
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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 عبور از مرز موفقیت

  فهرست

 مقدمه 

 فصل اول 

 خودتان را بهتر بشناسید 

 ضمیر ناخود آگاه 

 قانون جذب 

 جهان چگونه عمل می کند 

 راز 

 فصل دوم 

 ذهن و احساسات 

 باورهای محدود کننده 

 جهان نامحدود 

 تان استرفتارتان نشان دهنده باورهای 

 الگوگیری 

 فصل سوم 

 بخشش 

 اریزقانون شکرگ 

 قانون انتظار 

 ماهیت پول 

 قانون وابستگی 

 نامه بنویسید فیلم 
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 عبور از مرز موفقیت

 فهرست

 صل چهارمف 

  را پیدا کنیم خودچگونه الگوی شخصی موفقیت 

 عشق و عالقه مهم ترین عامل رسیدن به هدف 

  و اقدام کنید دهیدبه ندای درونتان گوش 

 ترس 

 فصل پنجم 

 روش های ایجاد انگیزه 

o تقسیم بندی اهداف 

o تجسم 

o استفاده از جمالت انگیزشی 

o خواندن زندگینامه افراد موفق 

o معاشرت با افراد موفق تر از خودتان 

o کمال گرایی نکنید 
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 عبور از مرز موفقیت

  مقدمه

 سالم دوست من 

امیدوارم که حال تان خوب باشد و تالش کنید جهان را برای خود و دیگران 

 کمی زیباتر کنید.

 ،حاصل سالها تحقیقات من در حوزه موفقیت است پیش رو داریدکه  یکتاب

، تحقیق و بررسی، شرکت در سمینارها مطالعه آزمون و خطاهای فراوان،حاصل 

و...، سعی کرده ام به تمام موضوعات در  کشورسخنرانان مطرح  و همایش های

یلی واضح و کاربردی برای آنها نگاه کنم تا بتوانم دال خیلی دقیق تحقیقاتم

می خواهم نتیجه تحقیقاتم را در اختیار افرادی بگذارم که دوست  . حالبیابم

 دارند بهتر زندگی کنند.

گفتن داشتم،  کردم موضوعات زیادی برایرا شروع وقتی نوشتن این کتاب 

ناگهان یاد عزیزی افتادم که می گفت مردم کم حوصله شده اند و دوست دارند 

با  ی کم حجمتصمیم گرفتم کتاب اساسهمین  ربه جواب برسند، ب سریع

طوری که مفهوم و اثر گذاری آن از بین نرود و بنویسم  موضوعات کوتاه

 خواندنش هم وقت گیر نباشد.

تا اطالعات را دسته بندی  الزم بوداین تصمیم را گرفتم چند ماه زمان  وقتی

که همه چیز طبق خواسته ام پیش برود و حاال این کتاب در  طوریبه  کنم

 ببرید.از آن  بهترین بهره را اختیار شماست که

 .شویدبا نویسنده کتاب آشنا قبل از هر چیز بهتر است 
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 عبور از مرز موفقیت

  مقدمه

 دارم؟ آیا من صالحیت راهنمایی شما را

 می خواهم شما را با خودم آشنا کنم تا مرا بهتر بشناسید.

، زندگی داشتمپیش زندگی بسیار سختی  چند سال ،من وحید رستمی هستم

تصمیم گرفتم  تا اینکه یک روزسرشار از فقر، آوارگی، گرسنگی،تحقیر و...، 

شرایط  به خودم قول دادم کاری کنم که هرگز بهزندگی ام را بهبود بخشم، 

آموزه هایم را  ،تحقیقات بسیاری انجام دادمگذشته بر نگردم. به همین دلیل 

م اگر شما هست در زندگی به کار بستم و نتیجه های بزرگی نیز گرفتم. مطمعن

 بیشترهایم را جدی بگیرید، جواب  نوشتهبا دقت این کتاب را مطالعه کنید و 

 تان را خواهید گرفت. سواالت

زء افرادی باشید که کتاب های بسیاری مطالعه نموده اید و شاید شما هم ج

اطالعات خوبی هم دارید اما نتیجه نگرفته اید و به همین دلیل در حال مطالعه 

خشید. من قول می دهم موفقیت ب هستید که زندگی تان را بهبود باین کتا

ی گفته شده از آن شما خواهد بود اگر تا انتها با من همراه باشید و به آموزه ها

 در این کتاب عمل کنید.

توصیه می کنم این کتاب را بخوانید و به آن عمل کنید تا شاهد معجزات 

 زندگی تان شوید و از مرز موفقیت عبور کنید.

 

 وحید رستمی 

95آبان   
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 عبور از مرز موفقیت

  فصل اول

 خودتان را بهتر بشناسید

تالش می کنید گویا  چههر  اماسعی می کنید به اهدافتان برسید اوقات  خیلی

 رسیدن به آن هدف غیر ممکن به نظر می رسد.

عه لمطا بسیاریهای تان بی نتیجه است با اینکه کتاب نظر می رسد تالش  به

و همینطور ید ه اری شرکت نمودو در سمینارها و همایش های بسیا یده اکرد

، اما ظاهراً هر چقدر تالش می یده ادید فراوانیو کلیپ های انگیزشی  فیلم

 .برسیداهدافتان به کنید نمی توانید 

 ؟می گذاردتاثیر چه عاملی د که یآ پیش می اینجا سوال

 ماست.شجواب تمام این سواالت در ذهن 

د مهم نیست چقدر داری اشتباهیهای برنامه ریزی  آگاهتانوقتی در ناخود 

برنامه  ما را شکل داده اند.شآنها باورهای  برسید هدفتانتالش می کنید که به 

 این برنامه ریزی بتوانیدتان می شوند و اگر یدن به هدفریزی هایی که مانع رس

ه ب تغییر دهید به تدریج می توانید هر چیزی را که بخواهیداشتباه را  های

 .وریدآدست 

ین بار فیلم راز به بازار امد آن را تهیه کردم و سعی لسالها پیش وقتی برای او

 نگیدلکنم اما انگار یک جای کار می  لکردم به تمام موارد گفته شده آن عم

را جذب کنم از خواسته هایم ی لش می کردم نمی توانستم خیالدر تو هر چق

 م مانند: ه او البته باید بگویم که جذب هایی هم داشت

 افزایش حقوق 
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 عبور از مرز موفقیت

  فصل اول

  شرایط  دالیل مختلفبه  اماسفری که سالها پیش می خواستم بروم

 فراهم نمی شد

 دوستان خوب 

 رو خیلی چیزهای دیگ 

داشته  نبود که واقعاً می خواستمچیزی  آنزیاد نبود و  مقدار جذب هایماما 

 .باشم

 حاز مطر بسیارهای شرکت در سمینارو بررسی،  بعد از سالها مطالعه، تحقیق

ترین سخنرانان کشور و همینطور مصاحبه با افراد موفق و ثروتمند متوجه شدم 

برنامه برنامه ریزی های ذهنی است. من  ین کننده استتنها عاملی که تعی

 تا زمانی که این برنامه ریزیدریافتم و  داشتماشتباهی در ذهنم  هایریزی 

 اشتباه ذهنی را تغییر ندهم، مهم نیست چقدر تالش می کنم. های

 مانعمرا محدود کرده اند و متوجه شدم باورهای اشتباهی در ذهنم دارم که 

و باید آنها را با باورهای صحیح  که نمی گذارند ثروتمند شوم هستند بزرگی

پس باورهایی که کمک می کنند موفق تر و ثروتمند تر شوم، جایگزین کنم، 

 باید این باور ها را شناسایی می کردم و تغییر شان می دادم.

های بسیاری شدم و کار بستم که موفق به تغییر باور را به من روش هایی

ما می خواهم در این کتاب ش .توانستم نتیجه هایی بزرگ از قانون جذب بگیرم

سوق هر چه بیشتر شما را به سمت موفقیت آشنا کنم که  همان روش هارا با 

و اگر آموزه های آن را به کار ببندید از نتایج آن شگفت زده خواهید  ی دهدم

 شد.
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 عبور از مرز موفقیت

  فصل اول

برنامه ریزی های اشتباهی دارید یا  اگر می خواهید بدانید که آیا در ذهنتان

تا تان چرا اضافه کنید ه جواب و بصادقانه پاسخ دهید زیر خیر، به سواالت 

 ذهنی تان را تغییر دهید.ریزی خودتان را بهتر بشناسید و بتوانید برنامه 

  ؟هر بار تکرار می شودآیا در زندگی شما مشکلی 

  هر بار تصمیم می گیرید کاری را شروع کنید و امروز و فردا می آیا

 ؟کنید

 انجام داده اید؟ آیا برای رسیدن به اهداف و خواسته هایتان اقدامی 

  ؟شکست بخورید اهدافتاناحتمال دارد در مسیر آیا فکر می کنید 

  فراوانی آیا با اینکه اطالعات زیادی از قانون جذب دارید و مطالعات

 ، هنوز به آنچه می خواهید نرسیده اید؟اشتیدد

 آیا تصمیم گرفته اید در آمدتان را افزایش دهید؟ 

 ما ثروتمند نمی شوید؟آیا دالیلی وجود دارد که ش 

متوجه شده اید که یکسری موانع حتماً بوده باشید  صادقامالً با خودتان اگر ک

 شما را گرفته و نمی گذارد تالش کنید.جلوی حرکت  ذهنتاندر 

شاید سعی کرده اید که درآمدتان را افزایش دهید اما هر چقدر تالش کرده 

 اید نتیجه نگرفته اید.

کنید اما همچنان خبری  فراهمبرای خود  یمناسب کرده اید شغلشاید سعی یا 

 که می خواهید نیست.از آن شغل 

 :شاید بگویید

 مشکل از برنامه های کشور است 
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 عبور از مرز موفقیت

  فصل اول

 مشکل رکود اقتصادی است 

  ندارممشکل این است که خانواده پولداری 

 مشکل این است که سرمایه کافی ندارم 

  دانشجو بودن من استمشکل 

  انم بودن من است به این دلیل که در کشور ما شرایط برای خمشکل

 خانم ها سخت تر از آقایان است.

 ... و 

و هیچ تاثیری در موفقیت و پیشرفت  اما هیچ کدام از این موارد مشکل نیست

اورهایی که ب همان ذهن شماستاشتباه  های مشکل برنامه ریزی .شما ندارند

 .دنمی شوحرکت کردن و تالش نع از دارید و ما آگاهتانشما در ناخود 

چنین شرایطی را تجربه کرده ام روزهایی که حتی پولی برای خرید  ،من هم

را خوب به خاطر دارم روزهایی آن روزها  .غذا نداشتم و در فقر زندگی می کردم

وضعیت  ازشکایت تا از خدا شکایت  ،داشتمشکایت و همه چیز  سکهمه  ازکه 

فکر می کردم تقدیر من این است که  اوقات نیزبعضی  .و.. مملکت و خانواده ام

کرده محدود که مرا  ندبودباورهایم فقیر باشم اما واقعاً تقدیر من این نبود 

 بودند.

غافل از اینکه تمام من در دنیای بیرونم به دنبال جوابی برای سواالتم بودم 

سواالت  جواب ها درون من وجود دارد فقط باید کمی دقیق تر می شدم و

 درستی از خودم می پرسیدم نه اینکه از شرایط و عوامل بیرونی شکایت کنم.
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 عبور از مرز موفقیت

  فصل اول

به  می شویم نا خود آگاه دوست داریماکثر ما آدمها وقتی با مشکلی مواجه 

هیچ وقت از بیاندازیم اما  دیگریدنبال مقصر بگردیم و مشکل را به گردن 

 ل کنم.این مشکل را حمی توانم  چگونهخودمان نمی پرسیم که 

پس نمی توانیم بگوییم مشکل ما  نداریماین موضوع از اطالعی خیلی از ما 

مشکل عوامل بیرونی است. بهتر است بگوییم  حتی نمی توانیم بگوییم و هستیم

 ذهن ماست.های مشکل برنامه ریزی 

ممکن است در بعضی موارد بتوانند موفق شوند اما وقتی با مشکلی  زیادی افراد

ند چون درک درستی از این موضوع ندارند نمی توانند مشکل مواجه می شو

ه می توانید ک در این کتاب راهی وجود دارد اما نگران نباشید شان را حل کنند.

 .را در دست بگیرید زندگیتانآگاهانه شرایط 

 

 ضمیر ناخود آگاه

برسید اما از آنجایی که در ناخود  اهدافتانشما می خواهید به  اکثر مواقع

محدود کننده ای وجود دارد هر چقدر تالش می کنید نمی  باورهای آگاهتان

عکس آن را جذب می کنید و این  گاهی اوقاتتوانید به آن برسید و حتی 

حق  کند احساس آگاهتانضمیر ناخود  آنچهاست که  دلیلبه این موضوع 

د. برای اینکه بتوانیم آنچه می خواهیم را جذب کنیم یشماست را جذب می کن

 .هماهنگی ایجاد شودخود آگاه ضمیر ضمیر ناخود آگاه و بین باید 

  خود آگاه چیست؟پیش بیاید که ضمیر خود آگاه و ناشاید سوال 
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 عبور از مرز موفقیت

  فصل اول

یعنی می کنید باور دارید و ضمیر ناخود آگاه  تصورآنچه یعنی ضمیر خود آگاه 

 شده اند. به یقین مبدل که و اعتقادات شما باور

می خواهد به هدف دست یابد اما قسمتی شما همیشه قسمتی از درون ذهن 

دیگر نمی خواهد به این دلیل که ضمیر ناخود آگاه تمایلی ندارد که با ضمیر 

را تغییر می دهید آنوقت ضمیر  باورهایتانوقتی  شود. هماهنگخود آگاه شما 

می توانید به  به سرعتو  به هماهنگی می رسندخود آگاه و نا خود آگاه شما 

 .دست یابیدخواهید هر آنچه می 

که می توانید باورهای محدود کننده تان را پیدا کنید این است  یبهترین روش

  کنید. رجوعخودتان درون که به 

 که اید شاید ابتدای سال تصمیم گرفته

 راه بیاندازید یکسب و کار 

 را کنار بگذارید یعادت 

 به باشگاه بروید 

 پولتان را پس انداز کنید 

 یو یا هر چیز دیگر 

به این اند فقط اما هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده و هیچ کدام از آنها محقق نشده 

شما باعث  باورهاینجام دهید اما دلیل که شما آگاهانه می خواهید کاری را ا

و یا هر فکر محدود کننده دیگری باشد که  تردیددر دلتان شک و است شده 

می افتد این  ی کهدازید و اتفاقرا به تعویق بیان آن کند انجاممی به شما القا 

 .دست یابیدهدف است که شما هر چقدر تالش می کنید نمی توانید به آن 
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 عبور از مرز موفقیت

  فصل اول

شما می خواهید ثروتمند شوید و از جهتی باور دارید که افراد رض کنید ف

ثروتمند افراد ظالمی هستند که حق مردم را خورده اند و جمالتی مثل اینکه 

ور کند یک ثروتمند هم می تواند به بهشت اگر یک شتر از سوراخ سوزن عب

اینجا شما خود آگاه می خواهید که ثروتمند  و پذیرفته اید،برود را شنیده 

با شما مخالفت می کند که اگر ثروتمند شوید  آگاهتانشوید اما ضمیر نا خود 

ن افکار محدود و با همینخواهید رفت هرگز به بهشت  کهفرد ظالمی می شوید 

 می شوید.منصرف کننده از رسیدن به ثروت 

هر  می توانیدرا از این افکار مزاحم پاک کنید به راحتی  ذهنتانبتوانید اگر 

 .وریدآبدست آنچه می خواهید 

 

 قانون جذب

یکی از بزرگترین قوانین جهان که این روزها طرفداران زیادی دارد قانونی است 

دقیق تر به آن نگاه می کنیم متوجه می  به نام قانون جذب، قانونی که وقتی

شویم ترجمه های اشتباه و حذف بخش هایی از آن باعث شده است افراد 

زیادی نتوانند به خوبی آن را درک کنند و به همین دلیل گاهی آن را رد می 

 کنند و فکر می کنند این قانون جواب نمی دهد.

را تغییر دهید در  آنهامی کنید  و سعی کردهرا پیدا  اشتباهتانوقتی باورهای 

چه را که بخواهید می توانید هر  آنوقتحال استفاده از همین قانون هستید و 

 جذب کنید.
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اکثر افراد فکر می کنند قانون جذب یعنی به هر چیزی که می خواهیم فکر 

اما من با  .خواسته ما رخ می دهد است که آنوقت ،و آن را تجسم کنیم کرده

مینه متوجه شده ام قانون جذب فکر کردن نیست بلکه توجه تحقیقات در این ز

 کردن است و واژه توجه با فکر به اشتباه ترجمه و بیان شده است.

اگر نگاهی دقیق تر داشته باشید متوجه خواهید شد که خداوند هم تاکید 

باشید، این  گزارشکر بسیاری بر این موضوع دارد و می گوید بابت نعماتتان 

 ر تمام ادیان می توانید ببینید.موضوع را د

 باشید؟ شکر گزارتا به حال از خودتان پرسیده اید چرا باید 

است و به همین دلیل  داشته هایتانروی  توجهتانهستید  گزارشکر وقتی 

 می کند. زندگیتانخداوند نیز نعمات بیشتری را وارد 

افراد فقیر همیشه  تان ببینید،این قانون را می توانید در اطراف شما مصداق 

توجه شان روی نا خواسته های شان است و همیشه به شرایط کشور، گرانی، 

جنگ، بدبختی، بی پولی و... معترض هستند ولی افراد ثروتمند همیشه بابت 

دارند متوجه موضوعاتی شوند که هستند و سعی  سپاس گزارداشته هایشان 

و این دلیل فقر و ثروت افراد  کمکشان کند تا پیشرفت بیشتری داشته باشند

است و به این شکل فقرا هر روز فقیر تر و ثروتمندان هر روز ثروتمند تر می 

 شوند.

ذهن ما را برنامه ریزی می کنند و تبدیل به باور می شوند  ،همه این توجهات

را شکل می دهند. اگر از قانون جذب استفاده  زندگیمانو این باورها واقعیت 

یجه نمی گیرید به این دلیل نیست که اشتباه است بلکه به این می کنید و نت

 . نگرفته ایددلیل است که نکات این قانون را به درستی به کار 
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می گذارید اما باز نتیجه ای حاصل  هدفتانرا روی  توجهتاناکثر اوقات شما 

برنامه ریزی های اشتباه گذشته است که در ذهن شما  دلیلنمی شود و این به 

تا نتیجه تغییر کند.  دادهرا تغییر  ذهنتانوجود دارد و باید برنامه ریزی های 

چقدر تالش می کنید اگر این برنامه ریزی های اشتباه تغییر نکنند مهم نیست 

 را رهبری می کند. زندگیتاناین ناخود آگاه شماست که 

 

 می کند عملجهان چگونه 

که بخواهید آن را عملی کنید است رسیده  ذهنتانآیا تا به حال ایده ای به 

 انجام نداده باشید؟برای آن ولی هنوز اقدامی 

 انجام نداده اید؟اقدامی اگر اینطور است چرا 

 اجازه دهید به جنبه های دیگر این موضوع نگاه کنیم.

 .شاید بهتر باشد با چند سوال شروع کنم

 به شما نداده باشد؟آیا تا به حال از خداوند چیزی را خواسته اید که  

تجسم کنید اما آنچه را که می خواهید که بنشینید و است آیا تا به حال شده 

 نرسیده باشید؟ به آن

 چه اتفاقی رخ می دهد؟ اگر اینطور است

بدانید جهان چگونه تا می کند  کمکبه شما آن درک واقعیتی وجود دارد که 

 عمل می کند.
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ارتباط  ا فرکانس کار می کند و باورهای مادگی می کنیم بزندر آن جهانی که 

ما با فرکانس هایی که ارسال می  ،دندار ما ارسالی فرکانس های مستقیمی با

ات وجود یکسری اتفاقو در هر مدار  خاص قرار می گیریم یکنیم در یک مدار

 کنیم.دارد که می توانیم آن را  تجربه 

 مثالی بزنم: اجازه دهید

باید  صدای رادیوبرای شنیدن  ،د می خواهید به رادیو گوش دهیدفرض کنی

 .صورت گیردزیر چهار عمل 

 فرستنده فرکانس 

 گیرنده فرکانس 

 به صدا تبدیل کننده فرکانس 

  یا همان موجی که در آن قرار می گیریممدار 

 سپس فرستنده ها فرکانس را ارسال می کنند و گیرنده ها آن را دریافت کرده

قرار  (مداریما روی هر موج )شدا تبدیل می کند و فرکانس را به ص رادیو این

 .دهستی آنکه در  بگیرید می توانید فقط همان صدایی را بشنوید

 د.تماشا کنی تلویزیون یا فرض کنید می خواهید

خانه باید از محلی فرکانس ارسال شود و آنتن  دتماشا کنیبرای اینکه تلویزیون 

سپس تلویزیون فرکانس را تبدیل به تصویر  ا دریافت کندآن فرکانس ر شما

 دانتخاب کنیکه  (مداری) کانالیهر  آنوقت دتماشا کنیآن را  دبتوانی ات کرده

. اگر در حال تماشای درا ببینیکانال همان تصاویر و برنامه های  دمی توانی فقط

 کانالترسی به و دس قرار دارید همان کانالدر مدار  هستید از تلویزیون کانالی
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 کانالهای دیگر تلویزیون ندارید مگر اینکه مدار را تغییر دهید و بروید سراغ 

کانال قرار می گیرید و دسترسی به  کانال دیگریهای دیگر و آنوقت در مدار 

 .نخواهید داشتدیگر  های

 دقیقاً به همین شکل عمل می کند.نیز که ما در آن زندگی می کنیم جهانی 

پول بدست می آورد و تجربه ای موفقیت و هان هر فرد مقداری در این ج

و افرادی را می بیند که در مدار  داردخود زندگی  را دردیگران  متفاوت از

که است  هماند واقعیت جهان به همین دلیل گمان می کن خودش قرار دارند

می کند طبیعی است که  گمانحتی  .می بیند و همه همان را تجربه می کنند

 داشته باشد.نین تجربیاتی چ

این قانونی است که چه آن را بپذیرید و چه نپذیرید در حال انجام فعالیت 

است، درست مثل گردش زمین، چه بپذیرید که زمین می چرخد و چه نپذیرید 

 زمین طبق قانونی که تعیین شده است خواهد چرخید.

جهان آن را دریافت  هک ارسال می کنیدبه جهان فرکانسی  باورهایتانبا  شما

 فقط مدار آن قرار بگیریدو اگر در می کند  زندگیتانبه اتفاقات و تبدیل  کرده

به  هماهنگ است، باورهایتان که با خواهید کرداتفاقات و شرایطی را تجربه 

 همین دلیل تعریف های زیادی از واقعیت می شود.

 پاسخهی نمی توانید جهان همیشه به فرکانس های شما پاسخ می دهد اما گا

را دریافت کنید چون در مدار آن قرار نگرفته اید و زمانی در مدار آن قرار می 

 .به هماهنگی رسیده باشندبا خواسته ای که دارید  باورهایتانگیرید که 

آن فرد نامه را دریافت  ،ایدو ارسال کرده  نامه ای برای فردی نوشته فرض کنید

شما زمانی می توانید پاسخ نامه را  .است فرستاده برای شماپاسخ را کرده و 

www.takbook.com

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


 

 

 عبور از مرز موفقیت

  فصل اول

و اگر خانه نباشید وقتی پستچی آن را می آورد خانه باشید دریافت کنید که 

 را دریافت کنید. خودنمی توانید پاسخ نامه 

با هماهنگ جهان هم به همین شکل عمل می کند اما چون باورهای شما 

 ان را دریافت کنید.نیست نمی توانید پاسخ جه هایتانخواسته 

یک کسب و کار جدید راه اندازی کنید و ایده ای به  گرفته ایدتصمیم شاید 

اگر باورها آن را پیاده سازی کنید، اینجاست که  آمده که می خواهیدذهنتان 

ذهن شروع به قضاوت می کند با یکدیگر هماهنگ نباشند  شما هایو خواسته 

 فکرهایی مثل:با و 

 ر پول کافی ندارمبرای این کا 

 است خیلی های دیگر این ایده به ذهن شان رسیده 

 من به اندازه کافی علم این کار را ندارم 

 ه کسب نکرده امببه اندازه کافی تجر 

 ...و 

 .دشو کارتانتا مانع از  شما یاد آوری می کندبه 

 باورهایتاناز فقط قضاوت ها همه این که باید بدانید  این ویژگی را داریداگر  

و با خواسته ای که دارید هماهنگ و اگر این باورها تغییر کنند  دشکل می گیر

و فرکانسی را به جهان ارسال می کنید که  کردهشوند نا خود آگاه حرکت 

 را برایتان فراهم می سازد. خواسته آن شرایط رسیدن به 

 ایی هستندشنیده ها و دیده ه حاصل سالهاو  نداکثر این باورها آگاهانه نیست

به و نمی گذارد شما دست به کار شوید  یدهبچس ذهنتانمحکم به دیوار  که
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شود مانع از تالش و حرکت شما می خواهد با قضاوت کردن همین دلیل ذهن 

 .تا در شرایطی قرار بگیرید که باورتان با آن هماهنگ است

می سازد و را  دگیتانزنشرایط  باورهایتانشما در جهانی زندگی می کنید که 

باورهایی که دارید همان فرکانس ارسالی شماست که شما را در مداری خاص 

طبق قانونی که فقط قرار داده تا اتفاقات مطابق با آن را تجربه کنید، جهان 

 تعیین شده است عمل خواهد کرد.

 

 راز 

ار تاثیر بسیدرک کنید بتوانید را این راز  اگر بگویم، برایتانرا  یازاهم رمی خو

 .خواهد داشت شمازیادی در پیشرفت و موفقیت 

هدف خداوند گسترش جهان است و جهان سرعت را دوست دارد، اگر شما 

به  کند کمکتانکه  جهان بیشتر از خود شما عالقه نشان می دهد تالش کنید

 برسید باعث گسترش جهان شده اید. اهدافتاناین دلیل که اگر شما به 

خداوند  پاسخ درخواست شما از خداوند است، می رسدن اگر ایده ای به ذهنتا 

از طریق کلمات با شما صحبت نمی کند بلکه از طریق احساسات با شما حرف 

می زند، احساسات خودشان را در قالب ایده و یا فکر نشان می دهند مثالً 

احتمال دارد فیلمی را تماشا کنید که هیچ ربطی به هدف شما ندارد اما یک 

آن فیلم ایده ای به ذهن شما می رساند که می تواند شما را به  صحنه در

با یا شاید در تاکسی بنشینید و از مکالمه دو مسافر  .نزدیک تر کند هدفتان

برسد. اینها تماماً  ذهنتانیکدیگر که هیچ ربطی به هدف شما ندارد ایده ای به 
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در جهت  ها را پاسخ درخواست شماست که باید به آن توجه کنید و آن ایده

جهان چگونه شما را حمایت و  در می یابیدآنوقت  به کار ببندید اهدافتان

 .می کندهدایت 

اقدام پاسخ را دریافت کردید دیگر تردید نکنید و اقدام کنید. وقتی زمانی که 

می کنید گویا نیروهای جهان بسیج شده اند که شما را به هدفتان برسانند اما 

می گویید من از بعد می کنید خودتان مانع می شوید و با قضاوت هایی که 

 .ه استآن را به من ندادخداوند م اما ه اخدا خواست

جهان هم شما را به مسیر  آنوقتپس تردید نکنید و ایده ها را عملی کنید 

 های صحیح هدایت می کند.

www.takbook.com

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


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

	جلد
	بسم الله الرحمن الرحیم
	فهرست
	مقدمه
	فصل اول
	فصل اول
	پایان رایگان

