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 ند یاز آنها بد و ناخوشا یو بعض ندیاز آنها خوب و خوشا یکه بعض میکنیرا تجربه م یمختلف طیهمه ما روزانه اتفاقات و شرا
اوقات  شتریاز افراد ب یاست. مثاًل بعض ریو اتفاقات در افراد مختلف، متفاوت و متغ طیشرا نیا ۀهستند. اما نسبت تجرب

 ار یبس یافراد گرانیکه از نظر د برندیلذت م شانیو همواره از زندگ کنندیم بهرا تجر زیانگو شگفت یاتفاقات عال
را تجربه  ندیبد و ناخوشا طیاتفاقات و شرا شتریدر کنار اتفاقات خوب، ب گرید یشانس و خوشبخت هستند. برخخوش

ناخواسته  یزهایچ روندیو هرکجا که م  شوندیبدشانس و بدبخت شناخته م  اریبس  ،یقبل  ۀافراد برعکس دست  نیا  کنند؛یم
 .کنندیرا تجربه م یفمختل ندیو ناخوشا

 شانیبدشانس هستند و از وضع زندگ  شهیاز افراد هم  یار یبس  نکهیا  ل  یموضوع بپردازم که دل  نیبه ا  خواهمیمقاله م  نیا  در
 خالص شد. تیوضع نیاز ا توانیو چگونه م ستیچ اندیناراض

 از افراد بدشانس هستند؟ یبعض چرا
نه؟! اگر وجود دارد چگونه  ایبه نام شانس وجود دارد  یزیکه اصاًل چ مینیو بب میکن یموضوع شانس را بررس دیایابتدا ب در
 سودها برسد؟! نیرا تجربه کند و به بهتر طیاتفاقات و شرا نیبهتر شهیشد که هم لیشانس تبدخوش یبه فرد توانیم

 

شانس  یرا برا یمختلف اجسام مختلف یهاو در فرهنگ  کنندیکه اکثر مردم فکر م یدوستان، شانس به آن معن دینیبب
 ندارد! قتیو حق ستیدرست ن دانند،یم

 ن یکه ا دانندیم یشانسخوش یمختلف، اجسام مختلف را برا یهادر فرهنگ دینیبیباال م ریکه در تصو طورهمان
 .ستین شیب یاخرافه
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است و هر   یاز انرژ   یجهان شکل  نیدر ا  زیدادم که همه چ  حیصورت کامل توض، بهبا قانون جذب   ییآشناقباًل در مقاله    من
 چه؟ یعنیاست. حاال فرکانس  یفرکانس مشخص به جهان هست کیفرد، در هر لحظه در حال ارسال 

و همواره در حال   شودیم  دیکه هر فرد در ذهن خود دارد، تول  یباورها و افکار   قیاست که از طر  ینوع انرژ   کیهم    فرکانس
و جهان طبق قانون   شودیارسال م یفرد بدون وقفه به جهان هست یدار یدر زمان ب یانرژ  نیا باشد؛یحرکت و تکرار م

قباًل   طیو اگر آن شرا  کندیم  جادیفرد ا  یهمجنس با آن فرکانس را برا  طیرااتفاقات و ش  ،یافتیجذب، بر اساس  فرکانس در
 .دهدیشده باشد، آن را گسترش م جادیفرد ا یدر زندگ

وجود  ،یسالمت ،یزندگ یهاییبایقرار داده باشد، مثل ز یمثبت یزهایچ یاگر فرد کانون توجه خود را رو  نکهیا یعنی نیا
اتفاقات،  ز،یاز نوع مثبت بوده و جهان ن تابد،یم یاو به جهان هست قیکه از طر یو...، فرکانس هاتیپول و ثروت، موفق

 نهی! مثاًل اگر نور المپ سبزرنگ باشد، آنهیمانند تابش نور المپ به آ کند؛یم اب مثبت را به او بازت یهاتیو موقع طیشرا
 .کندیهم نور سبزرنگ را بازتاب م

 دهد،یرخ م  ایکه در دن  یاتفاقات بد و ناگوار   قرار داده باشد، مثل  یمنف  یزهایچ  یبرعکس اگر فرد کانون توجه خود را رو   اما
 یاز نوع منف شود،یارسال م یاو به جهان هست قیکه از طر یها و...، فرکانسفقر و نبود پول و ثروت، شکست ها،یمار یب

 .دهدیاو گسترش م یرا در زندگ ندیبد و ناخوشا طیاتفاقات و شرا ،یافتیربوده و جهان هم بر اساس  فرکانس د

 شود؟یم یزندگ طیشرا نیا جادیباعث ا یزیچ چه
خودمان  یعنی م؛یکنیخلق م م،یکه دار یرا با باورها و افکار  مانیزندگ ۀکه لحظه به لحظ میخود  ما هست نیا قتیحق در

 .میهست مانیو خالق زندگ طیکننده جنس  شراانتخاب  م،یکه هر لحظه دار یبا فرکانس

در واقع شانس همان  شود؛ینقض م دانند،یکه مردم آن را شانس م یموضوع شانس به آن معن قت،یحق نیطبق ا پس
مردم ما را  م،یخوب را تجربه کن طیاگر اتفاقات و شرا م؛یکنیتجربه م یاست که در زندگ یطیو شرا هاتیاتفاقات، موقع

 .دانندیمردم ما را بدشانس م ،میرا تجربه کن یبد  طیو شرا هاتیو بلعکس اگر موقع دانندیشانس مخوش

 یاست که در زندگ یطیو شانس مجموعه شرا میهست مانیزندگ طیاتفاقات و شرا ۀخودمان سازند نکهیبه اباتوجه حال
 میشانس باشکه خوش  میکنیو خودمان انتخاب م  میسازیکه شانس را خودمان م  میرسیم  قتیحق  نیبه ا  م؛یکنیتجربه م

 بدشانس! ای
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 م؟یکه بدشانس باش میشویخودمان باعث م چگونه
 یسر   کیکه قانون جذب    دیحاال جالب است بدان  شود؛یم  جادیشانس بر اساس قانون جذب ا  د،یکه متوجه شد  طورهمان

قانون   نیا  یقرمزهاخط  نیتراز مهم  یکیآن صحبت کردم؛    ۀبا قانون جذب، دربار   ییقرمزها دارد که قباًل در مقاله آشناخط
 است که: نیا

 دیکه سرتان آمده صحبت کن ییبالها ۀدربار  دینبا هرگز

 گرانیکه سرتان آمده است با د ییو بالها ندیناخوشا طیاتفاقات بد، شرا ۀدربار  دیکه شما نبا دیگویخط قرمز مهم م نیا
 ! دیصحبت کن

تجربه   یبد   یزیاند، هر وقت چکار عادت کرده  نیسخت است و چون به ا  یادیز  اریافراد بس  یکار برا  نیدرست است، ا  بله
 یکار جلب محبت و دلسوز   نیو با ا  کنندیآن بالها و اتفاقات بد صحبت م  ۀخانواده خود دربار  ایدر جمع دوستان    کنند،یم
 .کنندیم

آگاهمان به اداشته باشند، کم  یو دلسوز   یبا ما احساس همدرد  گرانید  میدوست دار  ازآنجاکه سرمان   ییبال  نکهیکم ناخود
 مند شد!کنند، عالقه یدلسوز  مانیکرده و برا یو آنها با ما همدرد میصحبت کن گرانیآن با د ۀدربار  میایو ب دیایب

تصور کردن  ایو  یزیچ ۀنوشتن دربار  ،یگفتار  ،یدار یشن ،یدار یبه چند صورت د تواندیذهن م یام که ورودگفته  قبالً 
قدرتمند  یهاوهیاز ش یکی نیو همچن شودیافکار م جادیذهن است و باعث ا یهایاز ورود یکیباشد. ازآنجاکه گفتار 

 طیو شرا  هاتیمختلف باعث جذب اتفاقات، موقع  یهابه شکل  ها،هکردن در مورد ناخواستدرخواست خواسته است؛ صحبت 
 .شودیم یدر زندگ یشتر یب ۀبد و ناخواست

 ند یناخوشا ایبد  ات یاتفاقات و تجرب ۀدربار  دیجهان است که بخواه نیخط قرمز در قوان کی نیاست که ا لیدل نیهم به
بدتر   یهاتیو موقع  طیکار را انجام دهد، اتفاقات، شرا  نیا  یاگر هر فرد  کند،ینم  ی. فرقدیصحبت کن  گرانیبا د تانیزندگ

 .کندیرا جذب م یشتر یو ب

  

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


 

 

 ؟دلیل بدشانسی افراد چیست
 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  4

 قرمزخط  نیا نکردن تیرعا ۀجیبودن، نت بدشانس
 یهوا طوفان یبعد از مدت رسد،یبه ساحل م یبه ساحل برود، وقت حیتفر یبرا ردیگیم میکه تصم دیریرا درنظر بگ یفرد

من چقدر بدشانس هستم؟  ینیبی: »مدیگویو م ندیبیآن روز دوستش را م یبه خانه برگردد؛ فردا شودیشده و مجبور م
 از شانس ما... «. نمیشد، ا یهمان روزم هوا طوفان برم،فرصت شد به ساحل  روزیبود، د یهوا آفتاب شهیهم

که دور از خودرو است  یبه ساختمان شیانجام کارها یو برا کندیپارک م ییخود را جا یفرد چند روز بعد خودرو  همان
و  گرددیبه خانه بازم اند؛دهیپول او را دزد فیاند و کخودرو را شکسته ۀشیش ندیبیم د،گردیکه بازم یزمان کند؛یمراجعه م
شدن از که خارج شودیم یدار از بدشانسادامه ۀحلق کیروند، او وارد  نیا ۀبا ادام کند؛یم فیخود تعر ۀخانواد یآن را برا

 .ستین یآن کار آسان

کار اشتباه را در  نیا جیصحبت کنم و نتا گرانیبا د ندیاتفاقات ناخوشا ۀدر وجودم بود که بخواهم دربار  نیقباًل ا خودم
حذف  امیکار را از زندگ نیا دم،یقرمزها را فهمخط نیرا درک کردم و ا یجهان هست نیکه قوان یاما زمان دم؛ید امیزندگ

وضوح و به  فوق العاده  رییتغ  نیا  ۀجیصحبت کنم؛ نت  ندیخوب و خوشا  طیو شرا  تفاقات ا  ۀکردم دربار   یآن سع  یجاکردم و به
 مشاهده بود!قابل امیدر زندگ

 ات یتجرب ۀکردن دربار به صحبت کنندیشروع م رند،یگیقرار م یدر جمع یکه وقت دیادهیرا د یهم قطعًا افراد شما
 یهابهانه  شهیها هم. آنشودیتمام نم  شانیزندگ  ندیهم اتفاقات ناخوشا  وقتچ یه  نکهیاند و جالب اکه داشته  یند یناخوشا
آگاه خود جلب  نکهیاست که فرد بدون ا نیا هم لشیدارند؛ دل ییهاصحبت  نیچن یبرا یمختلف خودش بداند، در ناخود
 ندیخواسته و ناخوشاموارد، همواره اتفاقات نا نیا ۀخاطر صحبت دربار را دوست دارد و به گرانید یو همدرد یدلسوز 

 .میدانیافراد را بدشانس م نیخاطر است که ا نی. به همکندیرا جذب و تجربه م یشتر یب

آن   ۀبا خداوند هم دربار   یحت  د،یتجربه کرد  تانیرا در زندگ  یند یو اگر اتفاق ناخوشا  دیکن  تیخط قرمز را رعا  نیاست ا  یکاف
 .دیکنیم یر یاز اتفاقات ناخواسته، جلوگ تینهایب ۀحلق کیکار از ورود به  نیبا ا د؛یدرد و دل نکن
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 باور دارد که بدشانس است فرد
حاصل از  حاصل از افکار را با فرکانس   فرکانس   میاگر بخواه کنند،یم دیها را تولفرکانس نیگفت باورها قدرتمندتر توانیم

 !میکن سهیپروژکتور مقا کیالمپ کوچک را با نور  کینور  میاست که بخواه نیمانند ا م،یکن سهیباورها مقا

 است. شیباورها ۀجیهر فرد نت یتمام زندگ میگویم شهیاثرگذار هستند که هم قدرنیا باورها

است که  یبه جهان هست یبدشانس است، او دائمًا در حال ارسال فرکانس یباشد که فرد نیباورش ا یاگر شخص حاال
در  یشتر یب ندیناخواسته و ناخوشا طیو شرا هاتیاتفاقات، موقع یعنی. شودیم اشیدر زندگ یباعث گسترش بدشانس

 .دهدیرخ م اشیزندگ

 

»شانس   ایهستم«    ی»آدم بدشانس  ای  اورم«یهم م  یبدشانس  یگاه  م،یستیشانس نخوش  شهیاست که »هم  نیباور شما ا  اگر
 یزیچ چیه د،یمقاله متوجه شد نیطور که در اچون همان .دیکار کن تانیباورها یاست رو  یو...؛ ضرور  ست«ین اریبا من 

، چون شما خودتان  د،یشانس باشخوش  شهیهم  دیتوانیندارد؛ شما م  ودوج  کنند،یکه مردم فکر م  یبه نام شانس به آن معن
 .دیسازیشانستان را م

از خودتان واگذار  رونیباورها، به ب  نیبا ا تانیقدرت خلق زندگ  دیهستند؛ هرگز اجازه نده  کنندهفیباورها مخرب و تضع  نیا
  د، یکن لیمثبت و قدرتمند کننده تبد یرا به باورها کنندهفیمخرب و تضع یباورها نیو ا دیکار کن تانیباورها یشود. اگر رو 

 . دیمانیکرده و بهتر خواهد شد که خودتان مبهوت م رییتغ تانیزندگ طیآنگاه چنان شرا

 .دیریبگ ادی ترقیمهارت را بهتر و عم نیا دیتوانیمنتشر شده، م تیکه قباًل در سا از جنس الماس ییاهایکتاب رؤ در
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 یینها یبندجمع

 افراد بدشانس هستند: از یوجود دارد که برخ لیطور خالصه، دو دل به

صحبت   گرانیبا د شانیزندگ ندیناخوشا طیاتفاقات و شرا ۀو همواره دربار  کنندینم تیجهان را رعا نیخط قرمز قوان -1
 .کنندیرا جذب م یشتر یب یو دائمًا بدشانس کنندیم

 یکه به جهان هست یقدرتمند  یمنف یهاخاطر فرکانسدارد، به یباور  نیفرد باور دارد که بدشانس است و چون چن -2
 .کندیتجربه م اشیرا در زندگ یشتر یب یهمواره بدشانس کند،یارسال م

 یسع م؛ینکن فیتعر گرانید یسرمان آمد، آن را برا ییو اگر بال میکن تیخط قرمز مهم را رعا نیاست که ا یو ضرور  الزم
آنچه  ۀها، دربار ناخواسته ۀصحبت دربار  یجابهتر است به م؛یکن یدور  گرانید یو همدرد یبه دلسوز  ازیکاماًل از ن میکن

به  مانیتا زندگ م یده رییمثبت و قدرتمند کننده تغ یرا به باورها مانیورهابا ی. در گام بعد م یصحبت کن میخواهیکه م
 کند. رییتغ هایو خوب ریسمت خ

وجود  یدر تئور  یزیچ میگویم شهیهم د؛یواقع شده باشد و واقعًا به نکات آن عمل کن دیمف تانیمقاله برا نیکه ا دوارمیام
! لطفًا نظرات میموارد مهم هست نیعمل به ا قیمثبت شما از طر جی. منتظر نتاندیآفریم جهیندارد، عمل کردن است که نت

 .میمند شواز آن بهره یتا همگ دیمقاله مطرح کن یهادگاهیبخش د قیخود را از طر شنهادات یو پ

 شما، دوستدار
 یمحمد موسو  دیس

  

  
 پهیهت
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 قهن ت جذب چیست؟
 06/40/1398منتشر شده در 

 هه نهمه  ن یسیم؟چط ر   ای ف ش ه
 06/10/1400منتشر شده در 

 چط ر از احسهس گنهه رهه ش یم؟
 03/10/4001 منتشر شده در  

از  ییهههیاول ک هب رؤ  صفح 28دانل د 
 07/20/1399منتشر شده در       جنس ال هس

چط ر  ه ا   هد ک دت  ه خداوند 
 90/10/1400منتشر شده در      م فق ش یم؟

 هورههی اش بهه مه در هرۀ ث وت و اث  
 13/10/1400منتشر شده در      آت در زندگی
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