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כל הבמה שלך
הכשרת מנחות/ים

לליווי תהליך ריפוי של אנשים על ידי סיפורי חיים

היצירות המרגשות ביותר שפגשתי היו יצירת סיפורי החיים של אנשים שליוויתי אותם
יצירת סיפורי תקומה

סיפורי גבורה
סיפורי נחמה

סיפורי תכלית ופשר
סיפורי תגליות

סיפורי אמהות ובנות
אבות ובנים

סיפורי שליחות
סיפורי החלמה

סיפורי ניסים
וכל סיפור שנפתח בפניי – היה עוד צעד בריפוי הפנימי שלי

את הריפוי הגדול מכולם עשיתי באמצעות הפיכת סיפור חיי לסיפור המנצנץ מרחוק ומיטיב עם העולם כולו

מה אני אקבל בסיום ההכשרה?
תעודת מנחה ומלווה בתהליך ממוקד וספציפי לריפוי והשפעה באמצעות סיפורי חיים.  .1

את כל החומרים הנדרשים להעברת התהליך הזה. תיק מסודר עם כל הנדרש למען הצלחתו של התהליך.   .2
כלי עבודה חזק ומשמעותי לתהליכי צמיחה והתפתחות של אנשים.

אפשרות להציג במקומות שונים ועל במות שונות את סיפור החיים שלך בצורה מרגשת ומעניינת ולארוז   .3
את כל הלמידה כמוצר לקהל הרחב.

טרנספורמציה אישית מרגשת וייחודית במינה.  .4
קבוצה אינטימית ואיכותית כמרחב להתפתחות ואהבה.  .5

תקבל/י את סיפור חייך במתנה!  .6

בסיום ההכשרה יהיה בידייך תיק מסודר לתהליך עבודה מרפא, מצמיח וטרנספורמטיבי עם אנשים 
דרך סיפורי החיים שלהם!

במרוצת שנות עבודתי גיליתי שכשאדם מספר את סיפור חייו ומישהו מקשיב לו, מלווה אותו, מסייע לו לחקור 
אותו, מעצים את הייחודיות והתרומה שיש בסיפור שלו, את המתנות שהוא קיבל, את הייעוד שמסתתר 
שם – מתרחש תהליך עמוק של ריפוי, של השבת הביטחון העצמי ושל תרומה גדולה לסיפור הזה לטובו 

והתפתחותו של העולם.
בסופו של יום, מה שיש לנו זה את הסיפורים שלנו.

ולפיכך, מוטב שהסיפורים האלו יהיו מטופחים, מעובדים ומעוררי השראה
עוד למעלה מזה, כמה חסד יש בסיפור שהתחולל בו נקודת היפוך והוא הפך להיות לסיפור המחזק ומעורר 

תקווה באחרים.
ומרתקת מאד  יצרתי מתודה ממוקדת, חדשנית 

לליווי אדם בתהליך מסע כזה.
התהליך הוא מובנה

הרפתקני
מרגש

ונוגע ללב
אני רוצה להזמין אתכן/ם לקורס הכשרת מנחות/ים לליווי תהליך עוצמתי כזה.

חדש

משתתפות/ים בלבד  26
מפגשים בימי א׳  14

מפגש בשבוע   1
שעות משך המפגש בין השעות: 17:00-20:00  3
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סילבוס הקורס:
נושאתאריך

הגישה הנרטיבית. 117.11.19
איזו מנחה / מלווה אני? הכנה לתהליך

מפגש הכרות – יציאה למסע 224.11.19
בחירת סיפורי החיים31.12.19
פס הקול המוסיקלי של הסיפור שלי48.12.19
צילומי הסיפור שלי515.12.19
המשפחה הגרעינית שלי65.1.20
נקודות ההיפוך712.1.20
הטקסטים של הסיפור שלי819.1.20
מתנות הסיפור שלי926.1.20

מסר החיים שלי - וידאו102.2.20
מפגש סיכום תהליך119.2.20
מרתון תוצרים - סיפור חיי על הבמה1216.2.20
מרתון תוצרים – סיפור חיי על הבמה1323.2.20
מרתון תוצרים – סיפור חיי על הבמה141.3.20

בסיום ההכשרה יהיה בידייך תיק מסודר לתהליך עבודה עם אנשים דרך סיפורי החיים שלהם. תהליך של 
עשרה מפגשים ברי עוצמה לחולל מפנה עמוק בחייהם.

למי מתאימה ההכשרה?
למורות/ים, מטפלות/ים, יועצות/ים, מנהלות/י משאבי אנוש, מנחות/ים, פסיכולוגיות/ים, מרצות/ים, מנהלות/ים 
ולגרום לסיפור  ולב  וגברים שרוצות/ים לעבור בעצמן/ם תהליך מרגש ומרחיב דעת  ולנשים  אישיות/יים 

חייהן/ם להיות מנצנץ למרחוק.

כיצד בנויה ההכשרה?
הקורס בנוי מ-14 מפגשים, בימי א'

משך כל מפגש 3 שעות
בין השעות: 17:00-20:00

עלות ההכשרה:
5,200 ₪ - לנרשמים עד 30.9.19 

5,600 ₪ - לנרשמים החל מ-1.10.19
ניתן לחלק עד עשרה תשלומים
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לרישום ושיריון המקום שלך בהכשרה, 
יש לשלוח הודעה לאורית זמיר:

052-573-0002
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