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ﺑﮫ ﻧﺎم ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟق زﯾﺑﺎﯾﯽ

ﻗﺎﻧون ﺟذب )ﯾﻘﯾن( وﺷﯾوه ھﺎی ﮐﺎرﺑرد آن در زﻧدﮔﯽ

ﮔردآورﻧده و ﺗﻧظﯾم:ﺣﺳﯾن وھﺎﺑﯽ

"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:
ﺳﻼم ﺑﮫ ھﻣﮫ دوﺳﺗﺎن ﻋزﯾز
اﯾن اﺛر درﺑﺎره ﯾﮑﯽ از ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻗواﻧﯾن ﮐﺎﺋﻧﺎت ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺎﻧون
ﺟذب اﺳت.اﻟﺑﺗﮫ ﻣﯽ دوﻧم ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی زﯾﺎدی در اﯾن ﻣورد وﺟود داره ،
اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻓﮭﻣﯾدم اﯾن ﻣطﺎﻟب ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎده اﯾن ﻗﺎﻧون و ﮐﺎرﺑردش را
در زﻧدﮔﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم آن ﻣطﺎﻟب رو ﺑﺻورت ﯾﮏ
ﮐﺗﺎب ﮔرد آورم.
اﯾن اﺛر،ﺑراﺳﺎس ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی دﮐﺗر ﻓراﻣرز ﮐوﺛری اﺳت درﺑﺎرۀ ﻗﺎﻧون
ﺟذب.
در ﭘﺎﯾﺎن ،اﮔر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ،اﻧﺗﻘﺎد و ﯾﺎ ھر ﻣطﻠﺑﯽ دﯾﮕری دارﯾد،ﻟطﻔﺎ ّ ﺑﺎ
اﯾﻣﯾل زﯾر ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

Email:hosseinw240@yahoo.cm
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ﺳرآﻏﺎز :ﻗﺎﻧون ﺟذب و ﻗرآن
ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﻗﺎﻧون ﺟذب واﻗﻌﯾت داره ؟

ﺑﻠﮫ اﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﺎﻣﻼ ّ واﻗﻌﯾﮫ ،اﻣﺎ ﺗﺎ اﻻن ﮐﺳﯽ ﻧﺗوﻧﺳﺗﮫ واﻗﻌﺎ ّ اوﻧو درﺳت ﺗﻌرﯾف
ﮐﻧﮫ ﯾﺎ ﺑﺷﻧﺎﺳﮫ .وﻟﯽ ﻗرآن ﮐرﯾم اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ رو ﺑرای ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ّ ﺗﻌرﯾف ﮐرده اﺳت.
ﺑرای ﺷروع ﺑﮫ اوﻟﯾن ﺳوره ﻗرآن ﯾﻌﻧﯽ ﺳوره ﺣﻣد ﻣﯽ ﭘردازﯾم .ﺗﻧﮭﺎ ﺳوره ای ﮐﮫ
در آن ﺑر ﺧﻼف ﺗﻣﺎم ﺳوره ھﺎ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﮫ در اﯾن ﺳوره
اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧدا ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﮫ اﻣﺎ ﭘﯾﺎﻣﮭﺎی ﺳوره ﺣﻣد درﺑﺎره ﺟذب .
ﻣن در اﯾﻧﺟﺎ طرز ﺟذب ﮐردن را در ﺳوره ﺣﻣد ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دم .
ﺟذب ھﻔت ﻣرﺣﻠﮫ داره )ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل ﻋﺟﯾب ﺑودن ﻋدد ھﻔت ﻧﯾز ھﻣﯾن
ﻗدرت ﺟذب اﯾن ﻋدد ﺑﺎﺷﮫ(.
ﻗﺑل از ﺟذب ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧدا ﭘﻧﺎه ﺑﺑرﯾم .ﺑﻌد از اون:
ﻣرﺣﻠﮫ اول  -ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم :در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧدا
آﻏﺎز ﮐﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎﻣﻼ ّ اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﯾﭻ ﭼﯾزی را ﺑرای ﺧودش
ﻧﯾﺎﻓرﯾده اﺳت  ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑرای ﻣﺎﺳت و ﺧداوﻧد ﻣﻧﺗظر ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ از
آﻓرﯾده ھﺎی ﺧودش ﺑﮫ او ﺑﺑﺧﺷد و ﺧداوﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺧﺷﻧده و ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت .
ﭘس ﺑﺎﯾد ﮐﺎری ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اون ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اوﺳت ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯾم
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 -٢اﻟﺣﻣد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن  :در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺎﯾد از ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺧﺎطر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ
ﺑﺧﺷﯾده ﺗﺷﮑر ﮐﻧﯾم .از ﭼﯾزھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ داده و از ﭼﯾزھﺎی ﮐﮫ از ﻣﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﭼون
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.

 -٣اﻟرﺣﻣن ارﺣﯾم :ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧد ﺗرﯾن در ﺗﻣﺎم ھﺳﺗﯽ ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم و
او را ﺧﺳﯾس ﻧﭘﻧدارﯾم و اﻣﺎ ﭼون ﻧﺎم رﺣﻣﺎن ﺑرای اﻣور دﻧﯾوی و اﻟرﺣﯾم ﺑرای
اﻣور اﺧروی اﺳت ،اون ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﻣﺎ در ذھﻧﻣون دارﯾم و ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺟذب
ﮐﻧﯾم ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ از ھر دو ﻣورد دﻧﯾوی و اﺧروی ﺑﺎﺷﮫ .
 -٤ﻣﺎﻟﮏ ﯾوم اﻟدﯾن :ﺧداوﻧد را ﺑﺎﯾد ﺳﻠطﺎن روزه ﺟزا ﺑدوﻧﯾم و از ﻋذاب ﺧداوﻧد
ﺑﺗرﺳﯾم .ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺧدا اﺣﺳﺎس ﻋﺟز ﮐﻧﯾم و اﯾن اﺣﺳﺎس را ﮐﮫ ﻣﺎ ﮔﻧﮫ ﮐﺎرﯾم و
ﻓﻘط ﺑﮫ اﻣﯾد رﺣﻣت ﺧداوﻧد ﺑﮫ درﮔﺎھش آﻣده اﯾم وﮔرﻧﮫ ارزش ﻟطف ﺧدا رو ھﻣﯾن
ﺟوری ﻧدارﯾم .
 -٥اﯾﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن  :اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭﻣﮫ ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺷﮑﯽ
ﺑﮫ ﺧدا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﯾﺎ ﭼﺷم اﻣﯾدﻣﺎن ﺑﮫ ﻏﯾره ﺧدا ﺑﺎﺷﮫ ﯾﺎ ﮐﺳﯽ دﯾﮕﮫ رو ﺧدا ﺑدوﻧﯾم
)ﻣﺛل ﺷﻌر ﺟواد ﺧﻠﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﮕﮫ ﺷﻣﺎ زﻣﯾﻧﯽ ھﺎ ھﻣش ھﻣﯾﻧﯾد ،اوﻧور ﻣﯾزی رو ﺧدا
ﻣﯽ دوﻧﯾد ( ﺟذب اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ ﺷﮫ.
 -٦اھدﻧﺎ اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﻟﺻراط اﻟذﯾن اﻧﻌﻣت ﻋﻠﯾﮭم ﻏﯾر اﻟﻣﻐﺿوب ﻋﻠﯾﮭم
واﻟﺿﺎﻟﯾن  :اﻣﺎ ﭼرا ﺑﻌﺿﯽ ﭼﯾزھﺎی ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم را ﺑدﺳت ﻧﻣﯽ آورﯾم ،ﻣﮕر
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ﺟذب درﺳت ﻧﯾﺳت ﭘس ﭼرا ﺟواب ﻧﻣﯽ ده؟ ﺧوب ﺟواب اﯾن ﺳوال رو ﺧداوﻧد
ﺧودش داده ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﻣن اﻋطﺎ ﮐن آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﺳوی راه راﺳت
ﺑﺑرد ﻧﮫ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﺳﻣت ﮔﻣراھﯽ و ﺧﺷم ﺗو ﺑﺑر.د ﭘس ﺑﺑﯾﻧﯾد ﭼون ﺧداوﻧد
ﻣﺎرو دوﺳت داره و ﻧﻣﯽ ﺧواد ﺑﮫ ﺳﻣت ﻋذاب ﺧدا ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﮔﻣراھﯽ ﭘﯾش
ﺑررﯾم ،ﺑﮫ ﺧﺎطره ھﻣﯾن ﺑﻌﺿﯽ از دﻋﺎھﺎﻣوﻧو ﯾﺎ ھﻣون ﺟذﺑﻣوﻧو ﻗﺑول ﻧﻣﯽ ﮐﻧﮫ .اﮔﮫ
ﻣطﻣﺋﻧ ّ
ﺎ
ﯾﮫ ﺧورده ﺗو ﺧواﺳﺗﻣون ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﮐﻧﯾم و از اﯾن ﻋﺎﻗﺑت ﺑد دورش ﮐﻧﯾم
ﺑﮭش ﻣﯽ رﺳﯾد.
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ﻓﺻل اول:
ﻗﺎﻧون ﺟذب ﯾﺎ ﻗﺎﻧون ﯾﻘﯾن ﭼﯾﺳت؟
ﻣﻘدﻣﮫ
ﺑﮫ ﺟﻣﻼت  ،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

ﺷﻌر ﺑﺎﻻ از ﺣﺎﻓظ اﺳت و ﺑﺧﺻوص ﺑﯾت دوم ﺑﯾﺷﺗر ﻣورد ﻧظر ﻣﺎﺳت .ﻣﻌﻧﺎی
ظﺎھری و ﺳﺎده اﯾن ﺑﯾت ﻣﯽ ﺷود:
دﻧﯾﺎ و ھﺳﺗﯽ از روی طﺑﯾﻌت و ذات ﺧود ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آن را ﺳﺧت و ﭘﯾﭼﯾده
ﻓرض ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺳﺧﺗﯽ و ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑرای آﻧﮭﺎ ﮐﮫ اﻣورات
را ﺳﺎده و ﺣل ﺷدﻧﯽ و ﻗﺎﺑل ﻋﺑور ﻓرض ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺷراﯾطﯽ ﺳﺎده و ﻓﺎرغ از ھر
ﮔوﻧﮫ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ و ﺳﺧﺗﯽ ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﯾﻌﻧﯽ ھر طوری ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺎﻟم و ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑرﺧورد ﮐﻧﯽ ھﻣﺎﻧطور ﺟواب ﻣﯽ ﮔﯾری!
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ھﻣﯾﻧطور ﺑﮫ ﺟﻣﻼت و ﻣﺛل ھﺎی زﯾر دﻗت ﮐﻧﯾد:
ﺑﺧﻧد ﺗﺎ دﻧﯾﺎ ﺑﮫ روﯾت ﺑﺧﻧدد!
ﻣﺎر از ﭘوﻧﮫ ﺑدش ﻣﯽ آﯾد  ،در ﻻﻧﮫ اش ﺳﺑز ﻣﯽ ﺷود!
ﮐﺑوﺗر ﺑﺎ ﮐﺑوﺗر  ،ﺑﺎز ﺑﺎ ﺑﺎز  -ﮐﻧد ھﻣﺟﻧس ﺑﺎ ھﻣﺟﻧس ﭘرواز
درﺧت از رﯾﺷﮫ اش آب ﻣﯽ ﺧورد آدﻣﯾزاد از ﺑﺎطﻧش

ھﻣﯾﻧطور از ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع( ﻧﻘل ﺷده اﺳت ﮐﮫ:
در اﻣور زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺗﻔﻛر ﻛن،آرام ﺑﺎش ،ﺗوﻛل ﻛن و ﺳﭘس آﺳﺗﯾن ھﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑزن؛
ﺧواھﻲ دﯾد ﻛﮫ ﺧداوﻧد زودﺗر از ﺗو دﺳت ﺑﮫ ﻛﺎر ﺷده اﺳت.

و ﻣوﻻﻧﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﭘس زﺑﺎن ھﻣدﻟﯽ ﺧود دﯾﮕر اﺳت
ھﻣدﻟﯽ از ھﻣزﺑﺎﻧﯽ ﺧوش ﺗر اﺳت

و از ھﻣﮫ زﯾﺑﺎﺗر در ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن آﻣده اﺳت:
و ﻗﺎل رﺑﮑم ادﻋوﻧﯽ اﺳﺗﺟب ﻟﮑم
ﭘروردﮔﺎر ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت  :ﻣرا ﺑﺧواﻧﯾد ﺗﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺗﺎن را اﺟﺎﺑت ﮐﻧم و ﺑرآورده
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،
ﺷﺗﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺑش ﺧواھم رﻓت.

اﮐﻧون دوﺑﺎره ﺟﻣﻼت ﺑﺎﻻ را ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺧواﻧﯾد و ﺑﺑﯾﻧﯾد آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن ﻧﮑﺗﮫ
ظرﯾف و طﻼﯾﯽ ﭘﻧﮭﺎن در ﻻﺑﻼی اﯾن ﺟﻣﻼت را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد؟
آﻧﭼﮫ از اﯾن ﺟﻣﻼت درﯾﺎﻓﺗﯾد ھﻣﺎن ﻗﺎﻧون ﺟذب ﯾﺎ ﻗﺎﻧون ﯾﻘﯾن اﺳت .ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﯽ
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 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در ﺑﺧﺷﯽ از
ﮐﺎﺋﻧﺎت آن ﭼﯾز واﻗﻌﯽ ﺷود!اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎ اﻧﺳﺎن ھﺎ در دروﻧﻣﺎن از ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﯽ
ﺑرﺧوردارﯾم ﺑﮫ ﻧﺎم ﻗدرت ﺗﺑدﯾل ﻓﮑر و ﻧﯾت ﺑﮫ اﺷﯾﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ و واﻗﻌﯽ و
ﻓﯾزﯾﮑﯽ!

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

ﻗﺳﻣت اول :ﺧواﺳﺗن و طﻠب ﮐردن اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑر دل راﻧدن و
ﻣﺗوﺟﮫ ﻣوﺿوﻋﯽ ﺷدن ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺗﯽ آن ﮐﻠﻣﮫ ﺑرزﺑﺎﻧﻣﺎن ﺟﺎری ﺷود ﺻورت
ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن ﻗﺳﻣت در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎﺳت.
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ﻗﺳﻣت دوم  :واﻗﻌﯽ ﺳﺎزی ﻣوﺿوع طﻠب ﺷده و ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ اﺟﺎﺑت ﻓوری دﻋﺎ ﺗوﺳط
ھﺳﺗﯽ و ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ اﺻﻼ ّ ﻧﺑﺎﯾد ﻧﮕران ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺣﻘق آن و ھزﯾﻧﮫ و زﻣﺎن
و ﺷﯾوه و روش ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﭘﯾوﺳﺗن طﻠب ﺧود ﺑﺎﺷﯾم .ﻧظﺎم ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای
طراﺣﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣض طﻠب ﭼﯾزی از ﺳوی ﻣﺎ آن را واﻗﻌﯽ و ﻣﺣﻘق ﮐﻧد.
اﯾن ﻗﺳﻣت در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻧﯾﺳت و ھﻣﮫ ﭼﯾز آن را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت واﮔذار ﮐرد .وظﯾﻔﮫ
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.
ﻗﺳﻣت ﺳوم :اﯾن ﻗﺳﻣت ﻓرق ﺑﯾن آدم ھﺎی ﻣﺳﺗﺟﺎب اﻟدﻋوه و آدم ھﺎی ﻣوﻓق و آدم
ھﺎی ﺷﮑﺳت ﺧورده را ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد .در واﻗﻊ ﻣﺎ آدم ھﺎ ﺑﺎﯾد در ﻋﻣﻠﯽ ﺷدن و
واﻗﻌﯽ ﺑودن دو ﻗﺎﻧون ﻗﺑﻠﯽ ﮐﻣﺗرﯾن ﺷﮏ و ﺗردﯾدی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﮐﻣﺗرﯾن ﺷﮏ و
دودﻟﯽ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ طﻠب و آرزوی ﺟدﯾدی ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ارﺳﺎل ﺷود و
طﻠب و درﺧواﺳت ﻗﺑﻠﯽ را ﺿﻌﯾف ﯾﺎ ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎزد و از ﺑﯾن ﺑﺑرد .ھر ﭼﮫ ﻣﯾزان
ﺷﮏ و ﺗردﯾد ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺟراﯾﯽ ﺑودن و درﺳت ﺑودن دو ﻗﺳﻣت اول و دوم ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﺎﺷد زﻣﺎن دﯾدن آرزو ﺑرای ﻣﺎ ﮐﻣﺗر اﺳت .اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﻣﻧﺎﺳب ﻓرھﻧﮓ و ادﺑﯾﺎت
آﺷﻧﺎی ﺧودﻣﺎن اﯾن ﻗﺳﻣت را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﯾﻘﯾن و اﻋﺗﻣﺎد
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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ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾم ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﻠﻣﮫ " ﻗﺎﻧون ﺟذب" از
ﻋﺑﺎرت آﺷﻧﺎﺗر "ﻗﺎﻧون ﯾﻘﯾن" اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ ﭼون ﻋﺑﺎرت " ﻗﺎﻧون ﺟذب" ﺟﺎی
ﺧود را در ﮐﻼم ﻣردم دﻧﯾﺎ ﺑﺎز ﮐرده اﺳت ﻣﺎ از ﻋﺑﺎرت ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده
ﺧواھﯾم ﮐرد.
 -٢رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﭘذﯾرش ﻗﻠﺑﯽ درﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺗوﺳط ﺗﻣﺎم اﺟزای وﺟود ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود و
ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠم ﺑرﺳﯾم ﮐﮫ ﻣرغ آﻣﯾن ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﻻی ﺳرﻣﺎ ﭘرواز ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣﺣض
اﯾﻧﮑﮫ ﻧﯾت ﭼﯾزی را در دل ﺑﮕرداﻧﯾم ﻓﯽ اﻟﻔور و ﺑﮫ طور ﺑرق آﺳﺎ آن را ﺑرای ﻣﺎ
ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از ﯾﻘﯾن و اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎﻣل ﺑرﺳﯾم و ﻗﺎﻧون
ﺟذب را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﭘوﺳت و ﮔوﺷت و اﺳﺗﺧوان ﺧودﻣﺎن ﺑﺎور ﮐﻧﯾم .ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از آن ﭼﻧد
ﭘﯾش ﻓرض را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل و ﺑدون ھﯾﭻ ﺗردﯾدی ﺑﭘذﯾرﯾم.
 -٣ﭘﯾش ﻓرض ھﺎی ﻗﺎﻧون ﺟذب
ﭘﯾش ﻓرض اول :اوﻟﯾن ﭘﯾش ﻓرض ﻗﺑول اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣوﺟودات ﻓﻘط
ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻣﺎدی ﻧﯾﺳﺗﯾم .ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس ﻣوﺟوداﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻏﯾر ﻣﺎدی
ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺷﮑل و ﺷﻣﺎﯾل و ھﯾﺑت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺎ اداﻣﮫ و اﻣﺗداد ﺑﺧش ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ و
ﻣﺎوراء اﻟطﺑﯾﻌﮫ وﺟود ﻣﺎﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺛل ﮐوه ﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﺑﺧش اﻋظم آن داﺧل آب ﻗرار
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
در دﻧﯾﺎ ﻓﻘط ﺑﺧش ﮐوﭼﮑﯽ از آن اﺳت ﮐﮫ در اﯾن دﻧﯾﺎ و در اﯾن ﻓﺿﺎی زﻣﺎن و
ﻣﮑﺎن ﺑرای ﻣدت ﻣﺣدودی آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت .ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﭘذﯾرﯾم ﻣﺎ از
ﺑﺧش ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺧود ﺟدا ﻧﺷده اﯾم و ﺑﮫ آن ﮐﺎﻣﻼ وﺻل ھﺳﺗﯾم و ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ
درﺧت از رﯾﺷﮫ آب ﻣﯽ ﺧورد اﻧﺳﺎن از ﺑﺎطن و ﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ دارد .ﺑﺎﯾد ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ
رﯾﺷﮫ ھﺎی وﺟودی ﻣﺎ ھﻣﯾن اﻻن در دﻧﯾﺎی ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﻗرار دارد .اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾم
ﻗﺎﻧون ﺟذب را ﺑﻔﮭﻣﯾم و درک ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺑرﯾم ﻗﺑول ﮐردن اﯾن ﻣورد ﺿروری
اﺳت .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﯾﻌﻧﯽ اﮔر وﺟود ﺑﺧش ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺧود را ﻣﻧﮑر ﺷوﯾم
ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ دﯾﮕر ﺑراﯾﻣﺎن ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ﻧﺧواھد ﺑود ودر ﻧﺗﯾﺟﮫ ھرﮔز
ﻧﺧواھﯾم ﺗواﻧﺳت از اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷوﯾم.
ﭘﯾش ﻓرض دوم :دوﻣﯾن ﭘﯾش ﻓرض ﺑرای ﻓﮭم و درک ﻗﺎﻧون ﺟذب اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺑﭘذﯾرﯾم دﻧﯾﺎ ھر ﭼﮫ ھﺳت ﻣوج اﺳت و ﻟرزش و ارﺗﻌﺎش .اﮔر راﺣت ﺗر ﺑﺎﺷﯾم ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﻠﻣﮫ ارﺗﻌﺎش از ﮐﻠﻣﮫ ﻧور ھم اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮕوﺋﯾم دﻧﯾﺎ ھر ﭼﮫ
ھﺳت ﻧور اﺳت .اﻣﺎ ﭼون در ﺗﻣﺎم ﻣﺑﺎﺣث ﻗﺎﻧون ﺟذب از واژه ھﺎ ی ارﺗﻌﺎش و
ﻧوﺳﺎن و ﻟرزش اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺎ ھم از ھﻣﺎن واژه ھﺎی ﻣرﺳوم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم و در ﻋﯾن ﺣﺎل ھﻣﯾﺷﮫ ھم اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را در ﻧظر دارﯾم ﮐﮫ ﻧوردر اﮐﺛر اوﻗﺎت
در ﻓرھﻧﮓ و زﺑﺎن ﻣﺎ ﺑﮭﺗر از ﮐﻠﻣﮫ ارﺗﻌﺎش ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ دھد.

اﮔر ﺧوب دﻗت ﮐﻧﯾم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻗﺑول ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺑودن و در ﻧوﺳﺎن ﺑودن و ﺑﮫ زﺑﺎن
ﺳﺎده ﺗر ﻧظرﯾﮫ ﻣوﺟﯽ ﺑودن ﮐل ھﺳﺗﯽ آﻧﻘدرھﺎ ھم دور از ﺑﺎور ﻧﯾﺳت .ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ
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ﻓﯾزﯾﮏ دﺑﯾرﺳﺗﺎن را ﮔذراﻧده اﻧد ﺧوب ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺻداﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم از ﺟﻧس
ارﺗﻌﺎش و ﻧوﺳﺎن ﻣﺎدی اﺳت و ﻗدرت ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺗﺎﺑش و اﻧﻌﮑﺎس اﻣواج
طﯾف ﻧوری اﺳت و ﺣﺗﯽ در ﻣﻘﯾﺎﺳﯽ دﯾﮕر ﺣس ﭼﺷﺎﯾﯽ و ﺑوﯾﺎﯾﯽ و ﻻﻣﺳﮫ 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.
ﭘﯾش ﻓرض ﺳوم :ﺳوﻣﯾن ﭘﯾش ﻓرض وﺟود ﯾﮏ ﻋﻘرﺑﮫ و ارﺗﻌﺎش ﺳﻧﺞ در درون
وﺟود ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺣس ﺷﺷم" ﯾﺎ "دل" اﺳت .در ﻗﺎﻧون ﺟذب ،ﭘﺎ را از ﻣوﺟﯽ ﺑودن و
ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺑودن ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﻓراﺗر ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻓرض ﺑراﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐل
ھﺳﺗﯽ و ﮐﺎﺋﻧﺎت از ﺟﻧس ارﺗﻌﺎش و ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ارﺗﻌﺎش اﺳت و ﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﭼﯾزی را
ﺗﺟﺳم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم در واﻗﻌﯽ ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺧﺎص و وﯾژه آن ﭼﯾز را در درون دﻟﻣﺎن ﺗوﻟﯾد
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ارﺗﻌﺎش ﺑرای ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻗﺎﺑل ﻓﮭم و درک اﺳت .ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ
در ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﮫ ﭼﺷم و ﮔوش و ﺑﯾﻧﯽ و زﺑﺎن و ﭘوﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣس ﮔر ﯾﺎ
ﺳﻧﺳور ارﺗﻌﺎش ﺳﻧﺞ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺷود و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﯾر از اﯾن ﺣواس
ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺣس دﯾﮕر ھم دارﯾم ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺷور و ھﯾﺟﺎن و اﺣﺳﺎس دروﻧﯽ" ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺷود ﺣس ﺷﺷم ﻣﺎ و ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﻔﮭﻣﯾم ﭼﻘدر ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ و ﮐﺎﺋﻧﺎت ھم
ارﺗﻌﺎش و ھﻣﺻدا و ھﻣﻧوا و ھم آھﻧﮓ ھﺳﺗﯾم.

ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﭘوﺳت دﺳﺗﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻠز داغ ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ
ﻓﮭﻣﯾم ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾم  ،ﺑﮫ طور ﻣﺷﺎﺑﮫ ھر وﻗت ﺑﺎ ﺣس ﺷﺷم ﺧودﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ
ھﻣﺎن ﺣس دروﻧﯽ ﻓﮭﻣﯾدﯾم ﮐﮫ ﺣﺎﻟﺗﻣﺎن ﺧوب و ﻣﺛﺑت ﻧﯾﺳت ،ﻣﺛﻼ اﻓﺳرده و ﻧﺎراﺣت
12

و ﺧﺷﻣﮕﯾن و ﻧﺎاﻣﯾد و  ....ھﺳﺗﯾم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﯾد درک ﮐﻧﯾم ﮐﮫ دروازه اﻧﺗﻘﺎل
ارﺗﻌﺎش درون دل ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣس ﮔر
دروﻧﯽ در ﻓرھﻧﮓ ﺧودﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﻣﮫ "دل و ﻗﻠب" ﺑﮭﺗر ﻣﺎﻣورﯾت اﯾن ﺣس
ﮔر ﺷﻣﺎره ﺷش وﺟود اﻧﺳﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.

ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﺑﯾﻧﯾم ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﮐﮫ اﻻن در وﺟودﻣﺎن ﺣﺎﮐم اﺳت ﺑﺎ ارﺗﻌﺎﺷﺎت
ھﻣﯾﺷﮫ ﺧﯾر و ﻣﺛﺑت ﮐﺎﺋﻧﺎت ھم آھﻧﮓ و ھم ﻓرﮐﺎﻧس و ھم ﻧواﺳت ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑﮫ
دﻟﻣﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾم .اﮔر دل آﺷﻔﺗﮫ و دل ﻧﮕران و دﻟﺳرد و ﻧﺎاﻣﯾد ﺑودﯾم ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم
ﻣﺷﮑﻠﯽ وﺟود دارد .اﻣﺎ اﮔر دل آرام و دل ﺷﺎد و دل آﺳوده ﺑودﯾم ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ
ﺗﻣﺎم درﯾﭼﮫ ھﺎی ﻣﺎﺑﯾن ﻣﺎ و ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد و ﺟرﯾﺎن ﺣﯾﺎﺗﯽ ھﺳﺗﯽ و ﻟطف و
ﻓﯾض ﺧﺎﻟق ﮐﺎﺋﻧﺎت در درون وﺟود ﻣﺎ در ﮔردش اﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھر ﭼﮫ ﻧﯾت
ﮐﻧﯾم ﻓﯽ اﻟﻔور اﺟﺎﺑﺗش را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ﺧود ﻧظﺎره ﮔرﺑﺎﺷﯾم.

اﻻ ﺑذﮐرﷲ ﺗطﻣﺋن اﻟﻘﻠوب :
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.
ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﯽ ﮔوﯾد ":ھر ﻓﮑری ﮐﮫ در ذھن ﻣﺎ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود ﯾﮏ ارﺗﻌﺎش
ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ارﺗﻌﺎش اﮔر ﺑﮫ ﻣدت ﮐﺎﻓﯽ در ذھن ﺣﻔظ ﺷود داﻣﻧﮫ اش آﻧﻘدر
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زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻣرز آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﻗﺑوﻟﯽ ﻋﺑور ﮐﻧد و ﺗوﺳط ﮐﺎﺋﻧﺎت
ﺟدی ﻗﻠﻣداد ﺷود .ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ اﯾن ارﺗﻌﺎش را ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼون
در ﮐﺎﺋﻧﺎت ھر ارﺗﻌﺎش ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ واﻗﻌﯾت اﺳت در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭼﯾزی ﻓﯾزﯾﮑﯽ در ھﺳﺗﯽ
ﺑرای اﯾن ارﺗﻌﺎش ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻓﮑر ﻣﺎ ﮐﮫ ﻣﺎھﯾﺗﯽ
ذھﻧﯽ و ﻏﯾر ﻣﺎدی دارد ﺑﮫ ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت.

ﺣﺎل ﺑﺎﯾد اﯾن ﻓﮑر واﻗﻌﯽ ﺷده ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ظﺎھر ﺷود ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾم واﻗﻌﯽ ﺷده آن را
ﺑﮫ ﭼﺷم ﺑﺑﯾﻧﯾم و از داﺷﺗن و ﺣﺿور درﮐﻧﺎر آن ﻟذت ﺑﺑرﯾم .اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻓرﺻت دھﯾم آن واﻗﻌﯾت را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺧﯾر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧد  .در ﺗﻣﺎم اﯾن
ﻣدت ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ارﺗﻌﺎش ﯾﮑدﺳت و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ و ﺧﺎﻟص ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﻓﮑر و ﻧﯾﺗﯽ
ﺛﺎﺑت و ﻣﺎﻧدﮔﺎر در وﺟود ﺧود ﺣﻔظ ﮐﻧﯾم و ﺣﺗﯽ ﻟﺣظﮫ ای اﺟﺎزه ﻧدھﯾم ﻓﮑری
ﻣﺗﺿﺎد و ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎ آن در وﺟود ﻣﺎ ﺷﮑل ﺑﮕﯾرد .ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻓﮑر
ﻣﺧﺎﻟف وارد ذھن ﻣﺎ ﺷد ﻓورا ارﺗﻌﺎش ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧود را ﺗوﻟﯾد و ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت دﺳﺗور ﺟدﯾدی ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﺎ دﺳﺗور ﻗﺑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﺿﺎد ﺑﺎﺷد.
در ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﮫ ﺷدت روی اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻧﺎم دﻓﻊ
ارﺗﻌﺎش ﻧدارﯾم .ﯾﻌﻧﯽ در ﻗﺎﻧون ﺟذب ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻧﺎم "ﻧﮫ" و ﻋﻼﻣت ﻧﻔﯽ ﻧدارﯾم .ﺑﮫ
ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﺳﻣت ﻧﮕﺎه دل ﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﭼﯾزی ﺷد و آن ﭼﯾز ﺗواﻧﺳت ﺗوﺟﮫ و دﻗت ﻣﺎ
را ﺑﮫ ﺧود ﺟذب ﮐﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر آن ﭼﯾز ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ و ﺧواﺳت ﻣﺎ ھم ﻧﺑﺎﺷد  ،اﻣﺎ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در وﺟود ﻣﺎ ارﺗﻌﺎش ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﺗوﻟﯾد و ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮔﺳﯾل ﻣﯽ ﺷود.
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ﻣﺛﻼ وﻗﺗﯽ ﺑﮕوﺋﯾم":ﻣن ﺛروت و راﺣﺗﯽ و رﻓﺎه ﻣﯽ ﺧواھم!" ارﺗﻌﺎش ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن ﺷراﯾط ﺛروﺗﻣﻧدی و ﺗواﻧﮕری ﺑرای ﻣﺎ در ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد .
اﻣﺎ اﮔر ﺑﮕوﺋﯾم" :ﻣن ﻓﻘر وﺑدھﯽ را دوﺳت ﻧدارم! و اﺻﻼ ّ ﻧﻣﯽ ﺧواھم دﭼﺎر
ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ و ﮐﺳر ﭘول ﺷوم!" ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻣﺷﻐول "ﻧﮫ ﮔﻔﺗن"
ھﺳﺗﯾم اﻣﺎ در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐردن ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﻓﻘروﺑدھﯽ و ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ و ﻧداری
ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ اﯾن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺻﻼ ّ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد در ﮐﺎﻧون ﺗوﺟﮫ
ﻣﺎ ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد و ارﺗﻌﺎش ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧود را از طرﯾق وﺟود ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺋﻧﺎت
ارﺳﺎل دارﻧد .اﮔر ﺧوب ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧداﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎ روی ﮔرداﻧدن و
ﻧظﺎره ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﻣﻧﻔﯽ و ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب  ،ﺑﮫ واﻗﻊ ﻣﺷﻐول وارد ﺳﺎزی اﯾن ﻣﻧﻔﯽ ھﺎ ﺑﮫ
زﻧدﮔﯽ ﺧود ھﺳﺗﯾم و اﮔر ھﺷﯾﺎر ﺑﺎﺷﯾم و ﻧدای دروﻧﯽ دﻟﻣﺎن ﮔوش دھﯾم و ﺑر
ﻗﻠﺑﻣﺎن ﻣﮭر ﻧﺧورده ﺑﺎﺷد  ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ 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.

اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻼک و ﻣﮭم ﻧﯾت دروﻧﯽ ﻣﺎ و ﺳﻣت ﻧﮕﺎه دل ﻣﺎﺳت ﻧﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑر زﺑﺎن
ﻣﯽ آورﯾم و اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم ﮐﮫ ارﺗﻌﺎﺷﺎت دروﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻓﻘط ﺑر اﺳﺎس
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ و دﻗت ﺧود را ﻣﻌطوف آن ﮐرده اﯾم ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﮭم و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺳودﻣﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و
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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اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑر اﺳﺎس ارﺗﻌﺎش ﺗوﻟﯾدی در اﻋﻣﺎق وﺟود ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﮐﺎری ﺑﮫ ﺷﮑل و ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد اﯾن ارﺗﻌﺎش ﻧدارد ﺑرای ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان "ﺧﺎﻟق زﻧدﮔﯽ
ﺧودﻣﺎن" ﯾﮏ ﺧﺑر ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺧوب اﺳت .ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﺧﺎﺻﯾت ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم
ارﺗﻌﺎش ﻣورد ﻧظر ﺧودﻣﺎن را از طرﯾق ﺗﺟﺳم و ﺗﺻوﯾر ﺳﺎزی ذھﻧﯽ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﯾم و
ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺧودﻣﺎن را در ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ ﻗرار دھﯾم ﺑﺎ ﺗﺟﺳم ﺷراﯾط دﻟﺧواه
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
ﺗﺟرﺑﯾﺎت واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻠﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب و ﺣﺳﺎب
ﺷده و ھداﯾت ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺟﻣﻼﺗﯽ 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.

ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺧودﻣﺎن را در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ درﮔﯾر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺟﺎم
رﻓﺗﺎرھﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑدﻧﻣﺎن ﻗﺑول ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﺷراﯾط ﺧﺎص و ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ
ﺧود اﺳت و ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ درﮔﯾر ﺳﺎﺧﺗن ﺗﻣﺎم وﺟود ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺧود در ﺑﺎزی ھﺎ
و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ "ﺧوش ارﺗﻌﺎش و ﺑﺎ ﻧوﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣطﻠوب"  ،ارﺗﻌﺎﺷﺎﺗﯽ ﯾﮑدﺳت و
ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ و ﺧﺎﻟص و ﻣﺎﻧدﮔﺎر و ﭘﺎﯾدار را ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺋﻧﺎت ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم.
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ﻓﺻل دوم :ﺳوء ﺗﻔﺎھم ھﺎ و اﺷﺗﺑﺎھﺎت راﯾﺞ در ﺧﺻوص ﻗﺎﻧون ﺟذب

ﺑدﻓﮭﻣﯽ اول :ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻧﺑﻠﯽ و ﻓراﻏت از ﺗﻼش و رھﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻧﯾﺳت.
ﻗﺎﻧون ﺟذب ﯾﮏ ﺟور ﻧﮕرش آرام ﮐﻧﻧده و اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﺧش ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت و ﺧﺎﻟق ھﺳﺗﯽ
و ﻣﮭﺎر و ﮐﻧﺗرل اﺣﺳﺎﺳﺎت دروﻧﯽ اﻧﺳﺎن ھﻧﮕﺎم ﺗﻼش ﺑرای ﺧﻠق آﮔﺎھﺎﻧﮫ و داﻧﺳﺗﮫ
ﺟﮭﺎن ﻣورد ﻧظر و آرﻣﺎﻧﯽ ﻓرد اﺳت.
ﺧﯾﻠﯽ از آﻧﮭﺎ ﮐﮫ در ﻗرن ﺗﮑﻧوﻟوژی و اﻧﻔﺟﺎر اطﻼﻋﺎت دﻧﺑﺎل روش ھﺎی ﮐﭘﺳوﻟﯽ
و اﻋﺟﺎز آور ھﺳﺗﻧد ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻗﺎﻧون ﺟذب ھم ﯾﮑﯽ از ھﻣﺎن دﺳﺗﺂوردھﺎی
ﻧوﯾن ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ راﺣت و ﺑﯽ دردﺳر ﺑﮫ آرزوھﺎ ﺑدون اﻧﺟﺎم
ﮐﺎر و ﺗﺣﻣل زﺣﻣت را ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﭘﯾش ﻓرض اﺳﺎﺳﯽ ﺑدن ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی و ﮐﻠﯾﮫ ﻗواﻧﯾن ﺣﺎﮐم ﺑر آن را ﺑﮫ
طور ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ دﯾﮕر ﻧﮕرش ھﺎ در اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن از
ﯾﮏ زاوﯾﮫ ﺑزرﮔﺗر ﺑﺧش ﻧﺎدﯾدﻧﯽ و ﻧﺎﭘﯾدای ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ وﺟود ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ را ھم ﻗﺑول
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﺟﺳم ﻓﯾزﯾﮑﯽ ھﻧوز ھم ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ھدف
ﮔذاری و ﺗﻼش اﻗدام ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﺑﺎر ﭼون ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾن دارد ،
ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺧﺎطر و آراﻣش ﮐﺎﻣل ﻓﻘط در ﻣﺳﯾر ﺧواﺳﺗﮫ و طﻠب اﺻﻠﯽ اش ﮔﺎم
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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ﺷﺧص ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﭼون ﯾﻘﯾن دارد ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ھﻣراه اوﺳت و ﺧﯾر او و
ھﻣﮫ ﻋﺎﻟم را ﻣﯽ ﺧواھد  ،دﯾﮕر ﻧﮕران وﻗوع ﺣوادث ﺷر و ﺑد در زﻧدﮔﯽ ﺧود
ﻧﯾﺳت .ھر ﭼﮫ ھﺳت ﺑرای اﯾن ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯽ ﺧﯾر و ﺑرﮐت و ﻓراواﻧﯽ و ﻣﺻﻠﺣت
اﺳت .او اﺻﻼ ّ ﻧﮕران ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﻧﺟﺎم آرزوھﺎﯾش ﺗوﺳط ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻧﯾﺳت .اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن آرزوھﺎ و درﺧواﺳت ھﺎی او از ﮐﺟﺎ ﺗوﺳط ﮐﺎﺋﻧﺎت
ﻓراھم ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ او رﺑطﯽ ﻧدارد و اﺻﻼ ّ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .او ﻣطﻣﺋن اﺳت
ﮐﮫ در ﺟﺎده زﻧدﮔﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﺣﺎﻣﯽ ﻗدرﺗﻣﻧد در ﺗﻣﺎم طول ﺟﺎده
زﻧدﮔﯽ ھﻣراه اوﺳت .ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯽ ﭼون از ھﻣراھﯽ ﮐﺎﺋﻧﺎت در ﻣﺳﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎﯾش ﺧﺎطرش ﺟﻣﻊ اﺳت و ﻧظﺎم ﺑﺎورھﺎﯾش ھم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﻧﺎﻣﻣﮑن
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
دارد ﻗدم ﻣﯽ ﮔذارد و ﻣطﻣﺋن اﺳت ﺧود ﺟﺎده ﺑﮫ او ﻣﺳﯾر ﺑﻌدی را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
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
ﺗوھﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ آدم ھﺎی ﺗﻧﺑل ﺑرای ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ از ﮐﺎر و ﺗﻼش رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻧد
 ،ﺗﺻوری ﺑﺎطل و ﺗﻔﺳﯾری ﻏﻠط ﺗوﺳط ھﻣﺎن آدم ھﺎی ﺗﻧﺑل اﺳت ﮐﮫ ھر ﻗﺎﻧوﻧﯽ را
در ﺟﮭﺎن از دﯾد ﺗﻧﺑﻼﻧﮫ و ﺗن ﭘروراﻧﮫ ﺧود ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻋﯾﻧﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻔﮭوم ﺗوﮐل در ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﺧص ﻣﻌﺗﻘد
ﺑﮫ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﺎ ﺗوﮐل و ﺗﮑﯾﮫ ﺑر اﯾن ﻗﺎﻧون وارد ﻣﯾدان ﻋﻣل و اﻗدام ﻣﯽ ﺷود و
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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
ﭘﯾروزی و ﻣﮭر ﺗﺎﺋﯾدی ﺑر درﺳﺗﯽ دﯾدﮔﺎه و ﻧﮕرش ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﯽ داﻧد.
ﺑدﻓﮭﻣﯽ دوم :ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب و ﮐﻣﮏ و ھﻣراھﯽ ﮐﺎﺋﻧﺎت
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.
اﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ھر ﭼﻧد ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﻓﯾزﯾﮑﯽ /ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت
اﻣﺎ ﻣﺛل ﺗﻣﺎم ﻗواﻧﯾن ﻓﯾزﯾﮏ ﺑرای ھﻣﮫ ﻋﺎﻟم ﺑﮫ طور ﯾﮑﺳﺎن اﺟرا ﻣﯽ ﺷود و ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﯾﮑﺳﺎن ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﯽ آورد .ھر آدﻣﯽ ﭼﮫ ﺧوب و ﭼﮫ ﺑد ھر ﻧﯾت و آرزوﯾﯽ را در
اﻋﻣﺎق دﻟش ﺑﮕرداﻧد ﺑﺎﯾد ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻧﮑﺎرش ارﺗﻌﺎﺷﯽ را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ درﯾﺎﻓت و ﺑرای واﻗﻌﯽ ﺷدن و ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ
ﺻورت ﯾﮏ دﺳﺗور ﻻزم اﻻﺟرا در ﮐل ھﺳﺗﯽ ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷود .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ در
ﺑﺧش ﺳوم ﻗﺎﻧون ﺟذب ﯾﻌﻧﯽ ﯾﻘﯾن داﺷﺗن ﯾﺎ ﺷﮏ ﮐردن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔردد .اﮔر اﻧﺳﺎن
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
اش را در زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺧود ﻧظﺎره ﮔر ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ اﮔر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺛﺑﺎت و
درﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب و ھﻣراھﯽ ﮐﺎﺋﻧﺎت داﺋم در ﺷﮏ و دودﻟﯽ و ﺗردﯾد ﺑﮫ ﺳر ﺑﺑرد
و اﺟﺎزه دھد اﻓﮑﺎر ﻧﺎاﻣﯾد ﮐﻧﻧده و ﺳرد  ،ﮔرﻣﯽ و ﺷور وﺻﺎﻟش را داﺋم از او
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ﺑﮕﯾرد .اﯾن ﺷﺧص ﺣﺗﯽ اﮔر ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺧوب و ﻣﺛﺑت ھم ﺑﺎﺷد  ،ﺑﺎز ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑرﺳد.
ﻗﺎﻧون ﺟذب اوج ﺑﺧﺷﻧدﮔﯽ و ﺑﺧﺷش و دﺳت و دﻟﺑﺎزی ﮐﺎﺋﻧﺎت را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
اﯾن ﻗﺎﻧون ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎده ﻣﯽ ﮔوﯾد ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐن و ﺟواﺑش را ﺑﮕﯾر.
ﺑﺧواﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ اﺟﺎﺑت ﮐﻧم ﺷﻣﺎ را! اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ھﻣﯾﺷﮫ ﺧﯾر و
ﺻﻼح ھﻣﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎ را ﺧواﺳﺗﮫ و ﻣﯽ ﺧواھد و ﺧواھد ﺧواﺳت و در ﺧﯾر ﺑودن
اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻋﺎﻟم و ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد ﺣﺗﯽ ﻟﺣظﮫ ای ھم ﻧﺑﺎﯾد ﺷﮏ ﮐرد .ﭼﮫ ﺑداﻧﯾم
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.
وﻟﯽ اﮔر آن را ﺑﺑﯾﻧﯾم و ﺑﺎورش ﮐﻧﯾم و آﮔﺎھﺎﻧﮫ و داﻧﺳﺗﮫ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم  ،طﺑﯾﻌﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺣس ﺧﻼﻗﯾت و ﺷور و ھﯾﺟﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗری را در دوره ﺣﯾﺎت ﺧود
ﺗﺟرﺑﮫ ﺧواھﯾم ﮐرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ظﺎھر ﺑدﺧﻠق ﻣوﻓق ﺷده ﺑﮫ
آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھد در ﺣوزه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﻐﻠﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرﺳد و اﻧﺳﺎن
ﺧوش ﺧﻠق دﯾﮕری ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ در زﻧدﮔﯽ اش ﺑرﺳد .ﺷﮏ ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ
ﺗﻔﺎوت آن دو در ﻣﯾزان ﺷﮏ و ﺗردﯾدی اﺳت ﮐﮫ در اﻋﻣﺎق دﻟﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻟﯾﺎﻗت
ﺧود ﺑرای ﺑﮭره ﻣﻧدی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﺋﻧﺎت وﺟود دارد.
ﺑدﻓﮭﻣﯽ ﺳوم  :ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﺎﺋﻧﺎت اﮔر ﺑﺧواھد آرزوھﺎی آﻧﮭﺎ را
ﺑرآورده ﮐﻧد ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾد آرزوی ﺷﺧص دﯾﮕری را ﺑرآورده ﻧﮑﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻣواد
اوﻟﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﮐﺎخ آرزوھﺎی ﻧﻔر اوﻟﯾﮫ را ﻓراھم ﺳﺎزد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر
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ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺑودن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑرای ﭘرداﺧت ﺻورﺗﺣﺳﺎب ھزﯾﻧﮫ
آرزوھﺎی اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺷﮏ و ﺗردﯾد دارد .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﻓﻘط ﺑﺧواھﯾد و ﻧﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ و در ﭼﮫ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷﻣﺎ
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
اﻧﺳﺎﻧﯽ و در ﺣﺎﻟت ﮐﻠﯽ ھر ﻣوﺟودی در ﻋﺎﻟم  ،ﺗﻣﺎم ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﺳﯾﺞ ﻣﯽ ﺷوﻧد و از
ﺗﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣوﺟود در ﻋﺎﻟم ﺑرای ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺟﮭت ﺗﺣﻘق
و واﻗﻌﯽ ﺳﺎزی آرزوھﺎی ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﻣﮏ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺣﺗﯽ اﮔر ﻻزم ﺑﺎﺷد
در ﺧﯾﻠﯽ از ﻣوارد از دﺷﻣﻧﺎن و ﺑدﺧواھﺎن ﻓرد ﻧﯾز ﺑرای اﺟﺎﺑت آرزوھﺎی او
ﮐﻣﮏ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺑدﺧواھﺎن ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧواھﻧد و ﺑداﻧﻧد ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ از او ﺧوﺷﺷﺎن ﻧﻣﯽ آﯾد ﻋﻣل ﮐﻧﻧد.
در ﻗﺎﻧون ﺟذب ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ ﺑرای ﺳﺎﻟم ﺷدن ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑﯾﻣﺎر،
ﺿرورﺗﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری داده ﺷود ﺗﺎ ﺗوازن ﺑرﻗرار ﮔردد! ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺷﮑل ھم ﻋﯾن ﺣﺎﻟت ﺳﻼﻣﺗﯽ  ،ﺣﺎﻟت ﻓراواﻧﯽ و ﺛروت ﯾﮏ ﺷﺧص ﻓﻘﯾر
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻓﻘﯾر ﺷدن ﯾﮏ اﻧﺳﺎن در ﺟﺎی دﯾﮕری ﻧﯾﺳت .ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺧودش از ﻧﺎﮐﺟﺎآﺑﺎدی
ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣواﻗﻊ اﺻﻼ ّ ﺣدس و ﮔﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻧﻣﯽ رود ﻣﻧﺎﺑﻊ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘروژه
ﺗﺑدﯾل اﻓﮑﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ واﻗﻌﯾﺎت را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺻﻼ ّ ھم در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺣق ﺧوری و
ﺣق ﮐﺷﯽ و ﻓرﯾب و ﻧﯾرﻧﮓ و ﮐﻼھﺑرداری ﺿرورﺗﯽ ﻧدارد.
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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
ﮐﺳﯽ را ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾد و ﯾﺎ ﺳﮭم اﻧﺳﺎﻧﯽ را در اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑرای ﺧود ﺑرداﺷت .او ﺑﮫ
ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻌدن طﻼی دﯾﮕران دﺳت درازی ﮐﻧد  ،ﺧودش از دل ھﺳﺗﯽ و
ﮐﺎﺋﻧﺎت ﯾﮏ ﻣﻌدن طﻼی ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧرم اﻓزار ﻧوﯾﺳﯽ و ﺗوﻟﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﮐﺎرﺑردی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری را درﺧواﺳت ﮐرد و ﮐﺎﺋﻧﺎت ھم اﯾن ﻣﻌدن طﻼﯾﯽ و ﭘرﺳود را
ﺑﮫ او و ﺑﻘﯾﮫ اﻓراد ﺑﻌد از او ھدﯾﮫ ﮐرد .ﺧوب دﻗت ﮐﻧﯾد اﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﻏﻧﯽ ﺛروت ﺳﺎزی
ﻧﺎﮔﮭﺎن از ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯾدا ﺷد و ﺑرای درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده و ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی آرزوﻣﻧد ﺑﻌد از
او ﺷروع ﺑﮫ ﺛروت ﺳﺎزی ﮐرد .و ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺻدﺳﺎل ﭘﯾش اﯾن ﻣﻌدن
اﺻﻼ ّ دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷد و ﮐﺳﯽ ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ از اﯾن ﻣﻧﺑﻊ ھم ﺑﺗوان ﺑﮫ ﺛروت دﺳت
ﯾﺎﻓت.
ﮐﺎﺋﻧﺎت ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑرای ھﻣﯾن ﻧﯾز در ﻗﺎﻧون ﺟذب ھﻣﯾﺷﮫ
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ زﯾﺎد ﻧﺑﺎﯾد ﻧﮕران اﺟراﯾﯽ ﺷدن و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺷدن
آرزوھﺎﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾم .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺟرات آرزو ﮐردن و ﺑﯾﺷﺗر ﺧواﺳﺗن را ھﻣﯾﺷﮫ در دل
ﺧود زﻧده ﻧﮕﮫ دارﯾم و ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾم و ﯾﻘﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺧودش اﺳﺑﺎب
اﯾﻧﮑﺎر را ﻓراھم ﺧواھد ﺳﺎﺧت.
ﺑدﻓﮭﻣﯽ ﭼﮭﺎرم :ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ در
روﯾﺎھﺎی آﯾﻧده ﻓرو ﻣﯽ روﻧد ﯾﺎ ﺻﺣﻧﮫ ای ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب در زﻣﺎن ﺣﺎل را ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد  ،ﻗﺎﻧون ﺟذب ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﺧﺎطره ای از ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﮫ
اﮐﻧون ذھن ﺧود ﻣﯽ آورد و ﯾﺎ ﺗﺟﺳﻣﯽ روﯾﺎﯾﯽ از آﯾﻧده را در اﻻن ذھن ﺧود اﯾﺟﺎد
22

ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺷﻐول آﻓرﯾﻧش ﻓﮑری اﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺧﻠق ﻣﯽ ﺷود و
ﺑﮫ طور اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ اﯾن ﻓﮑر ارﺗﻌﺎﺷﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺑﯾش از ھﻔده ﺛﺎﻧﯾﮫ روی
آن ﺗﻣرﮐز ﺻورت ﮔﯾرد اﯾن ارﺗﻌﺎش داﻣﻧﮫ و ﻗدرت ﻻزم ﺑرای ﻋﺑور از آﺳﺗﺎﻧﮫ
ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻧﺎی ﮐﺎﺋﻧﺎت و اﯾﺟﺎد ﻧوﺳﺎن ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﮐﺎﺋﻧﺎت را ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود .در ﺣﻘﯾﻘت
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
ﮔﻣﺎن ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﺷﻐول ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺧﺎطرات ھﺳﺗﯾم ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﺳﺧت در ﻏﻔﻠﺗﯾم و
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
دوﺑﺎره ﺑﺑﯾﻧﯾم .ﺑﮫ طور ﻣﺷﺎﺑﮫ اﮔر ﻣﺷﻐول ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻓﯾﻠم ﯾﺎ ﺻﺣﻧﮫ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ھﺳﺗﯾم ﯾﺎ
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
اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺟﺎﻧدار ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم ﮐﮫ وارد زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﺷوﻧد .ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﺎ ﮐﺳﯽ
ﺷوﺧﯽ ﻧدارد .اﺳﻠﺣﮫ ﻣرﮔﺑﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻟق ﮐﺎﺋﻧﺎت در درون ﺗﮏ ﺗﮏ اﻧﺳﺎن ھﺎ
ﺑﮫ ودﯾﻌﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﺳﻼح ﻗدرﺗﻣﻧد ﺿﻣن آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻟق
آﮔﺎه و ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺑﺳﺎزد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺷود ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻠق ﻣوﺟودات و ﺷراﯾطﯽ
ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ ﺑﮑﺷﺎﻧﯾم .ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﺛل ﮐودﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
طور ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑﺎﯾد ﻣواظﺑش ﺑﺎﺷﯾم .ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻗدرت و ﺳﺎدﮔﯽ و ﺗواﻧﻣﻧدی ﺧﺎرق
اﻟﻌﺎده ﻗﺎﻧون ﺟذب و اﯾﻧﮑﮫ ھرﭼﮫ ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧد در آﯾﻧده ای ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
واﻗﻌﯾﺗﯽ در زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﺗﺑدﯾل ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﻣواظب اﻓﮑﺎر ﺧودﻣﺎن  ،ﺣرف
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ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرزﺑﺎن ﻣﯽ آورﯾم  ،ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم  ،آرزوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و
ﺧﻼﺻﮫ ﮔﻔﺗﺎر و ﭘﻧدار و ﮐردار ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ﺧودﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾم .اﯾن ﻣواظﺑت دم ﺑﮫ
دم و ھﺷﯾﺎری ﻣﺳﺗﻣر و ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻟق آﮔﺎه
آرزوھﺎﯾﻣﺎن ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد.
ﺑدﻓﮭﻣﯽ ﭘﻧﺟم :ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب را در زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺑرﻧد و ﺟواب ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﺎ آن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻗﺎﻧون ﻧﺗواﻧﺳت
آﻧﮭﺎ را از اﯾﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ دﻟﺷﺎن ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ و آرزو ﻣﯽ ﮐرده ﺑﺑرد .در
واﻗﻊ آﻧﮭﺎ ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﻣدت ھﺎ ﻗﺎﻧون ﺟذب را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل اﺟرا ﮐرده اﻧد ﺑﺎز ھم
ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد از "اﯾﻧﺟﺎی ﻧﺎﻣطﻠوب " ﺑﮫ "آﻧﺟﺎی آرﻣﺎﻧﯽ و ﻣطﻠوب" ﺑروﻧد.
دﻟﯾل اﯾن ﺟواب ﻧﮕرﻓﺗن ھم ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده اﺳت! آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد آﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷﻧد در ﻋﯾن
ﺣﺎل ﺑﮫ طور ھﻣزﻣﺎن اﯾﻧﺟﺎ ھم ﺑﺎﺷﻧد  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ارﺳﺎل دو ارﺗﻌﺎش ﻣﺗﺿﺎد
ھﻣزﻣﺎن ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮐﮫ طﺑﯾﻌﯽ اﺳت وﻗﺗﯽ دو ارﺗﻌﺎش ﻗوی و ﻏﺎﻟب ﻣﺧﺎﻟف ھم
ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ارﺳﺎل ﺷود  ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﺟز ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧﺻﯾب ﺷﺧص ﻧﻣﯽ ﮔردد .ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺧﺎطر در ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯽ از "اﯾﻧﺟﺎی ﺑد و ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد" ﺑﮫ
"آﻧﺟﺎی دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ و آرﻣﺎﻧﯽ ات " ﺑروی  ،ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن آرزوﯾﯽ
ﮐردی  ،ﻓورا اﯾﻧﺟﺎ را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺗرک ﮐن و در آﻧﺟﺎ ﺳﺎﮐن ﺷو!
و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺣض آرزو ﮐردن و درﺧواﺳت ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﺟدﯾد  ،درذھن
ﺧود ﺑﺎور ﮐن و ﺑﭘذﯾر ﮐﮫ "آﻧﺟﺎ" ھﺳﺗﯽ و "آﻧﺟﺎﯾﯽ" رﻓﺗﺎر ﮐن .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﻣﯽ
ﺧواھﯽ در ﮐﻧﮑور ورودی ﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه ﻗﺑول ﺷوی و ھﻧوز ﻣﺎه ھﺎ ﺑﮫ ﺑرﮔزاری
آزﻣون ﺑﺎﻗﯽ اﺳت .از ھﻣﯾن اﻻن ﯾﻌﻧﯽ از اﮐﻧون ﮐﮫ ھﯾﭻ آزﻣوﻧﯽ ﺑرﮔزار ﻧﺷده
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،ﺧود را ﻗﺑول ﺷده ﺑﺑﯾن و ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ وارد داﻧﺷﮕﺎه ﺷده و روی ﺻﻧدﻟﯽ
ﻣﺧﺻوص ﺧود ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﺧودت ﺑرﺧورد ﮐن .ﯾﻌﻧﯽ ﺧودت را ﻣوﺟودی ﺑﺑﯾن ﮐﮫ
ﺣق و ﻟﯾﺎﻗت و ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ اش آﻧﺟﺎ ﺑودن اﺳت و ﺣﺎل ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ
را ﺑرطرف ﮐﻧد ﻣدﺗﯽ ﻣﺟﺑور ﺑودی در "اﯾﻧﺟﺎ" ﺳﺎﮐن ﺑﺎﺷﯽ و "اﯾﻧﺟﺎ ﺑودن" ھرﮔز
ﺑﺎﻋث ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗو ﺧود را ﻣﻘﯾم داﺋﻣﯽ "اﯾﻧﺟﺎ" ﺗﺻور ﮐﻧﯽ و "اﯾﻧﺟﺎ" را وطن
ﺧودت ﺑﯾﺎﻧﮕﺎری.
اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن دارای اﯾن ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣض ﻧﺧواﺳﺗن ﯾﮏ ﺷراﯾط ﺑﮫ طور
ذھﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﮐردن اﺳﺑﺎب و وﺳﯾﻠﮫ و ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ آرﻣﺎﻧﯽ ﺧودش ﺑﺎﺷد
و ﺑﻌد ﻓﻘط ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﻘﯾﮫ ﻟوازم و ﻣﻘدﻣﺎت را ﻓراھم ﮐن .ھﻣﯾن ﺗواﻧﺎﯾﯽ
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
ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﺑﺗواﻧد ﮔﻠﯾم ﺧود را ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت از آب ﺑﯾرون ﺑﮑﺷد .ﺟﺎﻟب اﺳت ﺑداﻧﯾد
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧظرﯾﮫ "ﻗﺎﻧون ﺟذب" اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻓوق اﻟﻌﺎده در
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
از ﺳر ﺑﯾرون ﮐﻧد .در ادﺑﯾﺎت ﻣﺎ ھم ﻓراواﻧﻧد ﺷﻌرھﺎﯾﯽ از اﯾن دﺳت ﮐﮫ :

ﻣرغ ﺑﺎغ ﻣﻠﮑوﺗم ﻧﯾم از ﻋﺎﻟم ﺧﺎک /ﭼﻧد روزی ﻗﻔﺳﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد از ﺑدﻧم
ﯾﺎ ﺷﻌری ﻣﺎﻧﻧد
از ﻗﯾﻣت ﯾوﺳف ﻧﺷود ﯾﮏ ﺳر ﻣو ﮐم /ھر ﭼﻧد ﺧرﯾدار ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻧﺑﺎﺷد
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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
اﺻوﻻ ﺧود را از ﺳﯾﺎره و دﻧﯾﺎ و ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﻠط اﯾﻧﺟﺎ
ﮔرﻓﺗﺎر ﺷده و دﯾر ﯾﺎ زود ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
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
ﺧودﺷﺎن ﭼﺗر ھم آوردﻧد! ﯾﻌﻧﯽ ﺧودﺷﺎن ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻌﺑود و ﻣﺣﺑوب آرﻣﺎﻧﯽ
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 ،
ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑر ﺧﻼف ارﺗﻌﺎش آﻧﮭﺎ ﭼﯾزی را ﺑﮫ اﯾﺷﺎن
ارزاﻧﯽ دارد ﮐﮫ ھرﮔز آرزو ﻧﮑردﻧد.
ﻣﻌﺗﻘدان ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد وﻗﺗﯽ ﻋﻣر اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد و زﻣﺎن ﭼﺷم
ﭘوﺷﯽ از ﺑﺧش ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ وارد دﻧﯾﺎی ﻣﺗﺎ ﻓﯾزﯾﮏ ﺷدن ﻓرا ﻣﯽ رﺳد .از
اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد ﭼرا از ﻗدرت ﺑﯽ ﻧظﯾر و ﻓوق اﻟﻌﺎده آرزو ﮐن و ﺟواب ﺑﮕﯾر و
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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ﻓﺻل ﺳوم :ﻗﺎﻧون ﺟذب و ﻗواﻧﯾن ﻓﯾزﯾﮏ
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
اﺗم ھﺎ آﺷﻧﺎ ﺷده اﻧد .ﺗب ﺟدﯾدی دﻧﯾﺎی ﻣوﻓﻘﯾت را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﮫ اﺳم ﺗب ﺗﻔﺳﯾر
اﻧرژی ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ .ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻗواﻧﯾن ﻓﯾزﯾﮏ ﮐواﻧﺗوم  ،ﺑﺳﯾﺎری
ﺗﻼش 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
ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ دﻧﯾﺎی ﻣﺎدی ﻣﺎ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺟز اﻧرژی! ﺑﻌد ھﻣﯾن اﻓراد ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﺧوب وﻗﺗﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز اﯾن دﻧﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم اﻧرژی اﺳت
ﭘس دﯾﮕر ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻌﺟب ﮐرد ﮐﮫ ﻓﮑر ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﺎده ﺗﺑدﯾل ﺷود و ﺷﮑل ﻣﺎدی و واﻗﻌﯽ
ﺑﮫ ﺧود ﺑﮕﯾرد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن اﺷﺧﺎص ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﻓﮑر ﯾﻌﻧﯽ
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﻧرِژی ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎده را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧود ﺟذب ﮐﻧد و
ﺣﺗﯽ ﮔﺎﻣﯽ ھم ﺟﻠوﺗر ﻣﯽ روﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﺎده ﺟدﯾدی را از دل ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﯾرون
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
ﮐﻧﺗرل ﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﭼﮭﺎر ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد:
 -١ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھد و ھﻣﺎن را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد از ﮐﺎﺋﻧﺎت
درﺧواﺳت ﮐﻧد ) .اﯾﻧﺟﺎ ﮐﻠﻣﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐل ھﺳﺗﯽ اﺳت(.
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 -٢ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﻓﮑر وذﮐرش را روی ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﻣﺗﻣرﮐز ﮐﻧد و
ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﺣﺳﺎس وﺷور و ﺷوق و ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧودش ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾﺟﺎد ﮐﻧد
ﺑﺎﯾد آن ﭼﯾزرا طﻠب ﮐﻧد.
 -٣آﻧﻘدر در ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﻏرق ﺷود ﮐﮫ اﺻﻼ ّ ﻓﮑر ﮐﻧد ﻗﺑﻼ ﺑﮫ آن ﭼﯾز
رﺳﯾده اﺳت و اﻻن ﻓﻘط ﺑﯾن او و ﭼﯾز ﻣطﻠوﺑش ﮐﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻓﺗﺎده ﮐﮫ ﺑﮫ
زودی ﺑرطرف ﻣﯽ ﺷود.
 -۴ﺑرای در آﻏوش ﮔرﻓﺗن و درﯾﺎﻓت و ﮔرﻓﺗن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ،ﮐﺎﻣﻼ
آﻣﺎده و ﮔوش ﺑزﻧﮓ ﺑﺎﺷد و ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑرای ﻧﮕﮭداری و اﺳﺗﻔﺎده از آن
ﭼﯾز از ﻗﺑل ﻻزم اﺳت را ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﺷﯾﻔﺗﮕﺎن ﮐواﻧﺗوﻣﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﮔر اﻧﺳﺎن دﺳت از ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﻓﯽ
ﺑردارد و ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ھم ﺑﮫ ﯾﺎس و ﻧﺎاﻣﯾدی و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﻧﻔﯽ اﺟﺎزه رﺧﻧﮫ
در اﻓﮑﺎرش را ﻧدھد ﺳراﻧﺟﺎم ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ ﺷود و از ﻣﺟراھﺎ و ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ و
ﺟﺎده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻓﮑرش را ھم ﻧﻣﯽ ﺗوان ﮐرد  ،ﭼﯾز طﻠب ﺷده ﻧﺎﮔﮭﺎن در آﻏوش
طﺎﻟب آن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﻣداﻓﻌﺎن ﮐواﻧﺗوﻣﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﻣﺎت ﻗﻠﻣﺑﮫ و ﺳﻧﮕﯾن و
ﺷﺑﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺛل " ﻓﯾزﯾﮏ ﻣدرن " و "ﮐواﻧﺗوم" و " اﻧرژی" ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،ﭼﯾزی
را ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ھﺎی دﯾﮕر از ﺟﻣﻠﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﻌروف ،ﻣﯾﻠدرد ﻣﺎن در ﮐﺗﺎﺑش
ﺗﺣت ﻋﻧوان "ھﻣﺎﻧﯽ ﺧواھﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎور داری" آن را در ھﻔت ﻣرﺣﻠﮫ زﯾر ﺑﯾﺎن
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ﻧﻣوده اﺳت .اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﺎﯾد
ھﻔت ﻣرﺣﻠﮫ را از ﺳر ﺑﮕذراﻧﯾم:

 -١از اﻋﻣﺎق وﺟودﻣﺎن طﺎﻟب و ﺧواﺳﺗﺎر آن ﭼﯾز ﺑﺎﺷﯾم .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ اﻵن
ﺑﮫ آن ﭼﯾز ﻧرﺳﯾده اﯾم  ،اﻣﺎ ﺷوق و ﮐﺷش و ﻋﻼﻗﮫ ﺷدﯾد و ﺗﻣﺎم ﻧﺎﺷدﻧﯽ ﺑرای
وﺻﺎل ﺑﮫ آن ﭼﯾز در ﺗﻣﺎم وﺟودﻣﺎن ﻣوج ﺑزﻧد.
 -٢واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف و ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﮐﺎﻣل و دﻗﯾﻘﺎ ﺑداﻧﯾم ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﺧواھﯾم.
ﮔﻧﮓ و ﻣﺑﮭم و ﮔﯾﺞ ﻧﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ھﻣﯾﻧطوری ﯾﮏ ﭼﯾزی را از روی ھوس ﯾﺎ ﭼﺷم و
ھم ﭼﺷﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯾد ﮐورﮐوراﻧﮫ ﺑﺧواھﯾم .ﺑﺎﯾد آن ﭼﯾز را ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﮫ آن ﻧرﺳﯾده اﯾم
ﺑﺗواﻧﯾم ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷم دﻟﻣﺎن ﺑﺑﯾﻧﯾم .ﻣﮭم ﺗر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾد در اﻋﻣﺎق وﺟودﻣﺎن ﺑﺎﺑت
ﺧواﺳﺗن اﯾن ﭼﯾز دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﻋذاب وﺟدان ﻧﺑﺎﺷﯾم و طﻠب ﮐردن اﯾن ﭼﯾز ﺑﺎ
ارزش ھﺎی روﺣﯽ و ﻣﻌﻧوی ﻣﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾد ارزش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺗﻘد
ھﺳﺗﯾم ھم اﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ آن ﻟﺣظﮫ ﺷﻣﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم را ﺗﺎﺋﯾد ﮐﻧﻧد و
اﯾن ﮔرﻓﺗن ﺗﺎﺋﯾد از ﺗﮏ ﺗﮏ ارزش ھﺎی دروﻧﯽ ﻣﺎن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ اﺳت.
 -٣ﻓﻘط ﺑﮫ ﺧواﺳت ﺑﺎطﻧﯽ ﺧودﻣﺎن اﮐﺗﻔﺎ ﻧﮑﻧﯾم و ﭼﯾزی ﮐﮫ طﺎﻟﺑش ھﺳﺗﯾم را ﺑﺎ
زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾم .ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﻣطﻣﺋن ﺷدﯾم و ﯾﻘﯾن ﭘﯾدا ﮐردﯾم ﮐﮫ واﻗﻌﺎ طﺎﻟب
آن ھﺳﺗﯾم  ،ﺑﺎ ھﻣﯾن زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑرای ﮐﺎﺋﻧﺎت
درﺧواﺳت ﺧودﻣﺎن را دﻋﺎ ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ اطﻼع ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑرﺳﺎﻧﯾم.
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 -٤ﺑﺎور ﮐﻧﯾم و ﯾﻘﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره دﯾر ﯾﺎ زود ﺣﺗﻣﺎ و ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﺑﮫ ﭼﯾزی
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﻣﯽ رﺳﯾم .ھم در ﺳطﺢ ﺧودآﮔﺎه و ھم در ﺳطﺢ ﺿﻣﯾر ﻧﺎﺧودآﮔﺎه
ﺑﺎﯾد اﯾن ﺑﺎور و ﯾﻘﯾن رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺻود و ﻣﻘﺻد را ﺑﺎﯾد ﺟﺎ ﺑﯾﺎﻧدازﯾم.
 -٥ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾم .ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾﻧﮑﺎر ﯾﮏ
ﺗﻼش ﮐوﭼﮏ ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ای در طول روز ﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾم در ﺗﺻور و ﺧﯾﺎل
ﺧودﻣﺎن را ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣطﻠوﺑﻣﺎن رﺳﯾده اﯾم .ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﻧﺑﺎﺷد ﻧﺑﺎﯾد ﮐﺎری داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾم و ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﻣﺷﮑﻼت ﺳرراه را ﺑردارد و ﻣﺎ را ﺑﮫ
وﺻﺎل ﺑرﺳﺎﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس ﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم ﺧودﻣﺎن را در ﺣﺎل ﻟذت ﺑردن از
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره روزی ﺑﮫ آن ﺧواھﯾم رﺳﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾم.ﺷﮏ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم
ﯾﮏ روزی و در ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ و ﯾﮏ ﺟوراﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﯾم
وﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرده اﯾم را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺧودﻣﺎن را در ﺣﺎل داﺷﺗن آن ﭼﯾز
و ﻟذت ﺑردن از آن ھر روز در ﺗﺻوراﺗﻣﺎن ﺑﺑﯾﻧﯾم و در اﯾن ﺗﺻور زﯾﺑﺎ ﺧود را
ﺷﻧﺎور ﺳﺎزﯾم.
 -٦ﺳﭘﺎﺳﮕذار ﺑﺎﺷﯾم .ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد از ﺧدا و ﺧﺎﻟق ھﺳﺗﯽ ﺗﺷﮑر ﮐﻧﯾم و ﻣﮭم اﯾن اﺳت
ﮐﮫ اﯾن ﺳﭘﺎس و ﺗﺷﮑر زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷد و در اﻋﻣﺎق ﻗﻠب و دﻟﻣﺎن ھم اﯾن ﺳﭘﺎﺳﮕذاری
را ﺑﺎﯾد ﺣس ﮐﻧﯾم .ﻗدرﺗﻣﻧد ﺗرﯾن دﻋﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ھر روز دﻟﻣﺎن را ﺑﻠرزاﻧد
ﺑﺎﯾد ھﻣﯾن دو ﮐﻠﻣﮫ "ﺧداﯾﺎ ﻣﺗﺷﮑرم ".ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽ اﯾن ﮐﻠﻣﺎت را در دل ﺧود ﻣﯽ
ﮔرداﻧﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد آﻧﮭﺎ را واﻗﻌﺎ و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد .ﺟوری ﺗﺷﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
اﻧﮕﺎر ﻗﺑﻼ درﯾﺎﻓت ﮐرده اﯾد و ﻏرق در ﺷﮑر و ﺳﭘﺎس از درﮔﺎه ﺧﺎﻟق ﮐﺎﺋﻧﺎت
ھﺳﺗﯾد.
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 -٧اﻣﯾدوار و ﻣﻧﺗظر و ﭼﺷم ﺑﮫ راه ﺑﺎﺷﯾد .ﺧودﺗﺎن را طوری آﻣﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ
در ﺣﺎﻟت ﯾﮏ ﻧوع اﻧﺗظﺎر زﯾﺑﺎ و ﯾﮏ ﺟور ﭼﺷم اﻧﺗظﺎری ﺗوام ﺑﺎ ذوق و ﺷﺎدی
ﻓراوان ﺑﺎﺷﯾد .راھﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن اﻧﺗظﺎر ﺗوام ﺑﺎ ﺷوق در زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ھم ﻧﺷﺎن
داده ﺷود .و ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور داﺋم و ﻣﺳﺗﻣر ﻟﺣظﮫ ای ھم از ﺗﺻور وﺻﺎل و رﺳﯾدن
ﻏﺎﻓل ﻧﺷوﯾد .ﺷﺎﯾد ﮐﺳﯽ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد و ﺷﺎﯾد ھم ﺷﻣﺎ
راھﯽ ﺑرای رﺳﺎﻧدن ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد و ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﻟﺣظﮫ وﺻﺎل اﺗﻔﺎق ﺑﯾﺎﻓﺗد.
اﮔر دﻗت ﮐﻧﯾد ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن روش ھﻔت ﻣرﺣﻠﮫ ای ﻣﺛل روش ﮐواﻧﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻠم
ﻓﯾزﯾﮏ و ﻗواﻧﯾن ﻋﻠﻣﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ﺗﮑﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرﻋﮑس ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﯾﻘﯾن و اﻋﺗﻘﺎد و
ﺑﺎور اﺳﺗوار اﺳت .ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ھر دو روش ﯾﻌﻧﯽ ھم ﺷﯾوه ﭼﮭﺎر ﻣرﺣﻠﮫ ای
ﮐواﻧﺗوﻣﯽ و ھم اﯾن ﺷﯾوه ھﻔت ﻣرﺣﻠﮫ ای ﯾﻘﯾﻧﯽ ھر دو ﺟواب ﻣﯽ دھﻧد .و اﯾن
ھﻣﺎن اﻋﺟﺎز ﺷﮕﻔت آور ﻗﺎﻧون ﺟذب اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﻧﺗﻘدان زﯾﺎدی ھم دارد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﯾن ﻗﺎﻧون اﺻﻼ ّ ﭘﺎﯾﮫ
و اﺳﺎس ﻋﻠﻣﯽ ﻧدارد و ھﯾﭻ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﻌد از طﯽ ھﻣﮫ ﻣراﺣل
ﺑﮫ ﺟواﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺣﺗﻣﺎ ﺑرﺳد .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن طﺑﯾﻌﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽ
ﺣﺗﻣﺎ ﺑﮫ ﺟواب ﺛﺎﺑﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻗﺎﻧون ﺟذب رﺳﯾدن ﺣﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﺟواب را
ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮕر ھم اﯾن ﺳوال را ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﮔر ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻓﻘط
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﮑر و اﻧدﯾﺷﮫ ﺧﺷﮏ و ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﻠﯽ ﺛروت و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣردم
ارزاﻧﯽ دارد  ،ﭘس ﭼرا در دﻧﯾﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﻓﻘر و ﻗﺣطﯽ و ﻣرگ وﺟود دارد؟
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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
ﯾﮏ ﺟور ﺟواب ﻧﻣﯽ دھﻧد .داﻧﺷﻣﻧدان ھم ﺷﯾﻔﺗﮕﺎن ﮐواﻧﺗوﻣﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب را ﺑﮫ
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
دﻟﺧواه ﺑﺎ اﯾن ﻗﺎﻧون و اﻣﮑﺎن آزﻣودن درﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﺟواب وﺟود ﻧدارد .اﻧﮕﺎر
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﻣداﻓﻌﺎن ﻗﺎﻧون ﺟذب اﺻﻼ ّ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳراغ ﻗواﻧﯾن ﻋﻠﻣﯽ ﺑرای اﺛﺑﺎت
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
ﯾﮏ ﭘدﯾده ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻏﯾر ﻣﺎدی ﺑروﻧد ﺧوب طﺑﯾﻌﺗﺎ ﺷﮑﺳت ﻣﯽ ﺧورﻧد و ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ از ﺧود دﻓﺎع ﮐﻧﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﺧطﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﻓﯾﻠم راز ﯾﺎ
 Secretﺻورت ﮔرﻓت و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در ﺟﻠﺳﺎت ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯾن ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن
اﯾن ﻓﯾﻠم و ﺳﺎزﻧدﮔﺎن اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ روی ﻋﻠﻣﯽ ﻧﺑودن ادﻋﺎھﺎی ﮐواﻧﺗوﻣﯽ داﻧﺷﻣﻧد
ﻓﯾﻠم ﮐﻠﯽ اﻧﺗﻘﺎد ﻣطرح ﺷد.
اﻣﺎ ﻣداﻓﻌﺎن ﻗﺎﻧون ﺟذب اﺻﻼ ّ ﺑﮫ ﻧظر داﻧﺷﻣﻧدان و ﻓﯾزﯾﮑداﻧﺎن و اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ اﯾن
ﻗﺎﻧون را ﺗﺎﺋﯾد ﯾﺎ رد ﮐﻧﻧد اھﻣﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽ دھﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ داﻧﺷﻣﻧدان ﮐل
ھﻧرﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﺑﺧش از ﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ روی آب ﺷﻧﺎور اﺳت و ﺑﺧش
ﻋظﯾم ﮐوه ﯾﺦ زﯾر آب آن ﻗﺳﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑراﯾش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺻﺎدق
اﺳت.
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ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم :ﭼﮕوﻧﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب را در زﻧدﮔﯽ ﺧودﻣﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ و اﺟراﯾﯽ ﮐﻧﯾم؟
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
ﺷﺷم اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺑروﯾم .ھر ﭼﮫ دل ﻧﺎﺧوش ﺗر ﺑﺎﺷد اﯾن ﻧﺷﺎن دھﻧده وﺟود اﺧﺗﻼف و
ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ارﺗﻌﺎش ﺧﯾر ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ و ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﺎ ارﺗﻌﺎش ﻓﻌﺎل در وﺟود ﻣﺎﺳت .ھر ﭼﮫ
دل ﺷﺎد ﺗر و ﺧوش ﺗر و ﺑﺎ ﻧﺷﺎط ﺗر ﺑﺎﺷد اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮕر ھﻣﻧواﯾﯽ و ھم ﺳﺎزی و ھم
آھﻧﮕﯽ ارﺗﻌﺎش دل ﻣﺎ ﺑﺎ ارﺗﻌﺎش ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت .ﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ دﻟﯽ آرام و
ﻣطﻣﺋن دﺳت ﯾﺎﺑﯾم آﻧﮕﺎه ھﻣﮫ ﻣﻘدﻣﺎت و ﻟوازم ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای اﺟرای ﺻﺣﯾﺢ
ﻗﺎﻧون ﺟذب در وﺟودﻣﺎن ﻣﮭﯾﺎ ﺷده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط وﻗﺗﯽ درﯾﺎی دل آرام اﺳت ﻣﯽ
ﺗواﻧد اﻧﻌﮑﺎس ﻋﮑس زﯾﺑﺎ و ﺟذاب ﻣﻠﮑوت آﺳﻣﺎن ھﺎ و ﮐﺎﺋﻧﺎت را در ﺧود ﻣﻧﻌﮑس
ﺳﺎزد.
ﺗﻣﺎم روش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺟﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد
اﻧﺟﺎم دھﯾم ﺗﺎ اوﻻ 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
ﺛﺑﺎت دﺳت ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﻣﺳﺗﻣر و داﺋﻣﯽ را ھم ﻧوﺳﺎن و ھم آوا ﺑﺎ
آھﻧﮓ ﺟﻣﻌﯽ ﮐﺎﺋﻧﺎت در وﺟود ﺧودﻣﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﯾم .ﺑﯾﺎﺋﯾد ﺑﺎ ھم روش ھﺎی
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﮐردن ﻗﺎﻧون ﺟذب در وﺟودﻣﺎن را ﻣرور ﮐﻧﯾم:
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روش اول  :ﺷﮑرﮔذاری و ﺳﭘﺎس داﺋم ھر آﻧﭼﮫ دارﯾم و ﻣﻘﺎﺑﻠﻣﺎن ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن روش ﯾﻌﻧﯽ ﻗدرداﻧﯽ از آﻧﭼﮫ در ھر ﻟﺣظﮫ دارﯾم را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ھﻣﯾﺷﮫ و ھﻣﮫ
ﺟﺎ اﺟرا ﮐﻧﯾم .ﻣﺛﻼ ﻓرض ﮐﻧﯾد در اداره ﭘﺳت ﻣﻌطل اﯾﺳﺗﺎده اﯾد .ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧق زدن و
ﺷﮑوه و ﮔﻼﯾﮫ از ﻣﻌطﻠﯽ ﺑﺎ ﺧود ﺑﮕوﺋﯾد:
ـ ﭼﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن زﯾﺑﺎ و ﻗﺷﻧﮕﯽ را ﺑرای اﯾن اداره در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
ـ ﭼﻘدر ﺧوب و دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ اﺳت وﻗﺗﯽ آدم ﻣﯽ ﺑﯾﻧد اداره ﺑﮫ اﯾن ﺑزرﮔﯽ اﯾﻧﻘدر
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.
ﯾﺎ وﻗﺗﯽ در ﺧﯾﺎﺑﺎن راﻧﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﺧود ﺑﮕوﺋﯾد:
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.
ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھدف از اﯾن ﺷﯾوه ﻧﮕﺎه ﮐردن ﻣﺛﺑت و اﻧرژی ﺑﺧش ﻋﺎﻟم ،
اﯾﺟﺎد روﺣﯾﮫ رﺿﺎﯾت و ﻓروﺗﻧﯽ ﺑﺎطﻧﯽ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺷﺎدﻣﺎن ﺳﺎﺧﺗن دل ﯾﺎ ھﻣﺎن
ﺣس ﺷﺷم دروﻧﯽ وﺟودﺗﺎن اﺳت .دﻟﯾﻠﯽ ھم ﻧدارد ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ در ﺧﺻوص ﻣﺣﯾط و
ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ در آن ﻗرار دارﯾد ﺑﮫ ﻗدرداﻧﯽ و ﺳﭘﺎس ﺑﭘردازﯾد .ﻣﺛﻼ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد روی
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ھر ﺷﯽء دﯾﮕری ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﻣﺎ ﻗرار دارد ﻣﺗﻣرﮐز ﺷوﯾد و آن را ﺗﺣﺳﯾن ﮐﻧﯾد.
ﻣﺛﻼ 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.
ـ ﭼﻘدر ﺑﺎﺟﮫ ﺗﻠﻔن در دو طرف ﺧﯾﺎﺑﺎن وﺟود دارد و ﺑﺎ اﯾﻧﮑﺎر ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻣردم در
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.
ـ اﯾن ﭘﻧﺟره ھﺎی ﺑزرگ ﭼﻘدر ﺧوب روﺷﻧﺎﯾﯽ و ﻧور ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﮫ داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و
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.
در واﻗﻊ ھر وﻗت ﺷﻣﺎ از ﯾﮏ ﭼﯾز ﺧوب ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﯾﻣون و
ﻣﺑﺎرک را ﺳﭘﺎس ﻣﯽ ﮔوﺋﯾد .ﯾﮏ ﮐﺎر ارزﺷﻣﻧد را ﻣورد ﻗدرداﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھﯾد.
در واﻗﻊ ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﯽ ﮔوﺋﯾد ":ﻟطﻔﺎ از اﯾن ﭼﯾز ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣن ﺑده!" و ﮐﺎﺋﻧﺎت ھم
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﻘق ﺳﺎزی آن در ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد ":ﺑﻠﯽ ﺳرورﻣن! اﻣر
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ﺷﻣﺎ اﺟرا ﺷد " .و ﺷﻣﺎ در اداﻣﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻌداد اﯾن ﭼﯾزھﺎی زﯾﺑﺎ و
ﺧوﺷﺎﯾﻧد و ﻣطﻠوب در زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از روز ﻗﺑل ﻣﯽ ﺷوﻧد و ھر روز ﺻﺣﻧﮫ
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
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺣﻘق ﺧواھد ﺷد .ﺑزرﮔﯽ ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎ در آن دﻧﯾﺎ ﺑﺎ ھﻣﺎن
ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ھﻣدم و ھﻣﻧﺷﯾن ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﭘﺳﻧدﻧد و ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
و ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻣﺎ ھﻣﯾن اﻵن ﻣوﺟوداﺗﯽ آن دﻧﯾﺎﯾﯽ و اﯾن دﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ طور
ھﻣزﻣﺎن ھﺳﺗﯾم.
روش اول ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﮫ ھر ﭼﮫ ﺑﮕوﯾﯽ ﻣﺗﺷﮑرم
ﻣﮭﻣﺎﻧدار ﺳﻔﯾﻧﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﯾﺷﺗر از آن ﺑﮫ ﺗو ھدﯾﮫ ﻣﯽ دھد .ﭘس ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺧوﺑﯽ ھﺎی اطراﻓت و آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﺗو ارزاﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺳﭘﺎﺳﮕذار و ﻗدردان
ﺑﺎش.

روش دوم :ﺑرای ﺧودﺗﺎن ﯾﮏ ﺟﻌﺑﮫ ﺟﺎدوﯾﯽ آرزوھﺎ درﺳت ﮐﻧﯾد.
ﯾﮏ ﺟﻌﺑﮫ ﯾﺎ ﭼﻣدان ﮐوﭼﮏ ﯾﺎ ﺻﻧدوﻗﭼﮫ ﺷﯾﮏ و ﺑﺎارزش درﺳت ﮐﻧﯾد و روی آن
ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﺟﻌﺑﮫ ﺟﺎدوﯾﯽ آرزوھﺎی ﻣن .ﺑﻌد اﯾن ﺟﻌﺑﮫ را از ھر ﭼﮫ ﻋﮑس و ﻧوﺷﺗﮫ و
ﯾﺎدﮔﺎری ﺟﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ در ﺑرﯾده روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻣﺟﻼت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﭘر ﮐﻧﯾد .ﻣﺛﻼ
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ﻓرض ﮐﻧﯾد آرزو دارﯾد ﺻﺎﺣب ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺑزرگ ﺑﺎ ﺣﯾﺎطﯽ وﺳﯾﻊ و ﭼﺷم اﻧدازی
ﺟﺎﻟب ﺷوﯾد .ﺗﺻوﯾری از اﯾن ﺧﺎﻧﮫ روﯾﺎﯾﯽ و آرﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد و آن را ﭼﺎپ
ﮐﻧﯾد و داﺧل اﯾن ﺟﻌﺑﮫ آرزوھﺎ ﻗرار دھﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد زﯾر اﯾن ﺗﺻوﯾر ﺑﻧوﯾﺳﯾد
":ﺧﺎﻧﮫ روﯾﺎﯾﯽ ﻣن ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ ﺑﮫ آن ﺧواھم رﺳﯾد ".ﺗﺻوﯾری از اﺗوﻣﺑﯾﻠﯽ ﮐﮫ دوﺳت
دارﯾد .ﻟﺑﺎس ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﺳﻧدﯾد .ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾد .ﺣﺗﯽ ﺗﺻوﯾری از
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 ﺑﺎ ﺧود ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺟﻌﺑﮫ ﺳرک ﻣﯽ ﮐﺷد و ﺣﺗﯽ
اﮔر درآن ﺑﺳﺗﮫ ھم ﺑﺎﺷد ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺗوﯾﺎت آن را ﺑﮫ طور داﺋم و ﻣﺳﺗﻣر ﻣد ﻧظر ﻗرار
ﻣﯽ دھد و ﺑراﯾﺗﺎن در ﮔوﺷﮫ ای از ﺟﮭﺎن ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﮏ ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ
اﯾن ﺟﻌﺑﮫ ﺟﺎدوﯾﯽ ارﺗﺑﺎط ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت .ھر ﭼﮫ ﺑﺧواھﯾد و آرزو ﮐﻧﯾد را
ﮐﺎﻓﯽ اﺳت در اﯾن ﺟﻌﺑﮫ ﻗرار دھﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺳﻔﺎرﺷﺎت درﺧواﺳﺗﯽ ﺧود را روی
ﮐﺎﻏذی ﺑﻧوﯾﺳﯾد و داﺧل ﺟﻌﺑﮫ ﺑﮕذارﯾد .ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﯾن ﺟﻌﺑﮫ ﺑرای دﯾﮕران
ھم ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺳﻔﺎرش دھﯾد .ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑدون ھﯾﭻ ﺷرط و ﻗﯾد و ﺑﻧدی ﺗﻣﺎم ﺳﻔﺎرﺷﺎت
ﻣوﺟود در ﺟﻌﺑﮫ را ﻣﺣﻘق ﺧواھد ﺳﺎﺧت.
ﺣﺗﯽ در زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺧود  ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻌﺑﮫ ھم دﺳﺗرﺳﯽ ﻧدارﯾد  ،ﻣﺛﻼ 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
داﺧل اﯾن ﺟﻌﺑﮫ ﻗرار دھﯾد .ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ ﺻرف داﺷﺗن ﭼﻧﯾن ﺟﻌﺑﮫ ای ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
اﻧرژی و ﻗدرﺗﯽ ﺷﮕرف و ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .اﮔر اﯾن روش را ﺑﮫ ﮐﺎر
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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
و ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آرزوھﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻣوﺟود در ﺟﻌﺑﮫ ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد ،
ﺟﺎدوﯾﯽ ﺑودن اﯾن ﺟﻌﺑﮫ اﺳرار آﻣﯾز ﺑرای ذھن و ﻓﮑر ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔردد.
ﺟﻌﺑﮫ ﺳﺣرآﻣﯾز آرزوھﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻣﮫ ﭼﯾز را در ﺑر ﺑﮕﯾرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن در
ﺳﻔﺎرش دادن و آرزو ﮐردن اﺻﻼ ّ ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ﻧﺑﺎﺷﯾد و ﺑﺎ دﻟﯽ ﺑﺎز و ﺟرات ﺗﻣﺎم
اﯾﻧﮑﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد .اﻧﺟﺎم ھﯾﭻ ﮐﺎری ﺑرای ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ﮐﺎری
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
ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﯾﺷﺗری را ﺑﮫ اﯾن ﺟﻌﺑﮫ ﻧﻔرﺳﺗﺎدﯾد!!؟
روش ﺳوم  :ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی و ﻣﮑﺗوب ﻧﻣودن آرزوھﺎﯾﺗﺎن ﺑﮫ ھﻣراه دﻟﯾل آرزو.
ﭼﮭﺎر دﻓﺗر ﭼﮭل ﺑرگ زﯾﺑﺎ و ﺟذاب ﺑرای ﺧود ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد .روی ﯾﮏ دﻓﺗر ﺑﻧوﯾﺳﯾد
"ﺷﻐل ﻣن" روی دﻓﺗر دوم ﺑﻧوﯾﺳﯾد ":ﺑدن ﻣن " و روی دﻓﺗرھﺎی ﺳوم و ﭼﮭﺎرم ھم
ﺑﻧوﯾﺳﯾد":رواﺑط ﻣن" و " ﺧﺎﻧﮫ ﻣن".
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ھر ﮐدام از اﯾن دﻓﺗرﭼﮫ ھﺎ آرزوھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن دﻓﺗرﭼﮫ را ھﻣراه
ﺑﺎ دﻟﯾل آرزو و اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﭼﻧﯾن آرزوﯾﯽ را ﺑﮫ دل ﺧود راه داده اﯾد .ﻣﺛﻼ در
دﻓﺗرﭼﮫ "ﺑدن ﻣن" ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﻧوﯾﺳﯾد:
ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم وزن ﺧودم را ﮐم ﮐﻧم و ﺑﮫ وزن اﯾده آﻟم ﺑرﺳم.......
ـ زﯾرا ﻣﯽ ﺧواھم اﺣﺳﺎس ﺑﮭﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم.

38

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 ﻋﻼﻗﮫ ام را ﮐﮫ اﻻن اﻧدازه ام
ﻧﯾﺳت ﺑﺎ ﮐم ﮐردن وزن و ﻻﻏر ﺷدن ﺑﭘوﺷم.
ـ زﯾرا ﻣﯽ ﺧواھم دﭼﺎر ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﺎﻗﯽ ﻣﺛل ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی و اﯾﺳت ﻗﻠﺑﯽ
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.
ـ زﯾرا ﺑﺎ داﺷﺗن ﯾﮏ آراﯾﺷﮕر ﺧوب و ﻣﺎھر دﯾﮕر ﮐﻣﺗر ﻧﮕران ﺧراب ﺷدن ﻣوھﺎﯾم
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.
ـ زﯾرا ﻣﯽ ﺧواھم ﻣردم وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﻣن در ﻟﺑﺎس ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد رﻓﺗﺎر
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
ﺑرای ﻧﮕﮭداری و ﺗرﻣﯾم و ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺣﻔظ دﻧدان ھﺎﯾﺗﺎن در ﺳﺎل ﮐﻧﺎرﺑﮕذارﯾد....
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.
ـ زﯾرا وﻗﺗﯽ دﻧدان ھﺎی ﺳﻔﯾد و ﺳﺎﻟم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم راﺣت ﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧم در
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
ﮔوﺷﮫ ﺗﺎرﯾﮏ ذھن ﺧود ﺑﯾرون ﻣﯽ آورﯾد و ﻣﻘﺎﺑل روﺷﻧﺎﯾﯽ ذھﻧﺗﺎن ﻗرار ﻣﯽ دھﯾد.
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
ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد .ھر ﭼﮫ ﺗﻣرﮐز ﻓﮑر روی ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر ﺷود  ،ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣرﺑوط
ﺑﮫ آن طﻠب و ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﯾﺷﺗر و ﻗوی ﺗر و ﻣﺳﺗﻣر ﻣﯽ ﺷود و ھر ﭼﮫ ارﺗﻌﺎش ﻗوی
ﺗر و داﺋﻣﯽ ﺗر ﺑﺎﺷد  ،ﺳرﻋت ﺗﺣﻘق و واﻗﻌﯽ ﺷدن آن ھم اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﯾن
ﺧﺎﺻﯾت ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻣﺳﺎﺋل و اﻓزاﯾش ﺗﻣرﮐز روی ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ در روش
ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی آرزوھﺎ ﻣﮭم ﺗرﯾن و ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ اﯾن روش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد دﻓﺗرﭼﮫ "ﺧﺎﻧﮫ ﻣن" و دﻓﺗرﭼﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﯾﻌﻧﯽ "ﺷﻐل ﻣن
" و "رواﺑط ﻣن" را ﭘر ﮐﻧﯾد.
ﻣﺛﻼ در دﻓﺗرﭼﮫ "ﺧﺎﻧﮫ ﻣن" ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﻧوﯾﺳﯾد:
ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻣﺑﻠﻣﺎن و اﺛﺎﺛﯾﮫ را ﺑرای ﺧﺎﻧﮫ ﺧودم ﭘﯾدا ﮐﻧم.
و ﯾﺎ ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم ﺧﺎﻧﮫ ام را ﻣرﺗب و ﻣﻧظم ﺗر ﮐﻧم.
ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھم ﻗﻔﺳﮫ ھﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ 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.
ﻣﺛﻼ ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﻣﯽ ﺧواھم ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻣﺑﻠﻣﺎن و اﺛﺎﺛﯾﮫ را ﺑرای ﺧﺎﻧﮫ ﺧودم ﭘﯾدا ﮐﻧم و
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.
ـ زﯾرا دﯾﮕران در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﻧظم و ﺗرﺗﯾب ﻓراوان ﺣﺎﻟت اﺣﺗرام ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و
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
ﺗﺷﺧﯾص داده ﻣﯽ ﺷود و اﻣﮑﺎن ﺧﻠوت ﮐردن ﻣﺣﯾط ﺑدون ﻟطﻣﮫ ﺧوردن ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎ
ﺑﯾﺷﺗر ﻓراھم ﻣﯽ ﺷود.
ـ زﯾرا ﺑﺎ ﻧظم و ﺗرﺗﯾب ﺑﯾﺷﺗر ﻓﮑر آدم دﯾﮕر ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺟزﯾﯽ ﻣﺛل ﯾﺎﻓﺗن
ﮔﻣﺷده ھﺎ ﺻرف ﺷود و اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
و ھﻣﯾﻧطوردر ﻣورد ﮐﺎﺷﯽ ھﺎی ﺣﻣﺎم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﻧوﯾﺳﯾد:
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.
ـ زﯾرا ﺑﺎ اﯾﻧﮑﺎر ﻗﯾﻣت ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﻧزل ﻣن ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود.
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
زﻣﺎن ﺑرآورده ﺷدن اﯾن آرزوھﺎ ﮐﺎری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﺳﺎﺋل را ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت
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واﮔذار ﮐﻧﯾم .در واﻗﻊ ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﺎ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺧواھﯾم و طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و
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.
اﮔر ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧوﺷﺗن دﻟﯾل آرزو  ،وﻗت و اﻧرژی ﺧود را روی ﭼﮕوﻧﮕﯽ و ﻧﺣوه
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
آرزوھﺎ ﺳﻧﮓ اﻧدازی ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﯾﻧطور اﮔر ﺑﮫ زﻣﺎن و ھزﯾﻧﮫ ﺑرآورده ﺷدن
آرزوھﺎ ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﺑﺎزھم ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﻓﮑر و ذھن روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﯾم .وﻗﺗﯽ ھم ﻣﻘﺎوﻣت
در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد ﺳﯾﮕﻧﺎل ﻣﻧﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮔﺳﯾل ﻣﯽ ﺷود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ در
ﻧﮭﺎﯾت ﮐﺎر " ،ارﺗﻌﺎش آرزوی طﻠب ﺷده" ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد داﻣﻧﮫ و ﺷدت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ھم
ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺋﻧﺎت را ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر در ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﮑررا ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ اﺻﻼ ّ ﻧﮕران ﻣﻧﺑﻊ ﺗﺎﻣﯾن و ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎدن وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺑﺎﺷﯾد و ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ
ﮐﯽ و ﮐﺟﺎ ﻗرار اﺳت آرزوھﺎ ﺗﺣﻘق ﯾﺎﺑﻧد و ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ در آن دﺧﯾل اﻧد و ﺷﮑل
ﺗﺣﻘق اش ﭼطوری اﺳت ﮐﺎری ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑر طﺑق ﻗﺎﻧون ﺟذب اﮔر ﻣطﻣﺋن اﯾد
ﮐﮫ ﺗردﯾد و دودﻟﯽ در ﻓﮑر و ذھﻧﺗﺎن وﺟود ﻧدارد و ﯾﻘﯾن و ﺗوﮐل دل ﺷﻣﺎ را آرام و
ﻣطﻣﺋن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت  ،ﻓﻘط ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑﺧواھﯾد  ،ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر
ﻗدرﺗﻣﻧد در ﮐﻣﺗرﯾن زﻣﺎن ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑراﯾﺗﺎن ﻣدﯾرﯾت و ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﯽ ﺳﺎزد و
ﻧﺗﯾﺟﮫ را دودﺳﺗﯽ ﺗﻘدﯾم ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

43

روش ﭼﮭﺎرم :اﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت ﺗﺟﺳم و زﻧده ﻧﻣﺎﯾﯽ ذھﻧﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ واﻗﻌﯾت
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
اﺣﺳﺎﺳﺎت ) ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ﺣواس ﭘﻧﺞ ﮔﺎﻧﮫ ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ و ﺷﻧواﯾﯽ و ﻻﻣﺳﮫ و ﺑوﯾﺎﯾﯽ و
ﭼﺷﺎﯾﯽ و ھﻣﯾﻧطور ﺣس ﺷﺷم ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن دل و ﻗﻠب ﺧودﺗﺎن( در ذھن ﺧود ﻣﺟﺳم
ﮐﻧﯾد و در آن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد!
ﺑﻠﮫ درﺳت ﻓﮭﻣﯾدﯾد! ﺑﺎﯾد در ﻓﯾﻠم زﻧده و ﺟﺎﻧداری ﮐﮫ از رﺳﯾدن ﺑﮫ آرزوﯾﺗﺎن در
ذھن ﮐﺎرﮔرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد .آن را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ﺣس ﮐﻧﯾد و اﯾن اﻣﮑﺎن
را ﺑرای ﺟﺳم و روح ﺧود ﻓراھم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﺑﮫ آرزوی ﺧود رﺳﯾده اﯾد و در
ﺣﺎل ﺗﺟرﺑﮫ و اﺳﺗﻔﺎده از آن ھﺳﺗﯾد.
ﯾﮏ ﮐﺎرﮔردان وﻗﺗﯽ ﻓﯾﻠﻣﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﺟواب ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺷﺧص اﺳت .ھﻣﮫ
ﭼﯾز را ﻣد ﻧظر ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھد .اﯾﻧﮑﮫ ﺻﺣﻧﮫ در ﻣﺣﯾط ﺑﺎز ﺑﺎﺷد ﯾﺎ در ﻓﺿﺎی
ﺑﺳﺗﮫ .اﯾﻧﮑﮫ ﻧور ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﺷد .ﭼﮫ ﻟﺑﺎس ھﺎﯾﯽ ﺗن ھﻧرﭘﯾﺷﮫ ھﺎ ﺑﺎﺷد .ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ھم
ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ھم ﻧﮕﺎه ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر رﻓﺗﺎر ﮐﻧﻧد .ﺟزﺋﯾﺎت دﮐوراﺳﯾون
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﺷد .در روش زﻧده ﻧﻣﺎﯾﯽ ﺗﺟﺳﻣﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎرﮔردان ﻓﯾﻠم ﻣﺟﺎزی
ذھﻧﯽ ﺧود ﺣﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﭘﺎ را از اﯾن ﻣﺣدوده ﻓراﺗر ﺑﮕذارﯾد و ﺧودﺗﺎن ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﮐﺎرﮔردان و ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ھﻧرﭘﯾﺷﮫ ﻧﻘش اول ﺑﮫ اﯾﻔﺎی ﻧﻘش ﺑﭘردازﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾد در
ﻓﯾﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾد ﮐﺎﻣﻼ ﻏرق ﺷوﯾد و آن را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﯾد .در اﯾن
ﺣﺎﻟت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧور و ﺻدا و دﮐوراﺳﯾون و ﻣﺣﯾط را ﺑﺎﯾد ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻧﯾد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد
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روی ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﭼﺷﯾد و ﻣﯽ ﺑوﺋﯾد و ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﺣﺗﯽ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ
ﻟﺣظﮫ دروﻧﯽ ﺧود ھﻧﮕﺎم ﭘﺧش ﻓﯾﻠم ﻧﯾز ﺗﻣرﮐز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر اﯾﻧﻘدر واﻗﻌﯽ و
ﺟدی در ﻓﯾﻠم ذھﻧﯽ ﺧود ﻏرق ﺷوﯾد ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ درﯾﭼﮫ ھﺎی ارﺗﺑﺎط دل ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
ﮐﺎﺋﻧﺎت ھﻣﮕﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷوﻧد و ذھن و ﻓﮑر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻘﺎوم ﺑﯾن ارﺗﻌﺎﺷﺎت دروﻧﯽ آرزوھﺎی ﺷﻣﺎ و ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﮐﺎﺋﻧﺎت ظﺎھر
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
زﻧده ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻗدرﺗﻣﻧد را در ﺧﺻوص آن آرزو ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت
ﮔﺳﯾل ﻣﯽ دارد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﯾن روش در ﺗﻣﺎم ﻣواﻗﻊ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ھروﻗت
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
و دﻟﺷﺎدی و دل آراﻣﯽ ﺷﻣﺎ ﺷود.ﭼﯾزی ﮐﮫ در ذھن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔذرد را ﻓﻘط ﺷﻣﺎ ﻣﯽ
ﺑﯾﻧﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ﺻﺣﻧﮫ ﭘردازی ﻓﯾﻠم ذھﻧﯽ و ﺗﺟﺳﻣﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎﻟﮭﺎی ﺧﯾﺎل
ﺧود را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد را در ﺻﺣﻧﮫ ﻗرار دھﯾد .ھرﭼﮫ ﺷوق و
ﺷور و ھﯾﺟﺎن ﺑﯾﺷﺗری در ﻓﯾﻠم ذھﻧﯽ ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﺷود ﮐﺎﺋﻧﺎت آن ﺻﺣﻧﮫ از ﻓﯾﻠم را
زودﺗر واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾن رﺳم ﻗﺎﻧون ﺟذب اﺳت.
در روش ﺗﺟﺳم ﻧﻣﺎﯾﯽ آرزو در ذھن ﻣﺎ از اﯾن اﺻل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ  ":اﮔر
ﯾﮏ ﻓﮑر اﺣﺳﺎس ﺑدی در ﻣﺎ زﻧده ﮐرد آن ﻓﮑر ﺑد اﺳت!" ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر اﺣﺳﺎس
دروﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در اﻋﻣﺎق دل ﺧود ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑرای
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻔﮭﻣﯾم آﯾﺎ ﻓﮑری ﮐﮫ اﻻن ﻣﺷﻐوﻟش ھﺳﺗﯾم ﺧوب ﯾﺎ ﺑد اﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ
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ﺷود .اﺳﺗﻔﺎده از دل ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای ھداﯾت اﻓﮑﺎر در ﻗﺎﻧون ﺟذب اﺑزاری
ﻣﮭم و ﮐﻠﯾدی اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣوﺟود ﺧﺎﻟق و آﻓرﯾﻧﻧده در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻗدرﺗﯽ
ﺟﺎدوﯾﯽ دارﯾم ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻓوری ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد!" اﻣﺎ اﯾن
ﻗدرت ﺟﺎدوﯾﯽ ﺗوﺳط ﻓﮑر ﻣﮭﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺿﻌﯾف ﺷده و ﺣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎری ﻣواﻗﻊ
ﻣﺳدود و ﻧﺎﺗوان ﻣﯽ ﮔردد .اﮔر ﺑﺗواﻧﯾم ﻣﻘﺎوﻣت ﻓﮑر را از ﺳرراه ﺑردارﯾم ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾم دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ از اﺑﺗدای ﺗوﻟد ھﻣراه ﻣﺎ ﺑوده دﺳت ﯾﺎﺑﯾم .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
ﻓﮑر اﺣﺳﺎس ﻗدرﺗﻧﻣﺎﯾﯽ ﻓراواﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ھر ﭼﮫ ﺑﺎ او دراﻓﺗد را ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧد
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﺧود ﻓﮑر ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻓﮑر رﻓت و ﻻاﻗل اﮔر ﺑﺗوان اﯾن ﮐﺎر را ﮐرد ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﺷﮑل اﺳت .اﻣﺎ راه دﯾﮕر اﺣﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﻓﮑری در دل ﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻓﮑر و اﺣﺳﺎس ﻓﮑر ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮕﯽ ﺑﺎ ھم دارﻧد .ﻣﺎ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻔﮭﻣﯾم
ﯾﮏ ﻓﮑر ﺑﺎزدارﻧده و ﺿد ارﺗﻌﺎش ﮐﺎﺋﻧﺎﺗﯽ اﺳت ﯾﺎ آرام ﺳﺎز و ﻣﻘوی ارﺗﻌﺎش ﮐﺎﻓﯽ
اﺳت ﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ از ھر ﻓﮑر در دل ﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود دﻗت ﮐﻧﯾم .اﮔر اﺣﺳﺎس
ﺧوب ﺑود آن ﻓﮑر ﺧوب اﺳت و اﮔر اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑود آن ﻓﮑر ﻧﺎﺧوب اﺳت.
ﺑﺎ روش ﺗﺟﺳم ذھﻧﯽ ﯾﺎ واﻗﻌﯾت ﻣﺟﺎزی ﻣﺎ در واﻗﻊ روی اﺣﺳﺎس ﺧود اﺛر ﻣﯽ
ﮔذارﯾم و ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻓﮑرھﺎی ﺧوب و ﻣﺛﺑت و اﻧرژی ﺑﺧش و
اﻣﯾدآﻓرﯾن را در ذھن ﺧود ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل و ھداﯾت اﺣﺳﺎس دروﻧﯽ
ﺧودﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﺷدن درﯾﭼﮫ ارﺗﺑﺎط ﺧود ﺑﺎ ﮐﺎﺋﻧﺎت را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .اﯾن
روش ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻗدرﺗﻣﻧد اﺳت.
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روش ﭘﻧﺟم :ﭘوﻟدار ﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻘوﯾت اﺣﺳﺎس ﺗواﻧﮕری!
در اﯾن روش ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺟﺎزی در ذھن ﺧود اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ
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
ھﺎی ﺧود را ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ آن ھر ﭼﮫ ﺑﺧواھﯾد را ﻣﯽ ﺧرﯾد .درﺳت اﻧﮕﺎر
ﭼﻧﯾن ﺣﺳﺎﺑﯽ وﺟود دارد و ﺷﻣﺎ دﯾﮕر ھﯾﭻ ﻧﮕراﻧﯽ از ﺑﺎﺑت ﮐم ﭘوﻟﯽ و ﻧداری دﯾﮕر
ﺑﮫ ذھن ﺧود راه ﻧﻣﯽ دھﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای زﻧده ﻧﻣﺎﯾﯽ و واﻗﻌﯽ ﺳﺎزی اﯾن
اﺣﺳﺎس از دﺳﺗﮫ ﭼﮏ ھﺎی ﺑﻼاﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ دﻓﺗرﭼﮫ ھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎطل ﺷده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ھﻣﯾﻧطور ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﺳﺎﺑداری ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری ھم ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد .ﺣﺗﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﮏ دﻓﺗر ﺑﺧرﯾد ﺑﻧﺎم دﻓﺗر ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ روزاﻧﮫ و درآن ﻣﯾزان ﭘول ھﺎی
وارﯾزی ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧود و ﺑرداﺷت ھﺎ از ﺣﺳﺎب را ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎرھﺎ ﺗﺧﯾﻠﯽ و ﺗوھﻣﯽ اﺳت و ﺑدرد ﻧﻣﯽ ﺧورد اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫ ﮐﻠﯾدی
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.
ﻧﮑﺗﮫ ﮐﻠﯾدی اﯾن روش آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣداﻣﮑﺎن آن را واﻗﻌﯽ و ﺑﺎور ﮐردﻧﯽ ﮐﻧﯾم.
اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد در دﻓﺗر ﻣوﺟودی ﻣﺟﺎزی ﺧودﺗﺎن ﻓرض ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن
ﻣوﺟودی دارﯾد .اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣﺑﻠﻎ از ﮐﺟﺎ آﻣده را ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت واﮔذار ﮐﻧﯾد و ﻓرض ﮐﻧﯾد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ روش درﺳت و ﺳﺎﻟم اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺷﻣﺎ وارﯾز ﺷده اﺳت .و ﺷﻣﺎ
ﺑﺎﯾد آن را ﺧرج ﮐﻧﯾد .ﯾﻌﻧﯽ در ﺳﺗون ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎری ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺗﯽ ھﺎ اﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون
ﺗوﻣﺎن را ﺑﻧوﯾﺳﯾد و ﺑﻌد ﺷروع ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺧرج ﮐردن آن ﺑﮫ ھر ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ دوﺳت
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دارﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھم اﯾن ﭘول را ﯾﮑﺟﺎ ﺧرج ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ دﻗت و ﺣﺳﺎب و
ﮐﺗﺎب از آن ﺑرای ﺧرﯾد ﭼﻧد ﺟﻧس اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻧﮑﺗﮫ اﯾن روش در اﺣﺳﺎس ﺧوش
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
ﺗوﻣﺎن اﯾن ﭘول را ﭼﮫ ﺟوری ﺧرج ﮐرده اﯾد .ﺑرای ھر ﺧرﺟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺷرح و
ﺗوﺻﯾف ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺛﺑت ﮐﻧﯾد .ﻣﺛﻼ ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﺳﮫ ھزارﺗوﻣﺎن ﺑرای ﺧرﯾد ﯾﮏ ﻣداد زﯾﺑﺎ و
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
ﻣوﺑﺎﯾل اﯾﻧﻘدر ھزﯾﻧﮫ ﮐردم .ھﻣﮫ اﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھﻣﯾن اﻣروز
ﺧرج ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از آن را ﺑرای ﻓردا ﻧﮕﮫ دارﯾد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھﻣﯾن اﻣروز ﺣﺳﺎب را ﺑﮫ ﺻﻔر ﺑرﺳﺎﻧﯾد .ﻓردا ﮐﮫ از ﺧواب ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزﯾد
در ﺑﺧش وارﯾزی ﺣﺳﺎب ﺧود ﺑﻧوﯾﺳﯾد دو ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن و ﺗﺎ ﻏروب ﻓردا ﺑرای اﯾن
دوﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ھزﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﮐﻧﯾد .روز ﺑﻌد اﯾن رﻗم را ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾون و روز ﭼﮭﺎرم
ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﻣﯾﻠﯾون ﺑرﺳﺎﻧﯾد .روز ﭘﻧﺟم ﻣﺟﺑورﯾد ﺑرای ﭘﻧﺟﺎه ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ھزﯾﻧﮫ
ﺳﺎزی ﮐﻧﯾد و روز ﺳﯾﺻدم ﺷﻣﺎ ﺳﯾﺻد ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﭘول دارﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺧرج
ﮐردن آن ﻓﮑری ﺑﯾﺎﻧدﯾﺷﯾد .اﮔر اﯾن ﺑﺎزی را ﺑرای ﯾﮑﺳﺎل ھر روز اﻧﺟﺎم دھﯾد
ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ ﺑﯾش از ﺷﺻت و ﺷش ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﭘول ﺧرج ﮐرده اﯾد.
ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺗﺎﺛﯾری ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎزی ذھﻧﯽ دارد ﺗﻘوﯾت اﺣﺳﺎس ﺗﺟﺳم ﺷﻣﺎﺳت .ﺑﻌد از
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
ﻣﺑﻠﻎ اﺳت و ﺑﺎ اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺷﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺧواھﯾد ﺷد ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ در ﺗﺟﺳم
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ﺗواﻧﮕری ﺧود ﺗﺎ ﺣد ﺑﯽ ﻧظﯾری اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺟﺎﻟب اﺳت ﺑداﻧﯾد اﮐﺛر اﻓراد
ﺗﺟﺳم ھﺎی ﺧود را واﻗﻌﺎ زﯾﺎد ﺟدی ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺗﻣرﯾن ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺧﯾﻠﯽ از ﻣردم
ارﺗﻌﺎﺷﺎت دروﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺳﻧﺟﺎق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ
ﺗﺟﺳم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ روﯾﺎ دﯾدن و ﺗﺟﺳم ﮐردن در ﺑﯾن اﻧﺳﺎن ھﺎی اﻣروزی
ﺟدی ﻗﻠﻣداد ﻧﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺟﺎم اﯾن ﺗﻣرﯾن ﺗﺟﺳﻣﯽ ﺗواﻧﮕری ﺷﻣﺎ ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ
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
ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﺷﻣﺎ زودﺗر ﺗﺣﻘق ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻣرﯾن روی اﯾن
روش  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗواﻧﮕر ﻧﻣﺎﯾﯽ و ﺗﺟﺳم ﭘوﻟدار ﺑودن ،ﻣرﮐز ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯽ
ﮐﻧﯾد و ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺟدﯾدی را در زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮔﺳﯾل ﻣﯽ دارﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت
ھم ﺑﺎ ﺑرآورده ﮐردن آرزوی ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ اﯾن ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺟواب ﻣﯽ دھد.
اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺗوﺟﮫ و دﻗت ﺧود را ﻣﻌطوف ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﺧود
ﻧﻣﺎﺋﯾد  ،ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ آﯾﻧده ﺷﻣﺎ ﻣﺛل ھﻣﯾن اﻻﻧﺗﺎن ﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ اﮔر ﺗوﺟﮫ ﺧود
را ﺑﮫ ﺳﻣت اﯾده ھﺎی در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌطوف ﮐﻧﯾد  ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﭼﯾزی ﮐﮫ
در روش ﺗواﻧﮕر ﻧﻣﺎﯾﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﮫ ارﺗﻌﺎﺷﺎت اﯾن اﻓﮑﺎر
ﺟدﯾد ﭘﺎﺳﺦ ﺧواھد داد و آﯾﻧده ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮭﺗر از اﻵﻧﺗﺎن ﺧواھد ﺷد .ﺑرای ﮐﺎﺋﻧﺎت
ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻊ ارﺗﻌﺎش ﺳﺎطﻊ و ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده از ﺳﻣت ﺷﻣﺎ ﮐدام ﻓﮑر ﺑوده
اﺳت .اﯾﻧﮑﮫ ارﺗﻌﺎش ﺣﺎﺻل در اﻋﻣﺎق وﺟود ﺷﻣﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ زﻧدﮔﯽ
ﺗﺎن اﺳت و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻓﺿﺎی ﺗﺟﺳﻣﯽ اﯾن ارﺗﻌﺎش اﯾﺟﺎد ﺷده  ،ﺑرای ﮐﺎﺋﻧﺎت
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧدارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ درﮔﯾر ﺷدن در ﺑﺎزی ﺗﺟﺳﻣﯽ ﺗواﻧﮕر
ﻧﻣﺎﯾﯽ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺟدﯾدی ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﯾد ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﺳﻣت
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ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳوی دﯾﮕری ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده اﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ارﺗﻌﺎش ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻣت
ﺟدﯾد را در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھد.ﯾﻌﻧﯽ ارﺗﻌﺎش ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗواﻧﮕر ﺷدن و
ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎ را درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده و اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن
ﺑﺎزی را درﯾﮏ زﻣﺎن ﮐوﺗﺎه اﻧﺟﺎم دھﯾد و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ آن را ﺑﮫ ﻣدت ﯾﮑﺳﺎل و ﺣﺗﯽ
ﺑﯾﺷﺗر اداﻣﮫ دھﯾد.
اواﯾل ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﺑﺎزی ﻣﺳﺧره و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﺟﻠوه ﮐﻧد .اﻣﺎ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﺎزی ﮐﻧﯾد ﻗدرت ﺗﺟﺳم و ﺗﺻور ﺷﻣﺎ وﺳﯾﻊ ﺗر ﻣﯽ ﺷود .و ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﻗدرت ﺗﺟﺳم
ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر روی ﺟﻧﺑﮫ ﺷﺎدی ﺑﺧش و ﺧوﺷﺎﯾﻧد اﯾن ﺑﺎزی ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﺷوﯾد و ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد آن را ﺑﺎﻣزه ﺗر ﺳﺎزﯾد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﯾزان ھم ﻣرﮐز ﺗوﺟﮫ ﻏﺎﻟب ذھن ﺷﻣﺎ
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
ﮐﻧﯾد ﭼرا ﮐﮫ ﺗرﺳﯽ از ﺑﺎﺑت ﮐم ﺷدن ﭘول و ﯾﺎ از دﺳت دادن ﭼﯾزی ﻧدارﯾد.ﺷﻣﺎ در
اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ذھن  ،ﺑﮫ واﻗﻊ ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن آرزوھﺎی ﺧود و
ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾری دﯾﮕر ﺑﮫ ﺻورت رودرو ﺑﺎ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑدون ھﯾﭻ واﺳطﮫ ای ﺑﮫ ﻧﻘل
آرزوھﺎی ﺧود ﻣﯽ ﭘردازﯾد .ذھن ﺷﻣﺎ ھم ﺧودش را ﻋﻘب ﮐﺷﯾده ﭼرا ﮐﮫ ﮔﻣﺎن ﻣﯽ
ﮐﻧد ﻗﺿﯾﮫ ﺑﺎزی اﺳت و دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﺳﻧﮓ اﻧدازی و دﺧﺎﻟت وﺟود ﻧدارد .ﻏﺎﻓل از
اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ در طول اﯾن ﺑﺎزی ﻓرﺻت ﭘﯾدا ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﮕوﺋﯾد دﻗﯾﻘﺎ ﭼﮫ
آرزوھﺎﯾﯽ دارﯾد و ﭼﻘدر از رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن آرزوھﺎ ﺧوﺷﻧود ﺧواھﯾد ﺷد .در اﯾن
ﻏﻔﻠت و ﺑﯽ ﺧﺑری ذھن و ﻓﮑر ھم ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﮫ ﺳرﻋت ارﺗﻌﺎﺷﺎت آرزوھﺎی ﻣﺎ را
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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
ﻣﯽ ﭘذﯾرد و در ﺣﻘﯾﻘت ﺑدون ھﯾﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ ﺷود.
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
اﯾن ﺑﺎزی ھﻧﮕﺎم ﺑدﺳت آوردﻧﺷﺎن و ﺧرﯾدﻧﺷﺎن اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ در ﺷﻣﺎ زﻧده ﮐردﻧد
ھم ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎزی را ھﻣﯾن اﻻن ﺷروع ﮐﻧﯾد و ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺑﻌد ﺗﻣﺎم ﮐﻧﯾد .و ﺑﻌد
زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕر ھر وﻗت ﺧواﺳﺗﯾد ﺑﮫ ﺳراغ اﯾن ﺑﺎزی ﺑﯾﺎﺋﯾد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن را ﺑﮫ
طور داﺋم و ﻣﺳﺗﻣر اداﻣﮫ دھﯾد .اﯾن ﺑﺎزی ھﯾﭻ ﻗﺎﻋده و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧدارد .ﺑﺎﯾد و ﻧﺑﺎﯾدی
در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت .ھرﭼﮫ ھﺳت ﻗدرت ﺗﺟﺳم و ﺧﯾﺎل ﭘردازی ﺷﻣﺎﺳت .ﺑﺎﯾد ﺑﺎل ھﺎی
ﺧﯾﺎل ﺧود را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و روی ﺧرج ﮐردن ﭘول ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھر روز ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﯾد
ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺧﯾﺎل ﭘردازی ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ اداﻣﮫ اﯾن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ھر روز اﯾده ھﺎی
ﺟدﯾدی ﺑﮫ ذھن ﺷﻣﺎ ﺧواھد رﺳﯾد و آرزوھﺎ و اﻧﺗظﺎرات ﺷﻣﺎ از زﻧدﮔﯽ ﺑﯾﺷﺗر
ﺧواھﻧد ﺷد .اﻧﺗظﺎرات ﺟدﯾد ارﺗﻌﺎش ھﺎی ﺟدﯾدی را ﺑﺎﻋث ﺧواھﻧد ﺷد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ
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
ﻣﺎﻧﻊ ﺗراش اﺳت .ﺑر طﺑق ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷدن و ﺗﻐﯾﯾر ارﺗﻌﺎش  ،ﮐﺎﺋﻧﺎت
ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﺟدﯾدی ﻣﻘﺎﺑل ﺷﻣﺎ ظﺎھر ﺧواھد ﺳﺎﺧت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ آﯾﻧده ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
طور ﮐﻠﯽ ﻣﺗﺣول ﺧواھد ﺷد.
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روش ﺷﺷم  :ﻣدﯾﺗﯾﺷن ﯾﺎ ﺗن آراﻣﯽ.
در اﯾن روش ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣرﺳوم ﻣراﻗﺑﮫ و ﻣدﯾﺗﯾﺷن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
ذھن و ﺟﺳم ﺧود را آرام و ﺑﯽ ﺧﯾﺎل و آﺳوده ﺳﺎزﯾد .ﺑرای ﻣدﯾﺗﯾﺷن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در
ﯾﮏ ﻓﺿﺎ ﺑﺎ ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب دراز ﺑﮑﺷﯾد و ﻧﻔس ھﺎی ﻋﻣﯾق ﺑﮑﺷﯾد و ﺗﻣﺎم ﺑدن ﺧود
را ﺑرای ﯾﮏ رﺑﻊ ﺷل و ﺑﯽ ﺣرﮐت ﺑﻣﺎﺋﯾد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز روی ﻧﻔس ھﺎی
ﺧود ﮐﺎری ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓﮑر و ذھن ﺷﻣﺎ ﺑرای ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ای از ﺣرﮐت ﺑﺎزاﯾﺳﺗد و ھﻣﮫ
ﺗﻣرﮐز ﺷﻣﺎ روی ﻧﻔس ھﺎﯾﺗﺎن ﻣﺗﻣرﮐز ﺷود .ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﯾﮏ ﻣﺣﯾط
ﺳﺎﮐت و آرام ﺑﮫ ﻣوزﯾﮑﯽ ﻣﻼﯾم ﮔوش دھﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﯾﺎده روی در ﻓﺿﺎی ﺳﺑز و ﺑﺎز
ﺑﭘردازﯾد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺑدوﯾد و ورزش ﮐﻧﯾد.ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻋﺑﺎدت و راز ﻧﯾﺎز ﺑﺎ
ﺧﺎﻟق ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﺷﻐول ﺷوﯾد و از او ﺑرای آرام ﺷدن و راﺣت ﺷدن ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد.
ﻣﻧظور اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آرام ﺳﺎزی ﺑدن ﺧود ذھن ﺧود را آرام ﮐﻧﯾد .و ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ای
ﻣوﺗور ﺗوﻟﯾد ﻓﮑر ﺧود را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻓرﺻت ﯾﺎﺑﯾد و آرزوھﺎی ﺧود را ﺑدون
ﺣﺿور ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﮫ اﺳم ﻓﮑر ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﺋﯾد .ورزش ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﯾوﮔﺎ  ،ﺗﺎی
ﭼﯽ و ﺣﺗﯽ ﺷﻧﺎ و ﮐوھﻧوردی و ﭘﯾﺎده روی در آرام ﺳﺎزی ﺗن وروان و ذھن و
ﺟﺳم ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎرﺳﺎز و ﻣوﺛر ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎﯾد ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ھر وﻗت دﭼﺎر ﺗﻧش و
دل ﺷورﮔﯽ و دل ﻣردﮔﯽ ﺷدﯾم  ،ﺳرﯾﻌﺎ ّ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣدﯾﺗﯾﺷن ﺣﺎل
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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روش ھﻔﺗم :رھﮕﯾری ﺧواب ھﺎ و روﯾﺎھﺎ
ھﻣﮫ ﻣﺎ در طول ﺷﺑﺎﻧﮫ روز وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواﺑﯾم در ﺧواب روﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم .اﯾن روﯾﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺷﯾرﯾن و ﺟذاب ﺑﺎﺷد ،و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﺑوﺳﯽ دﻟﮭره آور و
ﺗﮑﺎﻧدھﻧده در ﺧواﺑﻣﺎن ظﺎھر ﺷود.روﯾﺎھﺎ اﻧﻌﮑﺎس اﻓﮑﺎر ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ ﺑﺎ
رھﮕﯾری و ﺷﮑﺎر روﯾﺎھﺎی ﺧودﻣﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﻔﮭﻣﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ اﻓﮑﺎرﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﺋﻧﺎت
ﻣﺷﮑﻠﯽ دارﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر .ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ از ﺧواب ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷوﯾم ﺑﺎﯾد
دﻗت ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﺣﺳﺎس و ﻣزه ﺧواﺑﯽ ﮐﮫ داﺷﺗﯾم ﻣﯽ دﯾدﯾم ﭼﮕوﻧﮫ ﺑود .اﮔر اﺣﺳﺎس
ﺧوﺑﯽ ﺑود ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﻓﮑﺎر ﻣﺎ ﺣﺗﯽ در ﻋﻣﯾق ﺗرﯾن ﻻﯾﮫ ھﺎی ﺧود ﻧﯾز در
ﻣﻘﺎﺑل ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھد و ﺑﮫ ﺑﯾﺎن راﺣت ﺗر ﺑﺎ
ﻗﺎﻧون ﺟذب در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﮐﺎﻣل اﺳت .اﻣﺎ اﮔر ﻣوﻗﻊ ﺑﯾدار ﺷدن اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدی
در وﺟودﻣﺎن ﻣوج ﻣﯽ زد  ،ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﯾم ﮐﮫ اﻓﮑﺎری ﮐﮫ اﻻن ﺑر
ذھﻧﻣﺎن ﻏﺎﻟب ﺷده اﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟدی در ﻣﻘﺎﺑل درﺧواﺳت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از
ﮐﺎﺋﻧﺎت دارﯾم ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎ ﻧﺎآرام ﺳﺎزی دل ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺳﻣت ﺗوﺟﮫ ﻣﺎ را از آرزوھﺎ و درﺧواﺳت ھﺎﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﻣﺗﯽ ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ھم ارﺗﻌﺎش
ﺑﺎ ﺧودﺷﺎن ﺑرﮔرداﻧﻧد .در اﯾن ﻣوارد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﻗت و اﺳﺗﻔﺎده از روش ھﺎی دﯾﮕر
ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم ﺑراﯾن اﻓﮑﺎر ﻣزاﺣم ﻓﺎﯾق آﺋﯾم و آﻧﮭﺎ را از ﺧود دور ﮐﻧﯾم .اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ
روﯾﺎھﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺷﺎﺧص ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و اﻧطﺑﺎق
اﻓﮑﺎرﻣﺎن را ﺑﺎ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﮫ طور داﺋم رﺻد ﮐﻧﯾم و از اﯾن ﺑﺎﺑت ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت
ھﺳﺗﻧد.
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روش ھﺷﺗم :ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺎﯾپ ﺟﺎدوﯾﯽ ﯾﺎ دﻓﺗر ﺳﺣر آﻣﯾز ﺷﻣﺎ!
ﯾﮏ دﻓﺗر زﯾﺑﺎ و ﮔراﻧﻘﯾﻣت ﺑﺧرﯾد و روی آن ﺑﻧوﯾﺳﯾد دﻓﺗر ﺳﺣرآﻣﯾز زﻧدﮔﯽ
ﺧودﺗﺎن .ﺑﻌد در طول روز ھر ﭼﮫ ﺑﺧواھﯾد را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾن دﻓﺗر ﺑﻧوﯾﺳﯾد و
آن را در ﺟﺎی ﭘﺎﮐﯾزه و ﻣﻘدﺳﯽ از ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺧود ﻧﮕﮫ دارﯾد .ﺗﺟﺳم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
اﯾن دﻓﺗر ﯾﮏ ﺧﺎﺻﯾت ﺳﺣرآﻣﯾز دارد .ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﮐﮫ ھر ﭼﮫ در آن ﺑﻧوﯾﺳﯾد
ﺗوﺳط ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺻورت آرزوی رﺳﻣﯽ و اﺑﻼغ ﺷده
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﺗظر دﺳﺗورات اﺿﺎﻓﯽ از ﻣراﺟﻊ دﯾﮕر
ﻣﺛل ﻓﮑر و ذھن ﺷﻣﺎ ﺷود ،آن دﺳﺗورات را اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺛﻼ ﻓرض ﮐﻧﯾد اﻣروز
ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑدون ھﯾﭻ دردﺳری ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺑروﯾد و ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ در ﺷﻠوغ ﺗرﯾن
ﻗﺳﻣت ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺟﺎی ﭘﺎرک ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ،ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ھم ﺑدون دردﺳر ﺑﺎ
ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷﻣﺎﻧﺗﺎن ظﺎھر ﺷود .اﯾن را در دﻓﺗرﭼﮫ ﺳﺣرآﻣﯾز
ﺑﻧوﯾﺳﯾد و ﺑﻌد ﻣطﻣﺋن و ﺑﺎ ﯾﻘﯾن آن را درﺟﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﻗرار دھﯾد و ﺑﮫ ﺳراغ ﮐﺎر
ﺧود ﺑروﯾد .ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﺳﺣرﮔوﻧﮫ و اﻋﺟﺎب آور ﺑﺧش اﻋظم
آرزوھﺎی ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده در دﻓﺗرﭼﮫ ﺳﺣرآﻣﯾز در طول روز ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﺣﻘق ﻣﯽ ﺷود.
اﻧﮕﺎر واﻗﻌﺎ ّ ﮐﺎﺋﻧﺎت در ﻏﯾﺎب ﺷﻣﺎ و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ درﺳت ھﻧﮕﺎم ﻧوﺷﺗن درﺧواﺳت ھﺎ ﺑﮫ
ﺳراغ دﻓﺗرﭼﮫ آﻣده و ﺗﮏ ﺗﮏ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ را ﯾﺎدداﺷت ﮐرده و ﺳرﯾﻌﺎ ﺑرای
واﻗﻌﯽ ﺳﺎزی اﻗدام ﻧﻣوده اﺳت .اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ از درﺧواﺳت ھﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره اﺟﺎﺑت
ﺷده اﻧد و ﯾﺎ ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮕر ﺟواب ﻧداده اﻧد ،اﺻﻼ ّ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎﻋث ﻧﮕراﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺷود.
آﻣﺎده ﮐردن ﯾﮏ ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﺳﺎده ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﯾﺷﺗر وﻗت ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﻣﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزی
ﯾﮏ ﻧﺎھﺎر ﻣﻔﺻل ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻋت وﻗت ﺑﺧواھد .ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد و
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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
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری ﺑرای ﺧود ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و درﺧواﺳت ھﺎی ﺧود را در آن ﺑﻧوﯾﺳﯾد .اﺳم اﯾن
ﻓﺎﯾل را ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭘوﺷﮫ ﺳﺣرآﻣﯾز ﺧودﺗﺎن ﻧﺎﻣﮕذاری ﮐﻧﯾد .ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ اﯾن
روش ﺑﮫ طرز ﺣﯾرت آوری ﺟواب ﻣﯽ دھد و آراﻣش و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس و اطﻣﯾﻧﺎن
ﻗﻠﺑﯽ ﻋﺟﯾﺑﯽ را در وﺟود ﺷﻣﺎ ﺟﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزد.
روش ﻧﮭم  :ﮐﺎﺋﻧﺎت را ﻣﻌﺎون ﺧود ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ او ھم ﮐﺎر ﺑدھﯾد!
ﻓرض ﮐﻧﯾد ﺻﺎﺣب ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ﺑﮫ ﺑزرﮔﯽ ﮐل دﻧﯾﺎ ھﺳﺗﯾد .ﺑﻌد
ﻓرض ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﺎوﻧﯽ دارﯾد ﺑﮫ اﺳم ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ﺗﻣﺎم ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر اﯾن
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و از ﺗﻣﺎم رﯾزه ﮐﺎری ھﺎی آن ﺳردر ﻣﯽ آورد .ﺣﺗﯽ اﯾن
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
ﮐﺎری ﺑﮭﺗر ﺑرﻣﯽ آﯾد .اﯾن ﻣﻌﺎون ﮐﺎرﮐﺷﺗﮫ ﺣﺗﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ھر ﮐﺎرﻣﻧدی ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ
ﺑﯾﮑﺎر اﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ﺑﻌد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺻﺎﺣب اﯾن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻏول ﭘﯾﮑر ﺻﺑﺢ ﮐﮫ از ﺧواب ﺑﯾدار ﻣﯽ
ﺷوﯾد،ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﯾﮏ ﺳری ﮐﺎر اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻐل و ﺣرﻓﮫ
ﺧود  ،ﮐﺎرھﺎﯾﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺎﻟﯽ زﻧدﮔﯽ ﺧود  ،ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده
و رواﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﯾﯽ ﺧود  ،ﮐﺎرھﺎﯾﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺧود  ،ﮐﺎرھﺎﯾﯽ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺟﺳﻣﯽ و رواﻧﯽ ﺧود و ﺣﺗﯽ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای دﯾﮕران
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اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﭘدروﻣﺎدر و اﻗوام و ﻧزدﯾﮑﺎن و دوﺳﺗﺎن وآﺷﻧﺎﯾﺎن و
ھﻣﮑﺎران و ﺧﻼﺻﮫ ﺻدھﺎ ﮐﺎر ﻣﺧﺗﻠف دﯾﮕر .طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ از ﭘس
ھﻣﮫ اﯾن ﮐﺎرھﺎ ﺑرﻧﻣﯽ آﺋﯾد .ﭼرا ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻔﯾد و آزاد و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﺣدود اﺳت
و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯽ ﺧود را وﻗف ﮐﺎر و ﺗﻼش ﮐﻧﯾد و ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ در روز را
ﺑرای اﺳﺗراﺣت وﺗﻔرﯾﺢ ﺧود ﻧﯾﺎز دارﯾد .ﺧوب ﭘس ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎ
ﻧرﺳﯾد ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺿرر ﮐﻧﯾد و آﺳﯾﺑﯽ ﺟدی ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺧورد و اﮔر ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد
ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎ را ﺷﺧﺻﺎ ّ اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺑدون ﺷﮏ از ﭘﺎ در ﺧواھﯾد اﻓﺗﺎد.
اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎون ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎرﮐﺷﺗﮫ و آﻣﺎده ﺑﮫ ﺧدﻣت ھم دارﯾد ﮐﮫ ﺣﻘوق ﻣﯽ ﮔﯾرد
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧدﻣت ﮐﻧد و آن ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﺟز ﮐﺎﺋﻧﺎت .ﺧوب ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﺎون ھم ﮐﺎر
ﺑدھﯾد .ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد را روی ﮐﺎﻏذ ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
ﺑﻌد آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد ﺧودﺗﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾد و از اﻧﺟﺎم آﻧﮭﺎ ﻟذت ﻣﯽ ﺑرﯾد را
ﺑرای ﺧودﺗﺎن ﺑردارﯾد و آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻣﻼ اﻧﺟﺎﻣﺷﺎن از ﻋﮭده ﺷﻣﺎ ﺧﺎرج اﺳت را ﺑﮫ
ﮐﺎﺋﻧﺎت واﮔذار ﮐﻧﯾد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت روی ﮐﺎﻏذ دو ﻗﺳﻣت آﻣﺎده ﮐﻧﯾد .در ﯾﮑﯽ ﮐﺎرھﺎی
ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺧودﺗﺎن را ﺑﻧوﯾﺳﯾد و در ﻗﺳﻣت دﯾﮕر ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎون ﺧود واﮔذار
ﮐرده اﯾد .ﺑﻌد ﻗﺳﻣت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻌﺎون را ﭘﺎره ﮐﻧﯾد و روی ﺗﺎﻗﭼﮫ ﯾﺎ ﻣﯾز ﮐﺎر ﯾﺎ
ﮐﺷو ﯾﺎ ھرﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد ﺑﮕذارﯾد و ﺑﮫ ﻣﻌﺎون اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧودش
ﺑرای آﻧﮭﺎ راه ﭼﺎره ای ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﻧﮕران اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﺑﻼﯾﯽ ﺳر اﯾن ﮐﺎرھﺎ ﻣﯽ آﯾد و
ﻧﺗﯾﺟﮫ اش ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﺑﺎﺷﯾد .ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎ و ﻗدرت و ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑﯾﮑران ﮐﺎﺋﻧﺎت
اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﺎ ﻓراغ ﺑﺎل و آﺳودﮔﯽ ﺧﺎطر ﺑﮫ ﭼﻧدﺗﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑرای
ﺧودﺗﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ اﯾد ﺑرﺳﯾد .ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ آﺧر وﻗت ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرﻣﯽ
ﮔردﯾد و ﻣﺷﻐول اﺳﺗراﺣت ﺷده اﯾد ﻣﻌﺎون ﮐﺎرﮐﺷﺗﮫ ھم ﺑﯾﮑﺎر ﻧﺑوده و ﺑﺳﯾﺎری
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ازاﻣور ﻣﺣوﻟﮫ ﺑﮫ ﺧودش را ﺑﮫ ﻧﺣو ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧﯾده اﺳت .ﺟﺎﻟب اﺳت وﻗﺗﯽ
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
ﻧﻔﻊ ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .اﻧﮕﺎر ﻣﻌﺎون ﺷﻣﺎ ﻋﻠم ﻏﯾب دارد و ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﭼﮫ
زﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺟﺎ ﻗرار دارد و ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرھﺎ ﺑﮫ طور ﺗﺻﺎدﻓﯽ و ﺷﺎﻧﺳﯽ اﻧﺟﺎم
ﺷده اﻧد .وﻗﺗﯽ آﺧر وﻗت ﻧﺗﺎﯾﺞ ﮐﺎرھﺎ را ﻣرور ﻣﯽ ﮐﻧﯾد از داﺷﺗن ﭼﻧﯾن ﻣﻌﺎوﻧﯽ ﺑﮫ
ﺧود ﺧواھﯾد ﺑﺎﻟﯾد.
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ﻓﺻل ﭘﻧﺟم :ﮐﺎرﺑرد ﻋﻣﻠﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب

 - ١ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ آرزو ﮐن!
در ﺑﺧش ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ در ﻣورد ﺟزﺋﯾﺎت ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم.
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
ﺑﺎﺷﯾم و ﭼﮫ ﺧﯾر ،ﺗﺎﺛﯾر دارد.
از ﺳوی دﯾﮕر ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن ﻓﯾزﯾﮏ ﻣدرن ﺑﮫ طور ﻋﺟﯾﺑﯽ ﻗﺎﻧون ﻣﻌﻧوی ﺟذب
را اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮐﻧون ﻣﯽ ﺧواھﯾم از دﻧﯾﺎی ﻧظری ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﺋﯾم و ﺑﺑﯾﻧﯾم اﮔر ﯾﮏ
اﻧﺳﺎن ﺑﺧواھد ﻗﺎﻧون ﺟذب را در زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯾرد ﭼﮕوﻧﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﮑﻠﯽ دﻧﯾﺎ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و از ھﻣﮫ ﻣﮭم ﺗر در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت زﻧدﮔﯽ
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.
ﻣﺳﻠﻣﺎ اﯾن ﺷﯾوه ﺑررﺳﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﺳﯾﺎر ﺟذاب ﺧواھد ﺑود .ﭼرا ﮐﮫ از ﻓﺿﺎی
ﺷﻌﺎرﮔوﻧﮫ و داﻧﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾرون ﻣﯽ آﺋﯾم و ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﻋﻣﻠﯽ و واﻗﻌﯽ و ﮐﺎرﺑردی وارد
ﻣﯽ ﺷوﯾم و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺎ درک ﻋﻣﻠﯽ و ﻋﻣﯾق ﻗﺎﻧون ﺟذب آن را ﺑﮫ ﺻورت ﺟدی
درزﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرﯾم و از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎر آن ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷوﯾم.روش
ﮐﺎر ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل اﺳت ﮐﮫ اﺑﺗدا ﺑرداﺷت ﺧود از ﻗﺎﻧون ﺟذب را ﻋﻧوان ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
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و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺷرح و ﺗﻔﺻﯾل رﻓﺗﺎرھﺎ و ﻧﮕرش ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑرداﺷت ﻣﯽ
ﭘردازﯾم.
ﺑرداﺷت اول از ﻗﺎﻧون ﺟذب" :ﻗﺎﻧون ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺗو آرزو ﮐن و ﺷﻌﻠﮫ آرزوﯾت را در
دل ﺧود ﭘﺎﯾدار ﻧﮕﺎه دار .ﺑﻘﯾﮫ ﮐﺎر ﯾﻌﻧﯽ ﺑرآورده ﺷدن آرزو و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ ﺻورت
ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ و ﻗﺎﺑل ﻟﻣس را ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﺳﭘﺎر" .
آرزو ﮐردن اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ از ﻣﺎ آدم ھﺎی دﻧﯾﺎی ﻣدرن ارﺗﺑﺎطﺎت و
اطﻼﻋﺎت از ﯾﺎد ﺑرده اﯾم .ﻣﺎ آدم ھﺎی ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮏ ﺑﯾش از ﺣد ﻻزم ﻣﻧطﻘﯽ
ﺷده اﯾم .اﺳﺗدﻻل ھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ ﺗﻣﺎم ﺑﺧش ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ را ﺗﺣت ﻧﻔوذ ﺧود ﻗرار
داده اﻧد .ﺑرﺧﯽ از اﯾن اﺳﺗدﻻل ھﺎ رﯾﺷﮫ رﯾﺎﺿﯽ دارﻧد و ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮕر اﺳﺗدﻻل
ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﺛﺑﺎﺗﺷﺎن دﻟﯾﻠﯽ ﻧدارﯾم ،وﻟﯽ ﭼون در ﻣﺣﯾط ﺟﺎاﻓﺗﺎده اﻧد ﻣﺎ
ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم درﺳت اﻧد .ﺑرطﺑق اﯾن اﺳﺗدﻻل ھﺎ ﺧﯾﻠﯽ از آدم ھﺎ ﺣق آرزو ﮐردن
ﺧﯾﻠﯽ از ﭼﯾزھﺎ را ﻧدارﻧد.ﻣﺛﻼ اﮔر در ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺧودﻣﺎن را دﯾدﯾم ﮐﮫ
ﺳوار ﺑر ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﻣدل ﺑﺎﻻ ﻣﺷﻐول ﺟوﻻن اﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ او اﺟﺎزه دھﯾم ﮐﮫ ﺑﺗﺎزد و
در ﻋﯾن ﺣﺎل اﺻﻼ ّ ﺧﯾﺎل داﺷﺗن ﭼﻧﯾن ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ را در ﺳر ﻧﭘروراﻧﯾم .ﭼرا ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ّ
اﯾﻧﺟور آرزوھﺎ ﺑرای ﻣﺎ ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آرزوھﺎی ﮐوﭼﮏ و دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻧﯽ
ﺗری ﻓﮑر ﮐﻧﯾم .اﺳﺗدﻻل ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﺗو ﺑﺎﯾد اول ﺷﮑم ﺧودت را ﺳﯾر ﮐﻧﯽ ﺑﻌد
ﺑﮫ ﻓﮑر ﻣﺎﺷﯾن ﺑﯾﺎﻓﺗﯽ و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ اﯾن ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ از
درآﻣد ﻓﺻﻠﯽ ﻣن و ﺗو ﺑﺎﻻﺗر 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
اﺳﺗدﻻل ﺑﺎزدارﻧده دﯾﮕر ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣن و ﺷﻣﺎ ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﺗﮫ دﻟﻣﺎن
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ﺳوار ﺷدن ﺑر ﭼﻧﯾن ﻣﺎﺷﯾن ﻣدل ﺑﺎﻻﯾﯽ را طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﻻاﻗل در ﺧﯾﺎل
ﺧود ﭼﻧﯾن آرزوﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .از ﭘﺎﯾﮫ ﻗﯾد اﯾن آرزو را ﻣﯽ زﻧﯾم و اﺻﻼ ّ ﺑﮫ آن
ﻓﮑرﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
اﻣﺎ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﺻﻼ ّ ﻧﮕران ﻗدوﻗواره آرزو و ھﻣﯾﻧطور
ﻗدوﻗواره ﺧودﻣﺎن ﻧﺑﺎﺷﯾم و ھر وﻗت ﭼﯾزی را دﯾدﯾم و ﺑﮫ ﻧظررﺳﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم
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
آرزو را اﺻﻼ ّ در ﻓﮑر ﺧود راه ﻧدھﯾم .وﻗﺗﯽ طﺑق ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺧود ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﯽ
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 .
ﺣﺎل ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻧوع ﻧﮕرش ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎور داﺷﺗن ﺑﯽ ﻣرز ﺑودن
آرزوھﺎ  ،ﻣن و ﺷﻣﺎ در ﺣوزه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ ﭼﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ﻋظﯾﻣﯽ
ﺧواھﯾم ﮐرد .ﻣﺛﻼ در ﺣوزه ﺗﺣﺻﯾل ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣدرک ﻣﻣﮑن در ﺑﮭﺗرﯾن رﺷﺗﮫ
را آرزو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺣدودﯾت ھﺎ و ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎی ﺑﻘﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋت ﻣﯽ
ﮔوﺋﯾد ﮐﮫ ﭼرا ﻣن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣدارج ﻋﻠﻣﯽ ﺑرﺳم؟ و ﺑﻌد ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس در
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
ﻧﺑﺎﺷﯾد وﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب اﯾن ﺣق را ﺑﮫ ﺧود ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﺳﻘف آرزوھﺎی ﺧود را
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ﺗﺎ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت اداﻣﮫ دھﯾد ،در اﯾﻧﺻورت ﻣﺛل ﯾﮏ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻣﺗرﺻد ﺷﮑﺎر ﺑﮭﺗرﯾن
ﻓرﺻت ھﺎی درآﻣد ﺳﺎزی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯾد،واز ﺣداﮐﺛر ﺗوان ﺧود ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﮭﺎرت
ھﺎی درآﻣد زا و ورود ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﭘرﺳود ﺑﮭره ﻣﯽ ﺟوﺋﯾد .اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻧﮭﺎ
زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺗدﻻل ھﺎی رﻧﮓ و وارﻧﮓ ﻣﻧطﻘﯽ و ﺷﺑﮫ ﻣﻧطﻘﯽ
ﺳﻘف آرزوھﺎی ﺧود را ﻣﺣدود ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾد.
در زﻣﯾﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳر ھم ﺷﻣﺎ ﺳطﺢ ﺗوﻗﻊ و اﻧﺗظﺎر و در واﻗﻊ ﺳﻘف آرزوی ﺧود
را ﺑﺎﻻﺗر ﺧواھﯾد ﺑرد و ﺑﮫ ﺟﺎی راﺿﯽ ﺷدن ﺑﮫ ﻓردی ﻣﺗوﺳط و ﻣﻌﻣوﻟﯽ  ،ﺑﮭﺗرﯾن
و زﯾﺑﺎﺗرﯾن و ﭘﺎک ﺗرﯾن و ﻓرﺷﺗﮫ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ھﺎی روی زﻣﯾن را ﺑرای ھﻣﺳری
ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﺧواھﯾد ﮐرد .در اﻧﺗﺧﺎب دوﺳت ھم وﺳواس ﺧواھﯾد داﺷت و ﺑﮭﺗرﯾن
دوﺳﺗﺎن و ھﻣﻧﺷﯾﻧﺎن را ﺑرای ﺧود اﺧﺗﯾﺎر ﺧواھﯾد ﮐرد .ھﻣﮫ اﯾن ﺧوﺑﯽ ھﺎ ﺑﮫ
ﺷرطﯽ ﻧﺻﯾﺑﺗﺎن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﮫ ﺑﯽ
ﻧﮭﺎﯾت ﺑودن ﺳﻘف آرزوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺗﻣﺎم ﻟﺣظﺎت زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑردل
ﺑراﻧﯾد ﯾﻘﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﻧﮑﺗﮫ ﺑﻌدی اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧدازه آرزو در ﻗﺎﻧون ﺟذب اﺻﻼ ّ ﻣﮭم ﻧﯾﺳت .ﯾﮏ آرزوی
ﮐوﭼﮏ ﻣﺛل ﯾﺎﻓﺗن ﺟﺎی ﭘﺎرک ﺑرای ﻣﺎﺷﯾن و ﯾﺎ ﯾﺎﻓﺗن ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ﯾﮏ
آرزوی ﺑﮫ ظﺎھر ﺑزرگ ﻣﺛل ﺻﺎﺣب وﯾﻼ و اﺗوﻣﺑﯾل ﻟوﮐس ﺷدن  ،ھر دو دﺳت
ﯾﺎﻓﺗﻧﯽ و ﺷدﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻧﮕران ﻗﯾﻣت و ﺑزرﮔﯽ و زﻣﺎن ﺗﺣﻘق
آرزوھﺎ ﻧﺑﺎش .اﺻﻼ ّ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺣدودﯾت ھﺎ ﮐﺎری ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎش .ﺗو ﻓﻘط آرزو ﮐن و
آﺗش اﯾن آرزو را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ در دل ﺧود روﺷن ﻧﮕﺎه دار .ﮐﺎﺋﻧﺎت در ﺑﮭﺗرﯾن
ﻟﺣظﮫ و در ﻣﻧﺎﺳﺑﺗرﯾن ﻣﮑﺎن  ،ﺑﺳﺗﮫ آرزوھﺎﯾت را ﺗﺣوﯾل ﺗو ﺧواھد داد و اﯾن
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ﺗﺣوﯾل دھﯽ ﺷب و روز ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .ﺷب ﺑﺎ روز  ،ارزان ﺑﺎ ﮔران ،ﺳﻧﮕﯾن ﺑﺎ
ﺳﺑﮏ ،ﮐوﭼﮏ ﺑﺎ ﺑزرگ ،ھﻣﮕﯽ ﺑرای ﮐﺎﺋﻧﺎت ﯾﮑﺳﺎن اﻧد و ﻣﺎ آدم ھﺎ ﻧﺑﺎﯾد اﺻﻼّ
ﻧﮕران ﺑرآورده ﻧﺷدن آرزوھﺎﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮔراﻧﯽ و ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑزرﮔﯽ آن
ﺑﺎﺷﯾم.
ﯾﮏ آرزو ﺑﻌد از ﻣﺷﺎھده ﯾﮏ اﺧﺗﻼف و ﺗﻔﺎوت در دل اﻧﺳﺎن ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﺛﻼ
وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ زﯾﺑﺎﺗر  ،ﺧوش ﺗﯾپ ﺗر و ﺧوش ﻟﺑﺎس ﺗر ،ﺑﺎ ﮐﻼس اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗر و
ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺑﯾﺷﺗر را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم  ،ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎر طﺎﻟب زﯾﺑﺎﯾﯽ و ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽ
ﺷوﯾم .ھﻣﯾن طﻠب ﮐردن ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر و ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗر ﺑﮫ ﺷﮑل آرزو در دل ﻣﺎ ﺷﮑل
ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺷروع ﺑﮫ رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ھﺎ و اﺧﺗﻼف ھﺎ ھﻣﯾﺷﮫ
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
ﺳﮭﻣﯾﮫ آرزو از طﻠب ﮐردن و ﺧواﺳﺗن و آرزو ﮐردن دﺳت ﺑرداﺷت .ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد
آرزوﯾﯽ را در دل ﭘروراﻧد و ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ آن ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﻼش 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
ﺧودﺑﺑﯾﻧﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ ﮔوﯾد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرداﺷت اول از ﻗﺎﻧون ﺟذب در زﻧدﮔﯽ ﻋﻣﻠﯽ و روزﻣره اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺑﺧﺻوص ھوﯾت ذھﻧﯽ و "ﻣن ﻓﮑری" ﺧودﻣﺎن اﺟﺎزه
دھﯾم ﺳﻘف و ﺗﻌداد آرزوھﺎی ﻣﺎ را ﮐم ﮐﻧد وروی آن ﻣﺣدودﯾت ﺑﮕذارد.ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾم آرزوھﺎی ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ و ارزﺷﻣﻧد را در زﻧدﮔﯽ ﺑرای ﺧود ﺑوﺟود آورﯾم و دﻧﺑﺎل
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ﮐﻧﯾم .ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣرگ وﻗﺗﯽ ﻗدرت و ﻋظﻣت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎن ﺑر او
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود  ،اﻧﺳﺎن ﺣﺳرت زده ﻣﯽ ﮔوﯾد ای ﮐﺎش ﺑﯾﺷﺗر آرزو ﻣﯽ ﮐردم و
آرزوھﺎی ﺑﺎز ھم ﺑزرﮔﺗری را در دل ﺧود ﻣﯽ ﭼرﺧﺎﻧدم .ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻗﺑل
از ﻓرارﺳﯾدن روز ﺣﺳرت ﺗو ﻓرﺻت داری ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن آرزوھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺧود
را ﺑﮫ وﺟود ﺧود راه دھﯽ .ﭘس ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ آرزو ﮐن!

 -٣ﯾﮏ دﻧﯾﺎ ﺑرﻓﮏ  ،ﯾﮏ دﻧﯾﺎ اﻣﯾد!
در اداﻣﮫ ﮐﺎرﺑرد ﻋﻣﻠﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب در زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﻣوﺟﯽ ﺑودن ﮐل
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ رﺳﯾم .ﻗﺑل از آن ﻻزم اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ دﻧﯾﺎ
ھﻣﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ھم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم و ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻣﯽ ﭼﺷﯾم و
ﻣﯽ ﺑوﺋﯾم!؟ ﯾﻌﻧﯽ دﻧﯾﺎ و ھﺳﺗﯽ و طﺑﯾﻌت ھﻣﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ
ﺧودﻣﺎن آن ھﺎرا ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾم؟
ﺣﻘﯾﻘت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﺷﻣﺎن ﻣﺎ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﻓﻘط ﺑﺧﺷﯽ از طﯾف ﻧوری ﻣوﺳوم ﺑﮫ
طﯾف ﻣرﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺑﯾﻧد.طﯾف ﻣرﯾﯽ ﺑﺧﺷﯽ ازطﯾف اﻟﮑﺗرﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎ ﭼﺷم اﻧﺳﺎن ﻗﺎﺑل روﯾت و ﺗﺷﺧﯾص اﺳت .طول ﻣوج طﯾف ﻣرﺋﯽ ﺑﯾن  ٣٨٠ﺗﺎ
٧۵٠ﻧﺎﻧوﻣﺗر و ﻓرﮐﺎﻧس آنھﺎ ﺑﯾن  ۴٠٠ﺗﺎ  ٧٠٠ﺗرا ھرﺗز اﺳت.
از ﺳوی دﯾﮕر ﮔوش اﻧﺳﺎن ﻗﺎدر اﺳت ﻓﻘط اﻣواج ﺑﯾن  ٢٠ھرﺗز ﺗﺎ  ٢٠٠٠٠ھرﺗز
را ﺑﺷﻧود .ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ھر ﭼﮫ اﻧﺳﺎن ﭘﯾرﺗر ﺷود ﺣد ﺑﺎﻻﯾﯽ طﯾف ﺷﻧواﯾﯽ اﻧﺳﺎن ﭘﺎﺋﯾن
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ﺗر ﻣﯽ آﯾد .ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳﯾﺳﺗم ﺑوﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎ آدم ھﺎ ھم ﻓﻘط ﻣﺣدوده ﺑوھﺎی ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ
ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺣﺳﺎس ﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ در ﺣﯾواﻧﺎت اﯾن ﻣﺣدوده ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑرای
ﻣﺛﺎل ﮐرﮔدن ﭼﺷﻣﺎﻧش ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف اﺳت اﻣﺎ ﻗوه ﺑوﯾﺎﯾﯽ و ﺷﻧواﯾﯽ ﻓوق اﻟﻌﺎده
ﻗدرﺗﻣﻧدی دارد .ﺣﺷرات ﻗوه ﺑوﯾﺎﯾﯽ و ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﻗوی دارﻧد .ﺟﯾرﺟﯾرک دﯾد ﺧوﺑﯽ
دارد و از ﻗوه ﺷﻧواﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت .زﻧﺑور ﻋﺳل ﻣﯽ ﺗواﻧد طﯾف
ﻣرﯾﯽ ﻣﺎوراء ﺑﻧﻔش را ﺑﺧوﺑﯽ ﺑﺑﯾﻧد و ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ و ﺷﺎﻣﮫ ﺳﮓ ھﺎ ﺷﮭره ﻋﺎﻟم
اﺳت .ھﻣﮫ اﯾن ﺗﻔﺎوت ھﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﺎ آدم ھﺎ واﻗﻌﺎ دﻧﯾﺎ را آﻧﮕوﻧﮫ
ﮐﮫ ھﺳت ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم در واﻗﻊ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺣواس
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
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از رزﻣﻧدﮔﺎن در رزم ھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺧود از دورﺑﯾن ھﺎی دﯾد
در ﺷب اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺧوب اﯾن وﺳﺎﯾل ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده ﻗوه ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ و ﺷﻧواﯾﯽ ﻣﺛل
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!؟
ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎده اﯾن درﯾﺎﻓت ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ای اﻧﺳﺎن ﺗو،ﻓﻘط ﺑﺧﺷﯽ از
دﻧﯾﺎ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ و آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ھﻣﮫ دﻧﯾﺎ ﻧﯾﺳت .ﭘس اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﻗﺿﺎوﺗﯽ
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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ﺑرﻓﮏ ﺗﻠوﯾزﯾون را وﻗﺗﯽ ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای را ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھد ھﻣﮫ دﯾده اﻧد .ﺣﺎل
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
ﺗرﺳﻧﺎک و ﻧﺎﻣﻔﮭوم ﻣﯽ ﺷود اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت؟ اﻣﺎ اﮔر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯽ
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
اﺳت و ﻣوج ،ﺑﺳﯾﺎری از ﺣﺎﺿرﯾن اﻋﺗراض ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﺎ آدم ھﺎ ﻣوﺟﮭﺎی
ﻣرﺗﻌش ﻧﯾﺳﺗﯾم .ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﻟﮑول ھﺎ و ﻣوادی ﺛﺎﺑت و ﻏﯾرﻟرزاﻧﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺷم
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر ﻧﺷﺎن دھﯾم!! آﻧﮭﺎ ﺣق دارﻧد ﮐﮫ ﻣوﺟﯽ ﺑودن ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت را
ﻧﭘذﯾرﻧد  ،اﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط اﮔر ﮐﻣﯽ دﯾد ﺧود را ﺑﺎزﺗر ﮐﻧﯾم ودﻧﯾﺎ را از
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
اﯾﺷﺎن ﺳوال ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺑودن ﻓﮑر و آرزو را ﺑﮫ ﺧود ﻗﺑوﻻﻧده
اﻧد و ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ارﺗﻌﺎش و اﻣواج درون دل اﻧﺳﺎن را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ
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
ﻣﯽ دھﻧد!ﺟﺎﯾﯽ درﺳت ﺑﯾن وﺳط ﺟﻧﺎغ ﺳﯾﻧﮫ ﻣوﺳوم و ﺑﺎﻻی ﻧﺎف ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﺑﮑﮫ
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ﺧورﺷﯾدی ھم ﻣﻌروف اﺳت .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻟرزه ﻧﮕﺎر ﺑدﻧﺷﺎن را در اﯾن ﻣﺣل
ﺣس و ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
وﻟﯽ ﻧﮑﺗﮫ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺗﻣﺎم ﺑدن اﻧﺳﺎن از ﺟﻧس ﻣوج و ارﺗﻌﺎش اﺳت و
ﮐﻣﯽ اﮔر اﺑزارھﺎی ﻣﺷﺎھده ھﺳﺗﯽ را ﻣدرن ﺗر ﮐﻧﯾم و از ﺗﺟﮭﯾزات ﻧوﯾن
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
درﯾﺎﯾﯽ ﺳواﺣل ﺟﻧوﺑﯽ ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻣﺎن ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد .اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﺎل
زدن ﯾﮏ ﭘرواﻧﮫ ﮐوﭼﮏ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗوﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋظﻣت ﺗﺳوﻧﺎﻣﯽ را ﺑﺎﻋث ﺷود ﺑرای
ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﺑﺎورﮐردﻧﯽ ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ اﮔر ﻣﺎھﯾت ارﺗﻌﺎﺷﯽ و ﻧوﺳﺎﻧﯽ ﺑودن ذرات ﻋﺎﻟم را
ﺑﭘذﯾرﯾم  ،ﻗﺑول ﻗﺎﻧون ﺑﺎل ﭘرواﻧﮫ دﯾﮕر ﻣﺷﮑل و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺑﺎور ﻧﺧواھد ﺑود.
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
و ﮐل ﻋﺎﻟم و ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑرای ھم آھﻧﮓ ﺷدن و اﻧطﺑﺎق ﺑﺎ اﯾن ﭘﯾﺎم ھﺎی ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺑﮫ
ﺻورت ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ﺧودش را ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھد ،ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﺑﯾﻧﯾم ﭼﻧﯾن آدﻣﯽ
اﻣورات زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﮔذراﻧد و ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﮑﻠﯽ
ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧد!؟

66

اوﻟﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯽ در ذھن ﺧود ﯾﻘﯾن دارد ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻓﮑر و ﭘﻧدار
روی زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ اوﺳت .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب اﻋﺗﻘﺎدی ﻧدارﻧد ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ ﻓﺿﺎی ﻓﮑر و ﺗﺧﯾﻼت آﻧﮭﺎ ﻣﺣﯾطﯽ اﺳت ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺻوﺻﯽ و آﻧﮭﺎ ﺣق دارﻧد در
ﻓﮑر و ذھن و ﺧﯾﺎﻻت 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
و ﭘﻧدار ﺑﻌدی ﺑروﻧد .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﯾﻘﯾن ﭘﯾدا ﮐرد ،او ﺣﺗﯽ ﺟرات
ﺗﻔﮑر و ﺗﺟﺳم ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب و ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت و ﻓﮑر ﮐردن ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت
ﻧﺎدرﺳت را ﺑﮫ ﺧود راه ﻧﻣﯽ دھد .ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ﯾﻘﯾن دارد ﺑﮫ ﻣﺣض راه
ﯾﺎﻓﺗن ﯾﮏ ﻓﮑر در ذھن اﻧﺳﺎن  ،ﺗﻐﯾﯾری در ارﺗﻌﺎش ﮐﺎﻟﺑدی او رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
ﺑرای ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت و ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص و ﻣﺷﺎھده اﺳت.
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
اﺳت ﻟذا اﺟزای دﻧﯾﺎ را ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎﻟﻣﯽ ﺟدا از ھم ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺿرب
اﻟﻣﺛل:
ﺗو ﻧﯾﮑﯽ ﻣﯾﮑن و در دﺟﻠﮫ اﻧداز ﮐﮫ اﯾزد در ﺑﯾﺎﺑﺎﻧت دھـــد ﺑﺎز
ﮐﺎﻣﻼ اﻋﺗﻘﺎد دارﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﺑرای ھر ﻣوﺟودی ﮐﮫ در طول ﺷﺑﺎﻧﮫ روز
ﺳرراھﺷﺎن ﺳﺑز ﻣﯽ ﺷود از ﮐﻣﮏ و ﻣﺳﺎﻋدت درﯾﻎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭼرا ﮐﮫ آن ﻣوﺟود
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را ﭼﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد و ﭼﮫ ﺣﯾوان و ﺣﺗﯽ درﺧت ،ﺑﺧﺷﯽ از ﻋﺎﻟم ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﻣرﺗﻌش و
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
اﺻطﻼح ﺣس ﻗوم و ﺧوﯾﺷﯽ ﺑﺎ ﮐل ھﺳﺗﯽ ﻧﯾز ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از وﯾژﮔﯽ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و
رﻓﺗﺎری اﻓراد ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب اﺳت ،ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ھﻣﯾن ﺑﺎور ھم اﯾﻧﮕوﻧﮫ
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.
از ﺳوی دﯾﮕر وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺧطﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .ﭼون
ﻣﯽ داﻧد اﻣﮑﺎن ﺟﺑران ﺧطﺎ ھرﮔز از او ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود و او ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ
اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﺛﺑت دوﺑﺎره ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﮐﺎﺋﻧﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧود ﺑﮑﺷﺎﻧد ،
ﻟذا ﺑﮫ ﻣﺣض اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﻓﻌل اﺷﺗﺑﺎه  ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﺎاﻣﯾدی و اﻓﺳردﮔﯽ و ﺧودﺑﺎﺧﺗﮕﯽ ،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آن را ﺟﺑران ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ داﻣن ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑرﻣﯽ ﮔردد.
ﺷﺧص ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب  ،ھرﮔز ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت .اﺻﻼ ّ ﺑرای او ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ
ﻧدارد .او ﻣﺛل ﻗطره ای اﺳت در ﻻﺑﻼی ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﻗطره دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻟﺣظﮫ
ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ در ﺣﺎل ارﺗﻌﺎش و ﻧوﺳﺎن اﺳت .او ﭼون ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت از ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ
ﺗرﺳد.ﯾﮑﺟور آراﻣش ﻋﻣﯾق و رﯾﺷﮫ دار در او و زﻧدﮔﯽ اش ﻣوج ﻣﯽ زﻧد و ھﻣﯾن
آراﻣش ﻋﻣﯾق ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﺳﺎده ﺗر ﺷﺧص ﻣﻌﺗﻘد
ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺑرای ﺧﺎطرﺟﻣﻌﯽ و داﺷﺗن اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﺑﺎﻻ ﺣﺗﻣﺎ ﯾﮏ
ﭘﺎرﺗﯽ و ﺣﺎﻣﯽ ﺑزرگ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧش ﺑﺎﺷد .او ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺣﺎﻣﯽ ﮐل ھﺳﺗﯽ و ﮐﺎﺋﻧﺎت
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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
اھﻣﯾت ﭼﻧداﻧﯽ ﻧدارد .ﺑرای ﻣﺛﺎل اﮔر ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯽ دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺟﺳﻣﯽ ﺑﺎﺷد
اﯾن ﻣﻌﻠوﻟﯾت را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺳرراه ﭘﯾﺷرﻓت و ﺗرﻗﯽ ﺧود ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد .ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ
ﻣﺎ آدم ھﺎ ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﺧﯾﻠﯽ ھم ﺳﺎﻟم ﺑﺎﺷﯾم از ﻟﺣﺎظ طﯾف ﻣرﯾﯽ و ﺷﻧواﯾﯽ و
ھﻣﯾﻧطور ﻣرزھﺎی ﭼﺷﺎﯾﯽ و ﺑوﯾﺎﯾﯽ و ﺣﺳﯽ ﺧودﻣﺎن دارای ﻣﺣدودﯾت ھﺳﺗﯾم .ﯾﮏ
ﻓرد ﻣﻌﻠول ﻓﻘط ﻣﯾزان ﻣﺣدودﯾت اش در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺣواس ﺑﯾﺷﺗر از اﻧﺳﺎن ھﺎی
ﻋﺎدی اﺳت .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎی ﻋﺎﻟم ذاﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ
از ﯾﮏ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻠول و ﻧﺎﮐﺎﻣل ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد  ،دﯾﮕر ﭼﮫ ﻓرﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﮐﺳﯽ ﮐﻣﺗر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻌﻠول ﺑﺎﺷد .ﻣﻌﻠوﻻن ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﺎ ھﻣﯾن اﺳﺗدﻻل
ﺳﺎده و اﻧرژی ﺑﺧش ﺑﺳﯾﺎری اوﻗﺎت ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آدم ھﺎی ﺳﺎﻟم و ﺗﻧدرﺳت
از اﻧﺟﺎم آﻧﮭﺎ ﻋﺎﺟز ھﺳﺗﻧد .ﻧﻣوﻧﮫ آﻧﮑﮫ در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﭘﺎراﻟﻣﭘﯾﮏ ﭘﮑن ﮐﮫ اﻣﺳﺎل در
ﭼﯾن ﺑرﮔزار ﺷد ،ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺗﯾم ﻣﻌﻠوﻟﯾن وزﻧﮫ ﺑرداری ﮐﺷورﻣﺎن ﺗواﻧﺳت
رﮐورد ﭘﮭﻠوان رﺿﺎ زاده را ﺑﺷﮑﻧد .ﮐﺎری ﮐﮫ وزﻧﮫ ﺑردارھﺎی ﺳﺎﻟم و ﺗﻧدرﺳت
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
ﺣﺗﯽ ﭘﻧدار و ﻓﮑر و ﺧﯾﺎل اﺷﺧﺎص ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد و آﻧﮭﺎ را در ﺑرﺧورد و ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ
ﻣﺷﮑﻼت زﻧدﮔﯽ ﻗدرﺗﻣﻧد ﺳﺎزد؟!
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 -٤زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ اﯾﺳﺗد!
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
ﻣدﯾرﯾت اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ  Ethic Managementﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.اﺻﻼ ّ ﻗﺻد
ﻧدارم ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻠﻣﯽ و ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﺳﻧﮕﯾن وﺛﻘﯾل اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﺎزﮐﻧم .ﻋﻼﻗﮫ
ﻣﻧدان ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد روی اﯾﻧﺗرﻧت در اﯾن ﺧﺻوص ھزاران ﻣطﻠب ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد و روی
آن ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد.آﻧﭼﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ آﯾد ﻧﻘش ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾری اﺻول ﻣدﯾرﯾت اﺧﻼﻗﯽ
در ﮐﺎرﺑرد ﻋﻣﻠﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب در زﻧدﮔﯽ اﺳت.
***
ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼرا اﻓرادی ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ دﺳت و ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻣﯽ دارﻧد دﺳت ﮔداﯾﯽ ﺑﮫ
ﺳوی اﯾن و آن دراز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از روش ھﺎی ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد اﻣرار ﻣﻌﺎش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟
ﺟواب ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎده اﺳت ":ﭼون ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور رﺳﯾده اﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه ھﻣﯾن اﺳت و
ھﯾﭻ راه درﺳت و ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ دﯾﮕری ﺑرای ﮐﺳب درآﻣد و زﻧده ﻣﺎﻧدن وﺟود
ﻧدارد!آﻧﮭﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺟﺑورﻧد اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻋﻣل
ﮐﻧﻧد".
ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼرا ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ در ھﻧﮕﺎم ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت و ﺗﻧش ھﺎی ﺳﺧت
زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣواد ﻣﺧدر و اﻟﮑل و وﻟﻧﮕﺎری روی ﻣﯽ آورﻧد؟
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ﺑﺎز ھم ﺟواب ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده اﺳت ":آﻧﮭﺎ ذھن ﺧود را ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﺎﻧده اﻧد ﮐﮫ
ﺑرای ﻓرار از ﻓﺷﺎر ﻣﺷﮑﻼت راھﯽ ﺑﮭﺗر از اﯾن وﺟود ﻧدارد .ﯾﻌﻧﯽ راه درﺳﺗﯽ
ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﺑﮫ ﺳراغ راھﯽ ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ھم
ﻣﯽ داﻧﻧد ﻏﻠط اﺳت ﻣﯽ روﻧد .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻋﺗراض ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﭼرا راه درﺳﺗﯽ
ﺑرای زﻧدﮔﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،ﺑﺎ ﺣﯾرت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﻧد ﮐدام راه درﺳت!؟ ھﻣﮫ
راه ھﺎ ﺑن ﺑﺳت اﺳت!"
دﻗﯾﻘﺎ ﺑﺎ ھﻣﯾن اﺳﺗدﻻل ﺳﺎده ﯾﻌﻧﯽ ":ﻣوﺟود ﻧﺑودن راه درﺳت ﺑرای رﺳﯾدن ﺳرﯾﻊ و
ﺑﯽ دردﺳر و ﺑﯽ زﺣﻣت ﺑﮫ راﺣﺗﯽ و ﻟذت و ﺛروت " ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت ﺑﮫ
ﺳراغ ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎﺻواب و ﻧﮑوھﯾده ﻣﯽ روﻧد و ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺧود را در اﯾن راﺑطﮫ
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
ﻣﯽ رﺳد اﻋﺗﺑﺎر و آﺑروی رﻗﯾب را ازﺑﯾن ﺑﺑرﻧد و اﺣﺗﻣﺎل ﺑرﻧده ﺷدن ﺧودﺷﺎن را
ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺑرﻧد!؟ ﺟواب ﺳﺎده اﺳت ﭼون ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻏﯾر از اﯾن راه درﺳﺗﯽ ﺑرای
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
ﮐﻧﻧد و ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺻب ﻋﺎﻟﯽ ﺗر از ھﯾﭻ ﺣرﮐت ﻧﺎﺷﺎﯾﺳﺗﯽ درﯾﻎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟
ﺑﺎز ھم ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎده اﺳت ":ﭼون اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻣﮫ ﺟﺎده ھﺎی ﺳﺎﻟم و درﺳت
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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".
ﭼرا ﺑﻌﺿﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زن و ﻓرزﻧد ﺧود ﺳﺧت ﮔﯾری ﺷدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ درﯾﻎ
ﮐردن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺣﺻﯾل و ﺗﻐذﯾﮫ از ﺧﺎﻧواده ﺧود و ﮐﻼه ﺳر ﻓﺎﻣﯾل و آﺷﻧﺎ ﮔذاﺷﺗن و
ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾدن ﺳﮭم اﻻرث ﺧواھر و ﻣﺎدر ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ھر ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﮫ ھﺳت
زﻣﯾﻧﯽ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود ﺑﺧرﻧد و ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧود را اﻓزاﯾش دھﻧد؟ ﭼراﺑﻌﺿﯽ ھﺎ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋزﯾزﺗرﯾن ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن ﺗﺎ اﯾن اﻧدازه ﺑﯽ رﺣم و ﺳﻧﮕدل ﻣﯽ ﺷوﻧد؟
ﭘﺎﺳﺦ روﺷن اﺳت ":آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور رﺳﯾده اﻧد ﮐﮫ راه درﺳت دﯾﮕری ﺑرای ﺧﺎﻧﮫ
دارﺷدن و ﺗواﻧﮕری وﺟود ﻧدارد و ﻣظﻠوم ﺗر و در واﻗﻊ ﺑﯽ دﺳت و ﭘﺎﺗر وﺑﯽ
ﺧطرﺗر از ﺧواھروﻣﺎدروزن و ﻓرزﻧد ھم ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت! ﭘس آﻧﮭﺎ ﻣﺟﺑورﻧد اﯾﻧﮑﺎر
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.
ﺣﺗﯽ اﮔر دﻗت ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد دزدھﺎ و آدم ﺑدھﺎی ﻓﯾﻠم ھﺎ ھم ﯾﮏ ﻣراﻣﻧﺎﻣﮫ اﺧﻼﻗﯽ
ﺑرای ﺧود دارﻧد .ﻣﺛﻼ ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود ﺣق ﻣﯽ دھﻧد از روش ھﺎی ﻧﺎدرﺳت
و ﺧﻼف ﺑﮫ ﺛروت ﺑرﺳﻧد ،اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ ﺷدت از دﺳﺗورات ﻓرﻣﺎﻧده ﺧود
ﺗﺑﻌﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از ﯾﮑدﯾﮕر دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھم ﺧﯾﺎﻧت روا ﻧﻣﯽ دارﻧد.
در واﻗﻊ وﺟود ﯾﮏ ﻣراﻣﻧﺎﻣﮫ اﺧﻼﻗﯽ ھم ﺑرای ﺗﮏ ﺗﮏ اﻧﺳﺎن ھﺎ در زﻧدﮔﯽ ﻻزم
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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
ﺣﺗﯽ وﺳﺎﯾل ﻧﺎدرﺳت و ﺷﯾوه ھﺎی ﻧﺎﺻﺣﯾﺢ  ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد و ﻓﻘط رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺻد
ﺑراﯾش ﻣﮭم ﺑﺎﺷد .ﺑﻠﮑﮫ از ھراﻧﺳﺎﻧﯽ ﺻرف ﻧظر از ﺳطﺢ ﺳواد و ﻧوع ﺟﻧﺳﯾت و
ﻣﯾزان ﺗرﺑﯾت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ  ،اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود و
ھﻣﯾﻧطور ﻧﺣوه ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اطراﻓﯾﺎن و ﺧﺎﻧواده از ﯾﮏ ﻣراﻣﻧﺎﻣﮫ اﺧﻼﻗﯽ
ﺛﺎﺑت و ﻣﺷﺧص ﭘﯾروی ﮐﻧد .اﮔر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭼﻧﯾن ﻧﺑﺎﺷد دﯾر ﯾﺎ زود ھﻣﮫ از اطراﻓش
ﻣﯽ ﮔرﯾزﻧد و ھﯾﭼﮑس در ﮐﻧﺎر او ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﮫ او اطﻣﯾﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ
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؟
ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه دار و ﮐﺎﺳب ھم ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺧود ﻣراﻣﻧﺎﻣﮫ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺷﺧص و ﺛﺎﺑﺗﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر ﺻﺎﺣب ﯾﮏ ﭼﻠوﮐﺑﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﺻول اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺷت ﭘﺎ ﺑزﻧد و ﻣرام
زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﭘول درآوردن ﺑﮫ ھر ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻗرار دھد .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﭼﻠوﮐﺑﺎﺑﯽ ﺑرای ﭘﺧﺗن ﮐﺑﺎب ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ دم دﺳﺗش ﺑﺎﺷد را ﺑﮫ ﮔوﺷت اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧد وﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺧود را ﻣﻠزم ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﺑﮭداﺷت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .دﯾر ﯾﺎ زود ﻣردم از
روی ﺷﮑل و ﻗﯾﺎﻓﮫ و رﻓﺗﺎر و ادب و اﺧﻼق و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﺎر او ﻣﯽ ﺷوﻧد و
دﯾﮕر ﺑﮫ ﺳراﻏش ﻧﻣﯽ آﯾﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺻﺎﺣب ﭼﻠوﮐﺑﺎﺑﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ او ﻣﺛل
ﺧﯾﻠﯽ ھﺎی دﯾﮕر ﻋﻣل ﮐرده و روش درﺳﺗﯽ ﻏﯾر از اﯾن وﺟود ﻧدارد .اﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘت
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﺑدﺗرﯾن ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﺑﺎز ھم ﯾﮏ روش درﺳت ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ
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ﺑر ﻣﺷﮑل وﺟود دارد .ﻓﻘط ﮐﺎﻓﯽ اﺳت دﻧﺑﺎﻟش ﺑﮕردﯾم .ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم آن را
ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم.
ﻗﺎﻧون ﺟذب ھم دﻗﯾﻘﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑر طﺑق ﻗﺎﻧون ﺟذب وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ
آرزوﯾﯽ را در دل ﻣﯽ ﮔرداﻧﯾد  ،ﺑرای اﺟﺎﺑت ﺷدن اﯾن آرزو ﺷﻣﺎ اﺻﻼ ّ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ
روش ھﺎی ﻏﯾر اﺧﻼﻗﯽ و ﺷﯾوه ھﺎی ﻧﺎﺟواﻧﻣرداﻧﮫ ﻣﺗوﺳل ﺷوﯾد و ﺣق ﮐﺳﯽ را
ﻧﺎﺣق ﮐﻧﯾد و آﺑروی ﻓرد ﺑﯾﮕﻧﺎھﯽ را ﺑرﯾزﯾد و ﺣرﮐﺗﯽ زﺷت اﻧﺟﺎم دھﯾد و ﯾﺎ ﺳﺧﻧﯽ
ﻧﺎروا ﺑر زﺑﺎن ﺑراﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ اﻧرژی ﺑرآورﻧده آرزوھﺎ  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎﻟق
ﮐﺎﺋﻧﺎت اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﻧﯾد و ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ھم از ﻣﺳﯾر درﺳت ﻣﻧﺣرف ﻧﺷوﯾد .اﺻﻼ ّ
ھم ﻧﺑﺎﯾد ﻧﮕران ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺧود را درﮔﯾر اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺳﺎزﯾد ﮐﮫ راه
درﺳت دﯾرﺗر ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻣﯽ رﺳد و ﯾﺎ ﺳود و ﻣﻧﻔﻌﺗش ﮐم اﺳت .ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ
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
ھﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن ھﺳﺗﻧد ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺧطﺎ ﮐﻧﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
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
ﺷود.در ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﺎور ھﻣﮕﺎن ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ھر ﭼﮫ آرزوﯾﯽ ﻣﺛﺑت و ﭘﺎک
و ﺻﯾﻘل ﺧورده ﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و ﺷﮏ و ﺗردﯾد ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣق ﺑودن آرزوﯾﻣﺎن
ﮐﻣﺗر و ﯾﻘﯾن ﻣﺎ ﺑر ﺳزاوار ﺑودن ﺧودﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ،ﻣﯾزان ارﺗﻌﺎش و ﻧوﺳﺎن
ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳوی آرزو ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﯾﺷﺗر و در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺣﺗﻣﺎل اﺟﺎﺑت ﺳرﯾﻊ
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آرزو ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾن اوﺻﺎف ھر ﻧوع ﺣرﮐت و روﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و آﻟودﮔﯽ آرزو ﺷود ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻧرژی و ارﺗﻌﺎش ﻣﺛﺑت را از آرزو
ﻣﯽ ﮔﯾرد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺟﺎﺑت آن ﺗوﺳط ﮐﺎﺋﻧﺎت را ﺑﺎ ﻣﺷﮑل روﺑرو ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﯾﮏ ﻓرد ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب اﺳﺎس ﺗﻔﮑرش ﺑر اﯾن اﺻل اﺳﺗوار اﺳت ﮐﮫ
ھر ﮐﺎری را ﺑﺎﯾد از راه درﺳﺗش اﻧﺟﺎم داد.ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾن راه درﺳت در ظﺎھر ﭘر
زﺣﻣت و ﮐم ﻣﻧﻔﻌت ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد .ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ در درازﻣدت ﻣﻧﻔﻌت و
ﺳوددھﯽ اﯾن ﻣﺳﯾر درﺳت ﭼﻧدﺻد ﺑراﺑر روش ﻧﺎدرﺳت اﺳت و ﺿﻣﺎﻧت ﮐﻧﻧده اﯾن
ﻣﻧﻔﻌت ﭼﻧد ﺻدﺑراﺑری ھم ﺧود ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎ اﮔر در زﻧدﮔﯽ ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ رﻋﺎﯾت اﺻول و ﻣرام اﺧﻼﻗﯽ در ﺗﻣﺎم ﺣوزه ھﺎی
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
ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻣﺗﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺧت ﺗرﯾن ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ھم
ﺣﺎﺿر ﻧﻣﯽ ﺷوﯾم ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎر ﺧﻼف و ﻧﺎﺻواب ﮐﺷﯾده ﺷوﯾم .ﭼوﻧﮑﮫ از اﻋﻣﺎق
وﺟودﻣﺎن ﯾﻘﯾن دارﯾم راه ﻏﻠط در ﻧﮭﺎﯾت ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺷﺗﺑﺎه و ﻧﺎﺻواب ﺑﮫ ھﻣراه دارد و
اﻓﺗﺎدن در ﺟﺎده اﺷﺗﺑﺎه ھرﮔز ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﺻواب و درﺳت ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد .اﯾن
درﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺣﯾن اﻧﺟﺎم رﻓﺗﺎر ﻏﯾر اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﺎﺟواﻧﻣرداﻧﮫ و ﻧﺎدرﺳت ،
آراﻣش و ﻗراری ھم ﻧﺧواھﯾم داﺷت و ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎن ھم ﻣﻣﻠو از ﺗرس
و اﺿطراب و ﺑﯽ ﻗراری ﺧواھد ﺷد.
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 -٥ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل آرزوھﺎ در ﻗﺎﻧون ﺟذب!
ﻗﺻد دارم در ﺧﺻوص ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺟﺎﻟب و ﺣﯾرت اﻧﮕﯾز ﻗﺎﻧون ﺟذب در
ﺑرآوردن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و آرزوھﺎی ﺑﺎطﻧﯽ اﺷﺧﺎص ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم و آن وﯾژﮔﯽ" ﺗﻐﯾﯾر
ﺷﮑل آرزو در طﯽ ﻓرآﯾﻧد ﺗﺣﻘق ﻗﺎﻧون ﺟذب " اﺳت .ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗر ﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس
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
ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن آرزو را در دل ﻣﯽ ﮔرداﻧﯾم و از ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺟﺎﺑت آن را اﻧﺗظﺎر
دارﯾم .اﻣﺎ ﭼرخ روزﮔﺎر و دﺳت ﺗﻘدﯾر ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕر آرزو را ﺑرای ﻣﺎ اﺟﺎﺑت
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﭘس از ﻣدﺗﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣوﻓق ﻣﯽ ﺷوﯾم ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ و
آرزوی ﺧود ﺑرﺳﯾم و از داﺷﺗن آن ﻟذت ﺑﺑرﯾم ،وﻗﺗﯽ ﺧوب ﺑﮫ روﻧد اﺟﺎﺑت آرزو
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم در اﮐﺛر اوﻗﺎت ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺟﯾب و ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺳﺎده و
راﺣت و اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐردﯾم ھﻣﺎن آرزو ﺑﮫ ﺟواب رﺳﯾده اﺳت.
***
ﺑﯾﺎﺋﯾد ﭼﻧد ﻣﺛﺎل را ﺑﺎ ھم ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم.
در ﻣﺛﺎل اول ﭘﺳر ﺟواﻧﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ دﺧﺗری ﺧﺎص دل ﻣﯽ ﺑﻧدد .او ﻓﮑر ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن دﺧﺗر روﯾﺎﯾﯽ اوﺳت .ﺳرﯾﻌﺎ دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷود و در ﺧﻠوت
دل ﺧود از ﺧﺎﻟق ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ اﻣﮑﺎن ازدواج آن دو را ﻓراھم
ﮐﻧد.اﻣﺎ ﻣﺷﮑل اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺧﺎﻧواده دﺧﺗر  ،ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﯾﮏ ﺳری اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻗدﯾﻣﯽ  ،ﺑﺎ اﯾن ازدواج ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻣﺧﺎﻟف اﻧد.ﺣﺗﯽ ﺑﻌﺿﯽ
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از اﯾن ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﻣﺧﺎﻟف ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﻧﺧواھﻧد ﮔذاﺷت اﯾن وﺻﻠت
ﺳرﺑﮕﯾرد.
ﭘﺳرک ﻧﻣﯽ داﻧد ﭼﮫ ﮐﻧد .اﻣﺎ ﭼون ﻗﺎﻧون ﺟذب را ﺑﻠد اﺳت ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﯾن
آرزو را در دﻟش ﻧﮕﮫ دارد و از ﺧود ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﺧواھد ﮐﮫ وﺻﻠت ﺻورت ﮔﯾرد.
ﭼﻧدی ﻧﻣﯽ ﮔذرد ﮐﮫ ﭘدر دﺧﺗر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑراﯾش ﭘﯾش آﻣده ﻣﺟﺑور ﻣﯽ
ﺷود ﺑﮫ ﺷﮭری دور ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐﻧد .ھﻣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺷﮑﺳت ﺧورده و
ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﯾن دو را ﺑﮫ ھم ﺑرﺳﺎﻧد .اﻣﺎ ﭘﺳرودﺧﺗر ﻣﺻﺻم اﻧد ﮐﮫ روزی ﺑﺎ ھم
ازدواج ﮐﻧﻧد .ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد ﭘﺳر در ﺷﮭری دﯾﮕر در داﻧﺷﮕﺎه ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ
ﺧﺎﻧواده ﺧود ﺑﮫ آن ﺷﮭر ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺧوب ﺑﮫ ﻗﺿﯾﮫ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .دو ﺷﮭر
ﻣﺧﺗﻠف و دور از ھم ! دﯾﮕر ھﯾﭻ اﺛری از ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ازدواج ﻧﯾﺳت.
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 اﻻن ﭘﺳر ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
ﯾﮑﺳﺎل اﺳت در آﻧﺟﺎ ﺳﺎﮐن ﺷده اﺳت .دوﺑﺎره زوج آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھم ﻣﯽ رﺳﻧد و اﯾن
ﺑﺎر ﺑدون ﺣﺿور ھﯾﭻ ﻣزاﺣم و ﻣﺧﺎﻟﻔﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑﺎ ازدواج آن دو ﻣواﻓﻘت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ازدواﺟﯽ ﺳﺎده و ﺑﯽ ﺳروﺻدا!
ﺷﺎﯾد ﺑرای ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ اﯾن ﻣﺎﺟرا ﺷﺑﯾﮫ ﺳﻧﺎرﯾوی ﻓﯾﻠم ھﺎی ھﻧدی ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد .اﻣﺎ
ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم دﻗﯾﻘﺎ ھﻣﯾن ﺟﺎﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن داﺳﺗﺎن ھﺎی ﻓﯾﻠم ھﺎی ﭘر
ﺳوز و ﮔداز ھﻧدی ھم ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑر اﺳﺎس ﺑﺎورھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺧود ﺑﺎ اﺑزار
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ﺳﯾﻧﻣﺎ ھﻣﯾن رﻓﺗﺎر ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ )اﻣﺎ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﺟذب(ﮐﺎﺋﻧﺎت را ﺑﮫ
ﺗﺻوﯾر ﺑﮑﺷﻧد.
ﻣﺛﺎل ﺑﻌدی را ﺧودﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ از زﻧدﮔﯽ آﺷﻧﺎﯾﺎن ﻣﺛﺎل
ﺑزﻧﯾد .ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ دﻧﺑﺎل ﺷﻐل ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻣﯽ ﮔردد و آرزوی اﺳﺗﺧدام در ﺷﻐﻠﯽ ﺧﺎص
ﻣﺛﻼ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ را در دل ﻣﯽ ﭘروراﻧد .اﻣﺎ در ﻣﺳﯾر ﺗﺣﻘق اﯾن آرزو ھﯾﭻ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای او رااﺳﺗﺧدام ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﻌد او ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر
آزاد ﺑزﻧد و از ﯾﮏ ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﺳﺎده ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻓروش ﻣﺣﻠﮫ ای ﻣواد ﻏذاﯾﯽ
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
ﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺎل ﺧودش ھم ھﺳت ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر اﺳت .آرزوی او ﻣﺣﻘق ﺷده
اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن و از ﻏرﯾب ﺗرﯾن و ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن ﻣﺳﯾر ﻏﯾر ﻗﺎﺑل
ﺗﺻور.
و اﯾن ھﻣﺎن ﺷﯾوه ﺟﺎﻟب اﺟﺎﺑت آرزوھﺎ و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ ﺗوﺳط ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت.
در ﻣﺛﺎﻟﯽ دﯾﮕر ﺟواﻧﯽ ﺑﻌد از ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ از داﻧﺷﮕﺎه آرزوی اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل را
دارد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻣرار ﻣﻌﺎش ﻣﺟﺑور اﺳت ﺑﮫ ﺳرﺑﺎزی ﺑرود و ﺑﻌد ھم ﮐﺎری
ﺑرای ﺧود دﺳت و ﭘﺎ ﮐﻧد و ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧودش ﻣﯽ آﯾد ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺻﺎﺣب زن و زﻧدﮔﯽ و
ﺑﭼﮫ و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺷﻐﻠﯽ ﺷده اﺳت .ظﺎھرا دﯾﮕر اﻣﮑﺎن ﺑرآورده ﺷدن
آرزوی او ﯾﻌﻧﯽ ﺗرﻗﯽ ﺑﮫ ﻣدارج ﻋﺎﻟﯽ ﺗر ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓراھم ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن از
ﺳوی اداره ﺑرای ھﻣﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ھم رده او اﻣﮑﺎن اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ ﺻورت
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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 ﺑﺎﻻﺗر و ﺗﺧﺻص
ﺣرﻓﮫ ای ﺗر در رﺷﺗﮫ ﻣوردﻋﻼﻗﮫ اش دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾﻧﺟﺎ ھم ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﺳﯾر
ﻣورد ﭘﺳﻧد ﺧودش را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت ھﺎ و ﺷﮑوه ھﺎ و ﻧﺎﻟﮫ ھﺎی ﺟوان
در طول اﯾن ﻣدت اھﻣﯾﺗﯽ ﻧداده اﺳت .ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت را ﺑرای او
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
ﺑرای ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ھم از آرزوی ﺑﺎطﻧﯽ و ﻗﻠﺑﯽ ﺧودش دﺳت ﺑرﻧدارد و داﺋم آن را
در ﮔوﺷﮫ ای از ﻗﻠب ﺧود ﻧﮕﺎه دارد.
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺷﯾوه ﺟﺎﻟب و ﺣﯾرت آور ﮐﺎﺋﻧﺎت در ﺑرآورده ﮐردن آرزوھﺎ را ﺑﮭﺗر
ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد ﯾﮏ دﻓﺗر و ﻗﻠم ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد و ﭘﺎی ﺻﺣﺑت ﭘدر و ﻣﺎدر و دوﺳت و آﺷﻧﺎ
ﺑﻧﺷﯾﻧد و از آﻧﮭﺎ ﺑﺧواھﯾد ﻗﺻﮫ ﯾﮑﯽ از آرزوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن رﺳﯾده اﻧد را از ﻟﺣظﮫ
ﺧواﺳﺗن ﺗﺎ ﻟﺣظﮫ ﺟواب ﮔرﻓﺗن را ﺑراﯾﺗﺎن ﻧﻘل ﮐﻧﻧد .اﮔر اﯾن ﻗﺻﮫ ھﺎ را ﺑﮫ دﻗت
ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد و ﻣﺳﯾر اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ رخ داده را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﻏﯾر
ﺛﺎﺑت و ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ و اﺑﺗﮑﺎری و ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻋﺟﯾب ﮐﺎﺋﻧﺎت در اﺟﺎﺑت آرزوی اﻧﺳﺎن ھﺎ
ﻣﯽ ﺷوﯾد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون ﺟذب داﺋم ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺻﻼ ّ ﺑﮫ
اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ آرزوی ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑرآورده ﻣﯽ ﺷود ﮐﺎری ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و آن را
ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت واﮔذار ﮐﻧﯾد .ﭼرا ﮐﮫ ﻧظﺎم ﮐﺎﺋﻧﺎت روش ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب ﺧﺎص ﺧود را
دارد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑرای ﺑرآورده ﺳﺎﺧﺗن آرزوھﺎی ﺷﻣﺎ از دﺷﻣﻧﺎن ﺷﻣﺎ ھم اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد
و اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣواﻗﻊ ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری اﻓراد اﺻﻼ ّ ﻗﺎﺑل ھﺿم و ﺑﺎور ﻧﯾﺳت.
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در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧد ﺗﺎ از ﺧﺻوﺻﯾﺎت روش اﺟراﯾﯽ ﮐﺎﺋﻧﺎت در اﺟﺎﺑت آرزوھﺎی ﺑﺎطﻧﯽ
اﻓراد طﺑق ﻗﺎﻧون ﺟذب را ذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:
ـ ﮐﺎﺋﻧﺎت در ﻣﺳﯾر ﺟواب دادن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧواﺳﺗﮫ ﺧود را ﻣﻘﯾد ﺑﮫ زﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ
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
اﻧﺗظﺎر و ذھﻧﯽ ﺻﺎﺣب آرزو ﺑﮫ ﺳراغ ﺑرآورده ﺷدن آن ﻣﯽ رود .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت
اﻋﺗﻣﺎد ﮐرد و داﻧﺳت اﮔر ﺟواب ﮔرﻓﺗن ﻣﺎ طول ﻣﯽ ﮐﺷد ﺣﺗﻣﺎ اﯾن وﻗت ﮐﺷﯽ ﻻزم
اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑرای طﺑﺦ ﺷدن ﯾﮏ ﺑرﻧﺞ ﺑﺎﯾد ﻣدﺗﯽ ﺻﺑر ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧدازه
ﮐﺎﻓﯽ دم ﺑﮑﺷد ﺑرای ﺟواب ﮔرﻓﺗن ﯾﮏ آرزو ھم ﺑﮫ اﻧدازه ای ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺻﻼح ﻣﯽ
داﻧد ﺑﺎﯾد دﻧدان روی ﺟﮕر ﮔذاﺷت و ﺻﺑور ﺑود .اﮔر ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾم و ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ ﯾﻘﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ ﺟواب ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم اﯾن ﺻﺑوری و
ﺷﮑﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑرﺧﻼف آﻧﭼﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺻور ﺷود ،ﺷﯾرﯾن و ﺟذاب ھم ﺧواھد ﺑود.
ـ ﮐﺎﺋﻧﺎت اﻟزاﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻣﺳﯾر ذھﻧﯽ ﻣﺎ ﯾﮏ آرزو را اﺟﺎﺑت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ
ﻋواﻣل را ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ھم در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرد.ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣﺳﯾر اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ از ﺳوی ﮐﺎﺋﻧﺎت
ﺑرای ﺗﺣﻘق ﯾﮏ ﺧواﺳﺗﮫ در ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﯾر اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘق ﺧواﺳﺗﮫ ای
ﻋﯾﻧﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ در زﻣﺎن دﯾﮕر ﻓرق داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺻور ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼون ﺑﻘﯾﮫ
آرزوھﺎﯾﺷﺎن اﯾن ﺷﮑﻠﯽ ﺑرآورده ﺷده اﺳت ﭘس ﺣﺗﻣﺎ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﺟﺑور و ﻣﮑﻠف اﺳت
ﮐﮫ آرزوی ﻣﺎ را ھم ھﻣﺎﻧطوری اﺟﺎﺑت ﮐﻧد .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ اﺻﻼ ّ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻧﯾﺳت و
ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ آرزو ھر ﻓردی ھزاران راه و اﻣﮑﺎن ﺑراﯾش وﺟود دارد.
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ـ اﮔر آرزوﯾﯽ ﮐﮫ طﻠب ﮐرده ﺑودﯾم ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕر ﺑرآورده ﺷد.ﻧﺑﺎﯾد ﮔﻠﮫ ﻣﻧد و
طﻠﺑﮑﺎر ﺑﺎﺷﯾم!
ﻣﺎ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﯾن ﺣق را دارﯾم ﮐﮫ آرزو را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل ﺑﺧواھﯾم اﻣﺎ
در ﻋﯾن ﺣﺎل ھم ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ دﻧﯾﺎ ﻋظﻣت ﺑﮫ اﺳم ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻣﺑﺎﺷر
ﺣرف ﮔوش ﮐن  ،ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻗﺎﻧون ﺟذب  ،ﻣﺎﻣور ﺷده ﮐﮫ اﯾن آرزو
را ﺑرآورده ﺳﺎزد .ھﻣﯾن و ﺑس! ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻏﻼم ﻣﺎ ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﺳﺗور ﺧﺎﻟق ھﺳﺗﯽ
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣق ﻧدارﯾم ﺑﺎ ژﺳت و ﺣﺎﻟﺗﯽ طﻠﺑﮑﺎراﻧﮫ اﻧﺗظﺎر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ھر ﺟور ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم و ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ دھﯾم ﻋﻣل ﮐﻧد .او دﺳﺗور را
از ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺻﻼح اﺳت و ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﮐﮫ ﻟﺣظﮫ ای ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ
ﮐﻧد ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾری اﺑزارھﺎ و اﻓرادی ﮐﮫ ﺧودش ﺻﻼح ﺑداﻧد ،آن را اﺟرا ﻣﯽ
ﮐﻧد.ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ھر ﻟﺣظﮫ ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗﺣوﯾﻠﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎﯾد ﺳﭘﺎﺳﮕذار ﺑﺎﺷﯾم و
ﺑﺎ ﺗﺷﮑر و ﺳﭘﺎس ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎری ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﻘﯾﮫ آن ﻧﯾز ﺑﺎ ﺳرﻋﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎز ھم ﺧود
ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺻﻼح ﻣﯽ داﻧد ﺗﺣوﯾﻠﻣﺎن ﺷود.
ﻣﮭم ﺗرﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن اﺟﺎﺑت ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ در ﻗﺎﻧون ﺟذب رخ
ﻣﯽ دھد ﻣوﺿوع ﺗﻐﯾﯾر ﻓرم ﯾﺎ ﻋوض ﺷدن ﺷﮑل آرزوھﺎ و در واﻗﻊ ﮐﺎﻣل ﺗر ﺷدن
و ﭘﺧﺗﮫ ﺗر ﺷدن آﻧﮭﺎﺳت .ﯾﻌﻧﯽ در اﺑﺗدا ﺷﺎﯾد آرزوی ﯾﮏ داﻧش آﻣوز ﮐﮫ ﭘدرش
ﮐﺷﺎورز اﺳت و در ﻣزرﻋﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻗﺑوﻟﯽ در ﮐﻧﮑور در رﺷﺗﮫ ﻓﯾزﯾﮏ
ھﺳﺗﮫ ای ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣرور ﮐﮫ او درس ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑﮫ روز آزﻣون ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ
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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و اطراﻓﯾﺎﻧش ﻣﻧﻔﻌت ﺑرﺳﺎﻧد و ﺣﺗﯽ در اﯾن ﺣرﻓﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ﺑزرﮔﯽ ھم ﻧﺎﺋل
ﺷود .اﯾﻧﮑﮫ او ﭼﮕوﻧﮫ از ﻓﯾزﯾﮏ ھﺳﺗﮫ ای ﺑﮫ ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﮐﺷﺎورزی ﺗﻐﯾﯾر آرزو ﻣﯽ
دھد ھﻣﮫ اش واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺧود او ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﺷﮑل ﮔﯾری اﯾن ﺗﻔﮑر و ﺗﺻﻣﯾم در
وﺟود او ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓﻌﺎل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻧﺎﻣرﯾﯽ ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﺳرراه او ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﺻﺣﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ او ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﮔﻔﺗﮕوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﻧود  ،ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎر آرزوﯾش اﺻﻼ ّح ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺳﻣت رﺷﺗﮫ ﻣﻔﯾد و
ﺑﮭﺗر ھداﯾت ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﮑﺗﮫ ظرﯾﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧواﺳﺗن ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ
از ﺳوی ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﺎﯾد ﻣد ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﺎﯾد
ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ را ھم ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت اﻋﻼم ﮐﻧﯾم ،ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺻﻼح ھﺳت را در اﯾن
ﻣﺳﯾر ﺑراﯾﻣﺎن ﻣﻘدر ﮔرداﻧد.اﻟﺑﺗﮫ ﮔﻔﺗن اﯾن ﺟﻣﻠﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﺧودﻣﺎن اﺳت ﭼرا ﮐﮫ
ﮐﺎﺋﻧﺎت طﺑق ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت و ﺻﻼﺣدﯾد ﺧودش ﭼﻧﯾن ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد و ﻣﺎ در
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.
ﻣردی ﻣﺎﺷﯾن آﺧرﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯽ ﺧواھد .ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑدﺳت ﻣﯽ آورد وﻟﯽ
در ﮐﻧﺎر آن ﺧﺎﻧﮫ و ھﻣﺳر و ﻓرزﻧداﻧﯽ ﺷﺎداب و ﺳرﺣﺎل ھم ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻓردی دﯾﮕر آرزو ﻣﯽ ﮐﻧد در اداره ﻣدﯾر ﮐل ﺷود .ﺗﯾر و ﺗﺧﺗﮫ ﺑﮫ ھم ﻣﯽ ﺧورﻧد و
او از اداره اﺧراج ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﺷﻐل آزاد و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎزار
ﻣﯽ ﺷود و ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑر ﻣدﯾر ﮐل ﺣﻘوق ﺑدﺳت ﻣﯽ آورد و ﻓرﺻت
ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای در ﮐﻧﺎر زن و ﻓرزﻧد ﺧود ﺑودن و اﺳﺗراﺣت ھم ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد.
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ﺷﺧﺻﯽ آرزو ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ھﻣﮑﻼﺳﯽ ھﺎﯾش در ﮐﻧﮑور ﻗﺑول ﺷود .ﻗﺑول
ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﯾﺎدﮔرﻓﺗن ﯾﮏ ﻣﮭﺎرت ﻣﯽ ﺷود و ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ در آن ﻣﮭﺎرت
اﺳﺗﺎد ﺷده ﺑﮫ ﺛروت و داراﯾﯽ ﻣﯽ رﺳد و ﺧﺎﻧواده ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد و زﻧدﮔﯽ آراﻣﯽ
ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣزﻣﺎن ﺷروع ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣﮑﻼﺳﯽ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﻧﮑور ﻗﺑول ﺷده اﻧد و ھﻣﺳن او ھﺳﺗﻧد ﺑدون ﺷﻐل و آﯾﻧده و درآﻣد
ﻣﺷﺧﺻﯽ درﺑدر در ﺟﺳﺗﺟوی ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﮭﺎرﺗﯽ و ﯾﺎﻓﺗن ﺷﻐﻠﯽ ﺧود را ﺑﮫ اﯾﻧﺳو و
آﻧﺳو ﻣﯽ زﻧﻧد.
و ده ھﺎ ﻣﺛﺎل دﯾﮕر ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد در ﮔرﻓﺗن ھداﯾﺎی ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻧﺑﺎﯾد ﻧﺎﺷﮑری و
ﻧﺎﺳﭘﺎﺳﯽ ﮐرد و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺟواب درﯾﺎﻓﺗﯽ ﻋﯾﻧﺎ ھﻣﺎن آرزوی طﻠب ﺷده
ﻧﺑود از ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮔﻠﮫ ﻣﻧد و طﻠﺑﮑﺎر ﺑود.
در ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺑد ﻧﯾﺳت داﺳﺗﺎﻧﯽ را از زﺑﺎن دﮐﺗر وﯾن داﯾر ﺳﺧﻧران ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣوﻓﻘﯾت
ﻧﻘل ﮐﻧم .او ﻣﯽ ﮔوﯾد:
" روزی ﻣﺎدرﺑزرﮔﯽ ھﻣراه ﻧوه ﮐوﭼﮑش ﮐﮫ ﭘﺳری ﺷﯾرﯾن و ﺷﯾطﺎن ﺑود در ﮐﻧﺎر
درﯾﺎ راه ﻣﯽ رﻓت .از ﺷﯾطﻧت ﻧوه طﺎﻗت ﻣﺎدرﺑزرگ ﺗﻣﺎم ﺷد و از درﯾﺎ ﺧواﺳت
ﮐﮫ ﭘﺳرک را ﺑﺎ ﺧودش ﺑﺑرد .ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣوج ﺑﻠﻧدی از ﻋﻣق درﯾﺎ ﺑرﺧﺎﺳت و ﺑﮫ
ﺳﺎﺣل ﺗﺎﺧت و ﭘﺳرک را از ﻣﺎدرﺑزرگ ﺟدا ﮐردو ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ وﺳط درﯾﺎ ﺑرد.
ﻣﺎدرﺑزرگ ﭘﯾر ﺷروع ﺑﮫ ﻧﺎﻟﮫ و ﻓﻐﺎن ﮐرد و اظﮭﺎر ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﻣود و از درﯾﺎ
ﺧواﺳت ﺗﺎ ﻧوه اش را ﺑﮫ او ﺑﺎزﮔرداﻧد .دوﺑﺎره ﻣوﺟﯽ ﺑﻠﻧد ﺑرﺧﺎﺳت و ﻧوه را از
اﻋﻣﺎق درﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﺣل ﻣﻘﺎﺑل ﭘﺎی ﻣﺎدر ﺑزرگ اﻧداﺧت .ﻣﺎدرﺑزرگ دﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺳر و
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ﺻورت ﻧوه اش ﮐﺷﯾد و وﻗﺗﯽ ﻣطﻣﺋن ﺷد او ﺳﺎﻟم و زﻧده و ﺳرﺣﺎل اﺳت ﺑﺎ
ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت دﺳﺗﺎﻧش را ﺑﮫ ﮐﻣر زد و ﻣﻘﺎﺑل درﯾﺎ اﯾﺳﺗﺎد و ﮔﻔت ":آھﺎی درﯾﺎ! ﻓﮑر
ﻧﮑن ﻣن ﺳﺎده ام و ﻓرﯾب ﻣﯽ ﺧورم! ﻧوه ﻣن ﯾﮏ ﮐﻼه ﭘﺷﻣﯽ ﺳرش ﺑود ﮐﮫ اﻻن
ﻧﯾﺳت! ﻣطﻣﺋن ﺑﺎش ﮐﮫ ﻣن آن را از ﺗو ﺑﺎز ﭘس ﺧواھم ﮔرﻓت!"

 -٦اﻧطﺑﺎق ﮐﺎر ﺗو ﻧﯾﺳت،ﮐﺎر ﻗﺎﻧون ﺟذب اﺳت!
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
ﮐﻧﺎر آن ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺳوال اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر اطراﻓﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﺧﺻوص آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ
دوﺳﺗﺷﺎن دارﯾم و ﻣﺟﺑورﯾم ﺑﺧش اﻋظم زﻧدﮔﯽ ﻣﺎن را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺳر ﮐﻧﯾم ،اﮔر اﯾن
ﻋزﯾزان  ،ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻣﯾل و ﻧظر ﻣﺎﺳت اﻋﺗﻘﺎد و ﻋﻼﻗﮫ 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؟
در اﯾﻧﺟﺎ در ﻣورد اﯾن ﺳوال و ﺟواب آن ﺑﺎ ھم ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:
***
اﺑﺗدا طﺑق ﻣﻌﻣول ﺑﯾﺎﺋﯾد ﭼﻧد ﻣﺛﺎل را ﺑﺎ ھم ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم.
ﻓرض ﮐﻧﯾد ﻣﺎ ﯾﮏ آدم ﺑزرگ ھﺳﺗﯾم  ،ﻣﺛﻼ ﭘدر ﯾﺎ ﻣﺎدر  ،و ﺑﭼﮫ ھﺎی ﻣﺎ ﻣطﺎﺑق
ﺳﻧت ھﺎ و اﺧﻼﻗﯾﺎت و ارزش ھﺎی ﻣﺎ رﻓﺗﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﮐوﭼﮏ ھﺳﺗﻧد
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ﺷﯾطﻧت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آرام و ﻣﺗﯾن و ﺳرﺑﮫ زﯾر ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﮔر ھم ﺑزرگ ﺷده اﻧد و
ﺑرای ﺧود وﺟﮭﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑدﺳت آورده اﻧد ﺑر ﺧﻼف آﻧﭼﮫ ﻣﺎ درﺳت ﻣﯽ ﭘﻧدارﯾم و
ارزش ﻣﯽ ﻧﮭﯾم ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد! در اﯾن ﻣواﻗﻊ وظﯾﻔﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون
ﺟذب ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زور و ﺑﮫ روش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﮭدﯾد و ﺗﺷوﯾق
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
رﻓﺗﺎرھﺎی ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺑرای ﺧود ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﻧﻣﺎﺋﯾم؟
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
ﺧوﺑﯽ ﻧدارﯾم .آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھﻣﺎن روش ھﺎی ﻧﺎﭘﺳﻧد ﺑﮫ ﺳراﻏﺷﺎن ﺑروﯾم و ﻣﺛل ﺧود
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.
ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﻓﯾﻠم راز ﯾﺎ Secretرا دﯾده اﻧد .و ﯾﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ﻓﺎرﺳﯽ آن را ﺧواﻧده اﻧد ،
ﺧواﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ﮐﻠﯾدی ﻗﺎﻧون ﺟذب را زﯾر ﭼﺷﻣﯽ رد ﮐرده اﻧد و
روی آن دﻗت زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺧرج ﻧداده اﻧد .ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در ﻓﯾﻠم راز آن راز ﺑزرگ
ھﻣﺎن ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑود و ﻗﺎﻧون ﺟذب ھم ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ای اﻧﺳﺎن ﺗو اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯽ
ﺗﻐﯾﯾری در زﻧدﮔﯽ ﺧودت ﯾﺎ اطراﻓﯾﺎن ات اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯽ اول ﺑﮫ ﺳراغ ﺧودت ﺑرو .آن
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ﺗﻐﯾﯾر را دﻗﯾﻘﺎ ﺑرای ﺧودت ﺗﻌرﯾف ﮐن .ﻓﮑر ﮐن ﺗﻐﯾﯾر رخ داده و در ذھن ﺧود در
ﻣﺣﯾط ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷﻧﺎور ﺷو و ﺑﻌد ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻗﻠﺑﯽ ﮐﺎﻣل ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﺎﺋﻧﺎت و
ﻧﯾروھﺎی ھﺳﺗﯽ دﻧﯾﺎ را آن طوری ﮐﮫ ﺗو ﺧواﺳﺗﯽ ﻣﺗﺣول ﮐﻧﻧد .ﺧوب ﺣﺎﻻ ﻣن ﭼﻧد
ﺳوال از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳم:
ـ آﯾﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾد ﮐﮫ در ﻓﯾﻠم و ﮐﺗﺎب راز و ﺧﻼﺻﮫ در ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻧﻘش ﻣن و
ﺗوی اﻧﺳﺎن ﯾﮏ ﻧﻘش ﻣرﮐزی و ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﺧودﺧواھﺎﻧﮫ اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﮐﻠﻣﮫ
ﺧودﺧواھﺎﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ ﺑﺎر ﻣﻧﻔﯽ ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﮔﻣﺎن ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ ﭼون ﺧودﺧواه در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺻﻔت زﯾﺎد ﺧوﺷﺎﯾﻧدی ﻧﯾﺳت ﭘس ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻗﺎﻧون
ﺟذب ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻧﺑﺎﯾد درﺳت ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺑﯾﺎﺋﯾد ﺟﻧﺑﮫ ﻣﺛﺑت ﺧودﺧواه ﺑودن را در ﻧظر
ﺑﮕﯾرﯾم ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﮐﮫ ﻣﺎ ھر ﭼﮫ طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم را ﺑﮫ ﺟﺎی دﯾﮕران از ﺧودﻣﺎن
ﺑﺧواھﯾم .اﯾﻧطوری اﺣﺳﺎس ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧودﺧواه ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺷود.
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 اﺑﻼغ ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ زور ﺗﻧﺑﯾﮫ و ﺗﺷوﯾق ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم اﯾن ﺗﻐﯾﯾر را اﯾﺟﺎد
ﮐﻧﯾم  ،ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎ ﺑﮫ رﻓﺗﺎر ﻓﻌﻠﯽ و ﮐﻧوﻧﯽ آﻧﮭﺎ و ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺳﯾﮕﻧﺎل و ﻋﻼﻣت
ﻧﺎراﺣﺗﯽ را از آﻧﮭﺎ ﺑﮕﯾرﯾم ﭼﺷﻣﺎﻧﻣﺎن را ﺑﺑﻧدﯾم و اﺣﺳﺎس ﺧودﻣﺎن را ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل
ﻗرار دھﯾم .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮭﺎ را ھﻣﯾﻧطوری ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﭘذﯾرﯾم و در درون ﺧودﻣﺎن آرزو
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ درﺳت و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و آرام ﺑﺧش و ﺷﺎدی آﻓرﯾن از ﺧودﺷﺎن
و ھﻣﯾﻧطور از ﻣﺎ دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﺳوزن ﻧﺎراﺣﺗﯽ را از دﺳت
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
آراﻣﺷﯽ ﻋﻣﯾق وﺟودﻣﺎن را در ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد .در اﯾن ﺣﺎﻟت رﻓﺗﺎر و ﺑرﺧوردھﺎی ﻣﺎ
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 ﺗﻼش ﺧواھﻧد ﮐرد و ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ ھﻣﺎن ﻣوﺟودات آرام و
ﺳرﺑزﯾر و دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ آرزوﯾش را داﺷﺗﯾم .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﮕﺎھﻣﺎن
را ﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت دروﻧﯽ ﺧودﻣﺎن دوﺧﺗﯾم و آراﻣش و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺑﭼﮫ ھﺎ را در
ﭘﺎﮐﺳﺎزی و ﻣراﻗﺑت از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧودﻣﺎن ﺟﺳﺗﺟو ﮐردﯾم  ،ﮐﺎﺋﻧﺎت ھم
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ 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.
در واﻗﻊ درﺳﺗش ھم ھﻣﯾن اﺳت .اﯾﻧﮑﮫ ﻣدام ﺑﮫ دﯾﮕران ﮔﯾر ﺑدھﯾم و ﯾﮏ ﻗﺎﻟب ﺳﻔت
و ﺳﺧت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده و ھرﮐﮫ ﺳرراھﻣﺎن ﺳﺑز ﻣﯽ ﺷود را ﺑﮫ زور داﺧل اﯾن
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
ﻋﺎﯾد ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد و ھﻣﮫ را از ﻣﺎ دور و ﺑﯾزار ﺧواھد ﺳﺎﺧت .ﺑرﻋﮑس اﮔر
ھرﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ در ھر ﻟﺣظﮫ ھﺳت ﺑﭘذﯾرﯾم و ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ او
ﭼﯾزی دﯾﮑﺗﮫ ﮐﻧﯾم و ﯾﺎ او را وادار ﺑﮫ ﮐﺎری ﺳﺎزﯾم و ھﻣﯾﻧطور ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ
ﺑﮫ رﻓﺗﺎرھﺎی او ﺣﺳﺎس ﺷوﯾم و در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎرھﺎی او ﮔﺎرد ﺑﮕﯾرﯾم  ،ﺑﮫ ﺷدت
ﻣراﻗب ﻧوﺳﺎﻧﺎت اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺧودﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾم و داﺋم ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم اﺟﺎزه ﻧدھﯾم ھﯾﭻ ﮐس از
ﺑﯾرون اﺣﺳﺎﺳﺎت دروﻧﯽ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﺎزی ﺑﮕﯾرد وﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﺧود ﻗرار دھد .ﺑﺎ
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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
ﯾﮑرﻧﮓ و ﺻﺎدق و ﺑﺎﺻﻔﺎ رﻓﺗﺎر ﮐﻧﻧد .در ھر دوﺣﺎﻟت ﻣﺎ ھﻣﺎﻧﯽ ﺧواھﯾم ﺑود ﮐﮫ
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
ﺟذب ﯾﻌﻧﯽ "ﺧودﺧواه" ﺑودن را ﺑﮫ ﺻراﺣت ﺑﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از آن دﻓﺎع ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ھم دﻗﯾﻘﺎ ھﻣﯾن ﺳوء ﺗﻔﺎھﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻﻔت"ﺧودﺧواه" ﺑودن در ﺟﺎﻣﻌﮫ
وﺟود دارد .در اﺟﺗﻣﺎع ﻓرد ﺧودﺧواه ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻓﮑر ﺧودش اﺳت.
ﺑﮭﺗرﯾن ﻏذا و ﻟﺑﺎس و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ را ﺑرای ﺧود و ﺧﺎﻧواده اش ﻣﯽ ﺧواھد و ﺑﮫ
وﺿﻌﯾت دﯾﮕران و ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﻘﯾﮫ در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧدارد.ﻓرد
ﺧودﺧواه ﻓرد ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎدی ﻧﯾﺳت و اﺻﻼ ّ ﺑﮫ درد ﻣدﯾرﯾت ﺟواﻣﻊ ﭼﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﮐوﭼﮏ ﺧﺎﻧواده و ﭼﮫ ﺟواﻣﻊ ﺑزرﮔﺗر ﻣﺛل ﺷرﮐت و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺑزرﮔﺗر ﻧﻣﯽ
ﺧورد .اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم و ھﻣﮫ ھم ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎ اﻓراد ﺧودﺧواه ﺳروﮐﺎر
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
ﻓﮏ و ﻓﺎﻣﯾل ھﺎﯾش ﮐﻧﺎر ﻣﯽ ﮔذارد ،ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺗﮑراری آدم ھﺎی ﺧودﺧواھﯽ
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ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھر روز ﺑﺎ آﻧﮭﺎ روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﯾم و از ﺻﻔت "ﺧودﺧواه" ﺑرای
اﺷﺎره ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﺑﻠﮫ اﯾن ﻧوع ﺧودﺧواھﯽ اﺻﻼ ّ ﭘﺳﻧدﯾده ﻧﯾﺳت و رﻓﺗﺎری اﺳت ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ و
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﮐﮫ ارزش اﻧﺳﺎن و اﻧﺳﺎﻧﯾت را زﯾر ﺳوال ﻣﯽ ﺑرد.
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
ﻧﺎھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ھﺎﺳت.اﯾن ﺟور ﺧواﺳﺗن ھﻣﮫ ﭼﯾز از ﺧود و ﻣراد دل
ﺧود را از ﺧود طﻠﺑﯾدن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺎﭘﺳﻧد و زﺷت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اوج ﻣﻌرﻓت و رﺷد
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
دﺳﺗﮕﺎه ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺧرﯾداری ﺷده از ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه ﻣﺟﺑور
ﺑود ﺑﮫ ﺗﻌدادی از دوﺳﺗﺎن اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ آن ﮐﺷور ﺧﺎرﺟﯽ ﺑروﻧد و در ﮐﻧﺎر اﻓراد
دﯾﮕری ﮐﮫ از ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف آﻣده ﺑودﻧد آﻣوزش ھﺎی ﻻزم را ﺑﺑﯾﻧﻧد .طﺑﯾﻌﯽ
اﺳت ﮐﮫ آن ﺷرﮐت ﺧﺎرﺟﯽ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻓروﺧﺗﮫ
ﺑود .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﺳر ﮐﻼس ھﺎ آدم ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺣﺿور
داﺷﺗﻧد .ﻋده ای از ﭼﯾن آﻣده ﺑودﻧد .ﮔروھﯽ از ﻗﺎره آﻓرﯾﻘﺎ و ﻋده ای از روﺳﯾﮫ و
ﺗﻌدادی ﺗرک وﻋرب و ﮔروھﯽ ھم از اﯾران در اﯾن ﮐﻼس ھﺎ ﺣﺿور ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد.
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ھر ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای ﺧود ﻋﻘﯾده و رﻓﺗﺎر ﺧﺎﺻﯽ داﺷت .و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ طرز ﻏذا ﺧوردن
و ﺻﺣﺑت ﮐردن و ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾدن و ﺑرﺧوردھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻓراد ﺣﺎﺿر در ﮐﻼس
ﺑﺎ ھم ﯾﮑﺳﺎن ﻧﺑود .ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺣﺿور ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد در ﮐﻼس ﺑرای دوﺳت ﻣﺎ
آزاردھﻧده و ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑود ،اﻣﺎ او ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ اﺳﺗﺎدان و ﻣﮭﻧدﺳﯾن ﺷرﮐت
وﻗﺗﯽ درس ھﺎی ﺧود را اراﺋﮫ ﻣﯽ دادﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺧﺗﻼف ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺷﺎﮔردان ﺑﺎ
ھم داﺷﺗﯾم ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑودﻧد و اﺻﻼ ّ ﺑراﯾﺷﺎن ﻣﮭم ﻧﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﮫ
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و دوﺳت دارﯾم آﻧﮭﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺎﭼﮫ ﻓﮑر ﮐﻧﻧد .دوﺳت ﻣن ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐرد
ﮐﮫ ﺑﻌد از ﯾﮑﯽ دو روز ارﺗﺑﺎط ﺑﺳﯾﺎر ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ای ﺑﯾن ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﮐﻼس ﺑرﻗرار
ﺷد .ھﯾﭼﮑس ﺑﮫ دﯾﮕری ﮐﺎری ﻧداﺷت و ھﻣﮫ در طول ﺳﺎﻋت ﮐﻼس ﻓﻘط ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
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
رﻓﺗﺎر او ﺑوﺟود آﻣده ﺑود و او ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﮐﺎری ﮐﮫ درﺳت اﺳت و از
درون ﺑﮫ آن اﻋﺗﻘﺎد دارد را ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎ ﺑﮫ ﻋواﻣل ﻣزاﺣم ﺑﯾروﻧﯽ ﺑﺎ
"ﺧودﺧواھﯽ"ﮐﺎﻣل اﻧﺟﺎم دھد .او اﮐﻧون ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻧدﺳﯾن ﻣوﻓق ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت و
ھﻣﺎن ﺷرﮐت اﮐﻧون او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از اﺳﺗﺎدان ﭘروازی ﺧود ﺑرای آﻣوزش ﺑﮫ
دﯾﮕران اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﺳت.
اﮐﻧون دﯾﮕر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب را ﭘذﯾرﻓت و ﺑر
اﺳﺎس آن ﻋﻣل ﮐرد ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه در زﻧدﮔﯽ ﺧود آزاد و ﻣﺳﺗﻘل اﺳت و اطراﻓﯾﺎن او
از در ﮐﻧﺎر او ﺑودن ﭼﻘدر اﺣﺳﺎس آراﻣش و اﻣﻧﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﭼﻧﯾن آدﻣﯽ ﺑﺎ
وﺟودی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اطراﻓﯾﺎﻧش دارای رﻓﺗﺎرھﺎی ﻧﺎھﻣﮕون و ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﺎ او
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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
ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ رﻓﺗﺎر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ او ﺑﺎور دارد .و ھﻣﮫ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑداﻧﻧد ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن ﭼﻧﯾن
ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﺧﺗﻼف ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮑدﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﮑﺎر را ﻗﺎﻧون ﺟذب اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
دھد و اﯾن ﮐﺎر ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺟﺎم آرزوھﺎ ﺗوﺳط ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﺧﺷﯽ از ھﻣﺎن راز ﺑزرگ
اﺳت .ﻣن و ﺗو ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻓﻘط ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾم  ،ﺧود ﻗﺎﻧون ﺟذب
زﻣﯾن و زﻣﺎن و دل ھﺎ را دﮔرﮔون ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ آﻧﭼﮫ ﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ اﯾم ﻣﺣﻘق ﮔردد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺎدﮔﯽ.

 -٧اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺻﺎدﻓﯽ ھﻣزﻣﺎن ،ﮔواه ﻗﺎﻧون ﺟذب!
ﻣﯽ ﺧواھم در ﻣورد ﻗﺎﻧون ھﻣزﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﮫ ظﺎھر ﻧﺎﻣرﺗﺑط در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن
ﻣﺷﺧص ﯾﺎ  synchronicityو ﺗﺎﺋﯾد آن ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣداﻓﻌﯾن ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺻﺎدﻓﯽ ھﻣزﻣﺎن ﺑﮫ ھﯾﭻ
وﺟﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﯾن ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﺟذب وﻗوع
اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت را در زﻣﺎن ھﺎ و ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻣدﯾرﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻗﺎﻧون
ﺟذب اﻋﺗﻘﺎد ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ آرزوھﺎی ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﺋﻧﺎت را وادار ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ
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 ،
ﺑﮭﺗرﯾن ﮔواه ﺑر درﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﯾﺎﺋﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع
ﺑﭘردازﯾم:
***
اﺑﺗدا طﺑق روش ﻣرﺳوم ﺧودﻣﺎن ﺑﯾﺎﺋﯾد ﺑﺎ ذﮐر ﭼﻧد ﻣﺛﺎل ﻣوﺿوع اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺻﺎدﻓﯽ
ھﻣزﻣﺎن را ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧﯾم.
ﻓرض ﮐﻧﯾد ﻣدت ھﺎﺳت ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ ﻗدﯾﻣﯽ را ﻧدﯾده اﯾد .اﻣروز ﺻﺑﺢ ﮐﮫ از ﺧواب
ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزﯾد ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﮔوﺋﯾد ﺑدﻧﯾﺳت در اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﺗﻠﻔن اﯾن دوﺳت ﻗدﯾﻣﯽ را
از دﻓﺗرﭼﮫ ﺗﻠﻔن ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ او زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد .درﺳت وﻗﺗﯽ ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ را ﺧوردﯾد و
ﺑﮫ ﺳراغ ﻣﯾز ﺗﻠﻔن ﻣﯽ روﯾد ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺗﻠﻔن زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧد .ﺷﻣﺎ ﮔوﺷﯽ راﺑرﻣﯽ دارﯾد
و ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ھﻣﺎن دوﺳت ﻗدﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ دﻟﯾل درﺳت در
ھﻣﯾن ﺳﺎﻋت ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت از ﺷﻣﺎ ﯾﺎدی ﮐﻧد .ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن طﺑﯾﻌﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷده اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع اﯾن رﺧداد ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اﺳت و ھﯾﭻ ﻗﺎﻧون و ﻗﺎﻋده ای ﺑرای ﺗﻔﺳﯾر
آن وﺟود ﻧدارد .وﻟﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﻣﯽ ﮔوﯾد اﻣروز ﭼون ﺷﻣﺎ آرزوی
ﺻﺣﺑت ﺑﺎ اﯾن دوﺳت ﻗدﯾﻣﯽ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮔﺳﯾل داﺷﺗﮫ اﯾد و در دﻓﺗرﭼﮫ ﺗﻠﻔن
ﺷﻣﺎ ﺷﻣﺎره ﺟدﯾد اﯾن دوﺳت ﻣوﺟود ﻧﺑود  ،ﻟذا ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﮫ آن دوﺳت ﻗدﯾﻣﯽ اﻟﮭﺎم ﮐرد
ﮐﮫ ﺧودش ﺑﮫ ﺷﻣﺎ زﻧﮓ ﺑزﻧد .ﭼون ﺷﻣﺎره ﺷﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾری ﻧﮑرده ﺑود و ﺗﻧﮭﺎ روش
ﺻﺣﺑت ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ھم اﯾن ﺑوده ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت ﺳﺎده ﺗر آرزو

92

ﺧودش ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧودش ﺑﮫ ﺳراغ ﺷﻣﺎ آﻣده ﺑود و اﯾﻧﮑﺎر ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت ﮐﺎﻣل ﮐﺎﺋﻧﺎت و
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 ﺳواﻻت را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد دو ﻧﻣره ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ از اﻣﺗﺣﺎن آﯾﻧده را
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھد داد .ھﻣزﻣﺎن ﻣﻌﻠم ﺷﯾﻣﯽ ھم ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑﺗواﻧﯾد ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ
ﮐﺷف ﯾﮏ ﻓرﻣول ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ را دﻗﯾﻘﺎ ﺑدﺳت آورﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد دوﻧﻣره اﻣﺗﺣﺎن ﺷﯾﻣﯽ
آﺧر ﺳﺎل را از ھﻣﯾن اﻵن از آن ﺧود ﺳﺎزﯾد .ﻣﺎدرﺗﺎن ﺑرای ﻧﮕﮫ داری ﻣواد ﻏذاﯾﯽ
از ﺷر ﻣوش ھﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺻﻧدوﻗﭼﮫ ﻓﻠزی ﺑﺎ ﺗوری ھوا ﻧﯾﺎز دارد وﺷﻣﺎ ھﯾﭻ راھﯽ
ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﺟواب ﺳواﻻت و ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﮐﺷف ﻓرﻣول ﺑﮫ ذھﻧﺗﺎن ﻧﻣﯽ رﺳد .ﭘول
ﮐﺎﻓﯽ ھم ﺑرای ﺧرﯾد ﮐﺗﺎب و ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﮔرﻓﺗن از ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ﺧﺻوﺻﯽ ﻧدارﯾد .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻣﺎم اﯾﻧﮭﺎ ﺷﻣﺎ از اﻋﻣﺎق وﺟودﺗﺎن دﻧﺑﺎل راھﯽ ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﺟواب ﺳواﻻت ﻓﯾزﯾﮏ و
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﻓرﻣول ﺷﯾﻣﯽ ھﺳﺗﯾد .از ﻣدرﺳﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ رﺳﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾد ﮐﮫ
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
ﮐﻧﻧد .در ﺑﯾن اﯾن وﺳﺎﯾل ﯾﮏ ﺻﻧدوﻗﭼﮫ ﻓﻠزی ﻗدﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﻧﺟره ای ﺗوری دارد
و داﺧل اﯾن ﺻﻧدوﻗﭼﮫ ﮐﺗﺎب ھﺎی درﺳﯽ و ﺟزوات ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل ﺑرادر ﺑزرﮔﺗﺎن
ﻗرار دارد .در ﺑﯾن ﮐﺗﺎب ھﺎ دو ﺗﺎ ﺣل اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻗدﯾﻣﯽ اﺳت ﯾﮑﯽ دﻗﯾﻘﺎ ﺟواب
ﺳواﻻت ﻓﯾزﯾﮏ را دارد و آن دﯾﮕری ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﻓرﻣول ﺷﯾﻣﯽ را دارا ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.آرزوی ﺷﻣﺎ و ﻣﺎدرﺗﺎن ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎره ﺑﺎ ﺗرﮐﯾدن ﻟوﻟﮫ آب زﯾر زﻣﯾن ﺑرآورده ﺷده
اﺳت .ھﯾﭻ ﻋﻘل و ﻣﻧطﻘﯽ و ھﯾﭻ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺟز ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ارﺗﺑﺎط اﯾن
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وﻗﺎﯾﻊ ﺑﮫ ظﺎھر ﺗﺻﺎدﻓﯽ و ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣرﺗﺑط وﻟﯽ ھﻣزﻣﺎن را ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧد .اﻣﺎ ﻗﺎﻧون
ﺟذب ﺑﮫ طور ﺳﺎده ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب ﺑﮫ
اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن و ﺳرﯾﻊ ﺗرﯾن و راﺣت ﺗرﯾن ﺷﯾوه ﺑرآورده ﺷدن
آرزوھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳوی ﺷﻣﺎ و ﻣﺎدرﺗﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺋﻧﺎت  ،ھﻣﯾن ﺗرﮐﺎﻧدن ﻟوﻟﮫ
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
ﺑﮫ ﺑرآورده ﺷدن آﻧﯽ آرزوھﺎ اﺷﺎره ﮐرد .در ﯾﮏ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺧﻠوت ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﻣﯽ
ﺷوﯾد ﺳوار ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺷوﯾد و ﻧﺎﮔﮭﺎن ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺧﺎﻟﯽ درﺳت ﺑرای ﻣﺳﯾری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﯾد ﻣﻘﺎﺑل ﭘﺎی ﺷﻣﺎ ﺗرﻣز ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ھﻣزﻣﺎن رخ ﻣﯽ
دھﻧد .دﻋﺎ و اﺟﺎﺑت آن در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﮫ وﻗوع ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﻧد و ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﺧوب دﻗت
ﮐﻧﯾم ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ اﺟﺎﺑت دﻋﺎ ﻗﺑل از ﺑرزﺑﺎن آوردن آن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎﮐﺳﯽ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ آن را درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد از ﺳرﭘﯾﭻ ﺟﺎده ﺑﮫ
ﺳﻣت ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در آن ﻗرار دارﯾد ﭼرﺧﯾده اﺳت .در اﯾن ﺷراﯾط ﻓﻘط ﻗﺎﻧون
ﺟذب اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎده ﺗرﯾن ﺷﯾوه ﻣﻣﮑن ﺷرح ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﺎ وارﺳﯽ
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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اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ در ھﻣزﻣﺎﻧﯽ رﺧدادھﺎ ﻣﯽ اﻓﺗد ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ زﻣﺎن وﻗوع اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺳت و اﯾن
ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﭘدﯾده ای ﺑﺳﯾﺎر ﻗدرﺗﻣﻧد ﮐﮫ ﺑر زﻣﺎن ﺗﺳﻠط
دارد اﯾﻧﮑﺎر را اﻧﺟﺎم دھد و اﯾن ﭘدﯾده ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺟز ﺧود ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑر ﻗﺎﻧون
ﺟذب ﺑرای اﺟﺎﺑت آرزوی اﻧﺳﺎن ھﺎ زﻣﺎن وﻗوع اﺗﻔﺎﻗﺎت را دﺳﺗﮑﺎری و ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯽ
ﮐﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر از اﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد در زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺧود ﺑﺎ ﺣوادﺛﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧﭼﮫ در ﺑﺎﻻ
ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﻣواﺟﮫ ﺷدﯾد ،ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺻﻼ ّ ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﯾﮏ آرزو و
ﯾﮏ ﺻﺎﺣب آرزو در ﭘﺷت ﭘرده ﻋﺎﻣل وﻗوع اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت ھﻣزﻣﺎن ﺑوده اﺳت.
ﻣﻣﮑن اﺳت آرزو از آن ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷد و ﺻﺎﺣب آرزو ھم ﻓرد دﯾﮕری ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﭼون
ﺷﻣﺎ ھم ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺎﺋﻧﺎت ھﺳﺗﯾد ﭘس ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﯾد و ﺑرای
ﺑرآوردن آرزوی ﺑﻘﯾﮫ ﻣوﺟودات ﻧﻘش ﻣﻧﺎﺳب را اﺟرا ﮐﻧﯾد .ﺳﻧﮕﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﭘﯾش
ﭘﺎی ﻣن و ﺷﻣﺎ ﻣﯽ اﻓﺗد و ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﻣﯽ ﻣﺗوﻗف ﺷوﯾم و ﺗﺎﺧﯾر ﮐﻧﯾم و ﭼراغ
ﻗرﻣزی ﮐﮫ درﺳت ھﻧﮕﺎم رﺳﯾدن ﻣﺎ ﺑﮫ ﻟب ﭼﮭﺎرراه روﺷن ﻣﯽ ﺷود و ﻣوﺗوری ﮐﮫ
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺳرﺑزﻧﮕﺎه ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﺷود و ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ﻣوﻗﻊ ﻣﯽ ﺗرﮐد .ھﻣﮕﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ
آن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼرخ روزﮔﺎر ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن درﺳت ﺗر ﭼرخ ﮔردون ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺻﻼح دﯾده
اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﮫ ظﺎھر ﻧﺎﻣرﺗﺑط در اﯾن زﻣﺎن ھﺎی ﺧﺎص ﺑﮫ وﻗوع ﺑﭘﯾوﻧدﻧد
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
ﺷﺑﺎﻧﮫ روز زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ اﻧﺳﺎن ھﺎﺳت .درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ھﻣزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔن دو دوﺳت
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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
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ھم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧودآﮔﺎه و ﻧﺎﺧودآﮔﺎه اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾم ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺎﺷد.
وﻟﯽ ﭼون ھﻣزﻣﺎﻧﯽ اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﻓﻘط ﯾﮏ ﺗﺻﺎدف و ﺷﺎﻧس ﻣﯽ داﻧﯾم از ارﺗﺑﺎط
ﭘﻧﮭﺎن ﭘﺷت ﺻﺣﻧﮫ ﺑﯾن اﯾن رﺧدادھﺎ ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮐﺎرﮔردان اﺳت ﻏﺎﻓﻠﯾم و اﺻﻼ ّ
ﻣﺗوﺟﮫ آن ﻧﻣﯽ ﺷوﯾم.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺷﻣﺎ در ﮐوﭼﮫ ﻗدم ﻣﯽ زﻧﯾد .ﺳﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ وﺳط ﮐوﭼﮫ اﻓﺗﺎده اﺳت.
ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﮔوﺋﯾد اﮔر اﯾن ﺳﻧﮓ زﯾر ﻻﺳﺗﯾﮏ ﭼرخ ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﺑﯾﺎﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎﻧﻧد
ﯾﮏ ﺗﯾر ﮐﻣﺎﻧﮫ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺳروﺑدن ﻋﺎﺑری ﺑﺧورد  ،ﭘس ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧود ﺳﻧﮓ را ﺑﮫ
ﮔوﺷﮫ دﯾواری ﭘرت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﻏﺎﻓل از اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺳﻧﮓ ﺑﺎﯾد ھﻣﺎن ﮔوﺷﮫ دﯾوار ﺑﺎﺷد
ﺗﺎ ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ ﭼﻧد ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﻌد از آﻧﺟﺎ ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد آن ﺳﻧﮓ را ﺑردارد و داﺧل ﺟوی
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
ﻧرﺳد و  ...ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب زﻧﺟﯾره ای از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﺷت ﺳرھم رخ دھﻧد ﺗﺎ در اﯾن
ﻣﯾﺎن آرزو و در واﻗﻊ ھزاران آرزو ﺑﮫ اﺟﺎﺑت ﺑرﺳﻧد .اﯾن ﻧوع ﺗﻔﮑر ﮔﯾﺞ ﮐﻧﻧده و
ﻓرﯾﺑﻧده ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون ﺟذب ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
آرزوﯾت را ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺑﻼغ ﮐن و اﺻﻼ ّ ﻧﮕران ﻧﺣوه اﺟﺎﺑت آن ﻣﺑﺎش  ،ﭼرا ﮐﮫ
ﺧود ﮐﺎﺋﻧﺎت اﯾﻧﮑﺎر را ﻣدﯾرﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ دھد.
دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣوﺿوع ھﻣزﻣﺎﻧﯽ رخ دادھﺎی ﺑﮫ ظﺎھر ﺗﺻﺎدﻓﯽ در زﻧدﮔﯽ ﺑرﻣﯽ ﮔردﯾم
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
ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .در ﻗﺎﻧون ﺟذب ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود اﮔر ﺷﻣﺎ آرزوﯾﯽ دارﯾد،
آن را ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺑﻼغ ﮐﻧﯾد.ﻧﮕران ﻧﺣوه اﺟﺎﺑﺗش ھم ﻧﺑﺎﺷﯾد .ﮐﺎر ﺷﻣﺎ آرزو ﮐردن
اﺳت و ﮐﺎر ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺟﺎﺑت آن .ﻓﻘط ﺑﺎﯾد اﺣﺳﺎس ﺗﺎن را ﯾﮑدﺳت و ﺷﻔﺎف ﮐﻧﯾد و
روی ﺧواﺳﺗن آرزو اﺻﻼ ّ ﺗردﯾد ﻧﮑﻧﯾد .ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺟﺎﺑت ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی دروﻧﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .ﺣﺎل ﻣن از
ﺷﻣﺎ ﺳواﻟﯽ ﻣﯽ ﭘرﺳم ":آﯾﺎ در اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن
وﻗوع آرزو دﻗت ﮐﻧﯾد؟ ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﻣوﻗﻊ اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﺎﻧون ﺟذب آﯾﺎ ﺣق ﻧدارﯾد ﺑرای
اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ظﺎھر ﻗﺑﻼ رخ داده و ﯾﺎ ﺳرﻧوﺷﺗﺷﺎن از ﻗﺑل ﻣﻌﻠوم اﺳت ،دﯾﮕر
آرزوﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺋﻧﺎت ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد؟"ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم اﺻﻼ ّ ﭼﻧﯾن ﺷرطﯽ در ﻗﺎﻧون ﺟذب
ﮔﻔﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت! ﺧوب ﻣﻌﻧﺎی آن ﭼﯾﺳت؟ ﺟواب ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده اﺳت! ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻗﺎﻧون ﺟذب زﻣﺎن رﺧداد وﻗﺎﯾﻊ را ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐﻧﯾد.ھر ﭼﮫ ﺑﺎور ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
درﺳﺗﯽ اﯾن ﻗﺎﻧون و ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺎﺋﻧﺎت و ﺧﺎﻟق ھﺳﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد اﯾن ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ زﻣﺎن
ﺳرﯾﻊ ﺗر و ﻣوﺛرﺗر ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻓرض ﮐﻧﯾد ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺳرطﺎن
ﻣﮭﻠﮑﯽ دﭼﺎر ﺷده اﺳت و ﭘزﺷﮑﺎن از او ﮐﺎﻣﻼ ﻗطﻊ اﻣﯾد ﮐرده اﻧد و او در ﺷش ﻣﺎه
آﯾﻧده ﺣﺗﻣﺎ از دﻧﯾﺎ ﺧواھد رﻓت .ﺳرطﺎن از ﻣدت ھﺎ ﭘﯾش در وﺟود او ﻻﻧﮫ ﮐرده
اﺳت و اﮐﻧون ﺑﮫ ﺳرﻋت در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش اﺳت و ھﯾﭻ داروﯾﯽ ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آن را
ﻧﮕﮫ دارد .ﺗﻣﺎم ﻋﻠم ﭘزﺷﮑﯽ ھم ﻻﻋﻼج ﺑودن آن را ﺗﺎﺋﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺧوب ﺗﮑﻠﯾف
اﯾن ﺑﯾﻣﺎر ﭼﯾﺳت؟ ھﻣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺳﻠﯾم ﺷد و ﻣﯾدان را واﮔذار ﮐرد.اﻣﺎ
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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ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﻟم و ﺳرﺣﺎل اﺳت ﺑﺑرد.ﺷﺎﯾد ﺧﯾﻠﯽ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺎﻧون
ﺟذب ﻧﺎ آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﺑﺧﻧدﻧد اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﺑﺎ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﮔﯾری ﻗﺎﻧون ﺟذب ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﺧواﺳﺗن ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺷﻔﺎ و ﺑﺎ ﺑﺎور اﯾﻧﮑﮫ ﻓرآﯾﻧد ﺑﮭﺑود
و ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ آرزوﯾش را ﺑردل راﻧده اﻧد آﻏﺎز ﺷده اﺳت ﻣوﻓق
ﺷده اﻧد ﺑر ﻣﮭﻠﮏ ﺗرﯾن ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧﻧد و ﺳﺎﻟم و ﺳﻼﻣت ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود اداﻣﮫ
دھﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎﻋت ﺳرطﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯾﮏ ﺗﺎک ﺳرﯾﻊ ﺧود ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣرگ ﻣﯽ دوﯾد را
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
ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﻧدان ھم زﯾﺎد ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺑﺎور ﺷﺧص ﺑﮫ
ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ،ﺳﻼﻣﺗﯽ 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
اﺳت  ،اﺻﻼ ّ ﺑﮫ او ﻧﺧﻧدﯾد .ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﺗﯽ از دل ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﻧﯾز
رﺧدادھﺎی ﻣﺣﺎل را واﻗﻌﯽ ﮐﻧد و اﯾن رازی اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط اﻓراد ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﻓق از آن
آﮔﺎھﻧد .آﻧﮭﺎ در ﺑدﺗرﯾن ﺷراﯾط ﻓﻘط آرزو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺻد درﺻد ﻣطﻣﺋن اﻧد ﮐﮫ اﯾن
آرزو ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ دﯾر ﯾﺎزود ﺑرآورده ﻣﯽ ﺷود .اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﯽ ﺧواھد از ﺗﮑﻧﯾﮏ
ھﻣزﻣﺎﻧﯽ رﺧدادھﺎ ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ زﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﯾﺎ ھر ﺗﮑﻧﯾﮏ دﯾﮕر ﺑرای آﻧﮭﺎ
اھﻣﯾﺗﯽ ﻧدارد .ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺳرﻗوﻟش ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺳروﻗت در ﻣﮑﺎن و
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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 -٨ﺗو ھﻣﺎن آرزوی اوﯾﯽ و او ھﻣﺎن آرزوی ﺗو!
اﯾن ھﻣﮫ آدم در اﯾن ﻋﺎﻟم و ھر ﮐدام از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دﻧﯾﺎ آرزو ھر ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﺳراغ
ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﯽ آﯾﻧد و از او ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ آرزوﯾﺷﺎن را اﺟﺎﺑت ﮐﻧد .ﭘﺳری در آﻧﺳوی
ﺷﮭر آرزو ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن و ﭘﺎﮐداﻣن ﺗرﯾن ھﻣﺳر ﻧﺻﯾﺑش ﺷود و دﺧﺗری در
ﺷﮭری دﯾﮕر ھﻣزﻣﺎن آرزوی ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮭﺗرﯾن و وﻓﺎدارﺗرﯾن ھﻣﺳر را در دل زﻣزﻣﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد.ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺗﻌطﯾﻼت ﻋﯾد ﻓرا ﻣﯽ رﺳد .ﻣﺳﺎﻓرت ھﺎی ﻧوروزی روﻧق ﻣﯽ ﮔﯾرد
و ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑرای دﯾدار ﺑﺎ ھم راھﯽ ﺷﮭرھﺎی دور و ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوﻧد .و درﺳت
در ﯾﮏ ﺑﻌد ازظﮭر اﯾن ﭘﺳر و آن دﺧﺗر ھﻣدﯾﮕر را در ﺳر ﭘﯾﭻ زﻧدﮔﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .اﯾن ھﻣﺎن آرزوی اوﺳت و او ھﻣﺎن آرزوی اﯾن.ﮔﻣﺷده ھﺎ ھﻣدﯾﮕر را ﭘﯾدا
ﮐردﻧد .ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮐﺎر ﺧودش را ﺗﻣﺎم ﺷده ﻓرض ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺳراغ آرزوھﺎی اﻧﺳﺎن
ھﺎی دﯾﮕر ﻣﯽ رود.
ﻣﺎ از ﻗﺎﻧون ﺟذب ﭼﮫ اﻧﺗظﺎری دارﯾم؟! اﻧﺗظﺎر دارﯾم ﺑﮫ آرزوھﺎی ﻣﺎ ﺟﺎﻣﮫ ﻋﻣل
ﺑﭘوﺷﺎﻧد و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی دروﻧﯽ ﻣﺎ را واﻗﻌﯽ ﺳﺎزد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﺎ از ﻗﺎﻧون ﺟذب
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم .اﯾن ﺧﺎﻧﮫ از ﭼﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود؟ ﺧوب ﻣﻌﻠوم اﺳت! از آﺟر
و ﺳﯾﻣﺎن و آھن و ﺧﺎک و ﺳﻧﮓ و اﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ از ﮐﺟﺎ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود؟ و ﺑﺎز
ﺟواب ﻣﻌﻠوم اﺳت!از ﺟﺎﯾﯽ ھﻣﯾن دوروﺑرھﺎ!
ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻗﺎﻧون ﺟذب ﯾﮏ ﭼﯾز ﺟﺎدوﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ از "ھﯾﭻ ﮐﺟﺎ آﺑﺎد"
ﺟواب آرزوھﺎی ﻣﺎ را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺟﺎدوﯾﯽ در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت و
ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺟواب آرزوھﺎی ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾری آﻧﭼﮫ ھﻣﯾن اﻻن دوروﺑرﻣﺎﺳت
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ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗو اﺳﺑﺎب ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن آرزوی او و ﺣﺗﯽ ھﻣﺎن آرزوی او ﺷوی و
او ھم ھﻣزﻣﺎن آرزوی ﺗو ﻣﯽ ﺷود .آﻧﭼﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب را ﺟﺎدوﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد آن دﺳت
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.
اﮔر ﺧوب ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ دﻗت ﮐﻧﯾم دﯾﮕر از اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮑﺎرﺑﻐل دﺳﺗﯽ ﻣﺎن اﯾن ﺷﮑﻠﯽ
اﺳت و ﯾﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻣﺎن آﻧﮕوﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ رﺋﯾﺳﻣﺎن ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ آن
ﺷﮑل اﺳت ﮔﻠﮫ و ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ ﻧﺧواھﯾم ﮐرد! اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﺎ اﻻن آرزو
ﮐردﯾم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و ﻣﺎ ھم ﺗﺎ اﻻن 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
ﺳرﮐوﻓت ﺑزﻧﻧد ﮐﮫ ﺗو ﺣق ﻣن ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻣن ارزﺷم ﺑﯾﺷﺗر از ﺗوﺳت! ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺎ
آرزوﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻣﯾن اﻻن در دل داﺷﺗﯾد اﯾن ﻣرد ھﻣﺎن ھﻣﺳری اﺳت ﮐﮫ آن زن در
دﻟش ﺧواﺳﺗﮫ و آن زن ھم دﻗﯾﻘﺎ ھﻣﺎن ھﻣﺳری اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣرد ﺗﺎ اﻻن آرزوﻣﻧدش
ﺑوده اﺳت.
ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ از آدم ھﺎ ﻋﻣل ﮐﻧد وﺑرای ﺑﻌﺿﯽ
دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺑﺎور ﻧدارﻧد ﮐﺎرآﯾﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﻣﻌﻧوی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ھﻣﮫ
ﻣﮑﺎﻧﯽ و ھﻣﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﺳت .ﻣﺛل ﻗﺎﻧون ﺟﺎذﺑﮫ! ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺛﻼ رﺋﯾس
ﻧﺎﻻﯾﻘﯽ ﺑﺎﻻی ﺳر ﯾﮏ ﻋده ﮐﺎرﻣﻧد ﺳﺑز ﻣظﻠوم ﺷده و ﺑﺎ زور و ﻏرور ﭘﯾش ﻣﯽ
رود ﺷﮏ ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ آن ﮐﺎرﻣﻧدان ﺟواب آرزوی ﺗﺎ اﻻن اﯾن رﺋﯾس ﺑوده اﻧد و اﯾن
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رﺋﯾس ﭘﺎﺳﺦ ﺧواﺳﺗﮫ دروﻧﯽ ﺗﺎ اﻻن آن ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑوده اﻧد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻧﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺣﺿور ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺳﺗﺑد را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدﯾر ﺑﭘذﯾرﯾم ﺑﺎ اﯾن ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﮫ
ﺧواﺳت ﮐﺎﺋﻧﺎت ﭼﻧﯾن ﺑوده اﺳت  .ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس اﯾن اﺗﻔﺎق ﺗوﺳط ﮐﺎﺋﻧﺎت رخ داده
ﭼون ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﺎ ﺗﺎ اﻻن از ﮐﺎﺋﻧﺎت اﯾن ﻓرد ﻣﺳﺗﺑد ﺑوده اﺳت.او را ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدی
ﺧواﺳﺗﮫ ات را ھﻣﯾن اﻻن ﻋوض ﮐن  ،ھﻣﮫ ﭼﯾز دﮔرﮔون ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮭﺎر ﺟدﯾد آﻣده اﺳت .ﭘﻧﺟره را ﺑﺎز ﮐن و ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺑﯾرون ﺧﯾره ﺷو! ﭼﮫ ﻣﯽ
ﺑﯾﻧﯽ؟! ﯾﮏ ﺻﺣﻧﮫ زﯾﺑﺎ و ﻓرح ﺑﺧش ﺑﮭﺎری! ﺑﮫ ﺗو ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯽ ﮔوﯾم .آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ
ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﭘﯾش ﯾﺎ ﺷﺎﯾد اول زﻣﺳﺗﺎن آرزو ﮐرده ﺑودی .اﻣﺎ
ﮐﻣﯽ ﺻﺑر ﮐن و ﭘﻧﺟره را ﻧﺑﻧد .آن ﺳﻣت ﭘﻧﺟره ﯾﮏ ﺑﮭﺎر ﺑﺎ ﮐﻠﯽ زﯾﺑﺎﯾﯽ و طراوت
ھم ھﺳت ﮐﮫ ﻣوﻗﻊ آﻣدن آرزوی ﯾﮏ ﻧﮕﺎه زﯾﺑﺎ ﺑﯾن را در دل ﮔرداﻧده ﺑود و ﭼﺷﻣﺎن
ﺗو ھﻣﺎن ﻧﮕﺎه آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﮭﺎر اﺳت.
آن ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﺗو ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐودک ﺗوﺳت؟ ﭼﮫ ﭼﺷﻣﺎن زﯾﺑﺎﯾﯽ
دارد و ﺑﺎ اﯾن ﭼﺷﻣﺎن زﯾﺑﺎ ﭼﮫ ﻧﮕﺎه ﻓوق اﻟﻌﺎده ای ﻧﺛﺎر ﺗو ﻣﯽ ﺳﺎزد! آن ﮐودک
ھﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ آرزو ﻣﯽ ﮐردی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ .اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت؟ اﻣﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﻧﮑن! ﺗو ھم
ھﻣﺎن ﭘدر و ﻣﺎدر آرﻣﺎﻧﯽ ﺑودی ﮐﮫ اﯾن ﮐودک از ﻟﺣظﮫ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗن و در ﻟﺣظﮫ
ﻟﺣظﮫ زﻧدﮔﯽ اش آرزو داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﺑﯾن ﭼﮕوﻧﮫ دﺳﺗﺎﻧش را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗو دراز ﻣﯽ
ﮐﻧد ﺗﺎ در آﻏوﺷش ﺑﮕﯾری! او ﺗو را ﻣﯽ ﺧواھد و ﺗو ﺑﺎ ھﻣﮫ اﯾن ﺟﺛﮫ و ﺑدن ﺳﻧﮕﯾن
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﻣﺗش ﻣﯽ دوی ﺗﺎ در آﻏوﺷش ﺑﮕﯾری ﭼﯾزی ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟز آرزوی آن
ﮐودک ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎﺋﻧﺎت وادار ﺑﮫ دوﯾدن ﺷده ای!
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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
اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﮐﺎرﻣﻧدان ﻧﻣوﻧﮫ آرزوی آن ﻣدﯾر اﻧد و ﺑرﻋﮑس اﯾن ﻣدﯾر
ھم آرزوی ﮐﺎرﻣﻧدان اﺳت .وﻗﺗﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾن ھﺎ از ﻣﯾﺎن ﺑرود آن دﯾﮕری ھم ﻣﯽ
رود.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﺣق ﻧدارد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ ھﻣﯾن اﻻن ﻧﺻﯾﺑش ﺷده از
ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮔﻠﮫ ﻣﻧد ﺑﺎﺷد .اﮔر ﭘﻧﺟره را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و ﺑﮭﺎر را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ .اﮔر ﺑﭼﮫ ﺑﯽ
ادب و ﻧﺎﺳﭘﺎﺳﯽ ﻧﺻﯾﺑت ﺷده و اﮔر در ﻣﺣﻠﮫ ای زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ
ﺑﮫ ﺗو ﻣﻧﺗﻘل ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺧوب آرزوﯾت را ﻋوض ﮐن! ﺑﮭﺎر را طﻠب ﮐن! از ﮐودک
ﺧود ادب و ﺳﭘﺎس ﺑطﻠب و ﻣﺣﻠﮫ ات را ﻋوض ﮐن .وﻗﺗﯽ ﺳﮑوت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و
ﻣﻌﺗﻘدی ﮐﮫ ﺳﮑوت ﻋﻼﻣت رﺿﺎﻣﻧدی اﺳت.اﯾن رﺿﺎﻣﻧدی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﮐﮫ دﻧﯾﺎی ﻣن اﮔر ھﻣﯾﻧطوری ﺑﺎﺷد اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد و ﮐﺎﺋﻧﺎت ھم دﻧﯾﺎی ﺗو را
ھﻣﯾﻧطوری ﮐﮫ ھﺳت ﺑراﯾت ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد.
وﻗﺗﯽ ﮔذﺷﺗﮕﺎن و اﺟداد ﻣﺎ ﻣراﺳم ﻣﻌﻧﺎ داری ﻣﺛل ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﺳوری و ﻋﯾد ﻧوروز
و ﺳﯾزده ﺑدر و دﯾد و ﺑﺎزدﯾد ﻋﯾد را ﺗﻌرﯾف ﮐردﻧد و آن را در ﺑﯾن ﺧود ﻣرﺳوم
ﺳﺎﺧﺗﻧد در واﻗﻊ آرزوی ﺧود را ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل واﻗﻌﯽ ﮐردﻧد .ﻋﯾد ﻧوروز آرزوی آن
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
ﮐرده ﺑودﻧد .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ اﯾن ﻣراﺳم ﺳﻧﺗﯽ را ارج ﻣﯽ ﻧﮭﯾم و ﻣﺣﮑم و اﺳﺗوار آن را
ﻧﺳل ﺑﮫ ﻧﺳل ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،در واﻗﻊ دارﯾم آن آرزو را زﻧده ﻧﮕﮫ
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ﻣﯽ دارﯾم و در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﺎدی و ﺳرور ﻧوروزی را ﻧﯾز ﭘﺎداش ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم .وﻗﺗﯽ ﺑﭼﮫ
ھﺎ در ﻟﺑﺎس ھﺎی ﻧو از اﻋﻣﺎق وﺟود ﺧﻧده ﺷﺎدی ﺳر ﻣﯽ دھﻧد و اﻗوام و ﺧوﯾﺷﺎن
دور و ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻋﯾد ﺑﮫ دﯾدار ھﻣدﯾﮕر ﻣﯽ روﻧد  ،در واﻗﻊ دارﻧد ﺟواب
آرزوی اﺟدادی ﺧود را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .آرزوﯾﯽ ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ در دل ھر ﭘدرﺑزرگ و
ﻣﺎدرﺑزرﮔﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻓرزﻧدان و ﻧوه ھﺎﯾش ﺑﮫ طور دوره ای و ﻣﺳﺗﻣر دور
ھم ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد و ﺑﺎ ھم دﯾدار ﮐﻧﻧد و از ﻣﺷﮑﻼت ھم ﺑﺎﺧﺑر ﺷوﻧد و ﺑﮫ ھم ﮐﻣﮏ
ﮐﻧﻧد.
اﮔر در ﻣراﺳم ﻧوروزی ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد اﻣواج ﻣﻧﻔﯽ اﻓرادی ﮐﮫ آرزوی ﺑﺎطﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﮫ
ھم زدن ﻣﺟﻠس ﺷﺎدی دﯾﮕران اﺳت ﺷﻣﺎ را ﻓرا ﮔﯾرد .ﺷﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آرزوی ﺣﻔظ
و ﻣﺎﻧدﮔﺎری اﯾن ﻣﺟﻠس ﺑﮫ ھر ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺷده را در دل ﺑﮕرداﻧﯾد و اﯾن آرزو را ﺑﮫ
ﯾﮏ آرﻣﺎن ﺟﻣﻌﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾد .ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ در ﮐﺳری از ﺛﺎﻧﺑﮫ ھﺎ دﯾﮕر ھﯾﭻ ﮐس
ﺑﮫ "ﻋﺿو ﻣﻧﻔﯽ ﻧﮕر و ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎف ﻣﺟﻠس " اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﺗﯽ ﺧود آن ﺷﺧص
ھم ﺗﺳﻠﯾم ﺟو ﺷﺎد و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷود .و اﮔر آن ﺷﺧص روی ﺧواﺳﺗﮫ ﺧراب
ﮐردن ﺧود ﭘﺎﺑرﺟﺎ ﺑﺎﺷد در ﻣﺟﻠس ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻏرﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد و آن را ﺗرک ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﻣﯽ رود .اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫ ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ رﻓﺗن او ﺷﺎدی ﻣﺟﻠس ﺷﻣﺎ از دﺳت
ﻧﻣﯽ رود .ﭼرا ﮐﮫ ﺷﺎدی آرزوی ﺷﻣﺎ ﺑوده اﺳت و ھﻣﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﺧواﺳﺗﮫ اﯾد!
آﯾﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﺎرﮐرد ﺟﺎﻟب و ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺷده اﯾد؟!آﻧﭼﮫ اﻻن در اطراف
ﺗوﺳت ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺟز آﻧﭼﮫ ﺗﺎ اﻻن ﺧواﺳﺗﮫ ﺑودی! اﮔر آن را ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدی و ﻧﻣﯽ
ﺧواھﯽ ﺧوب ﮐﺎﻓﯽ اﺳت آرزوی ﺧود را ﻋوض ﮐﻧﯽ.اﻣﺎ اﮔر آرزوﯾت را ﻋوض
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ﻧﮑﻧﯽ اﻧﺗظﺎر ﻣﻌﺟزه از ﺳوی ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎش .ﭼون ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ در آن
ﻗرار داری ﺗو را ھﻣﯾن ﺟوری ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت و ﺗﺳﻠﯾم ﭘﺳﻧدﯾده و ﺗو را
ﺑﮫ ﻋﻧوان آرزوی ﺧودش اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده و ﺗو ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ آرزوی ﺧود را ﻋوض
ﻧﮑﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ از ﭼﻧﮓ اﯾن ﺷراﯾط ﺑﯾرون آﯾﯽ!
ﯾﮏ ﻣﺛﺎل ﺟﺎﻟب در اﯾن ﺧﺻوص رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻣﺎﺳت .ﺧوب ﻓﮑر ﮐﻧﯾد و
ﺑﺑﯾﻧد در ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﮫ ﻏذاھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺎھﺎر ﺻرف ﮐرده اﯾد :ﭼﻠوﮐﺑﺎب،
ﺟوﺟﮫ ﮐﺑﺎب ،ﻗورﻣﮫ ﺳﺑزی  ،ﺳﺑزی ﺧورﺷت و ﺳﮫ ﻧوع ﻏذای دﯾﮕر! ﯾﻌﻧﯽ ھﻔت
ﻧوع ﻏذای ﺛﺎﺑت ھﻣﯾﺷﮫ در ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﮑرار ﺷده اﻧد .ﺣﺎل در اﯾﺎم ﻋﯾد وﻗﺗﯽ ﺑﮫ
ﺳﻔر ﻣﯽ روﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾد از ﻟﯾﺳت ﺑﻠﻧد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣب رﺳﺗوران در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار
ﻣﯽ دھد ﭼﮫ ﻏذاھﺎﯾﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد! ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺣﯾرت ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ دوﺑﺎره ھﻣﺎن
ھﻔت ﻧوع ﻏذا را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.در ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ھﺎی ﻧوروزی ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ
ﭼﮫ ﻧﺎھﺎری ﺗدارک دﯾده اﺳت؟ ﺣﯾرت آور اﺳت ﻧﮫ؟ ﯾﮑﯽ از ھﻣﯾن ھﻔت ﻧوع ﻏذا
ﻣﻌﻣوﻻ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺳرو ﻣﯽ ﺷود! ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎده اﺳت؟ ﻣﮕر ﺗﻣﺎم ﻏذاھﺎی دﻧﯾﺎ ﺑﮫ
ھﻣﯾن ھﻔت ﻧوع ﻣﺣدود ﺷده اﻧد؟ ﺟواب ﻣﻧﻔﯽ اﺳت! ﺷﻣﺎ و ھﻣراھﺎن ﺷﻣﺎ ﺑر ﺣﺳب
ﻋﺎدت آرزوی ﭼﻧﯾن ﻏذاﯾﯽ را داﺷﺗﮫ اﯾد .اﮔر ﮐﻣﯽ ذھن ﺧود را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و آرزوی
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!
ھر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ اﻻن در اطراﻓﻣﺎن رخ ﻣﯽ دھد .ھر ﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ اﻻن ﺗﻧﺎول ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم،ھر ﻟﺑﺎﺳﯽ ﮐﮫ اﻻن ﺑر ﺗﻧﻣﺎن اﺳت ،ھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻻن در آن ﻗرار دارﯾم،ھﻣﮕﯽ
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ﭼﯾزی ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺟز ﻧﺗﯾﺟﮫ آرزو و ﺧواﺳﺗﮫ ﺧود ﻣﺎ! ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ آن ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ
آرزو و ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﺣﯾطﯽ ﮐﮫ در آن ﻗرار دارﯾم ھم ھﺳت.
اﮔر آﻧﭼﮫ در آن ﻗرار داری را ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدی رھﺎﯾﯽ از آن ﺑﺳﯾﺎر راﺣت اﺳت .ﺑﺧواه
و آرزو ﮐن ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد .ﺧواھﯽ دﯾد ﮐﮫ دﯾﮕر طﺎﻗت آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧدن را ﻧداری
و ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آرﻣﺎن ﺗوﺳت ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷوی .در اﯾن ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﻗدرت ﺟﺎدوﯾﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب را از ﻧزدﯾﮏ ﺣس ﮐﻧﯽ و از ﮐﺎرﮐرد ﻓوق
اﻟﻌﺎده آن ﺣﯾرت زده ﺷوی.

" -٩ﻗﺎﻋده ﭘذﯾرش اﮐﻧون" ھﻣﯾﻧطوری ﮐﮫ ھﺳت!
ﺑر طﺑق ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺗو ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ھر طور ﮐﮫ ﺑﺧواھﯽ ﮔذﺷﺗﮫ را ﻣرور ﮐﻧﯽ .ھر
ﺟوری ﮐﮫ آرزو داری و دﻟت ﻣﯽ ﺧواھد ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ آﯾﻧده را ﺗﺟﺳم ﮐﻧﯽ و ﺑﮫ
ھرﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯽ آن را ﺗﺻور ﻧﻣﺎﯾﯽ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﯾن اﻵن را ھﻣﯾﻧطوری ﮐﮫ
ھﺳت ﺑﭘذﯾری! اﯾن ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺻول ﻗﺎﻧون ﺟذب اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺳﯾﺎری
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
اﻧﮑﺎر وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﺧود و ﻓرو رﻓﺗن در دﻧﯾﺎﯾﯽ ﺗوھﻣﯽ و ﺗﺧﯾﻠﯽ  ،ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت
ﺧود ﺑﮫ ﺳوی آرزوھﺎﯾﺷﺎن را ﮔﻧﮓ و ﻣﺑﮭم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
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اﺻوﻻ ﺑرای ھر ﺳﻔری ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﺷروع ﻻزم اﺳت و ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺻد .ﺣرﮐت ﺑﮫ
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.
ﯾﮑﯽ از اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن درﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب وارد ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد اﯾن اﺳت
ﮐﮫ طرﻓداران ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺧﯾﻠﯽ ﺧﯾﺎﻻﺗﯽ و ھﭘروﺗﯽ ھﺳﺗﻧد و واﻗﻌﯾت زﻧدﮔﯽ را
ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺟذﺑﯽ ھﺎ ﯾﻌﻧﯽ طرﻓداران ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﯾش
از اﻧدازه ﺟذب زﯾﺑﺎﯾﯽ و راﺣﺗﯽ و ﺷﮑوه ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺷده اﻧد و ھﻣﯾن ﻣﺟذوب ﺷدن
ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﮐﮫ از دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﯾرون ﺑروﻧد و در ﯾﮏ دﻧﯾﺎی ﺳﺎﯾﮫ و ﺗوھﻣﯽ
زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ اﻵن
اﺻﻼ ّ ﺟﺎﯾﯽ ﻧدارد و در واﻗﻊ ﻟﺣظﮫ اﮐﻧون از اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت
ﭼرا ﮐﮫ ھر آرزوﯾﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘق ﯾﺎﻓﺗن ﺑﺎﯾد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺑﮫ ﭼﯾزی در زﻣﺎن اﮐﻧون ﺗﺑدﯾل
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
ﻗﺎدر ﺑﮫ دﯾدن آن ﻧﺧواھد ﺑود.ﭼرا ﮐﮫ ھوش و ﺣواﺳش ﺑﮫ زﻣﺎن اﻻن ﻧﯾﺳت.
از ﺳوی دﯾﮕر ﺑرطﺑق ﻗﺎﻧون ﺟذب ھر ﻟﺣظﮫ از دﻧﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ھﻣﻧواﯾﯽ ﮐل
ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن ﻟﺣظﮫ اﻵن زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ  ،ھر ﭼﻧد ﺷﺎﯾد ﺑرای ﻣﺎ ﺧوﺷﺎﯾﻧد
ﻧﺑﺎﺷد  ،وﻟﯽ ﭼﮫ دﻟﻣﺎن ﺑﺧواھد و ﭼﮫ ﻧﮫ ،وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺎ ﺣﺎﺻل ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و
ھﻣﻧواﯾﯽ و در ﯾﮏ ﮐﻼم دﺳت ﭘﺧت ھﻣﺎن ﮐﺎﺋﻧﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗرار اﺳت آرزوھﺎی ﻣﺎ
را ﺑرآورده ﺳﺎزد.
اﮔرﺑﮫ اﯾن ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑرآوردن آرزوھﺎی ﻣﺎن ﺑﺎﯾد اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾم ،ﭘس ھﻣﯾن
اﻻن ﺑﮫ ﺧﺎطر آﻧﭼﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﻣﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺳﻔﺎرش ﻗﺑﻠﯽ ﺧودﻣﺎن اﺳت ھم
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ﺑﺎﯾداﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾم و اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗن ﯾﻌﻧﯽ وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ را ھﻣﯾﻧطوری ﮐﮫ ھﺳت
ﺑﺑﯾﻧﯾم و ﺑﭘذﯾرﯾم.
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
ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮭرھﺎ ﺳﻔر ﮐﻧﯽ ،ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب آرزوی ﺗو ﻣﺣﺗرم اﺳت و ﮐﺎﺋﻧﺎت ھم ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﻓﺷﺎری و ﺟدی ﺑودن ﺗو در اﯾن آرزوھﺎ و اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد ﮐرده ای ،
ﺑراﯾت در آﯾﻧده ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ را ﻣﺣﻘق ﺧواھد ﺳﺎﺧت .اﻣﺎ ﺷرطﯽ وﺟود دارد و آن اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾن اﻻن ﺧودت و ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ در آن ﻗرار داری را واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﺑﺑﯾﻧﯽ و
ﺑﭘذﯾری و ﻗﺑول ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺛﻼ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ات اﻻن زﯾﺎد اﻣﯾدوارﮐﻧﻧده ﻧﯾﺳت و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
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
ﺗﻌطﯾل ﻣﺳﺎﻓرت ﺗو ﺑﺎﺷد.اﯾﻧﮑﮫ اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﺑﯾﻧﯽ اﺻﻼ ّ دﻟﯾل ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻣﯽ
ﺧواھﯽ ﻧرﺳﯽ .ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس ﻗطﺎر وﺟود ﺗو را در رﯾل درﺳت ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﺗو
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
در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎ ﻣوﺟود ﺗوھﻣﯽ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ در ذھن ﺧود ازدواج ﮐرده اﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺧﺻﯽ
ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷرﯾﮑﯽ ﺻﺎدق و ﻣﻌﺻوم و ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد و ﺑﺎ ﺛﺑﺎت و ﻣﺣﮑم و
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
از ﻣرز ﻣﻌﺻوﻣﯾت ﭘﺎﯾش را آﻧطرف ﺗر ﻣﯽ ﮔذارد و اﮔر ﺷﯾطﻧت اﺟﺎزه دھد از
اﻋﺗﻣﺎد طرف ﻣﻘﺎﺑل ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺟﺎ ﻣﯽ
زﻧد و ﺑرای ﻣﺣﮑم ﺑودن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﺷوﯾق و ﺣﻣﺎﯾت دﯾﮕران اﺳت .ﺧوب وﻗﺗﯽ ﭼﺷم
ﺑﺎز ﮐﻧﯾم ﺷﺎﯾد اﯾن ﺷﺧص را ﺑﺎ ھﻣﯾن وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺟدﯾد و واﻗﻌﯽ ﮐﮫ در وﺟودش
دﯾدﯾم ﺑﺎز ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾم  ،اﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎ در ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی آﯾﻧده
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.
زﻣﺎن اﮐﻧون را ھﻣﯾﻧطوری ﮐﮫ ھﺳت ﭘذﯾرﻓﺗن را ﺧﯾﻠﯽ از اھل دل و ﺳﺎﻟﮑﯾن
ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺎزﺷدن ﭼﺷم و ﻗدم ﮔذاﺷﺗن در ﺗﻧﮭﺎ دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯽ ﻣوﺟود در
ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﯽ داﻧﻧد .ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﻣﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ اطراﻓش ھﺳت را ھﻣﯾﻧطوری
ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾﺷداوری و ﻗﺿﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﻗﺑول ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﯾن اﻣﮑﺎن ﺑﯽ ﻧظﯾر را
ﺑرای ﺧود ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ در دل ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻗرار ﺑﮕﯾرد و ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ واﻗﻌﯽ
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
دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ھﺳت واھﻣﮫ دارﻧد و ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم ﻟﺣظﺎت
ﻋﻣر ﺧود در ﯾﮏ دﻧﯾﺎی ذھﻧﯽ و ﺳﺎﯾﮫ ای زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﺳوال ﺑﺳﯾﺎر واﺿﺢ اﺳت:اﯾن اﻓراد ﺗرﺳو ھﺳﺗﻧد و ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺷم
ﮔﺷودن ﺑﮫ واﻗﻌﯾت زﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ھﻣﯾن اﻻن در اطراﻓﺷﺎن وﺟود دارد ﺳﺗون ھﺎی ﺑﮫ
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ظﺎھرﻣﺣﮑم ﺑﺎورھﺎﯾﺷﺎن ﺗرک ﺑردارد وﺳﻘف آرزوھﺎﯾﺷﺎن ﻓرورﯾزد.آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد
ﺟﻠوی ﺧود ﺑﺷﮑﻧﻧد و ﻏرور و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﺧود را از دﺳت ﺑدھﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل
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
از او ﺗﻌرﯾف ﮐرده اﻧد  ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد در آزﻣون ﺳراﺳری رﺗﺑﮫ دو
رﻗﻣﯽ ﺑﯾﺎورد.ﺑرای ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯽ ﻗﺑوﻟﯽ ﺑﺎ رﺗﺑﮫ دو رﻗﻣﯽ اﺳت ﯾﮏ آرزوی دﺳت
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
ذھﻧﯽ و ﺗوھﻣﯽ ﺧودش ﮐﺷﺎﻧده ﻣﯽ ﺷود .ﺣﺎل اﮔر از ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺧواھﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ
روی زﻣﯾن ﺑرﮔردد و ﻧﮕﺎھﯽ واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎ و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺟﺳﻣﯽ و رواﻧﯽ
ﺧودش ﺑﯾﺎﻧدازد و وﺿﻌﯾت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ھﻣﯾﻧطور رژﯾم ﻏذاﯾﯽ و ورزﺷﯽ
ﺧود را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد و ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻼم ﺑﺑﯾﻧد آﻧﭼﮫ واﻗﻌﺎ اﻻن ھﺳت .ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﺷﺧص ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎ ﺷوک ﺑزرﮔﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از دﯾد ﺧودش ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از
زﯾر اﯾن ﺷوک ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑﮫ در ﺑرد .ﻣﺛﻼ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻋﻠت ﺳوﮔﻠﯽ ﺷدن و ﮔل
ﮐردن در ﺑﯾن ﺷﺎﮔردان ﻣدرﺳﮫ ﻧﺑوغ او ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺿﻌف ﮐﻠﯽ و ﻓراﮔﯾر ھﻣﮫ
ھﻣﮑﻼﺳﯽ ھﺎﯾش ﺑوده اﺳت و در ﻗﯾﺎس ﺑﺎ داﻧش آﻣوزان ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻣدارس ﻗوی ﺗر
ﺷﮭرھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ  ،او ﭼﻧدان ھم ﻧﻣوﻧﮫ و ﻣﻣﺗﺎز ﻧﯾﺳت .از ﺳوی دﯾﮕر ﭼون آزﻣون
ﮐﻧﮑور ﺳراﺳری اﺳت و ھﻣﮫ داﻧش آﻣوزان ھﻣﮫ ﺷﮭرھﺎ در آن ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،
ﭘس دﯾﮕر رﻗﺑﺎ ھﻣﯾن ھﻣﮑﻼﺳﯽ ھﺎی ﺿﻌﯾف ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻣﯾدان رﻗﺎﺑت در آزﻣون ﺑﮫ
ﻣراﺗب ﻗوی ﺗر و ﻧﻔس ﮔﯾر ﺗر از اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم دﺑﯾرﺳﺗﺎن آﻧﮭﺎﺳت.ھﻣﭼﻧﯾن
ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﺻل ھﺎی ﮐﺗﺎب ﮐﮫ ﻣﻌﻠم ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﻌطﯾﻼت 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 ﺳواﻻت طرح ﺷده از اﯾن ﻓﺻل ھﺎ ھم
ﭘﺎﺳﺦ دھد.
اﮔر اﯾن داﻧش آﻣوز ھر ﭼﮫ زودﺗر از ﻓﺿﺎی ﺗﺧﯾﻠﯽ ﺧود ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾد و ﭘﺎ ﺑر زﻣﯾن
واﻗﻌﯽ ﺑﮕذارد ،اﺣﺗﻣﺎل ﻗﺑوﻟﯽ اش ﺑﺎ رﺗﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳب در آزﻣون ﺳراﺳری ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ
ﺷود .او ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﺧود را ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺑﭘوﺷﺎﻧد و ﺑرای ھر ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﮫ در
ﻣﺳﯾر آزﻣون ﺑراﯾش رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد واﮐﻧش ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﻣﺟﻣوع اﯾن واﮐﻧش
ھﺎی ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ و ﻣوﺛر اﺳت ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧوﯾد ﮐﺳب رﺗﺑﮫ ارزﺷﻣﻧد دو
رﻗﻣﯽ را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽ اﯾن واﮐﻧش ھﺎی ﺻﺣﯾﺢ از ﺳوی داﻧش آﻣوز
واﻗﻊ ﺑﯾن اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﺎﺋﻧﺎت ھم در ھر ﻣرﺣﻠﮫ وارد ﮔود ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ
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
ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺟز ﮐﻣﺑود ﺟﺳﺎرت و ﺷﮭﺎﻣت روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ واﻗﻌﯾت .و ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن
ﺗرس و ھراس و ﺑﯽ ﺟراﺗﯽ ھم ﭼﯾزی ﻧﺧواھد ﺑود ﺟز ﺑدﺗر ﺷدن اوﺿﺎع و ﺣداﻗل
ﺑﮭﺗر ﻧﺷدن ﺷراﯾط.
دوﺑﺎره ﺑﯾﺎﺋﯾد اﺻول ﻗﺎﻧون ﺟذب را ﻣرور ﮐﻧﯾم .ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺗﻔﺎوت ھﺎ و ﺗﻧوع و رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ ﻣوﺟود در ھﺳﺗﯽ  ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﭼﯾزی
ھﺳت ﮐﮫ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺧواھد ﺑﮫ آن ﺑرﺳد .ﭘس اﻧﺳﺎن آرزو ﻣﯽ ﮐﻧد.اﯾن آرزو ﺑﮫ
ﺻورت ﯾﮏ ﻓﮑر ﺟواﻧﮫ ﻣﯽ زﻧد و ﺑﻌد ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻧﯾت و ﻗﺻد ﻗوی در درون
دل اﻧﺳﺎن ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت از ﻓﮑرﮐردن ﺑﻌدا ّ ﻧﺎاﻣﯾد ﺷود و دﺳت از
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ﺳر آرزو ﺑردارد  ،اﻣﺎ ﻧﯾت و ﻗﺻد در دل ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎدﮔﯽ دﺳت ﺑردار ﻧﯾﺳت و ﺑﺎ
ﻓرﺳﺗﺎدن ﻋﻼﺋم ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﻗوی ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ آرزو
ﻟﺣظﮫ ﺷﻣﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﺎﺋﻧﺎت وﻗﺗﯽ اﯾن ﻋﻼﺋم را ﻣﯽ ﺷﻧود ﺑﮫ ﺳراغ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ آﯾد
و ﺧوب ﺑﮫ ﺣﺎل و اﺣوال و ﻓﮑر و اﻧدﯾﺷﮫ او دﻗت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر ﻓﮑر و ذھن اﻧﺳﺎن
در ﻓﺿﺎﯾﯽ ﻣﺗﻔﺎوت از آرزو ﺑﺎﺷد ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮔﯾﺞ ﻣﯽ ﺷود و ﻧﻣﯽ داﻧد
ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھد .در واﻗﻊ وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ھﺷﯾﺎری و ﺗوﺟﮫ ﮐﺎﻣل ﺗﻣﺎم ﻓﮑر
وذﮐرش را روی ﻟﺣظﮫ اﻻن ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ ﭘذﯾرش وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺻورت ﮐﮫ ھﺳت ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ﺧواھﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﺷراﯾط و اﺟﺎﺑت آرزوی ﻗﻠﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود،
ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻓورا ﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﮐﮫ ﻧوﺑت ھﻧرﻧﻣﺎﯾﯽ اوﺳت .ﭘس ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آﺳﺗﯾن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ زﻧد
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 اﻻن زﻧدﮔﯽ
اش ﮐﮫ ھر ﻟﺣظﮫ در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول اﺳت ﺧﯾره ﺷود .ﭼرا ﮐﮫ دﯾر ﯾﺎ زود
اﺟﺎﺑت آرزو در ھﻣﯾن ﻟﺣظﮫ اﻻن ﺑﮫ وﻗوع ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد و اوﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان طﻠب ﮐﻧﻧده
ﺑرای ﺗﻣﺎﺷﺎی اﯾن ﻟﺣظﮫ طﻼﯾﯽ ﺣﺿور ﮐﺎﻣل ذھن و دل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
آﯾﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾد ﮐﮫ ھﻣﯾن اﻻن را ھﻣﯾﻧطوری ﭘذﯾرﻓﺗن ﭼﻘدر ﺑرای ﺗﺣﻘق
آرزوھﺎ و در واﻗﻊ ﮐﺎرﮐرد ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺎﻧون ﺟذب اھﻣﯾت دارد؟ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ
از ﻟﺣظﮫ اﮐﻧون زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻏﻔﻠت ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ دﻧﯾﺎی ﺳﺎﯾﮫ و ﻏﯾر واﻗﻌﯽ ذھﻧﯽ
ﺧودﺗﺎن ﭘﻧﺎه ﺑﺑرﯾد .ارﺗﺑﺎط ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻗطﻊ ﮐرده اﯾد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺑﯾن ﺧود و آرزوی ﻗﻠﺑﯽ ﺗﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧداﺧﺗﮫ اﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﺎرﮐرد ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺎﻧون
ﺟذب را دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾد و ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺧراب ﻧﻣوده اﯾد .ﭘس دﯾﮕر ﻧﺑﺎﯾد ھم
اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑراﯾﺗﺎن درﺳت ﮐﺎر ﮐﻧد و ﻧﺗﯾﺟﮫ درﺳﺗﯽ ﺑﮫ
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ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﮐﻠﯾدی را ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی
در ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دھد .اﻣﺎ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻓﻘط در ھﻣﯾن اﻻن رخ ﻣﯽ دھد.
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ﻓﺻل ﺷﺷم :ﻗﺎﻧون ﺟذب ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﺗﮏ ﻧﻔره اﺳت!
ﺑرﺧﻼف 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
ﭼﯾز دﯾﮕری اﺳت و ﮐﺎرﺑرد اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﻌﻧوی ﻗدرﺗﻣﻧد در اﻧﺣﺻﺎر ﺷﺧﺻﯽ اﺳت
ﮐﮫ آن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﮔر اطراﻓﯾﺎن ﺧودﺷﺎن ﻧﺧواھﻧد ھﯾﭻ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ
روی زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﺧواھد داﺷت.ﺧﺑر ﻧﺎاﻣﯾد ﮐﻧﻧده ای اﺳت  ،اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت؟
ﻣﺛﻼ ﺧﯾﻠﯽ از ﻣﺎھﺎ آرزو دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑرای ﻓرزﻧدان ﺧودﻣﺎن
زﻧدﮔﯽ ﺧوﺑﯽ ﻓراھم ﮐﻧﯾم .ﻣﺛﻼ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺗﯾزھوﺷﺗرﯾن ﮐودک در ﺑﯾن ھم ﺳن و
ﺳﺎل ھﺎی ﺧودﺷﺎن ﺑﺎﺷﻧد .در ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺿور ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺷﺎﺧص ﺗرﯾن و
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﻋﺿو ﮔروه ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎ دﺳت
ﯾﺎﺑﻧد .آدم ھﺎی ﻣﻧﻔﯽ و اﺷﺧﺎص ﻧﺎﻣﺛﺑت در اطراف آﻧﮭﺎ ﺣﺿور ﻧﯾﺎﺑﻧد و اﮔر ھم
ﺑرﺣﺳب اﺗﻔﺎق ﻣﺟﺑور ﺷدﻧد ﺑﯾن ﻋده ای آدم ﻣﻧﻔﯽ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ،ﺗﻣﺎم ﺗرﻓﻧدھﺎ و
ﺷﮕردھﺎی زﻣﺎن ﺧود ﺑرای ﻣدﯾرﯾت و ﮐﻧﺗرل اوﺿﺎع و ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﮭﯾﻧﮫ
ﺗرﯾن رﻓﺗﺎرھﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺎ از ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن
ھﺎ را ﺑرای ﻓرزﻧداﻧﻣﺎن ﻓراھم ﮐﻧد .ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ھم اﯾن آرزو را ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺋﻧﺎت
ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﯾم .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺣﯾرت ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻧﻣﯽ دھد!
ﻣﺛﻼ رﻓﺗﺎرھﺎی ﻓرزﻧد زﯾﺎد ﺟﺎﻟب و ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﻧﯾﺳت .دوﺳﺗﺎن و رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔرد
ﺧودش ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد ،از ﻟﺣﺎظ ﺷﺎﺧص ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟزو اﻓراد ﻣﺛﺑت و
ﺧوﺷﺑﺧت ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﭘرﺧﺎﺷﮕر و ﻧﺎراﺣت اﺳت و در اﻣور ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﯾﺎدﮔﯾری
ﻣﮭﺎرت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓﻧون ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺎﺷﮑﯾب و ﺿﻌﯾف اﺳت .طوری رﻓﺗﺎر ﻣﯽ
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ﮐﻧد ﮐﮫ در ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎل اﺳت ﺟزو اﻓراد ﮐﻣﺗر از ﻋﺎدی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود و
ﺧﻼﺻﮫ آن ﻧﺎﺑﻐﮫ و ﻓرزﻧد ﺑﯽ ﻧظﯾری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ در آرزوھﺎی ﺧود از
ﮐﺎﯾﻧﺎت و از ﻗﺎﻧون ﺟذب طﻠب ﻣﯽ ﮐردﯾم .ﺧوب اﺷﺗﺑﺎه ﮐﺎر ﮐﺟﺎﺳت؟
ﻗﺎﻧون ﺟذب ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﻣﻌﻧوی اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر ھم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻗﺎﻧون ﻣﻌﻧوی ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﮐﮫ ھم ﺑر ﻋﺎﻟم ﻓﯾزﯾﮏ و ھم ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺣﺎﮐم اﺳت و ﺑر روح و ﻣﺎده ھر دو ﺟﺎری
ﻣﯽ ﺷود .ﻗﺎﻧون ﺟذب را وﻗﺗﯽ ﺑرای ﺧودﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرﯾم ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺟواب ﻣﯽ
دھد .ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﭼﯾزی را در ﺳﺎﮐت ﺗرﯾن ﻟﺣظﮫ ذھﻧﻣﺎن از ﺗﮫ دﻟﻣﺎن طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
و ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻧﯾت و ﻗﺻد ﻗدرﺗﻣﻧد ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺋﻧﺎت ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑرای
رﺳﯾدن ﺑﮫ آن ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋﺗﮫ ﺑﮫ در و دﯾوار ﭼﺷم ﻣﯽ
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
ﻣﺎ ﻣﺣﻘق و واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺧوب اﯾن را ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ در زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ و
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
ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﺑرای ﺑﮭﺑود وﺿﻊ دﯾﮕران و ﺑرآوردن آرزوی ﺑﻘﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود
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 ﺣﻼل زاده ﺑﺎ وﺟود ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ
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داﯾﯽ از ﻟﺣﺎظ رﻓﺗﺎری ﺑﮫ داﯾﯽ ﺧوب و ﻣﺛﺑﺗش ﻧﻣﯽ رود و ﺣرﮐﺎت ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت از
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
ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﭼرا ﺑﺎوﺟودی ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺎ و ھﻣﮫ ﻋﺎﻟم ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ اﻋﺗﯾﺎد ﺑﮫ
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؟
ﺟواب اﯾن ﺳوال ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده اﺳت! ﻗﺎﻧون ﺟذب ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﺗﮑﯽ و اﻧﻔرادی اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط ﺑرای ﺧود ﺷﺧص ﮐﺎرﺑرد دارد.ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺧود ﺷﺧص ھم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
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 ﭘرﺗﻼطم ﺳﺎزﻧد و ﻣﺎﻧﻊ
از اﻧﻌﮑﺎس آرزوی دروﻧﯽ اش در درﯾﺎﭼﮫ دﻟش ﺷوﻧد .زﯾﺑﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب ھم
ھﻣﯾن اﺳت .ھرﮐﺳﯽ در درون ﺧودش ﭼراﻏﯽ ﺟﺎدوﯾﯽ دارد و از اﯾن ﭼراغ ﯾﮏ
ﻏول ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ او ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد .ﻏوﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ای ﺻﺎﺣب ﭼراغ ،ﺗو
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ﺑر زﻣﯾن ھﺳﺗﯽ ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯽ آرزو ﮐن .ﺑﮫ ﺗﻌداد اﻧﺳﺎن ھﺎی روی
زﻣﯾن ﭼﻧﯾن ﭼراغ ﺟﺎدوﯾﯽ در اﻋﻣﺎق ﺑﺎطن آن اﻧﺳﺎن ﻗرار داده ﺷده اﺳت .اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﻣن و ﺗو ﺑﺗواﻧﯾم دﺳت ﺧودﻣﺎن را ﺑﮫ ﺳﻣت دل و ﻗﻠب ﻓرد ﮐﻧﺎری ﻣﺎن دراز ﮐﻧﯾم و
ﻏول ﭼراغ ﺟﺎدوﯾﯽ او را ﺑﯾدار ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯾرﯾم .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب اﺟﺎزه
ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽ دھد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﻓرزﻧد ﻧﺎﺧﻠف در ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻧواده ای ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود  ،اﮔر ﻋزﯾز و
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
ﮐوﯾر ھﺎی ﭘر ﺳﻧﮓ و ﭼﺎﻟﮫ ﻓراھم آورﻧد .ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب دارد درﺳت
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھر ﮐس ﺧﻠﺑﺎن ھواﭘﯾﻣﺎی وﺟود ﺧودش اﺳت .اﮔر ﮐﺳﯽ در ﮐوﯾر ﭘر ﺳﻧﮓ و ﮔودال
ھواﭘﯾﻣﺎﯾش را ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣﯽ ﮐوﺑد او ﺧودش اﯾﻧطور ﺧﻠﺑﺎﻧﯽ ﮐرده و اﯾن ﻣﺳﯾر را
اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣوده اﺳت .ﺧوب ﻗﺎﻧون ﺟذب ھم ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب و ﻣﺳﯾر او اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗﮫ و
او را ھﻣﺎﻧﺟﺎﯾﯽ ﺑرده ﮐﮫ طﻠﺑﯾده اﺳت! ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ دل ﮐوﯾری ﺳﻧﮕﻼخ! ﻗﺎﻧون ﺟذب
ﮐﺎری ﻧدارد ﮐﮫ اﯾن ﺧﻠﺑﺎن ﻧﺎﺷﯽ ﻋزﯾز و ﻣﺣﺑوب ﻓرد ﭘﺎﮐداﻣن و درﺳﺗﮑﺎری ھﺳت
ﯾﺎ ﻧﮫ! او ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب اﺷﺧﺎص ﮐﺎر دارد ﻧﮫ ﺑﮫ اﻧﺗظﺎرات و آرزوھﺎ و ﺗوﻗﻌﺎت و
اطراﻓﯾﺎن او .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب اطﻣﯾﻧﺎن ﮐرد و آن را
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
ﺑﯾﺎورﻧد ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن درﺳت ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد  ،دﯾر ﯾﺎزود ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ھر
ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ دارد ﺳﺎز ﺧود را ﻣﯽ زﻧد و ﻓرودﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻓرودﺑﮭﺗرﯾن ھواﭘﯾﻣﺎھﺎ
ﺗدارک دﯾده ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺳﻧﮕﻼﺧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .ﻗﺿﯾﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎده
اﺳت! ﺧﻠﺑﺎن ھﺎ ﭼون ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد در ﺑﯾﺎﺑﺎن آرﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﻓرود آﯾﻧد  ،ﻓرودﮔﺎه
ﭘرزرق و ﺑرق را ﺑﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺗﺑدﯾل ﻧﻣوده اﻧد! ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ
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
ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﻧﺟﺎم دھﯾم .وﻗﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮐﻧﺗرل ھواﭘﯾﻣﺎی دروﻧﯽ آﻧﮭﺎ را
در دﺳت ﺑﮕﯾرﯾم و آﻧﮭﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺳﺎز ﺧود را ﺧواھﻧد زد و ﺑﮫ ﻣﺳﯾر دﻟﺧواه ﺧود ﺗﻐﯾﯾر
ﺟﮭت ﺧواھﻧد داد ﭘس ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم زﯾﺑﺎﯾﯽ و ﮐراﻣت ھﺎ و ارزش ھﺎی
اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺧود را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﯾم و از اﯾﺷﺎن اﻧﺗظﺎر ﭘﺎس داﺷت
ارزش ھﺎ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؟
ﺟواب اﯾن ﺳوال ھم ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده اﺳت! ﺑﮕذار آﻧﮭﺎ ﺧﻠﺑﺎن ﺑﺎﺷﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﯾﺎد ﺑده ﮐﮫ
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
ﭘﻧﮭﺎن ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺳﺧت ﺗرﯾن ﺷراﯾط و ﺑﺣران ھﺎ  ،ھواﭘﯾﻣﺎی
زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ را در ﻣﺳﯾر درﺳت ھداﯾت ﮐﻧد.
وﻗﺗﯽ ﻣن و ﺷﻣﺎ در زﻧدﮔﯽ ﻋﺎدی و روزﻣره ﺧود  ،در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻠوت و ﺧودﻣﺎﻧﯽ
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﻟﺣظﺎت دور ھم ﺟﻣﻊ ﺷدن ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ و ﯾﺎ ﻟﺣظﺎت ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋزﯾزاﻧﻣﺎن،
روش ﺑرﺧورد ﺧود ﺑﺎ ﮐﺎﺋﻧﺎت و راز درﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑرای
آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾم .ﺑراﯾﺷﺎن ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾم ﮐﮫ وﻗﺗﯽ در زﻧدﮔﯽ دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﺷوﯾم و
ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭼرﺧﯾدن روزﮔﺎر و ﻣﺷﺎھده اوﺿﺎع اﯾن و آن ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﭼﯾزی ﮐم دارﯾم و داﺷﺗن آن را در دﻟﻣﺎن آرزو ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺑﻌد از آن ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻗﺎﻧون
ﺟذب ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺑﺎﯾد ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ ﻓﮑر ﺧود را آرام ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم.در
درون ﺧود ﺳﮑوت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻧﺟواھﺎی ﻣزاﺣم دروﻧﯽ و ﮔﻔﺗﺎرھﺎی دروﻧﯽ ﺧودﻣﺎن
را ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.ﺧواﺳﺗﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﺳﻧﮕﯽ داﺧل ﺳطﺢ آرام ﺷده و آرام
ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ ﺷده درﯾﺎﭼﮫ ذھﻧﻣﺎن ﻣﯽ اﻧدازﯾم و اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺳﻧﮓ آرزو
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ﺑﮫ اﻋﻣﺎق درﯾﺎﭼﮫ ﻓرو رود و ﻣوﺟﯽ ﻗوی را ﺑﺳﺎزد .ﺑﻌد ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﯾم و ﺑﮫ ﺣرﮐت
اﯾن ﻣوج ﺗﺎ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺧﯾره ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯾم و ﺑﺎورﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ دﯾر ﯾﺎزود اﯾن ﻣوج ﺑﺎ
ﮐراﻧﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺻورت اﺟﺎﺑت آرزو و ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﻗﺎﺑل ﻟﻣس
در زﻧدﮔﯽ ﻣﺎن ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ رﯾزه ﮐﺎری ھﺎی ﻗﺎﻧون ﺟذب را ﺑرای آن ﻋزﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﮫ راه
ﺑﯾﺎﯾد ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾم .ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﻓﺎرغ
از ھر ﭼﮫ اطراﻓﯾﺎن ﺑﮕوﯾﻧد و ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺧﻧده ھﺎ و رﯾﺷﺧﻧدھﺎ  ،ﺑﺎ اﻣﯾد و
اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎﻣل ﭼﺷم ﺑﮫ راه اﺟﺎﺑت و وﻗوع ﺣﺗﻣﯽ آرزوی ﺧودش ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد .ﺑﺎﯾد
ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘدان ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺣﺗﯽ از اﯾن ھم ﭘﺎ را ﻓراﺗر ﻣﯽ ﮔذارﻧد و ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد آرزو ﺑﮫ ﻣﺣض ﺑر دل راﻧدن ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫ اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﻣﻧﺗظر
ﮐم ﺷدن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺧود و آرزوی اﺟﺎﺑت ﺷده ﺧودﺷﺎن ھﺳﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ طوری
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﺑﮫ آرزوی ﺧود رﺳﯾده اﻧد و ﺑﮫ ھر ﺟﺎ ﺑﻧﮕرﻧد ﮐوه و در
ودﺷت ﻧﺷﺎن از ﻗﺎﻣت رﻋﻧﺎی آرزوی ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد.
ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻋزﯾز ﺧود ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ھر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ در ﻋﺎﻟم ﻣﯽ
اﻓﺗد ﺧﯾر و ﻧﯾﮏ و ﺑﮫ ﺻﻼح و ﻣﺻﻠﺣت ﻣﺎﺳت .ﺣﺎل اﯾن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﺧواھد ﺑد ﺑﺎﺷد
و ﯾﺎ ﺧﯾر ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .در ھر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧﺷﺎﻧﮫ ای ﻣﺛﺑت از
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
ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﺧود اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎز ھم در ﻣواﻗﻊ ﺑﺣراﻧﯽ و در ﺷراﯾط ﺳﺧت
زﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ دوﺳﺗﺎن و ھﻣراھﺎن اﻧﺳﺎن را ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔذارﻧد ،ﺷﺧص ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ
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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
دھﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد در زﻧدﮔﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺧود و ﺑﺎ ﮐردار و ﮔﻔﺗﺎر و ﭘﻧدار ﺧود ﻧﺷﺎن دھﯾم ﮐﮫ
ﻗﺎﻧون ﻣﻌﻧوی ﺟذب ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾد .ﺑﻘﯾﮫ اش دﯾﮕر ﺑﺎ ﺧود
ﺧﻠﺑﺎن و ﻣﺳﯾر اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ اوﺳت .ﭼرا ﭼﻧﯾن اﺳت؟ ﺟواب ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎده اﺳت! ﭼون
ﻗﺎﻧون ﺟذب ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﺗﮏ ﻧﻔره و ﺷﺧﺻﯽ و اﻧﻔرادی اﺳت.
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ﻓﺻل ھﻔﺗم:ﺗﺟﺳم ﺧﻼق و ﻗﺎﻧون ﺟذب
ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن رازھﺎ و ﻗواﻧﯾن ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻗﺎﻧون ﺟذب اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری آن
ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ھدف ھﺎ و آرزوھﺎﯾﻣﺎن دﺳت ﯾﺎﺑﯾم  .ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ
ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻓﮑر ﮐﻧﯾم آن را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧود ﺟذب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  .در واﻗﻊ اﻓﮑﺎر ﻣﺎ
دارای ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ از اﻧرژی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑر ﭘدﯾده ھﺎی اطراف ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاﺷﺗﮫ و
ھﻣﺎﻧﻧد آﻧﭼﮫ در ذھن دارﯾم ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺎ ﺟذب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺟﺳم ﺧﻼق ذھن ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم آرزوھﺎ و ھدف ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ
واﻗﻌﯾت ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم.
ﺷﺎﯾد ﺑﭘرﺳﯾد اﯾن ﭘدﯾده ﭼﮕوﻧﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ؟
واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﺎ دو ﭼﯾز را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد :
اوﻟﯽ ﺿﻣﯾر ﻧﺎﺧودآﮔﺎه و درون ﻣﺎﺳت و دوﻣﯽ ﻣﺣﯾط ﭘﯾراﻣون ﻣﺎﺳت  .ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ
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 ﺑﺎﻻ در ﺣﺎﻻ
ارﺗﻌﺎش ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺎﻻ ﺑودن ارﺗﻌﺎش آﻧﮭﺎ در داﻣﻧﮫ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﻣﺎ
ﻧﯾﺳﺗﻧد وﻟﯽ وﺟود دارﻧد و ﺿﻣﯾر ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﻣﺎ و ﺷراﯾطﯽ ﻣﺣﯾطﯽ ﻣﺎ اﯾن اﻧرژی ھﺎ
را درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑر ﯾﮏ ﭘدﯾده ای ﻣﺛل ﮐﺳب ﺛروت
ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﯾم اﻧرژی اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾرات در ﺿﻣﯾر ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﻣﺎ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺷﮑوﻓﺎ ﺷدن اﯾده ھﺎ و ﺧﻼﻗﯾت 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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رﺳﯾدن ﻣﺎ ﺑﮫ آن ﺛروت ﺑﺳﯾﺞ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﭘس اﻓﮑﺎر ﻣﺎ ھم ﺑر ﺧود و ھم ﺑر ﻣﺣﯾط ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن اﯾن دو
آن ﭘدﯾده ﺧﻠق ﻣﯽ ﺷود  .واﻗﻌﺎ ً ﮐﮫ راز ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزی اﺳت  .اﻧﺳﺎن اﺷرف
ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﺳت و ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧداوﻧد ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت و اﮔر ﺑﮫ ﻗدرﺗﮭﺎی اﻟﮭﯽ
درون ﺧوﯾش ﭘﯽ ﺑﺑرد ھﻣﭼون ﻣﻧﺻور ﺣﻼج ﺧواھد ﮔﻔت:
»اﻧﺎ اﻟﺣق « و ﺧواھد داﻧﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز در اﯾن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑرای ﻗدرت
اﻋﺟﺎب اﻧﮕﯾز اﻧدﯾﺷﮫ اﻧﺳﺎن ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت  .ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑرای ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت
اﮔر ﺑﮫ ﻗدرت ﺗﺟﺳم ﺧﻼق و ﻗﺎﻧون ﺟذب ﭘﯽ ﺑﺑرﯾم  .ﺑﮑﺎرﮔﯾری اﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﮫ » :
اﻓﮑﺎر و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﺎ ﭘدﯾده ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ را ﺧﻠق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد « ﺑﮫ ﻗدری ﺳﺎده
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
اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾن  ،ﻓرق ﻧﻣﯽ ﮐﻧد در ھر ﺻورت ھﻣﺎن ﭼﯾزی را ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﺑﺎور
دارﯾم  .در ﻣورد ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﺎﻧون ﺟذب و ﺗﺟﺳم ﺧﻼق ﺑﺎﯾﺳت ﮔﻔت ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺎ
اﻧدﯾﺷﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻧرژی ﻻزم ﺑرای ﺧﻠق آن را ﺗوﻟﯾد ﮐرده و آن ﭘدﯾده را ﺧﻠق ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ؟
در ﺟواب ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺎ ﻣﺣﺻول ذھن ﻣﺎﺳت و ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ
دارای ارﺗﻌﺎش ﺧﻼق در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺷود ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
وﺟود اﺣﺳﺎس ﮐرده و آن را ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﺧﺎﺑره ﮐﻧﯾم  .اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺣﺻول دل ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺎ ﻣﺣﺻول ذھن ﻣﺎﺳت  ،در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت
و اﻓﮑﺎر ﻣﺎ ﺑرﻗرار ﺷود ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ در ذھن ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﯾم آن را در دل ﻧﯾز اﺣﺳﺎس
ﮐﻧﯾم و در اﯾن ﻟﺣظﮫ اوج اﻧرژی ﺧﻠق آن اﻧدﯾﺷﮫ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آن
121

ﭘدﯾده را ﺑﮫ ﻣﺎ ھدﯾﮫ ﻣﯽ دھد.
ﻣﺛﻼً اﮔر در ذھن ﻓﮑر ﺛروﺗﻣﻧد ﺷدن را دارﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﺧوﯾش ﻧﯾز ﺛروﺗﻣﻧد
ﺑودن را اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾم و ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑﮫ اﺣﺳﺎس ﺛروﺗﻣﻧد ﺑودن ﺧود ﺗداوم ﺑدھﯾم ﺗﺎ آن
ﺛروت در زﻧدﮔﯽ ﻣﺎن ﭘدﯾدار ﺷود  .اﯾن ﻗﺎﻧون در ﻋﯾن ﺳﺎدﮔﯽ  ،ﺷﺎﯾد دور از ذھن
و اﻧﺟﺎم آن ﻧﯾز ﺳﺧت ﺑﺎﺷد ! ﭼﮕوﻧﮫ ﻣن ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﭘوﻟﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم اﺣﺳﺎس
ﺛروﺗﻣﻧد ﺑودن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ! ﺷﺎﯾد ھم اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﻧظر ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ و ﻣﺳﺧره
ﺑﺎﺷد و ﺷﺎﯾد ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻧطق و ﻋﻘل ﻣﺎ ﻧﯾز ﺟور در ﻧﯾﺎﯾد  .اﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ رازھﺎ و راه
ﺣل ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﮔﺎھﯽ دور از ذھن و ﭘﯾش ﭘﺎ اﻓﺗﺎده اﺳت  .ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دوﺳﺗﺎن ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧم در اﯾن ﻣورد ﺷﻣﺎ ھرﮔز ﻓرﯾب ﻣﻧطق ذھن ﺧود را ﻧﺧورﯾد ﭼون ذھﻧﯾت ﻣﺎ
ھﻣﯾﺷﮫ ﺧﻠق ﯾﮏ ﭘدﯾده ﺑزرگ را ﺑﻌد از رﻧﺞ ﻓراوان ﺟﺳم ﻣﺎن ﻣﻧطﻘﯽ ﻣﯽ داﻧد .
ﺟﺎﻟب اﺳت ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ دو ﻧوع ﻗدرت وﺟود دارد  -١ :ﻗدرت ﺟﺳم و  -٢ﻗدرت ذھن.
ﻗدرت ﺟﺳم ﻣﺣدود و در ﺣد ﭘﺎﯾﯾن اﺳت اﻣﺎ ﻗدرت اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ و ﻧﺎﻣﺣدود .
ﻗﺎﻧون ﺟذب و ﺧﻠق ﭘدﯾده ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و اھداف ﺑزرگ ﺗوﺳط آن ﺑﺎ ﻗدرت ﺗﻔﮑر
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻗدرت ﺟﺳم ﻣﺎﻧﻧد ﺧدﻣﺗﮑﺎری ﺑرای ﻗدرت اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ
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
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  ،ﻣﺣﺎل اﺳت و ﻣﺎ در ﺣد آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾم  .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﺗﻔﮑرات اﺷﺗﺑﺎه ذھن
ﻣﺎﺳت  .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﺑﺗوان آرزو ﮐرد ﻗﺎﺑل دﺳت ﯾﺎﻓﺗن اﺳت
زﯾرا ﺧود آرزو ﯾﻌﻧﯽ رﺳﯾدن و آرزو ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت و ﺟﺎﻧداران دﯾﮕر ﻗدرت
آرزو ﮐردن را ﻧدارﻧد  .اﻧﺳﺎن ھر آرزو و ھدﻓﯽ ﮐﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود آن را ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در ﮐﺳری از زﻣﺎن ﺑﮫ آن دﺳت ﺧواھد
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ﯾﺎﻓت .از ﻗدرت ھﺎی وﯾژه اﻧﺳﺎن ﺗﺟﺳم ﺧﻼق او ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗوﺳط آن ﻣﯽ ﺗواﻧد
ھر آﻧﭼﮫ در ذھن ﺗﺟﺳم ﮐﻧد در ﻣﺣﯾط ﺑﯾروﻧﯽ ﺧﻠق ﺷود  .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از اﯾن وﯾژﮔﯽ
ﺑرﺗر در ﺟﮭت دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اھداف و آرزوھﺎی ﺧود ﺑﮭره ﮔﯾری ﮐﻧﯾم  .ﺧداوﻧد
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
ﻣﺷﮑﻼت ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد و داﺋﻣﺎ ً آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺟذب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑدﺗر از ھﻣﮫ
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.
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  » :ﺑﺧﺷش ﺧداوﻧد ﺑﮫ ھر ﮐس ﺑﮫ اﻧدازه ﻧﯾت اوﺳت«.
ﺧداوﻧد ﻗواﻧﯾن اﯾن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را وﺿﻊ ﮐرده ) ﻣﺛل ﻗﺎﻧون ﺟذب ( و اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد
اﯾن ﻗواﻧﯾن را ﮐﺷف ﮐﻧد و از آﻧﮭﺎ در زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﮭره ﺑﮕﯾرﯾد  .ﺷﺎﯾد رﺳﺎﻟت ﻣﺎ
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﮐﺷف اﯾن ﻗواﻧﯾن و اﺳﺗﻔﺎده ﺻﺣﯾﺢ از آﻧﮭﺎﺳت  .اﮔر دﻗت ﮐﻧﯾم ﺧواھﯾم دﯾد
ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردم ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﻧﯾز ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن وﺟود
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
ﻧﺑﺎﯾد در ﻣورد آﻧﮭﺎ ﻓﮑر ﮐرده و ﺳﺧن ﺑﮕوﯾﻧد ﺑﻠﮑﮫ از ﺛروت و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ
و آﻧﮭﺎ را اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺛروت در زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺗﺑدﯾل ﺷود.
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 -١ﺗﺟﺳم ﺧﻼق ﭼﯾﺳت ؟
ﺗﺟﺳم ﺧﻼق روش اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺧﯾﻼت و ﺗﺻورات ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن
آن ﭼﮫ در زﻧدﮔﯽ ﺗﺎن ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روش ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده در اﯾن
ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اھداف و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺗﺎن از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ  ،ﻟذت دوﺳت
داﺷﺗن ،ﻣوﻓﻘﯾت در رواﺑط زﻧﺎﺷوﯾﯽ  ،ﮐﺳب ﺛروت ،ﻣوﻓﻘﯾت در ﮐﺎر و
زﻧدﮔﯽ و  ...ﺑرﺳﯾد  .ﻗدرت ﺗﺧﯾل ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﺟﺎد ﯾﮏ ﻓﮑر  ،ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ذھﻧﯽ
ﯾﺎ ﯾﮏ اﺣﺳﺎس اﺳت  .ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﻧرژی ﻣﺛﺑت ﺑر روی ﻓﮑر  ،اﺣﺳﺎس ﯾﺎ
ﺗﺻوﯾری روﺷن و واﺿﺢ آن ﻗدر ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺗﺑدﯾل ﺷود و ﺑﮫ
ھدف ﻣورد ﻧظرﺗﺎن ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐردﯾد ﺑرﺳﯾد .ﺳﻌﯽ
ﮐﻧﯾد درﺣﺎﻟت ﻣدﯾﺗﯾﺷن ﯾﻌﻧﯽ در وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺳﺎﮐت و آرام و ﻣﺗﻔﮑراﻧﮫ و
ھوﺷﯾﺎر ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد ،ﭘس از رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن آراﻣش ﺗﺻور ﮐﻧﯾد در ﻣﺣﯾط
دﻟﺧواه ﺗﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﯾد .از اﯾن وﺿﻌﯾت ﻟذت ﻣﯽ ﺑرﯾد و رﺿﺎﯾت ﮐﺎﻣل
دارﯾد و ھﻣﺎھﻧﮓ و ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار ﺑر ﺳﺎﯾرﯾن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﯾن وﺿﻌﯾت را ﺑﺎ
ﺗﻣﺎم ﺟزﺋﯾﺎت ﻣﺛﻼ ﺳﺎﻋت ھﺎی ﮐﺎر ﻣورد ﻧظرﺗﺎن ﺣﻘوق دﻟﺧواه ﺗﺎن و
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد ﺑر ﻋﮭده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد در ذھن ﺗﺎن ﻣﺟﺳم ﮐﻧﯾد
و اﯾن اﺣﺳﺎس را طوری در ﺧود ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر اﯾن وﺿﻌﯾت را ﺑﺎ
ﺗﻣﺎم ﺟزﺋﯾﺎت آن ﻗﺑﻼ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﯾد .اﯾن ﺗﻣرﯾن ﺳﺎده و ﮐوﺗﺎه را روزی
دوﺑﺎر اﻧﺟﺎم دھﯾد و در ﻣورد آن ﻓﮑر ﮐﻧﯾد و ﺷﺎﻧس ﺧود را ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﻣوﻓﻘﯾت و ﮐﺳب ھدف اﯾده آل ﺗﺎن را اﻓزاﯾش دھﯾد  .ﺑﺎ اﯾن روش ﻧﻣﯽ ﺗوان
رﻓﺗﺎر دﯾﮕران را ﮐﻧﺗرل ﮐرد ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف ﻣﯾل ﺑﺎطﻧﯽ ﺷﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
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.ﮐﺎرﺑرد اﯾن روش ﺑرای از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗن ﻣواﻧﻊ دروﻧﯽ در ﺟﮭت رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﯾﮏ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .
روش ﮐﺎر ﺗﺟﺳم ﺧﻼق
 -١ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ﻣﻧﺷﻊ اﻧرژی اﺳت  :ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم از اﻧرژی
ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت ﺷﺎﯾد ﻣﺎ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف اﺷﯾﺎ را ﺑﺎ ﺣس ھﺎﯾﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ظﺎھرا ﺟدا
از ھم ﺑداﻧﯾم ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺗﻣﺎم اﺷﯾﺎء از ﺑزرگ ﺗرﯾن آن ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن زره
ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﺗم و ﮐوﭼﮏ ﺗر از آن اﺳت ﺑﮫ اﻧرژی ﻣﺣض ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﻓﮑر
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 .
 -٢اﻧرژی ﺧﺎص ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﺗﯽ دارد  :ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﯾروھﺎی دارای
ﮐﯾﻔﯾت و ارﺗﻌﺎش ﻣﺷﺎﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر را ﺟذب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻣﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﯾز از اﻧرژی
ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﺗﯽ ﺑرﺧوردارﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻧرژی را از طﺑﯾﻌت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺧود ﺟذب ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﯾن اﺻل را در ﮐﺎرھﺎی روزاﻧﮫ ﻣﺎن ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾم ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ طور اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﺳﯽ را ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ او ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .

 -٣ﻓرم ﺗﺎﺑﻊ اﻓﮑﺎر اﺳت  :ﻓﮑر ﺑر ﺧﻼف ﺻورت ھﺎی ﻏﻠﯾظ ﺗر اﻧرژی از ﺳرﻋت
و ﺗﺣرک ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت .ﻓﮑر اﻧﺟﺎم دادن ﮐﺎری ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗن ﭼﯾزی از
اﺟزای آن ﺳﺑﻘت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺟﺎم ھر ﮐﺎری اﺑﺗدا ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻓﮑر ﯾﺎ
ﺗﺻور اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود .
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ﺗﺟﺳم ھﻣﺎﻧﻧد ﻧﻘﺷﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺻور را ﺑرای ﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﺷﮑل اﯾﺟﺎد
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳﭘس اﻧرژی را در ﯾﮏ ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺟذب ﮐرده و آن را ﺑﮫ طرف
ﺗﺷﮑﯾل آن ﺷﮑل راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٤ﻗﺎﻧون ﺗﺷﻌﺷﻊ و ﺟﺎذﺑﮫ  :ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﺳوم ﻧﯾوﺗن ھر ﻋﻣل ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠﯽ
دارد ﻣﺳﺎوی و در ﺟﮭت ﺧﻼف آن .ﻣﻧظور اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎ و
اﻓﮑﺎرﻣﺎن  ،آن ﭼﮫ اﻧﺗظﺎر وﻗوع آن را دارﯾم و ﻗوﯾﺎ ﺑﮫ طور واﺿﺢ آن را ﺗﺟﺳم
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،در زﻧدﮔﯾﻣﺎن ﺑﮫ آن ﺟﮭت ﺟذب ﺧواھﯾم ﺷد  .وﻗﺗﯽ اﻓﮑﺎر ﻣﻧﻔﯽ را در
ذھن ﻣﺎن ﭘرورش ﻣﯽ دھﯾم و اﺣﺳﺎس ﻧﺎ اﻣﻧﯽ و ﺗرس ﻣﯾﮑﻧﯾم از ھﻣﺎن اﻓراد
وﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ دوری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﺳراغ ﻣﺎن ﻣﯽ آﯾد  .از طرﻓﯽ ﺑﺎ ﭘرورش
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺛﺑت و ﺗﺟﺳم ﺷﺎدی ﺑﮫ ﺳﻣت اﻓراد و ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺗﻣﺎﯾل
ﺧواھﯾم ﺷد .
 -٥اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﺳم ﺧﻼق  :ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻘط ﺗوﺳط ﺗﻔﮑر ﻣﺛﺑت رخ ﻧﻣﯽ دھد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟو و ﮐﺷف ﻋﻣﯾق ﺗرﯾن و اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن رﻓﺗﺎرھﺎی روزاﻧﮫ و ﺳﭘس ﺗﻐﯾﯾر آن
ھﺎ دارﯾد  .اﺑﺗدا ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ از ﺗﺟﺳم ﺧﻼق در دوه ھﺎی ﺧﺎص و ﺑرای اھداف
ﻣﻌﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﺗﻣرﯾن و ﺗﮑرار اﯾن ﮐﺎ را ﺑﮫ ﻋﺎدت ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾد  .ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر
اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﺷﻣﺎ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣطﻠوب ﺧواھﯾد رﺳﯾد  .ﻣزﯾت دﯾﮕر
ﺗﺟﺳم ﺧﻼق اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻟﺣظﮫ ﻟﺣظﮫ زﻧدﮔﯾﺗﺎن را آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ
اﺳت ﺧﻠق ﮐﻧﯾد .
ﯾﮏ ﺗﻣرﯾن ﺳﺎده ﺑرای ﺗﺟﺳم ﺧﻼق
اﺑﺗدا ﻣوﺿوﻋﯽ را ﮐﮫ ﺗﺎ اﻧدازه ای ﺗﺻور ﺗﺣﻘق آن ﺑرای ﺗﺎن ﺳﺎده ﺑﺎﺷد اﻧﺗﺧﺎب
ﮐﻧﯾد .ﻣﺛﻼ ﺑﮭﺑود زﻧدﮔﯾﺗﺎن را .در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺳﺎﮐت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻣزاﺣم ﺷﻣﺎ ﻧﺷود در
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وﺿﻌﯾﺗﯽ راﺣت ﺑﻧﺷﯾﻧد ،ﺑدن ﺗﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﺷل ﮐﻧﯾد .اﯾن راز ﺑزرﮔﯽ اﺳت.
ازاﻧﮕﺷﺗﺎن ﭘﺎ ﺷروع ﮐﻧﯾد و ﺗﺎ ﭘوﺳت ﺳرﺗﺎن اداﻣﮫ دھﯾد ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر اﺣﺳﺎس ﻟذت
ﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دﺳت ﺧواھد داد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺟﺳم ﯾﺎ ﺗﺻوﯾر ﻣوﺿوع ﻣورد
ﻧظرﺗﺎن را در ذھن ﺧود ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﯾد ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن ﻋﺑﺎراﺗﯽ ﺷﺑﯾﮫ اﯾن
ﺟﻣﻼت ﺑﮕوﯾﯾد :
ﻣن اﮐﻧون ﺗﻌطﯾﻼت آﺧر ھﻔﺗﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺑﯽ را در ﮐوه ھﺎ ﻣﯽ ﮔذراﻧم  .ﭼﮫ ﺗﻌطﯾﻼت
زﯾﺑﺎﯾﯽ  ،ﯾﺎ ﻣن ﻣﻧظره زﯾﺑﺎﯾﯽ ﮐﮫ از آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧم دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت دارم
اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻋﺑﺎرات ﻣﺛﺑت ﮐﮫ ﻗﺳﻣت ﻣﮭﻣﯽ از ﺗﺟﺳم ﺧﻼق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .اﯾن
ﺟﻣﻼت ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻣﺗﻔﺎوت و ﺣﺗﯽ ﺑﮭﺗر از آن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ
ﮐردﯾد در اﻧﺗظﺎرﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود  .اﮔر اﺣﺳﺎس ﺷﮏ و ﺗردﯾد دارﯾد ﯾﺎ دﭼﺎر ﻓﮑر
ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺷده اﯾد در ﺑراﺑر اﯾن اﻓﮑﺎر ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﮑﻧﯾد و در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت
ﻗدرت آن ھﺎ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺣﺗﯽ اﺟﺎزه دھﯾد در ذھن ﺗﺎن ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﺑد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑردن ﺟﻣﻼت ﻣﺛﺑت ﺑﮫ ﺗﺟﺳم ﺧود اداﻣﮫ دھﯾد  .اﯾن ﺗﻣرﯾن را ھر روز ﭘﺎﻧزده ﺗﺎ
ﺑﯾﺳت دﻗﯾﻘﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾد .
اھﻣﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗن در وﺿﻌﯾت رﯾﻠﮑس
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﺳم ﺧﻼق اوﻟﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ آرام آرام
ذھن و ﺑدن ﺗﺎن را ﺷل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻣق آراﻣش ﺑرﺳﯾد .اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾر
ﺳرﻋت اﻣواج ﻣﻐز و آھﺳﺗﮫ ﺗر ﺷدن آن ﻣﯽ ﺷود .اﯾن وﺿﻌﯾت را ﺳطﺢ آﻟﻔﺎ
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .
ﺳطﺢ ﺑﺗﺎ ﻣوﻗﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎﻟت ﺑﯾداری و ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻗرار دارﯾد.
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ﺑﮭﺗرﯾن زﻣﺎن ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺟﺳم ﺧﻼق ﺷب دﻗﯾﻘﺎ ﻗﺑل از ﺧواب ﯾﺎ ﺻﺑﺢ  ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﭘس از ﺑﯾداری اﺳت.
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 .
ﻣﺷﮑﻼت ﺧﺎص ﺗﺟﺳم :
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺧﺻﯽ اﺣﺳﺎس ﮐﻧد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺟﺳم ﮐردن ﻧﯾﺳت .ﻣﻌﻣوﻻ اﯾن ﺣﺎﻟت
ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻧوع ﺗرس اﺳت  .ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﯾﮑﯽ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ھﻧﮕﺎم ﻣدﯾﺗﯾﺷﯾن
ﺧواﺑش ﻣﯽ ﺑرد ﮐﮫ ﻋﻠت آن ﺗرس ﻧﺎﺷﯽ از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻋﺎطﻔﯽ زﯾﺎدی ﺑود .

 ٤ﮔﺎم اﺻﻠﯽ ﺑرای ﺗﺟﺳم ﺧﻼق :
 -١ھدﻓﺗﺎن را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد
 -٢اﻓﮑﺎر و روﯾدادھﺎﯾﺗﺎن را واﺿﺢ و روﺷن اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد )ﺳﺎﺧﺗن ﺗﺻوﯾر ذھﻧﯽ(
 -٣اﻏﻠب ﺑر روی آن ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾد
 -٤ﺑﮫ آن اﻧرژی ﻣﺛﺑت ﺑدھﯾد )ﺑﺎ ﻋﺑﺎرات ﺗﺎﮐﯾدی(
اﻏﻠب وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ رﺳﯾم و ﯾﺎ ﺑﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ذھن ﻣﺎن ﻣﺟﺳم ﻣﯽ ﮐردﯾم
دﺳت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،دﯾﮕر ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣوﻓق ﺷده اﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘس از
رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدﻓﺗﺎن از ﺧود ﺗﺷﮑر و ﻗدرداﻧﯽ ﮐﻧﯾد و ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﻣوﻓﻘﯾت
ﺷﺎﮐر ﺑﺎﺷﯾد.
ﺗﺟﺳم ﺧﻼق ﻓﻘط در ﺟﮭت ﮐﺎرھﺎی ﺧوب اﺳت .
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ﻗدرت ﺗﺟﺳم ﺧﻼق ﺑرای ﮐﺎرھﺎی ﻏﯾر ﻣﻔﯾد ﮐﺎرﺑرد ﻧدارد  ،ﺗﺟﺳم ﺧﻼق وﺳﯾﻠﮫ ای
اﺳت ﺑرای ﺑرطرف ﮐردن ﻣواﻧﻌﯽ ﮐﮫ ﺧودﻣﺎن در ﻣﺳﯾر ﺟرﯾﺎن ﻋﺎدی و ﻣوزون
ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرده اﯾم  .اﮔر ﮐﺳﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻧد از اﯾن روش ﻧﯾروﻣﻧد ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد
ﻣﻧﻔﯽ ﯾﺎ ﺧودﺧواھﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ،ﻧﺎآﮔﺎھﯽ او را از ﻗﺎﻧون ﮐﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧد  .ھر
ﮐﺎری ﮐﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫ اش ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن ﺑرﻣﯽ ﮔردد.
ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل  :ﻣﺟﺳم ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﺧص ﺑﺎﻻﺗر از ﺷﻣﺎ از ﮐﺎر ﺑﯽ ﮐﺎر ﺷده ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺗﺟﺳم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ او ﺑﮫ ﺷﻐل ﺑﺎﻻﺗری ارﺗﻘﺎ ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت.
ﺗﺎﮐﯾد ھﺎ :
ﺗﺎﮐﯾد ھﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺟﺳم ﺧﻼق اﺳت  ،ﺗﺎﮐﯾد وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای ﻣﺣﮑم
ﺷدن اﺳت .
ﺗﺎﮐﯾد راھﯽ ﻣﺣﮑم ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺗﺻوﯾرش را در ذھﻧﺗﺎن ﻣﯽ
ﺳﺎزﯾد .
ذھن ﻣﺷﻐول ﺣرف زدن ﺑﺎ ﺧود اﺳت ﯾﮏ ﺗﻔﺳﯾر ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻣﺎ و
ﻣﺳﺎﺋل دﯾﮕران .
آﻧﭼﮫ در اﻓﮑﺎرﻣﺎن ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم اﺳﺎس واﻗﻌﯾت ھﺎی ﻣﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .
اﮔر ﺷﻣﺎ روزاﻧﮫ ده دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ ﺻورت آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺟﻣﻼت ﺗﺎﮐﯾدی را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد ،ﭘس از
ﻣدﺗﯽ ﻋﺎدات ﮐﮭﻧﮫ و ﻣﻧﻔﯽ را ﮐﻧﺎرﺧواھﯾد ﮔذاﺷت .ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
ﺧودﺗﺎن ﺑﮕوﯾﯾد  :ﻣن ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر را دارم ﻣن از زﻧدﮔﯽ ام راﺿﯽ و
ﺧوﺷﺣﺎل ھﺳﺗم .
در ﻣورد ﺟﻣﻼت ﺗﺎﮐﯾدی ﻣوارد زﯾر را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :
 -١ھﻣﯾﺷﮫ ﻋﺑﺎرات ﺗﺎﮐﯾدی را در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺑرﯾد ﻧﮫ آﯾﻧده .ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل
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ﻧﮕوﯾﯾد ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟدﯾد و ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮫ دﺳت ﺧواھم آورد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮕوﯾﯾد ﻣن اﮐﻧون ﯾﮏ ﮐﺎر
ﺟدﯾد و ﻋﺎﻟﯽ دارم .
 -٢ھﻣﯾﺷﮫ ﻋﺑﺎرات ﺗﺎﮐﯾدی را در ﻣﺛﺑت ﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد  .ﻣﺛﻼ ﻧﮕوﯾﯾد  :ﺻﺑﺢ
دﯾر از ﺧواب ﺑﯾدار ﻧﻣﯽ ﺷوم ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮕوﯾﯾد  :ﻣن ﺻﺑﺢ زود ﺑﺎ اﻧرژی
ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷوم .
 -٣اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﺑﺎرات ﺗﺎﮐﯾدی واﺿﺢ و روﺷن و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺳﺎده ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺳﺎس
ﻗوی را ﺑﮫ ذھن ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧد ﻣوﺛرﺗر اﺳت .
 -٤ھﻣﯾﺷﮫ ﻋﺑﺎرات ﺗﺎﮐﯾدی ﻣﺛﺑﺗﯽ را ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﺻﺣﯾﺢ
اﺳت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .
 -٥ﺑرای اﯾن ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر و دﮔرﮔوﻧﯽ ﻣﺛﺑت ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﮑﻧﯾد ﺑﺎﯾد اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد
ﮐﮫ ﮐﺎر ﺟدﯾدی را آﻏﺎز ﮐرده اﯾد و از اﯾن ﺑﺎﺑت ﺧوﺷﺣﺎل ﺑﺎﺷﯾد و ﻓﮑر ﻧﮑﻧﯾد
ﻣﺟﺑورﯾد ﯾﮏ ﮐﺎر ﻗدﯾﻣﯽ را دوﺑﺎره اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد .
 -٦ﻋﺑﺎرت ﺗﺎﮐﯾدی ﺿدﯾﺗﯽ ﺑﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﯾﺎ ﻋواطف ﺷﻣﺎ ﻧدارﻧد و در ﺻدد ﺗﻐﯾﯾر آن
ھﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد .
 -٧ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﺑﺎور و اﺣﺳﺎس را در ﺧودﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﻋﺑﺎرات ﺗﺎﮐﯾدی ﻣﺛﺑت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎﻋث ﻣوﻓﻘﯾت ﺷﻣﺎ ﺷوﻧد .
ﻧﮑﺗﮫ  :ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﻔﺗن ﻋﺎدی ﻋﺑﺎرات ﺗﺎﮐﯾدی ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود آن ھﺎ را
اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد .
ﻧﮑﺗﮫ  :ﻧﯾروﻣﻧدﺗرﯾن و اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﺗرﯾن ﻋﺑﺎرات ﺗﺎﮐﯾدی آﻧﮭﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺧداوﻧد ﺷروع ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﻣﺛﻼ اﮐﻧون ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﻗدرت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧش ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ
ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮭﺗرﯾن راه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم .
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 -٢ﮐﺎرﺑرد ﺗﺟﺳم ﺧﻼق
آن ﭼﮫ را ﺑﭘرﺳﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺧواھد ﺷد  .آن ﭼﮫ را ﮐﮫ ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد ﺧواھﯾد
ﯾﺎﻓت.ﺿرﺑﮫ ﺑزﻧﯾد ﺑﮫ روی ﺷﻣﺎ ﺑﺎز ﺧواھد ﺷد  .ھر ﮐس ﺑﭘرﺳد ﺧواھد ﯾﺎﻓت
و ھر ﮐس ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد ﭘﯾدا ﺧواھد ﮐرد وھر ﮐس ﺿرﺑﮫ ﺑزﻧد ﺑﮫ روی او ﺑﺎز
ﺧواھد ﺷد .
ﺗﺟﺳم ﺧﻼق را ﺟزﯾﯽ از زﻧدﮔﯽ ﺗﺎن ﻗرار دھﯾد .
ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎر ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری ﺗﺟﺳم ﺧﻼق اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣداﻗل زﻣﺎن ﮐوﺗﺎھﯽ از
وﻗت ﺧود را ﺑﮫ ﺗﻣرﯾن و ﺗﮑرار اﯾن ﮐﺎر اﺧﺗﺻﺎص دھﯾد ھر روز ﺻﺑﺢ ،
ﺷب ﻗﺑل از ﺧواب و ﺣﺗﯽ اﮔر ﻓرﺻت داﺷﺗﯾد وﺳط روز ﭘﺎﻧزده دﻗﯾﻘﮫ وﻗت
ﺧودﺗﺎن را ﺻرف ﻣدﯾﺗﯾﺷن و ﺗﺟﺳم ﺧﻼق ﮐﻧﯾد .ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻣرﯾن ھﺎی ﻣدﯾﺗﯾﺷﯾن
را ﺑﺎ ﺗﻣدد اﻋﺻﺎب ﺷروع ﮐﻧﯾد،آن وﻗت ﺗﺟﺳم ﺧﻼق را ﺑﺎ ﻋﺑﺎرات ﺗﺎﮐﯾدی
ﮐﮫ آرزوﯾش را دارﯾد اداﻣﮫ دھﯾد .ﺗﺟﺳم ﺧﻼق ﺑﺎ اﻧدﮐﯽ ﺗﻣرﯾن و ﺗﮑرار،
راھﮭﺎی ﺟدﯾد ﻓﮑر ﮐردن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ آﻣوزد و ھم ﭼﻧﯾن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ آﻣوزﯾد
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺷﮑﻼت و ﻣﺳﺎﺋل ﺧود را ﺣل ﮐﻧﯾد.

ھﺳﺗﯽ  ،اﻧﺟﺎم دادن و داﺷﺗن
زﻧدﮔﯽ از ﺳﮫ وﺟﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده  :ھﺳﺗﯽ  ،اﻧﺟﺎم دادن و داﺷﺗن
ھﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺑودن ﺗﺟرﺑﮫ اﺻﻠﯽ وزﻧده در ﻟﺣظﮫ ﺣﺎﺿر اﺳت  ،اﻧﺟﺎم دادن ﺟﻧﺑش و
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻧﯾروی ﻋﺎدی و ﺧﻼق 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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اﺳت ﮐﮫ در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﯾم دﯾﮕران وارد
زﻧدﮔﯽ ﻣﺎن ﺷوﻧد و ﺑﮫ راﺣﺗﯽ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﭘذﯾرﯾم .
اﯾن ﺳﮫ ﻣورد ﺑﮫ طور ھﻣزﻣﺎن وﺟود دارﻧد .اﻏﻠب ﻣردم در زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﻣﻌﮑوس
ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد آن ھﺎ ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﭼﯾزھﺎی ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺷﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺗﺎ ﭘول ﺑﯾﺷﺗری ﺑدﺳت آورﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب آن ھﺎ ﺧوﺷﺣﺎل ﺗر
ﺧواھﻧد ﺑود .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد ھﻣﺎن ﭼﯾزی ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﺳﺗﯾد آن وﻗت آن
ﭼﮫ را ﮐﮫ ﻻزم 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 ﺧﻼق
 -١ھدف  :ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺗﺟﺳم ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻗﻠﺑﺎ ﺗﻣﺎﯾل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .
 -٢اﻋﺗﻘﺎد  :اﮔر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھدﻓﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﯾد ،اﻋﺗﻘﺎد راﺳﺦ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎ
اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗری ﻋﻣل ﺧواھﯾد ﮐرد .
 -٣ﭘذﯾرش  :ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺗﻣﺎم وﺟود ھدف ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺗﺎن را ﺑﭘذﯾرد و در ﺟﺳﺗﺟوی آن
رﻏﺑت زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .

ﺑﺎ ﺧود ﺑرﺗرﺗﺎن ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻗدم ھﺎ در ﺳﺎﺧﺗن ﺗﺟﺳم ﺧﻼق ﻣوﺛر اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ روﺣﺎﻧﯽ
درون ﺗﺎن اﺳت  .ﻣﻧﺑﻊ روﺣﯽ ﺷﻣﺎ ھﻣﺎن ﻋﺷق ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻓرزاﻧﮫ و ﺧردﻣﻧد و ﻗدرت
ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت .
ﺷﻧوا  :در طﯽ ﻣدﯾﺗﯾﺷن وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت آراﻣش در ﻣﯽ آﯾﯾد ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﯾن
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ﺷﻣﺎ و ﺧوﯾﺷﺗن ﺧردﻣﻧدﺗﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود ،و ﺑﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﭘردازد ﺑﮫ طوری
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺳواﻻت ﺧود را ﺑﭘرﺳﯾد و ﻣﻧﺗظر ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﺑﻣﺎﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت واژه
ھﺎ ﯾﺎ ﺗﺟﺳم ﺧﻼق و ﯾﺎ از طرﯾق ﯾﮏ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ آﯾﻧد .
ﻓﻌﺎل  :وﻗﺗﯽ ﺳرﻧوﺷت ﺗﺎن در دﺳت ﮔرﻓﺗﯾد اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻗدرت اﻧﺗﺧﺎب
دارﯾد و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾق ﻗدرت ﻓرزاﻧﮫ ﻧﺎﻣﺗﻧﺎھﯽ اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد در وﺟودﺗﺎن
ﻧﮭﺎده اﺳت ﺗوﺳط ﺗﺟﺳم ﺧﻼق ﺑﮫ اھداف و ﺧوﺳﺗﮫ ھﺎی ﺗﺎن ﺑرﺳﯾد .
ﭘﯾش رﻓﺗن ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن
ﺗﻧﮭﺎ راه ﮐﺎرﺑرد ﻣوﺛر ﺗﺟﺳم ﺧﻼق اﺳﺗﻔﺎده از روش ﺗﺎﺋو اﺳت .ﻣﻧظور اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﯾد ﺳﻌﯽ وﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﮑﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑروﯾد و در ذھن ﺗﺎن واﺿﺢ و روﺷن ﺗﺟﺳم ﮐﻧﯾد ،ﺳﭘس ﺻﺑوراﻧﮫ و
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 ﺧﻼق ﺑﺎﯾد ﺑﭘذﯾرﯾد ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺗﺣق ﺑﮭﺗرﯾن زﻧدﮔﯽ ھﺳﺗﯾد .ﻋﺟﯾب اﯾن ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ در ﭘذﯾرﻓﺗن ﺧودﺷﺎن
ﻣﺷﮑل دارﻧد و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺷﺎن ﺑرﺳﻧد .اﯾن ﺑﺎورھﺎی
ﻏﻠط رﯾﺷﮫ در دوران ﮐودﮐﯽ ﻣﺎ دارد  .اﮔر ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد در
ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن وﺿﻌﯾت ﺧودﺗﺎن را ﺗﺟﺳم ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧودﺗﺎن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣن
ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾم ﺑرﺳم ،در اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻗت ﺗﺻوﯾری از
ﺧودﺗﺎن را در ذھن ﺧود ﻣﺟﺳم ﮐﻧﯾد اﯾن ﺗﺻوﯾر ﺑﯾﺎﻧﮕر اﺣﺳﺎس ﺷﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ
ﺧودﺗﺎن اﺳت  .ھر ﻣوﻗﻊ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ ﻧداﺷﺗﯾد ﺑﺎ ﺑﯾﺎن ﺟﻣﻼت
ﻣﺛﺑت از ﺧودﺗﺎن ﻗدرداﻧﯽ و ﺗﺷﮑر ﮐﻧﯾد .
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ﻣدﯾﺗﯾﺷن و ﺗﺎﮐﯾد ھﺎ)وﻗﺗﯽ ﻣﺻﻣم ﺑﮫ اﺟرای ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯽ  ،ﺑﯽ ﺷﻌﺎر ﺑﮫ ﺗو داده
ﺧواھد ﺷد وﻧور ﺑر ﻓراز روش ھﺎی ﺗو ﺧواھد درﺧﺷﯾد(
اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣﮑﺎن آرام ﺑﺧش
ﺳﺎﺧﺗن ﯾﮏ ﻣﮑﺎن آرام ﺑﺧش در درون ﺧودﺗﺎن ﯾﮑﯽ از ﭼﯾزھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ درﻣوﻗﻊ
ﺗﺟﺳم ﺧﻼق ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﺑﭘردازﯾد .اﯾن ﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھر زﻣﺎن
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
ﺗﺟﺳم ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﻋﻠﻔزار ،ﺟﻧﮕل و ﮐﻧﺎر درﯾﺎ ﺣﺗﯽ زﯾر اﻗﯾﺎﻧوس
ﺑﺎﺷد.اﯾن ﻣﮑﺎن را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺟزﺋﯾﺎت دﯾدﻧﯽ  ،ﺷﻧﯾدﻧﯽ و ﺑوﯾﺎﯾﯽ اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ﯾﺎ اﯾن
ﻣﮑﺎن را ھر طوری ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد ﺑﺳﺎزﯾد .ﻣﺛﻼ ﺧﺎﻧﮫ ای زﯾﺑﺎ و راﺣت و ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻧور طﻼﯾﯽ ﮐﮫ آن ﺟﺎ را ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد .ﺑﺎﯾد طوری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در آن ﺟﺎ اﺣﺳﺎس ﻟذت
ﮐﻧﯾد و ﺑرای ﺷﻣﺎ آرام ﺑﺧش ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﺗﺟﺳم ﺧﻼق ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھر وﻗت ﮐﮫ دوﺳت
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 :
درﻣﺎن ﺧود  :ﻣدﯾﺗﯾﺷن ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﮐﺷف ﻋﻠت ﺑﯾﻣﺎری و ﺑﮭﺑود آن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد ﯾﺎ دراز ﺑﮑﺷﯾد و ﻧﻔس ﻋﻣﯾق ﺑﮑﺷﯾد .رﯾﻠﮑس ﺷوﯾد ﺷروع ﮐﻧﯾد از اﻧﮕﺷﺗﺎن
ﭘﺎ ﺗﺎ ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑدن ﺗﺎن و ﺑﮫ ھﻣﮕﯽ ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ رﯾﻠﮑس ﺷوﻧد.در ﺻورت
ﺗﻣﺎﯾل ﻣدﯾﺗﯾﺷن ﺑﺎزﮐردن ﻣراﮐز ﻧﯾرو را اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ اﻧرژی ﺗﺎن ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل
ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﺑد .اﮐﻧون ﺑﮫ طور واﺿﺢ و روﺷن اﻧرژی ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾدن را در اطراف
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ﺧود ﺗﺟﺳم ﮐﻧﯾد آن را اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد و از اﯾن ﺣس ﻟذت ﺑﺑرﯾد .اﮔر ﻗﺳﻣت ﺧﺎﺻﯽ
از ﺑدن ﺗﺎن ﺑﯾﻣﺎر اﺳت ﯾﺎ درد دارد از آن ﻋﺿو ﺑﭘرﺳﯾد :
ﭼﮫ ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ دارد ؟ آﯾﺎ ﻣوﺿوﻋﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﯾد ؟ ﺑرای ﭼﻧد
دﻗﯾﻘﮫ ﺳﺎﮐت ﺑﻣﺎﻧﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از واژه ھﺎی ﺗﺎﮐﯾدی ﯾﺎ ﺗﺻﺎوﯾر ذھﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
دﻗت ﮐﻧﯾد اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺟواب ﭘرﺳش ھﺎ را ﻣﯽ دھد ﯾﺎ ﻧﮫ  .اﮔر ﺟواﺑﺗﺎن
را ﻧﮕرﻓﺗﯾد دوﺑﺎره اداﻣﮫ دھﯾد .
ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾدن دﯾﮕران  :اﯾن ﻣدﯾﺗﯾﺷن را در ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾش اﯾن ﻣدﯾﺗﯾﺷن را اﻧﺟﺎم دھﯾد ﭼﯾزی ﻧﮕوﯾﯾد ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ ﺧودش
از ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣدﯾﺗﯾﺷن را ﺑراﯾش اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ طور
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
ﻧﯾﺎز دارد ،ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد .اﮐﻧون ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد را ﻣﺟﺳم ﮐﻧﯾد از او
ﺳوال ﮐﻧﯾد آﯾﺎ دوﺳت دارد در ھﻧﮕﺎم ﻣدﯾﺗﯾﺷن ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑراﯾش اﻧﺟﺎم دھﯾد  .اﮔر
ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾد ﻗﺳﻣت ﺧﺎﺻﯽ از ﺑدﻧش را از طرﯾق ﻣدﯾﺗﯾﺷن اﻧﺟﺎم دھﯾد
ﺣﺗﻣﺎ ﺑر روی اﯾن ﻗﺳﻣت ﻣﺗﻣرﮐز ﺷوﯾد  .ﮐﺎرﺗﺎن را ﺑﮫ دﻗت اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ ﺑﮭﺑودی
ﮐﺎﻣل ﺣﺎﺻل ﺷود  .اﮐﻧون آن ﻓرد را در ﯾﮏ ﻧور طﻼﯾﯽ ﮐﮫ اطراﻓش را اﺣﺎطﮫ
ﮐرده ﺳﺎﻟم و ﺧوﺷﺣﺎل ﺗﺟﺳم ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم در ذھﻧﺗﺎن ﺑﺎ او ﻣﺣﺑت ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ
او ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد .
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زﻧدﮔﯽ ﺧﻼق
ﺗﻧﮭﺎ اﺑراز ﻣوﻓﻘﯾت آن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث دﮔرﮔوﻧﯽ و رﺷد ﺧودآﮔﺎھﯽ اﻧﺳﺎن از
ﻣظﺎھر آﺷﮑﺎر ﺧداوﻧد ﺷود )دﯾوﯾد اﺳﭘﺎﻧﮕل(
ﺧودآﮔﺎھﯽ ﺧﻼق
ﺗﺟﺳم ﺧﻼق 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
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗش را ﺑرﻋﮭده ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم  ،ﺑﯾن ﻣﺎ و ﺧداوﻧد ﺟداﯾﯽ ﻧﯾﺳت  ،ﻣﺎ ﻣظﮭر ﻧﺷﺎﻧﮫ
ھﺎی ﺧﻼق ﺧداوﻧدﯾم .
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ﺳﺧن آﺧر:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐﺗﺎب ﺳﺧﻧﯽ از" ﻧﯾﺳﺎرﺗﺎﻣﺎھﺎراج" را ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐﻧم.او ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ
آﻓرﯾﻧش ﺟﺎﻣﻌﮫ ای را ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻌﻧوی اﺳت،ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷود:
»ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣن روﺷن اﺳت.ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻗﺳﻣت ﮐﻧم.ﻗﺑل از ﺧوردن،ﻣﯽ ﺧوراﻧم
ﻗﺑل از ﮔرﻓﺗن،ﻣﯽ ﺑﺧﺷم و ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺧودم ﻓﮑر ﮐﻧم،ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﯽ
اﻧدﯾﺷم.ﻓﻘط ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑراﺳﺎس ﺳﮭﯾم ﺷدن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘﺎﺑرﺟﺎ و ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد ﺑﺎﺷد.
اﯾن،ﺗﻧﮭﺎ راه ﺣل اﺳت اﮔر آن را ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﯾد ﭘس ﺑﺟﻧﮕﯾد.ﻣن اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﭘﺳﻧدم
و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھم ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧﯾد«.

ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرﮐت دھد.

"ﭘﺎﯾﺎن"
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