פרדי נאור  -הילינג קבלי ,רייקי ותיקשור רוחני  -ייעוץ און-ליין

קדיש לוז  11קרית מוצקין

טלפון072-2285914 :
פרדי נאור  -מיסטיקן המעניק ייעוץ אישי און-ליין.
פרדי הוא מתקשר ,יועץ רוחני אישי ועסקי בכל תחומי החיים ,קורא הילות בשיטה ייחודית לאבחון
מצבים פיזיים ,רגשיים ורוחניים ,מטפל באמצעות אנרגיות מקרוב ומרחוק.
כמו כן ,שמח לחלוק בידע שלי בסדנאות ובחוגי בית.
חדש! טיפול ויעוץ מרחוק במגוון נושאים רוחניים.
מוזמנים לפנות אלי לשיחת היכרות וייעוץ ראשוני  -ללא עלות!
יעוץ עד שעה וטפול עד  40דקות.
מחיר לפגישת יעוץ /טיפול
יעוץ  350שח .טיפול  250שחאפשרויות תשלום נוספות
תשלומים בעברה בנקאית .bit ,מתן שרות בapp whats zoom skype
פרדי מייעץ בתחומים רבים ומגוונים כמו קריאת הילות בשיטה ייחודית לאבחון מצבים גופניים ,רגשיים
ורוחניים .תקשור וריפוי באמצעות אנרגיית הטכניון .אבחון הייעוד והכוונה לנתיב החיים הגבוה הנשמתי.
יצירת הגנות ומתן כלים להתמודדות במצבים מורכבים .אבחון ומתן ליווי לשיפור התקשורת הבינאישית.
מתן ייעוץ לארגונים ,עסקים וחברות מתוך ההיבט הרוחני.לפני כעשר שנים השתתף פרדי בתוכנית
הטלוויזיה "הכוח" והיה אורח קבוע בתוכנית "זמן מיסטיקה" .הוא נחשב למומחה בתחומו ומאחוריו
וותק של כשלושים שנים.בעשור האחרון עברו תחת ידיו המאומנות של פרדי מאות מטופלים שיכולים
להעיד על השינוי במהותי בחייהם בזכות המפגשים עימו.בייעוצים האישיים שפרדי מעניק הוא מתקשר
עם מלאכים ויוצר עימם ערוץ תקשורת רוחני.מהו תקשור -מסרים מגיעים אלינו בדרכים שונות :בין
אם כששמענו מישהו קורא בשמנו ,או לרגע קט ראינו משהו שלא ממש היה שם ,או תחושת בטן מוזרה
כשאנו מרגישים שמשהו לא תקין קרה ,או חלמנו על אדם יקר שכבר לא בחיים… כל אלהpage 1 / 2,

הם למעשה מסרים שמגיעים אלינו מעולמות אחרים ומוגדרים כתקשור .תקשור עם מלאכים מאפשר
לנו לתקשר עם ישויות אור מלאות בידע אין סופי .פרדי מלמד קורסים וסדנאות מיוחדות ומקצועיות
המתקיימות באופן קבוע .מוזמנים לפנות ולקבל מידע על תאריכים קרובים לקורס תיקשור ,קורס
הילינג  -ריפוי אנרגטי ,קורס רייקי  2- 1וקורס רייקי .3לשאלות נוספות ,התייעצות ,הזמנת טיפול או
קביעת פגישה אישית ,צרו עימי קשר טלפוני.בנוסף ,ניתן לפנות אלי בכל שעה באמצעות טופס יצירת
הקשר הטיפולים והייעוצים מתבצעים בקריית מוצקין.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
מידע נוסף שיעניין אותך נמצא כאן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
קישור למדריך העסקים נוסף נמצא כאן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
שלח לי הודעה וקבל תשובה אישית
העבר לחבר
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