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 در زندگی شده فراموش قانون ازدهی

 چه آن به فرادا از یلیخ که شود یم باعث امر نیا. کنند ینم استفاده یدرست به یزندگ در ذهن قدرت از افراد اکثر

 ریاثت برآنها که هستند یرونیب عوامل نیا یزندگ طول در و بدهند نشان واکنش افتد یم اتفاق طیمح در که

 یگاه. هست ما هنذ همانا که میدار درون در یقدرتمند اریبس یروین انسانها ما از کدام هر که نیا از غافل گذارندیم

 ستین ستدر زهایچ یلیخ چرا که دیایب شیپ سوال نیا است ممکن دیکنیم نگاه اطراف یایدن به یوقت دیشا اوقات

 پر و خشن و رحم یب ییایدن دهدیم رخ که یاتفاقات تمام با را ایدن و ستندین هم با یهارمون در فتندیم که یاتفاقات و

 نیا در که ینیقوان از یاریبس با یهارمون در را خودمان ذهن ما همه اگر که یدرصورت. نمیبب سرسخت و خشونت از

 و خودش ذهن با انسان نکهیوا شد خواهد داریپد انسان یواقع قدرت م،یبده قرار بپردازم آن به خواهم یم ادداشتی

 عتیطب واقع در و گرفته دست در را امور از یاریبس کنترل و برده یپ خودش پروردگار قدرت به نیقوان نیا دانستن

 در را یهارمون نیا و کرده پبدا ایدن در را خودش گاهیجا رگذاریتاث موجود کی عنوان به خود و شناخته کامال را ایدن

 قانون شما شده مطرح پراکتر باب یقاآ توسط که قانون ازدهی نیا دنیفهم با.کرد خواهد نهینهاد زین خودش یزندگ

 یزندگ دیشد آگاه آنها از و دیدیفهم را نیقوان نیا که یا لحظه از و. دیآور یم مانیا آن به و دهیفهم کامال را جذب

 . شد خواهد متحول شما

 کردن فکر قانون:  اول قانون.۱

 ردیگ یم شکل که است بشر ابزار نیبزرگتر ذهن. میدار اریاخت در ما که است یابزار نیمهمتر و نیبزرگتر کردن فکر

 که را چه آن تواند یم شتریب کند استفاده فکر ابزار از شتریب چه هر و است ذهن قتیحق در انسان. سازد یم و

 را اطرافمان یایدن و میکن یم فکر متناوب بطور میکن یم حرکت یزندگ ریمس در که نطوریهم ما.بسازد خواهدیم

 ذهن داشتن موجودات یۀبق با انسان تفاوت هست و قدرتمند یروین کی فکر .میسازیم م،یکن یم فکر که همانگونه

 موجودات یۀبق از را انسان که یزیچ تنها است، خوک و اسب هیشب ییها وانیح هیشب ساختار نظر از انسان. است

 یانرژ یفرمها نیقدرتمندتر از یکی کردن فکر و است یهست یروین نیرومندترین ذهن. است ذهن کند یم زیمتما

 راز کی معماست، کی یزندگ مردم اغلب یبرا. شوند یم منتشر یهست در که هستند یهانیک امواج فکرها. است

 ۀهم. دیباش داشته دست در را دشیکل اگر هست ساده یلیخ یزندگ اما درک، قابل ریغ ای دهیچیپ یا لهئمس و بزرگ

 و است یا شرفتهیپ موجود انسان. بود نخواهند راز گرید شوند درک اگر اما رازند، نشوند درک که یزمان تا زهایچ

 و نیتر ای هیپا ذهن، چون شود یم شناخته افکارش توسط عمده بطور شرفتهیپ انسان کی. شده خلق شرفتیپ یبرا

 مغز تیوضع به یشتریب توجه دیبا. هست یزندگ مدت تمام در شما و من یزندگ کردن اداره در ابزار نیمهمتر

 افکار ما یوقت. کند یم تیریمد یزندگ مدت طول در را ما یتهایفعال و هایریگ جهت ۀهم چون میباش داشته

هست که  وتریکامپ در وی یپ یس مثل دارند افکار ی کهتیریمد. کرد خواهد رییتغ زیچ همه میباش داشته یقدرتمند

 در را انسان یزندگ یها جنبه تمام ذهن، و شرایط تیوضع تیریمد. میگیرههمه پردازش ها از اونجا سرچشمه 

 و رفتارها. دهندیم رخ انسان هوشیار ذهن توسط یزندگ یرخدادها از یلیخ. دهدیم قرار الشعاع تحت مختلف طیشرا
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 مهم یلیخ ذهن تیوضع تیریمد پس شوند،یم اداره هوشیار ذهن با عمده بطور انسان یجسم و یمغز یتهایفعال

 پنج حواس کمک با را زیچ همه و کس همه میخواه یم که اند کرده تیترب یطور را ما که میدانیم ما ۀهم. است

 حافظه ل،یتخ ۀقو ط،یمح درک به یکم توجه که بوده یطور ما تیترب.میکن درست ینوع به و میبده رییتغ مان گانه

 یازین. میبرخوردار آن از انسانها ما که هستند یدرون یها یتوانمند نهایا. است شده یهست از یشخص برداشت و

 نگران که یعاد دمآ کی ای و یمال لیمسا ریدرگ و دیهست بانک کارمند اگر. دیباش یرونیب اتفاقات نگران که ستین

 یروین کی فکر. کرد خواهد رییتغ زیچ همه دیباش مسلط ذهنتان یروین به شما اگر که دیباش نئمطم است، یسالمت

 امواج ای نور انیجر مثل ایهست  حرکت حال در وستهیپ بطور که تهیسیالکتر مثل درست هست. قدرتمند اریبس

 یعبارت به ای جنوب، قطب به شمال قطب از تواند یم ما فکر.  است گرفته قرار افکار از یانوسیاق در ،انسانیقیموس

 سرعت با فکر .کنند یم سهیمقا نور باسرعت را کردن فکر سرعت دانشمندان. کند حرکت سرعت به یهست کلدر

 اگر که است وتریکامپ پردازشگر مثل متفکر کی فکر. کند یم حرکت صوت سرعت عترازیسر یحت یادیز اریبس

 لحظه در دیکن یم فکر  شما یوقت. داشت خواهد همراه به یجالب جینتا و بود خواهد عیسر اریبس کند کار درست

 ذهن بخش به فکر نیا دیکن یم فکر که یزمان. دارد وجود ینیقوان کردن فکر در. ردیگ یم شکل اش جهینت

 یانرژ از یا توده شما بدن. کند یم کنترل را شما بدن ،یحرکت ای براتوریو انیجر قانون اساس بر و رودیم یاحساس

 بدهد انجامش که دهدیم دستور بدنتان به دیکن یم که یفکر هر که دارد تیواقع نیا و کندیم جذب یانرژ که است

 یزندگ آنها از یکی درون شما و هزیانگ شگفت اریبس انسان بدن. وردآ خواهد وجود به را جهینت افکار نیا به عمل و

. سازندیم را تانیزندگ جهینت در و شوندیم ثبت ذهن نیمه آگاه در دیکن یم یتکرار بطور که ییفکرها. دیکن یم

 میدار کار و سر روین نوع دو با ما که بوده نیا بر تصور شهیهم. دیا دهیشن یمنف و مثبت رفتار و افکار مورد در حتما

 یوقت. ستین درست نیا اما. میکن یدور بد یزهایچ از دیبا و میشو یم جذب خوب یزهایچ به که بد، و خوب

 نیب از سرما و میکن یم فکر گرما به میشو یم گرم یوقت. میشو یم گرم آتش کردن روشن با شود یم سردمان

 از ما که دارد وجود روین کی فقط. هستند زیچ کی از بخش دو بلکه ستندین زیچ دو قتیحق در فقر و ثروت. رودیم

 و دیده رییتغ را رفتارتان دیبا دیردهییتغ تان یزندگ در را ییخوردها باز ای جینتا دیخواهیم اگر. میکن یم استفاده آن

 دیکن جادیا خارج در یرییتغ دیخواه یم اگر. دیبده رییتغ را افکارتان دیبا دیده رییتغ را رفتارتان دیخواهیم اگر

. سازند یم را تانیزندگ افکارتان و دیکن یم انتخاب را افکارتان شما. ردیبگ صورت شما درون در یراتییتغ دیبا حتما

 .دیکن اعتماد آن به ، دارد وجود کردن فکر قانون. دیکن یم فکر که شد دیخواه یهمان شما

 یموجود ای منبع قانون: دوم قانون. ۲

 ختهیر تومان ونیلیم صدنه حسابتان به یکس ندکهیبگو و دیشو داریب صبح اگر شد خواهد چطور تان یزندگ

 اگر شد یم چه. دیکن جذب دیهست که یشغل هر در را یمشتر هزار یزدن هم بر چشم با اگر دیدار یحس است؟چه

 شما  که گفتند یم شما به اگر بود چگونه مغزتان د؟یدار را ساله ستیب آدم کی یانرژ شما که گفتند یم شما به

 صدنه از شیب که میبگو دیبگذار نه؟ هستند یزیبرانگ فکر و رومندین سوالهای د؟یهست نیزم یرو انسان نیتر باهوش

 شما تا ندیایب شما سراغ به که منتظرند یمشتر هزار دهها. شود شما یزندگ وارد اکنون هم کهه منتظر تومان ونیلیم
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 صد در صد داشته، وجود که ییانرژ ۀهم که دیدانیم ساله، ستیب دمآ کی یانرژ مورد در. دیده انجام یکار شانیبرا

. کنند یم آزاد یانرژ همه بلکه ردیگ ینم یانرژ چکسیه. داشت خواهد وجود و دارد وجود زمانها و مکانها ۀهم در

 نیا. شود ینم یراض هرگز انسان که دیگو یم والتز یهال. شود یم یانرژ شدن آزاد باعث که هست یزمیمکان آرزو

 ستین یراض کامل بطور گاه چیه که کرد خلق یا گونه به را انسان خدا. است صادق انسانها شتریب مورد در قتیحق

 یم اشتباه یخوشبخت با را تیرضا انسانها از یلیخ. شود یم انسان تیخالق باعث واقع در که است بودن یناراض نیوا

 تیوضع کی نبودن یراض. دینباش یراض اصال که یحال در دیباش خوشبخت و خوشحال یلیخ دیتوان یشمام. رندیگ

 برادران ۀلیوس به مایهواپ اختراع باعث و کرد المپ اختراع به وادار را سونیاد که بود یتینارضا نیا. است خالقانه

 زیچ همه. میباش ماه ۀکر یرو دهه نیا در دیبا ما که دیبگو یکند اف جان شد باعث که بود یتینارضا نیا. شد تیرا

 تناقض نیود علم قرنها. است یانرژ ریناپذ انیپا منبع خدا که میمعتقد ما. رندیگیم نشأت تینها یب منبع کی از

 قدرتمند باور به هانیک ۀالعاد فوق راز مورد در ومطالعه یبررس سالها از پس براون راندر. دندیرسینم هم به و داشتند

 کپارچهی و واحد قانون کی که میبگو دیبا .کنم یمذهب را بحث که باشم داشته قصد نکهیا بدون. دیرس خدا وجود

 نیا وجود یایگو یا گونه به انسان ۀدیچیپ ساختار و دارد وجود یانسان هر در و کجا هر در که یقانون دارد، وجود

 که میبرس باور نیا به دیبا میاوریب مانیا هایخوب یفراوان به که نیا از قبل میکن یم نگاه عقب به که یوقت. است قانون

 از نه و آمده بوجود نه. است گرفته سرچشمه تینها یب یروین کی از میبر یم لذت آن از و است خوب که یزیچ هر

 رییتغ ما یدرون امواج مینیبب ذهنمان در را یریتصو اگر که است کرده یطراح را ما یطور خداوند. رفت خواهد نیب

 قطره دو دیکن تصور. کند یم جذب قانون، براساس را خودش هیشب یامواج و شود یم ساطع جهان در و کند یم

 اگر حاال. شوند یم یبزرگتر ۀقطر به لیتبد و کنند یم جذب را گریهمد آنها میبگذار یزیم یرو هم کینزد را آب

 که دیکن تصور حاال. شود یم اول ۀقطر جذب یعنی شود یم تکرار اتفاق همان قایدق میکن اضافه هم را سوم ۀقطر

 کند جذب را یامواج تواند یم تنها یموج هر. افتاد نخواهد اتفاق نیا هرگز.میکن جدا گریهمد از را آنها میخواه یم

 در که طور همان. کرد خواهد اجرا دستور شکل به دیبخواه شما که چه آن هر کاینات. باشد آن با یهماهنگ در که

 وجود شما دید یۀزاو بجز یتیمحدود و فقدان و فقر چیه.دیکن یم جذب دیکن یم فکر یوقت شد گفته اول قانون

 نگاه خالق دید با اگر کند، یم نگاه محدود چشم با انسان. دیشو مند بهره میعظ منبع نیا از تا دیبده رشییتغ. ندارد

 .                                                                                     ندیبب را بودن نامحدود تواند یم کند

 

 جذب قانون: سوم قانون. ۳

 دو از جذب قانون. میا کرده جذب خودمان به را ییآدمها و زهایچ جذب قانون اساس بر مان یزندگ در ما ۀهم

 یم وصل جهان یینامر بخش به میکن یم ییآرزو یوقت. است شده لیتشک( خواستن)داشتن وتوقع آرزو قسمت

 سمت به را آن بعد م،یانداز یم آب یرو را طعمه ابتدا یریگ یماه یبرا. دیریبگ نظر در را یریگ یماه. میشو

 که کنند یم فکر ییزهایچ به چون. خواهند ینم که کنند یم جذب را ییزهایچ مردم شتریب.  میکش یخودمانم
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 منتظر بود نوشته آن یرو که داشتم یگوش برچسب کی قبل سالها دیآ یم ادمی. خواهند ینم ای ندارند دوست

 ام یبزرگ رخداد کی منتظر یزندگ در دمیفهم که دمیرس ییجا به تا کردمیم نگاه آن به روز هر من. دیباش معجزه

 علت و ستیچ میدانینم که یاتفاق یبرا که است یا کلمه معجزه والتر قول به. کنم فشیتوص توانم ینم که

 هیاول قانون که است شنیبریوا ای ارتعاش نیا بلکه ستین هیپا قانون جذب قانون. میبر یم کار به هست چه رخدادنش

 آنها که دیکن یم فکر شما د،یکن نگاه اطرافتان یوارهاید به. میکن یم یزندگ ارتعاشات از یانوسیاق در ما. باشد یم

 مراسم در تابوت درون جسد یحت. است حرکت حال در یزیچ هر. ستین ساکن یزیچ چیه. ستندین اما ، بی حکتند

 یالکترون تیموقع کی بصورت انسان مغز. کند یم حرکت که دید دیهخوا دیببر کروسکوپیم ریز اگر را میترح

 یم جذب مان یزندگ به که آنچه ما یدرون ارتعاشات و کنند یم فعال را ما مغز یسلولها ما افکار و است متحرک

 که ستین نیا منظور ، نه کردم؟ فکر سرما به ام خورده سرما اگر پس دییگویم االن حتما. کنند یم کنترل را میکن

 ارتعاش کی معرض در را خود چون دیا کرده جذب را سرما شما بلکه دیا کرده جذب را آن و کرده فکر سرما به شما

 یریگ میتصم وعدم ثبات یب ارتعاشات معرض در را خودتان شما که یمدت از پس. دیا داده قرار ودرهم جیگ اریبس

 زیچ هر حال هر به.است صالیاست شدن گسترده فقط یخوردگ سرما. دیشو یم یخوردگ سرما دچار دیده یم قرار

 شتریب که همانطور داشتم مشکل یلیخ پول با من قبل سالها. میا کرده جذب را آن خودمان میدار مان یزندگ در که

 یم حکم من به رونیب یایدن چون و کند یم کنترل را من افکار رونیب یایدن کردم یم فکر شهیهم و دارند آدمها

 پول و قرض همچنان و کردم یم فکر آن به و داشتم قرض نداشتم، یپول. کردم یم جذب را همان هم من کرد

 یزیچ هر به چون. ماند دیخواه مقروض عمر آخر تا است قرض ریتاث تحت هدفتان اگر. کردم یم جذب را نداشتن

 اگر مگفت قبل مبحث در. دیخواهیم که ییزهایچ ریتصو دنید به دیکن شروع دیبا.افتد یم اتفاق همان دیکن فکر که

 کردن فکر. دیکن خلق را آن گرما به به کردن فکر با پس است گرما نبود سرما چون دیکن فکر گرما به است سردتان

 یزهایچ به کردن فکر با دیبگذار. دیکن رها افتاده اتفاق گذشته در که یبد زیچ هر. دیکن متوقف را بد یزهایچ به

 حال زمان در ذهنتان در را خوب یزهایچ وجود. دیکن فکر تانیآرزوها به. دیبکن تان یزندگ وارد را ها آن خوب

 خودتان درون را ها آن و دیباش داشته ذهنتان در وردهآ در دهیا صورت به را ها آن. دیکن یساز ریتصو. دینیبب

. هست یقو اریبس ندیفرا کی جذب،. کرد دیخواه خودتان جذب یکیزیف بطور را ها آن یمدت از پس و دیکن احساس

 جذب قانون اساس بر یهست کل و میهست یانرژ از یمیعظ حجم ما ۀهم. میهست کننده جذب  ربا آهن مثل ما ۀهم

 ما افکار نیا و است افکارمان خاطر به میآور یم دست به یزندگ در که یزیچ هر که میکن درک اگر. کند یم کار

 زیچ چیه عتیطب در که دیدان یم. کرد خواهد رییتغ مان یایدن کنند، یم جذب ما یزندگ به را زیچ همه که هستند

 هر و است یرینظ یب قانون جذب قانون. نشود برآورده که ستین ییآرزو چیه باشدو نداشته وجود که ستین یخوب

 دیسیبنو یبانک حساب و نهیآ خچال،ی یرو. است قانون نیا اساس بر عمال میکن یم جذب مان یزندگ در که چه

 خواهم یم شما از و هستم عاشقش من که است یا دهیا بلکه ست،ین من ۀدیعق فقط نیا. دیبگذار جا همه و جذب

 یم نشان شما به را نیقوان نیا از یکل یشکل فقط این نوشته . دیکن مطالعه را نیقوان  نیا روز هر. دیشو عاشقش که

 .دیشو یقو نیقوان نیا در و دیکن مطالعهاین قوانین را   بارها دهند
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 افتیدر قانون: چهارم قانون.۴

 دیبا ما. تاس آن پشت ۀشیاند قانون نیا بخش نیمهمتر.ستندین جدا هم از و اند یکی و وستهیپ بهم گرفتن و دادن

 کندیم ترلکن را زیچ همه کردن فکر اگر. میباش افتیدر نگران دینبا و میبکن کردن خرج نیگزیجا را کردن دیتول

 دیخواه یم چه آن از پر دیشا. است پر ما یزندگ. میده یم آن با همراه را افکارمان میبخش یم را یزیچ یوقت پس

. دیا داده تدس از که است یزیچ از یانعکاس دیدار ایدن نیا در که چه هر. است پر متانیتقو یحت. هست اما نباشد

 د،یباش نگران یزیچ افتیدر یبرا دینبا. کرد دیخواه افتیدر دیبده که چه هر. است دادن قانون افت،یدر یۀاول قانون

 کنترل سانان تفکر. کند یم افتیدر یشگفت با و دهد یم اراده با انسان. است( دنیبخش)دادن کردن افتیدر قانون

 قایدق م،یشبا داشته باز آغوش افتیدر یبرا دیبا. میکن یم افتیدر خوب یزهایچ خوب یزهایچ دادن با. است کننده

 یکس چه به ، دیبده دیتوان یم چه که دیکن فکر نیا به. میباش داشته باز آغوش دیبا دادن یبرا که یصورت همان به

 افتیدر یتر یعال زیچ که دیباش مطمئن و دیبده دیدار که یعال زیچ هر. دیبده دیتوان یم چطور و دیبده دیتوان یم

 آغوش افت،یدر یبرا دیبا شما. برگرداند شما به را شترشیب و دیبده شما تا است منتظر یهست جهان. کرد دیخواه

 که اندازه همان هب و دیباش کرده درک را افتیدر قانون که دیباش طور نیا دیتوان یم یزمان قایدق و دیباش داشته باز

 هودهیب یول د،یدار اما ندارم وقت من که دییگو یم شما. دیباش هم دنیبخش مشتاق دیهست کردن افتیدر مشتاق

 پر تان یدگزن اگر پس. دیباش داشته دیتول و یور بهره دیتوان یم زمان کردن صرف هودهیب یجا به. دیکن یم صرفش

 هترب یزهایچ اگر. دیده یم یهست به دیدار که هستند ییزهایچ همان ها نیا دیخواهینم که است ییزهایچ از

 افتیدر یبهتر یزهایچ دیبده خوب یزهایچ چه هر. دیبده عتیطب به یعال و بهتر یزهایچ دیبا دیخواه یم یوعال

 .                                                                       کرد دیخواه

 شیافزا قانون: پنجم قانون. ۵

 یسالمت شتر،یب عشق که بندم یم شرط و باشد شتریب تانیزندگ در یزیچ هر دیدار دوست شما که بندم یم شرط

 دیبا فقط. دیبخواه را ها نیا دیبا شما و هست یعیطب کامال لهئمس نیا. دیخواه یم شتریب پول و شتریب یشتر،انرژیب

 و دارد وجود یفراوان تینها یب منبع کی. باستیز قتیحق کی نیا و دیباش داشته را ها نیا همۀ دیتوان یم که دیبدان

 کی ما اگر. کرد دیخواه افتیدر دیبخش یم که چه آن از شیب شما شودیم صحبت تینها یب مورد در که یزمان

 نفر کی به دیبردار را بزرگتر برش دیبخواه شما که یزمان. میکن میتقس قسمت شش به را آن و میباش داشته کیک

 در ما امااگر میخواهید سهم بیشتری به همه برسد باید کیک بزرگتری داشته باشیم . . دیرس خواهد یکوچکتر برش

 یم هم هیبق دیخواه یم یشتریب سهم شما اگر. میکن یم صحبت جهان مورد در بلکه میکن ینم صحبت کیک مورد

 هر که دیخواه یم شما اگر. ردیگ یم صورت نیقوان اساس بر یزندگ در شیافزا. باشند داشته یشتریب سهم توانند

. کرد دیخواه افتیدر شتریب دیباش گزار شکر شتریب چه هر. دیکن نیتحس را آن شود اضافه تانیزندگ در یزیچ

 نیتحس را تینها یب م،یکن نیتحس را یفراوان میخواهیم ما. دارند قرار ریمس کی در دو هر یشکرگزار و نیتحس
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 که یکار که دیا داشته را یکس حال به تا ایآ. دیکن گوش دقت با. بگذارم انیم در شما با را یزیچ دیبگذار. میکن

 شما که نمئمطم و ام داشته هم من ببرد؟ سئوال ریز و کند نقد را دیا داده انجام تالشتان تینها و وجود تمام با شما

 رها که دیکنیم فکر حتما. دیکن رها و دیبکش دست کال دیخواه یم که دیکرد حس بعد و دیا داشته و دیدار هم

 و کند یخنث را شما عالقۀ است ممکن رفتار نیا تینها در. باشد دادنش انجام نگران یگرید فرد دیبگذار و دیکن

 یکس اگر. کند کار عکس بر قانون شود یم باعث که است یرفتار همان نیا. داشت دینخواه شدن بهتر یآرزو گرید

 بهتر و شدن کامل یبرا شتریب و دیببخش وسعت را آن و دیبده انجام بهتر را کارتان دیخواه یم کند نتانیتحس

. شود یم شتریدبیا کرده دایپ شدن نیتحس اثر در که یخوب احساس خاطر به شما عالئق و دکردیخواه تالش بودن

 عشق کائنات به شما اگر. دارد نیتحس به ازین یکار هر که است شده ثابت. است شده شناخته قانون کی نیا

 ییها بچه. داشت دیخواه را آن دیبگذار یزیچ هر در را یخوب شما اگر. کرد دیخواه افتیدر یشتریب عشق دیبفرست

 با اریبس شوند یم بزرگ نیتحس با که ییها بچه. کرد خواهند یزندگ یامن نا با ندهیآ در شوند یم بزرگ انتقاد با که

. است صادق زیچ همه و دوستان پول، اه،یگ مورد در هیقض نیا. کرد خواهند یرهبر و شد خواهند بنفس اعتماد

 ن،یتحس. داشت خواهند شما مورد در یبهتر تفکرات ها آن که دهم یم ضمانت بهتان دیکن نیتحس را دوستانتان

 یم اگر. است یرینظ یب مفهوم کردن نیتحس. داد خواهد رییتغ یهست به نسبت را ما یدگاههاید و مشاهدات

 دیبا دیکن افتیدر دیخواهیم اگر. دیبپرداز آن از کردن نیتحس به دیکن اضافه تان یزندگ در را یزیچ هر دیخواه

 مطالب یسر نیا مورد در. دیکن میتقس هیبق با دیدار که یزیچ هر و دیکن نیتحس را یزیچ هر و دیباش رایپذ و آرام

 دادنش انجام از هم شما که هستم مطمئن و برم یم لذت شما با اطالعات نیا کردن میتقس از من نطور،یهم هم

 به اطالعات نیا. دیده یم قرار گرانید اریاخت در را اطالعات نیهم شما و کنم یم نتانیتحس من. برد دیخواه لذت

 یشگفت اطالعات نیا دادن با. شد خواهد منتقل گرانید به شما قیطر از و شما به من قیطر از و است شده داده من

 .کرد دیخواه افتیدر

 جبران قانون: ششم قانون. ۶

 آن از اگر و میکن استفاده آن از که میبرس درک نیا به و میبفهم را شیمعنا دیبا که است یقانون جبران قانون

 ازین زانیم(1). است مرحله سه اساس بر جبران قانون.است مهربان ما با یلیخ یهست که دید میخواه میکن استفاده

 را یکس بخواهند اگر (3) نکهیا و کار آن انجام در شما یتوانمند(2) د،یدار مهارت آن انجام شمادر  که یکار به

 ما که یکار به ازین یزیانگ شگفت زانیم به که دمیرس جهینت نیا به من. بشوند مشکل دچار کنند شما نیجاگز

 به ایدن. ندارند نیقوان نیا از یاطالع درگم، سر و جیوگ خبرند یب نیقوان از یادیز اریبس افراد. هست میده یم انجام

 در ونیزیتلو. است افتاده یاتفاق چه ایدن سر آن که دیشو متوجه دیتوان یم یا دکمه دادن فشار با ستین قبل یبزرگ

 فکر. میبده امیپ هستند که میبدان نکهیا بدون آدم ونهایلیم به میتوانیم یا دکمه دادن فشار با ،یمچ ساعت زیسا

 گردد؟یم چه دنبال به ایدن که دیدانیم ایآ. است شگرف راتییتغ حال در چقدر و کرده رییتغ چقدر ایدن که دیکن

 شما که یکار به ازین ایآ که دیکن فکر حاال بدهد انجام یکار شانیبرا یکس که دارند ازین همه. رگزاریتاث یها انسان

 شما که ستین یازین. باشد دیدهیم انجام شما که یکار به یبزرگ ازین که دهمیم احتمال من هست؟ دیدهیم انجام
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 را ازین آن چطور که است نیا دوم مرحلۀ. دارد وجود خودش چون دیایب وجود به ازین احساس تا دیبده انجام یکار

 یم کار قدر آن ها یبعض. است مهم یلیخ هیقض نیا دنیفهم د؟یده یم انجام را کارتان چطور شما م؟یکن طرف بر

 یعنی کند، ینم کار نیا و نکنند اخراجشان که دهدیم حقوق آنها به یا اندازه به هم شرکت و نشوند اخراج که کنند

 شما اگر. ردیگ یم صورت خود به خود سوم مرحلۀ دیبده انجام درست را دوم مرحلۀ شما اگر. است قانون خالف بر

 باال تانارزش صورت نیا به. بود خواهد یسخت اریبس کار شما کردن نیگزیجا دیباش یعال دیده یم انجام که یکار در

. دیکارکن شانیبرا تا بدهند پول شما به و کنند استخدام را شما تا منتظرند یادیز یآدمها که دیفهم یم و رود یم

 مورد در. دیگذار یم شینما به را دارد وجود درونتان که یتوانمند دیبده انجام نحو نیبهتر به را کارتان که یوقت

 را کردن برقرار ارتباط یراهها و رمیبگ میتصم اگر که ادگرفتمی و دمیفهم را موضوع نیا من که میبگو دیبا خودم

  من انیمشتر ای رجوع ارباب. رفت خواهد شیافزا به رو درآمدم پس باشم، رگزاریتاث شتریب چطور نکهیا و اموزمیب

 شده یطراح بلکه ستین یتصادف نیا و ندیآ یم ما سمت به ایدن مختلف نقاط از آدم ونهایلیم. آمد خواهند  همچنان

 که گرفتم میتصم قبل چند سال چون نظرم به م؟یدیرس هم به چطور شما و من خوب. است قانون اساس بر و

 یزندگ رابه شما مثل ییانسانها توانستم خوشبختانه و نکنم متوقف انسانها به یده سیسرو یبرا را تالشم چوقتیه

 کردن بهتر و شرفتیپ یبرا تالش حال در چنان هم و دادم ارائه را داشتم که یزیچ نیبهتر چون. کنم جذب خودم

 شما که یکار یبرا ازین. ۱: از عبارتند قانون نیا مرحلۀ سه پس. کنم یم مطالعه روز هر من. هستم میها یتوانمند

. شما کردن نیگزیجا در شدن مشکل دچار. ۳ کار آن انجام در شما یتوانمند. ۲ دیدار مهارت آن دادن انجام در

 ییتوانا شما که داندینم یکس  چیه. دیهست یمحدود نا یهایتوانمند یدارا شما که دیبدان دیگرفت را متانیاگرتصم

 د؟یا کرده فکر دیدار که یقدرت به بحال تا ایآ. دیدار را کارها از یلیخ انجام لیپتانس شما.دیدار را ییکارها چه انجام

 شکل نیباالتر. میکن یم صحبت العاده فوق و رینظ یب موجود کی مورد در میکن یم صحبت انسان مورد در یوقت

 سالها یبرا م؟یکن یم استفاده روین نیا از ما ایآ حاال. میهست شما و من که است یزیچ نیا. نیزم یرو بر خلقت

 جهینت نیا به بعد. بگذرانم را یزندگ جهت بهر یبار و یمعمول یلیخ که بود نیا ام دهیا کل. دادم ینم انجام خودم

 نگلینتینا ارل و لیه ناپلئون کتاب بعد. بدهم رییتغ را ام یزندگ سبک خواهم یم و کنم رییتغ خواهمیم که دمیرس

 که را یزیچ یهست. دارد یبستگ شما به نیا.  خواندم را امرسون مقالۀ بعد و دمیرس جبران قانون به و خواندم را

 دیکن انیب را تان خواسته گرانید به خدمت و سیسرو کی کردن فراهم صورت به شما اما. دهد یم شما به دیبخواه

 پولدار میتوان یم کارکردن با که میشد بزرگ غلط برداشت با ما. دیرس دیخواه دیا خواسته آنچه از شیب یزیچ به و

 شما. گردد یم باز ما به قانون براساس جبران. میکن یم تیرضا احساس بلکه میشو ینم پولدار کردن کار با ما. میشو

 تان شرکت اگر. دیکن یم افتیدر میعظ منبع کی از بلکه دیریگینم شرکت از را پولتان اما دیکنیم کار شرکت یبرا

 خودتان از خواهم یم شما از. بدهند پول شما به که هستند منتظر که هستند ییشرکتها دهد ینم پول شما به

 بهتر یلیخ یلیخ توانم یم ایآ باشم؟ بهتر آن در توانم یم و خوبم؟ چقدر دهم یم انجام که یکار در من که دیبپرس

 دهد؟ یم انجام شما از بهتر را کار نیا یکس چه. دیبده انجام و دیبفهم را ها نیا باشم؟ بهتر توانم یم چطور باشم؟

. دیریبگ ادی و دیکن مطالعه و دیبرو. دیبخوان خوانند یم که یکتاب. دهند یم انجامش چطور که دیکن مطالعه و دیبرو
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 شما. شومیم بهتر دهمیم انجام که یکار در روز هر من. دیده یم انجام شما که است یکار اساس بر جبران قانون

 .دیبده انجام را کار نیهم هم

 نکردن مقاومت قانون: هفتم قانون. ۷

. دارند مشکل آن با یلیخ لیدل نیهم به و هستند ریگ در آن با نفر ده از نفر نه که است یقانون نکردن مقاومت قانون

 ها آن به قانون نیا که نگذارند و کنند یزندگ متوازن و هماهنگ دیبا چطور که دانند یم هستند متوازن که ییآدمها

 حال به تا که دیبرو یراه به ای دیشو خارج تتانیموقع از دیخواه یم که یزمان. دیکن فکر لحظه کی. بزند صدمه

 را ریمس احتماال دینشو مواجه مقاومت با اگر گرید یعبارت به. دیبشو مواجه مقاومت با که است ممکن دیا نرفته

 تازه محدودۀ کی وارد شما دهد یم نشان که است یا نشانه مقاومت. دیا رفته عقب و جلو ای و دیا رفته یاشتباه

 میکن یم شنهادیپ شما به ما. داشت دیخواه هم یپافشار دیدار مقاومت آن به نسبت که یزیچ هر چند هر د،یا شده

 مقاومت به نسبت که میا شده یزیر برنامه یطور شما و من. دینده نشان مقاومت خودتان از مقاومت برابر در که

 که است نیا میخواهیم که یزیچ. کن فرار ای بجنگ. هست  ما یوانیح عتیطب از یبخش نیا. میباش داشته مقاومت

 یخوب دیبده یخوب اگر دیگویم که هست یقانون. میبده پاسخ دییایب دادن نشان العمل عکس و فرار ای جنگ یجا به

 یبرا. دیکنیم افتیدر یبهتر زیچ لحظه در دیده یم یبهتر زیچ یوقت لحظه،اما همان در نه اما دکرد،یخواه افتیدر

. است سخت یرزم هنر کی مثال یبرا کاراته. میکن یم استفاده هیتشب یبرا یرزم یهنرها از موضوع شدن روشنتر

 ای میببر تا میبده ادامه میتوان یم روز آخر تا و زنم یم لگد من یزنیم لگد تو. زنم یم مشت من یزنیم مشت تو

 اگر. میریبگ شیپ در میخواه یم که ستین یورزش کاراته. ندیگو مقاومت برابر در مقاومت را حرکت نیا م،یبباز

 را جودو حاال. دینده انجام را کار همان شما اما. زدیبر رونیب را ها یمنف همۀ دیبگذار دیکش ادیفر سرتان یکس

 مقابل طرف روین آن از استفاده با و دیریگ یم را مقابل طرف ضربه یروین شما که  است یورزش جودو. دیریبگ درنظر

 من شوهر اگر که گفت او به یزن یروز. داشته تبحر یروانشناس یجودو در لیچرچ ندیگو یم. دیزن یم نیزم به را

 باختن باعث مقاومت. خوردم یم را زهر آن حتما بودم شما اگرشوهر داد پاسخ لبخند با او و دادم یم زهر بهت یبود

 شما. دیکن مغلوب خودش ضربۀ یروین با را مقابل طرف شما که است نیا یروانشناس یجودو. شود یم شکست و

 که است یمادام نیا. هست دویک نکردن مقاومت یبرا گرید راه کی. دیشو یم مغلوب درجنگ اما دیبر یم را نبرد

 شما که دهم ینم اجازه شما به من و کند یم دایپ ادامه روند نیا. دهمیم یخال جا من و دیزن یم ضربه من به شما

 خشمتان شما که یوقت. مانم یم یانرز پر و سرحال و کنم ینم مثل به مقابله من. دیباش داشته یکیزیف تماس من با

 که یزیچ مقاومت، قانون در. است نکردن مقاومت نیا. هستم اول لحظۀ یشاداب و آرامش به من دیزیر یم رونیب را

 یجا به دیداشت مقاومت احساس که بعد دفعۀ. دیکن یم یپافشار قتیحق در دیده یم نشان مقاومت آن به نسبت

 یرویپ قانون نیا از ریمس در شما اگر. ستین مهم هم آنقدر د،یکن شیرها برود، دیبگذار دیکن مبارزه آن با که نیا

 هزاران با و دارم دست در سال کی یبرا را یا پروژه من. دیبرس قله به یراحت به که دهمیم قول شما به دیکن

 ریمس در که دیبدان دیشو یم مواجه مقاومت با که یوقت. کردم شیرها آن با مبارزه یجا به و ام شده مواجه مقاومت

 عکس که دیریبگ ادی. است یتکرار ریمس که دیبدان دیندار مقاومت که دیهست یریمس در اگر. دیدار قرار درست
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 فرق دمیپرس و داشتم سال ستیب تا زدهیس یها بچه یبرا یناریسم بار کی. دیبده پاسخ بلکه دینده نشان العمل

 عادت کی العمل عکس گفت دختر آن. داد یجالب جواب ساله شانزده دختر کی و ستیچ پاسخ و العمل عکس نیب

 العمل عکس یزیچ به نسبت که وقت هر دیکن فکر. بود جواب نیبهتر نیا. کرد فکر دیبا دادن پاسخ یبرا اما است

 درکش است یرینظ یب قانون مقاومت قانون. دیشو یم برنده دیده یم پاسخ که وقت هر و دیباز یم دیده یم نشان

 .  شد دیخواه برنده. دیبده انجامش و دیکن

 بخشش ای عفو قانون: هشتم قانون. ۸

. داشت را ارزشش که دمیفهم درکش از بعد اما. پرداختم ینیسنگ یبها آن ادگرفتنی یبرا من که است یقانون نیا

 بدن که اند رفتهیپذ را قتیحق نیا دانشمندان از درصد۹۵. ندیگویم چه مورد نیا در دانشمندان که میبگو دیبگذار

 یم صورت اش کننده کنترل افکار از استفاده با انسان یعملکردها همۀ. کند یم کار مغز تیفعال اساس بر انسان

. کند ینم یفرق رآگاهانهیغ و آگاهانه افکار است، کرده افتیدر گرانید از که یافکار چه و یشخص افکار چه. ردیگ

 گرفته شکل ذهن لیدل به انسان طیشرا همۀ که دانندیم کنند یم قیتحق یمغز یندهایفرا مورد در که ییآنها همۀ

 از ای کند عمل نیقوان نیا برخالف یکس هر و است گرفته صورت یقانون براساس یتیموقع هر و زیچ هر خلقت. است

 درک است، اشتباه کی گناه میبدان که است جالب یلیخ. شود یم دهینام گناه اشتباهش نیا نکند استفاده درست آن

 آن که کند ینم یفرق. است آن از نکردن اطاعت ای قانون دانستن کوچک اشتباه. است نادرست قضاوت و اشتباه

 از شدن خارج قتیحق در گناه.است اشتباه کردن درست راه تنها بازگشت و بخشش. یروح ای باشد یکیزیف قانون

 جلو قانون است نکردن خلق ای کردن خلق قانون آن و فرماست حکم یاساس قانون کی جهان در. است قانون ریمس

 آن به زهایچ که نیا و بود خواهد رفتن عقب آن یبها مینکن عمل نیقوان اساس بر اگر. است رفتن عقب ای رفتن

 یم جلو به میباش هماهنگ نیقوان با اگر اما. مینباش هماهنگ نیقوان با اگر رفت نخواهند شیپ میخواهیم که یخوب

 رینظ یب مفهوم کی بخشش.  رفت دیخواه عقب به که است نیا شیبها و است قانون از یگرید ریتعب گناه.  میرو

 انجام که را چه آن دیتوانینم شما. دیببخش را خود و دیکن رها کامل بطور را افتاده که یاتفاق هر که یمعن بدان. است

. است مخرب اریبس احساسات از یکی احساس نیا و هستند گناه احساس ریدرگ آدمها از یلیخ. دیکن عوض دیا داده

. میشو خالص احساس نیا از  میتوان یم بخشش مفهوم از استفاده با است ساده یلیخ احساس نیا از یخالص راه

 شیرها دیبا و است شده تمام میداد انجام روزید که یکار که میریبگ ادی دیبا ما. است سالم اریبس مفهوم کی بخشش

 نیا و دیباش نداشته نگه ذهنتان در است کرده حقتان در یبد کار یگرید شخص اگر د،یببخش را خودتان.  میکن

. دیباش داشته ذهنتان در یبد افکار یوقت دیریبگ قرار یخوب ریمس در دیتوان ینم شما چون. دیکن رها را حس

 حاصل سرطان و تومور. است گناه احساس داشتن هایماریب از یاریبس شۀیر که است داده نشان گسترده قاتیتحق

 نیا باعث و گذارندیم ریتاث بدن یارگانها یرو بر یطوالن مدت در فشار و شیتشو اساس بر که هستند یافکار

 یزیچ هر عملکرد که دیدان یم. دیبرگرد گذشته به دیتوان ینم شما د،یکن توجه پند نیا به لطفا. شوند یم هایماریب

 یم صحبت نییپا به باال لیپتانس از میکن یم صحبت تهیسیالکتر مورد در یوقت مثال. است نییپا به باال لیپتانس از

 یطراح نطوریهم هم ما. دیکن وصل یتریقو موتور به را دستگاهها دیبا دیخواه یم یشتریب تۀیسیالکتر اگر. میکن
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 کیزیف ریغ از شما. میرسیم زهایچ به افکار از ما. میکنیم حرکت تر نییپا لیپتانس به باالتر لیپتانس از یعنی میا شده

 میتوان یم یوقت افکار یایدردن. میدار را کیزیف ریغ یایدن به یدسترس تیقابل شما و من. دیرسیم کیزیف به

 یزیچ به کس چیه قاتیتحق اساس بر. میکن انتخاب را میخواهیم که یزیچ هر میتوان یم میکن انتخاب را افکارمان

 که شماست افکار از یبیترک رد؟یگ یم نشأت کجا از رفتار دیدان یم ایآ. دیرس نخواهد کند فکر خواهدینم که

 میباش داشته درست رفتار کی که میخواه یم اگر. شود یم تیفعال کی نمود باعث و زدیانگ یم بر را احساساتتان

. میباش داشته یخوب ییدارا میخواه یم اگر میباش داشته یمناسب رفتار دیبا ما. میکن یزندگ سالم بدن کی در دیبا

 دیبا که ستا نیا هیاول اصل اما. میباش داشته میخواه یم که را یدوستان میتوانیم میباش داشته یمناسب رفتار اگر

 که هستند انسان احساسات نیمنحصربفردتر از تا دو شک بدون خشم و گناه احساس. دیببخش را گرانید و خودتان

 نیقوان نیتر بخش نجات از یکی تواند یم بخشش دیریگ یم ادی که ینیقوان همۀ از. کند یم تجربه را آن یانسان هر

 وجود به خودتان در را یعادت. دیکن شیرها دوباره برگشت ذهنتان به باز اگر. برود دیبگذار. دیکن شیرها. باشد

. دیکن شروع خودتان داشتن دوست با. دیندار نگه خودتان در دهدیم شما به یبد حس که را یزیچ چیه که دیاوریب

 داشتن که دیبدان و دیدار را انجامش ییتوانا که چه آن به سالم احترام. خودتان به گذاشتن احترام به دیکن شروع

 نیا. است مرگ آنها یبها و مخربند ها نیا. آورد ینم بار به یخوب انسان یبرا زیچ هر و کس هر مورد در بد افکار

 ییزهایچ همۀ و کند دفن را درآمدتان کند، دفن را دوستانتان تواند یم اما نه، دیشو یم دفن که ستین یمعن بدان

 و شاد سالم، آدم من. شود یم است خوب که یزیچ هر و دوستان تجارت، رشد باعث بخشش. کند دفن را دیدار که

 .شد دیخواه موفق و دیبده انجام را کار نیهم هم شما. دمیرس نجایا به و دمیبخش را گرانیود خودم من. ثروتمندم

 کردن وقف ای کردن یقربان قانون: نهم قانون. ۹

 به میا شده بزرگ شما احتماال و من که یا وهیش. اند دهیفهم اشتباه را آن ها آدم اغلب که است یقانون قانون نیا

 در نیا اما میا دانسته است ارزشمند مانیبرا و میدار دوست که یزیچ کردن رها را کردن یقربان که بوده یصورت

 یفداکار یبزرگ یآدمها. است ارزشمند مانیبرا که یزیچ دادن دست از. کردن وقف نه است دادن دست از قتیحق

. کنند ینم یمیعظ یها یفداکار نیچن یمعمول یآدمها اما. ندا شده شناخته و معروف یلیخ و اند کرده یبزرگ یها

 میدان ینم ما از یلیخ را مطلب نیا. کرد نخواهد شما یزندگ وارد یخوب جز به یزیچ که است یقانون کردن یفداکار

 با یزیچ افتیدر یبرا است تر نییپا ارزش و عتیطب با یزیچ کردن رها کردن یقربان. میبرس درکش به دیبا و

 با ییزهایچ افتیدر و فضا جادیا یبرا تر کم ارزش با ییزهایچ فرستادن یعنی کردن یقربان. شتریب ارزش و عتیطب

 یقربان. دیکن یقربان را تر ارزش کم زیچ کی دیبا دیکن افتیدر یتر ارزش با یزهایچ که نیا از قبل. شتریب ارزش

 ای کنسرت کی به که دیکن تصور خواهم یم. است درک اساس بر مانیا. است داشتن مانیا هیشب یزیچ کردن

 فوق چقدر یوا دیا گفته و دیا دهید را یموفق و یقو اریبس ورزشکاران ای. است رینظ یب نظر به که دیا رفته شینما

 ظرف تهایموفق نیا است؟ آمده دست به چگونه تیموفق نیا و هستند؟ موفق آنقدر چطور ها نیا اما. هستند العاده

 طور به که ینظم. اند شده یناش نیپلیسید و نظم از بلکه اند امدهین دست به یتصادف و برنامه بدون و شب کی

 یم یگاه. است شده یپافشار آن بر صبورانه طور به و است شده آرزو درون اعماق از و است شده انتخاب خودآگاه
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. باشم یعال نهیزم نیا در خواهم یم من. میبده انجامش و میبده یدستور خودمان به که نیا یعنی نیپلیسید میگو

 ازمندین که وقفه یب تکرار و نیتمر و کردن مطالعه ساعت هزاران و گرفتن ادی دارد، کردن یقربان به ازین شدن موفق

 دهیشن ییآدمها مورد در ما. است نشده یعال یتصادف طور به یا نهیزم چیه در یکس چیه. است نیپلیسید و نظم

 میکن یم صحبت کردن یقربان قانون مورد در یوقت. است احمقانه نیا و اند داده چیه یبرا را ییزهایچ که میا

 گذرم یم یفیق یبستن از من مثال است ارزشمندتر یزیچ آوردن دست به یبرا ارزش با یزیچ کردن رها از صحبت

 لیپتانس نیا با و میدار لیپتانس تینها یب میبفهم که نیا و است فهم داشتن اساس بر نیا و دوچرخه داشتن یبرا

 آوردن دست به یبرا دیبا مثال میبده را ارزش با یزیچ دیباتر  ارزش با یزیچ افتیدر یبرا. میباش بهتر میتوان یم

 دیبا حتما زیچ هر آوردن دست به یبرا. میکن یقربان را تکرار و نیتمر و مطالعه یا نهیزم هر مورد در اطالعات

 نیپلیسید که ردیبگ ادی که نیا مگر کرد نخواهد رشد و شرفتیپ شد، نخواهد موفق کس چیه. میکن یقربان را یزیچ

 در مجموعه نیا که است یزیچ آن ۀهم نیا و کند کنترل را افکارش بتواند و کند تیرعا فکرش یروین در را

 با کردن کار مورد در کنند، یم صحبت موردش در نیقوان که است یزیچ آن ۀهم نیا.کند یم صحبت موردش

 تر ارزش با یزهایچ افتیدر یبرا را تر ارزش کم یزهایچ که نیا. نیقوان با افکارمان کردن هماهنگ مورد در ن،یقوان

 تکامل به را مهارتشان تا کردند کار سالها ورزشکاران نیتر موفق. دهند ینم رخ یتصادف بطور موارد نیا. میکن رها

 یزهایچ از دیبا. ندارد وجود میکن افتیدر یزیچ که نیا بدون یدادن چیه ست،ین یمجان دنیرس از یخبر. برسانند

 و دارند وجود یهست سراسر در که هستند ینیقوان ها نیا. تر ارزشمند یزهایچ افتیدر یبرا دیبکش دست ارزش کم

 اخالق اگر. میباش هماهنگ آن با و میریبگ ادی م،یبفهم را کردن یقربان قانون دیبا ما. دهندیم رخ یکس هر یبرا

 روز هر دیبا شما. کرد دیخواه یقربان بدتان اخالق خاطر به را تان یدوست دینکن یقربان تان یدوست یبرا را بدتان

 با میده یم انجام که ییکارها شتریب. بشود تانیذهن یالگو از یبخش و تان یزندگ عادت تا دیکن کار قانون نیا یرو

 تان یزندگ دیخواه یم واگر شده تکرار یها عادت جز ستین یزیچ یذهن یالگو و شوند یم کنترل ما یذهن یالگو

 با ییها عادت تا میکن یقربان را کمتر ارزش با ییها عادت دیبا ما. دیده رییتغ را تانیذهن یالگو دیبا دیده رییتغ را

 شما. است مهم نیپلیسید و نظم چقدر که دیفهم دیخواه میمفاه نیا یریادگی با. میاوریب دست رابه شتریب ارزش

 ییبایشک و صبر با و شود خواسته واقعا که ییآرزو. دیکن یم انتخابش آگاهانه که ینظم د،یکن منظم را خودتان دیبا

 و دیباش هماهنگ کردن یقربان قانون با و دیکن منظم را خودتان. شد خواهد برآورده حتما شود کار آن یرو مصرانه

 .دیبده انجام را کار نیهم هم شما دم،یبخش را آدمها ۀهم و خودم من. دیباش موفق تا دیکن کار نیقوان نیا با روز هر

 بودن عیمط قانون: دهم قانون. 10

 عیمط اصال آدمها آن جامعه دید اساس بر که دید دیخواه دیبده قرار مطالعه مورد را موفق رهبران یزندگ اگر شما

 به نسبت اما کردند، ینم یرویپ ینیزم نیقوان از یلیخ آنها. اند گذرانده زندان در را یزمان آنها از یلیخ و نبودند

 نبوده یراحت کار شهیهم بودن عیمط. دندیرس ینم خواستند یم که یزیچ به اگر یحت بودند، عیمط عتیطب نیقوان

 ریز و عیمط دیدان ینم نیقوان از یزیچ که یحال در که میگو ینم. شود یم پاداش افتیدر باعث شهیهم اما است

 تان یزندگ تا شده داده است الزم تان یزندگ ساخت یبرا که یابزار ۀهم. دیباش معمار کی دیبا شما.  دیباش دست
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 را نیقوان اگر. دیبساز را تان یزندگ عاقالنه و دیکن استفاده آنها از دیتوان یم شما. دیبساز هست تانیآرزو که آنطور را

 ما. دیبرو یاشتباه را ریمس و دیکن یچیسرپ نیقوان از است ممکن. دیباش عیمط آنها به نسبت دیتوان ینم دینکن درک

 ها حرکت ۀهم ۀکنند کنترل بودن عیمط. میاوریب دست به را بهترش تا میکن رها که میا شده یطراح طور نیا

 نیب از کامال کننده کنترل کی بدون میعظ نیماش کی. باشد یروح ای یکالم ،یکیمکان حرکات نیا خواه ،هست

 احمق کی نکند یرویپ نیقوان از که یمتفکر غول. کند اطاعت شتاب و جاذبه نیقوان از تواند ینم رایز رفت خواهد

 یبرا ما. شد خواهد طانیش به لیتبد و گشت برخواهد یخوب از نکند یرویپ خداوند دستورات از اگر انسان. شود یم

 از کس هر. است اطاعت یۀپا بر تجارت. میازمندین آنها به بودن عیمط و نیقوان از کامل اطاعت به یزندگ در تیموفق

 وجود ینیقوان هم جامعه در.. دیباش نیقوان عیمط که دیریبگ ادی دیبا. شد خواهد موفق کند تیتبع یبازرگان نیقوان

. روند یم اشتباه را ریمس ها انسان کنم یم فکر چون نکنم اطاعت است ممکن شوند، یم کتهید جامعه به که دارند

 چون کنم، یم انتخاب را نظم آگاهانه و کنم یم تیرعا را نیپلیسید و نظم و نمک یم اطاعت بودن عیمط قانون از اما

 بلکه ستین عاقل یها آدم یبرا فقط نیا. یسادگ نیهم به بود، خواهم بازنده و شوم یم هیتنب نکنم را کار نیا اگر

 یزندگ وارد گسنرده بطور را نظم ها آدم ۀهم. کنند ینم یرویپ نیقوان نیا از همه اما کند، یم کار انسانها ۀهم یبرا

 که ستین یمشکل حکمفرماست، طیشرا نیهم هم عتیطب در. دیکن فکر هیقض نیا به یا لحظه. کنند ینم شان

 و دیایب بر اش عهده از نتواند که ستین یتیولیمس چیه نشود، حل که ستین یا لهیمس چیه کرد، غلبه آن به نتوان

 توسط عتیطب یها تیفعال ۀهم. میکن یم صحبت عتیطب مورد در میدار. بدهد انجامش نتواند که ستین یکار چیه

 را یاشتباه هر درمان، را یماریب هر راحذف، یناهماهنگ هر که شوند یم اداره نظم و یهماهنگ قدرتمند قانون

 مادر اوردیب در خاک از سر مناسب زمان از قبل ردیبگ میتصم یا جوانه اگر. کند یم برطرف را یازین هر و حیتصح

 یزمان برف همان که یحال در. شود یم زدنش خی باعث ایو سوزاند یم را آن ای برد، خواهد نیب از را جوانه عتیطب

 یم عمل دستوراتش اساس بر که ییها دانه ۀهم واز ردیگ یم بر در را خاک گرم ییپتو مثل است خاک در دانه که

 باغبانان، ای و کشاورزان مثال کنند یم استفاده کارشان در عتیطب یروین از انسانها یوقت. کند یم محافظت کنند

 در و دیرس خواهند جهینت نیبهتر به کنند یرویپ نیقوان از اگر. کنند یرویپ عتیطب نیقوان از چطور که بدانند دیبا

 نیا چقدر دیبفهم تا دیکن یرویپ نیقوان نیهم از دیبا هم شما. کرد خواهند یبردار بهره محصول نیبهتر از تینها

 جهینت هیپا بلند سییر کی مثل دیکن اطاعت عیمط خدمتکار کی مثل عتیطب نیقوان از اگر. هستند قیدق نیقوان

 و کنم یم نیتمر روز هر یول دهم یم انجامش کامل که میگوینم. دهمیم انجام را کار نیهم هم من. گرفت دیخواه

 چند هر د،یکن نگاه موضوعات نیا با مرتبط مطالب نیا به شتریب چه هر. شوم یبهترم یلیخ ام بوده قبال که یزیچ از

 و تر قیعم درونتان در را آنها درک دیتوان یم دیکن مطالعه شتریب چه هر و هستند، یکل ۀدیا کی شتریب ها نیا که

 بر را آن یا هیثان در و میبفرست گرید کرات به مایفضاپ میتوان یم ما. هستند قیدق اریبس نیقوان نیا.دیکن تر دار شهیر

 به خواهم یم د،حاالیکن فکر جسمتان سالمت به خواهم یم. دیکن فکر یا لحظه یبرا. میاوریب فرود یا ارهیس یرو

 خانواده به تان، یاجتماع یزندگ به د،یدار که یدوستان د،یاوریم در که یپول زانیم به د،یکن فکر تان یمال لیمسا

 با هماهنگ شما اگر بشوند بهتر توانند یم تان یزندگ یها جنبه ۀهم. دیکن فکر تان یزندگ یها جنبه ۀهم به تان،

: کنم نقل لدیاسکاروا از یا جمله دیبگذار. دیشو متهم یخودخواه به کار نیا انجام با دیشا. دیکن یزندگ نیقوان
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 دیبخواه گرانید از که است نیا یخودخواه بلکه دیکن یزندگ دیدار را شیآرزو که یطور که ستین نیا یخودخواه

 کنند وادارتان خواهند یم نهاآ. خودخواهند آدمها و مادرها و پدرها از یلیخ. کنند یزندگ شماست یآرزو که یطور

 دیبا من. دیشو موفق که دیخواهیم اگر دیباش تان یواقع خود دیبا شما. دیکن یزندگ خواهند یم آنها که طور ان که

 که برسم درک نیا به که فتدیم اتفاق یزمان نیا و شد خواهم برنده فردا. شوم عتریمط نطوریهم و باشم نیقوان عیمط

 آنها در و دیکن مطالعه را نیقوان نیا. فتدیم اتفاق کردن مطالعه با فقط کردن درک. باشم هماهنگ نیقوان با دیبا

 گرانید با دیتوان یم که ییجا تا ادامه در. شد دیخواه شاد اریبس انجامش از شما که کنم یم نیتضم. دیشو قیعم

 .دیکن مشیتقس

 تیموفق قانون: ازدهمی قانون. 11

 در یوقت من. دیببر بهره هم شما شدم بهرمند قانون نیا از سالها نیا یط من که قدر همان کنم یم آرزو مانهیصم

 ۀهم م،یبدان که هجالب یلیخ کرده، خلق تیموفق قصد به را یانسان هر خداوند. شدم عاشقش کردم مطالعه موردش

 که است نیا خداوند هدف. شود یم شما شامل نیهمچن و من شامل نیا و است کرده خلق تین نیا به را انسانها

 انجام با روز هر شما. ندارد وجود شدن یعال یبرا یراز چیه: در کتابش گفته راسل رابرت. دیبشو یعال دیبا شما

 از که است نیا بر خداوند ۀاراد تنها نه ست؟ین یعال نظرتان به نیا. دیشو یم یعال ،یعال صورت به کوچک یکارها

 آمده ایدن به ثروتمند انسان. بشود استفاده ها آن از یشاد با که است نیا بر بلکه شود استفاده ناتیکا در یزیچ هر

 دهیرس ارث ما به که یقدرت. دیکن فکر آن به. است ریناپذ یخستگ و تینها یب شده داده شما به که یقدرت. است

 طور به و بدهد گسترش را آن اگر است، آمده ایدن به یزیانگ شگفت یروین با یانسان هر. است ریناپذ یخستگ است

 یآدم الزاما کرده لیتحص آدم کی: دیگو یم لیه ونیناپل. شد خواهد موفق شک بدون کند استفاده آن از یعلم

 یم گسترش را مغزش یتوانمند آنچنان که است یآدم بلکه دارد مهارت نهیزم کی ای ها نهیزم ۀهم در که ستین

 چه ذهنتان یهایتوانمند که دیدان یم شما. اوردیب دست به خواهد یم که را چه آن تینها در تواند یم که دهد

 و ییچشا ،یینایب ،ییشنوا ،ییایبو حواس با ما. دیبده توسعه را آنها دیتوان ینم دیدان ینم اگر نه؟ مگر ، هستند

 از که کنند یم کمک حواس نیا. میکن یزندگ رونیب و درون در ما که کنند یم کمک ها آن. مییآ یم ایدن به المسه

. دیکن کنترل را آن از فراتر دیتوان یم اما دیهست یکیزیف طیشرا در شما.میکن یزندگ یقو به فیضع از و باال به نییپا

 به کیزیف ریغ از بشر روح. کند یم عمل تر نییپا به باالتر سطح از خداوند اما. است گونه نیا به انسان کارکرد

. افکار به زهایچ از نه دیبرس زهایچ به افکار از دیبا دیکن عمل نیقوان اساس بر دیخواه یم اگر. کند یم عمل کیزیف

 و دیکن یم تمرکز آن یرو بر که یزیچ و دینیب یم را ایدن که یا وهیش و شما درک چطور؟ دییگو یم حتما

 برنامه شدن یعال و شرفتیپ و تینها یب آوردن دست به یبرا یانسان هر. هستند تیموفق یبرا شما ابزار افکارتان

 ونهایلیم و کرد دیخواه شرفتیپ نیقوان نیا ۀمطالع با. است خلقت هدف یکار هر در شرفتیپ. است شده یزیر

. کرد دیخواه یزندگ دیدار دوست که یا گونه به و داشت دیخواه یادیز یعال دوستان. داشت دیخواه درآمدتومان 

 نیا با. میبده قرار خودمان یالگو را عتیطب دیبا ما. صورت نیبهتر به هم آن شناسد یم را تیموفق فقط عتیطب

 نیقوان با یوقت. هست رینظبی  نکته نیا. ندارد وجود ما در یتیمحدود چیه. میکن دنبال را شرفتیپ میتوان یم نیقوان
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 ممکن ریغ یزیچ چیه. دیباش موفق یشکل نیبهتر به که کنند یم کمکتان ناتیکا ۀهم دیهست هماهنگ یهست

 و درک را نیقوان ییآدمها که است لیدل نیا به میدار که یزیچ هر. میکن یزندگ هماهنگ نیقوان با اگر بود نخواهد

 نیقوان نیا از استفاده تیقابل آدمها ۀهم. کردم کار نیقوان نیا با چند سالی من. اند کرده عمل آنها به و یزندگ آنها با

 ایآ که دیبپرس خودتان از حال. است کامل انسان. است ذهن انسان و است شده خلق کامل انسان ذهن. دارند را

 را کار نیا اگر. آورد دیخواه دست به را تیموفق آنها به عمل و درک و نیقوان شناخت با د؟یشو موفق که دیآرزودار

در این نوشته این قوانین بطور کلی . دیشو موفق تا شد خواهد کمک شما به سو هر از دکهید دیخواه دیده انجام

 نیا دادن قرار گرانید اریاخت در و مطالعه با. ذکر شده و شما میتونید بیشتر در باره این قوانین مطاللعه کنید

 .  دیبده انجامش هم شما دادم انجامش من. داشت دیخواه را یسالمت و خانواده دوست، ثروت، گونه هر اطالعات

 با تشکر 

 هدایت محمودی
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