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 NLP MASTER  PRACTITIONER קורס

 ש"א( 180) 
            

 : מבנה הקורס

 MASTERש"א  4מפגשים שבועיים של  20 •

 ש"א בקורס ערב 4מפגשים שבועיים של  20 -ש"א  80 •

 לחשיבה אחרת  NLPסמינרי אימון  -ש"א  40 •

 קורס און ליין וביצוע מטלות הגשה -ש"א  30 •

 NLPסופרויזין לפיתוח מודלינג, וסדנת אימון  -ש"א  30 •

 ש"א 180 היקף הקורס
            

 מבנה השיעור:          

 1חלק  17:00-18:30 •
 הפסקה 18:30-18:45 •
 2חלק  18:45-20:15 •
 

 :תיק הקורס הכולל חומרי לימוד

 הקורס יספר •

 נוכחות בקורס גמר:

 : NLPלימודי בנוסף סל בונוסים חינם לנרשמים ל

 ערכת קלפי האקדמיה לחשיבה אחרת •

 שמע לשימוש מקצועי -קבצי •

 ה על שיעורים בקורסים הבאיםאפשרות להשלמה וחזר •

 קורסים אינטרנטיים ללימוד עצמי במתנה! •

 קורס "מבוא לעולם ה-NLP 800" בשווי  ₪ 

  2150קורס "מודעות לחשיבה אחרת" בשווי  ₪ 

  קורס "משחקיNLP 2150" בשווי   ₪ 

 

 נוכחות בקורס גמר:

 "חשיבה אחרתל NLP"השלים בהצלחה קורס 

 וקבוצתי "האקדמיה לחשיבה אחרת".מבית הספר להנחיה ואימון אישי 

 וביצוע מטלות. סטאז' בהנחיה אישית בינלאומית: למעוניינים בתעודות

NLP PRACTITIONER  
MASTER NLP PRACTITIONER 
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    NLP קורס
NLP MASTER  PRACTITIONER 

שיעור  שעות הנושאים
 מספר

    N.L.Pעולם ה
התמונה הכללית של  ,  NLPההיסטוריה של , ערכים ואתיקה מקצועית 

NLP ,  מבנה תהליךNLP 

17:00-18:30 
18:45-20:15 

1.  

 חשיבת הצלחה  
 –מורחב  – NLPהנחות יסוד , המודע-מפתחות ההצלחה לשינוי מתת

, NLPפי  קרונות ההצלחה והמצוינות ל, עאמונות בסיס לאימוץ לחיים
 NLP COMMUNICATION MODEL  מודל התקשורת של

17:00-18:30 
18:45-20:15 

2.  

 חשיבת המוח האנושי 
אבחון , מפת מוחהחשיבה,  תהליך התפתחות, המוח האנושימבנה 

 אתגרי חשיבה והתנהגות

17:00-18:30 
18:45-20:15 

3.  

 גלגלי, TIME LINEקו הזמן  , מפת קו הזמן ההיסטורי בהקשר למטרה
 החיים

17:00-18:30 
18:45-20:15 

4.  

 אבחון מאפייני אישיות  
 תוכנות העל  Meta Programsמטא פרוגרמס  , תפקידים פסיכולוגים

17:00-18:30 
18:45-20:15 

5.  

 חשיבה לתוצאה 
 אני העתידי  –אני היום , עיצוב מטרת המונחה ,  S.M.A.R.T.Iודל   מ

17:00-18:30 
18:45-20:15 

6.  

מודל   , OUTCOMEמודל מטרה מעוצבת כהלכה ,  NLPלפי  מודל השינוי
S.C.O.R.E 

17:00-18:30 
18:45-20:15 

7.  

 חשיבה ערכית עמוקה
רמות לוגיות של הפשטה , Values Conflictsקונפליקט פנימי ערכי  

 ,מיצוי שורש הבעיה, SYNTAXסינטקס    –תחביר , )אבסטרקטיות(
 .מודל קונפליקטים

17:00-18:30 
18:45-20:15 

8.  

 חשיבה והתנהגות 
שינוי ,  COLLAPSING ANCHORINGפירוק / מיטוט עוגנים  , הרגלים

  CHAINING ANCHORSשרשרת עוגנים , התנהגות או והרגל בעייתי
 מחולל התנהגויות חדשות, חיזוק התנהגות חדשה

17:00-18:30 
18:45-20:15 

9.  

 מחשבה מפחידה  
 FAST מהיר מפוביה וטראומה מודל ריפוית, פחדים, פוביות וטראומו

PHOBIA-TRAUMA CURE 

17:00-18:30 
18:45-20:15 

10.  

 חשיבה משחררת 
חשיפת הכללות, ,  META MODELמטא מודל , שאלות משחררות
 השמטות ועיוותים

17:00-18:30 
18:45-20:15 

11.  

 חשיבה מאתגרת  
SPIN   מחסל החלטות מודל, ספיןdecision destroyer  , מודל לחשיפת

 ולמים והסרתםב

17:00-18:30 
18:45-20:15 

12.  

 חשיבה משפיעה 
מודל הנחות , LINGUISTIC PRESUPPOSITIONSהנחות יסוד בשפה   

/ שפת  Milton Hyland Ericksonמודל מילטון   , מקדימות מעצימות
 השכנוע

17:00-18:30 
18:45-20:15 

13.  

  .Slight Of Mouth 17:00-18:30 14זריזות לשון  
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 18:45-20:15 ור אמונותלערע –שאלון זריזות לשון 

 אסטרטגיות חשיבה  
 T.O.T.Eמודל  , אסטרטגיות חשיבה ופעולה

17:00-18:30 
18:45-20:15 

15.  

 וולט דיסני האיש והחלום
 לניהול פרויקטים ומטרות -מודל דיסני 

17:00-18:30 
18:45-20:15 

16.  

 חשיבת חקר 
MODELING  דל הטמעת מודלינג   ו, משלבי דיגום התנהגותי, מודלינג
MODELING 

17:00-18:30 
18:45-20:15 

17.  

 כובעי החשיבה היצירתית 6
 בונו : כובעי החשיבה היצירתית-מודל דה

17:00-18:30 
18:45-20:15 

18.  

 חשיבה אחרת
 YES-SETמשפטי אמת והובלה  , שפה פתוחה לחשיבה מקדמת

תהליך הרפיה : , שיחה מטאפורית בשפה פתוחה -לעשות שינוי 
 פתיחה וסגירת התהליך

17:00-18:30 
18:45-20:15 

19.  

 סוגסטיות מחזקות ומשחררות לחיים, טכניקות כניסה לטראנס 
 ומשובים , פרידה, סיכוםהסיפור המטאפורי

17:00-18:30 
18:45-20:15 

20.  
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