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  ד"בס

    פיזם- רחל גיתאיר "ד

Portfolio  
  

  ".שלם"אישי תפקודי וסביבתי של האדם כ : עוסקת באבחון:ר למדעי ההתנהגות"ד
בהטעיות חושים ובמיפוי , במאבקי אנרגיה, בליקויים בדפוסי חיים, בהתמודדות בבעיות במערכות יחסים

  .דמותתפיסה ובפענוחם בשיטות מתק/ ההתנסות האנושית במונחי חשיבה 
- נפש ברפואה טבעית נרנ/איזון גוף, הבנה עצמית מלאה יותר, איזון ושינוי בחיים, למודעות ויצירה: ביעוץ

  . י"ח
  ! אבחון יעוץ וטיפול ממקום אחר.ילדים ומבוגרים: הנעה לריפוי: בטיפול

  

  :השכלה
  .ישראל, נולדה בטבעון) רוזנבליט(רחל   -  1954
  .הריאלי העברי חיפה  -  1972

  .חיפה. אונ,  אמנות יצירה וספרות כללית.B.Aלימודי   -  1972-1975
  .הכשרת מורים לאמנות, חיפה. אונ, ס לחינוך"ביה,  מוריםהכשרת  -  1975-1977
תוכניות לימודים דרכי הוראה והדרכת , אוניברסיטת חיפה, ס לחינוך"ביה  .M.Aלימודי   -  1977-1979

  .מורים
  .חיפה, טכניון, הוראת המדעים, נוךס לחי"ביה, PH.dלימודי   -  1982-1984
  ).שהות בדרום אפריקה(כתיבה לעיתונות בישראל   -  1984-1987
  .פ"פיתוח והקמת חברה כאמנית בינלאומית בדרא  -  1988-1992
  .ב"ארה, ניופורט. אונ, מחקר דוקטורט במדעי ההתנהגות  -  1994-1995
  ).קבלה/פואהר(חי -נ"התמחות בכל סוגי הרפואה הטבעית נר  -  1995-1997

  

  :הרצאות וניהול, יעוץ
  .חיפה, ריאלי, בית בירם, מרצה לצילום אמנותי  -  1975-1978
, ו"ויצ במכללת :מילולי-המדיה החזותי, ילדיםאיורים בספרות , מרצה לצילום אמנותי  -  1978-1982

  .חיפה. ואונ, מיכללת אורנים
  .חיפה, טכניון, זותיתעימות עצמי בוידאו ותקשורת ח: מחקר/ מרצה   -  1982-1984
התבוננות :  פ"דרא, סדרת כתבות בעיתונות על דפוסי חיים ואורח חיים ביוהנסבורג  -  1984-1987

בשורשים ומנהגים הקשורים בשיקוף אמיתי של , מעמיקה יותר בהקשר תרבותי רחב
  ).עיתוני עיצוב וארכיטקטורה(אפריקה והחיים בה 

  .חיפה, מכללה ערבית, דיההרצאות בנושאי יצירה ומ  -  1987-1988
אוניברסיטת חיפה ומרצה , "אורנים", מנהלת המכון להכשרת מורים לעיצוב ולאמנות  -  1993

  .מילולית- לתקשורת חזותית
  .חיפה, קרית אליעזר, ת" נעמ–" בית בבה"מנהלת המרכז הקהילתי   -  1994

  

  :Consultancy. B.Gחברת 
היעוץ ניתן בכיוון .   אמנותי פרטי ומוסדי ביוהנסבורגהקמת והפעלת החברה במתן יעוץ  -  1988-1992

השתתפות .   תוך תכנון וביצוע מאות עבודות ופרוייקטים רציניים ומיוחדיםטבעי
  :בתערוכות עיצוב ואומנות ברחבי דרום אפריקה כגון

Les Art International Gallery, N. Night Gallery, Pas-Par Tout Gallery, Alternative Art Gallery, 
Art & Frame 88 Exhibition, Benmore Gardens Gallery, Tamaru Gallery herzelia, Urstin 
Gallery, Future Classic Centre, Vance Waldeck Galleries Platform Gallery, Art & Frame Galery 
Pretoria, Artist Association of S.A. (monthly exhibition), Organic Village Johanesburg (weekly 
exhibition). 

  : פ"כתבות על העבודות פורסמו בכל העתונות בדרא    
"Star"; "Habitat"; Gardens & Homes"; Fair lady pub."; "Planning pub; "Jewish Chronical, 
Pretoria" ועוד 
 

כאמנית קבועה , תטבעי- הגדול בעולם לרפואה הומיאופטית,  בבריינסטוןטבעישנים רבות יצגה את הכפר ה
 –שיטת ריפוי מיוחדת , אורתוטרופית – טבעיתתזונה :  המבוססת עליתטבעאה הי שיטת הרפו"עפ

  .אוריתמיה  - ואמנות בצבע צליל וצורה אורתומולקולרית
י "מעבירה סדנה יחודית באמנויות לריפוי ויצירה עפ, פיזם חברת אגודת האמנים חיפה-ר רחל גיתאי"ד

  ).2007: ית יצא בקטלוג על עבודתה האמנותית והרפוא. (תטבעיהשיטה ה
 Weleda/Pharma –בחסות החברה הטובה בעולם , פ"בריינסטון דרא-תטבעי- מומחית לרפואה הומיאופטית

Natura , באישור ארגון הבריאות העולמי)GMP.(  
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  )שיטת בן יעקב(ב העבריות "י אותיות הא"שיטת האבחון עפ: טיפול; יעוץ; אבחון
  .חיפה, מרכז כרמל" י ישימרכז רפוא: "קלינקה לריפוי  -  1997
  .בעיות קשב וזכרון, אבחון יעוץ וטיפול בליקויי למידה, קליניקה לריפוי ילדים ומבוגרים  -  2003

  
  

  :ספרים
ר ניצה "בשיתוף ד, Thinking the unthinkable-The story of complex Numbers: טכניון  -  1982

  ."קשר חם הוצאת המתמטיקה ל הסטוריה ש  : קליינר  ישראל /תרגום  "הדר- מובשוביץ
  ). N.Y 770: הספרים בספרית הרבי(: ספרי מחקר  -  1999

  . הסוד והמסתורין בתאריך הלידה העברי–" אותות באותיות.  "א    
  יחידה ; חיה; נשמה; רוח; נפש: י הרבדים" מקור הבריאות עפ–" רפואת אור עליון".  ב  -  2003

  ). חי-נ"נר(    
יעוץ וטיפול , אבחון: ריפוי הומיאופטי תזונתי ואיזון הוליסטי: בני החשןי א"ריפוי עפ. ג  -  2008

  .סוד המח. ה  סוד הדם. ד.   בעיות קשב וזכרון, בליקויי למידה
  .6/06 "שיחות הגאולה"-י אבני החשן"רפואה עפ: כתבה  -  2006
-"הקריותהד /"כבוד הרבנית: כתבה;   7/07" מקור ראשון"מלחי שוסלר - "דיוקן: "כתבה  -  2007

9/07.  
  .סדרת כתבות במכלול נושאי בריאות. 12/07טבע ובריאות - "אמיתה קיצית: "כתבה  -  2007-2009

  .2008מרץ , יום האישה הבינלאומי, "צפון אחד: "כתבה  -  2008
  ! שכולו אור! ילד שכולו יהלם... לותגפתאום : רדיו חיפה  -  2009

  .טיפול באסטמה: רדיו מורשת    
, תזונה מיטיבה:  על נושאי2007-2008-2009 במהלך השנים "טבע ובריאות"ות בסדרת כתב  -  2009

רפואת אבני החשן ההשקפה ההוליסטית בכל גליונות הירחון , ריפוי הומיאופטי
  ).כמשתתפת קבועה בירחון(

  .153-159,  בטאון התנועה לצמחונות וטבעוניותהוא : הירחון    
  .משיח וגאולה מודעות "תערוכת אותות באותיות"  -  2009

א "י הרב יגאל פיזם שליט"חודשי השנה העבריים הכתובים ע: התערוכה כוללת לוח שנה    
  .מ.ה.י הרבי מ"בהתאמה לכל חודש עפ

, רפואה מונעת, ביולוגיה, מדעים: ניהול בריאות-קורס יועצי בריאות: רפואה שלימה  -  2010
י משרד "ים ורופאים מוכר ע קורס שנתי למור– נטורופתיה והומיאופטיה, תזונה טבעית

החינוך ומשרדה בריאות לניהול תחנות בריאות וסיוע להורים ותלמידים בבעיות קשב 
  .וריכוז

כפר שהוא מרכז ריפוי מתוכנן ומכוון המאפשר לחולים : חזון להקמת כפר אקולוגי רפואי  -  2011
  .ומרפאאקוטיים וכרוניים מתמשכים טיפול רפואי והקפדה על אורח חיים מייטיב 

  
   טיפולי  שמן :שמן הפלא   -  2012

   מרפא חימ צ13- מ המורכב   שמן  התגלה  הרבי   הקודש של  אגרת   פי נס ופלא על    
  ומאלפת בטיפול בכמויות   הביא לתפיסה מורכבת  השמן. דלקתי ואנטי סרטני אנטי

   הרב י בעל להעמיד את ב הצליח" לאחר שבסוכות תשע  אנשים  של  וגדלות הולכות
   רופאים .ביותר מאישיאס קשה!  שעה  בתוך  רגליו  על א" שליט  פיזם יגאל

   את  הכנתי פרטית בהשגחה.  יזדקק לשכיבה במיטתו חודשים   כי   טענו  אורתופדים
   . מאוד  רבים למקרים  ה"ב   ורפואה  רבה  הביא הקלה  והתגלה כי השמן מנוסחא

הורה  הרבי. בניו יורק 770-  נשלח ל  והספר  הנושא ל ספר ע  לערוך   לי  הורה  הרבי    
  . ה" בכל הארץ ב   ולהפיצו  לייצרו  לי

  
  

  השמן  לפיתוח  הבריאות  משרד  רשיון  קבלת.  הטיפולי   השמן  נושא פיתוח  -  2013
  שידור ברשת  .NSP   במפעל   השמן הטיפולי הפקת.  מרפא   צמחי 13   הכולל טיפוליה

 . 31.10.2013   ובתאריך 25.10.2013  ב  שלימה  יאות בר אלף בתוכנית
 .  נותקו הקווים כל .בכו התקשרו מאות מאזינים אלף 50מ ותרי

  וכאבים מעשרות אנשים   בעיות  והקלת  הטבת  : השמן הטיפולי    על  המידע זרימת
  .בוערת  לעולם השלהבת

  
       הידרופוניות    בחממות  גודלו  אשר   צמחים  ועבודה עם נית קיצו  טבעונות  :  רעלים ניקוי      -             2014

  :  המרוססים  והפירות  הירקות   מכל  הרעלים  ונקוי  נקיון עבודה של:  בודק  עלי       
   .   נטורופטיה והומיאוטיה   ,  מרפא  צמחי  ,  רפואה מונעת  ,  רפואה טבעית   בריאותי  יעוץ                  

  
   .  מורכבים  בריאותיים  מצבים  לסוגי   :  אישיות   והתאמות  נקיון   של  עבודה      -              2015
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  !  הבורא  מתנת  השמן       -              2016
 כי הוא , צמחי המרפא  X 13   בהן בדקנו את השמן הטיפולי,ביותיאינטנס שלוש שנים גילינו במהלך

  .  קשות  מחלות   מאות  מונע
  :במצבים כרוניים מצב אקוטי כרפואה מונעת מיידית ובודאי כלב  סינרגטי   באופן   פועל  השמן

כתמי עור (הויטלגו  במחלת , בגוף  קשות בדלקות ,במניעת התקפי אסטמה ,בנקעים ,קשות בחבלות במחלות
, הגב הקשים כאבי במיוחד הכאבים סוגי בכל  קריטי ,התריס נפגעת בלוטת מסייע כאשר) לבנים
  .עור  וגירויי  רעילות של  במצבים לגוף יעמסי

    :ברפואה הקונבנציונאלית והן הרפואה הטבעית מתחומי הן רבים מומחים  של לבדיקות  אותו העברנו
  .שלו  בפיתוח שסייעו ודויד קאפח בעולם המרפא צמחי חוקרי מגדולות מינה פארן ר"ד

    .וכימיה יישומית הבפקולוגי  עולמי שם  בעלי  ומומחים רופאים חוקרים אל וכן גם
תהיה מחלה  הסרטן מחלת כי 70ה  שנות  חזה בתחילת אשר ידוע גיניקולוג רופא  היה סבי

    .השד סרטן ובעיקר קטלנית
מאוד   וסבלו  חלו כימותרפיה לעבור סרבו  אשר מבוגרות נשים מאות בירושלים כי אלינו ידיעות  הגיעו והנה
  :  עברו

  .הקלה רבה מיידית שווח בקבוקים 4-5  של  טיפוליות  סדרות
לחזור  רבים בכאבים .החיים בתלאות מחדש לעמוד והנפש הגוף של  יכולת
  .רגילה  ופעילות עבודה של מלא ולכושר  לשגרה
    .עליו לעלות אנשים  מאות  הנחיתי בה הפעילות בכל ראשון  סמן להיות הפך  השמן
  .המדינה בכל אחרי לחפש  לוהח מיליון איש  לב המדינה ברדיו   2016 פסח לפני אותי שמעו וכאשר
  :השמן של המשמעות את מבינים אנו היום
   .ובטיפולים בהרצאות  עבורי מליוואוויטש הרבי  ומתנת  הבורא  מתנת

  


