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آیا تاکنون از خود پرسیده اید که بین افراد ثروتمند و فقیر یا افسرده و شاد و در کل بین انسان های
موفق و ناکام چه تفاوتی وجود دارد؟
آیا می دانید چرا اکثر مردم در بیماری ،فقر و گمنامی زندگی می کنند و بعضی ها قله های پیروزی را
یکی پس از دیگری فتح می کنند؟
متاسفانه اکثر مردم ،آنچنان در حال تالش و تقالی جسمی ،برای گذراندن امور زندگی هستند که فرصت
نمی کنند به دنبال جواب این گونه سئواالت بگردند و با خود بیندیشند که چرا تاکنون زندگی خوبی
نداشته اند و چگونه می توانند یک زندگی عالی و موفق را برای خود ایجاد کنند.
آنها افراد موفق را خیلی خوش شانس تصور می کنند و نمی دانند که موفقیت و خوشبختی نیز مانند
هر کاری در این جهان اصولی دارد و در واقع مرز بین خوشبختی و بدبختی فقط یک راز است.
ما این راز را برای شما فاش می کنیم .و از همین حاال ورود شما را به جمع افراد خوشبخت تبریک
گوییم.
می
راز در تاریخ بشریت وجود داشته ،کشف شده ،پنهان شده ،گمشده و دوباره پیدا شده است .تعدادی
زن و مرد استثنایی این راز را کشف کردند و به عنوان بزرگترین انسان های روی زمین شناخته
شدند.
«مستند راز» مفاهیم عمیقی از زندگی را پیش روی مخاطب قرار میدهد .این فیلم با شعار «راز تمام
مرزها را در مینوردد تا تو را بیابد» در سینماهای جهان اکران شد.
این فیلم مستند از مدت زمان یک فیلم داستانی بهره میبرد و سعی دارد «راز» بزرگ جهان را آشکار
کند .برای رسیدن به این هدف فیلم عصرهای مختلف و کشورهای گوناگون را در مینوردد .این

«راز» هر آن چیزی است که وجود دارد .راز لذت بینهایت ،سالمتی ،پول ،عشق و جوانی نامحدود.
به تصویر کشیدن جهان ،دانشمندان ،نویسندگان و فالسفه پیشگام در این مستند ،راز حیات را که طی
قرنها باعث موفقیت مشاهیری چون افالطون ،نیوتن ،بتهوون ،شکسپیر ،انیشتن و غیره شده است
دهد.
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فیلم راز اثری است که با آنکه مدت زیادی از انتشار آن نگذشته است مورد توجه بسیاری از مردم و
رسانه ها و راز قرن ها سفر کرده تا هم اکنون به دست ما رسیده است.
در این فیلم می آموزید شما تنها کسی هستید که زندگی تان را می آفرینید چون هیچ کس دیگر نمی
تواند برای شما فکر کند .این کار تحت کنترل خود شماست .اگر چیزی را که می بینید می خواهید در
مورد آن بنویسید ،راجع به آن با دیگران حرف بزنید ،به آن فکر کنید و روی آن تمرکز کنید ولی اگر
آن را نمی خواهید در موردش با کسی حرف نزنید  ،توجه تان را منحرف کنید .وقتی چیزی را تجسم
می کنید آن را پدید می آورید .پس موقع تجسم همیشه روی نتیجه پایانی متمرکز شوید .وقتی خود را
در موقعیتی که دوست دارید تصور میکنید  ،دیگر احساس نمی کنید که به آن چیز نیاز دارید بلکه
احساس می کنید که آن چیز را دارید و آن احساس باعث می شود که کائنات همان موقعیت را برایتان
آورد.
پدید
اگر به دنبال حس لذت درونی  ،بینش درونی و آرامش درونی بروید بقیه چیزها برایتان پدیدار می
شود.
گوشه ای از آنچه پس ازگوش دادن این مستند بدست خواهید آورد:
کسب شغل مورد عالقه و افزایش درآمدافزایش ایمان و دوستی با خدا و استجابت دعاپیشگیری و درمان کلیه بیماریهای روحی و جسمیازدواج موفقارتقاء تحصیلی و کسب مدارج باالی علمیافزایش خالقیتافزایش آرامش ذهنیتربیت فرزندان خالق و موفقایجاد روحیه شاد و اعتماد به نفس عالیایجاد میدان انرژی برای جذب تمام اهداف و آرزوهایتانو اما آنچه در مورد این راز گفته می شود:
همه ما با نیروی کامالً یکسانی زندگی می کنیم .با یک قانون :قانون جاذبه.این قانون می گوید:
هرچیزی را که وارد زندگی مان می شود را خودمان جذب کرده ایم .تمام چیزهایی را که در ذهن مان
می گذرد را خودمان جذب می کنیم .قانون جاذبه اهمیتی نمی دهد که شما چه چیزی را می خواهید و
چه چیزی را نمی خواهید .حتی وقتی به چیزی فکر می کنید یا نگاه می کنید که آن را نمی خواهید و
با آن مخالفت می کنید آن را به طرف خودتان جذب می کنید .در آن موقع قانون جاذبه در حال عمل
است .
هر چیزی را چه ببینید چه به خاطر آورید و چه تصور کنید ،هر چیزی که روی آن متمرکز شوید را
به سوی خود جذب می کنید .و هرگاه این تمرکز همراه با احساسات شدید باشد جذب آن سریع تر
بود.
خواهد
مراقبت از افکار کار سختی به نظر می رسد اما احساساتمان به ما کمک میکند که بفهمیم که به چه

فکر می کنیم .هرچه موقع فکر کردن احساس بهتری داشته باشید این احساس خوب باعث می شود
که جهت گیری شما در زندگی بهتر باشد و در زندگی روزمره افکاری را پدید می آورید که زندگی
بهتری را در آینده برایتان رقم میزند.
آرزو کن  ،بطلب  ،ایمان داشته باش  ،دریافت کن.
آن چیزی را که می خواهید طلب کنید  .اکثر ما به خودمان اجازه نمی دهیم آن چیزی را که واقعا ً دلمان
میخواهد طلب کنیم .کائنات به افکار شما پاسخ می دهد .برای دریافت شما باید خودتان را با آن چیزی
که میخواهید هم جهت کنید یعنی قدردان باشید و برای دریافت آن شور و اشتیاق داشته باشید.
اگر به جای شکایت برای چیزهایی که دارید قدردانی کنید احساس بهتری پیدا می کنید و این باعث
جذب چیزهای بهتری به سمت تان می شود.

www.irpdf.com(8600).zip

