
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل
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 مقدمه
 

با سالم خدمت دوست گرامي اميد وارم مطالبي كه مي خوانيد 

در  ث جذب سريع و آسان ثروت و تحول باور نکردنيباع

زندگي شما دوست عزيز بشود ما انسانها اليق پول و ثروت و 

فريده و خدا هميشه ما را هر چيز خوبي كه خدا در اين جهان آ

مي خواهد خداوند نعمتهاي بي شماري براي  ثروتمند و قدرتمند

ن را باور كنيم و در جهت اين آانسان خلق كرده كه كافي 

آوريم عده اي از افراد  نعمت ها گام برداريم و انها را بدست
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ميشود  و ثروت خوب نيست يا هركه ثروتمندفکر مي كنند پول 

اقعيت اين است كه يا مال به ارث برده ولي و يا دوزدي كرده

به اين صورت هستند ولي خيلي افرادهم هستند  اده اي ثروتمند

كه ثروت حالل به دست مي آورند  در اين كتاب مي خواهيم 

ش دهيم كه تو دوست خوبم را به ثروت تکنيك هاي راآموز

ميرساند مهم نيست كه وضعيت اقتصادي چقدر بد باشد يا در 

شرايت تحريم قرار گرفته باشيم يا چقدر ادم هاي دور و ور 

ست اين تکنيك ها را زندگيمان چه وضعي داشته باشند كافي ا

ن باش پول و ثروت به زندگي تو سرازير ميشود اجرا كني مطم

كه با هم مرور ميکنيم ي اين كارها را انجام بديفقط كاف  
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چرا قانون جذب عمل نمي كند

 
ا ممکن است خيلي هقانون جذب چيست :-1

را خوانده باشند اما ما در اين كتاب  باره قانون جذب مطالبي در

ن را به شما دوست عزيز انون جذب را كال تمام ريزه كاري آق
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جذب يعني اينکه به هر  و همراه گرامي آ موزش ميدهيم قانون

ذهني تو بشه همان را  چيزي كه بيشتر فکر كني و بيشتر مشقله

ت جذب ميکني فرقي نمي كند كه شما بيشتر به به زندگي خود

چه چيزي فکر ميکني همان رادريافت ميکني به پول به ثروت 

و اين نکته را فراموش نکنيد به اذدواج به قبولي در كنکور و.....

كه هر اتفاقي كه تا هاال در زندگي سخصي تو رخ داده همان 

تفکرات تو بوده و اين تفکرات تبديل به باور در تو شده و در 

نهايت زندگي تو را شکل داده به عنوان مثال من خدم از زمان 

بچگي دوست داشتم قد بلند شوم كه دستم به اشياع پيرامون 

سال ازعمر من ميگذرد من به قد 30و حاال كه  خودم برسه

سانتيمتر رسيده ام شما ميتوانيد به گذشته خود سري 1.90

بزنيد و ببينيد به چه انديشيده ايد و به چه رسيده ايد واقعا 
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متحير مي شويد بله اين چيزهاي هستند كه به آن فکر كرده 

م به ايد وبه آن رسيده ايد حال كه اينطور است چرا دوست خوب

چيزهاي خوب فکر نکنيم و چرا هميشه ما بايد افکار منفي را در 

دوست خوبم تنها خود ما مسعول زندگي خدمان لحاظ كنيم 

اتفاق ها و روخدادهايمان هستيم اگ به آرزو هايمان رسيديم 

خودمان مسعوليم و اگ هم نرسيديم باز خدمان مسعوليم نه 

اين خدمان هستيم دوستان نه جامعه نه وضعيت اقتصادي بد 

كه زندگي خدمان را شکل ميدهيم كسي در زندگي موفق تر 

ويکتر هوگو ميشود كه كمتر از ديگران انتظار داشته باشند

ميگويد آرزوهايت را كنار نگذار دنيا باالخره مجبور ميشود با 
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.دلت كنار بيايد  
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:چگونگي استفاده از قانون جذب-2  

انند قانون جذب جذب را نميدخيلي ها ترز استفاده از قانون 
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مان را وادار به چيزهاي كنيم كه آن را اينطور نيست كه خود

كه در ادامه در مورد باور مفسال بحث مي كنيم يا باور نداريم 

نها يزهاي خوب مي كنيم ولي درون مان آفکر مان را متمركز چ

را احساس نميکند قانون جذب وقتي رخ ميدهد كه ما بتوانيم 

بلوا ديويس  زعيات بيشتري در ذهنمان ايجاد كنيمتصور باج

ميگويد نگران فاصله روياهات و حقيقت اكنونت نباش اگر 

مثال  ميتواني چيزي را تصور كني آن را به دست خواهي آورد

من آرزو ميکنم كه بحث اين كتاب هم باشد يك مليارد پول به 

نم هر دست بياورم حاال براي به دست آوردن اين پول بايد بتوا

و وقتي اين روز تصور كنم با اين پول چه كار هاي انجام ميدهم 

كارها را انجام ميدهم  چه حس خوبي به من دست ميدهد وقتي 

اين كار را انجام بدهيد پس از يك مدتي ممکن است به تو 
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تو قرار بگيرد كه تو را به پيشنهادي داده شود يا كسي سر راه 

ر ادامه به هدف خودت برسي دسته وهدفت نزديگتر كند و خوا

ن باش كه ميرسي اين مهم نيست كه تو دوست خوبم و مطم

چه آرزوي داري فقط بايد مدام به هدف خود فکر كني و ان را 

در ذهنت تصور كنيد به شما دوست عزيز قول مي دهم كه اگر 

ت ميرسي ولي در اينجا ودرزوي خه آ./. ب100اين كار را بکني 

نکته اي وجود دارد كه باعث ميشود نتواني فکر خود را متمركز 

كني  اصال ناراحت نباش كه در ادامه چرا قانون جذب عمل 

توضيح ميدهم كه بتواني دوست خوبم از قانون نميکند را كامال 

.جذب به نحو احسنت استفاده كني و به ارزوي خدت برسي  
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ل نمي كند:چرا قانون جذب عم -3  
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 خيلي ها به قانون جذب عمل مي كنند ولي نتيجه نمي گيرند

دليل اينکه نتيجه نميگيرند به بدست آوردن ثروت يا موفقيت 

و....باور ندارند و از ته دل آن ثروت را قبول ندارند يا اينکه 

شدن را داشته باشند ودر خيلي سخت ميتوانند تصور ثروتمند 

سراغ آنها مي آيد ودر نهايت اين باره ثروت فکر منفي به 

م بليك ميگويد چيزي وليا تمركز الزمه را نميتوانند حفظ كنند

قيقت پيوسته روزي تنها در روياي مردم جاي كه امروز به ح

ولي دوست عزيز نگران نباش در اينجا راه كاري   داشته است

را به تو دوست عزيز نشان ميدهم كه ميتواني با تمرين اين 

و به آرزو هاي خود برسي  قبل  از اينکه اين  رفع كني مشکل را

تکنيك ها را به تو دوست عزيز ياد بدهم الزم است مطالبي را 

در قسمت  در مورد زهن منطقي بدانيد طبق برسي دانشمندان
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هن منطقي وجود دارد كه تمام رفتارهاي ما مركزي مغز انسان ذ

شکل ميدهد و ا را كنترل ميکند اين رفتار هاي ما شخصيت مار

بيروني را  اتفاق ها وروخدادهيهن منطقي اين است كه كار ذ

مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد دوست عزيز اين صحبت را 

هن دن دانشمندان پي به اين طرز كار ذمن نمي كنم وجدي

منطقي برده اند من اين اطالعات را به شما دوست عزيز ميدهم 

چه ربطي به قانون جذب شايد بپرسيد حال اين ذهن منطقي 

دارد براي نمونه يك مسال ميزنم شما قسد داريد از طريق 

شدن هستي  مند شويد هر روز به فکر ثروتمندقانون جذب ثروت

در اينجا است كه زهن منطقيت وارد عمل ميشود و گذشته تو 

را به ياد تو مي آورد و اين پيقام ها را به تو مي رساند مي گويد 

مگر ممکن است كه انسان ثروت مند بشود  درين اقتصاد بد
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خود تو چند بار تالش كردي ولي نتونستي  تو قير ممکن است 

بعد  كه به ثروت برسي تو هميني هستي كه هستي بعد چند روز

نميشي ديدي گفتم همين كه  ميگويد ديدي گفتم توثروتمند

هن منطقي خود ميشود در اينجا انسان تسليم ذهستي هستي  و 

نها به ثروت نمي رسد بلکه عقب گرد هم ميکند و همان و نه ت

در امد اوليه را هم از دست ميدهد و ديگر قانون جذب 

موقع كه اسم قانون جذب مي آيد  فراموش مي كند و هر

باني و ناراحت ميشود و خداي نا كرده به خدا شکايت دارد عص

كه اين چه زندگي من دارم اين چه وضعيتي است خدا من را 

يا احساس گناه  ميکند ولي دوست خوبم قانون دوست ندارد 

تضمين شده است هاال يك  ./.100جذب قانون درستي و 

ذهن منطقي آن شخص مي گويد من همه  شخص ثروتمند
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وانم انجام دهم من ميتوانم پول و ثروتم را چند برابر كاري ميت

كنم واگر تمام ثروت را از من بگيرند در مدت كوتاهي ميتوانم 

ثروت مند شوم  من جاذب ثروت هستم و هرجا ميروم به جاي 

اينکه من دونبال پول و ثروت برم اين پول و ثروت كه دنبال 

 من مياد

دو شخص يکي فقير و ي هن منطقدوست عزيز در مثال باال ذ

متفاوت داشتند  چرا اين دو زهنيرا برسي كرديم  يکي ثروتمند

هن منطقي چيزي را كه ميبيند مورد تجزيه و به اين دليل كه ذ

تحليل قرار ميدهد پس متوجه منظور من شديد من در اين 

و دوست خوبم معرفي ميکنم كه كتاب تکنيك هاي را به ت

را عوض ميکند و تو را در  قي تومي كند و ذهن منط معجزه

ير كسب ثروت قرار ميدهد فقط بايد وبايد و بايد اين مص
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تکنيك ها را انجام بدهيد تا بر اميد خدا در جهت كسب ثروت 

و موفقيت يا هرآرزوي كه داري قرار بده و سميمانه انتظار 

موفقيت  و ثروت را براي تو دوست خوبم دارم و اميد وارم بعد 

بسيار وت خبرش را براي من كامنت بگذاري از موفقيت و ثر

ال ميشوم دوست گرامي خوشح  

:تكنيك ليست آرزوها-1  
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در اين تکنيك در صفحه ورد كامپيوتر هر چه آرزو داري را  

مينويسي مهم نيست اين آرزو كه توداري تا چه اندازهي بزرگ 

باشد هرچه را دوست داري به آن برسي را در ليست 

آرزوهايت مينويسي وقتي تمام آرزو هايت را نوشتي شروع به 

 قيمت گذاري ميکني يعني براي هر آرزوي و رسيدن به آن

قيمت عددي آن را مينويسي  سپس ليست آرزو ها را دسته 

بندي كرده از قيمت كوچکتر به قيمت بزركتر ولي بعضي آرضو 

ها هستند كه قيمت روي آنها نميتوان گذاشت   مثل سالمتي 

جسماني كه نياز به قيمت گذاري ندارند وقتي ليست آرزوهات 

ير زهني را درست كردي هر روز آن را مطالعه كن و يك تصو

وقتي كه به آن آرزو رسيدي يك احساس خوشايند در ذهنتان 

ايجاد ميشود و هر روز اين كار را تکرار كن چند روزي كه اين 
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كار را تکرار كردي فکري به ذهنتان ختور ميکند يا كسي را 

ميبيني يا سرراهتو سبز ميشود يا پيشنهادي به تو ميشود كه تو 

واين دوست عزيز معجزه ميکند  را به آرزوي كه داري ميرساند

ج موفق دوستي داشتم كه يکي از آرزو هايش اين بود كه اذدوا

ظ مالي در وضعيت خيلي خوبي قرار داشته باشه از طرفي از لحا

نداشت با هم كه صحبت ميکرديم بحث اذدواج پيش آمد 

دوستم گفت ميخواهم اذدواج كنم و دو دل هستم از طرفي پول 

گذينه مناسب را پيدا نکردم ندارم از طرفي  كافي براي ازدواج

من به دوستم كه اسم آن را نمي آورم يك ليست آرزو درست 

كن و هر روز به اين ليست نگاه كون دوستم جواب داد كه بعد 

ماه از 3دوستم بعد از مدت  ازصحبت زياد اين كار را ميکنم 

ال بود و از من زمان روزي به من رسيد وخيالي خوشحآن 
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ر ميکرد بعد پرسيدم اذدواج كردي گفت بله اين تکنيکي تشک

كه به من معرفي كردي كار ساز شد گفتم چه شده گفت من 

ليست آرزو هايم را درست كردم و هر روز به آن ليست نگاه 

ميکردم تا يك روز كه به ليست آرزوهايم نگاه ميکردم يکدفعه 

ش يك مربي ورزفکري به ذهنم خطور كرد كه دوست مادرم 

دخترانه است و اين موضوع را با مادرم در ميان گذاشتم و 

مادرم سفارش من را به مربي ورزش كرد و گفت يك عروس 

خوب و خانواده دار براي پسرم پيدا كون چند روز بعد يك 

دختري به من معرفي كرد ما هم آن دختر را ديديم وقتي آن 

دختري  دختر راديدم باورت نميشه گفتم چرا گفت دقيقا شبيح

بود كه در ليست آرزوها دنبالش ميگشتم واز من در مجلس 
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ل بودم كه وت كرد و ماهم رفتيم و خيلي خوشحاعقد دع

.توانسته بودم به دوستم كمك كنم   

دوست عزيز يك نوكته اي كه در ليست آرزو ها بايد به آن 

بايد به نات به تو ميرسد ئتوجح كني وقتي كه فکري از طرف كا

شايد بپرسي كه چگونه فکر و ايدهم را عملي كنم  آن عمل كني

براي رفع اين مشکل ميتواني كتاب چگونه فکر وايده را به  

ثروت تبديل كنيم را دانلود كنيد در اين كتاب كامال توضيح 

دادم كه به فکر وايده خدمان را عملي كنيم كتاب واقعا تعثير 

ه شما دوست ./. ب100گذار و باكيفيتي عالي است كه اميدوارم 

.عزيز كمك ميکند  
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:تكنيك تصويري -2  

دراين تکنيك كافي است ليست آرزوهارا براي هر آرزوي كه 

داري در گوگل سرچ كرده و تصوير آن را به صورت پيرينت 
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رنگي در آورده و آن تصوير را درون اتاق قرار داده و روي 

بپرسي مبايل خود بريزي تا همواره در ديد شما قرارگيرد شايد 

در باره ذهن  اين كار چه كمکي به شما ميکند در مطالب باال

هن منطقي چيزهاي را باور ميکند كه در منطقي توضيح دادم وذ

ديد ن شنيدن و لمس محيط پيراموني ميشود و ذهن و 

شخصيت شما را شکل مي دهد و هرچه كه در آينده ميخواهيد 

ال ميزنم به را شکل ميدهد براي درك بهتر يك مثبشويد 

فرض شما دوست داريد يك ماشين مدل باال داشته باشيد در 

چند صد مليون وقتي تصوير اين ماشين را جلوي ديد حد 

ميگذاريد زهن منطقي شما آن را باور ميکند وقتي آن را باور 

ميکند سيگنالي به مغز انسان ميفرستد و قانون جذب وارد عمل 

نتان خطورميکند كه در ميشود باورتان نميشود فکري به زه
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كوتاه ترين زمان ممکنه شما را به هدفتان مي رساند فقط تنها 

كاري كه شما بايد انجام بديد اين فکر و ايده كه به ذهنتان 

براي رسيدن به هدف مي آيد را جامعه عمل بپوشانيد و براي 

فردا نگذاريد چرا چون فردا هيچ وقت نمي آيد اگر ان ايده را 

./. به موفقيت ميرسيد دوست عزيز من من 100انجام دهيد 

موعفقيت شما را در اين مورد تضمين ميکنم اما شايد بپرسيد از 

است و چگونه از مده آ كجا بفهمم كه اين ايده از طرف كائنات

اين ايده استفاده كنم تا به نتيجه برسم كتاب چگونه فکر و 

مادانلود  ايدهمان را به ثروت تبديل كنيم را از روي وب سايت

كنيد و مطالعه كنيد  در اين كتاب من توضيحات جامع و كاملي 

در مورد شناساي ايده و راه رسيدن و عملي كردن ايدهايمان را 

دادم كتابي بسيار ارزشمند وميتواند كمك خيلي زيادي به تو 
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دوست خوبم بکند و تورا به ثروت كه لياقت بيشتر از اينها 

قلبي من است كه بتوانم به افراد داري برسوندكه اين خاسته 

و پيروز  واسته خود برسند و هميشه ثروتمندكمك كنم تا به خ

 باشند
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:تكنيك احساسي -3  
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د به شما كمك كند تا يکي از قدرتمند ترين تکينيکي كه ميتوان

ل ثروت يا هرآرزوي كه داريد برسيد تکنيك به اهداف خود مث

احساسي است. ارتعاشات اين تکنيك به قدري قوي است كه در 

هر آرزوي كه داريد كوتاه ترين زمان ممکنه تورا به ثروت يا 

يت فو قوالده كه اين تکنيك براي شما دارد ميرسوند يك خاص

اين است كه زهن منطقي خود را كامال عوض كرده و از بين 

نده استرس و از همه مهمتر سالمتي جسماني شما راهم بهتر بر

:در يك ميکند هاال يکي از اين تکنيکها را به شما معرفي ميکنم

جاي دنج و راحت پيدا كنيد كه كمتر سر و صدا داشته باشد 

همينطور كه روي سندلي نشسته ايد پا هاي خود را رو به جلو 

ن آرام بگذاريد سپس دراز كنيد و دستانتان را روي زانوهايتا

ثانيه نفس خودرا حبس كنيد سپس 4نفس عميقي بکشيد ودر 
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نفس خود را بيرون داده وسه مر تبه اين كار را تکرار ميکنيد 

سپس چشمانتان را ببنديد و هيچ فکري از محيط پيرامون 

نداشته باشيد انگار در اين دنيا نيستيد سپس تصور كنيد نور 

نوك سر را ميپوشاند و از طرف سفيدي از نوك پنجه پا تا 

راست بدن خارج ميشود سپس تصور كنيد كه بال پروازداريد و 

مثل به هرجاي لذت بخش كه خيلي دوست داريد رفته ايد 

كنار دريا يا در جنگل يا هرجاي كه دوست داريد يا سوار 

ماشين رويايتان شديد و در انجا هر كاري كه دوست داريد 

احساس خوبي درون شما ايجاد ميکند  انجام دهيد هرچه را كه

بعد از اين كار چشمانتان را باز كنيد ميبينيد كه حال خوشي 

داريد انگار انجا بودهايد و همان كارها را انجام داده ايد  اين 

خاسيت ذهن منطقي شما است كه كامال باور ميکند چون 
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واقعيت از رويا رانميتواند از هم تفکيك كند  وحس وحال خوبي 

ا به شما ميدهد و شما را سرشار از انرژي ميکند شما با تصور ر

كردن احدافتان خيلي سريع به آرزوهايتان ميرسيد چون ذهن 

منطقي آن را عميقا باور كرده است اميد وارم كه از اين مطلب 

و بتواند در زندگي شما تاثير مثبب بگذارد.خوشد آمده باشد   
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: تكنيك عملي-4  
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كه خيلي عالي بوده و جواب داده هر آرزوي كه در اين تکنيك 

داريد ودر ليست آرزو ها ياداشت كردي اين آرزوها را بايد 

بطور عملي كار كني چگونه به عنوان مثال شما يك ماشين مدل 

ت قراردادهايد ند صد مليوني را در ليست آرزوي خودباال چ

 حاال شما به عنوان يك اقدام عملي به بونگاه ماشين لوكس

مراجعه ميکنيد و سعي كنيد اين كار را تا نوشتن قرارداد ادامه 

دهيد بعد انصراف دهيد شايد اين كار مسخره بيايد ولي 

قويترين تکنيکي است كه شمارا به سمت خريد ماشين سوق 

ميدهد يعني زمين وزمان كائنات بسيج ميشوند تا تو ان ماشين 

ستفاده كردند و راخريداري كني اين تکنيك خيلي از دوستان ا

جواب داده چون ذهن منطقي را متقاعد ميکند تا تو آن ماشين 

دستهاي قيبي شايد باورت نشود تو را به حدفت را بخري 
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ميرسونه حتي اگر براي شماغير ممکن باشد معجزه ميکند در 

تکنيك عملي شما به صورت اتو ماتيك در مسير كسب ثروت 

عيت قرار ميدهيد مي قرارميگيريد  چون خود را در ان موق

دوني دليلش چيه دوست من دليلش اينکه تو واقعا ميخواهي به 

خواسته خود برسي كه تکنيك عملي آن را انجام ميدهيد و 

ميرسي فقط بايد انجام بدهيد به صورتي كه در مسير خواسته 

خود قرار بگيريد در كتاب چگونه فکر وايدهايمان را به ثروت 

ونه در مسير خواسته هايمان قراربگيريم تبديل كنيم در باره چگ

را كامل توضيح داده و تکنيك هاي ان را به شما معرفي ميکنيم 

كه ميتواني اين كتاب را از وبسايت دانلود كني كه كتابي خيلي 

ارزشمند و تاثير گذار است اميد وارم از اين تکنيك خوشد آمده 

 باشد
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برداشتن گام محكم:-5  
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جذب فوري ثروت برداشتن گام محکم يکي ديگر از موارد  

وقتي قانون جذب وارد عمل ميشود و ايده هاي ناب از طرف 

 كائنات براي ما ارسال ميشود حاال وقت آن رسيده كه اين ايده

ها به ه هاي ناب را به ثروت تبديل كنيم براي تبديل اين ايد

ثروت اول بايد اولين قدم را برداريم خيلي مهم است دوست 

سير شما به ثروت يا ادم ثروت همين قدم اول است من مرز 

دفت گام به د تصميم بگيري دوست من و به سمت هچون باي

گام پيش بري تا به هدف برسي سخت ترين ودشوار ترين تا 

خيلي ها ممکن است قدم رسيدن به هدف همين قدم اول است 

اول را به راحتي بردارند وخيلي ها هم برداشتن قدم اول خيلي 

ايشان سخت است ولي دوست من نگران نباش در كتاب بر

چگونه ايدهمان را به ثروت تبديل كنيم كه آن هم در وب 
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سايت من موجود است وميتوني اين كتاب ارزشمند را 

دانلودكني در اين كتاب  تکنيك هاي را به شما آموزش ميدهم 

كه ميتوني ايدهايت را به راحتي عملي كني و تکنيك هاي كه 

گام اول رابرداريم و در گام هاي بعدي چه كاركنيم تا به  چگونه

 جه مطلوب كه همان ثروت است برسيم.نتي
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:تكنيك پلكاني-6  

يکي از قدرت مند ترين تکنيکهاي كه ميتوانيم به راحتي به پول   

وثروت برسيم تکنيك پلکاني است حاال ميخواهيم اين تکنيك را 

برسي كنيم ببينيم كه تکنيك پلکاني چيست در تکنيك پلکاني 

تمام آرزوهايمان را در يك سطر مينويسيم و مقدار عددي آن 
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آرزوي داري هاال اين را هم مينويسيم فرقي نمي كند كه چه 

آرزو ميتواند در مورد ثروت باشد يا هر چيز ديگري مثل قبولي 

در كونکور يا اذدواج وقيره كه بدون شك هر كدام مخارج 

خاص خود رادارد بعد در ستون دوم از كمترين قيمت به 

بيشترين قيمت  دسته بندي كرده و كمترين قيمت را روي آن 

كمترين قيمت به اين دليل خط ميکشيم شايد بپرسيد چرا 

دوست من كه پلکان يك نوردبان را اولين گام را روي پله اخر 

دوست من نميگذارند كه موفق به باال رفتن از نوردبان نشويم 

تو ميتواني به ثروت زيادي دست پيدا كني به شرط اينکه گام 

به گام وقدم به قدم پيش بري و اگر بخواهي در اولين گام يك 

اين گام رابرداري ودر برداري ممکن است نتواني گام بلند 

ير كثب ثروت دور بشي در ادامه بحث به اولين نتيجه از مص
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گام ميرسيم و تمام مشکالت در سر راه اول را مينويسيم و 

سپس تمام ابزارهاي كه در اختيارمان هست را مينويسيم سپس 

دن به مشکالت و ابزارها را باهم مقايسه كرده و راهي براي رسي

آن آرزو پيدا ميشود ودر گام يا پلکان بعدي سوراغ هدف 

بزركتر ميرويم و مانند هدف اول عمل ميکنيم و همينطور پله 

پيش ميرويم و به تمام اهدافمان ميرسيم اين تکنيك پله 

جادوعي را من خودم دوست ازيز انجام دادم و به نتيجه رسيدم 

ه اين تکنيك عملي تکنيك بي نظير و بي نقسي است ميخواهم ك

را به عنوان تمرين اجرا كني و به نتيجه كه رسيدي آن را براي 

دارم كه تو دوست من كامنت بگذاري از صميم قلب آرزو 

اميد وارم كه اين مطالب  وشاد وموفق ببينم خوبم را ثروتمند
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بتواند به رشد وثروت تو دوست خوبم كمك بکنه و براي شما 

.روز باشيد ثروت آفريني كند شاد وپي  

 جمع بندي
 

يکي از مهمترين قوانين بر روي زمين :قانون جذب چيست

قانون جذب است وهرچه ما بيشتر به آن فکر كنيم همان را 

جذب ميکنيم چه از آنچه فکر كنيم خوشمان بيايد چه 

خوشمان نيايد و همان را جذب مي كنيم وقانون جذب بر 

آيد وزندگيمان را تمركز فکري مان به هر موضوع پديد مي 

شکل ميدهد پس چرا به ثروت و هرچيز خوب ديگر فکر 

.نکنيم به جاي فکر منفي  
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تمامي افرادي كه با قانون :چگونگي استفاده از قانون جذب

جذب نميتوانند پول و ثروت به زندگيشان جذب كنند به اين 

علت نيست كه قانون جذب درست نيست بلکه به اين علت 

است كه روش استفاده از قانون جذب را نميدانند و يکي از 

ويليام جيمز مي گويد يك هيزم شکن اين روش ها باور است 

كند بشه نه اينکه هيزمش وقتي خسته مي شود كه تبرش 

تا زماني زياد بشه تبر ما انسان ها باورهامونه نه آرزوهامون 

كه باور نکني ثروتمند شوي چگونه ميخواهي كه قانون جذب 

به شما كمك كند و اين باور به وسيله ذهن منطقي ايجاد مي 

شود كه ذهن منطقي بر اساس ديدها شنيدها و محيط اطراف 

يرد به عنوان مثال مردم شهرنشين محل زندگي شکل مي گ
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ثروت بيشتري نثبت به مردم روستا دارند ويا تمام 

  .ثروتمندان در جاهاي به خصوص زندگي ميکنند 

براي جذب سريع ثروت كند:چرا قانون جذب عمل نمي 

تکنيك هاي بسيار قوي وجود دارد كه كاراي خودشان را به 

ه باعث جذب مورد از تکنيکهاي ك6اثبات رسانده اند كه 

سريع ثروت ميشوند را در مطالب اين كتاب توضيح داديم 

كه اين تکنيك ها روي ذهن منطقي ما اثر مستقيم دارد وما را 

به سمت ثروت يا هر آرزوي كه داشته باشيم مي بردو من 

ايمان دارم كه با استفاده از اين تکنيك ها ميتواني آهنرباي 

ت خوبم اين تکنيك ثروت بشي و به ثروت برسي حتما دوس

هارا عملي كن زيرا تاثيرات خيلي زيادي دارد و خيلي ها از 

 جمله من اين تکنيك ها را استفاده كردم و به نتيجه رسيدم. 
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آرزوهاتکنيك ليست -1  

تکنيك تصويري-2  

تکنيك احساسي-3  

تکنيك عملي-4  

تکنيك برداشت گام محکم-5  

تکنيك پلکاني-6  
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