קורס  – Q-Beatsרמה 1
רשימת נושאים
הפיסיקה של השדה האנושי ויצירת המציאות:
 )1המנגנון המקשר בין גוף לנפש
 )2תפקידה של התודעה ביצירת מציאות
 )3מהי המציאות?
• חילופי האנרגיה והחומר היוצרים את המציאות
• מבנה השדה האנרגטי האנושי
• מבנה הרבדים של השדה
• יצירת האדם דרך זרימת האנרגיה בשדה
• ההכרה כיוצרת מציאות :היבטים טכניים של יצירת מציאות
 )4פתולוגיות ביצירת המציאות:
• קריסת רבדים :התחלפות רבדים ,התמעטות והתנפחות רבדים ,יצירת חורים שחורים
ופתולוגיות של גוף ונפש
• סיבות לקריסת רבדים :דחייה ,משיכת אנרגיה ,טראומות יומיומיות
 )5המבנה הפיסיקלי של השדה:
• משולשי התדר המופלאים :יחידת השדה הבסיסית
• מבנה המשולשים :שלושת מרכיבי המשולש  -הרצון ,ההופכי וההדדי
• מאפייני שלושת מרכיבי המשולש
• יחסים מספריים וכמותיים בין מרכיבי המשולש ופתולוגיות נלוות
• השלכות היחסים על מצב התודעה :השפעה על רמת התודעה ,בריאות נפשית ,בריאות גופנית,
בריאות חברתית והשפעות אקולוגיות
 )6הרקמה האנושית:
• מבנה בסיסי של הרקמה האנושית
• השפעות בינאישיות :צרכים ורצונות ,משיכות וגניבות אנרגיה ,מניפולציות תודעתיות,
מניפולציות רגשיות ,העצמה הדדית ,יחסי קבלה בלבד ,יחסי קבלה לשם נתינה ,תלות הדדית
• כוונות טובות ורעות בתקשורת בין משולשים והשפעותיהן על בריאות וחולי אישיים
וסביבתיים
• השפעות תקשורת ההמונים על תודעה אישית ,בריאות וחולי
• השלכות אישיות ,חברתיות ואקולוגיות של תודעת חוסר וגניבת אנרגיה
• דרכי התחברות והשפעה על תודעה אחרת )1 :תשומת לב מלאה  )2שימוש בטכניקה של
סחיפה ()Entrainment
• רעיון הרפואה הגלובלית
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יישום:
•
•

מהי סחיפה (?)Entrainment
השפעה על השדה באמצעות סחיפה

 )7שימוש בטכניקת  Q-Beatsליצירת סחיפה:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מאסה ואנרגיה במשולש התדר
פעימות בינאורליות ופעימות מונאורליות
ארבעת מרכיבי Q-Beats
סחיפה באמצעות טכניקת Q-Beats
שימוש במחשב ליצירה של פורמולות Q-Beats
אבחון לקביעת מבנה פורמולות Q-Beats
אבחון של סביבת המטופל/ת
טיפול  Q-Beatsבשילוב הסביבה
תרגול :שימוש בקבצי אקסל ,יצירת נוסחאות ,תרגול אבחון
השפעות אפשריות של הטיפול על הגוף והנפש.
ניהול טיפול ב Q-Beats
יישום לתחומי טיפול שונים

 )8הרחבת היריעה:
• השפעת הטיפול על היכולת למימוש עצמי
• שילוב של טכניקת  Q-Beatsבטיפולים אחרים

אתיקה טיפולית
•
•
•
•
•
•
•
•

אחריות אישית ואחריות סביבתית
השפעת הכוונות על הצלחת הטיפול
שימוש מתוך כוונה טובה
שימוש בכוונה רעה
עיקרון הבומרנג הקארמתי
הרשות להשפעה על אחר
קצב ההשפעה על האחר :נוקשות ועביות של תודעה
מודעות עצמית וחשיבותה בטיפול באחרים באמצעות התודעה

 )9עקרון ההשפעה ההדדית בריפוי:
• ריפוי עצמי על ידי אחריות לריפוי של אחרים
• ריפוי על ידי אחרים

נושאי הקורס נתונים לשינוי בהתאם לשיקול דעתו של המרצה
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(הביבליוגרפיה אינה מהווה חלק חובה של הקורס)

אבי חברוני ()M.S.W
Hevroni.avi@gmail.com
052-3808996

