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تی ثروت شرکت افتوجه: این متن و فایل صوتی همراهشو برای کسانی تهیه کردم که در دوره ای

 .کردن. راضی نیستم در اختیار دیگران قرار بگیره

 

-کنه. انجامش هم با ایها رو سریعتر میآینده یکی از روشهاییه که جذب خواستهتشکر کردن از خدا به خاطر 

 تی خیلی ساده اس.اف

. اینو به شکلهای مختلف مشخص کنین. یعنی تصویر ذهنی خوایناول مشخص کنین که در آینده چی می

 احساس داشتنش رو هم داشته باشین.  ین وداشته باش

 . مثال:"دارم". یعنی این که اونا رو به زمان حال بنویسینخواین بعد چند تا چیزو که می

 کنم.توی خونه عالی خودم زندگی می

 به لحاظ مالی مستقل هستم.

 و غیره...

 حاال به خاطر اینا خدا رو شکر کنین:

 کنی.ای عالی نصیبم میخدایا متشکرم که خونه

 خدایا متشکرم که به لحاظ مالی مستقل هستم.

 صدای بلند اینا یا مشابهشونو بگین و ضربه بزنینبعد ترجیحا با 

 تونین جمالت رو تغییر بدین.اگه بخواین می

 

 ها رو عوض کنین تا بیشتر براتون جور در بیانتونین جملهاگه بخواین می
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 تصحیح:

 کنم.میخوام ندارم ولی عمیقا و کامال خودم و احساسمو قبول با وجود این که هنوز اونی رو که می کنار دست:

-با وجود این که برای رسیدن بهش صبر ندارم ولی عمیقا و کامال و در هر حال خودمو دوست دارم و قبول می

 کنم.

 گیرم جوری براش شکر کنم که انگار دارمش.خوام ندارم ولی تصمیم میبا وجود این که هنوز اونی رو که می

 

 مراحل:

 دور اول:

 ندارمخوام هنوز اونی رو که می فرق سر:

 دمولی همه کارها رو دارم درست انجام می ابرو:

 خوامشهمین حاال می کنار چشم:

  تونم جذب اینو سریعترش کنمدونم چطور مینمی زیر چشم:

 خوام ندارم و صبر هم ندارمهنوز اونی رو که می زیر بینی:

 تونم در این مورد احساس بهتری داشته باشمدونم چطور مینمی زیر لب:

 شاید بهتر باشه جوری رفتار کنم که انگار دارمش و به خاطرش شکر کنم استخون ترقوه:

 خوامجداً اونو همین االن می زیر بغل:
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 دور دوم:

 خدایا شکرت که به لحاظ مالی مستقل هستم فرق سر:

 خدایا شکرت که اینو به موقع نصیبم کردی ابرو:

 اینو نصیبم کردی خدایا شکرت که با این وضع اقتصادی کنار چشم:

 خدایا شکرت که با این وضع خانوادگی اینو نصیبم کردی زیر چشم:

 خدایا شکرت که با این وضع اجتماعی اینو نصیبم کردی زیر بینی:

 خدایا شکرت که با وجود تحریمها اینو نصیبم کردی زیر لب:

 خدایا شکرت که با وجود حرفهای خانواده و دوستان اینو نصیبم کردی استخون ترقوه:

 خدایا شکرت که با وجود همه مشکالت به لحاظ مالی مستقل هستم زیر بغل:

 

 حاال با این جمالت ادامه بدین:

 دونم همه ما لیاقت وفور نعمت رو داریمچقدر خوبه که می

 کنمرسه باور گیرم هدایتی رو که بهم میتصمیم می

 دونمقدر وفور نعمت توی زندگیمو می

 دونمقدر بدنم و دوستام و فرصتهامو می

 کنمشن خدا رو شکر میبه خاطر فرصتهای جدیدی که برای رسیدن به نعمتها نصیبم می
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 دونمحاال قدر خودمو می

 دونمقدر درسهایی رو که یاد گرفتم می

 دونمقدر همه نعمتهایی رو که دارم می

 

 


