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 אינטרנטישלב א' ביואורגונומי יסודות הקורס 
 סטודנטמידע ל

 

 יקר! סטודנט
 מצולם,שלב א' ביואורגונומי יסודות הלפניך ערכה של קורס 

 

 באפשרותך ללמוד את הקורס,
דרך הסקייפ עשות יהקשר עם המורה יכול לה שהוסמך ע"י המכללה לביואורגונומי,ליצור קשר עם מורה לביואורגונומי 

  המטרה להביא אותך ליכולת לעפעף ולטפל בך ובבני משפחתך בביואורגונומי. או אמצעי תקשורת אחר.
 הקורס פתוח עבורך למשך שנה מיום רכישת הקורס וחתימה על ההצהרה.

 כללה מידע על המשך ההתפתחות בביואורגונומי והכשרתך כמטפל ביואורגונומי הוליסטי מצורף בקובץ זה, באתר "המ
 .052-5304778לביואורגונומי" או דרך מזכירות המכללה בטלפון: 

 

 :משלוח בדואר של הערכה כוללת
 לימוד להעמקת ההבנה הביואורגונומית. ספר "יסודות הביואורגונומי", ספר .1
 מטפלים בביואורגונומי. ושאמצעות ספר  הביואורגונומי", "הטיפול ספר .2
 תיק של המכללה לביואורגונומי לנשיאת/ איחסון כל הציוד הביואורגונומי. .3
 מצולם. גונומירסילבוס של קורס ביואו .4

 

 הצעה ללימוד:
 . עם קבלת הערכה מומלץ לצפות בשיעורים, לקרוא את חוברת יסודות הביואורגונומי.1

 . אחרי השיעור החמישי אתם מוזמנים ליצור קשר עם מורה לביואורגונומי. הקשר איתו יכול להיעשות בשיחת סקייפ2
 או אמצעי תקשורת אחר.

 בעצמו,  1-5שעה ללימוד עפעוף, אחרי שהתלמיד למד שיעורים   1/2התשלום על הקורס כולל . 3
, בו התלמיד יטפל בעזרת המורה לביואורגונומי בעצמו שעה בסיום הקורס 1+   13שעה נוספת אחרי שיעור  1/2+ 

 או בבני משפחתו.

הסטודנט רשאי לקחת שיעורים פרטיים נוספים או/ו טיפולים אצל המורה או מטפלי ביואורגונומי אחרים. התשלום . 4
 עבור שיעורים וטיפולים אלה יהיו ישירות למטפל ועל פי תעריף של המטפל עצמו.

ב' שיכשיר אותך להיות מטפל  שלבאורגונומי. מצורף למייל תכנים של וא' מהווה בסיס לשימוש בכלי הבי שלב. 5
 הוליסטי ויעמיקו את טיפולך.ביואורגונומי 

  פרונטלי, הומעוניינים להצטרף לקורס  ₪ 2760רכשתם את קורס שלב א' אינטרנטי במחיר המלא במידה ו. 6
למשך שנתיים. אם עברו שנתיים, ניתן לחזור על הקורס בעלות של  ₪ 250 סמלית וחד פעמית שלניתן בעלות 

 על בסיס מקום פנוי. )חצי מהמחיר המלא(₪  1380
 ₪  2240ב' ועל שלב   ₪ 2200 במידה ורכשתם חבילה אינטרנטית של שלב א' + ב', תשלמו על שלב א' 

 ₪  560 על שלב א' ם במידה ותרצו להצטרף לקורס הפרונטלי, יהיה עליכם לשל .לכל קורס(₪  2760)במקום 
 .חד פעמי ₪ 250)ההפרש מהמחיר המלא( ועל שלב ב' 

ידי המכללה -ידי מתרגלים שהוסמכו על-. קבוצות תרגול הטיפול הביואורגונומי מתקיימות ברחבי הארץ על7
תרגול ניתן למצוא באתר המכללה. מומלץ מאוד להשתתף לביואורגונומי. פרטים על מיקום, תאריכים ושעות ה

 בקבוצות התרגול המעניקות ביטחון בכלי ומפגש עם עמיתים.
 

 .הטיפול הביואורגונומי אינו מחליף טיפול רפואי

  יפעיל שיקול דעת לגבי כל החלטה אנרגטית שיקח על עצמו. סטודנטכל הנלמד הוא בגדר המלצה, ה



   

2 
 

 

 אינטרנטישלב א' ביואורגונומי יסודות הסילבוס קורס 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 דקות נושא מספר 
 47:16 הקדמה לביואורגונומי  1שיעור  

 19:59 תרגול עפעוף 2שיעור 
הגורמים לחולי והאנשים  – 2+ חמסה  1חמסה  3שיעור 

 המשפיעים
15:48 

 02:06 סיכום מבוא לביואורגונומי 3שיעור 
 31:07 איבחון משלים אנרגטי מת ורוח מהבהבת  4שיעור 
 42:41 טיפול במשלים מת וברוח מהבהבת 5שיעור 
 שעה לימוד עפעוף עם מורה לביואורגונומי דרך הסקייפ 1/2

 19:51 שתלטנות 6שיעור  
 14:21 מדיטציית קרקוע+ ניקיון הילה  7שיעור 
 40:38 טיפול בפציעות באיבר ובנקודות פתיחה של היעוד 8שיעור 
 23:02 טיפול בנקודות פתיחה  9שיעור 
 01:11 טיפול באיברים שהוצאו מהגוף ובכוויות ובצלקות 9שיעור 
 23:23 טיפול בפחדים תת מודעים. 10שיעור 
 43:09 בנחירות, אלרגיות ובמצב יאפים ביואורגונומיטיפול  11שיעור 
 33:52 טיפול ב"כאב שבאהבה" והתאמה אנרגטית 12שיעור 

 53:26 טיפול בטראומות כולל צלקת, בצקת, נקזים במוח 13שיעור  
 03:47 מציאת 'אדם קצה' 13שיעור 
 שעה לימוד עפעוף עם מורה לביואורגונומי דרך הסקייפ 1/2

 21:49 הפרעות אנרגטיות ומפריענים 14שיעור  
 33:39 בקשות אנרגטיות 15שיעור 
 09:15 הגנת מגן דוד 15שיעור 
 08:14 סכין אנרגטית 15שיעור 
 09:42 סקאלה אנרגטית 15שיעור 
 06:23 צנתר אנרגטי 15שיעור 
 11:29 תשובות כן/לא/אולי 15שיעור 
 04:22 שגוי בעליזה איבחון 16שיעור 
 22:56 הדגמת טיפול בזהבה 16שיעור 
 19:48 הדגמת טיפול בלאה 16שיעור 
 07:17 הנחיות לטיפול ביואורגונומי 16שיעור 
 03:08 תפילת המטפל 17שיעור 
 01:48 עדות של שגיא לגבי דיוק האבחון 17שיעור 
 02:01 מידע על קורס ב' 17שיעור 
טיפול ביואורגונומי במכונית, כלים, כיריים  17שיעור 

 חשמליים, נמלים..
04:07 

 שעה תרגול טיפול ביואורגונומי עם מורה לביואורגונומי 1
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 הכלים הביואורגונומי ההוליסטיארגז  -ב' שלבמידע על 
 

נפש של המטופל, בכדי  –הביואורגונומי כלים עוצמתיים להכרות עם גוף המטרה של שלב זה, לתת בידי המטפל 
 שיוכל להגיע למקור הבעיה ולטפל בה ביעילות רבה יותר.

 
 הסטודנט מקבל:

 "ערכה למטפל הביואורגונומי ההוליסטי". – ספר ♣
 "צ'קרות גופים אנרגטיים ומרידיאנים". – ספר ♣
 .ונומי ההוליסטיארגז הכלים הביואורג -קורס ב'מצגות  -מחברת ♣
 

 .הוליסטיהביואורגונומי ה ארגז הכלים -ב' שלב השתתפות בקורסתעודת בסוף הקורס תינתן 
יש להשתתף באחד מקורסי ההתמחות השונים )מידע ניתן למצוא  בתעודה מטפל ביואורגונומי הוליסטיבכדי לזכות 

 באתר המכללה לביואורגונומי( ולהגיש את מטלות הקורס המצורפות למסמך זה. 
 

 הנושאים:
 מהמערכת האנרגטית.  לימוד הוצאת נדרים, שבועות, הבטחות, חוזים, בריתות, והסכמים ♣
 הגורמים לסגירתם והטיפול בהם. :גופים אנרגטיים 7 ♣
 קרי, סדקים, מים תת קרקעיים, ארובות וורטקסים.-: הכרות עם קווי הרטמןטיהור בתים ♣
אמצעי לזהות חולשה לימוד הצ'קרות הוא  כולל מדיטציה לפתיחת הצ'קרות. : צ'קרות קו ההרה 13צ'קרות +  7 ♣

 פנימיים לכאבים בגפיים ופריחה בעור.באיברים, מאפשר לקשר בין אי תפקוד איברים 
 להפחתת כאבים גופניים ורגשיים. סליחה ושליחה"טיפול ב" ♣
 .זיהוי מצבים רגשיים של מטופלים וטיפול בהם :מפת רגשות ♣
 הוצאה מהמערכת האנרגטית מחשבות מגבילות ומעיקות.: הנדסת מחשבות ♣
 ותרגול של טיפולים באמצעות ההתמרה האנרגטית.  התמרה אנרגטיתלימוד  ♣
 הגורמים לחסימתם והטיפול בהם, כולל שעות פעילות המרידיאנים. :מרידיאנים ♣
 . ברגע זה אדםמודרך לזיהוי מצב ה דמיון: מדיטציית היער ♣
שרת מים להעצמת הטיפול: ענן טיפולי, אינפוזיה אנרגטית, תכנית טיפולים, כפתור הפעלה, הכ כלים אנרגטיים ♣

 אנרגטיים ועוד. 
   .לטיפול אנרגטיבקודים שימוש  ♣
 ההוליסטי. - תרגול הטיפול הביואורגונומי המורחב ♣
 בטיפולים ביואורגונומיים.אתיקה  ♣
 ., ושיחה עם מטופליםבטיפול מרחוק ומקרוב–ביואורגונומי  ניהול טיפולים ♣
 

 
 מוצרים התומכים בלמידה בשלב ההוליסטי:

 
1. CD  .......................50מדיטציות של חלק ב' כולל הגנות אנרגטיות .₪ 
 .₪  150......... .ספר הטיפולים הביואורגונומי ההוליסטי....................... .2
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 תעודת מטפל ביואורגונומי הוליסטיקבלת 

 מטלות:

ולהשתתף באחד מקורסי  העבודות הבאותהוליסטי עליך להגיש את ביואורגונומי בכדי לקבל תעודת מטפל 
 ההתמחות:

  העבודה תכלול: ,. "תרגום" מחלה מסוימת לשפת הביואורגונומי1

  .הרפואה הקונבנציונלית פי-לאור המחלה עית .א
 .הקונבנציונלית הרפואה פי-לאור דרך הטיפול במחלה עית .ב
 .הרפואה המשלימה פי-לתיאור דרך הטיפול במחלה ע  .ג

 
 המידע הנ"ל, ממליצה לשמור על המידע תחת הכותרת רקע ספרותי.לאחר איסוף 

 ואז את אותו קובץ לשמור בשם טיפול ביואורגונומי ב....

 ול הביואורגונומי.את המידע בקובץ החדש יש לתרגם לטיפ -ולהמשיך לסעיף ד'

וש בכלים כולל שימ ,הקונבנציונלי והטיפול ברפואה המשלימה לשפת הביואורגונומי תרגום הטיפול  .ד
הטיפולים הקונבנציונליים והטיפולים  אנרגטיים  שונים, כל אחד יבחר את הכלי המתאים והיצירתי על סמך

  .מהרפואה המשלימה המוצעים ברקע הספרותי של העבודה
 לבדיקה. ( bionoga@gmail.com)העבודה בדוא"ל  יש להגיש את .ה

רס זה תקבל תעודת השתתפות, לאחר הגשת העבודה והשתתפות באחד מקורסי ההתמחות, תוכל בסיום קו
 תעודת מטפל ביואורגונומי הוליסטי.לקבל 

 
המופיע בערכה למטפל ההוליסטי.  דו"חות טיפול ביואורגונומי הוליסטי, על פי הליך הטיפול ההוליסטי 3. הגשת 2

 .[הטיפולים לאדם אחד. האדם האחד יכול להיות את 3אנשים שונים בהם טיפלת, ניתן לתת  3]ניתן לדווח על 

 
 הנאה מהטיפול!תנאי להגשת העבודה ודוחות הטיפולים הוא ה

תירגעי"... כל "קודם  –י? אל תגיש. )זוכרים איך נפתח ספר בישול מרוקא עליך, אם מכבידאו  עבורך אם זה עונש
 תחייכי"...(כל טיפול ביואורגונומי מתחיל ב"קודם 

 

 *דוגמה לעבודות בוגרים ניתן למצוא באתר המכללה לביואורגונומי. 
  http://www.biorgonomy.co.il/?p=4894קישור לעבודה לדוגמה: 

 

 רכהבב             
  נוגה גזית             
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