קורס קרניו סקרל להורים )Cranio-Sacral Therapy( -
אבא וסבתא מטפלים בילדים עם קשיי קשב ,ריכוז ,היפראקטיביות ועוד
האם הילד שלך זקוק למשהו נוסף ואינך יודעת בדיוק מהו אותו "דבר"?
האם הילד חסר שקט וקשה לו לשבת בשקט במקום אחד ולהתרכז? האם דעתו מוסחת בקלות?
האם השינה שלו מופרעת ואינה איכותית מספיק? האם הגננת או המורה טוענות שיתכן שיש לו
הפרעת קשב וריכוז ,היפר אקטיביות ,או לקות למידה? האם אתם מבחינים בטיקים או שרירים
תפוסים? בבעיות מסוג זה אצל ילדים אפשר ,צריך וניתן לטפל!
הטיפול מקל על הילד ומאפשר למערכת העצבים והגוף לשנות דפוסים כדי להיות בריא יותר.
השיטה שמשנה :קרניו סקרל לטיפול במגוון בעיות:
 הפרעות קשב וריכוז  ,ADHD ,ADDלקויות למידה
 בעיות מוטוריות ,מערכת חיסון חלשה ,דלקות אוזניים ,אסטמה
 מתח ,חוסר שקט ,טיקים ,הפרעות שינה
 פחדים ,רגישות יתר למגע ,לחומרים ,רעשים וכו.
לטפל כאן ועכשיו!
ילד שמקבל טיפול בשיטת קרניו סקרל מספר פעמים בשבוע ,בנוחות של הבית ,בזמן שמתאים לו
ביותר ולאורך זמן -ייהנה משיטת הטיפול .מערכת העצבים המרכזית שלו מתאזנת .הילד חווה יותר
ויותר זמנים של שקט ,ושיפור ביכולת הקשב והריכוז .כיון שטיפולים מרובים הם יקרים ומהווים עול
על ההורה המסיע יצרנו עבורך מערכת שתקל עליך לטפל בילדך .הקורס המוצע להורים וסבים אינו
תחליף לטיפול מקצועי אלא מהווה תמיכה וחיזוק של הטיפול המקצועי.
למה עכשיו?
טיפול בגיל צעיר עוזר למניעת טיפולים מסובכים ויקרים מאוחר יותר .בעיות קטנות נוטות ועלולות
להפוך לבעיות גדולות יותר .שרירים תפוסים או חגורת כתפיים חלשה יכולה להשפיע על המוטוריקה
העדינה ועל יכולת הכתיבה של הילד .חוסר קואורדינציה תפגע ביכולת הספורטיבית של הילד ועלולה
לסכן אותו .חולשה של מערכת החיסון גורמת לצורך במתן תרופות מזיקות .ועוד .כעת הזמן הנכון
לטפל בילד .מדיניות ה"חכה ונראה" לא נכונה להורים שדואגים לילדם.
איך זה עובד?
הטיפול בשיטת קרניו סקרל ממוקד בויסות ואיזון מערכת העצבים המרכזית במקומות שונים בגוף,
ובאמצעות מגע קל ,עדין וקשוב ביותר .המגע מאוד נעים ומרגיע והילד לומד לבקש "טיפול" כאשר
הוא זקוק לו .כי בריאותו היא הנכס היקר ביותר שלך -בידיך היא!
מה מקורה של השיטה?
שיטת הטיפול קרניו סקרל התפתחה בארה"ב במאה הקודמת על-ידי רופא אוסטאופת בשם ד"ר
ויליאם ג .סאתרלנד .בשיטת הטיפול מטפלים ברחבי העולם עשרות אלפי מטפלים מדיציפלינות
שונות ,ביניהן רופאים ,כירופרקטורים ,פיזיוטרפיסטים ומטפלים ברפואה משלימה.
מה לומדים ההורים או הסבים בקורס טיפול בילדים
בקורס קרניו סקרל להורים ,נלמדים חלקים חשובים שהותאמו במיוחד להורים וסבים ללא ניסיון
בטיפולי מגע .בסיום הקורס רוכשים מיומנויות בסיסיות שמאפשרות לך לחוש בטחון ביכולת שלך
לגעת בילדך באופן מרפא .מספר המפגשים מאפשר זמן לתרגול ,שינון ורכישת ניסיון מעשי.
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לד"ר דקלה קליניקה בהרצליה ובמכמנים.
להרשמהwww.MountainSpirit.co.il 450-400-0244 :

