
השיטה:
ַג'אּוָהר, מילה בערבית שמשמעותה 
בימינו  הוא השם שניתן  "מהות", 
לתורת היסודות, המזגים והליחות 
העתיקה, גישה בריאותית שהשתמשו 
בה באזורנו ובאזורים אחרים ברחבי 
העולם. אורי מאיר־צ'יזיק, תזונאי 
הרפואה  של  להיסטוריה  ומומחה 
המקומית, מחיה את השיטה בשילוב 
ידע מדעי מודרני, והוא זה שהעניק 

לה את שמה.
על פי הַג'אּוָהר, לפני שמשתמשים 
בצמחי מרפא, תרופות, ניתוח או 
כל מניפולציה אחרת, פונים לטפל 
ב"ששת הכוחות הטבעיים", מרכיבים 

־מחיי היומיום שמשפיעים על בריאות
נו: מקום מחיה או אקלים, תזונה, שינה 

־וערות, איפוק ושחרור, מנוחה ותנו
עה וכמובן - הנפש. בדומה לגישות 
הדומות מהרפואה הסינית, ההודית 
והיוונית, גם כאן שם המשחק הוא 
איזון. החולי נוצר כשהאיזון מתערער, 

ועלינו לשאוף להחזירו.
מאיר־צ'יזיק מוסיף שעל פי תורת 
היסודות, המזגים והליחות, כל מה 
שחי מורכב מתערובת מסוימת של 
אוויר, מים, אש ואדמה. האיכות של 
התערובת מתבטאת במזגו של האדם, 
אך גם במזגם של גורמים אחרים, כמו 
אוכל. אדם צעיר יתאפיין במזג חם ולח 
בעוד מבוגר יתאפיין במזג קר ויבש; 
שקדים הם מזון יבש וחם, לבשר בקר 
מזג מקרר ודגים הם מקור ללחות. 
הליחות הן המרכיב הגופני ביותר 

־מבין הגורמים הפועלים על בריאו
תו של האדם: מדובר בעצם בנוזלי 
מרה, המושפעים מהתזונה. ישנן ארבע 
ליחות בגוף - צהובה, אדומה, לבנה 
ושחורה - והן פועלות כמו היסודות 
ביחס לתכונות האדם. "מה שגאוני 
בשיטה הזאת, זה שהיא לוקחת את 
כל העולם ומכניסה למסגרת אחת", 
אומר מאיר־צ'יזיק. "כל דבר אפשר 
להגדיר על פי המזג שלו, כל דבר יכול 

להשפיע על האיזון שלנו".

ההיסטוריה:
תורת היסודות, המזגים והליחות היא 
בת אלפי שנים, ורווחה באזורנו עוד 

־לפני שהתגבשו בו הדתות המונותי

איסטיות. התורה משתקפת בכתביו 
של הרמב"ם ובמשנתו של הפילוסוף 
והרופא הפרסי המפורסם בן המאה 
ה־11 איבן סינא. השיטה שמכונה היום 
ג'אוהר הייתה מקובלת בקרב נוצרים, 
מוסלמים ויהודים, אך בשונה מהיום, 
הידע לא היה נחלתם של מטפלים 
בלבד אלא חלק מהתרבות. כל אדם 
ידע מה המזג שלו ומהי הליחה שלו, 

־ואם בא לרופא, הרופא לא נדרש לאב
חן אותו אלא לאתר את מקור חוסר 
האיזון ולהציע דרכים לתיקונו. אישה 
ילידת איראן סיפרה למאיר־צ'יזיק 
כיצד יושמה התורה במשפחתה: לאביה 
היה מזג קר, אך הוא אהב קציצות בקר 
מקררות, לכן אמה נהגה "לאזן" את 
הקציצות שלו בעזרת שום ואגוזי מלך 

שהם בעלי אופי מחמם.

הטיפול:
פגישה טיפולית אינה כוללת מתן 
תרופות או מגע, ודומה יותר לשיחה 
עם תזונאי או פסיכולוג. לאחר הבנת 
מזגו של החולה ואופי הבעיה שלו, 
הוא יקבל שיעורי בית לשינוי אורח 
החיים, בעיקר בכל הנוגע לתזונה. 
השלב הראשון יהיה מעבר לתזונה 
טבעית, כי רק לאחר ניקוי השפעות 
הכימיקלים ניתן לאבחן את הבעיה 
האמיתית. במקרים נדירים המטופל 
יופנה למומחים, כמו מומחה לצמחי 
מרפא. לדבריו של מאיר־צ'יזיק אם 
האדם מטמיע את השינוי בחייו, ב־90 

אחוז מהמקרים הבעיה נפתרת ללא 
התערבות נוספת. בתחילת הדרך 
מפגש טיפולי יתקיים כל שבועיים־
שלושה, ובהמשך יגדלו המרווחים.

למי זה מתאים?
טיפול בג'אוהר, על פי מאיר־צ'יזיק, 
טוב להתמודדות עם כל בעיה פיזית 

־או נפשית. הוא מתאים לאנשים שרו
צים ומסוגלים לחולל שינוי בחייהם 
ולהתמיד בו, לא למי שמחפש תרופות 

בזק או פתרונות קסם.

למה זה טוב לנו?
לרפואה הודית, רפואה סינית וג'אוהר 
בסיס דומה, אך כל אחת מהן קיבלה 
פרשנות בהתאם לאזור שבו התפתחה. 
ברפואה הסינית, למשל, יש חמישה 
יסודות וברפואה ההודית שלושה. 
הג'אוהר מתאימה למי שחי במזרח 

התיכון.

מחיר:
250 שקל לפגישה של שעה.

איפה?
קליניקות  יש  למאיר־צ'יזיק 
ותל  איתן  נוה  יהושע,  בכפר 
 אביב, אבל מכיוון שמעניין אותו 
להחזיר את הידע העתיק לציבור 

־יותר מאשר לאבחן, הוא מעביר קור
 סים בג'אוהר בכל הארץ. לפרטים: 

.www.mazon-izun.com
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 "הגירושין החדשים", 
פרופ' קלייר רבין

גירושים, זה כבר ידוע, לא חייבים 
להיות תקופה טראומתית 

ויכולים להוות קרקע לצמיחה. 
פרופ' רבין, מטפלת ותיקה, 
סוקרת תחומי ידע נרחבים 

שאמורים להפוך את החוויה 
 לחיובית יותר. בהצלחה עם זה.

הוצאת "אמציה", 96 שקל

signon@maariv.co.il

 הג'אוהר, שיטה שמקורה במחוזותינו, פועלת לאזן את הליחות 
בגוף, בעיקר באמצעות תזונה נכונה. כבוד למקורות

טיפול מהיסודות

 "לרמות את המוות", 
ד"ר סאנגיי גופטה

גופטה, מנתח מוח וכתב בריאות, 
מציג אסופת סיפורים בלתי 
אפשריים על אנשים שנכנסו 

לתחום האפור שבין חיים 
למוות, ובזכות אירועים יוצאי 

דופן הצליחו לצאת מזה בחיים. 
הוצאת "ידיעות ספרים", 88 שקל

 "גופי הקרוע מלבלב", 
עורכת: ד"ר יהושע בנטוב

בספר מקסים ועצוב זה, שמוקדש 
לד"ר צחי בנטוב ז"ל, בנה של 

העורכת שנהרג בלבנון, מאוגדים 
טקסטים ספרותיים ועיוניים 
שעוסקים במחלות ובמוות. 

העיסוק הפואטי בנושא המכאיב 
כל כך מצליח לחבר בין הומאניות 

לרפואה בצורה יוצאת דופן 
ומרתקת. הוצאת "כרמל", 98 שקל צילום: יגאל לוי


