
 סדנת דגת הזהב להעז, להאמין, לבקש ולהגשים חלום.
סדנת יום, חוויה מעצימה

סדנת יום המבוססת על נוסחת דגת הזהב, בה נהפוך ביחד את החלומות למציאות ולא נאפשר 
לחסמים להעלים את החלומות שלנו. הסדנה תועבר באופן חוויתי עם שיתוף מלא של המשתתפים. 

מצפה לכם חוויה מעצימה!
למי הסדנה מתאימה?

# למי שרוצה ובשל להפוך את הבלתי אפשרי בחייו לאפשרי # למי שיש לו חלום ורוצה להגשים אותו.

# למי שיש לו אומץ להעיר את האומץ שקיים בו # למי שמוכן להעז לעשות דברים שטרם עשה

# למי שיש לו תשוקה לשינוי בחייו # למי שמחפש פתרונות יצירתיים עבור החלום שלו

# למי שרוצה לדעת איך לחשוב מחוץ לקופסה גם שהקופסה קורסת.

בסדנה חוויתית של יום בלתי נשכח עם דגת זהב אמיתית אנחנו נדע:
מה החלום שלי?

# ניצור מפת חלומות אישית, נמפה ונגדיר את החלום המרכזי כך שיהפוך לחזון פרקטי שניתן להגשים

# נברר מהי המתנה שאני מקבל בדרך להגשמת החלום?

מי אני ללא טייטל?
# נבין מהן התכונות האישיות שלנו שיכולות לעזור לנו # נזהה כוחות נפשיים הקיימים בנו והיכולים

לסייע לנו להגשמת החלום.
יצירתיות - התגברות על חסמים ופחדים

# כל משתתף ימצא פתרונות יצירתייים להגשמת החלום # נלמד מהי תעוזה ואיך להעיר אותה בכל אחד 

מאיתנו # נלמד על אותנטיות וחשיפה אישית בדרך להגשמת החלום.
דגי הזהב שלנו: מה מאפיין את דג הזהב שלי?

# נזהה בסביבתנו את דגי הזהב, שחלקם סמויים מהעין # נלמד בדיוק - איך פונים לדג זהב?

לדעת לבקש ולאפשר לקבל
# נלמד לקחת אחריות על הגשמת החלומות שלנו # ניצור אמונה עצמית על כך שאנו ראויים לחיות חיים של 

חלום! # ניצור מוטיבציה לנחישות, כל אחד צריך נחישות.
נחתום את הסדנה בכתיבת תוכנית מעשית אישית למימוש החלום!

 הסדנה מלווה בהפתעות חווייתיות ויצירתיות )לדוגמה צייר שיצייר את החלום שלך,
לא מגלה עוד...( שלא תשכחו הרבה זמן!
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איך נוצרה הסדנה?
בשנה וחצי האחרונות הרצאתי בפני קהלים מגוונים, גיליתי שישנם אנשים אשר שואבים השראה גדולה 
מהסיפור שלי וישנם אנשים יקרים אשר מחפשים כלים פרקטים לממש את מה שעשיתי עבור עצמם. 
הייתי צריכה לעבור משבר נוסף כדי לגלות שהדרך בה פעלתי במסע דג הזהב הפרטי שלי , טובה לכל 
משבר. פיתחתי את נוסחת "דגת הזהב", שמתבססת על השלבים המרכזיים שביצעתי במסע שלי כדי 

שיהיו אפקטיביים לכולנו.
 # כל חלום ניתן להגשים # כל משבר ניתן לפתור # הבלתי אפשרי הוא אפשרי

# מה שדרוש הוא תעוזה, אמונה, יצירתיות ולדעת לבקש #  

# את מה שעשיתי עבורי אני רוצה להעביר הלאה שתעשו עבור החלומות שלכם.

הסדנאות הקרובות
סדנה מיוחדת לקראת השנה החדשה

יום חמישי, 6.10.16, ד׳ בתשרי, 09:00-18:00 מושב עולש, עמק חפר.
סדנה מיוחדת לקראת השנה החדשה

יום רביעי, 19.10.16, י"ז בתשרי, 09:00-18:00 מושב עולש, עמק חפר

כתובת ופרטי הגעה
מושב עולש, נוף הרים 106. חניה לצידי המדרכה סמוך למקום waze - דגת הזהב, עולש.

מידע כללי
המחיר כולל ארוחת בוקר וארוחת צהריים קלה, במשך היום יוגשו שתייה וכיבוד קל חופשי.

הפתעות מרגשות וייחודיות מחכות לכם בכל אחת מהסדנאות.
מספר המקומות בסדנה מוגבל ל־30 משתתפים, מהרו להרשם כדי להבטיח את מקומכם!

לבירורים ולהזמנת סדנה ניתן ליצור איתי קשר בדרכים הבאות:

“דג הזהב“ הוא מסע של אישה אמיצה, שהחליטה לפרוע את חובות 
החברה שלה )למרות ההגנה של חברה בע”מ( ומתוך ערכה של מילה

 להגשים ל־90 בעלי חוב את חלומותיהם.
גלית בנגלס, בעליה של חברת ההפקות המובילה "באזז טלוויזיה" וממפיקות הטלוויזיה הבולטות בישראל, 
הודיעה ביוני 2014 על הפסקת פעילות החברה, בעקבות הפסדים כספיים. במקום לפשוט רגל ולקבל 

הגנה של חברה בע"מ, יצאה למסע "דג הזהב", בו הגשימה חלומות ל-90 בעלי חוב, במקום החוב הכספי 
אליהם, ובתום 9 חודשים סגרה חובות של 2.2 מיליון ₪.
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צילום: מאיה באומל בירגר


