


 
#الحب_الواعي

 
  حان الوقت لنفتح أبواب الحب الحقيقي واالتصال بوعي مع الخالق، مع الذات، مع

اآلخرين، مع المخلوقات، مع األشياء ومع شريك الحياة.

 
  لننطلق في رحلة وعي تحدث ألول مرة بشكل مختلف نستكشف من خاللها معاني الحب

واالتصال الحقيقي المتزن مع كل شيء ونتحرر من كل المعتقدات والتعلق المعيق

للحب بعيداً عن الحزن والقلق والمخاوف ، لنتصل مع أعماقنا وذاتنا وماحولنا باتزان.

 
  رحلة تتألأل بمفهوم الحب الحقيقي نتعرف من خاللها عىل اشكال الحب المتزنة

والمتطرفة لنكون أفضل صورة ممكنة مع ذاتنا وماحولنا.

 
سنطلق العنان ونثري معرفتنا بحضور ورش عمل ولقاءات متنوعة يقدمها خبراء في

مجاالت متعددة، ونعيش تجربة االسترخاء والهدوء بممارسة تمارين اليوجا والتأمل،

ونسمح لوعينا باالتساع وتخطي المعيقات وااللتقاء بعالم الحب األكثر روعة وجماالً.

 
رحلة للعمر تحتوي عىل انشطة وتأمالت تغذي العقل والقلب والجسد والروح لنصل لحب

واٍع  يزيدنا بهجة وروعه واتساع واتزان وتركيز ونمو واتصال بالخالق والذات والمخلوقات

برنامج فريد من نوعه لمدة 3 أيام سيتم تقديمه في مدينة

الملك عبدهللا اإلقتصادية - منتجع الجونا اسكيب.

رحلة الحب الواعي

 

نبذة عن البرنامج



في رحلة وعي تحدث ألول مرة بشكل مختلف نستكشف من

خاللها معاني الحب واالتصال الحقيقي المتزن مع كل شيء

ونتحرر من كل المعتقدات والتعلق المعيق للحب بعيداً عن الحزن

والقلق والمخاوف ، لنتصل مع أعماقنا وذاتنا وماحولنا باتزان.

كن معنا

حب الخالق والذات

حب اآلخرين واألشياء

حب شريك الحياة



ورش عمل ودورات يقدمها مجموعة من الخبراء

إجراء مجموعة من التقييمات لزيادة معرفة الذات

التعرف عىل كيفية الوصول اىل الحب الواعي المتزن

التعرف عىل نقاط القوة وما يميزك

تمارين للتشافي والتصالح مع الذات واآلخرين وشريك الحياة

تمارين يومية لليوغا والتأمل

(SOUND HEALING) العالج بالصوت

تمارين تشافي بالفن والرسم

الرقص التأملي

أنشطة فردية وجماعية

جلسات حوارية

 

بعض مما يشمله البرنامج



االجندة اليومية



فبراير 19,18,17

الجونا اسكيب - مدينة الملك عبدهللا اإلقتصادية

LAGOONA ESCAPE RESORT
LAGOON PRESERVE, KING ABDULLAH ECONOMIC CITY 23961
056 270 9212
HTTPS://GOO.GL/MAPS/QYDNSQK9AKKITSY17

  األيام

الموقع

مالحظة: الخروج من

المنتجع يوم 20 فبراير صباحا

https://goo.gl/maps/qYdnSqK9akkiTsy17


كوتش محترف (PROFESSIONAL CERTIFIED COACH) معتمد من منظمة الكوتشینج

(ICF®) العالمیة ومدرج رسميا في القائمة كأحد المعتمدین في السعودیة

 (POSITIVE INTELLIGENCE®) كوتش في الذكاء اإلیجابي من منظمة الذكاء اإلیجابي

مدرب معتمد في اليوغا 200HRS من المنظمة العربية لليوغا ووزارة اليوغا الهندية

مدرب متقدم معتمد في التأمل بأسلوب الهيمااليا

قدم أكثر من 6000 ساعة في اإلرشاد والكوتشینج مع عمالء من أنحاء العالم.

قدم أكثر من 50 دورة وورشة عمل في العالم العربي في مجاالت العالقة الزوجیة والتربیة

وتطویر الذات

 

 

 

 

 

 

مقدمي البرنامج

تركي خان

الشریك المؤسس والرئیس التنفیذي لشركة كن العربية

لإلستشارات

كوتش معتمد في العالقات الزوجیة والحیاة من برنامج

 (MARS VENUS®)

 كوتش معتمد لتطویر حیاة األطفال والتربیة معتمد من

(ADVENTURES IN WISDOM®) المعھد األمریكي

دبلوم عالي ومهني في اإلرشاد األسري من جامعة الملك

عبدالعزيز 

 

 

 

 



مدير عام كن فيوتشر 

كوتش في شركة كن العربية لإلستشارات

كوتش معتمد في تحقيق الذات والتغيير اإليجابي

ICF من عدة مدارس عالمية تحت مظلة

كوتش في الذكاء اإلیجابي من منظمة الذكاء اإلیجابي

 (POSITIVE INTELLIGENCE®)

ممارس معتمد لتحديد الميول الدراسية والمهنية

CPP من

 

 

 

 

 

  

 

 

 

بيان الجفري 

CAPT من شركة MMTIC ممارس معتمد لتحديد أنماط الشخصية

حاصلة عىل شهادة NLP من البورد للبرمجة اللغوية العصبية

حاصلة عىل دورة إعداد أخصائي نفسي من جامعة الملك عبد العزيز

خبرة في قيادة الفئة الشابة وتطوير المواهب 

 

 

 

 

مقدمي البرنامج



الشریك المؤسس والرئيس التنفيذي للموارد

البشرية في شركة كن العربية لإلستشارات

كوتش معتمد من CTI أفضل معهد تدريب

CPCC للكوتشينج في أمريكا اعتماد

GALLUP كوتش معتمد باستخدام نقاط القوة 

 STRENGTHS COACH

  كوتش معتمد باستخدام مواهب ريادة األعمال

GALLUP BP10

 

 

 

 

 

   

كوتش محترف (PROFESSIONAL CERTIFIED COACH) معتمد من منظمة الكوتشینج 

(POSITIVE INTELLIGENCE®) كوتش معتمد في الذكاء اإلیجابي من منظمة

(PREDECTIVE INDEX) كوتش معتمد في تحليل الشخصيات من منظمة

قام بتدريب أكثر من 25,000 طالب جامعيين

قدم أكثر من 2000 ساعة كوتشينج واستشارات مع عمالء من حول العالم

  

(ICF®) العالمیة ومدرج رسميا في القائمة كأحد المعتمدین في السعودیة      

 
 

 

 

 

 

 
فهد خان

مقدمي البرنامج



 كوتش معتمد في مجال التنمية البشرية من قبل

CTI

كوتش في شركة كن العربية لإلستشارات

ATD مستشارة في األداء و موثوقة من قبل

 ممارسة عىل مهارات التدريب االفتراضية بواسطة

ATD

كوتش معتمد في التحليل الحدسي

PSI كوتش معتمد في تقييم المرونة من قبل

 

 

 

 

 
سراء كمال

 (POSITIVE INTELLIGENCE®) كوتش في الذكاء اإلیجابي من منظمة الذكاء اإلیجابي

أكثر من 11 سنوات من في العمل في مجال التعلم والتطوير باإلضافة إىل إدارة األداء

خبرة في تصميم وتقديم ورش عمل متعددة في مجاالت مختلفة في مهارات تطوير

األفراد

شغوفة في تطوير ودعم وتدريب األفراد ليكونوا أفضل نسخة من أنفسهم (شخصًيا

ومهنًيا)

حاصلة عىل تدريب تأهيل مدربي اليوجا 200 ساعة

 

 

مقدمي البرنامج



 JOY BY ANAA مؤسسة

ميسرة وعي وجودة حياة معتمدة من اكسيس

كونشسنيس 

ميسرة عالقات مقامة بشكل مختلف من اكسيس

كونشسنس

مستشارة وخبيرة عالقات وحب 

مدربة سفراء الوعي للشباب

 

 

 

 

 

 

 

آناء أبوالفرج

مدربة معتمدة في اليوجا 200 ساعة من المنظمة العربية لليوغا

 RUG دبلوم تربوي في تطوير طرق التدريس والتعلم من جامعة

محاضرة جامعية ألكثر من عشر سنوات في األحوال الشخصية 

ماجستير قانون حقوق انسان حقوق مرآة 

لديها خبرة في العمل في هيئات دولية لحقوق االنسان

 

 

 

 

 

مقدمي البرنامج



خبره تزيد عن ١٠ سنوات في مجاالت الوعي

مهتمه بالصحة التكاملية والسالم الداخلي واتساع

الوعي ورفع وعي المشاعر وادراكها 

اليف كوتش في التطوير والتمكين

      والتأمل والتنفس و الحركه و العالج بالصوت

      للشفاء وإعادة اإلتزان و الخروج من المحدودية

 

 

 

 
دعاء أفندي

حاصلة علة شهادات اكاديميه في االتزان العاطفي ، علم نفس األلوان ،  علم الشعور

التصنيفي وعدة دراسات  لماستر جونج  والعالج بالموسيقى و الصوت، و اليوغا نيدرا

اكثر من ٢٠٠ ساعه تدريب يوجا 

شغفي كل ما له عالقة بالسالم الداخلي و التوازن والصحّة والعافيه  الجسدية والنفسية

ورفع الوعي بهم لتحسين جودة الحياة واالختيارات

تكوين مساحه لمساعدة اآلخرين للوصول الي السالم الداخلي واتصالهم بجوهرهم و

الوصول الي اقصى اإلمكانيات الممكنه بدون اي حدود                 

 

 

 

مقدمي البرنامج



شامل جميع األنشطة وورش العمل والتمارين والتقييمات

واألدوات المتعلقة بالبرنامج.

اقامة ٣ ليالي في منتجع الجونا اسكيب في غرفة فردية

لشخص واحد فقط.

جميع الوجبات خالل فترة اإلقامة.

وجبات خفيفة ومشروبات.

 

 9,890 للفرد (شامل للضريبة) - لشخص واحد فقط

 

 

اسعار البرنامج

الغرفة الفردية



شامل جميع األنشطة وورش العمل والتمارين والتقييمات

واألدوات المتعلقة بالبرنامج.

اقامة ٣ ليالي في منتجع الجونا اسكيب في غرفة مزدوجة

لشخصين فقط. 

جميع الوجبات خالل فترة اإلقامة.

وجبات خفيفة ومشروبات.

 

 8,740 للفرد ( شامل للضريبة) - البد من وجود

شخصين في الغرفة

 

اسعار البرنامج

الغرفة المزدوجة



شامل جميع األنشطة وورش العمل والتمارين والتقييمات

واألدوات المتعلقة بالبرنامج.

اقامة ٣ ليالي في منتجع الجونا اسكيب في جناح خاص يحتوي

عىل صالة مشتركة ومساحة في سطوح بجلسة خاصة مطلة عىل

البحر.   

جميع الوجبات خالل فترة اإلقامة.

وجبات خفيفة ومشروبات.

 

 8,740 للفرد في الجناح (غير شامل للضريبة) - لشخص واحد

فقط

اسعار البرنامج

الجناح الفردي



شامل جميع األنشطة وورش العمل والتمارين والتقييمات

واألدوات المتعلقة بالبرنامج.

اقامة ٣ ليالي في منتجع الجونا اسكيب في جناح خاص يحتوي

عىل صالة مشتركة ومساحة في سطوح بجلسة خاصة مطلة عىل

البحر.

جميع الوجبات خالل فترة اإلقامة.

وجبات خفيفة ومشروبات.

 

 7,590 للشخص في الجناح ( شامل للضريبة) - البد من وجود

شخصين في الغرفة

اسعار البرنامج

الجناح المشترك





لالستفسار أو التسجيل في البرنامج، الرجاء اإلتصال عىل

 

00966541195951

نتشوق النضمامكم معنا في رحلة الحب الواعي 


