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רינונים

מדור חברה

קצר ולעניין

ידיעות קצרות

ספרים חדשים
בריאות

ליאת וויסקופ עוסקת בתיקשור מאז ילדותה .היום יש מנכ'לים שלא
מקבלים עובדים לחברה שלהם ,מבלי להתייעץ אתה קודם לכן .כתבה
וצילמה :רונית קיטאי
המתקשרת ליאת וויסקופ גילתה את היכולות הללו כבר בילדותה .זה היה מביך למדי
כאשר 'ראתה' כל מה שקורה בבית של המורה שלה ושל חברותיה .היא נשמעת ממש כמו
'רנגטגן'...

מיסטיקה

מפגשים

היא 'מחוברת' לאנשים עד כדי כך שדי בכך שימסרו
לה שם פרטי ושם משפחה ,והיא כבר תספר לכם
בפירוט מלא ,הכל על אותה דמות .כל זאת מבלי
לראות את האנשים ,אך מסתבר כי היא 'רואה'
אותם יותר מכל אחד אחר.

תיירות

צרכנות

רוח צפונית

ארכיון תמונות

'בוקר בריאות'...
מועדון 'ליידיס בני ציון' ,בוקר בריאות...

מוש בן ארי הגיע היישר מחוף הים
באילת...

 COBRAמותג בגדי...
מותג בגדי הים 'קוברה' אופנתי וטרנדי
מאפשר...

ליאת וויסקופ .צילום רונית קיטאי

אופנה
מבזקים

מחבר הספר בעל השם
דוידוביץ'
מולי
חמות
ידיעות
הבלתי...

גיא אדירן ,מנכ'ל...

פורסם ב16:12 30/10/2014 :

את התואר הראשון בקרימינולוגיה ובפסיכולוגיה
)אוניברסיטת בראילן( היא לא היתה צריכה לממש,
כי ליאת בחרה לעסוק במה שהיא כל כך טובה בו,
ואת זה למעשה 'בחרו' בשבילה עוד בימי ילדותה

חיפוש חופשי
'יום נפלא למות'...

ליאת נשואה לאלון וויסקופ ,שאתו היא מאז מלאו לה  17שנים .הוא למד ראיית חשבון ומינהל עסקים,
אך כיום מנהל את העסק שנקרא ליאת וויסקופ כי זה מכלול ענק של אישה שהיא תופעה בלתי רגילה.
ליאת שהחלה בהילינג ובעזרה לאנשים ,בגלל מגע הקסם שיש בידיה ,מה שמעניק להם תחושה של
ריפוי ,הבינה את היכולות שלה ,כאשר כל חתול רחוב מסכן וחולה שהגיע אליה  ,הבריא תוך מספר
דקות לאחר שהיה בזרועותיה והוקף בחום גופה .לאחר מכן החתול כבר קפץ לנתר כמו פנתר .ראתה
כי טוב והפכה זאת לתחביב ואח'כ לעיסוק בחיים.
את ההילינג החליפה בתיקשור .ליאת שנולדה ב'בני ציון' בחיפה שאז היה עדיין ביח'ל 'רוטשילד'
,גדלה ברח' הס בהדר ,אך מאחר והסבא רבא שלה חיים קצנלבוגן ז'ל ,היה ממייסדי נהריה ,הם עקרו

לעיר היקים ,בהיותה בת חמש .היום היא כבר מתגוררת במקום אחר עם בעלה ובנותיה טליה )(5
וליטל )שנתיים וחצי(.
מאחר וליאת מתחברת בצורה מדהימה לאנשים שהיא נדרשת לתת פרטים עליהם ,מנכ'לים מבקשים
את חוות דעתה ,לגבי מועמדים מתאימים לעבודה אצלם .היא מספרת להם כל מה שאפשר על
הפוטנציאל המקצועי והאישימשפחתי של המועמד/ת לתפקיד ,והבכירים הללו המומים ומתקשים כל
פעם מחדש להבין מאיפה היא יכולה לדעת פרטים כה מדוייקים על האנשים הללו ,מבלי לדעת מי הם
ומבלי לראותם אותם פנים אל פנים.
ליאת וויסקופ מסוגלת לתקשר גם עם נפטרים ,כאשר נותנים לה צילום ושם מלא של הנפטר .גם כאן
היא מדהימה ומתארת בפירוט מדוייק להפליא דברים שרק המשפחה הקרובה יודעת.היום היא מגלה
שגם בנותיה הקטנות כבר 'מרגישות' אנשים והבת הגדולה ,טליה כבר יודעות 'לקרוא מחשבות של
אנשים .הדור השני בתיקשור ....
לפרטים ולקביעת פגישה 0528965058 :
לאתר שלה הקליקו כאן:
http://www.liat.ws

ליאת ואלון וויסקופ .צילום  :רונית קיטאי

להדפסה
כתבות נוספות במדור מיסטיקה :
* הנומרולוגית רות לן היא מורה לשעבר...
* המיסטיקאית מס'  1בישראל ,דניאל בוסל...
* תחזית אסטרולוגית קבלית לשנת  2015מאת...

שלח לחבר

ספרי בריאות
הפוך לדף הבית

הוסף למועדפים

משכנתא
 SSDבניית אתרים
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