
 

  

 جلسه سیرروعات مورد بضمو مدت

 مقدمه اولیه مه و نکات مقد دقیقه  ۹

 درون   یبر شاد ی ا مقدمه دقیقه  ۱۵

   یشاد یستیچ

  یو آماده ساز یشاد یشروع جرقه ها یبرا نیتمر 2

 حس و حال رییتغ یبرا

 ۱جلسه  

 توجه به داشته ها  دقیقه  ۱۰

   ایدر دن یبه شاد یعدم توجه افراط و

 است..   ایمه زی حس و حال خوب همه چ یبرا

 ۲جلسه  

 ..  یزندگ  وانیپر ل یها  مهی توجه به ن دقیقه ۱۱

 ی نیکاهش حس غمگ ی مراقبه برا چند

 ۳جلسه 

  یباالراز مشترک شاد بودن و با نشاط بودن اغلب و  دقیقه ۱۱

 بوده؟ یچ ایدرصد از افراد مسن در اروپا و آس 99

 ۴جلسه  

 ۵جلسه   ؟ میو برکت بخر یچطور با پول شاد دقیقه ۱۷

 ۶جلسه   م یبد رییو نشاط مون رو تغ یچطور مود شاد دقیقه ۱۸



 

  

 شاد تر باشم ؟ گهیسال د 10کنم  چکار

 ۷جلسه   ینشاط و شاد یارتباطات برا تیریمد دقیقه ۱۱

 ۸جلسه   گفتار قیاز طر ،یشاد ی کارما تیریمد دقیقه  ۱۰

 ۹جلسه   شاد بودن به سبک قدر دان ها دقیقه ۸

 ذهن و افکار.  قیموانع شاد بودن از طر دقیقه  ۱۰

 .  یکن یچه درو م  یتا بدان ،یکار یچه م  بنگر

 ۱۰جلسه   

عریف عملی و شفاف مثبت  ؟ ت یچ یعنی یشیمثبت اند دقیقه ۸

 ؟ اندیشی

 ۱۱جلسه  

 ییها نیچه تمر م؟یبر رخوت حال مون غلبه کن چطور دقیقه ۱۴

 کردن و موفق شدن؟   گرانید

  یمثال از شکست عشق   یبرا شتریاموزش ب یا درسته

هر گونه  یبرا نیتون یشما م  یاستفاده کرده ول 

 .دیو رخوت ازش استفاده کن یافسردگ

 ۱۲جلسه  

 ۱۳جلسه    دقیقه  ۱۰

 ۱۴جلسه   در تنظیم نشاطسترس ت امدیری دقیقه ۸

 ۱۵جلسه   تنظیم نظام دیدن و بینش در شادی دقیقه ۷

  ۱۶جلسه  و انرژی در نشاط و شادی  یم نظام افکاریتنظ دقیقه ۲۷



 

  

 یشدن ب آدم  لیتبد یها و رصد ها برا یوروود میتنظ دقیقه ۸

 با دل ارام تر 

 ۱۷جلسه   

 ۱۸جلسه   م؟ی تر شو یو قو میداشته باش  یشادتر ییتنها چطور دقیقه  ۲۲

 ۱۹جلسه  

 ۲۰جلسه   احساس منصفانه در شکست ها و بحران ها میتنظ دقیقه ۱۱

 یشی افزا دگاه یسنج مان را با د یناراحت نیدورب چطور دقیقه ۱۱

 میو شاد شو میکن نیعج

 ۲۱جلسه  

امروزه .   یدر زندگ یشاد  یانکار نشدن یها ضرورت دقیقه  ۱۲

 ؟ یعنصر را دار ۴ نیا

 ۲۲جلسه  

تان به  یشاد تیف یک شیافزا یبرا  دی آن چه با مامت دقیقه ۱۱

 د یتان اضافه کن هیمعجون اول

 ۲۳جلسه  

 ؟ میشادتر باش  یماریبا ب چطور دقیقه ۸

 مان کمتر است ؟  یشاد زانیم  میهست ماریب  یوقت چرا

 ؟ هیحلش چ راه 

 ۲۴جلسه   

 ۲۵جلسه   و کسب و کار؟!  ی و شاد پول دقیقه  ۹

مون اضافه  یبه زندگ یو شاد  یخوش یافزونه ها  چطور دقیقه  ۲۵

 م؟ یکن

 ۲۶جلسه  



 

  

 

را در   یو قدرشناس یشکر گزار یقدرت بازگشت چطور دقیقه  ۲۰

 کنم ؟ عیو سر شتریخودم چند برابر ب  یزندگ

 

 ۲۷جلسه  

  یشتر یدرامد ب هیروح رییدر کسب و کار با تغ چطور دقیقه  ۱۲

و کال  هیدرامد ما چ یرو یشاد جی؟ نتا میداشته باش 

 کرد ؟ شهیم  یا هیکارفرماها و کارمندها چه توص یبرا

 ۲۸جلسه  

 ۲۹جلسه   ارایه می شود.به محض برگزاری در سایت  ۴۰تا جلسه  

 ۳۰جلسه    

 ۳۱جلسه     

 ۳۲جلسه    

 ۳۳جلسه    

 ۳۴جلسه    

 ۳۵جلسه    

 ۳۶جلسه    

 ۳۷جلسه    

 ۳۸جلسه    

   ۳۹جلسه    

 ۴۰جلسه    



 

  

  ۱۵۰در تخفیف ویژه شادزیستی  شاط ( شادی و ندل آرام )  هزینه دوره

 .هزار تومان می باشد

برای دریافت این دوره 

آموزشی با ارسال پیام به  

در  ۰۹۰۳۰۲۸۰۰۷۸شماره 

تلگرام و یا واتس اپ،  

پرداخت کارت به کارت و 

 امن تری داشته باشید. 
 


