עד  150שנה
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פרופסור יהודי מכריז כי פיתח גלולה שתאריך את חיי בני האדם עד מאה וחמישים
שנה!! * מה קורה בשטח ,מה אומרים המומחים להארכת תוחלת החיים בארץ,
ומה יש לרפואה הסינית לומר על הארכת חיים * וגם :על הרפואה הסינית שאינה
אלא רפואה יהודית שהונחלה לסינים על ידי עשרת השבטים...

• 16שעה טובה

דשי שמך

דגם
שום
מ
ר

מחיר מבצע

דף זה טעון גניזה

אחד הנושאים שהעולם מוכן להיכנס בו
בימינו להשקעות אסטרונומיות ,הוא האטת
עיכוב תהליכי הזדקנות או כמו שקוראים לזה
בתחום המקצועי ''אנטי – איג'ייניג'' .לשם כך
קונים מעבדות ,פרופסורים ,וכל מה שנדרש כדי
להגיע למיצוי ,וזה נוגע בעיקר :תוחלת החיים.
הרצון לחיות כמובן כמוהו כימי עולם ,אבל
התחום ברובו יחסית חדש ,והוא תולדה של
תעשייה ענפה שהתפתחה ,בעקבות החידושים
האחרונים במדעי הרפואה והביולוגיה בשנים
האחרונות ,עם ההתקדמות בפיצוח הגנום
האנושי שהניבה גילויים חדשים ,שמובילים
למסקנה כי קיים סיכוי לא לעצור את
ההזדקנות ,אבל להאט אותה.
מלבד הדרך "הישנה" של ניהול אורח
חיים בריא כגון פעילות גופנית ותזונה וכן
שמירה על בריאות נפשית טובה ,על ידי מניעת
השמנה ,ניטור הרכב הוויטמינים והמינרלים
בדם ובמידה ויש חוסרים ,להשלים "מבחוץ".
כאשר ההעדפה היא על תזונה טבעית ,פעילות
גופנית סדורה ומתונה ,הימנעות ממגע עם
רעלים ,והקטנת הצריכה של מתכות כבדות,
הימנעות מעישון ,הימנעות מקרינה מייננת,
הקפדה על מעקב רפואי ,בדיקות לגילוי מוקדם
של מחלות ,בדיקות גנטיות ,והקפדה על עבודה
בתנאים נאותים מבחינת הנדסת אנוש.
כל זה טוב ויפה .אך בדור העצלן של ימינו
מדובר בדברים מורכבים ,שמחייבים את דייר
העידן לצאת מכורסת הנוחות שלו בבית
ולפעול ,שזה דבר קשה .לאחרונה הראש היהודי
מצא פתרון גם לעצלות הזו ומצא פתרון על ידי
נטילת גלולה  -כדור פלא שנותן לך במיידי את
הפתרון .הוגה הרעיון הוא פרופסור יהודי בכיר
מהאוניברסיטה היוקרתית בעולם ,הרווארד,
בשם פרופסור דיוויד סינקלייר.
בשיחה אומר פרופסור סינקלייר ,כי הוא
מקווה שהגלולה שפיתח תהיה זמינה לציבור
הרחב כבר בתוך ארבע שנים ,והוא העריך
שהעלות של הכדור לא תעשה אותו ל"כדור
לעשירים" ,והוא יהיה זמין לציבור מבחינה
כספית כמעט כמו העלות של כוס קפה ממוצע
בארץ (הוא העריך שהעלות תהיה באזור
דולר וחצי ,שזה בערך עלות כוס קפה ברשת
'קופיקס'...

בלי להלאות בפרטים ,התרופה החדישה
מאפשרת לדברי מפתחה היהודי להאריך
דרמאטית את חיי בני האדם ,שיוכלו להגיע
"הוא רציני אבל צריך לחכות"
בקלות עד גיל  150שנה ואף במיידי להצעיר
בשיחה ש'שעה טובה' מקיים עם ד''ר
אותם .דהיינו הגיל הפיסי של גיל  60למשל
יהפוך לגיל פיסי של  ,36דהיינו קיצוץ של לא איליה סטמבלר ,מגדולי המומחים בארץ
פחות מ 24 -שנים מהרגע שהם מתחילים בתחום האנטי אייג'ינג ויו''ר העמותה
הישראלית להארכת חיים ,הוא מצנן במעט
ליטול את הגלולה.
אמנם כדור הפלא עדיין לא נוסה על בני את ההתלהבות שלנו .הדוקטור אומר כי לאור
אדם ,אלא נמצא בשלב הניסוי על בעלי חיים ,היכרותו האישית עם פרופסור סינקלר ,הוא
אך לפרופסור אין זמן לחכות ,והוא החליט יכול לאשר כי מדובר באדם רציני ,ואכן יש
לקחת את דבריו ברצינות .אם כי הוא מדגיש
לנסות את הגלולה על עצמו.
ומה התוצאות? לדבריו ,לאחר שהחל ליטול כי חייבים להיות זהירים עם האמירות האלו
את 'כמוסת הנעורים' שפיתח ,הגיל הביולוגי שאנשים יוכלו לחיות עד מאה חמישים שנה,
שלו צנח ב 24 -שנה .מכיוון שהוא לא רצה שאלה מתבררות לא אחת כאמירות לא מספיק
לשמור את ההנאה רק לעצמו ,עבר למעגל רציניות .לדבריו גם פרופסור סינקלר עצמו
המשפחתי ,ולאחר שראה כי טוב שכנע את אמר שהוא לא ממליץ עדיין לאנשים לקחת
אביו בן ה 79 -לנסות גם על עצמו את התרופה .את הגלולה עד שיסתיימו הניסויים הקליניים
לדבריו ,האב כבר נוטל את הגלולה מזה שנה בבעלי חיים ושאר נסיינים.
דוקטור סטמבלר מאשר כי באופן תיאורטי
וחצי ,ומאז הוא החל לעסוק בתחביבים
אתגריים כמו ראפטינג וטיולי שטח ,מה שלפני יכול להיות דבר כזה ,של גלולה מאריכת ימים
זה הוא כלל לא חלם לעשות בגילו הגבוה בעוד  70שנה .אך מסייג כי עדיין אין היתכנות
יחסית .אך הפרופסור חוזר ומדגיש כי הוא וודאית ,ולכן לא צריך להתלהב מכל מיני
מזהיר את הקהל הרחב לנקוט משנה זהירות
ולהמתין לתום המחקרים ואישורי הבטיחות.
למעשה מה שהגלולה הזו עושה ,הוא
תיכנות מחדש של התאים ,בטכניקה שעשויה
לאפשר לבני אדם לחדש איברים .ולא רק להיות
צעיר ,אלא גם להתחיל מבראשית בתחומים
רבים ,למשל לסייע לחולים משותקים להניע
את גפיהם שוב .בנוסף ,בשלב הניסויים בבעלי
חיים גילו החוקרים כי גלולה שהכילה נגזרת
של ויטמין  Bהאריכה את חייהם של עכברי
מעבדה בעשרה אחוזים והפחיתה ..התקרחות.
מה שאולי מרמז – ובשלב זה הוא לא מבטיח
 יוכל גם לסייע למי שסובלים מנשירת שיער,וזה רוב האנושות בגיל מסוים ומעלה .אלה
יוכלו ליטול את הגלולה החדשה ,ולחזות
בפלא של פלומת השיער המחדשת את נעוריה,
ומחזירה את השיער שנשר במהלך השנים.
אמנם התרופה לא זמינה כרגע" ,אבל אנחנו
עכשיו נמצאים בשלב בדיקות המעבדה" ,אומר
פרופ' סינקלר ,ואם אכן הכל יסתדר כפי שחוזה
הפרופסור היהודי ,הרי בתוך פחות משנתיים פרופסור סינקלר" .עבר 'הצערה' ב 24 -שנים"...

מק
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קיצוץ של  24שנים...

הכדור יצא לשיווק לציבור הרחב ,כמובן בתנאי
שיקבל את כל האישורים הנדרשים ,כדי לוודא
שאין נזקי לוואי ועוד כיוצא בזה.
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רבי שמעון בר יוחאי אומר :אם לא מייחדים כסא לאושפיזין  -הם אינם באים לסוכה

בקניה חד פעמית! האושפיזין אצלך בסוכה!
מקורות מרבותינו הקדושים:
מקורות :הגאון הקדוש רבי חיים מצאנז (הובא בספר שפא חיים חלק ב' עמ' קלד').

כתוב בזוהר הקדוש
"דאי לא מתקנין ליה כסא לא אתי,

(פרשת לך לך דף צג')

(פירוש שאם לא מכינים להם כסא בסוכה הם אינם מגיעים) זאת היתה לחרדים לדבר
ה' להזמין כסא לשבעה אושפיזין עילאין קדישין".
כתב הגאון הקדוש החיד"א בספרו הקודש אות (רפט)
"יצוה להביא כסא ,ומעיל מפואר על גבה לזכר שבעה אושפיזין עילאין
קדישין ,מעין דוגמא שעושין ביום המילה כסא לאליהו הנביא

זכור לטוב".
וכך כתב הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי בסימן כ' אות ט'.
והוסיף הגאון (שם) שהוא תמה מדוע לא נותנים כסא זה בנדוניה ,כיון שהוא
עדיף על שאר דברים שנותנים בנדוניה

הבן איש חי בספרו בניהו על התיקונים בחלק א' (לט) הכה"ח בסימן (תרלט) ס"ק (ח).

וכן נהגו גדולי וצדיקי הדורות האדמו"ר מאפטא

(הובא בספר אושפיזין קדישין עמ' כט')

כתב מרן פוסק הדור רבינו הגר"ע יוסף בחזון עובדה עמ' ריד'
"נוהגים לייחד כסא מפואר לכבוד האושפיזין" .דמהמנותא שכינתא פרסא גדנפא
עלויה ואברהם ושיתא צדיקיא שויין מדורהון עמיה .בסוכות תשבו אלין אושפיזין
עילאין קדישין
(זוהר פרשת אמור דף קג' עמוד ב')

כותב מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א בספרו ילקוט יוסף קיצור
שולחן ערוך ב' בסימן תרל"ט אות יג'
נכון להביא כסא מפואר לכבוד האושפיזין מעין הדוגמא למה שמביאין בעת מילה
כסא לכבוד אליהו הנביא זכור לטוב שכתוב בזוהר "דאי לא אתקנינו ליה כסא לא
אתי" (פירוש שאם לא מכינים להם כסא בסוכה הם אינם מגיעים)

כיסוי כיסא האושפיזין היה למראה
עיניו של מרן שר התורה הגאון

הרב חיים קנייבסקי שליט"א
והביע את קורת רוחו מהאופן בו
יוכלו לקיים את המצווה בהידור
וברכם בהצלחה וברכה רבה!
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כותרות שמגיעות מיחסי ציבור מופרזים.
לדבריו התרופה החדישה היא בעצם
תרופה ידועה .היסוד של התרופה מבוסס על
מה שאנחנו יודעים כבר הרבה זמן ,וזה שימוש
משמעותי בוויטמין  .Bגם היום אם תסתובבו
בבתי מרקחת אתם יכולים לרכוש כל מיני
תוספים טבעיים שבין היתר נותנים אנרגיות
לגוף ומונע את ההזדקנות ,או לפחות מבטיחים
לעשות זאת .אבל מכאן עד שאנשים יחיו 150
שנה זה רחוק מדי .לדבריו מספיק שאנשים
יחיו בבריאות עד גיל מאה..
לשאלתי אם למדינת ישראל יש אינטרס
בתרופה הזו ,הוא עונה ללא היסוס ,כי המדינה
תהיה גם מוכנה להשקיע בזה הרבה כסף וזה
כלל לא יהיה נטל כלכלי על המדינה שאנשים
יחיו כל כך הרבה זמן ,מכיוון שאנשים יהיו
יותר בריאים וממילא מערכת הבריאות תצטרך
להוציא הרבה פחות כסף על אנשים מבוגרים,
שזה היום קבוצת היעד העיקרית שעליה
ד"ר גדעון רון .הרפואה הסינית מגיעה מעשרת
המדינה מוציאה כספים בהיקפים נדירים.
ד''ר סטמבלר לא רק מדבר אלא גם עושה השבטים והיא מאריכה יותר משעושה זאת הרפואה
המערבית...
רבות למען השקעת המדינה בהארכת תוחלת
החיים של בני האדם .הוא מגיע שוב ושוב
לכנסת ומעורר על כך דיון ציבורי רחב ופורה,
ובטוח כי ההשלכות יהיו מרחיקות לכת.

הכל מתחיל מעשרת השבטים...
ומה יודעים מעבר למתרס ,זאת אומרת
בעולם הרפואה הסינית על הארכת ימיהם של
בני האדם?
לשם כך שוחחנו עם ד''ר גדעון רון ,שנחשב
אחד המומחים הגדולים בארץ ברפואה
הסינית .לדבריו גם הוא ערך מחקר נרחב
ביותר בתחום הרפואה המשלימה להארכת
חיים .אבל קודם הקדמה שנוגעת לנו .הוא
הגיע למסקנה – ולדבריו יש לו הוכחות לכך -
כי חלק מהרפואה הסינית היא בעצם רפואה
..יהודית ,שהסינים קיבלו אותה ,כן ,מעשרת
השבטים ...הוא גם חושב שחלק גדול מהסינים
מגיעים מעשרת השבטים ולכן צריך להתייחס
ד"ר איליה סטמבלר .מעיד כי סינקלר חוקר רציני ,אבל
לרפואה שלהם כחכמה יהודית..
הדוקטור אומר כי כאשר מציגים את מעלות ממליץ להמתין לתוצאות
הרפואה המשלימה בנוסח סין ,זה נשמע לא
פעם כמו הדגשת החסרונות של הרפואה במערב במאה השנים האחרונות :תמותת
המערבית .ואז נשמעת זעקת התומכים התינוקות ירדה באופן דרסטי ,בעזרת פגיות,
ברפואה המערבית" :רגע ,אבל בזכות הרפואה טיפולים תרופתיים ,תנאי היגיינה ועוד .זו
עלתה תוחלת החיים??!!" .ובכן ,נעמיד דברים הסיבה הראשונה לעלייה בתוחלת החיים.
על דיוקם .ראשית ,תוחלת חיים אינה אלא (ויש לברך על הצלחתה זו של רפואת החירום
תרגיל סטטיסטי ,ממוצע ,שהקשר בינו לבין במערב).
רמת הבריאות של האוכלוסייה הוא מקרי
הסיבה השנייה :מי שבפועל מאריך
ביותר.
את תוחלת החיים בדור שלנו ,הם הזקנים
בארצות הברית תוחלת החיים גבוהה מזו שמפליגים עמוק לגילאים הכבדים ונושקים
שבסין ,אבל אם נשווה את בריאותו של סיני למאה ,וחיים כיום הרבה מעבר לממוצע ,שהוא
ממוצע ,בגיל  60 ,50או  80לבריאותו של גיל השמונים ומעלה .הדור הזה של המבוגרים,
אמריקני ממוצע באותו גיל – הסיני תמיד יצא הוא דור מאוד ייחודי :הם נולדו לפני כמאה
בריא יותר .בסין ישנן פחות מחלות כרוניות שנים ,לפני עידן האנטיביוטיקה .הם שרדו
מאשר במערב :סוכרת ,התקפי לב ,לחץ דם( ,בעזרת צמחי מרפא וקומפרסים) את המגיפות
סרטן ועוד .אז איך בכל זאת קורה שתוחלת שהפילו חללים בגלל תנאי היגיינה ותברואה
החיים בארה"ב גבוהה יותר? משום שתמותת לקויים בערים .כיום הם יכולים להיעזר
התינוקות שם נמוכה יותר .וזה מה שקרה בשיטות הרפואיות המקובלות להארכת חיים:
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תרופות ,טיפול נמרץ ,חיבור למכשירים ועוד.
תינוק שלא היה אז באמת בריא ,לא שרד .רק
החזקים שרדו .הדור המיוחד הזה גם חי את
 30שנות חייו הראשונות בסביבה די טבעית:
האוויר היה עדיין צח ,לא חור באוזון ולא
חומרי הדברה והורמונים במזון .גם קרינות
שונות ומשונות לא היו עדיין בנמצא .כן ,וגם
הלכו לישון מוקדם ,הלכו ברגל ואכלו אוכל
פשוט יחסית ,וטרי (לא היו עדיין מקררים
ביתיים) .התשתית הבריאותית של הדור
הייחודי הזה ,יצרה מצב חד פעמי של הארכה
ניכרת בתוחלת החיים.
לדור שנולד אחרי מלחמת העולם השנייה,
עם הפניצילין ,הדי .די .טי .והנפולת הרדיו
אקטיבית ,אין תשתית בריאה כמו לדור הקודם;
לכן תוחלת החיים תתחיל עוד מעט לרדת .דור
הנפילים כבר מתחיל "להחזיר ציוד"...

לוגי פרוז׳קטור LED

סטנד
לפרוז׳קטור
 1.68מ׳  +כבל

בביטאון הרפואה האמריקני רב היוקרה
( ,)JMAפורסם (מרץ  )08שתוחלת החיים
מתחילה לרדת בארה"ב .ואפשר לצטט
גם מדברי ד"ר רוברט ריזה ,נשיא האגודה
האמריקנית לסוכרת שאמר ב" :07 -אנחנו
נהיה כנראה הדור הראשון מאז ראשית המאה
ה 20 -עם תוחלת חיים קצרה יותר משל
הורינו".
לסיכום הוא כותב" :העלאת תוחלת החיים
שהרפואה המערבית מתגאה בה כל כך ,היא
יותר פיקציה סטטיסטית מאשר אמת-מידה
לרמת בריאות או לאיכות חיים; בייחוד לאור
העובדה שנקודת המוצא הסטטיסטית היא
מלפני כ 200 -שנה ,עידן העיור המוגבר שגרר
אחריו מגיפות למכביר".
"לעתים עולה אפילו החשש ,שההתהדרות
הזו בהעלאת תוחלת החיים ,אינה אלא עלה
תאנה שאמור לכסות על חוסר היכולת ליצור
בריאות אמיתית בקרב האוכלוסייה".
אז אין לנו ממה להתפעל מהישגי העידן
החדש .בוודאי שאין להשוות לתנאים השונים
בסין .על כן בעקרון הוא מסכים שהדרך
שמובילה לפריצה דרמאטית באריכות הימים
של הדור ,תבוא באמצעות שימוש בתוספי
תזונה.
בכל מקרה ,תמיד טוב לתת צ'אנס לקוות.
בוודאי שאין לומר כי הדבר חלילה סותר
במשהו את הנאמר בתורה" :והיו ימיו מאה
ועשרים שנה" ,שכן אנחנו רואים בחוש
שלקראת ביאת המשיח ,שהוא התחדשות
העולם ,אנחנו מזהים התפתחויות דרמאטיות
שמשנות את כל מה שאנחנו יודעים עד עתה,
"בעולם הישן".
בנוסף יש להעיר ,כי לצד הגלולה המבטיחה,
נעשים ניסיונות בשיטות אחרות ,להאריך את
חיי בני האדם ,למשל על ידי הרובוטיזציה,
כאשר רובוטים זערוריים יסתובבו בגוף ,יגלו
התפתחויות שליליות ,וגם יתקנו אותן ,וגם זו,
לדעת החוקרים ,דרך להגיע ל 150 -שנה.

מתנה!

מוגן
מים

המלצה :לא להתפעל מהישג
הארכת החיים של המערב

שרשרת
אור LED
צבעונית

LED

לסוכה

 5.9מ׳

59

קטלן יתושים

49

PACIFIC

ווינד

2*8W

אור צהוב  /לבן

9990
90

5

99
₪

₪

₪

סאן שיין דוקרן LED

גרלנדה

החל
מ-

4990
90

39
₪

₪

11990

99
₪

₪

 5מטר

SMD 10W
במגוון צבעים

14

PACIFIC

14990

79

מבחר שרשראות אור

39

₪

עמוד ״20

₪

₪

50W ₪49

90

ציקלון

רצפה ״20

10W

90

10

₪

₪

עד  5יח׳ ללקוח

נורת  LEDשיין

10W ₪1290

 3שנים אחריות

איכותי שבמבצע

₪

SMD
אור צהוב  /לבן

ליחי׳

₪

לא כולל נורות

79

₪
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