
המסע להגשמה עצמית וסיפוק מעשיה, מתחיל בהחלטה.. 

שמי אליהו ספיר, בן 51, אב ללביא ואייל ונשוי למיכלי.

הדרך להצלחה הייתה סלולה עבורי– עסק משפחתי, עושר כלכלי וחיי מותרות, אך משהו 

בי היה חסר – האושר הפנימי.

מסע ארוך במזרח הרחוק, הרחיב את ליבי והביא אותי להבנה שהאושר נמצא בדברים 

הפשוטים – בתזונה בריאה, בהכרת תודה ובטיפולים. שם, מצאתי את הייעוד שלי – 

לסייע לאנשים להשתחרר מלחץ וכאב, אל חיים חדשים וטובים.

אני מטפל בשחרור גופני ורגשי בשיטת ה-FREE FLOW, בהשראת אילן לב והשטיפה 

האנרגטית של ד״ר נאדר בוטו. יותר מ-20 שנה, אני מלקט כלים וטכניקות טיפוליות 

מוצלחות, עבור המטופלים שלי ועבורי כאדם וכמטפל. 

החיפוש האישי שלי אחר השקט והרמוניה פנימית, והמחקר המעמיק שעשיתי עבור 

ידע טיפולי – עזרו לי להגיע לתובנה שיש בידיי את הכלים לבצע אינטגרציה ולעזור 

למטופלים שלי לעבור תהליך של שינוי משמעותי בחיים, לחוות הרמוניה בגוף ובנפש. 

השיטות מהן אני שואב השראה – שיאצו, טווינא, שיטת אילן לב, אוריקולוטרפיה, 

פרחי באך, צלילים מרפאים, קולנים והילינג

לפני הכל – מי אני 

באילו שיטות אוכל לסייע לכם

בואו לשחרר חסמים

ממליצים עליי

FREE FLOW שיטת

״האמן שאתה יכול, ואתה כבר בחצי הדרך״

ת. רוזוולט

כאבי ראש ומיגרנות

לחזור לחוויה של ראש שקט 
ולא כואב

צמיחה אישית

להעמיק פנימה ולהגדיל את 
האור שבך

חרדות

לשחרר את הלחץ מהגוף ולא 
לתת לפחד לנהל את החיים

פוריות

להתאזן ולהתכונן לנס 
החיים שיגיע בקרוב

בעיות שינה

לישון בנחת ולהתעורר 
מלאים

אכילה רגשית

לשלוט בכאב, באשמה ולשחרר 
אותם מחווית האכילה

טלפון: 054-4213151

info@elisapir.co.il :דוא“ל

כתובת: רחוב התמר 9 רשפון
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נעים מאוד
אליהו ספיר

ברוכים הבאים לצעד 
הראשון שישנה את חייכם
בדרך לחיים טובים יותר 

FREE FLOW

המשך קריאההמשך קריאההמשך קריאה

המשך קריאההמשך קריאההמשך קריאה

מטפל מומחה לשחרור גופני ורגשי

השאירו פרטים ואחזור אליכם

טלפון ניידשם מלא

שליחהדואר אלקטרוני

הכירו את השיטה הייחודית שפיתחתי, האורגת את מגוון הטכניקות והעזרים 

FREE FLOW – שהצטיידתי בהם לאורך השנים

ועוד מגוון תחושות שמטופלים רבים מדווחים עליהן.

אני מזמין אתכם – המודעים ששואפים להתפתחות, הרוצים בשינוי, החווים תקיעות. 

נשים וגברים, בעלי מודעות ורצון, לבוא עם לב פתוח ולקבל את ידי המושטת לעברכם.

שיטת הטיפול הייחודית שלי

שיפור איכות החיים ואריכות ימים

יצירת שקט פנימי ורווחה

הקלה על כאבים – פיזיים ונפשיים

054-4213151

אני חייבת להגיד שבעקבות הטיפול האלרגיה נעלמה!

"היי הגעתי אליך עם בעיית שינה .לא הייתי מצליח להירדם בלילה היה לוקח לי הרבה זמן.
הייתי מאוד לחוץ ולא הייתי רגוע בכלל. הגעתי אליך אליהו ספיר למען האמת הייתי סקפטי לגבי 

הטיפול.
מעל חמש שנים לא ידעתי מה זה לישון טוב ולהיות שמח ולהנות מחופש ולא לעשות כלום..."

מטפל מומחה לשחרור גופני ורגשי

הכרה בשורש הכאב והריפוי שלו 

שחרור חסימות רגשיות וגופניות

חוויה של זרימה חופשית בכל מערכות הגוף והנפש

קרא עוד


