דוח אישיות

פענוח תווי פנים
שירותים נוספים

הזמנת פענוח
צור קשר

אודות

הפנים אומרות הכל
מהו פענוח מדעי של תווי פנים?
יש קשר ישיר בין תווי פנים ותכונות אישיות

הפנים שלנו חושפות הרבה מאוד אודותינו
באמצעות פענוח תווי הפנים ניתן לראות את האופי הייחודי של כל אדם
אישיות היא יוזמה מיוחדת במינה הממזגת את טכניקות קריאת הפנים
המסורתיות עם עולם המחקר המדעי .התוצאה היא דוח מרתק ברמת דיוק
גבוהה על אופי האדם ,חוזקותיו ,האתגרים העומדים בפניו והמלצות לגבי
שאלות מהותיות בחייו כמו :קריירה ,זוגיות ועוד.

הזמנת פענוח אישי של תווי פנים

מה מכיל דוח אישיות?
אופי

על ידי פענוח מדעי של מבנה הפנים נדווח על אישיותו ואופיו של האדם ,העדפותיו ויכולותיו
האמיתיות .ניתן להשתמש בידע זה כדי להכיר טוב יותר את עצמך ,כמו גם כדי להבין טוב
יותר את החשיבה ,ההתנהגות והצרכים של אדם אחר.

קריירה

כיצד אוכל למצוא את העבודה המתאימה לי? אלו כישרונות נסתרים יש לי שיכולים לעזור
לי להצליח? פענוח תווי הפנים יספק מידע מועיל על האופן בו אדם עובד ,מתמודד עם כסף
ומוביל אחרים .מי שמבין בבירור את נקודות החוזק והחולשה של עצמו ,ידו על העליונה
בהשגת ההצלחה באופן שירגיש תחושת הגשמה של יכולותיו.

זוגיות

האהבה חשובה .זו חוויה שלא תסולא בפז שממלאת אותנו השראה וחיים מלאי עונג .עם
זאת ,לא קל לזהות מי בן הזוג המתאים לך .בעזרת פענוח תווי פנים תוכלו להסתכל מאחורי
ערפל התכונות השטחיות כדי לראות בבירור את האדם שבתוכו.

הזמנת פענוח אישי של תווי פנים

שירותים נוספים
1

פגישה ייעוץ אישית

הדרכה אישית או קבוצתית

2

הרצאות של ד"ר זילברשלג

עם ד"ר זילברשלג
לפענוח תווי פנים שלכם.
מבוצע בשיחת וידאו

ללימוד טכניקות
פענוח תווי פנים

בנושא פענוח תווי פנים .הרצאות
מלאות עניין והומור ומתאימות
לכנסים וארועים שונים

צרו קשר לקבלת פרטים ומחיר

צרו קשר לקבלת פרטים ומחיר

צרו קשר לקבלת פרטים ומחיר

3

הזמנת פענוח של תווי פנים
תהליך הזמנת דוח אישיות הכולל פענוח אישי של תווי פנים הוא פשוט ומהיר:

1

שלחו  3תמונות ברורות של הפנים מ 3-זויות :חזית ,צד ימין וצד שמאל (רצוי כקבצי )JPG

תמונות לדוגמא
יש לוודא שהפנים ייראו בבירור ללא שיער על הפנים ,מצח ואוזניים .יש להסיר משקפיים .רצוי ללא חיוך.

את התמונות יש לשלוח במייל לISHIYUT@GMAIL.COM -
ניתן להוסיף בקשה ספציפית לפענוח (קריירה ,זוגיות ,מועמד לעבודה וכדומה).

2

העבירו תשלום בסך  300ש"ח פלוס מע"מ

3

דוח אישיות יישלח חזרה למייל השולח בתוך  2ימי עסקים

ד"ר שמעון זילברשלג ,אודותי
ד"ר שמעון זילברשלג הוא מומחה בינלאומי בפענוח מדעי של תווי פנים ובמהלך השנים ייעץ למאות אנשים בעזרת
שיטת הפענוח הייחודית אותה פיתח.
במהלך הקריירה האישית שלו כיזם ומנהל בכיר בחברות הייטק גלובליות הוא שם לב שניתן לזהות ולהבין אנשים
שונים על ידי הסתכלות בתווי פניהם .סקרנותו הטבעית ויכולותיו האקדמיות כדוקטור במדעי הניהול ,הובילו
אותו להיכנס לעומקו של הנושא בראש וראשונה ע"י בחינת הקיים בתחום זה ברחבי העולם .במסגרת מסע זה,
נפגש ולמד ד"ר זילברשלג אישית את טכניקות קריאת הפנים המסורתית מגדולי קוראי הפנים בעולם ורק אז פנה
למזג ולאשר את הנלמד ע"י מחקרים אקדמיים קיימים .התוצאה של מסע מרתק זה היתה שיטה ראשונה בעולם
המשלבת מדע וקריאת פנים מסורתית ובכך מספקת ללקוח פענוח תווי פנים ברמת הדיוק הגבוהה ביותר.
הפנים של אדם הם כמו ספר שנכתב על חייו ,ד"ר זילברשלג יודע לקרוא מתוכו את ההיבטים הרב-ממדיים של האדם כמו :אישיות ,כישרונות
נסתרים ,נקודות חוזק וחולשה ,התאמה מקצועית ,אהבה וזוגיות ,ואולי הכי חשוב ,מה האדם אמור לעשות בחיים שלו ,ולאן הוא יכול להגיע.
יכולות האבחון המדהימות שלו במגוון רחב של מצבים אנושיים הפכו אותו ליועץ ומנחה של מקבלי החלטות רבי עוצמה ,כמו גם אנשים המבקשים
להבין טוב יותר את עצמם.

צרו קשר
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