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התכנים המופיעים באתר אינם מהווים , אוסנת הרמן איננה רופאה

מטרת החוברת  לספק לציבור מידע איכותי  . תחליף ליעוץ רפואי אישי

אין לראות במידע  .בריאות וריפוי, ומגובה מדעית בנושאי העצמה אישית

אין , ולמען הסר ספק. הנמצא באתר זה המלצה או התוויה רפואית

לראות בכתוב בחוברת זו כל המלצה להימנע מטיפול רפואי כזה או 

אוסנת הרמן אינה אחראית .או מהפסקת טיפול תרופתי כלשהו, אחר

או , מיישום המידע המופיע באתראו שיטען שנגרם, על נזק שיגרם

.בעקבות קריאה בחוברת, מהימנעות מקבלת טיפול רפואי כזה או אחר

כבעלי יכולת למנוע או לרפא מחלה , אין לראות בתכני החוברת

.כלשהי

דיסקליימר

https://www.facebook.com/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A2-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9A-319418062185382/?modal=admin_todo_tour
http://www.osnat.org.il/


אוסנתשמי , נעים מאוד

.  הרמן ואני מטפלת רגשית

12מעל,שליבקליניקה 

אני עוזרת לאנשים שנים 

לברר אילו הרגלים  

בחייהם מזיקים לנפשם  

וגופם ומסייעת להחליפם  

וכך  בהרגלים מועילים 

להעצים את מערכת החיסון  

ולאפשר בריאות בגוף  

.  ובנפש  ולהגשים מטרות

המדריך הזה הולך לחשוף  

מפת הדרכים  בפניכם את 

.  להפיכת מחלה להחלמה

www.osnat.org.il

,  מרגישה שאת מאוד מוגבלת•
המון דברים שעשית את לא  

המון אנשים  , יכולה לעשות
שאת רוצה לפגוש את לא  

?  יכולה לפגוש

?שאת מלאה בכאבמרגישה •

דואגת לפני  מוצאת את עצמך •
?בדיקות 

פער בין מה שהלב  חווה שיש •
שלך אומר למה שהשכל  

?מציע

המדריך הזה בשבילך, אם כן •

4עמוד 

כמו הרבה אנשים אני חווה כאבים בגוף ובנפש

לאורך השנים השקעתי ברכישת כלים שעזרו לי להפוך את הכאב  

לתמרור עצור ושינוי הרגלים ממזיקים למועילים ולהפוך כאב וניתוק 

☺מוזמנים לקרוא את המתכון שלי . לחיבור ואהבה

עקרונות לבריאות רגשית ופיזית 

https://www.facebook.com/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A2-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9A-319418062185382/?modal=admin_todo_tour
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לרוב במערכת הבריאות היחס לאתגר בבריאות הגוף או הנפש הוא 

מציאת שם למחלה ואז התייחסות אליה כאל אויב שיש להפטר  

הגישה הפרמקולוגית  . ניתוח או משחה, ממנו על ידי כדורים

והתפתחות אמצעים טכנולוגיים העצימו את התחושה שהתערבות  

.  טכנית בלבד מספיקה ואין צורך לשלב את הגורם הנפשי רגשי

ברפואה ההוליסטית היחס אל הקושי הבריאותי או הנפשי הוא 

היחס אל האתגר הבריאותי הוא שהאתגר הוא למעשה  . שונה

המטרה שלו להצביע על הרגלים מזיקים של שנים . תמרור

. שמרחיקים אדם מעצמו ומהכוחות הטמונים בו

התמרור מכיל מידע שמסייע בהשבת האיזון העמוק של האדם על  

רגשית  , מנטלית, שינוי ההרגלים ברמה פיזית. שלל הצרכים שלו

והתנהגותית מוביל להבראה גם במקרים שהרפואה מכריזה עליהם  

. כחסרי סיכוי 

המסע  "כתבה ספר מרתק  בארהבחוקרת מאוניברסיטת ברקלי 

ובו סיכמה מחקר " תשעת המפתחות להחלמה מסרטן–להחלמה 

אנשים ששרדו סרטן מתקדם  75היא נפגשה עם . יסודי שעשתה

למרות הסטטיסטיקה . שהוגדר על ידי הרפואה כחשוך מרפא

אנשים אלו שרדו את הסרטן באופן מפתיע כנגד כל  , העגומה

5000הסיכויים ולאחר מכן המשיכה במחקר ותיעדה למעלה מ

.  להםשהיתהמחלימים שחוו הפוגה ספונטנית במחלה 

הגורמים שהחולים נטו לייחס להם את ההחלמה 10נגלה מהם 

אותם עקרונות שתקפים לריפוי סרטן רלוונטיים כמובן לכל  . שלהם

. אדם שמעוניין בריפוי הגוף והנפש

מדריך זה מציע גישה טיפולית שיטתית הרותמת את כוחות הנפש 

לתהליך של התמודדות וריפוי   
www.osnat.org.il 5עמוד

איך להחלים בגוף ובנפש 
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שינוי יסודי של התזונה  1.

בליעת תוספי תזונה צמחיים או ויטמינים  2.

שחרור רגשות מודחקים  3.

הגברת רגשות חיוביים  4.

קבלת תמיכה חברתית  5.

העמקת הקשר הרוחני שלכם  6.

לקיחת שליטה על הבריאות שלכם  7.

להיות בעלי רצון חזק לחיות  8.

שימוש באינטואיציה כדי לקבל מידע אודות  9.

החלטות בריאותיות  

ספורט10.

חשוב לשים לב לכך שאנשים שחוו הפוגה ספונטנית או החלימו  

לחלוטין נעזרו בכל עשרת גורמי המפתח האלה במקביל  

חשוב להגיד שאין פה שום הבטחה שאם תיישמו את עשרת  

המפתחות האלו תבריאו בהכרח מהאתגר הבריאותי או הנפשי 

. שלכם 

מטרת הפרק הזה הוא לתת לכם השראה ומידע על אנשים 

שהצליחו ומה שהם סיפרו שסייע להם להצליח במסע ההבראה 

.שלהם

אין פה שום יעוץ או הכוונה אלא מידע להשראה ולפני כל שינוי  

.עם איש מקצוע מוסמךלהתיעץבתוכנית הטיפולית שלכם יש 

www.osnat.org.il 6עמוד

המפתחות להחלמה ואף הבראה מאתגר  פיזי או רגשי 10

http://www.osnat.org.il/


המשותף בין האנשים שנחקרו . קיימים דרכים רבות לתזונה בריאה

:והחלימו היה 

מוצרי חלב  , בשר, מוחלטת מסוכרהמנעותהפחתה ניכרת או . א

ומזונות מעובדים  

חלב ובשר מיוצרים עם המון הורמוני גדילה  : הסיבה להמנע מחלב 

ההמלצה היא להמנע  . ותרופות שעלולים להוציא את הגוף מאיזון

גודל  , שהוא אורגנילודאככל האפשר מבשר וחלב או לכל הפחות 

.  והורמונים ומוזן עשבאנטביוטיקהנטול , בתנע מרעה חופשי

אוכל מעובד וביחוד מוצרים מקמח מעלים את רמות האינסולין בדם  

,  קינואה, עדיף לאפשר לגוף לדגנים מלאים כגון אורז חום. בדם

.  שיבולת שועל מלאה

.  הגברה משמעותית של פירות וירקות. ב

אכילת מזון אורגני  . ג

הנחקרים של קלי הפסיקו לשתות  –שתיית מים מטוהרים . ד

,  כוסות מים ליום נטולי כלור8וחלב ושתו מיים, משקאות מוגזים

.  פלואור ומתכות כבדות

www.osnat.org.il 7עמוד

שינוי יסודי של התזונה :2+1מפתח

1+2טיפים על מפתח סירטון

http://www.osnat.org.il/
https://youtu.be/3KAWNALOrrM


היא להסכים להרגיש את , הדרך המפתיעה להגביר רגשות חיוביים 

.  כביכול" שליליים"ה

בלי לסגור את כל  " שליליים"אי אפשר לסגור את ברז הרגשות ה

תחושת ניתוק  , אטימות, טווח הרגשות ואז להרגיש שריון רגשי

.  חוסר הנאה מהחיים ועוד, מהעצמי

,  מסתבר שדרך תהליכי שחרור רגשות מהגוף שכוללים נשימות

ותהליכים רגשיים שעובדים על תת המודע  , הרעדות 

ולמצוא מרכז פנימי  " שלילי"ניתן לשחרר את המטען הלא מעובד ה

.  יציב ושקט בלב מערבולת אתגרי החיים

שיטת המסע לחיבור לעצמך מאפשרת במספר מפגשים בודדים  

לעבד נושא מסוים בשלמות  

ניתן לשוחח איתי ולתאם שיחת בירור ללא עלות כדי לבדוק  

.שח 350שח במקום 250אפשרות להתנסות בשיטה בעלות של 

,  ההצעה תקפה ליום קבלת המייל או לחמשת הפונים הראשונים

. רלונטיתאם ההצעה עדיין ובידקוהכנסו לקישור 

קביעת שיחת בירור התאמה לשיטת המסע לחיבור לעצמך

8עמוד איך להחלים בגוף ובנפש 

הגברת רגשות חיוביים ושחרור משקעים :3+4מפתח 

https://osnat.org.il/connectiontoself
http://www.osnat.org.il/


,  הבדידות היא מחלה מודרנית

למרות הרשתות החברתיות והפלאפון אנחנו מרגישים בודדים  

.  ומנוכרים יותר מאי פעם

,  היא להדחיק אותםהנטיהכאשר אנחנו מרגישים רגשות כואבים 

.  להתעלם או לחילופין לטבוע בתוכם, למחוק, להתגבר, לדףדף

זו הסיבה שאנחנו במרדף מתמיד אחרי אדרנלין או דברים חיצוניים  

,  חופשות, רכוש, אופנה, מין, אוכל, עישון, סמים, כמו עבודה

וכוריגושים 

.  שאנחנו משתעבדים להם בצורה מוגזמת

כדי להרגיש טוב בגוף ובנפש אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם 

לא אומר להיות  , להיות לבד )הבדידות ולהחליף אותה בלבדות 

(אפשר להיות לבד בתחושה של חופש והרגשה טובה פנימית, בודד

את מי לשתף ועם מי לבלות  , או בתחושה שיש לנו על מי לסמוך 

שבאמת יצרנו קשר עמוק ואינטימי רגשי 

,  בת הזוג/ חלק עם בן , לחלק מהאנשים זה יהיה עם חיית מחמד

. חלק עם חברים קרובים וחלק עם חבורה שלמה

אלא תחושה אוביקטיבילהרגיש נתמך ושייך זה לא משהו 

.  איתושאדם צריך להכיר את עצמו ולבחון מה מיטיב  סוביקטיבית

9עמוד איך להחלים בגוף ובנפש 

קבלת תמיכה חברתית :5מפתח 

http://www.osnat.org.il/


.  יש כל מיני דרכים לחוות אהבה אוניברסלית בלתי מותנית

, לדתות או לגישה כזו או אחרת אין מונופול על כוחות האהבה

.  הריפוי והחיבור למהות הבריאה שבתוכנו

נפרט חלק מהדרכים שעוזרים לאנשים להתחבר לדממה מלאת  

הריפוי והאהבה שקיימת בתוכם ומאפשרת ריפוי  

.  הליכה לים

יוגה  

צי קונג

רייקי  

שינון מנטרות

תפילה  

מדיטציה

תרגול טיבטי–לן טונג

האופונופונו

קונטרולמינדסילבה

בארסאקסס

עיסוי  

הליכה על אדמה יחפים  

צפיה בשמש

טבילה במים

דמיון מודרך  

דיקור  

המסע 

דרך "לא פיזי"המטרה בסופו של דבר היא להתחבר לחלק ה

.  מחויב וקבועתירגול
10עמוד איך להחלים בגוף ובנפש 

העמקת הקשר הרוחני שלכם  :6מפתח 

http://www.osnat.org.il/


,  זה חשוב להיות רצון חזק לחיות, זה לא מספיק לרצות לא למות

,  אפילו להיות בהתלהבות לחיות

"כן אני ממש רוצה לחיות"אמונה פנימית עמוקה ונחרצת ש

,  הסיבה היא שהתודעה מובילה את הגוף ולא להפך

,  כדי להתלהב מהחיים אנשים צריכים להכניס יצירתיות חזרה לחיים

לבלות  , לרוב האנשים יש המון מחויבויות והם שוכחים להנות

כאשר אנחנו מדחיקים את הרצונות שלנו ליותר מידי , ולהשתעשע 

התשוקה והשמחה , הרצון לחיות , שנים וביותר מידי תחומים 

.  דועכים ולהפך

.  בהחלט מאריך חיים, להתחבר לרצונות ולתשוקות העמוקים שלנו 

11עמוד איך להחלים בגוף ובנפש 

להיות בעל רצון חזק לחיות  :8מפתח 

http://www.osnat.org.il/


12עמוד איך להחלים בגוף ובנפש 

לאינטואציהלהקשיב :8מפתח 

.  כולנו מכירים את הרשת האנרגטית שאליה כולנו מחוברים

כולנו מכירים את הרגע הזה שאנחנו חושבים על מישהו והוא בדיוק  

... מתקשר

שאנחנו נכנסים לחדר או לאוטובוס או לרכבת ופתאום יש אנרגיה של 

קלילות או להפך של כבדות ואנחנו קולטים את האנרגיה של הסביבה 

.  והיא משפיעה עלינו

הרבה פעמים כשאנחנו מחליטים החלטות אנחנו מחליטים אותם על סמך 

אבל מחקרים מראים שהבטן שלנו מדברת וחשוב להקשיב לבטן ההגיון

ולתחושות הגוף 

הנה סרטון שממחיש כיצד לעשות זאת 

סרטון קבלת החלטות לפי האינטואיציה

http://www.osnat.org.il/
https://www.facebook.com/hermanosnat/videos/396773215521059


14עמוד איך להחלים בגוף ובנפש 

ספורט  :10מפתח 

. כולנו מבינים שספורט מועיל לבריאות

, אין אפשרות לעשות ספורט, מן הסתם אם המחלה קשה 

אבל ברגע שיש הטבה ממש חשוב להגביר את הפעילות הספורטיבית 

ולהתחיל לעשות אפילו הליכות קלות 

. שמפיגות מתח ומזרימות חמצן לתאים

.  כל אחד רצוי שיבחר את ענף הספורט שגורם לו להנאה וחיבור

http://www.osnat.org.il/


15עמוד איך להחלים בגוף ובנפש 

לסיכום  

אני מאחלת לכם המון בריאות  

לאות הערכה על ההשקעה שלכם בקריאת החוברת 

יחד עם השם  0503833482לווטסאפאשמח שתשלחו לי הודעה 

10הפרטי והמלא ואשלח לכם באהבה הרצאת זום מפורטת של 

. המפתחות הללו

וגם הזמנה לשיחה איתי ללא תשלום שבה אקשיב לקושי שאתם  

ונחשוב ביחד האם אוכל לעזור לכם לרפא את עצמכם  איתומתמודדים 

בעזרת העקרונות לריפוי ספונטני שהוצגו כאן  

ראשוני והסבר על שיטת המסע לחיבור  לאיבחוןלשיחה ללא עלות 

לעצמך 

שלי לעדכונים וטיפים נוספים הווטסאפהצטרפו לקבוצת 

הווטסאפהצטרפו לקבוצת 

www.osnat.org.ilלאתר שלי להכנסמוזמנים גם 
שם למדריך שינפץ לכם עוד מיתוסים על בריאות והחלמה להרשם

.  לקבל ממני מיילים שבועיים על נושא של החלמה ובריאותולהרשם

Hosnat@gmail.comמוזמנים לכתוב לי למייל 
☺אשמח להכיר 

. מאחלת שפע בריאות וחוסן נפשי

☺אוסנת 

http://www.osnat.org.il/
https://osnat.org.il/connectiontoself
https://chat.whatsapp.com/BSYmXcNmZZL6dCSZwqVQUI
http://www.osnat.org.il/
mailto:Hosnat@gmail.com

