תפריט הקורסים והסדנאות
קורס "פשוט לתקשר פשוט"  -רוצה ללמוד איך לקבל הכוונה בכל נושא ,בכל
מקום ,בכל רגע נתון? זה אפשרי ,וזה אפילו די פשוט .אני מזמינה אותך לקורס
ייחודי  ,בדרך אחרת ,לצמיחה אישית ולאמנות התקשור ,השם דגש על פיתוח
מודעות פנימית וניקוי ערוצי התקשורת ,כפרמטרים חיוניים לתקשור מוצלח.
עשרה מפגשים מעוררי השראה ,שירחיבו את גבולות תודעתך ,יאיצו את
העצמתך הרוחנית ויקנו לך כלים מעשיים בתקשור.

סדנאות "הנני  -מי אני?"

 -מי שמתבונן החוצה  -חולם ,מי שמתבונן פנימה -

עדיין רעבים? למידע נוסף היכנסו ל:
א ת ר www.pashutli.com :

מתעורר" .סדרת מפגשים מעשירה ומהנה של התפתחות מודעת ,לנוכחות מלאה

אשמח להכירכם ולעמוד לרשותכם:

ומרתקת ובאמצעות קלפי מודעות והשלכה ,תוכלו לחשוף את האמת הפנימית,

נ י י ד 054-4215128 :

ומגשימה של עצמכם האמיתי ,בתוך מסע החיים .בדרך יצירתית מחדשת
להסיר מסכות ,ללא תחרות או ביקורת ולחוות את עצמכם כפי שאתם באמת,

פ ק ס 09-7432195 :

במגוון נושאים מתחומי חייכם השונים.

דוא"לreli@pashutli.com :
חפשו אותי בפייסבוק

סדנת "מסרים"

 -במפגשים מסקרנים וחווייתיים אלה ,מתקבלים מסרים

באמצעות תקשור חי ,טארוט וקלפי מודעות מ"האני העליון" שלכם ,החכמה
הפנימית והמדריכים המלווים ,למימוש הפוטנציאל האישי שלכם ולהסתכלות
רחבה על נתיבי דרככם.

סדנת "בין העולמות"

 -מפגשים מרגשים לכלל המשתתפים בהם מתקבלים

מסרים מנשמות יקרות "מהעולם שמעבר" ,הבאות באהבה וברצון לתמוך ולעזור
לנו לסגור מעגל ולהמשיך את חיינו בהשלמה.

סדנת "צילום אינטואיטיבי"

 -מפגש מרתק ומהנה של שימוש בכלי זמין ונגיש של

המצלמה הניידת ,כאמצעי לקבלת מסרים בכל נקודת זמן בה אנו זקוקים
לתובנות והכוונה מהחכמה הפנימית  /ה"אני העליון" שלנו.

סדנאות מתחלפות

 -מפגשי מודעות ,צמיחה והתפתחות בדינמיקה קבוצתית

פתוחה ומאפשרת להעצמה ולחיבור אנרגטי הקשורים לעונות השנה ,חגי ישראל,
שערים אנרגטיים ,ערבי חברה ,מעגלי נשים ,מפגשי מיסטיקה ,רוח ונשמה,
סדנאות גיבוש וחוויה ,מפגשי צוות ועוד.

שלכם באהבה
רלי

פשוט לי
עם רלי

מסרים ומודעות לצמיחה והתפתחות

בואו נצא יחדיו לטעימות בתפריט הכלים שלי
תקשור  -העברת מסרים ,תובנות והכוונה בצורה נקייה ומדויקת באמצעות תקשור
עם "רוח המקור" ,ה"אני העליון" והמדריכים המלווים להתבוננות גבוהה ,מעמיקה
ומאפשרת של דרך חייכם ,והעונה לשאלות מטרידות ולאתגרים בנושאים מגוונים

" -השינוי מהווה איום כשהוא נעשה לך ,במקום הזדמנות כשנעשה על

ידך" .לא תמיד פשוט לנו להעז ולשנות לבד .אם אתם רוצים להחזיר שליטה

החיים יכולים להיות פשוטים,
אם רק נקשיב למסרים הנכונים

מסרים מנשמות יקרות הנמצאות מעבר למציאות הפיסית שלנו ,ובאות להעביר
מסרים מתוך רצון לתמוך ולעזור לנו .מצד שני ,זו הזדמנות גם לומר את שלא
הספקנו לומר ,לסגור מעגל ולהמשיך את חיינו יותר בהשלמה.

טארוט

מתחומי החיים.

ליווי תהליכי

מדיום  -תקשור עם נשמות מה"עולם שמעבר"

 -בדרך מרגשת זו ,אני מעבירה

 -קלפי הטארוט משמשים עבורי אמצעי נוסף להבנת אישיות האדם

והסיטואציה מנקודת מבט גבוהה יותר ,על מנת לעזור לכם לרפא ,לכוון את
עצמכם ולחבר אתכם אל היכולת לפעול ולשנות את הרצוי עבורכם.

לידיכם ,לזוז ממקום אחד לשני ,ומרגישים פער בין המצוי לרצוי זה המקום להסכים

דמיון מודרך

לעבור תהליך מודע .אשמח ללוות אתכם בדרך למציאת הביטחון ,האמונה ,הכלים

מהווה כלי עוצמתי לאפשר לאדם לתקשר עם עולמו הפנימי ,לשנות אמונות,

והעוצמות שבכם לשינוי לקראת חיים שלווים ,מלאים ומגשימים יותר.

מחשבות ,רגשות ,ודרכי התנהלות; לשחרר את העבר וליצור עתיד שלם יותר.

החיים בנויים מתנועה מתמדת של שינויים .לעיתים נדמה שהחיים זורמים

שיטת "המסע"

לקראתנו  -הכל נראה טוב ומרגיש נפלא .אך כשהחיים הופכים לקשים ,יש לרבים

תקועות של חוויות רגשיות ופיזיות שחווינו ,ושממשיכות לנהל את חיינו עד היום,

להיכנס עמוק פנימה לתוך עצמו ,לפתח מודעות גדולה יותר על עצמו ועל

מאיתנו נטייה להיסחף למערבולת של פחדים ,דאגות ,כעסים ותסכולים .זה לא

שלא בידיעתנו .בתהליך זה של ניקוי וסליחה אמיתית ,ניתן לעקור את שורש

סיטואציות שונות בחייו וליצור אחדות פנימית .מכאן ,לחיות חיים מלאים ,בריאים

חייב להיות כך.

הבעיה ,לשחרר חסימות רגשיות-התנהגותיות ואף מחלות פיסיות וכרוניות ,בדרך

ומאושרים של הגשמה ומימוש עצמי.

שמי רלי וורן ואני מאמינה ,שהיכולת לראות את המסלול הרחב של חיינו ,מהווה

לשלווה ,בריאות ושמחה עם עצמכם ועם האנשים בחייכם.

טיפול בצליל

 -מסע של שינוי עמוק ועוצמתי לתוך עצמנו לגילוי אותן אנרגיות

מדיטציות

 -מבוסס על חוק הרוח הבסיסי ש"מחשבה יוצרת מציאות" .מכאן,

 -כלי נפלא לשיפור בריאותנו ואיכות חיינו .תהליך זה מאפשר לאדם

 -הצלילים השמימיים )אוברטונים( הנובעים מהקשה בקערות

מקור לפתרון קונפליקטים ולהעצמה אישית .ב 12-השנים האחרונות ,אני משמשת

מאסטר רייקי טיפולי )אוסואי ,קארונה ולייטריין(

 -בשיטה זו אני מהווה צינור

טיבטיות ,פעמונים וגונגים ,חודרים אל הגוף והנשמה ומביאים אתכם לעולם של

כמורת דרך ומלווה לאנשים רבים בתהליכי צמיחה ,התפתחות וריפוי ,שבחרו

להעברת "אנרגיית החיים" הזורמת אל הגוף דרך השדה האנרגטי :מנקה,

שלווה ,הרפיה עמוקה ואיזון אנרגטי מיידי .הרטט חודר את התאים והאיברים

להתחבר לחכמה הפנימית שלהם ולשחרר את מה שלא נחוץ להם בחייהם.

משחררת חסימות ,מטעינה ומאפשרת לכוח החיים שלנו לזרום ולגוף לרפא את

הפנימיים ,משפיע על גלי המוח והמערכת העצבית ומסייע במצבים של לחץ

כחלק מתפישת עולם הנקראת "פשוט לי" ,אני מובילה אנשים להקשיב למסרים

עצמו.

ומתח ,פתיחת אזורים חסומים וחיזוק הכוח הטבעי של הגוף לרפא את עצמו.

המדויקים של חייהם בעזרת תקשור ,שיטת "המסע" ,טיפולים אנרגטיים ,טארוט,

קלפי מודעות

קלפי מודעות והשלכה ועוד .את כל זאת אני עושה ברגישות ,קבלה ואהבת
האדם באשר הוא.

 -מאפשרים פתיחת דלת אל התת-מודע שלנו באמצעות שימוש

בתמונות ,מילים ומטאפורות ,להעלות אל המודע את מה שנכון לנו לדעת על
עצמנו )פחדים ,חולשות ,חוזקות ,אמונות ,ראיית העולם שלי ,מה מפעיל אותי

אני מזמינה אותך לחוות תהליך ייחודי ,שיעניק לך תובנות והכוונה בדרך להסרת

ועוד( .וכן ,לקבלת הדרכה מהקול הפנימי שלנו ,כיצד להרחיב ולשנות את פועלנו

המורכבות והעומס שחודרים לתחומים של זוגיות ,ילדים ,עבודה וקריירה ,בריאות,

ולממש את מי שנועדנו להיות.

הגשמה עצמית ועוד .כי החיים באמת פשוטים.

ביואורגונומי

פשוט לי .אם נרצה ,החיים באמת יהיו פשוטים.

 -הטיפול בשיטה זו מאפשר לי לאבחן את המציאות האנרגטית של

גוף האדם ,העסק ,מערכות יחסים ועוד ,מעבר לפיסית .לגלות את הפגיעה
בשדות האנרגטיים השונים :מחשבות ,רגשות ,פחדים ,טראומות ,איברים ועוד,
לתקנם ולהחזירם לאיזון מנטאלי ,רגשי ,פיסי ורוחני.

ועתה ,לאחר שטעמנו קצת מכל דבר ,לי בא מתוק ,מה אתכם?
הצטרפו אלי ישירות לקינוח <<

