


العادات 
اليومية؟
كيف تحدد هويتنا؟



ماهي العادة؟
سلوكي روتي   العادة هي 

يتكرر بانتظام 
.ويميل إىل الحدوث دون وعي 



فالعادات هي جزء من يومنا، العقل يحب أن يتبع! اليمكن
يد  ن ن ثابت لكي يوفر مجهود وطاقة، هللا صممنا هكذا لت  روتي 

.إنتاجيتنا

هل يمكن أن أعيش بدون 
عادات؟
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كيف تعمل العادة؟

إشارة 1.

رغبة2.

روتي   3.

مكافأة4.



عادات المسيح

ي جبل ال
ن
ا ف

ً
زيتونالصالة منفرد

«  خرج ومضن كالعادة إىل جبل الزيتون»
(39: 22لوقا)

ُيعلم الجموع
، وكعادته كا»

ً
 فاجتمع إليه جموع أيضا

ً
ن أيضا

(.1: 10مرقس)« يعلمهم

ذهابه للمجمع
ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت »

(16: 4لوقا)« وقام ليقرأ
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ن العادة هويتكتبي 

عاداتكتحددوهويتك 



ي 
ن جديد بديل ! قوة اإلرادة وحدها التكف  أدخل روتي 

.لتحصل عىل مكافأة .. المحفز/ لنفس اإلشارة 

كيف أغت  عادة؟
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كيف أكتسب عادة؟

اجعلها جذابة
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04
اجعلها ُمرضية

01
اجعلها واضحة

03
اجعلها سهلة



!ورقة وقلم وأكتب معايا

ما هي العادات الالزمة
لتحقق حلمك؟

.أبدأ بها اليوم

ما أريد أن أكونه؟
هو أنت عايز تبق  إيه؟ أيه

حلمك؟

ما أفعله كل يوم
ي 
أكتب عاداتك اليومية الت 

تفعلها اآلن

ما الذي سأكونه 
ي اليوم؟

بعادات 
ن وأنت 5تخيل نفسك بعد  سني 

مستمر عىل عاداتك أنهاردة

21

34



ي  عملية للتغيخطوات

03
ي لن يحقق األحالم

..التمن 

ظ األحالم تتحقق عندما نستيق
من أجلها



أوقف عادة سامة 

ي 
أبحث عن العادة الن 

طاقتكتجعلك تفقد 
فيما ال تريدهووقتك

أدخل عادة مفتاحية

اع أيقتضبطجيدةعادة
عاداتك اليومية

عاداتكراقب

خطوات عملية هامة3

وال .. ال تكرس السلسة
تفقد األمل



أمسح بعض التطبيقات •
ضع حدود للوقت عىل كل •

تطبيق 
ي •

وتن اتبع صيام إليكت 
• 

ً
ليكن هللا أول

لقضاء الوقت مع الموباي

أوقف عادة سامة 

ي 
ن
ضعه ف
الفراش
مبكًرا



عادة تدوين 
اليوميات 
الروحية 

أدخل 

مفتاحيةعادة 



تسجيل العادات

راقب عاداتك

7 6 5 4 3 2 1

× × × × × × × الخلوة اليومية 

× × × × × × أكل صحي 

× × × × × ساعات 8نوم 

× × × × موبايل أقل من ساعتين

ي تريد أن تدخلها لحياتك حدد•
(  Max 4) أهم العادات الت 

ضع جدول عادات •
 يومي لك•

ن حدد روتي 
ن • ال تكرس السلسة مرتي 





Resources !


