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آرزو دارم ناخواسته بدست آورید آنچه را که بی صدا از قلبتان 

 آیا کسی،گذر کرده است و آنگاه شگفت زده با خود بیندیشید

 ؟برایم دعا کرده بود 
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..................................... بیوگرافی  

 سالم دوست خوبم

من زلیخا خواجه وند هستم و ،اجازه بده اول از خودم شروع کنم 

مخصوصا به  }عالقه زیادی به موضوعات موفقیت و  قانون جذب و 

دارم. و عاشق مطالعه کردن هستم.در  { علم هیپنوتراپی

زندگی بدنبال بدست اوردن اهداف و خواسته هام بودم و هستم،و 

حث موفقیت به خیلی به خیلیاشون رسیدم. آشنایی من با مبا

خریداری کرده  ((قدرت فکر  ))سال ها برمیگرده که پدرم کتاب 

بود و آورده بود در منزل،اما خب چون از قدیم من عاشق کتاب 

خوندن بودم این کتاب رو هم خوندم و برام خیلی مطالبش جالب 

و عجیب بود و خیلی دوست داشتم بیشتر در این مورد بدونم.و 

ن زمینه داشتم،و بدنبال همچین مباحثی بودم و به مطالعاتی در ای

مرور متوجه و مفهوم کلمه موفقیت شدم و ادامه دادم و به سمینار 

ها و دوره ها رفتم و اموزش دیدم و آموختم، باز هم در حال آموزش 

هستم البته به صورت خیلی حرفه ای تر.و االن در خدمت شما 

فقیت رو خدمتتون بگم دوست عزیز هستم تا تمام تکنیک های مو

 و بکار ببندین و عمل کنید زیرا : 

 

موفقیت فقط یک روز اعتبار دارد و باید هر روز به دنبال موفقیت  }
 { های جدید و ناب باشیم
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و هدف من از این سایت و این کتاب نشر تجربیات و آموزشای که 

دیدم این هست دوست دارم که شما هم به خواسته های کوچک 

یک قدم طالیی بردار و قدم های دیگه به و بزرگ خود برسین ، 

 راحتی به تو نشون داده میشه.

 

 

با آرزوی زندگی شیرین و دلخواه و پر از موفقیت های طالیی تو 

 )بخواهید تا به شما داده شود(.دوست عزیز و دوست داشتنی من

 

 زلیخا خواجه وند:  دوستدار شما

1394/12/12 
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 مقدمه ..............................
 

علت  خوشحالم دوست عزیزم که در این سفر همراه من هستی
اینکه اسم این کتاب رو گذاشتم سفر به سرزمین ناشناخته ها 

تشبیه کردم و میخوام  سرزمین ناشناخته رو به ذهن تو اینه که :
سفر شگفت انگیز و لذت بخشی رو در ذهنت داشته  با هم یک که

 باشیم.
آماده ای دوست من؟ من که خیلی هیجانزده ام تا برات از رازهای 

 این سفر بگم.
اما ،گاه خونده باشیآکتابهای زیادی در مورد ضمیر ناخود شاید

بسیار شگفت انگیز و ناشناخته ایه  اثریایمان دارم که این کتاب،
نداره و مطمئنم در آخر کتاب حرف منو تایید  که مشابه ای

که خیلی ها ازش بی ی از ذهنه  پازل گم شده میکنی،این کتاب
خبرند و من با مثال های جالب وشیرین این راز ناشناخته رو برات 

 فاش میکنم. پس همراه من باش دوست عزیز.
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به سرزمین ناشناخته هاسفر  آغاز  
 

در این قسمت من فقط با ذهنت کار دارم، ذهنی که در واقع  

 پارادایم تو هست.

اولین موضوع مهمی که میخوام بهت بگم اینه که هیچوقت خودت رو دست 

کم نگیری، چرا که خودت یه مخلوق خدایی هستی که میتونی معجزه 

در زندگیت: معجزه سالمتی،معجزه ثروت،معجزه محبوب،معجزه کنی 

قبولی در بهترین دانشگاه ها،معجزه سفر به کشورهای خارجی،هر چی 

که بخواهی، همه چی در این کتاب هست و ذهن خالقت بایستی تالش 

 کنه تا همچین آینده قشنگ و زیبایی رو برات خلق کنه.

 هستی؟ تو کیستی و از چه توانمندی برخوردار 

میلیارد سلول عصبی)نورون( داره که هرکدام  68مغز همه ی ما انسان ها 

به اندازه یک کامپیوتر هست، دقیقا یک کامپیوتر شگفت انگیز و محیر 

العقول، میدونی که یه لپ تاپ یا کامپیوتر چه کارهایی که نمیکنه و حاال 

ی در این دنیا چه میلیارد از آن کامپیوترها رو تو مغزت داری، میدون 68که 

( باورت میشه ! انگاری که کمی فکر کنکارها که میتونی انجام بدی؟؟ )

 خدایی میکنی هرچی که بخوایی برای خودت میتونی خلق کنی.

و به او افتخار کرد و  انسان را آفرید این جمله رو گفتخداوند زمانی که 

 .«فتبارک اهلل الحسن الخالقین»فرمود: 

 و از روح خود در انسان دمید چون هیچ روحی زیبنده وجود مقدس او نیست.

پس ببین تو چه کارهایی میتونی انجام بدی، دوست دارم از این به بعد 

میلیارد کامپیوتر ابر قدرتی  68نگاهت نسبت به خودت تغییر کنه و بگی من 

عنی هزار میلیارد یعنی چقدر؟ ی1داخل مغزم دارم. اصال میتونی تصور کنی 
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تا از این هزار میلیون کامپیوتر درون مغزت شبکه شده  68میلیون، حاال تو 

 و با تمام جهان هستی در 

 

 

ارتباطه مثل وصل شدن به اینترنت با شعور نامحدود جهان و با کل کائنات 

اما قانون  /که قانون جذب بخشی از این داستان هست  )خدا در ارتباطه 

اراده میکنی خلق  (جذب اصلی ترین منبع و قانونش همین مبحث هست 

سالمت تر میکنه و این کامپیوتر مسوولیتش حفظ سالمتی بدنت رو میشه،

شماست.اگر بیمار بشی کار اون کامپیوتره،اگه سالمت  و باعث بیماری

باشی اون میکنه،اگه خدای نکرده بیماری عفونتی داری اون خوب میکنه 

کارهای محیرالعقول انجام میده،حاال میخواهیم ببینیم که چه  و خالصه

 کارای دیگه ای انجام میده.

 

تفاوت در نحوه تفکرشون  ،تفاوت انسان ها در زندگیشون 
 هست.

 

ساعت  42میلیارد کامپیوترش،فکر تولید میکنه و در هر 68مغز انسان با 

تو هزار رشته فکر تولید میکنید،خیلی از این افکار دست من و 86شما 

نیست خود به خود تولید میشه،چون شما هرکاری که می کنید اول فکر 

میکنید که برم اون کار رو انجام بدم مثل: برم آب بخورم،غذا بخورم،حرف 

هر کلمه ای یک فکر تولیدمیکنه،  بزنم.بگذارید یکم واضح تر بگم :

 نمیدونی چه خبر هست تو ذهن شما،غوغایست.

 

 

  هرگز مپندارید که شما یک جسم صغیر و کوچکحضرت علی)ع(می فرمایند : 
 هستید بلکه در وجود شما یک عالم اکبریست و این ذهن شماست.
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غز فرق است بین م )میلیارد کامپیوتر در دنیای تو چه کار میکنه 68حاال این 

به مغز حالت سخت افزاری می گویند ولی آنچه را که عمل می  (و ذهن 

 کند به عنوان نرم افزاری است که ذهن شماست.

 حاال ذهن شما چیکار می کنه ؟
یوان چرا مثال یه آدمی شب و روز نق میزنه،فرکانس منفی میده،این ل

نصفش خالیه،چرا آدما اینقدر بدن،چه مملکت بدی داریم،چرا رژیم 

اینجوریه،چرا آمریکا اینجوریه،این دشمن منه،این منو اصال دوست 

 نداره،ازش بدم میاد و امثال این جمالت منفی.
 

 عملکرد بیماریه،  این آدما عملکرد ذهنشون
 

 ؟ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه چیست 
 

 میلیارد کامپیوتر از دو بخش تشکیل شده : 68تمام این 

ضمیر خودآگاه یا )همون سیستم خودآگاه( که در باالی مغز -1

شماست.کارهای که انجام میده :شامل حواس پنجگانه و قدرت شعور و 

تصمیم گیری ماست  مثل : علم،دانش،اطالعات و فکرهای معمولی مثل: 

 غذاخوردن،فکر کردن،خوابیدن و تصمیم گیری و فرمان برای اعمال روزمره.

ضمیر ناخودآگاه که قسمت زیرین مغز شماست که تمام داستان زندگی -2

شما رو میسازه،که شامل عواطف و احساسات، خاطرات، رویاها ،باورهات 

رو اون میسازه،اعتماد به نفست رو اون میسازه،فیزیولوژی بدنت رو اون 

تنظیم یا خراب میکنه یا از بین میبره،تمام بیماری ها رو اون خلق 

میکنه،سالمتی جسمت رو اون خلق میکنه و اونه که شفا میده و خیلی 

 چیزهای دیگه ای هست.
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حاال میخوایم با ذهن آشنا بشیم که سرچشمه حیات و زندگی شماست 

چیه و چه و به سادگی و گام به گام برات توضیح میدم که این سیستم 

 ............. کارهایی میکنه

 

 

 

مراجعه  چراغ آرزوهابرای ادامه این کتاب ارزشمند به سایت 

 کنید تا به صورت رایگان برای شما ارسال بشه.
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