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Bine ai venit!

Descoperă în această broșură serviciile ce îți vor schimba viața.
Tot ce trebuie să faci este să te relaxezi, lasă totul în grija personalului calificat.

Cu grijă și drag, echipa Leia.



DesCoperă 
povesTea Leia
Leia este o fetiță minunată ce ne-a arătat că 
miracolele există
La doar o lună de la naștere, Leia s-a îmbolnăvit 
de meningită bacteriană, diagnostic ce s-a agravat 
evoluând la hidrocefalie. Creierul a fost afectat în 
proporție de 50% iar două artere s-au blocat oprind 
circulația normală a lichidului cefalorahidian.

Transferurile între România, Cipru, Israel și Germania 
au fost o adevărată aventură ce a necesitat răbdare, 
putere, curaj și speranță. Au urmat luni întregi de 
tratamente și operații delicate, unele fără succes, 
ultima soluție propusă fiind implementarea a două 
shunturi (furtune) pentru drenarea corectă a 
lichidului cefalorahidian și funcționarea corectă a 
sistemul nervos.



Leia a fost spitalizată 6 luni în primlele 7 luni de viață, a suferit 15 operații grele, ultima operație având loc în 
Germania. În final, doctorii nu au putut garanta că Leia va fi un copil care va merge normal, va vorbi sau se va
dezvolta armonios și sănătos ca orice bebeluș venit pe lume. Micuța Leia nu putea nici măcar să stea în șezut 
sau să își susțină capul.

Mama Leiei, actualmente doamna terapeut Gîtlan Oana, a apelat pentru recuperarea fetiței la Asociația de 
Masaj Craniosacral Metoda Upledger condusă de doamna Mihaela Gugu. Convulsiile afebrile au continuat să 
apară cerând continuarea tratamentului. Împinsă de iubirea nemărginită pentru copilul ei, Oana a hotărât să se 
specializeze în acest domeniu lăsând cei 15 ani de experiență în domeniul financiar bancar și îmbrățișând 
cursurile Institutului Upledger din Statele Unite, Florida.

Pentru că masajul craniosacral a fost reluat, Leia nu a mai avut nicio convulsie iar conform declarației Prof. Dr. 
Constantin Dulcan, din punct de vedere neurologic este un copil normal.
Însănătoșirea Leiei a fost un miracol, un cadou primit cu multe lacrimi de bucurie, acesta fiind principalul motiv 
pentru care Centrul de Terapii Leia este astăzi deschis cu speranța de a ajuta zeci de alte suflete.

Doamna Gîtlan Oana alături de echipa sa dorește ca toți cei care vor călca pragul Centrului de Terapii Leia să 
beneficieze de servicii dedicate, aplicate pe cerințele fiecărei persoane. Centrul a fost gândit ca un spațiu în care 
poți să alegi între una, două sau mai multe terapii astfel încât rezultatul previzionat să devină o certitudine trăită.
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MihaeLa 
CarMen ȘTef 
coach NLP și trainer în comunicare

Când ai nevoie de un coach? Atunci când nu știi exact 
ce vrei. Cu siguranță au fost momente în viață când ți-ai 
spus “simt că viața mea nu are niciun sens”, “relația mea 
de cuplu este un dezastru” sau “relația cu copilul meu 
m-a adus în pragul nebuniei”, împrejurări condimentate 
cu “m-am săturat de acest job”, “nu mă încadrez 
niciodată în timp” și lista poate continua.

Coach-ul te poate ajuta să afli ce este important pentru 
tine, ce efecte vrei să generezi în viața ta sau în ce etapă 
a vieții te afli. În această etapă dobândești claritate 
asupra a ceea ce ai nevoie cu adevărat și în mod 
automat îți iei un angajament față de tine.

Ședințele de coaching te vor ajuta să-ți definești planul, 
să-ți definești pașii de acțiune, să estimezi riscurile, să 
estimezi timpii de implementare sau eventualele 
obstacole. Specialistul în comunicare și PR, fondator al 
Academiei NLP Coaching, Mihaela Carmen Ștef îți va fi 
alături în procesul de schimbare, apelează cu încredere!
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Bogdan UngUreanU
numerolog
 
Numerologia este pentru Bogdan o pasiune clădită sub îndrumarea lui Anatol Basarab, cel care a pus bazele 
psiho-numerologiei în România. Putem alătura cursurilor sale de formare următoarele nume consacrate în acest 
domeniu: Nicoleta Svarlefus și Grațian Sonu.

Bogdan este fascinat de acuratețea și simplitatea cu care această stiință ajută omul în autocunoaștere și în 
înțelegerea mecanismelor reale ale vieții. Dacă ți-a stârnit dorința și curiozitatea, Bogdan îți stă la dispoziție cu 
drag.
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iuLia 
BăTăToresCu
doctor și consilier în uleiuri esențiale terapeutice

Cu mare încredere și responsabilitate, doamna doctor Iulia 
Bătătorescu garantează tratarea oricărei patologii. 
Fitoterapia și nutriția sunt aplicate științific prin practică 
terapeutică ca instrumente de suport cu avantaje nete în 
obținerea rezultatului terapeutic dorit. 

Sutele de cazuri împlinite cu succes de doamna doctor 
Bătătorescu stau mărturie profesionalismului bazat pe ani 
întregi de studii.
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roxana 
radU
nutriționist
Nutriția este un subiect epuizat în multe 
articole, emisiuni și reviste actuale. 
Întrucât informațiile nu vin din partea 
unor persoane specializate acestea pot 
face mult rău. 

Roxana Radu, technician nutriționist 
atestat de Ministerul Sănătății, concepe 
diete personalizate prescrise în baza 
unei diagnosticări amănunțite și 
raportate la genotipul personal. 
Descoperă alături de Roxana pașii către 
o viață sănătoasă și longevivă.
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eUgen 
MiLiTaru
consultant biorezonanță și 
stil de viață

Psiholog, cofondator al proiectului 
Life4U și partener Sanovita, Eugen a 
adoptat un stil de viață bio.
Cei 7 ani de experiență și cursuri vor 
consolida consilierea și decizia unui nou 
stil de viață pentru a descoperi binele 
latent ce trăiește în fiecare din noi 
reușind astfel să îl dăruim mai departe 
celor din jur.

LEIA
CENTRU DE TERAPII



CorneLia 
dediU
homeopat și consilier în 
terapia florală Bach

Cornelia crede cu tărie în puterea plantelor. 
Terapia Bach bazată pe eliberarea vechilor 
energii blocate în trup, minte și spirit este o 
metodă sigură și naturală, fără efecte secundare, 
care nu interferează cu nicio altă formă de 
tratament. Prin aceste vibrații se obține armonia 
și echilibrul în toate aspectele ființei umane. 

Cele 38 de remedii florale Bach pot contribui la 
vindecarea oricărei stări emoționale ce provoacă 
dezechilibru, cum ar fi: nesiguranța, lipsa 
interesului pentru prezent, frica, singurătatea, 
grija excesivă față de bunăstarea celorlalți, 
hipersensibilitatea, descurajarea sau disperarea.
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MăDăLina f.
Constantin
consultant în frumusețe și păr

Abordarea Mădălinei este “one on one”, o metodă extraordinară aplicată pe 
nevoile individuale ale fiecărei persoane, lăsând în urmă propriile reacții sau 
păreri, îmbrățișând în schimb sinceritatea și mai ales transparența. 
În alte cuvinte, serviciile Mădălinei reprezintă un răsfăț personalizat de o 
importanță reală în viața oricărei persoane.

Cei 11 de ani de experiență și studii ai Mădălinei susțin cunoștințele ei 
acumulate din toate colțurile lumii: Franța - Paris (Instituto Marangoni), 
Irlanda - Dublin (make-up și extensii gene), Brazilia - Rio de Janeiro 
(tehnici de identificare ale subtonurilor pielii), America - Florida (Universitatea 
JMT în coaching, vorbitul în public, leadership), Spania - Barcelona (coloristica 
părului), România (design vestimentar și comunicare non-verbală) iar lista 
poate continua.

Pentru cei care traversează o perioadă mai dificilă a vieții, Mădălina poate 
reprezenta un adevărat sprijin. Îndrumarea profesională cu privire la 
diagnosticarea părului, meniul personal al îngrijirii părului, make-up, ritualuri 
de îngrijire personală, consultanță de imagine, shopping personal, organizare 
garderobă și stil vestimentar vor dezvălui propria personalitate.
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peTra iLiesCu
terapeut Theta Healing

Vianna Stibal este fondatoarea terapiei prin 
Theta și creatoarea institutului “Knowledge”. 
În calitate de mentor și instructor al terapeutei 
noastre Petra Iliescu, Vianna Stibal i-a oferit 
acesteia certificarea în domeniu alături de o 
continuă îndrumare, Petra reușind astfel să 
devină la rândul ei instructor național și
internațional al acestei tehnici de vindecare.

Tehnica are la bază vindecarea energetică 
fundamentată pe un proces de încetinire a 
undelor creierului, dobândită în urma 
meditației. Relaxarea profundă a corpului prin 
accesarea undelor cerebrale Theta creează 
concomitent vindecare fizică, mentală și 
spirituală.
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razara aimeiea
terapeut holistic

RazaRa Aimeiea este numele spiritual al artistei Elena 
Ignat, psiholog, terapeut holistic specializat în peste 70 
de terapii studiate în diverse centre holistice din 
întreaga lume şi “Maestru Internaţional Extrasens”. 

RazaRa și-a desfăşurat activitatea în țări precum 
Germania, Austria, Italia, Elveţia, Statele Unite ale 
Americii iar lista poate continua. Întrucât se bucură de 
recunoaștere națională și internațională alte descrieri 
adiționale sunt de prisos.  
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ioneL Mihai sChifirneț 
maseur, terapeut

Cu blândețe și îndemânare, Ionel Mihai practică masajul de relaxare, masajul terapeutic și masajul anticelulitic. 
Prin tehnicile sale speciale te poate purta pe culmile destinderii și a recursiei dar totodată va fi un bun facilitator 
în eliminarea stresului și a altor factori negativi. Meriți un răsfăț personalizat!
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CLauDiu MarCeL MiTrofan
maseur Yumeiho

Terapia de origine japoneză Yumeiho a fost creată în 1978 de către profesorul Masayuki Saionji, un medic 
esperantist japonez și are la bază 100 de tehnici de aplicare. Yumeiho este o terapie alcătuită dintr-un ansamblu 
de procedee terapeutice manuale și exerciții fizice complexe, având ca scop reabilitarea echilibrului, a simetriei 
și a funcționalității organismului uman.

Claudiu este certificat Yumeiho cu gradul 1 și 2 la care putem alătura masajul somatic (de relaxare, tonifiant, 
drenaj limfatic, anticelulitic) și masajul terapeutic. Un personaj plin de energie și vitalitate, Claudiu te va 
surprinde cu rezultate excepționale.
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GaBrieLa 
iLas 
reflexoterapeut facial, 
practicant Gendai Reiki, 
coach în nutriție Raw Vegan

Gabriela excelează în rejuvenarea facială, 
o metoda holistică realizată cu degetele 
pe pielea curată prin mișcări delicate ce 
trimit mesaje corpului. Astfel, tensiunea 
musculară este atenuată, mușchii își 
redobândesc tonusul iar fluxul 
substanței intercelulare ce hrănește 
pielea din interior se îmbunătățește. 

Lasă-te pe mâna Gabrielei și 
recuperează-ți capacitatea nativă a
corpului de a se autoregla. 
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oana GîTLan
terapeut craniosacral și Reiki gradul al 3-lea

Oana este cea care a pornit motoarele Universului 
astfel încât Centrul de Terapii Leia să prindă viață. 
Experiența Oanei alături de micuța Leia a condus 
la promisiunea de suflet și totodată la pactul cu 
Dumnezeu de a împărtași experiența și altor semeni 
aflați într-o situație similară, contribuind la alinarea și 
vindecarea suferinței lor.

Studiile Oanei la Institutul Upledger din Statele Unite, 
Florida însoțite de numeroase alte cursuri la care se 
adaugă cea mai mare reușită a vieții ei - vindecarea 
propriului copil - confirmă abilitățile sale în acest 
domeniu.

oana PîrvU
terapeut Bowen, nutriționist și 
consilier biorezonanță

Oana se bucură de o experiență vastă în lucrul cu 
oamenii, este o personalitate caldă și complexă, 
multidezvoltată, ancorată în realitate, empatică însă 
cu un echilibru foarte bun între rațiune și emoție. 
Ea este tehnician nutriționist și terapeut profesionist 
la nivel avansat, specialist în Biorezonanță, 
specializată în “Basic DNA Theta Healing” și mai presus 
de toate membru important al Academiei de Terapie 
Bowen din Australia (A.T.B.A.).

Terapia Bowen reprezintă unul din cele mai profunde 
concepte terapeutice existente în lume. Tehnica 
Bowen este o formulă unică de re-echilibrare 
neuro-musculară. Lucrează atât prin sistemul nervos, 
la nivel structural și muscular, cât și prin sistemul 
circulator și limfatic. Terapia este recunoscută pentru 
eficiența sa în tratarea afecțiunilor interne și 
reducerea duratei convalescenței.

Însușindu-și cu responsabilitate rolul unui bun 
terapeut, Oana vindecă cu succes sute de pacienți cu 
diverse probleme medicale. 
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ion BiȘu
chiropractician

În mâinile lui este lăsată cu 
încredere aparatura modernă cu 
laser ce ajută circulația sângelui 
prin masaj, înlocuind astfel acele 
folosite în acupunctură, lucru 
demonstrat prin rezultatele unor 
cazuri reale. 

Tot prin lumina laser Ion oferă 
întinerire tenului cu ameliorări 
vizibile din primele ședințe.

În completarea acestor 
specializări, Ion este terapeut 
Reiki cu diplomă obținută în
Londra.
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LuCia 
MoGLan
bioenergoterapeut

Lucia a avut șansa de a fi 
nepoata unei bunici bogat 
înzestrate așa cum îi place ei 
să spună, o bunică ce a avut 
preocupări spirituale și de la 
care a moștenit aproape toate 
aptitudinile, inclusiv cele 
terapeutice. 

Studiază practicile terapeutice 
de 14 ani lucrând cu bioenergia 
regăsită în prezent sub numele 
de medicină energetică - 
vibrațională.
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siLvia niță
bioenergetician și cristaloterapeut

În urmă cu 20 de ani, Silvia a pornit pe 
drumul cunoașterii acestui domeniu 
fiind împinsă de o experiență personală 
mai puțin fericiă. Printre studiile sale, de 
menționat ar fi Academia de Terapii 
Complementare - ANATECOR.

Silvia este dornică de a împărtăși diverse 
căi de vindecare, încercând totul în 
materie de terapii complementare și dacă 
este cazul determinarea locului acestora 
în cadrul unui tratament alopat.

Apelează cu încredere la Silvia fie că ai o 
afecțiune, fie că doresti să-ți vindeci 
sufletul, împărtășind mai apoi trăirile 
ulterioare. 
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eLena LakaTos
reflexoterapeut

Elena iubește oamenii, de aceea cariera ei s-a îndreptat spre tehnici de 
masaj. Prin terapiile practicate, Elena aduce clipe de relaxare profundă 
stimulând bucuria, liniștea și sănătatea. Luminează-ți spiritul!
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RECEPȚIE
contact@terapiileia.ro

T: 0771 423 197

Facebook: Leia
Calea București 54, clădirea Cabu, etajul 1, Brașov, România

www.terapiileia.ro


