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گاه(    صورتبه)ها را رعایت نکنید، قطعًا  خط قرمز در قانون جذب وجود دارد که اگر آن   3 از این قانون  ناخودآ
 هایخواهم در این پست کمکتان کنم که این  خط قرمزاید! به همین دلیل میبه ضرر خودتان استفاده کرده 

 ها خودداری کنید. آن دادنانجاممهم را بشناسید و یاد بگیرید که چطور از 

 معرفی خط قرمزهای قانون جذب 

 ناامید شدن
 ن یتر از مخرب  ید یو ناام   أسی  .است  ید یو ناام  أسی  ترین خط قرمزهای قانون جذب،اولین و یکی از مهم

و   بد  یطی اتفاقات و شرا  ،یمنف  یهارکانسبر اساس قانون جذب، ف  و  هستندشده  شناخته  یمنف  یهافرکانس
  شتر یب  اتیباشد، اتفاقات و تجرب  تریفرکانس هرچقدر قو   نی حاال، ا  دهد؛یگسترش م  یدلخواه را در زندگ  ریغ

 کرد.  میرا تجربه خواه یتر و بزرگ

موضوع،  خواهم نسبت به این موضوع زیادی حساس شوید، چون همین حساسیت زیاد نسبت به این  البته نمی
 شود.خودش باعث اضطراب و نگرانی می

خاصی   ریتأثلطفًا دقت داشته باشید که اگر برای مدت بسیار کوتاهی احساس ناامیدی کردید، این مدت کوتاه  
وقت است که فرکانس ، آنآن طوالنی شود  زمانمدتو    گذارد؛ اما اگر ناامیدی را ادامه بدهیدتان نمیدر زندگی 

 . گذاردتان تأثیر منفی میقطعًا در زندگی  شود کهمیآن به حدی تقویت 

 از ناامیدی جلوگیری کنیم؟  چگونه

توانید با استفاده از آن، از ناامیدی جلوگیری ایم که میمطالب زیادی در سایت جهان بهتر برایتان تهیه کرده 
ست »قانون جذب چیست؟« توانید از تمرین سپاسگزاری که در پخواهید میراهی سریع را می کنید؛ اما اگر  

 مطرح شد، استفاده کنید.
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 کند از ناامیدی جلوگیری کنید:می کمکتانهای دیگری نیز وجود دارد که همچنین راه

 اید را به یاد بیاورید و برای آن ارزش قائل شوید. هایی که تاکنون کسب کردهموفقیت .1

 توقعات بیش از حد نداشته باشید. .2

 اس بدتان کاهش پیدا کند.شود احسگریه کردن باعث می .3

 توان انجام داد؛ همیشه راه حلی وجود دارد. نگری را کنار بگذارید؛ فکر نکنید که هیچ کاری نمیمنفی .4

 ، عجله نکنید.موردنظر های برای رسیدن به موفقیت .5

 از افراد مناسب مشاوره بگیرید. .6

اگر  کنند، اما  برای جلوگیری از ناامیدی پیشنهاد می   شناسانروان هایی عمومی هستند که  این موارد، شیوه
بشناسید،   بهتر  را  خودتان  از شیوهبتوانید  استفاده  از  بهتر میهای شخصی،  با  ناامیدی   گرفتنشکلتوانید 

 جلوگیری کنید.

 بودننگران  
از   بیش  چیزی  روی  اگر  گفتم،  که  میهمانطور  نگرانی  و  اضطراب  باعث  شوید،  حساس   ترس، ؛  شودحد 

 ط یها و خلق شرابه خواسته  دنیهستند که بر رس  یقدرتمند   یمنف  یهافرکانس  یدارا  ز ین  یاضطراب و نگران
 . گذارندیم یادیز  یمنف ر یدلخواه، تأث

کنید و  وجودش   احساس نگرانی هم یکی از خط قرمزهای قانون جذب است که اگر نتوانید ذهنتان را کنترل
 اید.شود، قطعًا از قانون جذب به ضرر خودتان استفاده کرده دارادامه 

 از نگرانی جلوگیری کنیم؟  چگونه

ترین ریشۀ نگرانی، افکار منفی هستند؛ اگر بتوانید ذهنتان را کنترل کنید به شکلی که فقط به وجه مثبت مهم
 ذهنتان را تا حد زیادی کاهش دهید.توانید افکار منفی اتفاقات توجه کند، می

گونه افکار  وجود شیطان، هرگز روزی نیست که در ذهن انسان، هیچ  خاطربهاست که    ذکرقابلالبته این نکتۀ  
 توان میزان آن را تا حد بسیار زیادی کاهش داد و آن را کنترل کرد. منفی وجود نداشته باشد؛ اما می 
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مشکالت   ۀدربار   یزندگ  ریمس  درافکار منفی دوری کنید، این است که    کند ازیکی از نکاتی که کمکتان می
  نند، یبیچگونه شما را م  ای  کنندیشما چگونه قضاوت م   ۀدربار   گرانید  ای دشوار است    ییچه کارها  نکهی و ا  ندهیآ

 .بگذاریدها و اهدافتان خواسته  یرو  خود را تمرکز و توجهتمام  آن، یجا به  د؛یفکر نکن 

 کردن دربارۀ بالهایی که سرتان آمدهصحبت 
گاه دوست داریم هر اتفاق بدی که    صورتبه همۀ ما   دهد را برای دوستان و آشنایان رخ می  مانیبراناخودآ

دل کنیم؛ اما این کار یکی از خط قرمزهای قانون جذب است! بنابراین از این    و  ها دردتعریف کنیم و با آن
 با خدا! یحت د؛یصحبت نکن کسچیکه سرتان آمده با ه ییدر مورد بالهالحظه به بعد، 

 چرا نباید دربارۀ اتفاقات بد با دیگران صحبت کرد؟ 

تان گسترش بر اساس قانون جذب، به هر چیزی که توجه کنید، ریشه و اساس همان موضوع را در زندگی 
 های زیر باشد:تواند به شکلدهید. توجه کردن میمی

 شنیدن  .1

 دیدن  .2

 مطالعه کردن .3

 صحبت کردن .4

 نوشتن  .5

 تصور کردن .6

 فکر کردن  .7

هستند و دوست   یمنف  زیاز »توجه کردن« است و بالها ن  ی»صحبت کردن« شکل که متوجه شدید،    طورهمان
صحبت    ی که سرتان آمده است با کس  ییاگر در مورد بالها  نیوجود داشته باشند؛ بنابرا  مان یدر زندگ  میندار 

 ی شتر یو اتفاقات بد ب   بالها  جهی درنت  د؛یکنی ارسال م  یرا به جهان هست  یقدرتمند   اریبس  یفرکانس منف  د،یکن
 .دیکنیدعوت م تانی را به زندگ

خاصی   ری تأث شویم،    »احساس ناامیدی یا نگرانی«که گفتم اگر مدت کوتاهی درگیر    طورهمان حاال یک نکته:  
  بار کیاتفاقات بد« برخالف این موارد، حتی  مان نخواهد داشت؛ اما »صحبت کردن دربارۀ بالها و  در زندگی

 . هم نباید انجام شود

، اما این جملۀ کلیدی را همواره به  و ممکن است بارها در تمرین آن شکست بخوریم   دانم کار سختی است می
 شود«.یاد داشته باشید: »هر کار سختی با تمرین آسان می
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رخ داده است با   تانیکه برا  یدر مورد بالها و اتفاقات بد   که   دیکن  نیهرچقدر که سخت باشد، تمر   بنابراین
  !با خداوند یحت  د،یصحبت نکن  یکس

 قدر این تمرین را تکرار کنید که جزئی از وجودتان شود.آن

ربارۀ بالها  صحبت کردن د  بارکییادتان باشد که فرکانس صحبت کردن بسیار قوی است؛ به طوری که حتی  
باعث گسترش آن می بد،  اتفاقات  از  و  به همین دلیل است که در دین اسالم، »غیبت کردن« یکی  شود. 

 ترین گناهان است. بزرگ

 : یکی دیگر از خط قرمزهای قانون جذب عجله کردن
به خواسته برای رسیدن  قانون جذب استعجله کردن  قرمزهای  از خط  نیز یکی دیگر  ایها  به  تا حاال  ن ! 

 ؟اند: »عجله کار شیطان است«از قدیم گفته اید که چراموضوع فکر کرده 

آرامش و افزایش    رفتننیازبها، به این دلیل امری نادرست است که باعث  عجله کردن برای رسیدن به خواسته 
اگر کاری بدون آرامش انجام شود،    ، دارای فرکانس منفی است  ،عالوه بر اینکه اضطرابو    شوداضطراب می 

 .دربر نخواهد داشتنیز نتیجۀ مناسبی 

کند و در این صورت، یا هرگز به کند، در کارهایش نتیجۀ دلخواه را کسب نمیبنابراین فردی که عجله می
یشتر  در ب  ؛ به همین دلیلرسدهایش میکند، یا در بهترین حالت دیرتر به خواسته هایش دست پیدا نمیخواسته 
 . باعث افسردگی و ناامیدی خواهد شد درنهایت »عجله کردن« مواقع،

که در اول این پست گفتم، ناامیدی یکی از خط قرمزهای مهم قانون جذب است؛ درنتیجه برای   طورهمان
 خودداری کنید. نیز ها« جلوگیری از ناامیدی، باید از »عجله کردن برای رسیدن به خواسته

میان »درخواست کردن« تا »دریافت کردن« طبق قانون جذب،    این نکته را هم بگویم که  الزم استدر انتها  
کند، راه  وجود دارد و فردی که برای رسیدن به خواستۀ خود عجله می   خاصیک فاصلۀ زمانی  یک خواسته،  

 کند.تر میرسیدن به آن خواسته را برای خودش سخت
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 بندی نهایی جمع
های  که کتاب  که خداوند آن را برای این جهان وضع نموده است؛ قانونی  است  یقوانین قانون جذب یکی از  

دانند و برخی دیگر که به حقیقت برخی از افراد آن را دروغ می  چیزی که  زیادی دربارۀ آن نوشته شده است؛
 اند.نتایجی عالی کسب کرده  از زندگی بر اساس آن، بودن آن ایمان دارند،

خواهیم زندگی بهتری را  اگر می   رمزهای قانون جذب را بررسی کردیم و متوجه شدیم که در این پست خط ق
باید متعهدانه سعی کنیم که از »ناامیدی«، »نگرانی«، »صحبت دربارۀ اتفاقات بد« و »عجله   تجربه کنیم، 

 کردن« جدًا پرهیز کنیم.

ین پست از قلم افتاده است؟ لطفًا در  به نظر شما چه خط قرمزهای دیگری در قانون جذب وجود دارد که در ا
 کند تا همواره نتایجی بهتر کسب کنیم.ها را مطرح کنید؛ این کار به همۀ ما کمک میها، آن قسمت دیدگاه

 شاءالله هرکجا که هستید، در پناه الله یکتا، شاد، پیروز، سالمت، ثروتمند و سعادتمند در دنیا و آخرت باشید. ان

 دوستدار شما،
  یحمد موسو سید م

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


 

 

 خط قرمز مهم در قانون جذب 3
 جججنججهت  ججنجج جج   مججوجج جج  جج 

jahanebehtar.com 

 به اشتراک بگذارید.  نیز دیگرانبا  اگر برایتان مفید بود، آن رامنتشر شده است؛ لطفًا  سایت جهان بهتربه صورت رایگان از طریق  کتابچهاین  3

 

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

 ahanebehtar@j: کانال جهان بهتر در تلگرام

 jahanebehtar.irصفحۀ جهان بهتر در اینستاگرام: 
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 ست؟یجذب  شق چ قهن ت 
 28/11/0140در  منتشر شده 

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

  رسی قهن ت جذب در ق آت 
 22/09/1396 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 
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