
 

סודות
חכמת
הקבלה

חלק א'

הפיכת אתגרים להזדמנויות בדרך קבלית שיעור 1:  

"הסרט של חיי" - איך הוא נוצר ואיך אפשר   שיעור 2:  
לשנות תסריט  

היריב הפנימי - היכרות עם החסמים הפנימיים   שיעור 3:  
וכלים קבליים להתמודדות מיטבית איתם  

הנוסחה הקבלית הייחודית לשליטה במציאות שיעור 4:  

נתינה = קבלה - הדרכים הקבליות לנתינה   שיעור 5:  
מחוללת שינוי  

סיפור הבריאה - מה אנחנו עושים כאן בכלל   שיעור 6:  
ואיך זה קשור לחיים שלנו ולשיפורם?  

הכרת הרע ו"הקליפות" - זיהוי ה"קליפות"   שיעור 7:  
המונעות ממני חיים מלאים ומספקים      

והדרכים הקבליות להסרתן  

האגו ושלוחותיו - כעס, שפיטה, שליטה,    שיעור 8:  
גאווה, קנאה  

כוח האותיות העבריות ומדיטציה קבלית   שיעור 9: 
"אנא בכח" - כלים קבליים לשליטה בעולם    

הפיסי  

הרחבת הידע והעמקתו + וסיכום חלק א' שיעור 10: 

חלק ב'

אסטרולוגיה קבלית וזיהוי התיקון האישי שיעור 1:  

גלגולי נשמות - הביוגרפיה האישית  שיעור 2:  
של הנשמה  

מהות הזוגיות על פי הקבלה - איך לעשות  שיעור 3:  
את זה אחרת?   

חלונות בזמן - הפוטנציאל הגלום בימים    שיעור 4:  
שונים לאורך השנה ואיך לנצלו ליצירת     

תוצאות רצויות  

72 השמות וספר הזוהר - כלים קבליים רבי   שיעור 5:  
עוצמה ליצירת מציאות מיטבית  

ד' הבחינות  - שלבים בהתפתחות רצון אמיתי   שיעור 6:  
והדרך להגשמת מטרות חיינו באמצעותו   

גוף האדם – הביטוי הפיזי של הנשמה - הבנת   שיעור 7:  
תפקיד איברי הגוף ככלי ליצירת איזון בכל    

תחומי החיים  

נוסחת כח התנגדות – שלב ב' והדרך ליצירת   שיעור 8:  
וודאות בחיינו   

הרחבת הידע והעמקתו + סיכום קורס   שיעור  9:  

התמונה הגדולה: הדרך לחיי גן-עדן כאן ועכשיו  שיעור 10:  

תל-אביב:  חלק א' יום שלישי 17/12/19 19:00   חלק ב' יום שלישי 25/2/20 19:00

חיפה:        חלק א' יום רביעי  18/12/19 19:00   חלק ב' יום רביעי  29/1/20  19:00

נס ציונה:  חלק א' יום רביעי  13/11/19 19:00   חלק ב' יום רביעי  22/1/20  19:00
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