סדנה למטפלים | טיפול הוליסטי
רב מערכתי | בית מאיר
מהו טיפול הוליסטי רב מערכתי

השורש של כל אתגר שנוצר בחיינו – בגוף ,בתודעה,
במערכות היחסים ובכל אופן בו נוצרת המציאות שלנו ודרך
תגובתנו אליה –
הכל מתחיל ונגמר בעומסים רגשיים המאוחסנים במוח שלנו,
תוצאה בלתי נמנעת
אחד מאיתנו,

של מערכת ההדחקה האוטומטית שקיימת בכל

שיודעת לפתור בעיות בטווח הקצר ברמה הישרדותית –
ויוצרת
בחיינו.
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הטיפול ההוליסטי הרב מערכתי שלנו ,ניגש קודם כל לאותם
עומסים רגשיים מודחקים,
ומנקה בשכבות שכבות את אותם עומסים המנהלים את חיינו,
ומיד לאחר מכן מטפל בשאר רמות הקיום שלנו – הגוף הפיסי,
האנרגטי והתודעתי.
זה טיפול שמייצר שינוי אמיתי – שגם נשאר – בכל רמות הקיום
שלנו.
אתם מוזמנים לקרוא את העדויות בהמשך ולגלות שמעבר לגוף
הפיזי,
אפשר לשנות כמעט את כל מה שמפריע לנו להיות מי שאנחנו
באמת ,ולחיות חיים טובים וראויים – כפי שבאמת מגיע לכל
אחד ואחת מאיתנו.

בהצלחה!
סער בן יוסף
למי מתאימה הסדנה לטיפול הוליסטי רב מערכתי?

הסדנה מתאימה למטפלים העוסקים בתחומים המגוונים של הטיפול
הטבעי כמו:
טיפול רגשי
עיסוי רפואי/שקומי
נטורופתיה
קוסמטיקה
שיאצו
היכן מתקיימת הסדנה ומה בתכנית

הסדנה למטפלים תתקיים בקליניקה של מירי ,רחוב הברוש ,41
מושב בית מאיר
ביום חמישי 14/10/21

בין השעות 16:00 – 10:00

התכנסות ,מינגלינג וכיבוד קל – 10:30 – 9:30
ניתן לקבל טיפול פרטני בתיאום מראש עם אורלי
נא להצטייד עם מחברת וכלי כתיבה
עלות השתתפות בהכשרת מטפלים

מחיר השתתפות בהכשרת מטפלים רק  150ש”ח
מחיר טיפול פרטני אישי  350ש”ח

התשלום להשתתפות בסדנה באמצעות האפליקציה פיי בוקס
השימוש ב PayBox-חינם!
מחכים לך בקבוצת פייבוקס “הדרכת מטפלים בית מאיר
14/10
להצטרפות להכשרת מטפלים ותשלום בקבוצה:
לחצו כאן לתשלום
שיתופים וחוויות מהטיפול ההוליסטי

אז מה מקבלים מטיפול הוליסטי רב מערכתי

פריקת מתחים וכאבים רגשיים ,נפשיים וגופניים.
הפחתה משמעותית של מחשבות טורדניות.
רוגע ושלווה ,שקט וביטחון.

העלאת אנרגיה ואיזון מצבי רוח.
אוזן קשבת ,איזון רגשי ,מנטלי וגופני כדי לחזור
להומיאוסטזיס.
שאלות??? אורלי סער 052.6861018

