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סבוראי

ה
הומאופתיה קלאסית 

ו"העבודה" של ביירון קייטי 
בטיפול בחולי סרטן

ההומאופתיה הקלאסית היא שיטת טיפול המטפלת 
באדם כמכלול ומעודדת מנגנוני ריפוי עצמיים 
באמצעות מתן חומרים טבעיים. כאשר המערכת 
החיסונית נחלשת ניתן לראות פגיעה בפעילות 
הגופנית ובעקבות כך מופיעים סימפטומים שונים. 
הטיפול ההומאופתי, המותאם לכל אדם באופן 
אינדיבידואלי, מפעיל את כוחות הריפוי הטמונים בו, 
באמצעות השימוש ב- remedy שניתן במטרה לחזק 
את כוחות הריפוי הללו וכך מסוגל המטופל להתגבר 

על גורמי מחלה שונים. 
ההסתכלות ההומאופתית על מחלת הסרטן הינה 
אינדיבידואלית והוליסטית. מתייחסים לפתולוגיה 
עצמה ולתמונת הסימפטומים שהגוף מציג. במהלך 

הטיפול נבנית תוכנית עבודה לשינוי הדפוסים 
ולקידום הבריאות, במטרה ליצור נקודת מפנה והנעה 

ליצירת שינוי מהדפוסים הקיימים. 
במסגרת הטיפול ההוליסטי, הרואה את האדם 
כמכלול, שיטת "העבודה" של ביירון קייטי מלווה 
ומובילה את תהליך השינוי במטופל. מהותה של 
"העבודה" היא להבין שהמחשבות שלנו פוגעות 
בנו וגורמות לנו סבל, ולכן צריך לפתח מודעות 
למחשבות אלו. בעזרת כלים, שאלות, חקירה והיפוך 
המחשבה - ניתן לסייע לאדם לחוות את הדבר 
ההפוך, את המחשבות ההפוכות לאלה שהוא מאמין 
בהן, כך שיוכל לראות אפשרויות חדשות מעבר 

לסבל.

סמדר סבוראי

RCHom - הומאופתית קלאסית, מאפשרת  סמדר סבוראי, 
smadar@svorai.co.il .בשיטת "העבודה של ביירון קייטי

חברה באגודה הישראלית להומאופתיה קלאסית ובעמותה 
הישראלית לשיטת "העבודה" של ביירון קייטי.

מבוא

הומאופתיה קלאסית

ההומאופתיה הקלאסית היא שיטת טיפול המטפלת 
באדם כמכלול ומעודדת מנגנוני ריפוי עצמיים באמצעות 
מתן חומרים טבעיים. כל אדם נולד עם מערכת חיסונית 
פיזית,  קיום תקין מבחינה  ולאפשר  להגן  שתפקידה 
רגשית ומנטלית. כאשר המערכת החיסונית נחלשת, 
כך  ובעקבות  הגופנית  בפעילות  פגיעה  לראות  ניתן 
על  מצביעים  אשר  שונים,  סימפטומים  מופיעים 
 יציאה מאיזון של מערכת ההגנה והתפקוד של האדם. 
הטיפול ההומאופתי מפעיל את כוחות הריפוי הטמונים בנו, 
באמצעות השימוש ב-remedy שהינו תכשיר הומאופתי. 

הרמדי ניתן במטרה לחזק את כוחות הריפוי הללו וכך מסוגל 
המטופל להתגבר על גורמי מחלה שונים. כל אדם יקבל את 
 Frass et al.,( הטיפול האינדיבידואלי שמותאם עבורו במיוחד
2015(. ההומאופתיה הקלאסית התגבשה לקראת סוף המאה 
 Samuel ה-18, כאשר רופא גרמני בשם ד"ר סמואל האנמן
Hahnemann )1755-1843( ניסח את עקרונות הבסיס שלה. 
האנמן שהיה גם רופא, כימאי ורוקח, התוודע בעבודתו 
המגוונת למגבלותיה של הרפואה שהיתה מקובלת בזמנו, 
ובשל תופעות הלוואי הרבות שנגרמו מהטיפולים המקובלים 
חיפש שיטת ריפוי אחרת, כזאת שאינה רק מקלה על החולה 
אלא מביאה להבראתו המלאה. ההומאופתיה יעילה בריפוי 

מגוון תסמינים, דלקות ומחלות כרוניות.
ההומאופתיה נפוצה כיום במרבית מדינות העולם המערבי 
ומיליונים נעזרים בה כגישת טיפול בטוחה ויעילה. בית 
המלוכה הבריטי למשל, נעזר בה מזה מאה וחמישים שנה. 
בגרמניה סטודנטים לרפואה לומדים שנתיים הומאופתיה. 
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במדינות רבות קיימים בתי חולים הומאופתים ומתנהלים 
בהם בתי ספר להוראת השיטה. בשנים האחרונות מצויה 
ההומאופתיה בישראל בתנופה גדולה, כיום קיימים מספר 
בתי ספר המוכרים ע״י האגודה הישראלית להומאופתיה 
קלאסית, ובהם מסלול לימודים בן ארבע שנים ושנת 

התנסות קלינית )אתר האגודה הישראלית להומאופתיה(.

הפילוסופיה ההומאופתית

בראייה ההומאופתית, כאשר המערכת החיסונית נחלשת 
ניתן לראות פגיעה בפעילות הגופנית ובעקבות כך מופיעים 
סימפטומים שונים. מערכת חיסון חלשה לא מסוגלת 
להילחם בחיידקים ווירוסים ונראה התפרצויות של זיהומים, 
דלקות ופטריות. ברובד הרגשי השיבוש יכול להתבטא 
 Chabanov,( ברגשות כמו ייאוש, עצבנות, דיכאון וחרדות

 .)Tsintzas, & Vithoulkas, 2018
ההומאופתיה מזהה קשר הדוק בין מישורי הגוף והנפש, 
ולכן הטיפול באמצעותה מתמקד בחולה ולא רק במחלה 
ובסילוק זמני של הסימפטומים. ההומאופתיה קובעת כי 
הסימפטומים והתופעות מהם סובל החולה הינם ביטוי 
של יציאה מאיזון של מערכת ההגנה והתפקוד של האדם. 
הטיפול ההומאופתי מפעיל ומחזק את כוחות הריפוי 
הטמונים בנו, באמצעות השימוש ברמדי – התכשיר 
ההומאופתי וכך מסוגל המטופל להתגבר על גורמי מחלה 

שונים.
העלמות   - פרושה  החלמה  ההומאופתיה  פי  על 
הסימפטומים וחזרה למצב בריא, מאוזן והרמוני מכל 
הבחינות. הטיפול ההומאופתי הקלאסי מותאם לכל 
שלבי החיים - החל בהריון, ינקות, ילדות, גיל ההתבגרות, 
ובאתגרים שמזמנים לנו גילאי הבגרות והמעבר ועד לגיל 
הזהב. בכל שלב ומחלה מתייחסת ההומאופתיה הקלאסית 
למאפיינים הייחודיים של האדם ונותנת מענה למגוון מאוד 
 Frass et al., 2015;( רחב של בעיות פיזיות ונפשיות כאחד
 Gaertner, Lüer, Frei-Erb, & von Ammon, 2018; Heudel
 et al., 2019; Mahesh, S., Mallappa, & Vithoulkas, 2018;

.)Payrhuber et al., 2018; Samuels et al., 2018

עקרונות ההומאופתיה

במסגרת ההומאופתיה הקלאסית פועלים העקרונות 
הבאים. הומאופתיה נגזרת מצמד המילים הומיאו=דומה, 

פתוס=מחלה.
להופעת . 1 הגורם  חומר   - מרפא״  בדומה  ״דומה 

סימפטומים בנסיין בריא מסוגל לרפא סימפטומים 
באדם חולה, כאשר הוא מופק באופן ייחודי לשיטה.

״מכלול הסימפטומים״ - מתייחסים למכלול התלונות . 2
של המטופל, גוף ונפש כאחד. כך ניתן להגיע לשורש 
הבעיה ולטפל בה לעומק, כדי לאפשר ריפוי מלא, עד 

כמה שניתן. 

״עיקרון המנה המינימלית״ - הכנת התכשיר ההומאופתי . 3
נעשה בהפקה ייחודית של דילולים וניעורים. המטרה 
להביא את החומר למנה מינימלית במצב אנרגטי 
פעיל, על מנת להשיג השפעה מירבית. תהליך זה חושף 

איכויות ללא תופעות לוואי של החומר עצמו.
ההומאופתים שדבקים בעקרונות אלו, נקראים ״הומאופתים 
קלאסיים״, אשר מתאימים למטופל את הרמדי - התכשיר 
הומאופתי, הייחודי למטופל לפי מכלול הסימפטומים מתוך 
4,500 רמדיס שקיימים. אותו הרמדי יתחיל תהליך של ריפוי 

.)Frass et al., 2015( והנעה של המערכת החיסונית

מחלת הסרטן בראי ההומאופתיה

מנקודת המבט ההומאופתית מחלת הסרטן הינה מחלה 
כרונית, היא מופיעה בנקודת זמן מסוימת אך יכולה 
להיווצר חודשים ואולי שנים קודם לכן. על פי התפיסה 
הזו, הגידול הסרטני איננו המחלה עצמה, אלא רק ביטויה 
הפיזי. המחלה החלה עוד הרבה לפני הביטוי הפיזי שלה, 
בסגנון חיי המטופל, תזונה, עישון, סמים, אלכוהול, מתחים 
בחייו, אובדנים שחווה, טראומות, תאונות, הרגלי השינה, 
נטיות משפחתיות )גנטיות והתנהגותיות( כל אלו יהוו מצע 
להתפתחות המחלה. לכן, בהומאופתיה נתייחס למקור 
הרגשי והנסיבתי, שבתהליך תיקונם נהיה עדים לריפוי 
המחלה. לעיתים נראה בקרב חולות סרטן, קווי איפיון 
בולטים. קווים אלו באים לידי ביטוי בפרפקציוניזם גבוה, 
נטיה לדרוש מעצמן מעל ומעבר גם כשהן כבר לא יכולות, 
על חשבון בריאותן. מאפיין נוסף הוא שליטה. בעוד שבממד 
הפיזי של הסרטן נמצא חוסר שליטה של הגוף על איבריו 
שלו עצמו, התאים מתחלקים ללא בקרה, מתרבים ומאבדים 
את ייעודם ותפקודם התקין, הממד הנפשי שמבקש לחזור 

לאיזון, יפנה לקיצון השני של עודף שליטה וסדר.
לעיתים נראה נשים השמות עצמן ״מאחורי״ הילדים, 
הבעל, האחים, ההורים והבית. הן נשים אמביציוזיות בכל 
התחומים שחשוב להן מאד להצליח, הן לא יודעות לסרב, 
תמיד עוזרות לחברות, מצטיינות הדיקן ומשקיעות בעבודה, 
ישנות מעט, שוכחות לאכול, מתדלקות לעיתים קרובות עם 
קפה או ממתקים, ולרגע לא נחות מפעילויות, הן במרוץ 
מתמיד מאז הילדות שהולך ומתעצם עם השנים. הן חיות 
במלכוד. מצב זה יוצר דיכוי מוחלט של הרצון והצרכים 
האישיים שלהן. במפגש יעלה הנושא של מחויבות, תחושת 
העול והאחריות שלהן לאחרים, והצורך המוגזם להוכיח 

ולקבל הוקרה מבחוץ. 
הינה  הסרטן  מחלת  על  ההומאופתית  ההסתכלות 
אינדיבידואלית והוליסטית. מתייחסים לפתולוגיה עצמה 
ולתמונת הסימפטומים שהגוף מציג. חשובים סוג הגידול, 
מיקומו, גודלו, הקרנה שלו לאיברים נוספים, האם הגידול 
מאופיין בכאב ופרמטרים נוספים שנלקחים בחשבון כגון: 
מצבו המנטלי, הרגשי ותלונות פיזיות נוספות של המטופל, 
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כמו גם היסטוריה רפואית מלאה של החולה ומשפחתו.
כוחות הריפוי  תהליך הריפוי מושפע מאוד מיכולת 
הפנימיים של המטופל, בשלב שבו נמצאת המחלה 
ומהטיפולים שמקבל. במידה והמטופל בחר גם בטיפולים 
קונבנציונליים בזמן הטיפול ההומאופתי, מכלול תופעות 
הלוואי של הכימותרפיה וההקרנות ילקחו בחשבון ויקבלו 

מענה מקיף.
בעוד שהטיפול הקונבנציונלי מתייחס אך ורק לסימפטומים 
וכטיפול לסרטן מציע ניתוחים, כימותרפיה והקרנות, 
הטיפול ההומאופתי מתייחס לאדם כמכלול, מתוך הבנה 
שכל מהות האדם דורשת ריפוי. כמו כן, בניגוד לטיפול 
הקונבנציונלי, הטיפול ההומאופתי אינו כואב, אינו פולשני, 

אינו מסכן חיים וללא כל תופעות לוואי. 
ההומאופתיה מאפשרת הקלה עצומה לחולים האונקולוגים 
שמגיעים לאחר טיפולים, הקרנות, ניתוחים ואשפוזים. 
הטיפול מאפשר למטופל לנטרל את תופעות הלוואי של 
הטיפולים שקיבל, להקל מאוד על הכאב ולאפשר תהליך 
 Frass et al.,( של התאוששות התחזקות, החלמה וריפוי
 2015; Gaertner, Lüer, Frei-Erb, & von Ammon, 2018;

 .)Heudel et al., 2019; Samuels et al., 2018
מחקר קליני שנערך בישראל בבי"ח שיבא, בחן את 
ההיתכנות של תוכנית ייעוץ וטיפול הומאופתי הניתנת 
 Samuels, Freed, Weitzen,( כחלק משירות אונקולוגי משולב
Ben-David, Maimon, Eliyahu, & Berger, 2018(. המחקר 
124 חולי  בדק דיווחים שנרשמו בתיקים הרפואיים של 
סרטן. מחצית מהמשתתפים במחקר היו נשים שאובחנו 
עם סרטן השד ומחציתם אנשים שאובחנו כסובלים מסרטן 
הריאה, סרטן הערמונית וסרקומה. המטופלים הופנו על ידי 
רופא אינטגרטיבי או האונקולוג המטפל. המטופלים קיבלו 
תרופות הומאופתיות שהותאמו להם ע"י ד"ר פריד למשך 
שמונה שבועות לפחות. מחצית מהמטופלים נמצאו בטיפול 
אונקולוגי פעיל – כימותרפיה, הקרנות, תרופות ביולוגיות או 
תרופות הורמונליות. שבעים ושלושה אחוזים מהמטופלים 
שנטלו את הטיפול ההומאופתי דיווחו שהטיפול עזר להם 
בהפחתת התסמינים שמהם סבלו. מטופלים שהמשיכו 
להגיע למפגשי המעקב, דיווחו על שיפור נוסף בתסמינים. 
אף אחד מהמטופלים לא דיווח על תופעות לוואי בעקבות 
הטיפול ההומאופתי ולא דווחו הפרעות של הטיפול 

ההומאופתי למהלך הטיפול האונקולוגי. 

החוויה המטלטלת שחשפה אותי לנפלאות ההומאופתיה

ילדה בריאה, קרובת משפחה, חלתה בגיל-4 באפילפסיה. 
למרות הטיפול התרופתי מצבה הלך והחמיר וההתקפים 
היו ללא שליטה, היא הפכה לסיעודית. המצב חייב אותה 
בחבישת קסדה, מגני ברכיים ומרפקים במהלך כל היום. 
בשלב מסוים החלו התקפי Grand Mal, התקפים נוראיים 
שגרמו לאיבוד הכרה ולאובדן שליטה על הסוגרים. תוך 

זמן קצר היא הגיעה למצב של Status Epilepticus ולטיפול 
תרופתי שגם הפעם, כמו בפעמים הקודמות, לא עזר. 
ההורים המיואשים הגיעו לרופא הומאופת בקליפורניה. 
כמוני, ההורים לא הכירו את יכולות הטיפול ההומאופתי. 

הצטרפתי אליהם לנסיעה.
 Dr .  Roger  Morrison  MD ההומאופת  עם  במפגש 
 - Hahnemann Medical Clinic במרפאה הומאופתית 
נדהמנו לראות איך מתנהלת פגישת אבחון הומאופתית. 
במפגש, ד"ר מוריסון שאל את ההורים שאלות רבות 
על ההיסטוריה הבריאותית של הילדה, מיום הולדתה 
ועד היום, ההיריון, יחסי ההורים, התפתחות מוטורית, 
תאבון, העדפות אוכל, דפוסי שינה, חלומות, רגישות 
בעיות  הזעה,  ים,  שמש,  שנה,  ועונות  לטמפרטורה 
עור, דרכי הנשימה, אופי, מצב חברתי, מוסיקה, בע״ח, 
פחדים, אירועים שקרו סביב תחילת התקפי האפילפסיה 
מעל  שארכה  אנמנזה  במשפחה.  מחלות  ואפיונם, 
 שעתיים, כל פרט נלקח בחשבון בכובד ראש ונרשם.
ד"ר מוריסון עיבד את כל הנתונים ובחר את הרמדי 
לה.  וחד  במי שהותאם   , ההומאופתי ר  התכשי  - 
באותו לילה הצליחה הילדה לישון לראשונה לילה רצוף 
אחרי שנה מיוסרת. למחרת הלכה על רגליה מבלי ליפול 

אפילו פעם אחת! גודל השינוי היה בלתי נתפס!!!
ן  הראשו  EEG ה- ות  השגרתי בבדיקות  בהמשך, 
מנהלת  היא  כיום   . ן לחלוטי ן  תקי נמצא  שנעשה 
לשלושה  אימא  נשואה,  ובריאים,  שגרתיים  חיים 
 ילדים ובעלת משרה מכובדת, ללא זכר לאפילפסיה.
ו  נ ת ש ה י  י ח  , ה ז ה ס  נ ה ת  א י  ת י א ר ש ר  ח א ל
הומאופתיה. לומדת  שאני  ברור  לי  היה   לחלוטין, 
נסעתי ללמוד ביוון, באקדמיה להומאופתיה קלאסית אצל 
פרופ׳ ג׳ורג׳ ויתולקס, גדול ההומאופתים שחיים היום. מבין 

תלמידיו נמצאים הומאופתים מובילים בעולם.
מאז אני מטפלת עשרים וחמש שנים בהומאופתיה. חלק 
ניכר מעבודתי בקליניקה, הוא ליווי חולים אונקולוגים ובני 
משפחותיהם. במהלך הליווי אני עדה ושותפה לתהליכים 
העמוקים שאנשים עוברים, המשפרים את איכות חייהם 

ומאפשרים בחירת דרך חדשה.

תהליך הטיפול ההומאופתי

כאשר ניגשים, בענווה רבה, אל מלאכת הריפוי, תמיד 
עולים לנגד עיני דבריו של מורי הגדול - פרופ׳ ג׳ורג׳ 
ויתולקס, מתוך ספרו ״מדע ההומאופתיה״: ״כדי להקשיב 
למטופל באורח פעיל, דמיונו ורגישותו של המטפל חייבים 
להיות מעורבים במידה רבה. על ההומאופת לפתח את 
היכולת לחיות את החוויה של המטופל. זהו איננו רק 
עניין של הכנסת עצמו לנעלי המטופל, אלא דווקא יותר 
היכולת לקלוט את חווייתו של המטופל בתוך הקשרו 
שלו. הואיל וכמובן איש אינו מסוגל לחוות בפועל אף לא 

סבוראי
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את הטווח המלא של הביטויים המתגלים ביום אחד של 
טיפול הומאופתי, יש הכרח שההומאופת ישהה את דעותיו 
הקדומות האישיות ויזחל בדמיונו אל תוך ההקשר של כל 
מטופל, כדי לחיות את החוויה ולו רק לרגע״ )ויתולקס, 

.)2009
הכל מתחיל בפגישת האבחון הנמשכת כשעתיים, שבה 
נלקחת ההיסטוריה הרפואית המלאה, בנוסף לקווי האופי 
הייחודים לכל אדם ואירועים משמעותיים בחייו. נשאף 
להבין את הגורמים והסיבות לקלקול הפנימי ולהופעת 
המחלה הפיזית. בתהליך בחירת הרמדי ההומאופתי המתאים 
ביותר לאדם, אנו נעזרים כיום במחשב בעל מאגר מידע רחב 
וספרות מקצועית ענפה. במהלך הטיפול נבנית תוכנית 
עבודה לשינוי הדפוסים ולקידום הבריאות, במטרה ליצור 

נקודת מפנה והנעה ליצירת שינוי מהדפוסים הקיימים.

תחילת השינוי

מכיוון שלהומאופתיה יש את היכולת לגעת במהות של 
האדם, ליצור חוויה חדשה של שחרור וחופש פנימי, איזון 
רגשי, נפשי ופיזי - יתחיל תהליך השינוי העמוק. לעיתים 
נשמע מהמטופל שהוא מרגיש שהגיע הביתה, ״אני חווה 
חופש פנימי בגופי ובנפשי״, ״כמה כיף שהשתחררתי 
מכאבים נוראים ואני יכול לישון בשקט ולקום רענן ובלי 

כאבים״ וכל זה קורה ללא כל תופעות לוואי. 
במהלך השנים בקליניקה, הייתי עדה להקלה משמעותית 
בסימפטומים שונים בקרב חולי סרטן בעזרת הטיפול 
ההומאופתי, לרבות: ריפוי פצעים ואפטות, חולשה, כאבים, 
כאבי שרירים, כוויות, כאבי בטן, שלשולים, בחילות, הקאות, 
גלי חום, שחיקה נפשית ,שינויים במצב הרוח, חרדות, דיכאון, 
ירידה קוגניטיבית המתבטאת לרוב בפגיעה בזיכרון ובקשיי 
קשב וריכוז. התאוששות יעילה יותר אחרי ניתוחים, כאבים 
בכלל וכאבים עצביים )נוירופתיה( בפרט, חוסר תחושה 
בגפיים, הפרעות שינה, השתנה תכופה, תחלואה הנובעת 
מדיכוי מערכת החיסון, הצטננות ודלקות בדרכי הנשימה, 

שחיקה נפשית.

תאור מקרים מן הקליניקה

מקרה 1

42, אמא ל-4 ילדים, נשאית הגן  יהודית )שם בדוי( בת 
BRCA2. הגיעה לטיפול בבקשה לחיזוק לקראת ניתוח 
כריתת שדיים, חצוצרות ושחלות. יהודית קיבלה טיפול 
הורמונלי מזה 4 שנים וסבלה מתופעות לוואי של גלי חום. 
היא סבלה מחרדות קשות ופחדה מאד מההרדמה הכללית, 
לאחר שבעבר הגיבה קשה מאד בהתעוררות ממנה. 
אחותה ואמה נפטרו מסרטן בייסורים קשים. היא פחדה 
להירדם בלילות, שאולי לא תתעורר, לא היתה מסוגלת 
לנהוג ולאכול. יהודית קיבלה טיפול הומאופתי למצבה 
הנפשי הנוכחי, לחרדה המשתקת הזו ששלטה בה. לאחר 

שבוע ימים התקשרה וסיפרה שישנה טוב, מסוגלת לנהוג 
ולאכול בשקט. רק אז הצליחה לקבוע תור לניתוח, ממקום 
שלם ורגוע בתוכה. ליוויתי אותה לפני ומיד אחרי הניתוח, 
ההתעוררות מההרדמה עברה עליה ברגיעה ולאחר הניתוח 
היא קיבלה רמדי להקלת הכאבים מהגזים שהצטברו בבטן 

וגרמו לה לסבל רב, ולהתאחות הצלקות.

מקרה 2

גבי )שם בדוי( בת חמישים, נ+ 5, הגיעה לאחר אבחנה של 
גליובלסטומה שלב 4, לאחר שעברה ניתוח להוצאת הגידול, 
כאשר הפרוגנוזה קשה, עם לוח זמנים לא אופטימי להמשך 
החיים. נותחה בבהילות, קיבלה כימותרפיה, הקרנות 
וסטרואידים. גבי הגיעה אלי לטיפול במצב נפשי ופיזי 
קשה מאד ומנטלי מבולבל. התאמתי לה טיפול הומאופתי 
ובמקביל קיבלה התאמה אישית לתזונה התומכת במצבה, 

ויצאנו למסע התבוננות והאטה ויצירת סדר פנימי חדש.
גבי שינתה את אורח חייה באופן לא צפוי ומתוכנן, אני 
מלווה אותה כבר 4 שנים, בעזרת הטיפול ההומאופתי, 
עם  נוכחת  להיות  לה  עכשיו מאפשרת  חייה  איכות 

משפחתה ולחיות ללא כאבים. 

מקרה 3

אפרים )שם בדוי( בן 72, הגיע עם אבחנה של גידול ממאיר 
בראש לאחר שדימם מסיבית מהאף והגיע לחדר מיון. 
אפרים אדם בריא, פעיל ונמרץ מאד, מטייל, שוחה ועושה 
ספורט. הוא הכיר את ההומאופתיה דרך הבת שלו ונכדיו 
שטופלו אצלי, והחליט שלא מוכן לעבור שום טיפול 
קונבנציונלי. אפרים טופל בהומאופתיה ובשילוב עם תזונה 
מזינה, האטה ושינוי אורח חייו הצליח לשפר את בריאותו, 

להתחזק ולהתאושש ולחיות ללא שום הפרעה.

מקרה 4

רפי, בן 67, סבל 15 שנה מעצירות כרונית ולקח תה ״סנה״ 8 
שנים. היה בעל הרגלי תזונה לא טובים. שנים סבל מצרבות 
ולקח Tums. פנה לטיפול הומאופתי לאחר ניתוח להסרת 
גידול מהמעי הגס. נמצא בטיפול השני של כימותרפיה 

מתוך סידרה של שישה טיפולים. 
התלונה כרגע – פצעים וכוויות בפה, נפיחות וקושי בבליעה, 
שלשולים ללא שליטה, כאבי בטן, חוסר תאבון וחולשה, 

עייפות רבה, בחילות והקאות, צרידות חזקה...
לא מדבר על העבר, עקשן ומאוד פדנט, עוזר לכל העולם, 
חוסר צדק מפריע לו מאד וילחם למען החלשים. איש 

עבודה ועשייה, אכפתי, ציני וסגור. 
הטיפול ההומאופתי הביא בתחילתו להרגעת תופעות 
הלוואי הקשות שסבל מהם כתוצאה מהכימותרפיה, 
6 הטיפולים  הטיפול חיזק את רפי ולאחר שסיים את 
הכימיים, הוא החליט לשנות את חייו ואת תזונתו ולא 
להמשיך עם הטיפולים הקונבנציונליים. אז יצאנו לדרך 
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יסודית ועמוקה של טיפול הומאופתי, המתייחס לטראומת 
העבר שהאפילה על חייו מילדותו בשילוב שינוי מהותי 
באורח החיים ותזונה. היום רפי אדם בריא שחי את חייו 

באופן מאוזן וקשוב.

"העבודה" של ביירון קייטי
ביירון קייטי, אישה בשנות ה-70 לחייה היום, שקעה בדיכאון 
עמוק בשנות ה-30 לחייה, במהלך עשר שנים, הדיכאון שלה 
העמיק ובשנתיים האחרונות בקושי יצאה מחדרה. בוקר 

אחד ממעמקי הייאוש חוותה הארה ששינתה את חייה. 
קייטי ראתה שכאשר האמינה במחשבות שלה היא סבלה, 
וכשלא האמינה במחשבות שלה לא סבלה. מה שגרם 
לדיכאון שלה לא היה העולם שמסביבה, אלא מה שהיא 
האמינה אודות העולם שמסביבה. קייטי פיתחה שיטת 
חקירה פשוטה ועוצמתית שנקראת ״העבודה״, שהראתה 
לאנשים איך לשחרר את עצמם. התובנות שלה לגבי 
ההכרה, ה-Mind תואמות את התוצאות של מחקרים 

מהשורה הראשונה במדעי המוח והקוגניציה.
״העבודה" מסייעת לנו לראות שהמקור לסבל שלנו איננו 
טמון במציאות עצמה, בהתרחשויות, באירועים ובדברים 
כפי שהם, אלא בהיצמדות שלנו למחשבות ולאמונות 
שלנו על המציאות, ההתרחשויות והאירועים. הסבל נולד 
וגר במרווח בין מה שיש ובין מה שאני רוצה שיהיה. כאשר 
המרווח גדול הסבל גדול, וכאשר הוא מצטמצם הסבל יקטן. 
"העבודה" עוזרת לזהות, להתבונן ולטפל במחשבות 
ובאמונות המלחיצות שמעצבות לנו את חוויית החיים. 
מחשבות מלחיצות הן מחשבות המתווכחות עם מה שיש, 
עם המציאות. מחשבות המספרות לנו שדברים אמורים 
להיות אחרת, שמה שיש אינו מספיק, או לא לטובתנו, 
שאנו רוצים או צריכים שדברים ישתנו על מנת שאנו נוכל 
להיות בטוב. מחשבה באה בערמה ומחוברת ברשת לעוד 
הרבה מחשבות, הדרך היחידה להבין אותן היא ע״י חקירתן. 
העבודה מתחילה ברישום המחשבות והמצבים המעיקים, 
בעבר, בהווה או בעתיד - לגבי אדם או מצב הגורמים לכעס, 

פחד או עצב.
חקירת המחשבות נערכת באמצעות שאילת ארבע שאלות 

לגבי אותן מחשבות:
1. האם זאת האמת?

2. האם אתה יכול לדעת בוודאות שזאת האמת?
3. כיצד אתה מגיב כשאתה מאמין למחשבה שעולה בך?

4. מי תהיה בלי המחשבה הזאת?
לאחר חקירה עמוקה המתרחשת בתהליך מדיטטיבי 
ובדממה, בשקט פנימי, מגיעים לשלב של היפוך במחשבות 
והאמונות אותן חקרנו. מההבנה הפנימית שנוצרת נפתח 
מרחב חדש של שחרור ושקט ולעיתים נראה חסד גדול. 
המחשבה שהשרתה בכי, כאב וצער גדול בתחילת התהליך, 

בסופו של התהליך  ושמחה  לצחוק  לעיתים תהפוך 
)העמותה הישראלית לשיטת "העבודה" של ביירון קייטי(. 

״העבודה״ מאפשרת:

הפחתת מתח בחיינו - הפחתה או הקלה במצבי 	 
חרדה, מצבי לחץ, מתח ופחדים.

חיבור 	  של  העמקה   - יחסים  מערכות  שיפור 
ואינטימיות במערכות היחסים המשמעותיות לנו  עם 

בני הזוג, הורינו, ילדינו ועם עצמנו.

הפחתת כעס - הבנת מקור הכעס, ושינוי תדירות 	 
ועוצמת התגובתיות.

בהירות מחשבתית - המסייעת בתפקוד משופר, 	 
התנהלות יעילה וקבלת החלטות.

יותר אנרגיה - חוויה של חיות, יצירתיות, ומשמעות.	 

יותר שלווה - לומדים לאהוב את מה שיש ולחיות 	 
בשלום עם המציאות.

תמיכה במצבים של אובדן - מציאת הקלה, קבלה, 	 
ביטחון ואפילו שלווה.

Lev-Ari, Zilcha-( מחקר שנערך בבית החולים איכילוב
Mano, Rivo, Geva, & Ron, 2013( בדק את יעילותה של 
טכניקת המדיטציה "העבודה" שפותחה על ידי ביירון 
קייטי בשנת 1986 בשיפור הרווחה הנפשית והגופנית בקרב 
29 שורדות של סרטן השד. הפרמטרים שהוערכו לפני 
ההתערבות ואחריה הם איכות החיים ורמת התשישות. 
ההתערבות כללה 12 מפגשים קבוצתיים של 3.5 שעות 
שבועיות, בנוסף לתרגול פרטני של לפחות 60 דקות בשבוע. 
התוצאות הראו שיפור משמעותי באיכות השינה, ברמת 
התשישות כמו גם ברווחה הגופנית, החברתית, המשפחתית, 

הרגשית והתפקודית.
כאמור, ב"עבודה" לפי שיטת ביירון קייטי אנו מקשיבים 
וחוקרים את כל הקולות שנשמעים מהאדם, ומתבוננים 
בפחדים שעולים מבלי לשפוט ולבקר. "העבודה" מלמדת 
את האדם לקבל את עצמו ללא אשמה, בושה וחרטה, 
פנימית,  ובשלווה  בשלום  לחיות  ובאהבה,  בחמלה 
להשתחרר מטראומות העבר ולחיות בחופש פנימי את 
ההווה, כל רגע מחדש ולאפשר להווה להיות העוגן שניתן 
לחזור אליו ולהיטען ממנו בשקט הפנימי. העבודה הפנימית 
של חקירת המחשבות עשויה להפחית מתח ולשחרר 
מפחדים עמוקים ומדאגות, לשפר מערכות יחסים של 
המטופלים עם עצמם ועם הסביבה. ״העבודה״ היא גשר 

לתודעה שמאפשרת תובנות ושפה פנימית חדשה.

השילוב של ההומאופתיה ו״העבודה״ של ביירון קייטי

בנוסף לטיפול ההומאופתי שניתן לאחר ניתוח הבעיות 
שבעטיין פנה לטיפול, עולה לעיתים הצורך בתהליך פנימי 
עמוק, במטרה להציף פחדים, חרדות, כעסים, מריבות, פחד 

סבוראי
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מהמוות, פרדה, אשמה, תסכול, כאבים, נושאים לא פתורים 
- אז ״העבודה״ של ביירון קייטי תכנס לתמונה ויחל תהליך 

בדיקה וחקירה מעמיק. 
״העבודה״ מאפשרת לנו לצלול עמוק פנימה לתוכנו, ליצור 
תהליך של פיוס ושלום עם העצמי ועם הסביבה. היא כלי 
עבודה שמאפשר לנו לדייק ולהתכוון לנקודת האיזון בתוכנו, 
אשר מאפשרת התרה של שכבות של סיפורים שאספנו 

ומהם בנינו את מירקם חיינו.
לעיתים אני שומעת ממטופלים ״הסרטן היה המתנה שלי״, 
״זה הדבר הכי טוב שקרה לי״, ובברור לעומק אני שומעת 
איזה מקום חדש התפנה שם להתבונן על חיינו, הסרטן 
בא לספר לנו ששכחנו את עצמנו אי שם בדרך, שלא חיינו 
בהקשבה וזה לא מדויק לנו יותר, וזוהי הזמנה ליצירת 

מערכת יחסים חדשה עם עצמנו. 
אני רואה אנשים שלבסוף התפטרו מהעבודה שלא אהבו, 
התגרשו מבן הזוג שכבר מזמן לא היה החבר שלהן, פתחו 
עסק חדש, הלכו ללמוד מה שחלמו כל החיים, התחילו 

להתנדב ולהגשים חלומות.
עבורי העבודה היא ה- Waze הפנימי שמחזיר אותי הביתה 
- אל עצמי. למדתי לראות שהמציאות הרבה יותר נדיבה 
מהמחשבות שלנו עליה. ״העבודה״ מאפשרת לשנות את 

כל הפרספקטיבה שלנו על עצמנו על אחרים ועל העולם.
לסיכום, בחרתי להציג דו-שיח בין קייטי ביירון לבין אישה 
חולה בסרטן, שנערך באוניברסיטת ת"א בעת ביקורה של 

קייטי בארץ, ביוני 2007:
גברת )שעלתה על הבמה(: אני כועסת/מתוסכלת  -

ממחלת הסרטן שהתגלתה בתוכי.
קייטי: לפני שאמרו לך שיש לך סרטן, האם כעסת על  -

הסרטן?

לא. -
הפכת למאמינה בזה, ואז מגיע מתח. לפני כן לא היה מתח,  -

לא היה פחד.

אני כועסת, מאוכזבת ממחלת הסרטן שהתגלתה בגופי. -
גוף? תחליפי ב’mind’ ותראי אם זה אמיתי. -

אני כועסת על מחלת הסרטן שהתגלתה במחשבתי. -
האם אין זה מה שקרה? -

כן. -
יש לך סרטן. האם זה נכון? -

כן. -
האם את יודעת בוודאות שזו האמת ברגע זה? -

כן. -
ואיך את מגיבה למחשבה "יש לי סרטן”? -

בחוסר אונים. -
מה ההרגשה "יש לי סרטן" וההרגשות האחרות תוקפות  -

בגוף? איפה?

איפה. -

עצמי עינייך. תרגישי "יש לי סרטן". על כמה מגופך  -

התחושה משתלטת?

על כל הגוף. -
את מרגישה חסרת אונים. ומה קורה בחייך כשאת מאמינה  -

למחשבה "יש לי סרטן"? בחיי היום-יום שלך, כשאת בביתך 

לבד, מה קורה? איך את מגיבה?

בהתחלה זה מה שהרגשתי, שזה משתלט עלי, ואז  -
החלטתי שאני מתחילה לעבוד על עצמי, שאני אצא מזה. 
עשיתי כבר דרך ארוכה בחיים, והבנתי שאולי זה קטן עלי 

אחרי כל המכשולים.
כשאת מאמינה שאת יכולה להתמודד עם זה או לא, שמת  -

לב שאת כבר מתמודדת עם זה?

ברור לי שאני בתהליך, אבל הרגשות משתלטים על  -
השכל. קשה לי לשלוט במחשבות.

כן. אז עצמי עינייך. דמייני אותך בביתך, חיה את אותם  -

חיים, רק בלי המחשבה "יש לי סרטן". דמייני עצמך היום, 

מי תהיי ללא המחשבה הזו?

זו שהייתי קודם. -
אז זה מי שאת. ַאתְּ ההוכחה. תראי אותך חיה אותם חיים  -

רק ללא אותה מחשבה.

בלתי אפשרי. -
תהפכי בבקשה את: יש לי סרטן", היפוך 1: אין לי סרטן. -

אולי תחשבי: למחשבה שלי יש סרטן. הגוף שלך לא יודע 

שיש לו סרטן. זה המיינד שלך שחושב שלגוף יש סרטן. גוף 

לא חושב, לא מרגיש, לא טועם ולא מריח. המיינד משליך 

זאת על הגוף. ובגלל שאת מאמינה בזה זה עושה זאת 

אמיתי. הופך עבורך למציאותי. אני לא אומרת שבעולם 

חלום זה אין לך סרטן – כשהטלפון יצלצל וזה מישהו שאת 

ממש אוהבת ואת צוחקת, ברגע זה, האם יש לך סרטן?

יכול להיות שיש אבל אז אני לא עסוקה בו. -
את לא חושבת על זה בכלל, זה בדיוק כפי שזה היה לפני  -

שבישרו זאת הרופאים.

אבל חיי השתנו. -
כן. החשיבה שלך השתנתה. -

אם הרופא שלי היה אומר לי "קייטי, יש לך סרטן", הייתי  -

חושבת "הבן אדם המסכן הזה בטח טרוד מאוד". הגוף 

עושה מה שהוא עושה, שמתם לב? הרופאים עושים מה 

שהם עושים, הגוף עושה את מה שהוא עושה. ככה הוא 

ממשיך להזדהות כגוף.

בגלל שהמחלה שיבשה את חיי אני מרגישה שאיבדתי  -
את האנרגיה.

המחלה. תחליפי את המילה "מחלה" במילה "מחשבה"  -

– החשיבה שיבשה את חיי ובגללה אני מרגישה שחיי 

איבדו את האנרגיה להמשיך. האם זה מה שבאמת קרה? 

המחשבות שלך על הסרטן?

אם אני לא אעסוק בהן זה כאילו שאני מתעלמת ממשהו  -
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שקיים.
אם הרופא שלי היה אומר שיש לי סרטן, הוא פשוט עושה  -

את מה שהוא עושה. האחריות שלי היא לחיות חיים 

שמחים, הרופא שלי עובד עם הגוף שלי – הוא למד רפואה, 

אני לא. התפקיד שלי זה לעבוד עם המחשבות שלי.

אני מרגישה שעלי לקחת אחריות על גופי. -
או קיי, נמשיך. מה היית רוצה? -

הייתי רוצה שהמחלה תיעלם. -
האם זה נכון? -

כן. -
האם את יודעת בוודאות שאת רוצה שהמחלה תיעלם? -

לחלוטין. -
איך את פועלת כשאת מאמינה למחשבה הזו, והרופא  -

אומר שיש לך סרטן?

לקחתי אחריות על הגוף שלי, ואני מנסה לטפל בו בדרך  -
הטובה ביותר.

אני שומעת שאת עדיין מפוחדת, הרי שאת לוקחת אחריות  -

על הגוף. דברים נפלאים נרגעים מהפחד לפעמים. אני 

שואלת לגבי השלכות מלחיצות של מחשבה זו – איזו 

תגובה מלחיצה את מגיבה למחשבות האלו?

יש לי פתיל קצר. -
ואז? -

אני מרגישה שאני קצת מגיבה ביתר-רגשנות למצבים עם  -
הילדים והמשפחה.

מי היית ללא המחשבה הזו? עצמי עינייך ודמייני את חייך  -

בדיוק כפי שאת חיה אותם, רק ללא המחשבה הזו?

אני מרגישה שהחיים שלי הגיעו בדיוק למקום שרציתי  -
להגיע, היה לי טוב שם.

התבונני בעצמך חיה ללא מחשבה זו, חיה את החיים אחרי  -

שהרופא אמר לך שאת חולה בסרטן, אותם חיים רק ללא 

המחשבה "אני רוצה שהסרטן יעזוב”.

קצת יותר רגועים. -
קראי שוב את המחשבה שכתבת. -

המחלה שיבשה את חיי. בגללה אני מרגישה איבוד  -
אנרגיה.

אז איבדת את האנרגיה להמשיך, האם זו האמת? -

כנראה שלא. -
הפכי "איבדתי את האנרגיה להמשיך”. -

מצאתי את האנרגיה להמשיך. -
כן. מעולם לא איבדת אותה! את המשכת, אבל המיינד  -

שלך אומר לך שאת לא יכולה להמשיך ואת מאמינה 

לו, והמציאות היא שאת ממשיכה. תביני כמה כח יש 

למחשבה. את ממשיכה וממשיכה, המחשבה אומרת 

לך שאת לא יכולה להמשיך, אבל המציאות מראה שאת 

ממשיכה! אבל את מאמינה למחשבה על המציאות 

ומפספסת את המציאות עצמה. היתה לך שורה בה כתבת 

שאת צריכה שהסרטן יעזוב.

כתבתי שהמחלה תעזוב אותי. -
על הסרטן להיעלם. האם זה נכון? את יכולה בוודאות  -

לדעת שעל הסרטן להיעלם? אני הבחנתי שהסרטן בא 

מוְלָך. עושה מה שעושה. לכל אחד יש זכות לחיות.

אבל למה אצלי? -
זה עושה מה שזה עושה, זה חי איפה שזה חי, בדיוק  -

כמוך. איך אני יודעת שזו האמת? כי ככה זה. "על הסרטן 

להיעלם". כיצד את מגיבה כשאת מאמינה למחשבה 

זו, והרופא אומר שיש לך סרטן? אני מחפשת מחשבות 

מלחיצות. אני רוצה להתבונן בפחד שלך ובמחשבות 

המלחיצות, כדי שהן לא יהיו יותר נחבאות ממך.

אני מפחדת שהמחלה תגרום לי סבל פיזי שלא אעמוד  -
בו, שאהיה תלויה באחרים, שהילדים שלי...

אלה דימויים שאת רואה, זה איך שהמיינד עובד. את  -

חושבת את המחשבות ורואה דימוי, כך את מגיבה כשאת 

מאמינה למחשבה שעל הסרטן לעזוב. הדימויים האלו הם 

קונספטים שבהם המיינד מחזיק, הוא מחזיק באמונה הזו 

כפי שהיא. מי היית ללא המחשבה "על הסרטן לעזוב”?

יותר רגועה, סדרי עדיפויות בחיים ישתנו. -
כן. והפוקוס שלך! הפוקוס שלך יהיה פנוי לחיים ולטפל  -

בעצמך!. "על הסרטן לעזוב" – הפכי זאת: אני צריכה לעזוב 

את הסרטן.

המיינד חושב "סרטן! סרטן! סרטן!". את במלחמה עם מה  -

שיש. לכל דבר יש חיים לחיות, אפילו לסרטן. הוא לא אויב, 

הוא חלק מהחיים. לא צריך לאהוב אותו. תרגישי מה קורה 

לך בגוף כשאת חושבת "על הסרטן לעזוב" והוא לא עוזב. 

מה קורה לך בגוף, מה את מרגישה?

אני מתכווצת. -
ואת מרגישה את הלחץ? -

כן. -
קשה מאוד להיות בריאה כשאת חיה כך. -

אני מעולם לא הייתי חולה, בחיים לא היתה לי שפעת. -
הגיע הזמן. ועד כמה שידוע לך ברגע הזה אין לך סרטן.  -

את לא עברת בדיקה או צילום בעשר הדקות האחרונות. 

אבל האמונה במחשבה שיש לך סרטן, והתגובות כשאת 

חושבת את המחשבה הזו, מה מכאיב יותר: המחשבה הזו 

או הסרטן.

סרטן זו מחלה לא כואבת. -
אז המחשבה שלך היא מחלה מאוד כואבת. הביקור  -

במחלקה הוא לא בעיה. המחשבות שלך אודות הביקור 

במחלקה – הן הבעיה. מה את חושבת בדרך למחלקה?

בדרך כלל מקווה שיהיה יותר טוב. -
זה היה הופך את הנסיעה לנסיעה טובה. תקווה בוראת  -

עתיד. זה לא נכון או לא נכון, זה נותן לך עתיד שעדיין 

לא נמצא כאן, והמיינד מילא את העתיד הזה במה שהוא 

סבוראי
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חושב שהוא רוצה. אילו מחשבות מלחיצות יש לך בדרך 

למחלקה?

שתהיה שם החלטה שאני צריכה לקבל טיפול לא נעים. -
אז בואי נגיד שאת בדרך למחלקה ואת חושבת "ייתנו לי  -

טיפול כואב". מדוע את מפחדת ממנו?

מפחדת לאבד שליטה על גופי. -
אז את בדרך למחלקה ואת חושבת "ייתנו לי טיפול ולא  -

תהיה לי שליטה על גופי", מה קורה כשאת חושבת כך?

חולשה פנימית. -
ופחד? -

מלווה בפחד. -
כן. מי תהיי בדרך לטיפול ללא מחשבה זו? -

יותר חזקה. -
כן. מישהי שתיהנה מהנסיעה! אז הולכים למחלקה, זו  -

לא הבעיה. הבעיה היא רק המחשבות שאת מאמינה בהן, 

בדרך למחלקה. חוץ מזה זה יום נפלא, זה טיול נהדר. מה 

עוד כתבת?

מה הייתי רוצה/צריכה שיהיה כדי שחיי יהיו מאושרים.  -
כתבתי שהמחלה תיעלם ושיחזרו לי הכוחות.

הבא. -

מה שאני חושבת על המחלה, שזה לא פייר, שהמחלה  -
נבזית.

את שופטת את הסרטן כאילו לו אין חיים. זה חלק ממני.  -

יש לו את החיים שלו. זה דבר אחד שלסרטן יהיו חיים 

משלו. אבל החיים של המיינד שלך יכולים להיות הרבה 

יותר מפוחדים מהסרטן. תתמודדי עם המחשבות שלך 

והכול יהיה יותר קל.

קל להגיד. -
יש כאן אתנו כאלו שעברו זאת. אבל אנחנו עובדים עם  -

המחשבות שלנו. בדרך למחלקה, הסרטן לא היה הבעיה 

שלך: מחשבותייך על הסרטן היו הבעיה שלך. הסרטן 

פשוט הצטרף לנסיעה. בואי נתבונן בבא.

שאלה אחרונה: מה אינכם רוצים לחוות שוב? הרגשת  -

חידלון.

תארי מה זה חידלון עבורך. -

אני מפחדת לעזוב את החיים האלה כל כך מוקדם. -
מה הכי גרוע שיכול לקרות כשתעזבי את החיים? ממה את  -

פוחדת?

שהמשפחה שלי תיפגע. -
אז המשפחה שלך תיפגע. המשפחה שלך תיפגע אם  -

תמותי. האם אי פעם ראית את המשפחה שלך נפגעת?

לא עם מוות כזה. -
אז הם חווים מה שאת פוחדת, והם תמיד שורדים. -

הם כנראה יותר חזקים ממה שאני חושבת. -
ממה עוד את מפחדת שעשוי לקרות אם תמותי? -

פוחדת לסבול. -

אז יש לך סרטן ויש לך מחשבה שאת עתידה לסבול  -

מהסרטן.

זה חלק מהמחלה. -
אז את עתידה לסבול. האם את יכולה בוודאות לדעת  -

שזו האמת? ומה קורה כשאת חושבת את המחשבה שאת 

עתידה לסבול?

פחד שאהיה חסרת אונים ולא אוכל לעזור לעצמי. -
את רואה דימויים כאלה? -

פחות או יותר. -
הדימויים האלה הם מה שאת חווה ומרגישה, אבל זה  -

לא הסרטן. כשאת חושבת "אני עתידה לסבול מהסרטן 

בעתיד", המיינד מיד מבצע את תפקידו להציג לך הוכחות 

שאכן זה כך: מחשבות ודימויים, ואז את חווה את זה 

כמציאותי.

איך אפשר לחוות אחרת? -
כשהדימויים והמחשבות הללו עולים את מתבוננת בסרט  -

וזה הדבר שאת מפחדת ממנו. זה לא אמיתי, זה סרט. 

את מתבוננת בזה. הסרטן לא מכאיב לך בכלל – באמת 

במציאות את מטפלת בעצמך טוב מאוד, אבל את מאמינה 

למחשבות שלך כאילו העתיד קורה עכשיו. אז אני מציעה 

לך לחכות עד שתסבלי באמת. לדעת את ההבדל בין מה 

שמציאותי לבין מה שלא. של מי העסק מה את עושה?

שלי. -
ושל מי העסק מה עושה הסרטן? -

שלו ושלי. -
זה העסק שלו! -

אבל הוא חי בתוכי. -
זה העסק שלו. טפלי בענייניך, טפלי בגוף ובסבל )במיינד  -

שלך(, תעשי כל מה שצריך על מנת לטפל בסרטן באופן 

אינטליגנטי, ואז הסרטן יחיה או ימות, בדיוק כמוך, כמו 

הפרח הזה, כמו הכול, כמו המחשבות שבאות והולכות, 

כך הכול קורה. תיהני מהחיים, תאפשרי לסרטן לבוא 

או ללכת, כי זה מה שהוא יעשה, והסרטן יחיה או ימות, 

כמו הכול. אך במשך התהליך הייתי חוקרת כל מחשבה 

מלחיצה שמתווכחת עם המציאות. ואם תעשי כך, יכולים 

להיות לך חיים יפים.

אחד הדברים שמאוד התפלאתי על עצמי הוא, שלקחתי  -
את עמדת הכעס על עצמי.

לפעמים הסרטן מחוץ לשליטתנו, אנחנו עושים מה  -

שאנחנו יכולים.

הרגשתי שאני מאבדת שליטה על הגוף שלי, נלחמת  -
במשהו שהוא חזק בהרבה ממני.

כשאנחנו במלחמה עם איזשהו דבר אנחנו מפסידים, זה  -

עולה לנו בחיינו. בחיים שלי חוויתי התמודדות עם עיוורון, 

סרטן, חוסר יכולת ללכת, ואף פעם לא נלחמתי בזה. זה 

כמו הפרח הזה, זה כאילו שאנחנו נגיד: פרח מקסים, אבל 
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קטן מדי. נחזיק בו ונאמר "היה יותר טוב אם היית נפתח. 

מה קורה לך, תסתכל, איך האחר פתוח?". זה נפתח כשזה 

נפתח! לכל אחד יש את החיים המושלמים שלו בכל רגע 

נתון! הוא פשוט מה שהוא, וכך הוא יפה! ואם נאמר שהוא 

קטן, שהוא צריך להיפתח, אנו פשוט נלחמים במה שיש. 

כל עוד אני מאמינה למחשבות השליליות שלי על מה 

שיש, אני מפספסת את החיים. אני מזמינה אותך לחקור 

כל מחשבה שלילית או מפוחדת שאת חווה. מה שנפלא 

בסרטן שהוא מביא אותנו לעצמנו.

זה מפנה זמן לעצמנו. -
פסק זמן. בואי נבדוק מה אמיתי. אם אני רואה אויב, אני  -

מטורפת. זה מראה לי שהגיע הזמן לחקור את מחשבתי 

להיות תלויה  לגבי המציאות. אמרת שאת חוששת 

במשפחה שלך. יש לך בן/בת? אם להם היה סרטן והיית 

מטפלת בהם, האם היית מרגישה שזה עול?

לא. -
למה את חושבת שהם יראו עול לטפל בך? הם פחות  -

אוהבים אותך? אולי זה לא עול, אולי זו הנאה? זו יכולה 

להיות המתנה שאת נותנת, ולא רק להם, אלא גם לעצמך. 

לפעמים אני לא יכולה ללכת ואז נכדי דוחפים אותי בכסא 

גלגלים. בעלייה הם לא יכולים. איזה כיף. היקום תמיד 

ידידותי. אני לא מאמינה למחשבות המלחיצות שלי. אני 

גם הוכחתי את זה.

בחודש דצמבר 2019 תתחיל באיכילוב, במסגרת המרכז 
לרפואה משלימה – משולבת לחולי סרטן, סדנה בשיטת 
"העבודה" של ביירון קייטי לנשים נשאיות BRCA1/2. הסדנה 

היא חלק ממחקר שעוסק באיכות חיים ורווחה של נשים 
בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד/שחלות על רקע גנטי. 
המחקר הוא משותף לבי"ח איכילוב, בי"ח שיבא ולפקולטה 
לרפואה באוניברסיטת תל אביב. החוקרים הם פרופ' איתן 
פרידמן, פרופ' לאה רוזן, ד"ר שחר לב ארי והדוקטורנטית 
קרלה לנדאו מהחוג לקידום בריאות באוניברסיטת תל 

אביב.
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 σ 7.2-month numerical increase in mOS 
in patients with primary ET resistance2
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 σ 8.1-month numerical increase in mOS 
in patients with visceral disease2
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(95% CI: 0.606-0.945)
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Verzenio + fulvestrant (n=446)
Placebo + fulvestrant (n=223)
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Verzenio + fulvestrant

 σ SECONDARY ENDPOINT: OS IN ITT POPULATION2

• PFS events at the time of analysis: 49.8% (n=222)  
with Verzenio + fulvestrant; 70.4% (n=157) with  
placebo + fulvestrant2 

• OS results are based on a preplanned interim analysis 
and considered to be definitive

• The percentage of deaths at the time of analysis  
was 47.3% (n=211) and 57.0% (n=127) in the Verzenio + 
fulvestrant and placebo + fulvestrant arms, respectively2

 σ PRIMARY ENDPOINT: PFS IN ITT POPULATION1

Median progression-free survival
(mPFS) in ITT population1

(n=446) (95% CI: 14.4-19.3) vs 9.3-month mPFS 
with placebo + fulvestrant (n=223) (95% CI: 7.4-12.7) 

HR=0.553 (95% CI: 0.449-0.681) P<.0001

16.4
months
mPFS

0.553
HR

For women with HR+, HER2– MBC with  
recurrence or progression on or after ET1 

The first and only CDK4 & 6i to significantly  
extend survival in combination with fulvestrant  

regardless of menopausal status1-3

Demonstrated a significant increase in median OS of 9.4 months2

 Demonstrated OS benefit in ITT population with consistent results  
even in patients with primary ET resistance and visceral disease2

BID=twice daily; CBR=clinical benefit rate; CDK4 & 6i=cyclin-dependent kinases 4 and 6 inhibitor; CI=confidence interval; ET=endocrine therapy; HER2–=human epidermal growth factor receptor 2–negative;  
HR=hazard ratio; HR+=hormone receptor–positive; IM=intramuscular; ITT=intent-to-treat; MBC=metastatic breast cancer; mOS=median overall survival; mPFS=median progression-free survival; ORR=objective  
response rate; OS=overall survival; PD=progressive disease; PFS=progression-free survival; PO=orally. 

References: 1. Verzenio Summary of Product Characteristics. Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528BJ Utrecht, The Netherlands. 2018 2. Sledge GW Jr, Toi M, Neven P, et al. MONARCH 2: overall survival of 
abemaciclib plus fulvestrant in patients with HR+, HER2- advanced breast cancer. Paper presented at: European Society for Medical Oncology Congress 2019; September 29, 2019; Barcelona, Spain. 3. Sledge  
GW Jr, Toi M, Neven P, et al. MONARCH 2: abemaciclib in combination with fulvestrant in women with HR+/HER2– advanced breast cancer who had progressed while receiving endocrine therapy. J Clin Oncol. 
2017;35:2875-2884. 

Neven P, et al. MONARCH 2: overall survival of abemaciclib plus fulvestrant in patients with HR+, HER2- advanced breast cancer. Paper presented at: European Society for Medical Oncology Congress 2019;  
September 29, 2019; Barcelona, Spain.) 
Updated data of secondary objective (Overall Survival) of MONARCH 2 study (See Verzenio SPC section 5.1 for previous Overall Survival data). (Sledge GW Jr, Toi M, Neven P, et al. MONARCH 2: overall survival of 
abemaciclib plus fulvestrant in patients with HR+, HER2- advanced breast cancer. Paper presented at: European Society for Medical Oncology Congress 2019; September 29, 2019; Barcelona, Spain.)

This medicinal product is subject to additional monitoring. To report any suspected adverse reactions associated to this medicine is important.

PP-AL-IL-0068 © Eli Lilly and Company. All rights reserved.

Adapted from Sledge GW Jr, Toi M, Neven P, et al. MONARCH 2: overall survival of abemaciclib plus fulvestrant in patients with HR+, HER2- advanced 
breast cancer. Paper presented at: European Society for Medical Oncology Congress 2019; September 29, 2019; Barcelona, Spain.

Preplanned analysis Preplanned analysis 

• Preplanned subgroup analyses of PFS and OS were performed for stratification factors of endocrine resistance (including primary ET 
resistance) and disease site (including visceral disease). Analyses were not adjusted for multiplicity, and the study was not powered  
to test the effect of Verzenio + fulvestrant among subgroups3

• Primary ET resistance: relapse within 2 years of adjuvant ET or PD within the first 6 months of first-line ET for MBC3

• Visceral disease: lung, liver, pleural, or peritoneal metastases3

MONARCH 2 was a phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled trial that enrolled 669 patients with HR+, HER2– MBC who  
progressed on or after ET. Pre/perimenopausal women (17%) were rendered postmenopausal prior to the study. Patients had received 
no chemotherapy and no more than 1 prior ET in the metastatic setting. Patients were randomized 2:1 to Verzenio + fulvestrant (n=446) 
or placebo + fulvestrant (n=223). Verzenio and placebo were dosed PO BID on a continuous dosing schedule until disease progression 
or unacceptable toxicity. 500 mg fulvestrant was administered by IM injection on days 1, 15, and 29 of the first month and once monthly 
thereafter. The primary endpoint was PFS. Key secondary endpoints were ORR, OS, and CBR.3

למידע מלא יש לעיין בעלון לרופא כפי שאושר על ידי משרד הבריאות הישראלי


