אוריאל משאלת לב  -אימון אישי ורוחניות ייעוץ טלפוני ובאוןליין

רמלה

טלפון072-2285600 :
אוריאל  -משאלת לב  -קואוצ'ר באימון הוליסטי ורגשי ,יועץ רוחני ואנרגטי והילר לשחרור והעצמה
בריפוי ,ותהליכי חיים להתנהלות והבנות לאיזון נפש ,נשמה ,רוח וגוף בתוכנו .הכוונה בתהליכי חיים
וצמתים בנומרולוגיה ,קבלה ותקשור וקלפי מסרים והכוונות ממודעות גבוהה .מאסטר אנרגטי ממודע
לתת מודע ,משורש ייעודי ולטיהור בתים.
כמו כן ,מרצה ומעביר סדנאות לערבי כיף ומסרים ,להעצמה ולריפוי ,מדיטציות ודמיון מודרך ,מיסטיקה
והכוונות בעוצמת ה"ביחד" ,סדנת עוצמת האור הפנימי .מייעץ בתחומים כמו קשירה וחסימת עין הרע,
הסרת כישוף וקללה שמעכבים התפתחותך ומעמיסים אותך בתשישות ,בלבול וחולי ומכאוב יתר ,פירוד
או חוסר זיווג ומזל או פרנסה או אתגרים רבים במקביל ,תשישות ואי יכולת התקדמות ובלבול בכל
התחומים והרגשיים והכי מאתגרים.
העיכובים יכולים להיות מגלגולים קודמים או מילדות.אני מציע שהגיע הזמן להתקדם להבנות,
להעצמה ולריפוי אנרגטי ולהיפתח לאור .מעניק גם טיפול ויעוץ מרחוק )בטלפו( במגוון נושאים
מוזמנים לפנות אלי לשיחת היכרות וייעוץ ראשוני  -ללא עלות!
ייעוץ מרחוק בשיחת טלפון באמצעות תיקשור ,נומרולוגיה ,מסרים אישיים ,קלפים ,קבלה ,חישה
אנרגטית ,ליווי תהליכים ,קאוצ'ינג וליווי להתנהלות ואיזון ,מענה לכל האתגרים והתהליכים הרגשיים,
רוחניים ,אנרגטיים ושכלתניים.
מעניק שיחה רב ממדית להבנות והתנהלות מקדמת.מעניק טיפול מרחוק אנרגטי ,רוחני ,קבלי ,טיפול
לריפוי הוליסטי ,טיפול לריפוי והעצמת הילה ,פתיחת מזל ,ריפוי רב מימדי לגוף נפש ולנשמה ,התרת
חסימות אנרגטיות ,טיהור מעין רעה ,טיהור מקנאה ,טיהור כישוף ,טיהור מדיבוקים ומישויות חושך,
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התרת עומס קארמתי מגלגולים קודמים ,תשישות ,פחדים ,פירוד ,טיהור לבתים ולעסקים ,טיהור
לילדים ועוד .קבלו במתנה את המדריך "הבחירה באור" הרוחני להעצמה אישית
והגשמה של כל שאיפה בחיים לקבלת המהדריך לחצו כאן.
סדנת עוצמת האור הפנימי -הסדנא שתיקח אותך קדימה להכרה התבוננות ותובנות וחוויה ברובד הגוף
נפש -נשמה לתודעה אנרגטית רוחנית ומקדמת לשלב האור ועידן רקיע החמש -הבסיסלהתפתחות ממקום של אמת מבפנים לשלווה והכרה פנימית חוויתית ,לפרטים על הסדנה לחצו
כאן.חייבים תשובה לשאלה שמטרידה אתכם?
חייבים מענה עכשוי ממוקד במחיר נמוך כדי להשתחרר מהכובד והאי וודאות ולקבל פרספקטיבה
לעצמכם?
לאחר מאות אנשים שעזרתי בתהליך קצר בעשור האחרון
מוזמנים להיכנס ולבחור עד  1-3שאלות ממוקדות שתרצו ולמלא הפרטים
לחצו כאן.

לשאלות נוספות ,התייעצות ,הזמנת טיפול או קביעת פגישה אישית ,צרו עימי קשר טלפוני.
בנוסף ,ניתן לפנות אלי בכל שעה באמצעות טופס יצירת הקשר.
אתר אינטרנט
שלח הודעה
שלח  /שתף עם חבר
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