
 ?האם צמחים מתחפשים
 



 פרחים שנראים כמו משהו אחר לגמרי

.  כל אחד אחר ממשנהו, פרחים באים בכל מיני צורות וצבעים
אבל , כנראה שראיתם סוגים רבים של פרחים במהלך חייכם

הפרחים האלה הם יוצאי . אין סיכוי שבאלה יצא לכם להיתקל
לפעמים . דופן ומיוחדים בכך שהם מזכירים לנו דבר מה אחר

כל פרח הסתגל בצורתו . באחר יונה ובשלישי קוף, זה פרצוף
. אותו וכך יהיה מסוגל לשרוד שתאביקכדי למשוך את החיה 

לפעמים תופעות כאלה בטבע יוצרות דבר מה מוזר שתופס 
את העיניים שלנו והדמויות שבפרחים האלה הן ללא ספק  

 .כמה מאלה



לכל מין   -הסחלבים הם משפחת פרחים נרחבת בעלת תכונה מיוחדת 
לרוב צורה המזכירה את צורתם של  , במשפחה צורה ייחודית משלו

 .חרקים מסוימים

 סחלב הברווז המעופף
 סחלב פני הקוף



סחלב  , סחלב זקן סגול למרות שמו
 הזקן הסגול מזכיר דווקא ציפור  

שעירה במיוחד שפורשת את כנפיה  
 .לתעופה

אך במרכזו של  , סחלב הנמר לא ברור מדוע
סחלב נאה זה ניתן לזהות פנים המזכירות פני  

 .ברדלס



סחלב הבלרינה היא בת זוג מושלמת לכל פרח או חרק שמחפש  
 .בזכות גזרתה העדינה והמראה החינני שלה, שותפה לריקוד



 סחלב משה בתיבה  
, סחלב נאה זה נראה ממש כמו תינוק ישן בעריסה

 .או כמו משה הצף בתיבה על מי היאור



סחלב האיש העירום למרות שבדרך כלל הסחלבים לובשים צורת  
 .הלובשים צורת גבר עירום, ניתן למצוא גם מינים כמו זה, חרקים



אך מעטים  , כולנו אוהבים פרחים ומעריכים את יופיים המדהים
הרגעים שבהם אנו עוצרים להתפעל מהם ומבינים כמה עוצמתית  

זוהי הזדמנות מצוינת  . השפעת הניחוחות והצבעים שלהם על חיינו
להגביר את המוזיקה הנעימה ולצפות בכמה  , להישען לאחור

שישרו עליכם רוגע ושלווה  , מהפרחים הצבעוניים והמרשימים בעולם
בואו לגלות את ההשפעות  . ואולי אפילו יעלו חיוך מתוק על פניכם

גם כאלו שמעולם לא , הייחודיות של הפרחים על הגוף והנפש
בזמן שאתם מתפעלים מכמה מהיצירות , ייחסתם להן חשיבות

 .  היפות והמיוחדות ביותר של הטבע



מעבר לעובדה שמבנה הזנגביל הזה מזכיר 
יוצא ראש של  " הכוורת"מתוך , כוורת דבורים

 .שהוא הרי הפרח, נחש שמאיים להכיש



 ,  בעוד שעלי הכותרת שלה סגורים, לפני פריחתה
 .הרקפת המיניאטורית נראית ממש כמו ברבור שחור



 גלוריה להבה

 .  הזה נראה ממש כמו להבה של אש שמנסה לעלות לשמים הגלוריהפרח 



 פרח התוכי

.  הודות לצורתו המיוחדת" פרח התוכי"מין זה של נוריות זכה לשם 
 .מאוהבים תוכוניםבתמונה זו שני הפרחים נראים ממש כמו זוג 



 פרח הארנבון

הפרח המקסים הזה נראה כמו ארנב שמסתכלים בו מאחור  
 .הייחודיות שלו" האוזניים"בזכות 



 פרחים מגבירים את ההתלהבות והחיות
פיזור צמחים צבעוניים ורעננים בבית יתרום להעלאת האנרגיות  

מחקרים הראו כי  . החיוביות שלכם ולהעצמת המרץ וההתלהבות
לפרחים השפעה ניכרת גם על המוטיבציה להשקיע במשימות שהצבתם 

הפרחים יעצימו את תחושות החיות . בעבודה ובלמידה, לעצמכם
 . והחיוניות שלכם ויטעינו אתכם בכוחות שלהם אתם זקוקים מדי יום



 פרח הלב המדמם

 .ועל כן שמו, העלים משווים לו מראה של לב מדמם



הגברת  "יוצאת ממנו , כשנפתחים עלי הכותרת
אך עדיין מזכירה לנו  , וצורתו משתנה" שבאמבטיה

 .משהו אחר לגמרי



 לניחוח הפרחים השפעה חזקה משחשבתם
בניסוי שנועד לבחון את השפעת הריח של הפרחים על בני אדם גילו  

,  חוקרים כי גם בניחוח חלש של פרחים שאיננו יכולים אפילו לזהות
מודע שלנו  -טמונה היכולת לחזק תחושות חיוביות ולהשפיע על התת

אנשים ששוהים בחדר עם ניחוח פרחים מתקתק יחשבו  . בצורה ניכרת
 .אפילו מבלי שיבחינו בו –בצורה חיובית יותר 



 יופיים של הפרחים מעודד קרבה ואינטימיות
לא לחינם שימשו הפרחים משחר האנושות כסמלן המובהק ביותר של האהבה  

טובי הפסיכולוגים כבר יודעים שנוכחות של פרחים צבעוניים   –והרומנטיקה 
תורמת לחיבור טוב יותר בין בני  , בבית מעצימה את הרצון שלנו לקרבה

 .אינטימיות ומשפחתיות, המשפחה ובני זוג ומשרה תחושה כללית של חום
   



 פרח כוס היין – רדיאן

נראה כמו חייזר  , החייזר הנדיב הפרח הזה
 .שהגיע לכדור הארץ עם מתנה בידיו

 

  



 פרחים מעצימים את תחושת החמלה
אנשים שמוקפים בפרחים לפרק זמן ממושך נוטים לפתח תחושות חזקות  

אם אתם . יותר של חמלה כלפי הסובבים אותם ויחס חם ודואג יותר לזולת
כמו גם  , נמצאים בקרבת פרחים הסיכוי שתסייעו לאדם במצוקה גבוה יותר

 .מידת החשיבה שלכם על טובת הכלל והעדפתה על פני טובתכם האישית



 לצבעים שונים השפעות שונות
המוח שלנו מנתח כל צבע בצורה שונה ולכן לכל אחד מהם השפעה ייחודית  

בצורה זו תוכלו להתאים את . על התחושות והמחשבות שלנו, על מצב הרוח
גוונים צהובים יצרו סביבה  –סידור הפרחים לאווירה שאתם רוצים לייצר 

צבעים ורודים וסגולים יספקו אווירה רומנטית וגוונים  , מטפחת ומעצימה
,  פרחים כחולים ישרו רוגע על המתבוננים בהם. אדומים יבנו חוויה חושנית

 .  בעוד ששילוב בין כמה גוונים בהירים יתרום ליצירת אווירה מהנה וקלילה





 פרחים משדרים פתיחות וקבלה
כשתיכנסו לבית מלא בפרחים צבעוניים תחושו מיד שדיירי הבית משדרים  

אנשים שאוהבים פרחים ונהנים לטפח אותם  . הבנה וקבלת האחר, פתיחות
נתפסים כבעלי אמפתיה מפותחת יותר וככאלה שניתן לסמוך עליהם  

כשתשהו בסביבה מלאה . ולשתף אותם במחשבות הכמוסות ביותר שלנו
ותתחברו  , גם בהיכרות ראשונית עם אדם חדש, בפרחים תחושו פחות מתח

 .אפילו בלי שתחושו בכך -אליו במהירות גבוהה יותר 





 ?פרחים כאלו מה יש .....פלסטיקהפרחים האלו נראים כמו 
מהטבע נראה מוזר כאילו הפרחים האלה   אמיתיאז כן זה 

 .....התחפשו



 .ופסים מנומרים עם הרבה נקודות! פרחים מדהימים



 .....  קשה להאמין! כל כך מדויק 



 כנראה שבכל דבר מוזר.....ועם הפרחים המוזרים האלה
 .....יש גם משהו יפה

 !פורים שמח לכולם 
 ממני באהבה


