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AWAKENING YOUR INNER POWER AND POTENTIAL

القوة

إيقاظ
واإلمكاناتالداخلية  

 المؤتمر العالمي لتطوير الذات
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  واإلمكانات الداخلية القوة إيقاظ

معلومات غير محدودة في بلها القدرة على إيصالنا ش في عصر تحكمه قوة غير مسبوقة نعي
نا قوة من الناس في جميع أنحاء العالم. لدي عدد وفير ننا أن نتفاعل يوميا معثانية واحدة. يمك

للتواصل  الخارج على نحو متزايدومع ذلك، نحن ننظر إلى  ال تصدق في متناول أيادينا.
وربما فقدنا رؤيتنا لحكمتنا الداخلية وإمكاناتنا. ،الكتفاء والرضىوا  

 

نحن نعيش في عصر لم يسبق له مثيل من التكنولوجيا المتقدمة واالتصاالت. لكن 
المعلومات وحدها ليست معرفة، والمعرفة وحدها ليست قوة. لقد حان الوقت اآلن إلى 

ى نموذج جديد، من المعلومات إلى المعرفة، وأبعد من ذلك، إلى حقل التجربة االنتقال إل
الشخصية. ذلك المكان حيث يتواصل اإلنسان مع كيانه بشكل حقيقي إلدراك إمكاناته العالية 

 وقوته الداخلية.

 هذا المؤتمر حدث فريد من نوعه

الهام في هذا المؤتمر بحثهااألسئلة الذي سيتم  بعض  :

جدا في لماذا ذلك مهم  ؟هايرطوتاالتصال بها ويمكننا إعادة  هي القوة الداخلية؟ كيفما  •
ذا الوقت؟ه    

؟ةمخفيال نكشف إمكاناتناكيف نحدد و•    

 على اجتيازلمساعدتنا  هاستخدمرق واالستراتيجيات واألدوات التي يمكن أن نطالما هي • 

األوقات الصعبة؟ هذه   

في الوقت الحالي؟ به قيام لل الداخلية وإمكاناتناما الذي تدعونا إليه قوتنا •     

 

 

 

 من جميع إنحاء العالم معا متحدثين محترفينفريد من نوعه يجمع  هذا المؤتمر حدث

المؤتمر فرصة  من هذان اليومان قدميو .في مجال تطوير القدرات البشريةوخبراء 
وحلقات  وإلى جانب المحاضرات استثنائية لك إلنعاشك وتجديدك وإعادة شحنك.

 لمساعدتك من التفكرلحظات المؤتمر طوال أيام سوف يتخلل النقاش وورش العمل، 

يدة ورؤى أفكار جدعلى األثر سوف تعود مع على استيعاب المعلومات ودمجها. و
.ةايحلا نم  جديدة وطرق جديدة لوجودك وطرق جديدة للتقرب

  

 

 إيقاظ القوة الداخلية واإلمكانات



 

؟ مرمؤتال بهذا من المعني  
ليناسب جميع  هذا المؤتمر يعقد

ألشخاص من جميع مناحي الحياة ا
إلى  على استعداد لالنتقال الذين ،المهنو

ر من الوعي والفهم، والذين مستوى آخ
مواردهم الوصول إلى  يرغبون في

 اتتغيير إلحداث واستخدامها الداخلية

في حياتهم. ة ودائمةوإيجابي ةقوي  
 

من هذا المؤتمر؟ستفيد من سي  

 

 

 

 بعض المواضيع التي سيتم
خالل المؤتمر: تغطيتها   

 االستقرار في مواجهة التغيير المستمر
استعادة سالمنا –التغلب على الغضب   

 إدارة الصراعات
سكونالإلى  االنتقال من التوتر  

 الذكاء العاطفي 
القيادة الملهمةفن    

  التنظيمية االتصاالت

 مفاتيح سيادة النفس

 شركاء الشركات 
  األعمال أصحاب

المنظمات رؤساء  

 الموظفين

ة في العمل، يوفعال تكون أكثر كفاءةأن 
في العمل.  أداءك زتعزو  

النزاعات  للحد من قواك الداخلية إثراء تعلم
الفهم. سوء و  

 ن صحتكيوتحس ،رمستويات التوت تخفيض

  .الشخصية كعالقاتة والعاطفي

إنهاء العادات السلبية غير المرغوب بها، 
    لتعيش حياة صحية متوازنة وهادفة.

كسب رؤى جديدة ومنعشة لكيفية عيش 
  الحياة بطريقة إيجابية وهادفة أكثر.

لك إذا كنت  هذا المؤتمر
:عن التالي تبحث  

10

 الرسوم تتضمن:

 

•
•
•
•

•
•

 

متتاليين يومين في المؤتمر ل المشاركة  

 حقيبة المؤتمر
 مواد النشر

ذين يحضرون (تمنح للشهادة المشاركة 
من ضمنها ورش العمل) يومين متتاليين  

 استراحات القهوة والشاي
 وجبتان غداء نباتي

 

 تفاصيل المؤتمر

www.aippconferencekuwait.org
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المتحدثين
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المتحدثين
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المضطربةتطوير القوة الداخلية لألوقات 

أوال على  والتغيير واالبتكار يحدث النمو الحقيقي
دي عندما ندمج التعلم التقليومستوى عالمنا الداخلي. 

يمكننا االقتراب من الحياة وقت للتفكير والتأمل، مع 
  فهم أعمق: فيه من مكان

   
 جديدتعلم نعطي العقل والبصيرة الفرصة الستيعاب 

  .جديد نهجوأفكار جديدة و
نطور قوة داخلية، ونصبح أفضل تجهيزا إلدارة 

  .وعالمنا أنفسنا واآلخرين
فيه قوة يمكننا تحسين إدارة تحديات الحياة من مكان 

  .قةوث
سلوكيات رؤية ولنقوم بتطوير طرق جديدة لوف س

  .واستراتيجيات جديدة للعيشجديدة 

، تنمو ممارسات التنبيه الذهني هذه األسبابلولعل 
صبح بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. وي والتأمل

في والتأمل اآلن شائعا في المدارس وأماكن العمل 
كأداة مصدقة علميا  ،أجزاء كثيرة من العالم

  لالسترخاء والوضوح والتركيز. 
بزيادة الوعي الذاتي، تسمح لنا هذه الحاالت الذهنية 

 فكار إلى التجربة.فرصة لنا لالنتقال من األهي و
ى حواسنا، والحفاظ على تساعدنا على السيطرة علو

 ،تركيزنا على عالمنا الداخلي، والحفاظ على الهدوء
  ألحداث الخارجية.والبقاء دون االنزعاج من ا

 

 لنفسكتخاذ الوقت أصبح افي عالم اليوم، 

المكافآت ولحياة متوازنة.  اضروري اعنصر
  متعددة الجوانب:

  

  .سترخاء الجسم والعقل والروحيساعد على ا

  .قيمة الذاتا بعميق ايخلق شعور

 واستجابات جديدةإيجابية  يوفر سلوكيات

  للحياة

  ا ووضوحا أكبر يعطي تركيز

  صحيةينشأ عالقات 

  يعزز االستقرار الداخلي والرضا

  

www.AIPPConferenceKuwait.org

info@aippconferencekuwait.org

www.hhmeditation.org

hh@hhmeditation.org 
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