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 جذب کائناتقانون 

 

  

 را چيزي.  باشد مي طرف بي گرانش قانون ي اندازه با و است طبيعت قانون ، جاذبه قانون

  . كني جذب ات زندگي به را آن خود مداوم هاي انديشه با كه آن مگر كرد نخواهي تجربه

 

.  كني مي احساسي چه بپرس خود از ، كني مي فكر چه هر از آگاهي براي ؛ جذب قانون طبق

  . كنيم مي فكر چه كه گويند مي ما به زيرا ارزشمند با بسيار احساسات

 

 كه حالي در باشيم داشته بد احساسات كه است ممكن غير:  گويد مي ما به جذب قانون

  . داريم خوبي فكرهاي

 

 هك گويد مي تو به احساسات و كند مي رهبري را فركانس هايت انديشه ؛ جذب قانون برابر

 يكن مي دريافت را بدتر احساسات داري بدي احساس كه زماني.  باشي مي فركانسي چه در

  . كني مي جذب خود به را بهتري و  بهتر احساسات داري خوبي احساس وقتي و

 

 احساسات تواند مي دلخواهت موزيك و طبيعت و خوب خاطرات – جذب قانون و راز شيفت

  . بياورد دلخواه به و دهد تغيير را تو

 

 هچ هر.  كني مخابره تواني مي كه است فركانسي واالترين عشق احساس ؛ جذب قانون طبق

  . آورد مي در حركت به را بيشتري قدرت باشد بيشتر تو عشق احساس
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 داشته بدي احساس ندارد امكان كه است اين دارد وجود جذب قانون در كه چيزي ترين مهم

  . داريد خوبي هاي انديشه كه حالي در باشيد

  . كند مي اجرا را ما هاي فرمان ي همه جاذبه قانون ، عالءالدين جادوي چراغ غول مثل

 

  بيافرينيد خواهيد مي را آنچه تا كند مي كمك شما به خالقه فرايند:  جذب قانون طبق

 . كنيد دريافت و كنيد باور ، بخواهيد:  مرحله سه در:  گويد مي جذب قانون

 

 به خواهيد مي آنچه مورد در تا است فرصتي هستي جهان از خواستن ؛ جذب قانون  طبق

  . ايد كرده درخواست "عمال ، شد روشن ذهنتان كه اين محض به.  برسيد وضوح و روشني

 

 هم شما انگار كه است طريقي به كردن فكر و گفتن سخن ، كردن عمل شامل كردن باور

 الارس را كردن دريافت ارتعاش شما كه زماني.  ايد كرده دريافت ايد خواسته را آنچه اكنون

 را چه آن شما تا آورد مي در حركت به را شرايطي و رويدادها ، آدمها جاذبه قانون ، كنيد مي

  . كنيد دريافت ايد خواسته

 

 كه زماني داشت خواهيد شما كه است احساسي شامل كردن دريافت ؛ جذب قانون طبق

 هآنچ ارتعاش با را شما لحظه اين در داشتن خوبي احساس.  است شده متجلي تان خواسته

  . كند مي هماهنگ خواهيد مي

 

 . نكنيد تمركز«  كردن كم وزن»  بر ، كردن كم وزن براي گويد مي كه است جذب قانون اين

 وزن در كه باشيد داشته را احساسي همان.  شويد متمركز خود آل ايده وزن بر آن جاي به

  . كشيد مي خويش سوي به را آن آنگاه داريد خود آل ايده
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 همان و برد نمي زمان خواهيد مي شما آنچه كردن متجلي هستي جهان براي ؛ جذب قانون طبق

  . را دالر ميليون يك كه يا كند متجلي را دالر يك كه است آسان قدر

 

 ربهتج براي است آساني راه پارك جاي يك يا قهوه فنجان يك مثل كوچك چيز يك با كردن آغاز

 قدرت وقتي.  كنيد جذب را كوچكي چيز تا كنيد قصد مقتدرانه.  عمل در جاذبه قانون ي

 . كرد خواهيد حركت بزرگتري چيزهاي كردن خلق سوي به ، كرديد تجربه را خود ي جاذبه

 

 دخواهي مي كه طريقي به انديشيدن با بيافرينيد قبل از را خود روز ؛ جذب قانون گفته به

  . آفريد خواهيد قصد با را خود زندگي صورت اين در ، بگذرانيد را آن

 

 نتظرم و باشيد خواهيد مي آنچه منتظر.  قدرتمنديست جاذبه نيروي داشتن انتظار و خواستن

  . نباشيد خواهيد نمي آنچه

 

 تريبيش مقدار كه شما انرژي تغيير يا دادن شيفت براي قدرتمنديست فرايند شكرگزاري

 باشيد شكرگزار داريد كه آنچه براي.  آورد مي شما سوي به زندگي در را خواهيد مي آنچه از

  . شوند جذب سويتان به بيشتري خوب چيزهاي تا

 

.  خواهيد مي آنچه از بردن لذت تصوير.  شماست ذهن در تصويرها خلق فرايند ، تجسم

 پديد را لحظه همين در داشتن احساس و قدرتمند هاي انديشه ، كنيد مي تجسم كه زماني

 ذهنتان در كه گونه همان ، گرداند مي بر شما به را واقعيت اين آنگاه جاذبه قانون.  آورد مي

  . ايد ديده

 

 ينا نه كنيد تبديل خود بودن عادت به را آن خودتان نفع به جاذبه قانون از استفاده براي

 . گهگاهي اي واقعه كه
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 بينديشيد روز آن وقايع به رختخواب به رفتن از پيش ، روز هر پايان در ؛ جذب قانون طبق

 دوست كه طريقي به ذهنتان در را است نبوده شما ميل مطابق كه را رويدادي يا لحظه هر. 

 . كنيد بازآفريني ، بيفتد اتفاق داشتيد مي

 

 ودخ زندگي به را بيشتري پول كه است ممكن غير.  كنيد تمركز ثروت بر ، پول جذب براي

  . باشد آن فقدان بر شما تمركز اگر كنيد جذب

 

 وليپ اكنون هم كه برسيد باور اين به و كنيد استفاده خود تخيل از بتوانيد كه است مفيد

 پول به نسبت بهتري احساس تا درآوريد را بودن ثروتمند بازي.  داريد خواهيد مي كه را

 خواهد سرازير شما زندگي به بيشتري پول كرديد پيدا بهتري احساس وقتي.  باشيد داشته

  . شد

 

  . شماست زندگي به پول جذب براي راه ترين سريع كردن شادماني احساس اكنون

 

 ار اين توانم مي»  بگوييد خود به و كنيد نگاه داريد دوست كه چيزي هر به كه كنيد قصد

 و كنيد عوض توانست خواهيد را تان انديشه وقت آن«  بخرم را اين توان مي. كنم فراهم

  . پول به نسبت بهتري حس داشتن به كنيد شروع

 

 احساس و باشيد سخاوتمند شما وقتي.  شود جلب تان زندگي به بيشتري پول تا بدهيد پول

 پول خيلي من»  گوييد مي داريد ، باشيد داشته خود پول در ديگران كردن شريك از خوبي

  « . دارم

 

  . بيانديشيد ثروتمند.  كنيد خم ثروت سوي به را هايتان انديشه ترازوي ي كفه
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 مطمئن ، كنيد جذب خود سوي به را اي رابطه خواهيد مي كه زماني

 دنباشن شما آرزوهاي با تضاد در شما پيرامون محيط و اعمال ، كلمات ، ها انديشه كه شويد

.  

 

 هب كه كنيد مي جلب خود سوي به را افرادي وقت آن.  كنيد برخورد خود با عشق و احترام با

  . كنند مي نثار احترام و عشق شما

 

 طيشراي و افراد عوض در و كنيد مي بلوكه را عشق ، داريد بدي احساس خود به نسبت وقتي

  . بخشد مي تداوم را شما بد احساس كه كنيد مي جذب را

 

 درباره ديگري عالي چيزهاي جاذبه قانون و كنيد تمركز داريد دوست خود در كه صفاتي بر

  . داد خواهد نشان شما به خودتان

 

 هن كنيد تمركز نهيد مي ارج نظر مورد شخص در آنچه بر ، كند كار درست رابطه اينكه براي

 تدرياف را آنها از بيشتري مقدار ، شويد مي متمركز ها قدرت بر وقتي.  هايتان شكايت بر

  . كرد خواهيد

 

 صيقر به "حقيقتا بيمار كه زماني.  است عمل در جاذبه قانون از اي نمونه كاذب داروي تاثير

  . كند مي دريافت دارد باور كه را آنچه ، دارد باور دهيد مي او به كه

 

 يرغمعل دهيم انجام خود درون در همگي توانيم مي ما كه چيزيست«  كامل سالمتي بر تمركز »

  . بيفتد اتفاق بيرون در است ممكن آنچه

 

 هدايت آسا معجزه شفاي سوي به و شود مي ها منفي كردن رها و شادي جذب موجب خنده

  . كند مي
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 صورت به زيرا كنيد، مي جذب خود سوي به را آن كنيد مقاومت كه چيزي هر برابر در

 و برويد درون به چيزي هر تغيير براي.  هستيد متمركز آن بر خود عواطف با اي قدرتمندانه

 .كنيد مخابره خود هاي احساس و ها انديشه با جديدي عالئم

 

 نياد منفي وقايع بر وقتي.  كنيد عوض را جهان توانيد نمي منفي چيزهاي بر تمركز بر شما

 را تريبيش منفي چيزهاي نيز خود زندگي به بلكه افزائيد مي ها آن بر تنها نه كنيد مي تمركز

  . كرد خواهيد جذب

 

 ، فراواني ، عشق ، اعتماد سوي به را خود توجه و انرژي ، جهان مشكالت بر تمركز جاي به

 .كند هديه شما به را ها همين جذب قانون تا كنيد معطوف صلح و آمرزش

 

 زندگي.  هست همه براي كافي ي اندازه از بيش زيرا شد نخواهد تمام خوب چيزهاي هرگز

 .كنيد تان زندگي جذب را داريد آرزو هرآنچه پس.  فراواني يعني

 

 شادي»  بپرسيد كند مي شاد را شما چيز چه دانيد نمي اگر.  دهيد انجام داريد دوست آنچه

 خود سوي به را خوب چيزهاي از سيلي ، شويد مي متعهد خود شادي به وقتي «؟ كجاست من

  . تراود مي شما از شادي زيرا كنيد مي جذب

 

 انتخابي هر.  دارد بستگي شما به كرد خواهيد آنچه ، ايد آموخته را راز دانش شما كه حال

  . شماست دست در "كامال قدرت.  است درست بكنيد

 

  .  ثروت و سالمتي ، شادي ، كند مي ارزاني شما به بخواهيد كه را آنچه هر راز
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 نيست مهم.  باشيم داشته كنيم مي انتخاب كه را آنچه هر توانيم مي ما ، جذب قانون طبق

  . باشد بزرگ اندازه چه

 

 جذب قانون.  ايد كشيده خود سمت به شما خود ، است شده جذب شما سوي به كه آنچه هر

  . نيرو يك ، هستند شئي يك شما هاي انديشه از يك هر گويد مي

 

 يا آگاهانه ، اند جسته سود«  راز»  از اند كرده جذب خويش زندگي به را ثروت كه كساني

  . ناآگاهانه

 

 آهن يك عنوان به خودم به كه است اين جاذبه قانون به كردن نگاه راه ترين ساده من براي

  . كرد خواهد جذب را چيزي چه ربا آهن كه دانم مي و كنم فكر ربا

 

 هستيد خويش درون در اي جاذبه قدرت داراي شما!  هستيد جهان رباي آهن ترين قوي شما

 طريق از ناپذير شكست مغناطيسي قدرت اي و است قدرتمندتر جهان در چيزي هر از كه

  . شود مي منتقل شما هاي انديشه

 

 ، داريد اي انديشه شما وقتي ، كند مي جذب را خود شبيه چيزي هر گويد مي جذب قانون

  . كنيد مي جذب خود سوي به را مشابهي هاي انديشه

 

 چيزي آن چنين هم و.  انديشيد مي آن به همه از بيش كه شويد مي چيزي آن به تبديل شما

  . كرد خواهيد جذب خود سوي به كنيد مي فكر آن به همه از بيش كه را
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 آن و بيانديشيد خواهيد مي كه چيزي ي درباره بتوانيد اگر كه است اين در جذب قانون راز

  . كرد خواهيد محقق خويش زندگي در را آن گردانيد خويش حاكم ي انديشه به تبديل را

 

 خود مشابه چيزي هر كه است اين قانون و رباست آهن يك رواني رفتار يا غالب ي انديشه

 مربوط طبيعتش به كه را شرايطي مسلم طور به رواني رفتار ، نتيجه در ، كند مي جذب را

  . كند مي جذب است

 

 مي طراحي گردد مي بر شما به را آنچه كه فرستند مي را اي مغناطيسي عالمت ها انديشه

 ودوج زمين كره در كه مخابراتي برج هر از و ، هستيد انساني مخابراتي برج يك شما.  كنند

  . هستيد جهان مخابراتي برج قدرتمندترين شما.  قدرتمندتريد ، دارد

 

 عوض را فركانس ، كنيد عوض را كانال ، دهيد تغيير تان زندگي در را چيزي خواهيد مي اگر

 تيهس در ارتعاشات قدرتمندترين نتيجه در و ترين ظريف ، رواني نيروي ارتعاشات.  كنيد

 . باشند مي

 

 خود سوي به را زندگي نوع آن و ببينيد فراواني و رفاه در را خودتان ؛ گويد مي جذب قاون

 . همه براي ، كند مي كار هميشه  جذب قانون. كنيد جذب

 

 هك كنند مي تعجب و  خواهند نمي چه كه كنند مي فكر اين به آدمها اكثر ، است اين مساله

  . افتد مي اتفاق بارها و بارها خواهند نمي آنچه چرا

 

 مي را چيزي كه اين يا بد يا دانيد مي خوب را چيزي شما كه دهد نمي اهميتي جذب قانون

  . دهد مي پاسخ شما هاي انديشه به قانون اين.  خواهيد نمي يا خواهيد
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 ايه انديشه.  نداري كاري بد و نيك با و است شخصي غير.  است طبيعت قانون جذب قانون

  . تاباند مي باز شما به تجربه صورت به را شما

 

  . دهد مي شما به كنيد مي فكر اش درباره كه را چه آن ساده خيلي ، جاذبه قانون

 

 هچ و بفهميد را آن چه ، نكنيد چه و كنيد باور را آن شما چه ، است فعال "دائما جاذبه قانون

  . نفهميد

 

 زماني هر.  است افتادن اتفاق حال در مدام ، آفرينش.  است آفرينش قانون ، جذب قانون

 فرآيند در ها انديشه اين ، دارد مداوم و مزمن اي انديشه يا ، داريد اي انديشه فردي كه

  . شد خواهد متجلي بيرون در ها انديشه اين از چيزي.  هستند خالقيت

 

 نگاه خويش اطراف به دقت به اگر.  كنيد مي خلق هايتان انديشه با را خويش زندگي شما

 زندگي در جا هر نيت و قصد اقتدار و ذهن قدرت ، راز ي جاذبه قوانين كه بينيم مي كنيم

 ازب را ايمان چشم كه است اين بكنيم بايد كه كاري تنها.  هستند ساري و جاري ما ي روزمره

  . كنيم نگاه و كنيم

 

 مي شما ذهن. كند مي عمل جاذبه قانون طريق از خاكي ي كره اين در اي زنده موجود هر

  شوند مي مخابره شما زندگي هاي تجربه عنوان به تصاوير و انديشد

 

 در "ياقو شما هاي انديشه بلكه ، كنيد مي خلق هايتان انديشه با را تان زندگي تنها نه شما

 ازر درك به كنند مي شروع مردم كه زماني ها وقت بيشتر.  گذارند مي تاثير جهان آفرينش

  . دارند كه منفي هاي انديشه همه از شوند مي زده وحشت ، هستي بزرگ
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 گرانش قانون كه است شخصي غير و طرف بي همانقدر و است طبيعت قانون جاذبه قانون

  . است صحيح و دقيق جاذبه قانون.  هست

 

 ، هستيد شاكي آنها از كه چيزهايي حتي ، است كرده احاطه را شما اكنون هم كه چيزي هر

  . ايد كرده جذب زندگيتان به شما خود

 

 . نداريم آنها بر تسلطي هيچ كه كنيم مي فكر ما.  كنيم مي جذب را چيزها غايبانه ما اكثر

 دهد مي رخ ما غيبت دليل به چيز همه نتيجه در ، هستند خودكار ما احساسات و ها انديشه

.  

 

 

 انديشه كه هستيد هماني شما زيرا دهيد تغيير را چيز همه كه داريد را قدرت اين شما

 . كنيد مي احساس را خود احساسات كه هستيد هماني و گزينيد مي بر را هايتان


