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األحد

السبت

الخمیس

الجمعة

األربعاء

اشكر شخص انت ممتن
له واخبره السبب

ابتسم وكن ودودا حتى
عند التباعد االجتماعي

امض وقتا متمنیا
لآلخرین أن یتحرروا من
المعاناة

اسال أحدهم عن شعوره
واصغ جیدا لجوابه

عامل كل من تتفاعل
معهم كانهم اصدقاء

ابعث رسالة ایجابیة
لشخص ال یمكنك التواجد
معه

اختر ان تكون لطیفا مع
االخرین (ومع نفسك)
طیلة هذا الشهر

حاول أن تبتسم ألكبر
عدد ممكن من الناس
الیوم

كن لطیفا اذا ازعجك
شخص ما .تخیل ما قد
یكون شعوره

شارك قصة اخباریة
مشجعة لتلهم اآلخرین

كن ممتنا لوجود الطعام
ولألشخاص الذین جعلوه
متاح

اتصل بصدیق الخباره
انك تفكر فیه

قم بري بعض األزهار
او النباتات في حدیقة
عامة او باحة خارجیة

قدم أشیاء ال تستعملها،
مالبس ،طعام ،او نقود
لمساعدة جمعیة خیریة
محلیة

اخبر احدا ما عن كتاب
أو مقال وجدته مفیدا

ابحث عن الجانب الجید
لدى كل شخص تلتقي به
الیوم

تواصل مع شخص قد
یكون وحیدا او یشعر
بالقلق

امنح وقتك لمساعدة
مشروع او مؤسسة
خیریة تهتم بها

قدم هدیة مدروسة
كمفاجاة لشخص ما

ال خطط الیوم! كن لطیفا
مع نفسك لكي تكون
لطیفا مع االخرین

حضر طعامك المفضل
لشخص یقدره

باشر بمحادثات ودیة مع
أشخاص ال تعرفهم

الحظ عندما یكون أحدهم
محبطا وحاول أن
تفرحهم

امنح وقتك وطاقتك
لمساعدة شخص في
تحدیاته

خصص وقتا لمسامحة
من آذاك في الماضي

اغلق هاتفك وامنح
األشخاص كل اهتمامك

افعل الیوم شیئا لجعل
الحیاة أسهل لشخص آخر

شارك "العمل من أجل
السعادة" مع اآلخرین
الیوم

الیوم افعل عمال لطیفا
للطبیعة و لكوكب
األرض

خطط لمشروع مستقبلي
أو للقاء لمجتمعك المحلي

ابحث عن طریقة لعمل
الخیر أو ادعم قضیة
جیدة

الثالثاء

في عالم تستطيع أن تختار فيه من تكون ،اختر أن تكون عطوفا
كل عمل عطوف يحدث فرقا كبيرا

كن هادءا · كن حكيما · كن عطوفا

اإلثنین

اعرف المزید عن شعار هذا الشهر على هذا الموقع www.actionforhappiness.org/altruistic-august

