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ی ست؟ ذب عشق ج   ق ان ون ج 
ی این ای  ه ه ین نهم در سهیت جنهت  ن  ،   گ ف ه شده است؛   ای مشههدهاین ک ه چه از مقهله

 مقهله در سهیت جنهت  ن   آدرس زی  را کلیک کنید:
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 سید محمد موسوی
 1400زمستان 
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چه   ست؟یکه قانون جذب عشق چ  میموضوع بپرداز  نیبه ا  میخواهی درخواست دوستان، امروز من و شما م  به
نام قانون جذب عشق را بارها از زبان  دیاز آن استفاده کرد؟ شا شودی آن وجود دارد و چطور م ۀدربار  ی قیحقا

منتشر شده  ی اجتماع یهاشبکه رو مخصوصًا د نترنتیکه در ا ی در مطالب ایو  دیباش دهیافراد مختلف شن
قانون جذب عشق را باهم  قیپست، تمام حقا نیدر ا میخواهی امروز م د؛یباش شنیدهآن  ۀدربار  ی است، مطالب

 .میکن ی بررس

که   میموضوع پرداخت نیکه در آن پست به ا دیدانی م د،ی« را مطالعه کرده باشقانون جذب ی بررسپست » اگر
 قانون جذب هستند. یبرا ی ساختگ یی هاقانون جذب پول و... نام ایمثل قانون جذب عشق  یی هانام

 یهابه خواسته  دنیرس  یو چون افراد از قانون جذب برا  میندار  شتریقانون جذب ب  کیه ما  است ک  نیا  قتیحق
آن انتخاب  یمانند قانون جذب عشق و... برا ی مختلف یهانام رند،یگی م جهیو نت کنندی استفاده م ی مختلف

 . کنندی م

ها نام  نیافراد مختلف با اهداف مختلف، ا  حالنیاما باا  گردد،ی ها به اصل قانون جذب برمنام  نیا  ۀهم  درواقع
 .دهندی را رواج م

درک و فهم آن  نکهیا یمربوط به قانون جذب است، اما برا شودی پست مطرح م نیکه در ا ی مطالب ی تمام
.  دیتا مطالب را بهتر درک کن  میکنی قانون جذب عشق استفاده م  ی تر باشد، از همان نام ساختشما راحت  یبرا
عشق، کمک    یرو یمثل ن  د،یکن  ابقانون انتخ  نیا  یبرا  خواهد،ی که دلتان م  ی هر نام  دیتوانی م  شما هم  ی حت

 جهان و... . 

 کند؟ی جذب عشق چگونه کار م قانون
 دیخواهی اما اگر م کند؛ی که قانون جذب عشق چطور کار م دهمی م حیتوض عیساده و سر ی لیخ نجایا

 .دی« را هم بخوانقانون جذب قیعم ی بررسحتمًا پست » د،یکسب کن یتر قیاطالعات دق

از  ی در جهان شکل  زی ازآنجاکه همه چ کنند«؛ی را جذب م گریکدیمشابه  یهای: »انرژ دیگوی جذب م قانون
. شوندی جذب م  گریکدیجنس باشند، به  باهم هم   ،یکه از نظر جنس انرژ   یی زهایچ  ۀ هم  نیاست، بنابرا  یانرژ 

 (.ستیانسان ن تیجنس بودن، جنس از هم که منظورم دی)دقت کن
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 :دیچند نکته را هم بدان نیاست که ا یدرک قانون جذب عشق ضرور  یبرا حاال

 قیاز طر  ایباورها    قیاز طر  تواندی فکر است؛ آن فکر م  کیذهن هر انسان، در هر لحظه، در حال پردازش    -1
 شود. جادیذهن ا یهایورود

( ی منف  ای)از جنس مثبت    یی هاباورها و افکارش، در حال ارسال فرکانس  قیهر انسان، در هر لحظه، از طر  -2
 است. ی به جهان هست

افراد و  ط،یکرده و بر اساس قانون جذب، اتفاقات، شرا افتیفرکانس هر انسان را در ،ی جهان هست -3
 .کندی م جادیاآن فرد  ی جنس با آن فرکانس را در زندگهم یی هات یموقع

  نده یکه آن شخص در آ  ی طی( باشد، اتفاقات و شراندی)ناخوشا  ی شخص، منف  ۀشدارسال  یهااگر فرکانس  -4
 ( خواهد بود و بلعکس.ندی)ناخوشا ی منف کندی تجربه م

مخابره  ی را به جهان هست ی است که در هر لحظه، چه نوع فرکانس  نیا ۀدهنداحساس شما، نشان -5
 : احساس خوب = اتفاقات خوب؛ احساس بد = اتفاقات بد.ی نعی نیا د؛یکنی م

 افت یدر ی از شما فرکانس  ،ی جهان هست ی عنی شود؛ی ارسال فرکانس متوقف م د،یکه در خواب هست ی وقت -6
 .کندی نم

احساستان خوب است،   ی شماست. وقت  یراهنما برا  نیترقیکه احساس شما، دق  دینکته مهم دقت کن  نیا  به
تان که افکار و فرکانس  ستین  ریپذامکان  نیا  د،یدار  ی احساس خوب  ی چون وقت  د؛یباش  یزینگران چ  ستیالزم ن

اما اگر احساستان  دهدی رخ م تانیکه احساستان خوب باشد، اتفاقات خوب برا ی تا زمان نیباشد؛ بنابرا ی منف
 قانون است. کی ن،یا د؛یکنی بد باشد، دائمًا اتفاقات بد را تجربه م

 . د«یهست  دنیکه در حال عشق ورز  دییبگو  دیتوانی م  د،یدار  ی احساس خوب  ی : »وقتدیگوی جذب عشق م  قانون

 : دیگوی از شعرش م ی هم در بخش  موالنا
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 از قانون جذب عشق استفاده کنم؟  چطور
 ن یا د،یبا استفاده از آن، از قانون جذب عشق استفاده کن  دیتوانی م االنن یکه از هم یی هاراه  نیاز بهتر ی کی

ها را و آن دیباش شانیهاو محبت  قدردان زحمات د؛یمحبت کن گرانیبه د د؛یعشق بورز گرانیاست که به د
 . دیکن تیها حمااز آن دیتوانی که م یی کرده و تا جا قیتشو رشان،یبه اهداف خ دنیرس ریدر مس 

 ی باشد که تمام ادتانیاما  د؛یکمک کن گرانیبه د د،یکه خودتان با آن راحت هست یگر ید قیبه هر طر ای و
صورت بر اساس قانون  نیدادنش همراه با عشق و احساس خوب باشد؛ در اانجام دیکه گفتم، با ییهانیا

چندبرابر شده و به   ،مختلف  یهابه شکل  د،یورزی م  گرانیکه به د   ی جذب عشق همان احساس خوب و عشق
 .گرددی بازم تانی زندگ
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 بودن جنس اعمال  یمنف عواقب
  د، یکن یبد  گرانیو... به د کردنبتی تهمت، خشونت، غ ،یی بدگو ،ی مثل: فحاش ،ی ق یبه هر طر دیبخواه اگر

و  طیباعث جذب اتفاقات، شرا ل،ی دل نیبه هم شود؛ی م ی سرعت سقوط کرده و منف تان بهاحساس و فرکانس
نشود و نتواند  مانیپش که انجام داده  ی و اگر فرد از عمل شودی جنس با آن فرکانس مهم یی هات یموقع

 است. ادیز اریمخرب شود بس  ۀوارد حلق نکهیاحساسش را خوب کند، احتمال ا

 .دینیرا بب از جنس الماس یی اهایفصل چهارم کتاب رؤ ست،یمخرب چ ۀحلق دیدانی نم اگر

 از قانون جذب عشق در روابط استفاده 
روابطتان را  االنن یهم د،یافاده کردهکه از قانون جذب عشق چطور در روابطتان است دیبدان دیخواهی م اگر

است که   ی ...، به همان صورتایشما با همسر، دوست، پدر و مادر و  ۀرابط ایکه آ دینیو بب دیکن ی بررس
 است؟ ی عال گرانیشما با د ۀرابط ایآ د؟یخواهی م

است که از قانون جذب  ی معن نیبه ا د،یکنی و عشق را در روابطتان احساس م دیحس شکرگزار بودن دار اگر
 .دیاعشق به سود خودتان استفاده کرده

 ی معن نیبه ا ن،یکننده و پراسترس است؛ انابسامان، ناراحت گران،یشما با د ۀو رابط دیمند هستاگر گله اما
بوده   ی از احساس عشق و محبت و دوست  شتریب  دیاکه انجام داده  یای و اعمال منف  ی است که احساسات منف

 .دیادهحالت، شما از قانون جذب عشق به ضرر خودتان استفاده کر  نیاست؛ در ا

 قانون در روابطم استفاده کنم؟ نیحاال از ا  نیهم چطور
 ی سر  کی ،ی که هر انسان دیبدان دیابتدا با د؛یخود را با همسرتان بهتر کن ۀرابط دیخواهی م م یکن فرض
تا از  دیانجام بده دیتوانی که م یی کارها نیاز بهتر ی کیدارد.  ی منف هایویژگی  یسر  کیمثبت و  هایویژگی 

به  شتریب د،ینیبب شتریمثبت همسرتان را ب هایویژگی است که  نیا د،یقانون جذب عشق استفاده کرده باش
 . دیمثبت او صحبت کن یهای ژگیو ۀدربار  شتریو ب دیموارد مثبت همسرتان توجه کن
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آگاهانه، تالش م  ی وقت به   شتریو ب  دیهمسرتان بردارمنفی    یهای ژگیو  یکه کانون توجهتان را از رو   دیکنی که 
فقط با  نیها باورتان نشود؛ بنابراگفته  نیا دیخواهد کرد. شا ریی تغ ز یهمه چ د،یتوجه کن اومثبت  یهای ژگیو

 !دیببر ی موضوع پ نیا قتیبه حق دیتوانی آزمودن آن م

شکل  6به  تواندی توجه کردن م د؛یمثبت همسرتان توجه کن یهای ژگیفقط به و دیکن یبه بعد سع نیاز ا پس
 مختلف انجام شود: 

 دنید .1
 دنیشن .2
 کردنصحبت  .3

 نوشتن .4
 تصور کردن .5
 فکرکردن  .6

 شوند.  ترم یقدرتمندتر و عظ  جیتا نتا  دیشش مورد، استفاده کن   نیا  یاز تمام  دی کن  یسع  د،یری بگ   یبهتر   ۀجینت  نکهیا  یبرا

 چیه  د؛یاستفاده کن  د،یها بهتر کنخود را با آن  ۀرابط  دیخواهی که م  یتمام افراد  ۀها را دربار گفته  نیا  دیتوانی م
 وجود ندارد. ی تیمحدود

 د؟ یخودتان را دوست دار  ایآ
مثال اگر باورتان  یبرا د؟یخودتان دار ۀدربار  یی باورها است که چه نیاز نکات مهم قانون جذب عشق ا ی کی

اتفاقات و  شودی باعث م نی... اایو  دیدار بایز یاچهره د،یخوش صدا هست یاست که فرد نیخودتان ا ۀدربار 
 .کندی م دییتأ تانیموارد را برا نیکه هم دیتجربه کن ی را در زندگ ی طیشرا

که دارد، هر لحظه  یدادم، هر فرد بر اساس باورها و افکار  حیپست توض نیا یکه در ابتدا طورهمان
 طیکرده و اتفاقات، شرا  افتیها را درآن فرکانس  ی و جهان هست  کندی ارسال م  ی را به جهان هست  یی هافرکانس

 .دهدی م رشکرده و گست جادیفرد ا ی ها را در زندگهمجنس با آن فرکانس یی هاتیو موقع

 زیجهان ن د،ی و به خودتان عشق بورز دیاست؛ اگر خودتان را دوست داشته باش  نهییان مانند آباشد جه ادتانی
 ز یجهان ن د،ییو همواره به خودتان ناسزا بگو دیرفتار را با شما خواهد داشت و اگر از خودتان متنفر باش  نیهم

المپ با نور سبز را  کی! اگر نهیی آ کیمانند  قاً ی. دقدهدیگسترش م  تانیجنس را در زندگ نیاز هم یاتفاقات
 . کندی نور قرمز را بازتاب م  نهییو اگر نور المپ قرمز باشد، آ  کندی نور سبز را بازتاب م  نهییآ  د،یقرار ده  نهییآ  یجلو 
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را با شما  یاما طبق قانون جذب عشق جهان همان رفتار  د،یموضوع فکر نکرده باش نیبه ا ادیتاکنون ز دیشا
اگر در روابطتان با  ی عنی کند؛ی در روابط هم صدق م  ی موضوع حت نیا د؛یکه خودتان با خودتان داردارد 

 .دانندی ارزشمند م یشما را فرد که دیشوی مواجه م یبا افراد شتریب د،یارزشمند بدان یخود را فرد گران،ید

 ن یچون ا د؛یخودتان ارزش قائل شو یو برا دیمهم است که خودتان را دوست داشته باش ی لیخ نیا پس
 است. رگذاریتأث اریو مخصوصًا در روابطتان بس  تانی موضوع در تمام ابعاد زندگ

 ازدواج جذب کنم؟ یرا برا یفرد توانمی با قانون جذب عشق م ایآ
 توانمی من م  ایسؤال مهم و پرتکرار پاسخ بدهم: »آ نیا خوب است به م،یمطلب بپرداز ۀبه ادام نکه یاز ا قبل

 ازدواج جذب کنم؟« یرا که عاشقش هستم، برا یبا استفاده از قانون جذب عشق فرد

به اسم   یزیاجبار وجود ندارد )چ ی جهان هست نیدر قوان نکهیبا توجه به ا ،میبگو دیسؤال با نیپاسخ به ا در
فرکانس است و با  یحق انتخاب بوده و در هر لحظه دارا یسرنوشت وجود ندارد( و ازآنجاکه هر فرد دارا

 د؛ یرا جذب کن دیکه عاشقش هست یفرد دیتوانی شما نم کند،ی خودش را خلق م ی که دارد، زندگ ی فرکانس 
 آن فرد، خودش بخواهد. نکهیمگر ا

باشد که با شما ازدواج کند؛ چون تنها   ی بخواهد و راض دیخودش با د،یکه شما عاشقش هست یآن فرد ی عنی
بود آن  دیو قادر خواه دیکنی ارسال م یجنس به جهان هست کیاز  یصورت است که هر دو فرکانس  نیدر ا

 .دیفرد را جذب کن

ب با استفاده از قانون جذ خواهدی نفر عاشق شماست و م کیکه  دیموضوع، فرض کن نیدرک بهتر ا یبرا
صورت اگر  نیدر ا د؛یبه آن فرد ندار یاشما اصاًل عالقه کهی ازدواج جذب کند، درصورت یعشق شما را برا

و بازهم بحث   آمدی اجبار به وجود م شد،ی قانون و بدون تبصره انجام م نیخاص، توسط ا یجذب فرد
 !شدی سرنوشت مطرح م

وجود ندارد؛ تنها  یاجبار  گونهچیه ی جهان هست نیبه اسم سرنوشت وجود ندارد و در قوان یزیازآنجاکه چ اما
 یدر جهان شکل  زیباشد که همه چ  ادتانیجنس و مشابه باشند. )   کیکه از    شوندی به هم جذب م  یی هایانرژ 

 است(  یاز انرژ 
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( دیشناسی خاص که م  ی)نه فرد  دیریخاص در نظر بگ  یی های ژگیو  یسر   کیخودتان،    یبرا  دیتوانی شما م  اما
مثال: رنگ پوست، رنگ  ی؛ براداردمدنظر شما  یهای ژگیبه و هیشب یی های ژگیکه و دیرا جذب کن یتا فرد

 مو، قد، رنگ چشم و... . 

 در روابط طبق اصول قانون جذب عشق دنیورز  عشق
به فرد مقابل بر اساس قانون جذب عشق چگونه خواهد بود و  دنیکه در رابطه، عشق ورز مین یبب میخواهی م

 : میکنی م ی مثال چند نمونه را باهم بررس یاست؛ برا دنیبرخالف عشق ورز یی چه کاراها

 است. دنیفرد مقابل، برخالف عشق ورز هایویژگی  دادن رییتغ یتالش برا ❖
 است. دنیقابل بهتر است، برخالف عشق ورزفرد م یبرا یزیچه چ  دیریبگ میشما تصم نکهیا ❖
برخالف  کند،ی حق با شماست و فرد مقابل اشتباه م شهیهم  دیفکر کن نکهیطبق قانون جذب عشق ا ❖

 است. دنیعشق ورز
 است. دنیو... برخالف عشق ورز تیگله شکا ن،یکردن، توهغرزدن، بازخواست ❖
 است.  دنیدادن فرد مقابل برخالف عشق ورزترس ازدست ❖

شما وجود  ۀموارد در رابط نیکه ا ی است و تا زمان دنیجنس برخالف عشق ورز نیاز ا یاعمال و رفتار  هرگونه
 کرد. دیکسب خواه ی منف جینتا شهیداشته باشد، هم

گزار بودن از فرد مقابل، مشورت سپاس  د،یو تمج  فیتعر  ،ی محبت کردن، مهربان  د،یزنی که حدس م  طورهمان
 ی و... همگ دیکنی که تجربه م ی طیشرا ه خاطربو دادن حق انتخاب به فرد مقابل، مسئول دانستن خودتان 

 به فرد مقابل هستند. دنیدر جهت عشق ورز
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 در روابط  یدرپیخوردن پ  شکست
 ی قبل ۀخوردبه روابط شکستاست که دائمًا  نیا خوردی که فرد هر بار در روابط خود شکست م ی لیاز دال  ی کی

 .شودی تکرار م  شی، براه استرخ داد  ی که در روابط قبل  ی به اتفاقات  هیشب  ی هر بار اتفاقات  جهیدر نت  کند؛ی فکر م

اما چند روز مانده به روز عقد، فرد مقابل او را  گذارد،ی وارد رابطه شده و قرار ازدواج م یشخص با فرد مثالً 
و... .   کندی م انتیفرد مقابل به او خ ی اما بعد از مدت شودی وارد رابطه م یمثاًل شخص با فرد ای کند؛ی ترک م
 شودی شخص تکرار م یبرا ی مختلف یهابه شکل  ارهر ب شودی نوع که باعث شکست روابط م نیاز ا ی اتفاقات
 مدار باشد.  نیرد در همکه ف ی تا زمان

ام؛ اما اگر آن صحبت کرده ۀدربار  از جنس الماس یی اهایکتاب رؤمخرب است که در  ۀنوع حلق کی نیا
 :میگوی پاسخ بدهم، م شود؟«ی مدام تکرار م یافراد نیچن یاتفاقات برا نیسؤال که »چرا ا نیبخواهم به ا

 نیو ا ترسدی م اریبس  شود،ی اش دچار شکست مدر رابطه یکه فرد یبار نیاست که اول نیا لشیاز دال  ی کی
ترس،   نیا  کند،ی م  جادیرا ا  یاست و احساس بد   ی نوع احساس منف  کیازآنجاکه ترس    دهد؛ی ترس را ادامه م

  ن ی. به همدهدی گسترش م ی را در زندگ یجنس با اتفاقات قبلو هم ی منف یطبق قانون جذب عشق اتفاقات
 مخرب شده است. ۀفرد وارد حلق کالم،کیدر  شود؛ی فرد تکرار م ی اتفاقات هر بار در زندگ نیااست که  لیدل

 توجه در قانون جذب عشق کانون
 کند؛ی را تجربه م  ی و ارتباط با افراد مختلف  هات یموقع  ط،یمختلف، اتفاقات، شرا  یهابه شکل  ی فرد در زندگ  هر

آگاه ۀدربار  دیکه با ی از نکات مهم ی کی را  ی فرد خاص ای طیاست که اگر اتفاق، شرا نیا دیداشته باش یآن 
 د؛ یکن جادیها عالقه ادرمورد آن ودتانکه در خ ستیشماست، الزم ن یهاو از جنس ناخواسته دیدوست ندار

 ی و و ر  دیو افراد بردار طیآن اتفاق، شرا یاست که کانون توجه خود را از رو  نیا دیانجام بده دیکه با یکار 
 شماست. یهاو از جنس خواسته  دیخواهی که م  دیقرار بده یی زهایچ

و کانون توجهتان را  دیبگردان یها رو است از آن  ی فقط کاف د؛یبجنگ تانی زندگ یهای که با منف ستین الزم
را  یی زهایتا طبق قانون جذب عشق همواره چ دیقرار بده دیخواهی و آنچه که م تانی نکات مثبت زندگ یرو 

 شماست. یهاکه مثبت و از جنس خواسته  دیجذب کن
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 تانی همان در زندگ  د،یآن قرار بده  یکه کانون توجهتان را رو   یزی باشد طبق قانون جذب عشق هر چ  ادتانی
آن احساس   ۀو دربار   دیقرار ده   یمثبت فرد   ی ژگیو  یمثال اگر کانون توجهتان را رو   ی. براکندی م  دایگسترش پ

که مطابق و  کندی م دایگسترش پ تانی در زندگ ی اتیافراد و تجرب ط،یاتفاقات، شرا د،یداشته باش ی خوب
 مثبت آن فرد است.  ی ژگیجنس با آن وهم

خاص  یژگیو  کیکه    دیزور، به خودتان بقبوالنبه   دیکه تالش کن  ستین  نیمنظورم ا  د،ینکته دقت کن  نیبه ا  البته
»خب، خدا را شکر که بددهان  دییکه بگو ستیبددهان است، الزم ن یاز فرد مقابل، خوب است؛ مثاًل اگر فرد

 . دیمثبت او قرار بده  یهایژگیو  یرا رو   تانکانون توجه   دیکن  یکار فقط سع  نیا  یجا!«؛ بهستیاست و دروغگو ن

 : دیموضوع را درک کن نیمثال بزنم تا بهتر ا تا 3 دیده اجازه

 . دیقرار ده اشی مهربان یمثاًل اگر او بددهان اما مهربان است، کانون توجهتان را رو  ❖
 .دیاو قرار ده یی گوراست یگو است، کانون توجهتان را رو اگر او بد صدا اما راست ❖
 .دیقرار ده اشی بخشندگ یاگر او بدقول اما بخشنده است، کانون توجهتان را رو  ❖

آرام آرام دیشوی کار باعث م نیو با ا دیکنی صورت از قانون جذب عشق به سود خودتان استفاده م نیا به
 شود. شتریو ب شتریمثبت فرد مقابلتان ب یهای ژگیو

 دادن فرد قابل در رابطهازدست  ترس
چون طبق   د؛یدادن فرد مقابل را در وجودتان نابود کنترس ازدست  دیکن  ی : سعمیگوی م  دیتصر و مفمخ  ی لیخ

 شود ی است که باعث م  یقدرتمند   اریبس   ی فرکانس منف  یدادن فرد مقابل داراقانون جذب عشق، ترس ازدست
 شود. شتریشما و فرد مقابل ب ۀفاصل

کار   نیتنها از اترس نه  نیرد مقابل را از دست بدهد، بترسد، انکند ف  نکهیخود، از ا  ۀدر رابط  یاگر شخص  ی عنی
 .شودی خوردن رابطه مهمبه تیفرد مقابل و درنها یبرعکس، باعث دور  قاً یبلکه دق کند،ی نم یر یجلوگ

 ی میو صم ی عال ۀعاشقان ۀرابط کیهر دو طرف، از داشتن  شودی ترس باعث م نیقانون جذب عشق، ا طبق
بهبود روابط خود  یو برا دیبه خداوند توکل داشته باش د،یو نگران نباش دیلطفًا نترس نیمحروم شوند؛ بنابرا

 .دیمثبت و سازنده بردار یهاقدم

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


 

 

 ب عشق چیست؟قانون جذ
 جججنججهت  ججنجج جج   مججوجج جج  جج 

jahanebehtar.com 

 ان با دوستان خود به اشتراک بگذارید.گمنتشر شده است؛ لطفًا آن را به صورت رای سایت جهان بهتربه صورت رایگان از طریق  کتابچهاین  5

 یی نها یبندجمع 
از قانون جذب   تواندی م  ،ردیرا بپذ  قتیحق  نیاست و اگر ا  اشی زندگ  یدرصد   100که هر فرد مسئول    میدیفهم

 خلق کند. خواهدی طور که خودش مرا آن اشی ش استفاده کرده و زندگعشق به سود خود

موضوع توجه کند   ک یمثبت  یهای ژگیانتخاب کند که به و تواندی فرد در هر لحظه حق انتخاب دارد و م هر
آن موضوع؛ هرکدام را که انتخاب کند و به آن توجه کند، جهان توسط قانون جذب،  ی منف یهای ژگیبه و ای

 .دهدی کرده و گسترش م جادیا او ی را در زندگ ی ژگیجنس با آن وهم یو افراد هاتیموقع ط،یاتفاقات، شرا

 یمنف  یهای ژگیهستند و فقط به و  ی منف  تیمداوم و ذهن  یهاترس  یکه دارا  یقانون جذب عشق افراد  طبق
 .کنندی ها را جذب ماز جنس ناخواسته ی اتیهمواره تجرب کنند،ی اتفاقات توجه م

 یضرور  د،یخود کسب کن ۀمثبت و مطابق با خواست جیو نتا دیموفق باش شهیدر روابطتان هم دیخواهی م اگر
 . دیکن یساز ادهیپ تانی و اصول آن را در زندگ دیریبگ ادیاست که قانون جذب عشق را 

آن را در وجودتان نابود  ترعیهرچه سر دیمخرب است و با اریدادن فرد مقابل بس که ترس ازدست دیکن  دقت
 . دیکن

است با جذب اتفاقات  یباشد که طبق قانون جذب عشق وجود احساس خوب مساو  ادتانیمهم را  ۀنکت نیا
 است با جذب اتفاقات بد. یخوب و وجود احساس بد مساو 

داده و دائمًا به  رییآن رابطه تغ ۀخود را دربار  ی است که افکار منف یضرور  دئال،یا ۀرابط کیبه  دنیرس یبرا
 یاز قانون جذب عشق برا دیتوانی صورت است که م نیتنها در ا د؛یمثبت فرد مقابل توجه کن یهای ژگیو

 . دیبه سود خودتان استفاده کن یعال ۀرابط کیبه  دنیرس

از   بنویسید که باشد و دیبهتر مف ۀرابط کیدر داشتن  تواندی م ی که چه نکات دیس یبنو هادگاهیدر بخش د لطفاً 
شاد،  کتا،یدر پناه الله  د،یشاءالله هرکجا که هستان .دیاکسب کرده ی خوب جیقانون جذب عشق چه نتا

 .دیو آخرت باش ایثروتمند، سالمت و سعادتمند در دن روز،یخوشبخت، پ

 شما، دوستدار
 یمحمد موسو  دیس
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 چط ر از احسهس گنهه رهه ش یم؟
 03/10/4001 منتشر شده در  

از  ییهههیاول ک هب رؤ  صفح 28دانل د 
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