
 התמחות בוטיק

 לאהבה וזוגיותבאימון 

 משתפים בוגרים

 

"מילה קטנה לאישה גדולה... תודה. תודה על הידע, על הסבלנות, על אורך הרוח והרצינות. תודה על 

המחויבות, ההקשבה והשיתוף. תודה על הנקודות ועל ההרחבה, ובעיקר בעיקר תודה על סימני השאלה. 

על זה שהזכרת לי שתמיד, יש מה ללמוד ושאני  -ודה על שיעור גדול, לא רק באימון, אלא גם בענווה! ת

לא באמת יודעת הכל יותר טוב )על אף שבכללי נעים לי לחשוב ככה...(. תודה שהיית במקום הנכון 

ה, וכמה עוד ולחדד עבורי למה בחרתי במסלול הז -בשבילי, כדי לחזק את הבחירה שלי  -ובזמן הנכון 

ארוכה ומסקרנת הדרך. אני שמחה מאוד שהצטלבו דרכינו, ובטוחה שזה יקרה שוב ושוב בעתיד. את 

 אישה ענקית, ואי אפשר שלא להעריץ אותך"

"אורלי, איך שמחתי לקראת המפגשים שלנו אתך ובאיזו התרוממות רוח יצאתי מהם... היה ברור לי מיד 

זוגיות  –איזה דיוק ותבונה הבהרת את מה שנראה הכי מסובך בחיים שזכינו, רק לא ידעתי עד כמה... ב

איזה שירות  -ואהבה. הכול יותר קל הודות לארגז הכלים המשוכלל שהוספת לכל אחד מאתנו, ובכלל  

במקצוענות מרשימה, אבחנה מדויקת ונועם הליכות. אשרי הקבוצות שזכו ועוד  -עשית למקצוע האימון 

 תך! בהערכה רבה"יזכו למפגשים בהנחיי

"היי אורלי! לא יצא לי לומר לך את זה בסוף הקורס, אז אני מנצלת את ההזדמנות עכשיו לומר המון 

המון המון תודה. אני מאוד שמחה על ההזדמנות שהייתה לי ללמוד אצלך, חוויה שהייתה גם מאוד 

מרץ!(, ומאוד נהניתי גם מלמדת, וגם מאוד מהנה. למדתי מהמידע וכלים שהעברת )ואני כבר מיישמת ב

יבל את הדברים! שמחה שיצא לי להכיר, ולראות תמהחומר המרתק והייחודי וגם מהאופי המיוחד שלך ש

 בפעולה אדם שאוהב ומחובר למה שהוא עושה ופועל מתוך אכפתיות ועניין, ומתוך ראיית האחר" 

ממה שנותנים בקורסים. נתת  "הרגשתי בקורס שאת נותנת יותר ממה ש"צריך" ו"מתחייב", הרבה יותר

את כל מה שיש לך מבלי לשמור אצלך דבר, ומכל הלב וגם על כך אני מודה, ורוצה שתדעי שכל 

בזרועות פתוחות! אז שוב תודה, ושיהיה סוף שבוע מעולה  -הנתינה שלך התקבלה בברכה בצד השני 

:-)" 

המקצוע. עכשיו אחרי ההתמחות  '"אני יועצת זוגית כבר יותר מחמש שנים וחשבתי שאני יודעת את

המורחבת שלך, אני יודעת עד כמה לא ידעתי וכמה טעויות עשיתי. אין ספק שהשבחת את יכולותיי 

 והבאת אותי למקום אחר. גם כאשת מקצוע וגם כאדם פרטי בזוגיות שלי. תודה לך"

רגז הכלים שלי בתחום "אורלי, המון תודה על קורס מעניין ומאתגר ועמוק שהוסיף לי ידע רב וכלים לא

הזוגיות שחשוב היה לי להתפתח בו. היה לי נעים לחוות את אישיותך המיוחדת והמקרינה, את 

 המקצועיות והידע וגם את הצניעות. בהחלט שומרת לעצמי את הזכות להיות אתך בקשר. בברכה"

טוחה שאוכל "כמדריכת כלות מוסמכת ומאמנת אישית קיבלתי כל כך הרבה מההתמחות הזאת. אני ב

עכשיו להעביר את התהליכים שלי נכון יותר ועם תוצאות הרבה יותר טובות. אני התברכתי שהגעתי 

 אליך ומי שייעזר בי מהיום יתברך גם הוא. אין עליך"

"הגעתי מרחוק אחרי ששמעתי ניסים ונפלאות על ההתמחות הזאת. אני גם רב שמלווה זוגות צעירים 

מאמן כבר המון שנים. למדתי כל כך הרבה והעשרתי בטכניקות אימון  ומסייע לזוגות מתקשים וגם

ובכלים שלא יכולתי לחלום עליהם. אני מבקש להודות לך על הקורס המצוין וגם על דרך ההוראה שלך 

 מקצועית, עשירה, צנועה ובגובה העיניים. שירבו מורים כמותך בעולם" –

 ניתן לקבל רשימת ממליצים ופרטי התקשרות של בוגרי ההתמחות.

 


