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אם אתה בוגר קורס פרקטישיוניר וקורס מאסטר אתה אולי שואל את עצמך ,מה הלאה?
זו גם השאלה שאני שאלתי את עצמי בסיומו של הקורס הראשון באורלנדו עם ד"ר
ריצ'רד בנדלר.
ולכן ,בשמחה ובהתלהבות רבה אני רוצה להציג את קורס הטריינרים שלנו.
כבוגר קורס המאסטר אתה כבר יודע טוב מרוב האחרים איך ליצור את העתיד שמושך
אותך ,למדת כיצד לשנות התנהגויות בעיתיות ,להעלים פחדים ופוביות ולפרוץ מגבלות.
רבים שסיימו את קורס המאסטר לא הספיקו להתמקצע במיומנויות פרזנטציה והופעה
בפני קהל ,וחסר להם הידע הנדרש כיצד להפוך את הכישורים שלהם לקורסים וסדנאות
שימשכו רבים  -קורס הטריינר שלנו יתן מענה לצרכים אלו ורבים אחרים.
כל החומר הנלמד בקורס פונה לרמת המודע ותת המודע כך שהוא מוטמע
במשתתפים ללא כל מאמץ.
בוגרי הקורס מפתחים יכולת סוחפת ועוצמתית להופיע בפני קהל הרבה מעבר למה
שהם דמיינו שאפשרי עבורם.
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למי מיועד הקורס?

אם אתה מעוניין להעביר את הידע שצברת לאחרים ברמה גבוהה ,ישירות אל תת המודע
של התלמידים שלך ,ולשמש להם כמקור השראה  -קורס הטריינר הוא עבורך.
אם אתה מעונין ברמה הבאה בהתפתחות והעצמה אישית הקורס שלנו הוא בדיוק מה
שאתה מחפש.
אם אתה מוצא את עצמך באחת מההגדרות הבאות קורס הטריינר הוא עבורך ובשבילך:
•מעוניין לקדם את הקרירה שלך ב.NLP-
•מעוניין להעביר קורסים וסדנאות . NLP
•אתה נלהב ממה שלמדת בקורס הפרקטישיוניר והמאסטר ומעוניין ברמה הבאה.
•אתה רוצה לגלות את האני האמיתי שלך ולהביא אותו לידי ביטוי מלא.
•אתה רוצה להטמיע בעצמך עוד יותר את הידע שצברת.
•אתה רוצה להיפתח להזדמנויות חדשות בקריירה שלך.
•אתה רוצה ללמוד כיצד להעביר את המסרים שלך בצורה כריזמטית וסוחפת.
אם מצאת עצמך באחת מהאפשרויות הנ"ל,
קורס הטריינר הוא עבורך.

מה תרוויח בקורס?
•התגברות על כל סוגי הפחד מפני הופעה בפני קהל.
•להפוך למרצה ברמה גבוהה.
•לדעת כיצד להעביר מסרים ברמה עמוקה לקהל שלך.
•לפתח יכולת גבוהה לשליטה במצב הנפשי ובהוויה שלך.
•איך ליצור ולשלוט בהלך הרוח של הקהל שלך.
•לפתח יכולת לאמן ולהרצות על כל נושא ללא כל הכנה מוקדמת.
•איך לבנות קורס משל עצמך.
•איך להתמודד עם התנגדויות בקהל שלך.
•איך לעצב את ספר הקורס שלך.
•איך ליצור מצגת אפקטיבית במיוחד .
•איך להציג את התהליכים והטכניקות בצורה מצוינת ונינוחה.
•איך לשווק את עצמך ואת הקורס שלך.
•תלמד כיצד להפוך את העולם לטוב יותר וגם להרויח יותר כסף.
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מה תלמד ותחווה בקורס?
•דיבור בפני קהל.
• כלים לשליטה גבוהה בהלך הרוח של הקהל.
• ראפור קבוצתי ,הלהבה והעצמת מוטיבציה קבוצתית.
• כיצד ליצור ולהשתמש בעוגנים מרחביים בהנחייה.
• כיצד להשתמש במוסיקה ככלי להעצמת תהליכים.
• עיצוב נכון של המרחב בו מתקיימת הסדנא שלך.
• יצירת מודל הנחייה האישי שלך ,המבטא את האני שלך.
•הומור בהנחייה.
•כלים לתכנון בניית מערך קורס חוויתי ,מעניין ,ומלמד.
•הכרות עמוקה עם העקרונות הבסיסיים של ה.NLP-
•התמודדות עם התנגדויות ומצבי לחץ.
•בניית מצגות אפקטיביות ומושכות.
•הכנת ספר הקורס.
•כיצד לתת משוב אפקטיבי ומקדם.
•לחיות ולהופיע בפני קהל כמו טריינר.

מדוע כדאי לבחור בנו?
•כי אתה ראוי לטוב ביותר או שמעת ואתה מכיר את יוסי קדמי את הדוגמא האישית הבאה
לידי ביטוי בחייו האישיים ודרכו הייחודית להנחות ולרתק את הקהל שלו.
•מתכונת הקורס שלנו דומה למתכונת המועברת במרכזים הגדולים והמובילים בעולם
ומאפשרת הפנמה עמוקה של החומר הנלמד.
•בכל קורס שלנו אנחנו מקפידים על הרמה הגבוהה ביותר בכל היבט.
•אנחנו מעשיים וממוקדים בתוצאות ולכן הקורס כמו כל הקורסים האחרים שלנו ממוקד
במה שעובד ומפיק תוצאות יוצאות דופן.
•מספר המשתתפים בקורס מוגבל ומאפשר שמירה על קשר אישי יחד עם יצירת עוצמה
וחוויה קבוצתית.
•מפני שאת הקורס מנחה ד"ר יוסי קדמי .נקודה.
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מתכונת הקורס

הקורס מחולק ל 3-חלקים:
•חלק א' "-עמידה בפני קהל" בן  6ימים מלאים (שלושה ימים מרוכזים פעמיים)
" "Meta Masterבן  5ימים מלאים
•חלק ב' Master -
•חלק ג' " -מבחני הסמכה טריינר" בן  3ימים מלאים
כל יום בשעות 09:30-18:00
סה"כ  130שעות אקדמיות

תהליך קבלת הסמכה NLP Certified Trainer
ימי ההסמכה בנויים כדילקמן:
•ביום מס'  - 1מאחר ותעודת ההסמכה שלך היא כטריינר חשוב שיהיה לך ידע
מבוסס מקורס הפרקטישיוניר ומאסטר פראקטישיוניר .ביום זה נקיים מבחני ידע
בגישה והתהליכים השונים שלמדת בקורס זה ובקורסים הקודמים..
•בימים מס'  - 2-3יתנו משתתפי הקורס פרזנטציה באורך של רבע שעה על נושא
מרכזי ב. NLP-
•זו פרזנטציה עליה תעבוד במהלך הקורס כך שלמפגש הזה תגיע מוכן ובמיטבך.
•בנוסף ידרשו :כתיבת מאמר מקצועי בן  2000מילים לפחות.

מי יכול להתקבל ולהשתתף בקורס
אם יש לך תעודת  NLP Masterמטעם המרכז של יוסי קדמי.
או שאתה מוסמך  NLP Masterשלמד במקום מוסמך אחר ,במקרה כזה ההרשמה
מותנית בעמידה בתנאי קבלה.
במידה ויש לך הסמכה כ NLP Practitioner -תוכל גם כן להשתתף בקורס ואפילו
לעבור את מבחני ההסמכה ,אך תעודת ההסמכה שלך תונפק לך רק לאחר שתסיים גם
קורס .NLP Master
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יוסי קדמי  -מנחה הקורס
יוסי קדמי ,המייסד והמוביל את המרכז ללימודי  ,NLPחזר לאחרונה משהות ארוכה בסאן דיאגו,
בה עבר ניתוח השתלת לב והשתלת כליה .ההחלמה המהירה של יוסי יחד עם הדרך הכל כך
מיוחדת בה אשתו קרולין והוא ניהלו את התקופה הזו ,כל זה התאפשר הודות ליכולת יוצאת דופן
לקחת את הכלים אותם הוא מלמד ולהביא אותם לידי ביטוי בעוצמה בחייו.
יוסי היה והינו דמות יוצאת דופן במרחב ההתפתחות וההעצמה האישית בישראל .הוא פיתח את
יכולותיו במשך שנים ולמד אישית אצל מייסדי השיטה ,אצל כל אחד מהם בנפרד :הד"ר ג'ון גרי־
נדר והד"ר ריצ'ארד בנדלר .הוא התמחה בתחום האימון באמצעות היפנוזה העצמית והוא חבר
ה ,NGH-האיגוד האמריקאי לעוסקים בהיפנוזה.
מביא ניסיון של  25שנים בתחום העסקי תוך שימוש בשיטות המתקדמות בעולם להשפעה על
תת המודע.
והוא כאן כדי לחלוק איתך את כל הידע המופלא הזה.
האני מאמין של יוסי קדמי" :אנשים מגשימים הם אנשים שמחים ,ואנשים שמחים הם אלה
שהופכים את העולם שלנו למקום טוב ונעים יותר.ככל שנפתח את היכולות שלנו להביא תוצאות
לחיינו ,כך נהפוך לברכה עבורנו ועבור האנשים הסובבים אותנו .כמטפלים ,כמאמנים וכאנשים
פרטיים".
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היכן מתקיים הקורס
המרחב המיוחד שלנו בו מתקיים הקורס נמצא במרחק  20דקות
נסיעה מתל-אביב .חשוב לנו מאוד להעביר את הקורס במיקום מתאים.
הבחירה שלנו למקם את מרכז הפעילות בקיבוץ "תל יצחק" הנמצא
בסמוך לצומת נתניה דרום ,מהסיבה שהמקום הוא פיסת גן עדן
המאפשרת לנו להתנתק מהיומיום ולהתחיל מחדש.
הגעה נוחה ברכבת או ברכב פרטי.

תאריכים מחזור 2023
חלק א' הופעה בפני קהל  -שישה ימים מלאים

31/05-02/06/2023 ,11-13/06/2023

ההשקעה שלך
עלות הקורס כולל תהליך ההסמכה  13,350ש"ח.
מומלץ להקדים את ההרשמה ולהבטיח את מקומך.
יש ביקוש גדול מאוד לקורס זה ומספר המקומות מוגבל!
הקורס מתקיים אחת לשנה וחצי בלבד.

חלק ב'  - Meta Masterארבעה ימים מלאים

10-13/10/2023
חלק ג' מבחני הסמכה  -שלושה ימים מלאים

22-24/10/2023
שעות פעילות בימים א'-ה' 09:30-18:00
ביום שישי בין השעות 8:30-15:30

לפרטים והרשמה
קרולין קדמי
טל054-5251717 .
במיילcarolin.kedmy@gmail.com :

