
סוכן ביטוח פרטי למשפחה.
ליווי משפחות בניהול סיכונים,

פנסיה וחיסכון. מורשה עי משרד
האוצר לביטוחי רכב, דירה, עסק,
ביטוחי חיים, בריאות ופנסיה.

“

 נעה ישראלי רוזנברג  
ליווי רגשי בשדה ההריון והלידה

קליניקה בטבע

דולה
מפגשי עיבוד לידה, ליווי הריון, הכנה ללידה  וליווי רגשי לאחריה

עורכת מעגלי נשים מסביב למדורה
מנחת מעגלי ליווי הריון

מנחת קורס הכשרה לליווי תהליכים בטבע

B.O.T,צברתי הרבה כלים במהלך שנותי כמלווה -       , התמקדות
איזון וליווי בהריון וטבע תרפיה, אבל בעיקר מביאה

את הלב שלי, לפגוש אותך

MSWנעה הורביץ | עוס קלינית|   “

EMDR
מטפלת בבני נוער ומבוגרים. מתמחה בעבודה בטראומה ובשנים

האחרונות עובדת הרבה עם         - שיטה לעיבוד זכרונות טראומטיים.
בנוסף, אני תלמידת ’ימימה‘ מזה 13 שנים ושפת הלימוד נכנסת

לשפה הטיפולית שלי.
מקבלת בקליניקה בגבעת - עדה.
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אני רון, שוקולטייר וקונדיטור, בוגר בית הספר לקונדיטוריה - אסטלה.
זוהי האומנות שלי והדרך שלי להתבטא בעולם.

כל מוצר נעשה בעבודת יד עדינה ומוקפדת, עם תשומת לב לפרטים.
הקטנים והגדולים, עם חומרי הגלם הטובים בעולם,
כדי שאתם, תוכלו להנות ממוצר איכותי וייחודי.

אם צפוי לכם אירוע או שאתם סתם חוגגים את החיים,
אם בא לכם על מאפים איכותיים לסוף שבוע מתוק,,

מוזמנות ומוזמנים לפנות אלי ואדאג שתהיה לכן.ם חוויה קולינרית
בלתי נשכחת!

 מטפלת דרך תזונה טבעית וצמחי מרפא
במגוון מצבים רפואיים.

 מלמדת רפואה מונעת דרך הקשבה לצרכי
המטופל.ת, לקצב שלהן.ם. בהדרגתיות ובליווי צמוד.

מנחה סדנאות פרוביוטיקה טבעית, התססה וניקוי רעלים
מרצה במכללת ’רידמן‘

 

הרפואה הסינית העתיקה מאפשרת טיפול סימפטומתי
במקביל לטיפול שורשי/עמוק. במצבים אקוטיים או כרוניים,

 פיזים או רגשיים.
מטופלים בקליניקה:

תינוקות, גברים ונשים, בעיות אקוטיות, כרוניות וכן תמיכה וחיזוק.
“מקבלת בקליניקה בבנימינה ובת א. 

סמדר בולוטין - רפואה סינית עתיקה

052-5536611
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השיעורים מתקיימים בקבוצות קטנות במרחב יסמין | שיעורי זום | שיעורים פרטיים

שיעורי תנועה רכים ועמוקים בשילוב מיינדפולנס.
בשיעורים ניתן דגש להיכרות עם הגוף, הקשבה והתבוננות
ומתוכם יציאה לתנועה רכה ועמוקה המאפשרת לפרום מתחים

המצטברים בגוף, מחזקת ואוספת.
השיעורים מתאימים לכל מי שמעוניין לעבוד עם הגוף.

מתאים גם לנשים בהריון או למתמודדים עם כאב או פציעה.
כמה מילים עלי...

רקדנית, חוקרת תנועה וגוף, מטפלת רגשית (עו סית קלינית)
ופסיכותרפיסטית בתרפיה מבוססת מיינדפולנס.

“

המשימה שלנו ב ’יוגי פאן‘ היא להביא לידי ביטוי את
יתרונות היוגה דרך משחקים דינאמיים מהנים .

אלו הם יתרונות משחקי היוגה לילדים (וגם למבוגרים!):

10%הנחה לחברי קהילת יסמין - עם קופון באתר

התפתחות רגשית - ביטחון, הערכה עצמית וחיבור לגוף
התפתחות קוגניטיבית - קשב ומיקוד, ריכוז וזיכרון

התפתחות גופנית - איזון, חוזק, קואורדינציה וגמישות



דולה ומדריכת הכנה ללידה.
רפלקסולוגית המתמחה בפוריות, נשים ותינוקות.

מנחה סדנאות וטקסים לשערי הנשיות:
קורסי הכנה ללידה
מפגשי הכנה להנקה

מפגשי הכנה להורות ראשונית
טקסי פתיחה/סגירת עצמות

מעגלי לידה
מעגלי נערות סביב וסת והמחזור החודשי

מקבלת בקליניקה פרטית בקיבוץ עין השופט

EABP

מקצוענית יקרה,
זה הכי לגיטימי בעולם שאת בעומס יתר ואת:

אמא של...
.בת זוג של...

מקצוענית בתחומך ועוד מנהלת או בעלת עסק...
ובת של...

ואחות של......
וגם, בן אדם.

מה אם הייתי אומרת לך שאת בעומס יתר לא בגלל חוסר ניהול זמן
אלא בגלל חוסר ניהול המחשבות והרגשות שלך?

נעים מאוד, אני ג'ני גיטלבנד
מייסדת מסלול המראה- שיטה לקידום עסקי

עצמאית משנת 2005
פסיכותרפיסטית מוכרת ע"י ה           מנחה פרטנית וקבוצתית מעל  שנים, עם נסיון של

מעל 5000 שעות טיפול והנחיה.
עוזרת הוראה במכללות רידמן והמרכז לגוף נפש רמת השרון. יוצרת ומנחת התוכניות "לגעת ברעב-אכילה רגשית ודימוי גוף‘

אישה במהותה- להתאים את החיים לטבע שלך". "שוק לא רק למנדרינות- על בחירת קהל יעד לעסק" 
טיפלתי ב"כפר איזון"- מרכז לטיפול בהמכרויות ומשברים רוחניים.

רקדנית מקצועית ומאמנת בוגרת וינגייט בעברי.
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 שמשון מאור  
חידוש | שיפוץ | רסטורציה

MA.מטפלת בהבעה ויצירה     בהתמחות פסיכודרמה
מנחה קבוצות, מרצה ומדריכת סטודנטים.

בין המטופלים בקליניקה נשים, גברים וילדים.

מקבלת בקליניקה פרטית בכרכור

 אומן שיפוץ ורסטורציה של רהיטים.
קליעת קש וינאי, שיפוץ מכשירי רדיו,
 חידוש ורסטורציה לחפצי אומנות
עתיקים בשיטות מסורתיות.

ariellamaor@gmail.com 
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