
 

  

  

  

  

  

  

  

  :ההרצאהנושא 

 השפעת הדימוי העצמי שלנו על הבריאות והמשקל

  :להרשמה

   lectures-http://www.healthyfamily.co.il/117036/free  

  29.12.2009: שלישייום 

  )הרצאה נמשכת כשעה וחצי( 21:00שעה 

  :הוראות גישה לשיחה

  :שנראה כך (Play)בעמוד הגישה מופיע נגן המדיה 

  

  

  )PLAY-כפתור ה(כדי להאזין יש להקיש על נגן המדיה 

  ?כיצד תפיקו את הערך המקסימלי מהשיחה

 הדפיסו דפים אלו ורשמו עליהם את כל הידע והכלים שתקבלו .1
 הגיעו עם ראש פתוח לשינוי .2
 בחרו דבר אחד שאותו הייתם רוצים לשנות השבוע ופעלו לשנותו .3

  

  

להשגת התועלת 
  , המירבית מהרצאה זו

  הדפס דפי עבודה אלו

  21:00-ההרצאה תתחיל בדיוק ב: הודעה חשובה

 שלא תפספסו אף מילהדקות קודם לכן  5-התחברו כ
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  ?כיצד פועל הדימוי העצמי שלי וכיצד הוא משפיע על התוצאות שלי

  

  

  

  

  

  

  

  

  .הדימוי העצמי הוא המפתח להתנהגות האנושית"

  "שינוי בדימוי העצמי של האדם ישפיע מיידית על האישיות וההתנהגות של האדם

  קיברנטיקה-פסיכו, מקסוול מאלץ -

  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

°23 

 'א 'ב



 

  

 

 

  

3  

  PhD � 02-6430661 � 054-4788620ר איילת רוזנפלד "ד

healthyfamily.co.ilayelet@ �  http://healthyfamily.co.il  

  

  

  ?דש ומנצח בתת המודע שליכיצד אוכל להטמיע דימוי עצמי ח

  

1 (_____________________________________________  

  

2 (_____________________________________________  

  

3 (_____________________________________________  

  

4 (_____________________________________________  

  

5 (_____________________________________________  
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  דימוי עצמי מנצח

  !הדימוי העצמי שלכם שולט בתוצאות שאתם משיגים בחייכם

  !הינה המפתח לחיות חיים ללא מגבלות דימוי עצמי מנצחבניית 

  , הדימוי העצמי שלכם שולט במה שאתם יכולים או אינכם יכולים להשיג

  . ומגיבים כלפיכםובאיך שאחרים מתנהגים , במה שקשה או קל עבורכם

  העצמי הדימוי :בחיינו התוצאות על שמשפיעה העיקרית הסיבה את בודדו והפסיכולוגיה המדע

  .ולקבל להשיג, להרוויח שביכולתנו במה אמונתנו את קובע זה דימוי .שלנו

 לתכנת מנת על .“אוטומטי מטרות השגת מנגנון” של כסוג ומתפקד המודע בתת שוכן, העצמי הדימוי

 שלנו והיעדים את המטרות לו להגדיר איך לדעת עלינו הצלחה נחהמו כמנגנון שיפעל כדי זה וןמנגנ

 המטרות בין הקונפליקט -  מרבית האנשים נתקלים שבו המחסום על להתגבר וכן, ומדוייקת ברורה בצורה

  .עצמם לגבי מחזיקים הקיים שהם העצמי הדימוי ובין לעצמם מגדירים שהם והיעדים

 הדימוי את מחדש לשנות ולכוון עליכם, בחייכם משיגים שאתם בתוצאות כלשהו שינוי לעשות כלושתו לפני

  .עבורכם שאפשרי מה לגבי שלכם העצמי

  !זה בשביל בדיוק נועדה “מנצח עצמי דימוי” התוכנית

  ":דימוי עצמי מנצח"תוכנית הנה מקצת ממה שתלמדו ב

 תם משיגים בחייכםמשפיע על התוצאות שא היכן הוא שוכן וכיצד הוא, מהו הדימוי העצמי �

 שעוצר אתכם" השופט הפנימי"כיצד לזהות ולהתמודד עם  �

 להשתמש ולשלוט בהםתוכלו כיצד  – תת המודע והרגשות שלכם, שכל המודעה �

 !שעובד עבורכם –כיצד לפתח דימוי עצמי חדש ומנצח  �

 להצלחה אתכם לכוון לו לאפשרשלכם ו המודע תת עם לתקשרכיצד  �

 עלת מנגנון ההצלחה האוטומטי שלכםהפ �

 !הנקודות היומית להטמעת הדימוי העצמי המנצח החדש שלכם 5תוכנית  �

חיזוק האמונה והרוח בצד כלים מעשיים יומיומיים למיקוד , נותנת כלים עמוקים להבנה, נפלאהתוכנית "

   "תודה גדולה  !תרתי משמע תוכניתתצא מנצח מה, אם אתה ממילא מחוייב להצלחה. ושיפור הדימוי העצמי

  אפרת רביד –

ממש כלים מעשיים ותוכנית מפורטת איך לעבור  לי ערן נתן. ואת זה מאוד אהבתי תא מאוד מעשייהתוכנית ה"

מאוד אהבתי את תוכנית חמש הנקודות היומית . איך לממש את הדימוי העצמי המנצח, מתיאוריה לעובדה

  איילת רוזנפלד' רד – "אותה אני עושה באדיקות יומיום

קיבלתי בה המון כלים לעבודה יומיומית ויותר מכך קיבלתי מעין זריקת מרץ , תוכניתאהבתי מאוד את ה"

  מגי בן יהודה – !"תודה רבה ,תחושה נעימה של משב רוח חדש לחיים !להתחיל ולעשות
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  :כוללת" דימוי עצמי מנצח"ערכת האימון העצמית 

  
  

המכילה את כל החומר העיוני והלימודי חוברת לימוד מקיפה 

  .הכלול בתוכנית

חוברת עבודה ותרגול המלווה את התקליטורים ומכילה בנוסף 

  . תרגילים נוספים לשימוש יום יומי להטמעת הדימוי העצמי החדש

  

  

  !הדימוי העצמי שלנו –המפתח להתנהגות האנושית  -חלק ראשון 

  

  ?כיצד הוא משפיע על התוצאות שאנו משיגיםהיכן הוא שוכן ו, מהו הדימוי העצמי �
  וכיצד להתמודד איתו, השופט הפנימי שעוצר אותנו �
  מה מרכיב אותנו וכיצד אנו פועלים כבני אדם �
  כיצד להשתמש ולשלוט בהם –תת המודע והרגשות שלנו , השכל המודע �
   העל האינטלקטואליות ככלי למימוש הפוטנציאל שלנו-שש יכולות �

  

  !תת המודע והדמיון –י היצירה שלנו כל -חלק שני 

  כיצד לתקשר עם תת המודע ולאפשר לו לכוון אתכם להצלחה �
  הפעלת מנגנון ההצלחה האוטומטי  �
  השלבים לבניית הדימוי העצמי המנצח �
  תהליך היצירה של הדימוי העצמי המנצח �

  

  תהליך הטמעת הדימוי העצמי החדש בתת המודע –ההטמעה  - חלק שלישי 

  נת הדימוי העצמי החדשבניית תמו �
  הנקודות היומית להטמעת הדימוי העצמי המנצח 5תוכנית  �

  !הנחה 10%-ערכת דימוי עצמי מנצח ב –" משפחה בריאה"מיוחד ללקוחות 
  !ח"ש 585במקום  ח"ש 525רק  –ההשקעה שלכם 
  !יום 90ח ואחריות מלאה למשך "ש 750ובנוסף בונוסים בשווי 

  31/12/09-הטבות אלו בתוקף עד ה
  

  1700-50-50-79למימוש ההטבה התקשרו לטלפון 

  www.WinnersImage.co.il –הכנסו לאתר  או
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  הסמינר –הנוסחה לחיים בריאים 

  א"ת, ריקהבית ציוני אמ, 18.1.2010

מה הביא אותנו לחיות כפי אין טעם לעבור לאורח חיים בריא בלי להבין  לשים לב למסר
  :שאנו חיים היום

, שמגיעים כעודף שומן(איך לזהות את המסרים ששולח לנו הגוף   •
  ) 'דיכאון וכו, מחלה

איך להבין מהי באמת הסיבה שאנחנו לא שומרים על בריאותנו   •
  ? כמו שצריך

מהן חמשת שאלות המפתח לשאול את עצמנו ומה אומרות לנו  •
  ? התשובות לשאלות אלו

איך הרגשות שלנו משפיעים עלינו ואיך להעזר בהם לשיפור אורח  •
 ? החיים

  –גוף האדם 
המכונה שלא 

 תיאמן

  ? איך פועל הגוף •
  ? איך לדעת מה בדיוק צריך הגוף שלנו •
  ? בריאותי ואסתטי –איך להביא את הגוף לאיזון   •
 ? איך למנוע מחלות •

  ? איך לשפר את תפקוד הגוף • הדלק למצויינות
איך לזהות למה אנחנו אוכלים ואיך לדעת האם זוהי הסיבה  •

  ? הנכונה
  ? איך לדעת מה אסור לאכול •
  ? איך לבחור את המזון הנכון •
  ? איך לדאוג לתפריט מאוזן •
 ? איך לנשום נכון •

  ? איך אמור להראות יום שלם בחייך • ארגז כלים
  ? מה לאכול בכל שלב במשך היום •
 ? איך להתארגן כשיוצאים מהבית •
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  תעודת האחריות שלי

  

עד כמה שבקריאה ראשונה הדבר נראה  -בתעודת אחריות זו הכל אמת לאמיתה 

  :אולי בלתי סביר

  

רק על מנת שאתה תרגיש בטוח לחלוטין , רב ואת שמי הטוב אני מוכנה לסכן כסף

לא " הנוסחה לחיים בריאים"ולהחזיר לך את מלא כספך אם הסמינר , בהחלטתך

  .מתגלה כהשקעה הטובה ביותר שעשית עבור עצמך

  

רוע משנה חיים יהוא א" הנוסחה לחיים בריאים"אני כל כך משוכנעת שהסמינר 

שאני , בריא ואנרגתי  ם הדרושים לדעת איך היותתן לך את כל הכליישי, עבורך

  :וכך זה עובד, מרשה לך להגיע ולבחון זאת בעצמך ללא כל סיכון

  

ושלא , אם בתום הסמינר כולו מסיבה כלשהיא תחליט שהסמינר אינו בשבילך

ותקבל החזר מלא , פשוט פנה אלי הודיע לי על כך, הפקת ממנו את מה שקיווית

  !ללא כל שאלה שהיא –ואדיב של כל כספך 

  

  ?מה יכול להיות יותר טוב מזה

  

  .על מנת שתייצר השפעה עצומה על חייך, שתלמד מהכלים  2-3מספיק שתיישם 

  

 .ומאומה להפסיד, יש לך רק מה להרוויח –עם האחריות המלאה שלי 
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  למשתתפי השיחה היוםת ומיוחד טבותה
  

  לחיי שפע ואושר הסוד 

 "הנוסחה לחיים בריאים"מי שנרשם לסמינר כל ל

ערן מעניק במתנה את ספרו , במהלך שיחת הראיון

ווי בשמתנה  – "הסוד לחיי שפע ואושר"האלקטרוני 

50 ₪!  

  :בין הנושאים אותם תלמדו

  ליצירת חיי שפע ועושר עקרונות הבסיסמהם  •

בנוגע לכסף , והשגויות, מהן האמונות הנפוצות •

מחזיקים בהן אין לכם שום סיכוי שאם אתם  –

  . להתעשר

   לפתח תודעת שפע ועושרמהם המכשולים שיפריעו לכם  •

שכנראה לא לימדו אתכם עליהן בשום (האסטרטגיות הקיימות בעולם ליצירת כסף  3מהן  •

  !) מקום

   להבטיח את העתיד הכלכלי שלכםכיצד תוכלו להשתמש באסטרטגיות הללו כדי  •

  שיעמדו בדרככם  תתגברו על המכשוליםכיצד  •

   !מקורות הכנסה נוספים ויצירת כסףטכניקה פשוטה ומוכחת לזיהוי  •

  ! ספר זה אינו רק ספר קריאה פשוט

   

תוכלו מיד להשפיע  –שאם תשתמשו בהם  –מכיל בתוכו גם תרגילים ותירגולים ייחודיים  הספר

  .על התוצאות שאתם משיגים
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  :בנוסף

  "הסמינר לחיים בריאים"הנחה על  17%

  ₪ 600במקום  ₪ 500 רק שלכםההשקעה 

  ח"ש 1200במקום  ₪ 900 –להרשמת שני בני זוג הנחה  25%או 

  
  ?לסמינרכיצד להירשם 

 .והבטיחו את מקומכם 054-4788620התקשרו עכשיו לטלפון  .1
 או

 :בכתובת הבאההירשמו ישירות  .2
 seminar-nutrition-and-http://www.healthyfamily.co.il/117036/health 
  
 או

 ayelet@healthyfamily.co.il -ו מייל עם שם וטלפון לשלח .3
 


