
Ελευθερία Ζερμπίνη
Δασκάλα Ρέικι - Συμβουλευτική
 Όλα τα Επίπεδα | Εμπειρία 15 έως 20 ετών |  Προσαρμόσιμη

Αθήνα, Κέντρο, Δυτικά Προάστια, Βόρεια Προάστια, Ανατολικά Προάστια, Νότια
Προάστια

Είμαι πιστοποιημένη Δασκάλα Ρέικι (Reiki Teacher) και μέλος του Πανελλήνιου
Συλλόγου Ρέικι. Στις συνεδρίες των εναλλακτικών θεραπειών που οργανώνω (ατομικά
ή σε γκρουπ), χρησιμοποιώ την παραδοσιακή ιαπωνική τεχνική Usui Reiki με στόχο να
βοηθήσω τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο να καλλιεργήσει μια θετική στάση απέναντι
στη ζωή ενισχύοντας τόσο την αυτοπεποίθησή του όσο και την ικανότητά του για
αυτοθεραπεία. Επίσης, έχω εκπαιδευτεί και στο Καρούνα Ρέικι (Karuna Reiki) το
οποίο περιλαμβάνει θεραπευτικές ενέργειες που είναι αξιοσημείωτα δυνατότερες και
ικανές να θεραπεύσουν πιο γρήγορα ένα μεγαλύτερο αριθμό δυσκολιών (τραύματα
παιδικής ή φυσικής κακοποίησης, εθισμούς, ψυχικές και ψυχολογικές επιθέσεις). Θα
χαρώ πολύ να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά για να λύσω κάθε σας απορία.

Εκπαίδευση
Απόφοιτος Σχολής Usui Reiki με το βαθμό του Δασκάλου.
Παρακολούθηση των παρακάτω επιμορφωτικών σεμιναρίων:
- Σεμινάρια Αυτοβελτίωσης, Προσωπικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής.
- Σεμινάρια σε Αρχαγγελικό Ρέικι, Αγγελικό Ρέικι και DNA Ρέικι.
- Σεμινάρια Καρούνα Ρέικι (ενεργειακή θεραπεία προσωπικής βελτίωσης).
- Σεμινάρια Ντασάν Ρέικι (ενεργειακή θεραπεία με σύμβολα).
- Σεμινάρια Κρυσταλλοθεραπείας, Αφθονίας, Ολικής Συνειδητότητας, Καθαρισμού
Αύρας.

Επαγγελματική Εμπειρία
- Εργάζομαι ως Εναλλακτική Θεραπεύτρια τα τελευταία 15 χρόνια. Στην αρχή
σε επαγγελματικό χώρο μαζί με άλλους εναλλακτικούς θεραπευτές και τώρα σε
προσωπικό μου χώρο.
- Παραδίδω σεμινάρια αυτοβελτίωσης μέσω διαφόρων μορφών εναλλακτικών
θεραπειών.
- Οργανώνω διαλογισμούς είτε σε προσωπικό μου χώρο είτε σε χώρους που με
προσκαλούν.
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50 Ετών
Σχολή Usui Reiki

ΠΟΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 Περιστέρι

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 6974373731

 elefthzerb@gmail.com

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Εκπόνηση Εργασιών

 Προσωπικές Σημειώσεις

 Φροντιστηριακές Σημειώσεις

 Χρήση Εξωσχολικών Βιβλίων

 Συχνά Διαγωνίσματα

 Διδασκαλία σε Γκρουπ

 Δωρεάν το 1ο Μάθημα

 Μαθητές Δημοτικού

 Μαθητές Γυμνασίου / Λυκείου

 Μαθησιακές Δυσκολίες

 Υποστήριξη Φοιτητών

 Προετοιμασία Πανελλαδικών

Θεραπευτές  Έως 40 ευρώ


