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تی ثروت شرکت افتوجه: این متن و فایل صوتی همراهشو برای کسانی تهیه کردم که در دوره ای

 نیستم در اختیار دیگران قرار بگیره.کردن. راضی 

کنیم مسائل مربوط به هویت آدم رو میان. منظورم تعارضا یا ترس از تغییر کردن هویته. وقتی شروع به تغییر می

نشناسین.  وای بشین. یا شاید اون موقع دیگه خودتون هم خودتونترسین که اگه پولدار بشین آدم دیگهشاید می

شم و چه کنین که اگه اون الگوهای رفتاری قدیمی رو دیگه نداشته باشین کی میکر میخالصه این که شاید ف

 افتن.زندگیم اتفاق می تغییرایی توی

 

 تصحیح:

گیرم قدر خودم و این ترسم اگه پولدار بشم هویتمو از دست بدم ولی تصمیم میبا وجود این که می کنار دست:

 احساسمو بدونم.

گیرن ولی خودم و دونستم که این مسائل مربوط به هویت دارن جلوی پولدار شدنمو میبا وجود این که نمی

 کنم.احساسمو قبول می

زندگی جدیدم برام ناراحت کننده باشه ولی عمیقا و کامال خودمو دوست دارم و قبول ترسم میبا وجود این که 

 کنم.می

 

 مراحل:

 دور اول:

 شم؟اگه تغییر کنم اونوقت کی می فرق سر:

 ترسم خودم هم دیگه خودمو نشناسممی ابرو:

 خوام زیاد تغییر کنمنمی کنار چشم:

 خوام بچسبمبه همون خود قدیمیم می زیر چشم:

 دونم چه جوری حریف این همه تغییر بشمنمی زیر بینی:

 شناسه یا نهدونم بازم کسی منو مینمی زیر لب:
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 ترسماز تغییر کردن خیلی می استخون ترقوه:

 هویت خیلی قوین بهاین مسائل مربوط  زیر بغل:

 دوردوم:

 تونم تغییر کنم و قسمتایی از وجودمو که ازشون خوشم میاد نگه دارممی فرق سر:

 خوام دقیقا بدونم که کی هستممی ابرو:

 اشمبا بقیه فرق داشته بتونم تغییر کنم و بازم می کنار چشم:

 سرعت تغییر کردنم دست خودمه زیر چشم:

 کنمکنم و هویت خودمو هم به میل خودم حفظ میتغییر می زیر بینی:

 دونمقدر خودمو می زیر لب:

 منتظر اون تغییرا هستم استخون ترقوه:

 از این تغییرا خوشم میاد زیر بغل:

 

 

 


