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 אכילה רגשית  ב הכשרת מטפליםקורס  

 לה ומערכות יחסיםכיי גישת א"עפ
  מיטל גבע אוחיון

 
 :אופי הקורס

 .יטאנרג -התנהגותי -מנטלי -גופני -רגשי, חוויתי ואינטגרטיבי ,רס משולבקו

העוסקים בבריאות הגוף )מאסכולות שונות  ומנחים תזונאים, מאמנים, הקורס מיועד למטפלים
 (.הנפשו

 :רציונל הקורס

 ת~שמתמודדלחיי מי  וסבל ועשויה להביא לא מעט קושי, בעידן השפע נפוצה מאוד אכילה רגשית

, אכילה-בשל יחסי האכלה, יותר אצל נשיםעשוי להיות מורכב  הנושא, מבחינה מגדרית. עמה

 הן עדיין דרכים המתמקדות אכילה רגשית והשמנהיום  בות ההטיפול הנפוצ כידר .דימוי גוף ועוד

 . מוגבלות ביותר ןשהצלחותיה, (דיאטה בתחפושת) שינוי אורח חייםב

 

 :מטרות הקורס

 . רגשית לאכילה מנטליים -אנרגטיים -הבנת הגורמים הרגשיים

של האכילה  פרטני וקבוצתי וריפוי טיפול ,אבחוןל ,יםועוצמתיפרקטיים  רכישת כלים טיפוליים

המבוססת על שינוי מתוך בדרך , עם הגוף והאוכל שלנו ושל מטופלינו מערכות היחסיםו, הרגשית

 .קבלה ולא שלילה

 

 :דרכי ההוראה

כלים  ,קונסטלציה משפחתית, תקשורת מקרבת ,בתדר מרפא תנועה ,ושיתוף מעגלי הקשבה

עבודה עם , צפייה בסרטונים  ,הבעה בכתיבה אינטואיטיבית וצבע ,תודעתיי אנרגטיים לריפוי ושינ

 מדיטציות אקטיביות ופאסיביות, דמיון מודרך, קשובההתנסויות באכילה  ,טיפולייםקלפים 

 .ועוד

 

 : בקורס ת-משתתפממך כ מה נדרש

 .(08%) נוכחות  במפגשים .1

 .עינוגי הבית יישום .2

 :הכוללת מחויבות חיובית מסכמת .3
 הגשת ניתוח וסיכום+ אכילה רגשיתבסשן טיפולי + תשאולב תנסות על מטופלתה

 .המפגש
 
 

 : זמני הקורס

 .א"שעות כ 4מפגשים בני  18בקורס 



 
 :נושאי הלימוד

 הרצאות וסשנים, תרגולים  נושא מרכזי מפגש
 

 
1 

 .רותמפגש היכ

כילה מהו טיפול משולב בא

 רגשית

 היכרות

גישת אכילה ומערכות י "עפ טיפול משולב באכילה רגשית מהו

 ?יחסים

 ?נוהמשקלים המשפיעים על חיימהם 

 
2 

מערכת היחסים עם  ריפוי

יס לשינוי מערכת כבס ,הגוף

 היחסים עם האוכל

 עם הגוףשלנו מערכת היחסים  פויימ

 מסע הגוף

 תנשים אמיתיו, דימוי גוף בנשים

 
3 

ור ושינוי  מערכת שיפ

 היחסים עם הגוף

 

 פיוס וחיבור מחודש לגוף -בבטן ותלא שומר

השפעת המיקרו והמקרוקוסמוס על : ודימוי גוף והיווצרות

 דימוי הגוף בתקופתנו

 
4 

 . הודיה לגוף כדרך ריפוי

 .רעב פיזי ותאבון, רעב רגשי

 הגוף ממליל את צרכיו -אני צריך ממך

 לגוףהודייה  

 היכרות והתיידדות עם הרעב הפיזי

 ?הת באמת רעבלמה א

 
5 

. תפקיד השומןהפחד מרזון ו

הדגשים , אכילה ומיניות

 באבחון

 מודעות לתפקידי השומן עבורך

 המיניות כשער לריפוי אכילה ולהיפך

 אכילה רגשית ותשאול אבחון

 
6 

 .מערכת היחסים עם האוכל

ואכילה  ממוסכתאכילה 

 .מודעת

 האכילה הרגשית ומנגנוני קורותמ

 חושיאכילה מודעת בדגש 

 
 

7 

העברה בין דורית של 

 .התנהגויות האכלה ואכילה

 הדרכה קבוצתית

 כיום על האכילה שלנו והשפעתן ת ילדותוארוח

 הדרכה קבוצתית

 
 

8 

האנרגיות שאנו מכניסים 

 מערכות אמונה .למזון

 .בנושא אוכל ואכילה

  .השליחות כעסק מניב

טקס אכילה בהטמעת + משמעות האכילה מתוך קדושה

 אנרגיות מיטיבות

 הדגמה ותרגול -דיגינג ואמונות שורש מגבילות

  כיצד להגדיל את הספירלה שלנו -השליחות שלנו כעסק

 
9 

האוכל כשער לריפוי מעגלי 

 תוכן אחרים

 עבודה עם מזון שיש לנו אישיו איתו

 באכילה ובחיים(  themes)ונים השתקפות נושאים ש

 חלוקת תעודות+ סיכום ומשוב אישי וקבוצתי פרידה וסיכום  11

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

  שינויים בסילבוס
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