אליהו שירי

קור הנחיית קבוצות

NLP TRAINER

בהנחיית:

מייד מרכז כוח התודעה ,אליהו שירי
וד"ר יופ לשמ מייד מכללת לשמ.
הצלחת הנחייה ויעילותה מושפעות מאד מהדרכ שבה המדריכ /
המנחה מוביל אנשימ ,באופנ שבו הוא מנהל את הדיונ ומציג את
התוכנ.

במסגרת הקורס נלמד :
פיתוח מיומנות מאסטר מקצועית בתחום ההנחיה והפרזנטציה להובלת
תהליכים קבוצתיים ,גם ברמת העמידה מול קהל וגם ובהובלת תהליכי למידה
תת מודעיים.
תבינו איך להתחבר למהות שלכם כאדם כמרצה וכמטפל.
תקבלו כלים לעבודת התפתחות עצמית ולהוות דוגמא אישית להצלחה .
תרכשו בטחון בעמידה מול קהל ,מול קבוצה ,בהנחיות ותהליכים.
תחדדו את יכולת ההשפעה בקבוצה ברמת הקרנת האישיות .
תשפרו את יכולת ההנחיה והעברת המסרים תת מודעיים שלכם.
בכל שיחה ,דיון ,בתקשורת בין אישי והעברת מסרים חדים ,ברורים ומשפיעים.
תחדדו את יכולת ההשפעה הגלויה והנסתרת מול יחיד ומול קבוצות .
תפתחו מיומנות למשיכת לקוחות לקליניקה ולהרצאות .
לימוד מעמיק של תורת העוגנים מתחום חכמת השכנוע וההשפעה התת
הכרתית.
תשפרו את היכולות האישיים המשפיעים והכח המגנטיזם שבכם.
תשפרו את הכריזמה לכריזמה ממגנטת וכובשת.
העברת המסרים לאחר תעבור ברמת תקשורת על.

אליהו שירי
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למי מתאים קורס הטריינר?
למי שיש לו חזון ורוצה להשפיע ולתת השראה לכמה שיותר אנשים.
למי שרוצה להגיע ולגעת בכמה שיותר אנשים בדרך המהירה ביותר.
למי שיש חלום לעזור לאחרים ולהיות חלק ממערך שמניע אנשים לפעולה ולריפוי.
למי שרוצה להתחבר לכוחות ולמשאבים שבתוכו.
למי שרוצה דלת חדשה של אפשרויות חדשות תוך פיתוח אישי עסקי ומקצועי.
למי שרוצה לפתח רמת תקשורת על והשפעה תת הכרתית מהירה.
למי שנמאס לו לבזבז כוחות על שכנוע מסורבל והשפעה מתישה.

קורס הטריינר בהנחיית  2טריינרים-
אליהו שירי וד״ר יוסף לשם
מרכז כוח התודעה כיום ,נחשב לאחד המרכזים המובילים בישראל העוסקים בהתפתחות אישית
וקבוצתית.
יחד עם העומד בראשו ,אליהו שירי )מאסטר וטריינר  ,(NLPמרכז "כוח התודעה" נחקק בתודעה
הציבורית בזכות הישגים מזהירים בתחום האימון והפסיכולוגיה החיובית ,תוך צבירת ניסיון שאין דומה
לו בהפקת קורסים חדשניים בתחום וסדנאות ענק בכל רחבי הארץ.
הדרך בה מונגשים התכנים והפשיטות והבהירות בה הם מועברים יצרה תהודה פורצת מגדרים
ואיחדה את מגוון שכבות האוכלוסיה תחת קורת גג אחת במטרה להפוך למנצחים ולחבר בין
העולמות..
ד"ר יוסף לשם  PhD DAMיזם ומייסד מכללת לשם מנטור ומומחה רב תחומי ברפואת גוף נפש.
מאסטר טריינר  NLPונציג בפדרציה הלאומית פלורידה ה NFNLP
ומפתח שיטת  TFT TranceFormation Therapyלטרנספורמציה תת מודעית קלינית .
הינו אחד המומחים בארץ ובעולם וחלוץ בארץ בתחום העבודה הקלינית עם התת מודע
בהרפיה עמוקה.
ועכשיו  2ענקיים בקורס אחד מיוחד לצמיחה האישית והעסקית שלך
להסמכת טריינר ולתעודה היוקרתית מטעם מרכז כוח התודעה ומכללת לשם.
למעוניינים בהסמכה מטעם הפדרציה העולמית של וויל וורטון בסיום הקורס בהרשמה מיוחדת
ובתשלום חד פעמי של  ] ₪ 400לאחר תשלום שתי תעודות פרקטישיונר ומאסטר בהצגת תעודות
זהות ממוסדות הלימוד השונים בארץ או בעולם [
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למה חשוב שהסמכת  NLP trainerתהיה חלק
ממכלול ההסמכות שלכם??
כל אדם שעוסק ב  NLPוהוא בעל תעודת הכשרה ,עוסק בטיפול בקליניקה
באופן פרטני או שהוא מנחה קבוצות ורוצה לגעת ולהשפיע יותר על הקהל
שלו ,רוצה להעשיר את ארגז הכלים או לשכלל את הדרך בה הוא מעביר
מסרים ותוכן ,הסמכת ה  trainerהיא בדיוק מה שמתבקש על מנת שתוכלו
להפוך את הקהל שלכם למקשה אחת ולהשפיע על הצד הטוב ביותר.
הקורס שם דגש על:
•עבודה קבוצתית •לימוד יסודי של תורת העוגנים בקבוצה.
•שכלול ארגז הכלים הטיפוליים •הנחיה תת הכרתית בעבודה עם קבוצות.

סילבוס הקורס:
מפגש  1הקדמה  +טכניקות למיקוד פנימי עמוק

מיקוד פנימי עמוק כדי להתחבר למשאבים עצמיים ,כדי להיות עם בטחון עצמי ועמידה נינוחה
מול קהל,כדי להתגבר על פחד במה והצגה מול קהל.
עיגון המתג הקל )שיטה בה לומדים להיכנס באופן עצמאי אל מיקוד פנימי עמוק ]טראנס
עצמי[ על ידי עוגן( / .תרגול עצמי תחת תפקוד פנימי עמוק  /טכניקת הרשימה "מי אני
באמת"  /תכנות ה"מגרות הנשלפות" בידע הנדרש להכשרת תלמידים  -תרגיל תיקיות המוח /
תרגילים מיוחדים :ניקוי רגשי ) 13נשימות ,שלווה כחולה ,היד שיודעת  -ניקוי אריקסוני בשילוב
גלי תטא או דלתא / ,התבודדות  -הכנעה ,הבדלה ,המתקה  /פיתוח הדימיון והחושים
במודעות יום יומית(

מפגש  2עבודה תת מודעית מול הקהל

חיבור פנימי ליצירת עוגנים נסתרים בעמידה מול קהל
הכנה למסע  /עוגנים עצמיים  /מגנטיזם מרחבי ,מבט לעתיד  /חיבור פנימי למאגרי הידע של
תת המודע  /תרגול עצמי לתפקוד תחת מיקוד פנימי עמוק /
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מפגש  3ארגז כלים לתרגול ושכנוע תת מודעי

טיפול באמונות מגבילות בעבודה מול קהל ,התמודדות עם אתגרי קבוצה כגון :מצבי לחץ בזמן
הנחיה ,טיפול בהתנגדויות ובריחת קשב של המאזינים.

מפגש  4שפת השכנוע בעמידה מול קהל

 YES SETמרחבי )טכניקה להשפעה שפתית(  /טונציה  /מודל אריקסוני בסיסי /
מודלים פשוטים לשפת ההנחיה דרך התת מודע ,ניצול טון הדיבור הקצב והטונציה תוך יצירת
עוגנים שמיעתיים  /קוליים ,שפת גוף ,תנועות גוף וקשר עין בהנחייה.
יכולת זיהוי והתאמת קצב וטון דיבור לקהל עם תנועות גוף שמותאמות להקשר ולקהל

מפגש  5סיפורים כגורם משפיע על תת המודע

העברת מסרים דרך סיפורים ומטאפורות ,שימוש בשפה ככלי לחולל שינוי עמוק ומיטיב לקהל
תוך הנעה לפעולה.

מפגש  6עבודה מתקדמת בהרפיות קבוצתיות

שימוש בכח הקבוצה להובלת תהליכים והטמעת מסרים ,העברת מסרים לא מילוליים בעבודת
הנחיה  /הרצאה קבוצתית
הרפיה קבוצתית  /חוויה ראשונית עוצמתית  /מבחנים סוגסטיביים  /עיוות הזמן כהוכחה /

מפגש  7ראפור קבוצתי

מעבר ממודלים קלים למודלים מורכבים  /תכנית לימודים עשירה  /ארגז כלים למטרות
טיפוליות ייעודיות  /כלים מגוונים למטופלים בתקשורת וצרכים  /אומנות החוויה  /מבנה
השיעור ) הקדמה ,הסבר ,הדגמה ,תרגול( /
בניית כימיה כמרצים וכמאמנים בעמידה מול קהל או בקליניקה
יצירת ראפור מהיר עם הקהל ופיתוח דיבור רהוט תוך העברת מסרים שירתקו את הקהל מתוך
יצירתיות

מפגש  8חיבור לקהל ברמה הקבוצתית והאישית.
שימוש בהומור כדי לשמור על ערנות הקהל

מפגש  9אפקט האוטוריזם

הפרקטיקה של המגנטיזם האישי.
יצירת סמכות תוך כדי הרצאה ,הנעה לפעולה ויצירת התפעלות בנפש.

מפגש  10עשרת הדיברות של סיפור

עשרה כללים שנשתול בכל סיפור כדי ליצור השפעה ממגנטת  /כיצד לפתוח הרצאה בצורה
הטוב ביותר  /אלמנטים הכרתיים ותת הכרתיים
יצירת השפעה ממגנטת על הקהל ,הצגת נושא ההרצאה בצורה מעניינת ואפקטיבית
ובניית הרצאה בצורה מגוונת .תכנון נכון של ההרצאה או שיחה או דיון או ישיבה בצורה נכונה
שממגנטת  ,יוצרת קשב ,מבטלת התנגדות ,ורצון לשיתוף פעולה ורתימה למטרה.
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קורס הטריינר של מרכז כוח התודעה ומכללת לשם
מקיף את כל הכלים האימוניים להשפעה עקיפה וישירה בקבוצות,
בתקשורת בין אישית,בשכלול היכולות האישיות ,הכריזמה,
התקשורת והעברת המסרים.
מקיף מידע והכוונה על העברת פרזנטציות קורסים וסדנאות
המידע והתמצית ההכרחי והחשוב ביותר של הבסיס שעומד מאחורי כל מרצה ,מאמן,
מנחה ומגיש תוכן.
הסמכת הטריינר היא בדיוק מה שמתבקש על מנת שתוכלו להפוך את הקהל
שלכם למקשה אחת ולהשפיע על הצד הטוב ביותר.

בונוסים :
סדנה לשיווק עצמי
איך למלא את הקליניקה שלך
הדרכה להפקת סרטונים אישיים דרך הסמארטפון
הדרכה לביצועי לייב בפייסבוק
חדש חדש קורס מרצים דיגיטלי במתנה

בשווי ₪ 3250

מבצע לזמן מוגבל !
במקום  ₪ 4400 ₪ 6400בלבד
המבצע עד 30.01.19

מתחילים ב13.2.19

בשעה 17:00-21:00

 10מפגשים בימי רביעי

יוני נתניהו  5אור יהודה

לשיחה עם יועצי הלימודים שלנו

התקשרו עכשיו ל0722-722-777-
אליהו שירי
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