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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

. طبیعیه که این شیمگیریم و به خاطرش ناامید میبرعکس اینو در نظر میمعمولش اینه که توی ذهنمون 

شه. بهش خوام که فکر کنین اگه نتیجه بده چی میحاال ازتون می رسیم.خوایم نمیبه چیزی که می جوری

 فکر کنین و با احساسایی که این جوری براتون رو میان حال کنین!

 

 تغییر بدین تا بیشتر براتون جور در بیانها رو تونین جملهاگه بخواین می

 تصحیح:

گیرم ولی به هر حال عمیقا و کامال خوام نمیایو که میبا وجود این که هیچوقت اون نتیجه کنار دست:

 کنم.خودمو دوست دارم و قبول می

 کنم.ده ولی عمیقا و کامال خودم و احساسمو قبول میبا وجود این که هیچوقت چیزی برام نتیجه نمی

 گیرم خودم و احساسمو قبول کنم.ده ولی تصمیم میبا وجود این که هیچوقت چیزی برام نتیجه نمی

 

 مراحل:

 دور اول:

 دههیچوقت چیزی برام نتیجه نمی فرق سر:

 شمهمش ناامید می ابرو:

 خوام الکی امیدوار بشمخود نیست که نمیبی کنار چشم:

 رههیچوقت کاری مطابق میلم پیش نمی زیر چشم:

 دنکنم نتیجه نمیکارایی که می زیر بینی:

 نباید الکی امیدوار بشم زیر لب:

 وقتی قرار نیست نتیجه بگیرم چرا به خودم زحمت بدم؟ استخون ترقوه:

 دههیچوقت هیچی برام نتیجه نمی زیر بغل:
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 دور دوم: 

 شه اگه این بار فرق کنه؟چی می فرق سر:

 خوام برسم؟شه اگه این بار به چیزی که میچی می ابرو:

 م نتیجه بدن؟اشه اگه این بار کارچی می کنار چشم:

 خوام؟شه اگه این بار بهتر از اونی بشه که میچی می زیر چشم:

 خوام برسم؟شه اگه باالخره به اونچه که میچی می زیر بینی:

 باشم که چه جوری ارتعاشمو باالتر ببرم؟شه اگه باالخره  فهمیده چی می زیر لب:

 شه اگه این بار نتیجه بده؟چی می استخون ترقوه:

 شه اگه این بار بهش برسم؟چی می زیر بغل:

 

 

 

 


