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ברוך הבא לקלירינג סנטר
על עצמה  LifePower, לקחה  הייחודית של  פועלת בשיטה  קלירינג סנטר, אשר  רשת 

שליחות - להביא אותך למצב של עוצמה בכל תחומי חייך.

ובשלווה בביטחון  מתקדם  אשר  אדם  נמצא  בו  המצב  אישית?  עוצמה   מהי 
לעבר הגשמת מטרותיו.

באמצעות הקורסים שלנו להעצמת יכולות, אשר מתבצעים בהתקדמות אישית, בהם גם 
לומדים וגם מתרגלים תחת הדרכה צמודה ומקצועית, תרכוש כלים שימושיים לכל תחומי 

החיים ותפתח את היכולות הכי חשובות שלך.

דרך תהליכים אישיים של קלירינג לשחרור חסמים מהתת-מודע, אשר מועברים במפגש 
אישי, תסיר את המחסומים הפנימיים שלך לתמיד ותשיב לעצמך את העוצמות, הביטחון, 

האושר והשלווה שלך. כך תגיע לגבהים חדשים של עוצמה אישית שלא הכרת עד כה.

במרכזים שלנו, בתל אביב ובחיפה, תמצא קבוצה אשר מקבלת כל אחד כפי שהוא ודוחפת 
אותו קדימה. תזכה לשירות מצוות מקצועי אשר עבר הכשרה קפדנית לאורך שנים כדי 
Life. כל בעיה שיש לך, תוכל למצוא עבורה  Power להבטיח שימוש מדויק בשיטה של 

פתרון בקלירינג סנטר. כל אדם שרוצה שינוי, יכול להגיע לתוצאות יוצאות דופן!

בקלירינג סנטר מועברים שירותים ייחודיים שיעזרו לך לממש את הפוטנציאל המלא שלך. 
Life אשר מרכזים את הידע  Power הקורסים והתהליכים שלנו מבוססים על הספרים של
בו אנו משתמשים. בסוף החוברת תמצא את רשימת הספרים שלנו ותיאור קצר של כל ספר.

רק בקלירינג סנטר תוכל לקבל שירותים בשני מסלולים שיבטיחו שגשוג והצלחה:

 נתיב ידע: קורסים להעצמת יכולות.
נתיב שחרור: תהליכים אישיים של קלירינג.

בחוברת זו תמצא מידע בנוגע לשני המסלולים. 

 הצוות של קלירינג סנטר
ישמח לפגוש אותך!

http://clearingcenter.co.il/
https://lifepower.co.il/
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 נתיב ידע:
פריצת דרך

קורסים קצרים ומרוכזים אשר נותנים את הפנינים: הכלים החזקים 
ביותר מתוך הקורסים העיקריים שלנו לשימוש מיידי בחייך.

בנוגע  ותובנות  הישגים  לך  יעניקו  דרך'  'פריצת  בסידרת  הקורסים 
לחיים, וכך תוכל להיווכח בעצמך שהשיטה שלנו עובדת גם בשבילך!
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3פריצת דרך

קורס לחיות בעוצמה
יסודות השיטה להגשים את החיים שתמיד רצית ולהגיע לעוצמה אישית.

Life לשימוש מיידי כדי לבנות ביטחון עצמי  Power קבל את הכלים החיוניים ביותר של 
גבוה, לחזק את יכולות התקשורת שלך ולהתחיל ליצור את החיים שתמיד רצית. בקורס 
לתובנות  ותזכה  חדשות  יכולות  בך  שיבנו  אינטנסיביים  תרגילים  תבצע  בעוצמה  לחיות 

שיציבו אותך על הדרך להגשמת שאיפותיך.

מה לומדים בקורס?
איך לקרוא אנשים בקלות ועל מי לסמוך 	

מהי הנוסחה לתקשורת מנצחת 	

איך לעמוד מול כל אדם וכל מצב בנוחות 	

איך לבנות חוסן נפשי ורגשי 	

איך לבנות תכנית להשגת המטרות והשאיפות שלך בחיים 	

כיצד ליצור עוצמה אישית ולשמור עליה 	

בקורס מבצעים תרגילים ליצירת מיומנויות תקשורת גבוהות 	

משך הקורס: כ-5 פרקי לימוד.

את  לנסות  בחיים,  מיידי  לשיפור  כלים  לקבל  שינוי,  לעשות  שלך  הזמן  הגיע  אם 
לקורס  והירשם  שלנו  ליועץ  פנה  שלה,  העוצמה  את  ולחוות   Life Power שיטת 

לחיות בעוצמה.

הצלחות
"חזרתי לעצמי! הביטחון שלי חזר אליי, התקשורת השתפרה, הזוגיות טובה מתמיד ואני 

מרגישה מאושרת! תודה על קורס מהיר, מדוייק ומשנה חיים!" כ. א.

"כבר מהשיעור הראשון למדתי כלים מדהימים והתחלתי לשנות את חיי. אני מתקשר 
טוב יותר, יודע לקחת החלטות נכונות ולהעריך את עצמי!" ל. ב. א.

"בקורס פיתחתי ביטחון עצמי וערך עצמי גבוה. חזרתי ליהנות מהחיים שלי!" ח. ק.
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פריצת דרך4

קורס נפלאות התקשורת
מצב  וכל  אדם  כל  מול  לעמוד  איך  מנצחת,  לתקשורת   Life Power של  השיטה  יסודות 

בנוחות ולהצליח בחיים באמצעות תקשורת.

דבר  כל  להשיג  תוכל  זה,  את  לך  יש  אם  בחיים.  ביותר  החשובה  היכולת  היא  תקשורת 
שתרצה. בקורס נפלאות התקשורת תקבל באופן מהיר ומיידי את הכלים הבסיסיים של 

השיטה שלנו לתקשורת מנצחת.

אי אפשר ללמוד תקשורת דרך חומר תיאורטי... אז איך תבנה את יכולות התקשורת שלך? 
תבצע תרגילים אינטנסיביים עד שיכולות תקשורת גבוהות יותר יהיו חלק ממך. דרך הקורס 

הזה תחווה את השינויים שיקרו בחייך כתוצאה מתקשורת ברמה גבוהה יותר.

מה לומדים בקורס?
מהי תקשורת אמיתית ואיך ליצור אותה עם כל אחד 	

איך לשפר את יכולות הקשב והריכוז בתקשורת ובחיים 	

איך לעמוד מול כל אדם וכל מצב בנוחות 	

איך לפתח חוסן נפשי מול מה שאחרים אומרים או עושים 	

בקורס מבצעים תרגילים אינטנסיביים שיהפכו את היכולות הללו לחלק בלתי נפרד ממך 	

משך הקורס: כ-4 פרקי לימוד.

את  ולחוות  גבוהות,  תקשורת  יכולות  לבנות  שינוי,  לעשות  שלך  הזמן  הגיע  אם 
לחלק  הופך  שזה  עד   ,Life Power בשיטת  תקשורת  תרגילי  ביצוע  של  העוצמה 

בלתי נפרד ממך, פנה ליועץ שלנו והירשם לקורס נפלאות התקשורת.

הצלחות
ולהסתכל  בנוחות  להרגיש  למדתי  יותר,  שמעזה  לאחת  וסגורה  מביישנית  "הפכתי 
לאנשים בעיניים! הקורס שינה אותי מקצה לקצה ואני מודה לצוות המדהים שדחף 

אותי לאורך כל הדרך!" ר. י.

כבר  אבל  יעבוד.  שזה  בהתחלה  האמנתי  לא  שינוי!  לעבור  חייבת  שאני  "הרגשתי 
מהשיעור הראשון היה שינוי בתפיסה שלי ובחיים שלי. אני יכולה לעמוד מול כל אחד 

בנוחות ולהוציא החוצה את מי שאני באמת!" ר. ש.

אני  ומשוחרר מול כל אדם שאיתו  אני מרגיש חופשי  לי לדבר עם אנשים,  כיף  "היום 
מתקשר ואני הרבה יותר 'אני' בכל מצב חברתי. תודה!" א. ד.

http://clearingcenter.co.il/
https://lifepower.co.il/


5

תל-אביב: רח' שטיבל 2, טלפון: 03-9043391  ⋅  חיפה: רח' הנביאים 28, טלפון: 073-2513601

5פריצת דרך

קורס סודות התת-מודע
שליליות  וממחשבות  מלחצים,  מפחדים,  לשחרור   Life Power של  השיטה  יסודות 

באמצעות הסרת חסמים מהתת-מודע.

מתח, חרדות, רגשות שליליים, הערכה עצמית נמוכה,  ואפילו מצבים גופניים לא רצויים – 
כל אלה מקורם בתת-מודע שלנו. אנו יודעים שמה שעברנו בעבר ממשיך להשפיע עלינו 
משחררים  קלירינג  של  אישיים  תהליכים  כיצד  תלמד  התת-מודע  סודות  בקורס  בהווה. 
חסמים מהתת-מודע לצמיתות במטרה להוציא החוצה את הפוטנציאל המלא שלך. במהלך 
הקורס תקבל מפגש התנסות אישי של קלירינג כדי שתחווה בעצמך את תוצאות השיטה.

מה לומדים בקורס?
איך המיינד שלנו בנוי ומהו התת-מודע 	

ממה התת-מודע מורכב וכיצד הוא משפיע עלינו מתחת לסף המודעות 	

טכניקת קלירינג עוצמתית לשחרור מחסומים פנימיים וטראומות 	

סולם הרגשות - כיצד להעלות את המצב הרגשי שלנו 	

משך הקורס: כ-5 פרקי לימוד.

ולהשתחרר  שלך  הפנימיים  במחסומים  לטפל  שינוי,  לעשות  שלך  הזמן  הגיע  אם 
 ,Life Power מהם לתמיד, והיית רוצה לחוות את העוצמה של קלירינג אישי בשיטת

פנה ליועץ שלנו והירשם לקורס סודות התת-מודע.

הצלחות
"תמיד רציתי להבין יותר על מסתורי הנפש והתת-מודע – בקורס הזה, זה בדיוק מה 
שלמדתי סופסוף! קיבלתי תשובות שחיפשתי כל חיי על מה המקור של כל מחסום 
בחיים ואיך להשתחרר ממנו! אני מרגישה הרבה יותר רגועה, שלווה, מאושרת ויודעת 

איך לשלוט ברגשות שלי!" ש. צ.

"הקורס איפשר לי להבין את עצמי באמת! למה התנהגתי כפי שהתנהגתי, איך אני יכול 
להיות בעל יכולת רבה יותר ונתן לי לחוות שזה עובד! אז חברים – זה עובד! לא יכול 

לחכות להמשך!" .ב. ח.

"פשוט נכנסתי ונבלעתי לתוך הקורס! הבנתי שכל הבעיות שיש לי, אני יצרתי אותן ואני 
גם יכולה לפתור אותן! במפגש ההתנסות הרגשתי הקלה אדירה ומשהו ענק השתנה 

בי ונעשיתי יותר החלטית. תודה, תודה, תודה!" מ. נ. 
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 נתיב ידע:
מאסטר החיים

בהם  החיים,  בכל תחומי  אישיות  יכולות  להעצמת  הקורסים המרכזיים שלנו 
צוללים לעומק של כל יכולת חשובה בחיים ומפתחים אותה. לכל קורס תוצאה 
סופית מוגדרת אליה מגיעים לאחר תירגול יסודי אשר מבטיח יכולת ליישם את 
הידע בחייך. רק בקורסים שלנו משיגים שיפור משמעותי שמלווה אותך תמיד.
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7 7מאסטר החיים

קורס תקשורת יעילה
הקורס המלא לבניית יכולת תקשורת מנצחת, יכולת לעמוד מול כל אדם וכל מצב בנוחות, 

להתחבר עם אחרים בקלות ולהצליח בחיים באמצעות תקשורת.

מסוגל  להיות  מופנם,  ופחות  מוחצן  יותר  להיות  חברתי,  ביטחון  יותר  רצית  פעם  אי  אם 
לתקשר עם כל אחד על כל דבר, להיות מסוגל למכור את הרעיונות שלך בקלות או לגרום 

לאנשים לשתף איתך פעולה – הקורס הזה הוא בדיוק בשבילך.

דבר  כל  להשיג  תוכל  זה,  את  לך  יש  אם  בחיים.  ביותר  החשובה  היכולת  היא  תקשורת 
שתרצה. וזה בדיוק מה שעובדים עליו בקורס תקשורת יעילה.

אינטנסיביים  תרגילים  עם  שלך  התקשורת  יכולות  על  תעבוד  יעילה  תקשורת  בקורס 
יחודיים, שוב ושוב, כל פעם בדרגת קושי עולה, עד אשר יכולות תקשורת גבוהות יהיו חלק 

בלתי נפרד ממך. בוא לבנות יכולות תקשורת ברמה גבוהה יותר משאי-פעם הכרת.

מה לומדים בקורס?
איך להתחבר עם אחרים בקלות 	

כיצד לשפר את יכולות הקשב והריכוז בתקשורת ובחיים 	

איך לעמוד מול כל אדם וכל מצב בנוחות 	

לפתח חוסן נפשי מול כל מה שאחרים אומרים או עושים 	

כיצד לגרום לאנשים להבין אותך ולשתף איתך פעולה 	

איך להשיג את מה שאתה רוצה בחיים באמצעות תקשורת בלבד 	

איך תמיד לדעת מה להגיד ולהיות יותר מעניין 	

כיצד לשלוט בכל שיחה או מצב חברתי בהם תהיה 	

איך למכור את הרעיונות שלך ברמה גבוהה 	

בקורס מבצעים סבבים של תרגילים אינטנסיביים בדרגת קושי עולה, שיהפכו את  	
היכולות הללו לחלק בלתי נפרד ממך

משך הקורס: כ-10 פרקי לימוד.

אם הגיע הזמן שלך לבנות יכולות תקשורת גבוהות עד שזה הופך לחלק בלתי נפרד 
ממך, פנה ליועץ שלנו והירשם לקורס תקשורת יעילה.
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קורס תקשורת יעילה מבוסס על 'מדריך התקשורת 
כדי  הנדרש  הידע  כל  את  מרכז  זה  מדריך  המלא'. 
להיות אדם המסוגל לבנות הבנה עם כל אחד אחר 
ומסוגל לטפל בכל מצב בחיים באמצעות תקשורת.

הצלחות

יעילה  תקשורת  קורס  דרך  תקשורת.  היא  לי  שיש  חשובה  הכי  היכולת  זמר,  "בתור 
ועל הדרך שילשתי את כמות ההופעות  יכולות התקשורת שלי פלאים,  שיפרתי את 

וההכנסות שלי!" מ. ג.

בשינוי.  הבחנתי  בהתחלה  מייד  ומופנם.  סגור  אדם  הייתי  סנטר  לקלירינג  "כשהגעתי 
קורס תקשורת יעילה גרם לי לרצות לתקשר עם כל אחד! נעשיתי יותר תקשורתי עם 
לי את החיים."  המשפחה שלי, דבר שלא חשבתי שהוא אפשרי! הקורס הזה שינה 

ש. ק.

"בתור מטפלת, תמיד רציתי לדעת איך להיות בטוחה בעצמי מול קהל ולקוחות. בקורס 
מצב  כל  מול  לעמוד  יכולה  שאני  יודעת  אני  והיום  הזו  היכולת  על  בדיוק  התאמנתי 

חברתי בנוחות ובשלווה ולתקשר!" ל. ה.

איך  מבינים  שבאמת  ברגע  תקשורת.  זה  מה  הבנתי  הקורס,  את  שהתחלתי  "מאז 
לתקשר נכון - פורחים! עכשיו אני מרגישה שונה - עם אנרגיות מדהימות ועם חיוך ענק 
על הפנים. אני מבינה שאני יותר חזקה וחברותית ממה שחשבתי. אני יכולה להשיג 
כל דבר באמצעות התרגילים שלמדתי. אני מדברת עם אנשים בקלות, ויותר מזה, אני 

נהנית לתקשר עם אנשים! " ד. מ. 

http://clearingcenter.co.il/
https://lifepower.co.il/
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״בניתי את כל העסק שלי על יכולות שרכשתי בקורס תקשורת יעילה!״ א.ו.

בו- תאגידים  ארבעה  לנהל  לי  עוזרים  יעילה  תקשורת  בקורס  שלמדתי  ״העקרונות 
זמנית.״ ק.ס.

״בשנת 2020 הגעתי לרווחיות של 20 אחוז בעסק שלי בתחום ההיי-טק, הודות לקורס 
תקשורת יעילה״. ק. ס. 

כשאני  בעיניים  לאנשים  להסתכל  בנוח  מרגישה  אני  יעילה,  תקשורת  קורס  "בזכות 
בסמכות  שהם  ואנשים  שלי  הבוס  מול  להתבטא  לי  קל  יותר  הרבה  איתם.  מדברת 
בכירה ממני בעבודה. אני מביעה את עצמי ואת הרגשות שלי בקלות ובצורה ברורה, 

זה כיף גדול! תודה לכל הצוות של קלירינג סנטר." ד.ב.

מעשי  תרגול  עם  תיאורטי  ידע  של  מנצח  שילוב  יש  בקורס  חיים!  משנה  "קורס 
כאן  ליישם  מאפשרים  ובעיקר  התקשורת  חשיבות  את  לעומק  להבין  שמאפשרים 
ועכשיו את מיומנויות התקשורת שרכשתי. עכשיו אני מסוגל להתמודד עם כל אתגר 

וכל סיטואציה!" ע. ק. 

"אני מרגישה שאני יותר ערנית וקשובה לאנשים אחרים, מרגישה יותר בטוחה בשיח, 
פחות מופנמת. התקשורת שלי השתפרה בהרבה ואני מרגישה זאת מהתגובות של 
אנשים מולי. אני מרגישה שאני יכולה לשלוט בשיחה ולהוביל אותה, ובכך לקדם הרבה 

יותר דברים יותר בקלות ועם יותר אהדה." ג. ד.

הקורס  לפני  הסביבה.  עם  שלי  התקשורת  את  שינה  הזה  הקורס  כמה  עד  "מדהים 
לא הצלחתי להביט לאנשים בעיניים, עכשיו אני מסוגלת לכך והביטחון העצמי שלי 
עלה. היכולת שלי ליצור אינטראקציה עם אנשים גדלה ובזכות זה עכשיו אנחנו גדלים 
בעסק. כל כך הרבה דברים קטנים השתנו שגרמו לשינוי גדול ולאהבה שלי לשיטה 

הזאת. תודה." ג.ר.

"למדתי המון על עצמי וכיצד לשפר ולתקן מערכות יחסים בחיי. בנוסף, הצלחתי לרדת 
מכדור הציפרלקס. השגתי מודעות רבה לעצמי ולתקשורת שלי עם אחרים. בעזרת 
היכולת לחוות בנוחות התחלתי להניע כל מיני דברים שלא הרגשתי איתם בנוח בעבר 

והתחלתי לפעול להגשמת המטרות שלי." ב. ס.
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קורס שליטה והתכוונות
ביטחון  לקרות,  שלך  להתכוונויות  לגרום  יכולת  עוצמתית,  נוכחות  לבניית  המלא  הקורס 

ושלווה בהחלטות שלך, לגרום לאחרים לשתף איתך פעולה ולהיות בשליטה על החיים.

הכרת פעם מישהו שכאשר הוא רוצה משהו, הוא גורם לכך לקרות ויהי מה? אלו בדיוק 
היכולות אותן משפרים בקורס שליטה והתכוונות.

בקורס רוכשים את היכולת לשים יותר שליטה על החיים שלך ועל הסביבה שלך. לשליטה 
יש שם רע כאשר היא נכפית, אבל מה אם היה אפשר לכוון את החיים למקום שאנו רוצים 

באופן חיובי והחלטי? זוהי שליטה נכונה.

יותר,  רבה  החלטיות  החיים,  על  שליטה  מתקדמות,  תקשורת  יכולות  רצית  אי-פעם  אם 
יכולת להשרות על עצמך ועל אחרים ביטחון ושלווה, ויכולת לגרום לאחרים לשתף איתך 

פעולה, הקורס הזה הוא בדיוק בשבילך.

על ידי תרגול אינטנסיבי של מרכיבי השליטה, תשיג יכולת מוגברת להוביל את עצמך, את 
חייך ואת מערכות היחסים שלך. בנוסף, תוכל ביתר קלות לדחוף לעבר הגשמת מטרותיך 

ומימוש הפוטנציאל שלך כך שיכולות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממך.

מה לומדים בקורס?
איך לגרום לאנשים לשתף איתך פעולה בקלות 	

כיצד לקחת שליטה על החיים שלך ושל הסובבים אותך דרך הכוונה חיובית ונכונה 	

איך להיות יותר החלטי יחד עם שלווה וביטחון אמיתיים 	

כיצד לגרום להתכוונויות שלך בחיים להתממש בקלות 	

איך להשיג עוצמה בכל תחום בחייך 	

משך הקורס: כ-10 פרקי לימוד. 

דרישה מוקדמת: קורס תקשורת יעילה.

מנהיגות  יכולות  גבוהות,  והתכוונות  שליטה  יכולות  לבנות  שלך  הזמן  הגיע  אם 
שליטה  לקורס  והירשם  שלנו  ליועץ  פנה  הסביבה,  על  וחיובית  חזקה  והשפעה 

והתכוונות.

http://clearingcenter.co.il/
https://lifepower.co.il/
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קורס שליטה והתכוונות מבוסס על הספר 'הסיפור של ש' ו-ה''. 
ספר זה מרכז את כל הידע הנדרש כדי להיות אדם המסוגל 

להשיג את מטרותיו באמצעות שליטה מיומנת בסביבה.

הצלחות
קורה.  פשוט  זה  משהו,  מחליט  שכשאני  יודע  אני  הזה  בקורס  שרכשתי  הכלים  "עם 

למה? כי עכשיו אני יכול לגרום לדברים לקרות. מעולם לא הייתי כל כך החלטי!" ג.ב.

"כמאמנת כושר שצריכה להוביל אחרים, תמיד הייתי מרימה את הקול. לא עוד! היום אני 
יודעת לרתום אחרי קהל בשלווה, נחת וביטחון. תודה לצוות שלא ויתר לי עד שהגעתי 

ליכולת הזאת." ד.ו.

"קורס שליטה והתכוונות לקח את מיומנויות התקשורת שלי והעיף אותן לרמה שלא 
חשבתי שאפשרית. היחסים שלי עם כל אדם סביבי חלקים, אני יכול לדבר מול קהל 

בקלות, אנשים כל הזמן מנסים להתחבר אלי." מ.ל.

"למדתי איך ליישם יותר שליטה בחיי. הרגשתי איך משולש העוצמה עולה כשמיישמים 
מבצע  אני  נפלאה.  וההרגשה  בעבודה  שליטה  יותר  לי  יש  שלו.  מהצלעות  אחת  כל 

עכשיו דברים שבעבר היססתי לגביהם." א. ס.

"קורס מצוין שמלמד איך להשיג עוצמה בכל תחום בחיים בדרך מאוד פשוטה ליישום. 
וביעילות  בקלות  עוברים  הם  היום  אותי,  היו מתסכלים  דברים שפעם  איך  רואה  אני 

אחרי שיישמתי ותרגלתי את החומרים." י. מ. 

מדוע  והבנתי  המושג,  את  שהבהרתי  לאחר  רק  מלאה  לשליטה  היכולת  את  "השגתי 
שליטה היא דבר חיובי! לפני זה ניסיתי להשיג שליטה בלי להבין בדיוק מה זה והיה 
לי מאוד קשה. בקורס קיבלתי את היכולת לשלוט לא רק באנשים אחרים, אלא גם 

בעצמי ובחשבון הבנק שלי." ס. ק.

"קורס שליטה והתכוונות הוא המשך לקורס תקשורת יעילה. השילוב של שני הקורסים 
מקנה יכולת לחוות בנוחות ולשלוט. לעמוד על דעתך ורצונך, לתקשר ולהפעיל אנשים 
יכול עוד להיות ביישן  על מנת להשיג את מטרותיך. לאחר שני הקורסים הללו אינך 
או כזה שעומד "מן הצד", להיפך – אתה נכנס למרכז הבמה והופך לגורם, יוזם ופועל 

להשגת המטרות שלך בחיים." צ.ש.

"קורס שליטה והתכוונות הוא קורס חזק שנותן כלים וכוח לשלוט באופן חיובי על אנשים 
הרגשות  בסולם  אותי  מעלה  זה  המודעות.  רמת  את  מעלה  הקורס  סביבך.  וחפצים 
ונותן תחושה של כוח, שליטה ורוגע. תודה לצוות קלירינג סנטר על התמיכה במשך 

כל הדרך! אני כבר מיישם את הכלים שלמדתי בקורס ורואה תוצאות מדהימות." נ.ז.
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קורס יסודות הלמידה
הקורס המלא לבניית יכולות למידה גבוהות. 

האם אי פעם היה לך קושי להתרכז בלימודים? האם קרה לך שלמדת משהו ולא הצלחת 
בקורס  אותו?  ליישם  הצלחת  ולא  משהו  למדת  אי-פעם  האם  מכן?  לאחר  זאת  לזכור 
יסודות הלמידה תלמד את הכלים שאף אחד לא לימד אותך בבית הספר – כיצד ללמוד. 
בנוסף, הקורס הזה ייתן לך את היכולות הבאות: ריכוז משופר, שיפור מיומנויות הלמידה 

ואת היכולת ליישם את מה שלמדת.

בקורס תלמד כיצד להתגבר על בעיות קשב וריכוז וקשיים בלמידה. כך תהפוך את הלמידה 
להנאה ותוכל להשתמש בכל מה שאתה לומד כדי להצליח בעבודה, בעסקים ובכל תחומי 
החיים. כל יום בחיים אנחנו לומדים משהו חדש. לכן, "ללמוד איך ללמוד" יכול לשנות את 
חיינו לתמיד. למידה זה כיף, למרות מה שחווינו בבית הספר, אם עושים את זה נכון. בעזרת 

קורס יסודות הלמידה תוכל ללמוד כל נושא שתרצה במהירות, ביעילות ובהנאה!

מה לומדים בקורס?
מה ההבדל בין למידה אמיתית לבין למידה במערכת החינוך וכיצד מגשרים על הפער 	

כיצד להתגבר על המכשולים והמחסומים ללמידה, עם כלים יישומיים באופן מיידי 	

איך להתגבר על בעיות "קשב וריכוז" בלמידה 	

איך להיות מסוגל ללמוד וליישם מיד לאחר מכן 	

כיצד להתגבר על הרצון לנטוש את הלימודים 	

איך להגביר את קצב הלמידה ויחד עם זאת להבין יותר לעומק 	

איך לא "ללמוד כמו תוכי" ולזכור את מה שלמדת לאורך זמן 	

כיצד לעזור לאדם אחר ללמוד בצורה נכונה 	

משך הקורס: כ-10 פרקי לימוד.

וליישם בחיים, פנה  אם הגיע הזמן שלך לדעת איך ללמוד באמת, להנות מהדרך 
ליועץ שלנו והירשם לקורס יסודות הלמידה.

http://clearingcenter.co.il/
https://lifepower.co.il/
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השם.   באותו  הספר  על  מבוסס  הלמידה  יסודות  קורס 
ספר זה מכיל את כל המידע על מחסומי הלמידה השונים 
ללמוד  מסוגל  ולהיות  עליהם  להתגבר  איך  הכלים  ואת 

וליישם כל נושא נלמד.

הצלחות
"כשהייתי ילד, לקחתי ריטלין במשך 10 שנים ותמיד אמרו שיש לי בעיית קשב וריכוז. 

בעזרת הקורס פיתחתי יכולות קשב וריכוז מטורפות! קשיי הלמידה נעלמו!" פ.ג.

"עד הקורס, למידה היתה עבורי 'לנסות לעבור מבחן' ואז הייתי שוכחת הכל. לא אהבתי 
ללמוד. היום, באמצעות הכלים שרכשתי בקורס, לראשונה בחיי, אני אוהבת ללמוד.היום 

אני יכולה להבין בצורה מדוייקת מה שאני לומדת ולא מפחדת מחומרים קשים." י.ט.

יותר מתעניינת בתחומים  "היום אני אוהבת ללמוד! ההבנה שלי מהירה פי כמה, אני 
'מסובכים' שפעם חשבתי שלעולם לא אתקרב אליהם. זה פשוט המפתח לחיים!" ד.ו.

את  ולמדתי  גיליתי  הלמידה,  יסודות  קורס  בעקבות  עכשיו  ורק  שנים,   25 מורה  "אני 
יודעת שיטות איך להבהיר מילה לא מובנת. אני  מחסומי הלמידה. אחרי הקורס אני 
מאוד גאה בזה שלמדתי את זה עכשיו, אף פעם לא מאוחר. אני לוקחת את זה לעבודה 
בתור מורה לתלמידים שלי. אני מרגישה שאני יכולה יותר לעזור לתלמידים שלי וגם 
לבן שלי ולעצמי. אני מיישמת את הכלים שקיבלתי, וכבר רואים עלי את השינוי." ר.ס.

"קורס מרתק. הידע בקורס יסודות הלמידה נותן לי ביטחון שאני יכול ללמוד כל דבר 
הקשיים  נובעים  מאיפה  ולהבין  אחרים  ללמד  לי  עוזר  גם  הוא  אותו.  וליישם  בעולם 

שלהם ואיך לעזור בתחום ההוראה שלי כמרצה." י. מ.

" כמנהל אני יודע היום לבדוק ולוודא הבנה ויישום מלאים של המסרים שעוברים בעבודה 
ובאמצעות  בעבודה  טובים  פחות  נציגים   5 לקחת  שלם  חודש  במשך  הצלחתי  שלי. 
הבהרת מילים לא מובנות של נהלים ותהליכים בעבודה, הם הצליחו לטפס לעשירון 
העליון במחלקה. בזכות הקורס הצלחתי להביא אותם לתוצאות והישגים מעולים." כ. ו.

"זה קורס מקיף ומאוד מעניין, ונתן לי יכולת לימוד עילאית. אם היו לי את הנתונים האלה 
נראים אחרת לגמרי. אבל עכשיו אני  בזמן שהייתי בבית ספר, החיים שלי היו בטוח 
יכולה לעזור לבנות שלי בלימודים. תודה לצוות קלירינג סנטר! קורס חובה לכל אדם 

שרוצה להצליח בלימודים ובחיים." נ.מ.
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קורס השגת יציבות בחיים
הדרך להתגבר על עליות וירידות בחיים ולבנות ביטחון וחוסן מול כל מצב שתעמוד מולו.

האם אי-פעם תהית מדוע יש לך עליות וירידות בלתי פוסקות במצבי הרוח, בביטחון וברמת 
האנרגיה? בכל פעם שאתה משתפר אתה מרגיש שתיפול שוב? 

זה נכון שהחיים מאתגרים ומשתנים... אבל למה אתה צריך להיות בעליות וירידות בגללם? 
זה לא חייב להימשך ככה.

חיצוניות  בהשפעות  קשור  והוא   – בחייך  ספציפי  אחד  ממקור  נובע  הזה  היציבות  חוסר 
שמורידות אותך למטה. בקורס הזה, תגלה מה המקור המדויק למצב הזה בחייך, ותלמד 
איך לטפל בו כדי שתוכל לשמור על ההישגים שלך לאורך זמן בכל מקום בחיים, ולהיות 

יציב יותר ברגשות, בביטחון וברמת האנרגיה שלך.

מה לומדים בקורס?
מהם הסוגים השונים של אנשים 	

איך לדעת על מי לסמוך 	

הסיבה היחידה לעליות וירידות ברגשות, בביטחון ובאנרגיה 	

מהי הסיבה לבעיות בחיים ואיך פותרים אותן 	

כיצד למצוא את המקור לחוסר יציבות בחיים  	

אסטרטגיות ליישום ולטיפול במצבים של עליות וירידות בחיים 	

שני כללי הברזל לחיים מאושרים 	

איך להמשיך לפרוח ולשגשג באופן מתמיד בחייך 	

משך הקורס: כ-8 פרקי לימוד.

 אם הגיע הזמן שלך להשיג יציבות בחיים, בביטחון, ברגשות ובאנרגיה שלך,
פנה ליועץ שלנו והירשם לקורס השגת יציבות בחיים.

http://clearingcenter.co.il/
https://lifepower.co.il/
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הצלחות
"עכשיו אני יודע איך לצאת מהמלכודת הכי גרועה שיש – עליות וירידות בחיים! השליטה 
יותר מאנשים שמנסים להוריד  שלי על הרגשות שלי עלתה פלאים, אני לא מושפע 

אותי ואני יותר בטוח בעצמי!" א.נ.

הבנתי  מספק.  שהוא  מה  בדיוק  הוא  הקורס  של  שמו  שלי!  בחיים  יציבות  "סופסוף 
שהביטחון שלי עלה וירד בגלל גורמים שהורידו אותי למטה, והיום אני יודע איך לשלוט 

בחיי ולא שהם ישלטו עליי." מ.כ.

נותן לסביבה להשפיע עלי כבעבר! התרחקתי  לא  זה ששולט בחיים שלי!  אני  "היום 
לא,  ואיזו  איזו תקשורת לקבל  זה שבוחר  אני  מאנשים עם אנרגיות שליליות. עכשיו 
והסביבה שלי לא משפיעה עליי כבעבר! כיום אני מנהל את העסק שלי בצורה הרבה 

יותר מוצלחת ושלווה!" א.ל.

״היום אני מרגיש יותר עניין בחיים ויותר שליטה ושמחה. הקורס חידש לי את המושג 
'רכבת הרים' שממנו סבלתי. לא ידעתי שיש מושג ושם לתופעה הזו של עליות וירידות 
במצבי רוח ובכלל ממה זה נובע. כל זה מאוד שיפר לי את הגישה לחיים ואפשר לי 
למדוד את 'הלא מדיד', כלומר את הרגשות והתחושות שלי, ואני אפילו נמצא במצב 

שאני מנהל אותם ולא הם אותי." ר. פ.

לתוצאות  ולהגיע  גבוהה מהקורס  להיות מרוצה ברמה  לי שאפשר  היו מספרים  "אם 
תוך זמן קצר, לא נראה לי שהייתי מאמין. עכשיו אני לא רק מאמין, אני גם חווה את 
בחיים,  יציבות  השגת  בקורס  שקיבלתי  בכלים  להשתמש  התחלתי  כאשר  בחיי.  זה 
מייד ראיתי שיפור בחיי. בעזרת הכלים קיבלתי החלטות חד-משמעיות ששיפרו לי את 

איכות החיים. אין ספק שזה ילך איתי להמשך כל הדרך." נ.ק.

"קורס מדהים! שיפר משמעותית את היכולת שלי לנהל ולהתנהל עם אנשים ועובדים. 
ולהימנע  חיים טובים  לי לסייע לאנשים לנהל  ובעיקר אפשר  שיפר את הזוגיות שלי 
ממצבים שמביאים אותם לירידה בסולם הרגשות. זה קורס חובה לכולם. תודה ענקית." 

כ.ו.

"הקורס היה יעיל ובסיסי, מצליח להעביר בפשטות הבנה חשובה על איך לפתור בעיה 
ליישם  לי  שקל  מושגים  עולם  קיבלתי  בה.  להיתקל  יכול  אחד  שכל  בחיים  מסויימת 
הבעיות  את  פתרתי  הקורס  של  הקצר  הזמן  במהלך  בחיי.  בהם  ולהבחין  במציאות 

הספציפיות שהיו לי מול אנשים סביבי." י.ש.

"קורס השגת יציבות בחיים נתן לי כלים וידע שעוזרים לי בתור עצמאי להתקדם בחיים 
וגם בתור בן אדם." נ.ז.

"
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קורס ערכים ושלמות אישית
הדרך לקבלת החלטות נכונות, לבניית משמעת עצמית, ערך עצמי גבוה, וודאות בעצמך 
ובמטרות שלך. אתה, המטרות, השאיפות וההחלטות שבדרכך הן הנושא של הקורס הזה!

האם יש אזורים בחיים שאתה לא מצליח לפעול בהם במלוא העוצמה שלך? תחומים בהם 
יודע איך לקחת את ההחלטות  אין לך משמעת עצמית גבוהה? האם לפעמים אתה לא 

הנכונות ביותר עבורך?

מי הורס לנו הכי הרבה בחיים? אנחנו. ההצלחה שלנו בחיים תלויה בכמה החלטות טובות 
נעשה שיקדמו אותנו אל עבר השאיפות שלנו. לפעמים אנחנו טועים ומתדרדרים.

בקורס ערכים ושלמות אישית תרכוש את הכלי העוצמתי שיעזור לך לקבל את ההחלטות 
החיים  על  ואחריות  יותר שליטה  לקחת  לעצמך,  להרוס  להפסיק  עבורך,  ביותר  הנכונות 
שלך, להשיב אליך וודאות, משמעת עצמית, אהבה וערך עצמי. בסיום הקורס תחווה הקלה 

ממשקעי העבר אשר מנעו ממך לממש את המטרות והשאיפות שלך.

מה לומדים בקורס?
נקודת מבט חדשה על החיים לקבלת החלטות 	

כיצד לעשות את ההחלטה הנכונה ביותר בכל תחום בחייך 	

איך לקחת יותר אחריות על החיים 	

מהי הסיבה להתדרדרות בכל תחום בחיים 	

איך ניתן להתגבר על חוסר יושרה עצמית 	

מה הדרך להעלות את ההערכה והמשמעת העצמית 	

איך תוכל להשתקם בקלות מכל החלטה גרועה שלקחת 	

איך להיות נאמן למטרות ולשאיפות שלך למרות הפיתויים לפעול אחרת 	

משך הקורס: כ-8 פרקי לימוד.

אם הגיע הזמן שלך לדעת לקחת החלטות טובות יותר, לחיות עם משמעת עצמית, 
ערכים  לקורס  והירשם  שלנו  ליועץ  פנה  בעצמך,  יותר  גבוהה  וודאות  עצמי  ערך 

ושלמות אישית.

http://clearingcenter.co.il/
https://lifepower.co.il/
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הצלחות
ולהיות  לעצמי  להרוס  להפסיק  איך  למדתי  באמת.  עצמי  את  מעריכה  אני  "עכשיו 
החיים  איכות  את  לשפר  בשביל  לקחת  אחד  לכל  ממליצה  שאני  קורס  זה  חופשיה. 

שלו, ולהרגיש באמת שלם בכל החלטה ומעשה." א. א.

"הקורס ששינה אותי הכי הרבה – דרכו התחדדו לי הערכים האמיתיים שלי, אני סופסוף 
מבינה מי אני באמת. אנשים מכבדים אותי יותר. קל לי יותר לעמוד על שלי. התהליך 
שעברתי בקורס הזה הביא אותי להיות שלווה ורגועה בדרך למטרות שלי. יש לי ביטחון 

עצמי אמיתי!" ד. ו.

"הקורס הזה נתן לי את הדבר הכי חשוב, שזה אני! גיליתי את האני הפנימי שלי מחדש, 
והפעם עם שלמות אישית וידיעה מה אני באמת שווה. השלתי מעליי את עול המעשים 
שאני לא גאה בהם מהעבר, בייחוד כלפי עצמי, התנקיתי ואני פשוט חופשיה יותר!" 

ז. ה.

ולא  מעשיו  על  אחריות  שייקח  לאדם  ועוצמה  כוח  שנותן  מאוד  חזק  קורס  "בהחלט 
יחפש אשמים או מניעים, אלא יהיה ישר ואמיתי. הגדולה היא להיות בעל אהדה לכולם 
ולא משנה מה ואיך התייחסו אלי, אני אמשיך לתת חיבה ואהדה לכולם ולהיות ישר 

ובעל אחריות." ז.נ.

"קורס מרתק העוסק בצדק, אתיקה ומוסר. מלמד כיצד לפעול על מנת להגדיל את 
הטוב בעולם בעזרת כללי האתיקה. מלמד על יושרה והכרה בחשיבות הדברים שאתה 

רואה וחושב תוך עמידה על דעתך. קורס חובה לחיים!" צ.ש.

"עיקר העניין הוא לדעת לעשות טוב בכל תחומי החיים בלי לחפש תירוצים או צידוקים 
ולא לחפש מי אשם אלא לדעת לשקם את האחריות שלי בכל תחום בחיי ולהיות גורם 

על הסביבה. בעיני זה קורס חובה. נהניתי מאוד." כ.ו.

"קורס מצוין שמלמד איך אנחנו יכולים לפעול בצורה מיטבית בעולם וליהנות מהישגים 
במקום להיות בחוסר וודאות ובלבול ולחוות מפחי נפש. נהניתי מאוד מהקורס וממליץ 

לכולם." י.מ.

'נכון' ו'לא נכון' מבחינה אישית.  "קורס ערכים ושלמות אישית הקנה לי הבנה על מה 
הקורס נתן לי כלים לנתח סיטואציות ולדעת איך להתנהל. בסופו של יום, הקורס עוזר 
מאוד להגביר את איכות החיים ומביא אותי למקומות חדשים וגבוהים בכל התחומים." 

י.ב.

"
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LifePower קורס מאמן
Life ועזור לאחרים להגשים את החיים  Power הפוך למאמן בשיטת
שתמיד רצו. אם החלום שלך הוא לעזור לאנשים להשתפר, הקורס 

הזה הוא בשבילך.
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19 Life Power מאמן

: להגשים עוצמה  Life, תלמד באופן מלא ויסודי את הספר עוצמת Power בקורס מאמן
יכולותיו, לסדר את  חייך. בקורס תרכוש את הכלים לעזור לכל אדם לשפר את  תחומי  בכל 

תחומי חייו השונים ולסייע לו להשתחרר ממועקות, טראומות וממחסומים פנימיים.

בקורס תלמד להעביר לאחרים מגוון רב של תהליכים של קלירינג )שחרור חסמים מהתת-
 .Life Power מודע( וגם לכוון אנשים אחרים לעבר הצלחה באמצעות הכלים המרובים של

במסגרת הקורס תעביר תהליכי קלירינג אישיים לאחרים תחת פיקוח צמוד והדרכה מלאה, 
כאשר לפני כל מפגש קלירינג תקבל תרגול והכוונה.

מקורס זה תפיק תועלת בשלושה מישורים:

תרכוש כלים עוצמתיים לשדרוג חייך 	

תיהפך למאמן מוסמך של השיטה 	

תוכל לעבוד עם שותף לדרך כדי להעביר אחד לשני תהליכים אישיים של קלירינג! 	

Life ותוכל לפתוח בקריירה  Power בסיום הקורס, תקבל תעודה של מאמן מוסמך בשיטת
ולכל  עצמאית ומלאת סיפוק של עזרה לחברים, לבני משפחה, לילדים, לאנשי עסקים, 

אדם שיפנה אליך.

Life העולמית ולקבל את החומרים  Power אנו מזמינים כל מאמן מוסמך לחבור לרשת
והתמיכה הדרושים כדי להקים פעילות משגשגת ועצמאית שלה או שלו.
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20Life Power מאמן

מה לומדים בקורס?
Life, הפילוסופיה, הערכים והכלים הישומיים לחיים:  Power יסודות השיטה של

כיצד לקחת החלטות נכונות 	

כיצד לקרוא אנשים ואיך לבחור את חבריך 	

תקשורת יעילה ונכונה 	

שיקום יכולות אישיות 	

כיצד להגשים מטרות ולבנות תכנית להשגתן 	

כיצד ליצור הבנה ועוצמה בחייך 	

שיקום הרוח האנושית 	

המיינד והתת-מודע 	

מנגנוני הפעולה המלאים של התת-מודע 	

העברת תהליכים של קלירינג: 

	 Life Power יסודות ההדרכה האישית והקלירינג בשיטת

התהליכים עצמם, עם תרגול מלא של העברת כל אחד ואחד מהם עד לוודאות  	
מלאה של המאמן

העברה וקבלת תהליכים של קלירינג תחת פיקוח מקצועי של מפקח בכיר, תיקון  	
Life Power ותרגול עד להשגת מיומנות גבוהה כמאמן בשיטת

משך הקורס: כ-20 פרקי לימוד.

דרישות מוקדמות: קורס יסודות הלמידה, קורס תקשורת יעילה, קורס שליטה והתכוונות. 
)מומלץ גם: קורס השגת יציבות בחיים, קורס ערכים ושלמות אישית(

אם בוער בך לעזור לאנשים ולהפוך זאת לקריירה שלך או פשוט היית רוצה לעזור 
.Life Power לעצמך ולאחרים, פנה ליועץ שלנו והירשם לקורס מאמן

http://clearingcenter.co.il/
https://lifepower.co.il/
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הצלחות

"בקלירינג סנטר גיליתי שהייעוד שלי הוא לעזור לעשות עולם טוב יותר. החלטתי ללמוד 
איך לעשות את זה באופן מקצועי. לא חשבתי לעצמי שדרך ההכשרה אגיע לרמה כזאת 
של מקצוענות, ידיעה איך לעזור לכל אחד ותוצאות אמיתיות בשטח. אני מרגישה שאני 

מבינה טוב יותר את החיים ויכולה לעזור לכל אחד שרוצה להגיע לשם גם!" ט.ל.ק.

"קיבלתי כלים לחיים שיישארו איתי לתמיד. עברתי תוך כדי הקורס תהליכים ששינו את 
הדרך בה אני חושבת, מתנהגת ומרגישה. אני היום אדם הרבה יותר חי, אנרגטי, שמח 
ומאושר. יש בי רצון עז לעזור לאחרים ועכשיו אני באמת בטוחה ביכולת שלי לעשות 

זאת!" א.י.

"למדתי טיפול ואימון בהמון שיטות שונות. שום דבר לא השתווה לכלים שלמדתי בתור 
Life. הדיוק, התוצאות המהירות וההצלחות שמדברות בעד  Power מאמנת בשיטת 
עצמן. כיום, אימנתי כבר באמצעות השיטה מאות אנשים במשך מספר שנים והפכתי 

את התשוקה שלי לקריירה לחיים." ע.נ.

"הקורס מורכב משני חלקים: חלק תיאורטי וחלק מעשי, הכול מסודר בצורה מאורגנת 
וישימה. היה מאוד מהנה להעביר תהליכים לאדם אחר ולראות כיצד אני יכולה לעזור, 
לשפר ולגרום לאדם אחר לעלות בסולם הרגשות. הפיקוח מצוין ומאוד מדויק. היו לי 
הישגים אישיים בעקבות מתן התהליכים ותיקנתי גם דברים בחיים האישיים שלי. אני 

מתכננת להמשיך לתת תהליכים לאנשים בסביבתי." י. מ.

"זה היה אחד מהקורסים הטובים שעשיתי. למדתי בקורס מה זה התת-מודע ולאיזה 
שלי  למאומנת  תהליכים  לתת  כשהתחלתי  לפעולה.  נכנס  כשהוא  גורם  הוא  מצבים 
שמתי לב לרמת ההתקדמות שלה, ראיתי איך מפעם לפעם היא מרגישה יותר ויותר 
לי סיפוק אדיר. חוץ מזה אני שמח שהצלחתי לעמוד ביעד האישי שלי  נתן  וזה  טוב 

ולסיים את הקורס בהצלחה רבה!" ע. א.

"הקורס מלא בידע וכלים להתמודדות עם החיים. בכל נושא ראיתי איך אפשר להשתמש 
בו גם לשיפור המצב שלי וגם של אחרים. היה נפלא לתת תהליכים לאחרים. תודה לכל 

מי שעזר, תמך והנגיש את כל החומרים כך שאפשר ליישם אותם." י. מ.

"
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 נתיב שחרור:
תהליכים של קלירינג

לממש את הפוטנציאל המלא שלך

Life, מכירים בהיותו של כל אדם ישות רוחנית. הרוח היא  Power -אנו, ב
מימוש.  לידי  בא  אינו  זה  אדיר  פוטנציאל  אך  אינסופיות,  יכולות  בעלת 

מדוע?
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23 קלירינג אישי

קלירינג אישי
משהו מונע מהפוטנציאל העצום שלנו לפרוץ החוצה! הפחדים, המחשבות והרגשות הלא 
רצויים, הספקות העצמיים, חוסר הביטחון, לחצים ועוד. זהו 'האויב הפנימי' של כל אחד 

ואחת מאיתנו. 

האויב הפנימי שלנו הוא התת-מודע. התת-מודע הוא אוסף כל החוויות הכואבות שצברנו 
המודעות,  לסף  מתחת  אותנו  ללוות  ממשיכות  אשר  האלה,  הטראומות  חיינו.  במהלך 

גורמות למחסומים הפנימיים שלנו.

ברור שמה שעברנו בעבר משפיע עלינו בהווה. הידע שרכשנו במהלך החיים משמש אותנו 
לקבלת החלטות ולפתרון של בעיות. אבל, הטראומות של העבר נהפכות ל-'אויב פנימי' 
מההשפעות  להשתחרר  יכולים  היינו  אם  נפלאים  היו  חיינו  ספק,  ללא  אותנו.  שמכשיל 

המזיקות של טראומות העבר!

תהליכים אישיים של קלירינג, אשר מתבצעים במפגש אישי עם מאמן מומחה בתהליכים של 
קלירינג, עוזרים לך להשתחרר, אחת ולתמיד, מההשפעות המזיקות של התת-מודע שלך.

עם תהליכי קלירינג, אתה מחזיר לעצמך את העוצמות שלך, את האנרגיות, את השמחה 
וההתלהבות הבלתי פוסקת לחיים שטמונה בך. 

כיצד זה עובד?
כל אחד הוא מיוחד. לכל אדם נבנית תוכנית קלירינג אישית ש"נתפרת" במיוחד עבורו.

בתחילת התוכנית, תעבור ראיון מקיף על החיים שלך עם אחד המאמנים המיומנים שלנו. 
בראיון תשתף אותנו לפי רצונך בהיסטוריה האישית שלך, ותשתף את המאמן שלך בכל 
הנתונים בנוגע לתחומים של חייך בהם אתה רוצה שינוי. הקלירינג נעשה למענך וכל מידע 

שתמסור יישמר בסודיות מוחלטת.

בהתאם למידע שתשתף בראיון, המאמן שלך יבנה עבורך תוכנית מותאמת אישית, כדי 
לטפל בכל הגורמים שמעכבים אותך כיום ומונעים ממך להיות הגרסה הכי טובה של עצמך.

לאחר מכן, תקיים מפגשים של קלירינג אישי עם המאמן שלך. לכל מפגש יש משך זמן 
שונה, מאחר ולכל מפגש יש תוצאה אליה צריך להגיע. 
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בשיטת LifePower ישנם מאות תהליכים אשר מיועדים לשחרר את האדם מההשפעות 
המזיקות של התת-מודע. המאמן שלך, בעזרת מומחה שמלווה אותו, בוחרים בקפידה את 

התהליך המתאים ביותר עבורך כדי שתשיג את מירב ההישגים.

בכל מפגש תתבונן על מקרים שהתרחשו בחייך, ובעזרת תהליכים מיוחדים תגיע לתובנות 
ותשחרר משקעים מהעבר.

לא מדובר בטיפול של פסיכולוג, מנטור או גורו. אלא בטכניקות מיוחדות שעוזרת לך להגיע 
לתובנות שלך בעצמך ולהשתחרר מהכבלים שכבלו את הפוטנציאל שלך.

קלירינג אישי הוא מהיר, והתוצאות נשארות לתמיד.

בכל מפגש תתקדם על התוכנית שלך, ותשתחרר מעוד ועוד מטענים ומשקעים.

ההישגים שאנשים חווים עם קלירינג אישי:
אושר ואופטימיות 	

אנרגיות מוגברות וכוח מחודש לחיים 	

מחשבה צלולה יותר 	

ביטחון והערכה עצמית מוגברים 	

תקשורת ומערכות יחסים משופרות 	

פוקוס, שקט וריכוז יוצאי דופן 	

יותר נוכחות ב-'כאן ועכשיו' ולא בתוך מחשבות ודאגות 	

חוסן נפשי מול מצבים בחיים 	

"דברים שהשפיעו עליי לרעה בקלות לא משפיעים עליי יותר" 	

יציבות רגשית ונפשית 	

זיכרון משופר משמעותית 	

"קל לי לגרום לעצמי לעשות דברים" 	

"החלטות יוצאות לפועל עוד לפני שהתחלתי לבצע" 	

הקלה מכאבים וממחלות פסיכוסומאטיות  	

ועוד... 	

 אם הגיע הזמן שלך לעשות שינוי מהשורש בחיים,
פנה ליועץ שלנו לפרטים על קלירינג אישי.
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הצלחות
שאני  מה  את  עושה  אני  היום  שחקים,  הרקיע  שלי  העצמי  שהביטחון  מרגישה  "אני 

אוהבת ויוצרת את החיים שלי. תודה על התהליכים והקורסים בקלירינג סנטר!" א.א.

היום  היו.  כלא  בוטלו  אותי, התפוגגו! הספקות העצמיים שלי  "זכרונות העבר שרדפו 
בגיל +70 אני חיה וחיונית יותר מכאשר הייתי צעירה! תודה ענקית לכל הצוות!" ח.ק.

פשוט  אני  בחיים,  הלאה  להתקדם  לי  שהפריעו  מטענים  ממני  שהוסרו  מרגיש  "אני 
מרגיש מאוד טוב ואני מתקדם אל עבר המטרות שלי! בתור מאמן כושר אני משפיע 

על המון אנשים וההשפעה הזאת עוברת הלאה בכל מקום בו אני נמצא!" ג.ח.

"לפני הקלירינג סנטר לא הייתי מי שאני. היום, אחרי תהליך מדהים, אני מרגיש אדם 
בוגר יותר, אינטיליגנט יותר ובעל ביטחון עצמי גבוה. הערך העצמי שלי עלה והרגשות 
לאחרים,  לעזור  עז  רצון  ועם  בחיים  משמעות  יותר  הרבה  מרגיש  אני  התחזקו.  שלי 
להתפתח בעסק שלי, מרגיש אהבה רבה מהסובבים אותי, ויודע בוודאות שאני הולך 
לפרוץ גבולות השנה. תודה לכל צוות קלירינג סנטר על המקום הנפלא הזה שמטיס 

אותך לשמיים ביכולות גבוהות ואמונה עצמית. שמח להיות חלק מזה!״ -ל.ב.

ואז, הגעתי לכאן. החיים שלי השתנו.  לי.  ביישנית, בדיכאון, שום דבר לא הלך  "הייתי 
עברתי תהליכי קלירינג והצלחתי לנקות את הבלאגן מהשורש. היום אני אוהבת לדבר 

עם אנשים ואני נהנית מהחיים!" י.ט.

בעצמי  שלי  והשליטה  מצליח  יותר  שאני  להבין  התחלתי  קלירינג,  תהליכי  "בזכות 
ובסביבה משתפרת. אני גבוה יותר בסולם הרגשות והתקשורת שלי עם הסובבים אותי 

טובה. אני מאוד שמח על כך. תודה!" ג.פ.

"מאוד מעניין לגלות על עצמך דברים, לראות מאיפה זה מגיע, כל מיני דחפים והתנהגויות 
זה כיף  ואיך שזה עובד.  ולחוות עוד תהליכי קלירינג  שיש לך. מאוד מעניין להיחשף 
ליהנות מזה, להיות יותר רגוע ויציב. מרגישה ממש טוב לגבי הנושא שטיפלנו בו. יותר 

גורם ויותר במודעות ועם החלטיות עצמית. תודה לכל צוות הקלירינג סנטר." א.ב. 

אני  לחיים,  מקפצה  עברתי  כאילו  מרגישה  ענק!  כיף  קלירינג,  תהליך  סיימתי  "היום 
תודה  לפני.  נפתחה  חדשה  ודרך  מאחור  מהעבר  רבים  דברים  שהשארתי  מרגישה 

למאמנת שלי." א.מ.

"
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להגיע למצב של בהיר
מהו אדם בהיר?

מתהליכי  כתוצאה  נצחית.  רוחנית  ישות  שהוא  יודע  אשר  אדם  הוא  )'קליר'(  בהיר  אדם 
קלירינג אישי, אין לו מטענים של טראומות מהעבר שמשפיעים עליו לרעה. לאדם הבהיר 
אין תת-מודע שמונע את מימוש הפוטנציאל המלא שלו. זהו מצב מיוחד וקבוע שנשאר 

איתך לתמיד. זה להיות אתה באמת. 

הבהיר נהנה מצלילות מחשבתית, הוא בעל זיכרון משופר ויכולת לשלוף זיכרונות מהעבר 
גבוהה  יכולת  לו תגובות לא הגיוניות. לבהיר  אין  ישפיעו עליו לרעה,  ומבלי שהם  בקלות 
וגלוי  ישר  הוא  בחיים,  מצב  כל  מול  נפשי  חוסן  רוצה,  שהוא  כפי  שלו  החיים  על  לשלוט 
ביחסיו עם אחרים, הוא חופשי ממחלות פסיכוסומאטיות וכאשר יחלה, לעיתים רחוקות, 
ההתאוששות שלו תהיה מהירה. החושים שלו חדים, הוא מודע שיש לו פוטנציאל אינסופי 

והעוצמה שלו גבוהה.

איך תגיע למצב של בהיר?
Life בונים עבורך תוכנית אישית, המבוססת על מאות תהליכים של  Power המומחים של
קלירינג אשר בנויים ברצף על גבי 'הנתיב לחופש רוחני', כדי שתשיג את המצב של בהיר.

דמיין שתוכל לממש את הפוטנציאל שלך ללא גבולות, ללא מחסומים וללא זיכרונות העבר 
שמעיקים עלייך. דמיין שאתה זה מי שאתה באמת, ללא ההשפעות המזיקות של התת-
כשתגיע  לך  שתהיה  העוצמה  את  דמיין  להן.  מודע  שאתה  מבלי  עליך  ששולטות  מודע 

למצב של בהיר - תוכל ליצור כל מטרה שאתה חפץ בה.

אלפי אנשים, בארץ ובעולם, הגיעו למצב של בהיר ורבים שיתפו אותנו בהישגים שלהם.

גם את וגם אתה יכולים להגיע למצב של בהיר!
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ההצלחות של הבהירים שלנו
"היום סוף סוף הגעתי למצב של בהיר! אני לא מושפעת יותר מהתת-מודע. עבדתי על 
זה הרבה זמן עם המאמנת הנפלאה שלי. זה מצב מדהים שלא הרגשתי בעבר, של 
רוגע וביטחון. זה תמיד נראה לי כל-כך רחוק אבל זה ממש קרוב ואפשרי. הלוואי וכולם 

יגיעו לזה." ר. ש.

"לא מאמינה שאני פה, המטרה הושגה! אני יודעת שאני בהירה! אחרי כל-כך הרבה זמן 
אני סוף סוף ללא ההשפעות של התת-מודע. אני מרגישה הקלה אמיתית! שווה להגיע 

למצב של בהיר, ממליצה בחום!" ג. ל.

"אני מרגישה שאני זאת אני. כל ההחלטות שלי – הם שלי. אין לי יותר השפעות מהתת-
שהצבתי  המטרה  את  השגתי  בהיר.  של  למצב  שהגעתי  מאושרת  מאוד  אני  מודע. 

לעצמי." ל. ש.

"זה פשוט אושר אדיר! אני בהיר! זו תחושה ששווה יותר ממיליונים. זה פשוט מדהים 
תת- שיהיה  מבלי  בעצמי  החלטות  מקבלת  אני  שלי.  המחשבות  של  הבעלים  שאני 

מודע שמשפיע עלי. אני זו אני! זו תחושה של שלווה וחופש." ו. ו.

ואני  ניקיתי את התת-מודע שלי מדברים שצברתי,  – אני עצמי.  "אני ללא מילים! אני 
מרגיש שוב נוצץ כמו שהייתי. החיים עוד לפניי ואני מרגיש שבאמת שמתי את כל מה 

שרציתי במקומו הנכון. אני מרגיש פורח יותר מתמיד." ד. ש. 

"מצב מדהים, מצב של כוח. אני מרגיש גורם על החיים שלי. מאוד מתרגש. חשוב מאוד 
שכל אחד יגיע למצב הזה. זה כמו נקודת התחלה לקראת הרפתקה חדשה." ד. ד. 

שאני  "זנבות  יותר  לי  אין  אני.  זו  אני  בעצמי,  בטוחה  שלווה,  אני  נהדר!  מרגישה  "אני 
סוחבת איתי." כ. ו.

"וואו, אין לי מילים לתאר את המצב. כל החיים רציתי להגיע למצב של בהיר. אני מאוד 
מאושרת להיות במצב הזה. אני מרגישה לגמרי אני, כמו שתמיד רציתי להרגיש. החיים 

שלי יותר טובים, התגובות שלי לסביבה הן הגיוניות ומתוך ההחלטה שלי." ל. ס.

"הדרך לבהיר דורשת המון עימות, אבל היא מהנה ומלאת קשתות צבעוניות. החיים שלי 
יפים ויכולת הבחירה שלי השתדרגה והשתכללה. אני יכולה להיות אני באמת." ש. צ.

"
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המסלול המלא למצב בהיר
חיוניים  כלים  לאדם  מקנים  אשר  קלירינג  של  רבים  תהליכים  מועברים  סנטר  קלירינג  במרכזי 
המטפלים בכל היבטי החיים. התהליכים מסודרים בשלבים אשר מעלים את היכולות והמודעות של 

האדם, צעד אחר צעד, לעבר המצב של בהיר.

הטבלה של התהליכים בהם מתקדמים עד למצב של בהיר נקראת 'הנתיב לחופש רוחני'.

התוצאה המושגת שם השלב
 טיפול בתת-מודע, שחרור מטראומות,

שיפור יכולת אישית, מודעות להיותך רוח 
בנפרד מהגוף.

תהליך בהירות בסיסי

עלייה בסולם הרגשות, שיפור הזיכרון 
ומודעות לשיפור רוחני.

תהליכי היזכרות

שיקום היכולת לעמוד מול העולם ולקלוט 
אותו בנוחות.

תהליך עימות החיים

הבנת הקיום האנושי, רכישת כלים לשיפור 
החיים ויישום שלהם.

 לימוד ספר עוצמת באופן עצמאי
וביצוע התרגילים עם שותפך לדרך

LifePower - לימוד עצמאי, תירגול וקלירינג עם שותף

התחילו כאן

התוצאה המושגת שם השלב
מיומנות בהעברת תהליכי עימות, היזכרות 

ובהירות. מוסמך להדריך אדם אחר 
בתהליכים אלה.

Life Power קורס מאמן

רכישת כלים של למידה, תקשורת ושליטה 
כדי ללמוד וליישם את הידע הרב שבקורס 

.Life Power מאמן

Life כולל: Power מכינה לקורס מאמן 
 יסודות הלמידה, תקשורת יעילה,

שליטה והתכוונות.

LifePower מרכזי קלירינג סנטר - הכשרה כמאמן
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מרכזי קלירינג סנטר - השגת מצב של בהיר

התוצאה המושגת שם השלב
בהיר, אדם שאין לו עוד תת-מודע משל עצמו. שלב 5 - תהליך בהירות מתקדם

יציאה ממצבים מקובעים אל יכולת לעשות דברים חדשים. שלב 4 - יכולת

חופש ממפחי נפש מהעבר ויכולת להתמודד עם שינויים 
בעתיד.

שלב 3 - התחדשות

טיפול בעבירות ובהסתרות, הקלה מעוינות ומסבל החיים. שלב 2 - יושרה

יכולת לזהות את המקור לבעיות ולגרום להיעלמותן. שלב 1 - פתרונות

יכולת לתקשר בחופשיות עם כל אדם על כל נושא. שלב 0 - תקשורת

שליטה במסלול הזמן. יודע שהוא לא יהיה במצב גרוע 
יותר.

ידיעה

משוחרר מהשפעות הרסניות של סמים, תרופות או 
אלכוהול.

התפכחות

נמצא כאן ועכשיו, ער לסביבתו. התמצאות

נקי ממשקעים של רעלים וחופשי מההשפעות הפיזיות 
המזיקות שלהם.

דיטוקס

המשיכו כאן
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ייעוץ זוגיות
הדרך המעשית ליצור זוגיות מאושרת עם תקשורת מעולה שתחזיק מעמד חיים שלמים.

מה עושים כשיש קשיים בזוגיות או בנישואין? האם מפרקים את החבילה? האם יש דרך 
לתקן ולשנות או שזה מאוחר מדי?

Life, לא רק שתוכלו לתקן ולשפר את הזוגיות,  Power בעזרת ייעוץ הזוגיות הייחודי של
אלא תיצרו זוגיות איתנה וברמה הרבה יותר גבוהה ממה שאי-פעם הכרתם.

זוג באופן אישי עם מומחה שמלווה אתכם במפגשים  דרך תהליך מדויק ש"תפור" לכל 
זוגיים של קלירינג, תנקו את כל המחסומים לתקשורת שאי-פעם היו לכם ותפתחו את 

הדלת לבניית תקשורת, אמון והסכמות איתנות.

בנוסף, תקבלו כלים ליישום מיידי לשיפור התקשורת, היושרה והמערכת הזוגית שלכם, 
אותו  שוב  תיראה  לא  לעולם  הזוגיות שלכם  כזה,  אחרי תהליך  לתמיד.  איתכם  שיישארו 

הדבר.

מדובר בייעוץ זוגיות שעובד בשבילכם לכל החיים.

 אם הגיע הזמן שלכם ליצור את הזוגיות שתמיד חלמתם עליה,
פנו ליועץ שלנו לפרטים על ייעוץ זוגיות.

הצלחות
רגע  כשאנחנו  צלחו,  שלא  אחרים  במקומות  זוגיות  ייעוצי  אחרי  זוגיות  לייעוץ  "הגענו 
לפני חתונה, אבל רוצים לפרק את הכל. הגענו לקלירינג סנטר ובתוך חודש פתרנו את 
הכל. התקשורת שלנו השתפרה פלאים. כיום, שנים מאוחר יותר, יש לנו עסק משותף, 
 שתי בנות מקסימות ואנחנו פשוט החברים הכי טובים אחד של השני. תודה על הכל!"

ש. ש. ו- ע. ש.

זוגיות מאושרת  ליצור  איך  כלים  רצינו לקבל  והתחתנו!  "שנינו הכרנו בקלירינג סנטר 
ולפתור קשיים שהיו בינינו. זה נפתר בכלום זמן! למדנו איך לתקשר נכון, פתחנו את כל 
הסודות הקטנים ופשוט הפכנו להיות החלום שלשנינו היה כשנכנסו לזוגיות הזאת." 

י. ש. ו- ש. ש.

"
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31 קלירינג אישי

קלירינג לילדים
לילד שלך את הכלים הכי טובים להצלחה בחיים מגיל צעיר. רבים מהמשתתפים  לתת 
בהדרכות של קלירינג אומרים: "אם רק הייתי לומד את הכלים האלה לחיים בגיל צעיר 

יותר, החיים שלי היו נראים אחרת." היום זה אפשרי!

באמצעות קלירינג, ילדים ונוער יכולים לקבל את הכלים החשובים ביותר לחיים כבר בגיל 
צעיר, וכך לחיות חיים טובים יותר, מלאים יותר ומאושרים יותר.

קלירינג לילדים מועבר בהדרכה אישית, עם תוכנית מותאמת לילדכם שבה הוא ילמד את 
הכלים המתאימים ביותר לחייו, ויוכל להתמודד עם כל קושי או מחסום שיתקל בו.

בקלירינג לילדים משפרים:
יכולות למידה 	

יכולות תקשורת 	

ביטחון עצמי והערכה עצמית 	

חוסן רגשי ונפשי 	

יושרה ומוסריות 	

זיכרון ויכולת חשיבה לוגית 	

מנהיגות 	

ויכולתו של הילד, ובדרך כלל, ההורים בו-זמנית עוברים  גילו  התהליך מותאם לפי 
תוכנית אישית בקלירינג סנטר בעצמם על מנת לתמוך בתהליך.

הצלחות
"הקלירינג סנטר זה המקום שאני הכי אוהבת בעולם! אני יכולה לעשות כל מה שארצה 

בחיים שלי!" ז. בת 6

"יש לי הרבה יותר ביטחון מול חברים בכיתה, אני הרבה יותר משוחררת! סופסוף אני 
מסתדרת עם ההורים שלי... פשוט כיף לי!" נ. בת 12

ואני  "עכשיו כשלמדתי איך ללמוד, הפסקתי לסבול בבית הספר! אני רוצה להצליח! 
יודע שההצלחה שלי תלויה אך ורק בי. תודה לקלירינג סנטר!" א. בן 12

"
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קלירינג סנטר

Life Power הספרים של
  .LifePower הקורסים והתהליכים של קלירינג סנטר מבוססים על סדרת הספרים של 
Life לקהל הרחב, כך שכל אדם יוכל  Power מטרת הספרים היא להנגיש את הידע של
שהיא  מההישגים  וליהנות  אותה  ליישם  הפילוסופיה,  של  העקרונות  את  בקלות  ללמוד 

מעניקה.

: להגשים עוצמה בכל תחומי חייך עוצמת
חיוני  מידע  תלמד  בו   ,Life Power של  הדגל  ספר  הוא  עוצמת 

בחייך.  עיקריים  כלים מעשיים לשדרוג תחומים  ותשיג  להבנת החיים 
מעבר לכך, בספר תלמד תהליכים מדויקים אך פשוטים לשימוש, בהם 
תגלה מי אתה באמת, מהן יכולותיך המלאות וכיצד לממש אותן. הספר 
Life באמצעותו תגשים את העוצמה  Power הוא הבסיס לקורס מאמן
והיכולות החבויים בך, תחיה בלי רעיונות מקובעים אשר חוסמים אותך 
ותשתחרר לצמיתות מההשפעה של התת-מודע שגורם לך לתגובות 
לא רצויות. עם הספר, את ואתה יוצאים למסע המרתק להשגת המצב 

של בהיר.

מדריך התקשורת המלא
'האדם חי באותה מידה שהוא יכול לתקשר.'

חיים  לחיות  כיצד  מדוייק  הסבר  תמצא  המלא  התקשורת  במדריך 
להצליח  פעולה,  שיתופי  לבנות  איך  סביבך,  האנשים  עם  מוצלחים 
תרגילי  שמונה  מכיל  המדריך  מוצלחת.  זוגיות  ליצור  וגם  בקריירה 
תקשורת – כאשר תשלוט בהם תהפוך למגנט חברתי. אם אתה רוצה 
לתקשר ביעילות וליצור חיבור עם כל אדם בקלות, מדריך התקשורת 

המלא וקורס תקשורת יעילה יביאו אותך למטרה!

http://clearingcenter.co.il/
https://lifepower.co.il/
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יסודות הלמידה
'העושר היחיד הקיים הוא הבנה.'

כדי להיות סטודנט מבריק, אתה לא חייב כישרון מולד! השליטה שלך 
בנושא הלמידה היא אשר תהפוך אותך לכוכב. ברגע שתלמד ותיישם 
ידע חדש, תדע איך  ולרכוש  יסודות הלמידה, תאהב ללמוד  את ספר 
להבין ולהשתמש במדויק בכל מידע שאתה לומד, ומובטחת לך הצלחה 
 ,Life Power של  הלמידה  שיטת  בו!  להתקדם  שתרצה  תחום  בכל 
יסודות הלמידה, הופכת תלמידים מתקשים  ובקורס  שנלמדת בספר 

לתלמידים חרוצים ומצטיינים.

 הסיפור של ש' ו-ה':
התיאוריה והיישום של שליטה והתכוונת

גיבוש של שאיפותיך והתקדמות נחושה להגשמתן, מצריכים שליטה 
לאחרים  השראה  להעביר  מסוגל  להיות  גם  עליך  בסביבה.  מיומנת 
"הסיפור של  עם ההתכוונות להשיג את המשימות המיועדות. בספר 
הוראות  ולתת  שלך  ההתכוונות  יכולת  את  לחדד  איך  תלמד  ו-ה'"  ש' 
בחייך,  אנשים  על  חיובית  להשיג שליטה  בקלות, לטפל בהתנגדויות, 
ולטפח שיתוף פעולה. ספר זה כולל חמישה תרגילי שליטה והתכוונות, 
אותך  יהפכו  והתכוונות,  שליטה  בקורס  שלמות  לכדי  תירגולם  אשר 
לאדם עם נוכחות איתנה שאיתו אחרים ישמחו לעבוד, לשחק או ליצור. 

 יעילות המיינד:
מבנה המיינד האנושי והדרך לשיפור ביצועיו

הספר  מתוך  העיקריים  הרעיונות  של  תמצית  הוא  המיינד  יעילות 
את  לכם  להעניק  מטרתו  חייך'.  תחומי  בכל  עוצמה  להגשים   : 'עוצמת
הפנינים מתוך הספר המלא. ביעילות המיינד תגלו את מבנה המיינד 
בתת- שמקורם  חסמים  להסרת  המדוייקים  התהליכים  ואת  האנושי 
מודע לצמיתות. הספר גם מתאים לילדים שרוצים ללמוד על המיינד 
האנושי ולקבל כלים להשגת הצלחה בחיים. באמצעות הספר תתחילו 
את הדרך להשגת מצב של בהיר: אדם בעל מחשבה צלולה ועוצמה 

אישית גבוהה.

Life Power הספרים של
  .LifePower הקורסים והתהליכים של קלירינג סנטר מבוססים על סדרת הספרים של 
Life לקהל הרחב, כך שכל אדם יוכל  Power מטרת הספרים היא להנגיש את הידע של
שהיא  מההישגים  וליהנות  אותה  ליישם  הפילוסופיה,  של  העקרונות  את  בקלות  ללמוד 

מעניקה.

: להגשים עוצמה בכל תחומי חייך עוצמת
חיוני  מידע  תלמד  בו   ,Life Power של  הדגל  ספר  הוא  עוצמת 

בחייך.  עיקריים  כלים מעשיים לשדרוג תחומים  ותשיג  להבנת החיים 
מעבר לכך, בספר תלמד תהליכים מדויקים אך פשוטים לשימוש, בהם 
תגלה מי אתה באמת, מהן יכולותיך המלאות וכיצד לממש אותן. הספר 
Life באמצעותו תגשים את העוצמה  Power הוא הבסיס לקורס מאמן
והיכולות החבויים בך, תחיה בלי רעיונות מקובעים אשר חוסמים אותך 
ותשתחרר לצמיתות מההשפעה של התת-מודע שגורם לך לתגובות 
לא רצויות. עם הספר, את ואתה יוצאים למסע המרתק להשגת המצב 

של בהיר.

מדריך התקשורת המלא
'האדם חי באותה מידה שהוא יכול לתקשר.'

חיים  לחיות  כיצד  מדוייק  הסבר  תמצא  המלא  התקשורת  במדריך 
להצליח  פעולה,  שיתופי  לבנות  איך  סביבך,  האנשים  עם  מוצלחים 
תרגילי  שמונה  מכיל  המדריך  מוצלחת.  זוגיות  ליצור  וגם  בקריירה 
תקשורת – כאשר תשלוט בהם תהפוך למגנט חברתי. אם אתה רוצה 
לתקשר ביעילות וליצור חיבור עם כל אדם בקלות, מדריך התקשורת 

המלא וקורס תקשורת יעילה יביאו אותך למטרה!
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קלירינג סנטר

 רוצה לעשות שינוי?
עכשיו זה הזמן!

 ההשקעה בעצמך, זו ההשקעה
הטובה ביותר שתוכל לעשות!

 צור קשר היום וקבע פגישה עם יועץ שלנו
כדי לבנות עבורך תוכנית להתפתחות אישית.

:wazeקישור להגעה ב

www.clearingcenter.co.il

www.lifepower.co.il

רח' שטיבל 2, ת"א

רח' הנביאים 28, חיפה

ת"א: 03-9043391

חיפה: 073-2513601
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