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קורס רפואת עץ הדורות

בהנחיית הרב משה ארמוני

מבוא:
רפואת עץ הדורות פותחה ע"י הרב משה ארמוני לאחר עיון מעמיק בתורה
הקדושה ובעוד מספר חכמות
נקודת האמת ,עין הבדולח ריקול הילינג ,הו צ‘י וודה
 ,NLPקבלה והזוהר הקדוש
טרנס פורמציה תרפי , I.E.M.T. ,
לאחר טיפול באלפי אנשים במשך עשרים שנה וקורסים רחבים ברחבי הארץ
אנו מגישים בפניכם קורס מעורר מחשבה ומשנה חיים .בקורס ניגע בכל
הכאבים הרגשיים והכפתורים המפעילים אותם .ציר החיים ומשמעותו.
פרויקט המטרה הקובע את גורל האדם ואיך נשמר עקרון הבחירה החופשית .
נלמד על חמשת הזמנים בחיים אשר קובעים את גורלו של האדם.
ואיך כל אירוע בהם משפיע על חיי האדם ,נפשו ,רוחו ונשמתו
 12סוגי הורים והשפעתם על ילדיהם!
איך מוחקים רגשות עבר שליליים והאם צריך לעשות כן?
איך נסלח לעצמינו ולחברה ותהליכי אבלות.
הפלות והשפעתן בהדהוד הדורות ועל הילדים שלנו

מטרות ויעדים:
קורס עיוני בנושא ריפוי עצמי והכשרה למטפלים רגשיים ואלטרנטיביים.
המעוניינים להתמחות בשיטות ריפוי והעצמה עפ"י  NLPבדרך רפואת
עץ הדורות.
הקורס הינו לאנשים המעוניינים לשדרג ולהעצים את עצמם וסביבתם.
רפואת עץ הדורות רואה לנכון להכשיר מטפלים ומטפלות עפ"י תורת
הקבלה ובעל הסולם.
תכנית הלימודים
משך הקורס הינו  48שעות לימוד המתפרסים על פני  12מפגשים
שבועיים בני ארבע שעות
קהל היעד:
גברים ונשים המעוניינים לרפאות ולהתרפאות עפ"י רפואת עץ הדורות
ומעוניינים ליצור שינוי בעצמם וסביבתם רוחני,פיזי,והגשמה עצמית

נושאי הלימוד
⋅ פרוייקט מטרה -הזמנים המשפיעים על גורלו של
⋅ תבניות שפה
האדם
⋅ תהליכי סליחה לעצמך
⋅ בניית תבנית מול מטופל או מול קונפליקט ⋅הקשר בין שפה לבריאות הגוף
⋅פלצבו ונוסבו והשימוש בהם
⋅ תוצאה מוגדרת כהלכה
⋅פרגון וכוחו של החיבוק
⋅ מטא מודל ומילטון מודל
⋅מימרא מחשיכה ואיך מאירים אותה
⋅ טיפול באמונות מגבילות
⋅דיגום מצויינות
⋅ חשיפת הכאב האמיתי בחייך
⋅קונפליקטים מול מחלות
⋅ שידרוג המערכת הזוגית
⋅תפקיד הרופא בריפוי
⋅ שידרוג התא המשפחתי
⋅טיפול בדכאונות ומחלות
⋅ הכרה ביכולות עצמך בזכות הבורא
⋅תהליכי מגה לתיקון
⋅ תת מודע באופן עמוק והובלת מטופל
⋅השפעות מערכות יחסים אסורות על הצאצאים
⋅תשאול אפקטיבי
⋅הפלות והשפעתן בעץ הדורות
⋅תהליך ההטבעה
⋅ זיכרון תאי
⋅תהליכי תהודה
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