קורס ארומתרפיה למתקדמים
קורס מעמיק המבוסס על כימיה

משך הקורס:

 17מפגשים של  3.5שעות (סמסטר )+

מטרות הקורס:
 1מטרת הקורס
מטרת הקורס היא להרחיב ידע לתלמידים בנושא ארומתרפיה .תעודת מטפל בכיר
בארומתרפיה מטעם אתי ברכה תינתן לאחר תום הלימוד העיוני והמעשי ועמידה בדרישות.

תיאור הקורס
במסגרת הקורס נלמד שמנים נשאים נוספים ,שמנים ארומאטיים נוספים תוך הכרת חומרים
פעילים בשמנים ,מינונים מיוחדים ,הכרה לעומק של השמנים הארומאטיים גוף ונפש ,הכנת
מרקחות ולימוד עקרונות עבודה עם חימר – קוסמטי ורפואי .הידרוסולים ודרכי השימוש
בהם .כמו כן נעמיק בהכרת הפתולוגיות ודרכי הטיפול בהן.
מינונים מורכבים – בהכנת פורמולות.
אופן הלימוד
השיעורים מורכבים בעיקר מהרצאות בזום לנוחיותכם ,ועוד שלושה שיעורים מעשיים ,אצלי
בבית בהוד השרון .השיעורים מלווים במצגות.
דרישות מקדימות :לימודי רפואה מערבית א'( .יכולים להילמד במקביל לקורס או אחריו).
דרישות הקורס:
 .1חובת נוכחות ב 80% -מהשיעורים (עד  4חיסורים)
 .2חובת מעבר של מבחנים עיוניים בציון  60לפחות .
 .3עדכון מחברת א-ב (אלפון)
 .4הגשת עבודת בית –  3דוחות טיפולים עבור שני מטופלים.
מטלות הקורס:
סה"כ  10%מהציון השנתי.
 .1מבחן מבואות
 .2מבחן מסכם סה"כ  40%מהציון השנתי.
סה"כ  10%מהציון השנתי.
 .3הגשת מטלות
הקף הקורס 60 :שעות
משך הקורס 17 :מפגשים ,ימי שלישי ,בין השעות 17:00-20:30

תאריך
1

שמני נשא :מקדמיה ,אובליפיחה ,קלנדולה ,ארניקה ,אבוקדו ,פשתן ,המפ ,זרעי
14.12.2021
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11.01.2022
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במסכה לפנים ,הכנת "בצק חימר" לטיפול בפצעי סוכרת ופצעים מזוהמים
שמנים ארומאטיים נוספים :וטיבר ,יסמין ,נרולי ,בזיליקום ,הל
דרך הכימיה
בחלקו השני של השיעור – שיטת מינון חדשה עם שמנים מסוכנים.

הכנת תרסיסים – מעשי אצלי בבית .לטיהור האויר או כדיאודורנט .בחלקו השני
 01.02.2022של השיעור – הידרוסולים והשימושים בהם.
ניתוח תיאורי מקרה תוך שילוב של כל השמנים החדשים.
08.02.2022
התמקדות בפתולוגיות :מערכת העיכול וכניסה לראיה ההוליסטית
15.02.2022
התמקדות הפתולוגיות מערכת הנשימה וכניסה לראיה ההוליסטית
22.02.2022
התמקדות בפתולוגיות המערכת והשלד והשרירים וכניסה לראיה ההוליסטית
01.03.2022
התמקדות בפתולוגיות מערכת העצבים ,מערכת החיסון וכניסה לראיה
08.03.2022

14

שמני קבוצת העצים :נאולי ,קמפור ,רוונסרה ,שומר ,ערער ,קג'פוט .מצגת

קבוצת השורשים :אנג'ליקה ,ולריאן ,ג'ינג'ר.
25.01.2022

9

סיום שמני נשא +שמנים ארומאטיים :מנדרין ,טנג'רין ,אשוח,

ארומאטיים נוספים :פלפל שחור ,קינמון ,טימין ,נענע וזרעי גזר .היכרות עמוקה
18.01.2022

8

רימונים.

עבודה עם חימר אצלי בבית – מעשי הכרת סוגי החימר .התנסות קוסמטית
04.01.2022

5

נושא

15.03.2022
22.03.2022
29.03.2022
05.04.2022

ההוליסטית
התמקדות בפתולוגיות כבד ,והשתן וכניסה לראיה ההוליסטית
פתולוגיות המערכת ההורמונאלית הריון ולידה
התמקדות בפתולוגיות הלב וכלי הדם וכניסה לראיה ההוליסטית
מבחן מסכם אצלי בבית בהוד השרון

ההשקעה הנדרשת:
המחיר המלא של הקורס₪ 4200 :
מחיר לתקופת ההרשמה המוקדמת ,לנרשמים עד יום שישי ה 30.11.2021. -רק ₪ 3600
שובר הנחה  ₪ 30 -לרכישת הספר "ריח ,רוח ומה שביניהם"
החל מה 01.12.2021 -המחיר עולה ל₪ 3900 -
עד ל07.12.2021 -
מה 08.12.2021 -המחיר יהיה מלא.
ביטול השתתפות עד סיום המפגש הראשון :יינתן החזר יחסי עבור המפגשים שלא נוצלו.
איפה מתקיים הקורס?
הקורס יתקיים בשיעורים חיים ב.ZOOM -
קישור יישלח לאחר ההרשמה בסמוך לשיעור הראשון.

מי אני ,ולמה להקשיב לי?
אתי ברכה –
בעלת קליניקה פעילה בתחום ,מעל  17שנה.
מרצה מובילה לארומתרפיה מאז  ,2004פיתחתי תכניות לימוד והנחיתי בקורסים
לארומתרפיה במכללות מובילות :סמינר הקיבוצים ,האוניברסיטה הפתוחה ,מכללת ברושים
ווינגייט.
כתבתי את ספר הלימוד המקיף לארומתרפיה "ריח ,רוח ומה שביניהם" שנמכר במעל
 1000עותקים .הספר היחיד בעברית הכולל את הכימיה של השמנים ,והמבוסס על מחקרים.
מטפלים מוסמכים מספרים:
"אתי מסבירה נפלא ומאוד מקצועית.
בעיניי היא המובילה בארץ בתחום ,ללא עוררין.
מי שילמד אצלה ירוויח בענק"
ערן אמיר ,מטפל ובעלים של סגלגל
אשמח להתראות
ואשמח לחוות
אתי ☺

