
 به نام خدای زنده و پاینده

 

 ثروتجذب جمالت تاکیدی مثبت برای 

 

 من خودم را دوست دارم -1

 من دوست داشتنی هستم -2

 من بی نظیرم -3

 من فوق العاده هستم -4

 دارمبرای ثروتمند شدن  زیادی های توانایی من -5

 دارم ثروتمند شدن برای ای العاده فوق تواناییهای من -6

 میکنم افتخار خودم به من -7

 پول و ثروت به آسانی به زندگی من جذب می شود -8

 پول نعمت خداست و مقدس است -9

 پول و ثروت زندگی مرا زیبا تر می کند -11

 پول و ثروت زندگی مرا معنوی تر می کند -11

 پول و ثروت تاثیرات مثبتی را در زندگی من به وجود می آورد -12

 ل و ثروت تجلی بخشندگی خداست و مقدس استپو -13

 را زیباتر میکندمپول زیباست و زندگی  -14

 را معنوی تر میکندمپول زیباست و زندگی  -15

 پول نعمت خداست و مقدس است -16

 من عاشق پول و ثروت هستم -17

 برای تمام پول و ثروتی که دریافت میکنم خداوند را سپاسگذارممن  -18

 میکنمبودن من احساس ثروتمند  -19

 استدر دسترس برایم ول زیادی همیشه پ -21

  دارم بیش از نیازم پول و ثروتمن  -21

 من آهنربای جذب پول و ثروت هستم -22

 پول و ثروت به آسانی به زندگی من جذب می شود -23



 پول از راههای غیر منتظره ای وارد زندگی ام می شود -24

 حاصل میشودمن هر کاری انجام می دهم برایم پول زیادی  -25

 دارممن فراوانی را باور  -26

 زندگی من سرشار از ثروت و فراوانی هست -27

 روز به روز درآمد من بیشتر و بیشتر می شود -28

 من به آسانی پول بدست می آورم -29

 من برای خود ثروتمند بودن را می پذیرم -31

 برای خود پولدار بودن را می پذیرممن  -31

 را دارم ثروتمند شدنمن تواناییهای فوق العاده ای برای  -32

 ثروتمند شوم من می توانم براحتی -33

 یاری می کند ثروتمند شدنخداوند مرا برای  -34

 ندگی ام می کنداز هر طرف ثروت و فراوانی را روانه زخداوند  -35

 همیشه پول زیادی در دسترسم هست -36

 غرق در ثروت و فراوانی هستممن  -37

زندگی مرا فرا گرفته و مرا روز به روز ثروتمند تر می  الهیثروت بخش انرژی  -38

 کند

 تمهس پولدارمن  -39

 ثروتمند هستممن  -41

 پول به راحتی به سمت من سرازیر می شود -41

 من همیشه پول کافی برای تأمین نیازهای خود را دارم -42

 برای من تامین کننده ثابت پول است خداوند -43

 وبی حمایت میکندخداوند مرا برای پولدار شدن به خ -44

 خداوند درهای پول و ثروت را برایم باز میکند -45

 دستان بخشنده خدا مرا غرق در ثروت و فراوانی می کند -46

 من همیشه در راحتی و لذت زندگی می کنم -47

  بانکی من همیشه در حال افزایش استارزش حساب های  -48

 من همیشه می توانم هر آنچه را که نیاز دارم بدست آورم -49

 من وقتی پولدار هستم براحتی میتوانم ببخشم -51

 ت پولدار بودن برای من و دیگران مفید اس -51

 من ثروتمند بودن را برای خود می پذیرم -52

 ده ای داشته باشمانم در آمدهای فوق العامن می تو -53

 من شایسته پول و ثروت فراوان هستم -54

 من در حال جذب پول و ثروت هستم -55

 پول و ثروت از هر طرف جذب زندگی من می شود -56

 برای جذب پول و ثروت هستمای  العاده من آهنربای فوق -57

 دنیاستثروتمند شدن آسان ترین کار  -58

 خداوند از راههای شگفت انگیزی مرا ثروتمند میکند -59



 خداوند از راههای آسانی ثروت را وارد زندگی من میکند -61

 من غرق در ثروت و فراوانی هستم -61

 من خودم را به عنوان فردی پولدار و ثروتمند خیلی دوست دارم -62

 من به عنوان یه فرد پولدار خیلی دوست داشتنی هستم -63

 خداوند دوست دارد من پولدار و ثروتمند باشم -64

 حب همه چیزهایی که دوست دارم باشمخداوند دوست دارد من صا -65

 پول به راحتی و بدون زحمت به من می رسد -66

 پول زیادی از راههای شگفت انگیزی وارد زندگی من می شود -67

 خیلی سپاسگذارم که ثروتمند هستم -68

 من خودم را دوست دارم -69

 من دوست داشتنی هستم -71

 

 

 


