
السبت 10 ابريل 2010   25خدمات
الفريح نّظم دورة البرمجة اللغوية العصبية بفندق كوستا

السلبية بسرعة فائقة، ومعرفة 
النتائج  كيفية احلصول على 
التي تريده����ا، وأخيرا معرفة 
اس����تراتيجية جناح وتفوق 
وتن����وع اآلخري����ن وم����ن ثم 

تطبيقها على النفس.

التفكير وتسخيرها، السهولة 
في إنشاء انسجامية بينك وبني 
اآلخري����ن، التأثير في اآلخرين 
وسرعة إقناعهم، ممارسة سياسة 
التغيير السريع ألي شيء تريده، 
والتخلص من املخاوف والعادات 

اإليحائ����ي، وبنهاية الدورة مت 
توزيع شهادات على املتدربني.

واضاف د.الفريح أن للبرمجة 
اللغوية العصبية فوائد كثيرة 
ومتعددة منها الس����يطرة على 
املش����اعر، التحك����م في طريقة 

اختتم مدير شركة النهضة 
املتكاملة لالستشارات والتدريب 
وادارة املشاريع د.ناصر الفريح 
دورة البرمجة اللغوية العصبية 
)NLP( التي نظمها بفندق كوستا 
والت����ي تأتي ضمن سلس����لة 
الدورات املتخصصة واملهتمة 
الق����درات واملهارات  بتنمي����ة 

لألفراد.
وصرح د.ناصر الفريح بان 
البرمجة اللغوية العصبية هي 
عملية كيفية استخدام لغة العقل 
لتحقيق احلصيل����ة املرغوبة، 
وهناك علوم أخرى ترتبط بعلم 
البرمجة اللغوية العصبية مثل 
التنومي اإليحائي الذي يدور حول 
إيصال الرسائل اإليجابية للعقل 
الباطن والتمتع بقدرة أفضل في 
حل املشاكل واإلبداع، ومن ثم فقد 
تخلل احملاضرة تدريب الدارسني 
على كيفية التفكير والسيطرة 
على املشاعر من خالل التنومي 

»معجزة الشفاء« كّرمت نزالء دار المسنين بمناسبة عيد األسرة
استكماال لدورها االجتماعي الذي اضطلعت 
به منذ زمن، وتواصال جلهودها في مس����اندة 
ودعم رس����الة الدولة جتاه خدمة املؤسسات 
االجتماعية ورعايتها قامت شركة عسل معجزة 
الشفاء بزيارة دار املسنني وتوزيع هدايا متنوعة 
لنزالء الدار مبناسبة عيد األم، اسهاما منها في 

هذه املناسبة العزيزة على قلب كل فرد.
وبهذه املناسبة صرح املدير االقليمي لشركة 
»عسل معجزة الشفاء« محمد املجددي بأن زيارة 
الشركة الى »دار املسنني« تأتي استكماال لدورها 
االجتماعي، وخدمة املجتمع الكويتي واالرتقاء 
مبؤسساته، مؤكدا ان مساهمات »معجزة الشفاء« 
اتسعت دائرتها لتش����مل العديد من قطاعات 
املجتمع، كما انها تتواكب مع املتطلبات املختلفة 
لهذه املؤسسات. وقال ان املساهمات االجتماعية 
من شأنها دفع عجلة تطوير املجتمع الكويتي 
وازدهاره، ومشاركة مؤسسات املجتمع املدني 
في القيام مبسؤوليتها، مؤكدا ان مشاركة »دار 
املس����نني« في هذه املناسبة كانت من أولويات 
مشاركات الشركة االجتماعية في العام 2010، 
تقديرا ملا بذلوه من عطاء لهذا املجتمع، والبد 
من تكرميهم في هذا اليوم ورد اجلميل اليهم، 

وهذا أقل ما يقدم اليهم في هذه املناسبة.

لقطة جماعية للدكتور ناصر الفريح مع املتدربني

توزيع الهدايا على املسنات

ـــــــن عــمـر 6  ـــــــم اال�ســــــــنان املبــــكــر مـــــ پ تقــويـ

�سنوات باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل 

ك�سور االأ�سنان االأماميـــــــة. پ تف�سيل واقي 

خا�ص لالأ�سنان لوقاية طفلك اأثناء اللعب. 

پ عالج رائحة الفم الكريهة. پ عالج فوبيا 

اخلـــــــوف من عالج االأ�سنـــــــان. پ عالج و�سد 

ـــــــات التجميليـــــــة. پ تنظيف اللثة  الفراغـــــــ

العميق. پ ح�سوات جتميلية.

بـ�إ�شـراف د. في�شـل د�شـتـي

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل الأ�سنان

ع�سو الأكادميية الأمريكية لطب اأ�سنان الأطفال

ع�سو اجلمعية الأوروبية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة 
في عالج أسنان األطفال

وكل أفراد األسرة

الو�ساو�س القهرية

العالقات الأ�سرية

العالقات الزوجية

م�سكالت امل�سنني

م�سكالت املراهقني

الكتئاب والغ�سب

معاجلة ال�سغوط احلياتية

العناد والتمرد

العدوانية والنعزال

اآداب ال�سلوك الجتماعي

الن�ساط الزائد - ت�ستت النتباه

امل�سكالت ال�سلوكية

مهارات التعامل مع الطفل

اللجلجة - التاأتاأة - الإبدال - الدمج

م�سكالت التخاطب - عيوب النطق والكالم

التاأخر الدرا�سي

�سعوبات التعلم

اختبارات الذكاء

التبول الالاإرادي

القلق - التوتر

ا�سطرابات ال�سلوك

ا�سطرابات النوم

ا�سطرابات ال�سخ�سية

التحكم يف الغ�سب والنفعال

جميع اأنواع املخاوف )الفوبيا(

الثقة بالنف�س - الوحدة والنعزال

اإدمان التدخني

املخاوف الجتماعية

الن�سيان وعدم الرتكيز

مهارات ك�سب اأ�سدقاء

قواعد ال�سلوك الجتماعي

�سغوط العمل واأعباء احلياة

مهارات التعامل مع الآخرين

ا�ست�سارات متخ�س�سة يف:

ق�سم خا�س لعالج جميع م�سكالت الطفولة:

للحجز: 22666206 - داخلي )301( نقال: 99917530

اإ�ساأل عن

Life coaching جل�سات

برنامج املدرب ال�سخ�سي

Life coaching
برنامج اإدارة ال�سغوط

Stress management
جل�سات العالج بال�سرتخاء

جل�سات العالج بالتنومي

ا�ست�سارة الأورا )الهالة(

ا�ست�سارات هاتفية جمانية

دورات تدريبية متخ�س�سة

خدمات جديدة
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