
 

 

 

 'קבלי שנה א-תוכנית לימודים לתעודת מטפל מוסמך בהילינג יהודי
 

   קבלי לריפוי עצמי ולזולת :–יהודי  לימודי הילינג שנה א' סמסטר א' 

                                                                                                   

  פתיחת ערוצים אנרגטיים                                                                

  הבוראחיבור לתקשורת עם 

 הסודות הטמונים בכתבי הקודש 

 התקדשות                                                                                                        

  זולתובריפוי התנוחות הידיים בריפוי עצמי 

 מרכזים אנרגטיים  

 הילינג "שמע ישראל" לעצמי ולזולת                                                 

 סגירת הילות                       

 ,והיטהרותהתכוונויות  תפילות 
 שמירה והגנות                                                   

 ב'-ת הא'בריאת העולם ע"פ הדיבור ואותיו 

 ניסיון מעשי בהילינג עם מטופלים 

 השתתפות בסדנת ניסים 

                                     
 התפתחות אישית

  

  אהבה פיתוח                                                                  

  כישורים ותובנות 

  העצמת היכולות 

  ריפוי טראומות וחסימות 

   ביטחון עצמי, איזון, שמחת חיים ושלום.קבלת 
  

 

 

 

 

 

 



 

   קבלי לריפוי עצמי ולזולת :–יהודי  לימודי הילינג 'בשנה א' סמסטר  
  

 תיאוריה הספירות: 10 -העולמות לפי הקבלה 

 .מידות הנפש והספירות הספירות ומיקומם בגוף 

 והספירותצדיקי ישראל  -המרכבות                                                                     

 .כח הדיבור והתפילה                                                            

 כלים לשינוי עצמי ולשינוי גורלנו לטובה 

 פתיחת ערוצים אנרגטיים לתלמידים ברמת מתקדמים 

  ויישוםתיאוריה  ובכל זמן: מקום על פני היקוםהילינג מרחוק לכל 
 ,והילינג מרחוק עם מטופלים אמיתיים סדנאות בהילינג במגע 

 ,יעוץ מקצועי מהמורה על הטיפולים, מה עלינו לשנות ? מה לאמץ ? כיתות לימוד 

  היכן הכוחות ועוד בטיפול, היכן לשים דגש  

 סדנאות ניסים מספרהשתתפות ב 

 תמונות של ההילה של  2ן וצלם מקצועי של הילות+ קבלת עם מאבח -סדנת הילות
  התלמיד לפני ואחרי טיפול בהילינג יהודי +מידע כתוב על צבעי ההילה

 )תשלום סמלי נוסף לצלם ההילות(

   

     
 ב'קבלי שנה -תוכנית לימודים לתעודת מטפל מוסמך בהילינג יהודי

 

 
 

 הילינג ספירות בהרחבה  

  

 ע"פ הספירות ריפוי עצמי ולזולת 

 הילינג ספירות במגע ומרחוק 

 הספירות ושמות הוויה 

 תפילות מקודשות והספירות 

   

  

 הילינג למתקדמים

  :ריפוי הא' ב'  ריפוי מקווה ישראל, ריפויי הבעש"ט הקדוש 

 הילינג ע"ב שמות הקודש 

 הילינג תיקון הנפש 

  הקנים 7ריפוי מנורת 

  אנא בכח -הילינג ספירות 

 הילינג מנצ"פך 

 והתיקון הכללי הילינג 

 הגורל משורשו הדינים ושינוי המתקתכלים ל 

 פך מטובהיהוצאת עין הה 

 עבודה מעשית עם מטופלים עם הדרכה צמודה 

 

 



 

  

  

 פורום מטפלים: 
 להפוך למטפלים מקצועיים, עצמאיים ומתפרנסים  ל מנתמערכת תמיכה כוללת למטפלים ע

 

      

 כיצד להגיע למטופלים 

  להתחיל עסק ללא כסףכיצד 

 שיווק עצמי ודרכי פרסום אישיים 

 הכנת כרטיסי ביקור אישיים, פליירים 

 ראיון מטפל מטופל-קבלת המטופל intake- 

 אישיות הגדרת יעדים ומטרות 

 בחירת קהל יעד מתאים לטיפולך, וסוגי בעיות ואוכלוסיה בהם תתמחה                        

 רכישת ביטחון כמטפלו הגדרה עצמית בתור מטפל 

 טווח איך לקבוע את התור הבא ולהמשיך לטיפול ארוך -טיפולים ארוכי טווח   

  ומע"מ,עוסק זעיר , פתיחת תיקים במס הכנסה   עוסק מורשה 

  וחסרונות יתרונות –טיפול בבית מול טיפול בחוץ 

 דרכי טיהור 

 הגנות 

  כמטפליםשאלות ותשובות אישיות הן בנושאי ההילינג והן על עצמנו            

  

 
 הדרכה צמודה –פותחים קליניקה אישית 

 

  מטופלים קבועים, יתן דו"ח טיפולי, ויקבל הדרכה  3-טיפולים ל 10כל תלמיד יתן
 מקצועית בקבוצה

 הערות, תובנות, שיפורים לטיפולים, התפתחות ועצמאות 

 פתיחות לדרגת מטפלים בכירים 

  היכולות, הביטחון העצמי, והאיזוןהמשך התפתחות עצמית מואצת: העמקת 

 מדיטציות יהודיות, דמיון מודרך, תרגילים, תפילות ונשימות 
 

  

 מוסמך בהילינג יהודי "אור החיים" תעודת מטפל
 לבוגרים אפשרות לעבודה כמטפלים מן המניין

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 , בונוסים ואחריותמחיר
 

 קורס שנתי בהילינג יהודי במגע + הילינג מרחוק + הספירות והעולמות 
 
 

 לריפוי במגע ומרחוק הספירות והעולמות 2+  1תעודת בוגר הילינג יהודי דרגה 

 שעות כל שיעור. 4.5

 סטאז עבודה מעשית על מטופלים מבחוץ והדרכות

 נהש' כל סד 10בנות  ,סדנאות ניסים + סדנת נוספת 3

 הילינג שמע ישראל-הצופן בסמסטר ראשון יש תוספת גדולה של שעות בשיעורי

 םסדנת טו בשבט וסדנת פורי

 

 
 ₪ 4,000הנחה  לנרשמים עד סוף החודש

 
 מחיר לאחר ההנחה:

 תשלומים ללא ריבית והצמדה 15 -ב₪  11,955
 כל תשלום 797

 

 

 נוספים:בונוסים 
 
 מוצרים מסדרת הבעל שם טוב 2

 לריפוי מחלות, כאבים דלקות, בעיות עור, חינם
 ש"ח 400בשווי  אקזמות, פסוריאזיס, לאיזון הנפש ושמחת הלב ועוד

 

 הנחה על כל הטיפולים האישיים לאורך כל הקורס לתלמיד ולבני משפחתו! %10
 לטיפול עם מנכ"לית בית אושר, אור חיה דבורה: אבחון וריפוי עפ"י תורת השמות   
 ועל טיפולי הילינג קבלי   

 

  !₪ 0666בסה"כ קיבלת בהנחות ובונוסים : 

 ההנחה והבונוסים תקפים רק עד סוף החודש
 

 
 .שעות אקדמאיות 480תואר מבוקש. סה"כ            

 
עבודה מעשית על מטופלים מבחוץ והדרכות  'סטאז -ת נוספותוסדנא 2סדנאות ניסים +  6

 קבועות
 

 ש' כל סדנה 10סדנאות בנות  8סה"כ 
 
 
 



 

 
 

 לימודים דו שנתיים לתואר מטפל מוסמך
 
 

 
 

  ש"ח 9000הנחה של לנרשמים עד סוף החודש 
 

   

 מחיר לאחר ההנחה
 

 !תשלומים 30-ב  22,910
  כל תשלום 764 

 

 

 בונוסים נוספים
 

 

 החוקים הקוסמיים לקבלת כסף ע"פי הקבלה סמינר אינטרנטי
 

 

 :, לטיפול בכל בעיהחודשים חינם מנוי לטיפולים מרחוק ללא הגבלה  3
 ...גופנית, נפשית, כלכלית, זוגיות, משפטים

 !!!₪  1839באתר רפואות הבעל שם טוב, בשווי 
 ההטבה העיקרית זה השגת מטרותיכם האישיות ושל משפחותיכם +
 

 

 :לריפוי עצמי ולריפוי הזולת הכוללת ₪ 500בשווי  ערכת הילינג שמע ישראל
 
 כל הקורס -עם כל הידע של הילינג שמע ישראל מפורט ספרון  

 
 לתרגול בבית או עם המטופלים טיפוליות מפורטים עם ידע והנחיות דיסקי שמע  
 
 ₪ 500 -שווי ההטבה . הנחיות לריפוי עצמי ולריפוי הזולת תרשימים: 2 

 
אור חיה דבורה: אבחון  ,עם מנכ"לית בית אושר! על כל הטיפולים הנחה  10%

 ועל טיפולי הילינג קבלי  וריפוי עפ"י תורת השמות
 

לריפוי מחלות, כאבים דלקות,  ש"ח 600בשויי , מוצרים מסדרת הבעל שם טוב 3
אקזמות, פסוריאזיס, טיפול בסרטן, גמילה מעישון, הרזיה , בעיות עור, לשינה

 ש"ח 600בשווי  ,לאיזון הנפש והרגעה
 

 

 



 

 

  !₪ 000666בסה"כ קיבלת בהנחות ובונוסים : 

 ההנחה והבונוסים תקפים רק עד סוף החודש
 

 

 

 

   

 
 
 

 לנרשמים אחריות0 החזר כספי
 

 אחריות כפולה לאלו הנכנסים ללימודי שנה וגם ללימודי שנתיים 
 

 ינואר ב 17אם נרשמת והחלטת לעזוב לפני תחילת הלימודים ב
 דמי ההרשמהמלבד תקבל את כספך חזרה 

 
 .על שנה א לאחר תחילת שנת הלימודיםאין החזר               

 
 'והיה ונכנסת לשנה א' ובמהלך השנה או בסופה החלטת שאינך רוצה להמשיך לשנה ב

 'דמי ההרשמה ובקיזוז שנה אמלבד חזרה בתקבל/י את שנה ב' 
 

  

  : בוגרי הקורס יקבלו מאיתנו
  

 מטפל מוסמך/בכיר/ ומורה מאסטר בהילינג יהודי "אור החיים" תעודת
  

 אפשרות לפריצת דרך כמטפלים
  

   טרנטיביותהשתתפות בתערוכות אל
  

 פתיחת קליניקות אישיות
  

 הזדמנות פז להתקדמות כעצמאיים !
  

 השתלבות בסדנאות כמטפלים מן המניין
  

 בסיום שנה ב' למתאימים עבודה כמטפלים בבית אושר
 

 

 

 


