
יו� ראשו�

 מדיטצית עומק, דפי עבודה וקידוד גנטי להטמעת רצ� ה-DNA החדש
ע� פריידי מרגלית

חלק 1

יו� שלישי

מדע ותודעה - ה	ברי� רציונליי� לאונה השמאלית
 FEAR ע� אלימור הניג, ד"ר

חלק 2

יו� ראשו� ב	יו� התרגול 

 וובינר - שיעור אינטרנטי, 	יכו� התרגול
שאלות ותשובות בלייב ע� פריידי ואלימור

חלק 3 

פותחי� שנה בחדר הכושר לתודעה!

10 תרגולי עומק 
באקדמיה הוירטואלית 

(ר' 	יליבו	 מלא)

כל תרגול הינו תהלי�
עומק ב� 8 ימי�

4 אירועי קהילה 
פרונטאליי�

קידודי� גנטיי� 
משני חיי� 

עבודת עומק בנושאי 
התפתחות מהותיי�

 שומרי� על תדר גבוה 
לאור� כל השנה

עבודה במ	ה קריטית 
ע� חברי הקהילה

כל תרגול עומק מורכב מ-3 חלקי�:

מלול מתקדמי�:
 קידודי עומק המותאמי� לרמה מתקדמת.



חדר כושר תודעתי | לוח אירועי�

תרגול עומק: הגשמה
מ	ע פנימי לגילוי ודיוק המתנה הייחודית 

שלנו לאנושות, הייעוד בגינו בחרנו את 
מ	ע חיינו כפי שבחרנו. פירוק הח	מי� 
המונעי� מאתנו לממש. קידוד הגשמה.

קידודי� ודנאות עומק למתקדמי�+ 

אוקטובר

"
למתקדמי�: קידוד "ללכת עד הו

למתקדמי�: קידוד התמרות

תרגול עומק: שפע
ניקוי עמוק של אמונות חו	מות שפע 

ודפו	י הישרדות מילדותנו המוקדמת. 
הרחבת הצינור ויכולת הקיבול שלנו. קידוד 

שפע.

נובמבר

למתקדמי�: קידוד השפעה

תרגול עומק: אינטגרציה
	נכרו� בי� האונות, בי� רוח וחומר, בי� שפע 

והגשמה. קידוד אינטגרציה.

כנ עקי� - אירוע פרונטאלי
כיאה לשנת השפע במרחב מודעות, כנ	 

ע	קי� יפתח אופקי� לדרכי� חדשות 
ומגוונות לשפע. 

דצמבר

תרגול עומק: להדליק את האור
חיזוק שריר האמונה, ועבודה על תדר גבוה 

כאורח חיי�. קידוד אמונה.

ינואר

למתקדמי�: קידוד הכרה

תרגול עומק: אל-מורא
צלילה אל מעמקי הפחד והצפת פחדי� 

כמו	י� המשאירי� אותנו כבולי� לאזורי 
נוחות. קידוד "אל-מורא" המאפשר חווית 
אומ� פנימית, הליכה של ה"אל" שבתוכנו 

יד ביד ע� ה"מורא"....

פברואר

למתקדמי�: אי� שני לקידוד אל-מורא.
אותו קידוד, ברמת עומק ואומ� חדשה.

תרגול עומק: מיכות
תפקיד המ	יכות בראי המטא פ	יכולוגיה. 

עבודה ע� משחקי תפקידי� וחלקי צל 
כדר� לנקות ול	לול ערו� ישיר אל הנקודה 

ה	ינגולרית. קידוד אותנטיות וחשיפה.

"משנכנ	 אדר מרבי� בשמחה" – הומור, 
כדר� לעבודת מודעות. ארוע 	טנד אפ 

שכולו צחוק ושמחה... | אירוע פרונטאלי

מר�

תרגול עומק: אהבה
ָבה  �ה� י, ֵאת ֶש� ִתּ ְש� ַקּ יל ת, ִבּ ֵלּ ִבי, ַבּ ָכּ "ַעל-ִמְש�

י... " מה זה שגור� לנו להתאהב  ַנְפִש�
באנשי� הלא נכוני�?לרצות את הבלתי 

מושג? בתרגול זה נעמיק אל מוח הזוחלי� 
ונעדכ� את הקידודי� המוכרי� לו קידוד 

אהבת אמת  לא לרווקי� בלבד. מתאי� ג� 
לזוגות המבקשי� לשדרג ולהעצי� את 

האהבה והתקשורת בחייה�

אפריל

למתקדמי�: קידוד אינטימיות ורכותלמתקדמי�: קידוד אחדות

דנת למשו� בחוטי� מתקדמי�

ב	דנה מתקדמת זו עוברי� ל"תאורית 
השדה המאוחד". (בניגוד לפיזיקת 

הקוואנטי� איתה אנחנו עובדי� בד"כ 
במשיכות החוטי�) הטמעת תדר 

"וורטק	 כפול" – למשיכות חוטי� 
מתקדמות. אירוע פרונטאלי.

מאי

למתקדמי�: דנת חלומות צלולי� -
LUCID DREAMS לעבודת תודעה

מתקדמת ג� בחלומות ובשינה עמוקה

תרגול עומק: מיניות מודעת
תרגול עומק להתבוננות והצפת האמונות 

והח	מי� המיניי�, קידוד קבלה שיחבר 
אותנו לאינטימיות מודעת ומלאת תשוקה.

יוני

תרגול עומק: הורות מודעת
התבוננות עמוקה על תפקידנו כהורי� 

וכילדי�, הרווחי� והמחירי� של 
ה	ימביוזה, והדר� להתמיר את פצעי 
הילדות שלנו באמצעות ילדינו. קידוד 

"הורות מודעת" לריפוי רב דורי.

יולי

למתקדמי�: קידוד אחריות

"התחלות" - אירוע פרונטאלי 
שינוי חוזה תודעתי

תרגול עומק: רווחה
לאחר עבודת העומק שעשינו השנה, הגיע 

הזמ� לנוח על הגלי� וללמוד מהי רווחה 
אמיתית. זה הזמ� לנשו� עמוק ולהודות על 
המוגמר. תודה, הללויה. חודש של ויתור על 

הלח� והנאה צרופה!

אוגוט

ט"ו באב - אירוע פרונטאלי
מעגל שירה מקודשת

תרגול עומק: התחלות
הגיע הזמ� לתכנ� את השנה הקרובה 

ולמשו� לנו שנה שהיא ג� עד�. ניקוי עמוק 
לצד שתילת זכרו� מודע לשנה מנצחת 

חדשה.

פטמבר


