"עוצמתה
של טיפה"

הקורס מתקיים
בשיתוף מחלקת
הסביבה והקיימות
של המועצה
האזורית מנשה

סדנת מבוא לארומה תרפיה

בחממה האקולוגית בעין שמר
בקורס נכיר את עולם השמנים הארומטים ,התכונות והשימושים השונים בהם.
נכיר גם את עולם השמנים הצמחיים )שמני בסיס(.
נבנה יחד ערכת שמנים אישית לשימושים יומיומיים ,שימושים במצבי חירום וטיפול במחלות נפוצות.
נלמד ונתנסה בזיקוק שמנים אתריים מצמחים מקומיים.
נלמד כיצד לבחור ולהכין תערובת שמנים אישית לכל משתמש על פי צרכים אישיים.
נכיר את השפעות השמנים על מערכות הגוף השונות ועל מצבים רגשיים ונרקח מרקחות אישיות.
נפגוש את השמנים במקומות שונים בחיינו :במטבח ,בגינה ,בהתפנקויות ועוד.
 7מפגשים | מספר המקומות מוגבל
בכל יומ רביעי בינ השעות 8:30-11:00
מנחה :דיקלה באשר ,למדה והתנסתה  13שנים באופן עצמאי ומעשי ברפואת הצמחים והרוקחות
הטבעית בארץ ובחו"ל .בעלת דיפלומה בינלאומית בארומה תרפיה ,עיסוי רפואי הוליסטי ורוקחות
טבעית .מרכזת ומדריכה בחממה האקולוגית בעין שמר את תחום צמחי המרפא וזיקוק השמנים.
עלות ₪ 800 :למשתתפ | הנחה לפניונרימ

"עוצמתה
של טיפה"
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29.1.20

הכרות ורקע .תחילת בנית הערכה האישית.
היכרות ,הצגת המנחה ,הנושא ,והחממה.
הצגת ילבו הקור ,הכרות ראשונית עמ עולמ
השמנימ ופירוט דרכי השימוש השונות בשמנימ
אתריימ וצמחיימ .מבחנ חוש הריח  -שמנימ
וצמחימ .התנות בהרכבת המזקקת ,הכרות עמ
כל חומרי הגלמ ועמ כל השמנימ בערכה .הכנת מי
ורדימ אמ נישאר זמנ ,הפקת תרי הידרוולי.

 7מפגשים -סדנה למבוגרים
בחממה האקולוגית בעין שמר
המפגשים יתקיימו בימי ד',
בשעות 8:30-11:00
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19.2.20

הערכת האישית

בניית ערכת הטיפול הביית של שמנימ אתריימ – שלב
ג' :שמנימ אתריימ :ציפורנ ,ג'ינג'ר ,מליה ,אשכולית
שמנימ צמחיימ :אבוקדו ,שומשומ ,ארניקה הכנת משחה
לכאבי מפרקימ ,לחבלות פנימיות/מכות יבשות
התנות בזיקוק שמנ אשכולית/ציפורנ הכנת מרקחות
אישיות .התנות בזיקוק שמנ גרניומ.
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5.2.20

הערכה האישית

בניית ערכת הטיפול הביית של שמנימ
אתריימ – שלב א' :הכרת השמנימ האתריימ:
לבנדר ,גרניומ ,קמומיל ,לבונה הכרת השמנימ
הצמחיימ :זית ,שקדימ מתוקימ ,היפריקומ,
קלינדולה )התנות בזיקוק שמנ
לבונה/קמומיל( ,הכנת משחה רפואית לאיחוי
צלקות
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12.2.20

26.2.20

ארומקולוגיה

השפעת השמנימ הנדיפימ על הגופ הרגשי והנפשי.
דרכי שימוש בשמנימ לטיפול במצבימ נפשיימ
ורגשיימ שונימ .הכנת תרכובות אישיות )ינרגיות(
על פי צורכ .הכנת ייחורי צמחי מרפא למשתתפימ.
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4.3.20

עזרה ראשונה  -פגוש את המטופל

הכרת טיפולי עזרה ראשונה עמ שמנימ אתריימ
ומרקחות .חשיבות המגע בתהליכ הריפוי
ובחירת שמנימ מותאמימ למטופל .שיעור
התנות בגישה טיפולית ביית
בארומתרפיה ,עבודה בזוגות.

הערכה האישית
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18.3.20

השמנים בחיינו | סיכום

קומטיקה טבעית  -קרמ פנימ!
חשיפה לשימושימ שונימ לשמנימ בחיינו.
)נרות ריחניימ ,מטהרי אויר ,שקיקימ ריחניימ,
חומר ניקוי( .שיתופ חוויות עמ שמנימ  ,משוב
ויכומ הקור.

לפרטים והרשמה :דקלהdiklibasher@gmail.com ,0542-013398 :
מידע נוסף באתר החממה ובדף הפייסבוק החממה האקולוגית בעין שמר

עיצוב גרפי :א תי רוזנברג

בניית ערכת הטיפול הביית של שמנימ
אתריימ – שלב ב' :הכרת שמנימ אתריימ:
אקליפטו ,עצ התה ,מנתה ,רוזמרינ ,לימונ שמנימ
צמחיימ :חוחובה ,נבט חיטה ,זרעי ענבימ הכרת
מערכות הגופ והשפעת השמנימ על כל מערכת.
הכנת משחה טיפולית לכפות הרגליימ) .התנות
בזיקוק שמנ אקליפטו/רוזמרינ(

