
גליה נתן אפשטיין – הילינג אנרגטי וארומתרפיה
Galyah@galyahnatanepstein.com | 0549-222-639 | www.galyahnatanepstein.com

מהו ביואורגונומי?

הצהרת ואישור מטופל.ת

הביואורגונומי הינה שיטה המתבססת על אנרגיית האורגון )ביו=חיים; אורגונומי=אורגון(. 
על-פי הביואורגונומי הבריאות מתאפשרת כשאנרגיית החיים, אנרגיית האורגון מגיעה אל האדם, אל 

האיברים השונים שלו ואל כל תא ותא בגופו. אנרגיית האורגון היא אנרגיה המצויה ביקום, באטמוספירה 
ובכל מקום בו יש חיים.

לכל דבר ביקום בין אם חי צומח או דומם יש אנרגיה או שדות אנרגיה.
על פי הביואורגונומי שדות האנרגיה סביב הגוף ובתוך הגוף מהווים שכבת הגנה המונעת מהגוף להינזק. 
הרעיון הוא שאדם חולה הוא נטול אנרגיה בגוף כולו או באיבר או במערכת הגוף שבה הוא חולה. הטיפול 

הביואורגונומי משקם את מצבו האנרגטי, מחזיר לו את פוטנציאל ההבראה, ומאפשר ריפוי.
הטיפול הביואורגונומי מסייע לאדם לרפא עצמו באופן טבעי, באמצעות שחרור אנרגיה חסומה. חסימה 

יכולה לנבוע מגורמים שונים, בין היתר, פציעות, פחדים, טראומות, הפרעות אנרגטיות ועוד. שחרור 
החסימה מאפשר לאדם לממש יותר מהפוטנציאל הטבעי שלו ולרפא את עצמו, ולמעשה, למקסם את 

אנרגיית החיים שלו. 
כל מטופל מגיב בצורה שונה ותוצאת הטיפול תלויה גם בטובתו העליונה של המטופל )רצון הנשמה 

להתפתחות(.
 האבחון והטיפול בביואורגונומי מתבצע על הגוף האנרגטי של האדם ללא מגע אלא על-ידי חישת אנרגיה 

בטכניקה פשוטה שהיא טכניקת העפעוף.
הייחודיות של הביואורגונומי ואחד מיתרונותיו המרכזיים הוא שהאבחון והריפוי אינם מצריכים את נוכחות 

המטופל ליד המטפל, כלומר, הטיפול יכול להיעשות מרחוק. למעשה, המטפל מזמן את הגוף האנרגטי של 
המטופל )שהוא העתק מדויק של הגוף הפיסי(, מאבחן את הבעיות ומטפל בהן.

אני מצידי, אעשה כמיטב יכולתי והבנתי לסייע לך, ואפעל באופן מקצועי ועל פי כללי האתיקה.

הנני מצהיר.ה, כי ידוע לי שהביואורגונומי הינה שיטת ריפוי בתחום ההוליסטי, שהינו תחום אנרגטי המספק 
כלים לטיפול אנרגטי ואינו מחליף טיפול רפואי קונבנציונלי או פסיכולוגי.

ברור לי ומוסכם עלי, כי היות וטיפול ביואורגונומי הוא אנרגטי במהותו, אין ערובה לתוצאות מיידיות ואני 
משחרר.ת את גליה נתן אפשטיין מכל אחריות או חבות לכל מצב לא רצוי העלול להיגרם כתוצאה ישירה או 

עקיפה מעצה או מהכוונה של גליה נתן אפשטיין.
אני אפעיל שיקול דעת באימוץ העצות שאקבל.

הנני מצהיר.ה, כי אינני סובל.ת, מהפרעה נפשית ו/או מחלה נפשית ו/או מחלה כרונית.
אני מסכימ.ה להתחיל בטיפול מתוך הבנה והסכמה לדברים הרשומים לעיל.

חתימה
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שאלון

שם:

תיאור הקושי:

ציפיות/בקשות מהטיפול:

כמה זמן נמשך הקושי?

מחלות משמעותיות:

ניתוחים:

תאונות:

שימוש קבוע בתרופות )כולל הומאופתיה, צמחי מרפא ותוספי מזון(: 

האם לוקח.ת תרופות כלשהן?

האם עובר.ת תהליך טיפולי כלשהו אחר )פסיכולוג, פסיכיאטר, רפואי, טיפול רגשי וכו(?:

היסטוריה רפואית – רלוונטי במקרה של תהליך והתאמה של תמצית ארומתרפית אנרגטית.
)ממתי , בעקבות מה , מה הן התופעות, גורמי הטבה והחמרה(

תאריך לידה:
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היסטוריה משפחתית של מחלות משמעותיות

הרגלים:       עישון        קפה        תה        אלכוהול       סמים אחרים

רגישות:        לחום            לקור        ללחות

הזעה:                                                                                    צמא:  

הרגלי שתיה                                                                           יובש: 

שינה: הרדמות:                               איכות שינה                               התעוררות:                              

מצב אנרגטי, חיוניות: )מ- 10-1 להערכתך(:                              

פעילות גופנית: 

מערכת שלד ותנועה: גב, מפרקים, צוואר, ברכיים אזור אחר, פגיעות וכאבים עבר/הווה:

מערכת נשימה: עישון, קוצר נשימה במאמץ, אסטמה, אלרגיות, ליחה, פתולוגיות: 

עור סוג, אלרגיות, פתולוגיות: 

שיער:

מערכת חיסון נטייה לשפעת, הצטננות, רגישות יתר, אלרגיות, פתולוגיות אוטואימוניות:

דם ולב : לחץ דם, אנמיה, זרימת דם קור בקצוות, פתולוגיות, דליות, טחורים, קופרוז, מכות כחולות: 

מערכת עיכול: יציאות – תכיפות, מירקם, תאבון, פתולוגיות, נפיחות, עייפות אחרי אוכל, גזים, בחילות, צרבות, הקאות. 

ציפורניים:
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תזונה, טעמים מועדפים: 

שיניים חניכיים: 

מערכת שתן וכליות: תכיפות מתן שתן, צבע, סימנים, פתולוגיות:

לימפה: חילוף חומרים/ בצקות: 

מערכת רביה: ליבידו, פריון מספר הריונות, לידות: 

מחזור: סדירות, כאבים, אורך, צבע דם, סימנים כאבים. מצב טרום מחזור, מצב אחרי מחזור, הפרשות מהנרתיק: 

גיל המעבר תופעות לוואי:

כאבי ראש – סוג, תכיפות, הקשר:

סחרחורות:                                  עיניים:                                                ריכוז/ זיכרון:  

מצב רגשי:


