
 مع علم جودة الحياة رحلة  –امج تحول شخصي برن

؟ 
ً
نامج مجديا  ما الذي يجعل مثل هذا البر

ن المالإن السعي وراء   عه اإلنسان كوسيلة للتبادل التجاري. ورفع جودة الحياة  ظل مصدر إلهام لل  تأمي  ي كل الثقافامنذ أن اختر
ت، وعتر فن

ي موقفهم منهكل األجيال،  
ورة تحصيل أكتر قدر منه  تفرق الناس فن ن مؤكد عىل ضن  ،  ، ما بي 

 
ن بما تيرس لهم الحصول عليه وان  مرورا   ء  ها تبالمكتفي 

ن عىل فكرة تس  ي نميته. الجدير بالذكر أن الحياة من أجل تخت  البالزهاد الناقمي 
ي ظهرت فن

ة ، قد و  العديد من الدراسات التر فرت بقدر سنوات األخت 

الم   عال من 
 
  صداقية موقعا

 
المنطقيا التعرف عىل هذألهمية  نامج سأساعدك عىل  التر ي هذا 

ي حياتنا، وفن
ن  مال فن بي  الموازنة  الموقع لكي تستطيع  ا 

ن لكل منهما. مادية من جهة كي تنضبط لديك مقادير الجهد ، ومساعيك الطموحاتك الروحية و التأملية من جهة    والوقت المطلوبي 

نامج؟ عك تعلمما الذي يس ي هذا البر
 
 ه ف

ي تطوير صدمات ت  دور تجارب الطفولة •
ي تشكيل تصورات مشوهة عن الحياةمن إساءات وإهمال فن

 ، ؤثر فن

ي آلية عمل المخ خالل سعيه لتحقيق السعادة •
 ، حقيقة وجود ثغرات فن

 ، وية غت  أصلية للفرد كوين هتأثت  الثقافة المحلية عىل ت •

ي تحقيق ال و وعي دور ال •
ن فن   . السعادةنتباه الختياريي 

 باستخدام هذه المفاهيم؟ كيف يمكن تحقيق تحول شخصي 

نامج ثالثة أشهر   ي . خالل هذه المدة، س مدة هذا التر
ي   نلتقر

ي   وعيك  وجيه  تلجلسة عىل األقل    12  فن    سلوكيات نحو تنتر

نامج  آلية قياسمن خالل  ستتم متابعة تكونها  مسارات عصبية جديدة    استحداثب التدرج . يتيح    سابقة و آنية ولحقة للتر

ي 
ي ستستبدلجديدة  الذهنية  المسارات  الهذه  تقديم مفردات األركان األربعة المذكورة عىل تقوية وتعزيز    والتوازي فن

مثيالتها   التر

  . من المسارات السابقة 

نامج لتحقيق ال  ماذا لو   تحول؟ لم تكف مدة البر

ين عاإن ال ي الذي فرضته عىل نفسي خالل العرسر
ام األخالفر ن  لتر

 
ي شخصي   الماضية إلحداث هذا التحويل  ما

ي سفن
يجعلتن

ي الجديد حتر تصل لمرحلة ال أتابع معك 
ي ممارس ر ستقراتطور مسارك الذهتن

 . ة سلوكياته المكتسبة فن

ي لا ما 
ي هذهلذي يؤهلن 

 
 ؟ الرحلة رفقتك ف

ي أقدم لك  
ي  إنتن

نامج بصفتر ن هذا التر ي الثالثة واألربعي 
 فن
 
ي وتع   إثراءرحلة  بدأ      إنسانا

ين    لم شخصي ذاتر استمرت ألرب  ع وعرسر

، كانت أخطاؤها 
 
نامج أن أ  . نجاحاتها  أهم منعاما ي هذا التر

ي فن
  . منها ما تعلمته   تشارك معك أفضلويسعدتن

ي هذه الرحلة؟
 
 كم سيكلف االستثمار ف

( 10بخصم )فقط.   ثالثة آلف دولر 
 
ي حال الدفع مقدما

 % فن



ي 
 م جودة الحياة عل برنامجعن  و ألمعرفة المزيد عن 
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ي لك بحياة سعيدةنمع تم
 ، ياتر
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