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 چگونه در کمتر از پنج روز
به فردی خوش شانس و با نشاط تبدیل  

 شوید
 )بخشی از تکنیکهای قدرتمند کتاب راز درون تو (
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 چگونه این کتاب می تواند زندگی شما را سرشار از اتفاقات خارق العاده کند

من در زندگی بسیاری از مردان و زنان وقوع معجزات فراوانی را دیده ام . شما نیز هر گاه شروع به استفاده 

است با یک چنین معجزاتی روبرو شوید. از قدرت اعجاب آمیز نیروی موجود در باطن خود کنید ممکن 

منظور از نوشتن کتاب حاضر این است که به شما یاد بدهم چگونه می توان با اجرای تکنیکهای خاصی 

 سرنوشت خود را رقم زد .

 

 آیا پاسخ سواالت زیر را می دانید؟

دیگری فقیر و چگونه است که شخصی غمگین و دیگری شاد است ؟ چرا یک نفر کامیاب و خوشبخت است و 

بدبخت ؟ چرا یکی در ترس و اضطراب بسر می برد و دیگری سرشار از اعتماد به نفس و امیدواری است ؟ 

چرا یکی دارای خانه ای زیبا و مجلل است و دیگری در کلبه ای کوچک و محقر در فقر و فالکت زندگی می 

عمر به سختی تالش می کند و معهذا کند ؟ چرا یکی در کار و حرفه خود نابغه است و دیگری در سراسر 

هیچ کار با ارزشی انجام نمی دهد ؟ چرا یک نفر از بیماری غیر قابل عالج نجات می یابد و دیگری درمان 

 نمی شود ؟ چرا یک زن در زندگی زناشویی موفق است و خواهرش سرخورده و ناموفق ؟

 آیا پاسخی برای این سواالت دارید ؟ بله حتما دارید !
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ر این کتاب سعی کرده ام تا آنجایی که ممکن است حقایق اساسی و بزرگ مربوط به ذهن را به زبان ساده د

تشریح کنم . باورم این است که می توان پایه و اساس قوانین زندگی و روح را به زبان ساده تشریح کرد . به 

در آن ذکر شده به طور کامل اجرا  شما توصیه می کنم این کتاب را دقیقا مطالعه کرده و تکنیکهایی را که

کنید . اطمینان دارم با مطالعه و به کار بستن دستورهای کتاب ، قوای معجزه آسای ذهن شما شکوفا می شود 

و مشکالتتان را حل خواهد کرد و شما را از اسارت عاطفی و جسمانی رها می کند و در شاهراه آزادی و 

زه آسای ضمیر باطن می تواند شما را از بیماری و ناتوانی نجات خوشبختی قرار می دهد . این نیروی معج

دهد و نیروی زندگی را مجددا به شما بازگرداند . شما با یادگرفتن طریقه آزادسازی قوای عاطفی خود ، در 

واقع دروازه خوشبختی و سعادت را به روی خود باز می کنید و تمامی اتفاقات زندگی خود را تحت کنترل 

این شگفت  د . در این زمان است که احساس می کنید همه چیز مطابق میل شما رخ می دهد ومی گیری

 انگیز است !

 

 آزادسازی قدرتی که معجزه می کند

مطمئن ترین دلیل بر وجود قوایی در ضمیر باطن است . مطمئنم دیگران هم می دست یافتن به شفای شخصی 

در اعماق وجود هر کس نهفته است خود را نجات دهند . یک توانند به کمک نیروی شفابخش بی پایانی که 

 ضرب المثل قدیمی می گوید : پزشک زخم را پانسمان می کند ولی آنکس که شفا می دهد خداست .

این یک امر طبیعی است که ما پیش خود فرض کنیم هوش خالقی که تمام اعضای بدن ما را به وجود آورده 

ا به کار انداخته است می تواند برای آنچه که خلق کرده ، وسایل شفا را هم و جسممان را ساخته و قلبمان ر

 فراهم کند .
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 نیایش چیست و چگونه کار می کند ؟

نیایش عبارت است از عمل خود آگاه و نا خود آگاه که با هم و به طور موثر در جهت یک خواسته مشخص 

می توانید به چیزهایی که واقعا در زندگی می خواهید  هدایت می شود . شما با کمک تکنیکهای ویژه این کتاب

دست یابید . شما میل دارید یک زندگی کامل تر و غنی تر و سرشار از خوشی داشته باشید . برای نیل به این 

منظور از این نیروی اعجازانگیز بهره گرفته و راه خود را در زندگی روزمره صاف و هموار کرده و 

 ایید .مشکالت خود را حل نم

 

مطالب این کتاب را حتما چندین بار بخوانید تا به شما نشان داده شود که چگونه این نیروی اعجاب آور عمل 

می کند و چگونه می توانید از الهامات و حکمت نهفته در درونتان استفاده کنید . این کتاب را با جدیت و 

 داف خود به موفقیتهای سرشاری برسید .عالقه بخوانید و مطالب آن را پیگیری کنید تا در خلق اه

آیا می دانید چگونه می توان به طرز موثر به نیایش و دعا پرداخت ؟ آیا شما هم در وقت ضرورت و خطر به 

 دعا و نیایش می پردازید ؟

روزنامه ها را بخوانید . گزارشهای متعددی در مورد اینکه برای طفلی که به یک بیماری عالج ناپذیر مبتال 

ود و یا برای معدنچی که به علت سیل در معدن گیر کرده بودند ، تمام کشور به دعا و نیایش پرداخت . بعدا ب

گزارش دیگری می خوانید مبنی بر اینکه وقتی معدنچی ها نجات یافتند گفتند هنگامی که منتظر انجام عملیات 

فرود اضطراری موفقیت آمیز دست  نجات بودند ، نیایش می کردند . یک خلبان می گفت موقعی که به یک

 زد ، با تمام وجود به دعا کردن پرداخته بود .
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بدون شک نیایش در هنگام زحمت و خطر به دادتان می رسد ولی الزم نیست شما منتظر یک بال باشد تا به 

ا دعا دست بزنید . پاسخهای هیجان آوری که دعا کردن به شخص می دهد و عناوین برجسته روزنامه ها ر

تشکیل می دهد ، بر موثر بودن نیایش در رفع مشکالت گواهی می دهد . درباره نیایشهای ساده و متواضعانه 

کودکان ، سپاسگزاری از خداوند در موقع صرف غذا روزانه و عبادت معمولی شخص به خاطر برقراری 

 رابطه با خدا نظرتان چیست ؟ 

نه باید نیایش کنند . کسانی که با مشکل روبرو شده اند ، به مسأله معموال آن بوده که به مردم بفهمانی چگو

سختی می توانند به طور معقول فکر و عمل کنند . آنها به یک فرمول ساده وآسان نیاز دارند که قابلیت 

 استفاده داشته باشد و در مواقع اضطراری آنها را هدایت کند .

ت و باورهای او نیست . به نیایش وقتی پاسخ داده می چیزی که به نیایش یک انسان پاسخ می دهد ، اعتقادا

شود که ضمیر ناخودآگاه شخص به تصویر ذهنی و یا اندیشه ای که در ذهنش وجود دارد ، پاسخ بدهد . این 

قانون باورداشتن در کلیه ادیان جهان وجود دارد . به همین دلیل است که مذاهب از نظر روانشناسی بر حق 

 محسوب می شوند. 

انون زندگی قانون باور و اعتقاد است و تعریف باور به طور خالصه "همان اندیشه ای است که در ذهن شما ق

 وجود دارد ."

 

خوش در ادامه تمرینی را به شما ارائه می دهم که با انجام آن در کمتر از پنج روز به فردی 

اب است که کاربردی این کتشوید . این تمرین یکی از تکنیک های می تبدیل  با نشاطو شانس 

وس آن را در طی چند روز به سرعت مشاهده خواهید کرد به گونه نتایج حیرت انگیز و ملم

ای که از اتفاقات درونی و آنچه در پیرامون شما می گذرد متعجب خواهید شد . می خواهم 

شماست بدانی دوست خوبم که واقعا همه چیز ، همه دستاوردهای زیبای زندگی در یک قدمی 

فقط کافی است کمی آگاهتر شوی تا همه چیز را به خوبی و واضح ببینی !! موفقیت همین 

 جاست !

 

 تکنیک ایجاد نشاط درونی و حال خوب در کمتر از پنج روز

در زندگی پر مشغله امروز ، حتما شما در طول روز زمانهایی هر چند بسیار کوتاه در اختیار دارید که از آن 

د . به عنوان مثال در طی مسیر خود برای رسیدن به محل کارتان زمانی کوتاه وجود دارد که کمی استفاده کنی

 به خود بیندیشید .
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این تمرین به این نحو است که شما در طول روز ، در سه زمان مختلف مثال یکبار صبح ، بار دیگر میان 

فکر می کنید . مثال هنگامی که در  روز و در آخر شب به پنج خاطره از بهترین خاطره های زندگی خود

دانشگاه قبول شدید و دیگران با چهره های شاد به شما تبریک می گفتند یا در جشن تولد خود هدیه ای بسیار 

زیبا دریافت کردید و.... .حتما هر شخص در زندگی خود لحظاتی زیبا و به یادماندنی را تجربه کرده است که 

ال بوده و حال خوشی را احساس کرده است . شما در طول روز و در سه در آن زمان بسیار شاد و خوشح

نوبت  بهترین خاطرات خود را به یاد آورید و سعی کنید تمام جزییات آن صحنه دلخواه را در ذهن مرور کنید 

 و همه انسانهایی که در آنجا بودند ، صداها و تمام رفتارهای خوشایند دیگران در آن لحظه به خصوص را به

یاد آورید . اما نکته اینجاست که هر بار به پنج خاطره بیندیشید . یعنی صبح به پنج خاطره فکر می کنید و 

تک تک آن خاطرات را در ذهن خود مرور می کنید و احساس شادی را با تمام وجود در قلب خود حس می 

هم به همین ترتیب عمل کنید .  کنید و در میان روز نیز به پنج خاطره زیبای دیگر فکر کنید و در آخر شب

این عمل را در پنج روز به همین تعدادی که گفته شد تکرار کنید . به شما اطمینان می دهم که اگر با اشتیاق و 

میل و رقبت فراوان به انجام این تمرین بپردازید از نتایج حاصله بهت زده می شوید و شرایط جدیدی را در 

 ا متوجه خواهید شد که خوش شانس تر شده اید و ...اطراف خود حس خواهید کرد . شم

بنابراین دوست خوبم این تمرین را حتما انجام بده زیرا تا عمل نکنی به هیچ چیز نمی رسی . این تمرین فقط 

مملو از تکنیکهای قدرتمندی است که « کتاب راز درون تو » تکنیک کوچکی از کتاب راز درون تو است . 

 ر شاهراه موفقیت و ثروت قرار می دهد . شما دوست عزیز را د
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 در واقع آرزوهای شما نیایش های شما را تشکیل می دهند

هر کس خواهان تندرستی ، خوشبختی ، امنیت ، آرامش فکر و ابراز احساسات می باشد ولی در این راستا 

 بسیاری از افراد به نتایج قاطع و ثمربخش می رسند و گروهی موفق نمی شوند. 

وجود آمده  قوای قدرتمند و شگفت انگیز ضمیرباطن شما قبل از اینکه به دنیا بیایید و حتی قبل از اینکه دنیا به

 باشد ، وجود داشته و حقایق بزرگ ابدی و اصول زندگی هم قبل از کلیه ادیان وجود داشته است .

آنچه شما باید انجام دهید فقط این است که ذهنا و از نظر عاطفی خوبی هایی را که می خواهید در شما تجلی 

ما هم متقابال خود را آشکار خواهد کرد . یابند ، به هم پیوند دهید . در این صورت قوای خالق ضمیر باطن ش

از همین امروز این برنامه را شروع کنید تا در زندگی تان با وقایع شگفت انگیز روبرو شوید ! به این کار 

 همچنان ادامه دهید تا بامداد طلوع کند و از اطرافتان سایه های تاریک نا پدید شود .

 

 گنجی که در درون شما نهفته است  

چشم بصیرتتان را باز کنید و به گنج بی پایانی که درون شما نهفته است نظر اندازید متوجه می شوید  چنانچه

که ثروت بی پایانی شما را احاطه کرده است . در درون شما یک معدن طال وجود دارد که می توانید از آن 

 کنید . استفاده کرده و زندگی با شکوه و پر از خوشی و وفور نعمت برای خود فراهم

 

بسیاری از افراد در خوابند زیرا از این گنجینه با ارزش و طالیی ، که در واقع همان هوش بی پایان و مهر 

بی انتهایی است که در درونشان نهفته است ، اطالعی ندارند . شما می توانید هر چه را که بخواهید از درون 

یک قطعه فوالد که در حوزه مغناطیسی قرار گرفته است  این گنجینه بیرون بیاورید . حتما تا به حال از قدرت
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شنیده اید . این قطعه می تواند تا دوازده برابر وزن خود را از روی زمین بلند کند اما وقتی قدرت مغناطیسی 

 آن به اتمام رسد حتی یک پر سبک را هم نمی تواند جا به جا کند !

: انسان مغناطیس دار که سرشار از ایمان و اعتماد به نفس به همین صورت در دنیا دو نوع انسان وجود دارد 

است و می داند که به دنیا آمده تا برنده و کامیاب شود ؛ و انسان دیگری که قدرت مغناطیسی خود را از دست 

داده و سرشار از ترس و تردید و نا امیدی است . وقتی برای چنین فردی فرصت خوبی پیش بیاید او خواهد 

هرگز موفق نخواهم شد و ممکن است شکست بخورم . در نتیجه این چنین فردی هرگز نمی تواند  گفت که من

 در زندگیش پیشرفت کند .

پس اگر می خواهید که پیشرفت کنید باید به یک انسان مغناطیس دار تبدیل شوید و به راز بزرگ کلیه اعصار 

 دست یابید .

 

 اما به راستی این راز بزرگ چیست ؟

راز انرژی اتمی است ؟بمب نوترونی؟ سفرهای بین کرات آسمانی است ؟ خیر هیچ کدام از اینها نیست  آیا این

. پس این راز چیست و چگونه میتوان به آن دست یافت ؟ جواب خیلی ساده است : این راز بزرگ همان 

ی که ممکن است نیروی اعجازانگیزی است که در ضمیر ناخود آگاه شما وجود دارد ، یعنی در آخرین جای

 در درون خود شما دوست عزیزمردم در جستجویش باشند ! 

با یاد گرفتن طرز تماس و آزادسازی نیروی مخفی ضمیر نا خود آگاه ، شما قادر خواهید بود از زندگی بهتر 

، قدرت بیشتر و سالمتی و تجارب بیشتر برخوردار گردید .الزم نیست برای دستیابی به این قدرت به تالش 

شدید بپردازید زیرا هم اکنون شما دارای این قدرت هستید . چیزی که هست شما باید از طریقه استفاده از آن 

 آگاه شوید و وجود آن را درک کنید تا بتوانید از آن از هر حیث در زندگی استفاده کنید .

مسر موافق برای خود پیدا و شما به طور نا خود آگاه قادر خواهید شد رفیق ایده آل و همچنین همکار و یا ه

کنید . نیروی نهفته در ضمیر شما قادر است مشتری خوبی برای خانه تان پیدا کند و پولی را که الزم دارید ، 

در اختیارتان گذارد و شما را از استقالل مالی برخوردار سازد و یا مطابق میلتان امکان آن را فراهم کند تا 

به بهترین شکل انجام شود و به آرزوهایی که فکر می کردید که غیر قابل  کاری را که می خواهید انجام دهید

 دسترس هستند ، دست یابید .

این حق مسلم شماست که دنیای پوشیده اندیشه ها و احساسات و قدرت و نور و عشق و زیبایی را پیدا کنید . 

داخل ضمیرتان راه حل هر مسئله  اگر چه ضمیر نا خود آگاه شما نا مرئی است اما نیروی آن عظیم است . در

 fiای و علت هر معلولی را پیدا خواهید کرد . شما می توانید به نیروی مخفی باطن خود دست یابید و به این 

ترتیب ، به قدرت و حکمتی که الزم دارید تا شما را به سوی وفور و امنیت و خوشی و حاکمیت سوق دهد ، 

شفای معجزه آسای بیماران را دیده اید ! این ها همه به خاطر وجود این دسترسی پیدا کنید .حتما تا به حال 

 قدرت بی نظیر است که شاید تا به حال از آن بی خبر بوده اید .
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 بگذارید برایتان مثالی بزنم :

یک اتم اکسیژن و یک اتم کربن تولید منواکسید کربن که گازی سمی است خواهد کرد ولی چنانچه یک اتم 

ر به آن اضافه کنید ، کربن دو اکسید به دست می آید که یک گاز بی زیان است . این فرآیند یک اکسیژن دیگ

اصل در طبیعت است و همیشه نتیجه یک چیز مشخص به دست خواهد آمد و ضمیر نا خود آگاه هم یک اصل 

ق خواسته هایتان است که اگر درست از آن استفاده کنید همیشه نتیجه معینی به دست می آورید که همان تحق

 است.

اما حاال زمان آن رسیده که اول این قدرت را به خوبی بشناسید و از طریق این شناخت به سیستم وجود  

خود و نوع عملکرد آن پی ببرید و اینجاست که با پیروی از اصولی دقیق و بسیار ساده و کاربردی شما می 

وشهای زیادی تا کنون برای دسترسی به این نیرو گفته رتوانید خیلی سریع به هر آرزویی دست پیدا کنید . 

شده است اما ما ساده ترین روش و کاربردی ترین آن را در اختیار شما قرار می دهیم تا خیلی سریع و به 

 راحتی در زندگیان به نتایج دلخواه خود برسید .

نیایشها و دعاهای خود نتایج ایده آل آیا اماده هستید تا به روشی دست پیدا کنید که به شما کمک کند از تمام 

 کسب کنید؟

 آیا آماده هستید در کسب و کار خودتان خیلی سریع پیشرفت کنید و گوی سبقت را از رقیبان خود بربایید !

 می خواهید برای مسائل و مشکالت زندگیتان راه حلی دقیق پیدا کنید؟آیا 

 

 پاسخ به نیازهای شما در یک قدمیتان قرار دارد...

 

کتاب راز درون تو پاسخی است قاطع به تمام نیازهای شما دوست عزیز در زمینه ثروت ، موفقیت ، 

 نشاط ، آرامش و رفاه و...

آموزشهای این کتاب می باشد ، بسیار ارزشمند که تکمیل کننده   هدیه رایگاندو  این کتاب به همراه

  تقدیم شما دوستان عزیز می شود .

 کتاب بسیار ارزشمند کلیک کنیدبرای دانلود این 

http://www.razedaroon.com/razedaroonto 

http://www.razedaroon.com/razedaroonto
http://www.razedaroon.com/razedaroonto
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