הכשרת מאמנות
בשיטת תעצומות
של רחל בולטון

תעצומות בשיטת רחל בולטון
הינה שיטה שהתפתחה מתוך כאב וקושי אישי של רחל
בולטון ,מייסדת השיטה.
השינוי שהתחולל בחייה ובסביבתה ,בעקבות פיתוחה של
שיטת "תעצומות" ,באו מתוך האומץ לגעת באמת.
"תעצומות" מאפשרת להסתכל באומץ על פחדים ולגלות
שייתכן והם כלים חזקים שיביאו איתם את השינוי לחיינו,
מלמדת לא לפחד מחווית הכאב  ,ולהשתמש בו כמנוף
לצמיחה ושינוי ,לקבל ולהרגיש ראויים לאהבה ,לוותר להיות
צודקים ,לוותר להיפגע ,לסלוח ,להכיל ,לא לפחד מכישלון
ועוד.
"תעצומות" מקנה את החרות .חרות נפשית וחרות מתלות
כשבסופו של התהליך נוצרת הבנה תקשורתית והכלה של
השונה
רחל יצרה בשיטת תעצומות תמהיל מהניסיון הענף שלה
מתוך סמינרים וסדנאות רבות ושיטות רבות אותן למדה.
ביניהן ,nlp :ביירון קייטי ,פוקוס אין ,הקשבה ד"ר מקול ,לואיס
היי ,טל רונן ,טוני רובינס ,אימון מנהיגותי ,תורת הנפש הרב
יצחק גינזבורג ועוד.

הקורס מתאים >>
למי שרוצה לשפר ולשדרג את היחסים עם עצמה ועם
סביבתה ולחוות חיים מלאים יותר.

למי שרוצה לממש את הפוטנציאל הגלום בה.

למי שרוצה למפות את האנטומיה של רגשותיה לצד הבנת
תת המודע שמנהל אותה.

למי שרוצה לעזור לסביבה הקרובה והרחבה שלה בהנגשת
והובלת תהליכים התפתחותיים

----אם יש בך מוכנות לעבור תהליך אישי מעצים
אם יש לך אומץ לגלות את תיבת הפנדורה ששמורה בתוכך
ומנהלת אותך מידי רגע.
וגם אם אין לך אומץ ,זו ההזדמנות

בתעצומות הנפש היא יקרה מפז ולכן לא נשאיר אותך לנסות
להבין את הנלמד לבד עם עצמך.
בתעצומות אנחנו לא מדברים על החומר אלא את החומר.
לשם כך הכיתות שלנו קטנות ובכל כיתה ישנן מאמנות
מלוות שבעזרתן תוכלי לחוות את התהליך האישי שלך
בבקרה ובהתייחסות מלאה לכל קושי ומשבר שתפגשי בדרך.
בתעצומות אין "מרצה" ו"סטודנטים"
הצוות ובראשן רחל מכירות כל אחת ואחת מהלומדות
וניתנת גישה מלאה לשאלות ושיתופים.
כמו"כ בכל שיעור מתקיימת מיד פרקטיקה אימונית דרך
תלמידות הקורס בסודיות מלאה ,כדי שהנלמד לא יישאר
בגדר תיאוריה אלא כלי ממשי לתוצאות מעשיות.
בתעצומות לא מתעלמים מהרגשות ,אלא לומדים להקשיב
להם להבין מה המסר שלהם ואז לנהל אותם נכון דרך כלים
קלים ליישום שחודרים ישירות לתת המודע ולאוטומט שלנו.
בתעצומות לומדים יותר – שיעור משלים בפסיכודרמה
המקנה כלים נוספים וחדשניים לאימון וכן שיעור משלים
המקנה ידע והבנה בנושא ההתמכרויות כמענה לבעיה
הנפוצה בימינו
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קורס מאמנות און-ליין

 20מפגשים  -פעמיים בשבוע
ימי שני שעתיים וחצי | ימי רביעי שעה וחצי
(סה"כ  40שיעורי זום)
מתחילים ביום שני תאריך א חשוון | 19.10
הקורס יתקיים בשעות הערב
ימי שני  | 20:00-22:00ימי רביעי 20:00-22:00
עלות *₪ 6500

קורס פרונטלי
 20מפגשים
אחת לשבוע בימי שלישי בבית רבקה כפר חב"ד
מתחילים ביום שלישי תאריך ב' חשוון | 20.10
הקורס יתקיים בשעות הבוקר 9:30-14:00
עלות *₪ 7000
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמות | *ניתן לחלק ל 10תשלומים

הקורס מועבר ע"י

גב' רחל בולטון
מפתחת שיטת תעצומות
שיעור פסיכודרמה וכלים פרקטיים לאימון
יועבר ע"י

גב' חנה פרלמן
מטפלת ומרצה בשיטת פסיכודרמה
שיעור בנושא התמכרויות ע"י

גב' יהודית פייגין
תיאותרפיסטית בהתמכרויות
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החופש לבחור באושר
הקושי והכאב כזרז לצמיחה
לוותר להיפגע
פחדים ושליטה בחיינו
כבוד אהבה ומה שביניהם
מחילה ,חמלה החלמה
לתת מעצמך ולא את עצמך
לסלוח גם אם אני לא מסכימה עם המעשה
להפוך כישלון להצלחה מבלי להאשים את האחר
לא לפחד מהעתיד
הוקרה ככלי לאהבה והעצמה
לפגוש את העצמי דרך האחר
לנקות שיפוטיות
כניעה שמביאה איתה שלווה
התמכרויות ודרך ריפוי
בחירות ואחריות על חיינו
להחליף את הכותרת של חייך

.1

• כלי תעצומות
• הקבוצה מול היחיד ותיאוריית התפקידים
• שינוי – מעגל החיים

.2

• כלי תעצומות
• סטינג – קביעת מסגרת של מפגש
• פעם אחת יותר מידי

.3

• כלי תעצומות
• אינטייק – מה מותר  /אסור  /רצוי לשאול
• התמכרות – שבירת מיתוסים

.4

• כלי תעצומות
• זיהוי וקביעת מטרות
• תלות באנשים ,במקומות ,בדברים

.5

• כלי תעצומות
• התנהלות מול התנגדויות
• ריכוז עצמי

.6

• מקום
• אטום סוציאלי – זיהוי סביבתו
• כניעה אומץ הבחנה

.7

• שייכות
• אינטואיציה ככלי בסיסי
• חסמים לשינוי

.8

• משמעות
• מי המטופל? חובת דיווח
• אנונימיות

.9

• הכאב בחיי המאומנת
• פסיכודרמה פרונטלית
• הקשבה

.10

• תפקיד הפחד בחיי המאומנת
• הכפיל – היכולת של המאומן להיות
במקומו של האחר
• חוסר אונים

.11

• האם המאמנת צריכה להבין הכל ולתת
פתרונות לכל
• הכיסא הריק – כלים לעקיפת תת המודע
• הימנעות

.12

• להקשיב בין השורות
• ביבליותרפיה – המילה הכתובה ככלי
• ריק – הקושי והפתרון

.13

• אקדח שמופיע – הקשבה לפרטים קטנים
• קטרזיס – מבנה תהליך האימון
• כאב וסבל

.14

• שליטה ואחריות של מי בחדר האימון
• תפקיד המאמנת – אני מאמין
• רק להיום

.15

• התמודדות עם חרדת נטישה
• תפקיד המאמנת – אני מאמין
• כח גדול ממני – בקשת עזרה

.16

• זה מה יש
• פסיכודרמה אישית ,סימני דרך – קידום
מטרות
• למצוא בתוכנו

.17

• דברי אמת ושקר בתוך האימון
• פרידה נכונה
• להבחין בעובדות

.18

• שפת הגוף
• שליטה ואחריות של מי בחדר האימון
• זיהוי ושחרור טינות ,פחדים ,אשם ובושה

.19

• המאמנת מביאה כלי שאני צריכה ללבוש
• התמודדות עם חרדת נטישה ,מאמנת
טובה דיה
• לתקן טעויות

.20

• הוקרה ככלי
• הקשבה לפרטים ,דכאון וחרדה – כלים
לסיוע
• הכל מתחיל בי ונגמר בי

בכל מפגש מתקיימים
אימונים פרקטיים
בהקשר לנושא הנלמד
למסיימות ולעומדות
בדרישות הקורס תוענק
תעודת הסמכה
למאמנת אישית
התעודה מטעם
תעצומות ומכללת אשכילה

תעצומות איתך כל השנה
קורס הכשרת מאמנות וכישורי חיים

סדנאות בכל הארץ

סדנאות מודעות והעצמה לנערות ולנערות בסיכון

קבוצות ווטסאפ שקטות

שיחה של רחל בולטון ברדיו קול חי מידי יום א'

אתר תעצומות

סדנאות באינטרנט – ניתן לרכישה דרך האתר

ניוזלטר שבועי הכולל מאמר של רחל

פייסבוק ואינסטגרם

054-2602772
הקורס מוכר לשבתון ולגמול השתלמות
פרטים אצל דבי

03-9602353
מייל> info@taatzumot.co.il
אתר> www.taatzumot.co.il
>> חפשו רחל בולטון תעצומות

