
  



  



  



  



  



  



  



  



  

ما را نباید ش ، و شکست خوردن اوال کامال طبیعی هست که شکست بخورید 

 غمگین کند !

شما یک انسان هستید و انسان هم ممکن الخطاست ، پس نباید بخاطر یک 

ناراحت شدن هیچ کمکی به شما ! غمگین شدن ممنوع اه غمگین شوید ! اشتب

 ! نمیکند

هر چند من به شما قول میدهم : شما میتوانید بدون حتی یکبار شکست ، به 

 موفقیت برسید ! به شرطی که به این حرف ها عمل کنید.



  



  



  

 . خودارضایی مساوی است با رنج و دردسر 

 .خودارضایی یعنی وقت تلف کردن 

 .خودارضایی کار مسخره و بیهوده ای هست 

 رضایی = بیماری های روحی و روانیخودا 

 مثل افسردگی !

 = ضعیف شدن و بیحال شدن. خودارضایی 

 ! خودارضایی = غم و ناراحتی 

 ! خودارضایی = احساس بد 

 ! خودارضایی = تنهایی و گریه های شبانه 

 ! خودارضایی = عدم موفقیت 

 ! خودارضایی = گناه 

 ! خودارضایی = زشتی 

 ! خودارضایی = فقر و بدبختی 

 



  



  



  



  



  

پیشنهاد میکنم برای اطالعات بیشتر در این زمینه ، محصول 

 تهیه بکنید.  cafe2080.irجادوی مثبت پیشرفته را از وبسایت 
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 : قانون بعدی در ترک خودارضایی

 عبارت های تاکیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دوستان عزیز به اندازه ی جمالت باال مهم هستند که حتی 

 نمیتوانید تصورش را بکنید.

ا کرار بکنید مخصوصمتعهد شوید تا جمالت باال را هر روز با خود ت

 قبل از خواب !

ماه این جمالت را تکرار بکنید تا به قدرت این  3فقط کافیست 

 جمالت پی ببرید.

 درواقع این جمالت باور های شما را بهتر میکند.

 و طبق قانون هر باوری داشته باشید تبدیل به واقعیت خواهد شد.

 د و نه هیچواقعیت زندگی شما را فقط و فقط باور هایتان میساز

 چیز دیگه !!

خیلی زیاد توضیح   cafe2080.irدر مورد این مطالب در وبسایت 

 دادم ، حتما به سایت رجوع بکنید و به فایل های صوتی و ویدیویی 

 گوش بکنید.

 



ای بر مهم ترین تمریندر پایان ، این نکته یادتان باشد که 

،  دیدن فیلم های پورن ترک اعتیاد به ترک خودارضایی و یا

 هست ! تمرین اهرم رنج و لذت

در واقع باید به این باور برسید که هیچ لذت و شادی در 

 .جود نداردیا فیلم های پورن و خودارضایی و

 : (تا آخر عمر) بگویید  به خودتانصبح هر روز ی زیر را هاجمله 

خودارضایی و یا دیدن فیلم های انجام همواره بعد از  

 .پورن ، پشیمانی وجود دارد

 و ناراحتی !غم  =خودارضایی و فیلم های پورن  

خودارضایی و یا فیلم های پورن هیچ کمکی به من  

 نمیکند.

 خودارضایی حال بهم زن ترین کار دنیاست ! 

 خودارضایی هیچ لذتی ندارد. 



فیلم های پورن فقط ظاهر زیبایی دارند ولی باطن بسیار  

 زشتی دارند.

یا دیدن فیلم های  همواره بعد از انجام خودارضایی و 

 به من دست میدهد. شایندیوپورن احساس بد و ناخ

خیلی هم اصال کی گفته که خودارضایی لذت داره ؟؟  

 ست.ا. خیلی هم بی مزه ناراحت کننده است

زشت ترین و رنج آور خودارضایی و یا فیلم های پورن ،  

 .ترین کار دنیاست

 ما یک نکته ی بسیار مهم :ا

شما یک انسان هستید و کامال طبیعی هستش که هر از گاهی 

 جمالتدر چنین زمان هایی و فقط کافیه  !! یداحساس شهوت بکن

           پس به خودتان سخت نگیرید !!  به خودتان بگویید.باال را 

 با خودتان دوست باشید !!

 هرگز به خودتان فحش ندهید !! هرگز به خودتان توهین نکنید !!

 عاشق خودتان باشید و با خودتان زیبا رفتار کنید.



 


