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قانون جذب کائنات چیست ؟ | ۸ راز فرمول طالیی قانون جذب کائنات
برای رسیدن به آرزوها چیست؟

آذر 16, 1399 به روز رسانی شده در 

زمان الزم برای مطالعه مقاله قانون کائنات  ۱۱ دقیقه است.

آنچه در مقاله قانون کائنات مطالعه می کنید: 

. پرواز به سرزمین رویا ها با قانون کائنات 

)امتیاز (/۴.۸  ۵  ۷۹ 
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. قانون جذب کائنات چیست؟ 

. طریقه انرژی گرفتن از کائنات و رسیدن به آرزوها 

. ۸ گام قانون کائنات 

. مرحله اول قانون کائنات: رضایت مندی 

. مرحله دوم: تفکر مثبت 

. مرحله سوم قانون کائنات: احساس شادی 

. مرحله چهارم: قدرت قانون جذب در کالم 

. عبارات تاکیدی قانون جذب 

. مرحله پنجم: تکمیل رویاها با تجسم و تفکر خالق 

. مرحله ششم قانون کلئنات: انتخاب واقع بینانه اهداف 

. مرحله هفتم: اقدام و عمل 

. مرحله هشتم قانون کائنات: شکرگزاری 

. کار عملی در قانون کائنات 

. دانلود رایگان pdf مقاله قانون جذب کائنات

 حاضری با قانون جذب کائنات به سرزمین رویاها پرواز کنی؟

در این مقاله خالصه قوانین و رازهای موفقیت از طریق قانون جذب و قانون کائنات(The law of the universe) را ارایه

خواهیم کرد. 

دوستان، اگر شما بدانید که تنها چند گام تا جذب موفقیت مالی، موفقیت معنوی، موفقیت شغلی، موفقیت تحصیلی،

ارتباطات موفق، سالمتی جسم ، سالمتی روان، زندگی زناشویی موفق، فرزندان موفق، کسب و کار موفق، ازدواج موفق،

زندگی آرام، کنکور موفق، رویاهای بزرگ، آرزوهای بلند پروازانه و هرآنچه اراده کنی، فاصله دارید چقدر هیچان زده می

شوید. این تعهد قانون جذب کائنات است. باور کنید و با قانون باور این مقاله را تا انتها با احساس خوب بخوانید و بکار

گیرید.

به راستی قانون جذب کائنات چیست ؟

افکار شما زندگی شمارا شکل میدهد . مثبت یا نفی فرقی نمیکند ، هر آنچه در زنگی شماست را خود شما جذب نموده

اید. 

قانون جذب در هر حوزه ای میتواند برای ما کارآمد و مفید باشد ؛ قانون جذب عشق ، قانون جذب ثروت ، قانون جذب

سالمتی و ….. 

البتهقانون جذب تنها زمانی کارآمود خواهد بود که با خواسته خودهم ارتعاش شوید . باید ارتعاش همسو با سالمتی ،

عشق و ثروت و… را به جهان بدهبد. 

با استفاده از قانون جذب میتوانید موقعیت ها، ایده ها، افراد و …. را به خود جذب کنید. 

به هرچه که فکر کنید در زندگی شما اتفاق می افتد، پس چه بهتر که به آنچه میخواهید فکر کنید تا همان به زندگی شما

جذب شود و این امر فقط با دانستن این که قانون جذب چیست و چگونه میتوان از آن استفاده نمود، عملی خواهد

بود.

موفقیت را با قانون جذب کائنات برای رسیدن به آرزوها جذب کنید

موفقیت یک مسیر پلکانی است، هیچ آسانسوری وجود ندارد. شما مجبورید آهسته و پیوسته همیشه در حال گام

برداشتن باشید.
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موفقیت هدف نیست یک مقصد نیست، موفقیت خود سازی و همیشه در مسیر آرزوها بودن است. اگر روزی

آرزوهایتان به اتمام رسید بدانید که در مسیر موفقیت های خود در چاله ای گیرافتاده اید.

 پس خود را یک کارخانه تولید آرزو فرض کنید و به دنبال قانون جذب ثروت، قانون جذب سالمتی و هرچه رویا

دارید باشید، این تنها راه رشد و کمال انسانی است که اشرف مخلوقات لقب گرفته است.

شما فرد بسیار خوش شانسی هستید که امروز حاصل چند سال مطالعه و تحقیق تجربی را در چند صفحه مطالعه

می کنید.

این تصادفی نبوده که شما به این سایت مراجعه کردین، متن را چند بار بخوانید و برای خود یاداشت برداری کنید

و در زندگی خود بکار بگیرید.

موفقیت بسیار ساده است، اما هیچ تصادفی در کار نیست، فقط باید بخواهید و یکسری قوانین و تکنیک را بطور

مستمر بکار بگیرید.

و قانون جذب کائنات بهترین تکنیک برای کسب موفقیت های بزرگ و جذب اهداف عالی است.

۸ گام قانون جذب کائنات آرزوها از طریق فرمول قانون جذب کائنات

۱- رضایت مندی، آهن ربای قانون جذب کائنات، آرزوهایتان را قوی می کند:
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چقدر در شرایط کنونی خود، احساس رضایتمندی دارید؟ چقدر از هر چیز مربوط به خودتان راضی هستید؟

احساس رضایت مندی در مغز شما فرکانسی ایجاد می کند که ضمیر ناخوداگاه شما وادار به ارسال سفارش مقادیر بیشتر

و بهتر از همان چیز مورد رضایت شما می گردد. رضایت مندی در ارتباطات هم تاثیر مشابهی دارد.

وقتی شما از کارکرد فردی ابراز رضایت مندی می کنید، سیستم ذهنی او را وادار می کنید که بهتر و بیشتر رضایت شما را

جلب کند. این قانون همه جا عمل میکند..

۲- “تفکر مثبت” شاه کلید جذب موفقیت با قانون جذب کاینات :

این قانون به شما می گوید، برای سرعت بخشیدن به فرایند خلق درخواست هایت باید افکار مثبت و هم سو با خواسته

خود را در خود زنده کرده و تا جذب آن در ذهن و ضمیر نگه دارید. 

پندار نیک کردار نیک درپی خواهد داشت. من افکار را به دو بخش کلی مثبت و منفی تقسیم کردم. با تجربه و
تحقیق طوالنی مدت بر زندگی افراد موفق، ثابت شد افرادی که پیشرفت و موفقیتهای بزرگ داشتند، در گذشته بیشتر

اوقات، افکار مثبتی داشته اند و برعکس، افرادی که روند پس رفت و شکست های پی در پی در زندگی را تجربه کرده

اند، بیشتر گرایش به افکار منفی داشته اند.

این را از ده ها تحقیق روانشناسان سراسر جهان خوب میدانیم.

پس لطفا، افکار منفی را به تدریج از خود دور کنید. افکار منفی سم مهلکی برای موفقیت های شما محسوب می شود.

تکنیک ساده من برای تغیر فکر منفی

آیا می دانید، با احساس و ابراز نارضایتی، نه تنها هیچ کمکی بخود و شرایط نمی کنید. 

بلکه بر اساس قانون جذب کاینات بیشتر از همان مقوله”مورد نارضایتی” را بخود جذب خواهید کرد. 
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هرگاه متوجه ورود و یا بروز امواج فکری منفی و محدود کننده شدید، کافی است همراه با اشاره دست قاطع بگو�د: …

ایست یا بعدی…. 
برای افراد منفی هم همین روش را بکار برید: … ایست یا بعدی…. 

تمام جنایات بزرگ آدمی با یک فکر منفی ساده آغاز میشود. افکار منفی را شما خود به ذهنتان دعوت میکنید. از این به

بعد همان دم درب ورود به ذهنتان متوقفش کنید.

۳- به زندگیتان لبخند بزنید: ( قانون جذب کائنات با احساس و شادی قوت می گیرد )

خندیدن یعنی من در حال حاضر از آنچه هستم و آنچه دارم خوشنودم. یعنی من در شرایط تعادل روانی خوبی قرار دارم.

یعنی من حال خوبی دارم. یعنی احساسم میگه همه چیز به دلخواهم پیش میره.

یعنی من اکنون در همین لحظه هستم. یعنی من االنی که توش قرار دارم نارضایتی بابت گذشته و نگرانی برای آینده

ندارم و همه اینها یعنی به نظر میاد من از زندگی خود راضی هستم. بله یک لبخند شما اینهمه کار انجام میدهد. خودتان

را از معجزات قانون جذب کائنات با محروم کردن خودتان از خنده محروم نکنید. 

لبخند یک سو�چ دو طرفه روانی – جسمی محسوب می شود. یعنی با خندیدن وضعیت روانی و حتی جسمی شما

بالفاصله تغ�ر می کند و همچنین زمانی که پیکر روانی و فیزیکی شما در شرایط خوبی قرار دارد، در جسم شما واکنشی

به نام خنده رخ می دهد.

تکنیک ساده درمان حس و حال منفی با قانون جذب کائنات:

روزی فقط ۱۰ دقیقه، جلوی آینه الکی بخند. می دانم باور نمی کنید اگر بگویم امروزه در اروپا کالس های «خنده درمانی»

تشکیل می شود و شما پول می دهید، تا بخندید. 

اگر سطح شادی و رضایتمندی مناسبی ندارید، پیشنهاد می کنم توضیحات این پکیج آموزشی را بخوانید:

https://razemovafaghiat.com/how-long-will-take-to-manifest-my-dream
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۴- “کالم شما” عصای معجزه گریست در دستان شما: (قدرت قانون جذب کائنات در کالم)

ما در قانون جذب کائنات، بسیار تا بسیار روی اهمیت و اثرات کالم شما تاکید داریم. بی شک دومین عامل تمایز انسان

نسبت به سایر موجودات، ناطق بودن اوست.

شما زمانی که وارد فروشگاهی میشوید، حتی اگر میلیاردها پول در جیب داشته باشید تا زمانی که فرایند : ”
فکر”،”انتخاب”،”اعالم” در شما کامل انجام نشود، شما مایحتاج خود را بدست نمی آورید. این همان عمل یه قانون
جذب کائنات است.بیاد داشته باش که هر کالم تو دستوری به کائنات است که باید انجام شود. کمی با خود فکر

کن، در طول شبانه روز شما چه دستوراتی به کائنات می دهی؟

شما باید سفارش خود را به کاینات اعالم کنید. یک روش اعالم، روش آنالین (ایجاد فکر متمرکز) است و روش دیگر،

روش تلفنی و سفارش مستقیم (به زبان آوردن) است. پس کالم خود را نیز مثل افکارت نظارت کن.

هر واژه شما یک پیام است. کالم مثبت یا منفی تو تاثیر مستقیمی در بوجود آمدن حوادث مثبت یا منفی در روند
زندگی تو دارد. بیشتر افراد چیزی میاندیشند ولی چیز دیگری بزبان میآورند.

تناقض در فکر و کالم به کاینات این پیام را ارسال میکند که من حقیقتًا هنوز نمیدانم چه میخواهم و تردید دارم، پس

لطفا فعال سفارش من را کنسل کنید!!!

متاسفانه بیشتر افراد اول حرف میزنند و بعد به چیستی گفته های خود فکر میکنند. اما افراد موفق، کم میگویند و
بیشتر گوش میکنند و همیشه در حرف زدن فکر و کالم را همزمان یا فکر را قبل از بیان، جاری میکنند.امروزه هیچ
روانشناس با تجربه ای را نمیبینید که در مسیر تراپی از ایجاز کالم بهره نبرد. اصال دقت کردید، روانشناسان از هیچ

دارویی استفاده نمیکند و با استفاده درمانی از واژه ها در کارکرد ذهن تغ�راتی ایجاد میکند.

جمالت مثبت و عبارات تاکیدی قدرتمند را هر روز و همیشه باید با صدای بلند تکرار کنید.

جمالت تاکیدی با تکرار زیاد به یک باور نزدیک می شود و همین کار ساده اثرات جادویی قانون جذب کائنات را در

زندگی افراد بجا می گذارد. از عبارات تاکیدی سایت راز موفقیت استفاده کنید.

شرط تاثیر جمالت تاکیدی مثبت: (عبارات تاکیدی قانون جذب کائنات)

اساسی ترین شرط تاثیر یک عبارت یا جمله، بار معنایی مثبت آن است. جمله باید صد درصد پیام مثبت داشته باشد.

من بی پول نیستم، جمله مثبت نیست، این جمله بی پولی بیشتر را جذب میکند.

جمله صحیح “من پولدار هستم.” میباشد. شرط الزم دیگر ان است که جمله باید مربوط به زمان حال باشد. یک قانون

مهم هم حاکم بر این شروط است که می گوید: اگر گفته خویش را با تمام وجود باورم نداشتی هرگز انتظار تاثیری

هرچند کوچک بر تو و زندگیت نداشته باش.
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۵- کاتالوگ رویاهایت”را تکمیل و “سفارشت” را نهایی کن :

آرزوهای ما همان سرنوشت و آینده ما می شوند. این پیام قانون جذب کاینات است. خواسته های واقعی شما چیست؟

لیست در خواسته هایت را زودتر آماده کن!

آن ها را بنویس. نوشتن شما را مصمم تر و پایبندتر به کاینات معرفی میکند. تابلوی آرزوهایت
را از باشکوه ترین رویاهایت پر کن. مبادا در این کار هم خساست به خرج دهی. برای دریافت

آرزوهای خود برنامه زمان بندی شده طراحی و ثبت کن.

آیا هرگز لیست قطعی از آرزوهایتان برای تحقق با قانون جذب کائنات تهیه کرده اید؟

یک سال آینده چه انتظاری از قانون جذب کائنات دارید؟ برای ۵ سال بعد چه سفارشاتی دارید؟ آیا به آرزوهای گذشته

خود فکر کرده اید؟ مگر برایتان اتفاق نیفتاده؟!!! اگر نه، معلوم میشود در خواستن خود تردید کرده اید.

چه شغلی؟ چه وضع مالی؟ چه مدرک تحصیلی؟ چه اتومبیلی؟ چگونه همسری می خواهید. تنها وظیفه شما انتخاب به

سلیقه شخصی خودتان است. لیست سفارشات خود را همیشه مرور کنید و با تجسم و تخیل خالق ببینید که به آنها

رسیده اید. تردید نکنید. امروز تمام عالم به این راز پی برده اند.

باور کردنش شاید سخت به نظر برسد ولی این کار معجزه میکند. یادت باشد اگر آرزویی نداری یا آرزوهایت کوچک و

محدود است، باید بدانی که عزت نفس نداری. مقاله تقویت عزت نفس را بخوان و قدرتمندانه خود را ارزشمند و

شایسته و الیق بهترین آرزوها و اهداف بزرگ بدان.

تجسم و تخیل خالق تنها زبان گفتگوی قانون جذب کاینات است:

https://razemovafaghiat.com/%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://razemovafaghiat.com/who-to-increase-self-steem-
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تصویر سازی خالقانه مهمترین اصل در قانون جذب کائنات است. تجسم و تخیل یعنی تنظیم ضمیر ناخوداگاه در رسیدن

به هرآنچه می خواهی. یعنی ضمیرناخوداگاه خود را در جریان سفارشات خود قرار دهیم.

تکنیک خلوت شبانه من و آرزوهایم :

قانون جذب کائنات می گوید هر شب قبل از خواب لیست آروزهایتان برای فردا را مرور کنید. حد اقل ۵ آرزو و خواسته

قلبی و واقعی خود را یاداشت و تجسم کنید. همچنین شما می توانید تابلوی آرزوها و جعبه آرزوهای خودتان را داشته

باشید و هر شب قبل از خواب از گنج خود لذت ببرید.

۶- “اهداف” خود را واقع بینانه نشانه گیری کنید:

براساس قانون جذب کائنات هدف باید واقعی و بزرگ باشد. دوستان دقت کنید، واقعی اما بزرگ یعنی باید انقدر بزرگ

باشد که انگیزش و حس خوب ایجاد کند و واقعی باشد یعنی امکان جذب باشد.

باید آنقدر بزرگ باشد که صبح زود از خواب بیدارت کند. باید آنقدر واقعی و بزرگ باشد که هر بار به آن می اندیشی،

ذوق کنی و انگیزه اقدام و عمل بگیری. هدف باید دقیق واضح و مشخص باشد.

باید بتوانی تمام جز�ات آن را تجسم و نقاشی کنی. یادتان باشد هدف کوچک هرگز اقدام و عمل جدی ایجاد نمی کند.

هدف شما باید تنها چیزی باشد که در ان مقوله میخواهیم بدون شک و قطعی.

اگر گوشه چشمت به چیزی باالتر از آن باشد، دلیل این انتخاب تو ناباوری به احتمال جذب خواسته واقعی خود است.

این یعنی ناباوری به عملکرد سیستم خلق آرزوها و ناباوری یعنی باور مخالف آن. 

باید برای اهداف خود زمان دقیق رسیدن مشخص کنید. زمان دریافت سفارش شما ربطی به توان شما و یا بزرگی

خواسته تان ندارد چون خداوند برایش بزرگی و محدودیت معنی ندارد. پس زیاد و زود بخواه.

بهترین و بزرگترین را بخواه. کم خواستن تردید در عملکرد قانون جذب کائنات معنی میدهد. هدف باید در زمان حال

ولی سررسید داشته باشد. مثال: من ۲۰۰ میلیون دارم ولی ۸ ماه دیگر!!! هدف بزرگ بهتر است قابلیت تفکیک داشته

باشد.

تا قادر باشید ان را به مقادیر و زمانهای کوچکتر تقسیم کنید. مکتوب کردن اهداف تحقق یافتن ان را قطعی میکند.

اهداف و خواسته های خود را نوشته و به همراه داشته باشید و مرتب چک کنید. شاید تو رسیدی…. متوجه نیستی.

۷- “اقدام و عمل”مهمترین رکن قانون جذب کائنات:

– برو توی فضای خلع فکری، غار تنهایی، آلفا، خلسه، حالت توجه و تمرکز ذهنی عمیق، مدیتیشن، حس برتر یا

هر آنجا که آرامش می گیری.


– واضح و زنده ببین به آن آرزو رسیدهای. 

– ببین که الیقش هستی. 

– از داشتنش لذت ببر. 

– شکر کن و رهایش کن. 

– حال از فضا خارج شو و همان حال را زندگی کن. 

https://razemovafaghiat.com/My-Vision-Board
https://razemovafaghiat.com/wish-box
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همین االن اولین اقدامت چیه؟ اگر اعتماد به نفس ندارید باید مقاله افزایش اعتماد به نفس را همین االن بخونید! 

اگر به همه موارد باال عمل کرده باشی راز بزرگی بر شما عیان خواهد شد و ان اینکه هدف نیز با همان سرعت شما به

سمت شما می آید. و هر روز شاهد معجزه ای جدید در زندگی خواهید بود.

کسانی به شما رو میکنند و حوادثی برایتان پیش میاید که مسیر زندگیتان به کل تغ�ر میکند. شما فقط باید بخواهید و

بلندشوید تا دم در بروید کاینات ان را برایتان مهیا کرده اند. اقدامات شما به همین اندازه ساده است اما بسیار حیاتی.

خوب فکر کنید: اولین اقدامی که االن به ذهنت میرسد چیست؟ همان را انجام بده. قانون جذب کائنات بسیار ساده اما

قدرتمند است تا همه بتوانند از آن بهره برند.

همیشه کار خوب خودت را انجام بده. هر چیزی که فکر میکنی تو را میتواند کمی به هدفت نزدیکتر کند همان کافی

است. کار دیگری الزم نیست. هیچکدام از افراد موفق از ابتدا نمیدانستند چطور باید آن کار بزرگ را انجام دهند.

هیچ فوتبالیست بزرگی قبل از بازی نمیداند دقیقا در زمین چکار باید بکند. کافی است هر لحظه اقدامی که فکر میکند

ممکن است به گل ختم شود را انجام دهند. او شاید صدها بار به همین روش عمل کند و تیمشان شکست هم بخورد

ولی باز به همین شیوه عمل خواهد کرد. کار دیگری نمیتوان کرد.

۱+۷- “شکر نعمت”، نعمتت افزون کند: (ستون اساس قانون جذب کائنات)

شکر گزاری درگاه خدای رحمان یک اصل در جذب و کسب موفقیت براساس اصول قانون جذب کائنات است. شما آدم

موفق نمی بینید مگر شکرگزار موفقیت های خود باشد. شکرگزاری احساس انگیزشی بسیار قدرتمندی برای ادامه مسیر

موفقیت در شما ایجاد می کند.

همیشه قدر آنچه دارید، هر چه هست و آنچه به دست می آورید را بدانید و شکر گذار آنها باشید.

کار عملی قانون جذب کائنات: لیستی از آنچه باید شکر گزارش باشید تهیه کنید.

https://razemovafaghiat.com/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://razemovafaghiat.com/Building-Self-Confidence
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اگر لیست شما کوتاه شد، بدان تو از دارایی های با ارزشت ناآگاهی. بیشتر فکر کن. دوباره به خودت و اطرافت نگاهی

بانداز. شاید چیزهای که تو کوچک و کم ارزش میدانی برای کسی در دوردست «بزرگترین آرزو» باشد مثل داشتن یک

جفت کفش ورزشی معمولی، پس شکرش را بجای آور تا بیشتر بدست آوری. قانون جذب کائنات از باور داشتن آغاز می

شود.

هر روز اولین کار شما بعد از بیداری و آخرین کارت قبل از خواب شکرگزاری باشد تا حس رضایت و سعادت را لمس کنی.

در پایان باید عرض کنم، موفقیت به همین سادگی است، به شرطی که همین کارهای ساده را تکرار کنید و تا دستیابی

به نتیجه موردعالقه رهایش نکنید، تا به تدریج به عادت بدل شود.

https://razemovafaghiat.com/Keys-To-Success-Using-Law-Of-Attraction
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کائناتقانون-جذب-آرزوها

معرفی محصول: کاملترین دوره قانون جذب | گارانتی اثربخشی دوره نخبگان قانون جذب
تضمین شده است

دانلود رایگان pdf قانون کائنات و طریقه انرژی گرفتن از کائنات : 

 3 ماه پیش

 3 ماه پیش

 3 ماه پیش

 3 ماه پیش

غزاله

سالم استاد خیلی ممنونم در مورد توضیحاتتون.من مثال ماهی ۲۰۰تومن درآمد داشته باشم با کار در منزل .آیا میتونم اون

درآمد رو افزایش بدم؟با جذب؟و من میتونم مشکل جهزیمو حل کنم؟ومشکالت و اختالف بین همسرم وخودم رو لطفا

کمک کنید استاد

درود بر شما دوست عزیز

از سوالتون میشه فهمید که تصورتون از قانون جذب غلط هست.

لطفا حداقل مقاالت زیر را مطالعه کنید: 

https://razemovafaghiat.com/Why-Do-I-چگونه رویاهایم را از طریق قانون جذب سریعتر جذب کنم؟

Only-Attract-Small-Wishes

موفق باشید

مژی

عالی بود ، 

یاده فالگیرا رماال افتادم ، خیلی جالبه در واقع ما به هر چیزی فکر کنیم روشون تمرکز کنیم حاال چ فکره خوب باشه یا بد ،،

دقیقا انها را جذب میکنیم مثال اگ فالگیری بگه دو وعده دیگه دستت پول میرسه ما روش تمرکز میکنیم بهش فکر نمیکنیم

دیگ ، تا دو ماه دیگه میبینیم عععع !! واقعا پول دستمون رسید بد باز میریم پیش فالگیر ، در واقع این فالگیر یا رماال

نیستن ک پیشگویی میکنن اینده مارو این خودمون هستیم ک با کمک قانون جذب با تمرکزو احساس و باور و یقین

داشتن به اون خواستمون میرسیم و اینده خودمونو میسازیم

مبین قدیمی

سالم وقتتون بخیر واقعا نکته های آموزشی خوبی رو مطالعه کردم ی خواسته دارم لطفا برای ما بیشتر توضیح بدهید ک

چطور آرزوهایمان را برای کائنات تصور کنیم ک حتما کائنات هم ب ما جواب بدهند یا اینکه چه روش منحصر به فردی

هست تا خوب بیندیشم و بعد ب کائنات نظرات خود را بدهیم تا هرچه سریع تر آن آرزو محقق شود و در زندگیمان اتفاق

61 نظرات

https://razemovafaghiat.com/tag/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87%d8%a7/
https://razemovafaghiat.com/tag/%da%a9%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%a7%d8%aa/
https://razemovafaghiat.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8
https://razemovafaghiat.com/How-quickly-attract-my-dreams
https://razemovafaghiat.com/Why-Do-I-Only-Attract-Small-Wishes
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بیفتد لطفا بهم کمک کنید ممنونم لطف کردید

محمد حسین

من قبل از اینکه اینارو مطالعه کنم سعی می کردم هر چیزی که میخوام روتصور کنم من اون موقع ۱۰سالم بود و راحت به

چیزایی که میخواستم می رسیدم ولی بعد از چند سال وقتی که ۱۴ سالم شد افکار م منفی شد به همین دلیل تصورم ضعیف

شد االن ۱۵ سالمه وحاال میدونم باید چیکار کنم شما هم امتحان کنید عملیه

نیلوفر

فوق العاده بود. 

یه دفتر ۲۰۰ برگ دارم که ۹۶ صفحشو پر از اهدافم کردم.خودم رو تصور میکنم که به آرزوم رسیدم و همیشه از خدا و کاینات

میخوام منو به هدفم برسونن این مقاله واقعا انرژی مو برای ادامه مسیر موفقیت دو چندان کرد.مطمئنم با یاری خدا و

خود قانون جذب امسال به هدفم میرسم.بازم ممنونم ازتون بابت مطالب بسیار بینظیرتون.

شادی

سالم 

تخیل میکنم ب خواستم رسیدم.. وهرروز از خدا میخوام به اهدافم برسم 

دقت کن عزیزم تناقض وجود داره مرحله ی اول تصور کردی به خواستت رسیدی مرحله ی بعدی از خدا میخوای که

برسی.. اینجا یعنی نرسیدی هنوز وخواستار رسیدن هستی 

اینجاتناقض رسیدن ونرسیدن رو بوجود اووردی ونتیجه ای حاصل نمیشه هرچقدر هم حس خوب داشته باشی 

درستش اینه.. تصور کن به خواستت رسیدی حس خوب رسیدن که ایجاد شد در مرحله ی بعد خدارو شکرکن بخاطر

رسیدن به خواستت.. تمام گلم

مالحت

,خیلی بحث شیرینی بود ممنون منتها اینکه کاش من مشکل درونی خود را پیدا می کردم من دوسالی. هست که سر

گردونم واون حلقه جذب را نمیتونم پیدا کنم.که مرا به موفقیتهایم پیوند دهد

درود بر شما دوست عزیز

ببینید ما با خواندن یک مقاله خوب و یا حتی کتاب متحول نمی شویم یا تغ�ر نمیکنیم. اما با خواندن مقاله

قانون جذب کائنات ایده و فکر جدیدی در ذهن ما شکل می گیرد که در ما انگیزه یک اقدام جدید را قوت

می بخشد. اگر نگاه کلی مطالب این مقاله برایتان جالب بود دو توصیه کاربری داریم که امیدوارم روشنگر

مسیر موفقیت بزرگ زندگیتان گردد:

۱- حتما کتاب بخواه تا برآورده شود کوین ترودو را بخوانید. (کتاب خوبی است که قانون جذب و ارتعاش را

کامل توضیح داده و فقط از طریق سایت راز موفقیت می توانید تهیه کنید.)

۲- حتما دوره نخبگان جذب و موفقیت، را با ما شروع کنید. دوره ای که ترکیب قانون جذب و روانشناسی

موفقیت است.

https://razemovafaghiat.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://razemovafaghiat.com/online-course
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 3 ماه پیش

امیدوارم مطالعه این مقاله و ادامه راهی که اینجا در ذهن شما شروع شده، باعث آشنایی بیشتر با شما گردد.

موفق باشید

محمود جوالیی

مرتضی

من یه نظریه شما رو قبول ندارم و این که برای اهداف خود نباید روز یا تاریخ مشخص کرد . فقط باید آرزو کنیم و حس

خوب داشته باشیم خودش در زمان درست و در مکان درست ظاهر میشود . 

سپاسگزارم بابت مطالب مفید شما

درود بر شما دوست عزیز

بسیار خوشحالم که نظر متفاوت خودت رو داری پیش میبری.

در کتاب بخواه تا برآورده شود و سمینار آرزوی تو دستور توست ، استاد بزرگ کوین ترودو توضیح دادن که

سه روش برای توجه و تمرکز روی هدف وجود داره.

۱- توجه و تمرکز روی احساس در طول اقدام و عمل.

۲- تع�ن زمان دقیق و مشخص یا محدوده زمانی.

۳- زمان مشحص نکردن.

همانطور که کوین ترودو گفتن هر سه روش درسته. هر سه روش رو اساتید مختلف در سراسر دنیا تا�د می

کنند و به نظر من.

شما باشد ببینید با کدام روش راحت تر هستید و کدام روش برای شما جواب میده.

موفق باشید

اصولیان

درود ومیلیونها بار سپاس اری واقیت دارد چون من در یک بندر کوچک کنار خلیج فارس کودکی پاک سرست ومثبت گرا

وخیرخواه وپرتالش از خانواده ای سرشناش هر ارزو میکردم جواب مثبت بود اما دوست وهمکالسی داشتم همیشه وردش

این بود(اگر بدریا بروم خشک میشود) با وجودی که خیلی با هوش وزیرک بود واجتمایی اما ـ………………… در پایان باید

بگویم افرادی که در شهر های کوچک زندگی میکنند بدلیلی همه همدیگر را مشناسند بیشتر شما را درک میکنند شاکر

وخرسندم که سایت شما را به پیشنهاد یک دوست مطالعه کردم اتفاق های جالبی برایم رقم خورده تلخ وشیرین وارزویم

این است که 

مقاله های شما را خریداری ومطالعه کنم ولذت ببرم اما اخیرا مشکالتی برایم پیش امده که نمیتوانم بانها فکر نکنم نظرتان

چیست؟ چه مقاالتی را پیشنهاد میکنید سپاس

درود بر شما دوست عزیز

https://razemovafaghiat.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://razemovafaghiat.com/Your-Wish-Is-Your-Command
https://razemovafaghiat.com/Kevin-Mark-Trudeau
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پیشنهاد می کنم در دوره نخبگان قانون جذب شرکت کنید و مطمئنم کمکتون میکنه

قبل از تصمیم گیری نظرات شرکت کنندگان قبلی دوره رو بشنوید.

در کانال راز موفقیت عضو بشید و از صدها فایل رایگانی که درباره موضوعات مشابه توضیح داده شده،

استفاده کنید

@razemovafaghiat_com :آدرس کانال اصلی راز موفقیت

هلیا

مطالب بسیار مفید و کاربردی بود. من به شخصه تاثیر شکرگزاری را در افزایش نعمتها بارها و بارها در زندگی خودم دیدم

و بهش ایمان کامل دارم. 

از شما سپاسگزارم بابت راهنمایی های ارزشمندتان

بعد  صفحه 1 از 5

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت راز موفقیت می باشد

https://razemovafaghiat.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8
https://razemovafaghiat.com/online-courses
https://t.me/RazeMovafaghiat_com
https://razemovafaghiat.com/8golden-rules-of-success/comment-page-2/#comments
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