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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

 خواین جدی بگیرین حتما این بازی رو انجام بدین. قانون جذبو میاگه 

گیم که چرا حالمون خوب نیست. اگه اینو برعکس کنیم و ده دلیل برای این که همش داریم به دیگران می

 شه؟حالمو خوب باشه پیدا کنیم چی می

کنه چون خیلی بزرگ باشن. فرقی نمیتونن فرق کنن و ممکنه خیلی کوچک یا بدیهیه که این دلیال هر روز می

 بینه اینه که وضعتونو خوب نشونش بدین.یادتون باشه که دنیا همیشه داره وضعتونو میمهم انرژیتونه. 

 

 ها رو تغییر بدین تا بیشتر براتون جور در بیانتونین جملهاگه بخواین می

 تصحیح:

با وجود این که برای این که حالم بد باشه دالیل زیادی دارم ولی در هر حال عمیقا و کامال خودمو  کنار دست:

 کنم.دوست دارم و قبول می

 کنم.تونم غر بزنم ولی عمیقا و کامال خودم و احساسمو قبول میبا وجود این که به خاطر خیلی چیزا می

گیرم خودم و از غر زدن هم خوشم میاد ولی تصمیم میبا وجود این که خیلی چیزا برای غر زدن دارم و 

 احساسمو قبول کنم.

 مراحل:

 دور اول:

 خیلی چیزا برای غر زدن دارم فرق سر:
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 کننخیلی چیزا هستن که حالمو بد می ابرو:

 تعجبی هم نداره که اغلب حالم بده کنار چشم:

 در واقع از این که پیش همه غر بزنم خوشم میاد زیر چشم:

 به غر زدن عادت کردم بینی:زیر 

 گاهی وقتا دوست دارم غر بزنم زیر لب:

 رنخیلی چیزا هستن که خوب پیش نمی استخون ترقوه:

 اغلب حالم بده زیر بغل:

 دور دوم:

 رن چی؟اگه حواسم به چیزایی باشه که دارن خوب پیش می فرق سر:

 شه؟اگه اغلب اوقات حالم خوب باشه چی می ابرو:

 شهخوام امتحان کنم اگه حالم خوب باشه چی میمی کنار چشم:

 رن باشهخوام حواسم به چیزایی که توی زندگیم دارن خوب پیش میمی زیر چشم:

 چطوری دیگه غر نزنم؟ زیر بینی:

 یا نه کنن فکر کنمتونم به چیزایی که حالمو خوب میخوام ببینم میمی زیر لب:

 تونن حالمو بهتر کننن که میمطمئنم خیلی چیزا هست استخون ترقوه:

 گیرم امروز حالم خوب باشهتصمیم می زیر بغل:


