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  الحياة حلوة مع ياسمين

26/8/2007- عشرينات- والد البلد- مروه عبد الفضيل

ماذا لو شعرت أن هموم الحياة التفت حول عنقك
ماذا لو أحسست.. ولم تعد تتذوق للراحة طعما؟

..أن شيئا ما ينقصك والسعادة ضلت طريقها إليك؟
ماذا لو أردت أن تغير في سلبيات شخصيتك وتكثر

من ايجابياتها؟

عالمات استفهام متعددة في حياتنا تشغل تفكيرنا
"ياسمين أبو الحسن"أحيانا، لكنها شغلت تفكير 

طويال، وعليه قررت أن تلتحق بمعهد تدريب
الحياة بالواليات المتحدة األمريكية لتتخرج منه

".مدربة الحياة"

..التقت مع ياسمين) والد البلد(عن معنى تدريب الحياة 

في البداية نود أن نعرف معنى مدربة حياة؟- 

تدريب الحياة هي مهنة جديدة نوعاً ما، تمزج أفضل مفاهيم األعمال ، وعلم النفس ، والفلسفة ، والرياضة،
والروحانية ، وبالرغم من أن التدريب يمزج مهارات من مجاالت أخرى، إال أنه عملية مختلفة هدفها مساعدة
اآلخرين للعمل على خلق حياة مثالية لهم، حيث يعمل المدربون مع العمالء على مواضيع مختلفة من مواضيع

األعمال والحرفية إلى مواضيع شخصية وروحانية، فالمدرب هو الشريك الذي يعتمد عليه وقائل الحقيقة،
.والنصير أو المساند ويصل إلى درجة الصديق

وماذا عن خطوات التدريب؟- 

التدريب يعتمد على حوار بين المدرب والعميل والهدف هو مساعدة العميل للحصول على حياة سعيدة وهانئة
ومشبعة الحتياجاته، يتحقق هذا الهدف عن طريق مساعدة العميل على تعزيز ما هو مهم بالنسبة له وتوضيح

.قيمه ومبادئه

وما عدد الجلسات التي يحتاجها المتدرب؟- 

. أشهر على األقل وقد يطول أو يقصر بناء على نية العميل وإرادته وجهده وعمله ومثابرته6يستغرق التغيير 

إذن هناك أوجه للشبة بين مدرب الحياة والطبيب النفسي؟- 

عمل المدرب ينصب على الواقع وما يحدث للعميل اآلن ومستقبال وما يريد العميل أن يحققه، بينما يركز الطب
.النفسي حسب علمي على الماضي وآثاره

وهل أنت الوحيدة التي تعمل في هذا المجال في مصر؟- 

 كنت أنا الوحيدة من مصر التي اقتحمت هذا المجال، وعلمت ذلك2004على حد علمي عندما بدأت في يناير 
عن طريق البحث على اإلنترنت ومن خالل معاهد التدريب األجنبية عندما كنت أسأل عن إمكانيات الدراسة

.وطرقها وحتى اآلن بالنسبة للمعهد الذي تخرجت منه فأعتبر الوحيدة من مصر

ومنذ شهرين اتصل بي زميل من مصر يخبرني أنه هو أيضا مدرب حياة ويعرف اثنان بمصر أيضا دخال هذا
المجال ، وقد عرفني عن طريق موقع غربي للتدريب مشتركة به، أيضا هذا العام تعرفت على مدرب آخر في

.لبنان يدرس بنفس المعهد الذي تخرجت فيه

المزيد  ::   ضع عنوان التعليق  ::   ضع عنوان التعليق  ::   
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وهل هذا هو عملك األساسي؟- 

.نعم هو عملي األساسي وليس عمال إضافيا، وهو أيضا هواية

وهل هذه المهنة معروفة بالواليات المتحدة؟- 

 عاما يليها المملكة المتحدة، واليابان، وكندا، واستراليا،20هذه المهنة منتشرة في أمريكا منذ ما يزيد عن 
.وسنغافورة ، ونيوزيالندا وبدأت تتسع أكثر حاليا

إذن فنحن نعاني من انعدام هذه المهنة؟- 

 وقلما يعمل مدرب الحياة داخلSelf employedهذا المجال يعتبر مجال عمل شخصي أي يكون المدرب 
. شركات، إلى جانب أن األساس في عملي الحالي كمدربة حياة هو مساعدة الناس على الحياة بطريقة أفضل

وما يوجد في مصر أو بعض الدول هو هيئات للتدريب على مهارات العمل وليس على مهارات الحياة، وإن كانت
قد بدأت جمعيات ومؤسسات وأفراد يعملون في مجاالت التنمية البشرية، في مصر نحن على أبواب هذا المجال

.وأتوقع أن ينتشر سريعاً ويلقى رواجا إن شاء اهللا

وماذا عن تكاليف الجلسات؟- 

أنا جربت أكثر من سعر حتى وصلت ألسعار يستطيع أغلب الناس دفعها وأستطيع أن أتقبلها أنا أيضا لتتحقق لي
.االستمرارية

وبالتأكيد هناك شروط لاللتحاق بمثل هذه المعاهد؟- 

توجد شروط لاللتحاق بهذا المعهد فهم يقوموا بعمل لقاء مع كل المتقدمين ليتأكدوا من إمكانية نجاحهم ومن
.إيمانهم بهذا المجال وليس هدفهم فقط البيع والترويج للمهنة

وما تطلعاتك المستقبلية لهذه المجال ؟- 

أتمنى أن تصبح مصر من الدول المستفيدة من هذا المجال وأن يسعد المصريون بإيجاد حلول لمشاكلهم حتى
.يتخلصوا من الكآبة والحزن واإلحباط

اطلع أكثر على موقعهم ل 

  اإلسم  البريد اإللكتروني 

 

حل للكابة والحزن واالحباط   

عادل ياسين: أرسل هذا التعليق بواسطة   

Q ا4, ا���Q 2% "���"�  �ا  �ا)O%2 TO %2
3  3� و*�3ى 600اHU," %D و"�/�# T34و Q2د و��� او

و*%2_ ا^��ى �&P�� Q" A&/% %: A واآ� و",ا�[ت و"] *%رف
� وا�O�%ر ا�(,��� D%ر J�O آ� "`%آ�#aا ا��bوه �و*�3ى :%�� اآ�%ب "_"Q و:_ن "1A وا:�%ط آ%"

Q)O%2 TO %2 �*�3ك :

 

أبلغ عن هذا التعليق  
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األسيوطي بك   

األسيوطي: أرسل هذا التعليق بواسطة   

�� "`%آ�4 Q4%� وه< *��  �ا و6,4� آ�C و"�P4 %&��D +" E��%9 2% /�ى "�^ f"%D�4 #�* رة دي,"�?�[ اT�^ %D ا��T3 ا
Q؟ ا�(,',ع ?�[ 4�Kح زواE)&" %2  �ا)O%2

 

أبلغ عن هذا التعليق  

الى األستاذه ياسمين   

مشمشه: أرسل هذا التعليق بواسطة   

 #? C%�? %D%? %&�: #�* #32�*%�/ ار , ان ��l`" >� %Dا Q)O%2 Cذ%�OM25اT3وآ E�"%-9% آ%ن ��12# ?< ا�<^ T��:ي ا�)* Q" 
J:ا�3_وات وآ%ن ذات ��ر ر Cbه Q" >"و"�ى /!-� ا >"� E�D%aوات ا4< و_D Q* E� T�I #Dا E ء ��ر>^ �� آ�* oIا

Q" %3 ا�-%"�E ه�ب "3< رAp و*�C �< 4%�_واج و:3(% وا &�I E%ل �< اQ" >lD ا�Oة "�ll� وا4,آ<&�Dان ا ��4 Ql� >� ���3�%4
+ ان ا:% 4�� ذ��K�Oا H#3 ��%4� *�l< آ(% د��  [ر � :�"-< "% ا*��1ش اl2 +�32 ED,ن  � �و�دي و"Q و�I&% واD% ا*

E`)`"

 

أبلغ عن هذا التعليق  

ضع عنوان التعليق   

رنا: أرسل هذا التعليق بواسطة   

+ و ا�3%س a%�2� /-�ب اى :% �  ��2ة ا3�O%دا. ا�(-%ل دة ?�[  ��2 و 2%رA!32 T2 ا�� *�د اآ�� "Q ا�`�%بK1ا� �O%O �9" #?
 �" ا��# D��?,ا ا:�Q" Q ا��# "% D��?,ش"8)�%4

 Q)O%2 Ta]� ���3�%4 %": ا���12� ا�9�K�%4 A���� /�8# ?# :� و ���,ت. O%*%ت ا�,ا:� 4 �D(# "3� ا��ن درس /�,l2 دة Ql)2
.ا�Oار

 

أبلغ عن هذا التعليق  

حل للكآبة و الحزن و االحباط   

ياسمين أبوالحسن: أرسل هذا التعليق بواسطة   

Q. أO%2 دل%*
� أيaك أو أد��Oم أو أ%"v� ��?د �� و أTD ?< هCb ا��%�� "Q ا�4xl� و ا��_ن و ا�:�%ط؟ 4(%ذا أ?%دك هbا اw:�%س؟؟ ه�* #!" Aآ

�lا��� y�4 ��2%ج �"Mإ:�%س إ2-%4< *�# *%����؟ ا!
� �(`%آ� أي إ�D%ن و � 2(�� أي إ�D%ن أو "�رب ���%ة أن �2� �� أو �< أو Mي إ�D%ن: %Dي أ�� P�? �أ"% ��3�%4� ���

Eآ�%`".. E3% ا���,ل �(`%آ�" �� آaو �4ا ��a�4ا Q)l2 �&% و 2��3 *�# أن /!+ Ka�..ا��? �l�/ >ة ��2(+ ����,ل ا��%"�رب ا��
9� إ�# "% /�Q" C�2 أه�اف�� ��3� Q" ات,Ka #�* و /�1م �.^�lًا ��.. ?93��< �� أن /��l ?< ا��� "Q و &� �zDك. ���

 

أبلغ عن هذا التعليق  

إلى مشمشة   

ياسمين أبوالحسن: أرسل هذا التعليق بواسطة   

 �)' JD|/ ,ه ��%4-�A ا�bي /��E3؟ ه �O%�:إ J�O ,ه %" - JDb�%4 ه, إ:�%س �ه� ���1ك هbا ا�Dw%ن أو �DM و@T1 ?<- ه
E�,1D %)* f/%D س%�:wا اbن ه,l2 %" %)أ ��4&% و دا���D أن +K��D %& ا,D 3% و"�~ J�O د��D %"�3* أه[ ��18�؟؟ Pإ�D%ن �

 �a3% ?< ا��ا��DM)>/اbا��,ار ا�(
E�)* Q��D %" R2�6 Q* A���D %)" �83% أآ�%Kaأ R2�6 Q* A���D %3Dأن أذآ�ك أ J:و أ.. E)���D درس E4 �)D + ," HI," �l� و..و

#�* >z?%: و E4 >18/ Q" ي�</ Ql� 18< 4|:� و/ ��14ر اA�M �14ر "% l2,ن ا��رس "��,رًا ?< ا��1� و ا�J�1 و �P هbا "�C%3 أ
��.أ�Oار 4

 

أبلغ عن هذا التعليق  

األسيوطي. رنا و أ.إلى أ   
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ياسمين أبوالحسن: أرسل هذا التعليق بواسطة   

R�ي .. ^�lًا �l(% *�# ا����l�/ Qآ _: ��`2 %" ��8< "8� أي إ�D%ن �< "Q ا�(`%آ" �D%�Dإ %Dو ,د- أ �ا���ق أD< أدرآT أه(
� "�ر4� :%ة�I Q" >� ة و آ%ن%/�رJ2 ا��%ة آ(-%ل �2%*� ا�3%س *�# إ2-%د :�,ل �(`%آ�&A&��D|4 A و 4%��%�< أD% �< "�رب :

�D% *�# ا�(`l[ت ?�1 �. أ�aىl�/ _آ�D %"�3* س|� اA&" >4%-2w  �ا ����1م إ�# ا��� *,'% *Q اw:�%س 4%��-_ و ا�lو ا���
�p .%ً�)  Al� ًا�l^.

 

أبلغ عن هذا التعليق  

البلد كلها محتاجة لمدرب حيــــــاة   

صحفى معارض_احمد ابوصالح: أرسل هذا التعليق بواسطة   

Q�ى ^�2%p QQ ا4, ا���Q ان ��%ة O&�� و"��2� و"(��� "+ ا3D% وا*�KI �1%ع آ�� "Q ا�(2�9)O%2 ذة%�O�وا'� "Q آ[م ا
#��^ ���K4 T%"� وا����ا� �� آ�ة و� /���1ى ان ا�z34 %D ا�# H9D ا�l,ب ا��%رغ P4 ه# د2� ا��11� و9a,�% ا�(`%آp

# آ��ة زى ا� �اءتD%/ و:% %ت ���`2 � ��ى آ�p Qlو� ���`4 %D3# "8[ ا��3] />39# 2l" ,� #�: �"%�م 4%�1!%2% ا�,)&"
��) %&" �9Iا� %Dة ا�l? #�* ة%ا���و�Iا6� ا���3��1% ?# آ� ا�D%ء :%/3% 2�3# �2�94 ا���%رة آ�ة ا���� آ�&% "��% � �(�رب :

.�%4�Pl اD% ���4"�  �اا وا/(3# ا�D`%ر و &� �zDك ��(-�(+ آ��

 

أبلغ عن هذا التعليق  

أحمد أبو صالح.أ   

ياسمين أبوالحسن: أرسل هذا التعليق بواسطة   

� /��3< ا�bاآ�ة ?|ذآ� ?< أي *Q" �9 ا��9,ر آ%TD ا��%ة O&�� و.. . أ/�R "�� ?< ا��3,ان أن ا���� آ�&% /��%ج /�رJ2 ا��%ة �I
�� و "��� ��2�Q" �"% ا�`�,ب؟؟؟ "% ه, "�&,م ا��%ة ا��&�� و ا�(��2� و ا�((��� ؟؟ ه� ه, "�&,م وا:� �< و �� و ��Q2�a؟) 

D�A 2, � ��%ب و "`%آ� و /��2%ت و "J�%9.. ه� ه, "�&,م وا:� ��(2�9Q ؟؟ ا�(,',ع آ��D %)4 �I]* E� Eآ_ *�E ?< ا��%ة 
..2, � أ�A و 2, � ?�ح.. و 2, � آ8� "Q ا���%ون و ا��J و ا���%هA و ا2w(%ن و أ^%ء أ�aى 

�a~ �:أي أ J�%KD ت و]l`)ى ا��D دة أن%* T3&% أ���l� ل و,�: %&� +!D >l� ت]l`)آ_ *�# ا��D ا���ا2� ?< ا�(%'< أن TD%آ
��%4� و أ���T *%دة أن �D-%ه� "% �2��D% و �Dآ_ *�# "% 4xl�%4 %D��)2� و ا��_ن و اw:�%س �%4�-_.

 E�Oو "%ر E�)��/ %" J�: رأ2< ا�`>9< و >?)�8l�%4 Pأن ا�(`%*� ا����� /&�ر 3�I%6% و �%��%4< � ��)D أن �1�Dم :�#( و ه, �
M Jي ^� إ2-4%< -��D �+ �4�Ka ���M -y,ة 4� و /-���D %3-�ع ا��م و اM:_ان و K��D �l�/ �12�6 د�-" %&Dأ Q: >?

��ه% Ka,ة Ka,ة �12�K� أآ�8 إ2-4%� و ��D >�%��%4أ ��%4�D أن Q2�)ي.. ا���zD �& و Q" %!2ة /��أ أ��lا� �ا���,ل ��(`%آ
4Q و هblا.. و �2%ول أن �2 %" �-2��C .. ا�(��ودة 4|ن �2� آ� إ�D%ن "`%آ�E ه,�IMب ا�Iأ ��ه% أن �2��إذا آ%ن ا�..و �2%ول 4
 �..^�lًا ��(`%رآ� 4%��أي..ا�(&A أن �l�D ?< ا���,ل و ��Dأ 3��D|4% و Ka ���|4,ة.. /�%�# �I أ"� �3% ?< ا��%ة إذن ه3%ك أ"

 

أبلغ عن هذا التعليق  

*`�32%ت| أر^H و�د ا���� 
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