
על פי הרפלקסולוגיה, כפות הידיים והרגליים 

משקפות את כל איברי הגוף. שיטת טיפול זו מביאה 

את הגוף לאיזון כמפתח למניעת ולריפוי מחלות 

בים מאיתנו נוטים להשקיע בעבודה, 

בבית, בגינה, במכונית, בכלב, בחתול... ומה עם ר

השקעה בעצמנו? בבריאות שלנו? באיכות החיים שלנו?

עם יד על הלב, האם אנחנו מגיבים נכון ומהר, כאשר יש לנו 

פגיעות ומכאובים מסוגים שונים בגוף?

מה אנחנו עושים לאחר שתוקפים אותנו שוב ושוב כאבי 

ראש, חוץ מליטול אקמול ולשמוח שיש הקלה? או לאחר 

לילות טרופים של נדודי שינה, חוץ מליטול כדור שינה, ולחשוב 

שהבעיה נפתרה?

וכך עם כאבי גב, כאבי בטן, חרדות, סוכרת, אסטמה, כאבי 

מחזור, עייפות ועוד ועוד.

האמנם יש פתרונות לכל הבעיות הללו חוץ מכדורים, 

זריקות או ניתוחים? אולי צריך להשלים עם העובדה, שמחלות 

וכאבים ילוו אותנו לכל אורך החיים? ומה עם תופעות הלוואי 

של התרופות, והסיכונים של הניתוחים?

החדשות הטובות: יש פתרונות יעילים לרוב המכאובים 

המלווים אותנו. קיים עולם קסום ומופלא הנקרא רפואה 

משלימה, ובראשו אחת השיטות היותר אפקטיביות והיא 

הרפלקסולוגיה.

לחזור לטבע

רפואה משלימה היא שם כולל למגוון שיטות טיפול 

עתיקות, שאינן מבוססות על הרפואה המערבית. בשנים 

האחרונות מתרחשת תופעה מדהימה ולכאורה לא הגיונית: 

השיטות העתיקות הללו זוכות לביקוש רב, דווקא בעת 

שהרפואה המערבית נמצאת בשיא התפתחותה. הסיבות לכך 

משה	לוי	גבאי

טיפול רפלקסולוגי 

ת
בריאו
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הן בין השאר: נטייה לחזור לטבע ובעקבות כך לשיטות טבעיות, 

הרצון להימנע מצריכת תרופות וניתוחים, והמגמה לשיתוף 

המטופל בתהליך הריפוי שלו.

בעוד הרפואה המערבית מתייחסת לבריאות כמצב של 

היעדר מחלה, הרפואה המשלימה רואה את הבריאות כאיזון של 

גוף, נפש ורוח הוליסטי. לכן,חוסר איזון של מרכיב אחד יפר את 

האיזון הכללי ויצור קשיים גופניים שיובילו בהמשך למחלות.

לפיכך מטרת שיטות אלו היא איזון וחיזוק מערכת ההגנה 

של הגוף, כדי לשפר את יכולתו להתמודד עם מחלות. מצד אחד 

למנוע אותן, ומצד שני, אם כבר הופיעו המחלות - לרפא אותן.

איזון דרך כף הרגל

הרפלקסולוגיה, בשונה משיטות הטיפול האחרות ברפואה 

המשלימה, הייתה קיימת כבר לפני אלפי שנים בקרב עמים 

שונים ובאיזורים שונים על פני כדור הארץ: סין, הודו, מצרים 

ועוד. עדויות לכך נמצאו בציורי קיר במערות, בקברי הפרעונים, 

ובציורים על נייר פפירוס, שבהם ניתן לראות אנשים מטפלים 

ברגליים, בצורה הנראית דומה להפליא לטיפול הרפלקסולוגי 

של ימינו.

ניתן להסיק מכך שרפלקסולוגיה )גם אם לא נקראה 

כך בעת העתיקה( הייתה שיטת הטיפול הפופולארית 

והאולטימטיבית במשך אלפי שנים, משום שהוכחה כשיטה 

אפקטיבית ויעילה בטיפול בתחלואי האדם.

על פי הרפלקסולוגיה, כפות הידיים והרגליים משקפות את 

כל איברי הגוף על כל תחלואיהם ופגמיהם, בהתאמה פיזית: 

כף ורגל ימין את צידו הימני של הגוף, וכף ורגל שמאל את צידו 

השמאלי של הגוף. על ידי התבוננות, נגיעות, מישוש, הנעות 

ולחיצות בעוצמות משתנות באזורים מסויימים בכפות הידיים 

והרגליים, ניתן לקבל מידע על מצבו הגופני, האנרגטי והמנטאלי 

של המטופל.

משמעות הכאב או המחלה היא כי קיימת חסימה אנרגטית 

באזורים המייצגים, והדבר יבוא לידי ביטוי בגבשושיות הנקראות 

“קריסטלים”. במצבים כאלה, המטפל יתמקד במהלך הטיפול 

באותם קריסטלים שילכו ויתמוססו ככל שיתרפא המטופל 

מאותה מחלה ותהיה הקלה בכאביו. מבחינה רפלקסולוגית 

– החסימות האנרגטיות נפתחו, מבחינת המטופל – הכאבים 

נעלמו והוא הבריא.

חשוב להדגיש, כי הטיפול הרפלקסולוגי הוא רק נדבך אחד 

בדרך לבריאות. מטרת הטיפול היא כאמור, להביא את הגוף 

לאיזון. אך כדי למנוע חזרה למצב הקודם של חוסר איזון, יש 

להקפיד גם על הרגלים נכונים של: נשימות, תזונה, שינה, 

חשיבה, ישיבה, עמידה, הליכה ועוד. מטפל מיומן ומנוסה 

ינחה את המטופל כיצד ליישם את העקרונות הבסיסיים בכל 

הנושאים הללו.

איך בוחרים מטפל טוב

זוהי ללא ספק אחת הסוגיות שמטופלים רבים מתלבטים בהן. 

המלצה שקיבלתם על המטפל היא התחלה טובה. יחד עם זאת, 

אל תהססו לברר עם המטפל פרטים על הכשרתו המקצועית, 

ותק, ניסיון בבעיה הרפואית הספציפית, וביטוח מקצועי.

במפגש עם המטופל חשוב שתהיה אינטראקציה טובה 

ואוירה נינוחה המסייעת להצלחת הטיפול. אם אחרי 6-8 

טיפולים ניכרת הקלה, סימן שהגעתם למקום הנכון.

טיפים על רגל אחת...

מכיוון שכפות הרגליים נושאות את כל הגוף ונותנות בסיס 

טוב לבריאות השלד, השרירים והאיברים הפנימיים, להלן מספר 

טיפים:

רגליים יחפות – כן על דשא או על חוף הים, לא על הרצפה בבית.	 

אוורור – ככל האפשר, רצוי לנעול סנדלים.  	 

לפני השינה: לטבול את כפות הרגליים באמבט חמים עם 3-5 	 

טיפות שמן לבנדר או אקליפטוס למשך 30-60 דקות.

למרוח את כפות הרגליים במשחה מזינה, בעיקר בלילה לפני השינה.	 

לגלות עירנות לכל שינוי – בצבע, במרקם, אם יש פצעים, יובש 	 

או יבלות. ■

משה	לוי	גבאי,	עוסק	ברפלקסולוגיה	כמטפל	ומורה	מזה	17	שנה,	בעלים	
של	קליניקה	לרפלקסולוגיה	ועיסוי	רפואי	ברמת-גן
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