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 קאנעקטעד
און אנגעפילט.

בשבילי הלב איז געווען מיין 
געלוגענסטע אינוועסטמענט, 
ס'איז געווען ווערד יעדן דאלער 
און אסאך מער...

)א.פ. 438.925.7102(

איך בין געווען איבעראשט 
יעדע וואך פון דאסניי, צו זעהן 
אז מ'קען גיין נאך טיפער אינעם 
 נפש,
 און אויפדעקן נאך שיכטן...

)ב.וו. 514.969.4277(

יישר כח פאר אלעס און בפרט 
אויף די פערזענליכע באגלייטונג 
 און שטיצע, 
יישר כח פארן דא זיין פאר אונז 
 דורכאויס
 די גאנצע וועג.

)ש.י.ק. 514.316.9059(

איך האב ב"ה אנגעהויבן צו זעהן 
פארשריט אפילו אין זאכן וואס 
מיר האבן בכלל נישט דיסקוסירט, 
עס האט געטוישט זאכן ביים 
שורש.

)מרס ס.פ. 514.451.7581(

יישר כח, די קורס איז ממש 
"נעקסט לעוועל" עס איז שוין 
אריבער א יאהר און איך זעה נאך 
 אלס די פירות.

)מרת ח.ש. 514.307.0854(
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די מענער גרופ
הייבט זיך אן:

זונטאג 
תולדות

 Oct 31

די פרויען גרופ
הייבט זיך אן:

מיטוואך 
תולדות

 Nov 03

לעצטע 
געלעגנהייט

בלויז געציילטע
טעג פארבליבן

 שרייבט אייך יעצט איין
 צו פארזיכערן אייער פלאץ אינעם נייע גרופ פון די גאר אויפגעכאפטע

ִביֵלי ַהֵלב  ׁשְ ּבִ
פרָאגרַאם

און באקומט אלעס וואס איהר דארפט צו קענען לעבן אן "עמאשענל געזונטע" 
לעבן, מיט נאנטע און פערסאנעל באגלייטונג דורכאויס די גאנצע קורס.

איבערגעגעבן דורך:
הרב פנחס לערנער
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 Money back
 guarantee

נָאך 3 באנוס שעות פון 

 פערסאנעל
 באגלייטונג

ווי אויך א

 Free evaluation call 
צו זעהן צו די פראגראם איז פאסיג פאר 

אייך, אומזינסט פאר די ערשטע 20 
אינטערסירטע.

 ספעציעלע באנוסעס 
20 נייע מעמבערס פאר די ערשטע 

 צו הערן נאך פרטים, דעמאו שיעורים, הסכמת הרבנים,
פידבעק און נאך, רופט דעם בשבילי הלב האטליין 

 514.307.2416
 845.286.1009  

 לבקשת הרבים האבן מיר ארויפגעלייגט
אויפן האטליין די גאר רייכע

לייוו שיעור מיט שאלות & תשובות
  דריק 7,1 פונעם 'מעין מעניו'.


