
נושא מפגש

הטמעת כוחות ואיכויות הנדרשות למנהיג. 
הכח להשפיע ול�חו� אחרי + פרויקט מנהיגות אישית

�ו� שבוע מרתו� מנהיגות

פרויקט מנהיגות אישית

קדושת הרגע. מצב שליטה והרפיה בו זמנית

העמקת היכולות המטא קוגניטיביות, ביקור ב�פרייה האקאשית

נתינה ברובד תודעתי גבוה

תדר כיול רטטי – תדר "�ופרמרקט" 

המפתח להנהגה גבוהה תלוי בשילוב מנצח של איכויות עוז וענוה

שינוי חוזה תודעתי

�ינרגיה אנרגטית  בי� כל רמות הקיו המהווה חוליה מקשרת 
ביננו ובי� הכח הטמו� בשדה המאוחד 

אחריות אישית המהווה ב�י� להנהגה תודעתית

כיפו� חוק הזמ�

מענה לשאיפתה הקולקטיבית של האנושות בחיפוש אחר שייכות...

שייכות על – חיבור לקבוצת תודעות

 הכלה = הכל, השאיפה לקבל את כלל האנושות על פעריה השוני
לצד שחרור אמיתי מציפיות ותוצאות

חיזוק ה�נטר לכדי קבלת ביקורת והפיכתה למתמר אנרגטי מצמיח, 
הבחנה בי� ביקורת ודחיה

חיבור בי� התודעה הפרטית לזו האוניבר�לית. 
קריאת מחשבות מתו� תפישת "אני = הכל"

ראיה אתרית - פתיחת העי� הרביעית

פיענוח מודל הכע� לצור� התמרתו לגור צמיחה והנעה לשינוי

ללכת עד ה�ו� באמצעות חיבור ל�ינגולריות

במקו בו יש גבול לעול תהיה חירות... יצירת נפרדות לש קיו אחדות

מעבר מתודעה מבו��ת אגו לתודעת אור, התמרת האגו ל"אגו גבוה" / טראנ�-אגו

התחברות לעיקרו� העילאי של תודעתנו... יוצאי לדר� של הנהגה...

גולת הכותרת, הוויה של אהבת אמת.

התנהלות מתו� הניצו� האלוהי וויתור על אשליית הזמ�
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התמרת "הרגש האיל"  לכדי השראה6

�ילבו� מרחב מנהיגות



ברוכי� הבאי� למרחב מנהיגות
ולמעבדת הרגשות ע ערו� התמורה והתבונה

תודה, הללויה!

 בנו�� לתדרי ערו� התמורה, אשר ילוו אותנו מידי שבוע, נחווה ג
את תדרי ערו� התבונה בתדרי� משלימי�, המאפשרי לנו �יורי� 

במרחבי� הקו�מיי� אשר במיימדי הגבוהי ובמעמקי התודעה.

התאמה ואישור המנהיג/ה ועפ"י ערו� התמורה

פרוייקט "מנהיגות אישית" ב�יו התהלי�

דרישות התוכנית:

התהלי� מתאי לבוגרי מרחב מודעות בלבד

עוד על התהלי�

בי� ה�יורי�
העמקת היכולות המטא קוגניטיבית -

היכרות עמוקה והכרת ה�פריה האקאשית

שינוי חוזי תודעתיי

כיפו� חוק הזמ�

חבירה אל אנרגיית הא המתווכת את שליחותנו 

ייעוד מ�ונכר�

ועוד..

 18 תדרי

כלל המפגשי השבועיי והתדרי

ערכת קלפי ארכיטיפי�

ה�ופ״ש כולל: אירוח �ופשבוע - מרתו� מנהיגות  (*בכפו� להנחיות ברוח התקופה)

הצגת פרויקט מנהיגות ותעודות �יו

עלות: 12 תשלומי ע״� 966 ₪
�ה"כ: 11,600 ₪ 

המחיר כולל:

עלויות


