 Oneness Awakeningהתעוררות האחדות
 2ימי סדנא וחניכת הכשרה לנתינת ברכת אחדות )דיקשה(
מתאים לכל מי שמעוניין
זוהי סדנא ייחודית במינה ,שאינה מתקיימת בשום מסגרת אחרת בישראל .הסדנא מעוצבת בצורה שתסייע לך לעבור למצב
של שלום פנימי ורוגע בחייך ,ותעניק לך את היכולת לחוות יותר שמחה והגשמה אישית.

בנוסף לכך ,כל משתתפי הסדנא יקבלו חניכה מיוחדת שתכשיר אותם לתת את ברכת האחדות )דיקשה(
הסדנא מסייעת בהשגת הדברים הבאים:
* להתחבר לנוכחות האלוהית שבתוכנו.
* להביא לסיום הקונפליקטים הפנימיים שגורמים לנו לכאב מנטלי ורגשי.
* להביא לריפוי במערכות היחסים בחיים.

* להביא להתעוררות ה 'אני הפנימי' ולחסד
סדנת זו הינה סדנת למידה חוויתי בת יומיים )במהלכה נחווה גם שתיקה( המאפשרת להעמיק ולהרחיב את מצב התודעה של
האדם .על-ידי שחרור דפוסים ישנים והתניות של המוח ,נוכל לרפא טראומות הנמצאות ברמה תאית ואנרגטית ,ולגלות
שסליחה וקבלה הינן תכונות מולדות הנמצאות בכל אדם.

תאריכים:
שעות:

 7-8במאי ) 2010ששי  -שבת(
יום שישי  9.00עד )17.30נא להגיע בזמן(
יום שבת  9.30עד ) 19.00משעה  16.00עד  19.00חניכה ומוקטי דיקשה(
השתתפות בקורס הוא ליומיים  .אין אפשרות להשתתף רק יום אחד.

מקום:
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עלות:
לנותני דיקשה:
אמצעי תשלום:
הרשמה אצל:

 ₪ 600לנרשמים עד  25באפריל  ₪ 700 -לנרשמים אחרי  25באפריל
 ₪ 300ליחיד  ₪ 500,לזוג עד  25באפריל  ₪ 700,ליחיד אחרי  25באפריל
מזומן ,כרטיס אשראי ,המחאה
דוא"לorkohav@netvision.net.il :
כוכבה נייד0522544672:

כחלק מהתהליך הנרחב ,הסדנא תסייע:
•
•
•
•
•
•
•

להבין את התופעה ו תהליך האחדות.
את תפקידן של מערכות היחסים האישיות בכל תחומי החיים ,בהתקדמותנו הרוחנית.
בתיקון מערכות יחסים אישיות )עם הורים,ילדים ובני זוג(.
בגילוי החסד בחיינו ,ויצירת תחושה עמוקה של הכרת תודה.
בבניית מערכות יחסים עם הבורא.
לקבל לחוות ולהכיר שיטות מדיטציה שונות ופרקטיות.
לקבל את ההכשרה לתת ברכת אחדות )דיקשה(.

טופס הרשמה
 Oneness Awakeningהתעוררות האחדות  2 -ימי סדנא חוויתית )(2010
שם פרטי ____________________________ :שם משפחה_______________________________ :
תאריך לידה_______ / _______ / ___________ :
כתובת_______________________________________________________________________ :
נייד _________________________________ :טלפון__________________________________ :
פקס______________________________________ :
דוא"ל_______________________________________________________________________ :
שמעתי על ברכת האחדות)דיקשה( מ:
_______________________________________________________________________
קיבלתי ברכות אחדות)דיקשה( מ:
___________________________________________________________
שמעתי על הקורס מ_________________________________________________________ :
אמצעי תשלום ):(₪700

מזומן )מצ"ב(

הרשמה מוקדמת

המחאה )מצ"ב(

עד 25/4

₪ 600

לנותני דיקשה:

כרטיס אשראי )ויזה ,מאסטרכרד(

בהרשמה מוקדמת עד 25/4

סוג הכרטיס______________________:

 ₪ 300ליחיד ₪ 500 -לזוג
מה 26/4

 ₪700ליחיד

מס הכרטיס______________________:
תוקף הכרטיס_____________________:
 3ספרות בגב הכרטיס________________:
מס' תשלומים )עד ____________________ :(3

נא לשלוח טופס זה ,ממולא במלואו ל:
כוכבה בן מלך
0522544672
נייד:
פקס03-5520228 :
דוא"ל orkohav@netvision.net.il

תאריך_______ /_____ /___________ :

חתימה____________________________________ :

