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 کند هایی که شما را از موفقیت دور میتوهم

در سهیت    مطلباین    ۀسهیت جنهت  ن     گ ف ه شده است؛   ای مشههدیکی از مطهلب  این ک ه چه از  
 زی  را کلیک کنید: لینک ،جنهت  ن  

https://jahanebehtar.com/avoid-illusions/ 

 سید محمد موسوی
 1401 مرداد
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اینترنت در  در فضای شبکه  و  امروزه  اجتماعی، مطالبمخصوصًا  ثروت    مختلفی   های  و  موفقیت  در حوزۀ 
  یبرخ  شود.می   ی توهم  ورود به مسیری  باعثکند، بلکه  کمکی به موفقیت افراد نمی   تنهانه شود که  منتشر می 

برایتان این پست را که  اند؛ بنابراین تصمیم گرفتمکرده ارسال میباره برا  نیرا در ا ی از دوستان سؤاالت مختلف 
 ؤاالت پاسخ بدهم. تهیه کرده و در این پست، به این س

 اند!افراد موفق، با توهم موفق نشده 
هاست . من سالقبل از هر چیزی باید به این نکته اشاره کنم که هیچ فرد موفقی با »توهم« موفق نشده است

کنم؛ هیچ فردی با تکیه بر مواردی که در این پست بررسی  که دربارۀ افراد موفق و ثروتمند تحقیق و بررسی می 
 موفق و ثروتمند نشده است.کنم، می 

  ولی خیلی از افراد در سراسر جهان و مخصوصًا در ایران، دوست دارند به فردی موفق و ثروتمند تبدیل شوند؛   
و فکر    اند اند، درگیر توهمات مختلفی شدههای نامناسبی که به ذهن خود راه داده ورودی  خاطربه  متأسفانه

اند که درنهایت به ها وارد مسیری شدهآن.  توانند موفق و ثروتمند شوندکنند که با تکیه بر آن توهمات می می 
 شود.ختم می  و ناتوانی« عرضگی احساس بی »و  «ناامیدی»

توهم  ضروریبنابراین   این  ما  که  و  است  بشناسیم  را  گاهانه    صورتبه ها  آنآ کنیماز  دوری  ادامه، ها  در   .
 کنیم.اند را با یکدیگر بررسی می ها شدهآنهایی که افراد درگیر ترین توهممهم 

 ارزش بیجمالت مثبت اما 
های اجتماعی ، جمالت و مطالب مختلفی هستند که بیشتر در شبکه ارزشبی   منظورم از جمالت مثبت اما

ها ظاهر مثبت و سازنده هستند اما هدف آنشوند؛ این جمالت بهمنتشر می   و تلگرام   مثل اینستاگراممختلف  
مثبتی در روند موفقیت و    ریتأثو هیچ    است  «صاحب صفحه»جذب مخاطبین بیشتر برای افزایش درآمد فقط  

 ثروتمند شدن افراد ندارد. 
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 کنید: مطالب را مشاهده می در تصویر زیر چند نمونه از این 

 
؛  امبرداشته   ی اجتماع  یهامختلف منتشر شده در شبکه   یها را از پست   دینیبی باال م  ریکه در تصو  یی هامتن 

نیز با عنوان   دیگر  ایحتی عده   .کننده است دنبال  افزایش تعامل وها،  اگر دقت کنید، هدف تمام این پست
بلکه    ،دن صحت ندار   تنهانهچنین مطالبی    !کنندمی   یکالهبردار   از مردم »کد شخصی برای افزایش درآمد«  

 شوند.می  ثروت و موفقیت حقیقی  ن افراد از مسیرباعث دور شدواقع در 

و فردی که وعدۀ   وجود ندارد  ن«شبه ثروتمند شد سریع و یک»شاید این جمله برایتان تلخ باشد؛ اما راهی برای  
 شماست!  دادنبیفر دهد، قطعًا هدفش  کسب ثروت سریع را به شما می 

کنیم که بر اساس قوانینی ثابت و  ما در دنیایی زندگی می   گویم؛ چون درصد این حرف را می   100با اطمینان  
میزان خوشبختی هر فرد، بر اساس این قوانین تعیین    و  پایدار آفریده شده است و میزان ثروت، میزان سالمتی 

 !وغریبهای عجیب یا شیوه ؛ نه با جادوجنبلشودمی 
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سال تحقیق و بررسی در   6حاصل بیش از    که البته ) ام  کردهمطالبی که در سایت جهان بهتر منتشر  من در  
های مختلف دربارۀ این قوانین صحبت  به شکل  ،(حوزۀ ثروت و موفقیت و شناخت قوانین جهان هستی است

تمام    : را بدانید که  کتۀ مهمن  رایگان از این مطالب استفاده کنید؛ اما فعاًل همین  صورتبهتوانید  می   کهام  کرده
، کنید، میزان سالمتی و... از طریق باورها و کانون توجه شماتان، میزان ثروتی که کسب می تجربیات زندگی 

  .شودتوسط خودتان خلق و تعیین می 

 ثروت و موفقیت  جذب های سابلیمینال برای فایل
به زبان ساده، های سابلیمینال  فایل شدن است.    های سابلیمینال برای ثروتمنددومین توهم، استفاده از فایل

گاهانه محتوای اصلی آن را ببیند یا بشنود.   صورتبهتواند  هایی صوتی یا تصویری هستند که فرد نمی فایل آ
گاه ها پنهان کردههایی را در این فایلکنند که پیامها ادعا می تولیدکنندگان این فایل اند که فقط ضمیر ناخودآ

 را درک کند.  هاآن تواندمی 

 شود؟ها باعث جذب ثروت و موفقیت می حاال سؤال اکثر دوستان این است که آیا این فایل

ها بتوانند برای مدت بسیار کوتاهی،  این نوع فایلشاید  گویم  پاسخ بدهم، می   نانهیبخوشاگر بخواهم خیلی  
گاه و    موجود در ضمیر  شرایط را کمی بهتر کنند، اما تغییر باورهای مجدد آن، به یک تالش   یزیر برنامهناخودآ

گاهانه و دائمی نیاز دارد  ام.دربارۀ آن صحبت کرده سایت جهان بهتر که در مطالب مختلف   آ

ها فقط  این فایل  شود؛ها باعث ثروتمند شدن و موفق شدن شما نمی گویم که این فایل بنابراین با اطمینان می 
اگر .  اثر داشته باشند، بسیار جزئی و کوچک خواهد بود   هم  و اگر  کنندمدت را بازی می تاهنقش یک مسکن کو

 ، باید:شویدخواهید موفق و ثروتمند می واقعًا 

 تان ارزش قائل شوید برای خودتان و زندگی  .1

 وقت بگذارید و قوانین جهان هستی را بیاموزید   .2

 داده و بهبود ببخشیدبر اساس قوانین جهان هستی، باورهایتان را تغییر  .3

هایی را تولید بودند؛ من خودم چنین فایلبخش می نتیجه   (صورت بلندمدتبه)های سابلیمینال،  اگر این فایل
 کردم.و منتشر می 
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 نیاز ا  جهیکه به دنبال کسب نت  کنمی م  شنهادیو به شما هم پ  کنمی استفاده نم  هالیفا  ن یاز ا  زیمن خودم ن
و با    دی کن  یگذار هیخودتان سرما یصورت متعهدانه رو هدردادن وقت و پولتان، به  یجا به  د؛ینباش هالینوع فا

گاه  .دیگسترش ده راخود  یوجود تیالزم، خودتان را رشد داده و ظرف  یهای کسب آ

گاه هر فرد نهفته است،  ریکه در ضم  یی باورها :یلی تک   نک  که با فشردن  اندامدهیبه وجود ن شبهک یناخودآ
 یباورها به درک اصول و صرف زمان و انرژ   رییکنند؛ تغ  رییتغ  شبهکی  ل،یفا  کیدادن به  با گوش  ایکمه  د   کی
 ندارد.  وجودکوتاه،  زمان  باورها در مدت رییبه نام تغ یزیچ نیدارد؛ بنابرا ازین

 در خواب  هالی به فا دادن گوش 
توهمی که بعضی افرادا  سومین  برای  فایلبه    کردن گوشدرگیرش هستند،    ز  های صوتی در خواب است. 

ساعت در خواب   8روز قبل فایلی تصویری را در اینترنت دیدم که نوشته بود: »این فایل را به مدت چند مثال، 
ویدیو    آنبرایم جالب بود که    ام گرفت!خنده  جاهمانشود«؛  تان می میلیون دالر وارد زندگی   3گوش کنید،  

 بار دیده شده بود.میلیون  1بیش از 

ای شیؤه  عنوانچیهبه خیر؛  اگر برایتان سؤال است که »آیا واقعًا چنین چیزی حقیقت دارد؟« باید بگویم که  
 شبه( وجود ندارد.یک صورت به) ثروتچنین حجمی از برای کسب 

ها در گذاشتم تا بدانید که این توهم  انیدر ماین موضوع را با شما  من    ؛ها خیلی زیاد هستنداین نوع فایل
 . هه را  هور نکنیدآتتنها کاری که شما باید انجام بدهید، این است که ؛ سراسر دنیا وجود دارد

 جمالت تأکیدی 
 شود؟ باعث کسب ثروت و موفقیت می  ید یتأکسؤال این است که آیا جمالت 

کنم؛ اما استفاده از جمالت تأکیدی نباید  را تأیید می من خودم جمالت تأکیدی را دوست دارم و استفاده از آن  
 باعث توهم شود.
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کنند و انتظار جمالت تأکیدی را تکرار می هر روز  ها فقط  دهند؛ آنکاری انجام نمی   امروزه خیلی از افراد، هیچ
 برایشان پول و ثروت و موفقیت ببارد! این یک توهم است!دارند که از آسمان 

شود؛  باعث کسب ثروت و موفقیت نمی   یی تنهابهکند؛ اما  غییر و بهبود باورها کمکتان می جمالت تأکیدی در ت
شود. درواقع اگر  تان خوب می بنابراین این توهم را نداشته باشید که فقط با تکرار جمالت تأکیدی وضع زندگی 

 تکرار جمالت تأکیدی باعث انگیزه و عمل نشود، هیچ ارزشی ندارد. 

 م قانون جذبتوه
چار یک  د  (قانون طبیعی به دلیل درک اشتباه این  )   اند،بسیاری از افرادی که با قانون جذب آشنا شدهامروزه  

فکآن  اند.شده   یب عج  توهم می ها  کهر  ج  کنند  نیقانون  یک  جادویی  ذب  است   و  بودهروی  کافی  فقط 
های راههایشان از  خواستهدرنهایت    تازاری کنند  گکنند، سپاس  هایشان را تجسمخواسته کنند،    یش یاندمثبت 

 .برسدشان غریب به دستوعجیب 

و   کردن  اندیشی، تجسممثبت   ،استفاده از اصول قانون جذب  درحقیقت!  غلط استاما این طرز تفکر کاماًل  
آن دسترسی پیدا کنید که فقط در  ی  ط یو شرا   هاقعیت مو  ، هاایده  به  د کهشونباعث می فقط    ،و...  سپاسگزاری

و دیگران قادر به    (ایداستفاده از قانون جذب وارد آن شده  خاطربه ما  شکه  )   قرار داردرکانسی خاص  جایگاه ف
 از مسیر است!   ؛ اما این فقط بخشی شودتان باز می به اهداف  شما  رای رسیدنسپس مسیر بیستند؛  ها ندیدن آن

کند، باید به  ۀ خاص به ذهنتان خطور می ایدنیاز دارد؛ یعنی وقتی که یک    «کردن  عملنتیجه گرفتن شما به »
 . قدم بردارید آن و برای ل کنیدآن ایده عم

من همیشه   !د، فقط به این دلیل است که ایمان ندارددار کند، اگر قدم برنمی ایش عمل نمی هبه ایده  یاگر فرد
 «.یک حرف پوچ است فقط ورد، ایمان نیست؛ایمانی که عمل نیا: »گویممی 

 امارؤیاپردازی کنند!  و    نشستهای  گوشهو فقط در    م ندهندخیلی از افراد دوست دارند هیچ کاری انجاامروزه  
را   این قانونکند،  صحبت می   گونهنیاو هرکسی که دربارۀ قانون جذب    !کندگونه کار نمی قانون جذب این

 .ه استدرک نکرد ی درستبه
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 بندی نهایی جمع 
 ی ها)مخصوصًا در شبکه  کنندی منتشر م  تیوت و موفقثر   ۀدر حوز   ی مطالب  شتریکه ب  میپست متوجه شد   نیر اد

ی از دور »که  درک کردیم و میها آشنا شدتوهم نیتر . سپس با مهم شودی (، فقط باعث توهم افراد می اجتماع
 .«ها الزامی استاین توهم

ی را  جهان هست   سازوکاردرواقع هرچقدر درک ما از قوانین جهان هستی بیشتر باشد و هرچقدر بهتر بتوانیم  
افتیم که با استفاده از دو ویژگی ترس و طمع انسان، به دنبال سودجویی  درک کنیم، کمتر در تلۀ افرادی می 

 از افراد هستند. 

مسیرهای اشتباه برای رسیدن به ثروت و موفقیت را بتوانید تا کمکتان کنم که  برایتان تهیه کردماین پست را 
 دوری کنید. امیدوارم مفید واقع شده باشد.  ی توهممسیرهای  بهتر بشناسید و با درک قوانین جهان هستی، از  

 ، شاد، پیروز، سالمت، ثروتمند و سعادتمند باشید. و آخرت  ایدر دنشاءالله هرکجا که هستید، در پناه الله یکتا  ان

 دوستدار شما،
 سید محمد موسوی
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 15/02/1401در  منتشر شده 

 ا  قهد غلط در هرۀ قهن ت جذب 16

 30/04/1401منتشر شده در  

 کنیم؟ههی خ د   ل ن یچ ا  ه دانس ه
 22/02/1401 نتشر شده درم -قسمت دوم  

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

 ؟را پیدا کنیمچط ر جسهرت تغیی  
 21/11/4001 منتشر شده در  

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