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 مقدمه

 دوست عزیزم سالم ،

در خدمت تو دوست خوبم راز فعال سازی قانون جذب محمدرضا فصیح هستم و خوشحالم که با کتاب 

مراه ههستم .این کتاب صفحات کمی را داره اما تاثیرات بزرگی را در زندگی تو ایجاد میکنه .پس با من 

 باش.

 

 قانون جذب چیست؟

 قانون طبیعی جهان هستی است که تعریف ساده ای دارد  28قانون جذب یکی از 

.یعنی بر طبق این قانون شما هر فکری را که افکار مشابه ،مشابه را جذب میکند قانون جذب یعنی : 

ر سال میشه و اون فکداشته باشید ،این فکر مانند یک بومرگ یا یک بشقاب پرنده به جهان هستی ار

 به صورت اتفاقات و شرایط وارد زندگی شما در این دنیای فیزیکی میشه 

 یعنی هر فکری داشته باشید ،از جنس همان فکر ،اتفاقات و شرایط را در زندگیتون تجربه میکنید .

ان را همشما به هر آنچه که بیشتر در طول روز در مورد آن صحبت میکنید و میشنوید و نگاه میکنید ،

 در زندگی خود تجربه میکنید 
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ا آدم بمثال اگر شما فیلم هایی را میبینید که مزمون آن خیانت است در زندگی واقعی خودتون بیشتر 

هایی برخورد میکنید که به آنها خیانت شده است و این قدر این سیکل معیوب برای شما اتفاق میافتد 

 که به شما خیانت میشود.

 

 کرده اید و همان را به زندگی خود دعوت کرده اید. توجهیانت چرا؟چون شما به خ

 

 

 چرا به هر آنچه توجه میکنیم برای ما اتفاق میافتد؟

 reticular activating systemیا ذهنی  rasچون در ذهن ما سیستمی وجود دارد به نام سیستم 

روز افتاده است را بررسی کار این سیستم چیست؟ این سیستم هر تجربه ای را که برای شما در طول 

 میکند که ببیند چه قدر این اتفاق منطقی به نظر میرسد .

مانند جهان هستی عمل میکند و به شما بیشتر آن چیزی را در زندگی نشان  ذهنی  RASدر واقع 

 باشد  مهممیدهد که برای شما 

وع صحبت بکنی ، زیاد از مهم بودن یعنی به آن موضوع زیاد توجه کرده باشی ، زیاد راجب به آن موض

 طریق تصاویر و فیلم ها به آن توجه کنی .

 به هر آنچه توجه میکنی همان را تجربه میکنی

 برای تو یه مثال میزنم 

به یک نمایشگاه اتومبیل فروشی رفتی یک ماشین بنز آن جا هست .تو سوار آن ماشین میشی که 

 ی مثل همان ماشین پشت سر تو وجود داره.تستش کنی . بعد از نمایشگاه بیرون میایی ، میبین

تلویزیون را روشن میکنی میبینی همان تصویر ماشین بنز ، ماشین دلخواه تو را داره نشان میده .هر 

 کجا میری اون را بیشتر میبینی 

 واقعا جالبه .....مگه نه؟
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  dream boardتابلو آرزوها  یا 

 دوست خوبه من به تصاویر زیر نگاه کن 
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اینها تابلوی تجسم هستند که به تو احساس خوبی میدهند و طبق قانون جذب تو به هر آنچه توجه 

 کنی  همان را تجربه خواهی کرد 

و وقتی که تو  برا ی خودت یک تابلوی تجسم درست میکنی به راحتی خودت را با خواسته هات 

 محاصره میکنی و د رنتیجه به آنها میرسی 

 طرز تهیه تابلو تجسم 

 تهیه میکنی    a3یک مقوا  .5

 عکسی از خواسته هاو آرزوهای مورد نظرت را از گوگل تهیه میکنی  .8

 پیرینت رنگی میگیری  .9

 اون را روی مقوا میچسبونی  .4

 جایی میذاری که در معرض دیدت باشه و هر روز ببینیش  .1
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. تا جایی به خواسته هات توجه کن ر هنگام نگاه کردن به تابلو تجسمت احساس خوبی داشته باشد

 که بهت احساس خوب میده 

 ثیرات تابلو تجسم تا

تا ثیراتش اینه که داری به خواسته هات توجه میکنی و همان ها را در زندگیت تجربه میکنی و اتفاقات 

 دلخواه را در زندگی خودت به وجود میاری 

واسته ای که توش گذاشتم در کمتر از شیش ماه آرزو و خ 1تا از  8منم یه تابلو تجسم دارم که به  

 رسیدم 

 واقعا بینظیره 

 حتما انجامش بده 

 خوبخبر 

ی قانون جذب بر روی لینک زیر کلیک کنید و  دورهنامه ما و دریافت رایگان برای عضویت در خبر

 تمام مطالب را به رایگان در ایمیل خود دریافت کنید 
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