אליסיה גורודוקין  -קרניוסקרל בירושלים – טיפול והוראה

ירושלים

טלפון072-2285865 :
אליסיה מטפלת ומנחה לתרפיה קרניוסקרל ,מוסמכת על יד הארגון קרניוסקרל-פולריטי של מונטראל
קנדה .Montreal of Associates Polarity & Therapy Craniosacral -בעלת ניסיון טיפולי רב -
מעל  20שנות טיפול וליווי תהליכים בקליניקה פרטית ובמסגרות נוספות.
מאז שנת  2008מנחה קורסים להכשרת מטפלים מקצועית ,מוסמכת על ידי דר' אנדראה אקט ,PhD
ליווי :עבדה בהן המסגרות בין.קנדה מונטראל של פולריטי-קרניוסקרל ארגון מייסדת RPP, FQM -
טיפולי לניצולי שואה; מרכז בריאות "רמת רחל";
קליניקה בדיור מוגן "מעונות מכבי"; מרפאת "מכבי טבעי".תרפיה קרניוסקרל  -שיטת טיפול עדינה אך
אפקטיבית ביותר.
הטיפול מתבצע על יד שימוש במגע קל ביותר המאפשר לחוש את הקצב העדין של הנוזל השדרתי,
והתנועות המאוד עדינות שקיימות במערכת הקרניוסקרלית ודרך החזקות שונות לאורך המערכת ניתן
להרגיש ולזהות מגבלות וחסימות בגוף המטופל ולביאם לשחרור.
המערכת הקרניוסקרלית כוללת את המוח ,מערכת עצבים ,חוט השדרה ,הנוזל השדרתי ,מערכת
הקרומים העוטפים אותם )(meningesבתוך הגולגולת ,כמו גם עצמות הגולגולת עצמם ,עמוד
השדרה ,עצם העצה והזנב ועצמות האגן.מתאים למבוגרים ,ילדים ותינוקות.
טיפול בבעלי חיים בעזרת קרניוסקרל.הטיפול יעיל במגוון מצבים כגון:
• כאבים כרוניים
• בעיות אורטופדיות
• בעיות בשלד :עמוד השידרה ,מפרקים
• פגיעות בעמוד השידרה -פגיעות עצביות ,פגיעות תאונות דרכים
• מיגרנות וכאבי ראש
• בעיות מערכת עצבים
• ליקויי למידה
• היפראקטיביות ,בעיות קשב וריכוז
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• תשישות פיזית או רגשית
• התמודדות עם שינויים
• חרדות ,כעסים ,פחדים וטראומות
• בעיות הורמונליות
• בעיות פוריות
• תמיכה בזמן הריון
• טיפול בתינוקות
• תמיכה בחולי סרטן בזמן ולאחר טיפולים קונבנציונליים
• פיברומיאלגיה
• תסמונת עייפות כרונית
• בעיות במערכת עיכול
• מחלות אוטואימוניות ועוד .הטיפולים ניתנים בקליניקות:
* ירושלים
* קליל
* טיפול מרחוק .מנחה קורס מעמיק להכשרת מטפלים  -תרפיית קרניוסקרל בגישה הביודינמית
.אליי לחייג מוזמנים ,ולשאלות פגישה  /טיפול לקביעתCRANIOSACRAL THERAPY
ניתן לפנות אלי בכל שעה באמצעות טופס יצירת הקשר.
אתר אינטרנט
שלח הודעה
שלח  /שתף עם חבר
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