نویسنده :پارسا سعیدی

خلق معجزه

(لینک دانلود ویدئو در انتهای کتاب میباشد)

خلق معجزه!

چگونـــه از خـــودروی
پرایـــد بـــه ســـانتافه
برســـیم!
شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه همــه
مــا میتوانیــم معجــزات را خلــق کنیــم و

زندگی در اوج

ً
اتفاقاتــی را رقــم بزنیــم کــه اصــا معمولــی
و باورکردنــی نیســتند .تعجــب نکنیــد ایــن
یــک واقعیــت اســت! خلــق اتفاقــات مــاوراء
ً
طبیعــی نوعــی توانایــی اســت کــه ذاتــا در
هــر انســانی وجــود دارد .ایــن توانایــی از
بــدو تولــد در تکتــک انســانها فعالشــده
امــا متأســفانه کمتــر کســی توانســته در
طــول زندگ ـیاش از وجــود چنیــن قدرتــی
در خــودش آگاه شــود.
در طــول تاریــخ انســانهای بســیار کمــی
متوجــه ایــن شــگفتی و نیــروی بزرگــی کــه
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در درون آنهاســت شــدهاند .اکثــر آنهــا
بــدون آنکــه چیــزی از ایــن موضــوع بــه
دیگــران بگوینــد و آنهــا را از وجــود چنیــن
قدرتــی آگاه کننــد آن را بــه کار بســته و
نهایــت اســتفاده را از آن بردهانــد .مطمئنــم
شــما نیــز در طــول ایــن مطلــب تصدیــق
خواهیــد کــرد کــه چندیــن بــار بــه وجــود
چنیــن نیرویــی در خودتــان پــی بردهایــد
ً
امــا هیچوقــت دقیقــا متوجــه نشــدهاید
کــه چطــور میتوانیــد بازهــم از آن اســتفاده
کنیــد.

آنچه همه تجربه کردهاند

اجــازه دهیــد موضــوع را بــا چنــد مثــال
شــروع کنــم:
ً
شــما امــروز چنــد لحظــه بــه یــک نفــر (مثــا
یــک دوســت قدیمــی) فکــر کردهایــد و بــه
شــکلی عجیــب چنــد دقیقــه بعــد همــان
فــرد بــا شــما تمــاس گرفتــه و جویــای حــال
شــما شــده اســت .مطمئنــم بارهــا چنیــن
تجربــهای داشــتهاید و هربــار حســابی
تعجــب کردهایــد و بــه او چنیــن جملــهای
را گفتهایــد « چقــدر جالــب! همیــن چنــد
دقیقــه پیــش داشــتم ِب ِهــت فکــر میکــردم
عجیــب.».
خیلــی
ِ
و یــا شــاید زمانــی هــوس غذایــی کــرده
بودیــد و همــان روز بــه میهمانــیای
دعوتشــدهاید کــه اتفاقــا همــان نــوع
غــذای خــاص را بــرای شــما آمــاده کردهاند.
شــاید هــم ایــن تجربــه را داشــته باشــید کــه
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ً
در کمــال تعجــب دقیقــا همــان چیــزی را
بــه عنــوان هدیــه تولــد دریافــت کردهایــد
ً
(مثــا لبــاس – گوشــی موبایــل – ســاعت –
ً
عینــک یــا  )...کــه چنــد روز پیــش دقیقــا
مشــابه آن چیــز در پشــت ویتریــن فروشــگاه
توجــه شــما را جلــب کــرده بــود.
فکــر میکنیــد ایــن موضوعــات چقــدر
اتفاقــی و شانســی بودهانــد؟
در جــواب بایــد بگویــم کــه نــه تنهــا چیــزی
بــه اســم شــانس و اتفــاق دخیــل نبــوده
بلکــه تمــام آنهــا خلقشــدهاند و شــما
خالــق آنهــا بودهایــد.

شما یک خالق هستید!

تعجــب نکنیــد بلــه درســت متوجــه شــدید
شــما خالــق آنهــا بودهایــد .درواقــع شــما
ً
بــا نیــروی قدرتمنــدی کــه ذاتــا در درونتــان
اســت باعــث رخ دادن ایــن اتفاقــات
حیرتانگیــز شــدهاید .امــا چگونــه؟
بایــد بگویــم کــه درون همــه مــا انســانها
نیــروی فوقالعــادهای بــه نــام نیــروی
جاذبــه درون وجــود دارد کــه اگــر
بهدرســتی بــه کار گرفتــه شــود میتوانــد
هــر چیــزی را بــه زندگیمــان جــذب کنــد.
مطمئنــم برایتــان جالــب اســت کــه بدانیــد
شــما امواجــی داریــد و ایــن امــواج هماننــد
یــک آهنربــا ،میدانهــای مغناطیســیای
را در اطــراف شــما بــه وجــود میآورنــد کــه
درنهایــت منجــر بــه اتفاقــات میشــود کــه
خواســته شــما را محقــق میکنــد .بــرای
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آنکــه بهخوبــی متوجــه قــدرت ایــن نیــرو
شــوید بایــد کمــی دربــاره قوانیــن ایــن
ً
جهــان توضیــح دهــم لطفــا ادامــه مطلــب را
بهدقــت بخوانیــد:

ارتعاش

هــر چیــزی در ایــن کــره خاکــی از انــرژی
ساختهشــده اســت .و هــر چیــزی کــه
انــرژی داشــته باشــد ارتعاشــات دارد .ایــن
ارتعــاش باعــث ایجــاد امــواج میشــود کــه
ً
نهایتــا خاصیــت مغناطیســی را بــه وجــود
مــیآورد.
بنابرایــن تمامــی اجســام دارای میــدان
مغناطیســی هســتند و نیــروی جاذبـهای در
ً
بیــن آنهــا وجــود دارد مثــا بین یک ســیب
و یــک گلــدان نیــروی جاذبــهای (هرچنــد
ناچیــز) وجــود دارد .مصــداق ایــن موضــوع
جــزر و مــد آب دریاهاســت کــه بــه علــت
نیــروی جاذبــه بیــن مــاه و آب بــه وجــود
میآیــد.
امــا تفــاوت عمــدهای بیــن میــدان
مغناطیســی مــا انســانها بــا بقیــه
موجــودات و اجســام وجــود دارد درواقــع
انســانها عــاوه بــر امواجــی که از بدنشــان
ســاطع میشــود امــواج بســیار قویتــری،
توســط مغــز و ذهنشــان تولیــد میشــود
کــه موجــب خلــق میدانهــای مغناطیســی
ً
بســیار بزرگــی میشــوند و نهایتــا جذبهای
حیرتانگیــزی را رقــم میزننــد .شــما بــا
قــدرت امــواج ذهنیتــان باعــث جــذب
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انســانها ،اتفاقــات و شــرایطی میشــوید
کــه میتواننــد عالقمندهایتــان را هرچــه
ســریعتر وارد زندگیتــان کننــد.

ســؤال اینجاســت کــه چطــور
میتــوان چنیــن امواجــی را
ایجــاد کــرد؟

در پاســخ بایــد بگویــم کــه انســانها همــواره
و ناآگاهانــه در حــال اســتفاده از ایــن نیروی
برتــر خودشــان هســتند امــا از َسـ ِـر ناآگاهــی
همهچیــز را جــذب میکننــد هــم اتفاقــات
خــوب و هــم اتفاقــات بــد .ایــن اطمینــان را
میدهــم کــه اگــر انســانها یــاد بگیرنــد
کــه چگونــه میتواننــد فقــط خواســتههای
خــود را جــذب کننــد آنــگاه همهچیــز در
زندگیشــان بــه طــرز باورنکردنــی جــذاب
و رؤیائــی خواهــد شــد .هرچقــدر انســانها
در ایــن مهــارت قویتــر شــوند بــه همــان
انــدازه قــادر خواهنــد بــود اتفاقــات
جالبتــر و بزرگتــری را جــذب کننــد.
اکنــون کــه تــا حــدی بــا ایــن موضــوع آشــنا
شــدید و مشــتاقانه آمــاده خوانــدن مطالــب
بیشــتری از ایــن پدیــده هســتید بــا مــن
همــراه باشــید و تمــام مطلــب را بهدقــت
بخوانیــد.

نیروی ماوراء طبیعی

نیــروی برتــری کــه بــا آن ســروکار داریــم
نیــروی جاذبــه درون اســت کــه مربــوط
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ُ
ـد فــرا فیزیکــی انســان هســت .ایــن
بــه بعـ ِ
نیــرو ،پایــه و اســاس قوانیــن جهــان بــوده
و بزرگتریــن نیــروی حاکــم بــر جهــان
هســتی اســت .ایــن نیــرو بههیچوجــه بــرای
افــراد مختلــف اســتثناء قائــل نمیشــود و
همــواره کار میکنــد یعنــی بهماننــد همــه
قوانیــن موجــود در ایــن جهــان (مثــل قانون
رنگهــا – قانــون اینرســی -قوانیــن شــیمی
و  )...بهصــورت ثابــت و همیشــگی عمــل
میکننــد بــه همیــن خاطــر از ایــن بــه َبعــد
بــه ایــن نیــرو ،قانــون جــذب میگوییــم.

مراحل جذب

امــا بــرای اینکــه بفهمیــم چگونــه میتــوان
آگاهانــه خواســتهها را جــذب کــرد بایــد
بــا ســه مرحلــه اصلــی قانــون جــذب آشــنا
شــوید:
مرحله درخواست
مرحله پاسخ
مرحله دریافت
چنانچــه ســه مرحلــه بــاال بهدرســتی انجــام
شــوند اتفاقــات و شــرایط بــه طریقــی رقــم
ً
خواهنــد خــورد کــه یــا شــما را مســتقیما
بــه آنچــه خواســته بودیــد میرســانند و یــا
ایدههــا ،شــرایط ،موقعیتهــا ،انســانها
و فرصتهایــی بــرای شــما بــه وجــود
میآورنــد کــه کمــک میکننــد شــما بــه
خواســتههایتان برســید .یعنــی بــا شــرایط
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فوقالعــادهای کــه مهیــا شــده و اقداماتــی
کــه شــما انجــام میدهیــد ،خواســتهتان
داشــتن
(اهمیــت
محقــق خواهــد شــد!
ِ
ِ
مهارتهــا) حــال بــه شــرح تکتــک ایــن
ســه مرحلــه میپردازیــم.

مرحله درخواست

ایــن مرحلــه از طریــق توجــه کــردن انجــام
میشــود یعنــی وقتــی شــما بــه چیــزی
توجــه میکنیــد نخســتین مرحلــه از
ً
قانــون جــذب اتفــاق میافتــد مخصوصــا
اگــر در هنــگام توجــه کــردن بــه آن چیــز
احساســاتی نیــز شــوید .بنابرایــن ازاینپــس
بایــد آگاهانــه بــه چیزهایــی توجــه کنیــد
کــه میخواهیــد آنهــا را داشــته باشــید و
ســعی کنیــد در لحظــه توجــه کــردن ب ـه آن
بــه احســاس خوبــی برســید.

مرحله پاسخ

ایــن مرحلــه توســط جهــان هســتی محقــق
میشــود و انســانها هیــچ دخالتــی در آن
ندارنــد.

مرحله دریافت

ایــن مهمتریــن بخــش از قانــون جــذب
اســت .هرگونــه خطایــی در ایــن مرحلــه،
موجــب افتضــاح شــدن جذبهــا میشــود.
در مرحلــه درخواســت گفتیــم کــه بایــد
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آگاهانــه بــه آنچــه میخواهیــم توجــه کنیــم
و ایــن کار را بهگونـهای انجــام دهیــم کــه بــه
احســاس خــوب برســیم امــا آنچــه از همــه
مهمتــر اســت تــداوم ایــن احســاس خــوب
اســت .در چنیــن شــرایطی شــما آمــاده
دریافــت و جــذب خواســتههایتان هســتید.
در حقیقــت هــر خواســت ه و هدفــی دارای
ســطح ارتعاشــی خاصــی اســت و بــرای
اینکــه انســان بتوانــد چیــزی را جــذب
کنــد بایــد ازلحــاظ ارتعاشــی در ســطح آن
خواســته قــرار بگیــرد ایــن هــم ارتعاشــی
تنهــا بــا داشــتن احســاس خــوب و حفــظ آن
محقــق میشــود آنــگاه اتفاقــات و شــرایط
بهگون ـهای رقــم خواهــد خــورد کــه آن چیــز
بــه شــکلی عجیــب وارد زندگــی شــما شــود.

نکته بسیار مهم
یک
ً

امــا صرفــا بــا شــاد بــودن روزانــه نمیتــوان
بــه هــر خواســتهای رســید بلکــه دو نــوع
احســاس بایــد مثبــت شــوند:
 -1احساسات کلی و روزانه
 -2احساســی مخفــیای کــه شــما
نســبت بــه تحقــق آن خواســته داریــد!

زندگی در اوج

ً
صرفــا بــا داشــتن احســاس خــوب و شــاد
بــودن بــه هرچــه خواســته بودیــم برســیم
امــا چــه بســیارند انســانهای بیغــم
و آنهایــی کــه همــواره شــاد بودهانــد
و خواســتههای زیــادی داشــتهاند امــا
ً
هیچوقــت نتوانســتهاند خواســتهای مثــا
توپا کننــد
خانــهای بــرای خودشــان دســ 
و یــا مالــک آن مــدل اتومبیلــی شــوند کــه
مدتهاســت در آرزوی آن هســتند!

باورها

دلیــل ایــن موضــوع باورهــای مخربی اســت
کــه آنهــا در مــورد خواســتههای خــود
ـب ذهــن .یعنــی
دارنــد .بــاور یعنــی فکـ ِـر قالـ ِ
فکــری کــه خیلــی زیــاد تکــرار میشــود.
یعنــی فکــری کــه تنظیمــات کارخانــهای
ذهــن شــما را بــه وجــود آورده اســت اگــر
ایــن تنظیمــات درســت نباشــد نتایــج
درســتی هــم حاصــل نخواهــد شــد .وجــود
یــک بــاور مخــرب و ضعیــف کننــده دربــاره
چیــزی باعــث میشــود در الیههــای زیریــن
ذهنتــان احســاس خوبــی نســبت بــه آن

اشتباه بزرگ

آنچــه پاشــنه آشــیل بســیاری از مشــتاقان
فراگیــری قانــون جــذب اســت ایــن اســت
کــه آنهــا فکــر میکننــد مــا میتوانیــم
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خواســته نداشــته باشــید و ازلحاظ ارتعاشی
در ســطح پایینتــری از ســطح خواســتهتان
ً
قــرار گیرنــد و عمــا چیــزی تحقــق نیابــد.
بــرای مثــال فــرض کنیــد کــه خواســته
شــما ایــن اســت کــه ثروتمنــد شــوید امــا از
طرفــی چنیــن بــاوری در شــما وجــود دارد
کــه «هرکســی ثروتمنــد شــده خیلــی چیزها
ً
مثــا فرزنــدش ،همســرش ،ســامتیاش و
 ...را ازدسـتداده و یــا انســانهای ثروتمنــد
زندگــی ســرد و غیــر عاطفــیای دارنــد».
آنــگاه وجــود چنیــن بــاور مخربــی باعــث
بــه وجــود آمــدن احساســات درونــی منفــی
ً
در رابطــه بــا آن خواســته کــه اتفاقــا بســیار
هــم مخفــی اســت میشــود و همیــن یــک
مــورد عاملــی میشــود کــه شــما ازلحــاظ
ارتعاشــی در ســطح پایینتــری نســبت بــه
خواســتهتان قــرار گیریــد و آن خواســته
هیچوقــت محقــق نخواهــد شــد.

روند تکامل

نکتــه مهمــی کــه در اینجــا وجــود دارد طــی
ـیر تکاملــی اســت .یعنــی اگر شــما
کــردن ِسـ ِ
هنــوز نتوانســتهاید یــک ماشــین پرایــد
بخریــد بهراحتــی نمیتوانیــد در ابتــدای
کار یــک ســانتافهی دویســتمیلیونی را
جــذب کنیــد و اگــر چنیــن چیــزی اتفــاق
بیافتــد بهاحتمــال باالیــی ،بــهزودی از
دســت خواهــد رفــت زیــرا شــما بــا چنیــن
خواســتهای اختــاف فرکانســی زیــادی

زندگی در اوج

داریــد کــه ایــن فاصلــه بایــد قدمبهقــدم
پــر شــود .البتــه داشــتن یــک ســانتافه را
ً
میتوانیــد در لیســت اهــداف مثــا  5ســاله
ً
خــود داشــته باشــید امــا فعــا بهراحتــی
نمیتوانیــد روی جــذب آن کار کنیــد مگــر
آنکــه ازلحــاظ ذهنــی چنــان قدرتمنــد شــده
باشــید کــه کل ایــن فاصلــه فرکانســی را بــا
ذهنتــان پوشــش دهیــد (اگــر قدرتمنــد
روی خودتــان کار کنیــد جــذب مســتقیم
ســانتافه نیــز امکانپذیــر اســت)
ادامــه مطلــب را بخوانیــد تــا متوجــه شــوید
چطــور میتوانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد!!

تئوری مدارها

آنچــه قــدرت جــذب شــما را تعییــن میکنــد
احساســات غالــب و ثابتشــده شــما (یــا
بهتــر اســت بگویــم ســطح فرکانــس تثبیــت
یافتــه شــما) اســت .بنابرایــن بــا توجــه بــه
احساســی کــه داریــد در ســطح ارتعاشــی
خاصــی قــرار داریــد.
اگــر بخواهــم ایــن موضــوع را بــه تصویــر
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بکشــیم چندالیــه مــدار هممرکــز را تصــور
ســیارات حــول
کنیــد (هماننــد مدارهــای
ِ
ِ
ـزان دقیقــی
خورشــید) کــه در هــر مــدار میـ ِ
از درآمــد ،ثــروت ،ســامتی ،روابــط و ...
وجــود دارد.
حــال فــرض کنیــد در مــدار اول کــه نزدیــک
بــه مرکــز اســت اتومبیــل پرایــد و حقــوق
ماهیانــه دو میلیــون تومــان و  ...وجــود
دارد .در مــدار دوم اتومبیــل پــژو پــارس و
درآمــد ســه میلیــون تومــان و  ...وجــود دارد
و بــه همیــن شــکل در الیههــای بعــدی
بــه ترتیــب ،اتومبیــل زانتیــا – ماکســیما و
ســانتافه موجــودباشــد.

اکنــون اگــر شــما خواهــان جــذب یــک
اتومبیــل ســانتافه دویس ـتمیلیونی باشــید
و در حــال حاضــر مدتهاســت حتــی
نتوانســتهاید یــک پرایــد بخریــد ازآنجاییکــه
ایــن خواســته شــما در ســطح ارتعاشــی
بســیار متفاوتــی از جایــگاه ارتعاشــی
فعلیتــان اســت (شــما اکنــون در مــدار
قبــل از مــدار اول هســتید و خواســتهتان در
مــدار پنجــم هســت) لــذا تمرکــز روی جــذب
تنهــا زمانــی امــکان پذیــر اســت کــه بتوانید

زندگی در اوج

تمــام ایــن فاصلــه فرکانســی (مدارهــای اول
تــا پنجــم) را بهصــورت ذهنــی و بــا حفــظ
احســاس خــوب و اصــاح مــداوم باورهــا
طــی کنیــد.
امــا طــی کــردن کل ایــن اختالف فرکانســی
تنهــا بــا اســتفاده از ذهــن نیــاز بــه مهارتــی
بســیار بــاال و کارکــردن مســتمر بــر روی
ذهــن دارد و بایــد بهصــورت هوشــمندانه
تمــام باگهــای ذهنــی را شناســایی و
برطــرف کــرد ایــن کار تمرکــز بســیار باالیــی
میخواهــد و انســانهای بســیار کمــی
هســتند کــه حاضرنــد بــا چنیــن قــدرت
و تمرکــزی روی ذهنشــان کار کننــد.
زمانــی کــه ایــن فاصلــه فرکانســی پــر شــود
آن خواســته راهــی پیــدا میکنــد تــا یــا
مســتقیما وارد زندگــی فــرد میشــود مثــا:
از طریــق یــک معاملــه پرســود یــا شــاید
برنــده شــدن یــک جایــزه بــزرگ یــا بــا وارث
یــک میراثــی شــدن و هــزاران راه پیشبینــی
نشــده دیگــر.
و یــا ممکــن اســت از مســیری غیــر مســتقیم
ً
راهــی بــه زندگــی شــما پیــدا کنیــد مثــا:
شــرایطی مهیــا شــود کــه شــما میتوانیــد
بــا اســتفاده از چنیــن موقعیتــی بــه راحتــی
خواســته خودتــان را بــرآورده کنیــد.

راه سادهتر

راه بســیار بهتــری کــه توصیــه میکنــم
ً
فعــا از آن اســتفاده کنیــد ایــن اســت کــه
در اوایــل کار از روش لقمهلقمــه کــردن
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ــیر
خواســتهها اســتفاده کنیــد تــا ِس ِ
تکاملــی شــما قدمبهقــدم طــی شــود و
فاصلــه ارتعاشــی کــه بــه آن خواســته داریــد
بهصــورت ملموستــری طــی شــود.
یعنــی هــر بــار خواســته کوچکتــری را
انتخــاب کنیــد و روی جــذب آن کار کنیــد
بــا ایــن روش ،وقتیکــه شــاهد تحقــق یکــی
پــس از دیگــری خواســتههایتان شــوید
باقــدرت فوقالعــادهای ســطح ارتعاشــی
شــما در رابطــه بــا آن خواســته در ســطح
باالتــری تثبیــت میشــود و اینگونــه
پلهپلــه بــه جذبهــای بزرگتــری دســت
خواهیــد یافــت.
بنابرایــن بــرای آنکــه ســانتافه
دویس ـتمیلیونی داشــته باشــید بایــد ابتــدا
یــک پرایــد بعــد یــک پــژو پــارس بعــد یــک
زانتیــا بعــد یــک ماکســیما و در نهایــت یــک
ســانتافه را جــذب کنیــد .یعنــی مدارهــا را
یکییکــی طــی کنیــد .البتــه همانطــور
کــه میبینیــد رفتــن از هــر مــدار بــه
مــداری دیگــر بــا جهــش خوبــی همــراه
اســت( .همانطــور کــه گفتــه شــد هرچقــدر
بیشــتر و متمرکزتــر روی خودتــان کار کنیــد
جهشهــای بزرگتــری خواهیــد داشــت و
شــاید کل ایــن مســیر را در دو گام و حتــی
یــک گام طــی کنیــد)
یادتــان باشــد کــه ایــنیــک روش معمولــی
بــرای رســیدن بــه اهــداف نیســت بلکــه شــما
در حــال بــکار گیــری قانــون جــذب هســتید
و بــه کمــک ایــن قانــون میتوانیــد رســیدن
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ً
بــه آن هدفــی کــه ممکــن بــود در مــدت مثــا
دو ســال عملــی شــود شــاید تنهــا در دو مــاه
محقــق شــود.

یک ویدئوی عالی

اینجا را کلیک کنید و همین االن
ویدئوی  تکمیلی این جزوه را دانلود
کنید و ببینید.

گام اول

اکنــون فــرض میکنیــم شــما در مــدار اول
هســتید یعنــی هیــچ اتومبیلــی نداریــد و
میخواهیــد یــک پرایــد را جــذب کنیــد
بــا بــهکار گرفتــن ســه مرحلــهای کــه در
بــاال توضیــح دادیــم اتفاقــات بــه نفــع شــما
رقــم خواهــد خــورد بهگونــهای کــه بســیار
ســریعتر از حالــت معمولــی ،خواســته شــما
محقــق میشــود در ایــن مســیر ممکــن
اســت برنــده جایــزه بزرگــی شــوید کــه بودجه
خریــد را بــرای شــما تأمیــن میکنــد و یــا
معاملــه پرســودی داشــته باشــید و بهراحتــی
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خلق معجزه
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بودجــه الزمــه تأمیــن شــود و یــا انســانی
در مســیر زندگــی شــما قــرار گیــرد کــه
بــه شــکلی باورنکردنــی موجــب تحقــق
خواســتهتان میشــوند.

توجه!

آنچــه تاکنــون گفتیــم بههیچوجــه بــه
معنــای نشســتن و تنبلیکــردن نیســت
ً
بلکــه بلعکــس .بایــد فــورا اقدامــات اولیــه
را اســتارت بزنیــد و بــه دنبــال مقدمــات
تحقــق خواســت هی خــود حرکــت کنیــد.
آنــگاه در دل ایــن حرکــت اســت کــه
ِ
معجــزات رخ میدهنــد و همهچیــز بــه
طــرز شــگفتانگیزی بــرای شــما فراهــم
میشــود آنــگاه جهــان ســناریوای را
خواهــد چیــد تــا بــه شــکلی معجزهآســا
آنچــه در آرزویــش بودهایــد را در زمانــی
بســیار کوتاهتــر از آنچــه تصــور میکردیــد
وارد زندگــی شــما کنــد.

اینجا را کلیک کنید و همین االن
ویدئوی  تکمیلی این جزوه را دانلود
کنید و ببینید.
همچنین میتوانید با وارد کردن آدرس
زیر در نوار مرورگرتان ،ویدئوی مورد نظر
را دانلود کنید.
zendegidaroj.com/mojeze2

نویسنده :پارسا سعیدی
مدیر و مؤسس مجموعه زندگی در اوج
سکوی پرتاب
نویسنده کتاب
ِ
محقق و مدرس قانون جذب
طراح دوره معجزهگران
مدرس مهارتهای ارتباطی
مدرس دورههای هدفگذاری
مدرس دورههای اعتماد به نفس
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