שרי איורוודה ויוגה סנטר  -טיפולי איור וודה בזכרון יעקב

זכרון יעקב

טלפון072-2285454 :
מרכז "שרי איורוודה ,יוגה וטנטרה" מוקדש לטיפולי איורוודה אותנטיים וללימוד איורוודה ,יוגה וטנטרה
באופן המסורתי ,באווירה אינטימית כמקובל באשרם איורוודי של הודו העתיקה.
המטרה של "שרי איורוודה ,מרכז יוגה וטנטרה" היא להפוך את השילוש האיורוודי הזה -איורוודה ,יוגה
וטנטרה ,לכלי זמין לבריאות טובה ,לחיים טובים וארוכים ולשינוי.
סווארופ ורמה ,מנהל מרכז "שרי איורוודה ,יוגה וטנטרה" משנת  .1993בעל תואר ראשון במדעים
".איורוודי רופא" תואר ובעל ,אגרה באוניברסיטת למד [BSc],
בנוסף ,הוא הוסמך כמורה בכיר ליוגה בבית הספר " "Kaivalyadhamaבלונבלה בהודו ,הידוע כאחד
המוסדות המתקדמים בעולם לחקר היוגה.
כמן כן ,הוסמך כ .D.M -באקופונקטורה על ידי "המכון ההודי ללימוד ומחקר אקופונקטורה"
בג'איפור.המרכז מספק:
* ייעוץ איורוודי לבעיות בריאות ונפש.
* תוכניות ניקוי רעלים וחידוש איורוודיות.
* טיפולי פנצ'קארמה ,טיפולים קוסמטיים צמחיים איורוודים.
* קורס "מטפל באיורוודה" ,קורס "טיפול ביוגה" ,עיסוי מארמה.
* קורס תזונה וסגנון חיים איורוודי .סדנת בישול איורוודית.
* שיעורי מדיטציה ביוגה .ריפוי טנטרה לזוגות .צ'אנג סנסקריט.
* שיעורי הינדי וסנסקריט ,סדנאות מוסיקה וריקודים הודים וכו '.
* מוצרי צמחים איורוודים ,שמני עיסוי ,שמן פנים ,מסיכת פנים וכו '.
סווארופ ורמה פיתח שיטה ייחודית משולבת ,באמצעות השלישייה הוודית :איורוודה ,יוגה וטנטרה,
לשינוי מוחלט של טיפול בגוף ובנפש .גישה זו מגייסת את האיורוודה לעיבוד אנרגיה ,יוגה לוויסות
אנרגטי וטנטרה להפיכת אנרגיה לתודעה גבוהה יותר .סוורופ הוא מומחה באנטי אייג'ינג ומציע תוכניות
עיסוי
שונות בתחום ניקוי רעלים  /התחדשות ,פנצ'קארמה ,קאיה-קלפה צ'יקיציטה ,ניקוב
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מארמה ,עיסוי מארמה טנטרי ועוד.
מאז  1993סווארופ ורמה מנהל את מרכז "שרי איורוודה ,יוגה וטנטרה" בישראל ,מתרגל ומלמד
טיפולים משולבים בישראל ומחוצה לה.לשאלות נוספות ,התייעצות ,הזמנת טיפול או קביעת פגישה
אישית ,צרו עימי קשר טלפוני.
בנוסף ,ניתן לפנות אלי בכל שעה באמצעות טופס יצירת
הקשר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
מידע נוסף שיעניין אותך נמצא כאן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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שלח הודעה
שלח  /שתף עם חבר

page 2 / 2
)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

