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

 .کردن. راضی نیستم در اختیار دیگران قرار بگیره

 

کنین؟ سطح کنین چه احساسی میوقتی به ثروتمند بودن فکر می کیفیت ارتعاش ثروت شما چطوره؟

 ترسین؟ یا ذهنتون شلوغه؟ارتعاش ثروتتون باالست؟ یا می

بینیم که همه ما کم و بیش در مورد ثروتمند بودن افکار و احساسای ضد و اگه خوب بهش فکر کنیم می

 تونه رو بیاره.نقیضی داریم. برای بعضیا صرف گفتن کلمه ثروت احساسای خوب یا بدی رو می

-هم تغییر میشن توجه داشته باشین که اگه ارتعاش ثروتتونو تقویت کنین چیزایی که وارد زندگیتون می

 کنن.

کنن؟ ثروتمند بودن چه دونین که کدوم یک از دوستا یا افراد فامیلتون به ثروتتون حسودی میمثال می

اشکالی داره؟ بازم تقال کردن از چه جهاتی به نفعتونه؟ دلیل احساسی برای مقاومت در برابر ثروتمند شدن 

 دارین؟

 کرد و این جوری سطح ارتعاش ثروت رو باالتر برد.شه بهتر تی میافخیلی از این مسائلو با ای

 

 تصحیح:

با وجود این که در مورد ثروتمند شدن فکرای ضد و نقیضی دارم ولی در هر حال عمیقا و کامال  کنار دست:

 کنم.خودمو دوست دارم و قبول می

 کنم.احساسمو قبول میکردم ولی خودم و تر از اونیه که فکر میبا وجود این که ارتعاش ثروتم پایین

گیرم خودم و احساسمو با وجود این که در مورد ثروتمند شدن احساسای ضد و نقیضی دارم ولی تصمیم می

 قبول کنم.

 

 مراحل:

 دور اول:

 دونستم در مورد ثروتمند شدن احساسای ضد و نقیضی دارمنمی فرق سر:
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 رمدونستم در مورد موفق شدن فکرای ضد و نقیضی دانمی ابرو:

 االن ارتعاش ثروتم چندان خوب نیست کنار چشم:

 فرستمدر مورد ثروت ارتعاش ترس می زیر چشم:

 کنمخودمم از ارتعاشای ضد و نقیضی که در مورد ثروتمند شدن دارم تعجب می زیر بینی:

 های زندگیم ثروتمند بشمخوام توی همه جنبهکردم میفکر می زیر لب:

 عاش ثروتمو بهتر کنمخوام ارتمی استخون ترقوه:

 خوام دست از ارتعاش ترس بردارممی زیر بغل:

 دور دوم:

 گیرم دست از احساسای ضد و نقیضی که در مورد ثروت دارم بردارمتصمیم می فرق سر:

 خوام دست از فکرای ضد و نقیضی که در مورد ثروت دارم بردارممی ابرو:

 شم دارم بردارمرفتار دیگران وقتی ثروتمند میخوام دست از فکرایی که در مورد می کنار چشم:

 کنممیبیشتر احساس راحتی  کنمحاال وقتی به ثروت فکر می زیر چشم:

 احساس امنیت و ثروتمند بودنو دوست دارم زیر بینی:

 قبول دارم که شرایطم نشون دهنده ارتعاش ثروتم هستن زیر لب:

 در مورد ثروت دارم بردارمام که دست از موانعی که آماده استخون ترقوه:

 حاال افکار و احساساتی که در مورد ثروتمند شدن دارم با هم سازگارترن 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

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

 کنمشن خدا رو شکر میبه 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


