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 داد  خواهم را نها آ پاسخ دوره انتهای  تا که  سؤاالتی 

آموزش ها و دوره های زیادی دیدم ، آیا واقعا با این آموزش می  من   .1

 توانم به هدفم دست پیدا کنم ؟ 

من کتاب های خیلی زیادی را تا حاال خواندم ، آیا این آموزش چیزهای   .2

 ؟  جدیدی به من یاد می دهد

من دیگه فکر می کنم که آموزش ها هیچ تاثیری برای من ندارند ، واقعا   .3

 ؟  ه برای من این آموزش موثر

  چقدر است   و رسیدن به موفقیتم  تغییرات مورد نیاز برای ایجاد  زمان    مدت .4

 ؟

 آیا این مدت زمان برای همه آدم ها یکسان است ؟  .5

من هم می خواهم جزء این دسته    ؟  زود موفق میشوند چرا بعضی ها خیلی   .6

 از آدم ها باشم ، آیا میشه؟ 

 ؟  چکار کنم به استقالل مالی برسم   .7

 بدانم که باورهای من در زمینه موفقیت چیست ؟  چطور .8

 ؟  برای رسیدن به موفقیت های بزرگ راه میانبری هست آیا   .9

 یا نه ؟   ؟ آیا واقعا اینقدر که از این دوره همه جا تعریف می کنند ، هست  .10



 
 
 
 
 
 

کنند که گیج شدم   .11 تبلیغ می  آنقدر در مورد دوره های آموزشی  بخدا 

 ؟  واقعا به موفقیت می رسیم 

 چیست ؟ تفاوت این دوره با سایر دوره ها  .12

آیا برای یادگیری تکنیک ها و روشهایی این دوره نیاز به پیش نیازهای   .13

 دیگری است ؟ 

 فت؟ رو صددرصد یاد گاساسا چقدر زمان الزم است تا این دوره را کامل  .14

آیا ممکن است کسی روش های این دوره و تمرین های آنرا یاد بگیرد   .15

 ولی هیچ نتیجه ای نگیرد؟ 

اگر کسی فقط چند بعد از ابعاد قانون جذب پنج بعدی را انجام دهد ، چه   .16

 ی در نتیجه خواهد داشت  تفاوت

جا انجام    آیا می توان فرمول های مربوط به هر یک از این بعدها را جا به .17

 داد ؟ 

 دامنه تاثیرات هر یک از ابعاد این دوره تا کجا می باشد ؟  .18

چطور می توانیم ، براحتی انسان های فوق موفق ، ما هم به موفق های   .19

 جادویی برسیم ؟ 

 آیا می توانم برای موفقیتم مدل و سبک خاصی داشته باشم ؟  .20

 سبک انسان های موفق جهان چگونه بوده است ؟  .21

 اول موفق بشوم ، بعدا هزینه اش بپردازم ؟ چگونه ؟ آیا می توان  .22

 واقع برای رسیدن به موفقیت هایم نیاز به انجام هیچ کاری نیست؟  .23

 دوست دارم در جوانی به رویاهایم دست پیدا کنم ، اما چگونه ؟ .24



 
 
 
 
 
 

دوست دارم نه تنها آرزوهای خودم ، بلکه باعث برآورده شدن رویاهای   .25

 چطوری؟ دیگران هم بشوم ، اما 

چطور می توانم با این دوره با کمترین سرمایه و با کمترین زمان کسب و   .26

 کار خودم را براحتی راه اندازی کنم ؟ 

 

 دوست من سالم ! 

از اینکه در حال خواندم این مقاله ، جزوه یا هر چیزی که اسمش را بذاری خیلی خیلی  

خوشحال هستم .چون می دانم که این یک اتفاق معمولی و یک اتفاق عادی نیست .چرا ؟  

میدم.  حصبر کن برات توضی

 

که مسیر موفقیت را از پایین ترین سطح آن ، یعنی    من دکتر فرشید قنبرپور هستم . کسی 

که با همه مشکالت و چالش های شما دوست عزیز    از کارگری شروع کرده است .کسی

آشنایی کامل دارد . نه اینکه مطالبی را از یکسری سایت های اینترنتی دانلود کرده باشه و  



 
 
 
 
 
 

االن بخواهد به شما آموزش بده .اول از همه این را بگویم که در این سفر من هم کنار شما  

شما دوست عزیز یاد می گیریم .بقول    هستم .یعنی در خیلی از مراحل من هم چیزهایی را از 

معروف همه چیز را همگان دانند .هیچ دلیلی ندارد که اگر من در حال آموزش هستم ، پس  

شما فقط یاد می گیرید و من هم فقط یاد می دهم .اصال اینطور نیست .و این بزرگترین  

لکه همیشه تعداد  استباه یک مدرس است که فکر کند دانشجویان او از او پایین تر هستند.ب

دانشجویان از عدد شمارش استاد در یک دوره بیشتر است .پس اگر من فقط یک مطلب از  

هر یک از شما یاد بگیرم در پایان دوره متوجه خواهید شد که آن کسی که بیشترین یاد  

 گیری را داشته است من یعنی استاد دوره هستم . 

به   استقبال می کنم و شما را دعوت  از همه نظرات شما دوستان عزیز  افتخار  با  بنابراین 

 همکاری در بهبود هر چه بیشتر و سریعتر  

 ه می نمایم . ور د

 بطور کلی :

هر موقعیتی در زندگی ورود به مرحله ای از بلوغ زندگی شما است .اگر شما امروز در  

هایی را انجام دهید که تا دیروز برای شما جرم ، گناه  شرایطی قرار دارید که می توانید کار 

، خیانت ، اشتباه ، خطا یا هر چیز دیگر حساب می شد ، ولی حاال شما براحتی دارید آنها  

را نقد می کنید و شاید زیر سئوال می برید هر باوری را که سالها از زندگی اتان را صرف  

 شماست .آن کرده بودید ، نشانه یک ارتقاء در زندگی 

 



 
 
 
 
 
 

پس سپاسگزار خداوند باشید و از او بخواهید که هدایتگر شما باشد نه هیچ کس دیگر .از  

او بخواهید که دست شما را در شرایط سخت زندگی بگیرد نه هیچ کس دیگر .نه پدر نه 

به   رسیدن  برای  آشنایی  هیچ  یا  پارتی  هیچ  به  احتیاج  .شما  دیگر  کس  هیچ  نه  و  مادر 

د .این ها باورهای غلطی هستند که سالها در گوش من و تو کرده اند .که  آرزوهایتان نداری

باید به یک   برای رسیدن و موفقیت در این کشور حتما باید آشنا و پارتی داشت .حتما 

کسی وصل بود .حتما باید یک مال و پول بزرگ داشت وگرنه موفقیت در این کشور غیر  

 ممکن است .

در جا جای این دوره آموزشی من ، از خیلی از گفته های  این هم بگویم دوست من .شاید  

و رفرنس خود استفاده نمایم .این را همین    ع کتاب آسمانی امان ، یعنی قرآن به عنوان مرج

جا بگویم که بنده نه معلم اخالق هستم و نه قصد جا نماز آب کشیدن را دارم و نه اصال خدا  

نید که این کار را می کنم ، دلیلش این است که  را شکر نیازی به این کار دارم .اگر می بی

این کتاب کاملترین مرجع   دارم که  ایمان  ام و  نتیجه گرفته  این کتاب  از  سالهاست که 

موفقیت است ، در همه زمنیه ها ، چه در زمینه موفقیت مالی و در حوزه ثروت ، چه در  

ی که فکرش را بکنید .شاید  زمینه ارتباطات و چه در زمینه ، مثال بازاریابی و هر حوزه ا

بپرسید که این دیگر غلو است ، آخه مگر میشه در حوزه بازاریابی هم در این کتاب بشه  

 مطلبی پیدا کرد . 

موضوع خیلی شد .کسانی که شک دارند با ما تا انتهای دوره همراه باشند .خودشون درآخر  

ثابت کردن هیچ چیزی به    دوره اعتراف خواهند کرد که اشتباه می کردند .البته قصد ما



 
 
 
 
 
 

هیچ کس نیست .ما فقط می خواهیم این را بگویم که تا چه حد به کار خودمان بارو و  

 ایمان داریم .پس با ما همراه باشید تا انتهای دوره :

ورود شما را به دوره ای استثنایی که بزرگترین تغییر را در زندگی شما رقم خواهد زد ،  

ببندید و آماده یک سفر بزرگ باشید    تبریک می گوییم .کمربندهای  خودتان را محکم 

 .سفری که بزرگترین تحوالت زندگی شما را رقم خواهد زد . 

قبل از شروع دوره ، مثل همه دوره های خودم این را بگویم که من به هیچ وجه هیچگونه  

ر  ادعایی در هیچ زمینه ای ندارم . و اصال هم قصد نصیحت کردن هیچ کس را ندارم .اگ

جایی از حرفهای من بوی بعضی از حرفها را می دهد ، بدون هیچ قصد و غرضی بوده و  

صرفا بدلیل تجربیاتی که در زندگی خود از بعضی از منابع و بعضی از آدم ها داشته ام ،  

عالقمند به انتقال آنها به شما هستم .و اصال هم به هیچ وجه اصرار به قبوالندن حرفهایم به  

ارم .پیشنهادم به همه دوستان این است که حرفهای مرا تا آنجایی که دوست  هیچ کس را ند

دارید و خوشایندتان می آید بپذیرید ، و هرکجا که دوست نداشتید آنها را توصیه می کنم  

، پیشنهاد می کنم که زیر آنها خط قرمز بکشید تا در یک   یا همان پیشنهاد بهتر است 

.و اگر هم اصال نتوانستید با آنها ارتباط برقرار  کنید  فرصت دیگری روی آنها بیشتر فکر  

نمایید بطور کل آنها را خط بزنید و کال دور بیندازید .ولی به هر حال هر حرفی از هر  

کسی که باشد ارزش یکبار خواندن و فکر کردن را دارد .بنابراین ، یاد بگیریم که هر  

 م.حرفی را براحتی نه بپذیریم و نه براحتی رد نمایی

خوب همانطور که قول داده بودم ، و بارها در سمینار ها و دوره ها از بنده شنیده بودید ،  

بزرگترین و بهترین رفرنس و مرجع من ، کتاب آسمانی امان ، قرآن می باشد . بنابراین  



 
 
 
 
 
 

در این جزوه یا مقاله سعی کردم از یکی از سوره هایی که بارها و بارها آنرا شنیده ایم ،  

ه با این زاویه به آن نگاه نکردیم و امروز از شما می خواهم ، این سوره بسیار  ولی هیچگا

نید .زیرا در مقاالت بعدی نیز به آن دوباره مراجعه خواهیم  یزیبا و ارزشمند را از این زاویه بب

 کرد . 

 سوره ای که برای شروع انتخاب کردم سوره نیست جز الماعون :

حرف هایش را با ما زده و تکلیف ما را مشخص کرده    سوره ای که در آن خداوند براحتی 

و دیگر هیچ راه بهانه جویی را برای هیچ باقی نگذارده است .پس سعی کنید یکبار این  

سوره را با دیدگاه موفقیت ، و دالیل عدم موفقیت خودمان ، و دالیل اینکه چرا در بعضی  

سئوال دیگر را ، در این سوره جواب    از مواقع مورد حمایت خداوند قرار نگرفته ایم و ده ها 

 هایشان را خواهیم یافت .

البته این را هم بگویم که در ذیل هر آیه جمالتی نوشته شده است که الزاما این جمالت  

معنای آن آیه نمی باشند ، بلکه برداشتی ست که با دیدگاه موفقیت از آن آیه شده است ،  

 ده نماییم ، می باشد. و در ادامه مسیر از آن می خواهیم استفا
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ا کنون هیچ از خودمان پرسیدم که آیا ما جزء تکذیب کنندگان دین خداوند هستیم  تآیا  

بفهمیم که یک فرد آیا  یا نه ؟! آیا اصال بدنبال این موضوع رفته ایم که چطور می توانیم  

 جزء این موضوع است یا نه ؟ و راه و روش تشخیص آن چگونه است ؟

متاسفانه از کتابی به این با ارزشی فقط یادمان دادند که در جلسات ترحیم استفاده کنیم یا  

بشکل سنتی و عادتی در مناسبت هایی که آنهم فقط بزبان عربی آنرا برایمان خوانده اند  

ئت آن کردند .تا ببینند که چه کسی  اما را وارد مسابقات قر،. و بدتر از آن  ایم  آنرا شنیده  

بهتر آنرا می خواند .هیچ وقت مسابقه بهتر فهمیدن را برای ما راه نینداختند .تا ما را تهییج  

از شما می پرسم اگر شما را در کشوری مثال مثل  به فهمیدن حداقل بخشی از آن بنمایند.

ترین عارف خودشان ببرند و او بهترین و ارزشمند ترین آموزه های اخالقی  چین نزد ، بزرگ 

زبان چینی برای شما بگوید و آموزش بدهد ، آیا شما از آن سفر  ه  و معنوی خودشان را ب

 چیزی یاد خواهید گرفت ؟ قطعا نه !  

ارزشمند نشده  البته ما منکر این نیستیم که تا کنون هیچ تالشی برای درک و فهم این کتاب  

است .ولی گالیه مندی ما از این است که اصل را با فرع جا به جا کرده اند.به ما گفته اند  

 که فهمیدن آن در رده دوم است یا حداقل اینگونه نشان داده اند. 

و نتیجه این می شود که ما درگیر فتحه و ضمه کلماتی شده ایم که در بند بند کلمات آن  

و معرفت نهفته است . مثل انسانی که بدنبال ثروت در صحرایی مملو  اقیانوسی از فهمیدن  

از معدن های طال و الماس باشد .و بعد از مدت ها جستجو ناامید می شود که اینجا چیزی  

 برای یافتن گیر نمی آید .



 
 
 
 
 
 

بهترین چیزها را   نیاموختند که خداوند  به ما   . ندادند  ما را عادت به جستجو در خودمان 

نزدیکترین جاها قرار داده است .نمونه آن وجود مقدس خودش است که در  همیشه در  

نزدیکترین مکان یعنی از رگ گردن هم نزدیکتر به ما قرار داده است ، ولی به ما آموختند  

م .به ما یاد دادند که در زمان جستجوی  ردیکه بدنبال او در دورترین نقطه های آسمان بگ 

 ین نقطه یعنی نقطه ای دور در آسمان بنماییم . خالق دست هایمان را بسوی دورتر

و اینگونه بود که ما تبدیل به نسلی شدیم خداپرست ، در میان بت هایی که خودمان آنها  

، شداه ایم .نسلی که هر روز برای او برنامه هایی ظاهرا مذهبی نمایش     را خلق کرده ایم

او سرابی ست که هرگز      ویا خالق می دهند ولی او خالق و پروردگار خود را نمی شناسد .گ

 نی نیست .وردبدست آ

ما در همین ابتدای مسیر آموزشی امان ، با استفاده از کتاب آسمانی امان ، متوجه می شویم  

که بسیاری از افراد جزء کسانی هستند که تکذیب کننده چیزی هستند که خداوند برای  

حتی خودشان هم از این موضوع اطالع  آورده است ، ولی    "دین  "انسان ها ، تحت عنوان  

ندارند.و فکر می کنند که کافر یا تکذیب کننده دین خداوند حتما نشانه های خاصی دارد  

. حتما باید دارای عالئم خیلی مشخصی باشد .ولی غافل از این هستند که خود خداوند در  

ب کننده دین او  کتاب آسمانی ما برایمان خیلی ساده گفته است که از نظر او کسی تکذی

است که دارای این عالئم باشد . شاید بپرسید کدام عالئم ؟ چرا ما از آن بی خبر هستیم ؟  

در ادامه با استفاده از خود کالم بسیار ساده خداوند در کتاب آسمانی متوجه خواهیم شد که  

 پروردگار منظور چه بوده است . 

 ( 2)الْيَتِيمَ يَدُعُّ الَّذِى  فَذَالِكَ



 
 
 
 
 
 

ز نشان های کسی که تکذیب کننده دین خداوند است ، طبق این آیه ، کسی است  یکی ا

که یتیمان را از خودش دور می کند.یعنی کسانی که سرپرستی ندارند و احیانا برای کمک  

نزد این افراد می آیند ، این آدم ها آنها را از خودشان به هر بهانه ای ، یا با رفتارشان یا با  

هر چیز دیگر دور می کنند .و طبق گفته های خداوند در این آیه ، این  حرف هایشان یا با  

رفتار جزء رفتارهایی است که خداوند اگر از کسی ببیند که سر می زند ، آن شخص را در  

 زمره کسانی که تکذیب کننده دین او هستند می گذارد.

 ( 3)الْمِسْكِينِ  طَعَامِ عَلَى  يحُضُّ لَا وَ

تکذیب کننده دین خداوند هستند ، این است که افراد نه تنها خودشان  نشانه دوم کسانی که  

  ، رسد  نمی  دهانشان  به  دستشان   ، فقیر هستند   ، مالی هستند  به کسانیکه دچار مشکالت 

کمکی نمی کنند ، بلکه اگر کسی هم بخواهد این کار را برای آنها انجام دهد ، سعی می  

 ما هم حرف هایی از این قبیل شنیده باشید : کنند که نظر این افراد را بزنند.شاید ش

 ای بابا این آدما فقیر نیستند ، فقط وانمود به بدبختی می کنند   -

 بابا به این آدما کمک نکنید .این ها وضعشان از من و تو هم بهتر است . -

اصال کی گفته که وظیفه من و توست که به این ها کمک کنیم .پس وظیفه نهادی   -

 یته و بهمان سازمان چیه ؟ دولتی مثل فالن کم

 ای بابا یکی نیست به خود من کمک بکنه !  -

و ده ها حرف دیگه که همگی نشان دهنده عدم عالق شخص به کمک به این دسته از  

انسان هایی که نیاز به کمک مالی دارند می باشد.البته من منکر این نیستم که یک عده ای  



 
 
 
 
 
 

از احساسات دیگران سوءاستفاده نمایند و از  در جامعه با عوام فریبی ، سعی می کنند که  

آنها کمک مالی دریافت کنند ، ولی این موضوع نباید باعث شود که آدم ها بطور کل  

کمک به همنوع خودشان را به این بهانه از یاد ببرند.بنابراین هر انسانی خودش بهتر از هر  

افراد نیازمند آبرومند پیدا  کسی می داند که می تواند راهی برای پیدا کردن برای کمک به  

کند و خودش آنطوری که می داند و صالح می داند کمک های خودش را انجام دهد .زیرا  

نشانه های   از  بلکه یکی  تنها دستور خداوند  نه  .و  است  این کاریست که دستور خداوند 

 افرادی که تکذیب کننده دین او هستند می باشد.

 

 

 

 ( 4)لِّلْمُصَلِّينَ فَوَيْل  

 ( 5)سَاهُونَ َصلَاتهِمْ عَن هُمْ الَّذِينَ

از دیدگاه خداوند سومین نشانه کسانیکه تکذیب کننده دین او هستند ، کسانی هستند که  

، در پرستش او سهل انگاری می نمایند. توجه داشته باشید خداوند نمی گوید که او را نمی  

در خ بلکه می گوید کسانیکه   ، از  پرستند  نمایشی  واقع  یعنی عملی که در   ، نماز  واندن 

پرستش خالق است ، کوتاهی می کنند .شاید بگویید که این مورد دیگه شامل من نمیشه  

.من همیشه سعی می کنم نمازم را بخوانم و سر وقت هم بخوانم .دوست من ، من اصال کاری  

یم یا نداریم .و اساسا کاری  ت دار یندارم که چقدر دستورات در رابطه با نماز خواندن اولو



 
 
 
 
 
 

به این حرف ها هم ندارم .ولی این جمله دیگه جمله خود خداوند است .و وقتی می گوید  

 سهل انگاری در نماز خواندن ، صرفا فقط منظورش اول وقت نماز خواندن نیست . 

به زیردستانش  .مثال وقتی مدیری  باشد  میتواند داشته  بسیار مختلفی  معانی   ، انگاری    سهل 

دستوری را می دهد ، و آنها کار را آنطوری که مد نظر او بوده انجام نمی دهند ، به هر  

 دلیلی ، آن مدیر می گوید که چرا شما ایتقدر سهل انگار هستید ؟؟!! 

 منظور از سهل انگاری می تواند موارد زیر باشد :

 انجام ندادن کار سر وقتی که مد نظر بوده است . -1

مورد نظری که مدیر برای آن کار در نظر گرفته    ت براساس کیفیانجام ندادن کار   -2

 بود. 

 انجام ندادن کامل همه مواردی که در آن دستور باید لحاظ می شد .  -3

 در نظر نگرفتن جوانب و عوارض و خطرات ناشی از آن کار.  -4

به هر حال اگر دستوری که مدیر صادر کرده است نتواند همه انتظاراتی که از آن   -5

داشته است را برآورده نماید ، آن مدیر به کارمندان خود می گوید که شما در انجام  

 این کار سهل انگاری کرد اید . 

حاال تصورش را بکنید این یک مثال در حوزه یک سازمان یا شرکت بوده ، فکرش را  

،  بکنید وقتی خداوند در مورد نماز خواندن نمازگزارانش می گوید ، سهل انگاری نکنید  

حاال چه چیزهایی را با چه درجه کیفیتی باید در نظر داشت . خوب دیگه خودتان می دانید  

، دستوری که از یک مدیر رده پایین در یک سازمان صادر می شود ، چقدر باید با دقت  



 
 
 
 
 
 

انجام شود تا کسی نگوید که شما چقدر سهل انگار هستید ، و اگر همان دستور مثال از زبان  

سازمان به شما داده شود ، حاال شما با چه دقتی باید آنرا انجامش دهید .حاال  مدیر عامل آن  

دیگه فکرش را بکنید ، دستوری که از زبان پروردگار و خالق ، جهان هستی خارج شود ،  

دیگه با چه دقت نظر و چه وسواسی باید انجامش بدهید که ، کسی به شما نگوید شما سهل  

 انگار هستید.

ت که خداوند الرحم الرحمین است .درست است که خداوند مهربانترین ،  البته درست اس

است و خطاهای ما را می بخشد ، اما این  مهربانان است .درست است که خداوند توبه پذیر 

را هم در نظر داشته باشید که هر چقدر مقام و منزلت کسی که چیزی از ما می خواهد  

ا جمع کنیم و سعی کنیم که با کیفیت بیشتری آن  باالتر باشد ، ما باید بیشتر حواسمان ر 

کار را برای او انجام دهیم.حاال اگر آن شخص خداوند باشد چی؟ دیگه خودتان ببینید که  

با چه کیفیت و با چه وسواسی باید آن کار را انجام دهید .به هر حال هر چی باشه آن کار  

 برای خداوند قرار است انجام شود دیگه . 

 

 ( 6)يُرَاءُونَ  مْهُ الَّذِينَ

چهارمین نشانه کسی که تکذیب کننده دین خداوند است از دیدگاه خداوند ، کسانی هستند  

که ، وقتی کاری برای انسانی انجام می دهند آنقدر ریا می کنند که ارزش آن کار دیگه  

از بین می رود .به هر حال همه ما در طول زندگی کارهایی را برای یک عده ای انجام می  

دهیم ، حال اگر در دام ریاکاری بیفتیم و سعی کنیم ریا بکنیم نه تنها ارزش آن کار را از  



 
 
 
 
 
 

بین برده ایم بلکه خودبخود در جرگه تکذیب کنندگان دین خداوند قرار گرفته ایم ، بدون  

 آنکه حتی خودمان خبر داشته باشیم .به همین سادگی. 

 من نمی شود که :  شاید باز هم فکر کنیم که این مورد هم که شامل

یا   Hintکاری به این نداریم که شامل حال من و شما می شود یا نه .فقط به عنوان یک 

بعنوان یک تلنگر به خودمان رجوع کنیم ، ببینیم که آیا ما در زندگی از این قبیل کارها  

 را وسوسه شده ایم که انجام بدهیم یا نه .مثال :

کنیم ، یک لیستی از کسانی که کمک می  می خواهیم به یک بنده خدایی کمک   -

خواهند بکنند درست می کنیم و اولین نفر هم اسم خودمان و مقدار پولی که می  

خواهیم کمک کنیم )یعنی هنوز ندادیم داریم شو می دهیم و نمایش ریاکاری بدون  

آنکه خودمان هم متوجه باشیم شروع شده است .( را در آن کاغذ دست به دست  

و به اصطالح اسمش را می گذاریم ، هدف من کمک به دیگران است   می چرخانیم

 دیگه وگرنه قصد بدی که من ندارم .

وقت نماز خواندن هایمان را طوری تنظیم می کنیم که مدیر مربوطه ما آن موقع   -

 آنجا باشد )البته اگر تعمدی باشد( 

مشخصی    در موقعیت های خاصی ، سعی می کنیم با مسئولین مشخصی در مکان های -

 دیده شویم . 

 ظاهر خاصی برای خود درست می کنیم که خوشایند شخص یا افراد خاصی باشد.  -

 و ده ها مورد دیگر که نیازی به گفتن نیست .  -



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ( 7)الْمَاعُونَ يَمْنَعُونَ  وَ

پنجمین نشانه کسانی که تکذیب کننده دین خداوند هستند ، رفتار کسانی است که نه تنها  

کارها را نمی کنند بلکه با هر رفتار با گفتار یا چیز دیگری ، کاری می کنند  خودشان آن 

منصرف   نیز  آنها  داشتند  را  نیک  کار  یک  انجام  قصد  و  خواستند  می  که  دیگرانی  که 

 شوند.شاید این جمالت برای شما آشنا باشند: 

دیگه  ای بابا توی این شرایط مردن نون ندارند بخورند ، دم به دقیقه نذری دادنت   -

 چیه ؟ 

بابا اگه همین پولی که می خواهی بدهی به فالن فقیر بروی برای زن و بچه   - ای 

 خودت خرجش بکنی بنظر من از همه واجب تر همین ها هستند. 

بابا گفتند نماز بخوانید نه دیگه توی این شرایط که همه توی مسافرتند ، اون وقت   -

 تو میخوای وقت همه را برای یه نماز بگیری ؟ 

ا تو هم خودت کشتی ها با این همه وقت گذاشتن برای این و آن ها.بابا بچسب  باب -

 به زندگی خودت بخدا از همه واجبترن. 



 
 
 
 
 
 

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است .بابا همین پولهایی را که می خوای   -

بدهی برای کمک به مسجد ، پس انداز کن برای خودت .خود خدا هم راضی نیست  

 دردسر بکشی برای مسجدش بخدا !!!!!!  که این همه

 

 

 

 ترجمه آيات باال : 

 راند. او همان كسى است كه يتيم را با خشونت مى 

 كند. و ديگران را به اطعام مسكين تشويق نمى 

 پس واى بر نمازگزاران. 

 كنند. انگارى مى كه نماز خود را فراموش كرده و سهل يعنى بر كسانى 

 كه رياكار هستند. كسانى 

 1كنند. و احسان منع مى  اتديگران را از ضروريات زندگى يعنی زك و 

دیدید؟ دوستان ؟ دیدید؟که چقدر راحت ما هم می توانید جزء گروه تکذیب کنندگان  

دین خداوند باشیم و خودمان هم خبر نداریم ؟ دیدید؟ که چه حرف های مهمی را تا امروز  

 
 



 
 
 
 
 
 

 درجه اهمیت آنها در مقایسه با این گفته  به ما نگفته بودند و بجای آن چیزهایی که اصال 

 های خداوند اصال درجه دهم هم نبودند ، برای ما مهم جلوه می دادند؟ 

پس دوست من ، از همین حاال بفکر خودت باش. بفکر خودت و موفقیت و مسیر زندگی  

 خودت باش.  

مان سادگی و راحتی که خداوند با رعایت نکردن قوانینش ، این  ه   البته این هم بگویم به 

آدمها را جزء تکذیب کنندگان دین خود قرارشان می دهد ، اگر حرف هایی را که به ما  

انی زده است ، رعایتشان بکنیم ، بهمان راحتی و سادگی ما را به جایگاهی  در این کتاب آسم

می رساند و به موقعیت هایی مرساند ، به آرزوهایی می رساند ، که حتی فکرش هم نمیتوانیم  

 بکنیم. 

راحتی هاست .برعکس آن چیزهایی که به من و تو  دوست من ، خدای من و تو ، خدای  

رفاقت ، خدای حمایت در لحظه هایی که هیچکس کنار ما    گفته بودند ، خدای معرفت ،

نیست .خدای اون شب های ست که حرفمون را به هیچکس نمی تونیم بزنیم و دنبال یه  

کسی می گردیم که ایکاش االن کنارمون بود و حرفمو بهش می زدم ولی مطمئن بودم که  

 این حرفارو هیچ بروز نمی ده .هیچ جا درز وا نمی کنه . 

خدا ، همن خداست.بخدایی خودش قسم اگه رابطمون باهاش خوب کنیم اونقدر شما  این 

را حمایت می کنه ، اونقدر باهاتون راه می یاد.اونقدر حواتون را داره ، که دیگه احتیاج به  

 هیچ کس ندارید. 



 
 
 
 
 
 

نه دوست ، نه آشنا ، نه رفیق ، نه پارتی ، نه بچه های باال ، نه هیچ کس دیگه.ببین وقتی  

یگم هیچ دیگه ، یعنی هییییییییچچچچچ ککککککککککککسسسسسسس  م

 ددددددیییییییییگگگههه 

 دیگه خودت با این نوع نوشتن من تا ته خط رو برو . 

دیدید یکسری بچه مایه دار هستند که بواسطه ثروت و پول پدرشان تو خارج دارند  

وقت کاریش داشته  زندگی می کنند و خیالشون از همه چی راحته که پدرم هست .هر 

 باشم کافیه یه تلفن بزنم .دیگه همه چی حله . 

حاال حسابشو بکن یکی رو داشته باشی که نه فقط توی مسائل مالی و پول ، بلکه توی  

 همه چی ، بتونی روش حساب بکنی ! 

 توی همه چی ! 

 پول ، رفاقت ، موفقیت ، ارتباطات ، عشق ، ازدواج ، شغل ، شهرت ، قدرت ، و ....

 الصه همه چی !!! خ

حاال با خودت چند ساعتی را تنها بشو و فقط به این فکر کن که تو یه همچین کسی را می  

تونستی داشته باشی ، اما تا بحال نداشتی ، حاال با توجه به چیزهایی که امروز توی این دوره  

 و در این جلسش یاد گرفتی ، پیش خودت و تو خلوت خودت به این فکر کن که :

 : چرا من تا االن یه همچین کسی رو نداشتم ؟؟؟؟؟؟؟  اوال

 دوما : کدوم خط قرمز او رو رد کردم ؟؟؟؟ 



 
 
 
 
 
 

 سوما : چطور می تونم برگردم و یه همچین کسی رو برای خودم داشته باشم . 

آخه میدونی ، حاال که امروز فهمیدی که می تونستی یه همچین کسی رو داشته باشی و  

 اقت بزرگیه ؟! نه ؟!چه حس زیان و حمنداشتی ، 

 که براحتی خودمون رو از وجود یه همچین کسی محروم کرده بودیم ! نه ؟؟؟!!! 

 خوب هیچ ایرادی نداره !

 جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعته ! نه ؟؟!! 

 پس از همین االن شروع کن . 

 منظورم از همین االن ، امروز نیست !  

 ت ! ه هم نیسققیدمنظورم همین االن یعنی همین 

 منظورم از همین ثانیه است که توش هستی .

 از همین ثانیه شروع کن .

 یا علی ! 

 ببینم چکار می کنی ها !!!!

 باشه . 

 منتظر خبرهای موفقیتت توی چند ماه آینده هستم .



 
 
 
 
 
 

 پس حاال که همه چی برامون مشخص شد پس ؛ 

 با کتاب آسمانی خودمان شروع می کنیم : 

همان کتابی که اگر سالها پیش یاد می گرفتیم که به آن عمل کنیم ، االن به هر آنچه که  

دلمان می خواهد رسیده بودیم . کتابی که سرشار از تکنیک ها و فرمول های موفقیت است  

.کتابی که در آن به تک تک نیازهای ما انسان ها توجه شده است .کتابی که متاسفانه ما  

ن ترساندند.به ما درست آنچه را که باید می گفتند نگفتند.به ما خدایی را  را از گفته های آ 

در این کتاب شناسناندند که همه ما از آن می ترسیم . حتی می ترسیم که به این خدایی که  

در این کتاب است نزدیک شویم .مبادا طبق گفته های معلمینی که این آموزش های اشتباه  

یاد بگیریم و هر چه بیشتر از این کتاب بدانیم ، مسئولیت ما  را آموخته اند هر چه بیشتر  

ن دلیل است که خیلی از افراد حتی نمی خواهند که مطالب این کتاب  یبیشتر می شود .به هم

گفته بودند که در صورت آنکه آگاهی  او  شان زیاد نشود .زیرا به ت را بدانند تا مبادا مسئولی 

نیز باال خواهد رفت .ولی هیچ کس به ما یاد نداد که  و دانش شما باال برود مسئولیت شما  

 همزمان با باال رفتن دانش و آگاهی قدرت و ارزش و توان ما نیز باالتر خواهد رفت . 

متاسفانه کسانی این مطالب بسیار مهم و ارزشمند را به ما یاد داده بودند که خودشان به آنها  

قه درونی آنها بود .درست  قمند بودند یا عال عمل نکرده بودند ، بلکه فقط به این مطالب عال 

نخورده باشد و در هیچ زمین فوتبالی بازی نکرده    پشبیه فوتبالسیتی که هیچگاه پایش به تو

باشد و در هیچ مسابقه ای مدالی دریافت نکرده باشد ولی بشدت به فوتبال عالقمند است و  

 موضوعات آن را از روزنامه ها و مجالت ورزشی دنبال می کند . 



 
 
 
 
 
 

به ما نگفته  متاسفانه این درد بزرگیست که سالها گریبان ما را گرفته است .سالها کسی حتی  

است که داریم مسیر و راه را اشتباه می رویم .آنچنان ما را از فکر کردن حتی به مسیر و  

راه خود ترسانده بودند ، که ما هیچگاه به خودمان اجازه فکر کردن و نقد کردن مسیری  

 که سالهاست داریم عمرمان را سر آن می گذاریم ، نداده اند.

دوره بسیار ارزشمند می توانید خودتان را در بوته آزمایش  امروز شما دوست عزیز در این 

قرار دهید و خودت را بشدت نقد کنید و بزرگترین باورهای خودت را زیر سئوال ببرید و  

از خودت پرسش کنی .پرسش کنی که آیا این باوری که من دارم درست است یا نه ؟  

هیچ وقت جرات پرسیدن آنها را  براحتی می توانی از خودت بی رحمانه ترین سئواالتی که  

 از خودت نداشته ای را اجازه ندادند که داشته باشی را بپرسی . 

پس خداوند مهربان را شاکر باش که در این برهه از زمان و در این موقعیت زمانی شما را  

 با این دوره آموزشی آشنا نموده است .

فکر کردن شبیه کسی بنماییم .بلکه  ما هرگز قصد نداریم که شما را وادار به انجام کاری یا  

قصد ما کمک به شما فقط برای فکر کردن است.فکر کردن به چیزی که کمک می کند  

شما به اهداف ، آرزوها  و رویاهایتان دست پیدا کنید .فکر کردن در مورد چیزهایی که  

 شاید هرگز نتوانسته اید به خودتان اجازه دهید که آنها را زیر سئوال ببرید .

 

حاال که یواش یواش به بحث های موفقیت داریم می رسیم در این جلسه مدل و  

سبکی را که قرار است با شما دوستان کار کنیم را به شما دوستان همراه و عزیز  



 
 
 
 
 
 

خودم معرفی می کنم و در ادامه دوره ، بیشتر از آن استفاده خواهیم کرد .و  

به شما آموزش خواهم د را  فرمول هایی  و  ها  کمترین زمان  تکنیک  اد که در 

ممکن بتوانید به آرزوها و رویاهای خودتان با کمترین هزینه و انرژی الزم دست  

 پیدا کنید . 

 پس با من همراه باشید تا انتهای این دوره : 

 

 مدل الماسی موفقیت ) قانون جذب پنج بعدی ( : 

بزرگترین مشکل کسانی که بدنبال موفقیت هستند نداشتن یک مدل برای رسیدن به موفقیت  

است .منظور من از مدل یعنی همان سبک است که در ورزش یا در شعر یا در طراحی یا  

 هر حوزه دیگر از آن استفاده می کنند. 

را شنیده باشید که شخصی از یک ورزشکار می پرسد که سبک  شاید شما هم این سئوال  

 شما چیست ؟ 

 یا از یک شاعر می پرسند که سبک شعرهای شما چگونه است ؟ 

 یا مثال در معماری از یک مهندس یا معمار می پرسند که سبک معماری شما چیست ؟ 

م هیچگاه نمی  بنابراین متوجه شدیم که تا زمانیکه ما برای خودمان یک سبک نداشته باشی

توانیم ادعا نماییم که ما داریم راه و مسیرمان را درست می رویم.زیرا سبک یا همان مدل  



 
 
 
 
 
 

به ما کمک می کند که متوجه شویم که اوال باید حواسمان به چه قسمت هایی باشد .دوم  

 و چه چیزهایی فرع هستند ؟   اینکه در این مسیر چه چیزهایی اصل هستند ؟ 

و نبرد هم فرماندهان باید برای غلبه بر دشمن خود سبک مبارزه و  حتی در میدان جنگ  

وارد   دشمن  آنکه  به  توجه  با  می گوید  فرمانده  نمایند.مثال یک  تعیین  را  حمله خودشان 

شهرهای ما شده است و ما مهمات زیادی نداریم یا اینکه مبارزه در شهر نباید با مهمات و  

 به سبک چریکی و پارتیزانی مبارزه نماییم .اسلحه های خیلی سنگین انجام شود باید  

پس متوجه حرف من شدید که در مسیر موفقیت ابتدا باید مدل یا سبک موفقیت خودتان  

را انتخاب یا طراحی نمایید .و نمی توان همینطور بدون هیچ سبکی وارد میدان شد .ما در  

م که سالهاست از آن  این دوره آموزشی سبک یا همان مدلی را برای شما انتخاب کرده ای

 برای موفقیت بسیاری از افراد داریم نتیجه می گیریم . 

 و اما مدل ما در این دوره :

بعدی هم می گویم .علت   5مدل و سبک ما در این دوره مدل الماسی است .که به آن مدل 

بعدی یا مدل الماسی می گویم این است که شکل آن شبیه یک الماس   5آنکه به آن مدل  

بعدی که اگر حواسمان را به آنها جمع    5بعد تشکیل شده است .  5از طرفی هم از    است و 

کنیم متوجه خواهید شد که تا امروز چرا به موفقیت های بزرگی دست پیدا نکرده ایم .و  

از طرفی متوجه دلیل و منظق خیلی از حرفه ایی که در علم روانشناسی ، کتاب آسمانی ،  

 یگر که به ما زده اند می شویم . اساتید یا خیلی از جاهای د



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

جدید  پیج  ) منتظر الیو این موضوع باشید ( تاریخ آن از طریق    مدل ذهنی :

تازگی صرفا برای شرکت کنندگان در  ه  موسسه که مختص این دوره می باشد و ب 

 این دوره ایجاد شده است ، اعالم خواهیم کرد . 

 آدرس پیج جدید ویژه دوره : 

  Instagram :  Dr.ghanbarpoorrahdar 

 توجه : 

دوستان صرفا جهت يادآوری عرض كنم كه اين پيج برای شركت كنندگان اين  

جديد ويژه همين دوره می باشد . پيج قبلی موسسه ، حالت    پيج  دوره می باشد و 

، فقط   پيج اختصاصی  اين  بوده است ولی  برای همه دوستان  و  عمومی داشته 

 اشد.همين دوره می ب

 پيج عمومی موسسه آريال : 

Instagram : dr_farshidghanbarpoor 

یکی از تفاوت هایی که انسان های موفق با سایر انسان ها داشته اند ، که باعث  

شده است تا در کوره راه های مسیر موفقیت اشان نه تنها ناامید نشوند بلکه هر  

اراده تر مسیر خودشان را دوباره    تر و با    بار که به هدفشان نمی رسند ، محکم

 ادامه دهند ، داشتن یک مدل ذهنی است . 



 
 
 
 
 
 

مرتبه    -1 صد  از  بعد  برق  المپ  اختراع  و  ادیسون  توماس  معروف  داستان 

تاریخ می   از معروفترین داستان هایی است که در طول  ، یکی  شکست 

 توان به آن اشاره نمود. 

کتی که خودش موسس آن بود  و اخراج شدنش از شر  و جابزیاستداستان   -2

. 

 داستان بیل گیتس و انصرافش از دانشگاه   -3

 در میان پیامبران : حضرت ابراهیم    -4

 حضرت عیسی  -5

 حضرت موسی  -6

 حضرت محمد  -7

به هر حال همه آنها دارای یک مدل ذهنی برای رسیدن به موفقیت خودشان  

نبوده است .ولی در    نبوده اند .مدلی که برای هر کدام منحصر بفرد خودشا

 کلیات دارای مشترکاتی می باشند. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ارتباط ما با رودخانه کائنات ) رودخانه جهان هستی ( : 

 منتظر الیو این فصل از طریق پیج اختصاصی همین دوره باشید :

 



 
 
 
 
 
 

 

ارتباط ما با رودخانه جهان هستی یا بهتر بگوییم ، فرآیند باورسازی های ما در  

 گاه و ضمیر ابرآگاه  ضمیر نیمه آ

 

 داشتن مدرک دانشگاهی تا چه اندازه در  موفقیت انسان نقش دارد ؟ )چرا ؟( 

مدرک دانشگاهی یکی از گمراه کننده ترین چیزهایی بوده است که تاکنون ،  

انسان ها را در مسیر موفقیت فریب داده است.فریب ، از این نظر که بسیاری از  

انسان ها به گمان خودشان  و باورهایی که از طریق والدین ، معلمین ، جامعه  



 
 
 
 
 
 

ذهن آنها رسوخ کرده است    یا خیلی از انسان های دیگر سالیان سال است که در

 .جمله معروفی که شاید همه ما شنیده باشیم :

 اگر می خواهی برای خودت کسی بشوی درست را بخوان و برو دانشگاه  -1

 پسر/دختر اگر درس نخوانی یک بدبختی می شوی در جامعه   -2

 نگاه کن پسر فالنی درسش را خوانده حاال برای خودش آقایی می کنه   -3

 برو دانشگاه تا موقعیت های ازدواج بیشتری برایت ایجاد بشود  -4

 هزاران باور غلط دیگر  -5

 هشدار : 

البته که رفتن به دانشگاه می تواند یک موفقیت محسوب شود ولی الزاما برای  

ای کسیکه هدفی غیر از درس خواندن  همه اینطور نیست . زیرا دانشگاه رفتن بر

 دارد ، نمی تواند یک موفقیت به حساب آید . 

 مثال برای کسیکه می خواهد یک مکانیک چیره دست گردد  ✓

 کسیکه می خواهد یک خیاط چیره دست گردد.  ✓

 کسیکه می خواهد یک قناد چیره دست گردد.  ✓

 کسیکه می خواهد یک کشاورز چیره دست گردد  ✓

 طاط چیره دست گردد کسیکه می خواهد یک خ ✓

 کسیکه می خواهد یک خواننده چیره دست گردد  ✓



 
 
 
 
 
 

محیطی که ایجاد می کند می  البته اشتباه نکنید .دانشگاه وعلم و دانش بواسطه  

نشگاه به  اتواند می تواند به عنوان یک کاتالیزور عمل کند.ولی صرفا رفتن به د

 تنهایی هیچ موفقیتی را تضمین نمی کند. 

  ، جابز  ،  استیو  رابینز  آنتونی   ، ادیسون  توماس   ، بافت  وارن   ، گیتس  بیل 

که   بگویم  هم  را  این  اند.البته  نداشته  آکادمیک  تحصیالت  و.....هیچکدام 

نداستن تحصیالت آکادمیک الزاما به معنای بی بهره بودن از علم نمی باشد.زیرا  

به   رسیدن  جهت  الزم  های  آگاهی  و  دانش  آوردن  دست  به  برای  ها  انسان 

هداف و رویاهای خود از کانال های زیادی می توانند استفاده کنند که دانشگاه  ا

 یکی از آن کانال های ارتباطی می باشد.

 

 

 منتظر الیو ، من در اینستاگرام باشید . 

خداوند ، هیچ ایمان و باوری را که بدنبال خودش عمل و اقدامی نداشته باشد  

 ا و بارها جمله : ، قبول ندارد .گواه این حرف تکرار باره 

 ان الذین آمنوا و عملوالصالحات می باشد 

 یعنی ای کسانیکه ایمان آورده اید و عمل صالح انجام داده اید. 

 

 !است حرف  نیست ایمان  نیاورد  عمل که ایمانی پس باید توجه داشته باشیم که  



 
 
 
 
 
 

 :که باشد یادتان و

 ببرید  لذت چیز  همه  از

 طلبم  می  آخرت و  دنیا سعادت  و ثروت سالمتی، شادی، برایتان  یکتا اهلل از

 

آرزوها و رویاهایتان نرسیده اید ، شاید این پیامی باشد    ،اگر تا کنون به اهداف  

که خداوند برای شما فرستاده تا نقطه آغازی برای تحقق همه رویاهای شما باشد  

. 

 آریال : 

 اولین و تنها موسسه تضمیمی موفقیت در ایران  

 در کوچینگ فردی  HVPمبتکر طرح تضمینی  

 اطالعات بیشتر ( : روابط عمومی موسسه آریال )جهت 

09912511586 

09120438262 

 

 


