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  ighthouseL-לימודי איזון חיים ב 
מרגש בכל פעם מחדש לפתוח את זרועותינו לקראת הפוסעים פסיעות ראשונות במסע איזון 

 החיים.
Life Alignment .הוא מסע, הוא דרך חיים, הוא ריפוי ואור 

 -גדולה והודיה בשמחה
 ברוכים הבאים לביתנו!

 
ו את כלל התאריכים לקורסים והתרגולים הקרובים במודולים השונים. נלנוחיותכם ריכז  

להזכירכם, אם מתחשק לכם להכיר לנו חברה או חבר שישמחו להכיר את שיטת איזון חיים  

 וירשמו לאחד הקורסים, תזכו לטיפול מתנה מאיתנו.

 

  קורסים באיזון חיים   

 <<  10מחזור  -יסודות איזון חיים  –בודי ספין  -
 

 מועדי הקורס   
 09:00-17:00 יום שבת 14/12/19
 09:00-17:00 ראשוןיום  15/12/19

 09:00-17:00 ראשוןיום  22/12/19
 

 3,300₪: מחיר הקורס

 הקורס כולל: 
 שעות לימוד  24 -

 שעות 3שני תרגולים בני  -

 עבודהחוברת לימוד, ספר "איזון חיים" ולוח  -

 שני כרטיסי וורטקס אנרגטיים )כלי עבודה( -

 מטוטלת איזון חיים )כוללת בתוכה כרטיס הגנה אישי למטפל( -

 ' אפשרות לקליניקה להשלמת הסטאז -

 
 

 

 

http://www.lighthousetlv.com/
mailto:מרכז%20איזון%20אינטגרטיבי%20%20Lighthouse
mailto:tlvlighthouse@gmail.com


 
 

http://www.lighthousetlv.com | 073-759-5918 'נורדאו 95, תל אביב -יפו | טל 
facebook:   מרכז איזון אינטגרטיבי Lighthouse | tlvlighthouse@gmail.com  

 <<  2מחזור  –קורס וורטקס   -
 
 מועדי הקורס   

 09:00-17:00 יום שישי 22/11/19
 09:00-17:00 יום שישי 06/12/19
 09:00-17:00 שישייום  20/12/19

 
 2,400₪: מחיר הקורס

 3,115₪סט כרטיסי וורטקס: 

 הקורס כולל:
 שעות לימוד  24 -

 שעות 3שני תרגולים בני  -

 חוברות לימוד -

 ' אפשרות לקליניקה להשלמת הסטאז -

 
   << 5מחזור  – 1מודול  -

 
 09:00-15:00 שישייום  24/01/20
 09:00-15:00 שבתיום  25/01/20

 09:00-15:00 יום ראשון 36/01/20
 

 2,550₪מחיר הקורס: 

 הקורס כולל: 
 שעות לימוד  24 -

 שעות 3שני תרגולים בני  -

 חוברת לימוד -

 ' הסטאזאפשרות לקליניקה להשלמת  -
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   << 2מחזור  –2 מודול  -
 
 מועדי הקורס   

 09:00-16:00 שישייום  13/03/20
 09:00-16:00 יום שבת 14/03/20
 17:00-21:00 יום שלישי 17/03/20

 09:00-16:00 יום שישי 27/03/20
 09:00-16:00 יום שבת 28/03/20

 
 3,600₪ מחיר הקורס:

 הקורס כולל:
 שעות לימוד  32 -

 שעות  3בני תרגולים  4 -

 BAFכרטיס  -

 ' אפשרות לקליניקה להשלמת הסטאז -

 <<  3מחזור  – 3מודול  -
 

 )בלייטהאוס( חלק א'
 09:00-17:00 יום שישי 15/05/20

 09:00-17:00 יום שבת 16/05/20
 09:00-17:00 יום ראשון 17/05/20

 
 ד"ר ג'ף לוין(סדנא עם ) חלק ב'

 09:00-17:00 שנייום  08/06/20
 09:00-17:00 שלישייום  09/06/20
 09:00-17:00 שישייום  12/06/20

 
 4,800₪מחיר הקורס: 

 הקורס כולל:
 שעות לימוד  48 -

 שעות 3שני תרגולים בני  -

 חומרי לימוד -

 כרטיס קונקטור -

 ' אפשרות לקליניקה להשלמת הסטאז -
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