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 توضیحات کتاب الکترونیکی
 بعد و هست ذهنیمون بعد بعدمون یک که گفت میشه و شدیم تشکیل اساسی بعد دو از انسانها ما ی همه

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

 شه.با شیرین

 شما خدمت در آموزشی عالی بسیار مبحث یک هم با امروز که خوشحالم خیلی و هستم راستگو پریسا 

 هستم. عزیزان

 بعد و هست ذهنیمون بعد بعدمون یک که گفت میشه و شدیم تشکیل اساسی بعد دو از هاانسان ما یهمه 

رو  هاییراه همواره و کننمی ما گوش به رو نجواهایی سری یک دو همواره این و هست روحیمون بعد دیگرمون

 در ابعاد یهمه در مسیرها اون در کردن حرکت و هاراه اون در ما رفتن نتیجه در که میدن نشون ما به

 از سری یک به میدیم، گوش ذهنمون نجواهای حرف به ما که میاریم. زمانی دست به رو نتایجی زندگیمون

می هدایت از نتایج ایدیگه سری به میدیم گوش روحمون نجواهای به ما که زمانی در و شیممی هدایت نتایج

 ما در مهربان خداوند که هست همون روحی است خداوند از ایتکه همان ماست، الهی بعد همون ما روح شیم.

 هاستانسان ما تک تک درون خدای همان که گفت میشه یا و هست خداوند از قسمتی همون واقع در و دمیده

 این و سُکنا گزیده واقع در هاانسان ما تکتک وجود در که هست شکل این به واقع در مهربان خداوند که

 از ایتکه رو خداوند از قسمتی الهی روح که هست مرکبی کنیممی حمل اون در داریم رو روح ما که جسمی

 مونذهنی بعد دیگرمون بعد و کنه.می نمایان فیزیکی صورت به و کنهمی حمل رو مونالهی بعد خداوند رو،

 متولد ما که این ابتدای از رو نجواهایی سری یک که هست این شاوظیفه سری یک ما ذهن در مدام هست که

 بده. منتها انجام و بگه ما گوش در رو نجواهایی سری یک رسهمی مرگمون فرا یلحظه که زمانی تا شیممی

 مدام یعنی کنه،می نجوا ذهن که زمانی که هست این داره وجود ذهن نجواهای و روح نجواهای در که تفاوتی

 بزرگترین طبق بد احساس ینتیجه در و شهما بد می حس کنهمی ما گوش به کردن صحبت به شروع ذهن

 منفی نجواهای ذهن کار چون خوب، اتفاق برابر خوب احساس و بد اتفاق برابر بد احساس هستی جهان قانون

 هست. شیطانی بعد ما، ذهنی بعد همان که گفت میشه نجواهای منفی هست یا به نوعی دادن انجام هست،

 ذهن که زمانی هست. شیطان محل و منزل میده. انجام رو کارش واقع در شیطان که هست جایی اون یعنی

 کردن بد با که هست احساسمون نیست درست نجواها این که میگه ما به که اولین راهنمایی کنهمی نجوا

 نجواها گونه این هست. اشتباه این که بگه بکنه بیدار خوادمی رو ما میده و هشدار میده، آالرم ما به احساس

 به و بدیم گوش ذهنیمون بعد همون و شیطانی نجواهای به ما اگر هست و غلط افکار این گونه هست. اشتباه
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 خواهیم کسب رو بدی نتایج قطعا بد، اتفاق برابر بد احساس طبق بشیم، هدایت بعد اون با سنگهم مسیرهایی

 ابعاد یهمه در رو این تونیدمی عزیزان شما حاال زندگیمون. در رسید خواهیم بدی دستاوردهای به قطعا و کرد

 معنویت یزمینه در چه ثروت، یزمینه در چه سالمتی، یزمینه در چه بدید. گسترش و بدید بسط تونزندگی

 اون به برگرده بکنه، مدام تولید منفی افکار مدام که هست این ذهن کار زمینه. هر در و ی روابطزمینه در که

 ضمیر در که غلطی هایبرچسب به ها،موفقیت عدم و درگذشته خوردیم هایی کهشکست به غلط، باورهای

دوست  غلط، هایورودی یواسطه به شده ساخته غلط و کننده محدود خود باورهای عنوان به ما ناخودآگاه

 انجام که غلطی هایآزمایش نشخوار ها،شکست نشخوار گذشته، نشخوار مدام و هااون به برگرده ذهن داره که

 این با و سمت اون به برگرده واقع در شده انجام ما زندگی در که غلطی خطاهای و آزمون ما، زندگی در شده

 بکنه، مقاومت تولید ترس بکنه، تولید بکنه، استرس تولید بکنه، منفی افکار تولید توجهات این با ارتعاشات،

گوش  نتیجه در که کنه ناامیدی و افسردگی تولید و بکنه عصبانیت تولید بکنه، خشم بکنه، تولید نگرانی تولید

 جز چیزی اون ینتیجه که شیممی هدایت مسیری به ما مونشیطانی و ذهنی بعد نجوای و حرف به دادن

زای تنش روابط بیشتر فقر و بیشتر شده تخریب هاینفس عزت کمتر، هاینفس به اعتماد بیشتر، هایشکست

 روحمون، حرف به ما که زمانی اما دستاوردها. گونهاین میشه نتیجش که مهربان خداوند از شدن دور و بیشتر

 افکار کنه،می مثبت افکار تولید که منشأ اون مبدأ و خودمون، خدایی بعد مون،الهی بعد روحمون، نجوای به

 دستاوردش، که شیممی هدایت مسیرهایی به ما کنیممی توجه بعد اون نجواهای به که زمانی کنه،می الهی

قید  بی داشتن باالتر، دوست خیلی نفس به اعتماد و نفس عزت بیشتر، هایموفقیت بیشتر، هایثروت نتیجش

 هایموفقیت مالی، هایموفقیت همه، به ورزیعشق همه، شرط بی قید و داشتن دوست خود، شرط و

 خدای همان خداوند. با نظیری بیرابطه و مونعشق با نظیربی یرابطه اطرافیان، با نظیربی روابط تحصیلی،

 مون.الهی بعد نجواهای به سپردن گوش دستاورد بود، خواهد درونمون

تونیم. می ما واقع در پولسازی، برای فراوانه بسیار هافرصت فراوانه، بسیار ثروت که میگه روحمون خدایی ما، بعد 

رو  خودمون عاشقانه کردیم که اشتباهی و خطا گونه هر از نظر صرف تونیممی ما که میگه ما به مونبعد روحانی

 هر با داریم، که ظاهری هر با باشیم عاشق خودمون باشیم، داشته دوست شرط و قیدبی رو خودمون ببخشیم،

 ما که میتونیم غلط هایاخالق مخرب و رفتارهای اصالح با البته داریم که رفتاری هر با داریم، که اخالقی

 داشتن دوست معیار باشیم، خودمون عاشق و بسازیم خودمون از داشتنی دوست جذاب و عالی، بسیار شخصیت

 میگه روح و بره باالتر نفسمون به اعتماد بشه، باالتر نفسمون عزت ببریم و باالتر خودمون وجود در رو خودمون

 تونیممی ما دارند که وجود عالی العادهفوق افراد بکنیم. جذب تونیممی ما که داره فراوانی وجود بسیار روابط که
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بی بسیار زندگی یک آغاز برای همواره کردن، آغاز برای همواره میگه روح بکنیم. برقرار نظیربی روابط باهاشون

 میشه همواره میگه ما روح و نیست دیر وقتهیچ و داد انجام رو کار این توانمی همیشه و هست فرصت نظیر

 اینکه وجود با رسید، میشه عظیم هایموفقیت به باال هایسن در میشه زمان هر در کرد کسب عالی تحصیالت

بی یرابطه یک تونیمنمی ما دیگه که نیست معنی این به )الزاما شدیم، روابطمون شکست در طالق و دچار اگر

 دیدگاه این با روح نه نفس(. آخرین تا داریم نگه خودمون در رو شکست برچسب یک و بدیم تشکیل نظیر

-شکست از تونیممی که همواره میگه ما به و میده فرصت ما به همواره مونخدایی روحمون، بعد است. مخالف

 هایراه کردن عملی و اجرا با و خطاها اون نکردن تکرار با و بگیریم رو الزمش درس بگیریم، تجربه هامون

 جذب رو نظیربی یرابطه یک تونیممی بکنیم، جذب رو عالی بسیار فرد تونیممی ما درست و عملکردهای درست

 االن که اگر هستیم، بیمار االن که اگر روحمون میگه بکنیم. جذب رو عالی بسیار زندگی یک تونیمبکنیم،می

 از ترسالمت بسیار عملکردمون، تغییر با دیدگاهمون، تغییر با تونیمهستیم، می روحی یا جسمی بیماری دچار

 خداییمون میگه همه بعد هست. فراوان چیز همه میگه روح کالم یک در یعنی بشیم. قبلمون هم گذشته و از

 تونیممی هستندکه ما زیادی بسیار افراد هستند، فراوان هانعمت هستند، فراوان هافرصت هست. فراوان چیز

 هیچ و هست زندگی در موفقیت هرگونه کسب هرگونه برای فرصت همواره و بکنیم جذب رو عالی بسیار روابط

 اون به برگرده داره مثبت، دوست بسیار افکار این با نجواها، این با روح همواره نیست و دیر چیز هیچ برای وقت

-اون کردیم کسب زندگیمون ما در هایی که مدامموفقیت دوست داره ساختیم، خودمون ما در که عالی باورهای

 داره دوست بره، باال ما نفس عزت دوست داره بره، باال ما نفس به اعتماد داره دوست کنه. یادآوری ما به رو ها

 افکار و بفرسته رو هااون ارتعاش و بکنه توجه هااون به کردیم برگرده کسب ابعاد یهمه در که هاییموفقیت که

 افکار که خوبی اون احساس طبق و کنهمی تولید رو مثبت افکار این که زمانی نتیجه در و بکنه تولید مثبت

عالی،  دستاوردهای دستاوردهای عظیم، سمت به مثبت، اتفاقات سمت به شهمی هدایت میده، مثبت

 با میده، ما به که خوبی احساس با واقع در که داره دوست روح کالم یک و عظیم. و در بزرگ دستاوردهای

 این که میگه ما به خوب حس نام به هشداری و آالرم با و مثبت با افکار میده، شکل ما در که عالی باورهای

این  نگرش، نوع سازیم، اینخودمون می در که باورهایی این کنیم،می که توجهاتی این میریم، داریم که راهی

 پس شد. خواهد ابعاد یهمه در عظیم هایموفقیت عظیم، دستاوردهای اشنتیجه و هست زاویه دید درست نوع

 آیا میشید؟ هدایت دارید شما سمت کدوم به که ببینید زندگیتون از لحظه هر در بکنید دقت عزیزم، دوستان

 نتیجه در و هست بد حس اشنتیجه میدید؟ که گوش ذهنتون و شیطانی نجواهای و شیطانی بعد حرف به دارید

 بعد خداییتون، الهیتون، روحانیتون، بعد بعد به دارید نه یا و هست هاشکست و بد دستاوردهای و بد اتفاق اون

 مثبت، حس باورهای مثبت، افکار تولید اون ینتیجه که سپاریدمی جان گوش دارید خداییتون بعد نجواهای
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 و عظیم دستاوردهای و شیممی هدایت هااون به ما که هست خوب اتفاقات خوب حس نتیجه در و خوب

 بسیار شد، داده شما به مقاله این در که آگاهی یک همین کنیم.می کسب واقع در رو عالی بسیار هایموفقیت

هست؟  بد حستون آیا شما روز طول در که بشید متوجه تا بخونید رو آموزش این بارها و بارها و هست بهاگران

 سمت به دارید دید یامی ذهنتون شیطانی نجواهای سمت به دارید هست؟ خوب حستون هست، مثبت حستون

 متفاوتی مجزا و نتیجش دستاوردهای هااین از کدوم هر که میدید گوش خداییتون نجواهای خداییتون، بعد

-ناخودآگاه ضمیر در ابعاد یهمه در ترمثبت باورهای ساختن و عظیم هایموفقیت ما خواهان که اگر بود. خواهد

 سوق رو خودمون خداییمون بعد سمت به فقط و فقط که باشه این کارمون شب تا صبح باید وباید هستیم مون

 به طوررو، همین خودمون واقع در خودمون خداوندی قسمت خودمون، خداوندی سمت تکه به بچسبونیم بدیم،

 بسیار نتایجش قطعا که بریم رو همون میگه ما به خداوند اون که مسیری همون و بدیم گوش درونمون خدای

 خدای نجواهای به همواره که دارم آرزو عزیزان شما همه برای عزیزم دوستان خواهدبود. خوب و مثبت عالی

 برای بکنید. تجربه زندگیتون در لحظه به رو لحظه شیرین وعالی  و مثبت اتفاقات و بسپارید جان گوش درونتون

 در کالم سعادت یک در و نظیربی بیشتر، روابط آرامش بیشتر، بیشتر، سالمتی ثروت آرزوی عزیزان شما یهمه

  خدانگهدارتون. باشید. مؤید و موفق مهربان خداوند پناه در رو دارم. آخرت جهان و جهان این در ابعاد یهمه

 


