גליה גינזברג  healing sound -סדנאות -צלילים ותדרים
מוסיקליים

זכרון יעקב

טלפון072-2285962 :
גליה גיזנברג  -מטפלת ,מנחת סדנאות צלילים ותדרים מוסיקליים  ,healing sound -בעלת גלריה
וקליניקה בזכרון יעקב.
מטפלת רב תחומית ומומחית לריפוי באמצעות הבעה ויצירה ,צלילים ותדרים מוסיקליים .מנחה את
סדנת "חוויה בצלילים" -מפגש לקבוצות קטנות במדרחוב זכרון יעקוב.שיטות הטיפול שלי :פרחי באך,
טיפול בהבעה ויצירה ,ריפוי אנרגטי של התדרים ,שיטת המסע של ברנדון בייס' ,תרפיית קו הזמן' ,רזי
הריפוי האינדיאני ,טארוט-תרפיה וגם ' ,HEALING RECALLאקסס בארס' ועוד.משלבת בין השיטות
והתוצאה מדהימה למטופלים .מטרת הטיפולים שלי היא לאזן את הגוף המנטאלי ,הרגשי והפיזי
מבחינה אנרגטית .הוא משחרר מלחץ ,מועקות וסטרס ,משחרר חסימות אנרגטיות ,מאפשר לתודעה
להיפתח ולהגיע לתובנות ,להתחבר לעצמנו וכד' .הניסיון והוותק של גליה גינזברג הוא מעל ל14 -
שנים.מנחת סדנאות :
* גלים של צלילים ותדרים ואנרגיות מעצימות  -healing soundשיטה עתיקה במודעות חדשה.
* סדנת פרח החיים – ביטוי יצירתי ושילוב אומנות פלסטית וביטוי קולי
* סדנת הצגת כלי נגינה שונים והתנסות.
* ריפוי בצלילים ומדיטציה.
* מעגל אינדיאני בליווי שירה תיפוף וצלילים.
* מעגלי נשים 'המסע אל הצלילים'.
* קסם קלפי הטארוט -יצירת מציאות.
* חיבור למודעות והעצמה.
* קורסים ב.healing soundקיימת אפשרות להתאים את הסדנא והתוכניה באופן פרטני לכל הזמנה.
אני מזמינה אתכם לעולם מופלא של מוסיקה וקסם כדי לגלות את הצבע והצליל הפרטי שלכם!גליה
גינזברג היא בעלת תואר ראשון בתקשורת חזותית מקולג' "פרסונס" ניו יורק בארצות הברית ותואר שני
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מ"לסלי קולג" ,בטיפול בהבעה ויצירה .לתחום הטיפולי הגיעה 'באופן טבעי' בגמר לימודי תואר שני,
מתוך צורך פנימי להתפתחות עצמית ורצון לעזור לזולת.כל אדם יכול למצוא את הצלילים הפנימיים
המקוריים שלו וכך לפתוח את המודעות שלו ולהגשים את הפוטנציאל האישי ,שחרור אמונות מחשבות
ורגשות שליליים ,חיבור למהות וחיזוק המודעות העצמיסדנאות מתקיימות באופן קבוע לקבלת פרטים
מזמינה אתכם להתקשר אליי לקביעת פגישה/הרשמה
לסדנאות~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
לכתבה עלי במדור המומלצים לחצו כאן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
מידע נוסף שיעניין אותך נמצא כאן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
שלח לי הודעה וקבל תשובה אישית
העבר לחבר
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