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بھ نام یگانھ خالق زیبایی

کاربرد آن در زندگیوشیوه ھای)یقین(قانون جذب 

وھابیحسین:گردآورنده و تنظیم

قدرتی در درون بشر نھفتھ کھ اگر آنرا بھ کار گیرد می تواند کوه ھا را جابجا "

"کند و ھر مانعی را پشت سر گذارد و ھر مشکلی را حل کند

دکتر ژوزف مورفی
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:مقدمھ

سالم بھ ھمھ دوستان عزیز

این اثر درباره یکی از بزرگ ترین قوانین کائنات یعنی قانون 
البتھ می دونم کتابھای زیادی در این مورد وجود داره ، .جذب است

اما وقتی فھمیدم این مطالب خیلی ساده این قانون و کاربردش را 
رت یک در زندگی بیان می کنھ ،تصمیم گرفتم آن مطالب رو بصو

.کتاب گرد آورم

است دربارۀ قانونفرامرز کوثریگفتھ ھای دکتر براساس این اثر،
.جذب

ھر مطلبی دیگری دارید،لطفاّ با در پایان ،اگر پیشنھاد ،انتقاد و یا 
.ل زیر تماس بگیریدیایم

Email:hosseinw240@yahoo.cm
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قرآنقانون جذب و :سرآغاز

واقعیت داره ؟ھ نظر شما قانون جذب ب

ّاما ،واقعیھبلھ این قانون کامال ّ اونو درست تعریف تا االن کسی نتونستھ واقعا 

.استتعریف کرده کریم این مسالھ رو برای ما کامال ّقرآنولی .کنھ یا بشناسھ

تنھا سوره ای کھ .یعنی سوره حمد می پردازیمقرآنبرای شروع بھ اولین سوره 

صحبت می کنھ در این سوره وره ھا کھ خداوند با انسانن بر خالف تمام سآدر 

.ھای سوره حمد درباره جذب انسان با خدا صحبت می کنھ اما پیام

.من در اینجا طرز جذب کردن را در سوره حمد توضیح می دم 

شاید یکی از دالیل عجیب بودن عدد ھفت نیز ھمین (جذب ھفت مرحلھ داره 

.)قدرت جذب این عدد باشھ

:بعد از اون.خدا پناه ببریم از جذب باید بھقبل 

ا مرحلھ شخص باید کار را با نام خددر این :بسم هللا الرحمن الرحیم -مرحلھ اول 

ایمان داشتھ باشد کھ خداوند ھیچ چیزی را برای خودش غاز کند و بھ این کامال ّآ

داوند منتظر شخصی است کھ از بلکھ ھمھ چیز برای ماست و خ،نیافریده است

.فریده ھای خودش بھ او ببخشد و خداوند بسیار بخشنده و مھربان است آ

پس باید کاری کنیم کھ اون شخصی کھ خداوند بھ دنبال اوست ما باشیم 
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نچھ کھ بھ ما آن مرحلھ باید از خداوند بھ خاطر در ای:الحمد هللا رب العالمین -٢

یزھای کھ بھ ما داده و از چیزھای کھ از ما گرفتھ چون از چ.بخشیده تشکر کنیم

خداوند ھر چھ کھ می بخشد از رحمتش است و ھر چھ کھ می گیرد از حکمتش و 

ما باید بھ خاطر ھر دو از خدا تشکر کنیم و خداوند را باعث و بانی ھمھ چیز در 

.ھستی بدونیم و غیر او را حتی یک لحظھ باعث امیدمون ندونیم

خداوند را بھ عنوان سخاوتمند ترین در تمام ھستی بشناسیم و :حمن ارحیمالر-٣

و الرحیم برای یاو را خسیس نپنداریم و اما چون نام رحمان برای امور دنیو

اون چیزی را کھ ما در ذھنمون داریم و می خواھیم جذب ،امور اخروی است

.کنیم می تونھ از ھر دو مورد دنیوی و اخروی باشھ 

خداوند را باید سلطان روزه جزا بدونیم و از عذاب خداوند :لک یوم الدینما-٤

یعنی در مقابل خدا احساس عجز کنیم و این احساس را کھ ما گنھ کاریم و .بترسیم

ایم وگرنھ ارزش لطف خدا رو ھمین مدهآبھ امید رحمت خداوند بھ درگاھش فقط

.جوری نداریم 

ین مرحلھ خیلی مھمھ یعنی اگر کوچکترین شکی ا:ایاک نعبد و ایاک نستعین -٥

بھ خدا داشتھ باشیم یا چشم امیدمان بھ غیره خدا باشھ یا کسی دیگھ رو خدا بدونیم 

اونور میزی رو خدا ،مثل شعر جواد خلیلی کھ میگھ شما زمینی ھا ھمش ھمینید(

.جذب انجام نمی شھ)می دونید 

م ھانعمت علیھم غیر المغضوب علیھدنا الصراط المستقیم الصراط الذین ا-٦

مگر ،وریمآای کھ ما می خواھیم را بدست نمی اما چرا بعضی چیزھ:والضالین

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب
www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

www.takbook.com

www.takbook.com

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


5

خوب جواب این سوال رو خداوند ؟جذب درست نیست پس چرا جواب نمی ده

کھ مرا بھ سوی راه راست نچھ را آخداوند می فرماید بھ من اعطا کن خودش داده 

ببینید چون خداوند د پس.تو ببرو خشمبھ سمت گمراھینچھ را کھ مراآببرد نھ 

مارو دوست داره و نمی خواد بھ سمت عذاب خدا یا بھ سمت گمراھی پیش 

اگھ .بھ خاطره ھمین بعضی از دعاھامونو یا ھمون جذبمونو قبول نمی کنھ ،برریم

ّیھ خورده تو خواستمون تجدید نظر کنیم و از این عاقبت بد دورش کنیم مطمئن ا 

.بھش می رسید
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:فصل اول

قانون جذب یا قانون یقین چیست؟

مقدمھ

بھ جمالت ، ضرب المثل ھا و شعرھای زیر دقت کنید و ببینید آیا می توانید پیام 

:پنھان در آنھا را دریابید

دوش بامن گفت پنھان کاردانی تیز ھوش

وزشما پنھان نشاید کرد سرمی فروش

گفت آسان گیر برخود کارھاکز روی طبع 

سخت می گیردجھان برمردمان سخت کوش

معنای .شعر باال از حافظ است و بخصوص بیت دوم بیشتر مورد نظر ماست

:ظاھری و ساده این بیت می شود

دنیا و ھستی از روی طبیعت و ذات خود برای کسانی کھ آن را سخت و پیچیده 

ی بیشتری فراھم می سازد و برای آنھا کھ امورات فرض می کنند سختی و پیچیدگ

را ساده و حل شدنی و قابل عبور فرض می کنند شرایطی ساده و فارغ از ھر 

.گونھ پیچیدگی و سختی مھیا می سازد

!برخورد کنی ھمانطور جواب می گیریکائناتیعنی ھر طوری کھ با عالم و 
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:ھمینطور بھ جمالت و مثل ھای زیر دقت کنید

!بخند تا دنیا بھ رویت بخندد

!مار از پونھ بدش می آید ، در النھ اش سبز می شود

کند ھمجنس با ھمجنس پرواز-کبوتر با کبوتر ، باز با باز 

درخت از ریشھ اش آب می خورد آدمیزاد از باطنش

:نقل شده است کھ)ع(ھمینطور از حضرت علی 

كن و سپس آستین ھا را باال بزن؛در امور زندگی خود تفكر كن،آرام باش، توكل

.خواھي دید كھ خداوند زودتر از تو دست بھ كار شده است

:و موالنا می گوید

پس زبان ھمدلی خود دیگر است

ھمدلی از ھمزبانی خوش تر است

:کتاب مقدس مسلمانان آمده استقرآنو از ھمھ زیباتر در 

و قال ربکم ادعونی استجب لکم

مرا بخوانید تا خواستھ ھایتان را اجابت کنم و برآورده :گفتھ است پروردگار شما 

.نمایم
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:و در حدیث قدسی آمده است کھ خداوند می فرماید

ھر کس یک وجب بھ سوی من آید یک گام بھ سوی اوخواھم رفت و ھرکس گامی 

بھ سوی من آید، دو گام بھ سویش برخواھم داشت و ھر کس آھستھ بھ سویم آید، 

.ابان بھ جانبش خواھم رفتشت

اکنون دوباره جمالت باال را یکبار دیگر بخوانید و ببینید آیا می توانید آن نکتھ 

ظریف و طالیی پنھان در البالی این جمالت را پیدا کنید؟

قانون جذب می .آنچھ از این جمالت دریافتید ھمان قانون جذب یا قانون یقین است

:گوید

وقتی بھ چیزی فکر می کنی ، چھ آن چیز را بخواھی و چھ نخواھی ، ھمین فکر 
کردن وھمین تمرکزکردن روی آن چیز باعث می شود کھ بالفاصلھ در بخشی از 

این یعنی ما انسان ھا در درونمان از یک قابلیتی !آن چیز واقعی شودکائنات
تفاقای حقیقی و واقعی و برخورداریم بھ نام قدرت تبدیل فکر و نیت بھ اشیا و ا

!فیزیکی

:قانون جذب از سھ قسمت اساسی تشکیل شده است-١

خواستن و طلب کردن است کھ فقط با یک کلمھ بر دل راندن و :قسمت اول

متوجھ موضوعی شدن بدون اینکھ حتی آن کلمھ برزبانمان جاری شود صورت 

.این قسمت در اختیار ماست.می گیرد
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واقعی سازی موضوع طلب شده و بھ بیانی اجابت فوری دعا توسط :قسمت دوم 

نباید نگران چگونگی تحقق آن و ھزینھ و زمان اصال ّاست کھ ما کائناتھستی و 

بھ گونھ ای کائناتنظام .و شیوه و روش بھ واقعیت پیوستن طلب خود باشیم

.قق کندطراحی شده است کھ بھ محض طلب چیزی از سوی ما آن را واقعی و مح

وظیفھ .واگذار کردکائناتاین قسمت در اختیار ما نیست و ھمھ چیز آن را باید بھ 

ما فقط این است کھ بدانیم چنین اتفاقی حتما می افتد کھ حتی اگر قبول نداشتھ باشیم 

ھم این اتفاق بھ خودی خود می افتد چرا کھ در خلقت ما انسان ھا این قابلیت بھ 

.صورت ذاتی وجود دارد

این قسمت فرق بین آدم ھای مستجاب الدعوه و آدم ھای موفق و آدم :قسمت سوم

در واقع ما آدم ھا باید در عملی شدن و .ھای شکست خورده را مشخص می کند

کمترین شک و .واقعی بودن دو قانون قبلی کمترین شک و تردیدی نداشتھ باشیم

ارسال شود و کائناتدودلی باعث می شود کھ بالفاصلھ طلب و آرزوی جدیدی بھ 

ھر چھ میزان .طلب و درخواست قبلی را ضعیف یا خنثی سازد و از بین ببرد

شک و تردید ما نسبت بھ اجرایی بودن و درست بودن دو قسمت اول و دوم بیشتر 

اگر بخواھیم مناسب فرھنگ و ادبیات .باشد زمان دیدن آرزو برای ما کمتر است

باید بگوئیم کھ ھر چھ یقین و اعتماد آشنای خودمان این قسمت را توضیح دھیم

قلبی ما بھ درستی و پایداری و ثبات دو قسمت اول محکم تر و استوارتر باشد 

.فاصلھ زمانی بین درخواست و اجابت آرزوھا و افکار ما کمتر است
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از "قانون جذب"بھ ھمین خاطر است کھ ما ترجیح می دھیم بھ جای کلمھ 

جای "قانون جذب"اما چون عبارت .استفاده کنیم"نقانون یقی"عبارت آشناتر 

خود را در کالم مردم دنیا باز کرده است ما از عبارت قانون جذب نیز استفاده 

.خواھیم کرد

رسیدن بھ مرحلھ پذیرش قلبی درستی قانون جذب-٢

برای اینکھ قانون جذب توسط تمام اجزای وجود ما بھ طور کامل پذیرفتھ شود و 

این علم برسیم کھ مرغ آمین حتما باالی سرما پرواز می کند و بھ محض ما بھ 

اینکھ نیت چیزی را در دل بگردانیم فی الفور و بھ طور برق آسا آن را برای ما 

برای اینکھ بھ این مرحلھ از یقین و اطمینان کامل برسیم و قانون .مھیا می سازد

باید قبل از آن چند .باور کنیمجذب را با تمام پوست و گوشت و استخوان خودمان 

.پیش فرض را بھ طور کامل و بدون ھیچ تردیدی بپذیریم

پیش فرض ھای قانون جذب -٣

اولین پیش فرض قبول این نکتھ است کھ ما موجودات فقط :پیش فرض اول

بلکھ برعکس موجوداتی کامال متافیزیکی و غیر مادی .فیزیکی و مادی نیستیم

ھستیم کھ این شکل و شمایل و ھیبت فیزیکی ما ادامھ و امتداد بخش متافیزیک و 

ب قرار یعنی مثل کوه یخی کھ بخش اعظم آن داخل آ.ماوراء الطبیعھ وجود ماست

دارد و فقط بخش کوچکی از آن از آب بیرون زده و قابل رویت است ما ھم باید 

با تمام وجود این موضوع را قبول داشتھ باشیم کھ مثل کوه یخ بخش اعظم ھستی 
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و وجود ما در فضای ماورالطبیعھ و متافیزیک است و این بدن و جسم فیزیکی ما 

این دنیا و در این فضای زمان و در دنیا فقط بخش کوچکی از آن است کھ در

نکتھ مھم این است کھ بپذیریم ما از .مکان برای مدت محدودی آشکار شده است

بخش متافیزیک خود جدا نشده ایم و بھ آن کامال وصل ھستیم و ھمانطوری کھ 

باید بپذیریم کھ .درخت از ریشھ آب می خورد انسان از باطن و نیتی کھ دارد

اگر می خواھیم .ھمین االن در دنیای متافیزیک قرار داردریشھ ھای وجودی ما

قانون جذب را بفھمیم و درک کنیم و بھ کار ببریم قبول کردن این مورد ضروری 

در غیر اینصورت یعنی اگر وجود بخش متافیزیکی خود را منکر شویم .است

گز قانون جذب بھ ھیچ وجھ دیگر برایمان قابل فھم نخواھد بود ودر نتیجھ ھر

.نخواھیم توانست از امکانات آن بھره مند شویم

دومین پیش فرض برای فھم و درک قانون جذب این است کھ :پیش فرض دوم

اگر راحت تر باشیم می .بپذیریم دنیا ھر چھ ھست موج است و لرزش و ارتعاش

چھ یعنی بگوئیم دنیا ھر .توانیم بھ جای کلمھ ارتعاش از کلمھ نور ھم استفاده کنیم

اما چون در تمام مباحث قانون جذب از واژه ھا ی ارتعاش و .ھست نور است

ما ھم از ھمان واژه ھای مرسوم استفاده می ،نوسان و لرزش استفاده می شود

کنیم و در عین حال ھمیشھ ھم این نکتھ را در نظر داریم کھ نوردر اکثر اوقات 

.ی دھددر فرھنگ و زبان ما بھتر از کلمھ ارتعاش معنا م

اگر خوب دقت کنیم می بینیم کھ قبول ارتعاشی بودن و در نوسان بودن و بھ زبان 

ھمھ آنھا کھ .ساده تر نظریھ موجی بودن کل ھستی آنقدرھا ھم دور از باور نیست

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب
www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

www.takbook.com

www.takbook.com

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


12

فیزیک دبیرستان را گذرانده اند خوب می دانند کھ صدایی کھ می شنویم از جنس 

بینایی ما بھ واسطھ تابش و انعکاس امواج ارتعاش و نوسان مادی است و قدرت 

طیف نوری است و حتی در مقیاسی دیگر حس چشایی و بویایی و المسھ ما ھم 

امواج عصبی و الکتریکی ھستند کھ در بدن ما گسترش می یابند و بھ واسطھ مغز 

.امکان تفسیر و معناسازی این امواج را برای ما فراھم می سازند

سومین پیش فرض وجود یک عقربھ و ارتعاش سنج در درون :پیش فرض سوم

از موجی بودن و را پا،در قانون جذب.است"دل"یا "حس ششم"وجود ما بھ نام 

ارتعاشی بودن حواس پنجگانھ فراتر گذاشتھ می شود و فرض براین است کھ کل 

از جنس ارتعاش و حساس بھ ارتعاش است و ما وقتی چیزی را کائناتھستی و 

تجسم می کنیم در واقعی ارتعاشی خاص و ویژه آن چیز را در درون دلمان تولید 

جالب اینجاست کھ .قابل فھم و درک استکائناتمی کنیم کھ این ارتعاش برای 

یا در قانون جذب بھ چشم و گوش و بینی و زبان و پوست بھ عنوان حس گر

سنسور ارتعاش سنج نگاه می شود و گفتھ می شود کھ بھ غیر از این حواس 

کھ "شور و ھیجان و احساس درونی"پنجگانھ ما یک حس دیگر ھم داریم بھ نام 

ھم کائناتمی شود حس ششم ما و بھ کمک آن می توانیم بفھمیم چقدر با ھستی و 

.ارتعاش و ھمصدا و ھمنوا و ھم آھنگ ھستیم

مانطوری کھ وقتی پوست دستمان با یک فلز داغ تماس پیدا می کند و می یعنی ھ

فھمیم کھ نباید نزدیک شویم ، بھ طور مشابھ ھر وقت با حس ششم خودمان یعنی 

مثال افسرده و ناراحت ،ھمان حس درونی فھمیدیم کھ حالتمان خوب و مثبت نیست
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یم کھ دروازه انتقال ھستیم بالفاصلھ باید درک کن....و خشمگین و ناامید و 

شاید بھ جای حس گر .بستھ شده استکائناتارتعاش درون دل ما بھ سمت 

بھتر ماموریت این حس "دل و قلب"درونی در فرھنگ خودمان استفاده از کلمھ 

.گر شماره شش وجود انسان را توضیح دھد

یعنی اگر می خواھیم ببینیم ارتعاشی کھ االن در وجودمان حاکم است با ارتعاشات 

ھم آھنگ و ھم فرکانس و ھم نواست کافی است بھ کائناتھمیشھ خیر و مثبت 

اگر دل آشفتھ و دل نگران و دلسرد و ناامید بودیم باید بدانیم .دلمان مراجعھ کنیم

شاد و دل آسوده بودیم باید بدانیم کھ اما اگر دل آرام و دل.مشکلی وجود دارد

باز ھستند و جریان حیاتی ھستی و لطف و کائناتتمام دریچھ ھای مابین ما و 

در درون وجود ما در گردش است و در نتیجھ ھر چھ نیت کائناتفیض خالق 

.کنیم فی الفور اجابتش را می توانیم بھ عینھ و با تمام وجود خود نظاره گرباشیم

:رهللا تطمئن القلوب اال بذک

.ھمانا با یاد خدا دل ھا آرام می شود

حال با پذیرش این سھ پیش فرض بیائید قانون جذب را بھ شکلی جدید تر و قابل 

.فھم تر بیان کنیم

ھر فکری کھ در ذھن ما تولید می شود یک ارتعاش :"قانون جذب می گوید
این ارتعاش اگر بھ مدت کافی در ذھن حفظ شود دامنھ اش آنقدر .تولید می کند
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کائناتزیاد می شود کھ می تواند از مرز آستانھ قابل قبولی عبور کند و توسط 
بالفاصلھ مشابھ این ارتعاش را تولید می کند و چون کائنات.جدی قلمداد شود

ھر ارتعاش معادل یک واقعیت است در نتیجھ چیزی فیزیکی در ھستی کائناتدر 
در این مرحلھ فکر ما کھ ماھیتی .برای این ارتعاش بالفاصلھ ایجاد می شود

.ذھنی و غیر مادی دارد بھ یک واقعیت تبدیل شده است

اقعی شده مقابل ما ظاھر شود تا ما بتوانیم واقعی شده آن را حال باید این فکر و

اینجاست کھ باید بھ .بھ چشم ببینیم و از داشتن و حضور درکنار آن لذت ببریم

در تمام این .فرصت دھیم آن واقعیت را با یک تاخیر زمانی بھ ما برساند کائنات

صورت فکر و نیتی مدت ما باید ارتعاش یکدست و یکپارچھ و خالص خود را بھ 

ثابت و ماندگار در وجود خود حفظ کنیم و حتی لحظھ ای اجازه ندھیم فکری 

چرا کھ بھ محض اینکھ یک فکر .متضاد و مخالف با آن در وجود ما شکل بگیرد

مخالف وارد ذھن ما شد فورا ارتعاش مربوط بھ خود را تولید و ارسال می کند و 

.چھ بسا با دستور قبلی کامال متضاد باشددستور جدیدی می دھد کھ کائناتبھ 

دفع در قانون جذب بھ شدت روی این نکتھ تکیھ می شود کھ ما چیزی بھ نام 
بھ .و عالمت نفی نداریم"نھ"یعنی در قانون جذب چیزی بھ نام .نداریمارتعاش

محض اینکھ سمت نگاه دل ما متوجھ چیزی شد و آن چیز توانست توجھ و دقت ما 

ود جذب کند، حتی اگر آن چیز مورد عالقھ و خواست ما ھم نباشد ، اما را بھ خ

.گسیل می شودکائناتبالفاصلھ در وجود ما ارتعاش مربوط بھ آن تولید و بھ 

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب
www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

www.takbook.com

www.takbook.com

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


15

ارتعاش مربوط بھ !"من ثروت و راحتی و رفاه می خواھم:"مثال وقتی بگوئیم

.شکل می گیرد کائناتفراھم ساختن شرایط ثروتمندی و توانگری برای ما در 

نمی خواھم دچاراصال ّو !من فقر وبدھی را دوست ندارم: "اما اگر بگوئیم

"نھ گفتن"با وجودی کھ گمان می کنیم مشغول !"ورشکستگی و کسر پول شوم

ھستیم اما در حقیقت با توجھ کردن بھ موضوع فقروبدھی و ورشکستگی و نداری 

مورد عالقھ ما نیستند در کانون توجھ صال ّاباعث می شویم کھ این چیزھایی کھ 

کائناتما قرار بگیرند و ارتعاش مربوط بھ خود را از طریق وجود ما بھ سمت 

اگر خوب توجھ کنیم می بینیم کھ ما ندانستھ با روی گرداندن و .ارسال دارند

نظاره صحنھ ھای منفی و نامناسب ، بھ واقع مشغول وارد سازی این منفی ھا بھ 

ی خود ھستیم و اگر ھشیار باشیم و ندای درونی دلمان گوش دھیم و بر زندگ

قلبمان مھر نخورده باشد ، بالفاصلھ از حالت درونی نامناسب و مضطرب و 

پریشانمان باید فوری متوجھ شویم کھ داریم مسیر اشتباه را طی می کنیم و توجھ 

.خود را بھ سمت نامناسب ھا چرخانده ایم

م نیت درونی ما و سمت نگاه دل ماست نھ چیزی کھ بر زبان اینکھ مالک و مھ

فقط بر اساس کائناتمی آوریم و این نکتھ مھم کھ ارتعاشات درونی ما بھ سمت 

نکتھ بسیار .چیزی کھ توجھ و دقت خود را معطوف آن کرده ایم تولید می شوند

آگاھانھ و مھم و در عین حال سودمندی است کھ بھ کمک آن می توانیم با جابجایی

دانستھ و عمدی سمت توجھ دل و فکر و ذھن و روحمان بھ سوی چیزھایی کھ 

می خواھیم ، در زندگی خود چیزھایی خلق کنیم و محیطی بسازیم کھ باب طبع 

.دلمان باشد و باعث لذت و آرامش و شادی باطنی خود و اطرافیانمان شود
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ق وجود ما کار می کند و اینکھ قانون جذب بر اساس ارتعاش تولیدی در اعما

خالق زندگی"کاری بھ شکل و شیوه تولید این ارتعاش ندارد برای ما بھ عنوان 

بر اساس این خاصیت ما می توانیم .یک خبر فوق العاده خوب است"خودمان

ارتعاش مورد نظر خودمان را از طریق تجسم و تصویر سازی ذھنی تولید کنیم و 

شرایط واقعی قرار دھیم با تجسم شرایط دلخواه بھ جای اینکھ خودمان را در 

خودمان و شناور شدن کامل در آن شرایط تجسمی در درون خودمان امواج 

مربوط بھ آن شرایط را ایجاد کنیم و در نتیجھ نقشھ دقیق و کامل چیزھایی کھ می 

خواھیم را از طریق ارتعاشات یکدست و خالص و بدون وجود ناخالصی ھای 

ھمچنین با کمک کلمات مناسب و حساب .منتقل کنیمکائناتی بھ تجربیات واقع

شده و ھدایت شده می توانیم جمالتی را در طول شبانھ روز بر زبان آوریم کھ بھ 

ھیچ وجھ باعث نشوند موارد ناخواستھ و منفی در کانون توجھ ما قرار بگیرند و 

.بدون خواست ما برای خودشان ارتعاش تولید کنند

ما می توانیم خودمان را در فعالیت ھایی درگیر کنیم کھ با انجام ھمچنین 

رفتارھایی خاص بدنمان قبول کند کھ در حال تجربھ شرایط خاص و مورد عالقھ 

خود است و بھ طور مستقیم با درگیر ساختن تمام وجود فیزیکی خود در بازی ھا 

اتی یکدست و ، ارتعاش"خوش ارتعاش و با نوساناتی مطلوب"و فعالیت ھایی 

.ارسال کنیمکائناتیکپارچھ و خالص و ماندگار و پایدار را بھ سمت 
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سوء تفاھم ھا و اشتباھات رایج در خصوص قانون جذب:فصل دوم

.قانون جذب بھ معنای تنبلی و فراغت از تالش و رھایی کار نیست:بدفھمی اول

و خالق ھستی کائناتقانون جذب یک جور نگرش آرام کننده و اطمینان بخش بھ 

و مھار و کنترل احساسات درونی انسان ھنگام تالش برای خلق آگاھانھ و دانستھ 

.جھان مورد نظر و آرمانی فرد است

خیلی از آنھا کھ در قرن تکنولوژی و انفجار اطالعات دنبال روش ھای کپسولی 

ھای و اعجاز آور ھستند گمان می کنند قانون جذب ھم یکی از ھمان دستآورد

نوین بشری است کھ امکان دسترسی راحت و بی دردسر بھ آرزوھا بدون انجام 

در حالی کھ قانون جذب بھ عنوان یک .کار و تحمل زحمت را فراھم می سازد

پیش فرض اساسی بدن فیزیکی و جھان مادی و کلیھ قوانین حاکم بر آن را بھ 

ن است کھ ھمزمان از طور کامل می پذیرد و تفاوت آن با دیگر نگرش ھا در ای

یک زاویھ بزرگتر بخش نادیدنی و ناپیدای متافیزیک وجود ھر انسانی را ھم قبول 

بھ عبارتی جسم فیزیکی ھنوز ھم مانند گذشتھ بھ برنامھ ریزی و ھدف .می کند

بار چون بھ قانون جذب ایمان و یقین دارد ، اما این،گذاری و تالش اقدام می کند

آرامش کامل فقط در مسیر خواستھ و طلب اصلی اش گام با اطمینان خاطر و 

برمی دارد و با کنترل حساب شده و لحظھ بھ لحظھ مرکز توجھ و دقت و تمرکز 

فرد، امکان ظھورو خودنمایی احساسات و ھیجانات منفی و بازدارنده را در 

.وجود شخص از بین می برد
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مراه اوست و خیر او و ھکائناتشخص معتقد بھ قانون جذب چون یقین دارد کھ 

ھمھ عالم را می خواھد ، دیگر نگران وقوع حوادث شر و بد در زندگی خود 

ھر چھ ھست برای این چنین شخصی خیر و برکت و فراوانی و مصلحت .نیست

اینکھ منابع .نیستکائناتنگران چگونگی انجام آرزوھایش توسط اصال ّاو .است

کائناتو درخواست ھای او از کجا توسط مورد نیاز برای فراھم ساختن آرزوھا

او مطمئن است .بھ آنھا فکر نمی کنداصال ّبھ او ربطی ندارد و ،فراھم می شود

کھ در جاده زندگی تنھا نمی ماند و نگاه یک حامی قدرتمند در تمام طول جاده 

در مسیر فعالیت کائناتچنین شخصی چون از ھمراھی .زندگی ھمراه اوست

جمع است و نظام باورھایش ھم پذیرفتھ کھ توانایی انجام ناممکن ھایش خاطرش 

ھا را دارد بھ جای اینکھ محافظھ کار و بیش از حد محتاط باشد ، شجاعانھ وارد 

میدان عمل می شود و در تاریک ترین جاده ھا با روشن کردن ھر چراغی کھ 

.نشان می دھددارد قدم می گذارد و مطمئن است خود جاده بھ او مسیر بعدی را 

برای ھمین است کھ اگر در زندگی ھمھ افراد موفق دقت شود متوجھ می شویم کھ 

ھمھ آنھا بھ شکلی بھ قانون جذب ایمان دارند و بر اساس آن چارچوب زندگی خود 

.را بنا می کنند

تصور اینکھ قانون جذب بھ معنای بیکاری و تن پروری است و یک رویای 

تنبل برای خود ساختھ اند تا از کار و تالش رھایی یابند توھمی است کھ آدم ھای 

، تصوری باطل و تفسیری غلط توسط ھمان آدم ھای تنبل است کھ ھر قانونی را 

.در جھان از دید تنبالنھ و تن پرورانھ خود تفسیر می کنند

شخص معتقد .اتفاقا قانون جذب عینا مانند مفھوم توکل در فرھنگ ما عمل می کند

قانون با توکل و تکیھ بر این قانون وارد میدان عمل و اقدام می شود و بھ این
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بدون دخالت دادن افکار و احساسات مزاحم با اعتماد بھ نفس و اطمینان قلبی کامل 

و بی نقص کارش را بھ پیش می برد و ھر مرحلھ ای کھ عبور می کند را یک 

.جذب می داندپیروزی و مھر تائیدی بر درستی دیدگاه و نگرش قانون

کائناتخیلی ھا گمان می کنند کھ قانون جذب و کمک و ھمراھی :بدفھمی دوم

برای اجابت خواستھ ھا و آرزوھای اشخاص فقط منحصر بھ آدم ھای خوب این 

.دنیا است و آدم بدھا نمی توانند از قانون جذب بھره مند شوند

متافیزیکی است /فیزیکی اما حقیقت این است کھ قانون جذب ھر چند یک قانون 

اما مثل تمام قوانین فیزیک برای ھمھ عالم بھ طور یکسان اجرا می شود و نتیجھ 

ھر آدمی چھ خوب و چھ بد ھر نیت و آرزویی را در .یکسان بھ ھمراه می آورد

اعماق دلش بگرداند باید مطمئن باشد کھ با اینکارش ارتعاشی را ایجاد می کند کھ 

صلھ دریافت و برای واقعی شدن و بھ حقیقت پیوستن بھ بالفاکائناتتوسط 

تفاوت اصلی در .صورت یک دستور الزم االجرا در کل ھستی پخش می شود

اگر انسان .بخش سوم قانون جذب یعنی یقین داشتن یا شک کردن آشکار می گردد

بھ کارکرد قانون جذب اعتماد و اعتقاد کامل و قلبی داشتھ باشد ، حال این انسان

یک شخص خوب باشد یا یک شخص ناخوب ، در ھر حالت بھ واسطھ این اعتقاد 

و یقین قلبی ، می تواند ھر زمان کھ اراده کند تحقق آرمان ھا و آرزوھای درونی 

اما اگر انسانی نسبت بھ ثبات و .اش را در زندگی واقعی خود نظاره گر باشد

ودلی و تردید بھ سر ببرد دائم در شک و دکائناتدرستی قانون جذب و ھمراھی 

و اجازه دھد افکار ناامید کننده و سرد ، گرمی و شور وصالش را دائم از او 
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این شخص حتی اگر یک انسان کامال خوب و مثبت ھم باشد ، باز نمی .بگیرد

.تواند بھ آنچھ می خواھد برسد

.را نشان می دھدکائناتقانون جذب اوج بخشندگی و بخشش و دست و دلبازی 

.این قانون خیلی ساده می گوید ھر چھ می خواھی تقاضا کن و جوابش را بگیر

ھمیشھ خیر و کائناتاین قانون می گوید کھ !بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را

صالح ھمھ انسان ھا را خواستھ و می خواھد و خواھد خواست و در خیر بودن 

چھ بدانیم .افتد حتی لحظھ ای ھم نباید شک کرداتفاقاتی کھ در عالم و ھستی می 

و چھ ندانیم، چھ دلمان بخواھد و چھ نخواھد ، چھ باورداشتھ باشیم و چھ نداشتھ 

باشیم، چھ قبول کنیم و چھ نکنیم ، قانون جذب وجود دارد و کارش را انجام می 

.دھد

ستفاده کنیم ، طبیعی ولی اگر آن را ببینیم و باورش کنیم و آگاھانھ و دانستھ از آن ا

است کھ حس خالقیت و شور و ھیجان بسیار بیشتری را در دوره حیات خود 

بنابراین اگر می بینید یک انسان بھ ظاھر بدخلق موفق شده بھ .تجربھ خواھیم کرد

آنچھ می خواھد در حوزه ھای مختلف مالی و شغلی و اجتماعی برسد و انسان 

شک نکنید کھ .اه مناسبی در زندگی اش برسدخوش خلق دیگری نتوانستھ بھ جایگ

تفاوت آن دو در میزان شک و تردیدی است کھ در اعماق دلشان نسبت بھ لیاقت 

.وجود داردکائناتخود برای بھره مندی از امکانات 

اگر بخواھد آرزوھای آنھا را کائناتخیلی ھا گمان می کنند :بدفھمی سوم

ی شخص دیگری را برآورده نکند تا بتواند مواد برآورده کند بھ ناچار باید آرزو

بھ عبارت دیگر .اولیھ کافی برای ساختن کاخ آرزوھای نفر اولیھ را فراھم سازد
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برای پرداخت صورتحساب ھزینھ کائناتخیلی ھا نسبت بھ بی نھایت بودن بانک 

برای ھمین است کھ وقتی قانون جذب می .آرزوھای انسان ھا شک و تردید دارد

ید فقط بخواھید و نپرسید کھ چگونھ و در چھ زمان و مکانی این خواستھ شما گو

اجابت می شود ، خیلی ھا اعتراض می کنند و با ردیف کردن محدودیت ھا و 

نبود امکانات در اطراف خود می گویند کھ اجابت این آرزو از پایھ و اساس غیر 

.ممکن است و نباید یک درصد ھم بھ تحقق آن امید داشت

اما نکتھ اینجاست کھ این اشخاص بخش متافیزیک و ماوراء الطبیعھ قضیھ را 

فراموش کرده اند و از یاد برده اند کھ برای برآورده شدن و اجابت آرزوی ھر 

بسیج می شوند و از کائناتانسانی و در حالت کلی ھر موجودی در عالم ، تمام 

مواد اولیھ مورد نیاز جھت تحقق تمام امکانات موجود در عالم برای فراھم ساختن 

حتی اگر الزم باشد .و واقعی سازی آرزوھای ھر انسانی کمک گرفتھ می شود

در خیلی از موارد از دشمنان و بدخواھان فرد نیز برای اجابت آرزوھای او 

کائناتکمک گرفتھ می شود و این بدخواھان بدون اینکھ بخواھند و بدانند بازیچھ 

.بھ نفع شخصی کھ از او خوششان نمی آید عمل کنندقرار می گیرند تا 

در قانون جذب گفتھ می شود کھ ھمانطوری کھ برای سالم شدن یک انسان بیمار، 

بھ !ضرورتی ندارد کھ بیماری بھ شخص دیگری داده شود تا توازن برقرار گردد

ھمین شکل ھم عین حالت سالمتی ، حالت فراوانی و ثروت یک شخص فقیر 

خودش از ناکجاآبادی کائنات.فقیر شدن یک انسان در جای دیگری نیستنیازمند 

حدس و گمان ما بھ آنجا نمی رود منابع ھزینھ ھای پروژه اصال ّکھ خیلی مواقع 

ھم در این میان حق خوری و اصال ّتبدیل افکار ما بھ واقعیات را فراھم می کند و 

.دحق کشی و فریب و نیرنگ و کالھبرداری ضرورتی ندار

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب
www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

www.takbook.com

www.takbook.com

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


22

اگر شخصی مثل بیل گیتس بنیان گذار شرکت نرم افزاری مایکروسافت توانست 

چندین سال بھ عنوان توانگرترین شخص عالم درآید ، دلیلش این نبود کھ او حق 

او بھ .کسی را باال کشید و یا سھم انسانی را در این جھان برای خود برداشت

، خودش از دل ھستی و جای اینکھ بھ معدن طالی دیگران دست درازی کند

یک معدن طالی جدید بھ نام نرم افزار نویسی و تولید برنامھ ھای کائنات

ھم این معدن طالیی و پرسود را کائناتکاربردی کامپیوتری را درخواست کرد و 

خوب دقت کنید این منبع غنی ثروت سازی .بھ او و بقیھ افراد بعد از او ھدیھ کرد

و برای درخواست کننده و ھمھ انسانھای آرزومند بعد از ناگھان از جایی پیدا شد

و جالب اینجاست کھ صدسال پیش این معدن .او شروع بھ ثروت سازی کرد
دیده نمی شد و کسی باور نمی کرد کھ از این منبع ھم بتوان بھ ثروت دست اصال ّ

.یافت

برای ھمین نیز در قانون جذب ھمیشھ .ھمیشھ بھ ھمین شکل عمل می کندکائنات

گفتھ می شود کھ زیاد نباید نگران اجرایی شدن و محدودیت ھای عملیاتی شدن 

بلکھ باید جرات آرزو کردن و بیشتر خواستن را ھمیشھ در دل .آرزوھایمان باشیم

خودش اسباب کائناتم کھ خود زنده نگھ داریم و مطمئن باشیم و یقین داشتھ باشی

.اینکار را فراھم خواھد ساخت

خیلی ھا گمان می کنند وقتی بھ گذشتھ فکر می کنند یا در :بدفھمی چھارم

رویاھای آینده فرو می روند یا صحنھ ای نامناسب در زمان حال را مشاھده می 

ا بھ حال آنکھ وقتی کسی خاطره ای از گذشتھ ر.کنند ، قانون جذب کار نمی کند

اکنون ذھن خود می آورد و یا تجسمی رویایی از آینده را در االن ذھن خود ایجاد 
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می کند در حقیقت مشغول آفرینش فکری است کھ در زمان حال خلق می شود و 

روی ھفده ثانیھ بھ طور اتوماتیک این فکر ارتعاشی ایجاد می کند کھ اگر بیش از 

قدرت الزم برای عبور از آستانھ آن تمرکز صورت گیرد این ارتعاش دامنھ و

در حقیقت .را باعث می شودکائناتو ایجاد نوسان مشابھ در کائناتقابل اعتنای 

باید بدانیم کھ اگر در گذشتھ خاطره بدی را از سر گذرانیده ام و با نگریستن بھ 

آلبوم ھا و عکس ھا و یا صحبت با آشنایان در مورد خاطرات ناخوشایند گذشتھ 

نیم کھ فقط مشغول بازی با خاطرات ھستیم باید بدانیم کھ سخت در غفلتیم و گمان ک

ھمین بیرون کشیدن جنازه خاطرات قدیمی از زیر خاک حافظھ و نگاه کردن در 

آن بھ معنای جان بخشیدن دوباره بھ امواتی است کھ ھرگز نمی خواھیم آنھا را 

م یا صحنھ نامناسبی ھستیم یا بھ طور مشابھ اگر مشغول تماشای فیل.دوباره ببینیم

چنین صحنھ ناخوشایندی را در ذھن خود مجسم می کنیم ، حتی اگر این صحنھ ھا 

مجازی و غیر واقعی و توھمی و تجسمی باشند باید بدانیم کھ ما با توجھ و 

نگریستن بھ آنھا در حقیقت بھ چیزی کھ جان ندارد اھمیت می بخشیم و آنھا را بھ 

قانون جذب با کسی .ار می سازیم کھ وارد زندگی ما شونداندازه کافی جاند

در درون تک تک انسان ھا کائناتاسلحھ مرگباری است کھ خالق .شوخی ندارد

بھ ودیعھ گذاشتھ است و این سالح قدرتمند ضمن آنکھ می تواند از ما یک خالق 

یطی آگاه و بی نظیر بسازد می تواند باعث شود تا ما با خلق موجودات و شرا

قانون جذب مثل کودکی است کھ بھ .ناخوشایند زندگی خود را بھ تباھی بکشانیم

بھ خاطر قدرت و سادگی و توانمندی خارق .طور شبانھ روز باید مواظبش باشیم

العاده قانون جذب و اینکھ ھرچھ فکر کنیم می تواند در آینده ای نزدیک بھ 

زیاد مواظب افکار خودمان ، حرف باید بسیار ،واقعیتی در زندگی ما تبدیل شود
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ھایی کھ برزبان می آوریم ، چیزھایی کھ می بینیم ، آرزوھایی کھ می کنیم و 

این مواظبت دم بھ .خالصھ گفتار و پندار و کردار لحظھ بھ لحظھ خودمان باشیم

دم و ھشیاری مستمر و پیوستھ است کھ می تواند ما را بھ یک خالق آگاه 

.دآرزوھایمان تبدیل کن

بسیاری از کسانی کھ قانون جذب را در زندگی خود بھ کار می :بدفھمی پنجم

برند و جواب نمی گیرند و با آن مخالفت می کنند می گویند کھ این قانون نتوانست 

در .آنھا را از اینجا کھ ھستند بھ آنجا کھ دلشان می خواستھ و آرزو می کرده ببرد

نون جذب را بھ طور کامل اجرا کرده اند باز ھم واقع آنھا بعد از اینکھ مدت ھا قا

.بروند"آنجای آرمانی و مطلوب"بھ "اینجای نامطلوب "نتوانستند از 

آنھا می خواستند آنجا باشند در عین !دلیل این جواب نگرفتن ھم بسیار ساده است

و این یعنی ارسال دو ارتعاش متضاد .حال بھ طور ھمزمان اینجا ھم باشند 

کھ طبیعی است وقتی دو ارتعاش قوی و غالب مخالف ھم کائناتھمزمان بھ سوی 

بھ ھمین .ب شخص نمی گرددارسال شود ، نتیجھ ای جز ھیچ چیز نصیکائناتبھ 

بھ "اینجای بد و ناخوشایند"خاطر در قانون جذب می گویند اگر می خواھی از 

بروی ، بھ محض اینکھ چنین آرزویی "آنجای دوست داشتنی و آرمانی ات"

!فورا اینجا را برای ھمیشھ ترک کن و در آنجا ساکن شو، کردی 

و این یعنی بھ محض آرزو کردن و درخواست مھاجرت بھ نقطھ جدید ، درذھن 

یعنی اگر می .رفتار کن"آنجایی"ھستی و "آنجا"خود باور کن و بپذیر کھ 

خواھی در کنکور ورودی یک دانشگاه قبول شوی و ھنوز ماه ھا بھ برگزاری 

برگزار نشده از ھمین االن یعنی از اکنون کھ ھیچ آزمونی.آزمون باقی است
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خود را قبول شده ببین و مانند شخصی کھ وارد دانشگاه شده و روی صندلی ،

یعنی خودت را موجودی ببین کھ .مخصوص خود نشستھ با خودت برخورد کن

باید آنھا کائناتحق و لیاقت و شایستگی اش آنجا بودن است و حال بھ دالیلی کھ 

ھرگز "اینجا بودن"ساکن باشی و "اینجا"را برطرف کند مدتی مجبور بودی در 

را وطن "اینجا"تصور کنی و "اینجا"باعث نمی شود کھ تو خود را مقیم دائمی 

.خودت بیانگاری

اینکھ انسان دارای این توانایی شود کھ بھ محض نخواستن یک شرایط بھ طور 

د ذھنی قادر بھ جمع کردن اسباب و وسیلھ و نقل مکان بھ نقطھ آرمانی خودش باش

ھمین توانایی .بقیھ لوازم و مقدمات را فراھم کنکائناتو بعد فقط منتظر باشد تا 

خیره کننده باعث می شود تا انسان دارای قدرتی خیره کننده در تحمل و فراموش 

کردن شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا پیدا کند و در بدترین و سخت ترین 

جالب است بدانید .از آب بیرون بکشدشرایط زندگی بتواند گلیم خود را با موفقیت

است کھ آدمی می تواند بھ این توانایی فوق العاده در "قانون جذب"تنھا با نظریھ 

کوچ کردن ذھنی و روانی از نقطھ نامطلوب بھ نقطھ مطلوب و دوست داشتنی 

زندگی اش دست یابد و فکر خودکشی و توسل بھ مواد مخدر و تسلیم و ناامیدی را 

:در ادبیات ما ھم فراوانند شعرھایی از این دست کھ .یرون کنداز سر ب

چند روزی قفسی ساختھ اند از بدنم/مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

یا شعری مانند 

ھر چند خریدار بھ بازار نباشد/از قیمت یوسف نشود یک سر مو کم
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حکایت از آن دارد کھ شخص سراینده این اشعار با تکیھ بر قانونی شبیھ قانون 

جذب ھرگز خود را سزاوار شرایط خوار کننده و ذلیل ساز فعلی نمی داند و 

اصوال خود را از سیاره و دنیا و فضایی بسیار متفاوت می داند کھ بھ غلط اینجا 

فرستاده باید بھ جایی کھ کائناتھ گرفتار شده و دیر یا زود بھ خاطر نامھ ای کھ ب

.لیاقتش را دارد برود

بنابراین در پاسخ این بدفھمی متداول در خصوص ناکارآمدی قانون جذب باید از 

مدعیان پرسید کھ آیا وقتی برای خواندن دعای باران در معبد جمع شدند با 

ب آرمانی یعنی خودشان قبل از رسیدن بھ معبود و محبو!خودشان چتر ھم آوردند

خود ، تصور وصل و وصال را در ذھن خود تجسم کردند؟ اگر جواب منفی است 

و آنھا ھمزمان خدا و خرما را با ھم می خواستند و نمی توانستند در ذھن خود 

تصور چشم پوشی و جدایی از اینجا و اقامت در آنجای آرمانی را تجسم کنند ، 

ارتعاش آنھا چیزی را بھ ایشان بر خالفکائناتپس چگونھ انتظار داشتند کھ 

.ارزانی دارد کھ ھرگز آرزو نکردند

معتقدان بھ قانون جذب می گویند وقتی عمر انسان بھ پایان می رسد و زمان چشم 

از .پوشی از بخش فیزیکی و یکپارچھ وارد دنیای متا فیزیک شدن فرا می رسد

و کن و جواب بگیر و انسان می پرسند چرا از قدرت بی نظیر و فوق العاده آرز

قانون جذب در زندگی عادی خود استفاده نکرده اند و فقط از شرایط موجود خود 

نالیده اند و چشم بھ انتظار مرگ مانده اند؟
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قانون جذب و قوانین فیزیک:فصل سوم

اخیرا کھ تعداد کسانی کھ فیزیک خوانده اند در دنیا زیاد شده و خیلی ھا در ھمان 

سطح دبیرستان با مفاھیمی مثل فیزیک کوانتوم و اتم و بستھ ھای انرژی در داخل 

تب جدیدی دنیای موفقیت را فرا گرفتھ بھ اسم تب تفسیر .اتم ھا آشنا شده اند

ستفاده از قوانین فیزیک کوانتوم ، بسیاری بھ این شکل کھ با ا.انرژی جھان ھستی

تالش می کنند ثابت کنند کھ ھر چھ ذره بین خود را بزرگتر کنیم و بھ مواد جھان 

ریزتر دقیق شویم سرانجام بھ اتم و فضای داخل اتم می رسیم و آنجا تازه متوجھ 

بعد ھمین افراد سعی می !می شویم کھ دنیای مادی ما چیزی نیست جز انرژی

ند نتیجھ بگیرند کھ خوب وقتی ھمھ چیز این دنیایی کھ می بینیم انرژی است کن

پس دیگر نباید تعجب کرد کھ فکر بتواند بھ ماده تبدیل شود و شکل مادی و واقعی 

یعنی این اشخاص تالش می کنند نھایتا نتیجھ بگیرند کھ فکر یعنی .بھ خود بگیرد

د ماده را بھ سمت خود جذب کند و چیزی کھ بیشتر بھ انرِژی می ماند می توان

بیرون کائناتحتی گامی ھم جلوتر می روند و می گویند ماده جدیدی را از دل 

!بکشد

این افراد کھ فکر را انرژی می دانند و از قوانین فیزیک کوانتوم برای اثبات 

ادعای خود کمک می گیرند معتقدند کھ برای آنکھ انسان بتواند این انرژی را 

:کند باید چھار کار را انجام دھدکنترل 

کائناتشخص باید بداند چھ می خواھد و ھمان را کھ می خواھد از -١

.)بھ معنای کل ھستی استکائناتاینجا کلمھ . (درخواست کند
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شخص باید تمام فکر وذکرش را روی چیزی کھ می خواھد متمرکز کند و -٢

با تمام احساس وشور و شوق و ھیجانی کھ در خودش می تواند ایجاد کند 

.باید آن چیزرا طلب کند

فکر کند قبال بھ آن چیز اصال ّآنقدر در چیزی کھ می خواھد غرق شود کھ -٣

بش کمی فاصلھ افتاده کھ بھ رسیده است و االن فقط بین او و چیز مطلو

.زودی برطرف می شود

کامال،برای در آغوش گرفتن و دریافت و گرفتن چیزی کھ می خواھد-۴

آماده و گوش بزنگ باشد و ھر چیزی کھ برای نگھداری و استفاده از آن 

.چیز از قبل الزم است را مھیا کرده باشد

گر انسان دست از منفی بافی می قانون جذب می گویند کھ اواین شیفتگان کوانت

بردارد و حتی یک لحظھ ھم بھ یاس و ناامیدی و اندیشھ ھای منفی اجازه رخنھ 

تسلیم می شود و از مجراھا و کانال ھا و کائناتدر افکارش را ندھد سرانجام 

جاده ھایی کھ حتی فکرش را ھم نمی توان کرد ، چیز طلب شده ناگھان در آغوش 

.دطالب آن قرار می گیر

می قانون جذب با استفاده از کلمات قلمبھ و سنگین و ومی بینید کھ مدافعان کوانت

سعی می کنند ، چیزی "انرژی"و "کوانتوم"و "فیزیک مدرن "شبھ علمی مثل 

میلدرد مان در کتابش ،را بگویند کھ خیلی ھای دیگر از جملھ نویسنده معروف

آن را در ھفت مرحلھ زیر بیان "یھمانی خواھی شد کھ باور دار"تحت عنوان 
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این نویسنده معتقد است کھ برای رسیدن بھ چیزی کھ می خواھیم باید .نموده است

:ھفت مرحلھ را از سر بگذرانیم

یعنی با وجودی کھ اآلن .از اعماق وجودمان طالب و خواستار آن چیز باشیم-١

تمام ناشدنی برای بھ آن چیز نرسیده ایم ، اما شوق و کشش و عالقھ شدید و

.وصال بھ آن چیز در تمام وجودمان موج بزند

.واضح و شفاف و با جزئیات کامل و دقیقا بدانیم چھ چیزی را می خواھیم-٢

گنگ و مبھم و گیج نباشیم کھ ھمینطوری یک چیزی را از روی ھوس یا چشم و 

آن نرسیده ایم باید آن چیز را حتی اگر بھ.ھم چشمی یا تقلید کورکورانھ بخواھیم

مھم تر اینکھ باید در اعماق وجودمان بابت .بتوانیم مقابل چشم دلمان ببینیم

خواستن این چیز دچار مشکل عذاب وجدان نباشیم و طلب کردن این چیز با 

باید ارزش ھایی کھ بھ آنھا معتقد .ارزش ھای روحی و معنوی ما ناسازگار نباشد

بھ آن لحظھ شماری می کنیم را تائید کنند و ھستیم ھم این چیزی کھ برای رسیدن

.این گرفتن تائید از تک تک ارزش ھای درونی مان مسالھ بسیار مھمی است

فقط بھ خواست باطنی خودمان اکتفا نکنیم و چیزی کھ طالبش ھستیم را با -٣

یعنی وقتی مطمئن شدیم و یقین پیدا کردیم کھ واقعا طالب .زبان ساده تقاضا کنیم

کائناتآن ھستیم ، با ھمین زبانی کھ صحبت می کنیم با صدای بلند برای 

.رسانیمبکائناتدرخواست خودمان را دعا کنیم و بھ اطالع 
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باور کنیم و یقین داشتھ باشیم کھ باالخره دیر یا زود حتما و مطمئنا بھ چیزی -٤

ھم در سطح خودآگاه و ھم در سطح ضمیر ناخودآگاه .کھ می خواھیم می رسیم

.باید این باور و یقین رسیدن بھ مقصود و مقصد را باید جا بیاندازیم

حتی اگر اینکار یک .ی انجام دھیمبرای رسیدن بھ چیزی کھ می خواھیم کار-٥

باید بتوانیم در تصور و خیال .تالش کوچک چند دقیقھ ای در طول روز باشد

بھ جزئیات نباشد نباید کاری داشتھ .خودمان را ببینیم کھ بھ مطلوبمان رسیده ایم

چگونھ می خواھد مشکالت سرراه را بردارد و ما را بھ کائناتباشیم و بھ اینکھ 

بلکھ برعکس باید سعی کنیم خودمان را در حال لذت بردن از .ساندوصال بر

شک نداشتھ باشیم کھ سرانجام .چیزی کھ باالخره روزی بھ آن خواھیم رسید ببینیم

یک روزی و در یک جایی و یک جورایی ما بھ خواستھ آرمانی مان می رسیم 

ل داشتن آن چیز خودمان را در حا.وچیزی کھ تقاضا کرده ایم را دریافت می کنیم

و لذت بردن از آن ھر روز در تصوراتمان ببینیم و در این تصور زیبا خود را 

.شناور سازیم

ھمیشھ باید از خدا و خالق ھستی تشکر کنیم و مھم این است .سپاسگذار باشیم-٦

کھ این سپاس و تشکر زبانی نباشد و در اعماق قلب و دلمان ھم این سپاسگذاری 

قدرتمند ترین دعایی کھ می بایست ھر روز دلمان را بلرزاند .مرا باید حس کنی

وقتی این کلمات را در دل خود می .باشد."خدایا متشکرم"باید ھمین دو کلمھ 

جوری تشکر کنید کھ .گردانید سعی کنید آنھا را واقعا و با تمام وجود احساس کنید

کائناترگاه خالق انگار قبال دریافت کرده اید و غرق در شکر و سپاس از د

.ھستید
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خودتان را طوری آماده کنید کھ ھمیشھ .امیدوار و منتظر و چشم بھ راه باشید-٧

در حالت یک نوع انتظار زیبا و یک جور چشم انتظاری توام با ذوق و شادی 

راھی پیدا کنید کھ این انتظار توام با شوق در زندگی شما ھم نشان .فراوان باشید

بھ طور دائم و مستمر لحظھ ای ھم از تصور وصال و رسیدن و شما.داده شود

شاید کسی چیزی کھ می خواھید را بھ شما بدھد و شاید ھم شما .غافل نشوید

مھم این است کھ .راھی برای رساندن خودتان بھ چیزی کھ طلب می کنید پیدا کنید

.مطمئن باشید و منتظر باشید تا لحظھ وصال اتفاق بیافتد

نید می بینید کھ این روش ھفت مرحلھ ای مثل روش کوانتمی بھ علم اگر دقت ک

فیزیک و قوانین علمی و ریاضی تکیھ نمی کند و برعکس بر پایھ یقین و اعتقاد و 

جالب اینجاست کھ ھر دو روش یعنی ھم شیوه چھار مرحلھ ای .باور استوار است

و این .می دھندکوانتومی و ھم این شیوه ھفت مرحلھ ای یقینی ھر دو جواب 

.ھمان اعجاز شگفت آور قانون جذب است

پایھ اصال ّکسانی کھ می گویند این قانون .البتھ قانون جذب منتقدان زیادی ھم دارد

و اساس علمی ندارد و ھیچ تضمینی وجود ندارد کھ انسان بعد از طی ھمھ مراحل 

بیعی و فیزیکی یعنی ھمانطوری کھ قوانین ط.بھ جوابی کھ می خواھد حتما برسد

حتما بھ جواب ثابتی منجر می شوند قانون جذب رسیدن حتمی بھ جواب را 

فقط کائناتبعضی دیگر ھم این سوال را مطرح می کنند کھ اگر .تضمین نمی کند

با یک فکر و اندیشھ خشک و خالی می تواند کلی ثروت و خوشبختی را بھ مردم 

قر و قحطی و مرگ وجود دارد؟ارزانی دارد ، پس چرا در دنیا این ھمھ ف
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خیلی از منتقدان ھم می گویند کھ قانون جذب فقط برای آدم ھای خوش شانسی 

کار می کند کھ بھ خاطر فرھنگ و محیط خاصی کھ در آن قرار دارند امکان 

رسیدن بھ آرزوھا و خواستھ ھایشان وجود دارد و این قانون در ھمھ جای دنیا 

شمندان ھم شیفتگان کوانتومی قانون جذب را بھ دان.یک جور جواب نمی دھند

شدت مورد انتقاد قرار می دھند و می گویند نباید از کلمھ قانون برای بیان اتفاق 

جذب استفاده کرد چون امکان جواب گرفتن ثابت وقابل تکرار در ھر شرایط 

گار ان.دلخواه با این قانون و امکان آزمودن درستی یا نادرستی جواب وجود ندارد

نباید بھ سراغ قوانین علمی برای اثبات اصال ّبھ نظر می رسد مدافعان قانون جذب 

درستی کارکرد این قانون می رفتند چون دانشمندان قرص و محکم مقابل آنھا قد 

علم می کنند و آنھا ھم چون قصد دارند با ابزارھای علمی و فیزیکی ، بھ توصیف 

ند خوب طبیعتا شکست می خورند و نمی یک پدیده متافیزیکی و غیر مادی برو

این ھمان خطایی بود کھ در فیلم راز یا .توانند بھ خوبی از خود دفاع کنند

Secret صورت گرفت و بالفاصلھ در جلسات پرسش و پاسخ بین تماشاچیان

این فیلم و سازندگان این مجموعھ روی علمی نبودن ادعاھای کوانتومی دانشمند 

.رح شدفیلم کلی انتقاد مط

بھ نظر دانشمندان و فیزیکدانان و اینکھ آنھا این اصال ّاما مدافعان قانون جذب 

آنھا بر این باورند کھ دانشمندان کل .قانون را تائید یا رد کنند اھمیتی نمی دھند

ھنرنمایی شان مربوط بھ آن بخش از یخ است کھ روی آب شناور است و بخش 

ادق عظیم کوه یخ زیر آب آن قسمتی است کھ قانون جذب برایش کار می کند و ص

.است
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چگونھ قانون جذب را در زندگی خودمان عملیاتی و اجرایی کنیم؟:فصل چھارم

برای اینکھ قانون جذب را با تمام پوست و گوشت و استخوانمان بفھمیم باید بھ 

سراغ سنجش گر و حسگر قانون جذب در وجود انسان یعنی دل یا ھمان حس 

این نشان دھنده وجود اختالف و ھر چھ دل ناخوش تر باشد .ششم احساسی برویم

ھر چھ .با ارتعاش فعال در وجود ماستکائناتتفاوت بین ارتعاش خیر کیھانی و 

دل شاد تر و خوش تر و با نشاط تر باشد این نشانگر ھمنوایی و ھم سازی و ھم 

ما وقتی بتوانیم بھ دلی آرام و .استکائناتآھنگی ارتعاش دل ما با ارتعاش 

یم آنگاه ھمھ مقدمات و لوازم مورد نیاز برای اجرای صحیح مطمئن دست یاب

یعنی فقط وقتی دریای دل آرام است می .قانون جذب در وجودمان مھیا شده است

را در خود منعکس کائناتتواند انعکاس عکس زیبا و جذاب ملکوت آسمان ھا و 

.سازد

تمام روش ھایی کھ در این جا گفتھ می شود مجموعھ کارھایی است کھ ما باید 

انجام دھیم تا اوال موانع موجود در فکر و ذھن و اعماق باورھای خود را از 

سرراه اجرای صحیح قانون جذب برداریم و ثانیا بتوانیم بھ دلی دائما آرام و با 

ائمی را ھم نوسان و ھم آوا با ثبات دست یابیم کھ بتوانیم ارتعاشی مستمر و د

بیائید با ھم روش ھای .در وجود خودمان تجربھ کنیمکائناتآھنگ جمعی 

:عملیاتی کردن قانون جذب در وجودمان را مرور کنیم
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.شکرگذاری و سپاس دائم ھر آنچھ داریم و مقابلمان ظاھر می شود:روش اول 

ریم را می توانیم ھمیشھ و ھمھ این روش یعنی قدردانی از آنچھ در ھر لحظھ دا

بھ جای نق زدن و .مثال فرض کنید در اداره پست معطل ایستاده اید.جا اجرا کنیم

:شکوه و گالیھ از معطلی با خود بگوئید

.ـ چھ ساختمان زیبا و قشنگی را برای این اداره در نظر گرفتھ اند

ھ این بزرگی اینقدر ـ چقدر خوب و دوست داشتنی است وقتی آدم می بیند اداره ب

.تمیز است

.ـ چقدر این کارمند پست صمیمی و مھربان و قابل تحسین است

.ـ آن مادری کھ در صف ایستاده چقدر قشنگ با بچھ اش رفتار می کند

.ـ چھ ژاکت زیبایی تن آن مرد پیر است

.ـ حتما روز خوبی خواھم داشت

:بگوئیدیا وقتی در خیابان رانندگی می کنید با خود 

.ـ من ماشینم را خیلی دوست دارم

.ـ این اتوبان جدید فوق العاده درست شده است

ـ ھر چند باران می بارد اما ھمین ریزش باران رانندگی را رویایی و خاطره 

.انگیز می سازد

.ـ چقدر خوشحالم کھ ھمھ چیز ماشینم درست کار می کند

کردن مثبت و انرژی بخش عالم ، توجھ داشتھ باشید کھ ھدف از این شیوه نگاه

ایجاد روحیھ رضایت و فروتنی باطنی و در نتیجھ شادمان ساختن دل یا ھمان 

دلیلی ھم ندارد کھ حتما در خصوص محیط و .حس ششم درونی وجودتان است

مثال می توانید روی .شرایطی کھ در آن قرار دارید بھ قدردانی و سپاس بپردازید
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.دیگری کھ در مقابل شما قرار دارد متمرکز شوید و آن را تحسین کنیدءھر شی

:مثال بگوئید

.ـ این ساختمان روبرویی را چقدر با سلیقھ و زیبا درست کرده اند

ـ با ایجاد این پارکینگ عمومی در آنسوی خیابان چقدر کار مراجعین بھ ادارات 

.اطراف راحت شده است

ف خیابان وجود دارد و با اینکار تا چھ حد مردم در ـ چقدر باجھ تلفن در دو طر

.برقراری تماس با ھم راحت تر شده اند

ـ صندلی ھای انتظار موجود در این اداره چقدر زیاد است و در نتیجھ مراجعین 

.موقع انتظار زیاد سرپا نمی ایستند و این چقدر خوب است

را بھ داخل ساختمان و ـ این پنجره ھای بزرگ چقدر خوب روشنایی و نور کافی

.اتاق ھا ھدایت می کنند

.ـ از اینجا کھ نشستھ یا ایستاده ام چھ نمای خوبی مقابل چشمان من قرار دارد

این روش یعنی شکرگذاری و تحسین و سپاس مستمر و دائم نسبت بھ محیطی کھ 

در آن قرار داریم و چیزھایی کھ در اختیارمان است ، باعث می شود روحیھ ای 

شاد و باطنی آزاد و راحت پیدا کنیم و مضاف بر این افکار منفی گلھ مندی و 

.نارضایتی فرصت جلوه گری و اظھار وجود مقابلمان پیدا نکنند

یک اتفاق میمون و .در واقع ھر وقت شما از یک چیز خوب تعریف می کنید

.ھیدیک کار ارزشمند را مورد قدردانی قرار می د.مبارک را سپاس می گوئید

ھم کائناتو !"لطفا از این چیز بیشتر بھ من بده:"می گوئیدکائناتدر واقع بھ 

امر!بلی سرورمن:"بالفاصلھ با محقق سازی آن در ھستی بھ شما پاسخ می دھد
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و شما در ادامھ زندگی خود می بینید کھ تعداد این چیزھای زیبا و ".شما اجرا شد

یشتر از روز قبل می شوند و ھر روز صحنھ خوشایند و مطلوب در زندگی شما ب

.ھا و اتفاقات و آدم ھای خوب و مثبت بیشتری سرراه زندگی شما سبز می شوند

این خاصیت قانون جذب است کھ بھ ھر چھ بیشتر توجھ کنی و با ھر موضوعی 

کھ بیشتر افکارت را متوجھ آن سازی ، آن چیز و آن موضوع در زندگی تو 

بزرگی نقل می کند کھ انسان ھا در آن دنیا با ھمان .شدبیشتر محقق خواھد 

.چیزھایی ھمدم و ھمنشین خواھند شد کھ در این دنیا می پسندند و تحسین می کنند

و قانون جذب می گوید ما ھمین اآلن موجوداتی آن دنیایی و این دنیایی بھ طور 

.ھمزمان ھستیم

ھر چھ بگویی متشکرم روش اول عملیاتی ساختن قانون جذب می گوید بھ 

ی توانی نسبت بھ پس تا م.بیشتر از آن بھ تو ھدیھ می دھدکائناتمھماندار سفینھ 

ت و آنچھ بھ تو ارزانی داشتھ شده است سپاسگذار و قدردان خوبی ھای اطراف

.باش

.برای خودتان یک جعبھ جادویی آرزوھا درست کنید:روش دوم

یک جعبھ یا چمدان کوچک یا صندوقچھ شیک و باارزش درست کنید و روی آن 

بعد این جعبھ را از ھر چھ عکس و نوشتھ و .بنویسید جعبھ جادویی آرزوھای من

مثال.یادگاری جالبی کھ در بریده روزنامھ ھا و مجالت پیدا می کنید پر کنید
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سیع و چشم اندازی فرض کنید آرزو دارید صاحب یک خانھ بزرگ با حیاطی و

تصویری از این خانھ رویایی و آرمانی خود تھیھ کنید و آن را چاپ .جالب شوید

می توانید زیر این تصویر بنویسید .کنید و داخل این جعبھ آرزوھا قرار دھید

تصویری از اتومبیلی کھ دوست ."رویایی من کھ حتما بھ آن خواھم رسیدخانھ :"

حتی تصویری از .جاھایی کھ می خواھید ببینید.ندیدلباس ھایی کھ می پس.دارید

.حساب بانکی رویایی تان با ھر مقدار پولی کھ می خواھید در آن موجود باشد

می توانید گامی فراتر بروید و یک دفترچھ حساب بانکی برای خودتان درست 

.کنید و مبلغ مورد نظرتان را در آن بنویسید و داخل جعبھ جادویی قرار دھید

ھمیشھ بھ این جعبھ سرک می کشد و حتی کائناتھمیشھ با خود تکرار کنید کھ 

اگر درآن بستھ ھم باشد تمام محتویات آن را بھ طور دائم و مستمر مد نظر قرار 

شک نکنید کھ .می دھد و برایتان در گوشھ ای از جھان بھ واقعیت تبدیل می کند

ھر چھ بخواھید و آرزو کنید را .استکائناتاین جعبھ جادویی ارتباط شما با 

می توانید سفارشات درخواستی خود را روی .کافی است در این جعبھ قرار دھید

حتی می توانید با این جعبھ برای دیگران .کاغذی بنویسید و داخل جعبھ بگذارید

بدون ھیچ شرط و قید و بندی تمام سفارشات کائنات.ھم چیزھایی سفارش دھید

.ا محقق خواھد ساختموجود در جعبھ ر

حتی در زندگی روزمره خود ، زمانی کھ بھ جعبھ ھم دسترسی ندارید ، مثال وقتی 

داخل اتوبوس نشستھ اید و یا در صف ترافیک منتظر مانده اید ، می توانید 

چشمانتان را ببندید و آرزویی را در دل بگردانید و آن را بھ طور ذھنی و تجسمی 

خواھید دید کھ صرف داشتن چنین جعبھ ای بھ شما .دداخل این جعبھ قرار دھی

اگر این روش را بھ کار .انرژی و قدرتی شگرف و شگفت انگیز می بخشد
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بگیرید خواھید دید کھ وجود فیزیکی یک جعبھ جادویی باعث می شود کھ مقاومت 

نامریی ذھن وفکر شما در مقابل امکان پذیری قانون جذب بھ شدت کاھش می یابد 

گاه کھ یکی از آرزوھای سفارشی موجود در جعبھ بھ واقعیت می نشیند ، و ھر 

.جادویی بودن این جعبھ اسرار آمیز برای ذھن و فکر شما بیشتر آشکار می گردد

بنابراین در .جعبھ سحرآمیز آرزوھای شما می تواند ھمھ چیز را در بر بگیرد

ا دلی باز و جرات تمام محافظھ کار نباشید و باصال ّسفارش دادن و آرزو کردن 

کاری .غیر ممکن نیستکائناتانجام ھیچ کاری برای .اینکار را انجام دھید

نکنید کھ بعد از مدتی وقتی بھ سراغ جعبھ آمدید و متوجھ شدید کھ تمام سفارشات 

و آرزوھای ارسالی بھ جعبھ تمام و کمال محقق شده اند ، حسرت بخورید کھ چرا 

؟!!این جعبھ نفرستادیدسفارشات بیشتری را بھ

.مستند سازی و مکتوب نمودن آرزوھایتان بھ ھمراه دلیل آرزو:روش سوم 

روی یک دفتر بنویسید .چھار دفتر چھل برگ زیبا و جذاب برای خود تھیھ کنید

و روی دفترھای سوم و چھارم ھم "بدن من :"روی دفتر دوم بنویسید "شغل من"

".خانھ من"و "روابط من:"بنویسید

شما باید در ھر کدام از این دفترچھ ھا آرزوھای مربوط بھ آن دفترچھ را ھمراه 

مثال در .با دلیل آرزو و اینکھ چرا چنین آرزویی را بھ دل خود راه داده اید

:می توانید بنویسید"بدن من"دفترچھ 

.......من می خواھم وزن خودم را کم کنم و بھ وزن ایده آلم برسم

.ا می خواھم احساس بھتری داشتھ باشمـ زیر
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ـ زیرا می خواھم خوش تیپ تر بھ نظر برسم و در نتیجھ جذابیت بیشتری داشتھ 

.باشم

ـ زیرا می خواھم بتوانم بعضی از لباس ھای مورد عالقھ ام را کھ االن اندازه ام 

.نیست با کم کردن وزن و الغر شدن بپوشم

ناشی از چاقی مثل سکتھ مغزی و ایست قلبی ـ زیرا می خواھم دچار بیماری ھای

.یا بیماری ھای شایع دیگر در انسان ھای چاق نشوم

....یا می توانید بنویسید کھ من می خواھم یک آرایشگر خوب و ماھر پیدا کنم 

.ـ زیرا می خواھم ھمیشھ موھای سرم در بھترین حالت باشد

کمتر نگران خراب شدن موھایم ـ زیرا با داشتن یک آرایشگر خوب و ماھر دیگر 

.ھستم

یا در مورد لباس می توانید بنویسید کھ من می خواھم چند تا لباس عالی داشتھ 

....باشم 

ـ زیرا کھ با لباس ھای متنوع و عالی برای ھر مناسبتی می توانی بھترین لباس 

.را داشتھ باشی

.ـ زیرا می خواھم خوش تیپ تر و جذاب تر بھ نظر برسم

یرا می خواھم مردم وقتی با من در لباس ھای عالی برخورد می کنند رفتار ـ ز

.مثبت تری داشتھ باشند

.ـ زیرا وقتی لباس خوب بھ تن داری مردم بیشتر بھ تو احترام می گذارند
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یا می توانید در مورد دندان ھای خود بنویسید کھ شما می خواھید ھزینھ زیادی را 

....ازسازی و حفظ دندان ھایتان در سال کناربگذاریدبرای نگھداری و ترمیم و ب

ـ زیرا وقتی دندان ھای سالم داشتھ باشی می توانی عمر بیشتری کنی و بدنی سالم 

.تر داشتھ باشی

.ـ زیرا دندان سفید و سالم بھ زیبایی انسان جلوه بسیار بیشتری می بخشد

تر و بیشتر می توانم در ـ زیرا وقتی دندان ھای سفید و سالم داشتھ باشم راحت 

.جمع بخندم

ـ زیرا مجبور نیستم ھرازچندگاھی درد شدید دندان و عفونت لثھ و دھان را تحمل 

.کنم

توجھ داشتھ باشید کھ وقتی شما روی مسائل مھم زندگی خود متمرکز می شوید و 

آنھا را با ذکر دلیل ثبت می کنید ، در واقع ضمن اینکھ مسالھ مربوطھ را از 

.شھ تاریک ذھن خود بیرون می آورید و مقابل روشنایی ذھنتان قرار می دھیدگو

با ذکر دلیل ، منطقی بودن و ضروری بودن آن را مشخص می سازید و از ھمھ 

مھم تر با از ابھام خارج ساختن مسالھ ، تمرکز بھتر و بیشتری روی آن موضوع 

، ارتعاشات مربوط ھر چھ تمرکز فکر روی چیزی بیشتر شود.فراھم می سازد

بھ آن طلب و خواستھ بیشتر و قوی تر و مستمر می شود و ھر چھ ارتعاش قوی 

این .تر و دائمی تر باشد ، سرعت تحقق و واقعی شدن آن ھم افزایش می یابد

خاصیت یعنی شفاف سازی مسائل و افزایش تمرکز روی خواستھ ھا در روش 

.ین ویژگی این روش می باشدمستند سازی آرزوھا مھم ترین و برجستھ تر
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شغل من "و دفترچھ ھای دیگر یعنی "خانھ من"بھ ھمین شکل می توانید دفترچھ 

.را پر کنید"روابط من"و "

:می توانید بنویسید"خانھ من"مثال در دفترچھ 

.من می خواھم عالی ترین مبلمان و اثاثیھ را برای خانھ خودم پیدا کنم

.ام را مرتب و منظم تر کنمو یا من می خواھم خانھ 

.یا می خواھم قفسھ ھای پالستیکی چند طبقھ در گوشھ ھای خانھ بگذارم

.یا در و دیوار و کف حمام و دستشویی را با یک کاشی زیبا و عالی فرش کنم

و اکنون دلیل خواستن این چیزھا را ھم در ھمان دفترچھ در کنار ھر آرزو 

.بنویسید

خواھم عالی ترین مبلمان و اثاثیھ را برای خانھ خودم پیدا کنم و مثال بنویسید می 

....بخرم 

ـ زیرا تغییر دکوراسیون منزل باعث عوض شدن کامل حال و ھوای خانھ می 

.شود و روحیھ ھمھ ساکنین خانھ را متحول می سازد

ـ زیرا اھل مھمانی دادن و دعوت دوستان بھ منزلم ھستم و با تغییر و زیبا سازی 

.دکوراسیون احساس خوبی بھ من دست می دھد

:یا در مقابل آرزوی مربوطھ بھ مرتب سازی منزل بنویسید

....من می خواھم خانھ ام را مرتب تر و منظم تر سازم 

.ـ زیرا وقتی ھمھ چیز نظم و ترتیب داشتھ باشد آرام تر و آسوده تر ھستم

حالت احترام می گیرند و ـ زیرا دیگران در مقابل این نظم و ترتیب فراوان 

.تحسینم می کنند
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ـ زیرا وقتی ھمھ چیز سرجای خود باشد و نظم کامل در مورد تمام وسایل حاکم 

باشد ، انجام کارھا سریع تر انجام می شود و چیزھای مورد نیاز زودتر پیدا می 

.شوند

ـ زیرا با مرتب سازی وسایل ضروری از وسایل غیر ضروری راحت تر 

ه می شود و امکان خلوت کردن محیط بدون لطمھ خوردن بھ کارھا تشخیص داد

.بیشتر فراھم می شود

ـ زیرا با نظم و ترتیب بیشتر فکر آدم دیگر الزم نیست بھ مسائل جزیی مثل یافتن 

.گمشده ھا صرف شود و انسان می تواند کارآیی بیشتری داشتھ باشد

:یسیدو ھمینطوردر مورد کاشی ھای حمام می توانید بنو

من می خواھم کف و درو دیوار حمام و دستشویی را با بھترین کاشی ھا فرش 

....کنم

ـ زیرا جلوه و زیبایی بھتری بھ این دو محیط اصلی و خصوصی انسان می 

.بخشد

ـ زیرا تمیز کردن و نظافت و بھداشت این دو محیط راحت تر و بھتر صورت می 

.گیرد

.نزل من بیشتر می شودـ زیرا با اینکار قیمت خانھ و م

.ـ زیرا با اینکار احساس بھتری نسبت بھ محل سکونت خودم پیدا می کنم

.و بھ ھمین ترتیب می توانید دفترچھ ھای دیگر را پر کنید

نکتھ مھم در روش مستند سازی آرزوھا بھ ھمراه ذکر دلیل خواستن و طلب آنھا ، 

این است کھ نباید بھ چگونگی انجام آنھا و سخت و آسان بودن تحقق آنھا و یا 

کائناتزمان برآورده شدن این آرزوھا کاری داشتھ باشیم و تمام این مسائل را بھ 
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ما فقط می خواھیم و طلب می کنیم و در واقع بر اساس قانون جذب.واگذار کنیم

اتفاقا اینجا چون می نویسیم و با دلیل طلب می کنیم بھ افکار مزاحم موجود در 

ذھن خود پیغام می دھیم کھ در طلب این آرزوھا جدی ھستیم و در نتیجھ انتظار 

.مقاومت کمتری از سوی آنھا را داریم

د را روی چگونگی و نحوه اگر بھ جای نوشتن دلیل آرزو ، وقت و انرژی خو

رسیدن بھ این آرزو صرف کنیم ، فکرفورا خودش را مطرح می کند و شروع بھ 

عرض اندام نموده و با ذکر ھزاران دلیل و اشکال در مقابل امکان تحقق این 

ھمینطور اگر بھ زمان و ھزینھ برآورده شدن .آرزوھا سنگ اندازی می کند

وقتی ھم مقاومت .فکر و ذھن روبرو می شویمآرزوھا فکر کنیم بازھم با مقاومت

گسیل می شود و در نتیجھ در کائناتدر میان باشد سیگنال منفی است کھ بھ سوی 

نمی تواند دامنھ و شدت کافی برای ھم "ارتعاش آرزوی طلب شده"نھایت کار ، 

بھ ھمین خاطر در قانون جذب مکررا گفتھ می .را پیدا کندکائناتارتعاشی با 

نگران منبع تامین و چگونگی اتفاق افتادن وقایع نباشید و بھ اینکھ اصال ّد کھ شو

کی و کجا قرار است آرزوھا تحقق یابند و چھ کسانی در آن دخیل اند و شکل 

بر طبق قانون جذب اگر مطمئن اید .تحقق اش چطوری است کاری نداشتھ باشید

یقین و توکل دل شما را آرام و کھ تردید و دودلی در فکر و ذھنتان وجود ندارد و 

مانند معاونی بسیار کائناتمطمئن ساختھ است ، فقط کافی است بخواھید ، 

قدرتمند در کمترین زمان ھمھ چیز را برایتان مدیریت و ھماھنگ می سازد و 

.نتیجھ را دودستی تقدیم شما می سازد

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب
www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

www.takbook.com

www.takbook.com

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


44

موسوم بھ واقعیت استفاده از قدرت تجسم و زنده نمایی ذھنی :روش چھارم
.مجازی

در این روش شما مثل یک کارگردان فیلم آرزوھای خود را بھ طور دقیق با در 

نظر گرفتن ھمھ ریزه کاری ھای صحنھ و البتھ با حضور خود بھ ھمراه تمام 

یعنی ھمھ حواس پنج گانھ بینایی و شنوایی و المسھ و بویایی و (احساسات 

در ذھن خود مجسم )مان دل و قلب خودتانچشایی و ھمینطور حس ششم یعنی ھ

!کنید و در آن زندگی کنید

باید در فیلم زنده و جانداری کھ از رسیدن بھ آرزویتان در !بلھ درست فھمیدید

آن را با تمام وجود حس کنید و این امکان .زندگی کنید،ذھن کارگردانی می کنید

زوی خود رسیده اید و در را برای جسم و روح خود فراھم کنید کھ انگار بھ آر

.حال تجربھ و استفاده از آن ھستید

ھمھ .یک کارگردان وقتی فیلمی می سازد چھ می کند؟ جواب کامال مشخص است

اینکھ صحنھ در محیط باز باشد یا در فضای .چیز را مد نظر خود قرار می دھد

ونھ با ھم چگ.چھ لباس ھایی تن ھنرپیشھ ھا باشد.اینکھ نور چگونھ باشد.بستھ

جزئیات دکوراسیون .صحبت کنند و بھ ھم نگاه کنند و با یکدیگر رفتار کنند

در روش زنده نمایی تجسمی شما بھ عنوان کارگردان فیلم مجازی .چگونھ باشد

ذھنی خود حتی باید پا را از این محدوده فراتر بگذارید و خودتان ھم بھ عنوان 

یعنی باید در .اول بھ ایفای نقش بپردازیدکارگردان و ھم بھ عنوان ھنرپیشھ نقش 

در این .فیلمی کھ می سازید کامال غرق شوید و آن را با تمام وجود تجربھ کنید

بلکھ باید .حالت نھ تنھا نور و صدا و دکوراسیون و محیط را باید بازسازی کنید
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روی چیزی کھ می چشید و می بوئید و لمس می کنید و حتی احساسات لحظھ بھ 

اگر اینقدر واقعی و .ظھ درونی خود ھنگام پخش فیلم نیز تمرکز داشتھ باشیدلح

جدی در فیلم ذھنی خود غرق شوید خواھید دید کھ دریچھ ھای ارتباط دل شما با 

ھمگی باز می شوند و ذھن و فکر شما بھ ھیچ وجھ نمی تواند بھ عنوان کائنات

ظاھر کائناتو ارتعاشات یک مانع مقاوم بین ارتعاشات درونی آرزوھای شما 

.گردد

احساس باشکوه و عالی کھ ھنگام تجسم ذھنی برآورده شدن آرزوھا در ذھن خود 

ایجاد می کنید ، آنچنان حالت خوش و دل گشایی و نشاط عالی را در وجود شما 

کائناتزنده می کند کھ ارتعاشی فوق العاده قدرتمند را در خصوص آن آرزو بھ 

ھروقت .می توانید از این روش در تمام مواقع استفاده کنیدشما.گسیل می دارد

احساس ناخوشی و دلتنگی و دلشوره و دل افسردگی و دل مردگی بھ شما دست 

داد ، فورا می توانید چشمانتان را ببندید و آرزویی را نیت کنید کھ باعث دلخوشی 

فقط شما می چیزی کھ در ذھن شما می گذرد را .و دلشادی و دل آرامی شما شود

بنابراین در صحنھ پردازی فیلم ذھنی و تجسمی خود می توانید بالھای خیال .بینید

ھرچھ شوق و .خود را باز کنید و ھر چھ می خواھید را در صحنھ قرار دھید

آن صحنھ از فیلم را کائناتشور و ھیجان بیشتری در فیلم ذھنی شما ایجاد شود 

.نون جذب استاین رسم قا.زودتر واقعی می سازد

اگر :"در روش تجسم نمایی آرزو در ذھن ما از این اصل استفاده می کنیم کھ 

بھ زبان دیگر احساس "!یک فکر احساس بدی در ما زنده کرد آن فکر بد است

درونی کھ ما در اعماق دل خود حس می کنیم می تواند بھ عنوان راھنمایی برای 

ش ھستیم خوب یا بد است بھ کار گرفتھ اینکھ بفھمیم آیا فکری کھ االن مشغول
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استفاده از دل بھ عنوان وسیلھ ای برای ھدایت افکار در قانون جذب ابزاری .شود

ما بھ عنوان یک موجود خالق و آفریننده در این دنیا قدرتی .مھم و کلیدی است

اما این !"اجابت می کندکائناتتقاضا می کنیم و فوری "جادویی داریم بھ نام 

قدرت جادویی توسط فکر مھار می شود و تضعیف شده و حتی بسیاری مواقع 

اگر بتوانیم مقاومت فکر را از سرراه برداریم می .مسدود و ناتوان می گردد

از آنجا کھ .توانیم دوباره بھ قدرتی کھ از ابتدای تولد ھمراه ما بوده دست یابیم

ھر چھ با او درافتد را محکوم می کند فکر احساس قدرتنمایی فراوانی می کند و

نمی توان با خود فکر بھ جنگ فکر رفت و الاقل اگر بتوان این کار را کرد بسیار 

.اما راه دیگر احساسی است کھ ھر فکری در دل ما ایجاد می کند.مشکل است

ما برای اینکھ بفھمیم .فکر و احساس فکر ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با ھم دارند

ی است یا آرام ساز و مقوی ارتعاش کافی کائناتفکر بازدارنده و ضد ارتعاش یک 

اگر احساس .است بھ احساسی کھ از ھر فکر در دل ما ایجاد می شود دقت کنیم

.خوب بود آن فکر خوب است و اگر احساس ناخوشایند بود آن فکر ناخوب است

ساس خود اثر می با روش تجسم ذھنی یا واقعیت مجازی ما در واقع روی اح

گذاریم و بھ صورت غیر مستقیم فکرھای خوب و مثبت و انرژی بخش و 

ما با کنترل و ھدایت احساس درونی .امیدآفرین را در ذھن خود جایگزین می کنیم

این .را فراھم می کنیمکائناتخودمان امکان باز شدن دریچھ ارتباط خود با 

.روش فوق العاده قدرتمند است
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!پولدار نمایی یا تقویت احساس توانگری:مروش پنج

بھ .در این روش شما یک حساب بانکی مجازی در ذھن خود ایجاد می کنید

عبارت دیگر با وجودی کھ ممکن است در ھیچ بانکی پول نداشتھ باشید اما فرض 

می کنید کھ یک حساب بانکی پر از موجودی دارید کھ بھ کمک آن تمام ھزینھ 

درست انگار .اخت می کنید و با آن ھر چھ بخواھید را می خریدھای خود را پرد

چنین حسابی وجود دارد و شما دیگر ھیچ نگرانی از بابت کم پولی و نداری دیگر 

می توانید برای زنده نمایی و واقعی سازی این .بھ ذھن خود راه نمی دھید

.ه استفاده کنیداحساس از دستھ چک ھای بالاستفاده یا دفترچھ ھای بانکی باطل شد

حتی.ھمینطور می توانید از برنامھ ھای حسابداری کامپیوتری ھم کمک بگیرید

می توانید یک دفتر بخرید بنام دفتر حسابرسی روزانھ و درآن میزان پول ھای 

ممکن است .واریزی بھ حساب خود و برداشت ھا از حساب را یادداشت کنید

ست و بدرد نمی خورد اما نکتھ کلیدی بگوئید کھ این کارھا تخیلی و توھمی ا

اینجاست کھ ما ھدفمان تاثیر گذاری مستقیم روی احساس تنگدستی و فقر موجود 

در اعماق دلمان و دست کاری و تغییر این احساس بھ حس باشکوه توانگری و 

.دارا بودن است

.کھ تا حدامکان آن را واقعی و باور کردنی کنیماستنکتھ کلیدی این روش آن 

ابتدا باید در دفتر موجودی مجازی خودتان فرض کنید کھ یک میلیون تومان 

واگذار کنید و فرض کنید کائناتاینکھ این مبلغ از کجا آمده را بھ .موجودی دارید

و شما.کھ بھ یک روش درست و سالم این مبلغ بھ حساب شما واریز شده است

یعنی در ستون بستانکاری یا دریافتی ھا این یک میلیون .باید آن را خرج کنید

تومان را بنویسید و بعد شروع کنید بھ خرج کردن آن بھ ھر شکلی کھ دوست 
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می توانید ھم این پول را یکجا خرج کنید و یا می توانید با دقت و حساب و .دارید

نکتھ این روش در احساس خوش .دکتاب از آن برای خرید چند جنس استفاده کنی

.و خوبی است کھ از خرید کردن و پول خرج کردن باید در وجود شما زنده شود

در بخش ھزینھ ھا یا مخارج با ظرافت و وسواس کامل بنویسید کھ تومان بھ 

برای ھر خرجی کھ می کنید شرح و .تومان این پول را چھ جوری خرج کرده اید

مثال بنویسید سھ ھزارتومان برای خرید یک مداد زیبا و .توصیف کاملی ثبت کنید

شیک خرج کردم یا بنویسید کھ یک جفت کفش ورزشی گران قیمت آدیداس با 

ظاھری فوق العاده و بی نظیر برای خودم خریدم و یا برای خرید بھترین گوشی 

وز ھمھ این یک میلیون تومان را می توانید ھمین امر.موبایل اینقدر ھزینھ کردم

اما ما پیشنھاد می کنیم کھ تا .خرج کنید یا بخشی از آن را برای فردا نگھ دارید

فردا کھ از خواب برمی خیزید .می توانید ھمین امروز حساب را بھ صفر برسانید

در بخش واریزی حساب خود بنویسید دو میلیون تومان و تا غروب فردا برای این 

ز بعد این رقم را سھ میلیون و روز چھارم رو.دومیلیون تومان ھزینھ سازی کنید

روز پنجم مجبورید برای پنجاه میلیون تومان ھزینھ .بھ چھار میلیون برسانید

سازی کنید و روز سیصدم شما سیصد میلیون تومان پول دارید کھ باید برای خرج 

اگر این بازی را برای یکسال ھر روز انجام دھید .کردن آن فکری بیاندیشید

.دید کھ بیش از شصت و شش میلیارد تومان پول خرج کرده ایدخواھید

بعد از .مھم ترین تاثیری کھ این بازی ذھنی دارد تقویت احساس تجسم شماست

چند ھفتھ از شروع این تمرین خواھید دید کھ چند ھفتھ ای کھ گذشت شما 

تمرکزتان بیشتر از آنکھ روی پول باشد روی خرج کردن درست و حسابی آن 

ما در تجسم مبلغ است و با این قابلیت شما متوجھ خواھید شد کھ توانایی ش
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جالب است بدانید اکثر افراد .توانگری خود تا حد بی نظیری افزایش یافتھ است

خیلی از مردم .تجسم ھای خود را واقعا زیاد جدی نمی گیرند و تمرین نمی کنند

ارتعاشات درونی خود را بھ آنچھ مشاھده می کنند سنجاق می کنند نھ بھ آنچھ 

دن و تجسم کردن در بین انسان ھای امروزی بھ عبارتی رویا دی.تجسم می کنند

اما با انجام این تمرین تجسمی توانگری شما خواھید دید کھ .جدی قلمداد نمی شود

ھر چھ بیشتر در تجسم ھای خود این بازی را تمرین می کنید درزندگی واقعی بھ 

ھمان نسبت آرزوھای بیشتری از شما برآورده می شود و انتظارات و درخواست 

بھ عبارت دیگر شما با تمرین روی این .قلبی شما زودتر تحقق می یابندھای

روش ، یعنی توانگر نمایی و تجسم پولدار بودن، مرکز توجھ خود را جابجا می 

کائناتگسیل می دارید کھ کائناتکنید و ارتعاشات جدیدی را در زندگی خود بھ 

.یشتر جواب می دھدھم با برآورده کردن آرزوی مربوطھ بھ این ارتعاشات ب

اگر قرار باشد کھ شما ھمیشھ توجھ و دقت خود را معطوف بھ وضعیت فعلی خود 

اما اگر توجھ خود .نمائید ، بدیھی است کھ آینده شما مثل ھمین االنتان خواھد بود

را بھ سمت ایده ھای در حال گسترش عالی معطوف کنید ، یعنی ھمان چیزی کھ 

بھ ارتعاشات این افکار کائناتئھ می شود در نتیجھ در روش توانگر نمایی ارا

کائناتبرای .جدید پاسخ خواھد داد و آینده شما بسیار بھتر از اآلنتان خواھد شد

فرقی نمی کند کھ منبع ارتعاش ساطع و فرستاده شده از سمت شما کدام فکر بوده 

زندگی اینکھ ارتعاش حاصل در اعماق وجود شما مربوط بھ شرایط فعلی.است

کائناتتان است و یا بھ خاطر فضای تجسمی این ارتعاش ایجاد شده ، برای 

بنابراین بھ محض اینکھ شما با درگیر شدن در بازی تجسمی توانگر .تفاوتی ندارد

می فھمد کھ بھ دلیلی سمت کائناتمی فرستید کائناتنمایی ارتعاشات جدیدی بھ 
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و در نتیجھ ارتعاش مربوط بھ سمت توجھ شما بھ سوی دیگری متوجھ شده است 

یعنی ارتعاش مربوط بھ توانگر شدن و .جدید را در دستور کار خود قرار می دھد

شما می توانید این .بھبود شرایط مالی شما را دریافت نموده و اجابت می کند

بازی را دریک زمان کوتاه انجام دھید و یا اینکھ آن را بھ مدت یکسال و حتی 

.دھیدبیشتر ادامھ 

اما ھر چھ بیشتر .اوایل کار ممکن است این بازی مسخره و بی معنا جلوه کند

و با گسترش قدرت تجسم .بازی کنید قدرت تجسم و تصور شما وسیع تر می شود

شما بیشتر روی جنبھ شادی بخش و خوشایند این بازی متمرکز می شوید و سعی 

ن ھم مرکز توجھ غالب ذھن شما می کنید آن را بامزه تر سازید و بھ ھمین میزا

.جابجا می شود

در واقع وقتی دارید در تجسم خود چک می کشید و برای ھر ھزینھ ای کھ خرج 

می کنید یادداشتی می نویسید ، جھت ذھن خود را روی نوشتن متمرکز می کنید و 

در نتیجھ ھیچ احساس مقاومتی در وجود خود ھنگام نوشتن چک ھا احساس نمی 

شما در .ا کھ ترسی از بابت کم شدن پول و یا از دست دادن چیزی نداریدکنید چر

این حالت بی مقاومتی ذھن ، بھ واقع شروع می کنید بھ نوشتن آرزوھای خود و 

بدون ھیچ واسطھ ای بھ نقل کائناتبھ تعبیری دیگر بھ صورت رودرو با 

کھ گمان می ذھن شما ھم خودش را عقب کشیده چرا .آرزوھای خود می پردازید

غافل از .کند قضیھ بازی است و دلیلی برای سنگ اندازی و دخالت وجود ندارد

بگوئید دقیقا چھ کائناتاینکھ شما در طول این بازی فرصت پیدا کرده اید کھ بھ 

در این .آرزوھایی دارید و چقدر از رسیدن بھ این آرزوھا خوشنود خواھید شد

بھ سرعت ارتعاشات آرزوھای ما را ناتکائغفلت و بی خبری ذھن و فکر ھم 

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب
www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

www.takbook.com

www.takbook.com

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


51

گرفتھ و بھ سراغ کار خود یعنی برآورده کردن آنھا و تغییر شرایط زندگی فعلی 

ما برمی خیزد و دیری نمی گذرد کھ ناگھان فکر و ذھن خودش را درشرایطی 

واقعی و تغییر کرده و متفاوت با قبل می بیند و ناباورانھ آن را باور می کند و 

.و در حقیقت بدون ھیچ مقاومتی تسلیم می شودمی پذیرد

با مرور زمان متوجھ خواھید شد کھ بھ یمن این بازی ھیجان انگیز و شادی آفرین 

، نھ تنھا وضع مالی شما بھ شدت بھبود یافتھ است بلکھ ھمھ چیزھایی کھ در طول 

د این بازی ھنگام بدست آوردنشان و خریدنشان احساس خوبی در شما زنده کردن

.ھم بھ زندگی شما وارد می شوند

و بعد .می توانید بازی را ھمین االن شروع کنید و چند ساعت بعد تمام کنید

زمانی دیگر ھر وقت خواستید بھ سراغ این بازی بیائید یا می توانید آن را بھ 

باید و نبایدی .این بازی ھیچ قاعده و قانونی ندارد.طور دائم و مستمر ادامھ دھید

باید بال ھای .ھرچھ ھست قدرت تجسم و خیال پردازی شماست.ار نیستدر ک

خیال خود را باز کنید و روی خرج کردن پول ھایی کھ ھر روز بدست می آورید 

با ادامھ این بازی می بینید کھ ھر روز ایده ھای .تا می توانید خیال پردازی کنید

شما از زندگی بیشتر جدیدی بھ ذھن شما خواھد رسید و آرزوھا و انتظارات 

انتظارات جدید ارتعاش ھای جدیدی را باعث خواھند شد و در نتیجھ .خواھند شد

می توان گفت کھ بازی توانگر نمایی مھم ترین کاری کھ انجام می دھد جابجایی 

مرکز ارتعاش توجھ و تمرکز شما با حداقل مقاومت و دخالت فکر بھانھ جو و 

کائناتجذب با جابجا شدن و تغییر ارتعاش ، بر طبق قانون.مانع تراش است

شرایط زندگی جدیدی مقابل شما ظاھر خواھد ساخت و در نتیجھ آینده شما بھ 

.طور کلی متحول خواھد شد
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.مدیتیشن یا تن آرامی:روش ششم 

در این روش شما با کمک شیوه ھای مرسوم مراقبھ و مدیتیشن سعی می کنید 

برای مدیتیشن می توانید در .بی خیال و آسوده سازیدذھن و جسم خود را آرام و 

ود یک فضا با تھویھ مناسب دراز بکشید و نفس ھای عمیق بکشید و تمام بدن خ

مائید یا می توانید با تمرکز روی نفس ھای برا برای یک ربع شل و بی حرکت 

مھ خود کاری کنید کھ فکر و ذھن شما برای چند دقیقھ ای از حرکت بازایستد و ھ

یا اینکھ می توانید در یک محیط .تمرکز شما روی نفس ھایتان متمرکز شود

ساکت و آرام بھ موزیکی مالیم گوش دھید یا بھ پیاده روی در فضای سبز و باز 

حتی می توانید بھ عبادت و راز نیاز با .بپردازید و یا حتی بدوید و ورزش کنید

.دن و راحت شدن کمک بگیریدنات مشغول شوید و از او برای آرام شئخالق کا

و چند دقیقھ ای .منظور این است کھ با آرام سازی بدن خود ذھن خود را آرام کنید

دون موتور تولید فکر خود را متوقف کنید تا فرصت یابید و آرزوھای خود را ب

ورزش ھایی مثل یوگا ، تای .نات ابالغ نمائیدئحضور مانعی بھ اسم فکر بھ کا

کوھنوردی و پیاده روی در آرام سازی تن وروان و ذھن و چی و حتی شنا و

باید یاد بگیرید کھ ھر وقت دچار تنش و .جسم شما بسیار کارساز و موثر ھستند
ّ با یکی از تکنیک ھای مدیتیشن حال دل شورگی و دل مردگی شدیم ، سریعا 

.وھوای دل خود را بھ وضعیت پرنشاط و شاد و آرام و طبیعی اش برگردانیم

.مدیتیشن باید بخشی دائمی از زندگی ما شود
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رھگیری خواب ھا و رویاھا:روش ھفتم

این رویا.در طول شبانھ روز وقتی می خوابیم در خواب رویا می بینمھمھ ما

و یا بھ صورت کابوسی دلھره آور و ،می تواند بسیار شیرین و جذاب باشد

بنابراین ما با .رویاھا انعکاس افکار ما ھستند.تکاندھنده در خوابمان ظاھر شود

نات ئیم بفھمیم کھ آیا افکارمان با کارھگیری و شکار رویاھای خودمان می توان

برای اینکار بھ محض اینکھ از خواب بیدار می شویم باید .مشکلی دارند یا خیر

اگر احساس .کنیم کھ احساس و مزه خوابی کھ داشتیم می دیدیم چگونھ بوددقت 

ای خود نیز در خوبی بود نشان می دھد کھ افکار ما حتی در عمیق ترین الیھ ھ

نات مقاومتی از خود نشان نمی دھد و بھ بیان راحت تر با ئمقابل ارتعاشات کا

شدن احساس ناخوشایندی اما اگر موقع بیدار.قانون جذب در ھماھنگی کامل است

در وجودمان موج می زد ، باید بالفاصلھ متوجھ شویم کھ افکاری کھ االن بر 

در مقابل درخواست ھایی کھ از ذھنمان غالب شده اند بھ صورت مانعی جدی

نات داریم مقاومت می کنند و در نتیجھ با ناآرام سازی دل ما سعی می کنند ئکا

درخواست ھایمان بھ سمتی ناخوشایند ھم ارتعاش سمت توجھ ما را از آرزوھا و 

در این موارد باید با دقت و استفاده از روش ھای دیگر .با خودشان برگردانند

احساسی کھ .سعی کنیم براین افکار مزاحم فایق آئیم و آنھا را از خود دور کنیم

انطباق ھنگی ورویاھا ایجاد می کنند شاخص ھایی ھستند کھ با آنھا می توانیم ھما

نات بھ طور دائم رصد کنیم و از این بابت بسیار حائز اھمیت ئافکارمان را با کا

.ھستند
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!ماشین تایپ جادویی یا دفتر سحر آمیز شما:روش ھشتم

یک دفتر زیبا و گرانقیمت بخرید و روی آن بنویسید دفتر سحرآمیز زندگی 

بعد در طول روز ھر چھ بخواھید را می توانید در این دفتر بنویسید و .خودتان

تجسم کنید کھ .آن را در جای پاکیزه و مقدسی از خانھ یا محل کار خود نگھ دارید

کھ ھر چھ در آن بنویسید بھ این شکل .این دفتر یک خاصیت سحرآمیز دارد

مستقیما خوانده می شود و بھ صورت آرزوی رسمی و ابالغ شده کائناتتوسط 

بالفاصلھ و بدون اینکھ منتظر دستورات اضافی از مراجع دیگر کائناتپذیرفتھ و 

مثال فرض کنید امروز .آن دستورات را اجرا می کند،مثل فکر و ذھن شما شود

ری بھ بازار بروید و ضمن اینکھ در شلوغ ترین می خواھید بدون ھیچ دردس

ھر چھ می خواھید ھم بدون دردسر با ،قسمت خیابان جای پارک مناسبی پیدا کنید

این را در دفترچھ سحرآمیز .قیمتی بسیار مناسب مقابل چشمانتان ظاھر شود

بنویسید و بعد مطمئن و با یقین آن را درجای مربوطھ قرار دھید و بھ سراغ کار 

خواھید دید کھ بھ شیوه ای سحرگونھ و اعجاب آور بخش اعظم .خود بروید

.آرزوھای نوشتھ شده در دفترچھ سحرآمیز در طول روز برایتان محقق می شود
ّ نات در غیاب شما و چھ بسا درست ھنگام نوشتن درخواست ھا بھ ئکاانگار واقعا 

رده و سریعا برای سراغ دفترچھ آمده و تک تک نوشتھ ھای شما را یادداشت ک

اینکھ بعضی از درخواست ھا نیمھ کاره اجابت .واقعی سازی اقدام نموده است

.نباید باعث نگرانی شما شوداصال ّ،شده اند و یا بعضی دیگر جواب نداده اند

اما آماده سازی ،آماده کردن یک صبحانھ ساده چند دقیقھ بیشتر وقت نمی گیرد

اعتماد کنید و کائناتبھ .ن ساعت وقت بخواھدیک ناھار مفصل ممکن است چندی
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یقین داشتھ باشید کھ در زندگی شما ھر چھ رخ می دھد بھ خیر و مصلحت 

.شماست

بھ جای دفتر سحرآمیز اگر اھل کامپیوتر و تایپ ھستید می توانید یک فایل 

اسم این .کامپیوتری برای خود باز کنید و درخواست ھای خود را در آن بنویسید

خواھید دید کھ این .فایل را ھم می توانید پوشھ سحرآمیز خودتان نامگذاری کنید

اعتماد بھ نفس و اطمینان روش بھ طرز حیرت آوری جواب می دھد و آرامش و

.قلبی عجیبی را در وجود شما جاری می سازد

!را معاون خود کنید و بھ او ھم کار بدھیدکائنات:روش نھم 

بعد .فرض کنید صاحب یک کارخانھ بسیار بزرگ بھ بزرگی کل دنیا ھستید

کھ بسیار خوب تمام گوشھ و کنار این کائناتفرض کنید کھ معاونی دارید بھ اسم 

حتی این .کارخانھ را می شناسد و از تمام ریزه کاری ھای آن سردر می آورد

معاون زیرک و کارکشتھ سابقھ تک تک افراد موجود در این کارخانھ را در ذھن 

خود نگھ می دارد و می داند کھ ھر کسی در چھ کاری ماھر است و از عھده چھ 

این معاون کارکشتھ حتی می داند کھ ھر کارمندی چھ موقع .ی آیدکاری بھتر برم

.بیکار است و می تواند بھ کار گرفتھ شود

بعد شما بھ عنوان صاحب این کارخانھ غول پیکر صبح کھ از خواب بیدار می 

کارھایی مربوط بھ شغل و حرفھ .می خواھید یک سری کار انجام دھید،شوید

با مسائل مالی زندگی خود ، کارھایی مرتبط با خانواده خود ، کارھایی در ارتباط 

و روابطھ زناشویی خود ، کارھایی در رابطھ با تحصیالت خود ، کارھایی 

مربوط بھ سالمتی جسمی و روانی خود و حتی کارھایی کھ باید برای دیگران 
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و کارھایی کھ برای پدرومادر و اقوام و نزدیکان و دوستان وآشنایان .انجام دھید

طبیعی است کھ بھ تنھایی از پس .ھمکاران و خالصھ صدھا کار مختلف دیگر

چرا کھ ساعات مفید و آزاد و کارآیی شما محدود است .ھمھ این کارھا برنمی آئید

و نمی توانید تمام زندگی خود را وقف کار و تالش کنید و ساعاتی در روز را 

اگر بھ ھمھ کارھا .اید چھ کنیدخوب پس ب.برای استراحت وتفریح خود نیاز دارید

نرسید چھ بسا ضرر کنید و آسیبی جدی بھ زندگی شما بخورد و اگر سعی کنید 
.انجام دھید بدون شک از پا در خواھید افتادھمھ کارھا را شخصا ّ

اما شما یک معاون بسیار کارکشتھ و آماده بھ خدمت ھم دارید کھ حقوق می گیرد 

خوب بھ این معاون ھم کار .کائناتتا بھ شما خدمت کند و آن کسی نیست جز 

.برای اینکار لیستی از کارھایی کھ باید انجام شوند را روی کاغذ بنویسید.بدھید

ید و از انجام آنھا لذت می برید را بعد آنھایی کھ دوست دارید خودتان انجام دھ

برای خودتان بردارید و آنھایی کھ عمال انجامشان از عھده شما خارج است را بھ 

در یکی کارھای .کافی است روی کاغذ دو قسمت آماده کنید.واگذار کنیدکائنات

خوشایند خودتان را بنویسید و در قسمت دیگر کارھایی کھ بھ معاون خود واگذار 

بعد قسمت مربوط بھ معاون را پاره کنید و روی تاقچھ یا میز کار یا .ایدکرده 

کشو یا ھرجایی کھ دوست دارید بگذارید و بھ معاون اطمینان کنید کھ خودش 

نگران اینکھ چھ بالیی سر این کارھا می آید و .برای آنھا راه چاره ای پیدا کند

کائناتدرت و قابلیت بیکران بھ توانایی ھا و ق.نباشید،نتیجھ اش چھ می شود

ایمان و یقین داشتھ باشید و با فراغ بال و آسودگی خاطر بھ چندتا کاری کھ برای 

خواھید دید کھ آخر وقت یعنی زمانی کھ بھ خانھ برمی .خودتان برداشتھ اید برسید

گردید و مشغول استراحت شده اید معاون کارکشتھ ھم بیکار نبوده و بسیاری 
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جالب است وقتی .ھ بھ خودش را بھ نحو عالی بھ انجام رسانیده استازامور محول

متوجھ می شوید کھ جناب معاون برای انجام بعضی از امور از مخالفین و حتی 

بدخواھان شما ھم کمک گرفتھ و آنھا را بدون اینکھ متوجھ باشند وادار ساختھ بھ 

داند کھ چھ کسی چھ انگار معاون شما علم غیب دارد و می .نفع شما کار کنند

زمانی در کجا قرار دارد و بسیاری از کارھا بھ طور تصادفی و شانسی انجام 

وقتی آخر وقت نتایج کارھا را مرور می کنید از داشتن چنین معاونی بھ .شده اند

.خود خواھید بالید
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کاربرد عملی قانون جذب:فصل پنجم

!تا می توانی آرزو کن-١

.بخش ھای گذشتھ در مورد جزئیات قانون جذب بھ تفصیل صحبت کردیمدر 

گفتیم کھ قانون جذب جزو قوانین معنوی عالم ھستی است و مثل قوانین ریاضی و 

قوانین فیزیکی واقعا وجود دارد و روی زندگی ما و اطرافیانمان چھ آگاھی داشتھ 

.تاثیر دارد،باشیم و چھ خیر

انین فیزیک مدرن بھ طور عجیبی قانون معنوی جذب از سوی دیگر گفتیم کھ قو

اکنون می خواھیم از دنیای نظری بیرون بیائیم و ببینیم اگر یک .را اثبات می کند

انسان بخواھد قانون جذب را در زندگی واقعی بھ کار بگیرد چگونھ فکر می کند 

زندگی و بھ چھ شکلی دنیا را می بیند و از ھمھ مھم تر در برخورد با مشکالت

بھ چھ شیوه ای رفتار می کند و چگونھ برمسائل دشوار زندگی درحوزه ھای 

.مختلف غلبھ می کند و راه حل مناسب را پیدا می کند

چرا کھ از فضای .مسلما این شیوه بررسی قانون جذب بسیار جذاب خواھد بود

وارد شعارگونھ و دانستگی بیرون می آئیم و بھ فضای عملی و واقعی و کاربردی 

می شویم و می توانیم با درک عملی و عمیق قانون جذب آن را بھ صورت جدی 

روش .درزندگی خود بھ کار گیریم و از منافع غیر قابل انکار آن بھره مند شویم

کار نیز بھ این شکل است کھ ابتدا برداشت خود از قانون جذب را عنوان می کنیم 
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ناشی از آن برداشت می و سپس بھ شرح و تفصیل رفتارھا و نگرش ھای

.پردازیم

قانون می گوید تو آرزو کن و شعلھ آرزویت را در : "برداشت اول از قانون جذب

بقیھ کار یعنی برآورده شدن آرزو و تبدیل آن بھ صورت .دل خود پایدار نگاه دار

. "بسپارکائناتیک واقعیت عینی و قابل لمس را بھ 

ما آدم ھای دنیای مدرن ارتباطات و آرزو کردن اتفاقی است کھ خیلی از 

ما آدم ھای قرن بیست و یک بیش از حد الزم منطقی .اطالعات از یاد برده ایم

استدالل ھای منطقی تمام بخش ھای زندگی ما را تحت نفوذ خود قرار .شده ایم

برخی از این استدالل ھا ریشھ ریاضی دارند و بعضی دیگر استدالل .داده اند

ولی چون در محیط جاافتاده اند ما ،ھ برای اثباتشان دلیلی نداریمھایی ھستند ک

برطبق این استدالل ھا خیلی از آدم ھا حق آرزو کردن .گمان می کنیم درست اند

مثال اگر در خیابان انسانی شبیھ خودمان را دیدیم کھ .خیلی از چیزھا را ندارند

او اجازه دھیم کھ بتازد و سوار بر ماشینی مدل باال مشغول جوالن است باید بھ 

اساسا ّچرا کھ .خیال داشتن چنین ماشینی را در سر نپرورانیماصال ّدر عین حال 

اینجور آرزوھا برای ما جایز نیست و باید بھ آرزوھای کوچک و دست یافتنی 

استدالل ھایی مثل اینکھ تو باید اول شکم خودت را سیر کنی بعد .تری فکر کنیم

فتی و یا اینکھ ھزینھ تعمیر و نگھداری ماھیانھ این ماشین ھا از بھ فکر ماشین بیا

درآمد فصلی من و تو باالتر است و یا با لباس مندرس و قیافھ کارگری و در ھم 

ریختھ سوار این قبیل ماشین ھا شدن موجب خنده و مضحکھ خواھد بود و ھزاران 

ود اینکھ تھ دلمان استدالل بازدارنده دیگر باعث می شوند کھ من و شما با وج

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب
www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

www.takbook.com

www.takbook.com

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


60

سوار شدن بر چنین ماشین مدل باالیی را طلب می کند و می توانیم الاقل در خیال 

بھ آن اصال ّاز پایھ قید این آرزو را می زنیم و .خود چنین آرزویی داشتھ باشیم

.فکرنمی کنیم

نگران قدوقواره آرزو و ھمینطور اصال ّاما قانون جذب بھ ما می گوید کھ 

خودمان نباشیم و ھر وقت چیزی را دیدیم و بھ نظررسید کھ می خواھیم قدوقواره 

بدون ھیچ نگرانی آن را طلب کنیم و بخواھیم و قضاوت در مورد اینکھ این آرزو 

دست یافتنی است یا نھ و ھمینطور امکان برآورده شدن و احتمال اجابت آن دعا و 

میکائناتون جذب خود وقتی طبق قان.در فکر خود راه ندھیماصال ّآرزو را 

پذیرد کھ آرزوی درونی تک تک ما آدم ھا را با بھ کار گیری تمام اجزای طبیعت 

اجابت کند ، دیگر دلیلی برای نگرانی از بابت ھزینھ و امکان پذیری اجابت آرزو 

.وجود ندارد و کار من و شما می شود فقط خواستن و منتظر اجابت شدن 

وع نگرش بھ زندگی یعنی باور داشتن بی مرز بودن حال تصور کنید کھ با این ن

آرزوھا ، من و شما در حوزه ھای مختلف زندگی چھ پیشرفت ھای عظیمی 

مثال در حوزه تحصیل شما باالترین مدرک ممکن در بھترین رشتھ .خواھیم کرد

را آرزو می کنید و در مقابل محدودیت ھا و مخالفت ھای بقیھ با شجاعت می 

من نباید بھ باالترین مدارج علمی برسم؟ و بعد با اعتماد بھ نفس در گوئید کھ چرا

.جلسات علمی و مناظرات شرکت می کنید و از نظریات خود دفاع می کنید

در حوزه توانگری و کسب درآمد ھم وقتی حد و مرزی برای آرزوھای خود قائل 

آرزوھای خود را نباشید وبا اتکا بھ قانون جذب این حق را بھ خود بدھید کھ سقف
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تا بی نھایت ادامھ دھید، در اینصورت مثل یک شکارچی مترصد شکار بھترین 

واز حداکثر توان خود برای یادگیری مھارت ،فرصت ھای درآمد سازی می مانید

این اتفاقات تنھا .ھای درآمد زا و ورود بھ عرصھ ھای پرسود بھره می جوئید

ھای رنگ و وارنگ منطقی و شبھ منطقی زمانی رخ می دھند کھ شما با استدالل 

.سقف آرزوھای خود را محدود نکرده باشید

در زمینھ انتخاب ھمسر ھم شما سطح توقع و انتظار و در واقع سقف آرزوی خود 

را باالتر خواھید برد و بھ جای راضی شدن بھ فردی متوسط و معمولی ، بھترین 

ھای روی زمین را برای ھمسری و زیباترین و پاک ترین و فرشتھ ترین انسان 

در انتخاب دوست ھم وسواس خواھید داشت و بھترین .خود انتخاب خواھید کرد

ھمھ این خوبی ھا بھ .کرددوستان و ھمنشینان را برای خود اختیار خواھید

شرطی نصیبتان می شود کھ شما بھ درستی قانون جذب باور داشتھ باشید و بھ بی 

ی کھ می توانید در تمام لحظات زندگی خود بردل نھایت بودن سقف آرزوھای

.برانید یقین داشتھ باشید

یک آرزوی .مھم نیستاصال ّنکتھ بعدی این است کھ اندازه آرزو در قانون جذب 

کوچک مثل یافتن جای پارک برای ماشین و یا یافتن تاکسی خالی بھ اندازه یک 

س شدن ، ھر دو دست آرزوی بھ ظاھر بزرگ مثل صاحب ویال و اتومبیل لوک

قانون جذب می گوید نگران قیمت و بزرگی و زمان تحقق .یافتنی و شدنی ھستند

تو فقط آرزو کن و .بھ این محدودیت ھا کاری نداشتھ باشاصال ّ.آرزوھا نباش

در بھترین کائنات.آتش این آرزو را برای ھمیشھ در دل خود روشن نگاه دار

ستھ آرزوھایت را تحویل تو خواھد داد و این لحظھ و در مناسبترین مکان ، ب
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شب با روز ، ارزان با گران، سنگین با .تحویل دھی شب و روز نمی شناسد

اصال ّیکسان اند و ما آدم ھا نباید کائناتھمگی برای ،سبک، کوچک با بزرگ 

نگران برآورده نشدن آرزوھایمان بھ خاطر گرانی و سنگینی و یا بزرگی آن 

.باشیم

مثال.رزو بعد از مشاھده یک اختالف و تفاوت در دل انسان شکل می گیردیک آ

وقتی انسانی زیباتر ، خوش تیپ تر و خوش لباس تر، با کالس اجتماعی باالتر و 

محبوبیت بیشتر را می بینیم ، بی اختیار طالب زیبایی و محبوبیت بیشتری می 

ل آرزو در دل ما شکل ھمین طلب کردن چیزی بیشتر و متعالی تر بھ شک.شویم

از آنجا کھ تفاوت ھا و اختالف ھا ھمیشھ .می گیرد و شروع بھ رشد می کند

وجود دارند و در واقع بھ واسطھ این تفاوت ھاست کھ زندگی اجتماعی معنا پیدا 

می کند ، پس خط تولید آرزو ھم تمام شدنی نیست و نباید ھم بھ بھانھ تمام شدن 

ھمیشھ باید .و خواستن و آرزو کردن دست برداشتسھمیھ آرزو از طلب کردن 

.آرزویی را در دل پروراند و برای رسیدن بھ آن بیشترین تالش را بھ خرج داد

ضرب المثلی ھست کھ می گوید آدم ھا تا موقعی کھ آرزویی واقعی را در دل 

خود دارند از دنیا نمی روند و زنده می مانند تا اجابت آن آرزو را با چشم 

.این ھمان چیزی است کھ قانون جذب بھ زبانی دیگر می گوید.بینندخودب

بنابراین برداشت اول از قانون جذب در زندگی عملی و روزمره این است کھ 

خودمان اجازه "من فکری"ھرگز نباید بھ ھیچ کسی بخصوص ھویت ذھنی و 

باید تا می .دھیم سقف و تعداد آرزوھای ما را کم کند وروی آن محدودیت بگذارد

وجود آوریم و دنبال توانیم آرزوھای متعالی و ارزشمند را در زندگی برای خود ب
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می گویند بھ ھنگام مرگ وقتی قدرت و عظمت و توانایی انسان بر او .کنیم

آشکار می شود ، انسان حسرت زده می گوید ای کاش بیشتر آرزو می کردم و 

قانون جذب می گوید قبل .آرزوھای باز ھم بزرگتری را در دل خود می چرخاندم

کھ بزرگترین آرزوھای زندگی خود از فرارسیدن روز حسرت تو فرصت داری 

!می توانی آرزو کنپس تا.را بھ وجود خود راه دھی

!یک دنیا برفک ، یک دنیا امید-٣

در ادامھ کاربرد عملی قانون جذب در زندگی روزمره بھ قانون موجی بودن کل 

قبل از آن الزم است بھ این نکتھ پرداختھ شود کھ آیا دنیا .جھان ھستی می رسیم

چیزی است کھ ما با ھم می بینیم و می شنویم و لمس می کنیم و می چشیم و ھمین 

؟ یعنی دنیا و ھستی و طبیعت ھمین چیزی است کھ ما با حواس پنجگانھ !می بوئیم

خودمان آن ھارا می فھمیم؟

حقیقت این است کھ چشمان ما انسان ھا فقط بخشی از طیف نوری موسوم بھ 

است کھ طیف الکترمغناطیسیطیف مریی بخشی از.طیف مریی را می تواند ببیند

تا٣٨٠طیف مرئی بین طول موج .انسان قابل رویت و تشخیص استچشمبا

.استھرتزترا ٧٠٠تا۴٠٠ھا بین آنفرکانسونانومتر٧۵٠

ھرتز ٢٠٠٠٠ھرتز تا ٢٠از سوی دیگر گوش انسان قادر است فقط امواج بین 

کھ البتھ ھر چھ انسان پیرتر شود حد باالیی طیف شنوایی انسان پائین .را بشنود
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ھمین ترتیب سیستم بویایی ما آدم ھا ھم فقط محدوده بوھای با چگالی .می آیدتر

برای .البتھ در حیوانات این محدوده تفاوت دارد.خاصی را می تواند احساس کند

مثال کرگدن چشمانش بسیار ضعیف است اما قوه بویایی و شنوایی فوق العاده 

جیرجیرک دید خوبی .ی دارندحشرات قوه بویایی و بینایی قو.قدرتمندی دارد

زنبور عسل می تواند طیف .دارد و از قوه شنوایی بسیار باالیی برخوردار است

مریی ماوراء بنفش را بخوبی ببیند و حس بویایی و شامھ سگ ھا شھره عالم 

ھمھ این تفاوت ھا بھ خوبی نشان می دھد کھ ما آدم ھا واقعا دنیا را آنگونھ .است

و آنچھ می بینیم در واقع چیزی است کھ محدودیت ھای حواس کھ ھست نمی بینیم

.پنج گانھ ما بھ ما اجازه می دھند

ھم اکنون در عراق دوربین ھایی مورد استفاده می شود کھ سربازان می توانند با 

استفاده از آنھا بھ صورت امواج مادون قرمز تصویری از زیر لباس اشخاص 

ن در رزم ھای شبانھ خود از دوربین ھای دید بسیاری از رزمندگا.داشتھ باشند

خوب این وسایل تقویت کننده قوه بینایی و شنوایی مثل .در شب استفاده می کنند

سمعک و د وربین و میکروسکوپ و تلسکوپ و آشکارسازھای الکترونیکی بو و 

؟!مزه بسیار قوی بھ ما در مورد جھانی کھ در آن زندگی می کنیم چھ می گویند

فقط بخشی از ،ساده این دریافت ھای علمی بھ ما می گویند کھ ای انسان توخیلی 

پس اگر می خواھی قضاوتی .دنیا را می بینی و آنچھ می بینی ھمھ دنیا نیست

کنی و تصمیمی بگیری ، در نظر بھ این محدودیت ھای خودت ھم نظری داشتھ 

.باش و فقط بر اساس حواس محدود خودت تصمیم گیری نکن
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حال .تلویزیون را وقتی تلویزیون برنامھ ای را نشان نمی دھد ھمھ دیده اندبرفک

فرض کنید کھ وقتی بھ آدم ھا و دنیای اطراف خود نگاه می کنیم آنھا را بھ 

صورت برفک یعنی امواج الکترونیکی خالص ببینیم؟ دنیا بھ یکباره برای ما 

شما بگوئیم کھ دنیای واقعی ترسناک و نامفھوم می شود اینطور نیست؟ اما اگر بھ 

در واقع این شکلی است و فقط بھ خاطر شکل خاص سیستم بینایی و شنوایی و 

حواس پنجگانھ ماست کھ ما دنیا را غیر برفکی می بینیم آیا حیرت زده نمی 

شوید؟

خیلی مواقع وقتی صحبت از قانون جذب بھ میان می آید و اینکھ ھمھ چیز ارتعاش 

از حاضرین اعتراض می کنند کھ نھ ما آدم ھا موجھای بسیاری،است و موج

بلکھ مولکول ھا و موادی ثابت و غیرلرزانی ھستیم کھ با چشم .مرتعش نیستیم

را کائناتآنھا حق دارند کھ موجی بودن کل !!می توانیم بھ ھمدیگر نشان دھیم

ودنیا را از نپذیرند ، اما حقیقت این است کھ فقط اگر کمی دید خود را بازتر کنیم 

طیف وسیع تری نظاره کنیم ، ھمھ این ثبات ظاھری بھ ھم می ریزد و برفکی 

.بودن تصویر دنیا بھ یکباره ما را در جای خود میخکوب می کند

بسیاری از کسانی کھ قانون جذب را باور دارند و از آن دفاع می کنند ، وقتی از 

آرزو را بھ خود قبوالنده ایشان سوال می شود کھ چگونھ ارتعاشی بودن فکر و

ارتعاش و امواج درون دل انسان را می بیند و می کائناتاند و پذیرفتھ اند کھ 

شنود؟ آنھا با صداقت کامل می گویند کھ لرزش دل خود را بھ ھنگام آرزوی قلبی 

و درخواست باطنی حس می کنند و حتی محل این لرزیدن ھا را ھم با دست نشان 

بین وسط جناغ سینھ موسوم و باالی ناف کھ بھ نام شبکھ جایی درست!می دھند
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آنھا می گویند کھ لرزه نگار بدنشان را در این محل .خورشیدی ھم معروف است

.حس و ردیابی می کنند

ولی نکتھ اینجاست کھ در واقع تمام بدن انسان از جنس موج و ارتعاش است و 

نوین ت م و از تجھیزاکمی اگر ابزارھای مشاھده ھستی را مدرن تر کنی

الکترونیکی و ھوشمند استفاده کنیم ، می توانیم باور کنیم کھ کل عالم موج و 

.ارتعاش است

در بین مدافعان قانون جذب قانون معروفی است بھ نام قانون بال پروانھ بھ این 

شکل کھ بال زدن یک پروانھ در جنگل ھای دوردست آمازون روی توفان ھای 

اینکھ حتی بال .نوبی خلیج فارس و دریای عمان تاثیر می گذارددریایی سواحل ج

زدن یک پروانھ کوچک می تواند توفانی بھ عظمت تسونامی را باعث شود برای 

اما اگر ماھیت ارتعاشی و نوسانی بودن ذرات عالم را .خیلی ھا باورکردنی نیست

.نخواھد بودبپذیریم ، قبول قانون بال پروانھ دیگر مشکل و غیر قابل باور

وقتی کسی بھ قانون جذب یقین داشتھ باشد و با تمام وجود بپذیرد کھ گفتار و پندار 

و کردار اوبھ صورت پیام ھای ارتعاشی در معرض دید کل ھستی قرار می گیرد 

برای ھم آھنگ شدن و انطباق با این پیام ھای ارتعاشی بھ کائناتو کل عالم و 

تغییر می دھد، می خواھیم ببینیم چنین آدمی صورت لحظھ بھ لحظھ خودش را 

امورات زندگی خود را چگونھ می گذراند و با مشکالت زندگی خود بھ چھ شکلی 

؟!برخورد می کند
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اولین چیزی کھ چنین شخصی در ذھن خود یقین دارد تاثیر مستقیم فکر و پندار 

مان می کنند کسانی کھ بھ قانون جذب اعتقادی ندارند گ.روی زندگی واقعی اوست

کھ فضای فکر و تخیالت آنھا محیطی است کامال خصوصی و آنھا حق دارند در 

فکر و ذھن و خیاالت خود ھر پندار و گمانی را تجسم و تصور کنند و بعد بدون 

اینکھ مانند جھان واقعی تاثیر آن را ببینند آن را فراموش کنند و بھ سراغ تصور 

ی بھ قانون جذب یقین پیدا کرد، او حتی جرات اما وقتی کس.و پندار بعدی بروند

تفکر و تجسم صحنھ ھای نامناسب و ناشایست و فکر کردن بھ موضوعات 

چرا کھ با تمام وجود یقین دارد بھ محض راه .نادرست را بھ خود راه نمی دھد

یافتن یک فکر در ذھن انسان ، تغییری در ارتعاش کالبدی او رخ می دھد کھ 

.و موجودات عالم قابل تشخیص و مشاھده استکائناتبرای کل 

این مواظبت دائمی از فکر و پندار جزو ویژگی ھای برجستھ افراد معتقد بھ قانون 

.جذب است

نکتھ دوم این است کھ چون قانون جذبی ھا می دانند کل ھستی بھ یکدیگر وصل 

ھ ضرب آنھا ب.است لذا اجزای دنیا را بھ صورت عالمی جدا از ھم نمی بینند

:المثل

تو نیکی میکن و در دجلھ انداز کھ ایزد در بیابانت دھـــد باز

کامال اعتقاد دارند و بھ ھمین خاطر برای ھر موجودی کھ در طول شبانھ روز 

چرا کھ آن موجود .سرراھشان سبز می شود از کمک و مساعدت دریغ نمی کنند
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عالم یکپارچھ مرتعش و را چھ انسان باشد و چھ حیوان و حتی درخت، بخشی از 

.موجی می دانند کھ خودشان ھم پاره ای از این ارتعاش ھستند

این مھربانی و مساعدت و ترحم و ھمیاری نسبت بھ تمام موجودات عالم و بھ 

اصطالح حس قوم و خویشی با کل ھستی نیز یکی دیگر از ویژگی ھای اخالقی و 

کھ اتفاقا بھ دلیل ھمین باور ھم اینگونھ ،رفتاری افراد معتقد بھ قانون جذب است

اشخاص بھ راحتی با تمام انسان ھا رابطھ برقرار می کنند و برای ھمگان بھ 

.عنوان یک دوست و آشنای صمیمی جا می افتند و مورد قبول قرار می گیرند

چون .از سوی دیگر وقتی یک شخص معتقد بھ قانون جذب خطایی انجام می دھد

می داند امکان جبران خطا ھرگز از او گرفتھ نمی شود و او ھمیشھ می تواند با 

ی را بھ سمت خود بکشاند ، کائناتانجام یک کار مثبت دوباره ارتعاشات مناسب 

ی و افسردگی و خودباختگی ، لذا بھ محض انجام یک فعل اشتباه ، بھ جای ناامید

.برمی گرددکائناتبالفاصلھ آن را جبران می کند و بھ دامن 

برای او تنھایی معنایی اصال ّ.شخص معتقد بھ قانون جذب ، ھرگز تنھا نیست

او مثل قطره ای است در البالی میلیاردھا قطره دیگر کھ بھ صورت لحظھ .ندارد

او چون تنھا نیست از چیزی نمی .تبھ لحظھ در حال ارتعاش و نوسان اس

یکجور آرامش عمیق و ریشھ دار در او و زندگی اش موج می زند و ھمین .ترسد

بھ بیان ساده تر شخص معتقد .آرامش عمیق بھ او اعتماد بھ نفس باالیی می بخشد

بھ قانون جذب الزم نیست برای خاطرجمعی و داشتن اعتماد بھ نفس باال حتما یک 

کائناتاو بدون نیاز بھ حامی کل ھستی و .ی بزرگ پشتیبانش باشدپارتی و حام

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب
www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

www.takbook.com

www.takbook.com

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


69

را پشتیبان خود می داند و با یقینی کھ از این بابت دارد در امورات روزمره 

.زندگی با اعتماد بھ نفس و اطمینان کامل ظاھر می شود

نقص داشتن و کم و کسری داشتن ھم برای فرد معتقد بھ قانون جذب در زندگی 

برای مثال اگر چنین شخصی دارای معلولیت جسمی باشد .چندانی ندارداھمیت 

گفتیم کھ .این معلولیت را بھ صورت مانعی سرراه پیشرفت و ترقی خود نمی بیند

ما آدم ھا حتی وقتی خیلی ھم سالم باشیم از لحاظ طیف مریی و شنوایی و 

یک .ھستیمھمینطور مرزھای چشایی و بویایی و حسی خودمان دارای محدودیت

فرد معلول فقط میزان محدودیت اش در یک یا چند حواس بیشتر از انسان ھای 

اما وقتی ھمھ انسان ھای عالم ذاتا بھ خاطر ساختار حواس پنجگانھ .عادی است

از یک لحاظ معلول و ناکامل محسوب می شوند ، دیگر چھ فرقی می کند کھ 

قد بھ قانون جذب با ھمین استدالل معلوالن معت.کسی کمتر یا بیشتر معلول باشد

ساده و انرژی بخش بسیاری اوقات کارھایی می کنند کھ آدم ھای سالم و تندرست 

نمونھ آنکھ در مسابقات پارالمپیک پکن کھ امسال در .از انجام آنھا عاجز ھستند

چین برگزار شد ،یکی از اعضای تیم معلولین وزنھ برداری کشورمان توانست 

کاری کھ وزنھ بردارھای سالم و تندرست .رضا زاده را بشکندرکورد پھلوان

.نتوانستند انجام دھند

می بینید کھ فقط یکی از ادعاھای قانون جذب یعنی موجی بودن و ارتعاشی بودن 

کل اتفاقات ھستی چقدر زیبا و باشکوه می تواند روی برخورد و رفتار و گفتار و 

ر بگذارد و آنھا را در برخورد و مواجھھ با حتی پندار و فکر و خیال اشخاص تاثی

!مشکالت زندگی قدرتمند سازد؟
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!زندگی بھ خاطر ھیچ کس نمی ایستد-٤

می خواھم در مورد یک موضوع بسیار مھم مرتبط با قانون جذب صحبت کنم کھ 

بھ درد ھمھ می خورد و آن موضوعی است کھ در علوم انسانی و موفقیت بھ نام 

قصد اصال ّ.بھ آن پرداختھ می شودEthic Managementمدیریت اخالقی یا 

عالقھ .ندارم بھ صورت علمی و با کلمات سنگین وثقیل این موضوع را بازکنم

مندان می توانند روی اینترنت در این خصوص ھزاران مطلب پیدا کنند و روی 

آنچھ در اینجا می آید نقش بھ کار گیری اصول مدیریت اخالقی.آن تحقیق نمایند

.در کاربرد عملی قانون جذب در زندگی است

***

با وجودی کھ دست و پای سالمی دارند دست گدایی بھ افرادی بھ نظر شما چرا 

سوی این و آن دراز می کنند و از روش ھای ناخوشایند امرار معاش می کنند؟

چون بھ این باور رسیده اند کھ تنھا راه ھمین است و :"جواب خیلی ساده است

راه درست و شرافتمندانھ دیگری برای کسب درآمد و زنده ماندن وجود ھیچ 

آنھا خود را بھ صورت یک قربانی می بینند کھ مجبورند اینگونھ عمل !ندارد

."کنند

یا بھ نظر شما چرا خیلی ھا در ھنگام مواجھھ با مشکالت و تنش ھای سخت 

زندگی بھ مواد مخدر و الکل و ولنگاری روی می آورند؟
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آنھا ذھن خود را بھ این نتیجھ رسانده اند کھ :"ھم جواب بسیار ساده استباز

یعنی راه درستی .برای فرار از فشار مشکالت راھی بھتر از این وجود ندارد

برای مقابلھ با مشکالت نمی بینند و بھ ھمین خاطر بھ سراغ راھی کھ خودشان ھم 

می کنی کھ چرا راه درستی وقتی بھ آنھا اعتراض.می دانند غلط است می روند

؟ ھمھ !برای زندگی انتخاب نمی کنند ، با حیرت پاسخ می دھند کدام راه درست

!"راه ھا بن بست است

موجود نبودن راه درست برای رسیدن سریع و :"دقیقا با ھمین استدالل ساده یعنی 

خیلی ھا با خیال راحت بھ "بی دردسر و بی زحمت بھ راحتی و لذت و ثروت 

راغ کارھای ناصواب و نکوھیده می روند و بھ ھیچ وجھ خود را در این رابطھ س

.مقصر نمی دانند

فکر می کنید چرا نامزدھای انتخاباتی در کشورھای مختلف جھان ، حتی 

کشورھای مترقی و پیشرفتھ ، سعی می کنند با ھر شیوه مخربی کھ بھ دستشان 

د و احتمال برنده شدن خودشان را می رسد اعتبار و آبروی رقیب را ازبین ببرن

؟ جواب ساده است چون فکر می کنند غیر از این راه درستی برای !باالتر ببرند

!پیروز شدن وجود ندارد

بھ نظر شما چرا خیلی ھا در ادارات و موسسات سعی می کنند با تملق و 

چاپلوسی و حتی بدگویی و بدنمایی ھمکاران خود را عزیزتر و نورچشمی تر 

ند و برای رسیدن بھ مناصب عالی تر از ھیچ حرکت ناشایستی دریغ نمی کنند؟ کن

چون احساس می کنند ھمھ جاده ھای سالم و درست :"باز ھم پاسخ ساده است
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رسیدن بھ مقصد خراب است و تنھا راه رسیدن بھ مقصد و ھدف قدم گذاشتن در 

."راه ھای غلط و اشتباه می باشد

فرزند خود سخت گیری شدید می کنند و با دریغ چرا بعضی نسبت بھ زن و 

کردن امکانات تحصیل و تغذیھ از خانواده خود و کاله سر فامیل و آشنا گذاشتن و 

باال کشیدن سھم االرث خواھر و مادر، تالش می کنند بھ ھر قیمتی کھ ھست 

زمینی را بھ نام خود بخرند و حساب بانکی خود را افزایش دھند؟ چرابعضی ھا 

ت بھ عزیزترین ھای زندگی شان تا این اندازه بی رحم و سنگدل می شوند؟ نسب

آنھا بھ این باور رسیده اند کھ راه درست دیگری برای خانھ :"پاسخ روشن است

دارشدن و توانگری وجود ندارد و مظلوم تر و در واقع بی دست و پاتر وبی 

ھا مجبورند اینکار پس آن!خطرتر از خواھرومادروزن و فرزند ھم کھ کسی نیست

!"را انجام دھند چون چاره دیگری ندارند

اما این درست نیست و اگر ھمھ بھ این شکل عمل کنند دیری نمی پاید کھ فساد در 

تمام ارکان جامعھ نفوذ می کند و بھ یکباره ھمھ چیز از دست می رود و اوضاع 

.از کنترل خارج می شود

م بدھای فیلم ھا ھم یک مرامنامھ اخالقی حتی اگر دقت کرده باشید دزدھا و آد

مثال با وجودی کھ بھ خود حق می دھند از روش ھای نادرست .برای خود دارند

اما در عین حال بھ شدت از دستورات فرمانده خود ،و خالف بھ ثروت برسند

.تبعیت می کنند و از یکدیگر دفاع می کنند و نسبت بھ ھم خیانت روا نمی دارند

جود یک مرامنامھ اخالقی ھم برای تک تک انسان ھا در زندگی الزم در واقع و
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است ، ھم برای شرکت ھا و مغازه ھای کوچک و ھم برای ادارات بزرگ و 

.شرکت ھای عظیم بین المللی 

یک انسان نباید برای رسیدن بھ ھدف خود از ھر وسیلھ ای کھ دم دستش باشد 

استفاده کند و فقط رسیدن بھ مقصد حتی وسایل نادرست و شیوه ھای ناصحیح ، 

بلکھ از ھرانسانی صرف نظر از سطح سواد و نوع جنسیت و .برایش مھم باشد

میزان تربیت خانوادگی ، انتظار می رود کھ برای زندگی شخصی خود و 

ھمینطور نحوه برقراری ارتباط با اطرافیان و خانواده از یک مرامنامھ اخالقی 

اگر انسانی چنین نباشد دیر یا زود ھمھ از اطرافش .ثابت و مشخص پیروی کند

بھ .می گریزند و ھیچکس در کنار او قرار نمی گیرد و بھ او اطمینان نمی کند

راستی وقتی کسی حتی بھ نزدیکترین دوست و آشنای خود رحم نکند ، چگونھ می 

توان از او انتظار داشت کھ بھ ھنگام بحران از ما طرفداری و حمایت کند؟

ک مغازه دار و کاسب ھم باید برای خود مرامنامھ اخالقی مشخص و ثابتی ی

اگر صاحب یک چلوکبابی بھ اصول اخالقی پشت پا بزند و مرام .داشتھ باشد

بدیھی است کھ این .زندگی خود را برپایھ پول درآوردن بھ ھر قیمتی قرار دھد

گوشت اضافھ می چلوکبابی برای پختن کباب ھر چیزی کھ دم دستش باشد را بھ

دیر یا زود مردم از .کند وبھ ھیچ وجھ خود را ملزم بھ رعایت بھداشت نمی کند

روی شکل و قیافھ و رفتار و ادب و اخالق و شایعات متوجھ کار او می شوند و 

البتھ صاحب چلوکبابی ممکن است بگوید کھ او مثل .دیگر بھ سراغش نمی آیند

اما حقیقت .رستی غیر از این وجود نداردخیلی ھای دیگر عمل کرده و روش د

این است کھ حتی در بدترین شرایط زندگی باز ھم یک روش درست برای غلبھ 

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب
www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

www.takbook.com

www.takbook.com

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


74

بھ راحتی می توانیم آن را .فقط کافی است دنبالش بگردیم.بر مشکل وجود دارد

.پیدا کنیم

بر طبق قانون جذب وقتی شما .قانون جذب ھم دقیقا بھ ھمین نکتھ اشاره می کند

نباید بھ اصال ّآرزویی را در دل می گردانید ، برای اجابت شدن این آرزو شما 

روش ھای غیر اخالقی و شیوه ھای ناجوانمردانھ متوسل شوید و حق کسی را 

ی زشت انجام دھید و یا سخنی ناحق کنید و آبروی فرد بیگناھی را بریزید و حرکت

شما فقط باید بھ منبع انرژی برآورنده آرزوھا ، یعنی خالق .ناروا بر زبان برانید

اصال ّ.اطمینان کنید و حتی یک لحظھ ھم از مسیر درست منحرف نشویدکائنات

ھم نباید نگران باشید و بھ ھیچ وجھ نباید خود را درگیر این مسالھ سازید کھ راه 

مھم این است کھ .رتر بھ مقصد می رسد و یا سود و منفعتش کم استدرست دی

شما برای رسیدن بھ آرزوھای درست خود ھمیشھ حساس باشید کھ از شیوه ھای 

.درست و صحیح استفاده کنید

معتقدان بھ قانون جذب جزو با مرام ترین و قابل اعتمادترین اشخاص روی زمین 

بلکھ بھ .ھ بھ این خاطر کھ نمی توانند خطا کنندآنھا قابل اطمینان ھستند ن.ھستند

این دلیل کھ باوردارند گام نھادن در جاده خطا و ناصواب ، باعث افت انرژی و 

ارتعاش آرزوھای درونی آنھا و در نتیجھ دور شدن آنھا از آرزوھایشان می 

در قانون جذب باور ھمگان بر این است کھ ما ھر چھ آرزویی مثبت و پاک .شود

صیقل خورده تری داشتھ باشیم و شک و تردید ما نسبت بھ حق بودن آرزویمان و 

کمتر و یقین ما بر سزاوار بودن خودمان بیشتر باشد، میزان ارتعاش و نوسان 

بیشتر و در نتیجھ احتمال اجابت سریع کائناتارسالی از سوی آرزو بھ سمت 
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روشی کھ باعث حال با این اوصاف ھر نوع حرکت و .آرزو بیشتر می شود

ناپاکی و آلودگی آرزو شود بھ طور مستقیم انرژی و ارتعاش مثبت را از آرزو 

.را با مشکل روبرو می سازدکائناتمی گیرد و در نتیجھ اجابت آن توسط 

بنابراین یک فرد معتقد بھ قانون جذب اساس تفکرش بر این اصل استوار است کھ 

حتی اگر این راه درست در ظاھر پر .ادھر کاری را باید از راه درستش انجام د

مھم این است کھ در درازمدت منفعت و .زحمت و کم منفعت بھ نظر برسد

سوددھی این مسیر درست چندصد برابر روش نادرست است و ضمانت کننده این 

.می باشدکائناتمنفعت چند صدبرابری ھم خود 

ی در تمام حوزه ھای ما اگر در زندگی بپذیریم کھ رعایت اصول و مرام اخالق

زندگی شخصی و شغلی و خانوادگی و اجتماعی باعث تقویت انرژی مثبت 

وافزایش ارتعاش حیاتی در کالبد ما می شود و فرشتھ ھای بیشتری را برای کمک 

طبیعی است کھ در سخت ترین شرایط زندگی ھم .بھ ما بھ سمتمان می کشاند

چونکھ از اعماق .کشیده شویمحاضر نمی شویم بھ سمت کار خالف و ناصواب 

وجودمان یقین داریم راه غلط در نھایت نتیجھ اشتباه و ناصواب بھ ھمراه دارد و 

این .افتادن در جاده اشتباه ھرگز ما را بھ مقصد صواب و درست نمی رساند

درحالی است کھ در حین انجام رفتار غیر اخالقی و ناجوانمردانھ و نادرست ، 

نخواھیم داشت و لحظھ بھ لحظھ زندگی مان ھم مملو از ترس آرامش و قراری ھم 

.و اضطراب و بی قراری خواھد شد
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!تغییر شکل آرزوھا در قانون جذب-٥

م در خصوص یکی از ویژگی ھای جالب و حیرت انگیز قانون جذب در قصد دار

تغییر "برآوردن خواستھ ھا و آرزوھای باطنی اشخاص صحبت کنیم و آن ویژگی

بھ زبان ساده تر ما بر اساس .است"آرزو در طی فرآیند تحقق قانون جذبشکل 

عقل و دانش و احساسات کنونی خود فکر می کنیم کھ اگر آرزوی ما بھ این شکل 

برآورده شود حتما خوشحال می شویم و موج رضامندی تمام وجود ما را تا ابد 

اجابت آن را انتظار کائناتاین آرزو را در دل می گردانیم و از .فرا می گیرد

اما چرخ روزگار و دست تقدیر بھ شکلی دیگر آرزو را برای ما اجابت .داریم

یعنی پس از مدتی در عین حالی کھ ما موفق می شویم بھ خواستھ و .می کند

آرزوی خود برسیم و از داشتن آن لذت ببریم، وقتی خوب بھ روند اجابت آرزو 

اکثر اوقات بھ شکلی کامال عجیب و فوق العاده ساده و نگاه می کنیم می بینیم در 

.راحت و البتھ متفاوت با آنچھ تصور می کردیم ھمان آرزو بھ جواب رسیده است

***

.بیائید چند مثال را با ھم بررسی کنیم

او فکر می .در مثال اول پسر جوانی را می بینیم کھ بھ دختری خاص دل می بندد

سریعا دست بھ کار می شود و در خلوت .رویایی اوستکند کھ این ھمان دختر 

دل خود از خالق ھستی می خواھد کھ بھ شکلی امکان ازدواج آن دو را فراھم 

اما مشکل اینجاست کھ بعضی از فامیل ھای نزدیک خانواده دختر ، بھ خاطر .کند

حتی بعضی.یک سری اختالفات قدیمی ، با این ازدواج بھ طور کلی مخالف اند
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این فامیل ھای مخالف گفتھ اند کھ بھ ھیچ عنوان نخواھند گذاشت این وصلت از

.سربگیرد

اما چون قانون جذب را بلد است می داند کھ باید این .پسرک نمی داند چھ کند

.بخواھد کھ وصلت صورت گیردکائناتآرزو را در دلش نگھ دارد و از خود 

برایش پیش آمده مجبور می چندی نمی گذرد کھ پدر دختر بھ خاطر کاری کھ

شکست خورده و کائناتھمھ می گویند کھ .شود بھ شھری دور نقل مکان کند

اما پسرودختر مصصم اند کھ روزی با ھم .نتوانستھ این دو را بھ ھم برساند

چند ھفتھ بعد پسر در شھری دیگر در دانشگاه پذیرفتھ می شود و با .ازدواج کنند

دو شھر .خوب بھ قضیھ توجھ کنید.مھاجرت می کندخانواده خود بھ آن شھر 

.دیگر ھیچ اثری از مخالفین ازدواج نیست!مختلف و دور از ھم 

سال بعد پدر دختر دوباره مجبور می شود بھ خاطر ماموریت اداری بھ شھر 

دیگری نقل مکان کند و این شھر بعدی ھمان شھری است کھ االن پسر نزدیک بھ 

دوباره زوج آسمانی بھ ھم می رسند و این.ساکن شده استیکسال است در آنجا

بار بدون حضور ھیچ مزاحم و مخالفی خانواده ھا با ازدواج آن دو موافقت می 

!ازدواجی ساده و بی سروصدا.کنند

اما .شاید برای خیلی ھا این ماجرا شبیھ سناریوی فیلم ھای ھندی بھ نظر برسد

تفاقا بسیاری از نویسندگان داستان ھای فیلم ھای پر نکتھ مھم دقیقا ھمین جاست و ا

سوز و گداز ھندی ھم سعی می کنند بر اساس باورھای فرھنگی خود با ابزار 
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را بھ کائنات)اما مطابق با قانون جذب(سینما ھمین رفتار غیر قابل پیش بینی 

.تصویر بکشند

آشنایان مثال مثال بعدی را خودتان می توانید از زندگی شخصی یا از زندگی

جوانی کھ دنبال شغل مناسبی می گردد و آرزوی استخدام در شغلی خاص .بزنید

اما در مسیر تحقق این آرزو ھیچ .مثال کارخانھ مواد غذایی را در دل می پروراند

کارخانھ ای او رااستخدام نمی کند و چند ماه بعد او تصمیم می گیرد دست بھ کار 

ی ساده شروع می کند و بھ فروش محلھ ای مواد غذایی آزاد بزند و از یک نانوای

خانگی می پردازد و بعد از اینکھ کارش رونق گرفت یک کارخانھ ماکارونی 

سازی می زند و ناگھان متوجھ شده است کھ بھ عنوان مدیر در کارخانھ مواد 

آرزوی او محقق شده .غذایی کھ اتفاقا مال خودش ھم ھست مشغول بھ کار است

بھترین شکل ممکن و از غریب ترین و عجیب ترین مسیر غیر قابل اما بھ

.تصور

.استکائناتو این ھمان شیوه جالب اجابت آرزوھا و خواستھ ھا توسط 

در مثالی دیگر جوانی بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه آرزوی ادامھ تحصیل را 

و بعد ھم کاری دارد، اما بھ خاطر امرار معاش مجبور است بھ سربازی برود 

برای خود دست و پا کند و تا بھ خودش می آید می بیند صاحب زن و زندگی و 

ظاھرا دیگر امکان برآورده شدن .بچھ و مسئولیت ھای متعدد شغلی شده است

اما ناگھان از .آرزوی او یعنی ترقی بھ مدارج عالی تر تحصیلی فراھم نیست

امکان ادامھ تحصیل بھ صورت سوی اداره برای ھمھ کارمندان ھم رده او 
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بورسیھ و ھمزمان با اشتغال فراھم می شود و او چند سال بعد ضمن اینکھ 

صاحب ھمھ چیز ھست ، بھ آرزوی خود یعنی مدرک تحصیلی باالتر و تخصص 

مسیر کائناتاینجا ھم .حرفھ ای تر در رشتھ موردعالقھ اش دست یافتھ است

بھ شکایت ھا و شکوه ھا و نالھ ھای جوان مورد پسند خودش را در پیش گرفتھ و 

نھایتا بھترین حالت را برای او کائنات.در طول این مدت اھمیتی نداده است

فراھم کرده است و تنھا چیزی کھ در این مدت از پسر جوان خواستھ این است کھ 

تا لحظھ تحقق آرزو صبور و خوشبین و امیدوار باشد و در طول این مدت حتی 

حظھ ھم از آرزوی باطنی و قلبی خودش دست برندارد و دائم آن را برای یک ل

.در گوشھ ای از قلب خود نگاه دارد

در برآورده کردن آرزوھا را بھتر کائناتبرای اینکھ شیوه جالب و حیرت آور 

بشناسید یک دفتر و قلم تھیھ کنید و پای صحبت پدر و مادر و دوست و آشنا 

صھ یکی از آرزوھایی کھ بھ آن رسیده اند را از لحظھ بنشیند و از آنھا بخواھید ق

اگر این قصھ ھا را بھ دقت .خواستن تا لحظھ جواب گرفتن را برایتان نقل کنند

یادداشت کنید و مسیر اتفاقاتی کھ رخ داده را ردیابی کنید متوجھ شیوه ھای غیر 

زوی انسان ھا در اجابت آرکائناتثابت و خالقانھ و ابتکاری و فوق العاده عجیب 

بھ اصال ّبھ ھمین دلیل است کھ در قانون جذب دائم تاکید می شود کھ .می شوید

این موضوع کھ آرزوی شما چگونھ برآورده می شود کاری نداشتھ باشید و آن را 

روش عجیب و غریب خاص خود را کائناتچرا کھ نظام .واگذار کنیدکائناتبھ 

دارد و چھ بسا برای برآورده ساختن آرزوھای شما از دشمنان شما ھم استفاده کند 

.قابل ھضم و باور نیستاصال ّو این مسالھ خیلی مواقع برای بسیاری افراد 

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب
www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

www.takbook.com

www.takbook.com

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


80

در اجابت آرزوھای باطنی کائناتدر اینجا چند تا از خصوصیات روش اجرایی 

:ذب را ذکر می کنیمافراد طبق قانون ج

بھ .در مسیر جواب دادن بھ یک خواستھ خود را مقید بھ زمان نمی کندکائناتـ

محض اینکھ مطمئن شد صاحب آرزو در خواستن خود مصمم و پایدار است و در 

طول مدت اجابت آرزویش تصمیمش را عوض نمی کند بی اعتنا بھ زمان مورد 

کائناتباید بھ .آورده شدن آن می رودانتظار و ذھنی صاحب آرزو بھ سراغ بر

اعتماد کرد و دانست اگر جواب گرفتن ما طول می کشد حتما این وقت کشی الزم 

ھمانطور کھ برای طبخ شدن یک برنج باید مدتی صبر کرد تا بھ اندازه .است

صالح می کائناتکافی دم بکشد برای جواب گرفتن یک آرزو ھم بھ اندازه ای کھ 

اطمینان داشتھ کائناتاگر بھ .ندان روی جگر گذاشت و صبور بودداند باید د

باشیم و بھ بیانی یقین داشتھ باشیم کھ حتما جواب می گیریم این صبوری و 

.شیرین و جذاب ھم خواھد بود،دوشکیبایی برخالف آنچھ ممکن است تصور ش

بلکھ ھمھ .الزاما بر اساس مسیر ذھنی ما یک آرزو را اجابت نمی کندکائناتـ

کائناتچھ بسا مسیر انتخابی از سوی .عوامل را ھمزمان با ھم در نظر می گیرد

برای تحقق یک خواستھ در یک لحظھ با مسیر انتخابی برای تحقق خواستھ ای 

نباید تصور کنیم کھ چون بقیھ .عینا مشابھ در زمان دیگر فرق داشتھ باشد

مجبور و مکلف است کائناتماآرزوھایشان این شکلی برآورده شده است پس حت

این گونھ نیست و اصال ّحال آنکھ .کھ آرزوی ما را ھم ھمانطوری اجابت کند

.برای رسیدن بھ آرزو ھر فردی ھزاران راه و امکان برایش وجود دارد
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نباید گلھ مند و .ـ اگر آرزویی کھ طلب کرده بودیم بھ شکلی دیگر برآورده شد

!طلبکار باشیم

یک انسان این حق را داریم کھ آرزو را بھ صورت کامل بخواھیم اما ما در مقام 

مانند یک مباشر کائناتدر عین حال ھم باید بدانیم کھ یک دنیا عظمت بھ اسم 

حرف گوش کن ، بر اساس قانونی بھ نام قانون جذب ، مامور شده کھ این آرزو 

ھ دستور خالق ھستی بلکھ ب.غالم ما نیستکائنات!ھمین و بس.را برآورده سازد

بنابراین حق نداریم با ژست و حالتی طلبکارانھ انتظار .اینگونھ عمل می کند

او دستور را .داشتھ باشیم کھ ھر جور کھ ما می گوئیم و فرمان می دھیم عمل کند

از ما می گیرد و بھ شکلی کھ صالح است و بھ شیوه ای کھ لحظھ ای تغییر می 

ھا و افرادی کھ خودش صالح بداند، آن را اجرا می کند با بھ کار گیری ابزار

بنابراین در ھر لحظھ ھر چیزی کھ تحویلمان می شود باید سپاسگذار باشیم و .کند

با تشکر و سپاس بیشتر کاری کنیم کھ بقیھ آن نیز با سرعتی کھ باز ھم خود 

.صالح می داند تحویلمان شودکائنات

خواستھ ھا و تقاضاھا در قانون جذب رخ مھم ترین اتفاقی کھ در جریان اجابت 

می دھد موضوع تغییر فرم یا عوض شدن شکل آرزوھا و در واقع کامل تر شدن 

یعنی در ابتدا شاید آرزوی یک دانش آموز کھ پدرش .و پختھ تر شدن آنھاست

کشاورز است و در مزرعھ زندگی می کند قبولی در کنکور در رشتھ فیزیک 

مرور کھ او درس می خواند و بھ روز آزمون نزدیک می اما بھ .ھستھ ای باشد

شود این آرزو واقع بینانھ تر می شود و او خودش کم کم بھ این نتیجھ می رسد کھ 

اگر مھندس کشاورزی شود بر اساس تجربھ خانوادگی خود بھتر می تواند بھ خود 
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م نائل و اطرافیانش منفعت برساند و حتی در این حرفھ بھ پیشرفت ھای بزرگی ھ

اینکھ او چگونھ از فیزیک ھستھ ای بھ مھندسی کشاورزی تغییر آرزو می .شود

بلکھ شکل گیری این تفکر و تصمیم در .دھد ھمھ اش وابستھ بھ خود او نیست

است کھ با مجموعھ اتفاقاتی کھ کائناتوجود او نتیجھ فعال و انفعاالت نامریی 

ناخواستھ می بیند و گفتگوھایی کھ سرراه او قرار می دھد و صحنھ ھایی کھ او 

ح می شود و بھ سمت رشتھ مفید و اصال ّناخودآگاه می شنود ، بی اختیار آرزویش 

این ھمان نکتھ ظریفی است کھ ھنگام خواستن یک تقاضا .بھتر ھدایت می شود

یعنی وقتی چیزی را می خواھیم باید .باید مد نظر داشتھ باشیمکائناتاز سوی 

کھ ھر چھ صالح ھست را در این ،اعالم کنیمکائناتینھ را ھم بھ ھمیشھ این گز

البتھ گفتن این جملھ اضافی برای خودمان است چرا کھ .مسیر برایمان مقدر گرداند

طبق محاسبات و صالحدید خودش چنین کاری را انجام خواھد داد و ما در کائنات

واقع با گفتن و یادآوری این مطلب ، بھ خودمان آرامش می دھیم کھ موقع تغییر 

یافتن شکل آرزو بی جھت آشوب و بلوا بھ راه نیاندازیم و بھ زمین و زمان دشنام 

.ندھیم

شین معمولی بدست می آورد ولی یک ما.مردی ماشین آخرین سیستم می خواھد

.در کنار آن خانھ و ھمسر و فرزندانی شاداب و سرحال ھم پیدا می کند

تیر و تختھ بھ ھم می خورند و .فردی دیگر آرزو می کند در اداره مدیر کل شود

او از اداره اخراج می شود و مجبور بھ یافتن شغل آزاد و فعالیت بیشتر در بازار 

مدتی چندین برابر مدیر کل حقوق بدست می آورد و فرصت می شود و بعد از 

.کافی برای در کنار زن و فرزند خود بودن و استراحت ھم پیدا می کند
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قبول .شخصی آرزو می کند ھمزمان با ھمکالسی ھایش در کنکور قبول شود

نمی شود و مجبور بھ یادگرفتن یک مھارت می شود و بعد از مدتی در آن مھارت 

ه بھ ثروت و دارایی می رسد و خانواده تشکیل می دھد و زندگی آرامی استاد شد

در حالی کھ ھمکالسی .پیدا می کند و ھمزمان شروع بھ ادامھ تحصیل می کند

ھایی کھ در کنکور قبول شده اند و ھمسن او ھستند بدون شغل و آینده و درآمد 

را بھ اینسو و مشخصی دربدر در جستجوی یادگیری مھارتی و یافتن شغلی خود 

.آنسو می زنند

نباید ناشکری و کائناتو ده ھا مثال دیگر کھ نشان می دھد در گرفتن ھدایای 

ناسپاسی کرد و نباید بھ خاطر اینکھ جواب دریافتی عینا ھمان آرزوی طلب شده 

.گلھ مند و طلبکار بودکائناتنبود از 

دایر سخنران برجستھ موفقیت در خاتمھ بد نیست داستانی را از زبان دکتر وین 

:او می گوید.نقل کنم

روزی مادربزرگی ھمراه نوه کوچکش کھ پسری شیرین و شیطان بود در کنار "

از شیطنت نوه طاقت مادربزرگ تمام شد و از دریا خواست .دریا راه می رفت

ناگھان موج بلندی از عمق دریا برخاست و بھ .کھ پسرک را با خودش ببرد

.ت و پسرک را از مادربزرگ جدا کردو با خود بھ وسط دریا بردساحل تاخ

مادربزرگ پیر شروع بھ نالھ و فغان کرد و اظھار پشیمانی نمود و از دریا 

دوباره موجی بلند برخاست و نوه را از .خواست تا نوه اش را بھ او بازگرداند

ی بھ سر و مادربزرگ دست.اعماق دریا بھ ساحل مقابل پای مادر بزرگ انداخت
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صورت نوه اش کشید و وقتی مطمئن شد او سالم و زنده و سرحال است با 

فکر !آھای دریا:"عصبانیت دستانش را بھ کمر زد و مقابل دریا ایستاد و گفت

نوه من یک کاله پشمی سرش بود کھ االن !نکن من ساده ام و فریب می خورم

!"م گرفتمطمئن باش کھ من آن را از تو باز پس خواھ!نیست

!انطباق کار تو نیست،کار قانون جذب است-٦

بحث ما در مورد سوالی است کھ خیلی ھا در خصوص قانون جذب پرسیده اند و 

من تعجب می کنم کھ چرا بسیاری از مدافعین قانون جذب با ابھام و گنگی از 

سوال این است کھ اگر اطرافیان ما بخصوص آنھایی کھ .کنار آن عبور می کنند

دوستشان داریم و مجبوریم بخش اعظم زندگی مان را با آنھا سر کنیم، اگر این 

عزیزان ، بھ آنچھ میل و نظر ماست اعتقاد و عالقھ ای نداشتھ باشند و حتی عقیده 

و رفتار و منشی مخالف آنچھ ما دوست داریم داشتھ باشند ، آن موقع بر اساس 

قانون جذب ما باید چکار کنیم؟

:مورد این سوال و جواب آن با ھم صحبت می کنیمدر اینجا در

***

.ابتدا طبق معمول بیائید چند مثال را با ھم بررسی کنیم

فرض کنید ما یک آدم بزرگ ھستیم ، مثال پدر یا مادر ، و بچھ ھای ما مطابق 

یعنی اگر کوچک ھستند .سنت ھا و اخالقیات و ارزش ھای ما رفتار نمی کنند
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زیر نیستند و اگر ھم بزرگ شده اند و ھ آرام و متین و سربشیطنت می کنند و 

برای خود وجھھ اجتماعی بدست آورده اند بر خالف آنچھ ما درست می پنداریم و 

در این مواقع وظیفھ ما بھ عنوان کسی کھ بھ قانون !ارزش می نھیم عمل می کنند

دید و تشویق جذب عمل می کند چیست؟ آیا باید بھ زور و بھ روش ھای مختلف تھ

و فشارھایی مثل قطع کردن پول توجیبی و محروم کردن از ارث و یا حبس و 

تنبیھ و بدرفتاری آنھا را وادار بھ اطاعت از آرمان ھای خود کنیم و یا اینکھ آنھا 

را بھ حال خود رھا سازیم و ھمینطوری کھ ھستند آنھا را بپذیریم و آزارھا و 

شکلی برای خود قابل تحمل نمائیم؟رفتارھای ناخوشایند آنھا را بھ

یا فرض کنید در محل کار ما چند نفر آنطور کھ ما دوست داریم صادق و یکرنگ 

نیستند و با رفتارھای فریبکارانھ سعی می کنند شغل و جایگاه ما را بگیرند و یا 

مانع از دسترسی ما بھ جایگاه ھای بھتر شوند و ما از بودن در کنار آنھا احساس 

آیا باید با ھمان روش ھای ناپسند بھ سراغشان برویم و مثل خود .نداریمخوبی

آنھا شویم و سعی کنیم تا مرحلھ حذف و نابودی با ایشان چالش کنیم یا تسلیم شویم 

و سربھ زیری پیشھ کنیم و بگذاریم ھر کاری کھ می خواھند انجام دھند؟ اینجا 

.قانون جذب چھ می گوید

و یا ترجمھ فارسی آن را خوانده اند ، .را دیده اندSecretیا خیلی ھا کھ فیلم راز

خواستھ یا ناخواستھ یک نکتھ کلیدی قانون جذب را زیر چشمی رد کرده اند و 

می دانیم کھ در فیلم راز آن راز بزرگ .روی آن دقت زیادی بھ خرج نداده اند

اگر می خواھی ھمان قانون جذب بود و قانون جذب ھم می گوید کھ ای انسان تو 

آن .تغییری در زندگی خودت یا اطرافیان ات ایجاد کنی اول بھ سراغ خودت برو
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فکر کن تغییر رخ داده و در ذھن خود در .تغییر را دقیقا برای خودت تعریف کن

و کائناتمحیط تغییر یافتھ شناور شو و بعد با اعتماد قلبی کامل منتظر بمان تا 

خوب حاال من چند .وری کھ تو خواستی متحول کنندنیروھای ھستی دنیا را آن ط

:سوال از شما می پرسم

ـ آیا متوجھ شدید کھ در فیلم و کتاب راز و خالصھ در قانون جذب نقش من و 

البتھ کلمھ .توی انسان یک نقش مرکزی و بھ عبارتی خودخواھانھ است

و گمان کنند خودخواھانھ ممکن است برای بعضی بار منفی بھ ھمراه داشتھ باشد 

کھ چون خودخواه در جامعھ صفت زیاد خوشایندی نیست پس چیزی کھ قانون 

اما بیائید جنبھ مثبت خودخواه بودن را در نظر .جذب می گوید نباید درست باشد

بگیریم بھ این شکل کھ ما ھر چھ طلب می کنیم را بھ جای دیگران از خودمان 

.خودخواه بھتر می شوداینطوری احساس ما نسبت بھ کلمھ.بخواھیم

یعنی اگر انتظار داریم رفتار ھمسر و فرزندان ما خوب شود و بھ شکلی تبدیل 

گردد کھ آرزو داریم بھ جای اینکھ این تغییر رفتار را بھ صورت آمرانھ و 

دستوری بھ آنھا ابالغ کنیم و بھ زور تنبیھ و تشویق سعی کنیم این تغییر را ایجاد 

رفتار فعلی و کنونی آنھا و بھ جای اینکھ سیگنال و عالمت کنیم ، بی اعتنا بھ

ناراحتی را از آنھا بگیریم چشمانمان را ببندیم و احساس خودمان را تحت کنترل 

یعنی آنھا را ھمینطوری کھ ھستند بپذیریم و در درون خودمان آرزو .قرار دھیم

آفرین از خودشان کنیم کھ آنھا بھ احساسی درست و صادقانھ و آرام بخش و شادی 

بھ محض اینکھ سوزن ناراحتی را از دست .و ھمینطور از ما دست پیدا کنند

عوامل بیرونی گرفتھ و در کنترل خودمان گرفتیم خواھیم دید کھ دیگر آن احساس 
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ناراحت کننده و عذاب آور نامنطبق بودن اطرافیان با ما رھایمان می سازد و 

در این حالت رفتار و برخوردھای ما .گیردآرامشی عمیق وجودمان را در برمی 

شکلی جالب تر و جذاب تر بھ خود خواھند گرفت و آنگاه این اطرافیان ھستند کھ 

برای در کنار ما بودن و مصاحبت با ما و کسب آرامش و در واقع ھمرنگ شدن 

با ما تالش خواھند کرد و بعد از مدتی می بینیم کھ بچھ ھا ھمان موجودات آرام و 

یعنی ما نگاھمان .بزیر و دوست داشتنی ھستند کھ ھمیشھ آرزویش را داشتیمسر

را بھ احساسات درونی خودمان دوختیم و آرامش و خوشبختی بچھ ھا را در 

ھم کائناتپاکسازی و مراقبت از احساسات متعالی خودمان جستجو کردیم ، 

بالفاصلھ وارد میدان شده است و موارد عدم انطباق را حذف و نامریی می سازد 

.و خانواده ای یکدست و باصفا و وفادار را در اطراف ما ایجاد می کند

اینکھ مدام بھ دیگران گیر بدھیم و یک قالب سفت .در واقع درستش ھم ھمین است

شود را بھ زور داخل این و سخت را انتخاب کرده و ھرکھ سرراھمان سبز می 

قالب کنیم تا دقیقا یا شکل ما شود یا جزو آدم بدھا حساب شود ، این روش ضمن 

آنکھ انرژی حیاتی فراوانی را از ما خواھد گرفت ، در دراز مدت ھم نتیجھ ای 

برعکس اگر .عاید ما نمی سازد و ھمھ را از ما دور و بیزار خواھد ساخت

در ھر لحظھ ھست بپذیریم و بدون اینکھ بھ او ھرکسی را بھ ھمان شکلی کھ

چیزی دیکتھ کنیم و یا او را وادار بھ کاری سازیم و ھمینطور متقابال بدون اینکھ 

بھ رفتارھای او حساس شویم و در مقابل کارھای او گارد بگیریم ، بھ شدت 

ز مراقب نوسانات احساسی خودمان باشیم و دائم سعی کنیم اجازه ندھیم ھیچ کس ا

با.بیرون احساسات درونی ما را بھ بازی بگیرد وتحت کنترل خود قرار دھد
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گذشت زمان آن اطرافیان ناساز با ما درخواھند یافت کھ یا باید از ما فاصلھ 

بگیرند و سوزن ھای خود را در روح شخص دیگری فرو کنند و یا مثل ما 

نی خواھیم بود کھ در ھر دوحالت ما ھما.یکرنگ و صادق و باصفا رفتار کنند

ھمیشھ در اعماق وجودمان آرزو داریم باشیم و خودمان را اسیر نگاه ھا و 

انتظارات دیگران نمی کنیم و زندگی مان را بھ خوش رقصی و راضی ساختن 

.دیگران ھدر نمی دھیم

اینکھ چرا خیلی از مدافعین قانون جذب این جنبھ زیبا و در عین حال کلیدی قانون 

بودن را بھ صراحت بیان نمی کنند و از آن دفاع نمی کنند "خودخواه"جذب یعنی 

بودن در جامعھ "خودخواه"ھم دقیقا ھمین سوء تفاھمی است کھ نسبت بھ صفت

.در اجتماع فرد خودخواه کسی است کھ فقط بھ فکر خودش است.وجود دارد

اھد و بھ بھترین غذا و لباس و جایگاه شغلی را برای خود و خانواده اش می خو

فرد .وضعیت دیگران و شرایطی کھ بقیھ در آن زندگی می کنند ھیچ کاری ندارد

بھ درد مدیریت جوامع چھ جامعھ اصال ّخودخواه فرد قابل اعتمادی نیست و 

کوچک خانواده و چھ جوامع بزرگتر مثل شرکت و مجموعھ ھای بزرگتر نمی 

با افراد خودخواه سروکار این نکتھ را ھمھ می دانیم و ھمھ ھم بھ شکلی.خورد

.داشتھ ایم و رفتار آزاردھنده این اشخاص ما را بسیاری اوقات معذب ساختھ است

راننده تاکسی کھ فقط بھ فکر جیب خودش است و کل مسیر خیابان را برای سوار 

کردن مسافر بند می آورد ویا مدیر خودخواھی کھ تمام امکانات خوب را برای 

ر می گذارد، نمونھ ھای تکراری آدم ھای خودخواھی فک و فامیل ھایش کنا
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برای "خودخواه"ھستند کھ در جامعھ ھر روز با آنھا روبرو می شویم و از صفت 

.اشاره بھ آنھا استفاده می کنیم

پسندیده نیست و رفتاری است غیر انسانی و اصال ّبلھ این نوع خودخواھی 

.وال می بردناعادالنھ کھ ارزش انسان و انسانیت را زیر س

اما موضوع بحث ما طلب کردن و خواستن آرزوھا و احساسات خوب فقط از 

درون وجود خودمان و بی اعتنایی کامل بھ ادا اصول ھا و دھن کجی ھا و 

این جور خواستن ھمھ چیز از خود و مراد دل .ناھماھنگی ھای بیرونی ھاست

ھ اوج معرفت و رشد خود را از خود طلبیدن نھ تنھا ناپسند و زشت نیست بلک

روحی و تعالی ذھنی یک انسان است و این ھمان راز بزرگی است کھ ھمیشھ 

مخفی نگاه داشتھ می شود و فقط عده کمی از آن خبردارند و با قانون جذب رابطھ 

.تنگاتنگی دارد

یکی از دوستان تعریف می کرد کھ برای یادگیری روش راه اندازی و کار با یک 

خریداری شده از یک شرکت خارجی برای مدت سھ ماه مجبور دستگاه پیشرفتھ 

بود بھ تعدادی از دوستان ایرانی بھ آن کشور خارجی بروند و در کنار افراد 

طبیعی .دیگری کھ از کشورھای مختلف آمده بودند آموزش ھای الزم را ببینند

است کھ آن شرکت خارجی دستگاه ھای خود را بھ کشورھای مختلفی فروختھ 

بھ ھمین خاطر سر کالس ھا آدم ھای مختلفی از سراسر جھان حضور .دبو

گروھی از قاره آفریقا و عده ای از روسیھ و .عده ای از چین آمده بودند.داشتند

.تعدادی ترک وعرب و گروھی ھم از ایران در این کالس ھا حضور یافتھ بودند
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طرز غذا خوردن و چھ بسا .ھر شخصی برای خود عقیده و رفتار خاصی داشت

و صحبت کردن و لباس پوشیدن و برخوردھای اجتماعی افراد حاضر در کالس 

با وجودی کھ حضور بعضی افراد در کالس برای دوست ما .با ھم یکسان نبود

اما او نقل می کرد کھ استادان و مھندسین شرکت ،آزاردھنده و ناخوشایند بود

بھ اختالف ھایی کھ ما شاگردان با وقتی درس ھای خود را ارائھ می دادند نسبت

برایشان مھم نبود کھ ما راجع بھ آنھا چھ اصال ّھم داشتیم کامال بی تفاوت بودند و 

دوست من نقل می کرد .فکر کنندچھفکر می کنیم و دوست داریم آنھا راجع بھ ما

کھ بعد از یکی دو روز ارتباط بسیار صمیمانھ ای بین تمام اعضای کالس برقرار 

ھیچکس بھ دیگری کاری نداشت و ھمھ در طول ساعت کالس فقط سعی می .دش

.کردند تا می توانند از استادان درس بیاموزند و بر دانش و تجربھ خود بیافزایند

آن دوست من می گفت بعد از آن دوره آموزشی تغییری بزرگ در روحیھ و 

ری کھ درست است و از رفتار او بوجود آمده بود و او یاد گرفتھ بود کھ ھمیشھ کا

درون بھ آن اعتقاد دارد را بی اعتنا بھ عوامل مزاحم بیرونی با 

او اکنون یکی از مھندسین موفق منطقھ است و .کامل انجام دھد"خودخواھی"

ھمان شرکت اکنون او را بھ عنوان یکی از استادان پروازی خود برای آموزش بھ 

.دیگران انتخاب کرده است

مال مشخص می شود کھ وقتی انسانی قانون جذب را پذیرفت و بر اکنون دیگر کا

اساس آن عمل کرد تا چھ اندازه در زندگی خود آزاد و مستقل است و اطرافیان او 

این چنین آدمی با .از در کنار او بودن چقدر احساس آرامش و امنیت می کنند

اسبی با او وجودی کھ ممکن است اطرافیانش دارای رفتارھای ناھمگون و نامن
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باشند ، اما در عین حال در بین آنھا بدون ھیچ مزاحمت و مشکلی زندگی می کند 

و در عین حال بھ گونھ ای رفتار می کند کھ ھمھ می دانند اگر می خواھند بھ 

آرامش و یکدستی و باصفایی و پایداری جمعی برسند باید وقتی در کنار او ھستند 

و ھمھ بی آنکھ بدانند بھ مرور زمان چنین .داردبھ شکلی رفتار کنند کھ او باور 

اختالف تبدیل بھ یکدستی می شود و اینکار را قانون جذب انجام می .می شوند

دھد و این کار یعنی انجام آرزوھا توسط قانون جذب بخشی از ھمان راز بزرگ 

من و تو بھ عنوان یک انسان فقط کافی است کھ بخواھیم ، خود قانون جذب .است

.مین و زمان و دل ھا را دگرگون می سازد تا آنچھ ما خواستھ ایم محقق گرددز

.بھ ھمین سادگی

!اتفاقات تصادفی ھمزمان، گواه قانون جذب-٧

در مورد قانون ھمزمانی اتفاقات بھ ظاھر نامرتبط در زمان و مکان می خواھم

.مآن بھ کمک قانون جذب صحبت می کنو تائیدsynchronicityمشخص یا 

بسیاری از مدافعین قانون جذب بر این باورند کھ اتفاقات تصادفی ھمزمان بھ ھیچ 

است کھ بر اساس قانون جذب وقوع کائناتوجھ اتفاقی و تصادفی نیستند و این 

در قانون .این اتفاقات را در زمان ھا و مکان ھای مشخصی مدیریت می کند

را وادار می سازد تا کائناتجذب اعتقاد بر این است کھ آرزوھای ھر انسانی

زمین و زمان را بھ ھم بدوزد و چرخ روزگار را بھ شکلی بچرخانھ کھ تک تک 

آن آرزوھا برآورده شوند و ھمزمان شدن چند اتفاق مستقل و آشکار شدن این 
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ھمزمانی برای انسان ھایی کھ قدرت بصیرت و بینش خود را تقویت کرده اند ، 

بیائید بیشتر بھ این موضوع .نون جذب می باشدبھترین گواه بر درستی قا

:بپردازیم

***

ابتدا طبق روش مرسوم خودمان بیائید با ذکر چند مثال موضوع اتفاقات تصادفی 

.ھمزمان را تشریح کنیم

امروز صبح کھ از خواب .فرض کنید مدت ھاست کھ دوستی قدیمی را ندیده اید

ولین فرصت تلفن این دوست قدیمی را برمی خیزید با خود می گوئید بدنیست در ا

درست وقتی صبحانھ را خوردید و .از دفترچھ تلفن پیدا کنید و بھ او زنگ بزنید

شما گوشی رابرمی دارید .بھ سراغ میز تلفن می روید ناگھان تلفن زنگ می زند

و با کمال تعجب می بینید کھ ھمان دوست قدیمی است کھ بی دلیل درست در 

بر اساس قوانین طبیعی شناختھ .یم گرفتھ است از شما یادی کندھمین ساعت تصم

شده احتمال وقوع این رخداد بسیار کم است و ھیچ قانون و قاعده ای برای تفسیر 

ولی قانون جذب بھ زبان ساده می گوید امروز چون شما آرزوی .آن وجود ندارد

و در دفترچھ تلفن گسیل داشتھ اید کائناتصحبت با این دوست قدیمی را بھ سمت 

بھ آن دوست قدیمی الھام کرد کائناتشما شماره جدید این دوست موجود نبود ، لذا 

چون شماره شما تغییری نکرده بود و تنھا روش .کھ خودش بھ شما زنگ بزند

بھ عبارت ساده تر آرزو .صحبت شما با ھم این بوده کھ او با شما تماس بگیرد
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و کائناتما آمده بود و اینکار با مدیریت کامل خودش با پای خودش بھ سراغ ش

.تحت قانون جذب صورت پذیرفتھ بود

یا تصور کنید کھ معلم فیزیک یک سری سوال سخت را بھ شما داده و گفتھ است 

کھ اگر بتوانید جواب این سواالت را پیدا کنید دو نمره تضمینی از امتحان آینده را 

می ھم گفتھ است کھ اگر بتوانید تاریخچھ ھمزمان معلم شی.بھ شما خواھد داد

کشف یک فرمول شیمیایی را دقیقا بدست آورید می توانید دونمره امتحان شیمی 

مادرتان برای نگھ داری مواد غذایی .آخر سال را از ھمین اآلن از آن خود سازید

از شر موش ھا بھ یک صندوقچھ فلزی با توری ھوا نیاز دارد وشما ھیچ راھی 

پول .افتن جواب سواالت و تاریخچھ کشف فرمول بھ ذھنتان نمی رسدبرای ی

اما با .کافی ھم برای خرید کتاب و یا کمک گرفتن از یک معلم خصوصی ندارید

تمام اینھا شما از اعماق وجودتان دنبال راھی برای یافتن جواب سواالت فیزیک و 

د متوجھ می شوید کھ از مدرسھ کھ بھ خانھ می رسی.تاریخچھ فرمول شیمی ھستید

لولھ شیر آب زیرزمین ترکیده است و برای اینکھ وسایل قدیمی آسیب نبینند پدر و 

مادر و بقیھ مجبور شده اند کھ وسایل موجود در زیر زمین را بھ حیاط منتقل 

در بین این وسایل یک صندوقچھ فلزی قدیمی است کھ پنجره ای توری دارد .کنند

ب ھای درسی و جزوات چند سال قبل برادر بزرگتان و داخل این صندوقچھ کتا

در بین کتاب ھا دو تا حل المسائل قدیمی است یکی دقیقا جواب .قرار دارد

سواالت فیزیک را دارد و آن دیگری تاریخچھ فرمول شیمی را دارا می 

آرزوی شما و مادرتان بھ یکباره با ترکیدن لولھ آب زیر زمین برآورده شده .باشد

چ عقل و منطقی و ھیچ قانونی بھ جز قانون جذب نمی تواند ارتباط این ھی.است
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اما قانون .وقایع بھ ظاھر تصادفی و کامال نامرتبط ولی ھمزمان را تفسیر کند

با در نظر گرفتن تمام جوانب بھ کائناتجذب بھ طور ساده توضیح می دھد کھ 

ین شیوه برآورده شدن این نتیجھ رسیده بود کھ بھترین و سریع ترین و راحت تر

، ھمین ترکاندن لولھ کائناتتسالی از سوی شما و مادرتان بھ سمآرزوھای ار

آب زیر زمین و بیرون کشیده شدن صندوقچھ بوده است و در نتیجھ اتفاق رخ داده 

.بود

در یک مثال دیگر برای توضیح ھمزمانی رخدادھای تصادفی و نامرتبط می توان 

در یک خیابان خلوت شما مجبور می .آرزوھا اشاره کردبھ برآورده شدن آنی 

شوید سوار تاکسی شوید و ناگھان یک تاکسی خالی درست برای مسیری کھ شما 

علت و معلول ھمزمان رخ می .انتخاب کرده اید مقابل پای شما ترمز می کند

دعا و اجابت آن در یک زمان بھ وقوع می پیوندند و حتی وقتی خوب دقت .دھند

یم متوجھ می شویم کھ اجابت دعا قبل از برزبان آوردن آن صورت گرفتھ کن

اینکھ شما آن را درخواست کنید از سرپیچ جاده بھ ازیعنی تاکسی قبل.است

در این شرایط فقط قانون .سمت خیابانی کھ شما در آن قرار دارید چرخیده است

با وارسی اتکائنجذب است کھ بھ ساده ترین شیوه ممکن شرح می دھد کھ 

امکانات مختلف بھ این نتیجھ رسید کھ راننده آن تاکسی مشخص برآورنده آرزوی 

شما باشد و در نتیجھ با دستکاری و عقب و جلو کشیدن زمان و تغییر ماموریت 

ھای افراد مختلف از جملھ راننده تاکسی ، شرایط را برای برآورده شدن خواستھ 

.شما فراھم ساختھ است
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در ھمزمانی رخدادھا می افتد جابجایی زمان وقوع اتفاقات است و این اتفاقی کھ 

جابجایی امکان پذیر نیست مگر اینکھ پدیده ای بسیار قدرتمند کھ بر زمان تسلط 

کھ بنا بر قانون کائناتدارد اینکار را انجام دھد و این پدیده چیزی نیست جز خود 

اقات را دستکاری و جابجا می جذب برای اجابت آرزوی انسان ھا زمان وقوع اتف

.کند

بنابراین اگر از این بھ بعد در زندگی روزمره خود با حوادثی مشابھ آنچھ در باال 

تصادفی نیستند و یک آرزو و اصال ّبدانید کھ این اتفاقات ید،گفتھ شد مواجھ شد

.یک صاحب آرزو در پشت پرده عامل وقوع این اتفاقات ھمزمان بوده است

رزو از آن شما نباشد و صاحب آرزو ھم فرد دیگری باشد اما چون ممکن است آ

ھستید پس بھ ناچار باید بھ بازی گرفتھ شوید و برای کائناتشما ھم بخشی از 

سنگی کھ اتفاقی پیش .برآوردن آرزوی بقیھ موجودات نقش مناسب را اجرا کنید

کنیم و چراغ پای من و شما می افتد و باعث می شود کمی متوقف شویم و تاخیر

قرمزی کھ درست ھنگام رسیدن ما بھ لب چھارراه روشن می شود و موتوری کھ 

ھمگی نشانھ .ناگھان سربزنگاه خاموش می شود و الستیکی کھ بی موقع می ترکد

صالح دیده کائناتآن ھستند کھ چرخ روزگار یا بھ بیان درست تر چرخ گردون 

این زمان ھای خاص بھ وقوع بپیوندند است کھ این اتفاقات بھ ظاھر نامرتبط در

.فقط برای اینکھ آرزویی در زمان مناسب بھ دست صاحب آرزو برسد

نکتھ مھمی کھ در اتفاقات تصادفی ھمزمان و بھ ظاھر نامرتبط و بی معنی باید 

مورد توجھ قرار بگیرد ، تعداد بی نھایت و غیر قابل شمارش این اتفاقات در 

درست است کھ شاید ھمزمانی تلفن دو دوست .سان ھاستشبانھ روز زندگی ما ان
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قدیمی برای ما تعجب برانگیز باشد، اما اتفاقات ھمزمان و نامرتبط بسیار زیاد 

دیگری نیز ھستند کھ بھ طور دائم در اطراف ما رخ می دھند و حتی شاید 

.باشدکارھایی ھم کھ ما خودآگاه و ناخودآگاه انجام می دھیم بخشی از این اتفاقات

ولی چون ھمزمانی این اتفاقات را فقط یک تصادف و شانس می دانیم از ارتباط 

اصال ّکارگردان است غافلیم و کائناتپنھان پشت صحنھ بین این رخدادھا کھ 

.متوجھ آن نمی شویم

.سنگی می بینید کھ وسط کوچھ افتاده است.برای مثال شما در کوچھ قدم می زنید

ر این سنگ زیر الستیک چرخ ماشینی بیاید ممکن است مانند با خود می گوئید اگ

یک تیر کمانھ کند و بھ سروبدن عابری بخورد ، پس با پای خود سنگ را بھ 

غافل از اینکھ این سنگ باید ھمان گوشھ دیوار باشد .گوشھ دیواری پرت می کنید

و داخل جوی تا کودکی کھ چند ثانیھ بعد از آنجا عبور می کند آن سنگ را بردارد 

آب بیاندازد و لجن جوی را بھ لباس ھای تمیز عابری دیگر بپاشد و آن عابر 

مجبور شود برای تعویض لباس دوباره بھ خانھ مراجعت کند و بھ موقع سر قرار 

بھ ھمین ترتیب زنجیره ای از اتفاقات پشت سرھم رخ دھند تا در این ...نرسد و 

این نوع تفکر گیج کننده و .ھ اجابت برسندمیان آرزو و در واقع ھزاران آرزو ب

فریبنده بھ نظر می رسد و بھ ھمین دلیل است کھ در قانون جذب گفتھ می شود 

نگران نحوه اجابت آن مباش ، چرا کھ اصال ّابالغ کن و کائناتآرزویت را بھ 

.اینکار را مدیریت می کند و نتیجھ را تحویل می دھدکائناتخود 

ھمزمانی رخ دادھای بھ ظاھر تصادفی در زندگی برمی گردیم دوباره بھ موضوع 

.و بھ تفسیر زیبایی کھ قانون جذب از این ھمزمانی ھا ارائھ می دھد دقت می کنیم
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گفتیم کھ ھمزمانی رخدادھا در قانون جذب با جابجایی زمان وقوع آنھا توسط 

،ی داریددر قانون جذب گفتھ می شود اگر شما آرزوی.صورت می گیردکائنات

کار شما آرزو کردن .نگران نحوه اجابتش ھم نباشید.ابالغ کنیدکائناتآن را بھ 

فقط باید احساس تان را یکدست و شفاف کنید و .اجابت آنکائناتاست و کار 

می بینیم قانون جذب بسیار ساده .تردید نکنیداصال ّروی خواستن آرزو 

حال من از .دستورالعمل اجابت خواستھ ھای درونی انسان ھا را ارائھ می دھد

آیا در این دستورالعمل ساده بھ شما گفتھ شد کھ بھ زمان :"شما سوالی می پرسم

برای وقوع آرزو دقت کنید؟ یعنی شما موقع استفاده از قانون جذب آیا حق ندارید 

دیگر ،اتفاقاتی کھ بھ ظاھر قبال رخ داده و یا سرنوشتشان از قبل معلوم است

چنین شرطی در قانون جذب اصال ّمی بینیم "ارسال کنید؟کائناتآرزویی بھ سمت 

شما می توانید !خوب معنای آن چیست؟ جواب بسیار ساده است!گفتھ نشده است

ھر چھ باور شما نسبت بھ .جا کنیدبا کمک قانون جذب زمان رخداد وقایع را جاب

و خالق ھستی بیشتر باشد این جابجایی زمان کائناتدرستی این قانون و حمایت 

برای مثال فرض کنید شخصی بھ سرطان .سریع تر و موثرتر صورت می گیرد

مھلکی دچار شده است و پزشکان از او کامال قطع امید کرده اند و او در شش ماه 

سرطان از مدت ھا پیش در وجود او النھ کرده .ا خواھد رفتآینده حتما از دنی

است و اکنون بھ سرعت در حال گسترش است و ھیچ دارویی ھم نمی تواند آن را 

خوب تکلیف .تمام علم پزشکی ھم العالج بودن آن را تائید می کنند.نگھ دارد

اما .ر کرداین بیمار چیست؟ ھمھ می گویند کھ باید تسلیم شد و میدان را واگذا

ممکن است یک قانون جذبی از راه برسد و بگوید بر اساس قانون جذب این بیمار 

می تواند ساعت عمر بیماری را در بدن خودش بھ عقب بکشد و بھ زمانی دیگر 
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شاید خیلی از کسانی کھ با قانون .یعنی موقعی کھ کامال سالم و سرحال است ببرد

دند اما شما می بینید کھ بسیاری از افراد با بھ جذب نا آشنا ھستند بھ این نظریھ بخن

کار گیری قانون جذب یعنی باخواستن سالمتی و شفا و با باور اینکھ فرآیند بھبود 

و شفایابی آنھا بھ محض اینکھ آرزویش را بردل رانده اند آغاز شده است موفق 

خود ادامھ شده اند بر مھلک ترین بیماری ھا غلبھ کنند و سالم و سالمت بھ زندگی

یعنی ساعت سرطانی کھ با تیک تاک سریع خود بھ سمت مرگ می دوید را .دھند

نیرویی نامریی و ناشناختنی نگھ داشتھ و سرعت عقربھ ھای آن کند و سپس 

متوقف شده و ازآن مھم تر چرخش عقربھ ھا در جھت عکس و وارون صورت 

و بھ میزان باور شخص بھ گرفتھ و نھایتا بعد از مدتی کھ چندان ھم زیاد نیست 

.قانون جذب بستگی دارد، سالمتی تمام وجود شخص را در برگرفتھ است

ھمینطور اگر دیدید اتفاقی رخ داده و تمام شده و باز یک نفر کھ بھ قانون جذب 

ایمان دارد مشغول دعا کردن و آرزوی حضور و موفقیت در آن اتفاق تمام شده 

می تواند حتی از دل غیرممکن نیز کائناتنید کھ بدا.بھ او نخندیداصال ّاست ، 

رخدادھای محال را واقعی کند و این رازی است کھ فقط افراد بسیار موفق از آن 

آنھا در بدترین شرایط فقط آرزو می کنند و صد درصد مطمئن اند کھ این .آگاھند

نیک می خواھد از تککائناتاینکھ .آرزو بھ شکلی دیر یازود برآورده می شود

ھمزمانی رخدادھا یا جابجایی زمان استفاده کند یا ھر تکنیک دیگر برای آنھا 

سرقولش می ماند و سروقت در مکان و کائناتمھم این است کھ .اھمیتی ندارد

زمان مناسب آرزو را اجابت می کند و این اوج زیبایی و آرامش و اطمینانی است 

.کھ قانون جذب بھ زندگی انسان ھدیھ می دھد
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!تو ھمان آرزوی اویی و او ھمان آرزوی تو-٨

این ھمھ آدم در این عالم و ھر کدام از آنھا با یک دنیا آرزو ھر لحظھ بھ سراغ 

پسری در آنسوی .می آیند و از او می خواھند کھ آرزویشان را اجابت کندکائنات

شھر آرزو می کند کھ بھترین و پاکدامن ترین ھمسر نصیبش شود و دختری در 

ری دیگر ھمزمان آرزوی یافتن بھترین و وفادارترین ھمسر را در دل زمزمھ شھ

مسافرت ھای نوروزی رونق می گیرد .ناگھان تعطیالت عید فرا می رسد.می کند

و درست .و خانواده ھا برای دیدار با ھم راھی شھرھای دور و نزدیک می شوند

پیچ زندگی پیدا می در یک بعد ازظھر این پسر و آن دختر ھمدیگر را در سر 

گمشده ھا ھمدیگر را پیدا .این ھمان آرزوی اوست و او ھمان آرزوی این.کنند

کار خودش را تمام شده فرض می کند و بھ سراغ آرزوھای انسان کائنات.کردند

.ھای دیگر می رود

انتظار داریم بھ آرزوھای ما جامھ عمل !ما از قانون جذب چھ انتظاری داریم؟

برای مثال ما از قانون جذب .خواستھ ھای درونی ما را واقعی سازدبپوشاند و

از آجر !این خانھ از چھ ساختھ می شود؟ خوب معلوم است.یک خانھ می خواھیم

و سیمان و آھن و خاک و سنگ و این مصالح از کجا تامین می شود؟ و باز 

!از جایی ھمین دوروبرھا!جواب معلوم است

"ھیچ کجا آباد"قانون جذب یک چیز جادویی است کھ از خیلی ھا گمان می کنند

در حالی کھ ھیچ جادویی در کار نیست و .جواب آرزوھای ما را فراھم می کند

قانون جذب جواب آرزوھای ما را با بھ کار گیری آنچھ ھمین االن دوروبرماست 
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و تو اسباب فراھم ساختن آرزوی او و حتی ھمان آرزوی او شوی.فراھم می کند

آنچھ قانون جذب را جادویی می کند آن دست .او ھم ھمزمان آرزوی تو می شود

نامریی اما توانمندی است کھ در و تختھ را بھ ھم جور می کند و بھ طور پیوستھ 

.در حال چیدن اجزای مختلف ھستی کنار ھم است

شکلیاگر خوب بھ این نکتھ دقت کنیم دیگر از اینکھ ھمکاربغل دستی مان این 

است و یا ھمسایھ مان آنگونھ رفتار می کند و یا حتی رئیسمان شخصی بھ آن 

اینھا ھمان ھایی ھستند کھ ما تا االن آرزو !شکل است گلھ و شکایتی نخواھیم کرد

کردیم داشتھ باشیم و ما ھم تا االن دقیقا ھمان فردی ھستیم کھ آنھا آرزو کردند 

!کنارشان داشتھ باشند

با این توصیف بر طبق قانون جذب ھیچ زن و مردی حق ندارند بھ یکدیگر 

چرا کھ با !سرکوفت بزنند کھ تو حق من نیستی و من ارزشم بیشتر از توست

آرزویی کھ تا ھمین االن در دل داشتید این مرد ھمان ھمسری است کھ آن زن در 

تا االن آرزومندش دلش خواستھ و آن زن ھم دقیقا ھمان ھمسری است کھ این مرد 

.بوده است

قانون جذب بھ این شکل نیست کھ برای بعضی از آدم ھا عمل کند وبرای بعضی 

یک قانون معنوی جھانی و ھمھ .دیگر کھ بھ آن باور ندارند کارآیی نداشتھ باشد

بنابراین اگر می بینید کھ مثال رئیس !مثل قانون جاذبھ.مکانی و ھمھ زمانی است

ی سر یک عده کارمند سبز مظلوم شده و با زور و غرور پیش می ناالیقی باال

رود شک نکنید کھ آن کارمندان جواب آرزوی تا االن این رئیس بوده اند و این 
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البتھ این دلیل نمی شود .رئیس پاسخ خواستھ درونی تا االن آن کارمندان بوده اند

ا این توجیھ کھ کھ ھمیشھ حضور یک فرد مستبد را بھ عنوان مدیر بپذیریم ب

رخ داده کائناتبلکھ برعکس این اتفاق توسط .چنین بوده است کائناتخواست 

او را نمی پسندی .این فرد مستبد بوده استکائناتچون خواستھ ما تا االن از 

.خواستھ ات را ھمین االن عوض کن ، ھمھ چیز دگرگون می شود

چھ می !بیرون خیره شوپنجره را باز کن و بھ فضای.بھار جدید آمده است

آنچھ می بینی .بھ تو تبریک می گویم!یک صحنھ زیبا و فرح بخش بھاری!بینی؟

اما .ھمان چیزی است کھ چند لحظھ پیش یا شاید اول زمستان آرزو کرده بودی

آن سمت پنجره یک بھار با کلی زیبایی و طراوت .کمی صبر کن و پنجره را نبند

وی یک نگاه زیبا بین را در دل گردانده بود و چشمان ھم ھست کھ موقع آمدن آرز

.تو ھمان نگاه آرمانی بھار است

آن کودکی کھ آنجا نشستھ و بھ تو نگاه می کند کودک توست؟ چھ چشمان زیبایی 

آن کودک !دارد و با این چشمان زیبا چھ نگاه فوق العاده ای نثار تو می سازد

تو ھم !اینطور نیست؟ اما عجلھ نکن.یھمانی بود کھ آرزو می کردی داشتھ باش

ھمان پدر و مادر آرمانی بودی کھ این کودک از لحظھ شکل گرفتن و در لحظھ 

ببین چگونھ دستانش را بھ سمت تو دراز می .لحظھ زندگی اش آرزو داشتھ است

او تو را می خواھد و تو با ھمھ این جثھ و بدن سنگین !کند تا در آغوشش بگیری

تش می دوی تا در آغوشش بگیری چیزی نیستی جز آرزوی آن وقتی بھ سم

!وادار بھ دویدن شده ایکائناتکودک کھ توسط 
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اگر مدیر یک شرکت چند کارمند نمونھ و منظم و بی ھمتا نصیبش می شود ، 

معاون شرکت گمان نکند کھ اگر مدیر برود او می توانداین کارمندان را در 

دان نمونھ آرزوی آن مدیر اند و برعکس این مدیر این کارمن.اختیار داشتھ باشد

وقتی یکی از این ھا از میان برود آن دیگری ھم می .ھم آرزوی کارمندان است

.رود

در نتیجھ ھیچ کس حق ندارد نسبت بھ چیزی کھ ھمین االن نصیبش شده از 

ھ بی اگر بچ.اگر پنجره را باز می کنی و بھار را نمی بینی.گلھ مند باشدکائنات

ادب و ناسپاسی نصیبت شده و اگر در محلھ ای زندگی می کنی کھ احساس خوبی 

از کودک !بھار را طلب کن!خوب آرزویت را عوض کن.بھ تو منتقل نمی شود

وقتی سکوت می کنی و .خود ادب و سپاس بطلب و محلھ ات را عوض کن

میکائناتاین رضامندی بالفاصلھ بھ.معتقدی کھ سکوت عالمت رضامندی است

ھم دنیای تو را کائناتگوید کھ دنیای من اگر ھمینطوری باشد اشکالی ندارد و 

.ھمینطوری کھ ھست برایت نگھ می دارد

وقتی گذشتگان و اجداد ما مراسم معنا داری مثل چھارشنبھ سوری و عید نوروز 

سوم و سیزده بدر و دید و بازدید عید را تعریف کردند و آن را در بین خود مر

عید نوروز آرزوی آن .ساختند در واقع آرزوی خود را بھ این شکل واقعی کردند

اجداد خردمند و فرزانھ ای بوده کھ ھمزمان با ورود بھار بھ زندگی انسان ھا 

شادی و سرور و تازگی و نوی و شیرینی و پاکیزگی را بھ خانھ ھا را در طلب 

می نھیم و محکم و استوار آن را وقتی ما این مراسم سنتی را ارج.کرده بودند

نسل بھ نسل بھ فرزندان خود منتقل می کنیم، در واقع داریم آن آرزو را زنده نگھ 
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وقتی بچھ .می داریم و در مقابل شادی و سرور نوروزی را نیز پاداش می گیریم

ھا در لباس ھای نو از اعماق وجود خنده شادی سر می دھند و اقوام و خویشان 

یک بھ بھانھ عید بھ دیدار ھمدیگر می روند ، در واقع دارند جواب دور و نزد

آرزویی کھ ھمیشھ در دل ھر پدربزرگ و .آرزوی اجدادی خود را می گیرند

مادربزرگی وجود دارد کھ فرزندان و نوه ھایش بھ طور دوره ای و مستمر دور 

ھم کمک ھم جمع شوند و با ھم دیدار کنند و از مشکالت ھم باخبر شوند و بھ

.کنند

اگر در مراسم نوروزی نمی خواھید امواج منفی افرادی کھ آرزوی باطنی شان بھ 

شما بالفاصلھ آرزوی حفظ .ھم زدن مجلس شادی دیگران است شما را فرا گیرد

و ماندگاری این مجلس بھ ھر قیمتی کھ شده را در دل بگردانید و این آرزو را بھ 

ھید دید کھ در کسری از ثانبھ ھا دیگر ھیچ کس خوا.یک آرمان جمعی تبدیل کنید

اعتنایی نمی کند و حتی خود آن شخص "عضو منفی نگر و منفی باف مجلس "بھ 

و اگر آن شخص روی خواستھ خراب .ھم تسلیم جو شاد و یکپارچھ جمع می شود

کردن خود پابرجا باشد در مجلس شما احساس غربت می کند و آن را ترک می 

اما نکتھ جالب اینجاست کھ با رفتن او شادی مجلس شما از دست .کند و می رود

چرا کھ شادی آرزوی شما بوده است و ھمان جایی می ماند کھ شما .نمی رود

!خواستھ اید

آنچھ االن در اطراف !آیا متوجھ کارکرد جالب و فوق العاده قانون جذب شده اید؟

گر آن را نمی پسندی و نمی ا!توست چیزی نیست جز آنچھ تا االن خواستھ بودی

اما اگر آرزویت را عوض .خواھی خوب کافی است آرزوی خود را عوض کنی
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چون شرایطی کھ در آن .انتظار معجزه از سوی قانون جذب نداشتھ باشینکن

قرار داری تو را ھمین جوری کھ ھستی یعنی بی تفاوت و تسلیم پسندیده و تو را 

ه و تو مادامی کھ آرزوی خود را عوض بھ عنوان آرزوی خودش انتخاب کرد

!نکنی نمی توانی از چنگ این شرایط بیرون آیی

خوب فکر کنید و .یک مثال جالب در این خصوص رژیم غذایی فعلی شماست

چلوکباب، :ببیند در ماه گذشتھ چھ غذاھایی را بھ عنوان ناھار صرف کرده اید

یعنی ھفت !ذای دیگرجوجھ کباب، قورمھ سبزی ، سبزی خورشت و سھ نوع غ

حال در ایام عید وقتی بھ .نوع غذای ثابت ھمیشھ در ماه گذشتھ تکرار شده اند

سفر می روید ببینید از لیست بلند باالیی کھ صاحب رستوران در اختیار شما قرار 

با کمال حیرت خواھید دید کھ دوباره ھمان !می دھد چھ غذاھایی انتخاب می کنید

در مھمانی ھای نوروزی صاحبخانھ برای شما .خاب می کنیدھفت نوع غذا را انت

چھ ناھاری تدارک دیده است؟ حیرت آور است نھ؟ یکی از ھمین ھفت نوع غذا 

چھ اتفاقی افتاده است؟ مگر تمام غذاھای دنیا بھ !معموال برای شما سرو می شود

حسب شما و ھمراھان شما بر !ھمین ھفت نوع محدود شده اند؟ جواب منفی است

اگر کمی ذھن خود را باز کنید و آرزوی .عادت آرزوی چنین غذایی را داشتھ اید

چشیدن مواد غذایی متنوع تری را در دل بگردانید از تنوع غذاھایی کھ در ھمین 

!ایام کوتاه نوروزی مقابل شما قرار داده می شود حیرت خواھیدکرد

ایی کھ االن تناول می ھر غذ.ھر اتفاقی کھ االن در اطرافمان رخ می دھد

ھمگی ،ھر جایی کھ االن در آن قرار داریم،ھر لباسی کھ االن بر تنمان است،کنیم
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کھ البتھ ھمزمان با آن متقابال !چیزی نیستند جز نتیجھ آرزو و خواستھ خود ما

.آرزو و خواستھ محیطی کھ در آن قرار داریم ھم ھست

بخواه .رھایی از آن بسیار راحت استاگر آنچھ در آن قرار داری را نمی پسندی 

خواھی دید کھ دیگر طاقت آنجا ماندن را نداری .و آرزو کن کھ شرایط تغییر کند

در این جابجایی است کھ .و بی اختیار بھ جایی کھ آرمان توست منتقل می شوی

می توانی قدرت جادویی قانون جذب را از نزدیک حس کنی و از کارکرد فوق 

.ت زده شویالعاده آن حیر

!ھمینطوری کھ ھست"قاعده پذیرش اکنون"-٩

ھر .بر طبق قانون جذب تو می توانی ھر طور کھ بخواھی گذشتھ را مرور کنی

جوری کھ آرزو داری و دلت می خواھد ھم می توانی آینده را تجسم کنی و بھ 

اما باید ھمین اآلن را ھمینطوری کھ .ھرشکلی کھ می خواھی آن را تصور نمایی

این یکی از بزرگترین اصول قانون جذب است کھ معموال بسیاری !ھست بپذیری

از اشخاصی کھ قصد بھ کار گیری این قانون برای ایجاد تحول و تغییر و تفاوت 

در زندگی خود را دارند از این اصل اساسی غافلند و در نتیجھ از ھمان ابتدا با 

وھمی و تخیلی ، مسیر حرکت انکار وضعیت فعلی خود و فرو رفتن در دنیایی ت

.خود بھ سوی آرزوھایشان را گنگ و مبھم می سازند
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حرکت بھ .اصوال برای ھر سفری یک نقطھ شروع الزم است و یک نقطھ مقصد

سمت یک ھدف بدون توجھ بھ نقطھ ای کھ در ھر لحظھ در آن قرار داریم ھرگز 

.نمی تواند رسیدن ما را بھ ھدف تضمین کند

ماتی کھ ھمیشھ مخالفان درستی قانون جذب وارد می سازند این است یکی از اتھا

کھ طرفداران قانون جذب خیلی خیاالتی و ھپروتی ھستند و واقعیت زندگی را 

آنھا می گویند جذبی ھا یعنی طرفداران قانون جذب بیش .نمی بینند و نمی پذیرند

و ھمین مجذوب شدن از اندازه جذب زیبایی و راحتی و شکوه قانون جذب شده اند 

باعث شده است کھ از دنیای واقعی بیرون بروند و در یک دنیای سایھ و توھمی 

ولی واقعیت این است کھ در قانون جذب بی اعتنایی بھ لحظھ اآلن .زندگی کنند
جایی ندارد و در واقع لحظھ اکنون از اھمیت بسیار باالیی برخوردار است اصال ّ

ق یافتن باید نھایتا بھ چیزی در زمان اکنون تبدیل چرا کھ ھر آرزویی برای تحق

شود و اگر انسان ھمیشھ دل و ھوش و حواسش بھ اتفاقی در آینده باشد ، پس 

بدون تردید وقتی کھ آرزویش اجابت می شود و مقابل چشمانش قرار می گیرد او 

.چرا کھ ھوش و حواسش بھ زمان االن نیست.قادر بھ دیدن آن نخواھد بود

ی دیگر برطبق قانون جذب ھر لحظھ از دنیا نتیجھ ھماھنگی و ھمنوایی کل از سو

یعنی ھمین لحظھ اآلن زندگی ما ، ھر چند شاید برای ما خوشایند .استکائنات

وضعیت کنونی ما حاصل ھماھنگی و نباشد ، ولی چھ دلمان بخواھد و چھ نھ،

قرار است آرزوھای ما ی است کھ کائناتھمنوایی و در یک کالم دست پخت ھمان 

.را برآورده سازد

پس ھمین ،آرزوھای مان باید احترام بگذاریمبھ خاطر برآوردن کائناتاگربھ این 

االن بھ خاطر آنچھ مقابلمان گذاشتھ و بھ نوعی سفارش قبلی خودمان است ھم 

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب
www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

www.takbook.com

www.takbook.com

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


107

بایداحترام بگذاریم و احترام گذاشتن یعنی وضعیت کنونی را ھمینطوری کھ ھست 

.م و بپذیریمببینی

آرزو داری کھ بھ ثروت و دارایی فراوان برسی و بھترین لباس ھا را بپوشی و 

در بھترین خانھ ھا ساکن شوی و بھترین غذاھا را بخوری و با بھترین اتومبیل ھا 

ھم با کائناتبھ بھترین شھرھا سفر کنی، بسیار خوب آرزوی تو محترم است و 

در این آرزوھا و اینکھ بھ او اعتماد کرده ای ، توجھ بھ پافشاری و جدی بودن تو 

اما شرطی وجود دارد و آن این .برایت در آینده ھمھ آنھا را محقق خواھد ساخت

است کھ ھمین االن خودت و شرایطی کھ در آن قرار داری را واقع بینانھ ببینی و 

و نھ تنھا بپذیری و قبول کنی کھ مثال وضع مالی ات االن زیاد امیدوارکننده نیست 

درآمدت کافی نیست بلکھ کلی بدھی داری و بھ خاطر کمبود درآمد ناچاری لباس 

ھای معمولی بھ تن کنی و بھ سکونت در محلھ ای فقیر راضی باشی و غذای 

معمولی بخوری و از وسایل نقلیھ ارزان استفاده کنی و پارک و پیاده روی در ایام 

دلیل نمی شود کھ بھ آنچھ می اصال ّببینی اینکھ اینھا را .تعطیل مسافرت تو باشد

بلکھ برعکس قطار وجود تو را در ریل درست قرار می دھد و تو .خواھی نرسی

دیگر دقیقا می دانی کھ باید بھ سمت کدام ھدف خیز برداری و از چھ چیزی لحظھ 

.بھ لحظھ خودت را دور سازی

اگر می بینید ازدواج ھای زیادی با شکست مواجھ می شود دلیلش فقط این است 

کھ ھنگام آشنایی اولیھ طرفین واقعیت یکدیگر را آنگونھ کھ بوده اند نپذیرفتھ اند و 

یعنی شخصی .در حقیقت با موجود توھمی متفاوتی در ذھن خود ازدواج کرده اند

بل اعتماد و با ثبات و محکم و کھ ما بھ عنوان شریکی صادق و معصوم و قا

.مصمم بھ او دل می بازیم ھمان شخصی نیست کھ واقعا مقابل ما ایستاده است
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چرا کھ اگر چشمانمان را خوب باز کنیم و واقعیتی کھ اطرافمان وجود دارد را 

ھمانطوری کھ ھست بپذیریم می بینیم کھ این شخص گاھی بی صداقتی می کند و 

را آنطرف تر می گذارد و اگر شیطنت اجازه دھد از از مرز معصومیت پایش

اعتماد طرف مقابل سوء استفاده می کند و بھ ھنگام برخورد با مشکالت جا می 

خوب وقتی چشم .زند و برای محکم بودن نیازمند تشویق و حمایت دیگران است

باز کنیم شاید این شخص را با ھمین ویژگی ھای جدید و واقعی کھ در وجودش 

یم باز ھم بھ عنوان شریک زندگی انتخاب کنیم ، اما مسلما در صحنھ ھای آینده دید

زندگی دیگر از او انتظار بیش از حد توانش نخواھیم داشت و ھمانطور کھ ھست 

قبولش داریم و ایده ھای آرمانی خود را با واقعیتی کھ مقابلمان ایستاده ھماھنگ 

.می سازیم

پذیرفتن را خیلی از اھل دل و سالکین زمان اکنون را ھمینطوری کھ ھست

معرفت بھ عنوان بازشدن چشم و قدم گذاشتن در تنھا دنیای واقعی موجود در 

یعنی وقتی انسانی ھمین چیزی کھ اطرافش ھست را ھمینطوری .می دانندکائنات

بدون ھیچ پیشداوری و قضاوتی می بیند قبول می کند، این امکان بی نظیر را 

قرار بگیرد و ھماھنگ با واقعی کائناتم می سازد کھ در دل برای خود فراھ

.ترین دنیا بھ سمت واقعی سازی آرزوھا و رویاھای خویش گام بردارد

اما سوالی کھ اینجا بھ ذھن می رسد این است کھ چرا خیلی ھا از قبول و پذیرش 

ات دنیا بھ ھمین شکلی کھ ھست واھمھ دارند و ترجیح می دھند کھ در تمام لحظ

عمر خود در یک دنیای ذھنی و سایھ ای زندگی کنند؟

این افراد ترسو ھستند و می ترسند کھ با چشم :پاسخ این سوال بسیار واضح است

گشودن بھ واقعیت زندگی کھ ھمین االن در اطرافشان وجود دارد ستون ھای بھ 
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ند آنھا می ترس.ظاھرمحکم باورھایشان ترک بردارد وسقف آرزوھایشان فروریزد

برای مثال .جلوی خود بشکنند و غرور و اعتماد بھ نفس خود را از دست بدھند

دانش آموزی کھ برای کنکور درس می خواند چون در یکی دوسال اخیر در 

مدرسھ بھ عنوان شاگرد نمونھ و ممتاز شناختھ شده و معلم ھا چند بار پای تختھ 

د در آزمون سراسری رتبھ دو از او تعریف کرده اند ، احساس می کند کھ حتما بای

برای چنین شخصی قبولی با رتبھ دو رقمی است یک آرزوی دست .رقمی بیاورد

یافتنی جلوه می کند و شب و روزش را با این آرزو سپری می کند و آنقدر خود 

را در این آرزو غرق می کند کھ از دنیای واقعی بیرون می آید و بھ درون دنیای 

حال اگر از چنین شخصی بخواھیم تا بھ .نده می شودذھنی و توھمی خودش کشا

روی زمین برگردد و نگاھی واقع بینانھ بھ توانایی ھا و سالمتی جسمی و روانی 

خودش بیاندازد و وضعیت مالی و اقتصادی و ھمینطور رژیم غذایی و ورزشی 

ن مسلم است کھ ای.خود را بررسی کند و خالصھ کالم ببیند آنچھ واقعا االن ھست

شخص ناگھان با شوک بزرگی مواجھ می شود کھ از دید خودش نمی تواند از 

مثال در می یابد کھ علت سوگلی شدن و گل .زیر این شوک جان سالم بھ در برد

کردن در بین شاگردان مدرسھ نبوغ او نبوده بلکھ ضعف کلی و فراگیر ھمھ 

مدارس قوی تر ھمکالسی ھایش بوده است و در قیاس با دانش آموزان معمولی

از سوی دیگر چون آزمون .شھرھای ھمسایھ ، او چندان ھم نمونھ و ممتاز نیست

کنکور سراسری است و ھمھ دانش آموزان ھمھ شھرھا در آن شرکت می کنند ، 

پس دیگر رقبا ھمین ھمکالسی ھای ضعیف نیستند و میدان رقابت در آزمون بھ 

ھمچنین .پایان ترم دبیرستان آنھاستمراتب قوی تر و نفس گیر تر از امتحانات 

بسیاری از فصل ھای کتاب کھ معلم ھا بھ خاطر تعطیالت و یا ھر دلیل دیگری 
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سرسری از آنھا گذشتند جزو مباحث اصلی کنکور ھستند و باید بھ نحوی دوباره 

آموختھ شوند تا او موقع آزمون بتواند بھ سواالت طرح شده از این فصل ھا ھم 

.پاسخ دھد

ھر چھ زودتر از فضای تخیلی خود بیرون بیاید و پا بر زمین زاین دانش آمور اگ

میاحتمال قبولی اش با رتبھ مناسب در آزمون سراسری بیشتر ،واقعی بگذارد

او می تواند نقاط ضعف خود را سریع تر بپوشاند و برای ھر مانعی کھ در .شود

مجموع این واکنش .مسیر آزمون برایش رخ می نماید واکنش مناسبی پیدا کند

ھای بھ موقع و موثر است کھ در نھایت می تواند نوید کسب رتبھ ارزشمند دو 

از سوی دانش آموز وقتی این واکنش ھای صحیح.رقمی را بھ ھمراه داشتھ باشد

ھم در ھر مرحلھ وارد گود می شود و بھ او کمک کائناتواقع بین ارائھ می شود 

می کند و شرایط موفقیت را برایش بھتر فراھم می سازد و راه موفقیت او را 

.ھموارتر می سازد

اینکھ چرا خیلی ھا ترجیح می دھند در دنیای توھمی خود باقی بمانند دلیلش 

و نتیجھ این .ز کمبود جسارت و شھامت روبرو شدن با واقعیتچیزی نیست ج

ترس و ھراس و بی جراتی ھم چیزی نخواھد بود جز بدتر شدن اوضاع و حداقل 

.بھتر نشدن شرایط

بھ دلیل :قانون جذب می گوید.دوباره بیائید اصول قانون جذب را مرور کنیم

ھ برای انسان چیزی تفاوت ھا و تنوع و رنگارنگی موجود در ھستی ، ھمیش

این آرزو بھ .پس انسان آرزو می کند.ھست کھ نداشتھ باشد و بخواھد بھ آن برسد

صورت یک فکر جوانھ می زند و بعد بھ صورت یک نیت و قصد قوی در درون 

ناامید شود و دست از بعدا ّکردنفکرازالبتھ ممکن است.دل انسان جان می گیرد
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قصد در دل بھ این سادگی دست بردار نیست و با سر آرزو بردارد ، اما نیت و 

می گوید کھ برای رسیدن بھ آرزو کائناتفرستادن عالئم ارتعاشی قوی بھ سمت 

وقتی این عالئم را می شنود بھ سراغ انسان می آید کائنات.لحظھ شماری می کند

اگر فکر و ذھن انسان.و خوب بھ حال و احوال و فکر و اندیشھ او دقت می کند

گیج می شود و نمی داند کائناتدر فضایی متفاوت از آرزو باشد بدیھی است کھ 

در واقع وقتی انسان با ھشیاری و توجھ کامل تمام فکر .چھ کاری انجام دھد

وذکرش را روی لحظھ االن متمرکز می کند و با پذیرش وضعیت کنونی بھ ھمین 

آرزوی قلبی می شود، صورت کھ ھست شجاعانھ خواھان تغییر شرایط و اجابت 

پس بالفاصلھ آستین باال می زند .فورا می فھمد کھ نوبت ھنرنمایی اوستکائنات

.و در گوشھ ای از این ھستی بیکران و بی نھایت ، این آرزو را محقق می سازد

حال آن انسان باید صبر کند و با تمام دل و ھوش و حواسش بھ لحظھ االن زندگی 

چرا کھ دیر یا زود .تغییر و تحول است خیره شوداش کھ ھر لحظھ در حال 

اجابت آرزو در ھمین لحظھ االن بھ وقوع می پیوندد و اوباید بھ عنوان طلب کننده 

.برای تماشای این لحظھ طالیی حضور کامل ذھن و دل داشتھ باشد

آیا متوجھ می شوید کھ ھمین االن را ھمینطوری پذیرفتن چقدر برای تحقق 

واقع کارکرد صحیح قانون جذب اھمیت دارد؟ شما بھ محض اینکھ آرزوھا و در 

از لحظھ اکنون زندگی خود غفلت کنید و بھ دنیای سایھ و غیر واقعی ذھنی 

قطع کرده اید و در نتیجھ کائناتارتباط ارتعاشی خود را با .خودتان پناه ببرید

د صحیح قانون بنابراین کارکر.بین خود و آرزوی قلبی تان فاصلھ انداختھ اید

پس دیگر نباید ھم .جذب را دچار مشکل ساختھ اید و ھمھ چیز را خراب نموده اید

انتظار داشتھ باشید کھ قانون جذب برایتان درست کار کند و نتیجھ درستی بھ 
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ھمیشھ این نکتھ کلیدی را بھ خاطر داشتھ باشید کھ ھر چیزی .ھمراه داشتھ باشد

.قانون جذب فقط در ھمین االن رخ می دھداما .در یک زمانی رخ می دھد
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!قانون جذب یک قانون تک نفره است:فصل ششم

برخالف این تصور کھ بھ کمک قانون جذب می توانیم روی دیگران تاثیر گذاریم 

و مسیر زندگی آنھا را بھ راه آرمانی خودمان تغییر دھیم ، باید بگویم کھ واقعیت 

کاربرد این قانون معنوی قدرتمند در انحصار شخصی است چیز دیگری است و 

کھ آن را بھ کار می گیرد و اگر اطرافیان خودشان نخواھند ھیچ تاثیر مستقیمی 

خبر ناامید کننده ای است ، اینطور نیست؟.روی زندگی آنھا نخواھد داشت

مثال خیلی از ماھا آرزو داریم کھ بھ کمک قانون جذب برای فرزندان خودمان

مثال می خواھیم تیزھوشترین کودک در بین ھم سن و .زندگی خوبی فراھم کنیم

در گروه ھایی کھ حضور می یابند شاخص ترین و .سال ھای خودشان باشند

ھمیشھ بھ بھترین امکانات و جایگاه ھا دست .برجستھ ترین عضو گروه باشند

نیابند و اگر ھم آدم ھای منفی و اشخاص نامثبت در اطراف آنھا حضور .یابند

تمام ترفندھا و ،برحسب اتفاق مجبور شدند بین عده ای آدم منفی کار کنند

شگردھای زمان خود برای مدیریت و کنترل اوضاع و حرکت بھ سمت بھینھ 

ما از قانون جذب می خواھیم کھ ھمھ این .ترین رفتارھا را در اختیار داشتھ باشند

نات ئن و دل ھم این آرزو را بھ سمت کابا جا.ھا را برای فرزندانمان فراھم کند

!اما با کمال حیرت می بینیم کھ چنین اتفاقی رخ نمی دھد.می فرستیم

دوستان و رفقایی کھ گرد .زیاد جالب و خوشایند نیستمثال رفتارھای فرزند

از لحاظ شاخص ھای اجتماعی جزو افراد مثبت و ،خودش جمع می کند

پرخاشگر و ناراحت است و در امور تحصیلی و یادگیری .خوشبخت نیستند

طوری رفتار می .مھارت ھای اجتماعی و فنون شغلی ناشکیب و ضعیف است
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کند کھ در گروه ھایی کھ فعال است جزو افراد کمتر از عادی ارزیابی می شود و 

و فرزند بی نظیری نیست کھ ما ھمیشھ در آرزوھای خود از خالصھ آن نابغھ 

خوب اشتباه کار کجاست؟.کاینات و از قانون جذب طلب می کردیم

قانون معنوی یعنی قانونی .قانون جذب یک قانون معنوی است کھ کار ھم می کند

کھ ھم بر عالم فیزیک و ھم متافیزیک حاکم است و بر روح و ماده ھر دو جاری 

قانون جذب را وقتی برای خودمان بھ کار می بریم بھ خوبی جواب می .دمی شو

یعنی وقتی چیزی را در ساکت ترین لحظھ ذھنمان از تھ دلمان طلب می کنیم .دھد

نات ارسال می کنیم و برای ئیک نیت و قصد قدرتمند بھ سمت کاو بھ صورت

و دیوار چشم می رسیدن بھ آن پافشاری می کنیم و بیست و چھار ساعتھ بھ در 

.دوزیم و مطمئنیم کھ دیر یا زود باید نشانھ ای از اجابت آن آرزو برما ظاھر شود

خوب می بینیم کھ قانون جذب عمل می کند و آرزوی ما را در کمترین زمان 

ممکن کیھانی ، یعنی مناسب ترین و بھینھ ترین زمان ممکن در زندگی ما ، برای 

ب این را ھمھ ما بھ خوبی در زندگی شخصی و خو.ما محقق و واقعی می سازد

انفرادی خود می توانیم بھ وضوح درستی کارکردش را ببینیم و با تمام حواس 

.درونی خود آن را درک کنیم

پس چرا ھمین قانونی کھ برای اشخاص و افراد بھ صورت تکی وانفرادی عمل 

استفاده می شود وقتی برای بھبود وضع دیگران و برآوردن آرزوی بقیھ.می کند

کار نمی کند و یا بھ زبان بھتر ھمیشھ درست کار می کند و بعضی مواقع جواب 

برعکس می دھد؟

یعنی چرا بعضی مو اقع پسر نوح پیامبر ھمھ خاندان و اصالتش را گم می کند و 

بھ سمتی دیگر گرایش می یابد و چرا بعضی مواقع حالل زاده با وجود شباھت بھ 
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فتاری بھ دایی خوب و مثبتش نمی رود و حرکات ناشایست از دایی از لحاظ ر

خودش نشان می دھد؟ چرا با وجودی کھ بھترین شرایط را برای فرزند فراھم می 

کنیم باز ھم بعضی مواقع او مسیر ناخوشایند دیگری برای تجربھ زندگی برای 

اعتیاد بھ خود انتخاب می کند؟ چرا باوجودی کھ ھمھ ما و ھمھ عالم می دانند کھ 

مواد مخدر از ھر نوع آن خطرناک و ضرر آور است باز ھم بعضی از نزدیکان 

و عزیزان انسان بھ آن سمت می روند و خانواده ای را خجل و سرافکنده می 

سازند؟ پس قانون جذب چرا این مواقع کار نمی کند؟

.تقانون جذب یک قانون تکی و انفرادی اس!جواب این سوال بسیار ساده است

حتی برای خود شخص ھم تا زمانی .یعنی فقط برای خود شخص کاربرد دارد

کاربرد دارد کھ فرد بتواند افکار و احساساتش را تحت کنترل خود بگیرد و اجازه 

ندھد سنگ ھای افکار اضافی سطح آرام دریاچھ ذھنش را پرتالطم سازند و مانع 

یبایی قانون جذب ھم ز.از انعکاس آرزوی درونی اش در دریاچھ دلش شوند

ھرکسی در درون خودش چراغی جادویی دارد و از این چراغ یک .ھمین است

تو ،غولی کھ می گوید ای صاحب چراغ.غول مخصوص بھ او بیرون می آید

بھ تعداد انسان ھای روی .خلیفھ خدا بر زمین ھستی ھر چھ می خواھی آرزو کن

اما اینکھ .نسان قرار داده شده استچراغ جادویی در اعماق باطن آن اینزمین چن

فرد کناری مان دراز کنیم و لبیم دست خودمان را بھ سمت دل و قمن و تو بتوان

متاسفانھ قانون جذب اجازه .غول چراغ جادویی او را بیدار کنیم و بھ کار بگیریم

.چنین کاری بھ ما نمی دھد

می شود ، اگر عزیز و بنابراین اگر فرزند ناخلف در میان خانواده ای ظاھر 

دوست و ھمراه و ھمکاری بھ اعتیاد یا رفتار ناپسند و ناھنجار دیگری دست می 
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زند، اگر با وجود مشخص بودن و تمیز بودن و پر نور بودن باند فرودگاه ھای 

خوشبختی ، دوستان و عزیزان ما ترجیح می دھند ھواپیمای زندگی خود را در 

باید دانست کھ قانون جذب دارد درست .م آورندکویر ھای پر سنگ و چالھ فراھ

.کار می کند

اگر کسی در کویر پر سنگ و گودال .ھر کس خلبان ھواپیمای وجود خودش است

ھواپیمایش را بھ زمین می کوبد او خودش اینطور خلبانی کرده و این مسیر را 

ذاشتھ و خوب قانون جذب ھم بھ انتخاب و مسیر او احترام گ.انتخاب نموده است

قانون جذب !یعنی بھ دل کویری سنگالخ!او را ھمانجایی برده کھ طلبیده است

کاری ندارد کھ این خلبان ناشی عزیز و محبوب فرد پاکدامن و درستکاری ھست 

او بھ انتخاب اشخاص کار دارد نھ بھ انتظارات و آرزوھا و توقعات و !یا نھ

ن بھ قانون جذب اطمینان کرد و آن را بھ ھمین دلیل است کھ می توا.اطرافیان او

.باور نمود و بھ درستی آن یقین داشت

آنھا کھ در واقع با انکار قانون جذب و بھ بیان ساده تر با انکار خلبانی افراد سعی 

می کنند ھمھ ھواپیماھای عزیزان و اطرافیان خود را در ھمان فرودگاھی فرود 

دیر یازود متوجھ می شوند کھ ھر بیاورند کھ خودشان درست می پندارند ، 

ھواپیمایی دارد ساز خود را می زند و فرودگاھی کھ برای فرودبھترین ھواپیماھا 

قضیھ خیلی ساده .تدارک دیده شده است بھ یک بیابان سنگالخی تبدیل شده است

خلبان ھا چون نتوانستھ اند در بیابان آرمانی خود فرود آیند ، فرودگاه !است

بھ ھر حال قانون جذب باید بھ شکلی !را بھ بیابان تبدیل نموده اندپرزرق و برق

.آرزوھای آنھا را بھ واقعیت تبدیل کند
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خوب سوالی کھ پیش می آید این است کھ پس ما در قبال فرزندان و عزیزانمان 

وقتی نمی توانیم کنترل ھواپیمای درونی آنھا را .چھ کاری می توانیم انجام دھیم

ریم و آنھا نھایتا ساز خود را خواھند زد و بھ مسیر دلخواه خود تغییر در دست بگی

جھت خواھند داد پس ما چگونھ می توانیم زیبایی و کرامت ھا و ارزش ھای 

داشت انسانی و خانوادگی خود را بھ آنھا منتقل کنیم و از ایشان انتظار پاس

ارزش ھا را داشتھ باشیم؟

بگذار آنھا خلبان باشند اما بھ آنھا یاد بده کھ !ستجواب این سوال ھم بسیار ساده ا

قانونی بھ نام جذب وجود دارد کھ با کمک آن می توانند ھواپیمای وجودشان را 

ھرجایی کھ بخواھند فرود آورند و خلبانی توانمند بھ اسم خودشان در وجود آنھا 

مای پنھان شده است کھ می تواند در سخت ترین شرایط و بحران ھا ، ھواپی

.زندگی آنھا را در مسیر درست ھدایت کند

یوقتی من و شما در زندگی عادی و روزمره خود ، در ساعات خلوت و خودمان

عزیزانمان، خانوادگی و لحظات دور ھم جمع شدن فامیلی و یا لحظات تنھایی با

راز درستی قانون جذب را بھ زبان ساده برای نات وئروش برخورد خود با کا

برایشان تعریف کنیم کھ وقتی در زندگی دچار مشکلی می شویم و .کنیمآنھا بیان

یا بھ خاطر چرخیدن روزگار و مشاھده اوضاع این و آن ناگھان حس می کنیم کھ 

بعد از آن بھ کمک قانون .چیزی کم داریم و داشتن آن را در دلمان آرزو می کنیم

در .را آرام می سازیمباید برایشان بگوئیم کھ فکر خود.جذب چکار می کنیم

نجواھای مزاحم درونی و گفتارھای درونی خودمان .درون خود سکوت می کنیم

خواستھ خود را بھ صورت سنگی داخل سطح آرام شده و آرام .را متوقف می کنیم

نگاه داشتھ شده دریاچھ ذھنمان می اندازیم و اجازه می دھیم کھ این سنگ آرزو 
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بعد می نشینیم و بھ حرکت .وجی قوی را بسازدبھ اعماق دریاچھ فرو رود و م

ھ دیر یازود این موج با این موج تا بی نھایت خیره می مانیم و باورمی کنیم ک

نات برخورد می کند و بھ صورت اجابت آرزو و یک واقعیت قابل لمس ئکرانھ کا

.در زندگی مان ظاھر می شود

یزی کھ می خواھیم بھ راه باید ھمھ ریزه کاری ھای قانون جذب را برای آن عز

باید بگوئیم کھ وقتی کسی بھ قانون جذب اعتماد می کند ، فارغ .بیاید تعریف کنیم

از ھر چھ اطرافیان بگویند و بی اعتنا بھ تمام خنده ھا و ریشخندھا ، با امید و 

باید .اطمینان کامل چشم بھ راه اجابت و وقوع حتمی آرزوی خودش می نشیند

قدان بھ قانون جذب حتی از این ھم پا را فراتر می گذارند و می بگوئیم کھ معت

گویند آرزو بھ محض بر دل راندن ھمان لحظھ اجابت می شود و آنھا فقط منتظر 

یعنی طوری .کم شدن فاصلھ بین خود و آرزوی اجابت شده خودشان ھستند

کوه و در زندگی می کنند کھ انگار بھ آرزوی خود رسیده اند و بھ ھر جا بنگرند 

.ت نشان از قامت رعنای آرزوی خود می بینندشدو

باید برای عزیز خود بگوئیم کھ با اعتماد بھ قانون جذب ھر اتفاقی کھ در عالم می 

حال این اتفاق می خواھد بد باشد .افتد خیر و نیک و بھ صالح و مصلحت ماست

نشانھ ای مثبت از در ھر اتفاقی شخص باید بھ دنبال .و یا خیر فرقی نمی کند

.تحقق حتمی آرزوی خود باشد

.خوب وقتی این روش نگاه کردن و این شیوه خلبانی را بھ عزیز خود یاد بدھیم

گیریم کھ بعضی مواقع بھ خاطر ھمنشینی با دوستان ناباب او مسیر پروازی 

اما باز ھم در مواقع بحرانی و در شرایط سخت .نامناسبی برای خود اختیار کند

گی کھ ھمھ دوستان و ھمراھان انسان را تنھا می گذارند، شخص می تواند با زند
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بھ یاد آوردن قانون جذب و توانمندی و اقتدار بی نھایت درونی خود ،بھ مسیر 

صحیح برگردد و این ھمھ کمکی است کھ ما می توانیم در حق عزیزان خود انجام 

تار و پندار خود نشان دھیم کھ ما باید در زندگی عملی خود و با کردار و گف.دھیم

بقیھ اش دیگر با خود .قانون معنوی جذب چھ می گوید و چگونھ بھ کار می آید

چون !چرا چنین است؟ جواب خیلی ساده است.خلبان و مسیر انتخابی اوست

.قانون جذب یک قانون تک نفره و شخصی و انفرادی است
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تجسم خالق و قانون جذب:ھفتمفصل

یکی از بزرگترین رازھا و قوانین کائنات قانون جذب است کھ با بھ کارگیری آن 

قانون جذب می گوید کھ بھ .می توان بھ تمام ھدف ھا و آرزوھایمان دست یابیم 

در واقع افکار ما .ھر چیزی کھ فکر کنیم آن را بھ سمت خود جذب می کنیم 

اطراف ما تأثیر گذاشتھ و دارای فرکانسی از انرژی ھستند کھ بر پدیده ھای

ھمانند آنچھ در ذھن داریم بھ سمت ما جذب می کنند و این بسیار جالب است یعنی 

اینکھ ما با تجسم خالق ذھن خود می توانیم آرزوھا و ھدف ھای خود را بھ 

.واقعیت تبدیل کنیم

شاید بپرسید این پدیده چگونھ اتفاق می افتد ؟

:ای ما دو چیز را تحت تأثیر خود قرار می دھند واقعیت این است کھ اندیشھ ھ

گفتیم کھ .اولی ضمیر ناخودآگاه و درون ماست و دومی محیط پیرامون ماست 

ھر چیزی در این جھان ھستی از جنس انرژی است و نیز گفتیم کھ افکار و 

اندیشھ ھای ما موادی از جنس انرژی ھستند کھ با فرکانس بسیار باال در حاال 

ھستند و بھ خاطر باال بودن ارتعاش آنھا در دامنھ حواس پنجگانھ ما ارتعاش 

نیستند ولی وجود دارند و ضمیر ناخودآگاه ما و شرایطی محیطی ما این انرژی ھا 

بھ عنوان مثال زمانی کھ ما بر یک پدیده ای مثل کسب ثروت .را درک می کنند 

ناخودآگاه ما و در نتیجھ می اندیشیم انرژی این اندیشھ باعث تغییرات در ضمیر 

شکوفا شدن ایده ھا و خالقیت و استعدادھای درونی ما برای کسب آن ثروت می 

شود و قسمت دوم اینکھ این انرژی بھ کل کائنات منتشر شده است و تمام شرایط 

محیطی ما شروع بھ آماده شدن برای کسب آن ثروت می شود و کل کائنات برای 
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.می شوندرسیدن ما بھ آن ثروت بسیج

پس افکار ما ھم بر خود و ھم بر محیط ما تأثیر گذاشتھ و با ھماھنگی بین این دو 

انسان اشرف .واقعاً کھ راز شگفت انگیزی است .آن پدیده خلق می شود 

مخلوقات است و جانشین خداوند بر روی زمین است و اگر بھ قدرتھای الھی 

:د گفتدرون خویش پی ببرد ھمچون منصور حالج خواھ

و خواھد دانست کھ ھیچ چیز در این جھان ھستی برای قدرت »انا الحق «

ھمھ چیز برای ما امکان پذیر است .اعجاب انگیز اندیشھ انسان غیرممکن نیست 

«:بکارگیری این قانون کھ .اگر بھ قدرت تجسم خالق و قانون جذب پی ببریم 

بھ قدری ساده »را خلق می کنند افکار و اندیشھ ھای ما پدیده ھای زندگی ما

است کھ اکثر افراد در ابتدای کار قدرت آن را باور ندارند و بھ این قانون شک 

می کنند و متأسفانھ طبق این قانون شک و تردید بھ ما خیانت می کند و ھمان 

چیزی در زندگی ما خلق می شود کھ آن را باور داریم ، چھ تردیدھا باشد و چھ 

ن ، فرق نمی کند در ھر صورت ھمان چیزی را خواھیم دید کھ باور ایمان و یقی

در مورد نحوه استفاده از قانون جذب و تجسم خالق بایست گفت کھ آیا با .داریم 

اندیشھ تنھا انرژی الزم برای خلق آن را تولید کرده و آن پدیده را خلق می کنیم ؟ 

برای اینکھ این اندیشھ در جواب باید گفت کھ اندیشھ ما محصول ذھن ماست و

دارای ارتعاش خالق در جھان ھستی شود الزم است کھ ما این اندیشھ را با تمام 

احساسات محصول دل ما .وجود احساس کرده و آن را بھ کائنات مخابره کنیم 

می باشد و اندیشھ ما محصول ذھن ماست ، در اینجا باید ھماھنگی بین احساسات 

یعنی آنچھ در ذھن می اندیشیم آن را در دل نیز احساس و افکار ما برقرار شود 

کنیم و در این لحظھ اوج انرژی خلق آن اندیشھ پدید می آید و کائنات بالفاصلھ آن 
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.پدیده را بھ ما ھدیھ می دھد

مثالً اگر در ذھن فکر ثروتمند شدن را داریم باید با جان و دل خویش نیز ثروتمند 

است بھ احساس ثروتمند بودن خود تداوم بدھیم تا آن بودن را احساس کنیم و کافی 

این قانون در عین سادگی ، شاید دور از ذھن .ثروت در زندگی مان پدیدار شود 

چگونھ من بدون اینکھ پولی داشتھ باشم احساس !و انجام آن نیز سخت باشد 

و مسخره شاید ھم این کار بھ نظر خیلی ھا احمقانھ !ثروتمند بودن را داشتھ باشم 

اما ھمیشھ رازھا و راه .باشد و شاید حتی با منطق و عقل ما نیز جور در نیاید 

بھ شما دوستان توصیھ .حل ھای زندگی گاھی دور از ذھن و پیش پا افتاده است 

می کنم در این مورد شما ھرگز فریب منطق ذھن خود را نخورید چون ذھنیت ما 

.رنج فراوان جسم مان منطقی می داند ھمیشھ خلق یک پدیده بزرگ را بعد از 

.قدرت ذھن-٢قدرت جسم و -١:جالب است بدانید کھ دو نوع قدرت وجود دارد 

.قدرت جسم محدود و در حد پایین است اما قدرت اندیشھ ھا بسیار باال و نامحدود 

قانون جذب و خلق پدیده ھای مختلف و اھداف بزرگ توسط آن با قدرت تفکر 

رد و قدرت جسم مانند خدمتکاری برای قدرت اندیشھ ھا کار می صورت می گی

کند و متأسفانھ این جزو تعاریف و افکار محدود کننده ذھن ماست کھ فکر می کنیم 

پول زیاد در برابر کار بسیار سخت بدست می آید و یا اینکھ آرزوھایی کھ تصور 

تفکرات اشتباه ذھن اینھا ھمھ .می کنیم ، محال است و ما در حد آنھا نیستیم 

بھ یاد داشتھ باشید ھر چیزی را کھ بتوان آرزو کرد قابل دست یافتن است .ماست 

زیرا خود آرزو یعنی رسیدن و آرزو متعلق بھ انسانھاست و جانداران دیگر قدرت 

انسان ھر آرزو و ھدفی کھ داشتھ باشد و با افکار و .آرزو کردن را ندارند 

داشتھ باشد در کسری از زمان بھ آن دست خواھد احساسات خود آن را باور
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از قدرت ھای ویژه انسان تجسم خالق او می باشد کھ توسط آن می تواند .یافت

ما باید از این ویژگی .ھر آنچھ در ذھن تجسم کند در محیط بیرونی خلق شود 

خداوند .برتر در جھت دستیابی بھ تمام اھداف و آرزوھای خود بھره گیری کنیم 

جھان ھستی را برای انسان مسخر کرده است و کل کائنات منتظر فرمانبرداری 

از افکار و احساسات انسانھا ھستند ولی متأسفانھ اکثر انسانھا از این راز بزرگ 

غافلند و ھمیشھ بھ چیزھایی کھ دوست ندارند و نمی خواھند مثل بیماری و فقر و 

دگی خود جذب می کنند و بدتر از ھمھ مشکالت می اندیشند و دائماً آنھا را بھ زن

اینکھ آنھا را بھ حساب خداوند می گذارند در صورتی کھ خواست خداوند بھترین 

ھای این جھان ھستی برای عشق خود ، یعنی انسان است خداوند ھیچگاه چیز بدی 

.را برای بندگانش نمی خواھد

».ندازه نیت اوستبخشش خداوند بھ ھر کس بھ ا«:می فرماید )ع(امام علی 

و انسان باید )مثل قانون جذب (خداوند قوانین این جھان ھستی را وضع کرده 

شاید رسالت ما .این قوانین را کشف کند و از آنھا در زندگی خود بھره بگیرید 

اگر دقت کنیم خواھیم دید .انسانھا کشف این قوانین و استفاده صحیح از آنھاست 

کھ نمی خواھند و نیز چیزھایی کھ در زندگی شان وجود کھ اکثر مردم بھ آنچھ 

دارد می اندیشند و بیشتر و بیشتر موارد تکراری و آنچھ کھ نمی خواھند را در 

پیرامونشان تشدید می کنند و کافی است بدانند کھ اگر از فقر و بیماری بیزارند 

ی سخن گفتھ نباید در مورد آنھا فکر کرده و سخن بگویند بلکھ از ثروت و سالمت

.و آنھا را احساس کنند کھ سالمتی و ثروت در زندگی شان بھ واقعیت تبدیل شود
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تجسم خالق چیست ؟-١
تجسم خالق روش استفاده از تخیالت و تصورات شما برای بھ دست آوردن 

آن چھ در زندگی تان می خواھید با استفاده از روش ھای ارائھ شده در این 

و خواستھ ھای تان از جملھ سالمتی ، لذت دوست کتاب می توانید بھ اھداف

موفقیت در روابط زناشویی ، کسب ثروت، موفقیت در کار و ،داشتن

قدرت تخیل توانایی اجاد یک فکر ، یک تصویر ذھنی .برسید ...زندگی و 

باید با انرژی مثبت بر روی فکر ، احساس یا .یا یک احساس است 

رکز کنید تا بھ واقعیت تبدیل شود و بھ تصویری روشن و واضح آن قدر تم

سعی.ھدف مورد نظرتان یعنی ھمان چیزی کھ تصور می کردید برسید

کنید درحالت مدیتیشن یعنی در وضعیتی ساکت و آرام و متفکرانھ و 

پس از رسیدن بھ این آرامش تصور کنید در محیط ،ھوشیار قرار بگیرید

لذت می برید و رضایت کامل از این وضعیت .دلخواه تان قرار گرفتید

دارید و ھماھنگ و تاثیر گذار بر سایرین کار می کنید این وضعیت را با 

تمام جزئیات مثال ساعت ھای کار مورد نظرتان حقوق دلخواه تان و 

مسئولیت ھایی کھ دوست دارید بر عھده داشتھ باشید در ذھن تان مجسم کنید 

این وضعیت را با انگارکھو این احساس را طوری در خود تقویت کنید

این تمرین ساده و کوتاه را روزی .تمام جزئیات آن قبال تجربھ کرده اید

دوبار انجام دھید و در مورد آن فکر کنید و شانس خود را برای رسیدن بھ 

با این روش نمی توان .موفقیت و کسب ھدف ایده آل تان را افزایش دھید 

رفتار دیگران را کنترل کرد کھ بر خالف میل باطنی شان کار می کنند 
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برداشتن موانع درونی در جھت رسیدن بھ کاربرد این روش برای از میان.

.یک ھماھنگی طبیعی است 

روش کار تجسم خالق

جھانی کھ ما در آن زندگی میکنیم از انرژی :جھان مادی منشع انرژی است -١

تشکیل شده است شاید ما سطوح مختلف اشیا را با حس ھایی فیزیکی ظاھرا جدا 

ز بزرگ ترین آن گرفتھ تا کوچک ترین زره اما در واقع تمام اشیاء ا،از ھم بدانیم

فکر .کھ شامل اتم و کوچک تر از آن است بھ انرژی محض تبدیل می شوند 

دارای یک انرژی نسبتا خوب است بنابرای خیلی سریع تغییر می کند ماده از 

انرژی نسبتا غلیظ و متراکم تری تشکیل شده ، بھ ھمین خاطر آھستھ تر تغییر

.می کند 

بر اساس قوانین فیزیکی نیروھای دارای :اص مغناطیستی داردنرژی خا-٢

کیفیت و ارتعاش مشابھ یکدیگر را جذب می کنند ھمچنین احساسات نیز از انرژی 

ما.مغناطیستی برخوردارند کھ این انرژی را از طبیعت مشابھ خود جذب می کند 

م برای مثال موقعی کھ می توانیم این اصل را در کارھای روزانھ مان مشاھده کنی

.بھ طور اتفاقی کسی را ببینیم کھ ھمان موقع بھ او فکر می کنیم 

فکر بر خالف صورت ھای غلیظ تر انرژی از سرعت :فرم تابع افکار است -٣

فکر انجام دادن کاری یا ساختن چیزی از .و تحرک باالیی برخوردار است

یعنی انجام ھر کاری ابتدا بھ صورت یک فکر یا .اجزای آن سبقت می گیرد

.تصور ایجاد می شود 
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تجسم ھمانند نقشھ ای است کھ یک تصور را برای ما بھ صورت یک شکل ایجاد 

ی جذب کرده و آن را بھ طرف پس انرژی را در یک میدان مغناطیسس.می کند

.تشکیل آن شکل راھنمایی می کند 

ر اساس قانون سوم نیوتن ھر عمل عکس العملی ب:قانون تشعشع و جاذبھ -٤

منظور این است کھ با توجھ بھ باورھا و .دارد مساوی و در جھت خالف آن

افکارمان ، آن چھ انتظار وقوع آن را داریم و قویا بھ طور واضح آن را تجسم 

وقتی افکار منفی را در .در زندگیمان بھ آن جھت جذب خواھیم شد ،می کنیم

رورش می دھیم و احساس نا امنی و ترس میکنیم از ھمان افراد ذھن مان پ

از طرفی با پرورش .وشرایطی کھ دوری می کنیم بھ سراغ مان می آید 

احساسات مثبت و تجسم شادی بھ سمت افراد و موقعیت ھای مناسب متمایل 

.خواھیم شد 

بلکھ نیاز ،تغییر فقط توسط تفکر مثبت رخ نمی دھد:استفاده از تجسم خالق -٥

بھ جستجو و کشف عمیق ترین و اصلی ترین رفتارھای روزانھ و سپس تغییر آن 

ابتدا ممکن است شما از تجسم خالق در دوه ھای خاص و برای اھداف .ھا دارید 

با این کار .معین استفاده کنید با تمرین و تکرار این کا را بھ عادت تبدیل کنید 

مزیت دیگر .تھ و بھ نتایج مطلوب خواھید رسید اعتماد بھ نفس شما افزایش یاف

تجسم خالق این است کھ می توانید لحظھ لحظھ زندگیتان را آن گونھ کھ شایستھ 

.است خلق کنید 

یک تمرین ساده برای تجسم خالق

ابتدا موضوعی را کھ تا اندازه ای تصور تحقق آن برای تان ساده باشد انتخاب 

در یک مکان ساکت کھ کسی مزاحم شما نشود در .رامثال بھبود زندگیتان .کنید
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.ی استاین راز بزرگ.دکنیشلبدن تان را کامال ، وضعیتی راحت بنشیند

انگشتان پا شروع کنید و تا پوست سرتان ادامھ دھید با این کار احساس لذت از

در حالی کھ تجسم یا تصویر موضوع مورد ،بخشی بھ شما دست خواھد داد

بھ خودتان عباراتی شبیھ این ن خود نگھ داشتھ اید با صدای بلندھذنظرتان را در

:جمالت بگویید 

چھ تعطیالت .من اکنون تعطیالت آخر ھفتھ خیلی خوبی را در کوه ھا می گذرانم 

زیبایی ، یا من منظره زیبایی کھ از آپارتمانم دیده می شود خیلی دوست دارم

این .ت مھمی از تجسم خالق می باشد کھ قسممثبتاستفاده از این عبارات

جمالت بھ ما می گویند وضعیتی متفاوت و حتی بھتر از آن چیزی کھ فکر می 

اگر احساس شک و تردید دارید یا دچار فکر .شما خواھد بود انتظارکردید در 

ھای متفاوت شده اید در برابر این افکار مقاومت نکنید و در غیر این صورت 

آنگاه با بھ ،حتی اجازه دھید در ذھن تان جریان یابد.ش می یابدقدرت آن ھا افزای

ھر روز پانزده تا این تمرین را .بھ تجسم خود ادامھ دھید مثبت کار بردن جمالت 

.انجام دھید دقیقھبیست

اھمیت قرار گرفتن در وضعیت ریلکس 

است کھ آرام آرام برای استفاده از تجسم خالق اولین چیزی کھ باید یاد بگیرید این 

این حالت باعث تغییر .ذھن و بدن تان را شل کنید تا بھ عمق آرامش برسید

این وضعیت را سطح آلفا .سرعت امواج مغز و آھستھ تر شدن آن می شود 

.می گویند 

.موقعی است کھ در حالت بیداری و خودآگاھی معمولی قرار داریدبتاسطح
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سم خالق شب دقیقا قبل از خواب یا صبح ، بالفاصلھ بھترین زمان برای انجام تج

.استپس از بیداری 

:روش تجسم 

ھمین کھ بتوانید بر روی موضوعی کھ در ذھنتان فکر کنید یا آن را ببینید و یا 

.احساس کنید برای ادامھ کار کافی است 

:مشکالت خاص تجسم 

عموال این حالت م.حساس کند قادر بھ تجسم کردن نیستاممکن است شخصی 

بھ طور مثال یکی از دانشجویان ھنگام مدیتیشین .ناشی از یک نوع ترس است 

.خوابش می برد کھ علت آن ترس ناشی از احساسات عاطفی زیادی بود 

:گام اصلی برای تجسم خالق ٤

ھدفتان را مشخص کنید -١

)تصویر ذھنیساختن(افکار و رویدادھایتان را واضح و روشن ایجاد کنید -٢

اغلب بر روی آن تمرکز کنید -٣

)با عبارات تاکیدی(بھ آن انرژی مثبت بدھید -٤

اغلب وقتی ما بھ نتیجھ می رسیم و یا بھ چیزھایی کھ ذھن مان مجسم می کردیم 

بنابراین پس از .دیگر فراموش می کنیم کھ موفق شده ایم،دست پیدا می کنیم 

و قدردانی کنید و خداوند را بھ خاطر این موفقیت رسیدن بھ ھدفتان از خود تشکر

.شاکر باشید

.تجسم خالق فقط در جھت کارھای خوب است 
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مفید کاربرد ندارد ، تجسم خالق وسیلھ ای غیرقدرت تجسم خالق برای کارھای

است برای برطرف کردن موانعی کھ خودمان در مسیر جریان عادی و موزون 

این روش نیرومند برای مقاصد اگر کسی سعی کند از.عالم ھستی ایجاد کرده ایم 

ھر .ناآگاھی او را از قانون کاری می رساند ،یا خودخواھانھ استفاده کندنفیم

.کاری کھ انجام دھید نتیجھ اش بھ خودتان برمی گردد

بلکھ ،باالتر از شما از کار بی کار شده شخصمجسم نکنید کھ :بھ طور مثال 

.استتجسم کنید کھ او بھ شغل باالتری ارتقا پیدا کرده 

:تاکید ھا 

تاکید ھا یکی از مھمترین عناصر تجسم خالق است ، تاکید وسیلھ ای برای محکم 

.شدن است 

تاکید راھی محکم برای رسیدن بھ چیزی است کھ تصویرش را در ذھنتان می 

.سازید 

تفسیر بی پایان درباره زندگی خود ما و ذھن مشغول حرف زدن با خود است یک 

.مسائل دیگران 

.آنچھ در افکارمان بھ خود می گوییم اساس واقعیت ھای ما را تشکیل می دھد 

پس از ،اگر شما روزانھ ده دقیقھ بھ صورت آگاھانھ جمالت تاکیدی را تکرار کنید

وانید بھ بھ طور مثال می ت.گذاشتخواھیدمدتی عادات کھنھ و منفی را کنار

من توانایی انجام این کار را دارم من از زندگی ام راضی و :خودتان بگویید 

.خوشحال ھستم 

:در مورد جمالت تاکیدی موارد زیر را در نظر داشتھ باشید 

بھ طور مثال .نھ آیندهببریدھمیشھ عبارات تاکیدی را در زمان حال بھ کار-١
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واھم آورد بلکھ بگویید من اکنون یک کار نگویید یک کار جدید و عالی بھ دست خ

.جدید و عالی دارم 

صبح:مثال نگویید .ھمیشھ عبارات تاکیدی را در مثبت ترین حالت بیان کنید -٢

من صبح زود با انرژی :دیر از خواب بیدار نمی شوم بلکھ با اطمینان بگویید 

.بیدار می شوم 

و در عین حال ساده کھ بھ احساس استفاده از عبارات تاکیدی واضح و روشن-٣

.قوی را بھ ذھن شما منتقل کند موثرتر است 

ھمیشھ عبارات تاکیدی مثبتی را کھ احساس می کنید در مورد شما صحیح -٤

.است را انتخاب کنید 

برای این کھ در مقابل تغییر و دگرگونی مثبت مقاومت نکنید باید احساس کنید -٥

کرده اید و از این بابت خوشحال باشید و فکر نکنید کھ کار جدیدی را آغاز 

.مجبورید یک کار قدیمی را دوباره انجام می دھید 

تغییر آن دعبارت تاکیدی ضدیتی با احساسات یا عواطف شما ندارند و در صد-٦

.ھا نیستند 

تا آن جا کھ ممکن است این باور و احساس را در خودتان ایجاد کنید کھ -٧

.کیدی مثبت می توانند باعث موفقیت شما شوند عبارات تا

بھ جای گفتن عادی عبارات تاکیدی سعی کنید با تمام وجود آن ھا را :نکتھ 

.احساس کنید

نیرومندترین و الھام بخش ترین عبارات تاکیدی آنھایی ھستند کھ با نام :نکتھ 

بھ من کمک می مثال اکنون خداوند با قدرت بی پایانش.خداوند شروع می شوند 

.کند تا بھترین راه را انتخاب کنم 
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کاربرد تجسم خالق -٢
چھ را کھ جستجو کنید خواھید آن .آن چھ را بپرسید بھ شما داده خواھد شد 

ھر کس بپرسد خواھد یافت .ضربھ بزنید بھ روی شما باز خواھد شد .یافت

و ھر کس جستجو کند پیدا خواھد کرد وھر کس ضربھ بزند بھ روی او باز 

.خواھد شد 

.تجسم خالق را جزیی از زندگی تان قرار دھید 

بھترین کار برای یادگیری تجسم خالق این است کھ حداقل زمان کوتاھی از 

بھ تمرین و تکرار این کار اختصاص دھید ھر روز صبح ، وقت خود را 

شب قبل از خواب و حتی اگر فرصت داشتید وسط روز پانزده دقیقھ وقت 

مدیتیشین یھمیشھ تمرین ھا.خودتان را صرف مدیتیشن و تجسم خالق کنید

آن وقت تجسم خالق را با عبارات تاکیدی ،را با تمدد اعصاب شروع کنید

،تجسم خالق با اندکی تمرین و تکرار.رید ادامھ دھیدکھ آرزویش را دا

راھھای جدید فکر کردن را بھ شما می آموزد و ھم چنین شما می آموزید 

.دھ مشکالت و مسائل خود را حل کنیچگون

ھستی ، انجام دادن و داشتن 

ھستی ، انجام دادن و داشتن :زندگی از سھ وجھ تشکیل شده 

ی وزنده در لحظھ حاضر است ، انجام دادن جنبش و ھستی یا بودن تجربھ اصل

فعالیتی است کھ از نیروی عادی و خالق ناشی می شود وتوسط ھر موجود زنده 

جاری می شود و منبع زنده بودن ما است ، داشتن مربوط بھ رابطھ ، با اجتماعی 
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در این حالت ما اجازه می دھیم دیگران وارد .است کھ در آن زندگی می کنیم 

.شوند و بھ راحتی آنھا را می پذیریم ماندگیزن

اغلب مردم در زندگیشان معکوس .این سھ مورد بھ طور ھمزمان وجود دارند

عمل می کنند آن ھا برای بدست آوردن چیزھای مورد عالقھ شان سعی می کنند 

بھ این ترتیب آن ھا خوشحال تر .کارھایی انجام دھند تا پول بیشتری بدست آورند 

در صورتی کھ شما ابتدا باید ھمان چیزی باشید کھ ھستید آن وقت آن .ھند بودخوا

.چھ را کھ الزم است انجام دھید ، بھ این ترتیب آن چھ را کھ بخواھید شما دارید 

سھ عنصر مورد نیاز

عناصر سھ گانھ و تعیین کننده میزان موفقیت تجسم خالق

.با تمایل داشتھ باشید باید بھ کاری کھ تجسم می کنید قل:ھدف -١

اعتقاد راسخ داشتھ باشید با ،اگر نسبت بھ ھدفی کھ انتخاب کرده اید:اعتقاد -٢

.اطمینان بیشتری عمل خواھید کرد 

باید باتمام وجود ھدف مورد عالقھ تان را بپذیرد و در جستجوی آن :پذیرش -٣

.رغبت زیادی داشتھ باشید 

ار کنیدبا خود برترتان ارتباط برقر

یکی از مھمترین قدم ھا در ساختن تجسم خالق موثر اتصال بھ منبع روحانی 

منبع روحی شما ھمان عشق بی پایان فرزانھ و خردمند و قدرت .درون تان است 

.کائنات است 

ال ارتباطی بین نبھ حالت آرامش در می آیید یک کادر طی مدیتیشن وقتی:شنوا 
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و بھ راھنمایی شما می پردازد بھ طوری ،باز می شودشما و خویشتن خردمندتان 

کھ می توانید سواالت خود را بپرسید و منتظر پاسخ ھا بمانید کھ بھ صورت واژه 

.ھا یا تجسم خالق و یا از طریق یک احساس می آیند 

وقتی سرنوشت تان در دست گرفتید احساس می کنید کھ قدرت انتخاب :فعال 

طریق قدرت فرزانھ نامتناھی الھی کھ خداوند در وجودتان دارید و می توانید از

.نھاده است توسط تجسم خالق بھ اھداف و خوستھ ھای تان برسید 

پیش رفتن با جریان 

منظور این است کھ .تنھا راه کاربرد موثر تجسم خالق استفاده از روش تائو است

می توانید بھ جایی کھ شما بھ آسانی .شما مجبور نیستید سعی وتالش زیادی بکنید

سپس صبورانھ و ،می خواھید بروید و در ذھن تان واضح و روشن تجسم کنید

.ھماھنگ در جھت جریان رودخانھ بھ زندگی تان ادامھ دھید 

.خود را در بھترین شرایط بپذیرید 

برای رسیدن بھ خواستھ ھای تان در زندگی از طریق تجسم خالق باید بپذیرید کھ 

عجیب این کھ خیلی ھا در پذیرفتن خودشان .ق بھترین زندگی ھستیدشما مستح

این باورھای .مشکل دارند و فکر می کنند قادر نیستند بھ خواستھ ھای شان برسند

اگر شما احساس می کنید نمیتوانید در .غلط ریشھ در دوران کودکی ما دارد 

می کنید احتماال من عالی ترین وضعیت خودتان را تجسم کنید یا با خودتان فکر 

در این صورت باید بھ دقت تصویری از ،ھرگز نمی توانم بھ خواستھ ھایم برسم

خودتان را در ذھن خود مجسم کنید این تصویر بیانگر احساس شما راجع بھ 

ھر موقع نسبت بھ خودتان احساس خوبی نداشتید با بیان جمالت .خودتان است 

.ید مثبت از خودتان قدردانی و تشکر کن
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وقتی مصمم بھ اجرای فرمانی باشی ، بی شعار بھ تو داده (مدیتیشن و تاکید ھا

)دخواھد شد ونور بر فراز روش ھای تو خواھد درخشی

ایجاد یک مکان آرام بخش

ساختن یک مکان آرام بخش در درون خودتان یکی از چیزھایی است کھ درموقع 

یی است کھ شما می توانید ھر زمان این مکان جا.تجسم خالق باید بھ آن بپردازید

.کھ دوست داشتھ باشید آن جا بروید این تمرین را انجام دھید 

چشم ھای تان را ببینید و در یک وضعیت راحت خودتان را در یک طبیعت زیبا 

جنگل و کنار دریا حتی زیر اقیانوس ،این مکان می تواند یک علفزار.تجسم کنید 

ساس کنید یا این حجزئیات دیدنی ، شنیدنی و بویایی ااین مکان را با تمام.باشد

مثال خانھ ای زیبا و راحت و با یک .مکان را ھر طوری کھ دوست دارید بسازید

باید طوری باشد کھ در آن جا احساس لذت .نور طالیی کھ آن جا را محافظت کند

دوست با تجسم خالق می توانید ھر وقت کھ ،کنید و برای شما آرام بخش باشد

.داشتید در این مکان تغییراتی ایجاد کنید یا این کھ دوباره آن را بسازید 

درمان با مدیتیشن

اکنون بھ بررسی ھای تکنیک ھای مدیتیشن در مورد درمان خودمان و دیگران 

:می پردازیم 

.مدیتیشن می تواند در کشف علت بیماری و بھبود آن کمک کند:درمان خود 

ریلکس شوید شروع کنید از انگشتان .بنشینید یا دراز بکشید و نفس عمیق بکشید

در صورت .پا تا قسمت ھای مختلف بدن تان و بھ ھمگی بگویید کھ ریلکس شوند

تمایل مدیتیشن بازکردن مراکز نیرو را انجام دھید تا انرژی تان بھ طور کامل 

بھبود بخشیدن را در اطراف اکنون بھ طور واضح و روشن انرژی .جریان یابد
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اگر قسمت خاصی .خود تجسم کنید آن را احساس کنید و از این حس لذت ببرید

:از بدن تان بیمار است یا درد دارد از آن عضو بپرسید 

پیامی برای شما دارد ؟ آیا موضوعی ھست کھ باید متوجھ شوید ؟ برای چند چھ 

.تاکیدی یا تصاویر ذھنی استفاده کنیدمی توانید از واژه ھای.دقیقھ ساکت بمانید

اگر جوابتان .دقت کنید احساسات تان بھ شما جواب پرسش ھا را می دھد یا نھ 

.را نگرفتید دوباره ادامھ دھید 

شما می توانید بھ .این مدیتیشن را در تنھایی انجام دھید:بھبود بخشیدن دیگران 

چیزی نگویید مگر این کھ خودش شخصی کھ برایش این مدیتیشن را انجام دھید 

سعی کنید بھ طور .از شما درخواست کند کھ این مدیتیشن را برایش انجام دھید 

کامل ریلکس شوید و سپس خودتان را بھ عنوان یک کانال روشن تجسم کنید کھ 

نیروی بھبود بخشیدن کائنات را دریافت می کند و بھ طرف کسی کھ بھ این نیرو 

اکنون شخصی کھ قرار است بھبود یابد را مجسم کنید از او .دمی فرست،نیاز دارد

اگر .سوال کنید آیا دوست دارد در ھنگام مدیتیشن کار خاصی برایش انجام دھید 

شما احساس می کنید باید قسمت خاصی از بدنش را از طریق مدیتیشن انجام دھید 

م دھید تا بھبودی کارتان را بھ دقت انجا.حتما بر روی این قسمت متمرکز شوید 

اکنون آن فرد را در یک نور طالیی کھ اطرافش را احاطھ .کامل حاصل شود 

بھ طور مستقیم در ذھنتان با او محبت کنید و بھ .کرده سالم و خوشحال تجسم کنید

.او بگویید کھ بھ وسیلھ نیروی کائنات می تواند بھبود یابد 
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زندگی خالق

است کھ باعث دگرگونی و رشد خودآگاھی انسان از تنھا ابراز موفقیت آن چیزی 

)دیوید اسپانگل(مظاھر آشکار خداوند شود 

خودآگاھی خالق

تجسم خالق فقط یک روش نیست بلکھ یک حالت خودآگاھی است کھ باعث می 

شود عمیقا درک کنید و سازنده ھای پیوستھ عالم وجودمان ھستیم و در ھر لحظھ 

یم ، بین ما و خداوند جدایی نیست ، ما مظھر نشانھ مسئولیتش را برعھده می گیر

.ھای خالق خداوندیم 
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:سخن آخر

او بھ سادگی .را نقل می کنم"نیسارتاماھاراج"در پایان این کتاب سخنی از

:آفرینش جامعھ ای را کھ بر اساس معنوی است،یادآور می شود

قبل از خوردن،می خورانم .کنمتولید می کنم کھ قسمت .جایگاه من روشن است«

قبل از گرفتن،می بخشم و قبل از اینکھ بھ خودم فکر کنم،بھ دیگران می 

.فقط یک جامعھ براساس سھیم شدن می تواند پابرجا و سعادتمند باشد.اندیشم

من این کار را می پسندم .این،تنھا راه حل است اگر آن را نمی پسندید پس بجنگید

».کنم کھ این کار را بکنیدو بھ شما ھم توصیھ می 

.خداوند بھ شما برکت دھد

"پایان"
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