אביעד פרחי  -מטפל בסוגסטיה ,NLP ,טראנס למגוון בעיות
רגשיות בירושלים

מנחם מנדל משקלוב  4ירושלים

טלפון072-2285568 :
אביעד פרחי מטפל ב - NLPסוגסטיה וטראנס ,מדריך אישי להעצמה ומימוש הפוטנציאל ומטפל במגוון
בעיות רגשיות בירושלים.
מתמחה בטיפול יסודי ומהיר יחסית  -בפחדים ,חרדות ,פוסט טראומה ,פוביות ,דיכאונות ובעוד מגוון
רחב של בעיות רגשיות והתמכרויות כמו :הפסקת עישון ,הרזיה והורדה במשקל ,אובססיות וכפייתיות,
הרטבות לילה ,רגשות אשם ,פרידות ,אובדן ,גמגום ,פחד קהל ,אלחוש כאבים ,שיתוק על שם בל
)פציאליס( ,קשב וריכוז ,פחד קהל ,חוסר ביטחון עצמי ,יצירת כימיה עם אנשים )ראפור( ,הצלחה
במכירות ,העצמה אישית ועוד.
נסיון טיפולי והסמכה:
 וותק בתחום ה  NLPשל למעלה מתשע שנים. מאסטר בסוגסטיה  NLPוטראנס ,Therapy Transformation ,טיפול ברגרסיה ,דמיון מודרך ודמיוןמונחה.
 מוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית  NFNLPפלורידה ארה"ב. בנוסף ,בעל תעודת הסמכה לרבנות ושחיטה כבר יותר משלושים וחמש שנה.כבר יותר מתשע שניםשאני חוקר את נושא ה  ,NLPהטראנס ,הסוגסטיה וההעצמה האישית בספרות המקצועית וכנגדה
במקורות היהדות ,לשם כך עברתי על ספרים רבים בתחום הנ"ל ,ספרים מקצועיים וספרים מהמקורות
של היהדות והשתתפתי בקורסים רבים פרונטליים ואינטרנטיים .המטרה שלי בין השאר הייתה להראות
כי במקורות שלנו ישנם את כל הכלים הנ"ל כבר מאות שנים קודם ובעוצמה הרבה יותר חזקה .מפרי
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מחקר זה כתבתי ספר רחב על כך .הספר טרם יצא לאור ,אני תקווה כי יצא בקרוב.

את ההקדמה ,מבוא הספר ומפתח העניינים המלא אפשר לראות באתר שלי.il.co.apnlp.www :
בטיפולים שלי ,אני משלב טכניקות מהמקורות שלנו ,מה שנותן לטיפול נופך ועוצמה חזקה יותר.
במידת הצורך ,אני יורד לשורש הבעיה על ידי ביצוע רגרסיה לטריגר הראשוני שגרם לבעיה ופותר אותה
מן השורש על ידי מגוון טכניקות מקצועיות.על כל אחד לדעת ,כי כל טיפול מקצועי חייב להיות ברמת
ה"תת מודע" השולט על  97%מהגוף שלנו ,כל רצון לטיפול ושינוי רק ברמת ה"מודע" ,אינו רציני
ונועד לכישלון!השיטה בטיפול הנ"ל כוללת לא רק ידע מקיף ומקצועי בשפת ה"תת המודע" ,אלא יש
לה גם את ה"מפתח הראשי" המאסטר לכניסה מהירה אל "תת המודע" ולכן היא השיטה היסודית,
המהירה והמוצלחת מבין כל שאר השיטות.להסבר מקיף יותר על השיטה ,מה זה  NLPמה זו סוגסטיה
והכוח שלה ,מהו טראנס ומדוע צריך טראנס ,ראו על כך הסבר מפורט באתר שלי:
וילדים בגברים בטיפול מתמקדת שלי הקליניקה זה בשלב כי ,להדגיש ברצוני *www.apnlp.co.il.
בלבד!
* ניתן לקבל ייעוץ טלפוני אונליין במגוון הבעיות שאני מטפל בהם.
* המלצות נוספות תוכלו לראות באתר שלי.il.co.apnlp.www :
* חדש! טיילו באתר שלי il.co.apnlp.www :ותוכלו להשאיר לי הודעה לצורך טיפול ישירות מהאתר
לחץ/צי לאתר שלי
שלח לי הודעה וקבל תשובה אישית
העבר לחבר
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