
 

 

 היכרות והצבת מטרות אישיות – 1מפגש 

, עליו NLP-הקבוצה, בו נלמד את מודל התקשורת של ה חברותמפגש היכרות עם כל 

 .חזוןונציב לעצמנו מטרה לסדנה כולל דף עבודה . NLP-מבוסס כל עולם ה

 

 כוחו של הלא מודע והחשיבה החיובית – 2מפגש 

 

 ומה הקשר לדפוסי החשיבה והאמונות שלנו?...הלא מודע? וכמה אנחנו עובדים עם המודע 

ונלמד איך להצליח  במפגש זה נביט על החיים בראי הפסיכולוגיה החיובית וכוחן של מילים

 מפתחות ההצלחה? 5בחיים עפ"י מודל 

 

 זזים קדימה! -וצאים מהתקיעותי – 3מפגש 

 רכים?באיזה תחום אנו חשים תקועים? למה זה קורה לנו? ואיך כל זה קשור לע

 לכל אדם עולם הערכים והאמונות שלו. לכל אחד מוטיבציה שונה.

המפגש יאפשר לנו לבחון האם הערכים שאני חיי על פיהם בתחומי חיים השונים תואמים 

 .שנכונים לי כיום, ומה עליי לעשות כדי לזוז קדימה את הערכים

 

 עמידות בפני המציאות המשתנה - מפגש מיינדפולנס – 4מפגש 

 מה עושים כשעלינו לחיות מציאות שאינה בהכרח רצויה לנו? 

 מהיכן מגייסים משאבים לעבור את התקופה הזו?

החיים קורים לכולנו, אירועים ומצבים מתרחשים ולנו יש שליטה רק על הדרך בה אנו 

  ומתייחסים למה שאירע. האם אנחנו מודעים לתגובות האוטומטיות שלנו? מגיבים

שיטות לחיים מיטיבים גם בתקופות מטלטלות, ונעבוד על יצירת החוסן  במפגש נלמד כמה

 .נתרגל מדיטציה עם תשומת לב לכל מה שעולה בנושא זה הנפשי שלנו.



 

 .לא בא לי! היכרות עם שורשי הסבל בחייםבא לי  – 5מפגש 

איזה דחפים אנו  מהן ההשתוקקויות שלנו שגורמות לנו לסבל כשאנו לא מקבלים אותן?

 חווים? ומה יש בהיאחזות שהיא נחשבת למקור סבל כה גדול ומשמעותי בחיינו?

 .במפגש נלמד איך אנחנו יכולות להשתחרר מהסבל הזה ולעזור לעצמנו לשנות דפוסים אלו

 

 .מפגש מרתק אל עבר הדבר הבא בחיים שלנו - מסע הגיבור – 6מפגש 

 מהו מסע הגיבור? ומהו מסע הגיבור האישי שלנו?

 המסע שלנו מתחיל... -ריאה הפנימית שלנו חזקה מספיקכשהק

 במפגש זה נצא ביחד כולנו, וכל אחת לחוד, למסע גיבור מעצים ופורץ דרך!

 

 איכויות הלב – 7מפגש 

 הבית של הלב. –מפגש עם הבית הכי פרטי ואינטימי שלנו 

לה וקבלה איכויות הלב עפ"י המיינדפולנס, נתרגל מדיטציה ונביא המון חמ 4נכיר את 

 .לעצמנו

 

 באגדות הכל יכול לקרות! – 8מפגש 

 מה היה קורה אם היינו דמות מאגדה? מי היינו?

 במפגש זה ניתן מקום לדמות המרכזית שאנחנו בוחרים להיות מתוך הסיפורים והאגדות

 ....!ם מאד מעניינים ואף מפתיעיםשאנו מכירים ונלמד על עצמנו, דרך הסיפורים דברי

 

 התמודדות עם רגשות קשים – 9מפגש 

כולנו חווים את כל קשת הרגשות בחיים. רובנו לא באמת נותנים לרגשות הלא נעימים 

מעולם במפגש ניתן מקום לנושא שמטריד אותנו ברגע זה, ונלמד טכניקה  מקום של כבוד...

 נאוורר את הרגשות הקשים ונביא הקלה ורוגע לעצמנו., NLP-המיינדפולנס וה

 

 מפגש מסכם לכל תהליך הלמידה והצמיחה בסדנה! - סיכום – 10מפגש 

 

 

 התכנים בלבד תלבוס המוצג הינו להמחשי)*(הס

 יתכנו שינויים לפי שיקול המרצה וקצב התקדמות המשתתפות  

 

 


