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:نکته ی کلیدی 

:به دکتر گفتم 
!!ندارند همه دارو هایم را میخورم اما تاثیری 

:دکتر گفت 
آیا دارو ها را سر وقت میخوری ؟؟

تازه فهمیدم چرا

نماز
!؟ ندارند هایم تاثیری 

نماز اول وقت



سوال؟یک
؟بودنرایگانآموزشییبستهاینچراکهبرسدذهنتانبهسوالایناحتماال

نبودانرایگهمهبرایحداقلیا؟نبوددانلودقابلرایگانبصورتکتاباینچرا

نامیک قانون طالیی در این جهان هستی وجود دارد به 

!!

میخوره این قانون به چه درد ما چیه این قانون 

تهچیزی رو که در دنیا میخوای داشهر : این قانون میگه،ببین دوست خوبم

قبولی درچه !خودارضایی ترک گناه چه !چه موفقیت !ثروت چه ،باشی

!!گیری باید اول بدی تا بوکال هر چیزی رو که میخوای داشته باشی ! کنکور 



قانون طالیی  
؟این قانون چگونه میتواند به شما در ترک گناهان جنسی کمک کند

ینتمامی پولی که از فروش ا،همانطور که داخل سایت هم گفته شده است 
دیگری تا افرادو امور خیریه میشود کتاب بدست می آید هزینه ی تبلیغات 

.بتوانند این گناه را ترک بکنندهم 
ب آشنانفر دیگر از طریق تبلیغات با این کتا3تقریبا با هر فروش این کتاب ،

تومان که برای دانلود این کتاب پرداخت میشود 9،500یعنی هر .)میشوند
(نفر جدید که این گناه را ترک میکنند3برابر است با 

ا این گناههر چه شما بیشتر بتوانید به دیگران کمک کنید ت: نکته ی مهم 
!!را ترک بکنند درواقع به خودتان کمک کرده اید 

یک امتیازشما با این کتاب آشنا شوند یعنیپولهر چند نفری که به واسطه ی 
نید در واقع کهر چه به دیگران بیشتر کمک : بده تا بگیر طبق قانون !!به شما 

!!به خودتان کمک کرده اید و خودتان موفق تر خواهید شد 



نجام بدهیددوستان عزیز توجه کنید که ازاین قانون میتوانید در مورد ثروت هم ا
!یگر همه نیک و بد کن،هر چه کنی به خود کنی :طبق این قانون

شترفرضا شما میخواهید درآمد خود را افزایش دهید برای این منظور هر چه بی
!!یگیرید بیشتر پول م، پول خود را به مردم فقیر ببخشید و انفاق کنید

!!تمنده این قانون واقعا تاثیر گذاره و بسیار قد!! واقعا باور کردنی نیست
یجه ی این کارفقط کافیه از این قانون استفاده کنید و من مطمعا هستم که از نت

.دحیرت زده خواهید ش
!!به همین سادگی !هر چه بیشتر بدی بیشتر میگیری :توجه

توضیح داده ام ،2بنده این قانون را بصورت کامل داخل فایل صوتی وکتاب 

حتما مطالعه کنید

قانون طالیی  



در ادامه به چند نکته ی کلی در رابطه با ترک

خودارضایی اشاره میشود

و بعدا روش مخصوص خودم را که توانستم با

زندگیآن برای همیشه خودارضایی را ترک و یک 

!داشته باشم را میگویم رویایی و پر از ثروت 
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:فرمول اصلی ترک خودارضایی، جمعِ این دو حدیث هست 

اصلی ترک خودارضایی به فرمول سال،بیشتر از ده کسب شده طی طبق تجارب 
:هست(ع)دو حدیث از امام علی بنده ، جمع  این نظر 

:حدیث اول

.اگر نفس خود را به کاری مشغول نکنی او تو را مشغول میکند

:حدیث دوم

.ها استبهترین عامل روگردانی از شهوات، فرو بستن چشم

کس دو حدیث باال رو رعایت بکنه اینو بدونه و مطمئن باشههر 
.که خودارضایی رو حتما و قطعا ترک میکنه ان شاءاهلل

یا علی





نکته ی کلیدی در ترک خودارضایی3



اگر این سه نکته رو رعایت کنی و فراموش نکنی حتما حتما برای

:همیشه از خودارضایی رها میشی ان شاءهللا

یوقت خال. یعنی همیشه خودت رو مشغول نگه دار. بیکار نباش- (1

.برای خودت نذار

.از تنهایی و خلوت حتی المقدور اجتناب کن- (2

زنگاه و چشمانت رو کنترل کن و از عوامل تحریک کننده پرهی- (3

.کن

کردناگر کمی به خودارضاییهای سابقت فکر کنی میبینی عامل اصلیش رعایت ن

درسته؟. یک یا دو و یا هر سه نکته باال بوده

شه سه نکته باال رو رعایت کن مطمئن باش دیگه هرگز انجامش نمیدی و برای همی

.رها میشی ان شاءهللا



ترک خودارضایی
جدیدبه روش 



به نام خدا

و درودسالم 

دوست عزیز امروز راهی یاد میگیری که برای همیشه میتونی

!خودارضایی کنار بزاری

چقدر خوشحالی که داری این کار خیلی زشت و ناپسند ترک میکنی؟

آماده ای تا یک زندگی متفاوت تجربه کنی؟

دوست داری به خوشگلترین پسر یا دختر روی زمین تبدیل بشی؟

بشه؟میبینه بالفاصله عاشقت میخوای هرکسی که تو رو 

بهت، اینو نمیشناسیخودتُ دوست عزیز به اندازه ای زیبا میشی که 

.قول میدم



ساله که این کار نمیکنم و به جایگاهی رسیدم که6بیش از اآلن من 

.باور کردنی نیست

فرض کن هر ماه! میلیون تومان فکر کن51یه لحظه به درآمد ماهیانه 

!بشه میلیون به حسابت پول واریز 51

میلیون تومان چیکار میکنی؟چی میخری؟چه سرگرمی های51با ماهی 

.بخشه تصور کردنش هم لذت ؟ حتی جدیدی وارد زندگیت میشه

حاالدوست خوبم این تصوری که کردی زمانی آرزوی من بود اما 

ساعتچند واقعیت زندگی من شده و من در حال حاظر تنها با روزی 

...طراحی و ساخت موزیک ویدیو و چند کار دیگر کار 

مهمترهمه و از برسم تومان در ماه میلیون 51درآمد میانگین به توانستم 

!!در پیری سالگی نه 26سن در 



دوست عزیز ، من زمانی حتی پول یک گوشی موبایل رو هم نداشتم

ولی به لطف خدا به ثروتی رسیده ام که تقریبا میتوانم

.هر چیزی را که بخواهم داشته باشم

دوست خوبم ، اگر از نظر مالی هنوز به استقالل نرسیده ای

!شک نکن بخاطر همین گناه است 

میدونی چرا ؟

چون این گناه و در کل گناهان جنسی عزت نفس انسان را

نابود میکند و اگر عزت نفس نداشته باشیم ، هرگز

.نمیتوانیم در زندگی موفق و خوشحال باشیم

ممکن است افرادی را ببینی که بسیار گناه کار اند ولی با این وجود

بسیار پولدار هم هستن ، ولی باید این را بگویم که آنها فقط پول دارند

.و هرگز طعم خوشبختی را نخواهند چشید



گناه نکن ، بهت همه چی میدهم: قانون خدا
بهت قول میدم اگه این کار بسیار زشت و گناه کبیره رو، من عزیز دلم

رویایی میشه و، زندگیت با روشی که در ادامه یاد میگیری ترک بکنی

!زندگیت پر از شادی و نشاط و ثروت میشه

میدونی چرا؟

پر از سلول های انرژی زا است و اینچون بدن ما 

بزرگ راسلول ها به اندازه ی قدرتمند هستند که میتوانند برق یک شهر 

برای یک هفته تامین کنند اما زمانیکه خودارضایی میکنیم تمام این

.میره انرژی هدر 

اما شاید این سوال به ذهنت برسه که چرا این کار گناه محسوب میشه

به یک دلیل چون با انجام این کار تنها؟ فقط و چرا خدا ممنوع کرده

!کسی که ضرل میبینه خود ما هستیم نه هیچ کس دیگه



باز هم به( منظورم ازدواجه)همسرآیا موقع سکس با 

.ارههم دتنها ضرل نداره بلکه کلی فایده ، نه به هیچ وجه؟ نه ما ضرل میرسد

ازاگه بخواهیم از نظر علمی برسی کنیم باز هم به این نتیجه میرسیم و

شده نظر علمی هم ثابت 

از سایت ها و برخی از برنامه های ماهواره ای میگویند کهبرخی 

فقط انجام، حتی خودارضایی هیچ ضرلی ندارد که کامال اشتباه بوده

.این کار زشت ضرل داردیکبارِ 

ضرلی ندارد؟دقیقا مثل سیگار میمونه،آیا میتوان گفت یکبار سیگار کشیدن هیچ

کهاز دکتر ها میگویند که هر ماه باید یکبار خودارضایی کردبرخی 

.غلط بوده و قرآن این حرف رد میکنهکامال 



بدن ما بسیار هوشمندانه طراحی شده و اگه بدن ما احساس کنه که

چینگران هی، پس به هنگام خواب خالی میکنهبشه باید این مایع تخلیه 

حتی اگه دکتررا نکنید نباشین و از این به بعد حتی یکبار هم این کار 

.باز هم نکنید بهتون گفت 

همیشه ترک کنید تمامرا برای شما خودارضایی زمانیکه 

ضرلی که از خودارضایی در بدن و روحیه ی شما ایجاد شده بود به کل

.حذف خواهد شد و هر روز بهتر و بهتر خواهید شد

یه سری نکات هست که شما باید رعایت کنید وگرنه امکان نداره در

.ترک این گناه موفق بشید

عزیزان من اگه نماز نمیخونید و یا به نماز اهمیت نمیدید نباید انتظار

!!گناهه تنها وسیله برای ترک فحشا و ، نماز ترک این گناه داشته باشین



به خوبی آشنااسالم ها ما رو با نماز و دین و خانواده متاسفانه 

نکردن و اغلب با روش غلط و اشتباه با دین آشنا شدیم و از طرفی

در جنگ نرم و فرهنگی قرار داریم و در چنین شرایطی ایمان آوردن

توجه کنید که همه ی ما بعد از یک بازه ی، اما واقعا کار سختی است

سال100ساعت یا بعد از 5یا بعد از مُرد حاال زمانی خواهیم 

، باالخره هَمَمون خواهیم مُرد و تنها چیزی که با خود به آخرت

.اعمال و رفتار ما استمیبریم 

و در بهشتنا محدوده این دنیا خیلی کوتاهه ولی آخرت من، عزیزان 

جاودانه خواهیم شد،پس لطفا منطقی باشید و هدف خودتون بهشت

.دنیا ی کوتاه و محدود قرار بدین نه این 

درصد در دنیا هم موفق خواهد100البته کسی که به آخرت توجه کنه 

.شد 



( :ع)امری املومننی عیل 
علیک  باالخره  تاتک الدنیا صاغره

تو مراقب آخرتت باش ، دنیا خودش
.ذلیالنه  پیش تو یم آید 

:معنای حدیث 



:دوستان عزیز توجه کنید 

،تهگفهاییراهکارهرکداموخواندمخودارضاییترکبارابطهدرزیادیهایکتابمن

پولوبودمنشدهمستقلمالینظرازونداشتمشغلیوکارزمانیکهتاخودممنولی

!بودختسخیلیومیگرفتمخودموشهوتجلویزوربهواقعانداشتمازدواجبرایکافی

هچگونتابدمآموزشاولکهاینهمنشخصیرسالتومناصلیهدفهمینبخاطر

(ع)یعلامامکههمونطورچون!باشیمنداشتهمشکلیمالینظرازوبشیممیلیونر

فرمودند

شغلوپولچونکننازدواجنمیتوننکهاینهماجوونایمشکلاآلن،همینطورهدقیقاو

علموشدنموفقعلمونمیکننمطالعهکهاستاینهمدلیلشوندارندرآمدپر

ندارنکافیمالیهوشوهستناطالعبیدنیااینقوانینازونیستنبلدراشدنثروتمند



باوسیدبرازدواجایمرحلهبهوشویدمیلیونرچگونهتابگیریدیاداولبایدشماپس

وتهسدرستکهآنگونهراشهوتبهدادنپاسخراهوبشویدآشنادنیااینقوانین

!کنیدربهتجروآلایدهزندگییکنهایتدرتابگیریدیادگفتهخداوند

البته تا زمانیکه میلیونر شوید باید این گناه را نکنید ، 

هاراهنبهتریوامدادهتوضیحشهوتبامقابلههایراهبارابطهدرکاملدرمن

!مگذاشتاختیارتوندروکردمآوریجمعدنیاروانشناسیهایکتاببهترینازرو

بایدحتماوکنیدسرکوبراخودشهوتعمرتانآخرتانمیتوانیدهرگزباشدیادتانالبته

هایطهرابوارضاییخودکردنازدواجباتنهاولیدهیدپاسخبدنتانجنسینیازبه

!مشروعنا
��بشه ؟ حاال کی میخواهد میلیونر 

Lets go !!!





!!شتیاندازشعیاطالهیچقبالشایدکهکنهشناآییهافرصتباروتو

تونهمیکهییھاتکنیکوھافرصت

کمکبهت!برسونهداریکهییآرزوهاواھدافبهروتو،بکنیروشفکرکهنچهاوازترسریعخیلیخیلی

!دممربقیهمثلنه،کنیندگیزگونهاخدتاکنهکمکبهت،کنیخلقروآرزوھاتواھدافتکتکتاکنه

!؟دارهییرھامعیاچه!؟شکلیهچهدنکرندگیزگونهاخد!؟چییعنیدنندگیکرزگونهاخدبپرسیشاید

ندگیزچگونهدممریبقیه؟باشهگونهاخدتاباشهشتهدابایدییھایژگیووتخصوصیاچهندگیزیک

؟نیستگونهاخدکهمیکنن

چگونه،نیستگونهاخدمنندگیزروشحاضرلحادرن،آلاگهاکه...مهمرتخیلیخیلیالسویکو

؟کنمگونهاخدروندگیمزروالتونممی

...بپرسم ال ازت سویک ه بدزه جاا



کبومکایبرپدیتیآمثال...دهکرمعرفیروشجدیدتمحصوالازیکیAppleکمپانیاخیرامثالکنضفر

محضبهتوو!اییگهدردموهریا...دهکرمعرفیروهاشنیفوآازیجدیدلمدیاودادهیهاراهاش

میکنیحسوداریستدوقعاواودمیاخوشتازشحسابی،میبینیروپلاجدیدلمحصوینامثالینکها

...یخریدمیرواونهاازیکیگرامیشدبخوچه

ارفدطرممکنهد،بیاخوشتتمحصوالیناییبازظاهرازممکنه،باشهمیتونهیچیزهرخریدیناعلتحاال

یناممکنه،باشیتمحصوالینابارکاگیدساعاشقممکنه،باشیکمپانییناژیتکنولوصقرپاوپر

هریا،باشیشتهداستدودارهاصخووامعونظردرکمپانییناکهشیارزورعتبااطرخابهروتمحصوال

تا،کنیاریخریدرولمحصوینایمیگیرتصمیمکهمانیزازمهم؟ربسیاالسویکماا...اییگهدعلت

؟میکشهطولرچقدتوایبرنمازینا...میشهمنجااخریدیناکهمانیز





ی در یا فکرو گرفتی تصمیم دی، کراراده ینکه اکه به محض رو داری مالی ل ستقالاین ، امالیآزادی ین ایا آ

!  یا نه ی؟  بخرای رو که میخوی رو چیزیا ل محصوو اون یی کنی اجررو افکر اون بتونی ، شکل گرفتت سَرِ

؟  نمی کنیھم فکر لوکس ھای کاالصال به چنین اکه ی ندگی شدزھای مرگی روز و ھا غدغه دسیر ار نقدا  

تومنی    ن میلیودو یپد آاون صبح تصمیم گرفتی وز مراگر مثال اکه د داره جووندگی تو در زین پتانسیل ایا آ

ین زی، ابسارو پولش ، صبح تا شبروزه، از یک زه ی یک با، در جی سفر کنیرخار کشون یا به فالی، بخررو 

مثال و خلق کنی رو فت هد، ساختیروز یک در ین پولی که اخر شب بتونی با آتا زی و بسان رو میلیودو 

ی؟ سفر براون به  یا ی و بخررو یپد اون آ

!!  همینه قیقا دگونه نیست اکه خدای ندگی و زست اگونه اخدکه ای ندگی زبین ق فر؟ ست مندوبینی می 
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چرا داشتن طرح اولیه پول در ذهن ، مهم است؟

آیا در مورد آدم هایی که به طور ناگهانی وضع مالی خوبی پیدا

زیادیپولکههمافرادیبهآیا،برعکسیاواید؟شنیدهمیکنند،موردی

شروعخوبیمالیهایفرصتبااینکهیااند،دادهدستازراآنولیداشته،

،اندشدهمطلوبناوبدهافرصتاین،آنهابرایعاقبتاما،کرده

اید؟کردهتوجه

دنیاهایعلتبهراآناستممکن.بفهمیدراآنواقعیعلتمیتوانیداکنون

قبیلنایازیاوناجورشریک،اقتصادیرکود،شانسیبد:مثل،بیرونی

استدیگریچیزمسالهما،دروندنیایدرحالاینبا.بدهیدنسبتهامثال
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ونیدرنظرازولی،یابیددستزیادیپولبهاگراینکهیعنی

شماشدنثروتمندهایفرصتباشید،نداشتهراآنآمادگی

زیادییعده.دادخواهیددستازراآنزودوبودهکوتاهخیلی

وهنداشتراپولزیادیمقدارحفظیاوایجادبرایدرونیظرفیتمردماز

استآنبرایدلیلاولیناین،دوستان.میشوددردسرآنهابرایزیادپول

کشیقرعهبرندگان،دقیقمثال.ندارندزیادپولهاآدمقبیلاینچراکه

فتنگرنظردربدونکهدادهنشانتحقیقاتمتعددیموارددر.هستندها

سرانجامهاآنمیشوند،بیشترهابرندهکشیقرعهدرافراداینکهپولیمقدار

مبلغیانهمبهیعنیمیگردند،براندداشتهقبالکهمالیوضعیتهمانبه

برایهمبرعکسحالت.دارندنگهخودبرایمشکلیبدونمیتوانندآنهاکه
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مندانثروتوقتیکهکنیدتوجه.داردوجودساختهخودثروتمندان

مدتدرمعموالمیدهند،دستازراخودشانپولخودساخته،

بخومثال.میگردندبرخودشانقبلیحالتبهکوتاهیزمان

Donald)ترامپدونالدمورداینبرای Trump)،ترامپدونالدمیباشد

هببعدسالچندودادازدستراخودشثروتیهمهکهبودمیلیاردری

.یافتدستدوبارهآنازبیشترحتییاوپولهمان

اخته،چرا این حالت اتفاق می افتد؟ چون اگر چه برخی از ثروتمندان خودس

جزءمهمترینوقتهیچولی،بدهندازدستراخودپولاستممکن

البته.تاسبودنشانثروتمندذهنیتآنونمیدهنددستازراخودموفقیت

نابراینبوبودشدهتنظیممیلیاردرویبراوذهنیتترامپ،دونالدمورددر
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برراهدفشدونالداگر!باشدمیلیونریکنمیتوانستحتیاو

باهرابطدراومیکنیدفکر،گذاشتمیدالرمیلیونیکروی

کتهناینبامردماغلبداشت؟احساسیچهخودشمالیموفقیت

کهاینخاطربه!کردمیورشکستگیاحساساواحتماالکههستندموافق

شدهتنظیممیلیاردرقمرویبرذهنشدرترامپدونالدمالیترموستات

.میلیونرقمرویبرنه،بود

رخیدالر،بهزارآوردندستبهبرایذهنشانهایترموستاتمردمبیشتر

آنکهبدونو!استشدهتنظیمصفرزیرحتیبرخیودالرصدچندبرای

،دهندنمیانجامپولکسببرایخودشانازحرکتیهیچ،بدانندراعلتش

.یابندنمیدستخودواقعیظرفیتبهمردمبیشترکهاستاینواقعیت



هشتادهکمیدهدنشانتحقیقات.نیستندموفقافرادبیشتر

میخواهندکسیهرکهنیستندآزادمالینظرازمردمدرصد

آندلیل.باشندداشتهمیخواهندهرچهیاوباشند

ترلکنتحتراوضعیتکمتروآگاهندنامردمبیشترچون،استساده

نند،ببیمیتوانندکهآنچهاساسبرخودزندگیدرهاآن.دارندخودشان

.هستندنگرسطحیعملوفکرنظرازوکردهحرکت
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استتمام تالش ما بر این در سایت 

واقعاتا بتوانید کنیم ذهن شما را ثروتمند که 

.بریدیک میلیونر تبدیل شوید و از زندگی لذت ببه 



: آدرس کانال تلگرام ما 

منتظرتان هستیم


