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 MASTER NLP  מומחה מנחה קורס

Nlp Master Practitioner 
 ש"א( 140) 

מאפשר להעמיק את השינוי בעצמנו, ולחולל שינוי באחרים. באמצעות רכישת  NLPקורס מומחה 

 מגוון רחב של עוד טכניקות נוספות המשפרות את המיומנויות הטיפוליות שלך. 

ם המדויקות הקורס מעניק עוד אפשרויות תרגול ושליטה בתחום מצד אחד, ופיתוח טכניקות משלכ

 יותר ללקוחות שלכם מצד שני. 

. הוא NLPקורס מנחה  נ.ל.פ  NLP PRACTITIONERהקורס מיועד לתלמידי ומסיימי קורס הבסיס 

, בשילוב התנסות מעשית והקניית NLPמעניק למסיימים העמקת הידע בעקרונות ומתודולוגיות נ.ל.פ .

 ל המטופלים שלכם. מיומנויות לתהליך עמוק ושלם יותר בכם כמנחים, ואצ

באקדמיה לחשיבה אחרת אנו שמים דגש בלמידה במסגרת אינטימית ותומכת, ובהתנסות המנחה 

בהנחיה אישית וקבוצתית גם יחד. מכאן, שהקורסים לאימון והתפתחות אישית מהווים מסגרת 

 ם. למידה מעשית של התנסות זו, שתעניק לך תחושת מסוגלות ויכולת מקצועית להנחות גם אחרי

כולל עוד מגוון רחב של טכניקות נוספות לשינוי מיידי במחשבות, בתחושה  NLPקורס מומחה 

ובהתנהגות של המונחים שלכם. לכן, תתנסו במהלך הקורס ובסיומו בפרויקט הסיום בפיתוח 

 מודלים לטיפול והנחייה תחת סופרויז'ין של מנחה הקורס.

 

 מטרות הקורס:

  . קידום התקשורת הבינאישית בין המורה לתלמיד ובין המורה להוריו 

 שת מיומנות לעידוד ומינוף תלמידים לביטחון עצמי ומוטיבציה ללימודים. רכי 

  . טכניקות להקניית מיומנויות ליצירת קשר חברתי ולפיתוח מיומנויות חברתיות 

 יום. -פיתוח אינטליגנציה אישית להתמודדות עם תסכולים,  מרירות,  מצבי רוח ואתגרי היום 

 דים תחת סופרויז'ין של מנחה הקורס. הנחיית תהליכי שינוי למונחים / תלמי 

  .פיתוח מודלים אישיים לפתרון קונפליקטים ושחרור מתקיעות 

  .שליטה בארגז הכלים שרכשת לשימוש מקצועי 

 

 ש"א 140: מבנה הקורס

 ש"א  90 - מפגשים שבועיים 20 •

 ש"א NLP  - 50 י אימוןמפגשים  סמינר  10 •

 

 ערבקורס   :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 

 

 :תיק הקורס הכולל לימודהחומרי                                                                                                            

 NLP MASTER מנחה מומחה קורס  ספר •

 לחשיבה אחרת NLPערכת קלפי אימון  •

 

  :ותתעוד

  גמר תוענק תעודתשיעמדו במבחן בכתב ונוכחות מלאה בקורס לבוגרי הקורס  .1

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

 לחשיבה אחרת"  NLP"השלים בהצלחה קורס מנחה מומחה 

 בינלאומית גמר תעודתגם תוענק שיעמדו במבחן מעשי לבוגרי הקורס  .2

Nlp Master practitioner"" 
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 NLP MASTER מומחה מנחה קורס

Nlp Master Practitioner 

שיעור  שעות הנושאים
 מספר

  חשיבה משחקית

 טיפוליים ומשחקי קופסה ותנועה קלפים 

 מבנה השיחה עם קלפים טיפוליים 

 קלפי שיטת סטיקלרו לחשיבה אחרת 

   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.  

 NLP-ה עולם 

  HNLP – HNLPsychology הגדרה 

 ערכים ואתיקה מקצועית 

    NLPההיסטוריה של

   .NLPהתמונה הכללית של

   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.  

  חשיבת הצלחה

 אמונות בסיס לאימוץ לחיים  –מורחב  NLP –הנחות יסוד 

    NLPהבסיס להנחות יסוד -מפת עולם 

   NLPעקרונות ההצלחה והמצוינות לפי 

   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.  

תהליך התפתחות  • חשיבת המוח האנושי 

 האדם 

 סינפסות -מבנה המוח

  DO-HAVE-BE 

 מפת מוח

   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.  

 והתנהגות אבחון אתגרי חשיבה 

  מודל סקירה היסטוריה אישית מורחבת

  מפת קו הזמן ההיסטורי בהקשר למטרה

 

   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.  

  מבנה תהליך שינוי היסטוריה אישית

 גלגלי החיים והמטרה

   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.  

  אבחון מאפייני האישיות

 האישיות במצבי לחץ מודל 

 תפקידים פסיכולוגים 

 מטא פרוגרמס  -תוכנות העל 

 תבניות החשיבה הבסיסיות

   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.  

  שורשי החשיבה להצלחה

 מוטיבציה מניעה להצלחה 

 סוגי קונפליקטים פנימיים 

 

   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

8.  

 תוצאות

 OUTCOMES  S.M.A.R.T.I  מודל • 

   1חלק  17:15-18:45

 הפסקה 18:45-19:00
9.  
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 הגדרת מטרה אימונית 

 הטעמת מטרה עתידית 

אני העתידי   –מודל אני היום   

 

 2חלק  19:00-20:30

 הפסקה 20:30-20:45

 3חלק  20:45-21:30

 לעיצוב מטרה  NLPמודל השינוי לפי 

    S.C.O.R.Eמודל  •מודל מטרה מעוצבת כהלכה 

 חשיבה ערכית עמוקה 

 סוגי קונפליקטים ערכיים 

 פתרון קונפליקטים בין ערכים

 

   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.  

 שיבה התנהגותית  ח

 הרגלים שינוי 

 COLLAPSING פירוק / מיטוט עוגנים ANCHORING  

 

   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.  

CHAINING ANCHORS שרשרת עוגנים 

 

 חיזוק התנהגות חדשה 

 מחולל התנהגויות חדשות  חיבור ליכולות ומקורות השראה

   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.  

  חשיבה בולמת

 פחדים, פוביות וטראומות בסוויש 

 מודל ריפוי מהיר מפוביה וטראומה

FAST   ,PHOBIA-TRAUMA CURE 

   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

13.  

 חשיבה מאתגרת 

SPIN  מודל להתמודדות עם אתגרים –ספין 

   decision destroyerמחסל החלטות

 מודל לחשיפת בולמים והסרתם.

   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

14.  

  חשיבה משפיעה

 LINGUISTIC הנחות יסוד בשפה PRESUPPOSITIONS  

 מודל הנחות מקדימות מעצימות 

  Milton Hyland Erickson להרפיה עמוקה ודל מילטוןמ

 

   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

15.  

 ריזות לשוןז

Slight Of Mouth   

 לערעור אמונות. SOMמודל 

   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

16.  

  אסטרטגיות חשיבה

 אסטרטגיות חשיבה ופעולה 

  T.O.T.E מודל  

 

   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

17.  

 חשיבת חקר 

MODELING מודלינג 

 שלבי דיגום התנהגותי 

 שאלון דיגום מיומנויות 

   1חלק  17:15-18:45

 הפסקה 18:45-19:00

 2חלק  19:00-20:30

 הפסקה 20:30-20:45

18.  
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 3חלק  MODELING    20:45-21:30מודל הטמעת המודלינג

   חשיבה אחרת

 שפה פתוחה לחשיבה מקדמת 

    YES-SETוהובלהמשפטי אמת 

 שיחה מטאפורית בשפה פתוחה 

 

   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

19.  

  סדנאות מאסטרים

 סיכום ופרידה חלוקת תעודות

   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

20.  
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