
החלמה מהתמכרות פעילה היא תהליך מאתגר המצריך תעצומות נפש בלתי 
רגילות מהמכור הפעיל. ההתמכרות משפיעה על כל תחומי חייו של המכור, על 

אהוביו, על משפחתו, על ילדיו, על התפתחות הקריירה שלו ובסופו של דבר –
גם על צלם האנוש שבו.

שנים של ניסיון הביאו אותנו לפיתוח גישה כוללת, מקיפה, יסודית ואפקטיבית
להתמודדות עם התמכרויות קשות ומתמשכות. גם ההתמכרויות הקשות ביותר 

יכולות להיפתר באמצעות היחס הנכון.
בעידן עתיר גירויים וסיפוקים מידיים, מוסדות טיפוליים שונים מעניקים

"תרופת פלא" שטחית המבקשת לספק מענה מידי ומהיר לבעיה. במציאות זו, 
אנשי מקצוע מתקשים לספק למטופלים את התנאים הנדרשים במטרה ליצור 

תשתית אפקטיבית ומסגרת מכילה להחלמה אולטימטיבית.
ב- Holina אנו מאמינים בסינרגיה בין תחומי החיים ומסיבה זו, משקיעים בכל 

היבטי חייו של המכור: יחד, אנחנו עובדים על פיתוח תכנית המספקת מענה תפור 
אישית לפי הסיפור המיוחד, האופי, הגיל, הרגישויות והשאיפות של המטופל.

תהליך ההעצמה שעוברים מטופלים ב- Holina הוא חוויה טוטאלית המערבת את 
כל רמות התודעה, הגוף והנפש. הגישה המייחדת אותנו ב- Holina היא גישה 

מערכתית הכוללת שילוב של עבודה טיפולית גופנית, תהליך טיפולי קוגניטיבי, 
תכנית עבודה תפקודית מעשית וליווי אישי צמוד השם את המטופל במרכז 

תשומת הלב. 
הגישה מבוססת על תפיסת עולם הוליסטית: תפיסת עולם זו משלבת את הגישות 

המערביות-קוגניטיביות, מזרחיות-הוליסטיות ומאמינה באינטגרטיביות כמענה 
אישי ברמות הפיבית, תפקודית, נפשית ורוחנית.

מה אנחנו מציעים?

       קבוצות טיפוליות                       פגישות טיפול פרטני
       תכנית מותאמת אישית              חדר כושר, יוגה ועוד

       תרפיה באמנות, מדיטציה          תזונה מותאמת אישית      

שיטת הטיפול מבוססת על יחס אישי והתאמת תהליך ההתפתחות 
לאדם באופן המעניק לו את הכלים הדרושים לא רק לתפקד, אלא 
לפתח חיים יצירתיים, עמוקים ומעניינים והתמודדות עם המציאות  
ושמירה על התפתחות מתמדת. לאחר עבודה מתמשכת עם הרבה 

מכורים והתמכרויות במשך שנים, הגענו לפתח שיטה ייחודית 
המשלבת גישות מזרחיות ומערביות לאורח חיים בריא כולל.

      NLP - גישה  נוירולוגית-לשונית לתקשורת, התפתחות אישית 
      ופסיכותרפיה שתוכננה במיוחד לחידוש ושיקום דרכי חשיבה, 

       תחושה ומשחק.
      מיינדפולנס - טכניקת מדיטציה בעלת  עדויות רבות המשמשות 
 CPTSD  (Complex ,בהצלחה להתמודדות  עם חרדה, דיכאון      

      Post-Traumatic Stress Disorder) והפרעות בריאותיות   
      רגשיות אחרות מתרחשות בעיקר בהתמכרות.

      CBT / DBT - טיפול קוגניטיבי התנהגותי המספק גישה אישית  
      המותאמת לכל אדם. 

      12 צעדים - מדריך מעשי לחיים משמעותיים באמצעות יישום    
      כלים פרקטים ופשוטים ויעילים בכל פעולה במהלך היום.



HOLINA - HOLISTIC CARE CENTER
BACK TO YOUSELF

הצוות הטיפולי ב-Holina  כולל אנשי מקצוע, מדריכים ומומחים מכלל תחומי 
הטיפול שרכשו ניסיון רב שנים בהתמודדות עם התמכרויות. ניסיון וידע אלו מהווים 

את לב ליבה של הולינה: גישה הרואה את המטופל, מקשיבה לו.
צוות המקום מלווה את המטופל החל מהרגעים הראשוניים הקשים ביותר, דרך בנייה 

ועיצוב אישיות יציבה ועד לפיתוח תכנית ליישום בחיים המעשיים כולל ליווי לאחר 
גמר הטיפול. הגישה האינטגרטיבית הכוללת, השקט האינסופי, הניתוק, האוויר 

הצלול וההעצמה האישית שחווה כל מטופל ומטופל  - מאפשרים למטופלים להגיע 
מעבר לחלומות הגדולים ביותר שלהם.

עם אילו התמכרויות אנחנו עובדים?
סמים ואלכוהול  

הפרעות אכילה ודימוי גוף  
הימורים  

מין  
           עבודה

וכל דבר ששולט בך, בחייך, מרגיש שאיבדת את עצמך אליו ואתה מעוניין לעשות 
reboot ולהתחיל מחדש עם בחירה חופשית וחיים מלאים.  

באווירה הוליסטית של צמיחה והחלמה פיזית, נפשית ותפקודית,
צוות המטפלים המנוסה של הולינה עושה את מה שרבים אחרים לא עשו: 

מקשיבים.
זו הסיבה שהופכת את הטיפול ב-Holina לתהליך משנה חיים.

Loyfa Natural Resort.
14/1 Moo 8 Srithanu beach Koh Phangan,

Suratthani Thailand, 84280

+00972549221002
+972 53-303-2473


