
 من  ید یجملت تاک

 

www.Polsazi.com @Bestieidea11 

 به تو بلند تر   گرانید   یتر،مانع دسترس قیهر چه محبتت به خودت عم 

 

خلق و جذب از   انیبشه تا حالمون خوش بشه،اما کل جر  یخواسته مان متجل دیبا  م یکنیفکر م  ما

 خام یم  کهیزیحال باشم اون چ نی هم  ینیانتها به ابتداست.طلب+ .درست  

 

 +یبش  گزانید  یبرا نکه یخودت باش قبل از ا ی،براینیبب  رونیاون ب  نکهیاز ا  ن،قبلی.از درون بب

 

 سرتاسر استقلل و اقتدار+  یتوعه،ا  داشدنی.اون کار دنبال پ

 

دوباره با   توانمیعاشق شده ام پس م  کباری  ه،اگر یجهان بر فراوان یمبنا  دانمیچون م  کنم یم  رها 

 + .رابطه را تجربه کنمکیبهتر    یت یفیبهتر و ک  یفرد

 

 + شهیم  ییجادو زارمیو هرجا که پا م  کنم یم  دا ی.من جادو را درخودم پ

 

 یو خودم را راه   کنمیپس رها م  شمیم  تیداشته باشم هدا  دیکه با  یبرسم و شغل  د یکه با  یی.به جا

 + کنمی م  شتریعظمت ب

 

 انتها هستم+   یب یا موندن ه   قیو ل  یو فراوان  د یق  یب  ،احترام،محبت،عشق یخوشبخت قی ل  من

 

 + خوادی من رو م  یشغل عال  کی.

 خادی من رو م  ی شغل عال  کی
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 من است+  یهستم که حق اله   ی زیآن چ  افت یدر  ری.من در مس

 

 ام هستم+   ی.من در حال اتصال به جفت اله

 

و نور فوق نور   انیاست که نامش خداوند عالم  ی اقتدارم هم اکنون است و حافظ من کس  زمان

 است،پس خودم را به قدرتش+ 

 

 باشد  رونیقدرتش ب   ی  طه ی که از ح  ست ین  ییکه جا  سپارمی.م

 

 و برازنده به کمترش پا نده   ،دارندهی آمده ا  ا ی.تو شاه به دن

 

خاص تر از  یلیو خ  باتر یتو شگرف تر،ز  دی+ .شاکنمی بدست آوردن شغلم را رها م  ی .من خواسته  

 + یحال بخودت نسبت دادکه تا ب  یهست  یاون

 

آب بخور،وقتت   شتری:پوست لبتو نکن،قوز نکن،مقتدر راه برو،بید یگوش م سویو  نیا  ی که دار  ییتو

راحت دل   مهینصفه ن  ی+ .نسوزون،خودت رو دوست داشته باش،از آدما یمجاز   یرو در حواش

 بکن،و کلم و نگاهت را به اقتدار آغشته کن 

 

 پس خود بهترت رو بولد کن+   کنهی م  ی ات بزرگبر  یذهنت بزرگ کن  یرو تو  ی.هرکس
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ورژن   اد،هنوز ی بنظر م  نگگچقدر گ ستیو خلق دوباره شک نکن مهم ن  ر ییتغ  یبرا  تییتوانا  به

 ها در انتظارته ی حس  یها و ب یختکیهمه به+ .هم ر نیا  ی از تو ورا  یباشکوه 

 

تازه سلم   ی به مدارها  ی دیناام  ی بجا  زنهیکه دارن اضافه رو خط م  ه ی.دورت خلوت شده؟جهان هست

 کن+

 

 میزندگ  ی تا در طرح اله  نمیافریب  ی خدا هستند و در انتظارند که من مجال اتیتجل انیآدم  ی .همه  

 بکنند+   ی خدمت

 

 و صلح من+   ر یخ  ر یدر زنج  ییاست طل  یحلقه ا  ی.هرانسان

 

 ی که همه    اورمیب  مانیزنده کند که با ذوق و شوق ا  جانیمرا ه   ی ام جور  ی که زندگ  کنم ی.دعا م

 +دادهیرخ م  میبرا  دیبا  نهایا

 

ندارهچون   ی اشکال  نیتموم بشه و ا  ی روز  ه یممکنه    ی که هر رابطه ا  دهیدرک رس  نیبالغ به ا  انسان

و   ن یاست،پس به وقت رها کردن مت  یاله  انیپا  یب  یو+ .متصل به انرژ  شهیبه افراد وابسته نم 

 کنه یمحترم رها م

 

 دهد+   ی رخ م  رودیانتظارش هم نم   ی.آنچه حت
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که   ی تو درک کرده ا  رایز  ی حالتو خوب نکه دار ی که چجور  نهیتو در هر روز ا ی فهیوظ  کل

 افکارت خالق هستن و احساساتت+ .جاذب 

 

 +یباش  نطور یا  دیابتدا خودت با  ی کن  یندگو ارزشمند ز  ق یسته،لیشا  ی در کنار انسان ها  یلی.اگر ما

 

و   افتهیباز شده است،خانواده ات انسجامش را    کجا یگره ها    ی معجزه ها را لمس کن،همه    ورود

خود هستند حالت خوشه و تولد عشق   یزندگ یطرح اله  ر ی+ در مسینگرانش بود  کهیکسان  ییگو

 بارد،اجابت ینور و باران نور م  یی،گوینیبیم  ت یرا در زندگ

 

چشمانت نور   تیسعادت تو از برق رضا   یپس شاکر باش،ستاره    یا  دهیرا د  تیدعاها  ی .همه  

 ی تو خوشبخت  ردیگیم

 

 +یکنی م  تمیقشنگ هدا  ی .شاد و شاکرم که به صحنه ها

 

 باشه برات+   یافتن یدست ن  ایکس رو بزرگ نکن در ذهنت،که بخواد آرزو    چ یو ه   ز یچ چی.ه 

 

 + شهیم  ن یگزیفراترش جا  رهیکه هرآنچه که از دست م  ی اریم  اد یبه    یتو که به روشن یتم .به س

 

 از کارکردن نترسم+  ی ذهنم از قبول کردن هرشکل  یکه با بهونه ها   شم یشاغل م  ی.من وقت

 

 +خوادیمن رو م  ی.شغل عال
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 ای،یباش  ت یزندگ  ینشدنا  ایمتوجه آدم بدا،  وستهیاگر پ  یشیم  ی کیباهاش    یتوجه کن  ی زیهرچ  به

 موانع به عظمت درونت منعطف کن   یرو بجا  شن،توجهت یها اونا بزرگ و+ .بزرگتر م  دنیترس

 

ها رو با حساب کتاب ذهن محدود   افتیباره،دریحساب م یبباره ب  یوقت  هیجهان بر فراوان ی.مبنا

 نکن+

 

 شدن ها+   ی.کانون توجهت رو بزار رو 

 

هستن از غصه خوردن دست  تیزندگ  ریدر حال ورود به مس  یچه اتفاقات باشکوه   ین.اگر بدو

 + یدیکشیم

  

 دنیتر از د  نی ریش  یبخواب،از قدرت تجسمت لذت ببر،اون حس قدرت قبل از تجل  ایرو  با

به   تیواقع  یزود بر پرده    ا ی  رید  لمیکفیمانند    ی + .تجسم کنرونه،هرآنچهیتصوراتت در جهان ب

 اد یدرم  شینما

 

 یمحصول ذهن است.مدام به خودت بگو:من ب  تبیخودت نزار هرمحدود یبرا  ی حد و مرز  چ یه 

 لحظه متولد شو  ن یرا کشف کنم،از هم   گرمی+ .ابعاد دتوانمیمرزم و اگر بخواهم م

 

 تو+  یابد  یسرور  یبس اسن برا  نیبگو:من هستم و ا  نه یبخودت در آ  ی .با احساس شگفت
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 +یخور یتو بر ممکن ها غصه م  که یت در حالناممکن هاس  ی.او خدا

 

و   ان یخوب سر راهم م یو آدم ها   کندی اتفاقها لمسم م  نیو شاکرم که امروز و فردا قشنگ تر  شاد

 شودی+ .شاهراه باز ممیبرا  ستیهرجا که راه ن

 

است زمانش   یفقط کاف  سازد یرا ممکن م  یکه هرناممکن  دم ید  ییشهر خدا  نیآسمان ا  ی .من بال

 برسد+

 

 ی.امروز شکرگزاریکنی را تجربه م  ی تر  ی اتفاقات متعال  ی را ساطع کن  یتر  ی احساسات متعال  هرقدر 

 کن،تجسم کن و کتاب+ .بخون

 

 برات+  نه یچیخوشگل م  یجوری   شهیبشه م  شه؟بخوادیم  کی فکر نکن پسک  نقدری.ا

 

به سمت   گردهیورق برم  یار یو اگر طاقت ب  گذرهی بدون که م  ی ول  یهست یزندگ  ی کجا  دونمینم 

 فراتر از گذشتت،فراتر از ضعف+

 

قدرت   یتو محدود ول گنجه،ذهنیکه در تصورت هم نم   یبیعج  ی .هات،به سمت اتفاق ها

 برو  ش یپروردگارت نامحدوده...فقط پ

 

 که رفتن بهتره+ ییزایکه تو راهن از چ  ییزایچ شه یباشه هم   ادتی.
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 ی رو  یتوجهت رو بزار  ر یبگ  می الن تصم   نی از هم   یهست یطیالن در چه شرا  ست یمهم ن  اصل

 ادامه بده و شکرگزار باش   ی هرچقدر کم+ .ول  ت یزندگ  ی مثبت ها

 

 بدون که کار دنبال توعه+   نویا  ی که تو دنبال کار هست  ایب  رونیمدار ب  نی.از ا

 

 

 + کندیم میبرا  زیا ناز آن ر  ش یکرده بلکه ب  ی گرید  ی.هم اکنون خدا نه تنها آنچه برا
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