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 خواستم رسیدم؟!  که  هر آنچهچگونه به 
 کولینانالماس   5 ۀها به شیورسیدن به خواسته

 
 سید محمد موسوینویسنده:    

 

 دست پیدا کنید؛  خود م که به تمام رؤیاهایکنمیکمک  به شما
 ناممکن!حتی به رؤیاهای به ظاهر 
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 های بعدی این کتاب فصل تهیۀجهت 
 مراجعه کنید:  جهان بهتربه سایت 
com.jahanebehtar 

 

 
 : است جهان بهتر کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به گروه و سایت  

این بخش از کتاب را به  توانیدمی استفاده از این بخش از کتاب برای عموم رایگان است؛ شما  -
 دوستان خود هدیه دهید.

 باشد.برداری از این کتاب غیرمجاز و حرام می هرگونه کپی  -
 

 و نویسنده این کتاب، جهان بهتر مجموعۀدر غیر این صورت، 
 گونه رضایتی در مورد استفاده از این کتاب ندارند.هیچ 
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 آشنایی من با قانون جذب

؛ پس از کسب اولین قانون جذب آشنا شدم ی عنیجهان  قوانین یکی ازبا  ،1391سال در  بارنیاولبرای 
مطالعه   در حالپرداختم و تاکنون که    هستی  جهان  نیقوان  رامونیپ  یو بررس  قیبه تحقنتیجه از این قانون،  

 .امافتهیدررا  یادیز اریبس  نیقوان د،یکتاب هست نیا

را بر اساس  هستی  بوده است که خداوند، جهان ی نیتمام تمرکز من بر شناخت بهتر قوان ها،سال نیا در
 همواره در حال رشد و گسترش است. ن،یاست و بر اساس همان قوان دهیآفر هاآن

آگاهی از قوانین  ها و خواسته ی تمامبهکنم که جهان هستی کمکتان می و شیوۀ عملکرد در این کتاب با 
 کنید ناممکن است. رؤیاهایتان دست پیدا کنید؛ حتی به آنچه که فکر می 

 را رایگان منتشر کردم؟ این کتاب چرا مقدمه
 ... .بودحاصِل تلنگِر پیام یکی از دوستان  این کتابۀ مقدمانتشار 

« از جنس الماسبه وضعیِت کتاب »رؤیاهایی  صحبتبا او بودم که پس از مدتی  کردنصحبتدر حال  
 . رایگان در اختیارش قرار دهم صورتبهرسید؛ او از من خواست که بخشی از این کتاب را 

 صورتبه ا  این درخواست توجهم را جلب کرد؛ پس از اندکی تفکر، به او گفتم: »موافقم، بخشی از کتاب ر 
کتاب در  این  صفحۀ اول 28« و به لطف خداوند مهربان اکنون دهمی مرایگان در اختیار عموم قرار 

 اختیار شما قرار دارد. 

کنیم که برای مطالعه و در این بخش از کتاب مباحثی ساده و مقدماتی اما مهم را با یکدیگر بررسی می 
الماس کولینان که  5های بعدی کتاب مطالب فصلهای بعدی این کتاب ضروری است. در درک فصل

 مباحث اصلی این کتاب هستند، بررسی خواهد شد.
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 دلیل نوشتن این کتاب 
کتاب را شروع کردم  که نوشتِن این یروز بهوقتی این کتاب هستید؛  چهارم ویرایش ۀشما در حال مطالع

و نتایج حرکت در آن  مشخص مسیر یکمن به  رِ یناپذشکستام، ایماِن ویژگی  نیترمهم ، کنمی مفکر 
 بود. 

کنم که اگر هر فردی در آن قرار بگیرد، بدون شک به موفقیت، ثروت، دربارۀ مسیری صحبت می 
سعادت وجود  یبرا ریمس  ک یداشتم که تنها  مانیارسد. من از همان ابتدا خوشبختی و سعادتمندی می 

 است! ریهمان مس  نیدارد و ا

نفر کمک کنم تا در این مسیر قرار  100,000 به هدفم از نوشتن این کتاب، این بود که بتوانم حداقل
 را برای خود خلق کنند. یاالعادهفوقبگیرند و زندگی 

 زیرا به یک قانون بسیار مهم از جهان هستی پی برده بودم و آن، این بود:

  شما، زیرا چندین برابِر کمِک یدبه افراد کمک کن
 گردد.بازمی تانهای مختلف به زندگیبه شکل
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 ب... .اصل مطل اغسر  میبرو اکنون

 جرئت ، با امکرده  افتیکه در ی جیبر اساس نتا ؛بودم ق یکه در حال مطالعه و تحق هاسال  نیدر تمام ا
 :میگوی م

 ، شودی نممتولد   مادر وجود  یی ایرؤ چیه
 . به وجود آمده باشد مادر  ،آن تولد قبل از  ا،یتحقق آن رؤ ناییتوا نکه یمگر ا

 قانون است! کی ن،یا

در  نییپا نیاز سن لیدل نیبودم و به هم امی زندگجهان، به دنبال بهبود  نیبا قوان یی قبل از آشنا هاسال
 یزندگ ۀتجرب یبرا نکهیا بابودم،  شرفتیبه دنبال پ نکهیا بامغازه پدربزرگم مشغول به کار شده بودم؛ 

 .شدندی مبدتر هم  نتایج ی هگا ، بلکهشدی نمحاصل  یاجه ینت تنهانه، اما کردمی مدلخواهم تالش 

از افراد  ی برخ کردمی مفکر  ی سختم بودم، گاه طیشرا یمقصر برا داکردنی پبه دنبال  دائما  آن زمان 
 .پرداختمی م هاآنهستند و مدام به سرزنش  طیشرا نیمقصر ا

خودم را محدود   دانستم؛ی نمرا    تیموفق  ِن یقوان  رایخودم نبودم؛ ز  یهایتوانمند   دنی، قادر به دهاموقعآن  
باور  نیبود و مرا به ا دهیپدرم، پدربزرگم و... به من رسدوستان، آشنایان، که از  ودمب کرده اعتقاداتی به 

 ط یشرا رییتغ یبرا یار یمن اختاین تقدیری است که خداوند برایم انتخاب کرده است و رسانده بود که »
 «. ندارم امی دگزن

 نگذاشته بود.  ی در من باق  امی زندگ  طیشرا  رییتغ  یبرا  ی دست مرا بسته بود که عمال  قدرت  چنانآنباور    نیا

؟! امنداده که من انجام    کنندی م  کارچه موفق    افرادکه: »مگر    زدی مسؤال در ذهنم چرخه    نیا  شهیهم  اما
 باشم؟!« خبری بهم وجود داشته باشد که من از آن  یگر یممکن است راه د ایآ
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 ی لیخاما  ،  را سپری کرده بودندی  سخت  ِط یشرا  اینکه در گذشتۀ خود  باوجودِ که    شناختمی مرا    افرادی  چون
 ... . بودندشاد و  ثروتمند، موفق

 شودی مباعث  ،نیرا بب دئویو نیرا به من داد و گفت »ا یی دئویو ی لیفا ل،یفام یاز اعضا ی کیروز  کی
من با  افتنم؛یساده در آن  زه یانگ  کیاز  ترش یب یزیچ ،را تماشا کردم دئویو نیا ی وقت «؛یر یبگ زهیانگ

 .دمتماشا کر  مجددا  بار آن را  نیچند! بنابراین جذب آشنا شدم مفهوم

؛ مفهومی که امروزه آن را قانون بپردازم مفهوم نیا رامونیپ قیگرفتم به مطالعه و تحق میتصم سپس
 شناسیم.جذب می 

 قت یحق کی تنهانهموضوع  نیمتوجه شدم ا یپس از مدتو مقاالت زیادی را مطالعه کردم و  هاکتاب
 ، بلکه یک قانون است.محض است

 زندگی  تا بتوانم روِش  بپردازمدر جهان  شرویافراِد موفق و پ ی ه مطالعه زندگتصمیم گرفتم ب ،آن از پس
 .مطالعه کردم تیوفقمختلف م یهاحوزهرا در  یار یبس  یهاکتاب ،آن از پس را کشف کنم؛ هاآن

و  گذاشتمی محوزه  نیمطالعه در ا یبود که تمام زمان روزم را برا دیدر من شد قدرآن اقیشور و اشت نیا
 را بخوانم! میهادرسماند تا ی برایم باقی نمی وقت ی گاه ی حت

 ت یهدا یقرآن برا دانستمی م ازآنجاکه به قرآن مراجعه کنم؛  دیبه من گفت که با ی احساس ی از مدت پس
آغاز شد   یمن از روز   نیادیو بن   عیتحوِل وس  قا  ینازل شده است، شروع به مطالعه قرآن کردم و دق  هاانسان

 قرآن کردم. قیکه شروع به مطالعه دق

به درک  ،ارزشمند العادهفوقاین کتاب  ۀمن با مطالع د؛یقرآن، تماِم وجودم را به چالش کش  ۀمطالع
 .شناختم در قرآن را ی واقع یخداو  بردم ی خداوند پ تیبه حقان قانون رسیدم؛ همچنین ۀصحیحی از واژ

نیز از  خلق کرده است مانی خوشبخت یبرا او که ی نیبا قوان یی آشنا و بودن به خداوند کیاحساِس نزد
 آوردم. به دستدیگر نتایجی بود که با مطالعه قرآن 
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 بود بر آتش! ی کرد که مانند آب جادیرا در من ا یی باورها و جستجوی قانون جذب در آن، قرآن ۀمطالع

مطالعه   .ماست  تیدر حاِل هدا  ی که خلق کرده است،خداوند با جهان   متوجه شدم کهقرآن،  مطالعۀ  پس از  
 بپردازم... .  قیعم یبه تفکر  زیهمه چوادار کرد که در مورد  قرآن مرا

 : اینکه مثال  

 ؟کندی م عمل صورتجهان به چه  *

 جهان حاکم است؟این بر  ی نیچه قوانعالوه بر قوانینی مثل قانون جاذبه زمین، دیگر  *

 استفاده کرد؟ نیقوان نیاز ا شودی مچگونه  *

به گسترده در آن،  قاِت یو شروِع تحقکامل  العادهفوق کتاب نیدر ا ی ش یاندژرفقرآن و  شتریمطالعه ب با
ما واکنش  یهافرکانسکه به افکار و  است شده دهی آفر طوری یکه جهان ماد اطمینان کامل رسیدم

 یزیاست و همان چ  هنیمانند آدقیقا   جهان    یوخو لقخ    به این نکته پی بردم که  کمی بعد،  .دهدی منشان  
 .گرداندی برم را به ما  آن جنسهم، کندی م افتیرا که از ما در

به زبان ساده یعنی اگر خیر و خوبی را از ما دریافت کند، اتفاقات و شرایطی از جنس خیر و خوبی را به ما 
 گرداند و برعکس.برمی 

 تعریف ساده آشنا شویم: 6کار این جهان را بهتر درک کنیم، الزم است با این ۀ ویشاکنون برای اینکه 

 گوییم.آیند، افکار می به تصاویر و صداهای درونی که در ذهن پدید می  افکار: .1

فرکانس  ی. باورها داراشودی م لیباور تبد کیدر ذهن تکرار شود، به  بارهاوبارهاکه  یفکر  باورها: .2
 از افکار هستند.  دارتریو پا تریقو  اریبس 

افکار و   قیصورت مداوم از طرکه به  ی تکرار است و به امواج یبه معنا :(frequency) فرکانس .3
 .مییگوی فرکانس م ،شوندی مخابره م ی باورها به جهان هست

افکار   دیبه تول کندی آن باور شروع م شود،ی ساخته م  یباور  نکهیپس از ا افکار:ۀ دکنندیتول .4
 .کندی م تیخودش را تقو مدام قیطر  نیجنس خودش و از اهم
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ذهن  یهایورود شوند،ی مشخص وارد ذهن م ی قیکه از طر ی به اطالعات ذهن: یهایورود .5
 .هادهیها و دگفته ها،دهیمثل: شن یبرا ند؛یگوی م

 )جمع کائن(. شودی وجود دارد، کائنات گفته م ی آنچه در تمام جهان هست ی تمامبه کائنات: .6

 کند: اکنون ببینیم جهان چگونه کار می 

جهان  م؛یدر حال ارسال فرکانس به کائنات هست ،هر لحظه: »ما در دیگوی اصل فرکانس در قانون جذب م
و  ط یاتفاقات، شرا مانیما، در زندگ یاز سو  یافتیدر یهابر اساس قانون جذب با توجه به فرکانس  زین

 . دهد«یم سترشگ ایو  آوردیما به وجود م یرا برا یافتیدر یهاجنس با فرکانس هم ییهات یموقع 

؛ ذهن ما مانند یک برای مثال و به بیانی ساده، جهان مانند یک آینه و ذهن ما مانند یک پروژکتور است
کند؛ باشد، جهان نور سبز را به ما بازتاب می تاباند؛ اگر نور سبز )مثبت( نور می  جهانبه سمِت  پروژکتور

 کند.طرف، نور قرمز را به سمت ما بازتاب می اگر نور قرمز )منفی( باشد، جهان هم بی 

فقط  برسم که بتوانم  یی جابه روی خودم کار کنم و گرفتم  می تصم وقتی این حقیقت مهم را دانستم،
 امدر زندگی  بود که لیدل نیارسال کنم که دلخواِه من هستند؛ به هم هستی  را به جهان یی هافرکانس

 ی را تجربه کردم.مناسب جینتا

  : میگوی م، «چه بود؟ رم،یرا بگ رییبه تغ میتصم نیتا ا شدکه موجب  ی عامل نیترمهم» : بپرسیداگر 

 عطف بود!  ۀنقطمن به   دِن یرس   به این تغییر،عامل برای تصمیم  نیترمهم
 :رمیبپذ که گرفتم میدر آن نقطه، من تصم

 ، فقط و فقط خودم هستم! امیزندگاتفاقات ۀ هم ِل یدل

 یبرا یکار  چینه ه گرید اید که ببینیدای رسیدهاید و یا به نقطهشرایطی را تجربه کردهآیا تاکنون 
 ! ؟آزمودن یبرا ی راه چیو نه ه ماندهی باق دادنانجام
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 قدر آن ای بود که من تغییر خود را آغاز کردم. من تقریبا  آن شرایط را تجربه کردم و همان شرایط، نقطه
؛ ایمانی که برای حقیقی در وجودم شد مانیا برای این تغییر شور و اشتیاق داشتم که باعث آشکار شدن

 !بودشروع یک تغییر بزرگ ضروری 

 ۀ خان یک دِن یکوب درهم تاکنون ایآ است. ی میقد ۀخانیک  یماننِد نوساز توان گفت این موضوع، می  
  ؟ایدتجربه کردهرا  ساختِن آن دوباره و ی میقد

 مرتبط یک مثال
باشد که  یاگونهه، یعنی بهم بد نباشد چنانآنشما نیاز به بهبود داشته باشد اما ساختارش ۀ خان اگر
 یجزئ یراتیتعم ،دیدهی مبهبوِد آن انجام  یکه برا یکار  ،تیدرنها، شما کنیدهنوز آن را تحمل  یدبتوان

 .دیدهی مدر آن خانه ادامه  کردنی زندگو همچنان به  کندآن را بهتر  وضعیت است که

 آن کردِن  راهروبه یجوابگو  ی راتیتعم  چیباشد که ه رانیو و دهیکهنه، پوس قدرآنخانه آن اگر ساختار  اما
 . دیکنی مرا آغاز  دیجد خانۀو ساختِن  دهیهم کوبخانه را در  ،زنیدمی  اینباشد، آنگاه دل را به در

 ی اخانهکار، ۀ جینت؛ اما دارد یشتر یب یهانهیهزو  ی سخت ،آن ریکار نسبت به تعم نیاست که ا درست
 ندارد! ی قبل ۀبه خان ی ربط چیکامال  متفاوت است که ه

که از صفر  یفرد تیمن است. حکاتغییر کردِن  تیحکاهمان مثال،  نیو ا است  مثال کی  فقط نیا 
 است. دهیبوده، رس صورشو در ت خواستهی مکه  یی زهایچشروع کرده و اکنون به 

 

 است؛   شرفت«ی»پ  ، هر انسانِی زندگ حاصِل  ،یطورکلبه
 است!   رییقانون بدون تغ کی ن،یا

 ، روندیم ایکه از دن یتا زمان ،ندیآیم ایکه به دن یالحظه، از هاانسانتمام 
 ، آورندمیکه به دست  یجیو نتا کنندیم یرا در تماِم ابعاد ط یتکامل روندِ کی

 شد.نبا شرفتیاز خود، پ ورشاناگر تص ی؛ حتکندیمجهان کمک  شرفتیبه پ

 مهم: ۀنکت
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 مثاِل ساده دربارۀ این نکته: 3

 یهاروشکند تا وادار می را  یادیمتخصصاِن ز رای؛ زکندی مجهان کمک  شرفتیبه پ مار،یب کی
  )در ادامه ند. شوی معلم  شتریباعث توسعه بکشف کنند و از این طریق  یمار یآن ب درماِن  یبرا یتر راحت

 ( ؟چرا این امکان وجود ندارد که بیماری در جهان وجود نداشته باشد :متوجه خواهید شد که 

  جه یو درنت شتریب تیامن یبرا یی هاراهباعث کشف  رای؛ زکندی مجهان کمک  شرفتیدزد، به پ کی
 .شودی م یتکنولوژ  شرفتیپ

ی تر راحت  یهاراهتا    کندوادار می را    یادیمتخصصان ز  رای؛ زکندی مجهان کمک    شرفتیمعتاد، به پ  کی
 کشف کنند.  ادیدرمان اعت یبرارا 

 ... . توان بررسی کردمی  باره نیدر اصدها مثال دیگر که  و

 شرفتمانیکه موجب رشد و پ  میاداشته   یجهاِن ماد  نیرا در ا  ی اتی، تجربهاسال  نیمن و هم شما در ا  هم
تلخ از  ربیاتیو تج هایمار یب، های ورشکستچون  ی سخت ظاهربه ربیاِت تج ممکن است ی شده است؛ حت

و  دهیبه شما بخش   یتر عیوس دِ ید  بلکه  نموده،  تربزرگ شما را   تنهانهرا تجربه کرده باشید که   ی روابِط عاطف
 . افتی  دیرا خواه  نیحتما  آن قوان  د،ینگاه کن  ترژرفکه اگر  است    را به شما آموخته  ی هانیِن کیاز قوان  ی قانون

سال   هفت  نیاگر هم  ی من است؛ حت  یرشد در همه ابعاِد وجود  یای، گوهاسال  نیمن در ا  ِی زندگ  مراحِل 
باورش   شیسال پ  هفت  قطعا  که    است  دادهرخ امی زندگدر    یادیز  راِت ییقرار دهم، تغ  ی مورد بررسرا    ریاخ
 آسان نبود. میبرا
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 سال پیش تاکنون هفتاز 
 دایپ، بردی مکه آن را جلو  ی نینسبت به جهان و قوان یتر کامل  دِ یدنسبت به هفت سال قبل، اکنون 

انجام  ی در زندگ نیقوان نیجهان و نقِش ا ِن یدر مورد قوان یاگسترده قاِت ی، تحقهاسال نی؛ در اامکرده
 .امداده

 سه قدماین ۀ جینت، امنمودهکسب  امی زندگکه در  هرآنچهو  کنمی م یزندگ نیقوان نیبا ا هر لحظه من
 : بسیار مهم بوده است

 «نیقوان این »شناخت .1

 « هاآنبه  مانیا» .2

 «هاآن ی»اجرا .3

ارائه دهم.  یبهتر  شیرایهر فصل، و یبرا ی است تا بخواهم پس از مدت یابهانه ی دائم یبهبودها نیا
 نیترنابو    نیبهتر  خواهمی موجود دارد؛ همواره    شهی ، همدهمی مآموزش    هرآنچه  در مورد  تیحساس  نیا

 .  کنمرا منتقل  دارم اعتقادو به آن  کنمی م، تجربه دانمی مکه در آن لحظه هستم،  یزیچ

که  ی و همواره تا زمان کنمی م عمل  رانهیگسخت  اریبس  امی آموزشمطالب  هینسبت به ته ،لیدل ن یبه هم
 .سمینوی م ی و نه کتاب کنمی م دیتول ی ، نه محصولکنمی مبرگزار  ی ندانم، نه کالس قیخودم را ال 

 ؟! رسدی م انیبه پا ی تا کجا ادامه دارد و چه زمان هاافتنی بهبود نیتکامل و ا نیبه نظر شما، ا اما
 وجود دارد؟! ی انیپا ستن،یو بهتر ز بهترشدن یاصال  برا ایآ

 تکامل تا ابد ادامه دارد!  نیا دیگوی م قانون ✓

 است.  شرفتیروبه پطبِع جهان  دیگوی مقانون  ✓

 هم هست.  شرفتیهست، پ ی که زندگ ی است و تا زمان شرفتیپ ،ی زندگ جهینت دیگوی مقانون  ✓
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 د یتول ی محصول ،ی آگاه سطِح  نیترکاملو  نیترناببه  دنیگرفته بودم که تا زماِن رس میاگر تصم ایآ
 ؟تجربه کنیدکتاب را  نیا ۀطالعتوانستید ماکنون می  اینکنم، آ

؛ افتادی نمهم اتفاق  ی شرفتیپ چیو ه دادمی نمانجام  ی حرکت چیگرفته بودم، هرگز ه ی میتصم نیچن اگر
 .شودی مباز  یموضوعات بعد  یر یادگی یهر موضوع، راه برا یر یادگیبه نظر من، با 

 هاشیرایواین کتاب هستید،    ویرایش  چهارمینکه اکنون در حال مطالعه    طورهماناما خبر خوبی دارم: »
 .« خواهد گرفترایگان در پروفایل دوستانی که این کتاب را تهیه کردند قرار    صورتبهبعدی،    یهاتیآپدو  

که در  ی ناتیتمرکه  نمیبی مو  خوانمی مرا  کنندی مارسال  میبرا دوستانکه  یی هالیمیانظرات و  ی وقت
 کاربستن بهبا  و ثروت و    تیموفق  ِن یبا درک قواناند و  را انجام داده  داده بودم  هاآنمحصوالتم به    یا  هاکالس

 شتر یبخیلی  ریمس  نیا ۀادام یبرا امزه یانگ، اندآوردهبه وجود  شانی زندگرا در  ی چه تحوالت ن،یقوان نیا
 . کندی م گریو انتشار مطالب و محصوالت د دیبه تول قیمرا تشو ز ین زهیانگ نی؛ همشودی م

 : میبه شما بگوخواهم در این لحظه می 

 ؛امده یرس، امخواسته  امی زندگکه در   هرآنچهتاکنون به  من
 .امآموخته را  اهایبه رؤ  دنیروِش رس  رایز 

 توانید آن را بیاموزید!اکنون شما هم می 

خود باعث  یهاخواستهانسان پایانی وجود ندارد و این خوب است؛ زیرا انسان با  یهاخواسته البته برای 
 شود.می  خودش و جهان هستی  پیشرفت

همه شروِع  ! باور است کیکه »شروع کارتان با  میبگو دیبا د،یشو ریمس  نیوارد ا دیخواهی م هم شما اگر
 ؛ میکنیم یجهاِن قانونمند زندگ کیما در : افتدمی اتفاق  جدید باور کیبا در زندگی ما  جدید یزهایچ
 .«ستین یجهان تصادف نیدر ا زیچچیه
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 ؛دیهست تیکه به دنبال موفق هاستمدت حتما  است؛  نیقوان نیاز ا ی جزئ زین این کتابشما با  یی آشنا
 تانی زندگدر  یر ییتغ جادِ یکه به دنبال ا هاستمدت د،یهست یی ایرؤرسیدن به به دنباِل  که هاستمدت
  ،دیاآوردهدست  بهکه تاکنون  ی جیاست که از نتا نیا ر،ییتغ تصمیِم به نیا ِل یو قطعا  دل دیهست
 !دیستین ی راض

 نیشدم و ا ت یهدا ریمس  نی که من به ا همان گونه ؛دیاشده  تیهدا ر یمس  نیاست که به ا لیدل ن یهم به
 رایز م؛یاموزیرا ب تیموفق ِن یکه قوان خواهدی ماز ما  شتریخداوند ب راینمودم. ز جادیا امی زندگتحول را در 

 .میبرس مانیاهایماست که به رؤخوِد  از ترمشتاق اریخداوند بس 

  ؛ دیاگرفتهقرار    تیاست که شما در فرکانس موفق  ی معن  نیبه ا  ،دیخوانی مرا    این کتاب  اگر کلمات  نیبنابرا
 ار یبس  به سعادت، دنیرس یهاراه: »میمشتاقم که به شما بگو اریخوشحالم و بس  اریاز حضورتان بس 

 «. قرار داده استما در درون  را هاحل راه خداوند خداوند ساده هستند و ِن یقوان زیرا ؛اندساده

  هستی جهانسرتاسر سعادت و ثروت در  ،شادی  د،یام ،یاز خوشبخت  جریانی
 ! دیشو ری مس   نیاست که وارد ا ی در حاِل حرکت است؛ فقط کاف

   ،یهست اِن یتا جر دیاست که به خودتان اجازه ده  یکاف
 .کند  تی هدا یشما را به سمِت خوشبخت

هم مشخص است، قطعا   جهینت ؛دیاکرده یزندگ خودۀ گذشت یباورهابا  خودتان و وهیبا ش عمرکی شما
 .دیاآمدهکتاب  نیکه سراغ ا دیهست خود جینتابهبوِد  ی در پ ای دیندار تیرضا جیاز آن نتا ای

گرفته و با  یجد کامال  را  امداده حیکه توض ی نیکتاب و قوان نیا یهاآموزهتمام ضروری است که پس 
 .دیینما جادیا تاندر زندگی  را مثبت عظیم رییتغ یک دیتا بتوان دیعمل کن  آن ناتیمربه ت ،ی راسخمانیا
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 یک سؤال
به دلیل اینکه در فالن روستا، فالن من اهداف و رؤیاهای زیادی دارم، اما : »ندیگوی مبرخی از دوستان 

من   دست پیدا کنم؛ حال پیشنهاد شما برایکنم قادر نیستم به رؤیاهایم شهر یا فالن کشور زندگی می 
 . دست پیدا کنم؟« خواهمکه می  هرآنچهبه  توانمی مچیست؟ چگونه 

 : مهمی که باید بدانید این است که ۀنکت

 مهم نیست که در کدام نقطه از جهان زندگی می
ً
 !کنیداصال

بنابراین شما در  ؛( حاکم استثابت و بدون استثنا صورتبه ) در تمام نقاط جهان  جهان هستی قوانین  
های کامال  طبیعی و منطقی به د، از راه کنید، اگر از این قوانین پیروی کنیهرکجای جهان که زندگی می 

 دهم.(می بیشتر توضیحبعدی کتاب در این مورد  یهابخش)در  رسید.های خود می خواسته

 شروع یک تغییر
 اید؟ برای شروع یک تغییر عالی آماده

تواند تغییری در شما ایجاد کند! تا زمانی کس نمی اجازه دهید این نکته را بگویم: »هیچ  یزیهر چقبل از  
تان ایجاد کنید«. اگر کسی دخواهید چه تغییری در وجوکه می  تصمیم بگیریدو  اراده کنیدکه خودتان 

 ... . غیر از این به شما گفت، بدانید که دروغی بیش نیست

به  نیاز دارم مک کنم تا یک تغییر عالی و مثبت را در خودتان ایجاد کنید،من برای اینکه بتوانم به شما ک
 جهاد اکبر در درونتان!  کی جادیبه ا؛ شماارادۀ پوالدیِن 

 ! ستین ی هرکس باورها کار  رییتغ رایدارم؛ ز ازین ریی تغ نیا جادیاکمک به  یشما را براۀ ارادمن تماِم 
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بینید، برای تغییر شرایط زندگی، ابتدا باید خودتان تغییر کنید و برای اینکه که در نمودار باال می   طورهمان
 خودتان تغییر کنید، الزم است ابتدا باورهای خود را تغییر دهید. 

  شروِع  محِض به رایز ؛دیارد ازین نیآهن یاارادهو  ی درون م یتعهِد عظ کی، به باورها رییتغ یبرا
 یی باورهادهد  نمی   اجازه  ی راحت  نیشده و به ا  کاربهدست  عا  یسر  شما  ی منطق، ذهِن  وی خودتانر   کارکردن

 ! تغییر دهید را اندبودهبا شما  هاسالکه 

  د؛ یده رییرا تغ تانیباورها دیبتوان ی راحت نیبه ا دهدی نمو اجازه  ماندی نم ساکت  ی منطق ذهن
 . خیاالتی بیش نیستند و...« هانیا، ندارد یادهیفا کارها نیا»که  کندی ممرتبا  تکرار 

 د یتوانی م  ی واقع  ماِن یا  کی  با داشتِن   فقط  جهیدرنتانرژی زیادی نیاز دارد،    صرفبهتغییر باورها    کهیی ازآنجا
 د. نیرا ساکت ک تانی منطقذهن 

تحت  دیخودتان قول دهبه  که    ؛ به صورتی درون شما است  در  میعظ  یتعهد ایجاد  کار،    نیاۀ  چار   نیبنابرا
که من  دیو باور کن دیفکر کن ی کرده و به روش یساز ادهیپ تانی زندگکتاب را در  نیا ناتیتمر ی طیهر شرا

 !امآموزش دادهکتاب به شما  نیدر ا

از وجودتان شود و  ی شما نفوذ کند؛ جزئ های زیرین ذهنالیه کتاب در نیا یهای آگاه دیده اجازه
   مثالی که در موردِ مانندِ  .بسازدبرایتان  دیجد ذهنیت کیرد و نابود کرده و را خ   شماۀ گذشت ذهنیت

 شما شکل دهد.درون از باورها را در  دیجد یی بنا اجازه دهید ،زدم ی میقد ۀخان کی ینوساز 

 تغییر باورها

 خود یافتن تغییر

 تغییر پندار
 رفتارتغییر 
 گفتارتغییر 

 زندگیتغییر 

 منفی( ، چه)چه مثبت بر زندگیتغییر باورها  اثرنموداری ساده برای نمایش 
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 به خودتان اجازه دهید 
 جهینت ،ی از مدتسپس بعد  د؛یکن جادیا را ارزشمند رییتغ نیکه ا دیو بخواه دیاجازه را به خودتان بده نیا

 تانیمال تی، آرامشتان، وضعروابطتان، تانی سالمت ،در تماِم ابعاِد آن ی شمازندگ د؛یکن سهیرا با قبل مقا
 !ریخ ای دیدهی م مهروش را ادا نیکه ا دیریبگ میآنگاه تصم د؛یکن سهیو... را با قبل مقا

که با تماِم  دیرسی م یی جابهشما  ؛دیشوی م زدهشگفت کنید،ی که کسب می جیاز نتا دهمی مشما قول  به
شما در دست خودتان است و تمام آنچه را که در   ی زندگ  طیکه تماِم اتفاقات و شرا  دیکنی موجودتان درک  

 .دیاآوردهبه وجود تان یهافرکانسخودتان با  ،دیکنی متجربه  تانی زندگ

هنوز دیر  ؛ اماشماست ۀگذشت یباورها ۀجینت ،دیکنیمو تجربه  دیهست اآلن  که هرآنچه
 .میده رییرا تغ مانیباورها توانیمکه اراده کنیم می هر لحظهدر ما  ۀهم نشده است،

 قانون جهان است:  نیا رایز

 است.   ی عال اری بس نی! و اافتدی ماتفاق  د،یو باور کن  دیریرا که پذ هرآنچه
 ندارد،  ی فرم و قالب و روش  چی جهان ه

 . بخشدی مشکل و قالب    اطرافتان شما به جهاِن   یباورها

توان گفت و می  امداده مطالب بسیار مهمی را توضیح فصل است؛ در فصل اول  5کتاب شامل  نیا
از  ی تا جزئ دیفصل را مطالعه کن نیا بارهاوبارهاکه  کنمی م دیتأک دا  یشد ،کتاب است نیفصِل ا نیترمهم 

ۀ  همکه اصل و اساِس  امدادهرا آموزش  ارزشمند از جهان هستی  ی نیقوان در این فصل، .وجودتان شود
 نی؛ اامگفته! پس با عمل به آنچه که شودی م بنا پایه نیا یشما، رو  یهات یموفقاست. تماِم  هات یموفق
 !دیرا محکم بساز پایه
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ی که در سایت مطالباز  دیتوانی م، من یزندگ اتیتجرببرای کسب اطالعات بیشتر و آشنایی بیشتر با 
من استفاده  یهاآموزشنتایج افرادی که از مطالب و  دیتوانی مکنید؛ همچنین استفاده ام منتشر کرده

اشخاص،  ی و تحوالت در زندگ اتیتجرب نیا د؛یرا بخوان شانیهانتمو کا دینیبب تیرا در سا اندکرده
 است!  ریمس  نیمصداِق درست بودن ا

 من ِی از داستاِن تحول زندگ یبخش

در آن  که یی اهایبه رؤوقتی  ،کنمی مگرفته بودم موفق شوم، فکر  می که تصم ییروزها نینخستبه  ی وقت
 تر بزرگ  اری، بس امکردهدارم و تجربه    امی زندگهمه آنچه که اکنون در    نمیبی م،  کنم ی م، فکر  داشتم  روزها
 م.اهداشت  روزهااست که در آن  یی هاخواستهو  اهایاز رؤ

در شناخت و درِک بهتِر   ی ، سعهاآنبه   ی ابیدست  یکه برا  ییاهایدارم؛ رؤ  یزیاد یاهایاکنون هم رؤ  البته
راه  نیتریعیطبتنها راه و فراتر رفته است که:  میهم برا مانیموضوع از ا نیا گرید رایدارم؛ ز نیقوان
 است. تان یزندگدر  هاآن  یو اجرا جهان هستی نیو سعادت، درک قوان تیموفق یبرا

 دستیابی به رؤیاها باعث پیشرفت شما 
 .شودباعث پیشرفت جهان هستی می ،و در ادامه

در  ی است که در گذشته حت یی هات ی موفقاز  ی و جزئ امی زندگآن در  نشاِن من است؛ ۀ تجربتماِم  نیا
 شده است. امتجربهو  امی زندگاز  ی اما امروز جزئ ؛دیگنجی نم زین میاهایرؤ

 رایبه آن اضافه خواهم کرد؛ ز یدتر یکتاب، مطالب جد نیا یبعد  یهاتیآپددر  نده،یدر آ کنمی م فکر
 است!  ریناپذانیپا  اهایبه رؤ  دنیو رس  آورندی م  دیتحققشان پد  یرا برا  میعظ  ی لیهمراه با تولدشان، م  اهایرؤ

 شتر یدرِک ب  یبرا  میعظ  ی لی؛ مامکردهتجربه    امی زندگاست که در    ی لیم  نیتری ع یطب  ، به حرکتِل یم  نیا  و
 هیرا تعب  هاآنگسترِش جهان   یکه خداوند برا  ثابت  ی نیو شناختن آن! شناختِن قوان  هستی  و بهتِر جهان
 نموده است. 
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 یک گفتگوی جالب
 نقل کنم:  تانیاز دوستانم داشتم که دوست دارم آن را برا ی کیبا  ی جالب یگفتگو  در گذشته

 ی گرفت  ادیکه    ی راحت مطالب  ی لیو بعد خ  ی هست  تحقیقدر حال مطالعه و    دائما  چرا  : »دیاز من پرس  دوستم
تالش  نودنش یفهم یمثل تو برا نکهیبدون ا هیتا بق یذار ی م تیسا یو رو  ی کنی مرو ضبط  جتیو نتا

 تر خوبکنه و  دایبهبود پ شونیرو بفهمن و ازشون استفاده کنن و زندگ زهایچ نیا ی راحتبهکرده باشن، 
 «اد؟یم رتیگ ی شه؟ چ

 جواب دادم: نیبه حرفش فکر کردم و چن ی اندک

و ناب! و  بایز اریبس  یهاالماسبزرگ از  ی کوه ،ی کن دایاز الماس رو پ ی کوه ،دوسِت من، اگه تو نیبب»
 شن، یکمتر نم تنهانهکوه  یهاالماس ،ی کوه برداشت کن نیاز ا یشتر یکه هرچقدر الماِس ب ی متوجه بش 

مهارتت در  ،ی کن اخبرمسئله ب نیرو از ا یشتر یکه هرچقدر افراِد ب ی و متوجه بش  شنیهم م شتریبلکه ب
 «؟ی کنی م کاریچ ی بدون نارویاگه همه ا ؛... شهیم شتریو ب شتری، بهاالماس نیترمرغوب دِن ید

هم مثل تو موفق و  هیتا بق ید یآموزش م هیمسائل رو به بق نی! تو ادمیمنظورت رو فهمجواب داد: » او
ثروت   جه یو درنت  شهیم  شتریثروتمند بشن، تعداد ثروتمنداِن جهان ب  یشتر یافراِد ب  قدرثروتمند بشن و هرچ

 . «شهیم شتریدر جهان ب

گنج   نیاونها هم از ا خواستمی مو  دادمی من ونش  هیرو به بق هاالماس قطعا  من هم در ادامه گفت: » و
 «....کردمی مکمک    هیو هم به ثروتمند شدِن بق  شدمی مهم خودم ثروتمند    قیطر  نینمونن و به ا  بینصی ب

 ن یبه سراغ ا  یدر آن صورت هم، فقط افراد  ی اما دوسِت من، حتدر کامل کردِن جوابم به او گفتم: »  من
 ن یچناصال  باور کنن که  دیبا ی عنیباور کنن.  ی رو که گفت یکه هرچ برن،ی گنج بهره م نیو از ا رنیکوه م

 «.شده و قدم بردارن کاربهدست کوه، برداشت از اون یوجود داره و بعد برا ی کوه
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 ت ی موفق  نیافراد، قوان  ۀهم  رایز  م؛یکن  قیافراد را به موفق شدن تشو  ۀهم  میتوانی نمما    ،هانیا  ۀهم  باوجودِ 
 . ستندیافراد موفق نۀ هم لیدل  نی؛ به همکنندی نمرا باور 

 ت یموفق  یبرا  ی یهاایکه رؤ  شودی مکتاب سِر راهشان قرار داده    نیو ا  شوندی مرو  هکتاب روب  نیبا ا  یافراد
افراد  نیا سؤاالتکتاب پاسِخ  نیباشند؛ ا شانیاهایرؤبه  ی ابیدست یبرا ی داشته باشند و به دنبال راه

 .شانیاهایرؤ به ی ابیدست رِ یورود به مس  یبرا ی است؛ پاسخ

 ن ی قوان نیا شتریافراد ب قدر! هرچاندالماسکه َمَثِل همان کوه  ماشناختهرا از جهان هستی  ی نیقوان من
داشته باشند،    یشتر یب  شرفِت یافراد، پ  قدرو هرچ  شوندی م  ترموفق به کار ببرند،    ی خودزندگو در    ده یرا فهم

 خواهدی ماز خودمان  شتریب یحتخداوند . یکی از دالیلی که شودی م ترشرفتهیپو  افتهیرشد  شتریجهان ب
 .، همین موضوع استمیو ثروتمندتر باش ترموفق که ما 

 م یسه  زمیبا شما دوست عز  جهان هستی   نیم و ادراکم را از قوانبیاتربا تماِم وجودم، تج  خواهمی م  نیبنابرا
بود؛  دیخواه ترموفق  د،یاستفاده کن نیقوان نیاز ا شتریکه هرچه ب دهمی مبه شما قول  مانیشوم. با ا

 ادعا... .  نیاست بر ا ی ، مصداقاندبه کار بردهرا  نیقوان نیکه ا یمن و تمام افراد ی زندگ

 

 شود؛ نیز گفته می  قوانین کیهانیبه قوانیِن جهان هستی، 
 ، نه صرفا  فقط در سیارۀ زمین! هستند رگذاریتأثبر تماِم جهان هستی قوانین زیرا این 

  

 نکتۀ مهم:
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 ی هانیقانوِن ک نیمن با اول ییآشنا داستاِن 

 یانکتهبار آن را تماشا کردم، به    نیچند  ی وقت  د؛یبه دستم رس  ییدئویو  ی لیفا  بود که  1391  سال  در  با  یتقر
 جهان بود! یثابت برا ی نیو آن، وجوِد قوان افتمیدست  قیعم

 ی ردرسیکتاب غبود که یک  بارنیاولمربوط بود؛ آن روزها  یی دئویو لیرفتم که به آن فا ی سراغ کتاب آنگاه
 وتر یچگونه به کامپ  دانمی نمبود که    ی کتاب  نیا  .نداشتم  نانیرا به انتها رساندم؛ اما از صحت مطالب آن اطم

اما هرگز آن را  شتوجود دا وترمیاز دو سال بود که در کامپ  شیکه ب دانمی ممن منتقل شده بود، فقط 
 در َمدارش نبودم!( رایمطالعه نکرده بودم. )ز

امتحان کنم! سپس   امی زندگکه آموخته بودم را در    ی هم که شده، مطالب  بارکی  یگرفتم برا  میتصم  آنگاه
 شد.  شتریببسیار که آموخته بودم  ی به مطالب مانمیکه تجربه کردم، ا یاجهینت نیبا اول

بود!   کنندهکسل  میواقعا  برا  کنواخت،یکاِر    کیبودم و همواره ادامه دادِن    ی آدِم تنوع طلب  کارکردندر    من
 م یبرا ی به استقالل مال دنیرس ازآنجاکهداشتم؛  وکارمکسبدر  ی متنوع اتیهمواره تجرب لیدل نیبه هم
عدم عالقه    لیبعد به دل  ی شدم اما کم  وکارکسب  یوارِد فضا  ی سالگ  11را داشت؛ در سن    تیاولو  نیباالتر

 را تجربه کردم.   ی مختلف  یوکارهاکسبشدم و ظرِف سه سال    نترنتی، آن را ترک کرده و وارد ااولمبه کار  

بودم که ادامه دادِن   ی آدم  ازآنجاکهخوب است و    مانیبراهمواره    کردن«  رییتغ»که   کردمی مفکر    شهیهم
 .آمدی مخوشم  کردن رییرا دوست نداشتم، از تغ یمشخص و تکرار  شکلکیبه  ،ی زندگ

راز« از خانم    -  The Secretداد؛ نام کتاب »  ادیبه من  کردن«    رییتغ»در مورِد    ی کتاب موضوع مهم   نیا  اما
 !ضرورت است کیبلکه  ست؛یانتخاب ن کی ر«ییبود و به من آموخت که »تغراندابرن 

همواره در  زیهمه چ  اگر دقت کنید، است؛ کردن« رییتغ»اساِس جهان بر  رایز میکن  رییتغ میما مجبور 
 و گسترش است. رییحال تغ
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 : میجهان دار ۀویش نیفقط دو راه در مقابل ا ما

 !میشوی م ِله هانیکۀ گردند یهاچرخ رِ یز ایو  میشوی مجهان همراه  نیا راِت ییبا تغ ای

 ، را در من به وجود آورد عیوس اریبس  ی راتییکرد که تغ یر یمرا وارد مس اندیشی در آن، و ژرفراز  کتاب
چنان  راتییتغ نیاست. ا کردهمتحول  زیرا ن گریهزاران نفر د یمن، بلکه زندگ ی زندگ تنهانهکه  مسیری

 ندارم. امگذشتهبه  ی ربط چیبود که من اکنون ه عیدر من وس

و مطالعه   قیگرفته و تحق  امی زندگدر    ی اساس  یر ییبه تغ  میتصم  بارهکیبهکتاب راز، موجب شد    درِک   ریتأث
ثروتمند و موفق   خواستمی م رایرا آغاز کنم؛ ز ی هانیک نیقوان و ثروت و شناخِت  تیاصول موفق رامونیپ

 شوم.

حوزه را در مجالت مختلف دنبال  نیرا مطالعه کردم؛ مقاالت و مطالب مربوط به ا یشتر یب یهاکتاب
 ی لیو احساس خ  هیکسب کرده بودم و نسبت به گذشته روح  تیدر مورد موفق   یشتر ی. اطالعات بکردمی م

کسب کرده بودم؛ به  راخوبی  یی هاتیموفقو  کرده دایپاز اهدافم دست  ی به برخ ی داشتم و حت یبهتر 
 .شدی م جادیموفق شدن در من ا یبرا یشتر یب اِق یاشت هر روز ل،یدل نیهم

دوباره سراِغ مستند راز  ، آنگاهرا مطالعه کرده بودم یادیز یهاکتابای رسیدم که ، به نقطهی مدت از پس
 ت یموفق  نینسبت به قوان  یتر کامل  دگاهیمستند، د  نیا  یتماشا  هر بارآن را تماشا کردم. با    چند باررفته و  

از خواندن  مدت نیکه در ا یاشده  قطعهقطعه  ِم یمفاه اِن ی؛ انگار ذهن من توانسته بود مکردمی م دایپ
 کند.  کپارچهیرا  هاآنو  کرده برقرار ارتباط بود، جادشدهیامختلف  یهاکتابمطالب و 

ها بهتر درکشان هستند که در این سال «ی هانی ک نی»قوان، همان کپارچهی میمفاه سپس متوجه شدم آن
 کرده بودم.
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گرفتم  میساده! بلکه تصم ی رفتنینه پذالبته  رفتم؛یبارها مستند راز را تماشا کردم و مطالب آن را پذ من
است؛  نیتنها راِه سعادِت من فقط و فقط هم نکهیبه ا مانید و با اندار  قتیمطالب حق نیا که قبول کنم

 . نیز تغییر کردندرفتارها و اعمالم    درنتیجه،  ی کردم؛زندگدر    میباورهاو    مدگاهید  ۀ افکار، نحو  رییشروع به تغ

به وجود  شانی زندگدر  ی محسوس  رییاما تغ اندکردهمستند را تماشا  نیکه ا ها نفریمیلیونمن با  تفاوت
 ن یدر صحت ا ید یترد نیترکوچک دارد و  قتیحق ن یقوان نی؛ من باور کردم که ااست ن یهم امده،ین

 مطالب نداشتم.

 یهاکتاب شتر،یب یر یگیپ  یکوتاه و خالصه مطالب را شرح داده بود؛ برا ی لیمستند راز خ  نکه یا لیدل به
باعث شد که  ،یباور قو  نیدرک کردم؛ هم بهتررا  ی هانیک نیمطالعه کرده و قوان نهیزم نیرا در ا یشتر یب

را اجرا  نیقوان نیا امی زندگ مسائل نیتری جزئمن با تمام وجود، در  .اجرا کنم امی زندگآن مطالب را در 
 هرچند کوچک، خودش را به من نشان داد. ی جیاول با نتا یروزهااز همان  ن،یقوان نیکردم و صحت ا

 یهاجنبه تحول در تمام  نیترمهم کرد که  بیقرآن ترغ بهترۀ مطالعکوچک، مرا به  جیهمان نتا ۀادام
 از همان لحظه شروع شد! امی زندگ

 که: امگذاشته مبنا  نیرا بر ا امی زندگو  تماِم کار لیدل نیهم به

 !  رمیگ  به کار امی زندگمسائل  نیتریجزئرا شناخته و در   یهانیک نیقوان
 بپردازم.  نه یزم  نی و مطالعه در ا قیعمر به تحق  انیو تا پا

 به کاررا در زندگی خود  هاآنکنم شما هم برای شناخت قوانین جهان هستی وقت بگذارید و توصیه می 
 خواهید تجربه کنید.که می  گونهآنگیرید تا زندگی را 
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 ِل یدل شوید کهمی  متوجه .شودی محل  تانی زندگ یتماِم معماها  ؛دیکنی م نیشروع به درک قوان ی وقت
 فقط و فقط شما خالِق  نکهیاز همه، در مورد ا ترمهم و  چه بوده است تانی زندگتمام اتفاقات خوب و بد 

 !دیرسی م وضوحبه د؛یبوده و هست تانی زندگ اتیتماِم تجرب

 امی زندگرا مقصِر اتفاقاِت  انمیاطراف گریبود که د بارنیاول یبرا ؛رخ داد زیمن ن یاتفاق برا نیا
قانون به من فهماند که  رایز رفتم؛یرا پذ امی زندگاتفاقات  تِک تک تیمن از آن به بعد مسئول دانستم.نمی 

 ،  شود. امی زندگوارد  تواندی نممن ۀ اجاز بدون  زیچچیهاصوال 

   میکنی م را به جهان ارسال  ییهافرکانس  ،یبه هر موضوع کردن  ما با توجه

 ؛کندی م  مانیرا وارد زندگ  زی و اساِس همان چ هیدر پاسخ، پا زیو جهان ن 

 است.  رییقانوِن بدوِن تغ کی ،نیا 

معلوماتم با  یگذار اشتراکبه وجود آمد، مرا به  امی زندگکه در  یی بایز جیو نتا ی هانیک ِن یقوان دیشد ریتأث
ین عادت داشتم هرآنچه که آموخته بودم را از یاز همان سنین پا ازآنجاکه؛ کرد ب یدوستانم ترغ ریسا

 ی هاآموخته را تأسیس کنم و  جهان بهترطریق وبالگم به اشتراک بگذارم، تصمیم گرفتم سایت 
 ارم... . ذدوستان عزیزم به اشتراک بگشما ارزشمندم را با 

  

 یک قانون مهم: 
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 الهام
 یک ویژگی مهم

 با  یکامل، تقر  ماِن یو با ا  امکردهاست که با خداوند برقرار    ی قیمن، ارتباِط عم  یهای ژگیو نیترمهماز    ی کی
 !کنم ی م، عمل کنمی م افتیکه در ی همواره به الهامات

در قرآن  زین وضوحبه که  طورهمان ؛ کندی مما الهام ۀ همخداوند، به  که دارممان یابه این موضوع  من
 :دیفرمای م

َواَها  
ْ

ُجوَرَها َوَتق
ُ

َهَمَها ف
ْ
ل
َ
أ

َ
 (8 هی)سوره شمس، آف

 را الهام کرد.« رشیبه او شر و خ »و

باور   نیبودن ا ی رمنطقیغ ای ی منطق ۀ؛ دربار کندی مقلبم صحبت  قیباور دارم که خداوند با من از طر من
 .امکسب کردهباور  نیا ۀواسطبهکه  میسخن بگو یاتجربهاز  خواهمی م ؛ بلکه کنمی نمصحبت 

را به من نشان  رهایمس ؛ من باور دارم که خداوند کندی ماهدافم کمک  ریباور همواره به من در مس  نیا
 خواهممی از خداوند کمک    ی هر موضوع  ۀدربار   از مواقع  ی لیباوِر قدرتمند؛ خ  نیوجود ا  لیو به دل  دهدی م
 . کنمی م یی جوچاره از اوو 

  ار یبروم که اخت یی جابه ، اگر مثالعنوانبه ؛رمیگی مکمک خداوند از   ز یساده و روزانه ن یرهایمس در  ی حت
به هدف را داشته باشم؛ از خداوند کمک گرفته و بر اساِس الهامات و احساِس   دنیرس  یانتخاب دو راه برا

 .دهدی مرخ  میبرا لتحا نیدر بهتر زیهمه چ زیدرصد موارد ن 99و در  کنمی معمل  ی درون

 یاست که حت یبه حد  ما، و اهداف هاتیموفقرونِد  درآن  تیاهم !من است ی زندگ ۀویش ،موضوع نیا
موضوع   نیکامل را به ا  ۀجلس   کی خواهم کرد،    هیتهبرای شما  که    ی آموزش  یهادوره در یکی از  در نظر دارم  

 اختصاص دهم. 

https://jahanebehtar.com/


 

 

 )مباحث ابتدایی( الماسرؤیاهایی از جنس  

24 

 
 
ً
 jahanebehtar.com . کنیدمراجعه  جهان بهترفصل های بعدی این کتاب، به سایت  تهیۀ برای لطفا

 .کندی مکه خداوند به شما الهام    دیباور کن  بتوانید: است که  نیدر مورد الهامات ا  و ضروری  مهم   اریبس   ۀنکت

را احساس  هایی راهنما نیا ،کندی قلبم با من صحبت م قیرخداوند از ط باور دارم به دلیل اینکهمن 
تا به وجود   رایز  ؛کنمعمل می   هاآن  به  دارم و  وندرا از خدا  یی هایی راهنما  نیدرخواست چناساسا   و    کنمی م
 کرد.  دینخواه زین ی اصوال  اقدام  د،یباور نداشته باش یزیچ

 الهامات نیا یهاییراهنما که با عمل به   ییهات یموفق تمام 
 باوِر من است. ۀ جینت، امنمودهکسب   امی زندگدر  

 ؛ خواهند داشت  ی دسترس  یای درون  یرو ین  نی؛ همه افراد به چنکندمی دق  ص  افراد  همه  یموضوع برا  نیا
موضوع صدق  ن یا زیشما ن ی. برابماند باز ی راِه ارتباط نیاگر بتوانند به خودشان اجازه دهند که االبته 

 .دنوجود دار  الهامات نیا  که دیباور کن اتفاق خواهد افتاد که  ی و زمان کندی م

 شهودی  ذهن
 کند؟خداوند چگونه با ما صحبت می

ِق مختلف ندخداو ر   ی امیپ ای ،دیکنی م افتیشعر در کیکه از  ی امیپ ایدو نفر باهم،  یگفتگو  مانندِ  ،از ط 
که   ردیگی مسِر راهتان قرار    ی همان کتاب  زمانهم  ای  دیکنی م  افتیدر  نترنتیمطلب در ا  ک یکه از مطالعه  

 .کندی مو... با شما صحبت  دیفکر کرده بود که هاستمدتدر مورد موضوعش 

را به شما  هانشانهباشد که خداوند  نیاگر باورتان ا ؛دیآی ماتفاقات، پس از باور کردن به وجود  نیا تمام
 . دیکنی م یر یگیاست که حواستان را جمع کرده و اتفاقات اطرافتان را با دقت پ وقتآن، دهدی منشان 

 ؛ دیکنی مرا احساس  رویکمِک آن ن، یزیدر قالب هر چ د،یآورد مانیخود ا یشهود یرو یبه ن ی وقت
جواب   هاآنکه مکالمات    دیشوی مدو کودک    یمتوجه گفتگو   ،ابانیدر خ  زدنقدمال  ح، در  مثالعنوانبه

 . دیدار مکه الز  دیشنوی مرا از او  یزیهمان چ ، دیکنی مصحبت  یبا فرد ی وقت ایسؤاالت شماست 
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 ی هاحرفاما جنس  ست؛یخودشان را دارند و قصدشان پاسخ به سؤال شما ن یآن دو کودک باز  ،درواقع
است که  ی راهمان ه نیکه ا دیشوی مکه متعجب شده و متوجه  ندیآفری مشما ذهن در را  یادهیا هاآن

 .دیبندی م؛ سپس آن را به کار شودی مبه هدف شما ختم 

از  که آنچهگرفتم  میتصم نکهیا از پسموضوع اتفاق افتاد؛  نیا زین میهاکالس یرونِد شروع برگزار  در
کارم را  دیکه چگونه با دانستمی نمافراد منتقل کنم، واقعا   ریبودم را به سا دهیفهم  جهان هستی  نیقوان

 صورتبههم  کالس کی یصحبت کنم؛ تا آن زمان حت دیکه چگونه با دانستمی نم اصال   .شروع کنم
با توجه به مطالِب  توانستمی مکوتاه بود که  ی حیکه داشتم، توض یاارائهبرگزار نکرده بودم؛ تنها  ی رسم

 ارائه دهم.گذرانده بودم، آن را  دانشگاه که در مقطع کاردانی  «ی ارائه مطالب آموزش ۀویدرِس »ش

 ی ؛ اما حسکردمی مکار  نفسماعتمادبه  یرو  لیدل نیداشتم و به هم  ی نییپا نفساعتمادبه که  دیآی م ادمی
 شروع کنم. ی آموزش یهاکالس یدر درونم به من گفت که کارم را با برگزار 

 گرفتم.   یداشتم؛ آن را جد   مانیا  روین  نیمن به ا  ازآنجاکه؛ اما  آمدی مو هم ترسناک    دارخندهنظرم هم    به

بود  ی باشم؛ بلکه پاسخ افتهیدستو خطا به آن  ی نبود که با سع ی پاسخ نیا رایگرفتم ز یمن آن را جد 
به وجوِد  مانیا بامن  .آمده بود نبه کمِک م قیطر نیاز ا رو،یساده به من الهام شده بود؛ آن ن ی لیکه خ

و پس را آغاز کردم    آموزشی موفقیت، فعالیتم  یهاکالسبه دنبال برگزاری  همان روز    یاز فردا  رو،ین  نیا
 کالس را برگزار کردم. نیاول، الزم یکارهااز انجام 

است  یاجهینت نی. اکردمی مبرگزار  دوساعتهتا  کی ی ، کالسشدهن یی تعروز  کی ، هر هفته در آن از پس
 .شد آشکار امی زندگدر  ،شیهایی راهنمااعتماد و باور به خداوند و عمل به  خاطربه که فقط و فقط 
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 باور ندارند و در ذهن خود، آن را به رسم ییروین نیچن ،یادیز اریبس یهاانسان
ً
 ت یرا اصال

 مکرهین یعنیخود  یکه فقط از ذهن منطق ییهاانساناست که  یلیدل نیترمهم نیو ا شناسندینم
 یعصببلکه اغلب  ستند؛ین یثروتمند و موفق یلیخ یهاانسان تنهانه؛ کنندیمچپ استفاده  سمِت 

 .اندناراحتو 

 نیو ا اندمشکالتشانحل مسائل و  ریهستند؛ همواره درگ تالش کردنال سخت حهمواره در  هاآن
 منطق هاآن ازنظر ینوع زندگ

ً
 است. و طبیعی یکامال

نموده و  ترساکت ی خود را کم یذهن منطق دیبا د،یکن افتیخداوند را در یهاکمک دیخواهی م اگر
 خود را آغاز کند.  تیسمت راست، فعال مکرهیهمان ن ای یکه ذهن شهود دیاجازه بده لهیوسدینب

 کار را کردم؛ نیکه من ا همان گونه د؛یالهامات را بده افتیخود اجازه در یبه ذهن شهود دیبا شما
 امی منطقموضوع برخورد کنم، آنگاه ذهن  نیبا ا ی منطق صورتبه  خواستمی م در آن زمان  ز یاگر من ن

 تنها نه، هاکالس یآنگاه برگزار  تا کالسی برگزار نکنم. آوردی م میبرا لیو هزاران دل شدمی وارد عمل 
 .دیرسی مبه نظر  دارخنده  ی حت ای رممکنیبود، بلکه غ ی رمنطقیغ میراب

 تواندی نم؛ چون منطق هرگز  شودی ممانع محسوب    کی  ی که ذهن منطق  میبگو  دیموضوع، با  نیمورد ا  در
از طریق تا    دیکار کن  تانیذهن شهود   یاست که رو   ضروریپس  .  موضوع داشته باشد  نیا  یبرا  ی هیتوج

 .دیشو تیهداهای خداوند بهتر راهنمایی 

به الهامات باور    

هادریافت راهنمایی  

 عمل به الهامات

تربزرگکسب نتایج   
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در درونمان به امانت  م،یآن هست ازمندین ،در تمام ابعاد تیموفق یآنچه که برا ۀهم دیاست بدانضروری 
و   دیرا بشناس  ی هانیک  نیاست که قوان  ضروری  د؛یآور  ادیرا به    هاآن است که    ضروریاست.    داده شدهقرار  

 را یز د؛یده هیو آرامش را به خودتان هد ، خوشبختی ثروت ،ی سالمتشادی،  ،تانی زندگآن در  یبا اجرا
 .است ی روِش زندگ نیتری عیطب نیا

 هانیا ی تمام رایز د؛یاست که شما ثروتمند، خوشحال و سالمت باش ی عیطب اریبس به یاد داشته باشید: 
 است.شده موضوع استوار  نیما بر ا ی زندگ عِت یماست و طب یدر زندگ ریجداناپذ جزئی 

 د؛یاست که شما ثروتمند، خوشحال و سالمت باش  یعیطب
 !کیاست آب زالل باشد و روز روشن و شب تار یعیبه همان اندازه که طب

   ؛دیکنی مباشد، تعجب  کیبه همان اندازه که اگر روز تار
   یاجتماع  یا یشما، روابط فرد یمال   تیاگر اکنون وضع 

   ست؛یخوب ن شما یسالمت   زانیو م 
  ؛دیبری نملذت  تانی زندگو از  د یستی شاد و خوشحال ن  ی کاف اندازهبهاگر 

 دارد.  رادیکار ا یجا کیکه  دیمتعجب شده و مطمئن باش  دیبا

 :شودی م دیتأک

 دارد. رادیکار ا یجا کی ست،یخوب ن تانیاگر اوضاع مال *

 دارد. رادیکار ا یجا کی ،ستیاگر روابطتان با همسر، فرزند و... خوب ن *

 ... دیستیاگر سالمت ن *

 یبرا یروزانه بوده و زمان یهانهیهز نیتأماگر از صبح تا شب فقط به دنبال  د،یاگر آرامش ندار *
 نمانده است...  ی باق تانیبرا حیتفر

 ... دیکنی م ی و ناراحت یی اگر احساس تنها *
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که تنها  دیبدان دیدارد و با رادیدر درونتان ا یزیچ کیکه  دیبدان دیاست؛ با ی عیرطبیغ نیکه ا دیبدان دیبا
 نهفته است. تانی زندگآن در  یو اجرا جهان هستی  ِن یموضوع فقط و فقط در شناخت قوان نیا حلراه

و  میدار یبه منبع ثروت و سعادت دسترس زانیمکیما به  ۀقانون، هم بر اساِس  و ی عیطب صورتبه رایز
؛ کند ی م تیحما ،شتریب ِی از ثروتمند شدن، از لذت بردن و از شاد  شرفت،یقانون، جهان از پ اساِس بر 

 است.  شده بنا شتریب ِی و شاد طبیعی  جهان بر ثروت، لذت نیاساِس ا رایز

 ها درک آن  ، مباحثی ابتدایی بودند کهآموختیدکه تا اینجای کتاب  مطالبی
 کتاب ضروری هستند.های بعدِی بخشبرای مطالعۀ 

  ؛ قوانینی صحبت کنم  و رازهای عمیق و ناشناختۀ آن  ی هانیک  ی نیاز قوان  تانیبرا  خواهمی مکتاب    ۀادام  در
 .دیهزاران نفر را متحول کرده است؛ پس با من همراه باش ی من و زندگ ی که زندگ

 یمحمد موسو  دیسدوستدار شما، 

  (چهارم ویرایش)  1400 زمستانآخرین ویرایش: 

 کلیک کنیداینجا  (فصل اول)ۀ کتاب رؤیاهایی از جنس الماس ادام تهیهبرای 
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