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לכל אדם שמעוניין לשמר בריאותו לאורך ימיםשנכונים 

באמת רעבים רק כשאתם ואיכל

. הגוף באמת זקוק לאוכל וגם העיכול והספיגה יהיו מיטביים, כאשר ישנו רעב אמיתי? ולמה
תוספים, רטבים, ללא תבלינים, קרוב לטבעמזוןלאכולתעברו–?מהו רעב אמיתיתרגישוכיצד 

. כיוון שכל אלה מקשים עליכם להבחין בין רעב לתאוות אכילהמ-אפיה אווללא בישול

תמשכו את זמן האכילה ובכך תאפשרו לעצמכם . כך תקלו על פעילות הקיבה? ולמה
, למרכיביוהמזוןאתלפרקזמןלגוף לוקח-השובע מגיעמתילחוות בצורה נכונה יותר

שמוכנסבמזוןתלוי,יותראודקות15כשל"באיחור"כך שמנגנון השובע מגיב 
הלעיסה תחזק לכם את שרירי הלסת ותגביר לכם את מחזור הדם . ובצירופי המזון

. וזה יעיל למניעת דלקות חניכיים

לעסו לאט והיטב את המזון 
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שנכונים לכל אדם שמעוניין לשמר בריאותו לאורך ימים

או אחרי מאמץ פיזיאל תאכלו לפני

הדם מרוכז בגפיים ואינה–אנרגיית הגוף מופנית לתפקוד הפיזי , במצב של מאמץ פיזי? ולמה
אספקת דם הולמת למערכת העיכול ונפסקת הפרשת מיצי העיכול ואז אין אין–לעיכול מופנית

. יש לחכות עד שהנשימה חוזרת לסדרה הרגיל והרגוע והדופק חוזר לתקנו. תהליך עיכול תקין

כמות מזון גדולה מידי בקיבה מגבילה את יכולת . אכילת יתר תגרום להשמנת יתר? ולמה
המזון שאינו מעוכל כראוי עקב אכילת (. יכולת כיווץ והרפיה)הפירוק המכאני בקיבה 

התסיסה מסכנת את , בנוסף. יתר תוסס במערכת העיכול ומכביד על כל תפקודי הגוף
! המעי בדלקות

אל תאכלו יתר על המידה
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שנכונים לכל אדם שמעוניין לשמר בריאותו לאורך ימים

אל תשתו בזמן האכילה

. שמביא לתסיסת מזון לא מעוכל במערכתמה,לנוזלי השתייה מדללים את מיצי העיכו? ולמה
. ל וזה פוגע ביכולת הפירוק המכאניגדהקיבהנפח

מזון חם גורם להרפייה . הגוף מתאמץ להתאים את המזון לטמפרטורת הגוף? ולמה
. אלא קו האמצע. מהמצבים לא רצוי לעיכול תקיןאחדאף–לכיווץ גורםקרומזון

אל תאכלו מזון חם מידי או קר מידי
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שנכונים לכל אדם שמעוניין לשמר בריאותו לאורך ימים

אל תאכלו בשעת אי נוחות נפשית

מה , המפסיקים את פעולת העיכול( לחץ)מתח נפשי מופרשים הורמוני סטרס בשעת? ולמה
מה שמצריך מהגוף לפתח, סה גורמת לפגיעה ברקמההתסי–במעייםהמזוןלתסיסתשמביא

הגוף חייב לפנות רקמה פגועה על מנת . חלופיתחדשהרקמהשתוכל להיבנותמנתעלדלקת
.מואטת או מופסקת הפרשת מיצי העיכולמתחבמצבי.במקומהוטובהאחת חדשה לבנות 

אנרגיית הגוף מופנית לריפוי. בזמנים כאלה מופסק התיאבון ולא מורגש רעב? ולמה
מזון שמוכנס בזמנים כאלה. תיאבון על מנת לא לסחוט את כוחות הגוף לעיכולאיןולכן
. הגוףכראוי ומכביד עלמתעכלאינולגוף

חום/ כאב / אל תאכלו בזמן מחלה 
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שנכונים לכל אדם שמעוניין לשמר בריאותו לאורך ימים

סמוך לשינה/ עם הקימה –אכלו תאל

אין אנרגיה–כשהגוף עייף , בערב. בבוקר צריך להתבצע פינוי של סוכר–למען הבריאות ? ולמה
לריפוי של הגוף ואם נאכל בסמוך לשינה כמובן שהאנרגיה לריפוי קטנההזמןהואהלילה.לעיכול

כמו כן מערכת העיכול אינה עובדת במיטבה בזמן השינה ובבוקר מרגישים את האוכל שלא . בהבהר
. התעכל כראוי

המנוחה מאפשרת לגוף לרכז את הדם והאנרגיה בתהליך העיכול ובכך מבטיחה? ולמה
לפחותאו,לעכלהזמןאתלגוףולאפשרעמוקותנשימותלנשוםכדאי.טובהספיגה

. להתחיל את המהלך לפני שקמים להתעסק בעניינים אחרים

מנוחה-אחרי הארוחה 
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ימיםשנכונים לכל אדם שמעוניין לשמר בריאותו לאורך 

הנהגות אכילה אלו הן הטבע הישר שלנו וסטייה מהן מביאה לאדם ייסורים 

וחוליים בין אם הוא מסוגל להבחין בכך באופן מיידי ובין אם יבחין בכך לאחר

...יצטברלכשהנזקזמן

כל המקבל על עצמו כללים אלו ומשתדל בהם ממקום אמיתי יכול לשמור בכך

. על בריאותו

https://www.malia.co.il/

