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کنماچخودتو 



قوانین
ساعت متمرکز1-1
کاغذ و خودکار-2

اجرا و تمرین-3



ماشین باورها
فکر

فیزیولوژیعمل

احساس



تفریح یعین وقت تلف کردن-1



تعادل رو برقرار کن

تفریحکار



راهکار چیه
نوشتن لیست تفریحات

هر روز تفریح
هرکسی تفریح مختص خودش

از تفریحات ارزان قیمت و ساده شوع کنید



کنکنرتلبقیه رو -2





کنرتلنمونه بارز 
سیسات های شغلیمدرسهپدر و مادر

قوانین حکومتی



راهکار چیه
تقاضا بهتر از توقع

زندگی کن و بزار زندگی کن
تبپذیر همه چی طبق میل تونیس

همکاری بهتر از کنترل
حق نداری بگی چطور زندگی کنن



بدهجوابهمون لحظه -3



نخورداغچایـی رو 



جواب دادنیا    رابطه مهمه

یه سوال مهم  از خودت



مسئلهبعد از اولین 
کردنش باشحلدنبال 



پایینحرف بزن ویل با صدای   



باشمهربونهمهبا همیشه-4



خریدر نا مهرباین بلهدر روابط 



نرم در برابر نا مهربانـیمقاومت 



 بایعایلکاری رو شروع نکن مگر -5



کلیدنبعیض ها مثل این 



اشیبعالیکنی نیاز نیست شروعبرای اینکه 
شیبعالیکنی تا شروعباید 

یک جمله مهم



چه اتفاقایت میفته

بد اخالقی زیاد میشه

رقابت نا سالم

تقلب و دروغ
هدف مسیرو توجیه می کنه

حالت بده
احساس بی ارزشی



انجام بدهخودتاگه کاری رو بلدی -6



ساعت کارت چقدره؟1قیمت 



21سرپدن مسئولیت  هرن قرن 



با بزن کیسه سیمان هم میشه جا به جا کرد



کـی خودمون انجام بدیم

هکسی دیگه نیست انجام بدوقتی لذت می بری



من محدودیت دارم-7



آیا منظورمون اینه؟؟؟؟



... همه ما محدودیت داریم

آما



.....اگه دست و پا نداری 



...فهرستی از بهانه ها
من زنم

من مردم
من شهرستانم
من پول ندارم

من وقت ندارم

من سنم کمه
من سنم زیاده

من بچه کوچیک دارم
من سر کار می رم

من ابزار ندارم
...و 



هروقت مشکیل پیش آمد دنبال مقصر بگرد-8



اشکال مقصر پیدا کردن4

هیچ مشکلی حل نمیشه-1
اختالف نظر و بگو مگو همراه داره-2
ننمسئولیت کارشون رو قبول نمی ک-3
(مخصوصا بچه ها)عزت نفس طرف مقابل رو کم میکنه -4



دنبال راه حل باش

من چه کاری می تونم انجام بدم؟



بگری نادیده مشکالت را-9



....خشت اول گر نهد معمار کج



یوقیت مشکالت رو نادیده مــی گری



در لحظه شروع به حل مسئله نکن



آموزش ببینفقط -10



آموزش بـی عمل 
تنبون بدون کشِ مثل 



یادآور بزار 



پرنده آرزوهاتون
روی شونه هاتون


