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  پیشگفتار
  
  

ار کــردن کــ خــودم را بــا .یــک ســال پــیش زنــدگی ام از هــم پاشــیده شــده بــود 
ام در محـل کـار     پـدرم فـوت کـرده بـود و روابـط اجتمـاعی       ، کرده بـودم   مشغول

ــود    ــده ب ــار اخــتالل ش ــزانم دچ ــان عزی ــان  در آ.و در می ــاچ آن زم ــاهی ن زي یگ
  .د استولی به این موضوع اعتقاد داشتم که پایان شب سیه سفیداشتم 

راز مزبــور را در کتــابی بــا  . بــه مــن گوشــه اي از رازي بــزرگ نمــا یانــده شــد 
 شــروع .دنــرا بــه مــن داده بــوآپیــدا کــردم کــه دختــرم هیلــی  قــدمت صــد ســاله

تـرین   بـاورم نمـی شـد برجـسته     .سیر تـاریخ مـ کردم به گـشتن بـه دنبـال راز در     
ــشریت همگــی راز را   ــاریخ ب ــراد ت ــیاف ــستند م ــسپیر: دان ــوننیو، شک ــورت  ، ویکت

  . انیشتین و حتی ادیسون، امرسون، لینکون،هوگو بتهوون
اقی یاشــت چــرا کــسی از ایــن راز مطلــع نیــست؟:  شــگفت زده از خــودم پرســیدم

فزاینده به در میـان گذاشـتن راز بـا دیگـران مـرا در بـر گرفتـه بـود و بـه دنبـال              
  .دانستند ده اي گشتم که راز را میافراد زن

شـروع بـه    وقتـی  : هـن ربـایی شـده بـودم    آ بـدل بـه   .یدا کـردم  ك پ ۀ را یک ب   ها  نآ
  .شدند میکشیده   یکی پس از دیگري به سویمها معلم جستجو کردم
 .کـرد   را مـی یـافتم وي مـرا بـه سـمت دیگـري هـدایت مـی                اسـاتید وقتی یکـی از     

ــرد و در        ــب میک ــوجهم را جل ــزي ت ــتم چی ــرار داش ــتباهی ق ــسیر اش ــر در م اگ
ــم    ــی معل ــسیر انحراف ــان م ــدا   هم ــدي پی ــزرگ بع ــی ب ــد م ــی از  .ش ــر در یک  اگ

 بــه اطالعــاتی بــا کــردم مــیي اینترنتــی بــه اشــتباه لینکــی را دنبــال  هــا جــستجو
 در عـرض چنـد هفتـه موفـق شـدم          .کـردم   مـی حجم اندك اما حیـاتی دسـت پیـدا          



 راز

راز را طــی قــرون و اعــصار جــستجو کــنم و افــرادي را پیــدا کــنم کــه در حــال   
   .اند نرا به کار بستهآند و حاضر به ان دست پیدا کرده ا

 و طـی دو مـاه بعـد    رفـت  نمـی تصور تبـدیل کـردن راز بـه فـیلم از ذهـنم بیـرون        
 و سـاخت فـیلم      تلویزیـونی تولیـد    از اینکه این فکر بـه ذهـنم رسـید اعـضاي تـیم             

ن آ الزم بــود کــه همگــی اعــضا راز را بداننــد و بــدون دانــستن  .آموختنــدراز را 
   .ولید فیلم را به پیش ببریم کار ساخت و تتوانستیم نمی

حتــی یـــک نفـــر هـــم از معلمـــانی کـــه در فـــیلم شـــرکت کـــرده انـــد از ابتـــدا  
نجــا کــه مــا راز را دریافتــه بــودیم بــا  آامــا از  حــضورشان قطعــی نبــوده اســت

ــاالت متحــده را طــی کــردیم    ــا ای ــادي راســخ از اســترالیا ت ــشترین  اعتق ــرا بی زی
 55 از ، بعـد تـیم راز  ۀهفـت هفتـ  . د در ایـن دو کـشور سـاکن بودنـ       هـا   تعداد معلـم  

ــیلم گرفتــه بــود و متجــاوز از  ایــاالت راز در اســاتید از بزرگتــرن نفــر  متحــده ف
ــیلم ته 120 ــ ســاعت ف ــودیم ی ــرده ب ــه از راز   .ه ک ــر لحظ ــه و در ه ــر مرحل  در ه

هـن ربـایی بـه    کس را ماننـد آ  هـر چیـز و هـر        واقعـاً  .براي خلق راز کمک گـرفتیم     
  .ماده بوده بعد فیلم راز آهشت ما .سمت خود جذب کردیم

 آسـا   سـیل   راز داسـتان معجـزات    دیـده شـد    هنگامی کـه فـیلم در سراسـر جهـان         
ــدند  ــه ش ــافتن از درد    روان ــفا ی ــورد ش ــردم در م ــا م ــزمنه ــسردگی و  ي م اف

حتــی از   بیمــاري نوشــتند از راه رفــتن بــراي اولــین بــار پــس از تــصادف       
نهـا از  آکـه افـراد در      هـزاران داسـتان دریافـت کـردیم       .برخاستن از بـستر مـرگ     

 انتظــاریی کـه کـسی   هـا  راز اسـتفاده کـرده بودنـد تـا مبـالغ هنگفــت پـول و چـک       
 ۀخانــ راز بهــره گرفتــه بودنــد تــا افــراد از. دریافتــشان را نداشــت دریافــت کننــد

ي هــا  شــغل و ترفیــع  اتومبیــل،رزویــش را داشــتندرزوهایــشان همــسري کــه آآ
یی داشـتیم کـه   هـا  ي بـسیاري از بیـزنس  هـا   داسـتان .شان را عینیـت بدهنـد      شغلی

ــد    ــد روز متحــول شــده بودن ــس از چن ــستن راز پ ــار ب ــه ک ــا ب ــا  داســتان.ب یی ه
پـر تـنش میـان والـدین و فرزندانـشان بدسـت              دلگرم کننـده از روابـط اجتمـاعی       

  .  برسندتفاهمما رسید که پس از به کار گیري راز افراد توانسته بودند به 
یی کــه دریافــت کـردم از کودکــانی بودنــد کــه  اهــ بعـضی از جالــب تــرن داسـتان  

نچـه دوســت داشـتند ماننــد نمـرات بــاال و دوسـت اســتفاده     آاز راز بـراي جــذب  



 پیشگفتار

ــد  ــرده بودن ــشگاه .ک ــکان دان ــا  راز پزش ــدارس،ه ــگاه ، م ــا باش ــالمتیه و  ي س
تـا دانـش آنهــا    مراکـز معنـوي را تحـت تـاثیر قـرارداده بـود       و حتـی کلیـساها از  

زان و دانــشجویان مــشتریان و حــضار در میــان    مــو آ بیمــاران دانــش  را بــا
 هــا افـراد دانــش راز را بـا اعـضاي خــانواده و عزیزانـشان در میهمـانی     . بگذارنـد 

 10 تــا پرنــدهیــک پــر   جــذب هــر چیــزي ازيبــرا از راز .گذاشــتند مــیدر میــان 
 تمـام ایـن وقـایع نیـز تنهـا چنـد روز پـس                .لیون دالر پول استفاده شـده اسـت       یم
   .اند  توسط افراد به وقوع پیوستهتماشاي فیلم از

 در سراسـر  قـصد مـن از خلـق راز ایـن بـوده و هـست کـه بـراي میلیاردهـا نفـر          
ــان شــادي ــان آ  جه ــه ارمغ ــیم .ورده شــودب ــن   ت ــق ای ــی تحق ــر روز در پ  راز ه

از   و مــا هــر روز هــزاران نامــه از سراســر جهــان در یافــت میکنــیماســتهــدف 
گــاه شــدن از اد ســپاس خــود را بابــت آ، افــرهــا  و ملیــتهــا د نــژا،تمــامی ســنین

 . بـا دانـستن راز دیگـر چیـزي نیـست کـه نتوانیـد انجـام بدهیـد                   .راز ابراز میکنند  
ــی     ــدگی م ــا زن ــستید و کج ــه ه ــست ک ــم نی ــی  مه ــد راز م ــر   کنی ــد ه ــه آتوان نچ

  .خواهید به شما بدهد می
 بــه سراســر . معلــم فــوق العــاده در ایــن کتــاب گنجانــده شــده اســت 24نظــرات 

نهـا در زمـانی    هـر یـک از آ     .نهـا فـیلم بگیـریم      آ ازتحـده سـفر کـردیم تـا         الت م اای
  مــشتركۀک نقطــه یــانــد بــا ایــن وجــود همگــی بــ بــا مــا صــحبت کــرده متفــاوت
ــیاشــاره  ــد م ــاوي . کنن ــاب حاضــر ح ــه کت ــا گفت ــن ه ــاتیدي ای ــز  اس  اســت و نی
ــتان ــا داس ــه کــ  ه ــزه وار از ب ــستن راز در آیی معج ــود داردار ب ــامی .ن وج  تم
یی کـه خـودم یـاد گرفتـه ام را بـا شـما          هـا    و میـان بـر     هـا    نکتـه  ،سانآي  ها  روش

رزویــش را داریــد بــدین ترتیــب بتوانیــد زنــدگی اي کــه آ تــا ام گذاشــتهدر میــان 
   .داشته باشید

 را بـا  اي جملـه  متوجـه خواهیـد شـد کـه بعـضی جاهـا            ورق بزنیـد  وقتی کتاب را    
 بدانیـد  نـدة غزیـز  خوان دلیـل ایـن بـوده اسـت کـه شـما           .ام حروف بـزرگ نوشـته    

 شـما  ۀ وقتـی کلمـ  .ام فقـط بـه خـاطر شـما نوشـته     و حس کنیـد کـه ایـن کتـاب را           
ــزرگ   ــروف ب ــا ح ــیرا ب ــد م ــی صــمیمانه    بینی ــا لحن ــما را ب ــه دارم ش ــد ک  بدانی



 راز

ــرار  ــیمخاطــب ق ــم م ــورم  .ده ــا   آنمنظ ــاط شخــصی ب ــد ارتب ــه بتوانی  اســت ک
   .ستصفحات کتاب برقرار کنید زیرا کتاب براي شما نوشته شده ا

شــوید کــه چگونــه   مــیوقتــی صــفحات را مطالعــه کنیــد و راز را بدانیــد متوجــه 
ن باشـید کـه   آخواهیـد را داشـته باشـید انجـام بدهیـد یـا        نچـه مـی  توانید هر آ    می

اي را   چــه کــسی هــستید و شــکوه حقیقــیخواهیــد دانــست کــه واقعــاً .میخواهیـد 
   .یافتکه در انتظارتان است خواهید 

  
  
  



  شود میشکار راز آ
  
  

  باب پراکتر 
   نویسنده و مربی شخصی ،فیلسوف

 راز هــر چــه کــه بخواهیــد از قبیــل شــادي  ثــروت و ســالمتی بــه شــما   
   .بخشد می

  تالی یدکتر جو و
   متخصص بازار یابی و نویسنده ،دانشمند علوم ماورائ الطبیعه

 کــه  انجــام بدهیـد یـا هـر   ،داشـته باشـید  خواهیـد   مــی هـر چـه   توانیـد  مـی 
   .باشیدخواهید  می

  آسارافجان 
  وردن سرمایه گذار و متخصص پول در آ

 خواسـته ام  : مـن بـه ایـن کـه    . داشـته باشـم  خـواهم  مـی  هـر چـه   توانم  می
   .کنم نمیچقدر بزرگ است توجهی 

دوسـت داریـد میلیـونر    آیـا   ؟  کنیـد زنـدگی دوسـت داریـد در چـه جـور خانـه اي      
ــد  مــی چــه جــور شــغلی  ؟ باشــید ــا  ؟ ه باشــیدداشــتخواهی ــشتري آی موفقیــت بی

  ؟  اصال در زندگی دنبال چه چیزي هستید؟ خواهید یم
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  دکتر جان دمارتینی 
ــسوف  متخــ  ــفا  فیل ــرات، ش ــتون فق ــاژ س ــصص در دهنده ،صص ماس  متخ
  ی یتامور تحول شخص

  .ترین راز زندگیست این بزرگ

  لی  دکتر دنیس ویت
   ذهن ةي بالقوها  استعدادۀروانشناس و مربی  در زمین

 قــدرت خواســتند مــی رهبرانــی کــه در گذشــته بــه راز پــی بــرده بودنــد  
افـراد را   هـا  آن.  بـا کـسی قـسمت نکننـد    آنـرا را براي خود حفـظ کننـد و           

  کارشــان رفتنــد مــی مــردم ســر کــار .داشــتند   بــی خبــر نگــه مــی،از راز
بــدون داشــتن اراده  هــا آن .گــشتند  و بــه خانــه برمــیدادنــد مــیرا انجــام 

نــد زیــرا راز را فقــط کرد مــیي حرکــت هــا خــود روي تــسمه نقــالاي از 
   .دانستند می معدودي ةعد

ــد و         ــع ورزیدن ــه راز  طم ــسبت ب ــراد ن ــسیاري از اف ــشري ب ــاریخ ب ــیر ت در س
ــود  ــز ب ــسیاري نی ــدا ه ب ــه در ن ــا    ک ــان گذاشــتن آن ب ــراي در می جــستجوي راه ب

    .ندا ه آمددیگران بر

  مایکل برنارد بکویت 
  نوي بین المللی اِگِیپ سس مرکز معؤم

 .نـد ا هم کـه معجـزات بـسیاري در زنـد گـی افـرد بـه وقـوع  پیوسـت             ا ه   دید
 شـــفا بخـــشی جـــسمانی و ذهنـــی و بهبـــود روابـــط  ،معجـــزات مـــالی

   .اجتماعی

  جک کن فیلد 
   انگیزه ۀنویسنده معلم مربی زندگی و سخنران در زمین

ــه و     ــتن از راز ب ــاهی داش ــل اگ ــه دلی ــور  ب ــن ام ــام  ای ــوع پیو تم ــق  هتس
   .است



شود راز آشکار می  

  ؟ راز چیست
  باب پراکتر 

گـویم    بـه شـما مـی   ؟ احتماال تا بـه حـال از خودتـان پرسـیده ایـد کـه راز چیـست        
   .ما ه  فهمیدآنراکه خودم چطور 

 همگــی مــا خودمــان را بــا .کنــیم مــیهمگــی مــا بــا نیــروي پایــان ناپــذیري کــار  
 دقیــق آنچنــان انجهــ قــوانین  طبیعــی .کنــیم مــی یکــسانی هــدایت کــامالًقــوانین 

ــا حتــی در ســاخت ســفینه   ــه م ــا هــستند ک ــرین مــشکلی  ه ي فــضایی دچــار کمت
 را بــا آمــدن انــسان را بــه مــاه بفرســتیم و زمــان فــرود تــوانیم مــی .شــویم نمــی

   .دقت کسري از ثانیه محاسبه کنیم
 ، لنــدن، اســتکهلم، نیوزیلنــد، اســترالیا،ســاکن هــر جــایی کــه هــستید  هندوســتان

 یـک قـانون   .کنـیم   مـی  مـا بـا یـک نیـرو کـار      تمـامی  یا نیویورك ، مونترال   تورنتو
  !  قانون جذب استآنوجود دار و 

  !راز همان قانون جذب است

تـان جــذب    بـه زنـد گــی   بلـه شــما د شــماتـ اف تـان اتفــاق مـی   یگ در زنــدآنچـه هـر  
 تـصویري کـه شـما در ذهنتـان داریـد بـه سـوي               ۀن چـی بـه واسـط      آ و   .کنید  می

 بـه اینکـه شـما در مـورد     شـود  مـی ضـوع مربـوط    پـس مو .شـود  مـی شما جـذب    
گــذرد بــه ســویتان جــذب   در ذهنتــان مــیآنچــه هــر .کنیــد مــیچــه چیــزي فکــر 

   .کنید می

  "هر فکري از جانب شما یک چیز واقعی است  یک نیروست"
  ) 1834-1891(پرنتیس مالفورد 

  
ــان  ــستهمعلم ــر   اي برج ــون روي ک ــا کن ــه ت ــین پدیدارة ک ــده زم ــد ش ــیان   همگ

  . که قانون جذب قدرتمندترین قانون هستی استندا هگفت
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رابــرت برونیــگ و ویلیــام بلیــک ایـــن راز را در      ، شــعرایی ماننــد شکــسپیر   
ــدا ه اشعارشــان انتقــال داد ــا ســیقیدان مو.ن ــرا ه  از یی چــون لودویــگ بتهــوون آن

ــان   ــق موســیقی شــان بی ــردهطری ــد ک ــاردو داوینچــی    هنر.ان ــد لئون ــدانی مانن من
ــرا ــشها  در نقاشــیآن ــصویر ی ــردهان ت ــد ک ــقراط   .ان ــد س ــی مانن ــران بزرگ  ،متفک

ــون ــدو ،افالط ــف وال ــون، رال ــاغورث، امرس ــیکن  ،  فیث ــسیس ب ــر فران ــر  ، س  س
ن ولفگانـــگ گوتـــه و ویکتـــور هوگـــو در تعلیمـــات و  هـــا  یـــو،اســحاق نیـــوتن 

 نــام ایــن افــراد جاودانــه .نــدا ه بــا دیگــران در میــان گذاشــتآنــرا یــشانها نوشــته
   .استآورده  دوام ها   قرنشان پس از اي انهوجود افسشده است و 

ــسم ،    ــل هندوئی ــاگون از قبی ــذاهب گون ــتان  م ــصر باس ــذاهب م ــسم،  م ،  بودائی
تمـــدن بابــل و مـــصر   از یی قبــل  هـــا  مــسیحیت و اســـالم  و تمــدن  ،یهودیــت 

ــت   ــه الي داس ــتان  از الب ــا آنباس ــت ه ــشان ها و حکای ــرای ــل آن ــرده منتق ــد ک   .ان
 اشــکال مختلــف در ي باســتان  یافــت کــههــا شــتهان در نوقــانون جــذب را میتــو

الد مــسیح  ی ســال قبــل از مــ3000 .بــه ثبــت رســیده اســتمتمــادي طــی اعــصار 
ن آ بعــضی نــسبت بــه واقعــاًگرچــه  .ته شــده بــودشــایــن قــانون روي ســنگ نو

کردنـد امـا  قـانون جـذب همیـشه و همـه جـا بـراي کـشف شـدن            کاري می   پنهان
   .در دسترس بوده است

از ابتـداي خلقـت وجـود داشـت و همیـشه بـوده اسـت و همیـشه نیـز            این قـانون    
   .خواهد بود

گی شــما و هــر ه اي از زنــدظــ همــین قــانون مــسئول نظــم کامــل هــستی  هــر لح
مهــم نیــست کــه هــستید و  .کنیــد مــیچیزیــست کــه در زنــدگی تــان تجربــه اش  

ــد گــی   ــ کنیــد مــیکجــا زن ــانون جــذب از طری ــان تمــامی رخــداد  ق ــا ق افکارت ي ه
ــد ــکل گیزن ــیتان را ش ــد م ــط    .ده ــه واس ــذب را ب ــانون ج ــه ق ــستید ک ــما ه  ۀ ش

   .کنید میافکارتان فعال 
 اینگونــــه تعریــــف کــــرده 1912چــــارلز هنــــل قــــانون جــــذب را د ســــال 

ن متکـی  تمـامی خلقـت بـه آ   تـرین و خلـل ناپـذیر تـرین قـانونی کـه             عظـیم ":است
  "است 



شود راز آشکار می  

  باب پراکتر 
 بــه بابــل توانیــد مـی  .نــدا ه همــواره از قــانون جـذب اطــالع داشــت متفکـران 

 همیـــشه از ایـــن قـــانون مطلـــع  هـــا   بـــابلی.عـــصر باســـتان برگردیـــد
   .دانستند می آنرا گروه منتخب کوچکی از افراد  اما.ندا ه بود

 و حـصر  ي عـصر باسـتان و خوشـبختی بـی حـد      هـا     بـابلی  نـد ا ه محققان توانـست  
 ۀز عجایـب  هفـت گانـ     بـه دلیـل  خلـق یـک ا     هـا    بـابلی  . مستند کننـد    را تماماً  ها  آن

ــاغجهــان ــد شــدهي معلــق بابــل شــناخته هــا   یعنــی ب گــاهی  بــه دلیــل آهــا آن .ان
ترین یکـی از ثروتمنــد تبـدیل بــه   بـستن آنهــا  و بـه کــار  جهــانداشـتن از قـوانین   

   .اند شده  تاریخ بشر اقوام

  باب پراکتر
 درصــد از  کــل 96 چــرا یــک درصــد از جامعــه حــدود   کنیــد مــی فکــر 
 ؟  ایــن امــري اتفــاقی اســتکنیــد مــیفکــر آیــا  ؟ ختیــار دارد را در اثــروت

  .در حالیکــه اینگونــه نیــست و چنــین چیــزي از قبــل طراحــی شــده اســت 
ــه جــزو   ــرادي ک ــن آاف ــد ی ــزي را میدانن ــستند چی ــا آن .ک درصــد ه  از ه

   .  حاال شما نیز راز را خواهید  دانست.راز مطلع هستند
 از نـه ها آگـا نانـه و  ها آگـا  انـد  کـرده شـان جـذب     افرادي که ثـروت را بـا زنـد گـی     

ــتف ــردهده اراز اس ــد ک ــا آن .ان ــر ه ــی و ث ــه فراوان ــیت و ب ــشیدند م ــازه اندی  و اج
 حـول  هـا  آن افکـار مـسلط   . ضـد ایـن در ذهنـشان پـا بگیـرد     ري هیچ فکـ  دهند  نمی

 جــز ثــروت يند و چیــزشناســ  صــرفا ثــروت  را مــیهــا آن .محـور ثــروت اســت 
شــان در مــورد  اصــلی افکــار ، بداننــد یــا نــه چــه ایــن افــراد .در ذهنــشان نیــست

قــانون جــذب اســت  .ورده اســتآثــروت اســت کــه برایــشان ثــروت بــه ارمغــان 
   .مده استکه به فعلیت درآ

ــی نقــصی برا  ــال ب ــان می مث ــزت ــه فعلیــت در  ی ــد راز ب ــا بتوانی ــانون آنم ت مــدن ق
ید کــه ثــروت شــاید افــرادي را بــشناس: جــذب را از ایــن طریــق متوجــه بــشوید 

ــ ــدا ه وردآی بدســت عظیم ــن ــرا ۀ هم ــدا ه  از دســت دادآن ــاه  ن  و ظــرف مــدتی کوت
دســته از افــراد رخ داده اســت    کــه بــراي ایــنآنچــه .انــد شــدهدوبــاره ثروتمنــد 
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 بـر روي ثـروت متمرکـز    هـا  آن بدانند یا نـه ایـن بـوده کـه  فکـر مـسلط         ها  آنچه  
کـاري تـرس    سـپس اف .انـد  شـده  بـار اول ثروتمنـد   هـا   آنن ترتیـب    یبد .بوده است 

 تــا اینکــه  ایــن نــدا ه روت را بــه ذهنــشان راه داداور  مبنــی بــر از دســت دادن ثــ
 تـرازوي   ۀ کفـ هـا   آن .دسته افکار  به فکـر مـسلط در ذهنـشان تبـدیل شـده اسـت                

 بـه تـرس از دسـت دادن ثـروت جـا بـه جـا        ،ذهنشان را از فکر کـردن بـه ثـروت       
 دسـت دادنـد ترسـشان     از بـا ایـن وجـود وقتـی یـک بـار ثروتـشان را                 .انـد   کرده

 مربـوط  ر تـرازوي ذهنـشان را بـه نفـع افکـا        ۀ کفـ  هـا   آناز این موضوع ریخـت و       
   . بدین ترتیب ثروت به سمتشان برگشته است.به ثروت جا به جا کردند

  .دهد میقانون جذب به افکارتان بی توجه به این که چه باشند پاسخ 

  کنند میدو چیز مشابه همدیگر را جذب 
  آسارافجان 

ــدهیم       ــذب راتوضــیح ب ــانون ج ــواهم ق ــرن شــکلی بخ ــه ســاده ت ــر ب  اگ
 کـه دو  دانـیم  مـی  .هـن ربـا در نظـر بگیـرم        آ  خودم را ماننـد یـک      توانم  می

   .کنند میهمدیگر را جذب ربا  آهن
  

 کشــشی در  شــما قــدرت! هــستیدجهــانهــن ربــاي موجــود در شــما قــویترین آ
سـت و ایـن قـدرت ژرف    گـر در دنیـا قـویتر ا   یوجودتان داریـد کـه از هـر چیـز د         

   .کند میجذب را افکارتان منتشر 

  باب دویل
  نویسنده و متخصص قانون جذب 

 قانون جـذب در اسـاس بـر ایـن اصـل مبتنـی اسـت کـه دو چیـز مـشابه             
 منظـور مــا  صــرفاًدر قــانون جـذب   در واقـع  .کننــد مـی همـدیگر را جــذب  

   .ي مشابه تفکرات مشابه استها از چیز
 بنــابر ایــن .کنــد مــی را جــذب  همــدیگر مــشابه چیــزدو گویــد مــیقــانون جــذب 

 همزمـان داریـد افکـار مـشابه فکرتـان را بـه       کنیـد  مـی وقتی درمورد چیـزي فکـر    
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 کـنم  مـی  ري بیـشتري از قـانون جـذب را ذکـ    هـا   مثـال .کنیـد   مـی سمت خود جذب    
  :شان کرده باشید بهتان تجر که ممکن است شما هم در زند گی

ت کـه در مـورد چیـزي فکـر کنیـد کـه حـس خـوبی         تا کنون اتفـاق افتـاده اسـ     آیا  
ایـد و هـر چـه بیـشتر در مـوردش فکـر کـرده ایـد حـستان           نداشـته ن  آنسبت بـه    

 اسـت کــه وقــت بــه فکــري    آن امــر آن دلیــل  ؟ ظرتــان بــدتر هــم شـده اســت نبـه  
ــم ــیدای ــوراً  اند  م ــذب ف ــانون ج ــشید ق ــشابه  ی ــار م ــري افک ــه  دیگ ــان ب  را برایت

ــه آدر عــرض چ .آورد  مــیارمغــان  ــد دقیق ــه ســراغتان  ن ــامطبوع ب ــدر افکــار ن نق
هـر چـه بیـشتر فکـر کنیـد       .شـود  مـی  بـدتر و بـدتر   اوضـاع ید که به نظرتـان  آ  می

   .شوید میتر  ناراحت
ــار مــشابه را هنگــام گــوش دادن   م ــه یــکمکــن اســت جــذب افک ــه ب ــه تجرب  تران

ــه   .کــرده باشــید ــه تران ــوش دادن ب ــار گ ــک ب ــس از ی ــی متوجــه پ ــه  شــوید م  ک
ــدتوا مــین هنــگ مزبــور مــدام در ذهنتــان  آ. ســرتان بیــرون کنیــدهنــگ را از  آنی

دادیـد    هنـگ گـوش مـی   آن دلیل ایـن اسـت کـه وقتـی داشـتید بـه آ           .شود  میتکرار  
ــه    ــود اینک ــا وج ــی ب ــانحت ــز و     خودت ــام تمرک ــا تم ــد ام ــوده ای ــه نب ــم متوج  ه

م ایـن کـار کردیـد      ا وقتـی اقـدام بـه انجـ        .حواستان را بـه ان اختـصاص داده ایـد         
ایـد و بنـابر ایـن      هنـگ بـوده   آن  آه قدرت در حـال جـذب افکـار مـشابه دیگـر از               ب

ــورد      ــشتري را در م ــار بی ــده و افک ــل ش ــذب وارد عم ــانون ج ــور  آق ــگ مزب هن
  .تان فرستاده است  به سمتها  و بارها بار

  آسارافجان 
ــسان آ   " ــوان ان ــه عن ــا ب ــار م ــه روي  ک ــت ک ــهن اس ــواهیم   آنچ ــه میخ  ک

ر ذهنمــان خواســته مــان را بــراي خودمــان مــداومت بــه خــرج بــدهیم  د
ــامالً ــیم  ک ــشخص کن ــح و م ــت   . واض ــام اس ــه یکــی   در ایــن هنگ  از ک

 آنچــه .کنــیم مــیمهمتــرین قــوانین هــستی یعنــی قــانون جــذب را  فعــال  
ــه آ ــب ب ــاغل ــد ین م ــشید خواهی ــ اندی ــزي را  نآن حــال یشــد و در ع چی

  " .اندیشید  که اغلب به ان میکنید میجذب 
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ــم   ــون ش ــدگی اکن ــته  زن ــار گذش ــابی از افک ــت  ا  بازت ــان اس ــان در  .ت ــدگی ت  زن
 تـان چنـدان عـالی   یی اسـت کـه بـه نظر   هـا  ي عـالی و چیـز     هـا    چیـز  ۀ همـ  ةبردارند
ــستند ــه  آ  از .نی ــا ک ــی  آنچــهنج ــسیار ب ــوردش ب ــه ســ  در م ــشید را ب ویتان اندی
گیتان چــه فکــر مــسایل زنــد فهمیــدن اینکــه در مــورد هـر یــک از  کنیــد مــیجـذب  
ایـد   سـانی اسـت زیـرا فکـر مـسلطی کـه داشـته       آایـد کـار    اشـته  در ذهن د مسلطی

البتـه تـا      .ایـد  تبدیل بـه همـان چیـزي شـده اسـت کـه در زنـد گـی جـذبش کـرده                     
  توانیــد مــی و  بــا دانــستن اش گیریــد مــی حــاال داریــد راز را فــرا !زمــان حاضــر

  .همه چیز را تغییر بدهید

  باب پراکتر
 در میـــان دســـتانتان اآنـــر اگـــر چیـــزي را در ذهنتـــان تـــصور کنیـــد 

  .خواهید بافت
 تبــدیل بــه فکــر آنــرااندیــشید و  بــیخواهیــد  مــی آنچــه اگــر بتوانیــد در  مــورد 
  .تان خواهید کرد رد زندگیا چیز را وغالبتان کنید در واقع همان

  مایک دولِی 
  نویسنده و سخنران بین المللی

  : این اصل اساسی را میتوان در سه کلمه خالصه کرد
  .شوند ق میمحقافکار 

ي موجــود در هــا  افکارتــان تبــدیل بــه چیــز، از طریــق ایــن نیرومنــد تــرن قــانون
ــا خودتــان  !شــوند مــی محقــق افکارتــان .شــوند مــیتــان  گیزنــد ــه را ب  ایــن جمل

   .دا کندیتکرار کنید و اجازه بدهید به درون ذهنتان رسوخ پ

  آساراف جان 
ه افکـار طـول مـوج     اطـالع ندارنـد ایـن اسـت کـ     آن بیـشتر افـراد  از      آنچه

ــد ــوانیم فکــر را  .دارن ــد مــا میت ــار .ازه بگیــریمان ــابر ایــن اگــر ب ــا   بن  در ه
ــد ماشــین   ــالن مــدل جدی ــه داشــتن  ف ــان ب ــه  ،ذهنت ــه ب ــولی ک ــاز آن پ  نی

اگــر .. .لتـان  بیاندیـشد  آ  یـافتن شـریک ایــده  ،تــان   تاسـیس شـرکت  ،داریـد 
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ه  بـ ر کنیـد کـه بـا داشـتن هـر یـک از ایـن مـوارد چـه  حـسی                   کـ به ایـن ف   
  .کنید میر منتشرتباً مآنرا  طول موج دهد میشما دست 

  دکتر جو ویتالی
 کــه فرســتند مــی خــارج جهــانرا بــه   ي  مغناطیــسیهــا  افکــار ســیگنال

   .کشاند  میسوي شمامشابهشان را به 
  

هن رباست و قانون این است که دو  چیز آ همان ،فکر مسلط یا تلقی ذهنی"
  در نتیجه تلقی ذهن به طرزي غیر قابل .کنند میمشابه همدیگر را جذب 

  " باشند خودش  که مطابق با  کند میاجتناب همان  دسته از شرایطی را جذب 
  )1866-1949(چارلز هنل "

وقتـی  . هـن ربـایی دارنـد و هـم  داراي طـول مـوج هـستند         ، خاصـیت آ    افکار هـم  
ک یـ نـد   و مانشـوند  مـی  خـارج فرسـتاده   جهـان  افکارتـان بـه        کنیـد   می فکر   دارید
 کــه  کننــد مـی ان جــذب شـ ي مــشابهی را بـه ســوي خود هـا  تمـامی چیــز ربــا  آهـن 

ــ  ــوجی م ــد شدر  طــول م ــرار دارن ــر  .ابه ق ــه آنچــهه ــان ب ــتاده  جه ــارج فرس  خ
  .منبع اصلی شمایید..   به سوي منبع اصلی خود بر میگرددشود می

ــد     ــر بگیری ــه در نظ ــوع را اینگون ــیم مــی: موض ــال ایــستگاه    دان ــرج انتق ــه ب  ک
  و کنـد  مـی  هـا  ونی از طریق  ارسال طـول مـوج اقـدام بـه  پخـش بـر نامـه                  یزیتلو

ــن  ــای ــوجط ــا ول م ــتگاه ه ــون  در دس ــصوی  تلویزی ــه ت ــدیل ب ــی ر تب ــوند م   .ش
ــی   ــال ب ــرج  انتق ــا از طــرز عملکــرد ب ــسیاري از م ــا  ب ــیم مــیاطالعــیم ام ــر دان  ه

ــا تلو  شــبکه ــی م ــسی دارد و وقت ــون را روي آاي فرکان ن طــول مــوج تنظــیم  یزی
ــی ــیم  کن ــوانیم م ــیم ت ــصاویر را  روي  صــفحه ببین ــول   . ت ــا انتخــاب شــبکه ط  ب

ن آ کـه روي   کنـیم   مـی  و سـپس تـصاویري را دریافـت          کنـیم   مـی موج را انتخـاب     
ــش   ــبکه پخ ــیش ــوند م ــواه . ش ــر بخ ــفحه   یاگ ــاوتی را روي ص ــصاویر متف م ت

ــسی    یتلو ــتگاه را روي فرکان ــرده و دس ــوض ک ــال را ع ــیم  کان ــود ببین ــون خ  زی
  .کنیم میجدید تنظیم 
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ــرج        ــامی ب ــویتر از تم ــسانی هــستید و ق ــال ان ــرج انتق ــک ب ــا ی ــا م ي انتقــال ه
 شــما قــویترن بــرج انتقــال در  .ایــد  زمــین ســاخته شــدهة کــه در کــرتلویزیــونی

 و آورد   مــیتــان را بوجــود  زنــدگیدهیــد مــی انتقــالی کــه انجــام .ن هــستیدهــاج
مــی کنیــد از   طــول مــوجی کــه  شـما منتــشر  .سـازد  نتــان را مــیهاتــان ج زنـدگی 
رود و در سراســر هــستی مــنعکس   فراتــر مــیجهــان و از هــا  از کــشورهــا شــهر
  !دهید انتقال میتان طول موج مزبور را  شما با کمک فکر.شود می

زیــون ی تلوۀ روي صــفحکنیــد مــییافــت ویري کــه از  انتقــال افکــار تــان در تــصا
ان بازتـاب پیـدا   تـ  در زنـدگی  هـا   آن بلکـه    شـوند   مـی تان مـنعکس ن    در اتاق پذیرایی  

  آني مـشابهی کـه روي    هـا    چیـز  کننـد   مـی  افکـار تـان طـول مـوج ایجـاد            !کنند  می
و ســپس در قالــب تــصاویر  کننــد مــیطــول مــوج قــرار داشــته باشــند را جــذب  

 در آنچـه  اگـر مایلیـد هـر        .شـوند   مـی بـه سـوي شـما بـاز گـشت داده            تان    زندگی
 بـا تعـویض افکارتـان     را تغییـر بدهیـد کانـال را عـوض کنیـد و       اسـت تـان    گیزند

  . را تغییر بدهیدها  طول موج

ي ذهنی  ظریف ترین و در نتیجه نیرومند ترین  ها ارتعاش نیرو"
  "ارتعاشات در هستی هستند

  چارلز هنل

  باب پراکتر
ــاه تــصور کنیــد    . همــین تــصور را جــذب خواهیــد کــرد . خــود را در رف

   .دهد مین روش براي همه و همیشه جواب یا

نــه و نیرومندانــه  ها گــاآخــود را در زنــد گــی اي مرفـه تــصور کنیــد  هنگـامی کــه  
  . بـه هـین سـاد گــی   .کنیـد  مـی را از طریـق قـانون جـذب تعیـین     تـان   زنـدگی طـرز  

 چـرا همـه زنـد گـی     " کـه  شـود ایـن اسـت    مـی ترین سـوالی کـه مطـرح         اما اصلی 
  "؟ رویایی ندارند

  خوب را به جاي بد جذب کنید
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  آسارافجان 
ــت  ــین جاسـ ــشکل همـ ــورد  .مـ ــراد در مـ ــسیاري از افـ ــه  بـ ــه آنچـ  کـ

 و تعجـب شـان از ایـن اسـت کـه چـرا  همـان                 .کننـد   مـی  فکـر    خواهند  مین
   .دهد می برایشان رخ ها  و بارها  بارزچی

   غالبـاً هـا  آن را ندارنـد ایـن اسـت کـه     خواهنـد  مـی  آنچـه  دلیلی که چـرا افـراد    هاتن
بـه افکارتـان   . خواهنـد  مـی  کـه   آنچـه تـا    کننـد   مـی  نمی خواهند فکر     آنچهدر مورد   

 قـانون جـذب قـانونی حتمـی اسـت           . گـوش کنیـد    بریـد   مـی و به کلماتی که به کار       
  . دهد نمی در ان اشتباهی رخ و مطلقاً

 بـشر   بیماري واگیري  که بـدتر از هـر نـوع  مـصیبتی اسـت کـه تـا کنـون  نـوع                  
ــرن   ــده  ق ــود دی ــه خ ــداد  ها ب ــت بی ــیس ــد م ــاري   . کن ــر بیم ــاري واگی ــن بیم  ای

 مـدام حــرف  خواهنــد مـی  نآنچــه افــراد هنگـا مــی کـه در مـورد    .تن اسـت نخواسـ 
ــه   ــد ب ــر آمیزنن ــین فک ــد م ــل  کنن ــتش عم ــی در جه ــد م ــز  و روي آکنن ن متمرک

 امـا نـسل حاضـر نـسلی اسـت کـه       .دارنـد   این بیماري را زنـده نگـه مـی      شوند  می
تاریخ را تغییر خواهـد داد زیـرا مـا نـسلی هـستیم کـه بـه دانـشی دسـت مییابـد                       

 اول ۀ ایـن کـار در در جـ   !یی بخـشد  هـا    او را از ایـن بیمـار واگیـر ر          توانـد   یمـ که  
 بـا فکرکــردن و صـحبت کـردن  در مــورد      صـرفاً توانیـد  مــی شماسـت  ةبـه عهـد  
   .پیشقدم این جنبش جدید فکري باشیدخواهید  می آنچه

  باب دویل 
 کـه شـما چیـزي را بـد      دهـد  نمـی  قانون جـذب اهمیتـی بـه ایـن موضـوع           

 بلکـه بـه افکارتـان      .ن چیـز را بخواهیـد یـا نـه         اینکـه آ  انیـد یـا     یا خـوب بد   
  نگـاه  مـی کنیـد و حـس     هـا   از بـدهی کـوهی  پس اگـر بـه     .دهد  میجواب  

 ایــن حــس همــان ســیگنالی اســت کــه بــه  دهــد مــیبــدي بــه شــما دســت 
ــان ــتیدجه ــدهی   ". میفرس ــه ب ــن هم ــاطر ای ــه خ ــاً ب ــدي  واقع ــساس ب  اح

ــا .کنیــد مــی تــان تــصدیق  شــما داریــد حــس بــد را بــراي خــود ."دارم  ب
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ــذیرا    ــس را پ ــن ح ــان ای ــامی وجودت ــیتم ــوید م ــان  .ش ــاد هم ــدهی زی  ب
  .چیزي است که بیشتر نصیبتان خواهد شد

ي هــا  ایــن قــانون  بــی طــرف اســت و چیــز .قــانون جــذب قــانون طبیعــت اســت 
 قــانون مزبــور افکارتــان را در یافــت .دهــد نمــیخــوب و بــد را از هــم تــشخیص 

ــد مــی ــد   آ و کن ــاز میگردان ــه خودتــان ب ــان ب ــد گیت ــات زن ــوان تجربی   .ن را بــه عن
ا مشـ یـشید بـه    اند  مـی ن  آ را شـما بـه       آنچـه  قـانون جـذب هـر        .بسیار ساده است  

  .دهد می

  لیزا نیکولز
  نویسنده و مبلغ توانمند سازي شخصی 

فکـر  خواهیـد     مـی  آنچـه  مـورد    روقتـی د   . مطیـع اسـت    واقعـاً قانون جذب   
ــد مــی ــامی توکنی ــا تم ــر رویــش   و ب ــان  ب ــد مــیتمرکــز جهت ــانون کنی   ق

 آنچـه  وقتـی روي  .دهـد  مـی جذب دقیقا و هر بـار همـان چیـز را بـه شـما       
 قـانون جــذب  " دیـر کـنم   خـواهم  مـی ن" مثـل  کنیـد  مـی فکـر ن خواهیـد   مـی ن

ــشنود ــرا نمی ــزي را جــذب آ .این ــد مــینچی ــر  کن ــه دارد در مــوردش فک  ک
ــد مــی ــن کنی ــابر ای ــارآن و بن ــارهــا  چیــز ب ــانون  .دهیــد مــیخ  رهــا  و ب ق

 .کنـد   مـی  جانبدارانـه عمـل ن     هـا    و نخواسـته   هـا   مزبور نـسبت بـه خواسـته      
چــه باشــد    بــدون توجــه بــه اینکــه کنیــد مــیزي تمرکــز یــوقتــی روي چ

   .کنید می چیز را طلب آن وجود واقعاً

  و تمـر کزتـان    کنیـد  مـی متمرکـز  خواهیـد   مـی تان را روي چیـزي  کـه          فکر وقتی  
ــظ  ــیرا حف ــد م ــد    در کنی ــک قدرتمن ــه کم ــه ب ــود در  آن لحظ ــروي موج ترین نی

 یــا هــر نــوع "نــه" قــانون جــذب .کنیــد مــیرا احــضار خواهیــد  مــی آنچــههــستی 
  مـی بریـد   وقتـی کلمـات منفـی بـه کـار      .گیـرد  نمـی  نفـی دیگـري را در نظـر    ۀکلمـ 

  :کند میقانون جذب این موارد را دریافت 

  ." چیزي روي این وسایل بریزمخواهم می ن"
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ي ها   خرابکاريخواهم می این وسایل بریزم به عالوه ي چیزي رواهمخو می "
  "دیگري هم مانند این  انجام بدهم 

  "  نمی خواهم مدل مویم بد شود "

  "ي مویم بد باشند ها  مدلخواهم می"

  " کارم را به تاخیر بیاندازند خواهم می ن"

  "  کارم به تاخیربیفتد خواهم می"

  "ن بی ادبانه رفتار کند  فالن شخص با مخواهم مین"

  " هم ان شخص و هم افراد بیشتري با من بی ادبانه بر خورد کنند خواهم می "

  "نمی خواهم  رستوران میزي که ما رزرو کردیم را به شخص دیگري بدهد "

 را به اشخاص دیگر کنیم می رزرو ایی که مها میز ها نا رستورخواهم می"
  "بدهند

  "را بزند این کفش پایم خواهم مین"

  "یم پایم را بزنندها  کفشخواهم می"

  " انجام بدهمتوان نمیاین همه کار را "

  " انجام بدهمام تواناییبیشتراز میزان  هم کاري باز خواهم می "

  " سر ما بخورم خواهم مین"

  "ي دیگر هم بگیرمها  بیماريخواهم میما بخورم بلکه  سرخواهم می ها نه تن"

  "کنم جر و بحث خواهم می ن"

  " بیشتر جر و بحث کنمخواهم می"

  " با من اینطوري صحبت نکن"
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  " هم تو و هم اشخاص بیشتري با من اینطوري صحبت کنندخواهم می"

  !تمام - دهد می در موردش فکر کنید را به شما آنچهقانون جذب 

 باب پراکتر

 رد آنــرا چـه شــما ان را بـاور کنیــد یـا    کنــد میقـانون جـذب همیــشه کـار   
   .کنید

 دارنــد کــه تمــامی فیزیکــدانان کــوانتم ادعــا .قــانون جــذب قــانون طبیعــت اســت 
 افکارتــان و قـانون جــذب شــما  ۀ بـه واســط ! اســتهـستی از تفکــر نـشأت گرفتــه  

 .کنـد  مـی پردازیـد هـر شـخص دیگـري نیـز همـین کـار را         تـان مـی   به خلق زندگی 
ــال ن   صــرفاً ــانون فع ــن ق ــستن ای ــا دان ــی ب ــود م ــشه در   .ش ــور همی ــانون مزب  ق
تــان بــه کــار افتــاده و همیــشه در طــول  تــاریخ در مــورد تمــامی افــراد    دگیزنــ

 وقتـی از ایـن قـانون  مطلـع شـوید خواهیـد دانـست کـه                .نیز صدق  کـرده اسـت      
ــورد           ــردن در م ــر ک ــا فک ــوانی ب ــا  بت ــستید  ت ــد ه ــدر نیرومن ــه چق ــا باوران ن

  . بوجود بیاوریدآنراتان  زندگی

  لیزا نیکولز
ــ  ــدازرپ ر کــردن مــی بــه دلیــل اینکــه شــما بــه فک ــال  ی د قــانون جــذب فع

تــان بــه جریــان مــی افتــد قــانون مزبــور کــار  هــر زمــان افکار.شــود مــی
ــی ــد م ــر   ،کن ــه گذشــته فک ــع ب ــی راج ــی وقت ــد م ــال  کنی ــانون جــذب فع  ق
 همــین طــور کنیــد مــیتــان نیــز فکــر  ینــدهآ وقتــی بــه حــال یــا ،شــود مــی
 توقـف   ۀکمـ  د توانیـد   مـی  شـما ن   .دار اسـت    رونـدي ادامـه    ، این  روند   .است

ــف کامــل راۀ همــین طــور دکمــ وموقــت را بزنیــد ــه کــه . توق  همــان گون
جریـان دارنـد قـانون جـذب نیـز همیـشه در حـال عمـل               افکارتان همیـشه  

   .کردن است

 اگــر در .کنیــد مــی بیــشتر  اوقــات دارد فکــر ،ن امــر باشــید یــا نــهچــه متوجــه آ
ــه صــحبت      ــوش دادن ب ــا گ ــسی  ی ــا ک ــردن ب ــال صــحبت ک ــا ح ــستیده   ي او ه
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ــر   ــد فک ــان داری ــیهمزم ــد م ــ  .کنی ــدن روزنام ــال خوان ــر در ح ــ اگ ــاي ه ی ا تماش
بــه رات گذشــته را ط وقتــی خــا.کنیــد مــی هــستید همزمــان داریــد فکــر تلویزیــون

ــاد ــیی ــر  وآ  م ــد فک ــد داری ــد مــیری ــان   .کنی ــده ت ــزي در این ــه چی ــد ب ــی داری  وقت
 .کنیــد مـی  داریـد فکــر  کنیـد  مــیگی د وقتــی راننـ .کنیـد  مـی  فکــر داریـد میاندیـشید  

 بـراي بـسیاري   .کنیـد  مـی وقتی صبح در حـال حاضـر شـدن هـستید داریـد فکـر           
ــن  ــا ت ــا از م ــه      ه ــت ک ــانی  اس ــشیم  زم ــردن میک ــر ک ــت از فک ــه دس ــانی ک  زم
ي جــذب هنــوز بــر روي هــا  نیــرونیــز هــستیم خــواب وقتــیایــم گرچــه  خوابیــده

ب نکــه بــه خــوا قبــل از آ.کننــد مــی بیــداري فعالیــت در زمــانخــرین افکارمــان آ
  .خرین افکارتان را افکار خوب و مثبت قرار بدهیدرود آب

  مایکل برنارد بک ویت 
جریــان   فـرد فکــر یـا    کــه هـر زمـان  .تــدفخلقـت همیـشه دارد اتفــاق مـی ا   

 .فکــري ادامــه داري در ذهــن دارد در مــسیر رونــد خلقــت قــرار میگیــرد 
  .ن افکار چیزي نمایان خواهد شدآاز میان 

ــه  ــرش   آنچ ــر در فک ــال حاض ــستید  در ح ــدآه ــر ةفرینن ــدهآ فک ــت  ین ــان اس  .ت
ــا افکارتــان مــی  زنــدگی نکــه همیــشه در حــال تفکــر   بــه دلیــل آ.ســازید تــان را ب

ــق     ــال خل ــم در ح ــشه ه ــستید همی ــستید ه ــردن ه ــه .ک ــه آ آنچ ــاً ب ــر  غالب ن فک
تــان  زنــدگین چیــزي اســت کــه در  آکنیــد مــیکــز  یــا بــر رویــش تمرکنیــد مــی

  .شود مینمایان 

 طبیعــت در قــانون جــذب نیــز کمــال بــه حــد اعلــی قابــل    ماننــد تمــامی  قــوانین
 هــر چـه بکاریــد درو خواهیــد  .کنیـد  مــیگیتان را خلـق   شـما زنــد .مـشاهده اســت 

  بـستگی  هـستند و محـصولی کـه برداشـت خواهیـد کـرد               هـا    افکارتـان دانـه    !کرد
  .اید تهشایی دارد که کها به دانه

 يهــا ي موقعیــتید قــانون جــذب بــا نیرومنــد هــست اگــر در حــال شــکایت کــردن
ورد کــه در موردشــان شــکایت خواهیــد آبیــشتري را داخــل زنــد گیتــان خواهــد 

ایـد   ن تمرکـز کـرده  آ و روي دهیـد  مـی اگـر بـه شـکایت فـرد دیگـري گـوش          .کرد



 راز

ي هــا ن لحظــه موقعیــت در آکنیــد مــی یــا وي موافقــت کنیــد مــیبــا وي همــدردي 
  .واهید کرد شکایت خها آن که از کنید می جذب خودبیشتري را به سوي 

ــرفاً ــانون جـــذب صـ ــه بازتـــاب دادن و برگـــشت دادن دقیـــق  قـ ــزي آ بـ ن چیـ
گـاهی یـافتن از ایـن    آ بـا   .کـرده ایـد   تمرکـز    که بـا افکـار تـان رویـش           پردازید  می

را بــا تغییــر تــان  زنــدگیرایط و وقــایع شــ تمــام توانیــد مــیدانــش نیــرو بخــش 
   .روش فکري تان تغییر دهید

  بیل هریس
  حقیقاتی سنتر پوینت مرکز تمؤسسمعلم و 

ــه در درس    ــرت  ک ــام راب ــه ن ــتم  ب ــویی  داش ــدد ج ــا م ــن  آي ه ــن م نالی
 شـامل دسترسـی بـه مـن از طریـق         هـا   آن کـه بخـشی از       کـرد   میشرکت  

  .شد ایمیل می
ــدگی       ــخ زن ــات تل ــه واقعی ــوط ب ــات مرب ــامی جزیی ــرت تم اش را در  راب

ــه مــن گفــت هــا ایمیــل ــاران وي بــر ضــد او  .یش ب  در محــل کــارش همک
 زیـرا  کـرد  مـی  او را مـضطرب       ایـن وضـعیت دائمـاً      . شده بودنـد   همدست

 وقتــی در خیابــان قــدم .نــدکرد مــی بــسیار زننــده بــا وي برخــورد هــا آن
ــراد مزاحمــی کــه   مــی ــی او را خواســتند مــیزد اف ــد آ بــه طریق  زار  بدهن

ــی  ــمتش م ــه س ــدآ ب ــه آ وي .مدن ــري برنام ــت مج ــا رزو داش ــدي ه ي کم
ــه همــین منظــ   ــار ب ور روي صــحنه رفــت  حــضار  باشــد و وقتــی یــک ب

ــه زدنــد    ــی بــه وي طعن ــدگی وي مثــالی از  . همگ وه و انــد  سراســر زن
  .بدبختی بود

 خواســت نمــی آنچــه مـن او را متوجــه ایــن نکتــه کــردم کــه داشــت روي  
ــز  ــیتمرک ــرد م ــن     .ک ــه م ــه ب ــوع دادم ک ــودش رج ــل خ ــه ایمی  وي را ب

ــتم   ــود و گف ــرا بخــوان "فرســتاده ب ــاره این ــا  .دوب ــه تم ــن ب ــاه ک ن م آ نگ
 تــوانم مــیاي  خــواهی و در موردشــان بــه مــن گفتــه یی کــه نمــیهــا چیــز

ــو    ــه ت ــویم ک ــشتکار آبگ ــا پ ــوق و    يدم ب ــا ش ــه ب ــامی ک ــستی و هنگ  ه
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ــاد روي بـــه دســـت آ  ــی  پـــشتکار زیـ ــی حتـ ــزي تمرکـــز کنـ وردن چیـ
  !"وري آ  به دست میآنرا فکر کنی آنچهتر از  سریع

ــدام بـــه عملـــی کـــردن ایـــد  ــهبـــر تمرکـــز  ةوي ســـپس اقـ ــآنچـ  اً قلبـ
 آنچـه  . در ایـن راه سـعی و کوشـش کـرد           واقعـاً خواستارش بـود شـد و       

ــ  ۀطــی فاصــل ــا هــشت هفت ــاً ۀشــش ت ــرایش رخ داد قطع ــد ب  معجــزه  بع
ي دیگــر هــا  یــا بــه بخــشدادنــد مــی آزار تمــامی کــسانی کــه وي را .بــود

ــد یــا        ــتعفا دادن ــا از کــار اس ــدند ی ــل ش ــامالًمنتق ــت از ســر او  ک  دس
ــارش شــد .برداشــتند ــزد   . او عاشــق ک ــدم می ــان ق ــی در خیاب ــر وقت دیگ

 وقتـی اجـرایش   . زیـرا مزاحمـی وجـود نداشـت    شـد  نمـی کسی مـزاحمش   
ي کمـــدي را  از ســـر گرفـــت  بـــراي او ایـــستاده کـــف  هـــا در برنامـــه

  . و خبري از طعنه نبودزدند می
ــرد ز   ــر کـ ــدگی او تغییـ ــامی زنـ ــتمـ ــه یـ ــودش را از را توجـ ــهخـ  آنچـ

ــی ــت نم ــیو  از آ خواس ــه   ن م ــت وب ــید برداش ــهترس ــیآنچ ــت   م خواس
  .پرداخت

ــر داد    ــارش را تغیی ــرا وي افک ــرد زی ــر ک ــرت تغیی ــدگی راب ــول  .زن  او ط
ــان   ــه جه ــاوتی ب ــوج متف ــرد  م ــال ک ــان ارس ــصاویر  جه ــستی ت ــز بای  نی

ــد      ــل کن ــد را منتق ــوج جدی ــول م ــه ط ــوط ب ــه   .مرب ــر از اینک ــرف نظ  ص
ــد   ــه نظــر بیای ــر ممکــن ب ــد چقــدر غی ــرت  .شــرایط جدی ــد راب  افکــار جدی

ــد   ــوج جدی ــر    طــول م ــی اش تغیی ــد گ ــر زن ــصویر سراس وي شــدند و ت
   .کرد

تـان در دسـت خودتـان اسـت مهـم  نیـست در حـال حاضـر کجـا هـستید                  زندگی
 انتخـاب  توانیـد  مـی  .مهم نیـست تـا بـه حـال چـه اتفاقـاتی برایتـان رخ داده اسـت          

ــان را   ــه برگزینیــد و ها گــاآکنیــد کــه افکــار ت ــر   زنــدگیتوانیــد مــین تــان را تغیی
ــد ــ چ.بدهی ــی ــا زي ب ــام شــرایط ن ــد ه ن ــد کنن ــدارد ةامی ــامی  . محــض وجــود ن تم

  . تغییر کندتواند میتان  زندگیشرایط 

  



 راز

  قدرت ذهن شما
  مایکل برنارد بک ویت 

ــاآافکــار مــسلطی کــه در ضــمیرتان داریــد را   ــها گ ــان ــه ها گــاآ ناه ی ــه ب ن
  . اصل بر همین است.کنید میسوي خودتان جذب 

 حـال  ،ایـد یـا نـه    گـاه بـوده  آفکارتـان  صرف نظر از اینکـه در گذشـته نـسبت بـه ا           
یــق  اکنــون بــا دانــستن راز از خــوابی عم هــم .ایــد گــاه شــدهآ هــا آنبــه اهمیــت 

ــوید  ــدار ش ــش راز   آ!بی ــه دان ــسبت ب ــاه ن ــذب  ،گ ــانون  ج ــه ق ــاه ب ــه  آ ،  اگ ــاه ب گ
   .تان دارید افکارۀنیرویی که به واسط

  دکتر جان دمارتینی 
و بـر   بـر سـر راز اسـت     اگر دقت کافی داشـته باشـید هنگـامی کـه بحـث            

ــا و نیــروي اراد  ــد گــی روزمــر ةســر نیــروي ذهنــی م ــانة مــا در زن   ، م
 کـافی اسـت چــشمانمان را   .مـان اســت  همـه چیـز همـین جــا در دسـترس    

   .باز کنیم و بنگریم

  لیزا نیکولز 
 شـما همـه  چیـز را بـه     . قانون جـذب را همـه جـا مـشاهده کنیـد     توانید  می

 شــرایط ســالمتی ثــروت  بــدهی   افــراد شــغل.کنیــد مــیســویتان جــذب 
ــد  جمعــی کــه در   ــرار آلــذت ماشــینی کــه میرانی ــامی  .گیریــد مــین ق  تم

ــایی بــه ســوي خــود جــذب کــرده  ایــن مــوارد را همچــون آ  ــد هــن رب  .ای
 تمـــامی .نیـــد را بـــه وجـــود میاوریـــدک  مـــیر مـــوردش فکـــر دآنچـــه
   .گذرد میتان مظهري از افکاري است که در ذهنتان  زندگی

 قـانون جـذب هـیچ       ۀ از حیطـ   . شـمول و نـه استثناسـت       نجهـا  ،جهـان این  
اي از افکـار مـسلطی       ینـه آتـان    زنـدگی  .چیزي کنـار گذاشـته نـشده اسـت        

 خـاکی  ة تمـامی موجـودات زنـده روي ایـن کـر     .است کـه در ذهـن داریـد      
 بــا انــسان در هــا آنتفــاوت  .کننــد مــی فعالیــت ، قــانون جــذبۀبــه واســط

 .ي  قــدرت شناســایی  اســتایــن اســت کــه انــسان ذهنــی دارد کــه  دارا 
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زاد خــود بــراي انتخــاب افکــارش بهــره       آة از ارادتوانــد  مــی انــسان 
 و خلـق سراسـر زنـد گـی اش       آزادانـه  انـسان قـدرت فکـر کـردن            .بگیرد

   . ذهنش داردۀرا به واسط

  دکتر فرد الن ولف
  هاي معتبر  جایزهة برندة مدرس و نویسند،فیزیکدان کوانتم

  صـحبت  وار دیوانـه ا ه یـ   تفکـر خـوش بینانـ      من قصد نـدارم  از دیـد گـاه         
تــر حــرف  و اساســی تــر  از جایگــاه فهمــی عمیــقخــواهم مــیکــنم بلکــه 

ــزنم ــوانتم  .ب ــک ک ــاً فیزی ــل   واقع ــشفی نای ــین ک ــه چن ــی دارد ب ــود م  .ش
ــاندارد کــه وجــود  ر مــیاهــفیزیــک کــوانتم اظ  بــدون درگیــر شــدن  جه

دهــی  در واقــع ذهــن اســت کــه بــه شــکل .معناســت ذهــن در کاینــات بــی
   .پردازد  میشود می مشاهده آنچه

 یعنـی انـسان    جهـان بـرج انتقـال در      اگر به قیاسـی کـه در مـورد نیرومنـد تـرین              
ن بــا ســخنان دکتــر ولــف آصــورت دادیــم  فکــر کنیــد متوجــه همــاهنگی کامــل  

اندیـــشد و تـــصاویر در قالـــب    ذهنتـــان در مـــورد افکارتـــان مـــی.شـــوید مـــی
 بـا افکارتـان     تنهـا نـه    .شـوند   مـی   پخـش  تان بـه سـوي شـما بـاز         تجربیات زندگی 

تـان نیـز   جهانتـان  بـا قـدرت بـه کـار سـاختن            سازید بلکـه افکار     را می تان    زندگی
 نـاچیز بـوده و قـدرتی نداریـد     جهـان ایـد کـه در     یـشیده اند  بـه ایـن    اگر   .میپردازند
  .دهد می اطرافتان را شکل جهان ذهنتان در حقیقت .اندیشید دوباره بی

 ســال  کــه فیزیکـدانان کــوانتم  طـی هــشتاد  انگیـزي  شــگفت يهـا  کـشفیات و کــار 
ــد کــردهگذشــته  ــ  ان   ۀ مــا را بــه فهمــی عمیــق تــر از  نیــروي ژرف ذهــن در زمین

 ني فیزیکــدانان  کــوانتم همردیــف ســخنان بزرگــاهــا  کــار.خلقــت رســانده اســت
ــان ــارنگی جه ــد ک ــون، همانن ــسپیر، امرس ــودا   ، شک ــورتی و ب ــشنا م ــیکن کری  ب
  .گیرد قرار می

  

  



 راز

  ب پراکتربا
اگــر قــادر بــه درك قــانون جــذب نیــستید بــه ایــن معنــا نیــست کــه بایــد  

 نیاوریــد بــا ایــن وجــود از  شــاید ســر از الکتریــسیته در. نفــی کنیــدآنــرا
ــد مــین اســتفاده فوایــد آ ــسیته    مــن نمــی.کنی ــم طــرز عملکــرد الکتری دان

ن بـراي فـرد شـام بپزیـد و      آ بـا    توانیـد   مـی دانـم کـه      چگونه است اما مـی    
  !ود فرد را هم بپزیدین خهمچن

   مایکل بر نارد بک ویت 
برنــد بــه خــاطر   پــی بــه ایــن راز بــزرگ مــی  غالــب اوقــات وقتــی افــراد 

 افـراد  .کننـد  مـی تمـامی افکـار منفـی کـه در ذهـن دارنـد احـساس هـراس         
ــات شــده اســت ك فکــر مثبــت      ــه بــه لحــاظ علمــی اثب ــد ک بایــستی بدانن

همــین باعــث کــم شــدن از  . بــار نیرومنــدتر از فکــر منفــی اســتهــا صــد
   .شود میمیزان نگرانی فرد 

 کـرد تـا   هـا  آني داشـت و مـداوت زیـادي بـر     منفـی بـسیار  بایـد افکـار   بـه واقـع   
در عـین حــال اگــر بــر روي تفکــر بــر  . ي منفــی در زنــدگی ظــاهر شــوندهــا چیـز 

ــا      ــان اصــرار داشــته باشــید حتم ــی از زم ــی طــی مقطع ــار منف ــار در آافک ن افک
تــان از جهـت داشــتن افکـار منفــی     اگـر نگرانـی  .واهنـد شــد تـان نمایــان خ  زنـدگی 

ــی هــا باشــد نگرانــی ــا افکــار منف ــشتري در رابطــه ب ــد مــیتــان جــذب  ي بی  و کنی
همـین حـاال تـصمیم بگیریــد     .شـوید  مـی  هــا آنهمزمـان باعـث چنـد برابـر شـدن      

 همزمــان بــه . در مــورد افکــار خــوب و مثبــت بیاندیــشیدخواهیــد صــرفاً کــه مــی
تــان نیرومنــد هــستند و تمــامی افکــار   د کــه تمــام افکــار مثبــت اعــالم کنیــجهــان
  .تان ضعیف منفی

  لیزا نیکولز 
آن تمــامی  هــست کــه  بــه دلیــل   کمــی زمــانیۀ فاصــلکــهخــدا را شــکر 

 شــد نمــی و اگــر اینگونــه شــوند مــی  تبــدیل بــه حقیقــت نتــان فــوراًافکار
ــی   ــر م ــار دردس ــا دچ ــی م ــدیم همگ ــع   .ش ــه نف ــانی ب ــاخیر زم ــصر ت  عن
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ــت و ــاز  شماس ــما اج ــه ش ــار   ة ب ــر درب ــدد و تفک  آنچــه ة ارزیــابی مج
   .دهد میو انجام انتخاب جدید خواهید  می

ــدگی   ــق زن ــراي خل ــه ب ــی ک ــامی نیروی ــان   تم ــون در اختیارت ــان الزم اســت اکن ت
 اگـر افکـاري داشـته ایـد کـه         .کنیـد   مـی  زیرا همین حاالست کـه داریـد فکـر           .است

 توانیـد  مـی د پـس همـین حـاال    تان نیـستن در صورت تحقق یافتن چنـدان بـه سـود        
شـان    افکـار سـابقتان را بـا جـا بـه جـایی      توانیـد   مـی طرز فکرتان را تغییر بدهیـد       
 بــه افکــار توانیــد مــی زمــان بــه نفــع شماســت زیــرا .بــا افکــار خــوب پــاك کنیــد

  !ندیشید و اکنون طول موج جدیدي منتشر کنیدا جدید بی

  دکتر جو ویتالی
ــما  ــیش ــد  م ــان  خواهی ــه از افکارت ــوید و  آک ــاه ش ــا آنگ ــت  ه ــه دق  را ب

ــرا شــما خــود  خواهیــد  مــی .انتخــاب کنیــد ــد لــذت ببریــد زی در ایــن رون
ــدگی  ــاهکار زن ــستید  ش ــان ه ــستید   .ت ــود ه ــدگی خ ــژ زن ــل ان ــما میک  . ش

  .د خودتان هستیدیتراش ي که میها مجسم

 کــردن ذهنتــان آرامي تــسلط یــافتن بــر ذهــن یــاد گــرفتن روش  هــا یکــی از راه
یی کــه در کتــاب حاضــر هــستند از مدیتیــشن  بــه عنــوان اهــ تمــامی معلــم .اســت

 تـا قبـل از کـشف راز نمیدانـستم مراقبـه تــا      .کننـد  مـی تمرینـی روزمـره اسـتفاده    
 بــه شـما کمــک  کنـد  مــیرام آ مراقبــه ذهـن را  . مــوثر باشـد توانـد  مــی چـه انـدازه  

 خبــر خــوش ایــن .کنــد مــی افکارتــان را کنتــرل کنیــد  و بــدنتان را احیــا کنــد مــی
 بـراي شــروع سـه تــا ده   . صــرف مراقبـه کنیــد هـا  ه نیــاز نیـست ســاعت اسـت کـ  

 بـه طـرز بــاور نکردنـی بـراي بـه دسـت گـرفتن کنتــرل        توانـد  مـی دقیقـه در روز  
  . گذار باشدرافکارتان اث

  غالبـاً . قـصد ایـن کـار را داشـته باشـید          توانیـد   مـی تـان   آگاه شـدن از افکار    براي  
ــ.بگوییــد مــن  صــاحب افکــارم هــستم  ه مدیتیــشن کنیــد و  وقتــی  روي ایــن جمل

ــد    ــشاري کنی ــان پاف ــود ت ــصد خ ــابرروي ق ــستی صــاحب    بن ــذب بای ــانون ج ق
   .خود شوید رافکا
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ــشی را کــسب   ــون دان ــیاکن ــد م ــذار   کنی ــر گ ــق اث ــه خل ــادر ب ــه شــما را ق ترین   ک
 مـسیر طـول مـوج فکـري     در احتمـال چنـین اتفـاقی    .کنـد  مـی صورت از خودتـان    

 داشـته باشـید یـا      ،باشـید خواهیـد     مـی   تـصمیم بگیریـد کـه چـه        .شما وجود دارد  
ن فکـر را منتـشر   آ طـول مـوج   .انجام بدهیـد و در مـورد ایـن موضـوع فکـر کنـد            

  .گی تان ظاهر شودتان در زندکنید تا تصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



شود راز آشکار می  

  شود راز آشکار میخالصۀ 
þترین راز زندگی قانون جذب است  بزرگ.  

þهــم جــنس دهــد کــه هــر چیــزي موضــوع چیزهــاي   قــانون جــذب شــرح مــی 
کنــد، پــس زمانیکــه بــه یــک موضــوع خــاص فکــر    خــود را بــه خــود جــذب مــی 

  .کنید کنید، شما در واقع چیزهاي مشابه را به خود جذب می می

þ     ــت ــانس اس ــک فرک ــر داراي ی ــر فک ــد و ه ــسی دارن ــار خاصــیت مغناطی .  افک
ــع در حــال ارســال آن فکــر بــه ســمت عــالم    وقتــی شــما فکــر مــی  کنیــد در واق

ن افکـار در ایـن فراینـد موضـوعات مـشابه بـا فرکـانس را بـه               ایـ . هستی هـستید  
گــردد ایــن  کننــد، از آنجاییکــه هــر چیــز بــه اصــل خــود بــر مــی خــود جــذب مــی

  .گردند افکار به شما باز می

þ                   شما شبیه بـه یـک بـرج مخـابراتی از نـوع انـسانی هـستید کـه بـا اسـتفاده از 
ــانس ــان فرک ــی    افکارت ــال م ــان ارس ــامی جه ــه تم ــایی را ب ــر  ک ه ــراي تغیی ــد، ب نی

  .زندگی خود بهتر است این افکار را عوض کنید

þ            بـاور کنیـد بـر هـر چیـزي        .  افکار فعلی شـما سـازندة زنـدگی آینـدة شماسـت
  .شود که تمرکز کنید همان در زندگی شما پدیدار می

þاین افکار قبلی شماست که امروز به واقعیت تبدیل شده است .  
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