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 قانون جذب چیست؟چگونه عمل میکند؟

 را آن خود ذهن در انسان آنچه هر: کندمی بیان را اساسی ولی ساده اصل یک جذب انونق

 .کرد خواهد پیدا دست آن به بیشتر نماید، تصور

 در هم و است اجرایی سالمت و ثروت خوشبختی، از اعم مثبت موارد در هم اصل این

 .رنج و بیماری پولی،بی بدبختی، مانند منفی هایحالت

 

 لوبمط بر را ذهنمان بتوانیم که است این مهم. افتدمی اتفاق همان کنید تمرکز که چه هر بر

 کافی تنها»:گوید می مورد این در جذب قانون جدی مدافعین از یکی«.کنیم متمرکز خود های

 یانرژ آن به قدر آن و دهید تمرکز تان ذهنی تصاویر به و بچسبید ذهنتان گوشه به است

 همان قانون این»«.شود گر جلوه عینی واقعیتی صورت به برون دنیای در تا بدهید مثبت

 همه زمین کره: گوید¬می نیوتن جاذبه قانون. افکار حیطه در اما است عمومی جاذبه قانون

 تصور ما که را چیزهایی تمام: گوید¬می جذب قانون اما کشد،¬می خود سمت به را اجسام

 .شوند¬می جذب ما سوی به کنیم¬می

 است ذهنی تصاویر تغییر ذهن، قدرت سازی فعال در اول قدم

 ورتص و تجسم نیروی باید بنابراین است انسان تجسمات پرداخته همه زندگی رویدادهای

 همت زندگی و دیگران پیرامون، محیط خود، به نسبت نگرش تغییر به و داشت باور را ذهن

 کریتف شیوه راه از هاانسان آینده. شود فراهم امور این واقعیت در تغییر موجبات تا گماشت

. شوندمی تبدیل کنندمی تفکر آنچه به هاآن حقیقت در و خورد می رقم گزینند می بر که

 از مستقل نه هاستآن تفکر زاییده افتدمی اتفاق هاانسان زندگی در که هایی¬پدیده

 از. کنید تصور خود ذهن در بیفتد اتفاق شما زندگی در خواهید¬می که چیزی هر »«.فکر

. دبورزی عشق ذهنی تصور به و دهید نشان عالقه آن به بیرون از و کنید تمرکز آن بر درون

 آمد درخواهند جور شما آرزوهای با که کرد خواهد جذب را تصادفاتی شما درونی انرژی حاال

 قدرت این. شود¬می بزرگ و کند¬می پیدا توسعه همان کند پیدا تمرکز چه هر بر ذهن و

 هب فیزیکان بدن شود¬می باعث عبارات و کلمات بیان شود،¬می متأثر بیان و زبان از ذهن،

  مردم،. کنیمی جذب خودت طرفبه را چیزهمه تو»«.است اظهارشده که برود راهی همان
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 که ماشینی شادی، قرض، ثروت، سالمتی، وضع زندگی، شرایط شغل،

 خودت طرفبه را هااین همه رباآهن مثل. کنیمی زندگی آن در که اجتماعی و شویمی سوار

 هک است افکاری تجلی تو زندگی کل. افتدمی اتفاق همان کنی فکر چه هر به. کنیمی جذب

 «.دارند جریان ذهنت در

 به دارید شما انگار. شما دست در شود می کاتالوگ یک دنیا تمام شما افکار و شما تصور با"

 .«دهید می سفارش جهان

 

 کنند.خواهند فکر میافراد موفق تنها به چیزهایی که می

  

یا با مشکلی خاص مواجه  خودداریدبه این مطلب فکر کنید : وقتی کاری مهم پیش روی 

شوید، دوست دارید تمام مراحل انجام کار را بی عیب و نقص به اتمام برسانید. اما همین می

است باعث شود در ذهن خود بیشتر راجع به مواردی که ممکن است اشتباه  تمایل ممکن

 ایهبرنامشود فکر کنید؛ و بدون اینکه متوجه شوید، این طرز برخورد مانع از دستیابی به 

 اشتباه شانس عمل این …که شاید حدس زده باشید طورهمانمفید و کارآمد خواهد شد، 

 .کرد خواهد دوچندان را کارها دادن انجام

  

 ام دهید باید بدانید تنها نیستیداگر تمایل دارید کارهای خود را به این صورت انج

  

خواهند یا تصمیم دارند به چه اهدافی دست اگر از مردم سؤال کنید در زندگی خود چه می

چه چیزی را نمی اغلب مقدار زیادی از زمان و انرژی خود را صرف گفتن اینکه هاآنیابند، 

 .کرد خواهند واهندخ

  

ما در زندگی خود زمان زیادی را صرف اینکه چه چیزهایی ممکن است اشتباه شود یا غلط از 

، خواهیمکار در بیاید، تالش برای جلوگیری از وقوع این موارد و مقابله با نتایجی که نمی

 کنیم.می
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خواهیم موارد بد یا اشتباهات مهلک برایمان اتفاق بیفتند، مطمئناً نمی

پس باید اقدامات احتیاطی منطقی و معقول را در نظر بگیریم. اما اگر دائماً به چیزهایی که 

 کنیم.را تجربه می هاآنافتند و پیوسته مان بیشتر اتفاق میخواهیم فکر کنیم، در زندگینمی

  : است مهم خیلی چون …یگر این مطلب را بگویمد باریکبگذارید 

 را بیشتر خواهد کرد. هاآنخواهیم احتمال وقوع فکر کردن در مورد چیزهایی که نمی

و افکار ناخودآگاه شما نیز هستند، یعنی همان افکاری که شما به دنبالشان نیستید. افکار 

 ارند.ناخودآگاه تأثیری عمیق بر روی تجربیات زندگی واقعی ما د

 

 در آنچه بنابراین …دهیم را به صورت کامالً ناخودآگاه انجام می کارهایماناکثر اوقات 

 آیا. را هایمانناکامی و هاترس مثال عنوان به … دهدمی شکل را ما دنیای ماست ناخودآگاه

منفی  ا به افکارشم افتد،می اتفاق بد چیزی یا نامطلوب امری که زمانی ایدشده متوجه حالتابه

 افتد؟دهید و ناگهان اتفاق بد دیگری میخود ادامه می

و اگر شما ترکیبی از افکار مثبت و منفی را در ذهن خود داشته باشید، آنچه تجربه خواهید 

 کرد شرایطی بینابین از مجموع این افکار است.اما تقصیر شما نیست.

 

 . شک کرد ایذرهبه هدف نباید  دررسیدنحتی 

این یقین و اطمینان را در وجود شخص پیدا کند خودش راهی برای رساندن  کائناتوقتی 

 . پیدا خواهد کرد آرزوبه صاحب  آرزو

هم شرط اساسی است و فردی که  آرزوشعله وصال در دل صاحب  داشتننگهالبته روشن 

 گذرگاهیبرای یافتن معبر و  ایلحظهخواستار رسیدن به خواسته و مطلوب خود است حتی 

 . سمت مقصد نباید تعلل کندبه 

 لحظهیکحتی  آرزواین است که اگر صاحب  دهدمیضمانت و اطمینانی که قانون جذب 

تصور کند  آرزورسیده به  االنهمینتردید نکند و خود را  آرزویشبه خواسته و  دررسیدن

  میرسد این ضمانت آرزویششخص به خواسته و  حتماًاست و  کائناتبقیه کارها به عهده 
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چیز کمی نیست و این همان چیزی است که فرد عاشق و دلباخته در 

 . اعماق وجود خودش حس میکند و به ان اطمینان دارد

نکته طالیی و کلیدی دیگری که در قانون عشق و جذب هر دو وجود دارد و در کتاب قدرت 

  کار میکنندخانوم بایرن هم به ان اشاره شده است این استکه این دو قانون در هر دو سمت 

یعنی اگر کسی عاشق چیزهای بد و ناپسند باشد باز هم قانون عشق برایش کار میکند و او 

نهایتا با معشوق زشت و نازیبای خود محشور میشود و اگر کسی به چیزهای ناشایاست دل 

ببند باید بداند که قانون دلبستگی دیر یا زود او را با سرعتی شگفت اور به ناشایست ها 

 . ساند . قانون جذب هم همین ادعا را داردمیر

طرفداران قانون جذب میگویند اگر کسی از این قانون در مسیر غلط استفاده کند باز هم 

جواب میگیرد و در حقیقت علت این که خیلی ها با وجود به کار بردن قانون جذب به جواب و 

 . نیست هاآند که دلخواه ارزوی دلخواه خود نمیرسند بلکه بر عکس به چیز دیگری میرسن

دقیقا همان چیزی را که االن  هاآنطرفداران قانون جذب و همینطور خانوم بایرن میگوید که 

 . به ان رسیده اند به قانون جذب دیکته کرده اند

 دلخوش آرزوداشته باشد و در خلوت با ان غیر  آرزوهمین که فرد گوشه چشمی به چیزی غیر 

که قرار است ما را به اهداف و ارزوهایمان  کائناتاشتن برای باشد همین گوشه چشم د

برساند یک عالمت قوی است که میگوید مقصد و مقصود واقعی ما چیزی جز ان چیزی است 

که بر زبان می اوریم و در حقیقت همان چیزی است که به ان گوشه چشم داریم و در خلوت 

 . از ان یاد میکنیم

 قدرت و قانون جذب

ی آنچه تان را تغییر دهید، زیرا توانایی نامحدودی دارید تا دربارهتوانید زندگیشما می

دوست دارید فکر کنید و سخن بگویید، و بنابراین توانایی نامحدودی دارید تا تمام چیزهای 

تان بیاورید! درهرحال قدرت شما بسیار بیشتر از افکار و گفتار مثبت خوب را به زندگی

آن چیزهایی است که دوست دارید، زیرا قانون جذب به افکار و احساسات شما ی درباره

 !. باید عشق را احساس کنید تا بتوانید قدرتش را در اختیار بگیریددهدمیواکنش نشان 
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 احساسات شما محرک هستند

تان ندارند. در روز افکار افکار و گفتار بدون احساسات هیچ قدرت و تأثیری در زندگی

آیند زیرا بسیاری از افکار حساب نمیگذرد که بار چندانی ندارند و بهاز ذهنتان می بسیاری

 .کنید است که اهمیت داردانگیزند. آنچه احساس میاحساسی قوی را در درونتان برنمی

 

 

 

 


