
 عالم معنا 

آیا میدانستید که حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت محمد چند نمونه از کسانی 

ژاندارک یا ژوزف  هستند که با عالم معنا در ارتباط مستقیم بودند و کسانی دیگر مانند 

اسمیت هم مدعی چنین ارتباطی بودند ژاندارک به دلیل این ادعا به مرگ محکوم شد و در  

 آتش سوخت.

 منشا خلقت 

هدف ما کمک به شماست تا به یاد بیاورید که بخشی از منبع انرژی هستی که موجوداتی  

 ت باشید.تبرک شده و دوست داشتنی که به این جهان مادی آمدند تا شما منشأ خلق

 فهرست خواسته ها 

بنابراین چیزهای قابل فهم و مهمی برای شما دارم زیرا می خواهم راه دستیابی به آرزوهای  

تان را پیدا کنید اما این بخش کوچکی از دلیل ما زیرا می دانیم که اگر فهرست خواسته های 

طوالنی تر و میدانیم  شما رو به اتمام باشد شما فهرست دیگری آماده میکنید و حتی از اولی 

 که آرزوها پایان پذیر نیستند. 

 ضربان موفقیت 

این کتاب نوشته شده تا قدرت ضربان موفقیت را در دل شما بیدار کند و شما را نیرومند 

کند و در جایگاه مثبت قرار دهد و به شما یاد آور شود که چیزی نیست که نه توانید انجام 

برسید و هرچه بخواهید می شود ما به شما داده ایم و  دهید خاصی نیست که به آن نتوانید

 به این قول عملی کنید.

 آزادی مطلق 

آگاهی بر اینکه خود وقایع زندگی خود هستید از روز تولد در وجود شما نهفته است در واقع 

این آگاهی چنان اساسی است که هرگاه کسی در سعی در ممانعت شما از مسیر دلخواه 



شود این خواسته از اول در وجود شما  ساس مخالفت در شما بیدار می داشت بالفاصله اح

 بوده است و زندگیتان را رقم زده است برای خشکی بسیار نیرومند است.

 

 

 

 منبع انرژی عالم

خواهیم همه چیز به صورت دائم به سمت شما جاریست مگر آنکه خود جلو را بگیرید ما می 

خود را با خالق برقرار کنید شما به عنوان موجودی که   به شما کمک کنیم تا آگاهانه ارتباط 

دامنه انرژی غیر مادی دارید می توانید به اتکای دست پیدا کنید و ماورای آنچه تاکنون تصور  

 کردید و به نتایج تصمیمات مهمی برسید. 

 ارتباط با خالق 

دارید و اگر هرچه احساس شما بهتر باشد به معنای آن است که ارتباط خوبی با خلق خود 

احساس بدی دارید  معنای نداشتن رابطه با خالق است احساس خوب  معادله دادن اجازه  

 جذب خواسته و احساس بد معادل است با ندادن اجازه جذب خواسته.

 قانون جذب 

بر طبق این قانون به صورت مکرر به هر چه فکر کنید به سوی شما جذب می شود اگر به 

یخواهید فکر کنید آن چیزی که میخواهید در زندگی شما به وجود می طور دائم به آنچه که م

آید و اگر به صورت دائم به آنچه که نمیخواهید فکر کنید باز هم در زندگی شما به وجود می 

 آید. 

 آرزو 



هنگامی که آرزوی خاصی در وجود شما وجود دارد خالق عالم صدای آن را میشنود و به 

هانی که ما در آن زندگی می کنیم در حال توسعه و بزرگتر  درخواست شما پاسخ می دهد ج

 شدن  است.

 بازتاب کائنات 

همه آنچه که در عالم وجود دارد در شما جمع شده است درست همانطور که از شروع تولد  

تاکنون همه تجربیات زندگی و پیرامون تان را در خود جمع کرده اید هر آنچه که تا االن در 

 در سیاره زمین وجود است و به شما بازتاب پیدا می کند. کائنات تجربه شده 

 دریچه سعادت و جاری شدن آن 

شما و احساس درونی شما مسئول پذیرش و یا عدم پذیرش سعادت است اگرچه دور و بر  

شما تاثیر شکی داشته باشد تا این جریان را بپذیرید یا نپذیرید به هر حال همه چیز به خود  

را باز کنید و با برگزیدن افکار مثبت خود را به آنچه شماست بدست شما برمیگردد دریچه 

آورید یا با افکار منفی خود را محروم کنید از به دست آوردن آن به هر حال جریان دور بر شما  

 فراوان است چه بپذیرید آن را چه نپذیرید. 

 سه گام برای انجام هر چه میخواهید بشوید و داشته باشید 

بسیار ساده است از سه مرحله درست شده است فرایند خالقیت   

 گام اول:  کار شماست که بخواهید 

 گام دوم: کار شما نیست که پاسخ داده شود 

 گام سوم: زمانی که پاسخ داده شد دریافت را بپذیرید و اجازه به قلمرو خود بدهید  

 اختیار

اغلب مردم باور ندارم که اختیارشان در دست خودشان است بر اساس وقایعی که دور 

کنند که  هیچ تسلطی بر  برایشان می افتد آنها را سبک و سنگین می کندو احساس می 



اند بد و خوب خواسته یا  محموله گذاشته  ۲عقاید درونی خود ندارن  آنها عمر خود را بر 

 ناخواسته درست یا غلط.

 نمایی احساسات راه

عواطف شما با میزان تمایالتی که دارید نشان میدهد در این لحظه چه میزان انرژی از مبدا را  

به سوی خود جذب کرده اید همچنین نشان می دهند و افکار شما با برآورده شدن آرزوی تان 

 هماهنگ است یا نه. 

 چگونه می توانم خود را با ارتعاشات آرزوی هماهنگ کنم؟ 

می توانم خود را با ارتعاشات آرزوی هماهنگ کنم؟  چگونه   

به احساس خود توجه کنید و افکارتان را آگاهانه انتخاب کنید فرق نمی کند درباره چه چیزی  

فکر می کنید فقط چیزی باشد که میخواهی و هنگامی که به آن فکر می کنید احساس 

 خوبی داشته باشید. 

 چیزهایی که قبل از تولد می دانستید 

 :مواردی که باید بدانید

با داشتن احساس و نشاط و احساس سعادت در حال حرکت و نزدیک شدن به  

 خواسته خود هستید

 در فرایند حرکت به سوی آرزوهایتان همیشه احساس نشاط کنید  

در این جهان و این کره خاکی اختیار کافی دارید تا ارتعاشات خود را برای جذب   

 ه کار گیرید و .... چیزهای شگفت انگیز ب

 لذت بردن از زندگی 

هنگامی که فهمیدید جهان براساس  سعادت خلق شده وقتی به مقصد می رسید آرام می 

گیرد و از آن لذت می برید زیرا می دانید خواسته ها پایان ندارد دائم به فکر حرص زدن 



ه بودن خود فکر نباشید شما موجودی ابدی هستید و با مردم به پایان میرسید به جاودان 

 کنید.

 

 

 

 

 


