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چرا عبارات تاکیدی «حال به هم زن» هستند؟

یا
چطور به سریعتریه روش ممکه ،ذهنمان را تغییر دهیم؟

 شما می توانید این فایل را همه جا به اشتزاک بگذارید.
 شما می توانید این فایل را هدیه بدهید.

 شما نمی توانید این فایل را تغییز دهید.
 شما نمی توانید این فایل را بفزوشید.

ًازًیي سخاٍتی  /کَچ خَدتَاًوٌذ سازی ٍ تغییر رّي
کاًال تلگرام هي https://telegram.me/available_success :
سایت هي http://lifepazel.ir :
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ّوِ جا اص تغییش رّي تِ ٍسیلِ کالم ٍ اص اثشگزاسی خَدًجَایی تش صًذگی گفتِ اًذ ٍ ضٌیذُ این .چیضی کِ
ایي هیاى هطخص ًیست ایي است کِ چشا جوالت تاکیذی ضکل یک تَّن صیثا سا تِ خَد گشفتِ است ٍ
اصَال اًساًْای هتَّن ٍ خَش خیال فقظ ایي جوالت سا تکشاس هی کٌٌذ.
هتاسفاًِ دس ایي تاسُ هجثَسم هثال تذی تضًن :فشض کٌیذ دس خاًِ ضوا یک ظشف پش اص آب گٌذیذُ ٍجَد
داسد ٍ تَی آى ّوِ جا سا گشفتِ است ٍ ،ضوا کِ اص دست ایي تَ کالفِ ضذُ ایذ تشای تْتش ضذى اٍضاع
هذام یک اسپشی خَش تَ کٌٌذُ دس دست گشفتِ ایذ ٍ ّوِ جا سا پش اص ػغش خَب هی کٌیذ .کافی است
چٌذ دقیقِ ای ایي کاس سا ًکٌیذ تا دٍتاسُ ّواى تَی گٌذ ّوِ ی خاًِ سا پش کٌذ.

ّش اًساى ػاقلی هی داًذ کِ تشای اص تیي تشدى تَی گٌذ کافی است آى ظشف آب گٌذیذُ سا تثشیذ تیشٍى
ٍ خالی کٌیذ ٍ تؼذ ػغش افطاًی کٌیذ ٍ .اگش ایي کاس سا ًکٌیذ هی ضَیذ یک اًساى هتَّن ٍ خَش خیال
کِ تا یک اسپشی خَش تَ کٌٌذُ هی خَاّذ خَدش سا گَل تضًذ.

2

http://lifepazel.ir

ذَه شما مثل ایه خاوٍ است ي آن ظسف آب گىدیدٌ ياقعیت فعلی ي مىفیٍ
شودگی شماست ي اسپسی ،جمالت تاکیدی مثبتی است کٍ مدام اش سمت شما
تکساز می شًد.

جوالت تاکیذی اص ًظش ػلوی اثثات ضذُ اًذ ٍ کاس هی کٌٌذ .هثاحث اى ال پی ،قَاًیي هَفقیت ،تحقیقات
سٍی هغض ٍ رّي ّوِ ٍ ّوِ ایي سا اثثات هی کٌٌذ ٍلی چشا تشای ها کاس ًوی کٌٌذ یا صهاى خیلی عَالًی
اثش تخطی آًْا عَل هی کطذ؟ ًظیش اتفاقی کِ تشای هي افتادُ است .سالْا ػثاسات تاکیذی سا تشای
خشیذى هاضیٌی تِ کاس تشدم ٍ ّشگض تِ هاضیي هَسد ًظشم ًشسیذم .اها ٍاقؼا چشا؟

ضوا اٍل تایذ آى ظشف آب گٌذیذُ سا خالی کٌیذ تا اسپشی اثش کٌذ ٍ .هي اهشٍص هی خَاّن ّویي سا تِ
ضوا ًطاى تذّن:
( ًکتِ اٍل  :ایي کاس یکی اص ساّْای تغییش تاٍسّایی است کِ سالْاست تا آًْا صًذگی کشدُ این .تغییش تاٍس
ساّْایی دیگشی ّن داسد کِ دس ًَضتِ ّای تؼذی هي دس ٍتالگ ٍ دس فایلْای تؼذی هی تَاًیذ آًْا سا
تخَاًیذً .کتِ دٍم :تذٍى ایي ساُ ّن ػثاسات تاکیذی اثش هی کٌٌذ ٍلی دس صهاًی خیلی عَالًی .تا ایي
سٍش کِ دس اداهِ هی آیذ تقشیثا هی تَاًیذ صهاى تغییش تاسٍتاى سا یک دّن صهاى قثل کٌیذ .حتی کوتش!!)

چگًَه باٍرهای هٌفی را کشف کٌن؟
اٍلیي کاسی کِ هی کٌیذ ایي است کِ دٍ تا سِ ػذد ػثاسات تاکیذی دس صهیٌِ ای کِ هی
-1
خَاّیذ ،پیذا هی کٌیذ .تشای ایٌکِ کطف کٌیذ دس چِ صهیٌِ ای ًیاص تِ سضذ داسیذ ایٌجا سا کلیک کٌیذ.
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هثال :حَصُ تَاًگشی.....
 -1هي ّش سٍص ثشٍتوٌذ تش ٍ ثشٍتوٌذ تش هی ضَم -2 .اص آسواى عال هی تاسد -3 .کاسی داسم ػالی تا
دسآهذی ػالی تشای خذهتی ػالی ٍ .....

یک قلن ٍ کاغز تشداسیذ .ػثاساتتاى سا تلٌذ تا خَدتاى تکشاس کٌیذّ .ش تاس کِ تکشاس هی کٌیذ کوی
-2
تایستیذ ٍ تِ صذای رٌّتاى گَش دّیذ .تثیٌیذ چِ هی گَیذ .تؼوذا تِ ّوِ حشفْای هٌفی اش گَش
کٌیذ ٍ .آًْا سا پطت سش ّن یادداضت کٌیذ .توام صفحِ سا تا ًَضتِ ّای هٌفی پش کٌیذ.
هثال :هي ّش سٍص ثشٍتوٌذ تش ٍ ثشٍتوٌذ تش هی ضَم.
تالفاصلِ رٌّن هی گَیذ :حساب تاًکی ات سا دیذُ ای؟ فقظ ّضاس تَهاى تَی جیثیت داسی 3 ..قسظ اص
ٍاهت ػقة افتادُ  .اص کجا هی خَای ثشٍتوٌذ تطی .دسٍغگَ .خَدتَ گَل ًضى .ایٌغَسی پیص تشُ ّیچی
ًوی ضی .تا حاال ّیچی ًطذی... ٍ .

( دس حالت اضتثاُ ضوا تلٌذتش ٍ تلٌذتش ػثاست تاکیذی هثثت سا تِ فضای رّي اسپشی هی کٌیذ
تِ ایي اهیذ کِ ایي تَی گٌذ سا تپَضاًذ .رّي ّن کِ هیثیٌذ تِ آى تَجِ ًطذُ است تلٌذتش حشفْای هٌفی
سا تکشاس هی کٌذ ٍ .دس ٍاقغ رّي ضوا اص خَد ضوا قَی تش است .پس ّشکاسی تکٌیذ تی فایذُ است) .

چگًَه عبارات تاکیذی درست بسازم؟
دس حالت دسست ضوا تایذ ٍاقؼیت سا کاهال تثیٌیذ ٍ تپزیشیذٍ .اقؼیت ایي است کِ ضوا دس حال حاضش پَل
کوی داسیذٍ .اقؼیت ایي است کِ دس حال حاضش حساب تاًکی ضوا خالی است .توام ػثاسات دًیا سا ّن
تگَییذ چیضی ٍاقؼیت فؼلی ضوا سا اص تیي ًوی تشدٍ .لی هی تَاًیذ رٌّتاى سا دٍس تضًیذ.
به رهٌتاى ثابت کٌیذ که شرایط فعلی را هی بیٌیذ ٍ خَدتاى را گَل ًوی زًیذ اها هی
خَاهیذ تغییر کٌیذ ٍ ٍضعیت را تغییر دهیذ.
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جولتاى را با ایي رٍش بسازیذ:
تا ٍجَد ایٌکِ االى فقیش ّستن اها تصوین هی گیشم ثشٍتوٌذ ضَم.
دسست است کِ االى حساب تاًکی هي خالی است ٍلی ّش لحظِ اهکاى تغییش ٍجَد داسد.
هی داًن کِ اقساط ٍاهن ػقة افتادُ است اها هي ّن هی تَاًن پَلذاس ضَم.
تا ایٌکِ ّوِ هی گَیٌذ ٍضغ تاصاس خیلی خشاب است ٍلی دس ّویي تاصاس ّن ساّی تشای ثشٍتوٌذی ٍجَد
داسد.

ساختاس جولِ ایٌگًَِ است:
تا ایٌکِ هی داًن (........ضشایظ هٌفی) .........اها هی خَاّن (.......ضشایظ دلخَاُ). ..............
دسست است کِ  (........ضشایظ هٌفی) ..........اها تصوین هی گیشم کِ(.......ضشایظ دلخَاُ). ..............
تا ٍجَد ایٌکِ  (........ضشایظ هٌفی) ..........اها هي هی تَاًن (.......ضشایظ دلخَاُ). ..............

گفتي ضشایظ االى (چیضی کِ رٌّتاى هذام صهضهِ هی کٌذ)  +گفتي چیضی کِ دٍست داسیذ = خالی کشدى
آى ظشف آب گٌذیذُ ٍ توام ضذى ایي تَ تشای ّویطِ.
تشای ّش جولِ تاکیذی ّویي سًٍذ سا پیص تشٍیذ .توام افکاس هٌفی ٍ صهضهِ ّای رٌّتاى سا دس هَسدش تِ
سٍی کاغز تیاٍسیذ ٍ تا ایي افکاس هٌفی جولِ تساصیذ .رٌّتاى سا خالی کٌیذ .تِ خَدتاى ٍ رٌّتاى فضای
ًفس کطیذى تذّیذً .گشاى ایٌکِ ػثاست هٌفی سا تِ صتاى هی آٍسیذ ًثاضیذ .ایي کاس سا هذت کَتاّی
اًجام هی دّیذ .ضوا تایذ تیطتش ًگشاى ایي تاضیذ کِ جوالت قثلیتاى فقظ رٌّتاى سا تیطتش تشػلیِ ضوا تش
هی اًگیخت ٍ اٍ سا گستاخ تش هی کشد.
دس عَل سٍص هذام ایي جوالت سا تکشاس کٌیذّ .ش هَقغ ًااهیذ ٍ هٌفی ضذیذ ایي جوالت سا تِ کاس تثشیذ .تِ
خَدتاى ٍ تِ رٌّتاى ثاتت کٌیذ کِ تا ّوِ ی تذی ّای ضشایظ فؼلی هصون ّستیذ کِ تِ سوت ضشایظ
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ایذُ آل حشکت کٌیذ .فقظ یکی دٍ ّفتِ تا ایي سٍش جولِ تساصیذ ٍ رٌّتاى سا خاهَش کٌیذ .تؼذ اص ایي ٍ
پس اص ایٌکِ رّي خاهَش ضذ هی تَاًیذ فقظ ػثاسات هثثت سا تکشاس کٌیذ ٍ .دیگش صهضهِ هٌفی ّن دس
رٌّتاى ٍجَد ًخَاّذ داضت .اگش ّن دٍتاسُ جولِ ای هٌفی تِ رٌّتاى سسیذ ،اص ّویي سٍش استفادُ کٌیذ
تا آى سا خٌثی کٌیذ.

وتسسید کٍ گفته مىفی َا شسایط مه زا بدتس می کىد ،پریسش ياقعیت فعلی

ايلیه قدم بسای حسکت بٍ سمت جایی است کٍ می خًاَید

.

اص ایي تِ تؼذ هی تَاًیذ فقظ اسپشی خَضثَی هَفقیت ٍ ػثاسات اًشطی تخص سا تِ فضای رٌّتاى اسپشی
کٌیذ .ایي فشهَل سا اص دسهاًی تِ ًام ئی اف تی گشفتِ ام .تشای اعالػات تیطتش دس هَسد ئی اف تی ٍ
ًقص آى دس چگًَگی تغییش رّي ایٌجا سا کلیک کٌیذ.
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هَفق باشیذ ٍ هَفق تر بشَیذ.
ًازًیي سخاٍتی /کَچ خَدتَاًوٌذسازی ٍ تغییر رهي

ًازًیي سخاٍتی ّستن .در رشتِ هعواری داًشگاُ اصفْاى ٍ رشتِ کَچیٌگ در آکادهی بیي الوللی کَچیٌگ
فارسی FCAتحصیل کردم .بِ هذت  71سال در زهیٌِ ّای هختلف هَفقیت ،عرفاى ،فلسفِ  ،رّي ،هغس
،هتافیسیک ،رٍاًشٌاسی ٍ هذیریت ،تحقیق ٍ هطالعِ کردم .بِ عٌَاى ًَیسٌذُ ٍ هحقق ،افتخار ّوکاری با
گرٍُ ٍیژى ،هجلِ راز ٍ چٌذ سایت هَفقیت را دارم .حذٍد  2سال است کِ بِ فعالیت در زهیٌِ کَچیٌگ ٍ
هربیگری رشذ ٍ تغییر اشتغال دارم .بیي ّوِ رشتِ ّایی کِ هطالعِ ٍ تحقیق کردم دًبال یک حلقِ ٍاسط
بَدم کِ از طریق آى بتَاًن راُ رسیذى بِ تغییرات پایذار ٍ رضایت در زًذگی را برای خَدم ٍ دیگراى
ّوَار کٌن .بِ ّویي دلیل کَچیٌگ را "قطعِ گن شذُ پازل هَفقیت در زًذگی" هی ًاهن.
راّْای تواس با هي:

کاًال تلگرام هي https://telegram.me/available_success :
سایت هي lifepazel.ir :
برای دریافت فایلْای بعذی یک ایویل خالی بِ ایي آدرس بفرستیذkimiyagar1985@gmail.com :
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