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 )پریسا راستگو(

 سایت:
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 توضیحات کتاب الکترونیکی

 هست این عشق با بکنم تقدیم عزیز دوستان شما به بخش این در خواممی که آگاهی

 در که آگاهی هرگونه و هاکتاب، جذب قانون اساتید تمام باشید کرده دقت اگر که

 ،باشه تلگرامی کانال از ممکنه یعنی طریقی هر به رسهمی عزیزان شما به مورد این

 هر به و باشه رسیده دستتون به کتابی ممکنه ید،باش کرده شرکت ایدوره در ممکنه

 استفاده چگونگی و جذب قانون از استفاده و جذب قانون مورد در هاآگاهی که طریقی

آگاهی و اساتید، کتب یهمه هایصحبت تماما، رسیده عزیزان شما به قانون این از

 متفاوتی ینتیجه یک اینکه برای که چرخهمی موضوع این محور حول هست که هایی

موفقیت اینکه برای ،برسیم هامونخواسته به اینکه برای ،کنیم سبک گذشته نتایج از

 باشیم داشته زندگی یک اینکه برای و بکنیم کسب ور هایی
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 بسازید باور تا کنید عمل

و  روز و یلعا دلتون حال که امیدوارم عزیز دوستان شما به سالم با ،مهربان یبخشنده خدای نام به

 ه.باش شیرین کامتون به روزگار

 شما خدمت در عالی بسیار آگاهی یک با هم امروز کهخوشحالم  خیلی و هستم پریسا راستگو 

  .هستم عزیزان

 دقت اگر که هست این عشق با بکنم تقدیم عزیز دوستان شما به بخش این در خواممی که آگاهی

 عزیزان شما به مورد این در که آگاهی هرگونه و هاکتاب، جذب قانون اساتید تمام باشید کرده

 ید،باش کرده شرکت ایدوره در ممکنه ،باشه تلگرامی کانال از ممکنه یعنی طریقی هر به رسهمی

 استفاده و جذب قانون مورد در هاآگاهی که طریقی هر به و باشه رسیده دستتون به کتابی ممکنه

 یهمه هایصحبت تماما، رسیده عزیزان شما به قانون این از استفاده چگونگی و جذب قانون از

 ینتیجه یک اینکه برای که چرخهمی موضوع این محور حول هست که هاییآگاهی و اساتید، کتب

 هاییموفقیت اینکه برای ،برسیم هامونخواسته به اینکه برای ،کنیم سبک گذشته نتایج از متفاوتی

 یک و گذشته زندگی با باشه متفاوت کامال که باشیم داشته زندگی یک اینکه برای و بکنیم کسب ور

 آزادی به ،بشیم ثروتمند اینکه برای ،خودمون برای بکنیم خلق ور سعادتمندانه و پیروزمندانه زندگی

عالی بشه،  اطرافیانمون عزیزانمون با روابطمون ،بکنیم کسب ور کامل سالمتی ،برسیم مالی آسایش و

 عالی هستیم رابطه اون در اگر یا و بکنیم جذب ور مونیعشق یرابطه ،بشه عالی خداوند با رابطمون

 که هدفی هر و بره باال و اعتماد به نفسمون نفس عزت ،بکنیم کسب یکار هایموفقیت ،بشه

 تصور غیرقابل ما برای االن کهو ر تصوری غیرقابل هایموفقیت اصال و برسیم بهش هستیم خواهانش

ریشه صورت به شخصیتی لحاظ از ما باید که هست موضوع این مستلزم ،بکنیم کسب بتونیم هست

 به و ظاهری صورت به زندگیمون در ها روموفقیت اون ور تغییرات اون بتونیم تا بکنیم تغییر ای

 یک و بسازیم ور عالی بسیار زندگی یک بتونیم اینکه برای .برسیم بهشون و بکنیم تماشا عینه

 که باید ،کردیم کسب که هاییموفقیت و دستاوردها بابت خودمون از باشیم داشته یرضایت احساس
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 و بدیم هئارا هستی جهان به مونگذشته از متفاوت کامال و جدید بسیار ینسخه و ورژن یک بتونیم

 .زندگیمون در کنیم بازی ور اون

 ایریشه لحاظ از شخصیتی تغییر این حول محور رسیده ما به که ییهاآگاهی نکات و هاصحبت تمام 

 کننمی صحبت بکنیم تغییر اساسی صورت به و بکنیم تغییر ما باید فونداسیون از که فونداسیون و

 یک یا و باشن داده قرار الگو خودشون برای ور استادی یک عزیز دوستان هممکن .هاآگاهی این

 خودشون برای ور سخنرانی یک ، یاباشن داده قرار الگو زمینه این در خودشون برای ور اینویسنده

 عملی کنهمی اجرا و قانون این به است مسلط که اطرافیان از فردی یک یا و باشن داشته قرار الگو

 این به ما هاآگاهی در که طورهمان که است این من صحبت موضوع .بدن قرار الگو ور اون و کنهمی

 تا ایریشه صورت به بکنیم تغییر ما بنیان از ایریشه و اساسی صورت به باید که رسیدیم نتیجه

 که بکنید فرض ساختمون یک شبیه ور خودتون شما ،زندگیمون در کنیم تجربهو ر دیگری نتایج

 باور ،ازخدا باور ،خودتون از باور واقع در و هستند شما باورهای ساختمون این آجرهای تک به تک

 روابطی نوع از باور، جهان در موجود هایثروت از باور ،مادرتون و پدر از باور ،کشورتون از باور ،مردم از

 عزیزان شما در ایزمینه یک در است باوری یک یدهنده نشان آجرها این تکبه  تک و هست که

 بسیار ساختمان یک اینکه برای و دیبساز ازاول و بکوبید را ساختمان این عزیزان شما اینکه برای و

 قدیمی ساختمان از متفاوت بسیار و عالی امکانات با و مدرن بسیار و جذاب و نماخوش ،زیبا ،عالی

 پی و فونداسیون اول از که باید .بسازید نو از و بکوبید را آجرها این تک به تک که باید ،بکنید درست

 باال برید و بچینید ور قوی و زیبا ،تازه ،محکم آجرهای یک به یک رو آجرها بعدو  بریزید درست رو

 بکنید تغییر عزیزان شما اینکه برای پس .بشه حاصل هست شما نظر مد که عالی ساختمان یک تا

 به یک و بسازید نو از ،بسازید اول ازو  بکوبید ور غلط باورهای اون ایریشه و بنیادین صورت به باید

 باور به درست و بسازیدو ر هااون کنهمی محدود و است کننده محدود خود که باورهایی روی یک

 و،ر کتابی کی و،ر استادی یک عزیز دوستان ممکنه که کردم عرض .بکنید تبدیل سازنده و عالی

 شروع و باشند داده قرار الگو خودشون برای ور عزیزی یک ی رو،سخنران یک ای رو،نویسنده یک

ی رفتار هر ،حرکتی هر و وارطوطی و تقلید صورت به بدن انجام ور کنهمی اون که کاری هر بکنن
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می تغییر فرد اون مثل باورهاشون واقع در بدن انجام ور تقلید این اگر که کنهمی فکر، کنهمی که

 یک ساختن و اساسی تغییر یالزمه عزیز دوستان که صورتی در .موفق ورد ف اون مثل میشن و کنه

آگاهی اون هست این الزمش ،عالی بسیار و سازنده باورهای با وعالی مجلل بسیار شخصیتی ساختمان

و ر رسیده شما دست به که هاییحقیقت و هاآگاهی ،طریقی هر به رسیده شما دست به که هایی

 کار به ،زندگیتون در بکنید عملیش ی واجرای یعنی .بیارید در عمل و اجرا صورت به شما خود باید

 دست به که هاییآگاهی اون که م این رو بگممیخوا زیباتر بیان به و برسید شدرک و فهم به تا دیببند

 رسیده شما دست به ایدوره یکی چیز یک ی،تلگرام کانال ،کتابی ی،استاد طریق از رسیده شما

 پوست به بره باید هاآگاهی اون ،ساختن ور عالی زندگی و کردن زندگی بهتر مورد در ،مورد این در

و  اجرا با شودمی میسر این و شما پود و تار به، شما درون به بره باید یعنی شما استخوان و گوشت و

 تغییر برای نیست دیگری راه هیچ کنممی تکرار .نیست دیگری راه هیچ. هاآگاهی اون بهعمل کردن 

به شما  زندگیتون تغییر ،شما شخصیت تغییر مورد در که هاییآگاهی اینکه از غیر به شما باورهای

 فهم و درک به تا بکنید عملیش و اجرا شما شخص خود .دربیارید عمل و اجرا به ور هااون رسه،می

 عمل و اقدام و کردن تکرار و تمرین در کردید ممارست مستمر صورت به که زمانی و برسید موضوع

 درک و فهم و میاره شما برای فهم و درک خودش این ،کردید کردن عمل و اقدام به شروع ،کردن

 شما برای شود،یم باور شما برای ،شودمی میسر موضوع این کردن عملی و اجرا با که هاآگاهی این

 مطلبی خط یک ،آگاهی یک ،ایده یک ،جمله یک ،تمرین یک که زمانی تا که این یعنی .سازدمی باور

 ،هوا باد میشه اون شنیارید در عمل و اجرا به نیدید روش استادی از که صحبتی یک ،خوندید که

می د و ممارستمیاری در عمل و اجرا به ور حرف اون که زمانی اما .نداره ارزشی هیچ و مفت حرف

 شما برای شده حاصل عملی صورت به که نتایج این ،شما زندگی در میشه ایجی که پدیدارنت ،کنید

 تغییر برای و است تغییر محورحول  موضوعش هاآگاهی تمام کردم عرض و کنهمی سازی باور

 و بکنه تغییر شما عملکرد نوع باید باورهاتون تغییر برای و بکنه تغییر باورهاتون که باید خودتون

 تازه عملکردتون که باید بسازید خودتون در خوبباورهای ، بسازید ور جدیدی باورهای اینکه برای

 به تا هاآگاهی این به بکنید عمل ،بکنید اقدام ،باشید داشته اکشن ،باشید داشته عملکرد باید ،بشه
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 ید.رسمی باورش به .شما باور و شما خود الم میشه باور این که هست وقت اون که بشه تبدیل باور

 صورت به طورهمین اینکه نه و.ر شنتیج دیدید و کردید عمل ،کردید تمرین و تکرار چون ؟چرا

 خواهیم اون مثل اینکه هوای به هم ما که بکنیم تقلید کسی یه از ،کتاب از ،استادی از وارطوطی

 این من چراید. بکن برداری الگو موفق افراد از که میگن موفقیت ذب، در علمج قانون در درسته .شد

 اون خود ممکنه که هست این خاطر به ؟موضوع این به کنممی تاکید و کنممی اشاره بهش ور نکته

 داشته اشتباهی رفتارش در گاها ،سخنرانعزیز، اون  اون، فرد اون ممکنه ،کتاب اون ممکنه ،استاد

 و بکنه کم ور شما ایمان ،رو قانون این به شما اعتماد بشکنه، رو شما باورهای نظام بشکنه که باشه

 اتفاق این چرا ؟کنهنمی عمل موضوع این به چرا میزنه ن حرف روای خودش فالنی مثال بگید خب

 ور چیزی هر اصال و میاد تردید و شک و میشه ضعیف شما ایمان که هست زمان اون ؟افتاد براش

 به که حقیقتی اون کنممی عرض که هست موضوع همین برای .میشه همش پنبه بافتین شما که

 اساتید حرف به اوال کس هر زبان از رسیده شما به که است یبنا آگاهی و میده خوب احساس شما

 در ور آگاهی اون ،حرف اون خود ثانیا بدید گوش موفق افراد ،عالی بسیار هایکتاب ،عالی بسیار

رو  حرف این خودش که کسی اون ،استاد اون ،فرد اون اینکه از نظر صرف .دربیاید اجرا به زندگیتون

 در پیروز و موفق افراد .نه یا بکنه عمل عالی بسیار تونهمی خودش زمینه این در آیا ،میزنه داره

 انتظار ولی بکنید برداری الگو خوبشون باورهای از بکنید الگوبرداری ازشون خواهیدمی که اساتیدی

 اشتباه ممکنهانسان  .الخطاست جایز انسان .باشه پرفکت کامال استاد همون که باشید نداشته ور این

 عرض جهت این از ور این و بکنه عمل کمتر بهش ور میگه خودش که هاییآگاهی گاها هممکن ،بکنه

 الگو که یفرد اون از ،کسی از رو حرکاتی همچین که زمانی نشه ضعیف شما ایمان که کنممی

 ضعیف باورهاتون و شهن کم قانون به نسبت ،شهن کم حقیقت به نسبت شما ایمان ،بینیدمیید قرارداد

 اساتید از .بدید قرار الگو خودتون برایرو حتما  موفق افراد اوال که کنممی عرض همین برای .شهن

 ،بدید قرار الگو حتماو ر موفق افراد ،بگیرید یاد ور درس خوب هایکتاب، بگیرید یاد رو درس خوب

 ،براش داده نتیجه و هست خوب میده انجام که کاری اون که دیدید و یدداد قرار الگو که زمانی اما

 ،بسازید باور خودتون برای و کنید نتیجه اون و کار اون کردن عملی و اجرا به شروع هم خودتون شما
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 این در فرد نداشته باشید که حاال اون انتظاری گونه هیچ دیگه و بسازید ور خودتون شخصی باور

 میده نتیجه هاآگاهی این شما برای که همین ؟نمیکنه ،میکنه عمل درست عمرش آخر تا آیا مورد

 تا و سته کافی شما برای بینیدمی و کنیدمی لمس زندگیتون در ملموس صورت به ور نتایجش و

 که باورهایی اون موفق افراد از که کنممی عرض همین برای .بدید ادامه ور راه همین نفس آخرین

 برای موفق افراد از که این نه د.بدی قرار الگو ور هااون ،رسونده موفقیت و بههاراون سته موفق

 خطا امکان ، هیچگونهکنندنمی خطایی هیچگونه اصال که بسازید خدایی یک ،بت یک خودتون

 یک هااون از ذهنتون در خودتون برای .کشیدن تصویر به ور هااون خودتون ذهن در گونه این. دندارن

 بدیم ور کردن خطا فرصت همدیگه به میگم ولی بدم خطا مجوز که خوامنمی نمیگم من .نسازید بت

 سری یک زندگیمون در ما یهمه قطعا ،نه داره امکان که زندگیمون در ما یهمه که داره امکان و

 به ور نتایج اون که بوده غلطی افکار و باورها دلیل به کردم عرض هم اون دادیم انجام ور اشتباهاتی

 صورت به .باشه نکرده عمل آگاهی اون به ولی باشه داشته ور آگاهی کسی ممکنه اینکه یا و آورده بار

 تغییر اینکه برای عزیزم دوستان پس .هباش نکرده عمل رو ولی هاآگاهی و هاصحبت اون هبدون وریئت

 یک و.ر شخصیتتون بسازید و بکوبید نو از باید .بکنه تغییر شما باورهای نظام باید شما زندگی بکنه

 متفاوت کامال که بدید هئارا رو خودتون از جدیدی ینسخه یک ،جدید ورژن یک جدید، شخصیت

 ابعاد یهمه در ترعالی، جدیدتر ،بهتر زندگی خواهان که اگر ،شما یگذشته و قدیم ینسخه با باشه

 روابط ،بیشتر سالمتی ،بیشتر آرامش ،بیشتر هایثروت ،بیشتر هایموفقیت خواهان که اگر هستید.

 تغییر این و بکنه تغییر ایریشه و اساسی و بنیادین صورت به شما باورهای نظام باید هستید نظیربی

 :شودمی میسر باورها

 .شدند موفق و کردند اجرا واقع در خودشون که افرادی از ،عالی افراد از آگاهی کسب با  (1

 نتایجی اون تا خودتون زندگی در مستمر و شخصی صورت به هاآگاهی اون کردن عملی و اجرا با (2

 نتایجی مشاهده و کردن یلمو ع اقدام و تمرین و تکرار با بشه سازی باور و بشه حاصل خواهیدمی که

 .شودمی ساخته باور شما برای دنبالش به آیدمی که
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 عزیزم دوستان بخش بود. این در مهمی بسیار هایآگاهی .بود بخش این در مهمی بسیار ینکته 

و عملیش  اجرا همه از مهمتر و برسید شفهم و درک به و بخونید بارها و بارها ور مقاله این حتما

 دارم دوست خیلی عزیزم دوستان .کرد خواهد تغییر کل به زندگیتون که باشید نئمطم و بکنید

 هر در ،بزرگ وچک یاک هرچند گیرنمی میدم من که یهایآگاهی از که اینتیجه هر ،دل عزیزان

 میدم هئارا شما به من که یهایآگاهی و هاتمرین کارگیری به با و دیشمی موفق که ایزمینه و جنبه

 حاال بگذارید اشتراک به من با که دارم دوست خیلی کنیدمی کسبهایی که موفقیت اون واقع در

 انرژیمون که عزیزان دیگر ،عزیزان با بگذارم اشتراک به و مبد قرار سایت در من نوشتاری صورت به

 و باالتر و باال بره دارمونم و بشه ترعالی و عالی باورهای، باورهامون و بشه ترقوی ایمانمون ،باال بره

 من توصیه حتما عزیز دوستان و بشیم بیشتر و بیشتر هایموفقیت و هاثروت ،هانعمت یشایسته

 و کردم طراحی هاخواسته به رسیدن رمز و راه عنوان تحت که نظیریبی یدوره در که است این

 چگونه که سته یهست جهان هایقانونمندی ،جذب قانون هستی، جهان قوانین صد تا صفر آموزش

 ،میشه داده آگاهی شما به رازش و رمز و برسیم هامونخواسته و هاموفقیت اون به تا بکنیم اجرا

 سعی من و بکنید استفاده ازش حتما ور فرصت این .بکنن شرکت عزیز دوستان که مدار دوست

 و کردم عمل و کردم اجرا و رسیدم درکش به خودم که رو هاییآگاهی قلب صمیم از واقعا کردم

 اختیار و درر همش فهمیدم که رو چیزهایی اون و بگذارم اشتراک به عزیزان شما با ور دیدم نتیجه

 هستید من یکارنامه عزیزان شما و هست من قلبی آرزوی شما موفقیت که چرا م.بد قرار عزیزان شما

 و بگیرید نتیجه که دارم دوست خیلی همین برای و باشه پربار کارنامه این که دارم دوست خیلی و

 ثبت .بکنید استفاده دوره این از حتما پس .بشه هئارا شکل همین به دوره که کردم ور تالشم تمام

 ،هست ماه هفت صورت به که هاخواسته به رسیدن رمز و راه یدوره در شرکت طریقه و بکنید نام

 زمانی و میشه میسر نام ثبت طریق از که هست www.parisarastgoo.com سایت در نام ثبت

 آپلود سایت در یک به یک هافایل .بود خواهید هافایل منتظر خدا امید به شد انجام نام ثبت که

همه برای .شد خواهد آزاد هافایل اون به تونسیدستر بها پرداخت با شما و میشه داده قرار ،میشه
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 باشیم عملگرا فرد یک که دارم آرزو و ناب هایآگاهی ،دارم بیشتر هایآگاهی آرزوی عزیزان شما ی

  .هممون

 خدانگهدارتون. باشید یدؤم و موفق مهربان خداوند پناه در

 

 


