
 של הכשרת מלוות דרך בשיטת " יומן המסע הוויזואלי" יוצא לדרך! 4מחזור 
 

 
 !של תוכנית הכשרת ״מלוות דרך״ של היומן הוויזואלי המחזור הרביעיאני גאה לבשר על פתיחתו של 

 
  .ת אחתאינטנסיבי רציפה בישראל, והוא ילמד בשנהמחזור זה הינו המחזור האחרון שילמד בצורה 

זה אומר שתוך שנה אחת בלבד תוכלי לרכוש מקצוע מרתק שיאפשר לך חיבור תמידי עם האומן הפנימי 
 .בתוכך

 
״הכר את האמן הפנימי״ ולפחות עוד מודול העמקה של היומן  1השתתפות במודול  -דרישות מוקדמות

״ יומן המסע  הוויזואלי ) קורס ״דפי נפש״ האינטרנטי או כל קורס העמקה של מנחה שהוכשרה בשיטת
 (הויזואלי״

 עם רקפת הדר.או פגישה ריאיון טלפוני 
 .בנות בלבד 14-כדאי להזדרז ,מספר המקומות מוגבל ל

 לפרטים נוספים והרשמה התקשרו לרקפת הדר
454-3322464 

 
 ?"יומן המסע הויזואלי"מהי שיטת 

וריפוי, למידה על חומרים  היומן הוויזואלי הוא כלי רב עצמה המאפשר חיבור למקום של טרנפורמציה

שונים ועבודה עם מגוון טכניקות בתוך פורמט של יומן. כריכת היומן ולאחר מכן העבודה בתוכו בהנחיה 

עדינה של אדם האמון על דרך יצירה זו, מאפשרת תהליכים של צמיחה וריפוי ואף הצתה של שמחת 

ברחבי העולם כתנועה של אלפים חיים ותשוקה. היומן הוויזואלי הוא תחום אמנות חדש המתפתח 

 המגלים את "האמן הפנימי" בתוכם ואת הכוח שיש ליצירה.  



שיטת  "יומן המסע הוויזואלי" היא שיטה שפיתחתי במהלך השנים האחרונות. שיטה זו מאפשרת ריפוי 
 של יצירה שאותה תלמדו בקורס. עדינים באמצעות שפה חדשה  וטרנספורמציה

שיעורים כפולים( כדי לאפשר הפנמה נלמד באינטנסיביות של שנה אחת ) השנה לראשונה, הקורס
 והתחברות לשפת יצירה זו.

 
 ?מה כולל הקורס

 
 .מפגשים כפולים ומפגש נוסף לסיכום, פרידה והענקת תעודות גמר 28

 הוויזואלי״ יומן המסעדת ״מלוות דרך״ בשיטת ״ המשתתפות יקבלו תעו
ימים ארוכים, תלוי  3-4נה העוקבת לאחר החגים.)ניתן יהיה להמשיך לאינטנסיב של פרקטיקום בש

 )במספר הנרשמות, מועד הפרקטיקום יקבע לאחר חופשת פסח
 .עם השלמת הפרקטיקום תקבל המשתתפת תעודת ״מלוות דרך מוסמכת״

הדרכת קבוצה -את הפרקטיקום ניתן יהיה לעשות לאחר, או תוך כדי שנת הלימודים . הפרקטיקום יכלול  
 .הדר  ווה על ידי רקפתויל ים פרטניים בשישה מפגשים עוקביםאו שני טיפול

 
 ?מתי והיכן

 
 (יהוויזואלכולל חצי שעה הפסקת צהריים.)שני שיעורים של היומן  9.34-16.44ימי שלישי 

 5.11-החל מה
 

 שעות אקדמאיות( 234מודולים,  9(מחיר התוכנית השנתית
 .תשלומים 12שח ניתן לחלק עד  14,544 

 ) הפרקטיקום אינו חובה!( ש״ח2244 -מחיר הפרקטיקום
  ר לא תוחזר במקרה של ביטול ההרשמהח אש"ש 1444הרשמה לקורס מותנית במתן מקדמה של 

 .ע״ התלמידה
 

 2-1מודול 
 טכניקות וחומרים, עבודה עם סמבולים ודימוייםשילובי 

 
  4-3מודול 

 .במגוון טכניקות ןביומ פתיחותמאניים וחלומות , תיאוריות ומסעות ש
 

 6-5מודול 
 ויצירה ביומן. פנימיותהדמויות הכרות עם ה -בוקר
 יסודות בהנחיית קבוצות יומן ויזואלי -צ"אחה

 
 8-7מודול 

 .יםקורס ליצירת מערכי מפגש -"מכרה היהלומים"
 הדפס בוטני, אקריליק פורינג ועוד... -כדוגמת טכניקות מתקדמות

 אנציקלופדיה -עבודה בתוך ספר
 

 9מודול 
 שיעורים לדוגמא ומשובים

. ניתן יהיה לעבוד בזוגות לשיעור ארוך תייםעה וחצי עד שעשיעור של ש תובילכל אחת מהמשתתפות 
 .יותר

 



 


