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 به نام خدای مهربان

سالم و درود خدمت دوستان عزیز و تمام افرادی که میخواهند یک زندگی 
 رویایی و پر از شادی را تجربه بکنند.

ح داده توضی این کتاب فقط درباره شیوه ی ترک عادت خودارضاییدر 
 میشود.

 برای ترک خودارضایی ، فهمیدن دلیل ترک این کار است؟ اولقدم 

میخواهید این عادت را ترک برای چی از خودتان پرسیده اید که تاحاال 
 بکنید؟

 شما از ترک خودارضایی چیست؟؟؟هدف 

به این سوال جواب دهید و هر چه دالیل شما بیشتر و قانع کننده تر باید 
 باشد ، راحت تر میتوانید ترک بکنید.

ما به گونه ای کار میکند که برای انجام هر کاری ، اگر دالیل زیادی ذهن 
 شته باشد حتما یک راه برای انجام آن کار پیدا میکند.دا
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،  توضیح میدم نج و لذتموضوع را در ادامه تحت عنوان اهرم راین )
فعال این را بدانید که باید دلیل های زیادی برای ترک یک عادت بد 

 (داشته باشید

 را شنیده اید ؟؟ حاال چند بار جمله ی باالتا 

این ر ها خودتان به خودتان بشنوید و یا حتی با هاجمله ی باال را باراگر 
 ، کم کم تبدیل میشود به باور ! بگوییدجمله را 

، شما هر کاری بکنید باز نمیتوانید این عادت  باور اگر تبدیل شود بهو 
 را ترک بکنید.

برای اینکه باور جدید و مناسب تری بسازید باید جمله ی زیر را بار ها و 
 تکرار کنید:
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الزم باشد که جمله ی باال را هر روز تکرار کنید تا کم کم تبدیل به شاید 
 باور و یقین شود.

درواقع باور های شما بسیار بسیار قدرتمند هستند و همه چیز بستگی به 
 باور هایتان دارد.

و برای اینکه بتوانید باور  باور های ما به این راحتی تغیر نمیکندالبته 
نسته اند افرادی بگردید که تواراحتی و آسانی را ایجاد بکنید باید دنبال 

ور و هر چه بیشتر این افراد را ببینید بیشتر با این عادت را ترک بکنند
 میکنید که میشود موفق شد.

رای فهمیدن نحوه ی کار کرد باور ها حتما و حتما به عزیز ، بدوستان 
چون بصورت کامل در این سایت بروید ،  www.cafe2080.ir سایت 

 ری !توضیح دادم به همراه چندین فایل صوتی و تصوی

http://www.cafe2080.ir/
http://www.cafe2080.ir/
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به هر  یک مدت طوالنی توانستید خودارضایی را ترک بکنید ولیاگر 
نباید  ، هرگز خودارضایی کردید طوالنی دلیلی بعد از یک مدت زمان

 خودتان را سرزنش کنید !

شما انسان هستید و  هیچ شرایطی خود را سرزنش نکنید ، چونتحت 
 انسان جایز الخطا است.

 اصال نباید احساس بدی داشته باشید !درواقع 

خودارضایی کردید اصال بهش توجه نکنید ، تحت هیچ شرایطی اگر 
ن نشوید ، چون اگر غمگین شوید قطعا باز هم این کار ناراحت و غمگی
 .دادخواهید زشت را انجام 
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یک کار خوب انجام میدهید ، بار ها به خودتان آفرین بگویید و اگر 
یک کار بد انجام دادید ،  به هر دلیلی خودتان را تحسین بکنید ولی اگر

 ر نه انگار !هیچی نگید و انگا

خودتان احترام بگزارید و خودتان را دوست داشته باشید حتی زمانیکه به 
 یک کار اشتباه انجام میدهید.

 این قانونه !چون 

 هرچی توجه بکنید بیشتر میشود.به 
کنید و به کار های  به کار های خوبی که انجام میدهید توجهفقط 

 ناشایستی که انجام میدهید توجه نکنید.

اگر بتوانید این کار را انجام دهید ، رفته رفته کار های مثبت شما و 
 د.بیشتر میشود و کار های ناشایست کمتری انجام میدهی

گوش  2080حتام به فایل های صوتی موجود در سایت کافهحتام 
بکنید ، چون متام این مطالب را بصورت فایل صوتی و تصویری 

 .توضیح داده ام
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 توصیعه بسیار مهم :یک 

و جربان کردن نقاط ضعف ، روی نقاط قوت  مترکز روی نقاط ضعف یبجا
 مترکز بکنید و نقاط قوت خود را تقویت بکنید.

زمانیکه نقاط قوت خود را تقویت میکنید ، بصورت خودکار نقاط چون 
 ضعف شام هم جربان میشود.

 یک قانونه !این 

روی ویژگی های مثبت خود مترکز  مترکز روی ترک خودارضایی ، یبجاو 
 کنید و آن ها را بیشرت کنید تا بصورت خودکار خودارضایی را هم ترک بکنید.

از زندگی خودتان لذت بربید و همیشه که عزیز باید یاد بگیرید دوستان 
 شاد و خوشحال باشید !!

دنبال کاری بروید که عاشقش هستید و باید عاشق کارتان باشید و باید 
کر گزار باشید ، و شاز نعمت های خداوند لذت بربید د زمانیکه بتوانی

 بصورت خودکار خودارضایی هم ترک میشود.

 ترین قانون جهان ، قانون احساسات است !مهم 

چه احساس بهرتی به خودتان و زندگی داشته باشید و بتوانید از انجام هر 
دادن کار های که عاشقش هستید لذت بربید و به شادی برسید ، قطعا 

 وانید خودارضایی را هم ترک بکنید.میت
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یک عادت خوب را  ا ترک بکنید ، بایداگر میخواهید یک عادت بد ر درواقع 
 تنها راه است(این ) هم ایجاد بکنید.

وبی که خهای بتوانید به نکات مثبت زندگیتان توجه بکنید و به عادت اگر 
 دارید توجه بکنید قطعا به سمت خوشبختی هدایت خواهید شد.

بدست آوردن یک لذت و  هر کاری که انجام میدهیم بخاطرانسان ها ما 
 .فرار از یک رنج هستش

اینکه بتوانید خودارضایی را ترک بکنید باید جای اهرم ها را در ذهنتان برای 
 اهرم ها است. تغیر دهید و تنها راه ترک خودارضایی تغیر جای

رت کامل یاد میکنم درباره ی این قانون تحقیق بکنید و بصو توصیعه 
 ، چون بسیار بسیار مهمه ! بگیرید
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نباید با خودارضایی مبارزه بکنید ، بلکه باید خود را هرگز 
 با افکار مثبت بمباران بکنید.

شکر گذار تر شوید و در طول روز دائم خدا را شکر باید 
 کنید.

ترک عادت های بد ، عادت های خوب ایجاد بکنید تا بجای 
 بصورت خودکار عادت های بد هم از بین برود !

میکنم حتما قانون باور ها را یاد بگیرید تا زندگیتان به بهشت توصیعه 

 2080قانون باور ها را بصورت حرفه ای در سایت کافهتبدیل شود)

 (توضیح داده ام

کاری که باید بکنید این است که این کتاب را چند بار بخوانید و تنها 

سر بزنید.  cafe2080.irبهش عمل بکنید و حتما به سایت 
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جایی که میتوانید به دیگران کمک کنید تا به موفقیت برسند ، تا به تا 

 خوشبختی برسند !

 .ختی را وارد زندگیتان میکنداین کار فقط به نفع شما است و خوشبچون 

عزیزان اآرزوی موفقیت برای همه شمبا 

 


