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 تی رثوتافدوره ای

 68وامگیری مزایا 

 جهت مهمه هن سرعت
 

 

 نوشته فراهد فروغمند

 اهی دکتر کارول لوکربگرفته از نوشته
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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

 

رسیم اینه که صبر نداریم. شما هم از اون دسته از هامون میدیرتر به خواستهیکی از دالیل اصلی این که 

 کنن؟ کنین اوضاع با سرعت کافی تغییر نمیشاگردای قانون جذب هستین که همش فکر می

تون فکر گیریتون باشه به جهتراهش اینه که به جای این که همش حواستون به سرعت رسیدن به خواسته

 کنین. 

 

 تصحیح:

 گیرم حواسم باشه که جهتم درسته.افتن ولی تصمیم میبا وجود این که اتفاقا سریع نمی کنار دست:

گیرم خودمو دوست داشته باشم و قبول خوامش ولی تصمیم میبا وجود این که صبر ندارم و همین االن می

 کنم.

-کامال خودمو دوست دارم و قبول میکنم سرعتش به اندازه کافی نیست ولی عمیقا و با وجود این که فکر می

 کنم.

 

 مراحل:

 دور اول:

 خوامشصبر ندارم و همین االن می فرق سر:

 شمخوام موفق نمیبا اون سرعتی که می ابرو:

 خواماینو همین االن می کنار چشم:

 دادشای کاش دنیا زودتر بهم می زیر چشم:

 خوام زودتر پیداش بشهمی زیر بینی:



 

3 
 

 به اندازه کافی صبر کردم زیر لب:

 زود باش استخون ترقوه:

 صبر ندارم و به اندازه کافی صبر کردم زیر بغل:

 دور دوم:

 شاید بتونم بازم کمی صبر کنم فرق سر:

 اگه جهتمو درست کنم چی؟ ابرو:

 تونم کمی بیشتر صبر کنممی کنار چشم:

 گیرم جهتمو درست کنمتصمیم می زیر چشم:

 برمبرم و ازش لذت میطح ارتعاشو باال میحاال س زیر بینی:

 دونم که توی راههتونم صبر کنم چون میمی زیر لب:

 کنمو دارم درست میخدا رو شکر که جهتم استخون ترقوه:

 شه حالم بهتر بشهباعث می شهداره درست میدونم جهتم همین که می زیر بغل:

 


