
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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 دوره ی قانون جذب
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 نویسنده: محمدرضا فصیح

 49آذر
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 آنچه در این دوره خواهید آموخت:

 قانون جذب چیست؟

 چرا باید قانون جذب را بدانیم؟

 های ما چگونه به وجود میآیند؟ رزوآچرا خواسته داریم؟خواسته و 

 چگونه به خواسته هامون برسیم؟

 قانون مدار

 باورچیست؟

 دریافت_پاسخ_مراحل قانون جذب:درخواست

 چگونه هر روز اتفاقات دلخواه خود را جذب کنیم؟

 چگونه هر آنچه را که میخواهیم خلق کنیم؟

 مراحل قانون جذب

 %011بله آیا این دوره عملی هست؟ 
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  مقدمه

انون ق م که با دورهی قدرتمند و فوق العادهسالم میکنم به تو دوست خوبم .محمدرضا فصیح هستم .خوشحال

جذب در کنار تو دوست خوبم هستم .ایمان دارم که اگر به گفته ها و آموزش هایی که بهت تو این کتاب 

فکر میکنی میتونی خیلی راحت زندگیت را خلق کنی و هر میدم عمل کنی خیلی زودتر از اون چیزی که 

درصد این دوره برای تو عملی خواهد بود وبه تو  011آنچه را که بخواهی را راحت به وجود بیاوری .و 

تضمین میدم که اگر به گفته های من عمل کنی و با من گام به گام پیش بیای .زندگیت به یک بهشت تبدیل 

 میشه.

 دقیقه بیشتر وقتت رو نمیگیره  چندبه من اعتماد کن و جلو بیا .خوندن این کتاب باور نداری؟!! 

م وقت بگذاری و این کتاب را ولی برای یک عمر زندگیت را تغییر میده دوست خوبم.پس ازت میخوا

 .ممنونم ازتبخونی

www.takbook.com

www.takbook.com

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


 

 

 اصال بگذار داستان زندگی خودم را بگم برات که از کجا به اینجا رسیدم
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  داستان زندگی من
سالگی غرق در شورجوانی  01تا  01من هم مثل خیلی از جوون های دیگه در دوره ای از زندگیم بین سن 

 بودم.

 واقعا از اشتباهات و کارهایی که انجام میدادم خسته بودم.

 واقعا هیچ امیدی به زندگی نداشتم و در عادت های غلط خودم گم شده بودم.

 از اون شبی شروع شد که با خدا نشستم مرد و مردونه به حرف زدن و همه چیز

گفتم خدایا خسته شدم .خسته....ازت میخوام که کمکم کنی که از این گرفتاری و افسردگی و بی هدفی نجات 

 پیدا کنم و خدایا بهت قول میدم که منم بندگی ات را انجام بدم و تبدیل به انسان مفیدی بشوم

 بهترین شب های زندگیم بود.متعهد شدم که انسان بزرگی بشوماون شب یکی از 

ببین دوست خوبم وقتی از اعماق وجودت تصمیم میگیری که موفق بشی جهان راه هایی را جلو پات )

 .( میذاره و بهت کمک میکنه که موفق بشی

 ی کتابخانه خونمونماه بعد از اون ماجرا که تصمیم به تغییر گرفتم رفتم توو 0روزها میگذشت تا اینکه 

که یه قفسه اونجا بود و من حتی اصال به اون قفسه ها هم یک بار دقت نکرده بودم دستم خورد به یک 

 0کتابی اون کتاب کتاب استاد آزمندیان بود به نام تکنولوژی فکر

 01ساعت 0منی که توو عمرم حتی یک صفحه از این کتاب های موفقیت را نخوانده بودم در کمتر از 

صفحه از کتاب را خواندم.دیدم داره جالب حرف میزنه .داره از خدا و فرشته ها و از موفقیت حرف 

 میزنه.داره از قانونی میگه که خودش زندگیش را با اون متحول کرده

 وووواااااای خداااای من .....خیلی خوشحال بودم از ته قلب

ه آرمش بیشتری داشتم.فهمیده بودم که نه بابا ی هر چه بیشتر میخوندم بیشتر جلب اون کتاب میشدم .احساس

 جوردیگه هم میشه زندگی کرد.

سالگی بود که قانونی را پیدا کردم به نام قانون جذب.قانون الهی که زندگی من را در تک تک  01در سن 

 جنبه های زندگیم متحول کرد.
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تو خالق زندگیت هستی.و میتونی هر چه را که :قانونی که میگه

    خلق کنی و به آرزوهات برسیمیخوای 

        

نمیدونی چه طوری دوست من!!؟؟ نگران نباش من تا انتهای این دوره در کنار تو 

دوست خوبم هستم تا بهت یاد بدم که چه طوری از این قانون در زندگیت استفاده 

کنی و برات تمرین ها و تکنیک های فوق العادهای را آماده کردم که با آن زندگیت 

را بیافرینی و افسار زندگیت را به دست بگیری و با قدرت به تک تک موانع 

  زندگیت غلبه کنی.

وقتی این قانون را یاد گرفتم دیگر اون جوون افسرده نبودم.به ترس ام غلبه کرده بودم.لکنت زبانم را 

ر شورای آرا د نتریبرطرف کردم.محبوب ترین فرد دبیرستان تبدیل شده بودم.عاشق خودم شده بودم.با باال

دبیرستان وارد شدم. و به آرزوی بچگیم که اجرای برنامه های شاد و طنز بود رسیدم.منی که به خاطر 

لکنت زبان حتی جلو جمع نمیتونستم حرف بزنم و میزدم زیرگریه.ولی با استفاده از قانون الهی و الیزال 

 جذب تونستم این کار را انجام بدهم

 آمدم را سه برابر کردمماه در 2قانون در کمتر از از این با استفاده 

 (که در ادامه این تکنیک ها را بهت آموزش میدم)

 توانستم به تک تک ترس هام غلبه کنم.بهترین روابط را داشته باشم... و موفق شدم

ا رنتیجه ی این دوره چیه؟ اینه که دقیقا کنترل زندگیت را به دست میگیری و تک تک اتفاقات زندگیت 

 همان جوری که میخوای ودوست داری به وجود میاری.

 اصال این قانون جذب چیه؟؟

 مشتاق شدی بدونی ...پس آماده ای که با هم شروع کنیم؟؟!! باشه با من به صفحه بعد بیا

 قبل از آن میریم سراغ قوانین جهان هستی که ببینیم اصال چیه؟

قانون جذب میگه که انرژی های مشابه همدیگر را جذب در این جهان همه چیز از انرژی درست شده و 

 میکنند.یعنی جهان جوری طراحی شده که انرژی های مشابه و افکار مشابه را میبره پیشه هم.
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 مکانیزم جهان هستی:

دوست خوبم مکانیزم جهان هستی قانونه فرکانسه...قانونی که داره میگه هر کس با فکر یا فرکانسی داره 

 جهان هستی در شرایط و موقعیت هایی قار میگیره مشابه با اون فرکانس.میفرسته به 

هرتز باشه.شرایط و اتفاق هایی را تجربه 11مثال اگر شما فکر و فرکانسی ارسال کنی که طول موجش

هرتز هست و تو به فرکانس باال تر و پایین ترش دسترسی نداری دوست 11میکنی که در آن طول موج 

 من.

افکارت به جهان هستی فرکانسی میفرستی که جهان هستی مطابق با اون فرکانس شرایط و شما داری با 

 اتفاقات را وارد زندگیت میکنه.

مثال یک آدمی که شاد و خوشحاله در فرکانسی قرار میگیره که فقط آدم های شاد و خوشحال رامیبینه و 

 فرکانسشون نیست. اون اصال به آدم های افسرده دسترسی نداره که ببینتشون.و توو

یک خبر خوب دارم برات دوست خوبم.و اون اینه که آنچه در زندگیت تجربه میکنی واقعیت نیست .این 

به خاطره جاییه که در این فرکانس ها قرار گرفتی.و قرار نیست که آینده تو هم مطابق گذشته ی تو باشه 

بدی .پس جایگاهت در جهان هستی و  دوست من.چرا؟چون از امروز تصمیم گرفتی که زندگیت را تغییر

 هم چنین در فرکانس ها تغییر میکنه ....من بهت قول میدم که متحیر میشی.

دوست خوبم برای تو جزوء تکمیلی قانون جذب را آماده کردم که در آنجا به تفسیر و توضیح برای تو دوست خوبم تمرینات 
 و آنها را به را یگان در ایمیل خود دریافت کنیرا آماده کردم که میتونی در خبرنامه زیر عضو بشوی 
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 قانون جذب چیست؟

سال پیش افراد موفق برای رسیدن به خواسته قانون جذب یکی از قوانین الیزال الهی است.که از هزاران 

هاشون آگاهانه و یا نا آگاهانه از این قانون برای جذب و رسیدن به خواسته ها و هدف هاشون استفاده 

 کردن.
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بهت قول میدم دوست من اگر این قانون را یاد بگیری و از آن عالی استفاده کنی . هر آنچه را که میخواهی 

اری از قانون الهی جذب پیروی میکنی ازت میخوام دتر میتونی خلق کنی.چون تو  به راحتی هر چه تمام 

بی چون و چرا تک تک حرف های من را در این کتاب بپذیری تا راحت تر و خیلی سریع به نتایج دلخواه 

 خودت برسی ...ممنونم ازت

ما زندگیمون را خودمون قانون جذب میگه:هر آنچه را که باورکنی برات به وجود میاد.وداره میگه که 

 داریم خلق میکنیم.خودمون هستیم که هر لحظه با افکار خودمون داریم زندگیمون را خلق میکنیم.
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 چراباید قانون جذب را بدانیم؟

 شاید این سوال توی ذهنت شکل گرفته که چرا باید قانون جذب را بلد باشیم.اصال بلد باشیم که چه بشود؟

من در جواب این  سوال به تو دوست خوبم میگم که تو تنها یک دفعه به دنیا میای و در این دنیا میای که 

 از زندگیت لذت ببری و آنچه را که میخوای خلق کنی

 اگر میخوای زندگی خودت را خلق کنی و در همه ی ابعادش موفق بشی.

 ی دلخواه.معشوق.فرزند.ثروت دلخواه و از همه مهمتر سعادت در دنیا و آخرت را داشته باشی  خونه

 تنها راهی که من میشناسم دانستن و عمل کردن به این قانونه

چرا؟ چون خیلی از مردم فکر میکنند که باید با جوون کندن و تالش سخت فیزیکی و بدبختی به خواسته 

 ردم فکر میکنند که رسیدن به آرزوهاشون اصال ممکن نیست هاشون برسن .حتی خیلی از م

ولی در واقع اینگونه نیست دوست من من قانونی را یاد گرفتم که خیلی راحت تو  را به خواسته ات 

 میرسونه

 گام الزم باشه برداری  011یعنی اگر برای رسیدن به خواسته ات 

 برمیداری تا به راحتی در نهایت به خواسته ات برسی.گام  0گام را جهان هستی برای تو برمیداره و تو 99

 چرا ما خواسته و آرزو داریم؟

 نمیدونم تا حاال این سوال را از خودت پرسیدی یا نه؟!

 ولی اصن میدونستی که چرا خواسته  آرزو داریم و چرا اصن خواسته هامون به وجود میان؟

 چرا آرزو داریم؟

 اصال خواسته چیست؟
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 واست چیزی را داریم که نداریمش.درواقع ما در خ

 یا به قول معروف ما از قانون تضاد استفاده میکنیم

 مثال وقتی سالمتی نداریم آرزوی سالمتی داریم

 وقتی پول نداریم درواقع درخواست داشتن پول زیاد و ثروت را داریم. 

  قانون تضاد: یعنی ما درخواست چیزی را داریم که آن را نداریم

 فهمیدم چه خواسته ای دارم چگونه  بهش برسم خوب حاال که

 برای جواب به این سوال با من به صفحه بعد بیا 

 ببین دوست من تا اینجا بررسی کردیم که قانون جذب چیه ؟چرا خواسته و درخواست داریم؟

 را چگونه به وجود بیاوریم؟خواسته هامون 

مرحله ای را با تمام ریزه  3حاال میخوام به بخش مهمتر و جذاب تر این دوره بیایم و بهت فرمولی 

کاریهاش به دوست خوبم یاد بدم که بتونی هر آنچه را که میخواهی در تک تک ابعاد و جنبه های  

 زندگیت خلق کنی و ببینی که تو خالق زندگی خودت هستی 

 آماده ای 

مفهوم را باز کنم و توضیح  2بریم و مراحل قانون جذب را بررسی کنیم قبلش باید برات قبل از آنکه با هم 

 بدهم

 .قانون مدار0

 .باور چیست؟2

  باور چیست؟؟

 افکار غالب چیه؟فکری که مدام داره توو ذهن ما تکرار میشه.

 باورچیه؟

 

معنای بهتر تکراره خیلی خیلی باور فکریه که مدام و میلیون ها بار برای تو ودر ذهن تو تکرار شده.به 

زیاده یک فکره به شکل های مختلف.هرچیزی را که شما زیاد ببینی زیاد بشنوی تبدیل میشه به باور .و 

اونچه را که باور کنی زندگیت را به وجود میاره.و فقط کافیه که این ورودی های ذهنت را تغییر بدی .فقط 

بشه..نیاز نیست کار خاصی انجام بدیفقط کافیه باورت  کافیه که باورت را عوض کنی تا زندگیت عوض

 را عوض کنی.همین

www.takbook.com

www.takbook.com

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


 

 

یه نکته ای هست و اون اینه که مسعله باور خیلی خیلی ساده با گذشته شما در ارتباطه.باورهای تو حاصل 

 زندگی تو در گذشته است

وری که دین مون را یه حقیقتی را باید بدونی متاسفانه باورهامون را خودمون انتخاب نکردیم.همون ط

خودمون انتخاب نکردیم.یه مثالی میزنم فرض کن در یک خانوادهی مسیحی به دنیا میومدی قطعا دین 

مسیحی داشتی و اگر در خانوادهی مسلمان به دنیا آمده باشی مسلمان هستی و....و در مورد باور هم 

معه.دوستان.شنیدیم و دیدیم واالن همینطوره دوست من.باورهای ما فکرهایی که در بچگی از خانواده.جا

زندگیمون را ساخته. ولی دیگه ما نمیخوایم با این باور های غلط زندگی کنیم .ما میخوایم و باید عوضشون 

 کنیم.

ما میخوایم باورهامون را بشکنیم و باور های جدید را جایگزین کنیم دوست من .چون هر آنچه را که باور 

 د.کنی تو زندگیت به و جود میآ

 عواملی که رو باورهامون تاثیر میگذارند:

 .خانواده0

 .رسانه2

 .دوستان3

 .فرهنگ0

 

اما خبر خوب اینه که:تو میتونی باورهات راتغییر بدی.خیلی راحته با عوض کردن انچه که دیدی و شنیدی 

 در مدت بسیار کوتاهی میتونی زندگیت را عوض کنی.

 دت هستیاینو بدون دوست من که تو خالق زندگیه خو

 قانون مدارها:
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یارات دیدی که س باالمثل عکس ببین دوست من جهانی را تصور کن که از بینهایت مدارتشکیل شده است.

 هر کدام بر روی مدار خاصی هستند و فقط روی آن حرکت میکنند.

 

در هر مداری هم شرایط به خصوص در آن مدار هست که وجود داره.مثال در مداری ک زمین هست 

 اکسیژن وجود داره.آب هست.

 ولی در مداری که مریخ هست آب و اکسیژن وجود نداره.

 ر فرکانسیهمنظورم را گرفتی؟!! منظورم اینه که جهان ما از بینهایت مدار تشکیل شده که ما بر حسب 

 که داریم در لحظه ارسال میکنیم در یک مدار هم جنس با فکرمون قرار میگیریم و جهان همون چیزهایی

 را به ما نشون میده که در فرکانس و مدارش هستیم.

 یادت باشه دوست من هیچ چیز در این جهان واقعی نیست
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هر چیزی را که مدادم تکرارش کردی باورش کردی.در مدارش قرار گرفتی و :قانون اینه 

 داری میبینیش.

 اجازه بده مثالی برات بزنم:

باورشونه و بر حسب همون در همون مدار قرار دقت کردی خیلی ها میگن من خوش شانسم...خوب 

 میگیرن. و همون اتفاقات را تجربه میکنن.

بر عکس این هم هست .خیلی ها باور دارن که بد شانس هستند. و از در ودیوار براشون اتفاق های بد به 

 وجود میآد.

 رت؟؟؟ظچرا به ن

تجربه میکنه...راه حل چیه؟ اینه که باورش آفرین چون در مدار بدشانسی قرار داره. مدام هم همون رو 

را عوض کنه .چه طوری؟ خیلی ساده است.مدام تکرار کنه که من خوش شانسم.من هر جا که میرم از در 

 و دیوار برام اتفاق های خوب میافته..

عوض  نببین دوست من تغییر باور ها به این آسونی ها هم نیست که ما یه دکمه داشته باشیم بزنیم و باورمو

 بشه

...نه این تغییر مدار ها و باور به مثال یه دفعه با زدن یه دکمه از مدار بد شانسی بریم به خوش شانسی.

 تمرین و تکرار نیاز داره...خیلی هم تمرین هاش آسونه که من بهت میگم دوست خوبم.

 نی زندگیت متحول میشه.این قانون مدار یکی از مهمترین قوانیه که به خودی خود اگر همین قانون را بدو

   تغییرباور=تغییر مدار=تغییر اتفاقات زندگی

 تعهدنامه

 .ادامه دوره میخوام یک تعهد بهم بدی قبل از اینکه بریم سراغ 

 همین االن بلند شو...بلند شدی

 دستت را روی قلبت بگذار

 تم.زندگی خود هس من مسعولیت تک تک اتفاقات زندگیم را میپذیرم.چون من خالقبا صدای بلند بگو:
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آفرین دوست خوبم واقعا بهت تبریک میگم این کار یه شجاعت میخواست که تو نشون دادی ...کم 

 .....افرادی هستند که چنین کاری را انجام بدهند.
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را آماده کردم که در آنجا به تفسیر و توضیح برای تو دوست خوبم تمرینات را آماده دوست خوبم برای تو جزوء تکمیلی قانون جذب 
 کردم که میتونی در خبرنامه زیر عضو بشوی و آنها را به را یگان در ایمیل خود دریافت کنی
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 مراحل قانون جذب:

 .درخواست0

 .پاسخ2

 .دریافت3

 

 

 

 میدهموره مراحل قانون جذب که به تو دوست خوبم آموزش دخوب دوست خوبم رسیدیم به بخش جذاب این 

که چگونه خواسته های خودمون را بشناسیم؟!چگونه درخواست کنیم و آن آرزو یا هدف خودمون را خلق 

 کنیم

باعث  %011درادامه بعد از مراحل قانون جذب برای تو دوست خوبم تکنیک هایی را گفتم که بصورت

 رسیدن به خواسته ات میشوند 

 پس با من همراه باش

 .درخواست 0مرحله دارد:3قانون جذب 

 .پاسخ2                              

 .دریافت3                              

 :.مرحله درخواست0
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در این مرحله ما به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه از جهان هستی درخواست داریم.اغلب به صورت نا 

آگاهانه است ولی چون ما دیگه قانون را یاد گرفتیم میخواهیم به صورت آگاهانه از جهان هستی درخواست 

 داشته باشیم

 داشته باشی دوست منهمیشه سعی کن که از کایناته خداوند درخواست کامل و با جزییات 

مثال اگر درخواستت مبهم باشه مثال بگی من یک ماشین میخوام و ویژگی ها رو هم مشخص نکنی این 

کایینات این پیام تو را دریافت میکنه و یک ماشین در به داغون بهت میده....چون تو براش ویژگی ماشین 

 رومشخص نکردی دوست من

 ولی اگر براش کامل مشخص کنی که 

 سفید با تودوزی کرم.اتوماتیک.سفید رنگ.فنی و بدنه سالم میخوام  211یک ماشینمن 

 کاینات هم این پیام واضح تو را میشنوه و بهت از همان جنس ماشین میده دوست من و میگه اوکی 

 سفید با این ویژگی ها211پس بریم برای خلق یک 

ی اموضوع را بیشتر بر اینسال میشود ن ارگاکه انشاال در جزوء تکمیلی که برای تو دوست خوبم به رای

 توضیح دادم تو دوست خوبم

دوست خوبم برای تو جزوء تکمیلی قانون جذب را آماده کردم که در آنجا به تفسیر و توضیح برای تو دوست خوبم 
 یافت کنیتمرینات را آماده کردم که میتونی در خبرنامه زیر عضو بشوی و آنها را به را یگان در ایمیل خود در
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 مرحله پاسخ:.2

 خداوند همیشه به خواسته های ما پاسخ مثبت میده

 فقط میگه اوکی............جهان هستی به اینکه آیا این خواسته به نفع تو است یانه کاری نداره.اون 

مثال شما یک معتاد را در نگاه کن وقتی در زندان میافته .در دل زندان هم بهش مواد میرسه و مصرف 

 میکنه

 خوب اگر جهان هستی صالحش را میخواست که نباید بهش مواد میداد چون براش ضرر داره

 ولی جهان هستی هیچ گونه قضاوتی نداره

 م سرورمفقط میگه :فرمانبردار

 اون معتاد هم چون مدام فکرش تووی جذب مواد مخدر است مدام اونو جذب میکنه

پس ما بیایم و از این قانون برای خواسته هایی که به نفعمونه مثله ثروت و برکت و سعادت استفاده کنیم 

 مگه نه!؟؟؟
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 ست منواست باشه که چه درخواستی به جهان هستی داری چون برات به وجود میاد دوحپس 

 

 مرحله دریافت.3

 مهمترین مرحله ی قانون جذب مرحلهی دریافت است

را عالی انجام میدن ولی در مرحله دریافت ضعف دارن وآن را  2و  0خیلی از آدم ها را دیدم که مرحله

 انجام نمیدن بعد هم میگن چرا به خواسته ی خودمون نمیرسیم

ثله این میمونه که یک خرید اینترنتی انجام دادی یا یه ببین اگه مرحله ی دریافت را انجام ندی درست م

 سفارشی دادی)درخواست(

 اون شرکت اون سفارش را برات پست کرده به آدرس خونتون)پاسخ(

بعد پست چی میاد دم دره خونتون که بهت بسته رو یا اون محصول را بده اما تو خانه نیستی )مرحله 

 دریافت انجام نشد(

 است که در چه صورت ما به خواسته های خودمون میرسیم؟خوب حاال سوال اینج

وقتی باخواسته ی خودت هماهنگ باشی ببین دوست من بین ماو خواسته هامون یک فاصله ی زمانی وج.د 

 داره هرچه تو بیشتر در احساس خوب بمانی زودتر این فاصله را طی میکنی و زودتر به خواستت میرسی

 دن به خواسته هامون داشتن احساسه خوبهیعنی تنها راه الزم برا یرسی

 احساس خوب =اتفاقات خوب

اگر تو اغلب موارد احساست خوب باشه خوشحال و امید وار باشی و خدا را شکر کنی که به خواسته ات 

 رسیدی به راحتی به خواسته ات میرسی 

 چگونه هر روز اتفاقات دلخواه خود را جذب کنیم؟

قویترین تکنیک ها و تمرین های این دوره را با هم بررسی کنیم و بهت میخوام در این بخش یکی از 

آموزش بدم که چگونه میتونی هر روزت را همون جوری که میخوای خلق کنی و اتفاق هایی که میخوای 

 در طول آن روز برات بیافته را از قبل به و جود ش بیاری و خودت آگاهانه خلقش کنی

ت قول میدم بهت زده میشی از اتفاق های مثبت و خوبی که به واسطه ی این و بعد از انجام این تمرین به

 تمرین برات میافته

 اسم این تمرین هست سناریو نویسی

 سناریو چیه؟

سناریو درواقع نوشته و صحنه هایی که از قبل و جود نداره که گارگردان آنها را مینویسه تا خلقشون کنه 

 و بسازتش
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 و کارگردان زندگی خودت باشیمیخوام بهت یاد بدم که ت

 تمرین:

دقیقه وقت میذاری و روی یک برگه کاغذ اتفاق هایی را که  01تا 01هر روز صبح بعد از بیدار شدن 

 میخوای برات تا شب بیافته را مینویسی 

 این طوری اول از خودت میپرسی خوب امرو زدوست دارم چه اتفاق هایی برام بیافته یا افتاده باشه؟

وع میکنی به نوشتن که مثال امروز سوار اتوبوس شدم روی صندلی تک نفره نشتم راحت به مو بعد شر

 قع  رسیدم به دانشگاه

 دوستم علی حبیبی را دیدم با هم گفتیم و خندیدیم

وارد زندگیم شد یک پروژه ی کاری بهم پیشنهاد شد و..............هر اتفاقی که میخوای  21111امروز

 در آن مینویسی برات بیافته را 

 بعد که تموم شد یه دور میخونیش و از ته قلبت برای این اتفاق های عالی خدا را شکر میکنی

 و این شکرگذاری را احساس میکنی دوست من

 بعد به روزت ادامه میدی

مطمعنم که از انجام این تمررین شگفت زده میشوی چون این ما هستیم که داریم با فرکانس های خودمون 

 مون را خلق میکنیمجهان

 به هر چی توجه کنی در زندگیت به وجود میاد

 

 سخن آخر: 

دوست خوب و ثروتمندم خیلی خوشحال بودم از اینکه با این کتاب الکترونیکی در کنار تو دوست عزیزم 

 بودم.

 میدونم که زندگیت را متحول میکنه

آماده کردم که میتونی به راحتی در راستی برای تو دوست خوبم جزوء تکمیلی رایگانی و هدایای را 

 خبرنامه زیر عضو بشوی و آنها را به رایگان در ایمیل خودت دریافت کنی.

www.ghanoonejazb.com/opt in page 

 :مطالبی که در جزوء تکمیلی با هم بررسی میکنیم
 تکنیک های طالیی و قطعی رسیدن به خواسته 
 چگونه تجسم کنیم و به خواسته هامون برسیم 
 تمرینات مراحل قانون جذب 

  برابر کنیم و................. 2ماه  3چگونه درآمد خود ار در کمتر از 
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که دوست خوبم میتونی به رایگان در خبرنامه زیر عضو بشوی وآنها را به رایگان در ایمیل خودت 
 دریافت کنی
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  دیکن شارژ را خود زهیانگ  روز هر لیکارن تلگرام کانال در   
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