
בהנחיית  ינואר - פירוט קורסים לתקופה אוקטובר

  דניאל רועה

  .לחודשים הקרובים יםהקורס אני שמח להציג בפניכם את תוכנית

  

 pereeDig d –קורס חפור עמוק יותר 

של מטפלי תטא ומאפשר להגיע  והמיומנויות שבא לענות על צורך בהעמקת הכליםזהו קורס 

מאפשר בהירות . במהירות גדולה יותר לפעמים גם תוך מספר דקותאצל המטופל לאמונות שורש 

כמו כן קורס זה הינו חובה אם רוצים . גדולה יותר ומחדד את יכולת החפירה שלנו כמטפלי תטא

לול לתטא הילינג מה שמאפשר להתקדם במסלהשתתף בקורסים מתקדמים גם עבור מי שלא מורה 

  .הטיפול מבלי להתחייבות ללמד

כל משתתף מקבל חוברת הדרכה ובמידה והשלים את הקורס במלואו מקבל תעודה מהמכון של 

  .ויאנה שטיבל מפתחת השיטה של קורס זה

  , מתקדמים, תטא הילינג יסוד: תנאים מקדימים עבור הקורס

בין   1.11.16 – 31.10.16:  כיםיונת קורס בוקר בתארכהקורס הינו בין יומיים שלמים ויתקיים במת

  . ₪ 1400עלות  .במודיעין 16:30 – 9:00השעות 

 – 9:00בין השעות ושישי  22:30 – 15:00 ימים חמישי 30.12 -   29.12.16: קורס נוסף יתקיים ב 

  .במודיעין 16:00

  

  קורס יחסי עולם 

אזוטרי אבל זה אולי  נשמע שם של הקורסה! תטא הילינג  יהקורס האהוב עלי ביותר במסגרת קורס

קורס זה עוסק בכל . לעשות קפיצת מדרגה אישית שיש שמאפשראחד הקורסים הכי אפקטיביים 

בקורס זה אנחנו מנקים " יחסי עם העולם " אותם נושאים הסובבים אותנו ובעצם נכון היה לקרוא לו 

שיש לנו כלפי  עתגם ברמה הלא מודמגבילות ואמונות  דעות קדומות, כעסים, דחייה, את כל הטינות

, גברים ומול ,נהגי מוניות ועוד, רופאים, בעלי מקצוע כמו טכנאים מדינות וגם מול ,עמים ,דתות, עדות

טינות ברמה הגנטית  ננקה גם... דתיים ועוד ועוד ותאמינו לי שיש מה לנקות, הומואים לסביות, נשים

ניקוי טינות מפנה המון אנרגיה . ומשפיעים על חיינו ומשפחתנו שאנחנו לא מודעים להםוההיסטורית 

אחד הקורסים שהשפיע עלי  זהו .ושינוי רמת החיים לריפוי ,ותורם לשיפור היכולות האינטואיטיביות

בקורס זה עשתה משתתפת  !!פעמים כולל קורס מורים  6הכי הרבה עד כדי כך שכבר עשיתי אותו 

... קב אחריה התפלא לראות שהכבד שלה התנקה בתוך זמן קצר בדיקה לאחר הקורס והרופא שע

דו צדדיים ביום  טיפולים 2ימים שבו מפשילים שרוולים ובאים לעבוד כולל  5זהו קורס אינטנסיבי של 

תחשבו איך העולם שלנו יראה אם ננקה מהתודעה  ,לסיום .)למידות\הטמעות(ודאונלודים והמון ריפוי

  ....כלפי האחראו כל מטען שלילי  שנאה, כעסים, טינות ןשלנו את אות

, או לחלופין קורס יסוד, חפור עמוק, מיםמתקד, יסוד: זהקורס השתתפות בתנאים מקדימים ל

  .מתקדם ואנטומיה אינטואיטיבית

. ימים שלמים ויתקיים במתכונת משולבת המאפשר כמה שפחות הפסד ימי עבודה 5הקורס בן 

לנובמבר הקורס  12ו ה  11יום שישי ושבת ה  לנובמבר כאשר 11-15: הקורס יתקיים בתאריכים 



ב בין רובימים ראשון עד שלישי כולל במתכונת ע 17:00עד  9:00יתקיים במתכונת בוקר בים השעות 

  .₪ 2600: עלות . במודיעין 15:00-22:30: השעות 

שבת ימים שישי ו –לינואר  21ו ב  20כאשר ב . לינואר  24 – 20:יתקיים ב  נוסףקורס יחסי עולם 

כולל הקורס יתקיים ' עד ג' ו בימים א  17:00 – 9:00הקורס יתקיים במתכונת יום בין השעות 

  .22:30 – 15:00במתכונת אחר הצהרים בין השעות 

  

  קורס תטא הילינג בסיס

זהו קורס הבסיס שחלק מכם כבר  !קורס זה עשוי ליצור שינוי משמעותי בחייכם , מכאן הכול מתחיל

לנו לפתח  תבקורס זה אנחנו לומדים את אבני הבניין של שיטת תטא הילינג המאפשר. השתתף בו

מדיטצית :הקורס כולל לימוד של .תטא הילינג את החושים האינטואיטיביים שלנו ולהפוך למטפל 

ות אנרגטיות על מטופל סריק ,ויצירת מציאות רצויה התחברות המאפשרת התחברות לגל מח תטא

, רקיעי קיום 7,התחברות לאנרגית הבריאה, קרות'והצ המרכזים האנרגטיים בגוף שלנו, ועל עצמנו

איך עושים זימון אפקטיבי לחיינו , רמות אמונה 4, מציאה ושינוי אמונות מגבילות לאמונות מחזקות

 ,ריפוי מקרוב ומרחוק שליחת, עבודה עם מלאכים שומרים, ודברים אחריםנשמתי כמו בן זוג 

  .על ידי יםהקורס כולל הרבה תרגולים וגם הדגמות של טיפול. הטמעות של ידע ולימוד רגשות ועוד 

. פל ברמת יסוד של שיטת תטא הילינגמשתתף שסיים את כל שלושת ימי הקורס זכאי לתעודת מט

כולל כיבוד קל ושתייה הקורס . כמו כן כל משתתף מקבל ספר וחוברת תרגול בעברית של קורס יסוד

  . חמה

  .תשלומים 4ניתן לחלק את התשלום עד ל . ₪  1800עלות הקורס 

מומלץ למי שלא תרגל זמן רב ורוצה להמשיך עם . לקורס ₪  450ניתן לחזור על הקורס בעלות של 

   .שאר הקורסים

  .ודםלא נדרש ידע ק .רק נכונות ליצור שינוי בחייכם , אין: תנאים מקדימים לקורס זה 

  .ימים מלאים 3הקורס בן 

קורס זה במתכונת ערב בין . ימים ראשון עד שלישי כולל   20-22.11.16: קורסי הבסיס הקרובים

  .הקורס יערך במודיעין. 22:30 – 15:00השעות 

  

קורס תטא הילינג מתקדם מאפשר לקחת את הכלים שהכרנו בקורס יסוד ולעלות :  מתקדםקורס 

אנחנו נחשפים ל שבעת רקיעי קיום הנותן לנו הסתכלות והבנה גבוהה יותר  בקורס זה. איתם מדרגה

כמו כן אנחנו לומדים איך . על הקיום שלנו ואיך הכול משתלב עם הרקיע השביעי אנרגית הבריאה

התרת שבועות ונדרים שלא משרתים ,חרטות ודחייה ופחדים מהגוף, לבדוק לחשוף ולנקות טינות

איך לעבוד , ניקוי זיכרונות צפים, ריפוי נשמה שבורה, י ואהבה לעובר רחםשליחת ריפו, אותנו יותר

עם הרקיעים והמתנות שהם נותנים לנו כמו קריסטלים צמחים בעלי חיים ומלאכים בנוסף לאנרגית 

שיוצרים שינוי וריפוי ) דאונלודים(במהלך הקורס כל משתתף מקבל מאות הטמעות. הבריאה

בסיום . כל משתתף מקבל ספר וחוברת תרגול עם כל החומר. ועוד ועוד. משמעותי ברמה האישית

מהלך הקורס והשתתף בו מקבל תעודת מטפל תטא הילינג הקורס כל משתתף שהיה נוכח בכל 

  .ברמת מתקדם

  . תשלומים 4ניתן לחלק את התשלום עד ל . ₪  1800עלות הקורס 

מי שלא תרגל זמן רב ורוצה להמשיך מומלץ גם ל. לקורס ₪  450ניתן לחזור על הקורס בעלות של 

  . עם שאר הקורסים



  .יסוד  תטא הילינג קורס :תנאים מקדימים לקורס זה 

  .ימים מלאים 3הקורס בן 

במתכונת משולבת ערב ובוקר כדי למנוע הפסד ימי   15-17.12.16: קורס מתקדם יתקיים בתאריך 

  - 17:00בת במתכונת יום בין השעות שישי וש 15:00 – 22:30יום חמישי ערב בין השעות . עבודה

22:30  .  

יזכה  )אפשר גם בסיום היום האחרון של קורס יסוד( מראשמי שירשם לשני הקורסים יסוד ומתקדם 

  .₪ 400להנחה של 

  

  קורס הגשמה ושפע 

הגדולה ביותר בעולם כיום היא " שהמחלה " אומרת  ,מפתחת שיטת תטא הילינג ,ויאנה שטייבל

בקורס זה תוכלו להתחבר לידע שיאפשר לכם לשנות את החסימות והאמונות המגבילות לגבי . עוני...

שפע בחייכם בכל שטחי החיים ואיך ליצור חיים שיש בהם סיפקו הנאה אהבה ושפע כולל בהיבט 

האמונות המגבילות  100זה תקבלו גם את רשימת  הקורס נותן כלים ליצירת שפע ובקורס. הכלכלי

ניקוי אמונות אלו יצרו שינוי משמעותי אצלי . י בורא כל שישנו"וחוסמות שפע שוויאנה סטייבל קיבלה ע

כמו כן תקבלו דיסק עם מדיטציות של ויאנה להתחברות ויצירת שפע . ואצל משתתפים אחרים

 והגשמתתודעת שפע בחייכם  ויצירתל ותרג שר המשךפאתחוברת תרגול לכל משתתף ש, בחייכם

  . הקורס מלווה  בתרגולים. החיים שאתם משתוקקים להם

  . ₪ 1250עלות קורס הגשמה ושפע 

  לקורס₪  350ניתן לחזור על הקורס בעלות של 

  .מתקדםתטא הילינג רס וק ,קורס תטא הילינג יסוד: תנאים מקדימים לקורס זה 

  .ימים מלאים 2הקורס בן 

ימים חמישי ושישי במתכונת משולבת של ערב ובוקר   22-23.12.16: הגשמה ושפע יתקייםקורסי 

 – 15:00חמישי מתכונת ערב בשעות  וםי. לאפשר למי שעובד להשתתף מבלי להיעדר מהעבודה

  . 9:00 – 17:00 יום שישי בין השעות .  22:30

 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------  

דמי . של דמי רישום כחלק מהתשלום הכולל₪  200חובה הרשמה טלפונית ותשלום מקדמה של 

הרישום לא יוחזרו במידה והמשתתף יבטל מעצמו אך ניתן להעביר לקורס או קורסים הבאים בטווח 

  .של שנה

ערב מבוא והכרות עם השיטה או לארגן קבוצה , אצלם את אחד הקורסיםאנשים שמעוניינים לארח 

  .באזור מגוריהם מוזמנים ליצור איתי קשר

  .המעוניינים להכיר את השיטה ורוצים להתנסות בה מוזמנים לקבוע טיפול פנים מול פנים או בטלפון

  

  :עם דניאל רועה טיפולים אישיים ושאלות נוספות נא ליצור קשר, לרישום

   roehdaniel@gmail.comאו ב   050-7726622


