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להסביר לאדם את כל הסיבות לחסמים וחוסרים בחיים בכל תחום, הן
במציאת ושמירת זוגיות ואהבה, הן ברפואה והן בפרנסה, ובמקביל

לפרט לאדם ולהסביר לו בשפה פשוטה את הסוד ליצירת ומיגנוט
שפע לחיים. השיעורים המיוחדים הללו מלווים בהסברים בראיית

המדע המודרני, הNLP, הפסיכולוגיה, הפיזיקה הקוונטית וחכמת הקבלה

לסלק מהאדם את כל האמונות המגבילות החוסמות את האדם, על ידי
טיפול ועקירת (בין היתר) התכונות הנדרשות: חרדות, פחדים,

כעסים, עצלות, דאגנות יתר, אנוכיות, חלימה בהקיץ, שתקנות,
בלאגן, אימפולסיביות, אגו ועוד..

לשתול באדם אמונות חדשות, מצמיחות, בריאות, מאזנות המייצרות
שפע בכל תחום, הן במציאת ושמירת זוגיות ואהבה, הן ברפואה הן

בפרנסה ועוד...ולהגביר באדם תכונות חיוביות, כגון: ביטחון עצמי,
רוגע ושלוות נפש, חריצות, תשוקה לחיים, סדר וארגון, חשיבה יוצרת,

כריזמה ועוד...

 לספק לאדם סגולות להגנה, שמירה, פתיחת
המזל ויצירת שפע על ידי שימוש בקמעות וסגולות

על פי חכמת הקבלה

עם אריאל ברג
מדיום, מקובל ונלפיסט

לספק לאדם כח עזר חיצוני לשמירה, הגנה רוחנית ופתיחת המזל
וצינורות השפע על ידי שימוש בשמות קודש על פי הקבלה.



הרצאת סיכוםהרצאת סיכום

אהבה

שיעור וידאו מפיו של אריאל ברג על הסוד ליצירת ומשיכת אהבה אל תוך חייך
הכולל הסבר מפורט, מדוע ישנם אנשים שמושכים זוגיות ואהבה אל תוך חייהם,

כיצד להחזיק במערכת יחסים תקופות ארוכות, כיצד ליישב, לייצב ולבסס מערכת יחסים,
המושתתת על הרמוניה, אהבה, חיבור, זוגיות וכנות.

מה שמונע מהאדם להיכנס לזוגיות וליצור אהבה, הוא שלל אמונות שחוסמות אשר
חוסמות את האדם להיכנס למערכת יחסים ולהאמין שמגיעה לו אהבה.

מדיטציה זו כולל בתוכה טכניקות להסרת אמונות מגבילות
בכלים של נ.ל.פ וסוגסטיות.

לאחר שהסרנו את המודל האחראי לכישלון
במדיטציה הקודמת, נשתול שורשים חדשים

המייצרים כח של מחשבה חדשה יוצרת מציאות
למשיכת ומיגנוט שפע של אהבה, זוגיות יציבה

ושלום בית לטווח ארוך, בריא ויציב.

על פי חוכמת הקבלה ישנם שמות קודש ומלאכים המופקדים על
האהבה, יציבות, זוגית ושלום בית. מדיטציה זו תנחה אתכם כיצד

להשתמש בכוחות אלו לטובתכם האישית.

תלמידי הקורס ייהנו מקמעות וסגולות על ידי סופר סת“מ - תלמיד חכם
שנכתבות עבורם באופן אישי (לכל תלמיד) לשבירת חסמים במזל ובזוגיות ובאהבה

(נשלח בדואר)ויצירת שפע ומגנוט לאותו העניין.

הרצאה

מדיטציה להסרת אמונות מגבילות

מדיטציה לשתילת רעיונות חדשים

מדיטציה קבלית על פי שמות הקודש

סגולות וקמעות מעשיות להסרת חסימות ויצירת שפע

הרצאת סיכום
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בריאות

שיעור וידאו מפיו של אריאל ברג על הסוד לריפוי הגוף והנפש, שמירה על בריאות
ואיזון מערכתיים פיזית ורוחנית. שיעור הכולל הסבר מפורט, מדוע ישנם אנשים

בריאים כל השנה, ואת השיטה לרפא את האדם ממחלות ורעלים.

(נשלח בדואר)

כל המחלות הן פסיכוסומטיות. הרמב"ם אמר נפש בריאה בגוף בריא, אך זה גם הפוך:
גוף בריא כאשר הנפש בריאה! במדיטציה זו נלמד לסלק את כל הרעלים האנרגטיים

הגורמים למחלות ונעקור את השורשים מתת המודע המייצרים מחלות.
NLP המדיטציה כוללת מסרים תת הכרתיים וסוגסטיות בשיטות וכלי

הרצאה

מדיטציה לסילוק רעלים מהגוף ומהנפש

לאחר שהסרנו את המודל האחראי לכישלון במדיטציה הקודמת, 
נשתול שורשים חדשים המייצרים כח של מחשבה חדשה יוצרת מציאות

למשיכה ומיגנוט של רפואה וטיהור הגוף והנפש. המדיטציה כוללת
סוגסטיות ומסרים תת הכרתיים בכלים של NLP ליצירת

מערכת בריאות מאוזנת לטווח הארוך

על פי חוכמת הקבלה ישנם שמות קודש ומלאכים המופקדים על הרפואה.
מדיטציה זו תנחה אתכם כיצד להשתמש בכוחות אלו לטובתכם האישית.

מדיטציה זו כוללת שמות להגנה, רפואה ושמירה על הבריאות איתנה ויציבה

תלמידי הקורס ייהנו מקמעות וסגולות שנכתבות על ידי
סופר סת“מ - תלמיד חכם במיוחד עבורם

באופן אישי (לכל תלמיד) לרפואה,
שמירה והגנת בריאות להם

ולמשפחותיהם בבית

מדיטציה לריפוי וטיהור הגוף והנפש

מדיטציה קבלית לרפואה על פי שמות הקודש

סגולות וקמעות מעשיות להסרת חסימות
ויצירת שפע

הרצאת סיכום
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שפע כלכלי
שיעור וידאו מפיו של אריאל ברג על הסוד ליצירת שפע כלכלי.

שיעור הכולל הסבר מפורט, מדוע רק 4% מהאוכלוסיה בעולם עשירים
וכיצד למגנט שפע כלכלי לחיים

חוסר בשפע נובע מבעיות שונות בנפש האדם השוכנות בתת המודע. בדרך כלל,
האדם אינו מודע לסיבות המונעות ממנו להגשים את עצמו וליצור שפע.

באמצעות מדיטציה הכוללת מסרים תת הכרתיים וכלי NLP נעקור את כל
השורשים החוסמים אותנו מלהצליח ליצור שפע כלכלי לחיים.

הרצאה

מדיטציה לסילוק אמונות מגבילות וחסמי שפע כלכלי

(נשלח בדואר)

לאחר שהסרנו את המודל האחראי על מחסור בשפע
במדיטציה הקודמת,  נשתול שורשים חדשים המייצרים
כח של מחשבה חדשה יוצרת מציאות למשיכה ומיגנוט
של שפע כלכלי והגשמה תעסוקתית המדיטציה כוללת

סוגסטיות ומסרים תת הכרתיים בכלים של NLP ליצירה
ומיגנוט שפע כלכלי אל תוך חייך

על פי חוכמת הקבלה ישנם שמות קודש ומלאכים המופקדים על
הפרנסה. מדיטציה זו תנחה אתכם כיצד להשתמש בכוחות
אלו לטובתכם האישית. מדיטציה זו כוללת שמות לפרנסה

וברכה אליכם ולבני ביתכם

תלמידי הקורס ייהנו מקמעות וסגולות שנכתבות על ידי
סופר סת“מ - תלמיד חכם במיוחד עבורם באופן אישי(לכל תלמיד)

לפרנסה וברכה אליכם ולבני ביתכם

מדיטציה ליצירה ומיגנוט שפע כלכלי

מדיטציה קבלית לפרנסה ושפע
על פי שמות הקודש

סגולות וקמעות מעשיות להסרת
חסימות ויצירת שפע

הרצאת סיכום
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 תקשורת, השפעה וכריזמה

שיעור וידאו מפיו של אריאל ברג על הסוד לביטחון עצמי,
יצירת תקשורת בינאישית טובה יותר ואת הסוד

להצלחה ולהיות אהוב על כולם!

בעיות תקשורת בין בני האדם נובעות באופן ישיר מאמונות מגבילות שאין האדם מודע
אליהן בדרך כלל. באמצעות מדיטציה הכוללת מסרים תת הכרתיים וכלי NLP נעקור

את כל השורשים החוסמים אותנו מלהיות אהובים, מלאיחן ובעלי תקשורת בינאישית מופלאה

הרצאה

מדיטציה להסרת פחדים וכשלים בתקשורת

(נשלח בדואר)

לאחר שהסרנו את המודל האחראי על כשלים בתקשורת,
נשתול שורשים חדשים המייצרים כח של מחשבה חדשה יוצרת מציאות

למשיכה ומיגנוט של שפע תקשורת בינאישית, כריזמה, ביטחון עצמי, ולהיות בעלי
השפעה ושכנוע גדולים יותר. המדיטציה כוללת סוגסטיות ומסרים תת הכרתיים

בכלים של NLP ליצירה ומיגנוט שפע כלכלי אל תוך חייך

על פי חוכמת הקבלה ישנם שמות קודש ומלאכים המופקדים על ההצלחה, הביטחון וההשפעה.
מדיטציה זו תנחה אתכם כיצד להשתמש בכוחות אלו לטובתכם האישית.מדיטציה זו כוללת

שמות קודש ויש לנהוג בה באחריות וזהירות.

תלמידי הקורס ייהנו מקמעות וסגולות שנכתבות על ידי
סופר סת“מ - תלמיד חכם במיוחד עבורם באופן אישי (לכל תלמיד) להצלחה,

שמחה, הגברת הביטחון העצמי וסיוע בהגשמת הייעוד

מדיטציה ליצירת כריזמה וביטחון עצמי, השפעה ושכנוע

מדיטציה קבלית לפרנסה ושפע על פי שמות הקודש

סגולות וקמעות מעשיות להסרת חסימות ויצירת שפע

הרצאת סיכום



אריאל ברג, מדיום,
מקובל ונלפיסט

במשך למעלה מ2 עשורים חוקר אריאל ברג את עולם החומר, הרוח והשילוב שביניהם

לאחר שחקר ולמד למעלה מ20,000 שעות את חכמת הקבלה, פילוסופיה, פסיכולוגיה
ופיזיקה הקוונטית, קרא מאות ספרים במגוון תחומים רחב של גדולי הפילוסופים,
הפסיכולוגים, הפיזיקאים והמקובלים, כתב מאות מאמרים, חיבר שלושה ספרים -

עד שלבסוף הקים את מכללת ידע עם מאות שיעורים ועשרות קורסים המוגשים בחינם
כשירות לציבור באהבה וביניהם את קורס הויה - קורס הדגל של המכללה הכרוך בתשלום.

הקורס מאגד בתוכו את שלל המידע, הלימודים והחכמות שצבר
אריאל ברג במהלך השנים והטמיע בו את כל הניסיון שצבר לאורך השנים

ממאות מטופלים ואלפי תיקשורים

יליד 8.12.81 בואנוס איירס שבארגנטינה
HUMAN DESIGNנחשב פרוז'קטור מנטלי על פי חכמת ה
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להרשמה צרו קשר

053-877-7655

college@arielberg.co.il
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