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   אנדומטריוזיס ואדנומיוזיס, מזרח ומערב

 מאת אבי קליין 

 על ההרצאה 

 . אנדומטריוזיס זה ממש לא רק כאב או דימום

אור על דרכי ההתמודדות   ים מאפייניה המגוונים שופכוהבנת המנגנונים, סיווגי המחלה 

עם המחלה, הן במישור הגופני והן במישור הרגשי. הכרת דרכי הטיפול בכלי הרפואה  

ברפואה   הקונבנציונלית מסייעת בכיווני חשיבה גם בכלים העומדים לרשות המטפלים 

 טבעית. 

מטרת ההרצאה הינה להעמיק את ההסתכלות על המחלה ולסלול את הדרך לחשיבה  

 טיפולית מדוייקת יותר.

 על המרצה 

 ., מתל אביב, נשוי ואב לארבע בנות51אבי קליין, בן 

מזה כעשר שנים, מתמקד בטיפול בחולות אנדומטריוזיס, אדנומיוזיס ופריון בצל  

 . המחלה

תזונה ודיקור. פיריון האישה והגבר. שותף   ,צמחי מרפא ,לוגיה סיניתמטפל ותיק בגניקו

מרפאות העוסקות בטיפול  3למחקר רפואי קליני בתחום האנדומטריוזיס, ומפעיל 

 בנשים אלו, בתל אביב, חיפה וירושלים. 

 

 

 

 



 מלחמה בבית המקדש  -  אנדומטריוזיס

 דרור דראמי  מאת 

 על ההרצאה 

 

תוצר של קונפליקט ברבדים השונים. בין החיסון לרירית הרחם,  להבין שהמחלה היא 

קונפליקט עם אמא, עם בן הזוג על רקע חוסר חשק מיני, ועם המערכת והסביבה שלא  

מכירה תמיד בכאב ובמגבלה; ובעיקר קונפליקט על אמהות ופוריות, וקונפליקט של  

תיות, חברתיות האישה עם רחמה המהווה מקור לכאב, לדימומים, ולהפרעות מערכ

 .ורגשיות רבות

 במקום בו נוצרים חיים.  -והקונפליקט מתרחש בהיכל היצירה

למה דווקא שם? למה מלחמה? ואיך צמחים משתלבים בטיפול של תופעה כה  

 ת? מורכב

טיפול, מתבקשת להיות ברבדים  ל המה שברור שהראייה, גם של הצמחים וגם ש

 . ולוגית, אנרגטית ורוחניתי הרלוונטיים בראייה פיזהשונים. נדבר על הצמחים 

 המרצה  על

מטפל בגישת   ה. מדעי הסביבבואר שני ם. תמדעי היבהרבליסט קליני. תואר ראשון 

 . תקשורת מקרבת

 . התמחות בצמחים, הכנת תמציות צמחי מרפא ברקיחה אישית וביתית

   .ליווי תהליכי מודעות וגופנפש

חסד.  -סהר ומעין-ומרי הגן, איש לענבל ואבא לעדןאיש יער וטבע, מדריך ותיק בש

ידע נרחב בליקוט צמחי מרפא  . בעל מטפל בצמחי מרפא בעל תעודת הרבליסט קליני

 חבר באיגוד ההרבליסטים הישראלי. .מקומיים ורקיחה בשיטות מסורתיות ובנות זמננו

קע  עובד עם צמחי מרפא בראייה אינטגרטיבית המחברת את הידע המדעי )מתוך ר

אקדמי מדעי בתארים מתקדמים( יחד עם ידע מעמיק בתחום הצמחים בהקשר 

 .המסורתי, האנרגטי והרוחני

לצד טיפול נקודתי בפורמולות למצבים יומיומיים, עובד עם מטופלים החולים במחלות  

כרוניות שהרפואה המערבית מתקשה לרפא. ובאלה, מאמין בתהליכי ריפוי מעמיקים  

התקשורת המקרבת ו"המצפן" בה הוכשר במשך כשנתיים ע"י   ולכן מיישם את גישת

 .ארנינה קשתן

 

 



 חשיבות הטיפול העצמי לאנדומטריוזיס להצלחת הטיפול המקצועי 

 מאת חני איזנשטט כרמי

 על ההרצאה 

מהו טיפול עצמי רב תחומי לאנדומטריוזיס וכיצד הוא מהווה תשתית בת קיימא הכרחית  

סיכויי לחיזוק היסודות הרעועים המרובים שמתוכם צומחת האנדומטריוזיס, ולשיפור 

ההרצאה תעסוק   ?ההצלחה של טיפולים חיצוניים )טבעיים , תרופתיים או משולבים( 

עיקרי פרוטוקול "בריאה עם אנדומטריוזיס", שכדאי ואף נחוץ שמתמודדות ואנשי  ב

מרפא יכירו, על מנת לסלול את הדרך למסע ריפוי מוצלח, וגם כמה אזהרות ודגשים  

 חשובים. 

 המרצה  על

תחומית לבריאות טבעית, ביולוגית ומדענית סביבה  -איזנשטט כרמי היא מטפלת רבחני 

ומומחית להערכת סיכונים בריאותיים וסביבתיים. התמודדה באופן טבעי לחלוטין עם  

האנדומטריוזיס עד לריפוי, לפי פרוטוקול שפיתחה. חלוצה ואקטיביסטית לקידום 

מתמודדות ואנשי מקצוע בתחום.   המודעות לריפוי טבעי של אנדומטריוזיס בקרב

מפתחת גישה רב תחומית לטיפול טבעי ועצמי של המחלה, מלווה נשים מתמודדות 

במסעות ריפוי לפי הפרוטוקול שפיתחה, עובדת בשיתוף פעולה עם רופאים בכירים  

לאנדומטריוזיס לקידום רפואה אינטגרטיבית ממסדית לאנדומטריוזיס ועם אנשי מרפא  

 ולית. יוזמת כנסים, הכשרות ויוזמות בתחום. למידע נוסף:מכל הקשת הטיפ

 www.briya.co.il 
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