
 
 

בין קוסמטיקה לאסתטיקה¨ בין בריאות ורוחניות¨ בין יופי ואהבה¨ בין מודע ולא מודע≠
Æמפגשים¨ סדנאות¨ הרצאות ודוכנים Æעל כל אלה ועוד ביומיים המופלאים המוקדשים לך

∞∞∫∞± הכל אפשרי
תקשורת עם התת מודע לטיפוח 

Æהאופטימיות בחיי היום יום
המרצה∫ גב‘ קרן מזור≠ 

פסיכותרפיסטית¨ בעלת תואר 
בינלאומי ב≠NLP¨ מנחה בתהליכי 

יצירת מציאות

μμ∫∞± בריאות ויופי בידנו
מרצה∫ גב‘ ילנה רהב ≠ מדריכה 
לנשימה אנרגטית ואנטי איג‘ינג

∞μ∫±± לצחוק את עצמך ≠ לדעת° 
מנחה∫ גב‘ נילי דור איילה≠מומחית 

לתרפיה ואימון בצחוק

≠BEAUTY SLEEPBEAUTY SLEEP ±≤∫¥μ
מתכון למראה זוהר

מנחה∫ גב‘ תמר וייל ≠ מנחה לפתרון 
בעיות תנועה והשראת שינה

∞¥∫≤± ‘‘העבודה‘‘ בפיתוח  
מערכות יחסים

מרצה∫ גב‘ צילה הרטמן ≠   
כלים להצלחה אישית ומקצועית 

על≠פי שיטה של ביירון קיטי

μ≤∫¥± השתלות דנטליות ביום 
אחד¨ ללא ניתוח¨ ללא תפרים  

øהאם דמיון או מציאות
מרצה∫ ד‘‘ר ירון רבינוביץ≠מומחה 

לכירורגיה פה ולסת

∞≤∫μ± ההבדל המהותי בין גברים 
ונשים ≠ מדוע גברים לא מבינים 

מה נשים רוצות 
מרצה∫ חוה שילה ≠ מנחה 
לנישואים¨ מחברת הספר 

‘‘øהגירושין האומנם הפתרון הנכון‘‘

μ≥∫∂± השפעת התזונה על עור 
הפנים≠טיפים מעשיים 

מנחה∫ גב‘ איריס שחר≠מנכ‘‘ל מרכז 
רב תחומי לקוסמטיקה ותזונה 

טבעית

∞≥∫∑± תיקון לחוק יחסי ממון החוק 
המהפכני לשינוי מעמד האישה 

בתהליך הגירושין
מרצה∫ גב‘ מירי חן ≠ יוזמת את החוק

∞∞∫∞± אלוהים שם ליפסטיק
מרצה∫ גב‘ מרים עציון ≠ מרכז קבלה

μμ∫∞± מראה צעיר בכל גיל 
בשיטה חדשנית למניעת הזדקנות≠

טיפים ותרגילים מעשיים
מרצה∫ גב‘ אילנה קרן ≠ מנכ‘‘ל 

מרכז רב תחומי לאנטי≠איג‘ינג  

∞μ∫±± סודות היופי של המזרח הרחוק 
≠ דיקור קוסמטי ודיקור להרזיה

מרצים∫ מר תום רוטנברג ואריאל 
חודורקובסקי ≠ מרכז לרפואה 

סינית בקהילה¨ קליניקה לרפואה 
סינית מסורתית 

μ¥∫≥± החיבור לאלות שבכל אשה 
מרצה∫ גב‘ בריג‘יט קשטן≠פסיכולוגית 
קלינית בכירה¨ מרצה באוניברסיטת 
חיפה¨ חלוצה בתחום הפסיכולוגיה 
הטרנס פרסונאלית והטיפול ברגרסיה≠

מנהלת “אקדמיית התעלות“

∞¥∫≤± מגמות ברפואה אסתטית 
לא ניתוחית

מרצה∫ ד‘‘ר מימי ארנרייך≠מומחית 
כירורגיה כללית ורפואה אסתטית 

μ≤∫¥± מחשבה יוצרת מציאות
כלים יישומיים≠האם אנו יכולים להיות 
אחראים על מחשבותינוø איך עושים 

Æאת זה וחווים מציאות משופרת
מרצה∫ גב‘ איריס סמסון ≠ בוגרת 
מדעי החברה¨ לוגותרפיה ומנחת 

קבוצות למודעות ודמיון מודרך

∞≤∫μ± בגידה ≠ צד לחירות או 
בריחה מהקושי

מרצה∫ מר אוריאל זכרין≠ארט 
תרפיסט

μ≥∫∂± התחברות מחדש
מרצה∫ סיגלית גוסטר≠

מנהלת מרכז ‘‘דרך הרוח‘‘

∞≥∫∑± איכות חיים ויופי דרך הבטן
פתרונות מעשיים לבעיות עור¨ 

עיפות¨ עיכול¨ בטן נפוחה ועצירות
מרצה∫ ד‘‘ר דן ויסמן ≠ מומחה 

לניקוי רעלים מהגוף

 μ±∫∏± מה רפואה יכולה לתרום 
לנשים למניעת מחלות עתידיות

מרצה∫ ד‘‘ר בוריס סבירסקי≠ 
מומחה לרפואה פנימית
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