עצירות ילדים -על מה הדבר מעיד ומה ניתן לעשות?
המאמר נכתב על ידי לימור בר נוי
שני 25 ,יולי 17:04 2011

לפי הביו אנרגיה )ביואורגונומי( בגוף זורמת אנרגיית חיים ,כאשר האנרגיה זורמת בחופשיות הגוף יודע
לתפקד באופן עצמי ולרפא את עצמו בדיוק באותו אופן שבו אדם נחתך ,אין צורך לעשות דבר ,הגוף יודע
לרפא את עצמו .לא כדאי לדחות את הטיפול בעצירות ולגרום סבל לילד ולמשפחה ,קיימת אפשרות
טיפול יעילה אשר תקל על ילדכם ,בייחוד אם תתחילו בטיפול בשלב מוקדם .תפקיד המטפל הוא להחזיר
שדות אנרגיה למקום בו חסרה זרימה תקינה של אנרגיה .חסימות בפעילות האיבר או באיבר עצמו נוצרות
מחסימות נפשיות ,פחדים וטראומות ותפקידו של המטפל לאתר אותם ואת הגיל בו נחוו ,אם בחיים אלו או
בחיים קודמים או אפילו עוד בהיות הילד בבטן אמו ולהסיר מגבלות אלו באמצעים אנרגטיים ובאמצעות
הסבר להורה לגבי הנושאים המעכבים .לאחר הסרת החסימה האיבר חוזר לפעילות מלאה ומכאן שפתרון
לפי הרפואה ההוליסטית עצירות פיזית הינה תוצאה של עצירות
הבעיה הוא מן היסוד ולא רק התוצאה.
נפשית ,בה הילד אינו מסוגל לשחרר את הרגשות אותם הוא חווה בגן ,בבית או בהתנהלות עם חברים.
הפחד הוא הרגש החבוי כאן ,פחד מן הלא נודע ,מן העתיד לבוא .עצירת השרירים היא דרך לומר לנו
להמשיך ולשחרר כל חסימה פנימית .הלמידה כיצד להיות מאוזנים יותר יכולה לתרום לשיפור המצב.
הלמידה החשובה ביותר הוא הלמידה כיצד לבטא את רגשותינו ולשחררם! הגדרת עצירות -ילדים ,הורים
ורופאים יתנו הגדרות שונות לעצירות .עצירות היא הפרעה במערכת העיכול ,שבמסגרתה מתקשה הילד
לסלק פסולת צואתית שהצטברה במעיו ,אך באופן מעשי חשד לעצירות עולה כאשר:תדירות היציאות
פחותה מ 3-פעמים בשבוע או כאשר תהליך ההתרוקנות דורש מאמץ או מלווה בכאב .העצירות מפריעה
לחיי הילד ומשפחתו וחשוב לדעת שברוב המקרים ניתן לטפל בה בדרך כלל בקלות רבה באמצעות ביו
אנרגיה )ביואורגונומי( .הטיפול בביו אנרגיה הוא טיפול הוליסטי הרואה את האדם כמכלול גוף ונפש ומטפל
בבעיה הפיזית ובסיבה הנפשית אשר גרמה ליצירת הבעיה .בטיפול זה אנו מוודאים כי העצירות תטופל מן
היסוד ,מהבעיה הראשונית שגרמה לעצירות .כך היה אצלי ילד בן  5שהגיע אליי לטיפול .אימו התלוננה
שהילד סובל מכאבי בטן עזים וכאשר הוא יושב בשירותים ,נאנק מכאבים ומאדים ,בוכה וסובל .במהלך
הטיפול האנרגטי הילד טופל בהילינג ובביו אנרגיה ויחד עם כך קיבלה האם הכוונה לגבי אופן התנהלות עם
הילד .בתהליך זה אותרו החסימות ,הפחדים והרגשות אשר גרמו לחסימה זאת וטופלו בהתאם .כבר
למחרת קיבלתי דיווח מהאם שהגננת התקשרה לעדכן שהילד ניגש באופן עצמאי לשירותים ללא בעיה.
האם מדווחת שחייה וחיי הילד השתנו לבלי הכר!!!
לימור בר נוי
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