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NLPקורס 
להתפתחות אישית

NLPמנחה 
NLP Certified Practitioner 

NLPמנחה מומחה 
NLP Certified Master  Practitioner

מקצועיNLPמנחה 

NLP Certified Practitioner + Master

עצמי לחשיבה אחרתNLPאימון 

להתפתחות אישית
NLPסדנאות אימון 

להצלחה אישית ומקצועית

מנחה קבוצות וסדנאות 
עצמיNLPאימון 
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לחץ על התמונה לפרטים נוספים

http://stiklaro.com/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-nlp-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA/


שבועייםמפגשים 15: מבנה הקורס

א  "ש60: הקורסשלבי 
אחרתלחשיבה  NLPקורס : 'אשלב 

"NLP-מבוא לעולם ה"קורס : 'שלב ב
עצמי NLPסדנת אימון :  ’שלב ג

"מודעות לחשיבה אחרת"קורס : 'שלב ד

חוברת הקורס עם כל הכלים והטכניקות▪

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

NLPקורס 
אחרתבחשיבה להצלחה 

לחץ על התמונה לפרטים נוספים

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/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-nlp-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA/


לחץ על התמונה לפרטים נוספים

http://stiklaro.com/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-nlp/


מפגשים שבועיים15▪

א"ש140: הקורסשלבי 
NLP CERTIFIED PRACTITIONERקורס מנחה : ’שלב א▪
"NLPמבוא לעולם ה “קורס : ’שלב ב▪
עצמי NLPסדנאות אימון : ’שלב ג▪

"מודעות לחשיבה אחרת"קורס : ’שלב ד▪

ין בהנחיה אישית’התנסות מעשית בליווי סופרויז: 'שלב ה▪

הקורסחוברת ▪

ספר הקורס▪
מקצועישמע לשימוש -קבצי▪

לחץ על התמונה לפרטים נוספים

http://stiklaro.com/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-nlp/


לחץ על התמונה לפרטים נוספים

http://stiklaro.com/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-nlp-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94/


מפגשים שבועיים20•

א  "ש140: הקורסשלבי 

 NLP MASTERקורס מנחה מומחה : ’שלב א•
"NLPמשחקי "קורס : ’שלב ב•
עצמי NLPסדנאות אימון :  ’שלב ג•

ין בהנחיה קבוצתית’התנסות מעשית בליווי סופרויז: 'שלב ד•

:חומרי לימוד ותיק הקורס הכולל

לשימוש מקצועי  NLPספר •

קבצי שמע לשימוש מקצועי•

NLPערכת קלפים למנחה •

לחץ על התמונה לפרטים נוספים

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/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-nlp-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94/


לחץ על התמונה לפרטים נוספים

http://stiklaro.com/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-nlp-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99/


מפגשים  35•

א  "ש280: הקורסמבנה 

NLP CERTIFIED PRACTITIONERקורס מנחה  : 'אשלב •
NLP MASTER PRACTITIONERקורס  : 'שלב ב•
"NLP-מבוא לעולם ה"קורס : 'שלב ג•
התנסות מעשית בליווי סופרויזין בהנחיה אישית: 'שלב ד•

"NLPמשחקי "קורס : ’שלב ה•
.עצמי NLPסדנאות אימון :  ’שלב ו•

".מודעות לחשיבה אחרת"קורס : 'שלב ז•

NLPבניית והובלת סדנאות מאסטרים  : 'שלב ח•

:חומרי לימוד ותיק הקורס הכולל

לשימוש מקצועי  NLPספרי •

קבצי שמע לשימוש מקצועי•

NLPערכת קלפים למנחה •

העמקתלמסיימיםמעניקאחרתבחשיבהלשינוימשולבמקצועימנחהקורס
והקנייתמעשיתהתנסותשילוב,NLP.פ.ל.נומתודולוגיותבעקרונותהידע

.שלכםהמטופליםואצל,כמנחיםבכםיותרושלםעמוקלתהליךמיומנויות

שלרחבמגווןעודכוללאחרתבחשיבהלשינוימשולבמקצועימנחהקורס

המונחיםשלובהתנהגותבתחושה,במחשבותמידילשינוינוספותטכניקות

.שלכם

והנחייהלטיפולמודליםבפיתוחהסיוםבפרויקטובסיומוהקורסבמהלךתתנסו

.הקורסמנחהשלסופרויזיןתחת

NLP PRACTITIONER  + MASTER NLP PRACTITIONER

מקצועיNLPמנחה קורס 

לחץ על התמונה לפרטים נוספים

http://stiklaro.com/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-nlp-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99/


לחץ על התמונה לפרטים נוספים

http://stiklaro.com/%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%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-nlp-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%9C/


עצמי  NLPמנחה קבוצות וסדנאות אימון 
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

NLPמאסטרקורס:מקדימותדרישות

א"ש140:הקורסמבנה

עצמיNLPאימוןקורסבמסגרתמפגשים30:'אשלב•

קבוצתיתבהנחיהסופרויזיןבליווימעשיתהתנסות:'בשלב•

קבוצתיותסדנאותוהובלתבניית:'גשלב•

מובילהלהנחיהסמינרים5:'דשלב•

:הכוללהקורסתיקהלימודחומרי

הקבוצתיהמנחהספר▪
והדמיותהרצאות,טכניקותהכולל–שבועימגזין▪

עצמיאימוןקבוצותמנחהקורסבהצלחההשלים"גמרתעודתתוענקהקורסלבוגרי:תעודה

וקבוצתיאישיואימוןלהנחיההספרמבית"אחרתלחשיבהעצמיתומודעותשינוי,להצלחה

."אחרתלחשיבההאקדמיה"

לחץ על התמונה לפרטים נוספים

http://stiklaro.com/%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%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-nlp-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%9C/


לחץ על התמונה לפרטים נוספים

http://stiklaro.com/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-nlp-%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/


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▪

להתמודדותמודלים וטכניקות , הכרת כלים▪

כלים לחשיפת אמונות וערכים לשם הגברת מוטיבציה  ▪

התנסות בטכניקות ייחודיות לחשיבה אחרת▪

שבועייםמפגשים20:הקורסמבנה

והדמיותהרצאות,טכניקותהכולל–שבועימגזין▪

קורס אימון עצמי לחשיבה אחרת

לחץ על התמונה לפרטים נוספים

http://stiklaro.com/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-nlp-%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/


לחץ על התמונה לפרטים נוספים

http://stiklaro.com/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-nlp/


למודעות עצמית שינוי ושחרור רגשיNLPכלי והפעלות משחקי 

ופיתוחהפנימיותלתחושותהקשבהלצד,המודעותתהמודעעללעבודהוכליםידעהקניית

לחייםהשינויבתהליךאותנווהמעכביםהמקדמיםלגורמיםעצמיתמודעותשלמיומנויות

.נפלאים

חשיבה-בכליהתנסותה,עצמיתמודעותהגברת,בתחוםחדשניידערכישתחלקבכל

.אחרתלחשיבהמעשיותוטכניקות

ודקהיוםיוםבפנינוהניצביםהחייםאתגריעםהתמודדותהיאהסדנאותשלהעלמטרת

.יחדגםוהמקצועיהאישיבתחום,דקה

:מטרות

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▪

ערב-ראשוןבימי:הסדנאותמועדי

NLPסדנאות אימון 
מטפלים ומאמנים, חינוך-אנשי, מנחים, למרצים

לחץ על התמונה לפרטים נוספים

http://stiklaro.com/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-nlp/
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