פיזית  /רגשית
2 .2מגלים איך לבדוק ולברר מה האוכל מכיל.
3 .3מגלים פתרונות חילופיים.
הילד עובר את הלימוד עם חבריו לכתה ואח"כ עם הוריו ,וכל
המשפחה בס"ד מצליחה.
הרמב"ם" -היות הגוף בריא זה מדרכי ה'" -בגוף יש את החכמה
והידע כדי לרפא את עצמו ,והוא עושה זאת יותר טוב מכל תרופה
או רופא .כשאנחנו מתרחקים מאוכל מזיק הבריאות משתפרת.
כאשר ילד קטן חולה הרבה ,פעמים רבות הסיבה האמיתית לכך
היא תזונה .גוף נקי של ילד הוא מגן עוצמתי מפני מחלות.
וככלל עלינו לזכור כי עלינו ,כיהודים מוטלת חובה אמיתית
בשמירה על גופנו .כאשר יהודי שומר על בריאותו -ע"י אכילה
מאוזנת ובדוקה ,הוא זוכה לקיים את ציווי ד' "ונשמרתם מאד
לנפשותיכם" (דברים ד' ט"ו)
התוכנית החינוכית שתגרום לילדינו לאכול נכון וגם ליהנות
נייד | 052-7654744 :מיילmatokbemet@gmail.com :
חפשו אותנו בפייסבוק

מתוק באמת

ט .גוטסמן מקדמת בריאות.

פסטל
| קוסמטיקה | איפור | טיפוח
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