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در گذشته ،بشر از پدیدههایی مثل کسوف بسیار میترسید و نگران میشد؛ اما با پیشرفت علم ،مشخص شد که
ً
چنین پدیدههایی نهتنها ترسناک و نگرانکننده نیستند ،بلکه یک روند کامال طبیعی هستند.
بشر با کسب شناخت بیشتر از خود و قوانین طبیعی حاکم بر جهان ،دریافت که اگر ماه بین زمین و خورشید قرار
ً
بگیرد ،در این صورت سایهای از ماه بر روی زمین میافتد و بخشی از زمین را کامال تاریک میکند.
بشر تا امروز به نقطهای رسیده است که میتواند با دقت  011درصد پیشبینی کند که بهعنوانمثال در  01سال
آینده ،زمین در چه درجهای از َ
دار خود در حال گردش است ،یا تعداد دقیق کسوفها و زمان و مکان آنها را در
م
ِ
طول این  01سال با دقت  011درصد پیشبینی کند.
کمی به این موضوعات فکر کنید:
* چرا دانشمندان قادر به پیشبینیهای دقیق هستند؟
* آیا آنها پیشگو هستند؟
* آیا آنها از ویژگیهای خاصی برخوردار هستند؟
* آیا آنها تواناییهای خارقالعادهای دارند که میتوانند پیشبینی کنند؟
ً
پاسخ قطعا منفی است؛ آنها فقط قوانی ِن طبیع ِی جهان را شناختهاند ،و ازآنجاکه قوانین طبیعی جهان بدون تغییر
ً
میباشند ،بشر میتواند وضعیت پدیدههای طبیعی را بهصورت کامال دقیق مشخص کند.
من در این کتابچه میخواهم از نتایجی عالی صحبت کنم که بهواسطه درک کامل قوانین حاکم بر جهان هستی
و اجرای این قوانین در زندگیام ،به دست آوردم.
حدود پنج سال تحقیق ،مطالعه ،بررسی زندگی افراد ثروتمند و موفق ،و شناسایی باورهای افراد ،من را به این نتیجه
رساند که تمام اتفاقات در این جهان ،و تمام آنچه در زندگی من و شما رخ میدهد ،تمامی دوستانی که با آنها در
ارتباط هستید ،وضعیت سالمتی ،وضعیت مالی ،مسائل شغلی ،نوع شغل شما ،ارتباط با همسر و فرزندان و حتی
ً
اطرافیان ،همسری که با آن زندگی میکنید ،و ،...مطلقا فقط به یک عامل بستگی دارد و این عامل،
«باورهای ما» است و نه هیچ عامل دیگری!
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باور چیست؟
بهصورت خالصه :باور ،یک فکر است که بارها تکرار میشود.
غالب شما تبدیل به باورها میشوند؛ چیزهایی که مدت زیادی به آن فکر کرده یا به آن توجه کنید ،به
افکار ِ
یعنی ِ
باورها تبدیل میشوند.
توجه میتواند بهصورت دیدن ،شنیدن ،خواندن ،صحبت کردن و یا نوشتن در مورد موضوعی باشد.
با توجه به مطلب گفته شده:
چه افکاری تبدیل به باور میشوند؟
* حرفهایی که از خانواده شنیدهایم( .خیلی زیاد برای ما تکرار شدهاند)
* حرفهایی که جامعه و فرهنگ به شما میگویند و به آن معتقد هستید( .خیلی زیاد برای ما تکرار شدهاند)
* رسانهها و اخبار( .خیلی زیاد یک فکر را تکرار و پررنگ میکنند)
* محیطی که در آن زندگی میکنید و با دوستانی که ارتباط دارید( .فکرهای تکرارشونده زیادی را به ما تلقی ن
میکنند)
و تمام اینها ،باورهای ما را به وجود میآورند و شکل میدهند؛ تمام این موارد را آنقدر میبینیم و میشنویم که
تبدیل به باورها ِی ما میشوند؛ حال ،با توجه به قانون جذب که در پستهای قبلی بهصورت کامل توضیح داده
ً
فرکانس این باورها ،قویتر از افکار هستند و ما دائما در حال ارسال فرکانس به جهان هستیم! این باورها،
شد،
ِ
اتفاقات و شرایطی از جنس خود را به وجود میآورند و دیدن این اتفاقات و شرایط ،آن باورها را چه قدرتمند کننده
و چه تضعیفکننده ،در ناخودآگاه ما محکمتر و پررنگتر میکند؛ این چرخه به همین صورت ادامه مییابد.
شکلگیری اتفاقات و شرایط همجنس
دیدن و تجربه اتفاقات و
شرایط

محکمتر و پررنگتر شدن باورها
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نمیدانید قانون جذب چیست؟ از لینکهای زیر استفاده کنید.
قانون جذب چیست؟
بررسی قانون جذب در قرآن

دوست عزیز ،باور کنید به آن اندازه که از این موضوع مطمئن هستم و به صحت آن ایمان دارم ،از هیچچیز دیگری
در زندگیام اینقدر مطمئن نیستم؛ ما خودمان اتفاقات زندگی خود را با باورها و افکارمان به وجود میآوریم! اما
این کار را اغلب ناآگاهانه انجام میدهیم ،چون متوجه افکار ،دیدهها ،گفتهها و شنیدههایی که بهصورت روزمره با
آنها درگیر و مرتبطیم ،نیستیم.
ما اغلب هوشیار نیستیم که چه شرایطی را برای خودمان به وجود میآوریم
و چگونه زندگی خود را رقم میزنیم ،چون از شیوه شکلگیری باورهایمان
و نقش آن در وضعیت زندگیمان مطلع نیستیم.
ارسال فرکانسهایی به جهان هستیم؛ باورها و افکار ما ،اساس و
همانطور که گفته شد ،ما در هرلحظه ،در حال
ِ
منبع اصلی فرکانسهای ما و تعیینکننده جنس و نوع آنها هستند؛ فرکانسهایی که از باورها به وجود میآیند،
ِ
قویتر از فرکانسهایی هستند که از افکار به وجود میآیند.
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تئوری مدارها
اکنون میخواهم شمارا با یک موضوع بسیار مهم آشنا کنم؛ به تصویر زیر دقت کنید:

همانطور که میبینید هر سیاره در یک َمدار مخصوص در حال گردش به دور خود و خورشید است؛ حال باید
بدانید که هر انسان نیز دارای یک َ
دار مخصوص به خود است و در آن َمدار زندگی میکند.
م
ِ
در هر مدار ،شرایط خاصی وجود دارد!
دار خاص زندگی میکنیم و اتفاقات و شرایطی را در آن مدار تجربه میکنیم که ممکن است
هرکدام از ما در یک م ِ
آن شرایط در مدارهای دیگر وجود نداشته باشد.
ا کنون به موضوع فرکانسها برمیگردیم؛ فرکانسها ما را در مداری همجنس قرار میدهند ،که در آن مدار اتفاقات
و شرایطی همجنس با باورهایمان را برای ما به وجود میآورند؛ به همین دلیل است که افرادی که در یک شهر یا
ً
حتی در یک محله زندگی میکنند ،شرایط کامال متفاوتی از یکدیگر را تجربه میکنند ،چون در مدارهای متفاوتی
قرار دارند.
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برای مثال دو نفر که حتی دوقلو هستند و از یک پدر و مادر متولد شدهاند و در یک مدرسه درس خواندهاند ،دو
ً
ً
نوع زندگی کامال متفاوت را تجربه میکنند؛ آنها شرایط مالی ،سالمتی ،روابطی و ...کامال متفاوتی را تجربه
میکنند ،فقط به خاطر اینکه در دو مدار متفاوت قرار گرفتهاند؛ چون فرکانسهای متفاوت و درنتیجه باورهای
ً
متفاوتی دارند؛ مطلقا هیچ عامل دیگری جز این وجود ندارد.
نان قوی صحبت میکنم که« :این ،یک قانون است و هرگز تغییر نمیکند».
من ،به این دلیل با این اطمی ِ
مبحث مدارها ،مبحثی بسیار جامع است که موضوع این کتابچه نیست؛ من در حوزه موفقیت و ثروت( ،برای درک
بهتر) این تئوری را مطرح نمودم و در کتابی جامع به آن پرداختهام که انشاءالله این کتاب هم در آیندهای نزدیک
آماده شده و در دسترس شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
چرا برخی از افراد بهراحتی ثروتمند میشوند و برعکس ،عده زیادی علیرغم تالشهای
فراوان ،فقط قادر به تأمین مایحتاجشان هستند؟
اساسیترین مسئلهای که پنج سال پیش موجب شروع تحقیقات من در مبحث ثروت شد ،سؤال فوق بود؛ سؤالی که
درگیری ذهنی شدیدی برایم ایجاد کرد و باعث شد که بهدقت ،تمامی عوامل دخیل در این مسئله را جستجو کنم.

ممکن است برای شما هم این مسئله به وجود آمده باشد که چرا برخی از افراد ،بسیار ثروتمند هستند ،درحالیکه
عده بسیار زیادی را مشاهده میکنید که با تالشهای فراوان و بهسختی فقط قادر به زنده ماندن هستند؛ وقتی در
یک محیط کوچک زندگی میکنید ،فکر میکنید محدودیت این محیط و عدم دسترسی به امکاناتی که در شهرها
و کشورهای پیشرفته وجود دارد ،ممکن است عامل چنین تفاوتی باشد؛ اما زمانی که سایر نقاط جهان را میبینید،
متوجه میشوید که این مسئله در سراسر جهان ،حتی در کشورهای پیشرفتهای مانند آلمان تا کشورهای امن و
ثروتمندی مانند سوئیس و کشورهایی مانند سومالی و ...دیده میشود.
بنابراین من در تحقیقاتی گسترده (در مقیاس جهانی) ،تمامی عواملی را که افراد در ثروتمند بودن یا فقیر بودن
دخیل میدانند را از جنبههای متعددی مورد مطالعه و بررسی قرار دادم؛ عواملی مانند :سن ،جنسیت ،تحصیالت،
استعداد ،سرمایه اولیه ،موقعیت جغرافیایی و زندگی در کشوری خاص و هر عامل دیگری که بتوان آن را در روند
ثروتمند شدن دخیل دانست.
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ً
نتیجه این تحقیقات واقعا تکاندهنده بود و باعث تلنگری عظیم در زندگیام شد و شور و شوقی را به وجود آورد که
خواهان موفقیت مالی و ثروت هستند ،به اشتراک بگذارم.
بخواهم نتایجم را با تمامی افرادی که
ِ
نتیجه این تحقیقات مرا مطمئن ساخت که تنها عامل مؤثر در جریان ثروتمند شدن یا فقیر شدن ،فقط و فقط
«باورهای» هر فرد است؛ دلیل این اطمینان صددرصدی این است که:
اگر شما «سن» را عامل میدانید ،افرادی جوان مانند آقای زاکربرگ وجود دارند که ثروتمند هستند ،درحالیکه
جوان زیادی نیز فقیر هستند؛ افراد مسنی وجود دارند که بسیار ثروتمند هستند و همچنین افراد مسن زیادی
افراد ِ
هم وجود دارند که فقیر هستند؛ بنابراین «سن» نمیتواند یک عامل باشد.
اگر «تحصیالت باال» را عامل میدانید ،افرادی تحصیلکرده وجود دارند که ثروتمند هستند ،درحالیکه افرادی
تحصیلکرده اما فقیر ،بسیار زیاد هستند؛ بنابراین «تحصیالت» هم نمیتواند عامل باشد .اگر «سرمایه اولیه» را
ثروتمندان خودساختهای چون استیو جابز ،کنراد هیلتون ،احد عظیم زاده ،اسدالله عسگراوالدی
عامل میدانید،
ِ
و ...وجود دارند که از صفر کارشان را شروع کردهاند؛ بنابراین «سرمایه اولیه» نیز عامل نیست.

احد عظیم زاده

اسدالله عسگراوالدی
* اسدالله عسگر اوالدی در تاریخ  ۲۲شهریور ۸۹۳۱
در سن  ۱۸سالگی درگذشت.
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من تمامی عواملی که عموم جامعه در ثروتمند شدن دخیل میدانند را بررسی کردهام؛ تمامی این
عوامل نقض شدند و هیچ تأثیری در روند ثروتمند شدن یا فقیر شدن افراد نداشتند؛ من هرگز
نمیخواهم مانند برخی از افراد ،بگویم که «باالخره محیط یا عوامل بیرونی هم در روند موفقیت
و ثروتمند شدن مؤثر هستند اما به میزان کم»؛ به اعتقاد بنده ،عوامل بیرونی که در باال شرح
دادم ،هرگز ،حتی یک درصد هم تأثیری ندارند!
ما خودمان خالق زندگیمان هستیم؛ باورهای ما خلقکننده اتفاقات ،تجارب و شرایط هستند و اگر باورهایمان تغییر
کنند ،محیط نیز تغییر میکند؛ اگر باورهایمان تغییر کند ،شرایط تغییر میکنند؛ اگر باورهایمان تغییر کنند ،وضعیت
مالی ،دوستان ،روابط و ...هم بهراحتی تغییر میکنند؛ زیرا طبق قانون جهان:
ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ِّ َ ُ َّ ِّ َ َ َّ ِّ ُ َ َّ ِّ َ ُ َ َ ُ َ َّ ُ َ َّ َ ُ ُ َ
ون َل ُهمْ
ات أول ِئَ مبرءون ِمما یقول
ات والطیبات ِللطی ِبین والطیبون ِللطیب ِ
الخ ِبیثات ِللخ ِب ِیثین والخ ِبیثون ِللخ ِبیث ِ
ٌ ٌ َ
َم ْغ ِف َرة َو ِر ْزق ک ِر ٌیم ﴿سوره نور ،آیه ﴾۲۸
«زنان پلید برای مردان پلیدند ،و مردان پلید برای زنان پلید ،و زنان پاك برای مردان پاکند و مردان پاك برای زنان
پاك ،اینانند که از آنچه [شایعه افکنان] در حقشان میگویند بری و برکنار هستند ،و از مغفرت الهی و روزی ارزشمند
برخوردارند»
این سیستم جهان است؛ جهان« ،محیط ،اطرافیان ،شرایط و اتفاقات» را با توجه به
فرکانسهای غالب شما و باورهایتان ،تنظیم میکند؛ وظیفه شما ،تنها توجه به باورهایتان و
اصالح آنها برای تمام عمرتان است ،بقیه موارد خودش اتفاق میافتد.
من با مطالعات بسیار و جمعآوری الگوها در کنار هم ،موفق به شناسایی باورهای مخرب و باورهای قدرتمند کننده
شدم ،و بهواسطه فهم و درک کامل قوانین جهان ،با طراحی سوا التی هوشمندانه و پاسخهایی که از افراد دریافت
میکنم ،میتوانم بهراحتی بگویم که آن فرد در زندگی گذشتهاش چه شرایطی را تجربه کرده و با باورهای کنونی -
اش ،در آینده چه شرایطی را تجربه خواهد کرد.
انسان خاصی هستم که تواناییهای خارقالعادهای دارد؟
آیا من ی
ک پیشگو یا ِ
ً
پاسخ قطعا «خیر» است!
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شناخت
بلکه من شخصی هستم که قوانین بدون تغییر الهی را درک و نقش باورها در زندگی افراد را فهمیده است؛
ِ
اساس پاسخهایی
دقی ِق قانون و نیز ِ
ثبات قانون سبب شده است که بتوانم با طرح چند سؤال ،باورهای فرد را بر ِ
که میدهد ،شناسایی نموده و بتوانم بهراحتی تشخیص بدهم که این فرد چه گذشتهای داشته و با باورهای
کنونیاش ،چه آیندهای خواهد داشت ،و با اطمینان بگویم تنها عاملی که میتواند ،آیندهاش را تغییر دهد ،تغییر
باورهایش خواهد بود.
از زمانی که «تغییر باورها» را بهعنوان مهمترین عامل موفقیت شناسایی کردهام و در این حوزه به فعالیت گسترده
پرداختهام ،تأثیری شگرف بر زندگیام گذاشتهام و اطمینان دارم هر فردی که از مطالب و محصوالت گروه جهان
بهتر استفاده کند و آنچه میآموزد را با ایمان بپذیرد و در زندگی خود عملی کند ،تأثیری بینظیر را در زندگی خود
(در تمامی جنبهها) مشاهده میکند.
هر فردی که از مطالب و محصوالت من استفاده کند و روزانه یک ساعت وقت گذاشته و روی باورهایش کار کند،
ساختن زندگیای سراسر شادی و ثروت برای خود شود ،میتواند تحولی عظیم و بنیادین در
تمرین کند و متعهد به
ِ
خود پدید آورد و نهتنها زندگی خود ،بلکه زندگی نسلشان را نیز تغییر بدهد.
امیدوارم شما هم بخواهید که جزو این افراد باشید؛ بخواهید که باورهایتان را خودتان بسازید نه اینکه آنچه از پدر
و مادر یا جامعهتان در مورد پول شنیدهاید را باور کنید؛ چند سال است که در حال مطالعه قرآن هستم ،آیه به آیه و
اتفاقات زندگی شما بهواسطه چیزهایی
کتاب هدایتکننده ،این موضوع را فریاد میزند که« :تمام
ِ
کلمه به کلمه این ِ
است که از پیش میفرستید».
ْ
َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َّ َ َ ْ َ َ َّ
َ
ذلك بما قدمت أیدیکم وأن الله لیس بظال ٍم للعبید ﴿سوره آلعمران ،آیه ﴾281
«این به خاطر کار و کردار پیشین شماست و[گرنه] خداوند هرگز در حق بندگان ستمگر نیست»

ً
اتفاقات زندگی شما بهواسطه فرکانسهایی است که در هرلحظه در حال ارسال آن هستید؛ آیات قرآن تماما
تمام
ِ
غالب
آیاتی فرکانسی هستند که به این موضوع تأکید دارند؛ به همین دلیل است که کلماتی مانند «ایمان»،
ِ
کلمات ِ
افعال قرآن مضارع هستند.
قرآن هستند؛ به همین دلیل است که ِ

برای دانلود بهترین مطالب در زمینه ثروت و موفقیت ،در سایت جهان بهتر عضو شوید.

Jahanebehtar.com

8

وضعیت مالی شما در آینده
بهتر است برای درک و فهم دقیقتر مطلب ،آیه دوم و سوم از سوره بقره را توضیح بدهم:
َ َ ْ َ ُ
اب َال َر ْی َب فیه ُه ًدی ل ْل ُم َّتق َ
ین ﴿﴾۲
ذلك الکت
«این کتاب که هیچ شک در آن نیست ،راهنمای پرهیزگاران است»

ً
ً
این آیات واقعا زیبا ،روشن و دقیق همهچیز را مشخص کرده است؛ اوال ،نمیگوید این کتاب هدایتکننده همه
انسانها است ،این گتاب هرگز هدایتکننده همه نیست ،میتواند گمراهکننده باشد ،میتواند هدایتکننده باشد؛
ً
اما این کتاب ،یقینا هدایتکننده پرهیزکاران است؛ سپس در ادامه تعریفی واضح و روشن از پرهیزکاران ارائه داده
و مشخص میکند که پرهیزکاران چه کسانی هستند.
َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ َ
ََْ ُ ْ ُ َ
الصالة َوم َّما َرزقناه ْم ُینفقون ﴿﴾9
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون
ْ َ ْ
َّ
ال ِذ َین ُیؤ ِم ُنون ِبال َغ ْی ِب :کسانی که به غیب ایمان میآورند؛
اولین ویژگ ِی مؤمنان را ایمان به چیزی میداند که نمیبینند! در این آیات ،از افعال مضارع استفاده شده است؛
ْ َ
« ُیؤ ِم ُنون» به این معنا نیست که :کسانی که به غیب ایمان آوردهاند ،یا کسانی که به غیب ایمان خواهند آورد ،یا
کسانی که غیب را درگذشته پذیرفتهاند.
ْ َ
« ُیؤ ِم ُنون» یک فعل مضارع است ،فعل مضارع ،انجام عملی است که در هرلحظه در حال انجام آن هستیم؛
ْ َ
بنابراین معنی دقیق « ُیؤ ِم ُنون» یعنی کسانی که همیشه و در هرلحظه و همواره در حال ایمان آوردن به چیزی
هستند که نمیبینند.
َ ُ ُ َ َّ َ َ
الصالة:
وی ِقیمون
باز هم از فعل مضارع استفاده شده است؛ یعنی کسانی که همیشه صاله میکنند؛ نه یکبار ،نه دو بار ،نه یک روز،
نه ده روز ،نه درگذشته ،نه در آینده ،بلکه همواره و در هرلحظه این کار را انجام میدهند.
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ْ
ُ َ
َو ِم َّما َر َزق َن ُاه ْم ُی ْن ِفقون:
از تمام نعمتهایی که به آنان روزی دادهایم ،انفاق میکنند؛ نه دیروز ،نه فردا ،نه یکبار ،نه دو بار ،بلکه همیشه
این کار را انجام میدهند.
نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه شود این است که ،در قرآن ،هرکجا که بخواهد در مورد زندگی و مشخصات
یک فرد موفق (بهشتی) یا یک فرد ناموفق (جهنمی) توضیح دهد ،از افعال مضارع استفاده میکند ،یعنی افرادی
که به جهنم میروند یا افرادی که به بهشت میروند ،یک رفتار مشخص را همواره تکرار میکنند.
یعنی با یکبار یا دو بار ،هیچ اتفاقی نمیافتد ،بلکه نتایج خوب یا بد وقتی پدید میآید که یک فکر و یا یک عمل
ات این کتاب شگفتانگیز است.
بسیار زیاد تکرار شود ،این نهایت فرکانسی بودن آی ِ
در زبان انگلیسی« ،فرکانس» یا همان  Frequencyبه معنی تکرار است.
افکاری که تکرار میشوند ،باورها را میسازند و باورهای شما تجربیات زندگیتان را به وجود
میآورند؛ یعنی هر آنچه در زندگیتان درگذشته تجربه کردهاید و یا اآلن در حال تجربه آن هستید و یا در آینده تجربه
ً
خواهید کرد ،کامال به باورهایتان بستگی دارد.
اساس جهان است؛ این بزرگتر ین قانون
باورهایتان ،تعیینکنندهاند و هر چیزی جز آن ،یک دروغ بزرگ است؛ این ِ
عامل بیرونی که بهعنوان عامل مؤثر در زندگیتان به شما معرفی شود ،تنها فقط یک دروغ بزرگ
جهان است؛ هر ِ
دروغ بزرگ را باور کردهاند.
است؛ بیش از  91درصد از مردم جهان این ِ
آنها باور کردهاند که زندگیان تحت تأثیر عواملی بیرونی مانند خانواده ،کشور ،نوسانات دالر ،دوستان ،شغل و یا
عامل بیرونی دیگری است؛ آنها این دروغ بزرگ را باور کردهاند و قدرت زندگی خود را به این عوامل واگذار
هر ِ
کردهاند و به همین دلیل در نارضایتی ،فقر ،بدبختی و بیماری زندگی میکنند.
تفاوت عظیم بین افراد موفق و ناموفق تفاوت در قبول یا ِرد این دروغ بزرگ است.
ِ
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ً
قطعا شما هم این حرفها را شنیدهاید که عواملی بیرونی مانند سرمایه اولیه ،وضعیت مالی والدین و ...عوامل
مهمی در موفقیت مالی شما هستند؛ شما این حرفها را از افراد زیادی میشنوید ،زیرا آن افراد بیش از  90درصد
از مردم جهان را تشکیل میدهند که این باور را دارند و طبق قانون احتماالت ،شما آنها را بیشتر از  0درصدی که
باورهای قدرتمند کننده دارند ،میبینید و صحبتهایشان را میشنوید( .مگر آنکه بهصورت کامل از مدار آنها
خارج شوید!)
اما اگر این دروغ را باور نکنید ،اگر بپذیرید که سرنوشت شما در دست خودتان است ،اگر روی باورهایتان کار کنید،
فرکانس شما تغییر کرده و آرامآرام ،این افراد را کمتر میبینید و این حرفها را کمتر میشنوید؛ زیرا طبق قانون
جذب ،شما در مداری قرار میگیرید که افراد موفق ،افراد ثروتمند و افراد سالم ،شاد و خوشبخت در آن مدار قرار
دارند؛ افرادی که تمامی این اتفاقات خوشایند را خودشان با باورهایشان ،با فرکانسهایشان پدید آوردهاند.
نکته بسیار جالبی در مبحث موفقیت مالی وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است؛ باورهایی که شما در
بودن شما هستند.
ناخودآگاهتان دارید و حتی خودتان نیز آگاه به این باورها نیستید ،مانع اصلی ثروتمند ِ
شناخت خودتان و باورهایی است که در ناخودآگاهتان
مهمتر ین مهارتی که شما باید در زندگیتان بیاموزید ،مهارت
ِ
وجود دارد؛ این باورهای محدودکننده هستند که جلوی پیشرفت مالی شمارا گرفتهاند؛ برای روشن شدن این
موضوع مثالی میزنم:
درآمد بیشتری داشته باشیم ،اما چرا
همه ما میخواهیم که ثروتمند و موفق زندگی کنیم؛ همه ما میخواهی م که
ِ
همه ما ثروتمند ،موفق و خوشبخت نیستیم؟
قانون زندگیشان غافلاند؛ قانون این است که:
افراد از مهمتر ین ِ

ً
اصال مهم نیست که خودآگاه شما چه چیزی میخواهد؛
بلکه بسیار مهم است که ناخودآگاه شما به چه چیز باور دارد.
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ً
این ،به این معنی است که اصال مهم نیست که چه چیزی میخواهید؛ مهم این است که چه باورهایی دارید؛ مهم
این است که شما چه فرکانسهایی به جهان هستی ارسال میکنید!
*
*
*
*
*
*
*
*
*

آیا باور دارید که پول درآوردن راحتتر ین کار در دنیاست؟
کار دنیاست؟
آیا باورتان این است که پول درآوردن سختترین ِ
آیا باور دارید که ثروت ،شمارا از خداوند دور میکند؟
آیا باور دارید که هرچقدر ثروتمندتر شوید ،نزد خداوند محبوبتر میشوید؟
آیا باور دارید که تقدیرتان این است که ثروتمند باشید؟
آیا باور دارید که فقط از طریق پارتی و رانت میتوان ثروتمند شد؟
آیا باورتان این است که ثروتمندان از طریق کاله بداری به ثروت رسیدهاند؟
دزد زیادی در این مملکت وجود دارد؟
آیا باورتان این است که آدمهای ِ
آیا باور دارید که مهمترین و اساسیترین موضوع زندگی ،پول است؟

چه باوری دارید؟
دوست عزیز ،دقت کنید که من از شما نمیپرسم که چه فکری دارید ،بلکه سؤالم از شما این است که چه باوری
دارید؟! چون ثروتمند شدن یک بازی است و قوانی ِن خودش را دارد و این بازی به این شکل نیست که شما در خانه
نشسته و به یک خانه یا ماشی ِن لوکس فکر کنید ،آنگاه یک ماشی ِن لوکس از آسمان برایتان فرود بیاید!
هیچکس در هیچ جای جهان با نشستن و فکر کردن به موفقیت ،موفق نشده است؛ بلکه
همهچیز بستگی به این دارد که آگاهانه باورهای موجود در ناخودآگاه خود را شناسایی کنید و
بدانید که چه باورهایی در مورد پول دارید و نقش تعیینکننده این باورها را در میزان درآمدتان
درک کنید و تصمیم به تغییر باورها و جایگزین نمودن آنها با باورهای قدرتمند کننده بگیرید.
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آنگاه همهچیز آرامآرام تغییر میکند؛ آرامآرام فرکانس شما تغییر کرده و شما در یک مدار جدید قرار میگیرید؛ در
مدار جدید ،ثروتی کمی بیشتر از مدار قبلیتان وجود دارد ،موقعیتها و شرایط بهتری را جذب میکنید ،افراد
بهتری را مالقات میکنید و حرفهای قدرتمند کننده تری را میشنوید و هر چه بیشتر روی باورهایتان کار میکنید،
دوباره به یک مدار بهتر نسبت به مدار قبلی منتقل میشوید و اوضاع بهتر و بهتر میشود و هر بار اتفاقات ،شرایط
و آدمهای بهتری نسبت به قبل را تجربه خواهید کرد.
سرانجام بهجایی میرسید که مطمئن میشوید باز ِی زندگیتان ،باز ِی باورهاست؛ مطمئن میشوید که خودتان با
تمام تالشهایتان برای تغییر باورهایتان،
باورهایتان ،در هرلحظه شرایطتان را خلق میکنید؛ درک میکنید که ِ
کار زندگیتان است.
ارزشش را دارد؛ این مهمترین ِ
وقتی مشاهده میکنم که با استفاده از مطالب و محصوالتی که تولید میکنم ،شما و خانوادهتان ،شهرتان و کشور و
جهانمان پیشرفت میکند و من سهمی در این پیشرفت دارم ،برای ادامه این راه انرژی بسیار زیادی به دست میآورم.

این پیشرفت و تغییر ابتدا از من شروع شد؛ ابتدا برای من ثابت شد که تنها عامل مؤثر ،تغییر باورها است؛
من باایمان به این موضوع ،تغییر باورهایم را شروع کرده و نتایجی عالی کسب نمودهام!
دوست عزیز ،من به قوانین جهان ایماندارم و عمل میکنم؛ صحبتها و آموزههای من فقط به این دلیل تأثیرگذار
بوده و نتیجهبخش است که من با صحبتها و آموزههایم ،این ایمان را به دوستانم و به اعضای خانوادۀ
تمام آنچه آدمها از یکدیگر دریافت میکنند ،فرکانس است و مهم است بدانید که
جهان بهتر انتقال میدهم؛ زیرا ِ
بخش وجودی است که از باورهای هر فرد به وجود میآید.
فرکانس ساختگی نیست ،بلکه حقیقیترین ِ
مطالب و محصوالت سایت جهان بهتر به این دلیل نتیجهبخش هستند که حاصل سالها تحقیق و بررسی و
تجارب زندگ ِی خودم هستند؛ این نتایج و تجارب بهواسطه عمل به قوانین جهان و اجرای آنها در هرلحظه از
ِ
مان کامل در مورد مبحثی صحبت
زندگیام کسب شدهاند؛ یک معلم تنها زمانی میتواند باقدرت و اطمینان و ای ِ
تمام وجودش تجربه کرده باشد.
کند که خودش آن موضوع را با ِ
اطمینانی که در آموزشهایم احساس میکنید ،به خاطر تجارب و نتایج عمل به آنچه که به شما توصیه میکنم ،است؛
همین ایمان و عمل باعث شد که سایت جهان بهتر را تاسیس کنم و در این مسیر گام بردارم.

برای دانلود بهترین مطالب در زمینه ثروت و موفقیت ،در سایت جهان بهتر عضو شوید.

Jahanebehtar.com

13

وضعیت مالی شما در آینده
من از سن دهسالگی با دنیای کامپیوتر و اینترنت آشنا شدم و عالقه زیادی به کسب علم و داشتن وبالگها ی
آموزشی و کسب درآمد داشتم ،وبالگها و سایتهای علمی آموزشی زیادی راهاندازی کردم ،روشهای کسب
درآمد زیادی را امتحان کردم ،دوست داشتم خودم بتوانم پولساز باشم اما هرچقدر که تالش میکردم نتیجهای
نمیگرفتم ،آن روزها ماهانه کمتر از صد هزار تومان درآمد داشتم.
اما از ابتدای پنج سال گذشته ،هنگامیکه با قانون جذب آشنا شدم و به مطالعه و تحقیق در مورد قوانین جهان
پرداختم ،بهمحض آنکه باایمان از قانون جذب استفاده کردم ،آرامآرام وضعیت بهبود یافت و درآمد من بهصورت
عالی افزایش پیدا کرد ،بهگونهای که فقط در یک روز توانستم مبلغی بیش از  01برابر درآمد ماهانه گذشته خود را
به دست آورم ( بیش از  0111درصد افزایش درآمد)؛ سپس بر تحقیقات و مطالعات خود محکمتر شده و با اشتیاق
بیشتری ادامه دادم؛ اکنون من به همراه گروه جهان بهتر در حوزه ثروت ،موفقیت و خوشبختی فعالیت میکنیم.
دوست عزیز ،دقت کنید که شرایط زندگی من تنها با تغییر باورهایم ،تغییر کرد (نه تغییر استعدادم ،نه تغییر شهرم
و نه تغیر کشورم)؛ این نتایج من را تشویق کرد که راه این تغییر را به شما نیز آموزش دهم؛ به همین دلیل ،سعی
تمام آنچه را که آموختم و تجربه کردم و فهمیدم و در قرآن ،در این
میکنم با تمام وجود و با تمام عشق و ایمانمِ ،
کتاب هدایتکننده یافتم ،در سایت جهان بهتر جمعآوری نموده و به شما آموزش دهم.
چقدر اشتیاق دارم تا با تمام وجود این موضوع را فریاد بزنم ،که مهمترین موضوع ،فقط و فقط تأثیر باورهایتان در
ً
زندگیتان است؛ هیچچیز دیگری نهتنها درجه اهمیت باالتری ندارد ،بلکه اصال هیچ اهمیت و هیچ درجهای ندارد.
ً
اصال اهمیت ندارد که اآلن در چه وضعیتی هستید ،چقدر بدهکار یا چقدر بیپول! اگر اهمیت این موضوع را باور
استاد کنترل احساستان شوید و بتوانید
استاد پیروی از قلبتان شویدِ ،
استاد کار کردن روی باورهایتان شویدِ ،
کرده و ِ
که استادانه به شرایط و اتفاقات زندگیتان از زاویهای نگاه کنید که احساس خوبی به شما بدهد ،آنگاه است که
دست خودتان است و این بهتر ین اتفاق زندگی شما خواهد بود.
افسار زندگیتان در ِ
کنترل آگاهانه زندگیتان را به دست آورید؛ روزی که آگاه میشوید
قدرت
بهترین روز در زندگی شما ،روزی است که ِ
ِ
طبق قوانینی ابدی ساخته است؛ قوانینی که تا ابد ثابتاند و هیچگونه
بق مشیت و بر ِ
خداوند تمام جهان را بر ط ِ
تغییری نمیکنند.

برای دانلود بهترین مطالب در زمینه ثروت و موفقیت ،در سایت جهان بهتر عضو شوید.

Jahanebehtar.com

14

وضعیت مالی شما در آینده
اگر این قوانین را درک کرده و آگاهانه در زندگیتان به کار ببندید ،آنگاه به این تجربه پی میبرید که ثروتمند زیستن،
طبیعیترین ،راحتترین و واالترین نوع زندگی است و نهایت سپاسگزاریتان از خداوند به خاطر قوانینی خواهد
بود که هرگز تغییری در آن رخ نمیدهد.
تمام
تمام زندگیتان را با تکیه بر این قوانین بنا کنید؛ ِ
این ثبات به شما اعتماد و اطمینانی میبخشد که بخواهید ِ
کار ما در کتاب و دوره ثروت و موفقیت بیانتها ،بررسی درک و بهکارگیری این قوانین است.
ِ
زمانی که این قوانین را اجرا و نتیجهای متحیرکننده را مشاهده کنید ،عدالت خداوند را با تمام وجودتان حس
میکنید؛ عدالتی بیانتها و رحمتی فراوان و ثروت و نعمتهای بیانتها که خداوند بهواسطه فضل خود به هر فردی
که از قوانین جهان استفاده نماید ،میبخشد؛ این احساس بسیار قدرتمند کننده و آرامشبخش است؛ این احساسی
است که به ما خوشبختی و سعادت میبخشد؛ هر فردی که این احساس را تجربه کرده باشد ،دوست دارند مانند
من فریاد بزند که:
خدا را باور کنید! نظم موجود در جهان را باور کنید! و به خاطر این زندگی زیبا و قدرت اختیاری
که خداوند به شما عطا کرده است سپاسگزار باشید.
با درک این قوانین و اجرای تمریناتی که در سایت جهان بهتر قرار میگیرد ،متوجه میشوید که زندگی یک بازی است،
برای برنده شدن در این بازی ،کافی است قوانین آن را یاد گرفته ،برندهشده و کمک کنید تا دیگران نیز برنده باشند.

زمانی میتوانید به بقیه افراد کمک کنید موفق و ثروتمند باشند ،که اول خودتان موفق و ثروتمند باشید؛ زمانی
میتوانید به دیگران کمک کنید تا سالمت باشند که خودتان در سالمتی کامل باشید؛ تنها راه کمک به جهان برای
پیشرفت ،این است که خودتان پیشرفت کنید.
خدا را باور کنیم ،خوب زندگی کنیم و کمک کنیم تا جهان جای بهتری برای زندگی کردن باشد.

دوستدار شما
سید محمد موسوی
* این کتابچه در بهار  0999مورد تغییرات جزئی قرار گرفت و برخی از مطالب غ یرمفید آن حذف شدند.
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