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این هدیه را می توانید برای 
دیگران هم ارسال کنید

هدایا دوره چهارگام موفقیت
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.است و هر گونه کپی و برداشت آن پیگرد قانونی داردامیرحسین حامدی تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به 

با کلیک کردن روی آیکون ها رسانه های اجتماعی ما را دنبال کنید

ناخن جویدن❑
میل شدید به شبکه های اجتماعی❑
عادتهای بد خوابیدن ❑
عادت ولخرجی❑
بد دهانی کردن❑
انجام دادن چند کار با هم❑
سیگار کشیدن❑
استفاده زیاد از بعضی کلمات❑
غر زدن❑
آشغال ریختن❑
دیر رسیدن❑
شلختگی در محل کار❑
رها کردن لباس ها روی زمین❑
چک کردن دائم آرایش صورت❑
شی موبایلوابستگی به گو❑
فحش دادن❑
موقع غذا خوردن با گوشی کار کردن❑

مسخره کردن دیگران❑
توجه نکردن به حرف دیگران❑
آدامس خوردن نامناسب❑
هورت کشیدن نوشیدنی❑
آروغ زدن با صدای بلند❑
ایراد گرفتن از خود❑
با صدای خیلی بلند خندیدن❑
تا دیر وقت بیدار ماندن❑
کم خوابیدن❑
نشستن طوالنی مدت ❑
نوشیدن بیش از حد ❑
بیش از حد خوردن غذا❑
کم خوری❑
تفریح نکردن❑
آب کافی ننوشیدن❑
نوشیدن بیش از حد کافئین❑
رانندگی با حواس پرتی❑
هدفون زدن برای مدت طوالنی❑
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رفتن با بینیور ❑
خاراندن خودتان جلوی بقیه❑
دیر به دیر شستن لباسها❑
طراستفاده بیش از حد ادکلن یا ع❑
ور رفتن با پوست❑
مسواک نزدن❑
غذای ناسالم❑
نشستن دست قبل و بعد غذا❑
خوابیدن با تلویزیون روشن❑
صحبت کردن با دهان پر❑
فحش دادن❑

بیش از حد خرید کردن❑
خرید درمانی❑
خرید از روی هوس❑
خریدن هله هوله❑
خریدن بیش از حد غذا❑
عدم پرداخت بدهی دیگران❑
روشن گذاشتن المپ ها❑
باز نگه داشتن شیر آب ❑
استفاده نادرست از انرژی❑
سراغ یخچال رفتن❑
استراحت نکردن حین کار❑

خیلی راحت می توانیم عادت های خوب را جایگزین 
عادت رفتاری است که ما بدون فکر . عادت های بد کنیم

چند تا از موارد باال. کردن و به راحتی آن را انجام می دهیم
را بصورت خودکار و بدون فکر انجام می دهید؟

زندگی را در صفحه بعد بخوانیدخوبعادت هایازموردچند
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نستند خیلی از افراد موفق دنیا فقط عادت های خوبی داشتند که توا
د از در نظر بگیرید که شخصی سحرخیز است و بع. موفق شوند

...بیدار شدن ورزش و کارهای مهم خود را انجام میدهد

.برای خود بسازیدخوبیمی توانید به راحتی عادت هایهمشما

چهارگام موفقیت
یافزایش اراده، از بین بردن تنبلی و اهمال کار ساخت عادت ، افزایش انگیزه،

رفتار های خود را کنترل کنید و به راحتی عادت های خوب را در چهارگامدورهبا
.برای شرکت در دوره چهارگام روی دکمه زیر کلیک کنید. زندگی خود بسازید

در دوره چهارگام ثبت نام کنمهمین االن می خواهم 

ورزش کردن و یا پیاده روی❑
کتابکردنمطالعه❑
خیزیسحر❑
خودبرایگذاشتنوقت❑
تغذیه سالم❑

یادگیری مهارت جدید مثل زبان❑
خوردن اول صبحسیب❑
کنترل روی صحبت های خود❑
مدیتیشن و خود آگاهی❑
برنامه ریزی برای کارهای خود❑
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