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ال یسمح ألي متدرب نسخ أو نقل ھذه المادة العلمیة، وال محتواھا .. تحت أي ظرف إال بعد الحصول على موافقة كتابیة   1
 والمحتوى أ. یسرا القارح  مؤلفة وُمعّدة المادةمن 

Happily Ever After Planner 
 بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على سيد� رسول هللا. 

 بني يديك اآلن عزيزي القارئ، مذكرة التخطيط الشخصية للوصول للسالم الداخلي .. وحتقيق حياة أكثر هدوءا وتواز�. 
 ، ولتساعدك على تطبيق كل ما تعلمته معي.Happily Ever Afterصممتها خصيصا لتتماشى مع ما درسناه من حمتوى كورس 

 
ضع خطتك شهرية تغطي شهرا كامال، أبسابيعه، وأهدافه، وأوراق العمل اخلاصة به. وتستطيع إعادة طباعتها أول كل شهر لت Plannerهي 

 الشهرية اجلديدة .. ومتابعتها. 
 وملحق هبا أوراق العمل واجلداول اليت تساعدك على بناء صحتك النفسية وتقوية مناعتك النفسية واستخراج حمفزاتك الداخلية.

 
 ؟Plannerملاذا هذه ال

 
ألن اإلنسان إذا مل خيطط للنجاح، فإنه قد خطط للفشل. إذا مل تضع أنت خطتك اخلاصة بك، ستصري بني يدي الظروف واملواقف واألشخاص 

 احمليطني، يتحكموا يف مسار حياتك وعمرك .. فتكون بذلك قد وضعت خطة إلهدار حياتك. 
 يد آخرين. توىل أنت زمام حياتك وال تدعها يف 

 وقتك .. هو يومك .. هو عمرك الذي سُتسأل فيما قضيته واستثمرته. 
 ر عليك عملية التخطيط والتنفيذ واملتابعة بتلك اهلدية البسيطة. وألنين أعلم أن اإلنسان كائن سريع امللل والتشتت، لذا أحببت أن أيسّ 
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 مقترحات وأولویات لتغذیة الجوانب األربعة 
 

 
 

 التعّلم  • بشكل صحي النوم   •
 اكتساب مهارة جديدة  • شرب كم كايف من املاء  •
 الرتفيه والتسلية  • تناول طعام صحي  •
 القراءة  • ممارسة الر�ضة  •
  العناية اجلسدية  •

 
 
 

 شرح أمساء هللا احلسىن  • جلسة خلوة  •
 الصالة ونتائج  العمل على حتسني جودة   • االستغراق يف شعور إجيايب  •
 شرح مناجاة اإلمام عبد املالك الضرير  • Here & Nowتطبيق مبدأ   •

 : جانب الجسد

 جانب النفس: 

 جانب العقل: 

 جانب الروح: 
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 وتوزنا   ا التخطیط لحیاة أكثر ھدوءً   مذكرة 
 ........ شھر ....... سنة 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أھدافي ھذا الشھر في الجوانب األربعة  
 لتحقیق حیاة ھادئة متوازنة 

 : جانب الجسد

 جانب النفس: 

 جانب العقل: 

 جانب الروح: 



Happily Ever After                                                                                                                                      www.lady-land.org 

 

ال یسمح ألي متدرب نسخ أو نقل ھذه المادة العلمیة، وال محتواھا .. تحت أي ظرف إال بعد الحصول على موافقة كتابیة   1
 والمحتوى أ. یسرا القارح  مؤلفة وُمعّدة المادةمن 

 مذكرة التخطیط لحیاة أكثر ھدوًءا وتوزنا 
 ... /../..إلى:  ....    /../.. األسبوع من:

التوقیت  
 الیومي 

 لكل جانب 

       
 

 جانب الجسد         

 جانب النفس         

 جانب العقل         

 جانب الروح         

 أخرى) أھداف (        

 االمتنان الیومي         

 

  

 السبت  األحد  االثنین  الثالثاء  األربعاء الخمیس  الجمعة 

............................................................................................ فوائد وثمار ونقط نور:                                                                         

 ....................................................................... .............................................................................................   ......................  

.............................   ............................................................................................. ............ ....................................................  
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 التخطیط لحیاة أكثر ھدوًءا وتوزنا   مذكرة 
 ... /../..إلى:  ....    /../.. األسبوع من:

التوقیت  
 الیومي 

 لكل جانب 

       
 

 جانب الجسد         

 جانب النفس         

 جانب العقل         

 جانب الروح         

 أخرى) أھداف (        

 االمتنان الیومي         

 

  

 السبت  األحد  االثنین  الثالثاء  األربعاء الخمیس  الجمعة 

............................................................................................ فوائد وثمار ونقط نور:                                                                         

.............................   ............................................................................................. ................................................................  

.................................................................. .............................................................................................   ...........................  
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 ....................................................................... .............................................................................................   ......................  
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 مذكرة التخطیط لحیاة أكثر ھدوًءا وتوزنا 
 ... /../..إلى:  ....    /../.. األسبوع من:

التوقیت  
 الیومي 

 لكل جانب 

       
 

 جانب الجسد         

 جانب النفس         

 جانب العقل         
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 االمتنان الیومي         

 

  

 السبت  األحد  االثنین  الثالثاء  األربعاء الخمیس  الجمعة 

............................................................................................ فوائد وثمار ونقط نور:                                                                         

 ....................................................................... .............................................................................................   ......................  

    ............................................................................................. .............................................................................................  
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 جدول عالج التشوهات اإلدراكية 

 
 األفكار السلبية
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 السعادة قائمة توقع 
 

 املهمة  /النشاط 
 (جدول جمموعة خمتلفة ومتنوعة من األنشطة واألفكار)

 

نسبة السعادة املتوقعة 
 عند تنفيذه مبفردي 

 

نسبة السعادة الواقعية 
 بعد تنفيذه مبفردي 
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 األضرار والفوائد   /ليست املميزات والعيوب 
 اإلدما�ت املختلفة لعالج  

 

 اإلدمان الذي أستهدف العمل عليه هذا الشهر:  
 

 الفوائد /املميزات
 

 األضرار   /العيوب
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   القائمة اليت سأعمل عليها هذا الشهر:  
 

 

 قائمة االستمتاع
 

 قائمة االستمتاع الفردي 
  

  

  

  

  

  

  

  
 

 /قوائم االستمتاع أبشياء مبفردي 

 أو االستمتاع أبشياء أخرى غري حمل اإلدمان 
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 مقرتحات خلطط قادمة  /أفكار ومالحظات عامة
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          ____________________________________________________________________________________________________ 
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 أشياء: 4تذكر  ويف النهاية
 

 ا إىل جنب. وليس ابلتوايل.للحياة املتوازنة ابلتوازي .. جنبً  اعمل على اجلوانب األربعة  
 إمنا فقط أن تضع أسس وبذور يف كل جانب. مث تسقيها على مدار الشهور والسنوات. ،أنك ال تستهدف بناء متكامل يف كل جانب 
 السالم النفسي ستقرار و وأنت تطبق كل جانب أنك تغذي هذا اجلانب الداخلي لديك. وأنك هبذا حتقق التوازن واالاستشعر  
سية كبرية. قّدر خطواتك الصغرية،  وقيمة عالية .. وال يقاس بوحدات قياتغيري هو ميزان الذهب .. اجلرام الواحد له وزن ميزان تقدير ال 

 أل�ا طريقك الكبري. 

 

 لغريك .. Happily Ever Afterرس وإذا استفدت من املادة العلمية واحملتوى، فال تبخل برتشيح الكو

   )ليدي الندها () وصفحتيسرا القارحساعد يف انتشار اسم املدربة (و


