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הרצאות מרתקות •
טיפולי התנסות בחינם •
סדנאות חווייתיות • !
!

 יום חווית בריאות לכל המשפחה במתחם התחנה 
בירושלים 

!
בשנים האחרונות משתלבת הרפואה הסינית העתיקה במערך הבריאות הציבורי ומסייעת 

לאלפי אנשים להתמודד עם חולי, למנוע מחלות ולשפר את איכות חייהם באמצעים טבעיים, 
!בטוחים ומבוססי מחקר  

ביום שלישי ה-9 במאי 2017  יתקיים יום הרפואה הסינית ביוזמתה של הלשכה לרפואה 
סינית. לאורך היום תוכלו להכיר את הרעיונות העומדים בבסיסה של הרפואה הסינית, את 

שיטות הטיפול השונות ואת מגוון המצבים הרפואיים בהם היא עשויה  לסייע, וכל זאת בדרך 
!!חווייתית ומהנה  

התוכניה  !
17:00  

!  שיעור צ׳י קונג רפואי
קחו אוויר, אנחנו יוצאים לדרך! נתחיל בתרגול צ'י קונג מהנה ומשחרר. תרגילי תנועה 

ונשימה להעצמת הנוכחות, להתנתקות מהמולת הסביבה, לשיפור תפקודי הקשב וליצירת 
מיקוד 

צ’י קונג היא אמנות תנועה המבוססת על הרפואה הסינית, שמטרתה טיפוח הבריאות ואיכות 
החיים. התנועות נעשות ללא מאמץ ותוך דגש על תשומת הלב, על הנשימה ועל היציבה. 

התירגול מועיל ומומלץ לכל אדם ובכל גיל. קיימות תנועות מיוחדות למיפרקים, לעמוד 
השדרה, לחיזוק האנרגיה ולהזרמתה בגוף. ביום המודעות לרפואה הסינית יתקיים תירגול 

שמטרתו היכרות עם הצ'י קונג הרפואי, והסבר על תרגילים מיוחדים לפיזיולוגיה הנשית. 
התירגול יועבר על ידי אילה גרייצר, בעלת ניסיון של 25 שנים בתחום, מייסדת "נפלאות" - 

!!!!"דרך אופטימית לבריאות. פרטים נוספים באתר נפלאות 



 18:00
הרצאה: ״איזה טיפוס אני לפי הרפואה הסינית״ 

בהרצאה נגלה את הייחודיות של כל אחד ואחת לפי תאוריית 5 האלמנטים העומדת בבסיס 
הרפואה הסינית. נדבר על השפעתה על חיינו, וכיצד לחיות בשלווה עם מי שאני. 

   
מרצה אורן בן לולו מטפל ותיק ברפואה סינית ומרצה בכיר במכללת רידמן לרפואה משלימה. 

שהה שנים בסין צפה במאות טיפולים בבתי חולים המתמחים ברפואה סינית. בעל ניסיון 
!עשיר בטיפול בבעיות נפשיות, מטבוליות, עיכול וגניקלוגיה.  

19:00 
אנטי- אייגינג נוסח סין 

 הידעתם? לרפואה הסינית יש פתרונות בריאים וטבעיים לשמירת עור צעיר וגוף בריא. לילך
 זוארץ בא לעשות לנו סדר בתחום האנטי- אייגינג, תחלוק עמנו טיפים שימושים שיאפשרו לנו

!  להיות יפים ובריאים בכל גיל. הרצאה כוללת הדגמות.
 מרצה לילך זוארץ מטפלת ברפואה סינית ומומחית לקוסמטיקה טבעית. כיום מנהלת עם
 בעלה שאול זוארץ מרכז טיפולים זוארץ. מרצה במכללת שלם ומטפלת בשיטות טיפול

   מגוונת כגון: הילינג, שיטת החוויה הסומטית ותזונה מיקרוביוטית.
  !

 20:00
!עולמת שונים אבל דומים 

 הרצאה תעסוק בתפיסת החיים המזרחית והפערים בינה לבין החברה המערבית.
 בעולם שהפך לכפר גלובלי אנחנו חשופים לרפואה הסינית. רפואה שהולכת ומתפשטת

!  בעולם. רפואה המושפעת מתפיסת העולם הייחודית של תרבות סין.
 מרצה ברק גומבש מטפל ברפואה סינית, חבר פעיל באגודת הישראלית לריפוי סיני מסורתי.

!!   עוזר הוראה במכללת רידמן לרפואה משלימה.
  17:00-21:00

עמדות ייעוץ וטיפולים לקהל הרחב 

צוות המטפלים המקצועי מזמין אותכן לטעם מהרפואה הסינית להתנסות באבחונים, ייעוצים 
טיפול מגע, טעמיות של חליטות צמחים 

!
מוזמנים באהבה יש לנו שפע של מידע, חוויה ואהבה לתת לכם


