דף פעילויות לחודשים ספטמבר עד דצמבר 2018
קורס ארומתרפיה
מנחה חיים שלוס
שמנים אתריים ,תכונותיהם ואופן השימוש בהם ,שילוב השמנים בסוגי הטיפול השונים ,מבנה חוש הריח
שמני בסיס צמחיים ,תכונותיהן ואופן השימוש ,סינרגטיקות של שמנים אתריים ודרכי טיפול ,הדגמה טיפולית (פנים)
שמנים אתריים  -עזרה ראשונה במצב חירום וטיפול המשך
תל אביב 14.11.18 :יום ד'
שעה9.30-13.30 :
מחיר.₪ 4800 :
בהרשמה מוקדמת עד  31.8.18הנחה ₪ 400

קורס תמציות פרחי באך

נרות הופי

מנחה :ציפי שלוס
במהלך הקורס נלמד על פועלו של ד"ר באך ,נלמד
בצורה מעמיקה כל תמצית ותמצית ,יילמדו שיטות אבחון,
תשאול ושימוש מעשי בתמציות.
תל אביב ,15.11.18 :יום ה',
שעה10.00-13.00 :
 10מפגשים.
מחיר מלא.₪ 1400 :
בהרשמה מוקדמת עד  10.10.18מחיר₪ 1200 :

מנחה :חיים שלוס
בסדנא נלמד את השימוש בנרות הופי והשימוש
בשמנים אתריים לבעיות אוזניים.
יום א' 25.11.18
שעה10.00-14.00 :
מחיר₪ 200 :
סדנת יום

סדנת עיסוי ראש קרקפת

סדנת עיסוי כתפיים ושחרור צוואר
מנחה :חיים שלוס
הסדנה כוללת חלק עיוני בו נלמד על תערובות
ארומתרפיות ייחודיות שונות לטיפול בכתפיים וצוואר,
וחלק מעשי בו ניישם שיטות טיפול ייחודיות לשחרור
והקלה על כאבים ומתחים
 4.12.18יום ג'  -שעה.9.30-13.30 :
סדנת יום מחיר.₪ 300 :

הסדנה כוללת חלק עיוני בו נלמד על תערובות
ארומתרפיות ייחודיות שונות לטיפול בראש
ובקרקפת ,וחלק מעשי בו ניישם שיטות טיפול
ייחודיות לשחרור והקלה על כאבים ומתחים
המתרכזים בראש.
 18.12.18יום ג'  -שעה,15.30-19.30 :
סדנת יום מחיר.₪ 300 :

פאנלים (תל-אביב) *מותנה בהרשמה מראש*
לבוגרי י.ד .שלוס ללא תשלום .לבוגרי ארומתרפיה מבתי ספר אחרים  ₪ 100למפגש.
מותנה בהצגת תעודת ארומתרפיה ,ההשתתפות בפאנל מקנה  3שעות לימוד.
הפאנלים מתחילים בדיוק בזמן ,למאחרים לא תינתן אפשרות כניסה ,נא לדייק!!

9.10.18

יום ג'

שעה 9.30

חיידקים וירוסים שונים בדגש על סטרפטוקוקוס

23.10.18

יום ג'

שעה 9.30

מוצרי מדף – גילי קטי

13.11.18

יום ג'

שעה 9.30

ארומתרפיה ותמציות צמחים לשיפור איכות החיים במחלות
ממאירות

11.12.18

יום ג'

שעה 9.30

בריאות הגבר

פאנלים בחיפה ובצפון
בבית אבא חושי ,רח' אבא הילל סילבר  ,71לפרטים והרשמה לפעילויות בצפון ,נדב :טל ,050 -5396041 .פקס.04 -9533587 :

11.10.18

יום ה'

שעה10.00 :

חיידקים וירוסים שונים בדגש על סטרפטוקוקוס

13.12.18

יום ה'

שעה10.00 :

בריאות הגבר

פאנלים בירושלים
שיווק ינאי ,רח' יהודה  44פינת פייר קניג (צומת אורנים) טלפון :שלומית050-7201469 :

8.10.18

יום ב'

שעה10.00 :

26.11.18

יום ב'

שעה10.00 :

חיידקים וירוסים שונים בדגש על סטרפטוקוקוס
ארומתרפיה ותמציות צמחים
לשיפור איכות החיים במחלות ממאירות

הרצאת מבוא בתל אביב
2.10.18

יום ג'

שעה10.00 :

ביורגונומי ,ריפוי מהעבר וקריאה בכף היד – יובל בצרי

16.10.18

יום ג'

שעה18.00 :

מיינדפולנס – מערכות יחסים – מיכל גורל

קורסים וסדנאות בתשלום בתל אביב
ההרשמה לכל הקורסים והסדנאות מותנית בתשלום דמי רישום ע"ס  200ש"ח מראש ,שלא יוחזרו במידה של ביטול ע"י התלמיד.
פתיחת הקורסים מותנית במס' נרשמים .במידה וקורס התבטל ע"י המרצה או י.ד .שלוס דמי הרשמה מוחזרים במלואם.

 חודש ספטמבר 
נשים בראי הרפלקסולוגיה – מנחה :יולי לובן.
סדנת יום  -השתלמות ייחודית ברפלקסולוגיה לטיפול בנשים ובבעיות ייחודיות לנשים.
תאריך ,6.9.18 :יום ה' .שעה  ,9.30-13.30מחיר .₪ 350
סדנת ילדים – בהנחיית עינת בנץ ויולי לובן
כלים חברתיים ,מדיטציה ,שילוב שמנים אתריים והשפעתם על המערכת הרגשית.
תאריך ,25.9.18 :יום ג' ,חוה"מ סוכות שעה .9.30-12.30 :מחיר .₪ 250 :מיועד לגילאים 6-11
סדנת אקסס בארס  -מנחה :יולי לובן
 32נקודות הנמצאות בראש  -באמצעותן ניתן לטפל בדפוסים של חרדות ואמונות .דרך המגע בנקודות אלו אנו משחררים נקודות מבט
ודפוסים בכל תחומי החיים :לגוף הפיזי ,מחלות ,לכסף ,שליטה ,עצב ,שקט ושלווה .התהליך פועל ברמת התת-מודע .באמצעות תהליך
האקסס בארס מתחיל תהליך של שחרור-אפשור-קבלה.
תאריך ,27.9.18 :יום ה' ,חוה"מ סוכות ,שעה .9.00-18.00 :מחיר .₪ 1250 :קבלת תעודה בינלאומית.

 חודש אוקטובר 
מטוטלת מתקדמים  -מנחה :דפנה גרין
פיתוח משוב חושי אינטואיטיבי בעבודה עם המטוטלת ,העמקת האימון והתרגול בנושאים רגשיים ואנרגטיים נוספים ,ופיתוח מיומנויות
נוספות לעבודה עם הכלי ,הקורס מיועד למסיימי קורס מטוטלת בסיסי מכל בתי הספר.
תאריך ,2.10.18 :יום ג' 5 ,מפגשים שעה 16.00-19.45 :מחיר.₪ 1250 :
הכשרת מטפלים באקופונקטורה קוסמטית – מנחה בת 7-פלדמן.
מהי אקופונקטורה קוסמטית ותוצאות הטיפול ,תקציר נקודות דיקור בפנים ובגוף ,נקודות בסיסיות להרמת הפנים ,לעיגולים שחורים
ולשקיות מתחת לעיניים ,לעור נפול ,צניחת עפעפיים ,הרמת לחיים ,הרמת סנטר ,מתיחת סנטר כפול ,כתמי גיל ופגמנטציה ,נקודות
דיקור בפצעי בגרות .נלמד עיסוי פנים בשיטת אקופרסורה ,בדרמה רולר לשיפור יעילות הקרמים והסרומים ,שימוש בשקיות
צמחים .תאריך ,3.10.18 :יום ד' ,שעה 6 .10.00-13.00 :מפגשים .מחיר .₪ 2950 :הקורס מיועד לבעלי ידע בדיקור בלבד.
טיפול בגיל השלישי "סוף סוף יצאנו לפנסיה"!  -מנחה :עינת בנץ
תהליך חוויתי המיועד למטפלים לעבודה עם הגיל השלישי ,גיל הזהב .בסדנא יינתנו כלים לשיפור איכות החיים בגיל השלישי ,שימוש
בשמנים ותמציות ,פרחי באך ,שיפור איכות השינה ,כלים מעשיים לשיפור הזיכרון ,ארגון וניצול הזמן ,שיפור התפקוד בחיי היומיום
ועוד ....תאריך 4.10.18 :יום ה' ,שעה ,9.30-13.00 :מחיר 3 .₪ 750 :מפגשים

עיסוי תינוקות ונשים הרות  -מנחה :יולי לובן
חשיבות המגע אצל תינוקות ונשים הרות ,טכניקות עיסוי ,מחלות ילדים .הטיפול באמצעות שמנים ,תבלינים ,צמחים ומגע .מתחילת
הריון ועד חדר לידה .נלמד טכניקות עיסוי בישיבה על כיסא ובשכיבה על מיטה .שמנים אתריים וצמחים למהלך ההריון והלידה
תאריך ,7.10.18 :יום א' ,שעה ,9.30-12.30 :מחיר 7 .₪ 1350 :מפגשים
סדנת צ'י קונג  -מנחה :אסף טנא
תאריך ,7.10.18 :יום א' ,שעה  8 .16.00-19.00מפגשים .מחיר.₪ 1250 :
כירולוגיה קריאה בכף היד – מנחה :יובל בצרי.
בעזרת קריאה בכף יד נלמד לאבחן ולטפל באדם בתקופות חייו – עבר ,הווה ,עתיד.
בקריאת כף יד ,ניתן לזהות את מהלך החיים הצפוי ,זוגיות ,ילדים ,ייעוד מקצועי ,בריאות ,הצלחה כלכלית ,מצפון ,מוסר ,אגו ,כושר
הסתגלות והתמודדות עם אילוצים .נזהה את יכולות התקשורת של האדם עם הסביבה – כולל תקשור.
השיעורים ילוו בתרגול שוטף על ידיהם של התלמידים עצמם ומתוך צילומים וסריקות כפות ידיים של אחרים.
קורס מקיף ומעמיק מיועד למתעניינים בנושא ולמחפשים תוספת למקצוע קיים.
תאריך 15.10.18 :יום ב'  10 - 10.00-13.00מפגשים – מחיר.₪ 1900 :

לומי לומי  -מנחה :שחר ולרו.
שיטת עיסוי מהוואי ,המלמדת עבודה עם אמות הידיים.
תאריך ,8.10.18 :יום ב' ,שעה 2 ,17.00-19.45 :מפגשים ,מחיר.₪ 500 :
קורס להסמכת מטפלים בשיטת ביורגונומי וחמשת קווי היד  -מנחה :יובל בצרי
הביורגונומי הינה שיטה אנרגטית יעילה המשמשת לאבחון וטיפול מקרוב ומרחוק בנושאים שונים כמו בריאות הנפש והגוף ,אבחון רכב
לפני קניה .נלמד טיפול אנרגטי בקווי היד לשינוי גורל ומזל .במהלך הקורס נלמד את כל עקרונות השיטה ואיך לקצר משמעותית את
זמן הטיפול המקובל בשיטה זאת .בסיום הקורס נדע כיצד לאבחן ולטפל ביעילות.
תאריך ,9.10.18 :יום ג' ,שעה ,10.00-14.00 :מחיר 9 .₪ 2000 :מפגשים

עיסוי לימפתי  -מנחה :שחר ולרו.
נלמד טכניקת עיסוי ,הסחיטה הלימפתית.
תאריך ,12.10.18 :יום ו' ,שעה 5 ,9.00-12.45 :מפגשים ,מחיר.₪ 1300 :
ציור מנדלות  -מנחה :ליה רונן
במפגש נבין מהי מנדלה ומהו הדפוס המנדלי בטבע ובתרבויות .ניצור מנדלה בתבנית זרע החיים .כל אחד יכול לצייר מנדלה ובכך
להקשיב ללבו .ציור מנדלה מאפשר התבוננות ומיקוד.
תאריך ,18.10.18 :יום ה' ,שעה .9.30-12.00 :סדנת יום ,מחיר ₪ 150 :כולל חומרים.
סוג'וק  -מנחה :סמי ביתן
תרפיית הסו ג'וק מבוססת על עקרונות הרפואה הסינית ההודית והקוריאנית העתיקות ,ומיועדת לריפוי פתולוגיות שונות בהיבט הפיזי,
הנפשי והרגשי .הטיפול מתבצע על כף היד (סו) וכף הרגל (גו'ק) .הקורס מתאים לכולם וללא ידע קודם .הקורס הבסיסי מספק לכל
אדם אפשרות להכיר את רמת הטיפול הראשונה .תאריך ,18.10.18 :יום ה' ,שעה 16.00-19.45 :מחיר 4 .₪ 890 :מפגשים.

שיאצו  -מנחה :אילן הורוביץ.
מפגשים מעשיים ללימוד טכניקות שיאצו .ההשתלמות מתאימה למטפלים בשיטות מגע הרוצים לשפר את יכולותיהם במתן
טיפולים .הידע הנרכש בהשתלמות מתאים גם כטיפול מקדים במחטים .נלמד שיאצו על מיטת טיפולים.
תאריך ,25.10.18 :יום ה' ,שעה ,10.00-13.00 :מחיר 6 .₪ 950 :מפגשים .לפרטים והרשמה054-4722977 :

 חודש נובמבר 
אנטומיה ,פיזיולוגיה ופתולוגיה  -מנחה :אנדריי גדלביץ'
קורס השתלמות למטפלים .כלים בסיסיים להבנת מבנה גוף האדם ותפקודו .השפעת חולי וטראומה על הגוף .העמקת ההבנה והידע
למטפלים.
תאריך ,1.11.18 :יום ה' ,שעה 20 ,16.30-19.30 :מפגשים .מחיר.₪ 3500 :
עיסוי אבנים חמות  -מנחה :אלכס אלוף
תאריך ,5.11.18 :יום ב' ,שעה ,10.00-16.00 :מחיר .₪ 500 :סדנת יום.
סדנה לשיפור ראייה מנחה :שרית טהורי
סדנא לשיפור הראייה באמצעות תרגילי עיניים הפועלים ע"פ חוקי האנטומיה פיזיולוגיה של מערכת הראייה,תרגילי תנועה ,עיסוי עצמי
ודימיון מודרך .הסדנא מיועדת למעוניינים לרכוש כלי לעבודה עצמית לשיפור הראייה ולהעשיר את הכלי הטיפולי שלהם .הסרת
משקפיים ,הורדת לחץ תוך עיני ,קוצר/רוחק ראייה ,ניוון ועוד.
תאריך ,5.11.18 :יום ב' ,שעה ,15.00-18.30 :מחיר 2 .₪ 700 :מפגשים
מיינדפולנס ואיכויות הלב – בלב פתוח  -מנחה :מיכל גורל
נכיר את גישת המיינדפולנס ונתרגל אותה מתוך התמקדות באיכויות הלב .תרגול מיינדפולנס הינו תרגול של עמדה ,גישה לחיים,
שהיא פתוחה ,סקרנית ,אוהבת ,חומלת ומחוברת לסנטר שלנו .בזמן תרגול המיינדפולנס אנו מתרגלים שוב ושוב לפגוש את המציאות
הפנימית והחיצונית של חיינו .נתנסה במגוון תרגילים וכלי ם שיכולים לשמש גם אותנו וגם את המטופלים שלנו .נרחיב את היכולת
לחיות את החיים.
תאריך ,6.11.18 :יום ג' ,שעה  5 .16.00-19.00מפגשים .מחיר.₪ 900 :

עיסוי שוודי – מנחה אנדריי גדלביץ'
תאריך ,7.11.18 :יום ד' ,שעה 10 .16.00-19.45 :מפגשים .מחיר2500 :
אבחונים ברפלקסולוגיה  -בהדרכת יולי לובן.
מיועד לעוסקים בתחום הרפלקסולוגיה .קורס ממוקד בהתבוננות והבנת מבנה הרגל ,הצבע ,הגודל והקווים ,השפעת  5האלמנטים על
אישיות האדם .נראה כיצד האדם מתהלך בשבילי חייו ,איך הבחירות משפיעות על האדם ומנהלות אותו.
תאריך ,12.11.18 :יום ב' ,שעה .16.00-19.45 :מחיר 5 .₪ 1250 :מפגשים.
קורס מטוטלת רפואית מתחילים הקורס מועבר לפי שיטת איון רכניצר  -מנחה :דפנה גרין
קורס מעשי ללימוד מטוטלת ככלי .נלמד לזהות את הכן והלא .נלמד לבטוח באינטואיציה וביכולות שלנו באמצעות כלי פשוט –
המטוטלת .בדיקות אנרגטיות ,שאילת שאלות ,איזון ,עזרה בקבלת החלטות.
תאריך ,16.11.18 :יום ו' ,שעה 5 ,9.00-12.45 :מפגשים .מחיר.₪ 1250 :
עיסוי מלזי במקלות במבוק  -מנחה :אלכס אלוף
עיסוי עם מקלות הבמבוק באורכים ובגדלים שונים במשיחת שמן .הטיפול מתאים לפנים ,לגפיים ,לאגן ולגב.
תאריך ,19.11.18 :יום ב' ,שעה  .10.00-16.00מחיר .₪ 600 :סדנת יום.
סדנא לריפוי עצמי בעזרת עיסוי עצמי ותנועה – מנחה :שרית טהורי.
נעורר את היכולת לריפוי עצמי הקיימת בכל אדם ונגישה מידית .נחזיר את הגוף לבריאות ולקלילות ,נמנע ונאט תהליכי הזדקנות .נרפא
את הגוף בעזרת טכניקות פשוטות של עיסוי ותנועה במפרקי הגוף ,נגמיש את החוליות ואת הצוואר .בנוסף טיפול זה משפר את
התפקודים של כל האיברים הפנימיים כגון שלפוחית השתן ,הלב ,הריאות ,הכליות ועוד.
תאריך ,19.11.18 :יום ב' ,שעה 2 .15.00-18.00 :מפגשים .מחיר.₪ 580 :
רפואת תודעה – מנחה:דבורי גיתי יוסף.
"מחשבה יוצרת מציאות" – איך להפוך מחשבה למציאות של החלמה ממחלוקת ,לרתום את הדמיון לתהליכי שינוי עוצמתיים של
צמיחה וריפוי ,להפעיל כוונה נכונה שמושכת אלינו כוחות ריפוי מבורא עולם .הידע מבוסס על רפואת גופנפש ,הולודינמיקה,
פסיכותרפיה הוליסטית ,פיזיקת הקוונטים ,חכמת הקבלה' ,שעריו בתודה' ותורת ר' נחמן מברסלב.
תאריך ,20.11.18 :יום ג' ,שעה 14 .9.30-14.30 :מפגשים .מחיר( .₪ 4600 :לחברי מועדון המטפלים )₪ 3900
רפואת צמחים יומיום – מנחה :ד"ר ליליה גולובטי.
נלמד על צמחי מרפא ולקיהם כמקור לחומרים עם סגולות מרפא ,נכיר שימוש נכון ופשוט בצמחים לבעיות נפוצות כגון :מחלות חורף,
שיעול טורדני ,אלרגיות ,כאבי בטן ,גזים ואפילו כאבי מפרקים .נכיר דרכים לשיפור מראה עור הפנים בעזרת הצמחים .נדע לשלב את
הצמחים בחיי היומיום למניעת תחלואים.
תאריך ,26.11.18 :יום ב' ,שעה 6 .9.30-14.30 :מפגשים .מחיר( ₪ 1550 :חברי מועדון המטפלים .)₪ 1350
סדנת כוסות רוח  -מנחה :אילן הורוביץ
תאריך ,28.11.18 :יום ד' ,שעה  .10.00-13.00מחיר .₪ 400 :סדנת יום .לפרטים והרשמה0544722977 :

 חודש דצמבר 
דיקור סיני – מנחה אילן הורוביץ
תאריך ,12.12.18 :יום ד' ,שעה  42 ,10.00-13.00מפגשים .מחיר .₪ 9000 :לפרטים והרשמה.04-6600390 | 0544722977 :
סדנת מוקסה – מנחה אילן הורוביץ
תאריך ,13.12.18 :יום ה' ,שעה  ,10.00-13.00מחיר .₪ 400 :סדנת יום .לפרטים והרשמה.04-6600390 | 0544722977 :

סדנא לעיסוי בכוסות סיליקון (בלה באצ'י)  -מנחה :ליה רונן.
עיסוי חדשני עם כוסות יניקה .כוס הבלה-באצ'י יוצרת זרימה מוגברת של דם ונוזלי לימפה מהרקמות העמוקות .לפתיחת
חסימות ,הגברת חילוף חומרים ,חיטוב הגוף ,לניקוי רעלים והרגעה וחידוש תאי הגוף.
תאריך 16.12.18 :יום א' ,שעה 9.30-15.30 :מחיר* .₪ 700 :מתנה :סט של  4כוסות.
עיסוי פיליפיני מנחה :אלכס אלוף
עיסוי ייחודי באמצעות כדורי עץ .שיטה זו נפוצה בפיליפינים .באמצעות כדורי העץ ניתן להשתמש בפחות כוח שרירי ולהגיע לתוצאות
הרצויות .תאריך ,17.12.18 :יום ב' ,שעה .10.00-16.00 :מחיר 600 :ש"ח.
הכנת סבונים  -מנחה :מזל קטי
נלמד הכנת סבונים מוצקים בשילוב שמנים אתריים ,עלי כותרת ותבלינים.
תאריך 20.12.18 :יום ה' ,שעה ,10.00-13.00 :מחיר .₪ 160 :סדנת יום.
מטאמורפוזיס תהליך מעשי – תהליך הפרפר  -מנחה :יולי לובן
בכל שלב טיפולי בו אנו מרגישים כי אין שינוי ומשהו חסום אצל המטופל .העבודה פועלת בפן הרגשי .מגע רך על הראש ועמוד
השדרה,
תאריך ,23.12.18 :יום א' 9.30-12.30 ,מחיר 2 .₪ 600 :מפגשים
פריון להריון  -טכניקות לטיפול בבעיות פריון  -מנחה :יולי לובן
סדנת העשרה בהבנת הבעיות הקשורות לפריון אצל נשים וגברים .הקשיים הפיזיים והרגשיים הקשורים באי-כניסה להריון ,מהיבט
הוליסטי ,הטיפול בשילוב רפלקסולוגיה ,צמחי מרפא ,שמנים אתריים ,עיסוי בטן ,דמיון מודרך .עבודה מעשית.
תאריך ,24.12.18 :יום ב' ,שעה ,16.30-19.30 :מחיר 4 .₪ 1200 :מפגשים

מעגלי מוח – מנחה :דפנה גרין.
 6מפגשי מעגלים בחוויית למידה חושית מוטורית לזיהוי ושחרור רגשות מן העבר ,עקרונות השיטה ,המוח ותפקודיו ,בדיקת שריר:
כיצד לשוחח עם הגוף ולקבל תשובות ,הברומטר ההתנהגותי :מפת דרכים רגשית במודע ,תת מודע וגוף ,טכניקת ירידה בגילאים,
שיטות לאיתור ונטרול חסימות ,דמיון מודרך לגישה חיובית ,.ומבוסס על פי איון רכניצר.
תאריך ,25.12.18 :יום ג' ,שעה 6 .16.00-19.45 :מפגשים .מחיר.₪ 1500 :
יסודות התזונה למטפלים  -מנחה :שרון צור
קורס מקצועי פרקטי .נכיר את מושגי היסוד של עולם התזונה ,מערכת העיכול ,נבין מה קורה בתוך הגוף למזון ,איך מזון הופך
לאנרגיה? מה בונה לנו את הגוף ,תפקיד הויטמינים .נלמד על קבוצות המזון ,עקרונות האכילה הבריאה ובחירת מזונות נכונה .צירופי
מזון ,התוויות בריאותיות ,הצרכים התזונתיים של בני אדם ,וטיפים על התאמת תזונה אישית.
תאריך 30.12.18 :יום א' ,שעה 9 ,9.30-14.30 :מפגשים .מחיר( .₪ 3100 :לחברי מועדון המטפלים )₪ 2400
פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים .טלח

