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شخص شد که علم، م شرفتیشد؛ اما با پیو نگران م دیترسیم اریمثل کسوف بس ییهادهیپددر گذشته، بشر از  
 .هستند یعیروند کاماًل طب کیبلکه  ستند،ین کنندهنگرانترسناک و  تنهانه ییهادهیپد نیچن

قرار  دیو خورش نیزم نیکه اگر ماه ب افتیحاکم بر جهان، در  یعیطب نیاز خود و قوان شتریبا کسب شناخت ب بشر
 کند.یم کیتار  کامالً را  نیاز زم یافتد و بخشیم نیزم یاز ماه بر رو  یاهیساصورت  نیدر ا رد،یبگ

سال  01در  مثالعنوانبهکند که  ینیبشیپدرصد  011تواند با دقت یاست که م دهیرس یانقطهتا امروز به  بشر
را در  هاآنو زمان و مکان  هاکسوف قیتعداد دق ایاز َمداِر خود در حال گردش است،  یادرجهدر چه  نیزم نده،یآ

 کند. ینیبشیپدرصد  011سال با دقت  01 نیطول ا

 :دیموضوعات فکر کن نیابه  یکم
 هستند؟ قیدق یهاینیبشیپچرا دانشمندان قادر به  *
 هستند؟ شگویپ هاآن ایآ *
 برخوردار هستند؟ یخاص یهایژگیواز  هاآن ایآ *
 کنند؟ ینیبشیپ توانندیمدارند که  یاالعادهخارق یهاییتوانا هاآن ایآ *

 رییان بدون تغجه یعیطب نیقوان ازآنجاکه، و اندشناختهجهان را  ِی عیطب ِن یفقط قوان هاآناست؛  یقطعًا منف پاسخ
 مشخص کند. قیدق کامالً  صورتبهرا  یعیطب یهادهیپد تیوضع تواندیم، بشر باشندیم

 یستحاکم بر جهان ه نیدرک کامل قوان واسطهبهصحبت کنم که  یعال یجیاز نتا خواهمیمکتابچه  نیدر ا من
 آوردم. به دست، امیزندگدر  نیقوان نیا یو اجرا

 جهینت نیه اافراد، من را ب یباورها ییافراد ثروتمند و موفق، و شناسا یزندگ یمطالعه، بررس ق،یپنج سال تحق دودح
در  هانآکه با  یدوستان ی، تمامدهدیممن و شما رخ  یدر زندگ آنچهجهان، و تمام  نیرساند که تمام اتفاقات در ا

 یحت نوع شغل شما، ارتباط با همسر و فرزندان و ،یشغل ائلمس ،یمال تیوضع ،یسالمت تیوضع د،یارتباط هست
 عامل،  نیدارد و ا یعامل بستگ کی، مطلقًا فقط به ...و ،دیکنیم یکه با آن زندگ یهمسر  ان،یاطراف

 !یگر یعامل د چیاست و نه ه« ما یباورها»
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 ست؟یچ باور

 .شودیمتکرار  بارهافکر است که  کیخالصه: باور،  صورتبه

به  د،یجه کنبه آن تو ایبه آن فکر کرده  یادیکه مدت ز  ییزهایچ؛ شوندیم باورهابه  لیافکاِر غالِب شما تبد یعنی
 .شوندیم لیتبد باورها

 باشد. ینوشتن در مورد موضوع ایخواندن، صحبت کردن و  دن،یشن دن،ید صورتبه تواندیم توجه

 ه:لب گفته شده به مطتوج با
 ؟شوندیمبه باور  لیتبد یافکار  چه

 (اندشدهما تکرار  یبرا ادیز  یلی. )خمیادهیشنکه از خانواده  ییهاحرف *
 (انددهشما تکرار  یبرا ادیز  یلی. )خدیو به آن معتقد هست ندیگویمکه جامعه و فرهنگ به شما  ییهاحرف *
 (کنندیم پررنگفکر را تکرار و  کی ادیز  یلیو اخبار. )خ هارسانه *
 نیرا به ما تلق یادیز  تکرارشونده یفکرها. )دیکه ارتباط دار  یو با دوستان دیکنیم یکه در آن زندگ یطیمح *

 (کنندیم

که  میشنویمو  مینیبیم قدرآنموارد را  نی؛ تمام ادهندیمو شکل  آورندیمما را به وجود  یباورها ،هانیاتمام  و
داده  حیکامل توض صورتبه یقبل یهاپستحال، با توجه به قانون جذب که در ؛ شوندیمما  ِی باورهابه  لیتبد

، باورها نی! امیدر حال ارسال فرکانس به جهان هست دائماً از افکار هستند و ما  تریقو ، باورها نیشد، فرکانِس ا
ننده را چه قدرتمند ک ورهاباآن  ط،یاتفاقات و شرا نیا دنیو د آورندیماز جنس خود را به وجود  یطیاتفاقات و شرا

گاه ما کنندهفیتضعو چه   .دابییمصورت ادامه  نیچرخه به هم نی؛ اکندیم ترپررنگو  ترمحکم، در ناخودآ

 

 

 

جنسهماتفاقات و شرایط  یر یگشکل  

باورهاشدن  ترپررنگو  ترمحکم  

دیدن و تجربه اتفاقات و 
 شرایط
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 زیر استفاده کنید. یهانکیلاز دانید قانون جذب چیست؟ نمی
 قانون جذب چیست؟

 رسی قانون جذب در قرآنبر 

 یگر ید زیچچیهدارم، از  مانیموضوع مطمئن هستم و به صحت آن ا نیبه آن اندازه که از ا دیباور کن ز،یعز  دوست
! اما میآور یمو افکارمان به وجود  باورهاخود را با  یما خودمان اتفاقات زندگ ستم؛یمطمئن ن قدرنیاام یدر زندگ

گاهانهکار را اغلب  نیا وزمره با ر  صورتبهکه  ییهادهیشنو  هاگفته، هادهیدافکار،  توجهچون م ،میدهیمانجام  ناآ
 .میستین م،یو مرتبط ریدرگ هاآن

  میآور یمخودمان به وجود  یرا برا یطیکه چه شرا میستین اریاغلب هوش ما
  مانیباورها یر یگشکل وهیچون از ش م،یزنیخود را رقم م یو چگونه زندگ

 .میستیمطلع ن مانیزندگ تیو نقش آن در وضع

و افکار ما، اساس و  باورها م؛یبه جهان هست ییهافرکانس، در حال ارساِل هرلحظهکه گفته شد، ما در  طورهمان
 ،ندیآیمد به وجو باورهاکه از  ییهافرکانسهستند؛  هاآنجنس و نوع  کنندهنییتعما و  یهافرکانس یمنبِع اصل

 .ندیآیمهستند که از افکار به وجود  ییهافرکانساز  تریقو 
  

https://jahanebehtar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a8/
https://jahanebehtar.com/the-law-of-attraction-in-the-quran/
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 مدارها یئورت

 :دیدقت کن ریز  ریمهم آشنا کنم؛ به تصو اریموضوع بس کیبا  شمارا خواهمیم اکنون

 

 دیاست؛ حال با دیَمدار مخصوص در حال گردش به دور خود و خورش کیدر  ارهیهر س دینیبیمکه  طورهمان
 .کندیم یَمداِر مخصوص به خود است و در آن َمدار زندگ کی یدارا زیکه هر انسان ن دیبدان

 !وجود دارد یخاص طیدار، شراهر م در

است  که ممکن میکنیمرا در آن مدار تجربه  یطیو اتفاقات و شرا میکنیم یداِر خاص زندگم کیاز ما در  هرکدام
 وجود نداشته باشد. گرید یهامدار در  طیآن شرا

اقات اتف مدار، که در آن دهندیمقرار  جنسهم یمدار ما را در  هافرکانس ؛میگردیبرم هافرکانسبه موضوع  کنونا 
 ایهر ش کیکه در  یاست که افراد لیدل نیآورند؛ به همیما به وجود م یرا برا مانیباورهابا  جنسهم یطیو شرا

 یمتفاوت یهامدار ، چون در کنندیمرا تجربه  گریکدیاز  یاوتکاماًل متف طی، شراکنندیم یمحله زندگ کیدر  یحت
 .قرار دارند
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د، دو انمدرسه درس خوانده کیاند و در پدر و مادر متولد شده کیهستند و از  دوقلو یمثال دو نفر که حت یبرا 
را تجربه  یمتفاوت و... کامالً  یروابط ،یسالمت ،یمال طیشرا هاآنکنند؛ یکاماًل متفاوت را تجربه م ینوع زندگ

 یاورهاب جهیدرنتمتفاوت و  یهافرکانس؛ چون اندگرفته قراردر دو مدار متفاوت  نکهیکنند، فقط به خاطر ایم
 وجود ندارد. نیجز ا یگر یعامل د چیدارند؛ مطلقًا ه یمتفاوت

 «.کندینم رییقانون است و هرگز تغ کی ،نیا»که:  کنمیمصحبت  یقو  ناِن یاطم نیبا ا لیدل نیبه ا من،

درک  یاو ثروت، )بر  تیمن در حوزه موفق ست؛یکتابچه ن نیجامع است که موضوع ا اریبس ی، مبحثمدارها مبحث
ای نزدیک یندهآدر کتاب هم  نیا شاءاللهانکه  امپرداختهجامع به آن  یرا مطرح نمودم و در کتاب یتئور  نیبهتر( ا

 قرار خواهد گرفت. زانیآماده شده و در دسترس شما عز 

 یهاتالش رغمیعل یادیو برعکس، عده ز  شوندیمثروتمند  یراحتبهاز افراد  یبرخ راچ
 هستند؟ حتاجشانیما نیتأموان، فقط قادر به افر 

که  یسؤال ال فوق بود؛ؤمن در مبحث ثروت شد، س قاتیموجب شروع تحق شیکه پنج سال پ یامسئله نیتر یاساس
 نم.مسئله را جستجو ک نیدر ا لیعوامل دخ ی، تمامدقتبهکرد و باعث شد که  جادیا میبرا ید یشد یذهن یر یدرگ

 کهیدرحال ،ثروتمند هستند اریبس ،از افراد یمسئله به وجود آمده باشد که چرا برخ نیشما هم ا یاست برا مکنم
در  یفقط قادر به زنده ماندن هستند؛ وقت یسختبهفراوان و  یهاتالشکه با  دیکنیمرا مشاهده  یادیز  اریعده بس

 شهرهاکه در  یمکاناتبه ا یو عدم دسترس طیمح نیا تیمحدود دیکنیمفکر  ،دیکنیم یکوچک زندگ طیمح کی
 ،دینیبیمنقاط جهان را  ریکه سا یباشد؛ اما زمان یتفاوت نیوجود دارد، ممکن است عامل چن شرفتهیپ یکشورهاو 

امن و  یکشورهامانند آلمان تا  یاشرفتهیپ یکشورهادر  یمسئله در سراسر جهان، حت نیکه ا دیشویممتوجه 
 .شودیم دهیو... د یمانند سومال ییکشورهاو  سیمانند سوئ یمند ثروت

بودن  ریفق ایرا که افراد در ثروتمند بودن  یعوامل ی(، تمامیجهان اسیگسترده )در مق یقاتیمن در تحق نیبنابرا
 الت،یتحص ت،یمانند: سن، جنس یقرار دادم؛ عوامل یمورد مطالعه و بررس یمتعدد یهاجنبهرا از  دانندیم لیدخ

روند  که بتوان آن را در یگر یدخاص و هر عامل  یشور در ک یو زندگ ییایجغراف تیموقع ه،یاول هیاستعداد، سرما
 دانست. لیثروتمند شدن دخ



 

 

 وضعیت مالی شما در آینده

6 

 
 Jahanebehtar.com وید.عضو ش ن بهترهاجبرای دانلود بهترین مطالب در زمینه ثروت و موفقیت، در سایت 

ه وجود آورد که را ب یشد و شور و شوق امیزندگدر  میعظ یبود و باعث تلنگر  دهندهتکانواقعًا  قاتیتحق نیا جهینت
 و ثروت هستند، به اشتراک بگذارم. یمال تیفقکه خواهاِن مو یافراد یرا با تمام جمیبخواهم نتا

و فقط  شدن، فقط ریفق ایثروتمند شدن  انیمرا مطمئن ساخت که تنها عامل مؤثر در جر  قاتیتحق نیا جهینت
 است که: نیا یصددرصد  نانیاطم نیا لیهر فرد است؛ دل «یهاباور »

 کهیدرحالزاکربرگ وجود دارند که ثروتمند هستند،  یجوان مانند آقا یافراد ،دیدانیمرا عامل « سن»شما  اگر
 یادید مسن ز افرا نیثروتمند هستند و همچن اریوجود دارند که بس یهستند؛ افراد مسن ریفق زین یادیافراد جواِن ز 

 عامل باشد. کی اندتو ینم« سن» نیهستند؛ بنابرا ریهم وجود دارند که فق

 یافراد هکیدرحالوجود دارند که ثروتمند هستند،  کردهلیتحص یافراد ،دیدانیمرا عامل  «باال التیتحص» اگر
را  «هیاول هیسرما» اگر عامل باشد. تواندینمهم  «التیتحص» نیهستند؛ بنابرا ادیز  اریبس ر،یاما فق کردهلیتحص

 یراوالدگاسدالله عس ،زاده میاحد عظ لتون،یجابز، کنراد ه ویچون است یاخودساختهثروتمنداِن  ،دیدانیمعامل 
 . ستینعامل  زین «هیاول هیسرما» نی؛ بنابرااندکردهو... وجود دارند که از صفر کارشان را شروع 

 

 

 

 

 
  

 اسدالله عسگراوالدی احد عظیم زاده
  ۸۹۳۱ وریشهر  ۲۲ خیدر تار  یاسدالله عسگر اوالد *

 درگذشت. یسالگ ۱۸در سن 



 

 

 وضعیت مالی شما در آینده

7 

 
 Jahanebehtar.com وید.عضو ش ن بهترهاجبرای دانلود بهترین مطالب در زمینه ثروت و موفقیت، در سایت 

 نیا یام؛ تمامکرده یرا بررس دانندیم لیکه عموم جامعه در ثروتمند شدن دخ یعوامل یتمام من
رگز شدن افراد نداشتند؛ من ه ریفق ایدر روند ثروتمند شدن  یر یتأث چیعوامل نقض شدند و ه

 تیوفقم روندهم در  یرونیعوامل ب ای طیباالخره مح»که  میاز افراد، بگو یمانند برخ خواهمینم
رح اال شکه در ب یرونی؛ به اعتقاد بنده، عوامل ب«کم زانیو ثروتمند شدن مؤثر هستند اما به م

 ندارند! یر یدرصد هم تأث کی یحت ،دادم، هرگز

 رییتغ مانیهستند و اگر باورها طیاتفاقات، تجارب و شرا کنندهخلقما  یباورها م؛یهست مانیزندگخودمان خالق  ما
 تیکنند، وضع رییتغ مانیباورهااگر کنند؛ یم رییتغ طیکند، شرا رییتغ مانیکند؛ اگر باورهایم رییتغ زین طیکنند، مح

 طبق قانون جهان: رایکنند؛ ز یر مییتغ یراحتبهدوستان، روابط و... هم  ،یمال

و  
ُ
َباِت أ یِّ ُبوَن ِللطَّ یِّ ِبیَن َوالطَّ یِّ َباُت ِللطَّ یِّ ا َیُقوُلوَن َلُهْم لَ اْلَخِبیَثاُت ِلْلَخِبیِثیَن َواْلَخِبیُثوَن ِلْلَخِبیَثاِت َوالطَّ ُءوَن ِممَّ ََ ُمَبرَّ  ِئ

  ﴾۲۸ هآی نور، سوره﴿َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َکِریٌم 

پلید برای مردان پلیدند، و مردان پلید برای زنان پلید، و زنان پاك برای مردان پاکند و مردان پاك برای زنان  زنان»
زی ارزشمند و گویند بری و برکنار هستند، و از مغفرت الهی و ر [ در حقشان میپاك، اینانند که از آنچه ]شایعه افکنان

 «برخوردارند

را با توجه به « و اتفاقات طیشرا ان،یاطراف ط،یمح»جهان است؛ جهان،  ستم  یس نیا
و  تانیهاباور شما، تنها توجه به  فهی؛ وظکندیم میتنظ ،تانیباورهاغالب  شما و  یهافرکانس
 .افتدیمموارد خودش اتفاق  هیتمام عمرتان است، بق یبرا هاآناصالح 

ننده قدرتمند ک یباورهامخرب و  یباورها ییدر کنار هم، موفق به شناسا الگوها یآور جمعو  اریبا مطالعات بس نم
 افتیکه از افراد در  ییهاپاسخهوشمندانه و  یسوا الت یجهان، با طراح نیفهم و درک کامل قوان واسطهبهشدم، و 

-یکنون یورهابارا تجربه کرده و با  یطیچه شرا اشذشتهگ یگکه آن فرد در زند  میبگو یراحتبه توانمیم، کنمیم
 را تجربه خواهد کرد. یطیچه شرا ندهیاش، در آ

 دارد؟  یاالعادهخارق یهاییتواناهستم که  یانساِن خاص ای شگویپ کیمن  ایآ
 است! «ریخ»پاسخ قطعًا 
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ست؛ شناخِت ا دهیافراد را فهم یدر زندگ باورهارا درک و نقش  یاله رییبدون تغ نیهستم که قوان یمن شخص بلکه
 ییهااسخپفرد را بر اساِس  یباورهاثباِت قانون سبب شده است که بتوانم با طرح چند سؤال،  زیقانون و ن ِق یدق

 یاورهابداشته و با  یاگذشتهفرد چه  نیکه ا دهمب صیتشخ یراحتبهنموده و بتوانم  یی، شناسادهدیمکه 
 رییدهد، تغ رییرا تغ اشندهیآ، تواندیمکه  یتنها عامل میبگو نانیخواهد داشت، و با اطم یاندهیآ، چه اشیکنون

 خواهد بود. شیباورها

گسترده  تیحوزه به فعال نیو در ا امکرده ییشناسا تیعامل موفق نیتر مهم عنوانبهرا « باورها رییتغ»که  یزمان از
هان جکه از مطالب و محصوالت گروه  یدارم هر فرد نانیو اطم امگذاشته امیزندگشگرف بر  یر ی، تأثامپرداخته

خود  یا در زندگر  رینظیب یر یکند، تأث یخود عمل یو در زندگ ردیذبپ مانیا بارا  آموزدیم آنچهاستفاده کند و  بهتر
 .کندیم( مشاهده هاجنبه ی)در تمام

کند،  کار شیباورها یساعت وقت گذاشته و رو  کیاستفاده کند و روزانه  منکه از مطالب و محصوالت  یفرد هر
در  نیادیو بن میعظ یتحول تواندیمخود شود،  یو ثروت برا یسراسر شاد یایزندگکند و متعهد به ساختِن  نیتمر 

 بدهد. رییتغ زیننسلشان را  یخود، بلکه زندگ یزندگ تنهانهآورد و  دیخود پد

نچه از پدر آ نکهینه ا دیرا خودتان بساز  تانیباورهاکه  دیبخواه د؛یافراد باش نیکه جزو ا دیشما هم بخواه دوارمیام
و  هیبه آ هیچند سال است که در حال مطالعه قرآن هستم، آ د؛یرا باور کن دیادهیشندر مورد پول  تانجامعه ایو مادر 

 ییزهایچ واسطههبشما  یتمام اتفاقاِت زندگ»که:  زندیم ادیموضوع را فر  نی، اکنندهتیهدا کتاِب  نیکلمه به کلمه ا
 .«دیفرستیم شیاست که از پ

ید   َعب 
ْ
ل ٍم ل 

َّ
ال

َ
ظ ْیَس ب 

َ
َه ل

َّ
نَّ الل

َ
یُکْم َوأ ْید 

َ
َمْت أ دَّ

َ
َما ق َك ب  ل 

َ
 ﴾281 هآی ،عمرانآل سوره﴿ذ

 «[ خداوند هرگز در حق بندگان ستمگر نیستبه خاطر کار و کردار پیشین شماست و]گرنه این»

آن تمامًا قر  اتیآ د؛یدر حال ارسال آن هست هرلحظهاست که در  ییهافرکانس واسطههبشما  یزندگ اتفاقاِت  تمام
کلماِت غالِب  ،«مانیا»مانند  یاست که کلمات لیدل نیدارند؛ به هم دیموضوع تأک نیهستند که به ا یفرکانس یاتیآ

 .هستنداست که افعاِل قرآن مضارع  لیدل نیقرآن هستند؛ به هم
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 بدهم: حیدوم و سوم از سوره بقره را توض هیمطلب، آ ترقیدقدرک و فهم  یاست برا بهتر

یَن  ق 
ُمتَّ

ْ
ل یه  ُهًدی ل   َرْیَب ف 

َ
َتاُب ال ک 

ْ
َك ال ل 

َ
 ﴾۲﴿ذ

 «است زگارانیپره یراهنما ست،یشک در آن ن چیکتاب که ه نیا»

همه  دهکننتیهداکتاب  نیا دیگوینمرا مشخص کرده است؛ اواًل،  زیچهمه قیروشن و دق با،یواقعًا ز  اتیآ نیا
باشد؛  کنندهتیهدا تواندیمباشد،  کنندهگمراه تواندیم ست،ینهمه  کنندهتیهداگتاب هرگز  نیاست، ا هاانسان

ارائه داده  ارانزکیواضح و روشن از پره یفیدر ادامه تعر  ساست؛ سپ زکارانیپره کنندهتیهدا ناً یقیکتاب،  نیاما ا
 هستند. یچه کسان زکارانیکه پره کندیمو مشخص 

یَن  ذ 
َّ
وَن  ال

ُ
ق َناُهْم ُیْنف 

ْ
ا َرَزق مَّ َة َوم 

َ
ال یُموَن الصَّ َغْیب  َوُیق 

ْ
ال ُنوَن ب   ﴾9﴿ُیْؤم 

ِذیَن   ؛آورندیم مانیا بیکه به غ یُیْؤِمُنوَن ِباْلَغْیِب: کسان الَّ

است؛  شده استفادهاز افعال مضارع  ات،یآ نی! در انندیبینمکه  داندیم یزیبه چ مانیمؤمنان را ا ِی ژگیو نیاول
 ایواهند آورد، خ مانیا بیکه به غ یکسان ای، اندآورده مانیا بیکه به غ یکه: کسان ستیمعنا ن نیبه ا« ُیْؤِمُنوَن »

 .اندرفتهیپذ درگذشتهرا  بیکه غ یکسان

 م؛یل انجام آن هستدر حا هرلحظهاست که در  یفعل مضارع است، فعل مضارع، انجام عمل کی «ُیْؤِمُنوَن »
 یزیآوردن به چ مانیو همواره در حال ا هرلحظهو در  شهیکه هم یکسان یعنی« ُیْؤِمُنوَن » قیدق یمعن نیبنابرا

 .نندیبینمهستند که 

اَلَة:  َوُیِقیُموَن   الصَّ

روز،  کی، نه اربدو نه ، بارکی؛ نه کنندیمصاله  شهیکه هم یکسان یعنیاز فعل مضارع استفاده شده است؛  هم باز
 .دهندیمکار را انجام  نیا هرلحظهبلکه همواره و در  نده،ی، نه در آدرگذشتهنه ده روز، نه 
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ا َناُهْم ُیْنِفُقوَن: َوِممَّ
ْ
 َرَزق

 شهیمنه دو بار، بلکه ه، بارکینه فردا، نه  روز،ی؛ نه دکنندیمانفاق  ،میاداده یکه به آنان روز  ییهانعمتتمام  از
 .دهندیمکار را انجام  نیا

خصات و مش یکه بخواهد در مورد زندگ هرکجااست که، در قرآن،  نیبه آن توجه شود ا دیکه با یمهم اریبس نکته
 یافراد یعنی، کندیمدهد، از افعال مضارع استفاده  حی( توضیفرد ناموفق )جهنم کی ای( یفرد موفق )بهشت کی

 .کنندیمرفتار مشخص را همواره تکرار  کی، روندیمبهشت که به  یافراد ای روندیمکه به جهنم 

عمل  کی ایفکر و  کیکه  دیآیم دیپد یبد وقت ایخوب  جی، بلکه نتاافتدینم یاتفاق چیدو بار، ه ای بارکیبا  یعنی
 است. زیانگشگفتکتاب  نیا اِت یبودن آ یفرکانس تینها نیتکرار شود، ا ادیز  اریبس

 تکرار است. یبه معن Frequencyهمان  ای« فرکانس» ،یسیزبان انگل در

 را به وجود  تانیزندگ اتیشما تجرب یباورهاو  سازندیمرا  باورها، شوندیمکه تکرار  یافکار 
تجربه  ندهیر آد ایو  دیدر حال تجربه آن هست اآلن ایو  دیاکردهتجربه  درگذشته تانیزندگهر آنچه در  یعنی؛ آورندیم

 دارد. یبستگ تانیکرد، کاماًل به باورها دیخواه

قانون  نیر تبزرگ نیاساِس جهان است؛ ا نیدروغ بزرگ است؛ ا کی ،جز آن یزیو هر چ اندکنندهنییتع تان،یباورها
وغ بزرگ در  کیشود، تنها فقط  یبه شما معرف تانیزندگعامل مؤثر در  عنوانبهکه  یرونیجهان است؛ هر عامِل ب

 .اندکردهدروِغ بزرگ را باور  نیدرصد از مردم جهان ا 91از  شیاست؛ ب

 ایمانند خانواده، کشور، نوسانات دالر، دوستان، شغل و  یرونیب یعوامل ریتحت تأث انیزندگکه  اندکردهباور  هاآن
 عوامل واگذار نیخود را به ا یو قدرت زندگ اندکردهدروغ بزرگ را باور  نیا هاآناست؛  یگر ید یرونیهر عامِل ب

 .کنندیم یزندگ یمار یو ب یفقر، بدبخت ،یتیدر نارضا لیدل نیو به هم اندکرده

 دروغ بزرگ است. نیرِد ا ایافراد موفق و ناموفق تفاوت در قبول  نیب میعظ تفاوِت 
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... عوامل و نیوالد یمال تیوضع ه،یاول هیمانند سرما یرونیب یکه عوامل دیادهیشنرا  هاحرف نیشما هم ا قطعاً 
درصد  90از  شیآن افراد ب رایز  ،دیونشیم یادیرا از افراد ز  هاحرف نیشما هستند؛ شما ا یمال تیدر موفق یمهم

که  یدرصد  0از  شتریرا ب هاآنباور را دارند و طبق قانون احتماالت، شما  نیدهند که ایم لیاز مردم جهان را تشک
 هاآنار کامل از مد صورتبه. )مگر آنکه دیونشیرا م شانیهاصحبتو  دینیبیقدرتمند کننده دارند، م یباورها

 !(دیخارج شو

 د،یکار کن انتیباورها یکه سرنوشت شما در دست خودتان است، اگر رو  دیر یاگر بپذ د،یدروغ را باور نکن نیاگر ا اما
بق قانون ط رایز  د؛یشنویرا کمتر م هاحرف نیو ا دینیبیافراد را کمتر م نی، اآرامآرامکرده و  رییفرکانس شما تغ
افراد ثروتمند و افراد سالم، شاد و خوشبخت در آن مدار قرار  موفق،که افراد  دیر یگیقرار م یمدار جذب، شما در 

 .انددهآور  دیپد شانیهافرکانسبا  شان،یرا خودشان با باورها ندیاتفاقات خوشا نیا یکه تمام یدارند؛ افراد

ر که شما د ییباورهااست؛  تیحائز اهم اریوجود دارد که بس یمال تیدر مبحث موفق یجالب اریبس نکته
گاهتان دار  گاه به ا زیخودتان ن یو حت دیناخودآ  د.ثروتمند بودِن شما هستن یمانع اصل د،یستین باورها نیآ

گاهتان است که در ناخود ییهاباور مهارت شناخِت خودتان و  د،یاموز یب تانیزندگدر  دیکه شما با یمهارت نیتر مهم آ
 نیروشن شدن ا ی؛ برااندگرفته شمارا یمال شرفتیپ یهستند که جلو  محدودکننده یباورها نیوجود دارد؛ ا
 : زنمیم یموضوع مثال

اما چرا  ،میداشته باش یشتر یکه درآمِد ب میخواهیمهمه ما  م؛یکن یکه ثروتمند و موفق زندگ میخواهیمما  همه
 م؟یستیهمه ما ثروتمند، موفق و خوشبخت ن

 است که: نی؛ قانون ااندغافل شانیزندگقانوِن  نیتر مهماز  افراد

 
ً
 ؛خواهدیم یز یکه خودآگاه شما چه چ ستیمهم ن اصال

 باور دارد. زیمهم است که ناخودآگاه شما به چه چ اریبلکه بس 
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مهم  د؛یدار  ییباورهااست که چه  نیمهم ا ؛دیخواهیم یزیکه چه چ ستیاست که اصاًل مهم ن یمعن نیبه ا ن،یا
 !دیکنیمارسال  یبه جهان هست ییهافرکانساست که شما چه  نیا

 است؟یکار در دن نیتر راحتکه پول درآوردن  دیباور دار  ایآ *
 است؟یکاِر دن نیتر سختاست که پول درآوردن  نیباورتان ا ایآ *
 کند؟یاز خداوند دور م شماراکه ثروت،  دیباور دار  ایآ *
 د؟یشویم ترمحبوبنزد خداوند  د،یکه هرچقدر ثروتمندتر شو دیباور دار  ایآ *
 د؟یاست که ثروتمند باش نیا رتانیکه تقد دیباور دار  ایآ *
 ثروتمند شد؟ توانیمو رانت  یپارت قیکه فقط از طر  دیباور دار  ایآ *
 ؟انددهیرسبه ثروت  یکاله بدار  قیاست که ثروتمندان از طر  نیباورتان ا ایآ *
 مملکت وجود دارد؟ نیدر ا یادیدزِد ز  یهاآدماست که  نیباورتان ا ایآ *
 پول است؟ ،یموضوع زندگ نیتر یاساسو  نیتر مهمکه  دیباور دار  ایآ *

 د؟یدار  یباور  هچ

 یه باور است که چ نیبلکه سؤالم از شما ا د،یدار  یکه چه فکر  پرسمینمکه من از شما  دیدقت کن ز،یعز  دوست
ما در خانه که ش ستیشکل ن نیبه ا یباز  نیخودش را دارد و ا ِن یاست و قوان یباز  کی! چون ثروتمند شدن د؟یدار 

 !دیایود بفر  تانیِن لوکس از آسمان برایماش کیآنگاه  د،یلوکس فکر کن ِن یماش ای خانه کینشسته و به 

موفق نشده است؛ بلکه  ت،یجهان با نشستن و فکر کردن به موفق یجا چیدر ه کسچیه
و  دینک ییموجود در ناخودآگاه خود را شناسا یباورهادارد که آگاهانه  نیبه ا یبستگ زیچهمه
رآمدتان د زان  یرا در م باورها نیا کنندهنییتعو نقش  دیدار  پولدر مورد  ییباورهاکه چه  دیبدان

 .دیر یبگ قدرتمند کننده یباورهابا  هاآن نمودن نیگز یو جا باورها رییبه تغ میو تصم دیکندرک 
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در  ؛دیر یگیمقرار  دیجد مدار کیکرده و شما در  رییفرکانس شما تغ آرامآرام؛ کندیم رییتغ آرامآرام زیچهمه آنگاه
افراد  ،دیکنیمرا جذب  یبهتر  طیو شرا هاتیموقعتان وجود دارد، یاز مدار قبل شتریب یکم یثروت د،یجد ارمد

 د،یکنیکار م تانیباورها یرو  شتریو هر چه ب دیشنویمرا  یکننده تر قدرتمند  یهاحرفو  دیکنیمرا مالقات  یبهتر 
 طیقات، شراشود و هر بار اتفایو اوضاع بهتر و بهتر م دیشویم منتقل یقبل مداربهتر نسبت به  مدار کی بهدوباره 

 کرد. دینسبت به قبل را تجربه خواه یبهتر  یهاآدمو 

ه خودتان با ک دیشوی؛ مطمئن مباورهاست ِی باز  ،تانیزندگ ِی باز  دیشویکه مطمئن م دیرسیم ییجابه سرانجام
 تان،یباورها رییتغ یبرا تانیهاتالشکه تماِم  دیکنیمدرک  د؛یکنیرا خلق م طتانیشرا هرلحظهدر  ،تانیباورها

 است. تانیکاِر زندگ نیتر مهم نیارزشش را دارد؛ ا

و کشور و  ، شهرتانتانخانوادهکنم، شما و یم دیکه تول یکنم که با استفاده از مطالب و محصوالتیمشاهده م یوقت
 آورم.یم به دست یادیز  اریبس یراه انرژ  نیادامه ا یدارم، برا شرفتیپ نیدر ا یکند و من سهمیم شرفتیپ جهانمان

است؛  باورها رییمن ثابت شد که تنها عامل مؤثر، تغ یابتدا از من شروع شد؛ ابتدا برا رییو تغ شرفتیپ نیا
 !امنمودهکسب  یعال یجیرا شروع کرده و نتا میباورها رییموضوع، تغ نیبه ا مانیباامن 

 رگذاریتأث لیدل نیمن فقط به ا یهاآموزهو  هاصحبت؛ کنمیمو عمل  دارممانیاجهان  نیمن به قوان ز،یعز  دوست
 ۀخانواد یرا به دوستانم و به اعضا مانیا نیا ،میهاآموزهو  هاصحبتاست که من با  بخشجهینتبوده و 

که  دیکنند، فرکانس است و مهم است بدانیم افتیدر  گریکدیاز  هاآدمتماِم آنچه  رایدهم؛ ز یانتقال م جهان بهتر
 .دیآیهر فرد به وجود م یباورهااست که از  یبخِش وجود نیتر یقیبلکه حق ست،ین یفرکانس ساختگ

و  یررسو ب قیتحق هاسالهستند که حاصل  بخشجهینت لیدل نیبه ا سایت جهان بهتر مطالب و محصوالت
 از هرلحظهدر  هاآن یجهان و اجرا نیعمل به قوان واسطهبهو تجارب  جینتا نیخودم هستند؛ ا ِی تجارِب زندگ

صحبت  یدر مورد مبحث املک ماِن یو ا نانیو اطم باقدرت تواندیم یمعلم تنها زمان کی؛ اندشده کسب امیزندگ
 کند که خودش آن موضوع را با تماِم وجودش تجربه کرده باشد.

؛ استکنم، یم هیبه شما توص که آنچهعمل به  جیبه خاطر تجارب و نتا ،دیکنیماحساس  میهاآموزشکه در  ینانیاطم
 .اسیس کنم و در این مسیر گام بردارمترا  جهان بهتر تیو عمل باعث شد که سا مانیا نیهم
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 یاهبالگوبه کسب علم و داشتن  یادیآشنا شدم و عالقه ز  نترنتیو ا وتریکامپ یایبا دن یسالگدهاز سن  من
کسب  یهاروشکردم،  یانداز راه یادیز  یآموزش یعلم یهاتیساو  هاوبالگو کسب درآمد داشتم،  یآموزش

 یاجهینت کردمیمهرچقدر که تالش  ماباشم ا سازپولرا امتحان کردم، دوست داشتم خودم بتوانم  یادیدرآمد ز 
 .داشتمتومان درآمد  صد هزاراز  ترکمماهانه  روزهاگرفتم، آن ینم

جهان  نیدر مورد قوان قیبا قانون جذب آشنا شدم و به مطالعه و تحق کهیهنگامپنج سال گذشته،  یاما از ابتدا
 صورتبهو درآمد من  افتیبهبود  تیوضع آرامآرام ردم،از قانون جذب استفاده ک مانیبااآنکه  محضبهپرداختم، 

گذشته خود را  هبرابر درآمد ماهان 01از  شیب یروز توانستم مبلغ کیکه فقط در  یانهگوبهکرد،  دایپ شیافزا یعال
 اقیشده و با اشت ترمحکمو مطالعات خود  قاتی؛ سپس بر تحقدرآمد( شیدرصد افزا 0111از  شی) بآورم  به دست

 .میکنیم تیفعال یو خوشبخت تیموفق ،در حوزه ثروت هان بهترجادامه دادم؛ اکنون من به همراه گروه  یشتر یب

شهرم  رییعدادم، نه تغاست رییکرد )نه تغ رییتغ ،میباورها رییمن تنها با تغ یزندگ طیکه شرا دیدقت کن ز،یعز  دوست
سعی  ل،یدل نیآموزش دهم؛ به همنیز به شما را  رییتغ نیکرد که راه ا قیمن را تشو جینتا نیکشورم(؛ ا ریو نه تغ

 نیار د و در قرآن، دمیتماِم آنچه را که آموختم و تجربه کردم و فهم مانم،یبا تمام وجود و با تمام عشق و ا کنممی
 .مدهه و به شما آموزش نمود یآور جمعجهان بهتر  ایتسدر  افتم،ی کنندهتیهداکتاب 

در  تانیباورها ریموضوع، فقط و فقط تأث نیتر مهمبزنم، که  ادیموضوع را فر  نیدارم تا با تمام وجود ا اقیاشت چقدر
 ندارد. یاهدرج چیو ه تیاهم چیندارد، بلکه اصاًل ه یباالتر  تیدرجه اهم تنهانه یگر ید زیچچیهاست؛  تانیزندگ

ع را باور موضو نیا تی! اگر اهمپولیبچقدر  ایچقدر بدهکار  د،یهست یتیدر چه وضع اآلنندارد که  تیاهم اصالً 
 دیو بتوان دیواستاِد کنترل احساستان ش د،یاز قلبتان شو یرو یاستاِد پ د،یشو تانیباورها یکرده و استاِد کار کردن رو 

است که  به شما بدهد، آنگاه یکه احساس خوب دینگاه کن یاهیزاواز  تانیزندگو اتفاقات  طیکه استادانه به شرا
 شما خواهد بود. یاتفاق زندگ نیبهتر  نیدر دسِت خودتان است و ا تانیزندگافسار 

گاهانه  یشما، روز  یروز در زندگ نیبهتر  گ یروز  د؛یآور  به دسترا  تانیزندگاست که قدرِت کنترِل آ  دیشویاه مکه آ
 گونهچیهو  اندثابتکه تا ابد  ینیساخته است؛ قوان یابد  ینیو بر طبِق قوان تیبِق مشخداوند تمام جهان را بر ط

 کنند.ینم یر ییتغ
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گاهانه در  نیقوان نیا اگر  ستن،یکه ثروتمند ز  دیبر یم یتجربه پ نیآنگاه به ا د،یبه کار ببند تانیزندگرا درک کرده و آ
خواهد  ینیاز خداوند به خاطر قوان تانیسپاسگزار  تیاست و نها ینوع زندگ نیو واالتر  نیتر راحت ،نیتر یعیطب

 دهد.یدر آن رخ نم یر ییبود که هرگز تغ

تماِم  د؛یبنا کن نیقوان این بر هیتکرا با  تانیزندگتماِم  دیبخشد که بخواهیم ینانیثبات به شما اعتماد و اطم نیا
 است. نیقوان نیا یر یکارگبهدرک و  یبررس، انتهایب تیکاِر ما در کتاب و دوره ثروت و موفق

عدالت خداوند را با تمام وجودتان حس  د،یرا مشاهده کن رکنندهیمتح یاجهینترا اجرا و  نیقوان نیکه ا یزمان
 یه هر فردفضل خود ب واسطهبهکه خداوند  انتهایب یهانعمتفراوان و ثروت و  یو رحمت انتهایب یعدالت د؛یکنیم

 یاحساس نیاست؛ ا بخشآرامشقدرتمند کننده و  اریبس اساحس نیبخشد؛ ایم د،یجهان استفاده نما نیکه از قوان
احساس را تجربه کرده باشد، دوست دارند مانند  نیکه ا یبخشد؛ هر فردیو سعادت م یاست که به ما خوشبخت

 بزند که: ادیمن فر 

 یار یو قدرت اخت بایز  یزندگ نیبه خاطر ا! و دی! نظم موجود در جهان را باور کندیرا باور کن خدا
 .دیکه خداوند به شما عطا کرده است سپاسگزار باش

است،  یباز  کی یکه زندگ دیشوی، متوجه مگیردان بهتر قرار میی که در سایت جهناتیتمر  یو اجرا نیقوان نیدرک ا با
 برنده باشند. زین گرانیتا د دیو کمک کن شدهبرندهگرفته،  دایآن را  نیاست قوان یکاف ،یباز  نیبرنده شدن در ا یبرا

 یزمان د؛یموفق و ثروتمند باشند، که اول خودتان موفق و ثروتمند باش دیکمک کن افراد هیبه بق دیتوانیم یزمان
 یبه جهان برا تنها راه کمک د؛یکامل باش یتا سالمت باشند که خودتان در سالمت دیکمک کن گرانیبه د دیتوانیم
 .دیکن شرفتیاست که خودتان پ نیا شرفت،یپ

 .کردن باشد یزندگ یبرا یبهتر  یتا جهان جا میو کمک کن میکن یخوب زندگ م،یرا باور کن خدا

 شمادوستدار 
 یمحمد موسو  دیس
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