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رحلتي الذاتية مع نفسي

للكاتبة : اكتبي اسمك

 بداية الرحلة )اكتبي تاريخ اول
جلسة مع نفسك
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اكتشفي نفسك

مقدمة بسيطة

 اليك صديقتي الجميلة هذا الكتيب الذي يحتوي على
 اسئلة تساعدك في رحلتك في اكتشاف نفسك، فأول

 خطوة من خطوات حب الذات هي معرفة الشخص
 لذاته، فهذا يسهل عليه مشوار االختيارات التي قد يقع

 بسببها في حيرة من أمره، ولكن مع معرفة النفس
 واستكشاف خباياها يعطينا الفرصة للتواصل مع ذواتنا

.واالخرين بشكل سهل وممتع

 في الصفحات التالية مجموعة من االسئلة التي تصل
 الى اكثر من 50 سؤاال تسهل عليك هذه المهمة،

 جمعناها لك في كتيب واحد تستطيعين ان تطبيعه
 وتحتفظي به، فهذه االسئلة تحتاج الى الجلوس في

 مكان هادئ كغرفتك مثال وتجهيز اجواء مريحة تساعدك
 في التفكير والتأمل في نفسك، خذي كل يوم استراحة

 بسيطة تصل ما بين 20 دقيقة الى ساعة بدون اي
 مقاطعات خارجية، ال تستعجلي في االجابات، بل فكري

 بشكل عميق باالجابات النه عندما تنتهين من هذه
 االسئلة سيصبح لديك مرجع يساعدك على تذكر من هي

.انت عندما تنسينا ملهيات الحياة انفسنا

 بكل الحب نهديك هذا الكتيب ، وننوي لك من كل قلوبنا
.االستفادة وااللهام

مع محبتنا الصادقة
 Orchidful  بنــــات  
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 وفري االشياء التالية لنفسك قبل البدء بأي جلسة من جلسات
.اكتشاف الذات للحصول على اقصى فائدة باذن هللا

 أنوي بحول هللا وقوته معرفة ذاتي الحقيقية والرجوع الى الفطرة
السليمة التي فطرني هللا عليها

.أنوي االتصال بالله سبحانه ليساعدني على اكتشاف ذاتي من جديد
.أنوي الشعور بالسكينة والهدوء

.أنوي عيش الحياة الكريمة التي طالما حلمت بها

* اقالم ملونة 
 *مكان بعيد عن المقاطعات  
*موسيقى هادئة 

*شموع او رائحة تشعرك بالراحة واالسترخاء، إن وجد
 *وقت فراغ ، ما بين 20 دقيقة لساعة 
*تركيز 

*اغالق تنبيهات جوالك خالل الجلسة

ماذا تحتاجين؟

النية
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اكتبي نواياك الجميلة في السطور التالية

 مالحظة: النوايا هي االهداف التي تنوين الوصول اليها مع شعورك بمشاعر
.ايجابية اتجاهها لتتجلى لك في عالمك المادي بكل سهولة ويسر باذن هللا

بسم هللا نبدأ
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1. ما هو لونك المفضل؟

2. ما نوعية الموسيقى المفضلة لديك؟

3. ماهي زهرتك المفضلة؟ ولماذا؟

4. ما هي الرائحة المفضلة لديك؟

5. ما هو الوقت المفضل لديك خالل اليوم؟

6. ما هو المشروب المفضل لديك؟

7. ما هي االنشطة التي تجعلك سعيدة؟
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8. ماهو الشي الذي تحبين عمله/ فعله حتى ولو كنت متعبة او مستعجلة؟ ولماذا؟

9. اذا كنتي في عالقة عاطفية او وظيفة ال تحبينها، فهل تختارين البقاء ام الرحيل؟

 10. ما الذي يجعلك تخافين من ترك وظيفة اوعالقة عاطفية ال تشعرك باالكتفاء؟
.اذكري االسباب

11. ما االعمال التي قمتي بها طوال حياتك وكنتي فيها فخورة بنفسك بما حققتيه؟

 12. ما هو الشي الذي توّدين ان يذكره الناس لك؟ )امثلة: اعمال/خدمات/عالقات/سمعة
.طيبة( ، اذكري ما ترينه مناسب لك

13. ماهو الشي الذي يجعلك شخصًا مختلفا عن االخرين؟

14. ما هي رسالتك في الحياة؟ ما هو الهدف الذي تعيشين من اجله؟
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15. الى حد علمك ، كيف يراك االخرون )ماهي فكرتهم عنك(؟

16. كيف توّدين ان يراك االخرون؟

17. كيف هي عالقتك باتخاذ القرارات الخاصة بك؟

18. ما هو اكبر شي يحد شخصيتك ويخبئها عن االخرين؟

19. من هو اهم شخص في حياتك؟

20. من هو/هي قدوتك؟

21. ما هي االشياء المشتركة بينك وبين قدوتك؟
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22. ما هي الفروقات بينك وبين قدوتك؟

23. من هو الشخص الذي ال تودين قضاء الوقت معه/معها؟

 24. ما هي القيم التي ال تتنازلين عنها مهما حصل؟

 25. ما هي التجربة الفاشلة التي مررتي بها واالن تتكتشفين بانها قد علمتك اعظم
درس؟

26. ما الذي يعنيه لك االمتنان في حياتك؟ وهل تمارسينه؟ وكيف؟

27. ماهي مشاعرك اتجاه والديك؟

28. ما هي مشاعرك اتجاه المال؟
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29. ماهي مشاعرك اتجاه التقدم في العمر؟

30. ماهي مشاعرك اتجاه الصداقة وتكوين عالقات جديدة؟

31. ماذا قدم لك التحصيل الدراسي في حياتك اليوم؟ وما هو شعورك اتجاهه؟

32. هل انت سعيدة حاليا؟ واذا ال، ما الذي يجعل حياتك غير سعيدة؟

33. ما هي الحقائق التي ال توّدين مواجهتها لنفسك او لالخرين؟ ولماذا؟

 كيف ستقضين يومك المثالي؟
ِ

34. صف

35. ما هي االشياء المفقودة في حياتك؟ وماذا ستفعلين للحصول عليها؟
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 36. هل احسستي يوما ما بانك تحبين نفسك او ان يحبك احد؟ اذا كان الجواب
 بالنفي، ما الذي سيجعلك تحسين بهذا الشعور؟ هل يوجد شيء بداخلك يعرقل هذا

االحساس؟

37. ما هي المجاالت التي تشعرين فيها بعدم االستحقاق وعدم تقدير الذات؟

38. ما هي المواهب والقدرات التي تخبئينها عن نفسك وعن االخرين؟

39. هل ترتاحين في االماكن التي تعم فيها الفوضى ام المرتبة؟

40. اذا كان عندك وقت فراغ اليوم، فبماذا ستقضينه؟

41. كم من الوقت ستقضين في البحث عن اشياء ال يمكنك الوصول اليها؟

 42. هل تثيرك المنافسة؟
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43. هل تجدين انه من السهل عليك مساعدة االخرين اكثر من مساعدتك لنفسك؟

 44. هل تستمتعين بوقت فراغك؟ ام انك تفكرين بماذا ستفعلين بعد ان ينتهي وقت
الفراغ؟

45. هل تعملين بكفاءة تحت الضغوطات؟

46. كم من الوقت عادة تقضينه على التلفاز او وسائل التواصل االجتماعي؟

 47. هل انت شخص صباحي ام مسائي؟ )ما الوقت التي تكونين فيه نشطة وبكامل
)حيويتك؟

48. ما الذي تفضلينه: توفير المال ام الوقت؟

 49. هل تحبين ان تكوني تحت االضواء؟
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50. اذا كانت لديك غرفة اضافية في بيتك، فماذا ستفعلين بها؟

51. ما هي االشياء او االشخاص الذين يشعلون حماسك؟

52. هل يصيبك االحباط بسهولة؟

 53. هل من الصعب عليك ان تتخلي عن اشياء او اشخاص لم تعودي بحاجة اليهم في
حياتك؟

 انني )اكتبي اسمك( ................................. ممتنة لله سبحانه وتعالى على هذه

 الفرصة التي تجلت في حياتي والتي اعتبرها الخطوة االولى لمعرفة ذاتي الحقيقية

 للوصول الى السعادة والنجاح. انوي بحول هللا وقوته تسخير قدراتي الكاملة والكامنة

 .للوصول الى اهدافي الشخصية والمهنية

الخاتمة


