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ه ت ه ت کات مثب ت و ات ر آن در شرات ط زت دگی   ت وج 
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:

https://jahanebehtar.com/attention-to-positive-points 

 سید محمد موسوی
 1400زمستان 
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کنندگان  آن صحبت کنم؛ اگر از دنبال  ۀ است که الزم بود دربار   یاز نکات مهم  یکی  یتوجه به نکات مثبت در زندگ
 م؛ یاکرده  یبررس  زیو آن را در کتاب قرآن ن  میاقانون جذب گفته  ۀ دربار   یادیکه تاکنون مطالب ز  دیدانی م  د،یما باش 
 . می کنیو آن را خلق م میزنیرا رقم م مانیزندگ یهاتی و موقع ط یکه چطور خودمان شرا میدی فهم تیدرنها 

دارد که به   ی که چه فرق می نیو بب میکن ی را بررس ی توجه به نکات مثبت در زندگ ریثأت میخواهی مقاله م نیدر ا
 . دهمی م  حیکه در ادامه توض  میرا بدان  یی ازهاینشیپ دی. اما قبل آن بای به نکات منف  ای  مینکات مثبت توجه کن

 ... . دیکنی آن را جذب م د،یفکر کن یزیچ ۀکه اگر دربار  دیاده یشما هم شن احتماالً 

از افراد، مخصوصًا  یار یبس  یهااست که برخالف گفته  نیکنم ا دیکه الزم است دوباره بر آن تأک ی مهم نکته
متحول  مانی تا زندگ میو فکر کن مینیبنش  یا»صرفًا گوشه نکهیا کنند،ی م تیحوزه فعال نیکه در ا یافراد

چون واژه  م،یکن فی»فکر کردن« را تعر دیاشتباه است! اصاًل ابتدا با کی م«،یبرس مانیهاشود و به خواسته
 منظور را متوجه شود. تواندی نم ی درستدارد و مخاطب به هامی»فکر کردن« ا

متوجه شدند  طورنیو ا دندیاشتباه فهمقانون جذب، آن را به حیاشتباه توض وهیش نیخاطر ااز افراد به ی لیخ
تنها کاماًل نادرست است و نه نی؛ که ا فقط فکر کنند شانیاهایو درباره اهداف و رؤ نندیبنش  یاگوشه دیکه با

 .دهدی عکس م ۀجیاوقات نت ی بلکه گاه دهد،ی نم یاجه یاصاًل نت

 ییهاطبق فرکانس مانی و اتفاقات زندگ طیدادم که شرا حیموضوع را توض نی، اقانون جذب ی بررس ۀدر مقال
موضوع  نیهتر او ب ترق یدق می. اگر بخواهشودی م جادیا شوند،ی ارسال م یکه توسط ذهن ما به جهان هست

به  مانندهیآ ی و اساس آن را در زندگ شهیر ،ی در جهان هست یزیبه هر چت جه مه که  میبگو دیبا م،یرا درک کن
 .دهدی وجود آورده و گسترش م

 های توجه کردن به چیزیشکل
  ی زیچ  ۀتصور کردن دربار   ایکردن، فکرکردن، نوشتن و  صحبت  دن،یشن  ،دنیدصورت  به  تواندی م  ک دت  ت جه

نویسیم و یا دربارۀ آن می   یا  کنیم،دربارۀ آن صحبت می   ، یابینیممی   میکه دار  یزیهر چ  نکهیا  ی عنی  نیباشد. ا
( نده ی)در آ  مانی گسترش آن در زندگ  ای  جادیدر حال ا  ،و با این کار  میکنی به آن توجه مغیره، در حقیقت داریم  

 . میهست
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 ؟ یمنف ایبه نکات مثبت  توجه
اصل مهم    نیا  دیبا  شود،ی م  مانی موضوع در زندگ  کیگسترش    ایو    جادیتوجه کردن باعث ا  میدیکه فهم  حاال

وجود دارد   یقطب منف  یک  قطب مثبت و  کی  یزیهر چ  یبرا  ی عنی «؛است  ی جهان دوقطب»که    میرا هم بدان
 . میکنی ها توجه مک از آنیکه در هر لحظه به کدام  میبدان دیو ما با

« و قطب وج د پ ل و ث وتمثاًل در مورد پول و ثروت، دو قطب مثبت و منفی وجود دارد؛ قطب مثبت یعنی »
 «.وج د نداش ِن پ ل و ث وت یه ه هت فق منفی یعنی »

 ینه، ول را ی همان نکات منف قاً یدق د،یهست تانی زندگ ی نکات منف مثال اگر شما اآلن در حال توجه به یبرا
. به شودی م  شتریو ب  کندی م  دایگسترش پ  تانی در زندگ  ی و هم نوع با آن نکات منف  شهیهم ر  طیاتفاقات و شرا

دعوت   تانی را به زندگ  یشتر یب  ی منف   طیاتفاقات و شرا  د،یتوجه کن  تانی زندگ  ی تر، اگر به نکات منفساده  ی انیب
 . دیکنی م

 : که میمهم دقت کن  ۀنکت نیبه ا ی لیخ دیبا

 .میکنیارسهل م ین ع  ه آت را  ه جنهت هس ف کهنس هم ،یز ی ه ه  چ ت جه ک دت  ه مه 

 کیکه شما در حال »توجه کردن« به متن موز دیدقت کن دیبا د،یدهی گوش م کیموز کیبه  دیاگر دار مثالً 
اگر  شود؟ی گفته م کیدر آن موز یزیحواستان به آن باشد! چه چ ایو  دیخودتان بخواه نکهیبدون ا دیهست

  کننده ن یغمگ طیو شرا تفاقاتکار ا نیو با ا دیباشد، شما در حال توجه کردن به غم هست نیغمگ کیآن موز
 .دیکنی م دعوت تانی را به زندگ یشتر یب

 ی و در مورد چه موضوعات دیگوی م یزیچه چ ویکه راد دیدقت کن د،یدهی گوش م ویکه به راد ی مثاًل زمان ای
 ی در مورد سالمت ؟ی در مورد غم و بدبخت ای کندی صحبت م ی و خوشحال یدر مورد شاد کند؛ی صحبت م
 ۀدربار  ای کندی مصحبت  ندهیو مشکالت آ های در مورد جنگ، گران ؟یمار یدر مورد ب ای کندی صحبت م

 د،یدهی به آن گوش م  دیکه شما دار  ی زمان  کند،ی که صحبت م  یزیهر چ  ۀدربار   شرفت؟یو پ  دیو ام  هات یموفق
 . دیکنی دعوت م تانی نوع با آن را به زندگهم طیاتفاقات و شرا
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که انجام   ی خوب  یبه کارها  د؟یهست  یزیدوستتان، در حال توجه به چه چ  ایبا همسرتان، فرزندتان و    ۀرابط  در
 د؟یکنی صحبت م یکه مرتکب شده؟ در چه مورد ی به اشتباهات ایداده است 

است که شما به  نیمهم ا ؛ی منف یهای ژگیمثبت دارد، هم و یهای ژگیهم و ،هر فرد د،یدرست حدس زد بله
 یهای ژگیو د،یتوجه کن شتریمثبت او ب یهای ژگی. هرچقدر به ودیکنی توجه م شتریاو را ب یهای ژگیکدام و
و برعکس، هرچقدر   شوندی م  تانی گمثبت وارد زند   یهای ژگیبا و  یافراد  ایو    دینیبی از آن فرد م   یشتر یمثبت ب

در  ایو  دیآی از آن فرد به چشمتان م یشتر یب ی منف یهای ژگیو د،یتوجه کن شتریاو ب ی منف یهای ژگیبه و
را دوست   هاندارند که شما آ  ی مختلف  ی منف  یهای ژگیکه و  دیشوی مواجه م  یبا افراد  شتریناخواسته ب  تانی زندگ
 .دیندار

 یمنف ایکالم در توجه به نکات مثبت  قدرت
داده و  رییکانون توجهمان را تغ میتوانی م ی راحتکردن، بهما با صحبت باشد که ادتانیمهم را  اریبس  ۀنکت نیا

 د، یکنی م  تیگله و شکاتان  فعلی   یمال  وضع  ۀدربار   دیاگر دار  نکهیا  ی عنی  نیا.  میتوجه کن  میخواهی به آنچه که م
شما کانون توجهتان   قتیدر حق   د، یکنی م  تصحب  ی مشکالت مال  ۀاگر با دوستتان دربار   د،یزنی غر م  دیاگر دار

به   شتریب ی مشکالت مالو در حال دعوت  دیاپول و ثروت( گذاشته نبود   ی عنیپول و ثروت )  ی قطب منف یرا رو 
 .دیهست تانی زندگ
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باز هم در حال جذب مشکالت   د،یکنی مشکالت صحبت م  نیا  ۀکه با خدا هم دربار   ی زمان  ی که حت  دیکن  دقت
به   م،ی کنی توجه م یزیاست که به چه چ  نیمهم صحبت کردن است. مهم ا کند؛ی نم ی فرق د؛یهست شتریب

 !؟ی به نکات منف اینکات مثبت 

به جای گله و شکایت از اوضاع، از خداوند بخواهید که کمکتان کند و خودتان هم قدم بردارید؛ یعنی نوع 
 .نوع ناراحتی و ناامیدیصحبت کردن شما با خدا باید مثبت و در جهت خواستۀ شما باشد نه از 

 توجه به نکات مثبت یبرا یزیر برنامه
تا در تمام طول روز،  میداشته باش یااست که برنامه  نیا میانجام ده دیکه با ی مهم یاز کارها ی کینظرم  به

 . میقرار ده مانی نکات مثبت زندگ یتوجهمان را رو 

است؛  ی و اتفاقات خواسته و ناخواسته مختلف طیشرا یمردم، دارا ۀمن هم مانند هم ی دوستان، زندگ دینیبب
ها را دوست ندارم؛ اما هم هست که آن یی زهایها را دوست دارم و چهست که آن امی در زندگ یی زهایچ ی عنی

و ام که در طول روز تمرکز گرفته  ادی(، دیانجام ده کنمی م هیام )و به شما هم توصکه انجام داده یناتیبا تمر
 یکه دارم، افراد خوب  ی خوب  یزهایچ  یقرار دهم؛ رو   امی نکات مثبت زندگ  یاز قبل، رو   شتریتوجهم را حداقل ب 

 که خداوند به من عطا کرده است. یی هادارم و به طور خالصه نعمت  امی که در زندگ

مثال،  یبرا د؛یبگذار دیبریها لذت مکه از آن یو مثبت باینکات ز یدر طول روز توجهتان را رو  دیتوانیم یحت
که در اطراف  یعتیشاخه نشسته است، طب یکه رو  ییبا یرنده زپ چد،یپیکه در هوا م یو عطر  باردی که م یباران

 و... .  دیخود دار
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کنم همواره به نکات مثبت    ی کرده و سع  یساز ادهیپ  امی کار را در زندگ  نیگرفتم ا  میکه تصم   ی از زمان  دیکن  باور
 امی در زندگ ی زمان یاتفاقات عال نی. ادهدی رخ م امی در زندگ یاالعادهو فوق ی عال اریتوجه کنم، اتفاقات بس 

نکات   یبردارم و رو   ی نکات منف  یتوجهم را از رو   ون، کانص رت آگهههنه ه گرفتم    می شد که تصم  شتریب  اریبس 
 قرار دهم.  امی مثبت زندگ

تر نشده و فقط نسبت به گذشته کم امی در زندگ ندیکه اتفاقات ناخوشا ستین ی معن نیها به اگفته نیا البته
است که با توجه  نیبلکه منظور من ا ر،یخ نم؛یبی کرده است و اتفاقات بد را نم ریینگرش من به اتفاقات تغ

 یاز قبل شده است. برا شتریب اریبس  ند،یبه نسبت اتفاقات ناخوشا ی اتفاقات عال زانیکردن به نکات مثبت م
و ناخواسته   ی اتفاق منف  کی  بارک ی اکنون هر دو سه روز    داد،ی بار اتفاقات ناخواسته رخ م  5  یمثال اگر قباًل روز 

 .دهدی رخ م

آگاهانه کانون توجهم را از رو بازهم تالش کنم و به دیمن با البته  امی در زندگ که یی زهایچ یصورت 
و  ی و آن را دوست دارم، بگذارم تا درصد اتفاقات منف خواهمی که م یی زهایچ یبردارم و رو  خواهم،ی نم

 شود. نی کمتر از ا اریناخواسته بس 

 .  میداده و هر روز آن را انجام بده تیبه آن اهم دیما با  ۀاست که هم یزیچ نیا

 می کنیرا خلق م مانیهمواره با توجه کردن زندگ ما

باشد،  یاگر آن فرکانس از نوع منف د؛یکه شما در هر لحظه در حال ارسال فرکانس به جهان هست دیکن دقت
 ن ی. ادیکنی دعوت م تانی مثبت را به زندگ طیو اگر مثبت باشد، اتفاقات و شرا دیکنی را جذب م ی اتفاقات منف

 .دهدی است که جهان انجام م یکار 

 یهاتیو موقع طیکرده و اتفاقات، شرا افتیشده از شما را در دهیجهان است که فرکانس تاب زمیمکان نیا
اگر نور  کند؛ی که نور المپ را بازتاب م نهییآ کی. مانند کندی بازتاب م تانی نوع با آن را به شما در زندگهم

 کند؛ ی باشد، نور قرمزرنگ را بازتاب م رمزاگر نور المپ ق  کند؛ی زتاب مالمپ سبزرنگ باشد، نور سبزرنگ با
 قانون است! کی نیا
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 ( موالنا) نداها را صدا دیما آ یسو   جهان کوه است و فعل ما ندا نیا

کار را   کی  نی. اگر همدیکن یساز ادهیپ تانی توجه به نکات مثبت را در زندگ دیاست که شما بتوان نیا مهم
 . دیکنی به خودتان م ی بزرگ اریکمک بس  د،یقرار ده تانی زندگنکات مثبت  یو توجه خود را بر رو  دیانجام بده

 ؛دیهست  تانی همواره در حال خلق زندگ  د،یکه دار  ی شما با فرکانس بماند:    ادتانینکته را    نیمهم است که ا  ی لیخ
 !دیکنی ساعت بعد، روز بعد، ماه بعد و سال بعد را خلق م دیشما همواره دار

ارسال   دیخواهی را م  ی چه نوع فرکانس   د؛یقدرت خود استفاده کن  ن یاز ا  دیخواهی که چطور م  دیریبگ  میتصم  دیبا
نوع فرکانس هم  دیبا  د،یخواهی که م  ی زیهر چ  د؟یخواهی م  ی در زندگ  یزی که چه چ  دیریبگ  م یتصم  دیبا  د؟یکن

 .دیارسال کن ی با آن را به جهان هست

 توجه به نکات مثبت یمخصوص برا نیتمر 
توجه  تانی صورت مطلق، فقط به نکات مثبت زندگبه  دیکن  ی سع دیصورت است که شما با نیبه ا نیتمر نیا

که روزه  ی نند زمانمانند روزه گرفتن است، ما نی. ادیکن یخوددار  «ی و در مقابل  »توجه به نکات منف دیکن
 یخوددار  زین ی به نکات منف دناست از توجه کر  یضرور  د،یکنی م یو از خوردن آب و غذا خوددار  دیریگی م

 .دیریکرده و در مقابل  آن روزه بگ
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رخ  تانی در زندگ یادیز ی که اتفاقات منف دیباش ی طیشما در شرا ،دوستان ممکن است در حال حاضر دینیبب
بازهم  تان،ی زندگ طیشرا نیدر بدتر ی حت تان،ی در هر لحظه از زندگ دهمی ؛ اما من به شما قول مباشدداده 

  ی نکات مثبت  دهد،ی م  یخوب  ساسها به شما احکه توجه کردن به آن  ی وجود دارد که مثبت است، نکات  ینکات
 است.   دوارکنندهیکه ام

و...، بازهم  ی عاطف طیشرا نیدر بدتر ،ی مال طیشرا نیدر بدتر ی حت ی عنی ،ی طیدر هر شرا میگوی م نکهیا
که اگر نباشند  ی نکات مثبت د؛یکه به خاطرش از خداوند سپاسگزار هست دیکن دایرا پ ی نکات مثبت دیتوانی م

 .شودی هم بدتر م نیاز ا ی حت تانی زندگ طیشرا

توجه  تانی به نکات مثبت زندگ دیتوانی م د،یخود را چطور بساز ۀندیآ دیخواهی با شماست که م می تصم نجایا
توجه کرده و همواره  ی به نکات منف دیتوانی م ای دیگسترش ده تانی و اتفاقات خوب و مثبت را در زندگ دیکن

 . شماستبا  میتصم تیدر نها د؛یرا جذب کن یشتر یاتفاقات بد و ناخواسته ب

 که توجه ما بر نکات مثبت است؟ میکجا بدان از
که به نکات   ی و زمان  دیدار  ی احساس خوب  د،یکنی که به نکات مثبت توجه م  ی زمانپاسخ در احساس شماست؛  

 احساستان بد است. د،یتوجه کن ی منف

به قطب   ای  دیکنی توجه مثبت  مکه به قطب    دهدی شماست؛ در هر لحظه نشان م  ینماقلب شما قطب  درواقع
 !ی منف

احساستان خوب باشد، شما در حال توجه به قطب مثبت آن موضوع  د،یکنی توجه م یزیکه به چ ی زمان اگر
 نیدهنده ااحساس بد نشان  نیا  د،یدار  یاحساس بد   دیکنی توجه م  یزیکه به چ  ی و بلعکس، اگر زمان  دیهست

 .دیآن موضوع هست ی است که در حال توجه به قطب منف

اگر  د؛یخواهی که آن را م دیهست یزیتر، اگر احساستان خوب است، شما در حال توجه به چادهس ی انیب به
 .دیخواهی که نم دیهست یزیاحساستان بد است، در حال توجه به چ
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 یمنف ایجسم به توجه بر نکات مثبت  واکنش
که توجه شما به مدت  ی شماست؛ زمان ی سالمت زانیم ،ی منف ایاز عالئم توجه کردن به نکات مثبت  ی کی

 .دهدی سرعت واکنش نشان مباشد، جسم شما به ی نکات منف یبر رو  ی خاص

...  ایمثاًل پادرد، سردرد و  ف،یخف یی اوقات دچار دردها ی که گاه دیموضوع را تجربه کرده باش نیا احتماالً 
 یدو روز گذشته، کانون توجه شما رو   ی کیدر    ایکه در چند ساعت گذشته    دینیبب  دیقع باامو   نیدر ا  د؛یشده باش

 ی نکات منف یرو  شتریتوجه شما ب انونکه ک دهدی رخ م ی زمان فیعالئم خف نیبوده است. چون ا یزیچه چ
آگاه نبوده  .دیابوده است و خودتان 

شتباه است و باید آن را اصالح درواقع این واکنش جسم، یک پیام هشدار است تا متوجه شوید که مسیرتان ا
 کنید؛ یعنی باید کانون توجهتان را روی نکات مثبت قرار دهید. 

 یینها یبندجمع
 :  میمرور کن عیساده و سر بارکی

 .است ی دو قطب مثبت و منف  یدر جهان دارا زیهمه چ .1

دعوت  تانی را به زندگ یشتر یمثبت ب طیاتفاقات و شرا د،یتوجه کن تانی اگر به نکات مثبت زندگ  .2
را  یشتر یب ی بد و منف طیاتفاقات و شرا د،یتوجه کن تانی زندگ ی و بلعکس، اگر به نکات منف دیکنی م

 . دیدهی گسترش م تانی در زندگ

مثبت باشد  ی تا نوع فرکانس ارسال میقرار ده ی نکات مثبت زندگ یکانون توجه خود را رو  میتالش کن .3
 گسترش دهد. مانی را در زندگ ندیاتفاقات مثبت و خوشا زین نو جها

 نیمطالب ا  د،یتجربه کن   از قبل  و بهتر  شتریب  بسیار  را  ی خوشبخت  دیخواهی از شما خواهشمندم اگر م  تیدرنها
که   دهدی رخ م  تانیبرا  ی قدر اتفاقات عالآن  د؛یاجرا کن  تانی در زندگ  دو هف ه  یال  کیمقاله را حداقل به مدت  

در   شهیهم یها را براآموزه نیا د،یو دوست داشت دیبود ی راض جی. سپس اگر از نتادیکنی واقعًا تعجب م
 تر و بهتر شوند.بزرگ جیتا نتا دیکن یساز ادهیپ تانی زندگ
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که بعد از  ی اتفاقات خوب ۀدربار  د،یرا تجربه کن یشتر یاتفاقات خوب ب دیخواهی اگر م کنمی م هیتوص ی حت
قدرتمند توجه  الشکااز  ی کیکردن صحبت چون  ؛دیصحبت کن دهد،ی مقاله رخ م نیا یهاآموزه یساز ادهیپ

 است. دیمف اریبس  ،گسترش اتفاقات یو برا کردن است

قدر  کند؛ آن  جادیا  تانی در زندگ  میعظ  ی تحول  تواندی قدر قدرتمند است که ممطالب، آن  نیعمل به ا  دیباور کن 
که   یخداوند  د؛یها شکرگزار خداوند باشاز آن کیکدام  یبرا دیدانی که نم دهدی رخ م تانیاتفاقات خوب برا

 داشت. ی به ما ارزان راو لطف و رحمتش  دیآفر داریثابت و پا ی نیجهان را با قوان

 ن یا د،یریها را به کار بگآموزه نیااصرار دارم تا  قدرنیو ا سمینوی مسائل مقاله م نیا ۀمن دربار  نکهیا لیدل
 اریبس   ی جیام و دوست دارم شما هم مانند من نتاگرفته  ی خوب  اریبس   جیارزشمند نتا  ی آگاه  نیاست که خودم از ا

و به  دیکه شما خودتان هم بخواه یبه شرط ابدیی هدف مهم تحقق م نی. ادیالعاده کسب کنو فوق ی عال
 .دیعمل کن ی خوبها بهآموزه

 یکارتان برا نیا د؛یمقاله مطرح کن نیهم یهادگاهیبخش د قیرا از طر جتانیو نتا شنهادهاینظرات، پ لطفاً 
که   می کن هیرا ته ی و همواره مطالب میرا ارتقاء ده ی مطالب آموزش تیفیتا ک کندی ما ارزشمند است و کمک م

 .شودی شما م شرفتیباعث رشد و پ

 شما، دوستدار

 یمحمد موسو  دیس

  

  
 پهیهت
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