
مربی گریدوره برای نام اتصال دوره جلسات

)سھ الیھ (الیھ مخصوص مربی فرادرمانگری  یک  1

در کالس وغیرهOn Lineالیھ دریافت آگاھی  یک 2

حفاظ مخصوص در مقابل تشعشات منفی در کالس یک 3

ارتباط تفویض الیھ درمانگری بھ شاگردان یک 4

شاگردانارتباط تفویض درمان با دست بھ 
درمان با تماس دست، شوک، کانال و تزریق، درمان ھای موضعی، درمان بدون دست، اسکن با نیروی کیھانی

یک 5

حفاظت متخلفین یک 6

ھمفازی کیھانی دو 1

اسکن دوگانگی دو 2

ھمفازی کالبدی دو 3

کنترل ذھن سھ 1

کنترل دشارژ خارجی چھار 1

تشعشع مثبت یک و دو چھار 2

کنترل تشعشع منفی یک ودو چھار 3

کنترل تشعشع منفی سھ  چھار 4

قطع ارتباط از شبکھ منفی- کنترل تشعشع منفی چھار چھار 5

تزکیھ تشعشعاتی چھار 6

کنترل دشارژ درونی پنج 1

تیکھای شخصیتی پنج 2

حلقھ وحدت پنج 3

)ھمزاد(من معنوی  پنج 4

)شرح صدر(بارش پنج 5

روح جمعیارتباط پنج 6

قونیھ یک شش 1

ذھن بی ذھنی شش 2

شارژ یونی و الکترونی شش 3

قونیھ دو شش 4

پاکسازی چاکراھا شش 5

ھم فازی با زمان شش 6

ارتباط گستردگی ھفت 1

شارژ شعوری ھفت 2

ھفت 3

)آگاھی(حلقھ بی نام ھفت 4

آشتی با مرگ ھفت 5

یک، دو، سھ، چھاردر روح جمعیکنترل تشعشع منفی  ھفت 6



 را 6و 5دوستانی کھ مربی گری دوره دفاعی را نگذرانده اند برای دوره مربی گری سایمنتولوژی دفاعی لول
!خواھند گرفت

نام اتصال برای دوره مربی گری دوره جلسات

ارتباط پیوند، ارتباط قنوت ھشت 1

قیام ، رکوع ھشت 2

ارتباط تعمید روح، سالم ھشت 3

ال زمانی- ال مکانی-مشاھده الیھ محافظ مراسم عبادی، تجربھ قرار گیری در التضادی ھشت 4

ارتباط سجده، درمان با ذھن اشتراکی ھشت 5

کنترل تشعشع منفی پنچ وشش ھشت 6

، ارتباط بی نامارتباط تعمید روح، سالم ھشت 7

دفاعی بدون لول در روح جمعی و مثبت دو ھشت 8

،  پاکسازی اماکن خصوصی راه نزدیک،  دفاعی 2-1دفاعی راه نزدیک لول 

تزریقی و تماسی
دفاعی

1

2، پاکسازی اماکن خصوصی راه دور، تشعشع مثبت2- 1دفاعی راه دور لول  دفاعی 2

، تشعشع دفاعی قطع دیداری راه نزدیک1کنترل تشعشع منفی  دفاعی 3

تشعشع دفاعی قطع دیداری راه دور، تشعشع دفاعی قطع شنیداری راه نزدیک دفاعی 4

تشعشع دفاعی قطع شنیداری راه دور دفاعی 5

3پاکسازی اماکن عمومی، تشعشع دفاعی لول  دفاعی 6

4تشعشع دفاعی لول دفاعی 7

5تشعشع دفاعی لول دفاعی 8

6تشعشع دفاعی لول دفاعی 9

7تشعشع دفاعی لول  دفاعی 10

اصالح طبع نرم افزاری برای خود شخص سایمنتولوژی 1

بدون اجازهدیگران خود شخص وترک عادت برای سایمنتولوژی 2

کنترل و کیفیت خواب سایمنتولوژی 3

8دفاعی لول  سایمنتولوژی 4


