
 

 

 

 

RPA  

های زیر را دهند. لطفاً هر یک از گزینهکنند و کارهای زیادی انجام میکه خوشحال هستند به چیزهای زیادی فکر میمردم زمانی

زده هستید به چه میزان )هرگز، گاهی اوقات، اغلب یا همیشه( به زده یا شگفتکه خوشحال، هیجانبخوانید و مشخص کنید زمانی

 .دهیدکارها را انجام می کنید یا به چه میزان )هرگز، گاهی اوقات، اغلب یا همیشه( هر کدام از اینها فکر میگزینههر کدام از این 

 کنید باید درست باشد.  که فکر مینه چیزی ،ای را انتخاب کنید که معموالً در مورد شما درست استلطفاً گزینه

 

 

 کنم که چقدر پر انرژی هستم......... به هنگام خوشحالی، حس می -1

 کنم......... به هنگام خوشحالی، آن لحظه را با تمام وجود حس و تجربه می -2

 کنم قادر به انجام هرکاری هستم......... به هنگام خوشحالی، فکر می -3

 برای انجام هرکاری لبریز از شادی هستم. کنم........ به هنگام خوشحالی، فکر می -4

 کنم.ام استفاده میکنم اآلن دارم از تمام استعداد و توانایی........ به هنگام خوشحالی، فکر می -5

 دانم واقعیت داشته باشد. کنم که این لحظه آنقدر خوب و کامل است که بعید می........ به هنگام خوشحالی، فکر می -6

 کنم که چقدر شادم.به هنگام خوشحالی، فکر می ........ -7

 کنم......... به هنگام خوشحالی، احساس قدرتمندی می -8

 افتم که ممکن است اشتباه بوده باشند......... به هنگام خوشحالی، یاد چیزهایی می -9

 هد داشت.گویم که این احساس خوشحالی دوامی نخوا........ به هنگام خوشحالی، به خودم می -11

 فروشم.کنند من دارم فخر میکنم که مردم خیال می........ به هنگام خوشحالی، به این فکر می -11

 که تمرکز کردن برایم دشوار است.  کنممی........ به هنگام خوشحالی، به این فکر  -12

 یابم.دست میخواهم، کنم که به هر آنچه می........ به هنگام خوشحالی، به این فکر می -13

 ی خوشحالی نیستم.رسد که شایسته........ به هنگام خوشحالی، به نظرم می -14

 کنم که این احساس خوشبختی من دوامی نخواهد داشت......... به هنگام خوشحالی، به این فکر می -15

 .کنمکنم که چقدر به خودم افتخار می........ به هنگام خوشحالی، به این فکر می -16

 اند.کنم که خوب پیش نرفته........ به هنگام خوشحالی، به چیزهایی فکر می -17
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 اً همیشهتقریب اغلب گاهی اوقات تقریباً هرگز


