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קורסים מקצועיים לחשיבה אחרת

קורסים להתפתחות אישית

NLP סדנאות אימון
הדרך להשתחרר ממחסומים וליצור 

מוטיבציה יומית. לרכוש כלים 
וטכניקות לעזרה עצמית. להשיג
תוצאות פורצות דרך בכל תחומי חייך!

קורס מנחה NLP מומחה
NLP Master  Practitioner

קורס מנחה מומחה מקצועי 
לחשיבה אחרת הקורס המשולב 
במסלול הישיר למנחה מקצועי 
ברמה הגבוהה יותר. להנחיה 

NLP אישית וקבוצתית בתהליכי

קורס מנחה NLP מקצועי
NLP Certified Practitioner+Master

מיקוד בשכלול היכולת להוביל 
ולהיחשף לקבוצות. ללמוד ליצור 

מרחב הנחיה קבוצתי חוויתי,
לפתיחת אפשרויות להגשמת 

הפוטנציאל האנושי האישי בקבוצה.
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מוטיבציה יומית. לרכוש כלים 
וטכניקות לעזרה עצמית. להשיג
תוצאות פורצות דרך בכל תחומי חייך!

קורס מנחה אישי וקבוצתי 
לאורח חיים בריא

מיקוד בשכלול היכולת להוביל 
ולהיחשף לקבוצות. ללמוד ליצור 

מרחב הנחיה קבוצתי חוויתי,
לפתיחת אפשרויות להגשמת 

הפוטנציאל האנושי האישי בקבוצה.

קורס מנחה קבוצות
וסדנאות אימון NLP עצמי 

להצלחה
NLP MASTER  PRACTITIONER

הזדמנות לקחת את הידע שלך 
לרמה הגבוהה יותר. לרכוש כלים 

מתקדמים לשינוי והצלחה בחשיבה.
לפרוץ מחסומים בטיפול ולשנות 

מחשבות ואמונות מגבילות.

NLP קורס מנחה
NLP - Nlp Certified Practitioner

  היא שיטה מתקדמת להשפעה 
על התנהגות המוח  באמצעות 

שפה וטכניקות ייחודיות  לתכנות 
מחדש של החשיבה שלך ושל 

אחרים לקידום והצלחהN.L.P זו
־צצלחה בינלאומית לשדרוג התו

קורס NLP להתפתחות אישית
קורס NLP להתפתחות אישית 

הקורס שיעזור לך ללמוד את עצמך 
הרבה יותר. הזדמנות לגדול מבחינה 

אישית פנימית ולחוות את החיים 
בצורה מלאה יותר. מוכר לגמול 
השתלמות במשרד החינוך 2 ש”ש

קורס אימון NLP עצמי
לחשיבה אחרת

קורס אימון NLP עצמי לחשיבה 
אחרת הקורס למודעות עצמית 
ושחרור רגשי לשם התמודדות 

עם אתגרי החיים בתחום האישי 
והמקצועי גם יחד   מה זה אימון 

NLP עצמי ? אימון עצמי בשימוש 
בכלים של קאוצינג’ ו-NLP מעניק 


