פנינה מתוק  -רפואה סינית ודיקור סיני בהרצליה

רחוב יהודה הנשיא  89הרצליה

טלפון072-2285953 :
פנינה מתוק  -מורת דרך ומטפלת תומכת ,לתהליכי ריפוי  -התפתחות אישית – שחרור חסמים רגשיים.
יועצת רוחנית ומלווה תהליכי התחברות מחדש והעצמה אישית.
התוצאה :איזון ,שלווה ,קידום בריאות ,נינוחות פנימית בהשגת היעדים ובדרך רכה וזורמת.במרכז מגוון
רחב של טיפולים תומכים בתהליכי השינוי ,יעוץ והכוונה:
 חשיבה הכרתית – שיטת ימימה .מפגשים שבועיים לנשים. ריפוי אנרגטי. רפואה סינית ודיקור סיני. שיאצו ומגע רפואי. מדיטציה טיפולית – מפגשים אישיים לשינוי תודעתי ריפוי והתמרה. צ'י קונג טיפולי. נומרולוגיה ישומית. פתיחת טארוט להכוונה ותקשור.הקו הנחה שלי:מה שגמיש וזורם ימשיך לגדול ולהתפתח -.הטיפולים עוזרים לריפוי ולהקלה בבעיות יציבה ,שיווי משקל,
מערכת עיכול ,מערכת עצבים.
אני גם מטפלת ומסייעת למחלימים מסרטן -.מפגשי חשיבה הכרתית  -שיטת ימימה:
אני תלמידתה של ימימה ז"ל .למדתי עשר שנים עם המורה והוכשרתי להנחית קבוצות.
במרכז אני מקיימת מעגל של מפגש נשי שבועי.
המפגש השבועי עוסק ברכישת הכלים של השיטה והיישום ביום יום בכל תחומי חייך.
המפגשים מתנהלים בקבוצות קטנות ואינטימיות -.ייעוץ ומפגשים אישיים:
אני מאבחנת באמצעות המפה הנומרולוגית .ומשלבת שיטות נוספות כדי לעזור ולתת לך תשובה מלאה
לשאלות שלך ,כדי שתוכל לנוע אל היעד שבחרת.
המפגש הנומרולוגי עם תיבת המספרים שלך ,יעורר בך את האיכויות הנסתרות ואת כל "מה שלא העזת
לראות ולשאול".
מתאים לכל מי שרוצה ומרגיש שהנה הדרך נוגעת לשינוי.
נבין את מקור החסימה ,ונפעל באופן מידי לשחרור הכבלים ,כדי שתוכל לצאת לדרך חדשה.
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שער פתוח:

מערכות יחסים
בריאות וריפוי
קידום מקצועי
דיוק בזמנים לשינוי -.צ'י קונג:
יוצרת ומשווקת דיסקים ייחודיים לתרגול ,בנושא צ'י קונג.
בקליניקה טיפולי צ'י קונג והכוונה לתרגילים בהתאם לצורכי הריפוי.
אני מקיימת את חוגי הצ'י קונג באופן קבוע ,במרכז הארץ ומזמינה אותך לשיעור התנסות חינם,
בתיאום טלפוני מראש.הנה  -זה הזמן לנסוק אל חוויה מחדשת .לזוז מן המוכר ולנוע אל מרחב
האפשרויות הפתוחות עבורך.צרו עימי קשר עכשיו לקבלת יעוץ ראשוני/פגישת היכרות ללא
תשלום!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לכתבה עלי במדור המומלצים לחצו כאן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
מידע נוסף שיעניין אותך נמצא כאן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
קישור לקבוצות צ'י קונג ומכירת דיסקים נמצא כאן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
למאמרים שלי באלטרנטיבלי לחצו כאן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
שלח לי הודעה וקבל תשובה אישית
העבר לחבר
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