
להבנה  ערוץ  באינטלקט  רואות  המערביות  הגישות  של  שמרביתן  בשעה 
רציונאלית בשאלות מהות, תפישת המטאיזם דוגלת בחקר התודעה ובריפוי 
באופן  לפענח  חיינו,  את  לנהל  לומדים  אנחנו  זו  תפישה  באמצעות  עצמי. 
עצמאי את הדפוסים המוטבעים בנו המלווים אותנו לאורך שנים. לתפישת 
המטופל הוא המטפל הטוב ביותר עבור עצמו וביכולתו ליצור  המטאיזם, 

לעצמו חיים שהם גן עדן, הלכה ומעשה. 

המטפלים  ילמדו  במהלכו  מקצועי,  הכשרה  תהליך  הינו  מטפלים  מסלול 
במסלול ההכשרה  ויתנסו בעצמם בפרוטוקולים טיפוליים עפ"י התפישה. 
לפתח  במטרה  התודעה,  מיומנויות  של  מואץ  פיתוח  המטפלים  יעברו 
בפרוטוקולים העתידניים  ולאפשר שימוש  גמא,  בגלי  לשימוש  הגישה  את 
המיושמים כדרך קבע בטיפול בשיטה. סגל המורים המקצועי של הלימודים 
בגלי  רזי השיטה, לרבות:  פרוטוקולים טיפוליים  יעביר בשיטתיות את כל 
חקירה  דרכי  וכמובן  המטאיזם,  בראי  ואנטומיה  פסיכולוגיה  לימודי  גמא, 

כאבן דרך משמעותית בשיטה.

פרקטית  להתנסות  המטפלים  יוצאים  ההכשרה  לימודי  של  בעיצומם 
במסגרת הפרקטיקום ותחת סופרוויזן צמוד של סגל המרחב.

בסיום הקורס מוגשת עבודת סיום ומבחן מסכם בטרם ההסמכה הפורמלית.

ככל שמכירים בכוחה של התודעה וכוח הריפוי הקוואנטי הגלום בה, ניתן 
בתפישת  מטפלים  השונים.   המוח  גלי  עם  ועבודה  דיוק  לעוצמות  להגיע 
המטאיזם מביאים את עצמם למיומנות מדויקת של עבודה עם גלי גמא,  גלי 

מוח מהירים במיוחד, בהם המוח נמצא במצב פעילות מוגברת. 

בשיתוף



סילבוס מסלול מטפלים

פתיחה והיכרות: עקרונות הטיפול המטאיסטי וייחודיות הכלים. כיצד נראה מהלך הטיפול 
בתפישת המטאיזם  

על גלי המוח השונים ויחודיותם של גלי גמא. גירוי המוח לייצור דמתא )DMT( מתוך בלוטת 
האיצטרובל, כהכנה לעבודה עם גלי גמא והשימוש בפרוטוקולים המתקדמים

פרוטוקול גלי גמא : הפעלת גלי גמא בטיפול, תפיסה והקרנת הגלים והשפעתם על המטופל, 
פקודות לחיזוק המערכת החיסונית

תקשורת בחדר הטיפולים - סריקה באמצעות גלי גמא, ושאלת שאלות חקירה מתוך הגישה הסוקרטית

תרגול פרוטוקול ממברנות ושילובו בעבודת גוף

פרוטוקול ממברנות: יצירת מרכז וגבולות תקינים בתאי הגוף ובמטופל - כתא בפני עצמו

יסודות הטיפול המטאיסטי - חלק א - החקירה המטאיסטית במפגש הטיפולי ויסודותיה

יסודות הטיפול המטאיסטי - חלק ב - התנגדויות בתהליך החקירה והתמודדות

פרוטוקול קידוד גנטי : שעתוק רצפים גנטיים ואיכויות חדשות מתוך גרעין הפוטנציאל הגבוה

שימוש בפרוטוקול קידוד גנטי במהלך טיפול ותרגול סימולטיבי

פרקטיקה עצם וצרכים שונים לשימוש בפרוטוקול, לרבות עבודה על שפע כלכלי

מיפוי הגוף:  איברי הגוף וייצוגם בתודעה

שינוי חוזה תודעה: עריכת שינויים ועדכונים בחוזים תודעתיים

פרוטוקול הולכה עצבית: ניתוק סינפסות לצורך עצירת תגובות שרשרת, ויצירת סינפסות 
חלופיות )"מתגים"(

פרקטיקה הולכה עצבית, מקרים שונים בהם נשתמש בפרוטוקול במהלך טיפול, לרבות מקרים 
של גמילה, וניתוק "סינפסות" שאינן מיטביות

פרוטוקול עצם : מאפשר יצירת איזון בתהליכי הרס ובניה בגוף, חיוני להעצמת השלד, 
העצמיות, ותיקון חורים בכלי הפיזי של המטופל

חקירת התבניות התודעתיות המרכיבות את אישיות המטופל, ואבחנה בין תבניות בריאות 
המביאות תועלת לבין פתולוגיות והרסניות

פרוטוקול צריבה: המאפשר לשנות מהשורש את התבניות התודעתיות ההרסניות, הפתולוגיה 
החולה של המטופל ובניית תבנית חדשה, בונה ומיטבית

פרוטוקול זכרון מודע: שינוי זכרונות עבר מובלעים )מודחקים(, תוך שינוי ה"סיפור ההסטורי" 
של המטופל

פרוטוקול ריפוי עוברי: שינוי הזכרונות מזמן העוברות או הלידה, גם של האם מתקופת ההריון 
וגם של העובר

פרוטוקול איזון גלי מוח: פרוטוקול לאיזון לופים במוח, OCD והפרעות קשב קלות + הנחיות 
והכנה ליציאה לפרטיקום
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סופרוויז'ן: הצגות מקרה, שאלות מחדר הטיפולים וסימולציות

סופרוויז'ן: הצגות מקרה, שאלות מחדר הטיפולים וסימולציות

יסודות בפסיכופתולוגיה : מיהו המטופל שאינו מתאים להיות מטופל בתפישתנו, 
מנגנוני ההגנה של המטופל

סופרוויז'ן: הצגות מקרה, שאלות מחדר הטיפולים וסימולציות

טקס סיום וחלוקת תעודות מטפלים מוסמכים בתפישה

פרוטוקול אינטגרציה + פרוטוקול גאבא: נקודות האינטגרציה במוח, וטיפול בפחדים וחרדות

כיצד מטמיעים למטופל את שפת הטיפול המטאיסטית. הדגמות טיפוליות וסימולציות למהלך טיפול

הורות מודעת - עבודה עם ילדים בתפישת המטאיזם, תפקיד ההורה וכיצד בפועל מתרחש הריפוי

סופרוויז'ן: הצגות מקרה, שאלות מחדר הטיפולים וסימולציות
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אנטומיה בראי המטאיזם

שיווק מתוך שליחות

קורס אינטרנטי

קורס אינטרנטי

עצם, העצבים, 
המוח

העור 
והממברנות

סקירת המערכות 
הגופניות השונות 

ופענוחן בראי 
המטאיזם

המערכת החיסונית 
והמערכת 
ההורמונלית

תפישת המטאיזם - מובילים את טיפולי העתיד - הצטרפו אלינו!                    

על בידול 
ומיתוג

 שיווק
בשוק רווי

 שיווק
מתוך שליחות

אמנות ה- 
Story telling

♁

♁

*המערכת שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תוכנית הלימודים וסגל המורים עפ"י ראות עיניה המקצועיות. טל"ח




