
 



 

 

 

 

  

 

 مسم هللا الرحمن الرحيب

 الحمد هلل.. والصالة والسالم على رسول هللا ومن اهتدى بهداه

مرحبا بك عزيزتي في أولى كتيّبات استروكافيه، مقهى تيليقرام الذي يضم المئات من النساء المتميزات الطموحات 

 .والطامعات للتغيير واالرتقاء بالذات

لالستمتاع بمباهج حياتك اليومية، من خالل وقت مستقطع عفوي، للتعبير عن حبك لذاتك، هذا الكتيب هو هدية صغيرة، 

 .شحنك لطاقاتك، تصفيرك لضغوطك، واالقبال على يومك التالي بكل أمل وحب وبهجة

 بنود، هذه البنود هي عامة جداً، ولِك مطلق الحرية في ممارسة ما تحبين تحتها. مثالً: 10أمامك  في كل شهر

قد يشمل: مغطس دافيء، أو صبغ األظافر، أو مسح المكياج، أو دهن الوجه والجسم بمرطب..الخ. بند  "دلع وعناية"بند 

قد يشمل: لحظات االستغفار قبل النوم، االستماع لتسجيل أثناء قيادة السيارة، التفكر لعدة دقائق، القيام بمهمة منزلية مع  "خلوة/تأمل"

قد يشمل: قراءة االذكار، االستغفار، وردك اليومي من القرآن، دعاء جميل لنفسك او  ع ربي""مالتفكير في مشروعك.. الخ. 

 3هناك  .خلابنائك، حوار جميل مع والدتك.. اقد يشمل: االتصال بصديقة، الحديث بقلب مفتوح مع  "تواصل جميل"لغيرك.. الخ. 

 .الخاصة بك والتي ال تشمل البنود العشرة السابقةخانات إضافية يمكنك أن تضيفي فيها ما تشائين من االنشطة 

 في كل ليلة قبل النوم، أو في صباح اليوم التالي )كما تحبين( قومي بتعبئة الصناديق أمام بنودك الخاصة بوقتك المستقطع، 

عاش روحك وابهاج قلبك بهذا تذكري ما فعلته اليوم، ولّوني الصندوق أمام البند وتحت اليوم الموافق له. استخدمي ألوان مختلفة الن

 .النشاط كل ليلة

استمتعي ببناء عادات جميلة تخصك، وتخص االهتمام بنفسك، فأنِت تستحقين أوال وأخيرا، وألنك عندما تهتمين بنفسك، 

 بذلك.كوني على وعي ، مكانك االهتمام بكل من هم حولكسيكون بإ

 مع محبتي..

 خلود الغفري

2.11.2016 
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ع إلنتاج هذا الكتيب الصغري من اسرتوكافيه
ّ
 :تطو

 

ب هدية لكل امرأة،
ّ
 .وال مانع من اعادة نشره او طباعته مع االحتفاظ باحلقوق داخله الكتي

 

 نهال جمال

 سوسن عزوز العويني

 شايد رميساء 

 شيماء أحمد

 

 باشراف

 أ. خلود الغفري 



 


