תכנית קורס  -אירידיולוגיה
קורס שנתי:
מרצה :איילת הראל
 120שעות אקדמיות  4 /ש"ש
יום :ה'
שעות 20:00 -17:00 :
עלות הקורס ₪ 350 + ₪ 4,500 :דמי רישום
(תוספת אנטומיה בימי ב' בין השעות  9:00-13:00עלות ) ₪ 2,500
תאריך פתיחת הקורס 25.10.2018 :
ביטוי עתיק של חכמי קדם אומר כי " העיניים הן הראי של הגוף והנפש ,דרך העיניים ניתן לחשוף
את כל סודות האדם" .האירידולוגיה היא שיטת אבחון עתיקה ע"פ קשתית העין המאפשרת
לזהות את מצבו הגופני והנפשי של האדם.
בעזרת האירידולוגיה ניתן לאמוד בצורה מעמיקה את מצבו הגופני של האדם ,להבין את המקור
לחולשה גופנית או הצטברות הרעלים ברקמות ,לזהות נטיות תורשתיות שקיבל האדם מהוריו,
לאמוד כישורים מנטליים ופוטנציאל אישי ולהתאים את הטיפול המקיף ביותר לאדם.

בין הנושאים הנלמדים בקורס


אבחון מצבו הבריאותי של האדם וכן חסינותו בפני מחלות.



מהם החולשות הגנטיות או החולשות הנרכשות בגוף האדם.



מהו המקור לבעיה ,מחלה או סימפטום שעליו מתלונן האדם?



מהו מצב פעילות מע' העיכול-עד כמה תהליך העיכול תקין והאם קיימים חסרים
תזונתיים או ויטמינים ומינרלים בגוף האדם.



מהן נטיות האדם כגון :נטייה לאנמיה ,לחץ דם ,כולסטרול ,המקור לעייפות כללית,
תפקוד מע' העצבים וכו'.



מהי אישיותו של האדם תפקוד מנטלי,רגשי ופוטנציאל אישי .



שיטות טיפול שונות כגון :תזונה ותוספי מזון,צמחי מרפא,פרחי באך ועוד



אנטומיה ופיזיולוגיה

תכנית הקורס:

שיעור  :1מבוא לאירידיולוגיה-סיפור תגלית השיטה.
עקרונות באירידולוגיה-חוק הרינג,דוגמאות לסימנית המעידים על תורשה,כוחות
ריפוי פנימיים,דוגמאות לסימנים המצביעים על תופעות שכיחות-
אנמיה,כולסטרול,בעיות עור,אישיות וכישורים מנטליים,מהו האבחון האירידולוגי ?

שיעור : 2הגישות השונות באירידולוגיה-דוגמאות לתרשימי מפות שונות וגישות
באירידולוגיה .האנאטומיה של העין לפי תורת האימבריולוגיה,נויירופיזיולוגיה של
העין,קשר אנאטומיה פזיולוגיה עם המח .אבחון רמת חסינות של האדם בפני
מחלות-סילק,ליינן,סילק-ליינן,השיין ונט.

שיעור :3-4סימני האישון ומשמעותם-חשיבות האישון,מיקום האישון-אישונים
נורמלים/אבנורמלים,צורה,צבע,משמעות האיכול התכווצות/התרחבות האישון.

שיעור  :5-7הכרת מפת הקשתית על פי מערכות ואיברים:
עיכול ,קרדיווסקולרית ,גניקולוגית+שתן ,אנדוקרינית ,חיסון ולימפה ,שלד ,נשימה,
עצבים.

שיעור  :8-11משמעותם של הצבעים בקשתית העין+אבחון על פי הצבעים בקשתית העין .

שיעור  :12-14אבחון השלבים במחלה-שלב אקוטי ,תת אקוטי ,כרוני ,דגנרטיבי1.
סימנים הקרובים לאישון +אבחון לפי טבעת ספיגה.,
*תת נושא-סימנים הקשורים למע' העיכול-טבעת ספיגה,טבעת קיבה,אטרוכרומיה
מרכזית/חלקית,סימן ראדיס סולאריס,סימן העטרה האוטונומית-צורות ,צבעים

ומשמעויות.

שיעור  :15-18סימנים שעלולים להופיע בכל אזורי הקשתית-לקונה וסוגים שונים של לקונות,
סימני מעברים ,קריפט ,דיפקט ,טבעת עצב ,פסורה וטופי.

שיעור :19-22סימנים בפריפריית הקשתית-טבעת כולסטרול ,אנמיה ,סקארף רים-
טבעת עור .סימנים המתמקדים באזורים מסויימים-לימפטיק רוזרי,
רפלקסיב פייבר וכו'.סימנים המקיפים רק חלק מפריפרית הקשתית-
ארקוס סנילוס ,סימן העדר זרימת דם לקצוות ,אבחון לפי טבעות
הקשתית. ZONES-

שיעור  :23-26קונסטיטוציות 25 -קטגוריות של קשתיות אבחון גופני ואישיותי של כל
קונסטיטוציה .כיווני טיפול שונים למערכות שונות בהתאם לקשתית העין:
קווים כללים בתזונה ותוספי מזון ,פרחי באך ,צמחי מרפא ,אוליגותרפיה
אבחון על תורת התשאול באירידולוגיה.

שיעור  :27-28המח והקשתית-סקירה כללית,אבחון על פי אזורי המוח.
סטאג' והצגת מקרים.
עבודת סיום ומבחן מסכם.
אירידולוגיה ממוחשבת וייחודה,תוכנות מחשב,ספרות מקצועית באירידולוגיה.
כללי אתיקה מקצועית באירידולוגיה,

