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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

 

تونم خواستم یک کسی پیدا بشه و حالمو بهتر کنه. ولی بعدش دیدم که خودم میقبلنا وقتی حالم گرفته بود می

دونم که شم و میحالم پیدا کنم. حاال دیگه وقتی حالم خوش نیست منتظر کسی نمیدلیلی برای بهتر شدن 

 زندگیمو خیلی بهتر بکنه. هتونحتی یک تغییر کوچک توی ارتعاشم هم می

دیگه به وضع  ینکنکنن بنویسین. وقتی بهشون فکر میتونین ده چیزو که حالتونو بهتر میبرای شروع می 

کنه. یادتون اقتصاد کشور و دردایی که دارین توجه نکنین و حواستون فقط به اونی باشه که حالتونو بهتر می

 باشه که الزم نیست چیز خیلی بزرگ و مهمی باشه. یک چیز کوچک هم کافیه.

 

 تصحیح:

دونم به چیزایی که قدرشونو میگیرم با وجود این که االن حالم چندان خوب نیست ولی تصمیم می کنار دست:

 توجه کنم.

گیرم به با وجود این که به خاطر این چیزی که االن بهش توجه دارم حالم چندان خوب نیست ولی تصمیم می

 کنن توجه کنم.ای که حالمو بهتر میچیزای دیگه

دمو دوست دارم و قبول با وجود این که به خاطر خیلی چیزا حالم گرفته اس ولی در هر حال عمیقا و کامال خو

 کنم.می

 

 مراحل:

 دور اول:

 االن حالم چندان خوب نیست فرق سر:

 ای کاش حالم بهتر بود ابرو:

 خوام االن حالم بهتر بشهمی کنار چشم:
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 االن حالم خیلی گرفته اس زیر چشم:

 کنمحالم خوش نیست چون به چیزای منفی توجه می زیر بینی:

 به خاطر خیلی چیزا حالم گرفته اس زیر لب:

 به خاطر شغلم و درآمدم حالم گرفته اس استخون ترقوه:

 ای توجه کنم تا حالم بهتر بشهخوام یه چیزای دیگهمی زیر بغل:

 دور دوم:

 کنن توجه کنمخوام به چیزایی که حالمو بهتر میمی فرق سر:

 نن توجه کنمکگیرم به چیزایی که حالمو بهتر میتصمیم می ابرو:

 منتظرم حالم بهتر بشه کنار چشم:

 دونم که همش دست خودمهمی زیر چشم:

 خوام ارتعاشمو عوض کنممی زیر بینی:

 کنهدونم که چی حالمو عوض میمی زیر لب:

 کنمکنه توجه میبه چیزی که حالمو بهتر می استخون ترقوه:

 شهاین جوری حالم بهتر می زیر بغل:

 

 جمالت ادامه بدین:حاال با این 

 دونم همه ما لیاقت وفور نعمت رو داریمچقدر خوبه که می

 رسه باور کنمگیرم هدایتی رو که بهم میتصمیم می

 دونمقدر وفور نعمت توی زندگیمو می
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 دونمقدر بدنم و دوستام و فرصتهامو می

 کنمشکر میشن خدا رو به خاطر فرصتهای جدیدی که برای رسیدن به نعمتها نصیبم می

 دونمحاال قدر خودمو می

 دونمقدر درسهایی رو که یاد گرفتم می

 دونمقدر همه نعمتهایی رو که دارم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


