
 

  

کلید جذب خواسته هاشاه   
 )پریسا راستگو(

 سایت:
www.parisarastgoo.com 

 توضیحات کتاب الکترونیکی
 و عالی دلتون حال که امیدوارم عزیز دوستان شما به سالم با مهربان بخشنده خدای نام به

 .باشه شیرین کامتون به روزگار

 خدمت در آموزشی عالی بخش یک با هم امروز که خوشحالم خیلی و هستم راستگو پریسا من 

  .باشه خوب بسیار عزیزم دوستان حال که امیدوارم .هستم عزیزان شما

ور کاربردی عالی بسیار مبحث  که امیدوارم و کنممی عرض عزیزان شما خدمت بخش این در 

ور استفاده نهایت عزیز دوستان .ببرن ناب هایآگاهی این از   
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 هاشاه کلید جذب خواسته

 کامتون به روزگار و عالی دلتون حال که امیدوارم عزیز دوستان شما به سالم با مهربان بخشنده خدای نام به

 .باشه شیرین

 عزیزان شما خدمت در آموزشی عالی بخش یک با هم امروز که خوشحالم خیلی و هستم راستگو پریسا من 

  .باشه خوب بسیار عزیزم دوستان حال که امیدوارم .هستم

 عزیز دوستان که امیدوارم و کنممی عرض عزیزان شما خدمت بخش این در ور کاربردی عالی بسیار مبحث

 .ببرن ناب هایآگاهی این از ور استفاده نهایت

 به که شده طراحی شکل این به یعنی که هست شکل این به هستی جهان مکانیزم، هستی جهان سیستم 

 در خودمون از ما که احساساتی به و کنهمی کار حس با ما جهان یعنی .میده نشون واکنش هاانسان احساس

 و اتفاقات و کنهمی دریافت ور ما ارسالی احساسات و میده نشون واکنش هااون به کنیممی ساطع روز طول

 اون فرستهمی و گردونهمی ما به واقع در و کنهمی ما زندگی وارد ور ارسالی احساس اون همسنگ شرایط

 احساسات" میگه که هست این هستی جهان قانون بزرگترین یعنی هستی جهان قانون .ما زندگی به ور اتفاقات

 ور خوب احساس هستی جهان به ما که اگر یعنی ."بد اتفاقات برابر بد احساسات و خوب اتفاقات برابر خوب

 .نداره این جز راهی یعنی بیفته خوب اتفاقات ما برای حتما و قطعا و باید و الجرم هست قانون یک چون بدیم

 میاره. ما زندگی به ور ناگواری اتفاقات قطعا و الجرم باید هم این بدیم هستی جهان به بد احساسات ما اگر اما

 خداوند سنت در یعنی "ال سنت اهلل تبدیال" فرمایدمی که کریم قرآن در مهربان خداوند ،یکتا اهلل فرموده طبق

 خوب احساس" میگه که کردهوضع جهان این برای مهربان خداوند که نیقانو که اگر یعنی .نیست تبدیلی هیچ

 .نیست قانون این در تغییری و تبدیل هیچ و هست قانون یک این ،"بد اتفاق برابر بد احساس و خوب اتفاق برابر

 ،نداره امکان .بیفته شما برای بد اتفاق عوض در هستی جهان به یددب خوب احساس شما که نیست اینطور یعنی

 به رو بد احساس شما که اگر همچنین و هست قانون یک چون بیفته اتفاق این که نداره امکان بکنید دقت

 خداوند قانون در و است قانون یک هم این بیفته. شما برای خوب اتفاق که نداره امکان ،بفرستید هستی جهان

 با و هست شکل این به جهان این تاتا ابد،  هستی جهان خلقت ابتدای از یعنی .نیست تغییری و تبدیل هیچ

 خوب اتفاق ما خوب احساس به که کنهمی عمل شکل این به جهان این، کنهمی کار و شده تعریف قوانین این

 ما از کدوم هر که ایوظیفه و رسالت بزرگترین پس .فرستهمی ور بد اتفاق ما بد احساس به و کنهمی تقدیم ور

 داریم که کاری مهمترین و داریم که ایوظیفه و بدیم انجام ور کار این که باید و بدیم انجام زندگی در تونیممی

 که هست این ،بکنیم رو مدیریت احساساتمون که سته این ،باشیم احساسمون مراقب خیلی که هست این
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 خوب اتفاقات خواهان که اگر داریم نگه خوب ور احساسمون روز شبانه ساعت چهار و بیست طول در مدام

 در میاد در صدا به هستی جهان در زنگی یک میشه خوب شما حس که زمانی بکنید فرض اینطوری .هستیم

 و برسونن هاتونخواسته به ور شما و و،ر خوب اتفاقات اینکه برای بشن بسیج کیهان یهمه که کیهان کل

 رسیدن این ،برسید زندگیتون در ایخواسته شما اینکه برای اینکه یعنی. بزنند رقم شما برای ور خوب اتفاقات

 هم ،باشه خوب شما احساس اگر یعنی .دیدمی هستی جهان به که هست خوبی احساسات گرو در خواسته به

 ،بدید هستی جهان به بدی احساس اگر اما .خواستتون با شیدمی ارتعاش هم و خواستتون با شیدمی جهت

 زنگ اون د،نمیاری در صدا به رو زنگ اون ،کنیدمی خاموش رو چراغ اون واقع در شما که بکنید فرض اینطور

 برای که هست ناگواری اتفاقات واقع در و شما برای میمونه راکد و ساکت تماما هستی جهان و دیزننمی رو

 و باشید خواسته اون خواهان سال سالیان اگر حتی رسیدنمی هاتونخواسته به اینکه یعنی. میفته اتفاق شما

 پس .کنیدمی تجربه ور هااون و شیدمی روبرو زندگیتون در هاشکست و هایندار و فقرا ،کمبودها در مدام

 جهان المپ اینکه یعنی .هاتونخواسته به شما رسیدن برای ناتئکا درآوردن حرکت به یعنی شما خوب احساس

 بیارید در صدا به ور ناتئکا تمام زنگ که این یعنی .بشه نورانی زندگیتون اینکه برای بکنید روشن ور هستی

 یعنی این از غیر چیزی هر و برسونن خوب اتفاقات به ،هاتونخواسته به ور شما تا بشن بسیج اینکه برای

 جهان روشنایی المپ اینکه یعنی خوب احساس از غیر ،این از غیر بدید هستی جهان به اگر کهو ر بدی احساس

 و زنیدنمی شما ور هستی جهان زنگ درواقع و مونیدمی اهرقف در و هاتاریکی در کنیدمی خاموش ور هستی

 کمبودها و هافقدان در و بریدمی سر به زندگی در غفلت خواب در نوعی به و مونهمی دراک ،مونهمی ساکت جهان

 مهربان خداوند از سته ساعت چهار و بیست که رو روز هر ما یهمه که هست مهم خیلی پس .هایندار و

 بکنیم ارسال هستی جهان به خوب احساس بکنیم شروع صبح هر، آغازین لحظات همون از ،گیریممی هدیه

 دارم االن که شکرت خدایا .بکنید آغاز سپاسگزاری با ور صبحتون یعنی .کردن سپاسگزاری با میشه میسر این

 شکرت خدایا .جهان این در دادی کردن زندگی مهلت من به دیگه روز یک االن که شکرت خدایا .کشممی نفس

 و سالمتی در و کننمی کار دارن زیبایی به که مبدن هایسلول م،بدن هایاندام تک تک سالمت خاطر به

 زندگیم در نعماتی کهخاطرب شکرت خدای. اطرافیانم ،عزیزانم سالمتی خاطر به شکرت خدایا ند.کامل هماهنگی

 شروع و کنیدمی سپاسگزاری صبح که زمانی یعنی اهدافتون روی ،هاتونخواسته روی توجهتون همچنین و دارم

 هستی جهان به ایالعادهفوق احساسات چه که دونیدنمی ،هاتونخواسته تجسم به ،اهدافتون تجسم به یدکنمی

 موضوع این بابت باشید خوشحال خیلی و دیدمی هستی جهان به سپاسگزاری و شادی ،عشق احساس و دیدمی

 به ارسالیتون خوب احساسات این بابت بیفته خوبی اتفاقات شما برای که قراره و هست قانون یک این که چرا

 لحظه هر و باشید هست ونتتااحساس که عمرتون یشیشه مراقب روز طول در لحظه هر پس .هستی جهان

 و توجه و بده شما به خوبی احساس که بکنید نگاه طوری زندگیتون اتفاقات به زندگیتون به بکنید سعی
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 فرستنده دستگاه مدام که باشید هستی جهان ،زندگیتون زیبای نکات تون،تانعم ،ونتهاداشته روی تونزتمرک

 بگید احسنت به خودتون و بگید ایول و باشید نئمطم و باشید هستی جهان و کیهان کل به عالی احساسات

 .بیفته شما برای عالی اتفاقات قراره که باشید سپاسگزار و باشید شاکر و بیفته شما برای خوب اتفاقات قراره که

 فرض اینطور شما درواقع و هست خوب ما احساس که زمانی که مورد این در هست زیبایی بسیار شعر یک

 در که افرادی تمام و داره وجود هستی جهان در که کنید تجسم نوری منبع یک ور مهربان خداوند که بکنید

می نور منبع اون گرد و نور منبع اون حوش و حول، بینیدمی کیهان کل در که چیزهایی تمام ،جهان این

 احساس که چقدر هر که بکنید فرض اینطور .نور منبع حوش و حول در دارند قرار خاصی مدار یک در و چرخند

 منبع اون به ترنزدیک هایمدار به شما ،باشه عشق و شادی ،سپاسگزاری احساس، باشه عالی ،باشه خوب شما

تر نزدیک نور منبع به که هرچقدر که قطعا و منبع به چسبیدمی و شیدمی ترنزدیک و نزدیک و باالتر میرید نور

 هایمدار در باشید دورتر نور منبع از که چقدر هر برعکس و کنیدمی دریافت رو  یریشتب روشناییو  نور باشید،

 روشنایی و نور به توندسترسی و دیشمی ترتاریک شید،می ترخاموش ،شیدمی سردتر ،گیریدمی قرار ترپایین

 منبع به ترنزدیک و باالتر هایمدار به میریم باشه خوب ما احساس که اگر و میشه صفر و هیچ و کمتر و کمتر

 ،عالی بسیار روابطو  هافراوانی و  هانعمت ،هاثروت اونجا در، هست خداوند و نور منبع که منبع اون در که

 اینطور و ماتنع اون از بشید مندبهره تونیدمی بیشتر و بیشتر و اونجا در داره قرار عالی سالمتی ،عالی معنویت

 شما زندگی ها به سمتنعمت فراوان خیلی ،منبع بچسبید به و بشید نزدیک بیشتر چقدر هر که بکنید فرض

 سرد ،عمنب از ترپایین و پایین هایمدار در دیمیفت ،باشه دب احساستون هم اگر و میشه سرازیر ابعاد یهمه در

 نفس عزت عدم ،هاشکست ،هابیماری ،هامریضی ،هادرگیری ،هاطالق و هایارند، کمبودها در ساکت و خاموش و

 و هافراوانی و نعمات ،نور ایی،روشن اون از کنیدمی محروم ور خودتون و گرفت خواهید قرار نفس به اعتماد و

 مورد این در عالی بسیار شعر یک عزیز عراشاون که  از بشید مندبهره تونیدمی که فراوان هاینعمت واقع در

 :که گفتند

  سروش پیغام جای نباشد حرمنام گوش                              نشنوی رمزی پرده زین آشنا نگردی تا 

 باز شما روی به درها و شیدمی ترنزدیک و نزدیک منبع به ،باشه عالی احساستون که چقدر هر اینکه یعنی

 خیلی ور شما و شما برای است راهگشا که شیدمی هاییایده و هاوحی و الهامات شنیدن الیق و شایسته ،میشه

 الیق و شایسته ،دیشمی بیشتری بسیار هاینعمت دریافت الیق و شایسته و رسونهمی هاتونخواسته به سریع

 جهان کل سریع خیلی و خواستتون با شیدمی جهت هم واقع در که شیدمی سازنده الهامات ،میشید هاشهود

 میوفتید باشه دب احساستون که اگر و برسونن هاتونخواسته اون به ور شما تا میدن هم دست به دست هستی

ایده ،راهکارها الهامات ،هانعمت دریافت بابت دیدمی دست از ور تونشایستگی و لیاقت و ترپایین هایمدار در

 و میگذره سختی به زندگی و بندیدمی خودتون روی به ور اهداف به رسیدن درهای و هافراوانی و شهود و ها
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 ها،ها، ثروتنعمت ورود جلوی ،مقاومتتون احساس با خودتون و مونهمی خاموش و سرد و ساکت کد،را چیز همه

 ،برسونه هاتونخواسته به سریع خیلی ور شما تونهمی که میشید زندگیتون به الهامات و هاایده ،راهکارها

 با عالی بسیار معنویت د،بکنی جذب ور عالی یرابطه بکنه،رو عالی  رابطتون ،بکنه سالمتتون ،کنه نتوثروتمند

 طریق از شماست خود دست هم اون ترپایین هایمدار در دیشمی محروم شکل این به و باشید شتهدا نتوقخال

 داریم روز شبانه ساعت چهار و بیست طول در ما از کدوم هر که ایوظیفه، که کاری بزرگترین پس. احساستون

 المپ که بکنید فکر که است شکل این به ما خوب حس .داریم نگه خوب باید ور احساسمون که هست این

 به سریع خیلی ور شما بشن بسیج همگی تا زنیدمی ور هستی جهان کلید ،کنیدمی روشن رو هستی جهان

 همه و زنیدنمی رو کلید اون اصال شما که مونهمی این یمنزله به شما بد احساس اما .برسونن هاتونخواسته

 هیچ به و هاثروت ،هانعمت به داشت نخواهید دسترسی و زندگیتون میمونه راکد و میشه تاریک و سرد جا

 .هاتونخواسته با بشید ارتعاش هم و جهت هم تونیدنمی عنوان

 و داریم نگه خوب ور عمرمون یشیشه و،ر احساسمون که هست این ما یوظیفه شیدمی بیدار که صبح از 

 ورودی کنترل طریق از بدیم هستی جهان به خوب احساس مدام و عمرمون یشیشه این از بکنیم محافظت

 هایزیبایی و زندگی هایزیبایی ،هامونداشته ،هامونخواسته ،هازیبایی ،هانعمت روی تمرکزمون و توجه ،هامون

 بیدار که صبح از .بدید انجام حتما ور تمرین این بده. خوبی احساس ما به که خوبی چیز هر و هستی جهان

 احساستون مراقب لحظه به لحظه روز طول در و بکنید شروع اهدافتون تجسم ،بکنید شروع سپاسگزاری با میشید

 به خوب احساس شما یعنی .نداره نگرانی دیگه که باشید نئمطم و بدید هستی جهان به خوب حس ،باشید

 ،بدید هستی جهان به بد احساس اگر برعکس و بیفته شما برای بد اتفاقات که نداره امکان بدید هستی جهان

 و باشید احساستون مراقب مدام و بکنید رعایت ور نکته این اگر و .بیفته شما برای خوب اتفاق که نداره امکان

سپاس قبل از و بیفته شما برای خوب اتفاقات قراره که باشه راحت خیالتون هستی بدید، جهان به خوب حس

 اتفاق است قرار دادید هستی جهان به خوب احساس که این شکرانه به ود بکنی عشق، نیدبک شادی، باشید گزار

 برای جهان این در میاد بر دستتون از که خوبی کار هر و بگید سپاس بار هزار هزاران ور خداوند بیفته خوب

 خوب احساس که باشید نئمطم و بدید انجام صالح عملو  بدید انجام کوچک چند هر هستی جهان به خدمت

 این که کریم قرآن در خداوند یوعده طبق افتاد خواهد اتفاق این الجرم و بود خواهد خوب اتفاق پاداشش شما

 .سته تغییرناپذیر و هست قانون یک

 هاییانسان ،باشیم شکریال مئدا هایانسان که خودم برای و دارم آرزو عزیزان شما یهمه برای عزیزم دوستان 

 و بکنیم عملمون یکتا اهلل کالم به و بکنن کنترل ور احساساتشون که توننمی و هستن نخبه واقعا که باشیم

همه که امیدوارم .بکنیم اجرا درست ور مهربان خداوند مندیقانون و شفرمود طبق باشیم مهربان خداوند پیرو

 نقدریا و ور موناحساسات هممون بکنیم مدیریت که دارم آرزو و باشیم خداوند عالی هاینعمت یشایسته ما ی
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 که خوبی چیز هر و ها ترینعالی، هابهترین یشایسته و الیق که بشید ایحرفه نقدریا ،کار این در بشید ممتاز

 اجرا و خونیدمی عزیزان شما ور طالبم که زمانی دارم دوست خیلی و یدبگ بهم و بشید هست جهان این در

می فرق خیلی که نتایجی ،کوچک هرچند رسیدمی نتایجی به و کنیدمی اجرا که قطعا و زندگیتون در کنیدمی

 عالی هایجذب و شده ترروان تونزندگی چرخ که بینیدمی و هاآگاهی این با آشنایی از قبل ،زندگیتون با کنه

 مثال روز هر و شده باز شما زندگی به نعمت ،ثروت ،پول ورود جریان، شدید ترآروم ،شده بهتر حالتون ،داشتید

 پول ورود جریان و هست کیفتون در پول روزه همه االن ولی میومد دستتون به پول بار یک روز چند قبال اگر

 با ،عزیزانتون با ،اطرافیانتون با شده عالی بسیار ابطتونور بینیدمی اگر اینکه یا و هست شما زندگیبه  هرروز

 که دارم دوست خیلی ،شده عالی با خالقتون رابطتون ،باال رفته شما نفس به اعتماد و نفس عزت و همسرتون

 بره مونعاشارت ،باال بره مونفرکانس ،باال بره انرژیمون که بگذارم اشتراک به هم من ،بگید من به ور نتایج این

 یواسطه به ما یهمه بشیم خوب اتفاقات قدرتمند جاذب و بشه ترقوی باورهامون ،بشه ترقوی ایمانمون و باال

 .قوی ایمان و قشنگ باورهای این

 .خدانگهدارتون .باشیدمؤید   و موفق مهربان خداوند پناه در 

 

 

 


