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التمرين األول : ملدة 15 دقيقة أجب على السؤال دون مقاطعة  •
من أنا .. ؟ 
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التمرين الثاني : أكتب نوايا هذه السنة التي لم تتحقق وأكتب •
نوايا السنة القادمة .. 
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التمرين الثالث : •
العادات الصحية الجديدة لجسدي ؟  

العصير األخضر و ……………… و ……………….. 

التمرين الرابع “إستنباط القيم “ : •
أكتب أسماء أشخاص معجب بهم من أي عصر كانوا  ثم أضف 

5-7 صفات تجذبك وتعجبك بهم  .. 
1- ………………… يعجبني في : 

2- ………………… يعجبني في : 

3- ………………… يعجبني في : 

4- ………………… يعجبني في : 

5- ………………… يعجبني في : 

6- ………………… يعجبني في : 

7- ………………… يعجبني في : 
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أكتب أسماء أشخاص يزعجونك أو يستفزونك  ثم أضف 7-5 
صفات تجذبك وتعجبك بهم  .. 

1- ………………… يعجبني في : 

2- ………………… يعجبني في : 

3- ………………… يعجبني في : 

4- ………………… يعجبني في : 

5- ………………… يعجبني في : 

6- ………………… يعجبني في : 

7- ………………… يعجبني في : 
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أكتب الصفات التي تكررت بالعدد والترتيب : 

اآلن .. 
أكتب القيم التي تتمنى من أعماقك وجودها في حياتك .. 

أي من هذه القيم أكثر أهمية في حياتك … ؟ 
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اكتب قيمة تراها مهمة في حياتك ولكنها لم تكتب في املراحل 
السابقة .. 

ما هي القيمه التي تمثلينها بحياتك باستمرار ؟ 

اكتب القيمة التي طلعت ولكن انت غير منسجم معها ألنها ال تعبر 
عنك .. 

ما هي أدوارك  الرئيسية ؟ ( بنت/ابن ، أم/ أب ، زوجة/ زوج ، 
 (………
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ما هي الخدمة التي تقدمها في دورك ..؟ 

ما الشعور الذي أحصل عليه من هذه القيمة ..؟ 
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راجع حياتك خالل 30 يوم السابقة ما القيم التي مارستها فيها ؟ 
أقارن إذا متوافقة مع ما تؤمن به أو ال ؟ 
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التمرين الخامس : •
رتب قيمك من األهم فاملهم .. “ األهداف هي رغبات من الواعي 

بينما العمل الحقيقي يكون من الالواعي والقيم .. 

  -1

 -2
  

 -3

 -4

 -5

 -6

اآلن .. 
عد للصفحة 2 وراجع تمرين الهوية .. أكتب أمام كل جملة 

موجوده بقيمك أم ال .. وتعرف على معيقات السريان . 

التمرين السادس : •
تمرين املعتقدات املعيقة : ملاذا لآلن ما حققت هدفي؟ 
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أريد أن أكون                  لكن  •
أريد أن أكون                  لكن  •
أريد أن أكون                  لكن  •
أريد أن أكون                  لكن  •
أريد أن أكون                  لكن  •
أريد أن أكون                  لكن  •
أريد أن أكون                  لكن  •
أريد أن أكون                  لكن  •
أريد أن أكون                  لكن  •

ما مصدر هذا املعتقد ؟ 

مني مصدر هذا الشعور ؟ 
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 !! to much أكثر من 3 أهداف
ما الهدف الذي لو تحقق سهل تحقق أهداف أخرى؟ 

من هنا البداية .. 
الهدف : 

كم له عالق ؟ 
ملاذا لآلن لم أحصل عليه ؟ 

ما املانع ! 

ايش الشعور اللي بيعطيني اياه هذا الهدف ؟ 

عشانك وال عشان يقولون ….!! 
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تريد إثبات نجاحك وقدرتك ملن ؟ 

من تريد حبه ؟ 

ما الخطوات اللتي يجب فعلها للوصول للهدف ؟ 

عدم حبهم ورعايتهم ماذا أثر بك ؟ 

بعد اإلنتهاء من هذا التمرين ننتقل لتأمل شاكرا القلب.. 
التمرين السادس : تمرين الغفران “ تأمل “ •
التمرين السابع : تمرين السيناريو ..40 - 60 يوم بعدها •

أنتظر املعجزات 
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