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 3עמ' 

 

רוזנפלד, בעלת תואר שני בחינוך, ותעודה בתקשורת ציבורית מאוניברסיטת בר אילן רה עופ

 החינוך.מאושרת של משרד מרצה . (א"ת באוניברסיטתתואר ראשון )

 ת.גופני ופסיכותרפיסטיתכפסיכותרפיסטית ממוקדת של אדלר  מטפלת

 ת.קבוצו בהנחיית, דמיון מודרך ומאמנת אישית. מוסמכת NPL-במאסטר 

תקשורת בינאישית, עבודה עם לחץ ושחיקה, אסטרטגיות לבניית ביטחון  :מומחיות תחומי 

 ילדים וחשיבה יצירתית.עצמי ופתרון קונפליקטים, זוגיות ופיתוח אישי, תיווך חינוכי להורים ו

עוסקת בתחום הטיפול האישי הרגשי ברגישה אינטגרטיבית של שיטות טיפול מקצועיות אני 

, עורכת קבוצות פיתוח אופן פרטניא ב"בקליניקה בגאליה ליד רחובות ובתמקבלת משולבות. 

 אישי ומקצועי להורים ומטפלים.

 

 

, היגיע אלי לטיפול לאחר שלא מצא דרך לגרום לאשתו להבין אותו ולהיות 43אבי, בן 

לצרכיו. לשאלתי איך היה רוצה שהזוגיות תשתנה כתוצאה מהטיפול? ומה כדאי  תאמפטי

טרה של הצלחה בזוגיות. ענה לי אבי " אני רוצה שאשתי שישתנה בו כדי להשיג את המ

תעריך אותי יותר, היא תמיד מקטרת, ואומרת לי: אתה לא עושה דברים נכון, לא יודע לשמור 

על הכסף ולא מעריך אותי מספיק". "היא אף פעם לא רואה אותי, את הצרכים שלי, גם אם 

מילה טובה או חיבוק ישר יש לה מה  אגיע הביתה מאוחר מהעבודה, עייף מת. היא לא תציע

 להגיד שלא עשיתי. נמאס לי"

אמרתי לאבי "זה נשמע מתסכל. נשמע שזו מטרה טובה, לשפר את היחסים עם אשתך, 

אנחנו יכולים לעבוד על הבחירות שלך בהתנהגותך במערכת היחסים עם זוגתך ". כדי 

שלו בקשתי שיבקש מאשתו הזווית תראה את הדברים ותוכל להבין את  שזוגתו של אבי

 להצטרף לטיפול.

 

 



 
 

 4עמ' 

 

 

שבוע הבא חזר אבי ואמר בכעס שאשתו לא מאמינה בדיבורים, לא רואה כלל את הבעיה 

ולא מוכנה להגיע. הצעתי לחשוב על יעד טיפולי שאפשר יהיה להציב ויהיה בשליטתו של 

עם שאני נותן כל פאותך?" ענה לי אבי "מה עשית עד היום כדי שהיא תעריך אבי. לשאלתי "

הכספיים בבנקים, אני מזכיר לה את עבודתי  םלה את המשכורת, כי היא מנהלת את הענייני

 הקשה למען המשפחה שלנו".

 . אבי ענה שלא."האם זה מרשים אותה ועזר לה להעריך אותך יותר? " שאלתי 

איזה  "אם ככה, אחת המטרות שלנו בטיפול יכול להיות ללמוד מה אתה יכול לעשות אחרת,

תהליך טיפולי קוגניטיבי התנהגותי, זהו לה שיתכן ותגיב אחרת?  רלאמודברים אתה יכול 

 כאן אבי נראה מהורהר...ובסוף אמר אפשר לנסות.

 קבענו את המטרה כעת והיא:  "ללמוד דרכים אחרות לדבר עם אשתי".

 

סובלת מחרדות חוזרות. העולם נראה לה לא בטוח עיר התייתמה בגיל צ , רווקה,26בת אתי 

ועדיף לא לעמוד מולו, אין היא נפגשת עם אנשים בסיטואציות חברתיות כי אין לה שום כוונה 

שום דבר טוב לא יקרה. היא מקבלת תרופות אנטי דיכאוניות. זה  ובמלאלהגיע לאירועים 

חה יחסית כסייעת בגן ילדים, למרות ש "עם ילדים יותר קל עתה גם פוטרה מעבודה בטו

ונעים לי". והיא נשארה מאד לא מעודדת מחייה, ואין לה כוח אפילו להגדיר לעצמה מהן 

 מטרותיה במפגש.

 שאלות מכוונות רבות נענו ב"לא יודעת" והסכימה לאמור רק שהמצב לא טוב.

חייה כרגע היא נורמאלית, כיון שאכן זה  בחווייתהראיתי לאתי שתגובתה והיעדר הכוח שלה 

למרות נשמע קשה לגדול ללא הורה תומך ומלווה וקל מאד לפתח מחשבה קודרת על החיים. 

לשמור על זאטוטים זו אכן משימה ראויה. , בגן מלחיצה בעבודה אתי תפקדה יפה להכו

לת. העולם שוב כאשר פוטרה מהעבודה גם אם לא בשל כישוריה הרגישה שוב מתוסכ

"כל מה שאני יכולה לאמור לך" אמרתי "שאין בך שום דבר שגורם לי  השתקף כלא יציב.

 לחשוב שהטיפול 

 



 
 

 5עמ' 

 

ם לא יעבוד.. האם תהיי מוכנה לעבוד יחד איתי למשך חודשיים שלושה ולראות איך הדברי

 הנהון. מתקדמים?" אתי הסכימה ב

ך עבדתי עימה בשיטה עוקפת קוגניציה בטיפול מצאתי שאתי מגיבה נהדר לדמיון מודרך וכ

שתעקוף את הפחד והיעדר הכוח ותיצור תמונות שבהן היא יכולה לראות דברים ולהתמודד 

בתוכה את הדמות החזקה שלה, זו שיש לה אמונה בכוחותיה וחרדתה איתם. אתי מצאה 

 ירדה למקום טוב באמצע הסקאלה. מצב שיכול היה לאפשר להרים את הכוחות הנסתרים

 שבה ולהעצים אותם.

מה היה כ"כ קשה לאתי? אתי אשרה בהמשך הטיפול שארך כשנה את אמונת הליבה שלה 

שאנשים נוטשים אותה ואין טעם בכלל ליצור קשרים חדשים שיגמרו בסוף. וכך נהגה בחייה 

בהימנעות ממצבים. רק כאשר הצלחנו לפתוח את הקליפות שעטפה את עצמה כל חייה 

 צה קשר ורואה דרך עבודה עם ילדים שיש לה יכולת לתקשר עם הסביבה.גילינו ילדה שרו

 בסוף השנה אתי נרשמה ללמודים בסמינר של הגיל הרך. 

 

 

וש בנות, היגיעה לטיפול לאחר ששמעה את אחת מההרצאות שאני לאימא לש, 38לימור בת 

ור הרגישה חוסר שקט, כעסים רבים בבית עם הילדים מעבירה בארגון שבו עבדה. לימ

בעיקר ותחושת כישלון בהורות שלה. המשפט שאפיין אותה זה "אין לי כוח יותר". לימור לא 

הצליחה למצוא כוחות ולראות מטרה בחיים אותה תוכל לשנות. " מה הטעם אמרה לי, גם 

במשקל, לא היה לה כוח  לימור הזניחה את המראה שלה ועלתהאם אנסה לשנות, אכשל". 

הדאגה והחרדה לביטחון ילדיה הוציאו לעשות ספורט והחלה לסבול מכאבי גב וברכיים. 

 15,8,3לה להיות אימא חרדתית "אני נודניקית" אמרה לי.הילדים בני  ואותה מדעתה וגרמ

 רבים הרבה והיא לא מצליחה לתקשר איתם, האווירה בבית לא נעימה.

 nlpהחיים של לירון והבנת הקשר שלה עם ילדיה, עבדנו בתחום ה לפני הבנה של סגנון 

 להרגעת החרדות. שילוב טכניקות למזעור חרדה וקבלה עצמית.

 

 



 
 

 6עמ' 

 

 

בשיחה ספרתי ללימור על התפיסה האדלריאנית האומרת שכל אדם מונע בהתנהגותו מתוך 

ת שאיפה אחת, הצורך להשתייך. עלבונות וביקורת הם אבני נגף בתקשורת אפקטיבי

ת תחושת דחייה ותסכול אצל שני הצדדים. חיפשנו את ולהרגשת השתייכות במשפחה ויוצר

 ל.וקודמים להכ, היחסים הדברים הטובים להתעודד בהם כאשר המוטו הוא אהבה ללא תנאי

 בניית מערכת גבולות בשילוב תרגילי התמקדות בפסיכותרפיה גופנית. קבענו תהליך של

 ף בחוויות ולבצע משימות יחד תוך שמירה על כבוד הדדי והצבת גבולות.לימור למדה לשת

לחיות נכון ובריא זה משהו שאפשר ללמוד מתוך בחירה והבנה של המטרות האמיתיות שלנו 

בחיים, אלה שלא מוליכים אותנו שולל ותוקעים אותנו בחיפוש אחר רווחים מיידים, כגון 

ישם ממקום של בחירה מודעת ורצון לחיים טובים תשומת לב וקריאה לעזרה ואל מטרות שני

 יותר.

חודשים בלבד כבר הרגישה הטבה, תוך חודשים  4לימוד היגיעה לטיפול שפופה ולאחר 

ספורים נוספים הכאבים פחתו, היא מצאה ביטחון עצמי, והחלה לצאת למשימות חייה, היא 

 רזתה, עבדה על הקשר עם הילדים ועם הזוגיות והחלה לפרוח.

לימדת אותי לחיות מחדש, למדתי כ"כ הרבה איך אפשר לשנות דברים שיעשו טוב לי "

 לילדים ולזוגיות שלי. אני מרגישה שהצלת לי את חיי" כך אמרה לי בסוף הטיפול. 

 

עוד מתקופת בית הספר. כעת , אחרי צבא, סובל מחרדה חברתית וחרדת כישלון 23בן דוד 

שוקל דוד לימודים באוניברסיטה. ועליו לגשת לראיונות עבודה שיתנו לו עבודה ותמיכה 

 כלכלית. דוד גר עדין עם הוריו ויחסיו עימם תלותי.

על תחושותיו סיפר: "אני סובל כבר הרבה זמן. היו לי הרבה מטפלים, אבל החיים שלי לא 

 ול כ"כ חסר משמעות". השתפרו. אני פשוט מרגיש שהכ

"אז יעד חשוב יהיה לעזור לך למצוא משמעות?" אמרתי. דוד נאנח ואמר שהוא לא מאמין 

 שזה יקרה.

בטיפול כיוונתי לחשיבה חיובית: "אני רוצה לשאול אותך" אמרתי "אתה יכול לדמיין מצב שבו 

  –מטרה תתעורר בבוקר ותחשוב על היום החדש, ואוטומטית תהיה לך תחושה שיש לך 



 
 

 7עמ' 

 

 

שאתה עומד לעשות דברים חשובים? תחשוב מה נותן לאנשים אחרים תחושה של מטרה? 

דוד דיבר על עבודות שאנשים רואים כמשמעותיות בחיים, הישגים לימודיים, כשיש חברה... 

 אבל בשביל מה כל זה טוב? המשיך דוד אתה אוכל, ישן, ובסוף אתה מת."

ת שלמרות ששאלות אלה חשובות וחיוניות, אני חושבת ציינתי בפני דוד עובדות פסיכולוגיו

שהטיפול יכול לעזור לו לקבל כמה תשובות. בשביל רוב האנשים זהו מצב בלתי אפשרי 

לענות על השאלות האלה כשהם במצב רוח דכאוני. חשוב מאד ללמוד לשנות חשיבה 

 דיכאוני.ופן דיכאונית. להפיק יותר סיפוק מכל יום וללמוד מה לעשות כשאתה חושב בא

בטיפול הבנו את האסטרטגיה האישית של דוד ואיך אשר לשנות אותה. בתחילה בדמיון תוך 

.רגיש טוב עם חייועות לסגנון חייו ולהרחבת התנאי שבו יכדי פיתוח מוד  

העיסוק של דוד בשאלות קיומיות היא אסטרטגיה להימנעות מעשיית צעדים קדימה 

נו יחד תוכנית בהמשך קבענו שני יעדים קטנים ולא מאיימים באופן יחסי בחיים.בטיפול בני

 לביצוע.ויצרנו הצלחות.

אמונתו של דוד שהוא חסר כישורים, נחות ולא מוצלח והנחתו שאם ינסה לשפר את חייו 

יכשל. לכן השתמש דוד באסטרטגיה של התמקדות מופרזת בשאלות קיומיות כדי להימנע 

 יום יום שעל הפרק.מהתמודדות עם בעיות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 8עמ' 

 

 

ייתה לי תחושה פנימית מדהימה! האז בתור התחלה שיצאתי ממך  "
הרגשתי כמו בנאדם שנטען מחדש או שניקו אותו לא יודעת אפילו איך 

את  !ז תודה תודה תודהא !להסביר את התחושה,אבל היא הייתה נפלאה
 " לדעתי סוג של קוסמת

 

פגש היווה שלב נוסף ברכישת מיומנויות חדשות ובהסתכלות מענינת כל מ "
 .על דרך החשיבה שלי

עימתת אותי עם דפוסי התנהגות שאימצתי במשך שנים ואשר חסמו ועיכבו 
 .אותי בחיי

אשר שינו אותי וסייעו לי בחיי .בטיפול גיליתי חלופות נכונות וטובות יותר
 " .האישיים עם בן זוגי וביני ובין עצמי

 

לאימון הגעתי עם מעט פקפוק בשיטה, אך שמרתי על ראש פתוח וכמובן  "
 .רצון לשנות ולהשתפר

מאימון לאימון פשוט נסחפתי והוקסמתי וגיליתי שקיימת דרך חדשה ושונה 
הכלים שרכשתי נשארו מגוונים.  שיכולה לעזור לי לפתור בעיות.ע"י כלים

 איתי ועוזרים לי ביום יום
 " .ומעלים לי זיכרון של חוויה נעימה עם מנחה מדהימה ונעימה



 
 

 9עמ' 

 

 

חמישה -כאישי אצל עופרה במשך  ןאימומפגשים של עברתי  2006בשנת  "
בכל חלק וחלק מהאימון רכשתי "כלים" שעזרו לי לשנות הרגלים  חודשים.

 .הגותישנים ודפוסי התנ

 מעלות בדרך החשיבה וקבלת דברים. 180בסיום התהליך הרגשתי שינוי של 

לאימון הגעתי עם מעט פקפוק בשיטה, אך שמרתי על ראש פתוח וכמובן 
 .רצון לשנות ולהשתפר

מאימון לאימון פשוט נסחפתי והוקסמתי וגיליתי שקיימת דרך חדשה ושונה 
ון:שימוש בדימויים, יצירת ע"י כלים כג .שיכולה לעזור לי לפתור בעיות
 .בשטח יטויו את כישורי יכולתי קיבלו הכרה ועוגנים של חוזק אשר הבליט

את האימון סיימתי לפני למעלה משנה אך הכלים שרכשתי נשארו איתי 
ועוזרים לי ביום יוםומעלים לי זיכרון של חוויה נעימה עם מנחה מדהימה 

  ונעימה.

 " .,סטודנטית ,מרכז הארץ יעל
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 היי עופרה,

השבוע אנחנו נפגשים למפגש מספר חמישים ובשיא הכנות, אני מרגיש 
 ך הרבה.מאוד בזכות הדרכתך ועזרת שעשיתי דרך ארוכה

למדתי לקבל דברים גם אם לא פועלים לפי הדרך שבה רציתי לראות 
אותם. למדתי להתמודד בדרך נינוחה יותר עם מצבים שבהם בעבר 

די  עזרת לי מאוד בפיתוח וטיפוח עמוד השדרה שהיהותסכול. נמלאתי כעס
 .מוזנח אצלי בשנים האחרונות..

 שוב, תודה על הכל!   על כל הדרך והתהליך אני מלא תודה והערכה.

 עופרה
 ממש תודה על הכל

 .  שינית את חיי

 ריגשת אותי עד דמעות

 קשה לי לתאר את כל מה שעובר אצלי בלב,

 נתת לי הרגשה שתמיד יש מישהו שאוהב

 את היית בשבילי גלגל הצלה 
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 עופרה

לי תחושה פנימית מדהימה! הרגשתי  ההייתאז בתור התחלה שיצאתי ממך 
כמו בנאדם שנטען מחדש או שניקו אותו לא יודעת אפילו איך להסביר את 

 נפלאה! אז תודה תודה תודה ההייתחושה,אבל היא הת

 לעצמי עשיתי  ואכן עבדתי במשך כמה ימים על עצמי עם מה שלימדת אותי
והאמת שמאז ביקורי אצלך אני אדם רגיל שלא סובל  שכאלו מדיטציה סוגי
ודמעות בבוקר. שבהתחלה זה היה לי מוזר אבל גם  ועקצוציםשים ומעיט

 ההרגשה הזו היא טובה .

יותר מהטיול והצימר שהייתי בצפון שבוע לאחר  ליהנותזה גם איפשר לי 
 הביקור אצלך.

את לדעתי סוג של  ,אלרגיות בלי כרגיל  מתפקדת  אז נכון לעכשיו אני
של מע' החיסון יחסית בסדר אני מאמינה שגם על כך  ןהענייקוסמת . גם 

 עליי להודות לך

 תודה ושוב תודה אין כמוך! אז שוב תודה

 ענת אוהבת מאוד
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 (יש ללחוץ על התמונה) , כיצד הדמיון יכול לשפיע...המחיש לךלך להבא הוהקישור 

 

 

NL P  בריאות: ו  

בהיתר משרד הבריאות של דנמרק,  1994עד מאי  1993ן שנה שנערך ממאי במחקר ב

נבדקה השפעת הנלפ על התופעות הפיזיולוגיות של האסטמה. התוצאות המחישו היטב 

שעות של עבודת  13-את האפקטיביות של הנלפ בתחום הטיפול הרפואי בגוף.  לאחר כ

)כמה שנות נזק רופאו תוך  מ"ל 200-נלפ, הנבדקים הגדילו את קיבולת הריאות שלהם ב

וכן הפרעות השינה שלהם פסקו שנת מחקר אחת(, הפסיקו לחלוטין להשתמש במשאפים,  

 . לחלוטין. מחקרים אחרים הראו תוצאות דומות עם הפרעות כמו לחץ דם גבוה

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eowFLJMiW78
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 : קצר מועדטיפול 

. מטיתרופא בשם דיוויד מאס חקר את הטיפול קצר המועד בפוביות ותסמונת פוסט טראו

)מטוס פאן אם  בפיצוץ המטוס בלוקרבישהיו מעורבים  שוטרים 70עם  עבד הוא 1991-ב

 ה, לאחר שהתפוצץ כתוצא1988בדצמבר שהתרסק על הכפר הסקוטי לוקרבי  747מסוג 

הוא מתושבי לוקרבי(.  11נוסעי המטוס נהרגו, ברובם אמריקנים ועוד  259ממטען חבלני. 

 British Journal of Counseling) עוץ פסיכולוגיהעת הבריטי ליי דיווח בכתב

Psychology ) פגישות. 3שהטיפול הצליח בכל אחד מהמקרים,  תוך מקסימום  

 25זילנד מנחי נלפ ד"ר יצ'רד בולסטאד ומרגוט המבלט הנחו קבוצה של -בניו 1998-ב

יה וקוסובו. פסיכיאטרים בסרייבו ולימדו אותם להשתמש בטכניקה עם ניצולי המלחמה בבוסנ

 הם דיווחו על הצלחה מיידית בשימוש בתהליך לאחר שני ימי הנחייה בלבד. 

 

 : מכירות

)נבחרו לשם כך  אנשי מכירות מצטיינים קרבבאוניברסיטת אוֶרגון ב 1981-מחקר שנערך ב

עשרת אנשי המכירות הטובים ביותר מכל חברה(, והשיטות שלהם הושוו עם קבוצה של אנשי 

אנשי המכירות המצליחים הייתה מבוססת על ים. במחקר התגלה שהצלחת מכירות ממוצע

. זקוט דגרמו, עורך כתב העת "הצלחה" השימוש המדויק באותן תבניות השפה שזוהו בנלפ

(Success Magazine ."אמר על הנלפ: "מימי לא ראיתי טכנולוגיה יותר רבת עוצמה ) 

 

 : ספורט

חב בנלפ. איאן ווסנאם, שחקן הגולף שהגיע אתלטים וספורטאי צמרת עושים שימוש נר

( אמר US Masters winnerואלוף ארה"ב ) 1991להיות מספר אחד בעולם בשנת 

 בפשטות: "הנלפ סייע למשחק שלי. הוא יעזור גם לך". 

זילנד סטיב -)שילוב של שחייה, רכיבה על אופניים וריצה( המצטיין מניו הטריאתלוןספורטאי 

ב המון תודות לעבודת הנלפ שעשינו לפני המרוץ מחוף לחוף. זה שינה גרני אמר: "אני חיי

מעלות לגישה נחושה ונחרצת. יום המרוץ היה מהנה במידה  180-את החשיבה שלי ב

 מדהימה. הכול היה פשוט קליל". 

 

 : עצמיפיתוח 

( פרסם מחקר Psychological Reportsכתב העת "דיווחים פסיכולוגים" ) 1992-וב 1990-ב
שתתפים הגבירו את התחושה שהם מההשפעות של הנחיית נלפ. המחקר הראה שה על

 החרדה והעלו רמת ביצועים. בשליטה על חייהם, הפחיתו את רמות
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 : מודרךדמיון 

ספורטאים מצטיינים עושים שימוש יומיומי בהדמיה כדי לשפר את הביצועים שלהם, לעתים 

, יכול ליצור תמונה מנטאלית של השטח, מבלי שיהיו מודעים לכך. שחקן גולף, לדוגמה

ולדמיין בדיוק את המקום אליו יוביל את הכדור בכל חבטה. מנהיגים מצליחים משתמשים 

הרבה בהדמיה, שכן הם יכולים לדמות את האפשרויות ואת הפוטנציאל. הם יתכננו באופן 

ה ייעשה ללא פגם, מדויק במוחם כל פרט לפני הביצוע. כאשר יגיעו לידי הביצוע, בדרך כלל ז

שכן הם פתרו את כל הבעיות האפשריות בשלב ההדמיה. אפשר להיעזר בזה בכל תחום 

בחיים. לפני הופעה, פרזנטציה עסקית, עימות קשה. הנה כמה דוגמאות מתחומים שונים 

 שעליהן דווח בכתבי העת המקצועיים.  

 

 :ועסקיםספורט 

 בריאות:

ה שהאזינו לקלטת אצל אל על מנותחי לב,שנערך  של קליבלנדשל קרן המרפאות  במחקר

. מטופלים של דמיון מודרך הייתה הפחתה משמעותית בכאב, ברמת המתח והחרדה

 אפילו עזבו את בית החולים יומיים מוקדם יותר מאשר המטופלים שלא האזינו לקלטות. 

(Tusek, Cwynar, Cosgrove: The Journal of Cardiovascular Management. 

March/April 1999.) 

 

קס מהמרכז לכאבי ראש בגרינסבורו דיווח על ההשפעות החיוביות שיש לדמיון ד"ר מני

. המחקר נערך תחת חסות קרן המרפאות של מודרך על חומרת כאבי ראש ואיכות החיים

 קליבלנד. 

Mannix L, Tusek D., Solomon G.: Effect of Guided Imagery on Quality of Life 

for Patients with Chronic Tension-Type Headache. Headache: The Journal of 

Head and Face Pain. May 1999, Vol. 39, No. 5.  

 

נערך מחקר שהוכיח ששיטות פשוטות ולא חודרניות, כמו דמיון מודרך, המעניקות  1999-ב

למטופלים הזדמנות ל"מילוט נפשי" זמני לפני, במהלך ואחרי פרוצדורות קרדיולוגיות כגון 

 ר, אנגיופלסטיקה )הרחבת עורקים( וניתוח. צנתו

Tusek, D.: Cath-Lab Digest: May 1999, Vol 7, Number 5 

חוקרים באוניברסיטת אוהיו בקולומבוס באוהיו מצאו שחולי סרטן שנעזרו בדמיון מודרך 
בזמן שקיבלו טיפול כימותרפי היו יותר רגועים, יותר מוכנים, וקיבלו את הטיפול באופן 

. י יותר מאשר אלה שלא השתמשו בטכניקהחיוב  
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במחקר שנערך  –דמיון מודרך יכול לסייע גם בשינוי המחזור החודשי ובהקלה בסימפטומים 
-( בבוסטון מצאו שMassachusetts General Hospitalבבית החולים הכללי מסצ'וסטס )

, האריכו , שהשתמשו בהדמיה למשך שלושה חודשים40עד  21נשים בגילאי  15מתוך  12
את התקופה שבין המחזורים בארבעה ימים בממוצע, והפחיתו למחצה את רמת המתח שחוו 

 לפני המחזור. הן דיווחו גם על מידה פחותה של תנודות מצבי רוח. 

עד  56גברים ונשים בגילאי  19-באוניברסיטה של דרום פלורידה בטמפה, חוקרים ביקשו מ
לדרג את רמת החרדה, הדיכאון, העייפות וחוסר , שסבלו מברונכיט כרונית ונפחת, 75

הנוחות שלהם לפני שהתחילו להיעזר בהדמיה ולאחר מכן. החוקרים הגיעו למסקנה 
 שההדמיה שיפרה באופן משמעותי את איכות החיים הכללית של אותם אנשים.

( הראה שמצבם של חולים הסובלים מדיכאון חמור Yaleמחקר באוניברסיטת ייל )
תרומה  – ר דמיינו סצנות שבהן הם קיבלו תשבחות מאנשים שהם העריצוהשתפר כאש

 רצינית להערכה העצמית שלהם. 

נשים בחן את השפעות ההדמיה וההרפיה על ייצור החלב  55מחקר מבוקר על קבוצה של 
של אמהות של יילודים שנמצאו במחלקה לטיפול נמרץ.  הן קיבלו קלטת הרפיה באורך 

דמיון מודרך על סביבה נעימה, חלב שזורם בחופשיות בחזה, ועור  עשרים דקות ולאחריה
 .כפולה של חלב האמהות האלה ייצרו יותר מכמותהתינוק החמים מול עורן. 
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 פגישות פרונטאליות אצלי בקליניקה 

 ( 60משך על פגישה שעה מלאה )דקות 

 מומלץ פעם בשבוע בשלב ראשון ולשמור על רצף 

 ם לרכוש סדרה ולהוזיל מחיר ניתן ג 

 

  ,גישה אינטגראלית שילוב של תחומי טיפול מגוונים המשלימים אחד את השני

, דמיון מודרך NLPפסיכותרפיה של אדלר עם פסיכותרפיה גופנית טיפול רגשי ב 

 .ואימון   

 נפש כשלם אחד-גישה הוליסטית המשלבת ראית גוף. 

 מכות )תואר שני, ולימודי פסיכותרפיה ( ידע מקצועי ואקדמי רב עם הס. 

 קישור להמלצות וקבלות על הטיפול. 

 התאמה אישית של הידע הטיפולי המגוון לאפיון אישי שלך. 

  ד" כמקובל 50ד" ולא  60שעה טיפולית מלאה של. 

 זמינות וגמישות בגובה עיניים. 

 במחיר הכרות.  מוזמנים לטיפול ניסיון ללא התחיבות את ואתה 
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 ואתה מוזמנים לטיפול ניסיון ללא התחייבות במחיר הכרות,ת א

  ל"בכל אחד מהדרכים הנמה שנשאר הוא ליצור קשר כל 

 

 :טלפונים

  08-9319358 :מילתמשרד 

 054-6555841  :עופרהנייד 

 office@milat.co.il  :מיילכתובת 

 www.milat.co.il :אינטרנטתר א

 

 

 

 

 

 

 

 


