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األحد

السبت

الجمعة

تواصل مع الطبيعة
اليوم ،حتى و لو كنت
محتجزا في الداخل

افعل شيئا ذا معنى
لشخص عزيز عليك

خذ دقيقة لتذكر نفسك ما
المهم حقا لك و لماذا

الخميس

األربعاء

االثنين

الثالثاء

"ابدأ حيث أنت .استعمل ما لديك .افعل ما تستطيع".
~ آرثر اش

أخبر أحدا ما الذي يجعل
موسيقاك المفضلة مميزة
عندك

ابحث اليوم عن أألخبار
االيجابية و أي سبب
يدعو للبهجة

ضع لنفسك مهمة
إحسان ،تقدم فيها وقتك
لخدمة الآلخرين

دع شخصا تحبه يعرف
كم هو عزيز لديك

قم بخطوة و لو صغيرة
نحو تحقيق أحد أهدافك
بالحياة

شارك أصدقاءك بصورة
تذكركم بوقت استمتعتم
فيه سوية

ركز على ما تستطيع
فعله وليس على ما ال
يمكنك عمله

قم بعمل إيجابي يساعد
مجتمعك المحلي

أنظرحولك و الحظ
خمسة أشياء تجدها
معبرة

اطلع على قيم وعادات
حضارة أخرى

اظهر امتنانك لألشخاص
الذين يعملون على
تحسين األوضاع

افعل اليوم شيئا لتعتني
بعالم الطبيعة

كن ممتنا ألبسط األشياء
حتى في األوقات
العصيبة

ما هي أهم القيم عندك؟
طبقها اليوم

أفعل شيئا مميزا اليوم و
استرجعه بذاكرتك في
المساء

شارك مقولة ملهمة مع
اآلخرين لتحفزهم

أسأل شخصا تحبه أو
زميال لك ما أكثر
شيء يهمه و لماذا

شارك صور لثالثة
أشياء ذات قيمة لديك

تأمل بما يجعلك
تشعرحقا بالتقدير

ابحث عن طريقة لتضفي
معنى أعمق لما تفعله

أكتب بخط اليد بطاقة
شخصية لشخص تحبه
وأرسل له صورة عنها

تأمل بالسماء فوقك و
تذكر بأننا جميعا جزء
من عالم أكبر

فكر بثالثة أسباب وجيهة
لتتفاءل بالمستقبل

تأمل كيف ألفعالك أن
تحدث فرقا لآلخرين

أخبر أحدا عن حدث في
حياتك كان له قيمة
خاصة

اربط بين قراراتك و
اختياراتك اليوم و بين
هدفك بالحياة

تذكر ثالثة أشياء فعلتها
والتي تشعرك بالفخر

امنح وقتك لتساعد في
مشروع أو عمل خيري
يهمك

كن هادءا ·كن حكيما · كن عطوفا
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