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 קורס מקוון  - ללימודי רפואה יפנית מלאההתכנית ה

 בהוראת בועז קולודנר
 

 Acupuncture Japanese ,ללימודי המשך ברפואה יפנית מלאהתודה על התעניינותך בתכנית ה

Style, .בהוראת בועז קולודנר 

. במהלך ובסינרגיה ביניהן היפניתעברו הכשרה מקצועית בשיטות הטיפול השונות של הרפואה ת תכניתב

רכשו ידע מקצועי תיאורטי ומעשי של הרפואה היפנית המסורתית, בד בבד עם טיפולים וידע ת הלימודים

 עדכניים ומתקדמים.

ידי בועז קולודנר מתוך אמונתו שהחשיבות הגדולה ביותר היא לתוצאות קליניות, ללא -התכנית נבנתה על

 ם ישנו דגש מיוחד על הדגמות ותירגולים!פשרות. לכן, במהלך הלימודי

 התכנית מורכבת משנתיים:

Acupuncture Japanese Style Fundamental Program 

Acupuncture Japanese Style Advanced Program 

המרכז הרב תחומי לרפואה משלימה ולימודי   –תוענק תעודה מטעם "נקודת מגע   כל שנהבסוף 

 **נר, בחתימת בועז קולוד המשך"

 למי מתאימה התכנית?

שמבקשים להעשיר ולהרחיב את ארגז הכלים הקליני לרפואה סינית,    ים ברפואה סינית או סטודנט  מטפלים ל

 שלהם בכלים הטיפוליים והאבחוניים הנפלאים של הרפואה היפנית.

 משולבים בשיעורים פרונטליים line-onלימודי 

בזמן בו   מידההיתר, הם מאפשרים גמישות בלוח הזמנים של הקורס ולללימודי און ליין יתרונות רבים. בין  

ניתן לחזור על כל הרצאה כמה  –ובעיקר  אנחנו הכי מרוכזים ופנויים ללמוד, הם חוסכים לנו זמני נסיעות

 .פעמים שרק נרצה

את  הטיפול יש חסרון אחד משמעותי, הקשור בצורך לראות ולחוש מילצד אלו, ללימודים מקוונים בתחו

 מך.שיטות הטיפול בעצ

, Acupuncture Japanese Styleפיתחתי בתוכנית המיוחדת שלי,  מתוך ההבנה והניסיון שלי בתחום,  

ליין מהבית, לבין מפגשי תרגול הדגמות ושאלות. שילוב זה עונה על -שילוב בין יתרונות לימודי און

 כל הדרישות להפוך להיות מומחה בשיטה. 

 :  משך ומבנה התכנית

 התכנית המלאה נפרסת על פני שנתיים, ובמהלכה יילמדו לעומק הנושאים הבאים: .א

• Acupuncture Japanese Style: Treatments according to different masters and styles 

(Kiyoshi Nagano, Kiiko Matsumoto, Yoshihiro Kawai, Yoshio Manaka, Isaburo 

Fukaya, Ken Sawada, Osamu Ito, Miki Shima Master Maruyama and more). 

http://www.nekudatmaga.co.il/
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 לפרטים נוספים והרשמה חייגו:

 )ורד( 050-9008056או  02-5664155

• Palpation diagnosis – theory and practice. 

• Structural imbalance acupuncture protocols and treatments . 

• Polarity treatment methods (i.e: IP cords, Magnets, Triple cords, Diodes). 

• Extraordinary vessels theory diagnosis and treatment. 

• Symptomatic treatments and protocols for common pathologies.  

• Moxa therapy seminar. 

• Advanced Manual soft tissue techniques. 

 השיעורים סרטוניאחת לשבוע  משתתפי הקורס המקוון יקבלו גישה לאתר הקורס, בו יועלו  .ב

 .הכתובים  הלימודהמצגות וחומרי וכן 

ומיקום  )מועדים  תשובות -שיעורי תירגול, הדגמות ושאלות 4-משתתפי הקורס ישתתפו ב .ג

 ייקבעו ויועברו למשתתפים מראש( עם בועז קולודנר. השיעורים 

 הלימודים יתקיימו בשפה העברית, מלווים במצגות וחומרי לימוד כתובים בשפה האנגלית. .ד

 מיידיהבנה מעמיקה ויכולת לעשות שימוש קליני  ותאפשרהמ ,רבותהדגמות הלימודים כוללים  .ה

 בחומר הנלמד.

ישנה אפשרות להשתלב כאסיסטנטים בתשלום   רגול,יבשל החשיבות הרבה שאנו רואים בת .ו

 מומלץ בחום!  –ובצפייה קלינית ב'נקודת מגע' 

 עלות 

 כולל מע"מ ₪ Acupuncture Japanese Style Fundamental Program: 11,970 עלות •

 :מחיר מיוחד עבור חברי הלשכה לרפואה סינית בישראל •

 כולל מע"מ ,₪ בלבד 8,970

 פריסת תשלומים נוחה •

 ,  Mater Kiiko Matsumotoספרה המעולה של  :הנרשמים הראשונים 15- בונוס נוסף ל  •

1.aster Nagano VolMIn The Spirit Of  –Clinical Strategies  – במתנה  !!! 

 אך הרשמה לשנה א' לא מחייבת הרשמה לשנה ב' –מתחייבים לשמור על המחיר גם לשנה ב' אנו  •

 בברכת הצלחה,

 בועז קולודנר

 

 

 

 " נקודת מגע"* הזכות לשינויים שמורה ל

http://www.nekudatmaga.co.il/

