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 دارم دوست را  خودم من .1

 هستم داشتنی دوست من .2

 من بی نظیر هستم .3

 من فوق العاده هستم .4

 میکنم افتخار خودم به من .5

 دارم باوررا  خودم من .6

 من تمایل به ایده آل بودن را رها میکنم .7

 میکنممن توجه کردن به امور جزئی را رها  .8

 من آلودگی و کثیفی های جزئی را به عنوان بخشی از زندگی طبیعی میپذیرم .9

 من نسبت به آلودگی و کثیفی های جزئی بی تفاوت هستم .11

من نسبت به آلودگی و کثیفی های جزئی بسیار آرام و خونسرد هستم و احساس  .11

 راحتی دارم

 کنممن هنگام مواجه شدن با کثیفی های جزئی ، احساس پاکیزگی می .12



 من نسبت به آلودگی و کثیفی های جزئی احساس رهایی میکنم .13

من هنگام مواجه شدن با آلودگی و کثیفی های جزئی ، احساس آزادی و رهایی  .14

 میکنم

 من از آلودگی های جزئی لذت میبرم .15

 من بی نظمی های جزئی را به عنوان بخش زیبایی از زندگی طبیعی می پذیرم .16

 ی بی تفاوت هستممن نسبت به بی نظمی های جزئ .17

من نسبت به بی نظمی های جزئی بسیار آرام و خونسرد هستم و احساس راحتی  .18

 دارم

 من هنگام مواجه شدن با بی نظمی های جزئی ، احساس آرامش میکنم .19

 من نسبت به بی نظمی های جزئی احساس رهایی میکنم .21

 های جزئی ، احساس آزادی و رهایی میکنم من هنگام مواجه شدن با بی نظمی .21

 من از بی نظمی های جزئی لذت میبرم .22

 من در همه شرایط آرام هستم .23

 ذهن من گرایشی به افکار مزاحم ندارد .24

 افکار مزاحم کنترلی بر من ندارند .25

 احساسات مزاحم کنترلی بر من ندارند .26

 من اجازه میدهم افکار مزاحم ذهم مرا ترک کنند .27

 ذهن من همیشه خالی از افکار مزاحم هست .28

 وجود من گرایشی به احساسات مزاحم ندارد .29

 ازه میدهم احساسات مزاحم وجود مرا ترک کنندمن اج .31

 وجود من سرشار از احساس آرامش و امنیت است .31

 من در هر شرایطی احساس پاکیزگی میکنم .32

 من در هر شرایطی احساس آرامش میکنم .33

 من در هر شرایطی احساس امنیت میکنم .34

 من در هر شرایطی احساس آرامش و امنیت خاطر دارم .35

 ی روی خودم دارممن کنترل کامل و بی نظیر .36

 من افکار مزاحم را می بخشم و آنها را از ذهن خود رها میکنم .37

 من احساس ترس از کثیف بودن را رها میکنم .38

 من ترس و اضطرابهای غیر منطقی و بی مورد را از وجود خود رها میکنم .39

 من اجازه میدهم ترس و اضطرابهای بی مورد وجود مرا ترک کنند .41

 وجود مرا کامال ترک کرده اندابهای بی مورد رترس و اضط .41

 وجود من سرشار از آرامش است .42

 من در هر شرایطی احساس پاکیزگی میکنم .43

 من در هر شرایطی احساس نظم و آرامش میکنم .44

 من کنترل فوق العاده ای روی احساسات خودم دارم .45

 من افکار مزاحم را از ذهن خود رها میکنم .46

 میکنم من احساس ترس از آلودگی را از وجود خود رها .47



 من احساس رهایی میکنم .48

 من هنگام مواجه شدن با آلودگی و کثیفی های جزئی ، احساس بسیار خوبی دارم .49

 من هنگام مواجه شدن با بی نظمی های جزئی ، احساس بسیار خوبی دارم .51

 من کامال آزاد و رها هستم .51

 آرامش تمام وجود مرا فرا گرفته است .52

 عشق تمام وجود مرا فرا گرفته است .53

 الهی بر اندیشه هایم جریان پیدا کرده و آنها را از خود لبریز کرده استعشق  .54

 عشق الهی بر احساساتم جریان پیدا کرده و آنها را از خود لبریز کرده است .55

 وجود من سرشار از عشق الهیست .56

 عشق الهی تمام اندیشه هایم را در بر گرفته است .57

 عشق الهی تمام احساساتم را در بر گرفته است .58

 من سرشار از عشق الهیست وجود .59

 من احساس عشق فوق العاده ای دارم .61

 من خودم را دوست دارم .61

 من به خودم عشق می ورزم  .62

 من دوست داشتنی هستم .63

 


