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 :فهرست



  مقدمه

  
پس از سالها مطالعه کتابهاي مختلف در زمینه موفقیت و متافیزیک           
همچنین مشاهده فیلمهاي ساخته شده در این حوضه به تـدریج بـه             

 و نتیجه بخش بـودن مطالـب        اهمیت این مطالب در زندگی شخصی     
بردم و با مقایسه آن مطالب با دین مقـدس اسـالم و سـایر     آنها پی   

ی حیرت انگیز ایـن مطالـب بـا تعـالیم مـذهبی           ادیان دینی به هماهنگ   
بدلیل مسائل شخصی و کاري و درگیري هاي روزمره         . واقف شدم 

گاهی این تاثیرات را نادیده می گرفتم و در اکثر اوقات جنبـه مـادي    
پـس از مـشاهده     .دادم این آموزه ها را به تنهایی مـدنظر قـرار مـی           

می هــاي رخــدادن رویــدادهاي مــشابه در زنــدگی شخــصی و ناکــا
متوآلی در مقطعی از زندگی دریافتم که افکار منفی و عـادت کـردن              
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به روزمرگی و از همه مهمتـر نادیـده گـرفتن قـوانین بـدون تغییـر                 
کامیابی و سعادت چه عواقب وخیمی را میتواند براي فرد به همراه            

رشد مادي تنها یکی از چهار بعد رشد شخصی بـوده           . داشته باشد 
شخصی و معنـوي بـه راحتـی قابـل دسـتیابی            و در سایه پیشرفت     

باتوجه به جوان بودن خودم و کثرت جوانان و همچنین لزوم           .است
به روز نمودن و ساده سازي اصـول موفقیـت و رسـتگاري جهـت               
استفاده بخصوص این قشر از جامعه بـا هـدف دسـتیابی آنـان بـه           
ی اهداف خود و در نهایت تبدیل شهر کشور و کلیه نقاط دنیا به جای

. بهتر براي زندگی نوع بشر تصمیم به نگارش کتاب حاضـر گـرفتم            
باتوجه به ضـرورتی کـه دربـاب گـردآوري کلیـه قـوانین موجـود                
احساس می نمودم این کتاب را که حاصل تجربه شخصی نیز مـی             

امید اینکه سهمی . باشد براي شما عزیزان به رشته تحریر درآوردم
در این کتـاب فقـط      . ا بزرگواران داشته باشم   از موفقیت تک تک شم    

قوانین نام برده شده و توضیح مختصري در هر مـورد داده شـده              
حقیقت این است که عمر محدود ما اجازه تجربه همه دانش ها . است

را به ما نمی دهد ولی بـا کمـی تامـل و اسـتفاده از دانـش موجـود                    
هـاي غـول تعبیـر    همانگونه که افالطون آن را به ایستادن بر شـانه         

کرده می توان با دشواري کمتري به پیشرفت هاي چمشگیر مـادي            
اگر خدا بخواهـد در کتـاب هـاي آتـی مفـاهیم و       . و معنوي نایل شد   

در خصوص بعضی قـوانین تمـرین       . مسائل مرتبط بیان خواهد شد    
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 نکتـه   .هایی جهت توانایی بیشتر در بکاربردن آنها ارائه شده است           
د بعضی از ضرب المثل ها و یا جمله هاي آشنا جالب براي من وجو

از بزرگانی همچون مولوي در فرهنگ ما می باشد که نشان از باور 
در .  به آن ها توسط عامه مردم خـصوصا در گذشـته بـوده اسـت           

آخر به بیان جمله اي تاثیر گذار در زندگی شخصی خـودم از یکـی            
  .از نوابغ دنیاي معاصرمی پردازم

مهاتمـا  - "که می خواهید در دنیا شـاهد آن باشـید         تغییري باشید   "
  .گاندي

   و من اهللا توفیق
  پویان طوفانی                                                                                      

                                                                                        1395     
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 قانون یگانیگ نیروي خیر

  
  

در جهان تنها یک نیرو وجود دارد و آن همان نیروي خیـر اسـت و            
 از ابتداي خلقت تا کنون      . شر تها زاییده افکار نادرست انسان است      

 بـراي قـرار     . یابـد   مـی  این نیروي خیر وجود داشته و تا ابـد ادامـه          
گــرفتن و حرکــت در مــسیر صــحیح بــه انــرژي کمــی نیــاز اســت  

بایـست مـدتها افکـار        می الیکه براي افسردگی و فالکت شخص     درح
منفی و مخرب داشته باشد که این خود یکـی از نـشانه هـاي یگانـه              

  . بودن نیروي خیر است
این موضوع که در نهایت هر ستمگري فارغ از هر میـزان دارایـی و     

شود و دوام نمی یابد اما از افراد         می توانگري که داشته باشد رسوا    
 ه تاریخ از هر دین و نژاد و کشوري که باشند بـه نیکـی یـاد                وارست

  . گردد گواه دیگري از این موضوع است می
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  قانون خلقت

  
ما موجوداتی جاودانی هستیم و جود ما از آگاهی اسـت  و زنـدگی              
دنیوي ما تنها برشی کوچک از ابدیت بی انتهایی است کـه پـیش از               

 مـرگ نیـز بـه همانجـا         تولد در آنجا حـضور داشـته ایـم و بعـد از            
 بـه عنـوان ذره اي از آگـاهی کیهـانی ارواحـی بـودیم کـه            . میرویم
فرستاده ایم و بر اساس این فرکانس ارسالی محل تولد          می فرکانس

و والدین خود را انتخاب کرده ایم با اگاهی کامل پـا بـه ایـن دنیـاي         
 با   هر انسان  . مادي گذاشته ایم زیرا جزوي از انرژي منبع بوده ایم         

گذارد و بـدنیا آمـدنش     میرسالتی مخصوص پا به این دنیاي مادي      
در دوره زمانی معین هدفمند است و طرحی الهی براي خود دارد تا          
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مشکلی از مشکالت این دنیا را حل کند و در نهایت بتواند جهـان را               
 مـا بـا تولـد همـه چیـز را      . به محل بهتري براي زندگی تبـدیل کنـد     

ا در کودکی ذات ما همچنان پاك است و آلودگی کنیم ام  میفراموش
به خود نگرفته و دلیل دوسـت داشـتنی بـودن کودکـان نیـز همـین                 

از اولین روز تولد تا هفت سالگی ما از وجـود منبـع             . موضوع است 
آگاهی داریم ذهن از هفت سالگی شروع به شکل گیري نموده و در             

ز سن چهارده    هوش یا فراست نیز ا     . شود  می چهارده سالگی کامل  
  سالگی به تکامـل خـود      21سالگی شروع به فعالیت کرده و در سن         

 سالگی شخص ترکیبـی از جـسم ذهـن و       28 تا   21از سن   . رسد می
 سالگی به بعـد بـستگی       28 زندگی از سن     . کند  می فراست را تجربه  

بایست به طرح الهی زنـدگی خـود پـی            می  او . به خود شناسی دارد   
شـیاري و اطالعـی در مـورد خـود واقعـیش       ببرد و چنانچه فرد هو    

گیرد و بدین     می نداشته باشد آگاهی وي در میان جسم و ذهن قرار         
گردد او نمی تواند اوضاع را آنگونـه          می خاطر درد و رنج وي آغاز     

شـود در قـالبی       مـی  که هست درك کند و همه چیز برایش بحرانـی         
شـود ایـن سـخت شـدگی و عـدم             مـی  مکتوم شکل گرفته و سـخت     

کنـد و از ایـن روي وي     مینعطاف جریان انرژي کیهانی را مسدود ا
از بیماري جسمانی استرس وتنش هاي گونـاگون در رنـج خواهـد             

سازد و نمی تواند بـه        می بود او روزهاي زندگی را در جهل سپري       
رسد و در   می سپس به دوران پیري. مقصود واقعی حیات پی ببرد 
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مدنش به کره زمین پی برده باشد       پایان بی آنکه به مقصود ئاقعی آ      
 حتـی پـس از      . نامیم  می کند که ما آن را مرگ       می این جهان را ترك   

مرگ الیه اي از ذهـن منجمـد کـه داراي درکـی غلـط اسـت اجـازه                   
مراجعه آگاهی به منبع را نمی دهد و به دلیل همین درك غلط جهنم              
 خویش را برپا ساخته و در آنجا بـصورت موجـود کـم مقـداري از       

 اما چنانچه فـرد زنـدگیش را تـوام بـا            . برد  می جهان اختري به سر   
خود واقعی آغاز کرده باشد همواره و در تمام شرایط زندگی قرین            
برکتی خواهد داشت حتی پس از مرگ هم مدارهاي پایین را تجربـه     

  . نخواهد کرد و به منبع باز خواهد گشت
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  قانون تکامل

  
ز تاریخ انفجـار بـزرگ تـاکنون جهـان     از زمان آغاز آفرینش یعنی ا     

 این توسعه در تمامی     . پیوسته درحال گسترش و تکامل بوده است      
ابعاد فیزیکی و متـافیزیکی تـداوم یافتـه و در آینـده نیـز بـه همـین               
منوآل خواهد بود لذا تمامی موجودات زنده که انسان نیز بخشی از            

 در حالـت   ایـن بهبـود  . باشـند   مـی آنهاست همواره در حـال بهبـود     
فیزیکی در قالب زیباتر شدن ظاهري نسل هاي جدید در مقایسه بـا             
نسل هاي قدیم و در مقام روحی به گسترش یافتن علم بشر متمدن             

تـوان بـه جـرات گفـت          می  چنانکه . در قیاس با پیشینیان خود است     
پیشرفت علمی در قرن معاصـر در هـر دهـه معـادل یـک صـده در                 

-معنـوي :گی هر انسان چهـار بعـد دارد        زند . باشد  می قرون گذشته 
جسمی و مالی بنابراین انسان وارسته کـسی اسـت کـه در             -روحی

تمامی این چهار بعد رشد داشته باشد زیرا افراط در هرکدام از این             
جوانب موجب ضعف در باقی موارد گردیده و در نهایت به نابودي            
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یـن   حرکت در جهت باالبردن هـر کـدام از ا          . گردد  می شخص منجر 
شود زیـرا بـه نـوعی در جهـت            می ابعاد توسط عالم هستی حمایت    

 هر انسان با رسـالتی مـشخص پـا بـه ایـن              . گسترش کائنات است  
گذارد اما بیشتر افراد با غرق شدن در امور دنیوي هـدف              می جهان

اصلی از خلقت خود را که همان کسب دانش و معرفت حـل مـسئله               
تی اسـت را نادیـده      اي مشخص در دنیا و کمـک بـه گـسترش هـس            

گرفته با قرار گرفتن در مسیر ناصحیح انواع نامالیمات گرفتاري ها       
کنند و غافلند از اینکه این موارد بدلیل توجیه         می و بیماري را تجربه   

انسان از بودن در جهت نادرست در سراه او قرارگرفته است و در             
و صورت نادیده گرفتن این مطلب بالها و نـاگواري هـا سـخت تـر                

 لـذا   . شـود   مـی  شدید تر شده و درنهایت موجـب نـابودي شـخص          
شایسته است قبـل از روي دادن چنـین حـوادثی بـا توبـه کـردن و                  

البتـه  . بازگشت به مسیر درست فرد به سمت تعـالی حرکـت نمایـد            
حرکت در جهت مخالف سخت تر و همراه مصیب بـوده و بـه هـیچ            

ست راحت تـر  هدفی ختم نمی شود درحالیکه پیشروي در سمت در     
  . بدون مانع و با هدفی روشن همراه است
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  قانون آگاهی

  
سه رکن اصلی تشکیل دهنده آگاهی ما که ترکیـب انـرژي و دانـش               

 :است هستند

  ضمیربرتر ضمیر ناخودآگاه و ضمیر آگاه
ضمیر برتر همان بعد خداگونه درون ما بـوده کـه از آن بـه خـداي         

 در لحظـه ارتکـاب فـرد بـه          . شـود   می درون و یا خود واقعی تعبیر     
کنـد و     مـی  عملی ناپسند به سرعت واکنش نشان داده و او را منقلب          

 هنگـامی کـه   . دهـد   مـی نوعی حس گرفتگی و اسـارت بـه او دسـت          
دهـد بـا ایجـاد حـس شـادي            مـی  شخص عمل شایسته اي را انجام     
 بــدي از حــساسیت آن . آورد  مــیدرونــی و رهــایی او را بــه وجــد

به دفعات مرتکب گناه شده باشد دیگر از زشـتی          کاسته و کسی که     
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عمل خود به واسطه زنگاري که روي ضمیر او را گرفته آگـاه نمـی      
شود اما کسی که درستکار است بعـد از هرمرتبـه عمـل صـالح بـه       
همان اندازه مرتبه اول و یا حتـی بیـشتر شـعف را در درون خـود                 

زم بـراي    الزم بذکر اسـت تمـامی آگـاهی هـاي ال           . کند  می احساس
رستگاري انسان که بواسطه شهود و یا هدایت پیوسـته در اختیـار             

  . شوند  میگیرند از طریق ضمیر برتر دریافت  میفرد قرار

  
 ضمیر ناخود آگاه و یا ناهشیار همانگونه که از اسـم آن مـشخص          
است عنصري بی قالب در شخصیت فـرد اسـت کـه بـا دیـده هـا و             

 بی قالب از    . گیرد  می آهستگی شکل شنیده ها و تجارب فردي او به        
این جهت که چه نکات منفی و چه مثبت چه باورهاي محدود کننـده              
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گـردد و     می و چه نامحدود همه و همه بی هیچ مانعی در آن ذخیره           
 زنـدگی پـس از مـرگ هـر          . دهد  می رویهم رفته منش فرد راتشکیل    

و چرا انسان متاثر از این ضمیر و یا آگاهی اوست چرا که بی چون 
 بسیاري از رفتارهاي مـا نـشات گرفتـه از           . کند  می همه چیز راثبت  

ضمیر ناخودآگاه ماست و حتـی در لحظـات تعیـین کننـده مـرگ و                
تمــامی . کنــد  مــیزنــدگی نقــش مهمــی در تــصمیم گیــري فــرد ایفــا

  . باورهاي ما ریشه در همین نوع از بینش دارند
آگاه دارد اما بـا     ضمیر خودآگاه نیز ورودي مشابه با ضمیر ناخود       

فیلتر گذاري آگاهانـه معلومـات مـا را کـه بـر پایـه تجربیـات و یـا                    
  آگاهی به این سـیاره خـاکی       . گردد  می مطالعات ما هستند را شامل    

 اگر انـسان    . آید تا انرژي و دانش بیشتري کسب کند و بیاموزد          می
همواره با چنین درکی زندگی کند به درك برتري از تمـام آفـرینش              

 خواهد شد و به آفریننده اي معجزه گر بدل خواهد شـد آنگـاه               نایل
 یابد و به هرچه بیاندیشد به سرعت متبلور         می هر آنچه بگوید تجلی   

  . گردد و هر آنچه انجام دهد آفرینش خواهد بود می
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  قانون شکرگزاري

  
گردد زیرا بدینوسیله هم قـدر        می سپاسگزاري مهمترین قانون تلقی   

دانیم و هم با قراردادن کـانون توجـه           می ا بیشتر داشته هاي خود ر   
خود برروي مسائل دلخواه موجب فعال شدن قانون جذب و به تبع            

فریضه نماز یکی از   . شویم  می آن جذب کردن چیزهاي خوب بیشتر     
باشد و این امر خود یکـی از دالیـل            می عالیترین اشکال شکرگزاري  

صا اگـراین عمـل بـا        خصو . باشد  می اصلی موفقیت افراد نمازگزار   
اگاهی و باور انجام شود نتایج فرد در زنـدگی چـشمگیرتر خواهـد              

 شـکر نعمـت     "باشـد   مـی   جمله معروف موالنا موید همین امر      . بود
   . "نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند
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در لحظه اي کـه شـما سپاسـگزار هـستید دیگـر نمیتوانیـد غمگـین                 

 ناامید باشید و این خود دلیـل دیگـر          خشمگین افسرده مظطرب و یا    
 بعنوان تمـرین دفترچـه اي تهیـه کنیـد و            . اهمیت این موضوع است   

توانیـد شـکرگزار باشـید را در آن           مـی  مواردي را که از بابت آنهـا      
یادداشت کنید از داشتن دندان هایی سالم و زیبا تا اتومبیـل زیبـاي          

یگـر بـه آن   خود و براي مدت بیست ویک روز هر روز یک مـورد د          
توانید رخداد خوبی در آن روز باشد و موارد قبلـی             می بیافزایید که 

 پس از مدت زمان ذکر شده این امر بصورت جزوي           . را مرور کنید  
   . گردد  میجدانشدنی در زندگی شما مبدل
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 )بخشایش( قانون عفو

  
کینه داشتن و نبخشیدن ماننـد خـوردن زهـر و توقـع مـرگ طـرف               

می را در بدن ایجاد کرده و موجب گرفتگی عضله          سمو. مقابل است 
از نظر فرکانسی شخص در فرکانس هاي پایین بـاقی      . گردد  می قلب

 مانده و حتی با تداوم افکار منفی به فرکانس هاي پایینتر نیز سقوط    
 بلعکس با بخشیدن و رها کردن و حتی طلب مغفرت بـراي              . کند می

ه و بطـور نـامعلومی او       فرد مورد نظر آرامش به وجود ما بازگـشت        
توضیح اینکه با عفو کردن گویی سرب       . شود  می دچار بال و سختی   

 از روي پاي ما بازشده و ما توانایی سعود بـه مـدارهاي بـاالتر را               
البته باید بخاطر داشت که این بخشش نه به منظور عـذاب            . یابیم می

طرف مقابل و بلکه بایستی به منظور آرامش شخـصی و از تـه دل               
فرامـوش نکنـیم کـه نمیتـوان        . شد تا چنان تأثیري را داشته باشد      با

   . سرقانون را کاله گذاشت
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  قانون بخشش

  
کنیم که از     می بواسطه دادن چیزي به دیگران به جهان هستی اعالم        

آن چیز به وفور و بـیش از حـد نیـاز خـود در اختیـار داریـم و در            
ه و چیزهـاي  پاسخ به نداي مـا کائنـات قـانون جـذب را فعـال کـرد             

افتـد    مـی  در واقع اتفاقی کـه    . بیشتري را از همان جنس به ما میدهد       
 این است که ما با اینکار از فرکانس نداري به فرکانس دارایی منتقل            

فایـده دیگـر بخـشش آزادسـازي جریـان آزاد ثـروت و           . شـویم  می
قـانون بخـشش بـا قـانون        . بازگشت پرقدرت تر آن به زندگی است      

 و خـالء ارتبـاط تنگـاتنگی دارد بگونـه اي کـه          هاي جذب رهاسازي  
خود نوعی رها سازي بشمار آمده و سپس با ایجاد خـالء دریافـت              
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بخشش تنها محدود به پـول نبـوده و هـر           . گردد  می بیشتر را سبب  
گـردد همـانطور کـه در         مـی  کاال یا حتی دانش فکري را نیـز شـامل         

 اند که موجـب     حدیثی از پیامبر اسالم زکات علم را نشر آن دانسته         
 گشایش دریچه هاي دیگر علم و معرفت به روي شـخص آموزگـار            

نکته اي که باید همواره مد نظر قرار داد ایـن مطلـب اسـت        . شود می
افتـد زیـرا     میکنیم در چه موضوعی بکار  میکه پولی که ما صرف     

اگر در راه خیر و گسترش جهان نباشد و یا به گـسترش فـساد بـه          
بق قانون کارمـا ناخـشنودي و ناهمـاهنگی را          هر نوعی کمک کند ط    

خمس و زکات مصادیق بارز بخشش      . براي ما بدنبال خواهد داشت    
 بعنـوان تمـرین هـر مـاه مبلغـی از درآمـد              . باشد  می در دین اسالم  

ماهیانه خود را صرف امور خیریه نماییـد آنگـاه مـشاهده خواهیـد              
 عمـل خیـر     کرد که همانگونه که خدا در قرآن وعده داده اسـت هـر            

  . شما را هزار برابر نموده و به شما بازخواهد گرداند
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  قانون فرکانس و مدار

  
باشد که در هر لحظه در حـال ارسـال     می نوع بشر منبعی از انرژي    

می باشد و دریافت ایـن فرکـانس        -همانند طول موج رادیو   -فرکانس
در فرکانس ها که    . باشد  می ها در قالب رویدادها افراد و فرصت ها       

 باشد در ارتباط با ورودي هاي ذهن ما  می هر لحظه در حال ارسال    
 باشد بدین شکل که دیده ها شنیده هـا خـاطراتی کـه بیـادآورده       می
شوند رویاهاي ما و در مجموع افکار غالب مـا مبـین ارتعاشـات         می

ارسالی از سوي ماست که از سوي خانواده دوستان اجتمـاع دیـن             
 ایـن مـوارد از ضـمیر      . ا القـا شـده اسـت      رسانه ها و کتاب ها به م      

خودآگاه به ضمیر ناخودآگاه منتقل شده و ضـمیر ناهـشیار نقـش             
 هر انسان بواسطه باورهـا و       . کند  می برجسته اي در این مورد ایفا     

فرکانس هاي خود در مدار معینی قرار دارد کـه در آن مـدار معـین      
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ت و به تبع آن اتفاقات آدم ها موقعیت هاي کاري و ایده هاي پیشرف         
 بـراي درك بهتـر     . میزان مشخـصی ثـروت قابـل دسترسـی اسـت          

 جهت ورود به . مفهوم میتوان از مثال مدارات سیارات استفاده کرد       
بایست ابتدا شخص طرز فکر و باورهاي خود را       می مدارهاي باالتر 

مورد بازبینی قرار داده و تا اندازه اي آنها را در جهت رشد بهبـود               
یش هیچگاه به یکباره نخواهد بود و مستلزم گذشت زمان           افزا . دهد

 هر چـه بـاور فـرد    . و تغییر در باورهاي قدیمی و بنیادین فرد دارد    
 . گـردد  بیشتر تغییر کند انتقال به مدارهاي باالتر راحتتر ممکـن مـی           

در موقعیت جدید درآمد روابط با دیگران سالمتی و آرامش نـسبت            
   . به گذشته کمی بیشتر است
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باشد کـه مـستلزم تـالش         می باالترین مدار همان یکی شدن با منبع      
 امـا امکـان دارد ناشـکیبایی شخـصی موجـب            . فکري فرآوان است  

گردد که از این نعمات بی بهره گردد زیرا دستیابی به این مهبت هـا     
نیازمند تداوم حضور در مدار مربوطه است تـا خواسـته هـا بـا او                

ومیدي بوجود بیاید آن فرد به مدار پایینتر برخورد نمایند حال اگر ن
سقوط کرده و در وضعیت جدید خبري از خواسته هـاي او نیـست              

 دلیل . شود  میدرنتیجه او از اینکه قانون برایش موثر نبوده گله مند
خوش شانس و یا بد شـانس بـودن افـراد مـدار آنهاسـت زیـرا در                  

ارد و بلعکس در    مدارهاي پایین جز نامالیمات چیز دیگري وجود ند       
ــودن و حــس      ــاد ب ــراي ش ــی ب ــاال موضــاعات فرآوان ــدارهاي ب م

  . ارزشمندي در دسترس خواهد بود
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 قانون جذب

  
قرار گرفتن در هر فرکانس موجب جذب اتفاقات شـرایط و افـرادي             

 ایـن قـانون از سـه مرحلـه تـشکیل شـده              . گردد  می در همان سطح  
  :است

ازي یـا تجـسم آرزوهـا       مرحله اول درخواست کـه همـان رویـاپرد        
  . بشمار میرود

باشد که همانا پاسخ پروردگار به درخواسـت    می مرحله دوم جواب  
شماست و همواره مثبت اسـت چـه خواسـته خیـر باشـد چـه شـر                  

 چـه   همانگونه که خدا در قرآن بیان نموده ما به همه کمـک میکنـیم             
  . هدایت یافتگان و چه گمراهان

درصـورتی محقـق میـشود کـه     مرحله سوم مرحله دریافت است و     
احساسات فرد همراستا و هم جهـت بـا خواسـته خـود بـوده و بـه          

  . دریافت آن ایمان داشته باشد
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ها  ها و هم در خصوص ناخواسته فرآیند جذب هم در مورد خواسته
صادق است و عامل تعیین کننده در این مورد کانون توجه فـرد در              

کـر مثبـت و خـوش قلبـی         ایمان توکل امید تف   .  زندگی روزمره است  
فرآیند جذب خوبی ها و ترس غصه اضطراب ناامیدي فکر منفـی و             

بخشد و   میبددلی فرآیند جذب ناخوشایند ها را در زندگی ما شدت         
 در جهـان هـر چیـز چیـزي جـذب            . گـردد   مـی  موجب رخـداد آنهـا    

  )مولوي(کرد
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  قانون عدم مقاومت

  
.  کنـد   میید ایستادگیدر جهان هستی در مقابل هرچه که مقاومت کن  

زیرا ناخواسته توجه بیشتري را بـه       . با هرچه بجنگید قویتر میشود    
موضوع مورد نظر نشان داده و انـرژي بیـشتري را بـه سـوي آن                

بـا مقاومـت   . کنید در نتیجه حریف قویتري خواهید داشت      می هدایت
ناخواسته جریـان انـرژي خـود رامـسدود سـاخته و روز بـه روز                

دلیـل ایـن موضـوع بـزرگ شـدن ناخودآگـاه            . ویدش  می ضعیف تر 
مشکل در ذهن و پیـدایش بـاور اشـتباه نـاتوانی ذهنـی در حـل آن                 

باشد که رودخانه اي از       می  نقطه مقابل این قانون رها سازي      . است



 29 پویان طوفانی

تصور کنید که شـما     . کند  می خیر و برکت را به سوي شما سرآزیر       
 خود علی رغم    از کسی طلبکار هستید و او حاضر به پرداخت بدهی         

اتمام مهلت مقرر نمی باشد شما از پله هاي دادگستري باال و پایین             
گـویم کـه بـا فرامـوش          مـی  میروید ولی بی فایده است من به شـما        

کردن طلب خود و ایمان به خداوند و باور اینکه بیش از پـول قبلـی                
را بدست خواهید آورد هم طلب خود را وصول خواهید کـرد و هـم        

  . ي بدست خواهید آوردمقدار بیشتر

  
  
  
  
  
  



 30 قوانین دولتمندي

  )عمل و عکس العمل( قانون کارمآ

  
هر عملی چه نیک و چـه بـد بـازخوردي همـسنگ دارد بـه عبـارت                  
 . دیگرنتیجه کارهاي ما دیر یا زود به سمت خـود مـا بـازمی گـردد               

البته ممکن است اتفاق پیش آمده متفاوت باشد مانند اینکه ما کـسی             
اده و بیماري یا تصدفی براي مـا اتفـاق          را مورد آزار و اذیت قرارد     

 اتفاقی کـه در قـانون عمـل و        . بیوفتد که ربطی به رویداد اول ندارد      
بـد یـا    (افتد این است کـه رویـدادي از همـان جـنس             می عکس العمل 

دهد چه به آن معتقد بوده و چه نباشیم کردار   میبراي ما رخ) خوب
د پس از مدتی معین     ما همانند دانه اي که در زمین کاشته شده باش         

 بکوشیم با اعمالی زیبا دنیا را بـه         . سر از خاك بیرون خواهد آورد     
  . محل بهتري براي زندگی خود و دیگران تبدیل کنیم
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