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Dr.T
ת האיזון של an

מנחה הסמינרים:

אילן מגדלי  -מטפל כ 23-שנים בשתי קליניקות מצליחות בקליפורניה ארה“ב,
מזה  18שנים לומד ומלווה את דר' טאן ומוסמך מטעמו ללמד את שיטות האיזון
בארץ .מחזיק בהסמכת  .GOLDאילן מעביר סמינרים בארץ מזה  8שנים ואוסף
אחריו קהל תלמידים אשר מיישם את שיטותיו בהצלחה מרובה .הסדנאות בעברית.

סדנאות בשיטות האיזון של דר' טאן
בהנחיית אילן מגדלי

 ‰תוצאות מיידיות בקליניקה  ‰טכניקות טיפול חדשות  ‰שילוב נקודות לטיפול
במרידיאנים והפרעות פנימיות  ‰דיקור קהילתי ועוד...

בצפון
במכללת דאו

בתל אביב
בקמפוס ברושים

סמינר בסיסי
יום שישי – 09:00-17:00 | 9/11/12
שבת – 10:00-18:00 | 10/11/12
האיזון העונתי
יום ראשון 09:00-15:00 | 11/11/12 -
 12הנקודות הקסומות
יום שני 14:00-18:30 | 12/11/12 -
קליניקה קהילתית
יום שלישי 13/11/12 -
09:00-17:00

סמינר בסיסי
יום שישי 09:00-17:00 | 2/11/12 -
שבת 10:00-18:00 | 3/11/12 -
 12הנקודות הקסומות
יום ראשון 09:30-14:00 | 4/11/12 -
האיזון העונתי
יום שני 09:30-15:30 | 5/11/12 -

בירושלים

קליניקה קהילתית
יום שלישי 09:30-17:30 | 6/11/12 -
האיזון העונתי – בדגש על בעיות במערכת העיכול

איזון עונתי הוא פיתוח אישי של אילן מגדלי המבוסס על שיטות האיזון של ד"ר טאן.
במושג עונות כולל אילן מחזורים שונים של הזמן כמו :שנה ,חודש ,יום ,מחזור האישה ומחזור הירח ,תוך התייחסות
לקשר שבין האדם לטבע ובהשפעה של הטבע על האדם.
בשיטה זו ניתן לטפל בחוסר איזון פיזי ו/או נפשי לפי עונות השנה.
בשיעור נעמיק בלימוד ה"שמים המאוחרים"  King Wen Ba Guaונלמד קשר חדש שבין הערוצים ועונות השנה.
בהתבסס על התיאוריה הזו נלמד טכניקות חדשות וכן שילוב נקודות לטיפול בערוצים ובהפרעות פנימיות.

אסטרטגיית  12הנקודות הקסומות – בדגש על כאבי ראש

אסטרטגיית טיפול מקורית שפותחה בידי דר' טאן לטיפול בבעיות מערכתיות "מודרניות" כגון:
 Chronic Fatigue, IBS, Rheumatoid Arthritis, Fibromyalgia, Headache, Emotional Imbalancesומטרתה
איזון כללי של הגוף .את האיזון אנו משיגים על ידי שימוש ב 12-נקודות המחולקות על כל אחת מארבעת הגפיים
ויוצרות ספירלה בגוף וע"י כך זרימה אנרגטית חזקה .ד"ר טאן מכנה את התנועה הזו בשם "הספירלה של השבלול".

החומר הנלמד ניתן ליישום מיד בתום השיעורים

לפרטים והרשמה:

סיגלית מאמו sigalitm18@gmail.com 072-2411710 -

