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

 بخشها این به خیلی و عزیزان شما با باشم داشته صحبت مدارها مبحث مورد در میخوام امروز. هستم عزیزان

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

 باشه. شیرین

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

 هابخش این به خیلی و عزیزان شما با باشم داشته صحبت مدارها مبحث مورد در خواممی امروز هستم. عزیزان

 مطمئنم و توجه کنید گیرهمی قرار عزیزان شما اختیار در رایگان صورت به هایی کهمقاله این به توجه کنید.

 گرفت. خواهید زندگیتون در رو عالی بسیار نتایج عزیزان شما قطعا برسید عملش و درک به اگر که

 ارتعاشی یگیرنده دستگاه یک مثل ایهسته جهان کنیم.می زندگی سیستماتیک و هوشمند بسیار جهانی در ما 

 کردن. قضاوت بدون بده پاسخ کنهمی دریافت که رو هاییفرکانس وظیفش این هست که که فرکانسی هست و

 هستی جهان فرستیممی و کنیممی ساطع هستی جهان به خودمون از ما که رو ارتعاشی و فرکانس اون یعنی

 و اتفاقات قالب در رو پاسخش بد یا خوبه ما برای ما ضرر به یا ماست نفع به چیز اون کردن اینکه قضاوت بدون

 رخدادهایی و شرایط و ثروت مورد در میشه گفته ما به که هاییایده میشن، ما زندگی وارد که افرادی و رویدادها

 اون کنهمی ما زندگی وارد و میده پاسخ خورهمی رقم و میفته اتفاق ما برای ابعاد یهمه در زندگیمون در که

 جنسی یک یا نوعی یک مونتوجه کانون با ما اینکه ثروت رو. یعنی و هانعمت و افراد و اتفاقات و رویدادها و شرایط

 میتونه یا باشه خوب و تونه فرکانس خواستهجهان هستی حاال این فرکانس می به کنیممی ارسال فرکانس رو از

نعمت،  فرکانس خواسته باشه، ارتعاش خواسته باشه که خوب باشه، فرکانس تونهمی باشه، بد یا ناخواسته فرکانس

می برعکس همچنین و مهربان خداوند با زیبا معنویت باال، نفس به اعتماد نفس، عزت سالمتی، زیبا، روابط ثروت،

 نابسامان، روابط و ها، کمبودهاتنش ها،جنگ ها،درگیری فقرها، ها،بیماری مثل باشه ناخواسته و بد فرکانس تونه

 قضاوت بدون هستی جهان و نابسامان با منبع. بد و بسیار روابط و پایین نفس به اعتماد و نفس عزت غلط، روابط

 عادل است کامال و میده پاسخ رو کنهمی دریافت واقع ما در سمت از ناخواسته و خواسته رو که فرکانسی هر کردن

 پدرش اینکه خاطر به و باشه امامی پسر باشه، پیغمبر پسر کسی یه مثال که نیست اینطور یعنی موضوع این به

 به رو پاسخش و فرزند اون غلط ارسالی هایفرکانس از چشم پوشی بکنه در واقع هستی جهان امامه یا پیغمبر

 که هرکسی سمت از فرکانسی هر هست. عادل کامال جهان کنه.نمی عمل شکل این به بده. خوب اتفاقات صورت

 در هم بازی پارتی و کنهمی زندگیش وارد و فرستهمی و میده بهش رو فرکانس اون مشابه عینا رو کنهمی دریافت

 سیستماتیک سیستم، یک صورت به و هوشمند جهان یک نداره جهان هستی و کامال هم بازیپارتی نیست. کار



Instagram: academi.rastgoo www.parisarastgoo.com نویسنده:پریسا راستگو 

 بارها فرزندش خاطر که به السالم نوح علیه حضرت نبود شکل این به اگر که کردن قضاوت بدون و کنهمی عمل

 کریم قرآن در که بده قرار صالحان جزو اون رو فرزند رو اون پسر خداوند که کرد درخواست و دعا خداوند درگاه به

 و جاهالن مباش. یعنی خداوند نادانان از نیست و تو فرزند او که فرمودند نوح حضرت سمت به رو صریحا خداوند

خودش  هایفرکانس ینتیجه رو، خودش هایفرکانس حاصل واقع در کسی هر که فرمودند بیان صریحا مهربان

 نیست. کار در بازی پارتی هم اصال و دید خواهد واقع در باورهاش رو و افکار توجه، کانون دیدگاه، رو، نتیجه نوع

 صورت به مدار این است نامحدود که داره وجود متحدالمرکزی مدار داره. وجود مدار نهایتهستی بی جهان در

 بسیار منبع یک که بکنید فرض شما کنهمی عمل شکل این به واقع در که ابعاد یهمه در داره وجود مدار نامحدود

 اعتماد نفس، عزت قشنگ، بسیار و عالی و زیبا روابط واقع در و هافراوانی ها،نعمت ها،ثروت از نامحدودی و عظیم

 نشدنی تمام یعنی است، نامحدود که داره وجود منبع با عالی ارتباط ها،سالمتی ها،زیبایی ها،نعمت باال، نفس به

 جهان قرارداد حاال جایی یک مرکز در که بکنید فکر منبع این و منبع اون در داره وجود نامحدود صورت به است

 دور یعنی این اطراف و داره وجود زیادی بسیار مدارهای منبع این وحوشحول مدارها تمام که داره قرار هستی

 که چقدر هر و نیست شمارش قابل و است نامحدود گرفته که اطرافشو داره و وجود بسیار مدارهای منبع این

 هایمدار ها،قشنگی و هازیبایی ها،نعمت ها،فراوانی منبعِ این به نزدیک مدارهای یعنی این، به نزدیک مدارها

 به اعتماد باال، نفس عزت ها،سالمتی عالی، ها، روابطها، زیباییثروت و هانعمت دریافت شامل منبع این به نزدیک

 و هانعمت و هاقشنگی این دریافت شامل هاقشنگی نهایتبی و سازهای ثروتایده اعتماد به نفس باال،باال،  نفس

 کنن.می زندگی سپاسگزاری شادی و و عشق فراوان، شادی و آسایش امنیت، آرامش، در بسیار و میشن هازیبایی

 و گرفتند قرار هافراوانی و هازیبایی و هاثروت ها،نعمت نامحدود منبع این به نزدیک مدارهای در که کسانی یعنی

دریافت  شامل کمتر و کمتر و کمتر و کمتر ترپایین هایمدار یعنی میرن پایین سمت به رو مدارها که چقدر هر

 روابط ها وعزت نفس باال، سالمتی نفس، به اعتماد و قشنگ روابط و هاثروت ها،فراوانی ها،نعمت دریافت الیق و

 کنن.می دریافت ها روقشنگی و هاو فراوانی هاثروت و هازیبایی و هانعمت این کمتر یعنی میشن منبع با عالی

 بیشتر، بیماری بیشتر، تر فقرپایین هایمدار میریم ترپایین هایمدار به میریم ترپایین سمت به که چقدر هر یعنی

 و بیشتر شده تخریب نفس به اعتماد و نفس عزت بیشتر، هایجدایی نابسامان، روابط ها،ها، تشنجدرگیری

 به نزدیک و باال سمت به رو که هم چقدر هر و داره وجود منبع با نابسامان بسیار ارتباط کمتر، هایخودباوری

 هانعمت واقع در و هاسالمتی قشنگ، روابط ساز، ثروت هایایده ها،ثروت ها،فراوانی، نعمت بیشتر ما میایم، منبع

 ترپایین افراد میشن و هانعمت اون دریافت شامل هستن باال مدارهای در که افرادی اون و بینیممی رو هاثروت و

 نامحدود هایثروت و هانعمت دریافت این از میشن محروم دارند قرار پایین مدار در که افرادی میشن. محروم

 در که باورهایی مون وتوجه کانون نوع به بسته مون وارسالی فرکانس نوع به بسته ماها از کدوم نامحدود. هر منبع
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 اگر یعنی و شیممی ساکن و هستیم ساکن مدارها این از یکی در داره وجود ما ناخودآگاه ضمیر در ابعاد یهمه

 یهمه در بسازیم قشنگ باورهای و ها ببریمفراوانی ها،نعمت ها،زیبایی به سمت توجهمون رو کانون بتونیم خوب

 مدیریت رو مونتوجه کانون بکنیم مدیریت رو ذهنمون کالم یک در و مونناخودآگاه ضمیر در خودمون در ابعاد

 به بیشتر بکنیم تربیت سازنده و عالی باورهای با ابعاد یهمه در بکنیم تربیت مثبت ذهن رو یک ذهنمون بکنیم

 شامل منبع و به ترو نزدیک نزدیک مدارهای به میریم و کنیممی کوچ منبع به نزدیک واقع در مدارهای اون

 کانون نتونیم ما زمانی که شیم. امامی فراوان صورت به ابعاد یهمه در هازیبایی و هافراوانی و هانعمت دریافت

 کننده، محدود و داغون و درب شکسته، باورهای از پر و بکنیم مدیریت بکنیم، ذهنمون رو مدیریت رو مونتوجه

همینطوری  بکنیم رو ول ذهنمون و بکنیم زندگی االبختکی همینطور و ابعاد یهمه در باشیم کننده محدود خود

 منفی، افکار از پر و بسازه و بکنه تولید درش باور و بکنه ریزیبرنامه خواست دلش که طور هر کس هر واقع در و

 و ترپایین و پایین مدارهای سمت کنیم بهمی سقوط که قطعا باشه منفی هایفرکانس و ارتعاشات و غلط باورهای

 عزت ها،نداری فقرها، کمبودها، و هابیماری دچار یعنی بعد سالمتی از کنیممی جذب رو بیشتری ناخواستههای

 تربیت ذهنی که توجهمون و نوع کانون نوع با که هستیم ما این پس میشیم. نابسامان و غلط روابط و پایین نفس

 واقع در و کننده محدود خود باورهای با ذهنی یا مثبت عالی و و سازنده و قدرتمند باورهای با ذهنی حاال کنیممی

 باورهایی کنیممی تربیت که ذهنی این به بسته که هستیم ما این بکنیم تربیت اگر منفی افکار از پر منفی و بسیار

 به دور یا نزدیک مدارهای این از یکی شامل خودمون رو واقع در سازیممی خودمون در ناآگاهانه یا آگاهانه که

 نزدیک مدارهای اون از یکی وارد و کنیممی هانعمت از دور یا هانعمت شامل رو خودمون واقع در و کنیممی منبع

 و بره منبع به نزدیک مدارهای به که خوادعاقلی می هرانسان قطعا که خواهیممی ما حاال میشیم. منبع به دور یا

 ما حاال بکنه. دریافت رو زیبا و قشنگ روابط و هاسالمتی و هاثروت ها،زیبایی ها،نعمت ها،فراوانی بیشتر و بیشتر

 مراقب باشیم. مونتوجه کانون مراقب واقع در روز طول در باید ما بشیم؟ باالتر مدارهای وارد که بکنیم چیکار

 کنیم،می دریافت ورودی کسانی چه از که باشیم مراقب ها،خواسته نا یا به کنیممی توجه هاخواسته به که باشیم

 بکنیم. رو کنترل هامون ورودی ما. برای بسازه باور که دادیم کی دست کردیم، ول کسی چه امان به ذهنمون رو

 رو مونتوجه کانون روز طول در بسازیم سازنده و عالی باورهای بکنیم و کنترل هامون روورودی بتونیم که اگر

نعمت ها،زیبایی سمت به رو تمرکزمون توجه و و بفرستیم هستی جهان به مثبت ارتعاشات مدام و بکنیم مدیریت

 از بردن لذت فقط و فقط تمرکزمون و توجه و باشه زندگیمون یلحظه به لحظه از بردن لذت زندگیمون و های

 و کنیممی صعود باالتر مدارهای به که باشه، قطعا هامونخواسته به مونتوجه و باشه شادی و زندگی، شکرگزاری

 بزرگتر ظرفمون باشیم، سپاسگزاری و عشق و شادی و حال یلحظه از بردن لذت مدار در بیشتر که چقدر هر

 و نزدیک مدارهای وارد کالم یک در میشیم و ابعاد یهمه در بیشتر و بیشتر هاینعمت دریافت یآماده و میشه
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ناخواسته سمت رو به مونکانون توجه بکنیم، رو کنترل ذهنمون که نتونیم که چقدر هر و میشیم منبع به ترنزدیک

 تجربیات گذشته، درگیر مدام و نکنیم مدیریت رو ذهنمون و نکنیم کنترل رو هامونیمیره، ورود  هادرگیری ها،

ورودی و بکنیم توجه غلط گذشتمون روابط مثال، هاآبیکم و هافقدان ها،نداری کمبودها، به و باشیم گذشته تلخ

 هاینعمت دریافت از کنیممی محروم رو خودمون و کنیممی تر سقوطپایین مدارهای به قطعا بدیم غلط های

 گیریممی تصمیم که هستیم ما این عزیزم دوستان پس زندگیمون. ابعاد یهمه ها درزیبایی ها وفراوانی و بیشتر

 از بکنیم محروم یا و بکنیم هانعمت دریافت شامل رو خودمون و بکنیم زندگی مدارها اون از یکی کدوم در که

 در روز طول در که منفی و مثبت ذهنیت و باورها مون وتوجه کانول نوع با هم اون هاثروت و هازیبایی و هانعمت

 رو هامونورودی بگیریم، دستمون در ذهنمون رو مدیریت آگاهانه که داریم وظیفه ما پس سازیم.می خودمون

 ها،نعمت هامون،خواسته روی بگذاریم رو و تمرکزمون  توجه بکنیم، کنترل رو مونکانون توجه بکنیم، کنترل

 رو خودمون که بسازیم زندگیمون ابعاد یهمه در خودمون در مدام مثبت و سازنده و عالی ها و باورهایزیبایی

نعمت دریافت شامل و الیق رو خودمون و بیشتر هایثروت و هانعمت دریافت برای بکنیم رو بزرگتر ظرفمون

 افسار که دارم آرزو عزیزان شما یهمه برای بشیم. ترنزدیک و نزدیک منبع به و بکنیم بیشتر و بیشتر های

 و عالی باورهای با و مثبت و قدرتمند بسیار ذهن یک خودتون از بگیرید و دستتون به زیبایی به رو ذهنتون

 مدام در و بکنید بیشتر و بیشتر هاینعمت دریافت شایسته و الیق رو خودتون و بسازید ابعاد یهمه در سازنده

 و بخونید بارها هاروآموزش این عزیزم دوستان ببرید. به سر منبع به نزدیک و سپاسگزاری عشق، شادی، مدار

 دیگر و با بدم قرار من در سایت که بگذارید اشتراک به من با حتما بنده هایآموزش از گیریدمی که نتایجی

 که ذهنمون مدیریت ذهنمون، قدرت و عالی بسیار انرژی این از هممون تا بگذارم اشتراک به رو اون دوستان

 این در ترقوی و قوی باورهای و ایمان با و بگیریم قدرت گرفتیم، نتیجه و بکنیم مدیریت تونستیم قدرتمندانه

 یهمه و عالی روابط سالمتی، ثروت، آرزوی شما عزیزان یهمه برای متن رو بخونید. بارها بدیم. ادامه مسیر

 خدانگهدارتون. باشید. مؤید و مهربان موفق خداوند پناه در دارم. آرزو همتون برای رو خداوند هایزیبایی و هانعمت

 

 

 


