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 جذب نیمه گمشدهجمالت تاکیدی مثبت برای 

 

 

 

 دارم دوست را خودم من .1

 هستم داشتنی دوست من .2

 من بی نظیر هستم .3

 من فوق العاده هستم .4

 من جذاب هستم .5

 من ارزشمند هستم .6

 من شایسته همسری عالی هستم .7

 میکنم افتخار خودم به من .8

 زندگی خودم هستممن در حال جذب کردن شریک  .9

 شریک زندگی من جذب زندگی ام می شود .11

 همراه زندگی  من به آسانی جذب زندگی ام میشود .11

 من آماده مالقات با همراه زندگی خودم هستم .12

 من آماده مواجه شدن با همراه زندگی خود هستم .13

 من اعتماد بنفس خوبی برای مواجه شدن با همراه زندگی خود دارم .14

 ی برای مواجه شدن با همراه زندگی خود دارممن شور و شوق فراوان .15



 مغناطیس وجود من داره همراه زندگی منو به زندگیم جذب میکنه .16

 همراه زندگی من داره به زندگی من جذب میشه .17

 همراه زندگی من براحتی داره به زندگی من جذب میشه .18

 من آماده دیدار با همراه زندگی خود هستم .19

 من خودم را دوست دارم .21

 مدار جذب همراه زندگی ام هستممن در  .21

 (4من در حال جذب همراه زندگی خود هستم ) .22

 همین االن احساس میکنم کنار همسر عزیز خود هستم .23

 من از روح الهی درون خود درخواست میکنم همراه زندگی مرا جذب زندگی ام کند .24

 روح الهی درون من به طور شگفت انگیزی همراه زندگی مرا جذب زندگی ام میکند .25

 همراه زندگی جذب زندگی ام شده است .26

 من از اینکه همسرم به زندگی ام جذب شده است بسیار خوشحال و سپاسگزارم .27

 من در کنار همسر عزیزم با احساس خوشبختی زندگی میکنم .28

 من زندگی بسیار خوبی در کنار همسر عزیز خود دارم .29

 من در کنار همسر عزیز خود احساس خوشبختی میکنم  .31

 عزیزم ، زندگی پایدار و عاشقانه ای در کنار هم داریممن و همسر  .31

 من خودم را دوست دارم .32

 من فوق العاده هستم .33

 من دوست داشتنی هستم .34

 من خدا را دوست دارم .35

 خداوند مرا دوست دارد .36

 انتخاب الهی همسر عزیزم را براحتی جذب زندگی ام میکند .37

 کجاست همین لحظه خداوند می داند همراه زندگی من چه کسی هست و .38

 همین لحظه خداوند می داند چگونه همراه زندگی مرا وارد زندگی ام کند .39

 خداوند دوست دارد مرا در کنار همسر عزیزم ببیند  .41

خداوند با انتخابی دقیق و بسیار هوشمندانه ، بهترین همسر را وارد زندگی ام  .41

 میکند

یق و انتخاب الهی بهترین همسر را برایم انتخاب میکند... انتخابی دق .42

 هوشمندانه...... انتخابی مهربانانه... انتخابی زیبا و عاشقانه

 من به انتخاب الهی اعتماد دارم .43

 من مشتاقانه منتظر دریافت انتخاب الهی هستم .44

 خداوند همسر عزیز مرا براحتی جذب زندگی ام میکند .45

 خداوند همسر عزیز مرا براحتی وارد زندگی ام میکند .46

 یز مرا جذب زندگی ام میکندخداوند مهربانانه همسر عز .47

 من آماده پذیرش همسر عزیز خود توسط خداوند هستم .48

خداوند همسر عزیز مرا به صورتی شگفت انگیز و معجزه آسا وارد زندگی ام  .49

 میکند



 همسر عزیزم جذب زندگی ام شده است .51

من از اینکه همراه زندگی ام به زندگی ام جذب شده است بسیار خوشحال و  .51

 سپاسگزارم

 من در کنار همسر عزیز خود با احساس خوشبختی زندگی میکنم .52

 من زندگی بسیار خوبی در کنار همسر عزیز خود دارم .53

 من در کنار همسر عزیز خودم احساس خوشبختی میکنم  .54

 من و همسر عزیزم ، زندگی پایدار و عاشقانه ای در کنار هم داریم .55

 من به همسر عزیز خودم عشق می ورزم .56

 ه من عشق می ورزدهمسر عزیز من ب .57

 من بی نظیرم .58

 من به خودم عشق می ورزم .59

 من خودم را دوست دارم .61

 من دوست داشتنی هستم .61

 

 

 

 


