
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل
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 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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 مولف:حمیدرضا شهریاری مشاور و مدرس موفقیت و کسب ثروت 

 برای جذب ثروت و آشنایی با قوانین جهانی موفقیت به وبسایت ما سر بزنید.
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 به نام خدای مهربون

 

شهریاری هستم دوستای خوبم سالم .امیدوارم روز و شب های شادی رو داشته باشید.من حمیدرضا 

.امروز میخام راجب یه از وبسایت ثروت بزرگ دات کامجذب ثروت موفقیت و و مشاور مدرس 

)دوستانی که هنوز هدف ندارن م و اینکه چرا با اینکه هدف گذاری کردم یصحبت کن باهم موضوع مهم 

% ثروتمندان دنیا 3اینده خودشون هدف گذاری نکردن به این لینک مراجعه کنن تا وارد کلوب  برای

نم و برای رسیدن بهش هر روز تالش میکنم اما کمجسم میم رو با جزیئاتش هر روز فو کامال هدبشن!!!(

 توفیق زیادی بدست نمیارم.

ای اول با چه ذوق و شوقی اون هد و روزتا بحال دقت کردید چرا اغلب اوقات یه هدفی رو انتخاب میکنی

هدفتونو دنبال میکنید بعد رفته رفته هیجانتون فروکش میکنه و انگیزه شما برای رسیدن به اون هدفی 

که اینقد دوس داشتین بهش برسین کم میشه و بعد از گذشت چند هفته)یا اگه خیلی سماجت بخرج 

هدف رو فراموش میکنین و به فراموشی سپرده میشه؟بدین و مقاومت کنین در عرض چند ماه(کال اون   

اون هدف قطعا  ؟چی میشد اگه با همون ذوق و شوق و انرژی روزهای اول اون هدف رو دنبال میکردین

رای حسابی میکشیدیم...ومجبور بود تسلیم شما بشه و به چنگش بیارید و از ته دل یه ه  

مواقع با انرژی و با شوق وصف ناشدنی شروع میکنیم ولی درصد  95ولی اتفاقی که میفته اینه معموال در 

وم کننده های خوبی نیستیم.اره دوست خوبم درست شنیدی ما اکثرا شروع کننده های مهیچ وقت ت

و  رهاش میکنیمهدفمونو خوبی هستیم وی تموم کننده های خوبی نیستیم و خیلی زود ناامید میشیم و 

علتش خیلی سادست .آشنا چطور میفته؟میریم سراغ بعدی!!!اما این اتفاق   
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 بزار برات توضیح بدم اتفاقی که میفته از چه قراره
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هر جمله ی راست یا دروغی رو که بگی فورا باور میکنه .توی یه مقاله مفصل برات نحوه کار کردنشو 

توضیح میدم ،فعال در همین حد بدون که ذهن خوداگاه مثل یه معلم سخت گیر و بشدت منطقی هست 

ناخوداگاه مثل یه بچه غول نفهم که همه چیز رو باور میکنه!!و ذهن   

!وقتش رسیده که ما ضمیر ناخوآگاه مون رو گول بزنیم خوبم دوست   

 میخام بهتون بگم یکی از روش های رسیدن به موفقیت در زندگی، فریب دادن ضمیر ناخودآگاه است

االن وقت آن رسیده که به صورت "میگه  ناپلئون هیل که یکی از نویسندگان به نام علم موفقیت است

" قانونی ضمیر ناخودآگاه خودمون رو فریب بدیم  

خوبم بزار با یه مثال ساده برات توضیح بدم که چطوری براحتی توی دام حفره های ذهنی  خب دوسته

چطوری باعث میشه براحتی تسلیم بشی و اون  از نحوه کار کردن ذهن میفتی و این شناخت کم تو

رزوی رسیدن به اونو داشتی رها کنی و دچار اقعا دوس داری بهش برسی و همیشه آهدفی که اینقد و

یاس و احساس ناامیدی بشی و همین احساس نا امیدی پایه زندگی روزمره تو بشه و ترس از شکست تا 

و همیشه یه بازنده ای!!!!شه که تو توی باورت حک باخر عمرت توی ذهنت   

موزش دادم و از این لینک قابل دسترسه هدف گذاری مرحله ای که قبال  بهت آ 7با روش فرض کن 

 کردی و مثال یکی از اهدافت این بوده :

یک تویاتا لندکروزر سفیدرنگ با روکش چرم قهوه ای و چراغ های جلو ال  1/1/1397امروز مورخ "

"الم و از خدا سپاس گزارمای دی دارم و بسیار خوشح  

خب روزای اول همش توی ذهنت یه تویاتای سفید رنگ میچرخه و هرجا میری می بینیش مثال توی 

خیابانا همش لندکروزر رد میشن و توی نمایشگاه ها و...و همزمان سیگنال هایی هم از سمت کائنات 

و پیشنهاد یه فعالیت اقتصادی رو  بهت میرسه مثال یکی از دوستای دوران دانشگاهت بهت تماس میگیره

رکت معتبر بهت پیشنهاد کار میشه و ایده های خیلی زیادی به ذهنت میرسه که میده یا مثال توی یه ش

ت داشتن یه تویوتا لندکروزر ببرن و خیلی به وجد میای و به خودت میگی ایکاش میتونن تو رو به سم

!!!!زودتر با این چیزا اشنا میشدم  
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هفته وقتی که داری تالش میکنی که کار بکنی تا به  3بعد از گذشت معموال 

وری میکنه که فکر آتو میاد بهت یاد خودآگاه)منطقی(هدفت برسی یهویی ذهن 

نمیکنی هدفی که برای خودت در نظر گرفتی )خرید یه تویاتا لندکروزر با قیمت 

میلون تومان!!!(زیادی جاه طلبانه نیست؟ 450  

خب تو هم چون خیلی روی خودت کار کردی و سرشار از انرژی مثبت هستی 

جواب میدی :نه اصال هدف بزرگی نیس وقتی خیلیای دیگه که وضع  فورا

مالیشون از من بدتر بوده تونستن بخرن پس منم میتونم.با این حرکت یه ضربه 

خودت زدی و بدنبال تحقق هدف رفتی! خوداگاه)منطقی(حسابی به ذهن   

 

 اجب به اینکه چطوری پول خرید تویوتاچند روز دیگه میگذره و وقتی که درست از چیزی ناراحتی یا ر

و بهت  سراغت دوباره میاد خوداگاهت)منطقی(ور کنی مشغول برنامه ریزی هستی ذهن رو ج

و بده که عقب تتا لندکروزر بخری تو قسطای بانک ملت و صادراتالزم نکرده بری  تویو"میگه:

 ذهن منطقی خودت و روی خودت خیلی کار کرده باشی به بوده باشیاوکی اگه ادم قوی "افتاده!!!

دست از سرت بر میداره!فعال داستان زندگی هنری فورد یا سویی چیرو هندا رو یاداوری میکنی و اونم   

و تو همچنان سرگرم ایده ها و بررسی امکاناتی هستی که تو رو به خرید تویاتا روزها داره سپری میشه 

ته نکن فکر کردی ا کن خودتو بیخود خسنگ"نزدیک تر کنه.دوباره ذهن منطقی میاد سراغت و میگه:

سال همشو پس نداز کنی نمیتونی یه  20پول علف خرسه اگه با این حقوقی که تو داری میگیری تا 

"تویاتا بخری  
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ن منطقی تو هر روز ادامه پیدا و این اتفاق هر بار توی ذهنت میفته و نبرد بین ذهن ناخواگاه و ذه

ره منصرف کنه و تو روی به اون حالت قبلی کنه.و اینقد با حرفای منطقی که میزنه تو رو قصد دامی

 خودت که میرفتی سر یه کار معمولی و یه حقوقی که کفایت قسط و کرایه خونتو بکنه بر میگردونه.

خسته شدی و احساس میکنی ذهن منطقی تو درست رسیدن به هدفت واقعا از باالخره یه روز که 

برای همیشه از هدفت جدا میکنه و میشی همون ادم میگفت و حق با اون بو دوباره سراغت میاد و تو رو 

قبلی و همون کارهایی رو باید انجام بدی که هر انسان معمولی دیگه ای انجام میده و یه شکست دیگه 

دگیتو تجربه میکنی.توی زن  

این داستان شبیه به داستان زنگی اکثر انسان هاست .ابتدا یه هدفی رو برای خودشون انتخاب میکنن و 

عا دست بکار میشن و گام های خوبی ر بجلو بر میدارن ولی در وسط کار این ذهن منطقیه که با سری

یه شکست شبهاتی که ایجاد میکنه کم کم تو رو دلسرد میکنه و سرانجام هم باعث نا امیدی تو میشه و  

 دیگه توی زندگیت رقم میخوره!

ولی دوست خوبم تصور کن ذهن منطقیت تبدیل بشه به بهترین دوست تو و هر 

بار که بخای هدفتو رها کنی و از سختی راه خسته بشی بیاد و واقعا بهت انرژی 

تونی و خیلی داری به بده و مدام تو رو تشویق کنه که دافرین برو جلو تو می

اونوقت نه تنها باعث دلسردی تو نمیشه بلکه بزرگترین  هدفت نزدیک میشی

ی منطقی زیادی جلوی پات حامی تو میشه و آرزوی تو رو باور میکنه و راهکار ها

میزاره و سرعت رسیدن به هدفت با سرعت نور میشه و اونوقته که شاهد وقوع 

 معجزات بزرگ توی زندگیت میشی و از یه موفقیت به موفقیت بعدی میری.
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تا تکنیک ساده بهت اموزش  دوخوشحالم که تو دوست خوبم فهمیدی که مشکل دقیقا کجاست.حاال با 

میدم که چطور ذهن منطقیه سرکش خودتو رام کنی و اونو مثل یه دوست خوب بکار بگیری و از نتایج 

 خارق العاده اون لذت ببری.

ا دریم بورد هست.تکنیک اول استفاده از تابلوی آرزوها ی  

حاال این تابلوی ارزوها چی هست؟تابلوی ارزوها همونطور که از اسمش پیداست یه تابلو با مجموعه ای 

ض کن اهدافت توی زندگی این از تصاویر که اون تصاویر بنوعی نشون دهنده اهداف تو هستند.مثال فر

 سه مورد باش:

داشتن یک تویوتا لندکروزر سفیدرنگ-1  

یه کایت باالی اسمون ها پرواز با-2  

یه خونه بزرگ و زیبا-3  

روابط عاطفی قشنگ-4  

حاال برای ساختن یه دریم بورد)تابلوی آرزوها( به ترتیب زیر عمل میکنیم.ابتدا به سایت گوگل میریم و 

توی قسمت سرچ عکس ها کلیک میکنیم و مثال هدف اول خودمون رو جستجو میکنیم و چند تا عکس 

لندکروزر پیدا میکنیم.از ماشین   
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دوباره میریم بسایت گوگل و عکس هایی انگیزه بخش راجب به هدف دوم خودمون که پرواز با کایت 

 هستش رو سرچ میکنیم.و ممکنه عکس هایی مثل عکس پایین رو ذخیره بکنیم.

 

 

خودمون رو  همین کار رو برای تمامی اهداف خودمونتکرار میکنیم و عکس هایی مرتبط با اون اهداف

 سرچ میکنیم.ممکنه نتیجه عکس هایی شبیه اینها باشه:

 

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

دوست خوبم یادت باشه حتما در انتخاب تصاویر از تصاویری استفاده کن که بهت بیشترین انرژی و 

انگیزه بده و باعث بشه که احساس خوبی بهشون داشته باشی.توی مرحله بعد این تصاویر رو باید 

قت داشته باش که سایز عکس هات زیاد بزرگ نشه )تقریبا سایت عکس هایی پرینت رنگی بگیریم.د

م کمی بزرگتر شد ایراد نداره(هکه باید پرینت رنگی بگیری اندازه یه کف دست باشه اگر  

 

اگه دوس داشته باشی میتونی از هر هدفت دو یا تعداد بیشتری تصویر داشته باشی ولی اگه میخای 

دفت بهت پیشنهاد میکنم برای هر هدفت یه تصویر که بیشترین انرژی رو تمرکزت بیشتر باشه روی ه

میده انتخاب کنی و پرینتشو بگیری)ابته اگه میتونی بجای برگه معمولی روی برگه گالسه پرینت بگیری 

 کیفیتش باالتر میره و نتیجه قشنگتر میشه.من خودم با دو هزار تومن همه پرینت هامو گرفتم!!!!(

 

ند تصویر داری که پرینت رنگی از اونا گرفتی و اماده ای که تابلو ارزوهای خودت رو حاال شما چ

بسازی.برای اینکار از یه مقوا یا یه تیکه فوم بورد)که توی تموم نوشت افزار ها براحتی موجودند(میتونی 

گتره و تعداد دسانتی متر یا اگه تابلوی شما بزر40در  30استفاده کنی.یه تیکه مقوا به ابعاد تقریبی 
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تصاویر خودت رو به این مقوا  سانتی متر میتونه مناسب باشه.همه ی 60در  40اهدافت بیشتره ابعاد 

منتقل کن تا یه تابلو داشته باشی با مجموعه ای از تصاویر که از دیدنشون لذت میبری.نتیجه میتونه 

 شبیه شکل زیر باشه:

 

 

 

یه تابلوی ارزوها رو بسازی.االن تنها کاری که باید بکنی  دوست خوبم تا اینجا بهت اموزش دادم چطور

اینه اونو توی یه جایی که بیشتر توی چشت باشه نصبش کنی.بعضیا روی در یخچال میزارن بعضیا توی 

 اتاق خواب به سقف چسبوندن!!!
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تبدیل  با این تکنیک ساده و تاثیر گذار هر روز بصورت ناخوداگاه هدفت رو مجسم میکنی و رفته رفته

و ذهن منطقی  ،به باور ذهنی تو میشه و از حالت اینکه دسترسی بهش خیلی سخته و نمیشه بیرون میای

تو باورش میشه که تو صاحب واقعی تمام این تصاویر هستی و طولی نمیکشه که تو مالک واقعی تموم 

 این تصاویر خواهی بود.

تصاویر نگاه میکنی و اون رو توی ذهنت مجسم نکته ی خیلی مهم دیگه ای اینه که وقتی داری به این 

میکنی باید همراه با احساس شادی و سپاسگزاری باشه.توی ذهنت تصور کنی که به هدفت رسیدی و از 

 این بابت خیلی شاد و مسرور هستی.

 هر چقد حس شادی تو قویتر باشه تو راحت تر میتونی اون خاسته های خودت رو جذب کنی.

ال بلد شو اولین تابلوی آرزوهای خودت رو بساز و  توی مسیر جذب موفقیت و دوست خوبم همین حا

.موافقی؟ثروت قرار بگیری.  

آمــــــــــــــــــــــــــاده                هـــــــــــــــــــــــــــدف               آتــــــــــــــــــــــــــش  

تر به وبسایت ما سر بزنیدبرای دانلود مقاله های طالیی و رایگان بیش  

http://www.servatebozorg.com 

email:poshtibani@servatebozorg.com 

 هدیه ویژه برای شما
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http://www.servatebozorg.com/
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


رزو میکنم روزهای خیلی قشنگی رو برات آ  

 موفق و شاد باشی

 دوستدار همیشگی شما

 حمیدرضا شهریاری

 

 

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دیکن شارژ را خود زهیانگ  روز هر لیکارن تلگرام کانال در   

https://telegram.me/karnil 
 

 

 

 

 

https://telegram.me/karnil

