אנו שמחים להזמינכם לסדנת זוגות תלת-יומית ייחודית
ומרתקת ,המיועדת לכל זוג באשר הוא:

"יציאה להרפתקת האינטימיות"  -סדנת זוגות
בהנחיית הדי ויומי שלייפר –ארה"ב
הדי ויומי ,מגיעים אחת לשנה לארץ וזו ההזדמנות שלכם לקחת חלק
בסדנה ייחודית ומרתקת המומלצת בחום על כל משתתפיה.
תנו להדי ויומי ,מנחי סדנאות לאלפי זוגות בעולם כולו ,הנשואים זה לזו
שנים רבות ,להראות לכל אחד מכם כיצד להפוך לידיד ,למאהב ולמרפא
הטוב ביותר של בן/בת הזוג שלו.

•

•

•

בסביבה מטפחת ומוגנת ,תלמדו שבעה עקרונות ושבעה
טקסים ,אשר יאפשרו לכם לדבר על הכמיהות שלכם ,להפיג
קונפליקטים עמוקים ,להפוך טרוניות יומיומיות למקור של
שינוי ולהחזיר רוח חיים תוססת ונלהבת למערכת היחסים
שלכם.
תלמדו מיומנויות מעשיות ,כיצד להביע את ההערכה שלכם
כלפי בן/בת הזוג בצורה אפקטיבית .תוכלו אף לראות מדוע
דווקא התכונות שמשכו אתכם זה לזו הן אלה ,המטריפות
עכשיו את דעתכם !
וחשוב מכל ,כל אחד מכם יגלה את התמצית של בן/בת
הזוג שלו ושל עצמו ותוכלו לשחזר את ה"גדּולה" של מערכת
היחסים שלכם.

הציתו מחדש את אהבתכם!
את התשוקה הרומנטית ,העדינות ,האושר,
הקרבה ,הלהט ,הטעם המיוחד,
ההתלהבות ,האשִ ,
המשיכה ,הלבביות ,העליזות ,החיוניות ,העונג,
הידידות ,השמחה ,האור המסנוור וההנאה!
בין אם מערכת היחסים שלכם יציבה ובין שאתם מנסים
לנווט מערכת יחסים מעורערת ורופפת ,או אפילו מערכת
הקרבה לקיצה – "היציאה להרפתקת האינטימיות"
ֵ
יחסים
מציעה לכם ריפוי ושינוי.

שלושה ימים של חוויה רבת עוצמה,
אשר תשנה את מערכת היחסים שלכם
לתמיד...
"סדנה תמציתית ומצוינת ,המקנה שפע כלים
לשיפור מערכת היחסים בין בני זוג ,אשר
מוצגים באווירת חמלה והומור".
מייק פרינג ( ,M.D. ,)Mike Perringפסיכיאטר ,לונדון ,אנגליה.

"יציאה להרפתקת האינטימיות"  -סדנת זוגות
הסדנה מבוססת על גישת "תרפיית המפגש"
((Encounter Centered Couples Therapy
שפיתחה הדי שלייפר במהלך שנות עבודתה הרבות עם
זוגות ,קבוצות ,זוגות ומטפלים ברחבי העולם.
הגישה הינה אינטגרציה של תיאוריית היחסים
"אימגו" ,הפילוסופיה של מרטין בובר ,ייעוץ הדדי
ומחקרי מוח עדכניים .וכמובן...ניסיונם של הדי
ויומי כמורים והמסע הזוגי של שניהם כזוג לאורך
שנים.

הסדנה תתקיים בשני מועדים:
•
•

 20-18במאי  - 2017חמישי -שבת
 22-24במאי  – 2017שני -רביעי
הסדנא תתקיים במלון לאונרדו אשקלון

קבלת המפתחות לחדרים תתקיים בדלפק הקבלה של
המלון ,בהפסקת הצהרים ביום חמישי .מלון לאונרדו
אשקלון מאפשר לינה ,אירוח ולמידה בתנאים
משופרים .יש חנייה במקום.
שמירת פרטיות  -בכל מהלך הסדנה ,אינכם נדרשים
לחלוק פרטים אישיים עם הקבוצה .הסדנה מתקיימת
בשפה העברית

דמי השתתפות:
חבר/ה באגודה  ₪ 5,100- 5,350לזוג
אורח/ת  ₪ 5,350- 5,600לזוג.

להרשמה
ופרטים נוספים
לפרטים נוספים והרשמה טלפונית 09-7467064
office@mishpaha.org.il
המחיר כולל:
•  2לילות לינה  +פנסיון מלא .
• השתתפות בסדנה בת  36שעות אקדמאיות.
• ספר הדרכה ,המשמש בסיס לעבודה בסדנה ולאחריה (תהיה אפשרות
לקבלת ספר בשפה האנגלית).
• את דמי ההשתתפות ניתן לשלם (בהמחאות או בכרטיס אשראי) ב 5 -
תשלומים שווים ,לפקודת האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.
• מספר המקומות מוגבל.
• ההשתתפות בסדנה הינה לזוגות בלבד.
• קיום הסדנה מותנה במספר המשתתפים.
• ביטול השתתפות :עד  30יום לפני הסדנה -ללא חיוב; בין  30יום ל7-
ימים לפני הסדנה 30% -מעלות הסדנה; פחות משבוע חיוב מלא.
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