
 

 סודות ההרזיה של הרמב"ם
 

 

 

 כל סודות הרמב"ם ששימש בין היתר כרופא ופיתח
 עקרונות לאורח חיים בריא המכונים "דיאטת הרמב"ם"

 



 
 בשנים האחרונות אנו רואים יותר ויותר דיאטנים וגופים רפואיים שונים שמציעים

  למטופלים שלהם את דיאטת הרמב"ם.

 מסתבר שדיאטות פלא למיניהם, דיאטות באמצעות כדורים, מסטיקים וצמידים או
 דיאטות ממוקדות (דיאטת לחם, אבטיח וכו') יכולות לעשות את העבודה ולהניב

 תוצאות לפרק זמן מוגבל, אך לא כולם מצליחים לשמור על התוצאות או יותר נכון על
 אורח חיים אחיד ובריא. דיאטת הרמב"ם, לעומת זאת, מציעה אלטרנטיבה מוכחת

 ובריאה שהולכת בקו אחד עם הרפואה הקונבנציונלית והסינית.

  הרמב"ם, שחי כאן לפני 800 שנה, נגע בכתביו כמעט בכל נושא אפשרי ולא פסח אף
 על תזונה נכונה, הרגלי אכילה והתעמלות. בספר "משנה לרמב"ם" (פרק רביעי) הביא

 לנו מדריך מפורט וכולל לתזונה נכונה שאמורה לשמור עלינו ממחלות, בעיות
 בריאותיות, השמנה, ואף להחזיר את הגוף למשקלו הטבעי והרצוי מה שמכונה בימינו

 'דיאטה'. וכיום, כשהמדע נשען על מחקרים, מסתבר כי יש בסיס מדעי לדבריו.

 תכירו את העקרונות החשובים בדיאטת הרמב"ם:
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 שינויים בהרגלי הצריכה

 אחת הטעויות הגדולות של אדם שמתחיל תהליך דיאטה, היא התפיסה כי
אם יאכל מוצרים דלי קלוריות, או אם יאכל בכמויות קטנות, הוא יהפוך לרזה

 ובריא יותר. בדיאטת הרמב"ם אין תחליפים (טופו, סוכרזית או חומרי טעם
 וריח), אלא כללי ברזל של אסור ומותר, שכן הוא ייחס חשיבות עליונה

 להרגלי אכילה נכונים, כולל דגש מיוחד על סילוק הפסולת מהגוף.

ככלל ראשון מומלץ לאדם לא לאכול אלא אם הוא רעב, ואף לא לשתות אלא
 כשהוא צמא, וזאת משום שאנו לא תמיד מצליחים להבדיל בין רעב, שהוא

 צורך אמיתי ופיזי הנגרם מירידה ברמות הסוכר בדם, לבין תאווה ורצון
 לאכול - תאווה הנובעת מגירוי חיצוני של החושים, שעמום או סתם בריחה

  לנחמה רגעית.

 אבל איך מתגברים על החשק לאכול? מה עושים כשבא לך משהו מתוק?
 איך לפתח מוטיבציה להרזיה? לחצו כאן לגלות

 בנוסף, מדגיש הרמב"ם שאסור לאדם להתאפק מללכת לשירותים, ויש
 לפנות את הפסולת מהגוף ברגע שחשים בכך, אחרת האוכל נדבק לדפנות

 המעי וכך גורם לריקבון ולגזים רעילים.

 דיאטות המגבילות אותנו בכמויות ספציפיות של מנות יכולות לגרום לדיכאון
 והרגשת מחנק במשך התהליך. לכן, בגלל שלכל אדם קיבולת קיבה שונה,

 ממליץ הרמב"ם לא למלא את הכרס עד כדי שובע, אלא בכמות של שלושה
 רבעים (75%). לפי כתביו, אחרי הארוחה ישנו פרק זמן בו מתקיים תהליך
 של פירוק המזון בגוף שאחריו המטבוליזם מעביר פקודת שובע למוח, ולכן,

 אם אדם ימתין כרבע שעה בערך ירגיש את תחושת שובע אמיתי למרות
 שבסיום הארוחה חש שהוא עוד רוצה לאכול. מאותה סיבה הוא ממליץ

 ללעוס הרבה ולאט.
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 למיצי העיכול בקיבה הגורמים לפירוק המזון יש חלק עיקרי בתהליך
 האכילה, ולכן ממליץ הרמב"ם לא לשתות מים במהלך הארוחה, כדי לא

 לדלל את אותם מיצים.

 אחת האזהרות המוסכמות על כל שיטות הדיאטה היא המניעה לאכול לפני
 השינה, שכן בזמן שאנו ישנים מערכת העיכול עוברת תהליך של הכנה

להוצאת הפסולת בבוקר, ולכן אם אוכלים לפני השינה, המזון לא יתעכל כמו
 שצריך ויפגע במערכת העיכול ובגוף. כך גם ממליץ הרמב"ם.

 ישנה חשיבות עליונה לנושא ההתעמלות והספורט לפי השיטה, והרמב"ם
 אף מזהיר כי מי שאינו מתעמל, גם אם אוכל בצורה בריאה, הוא מזיק לגוף
 כולו ואף לחילוף החומרים. תוכל לקרוא עוד על ההתעמלות הטובה ביותר

 לשריפת שומנים בלחיצה כאן

 רפואה מונעת

להבדיל משיטות אחרות שמתמקדות במה כן לאכול, מרחיב הרמב"ם דווקא
 במניעת הדברים המזיקים לגוף, וכן גם בהפרדת מאכלים מסוימים בו

 זמנית. כך למשל הוא ממליץ להפריד מזונות הגורמים לשלשול (ענבים,
 אבטיחים, מלפפונים וכו') משאר הארוחה. כמו כן, כדאי להימנע מריבוי

 מאכלים הגורמים לעצירות (רימונים, תפוחים וכו'), אך כדאי לאכול אותם
 בסמוך לארוחה.
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הרמב"ם הזהיר שמי שאינו מתעמל, גם אם אוכל בצורה בריאה, מזיק לגוף
 כולו

 לסדר הארוחה ישנה חשיבות גדולה ולכן צריך להתחיל תמיד ממזון קל
 ואחר לעבור למזון הקשה (כמו בשר, עוף וכו'). התפריט צריך להשתנות
 מעונה לעונה, ולכן בקיץ כדאי לאכול מאכלים קרים ולהשתדל להשתמש

בכמה שפחות תבלינים (שהרי גורמים לחימום הגוף) ובחורף מאכלים חמים
 כולל ריבוי תבלינים.

 "יש מאכלות שהן רעים ביותר עד מאוד. וראוי לאדם שלא לאכלן לעולם",
 כותב הרמב"ם ומפרט: דגים מלוחים וישנים, גבינה מלוחה ומעושנת, בשר
 מלוח ומעושן, יין ישן וכל תבשיל שבושל או נצלה עד כדי שאיבד את טעמו

 וריחו.



 ד"ר רלי אבל, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה בשרותי "בריאות כללית",
 העוסקת בתזונה קלינית ונחשבת מומחית ברפואת הרמב"ם וברפואה

 סינית, דווקא מסתייגת מצירוף המילים "דיאטת הרמב"ם", ומסבירה: "כל
 מה שהוא כותב הם כללי בריאות שהוא אסף ולמד מהתורה ומהספרים

 הקדושים, והכינוי 'דיאטה' מוריד אותו בעשרות דרגות מגדולת כתביו. כך
שלמעשה אותם כללים שהפכו לשיטה דיאטתית, הם רצפט של תזונה נכונה

 ובריאה הגורמת למשקלו של האדם להגיע לערך הדרוש".

 עוד על תזונה נכונה להרזיה יעילה תוכלו לקרוא בלחיצה כאן

 אני לקחתי את העקרונות האלה וגליתי עקרונות נוספים עד שהצלחתי
 להעלים כרס קטנה לקוביות בבטן!

 

 אתם רואים נכון!

 הגעתי לתוצאות המרשימות האלה אבל לא בקלות. לקח לי שנים של ניסוי
 וטעיה עד שלבסוף הצלחתי להוריד 12 קילו תוך 6 חודש.
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 אבל אתם לא חייבים לנסות כמוני שנים כל מיני דברים שונים ולבזבז המון
 זמן וכסף על שטויות שצצים כל שני וחמישי בתחום ההרזיה. ניפיתי כל מה

 שלא עובד וריכזתי את הדרכים היעילות ביותר להוריד משקל בקלות
 ולתמיד.

 במדריך "כך הגעתי לחיטוב" את תגלי:

   העיקרון החשוב שאם הולכים לפיו אין מצב שלא מרזים.

    הרכיב התזונתי שיעזור לך לרזות וישאיר אותך שבעה.

     איך למנוע מהגוף לצבור קלוריות מיותרות שהופכות לשומן בגוף.

   איך להמשיך ליהנות מהמאכלים האהובים עלייך (במידה) מבלי לעלות
 במשקל שוב.

   התבלין הטבעי שיעזור לך להוריד רמות סוכר גבוהות כדי שהגוף יכול
 לשרוף שומן.

    איך לעשות את ההכנה הנפשית להצלחה מבלי לשלם כל חודש
לקבוצות תמיכה, מאמנים אישיים, ומכוני כושר, ולקבל מוטיבציה בלתי ניתנת

 לעצירה.



 לחצו כאן להוריד את מדריך ההרזיה "כך הגעתי לחיטוב"
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 אם כבר הגעת עד לפה אני ממליץ לעשות את הצעד הנוסף ולקרוא את
 המדריך הזה. זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות בקשר להרזיה

 שלך. מניסיון!
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