בס"ד

סדנת

הגילוי
נשים

להכיר את עצמך,
לגלות את החוזקות שלך,
למצוא את שביל הפרנסה האישי שלך,
להאמין ביכולות שלך ,ולצאת בעוצמה לדרך חדשה
של פרנסה בכבוד מתוך סיפוק וחיבור פנימי מלא!

 -הסילבוס המלא –

מה סדנת הגילוי כוללת?
 4מפגשים קבוצתיים עם ר' אהרן זילבר
 4שעות כל מפגש
מפגש אימון קבוצתי עם ר' אהרן זילבר
בקבוצות קטנות
מפגש אימון אישי כפול
עם מנטורית מוסמכת
מבדק המצפן
לזיהוי הכיוון התעסוקתי
ליווי ואימון טלפוני
בתקופה שאחרי הסדנה

הסדנה
מפגש ראשון

משנים תפיסות
תהליך זיהוי תפיסות אישיות שגויות ומגבילות
ואימוץ תפיסות מקדמות ועוצמתיות
מפגש שני

מגלים את שביל הכסף
ניקוי אמונות יסוד שגויות בתחום הכלכלי,
גילוי והטמעת הסוד העוצמתי המשותף לכל המצליחנים
ובניית 'מערכת יחסים' חדשה ובריאה עם הכסף
מפגש שלישי

מזהים את השליחות
תהליך עוצמתי ומרגש לזיהוי השליחות האישית בעולם
ודיוק הדרך האישית של כל אחת לפרנסה בכבוד

מפגש רביעי

יוצאים לדרך
התוויית הדרך ,ומילוי מצברים עם עוצמה אדירה
ועם כל הכלים הנחוצים ליציאה ולצעידה בדרך החדשה
מפגש אימון
 -בקבוצות קטנות -

מתקדמים לשלב הבא
הפיכת התובנות שאימצת בסדנה לתוכנית עבודה,
עם צעדים מעשיים ומידיים שיקדמו אותך ליעד האישי
שלך בדרך לחיים הטובים והמלאים שאת מייחלת להם

מיקום המפגשים
בית זילבר
רח' ההדרים  ,2אשדוד

 הבונוסים -כדי לוודא שתצאי מהסדנה עם הכלים שיבטיחו את
הצלחתך ,את מקבלת בונוס יקר ,ללא תשלום נוסף!

בונוס

מבדק המצפן
לזיהוי הכיוון התעסוקתי
בשווי ₪ 500
מבדק זיהוי תעסוקתי ממוחשב וחדשני
שבו תגלי את כל מה שלא ידעת על עצמך.
המבדק מגלה יכולות ונטיות תעסוקתיות
ומעניק לך כיוון ברור מה התחום שהכי מתאים לך לעסוק בו,
מה בדיוק היכולות שלך ,מה נועדת לעשות בעולם,
מה את באמת אוהבת לעשות בחיים ,וגם תביני פתאום
מה בדיוק את לא אוהבת בתוך העבודה שלך,
איפה את תקועה ולא מצליחה להתקדם,
והכי קריטי :מה בדיוק עלייך לעשות
כדי להמשיך ולהתקדם בחיים
מאותה נקודה שאת נמצאת בה ברגע זה!

גישה לכל החיים
לכל תכני הסדנה!

כמשתתפת סדנת הגילוי תקבלי קישור גישה עם סיסמה אישית

לאתר מיוחד שבו יופיעו כל מפגשי הסדנה
כשהם מצולמים בצורה איכותית ומקצועית,
כך שבכל זמן שהוא ,מתקופת הסדנה ולתמיד,
תוכלי לצפות שוב במפגשים ולהיזכר בתכני הסדנה!
זה אומר גם ,שאם פספסת את אחד המפגשים
מכל סיבה שהיא ,תוכלי להשלים אותו בתוך ימים ספורים
ע"י צפיה ישירה במפגש באתר המיוחד שלנו!

כל הדרכים

לחזרה על התכנים
בנוסף לאפשרות הצפיה הישירה במפגשים מקבלות משתתפות
הסדנה
את כל חומרי הלימוד בכל הערוצים האפשריים:
•
•
•

תקבלי את כל המצגות וחומרי הלימוד בתיבת המייל
תקבלי את כל המפגשים גם בקבצי שמע ,במייל
המפגשים יועלו לקו טלפוני מיוחד – להאזנה מיידית

בהצלחה!

