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 کتاباز اینکه با اشتراک این 

 به ترویج دانش و موفقیت کمک می کنید

 از شما سپاسگزاریم.

 

 .نفر به اشتراک بگزارید لطفا این کتاب را حداقل با یک
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 مقدمه

، باشیم... همه ی ما ممکن است دچار عاداتی بد مانند ورزش نکردن، سیگار کشیدن، جویدن ناخن و

ترک عادات ممکن است کمی . که عده ای متوجه آن می شوند و در صدد برطرف کردن آن هستند

و باید  شما می توانید عادات خوب را جایگزین عادات بد خود کنید .دشوار باشد اما امکان پذیر است

 .توانند طی یک شب ایجاد یا ترک شوندها نمی است و عادت بر نانجام این کار زمااین را بدانید که 

در ادامه نکاتی ساده و اساسی  .یند باید با برنامه ریزی و عمل به آن و پشتکار همراه باشدآاین فر

برای کنار گذاشتن عادات بد را به شما معرفی می کنیم که قبل از آن باید با مهمترین و اساسی 

روانشناسان معتقدند می باشد. خودآگاهی و )شناخت( که آن ، آشنا شویدترین مورد در این فرایند 

بل پس قیک رفتار را نمی توان تغییر داد مگر آن که درباره ی آن به آگاهی و شناخت برسیم. که، 

از هرچیزی باید به طور دقیق و کامل از عادت بد خود، علت به وجود امدن آن در خود، محرک های 

ا به بهتر است بدانید که عادت هاصلی برانگیزاننده آن آگاهی کامل پیدا کنید و به شناخت برسید. 

د. ذیراما آگاهانه انجام پ ترک آنها هم باید آرام و به تدریج تدریج و تقریبا نا آگاهانه شکل می گیرند،

را به شما معرفی می کنیم که در فرایند برنامه ریزی و تغییر عادات این کتاب الکترونیکی نکاتی در 

 بد به خوب، به شما کمک خواهد کرد.

 پاش گالب مریم 
 1396    پاییز
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 ...و در آخر

ی عادات خود هستند؛ اما این موضوع نباید باعث شود ها بندهانساناید، طور که قبال هم شنیدههمان

شما زندانی عادات خود شوید. خودتان را بشناسید و بدانید که قادر به انجام خیلی از کارها هستید. 

ر فراموش نکنید که قدرت دشده استفاده کنید و عادات بد خود را کنار بگذارید،  از نکات گفته

 .درون خود شما است

 

 

 

 ما در کنار شما هستیم...

 مشاوره 100% رایگان توسط متخصصین گروه آموزشی علم ما...

 

 

 

 

 

 

http://elmema.com/order-form  
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ت هدیه رایگان برای تو دوست عزیز که وق

 تی....ارزشمندت رو در اختیار من گذاش

 

 
 

http://elmema.com/category/courses-and-products/free-courses 

 

http://www.elmema.com/
http://www.elmema.com/
http://elmema.com/category/courses-and-products/free-courses
http://elmema.com/category/courses-and-products/free-courses
http://elmema.com/category/courses-and-products/free-courses
http://elmema.com/category/courses-and-products/free-courses


 نکاتی کاربردی برای ترک عادات بد   از   مریم گالبپاش

 

 

برای دیدن سایر کتاب های آموزشی رایگان گروه آموزشی علم ما و مشاوره رایگان به وب سایت گروه آموزشی علم ما 

  www.ElmeMa.comمراجعه کنید : 
13 

 با عضویت در کانال تلگرام گروه آموزشی علم ما،

 هر روز خود را با انرژی شروع کنید.

 

 

 

 

 
 

 رمزینه های گروه آموزشی علم ما 
تلگرام                               اینستاگرام وب سایت                             کانال  
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