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  خواهم دربارۀ شانس ثروتمند شدن صحبت کنم؛ امروز می   هستم؛  یمحمد موسو   دیس  ز،یسالم دوست عز 
ی ادیز   اریبس   یهابا وجود تالش  ی که دارند، حت  یامحدودکننده   یباورها  خاطربه هستند که    یادیافراد ز   چون

  جه ینت   نیبه ا  نیکنند؛ بنابرا  دایو ثروت مدنظرشان دست پ   تیاند به موفقنتوانسته  ،اندکه در طول زندگی داشته
موفق و  وانندباشد که بت اریا هشانس با آن دیاست و با ی شانس  یکه موفق شدن و ثروتمند شدن امر  انددهیرس

 ثروتمند شوند. 

 یک توهم بزرگ 
  کنند، ی م یبند شرط  کنند،ی قمار م ،یمجاز  یدر فضا ی و منابع نوهایهستند که با مراجعه به کاز  یادیافراد ز 

سال با زحمت آن را جمع کرده و    ی که در ط   ی کارها پول   نی و با ا  دهند ی انجام م  ی مختلف   ی شانس  یهایباز 
 م یباشد، بتوان  اری شانس و اقبال با ما    دیا توهم که: »ش  نیبا ا   کنند؛ی روز نابود م  کی اند را در  کرده  اندازپس

ما برنده شده و    گونه نیا  د یشا  فتد،یب  مانیبرا  ی خوب   ۀنشان بدهد، برگ  ی دستگاه شکل خوب  م،یببر   یازهیجا
توهم    کی که    رندیها دوست ندارند بپذاز آدم   ی لیاست که خ  یز یچ  ن یتوهم است! ا  کی  نیاما ا  م«؛یشو  دارپول

 است!

م  نیا فکر  برا  که  کنندی افراد  شدن  ثروتمند  راه  قرعه   شدن برندهها،  آن  یتنها   ها، یبند شرط  ها، ی کش در 
 شانستا    کنندی استفاده م  دیایب   شیکه پ  ی همواره از هر فرصت  نیهم  خاطربهقمار کردن و... است؛    ها،یالتار 

کنند امتحان  را  اقبال خود  که  لیدل  نیبه هم  !و  ها،  رمال  رها،یفالگ  وپاقرصپر   انی ها مشتر آناکثر    است 
 هستند. یپانز ۀمانند حق یی هاحقه ی و قربان هاسیدعانو

قانونمند   ی جهان  م،یکنی م  ی که ما در آن زندگ  ی جهان  ؛است  یگر ید  زیچ  انتهای جهان ب  نیا  یوجود  قتیحق  اما
 است!

دارد    ازین  ؛یشدن تکامل فکر   ی دارد به ط   ازین  ،ی تکامل جهان هست  ریثروتمند شدن، مانند مس   ریدوستان، مس 
 ... . افتدی اتفاق نم شبهکی هانیاز ا کدامچیهمدار؛ و  رییدارد به تغ ازین ؛ی شدن تکامل ارتعاش  ی به ط
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  م یکنی م  ی و...، سع  هایو التار   های کش در قرعه  شدنبرنده  یتالش برا  یجابه  م،یباش  ی اگر ما آدم باهوش   و
از   یرو یصورت با پ  نیدر ا  م؛یببر   ی به اهداف پ   ی ابیها، به راز دستو درک آن  ی جهان هست  نیبا شناخت قوان

 .میبرس مان یهابه خواسته میتوانی راحت م ی لیخ ن،یقوان نیا

نبوده   طورنیا. هرگز  ستیشکست افراد ن  ای  تیعامل موفق  عنوانچیهبه:  کنمی م  دی، تاکعنوانچیهبهشانس    و
  صورت به»  ای شود«،    ریفق  یشانس   صورت به  ی»فرد  ا یثروتمند شود«،    ی شانس   صورت بهفرد    کیکه »  ستیو ن

 !ستین طورنیاهرگز  ،کامل برسد« ی به سالمت ی شانس  صورتبه ی»فرد ایشود«،  ماریب یفرد یشانس 

 

 قیها مردم را تشوشانس هستند؛ آن  غیتبل  یۀاند که بر پاشده  جادیا  یو مراکز  هاگاهیپا  ایدر سراسر دن  امروزه
 و... .  د«یکن چندبرابرو پولتان را  نجایا دیای»ب د«،یو شانستان را امتحان کن نجایا د یا ی»ب ندیگوی و م کنندی م

را    هاغی تبل  نیهرگز گول ا  کنممی   من از شما خواهشبینید حقیقت ندارند؛  ها می دوستان آنچه که در فیلم
 به اسم شانس وجود ندارد!  یزیچیقین داشته باشید که  د؛ینخور 

 ها با خواسته  ییهمسو  قانون

  د یکن ی است که اگر سع  ی مهم  اریبدهم؛ قانون بس   ادیرا به شما    ی جهان هست  نیاز قوان  ی کی  خواهمی م  امروز
که شما چه   ستیمهم ن  نی: ادی گو ی قانون م  نیا؛  را متحول کند  تانی زندگ   تواند ی م  د،یآن را درک کن  ی خوببه

 ! دیآن خواسته دار  ۀدربار  یی است که چه باورها نیبلکه مهم ا د،یدار  یی هاخواسته
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است که   نیبلکه مهم ا  ،زنیدمی   تانیهاخواسته  ۀدربار   هایی حرفکه چه    ستیقانون، اصاًل مهم ن  نیا  طبق
آن خواسته چگونه هستند. )اگر    ۀدربار   ،شوندمی ارسال    ی غالب شما که هر لحظه به جهان هست  یهافرکانس

 (دینیرا بب ستیپست قانون چ د،یشوی مجمله را متوجه ن نیو منظور ا دیدانی فرکانس و باورها نم ۀدربار 

ب  ادتانی کشمکش  در  که  همخواسته   نیباشد  باورها،  و  پ  شهیها  هست  روزند؛یباورها  جهان  به   ی چون 
 نه به کالم شما.  دهد،ی شما پاسخ م یهافرکانس

  ر ییمهم و ارزشمند، تغ  ۀخواست  نی به ا  دنیتنها راه رس  د؛یبرس  ی است به استقالل مال  نیشما ا  ۀاگر خواست  مثالً 
 خواسته است، نه شانس و اقبال!  نیهماهنگ با ا ۀقدرتمندکنند یباورهابه  ،ی میقد ۀمحدودکنند یباورها

 کندی کتاب کمکتان م  نیموضوع صحبت شده است؛ ا  نیدرباره ا   شتریاز جنس الماس، ب  ییاهایدر کتاب رؤ
. دیها برستر به آن را درک کرده و راحت  تانیهابه اهداف و خواسته  ی ابیدست   ۀویش  قوانین جهان هستی و  که

 . دیکرده و مطالعه کن هیته تیسا نیهم قیآن را از طر  دیتوان ی م دیاگر دوست داشت

 شناخت قوانین جهان هستی  یکی از نتایج 
تأمل   میعظ  ستمیس  ن یا  ۀدربار  شتریبکمی  است؛ اگر    قیجامع و دق  ستمیس  کیمانند    ی کار جهان هست  ۀنحو

را بدون وجود قوانینش تصور کنیم،    میکن ا  میشوی متوجه مو جهان هستی   آن  بدون وجود  ستمیس  نیکه 
 !شودی نابود م زیهمه چ واحددرآنو  پاشدی از هم م ، بالفاصلهداری و پا ثابت نیقوان

 میتوانی م م،یشناسبرا بهتر  نیکه قوان  ی زمان رسیم که این جهان، جهانی قانونمند است وبه یقین می  نیبنابرا
 ... . میبرس یشتر یب یو دستاوردها  هات یموفق به با استفاده از این قوانین،

ما )بدون    ی زندگ   ط یاست که: تمام اتفاقات و شرا  ن یوجود دارد و آن ا  ی جهان هست  نیاصل مهم در قوان  کی
 خودمان است. یباورها ۀجی استثناء( نت
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 ترق یعم  ی د یو به د  !دهندی شانس و بخت و اقبال اعتبارشان را از دست م  م،یمهم را درک کن  ۀنکت  نیا  ی وقت
پ ا  م؛یکنی م  دایدست  خ  نیدر  م  ی لیصورت،  درک  نم  میکنی راحت  ثروت  و    جادیا  شبهکی  تواندی که  شود 

بود؛    مینخواه  ثروتمند شدن  شبهکی  ی هاوهیهرگز به دنبال ش  ن ی! بنابراشودی ثروتمند نم  شبهکی  کسچیه
 ساز است.ثروت یساختن باورها ۀجیبوده و نت یانرژ  کیکه ثروت  م یکنی درک م قاً یچون عم

باور   ک یساختن    یما برا؛  کرد  جادیا  عیها را سر آن  توانی نم  ی عنی  شود؛ی نم  جادیا   شبهک یباورها    نیا  البته
 !میهست ی تکامل ارتعاش ازمندین د،یجد

  تواند ی ساز، چگونه مثروت  یو ساختن باورها  شود؟ی چطور ساخته م  قدرتمند کنندهباور    کی:  دیبپرس  دیشا
 باعث ثروتمند شدن من شود؟ 

 کنم:  انیساده ببه صورت خالصه و موضوع را  نیا کنمی م ی سع

 ت یاگر حما  م،یکه به اهدافمان برس  خواهدی از ما م  شتری که خداوند ب  می اگر ما در اعماق وجودمان باور کن
نگاهمان را   اد، یز  یاگر با تالش ذهن م،یو درک کن میرا بهتر بشناس نشیو قوان میخداوند را باور کن ی شگیهم

به    میکنی صورت شروع م  نیدر ا  م، یتمرکز کن  مثبتبر نکات    مان،ی از زندگ  هر لحظهو اگر در    می ده  رییتغ
باورها و هم   یساختن  با خواسته هماهنگ  آنمانیهاجهت  محدود!  در  مدار   ی فرکانس   ۀوقت،  در  قرار    یو 

اتفاقات و شرایطی را در    ،ی و منطق  ی عیطب  یهاو از راه  خودخودبه(  ی جهان هست  نی که )طبق قوان  میر یگی م
اتفاقات توسط کائنات  )یعنی فرایند این    .رسانندی م  مانیهاما را به خواسته  ی راحتبه که  کنیمزندگی تجربه می 

 دهد(خودکار رخ می  صورتبهو 
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 جالب باشد  تانی برا دیشا

انجام داده  ی قاتیتحق  طبق بس که  افراد    توانند ی نم   نکه یا  خاطربه در سراسر جهان هستند، که    یادیز   اریام، 
را در   ی عیو حال خوب طب  یآن شاد  توانندی نگرش و افکارشان( حالشان را خوب کنند و نم  رییخودشان )با تغ

پ الکل  کنند،  دایوجودشان  مشروبات  مخدر،  مواد  نادرست    ،ی به  پناه   شیب  یهای خوشگذران  و روابط  حد  از 
و  یظاهر  یفراموش کرده و به حال بهتر  ی مدت یخود را برا ۀبتوانند غم و غص وه،ی ش نیتا به کمک ا برندی م

بلکه   کند،ی ها را نابود م از آن  یاد یز   اریپول بس   نکهیکار عالوه بر ا  نیکه ا  دانندی کنند؛ اما نم  دایدست پ  داریناپا
 !کندی ها مسدود م آن یرا برا ی و حال خوب واقع ی خوشبخت ،یبه شاد دنیرس ریمس 

 

باورها و نگرشش نسبت به مسائل مختلف، حالش را خوب کند    رییتغخوب است که آدم بتواند خودش با    چقدر
 )مثل مواد مخدر، مشروب و...(. ی رون یبرسد، نه با عوامل ب یو به احساس بهتر 

به احساس    ،ی و درون  ی عیطب  صورتبه استفاده کنند و    ی جهان هست  نیاز قوان  توانندی که م  یی هاتعداد آدم   البته
 کم و محدود است! اریبس  رند،یدرست قرار بگ یدر مدار  کار نیابهتر برسند و با 

  شوم ی مطمئن م شتریو ب برمی م  ی به آن پ شتر یب کنم،ی م ی و بررس قیتحق  شتریاست که هرچقدر ب ی زیچ نیا
 دشان، ید  یۀزاو  رییو با تغکانون توجهشان    رییبا تغ  شان،یباورها  ریی با تغقادرند  که    هستند  ی کم  ار یکه افراد بس 

کمتر    زیکل مردم جهان ن  جمعیت  ک درصد یاز    ی افراد، حت  نیتعداد ا  دیخودشان احساسشان را بهتر کنند. شا
 ... . کنندی نم ی احساس خوشبخت ی واقع صورتبهها است که اکثر آدم  لیدل نیباشد! و به هم
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واقعًا   میخواهی حالمان را خوب کند. اگر م   تواند ی نم  یای رون یعامل ب  چیباشد که ه  ادتانیمهم را    ۀنکت  نیا
 ی نگرشمان، با باور کردن خداوند؛ با سپاسگزار   رییبا تغ  دیبا  م،یرا تجربه کن  ی قیحق  یاحساس خوب و شاد

 ی د یکل  ۀو نکت   م؛یده  انجامکار را    نیا  مان،ی خوب زندگ  یزهای و با توجه کردن به چ  میکه دار   یی هابابت نعمت
  مان ی وارد زندگ   شتریب  ی هایی بایو ز   ی نعمت، ثروت، خوشبخت  خودخودبهحالمان بهتر شود،    ی که وقت  نجاستیا
 جهان است!  ن یا ی عیروند طب نیا چون که افتد،ی اتفاق م نیا خودخودبه میگوی م شود؛ی م

 بندی نهاییجمع
باشیم، کاماًل اشتباه و برخالف قوانین پس این طرز تفکر که به دنبال ثروتمند شدن از طریق شانس و اقبال  

 .شانسی موفق و ثروتمند نشده است صورتبه کسچیه یادتان باشد که جهان هستی است؛

هایی هماهنگ با آن گوید برای رسیدن به یک خواسته، باید باورها و فرکانسها می قانون همسویی با خواسته
 افتد و نیازمند تکامل فرکانسی است.اتفاق نمی  شبهکیالبته تغییر باورها  خواسته داشته باشید.

 دیبه اشتراک بگذارم، تا بتوان  زانیرا با شما عز   اتمیو تجرب  قاتیتحق  جیدوست دارم نتااین پست را نوشتم چون  
 م یتوانی م   گونهنیا  د؛یکن  ی بهتر زندگبه اهداف و رؤیاهایتان دست پیدا کرده و هر روز  ها  با کمک این آموزه

 باشد.  کردنی زندگ یبرا یبهتر  ی تا جهان جا میکمک کن

 کنید.   یساز ادهیپتان  ها را در زندگی دربارۀ نکات این پست فکر کنید و متعهدانه این آموزه  ی خوببه  که  دوارمیام

بتوان  ۀهم  امیدوارم کن  نیقوان  میما  را درک  زندگ   میخداوند  بساز   مانی و خودمان  باورها  میرا  با  مانی)با  نه   ،)
نه با   م یاور یب  به دست  مانیافکار و باورها  رییکه احساس خوب را با تغ  م یکن  ی سع  نیشانس و اتفاق؛ و همچن

 !ی رونیاستفاده از عوامل ب

 .دیاشو آخرت ب   ایثروتمند، سالمت و سعادتمند در دن  روز،یشاد، پ   کتا، یدر پناه الله    د،یهرکجا که هست   شاءاللهان

 شما، دوستدار
 یمحمد موسو  دیس
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 jahanebehtar.comسایت جهان بهتر:  اصلی  آدرس

 jahanebehtar.irصفحۀ 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 

 دلیل  دشهنس   دت اف اد چیست؟
 16/01/1400منتشر شده در 

  هورههی اش بهه مه در هرۀ ث وت
 13/10/4001 منتشر شده در  

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