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  Tר "חיי האהבה של ד                                  

   ,לכול�רב שלו� 

 ?ה�ייהעשירי� מקבלי� מאריכי� את חש) רק במרש�(הא� הורמוני� טבעיי�  .1

 ?מי�הא� חיי משפחה תורמי� לאריכות י .2

 ?כיצד משפרי� יחסי מי� את בריאותנו ואת תוחלת חיינו .3

 ?אריכה את חיינומ חהא� שלווה נפשית בהכר .4

 ?גורלנו שלנו באמת קובעת את הגנטיקההא�  .5

  .בחו� והטיפול בראי הרפואה הפונקציונאלית תו% התבססות על מדעי האוהבריאי�בסדנת החיי� הארוכי� כל זאת ועוד נלמד 

  :ר על הסדנההנה הלינק  להסב

org.medicine-functional.www://http/�וארוכי�)בריאי�)חיי�)סדנת/להסמכה)מעמיקות)סדנאות/והרצאות)מאמרי   

  :י" חשוב בתהלי% ההסמכה של מרפ%בנדנה י� ולרופאי� הי א% למטפל,הסדנה מיועדת לקהל הרחב

org.medicine-functional.www://http/לרפואה)כההסמ/פונקציונאלית)לרפואה)הסמכה/פונקציונאלית)רפואה(
   פונקציונאלית

  .משתתפי� של הסדנה יועמד לרשות ההווידיאו� כלהזכיר, )25.11.11( הקרוב יהסדנה תתקיי� בבוקר יו� שיש

 על מנת ליהנות מהמחיר המיוחד של המכירה 15והזכירו קוד , 2 שלוחה 7325340)03 )לרכישת כרטיסי� תיאטרו� גבעתיי� התקשרו ל
  : דר% האינטרנטת כרטיסי�לינק לרכיש.    המוקדמת

  http://t-g.co.il/main/siteNew/index.php?page=2&action=dispSt&stId=4289 

 החדשה התומכת בילדי� יתומי� וילדי עניי� באמצעות טרקי� אקולוגיי� כ אני מזמי� אתכ� לבקר ולעשות לייק לקבוצה"כמו

Nepali-for-Treks-Eco-T-Dr/pages/com.facebook.www://https-: מדהימי� בנפאל

167969729896883_app=sk?297610126934292/Children  

 תמיכה ומידע אלה ג� המעניקה לא רק, Dr. T in Israel  שלה התוססת והדינמית וכמוב� לאלה מכ� שעדיי� לא הצטרפו לקבוצ

  . א לאחר הסדנה" בתשתיער% לחברי הקבוצה   Tר "ע� דתועלת והנאות שונות ומגוונות לחברי הקבוצה כמו פגישה 



 :מוצרי בריאות שוני�ו  מזו� אורגניחברי הקבוצה נהני� ג� מקניות מרוכזות ומוזלות של

drtisr/groups!/#/com.facebook.www://https/  

 Tר "תגובות להרצאה של ד, על הטרק האחרו� בנפאל  כולל   תמונות( 2011ר אוקטובלמי שלא קיבל את הניוזלטר האחרו� של ו
   :הנה הלינק) בהרווארד ועוד

functional.www://http(org.medicine/ ניוזלטר/מרפי)אודות/אודות  

  .ממחר עד לסו+ הביקורי  בתחתית הד+ את לוח הזמני� שלורא

  ,מצפה לראותכ�

  אור�)ר עדיאל תל"ד

   לנובמבר יו� שלישי22

   com.gmail@770chp  054)8017770דליה  )ד " בבוקר פציינטי� בכפר חב11:00 בבוקר עד 8:00

  com.hotmail@tzimel  054)4296644 ציונה מלמ� ) בערב  רעננה 9:00 )צ" אחה4:00

   לנובמבר יו� רביעי 23

   .14:00�16:00בי�  נא לא להתקשר 5335496)03,  בבוקר נווה מונוסו�  תמר גינת11:00 – בבוקר 8:00

     cohenmazit@walla.co.il  7214473)052 מזית )  הערב  נתניה )צ" אחה3:00

   לנובמבר יו� חמישי 24

     052-3610181  9386207)03 כוכבת ) בערב קיבו0 חורשי� 7:00 –צ " אחה3:00

   לנובמבר יו� שישי  25

)סדנת/org.medicine-functional.www://http:  לפרטי� נוספי�.  ובריאי�סדנת חיי� ארוכי� צ" אחה3:30) בבוקר 8:30

   .וארוכי�)בריאי�)חיי�

 את� –רי הקבוצה בהמש% פרטי� יועברו לחב.   בפייסבוק Dr. T in Israelאור� ע� חברי הקבוצה )ר תל"לאחר הסדנה פגישה של ד

  .ועוד, "uper FoodsS"על , על תוספות תזונה, אור� יענה על שאלות בנושא השמני� והשומני� בדיאטה)ר תל"ד.  מוזמני� להצטר+

   לנובמבר יו� שבת26

   לנובמבר יו� ראשו� 27

  , 7127407)052 רבקי גולדבלט ) בצהריי� אופקי� 13:00 ) בבוקר8:00

   com.gmail@marve6s 20)5711773או נחמה זיידל /ו

  , 7127407)052 רבקי גולדבלט ) בערב באר שבע 8:00 – בצהריי� 14:00

   com.gmail@marve6s 02)5711773או נחמה זיידל /ו

   לנובמבר יו� שני 28

   בצהריי� פציינטי� בעיד�13:00 ) בבוקר9:00)+

�  il.co.arava@dagay 08)6582003דוב וראומה דגאי .  לינה בעיד



   לנובמבר יו� שלישי29

 �  לינה בעיד

   לנובמבר יו� רביעי 30

  .שהייה באזור אילת

   לדצמבר יו� חמישי1

  com.yahoo@sielgili   052)8365906 גילי )צ פציינטי� אזור אילת "אחה

   לדצמבר יו� שישי 2

  com.yahoo@sielgili   052)8365906 גילי )צ פציינטי� אזור אילת " אחה4:00 ) בבוקר8:00

   נסיעה לעומר)ערב 

   לדצמבר יו� שבת3

  .הרצאה בסדנת סו+ שבוע של תעצומות במדבריא בקיבו0 רוחמהבבוקר  8:30

  .com.gmail@184efrat    054)6741559  אפרת,  פציינטי� בבית חלקיה– בערב10:00 בערב עד 6:00

    לדצמבר יו� ראשו�4

  , 7127407)052בקי גולדבלט  ר)  בבוקר   באשדוד 8:00)צ " אחה4:00

  com.gmail@marve6s 02)5711773או נחמה זיידל /ו

  14:00�16:00בי�  נא לא להתקשר 5335496)03,   תמר גינת) נווה מונוסו� סידורי� ופציינטי� אחרוני� – בער

   לדצמבר יו� שני5

   בבוקר5:30טיסה  

  


