ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ ذآ ﺮ ﺑﻌ ﺾ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﺒ ﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻮف ﺗﻐﻴ ﺮ ﻣﺰاﺟ ﻚ إذا إﻟﺘﺰﻣ ﺖ ﺑﺒﻌ ﻀﻬﺎ وأﻋﻄﻴﺘﻬ ﺎ
اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ  ...وهﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻟﻜﻦ هﻨ ﺎك ﺳ ﺮ آﺒﻴ ﺮ ﺳﺄﻓ ﺸﻴﻪ ﻟ ﻚ وه ﻮ أن اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ ﻟ ﺪى
أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺎس ﻟﻴﺲ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ه ﺬﻩ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم ﺗﺮآﻴﻬ ﺰهﻢ ﻋﻠ ﻰ أهﻤﻴﺘﻬ ﺎ ﻟﺒ ﺴﺎﻃﺘﻬﺎ ...ﻷن أﻏﻠ ﺐ
اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻻ ﺗﺠﻠ ﺐ أﺷ ﻴﺎء آﺒﻴ ﺮة ﻓﻴﻬﻤﻠﻮﻧﻬ ﺎ وﻻ ﻳ ﻀﻌﻮﻧﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺠﻬﻢ وﻳﻨ ﺴﺎﻗﻮن
ﻓﻲ ﺗﻴﺎر روﺗﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﻘﺎﺗﻞ واﻟﻤﻤﻞ  ...وﻟﻬﺬا إﻟﻴﻚ ﻋﺰﻳﺰي اﻟﻘ ﺎريء ﺑﻌ ﺾ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﺒ ﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ
ﺳﺘﻌﺪل ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﻚ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ وﺗﻨﻘﻞ إﻟﻴﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻌﺎدة وﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1أن ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﺄﺧﺬهﺎ ﻣﺄﺧﺬ اﻟﺠﺪ.
 .2أن ﺗﺨﺘﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻚ وﻣﻊ ﻇﺮوﻓﻚ.
 .3أن ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻚ اﻟﻴﻮﻣﻲ أو اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﺑﻤﺮوﻧﺔ دون ﺗﺸﺪد ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻻﻟﺘﺰام.

وهﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ هﻲ :
ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ:
أﺷﻌﺮ ﺑﻮﺟﻮد اﷲ ورﻋﺎﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ،
أذهﺐ ﻟﻤﻜﺎن ﺻﻼﺗﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﺖ وأذآﺮ اﷲ ﻓﻴﻪ،

ﺻﻞ ﺻﻼة ﻧﺎﻓﻠﺔ ﺑﺨﺸﻮع ﺗﺎم،
أﺳﺘﺸﻌﺮ أن اﻟﺬﻧﻮب ﺗﻨﺰل ﻣﻊ اﻟﻤﺎء أﺛﻨﺎء اﻟﻮﺿﻮء

آﺮر أدﻋﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎح واﻟﻤﺴﺎء وﺗﺄﻣﻞ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻚ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪهﺎ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ.

ﺳﺒﺢ اﷲ ﺑﺤﻀﻮ ﻗﻠﺐ،
ﻼ ورآﺰ ﻋﻠﻴﻪ،
ﺷﺎهﺪ ﻣﻨﻈﺮًا ﺟﻤﻴ ً
أرﺗﺪ ﻏﻴﺎرًا أو ﻣﻼﺑﺲ ﻧﻈﻴﻔﺔ،
ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺷﻲء ﺳﺎر أو ﻣﺮح،
ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺪاد ﺷﻲء ﺗﺤﺒﻪ،
اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﻣﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ،ﺣﻠﻒ اﷲ
ﺗﺤﺪث ﺑﺈﻋﺠﺎب ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺠﺰاﺗﻚ،
ﺗﻨﺎول ﻃﻌﺎﻣًﺎ أو ﺷﺮاﺑًﺎ ﺗﺤﺒﻪ ،وأﺣﻤﺪ اﷲ،
أﺷﺘﺮ ﺷﻴﺌًﺎ ﺗﺤﺒﻪ ،وأﺣﻤﺪ اﷲ
ﺷﺎهﺪ اﻟﺸﻤﺲ أو أﺟﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺸﻤﺲ،
ﻗﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺴﻠﻴًﺎ أو أﺳﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ،
ارو أﻃﺮوﻓﺔ أو ﻧﻜﺘﺔ،
أﺳﺘﺤﻢ أو أﺳﺒﺢ ،وأﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ
أﺷﺘﺮ ﺷﻴﺌًﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﺗﺤﺒﻪ،
ﺗﺨﻴﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ﺳﻴﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
ﻣﺎرس اﻷﺳﺘﺮﺧﺎء،
اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﺳﻌﺪاء،
ﻼ أو ﺳﺎرًا ﻟﻠﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻚ،
ﻗﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ﺟﻤﻴ ً
أﻗﺮأ اﻟﻘﺮﺁن أو ،أﺳﺘﻤﻊ ﻟﻠﻘﺮﺁن ،ﺑﺨﺸﻮع ﻗﻠﺐ
ﺷﺎهﺪ ﺷﻴﺌًﺎ ﺗﺤﺒﻪ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل،
ﺗﻨﺎول ﻃﻌﺎﻣًﺎ أو ﺷﺮاﺑًﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎرج،
أﻗﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺎهﺪة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،
وﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﷲ
إﺿﺤﻚ ﺑﻌﻤﻖ،
أﺑﺘﺴﻢ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ،
اﻗﺘﻄﻊ وﻗﺘًﺎ ﻟﻠﻔﺮاغ،
ردد أذآﺎر اﻟﻨﻮم ،وﻧﻢ ﺑﻌﻤﻖ،
آﻮن ﺻ ﻮرة ذهﻨﻴ ﺔ ﻟ ﺸﺨﺺ أو ﻣﻜ ﺎن ﺟﻤﻴ ﻞ
اﻋﺠﺒﻚ
أﺳﺘﺮخ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ،
ﺗﻨﻔﺲ هﻮاء ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ وﻧﻘﻴﺎً،
ﺗﺨﻴﻞ ﻣﻮﻗﻔًﺎ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺒﻪ،
أﺷﻌﺮ ﺑﺄهﻤﻴﺔ وﺟﻮدك ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ،
آ ﺎﻓﻲء ﻧﻔ ﺴﻚ ﻋﻠ ﻰ إﻧﺠ ﺎز ﺑﻌ ﺾ اﻟﻨ ﺸﺎﻃﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻮﻣﻴًﺎ.
إﻧﺠﺎزات وﻧﺸﺎﻃﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ:
راﺟ ﻊ ﺳ ﻴﺮة اﻟﻤ ﺼﻄﻔﻰ وﺗﺄﻣ ﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻈ ﻢ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ،
إﻗﺮأ ﺷﻴﺌًﺎ ﺟﺪﻳﺪاً،
ﺗﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌًﺎ ﺟﺪﻳﺪاً ،وﺣﺎول اﺗﻘﺎﻧﻪ
أﻗﺮأ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻈﻤ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ أو اﻷﺑﻄ ﺎل
وﺗﺄﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻬﻢ،
ﺧﻄﻂ ﻟﺮﺣﻠﺔ أو اﺟﺎزة،
أﺑﺤﺚ ﻋﻦ آﺘﺎب ﺟﺪﻳﺪ،
أآﺘﺐ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻣﺆﺟﻠﺔ،
أآﺘﺐ رأﻳﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻗﺮأﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة،
أآﺘ ﺐ أو أﺗ ﺼﻞ ﻟﺘ ﺴﺄل ﻋ ﻦ ﺷ ﻲء ﺗﺮﻳ ﺪ
اﻗﺘﻨﺎءﻩ،

ﺗﻌﻠ ﻢ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺨﻄ ﻮات ﻷآﺘ ﺴﺎب ﻣﻬ ﺎرة
ﻣﻌﻴﻨﺔ،
إﻗﺮأ ﺳﻮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﺘﺪﺑﺮ،
أﺑﻌﺚ ﺑﺮأﻳﻚ إﻟﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ أو ﻣﺠﻠﺔ،
أﻧﺠﺰ وﻟﻮ ﺷﻲء ﻣﻦ واﺟﺒﺎﺗﻚ.
ﺗﻔﺎﻋﻼت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
أﺑﺤﺚ ﻋﻦ أو إﺗﺼﻞ ﺑﺼﺪﻳﻖ ﻗﺪﻳﻢ،
ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺷﻲء إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻴﻚ،
ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪك اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﺮأي ﺟﻴﺪ،
أﻃﻠﺐ ﻣ ﻦ ﺻ ﺪﻳﻖ أو زﻣﻴ ﻞ أن ﻳ ﺴﺎﻋﺪك ﻓ ﻲ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﻣﺮ ﻳﻬﻤﻚ،
ﻗﻢ ﺑﻤﺪاﻋﺒﺔ ﻃﻔﻞ أو ﺣﻴﻮان،
ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎء )أو ﺣﻔﻞ( ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎء،
أدﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ،
أﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﻣﺘﺤﻤﺴﻴﻦ،
ﻗﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺁﺧﺮﻳﻦ،
أﺻﻎ ﺑﺎﻧﺘﺒﺎﻩ وﺗﻔﻬﻢ ﻟﺸﺨﺺ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺤﺒﻪ،
أﻣﺘﺪح ﺷﻴﺌًﺎ أﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ،
ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة أو رأي ﺑﻮﺿﻮح،
أآﺘﺐ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻳﻌﺠﺒﻚ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻘﺪرهﺎ،
ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺷﻲء ﻣﺆﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻚ،
ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻹﻋﺠﺎب ﻓﻴﻚ وﺳﺠﻠﻬﺎ،
إﻗﺾ وﻗﺘًﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺷﻲء ﺑﻜﻔﺎءة،
ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺷﻲء ﻣﺆﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻚ،
أﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء،
اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﺐ،
ﻗﻠﻞ ﻣﻦ إﻟﺤﺎﺣﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ،
ﺗﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ او ﻋﻤ ﻞ ﺷ ﻲء
ﺗﺆدﻳﻪ اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻟﺰوج ﻟﺘﻔﻌﻠﻪ أﻧﺖ،
ﻻﺣ ﻆ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ،وﺣ ﺪد ﺳ ﺒﺐ ﺳ ﻌﺎدﺗﻬﻢ أو
ﺷﻘﺎؤهﻢ،
ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﺒﻚ أو إﻋﺠﺎﺑﻚ ﺑﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ،
ﻗ ﻢ ﺑﺰﻳ ﺎرة ﺳ ﺮﻳﻌﺔ ﻷﺣ ﺪ اﻟﻮاﻟ ﺪﻳﻦ أو
اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ،
ﺳ ﺠﻞ أﺷ ﻴﺎء إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻓﻌﻠﺘﻬ ﺎ اﻟﻴ ﻮم )أو
اﻷﺳ ﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿ ﻲ أو اﻟ ﺸﻬﺮ أو اﻟﻌ ﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ(،
ﺳﺠﻞ أﺷﻴﺎء إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﻮد ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻴﻮم )أو ه ﺬا
اﻷﺳﺒﻮع أو اﻟﺸﻬﺮ أو اﻟﻌﺎم(،
ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎ ﺣ ﺼﻠﻪ أﺑﻨ ﺎؤك ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ
اﻟﻴﻮم،

أﻧﺼﺖ ﻟﻠﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺘﺮآﻴﺰ،
أﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻴﺔ،
أﻣﻨﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺤﺘﺎج،
ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻴﻔﻌﻠﻪ أﺑﻨﺎؤك اﻟﻴﻮم،
أﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﺤﺐ.
ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﺮﻓﺎﻧﻚ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻞ،
ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة،
أدع ﺻﺪﻳﻘًﺎ إﻟﻰ آﻮب ﻣﻦ اﻟﺸﺎي أو اﻟﻘﻬﻮة،
ﺗﻄﻮع ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺷﺨﺺ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة
أو اﻟﻨﺼﺢ.
ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺘﺼﺮف ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺪآﺘﻮر ﻧﺒﻴﻞ
ﺳﻔﻴﺎن

