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  ?עסקיים-האישיים בחיים בצומת

   ?גדולותתוכניות יש לך 
  ?כלים מעשייםלך  דרושים

  
  
  

  עניק לכם כוח לחלום ולהגשיםתש לתוכניתקחו לכם פסק זמן 
  
  

תחומי עצמי בכל למימוש הדרך שלך  לפיצוח ולניסוח 'לעסקים חזון אישי' מפגשי אתהרמוני דרך חיים מציעה לך 
רגשית פתיחות  , גמישותל מוביל בין המודע והתת מודע, הרוחניהעסקי ו םבין העולי השילוב הייחוד .החיים

  .וישים מוחשי, חזון צלולהגשמת למכאן תפתח הדרך לניסוח ו. מיקוד פנימיוומחשבתית 
  
  
  

    :לך אפשרי"  חזון אישי"תהליך 
  
ר ו צ ה   לעשותה   /אתמה באמת    –  שאיפותיך גילוי    

ונקודת המפגש ביניהן  ךתשוקותיוך כישורי איתור

לחזון בר מימוש מךהתמרת חלו

הוקרת היש כנקודת מוצא להצלחה מלאה

ותרגומן להנעה בחייךהאמונות והפרדיגמות החוסמות  חשיפת.  

  
  

  :מתכונת
  

 אימוןהכוללים  מפגשים אישייםעם   ,ומעורר השראהמפרה  מפגש קבוצתייתרונותיו של  אתמסלול חזון אישי משלב 
  .הםבכל התחומים לאורך חייאותם שרת מ פיםמשתתים היוצא וארגז הכלים עמ . פרטני המותאם ספציפית לכל משתתף

  
  :בשני שלבים הדרכה והכוונה מקצועית בהתאמה אישית מלאה Supervision  המסלול מציע

  

  
מציירים חזון

  
  .פרייה- סופי ההכנסות לריפוי

 – 6כמעט חברתי בת 
!!חלומה הוא להבריא ולשחק
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  :וי למהלך החודשמפגש קבוצתי וליו, שיחות בירור ואימון, שאלון :תכולל 'שלב א" חזון אישי"תוכנית 
  

.מנחההעברתו לעיון הו "חזון אישי"שאלון אבחון קבלת .1
.אבחון והכנה למפגש הקבוצתיהתייחסות לשאלון ה פרטני מפגש טלפוני.2
כולל ארוחת בוקר  .שעות 11בן , חד יומי מפגש קבוצתי.3
.גיבוש חזון ויעדים בהמשך למפגש –תרגול  -  שיעורי בית.4
    .היעדים ותוכנית העבודה, שוב ועיבוד משותף של החזוןמ - תף את המשת ליווי המנחה.5

  
   :'בשלב " חזון אישי"תוכנית 

  .לתרגול ואימון משותף יםמפגשים קבוצתי.1
  .מפגשים אישיים טיפוליים ועסקיים.2

  
  

   משובים
  

 :ן”חברת נדל, ל קבוצת יהלום”מייסד ומנכ, אביגדור יעקב
  .  עסק הושלש והוא מושך יזמים ברמה בינלאומיתשטח ה, 250% -הודות לתהליך ההכנסות גדלו ב“
בנוסף התפנה . הנחתה אותנו לגבש מטרות גדולות מכפי שהעזנו בעבר ולממשן בקלות שהפתיעה אותנוהרמוני  

העניקה  הרמוניבדרך מלאת השראה ועשייה . קיבלנו הרבה מעבר לחזון. זמן לפיתוח אישי בהתאם לשאיפותינו
".העסק שלנו נולד מחדשהרמוני בזכות  . ל העסק ועל החיים בכלללנו יכולת ראייה רחבה ע

אני ממש מודה לך , שרונה“ ”מרכז טל“לית משותפת ב“מנכ, יועצת לבכירים, מרב תשובה
כאשת מקצוע אני חושבת שאת עושה עבודה מדהימה הן  !שוב על עבודה מדהימה שעשית

. “!רתמתי רבותאני באופן אישי נהניתי ונ!  Follow Upבמפגש והן ב

  , סידרתי לעצמי דברים בראש! מעצים ומבחינתי חשוב מאדהיה מפגש ” 
  .הבנתי את הבהירות שבחזון שלי ויצרתי רגיעה אישית סביבו

  !המעניין והמיוחד שחוויתי היום, על המסע החשוב, שרונה, אני מודה לך
  :יצאתי עם

  .כתנאי לצמיחת העסק יצירת אמונה חדשה וחיובית על ההתפתחות האישית שלי. 1
  .חזון מסודר ותוכנית פעולה. 2
  .הרבה מחשבת טובות על העתיד. 3
  
  

  /יעדים-הגשמת- עסקים-סדנת/vision.net-http://harmony :למשובים נוספים
  
  

  ש"מוצ 20:00בבוקר ועד  08:50   . 2009, במאי 23, שבת : המפגש הקבוצתי     ים מועד
  

  .בית כולל ליווי ומשוב עד אמצע חודש מאי-שיעורי
  

  .₪ 1,000 הינו: כמפורט לעיל, חודש מלא 'מחיר שלב א      המחיר
  ₪  500שעות הינו  11יום בן , לנרשמים למפגש הקבוצתי בלבד  המחיר

  
  .כולל ארוחת בוקרבשבת המפגש הקבוצתי     ארוחות

  .שיביאו המשתתפים ממאכליםארוחת הצהרים מורכבת          
  

  
   /לעסקים- והרצאות-סדנאות/vision.net-http://harmonyמהאתר  אבחוןתשלום ומילוי שאלון , הרשמה

  
  

  , יעקב ןזיכרו ,רחוב גאולים , פנימהחוצהרוחני ז מרכ, יעקב ןזיכרו    08:50בשעה   5.23המפגש בשבת  מקום
  .פרייה- המקום יעוטר בציוריה של סופי
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 .ית הנהדרת'ינג'הג, הכנסות המפגשים הינם קודש לריפויה של סופי

  

  www.sufi.org.ilהבלוג של סופי   

  

  

את  :ְפִריָיהסּוִפיקרן להצלתה של פתחו, "לרפואהחברים "בעמותת . עזרה במימון טיפול זהצריכה , סּוִפיאמא של ,רעיה
"חברים עבור סופי פרייה" לפקודתניתן להעביר ) מוכר לצרכי מס(התרומות 

  חמש וחצי -פי פרייה בת הסו ההכנסות לרפואתה של "חזון אישי"תשלום למפגשי 

  .פי פרייהלרפואת סו "חזון אישי"תשלום למפגשי 

605235ן - ח, 681סניף , בנק פועלים  פרטי החשבון

.לצורך קבלה 03-5792223 - העתק ל לפקססן נא - לח הפקדה ישירה/ העברהבמקרה של . 1

בכתובת" חברים לרפואה"דרך אתר  בכרטיס אשראי תרומה. 2
www.haverim.org.il/funds/one_fund/106.htmlhttp://   

   

 .52167מיקוד גן- רמת 6782. ד.לת "חברים עבור סופי פרייה"לטובת  המחאה משלוח.3

  "כי כולנו חברים להצלת חיים .46כל התרומות מוכרות במס לפי סעיף  .כל תרומה תתקבל בברכה ותשלח קבלה
  

     לתשומת לבכם
   2009, מאי 23בת ש: מועד המפגש הקבוצתי

  ש"מוצ 20:00בבוקר נסיים בשעה  08:50נפגש בשעה 

  

מפגשי חזון אישי המתוארים בעלון זה מתקיימים מאהבתי 
אהבתי . 6כמעט סופי בת , לחברתי רעיה ובתה היקרה

החפצים לחיות ולחגוג את  שלי היא לחיים בכלל ולאנשים
  . כאלו הן רעיה וסופי חברותי. חייהם

, לאכול מתוקים, החלום של סופי הוא לחגוג מסיבות
כפי שנולדה  –להשתובב ולהתחפש , להמשיך לצייר

השתתפותכם במפגשים אלו העוסקים . לעשות ילדה
בהתמרת החלום שלכם לחזון פעיל ונושם יאפשרו גם 

יחד נעזור לסופי . ום עמנולסופי שלנו להמשיך לנש
  .להגשים חלום


