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קורסים ברפואה    רפואה משלימה  Mediwin  רפואה משלימה   מסלולי לימוד   דף הבית
  לימודי דמיון מודרך   משלימה

 

הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

 

 קורסים ברפואה משלימה|יום פתוח|צור קשר'|קליניקות סטאז|סיפורי הצלחה|סגל ההוראה

 .דמיון מודרך אינטגרטיבי ככלי טיפולי ואימוני

 

בדמיון מודרך אינטרגטיבי ככלי טיפולי  הכשרת מטפלים
 ואימוני

ברפואה, בפסיכולוגיה, בעבודה סוציאלית, בספורט,  דמיון מודרך משמש ככלי טיפולי רקע
בחינוך ובאומנות. בספרות המקצועית דמיון מודרך מוכר ומוכח כיעיל וכמסייע בבעיות 
בריאות שונות, נפוצות וייחודיות. הוא מבוסס על מבנה ועל תפקוד המוח, על מערכת 

בנייה נכונה של הנחייה, העצבים ועל מערכות גוף אחרות. על בחירה והתאמת הדימויים, על 
על התאמת מצב התודעה והסביבה וגורמים נוספים. מטרת הקורס להקנות מיומנות בדמיון 

מודרך ככלי המסייע לטיפול ומניעה של מגוון בעיות בריאות על בסיס הבנת המבנה 
 והתפקוד של מערכות גוף שונות והתייחסות לקשר גופנפש וסביבה

קורס .בסקי, מומחית לרפואת משפחה ומטפלת הוליסטיתד"ר מריאנה נאומו מנהל מגמה
מיועדת לאנשים המעוניינים להכיר שיטת טיפול ייחודית  הכשרת מטפלים בדמיון מודרך מיועד

נפוצות וייחודיות. הקורס מתאים למטפלים אלטרנטיבים,  -המסייעת בבעיות בריאות שונות
 קונבנציונאלים ולקהל הרחב

דעית בתחום הדמיון מודרך ככלי טיפולי ברפואה, בפסיכולוגיה, התפתחות מ תכנית לימודים
בספורט, בחינוך ובתחומים נוספים. מבנה ותפקוד המוח, מערכת העצבים ומערכות גוף 

נוספות כבסיס לשימוש בדמיון מודרך ככלי טיפולי. מבנה אנרגטי של גוף האדם לפי 
יחסי מטפל מטופל, שימוש בקלפי הפילוסופיה הסינית וההודית ושימוש בו בדמיון מודרך. 

סיפור מאוירים, בחלומות, בציור ובכתיבה אינטואיטיבית. תרגול מעשי מגוון ועקבי בנושאים 
 .הנלמדים ותוספת שעת הדרכה אישת לכל סטודנט

יכולים לטפל באופן אישי בקליניקה, לפתוח קבוצות  מטפלים בדמיון מודרך אפשרויות תעסוקה
מפגשים של  28 היקף הלימודים.ריאותיים העושים שימוש בכלי זההנחיה, לטפל במרכזים ב

מטפל בדמיון  " לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת תעודות.ארבע שעות אקדמיות
למה .בית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית בוינגייט -Medi Win מטעם "מודרך
הקורס מבוסס על ספרות מקצועית עדכנית, על שיטות שמוכרות כיעילות ועל נסיון  אצלנו
 .מעשי

 .קיימת אפשרות לתשלום מהפיקדון
מרכזת הקורס, ד"ר מריאנה הינה בעלת נסיון קליני רב הן בתחום ההוליסטי והן בתחום 

קורת  הקונבנציונאלי. משלבת את רוח שניהם בדרך מעניינת ומקצועית. הקורס נלמד תחת
 .1944גג אקדמית הקיימת משנת 
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