العالج
®Arabia-Psy
 Arabia psyتدعمك في اي مرحلة من المراحل التي تمر بها
في حياتك الشخصية او المهنية .فالمعالج او المدرب يعتمد على
عدة طرق و تقنيات أثناء المرافقة ( البرمجة اللغوية العصبية
 ،PNLالعالج العصبي ،العالج عن طريق التنويم ( (hypnose
 ، ERicksonnienne,التوجيه  ،coachingالعالج الجنسي
 , Sexotherapieريبورث ،ريكي ،حركات العين...،

من اهم التقنيات المستعملة من طرف  Arabia psyو األكثر
شهرة هي تقنية حركات العين Mouvements Oculaires
التي تستعمل باألخص لعالج الصدمات ،الفوبيا ،و كذلك فهي
تستعمل في تقنيات مختلفة من االستعداد الذهني ،حل الصراعات
بين األشخاص ،التقليل والحد من التوتر ،البحث عن الغاية
الهادفة  ،تنمية الثقة بالنفس  ،البحث عن حوافز و دوافع قوية التي
تسهل التخطيط المستقبلي.

العالج
بعض الحاالت التي يمكن معالجتها
طنين ،العدوان ،الحساسية ،القلق ،فقدان الشهية ،الحالة
المرضيةو الضطرابات الناتجة عن إستعاب كميات كبيرة من
األكل ( الشره المرضية) ،الربو ،التأتأة ،المعاناة النفسية
واأللم (السرطان والتصلبات المتعددة) ،السيلوليت ،الغضب /
الكراهية ،الثقة بالنفس ،اإلكراه  ،اندفاع ،اإلدمان ،الكحول،
االكتئاب ،الحزن  /الفصل ،تطوير األداء ،المرض السكري،
مشاكل وصعوبات في العالقات العامة ،األلم ،واألكزيما،
سلس البول ،اإلرهاق ،الورم الليفي ،البرود الجنسي ،وفرط
النشاط ،العجز ،األرق من قلة النوم ،فقدان الذاكرة ،الصداع
الحاد ،العصبية ،الهوس ،االضطهاد ،الفوبيا أو الرهاب،
فقدان الوزن ،البحث عن األهداف الشخصية ،األلم الناتج عن
العادة الشهرية ،الرسوم البيانية المتكررة ،حاالت االنفصال
األ ُ َسري الصعب ،العقم ،اإلجهاد ،التدخين ،التشنجات
االإرادية ،الخجل ،والصدمات النفسية ،الحزن ،البثور, ،زونا،
وضع حلقة للمعدة باستعمال العالج بالتنويم المغناطيسي...
الورشات المقترحة :
التنمية الشخصية والثقة بالنفس ،تنمية القدرات الشخصية ،
تحسين العالقات الخاصة و العامة وطريقة التعامل مع الغير
 ،تحديد األهداف البنائة لمستقبل ناجح  ،الحد من الصراعات
داخل الشركة ...

لمزيد من المعلومات
contact@arabia-psy.com
www. arabia-psy.com

Adresse postale : TCF Dev.
147 Route de Burange
 L3429 DUDELANGELUXEMBOURG

العالج:

التدريبات
®Arabia-Psy

التدريبات

التدريبات و الورشات
امكانية التدريس المعتمد عالميا في :البرمجة اللغوية العصبية
،التنويم المغناطيسي ،العالج العصبي ،التنويم العصبي،
 ،Fascinateurالتدريب ).. .(coaching

التدريب في الشركات (العالقات العامة ،االتصاالت(. .
العالج العصبي (الصدمة والفوبيا)
 EFTتقنيات الحرية النفسية
حركات العين

يقدم المرافق النفسي و المدرب المتخرج من  Arabia psyمنذ
عدة سنوات و في جميع أنحاء العالم تدريبات مناسبة لعدة
شركات ،و كذلك للمتخصصين في الرعاية الصحية وعلماء
النفس وايضا أطباء النفس .
بالتدريب على وحدات متخصصة مثل  :فقدان الوزن و التوقف
عن التدخين ،ضع حلقة للمعدة … ،نقوم كذلك بالتدريب على
العالج العصبي من اجل معالجة  :الصدمات النفسية ،الفوبيا،
التوتر ،التمتمة ،العدوانية ،اإلرهاق وغيرها....

العالج بالتنويم المغناطيسي ) ممارس ومدرب(
التنويم المغناطيسي الروحي
البرمجة اللغوية العصبية ) (NLPممارس ،مدرب
الريكي  :الدرجة 3 , 2 ,1
تدريب coaching

المواد والورشات المقترحة:
حلقة المعدة بالعالج المنومة
تحسين طريقة التعامل

التدريب المقترح يعطي إمكانية الحصول على شهادة مهنية
بدرجة ممارس محترف أو مدرب مختص في البرمجة اللغوية
العصبية أو في التنويم المغناطيسي أو في العالج العصبي ،هذه
الشهادة معترف بها عالميا و يمكن الممارسة في هذا الميدان
دوليا دون حواجز.

لمزيد من المعلومات
لمزيد

من المعلومات
contact@arabia-psy.com
www. arabia-psy.com

Adresse postale : TCF Dev.
147 Route de Burange
 L3429 DUDELANGELUXEMBOURG

التحكم في التوتر ،والوزن والتدخين
تحديد الهدف
تحسين األداء و تنمية الكفاءة
تغير األحاسيس و المشاعر
تعيين الموظفين
إزالة األلم النفسي
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