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 בודהה בחליפה
 במפגש' יהודה חיימוביץ' מאסטר יוגה ענת צחור ודר

 הוליסטי חד פעמי הנע בין הרוחניות הבודהיסטית
 .בצמיחה ובחיים, לניהול הבכיר ועוסק בהחלטות

 

 
 

 אנו מזמינים אתכם לחוות איתנו סדנת צמיחה מעמיקה
הנפש , בגשמיות  בה הרוחניות תתערבביומייםומרחיבה בת 

 ישקיף אל העתיד תאתגר את השכל וההווה
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 בודהה בחליפה
 במפגש' יהודה חיימוביץ' מאסטר יוגה ענת צחור ודר

 הוליסטי חד פעמי הנע בין הרוחניות הבודהיסטית
 .בצמיחה ובחיים, לניהול הבכיר ועוסק בהחלטות

 

נועדה להביא את משתתפיה לחוות דרכים וכלים " בודהה בחליפה"הסדנא 
הנדרשים , הן האישיים והן המקצועיים, להתמודדות טובה יותר ולשיפור הכישורים

המפתח להצלחת . על מנת להתמודד עם העולם המתקדם והמורכב הסובב אותנו
המשימה היא העמקה פנימה ויצירת תובנות שיאפשרו ביטוי טוב יותר של יכולות 

התהליך הופך למסע חקר וגילוי אל תוך העצמי ופתיחת נתיב לחשיפה של . אישיות
 .אנרגיות וכוחות שלא מוצו עד כה

 

חקירה רגשית ואנליטית של עולם , התנסות מעשית, למידהבאמצעות , בסדנא
איך אנחנו חושבים ,  ואיתגור דפוסי חשיבה תתבהר התמונה של מי אנחנוהתופעות

אישיות התובנות הכש. ומהם הדפוסים הרגשיים והמנטליים שמעצבים את עולמנו
לפתע העולם נראה ברור .  וקלותגורם לתחושת שחרורהעולות נוצר חיבור לידע 

 .ומובן והדרך סלולה
 

 הבודהיסטית המושתת עלמאסטר יוגה ענת צחור מביאה את הראיה והתפיסה 
להכיר את עצמנו ואת הסובב  אנו לומדים מתוכם ובאמצעותםמספר מודלים 

ויש לו משמעות  ידע זה הוא ממשי ומעשי .ידע תבוני משפיע על חיינו לטובה .ואותנ
 . בכל רגע ורגעהוויתית

 

, ארעיות: שלושת מאפייני הקיום האוניברסלייםתביא ענת לידי ביטוי את , בסדנא
: כמו גם את הדרך המתומנת הנאצלת המובילה לשחרור, ואי עצמיות, אי סיפוק

אנרגיה , אורח חיים נכון, פעולה נכונה, דיבור נכון, כוונה נכונה, השקפה נכונה
, זאת תוך שילוב ידע מאסכולות בודהיסטיות שונות. קשב נכון וריכוז נכון, נכונה

 . אושו כמו גם מתוך היהדות-קרישנאמורטי ו. 'ג, שמאניזם, הינדואיזם, טאואיזם
 

, מביא חוויות ומודלים ניהוליים הוליסטיים אך רציונליים' יהודה חיימוביץ' דר
מודל . המאפיינים החלטות משופרות והתנהלות המעדיפה את השכל על פני הרגש

 שפיתח מביא לידי ביטוי את הרכיבים האישיים ששילובם עם החשיבה MODEM-ה
הרציונלית מאפשרים את מיצוי יכולותיו של מקבל ההחלטות בהתמודדותו עם 

 .התהליכים והאירועים הסובבים אותו, הנושאים
 

אשר מעוניינים לחוות הסתכלות לא קונבנציונאלית על  הסדנא מתאימה לאלה
, לשבור הרגלים ודפוסים כובלים, לפתח ולטפח ערוצי תודעה נוספים. החיים

 .להשתחרר מעול ולמצוא פיסת שלווה ושפיות בעולמנו הסוער והמורכב
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 :מנחי הסדנא

 :מאסטר יוגה ענת צחור

 .ללימודי יוגה דהרמה– מייסדת ומנהלת את יוגה סטודיו 

 .מורה מוסמכת לאיינגר יוגה

 .מדיטציה ובודהיזם, חוקרת ומלמדת יוגה, מתרגלת

 .מייעצת וחונכת בשיטת דהרמה מנטורינג אותה פיתחה
 

 :'יהודה חיימוביץ' דר

 .מבכירי המומחים לניהול באירופה

  .פורום היועצים הבינלאומי לניהול DH&A- במייסד-עמית בכיר

 .חברות וממשלות, בעל ניסיון עצום בייעוץ להנהלות בכירות

 .מבוקש בפורומים מקצועיים שוניםאורח מרצה 

 .בן גוריון ותל אביב, ת חיפהאובעבר מרצה לניהול באוניברסיט
 
 

 

 

 :פרטים על הסדנא

 20: מקסימום מספר משתתפים

 יומיים: אורך הסדנא
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 :עלויות
 .מ"מע+  ₪ 20,000- עלות הסדנא לאירגון המזמין  .1

 .העלות איננה כוללת את אירוח הסדנא .2

 . יום מסיום הסדנא30 מעלות הסדנא מתקבלים כמקדמה והיתרה עד 25% .3
 
 

 :למידע נוסף
 'יהודה חיימוביץ' דר

 yehuda@dh-aa.com: ל"דוא
 052-3606287: 'טל

 

  www.yoga-studio.co.il: האתר של מאסטר יוגה ענת צחור

  www.dh-aa.com: 'יהודה חיימוביץ' האתר של דר
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