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 החופש לחיות סדנת 

 

 .אנו נמצאים בתקופה של שינוי, על זה כבר אי אפשר להתווכח

 .היציבות החיצונית וחוסר הודאות, מפר את העוגנים הבטוחים שהכירו-אני פוגש רבים שאי

 .בא לי לסייע לאנשים ללמוד לסמוך עוד על עצמם בכל מצב גם במצבים משתנים ולא יציבים

 יות. הקוסמית סדנת החופש לח ההאוניברסיטבדיוק בשביל זה פותחה ע"י 

 

 מהי הסדנה הייחודית הזו ״החופש לחיות״ ? 

  המשתתפים  מן אחד  לכל לאפשר  שנועדה   אינטימית בקבוצה  שנלמדת   מפגשים  6 של סדנה  זוהי       

 . יחד זאת  ולעשות  האישי בתהליך  להעמיק

  דרך  יחקור   הוא ואותו וחופש   ביטחון  לבסס  רוצה הוא  בו  נושא  בוחר משתתף כל לסדנה  בכניסה       

התבוננות שיעזרו לו לראות את התמונה השלמה ולזהות את הגרעין החוסם   של שונות   זוויות

 ובמקומו נלמד ליצור עוגנים חדשים שיקנו לנו תנועה חדשה. 

 מה מייחד את הסדנה הנפלאה הזו ? 

וחושפת באופן    הנכונות השאלות את  עצמנו  את  לשאול מלמדת  היאאת הסדנה העובדה ש  ד מייח

מבריק ופשוט את המשתתפים למנגנונים ואוטומטים בהם הם רגילים לפעול, ובמקומם נוצרת  

 אלטרנטיבה חדשה ומהלך שלם וחדש.  

  שבחרנו   שא הנו עם   וגובה רוחב  עומק   עבודת  עושים   אנחנו הסדנה  כל עוד מייחד אותה שלאורך 

, נגלה מצב פנימי חדש והמציאות  מומרים פשוט  געיםו שנ והמקומות. שלמים   שבועות שישה   במשך

 אחרי הסדנה ניתן לעשות זאת עם כל נושא שנבחר.   מתחילה מיידית להגיב.  

 . הסדנה לאורך   המנחה של ותומך  צמוד ליווי   שיש מייחד את הסדנה        

 

  שנעבור  השלם התהליך  כשכל!!!   חדשה פתיחה בנקודת   לעולם יוצא   אתה  שבסופהמייחד גם       

 . שנקבל  ומדוייקת  חכמה עבודה  בחוברת  מתועד 

 

 . שלה  ובעצמה  בעומק  ומפתיעה  קצרה  שהיא גם...ו      

 המשתתפים בסדנה מאוד התחזקו והתעצמו באופן מובהק. הנסיון מלמד ש 

 

 קבל בסדנה ? נ אילו כלים 

  שימוש  בו  לעשות נמשיך  ואיך . בחיי  ובטחון  חופש של ליצירה  התהליך   מהו  בהירה הבנה נוצרת        

 .  מאוד  נגיש  תהליך  זהו . חדשים  ואמון  ביטחון הרבה כך  בכל רצונות ולהגשים 

שם עבורי. עוגנים שמקנים    תמיד הם שמעכשיו   חדשים פנימיים עוגנים   ארבעה עם   ונעבוד  נקבל       

 לי כל פעם רובד נוסף של ביטחון וחופש. 

 . בהמשך  אחרים נושאים  מול איתם   ולעבוד  להמשיך שנוכל !  לחיים  מעולים  לעבודה מודלים  נקבל       
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 ספור אישי 

 לכל מי שמשתתף בסדנה עובד על נושא אישי.  

אני בעצמי השתתפתי בסדנה כחלק מההכשרה שלי. כחודשיים לפני הסדנה התגלה לי שיש לי סרטן  

בערמונית. הנושא שאני בחרי לעבוד בסדנה הוא איך לפתח בטחון לגבי הבריאות שלי וההחלמה שלי  

מול הרופאים שמשמיעים לי הצהרות שונות לגבי מצבי הבריאותי והמצב שבו אני נמצא )סכנת  

.(. הסדנה מאד תמכה בי ואפשרה לי לפתח חוסן נפשי ולהבין שהבריאות שלי ההחלמה שלי  חיים.. 

הם בידיים שלי והפעולות שאבחר לעשות הם הם החלטה שלי. בסופו של דבר בחרתי לעשות ניתוח  

 מסויים ונראה שזו היתה החלטה נכונה.

 

 מה קורה לאנשים שעברו את הסדנה?

  ובשיווין   בביטחון  להיות יכולת  ונוצרה. התחזק הגרעין. מאוד ד מאו מתחזקים החברים  את  רואה      

 . חדש מאוד  באופן,  שגשוג , שנבחר הנושא  מול  נפש

 . ובונה בהיר   פנימי שיח  ולנהל פנימית  עצמנו את  ולהבין לראות  יכולת  נוצרה      

המון פתיחות לתפישות חדשות. זה אחד   נולדה ובמקומן   משתחררות החיים על מגבילות  תפישות       

 השינויים המשמעותיים שקורים. 

 

 . להתגלות יכולים  חדשים דברים  פעם שבכל אפשור  ונוצר   מתמוססת המקובעות, גדלה  הגמישות       

 

      ויש עוד המון, ועוד המון מה לשתף אתכם, התחושה היא שהתנועה עוד רק הולכת ונפתחת...

 

 פרטים 

 שעות   3עד   2.5בני   םמפגשי 6בסדנה 

 19:00המפגשים יתקיימו )כנראה( בימי שלישי בשעה 

 17.8.21מפגש ראשון יום שלישי 

 שח  1050המחיר הוא : 

 מיקום המפגשים: 

 בביתי, 

 א רמת גן 7רח נצנים 

 הצעד הבא: 

 כל מי שמעוניין בסדנה, יודע מי רוצה אותה, או תוהה אם זה מתאים לו, 

 , תרגיש חופשי ליצור איתי קשר

 הדרך הטובה ביותר היא לשלוח לי הודעת וואטסאפ, 

 אז נוכל לקבוע פגישת זום או שיחת וואטסאפ, 

 או השאר את פרטיך כאן: 
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https://forms.gle/QV2ByLFuL9QYQ7fBA 

 

 אם אתה רוצה להירשם לסדנה, אנא עשה זאת כאן: 

https://forms.gle/XbUkHV9Noyv4GVTS8 

 

 

 

 

 רונן האן 

Ronen.hahn@gmail.com 

052-3368280 

 מעט עלי 

 מעט אלי: 

 שמי רונן האן 

 (16, 23, 25ילדים ) 3נשוי עם 

 מלווה יחידים וזוגות בתהליכים מתמשכים מבוססי שיחות בדרך שנקראת יעוץ ביוגרפי 

 בתהליכי שינוי והתפתחותיועץ ארגוני, מלווה ארגונים שונים 

  10, פועלת ב 2004, העוסקת בתחום החברתי וארגוני, הוקמה בהולנד ב IMOחבר בקהילה בשם 

 מדינות, מפתחים ומלווים ארגונים בגישה שנקראת "מנהיגות אופקית", 

 מנהל ומלמד בתכנית להכשרה בחינוך ולדורף 

 לם )איטליה, רוסיה( מנחה ומלמד בסדנאות ניהול והתפתחות במקומות שונים בעו

 חבר בארגון החברתי "האוניברסיטה הקוסמית", מנחה סדנאות "החופש לחיות" בעברית ובאנגלית. 

 

 

https://forms.gle/QV2ByLFuL9QYQ7fBA
https://forms.gle/XbUkHV9Noyv4GVTS8

