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ب الخيول :أمانلوران    معاِلج نفسي وُمدِرِّ

 خبير في سلوكيات الحيوان بالطاقة الحيوية 

من أجل إحداث شفاء ألعراض قد تكون نتيجة اضطرابات يستطيع اكتشاف هذه الطاقة وتوجيهها والتأثير فيها 

 .في تدفق أو سريان هذه الطاقة حسب نظريات ومسارات الطاقة ومراكزها

 

هو ُمَحلِّل فرنسي و لُكَسمبُورِغي   :لوران

 .متخصص في علم السُّلوك
 

حائز على درجة الماجستير في علم األحياء   -

 .السلوكي وعلم األعصاب االجتماعي

الحيوانات  مختص بعلم التواصل مع  -

 .وتعديل السلوك وتنمية المهارات

مشارك في العديد من المحطات التلفزيونية  -

 المحلية والدولية. 
 

ُمغَرم بالخيول األِصيلة، لُوَران ابتكر تقنيات 

جديد لِعناية عقلية ونفسية الحصان مع تعزيز  

 البيئة المواتية له. 
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   .وبالتالي أداءها يكون أفضل ومتميز والنفسية والعاطفية الجسديةيعالج قدرات الخيول : الخبير لوران

 .إذا كنتم تبحثون عن عالقة وطيدة بينكم وبين خيولكم ، سيساعدكم لوران على فهم مشاعرها للتواصل معها بشكل روحي

 

 

 .والعصبيةمعالجة االضطرابات النفسية  -

 .فارسهتحسين أداء الخيل مع  -

 الخيول استخدام طرق بديلة مناسبة لجميع فصائل وسالالت  -

 . ةرفع معنويات الخيل في المسابقات والدورات التدريبي -

  حل المشاكل السلوكية دون عنف -

 .ومربيهبين الخيل  والثقةخلق المزيد من الحب والسالم  -

 .واإلجهادطرق خاصة إلزالة التوتر  -

 المواتية للخيل البيئةتعزيز  -

  تحليل وفحص وتشخيص الحيوان -

 التخاطب مع الحيوان -

 تعديل السلوك والتفريغ النفسي واالنفعالي للخيل -

 عات حقوقهرعاية الخيل مع مرا -

  تحسين حالته الغذائية والصحية -

أمراض مزمنة،   مثل:معالجة أسباب األمراض والعوارض  -

   ...ضيق التنفس  الهضم،صعوبة في 

 

 :األنشطة

 

يساعدكم لوران على تحسين قدرات  باختصار،

  .الحيوان مع العناية التامة
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   هِ تِ ياحو هِ سارِ مَ  : أمانلوران 

كذلك قام بكثير   لكسمبورغ والنمسا وسويسرا ،شارك في العديد من المحطات التلفزيونية محلية ودولية في ألمانيا و

 م فيها عرضا شامال ومفصال حول سلوكيات الحيوان وحالته النفسية والصحية. من المقابالت والحلقات ، قد

 

 

 في مجالَّت عالِمية َحيوانية  مقالة علمية   100كاتب ألكثر من  -

 حول الحيوان ة يدعد مؤلف كتب  -

برنامج تلفزيونية خاصة في قنوات نمساوية وألمانية   ُمقِدم -

 ولوكسمبورغية 

 على موقع يوتيوب مرة  1.000.000له فيديوهات مشاهدة أكثر من  -

http://www.youtube.com/user/LaurentAmann 

 قام بدورات تدريبية ، ندوات ، ورشات عمل ، ومؤتمرات في أروبا -

درس لوران أمان علم السلوك الحيواني في لوكسمبورغ وفرنسا 

 .وعمل لعدة سنوات كباحث علمي في جامعة فيينا

منذ سن التاسعة، وشارك في العديد من سباقات  متعطش   س  فارِ  هو

 تربية الخيول والتحمل، والقفز والترويض.

 مكتب السيد لوران أمان   / office@laurentamann.com / www.laurentamann.com / 29 59 336 676 43+ / فيينا )النمسا( و نيس )فرنسا( 

+43 676 308 56 03 / asim.aliloski@buddhapr.com /  لالستشارات والعالقات العامة : السيد عاصم عليلوسكي 

 

   :مهنية  وتجارب  األنشطة
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