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קורס הכשרת מטפלים באכילה רגשית
עפ"י גישת אכילה ומערכות יחסים
מיטל גבע אוחיון
אופי הקורס:
קורס משולב ,חוויתי ואינטגרטיבי ,רגשי -גופני -מנטלי -התנהגותי -אנרגטי.
הקורס מיועד למטפלים ,מאמנים ,תזונאים ומנחים מאסכולות שונות (העוסקים בבריאות הגוף
והנפש).
רציונל הקורס:
אכילה רגשית נפוצה מאוד בעידן השפע ,ועשויה להביא לא מעט קושי וסבל לחיי מי שמתמודד~ת
עמה .מבחינה מגדרית ,הנושא עשוי להיות מורכב יותר אצל נשים ,בשל יחסי האכלה-אכילה,
דימוי גוף ועוד .דרכי הטיפול הנפוצות היום באכילה רגשית והשמנה הן עדיין דרכים המתמקדות
בשינוי אורח חיים (דיאטה בתחפושת) ,שהצלחותיהן מוגבלות ביותר.
מטרות הקורס:
הבנת הגורמים הרגשיים -אנרגטיים -מנטליים לאכילה רגשית.
רכישת כלים טיפוליים פרקטיים ועוצמתיים ,לאבחון ,טיפול וריפוי פרטני וקבוצתי של האכילה
הרגשית ,ומערכות היחסים שלנו ושל מטופלינו עם הגוף והאוכל ,בדרך המבוססת על שינוי מתוך
קבלה ולא שלילה.
דרכי ההוראה:
מעגלי הקשבה ושיתוף ,תנועה בתדר מרפא ,תקשורת מקרבת ,קונסטלציה משפחתית ,כלים
אנרגטיים לריפוי ושיני תודעתי ,הבעה בכתיבה אינטואיטיבית וצבע ,צפייה בסרטונים ,עבודה עם
קלפים טיפוליים ,התנסויות באכילה קשובה ,דמיון מודרך ,מדיטציות אקטיביות ופאסיביות
ועוד.
מה נדרש ממך כמשתתפ-ת בקורס:
 .1נוכחות במפגשים (.)08%
 .2יישום עינוגי הבית.
 .3מחויבות חיובית מסכמת הכוללת:
התנסות על מטופלת בתשאול +סשן טיפולי באכילה רגשית +הגשת ניתוח וסיכום
המפגש.
זמני הקורס:
בקורס  18מפגשים בני  4שעות כ"א.

נושאי הלימוד:

מפגש

נושא מרכזי

1

מפגש היכרות.
מהו טיפול משולב באכילה
רגשית

2

ריפוי מערכת היחסים עם
הגוף ,כבסיס לשינוי מערכת
היחסים עם האוכל

3

שיפור ושינוי מערכת
היחסים עם הגוף

4

הודיה לגוף כדרך ריפוי.
רעב רגשי ,רעב פיזי ותאבון.

5

הפחד מרזון ותפקיד השומן.
אכילה ומיניות ,הדגשים
באבחון

6

מערכת היחסים עם האוכל.
אכילה ממוסכת ואכילה
מודעת.

תרגולים ,הרצאות וסשנים
היכרות
מהו טיפול משולב באכילה רגשית עפ"י גישת אכילה ומערכות
יחסים?
מהם המשקלים המשפיעים על חיינו?
מיפוי מערכת היחסים שלנו עם הגוף
מסע הגוף
דימוי גוף בנשים ,נשים אמיתיות
לא שומרות בבטן -פיוס וחיבור מחודש לגוף
דימוי גוף והיווצרותו :השפעת המיקרו והמקרוקוסמוס על
דימוי הגוף בתקופתנו
אני צריך ממך -הגוף ממליל את צרכיו
הודייה לגוף
היכרות והתיידדות עם הרעב הפיזי
למה את באמת רעבה?

7

העברה בין דורית של
התנהגויות האכלה ואכילה.
הדרכה קבוצתית

8

האנרגיות שאנו מכניסים
למזון .מערכות אמונה
בנושא אוכל ואכילה.
השליחות כעסק מניב.

9

האוכל כשער לריפוי מעגלי
תוכן אחרים

11

פרידה וסיכום

מודעות לתפקידי השומן עבורך
המיניות כשער לריפוי אכילה ולהיפך
אבחון ותשאול אכילה רגשית
מקורות ומנגנוני האכילה הרגשית
אכילה מודעת בדגש חושי
ארוחות ילדות והשפעתן על האכילה שלנו כיום
הדרכה קבוצתית
משמעות האכילה מתוך קדושה +טקס אכילה בהטמעת
אנרגיות מיטיבות
דיגינג ואמונות שורש מגבילות -הדגמה ותרגול
השליחות שלנו כעסק -כיצד להגדיל את הספירלה שלנו
עבודה עם מזון שיש לנו אישיו איתו
השתקפות נושאים שונים ( ) themesבאכילה ובחיים
סיכום ומשוב אישי וקבוצתי +חלוקת תעודות

**לטובת החיים ומה שהמרחב מבקש באותו רגע ,ועם כל הכבוד לתכנונים -מבטיחה שיהיו
שינויים בסילבוס 

ספרים רלוונטיים:





























אורית יוגב ( )2882רדו ממני .הוצאת כתר.
אושו ( )1221כשהנעל מתאימה .הוצאת גל.
איילין ארון ( )2811אדם רגיש מאוד(מתורגם) .הוצאת פוקוס.
איילת קלטר ( )2881כמה שוקל האושר .הוצאת ידיעות אחרונות.
איילת קלטר ( )2818כולנו אנשים אמיתיים .הוצאת רימונים.
ביירון קייטי( )2884לאהוב את מה שיש (מתורגם) .הוצאת פראג.
בנג'מין הוף ( )1224הטאו של פו (מתורגם) .הוצאת פראג.
ג'יימס פרוצ'סקה ,ג'ון נורקרוס וקרלו דיקלמנטה ( )2882להשתנות לתמיד (מתורגם).
הוצאת כרמל.
ג'ויס מקדוגל ( )1202תיאטרוני הגוף  ,הוצאת דביר.
ג'נין רות' ( )1223אכילה כפייתית כפיצוי לאהבה (מתורגם) .הוצאת אור -עם.
ג'נין רות' ( )1223כיצד להתגבר על אכילה כפייתית (מתורגם) .הוצאת שלגי.
ג'ק קורנפילד ( )2881דרך הלב (מתורגם) .הוצאת מודן.
דון מיגל רואיס ( )2888ארבע ההסכמות (מתורגם) .הוצאת פראג.
דיפאק צ'ופרה ( )2818להמציא מחדש את הגוף ,להחיות את הנשמה ,ליצור את עצמך
מחדש (מתורגם) .הוצאת מודן.
טובי בראונינג ( )2881עוצמת הרכות .הוצאת מודן.
טובי בראונינג ( )2881איך הפכה האישה לגבר .הוצאה עצמית.
כריסטיאן נורת'רופ ( )2888גופה של אישה תבונתה של אישה (מתורגם) .הוצאת אורעם
מאשה מטיס שריד ( )1228המזון כמשל .הוצאת אלפא.
מייקל אייגן ( )2884תחושת מוות נפשי .הוצאת תולעת ספרים.
מירה דנה ומרילין לורנס ( )1222נשים אוכלות את עצמן .הוצאת מודן.
מנטאק צ'יאה ( )2881הטאו להתמרת מתח לחיוניות .הוצאת ענבר.
ניצה ירום ( )2818סיפורי גוף .הוצאת מודן.
פטריק הולפורד וג'רום ברון ( )2880יהיו מזונותיך תרופותיך (מתורגם) .הוצאת פוקוס.
סוזי אורבך ( )1221לא עוד דיאטה -השמנה מהיבט נשי (מתורגם) .הוצאת מודן.
שירלי נס-ברלין ורבקה צדיק פישר ( )2882לנצח את ההרגל .הוצאת מודן.

שלומית סמיש טלאור ( )2882ארוחות ילדות כחוויות מעצבות התפתחות .הוצאת אח.
Ken Dychtwald (1977) "Bodymind" , Penguin Putnam Inc.
Eigen, Michael (1999) Toxic Nourishment, Karnac Books

♥ מאחלת לכולנו חווית למידה ,טיפול וריפוי מהנה ,מחבקת ומצמיחה ♥
מיטל

