
  

פיסי, נפשי ריפוי הוא לא עיסוי סטנדרטי. מדובר בתהליך של ריפוי עמוק )

 ןעדי תהליך, אלא חזק במובן של עיסוי רקמות ושריריםאיננו תהליך עיסוי . זהו היואנרגורגשי( באמצעות מגע 

 .רמות האנרגיה שאנחנוהגופים ומכל  אנרגיהשל ושחרור  ההוא מכוון להנעמעט מאוד כוח ומופעל בו ש

 שלווה עמוקה.בין היתר לתחושת רוגע, בטחון ו יםמביא ,מרפאהמגע הבשילוב העבודה האנרגטית, 

יוצר תלות של מטופל במטפל. תוצאת  הריפוי העצמי של הגוף והנפש ולכן אינוכוחות התהליך מחזק את 

 .(גם להריון) התהליך מתאים לכל איש ואישהלנקודת זמן זו.  לקוח/המיטבי עבור ההריפוי ה תהיה התהליך

 טיפולמומלץ מאוד כי תוך התחשבות מלאה בנוחות של הילד/ה. נוכחות אחד ההורים, טיפול בילדים ונוער ייעשה ב

 .ידי מטפלת אישה-על בוצעי נערותב

 .במגע ישיר על הגוףו מגע עדין בתנועה איטיתדרך שדה אנרגטי ויה יע אנרגנמהעיסוי האנרגטי תהליך 

  .טהוראלוהי ביכולות הריפוי של מגע ו בעבודה אנרגטית משתמש בו זמניתהתהליך 

 בין ההשפעות של התהליך:

 האדם/האישה להתמודד עם תחלואים ומכאובים.ומחלות. חיזוק מערכות הגוף ויכולת  על כאבים הקלה 

 חרדות.הפגת מתחים ו 

 וק החושים האינטואיטיביים.זיד וחודיח 

 .חיזוק הביטחון והדימוי העצמי 

 .חיזוק האהבה העצמית 

 רוגע כללי עמוק. תהשרא 

 מהימים שבהם היה חופשי,  ,לגוף את המהות שהוא יםבכך מזכירשל הגוף למקור ולעצמו. מחדש  חיבור

 .ושיפוטיות , דעותטהור ונקי מפחדים

  אל הגוף והנפשיכולות הריפוי העצמי החזרת. 

 בד הפיסי, הרגשי, הנפשי והנשמתי.ברוואיזון אנרגטיים עם השפעה  שחרור 

 לחופש ממקום בטוח ועמוק . חיבורהגוףהתמסרות תוך הרפיית שחרור שליטה ו. 

 תוך חיזוק החיבור של  אל תוך הגוף הפיסי ממדי הנשמה והרחבתשכח ידע ושבכל מה  היזכרות של הגוף

 נשמה. –רגש  –ודעה ת –נפש  –גוף 

  ,תקיפות והטרדות מיניותאלימות, שחרור טראומות פיסיות וגופניות כמו תאונות. 

 .שחרור טראומות נפשיות ורגשיות 

 ההקשבה לגוף ולמה שנכון עבורו.ל, תוך חיזוק בתהליכי תזונה וירידה במשק סיוע משמעותי 

 התפתחות אישית.תהליכי שחרור רגשות קשים וסיוע ל 

 

 

 

  ובליווי, כאשר הגוף הפיסי חשוף, לרוב בעירום טבעי מלא מתבצעהמלא והמיטבי התהליך 

 .כלשהו ארוטיהיבט מיני או  שחרור כולו,אין במגע ובתהליך עם זאת,  .בכל אזורי הגוףועבודה מגע 

 .כולל מגע באיבר המיןהוא אינו ו זהו איננו עיסוי טנטרי כייודגש 



 

רמת החשיפה המתאימה והנכונה, בכל רגע במשך התהליך וניתן הקצב ואת יכול/ה לבחור את  לקוח/ה* ה

וניתן לבחור להוריד את חלקי . ניתן לבחור להשתמש בכיסוי , ככל שמרגישים נוחלבקש ולשנות אותה במהלכו

ההתמסרות לתהליך  נכון עבורך.שניתן לבחור בכל פעם מחדש מה  .או בכולו תהליךחלק מההכיסוי ב

 משמעותית להצלחתו וכך גם הנוחות והביטחון האישי.

ליידע על  או במידה ויש אזורים שבהם המגע יוצר אי נוחות, ישאם קיימת רגישות מסוימת למגע באזור כלשהו, 

 .בכל רגע שמתעוררת אי נוחות ,או במהלכו ,הליךתכך לפני תחילת ה

 וידווח ע  ייד   לקוח/הולכן חשוב שה התהליךכל משך בנוחות או אי נעימות בכל מקרה, אין שום צורך לחוות אי 

חשיפה שאינה נוחה, מגע באזור שאינו רצוי, מגע שאינו נעים,  :כמו על כל אי נוחות שמתעוררתבזמן אמת, 

המטפל ימצא את הדרך לאפשר נוחות מלאה מבלי ורר אי נוחות. קור, חום, כאב, צמא וכל דבר אחר שמע

לגשת  לעשות הפסקה אואפשר לדבר, אפשר לבקש לשתות באמצע התהליך, לפגוע באיכות התהליך. 

 לשירותים.

לכוון את  ותאפשר ישהתהליך הוא אינטואיטיבי ומתרחש מתוך חיבור לאנרגיה של הלקוח/ה. יחד עם זאת 

 .ידיי המטפל ולבקש להניח אותן בכל מקום או אזור שבו יש קריאה למגע וריפוי

מה שעולה ולסמוך על כל ולהיות עם  מקוםלזה  תתהיא ל הצפה רגשית. ההמלצה ייתכן שבזמן תהליך תהיה

 אפשר שחרור וניקיון במקום בטוח ומוגן.ול בינינו שנוצר מטפל ועל המרחבה

רגשות של אהבה, תשוקה, יעלו ות הבריאה, ייתכן יאנרגיאת  תכוללהליך כחת בתהמעצם האנרגיה הנו

מטופל ולזכור -ורגשות נוספים. חשוב לשים לב ולא להתבלבל ביחסים של מטפל צמרמורת, רוגע עמוק

חלק מהמטופלים חווים במהלך התהליך את מה  .מול עצמך ומול תדר הבריאה ךאצלמופיעים רגשות אלו ש

 .מותר ורצוי ליהנות מאהבה עצמית בזמן התהליך "אורגזמה של הלב".שנקרא 

 תהליך ותוצאותיו.האחריות על מה שמופיע בזמן  לוקחלא כצינור אנרגיה נקי עבור הלקוח/ה ו שמשהמטפל מ

 :לקוח/ההצהרת ה

 כן / לא  ?באזור כל שהוא בגוף )ובכלל זה כאב( רגישות מסוימת למגעאצלך  האם קיימת -

 ________________________________________________________אם כן, נא לפרט:  -

 כן / לא  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  ?או צוואר האם את/ה סובל/ת מבעיות גב -

 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? -

 אם יש שאלות נוספות, זה הזמן לשאול ולברר.

 

 ___________חתימה:_____ תאריך לידה:_____________ שם מלא:_____________________

 _טלפון:________________ כתובת:___________________________________________

 ______________________________________________ דוא"ל:________________________

 

 

 ולכן, קסום אך איננו 'קסם'אמנם תהליך ה

 משתנה מלקוח ללקוח.להנעת ריפוי מספר המפגשים הנדרשים 


