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תוולש אוצמל םיצור םתא םאה
םיצור םתא םאה ?תיתימא שפנ
הארשה יאלמ םייח רוציל
?קופיסו

!וישכע רטווא תא ווח
עטקב ליחתמ אוה .ךמסומ רטווא רטסאמ םע ישיא שגפמ איה רטווא לע אובמ תעש
רקחל רבוע ןכמ רחאלו ,רטוואה ירמוח רבחמ ,רמלאפ יראה לש תוקד5 ןב ואדיו

םיליגרת רפסמ םנשי .הלמחו רוקמ תייווה ,ןוצר ,בל תמושת ,תונומא לש ךרדומ
.רטווא לש םילכב תישחומו תיתימא תוסנתה ךל םיקפסמה

רטווא רטסאמ םע רשק י/רוצ .תישיא הראה ןוויכל ביתנב ךלש ןושארה דעצה והז
.םניח אובמ שגפמ םויה רבכ י/עבקו

:וז תרבוח ךל ןתנש רטסאמה םע רשק י/רוצ

petstxen/moc.esruoCratavAehT.www רתאב י/רקב וא

®תימואלניבה ’גדא סראטסו®הרואנ תירטמלפ תוברת ,®תרדהנה תושונאל הבהא ,®תושדחתה ,®רטווא .תורומש תויוכזה לכ9102©

.מ”מעב ’גדא סראטס לש ןוישרב תוריש ןמיס אוהMSCPE .מ”עב ’גדא סראטס לש ןוישרב םימושר תוריש ינמיס םה

ק ורצ
רש

ע
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רטווא רטסאמ

םניח
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AvatarResults.com
רטווא ידימלתמ תונבותו םיישיא םירופיס תינכת אוה רטווא ,רטוואה סרוק ירגוב בור ירבדל

תלעב ,רתויב הייקנה תישיאה תוחתפתהה
תרדיס יהוז .םויה תמייקש רתויב הברה המצועה
שדחמ תולגל םכל םירשפאמה םייתייווח םיליגרת
המ םע םכלש העדותה תא םאתלו םכמצע תא
ווחתשםייוליגהו תונבותה .גישהל םיצור םתאש
אל שיא .םכלש םיידוחייה םייוליגהו תונבותה םה
הלא םתא .םתא ימ וא ןימאהל המב םכל רמאי

 .םכמצע תא םילגמש

םינשי םירוצעממ ררחתשהל םיצור םתייה םאה•
?םירשואמ תויהל םכל םירשפאמ םניאש

םע םכיתונומא תא םאתל םיצור םתייה םאה•
?גישהל םיצור םתאש תורטמה

םכתלוכיל סחיב רתוי םיחוטב שיגרהל םיצור םתייה םאה•
 ?םכייח תא להנל

וילשו רתוי ןובנ ,רתוי הלענ יוטיב תווחל םיצור םתייה םאה•
?ימצעה לש רתוי

רעצל לעמ תולעתהל םילגוסמ תויהל םיצור םתייה םאה•
?תמאב אוהש יפכ ותוא תוארלו םלועב םימייקש םיקבאמלו

ןפואב ראותמה העדותה בצמ תא תווחל םיצור םתייה םאה•
?הראהכ יתרוסמ

.םכל דעוימ רטווא

?רטווא והמ

....רטווא דימלת תאז רידגהש יפכ

ידי לע רתוי בוט םלוע רוציל םילוכי ונאש ןימאמ רטוואה ןוגרא

.ינשה רחא דחא םדא לצא תישונאה תועדומה תא הלענש ךכ

אל סרוק וניהש ,רטוואה סרוק רשפאמ ,וז הרטמ םע םואיתב

ינחורה ימצעה םע שדחמ רבחתהל םדאל,םימי9 ןב יתד

 .ולש יתימאה
,תויגוסה לש ןרוקמ תא סרוקב םידימלתה םילגמ ,ךרדה ךלהמב

תלוכיה תא םישכור םה ךכמ האצותכו ,םהלש תוגאדהו תויעבה

םשב עודיש המ.רוציל םיצור םה םתואש םייחה תא רוציל

S.R.–.הריחב ךותמ תויחל

רטווא ידימלתמ םיבר םיבתכמ תלבקמ ’גדא סראטס
קלח .הכימתו הכרעה ,תודות ,הבהא,תונבות םיקלוחה
תרבחב ולבקתהש רתויו םיבתכמ000.005 -מ ןטק
.הז רתאב םייוצמ םידימלתמ ’גדא סראטס

 :ובתכ סרוקב םידימלת

וניחבי םירחאש ,רואל תאצל ץמוא רוזאל יל רזע רטווא•
 .הזה םלועב תויהל יתדעונש םדאה תא אוצמלו ,יב

לש לדחמה תרירב תוינבת תא יתקספה וא יתנקית•
 .ילש םייחה

 .הלקהל איבמ תעבוקמ בל תמושת רורחשש יתחכונ•

 .ילש יטרפה בהזה ריס תא יתאצמ•

םיבורקה םישנאה םע תויהל הלוכי ינא וישכע•
 .בורקו הנוש ךכ לכ ןפואב ילש םיבוהאה

ינפב ףושחלו םינפה תדמעה תא קלסל םילכה יל שי•
 .קחשמ ינאש םיקחשמה תא ימצע

יתקספהו ,תולעב ךכ לע יתחקל ,השוע ינא המ יתנבה•
 .הז תא

והשמל םירשפאמ וב בחרמה תא םירצוי רטוואה ילכ•
 .תונתשהל

םכייח לש תוינבתה תא תולגל םילוכי םתא רטווא םע•
תוליבגמו םכלש יתימאה עבטהמ םכתא תוקיחרמש
 .תוחתפתהה תא

 .ינא ימ לש הארשה תאלמ תוריהב יל שי•

יתאצמש הרטמלו החמשל שואייו לבסמ יתרבע•
 .םירחא ןעמל היישעב

.ןברק יתויה לש תינבתה תא יתרבש•

יצור
ם

עדל
וי ת

 ?רת

,רמלאפ יראה
ירמוח רבחמ
רטוואה
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TheAvatarTimes.comלעופ רטווא ךיא?
םכל םירשפאמה םילכב םכתא דייצמ רטווא
 .םכייחב םיסופד תובצעמה תונומא שדחמ רוציל
יתמצוע יכה חכה השעמל ןה םכלש תונומאה
המב תועבוק ןה .םכלש םויקה לע עיפשמש
לע תועיפשמ ןה .תאז ושרפת דציכו וניחבת
לעו ,תויפיצה לע ,םכלש תובשחמה
תוישיאה תא תובצעמ ןה .םכלש תולועפה
תואצותה לע תועיפשמ וליפא ןה .םכלש
הבש ךרדה לעו םכלש תולועפה לש
 .םכילא םיביגמו םכתא םיספות םירחא
המ תא רוקחל םכל רזוע רטווא
תולגלו םכלש םויקה תמרל רבעמש
דע ורקחנ אלש תועדומ יתלב תונומא
יפכ להנתהל םכייחל תומרוגשו הכ
.םילהנתמ םהש

?םירחא םירבדמ הנוש רטווא עודמ
תכרעמ תא םכינפב גיצהל םוקמב
,היפל ויחתש ידכ רחא והשימ לש תונומאה
תיעבטה תלוכיל םכתא ררועמ רטווא
תועצמאב .תונומא לטבלו רוציל םכלש
תא שדחמ בצעל םילוכי םתא ,וז תונמוימ
םכמצע םתאש תינבתל םאתהב םכייח
.םיעבוק

 ?רטווא ךירצ ינא עודמ
םיטוונמ םישנא לש םהייח ,רטוואב ןומיא אלל
תונומאה ידי לע םילעפומה םיפחד ידי לע
םהש הלא ,םהלש רתויב ,תוקומעה ,תופוקשה
וראת .רתויב הברה הדימב םהילא ודגנתה
,םהמ םידחפמ םתאש םישנאהש םכמצעל
םה ,םכתא םיציחלמשו םתוא םיבהוא םכניאש
ךכ .םכיתוטלחהמ רתוי וא%09 לע םיעיפשמש
.רטווא ינפל םייחה םיארנ

?רטווא סרוקמ תופצל לוכי ינא המל
תא רוקחל ךיא םכתא תוחנהל איה םיקלחה תשולש ןב סרוקה תרטמ
תונומא ןתוא תא תונשל םילכב םכתא דייצלו םכלש תונומאה תכרעמ
הלועפה ןפואל רהוצ םכינפב חתופ רטוואה סרוק .תונשל םיצור םתאש
.םכלש תועדומה לש ימינפה
םילמ ירועיש אלו (םייתייווח םירועיש) םוקי ירועיש םכתא דמלמ סרוקה
םכתא החניש ךמסומ רטווא רטסאמ שורד וז הביסמ .(םיילאוטקלטניא)
 .םכלש העדותב םימייק רבכ השעמל רשא ,םיישעמה םירועישב

והמ
 ?רטווא

.םכיתויווחל םכלש תונומאה ןיב םיסחיה תכרעמ לש הנבה ושכרו ורקח
ידכ ןמז ידמ רתוי םדא ינב ןוחבל ךרוצ ןיא
םירצויה םהש וחכש םהמ םיבר יכ ,ןיחבהל
םישנא תוארל ןתינ .םהייח לש םילוכי לכה
םהייחב לבס םירצוי עדומ יתלב ןפואבש
ידי לע לבסה תא ריבסהל םיסנמ זאו

תוארל רשפא .ול םרוגכ םוקיה לע העבצה
םהלש הריציה חוכ תא ומצמצש םישנא
תוניחת תשיחלל וא ,תוסועכ תומשאהל
 .םמוי םיאלממש באכהו דחפהמ הנינחל
חותיפ היה רטוואה ירמוח רקחמב ךרד ןבא
םיווח םישנאש םלועהש ,החיכוהש הקינכט

םהלש העדותה י»ע טלחומ ןפואב בצוע
הקינכטה ,ררבתהש יפכ.ךפיהל אלו

,העדותה לש קר אל בוציעב הליעיכ החכוה
.היווחה לש םג אלא
חפונמה ןובשחה תא רוגסל רשפאמ רטווא
תויתד תויגולואידיאו םיישפנ םילופיט לש
לש יתריציה לאיצנטופה םויק תא חיכומו
 .רטווא לש ונמז והז.םדאה חור
רתאב סמייט רטווא ןולעל םניח ומשרה
moc.semiTratavAehT

םיפסונ םירתא
.םכביבס םירצוי םתאש םלועה תאו םכמצע תא רתוי וניבה

.וב ליחתהל םוקמה הז ?רטוואה ביתנ לע רתוי תעדל םיניינועמ
,רטווא לש ואדיו תוטלקב תופצל ,יראה לש םירמאמ דירוהל ןתינ
רטסאמ םע רשק רוציל ,סמייט רטוואה ןולעל םניח םשריהל
.דועוlanruoJratavA ,-ל םשרהל,םכירוגמ רוזיאברטווא
.בורקב םגרותי הז רתא

,ואדיו יעטק ,רטוואה יסרוק לכל םירושיק אוצמל ולכות הז רתאב
,םידימלת לש תונבות ,םיימואלניבה רטוואה ירתא ,םניח תודרוה
.(דבלב תילגנאב עגרכ ןימז) .דועו

לש החישה תא םישפחמ ”?הריחב ךותמ תויחל“ לש קתוע םיצור
לש רתאה והז?DVD -ב ”םייחה ירגתא“ לע רמלאפ יראה
 .וירצומו רטווא ימוסרפ
רושיקה לע וצחל?תירבעב ”הריחב ךותמ תויחל“ לש קתוע םיצור
fdp.bew-ledvil/sretpahc/fdp/li.oc.garp.www//:ptth

עיצמש טנרטניאב םניח םוסרפ אוה רטוואה לש תעה בתכ
,העדותה עבט תא םירקוחש ,יראהמ תונבות יאלמ םירמאמ
.(דבלב תילגנאב עגרכ ןימז) .דועו ,תונומא ,רשוא

facebook.com/AvatarCourse
facebook.com/CompassionProject

twitter.com/AvatarCourse

TheAvatarCourse.com

AvatarBookstore.com

AvatarJournal.com

AvatarEPC.com
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$16.95 USD

$21.95 USD

$15.00 USD

$15.00 USD

טנרטניאב רתוי הברה דועו
.טנרטניאב םינימז רמלאפ יראהמ םירמוח דועוDVD ,םירפס

moc.erotskooBratavA.www רתאב י/רקב

רטוואה סרוק הנבמ
MSתושדחתהה תנדס:I קלח

תרדגומ תועדומ ,תואיצמ ,תונומא :םילפטמ םהב העדותה יטביה

ןיב םיסחיה תכרעמ רבדב םימיוסמ תונויער גיצמ רטוואה סרוק לש ןושארה קלחה
םהב תוסנתהלו םתוא ןוחבל ידכ םכל םיעצומ הלא תונויער .תואיצמו תונומא
םא םכמצעב עובקל םכל רשפאל ידכ (תישיא הריקחו םייתצובק םינויד תועצמאב)
 .תמייק ללכב וזכ םיסחי תכרעמ
םכל םירשפאמו ,תעדומה המרל רבעמ לא םכתא םיחקול ןושארה קלחה יליגרת
קומע בצמ םע ימיטניא רשקב םייתסמ עסמה .םכייח תא תבצעמה תינבתב הצצה
.םכלש ימצעה לש רתוי הלמח אלמו רתוי עדומ ,רתוי

תויח תואמגוד ,עדימ ליכמו ,חונ ריחמב ,םיימוי תב הנדס תרגסמב עצומI קלח
תולבגומ יתלבה תויורשפאה הדש לא םכתא ררועל םתרטמש םייתייווח םיליגרתו

 מ”עמ + 0001₪*לארשיב וריחמ.הריחב ךותמ םייחה לש

םיליגרתה:II קלח
היווח ,השיפת ,הריצי :םילפטמ םהב העדותה יטביה

.םיפידעמ םתאש תואיצמה תא רוציל םכתלוכי תא חתפמ רטוואה סרוק לשII קלח
תולעב תונבותל עיגהל םכל תרשפאמ םכלש ילאטנמה תונכתה קמועל השיג
המו םתיפיצש יפכ םילעופ אל םכייח לש םימיוסמ םיטביה עודמ,תישעמ הכלשה
 .םנקתל ידכ תושעל םילוכי םתא
םכלש רתויב לודגה ביואה היהש ימצעה לש קלח ותוא תא ךופהל םילוכי םתא ןאכ
 .ךרד הרומו רבחל –
םוקמ תא .ףסונ קזנ ללוחל ןהידיב הלעיש ינפל תופשחנ תימצע הלבח לש תונומא
.החונינ תועדומ תשפות חתמהו ץחלה
 .תוויע וא תודרפנ ,טופיש אלל תואיצמההתא תווחל ךיא םידמול םתא
מ”עמ + 0002₪*לארשיב וריחמ.םימי5 –4 שרודII קלח

םיכילהתה:III קלח
 תיפוסניא תועדומ ,היווה ,תוהז :םילפטמ םהב העדותה יטביה

םילושכמכ תולעופה תויואיצמ לטבל םכתלוכי תא חתפמ רטוואה סרוק לשIII קלח
ךילהת םכל ריבעמ רטווא לש רטסאמ .רוקמכ לועפל םכל תועירפמו םירתסנ
רתויב םיסיסבה תונומאה ינבממ המכ םע םכתא השיגפמה ,הכינח לש החנומ
םכל תרשפאמו ,הכ דע םכל םיארנ יתלב םבורב ויהשו ,םכמלוע תא ובציעש
 .םלטבל
תונשל םכל םירשפאמה ולוס יכילהת לש הרדיס םימילשמ םתא ,אבה בלשב
,םידימתמ םיבצמ ,תולבגמ ,תויורכמתה ,םיישיאניב םיטקילפנוק ,ףוג תושוחת
.םירחא לש תונומא (םיחוכיו וא םילמב ךרוצ אלל) םגו םייתייפכ םיפחד
,רצוי לש טבמ תדוקנמ םכלש םויקה לש טביה לכב לפטל םילגוסמ םתא רשאכ
.רטווא הנוכמה היווהה בצמ תא םתגשה
 מ”עמ + 0005₪*וריחמו םימי העברא דע םיימוי שרודIII קלח

 .הנידמל הנידממ םינתשמ םיריחמה;לארשיב ריחמה*

א ונחב
רטווא ת

?םכייח תא רפשל םינכומ
יראה לש םירפסה םע וליחתה

יראה תאמ םיימואלניב רכמ יבר םה םיאבה םירפסה תעברא
.רטוואה ירמוח רבחמ ,רמלאפ

לש תקתרמ הרדס הוותה יראה ,7891- ב:הריחב ךותמ תויחל
הלא םיכילהת ,הכלהכ םימשוימ םה רשאכ .םיילאטנמ םיכילהת
.תישונאה העדותה לש רתוי תוקומעה תומולעתהמ הברה םיפשוח
ךרדה תא הוותמו רטוואה ירמוח חותיפו יוליג תא דעתמ הז רפס
ללוכ תופש22-ב ןימז).רטוואה סרוק תא םידמולש םידימלתל
.חייש06 :לארשיב ריחמ.רלוד51 .(תירבע

תונשי תוריצימ ךמצע רורחש לש הלועפל תסחייתמתושדחתה
תרבוחב םיליגרתה03 .תיפוסניאה תועדומה לא הרזח הפיצו

ןפוא רקחל םכלש יתייוחה ךירדמה םה ’תושדחתה‘ הדובעה
ללוכ תופש42-ב ןימז).םכלש העדותה לש ימינפה הלועפה
.חייש06 :לארשיב ריחמ.רלוד51.(תירבע

םירופיס לש ףסוא רשאמ רתוי:ונישע התוא ךרדה :רטוואה ביתנ
תימצע תוחתפתה לש בכרומ ךילהת אוה הזה רפסה ,טבמ תודוקנו

הזה רקוחה ,’ה/תא’ו .םיבשוח התאו תא הבש ךרדה תא הנשיש
71-ב ןימז).רוקמ תיווהכ ררועתהל ליחתי ,ורידגהל ןתינ אלש
.חייש07 :לארשיב ריחמ.רלוד59.61.(תירבע ללוכ תופש

ךותמ וחמצש םירועיש גיצמםייטרפ םירועיש :2 רטוואה ביתנ
רתוי תוקמעתהל רמוח תווהל ודעונ םה .םימדקתמה רטוואה ירמוח
אל דע ןדועמ אוה םתעפוה רדס לש ףצרה .אלמ רבסה רשאמ
םיעטקה לשמל ומכ ,הזל הז םירושק םימייוסמ םיעטק .םייק
םיעטק .םיסחיו הייווה לש טופיש יחטש ,יתריצי דומילב םיקסועה
ןימז).םלשה לא ףרצל וכרטצת םתאש םידדוב םיעטק םה םירחא
.חייש08 :לארשיב ריחמ.רלוד59.12.(תירבע ללוכ תופש61-ב

םישורדה םיטסקטה םה הלא םירפס•
.רטוואה סרוק לש ןושארה קלחל

םירפסה תא ריזחהל ולכות ,םיצורמ ירמגל אל םתא םא:תוירחא
.םכילא ונלש תונתמכ ראשה תא רומשלו אלמ רזחה תלבק ךרוצל
תפסותב רלוד59.94 אוה רטווא לש סולפ המצעהה תליבח ריחמ
.ימואלניב חולשמ רובע רלוד03 וא חולשמל רלוד9

רטווא רטסאמל י/הנפ ,+0903-887-704-1י/רשקתה:הנמזהל
moc.erotskooBratavA.www :רתאב י/רקב וא ,ךירוגמ רוזאב
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$16.95 USD

$21.95 USD

$15.00 USD

$15.00 USD

טנרטניאב רתוי הברה דועו
.טנרטניאב םינימז רמלאפ יראהמ םירמוח דועוDVD ,םירפס

moc.erotskooBratavA.www רתאב י/רקב

רטוואה סרוק הנבמ
MSתושדחתהה תנדס:I קלח

תרדגומ תועדומ ,תואיצמ ,תונומא :םילפטמ םהב העדותה יטביה

ןיב םיסחיה תכרעמ רבדב םימיוסמ תונויער גיצמ רטוואה סרוק לש ןושארה קלחה
םהב תוסנתהלו םתוא ןוחבל ידכ םכל םיעצומ הלא תונויער .תואיצמו תונומא
םא םכמצעב עובקל םכל רשפאל ידכ (תישיא הריקחו םייתצובק םינויד תועצמאב)
 .תמייק ללכב וזכ םיסחי תכרעמ
םכל םירשפאמו ,תעדומה המרל רבעמ לא םכתא םיחקול ןושארה קלחה יליגרת
קומע בצמ םע ימיטניא רשקב םייתסמ עסמה .םכייח תא תבצעמה תינבתב הצצה
.םכלש ימצעה לש רתוי הלמח אלמו רתוי עדומ ,רתוי

תויח תואמגוד ,עדימ ליכמו ,חונ ריחמב ,םיימוי תב הנדס תרגסמב עצומI קלח
תולבגומ יתלבה תויורשפאה הדש לא םכתא ררועל םתרטמש םייתייווח םיליגרתו

 מ”עמ + 0001₪*לארשיב וריחמ.הריחב ךותמ םייחה לש

םיליגרתה:II קלח
היווח ,השיפת ,הריצי :םילפטמ םהב העדותה יטביה

.םיפידעמ םתאש תואיצמה תא רוציל םכתלוכי תא חתפמ רטוואה סרוק לשII קלח
תולעב תונבותל עיגהל םכל תרשפאמ םכלש ילאטנמה תונכתה קמועל השיג
המו םתיפיצש יפכ םילעופ אל םכייח לש םימיוסמ םיטביה עודמ,תישעמ הכלשה
 .םנקתל ידכ תושעל םילוכי םתא
םכלש רתויב לודגה ביואה היהש ימצעה לש קלח ותוא תא ךופהל םילוכי םתא ןאכ
 .ךרד הרומו רבחל –
םוקמ תא .ףסונ קזנ ללוחל ןהידיב הלעיש ינפל תופשחנ תימצע הלבח לש תונומא
.החונינ תועדומ תשפות חתמהו ץחלה
 .תוויע וא תודרפנ ,טופיש אלל תואיצמההתא תווחל ךיא םידמול םתא
מ”עמ + 0002₪*לארשיב וריחמ.םימי5 –4 שרודII קלח

םיכילהתה:III קלח
 תיפוסניא תועדומ ,היווה ,תוהז :םילפטמ םהב העדותה יטביה

םילושכמכ תולעופה תויואיצמ לטבל םכתלוכי תא חתפמ רטוואה סרוק לשIII קלח
ךילהת םכל ריבעמ רטווא לש רטסאמ .רוקמכ לועפל םכל תועירפמו םירתסנ
רתויב םיסיסבה תונומאה ינבממ המכ םע םכתא השיגפמה ,הכינח לש החנומ
םכל תרשפאמו ,הכ דע םכל םיארנ יתלב םבורב ויהשו ,םכמלוע תא ובציעש
 .םלטבל
תונשל םכל םירשפאמה ולוס יכילהת לש הרדיס םימילשמ םתא ,אבה בלשב
,םידימתמ םיבצמ ,תולבגמ ,תויורכמתה ,םיישיאניב םיטקילפנוק ,ףוג תושוחת
.םירחא לש תונומא (םיחוכיו וא םילמב ךרוצ אלל) םגו םייתייפכ םיפחד
,רצוי לש טבמ תדוקנמ םכלש םויקה לש טביה לכב לפטל םילגוסמ םתא רשאכ
.רטווא הנוכמה היווהה בצמ תא םתגשה
 מ”עמ + 0005₪*וריחמו םימי העברא דע םיימוי שרודIII קלח

 .הנידמל הנידממ םינתשמ םיריחמה;לארשיב ריחמה*

א ונחב
רטווא ת

?םכייח תא רפשל םינכומ
יראה לש םירפסה םע וליחתה

יראה תאמ םיימואלניב רכמ יבר םה םיאבה םירפסה תעברא
.רטוואה ירמוח רבחמ ,רמלאפ

לש תקתרמ הרדס הוותה יראה ,7891- ב:הריחב ךותמ תויחל
הלא םיכילהת ,הכלהכ םימשוימ םה רשאכ .םיילאטנמ םיכילהת
.תישונאה העדותה לש רתוי תוקומעה תומולעתהמ הברה םיפשוח
ךרדה תא הוותמו רטוואה ירמוח חותיפו יוליג תא דעתמ הז רפס
ללוכ תופש22-ב ןימז).רטוואה סרוק תא םידמולש םידימלתל
.חייש06 :לארשיב ריחמ.רלוד51 .(תירבע

תונשי תוריצימ ךמצע רורחש לש הלועפל תסחייתמתושדחתה
תרבוחב םיליגרתה03 .תיפוסניאה תועדומה לא הרזח הפיצו

ןפוא רקחל םכלש יתייוחה ךירדמה םה ’תושדחתה‘ הדובעה
ללוכ תופש42-ב ןימז).םכלש העדותה לש ימינפה הלועפה
.חייש06 :לארשיב ריחמ.רלוד51.(תירבע

םירופיס לש ףסוא רשאמ רתוי:ונישע התוא ךרדה :רטוואה ביתנ
תימצע תוחתפתה לש בכרומ ךילהת אוה הזה רפסה ,טבמ תודוקנו

הזה רקוחה ,’ה/תא’ו .םיבשוח התאו תא הבש ךרדה תא הנשיש
71-ב ןימז).רוקמ תיווהכ ררועתהל ליחתי ,ורידגהל ןתינ אלש
.חייש07 :לארשיב ריחמ.רלוד59.61.(תירבע ללוכ תופש

ךותמ וחמצש םירועיש גיצמםייטרפ םירועיש :2 רטוואה ביתנ
רתוי תוקמעתהל רמוח תווהל ודעונ םה .םימדקתמה רטוואה ירמוח
אל דע ןדועמ אוה םתעפוה רדס לש ףצרה .אלמ רבסה רשאמ
םיעטקה לשמל ומכ ,הזל הז םירושק םימייוסמ םיעטק .םייק
םיעטק .םיסחיו הייווה לש טופיש יחטש ,יתריצי דומילב םיקסועה
ןימז).םלשה לא ףרצל וכרטצת םתאש םידדוב םיעטק םה םירחא
.חייש08 :לארשיב ריחמ.רלוד59.12.(תירבע ללוכ תופש61-ב

םישורדה םיטסקטה םה הלא םירפס•
.רטוואה סרוק לש ןושארה קלחל

םירפסה תא ריזחהל ולכות ,םיצורמ ירמגל אל םתא םא:תוירחא
.םכילא ונלש תונתמכ ראשה תא רומשלו אלמ רזחה תלבק ךרוצל
תפסותב רלוד59.94 אוה רטווא לש סולפ המצעהה תליבח ריחמ
.ימואלניב חולשמ רובע רלוד03 וא חולשמל רלוד9

רטווא רטסאמל י/הנפ ,+0903-887-704-1י/רשקתה:הנמזהל
moc.erotskooBratavA.www :רתאב י/רקב וא ,ךירוגמ רוזאב
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TheAvatarTimes.comלעופ רטווא ךיא?
םכל םירשפאמה םילכב םכתא דייצמ רטווא
 .םכייחב םיסופד תובצעמה תונומא שדחמ רוציל
יתמצוע יכה חכה השעמל ןה םכלש תונומאה
המב תועבוק ןה .םכלש םויקה לע עיפשמש
לע תועיפשמ ןה .תאז ושרפת דציכו וניחבת
לעו ,תויפיצה לע ,םכלש תובשחמה
תוישיאה תא תובצעמ ןה .םכלש תולועפה
תואצותה לע תועיפשמ וליפא ןה .םכלש
הבש ךרדה לעו םכלש תולועפה לש
 .םכילא םיביגמו םכתא םיספות םירחא
המ תא רוקחל םכל רזוע רטווא
תולגלו םכלש םויקה תמרל רבעמש
דע ורקחנ אלש תועדומ יתלב תונומא
יפכ להנתהל םכייחל תומרוגשו הכ
.םילהנתמ םהש

?םירחא םירבדמ הנוש רטווא עודמ
תכרעמ תא םכינפב גיצהל םוקמב
,היפל ויחתש ידכ רחא והשימ לש תונומאה
תיעבטה תלוכיל םכתא ררועמ רטווא
תועצמאב .תונומא לטבלו רוציל םכלש
תא שדחמ בצעל םילוכי םתא ,וז תונמוימ
םכמצע םתאש תינבתל םאתהב םכייח
.םיעבוק

 ?רטווא ךירצ ינא עודמ
םיטוונמ םישנא לש םהייח ,רטוואב ןומיא אלל
תונומאה ידי לע םילעפומה םיפחד ידי לע
םהש הלא ,םהלש רתויב ,תוקומעה ,תופוקשה
וראת .רתויב הברה הדימב םהילא ודגנתה
,םהמ םידחפמ םתאש םישנאהש םכמצעל
םה ,םכתא םיציחלמשו םתוא םיבהוא םכניאש
ךכ .םכיתוטלחהמ רתוי וא%09 לע םיעיפשמש
.רטווא ינפל םייחה םיארנ

?רטווא סרוקמ תופצל לוכי ינא המל
תא רוקחל ךיא םכתא תוחנהל איה םיקלחה תשולש ןב סרוקה תרטמ
תונומא ןתוא תא תונשל םילכב םכתא דייצלו םכלש תונומאה תכרעמ
הלועפה ןפואל רהוצ םכינפב חתופ רטוואה סרוק .תונשל םיצור םתאש
.םכלש תועדומה לש ימינפה
םילמ ירועיש אלו (םייתייווח םירועיש) םוקי ירועיש םכתא דמלמ סרוקה
םכתא החניש ךמסומ רטווא רטסאמ שורד וז הביסמ .(םיילאוטקלטניא)
 .םכלש העדותב םימייק רבכ השעמל רשא ,םיישעמה םירועישב

והמ
 ?רטווא

.םכיתויווחל םכלש תונומאה ןיב םיסחיה תכרעמ לש הנבה ושכרו ורקח
ידכ ןמז ידמ רתוי םדא ינב ןוחבל ךרוצ ןיא
םירצויה םהש וחכש םהמ םיבר יכ ,ןיחבהל
םישנא תוארל ןתינ .םהייח לש םילוכי לכה
םהייחב לבס םירצוי עדומ יתלב ןפואבש
ידי לע לבסה תא ריבסהל םיסנמ זאו

תוארל רשפא .ול םרוגכ םוקיה לע העבצה
םהלש הריציה חוכ תא ומצמצש םישנא
תוניחת תשיחלל וא ,תוסועכ תומשאהל
 .םמוי םיאלממש באכהו דחפהמ הנינחל
חותיפ היה רטוואה ירמוח רקחמב ךרד ןבא
םיווח םישנאש םלועהש ,החיכוהש הקינכט

םהלש העדותה י»ע טלחומ ןפואב בצוע
הקינכטה ,ררבתהש יפכ.ךפיהל אלו

,העדותה לש קר אל בוציעב הליעיכ החכוה
.היווחה לש םג אלא
חפונמה ןובשחה תא רוגסל רשפאמ רטווא
תויתד תויגולואידיאו םיישפנ םילופיט לש
לש יתריציה לאיצנטופה םויק תא חיכומו
 .רטווא לש ונמז והז.םדאה חור
רתאב סמייט רטווא ןולעל םניח ומשרה
moc.semiTratavAehT

םיפסונ םירתא
.םכביבס םירצוי םתאש םלועה תאו םכמצע תא רתוי וניבה

.וב ליחתהל םוקמה הז ?רטוואה ביתנ לע רתוי תעדל םיניינועמ
,רטווא לש ואדיו תוטלקב תופצל ,יראה לש םירמאמ דירוהל ןתינ
רטסאמ םע רשק רוציל ,סמייט רטוואה ןולעל םניח םשריהל
.דועוlanruoJratavA ,-ל םשרהל,םכירוגמ רוזיאברטווא
.בורקב םגרותי הז רתא

,ואדיו יעטק ,רטוואה יסרוק לכל םירושיק אוצמל ולכות הז רתאב
,םידימלת לש תונבות ,םיימואלניבה רטוואה ירתא ,םניח תודרוה
.(דבלב תילגנאב עגרכ ןימז) .דועו

לש החישה תא םישפחמ ”?הריחב ךותמ תויחל“ לש קתוע םיצור
לש רתאה והז?DVD -ב ”םייחה ירגתא“ לע רמלאפ יראה
 .וירצומו רטווא ימוסרפ
רושיקה לע וצחל?תירבעב ”הריחב ךותמ תויחל“ לש קתוע םיצור
fdp.bew-ledvil/sretpahc/fdp/li.oc.garp.www//:ptth

עיצמש טנרטניאב םניח םוסרפ אוה רטוואה לש תעה בתכ
,העדותה עבט תא םירקוחש ,יראהמ תונבות יאלמ םירמאמ
.(דבלב תילגנאב עגרכ ןימז) .דועו ,תונומא ,רשוא

facebook.com/AvatarCourse
facebook.com/CompassionProject

twitter.com/AvatarCourse

TheAvatarCourse.com

AvatarBookstore.com

AvatarJournal.com

AvatarEPC.com
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AvatarResults.com
רטווא ידימלתמ תונבותו םיישיא םירופיס תינכת אוה רטווא ,רטוואה סרוק ירגוב בור ירבדל

תלעב ,רתויב הייקנה תישיאה תוחתפתהה
תרדיס יהוז .םויה תמייקש רתויב הברה המצועה
שדחמ תולגל םכל םירשפאמה םייתייווח םיליגרת
המ םע םכלש העדותה תא םאתלו םכמצע תא
ווחתשםייוליגהו תונבותה .גישהל םיצור םתאש
אל שיא .םכלש םיידוחייה םייוליגהו תונבותה םה
הלא םתא .םתא ימ וא ןימאהל המב םכל רמאי

 .םכמצע תא םילגמש

םינשי םירוצעממ ררחתשהל םיצור םתייה םאה•
?םירשואמ תויהל םכל םירשפאמ םניאש

םע םכיתונומא תא םאתל םיצור םתייה םאה•
?גישהל םיצור םתאש תורטמה

םכתלוכיל סחיב רתוי םיחוטב שיגרהל םיצור םתייה םאה•
 ?םכייח תא להנל

וילשו רתוי ןובנ ,רתוי הלענ יוטיב תווחל םיצור םתייה םאה•
?ימצעה לש רתוי

רעצל לעמ תולעתהל םילגוסמ תויהל םיצור םתייה םאה•
?תמאב אוהש יפכ ותוא תוארלו םלועב םימייקש םיקבאמלו

ןפואב ראותמה העדותה בצמ תא תווחל םיצור םתייה םאה•
?הראהכ יתרוסמ

.םכל דעוימ רטווא

?רטווא והמ

....רטווא דימלת תאז רידגהש יפכ

ידי לע רתוי בוט םלוע רוציל םילוכי ונאש ןימאמ רטוואה ןוגרא

.ינשה רחא דחא םדא לצא תישונאה תועדומה תא הלענש ךכ

אל סרוק וניהש ,רטוואה סרוק רשפאמ ,וז הרטמ םע םואיתב

ינחורה ימצעה םע שדחמ רבחתהל םדאל,םימי9 ןב יתד

 .ולש יתימאה
,תויגוסה לש ןרוקמ תא סרוקב םידימלתה םילגמ ,ךרדה ךלהמב

תלוכיה תא םישכור םה ךכמ האצותכו ,םהלש תוגאדהו תויעבה

םשב עודיש המ.רוציל םיצור םה םתואש םייחה תא רוציל

S.R.–.הריחב ךותמ תויחל

רטווא ידימלתמ םיבר םיבתכמ תלבקמ ’גדא סראטס
קלח .הכימתו הכרעה ,תודות ,הבהא,תונבות םיקלוחה
תרבחב ולבקתהש רתויו םיבתכמ000.005 -מ ןטק
.הז רתאב םייוצמ םידימלתמ ’גדא סראטס

 :ובתכ סרוקב םידימלת

וניחבי םירחאש ,רואל תאצל ץמוא רוזאל יל רזע רטווא•
 .הזה םלועב תויהל יתדעונש םדאה תא אוצמלו ,יב

לש לדחמה תרירב תוינבת תא יתקספה וא יתנקית•
 .ילש םייחה

 .הלקהל איבמ תעבוקמ בל תמושת רורחשש יתחכונ•

 .ילש יטרפה בהזה ריס תא יתאצמ•

םיבורקה םישנאה םע תויהל הלוכי ינא וישכע•
 .בורקו הנוש ךכ לכ ןפואב ילש םיבוהאה

ינפב ףושחלו םינפה תדמעה תא קלסל םילכה יל שי•
 .קחשמ ינאש םיקחשמה תא ימצע

יתקספהו ,תולעב ךכ לע יתחקל ,השוע ינא המ יתנבה•
 .הז תא

והשמל םירשפאמ וב בחרמה תא םירצוי רטוואה ילכ•
 .תונתשהל

םכייח לש תוינבתה תא תולגל םילוכי םתא רטווא םע•
תוליבגמו םכלש יתימאה עבטהמ םכתא תוקיחרמש
 .תוחתפתהה תא

 .ינא ימ לש הארשה תאלמ תוריהב יל שי•

יתאצמש הרטמלו החמשל שואייו לבסמ יתרבע•
 .םירחא ןעמל היישעב

.ןברק יתויה לש תינבתה תא יתרבש•

יצור
ם

עדל
וי ת

 ?רת

,רמלאפ יראה
ירמוח רבחמ
רטוואה
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Hebrew

Star’s Edge International® • 237 N Westmonte Dr • Altamonte Springs, FL 32714 • USA
tel: +1-407-788-3090 • fax: +1-321-574-4019

e-mail: avatar@avatarhq.com • website: www.AvatarEPC.com

תוולש אוצמל םיצור םתא םאה
םיצור םתא םאה ?תיתימא שפנ
הארשה יאלמ םייח רוציל
?קופיסו

!וישכע רטווא תא ווח
עטקב ליחתמ אוה .ךמסומ רטווא רטסאמ םע ישיא שגפמ איה רטווא לע אובמ תעש
רקחל רבוע ןכמ רחאלו ,רטוואה ירמוח רבחמ ,רמלאפ יראה לש תוקד5 ןב ואדיו

םיליגרת רפסמ םנשי .הלמחו רוקמ תייווה ,ןוצר ,בל תמושת ,תונומא לש ךרדומ
.רטווא לש םילכב תישחומו תיתימא תוסנתה ךל םיקפסמה

רטווא רטסאמ םע רשק י/רוצ .תישיא הראה ןוויכל ביתנב ךלש ןושארה דעצה והז
.םניח אובמ שגפמ םויה רבכ י/עבקו

:וז תרבוח ךל ןתנש רטסאמה םע רשק י/רוצ

petstxen/moc.esruoCratavAehT.www רתאב י/רקב וא

®תימואלניבה ’גדא סראטסו®הרואנ תירטמלפ תוברת ,®תרדהנה תושונאל הבהא ,®תושדחתה ,®רטווא .תורומש תויוכזה לכ9102©

.מ”מעב ’גדא סראטס לש ןוישרב תוריש ןמיס אוהMSCPE .מ”עב ’גדא סראטס לש ןוישרב םימושר תוריש ינמיס םה

ק ורצ
רש

ע
 ם

רטווא רטסאמ

םניח
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