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 اعتقاد اشتباه دربارۀ قانون جذب  16
در سهیت    مطلباین    ۀسهیت جنهت  ن     گ ف ه شده است؛   ای مشههدیکی از مطهلب  این ک ه چه از  

 زی  را کلیک کنید:  لینک ،جنهت  ن  

https://jahanebehtar.com/misconceptions-about-the-law-of-attraction  

 سید محمد موسوی
 1401 تیرماه

https://jahanebehtar.com/
https://jahanebehtar.com/
https://jahanebehtar.com/misconceptions-about-the-law-of-attraction


 

 

 جججنججهت  ججنجج جج   مججوجج جج  جج  اعتقاد غلط و خطرناک دربارۀ قانون جذب 16
jahanebehtar.com 

 به اشتراک بگذارید.  نیز دیگرانبا  اگر برایتان مفید بود، آن رامنتشر شده است؛ لطفًا  سایت جهان بهتربه صورت رایگان از طریق  کتابچهاین  1

  با همدیگر   ام راشناسایی کرده در این مدت  اعتقاد غلط و خطرناک دربارۀ قانون جذب که    16در این پست  
  متأسفانه  ، متوجه شدم کهاندکنیم. با توجه به سؤاالت بسیار زیادی که دوستان برایم ارسال کرده بررسی می 

ترین  مهم  تصمیم گرفتم در این پست   ؛ بنابراینهای قانون جذب شده استشآموز   واردانحرافات بسیار زیادی  
 اعتقادات اشتباه دربارۀ قانون جذب را معرفی و بررسی کنم... . 

با قانون جذب    یتازگبه « است؛ بنابراین اگر  آشنایی کامل با قانون جذبر حقیقت این پست، ادامۀ پست »د
  که یدرصورت؛ چون  کند، حتمًا آن پست را ببینید دانید قانون جذب چیست و چطور کار می اید و یا نمیآشنا شده

 ست برایتان دشوار باشد.ممکن است درک مطالب این پبا مطالب آن پست آشنایی نداشته باشید، 

 ترین اعتقادات اشتباه دربارۀ قانون جذب مهم 
های این پردازیم؛ لطفًا دقت کنید که آموزهاعتقاد اشتباه دربارۀ قانون جذب می  16در این قسمت به بررسی  

 ! ها هیچ شکی ندارمسال تحقیق و بررسی بوده و در صحت این آموزه 6پست حاصل بیش از 

 م سراغ اصل مطلب... . بسیار خب، بروی

 کنید! به هرچه فکر کنید، آن را جذب می. 1
  ن یاشود«؛ اما  شما جذب می   طرفبهگوید: به هرچه فکر کنید،  بعضی از افراد معتقدند که »قانون جذب می 

تفکر افراد  کاملً   طرز  و  است  ا  ی غلط  م  گونهن یکه  حق  کنند،یفکر  به   قتیدر  را  جذب  درک    یخوب قانون 
 اند. نکرده 

 فکرکردن توانستند با  می   یراحتبهداشت، افراد  میموضوع حقیقت    نیاگر اکمی بیشتر در این مورد فکر کنید؛  
اگر این موضوع  !  ها برای کسب روزی کار کنند، دیگر الزم نبود که آدم؛ در این صورتشوند  دارپولبه پول،  
 شد! سنگ بند نمی سنگ روی ،داشتمیحقیقت 

در پست »قانون جذب چیست؟« توضیح    طور کههمان   !نه افکار  کندیقانون بر اساس فرکانس عمل م   نیا
  یقدرتمند   اریهستند که فرکانس بس  «باورهاو »  »توجه«  نیا   قتیندارند؛ در حق  یافکار، فرکانس قدرتمند   دادم،

 .رگذارند یتأث ماً ی ما مستق یدارند و بر زندگ
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 هستند!  زی همه چو کائنات منشأ  یهستجهان  . 2
کائنات منشأ    یکه جهان هست  دنکنی فکر مها  بعضی با    است  زیهمه چو  ها، به خواسته  فکرکردنو صرفًا 

 !دن اقانون جذب را اشتباه درک کرده  هااست. آنکامًل اشتباه  ؛ اما این طرز تفکردیها رسبه آن توانیم

 ۀ به خواست دی بتوان نکهیا  یکائنات و قانون جذب است و برا ،یاست که خداوند خالق جهان هست نیا قتیحق
قانون را   نی، الزم است اصول اامگفتههای سایت جهان بهتر  قبًل در پستکه    یبر اساس مطالب  د،یخود برس

به اهداف   فکرکردنصرفًا    د کهیادتان باش  د؛یها عمل کنکرده و بر اساس آن  یساز اده یپ  تانی در زندگ  یدرستبه
 . رساندیها نمشما را به آن  زوها،و آر 

 افکار مثبت را جذب کرد! دیبا. 3
 یاند. فرداصًل قانون جذب را درک نکرده   زیافراد ن  نیجذب کرد؛ ا  دیمعتقدند که افکار مثبت را با  گر،ید  یبرخ
 یمنف  ایکه افکار مثبت    داندیم  ستند؛ین  یکردنجذبکه افکار مثبت    داندیقانون را درک کرده باشد، م  نیکه ا

 و وظیفۀ انسان این است که بتواند در هر شرایطی ذهن خود را کنترل کند.  شودیم  دیتوسط ذهن انسان تول

توانید  ام؛ اگر دوست داشتید میمفصل توضیح داده   صورتبهدر این مورد در کتاب رؤیاهایی از جنس الماس  
 .دانلود کنید این لینکاز طریق رایگان  صورتبه صفحۀ اول آن را  28

 بافی کنیم! فقط کافی است خیال . 4
و خود را در    میکن  یبافالیاست خ  یفقط کاف  دهد؛یم  زیهمه چقانون جذب به ما  ها معتقدند که: » بعضی

 .«می نی ها را ببو کًل مثبت میمطلوبمان متصور شو  ۀند یآ

شده ترکیب  یکدیگر  با  نادرست  و  درست  مطالب  تفکر،  طرز  این  با    د، یکن  دقتاند!  در  که  است  درست 
صرفًا تجسم    نکهیاما نه ا  د؛یکن  دای دست پ   تانیهاخواسته   یتمام به  دیتوانی بر اساس قانون جذب م  کردنی زندگ

 !د ی انجام نده تانی در زندگ  یکار  چیه دیگر و دیخلق داشته باش
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راه   یکیدرست است که تجسم خلق    نیا برا  اریبس  یهااز  قانون   یقدرتمند  اما اگر  »توجه کردن« است؛ 
به  را  باش  یدرستجذب  کرده  دربار   دیدانی م  د،یدرک  کردن  تجسم  صرفًا  آنخواسته  ۀکه  به  را  شما  ها  ها، 

تا    5حدود    یزیچ  دیوز با ر در هر شبانه  خلقم، تجسم  اه داد  حیطور که قبًل توضدر ضمن همان  رساند؛ینم
 . ستین  دیکار اصًل مف نیدر ا یرو ادهیباشد؛ ز  قهیدق 20

  م؛ یها قرار دهمثبت یتوجه خود را رو  دی: بله، البته که بامیگویم موافق هستم و طرز تفکر نیبخش سوم ا با
و باعث انتقال   کنندیم  جادینکات و موضوعات مثبت، احساس خوب ا  ها،ی ژگیتوجه کردن بر اتفاقات، و  رایز 

 خوب( تاحساس خوب = اتفاقا :. )بر اساس قانون جذبشودیباالتر م یفرد به مدارها

 دیها رس به خواسته توانی صرفًا با فکر مثبت م. 5
اشتباه    هیانون را از پاق  نیاساس است؛ ا  نیو اعتقادش بر ا  کندی قانون جذب فکر م  ۀدربار   نیچننیکه ا  یفرد

 .کندی خود را مطرح م یهم اصًل آن را درک نکرده باشد و صرفًا نظر شخص  دیدرک کرده است و شا

؛ چون اگر دی ابیدست    تانیهابه خواسته  دیتوانیکه صرفًا با فکر مثبت داشتن م  دیگویقانون جذب هرگز نم
توانستند موفق و ثروتمند شوند. پس هرکس چنین حرفی را به شما  می  یراحتبهبود، همۀ مردم،    نیچننیا

 گفت، مطمئن باشید که این قانون را اشتباه متوجه شده است.

 یک اعتقاد خطرناک دربارۀ قانون جذب. 6
 دهد یما به جهان نشان م  کردنعملکار و    ؛میانجام ده  ی که کار   میاامده ین  ای»ما به دنگویند:  ها می بعضی
از    میتوانینم  عنوانچیهصورت به  نیدر ا  م؛یکه به قانون جذب شک کن  شودیباعث م  نیو ا  میندار   یزیکه چ
 .م«یفکر مثبت استفاده کن یجادو 

قانون جذب شده   میو مفاه  فیوارد تعار   یدار که چه انحرافات خنده   دیدرک کن  دیتوانیحاال بهتر م  د؟ینیبیم
 است!
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  م؛یرا تجربه کن  ی و بدبخت  م یکه زجر بکش  میاامدهیجهان ن  نی کنم: »ما به ا  ح یانحراف را تصح  نیمن ا   دیبگذار 
ها و اهدافمان به خواسته   میتوانیو بر اساس قانون جذب، نم  شودیم  یباعث احساس منف  یزجر و بدبخت 

به اهداف   دنیرس  یو برا  میرا خوب نگه دار   سمانو احسا  کرده  حیخود را تصح  یباورها  نکهیمگر ا  م؛یابیدست  
 .م« یکن (عملتلش ) مانیهاو خواسته 

 منم: نکهت

: »عمل، اثرش د یداشته باش  ادیرا به    ید ی کل  ۀجمل  نی از اصول قانون جذب هستند؛ ا   یو عمل جزئ  کار ⚠
 است«. یقطع

فکر مثبت در قانون  یجادو   ای ییفکر جادو ایبه اسم جادو  یزیو چ ستین ییجادو یک چیز جذب قانون ⚠
 جذب وجود ندارد. 

ها فریبتان دهند؛ قانون  اجازه ندهید با این خرافه متوجه شدیم که این طرز تفکر نیز کامًل غلط است؛ لطفًا  پس  
 شدۀ فیزیک! جذب یک قانون طبیعی است؛ دقیقًا مانند قوانین شناخته 

 !ندارد ییزمان در قانون جذب معنا. 7
ندارد؛ درواقع   ازیشما هرگز به زمان ن  یهابرآورده کردن خواسته  یاز افراد معتقدند که: »قانون جذب برا  یبرخ

  د، ی کن  نییآن زمان تع  یبزرگ به آن است و اگر برا  نیتوه  کی قانون،    نیا  یبرا  یمهلت زمان  کی قرار دادن  
 شما را برآورده کند«. یمحال است آرزو 

 است: گونهنیا  حیصح ح یعدم درک قانون جذب شکل گرفته است؛ توض لیبه دل  زیطرز تفکر ن نیا

که در آن، زمان و مکان وجود  رودیم ییدرخواستتان به جا رد،یگیدر وجودتان شکل م یاکه خواسته یزمان
و در مدار    دی آی است که پاسخ درخواستتان بلفاصله پس از درخواست کردن به وجود م  نیا  قتیندارد؛ حق

 ع یسر   یلیقرار گرفته است، خ  ماش  ۀکه پاسخ خواست  دیباش  یاگر شما در همان مدار   رد؛یگیقرار م  یمشخص
 ۀکه خواست  یتا آن مدار   تانیمدار فعل  ۀبا توجه به فاصل  د،یاما اگر در آن مدار نباش  د؛یرسیخود م  ۀبه خواست
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به آن    تانیشدن مدار فعل  ک یبا نزد  یزمان  ۀفاصل  نیو ا   دیآیبه وجود م  ی زمان  ۀفاصل  کیشما در آن قرار دارد،  
 . دیابییخود دست م  ۀسرعت به خواستبه د،یکه وارد آن مدار شو  یو زمان شودیتر ممدار، کوتاه

وارد آن مدار نشو  اگرو   به آن خواسته دست نخواه  د، یهرگز    ی برا  یپاسخ  نکهی ا  خاطربهنه    افت؛ی  دیهرگز 
 ! دیوارد آن مدار شو  دیاشما نتوانسته نکهیا خاطربه  شما وجود ندارد؛ بلکه ۀخواست

 نات یاز تمر   یکیبلکه    ست، یتنها بد نها، نهبه اهداف و خواسته  دنیرس  یزمان برا  نمودن  نییتع  نک   تک یلی:
 مطرح شد. قبًل در پست »قانون جذب«مربوط به قانون جذب است که  یعمل

 اعتقاد خطرناک دربارۀ قانون جذب دومین. 8
  ؛ د یندار   مانیاست که شما به جهان ا  نیا  ۀدهندنشان،  به اهداف  دنیرس  یبرا  یزیر : »برنامهگویندها می بعضی

شدت و به  شودی قانون کفر حساب م  نیشما عمل نخواهد کرد؛ اصواًل شک کردن در ا  یپس قانون جذب برا
 است«. یمنف

 قانون شده است!  نیجهان و ا ۀ دربار  اشتباهی تفکر نیچن جادیقانون جذب باعث ا حیعدم درک صح بازهم

که بر   دهد،یبه آن اهداف قرار م  دنیرس  یبه اهداف، توجهتان را بر رو   دنیرس  یبرا  یزیر برنامه   اول:   نک 
 .شودیم تانی کار باعث گسترش و ورود آن اهداف به زندگ نیاساس قانون جذب، ا

بوده    یخلقت جهان هست  یقانون از ابتدا  نینه، ا  ای  میکه به قانون جذب اعتقاد دار   ستیمهم ن  دوم:   نک 
؛  و بر همه چیز اثرگذار خواهد بود  وجود خواهد داشت  زی قانون ن  ن یجهان وجود داشته باشد، ا  نیکه ا  یو تا روز 
تف باش  یاوتتنها  داشته  اعتقاد  قانون جذب  به  اگر  ا  م،یکه  دارد،  به  نیوجود  که  گاهانه ساست  آ  ی ع صورت 

 .میباش مانیو خودمان خالق زندگ  میکن  یبر اساس اصول آن زندگ میکنیم

شناخت بهتر    یبرا  یفرصت است؛ فرصت   کیبلکه    ست،یقانون جذب کفر ن  ۀشک کردن دربار   س م:   نک 
شک   نیبه آن شک کردم! و ا یقانون آشنا شدم، پس از مدت  ن یبا ا بارنیاول یکه برا ییآن! من خودم، روزها

اصول   ۀو در ادامه، دربار   ن قانو   نیا  ۀدربار   قاتیمن نسبت به آن، باعث شد که شروع کنم به مطالعه و تحق
قانون    ۀاطلعات دربار   نیتر یواقع  ۀو ثروت؛ اکنون شما در حال مطالع   یبه استقلل مال  دنیرس  ت، یموفق

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


 

 

 جججنججهت  ججنجج جج   مججوجج جج  جج  اعتقاد غلط و خطرناک دربارۀ قانون جذب 16
jahanebehtar.com 

 به اشتراک بگذارید.  نیز دیگرانبا  اگر برایتان مفید بود، آن رامنتشر شده است؛ لطفًا  سایت جهان بهتربه صورت رایگان از طریق  کتابچهاین  6

  این   در صحت   و من  است  یو بررس  قیاز شش سال تحق  شی حاصل ب  که گفتم(  طورهمان)  که  دی جذب هست
 !ندارم یشک چیمطالب ه

 ها مخالفت قانون جذب با چالش. 9
افکار   یسو چالش، حرکت به  کی   رایز   مخالف است؛  ی: »قانون جذب با هر نوع چالشگویندبرخی دیگر می

 را دوست ندارد.« یاست و جهان افکار منف یمنف

که:    ندارم  یشک  چیقانون ربط داده شده است؛ اما ه   نیبه ا  یو اساس  هیاز کجا و بر چه پا   فیتعار   نیا   دانمینم
؛ چون این طرز تفکر  نداکرده را کامًل اشتباه درک  آن    ،کنندیقانون جذب صحبت م  ۀدربار   گونهنیکه ا  یافراد

 کامًل اشتباه است!

 قانون گسترش قرار داد.  توانیقانون را م نیقانون است و نام ا کی   ن،یا ابد؛ییهمواره گسترش م  جهان

 ها آدم   ما ی  هاخواسته   افتنیتحقق    ازمندیجهان همواره در حال گسترش است و گسترش جهان ن  ازآنجاکه
ازآنجاکه تحقق   و  نخواسته   افتنیاست  و چالشوجود خواسته   ازمندیها  ازآنجاکه مشکلت  و    یهاها است 

که انسان   دیرس  دنخواه  یهر انسان است؛ پس هرگز روز   یبرا  دیجد  ی هاخواسته   وجودآمدنبهباعث    یزندگ
 .بدون مشکل و چالش باشد

ها مخالف  طرز تفکر که قانون جذب با چالش   نیا  نیگسترش جهان؛ بنابرا  یهستند برا  یاله یها وس چالش 
 .شودیاست، بر اساس قانون گسترش، رد م 

ندارد ما    یفرق  یجهان هست  یغلط است؛ برا   زیرا دوست ندارد« ن   ی»جهان افکار منف  ۀ: جملۀ تکمیلینکت
که   میا هستم  نیکرد؛ درواقع ا  میآن را خودمان تجربه خواه  ۀجینت   ؛یافکار منف  ای  میافکار مثبت داشته باش

 .میرا دوست ندار  یافکار منف

 ! ردیگی را از ما م  یقانون جذب احساس دلسوز . 10
به فکر مؤسسات    دی پس عمًل نبا  م، یفکر نکن  یموضوع منف  چی: »اگر قرار است به ه که  از افراد معتقدند   یبرخ

 شد«.   می و بدبخت خواه  ریقطعًا فق  م،ی فکر کن  ی چون اگر به فقر و بدبخت  م؛یفرودست باش  یهاو انسان  هیر یخ
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 قانون است! نی ا حیعدم درک صح لینوع طرز تفکر هم به دل نیا

جنس با آن هم  یات یو تجرب  طیموضوع، اتفاقات، شرا  کی   ی: »توجه کردن به قطب منفدیگو یجذب م  قانون
 .دهد«یگسترش م تانیقطب )متعلق به آن موضوع( را در زندگ

اما   شود؛ینم  یو باعث فقر و ناتوان  ستیپول و ثروت ن  ی»انفاق کردن« توجه کردن به قطب منف  قتیحق  در
  شتریب  یفقر و ناتوان   جه،ینت  م،یوآمد داشته باشرفت  ریو با افراد فق  میقرار ده  ریافراد فق  یاگر توجه خود را رو 

 نون است(قا کی ن،یاما ا د،یایاگر خوشمان ن  یخودمان خواهد بود. )حت یدر زندگ

و    کو یدرست، ن  یفقر فکر کردن« متفاوت است؛ »انفاق کردن« کار   ۀ»انفاق کردن« با »دربار   :  تک یلینک 
 ی هاوهیاز ش   یکی  زی»فکر کردن« ن  رای؛ ز است  و مضر  فقر فکر کردن« کامًل غلط  ۀاست اما »دربار   دهی پسند

پول و    یقطب منف  یخود را رو   هدرواقع، توج  کند،یفقر فکر م  ۀدربار   ی که فرد  ی»توجه کردن« است و زمان
 او، بلکه در جامعه است. یدر زندگ شتریب یتنها فقر و ناتواننه ،آن ۀجی ثروت قرار داده است و نت

 !ردیگی را از ما م یقانون جذب قدرت زندگ. 11
که   یالیخ  ۀ ندی وقتمان را دائمًا در آ  دی با  میبه قانون جذب وفادار باش  نکهیا  یاز افراد معتقدند که: »برا  یبرخ

 . رد«یگی را از ما م  کردنی زندگکار قدرت در لحظه  نیکه ا میکن یسپر  فتندیاتفاق ب میمنتظر 

: سؤالو    مثهل،  نک ه  کینوع طرز تفکر از کجا و چگونه به قانون جذب ربط داده شده است؛ اما    ن یا  دانمینم
 )اصًل استفاده از عبارت »وفادار بودن« اشتباه است(  م؟یانجام بده  یکار   دیبا  نیوفادار بودن به قانون گرانش زم  یبرا  ایآ

 کنند، یفکر م  گونهنیا   قانون جذب  ۀکه دربار   یافراد  زیمورد ن  نیدر ا  م،ی کرد  یکه تاکنون بررس  یانحرافات  مثل
 آن ندارند! دربارۀ  یدرک درست

« آن با قانون جذب  ۀتجسم خلق و رابطبه بخش »  را مطالعه کرده باشید و«  با قانون جذب  ییآشنا»پست    اگر
روز را صرف در هر شبانه  قهیدق  20تا   5»فقط    :که گفته شد  دیدانیم  د،یدقت کرده باشهمان پست  موجود در  

 . شودیرد م زیحراف نان نیا نیبنابرا د«؛یادهیبه آن هدف رس ایگو  کهیطور به د،یتجسم هدفتان کن
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م  یکسان  شتریبرا    نادرست  اعتقادات  نیا دروغ  کنندیمطرح  جذب  قانون  دارند  ادعا  و    ستین  شیب  یکه 
 !وجود ندارد  یاصًل قانون کلم،کیندارد و در  قتیقانون حق نیا یهاگفته 

نک ه  ه   ن یآم زش ا  ی است ارزش ند   ا  یا زار   هف ه،یتحقق   یهیرؤ  هیدرخ است    ی توسم و تدا   درواقع

 . د یخلق کن دیت انی م د،یخ اهی خ دتهت که ه چه را که م

است که به جهان    یقو   اریبس  یفرکانس  یتجسم دارا  !کندیکه خلق م   ستیتجسم ن   نیا  کنم،یم  دیبازهم تأک
  ی ، خلق شده و در مدار مخصوص ارسال شده  ها با توجه به جنس فرکانسسپس خواسته  شود؛ی ارسال م  یهست

افکار و ذهنتان را   که  کندیاست که به شما کمک م  نیتجسم خلق ا  یهاتیاز مز   گرید  یکی.  رند یگی قرار م
 ی گر ید  ی هاها الزم است کار به خواسته  دنیرس  یبرا  ست،ی ن  یالبته تنها تجسم کردن کاف  .دیده  م یمجددًا تعل

 .دیهم انجام ده

ام که اگر دوست  داده   ح یتوض  دقیقکامل و    صورتبه  خالق هوشمند  ی تخصص  ۀدور موضوع در    نیا  ۀدربار 
 .دیاستفاده کن دوره نیز از آن دیتوانیم دیداشت
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اگر خواست  یبرا ز   متیقگران   یخودرو   کیشما داشتن    ۀمثال،  ول  بایو  ا  یاست  است که هرگز   نیباورتان 
  د،یتجسم کن  زیو از صبح تا شب ن  دین یبنش  یااگر گوشه   یشما حت  د،یداشته باش  ینیماش  نیچن   دی توانینم
در مطالب   باره  نیدر ا. )شماست  ۀدر جهت عکِس خواست  تانیچون باورها  د؛یرا داشته باش  نیآن ماش  دی توانینم

 خواهم داد(   حیصورت مفصل توضجهان بهتر به تیسا یبعد 

 یبرا بارکیلطفًا  ،گیردکه قانون جذب قدرت زندگی در لحظه را از شما می کنیدمی اگر فکر :  تک یلی نک 
  د،یاگر آن را درک نکرد د؛یرا با دقِت کامل مطالعه کن« قانون جذب چیست؟پست »و  دیوقت بگذار  شهیهم

  ی، به مدارهاآن پست ۀشما با هر بار مطالعگویم دوباره مطالعه کنید، چون ! مید یدوباره از ابتدا مطالعه کن
 .شودیم ری پذامکان  تانی قانون برا نیکه درک کامل ا دیرسی م یار و سرانجام به مد دی شو ی منتقل م یباالتر 

 ! سازی داردنیاز به فعال قانون جذب. 12
که  دی بدان دی شما فعال شود و کار کند، با یقانون جذب برا نکهیا ی: »براکه از افراد معتقدند گرید یبرخ

 یانداز آن را راه   دیستیپس بلد ن کند،یشما کار نم یاگر قانون جذب برا د؛یقانون را فعال کن نیچطور ا
 .د«یکن

آن را فعال    میستگاه است که بخواهمگر قانون جذب د  !ردیگی ام مخنده  شنوم،یرا م  ییهاحرف   نیچن  یوقت
 دار است(واقعًا خنده نی! )ام؟یکن رفعالیغ ای

ن قانون جذب فعال شود؛ حقانجام دهید    یکار خاص  چیه  ستیالزم  چه   میاست که چه بخواه  نیا  قتیتا 
  یجهان ماد  نیکه ا  یتا روز   ییاستثنا  گونهچیقانون فعال است. )از ابتدا فعال بوده و بدون ه  نی ا   م،ینخواه

 وجود دارد، فعال خواهد بود.(

انجام   می توانیم  ای  میانجام ده  یکار   دیبا  ایدارد؟! آ  یساز به فعال  ازین   «نیقانون گرانش زم»  ایآ   سؤال:  کی
 .کندیفعال است و کار م شهیقانون هم نی! اریکار کند؟! مسلمًا خ نیکه قانون گرانش زم میده
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 جالب وجود دارد:  یک نکتۀ اما

قانون    م ی توانیاما هرگز نم  ؛میببر   نیخاص از ب  ییهارا با استفاده از دستگاه  نیاثر قانون گرانش زم  میبتوان   دیشا
قانون   کهی است، درحال  یکیز یقانون ف  کی  نی م)قانون گرانش ز  میببر  نیاثر آن را از ب  ایو    میجذب را گول بزن

  ر ی از قانون جذب تأث  م،یکنی م  یزندگ  هانج  نی که در ا  یتا زمان  بنابراین  است(؛  یکی ز یقانون متاف  کیجذب  
گاهانه  م؛یکنیم یقانون زندگ نیو بر اساس ا میر یپذیم گاهانه… .   ایحال آ  ناآ

کامًل قابل احساس است اثر آن است که  نیا خاطربه زنم،ی مثال م ادیز  نیاز قانون گرانش زم  دین یبی م اگر
 .دیآن را درک کن دیتوان یو بهتر م

 ! است ین ید یقانون جذب متضاد باورها. 13
کرده و  قانون جذب را باور    توانمینم   بندم،یخود پا  نیهستم که به د  ی: »چون من فردکه  معتقدند  هابعضی
 در تضاد است«. ینید یقانون با باورها نی؛ چون ابپذیرم

 کنند یقانون جذب صحبت م  ۀدربار   یاگونهاز افراد به  یهرچند قبول دارم برخ  !کامًل غلط است  زی اعتقاد ن   نیا
 ها!آنندارد و تنها کائنات است و انسان حاکم بر  ییعالم خدا نیکه )نعوذبالله( انگار ا

قانون جذب و   میو بخواه  میر یو انحراف گونه را پذ  زیآممبالغه   یهاحرف   نیا  دیکه هرگز نبا  میدقت کن  دیبا  اما
 .. . .میاصول آن را رد کن

  د یو ملموس است و اگر توانست  یه یبد  ،یعیطب  همان قدر  ز یقانون جذب ن  د؛یدقت کن  نیقانون گرانش زم  به
  ن یچننیا  زی قانون جذب را ن   دیتوانیآنگاه م  د،یابیب  ینیآن را متضاد با احکام د  ایو    د یرا رد کن  نیقانون گرانش زم

 . دی بدان
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 -1:  لیمطرح نشده است )به دو دل  یقانون جذب سخن  ۀو آشکار دربار   حیصورت صر به  ینیدر منابع د  هرچند
 ن یا  یبر رو   ستمینام قانون جذب را در قرن ب  -2گذشته.    یهادرک و فهم مردم در قرن  نییپا  اریسطح بس

به اگر  اما  نهادند(؛  تأمل کن  یخوبقانون  و  تعال  نیا  می مفاه  نیب  د،یدقت  و  ارتباط   نی د   میقانون   ی هااسلم 
  ف یز مطالب تحر و ذهن خود را ا  دیدرک کرده باش   یخوبکه قانون جذب را به  یوجود دارد. )به شرط  یمحکم

 ( .دیعمل نکن یصورت تعصبقانون به نیا ۀو دربار  دیپر نکرده باش افتهی

 ام: آورده تانیاصول قانون جذب است را برا  یر یکارگبه ۀمثال، دو نمونه از سخنان ائمه )ع( که دربار  یبرا

 (1/473/2: یبالباِب« )الکاف: »إذا َدَعْوَت َفُظَنَّ أنَّ حاَجَتَک ندیفرمایامام صادق )ع( م –

معن  حیتوض  »وقتیو  خواسته  یخواهیم  یزیچ  ی :  ا  ،یدار   یاو  چن  گونهنیپس  و  که    الیخ  نیبپندار  کن 
 .تو بر در خانه است و اجابت شده« ۀخواست

به اصول   ییبایز   اریصورت بس)ع( به فرزند ارشدش امام حسن )ع( به  یحضرت عل  31  ۀدر نام  نیهمچن  –
ا جذب  خداقانون  »بدان  است:  شده  گنج  ییشاره  زم  یهاکه  و  اجاز   نیآسمان  تو  به  اوست،  دستان   ۀدر 

از   تو را دستور داده که  برآورده کردن آن را بر عهده گرفته است.  و    د؛ ی تا ببخشا  یبخواه  اودرخواست داده 
  د یرا نگذاشته است تا حجاب و فاصله پد  یتو و خودش کس  انیو خداوند م  دیتا ببخشا  یدرخواست رحمت کن

 آورد«.

را قانون جذب در قرآن«  بررسی  »ویدیوی  اسلم    نیقانون در د  نیا  ۀدربار   شتریجهت کسب اطلعات ب  لطفاً 
 صحبت کنم. باره نیدر اصورت مفصل ام بهکرده  یسع  در آن ویدیو   تماشا کنید؛

 .  افت…ی دی آن را خواه د،یهست  قتیدنبال حق  اگر

 ! است دیو جد  ی قانون ساختگ کی قانون جذب . 14
آن صحبت نکرده   ۀدربار   یقانون است، چرا تاکنون کس  کیمعتقدند که: »اگر قانون جذب واقعًا    هابعضی
 ساخته شده است«. کاریعده آدم ب کیتوسط  داً یاند، جدکه اسم آن را قانون جذب گذاشته یتئور  نیبود؟ ا
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  نیقانون جذب اول  کنمیجهان ندارند؛ من فکر م  نیاز جهان و قوان  یکًل درک درست  نیز  دسته از افراد  نیا
 ی موضوع صحبت کرد؛ کاف  نیا  ۀدربار   توانیوضع نمود؛ روزها م  یبود که خداوند در خلقت جهان هست  یقانون

 . دیکن ی)انفجار بزرگ( بررس Big Bangرا از  نیزم  ۀو روند کر  طیاست شرا

آن را    یتازگبهاین ما هستیم که    از ابتدا بوده است ودهد قانون جذب  دلیل ساده وجود دارد که نشان می  3
 ایم: شناخته 

به  نکهی ا  لیدلاول،   قانون جذب آشنا شده  یتازگافراد  ابا  ب  نی اند،  از قرن  تا قبل  ناِم »قانون    ستمیاست که 
صورت پند و به کردندی قانون را درک م نیاز اصول ا ی، کماز افراد یبرخ حال،نیجذب« وجود نداشت؛ اما باا

بر اساس   شتر یاند و ب آن را درک کرده   یشتر یب   اریاما امروزه افراد بس  دادند؛یو اندرز به فرزندان خود آموزش م
 .کنندیم  یآن زندگ

از جهان،    یاشهدر گو   یاست که اگر فرد  افتهیقدر گسترش  است که امروزه ارتباطات آن  نیآن، ا  دوم  لیدل
.  شوندیاو مطلع م   اتیو…، از کشف  و یراد  ون،ی ز یتلو  نترنت،ی با استفاده از ا  تمام مردم جهان   ،را کشف کند  یزیچ
اآلن خودتان هم از   نیاست. )هم  نیهم  زیشود نیتر مدرکتر و قابلروز شناختهقانون روزبه  نیا  نکهیا  لیدلو  

 (دی هست مطالب نیا ۀدر حال مطالع نترنتیا قیطر 

نا  توانیم فعل  مگفت  سطح  در  آن  درک  و  شناخت  و  جذب  سال   ،یقانون  تحقحاصل  مطالعه،  و    قاتیها 
شناسان مختلف است که اصول آن در طول زمان  و روان   دانانیاضیر   دانان،کیز یدانشمندان، ف  یهای بررس

ها را مطالعه  کتاب   نی که ا  یمختلف نوشته شدند؛ سپس افراد  یهاصورت پراکنده در کتاب افراد به   نیتوسط ا
که با توجه به    دند یرس  یقانون اصل  کیگرفتند؛ آنگاه به    جهیکرده، آزمودند و نت   کپارچهیکردند، آن اصول را  

 آن، نام آن را قانون جذب نهادند. کارکرد ۀو یش

شد و سال بعد،  یرساناطلع انی« به جهانThe Secretتوسط مستند راز » 2006قانون در سال  نیا درواقع
 قانون جذب بود، چاپ شد.  ۀکتاب راز که دربار 
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 ی تازگکه به  میما هست  نیا   ست؛ینو ساختگی    دیجد، یک تئوری  قانون  نیکه ا  دهمیم  نانیبه شما اطم  من

اطلعات   هر روز   جهیدرنت  م؛یپرسیآن م   ۀدربار   ی د یو هر روز سؤاالت جد  میاآن اطلعات کسب کرده   ۀدربار 
 .میکنیکسب م یشتر ی و ب  ترقیدق

  میکنی م یزندگ یاست که ما امروزه در زمان  نیشده نبود، ا که قانون جذب تا به امروز شناختهسومین دلیل 
و  یمسائل معنو  ۀدربار  میتوانی م یراحت»سنگسار شدن« و…، به ای نده شدن« و که بدون ترس از »سوزا

 نداشت.  وجودامکان آن  م،یقد یها که در زمان یزیچ م؛ی جهان صحبت کن نیقوان

ممکن است دالیل دیگری نیز وجود داشته باشد که ما از آن مطلع نیستیم؛ اما چیزی که دربارۀ آن اطمینان  
 بودن قانون جذب است.دارم، حقیقت 

 !افکار خطرناک هستند . 15
 یاگر فکر   م؛یتمام افکارمان را کنترل کن  دی ها معتقدند که: »ما بااند! آنبام افتاده  آن طرفاز  ،  گرید  یبرخ
 شهیما هم  لیدل  نیبه هم  کند؛یصورت خودکار آن را خلق مقانون جذب به  م،یترسیم  یزیاز چ  ای   میدار   یمنف

 .م«یکارمان باشاف ۀمراقب هم دیبا
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مهم وجود دارد که بر اساس   ۀنکت  2  .شوندیم  جادیقانون جذب ا  حیاز عدم درک صح  زینوع اعتقادات ن  نیا
 :دیدائمًا افکارتان را کنترل کن دیو بخواه دینگران افکارتان باش ستیآن، الزم ن

 ندارند. یو ک چک هس ند، قدرت خهص یکه نهگنهن  ی افکهر  -1

 ی فکر برا  کیدارند.    یفیفرکانس ضع  ند،یآیم  دیدو بار در ذهن پد  ای  کیکه    یاست که افکار   نیا  منظورم
 . (شودیم  ادتر یبا هر بار تکرار، قدرت فرکانس آن فکر ز )تکرار شود    بارهاوبارها  دیباشد، با  رگذاریبتواند تأث  نکهیا

جنس  صورت، آن باور، خودش افکار هم  نیدر ا  ؛اورب  کیبه    شودیم  لیتکرار شود، تبد  ادیفکر ز   کیکه    یزمان
که    یروند ادامه دارد تا زمان  نیو ا  کندیم  ت یخودش را تقو   ، هر بارصورت  نیو به هم  کندیم  دیخودش را تول

 نیازی نیست جلوی آن را بگیرید، چون  . )اگر آن باور مثبت و قدرتمند کننده باشد،دیر یآن را بگ  یشما جلو 
و الزم است   به ضرر شما خواهد بود  نیباشد، ا  کنندهفیو تضع   یاگر آن باور منف  ی به سود شماست ول  نیا

 (جلوی آن را بگیرید

شود، فرکانس   تی تقو   شتریدارد و هرچه آن باور ب  یقدرتمند   اریفرکانس بس شود،ی باور ساخته م  کی که    یزمان
 .شودیم تریقو   زیآن ن

نه به افکار و گفتارتان. )افکار و گفتار    دهدیباشد که قانون جذب به فرکانس شما پاسخ م  ادتانی  :  تک یلی نک 
 فرکانس دارند(

  ه نهم زمهت!  میدار  یمه نع    -2

خاص    یزمان  ۀباز   کیها،  خواسته   ایو    ط یما و خلق اتفاقات، شرا  یارسال فرکانس از سو   نیشوم که ب  ادآوری  دیبا
گاهان   یهاخواسته  میها دوست دار از ما انسان  یار یوجود دارد. هرچند بس اما   م،یکن   افت یدر   عاً یخود را سر   ۀآ

 است!  دیمف اریبس یزمان  ۀفاصل نیکه ا م یبدان دیبا

توجه    م یفرستیکه م  یتا به نوع فرکانس  میزمان دار   یبه مدت خاص  م،یکنی را ارسال م  یکه فرکانس  یاز زمان  ما
 نه؟! ایما است  ۀجنس با خواستهم میفرستیکه م  یفرکانس ایآ مین یتا بب میزمان دار  م؛یو تأمل کن
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هم از    میاگر بخواه  یحت  م؛یافکارمان باش  ۀمراقب هم  شه یهم  میو بخواه  مینگران باش  ست یالزم ن  نیبنابرا
و    میذهنمان باش  یهایمراقب ورود  دیآن با  یجابه  م؛یستین   یکار   نیتوان ما خارج است و قادر به انجام چن

گاهانه سعی کنیم به  .میموضوعات توجه نکن یقطب منف آ

 ! شودیم  یقانون جذب باعث خودخواه. 16
  م، ی فکر کن  گرانیبه د  نکهی قبل از ا  دیگو یاما قانون جذب م  م؛یفداکار باش  د ی: »ما باکه  از افراد معتقدند   یبرخ

 بد است«. اریبس یخودخواه نیا  م؛یو به خودمان و احساسمان فکر کن میخودخواه باش دیبا

  ست؛ ین  گرانیحقوق د  قراردادنپا    ریو ز   گرانیظلم به د   یدر قانون جذب به معنا  یکه خودخواه   دیکن  دقت
قرار   تانیاول زندگ   تیو خودتان را در اولو   دیخودتان ارزش قائل باش  یبرا  دیطبق اصول قانون جذب، شما با

 است(  تر ح یصح یخوددوست  ۀاز واژ تفاده)البته اس! ستین میکن یکه ما فکر م یبه آن معن یخودخواه نیا د؛یده

قانونی از  است؛ بر اساس    یدر هماهنگ  یجهان هست  نیقوان  ریکه اصول قانون جذب با سا  د یاست بدان  جالب
قائل نخواهد شد؛    یاو ارزش  یخودش ارزش قائل نباشد، جهان هم برا  یکه برا  یفرد  ،یجهان هست  نیقوان

 . امگذاشته یرا قانون خوددوست آننام و من  قانون است کی ن،یا

 ییتا جا  گرانیوجود دارد؛ بخشش و کمک به د  یحد مجاز   گران،یباشد که در بخشش و کمک به د  ادتانی
اما با   د یکمک کن  گرانیدارد! به د  یاست و نه لزوم  لتیبماند، نه فض  ی واستخوان از شما باقکه تنها پوست

 . دیکنیو عشق را تجربه م   دیبر یلذت م  کردنتانکمک از بخشش و    کهیتاحد   به دیگران کمک کنید اما  عشق؛

 .دیخودتان ارزش قائل باش یخودتان را دوست داشته و برا یعنیقانون جذب،  اصول بر اساس ،یخوددوست

به دیگران نیز   کردنکمکشود، بلکه با باعث خودخواهی نمی تنهانهپس متوجه شدیم که قانون جذب 
 موافق است اما به شرطی که اعتدال رعایت شود. 
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 بندی نهایی جمع
اعتقاد اشتباه و خطرناک دربارۀ قانون جذب را بررسی کردیم و متوجه شدیم که چه انحرافات   16در این پست  

 فهمیدیم که: همچنین داری وارد مفاهیم قانون جذب شده است.عجیب و خنده

  رگذاریتاث  ماً یما مستق  یدارند و بر زندگ  یقدرتمند   اری ما بر خلف افکارمان، فرکانس بس  یتوجه و باورها  ✓
 هستند. 

 ها است.هستند که خداوند خالق آن قیدق العادهفوق ستمی س کیو کائنات فقط  یهست جهان ✓

 ! ستندین  یدنکر جذبمثبت   افکار ✓

 !ستین یکاف یبافال یخ ✓

 .دی ها رسبه خواسته توانیاست؛ اما صرفًا با فکر مثبت داشتن نم ی فکر مثبت الزام داشتن ✓

فکر مثبت وجود   یبه نام جادو   یزیاز اصول قانون جذب هستند؛ در قانون جذب چ  یو تلش جزئ  کار ✓
 ندارد.

 وجود دارد.  ریمتغ یزمان ۀباز   کی افت«ی»درخواست« تا »در  از ✓

و بر اساس   دهد یبه اهدافتان قرار م  دنیرس  یبه اهداف، توجه شما را رو   دنیرس  یبرا  یزیر برنامه  ✓
 است.  دیمف یقانون، امر  نیاصول ا

 قانون با قانون گسترش هماهنگ است. نیچون ا ست؛یمخالف ن یزندگ یهاجذب با چالش  قانون ✓

 . ردیگیرا از شما نم یقانون جذب با انفاق کردن موافق است و احساس دلسوز  اصول ✓

 . ردیگیدر لحظه را از شما نم یقانون قدرت زندگ  نیا ✓

 فعال و اثرگذار است. شهیندارد؛ چون هم یساز به فعال  یاز یقانون ن  نیا ✓

 !ستین ینید یجذب متضاد باورها  قانون ✓

 ! ستین دیو جد یقانون ساختگ نیا ✓

 .دیافکارتان نگران باش ۀدربار  ستی ن یاز یو ن ستندیشما خطرناک ن افکار ✓

 .شودینم یهماهنگ است و باعث خودخواه یجذب با قانون خوددوست قانون ✓
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های خود را دربارۀ قانون جذب و امیدوارم که این مطالب برایتان مفید واقع شده باشد؛ لطفًا نظرات و دیدگاه 
های همین پست مطرح فرمایید؛ با  این قانون وجود دارد را در بخش دیدگاه مورد  در  ی که  اعتقادات اشتباه

 کنید تا چیزهای جدیدتری بیاموزیم... . این کار به من و بقیۀ دوستان کمک می

شاءالله هرکجا که هستید، در پناه الله یکتا، شاد، انبا تشکر از شما که تا انتهای این پست همراه من بودید؛  
 ثروتمند و سعادتمند در دنیا و آخرت باشید.پیروز، سلمت، 

 دوستدار شما،
 سید محمد موسوی

  

 app/jahanebehtar.comسایت جهان بهتر برای اندروید:  دانلود اپلیکیشن

 ahanebehtar@j: کانال جهان بهتر در تلگرام

 jahanebehtar.irصفحۀ جهان بهتر در اینستاگرام: 

 مفید باشد: انشاید این مطالب نیز برایت

 

 

 

 

 

 قهن ت جذب  شق چیست؟
 15/02/1401در  منتشر شده 

ههی زندگی را نه  د چط ر نهخ اس ه
 50/12/1400منتشر شده در  - کنیم؟

 ذب در ق آت رسی قهن ت ج  
 13/10/4001 منتشر شده در  

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

 ؟را پیدا کنیمچط ر جسهرت تغیی  
 21/11/4001 منتشر شده در  

 قهن ت جذب چیست؟
 19/12/1400در  بروزرسانی شده 

 پهیهت
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