
 הצמח ומה שביניהם ,האדם

 תמר שבט

, איך מתאים לעזור לו להתרפאכגון כרות עם האדם הבריא והחולה מייצרת שאלות יה

סדרת שאלות זאת ניצבת  .איך מתאים לקדם את בריאותו כדי שלא יחלה, ויותר מכך

, קשר מהותי עם הטבע מטבע בריאתויש כיוון שהמרפא חש ויודע שלאדם  .בפני המרפא

התבוננותו בעולם הצמחים  .שהמרפא יחפש בטבע את המרפא לאדם הדבר יטבעאך 

התמודדות , חיהוא הצמח עם העולם בו של התמודדות המגלה בפניו את סודות 

לאזן כדי יכול המרפא הנבון להשתמש  ןשבה, הסתגלותשל  אסטרטגיותהמוליכה לשפע 

מתקיימות  ,המערביתובוודאי בחברה , בכל חברה אנושית .את טבעו החולה של האדם

שבחברה , הממוסדתו ישנה המערכת המוכרת. בד בבד מערכות רפואיות שונות

זמנית מתקיימות מערכות רפואיות -ובו ,דעיתהמערבית נשענת על הרפואה המ

 .ביתיות, וחלקן עממיות, עתיקות ומגובשות, חלקן מסורות מפוארות, מסורתיות

והמלצות לריפוי בסיוע צמחי  ,ת ובחוליאופן הבנה של האדם בבריאו, למסורות אלה

 .הבנה שמתבססת על התבוננות, מרפא

 . לעתים קרובות מקובל לחשוב שיש לרפואה המדעית תוקף בלעדי

מתבוננים  מהיכן, שזאת שאלה של מבט נראה לי, כרופאה שנעה בין המערכות השונות

, שנים 53 אני רופאה .ולאו דווקא מתקיימת סתירה ביניהן, על האדם בבריאותו ובחוליו

קידום בריאותו של האדם לנעזרת בצמחי מרפא לטיפול באדם החולה ומתוכן אני  53-בו

  .הקשר בין האדם והצמחאת מנקודת מבטי להאיר אבקש במאמר קצר זה . הבריא

יש . דעת עצמו ודעת העולם, מאז אכל מעץ הדעת, דעתמתמיד שאף האדם 

. היא רק אופן אחד של דעת, נתפסת היוםהיא י שידיעה מדעית כפ. דרכים שונות לדעת

הנע בסולם ידיעה הבנוי מארבעה , להציע אופן התבוננות המזין את הדעת מבקשתאני 

ארבעת ה העתיקה של תפיסההמתכתבים עם ( ולכן של תבונה)שלבים של התבוננות 

סולם זה ניצב על  .אוויר ואש, מים, אדמה: האדם והעולם יםהיסודות מהם בנוי

 .בשמים, כפי שהאדם אזרח על פני האדמה ואזרח בעולם הרוח, האדמה וראשו בשמים

התבוננות : עליה נשען הסולם "עיני אדמה"השלב הראשון בסולם קשור בהתבוננות ב

הרפואה . אובייקטיבי כביכולשלב , פרטיםבעובדות והתבוננות ב, קפדנית, מדעית

במיוחד , ן די במבט מגובש וקר שכזהאי, עבורי .העכשווית המקובלת נעצרת במבט זה

לחברם , יש להחיות את הפרטים. יםובחולי םבבריאות, שבבני אדם אני מתבוננת

" עיני מים"כדי ללכוד את זרימת החיים כמו ב, לסיפור המשתנה ומתפתח בזמן

משמעות , סברהלמצוא  .זהו השלב השני בסולם –מחיים ומשתנים בזמן , הזורמים

מאיר לכן הנושא את האור ו, המחבר בין כולנו" עיני אוויר"ם כמו בהמחברת בין הפרטי

 .זהו השלב השלישי –את הפרטים באור המחשבה והדמיון 

מומחית ברפואת משפחה אינטגרטיבית ,ר תמר שבט"ד
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אוכל להבין איך ליישם את התבונה בו " עיני החום"בשלב ה, שלב הרביעיב

באינטואיציה מבוססת למרפא , היסודות כמו החום החודר את כל, הניבטת מהתהליך

 .זאת הגישה המקובלת ברפואה המשלימה המסורתית עליה אני אמונה .האדם

בין האדם  כדי להאיר את הקשר, הסולם פי-לבמאמר זה ארשה לעצמי לנוע ע

כשמדברים על האדם  .צדדיות-לחד היכשלבתקווה לא ל, בבריאות ובחולי, והצמח

חיי השתנותו אנלוגיים . שינוי שהוא עובר מילדות לזקנהקשה שלא להבחין ב, הבריא

 .לאבולוציית העולם המתפתח מהדומם לצומח לחי ולאנושי

 בגיל ההתבגרות האדם דומה .חיוני, מימי, גדלהוא . האדם דומה לצמח, בילדות

רק בזקנה הופך האדם יותר ויותר  .קרוב לדחפיו, אינסטינקטואלי, תנועתי –לחיה 

מכל היצורים בממלכת , האדם .כשפקולטת החכמה מתפתחת ושולטת בדחפיו, אדם

בצורה כל ' חולה'מצב בו האדם =בריאות, קלקול=יחול .הוא הישות הכי חולה, הטבע

, החולי .עד שהוא בריא, הרס ובנייה, כך מגוונת בתנועה מתמדת של קלקול ותיקון

, בבריאות. האדם כל העת מתקלקל ומתקן. ינהרנטי לאדם בחייואהוא , הקלקול

  .הקלקול והתיקון נמצאים באיזון דינמי

, על המטבוליזם של החלבונים בפיזיולוגיה האנושית רעיון זה מבוסס מדעית

וצריך כל העת ' מתקלקלים'החלבונים , טמפרטורת דמו של האדם – C53°-שב

ליציאה ו הפוטנציאל לחולי, לכן. ריות הישניםשאאת ליצור חדשים ולסלק  ,להחליפם

-דחיכול להיקלע ל, פירוק ובנייה, התמידי של קלקול ותיקון התהליך. מאיזון הוא גדול

-לשיחווה ויתפרש ע, וליך לקלקול מתמשךילכיוון הקלקול ש –צדדיות במשוואה הזאת 

 .תודעת האדם כמחלה ידי

את היכולת להפוך סביבה , אותאת הברי, נושא את החיים, לעומת האדם, הצמח

כל  –ולייצר חמצן , המזינה את כל החיים בעולם, לתזונה, לסוכר( מים ומינרלים, אור)

 .אלה הנחוצים לאדם כדי לקיים את חייו

לשנות את , יכול לנוע, ח מפותחומהיותו בעל תודעה ויכולת חשיבה ומ, האדם

ול לשנות את סביבתו הטבעית אינו יכ, הצמח אינו נייד. להתאימה לצרכיוו סביבתו

תחו הצמחים ימשום כך פ. לחוש את סביבתו ולהסתגל אליה, יםוצריך בעיקר להתא

חש את . 'סביבה'הצמח הוא כולו . שיגנו עליהםכדי , חושה מורכבותויסות ותמערכות 

אינפורמציה העוברת בהתמדה בין העלים . האדמה, המים, החום, האוויר, האור

הצמחים מתרגמים את . די להתאים באופן מיטבי לסביבהרשים כושללפרחים ו

אבל הם יכולים לשנות את , הם לא יכולים לברוח. התחושות להסדרת ההסתגלות

להתמודד עם דרך הצמח צריך למצוא  .לסביבה משתנה מוחילוף החומרים כדי להתאי

ות הסתגלדרכי ולכן הוא ממציא  ,עם הקרינה, עם הזוממים לכלותו, חילופי העתים

יכול ללמוד , רפא המכיר את צמחי המרפאבסיוע המ  , הנבון האדם .לתנאים השונים

 .להזנת חיים בריאים ולמרפא בעת חולי, להסתגלותדרכים מהצמח ולהפיק ממנו את ה

כדי להרחיק יצילית מייצרת חומצה סל, הגדלה ליד מים, הערבה הלבנה: הלדוגמ

, לאיזון תהליכי דלקת וזדרך תמש בהאדם יכול להש .עצמהובכך לרפא את טפילים 
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ידעו להשתמש  אבותינו. לחזרה לאיזון במחלות דלקתיות, להרגעת הנפש, לצינון החום

ליצילית המיטיבה עם בטרם גילינו שהיא מכילה חומצה ס עוד בקליפת הערבה

הצפויות  תופעות הלוואי שימוש בקליפת הערבה מיטיב ללא, אגב. תהליכים דלקתיים

 .פירין מסחרימשימוש באס

 עד שימצא האדם דרך לחיות ללא צמחים הוא תלוי בהם. ללא צמחים אין חיים

 ,חסר אונים מול האדם, מהיותו נייח ,הצמח .לריפויו לנשימה, לתזונה באופן מוחלט

חשוב שהאדם יכיר בתרומת , כןל ,היכול בכליו הטכנולוגיים להרוס את בית גידולו

להגן על כדי ת מחלה וישתמש בתודעתו המוסרית הצמח לחייו הבריאים ולמרפא בע

 .הצומח ולעשות בו שימוש נבון ומוסרי



 

 

 

 

 

 

 


