מארינה כוגן – העצמה נשית בירושלים

ירושלים
אזור ירושלים
טלפון072-2285565 :
מארינה כוגן – מטפלת ומורה לתטא הילינג .בעלת הקליניקה "בת אור" בירושלים – קורסים לתטא
הילינג וקליניקה לטיפולים הוליסטיים.
מטפלת ומורה מוסמכת לתטא הילינג . ® ThetaHealing
רפלקסולוגית הוליסטית בכירה ומטפלת בשיטת צמצום וטכניקות מגע רכות *.יש אפשרות לביקור בית
המטופל באזור ירושלים ,קרית גת ,אשקלון ואשדוד.
יש הסדר עם קופת חולים מאוחדת.אני מטפלת ויכולה לעזור במגוון רחב של בעיות ונושאים כמו:
העצמה נשית ,הגשמה עצמית ,איזון אנרגטי ,חרדות ,פחדים ,שחרור מטראומות ,הרגשת תקיעות,
בעיות שינה ,מצב רוח ירוד ,הרגשה של חוסר תמיכה ,חיזוק הביטחון העצמי ,עייפות כרונית ,כאבי גב,
פריצת דיסק ,כאבי פרקים ושרירים ,ליווי תהליכים אישיים ,החזרת שמחת חיים ,מציאת יעוד וכד'.אודות:
מטפלת בתחום רפואה האלטרנטיבית יותר מ 10-שנים.
בוגרת בתי ספר שונים לרפואה אלטרנטיבית בארץ ובחו"ל.
מטפלת ומורה לתטא הילינג.
רפלקסולוגית הוליסטית בכירה ומטפלת בשיטת צמצום וטכניקות מגע רכות.
ניסיון רב עם חולים אונקולוגיים.
ניסיון של שנתיים במחלקות ילדים בבית חולים שערי צדק ובקליניקה במרכז ע"ש יורי שטרן.
נותנת שירות לקופות חולים מכבי ומאוחדת וגם בקליניקה הפרטית "בת אור".
מנחה סדנאות וטיפולי תטא הילינג אונליין ופרונטאלי.
המון מטופלים מרוצים.בקצרה על הטיפולים שאני עושה:
* טיפול תטא הילינג ) מתבצע בדיבור( -מסע עמוק לתוך התת המודע לשחרור ושינוי מערכות אמונה
פנימיים  ,חסמים ותפוסי התנהגות שונים.
* טיפול רפלקסולוגיה  -השפעה על כל הגוף ,איברים ומערכות דרך כפות הרגליים.
* טיפול בטכניקות מגע רכות  ) -בלבוש מלא( לחיצות ומגע רך ,מאוד עדין ,תומך ונעים -מתוך
הקשבה עמוקה לגוף של המטופל .מסייע לשחרור טראומות עבר ,כאבים ,הרגעה ,איזון ועוד ..השפעה
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עמוקה בהיבט פיזי וגם רגשי.מנחה קורסים ,סדנאות וטיפולים אישיים.
מעניקה טיפולים באמצעות הזום  ZOOMאו בקליניקה.
קורסים וסדנאות באמצעות הזום  ZOOMובכל רחבי הארץ.קליניקות:
* ירושלים
* קרית ארבע
* אשקלוןלשאלות נוספות ,התייעצות ,הזמנת טיפול או רישום לקורסים
צרו עימי קשר טלפוני.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
מידע נוסף שיעניין אותך נמצא כאן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
שלח הודעה
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