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 روابط تست ردیاب مسائل مربوط بهدستورالعمل انجام 

 

 و یا مهدی مروی را در گوگل سرچ که آدرس آن در زیر آمده است بروید مهدی مرویدر ابتدا به سایت  .1

 .کنید

 هنما را" دانلود کنید. ابتدا فایل راروابطفایل راهنما و ترجمه تست را در بخش "ردیاب مسائل مربوط به  .2

آبی  رکادمطالعه کنید. هر زمان برای انجام تست آماده بودید فایل ترجمه شده آن را باز کنید و بر روی 

ن بخوانید و پاسخ را هم زمارا هر تست  رنگ در سایت کلیک کنید تا به سایت اصلی ارجاع داده شوید.

 در سایت انتخاب کنید.

 برای پاسخ به هر تست زیاد فکر نکنید و به شهود خود اعتماد کنید.  .3

 ایمیل خود را وارد کنید.بعد را انتخاب کرده و در صفحه Submit)  گزینه )بعد از انجام تست  .4

 ایمیل شما ارسال می شود. )در صورتی که ایمیل ندارید صورت فایل پی دی اف به پاسخ تست به .5

  .کادر زرد رنگ انتخاب کنید تا پاسخ تست به شما نشان داده شود(( را در Continueگزینه )

 

 :انجام تست های آدرس سایت

https://www.marvi5.ir//تست-رایگان-ردیاب-مسائل-حافظه-پنهان-قلب 

/finder/english-issues-https://www.thehealingcodes.com/relationship 
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 این تست را بهدوباره  بهتر است بعد از انجام یک دوره،، روابط تست ردیاب مسائل مربوط به پس از تکمیل

 پیشرفت خود انجام دهید. اطالع از منظور 

ن قابل قبول بودن ای .ارزیابی شخصی شما محرمانه است و به غیر از شما با کسی به اشتراک گذاشته نمی شود

 ، اولین تست نیازمند انتخاب هر یک از گزینه ها است. در صورتی که برای انتخاب یک گزینه شک داشتید

  .انتخاب کنید می آید را تانذهن به که  گزینه ای

 

 . من نسبت به )پدرم، مادرم، خداوند، سایرین( احساس خشم و رنجش می کنم.1

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . من کارهایی را انجام می دهم که بعد از انجام آن ها پشیمان می شوم.2

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز 

 کننده می رسد.. زندگی به نظر ناامید 3

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 

 . احساس می کنم دیگران من را طرد کرده و از من دوری می کنند.4

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 

 در دام رویدادهای زندگیم افتاده ام. که . من احساس می کنم5

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز
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 وقتی همه چیز خوب پیش می رود، من همیشه نگران این هستم که اتفاق بدی رخ دهد. .6

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 

 . من وقتی که چیزی را بخواهم باید بالفاصله به دستش آورم!7

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 

 من را طرد کرده اند.. احساس می کنم خودم، دیگران، و یا خداوند 8

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 

 . من احساس می کنم که آدم خوبی نیستم و پیشینه من شرم آور است.  9

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 

 . من وقتی نمی توانم خودم را کنترل کنم ناراحت می شوم و احساس ناامنی می کنم.10

 همیشه   معموال   گهگاه   ندرتبه    هرگز

 . باور و اعتماد من نسبت به خودم در سطح پایینی است.11

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 

 .کارهای من را انجام دهندمن سعی می کنم دیگران را مجاب کنم که . 12

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز
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در زندگی من وجود دارند که نمی توانند و یا نمی خواهند من را به خاطر  . من احساس می کنم افرادی13

 کارهایی که انجام داده ام مورد عفو و بخشش قرار دهند.

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 

و  . وقتی که احساس بد و یا خوبی دارم در انجام بعضی از کارها مانند، خرید کردن، غذا خوردن، خوابیدن14

 غیره زیاده روی می کنم.

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز 

 

 . باور این که اوضاع و شرایط بتوانند تغییر کنند برای من سخت است.15

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

   

 . من میترسم که با تمام وجود عشق بورزم.16

 ههمیش   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

   

 . من خیلی تفریح و سرگرمی ندارم چون احساس می کنم زندگی خیلی لذت بخش نیست.17

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . من در مورد آنچه که امکان دارد رخ دهد نگران هستم.18

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز 



دکتر زهره لطیفی                                             مهدی مروی                                                دکتر الکساندر لوید          

 

 

 من را عصبانی و یا دلخور می کند. نحوه رفتار و کارهای مردم. 19

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز 

 هستند. زود رنج. من احساس می کنم که مردم بیش از حد حساس و 20

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 ها شکرگزار باشم دشوار است. . یافتن چیزهایی که بتوانم در زندگیم برای آن21

 همیشه   معموال   گهگاه   ندرت به   هرگز

 هستم. ها. من در انتظار وقوع بدترین رویداد22

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . من احساس می کنم به اندازه ای که باید موفق نیستم.23

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . بخشی از من است که غیر قابل کنترل است.24

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . اگر کسی من را آزرده خاطر کند، داشتن حس خوب نسبت به او برای من دشوار است.25

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز
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 . من کارهایی را انجام می دهم که باعث شود در نظر دیگران خوب جلوه کنم.26

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . احساس می کنم که قطعا اتفاق بدی در شرف وقوع است.27

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . دیگران باید من را تایید کنند تا من نیز احساس خوبی در مورد خودم داشته باشم.28

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . من معموال احساس غم و اندوه می کنم.29

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . من اضطراب دارم.30

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . من زمانی که امور آن گونه که باید پیش نمی رود ناامید می شوم.31

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . من بی مهری بسیار شدیدی را تجربه کرده ام.32

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز
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 . ترس های باقیمانده اثر منفی بر روی زندگی من دارند.33

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . احساس می کنم " این عادالنه نیست" !34

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 به من داشته باشند. اندیشه و تصور خوبی نسبت.  من می خواهم که مردم 35

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . من احساس می کنم که قادر به انجام آنچه که از من انتظار می رود نیستم.36

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 کنم. . وقتی که انتظارات من برآورده نمی شوند، احساس ها و افکار منفی نسبت به خودم پیدا می37

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . من کارهایی را انجام می دهم که می دانم نباید آنها را انجام دهم.38

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . من احساس می کنم که قدرتی ندارم.39

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز
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 .خودم است (محافظت از)معموال توجه من بر روی . 40

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

ق ، مواد مخدر، ترفیعات، چیزهای جدید، نظر موافشغل. شادمانی و خوشبختی حاصل نتایج مثبت مانند پول، 41

 و غیره است. 

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . . . . بیشتری دریافت کنم آرامش خواهم داشت. .  من احساس می کنم که اگر بتوانم . . . . .42

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز 

 . من فردی بی قرار و نابردبار هستم.43

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . افرای که باید نسبت به من با مالیمت و مهربانی رفتار می کردند، این کار را نکردند.44

 همیشه   معموال   گهگاه   ندرت به   هرگز

 . من احساس گناه یا شرمساری می کنم.45

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . من نگران این هستم که اوضاع چطور پیش خواهد رفت.46

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز
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 . من احساس می کنم که بهتر از دیگران هستم.47

 همیشه   معموال   گهگاه   ندرتبه    هرگز

 . من در کنترل کردن خودم مشکل دارم.48

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . من در مورد مسائل گذشته، احساس ها و افکار منفی نسبت به خودم و/ یا دیگران دارم. 49

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 ر، مواد مخدر، غذا، و غیره برای کاهش اضطراب استفاده می کنم.. من از موادی مانند سیگا50

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . عامل خوشحالی و یا ناراحتی من دیگران هستند.51

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 محبت واقع نمی شوم.. من احساس می کنم که به اندازه کافی دوست داشتنی نیستم و مورد عشق و 52

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 .  من احساس می کنم که تسلیم شده ام و هیچ امیدی به زندگی ندارم.53

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز
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 من احساس می کنم که اوضاع تغییری پیدا نمی کند؛ آینده نیز مثل گذشته خواهد بود. .54

 همیشه   معموال   گهگاه   ندرتبه    هرگز

ن و . وقتی که احساس یاس و ناکامی می کنم اقدام به کارهای ناسالمی مانند پرخوری، فریاد زدن، دعوا کرد55

 غیره می کنم.

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . زندگی ناخوشایند و بی رحم است.56

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز 

دانی . میترسم که اگر مردم با من و باورهایی که نسبت به خودم دارم آشنا شوند، من را مورد احترام و قدر57

 قرار ندهند.

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . من خودم را با دیگران مقایسه می کنم.58

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 لیاقت موفقیت را ندارم.. من احساس می کنم که 59

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 .همه چیز تحت کنترل من است . من باید احساس کنم که60

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز
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 . من نسبت به رویدادها و اتفاق هایی که در گذشته برای من رخ داده اند در صلح و آرامش هستم.61

 همیشه   معموال   گهگاه   ندرتبه    هرگز

 . من به اندازه کافی عاقل هستم که بتوانم انتخاب های خوبی داشته باشم.62

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . من می توانم با تمام پیشامدهای این زندگی مواجه شوم.63

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 ا می کنم تا به دیگران کمک کنم.. من تمام سعی خود ر64

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز 

 ها شکرگزارم. . من هر روز تعمدا به دنبال چیزهایی در زندگیم هستم که به خاطر آن65

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . همه امور به خوبی پیش می روند.66

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . وقتی که احساس یاس و ناامیدی می کنم، لحظه ای درنگ می کنم و خودم را آرام می کنم.67

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز
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 . من هر هفته به فردی که نیازمند است یاری می رسانم.68

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 دفمند است.. زندگی من در این کره زمین ه69

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 . من به وقوع معجزه ها اعتقاد دارم.70

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز 

 . من در حد متوسط ) نه بهتر و یا بدتر( هستم. 71

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 دم تعیین کرده ام.. من معیارها و اهداف معقولی را برای خو72

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 .عصبانی می شوم در کار من دخالت می کنندوقتی مردم . 73

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 .ناراحتمپیشرفت نمی کنم کنم اما هیچوقت  از اینکه اینقدر سخت کار می. 74

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 .بر وفق مراد من پیش نمی رود، عصبانی می شوم اموروقتی . 75

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز
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 .صبر کنم ،برای من سخت است که برای چیزی که می خواهم. 76

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 .برای انجام کارها تحت فشار هستم حس می کنم که من اغلب. 77

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 .گیرممی  و پرخاشگری به خود دفاعی حالت ،از کار من انتقاد می کند فردیوقتی . 78

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 .کردروی آینده حساب  زیرا نمی توان ،مهم نیست من چه می خواهم. 79

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 پیشرفت می کنند.فقط افراد خوش شانس . 80

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 .تمرکز من اغلب روی چیزهایی است که می خواهم. 81

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 .تاس مند شدنهدف اصلی من ثروت. 82

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 .شرایط من تعیین کننده احساس من است. 83

 همیشه   معموال   گهگاه   به ندرت   هرگز

 .را دوست دارم و عینی من نتایج ملموس. 84
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