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تی ثروت شرکت افاین متن و فایل صوتی همراهشو برای کسانی تهیه کردم که در دوره ایتوجه: 

 .کردن. راضی نیستم در اختیار دیگران قرار بگیره

 

تونین بکنین اینه که گهگاه یک چیز جدید وارد برای این که از این به بعد موفقتر بشین یکی از کارایی که می

تونه براتون ک هم میچح ارتعاشتون باال بره. گاهی وقتا حتی یک چیز کوزندگیتون بکنین که باعث بشه سط

 خیلی موثر باشه.

 

 تصحیح: 

گیرم انگیزه پیدا کنم و با وجود این که سختمه که بازم همین جوری ادامه بدم ولی تصمیم می کنار دست:

 حالم بهتر بشه.

ترسه رو هم گیرم اون بخشی رو که میتصمیم میخواد تغییر کنه ولی با وجود این که یک بخشی از وجودم می

 قبول کنم

ترسه ولی در هر حال عمیقا و کامال خودمو دوست دارم و با وجود این که بخشی از وجودم از بهتر شدن می

 کنم.قبول می

 

 مراحل:

 دور اول:

 ترسهبخشی از وجودم از بهتر شدن می فرق سر:

 ترسماز تغییر می ابرو:

 دونم چرا سختمهنمی کنار چشم:

 ترسمدونم چرا از بهتر شدن مینمی زیر چشم:

 کنمهمش کار خودمو خراب می زیر بینی:
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 ترسهبخشی از وجودم از تغییر می زیر لب:

 خوام تغییر کنم یا نهدونم مینمی استخون ترقوه:

 خوامخوام و هم نمیهمزمان هم می زیر بغل:

 دور دوم: 

 کردن انگیزه پیدا کنم خوام برای تغییرمی فرق سر:

 خوام اون قدر انگیزه داشته باشم که هر روز تغییر کنممی ابرو:

 خوام که با تمام وجود بخوامشمی کنار چشم:

 دونمقدر همه بخشای وجودمو می زیر چشم:

 خوام تغییر کنم و ازش خوشم بیادمی زیر بینی:

 خوام هم از خودم محافظت کنم و هم خوش باشممی زیر لب:

 خوام یک چیز جدید و سالم رو توی زندگیم وارد کنممی استخون ترقوه:

 رهچقدر خوبه که این جوری ارتعاشم باال می زیر بغل:

 

 حاال با این جمالت ادامه بدین:

 دونم همه ما لیاقت وفور نعمت رو داریمچقدر خوبه که می

 رسه باور کنمگیرم هدایتی رو که بهم میتصمیم می

 دونمنعمت توی زندگیمو میقدر وفور 

 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


