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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 پشتش ببینین. حاال تونین همه چیزاییو که میای بزرگه و مییه در شیشهدر ثروت چیه؟ تصور کنین که 

 شه.تر میفقط باید اون درو باز کنین. این جوری کارتون خیلی ساده

 

  تصحیح:

گیرن ولی قدر خودم و این احساسمو میبا وجود این که کارایی کردم که جلوی رسیدنم به ثروتو  کنار دست:

 دونم.می

 کنم.ه ولی خودم و احساسمو قبول میارای هم ددونستم که راه سادهوجود این که نمیبا 

شدن که اون در بسته بشه ولی عمیقا و کامال خودمو دوست دارم و با وجود این که فکرایی که داشتم باعث می

 کنم.قبول می

 

 مراحل:

 دور اول:

 در ثروتو به روی خودم بسته بودم فرق سر:

 شهتونم تصور کنم که به این راحتی باز میونستم که میدنمی ابرو:

 بدون این که حواسم باشه اون درو بسته بودم کنار چشم:

 خوام اون در بسته باشهدیگه نمی زیر چشم:

 دارمحاال دست از موانعی که دارم برمی زیر بینی:

 تونه این قدر ساده باشهدونستم مینمی زیر لب:

 کردمتر از اونیه که فکر میچقدر خوبه که این ساده استخون ترقوه:
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 ذارم اون در بسته بمونهحاال دیگه نمی زیر بغل:

 دور دوم: 

 شاید بتونم کمی بازش کنم فرق سر:

 شایدم اصال اونقدرا سخت نباشه ابرو:

 گیرم دیگه جلوی پولدار شدن خودمو نگیرمتصمیم می کنار چشم:

 پولدار شدن راحت باشمدوست دارم درمورد  زیر چشم:

 گیرم سطح ارتعاشمو باال ببرم و اون درو باز کنمتصمیم می زیر بینی:

 تونم ببینم که ثروتم پشت اون درهمی زیر لب:

 ایهکنم که باز کردن اون در برام کار سادهخدا رو شکر می استخون ترقوه:

 دوست دارم پول زیادی وارد زندگیم بشه زیر بغل:

 


