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הקניית ידע מקיף בשיטת הטיפול המופלאה של פרחי באך. כל שיעור הוא גילוי וחיבור למקומות לא 
מוכרים בנפש. עצם הקורס הוא מסע מופלא להכרת האני וריפוי עצמי. בסיום הקורס כל משתתף 

יוכל לטפל בעצמו, בני משפחתו, חבריו ומכיריו.

20 שעות אקדמיות | 10 מפגשים | 20:00-21:30 | ימים ב' ו-ד'

"מטפל/ת בפרחי באך" שלב א' )מטפל סביבתי( של מכללת צפת

הורים הרוצים לרכוש כלי לטיפול עבורם ועבור ילדיהם. כלי  שהוא בטוח לשימוש בכל גיל מחומרים 
טבעיים ובעלות הגיונית כמו כן כל אדם הרוצה לטפל בעצמו ובאחרים. 

אנשי חינוך, למטפלים ואנשי מקצוע הרוצים להוסיף לארגז הכלים הטיפוליים שלהם שיטה בטוחה 
שפועלת ותומכת בטיפולים אחרים כמו רפואה סינית, רפלקסולוגיה, ארומתרפיה, עבודה סוציאלית, 

פסיכותרפיה ועוד.

1500 ₪ - כולל דמי רישום. ניתן לפרוס לתשלומים באשראי עלות הקורס

מרצה הקורס
רונן מלול, מטפל בפרחי באך מטעם מככללת מדיקול'ג, מאבחן פסיכוטדיאגנוסטי בכף היד לפי שיטת ד"ר 
הולצמן, מאמן אישי מטעם מכון דעת ותבונה והנדסאי ביוטכנולוגיה בהצטיינות מטעם מכללת תל חי. בעל 

נסיון עשיר בטיפול בפרחי באך )כ15 שנים(. מנהל קליניקה לטיפול בפרחי באך ואימון אישי, וכן קליניקה 
קהילתית עם תלמידים מוסמכים ופורום וירטואלי לבוגרי הקורס. מטפל במשפחות עם ילדים, זוגות ומאמן 

אנשים פרטיים. 

תכני הקורס:

מבוא מקיף על השיטה. מהן תרופות של פרחי באך. היסטוריה של ד"ר באך מפתח השיטה. הרציונל שעומד מאחוריה. סוגי 
תמציות. קבוצת תמציות. הפקת התמציות.

הסבר מקיף על כל תמצית: אתנולוגיה, סיפטומיים, מחלות, ראקציות. ראיה חסידית על כל קבוצת תמציות. )עקב המצב הייחודי . 1
בו אנו נמצאים יושם דגש על נושא של חרדות, דכדוך, חשיבה חיובית ועוד(

רישום, לקיחה ורקיחת תרכובות. . 2

מקרים לדוגמא.. 3

כלים לטיפול עצמי ובסביבה הקרובה. . 	

הילד והמשפחה הרחבה )הרטבת לילה, פחדים וחרדות, ליקויי למידה, קשב וריכוז, היפראקטיביות וכו'(.. 5
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