
 טיפול בעצירות
 מומלץ לטפל לפחות פעם אחת ביום.

 
 לייעוץ תזונתי.  ,נטורופתאם הילד סובל מעצירות כרונית, מומלץ לפנות ל

אפשר להסביר לו שאם יאכל בכל ארוחה אם הילד מסרב לאכול ירקות ופירות, 
מלפפון אחד או עגבניה אחת, ייפסקו כאבי הבטן שמהם הוא כל כך סובל, ואז 

 הוא יסכים לשתף פעולה. 
עוד עצה ידידותית, ולא מכאיבה: לתת לילד לשתות בבוקר כוס מים, מיד לאחר 

 ץ.הקימה. מים, ולא משהו אחר. זה דוחף, ומשחרר כמו חוקן פנימי. מומל
 

 תנוחה מומלצת
ליד צדו הימני. הידיים  נשכיב את הילד על מיטה או על מזרון, ונשב בצורה נוחה

שלנו אמורות להגיע אל הבטן שלו בצורה שתהיה נוחה לנו ולא תקשה עלינו את 
 הישיבה בזמן הטיפול. 

 
 הטיפול

נבקש מהילד לעצום את עיניו ולדמיין שהבטן שלו מוארת באור נעים ומרפא. 
 דמיין גם אנחנו שהבטן שלו מוארת.נ

נשפשף את כפות הידיים שלנו זו בזו, ונדמיין שהן מוקפות הילה לבנה ובה 
, מהש-ו יכשאנרגיה של רפואה. אפשר להוסיף להילה זו את צירופי האותיות 

 המשמשים לרפואה. 
נניח את הידיים שלנו על בטנו של הילד, ונדמיין שחום עובר מהידיים שלנו אל 

 טן שלו. הב
נשימות עמוקות שלנו, ותוך כדי כך נחשוב עשר נישאר בתנוחה זו במשך 

ונתרכז ברפואה שלמה לילד, הקלה והעברת הכאבים, פעילות מעיים תקינה 
 ותפקוד מלא של הגוף.

נשפשף שוב את כפות הידיים זו בזו, נדמיין שוב אור עוטף אותן ואת הצירופים 
יים על בטנו של הילד. נסובב אותן בתנועות . נניח את הידמהש-ו יכשלרפואה 

מקו הגבול של צלעות בית  –בכיוון השעון, ונשלים מעגל  רחבות ואיטיותעיסוי 
החזה לצד שמאל ולמטה עד הבטן התחתונה ושוב למעלה, הפעם לכיוון ימין, 
עד לנקודת ההתחלה ברום הבטן. נעביר את הידיים על הבטן בצורה זו במשך 

 לפחות, ותוך כדי כך נחשוב:סיבובים עשרה 
פעילות המעיים של הילד תקינה. הילד שלנו משוחרר, משתחרר ומרגיש 

אט, לומד להתבטא ואינו "שומר" דברים בבטן. גם -חופשי. הילד שלנו נפתח אט
 אני (האמא) לומדת לא לשמור דברים בבטן. 
 אה.אותה לכיוון היציומוביל נדמיין שמגע הידיים שלנו דוחף את הצואה 

הארה: אם המגע הקל אינו נעים לילד מכל סיבה שהיא, אפשר להעביר את 
 הידיים באותה צורה מעל הבטן, בריחוף, ללא מגע.

 
 נקודת לחיצה להפעלת המעיים

  



מרחק של  –בקו ישר כלפי מעלה לכיוון בית החזה  –מודדים מטבורו של הילד 
קבועה עם אצבע אחת,  לוחצים לחיצה שתי אצבעות של הילד, צמודות זו לזו.

נכנסים פנימה לעומק הבטן לא יותר מסנטימטר אחד. הלחיצה נעשית 
בהסכמתו ובהתאם לנוחותו של הילד. יש להשאיר כך את האצבע, לוחצת, 

 נשימות עמוקות שלנו.עשר במשך 
עתה נניח שוב, בפעם האחרונה, את שתי כפות הידיים שלנו על בטנו של הילד, 

 ימות עמוקות.נשחמש וננשום עוד 
הארה: אף אחת מהפעולות המוזכרות לעיל אינה אמורה להכאיב לילד. 

 האווירה בזמן הטיפול אמורה להיות נעימה ונינוחה.
 אפשר לחזור על התרגיל כמה פעמים ביום, אך לא לפני השינה.

 
 עמוד חדש

 טיפול לשלשולים
 

ורופת, לשינוי המלצה: אם השלשולים הם כרוניים, כדאי לפנות לייעוץ אצל נט
 התזונה.

 
 תנוחה מומלצת

נשכיב את הילד על מיטה או על מזרון, ונשב בצורה נוחה ליד צדו הימני. הידיים 
שלנו אמורות להגיע לבטן שלו בצורה שתהיה נוחה לנו ולא תקשה עלינו את 

 הישיבה בזמן הטיפול. 
  

 הטיפול
 גרגירי מלח גס. לושהש-שנייםאם הטבור של הילד אינו שקוע מדיי, נניח בטבור 

נבקש מהילד לעצום את עיניו ולדמיין שהבטן שלו מוארת באור כחלחל, נעים 
 ומרפא. 

נשפשף את כפות הידיים שלנו זו בזו, ונדמיין שהן מוקפות הילה לבנה ובה 
, מהש-ו יכשאנרגיה של רפואה. אפשר להוסיף להילה זו את צירופי האותיות 

 המשמשים לרפואה. 
דיים שלנו על בטנו של הילד ונדמיין שחום עובר מהידיים שלנו אל נניח את הי
 הבטן שלו. 

  
 נשימות עמוקות שלנו, ונחשוב על: עשר נישאר בתנוחה זו במשך 

רפואה שלמה לילד, הקלה והעברת כאבים, פעילות מעיים תקינה ועצירת 
 השלשולים, ותפקוד בריא ומאוזן של הגוף.

ו בזו, נדמיין שוב שאור עוטף אותן ואת נשפשף שוב את כפות הידיים ז
. נניח את הידיים על בטנו של הילד. נסובב את מהש-ו יכשהצירופים לרפואה 

 מקו –ונשלים מעגל  נגד כיוון השעוןהידיים בתנועות עיסוי רחבות ואיטיות 
הגבול של צלעות בית החזה לצד ימין ולמטה עד הבטן התחתונה ושוב למעלה, 

ל, עד נקודת ההתחלה ברום הבטן. נדמיין שהצירופים עוברים הפעם לכיוון שמא
 מהידיים שלנו אל בטנו של הילד, משחררים את הכאב ועוצרים את השלשול. 



סיבובים לפחות, ובזמן הזה עשרה נעביר את הידיים בצורה זו על הבטן במשך 
 נחשוב:
מא) מעיים תקינה, הילד שלנו מעכל את מה שעובר עליו, אני (האהפעילות 

 מעכלת את מה שעובר עליי, הילד מרגיש טוב. 
 נדמיין שוב שמגע הידיים שלנו עוצר את השלשול.

עתה ניצור צורה של קונכייה/כפית מכף היד שלנו (כמו בטיפול רייקי) ונניח את 
מרכז הקונכייה על הטבור. נרגיש או נדמיין שהחום היוצא מכף היד שלנו מחמם 

 . את הטבור ומרגיע את המעיים
 נסיר את גרגירי המלח מהטבור של הילד, ונזרוק אותם לפח האשפה.

 
 הארות

אם המגע הקל אינו נעים לילד מכל סיבה שהיא, אפשר להעביר את הידיים 
 באותה צורה מעל הבטן, בריחוף, ללא מגע.

אף אחת מהפעולות המוזכרות לעיל אינה אמורה להכאיב לילד. האווירה בזמן 
 נעימה ונינוחה. הטיפול אמורה להיות

 אפשר לחזור על התרגיל כמה פעמים ביום, ובמיוחד לפני השינה.
 
 


