דורית יעקובי  -מורה למודעות תקשור העצמה והתפתחות
אישית בשרון

קדימה

טלפון072-2285531 :
לברוא מחדש את המציאות.
דורית יעקובי מנחת סדנאות וקבוצות למודעות רוחנית ,קורס תקשור ,העצמה והתפתחות אישית,
מדיטציות ,דמיון מודרך ,כתיבה מדיטטיבית.
הסדנאות והקורסים מקצועיים ונותנים לכל משתתף את מירב הכלים להצלחה.בעלת וותק וניסיון מעל
 36שנה בתחום.באפשרותך להירשם לפגישת הכרות ללא תשלום עבור הלימודים וקורסים.פגישת ייעוץ
אישי והכוונה לקבלת תשובות לשאלות והדילמות שלך:
בעזרת אסטרולוגיה ,נומרולוגיה ותיקשור.
דורית יעקובי תזכיר לכם מי אתם באמת ,מאיפה באתם ,מה המשמעות של החוויות שעברתם עד כה
ואיך הן משליכות ומשפיעות על ההתפתחות האישית והתוצאות אותם אתם חווים בחיים .בעזרת השילוב
בין מפה אסטרולוגית ,נומרולוגית ותקשור אוכל לעזור לך לחשוף את מחסן הכלים העומד לרשותך כדי
להתמודד נכון יותר עם היומיום.אוכל לסייע לכם לשפר מערכות יחסים עם עצמכם ועם הסובב,
להרחיב את המודעות הרוחנית ולהפנים צורת חשיבה חדשה שתגרום לכך שתעברו ממצב של
'קורבנות' למצב של מנהיגים ויוצרים של חייכם....מיוחד – כבוגרת מכון אדלר אני מדריכה הורים
בנושאים בינאישיים ,בנושאי מודעות,
התפתחות אישית )ארצית ורוחנית( ,העצמה עצמית ,הורים וילדים ,זוגיות ,הכוונה מקצועית
ועוד.לפרטים נוספים על הסדנאות/קורסים/ייעוצים מוזמנים לפנות אליי טלפונית או באמצעות טופס
יצירת הקשר.לקביעת פגישה באופן טלפוני יש להתקשר בימים א' עד ה' כולל בין  09:00-10:00ובין
.15:00 - 14:00הקליניקה שלי בקדימה שבשרון.שמחה לבשר על הוצאת ספרי הראשון "מוות  -לא
page 1 / 2

סוף החיים".
הספר הינו אסופה של מידע שהועבר דרך הישויות המדריכות שלי ,השופך אור על המעבר מעולם
לעולם,
על חווית הנשארים והעוזבים ,על מישורי התודעה בכדור הארץ ועוד ,ועוד.
כמו כן שזורים בספר סיפורים של אנשים ,כתבות וחוויות אישיות.
מחיר הספר  100ש"ח כולל מע"מ באיסוף עצמי.
ניתן לרכישה גם באמצעות הדואר בתוספת של  20ש"ח דמי משלוח
להזמנת הספר מוזמנים ומוזמנים לשלוח לי הודעה ביצירת קשר או התקשר אלי.
ייצא לאור ספר נוסף " -ישויות מדריכות  -מציאות או דמיון".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לכתבה עלי במדור המומלצים לחצו כאן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
מידע נוסף שיעניין אותך נמצא כאן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
שלח הודעה
שלח  /שתף עם חבר
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