מה בין  DNAלמערכות יחסים
סדנת התפתחות אישית ו/או זוגית
בקבוצה ייחודית בת שישה מפגשים נגלוש ביחד לתוך מעגלי החיים,
נלמד מהו ה DNA-של הנשמה ונבין את הרצון לביטוי עצמי של כל אחד מבני הזוג.
המפגשים הם זמן לעצור ,להכיר את הכוחות הפועלים עלי ,להרהר ולא לפחד לעשות
שינויים מרחיקי לכת .הם זמן לעבוד ביחד עם מה שמחליש ,להפוך את החולשה
ליתרון ולגלות הזדמנויות חדשות.
נקבל כלים מחקר התודעה לבניית מערכות יחסים חזקות.

משנתו של עוף החול
עוף החול מת ונולד נשרף ומתחדש  -אנחנו מתים עדיין בחיינו ומוותרים באופן
כרוני על הזכות להתעורר להתחיל מחדש מתוך זיהוי המקום הנוכחי שלנו.
להיות בעליֿ תקווה חזון ,להאמין באפשרויות ,זה לשנות תדר של חיים שלמים.
להשתנות להעלם ולהתחיל מחדש  -זה עניין של הבנה.
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מפגש ראשון  -התמונה הגדולה
 - ZOOM INמהו ה DNA-הייחודי לי ,מה מניע אותי.
 - ZOOM OUTמהם המקומות שנכון לי להיות בהם ואינם נגלים לעייני.
תפיסת החופש שלי ,היעוד שלי ,סדרי העדיפויות  -זוגיות ,עבודה ,משפחה.
מפגש שני  -השתקפות
הצדדים שאני אוהב בעצמי ואלו שלא.
האם אני הולך בדרך שאני אוהב?
השדות האנרגטיים שחוסמים אותי ואינם מאפשרים לי לבטא את עצמי.
מפגש שלישי  -בחירות
תפיסת העצמאות שלי ,האם אני מוותר על עצמי ולעצמי.
מצבים בהם אני מנווט את דרכי.
מה יכול להביא אותי למצבי התמכרות.
מפגש רביעי  -יחסים שבינו לבינה
מיהו הבן/בת זוג שזימנתי לחיי ,מה מייחד אותו/ה.
באיזה מקומות אנו מתפתחים ביחד ובאלו בנפרד.
מהם המקומות שמחלישים אותנו בקשר.
מפגש חמישי  -עבודה וביטוי עצמי
האם העיסוק שלי מאפשר לי לבטא את עצמי?
האם העיסוק שלי מאפשר לי לחיות את החיים שאני מייעד לעצמי?
ההתפתחות הנדרשת בשוק העבודה להצלחה לאורך זמן.
מפגש שישי  -לגדול מתוך מה שיש
סיכום  -תובנות ,חיבור לעצמי והבנת הכוחות הפועלים עלי .
להנות מהחיים זה האומץ לעשות את הכי טוב שאפשר!

המפגשים מתקיימים בקבוצות אינטימיות של עד  10משתתפים.
משך כל מפגש שלוש שעות
לפרטים והרשמה 054-5600415
שלכם ,לימור וינטמן ו מנחת סדנאות בשיטה ייחודית  -מפגש בין מדע לתודעה
מלווה ומאמנת אישית ועסקית.
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