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 پیص اس دریبفت دستگبُ تىویل گزدیذُ است          ایي پزسطٌبهِ پس اس دریبفت دستگبُ  تىویل گزدیذُ است  ایي پزسطٌبهِ

  ضوبرُ سزیبل دستگبُ٪                              ًَع هحزن هَرد استفبدُ٪               

 

 ١ گبّی هی تَاًن ٍسٍس را فزاهَش وٌن. ثلِ تبحذٍدی خیز

اس ضٌیذى صذای هَسیمی لذت ثجزم. ٌّگبم ٍجَد ٍسٍس ًوی تَاًن ثلِ تب حذٍدی خیز  ٢ 

 ٣ اًصبف ًیست وِ هي اس ٍسٍس رًج ثجزم. ثلِ تب حذٍدی خیز

 ٤ ثِ دلیل ٍجَد ٍسٍس ضجْب اس خَاة هی پزم. ثلِ تب حذٍدی خیز

 ٥ در توبم هذتی وِ ثیذار ّستن ٍسٍس خَد را هی ضٌَم. ثلِ تب حذٍدی خیز

ٍسٍس ّیچ فزلی ثِ حبلن ًوی وٌذ. ثَد ٍ ًجَد ثلِ تب حذٍدی خیز  ٦ 

 ٧ ثیطتز اٍلبت، ضذت ٍسٍس ًسجتبً ون است. ثلِ تب حذٍدی خیز

 ٨ ًگزاًن اس ایي وِ ٍسٍس هزا اس لحبظ ػصجی درهبًذُ ٍ هستبصل وٌذ. ثلِ تب حذٍدی خیز

آیذ.ٌّگبم ٍجَد ٍسٍس هطىل است وِ ثگَین صذاّبی اطزاف اس وجب هی  ثلِ تب حذٍدی خیز  ٩ 

 ١١ صذای ٍسٍس ٍالؼبً ًبخَضبیٌذ است. ثلِ تب حذٍدی خیز

 ١١ ّزگش ًوی تَاًن ٍسٍس را فزاهَش وٌن. ثلِ تب حذٍدی خیز

 ١٢ ثذلیل ٍجَد ٍسٍس ٌّگبم صجح سٍدتز اس خَاة ثیذار هی ضَم. ثلِ تب حذٍدی خیز

 ١٣ ًگزاًن اس ایي وِ ثبالخزُ چِ سهبًی هی تَاًن ثز ایي هطىل خَد غلجِ وٌن. ثلِ تب حذٍدی خیز

 ١٤ ٌّگبم ٍجَد ٍسٍس هطىل است وِ در یه سهبى ثِ صحجتْبی چٌذ گَیٌذُ گَش ثذّن. ثلِ تب حذٍدی خیز

 ١٥ ثیطتز اٍلبت ، صذای ٍسٍس هي ثلٌذ است. ثلِ تب حذٍدی خیز

ٍجَد ٍسٍس ًگزاًن اس ایٌىِ یه ثیوبری جذی در ثذى هي ٍجَد داضتِ ثبضذ.ثذلیل  ثلِ تب حذٍدی خیز  ١٦ 

 ١٧ اگز ٍسٍس هي درهبى ًطَد ، سًذگی ثزاین ثی ارسش خَاّذ ضذ. ثلِ تب حذٍدی خیز

 ١٨ ثذلیل ٍجَد ٍسٍس تب حذٍدی اػتوبد ثِ ًفسن را اس دست دادُ ام. ثلِ تب حذٍدی خیز

وبش یه ًفز ایي هطىل هزا درن هی وزد.ای  ثلِ تب حذٍدی خیز  ١٩ 

 ٢١ حتی ٌّگبم اًجبم فؼبلیت، ٍسٍس حَاس هزا پزت هی وٌذ. ثلِ تب حذٍدی خیز

 ٢١ افزاد ثسیبر ووی هی تَاًٌذ ثب ایي هطىل وٌبر ثیبیٌذ. ثلِ تب حذٍدی خیز

هي هی ضَد.ثؼضی اٍلبت، ٍسٍس ثبػث ایجبد درد در گَش یب سز  ثلِ تب حذٍدی خیز  ٢٢ 

 ٢٣ ٌّگبهی وِ سز حبل ًیستن ٍ ًسجت ثِ ٍسٍس ثذثیي ّستن، ٍسٍس هي ثذتز هی ضَد. ثلِ تب حذٍدی  خیز

 ٢٤ ثِ دلیل ٍجَد ٍسٍس ًسجت ثِ اطزافیبى خَد وج خلك ٍ سٍد غضت ضذُ ام. ثلِ تب حذٍدی خیز

گزدى هي وطیذُ هی ضَد.ثذلیل ٍجَد ٍسٍس ثؼضی اس ػضالت سز ٍ  ثلِ تب حذٍدی خیز  ٢٥ 

 ٢٦ ٌّگبم ٍجَد ٍسٍس صذای گَیٌذُ ثزاین ًب هفَْم هی ضَد. ثلِ تب حذٍدی خیز

 ٢٧ اگز ٍسٍس هي خَة ًطَد ػبلجت ثسیبر ثذی خَاّن داضت. ثلِ تب حذٍدی خیز

جولِ یىی اس گشیٌِ ّبی ثلِ ، تبحذٍدی ، خیز را ػالهت ثشًیذ. دلت فزهبییذ وِ ّوِ سَاالت پبسخ دادُ  ضَد.     لطفبً پس اس خَاًذى ّز    



 خیز تب حذٍدی ثلِ ًگزاى اس ایٌىِ ٍسٍس ثِ سالهتی جسوی هي آسیت ثزسبًذ. ٢٨

ًظز هیزسذ وِ ٍسٍس را در سوت راست سز خَد هی ضٌَم.ثِ  ٢٩  خیز تب حذٍدی ثلِ 

 خیز تب حذٍدی ثلِ ٍسٍس تمزیجبً ػبهل توبم هطىالت هي است. ٣١

 خیز تب حذٍدی ثلِ خَاة هطىل اصلی هي است. ٣١

 خیز تب حذٍدی ثلِ طزس فىز هي است وِ ٍسٍس را ثذتز هی وٌذ ًِ خَد ٍسٍس. ٣٢

 خیز تب حذٍدی ثلِ ٌّگبم ٍجَد ٍسٍس در پیگیزی صحجتْبی دیگزاى دچبر هطىل هی ضَم. ٣٣

 خیز تب حذٍدی ثلِ ٍسٍس ثبػث ضذُ وِ ثِ سختی استزاحت ٍ آراهص پیذا وٌن. ٣٤

 خیز تب حذٍدی ثلِ ثیطتز اٍلبت، ٍسٍس آًمذر ثلٌذ است وِ ًوی تَاًن آى را فزاهَش وٌن. ٣٥

ثبػث ضذُ وِ دیز ثِ خَاة ثزٍم.ٍسٍس  ٣٦  خیز تب حذٍدی ثلِ 

 خیز تب حذٍدی ثلِ ثؼضی اٍلبت، ٌّگبهی وِ ثِ ٍسٍس خَد فىز هیىٌن ػصجبًی هی ضَم . ٣٧

 خیز تب حذٍدی ثلِ ٍسٍس ثبػث ضذُ وِ در استفبدُ اس تلفي هطىل پیذا وٌن . ٣٨

لزار دادُ است .ٍسٍس هزا در هؼزض احسبس ضؼف ٍ سستی ثیطتزی  ٣٩  خیز تب حذٍدی ثلِ 

لِ خَد ّستن ٍسٍس را فزاهَش  هیىٌنٌّگبهی وِ هطغَل اًجبم فؼبلیت ّبی هَرد ػال ٤١  خیز تب حذٍدی ثلِ 

 خیز تب حذٍدی ثلِ ثذلیل ٍجَد ٍسٍس هطىالت سًذگی ثز هي غلجِ وزدُ است . ٤١

 خیز تب حذٍدی ثلِ هي ّویطِ در هَرد گَضن ووی حسبس ثَدُ ام . ٤٢

 خیز تب حذٍدی ثلِ ثیطتز اٍلبت، ثب خَد فىز هی وٌن آیب ٍسٍس هي درهبى هی ضَد یب خیز . ٤٣

 خیز تب حذٍدی ثلِ فىز هی وٌن وِ هی تَاًن ثب ٍسٍس خَد وٌبر ثیبین . ٤٤

 خیز تب حذٍدی ثلِ ٍسٍس هي ّزگش درهبى ًوی ضَد . ٤٥

ًفس دارد ایي هطىل خَد را آسبى تز هی پذیزد .وسی وِ اػتوبد ثِ  ٤٦  خیز تب حذٍدی ثلِ 

 خیز تب حذٍدی ثلِ هي لزثبًی ایي ثیوبری ضذُ ام . ٤٧

 خیز تب حذٍدی ثلِ ٍسٍس ثز توزوش حَاس هي تأثیز گذاضتِ است . ٤٨

حذٍدیتب  ثلِ ٍسٍس ّن، یىی اس هطىالتی است وِ هججَرم ثب آى سًذگی وٌن . ٤٩  خیز 

 خیز تب حذٍدی ثلِ ثذلیل ٍجَد ٍسٍس ًوی تَاًن اس رادیَ ٍ تلَیشیَى لذت ثجزم . ٥١

 خیز تب حذٍدی ثلِ گبّی ٍسٍس ثبػث سز درد ّبی ثذی در هي هی ضَد . ٥١
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