
 

 רחל סטיקלרו -מרכז ובי"ס למנחי קבוצות אימון בחשיבה אחרת 

 2766064-072פקס:    stiklaro.mail@gmail.comמייל:  9807497-050 

 עצמית קורס מודעות
 לתהליכי מודעות עצמית וחיבור פנימי בדמיון וכלים עוקפי חשיבה

 

הקורס עוסק בצמיחה והתפתחות אישית לפיתוח הערכה וביטחון עצמי, לצד קידום 

שליטה עצמית, השגת יעדים והעצמה אישית. יחד עם חשיבה והתנהגות חיובית 

. זאת, באמצעות חיבור לנושאים לצמיחה ממשברים, הנאה וסיפוק מחיי היום יום

 הקשורים לערך העצמי, לדימוי העצמי ולאהבה עצמית. 

 

והאימון )קאוצינג'(. תחומים אלו   NLPהמודע -הכלים בהם נשתמש מגיעים מעולם תת

עוסקים בקידום אישי להישגים חדשים ומצוינות בחיים. באמצעותם ניתן לגלות דברים 

 כה אנו חיים ועל המניעים שלנו לפעולה ועשייה.חדשים על עצמנו, על החברה שבתו

 

דמיון מודרך לשינוי מעניק הזדמנות להכרת טכניקות יעילות המסייעות להתקדם 

בשביל השינוי עד להשגת המטרה. כלי זה ניתן לשימוש כמעט בכל מקום וכל עת, 

ותרומתו לתהליך השינוי רב מאוד. באם בהסרת בולמים, בהתמודדות עם 

ם, ובחשיפת מקדמים להגשמת המטרה לשינוי. דמיון מודרך מאפשר קונפליקטי

לשנות ולהשפיע על המציאות בצורה יעילה ומהירה. יחד עם שיפור המצב הפיזי 

 והנפשי במציאות ע"י שימוש בכלי הדמיון העוצמתיים שבידנו.

 

כלים עוקפי חשיבה לשינוי הם כלים כקלפים ומשחקים טיפוליים שונים ומגוונים. 

לוב של כלים עוקפי חשיבה יוצר שימוש פעיל של כל החושים וערוץ ישיר ומהיר שי

לידע פנימי, אינטואיטיבי המחכה להתגלות. כך, תהליך האימון וההתמודדות הופך 

 ליצירתי וצבעוני, והתשובות עולות כמטה קסם. 

 

 מטרות הקורס: 

 החיים:-הכרת כלים, מודלים וטכניקות להתמודדות עם אתגרי

 NLPיקות טכנ 

 טכניקות אימון 

 טכניקות לשינוי הרגלי התנהגות  

 מימדית-כלים לפיתוח חשיבה חושית תלת 

 כלים התמודדות, קידום ושחרור אמונות וערכים בולמים 

 טכניקות להגברת מוטיבציה לעשייה 

 כלים לפיתוח תקשורת אישית 

 כלים לפיתוח תקשורת בינאישית 

 טכניקות לשליטה בכאב פיזי ורגשי 

 טכניקות לשחרור פחדים, כעסים, פוביות וחוויות שליליות  

 

 ש"א 60 מבנה הקורס:
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 מהנושאים:

  למודעות ההצלחה מפתחות מודל 
 תדמית מול דימוי 
 "האמיתי אני: "זהות תעודת 
 מטרות ועיצוב למטרה מחלום 
  נימיפ חיבור 
 וחולשות חוזקות 
  עומק לשינוי ומודעת חדשה חשיבה 
  העתיד ותכנון העבר שחרור 
 לחיים מראה תמונת 
  וחמלה אשמה 
 סליחה 
 אמת של ועוצמה אסרטיביות 
 רגשית חוויה 
  עצמית אהבה מודל 

 

 כניקות:כלים וט
 חשיבה עוקפי כלים מודל 
 המודע-ותת שולחן, קופסה: לסוגיו המשחק 
 וטקסטים מטאפורות 
 יצירתית הלחשיב מודלים 
 ויצירה אומנות 
 טיפוליים קלפים 
 ומוסיקה תנועה 
 ותיאטרון דרמה 
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