Léčení, duchovní a osobní růst
Nabízím pomoc a působení v těchto oblastech:
l E
 soterní léčení – energetická harmonizace pomáhá nastolit harmonii ve fyzické i v psychických rovinách osobnosti.
Podporuje proces vnitřního růstu a rozvoje vědomí. Léčení
posiluje kontakt s duší člověka a probíhá v hluboké relaxaci.
l	Psychoterapeutické poradenství – celostní psychologické
poradenství s možností využití hlubinné regresní terapie pro
řešení životních krizí, problémů v práci či ve vztazích. Vhodné
při ztrátě síly, energie a sebevědomí v životě.
l	Zdravotní poradenství – zaměření na regeneraci sil organizmu přírodními prostředky a celostními postupy s využitím
detoxikačních terapií a diagnostických a léčebných metod. (Su
Jok, Reflexní terapie aj.) Masáž a léčení těla zvukem tibetských
mís, dešťovou holí a dalšími zvukově terapeutickými nástroji.
l	Mysl – strava – zdraví – vše se vším souvisí. Působení souvislostí mezi zdravím, způsobem života, strukturou myšlení
a stravováním. Individuální výuka meditací, relaxačních a imaginativních technik.
l Podpora při porodu a umírání – vytváření lásky a harmonie
při porodu, celostní léčení a technika Phowa umírajícím, pomoc
pozůstalým přijmout situaci a nalézt chuť žít.
l	Psychospirituální koordinace osobnosti – pomoc a vedení
v období spirituálních krizí k úspěšnému nastolení přirozeného
vnitřního procesu růstu propojeného s každodenním životem.
l Numerologie – slouží jako cesta k pochopení sebe a svého
životního úkolu. Pomáhá uchopit své kvality a schopnosti k nastolení zdravého a úspěšného života a harmonických vztahů.
l	Meditační a léčebné večery, přednášky, semináře – zaměřené do oblasti vnitřního růstu a práce na sobě. Rozvíjí oblasti
životního stylu, rozvoje psychické pohody a celostního pohledu
na život a jeho smysl.
Léčebné metody jsou určeny dospělým i dětem. Diagnostika a léčení
probíhá na základě individuálního přístupu k člověku a intuitivního vnímání a komunikace s duší. Komplexní pomoc je směřována
k nalezení a vyjádření jednoty těla, mysli a ducha v životě člověka.

Světlo a láska je můj meč.
Je tak jemný, že ho nemůžeš vidět.
Můžeš však vidět výsledky mojí práce.
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