
 که دلفین ها در نوشتن آن دخالت داشتند . ه دیدن از کانال اینستاگرام موضوع : دعوتنام

 دوست عزیز سالم 

و میدانید که در حوزه تبلیغ نویسی فعالیت دارم . شناسیدمن آناهیتا یعقوبی هستم و احتماال شما مرا می
خوانید شاید با این دانش آشنا باشید شاید هم میخواهید در مورد آن بیشتر حاال که این ایمیل را می

 ی چه میبینی ؟ بدانید. اگر اینطور است از تو میخواهم  که به عکس زیر دقت کنی و بگوی

 
 حتما میگویی این یک دلفین است ! 

 بله درست است اما دلفین در کجاست ؟

 ، در استخر محافظت شده و یا در رودخانه ؟اقیانوس دریا یا در آب 

 کدام است ؟نادرست جواب 

 به احتمال زیاد میگویی هرجایی غیر از رودخانه !

کنند و ها هستند که در رودخانه زندگی میه ای از دلفینولی دوست من باید بدانی در آمریکای جنوبی گون
 به دلفین رودخانه معروفند .

 نمیدانم !؟ دانستیشاید هم این موضوع را می شاید تعجب کرده باشی و

 ؟به این تصویر نگاه کن آیا نوع نگاهت تغییر نکرده است  هبار دودر هر صورت 

 نگاه من بعد از انجام این آزمایش تغییر کرد چون متوجه شدم :

اگر این کلمات را نمی گفتم تصویر باال فقط عکس یک دلفین بود اما با کلمات بیان شده این تصویر بخشی 
 از دانش زیست شناسی است .

 بعد از این تغییر نگاه قدرت کلمات را بیشتر درک کردم .



ل اینستاگرام به بهتر درک کردی از تو دعوت میکنم به کاناقدرت کلمات را تو هم اگر دوست عزیز حاال 
تا مطالب آموزش بیشتری را در  دهدبیشتری می انگیزه من  عضو شوی زیرا عضویت تو و آدرس زیر بروی 

 .آن قراردهم 
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قدر در کسب این دانش موفق تر باشیم به درآمد بیشتری میرسیم . البته همه ما هر چ همه ما ، مسلما
 ما کمک میکند که شادتر زندگی کنیم .میدانیم که پول همه چیز نیست ولی پول به 

 .روزهای خوبی را برایت آرزو میکنم و منتظر حضورت در کانال اینستاگرام هستم 
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