
15-17/11 | ימים שני-רביעי 
לו"ז מדוייק ישלח לנרשמים. | התוכנית נתונה לשינויים קלים בהתאם לאילוצים בלתי צפויים.

תכנים ריטריט
ריפוי ובריאות קסום

בעין כרם

לפרטים נוספים: 
office@taatzumot.com | 055-9193106

הבית הטבעי לפוגשי סרטן



טקס קקאו שמאני, תיפוף ונשימות מונחות
בהנחיית אלכס וסרמן

מפגש ריפוי טעים, נעים ועוצמתי.
כולנו ביחד עם הקקאו נצלול למדיטציית נשימות.

נעצים את חווית הריפוי בעזרת תוף אינדיאני מסורתי.
מומלץ להגיע לטקס עם בטן ריקה וכוונה מלאה.
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מנחים

משתתפים



נילי קורש

מנחה וחוקרת את התנועה בין הריפוי להחלמה
מורת דרך להרחבת פס האור האישי והקבוצתי בשילוב: "ריו-אביירטו" 

)נהר-פתוח(, N.L.P, יוגה-קונדליני, צ'י-קונג.
מלמדת בקורס "הגוף זוכר" במרכז גוף-נפש ברמת-השרון.

לנוע בין ריפוי להחלמה
מרחב לתשומת לב בין צלילים ותנועה ולכל מה שנכון לזמן הזה.

נגלוש על התדר ונשים לב מה מתאפשר כשחכמת הגוף
וחכמת המעגל נפגשים.

נאפשר לגוף לחולל מפנה ולהרחיב את חיבור הגוף נפש רוח. 
ניתן לנהר החיים להיות פתוח, זורם, יצירתי ושופע תעצומות.

הבית הטבעי לפוגשי סרטן



ענבל סמדר

"שרת האוצר" - מופע סיפורים מוסיקלי ואלבום חדש.
מסע מטלטל, מצחיק ומרגש דרך שירים וטקסטים שנכתבו בשנה לא 

פשוטה בכלל מבפנים ומבחוץ.
המופע התבשל מהחומרים שההתמודדות הביאה איתה – חופן רגעים 

מצחיקים, לא מעט קושי והרבה אהבה.
מילים, לחנים, וגיטרה - ענבל סמדר

ענבל סמדר היא זמרת יוצרת ומלחינה. שיתפה פעולה עם ריטה, תזמורת 
המהפכה, יצרה עבור תאטרון חיפה ותאטרון הקרון.

האלבום ומופע הילדים שיצרה "אם פתאום אפגוש אריה" זוכה להצלחה 
יוצאת דופן.

ענבל סמדר פגשה סרטן שד ותיעדה את תהליך ההתמודדות דרך שירים 
וכתיבת יומן. 

השירים והיומן התחברו לאלבום חדש הרואה אור בימים אלו ולמופע 
חדש שעולה בבכורה בפסטיבל הפסנתר אוקטובר 2020.

האלבום הופק מוסיקלית על ידי עמוס בן דוד.
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ד"ר אמוץ זיו-אב

דוקטור לביולוגיה, עשה פוסט-דוקטורט בסטנפורד, ובימים אלה שותף 
בסטארט אפ בתחום חיידקי המעיים וסכרת מבוגרים.

בנוסף מעביר הרצאות לקהל על חיידקי המעיים ושאר חידושים
מדעיים רלוונטיים לחיים.

בהרצאתנו ״מהפכת חיידקי המעיים״ נצא למסע מאלף בחידושים
שמטלטלים את עולם המדע בימים אלה ממש, בדבר תפקידם המכריע 
של החיידקים החיים בגופנו בבריאותנו הגופנית והנפשית, ונקבל כלים 

ביתיים ויומיומיים בעזרתם ניתן לעצב את קהילת החיידקים כך שתתמוך 
בבריאות, חיוביות ואריכות ימים.
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יונתן מישייקר

בעל ותק של כ- 30 שנה בצ׳יקונג, למד צ׳יקונג בסין,
ארצות הברית, אירופה וכמובן בישראל.
מלמד צ׳יקונג מדי יום לקבוצות ובודדים.

מתמחה בג׳יננג )שפירושו יכולות חכמות( צ׳יקונג, שמכוון
לחיזוק הבריאות ולהעצמת הריפוי.

בריטריט נתרגל החלמה ושימור הבריאות דרך תרגול ג'יננג צ'יקונג,
נעצים את הבריאות הפיזית והנפשית, את שיקום הרקמות

והחזרה לפעילות הטבעית יותר של האיברים. 
נעזור לגוף להתעורר להחלמה.
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יוסי מורגנשטרן

מומחה ברפואה סינית בכיר,
מורה בכיר בג׳ננג צ׳יקונג לבודדים ולקבוצות, מנחה סדנאות לשינוי תפישה, 

מנהל ׳מרכז מורגנשטרן׳ בכפר-שמריהו.
אדריכל לשעבר. למד מ- 1982 בארץ, בצרפת ובסין.

בריטריט נתרגל החלמה ושימור הבריאות דרך תרגול ג'יננג צ'יקונג,
נעצים את הבריאות הפיזית והנפשית, את שיקום הרקמות והחזרה לפעילות 

הטבעית יותר של האיברים.
נעזור לגוף להתעורר להחלמה.
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יעל תאי

זמרת, אמנית קול ומלחינה. שרה במגוון סגנונות החל ממוסיקת פולקלור 
ומסורות דרך שירה קלאסית, גוספל, שירת אלתור ומוסיקה עכשווית, 

חלקה מפרי הלחנים שלה.
שרה שירה תרפויטית מדיטטיבית במסגרות שונות.

מלווה זמרים ותלמידים המבקשים לגלות את קולם בדרכים חדשות
ומנחה קבוצות בתנועה וקול, ביניהן קבוצת ביודנסה.

תיאור המפגש: "גילוי הקול המרפא"
זוהי הזמנה למסע של גילוי הקול הייחודי שלנו המבקש להשתחרר

ולקבל מרחב וביטוי מעיר ומאיר של הגוף והנפש שלנו!
במסע הזה אעביר גם מדיטציה מונחית מלווה בשירת צלילים ענוגים, 

מלטפים ועוטפים.
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שירלי אקר

.OM יוגה ומדיטציה
שירלי נולדה לבית שהיוגה היוותה דרך חיים.

תלמידתו האישית של ב.ק.ס. איינגאר ונסעה אליו לפונה שבהודו
ולמדה ממנו ישירות כיצד לטפל באנשים שהסרטן נגע בחייהם.
את היוגה שלמדה מגורוגי, חולקת שירלי עם מטופלים בביתה

וכן לימדה 3 שנים באונקולוגיה בתל השומר . 
שיטה זו הוכחה מחקרית שעוזרת לתופעות לואי של הטיפולים

ועברה ועדת הלסנקי .
 .OM נתרגל יחד באופן ווקאלי את הצליל

מנחת המדיטציה, בוגרת 6 מחזורי סרטן בעצמה.
,OM מניסיונה האישי של שירלי, מדיטציה יומית של הצליל

העלימה את אחד הגידולים שלה. 
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לימור אבלסון

בת הגליל. 
מלווה תהליכי החלמה גוף ונפש בגישת הבריאות הטבעית ובגישת 'עין 

הבדולח' )רפואת הנפש בדרך היהדות(.
לבי נמלא אושר מפרחים, מנחלים ומהגשם הראשון. מתרגשת ממפגשים 

אנושיים כנים ועמוקים. אוהבת את החיים ומעריכה את קדושתם.
מאמינה שתכלית הקיום שלנו הינה להתחבר לאור אינסוף, להזרימו 

דרכינו ולהגבירו בעולם ושכל דבר שמגיע לפתחנו בא על מנת להוביל 
אותנו למקום שבו אנו אמורים להיות.

ציטוט אהוב: "לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על 
האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור."

- א. ד. גורדון
נושא המפגש: חיזוק כוח החיים

־בריאות הינה דבר טבעי. הבריאה היא בריאה ואנו בריאים מעצם היות
נו ברואים. אם כך, מה מוביל אותנו לחולי? בתוכנו זורם כח החיים, הלא 
הוא הכח המרפא. במפגש נלמד מה מחליש אותו וכן מה עלינו לעשות 
על מנת לעורר ולחזק אותו ובכך לשפר את הבריאות והחיוניות שלנו.
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)MA( ד"ר טטיאנה לגרנסקי

מובילה בתחום של ריפוי טבעי. 
מומחית ברפואת המשפחה בעלת ניסיון של 26 שנה. מרפאה בדרך טבעית 

 הוליסטית עם ניסיון של 18 שנה.  
בעלת הקליניקה "הרופאה ההוליסטית שלך", בגישתה, ד"ר טטיאנה 

 מתייחסת לאדם בשלמותו.  
הגישה של הרפואה החדשה אפשרה לה לרפא את עצמה מסרטן בכליה 

בדרך טבעית בלבד לפני 7 שנים, ללא ניתוח וללא תרופות. ברגע, שהבינה 
את הסיבת המקור להופעת המחלה ויצרה לגוף התנאים הכי טובים לסיים 

 את תהליך ההחלמה.  
היא מלווה מאות אנשים להחלמה ממצבים שונים. בעבודתה היא מדריכה 
לשינוי גישה, מעודדת ריפוי והעצמה רגשית, משלבת טכניקות אנרגטיות 

מתקדמות, מלמדת על תזונה בריאה ומסתמכת גם על ניסיונה הרב
 ברפואה מערבית.  

נושא המפגש: "ריפוי תודעתי מתוך הגישה של הרפואה הגרמנית
החדשה."
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אלכס סטרניק

 נושא הסדנא: סדנת הומורדרמה. בצ-חוק גדול ונצא אל מחוץ לחוק.  
על הסדנא- המונח צ-חוק מתייחס ליכולת שלנו לצאת אל מעבר לחוקים, 
למיצרים והמגבלות שלנו, לנגוד ולשנות את מע' האמונות הישנה וליישם 
מע' אמונות חדשות המיטיבות עם קיומנו. לאלתר אל מול הפתעות חיינו 

כאשר הדרך הישנה כבר לא מצליחה לנו. לשם כך אנו צריכים לפתח מידת 
רוחק במצבי סטרס וכן לפגוש, להכיר, להתיידד עם הקשיים, החולשות, 

האתגרים, חוסר הנוחות, הפחדים וכו'. עד שאלו מאבדים מכוחם, אנו
מפתחים את יכולת ההומור העצמי ומידת הרוחק מן הקושי, וזה מאפשר 

קבלה עצמית. בסדנא נצחק, נשחק עם אי היגיון, נאלתר ונעקוף את השכל, 
נפגוש, נכיר ונזמין אתכם להתיידד בעדינות גם עם צדדים פחות נוחים דרך 

 הומור, קריקטורה וליצנות.
אלכס סטרניק, הוא תזונאי קליני מטעם האוניברסיטה העברית. בשנת 

2004 היה אחד מ- 2 מביאי שיטת יוגה צחוק לישראל. הוא מאמן
לתראפיה בצחוק והומורדרמה )באופן פרטני או קבוצתי(, כלים  לא
לינאריים -פרדוקסליים, אימפרוביזציה. בעבודתו הוא עוזר לאנשים

להתיידד, לקבל ולשחק עם קשיים, אתגרי חיים, חוסר שלמות, אי נוחות - 
דרך עבודת הבמה והומור.
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