אלירן דה-מאיו
רפואה טבע אדם
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פרוביוטיקה  -האמנות להתסס
"מאושרים הם הרעבים והצמאים לאמת ולחוכמה"
כל משתתפ\ת יקבל את ההשראה והידע לקבלת אחריות על בריאותו ,כמו כן לבריאותם של קרוביו ושל בני משפחתו.
הידע והכלים הנלמדים עשויים להיות אלו אשר יחוללו את השינוי שעליו אנו חולמים ,עבורנו ועבור תרבותנו.

שיטת לימוד ייחודיות
לימודי רפואה ,תזונה וסביבה מבוססי טיפוח ,ידע וניסיונו האישי של אלירן דה-מאיו,
תוכן מקצועי מקשת של נושאים עיוניים ומעשיים משתלבים ומאפשרים הפנמה והבנה מעמיקים.
בשילוב הניסיון הקליני והמעשי ,התכנים מתעוררים לחיים ונעשים מרתקים.
עבורנו מדובר ביעוד ובדרך חיים.

קהל יעד
עבור קהל שוחר הבריאות ,מטפלים וסטודנטים במקצועות הרפואה ,רופאים ,מתמחים ,אחיות,
רוקחים ,מדריכי תנועה וכושר ,נטורופתים ,תזונאים ומטפלים בשיטות קונב' ואלטרנטיביות.
*הכנס מתאים לכל אדם ,ללא רקע מקדים במקצועות הרפואה והתזונה.

נושאי הכנס
חלק ראשון  -עיוני
הצגת המודל הביוכימי לשימור ולטיפוח הסביבה של המיקרוביום בעור ובמעיים,
הצגת הממצאים והתקדמות הפרויקט למיפוי המיקרוביום האנושי ,סיווג ,כמות ,משקל ומשחקי התפקידים
שבין החיידקים באיברי הגוף השונים.
יחסי הגומלין והזיקה בין חיידקים להתפרצות של מחלות הסוכרת ,דרכי העיכול ,סרטן וחיסון עצמי.
רפואת העתיד (והווה) – השתלת חיידקים להצלת חיים.
רפואת העתיד לילדים  -חיסונים מכילי חיידקים.
תעשיית הפרוביוטיקה – כמוסות ואבקות – הצגת ממצאי בטיחות ,יעילות ורווחיות.
חלק שני  -מעשי
השינויים הכימיים שחלים במזון המותסס ,ללא שימוש במלח ,אבקות וחיידקים בשקיות.
עתיד התזונה המערבית – אמנות התססת המזון מחומרי גלם שונים והעשרתו בחיידקים מועילים.
התססת ירקות ,אגוזים ,גרעינים ודגנים ,הכנת משקאות ,מאכלים במרקם 'גבינה'' ,יוגורט' ו'חמאה'.
הצגת ההבדלים שבין מזונות פרה-ביוטיים למזונות פרו-ביוטיים.

שילוב המזונות הפרוביוטיים בתזונת המערב ובמצבי בריאות וחולי משתנים.
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