לקט המלצות-הסמכה בינלאומית  -ICFאימון על פי ערכים :מחזור מאי 2021
"אבישי יקר ,נרשמתי להשתלמות דרך אתר האינטרנט מה שתפש את לבי
הוא קסמם של הקלפים .האיורים המזמינים והעובדה שאימון לפיהם יכול
לסייע לי במיקוד המטופלים שלי במטרותיהם מהר יותר ויעיל יותר.
ההשתלמות לא אכזבה היא הייתה ממוקדת אינטנסיבית ומחכימה .אך עדיין
יצאתי ממנה קצת מבולבלת מכל האינפורמציה .ואני כותבת לך עכשיו לאחר
כשחודש אני מנסה את הקלפים על בני משפחה על עצמי ועל מטופלים
ואכן ....כל הידע הסתדר ורואים איך האימון עצמו יעיל לאדם וחושף בפניו
באמת !!! מה מניע אותו .שמחה על השתתפותי .ותודה לכם על חלוקת הידע
רויטל
ולך במיוחד על הנועם והסבלנות בהדרכה .יישר כוח".
-------------------------------------------------------------------------------

"ערכים הם אבני יסוד .הם בסיס קיומנו ותפיסת עולמנו ובעצם ,במודע או שלא
הם מי שאנחנו אתמול ,היום ומחר .הבנה זו הפגישה אותי עם הספר (זה לא
מכבר) ועתה למשחק ולהכשרה .בשונה מהספר ,בהכשרה קצרה ,ידידותית,
וממוקדת נפתח עולם שלם של התבוננות פנימה ,בין אם בעזרת השלבים
השונים שנלמדו ובין אם באמצעות משחק הערכים ,והתוצאה ,מרתקת בכל
פעם מחדש ,מדייקת אותנו לגבי עצמנו ,לבחירות ולפעולות שלנו ובאופן ויזואלי
וברור לפער בין המציאות לאידיאל בחיינו .מומלץ בחום לכל אדם בכל

גיל!"

ורד
---------------------------------------------------"אבישי וטל היקרים ,השתתפתי מספר פעמים בסדנאות הקשורות לערכים
אך הפעם הזו הייתה שונה .קיבלתי חיזוק לערכים שלי ולמדתי להתייחס
אליהם מנקודת מבט אחרת ומיוחדת .החלוקה ל 3סוגי ערכים בהחלט
סידרה לי את הראש .....רוצה להודות לכם על תרומתכם הגדולה לנושא
החשוב הזה .אני כבר מתכוונת להשתמש במה שלמדתי בסדנאות שלי.
בהערכה רבה .ובנימה אישית יותר :אהבתי מאוד את הדרך בה אתה העברת
את החומר ...ותקוותי ,שנמשיך וניפגש שוב ושוב בדרכנו המקצועית" .מירי
-----------------------------------------------"אבישי וטלי היקרים ,הייתה לי הסמכה מעניינת מאוד .למדתי רבות ואני
מעוניינת להמשיך להשתלם וללמוד את המודל .ההסמכה הועברה דרך
טלי
הזום בצורה כל כך מעניינת ומעוררת השראה .יישר כוח".

------------------------------------------------------------"...בעודכם מדברים ,אני מדמיינת את הערכים לאורך חיינו כמנגינת חיינו,
אתי
או הם הפסקול של חיינו".
-------------------------------------------------------------

