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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

 

حاال به شلوغیای توی زندگیتون توجه کردین؟ خرت و پرتهای توی خونه و محل کار، برنامه کاری شلوغ، تا 

گیرن؟ دوستا و آشناهایی که دیگه به لحاظ ارتعاشی باهاتون جور نیستن. اینا سر راه رسیدن به ثروت رو می

 حتما همین طوره!

مونه. و اگه ذهنتونو از شلوغیا پاکسازی باقی نمیاگه ذهنتون شلوغ باشه دیگه جایی برای نعمت و ثروت 

 شه.شه؟ به نظرم جا برای خیلی چیزای خوب باز میمیکنین چی

 

 تصحیح:

کنم خالیم ولی خوام دور و برم شلوغ باشه چون بدون اونا احساس میبا وجود این که همش می کنار دست:

 کنم.در هر حال عمیقا و کامال خودمو دوست دارم و قبول می

خوام دست از این طرز فکر کنم ولی میبا وجود این که وقتی زندگیم شلوغ باشه بیشتر احساس امنیت می

 که مانع رسیدنم به ثروت شده بردارم.

کنن ولی عمیقا و کامال خودمو دوست دارم و با وجود این که این شلوغیا به نوعی خال درونی منو پر می

 کنم.قبول می

 

 مراحل:

  دور اول:

 زندگیم خیلی شلوغه فرق سر:

 همیشه عادت داشتم چیزایی رو دور و برم جمع کنم ابرو:

 خوام دست ازش بردارماز شلوغی خوشم میاد و نمی کنار چشم:

 شماگه این چیزا نباشن دچار اضطراب می زیر چشم:

 مجبورم نکنین دست از این شلوغیا بردارم زیر بینی:
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 ساالست که به این کار عادت کردم زیر لب:

 ترسم احساس ناامنی بکنماگه این شلوغیا نباشن می استخون ترقوه:

 خوام روی مساله احساس ناامنیم کار کنممی زیر بغل:

 دور دوم:

 اگه بتونم دست از این شلوغیا بردارم و بازم حالم خوب باشه چی؟ فرق سر:

 لم بهتر بشه چی؟اگه این شلوغیا رو مرتب کنم و حا ابرو:

 خوام دست از این شلوغیا بردارم و احساس امنیت هم بکنممی کنار چشم:

 خوام دست از شلوغیای احساسیم هم بردارممی زیر چشم:

 دیگه این چیزا رو الزم ندارم زیر بینی:

 شهاین جوری جا برای خیلی نعمتا باز می زیر لب:

 توی زندگیم بردارمخوام دست از این شلوغیای می استخون ترقوه:

 ام که دست از بعضی از اینا بردارمحاال آماده 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

 دونمقدر وفور نعمت توی زندگیمو می

 دونمفرصتهامو میقدر بدنم و دوستام و 

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

 دونمحاال قدر خودمو می
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 دونمقدر درسهایی رو که یاد گرفتم می

 دونمقدر همه نعمتهایی رو که دارم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


