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 אחרת בחשיבה קורס שינוי
 

 האישיים יום-היום חיי הקורס מהווה הזדמנות לרכישת כלים לשיפור התנהלות

 בה הדרך על המתבססים, ואישית בינאישית לתקשורת מודלים נכיר והמקצועיים. בקורס

 . לשינוי ויעילה קלה ללמידה ומהנה חוויתי הקורס. האנושי המוח פועל

 

יום. זאת, -היום חיי התנהלות ושיפור הרמוניה יצירתל כלים עוסק בהכנסת הקורס

 ייחודיות טכניקות תוצאות. הכרת ושיפור אישיות להתפתחות מטרות באמצעות הצבת

 חשיבה בחיינו. פיתוח יחסים במערכות והבינאישית הפנימית האימונית השיחה לתהליך

 טיביות. שיפורואסר מעצימה תקשורת מקדמת. קידום והתנהגות ההקשבה יכולת, חיובית

 מסוימות להחלטות והסיבות המניעים ופשטות. הבנת באיזון שונים במצבים ההתמודדות

 החשיבה.  ולדרכי

 

 של עצמית ובכוחו בהיפנוזה כשמשתמשים כך לא אך, קושי משמעותו ששינוי הורגלנו

 שחרור. דופן יוצאות תוצאות ועם זמין, קל להיות הופך השינוי שתהליך המודע. כך-תת

 שליליות חוויות מגוון ועוד פוביות, כעסים, כפחדים: בחיינו רלוונטי-ולא מתאים-מהלא

, זאת. ואמונות מחשבות, עמדות לשינוי מודע התת תוך אל מטרות הכנסת, לצד. העבר

 . יחד גם ומילולית פיזית והתנהגות, הרצוי המצב תמונות דמיון ובעזרת, אמונה מתוך

 

  :קורסה מטרות 

 החיים:-אתגרי עם להתמודדות וטכניקות מודלים, כלים הכרת

 NLP טכניקות 

 אימון טכניקות 

  התנהגות הרגלי טכניקות לשינוי 

 מימדית-תלת חושית חשיבה כלים לפיתוח 

 בולמים וערכים כלים התמודדות, קידום ושחרור אמונות 

 לעשייה טכניקות להגברת מוטיבציה 

 אישית תקשורת כלים לפיתוח 

 בינאישית תקשורת כלים לפיתוח 

 ורגשי פיזי בכאב טכניקות לשליטה 

  שליליות וחוויות פוביות, כעסים, פחדים טכניקות לשחרור 

 

 ש"א  60  :מבנה הקורס 
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 מהנושאים:
 חשיבה אחרת/המודע-כוחו של תת/עצמית-היפנוזה/לחיים NLP אימון

  ?מה זה שינוי בחשיבה אחרת 
 ?מהי שיחה אחרת 
 !?שאלה טובה 
 ?מהי חשיבה להצלחה 
 ?מה מפריע לשינוי 
 ?בשביל מה שינוי 
 ?איך יוצרים מוטיבציה לשינוי 
 ?מהו הייעוד שלי 
 היפנוזה עצמית ומאפייניה 
 סוגסטיות ומנטרות היפנוטיות 
 הרפיה גופנית עמוקה 
 המודע-כלים לחיבור לתת 
 המודע-כללי תת 
 עיצוב מטרות היפנוטיות 
 תהליך הטראנס ההיפנוטי 
  המודע-עם עולם תתהיכרות  
  קריאת שפת הגוף והנפש 
 קריאת מבטים וחשיבה חושית 
 יצירת כימיה אנושית 
 שחרור חסימות רגשיות 
 מודל פיתוח מודעות 
 התנהגות-שינוי הרגלי 
 מודל חשיבה משחררת להצלחה 
   תודעת שפע וכסף 
 חשיבה חדשה 
 נפש-מוח ובריאות גוף 
 מודל ההצלחה 
 חשיבה יצירתית 
 רגשיתטכניקות לשליטה  
 ראיה חדשה של העולם 
 תרגילי מדיטציה ונשימה 
 טכניקות לחוויה של שמחה 
 קלפים ומשחקים טיפוליים 
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