
 מרחב הכ"ח

מרחב הכ״ח הינו מרחב בטוח ומוג� המוביל לחשיפת רבדי� שוני� של התודעה, 
מזמי� למ	ע של גילויי� ופיתוח מיומנויות מטא קוגנטיביות.

כל תדר שמוטמע, מצטבר ומקד� את הגשמת המטרות, מבטא צעד נו�� לעבר 

לנו  מ�ייעי�  התודעתי,  הכלי�  בארגז  פרקטיי�  כלי�  עצמית.  התדרי�,  אהבה 

להפו� את חיינו לג� עד� עלי אדמות.

מרחב הכ"ח נחווה אצל מאות רבות של אנשי� כתהלי� "משנה חיי�", 
המעצי� את החוזקות, ומזמי� אותנו לאהוב את עצמנו לא תנאי�.

ברוכי� הבאי�, השינוי כבר התחיל.

כ"ח כלי� תודעתיי�, 28 מפגשי� שבועיי� 
בקבוצות אינטימיות, בהנחיית מנהיגי� מו	מכי� 

מבית מרחב מודעות

9 מפגשי� שבועיי� הכוללי� טק	 שפע במתנה.
עבודת תדרי� והעמקה במרכזי� האנרגטיי� (צ'אקרות). 

הטענת פקודות תודעתיות לטובת ריפוי עמוק.
מתנה - טק	 פתיחת שפע – טק	 חגיגי כמיטב המ	ורת:

חיבור הצינור האנרגטי לשפע אינ	ופי

מודול 1: מרכזי האנרגיה 

9 מפגשי� שבועיי� של התעלות גבוהה וחיבור להווית ג� עד�. 
כלי� פרקטיי� להפיכת החיי� למהני� ומרגשי�. 

לונה פארק של גילויי�

מודול 2: ג� עד� זה כא�

10 מפגשי� אחרוני� המחזירי� את הכח הביתה.
תדרי� עמוקי� למיטיבי לכת. 

בשלב מתקד� זה הדגש הוא על פיתוח יכולות על,

חיבור בלתי אמצעי ל"על מודע" (היפר תקשור) וטיפול עצמוני.

מודול 3: מטא קוגניציה 

ה�ילבו� המלא מאחור >>> 

אי� בנוי התהלי�?

אירוע טק   יו והענקת תעודות



מודול 3: מטא קוגניציה

היפר תקשורת – תקשורת ישירה ע� העל מודע (תקשור)

שדרוג תוכנת אנוש, חיבור לחוש השישי

העלאת תדר באמצעות ברכות

חיבור לגו� ולהזנה תודעתית בהתאמה לתדר האישי

הגו� כמרכבה לשאת ולהכיל את התודעה הגבוהה

חיבור לתודעה הבלתי מקומית ויצירת מציאות מ�ונכרנת

רגר�יה והעמקה לתיקיות זיכרו� חבויות (שחזור גלגולי�)

חיבור לערו� הטיפולי, בניית אמו� עצמי

תיקו� והעצמת השדה האלקטרומגנטי (הילה) העצמת המגנטיות בשדה = כריזמה

היכולת להעביר את זה הלאה, טק	 	יו� ותעודות 
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נושא תדר מפגש

פתיחת מרכז הכתר, חיבור למלכות פנימית ושמיימית - מבוא

יצאנו לדר�. שמירת השדה האישי וכיול התדר. התנהלות בטוחה במשחק החיי�

פתיחת העי� השלישית ופיתוח האינטואיציה והקול הפנימי

חיבור לשדה המארג, התניידות על גביו לצור� טיפול שאינו תלוי מרחב זמ�.

חיבור לאהבה ללא תנאי, ריפוי הילד הפנימי

טכניקה לתכנות התודעה ושתילת חזו� אישי

חיבור לעל מודע כמענה לפחדי� קיומיי�

עבודה על יכולת הביטוי (מרכז גרו�) וניקוי רגשות נמוכי� (מקלעת השמש)

ריפוי מרכז המי�, מקור התשוקה לחיי� וחיוניות בריאה 

טק	 פתיחת שפע. מפגש מתנה. 
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נושא תדר מפגש

מודול 1: ריפוי מרכזי האנרגיה

מודול 2: ג� עד� זה כא�
נושא תדר מפגש

חיבור לשמחה כאורח חיי�

לידה מחדש

ניתוק כבלי� תודעתיי�

אמונה עצמית ואמונה בבריאה מיטיבה

�ול� יעקב לפר�פקטיבה גבוהה

גמישות רגשית, המעבר בי� נקודות מבט שונות 

ויתור על הקושי, ה�בל והדרמות בחיי�

"ובחרת בחיי�", חשיפת החוזה התודעתי

ג� עד� זה כא�! חתימה על ג� עד� בטאבו התודעתי. חשיבות התהלי� והתמדה בדר�. 
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