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يف داخلك الربيع .. 
بيدك إختيار البذور .. 

لو أدركت فقط أن اإلعمار يبدأ من الداخل .. 

١  صفحة

أسوار النوايا وفن التجلي  
أماني القحطاني
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آمن وتوكل ال جترب اهللا .. 

إحدى متارين اجلذب أن تدفع زكاة للمبلغ الذي تريده مقدمًا .. *
 على هذا النظام ماذا تريد أن حتصل عليه قريبًا ؟……………………………………..  *
ماذا ستقدم له ؟ *

خذ وقتك لإلجابة عن هذه األسئلة .. 
لديك هدف لم يتحقق رغم طول الفترة التي طلبته فيها  .. أكتب بكل صدق رأيك وشعورك وأفكارك ..  ملاذا لم يتجلى ؟ *

ما اجلانب اإليجابي من جتليه ؟ ما اجلانب السلبي من جتليه؟  ماذا أحتاج اآلن ؟ كم من 10 أريد هذا الهدف ؟ (              ) 
  

٢  صفحة
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اآلن أكتب نية حتققت لك خالل هذه الفترة …………………………………………………. *
ماذا كان شعورك قبل التجلي و أثناء التجلي وبعد التجلي ؟ كيف كانت سرعة التجلي ؟ املراحل التي مررت بها ؟ملكان *

الذي جتلت به ؟  

مبروك اآلن أمامك شفرة عقلك للنوايا  .. 
تأمل واستنبط طريقة عقلك بالتجلي ومعيقات التجلي .. 

٣  صفحة

https://www.coachamany.com


https://www.coachamany.com

 

أسباب عدم التجلي ..  
املشاعر صوتها  األقوى ..  

أعترف بشعورك احلقيقي ورتبه .. ألنه صديق يوصلك ألقصر طريق تريده .. مثالً ال أحب أحد يتحكم بي # أحب *
األستقاللية . 

ما  قيمة ………………. لدي ؟ *

٤  صفحة

https://www.coachamany.com


https://www.coachamany.com

 

ما هي شكوك جتاه الهدف ؟ الشكوك غموض  *

قم بكتابة قيمك احلاكمة حلياتك  :*أستعن بطرق معرفة القيم  من أي معلم * *
  -2                                                                                                                        -1
  -4                                                                                                                       -3

  -6                                                                                                                         -5

اآلن ضع أهدافك وفقًا للقيم التي ظهرت لديك .. 

أكتب اخلطوات التي سوف تقوم بعملها (ما عليك سوى أن تضبط أفكارك ، مشاعرك ، إميانك ، يقينك ، توكلك ،  *
عمل ) 

٥  صفحة
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ما معتقداتك عن نفسك ؟ وعن حتقيقك لألهداف ؟ 

ما الوجه السلبي حلصولي على اإلستحقاق ؟ أفقد أنوثتي ، … *

ملاذا أستحق الهدف ؟ ملاذا نشكل ثنائي قوي ؟ *

٦  صفحة
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مترين مهم جدًا .. 

أريد  أن أكون ……………………ولكن …………………………………………………………………… *
يوميا استمعي لإلجابات .. حتى يصل شعورك صفر  . . *
بعد وصولك حلالة الصفرية أضيفي .. *
أريد أن أكون …………………. ولكن ………………………………. وأختار …………………………… *

*مترين رفع اإللتزام .. 
يوميًا ملدة 21 يوم أكتب  يف قائمة املهام 14 فعل تقوم به يوميًا .. 

*دون مؤشرات جتلي هدفك .. 

 

مترين عجلة التركيز لهكس *

*تأمل                                
يف النهاية تذكر أن داخلك نور  مل اإلنتظار .. 

٧  صفحة
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