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 ההרצאת פתיח

 הצלחה 
 !היא לא מילה גסה

 
 רלשינוי מחשבתי במהירות האו

 

 לבשיתוף הקה חווייתית הרצאה

 לטעימות 
 המעוררות סקרנות והנא

 בשיטת סטיקלרו לחשיבה אחרת
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 כישורי ניהול חיים
 לתקשורת וניהול במעגלי החיים חשיבה אחרת  כלים

 קורס שבועי פעמית-סדנא חד הרצאה שם / סוג

 4 1 1 מפגשיםהמספר 

 ש"א 16 ש"א 4 ש"א 1 מפגשה זמן

 דיסק שמע   לכל משתתף חומרים
  דפי תרגול 

 דיסק שמע 
  חוברת תרגול 

 אימון לניהול חיים
 מאיצי תהליכים

 

  קשה מדוע
 ?לעשות שינוי

 שינוי  כלי 

 אימון לחיים
 האישיות ותהליכי שינוי 
 שאלות של שינוי 
 מעשיים של שינוי כלים 

 אימון לחיים .1
 שאלה טובה .2
 הקשבה נקייה .3
 שיחה אחרת .4

 ורודים משקפיים

 חלומות הגשמת
 ופרויקטים

 כללי תת-
המודע 

 להצלחה
 שינוי כלי 

 המטרה שלי
  הדרך לזהות ולהציב מטרות

 לשינויאישיות 
 יצירת תמונת העתיד 

 המטרה שלי .1
 בשביל מה שינוי? .2
 תמונת חיים חדשה .3
  נקודת מבט אחרת .4

  תקיעות משחררי

 ממעצורים שחרור
 

  האשמים
 בכישלון

 שינוי  כלי 

 שאלות לשחרור תקיעות
 שאלות חושפות בולמים 
 הסרת בולמים 
 כלים מעשיים של שינוי 

שאלות לשחרור  .1
 תקיעות

 אמונות טפלות .2



 

 
 
 

 פנימיתמריבה  .3
 חשיבה יצירתית .4

 פנימית מוטיבציה
 עשייה מעוררי

 

  אתגרים
 ומוטיבציה

 שינוי  כלי 

 מוטיבציה לשינוי
  מניעים שינויצרכים 
 מנועי מוטיבציה פנימית 
 כלים מעשיים של שינוי 

 מוטיבציה לשינוי .1
 מיקוד פנימי .2
 חוויה של הצלחה .3
 ערכים מהפנטים .4

 טורבו מבערי
 לשינוי מוטיבציה

  לחשוב
 מוטיבציה

 שינוי  כלי 

 חלומות דיסני
 דיסני האיש והחלום 
 טכניקת דיסני להצלחה 
 כלים מעשיים של שינוי 

 חלומות דיסני .1
 כפתורי מוטיבציה .2
 מחוללי התלהבות .3
 מוטיבציה מעשית .4

 
 9807497-050טלפון:   stiklaro.mail@gmail.comמייל:   www.stiklaro.comתר: א

 

  

http://www.stiklaro.com/
mailto:stiklaro.mail@gmail.com


 

 
 
 

 שלנו המודע-כוחו של תת
 שחרור ושינוי ממפריע למקדם בחשיבה אחרת

 קורס שבועי פעמית-סדנא חד הרצאה שם / סוג

 4 1 1 מפגשיםהמספר 

 ש"א 16 ש"א 4 ש"א 1 מפגשה זמן

 דיסק שמע   לכל משתתף חומרים
  דפי תרגול 

 דיסק שמע 
  חוברת תרגול 

 תקשורת טובה יותר
 תקשורת חיצונית

 

  תקשורת
 גלויה וסמויה

 שינוי  כלי 

 קריאת שפת הגוף והנפש
 חשיבה חושית 
  תקשורת מהירה 
 כלים מעשיים של שינוי 

 הנפשקריאת שפת  .1
 יצירת כימיה אנושית .2
 שתילת מסרים .3
 

 חיים טובים יותר
 תקשורת פנימית

  תקשורת
 גלויה וסמויה

 שינוי כלי 

 תודעת שפע וכסף
 מרכיבי תודעת שפע 
 הטמעת תודעת שפע 

 כלים מעשיים של שינוי

 תודעת שפע וכסף .1
שינוי הרגלי  .2

 התנהגות
 להעלים פחדים  .3

 היפנוזה עצמית 
  מבוא

 מהירכלי עוצמתי לשינוי 
 

  עולם
ההיפנוזה 

 העצמית
 שינוי  כלי 

 מבוא 
  להיפנוזה עצמית

  עולם ההיפנוזה 
 הרפיה היפנוטית 

 היפנוזהמבוא ל .1
  תקשורת היפנוטית .2
 הצעה לשינוי .3



 

 
 
 

 הטמעות בתנועה .4 כלים מעשיים של שינוי 

היפנוזה עצמית 
 לחיים קלים

 *נדרש קורס מבוא

 כניסה לטראנס .1  
 תמונה עתידית .2
 היפנוזה להתמודדות  .3

לחיות ללא גבולות 
 בדמיון 

 מודרך לשינוי

  מצבי תודעה 
  שינוי  כלי 

 עולם הדמיון המודרך
 מצבי תודעה 
 שאלות עוצמה בדמיון 
 כלים מעשיים של שינוי 
 

עולם הדמיון  .1
 המודרך

 טבע האדם .2
מחשבה יוצרת  .3

 מציאות
 אני העתידי .4
 שלווה פנימית .5
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 מודעות עצמית
 לפיתוח הערכה וביטחון עצמי בחשיבה אחרת צמיחה והתפתחות 

 קורס שבועי פעמית-סדנא חד הרצאה שם / סוג

 4 1 1 מספר מפגשים

 ש"א 16 ש"א 4 ש"א 1 מפגשה זמן

 דיסק שמע   לכל משתתף חומרים
  דפי תרגול 

 דיסק שמע 
  חוברת תרגול 

 מודעות חדשה

 היכרות מחודשת

  תדמית ודימוי 
  שינוי כלי 

 תדמיתדימוי מול 

 אני בעיני העולם 
 אני בעיני עצמי 
 תעודת זהות אמיתית 
 כלים מעשיים של שינוי 

 דימוי מול תדמית .1
 הילדה שבתוכי .2
 חלשה מסופה .3
 חזקה מהרוח .4

 צמיחה אישית
 חיבור פנימי כנה

  חשיבה
 מצמיחה

  שינוי כלי 

 חשיבה חדשה

 מחשבות מזיקות 
  בחשיבהשליטה 
 כלים מעשיים של שינוי 

 חשיבה חדשה .1
 מהנשמהלאהוב  .2
 אשמה וכעס .3
 מרגישה איזון .4

 עוצמה פנימית
 אסרטיביות

  כוח
 אסרטיביות ה

  שינוי כלי 

 לומר כן! לומר לא!

 תקשורת אסרטיבית 
 אסרטיביות וביטחון עצמי 
 כלים מעשיים של שינוי 

 לומר כן! לומר לא! .1
 מגיע לי! .2
 חוויה רגשית .3
 חשיבה מקדמת .4
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