NLP Practitioner

מטרת הקורס:

קורס ( NLP Practitionerניתוב לשוני פיזיולוגי) מעניק לימוד טכניקות ומיומנויות אשר ישנו את תפישת עולמכם.
תוכלו לחזק ביטחון וערך העצמי ולהשתחרר מפחדים ,חסמים ואמונות מגבילות אשר מעכבות את התפתחותכם
האישית .מטרת הקורס להקנות לכם כלים שיאפשרו לכם לתקשר באפקטיביות ,להציב מטרות ברות השגה
ולהצליח!
הקורס ינוהל על ידי שני טריינרים דורה ורד וזאב טהר-לב  .בעלי ניסיון ניהולי וקליני של  12שנים בתחום .NLP
מס'
מפגש
1

נושא הלימוד
פתיחה והיכרות

הגדרת ה ,NLPמודל התקשורת ומערכות הייצוג

2

מבוא ליצירת שינוי

מודל הפתרונות ,BE DO HAVE ,רצוי ומצוי ,עקרונות ההצלחה

3

מיומנויות תקשורת

ראפור ,קליברציה ומעגל החוויה -טכניקת מחולל ההתנהגות

4

מע' ייצוג ותת אופניות

הכרות ומיפוי תתי חושים וטכניקת מאפינג אקרוס

5

הנחות יסוד

הכרות עם הנחות היסוד וטכניקת הרחבת המפה בעזרת הנחות היסוד

6

עמדות תפישה ,מאוחד
ומופרד
הגדרת מטרה

טכניקת טיול עמדות

8

עמדות תפישה ,מאוחד
ומופרד
הלכי רוח ועיגון

משמעות וחשיבות העוגנים -טכניקת שרשור עוגנים ומעגל מצוינות

10

דמיון מודרך

כיצד להוביל את המונחה להרפיה -טכניקת מוזיאון האמונות

11

מטאפורות ובניית דימיון
מודרך

עקרונות להבניית טקסט אישי

12

שינוי הרגלים

והכרות עם מושג הריפריימינג ב  6 -צעדים

13

ניהול קונפליקט פנימי

טכניקת ויזואל סקווש -עבודה עם חלקים

14

כיצד לשאול שאלות –

לפירוק אמונות מגבילות ,להרחבת המפה ,ליצירת גמישות מחשבתית
והעצמה.

15

אסטרטגיה ושינוי תגובה
אוטומטי
מילטון אריקסון
טכניקת טיים ליין

טכניקה לריפוי פוביה מהיר
כלי ליצירת שיחה פורצת דרך והעמקת טכניקות NLP
יצירת שינוי בעבר ככלי להשפעה על ההווה והעתיד -אתיקה מקצועית

18

יצירת הצלחה

מטא פרוגרמס  +מודלינג

19

מודל וטכניקת וולט דיסני

מימוש חזון ויצירת תכנית עבודה -איסוף למידה ומעגל חוויות.

20

הצגת פרויקט אישי

מצגות אישיות של הסטודנטים סיום קורס וחלוקת תעודות.

7

9

16
17

תוצאה בנויה כהלכה
טכניקת טיול עמדות
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