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 9 أشهر للتفنن بأساسيات 
الطفل

 تنشيط المواهب
 كورونا فيروس، ياله من 

خاسر
 الخياطة المنزلية 

المستدامة
 ماذا لو كان التأمل هو 

الحل؟
 قصص للقراءة مساء لمن 

يخاف الظالم من الكبار
 أعالج نفسي بالمغذيات

 طريقة كرونو-دودو
 الحياة المثالية للجوارب 

اليتيمة
 حديقة النسيان

 حكم اليوغا األربعة
 الكوكبات األسرية
 الزيوت العطرية 

المعالجة
 كتابي المقدس من 

الزيوت األساسية
 لست بحاجة إلى أن 
تكون مرنا لممارسة 

اليوغا
 اثبات النفس بفضل 

المالئكة
 أسرار معالجة

 لو كنت أعرف !
 لم يحظ الجميع بفرصة 

عدم النجاح في 
دراستهم

 إيجاد التوازن 
العاطفي عن طريق 

السفرولوجيا
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 Activez vos talents :  
Ils peuvent changer le monde !

تنشيط المواهب
يمكنه تغيير العالم !يمكنه تغيير العالم !

يشارك المؤلف في هذا الكتاب كل األسئلة التي يمكننا جميًعا أن 
نطرحها على أنفسنا للعيش في هذا العالم، وللعيش "مع" هذا 

العالم، ولكن أيًضا جميع السبل المفتوحة لعالم آخر. قراءة أساسية 
لمن يسألون أنفسهم السؤال: ماذا سأفعل غًدا؟

الدليل إلطالق العنان لمواهبك ولتصبح فعاال في إحداث تغيير!

 أليزيو 2020 | 9782379351075  
518  pages |  14,5x22,5 cm | 25.00 €

 9 mois pour broder  
les indispensables de bébé :  

20 Projets dans l'air du temps  
pour équiper bébé

9أشهر للتفنن 
بأساسيات الطفل

عشرون فكرة عصرية لتجهيز عشرون فكرة عصرية لتجهيز 
طفلكطفلك

في فترة الحمل، يتباطأ الزمن ويصبح الوقت جيدا للبدأ بأفكار
ابداعية. حان الوقت الستخدام يديك للراحة واالستعداد لوصول

الطفل.
متعة صناعة احتياجات الطفل الجميلة !

 لينيديت  2020 | 9782350323831  
102 pages |  21,5x28,5 cm | 23.00 €

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

ديسبواس ساره 

ألفكار مبتكرة من أجل طفلك

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

دارديون ماتيور 

الدليل إلطالق العنان لمواهبك 
ولتصبح فعاال في إحداث تغيير
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 Couture maison durable :  
20 projets zéro déchet pour remplacer 

les objets jetables du quotidien

الخياطة المنزلية 
المستدامة

2020مشروع بدون انتاج نفايات مشروع بدون انتاج نفايات 
الستبدال المستهلكات اليومية التي الستبدال المستهلكات اليومية التي 

ترمىترمى
في نهج مسؤول بيئًيا وسعي للوصول إلى نهج مستدام وخال 
من النفايات، تقدم ساره ديسبواس عشرين مشروعا للخياطة، 

وأفكارا سهلة التنفيذ، الستبدال األشياء التي نرميها بشكل يومي: 
حقيبة كبيرة الحجم، وعاء شارلوت، مربعات مزيلة للمكياج، 
كيس للتسوق، حافظة للصابون. .. و يرفق مع المشاريع كل 

اإلرشادات األولية والتقنيات والغرز، وشروحات مفصلة 
وتعليمات مصورة خطوة بخطوة.

 لينيديت 2020 | 9782350323848  
93 pages |  22x22 cm | 19.00 €

 Coronavirus, quel minus !

كورونا فيروس، 
ياله من خاسر

ععشر قصص ترويها لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس 
وعشرسنوات لتهدئة القلق الذي يشعرون به بسبب فيروس 
كورونا والحجر واالضطرابات التي يعيشونها في حياتهم 

اليومية. مع نصائح عملية لآلباء للتحدث معهم بأسلوب تصويري 
وشاعري، وكذلك مقترحات لطرق لتخفيف مخاوفهم وتوترهم. 

2020 | 9791028519360 |لودوك براتيك

160 pages |  13x18 cm | 14.90 €

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

كاركان صوفي 

 "يمكننا التحدث عن كل شيء 
لكن علينا االنتباه إلى الطريقة 

التي نتحدث بها".

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

ديسبواس سارة 

خياطة األشياء اليومية بنفسك
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 Histoires du soir pour les adultes 
 qui ont peur du noir : Des histoires 

méditatives pour le bien-être psychique

قصص للقراءة 
مساء لمن يخاف 
الظالم من الكبار

قصص تأملية للشعور بالراحة قصص تأملية للشعور بالراحة 
واالسترخاء النفسيينواالسترخاء النفسيين

من قال أن قراءة قصة ليالً هي فقط حق من حقوق األطفال 
لمساعدتهم على النوم؟ يحتاج البالغون أيًضا إلى لحظة 

االسترخاء هذه من أجل تخفيف الضغط برفق بعد أيامهم 
المزدحمة. سوف تتعرف في هذا الكتاب على 30 قصة تأملية، 
تعرض بلطف وشاعرية القضايا التي قد نواجهها بشكل يومي: 

الشك، الخوف، االمتنان، الضعف، إلخ. وتوفر القصص من 
خالل قوتها في االيحاء، الراحة والثقة واالسترضاء.

 لودوك براتيك 2020 | 9791028517731 
127 pages |  17x22 cm | 14.90 €

 Et si la méditation était la solution ? : 
Répondre aux besoins et desires des ados

ماذا لو كان التأمل 
هو الحل؟

تلبية حاجات ورغبات المراهقينتلبية حاجات ورغبات المراهقين
للدى ماتيو بريجيجير ذكريات سيئة عن المدرسة. بفضل 

ممارسة التأمل، تمكن من التغلب على أخطائه وتقبلها. في هذا 
الكتاب، يرجع المؤلف إلى تجربته ويقدم المفاتيح األساسية 

ليتمكن المراهق من ايجاد طريقه الخاص من خالل التغلب على 
العديد من العقبات في هذه الفترة المضطربة )التوتر والقلق 

وفرط الحساسية وانعدام الثقة ...(.

 لودوك براتيك 2020 | 9791028518493 
186 pages |  15x21 cm | 17.00 €

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

بريجيجير ماثيو 

الطريقة التي تهدأ أبنائنا 
المراهقين

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

آن شترلوت سانغام

قصص لالسترخاء قبل النوم
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 La méthode chrono-dodo

طريقة كرونو-
دودو

يستنسخ الكثير منا بال وعي أنماًطا من التراث العابر لألجيال، 
وعندما يكون له تأثير سلبي، يمكن لعالج كوكبة األسرة 

المساعدة في استعادة الكمال الداخلي والشعور بانطالقة جديدة. 
يتم من بعد ذلك الكشف عن ما هو مخفي، كما يمكن لنا جميعا 

ايجاد مكانتنا: نحن، اآلباء واألسالف. يوضح المؤلف بالتفصيل 
نهجه الشخصي تجاه الكوكبة األسرية ويوضح وجهة نظره من 
خالل الشهادات التي تم جمعها خالل الجلسات. يدعونا إلى فهم 
أفضل لما يلعبه هذا األسلوب من علم الوراثة النفسي النظامي 
الذي يزيل العوائق غير المعلنة، ويسمح بإدراك التغيير الذي 

يشعر به األشخاص الذين يلجأون إليه.

 لودوك براتيك 2019 | 9791028514655  
223 pages |  15x21 cm | 17.00 €

 Je me soigne avec les mésonutriments : 
Oméga 3, coenzyme Q10, flavonoïdes… : 

les molécules naturelles 100 % 
efficaces pour votre santé

أعالج نفسي 
بالمغذيات

أوميغا 3، اإلنزيم المساعد أوميغا 3، اإلنزيم المساعد 
Q10Q10، الفالفونويد ...: جزيئات ، الفالفونويد ...: جزيئات 

طبيعية طبيعية ٪100٪100 فعالة لصحتك فعالة لصحتك
المغذيات في 20  سؤال وجواب: ما هي؟ أين يمكن ايجادها؟ 

هل تعتبر البروبيوتيك مغذيات متوسطة؟ هل يفقدها الطهي 
فعاليتها؟ ... المغذيات ال 18 األفضل للصحة هي: األنثوسيانين، 
األنزيم المساعد Q10، الكركمين ... وفي أي األطعمة نجدها؟ 

المشمش والخرشوف والشمندر والعسل والمكسرات والبيض 
57 نوًعا من األطعمة الشائعة ومغذياتها الوسطى. كيف ... 
يمكن تحضيرهم للحصول على أكبر فائدة ممكنة ؟ من حب 
الشباب إلى القيء، أكثر من 001 وصفة طبية من المغذيات 

من اختصاصي التغذية الذي ينصح مرضاه بتناول هذه األطعمة 
بشكل يومي. برنامجك الخاص في 7 أيام لصحة أفضل.

 لودوك براتيك 2020 | 9791028517137 
394 pages |  15x21 cm | 18.00 €

علوم، تكنولوجيا، طب

آن دوفور
دوبان كاترين 

غرومان رافاييل 

ثورة المغذيات 

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

أوج بيكارت

مساعدة الطفل ليتمكن من النوم 
بشكل جيد
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 Le jardin de l'oubli

حديقة النسيان
في عام 1910 تلتقي أجاث الشابة مغنية الراب بأوتيو، الراقصة 

الشهيرة، في الفيال التي تعمل فيها. لقاء يقلب حياتها رأًسا على 
عقب، مصيران مرتبطان إلى األبد بثقل سر. بعد قرن من 

الزمان، تذهب فوستين، صحفية تتعافى للتو من حالة اكتآب، إلى 
المناطق النائية في نيس لكتابة مقال عن الزمن الجميل، ستروي 

لها عمتها قصة أجاث، الجدة االستثنائية. من خالل الخوض 
في أسرار عائلتها، ستشكك الشابة في مستقبلها، كما أن وجود 

سيباستيان الغامض والسري للغاية له دور أيضا...

 شارليستون 2018 | 9782368121870  
430 pages |  14,5x23 cm | 19.00 €

 La vie rêvée des chaussettes orphelines

الحياة المثالية 
للجوارب اليتيمة

يبدو أن أليس بحالة جيدة للغاية )أو تقريًبا(. في الواقع، لم تعد 
أليس تنام بدون أخذ حبوب منومة، وتعاني أيضا من اضطراب 
الوسواس القهري وتجمع نوبات القلق ظنا منها أن الدراما التي 

دفنتها بعمق قبل بضع سنوات ستعود إلى السطح. أمريكية 
وصلت حديًثا إلى باريس، ولديها هدف واحد فقط: البدء من جديد 

وإعادة بناء نفسها. وافقت على العمل في شركة ناشئة يديرها 
مدير تنفيذي شاب غريب األطوار اتضح أن مشروعه غريب 
نوعا ما : فهو يريد جمع الجوارب الغير المتطابقة من جميع 

أنحاء العالم. لم يعد لدى الشابة شك بأن اللقاءات التي ستعيشها 
في هذه المدينة المجهولة ستقلب حياتها رأًسا على عقب.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين األلمانية والتشيكية

 شارليستون 2019 | 9782368124727 
399 pages |  14,5x23 cm | 19.00 €

أدب وقصص خيالية

ماري فاريي

حكاية امرأة قوية

أدب وقصص خيالية

كالريس سابارد

أسرار العائلة، التاريخ، 
شخصيات نسائية قوية ... 

وصفة النجاح.
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 Les constellations familiales :  
Se libérer de son histoire, 

 accueillir son présent

الكوكبات األسرية
حرر نفسك من تاريخك، رحب حرر نفسك من تاريخك، رحب 

بحاضركبحاضرك
يستنسخ الكثير منا بال وعي أنماًطا من التراث العابر لألجيال، 

وعندما يكون له تأثير سلبي، يمكن لعالج كوكبة األسرة 
المساعدة في استعادة الكمال الداخلي والشعور بانطالقة جديدة. 
يتم من بعد ذلك الكشف عن ما هو مخفي، كما يمكن لنا جميعا 

ايجاد مكانتنا: نحن، اآلباء واألسالف. يوضح المؤلف بالتفصيل 
نهجه الشخصي تجاه الكوكبة األسرية ويوضح وجهة نظره من 
خالل الشهادات التي تم جمعها خالل الجلسات. يدعونا إلى فهم 
أفضل لما يلعبه هذا األسلوب من علم الوراثة النفسي النظامي 
الذي يزيل العوائق غير المعلنة، ويسمح بإدراك التغيير الذي 

يشعر به األشخاص الذين يلجأون إليه.

 لودوك براتيك 2020 | 9791028517656 
192 pages |  15x21 cm | 17.00 €

 Les 4 sagesses du yoga :  
Trouvez votre trésor intérieur

حكم اليوغا 
األربعة

ابحث عن كنزك الداخليابحث عن كنزك الداخلي
يشارك ستيفان أيرولت في هذا الكتاب المبادئ األربعة لحكمة 

اليوغي لنستوحي منها بشكل يومي وللوصول إلى السالم 
الداخلي. يوضح لنا أن اليوغا ال تقتصر على المواقف مثل تحية 
الشمس ! إنها قبل كل شيء روحانية معاصرة يمكن أن تساعد 

للوصول إلى السعادة وإعادة االتصال بكنزنا الداخلي.

 لودوك براتيك 2020 | 9791028517953 
253 pages |  15x21 cm | 17.00 €

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

ايرولت ستيفان 

دع حكمة اليوغا  تنتشر كل 
يوم.

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

جان كريستوف بوناس

تقنية قوية للتخلص من معوقات 
الطاقة العائلية.
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 Ma Bible des huiles essentielles

كتابي المقدس من 
الزيوت األساسية

مجمل المعارف التي تعد االكثر دقة واألحدث وأيًضا األكثر 
سهولة وعملية لعامة الناس ! سيجد القارئ لكل مشكلة الصيغ 
التي أصبحت شهيرة باإلضافة إلى العديد من النصائح لعالج 

نفسه بسرعة وبشكل جيد بالزيوت األساسية. كتاب مقدس فريد 
من نوعه وعملي جدا! الهدف؟ أن يكون لدى كل فرد في المنزل 

معرفة أساسية حول هذا الموضوع لتحقيق أقصى استفادة من 
هذه الزيوت األساسية "السحرية". كتاب ال غنى عنه!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ5 لغات : الصينية المبسطة، اإليطالية، 

البرتغالية، الروسية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 2,1 مليون نسخة في فرنسا

 لودوك براتيك 2008 | 9791028510046  
90 €.42 552 pages |  19x23 cm |

 Les huiles essentielles qui soignent

الزيوت العطرية 
المعالجة

أنت شخص مبتدئ في العالج بالروائح؟ هل تريد معرفة الزيوت 
األساسية التي يمكنك استخدامها دون ارتكاب أي خطأ؟ وكيف 

ستجد طريقك في عالمها : التخفيف، والجرعة، وعدد التطبيقات، 
وطريقة االستخدام؟ اتبع دليل الزيوت األساسية للمبتدئين. كل 
ما ترغب بمعرفته عن أفضل 27زيتا أساسيا للحصول على 
االسترخاء والجمال ولصحة فعالة وآمنة. يقدم كل نوع منها 
على صفحة مزدوجة، نقرأفيها تفاصيل توضيحية وإشارات 

حول صورة جميلة للنبات إلعطاء مؤشراته الرئيسية وطرق 
االستخدام )األطفال ، موانع االستعمال ، إلخ(. عرض ل 67 
حالة )الحساسية، الربو، السيلوليت، آالم المفاصل ...( وحلولنا 

البسيطة خطوة بخطوة.

 لودوك براتيك 2020 | 9791028516499  
192 pages |  19x24 cm | 14.90 €

علوم وتكنولوجيا - طب

آن دوفور

دليل العالج العطري األكثر 
سهولة

علوم، تكنولوجيا، طب

فيستي دانييل 

كتاب مقدس الغنى عنه، ذو 
نجاح رائع منذ 2007.
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 Se réaliser grâce aux anges :  
Accueillir leurs messages  

pour retrouver sa lumière intérieure

اثبات النفس 
بفضل المالئكة

رحب برسائلهم لتجد نورك رحب برسائلهم لتجد نورك 
الداخليالداخلي

بعد أن كانت ضحية حادث سيارة، أصبحت فيرجيني روبرت 
استسماعية. فهي تتلقى منذ ذلك الحين تعاليم المالئكة ورسائلها 
القيمة. وألول مرة، اختارت هذه الخبيرة في رعاية المالئكية 

مشاركة الدروس التي تلقتها، في إطار يحترم هذه الحكمة .

 لودوك براتيك 2020 | 9791028517632 
173 pages |  15x21 cm | 17.00 €

 Pas besoin d'être souple  
pour faire du yoga

لست بحاجة إلى 
أن تكون مرنا 

لممارسة اليوغا
دليل يوغا مناسب للجميع، ولألشخاص الذين يفتقرون إلى 

المرونة أيضا، من خالل 50 وضعية و 12 جلسة مشروحة 
بالتفصيل. يقدم المؤلف نصائح حول دوران المفاصل، وأشكال 

مختلفة من هاثا يوغا )على السجادة، وضعية الجلوس، الوقوف، 
وباستخدام كرة أو أحزمة( ومراكز الطاقة.

 لودوك براتيك 2020 | 9791028518882 
206 pages |  15x21 cm | 17.90 €

علوم وتكنولوجيا - طب

كاترين ميل بيي فلوري

مارس اليوغا حتو ولو كان 
جسمك قاسيا

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

روبرت فيرجيني 

تواصل مع جماعتك المالئكية
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 Si j'avais su ! :  
L'osthéopathie au service des femmes

لو كنت أعرف !
الطب التقويمي في خدمة النساءالطب التقويمي في خدمة النساء
عرض تقديمي مصحوب بشهادات لإلمكانيات التي يوفرها 

الطب التقويمي في عالج مشاكل النساء، من العقم إلى انقطاع 
الطمث، مرورا بالحمل أو لما بعد الوالدة.

 لودوك براتيك 2020 | 9791028518608  
226 pages |  15x21 cm | 17.00 €

 Secrets de guérisseuse :  
Renouer avec les pouvoirs 

extraordinaires de votre energie

أسرار معالجة
أعادة التواصل مع القوى الغير أعادة التواصل مع القوى الغير 

عادية لطاقتكعادية لطاقتك
في جميع أنحاء العالم ومنذ فجر التاريخ، تم تناقل الصالوات 

والتعاويذ التي تخفف األلم وتشفي االلتواء أو تخفف من حرارة 
الحروق من جيل إلى جيل. ولسنوات عديدة، حدث هذا النقل 
بشكل سري، كما لو كانت السرية شرًطا لفعاليته. ولكن حان 
الوقت الذي يمكننا أن نكون فيه معالجين ألنفسنا و لعائالتنا 

وأصدقائنا، ليتمكن الجميع من االستفادة من هذه المعرفة. لقد 
حان الوقت لنتمكن جميًعا من الوصول إلى هذه المعلومات 

والصلوات والعالجات.

 لودوك براتيك 2020 | 9791028516758 
277 pages |  15x21 cm | 18.00 €

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

ليال ريورهي

العالج بالمغناطيسية  والوقاية 
بالطاقة

علوم وتكنولوجيا - طب

ريبوس كاترين 

طب يدوي يشهد نجاحا متزايدا
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 Trouvez votre équilibre émotionnel 
avec la Sophrologie : Stress, anxieté, 

épuisement… 20 pratiques inédites  
pour éviter que ça déborde

إيجاد التوازن العاطفي عن 
طريق السفرولوجيا

اإلجهاد والقلق واإلرهاق ... اإلجهاد والقلق واإلرهاق ... 
2020 ممارسة جديدة لمنع  هذه  ممارسة جديدة لمنع  هذه 
المشاعر من الفيضان بداخلناالمشاعر من الفيضان بداخلنا

ننتقل طوال اليوم من عاطفة إلى أخرى: من الفرح إلى الغضب 
مرورا بالحزن أو الخوف، كل ما نشعر به من عواطف صحيح، 

حتى تلك التي نجدها سلبية. ولكن ماذا تفعل في حالة حدوث 
"فائض" عاطفي؟ عندما نشعر باإلرهاق من عواطفنا، فإن 

اللجوء إلى السفرولوجيا هو الحل الطبيعي لتعلم إيجاد الهدوء 
والصفاء. في هذا العمل الذي يمكن للجميع قراءته، تقوم كاثرين 
أليوتا بتقييم آلية المشاعر وتأثيرها على أجسادنا. يسمح الكتاب 

بتحديد ملف المواصفات الشخصية العاطفية بفضل اختبار 
مخصص : وبذلك نتمكن من فهم كيف نتصرف أمام العواطف، 

وهو أمر ضروري يسمح لنا باستقبالها بشكل أفضل عندما 
تطغى علينا. بعد ذلك، تقدم المؤلفة سلسلة من االسترخاءات 

الديناميكية والتصورات ليتمكن القارء من ايجاد الهدوء، باالستناد 
للمشاعر التي مر بها. يمكن اعتبار هذا الكتاب حليفا أساسيا 

لتجربة المشاعر بشكل أفضل يوميا والوصول لحالة هادئة على
المدى الطويل!

 لودوك براتيك 2020 | 9791028518486 
223 pages |  15x21 cm | 18.00 €

 Tout le monde n'a pas eu la chance  
de rater ses études : Comment devenir 

libre, vivre à fond et réussir en dehors 
du système

لم يحظ الجميع بفرصة 
عدم النجاح في 

دراستهم
كيف تصبح حراً، تعيش على كيف تصبح حراً، تعيش على 

أكمل وجه، وتكون ناجحاً خارج أكمل وجه، وتكون ناجحاً خارج 
النظامالنظام

هل سئمت من نمط حياتك الذي تكرره كل يوم : ركوب 
المترو-الذهاب للعمل والعودة للنوم، أم سئمت من تلك الدراسات 
الالمتناهية التي تتعلم فيها غالبا أشياء غير مفيدة؟ يعرض الكتاب 

كيفية كسر الروتين والنجاح خارج النظام باتباع هذه الطريقة 
خطوة بخطوة بناًء على خبرة مئات من رواد األعمال، باالستناد 

إلى أكثر من أربعمئة مرجع علمي. يدعونا الكتاب أيضا لفهم 
حدود نظام التعليم ولماذا أصبح عتيًقا وباليا مع مرور الوقت، 

اخترق تعليمك من خالل زيادة معدل الذكاء لديك، واكتشف كيف 
تتعلم حًقا بشكل فعال وكيف تصبح حًرا من خالل إنشاء شركتك 

الخاصة التي ستكون في خدمة حياتك ومعيشتك، بدالً من أن 
تكون حياتك في خدمة عملك ... باختصار، انضم إلى الحركة 

المتنامية للمتمردين األذكياء.
 أليزو 2019 | 9782379350313 

587 pages |  16,50x23 cm | 27.00 €

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

روالند أوليفييه 

ال يناسب نظام التعليم 
الكالسيكي األشخاص الثائرين 

األذكياء ...

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

اليوتا كاترين 

اكتشف القوى العظيمة للعالج 
باالسفرولوجيا
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