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 הילינג-וורטקסלימודי 

 

 ?הילינג-וורטקסמהו 

הוא שיטת טיפול וריפוי אנרגטי המשתמש באנרגית אור אלוהי טהור בעוצמות  הילינג-וורטקס

 .הרגשית והרוחנית של המטופל, הטיפול מתרחש ברמה הפיזית .גבוהות ביותר

 

( ורטקסו) שם השיטה נובע מכך שאנרגיה זו היא בעלת מבנה מיוחד בצורת מערבולת

החודר במהירות ובתנועה סיבובית לאותם מקומות בתוך המערכת של המטופל הזקוקים 

 .שינוי וריפוי, לעזרה

היות ומסיבות שונות , שנה בצורה רדומה 0888-הוא שיטת ריפוי עתיקה הקיימת מזה כ הילינג-וורטקס

ת החלה התעוררות רוחנית השנים האחרונו 28ב. אוכלוסיית העולם לא הייתה מוכנה רוחנית לקבל אותה

 .הילינג-קסטלגלות מחדש ובהמשך ללמד וור 1991-ופתיחות באוכלוסיה וזה איפשר לריק ווינמן ב

הפרעות , מחלות כרוניות, דלקות במערכת שונות בגוף, עוזר במצבים פיזיים כגון כאבים הילינג-וורטקס

 .ועוד, קשיי קליטה להריון, נוירולוגיות ואחרות

 

, להעלות למודעות ולשחרר צורות חשיבה מקובעות ודפוסי התנהגות התקועים אותנו בחייםעוזר  הילינג-וורטקס

פרידה או , דיכאון, פחד מאיבוד שליטה, פחדים וחרדות: כמו, מצבים רגשיים המפרים לנו בתפקוד היומיומי

, עות קשב וריכוזהפר,התמודדות עם מצבי לחץ ואחרים, חוסר שביעות רצון מהחיים,כעס,אובדן אדם אהוב

 (.ספר עד מבוגרים בעבודה-מילדי בית)התמודדות חברתית במסגרות שונות ובגילאים שונים 

     

 ?למי מיועדים הלימודים

שרוצה  לכל מי, מיועדים למטפלים בשיטות אחרות של רפואה משלימה או קונבנציונלית הילינג-וורטקסלימודי 

 .ין להעמיק את יכולתו הרוחניתימי ולמי שמעונלהעמיק את יכולת הריפוי העצ

 

 ?הילינג-וורטקססים של רמה לומדים בקו

בכל . במהלך הקורס התלמיד יושב במדיטציה והמורה מתעל אנרגיה לתוך המערכת האנרגטית של התלמיד

ל קורס התלמיד מעמיק בהדרגה לקבל תדרים של עוצמות אנרגיה שונות ובכך מעמיק את יכולתו בשימוש ש

ים לפי רצף מסוים כדי להיטיב עם המערכת האנרגטית של התלמיד מבלי יהקורסים בנו. אותם אנרגיות ריפוי

 .ליצור מתח אצלו ולעזור לו להעמיק בתהליך ההתפתחות הרוחנית

דרכי טיפול וגישות , הגופים האנרגטיים שלנו, הילינג לומדים על המערכת האנרגטית האנושית-בקורסי וורטקס

 .שימוש בסוגים השונים של האנרגיה ובסוף יש כמובן תרגול עצמי וקבוצתי, שונותריפוי 

 .ל"ניתן ללמוד חמישה קורסים ראשונים בארץ וההמשך בחו

 

 
  - ויש לכם בעיות שונות בחייכם" תקועים"גם אתם מרגישים אם 

 !אפשר למצוא פתרונות - לסבולאין צורך להמשיך 

 

 - הילינג-ם בוורטקסגולי מתאים וא טיפולובעזרת , אליי בהקדם פנו

 !לסייע גם לכםוכל א
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 .רונית ,כאן בשבילכם


