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 MNLP Practitionerקורס   -מסכםתרגיל  

 שאלות פתוחות 

NLP 

 ? NLP -מהי גישת ה .1

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ? כיצד הכל התחיל, מיהם מייסדי הגישה וכו'NLP -ספרו קצת על ההיסטוריה של ה .2

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ?NLP -מה המטרה בכל תהליכי ה .3

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  מה הכוונה ב"אין בעיה במציאות אלא בתפיסת המציאות"? .4

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 התקשורתמודל 
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 עצרו לרגע ובדקו מה קורה עכשיו... .5

השמטות עיוותים והכללות את/ה עושה ממש עכשיו לאור השאלון שמולך )האירוע  לואי •

 החיצוני*(:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

מה הדיבור הפנימי שלך כרגע?  •

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ברמת הגוף? שים/מי לב לתחושה בגוף שמבקשת את תשומת ליבך...   מה קורה •

_________________________________________________________________ 

 מה המצב הרגשי /הנפשי שלך כרגע? ____________________________________ •

 דרך מודל התקשורת? ומובנת כיצד הנחת "המפה אינה השטח" מוסברת .6

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

 תתי הפילטרים: והסבירו את רשמו  .7

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 NLP -הנחות היסוד של ה

חשבו על רגע של קושי שחוויתם השבוע )מול עצמך או מול אדם אחר(. איזו הנחת יסוד יכולה  .8

הייתה לעזור לך באותו הרגע? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

. רשמו מהי ותנו  ועוזרת לכם בימים אלה ממשבחרו את הנחת היסוד שהכי משרתת אתכם   .9

דוגמה לאופן בו היא שירתה אתכם.ן 

__________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 והסבירו 2-3במצב כזה?  בחרו אדם מסוים לא מבין אותך. אילו הנחות יסוד יכולות לעזור לך  .10

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 מיינדפולנס

 הכוונה ב"לזהות מבלי להזדהות"?מה  .11

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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מה מאפשרת המודעות לתחושות גוף ברגע נתון?   .12

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 הנחות יסוד של המיינדפולנס והסבירו אותן 2ציינו  .13

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 מפתחות ההצלחה

 מפתחות ההצלחה: 5חשוב לכם להשיג בימים הקרובים ונתחו אותה לפי חשבו על מטרה ש .14

 מה אני רוצה?( : OCידיעת התוצאה ) •

__________________________________________________________________ 

 למה זה חשוב לי? למה אני רוצה את מה שאני רוצה? מוטיבציה: •

__________________________________________________________________ 

כה? זה הזדמנויות עומדות בפנייך שייתכן ולא שמת לב עד אי חדות חושים: •

_________________________________________________________________ 

  עליך לעשות כדי להגיע למטרה שלך?אילו התאמות גמישות:  •

_________________________________________________________________ 

כדי להגשים את  היום/מחרשאת/ה יכול/ה לעשות ממש ידית יהמ המהן הפעולפעולה מידית:  •

המטרה? 

_________________________________________________________________ 

 מודע ולא מודע
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מה ההבדל בין המודע ללא מודע?  .15

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 חדות חושים

 מה היתרונות של שכלול מיומנות חדות החושים? .16

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 עצרו לרגע ושימו לב למה אתם שמים לב עכשיו... .17

 ריח  •

 טעם •

 צליל/קול  •

 מראה/תמונה  •

 מגע/מישוש/תחושה  •

או התבוננו באדם עימו אתם  כנית טלויזיה: צפו בקטע מתו ..."גשש בלש בפעולה" .18

 משוחחים. היו חדי חושים למסרים הבלתי מילוליים של האדם בו אתם מתבוננים ורשמו: 

תנועת ידיים  ,תנוחות גוף כגון:ששמתם לב אליהם? )  ויזואלייםמסרים בלתי מילוליים  3 •

 , נשימות( טונוס שרירי הפניםתנועות שפתיים, ואצבעות, צבע העור, 

______________________________________________________________ 
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טון הדיבור,  )כגון:ששמתם לב אליהם?  אודיטוריים/שמיעתייםמסרים בלתי מילוליים  3 •

 ( , עוצמת הקולוקצב הדיבור, הטעמהמקצב אתנחתות, פרדיקטים, 

______________________________________________________________ 

 ?מה הערוץ החושי הדומיננטי של האדם לפי המסרים הבלתי מילוליים, פרדיקטים ורמזי עניים •

___________________________________________________________________ 

 

 עצרו לרגע. .19

 נשמו לרגע 

... 

 :היו רגע במיידנפולנס וחדות חושים לעצמכם ושימו לב

 _____________________________________ ?ממש עכשיו מה התחושה הנוכחת בגוף •

 _________________________________________________מה הדיבור פנימי כעת?   •

 מה הלך הרוח הרגשי והנפשי שנוכח בתוככן.ם ממש עכשיו? ______________________ •

ועם איזה משקפים אתם פוגשים את החוויה הפנימית שלכם וזו החיצונית? עם איזו השקפה?  •

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 ראפור

 מהו ראפור? מהן הדרכים ליצירת ראפור? .20

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 הנחות יסוד שפתיות:

 כיצד הנחות יסוד שפתיות תורמות להבנת החוויה הפנימית של האדם? .21

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 הנחות יסוד שפתיות: הסבירו כל הנחת יסוד שפתית ותנו דוגמה לכל הנחת יסוד  4רשמו  .22

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 רשמו איזו הנחת יסוד שפתית מתקיימת בכל משפט מבין הבאים: .23

 תואר ראשון אז בטוח לא אמצא עבודה בתחום _____________אין לי  .א

 אין שפע בעולם ______________________________________ .ב

אני לא ראוי לאהבה כי מעולם לא קיבלתי באמת אהבה בחיי ולמה שעכשיו אקבל...  .ג

____________________________________________ 

 תיאום ציפיות ______________ קודם כל לפני שנתחיל חשוב לי שנעשה .ד
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 זה בלתי אפשרי בשבילי גם להקשיב וגם לכתוב __________________ .ה

 אני חייבת להצליח בזה __________________________________ .ו

 

 מטא מודל

 מטרות המטא מודל? ןמה  .24

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ?מהן השאלות של המטא מודל .25

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 :לפניכם תיאור בעיה של מונחה .26

"אני עצבנית וכל הזמן לחוצה. יש לי עומס בעבודה ובבית .. מלא משימות ואני מרגישה שאני לא  

מספיקה... זה כמו שאני רודפת אחרי הזנב של עצמי. וזה גורם לי להיות לא נחמדה ולחוצה. אני 

תקופה שבה הייתי בלי כל המחויבויות האלה. אני ממש מרגישה חנוקה ולא רואה דרך מתגעגעת ל

גם להצליח בעבודה שלי וגם לאזן את הדברים. כולם אומרים לי תנשמי, תורידי עומס וזה עוד יותר 

מעצבן אותי. אין לי זמן לחברות או תחביבים ואין לי באמת כוח להיות עם הילדים. אני חייבת שינוי  

 אז אתמוטט"  -אם לאכי 
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הנחות יסוד שפתיות )קיום, תשומת לב, אפשרות והכרח, סדר, זמן,  3 -דוגמאות ל 3מצאו  .א

 סיבה ותוצאה, השוואה מורכבת(

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 זהו השמטות, הכללות ועיוותים שהמונחה עושה. ציינו את סוג העיוות/ההשמטה/ההכללה  .ב

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 שאלות שהייתם שואלים כדי לחשוף השמטות, הכללות ועיוותים: 7רשמו לפחות  . ג

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 מילטון מודל

 מודל? מילטוןמטרות  ןמה .27

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 מה התועלות של מילטון מודל? .28

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 הסבירו ותנו דוגמה לקסמים נוספים שבמודל של מילטון: .29

 שאלת סיום: •

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 תהצטרפות לחוויה עכשווי  •

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 קשרים כפולים: •

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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own Time TranceD 

 ?Down Time Tranceמהו  .30

_____________________________________________________________________ 

 ? Down Time Trance -כיצד מכניסים אדם  ל .31

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 והכללים שלמדנו: תוך שימוש בשפת מילטון  DTT -רשמו דוגמה להכנסה ל   .32

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 אסטרטגיות

 מה לאסטרטגיות שכיחותמהי אסטרטגיה? תנו דוג  .33

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  המציאו דוגמה לאסטרטגיה לפי רצף המיצגים הבא: .34

 < תגובה K  >Vr >ad    >Arטריגר ויזואלי < 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 הפקת בעיה

 מודל שלמדנו הוא מתבסס? מהו תהליך הפקת הבעיה? על איזה  .35

__________________________________________________________________ 

 אילו שאלות נשאל בהפקת בעיה?  .36

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 כיצד מדיטציית מיינדפולנס תומכת בתהליך הפקת הבעיה? .37

__________________________________________________________________ 

 למה חשוב שנשים לב? ,בעת הפקת בעיה  .38

__________________________________________________________________ 

 :OCהפקת 

 ?OCמהו תהליך הפקת  .39
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ?OCמהם הכללים להפקת  .40

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 :OC -שלכם שמשלב את כל כללי ה OC -רשמו דוגמה ל .41

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 עוגנים

 המפתחות לעגינה מוצלחת? םמה .42

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 מה חשוב לשים לב בעת העגינה? .43
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 סמ"ד

 וכיצד הם משפיעים על קידוד החוויה הפנימית. )סמ"ד(?   Sub-Modalitiesמהם  .44

 הסבירו ותנו דוגמה

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 :סמד"ים השונים לפי ערוצי החישהתנו דוגמאות ל .45

 ( Kסמ"ד קינסטטי )  Aסמ"ד אודיטורי  Vויזואלי  סמ"ד

  

 

 

 

 

 הסבר כיצד אנו עושים שינוי סמ"ד בכל אחת מהטכניקות הבאות: .46

 Map Across .א
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ויז'ואל סוויש .ב

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 פוביה .ג

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 ריפרמינג

 מהו תהליך הריפרמינג )מסגור מחדש(?  .47

__________________________________________________________________ 

 סוגי הריפרמינג: 2הסבירו את   .48

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 מטאפורות

 ? יעילה בשינוי החוויה הפנימיתמהי מטאפורה וכצד היא  .49
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ות:ה/תנו דוגמאות למטאפור .50

 ___________________________________________________________ ויזואליות: •

 _________________________________________________________: קינסטטיות •

 __________________________________________________________: אודיטוריות •

 מהם שלבי טכניקה מטאפורות? .51

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 את הטבלה הבאה: ומלא .52

דגשים חשובים להצלחת  שלבי הטכניקה מתי נשתמש?  הטכניקה

 הטכניקה

   עגינת משאב 

 

 

 

 

    מיטוט עוגנים
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דגשים חשובים להצלחת  שלבי הטכניקה מתי נשתמש?  הטכניקה

 הטכניקה

 

 

 

Map Across   

 

 

 

 

   ויז'ואל סוויש

 

 

 

 

   פוביה
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דגשים חשובים להצלחת  שלבי הטכניקה מתי נשתמש?  הטכניקה

 הטכניקה

 

 -ריפרמינג ב

 צעדים 6

  

 

 

 

 

וויז'ואל 

 סקווש 

  

 

 

 

 

 

 


