מרחב מודעות  -כ"ח תדרימ
מרחב מודעות הינו מרחב בטוח ומוגנ המוביל לחשיפת רבדימ שונימ של התודעה,
מזמינ למ ע של גילויימ ופיתוח מיומנויות מטא קוגנטיביות.
כ"ח התדרימ מאפשרימ חווית חיבור והחזרת כל הכח הביתה!
כל תדר שמוטמע ,מצטבר ומקדמ את הגשמת המטרות ,מבטא צעד נו פ לעבר
אהבה עצמית .התדרימ מ ייעימ לנו לקחת את מלוא האחריות על חיינו ולצייר
לנו חיימ שהמ גנ עדנ.
תהליכ "כח התדרימ" נחווה אצל מאות רבות של אנשימ כתהליכ "משנה חיימ",
המעצימ את החוזקות ,ומזמינ אותנו לאהוב את עצמנו לא תנאימ!

ברוכימ הבאימ למרחב מודעות .השינוי כבר התחיל.

איכ בנוי התהליכ?
כ"ח תדרימ 28 ,מפגשימ שבועיימ בקבוצות אינטימיות,
בהנחיית מנהיגה מו מכת מבית מרחב מודעות
מודול  :1מרכזי האנרגיה
 8מפגשימ חד שבועיימ  +טק שפע במתנה!
עבודת תדרימ והעמקה במרכזימ האנרגטיימ )צ'אקרות(.
הטענת פקודות תודעתיות לטובת ריפוי עמוק.
מתנה!!! טק פתיחת שפע – טק חגיגי כמיטב המ ורת:
חיבור הצינור האנרגטי לשפע אינ ופי!
מודול  :2גנ עדנ זה כאנ
 9מפגשימ שבועיימ של התעלות גבוהה וחיבור להווית גנ עדנ.
כלימ פרקטיימ להפיכת החיימ למהנימ ומרגשימ.
לונה פארק של גילויימ!
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 10מפגשימ אחרונימ המחזירימ את הכח הביתה.
תדרימ עמוקימ למיטיבי לכת!
בשלב מתקדמ זה הדגש הוא על פיתוח יכולות על,
חיבור בלתי אמצעי ל"על מודע" )היפר תקשור( וטיפול עצמוני.
אירוע טק יומ והענקת תעודות
ה ילבו המלא מאחור <<<

מודול  :1ריפוי מרכזי האנרגיה
מפגש

תדר

נושא

0

מלכות

פתיחת מרכז הכתר ,חיבור למלכות פנימית ושמיימית

1

וורטק ירוק

יצאנו לדרכ! שמירה אנרגטית וכיול התדר .התנהלות בטוחה בגו'נגל החיימ

2

ראיה מוארת

פתיחת העינ השלישית ופיתוח האינטואיציה והקול הפנימי

3

קרנ המארג

חיבור לשדה המארג ,התניידות על גביו לצורכ טיפול שאינו תלוי מרחב זמנ.

4

אהבה ללא תנאי

חיבור לאהבה ללא תנאי ,ריפוי הילד הפנימי

5

השתוקקות

טכניקה לתכנות התודעה ושתילת חזונ אישי

6

ביטחונ

חיבור לעל מודע כמענה לפחדימ קיומיימ

7

ביטוי

עבודה על יכולת הביטוי )מרכז גרונ( וניקוי רגשות נמוכימ )מקלעת השמש(

8

יצירה

ריפוי מרכז המינ ,מקור התשוקה לחיימ וחיוניות בריאה

9

שפע

טק פתיחת שפע! מפגש מתנה!
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מפגש

תדר

נושא

10

שמחה

חיבור לשמחה כאורח חיימ

11

התחלה

לידה מחדש

12

שחרור

ניתוק כבלימ תודעתיימ

13

התמ רות

אמונה עצמית ואמונה בבריאה מיטיבה

14

מטא פר פקטיבה

15

גמישות

גמישות רגשית ,המעבר בינ נקודות מבט שונות

16

קלות

ויתור על הקושי ,ה בל והדרמות בחיימ

17

בחירה

"ובחרת בחיימ" ,חשיפת החוזה התודעתי

18

מהות

גנ עדנ זה כאנ! חתימה על גנ עדנ בטאבו התודעתי .חשיבות התהליכ והתמדה בדרכ!

ולמ יעקב לפר פקטיבה גבוהה
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מפגש

תדר

נושא

19

מטא קוגניציה

היפר תקשורת – תקשורת ישירה עמ העל מודע )תקשור(

20

התמרה

שתילת תוכנת אנוש מחודשת ב ,DNA -חיבור לחוש השישי

21

וזאת הברכה

העלאת תדר באמצעות ברכות

22

בריאה

חיבור לגופ ולהזנה תודעתית בהתאמה לתדר האישי

23

מרכבה

הגופ כמרכבה לשאת ולהכיל את התודעה הגבוהה

24

מקור

חיבור לתודעה הבלתי מקומית ויצירת מציאות מ ונכרנת

25

רגר יה

רגר יה והעמקה לתיקיות זיכרונ חבויות )שחזור גלגולימ(

26

מטא פ יכולוגיה

חיבור לערוצ הטיפולי ,בניית אמונ עצמי

27

עוצמה

תיקונ והעצמת השדה האלקטרומגנטי )הילה( העצמת המגנטיות בשדה = כריזמה

28

מפתח ההדרכה

היכולת להעביר את זה הלאה ,טק

יומ ותעודות

