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,שלום רב

,בהמשך לפנייתך

NLPמסלולי הקורסים ללימודי ב מידע על "מצ

באקדמיה לחשיבה אחרת  

ברחובות

.20במסגרת בוטיק אינטימית שמספר המשתתפים בכל קורס הוא עד 



,ותומכתאינטימיתבוטיקבמסגרתבלמידהדגששמיםאנואחרתלחשיבהבאקדמיה

.יחדגםוקבוצתיתאישיתחווייתיתובהתנסות

השינוילתהליכיתומכתחממהמהוויםאישיתוהצלחהעצמילאימוןשהקורסיםמכאן

.והעצמה

תחושתלךשתעניק,זוהתנסותשללמידהמסגרתמהוויםמקצועיתלהצלחההקורסים
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משולביםהשיעוריםכלולכן,וחווייתיתמשמעותיתלמידהשלהחשיבותאתיודעיםאנו
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?NLPמה זה

כברהעולםברחבימיליונים.תקדיםחסרתהצלחהבעולםחווהNLP-התחום

.בחייםשלהםהתוצאותשלמשמעותימשדרוגנהנים

NLPרגש,מחשבה,שפהשלכלים.המוחהתנהגותעללהשפעהמתקדמתשיטהזוהי

.אחריםתקשורתאמצעילצדוהתנהגות

.אחריםשלמוחםאתאושלוהמוחאתמחדש"לתכנת"יכולאדםNLPבכלישימושידיעל

.בחייםהמשמעותיותהתוצאותעללהשפעהשהכליםמכאן

Neuro:היאבאנגליתNLPהמילהפירוש Linguistic Programming,בפרשנותאו

.מחדשהחשיבהתכנות:בעבריתאישית

.אחריםועםעצמיעםלתקשורתמתקדמתלגישהכליםמכיריםNLPבקורס

NLPמתוך,70-הבשנותבקליפורניהגריינדרון’וגבנדלרארד’ריצידיעלופותחההתגלתה

שלוהבעיותהרצונותעםבעקביותלהתמודדמצליחאינוהפסיכולוגיהשתחוםההבנה

.המודע-תתעלהשפעהשלמהיריםבתהליכיםמצליחNLPזאתלעומת.האוכלוסייה



?לומדים באקדמיה לחשיבה אחרת NLPאלו קורסי

קורסים להתפתחות אישית  

הכולל מפגשים  , להצלחה ומודעות אישיתNLPבקורס מומלץ להשתתף להתפתחות אישית 

.  NLPוסמינרי , NLPסדנאות אימון , שבועיים

מקצועיתלהצלחהקורסים

כליםהרוציםומאמניםלמטפלים,מקצועיתבהסבהלמעונייניםמקצועיתלהצלחהקורסים

למשתתפיםלהביאהרוציםחינוךלאנשי,וסדנאותקבוצותלמנחי.שלהםללקוחותנוספים

.בקבוצההאישיתברמהייחודייםכליםולתלמידים

NLPהבסיסלדרגת,NLPמנחהקורסאתללמודמומלץ PRACTITIONER,ולהמשיך

MASTERמאסטרבקורסהבאהלדרגה NLP.

2ולקבל,מקצועיNLPמנחהקורס:במסלולהקורסלשנימראשלהרשמהאפשרותישנה

NLP,בינלאומיתתעודות CERTIFIED PRACTITIONER + MASTER,לזכותוגם

.משמעותיתבהנחה

NLP.פ.ל.נוקורסיאימוןקבוצותמנחהקורסהואהבאהשלב NLP Group Leader

אימוןקבוצותבהנחייתלמעונייניםשנתיקורס,עצמאימרכזופתיחתבאקדמיהמוביללצוות

NLPבקורסימובילכמנחהולהצטרףNlp certified practitioner,פסיכולוגיהבקורסמשולב

.NLPוסמינריחיובית

עד'הסטאזבתהליךליווי,בנוסף.הסמינריםלכלחופשיתכניסה,מקצועיתלהצלחהללומדים

.ובעולםבארץמקוםבכלהמוכרות–הבינלאומיתהתעודותלקבלת
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מפגשים שבועיים18: מבנה הקורס

ספר הקורס עם כל הכלים והטכניקות▪

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

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/
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?NLPמה לומדים בקורס

מה זה- NLP  איך הוא התחיל וכיצד הוא עובד.

הרי לרוב שני אנשים לא רואים את  , בדרך האישית שלהם, החיצוניקולטים את העולםאיך אנשים

.אותה המציאות אותו הדבר

בתקשורת שיוצרים לנו הרבה בעיות ותסכוללמנוע קצריםכיצד.

מהם פיתחו את עולם ה החשיבה שיש למצליחניםמהי צורתNLP 

על מצבי תקשורת תקועיםנקודות מבט חדשותכיצד לקבל.

קשים בתקשורת ולהבין אנשים בצורה עמוקה יותרלפתור קונפליקטיםאיך.

לייצר כל שינוי שנרצהכיצד המוח שלנו מקודד חוויות ואיך להשתמש בקוד כדי.

כדי לשבור אוטומטים מזיקים ולייצר מעצימיםלתכנת מחדש את המוחאיך.

שפת ההשפעה של המהיNLPלהטמיע מסריםואיך להשתמש בה כדי.

גם אם הם לא מספרים לך מה עובר עליהםלאנשיםלהביןאיך.

לפרק בעיות ודפוסים מגביליםאיך להשתמש בשאלות כדי לעזור לאנשים.

תמונת המצבלהרחיבכיצד לדעת מה היא השאלה המדויקת ביותר שתאפשר לנו.

אותםואיך לשנותשמניעים כל התנהגות ורגש בחיינו בנויים תהליכי החשיבהכיצד.

חיוביים שיהיו זמינים לנו בכל סיטואציהכפתורי הפעלה לרגשותאיך לייצר.

שמפעילים אותנו בצורה לא רצויהלמוטט טריגרים רגשייםאיך.

לשינוי להצליחמה הסיבה ששינוי לא מחזיק מעמד ואיך לאפשר.

 לתקשורת והשפעה עמוקהנכיר מספר מסגרות אפקטיביות.

ביותר למה אנשים עושים את מה שהם עושיםנבין ברמה העמוקה.

ונלמד לפתור אותםלקונפליקטים פנימייםנכיר את אחד השורשים.

כל פעם מחדש, שמאפשר לצאת מכל תקיעותמודל חשיבה מתקדםנלמד.

תוך כדי שיחהולשנות אמונותנלמד איך להשפיע על אנשים ברמה עמוקה.
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 NLP PRACTIONERמפגשים שבועיים קורס 15▪
חוברת הקורס▪

ספר הקורס▪

שמע לשימוש מקצועי-קבצי▪

:בונוסים
ספר הקורס▪

הכולל הדמיות לשימוש מקצועי–קורס און ליין ▪

שמע והרצאות-אינטרנטי עם קבצי–מגזין שבועי לחשיבה אחרת ▪
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?יכול לסייע ליNLPאיך 

NLPהיא שיטה מתקדמת להשפעה על התנהגות המוח.

NLP  להשפעה באמצעות שפה וטכניקות ייחודיות לתכנות מחדש של החשיבה שלך ושל

.אחרים

NLPזו הצלחה בינלאומית לשדרוג התוצאות שלך במהירות וקלילות.

?נמאס לך לנסות שוב ושוב ולא להצליח

?מנסה לעזור למטופלים והמתאמנים שלך להצליח בקלילות ומהירות

?תחושות עייפות ותסכול מבחינה אישית ומקצועית

?כך שדברים יתחילו להסתדר, חשוב לך להבין איך עושים את זה

,  יש לך הזדמנות לפרוץ את מעגל הכישלון והתסכול

ולהכניס מוטיבציה מעשית להצלחה בחשיבה אחרת

:החשיבה מחדש” תכנות“בקורס אחשוף בפניך כיצד באמצעות 

.ולזרוע חדשות ומקדמות, ניתן לעקור מחשבות ישנות בולמות

.ולהפוך אותם לחלק מהחיים, אפשר להגביר מוטיבציה והצלחה

.ולהפוך אתגר מרתק להצלחה, איך לעשות שינוי עומק בקלילות

.ולהפוך אותם לטובתנו, איך למחוק פחדים מפריעים

לשינוי בחשיבה אחרת  NLPבקורס

!לומדים להשיג תוצאות פורצות דרך
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מפגשים שבועיים 25: מבנה הקורס•

ספר המנחה המומחה•

כולל הדמיות לשימוש מקצועי–קורס אינטרנטי •

סרטונים להרצאות און ליין–מגזין שבועי •

NLPמשולב משחקי •

http://stiklaro.com/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-master-nlp/


 NLP-מדוע חשוב שכל אחד יכיר את עולם ה

NLPזו דרך חשיבה שהופכת את החיים לטובים הרבה יותר

גם אם לא לומדים אצלי באקדמיה לחשיבה אחרת

.חשוב לי להמליץ לך ללמוד את התחום

,בשביל עצמך ברמה אישית

,בשביל משפחתך

.ובשביל הלקוחות והקולגות שלך בתחום עיסוקך

:NLPתוצאות הצפויות לך בעקבות קורס רציתי לשתף אותך ב

:בתחום האישי

Öהתפתחת והגשמה עצמית

Öהתמודדות עם משברים וטראומות

Öקולגות/ חברים / הילדים / הזוג -יצירת מערכות יחסים טובה עם בן....

Öשמפריעים לך להצליח, שחרור מחסומים

Öהתמודדות עם כעס ומצבי לחץ

:בתחום החינוכי

Öשיפור התקשורת עם הילדים ובין הילדים

Öהחדרת מוטיבציה לילדים

Öהשפעה אמיתית בדרך חיובית

Öמימוש הפוטנציאל שנמצא אצל הילדים

Ö שזה תפקידם של הילדים–יצירת הובלה הורית חיובית וטיפול בהתנגדויות!

:המקצועי/בתחום הטיפולי

Öהבנת תהליכי המוח והדרך להשתמש בהם לטיפול

Öטכניקות מעשיות להעצמת והתמודדות

Öידע מעמיק על התת מודע

Öהקולגה בשניות/הלקוח/יצירת כימיה ואמון עם המטופל



שבועי-דו: שנתי-שבועי או חצי: קורס שנתי
קורסים2משולב 
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מנחה קבוצות וסדנאות אימון עצמי להצלחה
NLP  Group Leader

לצוות מוביל באקדמיה ופתיחת מרכז עצמאי

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"ש240:הקורסמבנה

שנתי-שבועייםמפגשים33•

:הכוללהקורסתיקהלימודחומרי

הקבוצתיהמנחהספר▪
קבוצתיתלהנחיהשמעוקבצימצגותכולל–חיוביתחשיבהסדנתערכת▪

קבוצתיתלהנחיהשמעוקבצימצגותכולל–תהליכיתסדנאערכת▪

והדמיותהרצאות,טכניקותהכולל–שבועימגזין▪

גמרתעודתתוענקהקורסלבוגרי:תעודה
NLP Group Leaderהשלים בהצלחה קורס מנחה קבוצות  "

"לחשיבה אחרת  NLPקורסים וסדנאות אימון 

"אחרתלחשיבההאקדמיה"וקבוצתיאישיNLPואימוןלהנחיההספרמבית

http://stiklaro.com/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1-%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-nlp/


לחץ על התמונה למעבר לתכני הקורס

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, חשיבה חיובית

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

אחרתלחשיבהמחברת▪

והדמיותהרצאות,טכניקותהכולל–שבועימגזין▪

קורס אימון עצמי לחשיבה אחרת

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 למעבר לתכנים

NLPסמינר אימון 

http://stiklaro.com/%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-nlp/


חדשניות  NLPטכניקות 

מודעות עצמית שינוי ושחרור רגשילהתנסות 

ופיתוחהפנימיותלתחושותהקשבהלצד,המודעותתהמודעעללעבודהוכליםידעהקניית

לחייםהשינויבתהליךאותנווהמעכביםהמקדמיםלגורמיםעצמיתמודעותשלמיומנויות

.נפלאים

חשיבה-בכליהתנסות,עצמיתמודעותהגברת,בתחוםחדשניידערכישתסמינרבכל

.אחרתלחשיבהמעשיותוטכניקות

ודקהיוםיוםבפנינוהניצביםהחייםאתגריעםהתמודדותהיאהסמינריםשלהעלמטרת

.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▪

חודשי:הסמינרמבנה

למנחההסמינרחוברת:הכוללהקורסתיקלימודחומרי

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

http://stiklaro.com/%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-nlp/


לצפייה בהמלצות בוגרים לחיצה כאן

עוד סיבות טובות להצטרף לקורס באקדמיה לחשיבה אחרת

. רחל סטיקלרו מלמדת בכל הקורסים•

!המחירים הטובים ביותר בארץ•

.'הסטאזין במהלך 'ליווי ותמיכה של סופרויז-בקורסים המקצועיים •

: NLPסל בונוסים חינם לנרשמים ללימודי 

אפשרות להשלמה וחזרה על שיעורים בקורסים הבאים•

!קורסים אינטרנטיים ללימוד עצמי במתנה•

.חוברות עבודה בכל הקורסים המקצועיים, ספרים-קבלת חומרים מודפסים •

.תלמידים20מסגרת קורס אינטימית של עד •

.שמע והרצאות-אינטרנטי עם קבצי–מגזין שבועי לחשיבה אחרת •

חלי סטיקלרו: להרשמה ופרטים נוספים צרו קשר

stiki@zahav.net.il:או במייל050-7807497בנייד הישיר 

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=12230391&sid=152395853&k=7d6f34594d908cd3c5e732197bf96d72
mailto:stiki@zahav.net.il
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