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 NLP מנחה קורס

Nlp certified practitioner 
 ש"א( 140) 

מרתק ומשנה חיים. הדרך לחשוף מה מונע לחיות בשקט ושלווה, איך מתמודדים  NLP מנחהקורס 

עם התירוצים המפריעים לעשות, איך משפרים תקשורת עם עצמך ועם הסביבה שלך. איך חיים טוב 

 ינוי בחשיבה בקלילות וכייף גדול. מאוד באמצעות ש

זוהי הזדמנות לצמיחה והתפתחות אישית, לפיתוח הערכה וביטחון עצמי, לקידום  NLP מנחה קורס

שליטה עצמית. להשגת יעדים בקלילות, לחשיבה והתנהגות חיובית, לצמיחה ממשברים, ולהנאה 

 וסיפוק מחיי היום יום.

שפעה על החשיבה. הדרך לתכנות מחדש של כלים ללמידת שיטות מתקדמות ויוצאות דופן לה

החשיבה לחיים מאוזנים ושלווים. הגברת המוטיבציה לעשות, ולעזור לעצמך ולסביבתך לחיות חיים 

  בריאים בגוף ובנפש.

הקורס שיעזור לך ללמוד את עצמך הרבה יותר. הזדמנות לגדול מבחינה אישית פנימית, ולחוות את 

 החיים בצורה מלאה יותר.

 

 לומדים כיצד: NLP מנחה סבקור

  משתחררים ממחסומים ויוצרים מוטיבציה יומית 

 רוכשים כלים וטכניקות לעזרה אמיתית ומקצועית, לך, מטופלים ולמקורבים שלך 

 משיגים תוצאות פורצות דרך בכל תחומי החיים 

 

 ש"א 140: מבנה הקורס

 ש"א  100 -  מפגשים שבועיים 20 •

 ש"א NLP  - 50 י אימוןמפגשים  סמינר  10 •

 

 בוקרקורס   :המפגשמבנה 

 9:00-10:30  1חלק   

 10:30-10:45 הפסקה 

 10:45-12:15  2חלק 

 12:15-12:30 הפסקה 

 12:30-13:15  3חלק 

 

 :תיק הקורס הכולל לימודהחומרי                                                                                                            

 NLPהקורס   ספר •

 

  :ותתעוד

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

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

 " חשיבה אחרתל NLPה קורס "השלים בהצלח

 בינלאומית גמר תעודתגם תוענק שיעמדו במבחן מעשי לבוגרי הקורס  .2

Nlp certified practitioner"" 
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 NLP מנחה קורס

Nlp certified practitioner 

שיעור  שעות הנושאים
 מספר

 המודע-היכרות עם עולם תת
ך חוויה ערכית של אושר ושלווה ונתחבר המודע מתו-הכרת עולם תת

 למשאבינו הפנימיים.
 סטינג

 מודע-מודע ותת

 NLP -ההיסטוריה של עולם ה

 המודע-כלים לתקשורת עם תת

  שורשי החשיבה להצלחה 

   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

1.  

 חשיבה משפיעה
תהליכי שינוי באמצעות הכנסה למצב מדטטיבי ושימוש בסיפורים 

 .מטאפוריים

 Milton Hyland Ericksonמודל מילטון  

 סיפורים מטאפוריים

   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

2.  

 שאלה מעצימה
טכניקה לשאילת שאלות, היוצרות שינוי מחשבתי, רגשי והתנהגותי. 

 שורת בינאישית ואישית טובה ומעצימה.במטרה, לייצור תק

 חשיבה תקשורתית 

 השיחה האימונית

 רק שאלה?! 

 סוגי שאלות בולמות

 סוגי שאלות מקדמות

   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

3.  

 הקשבה נקייה

 נעצים את יכולת ההקשבה שלנו .    NLPבאמצעות טכניקות 
 נונלמד להקשיב באופן מלא ונקי, הקשבה עמוקה לסובב אותנו ולעולמ

 י.הפנימ

 השפעה ושכנוע ברמה עמוקה –אני מקשיבה 

 מודל הקשבה פנימית 

 שיקוף מקדם תקשורת בינאישית 

   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

4.  

 כימיה אנושית
 , מושגים ביצירת תקשורת בינאישית יעילה

 .ניקות לתקשורת טובה יותרכלים וטכ

 EYE ACCESSING CUESקריאת מבטים  

 מודל זיהוי תנועות העיניים ומשמעותן

 מודלים לשימוש בתנועות עיניים 

 קליטת סימנים בלתי מודעים

 מודל אבחון קליברציה

 הצטרפות הובלה

 מודל ליצירת ראפור

   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

5.  

 חשיבה חושית 

 הטבעיות. ההכרת מערכות החשיבה והקליט-חשיבה חושית

 VAKמערכות חוש דומיננטיות 

 מודל לאבחון : חוויה חושית

   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

6.  

  .7   1חלק  9:00-10:30 להגשים חלום ולהפכו למטרה
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 המודע להצבת מטרות. -כללי תת
 במטרה לזהות ולהציב מטרות אישיות לשינוי.

 המודע-חשיבה מתת

 סוגי מוטיבציה מניעה להצלחה

 החלומות שלירשימת 

OUTCOMES תוצאות 

 מודל מטרה מעוצבת כהלכה

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

 ערכים מניעים
 זיהוי ערכים ככלי מניע לשינוי, ודרכי הטמעתם.

 חשיבה ערכית 

 ערכים מנועי הטורבו האנושיים

 זיהוי מקורות ההנעה לשינוי

 סולם הערכים

 מודל ערכים

   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

8.  

 מפות עולם
פתיחת נקודות מבט חדשות לפיתרון והתמודדות עם קונפליקטים פנימיים 

 במטרה לפתח תקשורת אישית ובינאישית טובה יותר.
 חשיבה חיובית

 מודל כוונה חיובית עליונה

 ( בשיחת הנחיהReframingמודל מסגור מחדש )

   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

9.  

 חשיבה בולמת 

 כלים לשחרור ממחשבה/ תחושה/ קולות /פחדים מטרידים 

 פחדים ופוביות 

 שיזוז The Swish Techniqueטכניקות סוויש   

 להתנהגות שלילית -תי ושמיעתי סוויש ראיי

  גרסת השלט

   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

10.  

 נקודת מבט אחרת

יחסים. במטרה -על אירועים ומערכות מיימדית-התבוננות חדשה תלת
 .לפתח נקודות מבט חדשות על מערכות יחסים בהווה ובעבר

 מיימדית -חשיבה רב

 PERCEPTUAL POSITIONSתיאור -מודל עמדות תפישה תלת

 שינוי נקודת המבט, והתחושות כלפי אירוע/אדם אחר 

 עמדות תפיסה 3

   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

11.  

 אני לא ההתנהגות שלי
זיהוי והתמודדות מול התנהגויות מפריעות, במטרה לשנות להתנהגויות 

 המשרתות את תהליך השינוי.

 ה הרסנית חשיב

 מודל הצרכים של מאסלו

 תיאוריית החלקים של פריץ פרלס/ תיאוריית הגשטלט

 הכיסאות 2מודל 

   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

12.  

 אמונות טפלות
זיהוי מערכת הבחנות דקות חושיות  הנותנות משמעות לחוויות שלנו. לשם 

התמודדות מול אמונות ומחשבות בולמות, והפיכתן לאמונות מצמיחות 
 ומקדמות.

 חשיבה מקובעת 

 כוחה של אמונה ומשמעותה בתהליך השינוי

 מודל זיהוי אמונות שורש מגבילות

   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

13.  

 נפטרים מרגשות כואבים

נכיר טכניקה לשינוי מהיר, היעילה להתמודדות עם רגשות כואבים 
 ומכווצים, שמקורם בעבר.

 חשיבה רגשית 

   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

14.  
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 זיהוי תחושות ורגשות -רגשות מרחיבים ומכווצים 

 שאלות חושיות מעצימות

 ANCHORINGעגינה 

 כפתורי ההפעלה לתחושות והתנהגויות -( Anchoringעוגן )

 מודל העיגון

 נקודת עוגן אישית

 שלבים 4 -תהליך העיגון ב

  עיגון מתקדם: הערמת עוגנים

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

 שלום לפחדים
ירה למשאבים המצויים טכניקת עוצמתית, המאפשרת לקבל גישה מה

 בנו. לשם התמודדות יעילה עם פחדים בולמים בתהליך השינוי.

 חשיבה חזותית 

  Sub Modalitiesחושים -תת

  sub-modalitiesמודל קידוד החוויה  

 MAP ACROSSמפה קרוס 

   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

15.  

 חשיבה אחרת

רמות החשיבה השונות, לשם העצמה, פיתוח מודעות, שינוי  6-נעסוק ב

 קונפליקטים פנימיים.לאני האמיתי, והתמודדות עם בעיות ו
 .מודל לשינוי התנהגותי ומחשבתי, רגשות ואמונות, רמות החשיבה 6מודל 

 חשיבה לוגית

 רמות החשיבה 6מודל 

 מודל לשינוי התנהגותי ומחשבתי, רגשות ואמונות

   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

16.  

 אנרגיה לשינוי

כלי עוצמתי המהווה אפשרות נוספת להכנסת אנרגיה לשינוי, לשם 
  תהליכים לקלים ומהירים יותר.הפיכת 

 .מעגל עוצמה

   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

17.  

 שחרור אמונות מגבילות
 עבודת אמונות לזיהוי מחשבה מגבילה והחלפתה במקדמת.

   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

18.  

   NLP קלפי אימון

 מטרות ועקרונות מפתח לעבודה עם קלפים טיפוליים.
   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

19.  

 פרידה וסיום

 מבחן בכתב
 מבחן מעשי

   1חלק  9:00-10:30

 הפסקה 10:30-10:45

 2חלק  10:45-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 3חלק  12:30-13:15

20.  
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