تقویم األعمال  -االعتناء بالنفس
سبتمبر 2020
األحد

السبت

الجمعة

الخمیس

األربعاء

ركز على األساسیات:
تناول الطعام المغذي،
مارس الریاضة ،واخلد
الى النوم في الوقت المحدد

خطط لنشاط ممتع او
لالسترخاء في نهایة
هذا األسبوع وخصص
وقتا لذلك

سامح نفسك عندما تسوء
األمور .فالكل یرتكب
األخطاء

حرر وقتا من یومك
بإلغاء ایة التزامات غیر
ضروریة

كن على استعداد
لمشاركة مشاعرك
واطلب المساعدة عند
الحاجة

تذكر ان االعتناء
بالنفس لیس انانیة بل
ضرورة

خصص وقتا الیوم للقیام
بشيء تستمتع به حقا

تخلى عن االنشغال.
اسمح لنفسك بأخذ أقساط
من الراحة الیوم

اهدف الى ان تكون
جیدا بما فیه الكفایة بدال
من أن تكون مثالیا

امنح لنفسك االذن بان
تقول كال لطلبات
االخرین

تجنب قول "یتوجب
علي" او "یجب علي"
لنفسك

الحظ االشیاء التي تقوم
بها بشكل جید الیوم،
مهما كانت صغیرة

تذكر انه مسموح اال
تكون على ما یرام .فالكل
یمر بأیام صعبة

ال مخططات الیوم -
خصص وقت للتمهل
والتعاطف مع نفسك

قم بنشاط في الخارج
وامنح عقلك وجسدك
زخما من الطبیعة

ال تقارن شعورك
الداخلي بالمظهر
الخارجي لالخرین

اترك لنفسك رسائل
ایجابیة لتراها بانتظام

الحظ ما تشعر به الیوم
دون اي حكم

جد عبارة عطوفة
ومهدئة لتقولها لذاتك عند
شعورك باالحباط

حادث نفسك بلطف كما
قد تفعل مع شخص تحبه

خذ وقتك .وفر مساحة
لمجرد التنفس والهدوء

ابحث عن طریقة جدیدة
الستخدام إحدى مواهبك
الیوم

حرر نفسك من
المطالب الداخلیة
والنقد الذاتي

اطلب من صدیق تثق به
أن یخبرك عما یعجبه
فیك

تخلى عن توقعات
اآلخرین منك الیوم

انظر الى صور تعیدك
الى وقت ذكریات سعیدة

ذكر نفسك أنك محبوب
وتستحق الحب

انت مهم .تذكر انك
تكفي ،تماما كما انت

اكتب ثالثة أشیاء
تقدرها عن
نفسك الیوم

تقبل اخطاءك كوسیلة
لمساعدتك على التقدم

االعتناء بالنفس ليس أنانية.
ال يمكنك أن تصب من كوب فارغ

كن هادءا · كن حكيما · كن عطوفا

الثالثاء

االثنین
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