
 

 

 

 

 

 איך אדע מהו הרצון העמוק והאמיתי שלי?
 

 ?איך אצא מהתקיעות ואצליח לחולל שינוי עמוק ומבורך בחיי
 

 איך אצליח לקבל החלטות טובות שנכונות עבורי?
 

 האם יש בך חיפוש מתמיד אחר התשובה האישית המדויקת לך?
 

  האם השאלות האלו מעסיקות גם אותך?
 

 אנו מאמינים שבנפש פנימה נמצאות כל התשובות לשאלות ומצבים בחייך,

 ״דמיון נובע״ הוא כלי פשוט ועצמתי דרכו אפשר לשוחח באינטימיות עם הנפש, 

 ממש מתוכך פנימה. להשתחרר ולחשוף את מגוון התשובות שקיימות עבורך במציאות,

 אנו מזמינים אותך להתחבר לעולם הדמיון ולהכיר את השיטה לעומק.
 

 החיבור לכח הדמיון ולימוד השיטה? ימה יתן ל
 

אפשר להגיע לתשובות הכי  הכלי יעזור לך לגלות שיש לך מצפן אישי בתוכך שאיתו •
 מדוייקות עבורך

 

  לפעול ממקום פנימי מודע ומחובראלא הכלי יאפשר לך להפסיק לפעול על אוטומט  •

 

 לצאת מתקיעות ודפוסים מעכבים למצא פיתרונות מדוייקים מבפנים וללא מאבק •

 

לגלות כוחות חיים חדשים שקיימים בך הם תמיד היו שם אבל לא קיבלו מספיק ביטוי  •
 בחיים

 

   להצליח להקשיב לרצון האמיתי שלך בלי שמשהו יחסום ויפריע לך •

 

להבין את המשמעות של כל הדרך שעשית  שלךלהתחבר מחדש לסיפור החיים האישי  •
 עד עכשיו

 

 
 מה נלמד בקורס?

 

 נלמד את שפת הדמיון, ונחווה כיצד הנפש מדברת אלינו באמצעות הדמיון ומכוונת אותנו •
 

נלמד לפענח את שפת הדימויים וכיצד כל דימוי העולה מן הנפש מביא עימו עולם שלם של  •
 מידע המסייע לנו בתהליכי השינוי שלנו

 

נפגש בעזרת הדמיון עם הכוחות השונים באישיותנו, ונגלה שהכוחות הללו אינם סותרים  •
 אלא הם מפרים זה את זה



 

 

 

 

 

 

 

 

וחשים בתוכנו, לזהות את הקולות המחלישים נלמד להקשיב לקולות והרגשות השונים הר •
 ונשתחרר מהם, נגלה כיצד דווקא הם מאפשרים לנו גילוי של החכמה הפנימית הטמונה בנו

 

נפגש עם ארבעת היסודות בנפש: העפר, המים, האוויר והאש. נחווה את העוצמה של  •
 היסודות הללו בגילוי המאוזן שבהם

 

צד אותן תכונות שחסרות לנו כל כך נמצאות בו: נפגש עם הילד הפנימי שבנו ונגלה כי •
 השמחה, האמונה, הסקרנות והתמימות

 

 ?ימתאים ל הקורס שלכםש אדעאיך  למי מתאים לימוד השיטה?

 

אם ניסיתם כבר תהליכי התפתחות וטיפולים אחרים וללא הועיל לא הצלחת ליצור שינוי  •
 עמוק כמו שרציתם

 
 במחשבתכם ומחפשים את דרכיכם לחיים מלאי משמעותאם אתם פתוחים וגמישים  •

 
  אם אתם אנשי מודעות ורוח אבל מרגישים תקועים בשכל ורוצים להתחבר יותר ללב •

 
ועצמתי להגיע איתו למרחב   אם אתם מטפלים ומאמנים שמחפשים כלי פשוט, חוויתי •

 אינטימי עמוק ואפקטיבי
 

יכולת אבחנה גבוהה, כשרון להבנת תהליכים אם אתם אנשים בעלי כשרון של הקשבה,  •
  נפשיים ורוצים להתפתח לתחום הטיפול

 
 אם אתם אנשים עם יכולת טיפולית טבעית ורוצים כלי טבעי ואינטואיטיבי לעזור לאנשים •

 
 לימוד השיטה מתאים לכל המגזרים, חילוני, דתי וחרדי, שפת הנפש מחברת את כולם •

 
 היקף הקורס:

 
  שעות מלאות הכוללות לימוד הטכניקה, 4מפגשים בני  25

 .בכיתה לימוד עיוני ועבודה מעשית בזוגות
 שעות אקדמיות 120סה״כ 

 
 

 
 שלכם: ההשקעה

 
 בתשלום אחד₪   6150

 ₪ 515*  12או  
 

 דמי רישום 300+ 
 



 

 

 
 
 
 

 
 ?כבונוס מה עוד תקבלו

 
 תלמידי המכוןמפגשי חוויה עם עמית קדם מייסד השיטה לכלל  2
 

 ח.”ש 1350כל משתתף יקבל גישה לקורס המקוון שלנו, קורס איכותי ומסודר בשווי  –קורס מצולם 
 

 סדרת קורסים מקוונים בנושא "דמיון מודרך והתבוננות יהודית" 
 

 (* )בכפוף להערה₪!  1200במקום ₪  400מפגשים אישיים עם מנחה מוסמך בשיטה בתוספת  5

 

 מתי? איפה? 

 ירושלים:

 8:30 - 12:00ימי שישי  –גברים 

 נוריאל אהרון, מנהל המכון -מנחה 

 ירושלים 11מכללת מעיינות, בית הדפוס 

 

 17:00 - 20:45ימי שני    –נשים 

 אוריאל ליכטנשטיין ומימי לקס –מנחה 

 םירושלי, 75מרכז חיבה , רחוב הרב הרצוג 

 ת"א:

 9:15 - 13:00ימי רביעי   –נשים 

  .שרי אלדר –מנחה 

מפגשי ההדגמה אחת לעמית קדם  יגיע 
 לחודש

 את" 6נקודת מפגש" , בר אילן  –"התחנה 

 צפון:

   17:30-20:30 שניימי  –נשים וגברים 

 מייסד השיטה עמית קדם –מנחה 

 יבה בקורס בהפרדההיש

יפורסם בהמשך ק ימדומיקום  -חיפה 

 
 

 :הקורסיםמועד פתיחת 
 

 2019תחילת חודש חשוון תש"פ, תחילת נובמבר  -לאחר החגים  
 

 עם יועצת הלימודים.ר שאלון וראיון קצהקבלה מותנת במילוי 
 בברכה,

 מכון דמיון נובע

 צוות ייעוץ ורישום

מפגשים עם מנחה אישי מותנה בזמינות המנחים ובתיאום אישי איתם, מנחים בעלי ניסיון רב תיתכן  5הבונוס של * 

 בחיפה.צפון הטבה לא תקפה לקורס ה השתתפות עצמאית גבוהה יותר.


