קשר גוף  -נפש

הייה מה שאתה בוחר להיות

 32האינטליגנציות
 32ערכי חיים
 32איברים
סימון
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אי טליג ציות
רצו ות
רצון חופשי
רצון לתת
רצון לקבל
מורים
חוכמה
עושר
זרע
חיים
ממשלה
שלום
חן
כוחות פ ימיים
אור
בראשית
אהבה
חופש
מחשבה
אחדות
התבו ות
ריפוי
חיסון
גילוי
חושים
ראיה
שמיעה
ריח
דיבור
טעם
מעשה
תשמיש
הלוך/דרך
רוגז/בטן
שחוק/מוח
הרהור/לב
שי ה/תא

יכולות /ערכי חיים
 3אי טליג ציות רוח יות
יכולת ליצור משמעות מריק
יכולת לתת כמטרה עלה
יכולת לקבל ע"מ לתת
 7אי טליג ציות שכליות
יכולת לתזמן פעולה
יכולת להיות שמח בחלקך
יכולת לשים מ יע כון
יכולת לחולל שי וי פ ימי
יכולת להשתחרר מהכבלים
יכולת הכלה של האחר
יכולת מודעות ליופי הפ ימי
 10אי טליג ציות רגשיות
יכולת וודאות באור
יכולת להתחיל מהתחלה
יכולת לאהוב כתרופה
יכולת להיות או לא להיות
יכולת ליצור אמו ה חדשה
יכולת לחזק את השו ות
יכולת לדעת דרך המשוב
יכולת ללמוד כדרך חיים
יכולת ללמוד איך ללמוד
יכולת קבלה של המציאות
 12אי טליג ציות גופ יות
יכולת ראיה רב ממדית
יכולת לשמוע וליצור משמעות
יכולת להריח אמת ושקר
יכולת דיבור כון ושגוי
יכולת להבחין בין טוב ורע
יכולת לבחון מותר ואסור
יכולת כיסוי לצורך גילוי
יכולת להפוך תהליך ליעד
יכולת פעולה מתוך אמו ה
יכולת לשחק את החיים
יכולת הובלה ,ומחויבות
יכולת התמודדות ערכית

איברים
אמות ב פש
לב
בטן
ראש
שערים ב פש
פה
עין ימין
עין שמאל
אף ימין
אף שמאל
אוזן ימין
אוזן שמאל
אצבעות
אגודל ימין
אצבע ימין
אמה ימין
קמיצה ימין
זרת ימין
אגודל שמאל
אצבע שמאל
אמה שמאל
קמיצה שמאל
זרת שמאל
מ היגים ב פש
כבד
מרה
טחול
המסס
כליה ימין
כליה שמאל
קורקבן
קיבה
יד ימין
יד שמאל
רגל ימין
רגל שמאל

"בזמן שעוד לא היה זמן היה אור פשוט אחד.
האור הפשוט האחד הכיל שני צדדים ,זכר ונקבה.
במרחב שבין הזכר והנקבה ,בנקודת האמצע ,נוצרה אהבה.
האהבה היא עילת העילות והיא התרופה של כל התרופות.
אהבה היא אלוהים".

החזון שלנו
המטרה הנעלה של מכללת לוסקי היא להשפיע.
לפתוח דלתות אל סודות החיים ע"פ ספר יצירה באמצעות
שיטת לוסקי לכל אדם ,בכל מקום ,בכל הזמנים.
ההרמוניה אותה אנו מבקשים ליצור עם היקום תתקיים
באופן טבעי כאשר כל אדם יחיה בהרמוניה עם עצמו
באיזון גוף ונפש.
מי אנחנו
מכללת לוסקי היא מכללה להכשרת מטפלים ,מנחים,
מנטורים ,מורים ומאסטרים בשיטת לוסקי.
מכללת לוסקי פעילה בחינוך ובריאות משנת 1993
* קמפוס למידה פרונטלית בכיתה -
אורוות האמנים -פרדס חנה
* קמפוס למידה מרחוק – למידה מהבית.

ביה"ס להכשרת מטפלים
ומנטורים בשיטת לוסקי

אורוות האמנים
פרדס חנה

הייה מה שאתה בוחר להיות
החופש שיש לך לבחור ולהחליט מה נכון ומה לא נכון עבורך
הוא בבסיס שיטת לוסקי.
היכולת לבקש והכוח לקבל נמצאים ברשותך.
ע"פ לוסקי ,העולם הוא ריק ,לא כלום במרחב של יש כדי
שיתמלא ברצון החופשי שלך .אתה קובע מה טוב ומה רע,
אתה בוחר מה נכון ומה שגוי עבורך.
באמצעות המשוב והמראה שלך אתה יכול להתבונן,
לראות ,לחקור ,להבין ,לבחור ,לעצב את החיים שלך,
ולהיות מה שאתה בוחר להיות.
לחיות את החיים כמו שאת ואתה אוהבים.
החופש לחולל את השינוי
כבר מהשיעורים הראשונים יש לך הכוח לחולל את השינוי
בחייך .על פי דיווחי הסטודנטים ,מפנה דרמתי מתחולל אצל
כל אחד מהמשתתפים והתמורה המתחוללת היא בכל תחומי
החיים :בעבודה ,במשפחה ,בזוגיות ,בעסקים ,בכלכלת
המשפחה ,בגוף ובנפש .התוכנית מועברת בדרך שכל
משתתף יכול להפיק ממנה את התועלת המרבית עבור עצמו
וגם כדי להעביר הלאה לאחרים כמטפל ,מנחה ,מנטור,
מורה ,או מאסטר.

האקדמיה למקצועות הטיפול
https://lousky.co.il
https://coursepro.online

054-4497799
louskycollege@gmail.com

ראש המכללה
ד"ר דני לוסקי  ,PhDיוצר ומפתח שיטת לוסקי,
מבחני אינטליגנציה חדשניים i32
יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים.
כתב  17ספרים בנושאי חינוך ,בריאות וסודות ההצלחה.
אני מאמין שחינוך וערכי חיים
הם הסיבה לכל התוצאות של
מציאות חיינו.
חינוך לערכי חיים חיוביים
הוא כלי בעל עצמה יוצאת
בבריאות,
לטיפול
דופן
ליצירת שמחת חיים ,לפריצת
דרך והצלחה ,לזוגיות טובה
ואהבת האדם.
כבר מגיל צעיר מאוד פעלתי
במסגרות חינוך מגוונות,
התחלתי כמדריך נוער רחוב ,ניהלתי מתנ"ס ,יו"ר הנהלת
המתנ"ס ,יו"ר שני בתי ספר תיכוניים ,מפקח במשרד החינוך,
ראש מכללת לוסקי להכשרת מטפלים .ויו"ר הלשכה
למקצועות בריאות משלימים .במהלך  30שנות מחקר
פיתחתי שיטה חינוכית טיפולית – "שיטת לוסקי" המבוססת
על חכמת הקבלה של ספר יצירה .כתבתי  17ספרים
בהשראת ספר יצירה.
ספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו קבע לפני  3800שנה ,כי
לכל אדם יש  32אינטליגנציות דרכן הוא מבין את החיים
ובאמצעותן הוא יוצר מציאות .החדשות הטובות הן שאת
האינטליגנציות ניתן לאמן כמו שריר לצורך תיקון ושינוי.
משמעות קביעה זו היא שכל אדם יכול להיות מה שהוא רוצה
להיות ,על פי הרצון החופשי שלו.
זה החזון שלי ,זה המניע והסיבה לעבודה שלי.
מאהבה לחיים.

התעודה שלך מוכרת
מסלול הלימודים
מסלול לימודים ארבע שנתי ,באורוות האמנים ,פרדס חנה

שיטת לוסקי היא שיטה חינוכית טיפולית –
גוף  -נפש .שיטת לוסקי מבוססת על מחקרים
מדעיים ועל חכמת הקבלה של ספר יצירה.
שיטת לוסקי הוא מקצוע חינוכי ,טיפולי ואימוני המשלב
טכניקות שונות לטיפול במשברים ,כאב ומחלות.
שיטת לוסקי היא רפואה משולבת לטיפול בגוף ובנפש.
העולם על פי לוסקי מחולק לשלושים ושתים נתיבות,
כל נתיב מכיל מגוון משתנים התואמים את תדר הנתיב.
שינוי לטובה באחד המשתנים ישפיע לטובה על כל יתר
המשתנים באותו נתיב.
טיפול בלוסקי מתבצע באמצעות "תרופות לוסקי" שהן
פעולות אנושיות פשוטות מכוונות לקבלה או נתינה ,כגון:
חיבוק ,שינה ,מקלחת ,הליכה ,חיוך ,צחוק ,שתייה ,אכילה,
טיול ,קניות ,רחצה בים .וכן באמצעות "שפות מרובות" ,כגון:
מדיטציה ,דמיון מודרך ,שיר ,סיפור ,ציור ,תהליך ,מסע חוויה,
תזונה ,עיסוי ,הילינג ,דיקור ,פרחי באך ,צמחי מרפא ,חלומות,
פסיכודרמה ,כירולוגיה ,קלפי יצירה ,בשילוב אמנויות) .שפות
מרובות הן טכניקות טיפול המתבצעות בדרך פשוטה וטבעית
כמו בתחילת דרכן(
תוכנית לימודים ייחודית
קורסים הנלמדים במהלך מסלול הכשרת מטפלים:
אנטומיה של הנפש –  32האינטליגנציות ומבנה אישיות שלם ,טיפולי
גוף נפש בשילוב אמנויות ,תהליכים כאמנויות לריפוי ,הילינג רוחני
אינטגרטיבי ,פסיכותרפיה אנרגטית רוחנית ,איזון גוף נפש ,מדיטציה,
דמיון מודרך ,תרפיה באמנות ,רפלקסולוגיה ,דיקור עץ חיים ,אימון
רוחני הוליסטי ,תזונה ,פרחי באך ,תרופות לוסקי – פעולות אנושיות
פשוטת לטיפול מכוון ,הנחיית קבוצות טיפולית ,גורמי מחלות ומדרון
המחלות ,מבחני אינטליגנציה  , i32אבחון פסיכו אנרגטי ,אותיות
השם ,כירולוגיה )כף יד( ,קלפי יצירה ,פתרון חלומות ,אמנות
התשאול ,אבחון דרך הלשון ,אבחון דרך חוכמת הגוף ,מבחני
השלכה ,מבחן מוטורי ,יחסי מטפל מטופל ,תיאורי מקרים טיפוליים,
קורס מנטור זוגי ורפואי ,רפואה משולבת ,פרקטיקום –
טיפולים קליניים מעשיים.

מסגרת הלימודים
יום לימודים אחד בשבוע משעה  09.00עד 16.00

דיפלומה  13 -תעודות הסמכה בסיום לימודים:
למסיימים תוענק תעודת מטפל בכיר ומוכר מטעם מכללת לוסקי
 +תרפיה באומנות  +נטורופתיה  +פסיכותרפיה הוליסטית
 +טיפול זוגי ומשפחתי  +אבחון פסיכו אנרגטי  +מנחה קבוצות
 NLP +מתקדם  -תרופות לוסקי  +דיקור עץ חיים +
רפלקסולוגיה  +הילינג עץ חיים  +תזונה  +פרחי באך
 +טיפול קוגנטיבי התנהגותי CBT
התעודות שלך מוכרות על ידי הלשכה למקצועות בריאות
משלימים – ארגון הגג לרפואה משלימה בישראל.
תעודת סטודנט
סטודנטים של מכללת לוסקי זכאים לקבל תעודת סטודנט מהתאחדות
הסטודנטים הארצית ולזכות בכל ההטבות שמעניקה תעודת סטודנט.
שיתוף פעולה עם מרכזים רפואיים
מכללת לוסקי פועלת בשיתוף פעולה עם בי"ח איכילוב בתל אביב,
בי"ח שמואל הרופא ובית החולים גלובל הוספיטל ,מונט אבו ,הודו.
עבודה ותעסוקה לבוגרים
כבר בסיום הלימודים ,בוגרים עוסקים במגוון עבודות:
בקליניקה פרטית ,במערכת הבריאות ,מוסדות שיקום ,במערכת החינוך,
בתי ספר וגנים ,ספא ,בתי מלון ,במערכת העסקית ,משאבי אנוש,
אבחון והשמה.
תנאי קבלה ללימודים
 ראיון התאמה ומבחני אינטליגנציה) .מבחן אישיות .לא מבחן ידע( אין דרישה ללימודים קודמים ואין דרישה למבחנים פסיכומטריים.תעסוקה לבוגרים
כבר לאחר סיום השנה הראשונה במסלול הכשרת מטפלים ,סטודנטים
עוסקים במגוון עבודות :בקליניקה פרטית ,במערכת הבריאות ,במערכת
החינוך ,במערכת העסקית כמנטורים ,למעשה כל שוק העבודה פתוח
בפני הבוגרים המצטיינים,כדי להגשים את החלום ולהיות המטפלים
המצליחים ביותר.

