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בהנחיית :אבישי לנדאו-טלי מאמא
תודה רבה על קורס אימון על פי ערכים,
שיטה עוצמתית חוויתית שתלווה אותי וכמובן את מטופליי.
למידה מעמיקה של ערכים וכלים ליישום.
שיפרתי לעצמי את החיים .זכיתי ובענק! תודה תבורכו  .מאירה
תודה על האפשרות להיחשף לתוכן כה עוצמתי
ועל הזכות להיות מסוגלת להשתמש בו בחיי וכן להעבירו הלאה ,מורן
תודה על סדנא מקסימה.
הרגשתי שמאוד אכפת לך ונתת המון חומר למחשבה.
אני אעבור שוב על החומרים  /מצגת והקלפים יש הרבה מה ללמוד מהם.
שיקוף קטן :במפגש הראשון היה המון לחץ ותחושה לא נוחה תחת
הכותרת "עמידה בזמנים".
הבנתי במפגש השני ששמתם לכך לב.
במפגש השני היה קצת לחץ של עמידה בזמנים עד החלק שביקשתם משוב.
היה לי חשוב לשקף היות והרגשתי שגישתך מאוד אכפתית /נותנת ומחזקת.
יש פה איזה פער שנוצר בלי להתכוון .עמית
אני רואה כחובה נעימה להודות לכם על העברת הסמכת אימון על פי ערכים.
התכנים היו מעניינים  ,חשובים ולעיתים אף מרתקים.
אופן העברת החומר היה חווייתי ,מגוון ואותנטי בכך שהועבר תודה לכם,
על ניהול הקורס במקצועיות ,ביעילות ובחיוך -
ועלההזדמנות לרכוש ידע ,כלים והרבה חומר למחשבה.
אשמח תמיד לקחת חלק בהכשרות נוספות שלכם בתחומים המקצועיים
הנ"ל .תודה גדולה! שירין
תודה על קורס ההסמכה המרתק בנושא אימון ע"פ ערכים.
חוויתי אתכם ובהנחייתכם יומיים מלהיבים של דיאלוג פנימי ושיח חברתי של
התבוננות ,זיהוי ,היכרות והתמקדות בערכים החשובים לי בתחומי החיים
השונים.
גם לאחר הסדנא המשכתי להרהר על המקום בו אני רוצה להיות ,על האיזון
במקומות בהם אני בוחרת להיות ,מבחינה אישית ,זוגית ,משפחתית,
חברתית ,מקצועית ,כלכלית ועוד.
מצאתי את עצמי במהלך שיחה עם חברה ,מדברת את שפת הערכים.
אימון ע"פ ערכים נתן לי הצצה מסקרנת ועניין להמשיך ללמוד את הנושא
בהרחבה ורצון להשתמש בו ככלי עבודה ענייני וחווייתי במקביל.
שוב תודה על ההתלהבות שהחדרתם בי😊 סוזאנה

שוב תודה על הזכות להשתתף בקורס מוצלח בהובלת  2מנחים מקצועיים,
קשובים מעוררי עניין ,ערכיים ומאפשרים שכמותם!
אז בשלב הסיום כשכבר מסכמים לפי התכנון ...מתוך מקום של כבוד אני
רוצה להביע הערכה והוקרה על:
הפתיחות ,הסבלנות ,ההשפעה ,החיוביות ,הרגישות ,הרוגע
והנדיבות...
כשהתייחסות כאל שווי ערך לכולנו...ממש יצרתם משפחתיות וחיזקתם
אצלי את תחושת השייכות עם החדשנות באופן יצירתי תמיד בהנאה
ובכייף...
יכולה לומר ...מצפה למפגשים נוספים ולהתקדמות בהובלתכם...
שוב תודה גדולה על התרומה הגדולה על המקום על הזמן ועל מה שאתם.
שלכם ...שרון
ההסמכה לאימון על פי ערכים שהועבר לי על ידי טלי מאמא ואבישי לנדאו,
היווה עבורי פריצת דרך כשהבנתי שעד עכשיו חייתי דרך הערכים המשניים
שלי ולא דרך הערך המרכזי שהתגבש במהלך הקורס.
בעקבות גילויו של הערך העליון חוויתי וייצרתי הצלחות כבר מהשעה
הראשונה ליישום הערך .אורטויה
תודה על הסמכה מעשירה ומעניינת .מייסלון

