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 אקטיביות-סוכר והיפר

 .סוכר גורם לילדים להיות היפראקטיביים: המיתוס

 



 אקטיביות-סוכר והיפר

בניסויים אקראיים  : "רופאי ילדים באמריקה טוענים
בחנו המדענים כיצד מגיבים  , ומבוקרים שנערכו

אף . הילדים לתזונה המכילה רמות שונות של סוכר
אפילו מחקרים שנערכו , לא אחד מן המחקרים האלה

הצליחו  , ישירות על ילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז
לזהות הבדל בהתנהגות בין ילדים שצרכו סוכר לבין  

זה כולל סוכר מהטבע וסוכר ממקורות  ". אלה שלא
ההורים שנאמר להם  , למרבה האירוניה. מלאכותיים

, אפילו שהוא לא באמת קיבל, שילדם קיבל סוכר
כנראה  . דיווחו שהילד התנהג בצורה היפראקטיבית

 .בראש של ההורים שהכל

 



 חום גוף

גוף  -הראש הוא האיבר הגורם לאיבוד חום :המיתוס

 .הגדול ביותר

 



 חום גוף

מבדק צבאי שנערך לפני שנים רבות בדק איבוד חום  

גוף בקרב חיילים כשהם חשופים לטמפרטורות  

נמצא שחום הגוף אבד במהירות דרך  . קיצוניות

ומשם צץ הרעיון שאנחנו מאבדים את רוב   -הראש 

רק שהם שכחו לספר לנו את . חום הגוף דרך הראש

העובדה שהחיילים היו עטופים בבגדים מכף רגל עד 

כאשר האדם עירום  , למעשה. חוץ מהראש -הצוואר 

 90%מהחום דרך הראש ועוד  10%הגוף מאבד 

 .דרך איברים אחרים

 



 צריכת מים

 .כוסות מים ביום 8צריך לשתות לפחות  :המיתוס



 צריכת מים

 .כוסות מים ביום 8צריך לשתות לפחות  :המיתוס

 
המקור של המיתוס הזה הוא הכרזה ממשלתית  

 -על כמות הנוזלים שבן אדם צריך ביום , מהעבר
זה כולל את הנוזלים שנמצאים . כוסות מים 8בערך 

,  עוד משקאות ששותים במשך היום כמו תה, בפירות
מסיבה כלשהיא במרוצת השנים המילה  . 'וכוקפה 

צריכת   תאוריתומכאן צמחה " מים"-הפכה ל" נוזלים"
 .המים 



 בליעת מסטיק

 .שנים להתעכל 7למסטיק שנבלע לוקח  :המיתוס



 בליעת מסטיק

 .שנים להתעכל 7למסטיק שנבלע לוקח  :המיתוס

אבל הוא  , לא מסוגל לעכל את המסטיקגוף האדם 

הוא  , הוא לא נדבק בפנים. פשוט עובר במערכות

עובר בגוף עם שאר האוכל שאכלנו עד שמגיע  

 ..לתחנה הסופית



 צמיחת שיניים

 .צמיחת שיניים גורמות לחום בקרב תינוקות :המיתוס

 



 צמיחת שיניים

 .צמיחת שיניים גורמות לחום בקרב תינוקות :המיתוס

מחקרים מדעיים שנערכו בנושא מצאו שאין קשר בין  

במידה ולתינוק שלך יוצאות  . גדילת שיניים לחום

כדאי לבדוק מה גורם  , שיניים והוא סובל גם מחום

שגם בהם נהוג  , שילשוליםזה נכון גם לגבי . לחום

 .להאשים את השיניים



 כאבי גב

 .הטיפול בכאבי גב הוא מנוחה :המיתוס

 



 כאבי גב

 .הטיפול בכאבי גב הוא מנוחה :המיתוס

שכיבה . במקרה הזה ההיפך הוא הנכון, למעשה

במיטה מונעת מהגב התחתון להבריא בצורה מלאה 

אנשים שהמשיכו . או לפחות מעכבת את זה -

בשגרת חייהם הבריאו מהר יותר מאנשים ששכבו 

. ואף סבלו פחות מכאבים ובעיות בעתיד, במיטה

 .מחקרים מראים שהדבר נכון לא רק לגבי כאבי גב



 במסת הגוףעלייה 

 .מסת גוףמאשר לעלות לרזות קשה יותר  :המיתוס

 



 במסת הגוףעלייה 

 .מסת גוףמאשר לעלות לרזות יותר  קשה :המיתוס

(   להפחית מסת גוף)לרזות  קליותר , מתמטית

 . לעלותמאשר 

קלוריות יותר ממה  3,500אם אתם אוכלים , לדוגמה

אבל אם תשרפו , ג"ק 0.14תעלו , שאתם שורפים

 .ג"ק 0.45תרדו  משתאכלוקלוריות יותר  3,500



 מיתוסים שקשורים באוכל

 :  חלק ב מתוך

 

1.1284542http://www.haaretz.co.il/news/health/ 

 

  פארמה דקסלהכותבת היא יועצת מקצועית לחברת 

 (דקסון)
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 ויטמינים בפירות וירקות

רוב הוויטמינים נמצאים בקליפת הירקות  : המיתוס

 .והפירות

 

 



 ויטמינים בפירות וירקות

רוב הוויטמינים נמצאים בקליפת הירקות  : המיתוס

 והפירות

ולפעמים , עשירה בסיבים תזונתייםהקליפה , לא נכון

 . B  בוויטמינים מקבוצת 

המקרים הוויטמינים נמצאים בבשר הפירות  ברוב 

 .והירקות

 

 



 בישול ירקות

 .בישול ירקות הורס את הוויטמינים: המיתוס



 בישול ירקות

 בישול ירקות הורס את הוויטמינים: המיתוס

החימום משפר את הספיגה של חלק  . טעות

 .מהוויטמינים

 



 אכילה ושתייה

 .אסור לשתות בארוחה: המיתוס



 ושתייהאכילה 

 אסור לשתות בארוחה: המיתוס

ועדיף מים ולא  , רצוי לשתות עם האוכל. שגיאה

 .משקאות ממותקים



 קקאו וספיגת סידן

 .קקאו מונע ספיגת סידן: המיתוס



 קקאו וספיגת סידן

 קקאו מונע ספיגת סידן: המיתוס

 .אפשר לתת לילדים לשתות שוקו בלי חשש. מופרך

 



 בננה ותפוז

 .אסור לאכול בננה ותפוז ביחד: מיתוס



 בננה ותפוז

 .אסור לאכול בננה ותפוז ביחד: מיתוס

 

 

 

 

 ,    Cבננה אינה מונעת ספיגה של ויטמין 

 .ואין בעיה ליהנות מבננה ותפוז ביחד

 

 



 חריף וקלוריות

 .אוכל חריף מגביר שריפת קלוריות: מיתוס



 חריף וקלוריות

 .אוכל חריף מגביר שריפת קלוריות: מיתוס

 

אין לחריפות קשר , למרות תחושת השריפה. לא נכון

 .  לשריפת קלוריות



 חלב וצרבת

 .חלב מקל על צרבת: המיתוס

 



 חלב וצרבת

 חלב מקל על צרבת: המיתוס

,  החלב מקהה בהתחלה את תחושת הצרבת. זמני

אבל בהמשך הוא מגביר את הפרשת החומצה ואת  

 .האי נעימות והכאב

 

 



 יין ובריאות

   .יין מועיל לבריאות: המיתוס



 יין ובריאות

 יין מועיל לבריאות: המיתוס

 .  נכון חלקית

 ביין יש חומרים מועילים 

 :כמו , לבריאות

 .  אוקסידנטים-אנטי

 אך שתיית יין מרובה גורמת

 ,  בעיה באיזון הסוכר, השמנה

 .צרבות ועוד

   

 



 מיתוסים על הגוף

 .בואו לגלות עוד כמה דברים חדשים על הגוף שלכם
 

 : חלק ג מתוך
 

  26/06/14|  היקס| שילוניערגה 
 

-science/Article-http://www.mako.co.il/hix
.htm641006d3d7580a4664 
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 משחק בעיניים ופזילה

 .העיניים שלכם יתקעו, אם תפזלו: המיתוס

 



 משחק בעיניים ופזילה

 .העיניים שלכם יתקעו, אם תפזלו: המיתוס

 

,  טיכו. מין ה'ר בנג"אומר ד, "זה פשוט לא נכון"

 .  פרופסור לרפואת עיניים באוניברסיטת אילינוי

.  העיניים יוצרות התכנסות רגילה, פוזליםכאשר 

היכולת של העיניים להסתובב אחת לכיוון  , כלומר

 .קרובהשנייה בכדי לצפות באובייקט 



 גזר וראייה

 .אכילת גזר משפרת את הראייה: המיתוס



 גזר וראיה

רובנו גדלנו עם הידיעה שאכילת גזר גורמת לשיפור  
.  אולם מסתבר כי עובדה זו נכונה רק בחלקה, הראייה

ישנן עדויות לכך שאכילת גזר עשויה לעזור לשמור על  
אך אין שום הוכחה גורפת לכך  , יכולת הראייה הנוכחית

גזר אמנם תורם  . שאכילת גזר משפרת את הראייה
אך בניגוד לדעה הרווחת הוא אינו יכול , לבריאות העין

לפתור בעיות ראייה קיימות אלא רק להאט הדרדרות  
,  כמו כן לגזר יתרונות נוספים הקשורים לראייה. נוספת

כמו סיכוי מופחת לסבול מקטרקט וניוון מקולרי בקרב  
 .צרכני גזר קבועים

 



 חיזוי מין הילוד

אפשר לקבוע את מינו של היילוד על פי : המיתוס

 .נושאת את העובר בבטנה האמאהאופן שבו 



 חיזוי מין הילוד

המיתוס אם אישה בהריון נושאת את העובר  פי -על

אם בטנה נמוכה  . סימן שיש שם בן, גבוה בבטנה

, המיתוס הזה קיים מאז ומתמיד. "זו בת, ורחבה

, "אבל אין נתונים טובים המוכיחים שיש בכך אמת

ר המחלקה של המרכז  "יו, ר רוברט אטלס"אומר ד

אין שום דרך אמינה  . "הרפואי ליולדות בבולטימור

לחזות את מינו של התינוק בהסתכלות על האישה  

להיות   50-50לכל אחד יש סיכוי של , חוץ מזה. בלבד

 ".צודק



 קריאה בחושך

 .קריאה בחושך תהרוס לכם את העיניים: המיתוס

 



 קריאה בחושך

אבל כן יהיה , בחושך לא תהרוס את הראייה שלכםהקריאה 
 .  לקרואקשה יותר 

בתוך  )שלנו מכילות שני סוגים של קולטני אור העיניים 
יאפשרו לכם לקרוא ולראות מדוכים . קנים ומדוכים(: הרשתית

יעזרו לכם לזהות תנועה בשדה הראייה שלכם וקנים , צבעים
 .  ולאפשר לכם לראות באור עמום

לקרוא עם הראייה ההיקפית יכולים שאתם לא אחת הסיבות 
,  שלכם היא בגלל שאתם משתמשים ברשתית ההיקפית שלכם

העיניים עוברות  , את האורותכשמכבים . קניםשהיא בעיקר 
אבל לא ייעשה , לא עובדים טוב לקריאהקנים . ממדוכים לקנים

 .שום נזק מלבד מאמץ של העיניים



 שימוש במוח

אחוזים מהמוח  10-אנחנו משתמשים רק ב: המיתוס

 .שלנו

 



 שימוש במוח

רק לא , משתמשים בכל פיסת מוח שברשותנואנחנו 

נוירולוגית בבית  , פסינסקיר מארי "ד. בבת אחת

וחברת סגל בבית הספר  , וסטס'החולים במסצ

חשבו על המוח  ", לרפואה של אוניברסיטת הרווארד

שלכם כעל מחשב עם תוכנות מיוחדות המאפשרות  

מסבירה  , "לו לבצע מגוון מדהים של משימות

. לא כל יישום נמצא בשימוש, בכל זמן נתון", פסינסקי

החלקים של , כאשר אנו מתמקדים במשימה מסוימת

 ".הופכים לפעילים יותר, המוח הדרושים למשימה



 הפסקת שיהוקים

בקשו ממישהו  –כדי להיפטר משיהוק : המיתוס

 .שיבהיל אתכם

  

 



 הפסקת שיהוקים

.  שיטות רבות שאמורות לעזור להיפטר משיהוקיםישנן 
שהוא שריר  , שיהוק הוא התכווצות של הסרעפת

 . המשמש לנשימה

אמור לגרום לו , באופן תיאורטי, להפחיד מישהו"
,  ובכך למתיחת הסרעפת, להתנשמות או לצעקה

רד  'ר ריצ"מסביר ד, "בתקווה לעצור את ההתכווצות
מהמכון לבריאות עיכול ומחלות  גסטרואנטרולוג, דסי

כמובן שאם  . "כבד בבית החולים מרסי בבולטימור
השיטות האחרות לא היו  , אחת שעובדת היטבהייתה 
הצלחה   לרוב השיטות הללו יש יכולת , לכן. קיימות

 ".בשיהוקיםמוטלת בספק בטיפול 

  
 



  תספורת וצמיחת שיער

תספורת תגרום לשיער שלכם לצמוח מהר : המיתוס

 .יותר

 

 



  תספורת וצמיחת שיער

, רופא עור מוסמך, שלזינגר ואל'גר "ד. נכוןלא 

ובסופו  , השיער צומח בקצב רגיל כל הזמן"מסביר 

-אנחנו מאבדים כ. אומר שלזינגר, "של דבר נושר

רוב האנשים  , למרבה המזל. שערות ביום 150-200

כך שישנה תחלופה די  , שערות ביום 200 -מגדלים כ

ברגע שהאיזון בין נשירה לצמיחה  . קבועה של שיער

חיתוך השיער . "מדובר בתהליך התקרחות, מתערער

אבל למען , מייצר תחושה כאילו הוא צומח מהר יותר

 .אומר שלזינגר, "האמת הוא גדל באותו קצב

 



  "קנאקים"פריכת אצבעות 

 .פריכת אצבעות גורמת לדלקת פרקים: המיתוס

 



  "קנאקים"פריכת אצבעות 

 .פריכת אצבעות גורמת לדלקת פרקים: המיתוס

פרופסור באוניברסיטה לרפואה של  , בורנשטיין. לסטפן 
רעש הפקיעה שנשמע הוא מתזוזה  ", : רזי מסביר'גניו 

או רצועות וגידים המחליקים על  /של אוויר במפרק ו
 ".  המשטחים המשותפים התומכים

פריכת , על פי הידוע כיום? לגבי הנזק האפשרימה 
וגם אינם מגבירים את  , המפרקים אינם גורמים לכל נזק

הצמרמורת  . או לשחיקת המפרקים, הסיכון לרעד
 .היא כבר סיפור אחר -שנגרמת לחלק מהסובבים אתכם 
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 לראות את החומה הסינית

 .אפשר לראות את החומה הסינית מהחלל: המיתוס
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 לראות את החומה הסינית

שמדובר על אחד הסלוגנים הכי טובים שנוצרו כנראה 
לפני הספירה   5-בהיסטוריה כאשר איש שיווק מהמאה ה

אבל אם  . הגה את המשפט בשביל להאדיר את גודלה
נבחן את זה רגע אז נגלה שאומנם אורכה של החומה  

אבל  , קילומטר שזה הישג מדהים 6,000עולה מעל 
 5-מטרים ורוחבה מגיע ל 8-ל הכלגובהה מגיע סך 

מה שהופך אותה ללא יותר גדולה מבית של , מטרים
אז כמו . שלוש קומות בממוצע ועוד לא גדול במיוחד

שאתם לא יכולים לראות את שיכוני העובדים בפריפריות  
 .כך כנראה שלא תראו את החומה הסינית, מהחלל

 



 מכת ברק

 .ברק לא יכה באותו מקום פעמיים לעולם: המיתוס

 

 



 מכת ברק

בניין האמפייר סטייט בניו יורק : בעובדה מדעיתנתחיל 
כשברק  . פעמים בשנה 25-מוכה על ידי ברק בממוצע כ

רוצה לשחרר את האנרגיה החשמלית האדירה שבו הוא  
לרוב  . לא בדיוק בודק ברשימות היכן תורו לפגוע היום

הבולט והמוליך ביותר על פני השטח ממש  , הדבר הגבוה
בניין או , אז אם זו אנטנה גבוהה. יקרא לברק לפגוע בו

הברק  . אפילו מטבע בראש של עץ באמצע שדה נטוש
יוליך עצמו למוליך לפני שהוא סתם יפרוק עצמו על  

אז במקרה שקיבלתם מכת ברק  . הקרקע באופן אקראי
קטן ככל  , יש סיכוי, תתכוננו, ישירה באמצע סופה

 .שעוד אחת בדרך, שיהיה

 



 חופשה בחלל החיצון

אם נחשוף את עצמנו לחלל החיצון אנחנו   :המיתוס

 !נתפוצץ

 



 חופשה בחלל החיצון

אבל עדיין לא כדאי לצאת  , אנשים לא מתפוצצים בחלל
 . מהחליפה

שאדם ייחשף לחלל החיצון הדבר המרכזי שישפיע  במקרה 
בני האדם , עליו הוא הפרש הלחצים כי בחלל יש ואקום ואנחנו

אוגרים בתוכנו הרבה מאוד גזים אז מה שיקרה הוא שכל 
האוויר מהגוף שלנו יתחיל לברוח החוצה מכל חור אפשרי  

וזה יביא בסופו של דבר  , לחציםבשביל לנסות להגיע להשוואת 
לחנק והפסקת פעולת ( שניות לדקה 30הערכות אומרות בין )

 3כאשר  1971-האמת שמקרה מצער דומה כבר קרה ב. הלב
קוסמונאוטים סובייטים חזרו חזרה בקפסולת חלל מיוחדת 
ובעודם בדרך לכדור הארץ הייתה תקלה וחלק מהקפסולה  

הפרש הלחצים גבה את מחירו והשלושה נמצאו  . נפתח
 .בשלמותם אך ללא רוח חיים על האדמה



 פופאיחזק כמו 

אכילת תרד תגרום לכם להיות חזקים כמו : המיתוס

 .פופאי

 



 פופאיחזק כמו 

,  תרדהמלח שהיה אוכל  פופאיגדלנו על דמותו של כולנו 

 . מתחזק והופך לגיבור בזכות התרד העשיר בברזל

שנה המדען הגרמני אריק פון וולף החליט   150-קרוב ללפני 

לערוך ניסוי בו הוא מודד את כמות הברזל שישנו במאכלים  

,  תוצאות הניסוי הוא רשם במסודר במחברתואת . שונים

-מיליגרם ברזל ב 3.5כשהוא מדד את התרד הוא גילה שיש 

רק שהוא התבלבל מעט כאשר , הגיוני, גרם של תרד 100

העתיק למחברתו את הנתונים ומיקם את הנקודה העשרונית  

 35כך שהיה כתוב שהוא מצא שיש בתרד , שלא במקום

לאחר  ! שזה המון! גרם 100מיליגרם ברזל על כל 

 .הטעותגילו את הם שסטודנטים שיחזרו את הניסויים 



 ציפורניים

הציפורניים והשיער ממשיכים לגדול אחרי : המיתוס
 .שאנחנו מתים

 

 

 

 

 

 

 agihaines.blogspot: צילום

 



 ציפורניים

 .הציפורניים והשיער ממשיכים לגדול אחרי שאנחנו מתים: המיתוס

ששמעו אותו לראשונה באיזו   מאיתנומיתוס נפוץ בקרב רבים 
אבל מה , מדורת לילה מפחידה ומאז זה פשוט נתקע לנו בראש

אבל המוות לא ידגדג לכם  , צר לי לאכזב את המתים? ההיגיון בדבר
המיתוס הזה רץ כמה מימי קדם אבל כאשר הוא נבדק  . את הציפורן

כשאנחנו  , פעם אחת בצורה מדעית גילו שההסבר הרבה יותר פשוט
כיאה לפרי רקוב החוזר לאימא  , אנחנו מתייבשים לאטמתים לאט 

העור שלנו הוא בין האיברים הראשונים שסובלים מחוסר , טבע
זה כולל את העור בקצות האצבעות ועל , הלחות והוא מתכווץ

הקרקפת מה שגורם לאפקט שכאילו הציפורניים והשיער שלנו גדלו  
מה גם שמדובר בהבדלים , העור התכווץ לו הכלעוד למרות שסך 

 .כמעט ובלתי מורגשים



 ראיית העטלפים

 .עטלפים הם עיוורים: המיתוס



 ראיית העטלפים

על פי שחלק מהעטלפים מנווטים באמצעות אף 

                        ,  (ם"או מכ לסונארבדומה ) אקולוקציהמערכת 

 .  לא אחד מהמינים של עטלפים הוא עיווראף 

 .יש עיניים והם מסוגלים לראותלכולם 

אולם אצל עטלפי , טוב ראייה לעטלפי הפרי חוש

הראייה מנוונת בדרגות  ( עטלפים קטנים)החרקים 

 .שונות

 



 מעיל והצטננות, חורף

 .תצטננו, אם לא תלבשו מעיל בחורף: המיתוס



 מעיל והצטננות, חורף

אנחנו ממש צריכים שהווירוס ייקלט כדי להיות מצוננים 
אוויר קר לא יוצר יש מאין מזג . בגוף שלנו ויתפתח

שכנראה במזג אוויר קר הדבר היחידי  כך , וירוסים
 .  שתוכלו לחטוף הוא צמרמורת מהקור

כשקר  , פשוט מאוד? למה באמת חולים יותר בחורףאבל 
בחוץ בני האדם נוטים להתקבץ יותר יחד במקומות 
סגורים ואז אתם בעצם מעלים את הסיכוי שמישהו  
שכבר חולה ידביק אתכם כי כולם נושמים את אותו  

מה גם שהאקלים הקריר נותן יותר זמן שרידות  , האוויר
באוויר מאשר השמש היוקדת של אמצע יוני  לווירוסים 

 (.  או נובמבר במקרה שלנו השנה)



 מיתוסים חלק ד

פעמים רבות אנו אוחזים במידע שנדמה לנו כנכון  

אולם  . והאמת היא שלעוד הרבה הוא נראה כזה

אלא שלא , לעתים אנו אוחזים בידע שהוא פשוט שגוי

המיתוסים  . תמיד יש לנו דרך לגלות את האמת

אבל , יישמעו לכם מוכרים, או לפחות חלקם, האלה

 .הפעם נגלה מה האמת שמסתתרת מאחוריהם
 

 :  חלק חמישי מתוך
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 יענים

 .יענים טומנות את ראשן בחול: המיתוס



 יענים

 .יענים טומנות את ראשן בחול: המיתוס

 

אולם  , אומר כי הן נוהגות כך כשהן מאוימותהמיתוס 

:  יען מאוים יבצע אחד משני דברים. זה לא נכון כלל

או שהוא יתקוף  , על הקרקע ויעמיד פני מתייפול הוא 

יענים מקרבים את . באמצעות רגליו הקטלניות

 .ראשיהם לקרקע אך ורק כדי לאתר מזון



 מתח נפשי ולחץ דם

מתח נפשי הוא גורם עיקרי ללחץ דם  : המיתוס•

 .גבוה כרוני



 מתח נפשי ולחץ דם

מתח נפשי הוא גורם עיקרי ללחץ דם גבוה  : המיתוס

 .כרוני

 

נפשי וחרדה יכולים להעלות את לחץ הדם  מתח 

אולם באופן עקרוני סטרס . אך באופן זמני, בהחלט

יתר לחץ  'אינו גורם מהותי במצב הרפואי שמוגדר כ

הם  , לעומת זאת תזונה לקויה וגנים, עישון  .'דם

 .הגורמים העיקריים לבעיה



 זיכרון של דג זהב

 .שניות בלבד 3לדגי זהב יש זיכרון של : המיתוס

 



 זיכרון של דג זהב

 .שניות בלבד 3לדגי זהב יש זיכרון של : המיתוס

 

מחקרים מצאו כי לדגי זהב יש זיכרון דווקא לא רע 

.  הם מסוגלים לזכור דברים למשך חודשים. בכלל

אחרי שמאכילים : ניסוי ביתי פשוט יכול לאושש זאת

הוא כבר זוכר כי קרבה של , את הדג למשך תקופה

יד לפני המים משמעה מזון ולכן הוא שוחה מעלה 

 .בהתרגשות



 ראייה של כלבים וחתולים

 .לבן-כלבים וחתולים רואים בשחור: המיתוס

 

 



 ראייה של כלבים וחתולים

 .לבן-כלבים וחתולים רואים בשחור: המיתוס

 

, וחתולים לא רואים את מגוון הצבעים שלנוכלבים 

למעשה  . אבל הם לא מוגבלים לשחור ולבן בלבד

לכלבים  . הראייה שלהם היא בגוונים של כחול וירוק

אולם הם  , יש שדה ראייה רחב יותר משל בני אדם

 .לא רואים לאותו המרחק כפי שאנו יכולים לראות



 תסמונת טורט

אנשים שחולים בתסמונת טורט מקללים כל  : המיתוס

 .הזמן



 תסמונת טורט

 אנשים שחולים בתסמונת טורט מקללים : המיתוס

 .כל הזמן

 

האמת היא שרק אחוז קטן מהחולים בטורט אכן 

המחלה הזו כוללת סט שלם של התנהגויות  . מקללים

החלק של  . צלילים ותיקים, כמו תנועות, לא רצוניות

 .coprolaliaהקללות נקרא 


