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Tibetan
Singing
Bowls 

CHUÔNG XOAY TÂY TẠNG



Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe
Tiếng chuông huyền diệu
                           đưa về nhất tâm.

Lời giới thiệu

Liệu pháp âm thanh là một trường phái chữa lành
bằng âm thanh thông qua việc sử dụng những dụng cụ
như chuông xoay, tingsha, gong, didgeridoo.... hoặc
giọng nói để tạo những âm thanh mang năng lượng
tích cực nhằm chữa lành những tổn thương.
Từ xa xưa, con người đã sử dụng âm thanh để chữa
lành như thổ dân Úc dùng didgeridoo, Ai Cập cổ đại
dùng sistrum, Nada yoga của Ấn Độ, người Mỹ da đỏ
dùng bài hát và điệu nhảy, Singing bowl cũng được
dùng rộng rãi ở khu vực Himalaya... Về mặt tâm linh,
liệu pháp âm thanh có thể chuyển hóa năng lượng
tầng số thấp (nỗi sợ, lo lắng, giận dữ...) thành năng
lượng tầng số cao (hạnh phúc, an nhiên,...). Về mặt y
học, liệu pháp âm thanh là phương pháp bổ trợ trong
các quá trình trị liệu vì âm thanh có khả năng tác động
tốt về mặt tâm lý, giảm stress và xoa dịu nỗi đau.

Liệu pháp âm thanh tạo ra từ Chuông Xoay Tây Tạng
là những rung động và tầng số âm thanh của chuông
đồng bộ hóa với sóng não và tác động đến các trung
tâm năng lượng của cơ thể nhằm giải phóng những tắc
nghẽn cho cơ thể vật lý, kích hoạt cơ chế chữa lành cơ
thể, cảm xúc và tâm hồn.

"

Người trị liệu

Ms. Thủy làm việc trong lĩnh vực huyền học. Ms. Thủy
đã nhận chứng chỉ Trị liệu Chuông xoay của Master
Shree ở Nepal và dành nhiều năm nghiên cứu về trị
liệu chuông xoay. Kết nối với Ms. Thủy giúp bạn trải
nghiệm sự chuyển đổi đích thực, quay vào bên trong,
khám phá chính mình và yêu thương nhiều hơn. 

Ms. Hồ Trần Như Thủy



 có mặt
kết nối

sống lành

"

Các dịch vụ

Trị liệu chuông xoay giúp giảm căng thẳng, thư giản
sâu, cải thiện giấc ngủ, giúp cơ thể thải độc, tăng
cường hệ miễn dịch, cải thiện trí nhớ và khả năng
tập trung, giải phóng năng lượng tiêu cực, những
tổn thương cảm xúc bị đè nén.

TRỊ LIỆU CHUÔNG XOAY
(CÁ NHÂN / TẬP THỂ)

Chuông xoay được đặt lên cơ thể bạn giúp bạn dễ
dàng cảm nhận những rung động và tầng só âm
thanh của chuông chạm tới các tế bào bên trong, di
chuyển xuyên qua các khu vực tắc nghẽn năng
lượng. 

MASSAGE CHUÔNG XOAY

Dùng chuông với nước nóng massage cơ thể, giúp
giảm đau cơ, giảm căng thẳng lo lắng, thư giản sâu,
làm ấm cơ thể và phục hồi năng lượng.

MASSAGE CHUÔNG XOAY NƯỚC NÓNG

Phân tích ngũ hành dựa trên ngày giờ, tháng năm
sinh của bạn để giúp bạn hiểu rõ khả năng của
bạn, những cơ hội, thử thách bạn có thể gặp để từ
đó bạn có sự thấu hiểu và lựa chọn phù hợp, tích
cực cho mình.

TƯ VẤN BÁT TỰ
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Hotline: +84 85 686 6789
Facebook: @beinretreats

Email: beinretreats@gmail.com
Lô D8 đường số 41, P. Bình An, TP. Thủ Đức

www.beinretreats.com

      KẾT NỐI CÙNG BE-IN


