אליס אלבז  -טיפולים אנרגטיים בראש העין

טלפון072-2285752 :
אני אליסיה מרפאה רוחנית ומטפלת בתת מודע.
הטיפול שלי הוא טיפול הוליסטי משולב שעונה על הצורך בטיפול /מגע /הרגעה /ניקוי רעלים וריפוי.
שיטת הטיפול שלי היא הוליסטית  -ראיית האדם כמכלול על כל פרטיו.
אבחון וטיפול הכולל תמצית בהתאמה אישית למטופל.
הם כוללים:
* רפלקסולוגיה להמרצת הפריון לשיפור סיכויי הכניסה להריון תמיכה בתהליך
אישית המותאמת יחודית ברוקחות באך פרחי בתמציות מלווה קבלי * nlp
סדרת בת  10מפגשים בה נעבוד על התת מודע ותהליכי שינוי ליצירת המציאות הרצויה
*דיקור מערבי יבש !!למה מסייעים הטיפולים שלי?
שיפור ביטחון עצמי ,טיפול בהפרעת קשב וריכוז ,טיפול בטורדנות כפייתית ,טיפול בחרדות ,ייאוש,
דכדוך החזרת האמון בעצמינו ובמיצוי הפוטנציאל.
כל החסימות בגופנו נוצרות בעקבות חוויות שעברנו ,דפוסי חשיבה שעוצבו עוד בילדותנו ,ואף בגלגולים
קודמים של הנשמה.
הטיפול חושף את המנגנונים הקיימים בנשמתנו ,מנגנוני הגנה ,הסתרה ,ושכבות ,שרק חוסמות אותנו
מקבלת שמחה ושפע.הטיפולים שלי יעילים למגוון בעיות ומצבים רגשיים כגון :סטרס ,כעסים מודחקים,
הפרעות קשב וריכוז ,עצבנות ,כפייתיות ,דיכאון ,חרדות ,קושי לשחרר את המוכר והבטוח ,ביטחון
עצמי ,אופטימיות ,שמחה ,אהבה.תמציות פרחי באך ותמציות קבליות יעילות למגוון מצבים:
סטרס ,כעסים מודחקים ,הפרעות קשב וריכוז ,עצבנות ,כפייתיות ,דיכאון ,חרדות ,קושי לשחרר את
המוכר והבטוח ,ביטחון עצמי ,אופטימיות ,שמחה ,אהבה.התמחתי במהלך השנים אצל המורים הטובים
ביותר בתחומם ,מבחינתי למורה שמעביר  /מלמד אותך ידע ישנה חשיבות גדולה לכן הלכתי ללמוד
אצל הטובים ביותר -כדי להיות הטובה ביותר!
למדתי אין ספור קורסים והשתלמויות בהתפתחות הרוח וריפוי הנשמה ,כולל רפואה מהקבלה וטיפולי
מגע.
אני מאמינה באהבה ככוח הגדול ביותר בעולם לריפוי .אני מאבחנת בעזרת רפלקסולוגיה ,קלפים
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טיפוליים ומטוטלת.
חדש! ניתן לקבל יעוץ אונליין
ייעוץ  NLPמרחוק  -זמינה ב  ZOOMאו בשיחת טלפון  -אימון אישי להעצמת נשים וילדים ,פתרון
דילמות ,הפחתת מתחים.בנוסף ,חנות האון ליין שלי זמינה לרכישת מוצרים להשלמת תהליך הריפוי
בחנות תוכלו למצוא מגוון תמציות למגוון מצבים בעלויות שוות לכל כיס ,שמן לבונה לחיזוק מערכת
החיסון )יעיל במיוחד בתקופה זו( מדבקות לניקוי רעלים ועוד.
)ראו קישור לאתר שלי(
אתר אינטרנט
שלח הודעה
שלח  /שתף עם חבר
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