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האם כסף משרה בכם שלווה או אי-שקט ?
האם הוא תורם ליחסים עם הקרובים לכם או מפריע להם ?
האם הכסף באמת הגשים את מה שציפיתם ממנו ?
האם חשבתם כמה כסף יספיק לכם ?
האם אתם מודעים לדפוסים המכתיבים את התנהגותכם בנושאים כספיים?
האם אתם יודעים מה מסמל הכסף עבורכם ומה התפקיד שלו בחייכם?
האם הבהרתם לעצמכם מה באמת יעשה אתכם מאושרים?
האם אתם מנצלים את כספכם כדי להגשים את ייעודכם?

לחיות בשלום עם הכסף איננו קורס ללימוד דרכים מופלאות
לעשיית הון מהירה .זו מתודה לבחינה ושינוי של אופן חשיבה,
המבוססת על הדרך הבודהיסטית .אני אסייע לך להשתמש בה
לבניית גישה אחרת להתייחסות לכסף .בעזרתה נוכל לראות
בחשיבה ,ברגשות ,בעיסוק ובמגע עם כסף שיעור בהבנת היחסים
שלנו עם עצמנו ,עם אחרים ועם העולם .במהלך האימון נגיע
למצב בו תצליח לחיות בשלום עם הכסף .כשנבין כיצד נוצרו
והתגבשו הדעות שלנו לגבי הכסף ומשמעותו ,נבין מה מפעיל
אותנו ונוכל לחיות באופן משוחרר וחיובי ,כך שנתרום לעצמנו,
לקרובים לנו ולקהילה סביבנו.
אנא פנה בטלפון לאפי פז077 – 3279627 :
054 – 4514502
או כתוב אלefi.paz@efipaz.com :
לפרטים נוספיםhttp://www.efipaz.com/Living :

אפי פז בעל תואר ראשון במתימטיקה
וכלכלה ,לימודי היסטוריה ופילוסופיה של
המדעים ,ותואר שני בלימודים קוגניטיביים.
למד והתנסה בנושאי שיווק ,מימון וניהול.
אפי לימד פיתוח עסקי ,ניהול מו"מ
ופסיכולגיה שיווקית במסגרות שונות ,בהן
סניפי מט"י ומכללות .מלמד  9שנים קורס
פיתוח עסקי ופסיכולוגיה שיווקית במגמת
נטורופטיה של מכללת רידמן .היה מתנדב
ב'ער"ן' במשך  12שנה ,ופעיל ב'שביל זהב'
במשך מספר שנים.
בעל נסיון של למעלה מ 35שנה במגזר
העסקי .בנוסף לפעילות בחברות ,גיוס
השקעות ,קרנות הון סיכון ,הקמה וניהול של
חברות סטרט-אפ ,ושיווק בין-לאומי ,הוא
בעל ותק רב גם בנושאי הדרכה וייעוץ ארגוני .מכהן כ  Venture Partnerבבנק
השקעות.
עוסק ומתרגל שנים רבות פילוסופיה ותורות המזרח .לאחרונה שהה כשנה
בהודו ,שם טייל אך בעיקר למד דהרמה ותירגל מדיטציה ,וכעת מלמד
פילוסופיה בודהיסטית ומדיטציה לקבוצות קטנות.

