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 לחשיבה אחרת עצמי NLP אימון קורס
 ש"א( 60)

. במהלך הקורס רוכשים בשינוי הרגלי התנהגות מחשבה ורגש גם יחד וסקעעצמי  NLP אימוןקורס 

לעשייה משמעותית מקדמת שינויים הגברת מוטיבציה בולמים. לצד כלים לחשיפת אמונות וערכים 

לשם התמודדות עם  עצמי לחשיבה אחרת למודעות עצמית ושחרור רגשי. NLPקורס אימון  והצלחה. 

 . אתגרי החיים בתחום האישי והמקצועי גם יחד

 

למעוניינים לעצור, להתבונן ולבחור מחדש את מערכות היחסים בחייהם, העיסוק מיועד  הקורס

 לפיתוח מודעות עצמית וחשיבה אחרת להתמודדות עם אתגרים ומתח. שלהם וכל יתר תחומי החיים.

כן, למאמנים, -כמו להצלחה ומודעות עצמית.  NLP-לשואפים להכיר ולרכוש כלים מעולם ה

 חינוך ומרצים, הרוצים לשכלל את יכולותיהם בתחום המקצועי.-אנשיקבוצות, -מטפלים, מנחי

 

להכרת כלים לטיפול עצמי בך ובמקורבייך לשם -NLPאימון עצמי בשימוש בכלים של קאוצינג' ו 

 מודעות ושליטה עצמית, בניהול עצמאי.

 

 מטרות הקורס:

 תיאוריות, מודלים וטכניקות לשליטה בכאב פיזי ורגשי 

 ות וחוויות שליליות טכניקות לשחרור פחדים, כעסים, פובי 

 לשינוי חווייתי.ות ויצירתי התנסות בטכניקות ייחודיות 

 

 ש"א 60: מבנה הקורס

 ש"א  60 -  מפגשים שבועיים 12 •

 

   :גשהמפמבנה 

 17:15-18:45  1חלק   

 18:45-19:00 הפסקה 

 19:00-20:30  2חלק 

 20:30-20:45 הפסקה 

 20:45-21:30  3חלק 
                                                                                              

 

 

  :התעוד

 השתתפות תוענק תעודתשיעמדו במבחן בכתב ונוכחות מלאה בקורס לבוגרי הקורס 

 " עצמי NLP אימון ה קורס"השלים בהצלח
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 לחשיבה אחרת עצמי NLP אימון קורס

  משחקי מוח, מוטיבציה מעשית, אימון המוח החיובי
שיעור  שעות הנושאים

 מספר
 משחק החיים 1ח משחקי מו

 NLPתובנות חדשות עם קלפי אימון 

 עולם הקלפים

 מודל "קלפים לחשיבה חדשה"

   1חלק  17:15-18:45

 הפסקה 18:45-19:00

 2חלק  19:00-20:30

 הפסקה 20:30-20:45

 3חלק  20:45-21:30

1.  

 כלים עוקפי חשיבה   2 משחקי מוח

 לשתף בקלות עם כלים השלכתיים

 שימוש במגוון עזרים

 תהליכים עם טקסטים קצרים 

 שיתוף עם טקסטים ארוכים

   1חלק  17:15-18:45

 הפסקה 18:45-19:00

 2חלק  19:00-20:30

 הפסקה 20:30-20:45

 3חלק  20:45-21:30

2.  

  NLPלשחק   3 משחקי מוח

 לניקוי מחשבתי ורגשי מהיר

 NLP -אסטרטגיות של מודלים ב

 מסעות במרחב השינוי

 מודל "אמת או חובה" במרחב

   1חלק  17:15-18:45

 הפסקה 18:45-19:00

 2חלק  19:00-20:30

 הפסקה 20:30-20:45

 3חלק  20:45-21:30

3.  

 עולם המוטיבציה 1 מוטיבציה מעשית
 אבחון רמות וסוגי מוטיבציה

 הגדרת מוטיבציה

 סוגי מוטיבציות

 מגבירי מוטיבציה

 מקורות המוטיבציה

   1חלק  17:15-18:45

 הפסקה 18:45-19:00

 2חלק  19:00-20:30

 הפסקה 20:30-20:45

 3חלק  20:45-21:30

4.  

  עולם הדחיינות 2ת מוטיבציה מעשי

 כלי מוטיבציה להתמודדות עם אתגרים

 סוגי מוטיבציות וקונפליקט פנימי

 מוטיבציה בולמת הצלחה

 דחיינותבעיות מוטיבציה = 

 קטלני מוטיבציה

 מעגל הבעיות של חוסר מוטיבציה

   1חלק  17:15-18:45

 הפסקה 18:45-19:00

 2חלק  19:00-20:30

 הפסקה 20:30-20:45

 3חלק  20:45-21:30

5.  

 לעבור מדחיינות למוטיבציה 3 מוטיבציה מעשית
 כלי מוטיבציה להתמודדות עם אתגרים

 ניהול קונפליקטים פנימיים והגברת מוטיבציה ערכית

 מודע ומוטיבציה-מודע, לא

 דחיינות

 המעבר מדחיינות למוטיבציה פנימית: מטרות ודרכים

 במעבר מדחיינות למוטיבציה -העבודה הפנימית 

   1חלק  17:15-18:45

 הפסקה 18:45-19:00

 2חלק  19:00-20:30

 הפסקה 20:30-20:45

 3חלק  20:45-21:30

6.  

 המודע-הטמעת מוטיבציה בתת 4ת מוטיבציה מעשי
 כלי מוטיבציה להתמודדות עם אתגרים

 מוטיבציה וכוח רצון

 בעל מוטיבציה

 וטיבציהחסר מ

 מוטיבציה רגשית להצלחה

 תנאים מעוררי מוטיבציה

   1חלק  17:15-18:45

 הפסקה 18:45-19:00

 2חלק  19:00-20:30

 הפסקה 20:30-20:45

 3חלק  20:45-21:30

7.  

  .8   1חלק  17:15-18:45 מסע לעתיד ורוד יותר 1י אימון המוח החיוב
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 NLPתנועות עיניים  -אימון המוח החיובי 

 מבוא לפסיכולוגיה חיובית

 לנסמיינדפו –אימון המוח החיובי 

 

 הפסקה 18:45-19:00

 2חלק  19:00-20:30

 הפסקה 20:30-20:45

 3חלק  20:45-21:30

 מהו אושר?  2י אימון המוח החיוב

 1נקודות לחץ וחרדה  –אימון המוח החיובי 

 כיצד מודדים אושר? 

 מיהו המאושר? 

 מהו אושר?

 2נקודות לחץ וחרדה   –אימון המוח החיובי 

   1חלק  17:15-18:45

 הפסקה 18:45-19:00

 2חלק  19:00-20:30

 סקההפ 20:30-20:45

 3חלק  20:45-21:30

9.  

 לבחור באושר  3י אימון המוח החיוב

 האזנה חדשה DBT –אימון המוח החיובי 

 סגנון הבחירה שלנו

 סוגים של אושר

 שביעות רצון מהחיים = אושר

 התבוננות חדשה: טעמים וריחות DBT–אימון המוח החיובי 

   1חלק  17:15-18:45

 הפסקה 18:45-19:00

 2חלק  19:00-20:30

 הפסקה 20:30-20:45

 3חלק  20:45-21:30

10.  

 לחשוב אושר 4י אימון המוח החיוב

 מיקוד חושי -אימון המוח החיובי 

 אינטליגנציה חיובית

 המוח החיובי והמוח השורד

 PQ -אסטרטגיות להעלאת מדד ה

 PQאינטליגנציה חיובית  –אימון המוח החיובי 

   1חלק  17:15-18:45

 הפסקה 18:45-19:00

 2חלק  19:00-20:30

 הפסקה 20:30-20:45

 3חלק  20:45-21:30

11.  

 אושר פנימי 4י אימון המוח החיוב

 ספין במרחב –אימון המוח החיובי 

 מימוש ערכים ליצירת חיים טובים

 זיהוי ערכים -הבניין שלי 

 ספין בדמיון -אימון המוח החיובי 

   1חלק  17:15-18:45

 הפסקה 18:45-19:00

 2חלק  19:00-20:30

 הפסקה 20:30-20:45

 3חלק  20:45-21:30

12.  
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