ט"ו באב – קורס  SOUL MATEלמציאות זוגיות נשמתית ולהעצמת זוגיות קיימת

ט"ו באב הוא חג של אהבה .בזמן מיוחד זה ,כל הבריאה תומכת בתהליכים של קשר ואחדות ומקלה
עלינו במציאת בן הזוג המתאים לנו ביותר ) (SOUL MATEועוזרת לנו להתאחד איתו באהבה.
אנרגיה מאד עוצמתית ,ממוקדת ורכה פועלת ביום זה ועוזרת לנו להתרפא מכאב ,מבדידות,
מהפחדים שלנו ולהגשים זוגיות הרמונית ואהבה.
זמן מעולה להזמין אתכם להצטרף אלינו לקורס זוגיות מאושרת מהנשמה ) ,(SOUL MATEאחד
מקורסי התטא הילינג המדהימים והעוצמתיים שיש ,וליצור שינוי משמעותי בחייכם.
מזמינים אתכם להעניק לעצמכם את המתנה המדהימה הזו ,לכם ולכל האנשים היקרים לכם.

משך הקורס יומיים .היום הראשון פתוח לקהל הרחב והממשיכים ליום השני הם מטפלי תטא הילינג
בוגרי קורס יסוד ומעלה )עם ניסיון בדיגינג( .התעודה למטפלים ניתנת למגיעים ליומיים מלאים.

הקורס מתאים ל:..
לכל מי שרוצה להגשים זוגיות מאושרת
לכל מי שרוצה ליצור הרמוניה בחיי הזוגיות
לכל מי שרוצה לדעת לזהות את בן/ת הזוג המתאים/ה לו/ה ביותר
לכל מי שרוצה לרפא ולשחרר זוגיות מהעבר והתחייבויות רגשיות אחרות.
לכל מי שרוצה לדעת שהוא/היא ראוי/ה לאהבה.

הקורס מאפשר חוויה והכרות עם שיטת התטא הילינג.
מוזמנים להצטרף אלינו ,לקורס כדי ללמוד דרך שתאפשר ליקום לעזור לנו למצוא את בן/ת הזוג
המתאים לנו ביותר.
נקבל כלים שיעזרו לנו למצוא ולזהות את הבן/ת זוג המתאים לנו ביותר
נלמד על אמונות מגבילות שמונעות מאיתנו למצוא ,לזהות ולהיות עם בן/ת הזוג המתאים לנו ביותר
ו/או להגשים זוגיות אוהבת.
נשתף אתכם בתובנות חדשות בנקודת מבט של שיטת התטא הילינג לגבי יחסים בין גברים לנשים.

נלמד וניישם את הדרך הטובה ,הפשוטה והקלה ביותר להגשים את בן/ת זוג המתאים ביותר דרך
תהליך של תטא הילינג.
נכיר ונזהה את הערכים שאנו מביאים לזוגיות ,כך שנעריך את עצמנו וכך נמגנט לחיינו בן או בת
שיעריכו אותנו
הקורס מתאים גם למי שנמצא במערכת יחסים קיימת ורוצה להעצים אותה .
למשתתפי הקורס תחולק חוברת ובה כל החומר כולל עקרונות להגשמת זוגיות
מחיר הקורס:
לקהל הרחב )היום הראשון( מחיר הקורס במכירה מוקדמת עד לתאריך  ,₪ 500 12/7אחרי תאריך
זה מחיר הקורס יהיה בסך של .₪ 600
למטפלי תטא הילינג )לקורס המלא ,יומיים( מחיר הקורס במכירה מוקדמת עד לתאריך 1,000 12/7
 ,₪אחרי תאריך זה מחיר הקורס יהיה בסך של .₪ 1,200
להרשמה יש להעביר מקדמה בסך .₪ 250

להרשמה :דניאל רועה 050-7726622 :
חגית פינקו 052-6040726 :

על המנחים:
חגית פינקו ) 35מת"א( -חוקרת ,לומדת ושואפת ליצירת שלום פנימי ,מימוש עצמי והרמוניה בתוכי
שתקרין ממני החוצה למערכות יחסים לזוגיות ,למשפחה ,בעבודה ולעולם כולו.
מורה לתטא הילינג מנחת סדנאות ומלווה בתהליכים של ריפוי ,העצמה ומימוש עצמי.

דניאל רועה – מורה ומטפל בשיטת תטא הילינג,עוסק בהכשרה וליווי מטפלים מקצועי ואישי .מטפל
בשיטת המסע ואסטרולוג בכיר .בעל ניסיון רב בטיפול וייעוץ משנת  . 1996נשוי ואב לשני ילדים
מקסימים.
נפגשנו על הבמה בכנס של תטא הילרים "הרקיע השביעי בגובה העיניים"
הוא המנחה ואני מרצה .בסוף ההרצאה שלי התחלתי לשיר 'אני ואתה נשנה את העולם'
והוא עלה והצטרף .הבנו שיש כאן פוטנציאל לחיבור גבוה ,לשיתוף פעולה מעצים!
זהו שיתוף פעולה ראשון שלנו ,ואנחנו מתרגשים ומזמינים אתכם להצטרף אלינו
לחוויה מיוחדת במינה ,מעצימה ובלתי נשכחת.

נשמח לראותכם בקרוב !!!

