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 یک راز مهم برای محقق شدن تمام رؤیاهاتان

پست ی این   ه ه ین نهم در سهیت جنهت  ن  ،   گ ف ه شده است؛   ای مشههده  پس یاین ک ه چه از  
 کلیک کنید: را زی  لینک ،در سهیت جنهت  ن  
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خواهم دربارۀ رؤیاها و آرزوها صحبت کنم؛ چیزی که می   1401در اولین پست از سایت جهان بهتر در سال  
کند که دید بسیار بهتری نسبت به آرزوهایتان داشته باشید. در این  می  کمکتاندانستن آن بسیار مهم است و 

های  ها قدمبدانیم و برای رسیدن به آن  ی افتنیدستکنیم که چرا باید رؤیاهایمان را ارزشمند و  پست بررسی می 
 ؛ پس تا انتهای این پست با من همراه باشید... . هوشمندانه برداریم

 هایمان را ارزشمند بدانیم؟چرا باید رؤیا
و رؤیاهای ارزشمندی داشته باشیم، این است که با    هاآرزومان  در زندگی یکی از دالیل بسیار مهمی که باید  

کنیم، جهان هستی  و رؤیاهای ما، عالوه بر دستاوردهای زیبا و مهمی که در زندگی کسب می   آرزوهاتحقق  
از افرادی که باعث گسترش جهان هستی می و  یابد؛  نیز گسترش می  شوند،  جالب است بدانید که خداوند 

 کند. حمایت می 

ژرف کمی  می   فکرتر  اگر  متوجه  دستاوردکنید،  تمام  که  بشر  شوید  هدف های  یک  زیبا،  رؤیای  یک  دل  از 
 ارزشمند و یک ایدۀ ساده آغاز شده است. 

 بله درسته است؛ رؤیاها و آرزوهای ما بسیار ارزشمند هستند؛ اما به شرطی که جدی گرفته شوند!

هایمان را حتی اگر ساده به شرطی که ایده  و  انیم؛نیافتنی ندو دست  دورودرازها را آرزوهای  به شرطی که آن
 هستند، مانند یک وحی منزل اجرا کنیم... . 

می  متوجه  کنید،  دقت  بهتر  آن اگر  که  موفقی  افراد  تمام  که  می شوید  نابغه  یک  و  الگو  یک  را  و ها  دانید 
می  تحسین  را  داشته دستاوردهایشان  ارزشمندی  رؤیاهای  که  هستند  افرادی  مهم  اندکنید،  آن، و  از  تر 

 اند.رؤیاهایشان را باور کرده

تکنولوژی راحتتمام  زندگی  شده  باعث  اکنون  که  باشیم؛هایی  داشته  کامپیوتر،   تری  اینترنت،  همین  مثل 
 دیگری  ها و امکانات عالی دستگاه  خوانید واید و با آن این جمالت را می و یا موبایلی که در دست گرفته   تاپلپ

ترند و نه هیچ  نه از شما باهوش، همگی دستاورد افرادی هستند که  اختیارمان قرار گرفته استکه امروزه در  
 را باور کنند.  و رؤیاهایشان  اند خودشانها فقط توانستهنسبت به شما دارند؛ آن یاالعادهخارقویژگی 
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را    شهتنند ت هم اتفهقهت زندگیت امیاند که  اند که با این قدرت به دنیا آمدهفهمیده   این افراد با تمام وجود
 خ اهند، خلق کنند! می که  گ نهآت خ دشهت

ها شد؛ حامی شما نیز حامی آنکه جهان    طورهمانوقت  توانید این باور را در وجودتان بسازید؛ آنشما هم می 
 شود... .می 

 پیدایش یک آرزو 

وجود دارد؛ آرزویی که همۀ وجودتان   ،شودمی در دلتان زنده  که    یی آرزوبرای  یک دلیل خیلی واضح و منطقی  
آت آرزو در دل هت، لیهقت،    دادتشکلخداوند قبل از  آن دلیل این است که: »  کند؛را پر از شور و اشتیاق می 

 «. کند طه می ه مه   ش رات انهیی و امکهت  ه تحقق رسهندن 

فقط کافی است که قوانین خداوند را درک کنیم؛ کافی است که اصل و ذات حقیقی خودمان را به یاد آورده و  
 های خودمان است!مان، بدون استثناء، حاصل باورها و فرکانستمام اتفاقات زندگی  که  پذی یم

به جایی می  این صورت  آرزویی در دلماندر  به  محو    رسیم که دیگر هیچ  تبدیل دستآرزوی  یک  و  نیافتنی 
با تمام    داریم وهدفی که برای تحققش قدم برمی   !شودمی   ویژه و ارزشمند  ؛ بلکه تبدیل به یک هدفشودنمی 

 نفسمانعزتو    دهیممی   رشدظرف وجودمان را    ،سازیم؛ هدفی که همراه با تحققشآن را می   قدمبهقدم  وجود
 . کنیمبیشتر می را 

شوند که خوب زندگی کنیم و کمک کنیم  آرزوهای ما باعث می رؤیاها و  تحقق    اما،  کنید یا نهدانم باور می نمی 
باشد. مهم نیست آرزویی که دارید چقدر بزرگ است؛ فقط کافی است   کردنی زندگتا جهان جای بهتری برای 

 کند.می فرکانسش خلق باورها و با  همه چیز را تان هستید؛ خالقی کهخالق زندگی  خودتان باور کنید که
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 رؤیاها و اهداف بزرگ
ما چقدر بزرگ هستند؛ چون    یاها یاهداف و رؤ  ستیاست که، مهم ن  ن یکه وجود دارد ا  ی مهم  اریبس   ۀنکت

که    یچون هستند افراد  میگوی را م  نیبزرگ باشند. ا  ی لی اگر آن اهداف خ  ی حت  د،یرس  هر هدفی   به  توانی م
 ی محض وانگ ید  ی حت  ای  مکنآن را نام  گرانیکه د  ی ند؛ اهدافکن  دایدست پ  ی بزرگ  اریاند به اهداف بس توانسته

 !دانستندی م

که چگونه   میو اگر بدان  میرا درک کن  نیاگر قوان  م،یندان  ی افتن ینها را دستو آن   میاهدافمان را فراموش نکن  اگر
 م یتوانی که م  میر یو بپذ  میاگر در ذهنمان، باور داشته باش  م، یشو  جهتهم و با اهدافمان    می ده  ریی مدارمان را تغ

  در این صورت،  نه(؛  ایباور کنند    گرانیکه د  ستیمهم ن  م،یخودمان باور داشته باش  دی )با   میبرس  مانیهابه هدف
 .م ی کن دایبه آن دست پ میکه نتوان ستی ن ی و هدف ایرؤ

مهربان،    یکرد؛ چون به لطف خدا  دایبه تمام اهداف دست پ  توانی است که م  قتیحق  ن یخودم گواه بر ا  ی زندگ
 ن یاست که من آن قوان  نیا  خاطربه  ی همگ  هانیا  ام؛دهیام، رسکه تا به امروز داشته   یاحداقل به هر خواسته 

 ی هدف  چ ی: »هد یگوی که به شما م  یر یمس   !ماقدم برداشته  یدرست  ریام و به نظر خودم، در مس کرده  تیرا رعا
 مان یخودتان )الله( ا  یکه به خودتان و خدا  ی به شرط  د؛یکن  دایبه آن دست پ  دیکه نتوان  ستیبزرگ ن  رقدآن

 .د«یداشته باش

 
 . دانلود این ویدیو به اینترنت نیاز داریدبرای  - «دانلود این ویدیو » 
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 شویدشما هدایت می
و   قدرتمند کنندهکنید و وقتی که باورهای  هایتان را باور می کنید، وقتی که توانایی وقتی که خودتان را باور می 

ها، شرایط، آرام ایدهشوید، آراممدار می و با خواستۀ خود هم   کنیدرا در وجودتان ایجاد می   هدفتانهماهنگ با  
شما را در مسیر رسیدن به آن هدف، هدایت   قدمبهقدمد که  کنیو الهاماتی را دریافت می   راهکارهاها،  موقعیت 

 ... . کنندو حمایت می 

راهی است که جهان هستی با  برای این جهان است؛ این  این قانون جهان هستی است؛ این برنامۀ خداوند  
پیشرفت کرده و گسترش می  افرادی   خاطربه.  یابدآن  از  را  بیشترین حمایت   همین است که جهان همواره 

 . کنندکند که بیشترین پیشرفت و گسترش را ایجاد می می 

و ارزشمند   دهد که با جدی گرفتن رؤیاهایشانها را به افرادی می ترین پاداشدر حقیقت جهان هستی بزرگ 
 کنند. ایجاد می در جهان ، بیشترین پیشرفت و گسترش را هادانستن آن

 چطور اهداف و رؤیاهایمان را محقق کنیم؟
آن را درک کنید،   یخوببهدارد؛ فرمولی که اگر بتوانید    یادومرحلهاف و آرزوها یک فرمول سادۀ  تحقق اهد

 توانید به تمام اهدافتان دست پیدا کنید: می  ی راحتبه

 های واضح و مشخصهدف .1

 و هماهنگ با آن اهداف قدرتمند کنندهساختن باورهای  .2

 بخوانید... .  بادقتبرای اینکه این دو مرحله را بهتر درک کنید، ضروری است این پست را 
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 ادامه دادن مسیر 
ها ممکن است خسته و وقت  ی ! آدم گاهدیرا ادامه ده  تانیهابه هدف   دنیرس  ریدوست دارم که مس   ی لیخ

گاه  دیناام است شراوقت  یشود؛  ممکن  گاه   طیها  افکار    ی سخت شود؛  است  به   ی منفممکن  نامربوط  و 
 :  ندیگوی مثاًل م م،یشنوی م ی مختلف ی منف یهاحرف انمانیها از اطرافوقت یخطور کند؛ گاه مانذهن

 هستند؛  الیوخخواباش همه هانیا -

 ؛ ی رسی تو به اهدافت نم -

 ؛ ی توان ی تو نم ؛یشو ی تو موفق نم -

 اوضاع خراب است؛ -

 ست؛ یدالر رفته باال؛ پول دست مردم ن -

 شده است؛ ادیکار دست ز  نیدر ا -

 و... ی کم سن هست ی لیکار خ نیا یبرا ؛ )یا(از سنت گذشته است -

با  ها  موارد، هرگز متوقف نشدند؛ آن  نیدر جهان هستند که با وجود تمام ا  یادیز   اریکه افراد بس   دیباور کن  اما
 !دندیکه داشتند رس ی و اهداف  اهای کسب کردند و به تمام رؤ ی میعظ اریبس  یهاتیموفقها، وجود همۀ این

را باور کنند و   انشانیاطراف  یهاحرف  توانستندی م  کهی درحالرا باور کنند،    هاتیمحدود  توانستندی م  کهی درحال
شده   ادیکار دست ز   نیاز سنم گذشته است؛ امروزه در ا  گرید  (ای؛ ) که: »سنم کم است  ندیبا خودشان بگو 

باال    است؛ رفته  پا  (ای) دالر  کل  میهست  میتحر   ن؛ییآمده  بهانهحرف  ی و  و  مآن  گر«؛ید  یهاها   توانستندی ها 
  شانیها یی چون به خودشان و توانا  ؛مسائل بها ندادند  نیو متوقف شوند، اما هرگز به ا  نیموارد غمگ  نیا  خاطربه

 باور داشتند. 

 رد،یگ ی در وجودتان شکل م  ی و هدف  ایکه اگر رؤ  دیهستند؛ باور کن  ی افتنیشما دست  یهاکه هدف   دیکن  باور
خداوند راه    د،ی قدم را بردار   نیاول  ی کرده است؛ و وقتعطا  و هدف را به شما    ایبه آن رؤ  دنیرس  یی خداوند توانا

 . کنمی م   ی ام و طبق آن زندگاست که خودم آن را باور کرده  یزیچ  ن یبه آن را به شما نشان خواهد داد. ا  دنیرس

  

https://jahanebehtar.com/
https://jahanebehtar.com/


 

 

 ق شدن تمام رؤیاهاتانمحقم برای یک راز مه
 جججنججهت  ججنجج جج    مججوجج جج  جج 

jahanebehtar.com 

 ان با دوستان خود به اشتراک بگذارید. گمنتشر شده است؛ لطفًا آن را به صورت رای سایت جهان بهتربه صورت رایگان از طریق  کتابچهاین  6

 خواهدمحقق شدن یک آرزو زمان می

 تان یاهایبه اهداف و رؤ شبهکیکه  دیانتظار داشته باش دیاست که نبا نیمهم وجود دارد و آن ا  ۀنکت کی البته
 د یدارد، عجله نکن  ازیو اهدافتان به زمان ن  اهایبه رؤ  دنینبوده است! رس  طورنیامن هم    یبرا  د؛یکن  دایدست پ

به   دنیرس  ر یکه خداوند شما را در مس   دیباش  اشته د  نانیو اطم   دیبه خداوند اعتماد داشته باش  د؛ینشو  دیو ناام
 .کندی م تیو حما یار یاهدافتان 

 هرگز ناامید نشوید
 د یمهم است که ام اریبس  م؛ینشو دیمهم است که ناام اریبس  اها،یبه اهداف و رؤ دنیرس ریباشد، در مس  ادتانی

به دنبال    میتوانی م  م،یداشته باش  یشتر یب  مانیو ا  دیام  نکه یا  ی. برامی کن  تیرا تقو  مانمانیو ا  میداشته باش
 میر یها الگو بگمثبت آن  یهای ژگ یسپس از و  د؛انکرده  دایخود دست پ  یاهای که به اهداف و رؤ  میبگرد  یافراد

 . میکن ادهیخودمان پ یرا در زندگ  های ژگیو آن و

 

که   ی مشکالت   رغمی علکه    گردمی م   ی! من به دنبال افراددهمی انجام م  شهیاست که خودم هم  یکار   نیا
باور را در وجود خودم   نیکار ا  ن یکه در سر داشتند، برسند؛ با ا  ی اهدافو    اهایاند به رؤاند، اما توانستهداشته 

 .توانم«ی که: »من هم م کنمی م تیتقو
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شما    دیکن  باور د  زیچچ یهکه  از  موفق   زیچچیهشما    د؛یندار   گرانیکمتر  از  و    نیثروتمندتر   ن،یتر کمتر 
 ! دیندار  کسچ یکمتر از ه یزیچ  چیشما واقعًا ه د؛یافراد جهان ندار  نیتر خوشبخت 

  ییاندازه توانا  کیبه    م،یدار   رویاندازه ن   کی ما به    ۀهم  م؛یهست  کیاندازه به خداوند نزد  کی ما به    ۀهم  دوستان،
با  م؛یاندازه زمان دار   کی  به  م،یدار  باور کن  یخودمان و خدا  دیفقط  را  جهان   نیقوان  دی! فقط بامیخودمان 

دست   مانیاهایبه تمام اهداف و رؤ  ی راحتبهصورت    نیدر ا  م؛ی حرکت کن  ریو در آن مس   م یرا درک کن  ی هست
 ! ی نه با زجر و بدبخت «،ی راحتبه: »کنمی م دیتاک م؛یکنی م دایپ

جهان را درک    نیقوان  نکهیا  خاطربهفقط    دم؛یرس  میهابه خواسته   یراحتچون من خودم به  میگو ی را م  هانیا
 .درست حرکت کردم  ریها در مس کردم و با عمل به آن

استوار است؛ سپس با درک آن   ی ن یچه قوان  یۀو بر پا  کندی چگونه کار م   ی توانستم بفهمم که جهان هست  من
که    یی هاراحت به خواسته  ی لیکار، خ  نیجهت کنم و با اهم  میهارا با خواسته  میتوانستم افکار و باورها  ن،یقوان

 ... . دمیداشتم رس

. دیشوی م  تیدرست هدا  ریبه مس   آرامآرامسپس    د؛یر یبگ  ی و جد   دیها را باور کن حرف  نیاست که ا  ن یا  مهم
 طورنی هم خودم هم    یبرا  برد؛ی ها زمان مو خواسته   اهایبه رؤ  دنیکنم که رس  دیت دوباره تاک البته الزم اس

 بود؛ اما واقعًا ارزشش را داشت.

 ی لیام برسم؛ نه، من از همان ابتدا، خخواسته  نیکه به اول  دیطول کش   یادیکه زمان ز   ستین  نیمنظورم ا  البته
بزرگ دست   ۀخواست  کیها منتظر نبودم که به  سال  ی عنی   دم؛یرسی کوچکم م  یهابه خواسته  عیراحت و سر 

 کنم و بعد خوشحال شوم!  دایپ

خاطر   نیبه هم  شدم؛ی کوچک، خوشحال و سپاسگزار خداوند م  یهابه خواسته  دنیاز همان ابتدا با رس  من
ها من سال  نیکه در تمام ا  میگوب  خواهمی م  تی. درنهاکردمی م  دایتر هم دست پبزرگ  یهابه خواسته  آرامآرام

 لذت برم.  امی واقعًا از زندگ

 و آرامش!  ی: احساس خوب، لذت، شادمیخواه ی م ی ما از زندگ ۀاست که هم یزیهمان چ نیا

 .. . .دیاز قبل تجربه کن شتریکه دوست دارم شما هم آن را ب یزیچ
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 بندی نهاییمعج
چون با محقق شدن فهمیدیم ضروری است که اهداف و رؤیاهای زیبا و ارزشمندی داشته باشیم؛  تا اینجا  

ها آدم )و به گسترش جهان هستی( نیز  کنید، به میلیون رؤیاها و آرزوهایتان، عالوه بر اینکه بهتر زندگی می 
 کنید. کمک می 

اینکه   شرطبه نیافتنی و احمقانه ندانیم!  دست اینکه آن را    شرطبه است؛    ریپذامکانرسیدن به هر رؤیا و آرزویی  
 ای که داریم دست پیدا کنیم.  توانیم به هر خواستهخودمان و خدای خودمان را باور کنیم و بپذیریم که واقعًا می 

بنابراین این کند؛  به آن را به ما عطا می   ی ابیدستخداوند قبل از اینکه رؤیایی در وجودمان شکل بگیرد، توانایی  
 انتخاب خودمان است که به آن رؤیا بها بدهیم یا نه... . 

 هر رؤیا و آرزویی که در سر دارید، هرچقدر بزرگ، بازهم بسیار کوچک است!   یادتان باشد،

روشن کنم؛ دوست   نگرایرا در دل د  ی قیحق  مان ینوشتم، چون واقعًا دوست دارم آن ا  نیا  خاطربهپست را    نیا
 د؛ یکن  دایدست پ  دیخواهی به هرآنچه که م  دیتوانی کنم که: م  داریب  گرانیرا در وجود د  ی دارم آن قدرت درون 

شما را هر لحظه  است و    تگریهدا  اریبخشنده است؛ چون خداوند بس نهایت  بی رزاق و    تینهای چون خداوند ب
 . کندی م تیحما تانیهابه خواسته  دنیدر رس

را در مس !  بله ما  واقعًا  به شرط  کند؛ی م  تیهدا  مانیهابه خواسته  دنیرس  ریخداوند  باورش داشته    ی اما  که 
 ! مینشو دی که ناام ی به شرط م؛یباش

توانید ها را واقعًا جدی بگیرید و دربارۀ آن فکر کنید؛ چون تنها در این صورت است که می امیدوارم این حرف
 های این پست عمل کنید. به آموزه

اید که دیگران آن را لطفًا در بخش نظرات همین پست بنویسید که شما چه اهداف و رؤیاهایی در سر داشته 
 .  دانستند اما شما موفق شدید و به آن دست پیدا کردید...نیافتنی می دست

 و آخرت باشید.شاءالله هرکجا که هستید، در پناه الله یکتا، شاد، پیروز، سالمت، ثروتمند و سعادتمند در دنیا  ان
 دوستدار شما،

 سید محمد موسوی
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 jahanebehtar.comسایت جهان بهتر:  اصلی  آدرس

 jahanebehtar.ir: دنبال کنید( حتماً  شود)پیشنهاد می صفحۀ جهان بهتر در اینستاگرام 

 https://t.me/jahanebehtar_comجهان بهتر در تلگرام: اصلی  کانال  

 شاید این مطالب نیز برایت مفید باشد:

 

 

 

 

 قهن ت جذب چیست؟
 19/12/1400در  بروزرسانی شده 

ههی زندگی را نه  د نهخ اس هچط ر 
 50/12/1400منتشر شده در  - کنیم؟

 م است؟و چ ا من روح چیستغذای 
 26/12/4001 منتشر شده در  

از  ییهههیاول ک هب رؤ  صفح 28دانل د 
 07/20/1399منتشر شده در  - جنس ال هس
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