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 NLPקורס מנחה 
PRACTITIONER NLP CERTIFIED 

 
NLP   להשפעה על התנהגות המוח היא שיטה מתקדמת  

 ייחודיותבאמצעות שפה וטכניקות 

 N.L.P שלך ושל אחרים  מחדש של החשיבה לתכנות
 ה במהירות וקלילותוהצלח לקידום

N.L.P  הצלחה בינלאומית זו  
 שלך במהירות וקלילות לשדרוג התוצאות

 

 ?מאס לך לנסות שוב ושוב ולא להצליחנ

 ?שמשהו חוסם אותך, ואינך מזהה אותו ישנה תחושה

 ?מנסה לעזור למטופלים והמתאמנים שלך להצליח בקלילות ומהירות

 ?עולה המחשבה שאם היה לך ביטחון עצמי היית יכולה יותר

 ?מתקשה להבין מדוע זוגיות לא מגיעה לחייך

 ?אישית ומקצועית תחושות עייפות ותסכול מבחינה

 

 ש"א  68 מסגרת הקורס: 
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 ?היית רוצה יותר כסף ?מה את רוצה? מה אתה רוצה שיקרה בחייך

 ?להתקדם יותר בעבודה ?לבנות עסק מצליח ?לחיות בזוגיות שתומכת ומקדמת אותך

מתי את זוכרת שחשת סיפוק  ?מתי בפעם האחרונה הרגשת מימוש של היכולות שלך

יש לך הזדמנות לפרוץ את מעגל  ?".…י שזכיתי בואמרת "איזה כייף ל
לחיות בדרך של  .ולהפוך את החלום שלך למציאות של חייך הכישלון והתסכול

 .משיגים בדיוק את מה שרוצים וצריכים לחייםכש  ת,הצלחה מחבקת הצלחה נוספ

 

אם  :יום בחייך-איך עושים את זה, כך שדברים יתחילו להסתדר יום

אם יש לך זוגיות רדומה תצליחי לעורר . י להתמיד ולחיות בריאותתרצי לרזות, תצליח

תראי את עצמך מתקדמת . אם יש לך קושי להתקדם ולהרוויח בעבודה. אותה לחיים

 .בקלות מפתיעה ומרגשת גם יחד ,ואף מעבר לחלומותייך. עוד ועוד

 

 בקורס אחשוף בפניך כיצד באמצעות "תכנות" החשיבה מחדש
 ,ת ישנות בולמות, ולזרוע חדשות ומקדמותלעקור מחשבוניתן 

איך לעשות שינוי עומק . להגביר מוטיבציה והצלחה, ולהפוך אותם לחלק מחייך
איך למחוק פחדים המפריעים לך . בקלילות, ולהפוך הצלחה לחלק מחייך

איך לקחת את המחשבות המפריעות ולהפוך אותם . לחיות בדרך בה תמיד רצית

 .לטובתך האישית

 

ככסף, זוגיות, עסקים, מערכות  בחייךשונים ה שלך היא לתחומים ההצלח

אם יש בחייך תחום בו בוער בך לעשות שינוי, אני ממליצה לך  .יחסים, הגוף שלך ועוד

  .לעזור לעצמך ולאחרים ולהתחיל  ,בחום להירשם כבר היום

 

 ת לומדים:לשינוי בחשיבה אחר NLP בקורס מנחה

לרכוש כלים וטכניקות לעזרה .  וטיבציה יומיתלהשתחרר ממחסומים וליצור מ

שפת גוף, כריזמה, יכולות  לשכלל. מטופלים ולמקורבים שלךל אמיתית ומקצועית

פחדים, חוסר בטחון או כל  להתמודד מול. המסרים שלךעל עמידה מול קהל ושליטה 

 להרוויח יותר כסף, לרזות, למצוא זוגיות, ולהרגיש טוב. בולם אחר מההצלחה שלך

 !חייך להשיג תוצאות פורצות דרך בכל תחומי .יותר פיזית ורגשית
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 :תכני הקורסנושאי ו
 חשיבה אחרת ומודעות ועוצמה פנימית לשינוי

 ומקורותיו- NLPה עולם 

 העולם את קולטים בה הדרך 

 באמת שהיא כפי המציאות את לראות 

 להצלחה מחשבתית גמישות 

 שינוי בעת והחשיבה האישיות מאפייני 

 אחרת לחשיבה ככלי- NLPה של היסוד הנחות 

 שלך המוח שקרי עם להתמודדות טכניקות 

 הצלחה מגבילות אמונות החלפת 

 מוטיבציה ליצירת בחשיבה תמונות לשינוי טכניקות 

 בעתיד ויישומה מעצימה חוויה לניתוח מודלים 

 

 לחיים NLP  אימון

 לשינוי מוטיבציה המקדמת שיחה והובלת ניהול 

 קלילה לעשייה פנימיים םמניעי זיהוי 

 וחיצוניים פנימיים קונפליקטים מול להתמודדות טכניקות 

 ורגשיים התנהגותיים בולמים עם והתמודדות לזיהוי מודלים 

 העל מטרות לזיהוי ותשאול אבחון 

 מוטיבציה המקדמת יעילה מטרה הגדרת 

 ועוצמתית יעילה מטרה להגדרת החשיבה רמות 

 אישית מותאמת מעשית פעולה תוכנית לבניית מודלים 

 לאחרים מהיר וחיבור בינאישית כימיה יצירת מרכיבי 

 "מחשבות קריאת" – מילים ללא ולתקשר להבין 

 

 המנוע הרגשי וההתנהגותי לשינוי

 רגשיים הפעלה כפתורי והחלפת מודעות 

 וקלות במהירות רגשיים מצבים ניהול 

  TIME LINEהעבר  כאבי לשינוי מודל 

 ההתנהגות הרגלי עולם 

 בולמת התנהגות ושחרור מודעות 

 הגברת מוטיבציה להצלחה 

 

 סביבה תומכת שינוי

 הסתכלות חדשה על העולם וסביבתו 

 אאוט לתקשורת טובה יותר-אין וזום-כלי זום 

 טכניקות להתמודדות עם שקרי המוח של אחרים 

 יצירת ראפור עם אחרים –מודלים לתקשורת זורמת ואפקטיבית  
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 דע להצלחה מהירההמו-מתת NLP  טכניקות

 שלנו המציאות ליצירת התקשורת מודל 

 ומעשית יעילה התנהלות חיים אמונות 

 האישית לאינטואיציה וחיבור אנשים לקריאת מיומנויות 

 שסביבנו העולם את קולטים אנו בו האופן הבנת 

 אחרים עם מהיר חיבור ליצירת בשפה מילוליים סמלים זיהוי 

 הגוף ושפת העיניים תתנועו לפי חזותיים סימנים זיהוי 

 לא השפעה והפעלת אמון בניית, אנשים עם מיידי קשר ליצירת טכניקות 

 מודעת

 

   PRACTITIONER : NLP CERTIFIEDתעודת סיום

הגשת בתנאי שעמדת בכל דרישות הקורס: נוכחות מלאה בכל המפגשים, 

 .הטכניקות, ומבחן מסכם תרגולמטלות, 

 

 :הטכניקות והמודלים
המודע, מטרה מעוצבת -, מצבי תפישת חיים, הכנסת מטרה לתתחוקי הפעולה

כהלכה, טכניקת החלקים, יצירת, הערמת ומיטוט עוגנים, סוויש ראייתי, 

קו הזמן, רמזי עיניים, ערכי אמצעי וערכי מטרה,  TIME LINE ,מסגור מחדש

 עצמית, דמיון מודרך והדמיות, תיאוריית החלקים, סאבמודליטיז היפנוזה

submodalities,  המודע, מנטרות, -תקשורת חושית, תקשורת עם תת

בונו, -רמות החשיבה, שחרור פוביות, מודל דה 6סוגסטיות, קליברציה, ראפור, 

זום אאוט, משחקי -זום אין Meta  Model מודל-מודל דיסני, שקרי המוח, מטה

 .המודע, מעגלי עוצמה והצלחה, תעתועים חזותיים, הליכת מלאכים-תת
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