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קבלת מסרים וריפוי בתקשור

ירון זפרן

ור
ש

ק
ת

 ל
ם

רי
ע

ש
ה 

ע
שב

   
רן

פ
 ז

רון
י

www.modan.co.il

איך יכול כל אדם לתקשר בקלות?  �

מיהם המדריכים הרוחניים וכיצד הם עוזרים לנו לממש את ייעודנו?   �

באיזו דרך נוכל לפתוח את העין השלישית לראיית האאורה )הילה(?  �

כיצד לזמן את המלאכים המביאים אהבה ושפע לחיינו?  �

מהי השיטה לקבלת תשובות לשאלות בחלום?  �

אילו ישויות רוחניות יעזרו לנו לרפא ולמגנט משאלות?  �

רובנו לא מודעים לקיומם של המדריכים הרוחניים המלווים אותנו לכל אורך 
חיינו. הם מכירים את ייעודנו הרוחני ויכולים לעזור לנו לממש אותו, אם רק 

נלמד להיפתח אליהם ולקבל את הידע והריפוי שהם רוצים להעניק לנו. 

בספר זה מגיש ד“ר ירון זפרן שיטות תקשור שהוכחו כיעילות במשך שנות 
ניסיונו הרבות כמתקשר וכמורה לתקשור. בסגנונו הבהיר והמעשי הוא 
מלמד כיצד להיפתח לתקשור, וחושף בפני הקוראים שיטות יישומיות 

ורבות�עוצמה לתקשור עם מלאכי הקבלה, עם ישויות אור, קרובים 
שנפטרו, חיות טוטם אינדיאניות ועוד. 

בנוסף לתקשור כדרך לקבלת הכוונה רוחנית ותשובות לשאלות, מציג 
ד“ר זפרן טכניקות סודיות לתיעול אנרגיית הילינג ממדריכי הריפוי, מגנוט 

משאלות על ידי רוחות טבע, ושחזור גלגולים קודמים לתיקון הקארמה.

על המחבר

ד“ר ירון זפרן החל לתקשר כבר בגיל 13. עם השנים הפך 
סמכות מובילה בתחום זה, וכיום נחשב מורה של מורים 

בקהילה הרוחנית בישראל. ד“ר זפרן, מפתח שיטת 
ה“רטרו�הילינג“, הוא מרצה מבוקש בארץ ובחו“ל ומייצג 

את ישראל בכנסים בינלאומיים.

מחיר מומלץ: ?? ש"ח
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