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2017-2018קורסים 
2017בהרשמה מראש עד אוגוסט -מקרן ההשתלמות 25%מימון של מילגת: למורים בשנת שבתון

שעותיוםתאריךהקורס
מספר  

שכר  א"ששיעורים

לימוד

!קורס קיץ מרוכז
להצלחה אישית  NLPקורס 

מקצועיNLPמנחה 

(17אוקטובר )NLPמאסטר +
מנחה מומחה מקצועי

תעודות בינלאומיות

17:00-21:301060שני ערב26/6/17

NLPקורס 
להצלחה אישית  

17:00-20:1515602950₪שני ערב23/10/17

09:00-13:00שני בוקר23/10/17

NLPמנחה 
NLPמאסטר +

מנחה מומחה מקצועי

תעודות בינלאומיות

₪  17:00-20:15351406000שני ערב23/10/17

09:00-13:00שני בוקר23/10/17

NLPמאסטר 
מנחה מומחה מקצועי

תעודה בינלאומית

₪  17:00-20:1520804000שלישי ערב24/10/17

09:00-13:00שני בוקר9/4/18

מנחה אישי וקבוצתי  

לאורח חיים בריא
מנחה מקצועי

201806000  ₪
17:00-21:15רביעי ערב25/10/17

מנחה קבוצות וסדנאות  

אימון עצמי להצלחה
מנחה מקצועי

₪  17:00-21:15301956000ראשון ערב22/10/17

נומרולוגיה אימונית
מקצועי

₪  17:00-20:1515602950שלישי ערב24/10/17

למודעות עצמיתטארוטקלפי 
מקצועי

₪  17:00-20:1515602950שני  ערב23/10/17

להצלחה NLPהתמחויות 
מקצועי

בינאישית וזוגיות מוצלחת  

ניהול פורץ דר
NLPכלי ומשחקי 

₪  09:00-13:00211054000שלישי בוקר24/10/17

אימון עצמי לחשיבה אחרת
להצלחה אישית

₪  17:45-20:1520602950ראשון ערב22/10/17

http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-nlp-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/
http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-nlp-%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A0-%D7%9C-%D7%A4-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6/
http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-nlp-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/
http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-nlp-%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A0-%D7%9C-%D7%A4-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A0-%D7%9C-%D7%A4-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6/
http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95/
http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%99-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%99-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%A7%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%98%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%98-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-nlp-%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-2/






,ותומכתאינטימיתבוטיקבמסגרתבלמידהדגששמיםאנואחרתלחשיבהבאקדמיה

.יחדגםוקבוצתיתאישיתחווייתיתובהתנסות

השינוילתהליכיתומכתחממהמהוויםאישיתוהצלחהעצמילאימוןשהקורסיםמכאן
.והעצמה

תחושתלךשתעניק,זוהתנסותשללמידהמסגרתמהוויםמקצועיתלהצלחההקורסים

.אחריםגםלהנחותמקצועיתויכולתמסוגלות

משולביםהשיעוריםכלולכן,וחווייתיתמשמעותיתלמידהשלהחשיבותאתיודעיםאנו

.לעשייהמקדמתאישיתלמוטיבציההמניעיםואימוןNLPבטכניקות

בתכניםלעייןאוזהבקטלוגהקורסיםשללמתוךלבחורזהלעשותלךשנשארמהכל
.WWW.STIKLARO.COMבאתרהמפורטים

.הרשמהטופסבאמצעותלהירשםאולהתקשר

.שלנובמרכזהמשתתפיםאומהתלמידיםחלקולהיותלהצטרף,בכך

http://www.stiklaro.com/


מקרן ההשתלמות25%במילגת מימון של : למורים בשנת שבתון
2017בהרשמה עד אוגוסט 

http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-nlp-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/


מפגשים שבועיים15▪

חוברת הקורס עם כל הכלים והטכניקות▪

שמע והרצאות-אינטרנטי עם קבצי–מגזין שבועי לחשיבה אחרת ▪

מ"מעכולל2950₪הלימודשכר▪

להצלחה בחשיבה אחרתNLPקורס 

http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-nlp-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/
http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-nlp-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/


מקרן ההשתלמות25%במילגת מימון של : למורים בשנת שבתון
2017בהרשמה עד אוגוסט 

http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-nlp-%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/


 NLP PRACTIONERמפגשים שבועיים קורס 15▪
חוברת הקורס▪

ספר הקורס▪

שמע לשימוש מקצועי-קבצי▪

:בונוסים
MASTER NLPקורס מאסטר –מפגשים שבועיים 20+ ▪
חוברת הקורס▪

ספר הקורס▪

שמע לשימוש מקצועי-קבצי▪

NLPערכת קלפי ▪
שמע והרצאות-אינטרנטי עם קבצי–מגזין שבועי לחשיבה אחרת ▪

מ"מעכולל6000₪הלימודשכר▪

http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-nlp-%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/
http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-nlp-%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA/


מקרן ההשתלמות25%במילגת מימון של : למורים בשנת שבתון
2017בהרשמה עד אוגוסט 

http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%99-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94/


מנחה קבוצות וסדנאות אימון עצמי להצלחה
לשינוי ומודעות עצמית לחשיבה אחרת

עםהקבוצתיתוההנחיההאימוןעולםאתהמשלבונדרשמבוקשמקצועלךשיעניקהקורס
היכולתשכלול,ומצוינותלשינוינוספיםכליםבהכרתמתמקדהקורס..NLPהמודע-תתעולם

אפשרויותנפתחותבוהנחיהמרחביצירת.זמניתבוNLPמיומנויותבמגווןלהשתמש

.האישיהאנושיהפוטנציאללהגשמת,אינסופיות

המודע-תתעולםעםוקבוצתיתאישית–העצמיתוההנחיההאימוןעולמותאתמשלבהקורס

האימון,ההנחיהמעולםהמעשייםהכליםעםהמודע-תתמעולםהמקצועיהידעביןהשילוב

,לתמיכהוזקוקים,היום-בחייתסכולחשיםרביםאנשים.המנצחהשילובאתיוצרוהליווי

.בקורסתלמדוזהואת,ובקלותבפועלחייהםאיכותלשיפורוליוויהעצמה

ועוסקיםלעסוקלמעונייניםפונהאחרתבחשיבההמודע-מתתשינויקבוצותהנחייתקורס

אוהכנסהכתוספתאו,הפנאיבשעותוטיפולהדרכה,בהוראה,קבוצתיתוהנחיהבאימון

ומרכזוקבוצתיתאישיתלהנחיהייחודילימודימוסדהינוהספרבית.מרכזיתכקריירה

.בארץהיחידהמודע-מתתשינויוקבוצותסדנאות,לקורסים

שבועייםמפגשים30:הקורסמבנה

:הכוללהקורסתיקהלימודחומרי

הקבוצתיהמנחהספר▪
וקבוצתיתלהנחיהNLPוטכניקותמודרךדמיוןשלשמעקבצי▪

הקבוצתילמנחהתרגיליםחוברת▪

קבוצתיתלהנחיהמצגות10ערכת▪

אחרתלחשיבהמודעותלייןאוןקורס▪
והדמיותהרצאות,טכניקותהכולל–שבועימגזין▪

מ"מעכולל6000₪הלימודשכר▪

עצמיאימוןקבוצותמנחהקורסבהצלחההשלים"גמרתעודתתוענקהקורסלבוגרי:תעודה

וקבוצתיאישיואימוןלהנחיההספרמבית"אחרתלחשיבהעצמיתומודעותשינוי,להצלחה

."אחרתלחשיבההאקדמיה"

http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%99-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94/


מקרן ההשתלמות25%במילגת מימון של : למורים בשנת שבתון
2017בהרשמה עד אוגוסט 

http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95/
http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%94/
http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95/


קורס מנחה אישי וקבוצתי לאורח חיים בריא

ספר התזונה הבריאה▪

ספר המנחה האישי לבריאות והרזיה▪

להנחיית קבוצת הרזיה-ספר המנחה הקבוצתי ▪

חוברת עבודה וכלים למנחה האישי  ▪

ערכת קלפי הרזיה לחשיבה אחרת▪

סדנאות והרצאות, שיעורי מצגות להנחיית קבוצות10ערכת ▪

להרזיהNLPדמיון מודרך וטכניקות –קבצי שמע ▪

האישי והקבוצתי' ין וליווי אישי בתהליך הסטאז'סופרויז▪

תעודות מקצועיות2קורס משולב המעניק 

,ההנחיהמעולםהמעשייםהכליםעםהתזונהמעולםהמקצועיהידעביןהשילוב

מהיודעיםהאנשיםרוב.ללקוחותיכםהמנצחהשילובאתיוצרוהליוויהאימון

זהואת,בפועלההרזיהלביצועותמיכהאישילליוויזקוקיםהם,לאכולצריך

.בקורסתלמדו

נושאי הקורס

מושגי יסוד בהנחיית קבוצות הרזיה▪

בניית קבוצות שווק פרסום ומיתוג▪

אימון לשינוי אורח חיים והרזיה▪

להרזיהNLPהמודע -כוחו של תת▪

וההרזיההמודרניתהתזונהעולם▪

הקורסמבנה

א"ש5שלשבועייםמפגשים20-א"ש100▪

אחרתבחשיבהוהרזיה,להרזיהתזונהליין-אוןקורסא"ש30▪

אחרתבחשיבההרזיהליין-אוןקורסא"ש30▪

אחרתבחשיבהלהרזיהאישיבאימוןמעשי'סטאזא"ש20▪

:גמרתעודות2יוענקוהקורסלבוגריתעודות

"אחרתבחשיבהוהרזיהלתזונהקבוצותמנחיקורסבהצלחההשלים".1

והרזיהתזונה,לבריאותאישייםומנחיםמאמניםקורסבהצלחההשלים".2

"אחרתבחשיבה

האקדמיה"בריאחייםואורחלתזונהוקבוצתיאישיואימוןלהנחיההספרמבית

."אחרתלחשיבה

מ"מעכולל6000₪הלימודשכר▪

http://stiklaro.com/lessons/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95/


מקרן ההשתלמות25%במילגת מימון של : למורים בשנת שבתון
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http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A0-%D7%9C-%D7%A4-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6/


מ"מעכולל4000₪הלימודשכר•

מפגשים שבועיים 20: מבנה הקורס•

http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A0-%D7%9C-%D7%A4-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A0-%D7%9C-%D7%A4-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6/
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http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%A7%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%98%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%98-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA/


למודעות עצמיתטארוט-קורס קלפי
החייםשפתאתלקרואלומדים–"העתידאת"מאשריותרחשובדברלקרואלומדיםבקורס

דרךלמוריוהופכים.בפניו(סגורותאו)פתוחותאשרהדרכיםאת,אדםכלשלחייומפתואת

.בחייוחשוביםבצמתיםאומשברבשעתאליכםשיגיעשואלכלעבור

סיטואציותלהביןהמאפשררוחניעבודהוככלי,וייעוץאבחוןמיומנותללמידתטארוטקורס

.לפתרוןוהנכוניםהאפשרייםהנתיביםאתולהביןבעיותלאתר,וחדמעמיקבאופן

לשאולניתן.שניםאלפיכברהחייםתחומיבכללייעוץהמשמשתקלפיםחבילתהיאטארוט

שהועבר,סודהיהטארוטקלפילימודבעבר.מולךהיושבהאדםאתהמענייןנושאכלעל

כלבידינתונהלשינויוהרשותניתןהמידע,זאתעםיחד.לכלנגישהמידעכיום.לדורמדור

.יותרטוביםולחייםלשינוימודעותפיתוחהיאהקלפיםפתיחתמטרת.אדם

תשובותבהענקתלךלסייעהיכולהניסיוןבעלהמנחההואמקצועיבקורסבלמידהההבדל

.וכדומהאסטרולוגיה,כנומרולוגיהנוספיםמעולמותידערכישתלצד.יותרוברורותמדויקות

הסמלים,בדמויותהקלפיםואנרגייתמשמעותאתלומדים,הקלפיםפתיחתלתרגולבנוסף

הלקוחהעםהשיחהאתלנהלכיצדלומדים,כן-כמו.בפתיחהיחדקלפיםשלוהצירופים

.ומגוונותשונותובקשותשאלות,לגילבהתייחס,מולךהיושבת

:הקורסונושאימטרות

הכרת עולם הקלפים והתנסות מעשית▪

הקלפים78הכרת ▪
קלפים22–הארקנה  הגדולה ▪

קלפים56–הארקנה הקטנה ▪

הכרת מגוון סוגי פריסות קלפים  ▪

פתיחות ושילובי קלפים, סוגי ערבוב▪

מפגשים שבועיים 15:מבנה הקורס

:חומרי לימוד תיק הקורס הכולל

חוברת הקורס  ▪

טארוטערכת קלפי ▪

ערכת קלפי שינוי לחשיבה אחרת▪
הרצאות והדמיות, הכולל טכניקות–מגזין שבועי ▪

מ"כולל מע₪ 2950שכר הלימוד  

טארוטהשלים בהצלחה קורס מנחה קלפי "לבוגרי הקורס תוענק תעודת גמר :תעודה

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

".טארוטמומחה לקלפי -מנחה מאסטר "ואפשרות ללימודי המשך לקורס 

http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%A7%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%98%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%98-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA/
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http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA/


קורס נומרולוגיה אימונית

לחבר בין היכולות האישיות למציאות החיים

תחומיםבשני,המספריםשמאחוריהמשמעותאתמלמדאימוניתנומרולוגיהקורס

תאריךשלדורימדוריידועשכברבחיבורהנומרולוגיהמקור.ואימוניתאנרגטית

מפהלבנותכיצדלומדיםבקורס.בחייםאחריםחשוביםתאריכיםושלהלידה
.בחייהםבשינויוהצלחהלמודעותאנשיםלהנחותוכיצד,נומרולוגית

חייםתקופותלביןהלידהותאריךהשםאותיותביןהמקשרמודלעלמתבססהקורס

ואתבשם,הלידהבתאריךהמשפיעיםהמספריםמהםלומדים.ועתידיותגורליות

אתגריעםהתמודדותשלבתקופותבמיוחדהמספריםהשפעת.שביניהםהשילובים

.לפעולהוהנעהחיוביתהשפעהמאפשרהאימוןתחוםעםהנומרולוגיהשילוב.החיים

מודעותמתוךהצפויההאישיתהשנהותכנון,משמעותיותהחלטותבקבלתסיוע
.גבוההאישית

:מטרות ונושאי הקורס

הנחיה והובלה לקבלת החלטות במגוון תחומים בחיים•

זיהוי ייעוד וקריירה אישית•

תאריך לידה ושם: פי הנתונים-אבחון אישיותי על•

מספרים ואותיות להכנסת שפע והצלחה•

רכישת מקצוע להנחיה ויעוץ אישי•

הצלחהובולמיחשיפת מעכבים •

שימוש בקלפי שינוי לחשיבה אחרת•

שבועייםמפגשים15:הקורסמבנה

:הכוללהקורסתיקלימודחומרי

הקורסחוברת▪

אחרתלחשיבהשינויקלפיערכת▪

והדמיותהרצאות,טכניקותהכולל–שבועימגזין▪

מ"מעכולל2950₪הלימודשכר

נומרולוגיהמנחהקורסבהצלחההשלים"גמרתעודתתוענקהקורסלבוגרי:תעודה

."אחרתלחשיבההאקדמיה"וקבוצתיאישיואימוןלהנחיההספרמבית"אימונית
."אימוניתלנומרולוגיהמומחה-מאסטרמנחה"לקורסהמשךללימודיואפשרות

http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA/
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http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-nlp-%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94/
http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-nlp-%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94/


להצלחה NLPקורס התמחויות
מאמנים ומנחים, עסקים-בעלי, חינוך-למנהלים ואנשי

ומפתחהכישוריםאתשמשכלל,מעולהמקצועאישלהיותלךמאפשרהתמחויותקורס

לעשייההאפשרויותמגווןאתולהרחיבלצמוחולאחריםלעצמולסייעהיאהמטרה.אותם
.והצלחה

אישייםומנחיםמאמנים,יועצים,עסקיםאנשי,מנהלים,חינוך-לאנשימיועדהקורס

לכלוכוללנרחבהוליסטימענהלמתןומקצועייםמעשייםכליםלקבלהרוצים,וקבוצתיים
.אחדבקורסהתמחויות3לומדיםלהצלחהNLPהתמחויותבקורס.החייםתחומי

.ומקצועיותאישיותיחסיםמערכותלקידוםמיטביתתקשורת-מוצלחתוזוגיותבינאישית

וכליםידערוכשיםבקורס.NLPאימוןמעולםכליםבאמצעותיחסיםבמערכותעוסק

עםלהתמודדותולמידהצמיחהלצד,בחייםהשונותיחסיםמערכותושיפורלקידום
.בתחוםקונפליקטים

.יעילבניהוללהצלחהלהגיע-דרךפורץניהול

.העיסוקבענףהכלל-מןיוצאתמקצועיותמלבד,הניהולבתפקידכיוםבנדרשעוסק

,בתוכויחסיםמערכותוניהולצוותבבניית,כלכלייםביסודותבסיסיידערוכשיםבקורס
.לדרךהשותפיםעםאתגריםלפתרוןוחשיבהפרויקטיםלפיתוחכלים

.להצלחהמודעתחשיבהפיתוח-NLPאימוןומשחקיטכניקות

זובהתמחותוהטכניקותהכלים.ארגונייםתהליכיםלהובלתוהיעילההחדשניתהדרך

שללפעילות.העולםבכלכיוםונלמדתמחקריםמבוססותאקדמייםמעולמותמגיעות
.ורגשיתמחשבתיתהפיזיתברמהיכולותפיתוחלצדהנאה,גיבוש,חיבור

שבועייםמפגשים21:הקורסמבנה

:הכוללהקורסתיקלימודחומרי

:ולמידהעבודהחוברות3▪

מוצלחתבינאישיתהתמחות1.

דרךפורץניהולהתמחות2.

NLPומשחקיכליהתמחות3.
אחרתלחשיבהשינויקלפיערכת▪

והדמיותהרצאות,טכניקותהכולל–שבועימגזין▪

מ"מעכולל4000₪הלימודשכר▪

http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-nlp-%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94/
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http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-2/


שמע והרצאות-אינטרנטי עם קבצי–מגזין שבועי לחשיבה אחרת ▪

מודעות עצמית שינוי ושחרור רגשי

שלהםהעצמיתהמודעותאתלפתחהמעונייניםלאנשיםפונהאחרתלחשיבהעצמיאימוןקורס

זוכיםהמשתתפיםהקורסבמהלך.ומאושרמספקחייםלאורחשינויבתהליךלעצמםולסייע
.יוםהיוםבחיישוניםבמצביםבהןולהיעזר,שלהםהפנימיותהחזקותאללהתחבר

לתחושותהקשבהלצד,המודעותתהמודעעללעבודהוכליםידעבהקנייתהואהקורסשליחודו

בתהליךאותנווהמעכביםהמקדמיםלגורמיםעצמיתמודעותשלמיומנויותופיתוחהפנימיות

אתהמעצימים,קבוצתייםבמפגשיםמשולבהמעשייםהכליםלימוד.נפלאיםלחייםהשינוי
.האישיתהמטרהלמולעצמיוניהולשליטהשלהפנמהבתהליך.והתמיכההשותפות

אמונותלשינוי"מוחשטיפת":חלקיםתחומיםשלושהעוסקאחרתלחשיבהעצמיאימוןקורס

"ראשניקוי"ו,עימםוהתמודדותבולמיםלחשיפת"מודעתחשיבה",להצלחהמטרותוהצבת

מגביר,בתחוםחדשניידערוכשהמשתתףחלקבכל.רגשיושחרורהצלחהשללמחשבות

הקורסשלהעלמטרת.אחרתלחשיבהמעשיותוטכניקותחשיבה-בכליומתנסה,עצמיתמודעות

גםוהמקצועיהאישיבתחום,דקהודקהיוםיוםבפנינוהניצביםהחייםאתגריעםהתמודדותהיא
.יחד

:מטרות הקורס

הכרת עקרונות חוקי הפעולה של המוח האנושי▪

החיים-מודלים וטכניקות להתמודדות עם אתגרי, הכרת כלים▪

כלים לחשיפת אמונות וערכים לשם הגברת מוטיבציה  ▪

התנסות בטכניקות ייחודיות לחשיבה אחרת▪

שבועייםמפגשים20:הקורסמבנה

:הכוללהקורסתיקלימודחומרי

האישילמונחהחוברת▪

והדמיותהרצאות,טכניקותהכולל–שבועימגזין▪

מ"מעכולל2950₪:הלימודשכר

קורס אימון עצמי לחשיבה אחרת

http://stiklaro.com/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-2/
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