הוא לא עיסוי סטנדרטי .מדובר בתהליך של ריפוי עמוק (ריפוי פיסי ,נפשי
ורגשי) באמצעות מגע ואנרגיה .זהו איננו תהליך עיסוי במובן של עיסוי רקמות ושרירים חזק ,אלא תהליך עדין
שמופעל בו מעט מאוד כוח והוא מכוון להנעה ושחרור של אנרגיה מכל הגופים ורמות האנרגיה שאנחנו.
העבודה האנרגטית ,בשילוב המגע המרפא ,מביאים בין היתר לתחושת רוגע ,בטחון ושלווה עמוקה.
התהליך מחזק את כוחות הריפוי העצמי של הגוף והנפש ולכן אינו יוצר תלות של מטופל במטפל .תוצאת
התהליך תהיה הריפוי המיטבי עבור הלקוח/ה לנקודת זמן זו .התהליך מתאים לכל איש ואישה (גם להריון).
טיפול בילדים ונוער ייעשה בנוכחות אחד ההורים ,תוך התחשבות מלאה בנוחות של הילד/ה .מומלץ מאוד כי טיפול
בנערות יבוצע על-ידי מטפלת אישה.

תהליך העיסוי האנרגטי מניע אנרגיה דרך שדה אנרגטי ומגע עדין בתנועה איטית ובמגע ישיר על הגוף.
התהליך משתמש בו זמנית בעבודה אנרגטית וביכולות הריפוי של מגע אלוהי טהור.
בין ההשפעות של התהליך:
















הקלה על כאבים ומחלות .חיזוק מערכות הגוף ויכולת האדם/האישה להתמודד עם תחלואים ומכאובים.
הפגת מתחים וחרדות.
חידוד וחיזוק החושים האינטואיטיביים.
חיזוק הביטחון והדימוי העצמי.
חיזוק האהבה העצמית.
השראת רוגע כללי עמוק.
חיבור מחדש של הגוף למקור ולעצמו .בכך מזכירים לגוף את המהות שהוא ,מהימים שבהם היה חופשי,
טהור ונקי מפחדים ,דעות ושיפוטיות.
החזרת יכולות הריפוי העצמי אל הגוף והנפש.
שחרור ואיזון אנרגטיים עם השפעה ברובד הפיסי ,הרגשי ,הנפשי והנשמתי.
שחרור שליטה והתמסרות תוך הרפיית הגוף .חיבור לחופש ממקום בטוח ועמוק.
היזכרות של הגוף בכל מה שידע ושכח והרחבת ממדי הנשמה אל תוך הגוף הפיסי תוך חיזוק החיבור של
גוף – נפש – תודעה – רגש – נשמה.
שחרור טראומות פיסיות וגופניות כמו תאונות ,אלימות ,תקיפות והטרדות מיניות.
שחרור טראומות נפשיות ורגשיות.
סיוע משמעותי בתהליכי תזונה וירידה במשקל ,תוך חיזוק ההקשבה לגוף ולמה שנכון עבורו.
שחרור רגשות קשים וסיוע לתהליכי התפתחות אישית.

התהליך המלא והמיטבי מתבצע כאשר הגוף הפיסי חשוף ,לרוב בעירום טבעי מלא ,ובליווי
מגע ועבודה בכל אזורי הגוף .עם זאת ,אין במגע ובתהליך כולו ,שחרור מיני או היבט ארוטי כלשהו.
יודגש כי זהו איננו עיסוי טנטרי והוא אינו כולל מגע באיבר המין.

* הלקוח/ה יכול/ה לבחור את הקצב ואת רמת החשיפה המתאימה והנכונה ,בכל רגע במשך התהליך וניתן
לבקש ולשנות אותה במהלכו ,ככל שמרגישים נוח .ניתן לבחור להשתמש בכיסוי חלקי וניתן לבחור להוריד את
הכיסוי בחלק מהתהליך או בכולו .ניתן לבחור בכל פעם מחדש מה שנכון עבורך .ההתמסרות לתהליך
משמעותית להצלחתו וכך גם הנוחות והביטחון האישי.
אם קיימת רגישות מסוימת למגע באזור כלשהו ,או במידה ויש אזורים שבהם המגע יוצר אי נוחות ,יש ליידע על
כך לפני תחילת התהליך ,או במהלכו ,בכל רגע שמתעוררת אי נוחות.
בכל מקרה ,אין שום צורך לחוות אי נוחות או אי נעימות במשך כל התהליך ולכן חשוב שהלקוח/ה יידע וידווח
בזמן אמת ,על כל אי נוחות שמתעוררת כמו :מגע שאינו נעים ,מגע באזור שאינו רצוי ,חשיפה שאינה נוחה,
קור ,חום ,כאב ,צמא וכל דבר אחר שמעורר אי נוחות .המטפל ימצא את הדרך לאפשר נוחות מלאה מבלי
לפגוע באיכות התהליך .אפשר לבקש לשתות באמצע התהליך ,אפשר לדבר ,לעשות הפסקה או לגשת
לשירותים.
התהליך הוא אינטואיטיבי ומתרחש מתוך חיבור לאנרגיה של הלקוח/ה .יחד עם זאת יש אפשרות לכוון את
ידיי המטפל ולבקש להניח אותן בכל מקום או אזור שבו יש קריאה למגע וריפוי.
ייתכן שבזמן תהליך תהיה הצפה רגשית .ההמלצה היא לתת לזה מקום ולהיות עם כל מה שעולה ולסמוך על
המטפל ועל המרחב שנוצר בינינו ולאפשר שחרור וניקיון במקום בטוח ומוגן.
מעצם האנרגיה הנוכחת בתהליך הכוללת את אנרגיית הבריאה ,ייתכן ויעלו רגשות של אהבה ,תשוקה,
צמרמורת ,רוגע עמוק ורגשות נוספים .חשוב לשים לב ולא להתבלבל ביחסים של מטפל-מטופל ולזכור
שרגשות אלו מופיעים אצלך מול עצמך ומול תדר הבריאה .חלק מהמטופלים חווים במהלך התהליך את מה
שנקרא "אורגזמה של הלב" .מותר ורצוי ליהנות מאהבה עצמית בזמן התהליך.
המטפל משמש כצינור אנרגיה נקי עבור הלקוח/ה ולא לוקח אחריות על מה שמופיע בזמן התהליך ותוצאותיו.
הצהרת הלקוח/ה:
-

האם קיימת אצלך רגישות מסוימת למגע (ובכלל זה כאב) באזור כל שהוא בגוף? כן  /לא
אם כן ,נא לפרט__________________________________________________ ______ :
האם את/ה נוטל/ת תרופות קבועות (כולל תרופות פסיכיאטריות)? כן  /לא
האם את/ה נמצא/ת בתהליך טיפול נפשי ,פסיכולוגי ,פסיכיאטרי? כן  /לא
האם הנך בהריון? כן  /לא
האם את/ה סובל/ת מבעיות גב או צוואר? כן  /לא
האם את/ה סובל/ת מבעיות שיווי משקל ,סחרחורות או אפילפסיה? כן  /לא
האם ידוע לך על טראומות נפשיות ,מיניות או פיסיות בעברך? כן  /לא

אם יש שאלות נוספות ,זה הזמן לשאול ולברר.

שם מלא_____________________:

תאריך לידה_____________:

כתובת___________________________________________:

חתימה________________:
טלפון_________________:

דוא"ל______________________________________________ ________________________:

התהליך אמנם קסום אך איננו 'קסם' ולכן,
מספר המפגשים הנדרשים להנעת ריפוי משתנה מלקוח ללקוח.

