
 תאריכים לסדנאות

ירוויח בגדול ערך שלא יסולא , וכל מי שתהא החלטתו ברורה ונחושה, בקרוב זה מתחיל

 מפז

.סדנה מיוחדת לראש השנה. -" למצוא את האור"דנה ס  

.13.00 – 9.00סדנת בוקר בשעות  – 12.9.2017בתאריך   

21.00 – 17.00סדנת ערב בשעות  – 13.9.2017בתאריך   
 

מפגשים מרתקים. 12  -הצבעים במעגלי החיים" קורס "קשת   

   13.00 – 9.00    בשעות בוקר קורס  –  201710.24.בתאריך 
   21.00 – 0017. בשעות   ערב קורס  –  201710.26.בתאריך 

 

 והאורה סומא המלווה את -קורס העוסק בתרפיה באמצעות אור, צליל וצבע 

הבנת ההתבוננות בקשת הצבעים על גווניו , כמו כן. הקורס ומעצימה את הנוכחים בו

רגשיים והתפתחותיים, להקרנת האור והצבע על מצבים פיזיים . 

שהיא ייחודית ושונה מגישות , הקורס הוקם לפני שנים בעקבות הרצון לחזק שיטה זו

ם על הוא מהווה פריצת דרך הנוגעת בביטוי עולמו של האד. אחרות ולהעביר אותה הלאה

שיטת התרפיה באמצעות אור . קשייו והאיכויות הנעלות שבו, תחושותיו, מכלול רצונותיו

, זו גישה המאפשרת לאדם להתבונן על חייו בזוויות שונות, צליל וצבע היא גישה ייחודיות
ישירה , גישה המשקפת את האדם בצורה פשוטה. להרחיב אופקים ולגלות עצמו מחדש

.וגלויה  

יבנו השלכה ישירה על הרגשות והתחושות שאנו גישה הדוגלת ומאמינה כי לצבעים סב

כפי שעונות השנה מבטאות עצמם בגוונים השונים וגורמות להרגשות וחוויות , חווים

הצבעים משקפים את אישיותנו ורגשותינו בחיי היומיום במגוון . שונות בין אדם לאדם

 .צבעי קשת הצבעים

ר שולמית רונן"ד  

 אבחון וייעוץ בצבעים להשגת תוצאות

3371070-052 -ליצירת קשר   
 

 סדנת "צבע ההצלחה"

 . 13.00 –  9.00   בשעות  סדנת בוקר  -  20.11.2017בתאריך 

 . 21.00 – 17.00בשעות    סדנת ערב  -  21.11.2017בתאריך 

 

 סדנת "קשת הצבעים והאור שבי" מיוחד לחנוכה.

 . 21.00 – 17.00משעה  ערבסדנת  – 14.12.2017בתאריך 

 . 13.00 – 9.00משעה   סדנת בוקר – 18.12.2017בתאריך 



 סדנת "צבע ההצלחה"

  13.00 – 9.00משעה   סדנת בוקר –18.1.2018  בתאריך 

  21.00 – 17.00משעה   ערבסדנת  –22.1.2018  בתאריך 

 

מפגשים  12 -"סוד הצבעים המשלימים ומעבר"המשך קורס 

 מרתקים. 

 הפסיכולוגיה של הצבע.  -בנושא 

 . 13.00 – 9.00  משעה קורס בוקר – 27.3.2018עד     9.1.2018בתאריך 

 . 21.00 – 17.00משעה  קורס ערב – 29.3.2018עד   11.1.2018בתאריך 

 

 סדנה "מהו הקשר בין צבעים לעסקים"

 . 21.00 – 17.00שעות  ב – 21.2.2018בתאריך 

 

 מפגשים מרתקים. 12החיים". קורס "קשת הצבעים במעגלי 

 . 13.00 – 9.00משעה  בוקרקורס  – 6.5.2018עד  4.2.2018בתאריך 

 .21.00 – 17.00משעה  קורס ערב                                                   

 

   סדנת "גילוי עצמי דרך הצבע".

 . 21.00 – 17.00בשעות  – 21.3.2018בתאריך 

 

ככלי לעוררות רגשות  -הצבעים  - בכיתה/בבית""הצבעים ויישומם 

 חיוביים להתמודדות עם מצבי חיים שבהם מתמודדים התלמידים.

  .20.00 – 17.00משעה  – 25.4.2018בתאריך 

 

הבנת מסע צבעי הקשת אצל  - "הצבעים ככלי בידי המורה/הורה"

ילדים ותקשורת יצירתית והתמודדות טובה יותר עם הקורה 

 בכיתה.

 

 



 סדנה - צבעים ומספרים והמפגש ביניהם

 רביעי, 16.8.2017   משעה - 18.00 - 21:45  

  מפגש משותף ומרתק עם זינה ליבשיץ  וד"ר שולמית רונן

 בואו לקבל בשמחה וליהנות מהמידע לשימושכם

  *מהי נומרולוגיה ומהותם של הצבעים

מה הם המצבים והאתגרים שנחווה -לפי הצבעים והמספרים  *  

  *נלמד כיצד לחשב את השנה האישית ומהי טומנת בחובה

  *מה עוצמתם של הצבעים והמספרים לעזרת קבלת החלטות

 איפה: תרפיית אור צליל וצבע מרדכי טננבאום 38 קריית טבעון

 מתי: רביעי, 16.8.2017   בשעה - 18.00 - 21:45    

 פרטים להתקשרות:

3371070-052     -תרפיית אור צליל וצבע   -ד"ר שולמית רונן    

8201420-052 -יועצת, מרצה ומלמדת נומרולוגיה  -זינה ליבשיץ   

 מחכות לך בשמחה לרוממות רוח הדדית

 זינה ליבשיץ וד"ר שולמית רונן

 


