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مقدمة : 

التغيير هو إحدى أهم القوانني الكونية ، فأي فرد ال يدخل هذا القانون إختيارًا يدخله إضطرارًا  .. والفرق اجلوهري يف تباين الناس وتفوقهم 
يف مجاالت حياتهم “ هو إتقان مهارة التغيير “ 

هذا الكورس ملن قرر أن يولد نفسه من جديد .. هوية جديده تختارها  

١صفحة  

مفاتيح التغيير 
كوتش أماني القحطاني 
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التمارين العملية  

قم بشطب أي مهمة تنتهي من إجنازها ..  

اليو
م 

أكتبي مالحاظات عن تطورك اليوم (شعورك - أفكارك - تصرفاتك ) التمارين 
أو أي مؤشر على التغيير 

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ١
بالطبيعة .     5-                                                                                                                                        6-  

  -8                                                                                                                              -7
  -10                                                                                                                           -9

  -12                                                                                                                           -11
 -14                                                                                                                           -13

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ٢
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ٣
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ٤
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ٥
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ٦
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ٧
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

٢صفحة  

https://www.coachamany.com


https://www.coachamany.com

 
1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ٨

بالطبيعة . 
        -5

                                  -7                                   -6
   -9                                   -8

 -11                                -10
 -13                                -12

 - 14

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ٩
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ١٠
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ١١
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ١٢
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ١٣
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ١٤
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

٣صفحة  
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1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ١٥
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ١٦
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ١٧
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ١٨
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ١٩
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ٢٠
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

1- قراءة التعهد عند اإلستيقاظ. 2- 3دقائق من الضحك .3- شرب 8-10 أكواب ماء. 4- من نصف ساعة إلى ساعة إتصال ٢١
بالطبيعة . 

        -5
                                  -7                                   -6

   -9                                   -8
 -11                                -10

 -13                                -12
 - 14

٤صفحة  
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أكتب أعظم محنة مررت فيها أو مصيبة أو مشكلة شعورك و أفكارك .. أسأل ما الرسالة املوجوده يف هذي املشكلة و أنا الزم 
أكتشفها ؟ …  لو ما أكتشفتها راح تنعاد ! 

٥صفحة  
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عبارات تقص وتوضع حولك :   
 

 

٦صفحة  

أنا مقدسأنا صوت اهللأنا عظيم 

ما املهمة العظيمة أنا من روح اهلل
التي لي يف احلياة؟

ما األثر الذي سأتركة ؟

ما دوري املميز يف هذه 
احلياة ؟

يف ماذا يريد اهللا أن 
يستخدمني؟
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أكتب كل ما ال تريده ..  

اآلن أعكس اإلجابات يف السؤال السابق أكتب ما تريده وأنفتح على اإلجابة ( ال أريد احلزن # أريد أن آعيش ببهجة ) ، (ال أريد املعاناة 
#  أريد السالم الداخلي ) وتذكر أن لكل قرار تبيعات و إلتزامات  يجب عليك أختيار ما ينفعك و أساسي يف حياتك لكي ال تضيع أيامك يف 

مهب الريح ساعي لكل شيء جيد .  

٧صفحة  
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هرم ماسلو :  

بعد سماع املادة ..  
ما نقاط اإلرتكاز لديك ؟ (نقاط عالي اإلحتياج فيها ) *

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………

عجلة احلياة : 
أكتب اجلوانب املهمة لديك وأبدأ بالتظليل  

٨صفحة  
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اآلن بعد معرفة إحتياجات على الهرم ورؤية مستوياتك بالعجلة .. 
 أبدأ يف صناعة لوحة األهداف :  

(هدفك يف املهنة ، العائلة ، الزوج ، املال ، الشهرة …..) ضع لها صور لكي يستوعب العقل الال واعي ما الواقع الذي تريده 
فيساعدك بإعادة برمجته لذاته أو خروج ما يعيقك على السطح   ، األهداف تبنى وفق اإلحتياج ال وفق الرغبات لكي ال تهدر حياتك 

تطارد األوهام .. 

 ●•۰•♡•۰•●  ●•۰•♡•۰•●  ●•۰•♡•۰•●  ●•۰•♡•۰•●  ●•۰•♡•۰•●  ●•۰•♡•۰•●     

بعد اإلنتهاء من لوحة األهداف .. 

ركز على موضوع واحد مهم جدًا هذه الفترة من حياتك : …………………………………………………………… 

أختر subliminal يف املوضوع  الذي أخترت  وشاهدة قبل النوم .  *

أختر شعور أو موقف أو فكرة أو إحتياج  عن هذا املوضوع : *

* .………………………………………………………………………………………………

اآلن فقط طبق تقنيةاحلرية النفسية  tft  على هذا املوضوع : *
*  https://www.youtube.com/watch?v=aoIKA2hJ8ws 

  

حدد نوعك هل أنت ( حسي ، بصري ، سمعي ) : *
* http://dquiz.net/quiz74
* http://www.facequizz.com/?id=30
* https://cutt.us/rzfrv

٩صفحة  
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أكتب كل ما يخطر ببالك من أفكار عن هذا املوضوع + أكتب كل املشاعر  

١٠صفحة  
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اآلن فقط ستعرف ملذا هذا املوضوع مزعج بالنسبة لك ..  
منوذج sowt  لهذا الهدف  ..  

نقاط القوة : 

 سماتنا نحن التي تساعد يف حتقيق الهدف  
 -1

 -2
 -3
 -4
 -5
 -6
 -7
 -8
 -9

 -10

نقاط الضعف : 

سماتنا نحن التي تعوقنا عن حتقيق الهدف  
 -1

 -2

 -3

 -4

 -5

فرص :  

ظروف خارجية ميكن أستثمارها لتحقيق الهدف  
 -1

 -2

 -3

 -4

 -5

مخاطر :  
ظروف خارجية ميكن أن تضر وتعيق حتقيق الهدف 

 -1

 -2

 -3

 -4

 -5

١١صفحة  
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برادامي الطفولة  .. 
يف هذه الورقة أكتب كل ذكرياتك اجلميلة  وما كنت تفتخر به يف طفولتك ..  

١٢صفحة  
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يف هذه الورقة أكتب كل  مالم تكن فخور  به  يف طفولتك .. 

١٣صفحة  
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اآلن .. 
أنت مستعد خلوض رحلة تطهير .. 

هذه الرحله تسمى “ التنفس التحولي “ : شهيق وزفير من الفم بشكل متتالي ، أو عن طريق األنف 
بشكل أيضًا متتالي.. 

أستعن بكتاب احلضور .. 

أثناء تطبيقك للتنفس .. ستظهر  بعض الذكريات أو جزء من برادامي الطفوله قم بتدوينه .. 

١٤صفحة  
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مترين الطاولة .. 

1- هل هذا املعتقد يخدمني؟ 
2- هل هذا املعتقد صحيح ؟ 

العالج بخط الزمن ..  

شكرًا لك .. أمتنى لك واقع جميل يشبهك 
١٥صفحة  
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