
סדנה בת יומיים וחצי, שבה תחוו את 
ההשפעה העמוקה שיש לתקשורת על 

רגשותיכם, על התנהגותכם ועל יכולתו של 
הגוף שלכם להירפא, ותקבלו מגוון של 

כלים רבי ערך, כולל טיפול בפוביות, שליטה 
בכאב, ותהליכי שינוי אמונות ושינוי נדרים

תחוו באופן אישי מגוון רחב של 
תהליכית,  ועבודה  ריפוי  שיטות 
את  ליישם  כיצד  ותלמדו 
המיומנויות הללו באופן שיחולל 

שינוי בחייכם.

בתחושת  הסדנה  את  תסיימו 
ומוכנים  השראה  מלאי  חיוניות, 
עמוקה  התמרה  לאפשר 
משפחתם  בני  יקיריכם,  אצל 

והמטופלים שלכם.

ריפוי באמצעות תקשורת מודעת 
היא סדנה דינמית ורבת עוצמה, 
ברנדון  של  פעולה  שיתוף  פרי 
המסע  ארגון  ומנהל  ושותפה 

הבינלאומי, קווין בילט.




HCC ― Healing with Conscious Communication

בהנחיית דבס ברג'ס

לתקשורת  שיש  העצומה  תגלו את ההשפעה  זאת  בסדנה 
המילולית והלא-מילולית שלנו על גופנו, התנהגותנו ורגשותינו, 
והאחדות של  הרווחה, הבריאות  על  כיצד להשפיע  ותלמדו 

אחרים.

תקבלו מגוון של כלים רבי ערך, כולל טיפול בפוביות, שליטה 
בכאב, התמודדות עם אמונות סותרות, תיקון של התנהגויות 

לא בריאות, שחרור ושינוי של נדרים לא בריאים.

®

 (HCC) סדנת התקשורת המרפאה
כשמה כן היא, עוסקת בריפוי 

של מקומות כואבים באמצעות 
תקשורת. במהלך הסדנה נלמדים 

מגוון כלים המאפשרים לעשות 
שינוי מהיר ועמוק, לשחרר מקומות 
תקועים שאפילו לא ידענו על קיומם 

וליצור מעין "שינוי כיוון" בזרימת 
האנרגיה ממקומות בלתי מעצימים 
למקומות מעצימים. בנוסף, נלמדים 

בסדנה מספר כלים שימושיים 
ליצירת חיבור מיידי לאדם שיושב 
מולנו. לי אישית הוסיפה הסדנה 
ממד משמעותי, ואין יום שאינני 

מוצאת את עצמי משתמשת 
בכלים רבי העוצמה והקלים ליישום 

שנלמדו בה.
עדית בן פורת
בוגרת תוכנית המטפלים

Debs Bergess
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עבודה תהליכית ספונטנית לשחרור השמחה 
והתרוממות הרוח הטבעיים שלכם ולהשגת 

שינוי והעצמה מיידיים
של  מגוון  ותלמדו  תהליכית  עבודה  תחוו  הזה,  המקסים  ביום 
כלים שיעזרו לכם לשחרר את היכולות האינסופיות של ילדים 

בכל הגילים. 
המיומנויות שתרכשו קלות, מעשיות, וניתן להשתמש בהן בכל 
וגירושים,  פרידה  רגשיות,  מטראומות  החל  אמיתי,  חיים  מצב 
התנהגות,  בבעיות  טיפול  הספר,  בבית  וקשיים  למידה  קשיי 

ואפילו התמודדות עם בעיות בריאות, מוות ושכול.
מיוחד  ערך  בעלת  והיא  לכולם,  המיועדת  יום אחד,  בת  סדנה 
להורים, למטפלים, למורים ולכל מי שיש ילדים בחייו, כלומר – 

לכולנו.

בהנחיית דבס ברג'ס

"כל אשר תיתן 
יהפוך זהב" 
גורומאי צ'ידווילאסנאנדה
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(HCC בצמוד לסדנת)

מחיר: 900 ש"ח
(לנרשמים לשתי 
הסדנאות - סדנת 

HCC וסדנת הילדים - 
המחיר לסדנת הילדים: 

750 ש"ח)


