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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

داره. موضوع اینا هم دن. مثال یه فکر یا باوری دست از سرشون برنمیگیر می اکثر آدما گهگاه به یه چیزی

که نگرانیم در آینده اتفاق بیفتن هستن و کنترلی هستن اغلب مسائل آزار دهنده و قدیمی یا چیزایی 

 روشون نداریم. 

-بیشتر میحاال اگه بشه به چیزی گیر بدیم که باعث جذب ثروت بشه چی؟ این جوری سرعت جذب خیلی 

 شه.

 

 ها رو عوض کنین تا بیشتر براتون جور در بیان.تونین جملهاگه بخواین می

 تصحیح:

دم ولی در هر حال عمیقا و کامال خودمو دوست منفی گیر می چیزایبا وجود این که همش به  کنار دست:

 کنم.دارم و قبول می

 کنم.ولی خودم و احساسمو قبول میدم با وجود این که این عادتو بد رو دارم که همش گیر می

تونم احساس خوبی داشته باشم ولی دم و برای همینه که نمیبا وجود این که همش به چیزای منفی گیر می

 گیرم خودم و احساسمو قبول کنم.تصمیم می

 

 مراحل:

 دور اول:

 کنمدم حال خوبی پیدا نمیمنفی گیر می وقتی به یه اتفاق فرق سر:
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 دمچیزای منفی گیر می همش به ابرو:

 تعجبی هم نداره که حالم خوب نیست کنار چشم:

 تونم دیگه گیر ندمدونم چطور مینمی زیر چشم:

 دمهمش دارم به آینده گیر می زیر بینی:

 دونم چطوری چیز جدیدی رو هدف بگیرمنمی زیر لب:

 خوام به چی گیر بدمخوام بدونم که حاال میمی استخون ترقوه:

 خوام یه چیز مثبت برای گیر دادن پیدا کنممی ل:زیر بغ

 دور دوم: 

 اگه بتونم چیز جدیدی برای گیر دادن پیدا کنم چی؟ فرق سر:

 اگه بتونم به خوب پیش رفتن اوضاع گیر بدم چی؟ ابرو:

 اگه بتونم این گیر دادنم رو به عالقه به چیزی تبدیل کنم چی؟ کنار چشم:

 شهلی برای گیر دادن پیدا کنم خیلی خوب میاگه بتونم چیز باحا زیر چشم:

 تونم جلوی این گیر دادنمو بگیرمولی نمی زیر بینی:

 زومی نداره که جلوی خودمو بگیرماگه چیز جدیدی پیدا کنم ل زیر لب:

 گیرم به جای این چیزای منفی به یه چیز مثبت گیر بدمتصمیم می استخون ترقوه:

 گیر بدم که ازش خوشم میاد گیرم به چیزیتصمیم می زیر بغل:
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 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

 دونمقدر بدنم و دوستام و فرصتهامو می

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

 دونمحاال قدر خودمو می

 دونمقدر درسهایی رو که یاد گرفتم می

 دونمقدر همه نعمتهایی رو که دارم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 


