
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 אמנות התקשורלצמיחה אישית ולקורס ייחודי 
 

 ?בכל רגע נתון, בכל מקום, בכל נושא הכוונהלקבל איך רוצה ללמוד 
 .וזה אפילו די פשוט, זה אפשרי

 
 

ללמוד את אני מזמינה אותך ו, שנים 31-יום בעלת ותק של מעל לדמתקשרת ומ, שמי רלי וורן
 .אמנות התקשור

 
ששם דגש על פיתוח מודעות  ,בהנחייתי הינו קורס תקשור ,"פשוט לתקשר פשוט"

לכל מי שרוצה מיועד הקורס . לתקשור מוצלח כפרמטרים חיוניים, פנימית וצמיחה אישית

מסרים קבלת בכל מקום ובכל רגע נתון באמצעות , כל נושאבתשובות ללזכות לתובנות ו
עוצמה לארגז הכלים -מעוניינים להוסיף כלי טיפולי רבגם למטפלים ההקורס מיועד . מכוונים

 .התרפויטי שלהם
 

 :הקורס מורכב מעשרה מפגשים מעוררי השראה
 

נפתח את המודעות העצמית שלנו ונלמד לנקות את , בחלקו הראשון של כל מפגש 
 .ואנרגיות חוסמות חוויות שליליות, ספקות, ת הטבעיים שלנו מפחדיםערוצי התקשור

 
ונתנסה  ,ושונים כלים מעשיים מגווניםטכניקות ונרכוש  מפגשכל בחלקו השני של  

 .בחוויית התקשור
 

 להאיץ את העצמתך הרוחנית ולרכוש ,את גבולות תודעתך רחיבלהאני מזמינה אותך 
 ! זה אפילו די פשוט, לא רק שזה אפשרי. ם מעשיים בתקשורכליו טכניקות

 

 

 "!פשוט לתקשר פשוט"כל אחד יכול   -זה נכון , כן
 

 , בצורה מלאה לפתח מיומנות זו ולמדתיבאתי בדיוק מהמקום שלכם 

 .פתוחה ומאפשרת
 !גם אתם יכולים, אם אני הצלחתי                                     

 



 

 

 

 

 

 :מה אתם מקבלים
 

 התחבר לעצמי האמיתי שלכםלודרכו , התקשור הייחודי שלכםלסגנון  כלי עוצמתי להתחבר. 

 חידוד ופיתוח חמשת החושים המטאפיזיים שלכם. 

 המודעות והעצמה האישית שלכם, ההשראה, האינטואיציה פיתוח. 

  רגשי ומנטלי, לעזור לגופכם הפיזיובכך  ערוצי התקשורת שלכם מספקות ופחדיםניקוי 
 .וטובה יותר איכות חיים בריאהולחוות  להירפא

 השונים חייכםבתחומי , המסלול הרחב של דרככם היכולת לראות את.  

 תובנות והכוונה אישית לכל נושא, לקבלת מסרים יצור קשר עם ההדרכה הגבוהה שלכםל . 

  ת בכל זמן נתוןוומדויק ותנכונ ותקבל החלטלהיכולת. 

 להתחבר לייעודכם מתוך מקור נשמתכם וכיצד להגשימו. 

  ולהכניס יותר שמחה ואהבה לחייכם העתיד שלכם בצורה הטובה ביותרליצור את. 

 מטופלים וכל אדם הזקוק לעזרתכם, חברים, לעזור לבני משפחה. 

  ספקות , מפחדים נקות את ערוצי התקשורתללהמשיך ו -בתקשורלמי שכבר התנסה
יכולת העצים את לבסס ול, פתחל, ולחזק, ואנרגיות חוסמות תוך פיתוח המודעות העצמית

 .התקשור

 ידע והבנות בהלכות הרוח. 

 תות ומעשיויצירתי, תוחווייתי, אקטיביות התנסויות. 

 קבוצות קטנות ואינטימיות.  

 מכיל ואוהב, חם, ליווי אישי. 

  להתפתח ולהתקדם בקצב  לכל אחדוהדרגתית הדרכה תומכת
 .שלו

 חומר לימודי מודפס. 

  תקשר פשוטפשוט ל"תעודת בוגר קורס". 
 

  של מליתס בעלות ,עם סיום הקורס, מפגשי המשך לתרגול והתנסותליווי 
 .מותנה בהיענות של חברי הקבוצה –למפגש ₪  311               

 

 
כולנו נולדנו עם יכולת אינטואיטיבית זו , או נסיון קודמיםאין צורך בידע 

 .הניתנת לפיתוח וללמידה
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

  19:00 בשעה, 8.10.15 בתאריך, 'ה ביוםיפתח הקורס 
 בהוד השרון

 
 שבועיים -מפגשים חד 01

 

 
 .שעות כל מפגש 1.3 -כ :שעות

 .מ"כולל מע₪  0,981 רק 0,331 מקוםב:עלות
 .תשלומים ללא ריבית 4ניתן לחלק עד 

 לאחר. שלא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה, ₪ 011המחיר כולל דמי הרשמה בסך של 
  .או זיכוי/החזר כספי ולא יינתן , ראשון של הקורסהמפגש ה

 .שתיה חמה וכיבוד קל בכל מפגש: כולל
 .מחברת וכלי כתיבה :ציוד נדרש

 .מחויבות והתמסרות אישית לתהליך, אחריות, פתיחות, רצון: מה נדרש מכם
 .הקבלה לקורס מותנית באישור המנחה בלבד  !מספר המקומות מוגבל

 

 .כמטפלת וכמתקשרת, אותך קודם כל כאדםאני אוהבת  .רציתי להגיד לך שאת אדם מקסים"
מתבצעת מתוך ניקיון " עבודתך"כל  .את אדם אשר תמיד פותח את הלב ומושיט יד לעזרה 

 .צינור נקי -מתקשרת נפלאה  .אמיתי
אשר עוזר לאדם בפתיחת  ,ומעודד את תמיד מציגה את המסרים שאת מקבלת באור חיובי

הזדמנות כהקשיים הנקראים בדרכי  אתות לרא איך למדתי ממך .תהליך חיובי עבורו
ה הזו מגבוה עוזרת מאד יהראי .ומהו השיעור אותו אני צריכה ללמוד כל פעם, לצמיחה

 ."להתמודד עם הקשיים ומעניקה את ההתרגשות של הצמיחה וההתפתחות האישית
 

 

בתקופה קשה שבה , דרכים ובהרגשה שאני מגששת באפלהפרשת זמן של אני מגיעה ב"
, את פורשת בפני את הכיוונים האפשריים .ע בחירות ולא ברור מה הצעד הנכוןלבצקשה 

לא רק בעניינים , נותנת לי הכוונה ופותחת עבורי הסתכלות אחרת על התהליכים בחיי
 ."ספציפיים אלא מלמדת אותי זאת כדרך חיים

 

אבודה , אני מרגישה שהתפתחתי ואני כבר לא אותה אחת שהגיעה אליך למפגש הראשון"
  .ומפוחדת

לי שאפשר  אך פתחת לי חלון והראית, יש לי עוד דרך ארוכה ועוד הרבה חוויות לעבור
 "!!ועל זה אני מודה לך מעומק נשמתי, להסתכל דרך משקפיים אחרות על החיים

 

 חשובים מסרים ובהמון בתובנות ,באנרגיות אותי לאימ, אותי הריםמפגש אתך  כל"
 הרגישות ובשיא שמולך באדם להתמקד מסוגלת את .כמטפלת שלי בדרכי ומשמעותיים

, הסגולה מיחידי את ,רבים כמוך אין. דברים כאלה ואין – בנשמתו לגעת ,וב לגעת והחמלה
 ."להם זקוק כך כל שהיקום



 
 

 

 

 

 .אני כאן למענכם. 150-0005008: התקשרו? מעוניינים בפרטים נוספים? מתלבטים

 

 !"פשוט לתקשר פשוט"צרו קשר עוד היום וגלו עד כמה 

 אתר:  http://www.pashutli.com/ 

 450-0215124  :נייד 

 40-5012105  :פקס 

 ל"דוא: reli@pashutli.com / reliw@zahav.net.il 

 

 שלכם באהבה

 רלי

 
 

      . שנה בתהליכי התפתחות ומודעות עצמית 34 -מעל לעוסקת : קצת אודותיי
עם נשמות וכן  ,ומקבלת מידע מדויק ממקור הנשמה" רוח המקור"מתקשרת את 

 .שעברו מעולם החומר למימד הרוח, יקרות
 .התפתחות אישיתמודעות ובהעברת מסרים וב, סדנאות וקורסים בתקשורמנחה 

, אנרגיית החיים: באמצעות הקבוצהשל עוסקת בליווי וריפוי הוליסטי של הפרט ו
 טיפול בצליל ,דמיון מודרך, תמודעו קלפי, טארוט, "המסע"שיטת , ביואורגונומי

 .מוזמנים באהבה להיכנס לאתר ולהתרשם .ועוד
 

 

 :אשר סיימו את הקורס, משובים מאנשים יקרים ונפלאים להלן מספר

 ,רלי יקרה

הגעתי לפה עם ציפיות מסוימות וכבר , בזכותך נפתחתי למסע שכל כך רציתי"

השיעור תמיד ברור ותמיד . מהשיעור הראשון הוקסמתי כי זה עלה על כל ציפיותיי

ההיכרות . יאת לא מוותרת לאף אחד וזה חיזק אות. יש מקום לכל אחד בקבוצה

קיבלתי המון חיזוקים . שלי את עצמי פתחה לי משהו שהיה חסום ואפילו לא ידעתי

ברגע שאני מודעת לעצמי יותר ופוגשת את פחדיי אני רואה . ואהבה מכל הקבוצה

 .איפה לא לוותר כאשר אני מתקשרת

http://www.pashutli.com/
mailto:reli@pashutli.com
mailto:reliw@zahav.net.il
mailto:reliw@zahav.net.il


 

קורס , זהו אמנם קורס תקשור אבל קורס תקשור ועוד

. קבוצה המהווה משפחה שהוא בעצם מסע אישי ביחד עם

קורס שבו מקבלים כלים אך גם הכוונה כיצד לעבוד 

ממליצה . איתם ואיזה כלי חזק יותר אצל כל אחד

לחוות את הקורס כי כל מה שאומר לא יוכל לתאר את 

רוצה עוד להמשיך את התהליך הפנימי ! פשוט מומלץ. החוויה הזו במילים

ליך הפעלה קבוצתי ולתקשר במסגרת מתנת בית אישית או תה, במפגשים עתידיים

 .הקבוצה שהיה לי בה יותר קל להיפתח ולתקשר

 .מ.ר 

=========================================================== 

 , רלי יקרה

מכוונת ונוגעת ונכנסת לעובי הקורה על כל אחד ואחת בהתאם , את מנחה"

מה שאפשר לי לעשות את הדרך  ,תמיד קשובה ומקבלת. ליכולתו ומוכנותו לחוויה

להביע את החששות והפחדים שלי ואת , הקורס אפשר לי להתחבר לעצמי. עם עצמי

. שלל הרגשות שלי ומכאן אני באמת יותר מכירה ומקבלת את עצמי כמו שאני

ההיכרות שלי את עצמי עזרה לי להיפתח לתקשור ואני היום סומכת יותר על עצמי 

הבנה , צמיחה, ממליצה למי שמוכן ופתוח לעבור שינוי .ועל המסרים שאני מקבלת

לעורר את השיח הפנימי לחוות את הקורס ומשם התקשור יזרום , ופיתוח של עצמך

 ".יותר בקלות

 .ר-ו.י

=========================================================================== 

 ,הי רלי

תחלתי להאמין יותר שאני מסוגלת וראויה ה. גיליתי שאני מסוגלת לתקשר, וואו"

החשיפה לשלל הכלים המגוונים . להביא לחיים שלי את הדברים שאני הכי רוצה בהם

חיזקה את ההבנה שלי שכלי הכתיבה הוא החזק ביותר אצלי וגם התחלתי לראות 

ההוראה וההנחיות , יכולת ההקשבה לכל אחד ואחת, הנדיבות שלך רלי. תמונות

הרגשתי . עזרו לי להיפתח, והשילוב בין התיאוריה לתרגול המעשי שהיו ברורות

שכל אחד באמת יכול ללמוד , שבתוך הקורס הזה פוגשים את הכוחות שלנו

   ".לתקשר

 .ש.ר

=========================================================================== 

 ,רלי אהובה

זה אכן קורה והתחזק וגם האמונה שלי חוויתי את עצמי כמתקשרת והרגשתי "

נתקלתי גם בנקודות הקושי שאני מכירה אך אני מוכנה היום . בעצמי התחזקה



 

חוויתי גם את האמונה של האחרים בי . להתמודד אתן

ההיכרות שלי עם עצמי עזרה לי . וזה היה מדהים

להיפתח וחיזוק האמונה בעצמי עזרה לי גם להאמין 

 .ולהיפתח לתקשור

את מעבירה אותו עם כל הלב . בנוי ומתוכנן היטב. בנית קורס לתפארת, רלי

 ".אני שמחה שחוויתי אותו. ידע ואמפטיה, והנשמה עם המון נסיון

 .ז.א

================================================================== 

 , רלי היקרה

רבה ועשית זאת הרגשתי שקיבלתי ממך ה. השכלת להרכיב קורס מלא בתכנים"

. ברגישות רבה לכל אחד ואחת מהמשתתפים כשאת קשובה לצרכים המיוחדים שלהם

אני בטוחה שזה לא מקרי . אני מרגישה שנשלחת אלי בנקודה מאוד מסוימת בחיי

השתחררות וקבלה עצמית שלי ושל המקום בו , עברתי תהליך של צמיחה. שנפגשנו

קיבלתי אישור שיש לי יכולות . שמחה אני מרגישה הרבה יותר. אני נמצאת היום

לקרוא את האחר והתהליך שאני עושה בללמוד את עצמי עזר לי לסמוך על 

להתבונן פנימה בצורה אמיתית , מעבר לזה היכולת ללמוד על עצמך. יכולות אלה

 ".ומעמיקה

 ש.ע


