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 مقدمه:

 دوست عزیز:

 سالم؛

اگر بیاموزید که چگونه کمک کردن به دیگران برای شما »

-آموزید که چگونه میخواهد داشت، میمزایایی را در پی 

 «توانید شروع به حرکت در فرآیند اهداف قدرتمند نمایید.

و به اصطالح میلیونرها، یک  ثروتمندتفکر شخصی مردم  زطر

شیوه فکری است که افراد موفق و دستاوردهای آن او را از 

تر کند. ذهن ناخودآگاه شما بسیار قویبقیه جمعیت جدا می

تواند به شما کمک کند تا دآگاه است. این هم میاز ذهن خو

به آرزوهایتان برسید و یا شما را به موفقیتی که در 

 زندگی خود در پی آن هستید برسید.

اما چرا ما فاقد پول هستیم؟ آیا این همه به این دلیل 

ها یا تالش ها، شانسها، دانشاست که ما دارای تمایالت، فرصت

در داشتن طرز فکر شخصی افراد هستیم؟ تفاوت معموال 

 میلیونر است.

 حقیقت این است که:

دانید که چگونه به طرز فکر یک میلیونر اگر شما نمی»

 «برسید، شما در حال چرخیدن به دور خود هستید

به  قانون جذببا انتشار رازی که به دنبال پاسخ برجسته 

دست آمده، بسیاری از افراد در حال صحبت کردن در مورد آن 
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دانند که هستند. مشکل این است که نیمی از این افراد نمی

 کنند.در مورد چه چیزی صحبت می

نیست که تمام مشکالت شما را  جادویک سحر و یا  ذبج قانون

را در زندگی  ثروتمند شدنخواهید برطرف کند. اگر شما می

 ته باشید، چیزهایی هستند که باید انجام شوند.خود داش

آوری پول در جمع قانون جذبتاب به طور خاص به اجرای این ک

های مختلفی است پردازد، اما واقعا، آن در مورد برنامهمی

 توانند به بهبود زندگی شما کمک کنند.که می

به پشت تکیه دهد، ذهن خود را از همه مسائل درهم آزاد 

 خوب به خواندن این کتاب بپردازید.کنید و 
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 در یک نگاهقانون جذب فصل اول: 

را بدان نیاز  آن چهای که گاهی تا به حال متوجه شده

رسد. داری، ناگهان از جایی که انتظارش را نداری سر می

مانند تلفنی غیر منتظره؟ یا یک دفعه اتفاقی، کسی را در 

ای؟ آیا تا به حال کنی که در فکرش بودهمی خیابان مالقات

ای که به طور مکرر درگیر مناسباتی در مورد افرادی شنیده

و همیشه هم گله دارند که دائم همین نوع  شوندمیبد 

برای این دسته از  قانون جذبشود؟ مناسبات نصیبشان می

کند. در زندگی همان چیزهایی را به سوی افراد هم کار می

کنم که انرژی و حواس و توجهم را به آن معطوف می خود جذب

کنم. چه آن را بخواهم و چه آن را نخواهم. هر انسانی می

امواج خوب یا بد دارد، در واقع ما دائم در حال ارتعاش 

هستیم. اگر تو ذوق زده، خرسند، قدردان، شاکر یا مفتخر 

دهی و اگر عصبانی، غمگین، باشی، امواج مثبت بیرون می

اامید و سرخورده باشی و احساس بیهودگی، بدبیاری یا ن

دهی. بسیار خوردگی کنی، امواج منفی از خودت بیرون میشکست

مهم است که با ارتعاشات خود در تماس و از آن آگاه باشی 

بیش از  قانون جذبکنی، را که از خود ساطع می آن چهچون 

 گرداند.همان را به تو برمی

 رای جذب آگاهانه:ای بمرحله 3فرمول 

 ات را مشخص کن؛خواسته .1
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 ارتعاشات را باال ببر؛ .2

 آن را بپذیر. .3

 قانون جذب، درست مثل واکنش ذهن توست. قانون جذبواکنش 

شنود. وقتی به ندای درونت گوش خواهی میرا تو نمی آن چه

برد، در واقع دهی که افعال و عبارات منفی به کار میمی

-ها را نمیدهی که آنچیزهایی می توجه و انرژی خودت را به

 خواهی.

توجه به تضاد و شناسایی آن به عنوان چیزی که دلت آن را 

کند. تر میخواهی روشنمی آن چهخواهد، تو را در قبال نمی

های خود را شروع کن و روش آن این گونه با تضاد، خواسته

است که یک برگ سفید بگیر و از وسط آن خط بکش. در یک سمت 

خواهی ها را نمیرگ تضادها و جیزهایی که دوست نداری و آنب

بنویس و در طرف دیگر آن، آن چیزهایی که دوست داری بنویس 

به عبارتی جلوی خواسته تضاد در مورد همان موضوع در سمت 

خواهی باشد بنویس. این روش برای همه دیگر آن چه را که می

از لحاظ مادی و مسائل کارساز است. چه از لحاظ روحی و چه 

کند که بیشتر خودت رو بشناسی و معنوی. این به تو کمک می

چه چیزهایی جزء تضاد شما هست و چه چیزهایی جزء  این که

عالیق شما. بسیاری از افراد برای شناخت دیگران وقت زیادی 

دقایقی را برای شناخت  این کهکنند اما دریغ از صرف می

هاست های اخالقی آنجزء ارزشخود صرف کنند. که چه چیزهایی 
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-که نمی آن چهو چه چیزهایی جزء تضاد زندگی. پس بر روی 

خواهی خط بکش و توجه کن که در زندگی روزمره خودت کم کم 

ها را حذف کنی. با این روش تمام چیزهایی که به تو آن

دهد را شناسایی کن و بیشتر به آن بپردازد. احساس خوبی می

ات کنی آیندهرتعاشی که از خود ساطع مییادت باشد که هر ا

هایت را در خط مقدم ذهنت قرار بده کند. خواستهرا خلق می

و توجه و انرژی و تمرکز مثبت خودت را به آن معطوف کن و 

 ریزی کن.طرز فکرت را دوباره برنامه

بری یا انکاری در برابر کلماتی که به کار می قانون جذب

صرفًا در  قانون جذبدهد، ش نشان نمیآوری واکنکه به ذهن می

کنی، ها یا افکارت احساس میدر مورد گفته آن چهبرابر 

 دهد.واکنش نشان می

 ات وجود دارد:سه عامل اصلی برای عبارت مربوط به خواسته

 خاتمه مطلب -3   اصل مطلب -2   شروع مطلب -1

 ، صرفًا به معنی عدم شک و تردیدقانون جذبعبارت پذیرفتن 

ترین عامل در روند جذب آگاهانه پذیرش همان عدم است و مهم

نسبت مستقیم به میزان  قانون جذبشک و تردید است. سرعت 

 پذیرش دارد.

هایت نزدیک است را گرامی بدار و را که به خواسته آن چه

را به کار ببر و  «من در روند کار قرار دارم»عبارت 
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ها به شما را به کار ببر. این «اممن تصمیم گرفته»عبارت 

دهد تا دهد و شما را در مسیر درست قرار میانرژی مضاعف می

به اهداف و آرزوهایت برسی. در این مسیر وظیفه تو اینست 

را به آن نیاز داری  آن چههایت را مشخص کنی و که خواسته

هایت را آشکار سازد بپذیری. وظیفه تو این نیست تا خواسته

از لحاظ عقالنی از مسائل سر در بیاوری و اجازه سعی کنی 

ها را برایت بیاورد. در قانون جذب دهی قانون جذب جواب

باشد و باید شه، از کجا، محاله، ممنوع میعبارات مگه می

از جمالت انگیزشی استفاده کنی و اجازه دهی قانون جذب 

 اشته باشی دوستها را برایت آماده کند. باید ایمان دجواب

هرگز فراموش نکن که هر موجی که خوبم و این جمله  را 

 کنی. بفرستی همان را دریافت می

آن که واقعا هست و  آن چه، قانون جاذبهفصل دوم:  

 که نیست چه

واقعی است آغاز  ذبقانون جکه  آن چهاجازه دهید با درک 

 کنیم.

نید تا چقدر بحث در مورد انگیزه که بداتا حدودی شگفت

 آن چهاست و چگونه افراد اندکی واقعا در مورد  ذبقانون ج

اطالع دارند. قانون جاذبه یک طلسم نیست که  استکه 

ای که انتظار دارید، استفاده کنید و همه چیز در آن شیوه

 شروع به اتفاق افتادن نماید. آن شعار نیست که شما مثال
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هر چیزی که دوست دارم ایجاد شود را هزار بار در روز 

افتد که  هایی اتفاقر کنید و چیزها و مسائل در شیوهتکرا

بسیار ساده بود، در حال حاضر  ذبقانون جخواهید. اگر می

شاهد جهانی بسیار بهتر از این چیزی که در حال حاضر است 

-را توضیح می قانون جذبهای مختلف بودیم. افراد در شیوه

 د بود:ترین تعریف شما چیزی شبیه به این خواهدهند. شایع

اگر شما به شدت معتقدید که چیزی باید اتفاق بیفتد، »

 «قطعا آن اتفاق خواهد افتاد

تر از آن وجود ندارد، اما ای است که سادهاین جمله

های زیادی پس از این سوال بالفاصله متوجه خواهید شد پرسش

-مورد نظر ما است و فکر می آن چهآید. مثال آیا فقط برمی

شدت اتفاقی که قرار است بیافتد و یا کنیم در مورد 

افتند؟ چیزهایی که ما تمایلی به آن نداریم نیز اتفاق می

ها فکر کنیم، پس از آن اگر ما به نحوی به شدت در مورد آن

آید. نیز این سوال در مورد تعارضات درونی افکار پیش می

به منظور قادر بودن به پاسخ برای تمامی این سواالت، درک 

گوید، اهمیت دارد. با وجود واقعا می قانون جذبکه  آن چه

-تعریف شده است، می قانون جذبهای مختلف که در آن شیوه

 بندی کنیم:مولفه زیر تقسیم 4توانیم همه چیز را به 

خواهیم. وضوح در ما باید دقیقا مطمئن شویم که چه می -1

د خواسته و تصویرسازی آن. هیچ چیز در قانون جذب کلی نبای
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دار خواسته شود. ما نباید بگوییم که من دوست دارم پول

گنگ است. پولدار شدن یعنی  قانون جذبشوم، این مطلب برای 

ای؟ خرید ماشین یعنی چقدر پول؟ خرید خونه یعنی چه خونه

 چه نوع ماشینی؟ چه رنگی؟ چه مارکی؟ و ...

ما باید یک فرآیند فکری را در این مورد آغاز کنیم و  -2

هیجان از جهان هستی برای رخ دادن آن درخواست کنیم و  با

از کائنات و خدای رحمان آن را طلب کنیم تا برای ما 

 اتفاق بیوفتد.

، باید وضعیتی را تجسم کنید که تمایل دارید تجسم خالق -3

به آنجا برسید، تجسم کنید که اون خونه رویایی را دارید 

این را در ذهن خود و باید در این واقعیت زندگی کنیم. و 

 تصویرسازی کنید.

که ممکن است رخ دهد  آن چههمزمان، باید خودتان را به  -4

مرتبط کنیم. ما تنها باید در مورد داشتن آن فکر کنیم، 

هیچ جایی برای نگرانی وجود ندارد. همان طور که در فصل 

کنید از لحاظ ی شما این نیست که سعی میقبل هم گفتم وظیفه

کنم باید ز مسائل سر در بیاوری و باید تاکید میعقالنی ا

 ها را برایت بیاورد.جواب قانون جذباجازه دهی 

 قانون جذبهای مختلف از در این کتاب، ما به افشای جنبه

توانیم آن را در یکی از پردازیم تا ببینیم چگونه میمی

. جذب پولهای زندگی خود اعمال کنیم؛ یعنی بهترین حوزه
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تواند با تفکر واضح در مورد ثروتمند واقعا می آیا کسی

شدن پولدار شود؟ ما نیاز به درک بهتر این قانون داریم و 

این که یاد بگیریم به منظور رسیدن به این پاسخ چگونه آن 

 را اجرایی کنیم.

-برای ثروت استفاده میقانون جذب فصل سوم: آیا از 

 کنید؟

گویند بیشتر مردم می درباره پول و ثروت چه احساسی دارید؟

را دوست دارند، اما اگر به اندازه کافی  پول و ثروت

نداشته باشند، نسبت به آن احساس خوبی نخواهند داشت. 

احساس بدی پول و ثروت بیشتر مردم نسبت به  این کهدلیل 

دارند این است که در موردش عقاید منفی دارند و این 

ذهن ناخودآگاه ما عقاید منفی وقتی بچه بودیم به خورد 

-اند. عقایدی مانند پول کثیفه، پول و ثروت فساد میداده

های ثروتمند صادق نیستند، پول و ثروت خواستن یاره، آدم

معنوی نیست و ... اما این تصورات اشتباه هست، زیرا خدای 

ها رحمان بخشنده و رزاق است. زمانی که پی ببرید که فرصت

رصت برای کسب ثروت و پول وجود محدود نیستند و بی نهایت ف

گاه تمام دنیا توانید برسید، آنها میدارد که شما به آن

 شود.از آن شما می

کند، اتفاقات و مسیر زندگی شما را تعیین می آن چه

دهند نیستند، بلکه چگننگی رویدادهایی که در زندگی رخ می
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ما ی سازد، همهواکنشتان نسبت به وقایع، آینده شما را می

درون یک قایق بادبانی در وسط دریا هستیم و باید بدانیم 

کند، بلکه هنر این وزش باد نیست که مقصد ما را تعیین می

-قایقرانی و تنظیم بادبان است که مسیر قایق را تعیین می

 کند.

-ی ما یکسان میاین مصداق زندگی ماست، بادها برای همه

ت، بادهای موافق وزند، باد مصیبت، باد فرصت، باد تغییرا

و مخالف همیشه و ... این را بدانید که بادهای اقتصادی، 

ی افراد جامعه به اجتماعی و بادهای سیاسی هم برای همه

شوند، اما این تنظیم بادبان قایق طور یکسان وزیده می

کند. شماست که تفاوت در زمان رسیدن به مقصد را مشخص می

بتوانید از نیروی این شما با تنظیم صحیح بادبان، چقدر 

بادها استفاده کنید تا زودتر به مقصد برسید. پس یاد 

بگیرید و تجربه کنید و از تجربیات خود درس بگیرید. تا 

امسال بادبانهایتان را بهتر از سال گذشته تنظیم کنید و 

از این فرصت برای جذب پول و دیگر خواسته خود استفاده 

 کنید.

 کند؟ای عمل نمیبرای عدهب قانون جذفصل چهارم: چرا 

های روانشناسی و تکرار عبارات تا حاال شده از خواندن کتاب

-تاکیدی خسته شده باشی و با خودت بگویی دیگر جواب نمی

دهد؟ یا گاهی اوقات وقتی همه تالشت را برای رسیدن به 
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-گیری، زیر لب زمزمه میای نمیدهی و نتیجهکاری انجام می

هم یک دروغ بزرگ بیش نیست. و این شکل  کنی که قانون جذب

توانند به درستی از ها نفر دیگر نمیها است و میلیونخیلی

شدن این افکار ما  قانون جذب استفاده کنند. برای درست

 چند راهکار داریم که این مشکل ذهن شماست نه قانون جذب.

 هیچ کس بدشانس نیست. -

ثروتمند شدن خوشش توانی پیدا کنی که از کمتر کسی را می

نیاید. زمانی که قانون جذب برای اولین بار مطرح شد و 

میلیونرهای موفق پرده از این راز بزرگ برداشتند، هر کس 

وسوسه شد تا برای یک بار هم که شده این قانون را در 

هایی که در ظاهر زندگی شخصی خودش به کار گیرد. حتی آن

شان عبارات تاکیدی را مخالف این موضوع بودند در خلوت خود

های آوردند تا با چشممثل یک اکسیر جادویی به زبان می

 خودشان از صحت این موضوع باخبر شوند.

-توانستید هر چیزی را در زندگی، شما میقانون جذببر اساس 

هایتان تان جذب کرده و برای این کار تنها کافی بود چشم

عبارات تاکیدی  را ببندید و جذب کنید. جذب کردن با تکرار

مثبت و تجسم کردن راهی میانبر برای رسیدن به رویاها بود 

کردید. حتما شما هم برای یک بار هم که همیشه سرکوبش می

اید اما جز موارد جزئی، که شده این کار را انجام داده

-از آن صحبت می قانون جذبانگیزی که نتوانستید نتیجه شگفت
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طبق نظرات روانشناسان هیچ کرد را به دست بیاورید. اما 

اتفاق نیفتاده است بلکه گره اصلی  قانون جذباشتباهی در 

 این معمای پیچیده ذهن ناخودآگاه شماست.

کند، چه آن را باور داشته باشی قانون جذب همیشه عمل می

 یا نداشته باشی، چه آن را بفهمی یا نفهمی.

 کند.رازی که میخکوبتان می -

ن هستم و شب و روز به این موضوع فکر من عاشق میلیونر شد

به من یاد داده که خودم را در خانه  قانون جذبکنم. می

های مجلل تصور کنم و با عبارات تاکیدی زیبا و اتومبیل

مثبت رویای میلیونر شدن را به سوی خود جذب کنم. کمی 

بعد، ناگهان در محیط کاری من اتفاقی جدید افتاد. رئیس 

کنم، سمت من را به سمتی باالتر ار میبخشی که در آن ک

دهد و حقوق من هم به همین اندازه افزایش پیدا تغییر می

در سمت جدیدم مشغول به کار  این کهکند. اما بعد از می

زده هستم که شدم آن چنان از این وضعیت متعجب و شگفت

به تثبیت کارم فکر کنم، ترس از دست  این کهبیشتر از 

شود تا جایگزین همه افکار مثبت من میدادن سمت جدیدم 

دانم و به همین جایی که خودم را الیق درآمد بیشتر نمی

دهم. دلیل بعد از مدتی سمت جدیدم را به راحتی از دست می

درصد زندگی شما در دست  99هدف از این مثال این بود که 

ای ذهن ناخودآگاه شماست و حقیقت تلخ این است که بخش عمده
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ناهوشیار شما توسط افکار منفی پر شده است که از ذهن 

-توانید آنتنها با تصویرسازی رویاها و عبارات تاکیدی نمی

ماند که هوا کامال ها را از ذهنتان پاک کنید. مثل این می

تاریک است و شما مدام تکرار کنید هوا روشن است. در این 

-شرایط تکرار عبارت تاکیدی در مورد روشن بودن هوا نمی

 تواند اصل موضوع را تغییر دهد پس کمی به آن فکر کنید.

 فرمول جادویی رویاها: -

تر از ها برابر قویذهن ناهوشیار )ضمیر ناخودآگاه( میلیون

های ذهن ذهن هوشیار است. اگر ذهن ناهوشیار با خواسته

ای نیست. چون در هوشیار ناهماهنگی نداشته باشد هیچ مسئله

کند و هیچ به صورت خودکار عمل می جذبقانون این شرایط 

را در  قانون جذبنیازی نیست کاری انجام دهید که 

ضمیر ناخودآگاه و  2زندگیتان خلق کنید. اما اگر این 

هیچ  قانون جذبخودآگاه شما با یکدیگر هماهنگ نباشند 

خواهید که حسابتان پر تاثیری ندارد مثال شما آگاهانه می

کنید این ار عبارات تاکیدی سعی میاز پول باشد و با تکر

خواسته را خلق کنید اما اگر در ذهن ناخودآگاه شما این 

عقیده وجود داشته باشد که شما الیق آن همه پول نیستید، 

شوید. ذهن ناخودآگاه شما شبیه یک ضبط هرگز ثروتمند نمی

تان های قدیمیکند و همیشه دوست دارد که موزیکصوت عمل می

هایی که از دوران کودکی د. به خصوص همان ترانهرا پخش کن
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-اند. شما ترانهوالدین بارها و بارها برایتان تکرار کرده

سال اول زندگی با جمالت  6تان را در های ضبط صوت ذهنی

 منفی شده است.

-نیازی نیست بدانی که قرار است آرزوهایت چطور برآورده می

ای به ه آرایش تازهشود، الزم نیست بدانی هستی قرار است چ

ات را برآورده کند. تنها کاری که خودش بدهد تا خواسته

الزم است انجام بدهی این است که با تمام وجود باور کنی 

 رسی.ات میبه خواسته

جمالتی مانند تو به اندازه کافی خوب نیستی، تو لیاقتش را 

های دیگر بهتر از تو هستند و تو مجبوری نداری، یا آدم

ها مستقیم به تو یگران باشی و ... چه این پیاماز دبهت 

ها که در چنین رسیده باشند چه غیر مستقیم، بعد از سال

گیرید آن نوارها دوباره تکرار های مشابه قرار میموقعیت

شوند. شما روی نواری که در حال پخش است عباراتی دقیقا می

ای یجهآورید و در این حالت هیچ نتمخالف را به زبان می

اید که فرد دریافت نخواهید کرد. شما خودتان را فریب داده

مثبتی هستید چون در تمام لحظاتی که در حال تکرار جمالت 

مثبت و تصویرسازی برای رویاهایتان بودید، نوار منفی ضبط 

های ناامید کننده صوت ذهن ناهوشیارتان در حال پخش ترانه

 و دلسرد کننده است.

 نوت آخر -
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آن هم به صورتی مفید و  قانون جذبحل استفاده از راه تنها

بخش، قبل از هر چیز خاموش کردن افکار منفی است و نتیجه

تان همچنان در ذهن این کار تا زمانی که افکار منفی

بخش نیست. زیرا ناهوشیارتان در حال تکرار است، نتیجه

 شود جزءعبارات تاکیدی که آگاهانه از سمت شما تکرار می

ذهن هوشیارتان است و ذهن خودآگاه شما تنها یک درصد روی 

گذارد. اما این موضوع انکار تاثیر زندگی شما تاثیر می

تکرار عبارات تاکیدی نیست بلکه مشکل اصلی بیشتر افراد 

این است که هیچ شناختی از افکار خود ندارند. برای این 

بگیرید  کار بهتر است قبل از هر چیز جای آرامی را در نظر

در مورد خودتان و افکارتان فکر و قضاوتی  این کهو بدون 

تان خودشان را آشکار کنند. کنید، اجازه بدهید افکار منفی

به ذهن خودآگاهتان و جمالت منفی این ضبط  این کهبعد از 

صوت مجازی دست پیدا کردید سعی کنید دکمه خاموش آن را 

ت منفی مواجه شدید برای همیشه بزنید و اگر باز هم با جمال

-تنها به عنوان یک تماشاچی به آن نگاه کنید نه یک تحلیل

گر. بعد از این کار حال نوبت جایگزین کردن عبارات 

تاکیدی مثبت و تصویرسازی است. افکار منفی را برای همیشه 

کنار بگذارید و با عبارات تاکیدی جای آن را پر کنید و 

 توانید.به خود ایمان داشته باشید که می

 اجازه بدید یک مثال براتون بزنم:
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ی ذهنتان را اگر شما خود اداره»به این جمله دقت کنید: 

 «گیرد.در دست نگیرید، کسی دیگر هدایت آن را بر عهده می

کودکانشان بیمار نشوند،  این کهاغلب مادران از ترس 

کنند تا به روز بیماری پی مرتبًا اوضاع کودک خود را چک می

ها و بالها به سوی ند و با همین کار، ناخودآگاه بیماریببر

آید. بنابراین افکار منفی را کنار بگذارید فرزندانشان می

و برای همیشه این ضبط صوت عبارات منفی را خاموش کنید تا 

 های خود برسید. به راحتی پیشرفت کنید و به خواسته

این جمله  ترین کار اینست که روز خود رو بابهترین و الزم

 آغاز کنید:

تو امروز پیشرفت خواهی کرد، زیرا امروز روز رسیدن به 

کنم امروز کمال است و من برای چنین روزی خدا را شکر می

ای هایی پشت سر هم برایت خواهند آمد و عجایب لحظهمعجزه

 ایستند.باز نمی

 : تجلی ثروت از طریق قانون جذب5فصل 

قانون جذب برای ثروت نیاز  ای که در جهت اعمالمرحله 5

 دارید

 باور داشته باشید: -1

گام اول اینست که ثابت کنید که ثروت در ناخودآگاه شما 

وجود دارد. شما باید فکر کنید که به شدت برای رسیدن به 
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میزان زیادی از ثروت که شما امید به آن دارید، قادر 

 خواهید بود.

 تجسم کنید: -2

ر مهم است. شما باید فکر کنید که در واقع تجسم ثروت بسیا

در حال حاضر در حساب بانکی شما ثروت زیادی دارید و شما 

با آن کاری را انجام خواهید داد. شروع به تفکر در این 

ریزی با پول هستید. شما در مورد نمایید که در حال برنامه

حال حاضر آن را دارید اما این نکته را در نظر داشته 

گوید که شما باید در باور خود قوی جذب می باشید که قانون

 باشید و بهترین راه را برای انجام این کار تجسم کنید.

 به قلبتان گوش دهید: -3

گوید قلب شما بسیاری از مسائل را در این مورد به شما می

کند. این و شما را به انجام کارهای خاص راهنمایی می

ها گوش دهید به آنصداهای درونی را خفه نکنید. مشتاقانه 

ها عمل بکنید. شما باید مطمئن شوید که به هر و بر آن

ها هر یک از آن این کهدهید. به دلیل صدای درونی گوش می

توانند صداهایی باشند که درهای فرصت را به روی شما می

 باز کنند.

 سپاسگزار باشید: -4
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ی اعتقاد خود را یک قدم جلو ببرید، در واقع شما باید برا

اعطای ثروت، شروع به تشکر از خداوند نمایید. خدای متعال 

در حال حاضر به شما ثروت اعطا نموده است، اما شما در 

دانید. افتند همه چیز را نمیمورد چیزهایی که اتفاق می

شما مطمئن باشید که به ثروت خواهید رسید و سپاسگزار 

ه دارید بودن مورد منطقی بعدی است. همیشه شکرگذار پولی ک

چه نقشی در زندگی شما دارد. برای  این کههم باشید و 

 مثال:

 کنیدغذایی که تهیه می 

 دهیدنوری که پول قبض آن را می 

 پردازیدای که میاجاره 

 خرید و ...هایی که میپول لباس 

قدردان چیزهایی که دارید بودن به این معنی است که به 

که دارید راضی هستید کنید از چیزی خدا و کائنات اعالم می

شود ارتعاشات هماهنگ بیشتری با همان فرکانس و باعث می

شود یا ساطع کنید و در نتیجه تمام چیزهایی که جذب شما می

شوید ارتعاشاتی هماهنگ خواهند داشت ها جذب میشما به آن

 مانند پول، سالمتی، شادی و ... .

، باید با ثروت فراوانی را انباشته کنیم این کهقبل از 

ذهن و فکر خود آرزو و اشتیاق ثروتمندی و توانگری را جذب 
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کنیم ما باید هوشیار پول باشیم تا زمانی که اشتیاق برای 

 هایی برای کسب آن بکشاند.پول، ما را به سمت خلق طرح

 اقدامات خود را ادامه دهید: -5

هرگز تسلیم نشوید. به یاد داشته باشید که متوقف کردن 

خواهید جهان درک کند که اعتقاد ضعف است. شما نمینشانه 

خواهید مطمئن شوید که شما متزلزل شده است. شما می

دهد حفظ که رخ می آن چهاعتقادات خود را بدون توجه به 

خواهید نمود. دیر یا زود، اعتماد به نفس عالی برای کسب 

 ثروت در خانه شما را خواهد زد.

 مورد پول:فصل ششم: طرز تفکر درست در 

 گوید؟به ما در مورد پول چه می قانون جذب

 قانون جذباشاره به این موضوع در واقع بسیار مهم است که 

تواند در مورد پول نیست. این قانون بسیار کلی است که می

ای از زندگی ما اعمال شود. این یک قانون است در هر جنبه

ی و نه کند تا به خودمان به عنوان افراد غنکه کمک می

 تنها به عنوان نهادهای مالی بنگریم.

دلیل قابل قبول اینست که بدانید چه نوع از طرز فکری را 

به  قانون جذبشما باید داشته باشید. اگر ما برای اجرای 

کنیم، باید بدانیم فردی که در واقع در این مفهوم تالش می

تالش برای جذب پول است باید تمام وقت در مورد آن فکر 
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کند، این چیزی د. از آنجا که افکار نتایج را جذب میکن

 است که باید اتفاق بیوفتد.

با این حال، افکار نباید هدف شوند. افکار هدف چیست؟ در 

حال حاضر، اگر شما فقط در مورد این فکر کنید که چگونه 

در یک پروژه خاص پول کسب کنید، این یک تفکر عینی است. 

از اعداد فکر کنید، همه تفکری  توانید خارجاگر شما نمی

-دهید تفکر عینی است. اگر شما به این فکر میکه انجام می

توانید توانید پول در بیاورید، چقدر میکنید که چقدر می

جویی کنید و غیره این افکار به عنوان افکار عینی صرفه

کنید باید درک هستند و اگر شما قانون جذب را اعمال می

توانند پول را به سمت شما جذب کار نمیکنید که این اف

 کنند.

از این رو، شما نیاز دارید تا تفکر ذهنی داشته باشید. 

که شما باید  آن چهدر مورد پول فکر نکنید، بلکه در مورد 

به منظور آوردن پول به سوی خود انجام دهید فکر کنید. 

مثال فکر کردن در مورد کیفیت نتایج خود، یک گام زیبا در 

دهید، ن زمینه هست. هنگامی که شما این کار را انجام میای

بخشید و شما در واقع پتانسیل فروش محصول خود را بهبود می

 آورید.از این رو شما پول در می

کند، من معتقد است این گونه فکر نمیقانون جذب کسی که به 

خواهم پول کسب باید این محصول را به فروش برسانم، چون می
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کند، من باید در ساخت این محصول عوض چنین فکر میکنم در 

صادق باشم و آن را با کیفیت عالی تولید کنم، به طوری که 

 بتوانم کسب درآمد کنم.

اعتقاد داشته باشد، به طور خودکار  قانون جذبفردی که به 

داند چطور با این شود زیرا او میدارای رفتار صادقانه می

-حلها به راهارمغان بیاورد. آنکار پول را برای خود به 

-های رفع سریع مشکل باور ندارند، بلکه همیشه برای مسافت

تواند طرز فکر شما در های طوالنی آماده هستند. این نیز می

 مورد پول باشد.

شود فکر به واقع چگونه پول ایجاد می این کهدر مورد 

ید فکر کنید که باید انجام ده آن چهنکنید، بلکه در مورد 

 تا پول به سمت شما بیاید.

کشی و ثروت فصل هفتم: چه چیزی در مورد قرعه

 بادآورده وجود دارد؟

-یک سوال بسیار متداول میان اکثر مردم این است که آیا آن

کشی برنده شوند و انواع دیگری از توانند در قرعهها می

شانسی را صرفًا با داشتن یک باور قوی در خود به وجود خوش

-دهد. اگر آنانجام می قانون جذبد. تنها به صورتی که آورن

ها کنند، پس چرا آنها در مورد برنده شدن به شدت فکر می

-ها در مورد برنده شدن در همه زمانشوند؟ حتی آنبرنده نمی



24 
 www.agheliyan.com  ماک تاد نایلقاع

خرند، پس باید کشی نیز میکنند و بلیط قرعهها فکر می

 برنده شوند، این طور نیست؟

اینست که به درستی در مورد آن فکر کنیم. خوب اولین چیز 

شما نباید انتظار این را داشته باشید که یک طلسم را 

های طال را به خانه شما بیاورد. این اجرا کنید و آن سکه

توانید همه چیز را در جهتی دهد، اما شما میاتفاق رخ نمی

قرار دهید که به شیوه شما کار کند. در مورد برنده شدن 

دهید، کر کنید. هنگامی که شما کاری را انجام میمثبت ف

افتد که به ای اتفاق میهمه چیز به طور خودکار در شیوه

نفع شما آغاز شده باشد. احتماال شما یک شبه به یک 

میلیونر تبدیل نخواهید شد، اما شاید اعتقادات قوی شما 

-کند که شما در مقادیر کم برنده شوید و در مورد آنکمک می

 خوشحال شوید. ها

 قانون جذبهایی وجود دارند که در برابر اما اینجا شیوه

گیرند، اگر شما انتظار بیش از حد از آن داشته قرار می

گوید که اعتقاد قوی باشید، اشتباه است. قانون جذب می

گوید که انتظار خاصی از داشته باشید، اما آن به شما نمی

که چه اتفاقی خواهد نتیجه را داشته باشید. تجسم کنید 

افتاد اگر شما برنده مبلغ خاصی شوید. با این حال جهان 

 را مجبور نکنید که همه آن را به شما بدهد.
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کنند که شوند به نحوی فکر میکشی میافرادی که برنده قرعه

ها ها بپرسید، آنسزاوار پیروزی هستند. اگر شما از آن

را در برخی از کشی خواهند گفت که برنده شدن در قرعه

اند و آن را بسیار واضح تصور مراحل زندگی خود تجسم نموده

 ها واقعی بوده است.اند و احساس آن برای آننموده

سعی کنید تجسم کنید، نتیجه کار را تجسم کنید. بیش از حد 

توقع نداشته باشید و بیش از انتظار پیش نروید. همه چیز 

د. اما بدون سوءنیت از هماهنگی شیوه شما آغاز خواهد ش

آید. اگر باشید که در مسیر شما می آن چهآماده پذیرش 

باور خود را در شیوه صحیحی به کار بگیرید، آن بهتر از 

 دارید، خواهد بود. آن چه

 گوید:می بریان تریسی

یکی دیگر از عوامل شانس، قانون تمرکز است. قانون تمرکز 

آن توجه نشان  به سوی آن چهکند. در واقع هر بیان می

کند. هر چه دهید، در زندگی شما افزایش یافته و رشد می

بیشتر در مورد آن فکر کنید، حرف بزنید، تصویرسازی کنید 

و اهداف دلخواهتان را غنی از احساسات کنید، ظرفیت 

بیشتری از ذهنتان درگیر کشیدن آن هدف به سوی خودتان و 

چقدر در مورد  هر کشاندن شما به سمت آن هدف خواهد شد.

ها را اهدافتان واضح  و شفاف باشید، بیشتر و بیشتر آن

کنید. ریزی میها برنامهکنید. بیشتر برای آنیادداشت می
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تان را فعال خواهید کرد. شما یک بیشتر توانایی ذهنی

میدان عظیم انرژی اطراف خود ایجاد خواهید کرد که موجب 

ها و امکانات شود. فرصترخ دادن اتفاقات عالی برای شما می

ها را شانس تلقی زیادی را جذب خواهید کرد که دیگران آن

گیرد شوید که مدام یاد میکنند. شما فردی نخبه محسوب میمی

 کند. شما در دایره برندگان هستید.و رشد می

این اهمیت ندارد که در زندگی، شما کجا قرار دارید و چه 

اهمیت این است که به کجا  میزان درآمد دارید. نکته حائز

کنید، مشخص تان ایجاد میروید. تعهدی که به زندگی آیندهمی

کننده این خواهد بود که در چند سال آینده کجا قرار 

 خواهید گرفت.

 شود: نابرده رنج گنج میسر نمی8فصل 

شود و نه کسی شانسی ثروت خود را نه کسی شانسی ثروتمند می

موضوع بیانگر این مطلب است که دهد. این از دست می

ثروتمند شدن نیز مثل رسیدن به هر خواسته دیگری در این 

دنیا برای خود مراحلی دارد و فقط کسانی از این موضوع با 

توانند به ثروتمند شدن خود امید داشته باشند. خبرند می

دوست داشته  این کهبرای ثروتمند شدن باید تالش کرد. 

بخواهید واقعا انسان  این کهبا  باشید ثروتمند شوید

ثروتمندی شوید متفاوت است. رسیدن به استقالل مالی شانسی 

نیست و برای رسیدن به استقالل مالی باید نهایت تالش خود 
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های آن را کرد. اگر که بخواهید به ثروت برسید باید سختی

کنند تا را تحمل کنید چون دائما کائنات شما را امتحان می

ه شما چقدر مصمم هستید که به خواسته و هدف خود ببینند ک

برسید. و اگر با اولین مانع دلسرد شوید و دست از تالش 

موفقیت از آن  .بردارید یقینا به هدف خود نخواهید رسید

کسانی است که عالقمند به موفقیت باشند. شکست از آن کسانی 

است که از روی بی اعتنایی خود را به سمت عالقمندی به 

 کشانند.کست میش

تصمیم  فورداجازه بدید یک مثالی براتون بزنم. هنگامی که 

خود را تولید کند، در نظر داشت  v-8گرفت موتو معروف 

سیلندر در یک جا باشد. مهندسین  8موتوری را بسازد که هر 

خود را برای تولید طرح موتور راهنمایی کرد. طرح بر روی 

کاغذ آمد اما مهندسین معتقد بودند که غیرممکن است که هر 

 سیلندر را در یک قطعه جاساز کننند. 8

 «.تولید کنیدهر طور شده آن را »فورد گفت: 

 «.غیر ممکن است»اما پاسخ دادند: 

مشغول کار شوید و به کار خود ادامه »فورد دستور داد 

-دهید تا زمانی که موفق شوید. مهم نیست چه مدت زمان می

 «خواهد.
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خواستن کارمند فورد باقی مهندسین مشغول کار شدند. اگر می

هیچ ماه گذشت اما  6ای جز این نداشتند. بمانند چاره

ماه دیگرم گذشت اما باز هم هیچ  6اتفاقی نیافتاد. 

اتفاقی نیافتاد. مهندسین هر طرح ممکن را امتحان کردند 

رسید غیر تا دستورات را به انجام برسانند اما به نظر می

 ممکن است.

ها دوباره به او نپایان سال فورد برای سرکشی آمد و آ

واسته او پیدا که هیچ راهی برای عملی کردن خ»گفتند: 

 «نکردند.

خواهم و من آن دوباره سعی کنید من آن را می»فورد گفت: 

 «.را خواهم داشت

ها مشغول به کار شدند و در کمال ناباوری، راز این کار آن

-کشف شد. اراده فورد یک بار دیگر پیروز شد. شما که می

خواهید ثروتمند فکر کنید و ثروتمند شوید، راه دوری 

 همین داستان هنری فورد استنتاج کنید. نروید. از

-هایی که هدف واالیی ندارند با کوچکترین سختیمعموالً انسان

ها را تحمل دارند و اگر بتوانید سختیها دست از تالش برمی

 رسید.کنید به زودی به هدف خود می
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ترین تاثیرات شکست، این است که هنگامی که یکی از رایج

کند. هر گیری میشود کنارهمغلوب می فردی طی یک شکست موقتی

 شود.فردی یکی دو بار مرتکب این اشتباه می

راه ساده برای ثروتمند شدن با استفاده  6: 9فصل 

 از قانون جذب:

هر انسانی که هدف پول را شناخته باشد آرزوی به دست 

آوردنش را دارد. آرزو داشتن به تنهایی کسی را ثروتمند 

ای از ذهن یک ق ثروتمندی با مرحلهکند بلکه اشتیانمی

های ریزی راهشود و سپس منجر به طرحدغدغه و مشغله ذهنی می

روشن و قطعی شده و در آخر، این به معنای رسیدن به ثروت 

ها با پشتکاری که و توانگری است و حمایت و کمک به آن طرح

 شناسد، ثروت را به ارمغان خواهد آورد.شکست را نمی

تواند تبدیل به اندوزی میثروتمندی و ثروت اشتیاق به

مرحله روشن و کاربردی  6معادل اقتصادی آن شود که از 

 تشکیل شده است:

خواهید تجسم کنید. در ذهن خود رقم دقیق پولی را که می -1

خواهم. کافی نیست که فقط بگویید من مقدار زیادی پول می

خواهید دقیقا روشن و مشخص کنید. مهم رقم پولی را که می

نیست که چقدر باشد و یا چگونه و از کجا این مبلغ به دست 
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خواهید آید. مهم اینست که دقیق میزان پولی را که میمی

 بنویسید و مشخص کنید.

روز مشخصی را در نظر بگیرید و پولی را که آرزو دارید  -2

ید که او مبلغ بدست آورید تعیین کنید. یک تاریخ مشخص کن

 خواهید در آن تاریخ به دست آورید.پولی را که می

طرحی را ابداع کنید که به رویای شما تحقق بخشد و به  -3

اید یا نه؟ نقشه را یک باره شروع کنید. مهم نیست آماده

گوید: شروع کنید و اگر شروع کنید عملی کنید. جیم ران می

درصد است اما اگر شروع  50موفق شوید  این کهاحتمال 

 اید. پس شروع کنید.درصد باخته 100نکنید 

دقیق و مختصر مقدار پولی را که مایلید به دست آورید  -4

یادداشت کنید. محدودیت زمانی برای دستیابی به آن را 

مشخص کنید. به طور واضح طرحی را که برای رسیدن و 

شرح دهید. دقیق همه انباشتن این ثروت در نظر دارید 

 موارد را جزء به جزء یادداشت کنید.

یادداشت خود را دو بار در روز با صدای بلند بخوانید.  -5

یک بار قبل از استراحت شبانه و یک بار هم هنگام برخاستن 

خوانید، خود را ببندید. حس کنید از خواب. هم چنان که می

مهم است که  اید.و باور کنید که آن ثروت را تسخیر کرده

شما دستوراتی را که در این گام یا مرحله شرح داده شده 

 را انجام دهید.



31 
 www.agheliyan.com  ماک تاد نایلقاع

شاید فکر کنید که غیر ممکن است تصور کنید پولی را که 

اید. اینجا همان جایی است هنوز بدست نیاوردید تسخیر کرده

شما  آن چهکه اشتیاق شدید شما به کمک شما خواهد آمد. چن

خواهید آن را به دست باشید که می حقیقتًا مشتاق پولی

بیاورید، دیگر متقاعد کردن خودتان نسبت به این که آن را 

تصاحب خواهید کرد، دشوار نیست. هدف، خواستن پول است و 

مصمم بودن برای به دست آوردن آن. بنابراین شما باید به 

 خودت اطمینان دهید که آن را به دست خواهید آورد.

اره به فکر پول هستند ثروت عظیمی تنها کسانی که همو

کنند. فکر مادی یا بیداری مادی به این معناست انباشته می

تواند خود را در حال حاضر که ذهن کامال با پولی که شخص می

 مالک آن بداند، اشباع شده است.

برای به کارگیری این موارد نیازی به تسهیالت و سواد 

مرحله،  6آمیز این تبسیار نیست. ابزار کاربردی و موفقی

شود ببیند و درک تجسم و تصویرپردازی است که شخص قادر می

کند که برای انباشتن ثروت نباید منتظر شانس، اقبال و 

آینده خوب باشد. شخص باید بداند تمام کسانی که ثروت 

پول به  این کهعظیمی را به دست آوردند در ابتدا قبل از 

ردن، خواستن، مشتاق بودن و دست آورند رویاپردازی، آرزو ک

 ریزی داشتند.برنامه

 : فرمول اعتماد به نفس10فصل 
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حال برای شروع، فرد باید توانایی این را داشته باشد تا 

خواسته خود را با ایمان آمیخته و آن را به ذهن 

ناخودآگاه خود منتقل کند. کمال از طریق تمرین محقق 

آید. اگر ه دست نمیخواهد شد و صرفًا با خواندن تعالیم ب

فرض کنیم که این گفته درست باشد که شخص با ارتباط داشتن 

شود، پس این امر هم درست است که فرد با جنایت، قاتل می

تواند از طریق القای اختیاری به ذهن ناخودآگاهش که می

ایمان و باور دارد، ایمان خود را متعالی کند. نهایتا 

را که در طبیعت تسلط  آن چهر رسد که های میذهن به مرحله

و نفوذ دارد جذب کند. این حقیقت را درک کنید آن وقت 

خواهید فهمید چرا مهم است که احساسات مثبت را به عنوان 

نیروی مشرف بر ذهن خود تقویت کنید و در مقابل، احساسات 

منفی را سرکوب و حذف نمایید. ذهن که تحت تسلط احساسات 

-اعد برای ذهنی است که ایمان را میمثبت باشد خواستگاه س

شناسد و ذهنی که ایمان دارد به ذهن ناخودآگاه خود فرمان 

 خواهد عمل کند.که می آن چهدهد تا بر اساس می

مرحله را به  6حال برای بدست آوردن ثروت و آن که بتوان 

راحتی به آن رسید نیاز است که اعتماد به نفس باالیی 

رمول اعتماد به نفس که به تجسم و داشته باشیم.  و حال ف

 کند:تصویرپردازی شما کمک شایانی می
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دانم که قادرم به هدف مسلم زندگی خود دست یابم، من می -1

خواهم که پشتکار و مکانیزم بنابراین من از خودم می

مستمری به سمت آن توفیق داشته باشد و من اینجا و حاال 

 ر پیش بگیرم.کنم تا چنین مکانیسمی را دتعهد می

دانم که افکار مسلط بر ذهن من نهایتا خود را به من می -2

صورت مکانیسمی فیزیکی و بیرونی تکثیر کرده و به تدریج 

به شکل واقعیت مادی بروز خواهد کرد. بنابراین من روزانه 

-خواهم باشم متمرکز میدقیقه ذهنم را روی شخصی که می 30

اف از آن شخص در فکر من کنم. بدین طریق تصویر ذهن و شف

 خلق خواهد شد.

ای دانم که با قوانین خودتلقینی هر گونه خواستهمن می -3

که مصرانه در ذهنم داشته باشم نهایتا از طریق ابزار 

 10کاربری به آن هدف خواهم رسید. بنابراین من روزانه 

 دقیقه را صرف بهبود اعتماد به نفس خود خواهم کرد.

واضح هدف اصلی خود در زندگی را شرح داده و من به طور  -4

کنم. من تا زمانی که اعتماد به نفس کافی برای یادداشت می

 رسیدن به آن را پیدا کنم دست از تالش برنخواهم داشت.

دانم که هیچ ثروت و موقعیتی تا زمانی که من کامال می -5

بر مبنای حقیقت و عدالت نباشد دوام نخواهد داشت 

-من هیچ اثر متقابلی را که به دیگران سود نمیبنابراین 

گیرم. من با جذب نیرویی که آرزوی رساند به خدمت نمی
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استفاده از آن را دارم نیز در مساعدت و همیاری دیگران 

 موفق خواهم شد.

کنم چرا که من عالقه من دیگران را وادار به کمک به خود می

-چشم و هم دارم به دیگران خدمت کنم. من نفرت، حسادت،

طلبی را با توسعه عشق به همنوع چشمی، خودخواهی و منفعت

دانم داشتن رفتار منفی نسبت از بین خواهم برد، چرا که می

به دیگران هرگز موفقیت را برای من به ارمغان نخواهد 

کنم که دیگران مرا باور کنند زیرا من آورد. من کاری می

را. هر روز یک بار  ها را باور خواهم کرد و هم خودهم آن

کنم با ایمانی سرشار به این آن را برای خود تکرار می

فرمول به تدریج بر فکر و رفتار من اثر خواهد گذاشت 

 بنابراین من یک فرد متکی به خود و موفق خواهم شد.

 گیری: نتیجه11فصل 

ریزی در در حال برنامه قانون جذبو اگر شما از طریق 

وتمند هستید نکته مهم برای شما این تبدیل شدن به فردی ثر

است که ایمان آورده و سپس عمل کنید. بدون هیچ کدام از 

 ها، هیچ چیز رخ نخواهد داد.آن

تواند شما را ثروتمند می قانون جذبو در پایان این که 

کند و شما باید آن را زیاد شنیده باشی حال شما آن چه را 

هترین است برای شما دانید. هر آن چه بکه واقعیت است می

 رخ خواهد داد.
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امیدوارم که توانسته باشم به تو دوست خوبم کمک کرده 

 باشم.

 با آرزوی شادی، سالمتی و ثروت برای شما

 لیانقمهدی عامولف 
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