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קרית טבעון

טלפון072-2285834 :
בקליניקה של ד"ר שולמית רונן ניתן לקבל מגוון טיפולים ולימודים ברפואה המשלימה.
לימודים:
* ביה"ס לתרפיית אור צליל וצבע
* אורה-סומא  -תרפיה ואיזון בצבעים.
* תרפיית אור צליל וצבע .מחברת הספר ששמו " -ע"ב שמות השם ומלאכי האור".
ספר התומך באדם בדרכו ,שבו ארגז כלים המתאימים לכל אדם ומדריכים אותו לפתח ולדייק עצמו.
נכתב באהבה ומעומק לבי למופלאות המאורות ולמהויות האור האינסופי.
הודיה לשפת הצבעים ולאורם הבלתי נדלה בעוצמתם שהנחו את דרכי להוציאו לאור.
ניתן להזמין את הספר דרכי  -במחיר  150ש"ח וכולל משלוח בדואר רשום.
מוזמנים לשוחח עמי או לשלוח כתובת וטלפון ,ואשלח באהבה.
הקלפים המופלאים של "מלאכי האור" יצאו לאור.
היוצרת  -ד"ר שולמית רונן.
מטרת הקלפים והחוברת בתוכם ,הם להכוונה והעשרה תוך מתן מסרים ל-העצמה וחיזוק פנימי,
המאפשרים התבוננות חדשה ותובנות רוחניות למצבי חיים שהאדם נמצא.בוגרת חינוך מיוחד וייעוץ,
רפואה סינית ,ארומתרפיה ,רפלקסולוגיה ,פסיכותרפיה רוחנית ,תרפיית קרניו -סאקרל ,טיפול ייחודי
לטיפול בבעיות אוזניים ומערכת השמע.
מוסמכת להוראה מטעם האקדמיה הבינלאומית באנגליה לטכנולוגיית הצבע – אומנות ומדע.טיפולים
ברפואה סינית -אקופונקטורה וצמחי מרפא סיניים ,תרפיה בצליל ,עבודה עם קולנים ,תרפיית קרניוסאקרל ,ארומתרפיה ,רפלקסולוגיה הוליסטית ,תמציות פרפרים וים ועוד.האוזן כשיקוף האדם ומערכת
השמע  -שיטה ייחודית לטיפול בבעיות אוזניים ולשיפור היגיינת האוזן והשמע.מאסטר רייקי  -אנרגיית
החיים האוניברסאלית.ד"ר שולמית רונן מנהלת את ביה"ס לתרפיית אור צליל וצבע נועד להכשרת
מטפלים ולהשתלמויות על גווניה .יצירת מגוון כלים לאבחון ייעוץ וטיפול.תרפיית אור צליל וצבע היא
שיטה וגישה ייחודית לאיזון וטיפול במחלות פיזיות ,התפתחותיות ,התנהגותיות ונפשיות באמצעות אור
ומרכיבי האור  -צבעים וצלילים.
ייחודיות השיטה היא בשימוש במגוון רחב של כלים לאבחון ייעוץ וטיפול .גישה המהווה פריצת
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הנוגעת בביטוי עולמו ,קשייו ,רצונותיו ותחושותיו של האדם.
גישה ודרך המאפשרת לאדם להתבונן על חייו בזוויות שונות ,להרחיב אופקים ולגלות עצמו
מחדש.הקורסים והסדנאות מוכרים לקרנות השתלמות.לפרטים נוספים ,קורסים ,מאמרים ועוד היכנסו
לאתר הבית שלי.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לכתבה עליי במדור המומלצים לחצו כאן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
מידע נוסף שיעניין אותך נמצא כאן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
אתר אינטרנט
שלח הודעה
שלח  /שתף עם חבר
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