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واسته طور ن اچ   ها را ن ان ود کنی م؟چ 
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/destroy-the-unwanted-life 

 سید محمد موسوی
 1400زمستان 
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بجنگید   ناخواسته است،  تاندر زندگی   که   ی زیهر چ به این موضوع دقت نکرده باشید که اگر با    حالتابهشاید  
تان گسترش در زندگی بیشتر  شود، بلکه  نابود نمی   تنهانهآن موضوع    ،تان حذف کنیدو سعی کنید آن را از زندگی 

با  یابدمی  ما  چون  ناخواسته  زدنحرف؛  آندربارۀ  با  مبارزه  برای  تالش  و  توجه ها  حال  در  آن ها،  به  کردن 
کر ناخواسته توجه  هستی،  جهان  قانون  طبق  و  هستیم  آنها  اساس  و  ریشه  چیزی،  هر  به  در   چیز  دن  را 

 دهد.مان گسترش می زندگی 

ناخواستهسال با  افراد  که  مبارزه می هاست  آنکنندهایشان  بار  ها!  زندگی   را  ایناخواسته   هر  تجربه در  شان 
که ناخواستۀ قبلی از بین  اما همین   ؛نندکآن را نابود    ظاهربه   تابا آن مبارزه کنند  گیرند که  تصمیم می کنند و  می 
 آورد.ای جدید ایجاد شده و مشکالت بیشتری را به همراه می رود، ناخواستهمی 

شود؟ چون این یک قانون ابدی و ثابت است که: به هرآنچه که توجه کنید، ریشه و  می   طورنیاحاال چرا  
این یک قانون   یابد.تان گسترش می در زندگی تان ایجاد شده و با توجه بیشتر، آن موضوع  اساس آن در زندگی 

آید و از چه چیزی متنفر هستید، چه  کیهانی است و برای این قانون مهم نیست که از چه چیزی خوشتان می 
دانید؛ فقط کافی است که به آن توجه کنید؛ در این صورت، اصل آن چیزی را زشت و چه چیزی را زیبا می 

 یابد. ان گسترش می تچیز، ریشۀ آن چیز، در زندگی 

ها،  ها، نگرانی شود، اگر به ترستان می های بیشتری وارد زندگی ها توجه کنید، زیبایی برای مثال؛ اگر به زیبایی 
؛ این قانونی است  شودتان می ها و مشکالت بیشتری وارد زندگی ها، نگرانی مشکالت و... توجه کنید، ترس

 اید.آن را تجربه کرده ،که را همۀ شما

دهد، هروقت که امیدوار هستید هروقت نگران هستید، اتفاقات بدی برایتان رخ می طبق قانون جهان هستی،  
 ! دهدو احساس خوبی دارید، اتفاقات خوبی برایتان رخ می 

کنید، فرزندتان هر روز و هر روز مثاًل اگر فرزند دارید و همواره به بازیگوشی و درس نخواندن او توجه می  •
 شود.ر می تدرسش ضعیف

 شود.یا مثاًل اگر به یک جوش روی صورتتان توجه کنید، آن جوش هر روز بدتر و بیشتر می  •

 دهد. هستید، هر روز و هر روز بیشتر این اتفاق رخ می  نتانیماشاگر نگران پنچر شدن الستیک  •
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اتفاقی بیفتید و   کنید، نگران این باشید که مبادامهمانی برگزار می   لتانیفامزمانی که برای اعضای  اگر   •
 شود و... .مهمانی می  خوردنهم بهدهد که باعث اتفاقی رخ می  برعکس  نکند مهمانی خراب شود،

 دهند ها انجام میکاری که رسانه
ها عاشق این هستند که ببینند چه اتفاقات  اید؟ آنها دقت کرده ها، خبرنگاران، اخبار و رسانهبه روزنامهتا حاال  

ای کنند و به  ، رسانهنمایی رخ داده است تا همان اتفاقات را به بدترین حالت ممکن و با بزرگ بدی در جهان  
مردم نشان بدهند که در فالن نقطه از جهان، فالن فرد کشته شد، فالن هواپیما سقوط کرد، فالن انفجار 

 رخ داد، فالن تصادف اتفاق افتاد و... . 

 

  ستمشانی سها  شوند! رسانهها بیکار می د، رسانهنچنین اتفاقاتی نباش  اگر  کنم کهگاهی اوقات با خودم فکر می 
دربارۀ چیزهایی که انسان    ها و مشکالت صحبت کنند؛که بیایند دربارۀ بدبختی   داین است و عاشق این هستن

 اش وجود داشته باشد.دربارۀ چیزهایی که انسان دوست ندارد در زندگی  ها بجنگد؛دوست دارد با آن

 ه نکن!مبارز 
تغییر  بدون  قانون  است  خداوند  ی کهطبق  نهاده  این جهان  با  در خلقت  مبارزه  برای  اینکه چقدر  از  فارغ   ،

 زنید.تان دامن می ها در زندگی کنید، در حقیقت فقط به گسترش آنهایتان، انرژی و هزینه صرف می ناخواسته
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خواهد با چیزی مبارزه کند، آن که می  ،کنداعالم می که  ییا دولت   اگر دقت کرده باشید، در هر جای دنیا، هر فرد
 تبعیض نژادی و... .عدالتی، مبارزه با فقر، مبارزه با یابد؛ مثاًل مبارزه با بیچیز با سرعت بیشتری گسترش می 

کنیم«؛ شما خواهیم با فالن چیز مبارزه  های فردی، این موضوع مطرح شد که »می یعنی اگر در صحبت  
یابد« و این پیشگویی محقق توانید مانند یک پیشگو، پیشگویی کنید که »آن چیز، در جهان گسترش می می 
 !شودمی 

ها، یا به توجهی به ناخواستهها نیست، بلکه بی مبارزه با ناخواسته  ،مسئله  حلراهام،  طبق قوانینی که شناخته 
 هاست.نقول قرآن اعراض کردن )روی برگرداندن( از آ

، آورد تان به وجود می اساس آن را در زندگی   چون این خاصیت جهان است که شما به هر چیزی که توجه کنید،
 ؛ حتی اگر خوشمان نیاید.تان همانند و از جنس همان چیز خواهد بودتجربیات بعدی زندگی  کهیطور به

خواهید قرار توجهتان را روی چیزهایی که می اما شما بتوانید    ،باور کنید که اگر تمام جهان، سراسر آشوب شود
 چرا؟  شود.تان نمی ها وارد زندگی بدهید، آن آشوب

چون زمانی که شما در مداری درستی قرار بگیرید، در امان خواهید بود! چون در آن مدار، آن جنس از آشوب  
 یت داشته باشد.تواند موجودتواند موجودیت داشته باشد؛ مانند سایه که در مقابل نور نمی نمی 

 آیات عذاب را بررسی کنید
توانید این موضوع را پیدا کنید  قرآن نمی   یجا  چیه لطفًا به قرآن مراجعه کرده و آیات عذاب را مطالعه کنید، در  

باهم سوخته باشند! یعنی هر زمان که قرار بوده است برای قومی عذاب نازل    خشک  و  که موقع عذاب، تر
و افرادی که در    ایماناند و فقط افراد بی شود، پیامبر آن قوم، همراه با مردمان صالح، از آن منطقه خارج شده

 اند.دچار عذاب شده اند،مسیر نادرست بوده

نبوده است که خوِد حضرت    گونهنیانوح )ع( عذاب نازل شد،    به بیانی دیگر، مثاًل زمانی که برای قوم حضرت 
نوح هم در آن عذاب گرفتار شده و از بین برود؛ خیر، فقط افرادی که از لحاظ فرکانسی در مدار نادرستی قرار 

 گرفته بودند، دچار عذاب شدند.
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در مدار  از لحاظ فرکانسی  ابتدا افرادی که  جهان  که اگر قرار است عذابی نازل شود،    این قانون جهان است
 .باشنددر امان از آن عذاب  کند تامی های مختلف از آن منطقه خارج به شکلرا  صحیح هستند

 چیست؟ حلراه اما 

هایی که مساوی هستند با های آن است؛ یعنی همۀ چیز مسئلۀ فقر، توجه به متضاد   حلراهبرای مثال، تنها  
 ثروت، فراوانی، برکت و نعمت. 

 

است؛ یعنی  « نشدهتعریفهستی »مثاًل در رابطه با مثال باال، مفهومی به نام »مبارزه با فقر« در قوانین جهان 
ایم با مبارزه با فقر،  ما تاکنون نتوانسته  شناسد! به همین دلیل است کهجهان چیزی به نام »مبارزه با فقر« نمی 

 آن را از بین ببریم.

 توانیم: فقط می  واحددرآنطبق قوانین جهان هستی ما 

 یا به فقر توجه کنیم یا به ثروت و فراوانی!  -

 یا به دشمنی توجه کنیم یا به صلح و دوستی!  -

 یا به بدی توجه کنیم یا به خوبی!  -

 المتی!یا به بیماری توجه کنیم یا به س -
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 تفکرمان را عوض کنیماگر 
اگر تفکرمان را عوض کنیم و کانون توجهمان را روی اتفاقات مثبت قرار دهیم، ما هر لحظه در جایی قرار 

عضوی از جامعۀ بشری، به خودمان کمک کنیم که حالمان   عنوانبهاگر ما  گیریم که زیبا و مناسب است و  می 
 دهیم.مثبت را بیشتر گسترش می تر ببینیم، این انرژی بهتر باشد، نگاهمان بهتر باشد و جهان را قشنگ

کند، این انرژی به افراد دیگر هم منتقل  شود و از این قانون استفاده می هر یک نفری که احساسش بهتر می 
؛ اما ما ابتدا باید از خودمان شروع کنیم، نه از خانواده، نه از تواند جهان را زیباتر کندو در نهایت می شود  می 

 شهر، نه از کشور! 

: باید حواسمان باشد که به که  ام« به این موضوع پرداختهها توجه کنیمها، به زیبایی به جای بدی»  در پست
 خواهیم؟!خواهیم یا به چیزهایی که نمی کنیم؛ به چیزهایی که می چه چیزی توجه می 

بارۀ چیزی هستیم که آن را دوست نداریم، ما در حال توجه کردن به آن هستیم در  کردنصحبتاگر در حال 
 و نشانۀ آن وجود احساس بد در درون ماست.

کنیم، ما در حال توجه کردن به آن چیزهای خوب هستیم ها را دوست داریم فکر می اگر به چیزهایی که آن 
 و نشانۀ آن، وجود احساس خوب در درون ماست.

نشانۀ اینکه شما در حال توجه کردن به چیزهای بد، ناخواسته و منفی هستید، این :  کنمد می دوستان، تاکی
کنید عصبانی هستید، احساس نگرانی می   غمگین هستید،  طراب دارید،کنید، اضاست که احساس ترس می 

در   بد نشانکالمکیو  این احساس  دارید؛  بدی  که در حال  ، احساس  این است  مسیر به    واردشدندهندۀ 
ی از جنس فقر و بدبختی و درد و رنج  اتفاقات   و  آزاردهندههمواره مشکالت    شودنادرستی هستید که باعث می 

 را تجربه کنید.

و نشانۀ اینکه شما در حال توجه کردن به چیزهای خوب و مثبت هستید، این است که حالتان خوب است، 
دارید، در    شادمان هستید،  آرامش  و  آرام است  دارید؛  کالمکیقلبتان  این احساس خوب ، احساس خوبی 

ها و اتفاقات خوب و هر روز و هر روز زیبایی   هستیدمسیر درستی  حال ورود به  شما در  دهندۀ این است که  نشان
 کنید.بیشتری را از این جهان زیبا تجربه می 
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 بندی نهایی جمع 
.  تری به آن داشته باشیمکنیم، جهان هستی را بهتر درک کنیم و دید گسترده بیاید با شناختی که از قوانین پیدا می 

ترین کار این است که حتی اگر خوشمان  ن جهان است و عاقالنه ی انو ق   جزئی از  هایمان مبارزه نکنیم! این با ناخواسته 
 قوانین عمل کنیم.  نیاید، برای اینکه بتوانیم هم در دنیا و هم در آخرت زندگی خوبی داشته باشیم، به این 

این پست را برای افرادی نوشتم که به دنبال موفقیت، ثروت، خوشبختی و سعادتمندی هستند؛ اگر شما هم  
تان  تان بیشتر و بیشتر تجربه کنید، مطالب این پست را حتمًا در زندگیمورد را در زندگی 4خواهید هر روز این می

 هایتان قرار ندهید.ان را روی ناخواسته اجرا کنید و حواستان باشد که کانون توجهت

زندگی  تجربیات  و  اتفاقات  اساس  و  ریشه  توجه شما،  کانون  باشد،  یادتان  را  نکتۀ طالیی  مشخص  این  را  تان 
 خواهید تجربه کنید؟ پس به آن توجه کنید... .کند؛ تصمیم با شماست؛ چه چیزی را میمی

هرکجا که هستید، در پناه الله یکتا، شاد، موفق، خوشبخت، ثروتمند و   شاءاللهانها را برایتان آرزومندم،  بهترین 
 سعادتمند باشید. 

 دوستدار شما، 
 سید محمد موسوی 

  

 jahanebehtar.comسایت جهان بهتر:  اصلی  آدرس

 https://t.me/jahanebehtar_com: )اطالع از جدیدترین مطالب( جهان بهتر در تلگراماصلی  کانال  

 https://instagram.com/jahanebehtar.irجهان بهتر در اینستاگرام:  ۀصفح

 مفید باشد: انشاید این مطالب نیز برایت

 

 

 

 قهن ت جذب چیست؟
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 طیت جه  ه نکهت مثبت و اث  آت در ش ا
 20/10/4001رمنتشر شده د - مهتیزندگ

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