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چرا   نکهیا کنند؛ی آن صحبت م ۀاز موضوعات داغ امروزه است که همه جا دربار   ی کیقانون جذب  موضوع
قانون  نیاست که ا نیآن وجود دارد، ا ۀدربار  یادیاست و اطالعات نادرست ز  هی پرحاش نقدریموضوع ا نیا

 .اندنکرده رکد  ی از افراد آن را به خوب یار یعموم مردم شناخته شده است و بس  یبرا ی به تازگ

نکات    ۀو به صورت کامل دربار   میکن  ی آن را بررس  قیقانون جذب و تمام رازها و حقا  میخواهی مقاله م  نیا  در
 شتر یحالت ممکن، بهتر و ب  نیتر حیقانون را به صح  نیا  میتا بتوان  می قانون جذب صحبت کن  ی مهم و اساس

 نه به ضرر خودمان!  میکن ستفادهاز آن به سود خودمان ا میدارد، بتوان قتیقانون حق نیو اگر ا میبشناس

 : میدهی ن پاسخ مبه آ کتابچه نیاز سؤاالت مهم که در ا ی برخ

 ست؟ یجذب چ قانون 
 دارد؟ قتیاصاًل قانون جذب حق ایآ 
 ست؟ یجاذبه پول چ قانون 
 ست؟یجذب عشق چ قانون 
 دارد؟  ی قانون جذب اساس علم ایآ 
 وجود دارد؟  ی زمان ۀ در قانون جذب فاصل چرا 
 هستند؟ یی زهایچه چ دهند،ی قانون نسبت م نیکه به ا ی و اطالعات غلط  انحرافات 
 اسالم در تضاد است؟  نیقانون جذب با د ایآ 
 قانون جذب را باور کنم؟ توانمی نم چرا 
 افتد؟ی م ی چه اتفاق م،ینکن تیها را رعادارد؟ و اگر آن یی جذب چه خط قرمزها قانون 

 از آن استفاده کرد؟ توانیو چطور م  ستی جذب چ قانون
سؤال    ن یبه ا  د،یکنی که امروز مطالعه م  یادر مقاله   خواهمی هستم؛ م  یمحمد موسو   دی! سزیدوست عز   سالم

سال    6از    شیمطالب حاصل ب  نیبه صورت کامل پاسخ بدهم. ا  کند؟ی و چگونه کار م  ستیکه قانون جذب چ
تحق و  سا  ۀدربار   قیمطالعه  و  جذب  هست  نی قوان  ریقانون  بررس   ی جهان  و   فرادا  ی زندگ   ی و  )موفق  مختلف 

 دوارم یقانون است؛ ام  نیا  ۀدانشمندان مختلف دربار   قیها مطالعه و تحقسال   نیناموفق( توسط بنده و همچن
رو  ارزشمندتان  از وقت  ا  یگذار هیخودتان سرما  یامروز  و  کن  نیکرده  کامل مطالعه  به صورت  را  تا    دیمقاله 

 .دیوقت است دنبالش هست  ی لیکه خ دیابیرا ب ی قیحقا
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صورت کامل و بادقت  قانون جذب است را به   ۀبنده دربار   حاتیکه توض  ی صوت  لیفا ن یابتدا ا  کنمی م  شنهادیپ
 )نیاز به اینترنت(  دیدن صفحۀ دانلود فایل صوتی    :دیگوش کن

 صحبت کنم:   ی هان هستکارکرد ج  ۀویش  ۀابتدا دربار   م،یوارد موضوع قانون جذب شو  نکهیقبل از ا  دیده  اجازه

ها معتقدند که آن  دهد،ی رخ م  ی و تصادف   ی صورت شانس به  زیچکه همه   کنندی فکر م  گونهنیاز افراد ا  یار یبس 
در آن کار    توانندی نباشد، نم  ارشانیشانس داشته باشند و اگر شانس    دیموفق شوند با  یدر کار   خواهندی اگر م

 د،یاما نگران نباش  د؛یکردی فکر م  گونهن یا  وز خودتان هم تا امر   دی. شاابندیبه هدفشان دست    ایموفق شوند و  
 ... .شودی روشن م تانیبرا زیچامروز همه 

 گریکدیقانون جذب و شانس با   ۀرابط
  ا یآ  داد،ی رخ م  ی و تصادف  یصورت شانس به  زیچ! به نظرتان اگر همهمیفکر کن  تری منطق   ی کم  بارهنیدرا  دیایب

به نظرتان خداوند بر اساس شانس    د،یتأمل کن  شتریب  ی بود؟ لطفًا کم  ماندهی خودش باق  یسر جا  یزیاکنون چ
 کند؟ی عمل م

نظم جهان   داد،ی رخ م   ی تصادف  ا ی  ی صورت شانساتفاق به  کی  ی است! چون اگر حت  ر«یشک پاسخ »خ  بدون
قانون جذب هم وجود نداشت! لطفًا    ی و حت  دمانی نم  ی خودش باق  ی  سر جا  زیچچیو ه  خوردی به هم م  ی هست

 کرانی آن در آسمان ب  گاهیو جا  نیزم  ۀکر   ۀدربار   د،یآمدوشد  شب و روز فکر کن  ۀدربار   د،یبه اطرافتان نگاه کن
 به نظرتان شانس بر جهان حاکم است؟! د؛یفکر کن
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  ی در جهان هست  زیچاست و همه  دهیمحکم آفر   ی نیرا بر اساس قوان  ی است که خداوند جهان هست  نیا  قتیحق
 ن یقوان  نیاز هم  ی کیهستند؛ قانون جذب هم    داریکه ثابت و پا  ی نیقوان  کنند؛ی م  یرو یخاص پ  نیقوان  نیاز ا

 ست؟یچ نیمنظور از قوان دیبپرس دیاست. شا

 ی قانون در جهان هست فیتعر 
و قابل تکرار داشته باشد،   کسانی  یاجه ید و نتکه اگر در هر زمان و در هر مکان انجام شو  ی : »به عملفیتعر 

زم  شود«؛ی قانون گفته م )قانون جاذبه(  قانون گرانش  قانون  نیمثل  قانون جذب که   ی کیز یف   ی که  و  است 
 است.  ی کیز یمتاف ی قانون

ها  که انسان  ستین  ی نیمجموعه قوان  ایقانون    ن،یقوان  ایقانون    ۀمنظور من از واژ  د،یکه متوجه شد  طورهمان
مثل قانون جذب است که خداوند    ی نیاند؛ بلکه منظور من قوانها را وضع کردهها و...( آنها، مؤسسه)دولت

 هستند. داری که ثابت و پا ی نیوضع نموده است؛ قوان ی جهان هست  یها را براآن

 ست؟ یاز ثابت بودن قانون چ منظور 
 نخواهند کرد. رییتغ ی طیشرا چیکه تحت ه ی نیقوان ی عنی  :نیاز ثابت بودن قوان  منظور
توسط خداوند وضع شده و تا    ی خلقت جهان هست   یکه از ابتدا  ی نیقوان  ی عنی  : نیبودن قوان  داریاز پا  منظور

 ابد وجود خواهند داشت.

 : دیموضوع را بهتر درک کن نی دو مثال بزنم تا ا دی! اجازه دهمیکنی ها انتخاب مرا ما انسان نی: نام قواننکته

است و من   داریقانون ثابت و پا   کی   ن، ینفس نکشد، خواهد مرد«؛ ا  قهیاز چند دق  شیب  ی »اگر انسان برا  -1
  تواند ی شده است و م  یگذار ها نامتوسط ما انسان  زینام آن را »قانون تنفس« بگذارم. )قانون جذب ن  توانمی م

 داشته باشد( یگر یهر اسم د

  ط ی مح  یآن با دما  یکه دما  ی )تا زمان  افتیآن همواره کاهش خواهد    یدما  د،یز ی»اگر قهوه را در فنجان بر   -2
است و نام    داریقانون ثابت و پا  کی  ن،یا  رد«؛یقرار گ  یی منبع گرما   کی  یشود(؛ مگر آنکه فنجان رو   کسانی

 قرار داد. توانی م ی مرتبط زیآن را هر چ
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 نیاز مجموعه قوان  ی کیقانون جذب    م؛یرا کشف کن  ی جهان هست  نیاز قوان  ی برخ  میا ها امروزه توانستهانسان  ما
 .(مییگوی هم م ی هانیک نیقوان ،ی جهان هست نیاست. )به قوان ی جهان هست

 رگذاریتأث  ی اسیجهان در چه مق  نیقوان  نیکه ا  دیو بدان  دیآن را بهتر درک کن  ی و بزرگ  دجهانیخواهی اگر م
 : دیکوتاه را مشاهده کن یو یدیو نیا کنمی م شنهادیاست؛ پ

 . «همین مقاله در سایت جهان بهتر مراجعه فرمایید ۀبرای تماشای این ویدیو الزم است به صفح»

بر   ی در آمده است. سع  شیانسان قابل درک باشد، به نما  یکه برا  یی تا جا  ی جهان هست  ی بزرگ  و،یدیو  نیدر ا
 !میاز جهان برس یبه درک بهتر  و،یدیو  نیاست که با کمک ا نیا

 چه؟  یعنیجذب  قانون

است که    ی جهان هست  نیاز مجموعه قوان  ی عیقانون طب  کی قانون: قانون جذب    نی ا  حیبه توض  میدیرس  حاال
است. دانشمندان در گذشته معتقد بودند    گریکدیمشابه به    یهایشدن انرژ   کینزد  ی به زبان ساده، به معن

 ل ی تشک یاند که اتم خودش از انرژ ماده، اتم است؛ اما امروزه متوجه شده ۀدهندلی جزء تشک نیتر که کوچک 
است. به زبان ساده:    یماده انرژ   ۀدهندلیجزء تشک  نیتر که کوچک  دندیرس  جهینت  نیبه ا   نیشده است؛ بنابرا 

 ساخته شده است«. یاز انرژ  ی در جهان هست  زیچ»همه

 تان،یدستانتان، موها اهان،یدرختان، گ ز،یمثال، م یبرا  د؛یموضوع به اطرافتان نگاه کن نیدرک بهتر ا یبرا
 هستند. یاز انرژ  ی شکل  ی کاغذ و...، همگ وتر،یکامپ ل،یافکارتان، نور، موبا 

و درک قانون    یی آشنا  یبرا  ،یاست، در گام بعد   یاز انرژ   ی در جهان، شکل  یزیهر چ  دیکه متوجه شد  حاال
 : د یجذب الزم است ابتدا با چند مفهوم ساده آشنا شو

 .مییگوی افکار م ند،یآی م دیکه در ذهن پد ی درون  یگفت به صداها  توانی : مافکار

که   ی تکرار است و در مبحث قانون جذب، به امواج  ی( به معناfrequency: فرکانس ) ارتعاش  ای  فرکانس
مثل    م؛ ییگوی ارتعاش م  ایفرکانس    شوندی مخابره م  ی افکار و باورها به جهان هست  قیصورت مداوم از طر به

 المپ که هر لحظه تداوم دارد.  کیتابش نور از 
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 تریقو   اریبس   یها. باورها فرکانسشودی م  لیباور تبد  کیکه بارها و بارها در ذهن تکرار شود، به    ی: فکر باورها
 نسبت به افکار دارند. یدارتر یو پا

برا  یۀ: نظر ها َمدار را  م   نیا  یمدارها  قانون جذب و ش  کنمی استفاده  برا  ۀویکه درک     ن یمخاطب  ی کار  آن، 
 . دهمی مقاله شرح م نیهم یبعد  یهامدارها را در بخش یۀتر باشد. نظر راحت

 شود؛ی م  لیافکار تبد  ۀدکنندیتول  کیآن باور به    شود،ی در ذهن ساخته م  یکه باور   ی : وقتافکار  ۀ دکنندیتول 
 .کندی م تیخودش را تقو قیطر  نیجنس خودش و از اافکار هم دیبه تول کندی آن باور شروع م ی عنی

 ی برا  ند؛یگوی ذهن م  یهایورود  شوند،ی مشخص وارد ذهن م  یقیکه از طر   ی : به اطالعاتذهن  یها یورود
 .هادهیها و دگفته ها،ده یمثل: شن

 . )جمع کائن(شودی وجود دارد، کائنات گفته م ی آنچه که در تمام جهان هست یتمام: بهکائنات

 قانون جذب فیتعر 

 ی های جمله خالصه کرد: »انرژ   کیدر    توانی قانون را م  ن یقانون جذب؛ تمام ا  ی کل  فیبه تعر   میرسی م  اکنون
 .کنند«ی را جذب م گریکدیه مشاب

 است.   ی شتر یب   حاتیبه توض  ازیو بهتر آن ن   ح یدرک صح  یساده است؛ اما برا  اریقانون جذب بس  فیکه تعر   دینیبیم

که در جهان   یزیهرچ  ،ی عنی  نیاست؛ ا  یماده انرژ   دهندهلیجزء تشک  نیتر که قباًل گفتم، گوچک  طورهمان
 ی از انرژ   ی موضوع که فرکانس هم شکل  نیاست! حاال با در نظر گرفتن ا  یاز انرژ   ی وجود دارد شکل  ی هست

 :میبه اصل فرکانس بپرداز  دیایاست، ب

 ز یجهان ن م؛ی: »ما در هرلحظه در حال ارسال فرکانس به کائنات هستدیگوی فرکانس در قانون جذب م اصل
فرکانس  به  توجه  با  جذب  قانون  اساس  سو   ی افتیدر   یهابر  زندگ  یاز  در  شرا  مانی ما،  و   طی اتفاقات، 

 .دهد«ی م سترشگ ا ی و  آوردی ما به وجود م یرا برا ی افتیدر  یهاجنس با فرکانسهم یی هات یموقع
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  یکه به جهان هست  ی نس قانون، با توجه به فرکا  نیکه هر فرد بر اساس ا  میاافته یدست  قت یحق  نیبه ا  امروزه
گاهانه  کند،ی را خودش خلق م اشی تک لحظات زندگ تک کند،ی ارسال م گاهانه!  ایحال آ  ناآ

قانون واقعًا   نیاما وجود ا  رند؛یها را به تمسخر بگصحبت  نیموضوع را قبول نکنند و ا  نیاز افراد ا  یار ی بس  دیشا
 .شودی نم  جادیا  مانیقانون بر زندگ  نیا  ریدر کارکرد و تأث  یخلل   م،یر یو چه نپذ  میر یدارد و ما، چه آن را بپذ  قتیحق

 ستین دیکشف جد کیقانون  نیا

 ی هاعصر ما باشد؛ از قرن   دیکه کشف جد  ستین  ی است که قانون جذب موضوع  نیا  دیبدان  دیکه با  ی جالب  ۀنکت
اصول    ۀدربار   یاسیو رهبران س  ی رهبران مذهب   ی ثروتمندان، متفکران و حت  شمندان،ی اند  خ،یگذشته بزرگان تار 

و بر اساس   دانستندی ن قانون را میها اصول اآن  کردند؛ی ها و... صحبت مها و جلسهقانون جذب در کتاب
و نام  آن را   میادهیقانون رس  نی از ا  یبه درک و شناخت بهتر   ستم،یاکنون ما در قرن ب  کردند؛ی م  ی آن زندگ

 !میاقانون جذب نهاده

 آشکار و شناخته شد.   یصورت عموممردم به  انی، قانون جذب در م2007پس از انتشار کتاب »راز« در سال  درواقع

 اند از: عبارت کردند،ی م ی و بر اساس آن زندگ  دانستندی قانون را م نیکه اصول ا خی از بزرگان تار  ی برخ

 )ع(  ی عل حضرت 

 ( ی ونانیبزرگ  لسوفی)ف افالطون 

 (ی ران ی)شاعر مشهور ا موالنا 

 ( سندهی و نو سینوشنامهی)شاعر، نما ریشکسپ 

 ( لسوفیف دان،کیز یف دان،ی اضیشناس، ر )ستاره وتونین 

 ( سینوشنامهیو نما سی نو)شاعر، داستان هوگو 

 (سندهی و نو  لسوفی)ف امرسون 

 ( نی)مهندس، مخترع، دانشمند و کارآفر  سونیاد 

 (ینظر  دانکیز ی)ف نیشتیان 
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 : افتی توانی م زیو اشعار )مانند اشعار موالنا( ن اتیدر ادب ی قانون جذب را حت آثار

 

 اصلی قانون جذب ۀنکت
و اساس آن را در   شهیر   د،یکنی که توجه م  یزی: »به هر چمیدیرس  ی اساس  ۀنکت  نیبر اساس قانون جذب به ا 

در حال   د،یکنی توجه م  تیاگر شما دائمًا به موفق  ی عنی  نی ا  د«؛یدهی به وجود آورده و گسترش م   تانی زندگ
 !دیهست نیآفر  تی موفق یهاتیو موقع هادهیا ط،یجذب اتفاقات، شرا

 انجام شود: ریز  ی هاصورتبه تواندی مهم: توجه کردن م اریبس  ۀنکت

 دنید 
 دنیشن 
 خواندن  
 نوشتن 
 کردن  صحبت 
 کردن  فکر 
 ی موضوع ۀکردن دربار  تجسم 

. در ادامه، دو نوع توجه  دیموضوع خاص توجه کن  کیمختلف به    یهاشکلممکن است در هر لحظه به  شما
در هر لحظه در حال توجه به    دی بفهم  دیتوانی که چطور م  د یآموز ی و م  میکنی م  ی به موضوعات مختلف را بررس

 ... . دیهست یی زهایچه چ

  

 ارید. دتوجه: برای پخش این صوت به اینترنت نیاز 
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 است!   یدوقطب جهان
 ی عنی جهان دو وجه دارد!    نیدر ا  زیچکه همه  دیشوی متوجه م  د،یتأمل کن  ی جهان هست  ۀبا دقت دربار   اگر
 مثال: یقطب مثبت وجود دارد؛ برا کیو  ی قطب منف کی یزیهر چ یبرا

 اب« یو »قطب جنوب اب«یربا: »قطب شمالآهن یهاقطب 
 ن«یی: »باال« و »پایعمود جهت 
 : »چپ« و »راست«ی افق جهت 
 »گرم«  ی عنی»سرد« و قطب مثبت  ی عنی ی : قطب منفدما 
 « یی»وجود روشنا  یعنیو قطب مثبت    «یک یکه برابر است با »تار   یی نبودن روشنا  ی عنی  یقطب منف:  ییروشنا 
 . ت«ی»وجود موفق  یعنیکه برابر است با »شکست« و قطب مثبت    ت ینبودن موفق   یعنی  یقطب منف:  تیموفق 

 با قانون جذب دارد؟  ی موضوع چه ارتباط نیا حاال

ا  من دارم  ترک  نیاعتقاد  م  ی بیجهان  لحظه  در هر  ما  و  و جهنم!  بهشت  از  کن  میتوانی است  که   میانتخاب 
 جهنم را... .  ای میبهشت را تجربه کن میخواهی م

وجود دارد، هم    ا«یجهان هم »جنگل و در   نیدر ا  د؛یها دقت کنبه نشانه  د؛یفکر کن  ی خوبنکته به  نیا  ۀدربار 
وجود دارد، هم »نفرت و غم و   «ی هم »عشق و شاد  «؛ی وجود دارد، هم »بدبخت  «ی هم »خوشبخت  ر«؛ی»کو

 وجود دارد.  ی فمخال ،یزیهرچ یبرا ی عنیهم »صلح« وجود دارد، هم »جنگ«؛ و... ؛  «؛ی ناراحت

اصل مهم    نیام، متوجه شدم که قانون جذب بر اساس همکه انجام داده  ییهای و بررس  قاتیتوجه به تحق  با
که گفتم، هر موضوعکندی کار م دارا  ی ! همانطور  منف  یدر جهان  و  مثبت  برا  ی دو قطب  مثال،   یاست؛ 

دارا  ثروت  و  پول  ثر   یموضوع  و  پول  »نداشتن   و  ثروت«  و  پول  د  وت«؛دو قطب است: »داشتن    گر، یمثال 
 .«ی و »نداشتن  سالمت «ی : »داشتن  سالمتی موضوع سالمت

 مهم:  ۀو اما نکت

گاهانه ها به است که آن  نیا  رسند،ی دلخواه خود نم  ۀ جیبه نت  شانی از افراد در زندگ  ی برخ  نکهیا  لیدل صورت ناآ
 .کنندی موضوع خاص توجه م کی ی به قطب منف
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کمتر و کمتر به    شهیپس چرا هم  کنم،ی به پول و ثروت فکر م  شهی: »من همدیاز دوستان از من پرس  ی کی
 . کند«ی من برعکس عمل م یقانون برا نیا کنمی احساس م آورم؟ی دست م

و اساس آن را در    شه یر   د،یکنی که توجه م   یزی: »به هر چمیقانون جذب را مرور کن  یاصل  ۀدوباره نکت  دییایب
حدس   دیتوانی م  د،یاخوانده  نجایکه تا ا  ی . حاال با توجه به مطالبد«یدهی به وجود آورده و گسترش م  تانی زندگ

 هستند؟ ردلخواهیغ کند،ی که کسب م ی جینتا شتر  یکه چرا دوستمان ب دیبزن

در   زمان،یدوست عز   نیکه ا  دی فهم  توانی است، م  ی جهان دوقطب  نکهیقانون جذب و با توجه به اتوجه به    با
 کندی فکر م   کهی درحال  کند،ی وجود نداشتن پول و ثروت( توجه م   ی عنیپول و ثروت )   یطول روز بر قطب منف

که در    یا جه یاست که نت  لیدل  نی به هم  کند؛ی وجود پول و ثروت( توجه م  ی عنیقطب مثبت آن )   یکه بر رو 
 است.  ی منف کندی تجربه م اشی زندگ

برا  درواقع نم   نیا  یقانون جذب  برعکس عمل  به  کند؛ی فرد  او  ابلکه  از  گاهانه  ناآ به ضرر   نیصورت  قانون 
پول و ثروت باشد، دائمًا کاهش درآمد و   ی قطب منف  یرو   شانیکه توجه ا  ی ! تا زمانکندی خودش استفاده م

 ر ییتغ  زیچآن بگذارد، همه  بتقطب مث  ی اش را رو توجه  نکهیمحض اتجربه خواهد کرد؛ اما بهرا    یضرر مال
 .ابندیی گسترش م اشی مثبت، در زندگ جیخواهد کرد و نتا

 م؟ یکنی به کدام قطب توجه م میکه در هرلحظه، دار  میاست که از کجا بدان نیمهم ا ۀنکت اما

   کلمه است: »احساس«. کیپرسش در  نیا پاسخ

کن  دیبا موضوع  دیدقت  هر  به  توجه  هنگام  چه    ،ی که  لحظه  آن  در 
کردن در حال توجه  د،یداشته باش  ی! اگر احساس بد د؟یدار   ی احساس

داشته    ی اگر احساس خوب   ی ول  د؛یآن موضوع هست  ی قطب منف  یبر رو 
 ! دیقطب مثبت آن موضوع هست یکردن بر رو در حال توجه د،یباش

با توجه به   د،یهر زمان که به قلبتان رجوع کن  رایز   دانم؛ی درون م  ینمااست که قلب را قطب  لیدل  نیهم  به
 ... . دیکنی که در هرلحظه به کدام قطب توجه م دیبفهم دیتوان ی م  د،یکه دار  ی احساس
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 م؟ یاز قانون جذب استفاده کن چگونه

صورت که   نیبرساند، اما نه به ا  تانیهامام خواستهشما را به ت  تواندی معتقدم که استفاده از قانون جذب م  من
رخ دهد! قانون جذب   ی اتفاق  نی تا چن  دیپول از آسمان فکر کن  یاسهیو دائمًا به افتادن ک  دینیدر کنج خانه بنش 

 مهم است(  یلینکته خ  نی)درک ا.  رساند ی م  تانیهاه شما را به خواست  ی و منطق  ی عیدرست، طب  یهااز راه   شهیهم

 است با اتفاقات بد«  یاست با اتفاقات خوب؛ احساس بد مساو  یخوب مساو  »احساس

رخ   تانیبرا  یامکان ندارد که اتفاق بد   د،یداشته باش  ی اگر در طول روز احساس خوب  نکهیا  ی عنیجمله    نیا
افکار  اگر  کن  یبدهد؛  انتخاب  خوب  دیرا  احساس  م  ی که  با سرعت  دهند،ی به شما  به    یباالتر   شما همواره 

 .دیکنی را در طول روز تجربه م  یشتر یو اتفاقات خوب ب دیرسی اهدافتان م

  یو باور کند که خودش خالق زندگ  ردیشرط آنکه بپذقانون استفاده کند، اما به نیاز ا  تواندی م  ی : هر کس نکته
 را داده است.  اشی خودش است و خداوند به او قدرت خلق زندگ

 دروغ؟ ایاست  قتیجذب حق قانون
چه آن را بشناسند   رند،یو چه نپذ  رندیقانون را بپذ  نیکه افراد چه ا  دیدرک کن  ی خوبموضوع را به  نیدارم ا  دوست

  کنندی م  ی قانون زندگ  نیهرحال، در هرلحظه بر اساس اندانند، به  ایو چه نشناسند، چه عملکرد آن را بدانند  
گاه در حال رقمو به  خود هستند. ۀندیآ اتیقات و تجربزدن اتفاصوت ناخودآ

 میکه از امروز از قانون جذب استفاده کن  میانتخاب کن  میکه بخواه  ستین  یانتخاب  یموضوع، موضوع   نیا  یعنی
  د ی ر یبگ   میو تصم  دیالمپ را روشن کن  ک یکه شما    شودی! مگر م م یاز آن استفاده نکن  گر یکه د  میانتخاب کن  ای

 جهان است. نیا عتیطب  نیا ن! چوستین ریپذامکان  یزیچ نیکه آن المپ برق مصرف نکند؟ قطعًا چن 

 ی درستدارم که قانون جذب را به  نانینباشد، اطم  شیب  یقانون دروغ  نیکه ممکن است ا  دیکنی فکر م  اگر
 د،یروشن شود، عجله نکن تانی برا  قتیحق دیخواهی اگر م نی! بنابرادیکامل ندار  یی و با آن آشنا  د یادرک نکرده
  تان ی قانون جذب و استفاده از آن، زندگ   رکچراکه د  د؛یمقاله را بادقت تا انتها مطالعه کن  نیو ا  دیوقت بگذار 

 را متحول خواهد کرد.
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که از قانون جذب استفاده کردم،    ی متحول خواهد شد، چون از روز   تانی زندگ  میگو ی م   نانیاطم  نیبا ا  اگر
تحولخو  ی زندگ دچار  فهم   ی اساس  یدم  زندگ  دمیشد!  به  ی که  است؛ من  بوده  در دست خودم  کامل  صورت 
درک و استفاده از قانون    قعام. دروابه دست آورده  ی راحتام بهلحظه خواسته   نیازآن، هر آنچه را که تا اپس

 گونه که خودم دوست دارم رقم بزنم. را آن  امی جذب به من کمک کرد که زندگ

 است و... «. اتیموضوعات چرند نیندارد؛ ا قتی: »قانون جذب حقند یگوی از افراد م یار یبس 

ساخته شد،   ایدر استرال  2006به مستند راز که در سال    کنند،ی قانون را رد م  ن یکه ا  ی دارم افراد  دهیمن عق   اما
قانون را    نیاصاًل نتوانسته است ا  کند،ی که قانون جذب را رد م  ی اند؛ من شک ندارم که هر فرداستناد کرده

  م یخواهی که م  یی زهایو به چ  مینیاست که: »در کنج خانه بنش   نیافراد از قانون جذب ا  نیدرک کند! برداشت ا
ظاهر شود«؛ اما آن مستند ناقص بود و    مانیجلو   ایو    د یایفرود ب  مان یاز آسمان برا  زهایتا آن چ  میفکر کن

 !ستین نیچن نیموضوع اصاًل ا

آن را درک    ترقیو عم  دیقانون را بهتر بشناس  نیکه ا  کنمی کمکتان م  کنم،ی که مطرح م   ی ادامه، با مطالب  در
 . دیاز آن استفاده کن ی درستبه دیتوانی نم د،یدرک نکن ی درستکه قانون جذب را به ی چون تا زمان د؛یکن

 آن  شتریشناخت ب یقانون جذب برا ۀمهم دربار  ۀنکت 17
  ی شده و تا زمان  هیخلقت جهان تعب  یکه از ابتدا  ی قانون است! قانون  کی  ست،یاعتقاد ن  کی. قانون جذب  1

 وجود دارد. زیقانون ن نیوجود دارد، ا یکه جهان ماد

با توجه کردن به هر موضوع2 ر   ،ی .  م  تانی ا وارد زندگ آن  ب  د؛یدهی کرده و گسترشش  به آن    شتریهرچقدر 
 . ابدیی گسترش م   تانی در زندگ شتریب د،یموضوع توجه کن

ها از اتم  دارد؛ ی و توازن نگه م  ی را در هماهنگ  زیچقدرتمند است که همه   اریمطلق و بس   ی . قانون جذب، قانون3
 .گذاردی م ریتأث ،ی در جهان هست زیچهمه  ق  ی و از طر  زیچقانون بر همه  نیها! اگرفته تا کهکشان

 

https://jahanebehtar.com/
https://jahanebehtar.com/


 

 

 قانون جذب چیست؟
 رـتـهـان بـهـت جـایـس

jahanebehtar.com 

 به اشتراک بگذارید.  دیگران نیزبا   اگر برایتان مفید بود، آن رامنتشر شده است؛ لطفًا  سایت جهان بهتربه صورت رایگان از طریق  کتابچهاین  12

 

آن   دیرا خوب، به هر آنچه توجه کن  یزیو چه چ  دیدانی را بد م  یزیندارد که چه چ  ی قانون جذب فرق  ی. برا4
 !دیاگر درواقع آن را نخواه  ی حت د؛یکنی گسترش داده و تجربه م  تانی را در زندگ

شده ارسال  یهااز قدرت فرکانس  دارتریو پا  شتریب  اریشده توسط »باورها«، بس ارسال  یها. قدرت فرکانس5
 کردن« است.توسط »افکار« و »توجه

شما نخواهند داشت. آنچه که    ی در زندگ   یر یتأث  جهیدارند؛ درنت  یزیناچ  اری. افکار بدون احساسات قدرت بس 6
 یاگر همه   کند؛ی فکر از ذهن هر فرد عبور م  70,000دارد. )روزانه حدود    ت یاست که اهم  دیکنی س ماحسا

نکته و به خاطر قانون جذب، شکرگزار    نیما ثبات نداشت؛ من به خاطر ا  ی زندگ  داشتند،ی افکار ما قدرت م
 خداوند هستم.(

که در هرلحظه به کدام قطب   دهندی ن مهستند که به ما نشا  ی قیدق  یقطب نما  ،ی . قلب و احساسات درون 7
است   ی معن ن یبه ا  نیا م،یدار  یو احساس بد  مینیبی را م  ی. مثاًل اگر فرد ثروتمند میکنی موضوع توجه م کی

مثل   ی منف  ج یگسترش نتا  باعثتوجه کردن    نیا  م؛یپول و ثروت هست  ی کردن به قطب منفکه ما در حال توجه
که   دی ادهیرا د  ی. )حتمًا شما هم افرادشودی و... م  ی مال  ی کاهش درآمد، ضررها  ،یشغل  یهاکاهش فرصت

 کار نداشتم«.(   نینسبت به ا  ی : »از همان اول، احساس خوبند یگوی م  خورد،ی شکست م  یدر انجام کار   ی وقت
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 ی تر شیکه همواره اتفاقات خوب، با سرعت ب  شودی . توجه کردن به قطب مثبت موضوعات مختلف، باعث م8
 رخ دهد.  تانیبرا

 ز یو عمل« ن  تی»فعال  دیبا  ست؛ین  ی . تنها فکر مثبت داشتن و توجه کردن به قطب مثبت موضوعات، کاف9
انجام    یکار   چیاما ه  دیمثال، اگر صبح تا شب به قطب مثبت پول و ثروت توجه کن  یوجود داشته باشد. برا

کسب   یاجه ینت  چیه  د،ینکن  الشکار و ت  د،ینداشته باش  ی تیکه فعال  ی ! تا زمان دهدی رخ نم  ی اتفاق  چیه  د،ینده
 . کندی کار م کیز یاست اما بر اساس ف  ی کیز یقانون متاف نی. اشودی نم

فرکانس  تان،ی زندگ  ی فعل  یهات یو موقع  طی. شرا10 برادر گذشته خلق شده   تانیهابر اساس   جادیا  ی اند؛ 
گونه که واقعًا هستند. نه آن  د،ینیباشند، بب  دیگونه که دوست دار را آن  ط یاست مسائل و شرا  ی فقط کاف  رات،ییتغ
که ذهنتان گذشته را چگونه   دیا دقت کرده  حالدر امروز است. )تابه  ندهیبلکه خلق آ  ست،ین  یوانگی وهم و د  نیا

تحقق   تانیاها یکه در آن رؤ  یاندهیآ  د؛ینیخلق کرده و بب  زی را ن  ندهیمانند مرور گذشته، آ  دیتوانی م  کند؟ی مرور م
 است(.  افتهی
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 دن،ی)با شن!  دیو پخششان نکن  دیها را نخوانو آن  دیها گوش ندهبه آن   د،ینیرا نب  ی . لطفًا اخبار بد و منف11
  دیشویها، تنها موجب م خراش و پخش کردن آنو دل  یمنف  ری تصاو  دنید   ایبد و    یهاکردن خبرو پخش  دنیخواندن، د

خودتان گسترش   یدر زندگ  یآن اتفاقات در جهان و حت صورت،   نی! در ا ردیآن موضوعات قرار بگ یکه کانون توجهتان رو 
که اخبار    اخبار را کنار گذاشتم و اکنون چند سال است  دم،ینکته را فهم  نیکه ا  ی. از روز شودیم   شتریروز بو روزبه  ابدییم

  تان یمال   تیو وضع  یالمتآرامش، س  زانیآن را بر م  ریتا تأث  دیشما هم حتمًا امتحان کن  کنمیم   هیتوص  کنم؛یرا دنبال نم 
است که   یچرا ضرور :  شتریب  حاتی. توض(دیبه گوشتان خواهد رس  ی طیاخبار مهم تحت هر شرا   د،ینگران نباش  د؛ینیبب

 م؟ یدنبال کردن اخبار را کنار بگذار 

فرکانس و   یدارا  زیفرد مقابل ن  را یازدواج جذب کرد؛ ز   یرا برا   ی فرد خاص  توانی . توسط قانون جذب نم12
 حق انتخاب است. 

جهان است که در هر    نیاز مجموعه قوان  ی کی. قانون جذب  13
اثرگذار است؛ حت  ی زمان و مکان و  دارد  از جّو    ی وجود  در خارج 

  !نیزم ۀنقط ن یتر ق ی در عم ی حت ن،یزم

 یدارد، برا  یاالعادهفوق  ی که زندگ  ی . بدون استثنا، هر کس 14
ا  دنیرس زندگ  نیبه  از  و    ،ی سطح  عمل  جذب  قانون  اساس  بر 

حت  ی زندگ است؛  ا  ی کرده  با  و  نداند  آشنا    ن یاگر خودش  قانون 
اما اگر   د،یجمله را باور کن  نیا  دیتوانی چقدر م  دانمی نباشد. )نم

 دارد(  قتیکه حق دیدانی م د، یجهان را درک کرده باش

درصد هم خطا ندارد!   هزارم  کی  ی قانون جذب حت  شود؛ی نم  تانی وارد زندگ  ی صورت اشتباهبه   زیچچ ی. ه 15
خودمان   ی ارسال  یهابر اساس فرکانس  میکنی و قدرتمند است و هر آنچه را که تجربه م  قیدق  اریقانون بس   نیا

 «.در قرآن جذب قانون  ی سرر ب: »د یمطلب را بخوان نیا دیتوانی موضوع م نی است. جهت درک بهتر ا

 شود؛ی م  مانیهابه خواسته  دنیاست و فقط باعث رس  طرفی ب  ن،ی. قانون جذب مانند قانون گرانش زم16
ا است  ممکن  باشد    یهاخواسته   نیحاال  گاهانه  آ خواسته   ایما  معمواًل  ازآنجاکه  گاهانه!  گاهان  یهاناآ ما    ۀآ

گاهانه    یهااز نوع خواسته   لب( ما اغردلخواهی)غ  ی منف  یهامثبت و دلخواه  ما هستند، پس خواسته  شهیهم ناآ
گاهان یهاهستند. )خواسته  ( رندیگی ذهن شکل م یهایورود قیما از طر  ۀناآ
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 ی فرکانس منف یمدت، دارا ی کرد؛ چون احساس ترس طوالن  دیآن را تجربه خواه دی. از هرچه دائمًا بترس17
 است. رگذاریو تأث یو ق

 قانون  نیقرمزها در ا خط
  د؛ یکن  یها خوددار و از انجام دادن آن  دیها را بداناست آن   یدارد که ضرور   ی مهم  یجذب خط قرمزها  قانون

گاه از قانون جذب به ضرر خودتان استفاده م  د،یخط قرمزها آشنا نباش  نیچون اگر با ا  .دیکنی به صورت ناخودآ

مبحث   نیکردم و ا هیته تانیبرا دی پست جد کیداشت،  یشتر یب حاتیبه توض ازیموضوع ن نیا نکهیا لیدل به
 ی رو   کیبا کل  گان یصورت رامطلب را به  نیا  دیتوانی دادم؛ اکنون م  حیتر توضرا در آن پست به صورت کامل

 . دین یبب ریز  ۀدکم

 دارند؟! یقانون جذب و دفع چه تفاوت

جداگانه به اسم قانون دفع  ی قانون ایو  دهدی قانون جذب عمل دفع را هم انجام م کنندی افراد فکر ماز  ی برخ
جهان را   تی و طبع  نیقوان  کنند،ی فکر م  نیچنن یکه ا  یافراد غلط است و    هیاز پا  ه ینظر   نیوجود دارد؛ اما ا

 ! میبه نام قانون دفع ندار  یزیچ انه دفع و م کند،ی جذب عمل م یۀجهان بر پا نیاند. ادرک نکرده

 را یز   م؛یخواهی را م  یمار یب  ی عنی  م،ییگوی م  ی زیچ   نیچن  ی وقت  خواهم؛ی را نم  یمار یب  مییبگو  میتوانی نم  ما
 . فهمدی را م خواهم«ی جهان فقط »م فهمد؛ی را نم خواهم«ی جهان »نم

تمام مردم جهان ثروتمند، سالم، شاد، خوشبخت   کرد،ی صورت، اگر جهان بر اساس دفع عمل م نیا ریغ در
موضوع    نیبدبخت باشد؛ پس در ا  ای  نیغمگ  ای  ماریب  ای  ریفق  خواهدی نم  کسچیچون ه  بودند؛ی و سعادتمند م

 . کندی نداشته باش که جهان فقط بر اساس جذب عمل م ی شک

 خط قرمز مهم در قانون جذب 3پست:  ۀمشاهد
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 یروابط و مسائل مال  ،یقانون بر سالمت نیا ریتأث

ها مشترک بود: »قانون جذب سؤاالت آن  انیسؤال در م  نیکه ا  انددهیپرس  بارهنیدرا  ی از دوستان سؤاالت  ی برخ
 دارد؟«. یر یاصاًل تأث ا یدارد؟ آ ی سائل مال روابط و م ،ی بر سالمت یر یچه تأث

و    هادهی ا  ها،ت یموقع  ط،یتک شراکه تک  دیدانی اکنون م  د،یدرک کرده باش  ی خوبقانون را به  نیا  نجایتا ا  اگر
م  ی زندگ   اتیتجرب به وجود  قانون جذب  ا  د؛یآی بر اساس  به  توجه  م  نیبا  م  دیفهم  توانی موضوع،    زانیکه 

 دارد! میمستق یاما، رابطه یاز سو  ی ارسال  یهابا فرکانس ،ی مال تی موفق زانیروابط و م تیفیک ،ی سالمت

 : دی مدارها آشنا شو یۀاست که با نظر   یموضوع ضرور  ن یدرک بهتر ا ی برا

به دور خود و    ی در مدار خاص  ارهیهر س  د؛یر یرا در نظر بگ  یمنظومه شمس   یمدارها: »مدارها  یۀنظر   حیتوض
 زیها نانسان  یبرا  ،ی شمس   ۀمنظوم  یمدارها  نیمانند هم  یزی(. چ نیزم  ۀ)مثل مدار کر   چرخدی م  دیخورش

فرکانس غالبش، در مدارها به  توجه  با  انسان  و هر  دارد  دا  یمختلف  یوجود    زان ی. در هر مدار، م ردحضور 
 و...، وجود دارد. یاز شاد ی مشخص زانیم ،ی از سالمت ی مشخص زانیاز ثروت، م ی مشخص

که در آن حضور   یحضور داشته باشد و با توجه به مدار   تواندی مدار م  کی هر فرد در هرلحظه تنها در    البته
دارد که فقط مخصوص همان مدار   ی دسترس   ی خاص  اتیخاص و تجرب   یی هات یخاص، موقع  ی ط یدارد، به شرا

 یبه مدارها  تواندی غالبش م  یهافرکانس  رییهر فرد با تغ  هستند و   تینهای مدارها در جهان ب  نیاست. تعداد ا
 منتقل شود«.  ترنییپا  یبه مدارها  ایباالتر و 
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و اتفاقات و    اتیو نوع تجرب  یشاد  ،ی ثروت، سالمت  زانیکه م  میبگو  توانمی م  د،یحاال که با مدارها آشنا شد
که در آن حضور دارد، مشخص است و مدار هر فرد، بر اساس قانون    یهر فرد، با توجه به مدار   ی زندگ   طیشرا

و  یشاد ،ی ثروت، سالمت زانیقانون جذب بر م  نیبنابرا کند؛ی م رییشده، تغارسال یهاجذب، طبق فرکانس
 دارد. میمستق ریروابط شما تأث

 مشکالت در روابط بر اساس قانون جذب  یتمام علت
 کسچینه ه  م،یخودمان هست گران،یمشکالت در روابط با د ی دارم که علت تمام نانیانون جذب اطمق طبق

 !یگر ید

 یهر موضوع یکه برا شومی م  ادآورینکته را  نیا نیاست؛ بنابرا ی جهان دوقطب نیکه قباًل گفتم، ا  طورهمان
و    ی دو قطب منف  یدر وجودشان دارا  زیها نکه انسان  دیو مثبت وجود دارد؛ جالب است بدان   ی دو قطب منف

 مثبت هستند! 

 لیقطب مثبت او را تشک  ها،یی بایو ز   های او را و نقاط قوت، خوب  ی و نواقص هر انسان، قطب منف  هاب یع
 .دهندی م

جنس  آن هم اتیو تجرب طیشرا  م، یکن ها که توجهبه هرکدام از قطب ی اساس قانون جذب، در هر موضوع بر
 . ابدیی گسترش م مانی قطب، در زندگ

 د؟یکنی او توجه م  یهایی بایو ز   های چقدر به خوب  د،یاگر همسر دار   م؛یکن  ی خودمان را صادقانه بررس   دیایب  حاال
 د؟یکنی ها و نواقص او توجه مصحبت کردن، فکر کردن و...(؛ چقدر به ضعف دن،ی)د

و صادقانه به خودتان    دیاز خودتان بپرس  د،ی با او مشکل دار   تان ی که در زندگ  یهر فرد  ۀدو سؤال را دربار   نیا
 . دیپاسخ بده

مثبت    یها ی ژگیو  م، یکنی دوستان و... توجه م  ایپدر    ایمادر    ایهمواره به قطب مثبت موجود در همسر    اگر
  م یکنی موجود در هر فرد توجه م  ی کرد و برعکس، اگر همواره به قطب منف میها را تجربه خواهاز آن یشتر یب

 کرد. میخواه بهاز آن فرد را تجر  یشتر یب ی منف یهای ژگیما و م؛یزنی و دائمًا غر م
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 کسچی نه ه  م،یهست  مانی زندگ  اتیتجرب  یدرصد   100ما خودمان، مسئول    م،یگوی است که م   لیدل  نیهم  به
 !یگر ید

 خالق قانون جذب ۀاشتباه بزرگ دربار  کی
کتاب »راز« را خالق قانون    ۀسندیاز افراد، خانم راندابرن نو   ی ام، متوجه شدم برخکه داشته  ی قاتیدر تحق  من

بلکه جهان هست  نیا  ح یعدم درک صح  ۀدهنددار است و نشانخنده   اریبس   نیا  دانند؛ی جذب م و    ی قانون 
 است. 

آن  یو نام قانون جذب را برا دیقانون رس  نیاز ا یکه خانم راندابرن فقط به درک بهتر  دیدقت داشته باش لطفاً 
 کتا یخداوند    ی عنیها،  جهان   گری و د  ی قانون، خالق جهان هست  نیاست که خالق ا  نیا  قت یانتخاب کرد؛ حق

 است. 

 !دیمند باشاز خداوند گله دیتوانی اساس  قانون جذب، نم  بر

است که قانون جذب کاماًل هماهنگ و   نیا  قت یخاطر کند؛ اما حق  دهیاز افراد را رنج  ی فوق برخ  ۀجمل  دیشا
زندگ در  اکنون  که  آنچه  تمام  ازآنجاکه  است!  خداوند  عدالت  با  م  تانی مطابق  حاصل   د،یکنی تجربه 

حاصل   دیکنی تجربه م  تانی در زندگ  نده یشما در گذشته است و تمام آنچه که در آ  ۀدشارسال  یهافرکانس
م   یی هافرکانس ارسال  امروزه  که  ا  د،یکنی است   یدرصد   100که خودتان خالق    میبر ی م  ی پ  قتیحق  نیبه 

 رقم نخورده است. تانیاز قبل برا ی و سرنوشت دیهست تانی زندگ

!  میمند باش نه از خداوند و نه از جهان، گله  میتوانی نم  م،یهست  ی ناراض   مانی که از زندگ  یلیبه هر دل  ن،یبنابرا
 خودمان است.  ی ارسال  یهاما حاصل باورها و فرکانس ی چون زندگ

ما قدرت    نکهیما اثر بگذارد، مگر ا  ی در زندگ  تواندی نم  یز یچ  چیاشاره کنم که ه  زینکته ن  ن یاست به ا  الزم
مثل جامعه، افراد مختلف   ی رونیکه عوامل ب  میو اجازه ده میاز خودمان واگذار کن رونیبه بخودمان را  یدرون

 قرار دهند. ریرا مورد تأث مانی زندگ  اتیو... تجرب
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 قانون به ما حق انتخاب داده است نیتوسط ا  خداوند
خود گسترش   ی همان را در زندگ  م،یها که توجه کن است و به هرکدام از قطب  ی جهان دوقطب  نیا  نکهیا  لیدل
 !م یاست که ما حق انتخاب داشته باش نیا م،یدهی م

متعلق به خداوند است؛ مثل قطب مثبت  ثروت، که برابر است   ی که قطب مثبت هر موضوع  دیاست بدان  جالب
فراوان و  ثروت  وجود  مثبت سالمت   ،ی با  قطب  وجود سالمت  ،ی مثل  با  است  برابر  منف ی که  قطب  اما  هر   ی ! 

 یثروت، که برابر است با فقر و کمبود؛ مثل قطب منف  ی است؛ مثل قطب منف   طانیمتعلق به ش  ی موضوع
 (.ی )وجود نداشتن سالمت یمار یب که برابر است با ،ی سالمت

ا  طورهمان قباًل گفتم، من معتقد هستم که  ترک  ن یکه  از    ی بیجهان  از بهشت و جهنم )قطب مثبت  است 
که کدام    میکنی که انتخاب م  می خودمان هست  نیاز جهنم(؛ در هرلحظه، ا  ی شده و قطب منفبهشت برگرفته

 . میرا تجربه کن

بهشت   م، یقرار ده  ی قطب مثبت هر موضوع  یرو   ،یدرصد   100صورت  تمام توجهمان را به   میاگر بتوان  درواقع
هم در  م  ایدن  نیرا  کن  میتوانی هم  ا  م؛یتجربه  در  ه  نیچون  منف  چیصورت  زندگ   یای موضوع  تجربه   ی در 

توجه   تا  کندی را م   تالششانسان است، تمام    ۀخوردوجود دارد و دشمن  قسم  طانی . اما ازآنجاکه شمیکنی نم
 یدرصد توجه رو   100قرار دادن    لیدل  نی)قطب متعلق به خودش( قرار دهد. )به هم  ی قطب منف  ی ما را رو 

 (. میخودمان کار کن یرو   ی لیسخت است و الزم است خ اریبس  اریموضوعات، بس  ی قطب مثبت  تمام

 آن با قانون جذب ۀو رابط یشکرگزار 
بدان  جالب رضا  دیاست  احساس  بهتر   یو شکرگزار   یتمند یکه  جزء  نزد  نیباالتر   ن،یاز خداوند،   ن یتر کیو 

 (می ارسال کن میتوانیاست که م یسطح فرکانس  نیباالتر  یشکرگزار  گر،یدیعبارت)بهها به خداوند است! فرکانس

  ییباال   گاهیمثبت و از جا  یفرکانس  مربوط به شکرگزار   نکهیا  لیبه دل  د،یهست  یکه در حال شکرگزار   ی زمان
و اتفاقات خوب   شتریب  یهانعمت   شود ی و باعث م  کندی منتقل م  یباالتر   یهابرخوردار است، شما را به مدار

 نباشد! بحالتان خو ،یاگر در زمان انجام شکرگزار  ی حت د؛یرا تجربه کن یشتر یب
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ب  حاال مدارها   د،یکن  یشکرگزار   شتریهرچقدر  نعمت  ی باالتر   یبه  و  شده  امنتقل  و    طی شرا  ها، دهیها، 
شکر  نعمت، نعمتت افزون   ندیگوی است که م  لیدل  نی. به همشوندی م  شتریو ب  شتریدلخواهتان ب   یهات یموقع
 کند. 

 
 د یاحساس خوب داشته باش  د،ی ااوردهیاما هنوز آن را به دست ن  دیخواهی که م  یزیچ  ۀدربار   ی مهم: حت  ۀنکت

 از عادتتان شود( ی کار جزئ نیا دوارمی. )امدیکن یو به خاطر وجود آن شکرگزار 

 بر اساس قانون جذب یشکرگزار  نیتمر 
 .د«ی کن ستیرا ل دیمورد از آنچه که به خاطرش شکرگزار هست 10: »حداقل دیرا انجام بده نیتمر  نیا لطفاً 

. دیس یمقدار را بنو  نیاز ا  شتریب  دی کن   ی مورد داشته باشد؛ البته سع  10الزم است حداقل    ستتانیکه ل  دیکن   دقت
گاه ن  یهایی که از دارا  دیکوتاه شد، مطمئن باش  ستتانیاگر ل دوباره به    د،یفکر کن  شتری! بدیست یباارزشتان آ

ارزشمند   اریبس   تانیکه برا  دیابیی بزرگ و کوچک را م   یزهایچ  دیمطمئن باش  د،ینگاه کن  انتانیخودتان و اطراف
 .دیادهیها را ندهستند، اما شما آن

شدن و هر شب قبل    داریمحض باز امروز، هرروز صبح به   ن،یتمر   نیا  ریتأث  نیشتر یب  ۀتجرب  یمهم: برا  ۀنکت
 .دیتجربه کن تانی در زندگ  ی آن را پس از مدت کوتاه  ی عال ریتا تأث دیاز خواب، آن را انجام بده
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 یاجه ی نت  د،یرا انجام نده  شودی جهان بهتر به شما داده م   تیطالب و مقاالت ساکه در م  ی ناتیاگر تمر   دوستان،
 است. ی عمل است که اثرش قطع نیبودن« وجود ندارد؛ ا یدر »تئور  زیچچی باشد ه ادتانی  د؛یر یگی نم

 هاو داشته یبردن از زندگ لذت
از رس  هدف ب  دنیها و اهدافمان، رسبه خواسته   دنیما  زندگ  شتریبه لذت  برا  ی در  اگر    یاست.   ک یمثال، 

  یاز زندگ  شتریشما موجب لذت بردن ب  یبه آن خودرو برا  دنیرس  د،یخواهی و با امکانات باال م  بایز   یخودرو 
به آن خواسته، موجب لذت بردن   دنیرس  د،یخواهی م  ی و با امکانات رفاه  بایبزرگ، ز   یااگر خانه  ایخواهد بود؛  

از    شتریبه لذت ب  دن یرس  یبرا  م، یکه دار   یهدف  ایدر کنار خانواده خواهد بود. ما هر خواسته    ی از زندگ  شتریب
 است. شتری ب شیو آسا ی زندگ

ها نعمت  شیاست و باعث افزا  ینوع شکرگزار   کی  مان،ی هاو داشته  ی شاد بودن و لذت بردن از زندگ  ازآنجاکه
و شکرگزار    میلذت ببر   مانی فعل  یهاو داشته   ی الزم است از زندگ  ،یبعد   یهابه خواسته  دنیرس  یبرا  ؛شودی م

 است. شتریب یهاها و خواستهبه نعمت دنیرس یهااز شرط ی کی نیا م؛یها باشآن

 با قانون جذب شتریثروت ب جذب
 ریو روابط تأث  یشاد  ،ی احساس خوشبخت  ، ی ثروت، سالمت  زانیکه قباًل گفتم، قانون جذب بر م  طورهمان
 یدرست  ی الزم است باورها  م؛یبرس  ی شتر یبا استفاده از قانون جذب به ثروت ب  میدارد؛ حاال اگر بخواه  میمستق

 ! میو کار درست را در زمان درست انجام ده میداشته باش

از ح  نیا  ازآنجاکه پ  نیا  ۀوصلموضوع  به موضوع »کسب ثروت    کنمی م  شنهادیمطلب خارج است،  اگر  که 
 .دیرا مطالعه کن «وضعیت مالی شما در آیندهحتمًا پست » د،یعالقه دار  شتر«،یب
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 !دهدیقانون جذب، کالِم تو کاِر درخواست را انجام م طبق
 دن،یدارد: فکر کردن، صحبت کردن، د  ی مختلف  یهاباشد قباًل گفتم که »توجه کردن« شکل  ادتانی  اگر

 تجسم کردن و نوشتن. دن،یخواندن، شن

است که حضرت   لیدل  نیها را دارد و به همفرکانس  نیتر یاز قو   ی کیکه صحبت کردن    دیجالب است بدان  حاال
 . شود«ی : »از کالم تو بر تو حکم م د یگوی )ع( م حیمس  ی س یع

 

از قدرت کالم خود به ضررمان   میمراقب باش  د یبا  لیدل  نیقدرتمند است و به هم  اریصحبت کردن بس  که 
ها و خلق به خواسته  ی ابیدست  یقدرت برا  نیاز ا  میتوانی م  ی ! ما در هر زمان و در هر مکانمیاستفاده نکن

 .م یاستفاده کن بایز  یاندهیآ

 م؟ یاستفاده کن مانیهابه خواسته  دنیرس یقدرت ارزشمند برا نیاز ا دیچگونه با حاال
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تا    د،ی تومان پول داشته باش  اردهایلیاگر م  ی حت  د، یشوی م  یوارد فروشگاه  کهی مثال بزنم: وقت  کی  دیده  اجازه
 :دیاور یخود را به دست ب ۀخواست دیتوانی نم د،ینکن یرا ط ریز  ندیکه فرا ی زمان

 . میکنی فکر م  م،یخواهی که م یی زهایچ ۀکردن: دربار  فکر .1

 .میخواهی را م  یزیکه چه چ میکنی کردن: انتخاب م  انتخاب .2

 . میکنی خواسته، ارائه م افتیدر  یکردن: درخواست خود را برا درخواست .3

 به ما داده شود. تواندی ما م ۀکه خواست میکنی کردن: باور م باور .4

 .میکنی م افتیخود را در  ۀکردن: خواست افتیدر  .5

 به خواسته در قانون جذب است! دنیرس یها برامشابه گام قاً یپنج گام دق نیا

به  معموالً  را  اول  م  ی خوبما دو گام  درباره گام سوم اطالعات  م؛یدهی انجام   یهااز روش  ی ک ی  م؛یندار   ی اما 
 خواسته است. ۀدرخواست، صحبت کردن دربار 

 ! میکنی با خداوند صحبت م مانیهاخواسته  ۀاست که هنگام دعا کردن، دربار  لیدل نیهم به

 آن با قانون جذب ۀخالق و رابط تجسم

استفاده از   ی عنیخواهم داد: »تجسم خالق،    حیتوض  گونهنیدهم، آن را ا  حیبخواهم تجسم خالق را توض  اگر
 باشد«. میگونه که خودمان دوست دار آن ،ی موضوع  ۀدربار  ی ذهن یر یتصاو دنیو خلق و د لیقدرت تخ

  ییهافرکانس  نیتر ی از قو   ی کیو    باشدی خاص م  ی توجه کردن به موضوع  یهاراه   نیاز بهتر   ی کی  کردنتجسم
که    میمراقب باش  دیبا  جهیدرنت  ؛ی مثبت باشد، هم منف  تواندی فرکانس هم م  نی. البته امیکنی است که ارسال م

 . میاز آن به ضرر خود استفاده نکن

برا  میبخواه  اگر ابتدا به مکان  م، یخود استفاده کن  ۀبه خواست  دنیرس  یاز تجسم خالق  آرام و    ی الزم است 
 : میرا انجام ده ریچهار گام ز  دیسپس با م؛یتمرکز داشته باش می تا بتوان میبرو سروصدای ب

 خواسته و هدف... کینظر گرفتن   در .1

  قش یال   د؛یادهیهدف رس  ایواضح باشد به آن خواسته    کهیطور ( آن بهی ذهن  ری کردن )خلق تصاو   تجسم .2
 .دی بر ی و از داشتن  آن لذت م دیهست
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 .دیو آن خواسته را رها کن  دیکن یبه خاطر  داشتن  آن خواسته شکرگزار  سپس .3

 یزندگ ی قیحق یشدن از آن فضا و برگشتن به فضا خارج .4

 5حدود    یزی روز چباشد؛ در هر شبانه  شدهتیر یمد  دیبا  دیدهی تجسم خالق قرار م  یکه برا  ی مهم: زمان  ۀنکت
 . ستین  دیکار اصاًل مف  نیدر ا  ی رو اده ی؛ ز شب(  قه یدق   10صبح و    قه یدق   10مثال:    ی)برااست    ی کاف  قهیدق  20تا  

 .دیدهی است که آن را درست انجام نم ی معن نیدر تجسم، به ا ی : وجود هرگونه احساس بد و منفنکته

 هاکردن خواسته رها

 به خواسته، رها کردن آن است! دنیرس یهااز شرط ی ک یاما  د؛یایبه نظر ن یمنطق ی لیخ نیا دیشا

 صورت است: نیکردن خواسته به ا رها

 .دیکنی خود را انتخاب م ۀخواست .1

 . دیکنی خود را درخواست م ۀخواست .2

 . دیو شکرگزار آن هست  د یاده یکه انگار اکنون به آن خواسته رس  یاگونهبه  د؛یکنی خود را رها م  ۀخواست .3

گاه  یآرامش   د؛یبه احساس آرامش برس  د یروند، با  نیا  در اند کرده  افتیر کائنات درخواستتان را د  نکهیا  ی  که از آ
 .دهدی آرامش شما را به سمت آن خواسته سوق م نیا  رد؛یگی و اکنون مسئول آن هستند، نشأت م

 . دیکه آن را رها کن ی کرد، مگر زمان دینخواه افتیآن خواسته را در  د؛یخود بچسب ۀ: اگر به خواستنکته
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 قانون نیدر عملکرد ا یزمان ۀفاصل وجود

م  ی برخ فکر  افراد  مانند    کنندی از  راه  ک یقانون جذب  که  است  به   دنیرس  ی برا  ع یسر   ی غول چراغ جادو 
 طرز تفکر کاماًل غلط است!  نیاما ا کند؛ی عمل م واریی ها بوده و جادوخواسته

به    ی و منطق  ی عیکاماًل طب  یهاما را از راه  ۀاست و خواست  ی عیقانون طب  کیاست که قانون جذب    نیا  قتیحق
  م،یکنی و شروع به ارسال فرکانس م  میشوی م  داریکه صبح از خواب ب  ی از زمان  د،ی. جالب است بدانرساندی ا مم

خاص وجود دارد. هرچند ممکن است   یانزم  ۀفاصل  کی  م،یتجربه کن  مان ی آن را در زندگ  ۀجیکه نت  یتا زمان
را تجربه   ی کوچک و بزرگ مختلف  یهاو نشانه  جیفاصله، نتا  نیشود، اما در ا  ی طوالن  ی کم  ی زمان  ۀفاصل  نیا
 . میکنی م

است که فرصت داشته    نینامشخص وجود دارد، ا  ی زمان  ۀ فاصل  کی  افت،یدرخواست و در   نیب  نکهیا  لیدل
 گرید  ی کیهم    ن ی. امیده   رییتغ  ایآن را اصالح و    م،یادرخواست کرده  ی صورت اشتباهرا به   یزیتا اگر چ  میباش

 ارزشمند خداوند است. یهااز نعمت 

  یر یکوتاه، تصاو  یلحظات  یو برا  دیهست  ابانیدر خ  ی در حال رانندگ  دیمثال بزنم: تصور کن  کی  دیده  اجازه
به جهان    ی مشخصات  نیفرکانس با چن  کیصورت    نیدر ا  شود؛ی م  دیتصادف در ذهنتان تول  کیمربوط به  

م   ی هست اتفاقات  شودی ارسال  اهم  یو  م   ریتصاو  نیجنس  ا  شود؛ی درخواست  وجود   یزمان  ۀصلفا  ن یاگر 
در    زیچ! )واقعًا همهبود؟ی خوب م  نیبه نظرتان ا  افتاد؛ی شما اتفاق م   ۀخواست  هیاز ثان  یدر کسر   داشت،ی نم
 (.ختیر ی به هم م ایدن

ما   ۀهرچند هم  م؛یبده  رییخود را تغ  میتصم  میفاصله بتوان  نیوجود دارد تا ما در ا  ی زمان   ۀفاصل  ن یا  نیبنابرا
گاهان یهاخواسته  میدوست دار  چه  دهدی اجازه نم ی زمان ۀفاصل  نیاما ا م،یاور یزود به دست ب ی لیخود را خ ۀآ

گاهانه و چه خواسته یهاخواسته گاهانه، بالفاصله ا یهاآ  شود. جابتناآ

لطفًا در   ست؟یچ  باره نیاست! نظر شما درا  یواقعًا نعمت ارزشمند   افت،یدرخواست تا در   نیب  ی زمان   ۀفاصل  نیا
 . دیس یمقاله بنو نیهم یهادگاهیبخش د
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 قانون  نیقلب و ارتباط آن با ا یتکانخانه

 دیبتوان  نکهیا  یبا افکار و احساسات دارد. طبق قانون جذب برا  ی میاحساسات است و ارتباط مستق  گاهیجا  قلب
روز، احساس  از شبانه  ی شتر یدر لحظات ب  دیبتوان  نکهیا  یو برا   دیهر موضوع توجه کنتر به قطب مثبت  راحت

  ی رگیاز ت  ی قلبتان پاک و خال  دی با  د،یارسال کن  ی به جهان هست  یشتر یو فرکانس مثبت ب  دیداشته باش  ی خوب
 ی گر یصورت درا به  ی تا زندگ   دیکن  ی نفرت، خشم و... است، خال  ،ی دشمن  نه،یقلبتان را از هرچه ک  نیباشد؛ بنابرا

 . دیتجربه کن

را    هایها و بد ظلم  ۀو هم  میبا خودمان وارد صلح شو  دیبا  م؛یخودمان کار کن  یرو   د یقلب با  ی تکان خانه  یبرا
 . دیبه زمان دارد، لطفًا عجله نکن ازیکار ن  نیا م؛یتا رها شو میببخش 

 

 :دیبه خاطر بسپار  شهیهم یرا برا ید یکل ۀجمل نیا

 اتفاقات بد«.  =اتفاقات خوب، احساس بد  =»احساس خوب 
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 ست؟ یقانون جذب چ یر یادگیدرک و  ۀجینت
  ی اصل  ج یموارد را نتا  نی: )البته من اکنندی م  ان یب  گونهنی قانون جذب را ا  یر یادگیدرک و    ج  یاز افراد نتا  ی برخ

 ها مخالف هستم( از آن ی با برخ ی و حت دانمی قانون نم نیا یر یادگیدرک و 

 .میشوی م دواریبهتر ام جیدرک قانون جذب به کسب نتا با .1

 . میکنی کسب م یادیو توان ز  زهیانگ .2

 . میکنی خود احساس م  ی و حام  ترکیرا نزد خداوند .3

 .میخودمان در سرنوشتمان دخالت دار  میکنی م احساس .4

 م، یتالش و اقدام کن  یر یصورت متمرکز در مس به  یمدت  یکه اگر برا  میدانی م  اهایقانون جذب رؤ  با .5
نتا م  جیحتمًا  کسب  را  )هممیکنی دلخواه  ن  نی.  عشق  جذب  قانون  و  پول  جذب  قانون  را  در    زیاثر 

 ( گذارندی م  مانی زندگ

  مان یبه اهداف و آرزوها  دنیرس  یتا برا  کندی م  جادیا  ریناپذشکست  یی جنگجو  یۀقانون در ما روح  نیا .6
 . میدر تالش و تکاپو باش شهیهم

نم  نیا .7 رحمان  گذاردی قانون  از  ناام  ت یما هرگز    ی زندگ  یهادر چالش  دیبا  شهیو هم  میشو  دیخداوند 
 . میباش دوارینگر و اممثبت 

قانون   یر یادگیدرک و    ی قیو حق  ی اصل  جینتا  ان،یو من در پا  میکن  ی موارد را باهم بررس   نیهرکدام از ا  دیایب  حاال
برا را  منطقدهمی م  ح یتوض  تان یجذب  ذهن  )احتمااًل  برخ   ی :  برابر  در  بررس  ی شما  موارد  شدت  به  شده ی از 

مقاومت را کنار    دیکن  ی است! اما سع  ی عیموضوع طب  نیداشت؛ ا  دیمقاومت خواهد کرد و آن را قبول نخواه
 (.دیابیرا در  قتیگذاشته و حق

بهتر« ندارد؛ با توجه به    جی»کسب نتا  ینشدن برا  ایشدن    دواریبه ام  ی قانون ربط   نیا  مورد اول:  یبررس 
و   ی درصد منف  100و    شهیهم  جینتا  د،یقانون بر ضد خود استفاده کن  نیاست، اگر از ا  ی جهان دوقطب  نکهیا

 .ستین جذب  نقانو یر یادگیدرک و  جیمورد، از نتا نیا نیدلخواه خواهد بود. بنابرا ریغ
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انجام  خواهدیکه م یو توان، به کار  زهیانگ رایبه قانون جذب ندارد؛ ز  یمورد هم ربط نیا مورد دوم: یبررس 
 انجام آن کار خواهد بود.   یو توان برا  زهیانگ  زانیم  ۀ کنندنیی فرد به آن کار، تع  ۀشود مربوط است و عشق و عالق

 . ستیقانون ن نیا یر ی ادگیدرک و  ی اصل جیمورد درست است، اما از نتا نی ا مورد سوم:  یبررس 

! بر اساس قانون  میبه نام سرنوشت ندار   یزیما چ  رایغلط است؛ ز   هیمورد از پا   نیا   مورد چهارم:  یبررس 
خودش است؛ درواقع   ۀندیو اتفاقات آ  طیتک شراخودش خالق تک   یکه هر فرد  دمیرس  نیقی  نیجذب به ا

 صحبت خواهم کرد( شتریب بارهنی. )درامیکنی خودمان خلق م  یسرنوشت را خودمان برا

قانون  جاذبه پول و ثروت، قانون    اها،یمثل »قانون جذب رؤ  ی خاص  ی اسام  دانمی نم  مورد پنجم:  ی بررس 
نشان    دهیچیها صرفًا جهت پنام  نیکه ا  دانمی آمد؛ اما م  دی و...« از کجا پد  ی جاذبه عشق، قانون جاذب  سالمت

ا م  نیدادن  استفاده  م  ی برخ   شوند؛ ی قانون  فکر  افراد  اگ  کنندی از  قانون   رکه  را  جذب  و    دهیچیپ  ی قانون 
قانون   کیاست که ما    نیا  قتی کار سود ببرند! اما دوستان، حق  نیاز ا  ندتوانی نشان دهند م  بیوغر ب یعج

 نکه ی: با توجه به امیگوی م  زیمورد ن  نیهستند. در مورد بخش دوم ا  نیدروغ  ی اسام  یۀبق  م؛یندار   شتریجذب ب
 ی قطب منف  یبر رو   ریممکن است توجه فرد در طول مس   رای ز   شود؛ی مرد    زیمورد ن  نیاست، ا  ی جهان دوقطب

 . کندی دلخواه را کسب نم ۀجیآن موضوع باشد و الزامًا نت 

ما مربوط است و قانون جذب در آن   مانیبه ا  میداشته باش  ریناپذ شکست  یۀروح  نکهی ا  مورد ششم:  یبررس 
 دن یبه جنگ  یاز ین  د،یکن  ی و بر اساس آن زندگ  دیدرک کن  ی خوب قانون را به  نیاگر شما ا  نیندارد. همچن  یر یتأث
 آورد. دیبه دست خواه ی راحتخود را به یهاشما خواسته ست؛یبه هدفتان ن دنیرس یبرا

به خود فرد   ید یخداوند و عدم ناام  تیدرست باشد؛ البته درک رحمان  تواندی مورد م  نی ا  مورد هفتم:  یبررس 
 شتریخداوند را درک کند و ب  تیرحمان  تواندی که قانون جذب را درک کرده باشد، بهتر م  یدارد، اما فرد  ی بستگ

 .ستیقانون ن نیا کدر  ی اصل ج  یجزء نتا زیمورد ن نیباشد. البته ا دواریام تواندی م

 !دیدرک کن یخوب قانون جذب، ابتدا آن را به  رفتن  یقبل از پذ کنمیخواهش م
 

 اید، در مورد آن با کسی صحبت نکنید!قانون جذب نتیجه نگرفتهتا زمانی که از  نکته: 

 ام؛هستید، به خاطر این است که من از قانون جذب نتیجه گرفته   کتابچه)اگر در حال مطالعۀ این 
 ای بگیرم، سایت جهان بهتر وجود نداشت( تا قبل از اینکه از این قانون نتیجه 
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 قانون نیا یر یادگیدرک و  یقیحق ۀجینت
گونه  را آن  تانی زندگ  دیتوانی مورد مهم است: »م  ک یقانون جذب فقط    یر یادگیدرک و    ی قیو حق  ی اصل  ۀجینت

از    زانیبه آن م  دیتوانی م  د؛یابیخود دست  یهاخواسته  ی تمامو به   دیخلق کن  د،یخواهی و م  دیکه دوست دار 
قانون   نیاز ا  ی درستبه  ی به شرط  بتهال  د«؛یکن  دایدست پ  دی خواهی که م  یو سعادتمند   یشاد  ،ی ثروت، سالمت

 . دیاستفاده کن

 ارزشمند است؟ تانیدستاورد چقدر برا نیا د؟یجمله را باور کن نیا دیتوانی م چقدر

کردن بوده است؛ اگر اکنون نفس   ی زندگ  د،یاز خدا داشته باش  دیتوانستی که م  یاخواسته   نیتر بزرگ   دوستان،
که داشته    یگر یهرگونه درخواست د  نیدرخواستتان اجابت شده است! بنابرا  نیا  تپد،ی و قلبتان م  دیکش ی م

 !رسدی نم ی زندگنعمت  ی است؛ چون به بزرگ کوچک اریهرچقدر هم بزرگ، بازهم بس  د،یباش

 
نام    دیکه بتوان  یگر ینعمت است؛ هر نعمت د  نیتر ی افتنینو دست  نیتر بزرگ  ،ی : »زندگمیگوی م  شهیمن هم

 د،ی. اگر اکنون زنده هسترسدی نم  ی نعمت زندگ  ی است و به بزرگ  ی از نعمت زندگ  یارمجموعه یفقط ز   د،یببر 
 د«.یبرس دیتوانی م رد،یگی که در وجودتان شکل م یاکه به هر خواسته  دیبدان
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 ه مهم است!العادموضوع فوق   نی درک ا  د؛یدرک کن  یخوبتا آن را به   دیباال را بخوان  یهرچند بار که الزم است، جمله

 بر اساس قانون جذب یو زندگ عمل
گاه اگر امکان ندارد که   د؛یدرک کرده باش ی خوبرا به دیآور ی مطلب به دست م نیکه در ا یا ی قانون جذب و آ

 !دی نکن ی و بر اساس آن عمل و زندگ دینکن یساز ادهیپ  تان ی اصول آن را در زندگ 

به   نیا  اگر را  کن  ی خوب مطلب  به  دیمطالعه  را  جذب  قانون  کن  ی خوبو  زندگ  دیدرک  در  را  آن  اصول    تان ی و 
 ... . گنجدی کرد که اکنون در تصورتان نم دیرا کسب خواه ی جینتا  ندهیدر آ د،یکن یساز ادهیپ

 ،ی سالمت  ، ی کرد که شما را به اهدافتان )مثل استقالل مال  دیرا تجربه خواه  یی هاتیو موقع  ط یشرا  ها،دهیا
 شد.  دیخواه زدهرتی رخ خواهد داد، ح تانیکه برا ی دارم از اتفاقات نانیاطم رساند؛ی و...( م یشاد

گاه  نیو به ا  دیمطلب را خواند  نیاگر ا  اما  یۀ تنها سرمانه   قتیدر حق  د،یعمل نکرد  د،یکه به دست آورد  یای آ
گاهان  د؛یاخود )وقتتان( را هدر داده   د، یکنی م  ی و زندگ  دیدهی از دست م  زیرا ن  تانی زندگ  ۀبلکه قدرت خلق آ

 . دیاست و شما آن را باور نکرد رگذاریتأث تانی زندگ ۀلحظکه قانون جذب بر لحظه ی حالن یدرع

با تمام وجودتان    د یابتدا با  تان،ی اصول آن در زندگ   یساز ادهیعمل کردن بر اساس قانون جذب و پ  ی: برانکته
  د، یر ینکته را نپذ  نی! اگر ایگر ید  کسچ ینه ه  د،یهست  تانی زندگ  یدرصد   100که خودتان مسئول    دیر یبپذ
 رونیرا به ب  تانی قدرت خلق زندگ  اقعصورت درو   نیدر ا  د؛ی بر اساس قانون جذب عمل کن  ی درستبه  دیتوانی نم

 کرد.  دیاز خودتان واگذار خواه

 ! یگاهگه   ۀ واقع  کی از عادت شما شود؛ نه صرفًا    ی جزئ  د یقانون، با  ن ی بر اساس ا  ی مطالب و زندگ  ن یعمل به ا  : نکته

 به قانون جذب مانیا
بودن    قتیبه حق  مانیمطلب، داشتن ا  نیا   یهاو عمل به آموزه  تان ی قانون در زندگ   نی اصول ا  ی ساز ادهیپ  شرط

 قانون است! نیا
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 م یبدان  قتیچه آن را حق  م،یچه نشناس  میون جذب را بشناسشوم که ما چه قان  ادآورینکته را    ن یالزم است ا  البته
اما اگر به   شود؛ی قانون توسط خودمان خلق م  نیبر اساس ا  مانی تک لحظات زندگ هرحال، تکبه  م،یچه ندا

  م، یهست   مانی زندگ  یدرصد   100مسئول    نکه خودما  میر یو بپذ  میداشته باش  مانیقانون ا  نیداشتن  ا  قتیحق
 .میابیدست مانیهاخواسته  ی که به تمام میکنی م دایدر آن صورت قدرت آن را پ

که بر   ی و زمان   میکن  ی بر اساس آن زندگ  میکنی م  ی سع  م،یدار   مانیداشتن قانون جذب ا  قتیکه به حق  ی زمان
 العاده خواهند بود.کرد، فوق میتجربه خواه ی که در زندگ ی جینتا م،یکن ی قانون قدرتمند زندگ نیاساس ا

 د؟یبا قدرت قانون جذب آشنا شو دیخواهیم ایآ
مثل    د؛ یر یکوچک را در نظر بگ  ۀخواست  کیابتدا    کنمی م  شنهاد یپ  د،یبا قدرت قانون جذب آشنا شو   نکهیا  یبرا

پارک خودرو    یمناسب برا  یجا  ک یکردن    دایموردعالقه، پ  ی خوراک  کی کردن    لیفنجان قهوه، م  کی  دنینوش
  دیاگرفته   ادیقانون جذب    ۀربار مقاله د  نیکه در ا  ی به آن خواسته، بر اساس مطالب  دنیرس  یو...؛ سپس برا

 .دیخود را تجربه کن ۀتا خواست دیعمل کن 
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 د،یاکرده  شیباشد که قدرت قانون جذب را آزما  ادتانیموضوع را    نیاگر ا  د،یرسی خود م  ۀ که به خواست  ی زمان
 ۀ به خواست  د یکردی فکرش را هم نم  ی که حت  ی مختلف  یهاشد، که چطور و از چه راه دیزده خواهشگفت  اریبس 

 .دیادهیخود رس

که عمل بر   دیدر آن لحظه متعهد شو  دی کند؛ با  تیاعتقادتان را تقو   دیبا  جه،ینت  ا ینشانه و    نیتر کوچک  کسب
 .دیاور یرا به دست ب یتر بزرگ یهاخواسته دیتا بتوان دیمطالب را ادامه ده نیا

 آن در قانون جذب ریو تأث دیو ترد شک
شما   تواندی م یی تنهابه دی شک و ترد ن یا د،یشو  دی دچار شک و ترد تیاهایها و رؤبه خواسته   دنیرس ۀدربار  اگر

 یبه مدارها  د،یاحساس را داشته باش  نیکه ا  ی شما در آن قرار دارد، دورتان کند و تا زمان  ۀکه خواست  یرا از مدار 
 .دیشوی منتقل م ترنییپا

 یتر نییپا  یوجود دارد و هرچقدر به مدارها  یشتر یب  ی منف  اتیو تجرب  طیاتفاقات، شرا  تر،نییپا  یهامدار   در
 یاما برعکس، در مدارها  د؛یکنی تجربه م  تانی زندگ  را در  یشتر یب  ردلخواهیبدتر و غ  اتیتجرب  د،یمنتقل شو

  یباالتر   یوجود دارد؛ هرچقدر به مدارها  یشتر یمثبت ب  اتیو تجرب  هات یموقع  ها،دهی ا  ط،یباالتر، اتفاقات، شرا
را در    ی شتر یبهتر و دلخواه ب  اتیتجرب  ن یو همچن  شتریب  ی و خوشبخت  یشاد  ،ی ثروت، سالمت  د،یمنتقل شو

 کرد.  دیتجربه خواه تانی زندگ
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 آنان در برابر قانون جذب یافراد و رفتارها تفاوت
گاه در  :شوندی م میقانون جذب افراد به چند دسته تقس  ۀدربار  ی برابر آ

به  ،ی کم  اریبس   ۀعد .1 را  کرده  حیطور صحقانون جذب  زندگدرک  در  را  آن  و اصول   ی ساز ادهیپ  شانی اند 
 . کنندی م ی معرف زین گرانیقانون را به د نیاکثرشان ا لیدل نید؛ به همانگرفته  جهیاند و از آن نتکرده

گاهاما اگر به آن  اند؛دهیآن نشن  ۀدربار   یزیندارند و احتمااًل چ  ییقانون آشنا  نیبا ا  ،یادیز   اریبس   ۀعد .2  یها آ
 . وندندیپی اول م ۀها به دستاز آن ی قانون جذب داده شود، برخ ۀدربار  ی حیکامل و صح

قانون جذب«  ی آموزش جیفروش »پک قیزور به مردم بقبوالنند تا از طر قانون را به نیدوست دارند ا یاعده .3
 (کنندیم  جادیقانون جذب ا  ۀدر مطالبشان دربار  ی ادیافراد انحرافات ز  نیاز ا  ی )بعضبزنند.  بیبه ج  یشتر یپول ب

را، چه درست و چه   ی و هر اطالعات  کنندی آن صحبت م  ۀاند، اما دربار قانون را درک نکرده  نیا  یاعده .4
 . کنندی اکثر آنان از قانون جذب و اصول آن انتقاد م ی و حت کنندی نادرست، به طرف مقابلشان منتقل م

گاه شوند و آن را قبول    یاآخر، عده   ۀدست .5 کنند و اصول آن هستند که دوست ندارند افراد از قانون جذب آ
تا افراد   دهندی انجام م  دیایکه از دستشان برب  یهر کار   ن یخاطر همکنند؛ به   یساز ادهیخود پ  ی را در زندگ

قانون   رفتنیکه افراد را از پذ  کنندی تالش م  ،ی ظاهر منطقبه  یی هاقانون شک کنند و با استدالل  نیبه ا
 .( کنندی م جادیقانون جذب ا ۀرا در مطالبشان دربار  ی ادیز  اریانحرافات بس زی افراد ن نی)اجذب بازدارند. 

بر قانون   رند؛یآن را بپذ  یگر یدوست ندارند افراد د  ایقانون را قبول ندارند و    نیا  ایاز افراد    یار یبس   کهیی ازآنجا
 . کنندی و بر اساس آن، قانون جذب را رد م زنندی م یی هاجذب و اصول آن، برچسب

ها ، آنکتابچه  نیهم  یام در انتهاکرده  ی شده است و من سع   جادیقانون ا   ن یا  ۀدربار   ی ادیانحرافات ز   :نکته
 الزم را ارائه کنم.  حاتیرا مطرح و توض
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 ندارد!  یاساس علم چی: قانون جذب هندیگویم یبرخ
 : میعلم بدان  ۀرا دربار   ینکات  دیجمله با  نی پاسخ به ا  یندارد؛ برا  یاساس  علم   چیقانون جذب ه  ندی گویاز افراد م  یبرخ

موجود )مرزها(    یهاتیمحدود  یی جامحدود است و بشر تنها با جابه  شهیها همعلم ما انسان  اول:   ۀنکت  -
 توانسته است علم خود را گسترش دهد.  ی علم

  کسانی  یاجه یکه قابل تکرار باشد و با هر بار انجام آن، نت  ردیرا بپذ  یزیچ  تواندی علم فقط م   دوم:  ۀنکت  -
خواهد افتاد؛ اگر    نیخودکار شما به زم  د،یرها کن  نیداشته باشد؛ مثاًل اگر خودکار خود را بافاصله از سطح زم

 نیاست! علم ا  کسانی  جهیانجام دهد، نت  اعمل ر   نیسال بعد، ا  ونیلیمکی  ایسال قبل    ونیلیمکی  یفرد
)نمک( به دست   دیکلرا  میشود، سد  بیو گاز کلر باهم ترک  می: اگر فلز سدگرید  ی . مثال ردیپذی را م   موضوع

  ز یموضوع را ن  نیعلم ا  د؛یایبه دست ب  یگر ید  زیاست و امکان ندارد چ  کسان ی  شهیکار هم  نیا  ۀجینت  د،یآی م
 ... .ردیپذی م

و   کسانی  یشوند )در شهر   ی کسانیکه مثاًل دو نفر وارد شغل    ردی موضوع را بپذ  نیا  تواندی ما نم  ی علم فعل  اما
موفق و ثروتمند شود؛ علم در حال حاضر   اریبس   ی گر یها ورشکسته شود، اما داز آن ی ک ی( و  کسانی  ی در مکان

 ناتوان است! ی موضوع نیچن رشیدر پذ

و    کندی کانس ما عمل مقانون بر اساس فر   نیا  نکهیا  لیاست؛ اما به دل  ی اساس قانون جذب علم  قتیحق  در
با توجه به   جینتا  نیو ا  کندی م  جاد یا  مانی جنس آن فرکانس را در زندگهم  جینتا  ،یافتیطبق هر فرکانس در 

نامشخص وجود   ی زمان  ۀفاصل  کی   جه،ینت  جادیارسال فرکانس تا ا  نیب  نینوع فرکانس، متفاوت است و همچن 
  تواندی که علم آن را هم نم  ی درمان ی! مانند موضوع انرژ ردیطور کامل بپذآن را به  تواندی نم  ی دارد، علم  فعل

 دارند.  قتیها حقآن یهردو  ی ول  رد؛یبپذ
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 کند؟ یقانون جذب مقاومت م رفتنیذهن ما در برابر پذ چرا
دارد؛ اما    قتیحق  دانمی مطالب را خواندم و م  ن یباشد که: »من اشده  جادیسؤال ا   نی در ذهن شما هم ا  دیشا

 ست؟«یآن چ لیسخت است؛ دل میباور کردنش برا

 دارد: لیدو دل د،یمطالب را باور کن نیا دیتوانی نم نکهیا

که در    ی چون زمان  رد؛یموضوعات را بپذ  نیا  ی راحتبه  تواندی نم  ی است که ذهن ما از لحاظ منطق  نیاول ا  لیدل
 اطالعات است. نیا لیتحل ریبخش منطق ذهن شما درگ د،یمطلب هست نیا ۀحال مطالع

 
  دیحضور دار   یو در حال حاضر، در مدار   د یادهیاز قانون جذب نرس  ی است که هنوز به درک کامل   ن یدوم ا  لیدل

 .ستین ی دسترسقابل تان یصورت کامل براقانون به نیا رفتنیکه درک و پذ

 ی از افراد در ابتدا قانون جذب و حت  یار یکه بس   دیاست؛ جالب است بدان  ی عیطب  نیا  د،یاصاًل نگران نباش  اما
باور نم  یو تحول فرد  تیاصول موفق  ی میمفاه  نیاند و چنباالتر نشده  یچون هنوز وارد مدارها  کنند،ی را 

 ! ستیدرک نقابل شان یبرا
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 تانیقانون جذب برا رشیتا پذ دیمنتقل شو یباالتر  یبه مدارها دیتوانی که من توانستم، شما هم م طورهمان
پست دانلود    نیهم  یپست را از بخش دانلودها  نیا  ی صوت  لیفا  کنمی م  شنهادیکار پ  نیا  یممکن شود. برا

را گوش ده بارها آن  و  بارها  و  کن  را  PDF  لی فااین    ایو    دیکرده  بارها مطالعه  و   شنهادی پ  نی . همچندیبارها 
 روشن شود.  تانیبرا یشتر یب قیتا حقا دینیبب زیپست قانون جذب در قرآن را ن کنمی م

فقط سه ماه بر اساس  آن   د؛یآن را امتحان کن  شهیهم  یبرا  بارکیلطفًا    د،یرفتیقانون جذب را پذ  ازآنکهپس
(؛ دید   دیاول خواه  ۀرا از همان هفت  جی)نتا   دیکن  یساز ادهیپ  تانی فقط سه ماه اصول آن را در زندگ  د؛یکن  ی زندگ
نتا  نانیاطم را شگفتکرد فوق   دیکه کسب خواه  ی جیدارم  بود و شما  زده خواهد کرد؛ سپس العاده خواهد 
موضوع را   نیا  ی وقت  د؛یقانون را باور کن  نیبودن ا  قتیحق  دیتوانی تر مراحت  د،یدیرا د   ی واقع  ۀجینت  کهی وقت

 .دیکن ی قانون زندگ  نیکه تا ابد بر اساس اصول ا   دیو متعهد باش دیهبه خودتان قول بد د،یتجربه کرد

 ما ندارد! یبه قدرت ده  از یجذب ن قانون
ا   قاتمیکه در تحق  یدار جالب و خنده  موضوع   یاز افراد از چگونگ  ی برخ   ی بود که گاه  نیبا آن مواجه شدم 

المپ،    کیقانون مثل    نیکه ا  کنندی از افراد فکر م  ی ! درواقع برخ کنندی قدرت دادن به قانون جذب صحبت م
و الزم    شود ی تمام م  ی از مدت  ددارد و بع  یانرژ   ی خاص  زانیم  ،یباطر   کیمثل    ایاست و    یانرژ   ۀکنندمصرف

 دار است مگر نه؟ تا دوباره فعال شود! خنده می ده یاست که به آن انرژ 

آنان در   یکه در بخش  »تفاوت افراد و رفتارها  5و    4و    3  ی هاانحرافات توسط دسته  نیاست که ا  نیا  قتیحق
قانون جذب،  ۀنوع تفکرات دربار  نیا شود؛ی م جادیدادم، ا  حیپست توض نیبرابر قانون جذب« که قباًل در هم

درک نکرده   ی خوبآن را به  کند،ی صحبت م   ایقانون فکر    نی ا  ۀدربار   گونهنیکه ا  ی است و کس   اساسی اشتباه و ب
 است!

 دارد؟  ی دهیبه انرژ  ازی(، ننیزم ۀ)قانون جاذب نیمثال بزنم: مگر قانون گرانش زم کی دیده اجازه

تا   ،یبه انرژ   ازیبدون ن  زیندارد، قانون جذب ن  یانرژ   افتیبه در   یاز ین  نیطور که قانون گرانش زم! همان ریخ
مشابه    یهایاست که انرژ   نیقانون ا  نیوجود داشته باشد، وجود دارد؛ درواقع کار ا  یجهان ماد  نیکه ا  ی زمان

 مصرف کند!  یانرژ  نکهیبرساند، نه ا گریکدیرا به 
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 ها( قانون جذب )انحراف ۀغلط و خطرناک دربار  اعتقادات
باه و خطرناک  اعتقاد اشت  16با عنوان »  دیجد ی نشود، پست  ی طوالن یادیز  کتابچه نیامحتوای  نکهیا لیدل به

بهتر  قانون جذب«    ۀدربار  کردهدر سایت جهان  آن پست مهم منتشر  در  که  به   نیتر ام  وارد شده  انحرافات 
  !دین یپست مهم را بب آنحتمًا  کنمی م هیام؛ توص داده حیو توض ی قانون جذب را بررس میمفاه

 

 تمرینات 
 :دیرا انجام ده ناتیتمر  نیو ا دیهستند، لطفًا وقت بگذار  یضرور   ناتیتمر  نیانجام ا

کار را حداقل هر شب قبل    ن ی)ا.  دیکن  ستیرا ل  دیمورد از آنچه که به خاطرش شکرگزار هست  10  حداقل .1
 ( دیاز خواب انجام ده

  اد ی)نه ز   یمنطق  ی به آن زمان  دنیرس  ی و برا  دیکن  ادداشتی ها و اهدافتان را  مورد از خواسته  3  حداقل .2
 . دیبه آنها حرکت و عمل کن دنیرس یو برا دیکن نیی ( تعکینزد ادیدور، نه ز 

 . دیو اهدافتان اختصاص ده اهایرا به تجسم خالق رؤ قهیدق 20 ی ال 5 هرروز .3

طور که ، قانون جذب را آنپست  نیهم  یهادگاهی و در بخش د  دیوقت بگذار   قهیلطفًا چند دق  :مهم .4
 . دیده حیصورت کوتاه توضآن به ۀو دربار  دیکن فیخودتان( تعر  دگاهی)از د  دیاخودتان درک کرده

 نیتمر   ن یاست که ا  نیکمکتان خواهم کرد؛ مهم ا  د،یاشتباه درک کرده باش  کهی درصورت  د،ینگران نباش  لطفاً 
 است. ی اتیمهم و ح اریاز قانون جذب بس  حیبه درک صح دنیچون رس د؛یرا انجام ده

کرده و پاسخ    یتا آن را بررس  دیمطرح کن  پست   نی هم   یهادگاه یدر بخش د  دیدار   ی قانون جذب سؤال  ۀاگر دربار   لطفاً 
 . دیاقدام کن  ت یسا «دیسؤال بپرس» ۀاز صفح  د،یسؤالتان را بپرس ناس به صورت ناش د یخواهی . اگر ممیده

 دوستدار شما، 
 یمحمد موسو  دیس

 قانون جذب ۀاعتقاد اشتباه و خطرناک دربار 16پست:  ۀمشاهد
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 آورد؟آیا پول خوشبختی می
 15/02/1401در  منتشر شده 

 ندهیشما در آ یمال تیوضع
 29/09/1396منتشر شده در 

 باورهای غلط ما دربارۀ ثروت
 13/10/4001 منتشر شده در  

از  ییاهایاول کتاب رؤ ۀصفح 28دانلود 
 07/20/1399منتشر شده در  - جنس الماس

 ؟را پیدا کنیمچطور جسارت تغییر 
 21/11/4001 منتشر شده در  

 در قرآنقانون جذب 
 15/04/1401  در بروزرسانی شده 
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