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 ארגז הכלים הביואורגונומי ההוליסטי -קורס ב'

 סטודנטמידע ל; אינטרנטיקורס 
 

 יקר! סטודנט
 .שלב ב'אינטרנטי לפניך ערכה של קורס ביואורגונומי 

 
 באפשרותך ללמוד את הקורס,

 .המכללה לביואורגונומי ידי-לע ךלביואורגונומי שהוסמליצור קשר עם מורה 
 אמצעי תקשורת אחר.בעשות בלימוד דרך הסקייפ או יהקשר עם המורה יכול לה

 .ובמטופלים שונים בצורה רחבה ומעמיקה בבני משפחתך, עצמךב טיפול בביואורגונומיהמטרה להביא אותך ליכולת 
  אתר בתמצא שונים התמחות הבקורסי הכמטפל תפתחות בביואורגונומי והכשרתך ההמשך המידע על 

 .250-5724335בטלפון:  או דרך מזכירות המכללה "המכללה לביואורגונומי"
 

 :משלוח בדואר של הערכה כוללת
 .נקת טיפול ביואורגונומי רחב ומעמיקלהעספר עבודה  ",ערכה למטפל ההוליסטיה" ספר .1
 .ספר לימוד  ","גופים אנרגטיים, צ'אקרות ומרידיאנים ספר .2
 .ארגז הכלים הביואורגונומי ההוליסטי -ב'מצגות של קורס  ובה מחברת .3

 

 הצעה ללימוד:

 .ספר "הערכה למטפל ההוליסטי"לקרוא את ועם קבלת הערכה מומלץ לצפות בשיעורים   .1
ארגז הכלים הביואורגונומי  -קורס ב'מצגות מומלץ לכתוב הערות במחברת שיעור תוך כדי צפייה ב .0

 .ההוליסטי
 רגול החומר הנלמד. לת  PDFקישור מצורףהקורס  בשיעורי .7

  .נלמדהחומר את הלתרגל בסוף כל שיעור מומלץ מאוד 
לטיפול  ותשונות, הנחישאלות  מענה על יהיה ןבה ,ליווי אישילוש שעות התשלום על הקורס כולל ש .4

 ותמיכה בטיפול. נומי הוליסטי וגביואור
כיצד תחליט לחלק את זמן המפגש עם  ך, אך זה תלוי ב9 מספר מומלץ ליצור קשר עם המורה לאחר שיעור*

 המורה.
נומי אחרים. ורשאי לקחת שיעורים פרטיים נוספים או/ו טיפולים אצל המורה או מטפלי ביואורג סטודנטה .5

 עצמו. מטפלועל פי תעריף של ה טפלהתשלום עבור שיעורים וטיפולים אלה יהיו ישירות למ
הצעה זו בתוקף למשך שנתיים מיום . ₪ 052ניתן להצטרף לקורסים הפרונטליים במחיר חד פעמי של  .6

ניתן לחזור על קורסי ב' בחצי מחיר מעלות הקורס ובמשך  ,שנתייםה בתום רכישת הקורס האינטרנטי.
 שנתיים על בסיס מקום פנוי.

ידי המכללה -ידי מתרגלים שהוסמכו על-רץ עלקבוצות תרגול הטיפול הביואורגונומי מתקיימות ברחבי הא .3
לביואורגונומי. פרטים על מיקום, תאריכים ושעות התרגול ניתן למצוא באתר המכללה. מומלץ מאוד 

 להשתתף בקבוצות התרגול המעניקות ביטחון בכלי ומפגש עם עמיתים.

 

 .גונומי אינו מחליף טיפול רפואיהטיפול הביואור

  קח על עצמו.ייפעיל שיקול דעת לגבי כל החלטה אנרגטית שי סטודנטהמלצה, הכל הנלמד הוא בגדר 
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 אינטרנטיהוליסטי סילבוס קורס ביואורגונומי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דקות נושא מספרשיעור 
 20:19 הקדמה  1שיעור 
 07:24 חזרה על קורס א' 0שיעור 
 13:17 קשיים בתגובת העפעוף 7שיעור 
  מדיטציית קרקוע 4שיעור 

 20:13 הקדמה למדיטציית קרקועא.  
 20:54 מדיטציית קרקועב.  

 20:05 שחרור קארמה  5שיעור 
 25:23 שחרור נדרים, שבועות, קללות 6שיעור 
 12:16 גופים אנרגטיים 3 3שיעור 
 15:75 צ'אקרות  5שיעור 
 14:71 מרידיאנים 9שיעור 

 שעת פגישה עם מורה לביואורגונומי בסקייפ 1
 26:54 מדיטציית האור הלבן 12שיעור 
  כלים אנרגטיים 11שיעור 

 23:29 א. אינפוזיה אנרגטית וענן טיפולי 
 24:20 ב. כפתור הפעלה ויצירת תכנית טיפולית 
 25:11 ג. צינור ניקוז 
 21:45 פוגהיד. צנטר 
 25:45 ה. השתלת איברים 
 23:05 ו. מזון לנשמה: הכובע של מריה גוואדלופה 

 44:52 מים אנרגטיים 10 שיעור
 75:02 מדיטציית היער 17שיעור 
 12:26 הנדסת מחשבות 14שיעור 
 24:06 מדיטציית הלב שלי מלא באהבה והבנה 15שיעור 
 29:10 קודים 16שיעור 
 25:20 התמרה אנרגטית 13שיעור 
 17:03 סליחה ושליחה 15שיעור 
 23:25 מפת רגשות 19שיעור 

 שעת פגישה עם מורה לביואורגונומי בסקייפ 1/1
  אקולוגיה אנרגטית 02שיעור 

 01:74 הקדמה א. 
 29:03 חומרים מרכזי אנרגיה  ב. 
 11:76 חומרים מרכזי אנרגיה נוספים  ג. 
 23:75 טיפול במים תת קרקעיים ד. 
 26:54 טיפול בקווי הארטמן וקארי ה. 
 25:56 טיפול בארובות וורטקסים ו. 
 70:73 ולמיטהתרגול טיפול ניקיון אנרגטי לבית  ז. 

 15:25 פונופונו'אווה 01שיעור 
  בטיפול הביואורגונומי אתיקה 00שיעור 

 25:15 א. הקדמה 
 15:72 ב. האתיקה של הטיפול הביואורגונומי 
 14:52 ג. ערכי הגישה הביואורגונומית 
 26:44 ד. מקצועיות 
 10:54 וסודיותה. טרמינולוגיה  
 10:45 ו. הסכם טיפול ביואורגונומי 

  הטיפול הביואורגונומי ההוליסטיהדגמת  07ר שיעו
 הוליסטיהביואורגונומי הטיפול התרגול  -ת פגישה עם מורה לביואורגונומי בסקייפושע ..1


