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پيشگفتار
به  شدم  بيدار  وقتى  كرد،  نخواهم  فراموش  هرگز  را  سال 2004  سپتامبر   9
به  تبديل  روز  آن  اما  باشد،  ديگر  روزهاى  همه ى  مانند  روزى  مى آمد  نظر 

بزرگ ترين روز زندگى من شد.
مانند بيش تر مردم در تمام مدت زندگى ام كار و تالش كرده بودم و به بهترين 
شكلى كه امكانش وجود داشت با دشوارى ها و موانع زندگى رو به رو شده بودم، 
اما سال 2004، سال به شدت سختى براى من بود و در تاريخ 9 سپتامبر زندگى 
مرا به زانو درآورد. به نظر مى رسيد روابط زناشويى، سالمتى، حرفه و وضعيت 
مالى ام با مشكالت جبران ناپذيرى مواجه شده است. راهى براى خروج از انبوه 

مشكالتى كه احاطه ام كرده بودند سراغ نداشتم، سپس آن اتفاق افتاد.
دخترم كتابى را كه يكصد سال قبل نوشته شده بود به دستم داد (علم ثروتمند 
 شدن، اثر واليس واتلز). نود دقيقه طول كشيد تا كتاب را خواندم. تمام زندگى ام 
متحول شد. فهميدم كه اتفاقات زندگى ام چگونه رخ داده اند و بالفاصله فهميدم 
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چه بايد بكنم تا اوضاع را به طور دقيق آن گونه كه مى خواهم درآورم. من به 
رازى پى برده بودم. رازى كه طى قرون متمادى وجود داشت، اما فقط معدودى 

به آن پى برده بودند.
از آن لحظه به بعد دنيايى كه مى ديدم ديگر دنياى سابق نبود. آنچه درباره ى ى 
شيوه ى زندگى مى پنداشتم نقطه ى مقابل آن چيزى بود كه حقيقت داشت. من 
ده ها سال با اين باور زندگى كرده بودم كه حوادث زندگى، به خودى خود براى 

ما اتفاق مى افتد، اما حاال به حقيقتى شگفت انگيز پى برده بودم.
به اين نتيجه رسيدم كه اكثريت مردم اين راز را نمى شناسند و از اين رو، بر 
آن شدم تا اين راز را با مردم در ميان بگذارم. با وجود مشكالت عديده، فيلم 
«راز» را ساختم كه در سال 2006 اكران شد. مدتى پس از آن، در همان سال 
كتاب «راز» را به رشته ى تحرير درآوردم. نوشتن اين كتاب به من اين امكان را 

داد تا مطالب بيش ترى را با مردم در ميان بگذارم.
وقتى كتاب راز چاپ شد به سرعت برق و باد به اقصى نقاط جهان رسيد. 
امروزه،  ده ها ميليون نفر در همه ى كشورهاى دنيا توانسته اند با علم و اطالعى 

كه به دست آورده اند زندگى خود را متحول كنند. 
وقتى مردم آموختند كه زندگى خود را با خواندن كتاب راز متحول كنند 
هزاران حكايت شگفت انگيز را با من در ميان گذاشتند. فهميدم كه چرا مردم 
و  جديد  آگاهى  و  علم  مى كنند.  تجربه  خود  زندگى  در  را  مشكل  همه  اين 
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بينش تازه اى كه به دست آوردم تا كتاب «قدرت» را بنويسم ـ دانشى است كه 
مى تواند زندگى ها را به يك باره دگرگون كند.

بر  حاكم  قانون  قدرتمندترين  اين  كه  مى كشد  پيش  را  جذب  قانون  «راز»، 
زندگى ماست. كتاب قدرت دربرگيرنده جوهر همه ى چيزهايى است كه بعد 
از انتشار كتاب راز در سال 2006 آموخته ام.  در كتاب قدرت مى آموزيد فقط 
يك موضوع است كه با آن مى توانيد روابط، اوضاع پولى، سالمتى، خوشبختى 

و كارتان را در زندگى متحول كنيد.
حتى  كنيد  استفاده  زندگى تان  دادن  تغيير  براى  قدرت  كتاب  از  اين كه  براى 
در  بدانيد  است  الزم  كه  آنچه  زيرا  باشيد،  خوانده  قبل  از  را  راز  كتاب  نبايد 
كتاب قدرت مندرج است،  اما اگر كتاب راز را قبًال خوانده باشيد اين كتاب 

بى درنگ بر دانستنى هاى شما اضافه خواهد كرد.
مطالب بسيارى هست كه بايد بدانيد. مطالب فراوانى هست كه بايد درباره ى ى 
يك  خوب،  از  بيش  خوبيست.  موضوع  اين  و  كنيد  درك  زندگى تان  و  خود 

پديده ى كم نظير است.
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مقّرر اين است كه زندگى شگفت انگيزى داشته باشيد. 

مقرر  آوريد.  دست  به  داريد  دوست  و  مى خواهيد  كه  را  آنچه  است  مقّرر 
است كه كارى هيجان انگيز داشته باشيد،  خلق شده ايد تا به همه ى خواسته هاى 
شادى  از  سرشار  دوستان تان  و  خانواده  با  شما  روابط  است  قرار  برسيد،   خود 
و  سرشار  زندگى  يك  داشتن  براى  كه  را  پولى  است  قرار  باشد.  شادكامى  و 
شگفت انگيز به آن نياز داريد به دست آوريد. مقرر است كه به رؤياهاى تان 
تحقق بخشيد. اگر ميل سفر داريد مقرر است كه سفر كنيد، اگر دوست داريد 
تجارتى راه اندازى كنيد مقرر است كه تجارتى را شروع كنيد. اگر دوست داريد 
اين  به  كه  است  مقرر  بخوانيد،  ايتاليايى  زبان  مايليد  اگر  بگيريد،  ياد  قايقرانى 
خواسته هاى خود برسيد. اگر مى خواهيد موسيقى دان، دانشمند، تاجر، مخترع، 
سخنران، والد يا هر كس ديگرى بشويد، مقرر است كه به اين خواسته هاى خود 

برسيد.
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زيرا  باشيد،  هيجان  از  سرشار  بايد  مى شويد  بيدار  خواب  از  روز  هر  وقتى 
مى دانيد كه روزتان پر از همه ى موضوعات عالى خواهد بود. قرار است بخنديد 
است  قرار  باشيد.  امنيت  در  و  قدرتمند  است  قرار  ببريد.  لذت  زندگى  از  و 
درباره ى ى خود احساس خوبى داشته باشيد و بدانيد كه موجودى بيش از اندازه 
ارزشمند هستيد، البته در زندگى با مشكالتى روبه رو خواهيد شد و قرار هم بر 
اين است كه با مشكالتى روبه رو شويد، زيرا اين ها به رشد شما كمك مى كنند، 
اما شما خلق شده ايد تا با اين مسائل و مشكالت روبه رو شويد. قرار است كه 
زندگى  است  قرار  باشيد،  خوشبخت  و  شاد  است  قرار  باشيد.  موفق  و  پيروز 

شگفت انگيزى داشته باشيد.
براى تّقالى خلق نشده ايد. براى آن خلق نشده ايد كه در زندگى لحظات محدود  
شادى و شادكامى داشته باشيد. خلق نشده ايد كه هفته اى پنج روز به شدت غرق 
در كار شويد و فقط در تعطيالت آخر هفته لحظه هايى كوتاه و كم دوامى از 
شادى و رضايت را تجربه كنيد. خلق نشده ايد كه با انرژى كمى پايان هر روز 
و  نگران  كه  نشده ايد  زاده  كنيد.  فرسودگى  و  خستگى  احساس  كار  شدت  از 
هراسان باشيد زاده نشده ايد كه رنج ببريد. زندگى اين گونه چه لطفى دارد؟ شما 
آفريده شده ايد كه يك زندگى سرشار داشته باشيد، به آنچه مى خواهيد دست 

يابيد و از شادى، سالمتى، نشاط، هيجان و عشق بهره مند شويد.
زندگى رويايى شما، تمام آن چيزهايى است كه دوست داريد، داشته باشيد و 
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انجام دهيد، هميشه بيش از حدى كه تصور مى كنيد به شما نزديك بوده است، 
زيرا قدرت آنچه را كه مى خواهيد در درون شما وجود دارد!

دنياى  اين  بر  كه  دارد  وجود  حاكم  نيرويى  و  برتر  «قدرتى 
بى كران حكومت مى كند. شما بخشى از اين قدرت هستيد.»

پرنتيس مالفورد (1891-1834) نويسنده

در اين كتاب، مى خواهم راه رسيدن به يك زندگى شگفت انگيز را به شما 
هستى  عالم  و  زندگى تان  خودتان،   درباره ى  شگفت انگيزى  نكته ى  به  بياموزم. 
پى مى بريد. زندگى به مراتب ساده تر از آن است كه تصور مى كنيد. وقتى از 
طرز كار زندگى سردرآورديد،  وقتى دانستيد چه قدرتى در درون شما وجود 
دارد، معجزه زندگى را، به كامل ترين شكل ممكن محقق مى كنيد و به زندگى 

شگفت انگيزى مى رسيد.

حال بگذاريد تا معجزه زندگى شما آغاز شود.
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قدرت چيست؟
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«اين كه اين قدرت چيست، نمى دانم، فقط مى دانم كه وجود دارد.»
الكساندر گراهام بل (1874-1922) 
مخترع تلفن

ـ  است  شده  تشكيل  چيز  نوع  دو  از  فقط  شما  زندگى  است.  ساده  زندگى 
موضوعات مثبت و موضوعات منفى. هر زمينه اى از زندگى شما، خواه سالمتى 
باشد يا پول، يا رابطه ى زناشويى، كار يا خوشبختى براى شما يا مثبت يا منفى 
است. يا پول فراوان داريد يا كم پوليد. يا سالم هستيد يا بيمار. يا زندگى زناشويى 
شادمانى داريد يا سخت و دشوار. كارتان موفق و هيجان انگيز است يا ناموفق و 
ناراحت كننده، يا شاد و خوشبخت هستيد يا در اغلب مواقع حال و روز خوشى 
نداريد. سال هاى خوش داريد يا سال هاى ناخوشايند. اوقات خوب يا اوقات بد، 

روزهاى خوب يا روزهاى بد.
اگر منفى هايتان از مثبت هايتان در زندگى بيش تر باشد، در اين صورت اشكال 
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بزرگى در زندگى شما وجود دارد و شما اين را مى دانيد. ديگرانى را مى بينيد كه 
زندگى شان پر از موضوعات خوب است و حسى به شما مى گويد كه شما هم 
شايسته ى اين موضوعات خوب هستيد و حق با شماست. شما به راستى شايسته 

يك زندگى سرشار و عالى هستيد.
اغلب كسانى كه زندگى عالى اى دارند نمى دانند چه كرده اند كه اين زندگى 
استفاده  قدرتى  از  و  كرده اند  كارى  حال،  هر  به  اما  است،  شده  نصيبشان  عالى 

كرده اند كه علت همه موضوعات خوب زندگى شان است.
بدون استثنا هر كس كه زندگى عالى اى دارد از عشق براى رسيدن به آن استفاده 
عشق  زندگى،  خوب  و  مثبت  موضوعات  همه ى  به  رسيدن  قدرت  است.  كرده 

است.
بسيارى  مطالب  و  شده  گفته  سخن ها  عشق  درباره ى  هستى  پيدايش  بدو  از 
عشق  درباره ى ى  همگى  رهبر،  و  پيامبر  فيلسوف،   انديشمند،  است.  شده  نوشته 
سخن گفته اند، اما بسيارى از ما حرف هاى مدبرانه ى آن ها را درك نكرده ايم. با 
آن كه همه ى آن ها براى مردمان زمانه ى خود سخن گفته ايد. پيام آن ها به همه ى 
مردم جهان همچنان در كلمه اى خالصه است؛ عشق. زيرا وقتى عشق داريد از 

بزرگ ترين قدرت عالم هستى برخورداريد.



نيروى عشق
هوا  و  آب  چون  نمى شود،  ديده  گرچه  كه  است  عنصرى  «عشق 
و  امواج  چون  حركت،  در  و  زنده،  فعال،  نيرويى  است؛  حقيقى 

جريان باد كه در اقيانوس حركت مى كنند.»
پرنتيس مالفورد (1891-1834) نويسنده

حرف  درباره ى اش  جهان  صالحان  و  انديشمندان  بزرگ ترين  كه  عشقى  نوع 
زده اند، با آنچه اكثريت مردم از آن برداشت مى كنند، تفاوت فراوان دارد. اين 
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چيزى بيش تر از دوست داشتن خانواده، دوستان و اشيا و اموال مورد نظر است، 
زيرا عشق فقط يك احساس نيست. عشق نيرويى مثبت است. عشق نيروى مثبت 
مثبت  نيروى  يكصد  است،  خوب  و  مثبت  چيز  هر  علت  عشق  است.  زندگى 

مختلف در زندگى وجود ندارد. تنها، يك نيرو وجود دارد.
قدرت هاى بزرگ طبيعت مانند جاذبه و الكترومغناطيس را نمى توانيم ببينيم، 
اما درباره ى ى قدرت شان جاى بحثى وجود ندارد. به همين شكل، نيروى عشق 
براى ما نامرئى است، اما قدرتش از هر قدرتى در طبيعت بيش تر است. شاهد 
مثال قدرتش را در همه ى دنيا مى توان ديد. بدون عشق زندگى وجود خارجى 

ندارد.
لحظه اى به اين موضوع بينديشيد: دنياى بدون عشق چه معنا و مفهومى دارد؟

اول اين كه شما وجود خارجى نخواهيد داشت. بدون عشق نمى توانستيد متولد 
شويد. افراد خانواده و دوستان شما هم نمى توانستند متولد شوند. درواقع، حتى 
يك انسان در اين عالم هستى زندگى نمى كرد. اگر نيروى عشق امروز متوقف 

مى شد نژاد انسان كاهش مى يافت و سرانجام از بين مى رفت.
بود  انسان  دل  در  كه  عشقى  از  آدمى  آفرينش  هر  و  اكتشاف  اختراع،  هر 
صورت خارجى پيدا كرده است. اگر عشق برادران رايت نبود نمى توانستيم در 
هواپيما بنشينيم و پرواز كنيم. اگر به دليل عشق دانشمندان، مخترعان و كاشفان 
از  يا  برانيم  اتومبيل  نمى توانستيم  نداشتيم،  روشنايى  و  نور  يا  گرما  برق،  نبود، 
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تلفن و ساير وسايل برقى و از تكنولوژى هاى ديگر كه به لطف آن ها زندگى 
برايمان ساده تر شده است استفاده كنيم. بدون عشق معماران و سازندگان، خانه 
و ساختمان و شهر وجود خارجى پيدا نمى كردند. بدون عشق پزشك و دارو 
معلمى  نه  نمى كردند.  پيدا  خارجى  وجود  اورژانس  و  اضطرارى  تسهيالت  يا 
باقى مى ماند، نه مدرسه اى و نه تحصيالتى. نه كتابى داشتيم و نه نقاشى و نه 
اطراف تان  به  هستند.  عشق  مثبت  نيروى  از  ناشى  اين ها  همه ى  زيرا  موسيقى، 
نگاه كنيد. آنچه را كه مى بينيد مخلوق آدمى است و بدون عشق وجود خارجى 

پيدا نمى كرد.

«عشق را از اين دنيا حذف كنيد، تا كره اى خاكى ما به مقبره اى تبديل شود.»
رابرت براونينگ (1812-1889)  
شاعر

عشق نيرويى است كه شما را به حركت وامى دارد.
هر كسى كه بخواهيد باشيد، هر كارى كه بخواهيد بكنيد و هر آنچه را كه 
مى خواهيد داشته باشيد؛ از عشق نشئت مى گيرند. بدون عشق حركت نمى كنيد. 
نيرويى نخواهد بود كه تحت تأثيرش صبح از خواب برخيزيد، كار كنيد، بازى 
را  ديگرى  كار  هر  يا  بدهيد  گوش  موسيقى  به  بياموزيد،  بزنيد،  حرف  كنيد، 
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انجام دهيد. شبيه به يك مجسمه ى سنگى مى شويد. اين نيروى مثبت عشق است 
كه به شما الهام مى بخشد تا حركت كنيد تا به آن كسى كه مى خواهيد تبديل 
انجام  مى خواهيد  كه  را  كارى  و  يابيد  دست  مى خواهيد  كه  چيزى  به  شويد، 
دهيد. نيروى مثبت عشق مى تواند هر چيز خوبى را خلق كند. بر ميزان خوبى ها 
سالمتى،  بر  شما  دهد.  تغيير  زندگى تان  در  است  منفى  كه  را  آنچه  تا  بيفزايد 
ثروت، كار و حرفه، روابط زناشويى و بر هر زمينه ى ديگرى از زندگى خود 

مى توانيد اعمال قدرت مى كنيد و اين قدرت ـ عشق ـ در درون شماست.
اما اگر قدرتى بر زندگى خود داريد و اين قدرت در درون شماست پس چرا 
زندگى عالى و شگفت انگيزى نداريد؟ چرا همه ى زمينه هاى زندگى شما عالى و 
بى كم و كاست نيستند؟ چرا آنچه را كه مى خواهيد نداريد؟ چرا هر كارى را 

كه  خواسته ايد انجام نداده ايد؟ چرا هر روز شاد و خوشحال نيستيد؟
جوابش اين است: براى اين كه امكان انتخاب داريد. مى توانيد نيروهاى مثبت را 
دوست داشته باشيد يا نداشته باشيد و بى آنكه بدانيد يا ندانيد، شما در هر روز  از 
زندگى تان اين تصميم را گرفته ايد. بدون استثنا، هر روزى كه چيز خوبى را در 
زندگى تان تجربه كرده ايد، عشق داشتيد و از نيروى مثبت عشق در زندگى خود 
بهره برده ايد و هر بار كه موضوع ناخوشايندى را تجربه كرده ايد،  عشق در شما 
نبوده و نتيجه، موضوعى منفى شده است. عشق علت همه موضوعات خوب در 
زندگى شماست و نبود عشق زمينه ساز همه جريانات منفى در زندگى شماست. 
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متأسفانه، امروزه، بسيارى از مردم دنيا، در اقصى نقاط اين سياره ى خاكى به قدرت 
عشق واقف نيستند.

«عشق قدرتمندترين و با اين حال ناشناخته ترين انرژى در جهان است.»
پير تيل هارد دوژاردين (1881-1955) 
فيلسوف

حاال زمان آن رسيده است كه بدانيد عشق چگونه كار مى كند.

قانون عشق
عالم هستى تحت حاكميت قوانين طبيعى است. مى توانيم با هواپيما پرواز كنيم، 
زيرا هوانوردى در هماهنگى با قوانين طبيعى كار مى كند. قوانين فيزيك براى ما 
تغيير نكرده اند تا بتوانيم پرواز كنيم، اما ما راهى پيدا كرده ايم تا براساس قوانين 
طبيعى كار كنيم و در نتيجه، مى توانيم پرواز كنيم. درست همان طور كه قوانين 
فيزيك حاكم بر هوانوردى، برق و جاذبه است، قانون حاكم بر عشق هم در 
ميان است. براى بهره بردارى از نيروى مثبت عشق و تغيير دادن زندگى تان بايد 

قانون آن را بشناسيد. اين قدرتمندترين قانون عالم هستى است؛ قانون جذب.
قانون جذب همان قانونى است كه همه ى ستاره ها را در عالم هستى در جاى 
نيروى  مى آورد.  وجود  به  را  مولكول ها  و  اتم ها  همه ى  مى كند،  حفظ  خود 
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جذب خورشيد، سياره هاى منظومه ى ما را حفظ مى كند و مانع از آن مى شود 
كه در فضاى بيكران آواره شوند. نيروى جذب شما و همه ى اشخاص، حيوانات، 
در  مى توان  را  جذب  نيروى  مى دارد.  نگه  زمين  در  را  معدنى  مواد  و  گياهان 

تمامى طبيعت مشاهده كرد.
از يك گل كه زنبور ها را جذب مى كند يا يك بذر كه مواد غذايى موجود در 
خاك را به سمت خود مى كشد تا هر موجود زنده اى كه جذب نژاد خود مى شود. 
نيروى جذب در تمام حيوانات سياره ى خاكى اثر مى گذارد، از ماهيان دريا تا 
پرندگان آسمان؛ به آن ها امكان مى دهد كه تكثير شوند و تشكيل گروه و دسته 
بدهند. نيروى جذب سلول هاى بدن شما را در كنار هم نگه مى دارد، مواد و خانه ى 
شما را حفظ مى كند و مبلمان خانه را كه روى آن مى نشينيد در كنار هم نگه 
مى دارد. اتومبيل شما را روى جاده و آب را در ليوان نگه مى دارد. هر شيئى را كه 

از آن استفاده مى كنيد تحت تأثير نيروى جذب، انسجام خود را، حفظ مى كند.
جذب، نيرويى است كه اشخاص را به سمت يكديگر سوق مى دهد. اشخاص را 
بر آن مى دارد تا شهرها و ملت ها، گروه ها و باشگاه ها و جوامع را شكل دهند. 
اين نيرويى است كه كسى را به سمت علم و ديگرى را به سمت آشپزى، سوق 
مى دهد. اشخاص را به ورزش هاى مختلف و به سبك هاى گوناگون موسيقى و 
بعضى ها را به حيوانات دست آموز خانگى عالقه مند مى سازد. جذب، آن نيرويى 
است كه شما را به سمت آنچه مطلوب است مى كشاند. نيرويى است كه شما را 
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به دوستان تان و كسانى كه دوست شان داريد متمايل مى كند.

نيروى جذب عشق
با اين حساب نيروى جذب چيست؟ نيروى جذب، نيروى عشق است. جذب، 
گرايش  خود  مطلوب  غذاى  سمت  به  مى كنيد  احساس  وقتى  است.  عشق  خود 
پيدا مى كنيد، نسبت به آن غذا احساس عشق مى كنيد. بدون جذب، احساس در 
چيزى  چه  نمى دانيد  مى شوند.  يكسان  برايتان  غذاها  همه ى  نمى ماند.  باقى  شما 
را دوست داريد و چه چيزى را دوست نداريد، زيرا جذِب چيزى نمى شويد. 
شغلى،  ورزشى،  اتومبيلى،  خانه  اى،  خاصى،  شهر  جذِب  نمى شويد.  كسى  جذِب 
موسيقى اى، لباسى يا هر چيز ديگرى نمى شويد، زيرا از طريق نيروى جذب است 

بخششدريافت
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كه احساس عشق را تجربه مى كنيد.

«قانون جذب و قانون عشق... اين ها هر دو يكى هستند»
چارلز هانل (1866-1949)
 نويسنده

قانون جذب، قانون عشق است. اين همان قانون قدرتمندى است كه همه چيز 
را در هماهنگى باهم نگه مى دارد، از منظومه ها تا اتم ها. اين قانونى است كه 

در زندگى شما عمل مى كند.
جذب  را  يكديگر  همجور،  دو  مى گويد  جذب  قانون  جهانى،  مفهومى  در 

مى كنند (كبوتر با كبوتر، باز با باز/ كند هم جنس با هم جنس پرواز).
اين عبارت ساده در زندگى شما اين مفهوم را مى رساند كه آنچه را بدهى همان 
را پس مى گيرى. هر چه را در زندگى بدهيد، همان را در زندگى بازمى ستانيد. 
آنچه را براساس قانون جذب بدهيد دقيقا همان چيزى است كه به سمت خود 

جذب مى كنيد.

«در هر عملى، به همان اندازه يا بيش تر واكنش وجود دارد.»
اسحاق نيوتون (1643-1727) 
رياضى دان و فيزيكدان
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هر چه مى بخشيد همان را دريافت مى كنيد و آنچه را كه دريافت مى كنيد، 
دقيقا به همان اندازه اى است كه مى بخشيد. آنچه را در زندگى مى دهيد بايد به 

سمت شما بازگردانده شود اين فيزيك  و رياضى عالم هستى است.
تا  بدهيد  مثبت  مى گيريد.  منفى  بدهيد  منفى  مى گيريد،  مثبت  بدهيد  مثبت 
زندگى تان سرشار از مثبت شود، منفى بدهيد تا زندگى تان سراسر منفى شود. اما 

چگونه مثبت يا منفى مى دهيد؟ از طريق انديشه ها و احساساتتان.
است،  منفى  صورت  اين  غير  در  و  مثبت  شما  انديشه ى  لحظه اى  هر  در 
احساساتتان نيز مثبت و در غير اين صورت منفى است، پس بسته به اين كه اين ها 
مثبت يا منفى باشند شما هم مثبت يا منفى دريافت مى كنيد. همه ى اشخاص، 
همه ى اوضاع و احوال و حوادثى كه هر لحظه از زندگى شما را مى سازند از 
طريق افكار و احساساتى كه بروز مى دهيد جذب شما مى شوند. زندگى چيزى 

نيست كه بر شما اتفاق افتد، شما هر چه بدهيد همان را دريافت مى كنيد.

«عطا كنيد تا به شما عطا شود با همان معيارهايى كه شما محاسبه 
مى كنيد درمورد شما محاسبه خواهد شد»

عيسى مسيح
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مى كند  عوض  خانه  كه  دوستتان  به  مى كنيد.  دريافت  را  همان  بدهيد  آنچه 
كمك كنيد تا او هم در مقابل مثل برق و باد به شما كمك كند.

شما با انديشه و احساسات خود زندگى تان را خلق مى كنيد. آنچه را كه فكر 
و احساس مى كنيد، آنچه را برايتان اتفاق مى افتد و آنچه را كه در زندگى تان 
تجربه مى كنيد، خلق مى كنيد. اگر فكر و احساس كنيد كه «امروز روز دشوار 
و پراسترسى دارم» همه ى اشخاص و موقعيت هايى را به خود جلب مى كنيد كه 

روزتان را دشوار و پراسترس مى كند.
اگر فكر و احساس كنيد كه: «زندگى با من مهربان است». همه ى اشخاص و 

موقعيت هايى را به خود جذب مى كنيد كه زندگى تان را خوشايندتر مى كند.

شما يك مغناطيس هستيد
مايه گذاشته ايد هديه  قانون جذب بدون ترديد به شما آنچه را كه از خود 
مى كند. شما مانند يك مغناطيس؛ ثروت، سالمتى، روابط، شغل و هر چيز ديگرى 
را با توجه به آنچه داده ايد، به خود جذب مى كنيد. درباره ى ى پول، فكر و احساس 
مثبت بكنيد تا اشخاص و اوضاعى را به خود جذب كنيد كه برايتان پول بيش ترى 
به ارمغان مى آورند. منفى بينديشيد و درباره ى ى پول احساس منفى داشته باشيد 
تا موقعيتى منفى را به خود جذب كنيد و به اوضاع و احوالى برسيد كه از پول 

بى بهره مى شويد.
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«اين كه آيا انسانيت آگاهانه قانون عشق را تبعيت مى كند، نمى دانم، 
كار  جاذبه  قانون  مانند  عشق  قانون  نمى كند.  ايجاد  مشكلى  اين  اما 

مى كند چه آن را بپذيريم چه نپذيريم.»
مهاتما گاندى (1869-1948) 
رهبر سياسى هند

به همان اندازه كه فكر و احساس مى كنيد قانون جذب به شما واكنش نشان 
مى دهد. مهم نيست كه افكار و احساساتتان بد يا خوب هستند. شما آن ها را 
بروز مى دهيد و اين ها به همين شكل به سوى شما بازمى گردند، اما مى توانيد با 
تغيير دادن انديشه ها و احساسات خود زندگى تان را تغيير دهيد. فكر و احساس 

مثبت بدهيد تا زندگى تان متحول شود.

افكار مثبت و منفى
انديشه هاى شما هم همان كلماتى هستند كه در سرتان مى شنويد و هم همان 
كلماتى هستند كه با صداى بلند به زبان جارى مى كنيد. وقتى به كسى مى گوييد: 
«چه روز زيبايى است.» ابتدا فكرش را در سر داشته ايد و بعد آن را به زبان 
جارى كرده ايد. انديشه هاى شما اعمال شما مى شوند. وقتى صبح رختخواب را 
ترك كرديد، در ذهن تان بود كه چنين كارى را بكنيد و بعد در اين خصوص 

اقدام كرديد. تا از قبل فكرى در كار نباشد كارى انجام نمى گيرد.



قدرت28

يا  مثبت  شما  اعمال  و  كلمات  مى كند  مشخص  كه  شماست  انديشه هاى  اين 
منفى شوند، اما از كجا مى دانيد كه افكار شما مثبت يا منفى خواهند بود؟ افكار 
شما زمانى مثبت هستند كه حكايتى از عشق داشته باشند و افكار شما زمانى 
منفى هستند كه چيزى را نخواهيد يا آن را دوست نداشته باشيد. موضوع به 

همين سادگى است.
داريد.  دوست  را  آن  كه  است  دليل  اين  به  مى خواهيد  زندگى  در  را  آنچه 
لحظه اى وقت بگذاريد و به اين موضوع بينديشيد. شما آنچه را دوست نداريد 
مى خواهند،  دارند  دوست  كه  را  آنچه  همه،  است؟  اين  از  غير  نمى خواهيد. 

هيچ كس آنچه را دوست ندارد نمى خواهد.
براى  مى كنيد.  فكر  داريد  دوست  و  مى خواهيد  كه  موضوعاتى  به  وقتى 
انديشه هاى  هستند.»  زيبا  دارم،  دوست  را  كفش ها  آن  «من  مى گوييد  مثال، 
مثبت داريد و اين انديشه هاى مثبت در قالب آنچه دوست داريد به سوى تان 
فكر  نداريد  دوست  يا  نمى خواهيد  كه  مطالبى  درباره ى ى  وقتى  بازمى گردند. 
سرگردنه  دزدى  هستند  گران  كفش ها  اين  چه قدر  «ببين  مثال؛  براى  مى كنيد، 
است.» انديشه هاى تان منفى است و اين انديشه هاى منفى به شما بازمى گردند، و 

شما آن ها را نمى خريد.
اغلب اشخاص به آنچه دوست ندارند بيش از آن چيزهايى كه دوست دارند فكر 
مى كنند و درباره ى شان حرف مى زنند. اغلب مردم بيش از آن كه مثبت باشند منفى 
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هستند و با اين ذهنيت خود را از بسيارى از نعمات زندگى محروم مى كنند.
بدون عشق، داشتن يك زندگى بزرگ و عالى، غيرممكن است. كسانى كه 
زندگى عالى دارند بيش تر از آنچه دوست ندارند درباره ى ى آنچه دوست دارند 

حرف مى زنند.

«يك كلمه است كه ما را از همه درد و رنج زندگى رها مى كند، 
اين كلمه عشق است.»

سوفوكل (406-496 قبل از ميالد) 
نمايشنامه نويس يونانى

درباره ى آنچه دوست داريد حرف بزنيد
وقتى درباره ى مشكالت خود مثل پول، رابطه، يا يك بيمارى حرف مى زنيد يا 
حتى مى گوييد كه سواد پايين داريد، درباره ى آنچه دوست داريد حرف نمى زنيد. 
وقتى درباره ى حادثه بدى كه در خبرها به آن اشاره شده است صحبت مى كنيد، 
درباره ى  است،   كرده  ناراحت  را  شما  كه  مى زنيد  حرف  كسى  درباره ى  وقتى 
عشق و آنچه دوست داريد حرف نمى زنيد، صحبت كردن درباره ى روز بدى 
كه پشت سر گذاشته ايد، نرسيدن به قرار مالقاتى در زمان مقّرر، گيركردن در 
ترافيك يا نرسيدن به اتوبوس، صحبت شما درباره ى آن مطالبى است كه دوست 
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نداريد. همه روزه اتفاقات فراوانى مى افتد، اگر درباره ى آنچه دوست نداريد 
حرف بزنيد، هر كدام از آن ها بر دشوارى هاى زندگى شما مى افزايند.

بايد درباره ى خبرهاى خوش روز حرف بزنيد. به قرار مالقاتى اشاره كنيد كه 
به خوبى برگزار شد، درباره ى اين فكر كنيد كه چقدر دوست داريد وقت شناس 

باشيد. به اين موضوع اشاره كنيد كه چقدر خوب است سالم و سالمت باشيد.
اگر پيوسته درباره ى موضوعات منفى و درباره ى آنچه دوست نداريد حرف بزنيد 
مانند يك طوطى در قفس، خود را حبس مى كنيد. هر بار درباره ى آنچه دوست 

نداريد حرف مى زنيد، ميان خود و آنچه خوب و مثبت است فاصله مى اندازيد.
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كسانى كه زندگى عالى اى دارند بيش تر درباره ى آنچه دوست دارند حرف 
مى زنند. اين گونه آن ها به مثبت هاى زندگى دست پيدا مى كنند. اين گونه، مانند 
زندگى   يك  به  رسيدن  براى  مى كند.  پرواز  آسمان  در  كه  مى شوند  پرنده اى 
عالى، از قفسى كه شما را محبوس نگه داشته است بيرون بياييد. عشق بورزيد، 

درباره ى آنچه دوست داريد فكر كنيد و اين عشق، شما را به رهايى مى رساند.

«و آن گاه كه حقيقت را يافتيد حقيقت به شما رهايى ارزانى مى دارد»
عيسى مسيح

براى نيروى عشق غيرممكن متصور نيست. بدون توجه به اين كه چه كسى 
عشق  نيروى  هستيد،  روبه رو  موقعيتى  چه  با  اين كه  به  توجه  بدون  هستيد، 

مى تواند شما را به آزادى برساند.
زنى را مى شناسم كه فكر مى كرد عشق به تنهايى مى تواند ميله هاى قفسى را 
كه او را حبس كرده بود پاره كند. او در فقر زندگى مى كرد و بعد از 20 سال 
زندگى زناشويى بهره كشانه مى خواست فرزندانش را به تنهايى بزرگ كند. اين 
زن  با وجود همه ى مشكالتى كه داشت اجازه نداد رنجش، خشم يا احساسات 
ناخوشايند در درون او ريشه كند. او هرگز از شوهر گذشته اش بدگويى نكرد. 
درعوض، او به روزهاى خوش  آينده فكر مى كرد و اين كه بتواند به اروپا سفر 
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وسايلى  و  كرد  درخواست  گذرنامه اى  نداشت،  سفر  براى  پولى  آن كه  با  كند. 
خريد كه در سفر به اروپا ممكن بود به آن ها احتياج داشته باشد.

اين زن با شوهر ايده آلش آشنا شد و پس از ازدواج، به خانه شوهرش در اسپانيا، نقل 
مكان كرد، خانه اى مشرف به دريا كه در حال حاضر شادمانه در آن زندگى مى كند.

آن  جاى  به  بزند.  حرف  نداشت  دوست  آنچه  درباره ى  نشد  حاضر  زن  اين 
تصميم گرفت درباره ى آنچه عاشقانه دوست دارد حرف بزند. اين گونه او از 
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درد و رنج فاصله گرفت و به يك زندگى عالى رسيد.
مى توانيد زندگى تان را تغيير دهيد، زيرا مى توانيد درباره ى آنچه دوست داريد 

حرف بزنيد.

«عشق قانون را به تحقق مى رساند.» 
سن پال     
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نكات قدرت
زندگى  مثبت  نيروى  عشق  نيست.  نرم  و  ترسو  نيست،  ضعيف  عشق  ـ 

است. عشق علت هر چيز مثبت و خوشايند است.
ـ آنچه را كه مى خواهيد باشيد، انجام دهيد و داشته باشيد، از عشق نشئت 

مى گيرد.
ـ نيروى مثبت عشق مى تواند هر چيز خوبى را خلق كند، چيزهاى خوب 

را افزايش دهد و هر چيز منفى در زندگى شما را تغيير دهد.
ـ همه روزه، در هر لحظه  انتخاب مى كنيد كه آيا عشق بورزيد و از نيروى 

مثبت استفاده بكنيد يا نكنيد.
ـ قانون جذب همان قانون عشق است. اين قانونى است كه در زندگى شما 

عمل مى كند.
ـ آنچه را در زندگى بدهيد همان را دريافت مى كنيد. مثبت بدهيد،  مثبت 

مى گيريد، منفى بدهيد منفى مى گيريد.
دريافت  مى دهيد  زندگى  در  آنچه  شما  نمى افتد.  اتفاق  برايتان  زندگى  ـ 

مى كنيد.
ـ خواه انديشه ها و احساسات شما خوب يا بد باشند، همانند طنينى به 

سوى شما بازمى گردند.
ـ آن هايى كه زندگى عالى اى دارند بيش تر درباره ى موضوعاتى كه دوست 
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دارند حرف مى زنند نه آن مطالبى كه دوست ندارند.
ـ درباره ى خبرهاى خوش روز صحبت كنيد. درباره ى آنچه دوست داريد 

حرف بزنيد. تا آنچه را كه دوست داريد نصيب شما شود.
ـ شما از توانايى نامحدودى براى فكر كردن و حرف زدن درباره ى آنچه 
تا  برخورداريد  نامحدودى  توانايى  از  بنابراين،  برخورداريد؛  داريد  دوست 

آنچه را كه خوب است به زندگى خود راه دهيد.
عالم  قدرت  بزرگ ترين  از  مى ورزيد  عشق  وقتى  زيرا  بورزيد،  عشق  ـ 

هستى استفاده مى كنيد.
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قدرت احساسات
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«احساس، همان  راز است.»
نويل گودارد (1972-1905) نويسنده   

شما موجودى احساسى هستيد
ديگران  مى كنيد،  احساس  را  چيزى  هميشه  مى شويد،  متولد  كه  لحظه اى  از 
هم همين احساس شما را دارند. مى توانيد هنگامى كه خواب هستيد انديشه هاى 
هشيار خود را متوقف كنيد، اما هرگز نمى توانيد (احساس را متوقف كنيد، زيرا 
براى اين كه زنده باشيد بايد زندگى را احساس كنيد. احساس در جوهره ى شما 
آفريده شده است.) از اين رو، هرگز تصادفى نيست كه هر بخش از جسم انسانى 

شما به گونه اى خلق شده است كه بتوانيد زندگى را احساس كنيد.
شما از حس ديدن، شنيدن، چشايى، بويايى و المسه برخورداريد. شما مى توانيد 
هر چيزى را در زندگى احساس كنيد. اين ها حواس پنجگانه هستند، زيرا به 
شما امكان مى دهند آنچه را كه مى بينيد احساس كنيد؛ آنچه را كه مى شنويد 
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احساس كنيد، آنچه را مى چشيد احساس كنيد، آنچه را مى بوييد و لمس مى كنيد 
احساس كنيد. بدن شما را پوست ظريفى دربرگرفته است؛ اين يك اندام حسى 

است، با اين حساب مى توانيد همه چيز را احساس كنيد.
اين كه در هر لحظه چگونه احساس مى كنيد از هر چيز ديگرى مهم تر است، 

زيرا آنچه كه هم اكنون احساس مى كنيد زندگى شما را خلق مى كند.

احساسات شما سوخت هستند
انديشه و كلمات بدون احساس شما، فاقد هر گونه قدرتى هستند. در روز، افكار 
مختلفى به ذهنتان خطور مى كند، اما به اين دليل كه اين افكار احساسى را در شما 

برنمى انگيزند به جايى نمى رسند. مهم اين است كه چه احساسى مى كنيد.
تصور كنيد كه افكار و كلمات شما شبيه موشك هستند و احساسات شما 
در حكم سوخت آن موشك است. موشك بدون سوخت هيچ كارى نمى تواند 
بكند، زيرا سوخت در حكم قدرت و نيرويى است كه موشك را به هوا مى برد. 
افكار و كلمات شما هم همين حالت را دارند افكار و كلمات شما در حكم 
وسيله ى نقليه اى هستند كه بدون احساسات شما كارى از دستشان ساخته نيست، 

زيرا احساسات شما در حكم نيروى افكار و كلمات شما هستند.
اگر فكر كنيد «نمى توانم رييس ام را تحمل كنم» اين انديشه، احساس منفى 
قدرتمندى را كه درباره ى رييس تان داريد ابراز مى كند و شما اين احساس منفى 
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را جارى مى كنيد. در نتيجه، رابطه شما با رييستان همچنان خراب تر مى شود.
اگر فكر كنيد «من با آدم هاى بسيار خوبى همكارم» اين كلمات احساسات 
مثبت شما را درباره ى كسانى كه با آن ها كار مى كنيد نشان مى دهد. شما اين 
احساس مثبت را ابراز مى كنيد. درنتيجه، رابطه ى شما با همكارانتان همچنان 

بهتر مى شود.

«بايد از احساسات، براى احساس بخشيدن به افكار استفاده كرد 
تا شكل بگيرد»

چارلز هانل (1866-1949) 
نويسنده

احساسات خوب و بد
منفى  يا  مثبت  مى توانند  زندگى  در  ديگرى  چيز  هر  مانند  شما  احساسات 
احساسات  همه ى  هستيد.  بد  احساسات  و  خوب  احساسات  داراى  شما  باشند. 
خوب از عشق نشئت مى گيرند و همه ى احساسات بد ناشى از نبود عشق هستند. 
هر چه احساس بهترى داشته باشيد عشق بيش ترى مى توانيد ارزانى كنيد و هر 

چه عشق بيش ترى بدهيد، عشق بيش ترى دريافت مى كنيد.
هر چه احساس بدترى داشته باشيد مانند وقتى كه احساس نوميدى مى كنيد، 
منفى هاى بيش ترى از خود بروز مى دهيد و هر چه منفى بيش ترى بروز دهيد، 
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منفى بيش ترى دريافت مى كنيد. علت اين كه نسبت به احساسات منفى، آن قدر 
احساس بدى داريد اين است كه عشق نيروى مثبت زندگى است و احساسات 

منفى، در خود، عشقى به همراه ندارند.
هر چه احساس بهترى داشته باشيد زندگى تان بهتر مى شود.

هر چه احساس بدترى داشته باشيد، زندگى بدتر مى شود تا اين كه احساستان 
را تغيير دهيد.

وقتى احساس خوبى داريد، افكارتان هم خودبه خود خوب مى شوند. نمى توانيد 
به طور هم زمان هم احساس خوبى داشته باشيد و هم افكارتان منفى باشد. به همين 

شكل نمى توانيد هم زمان احساس بدى داشته باشيد و افكارتان هم مثبت باشد.
تراوش  چه  شما  ذهن  از  لحظه  آن  در  كه  دارد  اين  به  بستگى  شما  احساس 
باشيد،  ديگرى  چيز  نگران  نيستيد  مجبور  داريد  خوبى  احساس  وقتى  مى شود. 
زيرا افكار، كلمات و اعمالتان خوب هستند. با خوب بودن بايد عشق بدهيد و 

همه ى اين عشق بايد به سوى شما بازگردد.

خوب؛ يعنى خوب
مى دانند  دارد،  معنايى  چه  داشتن  خوب  احساس  كه  مى دانند  اشخاص  اغلب 
احساس بد داشتن هم يعنى چه، اما متوجه نيستند كه در اغلب مواقع با احساس 
به  يعنى  داشتن؛  بد  احساس  كه  مى كنند  فكر  اشخاص  مى كنند.  زندگى  منفى 
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بودن،  هراسان  يا  داشتن  خشم  بودن،  اندوهگين  كردن،  احساس  منفى  شدت 
منفى  احساسات  دربرنمى گيرد،  را  احساسات  اين  همه ى  داشتن  بد  احساس  اما 

درجات مختلف دارند.
اگر در اغلب مواقع احساس خوبى داشته باشيد؛ ممكن است فكر كنيد كه 
احساس خوب داشتن يك احساس مثبت است، زيرا درواقع احساس بدى نداريد. 
اگر احساس بسيار بدى داشته ايد و حاال احساس بدى نداريد، با اطمينان فراوان 
مى توان گفت كه احساس تا حدودى خوب داشتن، به مراتب از احساس واقعا 
بد داشتن بهتر است، اما كمى احساس خوب داشتن در اغلب مواقع يك احساس 
منفى است، زيرا كمى احساس خوب داشتن همان احساس خوب داشتن نيست. 
احساس خوب يعنى احساس خوب! احساس خوب يعنى اين كه شما خوشحال و 

سرحال و پرهيجان و پرشور و حال هستيد.

«معيار عشق؛ يعنى عشق بدون معيار»
سن برنارد (1090-1153) 
راهب مسيحى

وقتى احساس نشاط داريد. نشاط مى دهيد و در مقابل، تجربه هاى خوشايند 
پخش  راديو  از  كه  دلخواهتان  ترانه  تجربه؛  كوچك ترين  از  مى كنيد.  دريافت 
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مى شود تا تجربه ى بزرگ تر مثل دريافت ارتقا و درجه و افزايش حقوقـ  همه ى 
احساس  به  كه  هستند  جذب  قانون  در  مى كنيد،  تجربه  كه  موقعيت هايى  اين 
خوب شما پاسخ مى دهند. وقتى حالتان بد است، حال بد به ديگران مى دهيد، در 
مقابل تجربه بد دريافت مى كنيد. از ناراحتى ناشى از نيش يك پشه تا ناراحتى 
بيش تر خراب شدن اتومبيل، همگى قانون جذب هستند كه به ناراحتى شما پاسخ 

مى دهند.
هر احساس خوبى شما را با نيروى عشق متحد مى كند، زيرا عشق جمع همه ى 
احساسات خوشايند است. احساس اشتياق و هيجان از عشق نشئت مى گيرد. وقتى 

اين ها را پيوسته احساس مى كنيد، زندگى تان انباشته از اشتياق و هيجان مى شود.
مى توانيد با باال بردن صداى احساس خوب از قدرت آن بيش تر برخوردار 
شويد. وقتى احساس اشتياق و هيجان مى كنيد سعى كنيد بر شدت اين احساس 
بيفزاييد. صدايش را بلند كنيد تا عميقا از آن برخوردار شويد. هر چه احساسات 
مقابل  در  آنچه  بدهيد،  بيش ترى  عشق  چه  هر  كنيد،  تشديد  بيش تر  را  خوب 

دريافت خواهيد كرد چيزى كم تر از معجزه نخواهد بود.

احساسات شما بازتاب آن چيزهايى هستند كه مى دهيد
بيش تر  زندگى تان،  زمينه هاى  بيش تر  در  آيا  بگوييد  مى توانيد  حاال  همين 
احساس خوب مى دهيد يا احساس بد. آنچه درباره ى موضوعاتى در زندگى تان 
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آن  دقيق  بازتاب  مى كنيد؛  احساس  فردى،  روابط  و  كار  سالمتى،  پول،  مانند: 
چيزهايى است كه در يكى از اين موضوعات از خود مايه گذاشته ايد.

كه  است  اين  كننده ى  منعكس  شما  احساسات  مى كنيد  فكر  پول  به  وقتى 
درباره ى پول چه احساسى را بروز داده ايد. اگر وقتى به پول مى انديشيد احساس 
بدى داريد، به اين دليل است كه پول كافى نداريد، تجربه ها و اوضاع و احوال 
زيرا  مى كنند  پيدا  بازتاب  و  برمى گردند  شما  به  كافى نداشتن  پول  از  ناشى  بد 

احساسات بدى بوده اند كه شما ابراز كرده ايد و به شما بازنگشته اند.
وقتى به شغلتان مى انديشيد، احساساتتان به شما مى گويند كه درباره ى شغلتان 
چه مى گوييد و چه عرضه مى كنيد. اگر درباره ى كارتان احساس مثبت داريد 
بايد چيزهاى مثبت را به خود جذب كنيد، وقتى درباره ى خانواده، سالمتى يا هر 
موضوع ديگرى كه برايتان مهم هستند فكر مى كنيد احساساتتان به شما مى گويند 

كه چه چيزى را بروز  دهيد.

«مراقب روحيه و احساسات خود باشيد،  زيرا پيوندى ناگسستنى 
ميان احساسات و دنياى مرئى شما وجود دارد.»

نويل گودارد (1905-1972) 
نويسنده
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مى دهد.  نشان  واكنش  و  پاسخ  شما  نمى افتد،  زندگى به  اتفاق  برايتان  زندگى  
شما خالق زندگى خود هستيد، شما نويسنده ى حكايت زندگى خود هستيد. شما 
كارگردان سينماى زندگى خود هستيد. شماييد كه تصميم مى گيريد زندگى تان 

چگونه باشد.
خوبى هايى كه مى توانيد احساس كنيد حد و اندازه ندارند. به عبارت ديگر، 
انتهايى بر ارتفاعى كه در زندگى مى توانيد بگيريد وجود ندارد. درضمن، سطوح 
فراوانى از احساسات بد هم وجود دارد كه به طور فزاينده منفى مى شود، اما 
درخصوص احساسات بد، حدى وجود دارد كه بيش از آن توان تحمل كردنش را 

نداريد و شما را مجبور مى كند كه بار ديگر احساسات خوب را انتخاب كنيد.
بد،  احساسات  و  هستند  خوشايند  خوب،  احساسات  كه  نيست  تصادفى  اين 
احساسات  كه  است  زندگى  در  حاكم  قدرت  بزرگ ترين  عشق  ناخوشايندند. 
قرار  كه  را  زندگى اى  آن  شما  حساب،  اين  با  مى كند.  جذب  را  شما  خوشايند 

است داشته باشيد خواهيد داشت.

همه چيز به احساس شما بستگى دارد
همه چيز در زندگى به احساس شما بستگى دارد. هر تصميمى كه در زندگى 
مى گيريد براساس احساس شماست. تنها قدرت انگيزه دهنده به همه ى زندگى 

شما احساسات شماست.
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آنچه را كه در زندگى مى  خواهيد، براى اين است كه آن را دوست داريد. به اين 
دليل است كه به شما احساسى خوب مى دهد. آنچه را كه در زندگى نمى خواهيد 

براى آن است كه آن را دوست نداريد، زيرا به شما احساس بدى مى دهد.
مى دهد.  خوبى  احساس  شما  به  بودن  سالم  زيرا  مى خواهيد،  سالمتى  شما 
كردن  خريد  زيرا  مى خواهيد،  پول  مى كند.  توليد  بدى  احساس  هم  بيماربودن 
احساس خوبى به شما مى دهد مى توانيد با آن كارهايى را كه مى خواهيد انجام 
دهيد و اگر نتوانيد آنچه را كه مى خواهيد بخريد احساس بدى پيدا مى كنيد. 

احساس بد

آنچه نمى خواهيد بيش تر از آنچه 
نمى خواهيد

احساس بد
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روابط  اما  مى دهد،  خوبى  احساس  شما  به  زيرا  مى خواهيد،  شاد  روابط  شما 
مشكل حال شما را خراب مى كند. شما خوشبختى مى خواهيد، زيرا خوشبختى 

حال شما را خوب مى كند. خوشبخت نبودن هم حال بدى توليد مى كند.
آن  چگونه  اما  مى گيرد،   نشئت  خوب  احساسات  از  مى خواهيد  شما  آنچه 
دالرها  خوب.  احساسات  با  مى آوريد؟  دست  به  مى خواهيد  كه  را  چيزهايى 
شما را مى خواند، خوشبختى شما را مى خواند،  آنچه را كه دوست داريد شما 
را مى خواند. آن ها با شتاب به زندگى شما وارد مى شوند، اما براى اين كه اين ها 

احساس خوب

بيش تر از آنچه آنچه مى خواهيد
مى خواهيد

احساس خوب
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نصيب شما شوند بايد احساسات خوب داشته باشيد. مجبور نيستيد تقال كنيد  تا 
اوضاع زندگى خود را تغيير دهيد. تمام كارى كه شما بايد انجام دهيد اين است 
مى خواهيد  كه  را  تا آنچه  دهيد  خوب بروز  احساسات  طريق  از  را  عشق  كه 

ظاهر شود.
احساسات  مى دهد.  سوق  شما  سمت  به  را  عشق  نيروى  شما  خوب  احساس 
خوب به شما مى گويند اين راه به دست آوردن آن چيزهايى است كه مى خواهيد. 
احساسات خوب به شما مى گويند وقتى حالتان خوب باشد زندگى بر وفق مراد 

شماست، اما ابتدا بايد احساس خوب بدهيد.
اگر در زندگى تان گفته ايد: «هر وقت خانه خوبى داشته باشم، حالم خوب 
خواهد بود»، «وقتى ترفيع درجه بگيرم حالم خوب مى شود»، «وقتى فرزندانم 
شاد  بروم  سفر  به  بتوانم  «وقتى  مى شود»،  خوب  حالم  كنند  تمام  را  دانشگاه 
مى شوم» يا «وقتى در تجارت موفق شوم حالم خوب مى شود» بدانيد هرگز موفق 
قانون  كردن  نقض  اين  كرده ايد.  رفتار  عشق  كار  برخالف  زيرا  شد،  نخواهيد 

جذب است.
ابتدا بايد شاد باشيد، بايد خوشبختى بدهيد تا خوشبختى بگيريد. طور ديگرى 

نمى تواند اتفاق افتد. ابتدا بايد دست بده داشته باشيد، بايد عشق بدهيد.
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نكات  قدرت
ديگرى مهم تر است،  ـ آنچه در هر لحظه احساس مى كنيد از هر چيز 

زيرا آنچه شما احساس مى كنيد زندگى شما را خلق مى كند.
ـ احساسات شما قدرت و نيروى افكار و كلمات شما هستند. مهم اين 

است كه چه احساسى داريد.
احساسات  همه ى  مى گيرند،  نشئت  عشق  از  خوب  احساسات  همه ى  ـ 

منفى ناشى از نبود عشق است.
ـ هر احساس خوب، شما را با نيروى عشق وحدت مى دهد، زيرا عشق 

منبع همه ى احساسات خوب است.
ـ با فكر كردن به آنچه داريد بر احساسات خوب خود بيفزاييد. به آنچه 

دوست داريد بينديشيد تا به احساس عالى اى برسيد.
ـ زندگى، تصادفى نيست، زندگى به شما پاسخ مى دهد.

ـ سطوح بى انتهايى از احساسات خوش وجود دارند و معنايش اين است  
كه ارتفاعى كه در زندگى مى توانيد به آن برسيد حد و اندازه اى ندارد.

مى خواند،  را  شما  پول  مى خواند؛  را  شما  داريد  دوست  كه  را  آنچه  ـ 
سالمتى شما را مى خواند، خوشبختى شما را مى خواند.

ـ سعى نكنيد كه اوضاع و احوال زندگى خود را تغيير دهيد، عشق بورزيد 
تا به آنچه مى خواهيد برسيد.
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ـ ابتدا بايد احساسات خوب بدهيد. ابتدا بايد شاد باشيد، بايد خوشبختى 
بدهيد تا خوشبختى بگيريد. آنچه را كه از زندگى مى خواهيد بايد اول 

آن را بدهيد.
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فركانس هاى احساس
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اگر بتوانيد احساسش كنيد، مى توانيد آن را به دست آوريد
فركانس  يك  چيزى  هر  و  دارد  مغناطيس  يك  هستى  عالم  در  چيز  هر 
مغناطيسى دارد. احساسات و افكار شما هم فركانس هاى مغناطيسى دارند. حاِل 
بد  احساس  شده ايد.  واقع  عشق  مثبت  فركانس  در  كه  معناست  بدين  خوب، 
هم بدين معناست كه در فركانس منفى قرار داريد. هر احساسى داشته باشيد، 
احساس خوب يا بد، فركانس شما را مشخص مى كند و شما مانند يك مغناطيس؛ 

حوادث، اشخاص و موقعيت ها را روى فركانس خود دريافت مى كنيد.
موقعيت ها  اشخاص،  شما  اشتياِق  فركانس  باشيد  داشته  اشتياق  احساس  اگر 
باشيد  داشته  هراس  و  ترس  احساس  اگر  مى كند.  جذب  را  مشتاق  حوادث  و 
فركانس هراِس شما، اشخاص هراسان را به خود جذب مى كند. هرگز نسبت 
به فركانسى كه در آن قرار داريد ترديد نكنيد، زيرا فركانس شما هميشه آن 
احساسى است كه داريد. مى توانيد در هر لحظه اى فركانس خود را تغيير دهيد 
در  واقع  چيز  هر  اين گونه  بدهيد.  تغيير  را  خود  احساس  بايد  مهم  اين  براى 
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پيرامون شما تغيير خواهد كرد، زيرا در فركانس جديدى قرار مى گيريد.
يك رابطه ى مى تواند روى يك فركانس شاد، نشاط  آور، هيجان انگيز، راضى 
ناراحت  مالل آور،  فركانس  يك  روى  يا  گيرد،  قرار  خوب  احساس  و  كننده 
كننده، رنج آور و افسرده قرار داشته باشد. اين روابط مى توانند نتايجى متفاوت 
اتفاقى  چه  رابطه  اين  در  مى كند  تعيين  كه  شماست  احساس  گذارند.  جاى  بر 
را  احساس  همان  باشيد،  داشته  خود  رابطه  درباره ى  كه  احساسى  هر  مى افتد. 
دريافت مى كنيد. اگر از رابطه خود شاد باشيد، عشق مى دهيد و الجرم بايد عشق 

دريافت كنيد، زيرا اين فركانسى است كه در آن قرار داريد.

«تغيير احساس، تغيير سرنوشت است.»
ـ نويل گودارد (1972 – 1905)
نويسنده

فركانس هاى  مى شويد  متوجه  كنيد،  نگاه  احساسى  فركانس هاى  فهرست  به 
مشخص  خود  احساس  با  شما  دارند.  وجود  شما  زندگى  در  متفاوتى  احساسى 

مى كنيد چه نتيجه اى برايتان حاصل خواهد شد.
مى توانيد در زمينه ى پول، احساس هيجان، شادمانى، نشاط، اميدوارى، نگرانى، 
هراس يا افسردگى كنيد. مى توانيد در زمينه ى سالمتى به وجد آييد، مأيوس يا 
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هر  روى  شما  كه  هستند،  متفاوتى  احساسى  فركانس هاى  اين ها  شويد.  مشوش 
كدام كه قرار داشته باشيد، همان را دريافت مى كنيد.

پول  كه  شويد  ناراحت  و  نوميد  اگر  اما  كنيد،  سفر  بخواهيد  است  ممكن 
سفر را نداريد، در اين صورت درباره ى سفر احساس نوميدى مى كنيد. احساس 
اين گونه  هستيد.  نوميدى  فركانس  روى  كه  است  آن  معناى  به  نوميدى كردن 
همچنان اوضاع ناراحت كننده را جذب مى كنيد و نمى توانيد سفر كنيد مگر 
آن كه احساس خود را تغيير دهيد. نيروى عشق همه ى نيروهاى الزم براى سفر 
كردن را هموار مى كند، اما براى اين كه اين ها را دريافت كنيد بايد روى يك 

فركانس خوب قرار داشته باشيد.
وقتى احساستان را درباره ى موقعيتى تغيير مى دهيد احساسى متفاوت مى كنيد؛ 
تا  كند  تغيير  بايد  موقعيت  و  مى گيريد  قرار  متفاوتى  احساسى  فركانس  روى 
شما  زندگى  در  منفى  اتفاقى  اگر  كنيد.  دريافت  را  جديدتان  فركانس  انعكاس 
هميشه  زيرا  نيست،  دير  هرگز  دهيد.  تغيير  را  آن  مى توانيد  است  داده  روى 
به  داريد  دوست  را  آنچه  اين كه  براى  دهيد.  تغيير  را  خود  احساس  مى توانيد 
دست آوريد يا اگر مى خواهيد چيزى را به شكلى كه دوست داريد تغيير دهيد، 

تنها كارى كه بايد بكنيد اين است كه احساستان را تغيير بدهيد.
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انرژى،  به  ببريد،  پى  هستى  عالم  اسرار  به  مى خواهيد  «اگر 
فركانس و ارتعاش فكر كنيد.»

ـ نيكوالتسال (1856-1943) 
مخترع

احساسات خود را از حالت خلبان اتوماتيك خارج كنيد
خيلى ها درباره ى قدرت احساسات خوب اطالعى ندارند؛ بنابراين، احساسات 
آن ها واكنش ها و پاسخ هايى است به آنچه برايشان اتفاق مى افتد. آن ها احساسات 
خود را در موقعيت خلبان اتوماتيك قرار داده اند و به عمد هدايت آن را در 
دست ندارند. وقتى اتفاق خوبى مى افتد احساس خوب پيدا مى كنند. وقتى اتفاق بدى 
مى افتد، حالشان بد مى شود. آن ها متوجه نيستند كه احساساتشان علت حوادثى 
است كه برايشان اتفاق مى افتد. وقتى با احساس منفى نسبت به چيزى واكنش نشان 
مى دهند، احساسات منفى بيش ترى بروز مى دهند و در نتيجه، موقعيت منفى ترى 
را نصيب خود مى كنند. آن ها در دام چرخه ى احساسات خود قرار مى گيرند و به 

جايى نمى رسند. اين اشخاص الزم است كه فركانس احساس خود را تغيير دهند.
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«مهم نيست چه اتفاقى مى افتد، مهم اين است كه به اين اتفاق چگونه 
واكنش نشان دهيد.»

ابيكتتوس (55-135) 
فيلسوف يونانى

اگر به اندازه ى كافى پول نداشته باشيد، طبيعى است كه درباره ى پول احساس 
خوبى نداشته باشيد، اما تا زمانى كه احساس خوبى نداشته باشيد پول موجود در 
زندگى تان تغيير نخواهد كرد. اگر احساسات منفى درباره ى پول داشته باشيد، 
را  منفى  موقعيت هاى  نتيجه،  در  و  داريد  قرار  پول  درباره ى  منفى  فركانس  در 
به خود جذب مى كنيد، برايتان قبوض بدهى كالن از راه مى رسد يا وسايلتان 
مى شكند، اموالتان بر باد مى رود. اين ها همگى پول بيش ترى را از دسترس شما 
خارج مى كند. وقتى در اثر مواجه شدن با يك قبض پرداختى كالن احساس بدى 
پيدا مى كنيد، احساسات منفى بيش ترى درباره ى پول بروز مى دهيد و اين اوضاع 

و احوال شما را از آنچه هست بدتر مى كند.
هر  در  زيرا  دهيد،  تغيير  را  زندگى تان  كه  است  مناسبى  فرصت  لحظه،  هر 
چه  درگذشته  كه  نيست  مهم  بدهيد.  تغيير  را  خود  احساس  مى توانيد  لحظه 
اشتباهاتى  چه  مرتكب  قبًال  كه  مى كنيد  فكر  نيست  مهم  داشته ايد.  احساسى 
شده ايد. وقتى احساس خود را تغيير مى دهيد در فركانس متفاوتى قرار مى گيريد 
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را  احساستان  وقتى  مى گذارد.  جاى  بر  را  خود  تأثير  بالفاصله  جذب  قانون  و 
تغيير داديد، گذشته رفته است و ديگر در كار نيست. وقتى طرز احساستان را 

تغيير مى دهيد زندگى تان تغيير مى كند.

به  كردن  فكر  نكنيد،  تلف  خوردن  افسوس  با  را  لحظه  يك  «حتى 
اشتباهات گذشته آلوده كردن مجدد خويشتن به آن اشتباهات است.»
نويل گودارو (1972 – 1905)
 نويسنده

نيروى عشق هيچ عذر و بهانه اى را نمى پذيرد
اگر همه ى چيزهايى كه مى خواهيد در زندگى تان وجود ندارد، معنايش اين 
است كه آدم مهربان و خوبى نيستيد. همه ى ما بايد با انتخاب عشق بر منفى هاى 
زندگى خود غلبه كنيم. اشكال اين جاست كه اغلب اشخاص، عشق مى ورزند، 
بعد يكصد بار در روز عشق را فراموش مى كنند. آن ها به اندازه كافى و به مدت 
كند.  برآورده  را  خواسته هاى شان  همه ى  عشق  نيروى  تا  نمى دهند  عشق  كافى 
وقتى  بعد  لحظه اى  و  بكشيد  آغوش  در  را  همسرتان  لحظه اى  در  است  ممكن 
اتومبيلتان  پارك كردن  براى  محلى  يا  كنيد،  پيدا  را  اتومبيلتان  كليد  نمى توانيد 
پيدا نمى كنيد از عشق فاصله بگيريد. عاشقانه به نزديك شدن تعطيالت آخر 
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هفته نظر مى كنيد و بعد وقتى قبوض آب، برق و تلفن را به دست شما مى دهند 
ناراحت مى شويد و از عشق فاصله مى گيريد. اين ماجرا در تمام مدت روز اتفاق 

مى افتد. عشق مى دهيد و بعد عشق دادن را متوقف مى كنيد.
شما يا عشق مى دهيد يا نمى دهيد. نمى توانيد با عذر و بهانه آوردن كه چرا 
عشق نداريد به عشق خود بيفزاييد. اين عذر و بهانه آوردن بر جنبه هاى منفى 
چرا  كه  مى كنيد  توجيه  و  مى آوريد  بهانه  و  عذر  وقتى  مى افزايد.  شما  زندگى 
عشق نداريد باز هم به منفى بينى دچار مى شويد و در نتيجه، مقدار بيش ترى از 

عشق خود را از دست مى دهيد.

«حفظ كردن خشم مانند برداشتن يك زغال داغ به قصد پرتاب 
كردن آن به سمت ديگران است. كه مى سوزد شما هستيد.» بودا
 بنيانگزار بوديسم

اگر به خاطر خللى كه در قرار مالقاتى براى شما پيش آمده آزرده خاطر 
هستيد و ديگرى را به خاطر به هم خوردن اين مالقات سرزنش مى كنيد، درواقع 
شما با استفاده از «سرزنش كردن» عذر و بهانه اى مى آوريد تا عشق ندهيد. اما 
قانون جذب آنچه را كه مى دهيد جذب مى كند؛ بنابراين، اگر سرزنش مى كنيد 
بايد سرزنش تحويل بگيريد. البته شايد كسى كه او را سرزنش كرده ايد شما را 
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سرزنش نكند، اما جايى و به شكلى سرزنش خواهيد شد. شما هر چه را بدهيد، 
همان را دريافت مى كنيد.

به جزييات توجه داشته باشيد
با هر شكايت جزئى و هر لحظه اى كه از چيزى شكايت مى كنيد همه ى اين ها 
توليد اشكال مي  كند. رفتارى منفى را به نمايش مى گذاريد. شكايت كردن از هوا، 
ترافيك، دولت، همسر، فرزندان، والدين، صف هاى طوالنى، اقتصاد، غذا، بدنتان، 
كارتان، مشتريانتان، تجارت، قيمت ها، سر و صدا يا يك خدمت، به نظر مى رسد 

كه كار بى ضررى باشد، اما اين ها با خود، فضاى منفى، به همراه مى آورند.
كلماتى مانند بد، وحشتناك، نفرت انگيز و زشت را از فرهنگ لغات خود 
شديد  و  تند  احساس  با  مى بريد  كار  به  را  كلمات  اين  وقتى  زيرا  كنيد،  بيرون 
همراه اند. وقتى اين كلمات را به زبان مى رانيد بايد به سوى خودتان برگردند. 
به نوعى ديگر، اين برچسب ها را، بر زندگى خود مى زنيد. آيا بهتر نيست به 
جاى آن ها از كلماتى مانند خوب، عالى، حيرت انگيز، كم نظير، درخشان و زيبا 

استفاده كنيد؟
مى توانيد آنچه را كه مى خواهيد و دوست داريد، داشته باشيد، اما بايد با عشق 
هماهنگ و هم آوا شويد و معناى اين حرف اين است؛ براى عشق ندادن بهانه اى 
نداريد. بهانه آوردن و توجيه كردن مانع از آن مى شود كه آنچه را مى خواهيد 
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به دست آوريد، مانع از آن مى شود كه زندگى شگفت انگيزى داشته باشيد.

خودمان  زندگى  به  مى فرستيم  ديگران  زندگى  به  كه  را  «آنچه 
بازمى گردد.»

ادوين مارك هام ـ 
شاعر

بعد  ساعت  چند  مى كنيد،  شكايت  موضوعى  از  فروشنده  يك  به  وقتى 
شما  مى كند،  شكايت  شما  پرنده  صداى  و  سر  از  و  مى زند  زنگ  همسايه تان 
صرف  براى  را  دوستتان  وقتى  يا  نمى دانيد.  مرتبط  هم  به  را  موضوع  دو  اين 
و  بدگويى  مشتركتان  دوستان  از  يكى  درباره ى  او  با  و  مى كنيد  مالقات  ناهار 
شكايت مى كنيد و هنگامى كه به دفتر كارتان بازمى گرديد مى بينيد با يكى از 
مشتريان اصلى تان مشكلى پيدا كرده ايد، آيا شما اين دو موضوع را به هم مرتبط 
نمى دانيد؟ وقتى سر ميز شام درباره ى يك خبر منفى كه در روزنامه ها چاپ 
شده  است حرف مى زنيد و بعد شب از دل درد خوابتان نمى برد اين دو موضوع 

را به هم مرتبط نمى دانيد؟
به كسى كمك مى كنيد تا پاكتى را كه از دستش در خيابان افتاده است به 
پيدا  مناسبى  پارك  جاى  فروشگاه  در  جلوى  درست  بعد  دقيقه  ده  بدهيد،  او 
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مى كنيد. با خوشحالى به فرزندتان كمك مى كنيد تا تكاليف مدرسه  اش را انجام 
دهد و روز بعد با خبر مى شويد از يك بخشودگى بزرگ مالياتى برخوردار 

شده ايد.
شما در هر لحظه اى از زندگى تان آنچه را كه بدهيد بازمى ستانيد، چه وقايع 

را به هم مرتبط بدانيد و چه ندانيد.

«چيزى از بيرون به دست نمى آيد. هر چه هست از درون است.»
نويل گووارد (1905-1972) – 
نويسنده

نقطه ى شروع
شروع  نقطه  به  بدهيد،  مثبت  احساسات  و  افكار  درصد   50 از  بيش  اگر 
رسيده ايد. حتى اگر ده درصد فكر و احساس تان مثبت باشد. در مسير درست 

زندگى به حركت درآمده ايد و من دليلش را به شما مى گويم.
مى آوريد،  دست  به  داريد  دوست  كه  را  چيزى  نه تنها  مى دهيد  عشق  وقتى 
شما  به  بيش ترى  مثبت  جنبه هاى  و  عشق  آورديد  دست  به  را  آن  وقتى  بلكه 
اضافه مى شود. اين جنبه مثبت جديد جنبه هاى مثبت بيش ترى را به زندگى شما 
جذب مى كند و كار به همين شكل ادامه پيدا مى كند. همه چيز حكم مغناطيس 
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را دارد و وقتى چيز خوبى به سمت شما مى آيد، به شكلى مغناطيسى چيزهاى 
خوب بيش ترى را به سمت شما جذب مى كند.

متعددى،  خوشايند  حوادث  بعد  و  شماست  با  شانس  كه  مى كنيد  فكر  گاه 
كه  است  اين  حادثه  اين  دليل  تنها  مى افتد.  اتفاق  برايتان  ديگرى  از  پس  يكى 
جنبه هاى مثبت شما بيش از جنبه هاى منفى تان بوده است. وقتى عشق به سوى تان 
بازگشت، عشق بيش ترى به زندگى شما داده مى شود كه اين بعدها موضوعات 

خوب بيش ترى را نصيب شما مى كند.
گاه عكس حالت باال اتفاق مى افتد كه اشكالى بروز مى كند و بعد مشكالت 
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ديگر يكى پس از ديگرى بروز مى كنند. اين حادثه از آن رو مشمول حال شما 
شده است كه جنبه هاى منفى شما بيش از جنبه هاى مثبت شما بوده است. ممكن 
است اين را به حساب شانس و بخت و اقبال بد بگذاريد، اما ابداً موضوع شانس 

مطرح نيست. قانون جذب بوده كه در زندگى شما دقيقا نقش ايفا كرده است.

«ممكن است زندگى خوبى را دنبال كرده باشيد و براى هميشه از 
مثبتى  نيروى  به  تبديل  اين گونه  باشيد،  شده  مصون  لطمه  و  آزار 

مى شويد كه همه ى اتفاقات خوب جذب شما مى شوند.»
چارلز هانل (1949 – 1866) – 
نويسنده

شروع  نقطه ى  به  بدهيد،  مثبت  احساسات  و  افكار  درصد  از 50  بيش  اگر 
مسير  در  باشد.  داشته  مثبت  احساس تان  و  فكر  درصد  ده  اگر  حتى  رسيده ايد. 

درست زندگى به حركت درآمده ايد و من دليلش را به شما مى گويم.
وقتى عشق مى دهيد نه تنها چيزى را كه دوست داريد به دست مى آوريد، بلكه 
اضافه  شما  به  بيش ترى  مثبت  جنبه هاى  و  عشق  آورديد  دست  به  را  آن  وقتى 
مى شود. اين جنبه ى مثبت جديد، جنبه هاى مثبت بيش ترى را به سمت زندگى 
حكم  چيز  همه  مى كند.  پيدا  ادامه  شكل  همين  به  كار  و  مى كند  جذب  شما 
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مغناطيس را دارد و وقتى چيز خوبى به سمت شما مى آيد، به شكلى مغناطيسى 
چيزهاى خوب بيش ترى را به سمت شما جذب مى كند.

متعددى،  خوشايند  حوادث  بعد  و  شماست  با  شانس  كه  مى كنيد  فكر  گاه 
كه  است  اين  حادثه  اين  دليل  تنها  مى افتد.  اتفاق  برايتان  ديگرى  از  پس  يكى 
جنبه هاى مثبت شما بيش از جنبه هاى منفى تان بوده است. وقتى عشق به سويتان 
موضوعات  بعدها  اين  و  مى شود  داده  شما  زندگى  به  بيش ترى  عشق  بازگشت، 

خوب بيش ترى را نصيب شما مى كند.
مشكالت  بعد  و  مى كند  بروز  اشكالى  مى افتد؛  اتفاق  باال  حالت  عكس  گاه 
ديگر يكى پس از ديگرى بروز مى كنند. اين حادثه از آن رو مشمول حال شما 
شده است كه جنبه هاى منفى شما بيش از جنبه هاى مثبت شما بوده است. ممكن 
است اين را به حساب شانس و بخت و اقبال بد بگذاريد، اما ابداً موضوع شانس 

مطرح نيست. قانون جذب بوده كه در زندگى شما دقيقا نقش ايفا كرده است.
براى اين كه زندگى خود را تغيير دهيد بايد افكار و احساسات خوب خود را 
به 51 درصد برسانيد. وقتى به نقطه اى رسيديد كه بيش از جنبه هاى منفى عشق 
داشتيد. عشقى كه به شما بازمى گردد با جذب كردن عشق بيش تر از طريق قانون 
تجربه  را  خوب  جنبه هاى  شدن  برابر  چند  ناگهان  مى شود.  برابر  چند  جذب 
بشوند  برابر  چند  و  بيايند  سويتان  به  منفى  جنبه هاى  اين كه  جاى  به  مى كنيد. 
جنبه هاى خوب بيش ترى به سويتان مى آيند و تكثير مى شوند. زندگى شما بايد 
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اين گونه باشد.
وقتى هر روز از خواب بيدار مى شويد در نقطه ى شروع هر روزتان هستيد. بر 
سر يك دو راهى قرار مى گيريد. يك راه، همه جنبه هاى خوب را، نصيب شما 
مى كند و راه ديگر، مسائل و مشكالت را، به سراغتان مى آورد. اين شما هستيد 
كه درباره ى روزتان تصميم مى گيريد. شما با احساستان اين كار را مى كنيد. شما 

هر چه بدهيد همان را دريافت مى كنيد.
وقتى صبح از خواب بيدار مى شويد و احساس خوبى داريد، اگر اين احساس 
را تا پايان آن روز حفظ كنيد، روزى عالى را پشت سر مى گذاريد، اما اگر روز 
خود را با روحيه ى بدى شروع كنيد و كارى براى تغيير دادن روحيه تان انجام 

ندهيد، روزتان هرگز با شكوه نخواهد بود.
تغيير  را  روزتان  آن  نه تنها  ببريد،  سر  به  خوب  احساس  با  كه  را  روزى 
مى دهد، بلكه فردايتان و زندگى تان را تغيير مى دهد. اگر روزتان را با احساس 
خوب به پايان ببريد و با همين احساس به رختخواب برويد، روز بعد را نيز با 
احساسات خوب شروع مى كنيد. وقتى تا حدى كه مى توانيد با احساس خوب 
ادامه مى دهيد، روز خوبتان به حكم قانون جذب چند برابر مى شود، اين وضع، 

روزهاى متمادى، ادامه پيدا مى كند و زندگى تان بهتر و باز هم بهتر مى شود.

امروز  تنها  ديروز.  در  يا  فردا  در  نه  كنيد  زندگى  امروز  «در 
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ساكن لحظه هاى زندگى شده ايد آن ها را به فردا وام ندهيد.»
جرى اسپينلى – 
نويسنده  كودكان

خيلى ها در امروز زندگى نمى كنند. آن ها در آينده سير مى كنند و اين در حالى 
مى خورد.  رقم  فردايمان  زندگى  مى كنيم  زندگى  امروز  كه  آن طورى  كه  است 
مهم اين است كه امروز چه احساسى داريد، زيرا اين تنها چيزى است كه آينده 
شما را مشخص مى كند. هر روز فرصتى مناسب براى يك زندگى جديد است، 
زيرا هر روز، شما، در نقطه ى شروع زندگى خود هستيد. شما در هر روزى از 
زندگى تان مى توانيد آينده ى خود را با احساسى كه داريد تغيير دهيد. با احساسى 
كه داريد. وقتى كفه ى ترازو را با احساس خوب سنگين مى كنيد، نيروى زندگى 

چنان سريع زندگى شما را تغيير مى دهد كه به ندرت آن را باور مى كنيد.
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نكات قدرت
يك  چيز  همه  و  است  مغناطيس  داراى  هستى  عالم  در  چيز  همه  ـ 
قاعده  اين  از  هم  شما  احساسات  و  افكار  دارد،   مغناطيسى  فركانس 

مستثنى نيستند.
ـ آنچه احساس بكنيد،  خوب يا بد، فركانس شما را تعيين مى كند، شما 
اشخاص، موقعيت ها و حوادثى را جذب مى كنيد كه روى فركانس شما 

قرار داشته باشند.
ـ با تغيير دادن احساس خود، فركانس خود را تغيير دهيد. اين گونه آنچه 
در پيرامون شما وجود دارد تغييرمى كند، زيرا در فركانس جديدى قرار 

گرفته ايد.
ـ اگر اتفاق منفى در زندگى شما افتاده است، مى توانيد  آن را تغيير دهيد. 
هرگز خيلى دير نيست، زيرا هميشه مى توانيد احساس خود را تغيير 

دهيد.
ـ خيلى ها احساسات خود را در وضعيت خلبان اتوماتيك قرار مى دهند، 
احساسات اين اشخاص واكنش به آن چيزهايى است كه برايشان اتفاق 
مى افتد، اما اين ها متوجه نيستند كه احساساتشان علت اتفاقات زندگى 

آن هاست.
ـ براى تغيير دادن هر وضعيتى بايد احساس خود را تغيير دهيد.
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ـ سرزنش كردن،  انتقاد كردن، تقصير يابى و شكايت كردن همگى منفى 
بينى هستند. اين ها به جز حوادث منفى برايتان ارمغان ديگرى به همراه 

ندارند.
ـ كلماتى مانند بد،  وحشتناك و نفرت انگيز را از فرهنگ لغات خود 
بيرون بريزيد و به جاى آن ها از كلماتى مانند عالى، شگفت انگيز، كم 

نظير و اعجاب آور استفاده كنيد.
باشد،  خوب  و  مثبت  شما  احساس  و  انديشه  درصد   51 اگر  حتى  ـ 

زندگى تان را در مسير مطلوب قرار مى دهيد.
ـ هر روز فرصتى براى يك زندگى جديد است. هر روز شما در نقطه ى 
آينده ى  مى توانيد  روز  هر  در  شما  مى گيريد.  قرار  خود  زندگى  شروع 

خود را با آنچه كه احساس مى كنيد تغيير بدهيد.
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قدرت و آفرينش
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«هر لحظه اى از زندگى شما بى نهايت خالق است و عالم هستى هم 
كه  را  آنچه  تا  بكنيد  درخواستى  كافيست  پربركت.  بخواهيد  تا 

دلتان مى خواهد نصيب شما شود.»
شاگتى گواين (تولد 1948) – 
نويسنده

عشق  نيروى  راحتى  به  مى توانيد  چگونه  كه  مى خوانيد  بعدى  فصل هاى  در 
جذب  را  خود  نظر  مورد  روابط  و  دلخواه  تجارت   و  شغل  سالمتى،  پول،  به 
كنيد. با اين علم و اطالع مى توانيد زندگى تان را به هر شكلى كه مى خواهيد 

دهيد. تغيير 
كنيد،  دنبال  را  آفرينش  فرايند  ساده ى  اقدامات  خواسته تان  به  رسيدن  براى 
كه  را  چيزى  هر  يا  آوريد  دست  به  مى خواهيد  كه  را  چيزى  بخواهيد  چه 

نمى خواهيد تغيير دهيد، فرايند كار شما هميشه يكسان است.
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فرايند آفرينش
تصورش كنيد، احساسش كنيد، دريافتش كنيد

1- تصور كردن
در  داريد  را  آرزويش  و  مى خواهيد  كه  را  آنچه  و  كنيد  استفاده  ذهنتان  از 
ذهن خود مجسم كنيد. تصور كنيد كه در كنار خواسته ى خود هستيد. تصور 
كنيد با آنچه مى خواهيد كارى را انجام مى دهيد. تصور كنيد به خواسته ى خود 

رسيده ايد.
2- احساس كردن

هم زمان با تصور كردن بايد نسبت به آنچه مى خواهيد احساس عشق كنيد. 
بايد تصور كنيد و احساس كنيد كه با خواسته تان هستيد. بايد تصور و احساس 
كنيد كه با خواسته تان كارى انجام مى دهيد. بايد تصور و احساس كنيد كه به 

آرزويتان رسيده ايد. 
عشق،  احساس  و  ميل  مى دهد.  پيوند  خواسته تان  به  را  شما  شما،  تصور 
جذب  شما  به  را،  خواسته تان  مغناطيس،  اين  قدرت  مى كند؛  خلق  مغناطيسى 

مى كند. اين گونه نقش شما در فرايند آفرينش به انتها مى رسد.
3- دريافت كردن

نيروى عشق به كمك نيروهاى مرئى و نامرئى طبيعت، آنچه را كه آرزو 
كرده ايد به شما مى رساند. از موقعيت ها، حوادث و اشخاص استفاده مى كند تا 
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آنچه را كه مى خواهيد به شما برساند.
آرزويتان  و  ميل  بخواهيد.  وجود  تمام  با  بايد  مى كنيد  طلب  كه  را  آنچه 
باشيد  نداشته  وجود تان  در  سوزان  ميلى  و  اشتياق  كه  زمانى  تا  و  است  عشق 
نمى توانيد از نيروى عشق به سود خود بهره بردارى كنيد. درواقع، بايد آنچه را 
كه مى خواهيد با تمام قلبتان آرزو كنيد. آرزو عشق است. مانند ورزشكارى كه 
مى خواهد در مسابقه اى حاضر شود و نقاشى كه ميل به نقاشى دارد. بايد با تمام 
وجود و از صميم دل آرزو كنيد، زيرا آرزوكردن احساسى از عشق است و بايد 

براى دريافت كردن عشق، عشق بدهيد.
زندگى  در  كه  را  آنچه  بشويد،  مى خواهيد  زندگى  در  كه  را  هرآنچه 
مى خواهيد انجام دهيد، آنچه را كه در زندگى مى خواهيد داشته باشيد، فرايند 
آفرينش همانى است كه هست،  تغييرى نمى كند. عشق بدهيد تا عشق بگيريد 

تصورش كنيد، احساسش كنيد و دريافتش كنيد.
قبل  از  كه  را  آنچه  كنيد  تصور  مى كنيد  استفاده  آفرينش  فرايند  از  وقتى 
مى خواهيد به دست آورده ايد و هرگز از اين حالت وجودى منحرف نشويد. 
چرا؟ چون قانون جذب آنچه را كه شما مى دهيد نسخه بردارى مى كند و از اين 

رو بايد تصور و احساس كنيد كه آن را در همين لحظه به دست آورده ايد.
اگر مى خواهيد از وزن بدنتان بكاهيد، تصور كنيد و خودتان را ببينيد كه در 
آن وزن ايده آل قرار گرفته ايد، به اين فكر نكنيد كه چاق هستيد. اگر ميل به 
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سفر داريد، تصور و احساس كنيد كه در حال سفر كردن هستيد، به اين فكر 
موقعيتى  در  ورزش  در  مى خواهيد  اگر  نداريد.  را  كردن  سفر  پول  كه  نكنيد 
مطلوب قرار بگيريد، اگر مى خواهيد بازيگر تئاتر شويد يا يك آلت موسيقى 
بنوازيد، آنچه را كه مى خواهيد تصور كنيد. اگر خواهان ازدواج بهترى هستيد، 

تصور و احساس كنيد كه در رابطه اى كه مى خواهيد قرار داريد.

«ايمان، باور كردن آن موقعيتى است كه هنوز آن را نمى بينيد و 
پاداش اين ايمان، ديدن آن موقعيتى است كه باور داريد.»

سن اگوستين ـ هيپو (430 – 354) 
اسقف

وقتى با فرايند آفرينش كار مى كنيد، ممكن است بخواهيد جنبه اى غيرمتعارف را 
جذب كنيد وقتى جنبه اى غيرمتعارف را خوب مى كنيد به قدرت خود ايمان مى آوريد.

او  سفيد؛  شيپورى  گل  يك  شد،  خاص  گل  يك  جذب  خواهان  جوان  زنى 
تصور كرد كه گل را در دست گرفته است، گل را مى بوييد، احساس كرد كه 
گل شيپورى را در دست خود گرفته است، دو هفته بعد، براى صرف شام به 
خانه ى يكى از دوستانش رفت، آن جا روى ميز گلدانى پر از گل هاى شيپورى 
سفيد گذاشته بودند. درست همان گل ها و به همان رنگى كه او آرزو كرده 
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بود. او از ديدن گل ها به هيجان آمد، اما مطلبى درباره ى آنچه در اين باره تصور 
كرده بود به دوستش نگفت. در پايان ميهمانى در حالى كه مى خواست از خانه 
دوستش خارج شود. دختر دوستش يك شاخه گل شيپورى سفيد را از گلدان 

درآورد و آن را در دست او گذاشت.

«تصور كردن، شروع آفرينش است. شما آنچه را كه مى خواهيد 
تصور مى كنيد، آنچه را كه مى خواهيد آرزو مى كنيد و در پايان 

آنچه را كه مى خواهيد به دست مى آوريد.»
ـ جرج برنارد شاو (1856-1950) 
نمايشنامه نويس و برنده جايزه نوبل

بدهيد ـ بگيريد
به خاطر داشته باشيد كه قانون جذب مى گويد آنچه را كه بدهيد دريافت 
مى كنيد. اگر قانون جذب را يك دستگاه فتوكپى يا يك آينه، يا يك طنين در 
نظر بگيريد شما را در درك اين كه چه تصور و احساسى داشته باشيد كمك 
روبه رويش  را  چه  هر  آينه  زيرا  است،  آينه  يك  شبيه  جذب  قانون  مى كند. 
بگذارند منعكس مى كند. قانون جذب شبيه يك طنين است، زيرا هر صدايى را 

كه خارج كنيد طنين آن به شما بازمى گردد.
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چند سال قبل براى كارم به پاريس رفته بودم، زنى از كنارم رد شد يكى از 
زيباترين دامن هاى مد پاريس را پوشيده بود. با خود گفتم: «چه دامن زيبايى». 

چند هفته بعد با اتومبيل در ملبورن استراليا به محل كارم مى رفتم كه مجبور 
چپ  به  گردش  يك  مى خواست  كه  ديگر  راننده  يك  خطاى  علت  به  شدم 
غيرقانونى انجام دهد ترمز كنم. در حالى كه متوقف شده بودم چشمم به ويترين 
يك فروشگاه لباس افتاد. دقيقًا همان دامنى را كه در شهر پاريس تن آن زن ديده 
بودم، پشت ويترين بود. باور نمى كردم. وقتى سركار رفتم به آن فروشگاه زنگ 
زدم. به من گفتند فقط يك دامن از آن مدل را دارند و آن هم در ويترين به نمايش 
گذاشته اند و البته درست اندازه ى من بود،  وقتى براى خريد به فروشگاه رفتم، ديدم 
قيمت آن را 50 درصد تخفيف داده اند. صاحب فروشگاه به من گفت: اين دامن در 

سفارش خريد آن ها نبوده است و به اشتباه آن را برايشان فرستاده اند.
تنها كارى كه من درباره ى اين دامن انجام داده بودم اين بود كه از آن خوشم 
آمده بود و بعد در يكى از شهرهاى استراليا، در يك خيابان فرعى دامن تحويل 

من داده شد. اين قدرت مغناطيسى عشق است. اين قانون جذب در عمل است.

تصور كردن
«اين جهان، بومى براى تصورات ماست.»

هنرى ديويد تورئو (1862- 1817) 
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نويسنده و فيلسوف اشراقى
وقتى چيز مثبتى را كه مى خواهيد در ذهن مجسم مى كنيد از نيروى عشق به 
سود خود استفاده مى كنيد. وقتى تصورى مثبت داريد و به آن دل مى بنديد آن را 
دريافت مى كنيد. اگر بتوانيد چيزى را تصور و احساس كنيد، مى توانيد آن را 

دريافت كنيد، اما آنچه را كه تصور مى كنيد بايد از عشق نشئت بگيرد.
آنچه را كه تصور مى كنيد نبايد به شخص ديگرى آسيب برساند. تصوركردن 
چيزى كه به ديگرى آسيب بزند، نه از عشق، بلكه از نبود عشق نشئت مى گيرد.

اما مى خواهم درباره ى نيروى عشق و تصور شما، مطلب جالبى برايتان تعريف 
كنم؛ بهترين و اعالترين چيزى كه مى توانيد تصورش بكنيد با آنچه عشق مى تواند 
به شما بدهد مقايسه پذير نيست. عشق را محدوديتى متصور نيست. اگر مى خواهيد 
و  سالمتى  شما  به  مى تواند  عشق  نيروى  باشيد،  خوشبختى  و  نشاط  از  سرشار 
شاديى بدهد كه حد و اندازه اش را باور نمى كنيد. اين را به شما مى گويم تا حد و 

مرزهاى تان را پاره كنيد و براى زندگى خود محدوديت قايل نشويد.
تفاوت ميان كسى كه در زندگى تّقال مى كند و كسى كه زندگى عالى اى دارد 
ناشى از عشق است. آن هايى كه زندگى عالى دارند، آنچه را كه مى خواهند و 
تصور  كه  را  چيزى  آن  عشق  ديگران  از  بيش  و  مى كنند  تصور  دارند  دوست 
مى كنند احساس مى كنند. آن هايى كه تقال مى كنند، بى آن كه متوجه باشند تصور 
خود را صرف آن چيزهايى مى كنند كه آن ها را دوست ندارند و نمى خواهند. 
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موضوع به همين سادگى است، اين مسئله در زندگى اشخاص تأثيرى شگرف بر 
جاى مى گذارد و شما به هر جا كه نگاه كنيد تفاوتش را مى بينيد.

«راز ذهن متعالى، فقط در استفاده از تصور و تخيل يافت مى شود.»
كريستين الرسون (1962 – 1874)
 نويسنده

تاريخ ثابت كرده آن هايى كه جرئت تصور كردن آنچه را به ظاهر غيرممكن 
است دارند، كسانى هستند كه همه ى محدوديت هاى انسانى را پاره مى كنند. در 
تمام زمينه ها از علوم گرفته تا پزشكى، ورزش، هنر يا تكنولوژى نام كسانى 
شكستن  با  آن ها  است.  شده  ثبت  تاريخ  در  مى كردند  تصور  را  غيرممكن  كه 

محدوده هاى تصور خود، دنيا را تغيير دادند.
يا  داريد  كه  را  آنچه  كرده ايد.  تصورش  كه  است  چيزى  همان  شما  زندگى 
نداريد و هر موقعيتى كه در زندگى داريد حاصل تصور شماست. اشكال بعضى ها 
در اين است كه بدترين ها را تصور مى كنند. آن ها از شگفت انگيزترين ابزار بر 
ضد خود استفاده مى كنند. به جاى آن كه بهترين ها را تصور كنند، بسيارى از 
مردم به آنچه ممكن است توليد اشكال كند فكر مى كنند و دقيقًا آنچه را كه 

تصور مى كنند اتفاق مى افتد.
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آنچه را بدهيد دريافت مى كنيد، بهترين  ها را احساس و تصور كنيد، زيرا آنچه 
را كه تصور كنيد نيروى عشق آن را به راحتى در اختيارتان قرار مى دهد.

آنچه را بتوانيد تصور كنيد وجود دارد
«آفرينش، تنها، شكل دادن به آن چه از قبل وجود داشته، است.»
سرى ماد بهاواگاتام (قرن نهم)
برگرفته از متن هند باستان
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آن  كه  نيست  مهم  دارد.  وجود  پيشاپيش  ـ  كنيد  تصور  بتوانيد  را  ميلى  هر 
چيست، آنچه را بتوانيد تصور كنيد قبال در آفرينش وجود داشته است.

شده  انجام  آفرينش  همه ى  كه  آمد  باستان  در نوشته هاى  قبل  سال  هزار  پنج 
است و اين كه هر چيز ديگرى را كه بتوان خلق كرد پيشاپيش خلق شده است. 
پنج هزار سال بعد از آن فيزيك كوانتوم ثابت مى كند كه هر امكانى از هر 

چيزى در همين حاال وجود دارد.

«آسمان ها و زمين و هر چه در آن است كامل آفريده شد.»
سفر پيدايش

دارد.  وجود  پيشاپيش  كنيد  تصورش  بتوانيد  را  آنچه  كه  است  اين  معنايش 
نمى توانيد چيزى را كه وجود ندارد تصور كنيد. آفرينش كامل شده است، هر 
بشكنيد  را  جهانى  ركورد  يك  مى خواهيد  وقتى  بنابراين،  دارد؛  وجود  امكانى 
يا به شرق دور سفر كنيد، يا به سالمتى كامل برسيد يا پدر يا مادر بشويد، اين 
امكانات همين حاال در آفرينش وجود دارند. اگر وجود نداشتند نمى توانستيد 
مرئى  به  نامرئى  از  داريد  دوست  را  آنچه  آن كه  براى  كنيد.  تصور  را  آن ها 
بياوريد، تنها كارى كه بايد بكنيد اين است كه آنچه را مى خواهيد در تصور و 

احساس خود بياوريد.
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زندگى تان را به شكلى كه مى خواهيد باشد تصور كنيد و آنچه را مى خواهيد 
تصور كنيد. همه روزه اين تصور را به همراه خود داشته باشيد؛ تصور كنيد اگر 
رابطه ى شما دقيقا همان چيزى كه مى خواستيد بود چه اتفاقى مى افتاد. تصور 
كنيد اگر كسب و كارتان ناگهان رونق مى گرفت چه اتفاقى مى افتاد. تصور كنيد 
اگر به قدر كافى پول مى داشتيد كه با آن هر كارى كه مى خواهيد بكنيد چه 
مى شد و چه اتفاقى مى افتاد. چه احساسى مى داشتيد اگر در سالمتى كامل به سر 
مى برديد؟ تصور كنيد چه احساسى مى داشتيد اگر مى توانستيد هر كارى را كه 
دوست داريد انجام دهيد. همه ى حواس خود را به كار ببريد تا آن چيزهايى را 
كه مى خواهيد در ذهن تصور كنيد.  اگر مى خواهيد به ايتاليا برويد عطر روغن 
زيتون را به خاطر بياوريد، مزه پاستا را احساس كنيد، تصور كنيد كسى دارد با 

شما به زبان ايتاليايى حرف مى زند. در ايتاليا بودن را احساس كنيد.
در صحبت ها و انديشه هاى خود بگوييد: «تصور كنيد اگر...» و بعد بقيه ى 
حرف  دوستانتان  از  يكى  با  اگر  كنيد.  تكميل  مى خواهيد  آنچه  با  را  جمله 
مى زنيد و او از اين شكايت مى كند كه همكارش ترفيع رتبه گرفته و او نتوانسته 
است ترفيع بگيرد، به او بگوييد: «تصور كن كه تو قرار است ترفيع درجه ى 

بيش تر، به همراه افزايش حقوق بگيرى.»
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«اتم ها و عناصر ذرات، به خودى خود حقيقى نيستند. آن ها دنيايى 
از امكان ها و ظرفيت هاى بالقوه را به جاى يك واقعيت يا يك شىء 

شكل مى دهند.»
ورنر هايزن برگ (1976 – 1901)
برنده جايزه  ى نوبل در فيزيك كوانتوم

از تصور و تخيل خود استفاده كنيد و بازى هايى خلق كنيد تا به راستى احساس 
خوبى به دست آوريد. آنچه را بتوانيد تصور كنيد در انتظار شماست.

زنى جوان بعد از اين كه فارغ التحصيل شد ماه ها تالش كرد شغلى پيدا كند 
بزرگ ترين مشكل او اين بود كه در حالى كه شغلى نداشت نمى توانست تصور 
اين كه  از  مى نوشت  يادداشتش  دفترچه ى  در  روزه  همه  او  دارد؛  شغل  كه  كند 
پيدا  شغلى  حال،  اين  با  است.  خوشحال  مى آيد  سراغش  به  دارد  عالى اى  شغل 
نمى كرد. بعد نكته اى به ذهنش رسيد. اقدامات توليد كننده او براى درخواست 

كار كردن؛ درواقع، به صداى بلند به قانون جذب مى گفت كه شغلى ندارد.
اين زن جوان با علم و اطالع جديدش كارى كرد و همه چيز را تغيير داد. 
تصميم گرفت از تصور و تخيل خود استفاده كند و طورى زندگى كند كه انگار 
شغلى دارد. او ساعت بيدار كننده خود را براى صبح زود تنظيم كرد. انگار كه 
بايد به سركار برود؛ به جاى نوشتن اين مطلب در دفترچه يادداشتش كه اگر 
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يك شغل عالى به سراغش مى آمد چقدر خوشحال مى شد، نوشت كه از موفقيت 
شغلى اش و از همكاران خوبى كه دارد خوشحال است. او لباسى را كه بايد هر 

روزه مى پوشيد و به سركار مى رفت، تدارك ديد. 
برنامه ريزى كرد كه براى خودش حسابى در بانك باز كند تا چك حقوقش 
را در آن حساب بخواباند. در مدت دو هفته به اين باور رسيد كه واقعا شغلى 
دارد. در همين زمان، يكى از دوستانش به او اطالع داد در اداره اى گشايش شغلى 
ايجاد شده است. زن جوان در مصاحبه ى استخدامى شركت كرد و توانست آن 

شغل را براى خود به دست آورد.

خودتان را آماده كنيد
اشخاص،  اينكه  درباره ى  كه  مى دهيد  اجازه  خود  به  «هرگاه 
شرايط و موقعيت ها چه مى گويند؛ فكر مى كنيد درواقع، آنچه را 
مى خواهيد فكر كنيد دنبال نمى كنيد. شما اميال و خواسته هاى خود 
را دنبال نمى كنيد، به جاى آن اميال وام گرفته از ديگران را دنبال 
مى كنيد از قوه تخيل خود براى تعيين اين كه چه مى خواهيد فكر 

كنيد يا انجام دهيد، استفاده كنيد.»
كريستين الرسون (1874-1962) 
نويسنده
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تا  كنيد   استفاده  مى توانيد  چه  هر  از  آفرينش  فرايند  از  استفاده  هنگام  به 
دست  به  قبل  از  مى خواهيد  را  آنچه  كه  كنيد  ايجاد  خود  در  را  احساس  اين 
اشياء  و  تصاوير  عكس ها،  لباس،  مانند  اقالمى  احاطه ى  در  را  خود  آورده ايد. 
مربوطه اى قرار دهيد تا اين احساس به شما دست دهد كه به آنچه مى خواهيد 

دست يافته ايد.
اگر لباس جديدى مى خواهيد، در قفسه ى لباس خود جايى براى آن باز كنيد. 
يكى از چوب لباسى ها را خالى در قفسه بگذاريد اگر خواهان پول بيش ترى 
شريك  دنبال  اگر  دارد؟  بيش تر  پول  براى  كافى  جاى  پولتان  كيف  آيا  هستيد 
زندگى عالى اى هستيد بايد تصور كنيد كه او هم اكنون در كنار شماست. اگر 
همسر مورد عالقه تان را پيدا كرده بوديد بايد نيمى از قفسه ى لباس هاى خود را 

به لباس هاى او اختصاص دهيد. آيا تخت شما به اندازه همسرتان جاى دارد؟
آيا ميز غذاخورى شما مناسب يك نفر است يا دو نفر؟

زنى از تخيل خود براى پيدا كردن يك اسب استفاده كرد. او در تمام مدت 
زندگى اش خواهان داشتن يك اسب بود، اما توانايى مالى آن را نداشت كه اسبى 
ارزش  دالر  هزار  چندين  كه  بود  اصيل  نژاد  با  اسبى  خريد  خواهان  او  بخرد. 
داشت. اين زن هرگاه از پنجره اتاقش بيرون را تماشا مى كرد تصور مى كرد كه 
دقيقًا اسبى كه عالقه دارد را خريدارى كرده است. او تصويرى از اسب مورد 
نظرش را روى كامپيوترش گذاشته بود. هر وقت فرصتى پيدا مى كرد تصوير اين 
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اسب را روى كاغذ نقاشى مى كرد، او در آگهى هاى روزنامه ها دقيق مى شد تا 
اسب هايى را كه براى فروش گذاشته بودند پيدا كند و اين در حالى بود كه به 
لحاظ مالى توانايى خريد نداشت. او به اتفاق فرزندانش به فروشگاهى كه كفش 
اسب سوارى مى فروختند مى رفت و كفش هاى مختلف را روى پايشان امتحان 
مى كردند. به زين اسب ها نگاه مى كرد. او هر چه را در ارتباط با داشتن يك 
اسب الزم بود خريدارى كرد و آن ها را جايى در معرض ديد خود گذاشت تا 
هر روز نگاهش به آن ها بيفتد. چندى بعد او به يك نمايشگاه اسب در شهر 
اسب  يك  جايزه اش  كه  بودند  داده  ترتيب  برنامه  يك  نمايشگاه  در  رفت. 
مورگان بود، دقيقًا همان اسبى كه او خواهانش بود و البته او در اين قرعه كشى 

برنده ى اسب مورد نظرش  شد.
مردى براى اين كه استخدام شود به مدت سه سال در 75 مصاحبه ى استخدامى 
شركت كرده بود، اما به نتيجه نرسيده بود. تا اين كه از قوه ى تصور و تخيلش 
در  است.  آورده  دست  به  را  آرمانى اش  شغل  كه  ديد  را  خود  و  كرد  استفاده 
خيال مى ديد كه با كامپيوترش كار مى كند. بوى چرم صندلى هاى چرمى اتاقش 
مجسم  نظر  در  را  همكارانش  مى ديد.  را  عالى اش  كار  ميز  مى كرد  استشمام  را 
مى كرد براى هر كدام از آن ها اسمى انتخاب كرده بود. با همكارانش صحبت 
خودش  ناهار  صرف  فرصت  در  حتى  مى داد.  جلسه  تشكيل  آن ها  با  مى كرد. 
استخدام  براى  درخواست هايى  بعد  هفته  هفت  مى خورد.  تاكو  كه  مى ديد  را 
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دريافت كرد اين مرد توانست شغل عالى اى را كه در نظرش بود، پيدا كند.
بدانيد وقتى سهم و نقش خود را در فرايند آفرينش تكميل كرديد، آفرينش 
انجام مى شود. شما به دنيايى جديد قدم مى گذاريد كه آنچه مى خواهيد در آن 
قرار دارد، حتى اگر نتوانسته ايد هنوز آنچه را كه مى خواهيد ببينيد، اما بدانيد 

كه به خواسته ى خود مى رسيد.
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نكات قدرت
ـ براى برخوردار شدن از قدرت عشق در زندگى تان، براى رسيدن به آنچه 
آفرينش  فرايند  شماست،  نظر  در  كه  چيزى  دادن  تغيير  يا  مى خواهيد 
هميشه يك شكل و يك جور است: تصورش كنيد، احساسش كنيد 

و دريافتش كنيد.
ـ تصور و تخيل شما را به آنچه مى خواهيد پيوند مى دهد. ميل و خواسته 
مغناطيس،  اين  نيروى  مى كند،  خلق  مغناطيسى  شما،  عشق  احساس  و 

خواسته تان را برآورده مى سازد.
ـ تصور كنيد كه به خواسته ى خود رسيده ايد. هم زمان براى آنچه آن را 

تصور مى كنيد احساس عشق كنيد.
ـ با تمام وجود آنچه را كه مى خواهيد آرزو، كنيد. ميل و آرزو احساس 
عشق  داريد  دوست  آنچه  آوردن  دست  به  براى  بايد  و  هستند  عشق 

بدهيد.
ـ وقتى چيز مثبتى را كه مى خواهيد و دوستش داريد تصور مى كنيد از 
نيروى عشق به سود خود بهره بردارى مى كنيد. تخيل را به اوج برسانيد. 

بهترين ها را براى خود تصور و تجسم كنيد.
ـ هر ميل و خواسته اى را كه آرزو كنيد پيشاپيش وجود دارد. مهم نيست 
چه آرزويى داريد. اگر بتوانيد آن را تجسم كنيد،  پيشاپيش در آفرينش 
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وجود دارد.
در صحبت ها و در انديشه تان بگوييد: «تصور كن اگر...» و بعد اين عبارت 

را با آنچه مى خواهيد به دست آوريد تكميل كنيد.
صحنه ى  اشياء  و  عكس ها  تصاوير،  لباس ها،  اقالم،  احاطه  در  را  خود  ـ 
احساس  مى خواهيد  كه  را  آنچه  بتوانيد  تا  دهيد  قرار  خود  تصورات 

كنيد.
به  كه  برسيد  نتيجه  اين  به  و  بگيريد  كمك  خود  حواس  همه ى  از  ـ 
آنچه مى خواهيد دست يافته ايد. احساسش كنيد، آن را ببوييد، ببينيد 

و بشنويد.
ـ وقتى نقش خود را در فرايند آفرينش اجرا كرديد به دنياى جديدى قدم 
گذاشته ايد؛ آنچه را كه مى خواهيد در خود دارد،  هر چند نتوانيد اين 

خواسته ى خود را ببنيد. بدانيد كه به خواسته ى خود خواهيد رسيد.
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احساس، آفرينش است
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پيروز  كه  آن  باشد  تقابل  در  آرزويتان  با  احساستان  «هرگاه 
مى شود احساس است»

نويل گودارو (1905-1972) 
نويسنده

احساس آفرينش است
مى خواهم بدانيد وقتى از طريق احساسات خوب خود عشق مى دهيد چه اتفاقى 
مى افتد، زيرا اين موضوع به راستى جالب و زيباست. احساسات شما يك ميدان 
در  كس  هر  دربرمى گيرد.  را  شما  كامل  طور  به  كه  مى كنند  ايجاد  مغناطيسى 
احاطه ى يك ميدان مغناطيسى است. از اين رو، به هر جايى كه برويد ميدان 
مغناطيسى با شما مى آيد. به احتمال زياد، تصاوير باستانى را ديده ايد كه اشخاص 
را در احاطه ى هاله اى قرار مى دهند. هاله اى كه هر كس را احاطه كرده؛ درواقع، 
يك ميدان الكترومغناطيس است و از طريق مغناطيس ميدانى كه شما را احاطه 
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كرده است همه چيز را در زندگى به خود جذب مى كنيد. آنچه مشخص مى كند 
كه ميدان شما در هر لحظه مثبت يا منفى است احساسات شماست.

هر بار كه از طريق احساسات، كالم يا اعمال خود خود عشق بدهيد، عشق 
بيش ترى به ميدان واقع در پيرامون خود اضافه مى كنيد. هر چه عشق بيش ترى 
بدهيد ميدان مغناطيسى شما بزرگ تر و قدرتمندتر مى شود و آنچه در ميدان 
مغناطيسى شما وجود دارد را به خود جذب مى  كند؛ بنابراين، هر چه در ميدان 
كه  را  آنچه  تا  داريد  بيش ترى  قدرت  باشد  داشته  وجود  بيش ترى  عشق  شما 
دوست داريد جذب كنيد. مى توانيد به نقطه اى برسيد كه نيروى مغناطيسى در 
ميدان شما به قدرى مثبت و قدرتمند شود كه اگر خواهان چيزى بشويد در 
همان لحظه آن را در زندگى خود تجربه كنيد. اين قدرت فوق العاده اى است كه 

شما داريد. اين قدرت خارق العاده، نيروى عشق است.

«از طريق توانايى فكر كردن و احساس كردن مى توانيد بر همه 
چيز مسلط شويد.»

نويل گودارد (1972 – 1905) 
نويسنده

مى خواهم با شما موضوعى را در ميان بگذارم كه در زندگى من اتفاق افتاد 
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و نشان مى دهد كه عشق به چه سرعت مى تواند مؤثر واقع شود. من عاشق گل 
هستم؛ بنابراين،  همه ى تالشم را مى كنم كه هر هفته گل هاى تازه بخرم، زيرا به 
من احساس خوشايندى مى دهد. اغلب،  از بازار كشاورزان گل مى خرم، اما در 
آن هفته ى به خصوص، هوا بارانى بود و در نتيجه، بازار كشاورزان را ترتيب 
نداده بودند و گلى هم در كار نبود. واكنش من اين بود كه چون گلى در كار 
نبود عالقه ام به گل ها بيش تر مى شد. به جاى اين كه مأيوس شوم تصميم گرفتم 
عشق بيش ترى احساس كنم و از اين رو، ميدان مغناطيسى خود را با عشق به 

گل ها سرشار كردم.
آن  از  خواهرم  آوردند.  برايم  گل  بزرگ  گلدان  يك  ساعت  دو  عرض  در 
سمت دنيا زيباترين گل هايى را كه تا آن زمان ديده بودم برايم فرستاد. با اين 
كار،  خواسته بود از كارى كه برايش كرده بودم، تشكر كند. وقتى عشق مى دهيد، 

بدون توجه به موقعيت ها، اوضاع و احوال بايد تغيير كند.
حاال مى توانيد متوجه شويد كه چرا مهم است كه عشق را انتخاب كنيد، زيرا 
هر زمان كه عشق بدهيد بر ميزان عشق موجود در ميدان مغناطيسى پيرامون 
نيروى  بدهيد  بيش ترى  عشق  خود  روزانه  زندگى  در  هرچه  مى افزاييد.  خود 
به  شما  و  مى يابد  افزايش  داريد  خود  پيرامون  ميدان  در  كه  عشقى  مغناطيسى 

آنچه مى خواهيد مى رسيد.
درگذشته  من  زندگى  مى دهيد.  عشق  آن  در  كه  است  زندگى  معجزه ى  اين 
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من  اما  بود،  مشكالت  و  تقال  از  پر  نبود،  روبه رو  معجزه  با  امروز  شكل  به 
درباره ى ى زندگى به موضوعى جالب برخوردم و آنچه را كه آموختم در اين 
كتاب با شما در ميان مى گذارم. هيچ چيز براى نيروى عشق بزرگ نيست، هيچ 
فاصله اى بيش از اندازه زياد نيست. هيچ مانعى نيست كه نتوان بر آن غلبه كرد 
زمان هم بر سر راهش نمى تواند قرار بگيرد. مى توانيد با به خدمت گرفتن عشق، 

اين  بزرگ ترين نيروى عالم هستى، به همه ى خواسته هاى خود برسيد.

نقطه ى آفرينش
چشم اندازتان  اما  يابيد،  دست  بزرگ  خواسته هاى  به  بخواهيد  است  ممكن 
ممكن است بسيار بزرگ و بى تناسب نشان دهد. وقتى فكر مى كنيد خواسته اى 
بيش از اندازه بزرگ است؛ درواقع، به قانون جذب مى گوييد: «اين به قدرى 
بزرگ است كه دستيابى به آن مشكل است و به احتمال زياد، دستيابى به آن 
وقت بسيارى مى گيرد» و اين درست است، زيرا به آنچه فكر و سپس احساس 
كنيد همان را دريافت خواهيد كرد. اگر فكر مى كنيد آرزويتان بسيار بزرگ 
است تأخير و مشكلى را در مسير رسيدن به آنچه مى خواهيد ايجاد مى كنيد 
زمان،  جذب،  براى  نيست،  كار  در  كوچكى  و  بزرگ  جذب،  قانون  براى  اما 

مفهوم ندارد.
براى اين كه بتوانيد چشم انداز مناسبى از آفرينش به دست آوريد، بدون توجه 
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به اين كه ميل و آرزوى شما چقدر در نظرتان بزرگ جلوه مى كند آن را به اندازه 
يك نقطه فرض كنيد. ممكن است شما خواهان خانه، اتومبيل، تعطيالت، پول، 
همسر مناسب، شغل رؤيايى يا فرزند باشيد. ممكن است بخواهيد از سالمتى كامل 
برخوردار باشيد، ممكن است بخواهيد در امتحانات قبول شويد و به دانشگاهى 
كه عالقه داريد برويد،  ممكن است بخواهيد ركوردى جهانى را بشكنيد، رييس 
شويد، يك بازيگر موفق شويد، وكيل،  نويسنده يا يك معلم بشويد، مهم نيست 
كه چه مى خواهيد. فكر كنيد كه آن خواسته به اندازه ى يك نقطه است، زيرا 

تحت تأثير نيروى عشق آنچه مى خواهيد از يك نقطه ى كوچك تر است.

خانه ى رؤيايى من
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«ترديدهاى ما خائن هستند و مانع رسيدن ما به آن خواسته ى خوبى 
كه ممكن بود بدست آوريم، مى شوند.»

ويليام شكسپير (1616- 1564)
 نمايشنامه نويس انگليسى

اگر احساس مى كنيد ايمانتان سست شده است. نقطه اى را در ميانه يك دايره 
بگذاريد و كنار دايره آنچه را كه آرزوى داشتنش را داريد بنويسيد. هر اندازه 
كه دوست داريد به تصويرى كه كشيده ايد توجه كنيد. به آن نقطه نگاه كنيد 

و بدانيد كه آرزوى شما براى عشق به اندازه ى آن نقطه است.

چگونه احساسات بد را حذف كنيم
مى توانيد با تغيير دادن احساس خود هر چيزى را در زندگى تغيير بدهيد. 
وقتى احساستان را درباره ى چيزى تغيير مى دهيد، آن چيز بايد تغيير كند، اما 
براى تغيير دادن احساس خود سعى نكنيد خود را از شر احساس بد نجات دهيد، 
زيرا همه ى احساسات بد ناشى از نبود عشق هستند. به جاى احساس بد عشق 
را جايگزين كنيد. سعى نكنيد خشم و اندوه را جايگزين كنيد، خشم و اندوه 
وقتى عشق از راه برسد خود به خود از بين مى روند. وقتى عشق را در خود ايجاد 

مى كنيد همه ى احساسات بد ناپديد مى شوند.
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تنها يك نيرو در زندگى وجود دارد و آن نيروى عشق است. شما يا به اين دليل 
كه سرشار از عشق هستيد احساس خوبى داريد يا به اين دليل كه تهى از عشق 

هستيد احساس بد داريد، اما همه ى احساسات شما درجاتى از عشق هستند.
عشق را تصور كنيد كه مانند آبى در ليوان است و اين ليوان بدن شماست. 
وقتى ليوانى فقط كمى آب در خود داشته باشد،  انگار خالى از آب است اگر 
وقتى  بريزيد.  آن  در  آب  بايد  كنيد  برطرف  را  ليوان  بودن  خالى  مى  خواهيد 
بريزيد،  خود  در  عشق  اگر  بنابراين،  هستيد؛  تهى  عشق  از  داريد  بد  احساس 

 احساسات بد از ميان مى روند.

چگونه يك چيز منفى را تغيير دهيم
اگر چيزى منفى در زندگى شما وجود دارد و شما مى خواهيد آن را تغيير 
دهيد فرايند كار يكسان است: عشق بدهيد و فرض را بر اين بگذاريد و تصور 
كنيد آنچه را مى خواهيد به دست آورده ايد. توجه داشته باشيد كه هر خواسته ى 
منفى به معناى نبود عشق است؛ بنابراين، بايد به ضد موقعيت منفى فكر كنيد، 
زيرا ضد آن عشق است. براى مثال، اگر مى خواهيد از شر يك بيمارى خالص 

شويد،  به بدن خود عشق بدهيد و تصور كنيد كه سالم هستيد.
مى كنيد  استفاده  منفى  رويداد  يك  دادن  تغيير  براى  آفرينش  فرايند  از  اگر 
بدانيد مجبور نيستيد منفى را به مثبت تبديل كنيد. انجام دادن اين كار دشوار 
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كه  معناست  بدين  آفرينش  نمى كند.  كار  اين گونه  آفرينش  و  مى رسد  نظر  به 
چيز جديدى خلق  شود كه به خودى خود جايگزين رويداد قبلى مى شود. نيازى 
نداريد به اين فكر كنيد كه چه چيزى را مى خواهيد تغيير بدهيد. تنها كارى 
كه بايد بكنيد اين است كه براى آنچه مى خواهيد عشق بدهيد و نيروى عشق 

براى شما جايگزين موقعيت منفى مى شود.
اگر كسى مجروح و تحت درمان قرار گرفته است،  اما حالش بهتر نمى شود، 
معنايش اين است  كه او به بيمارى اش بيش تر از بهبود يافتن فكر مى كند، به 
جاى آن بايد فكر كند كه بهبودى كامل يافته است. اين حقيقت كه مى توانيد 
بهبودى كامل را تصور كنيد؛ بدين معناست كه بهبودى از قبل وجود دارد. ميدان 
خوب  احساس  شما  به  آنچه  درباره ى  خوب  احساسات  با  را  خود  مغناطيسى 
مى دهد تقويت كنيد. هر چه امكانش وجود دارد احساس خوب داشته باشيد، 

زيرا هر لحظه اى از عشق دادن، اسباب بهبودى در حال كامل شدن است.

«احساسات شما، خداى شما هستند»
چاناكايا (275-350 قبل از مسيح) 
سياستمدار هندى

اگر بخواهيد سالمتى،  پول، روابط يا هر چيز ديگرى را تغيير دهيد، فرايند 
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كار يكسان است. تصور كنيد كه چه مى  خواهيد. عشق داشتن به آن را تصور و 
احساس كنيد. هر صحنه و هر موقعيتى را كه مى خواهيد تصور كنيد. احساس 
و  تصور  دقيقه  هفت  روزى  رسيده ايد.  خود  خواسته ى  به  هم اكنون  كه  كنيد 
احساس كنيد كه به آنچه مى خواهيد دست يافته ايد. آن قدر به اين كار ادامه 

دهيد تا احساس كنيد به آنچه مى  خواهيد رسيده ايد.
آرزويتان  دارد،  تعلق  خودتان  به  اسمتان  هستيد  مطمئن  كه  اندازه  همان  به 
هم به شما تعلق خواهد گرفت. در بعضى از مواقع مى توانيد با گذشت يك يا 
دو روز به خواسته ى خود برسيد، رسيدن به بعضى خواسته هاى ديگر، ممكن 
است به زمان بيش ترى احتياج داشته باشد. به زندگى معمولتان ادامه دهيد،  هر 
چه مى توانيد عشق و احساس خوب بدهيد، زيرا هر چه عشق بيش ترى بدهيد 

سريع تر مى توانيد به آنچه ميل داريد دست پيدا كنيد.
پس از آن كه تصور و احساس كرديد به آنچه مى خواهيد دست يافته ايد، در 
عمل در دنياى جديدى به سر مى بريد و به آنچه هميشه تصور داشته ايد، مى رسيد. 
اشتباه نكنيد و به همه نگوييد كه جراحت شما بهبود پيدا نمى كند، زيرا در اين 
صورت، باز هم بدترين ها را تصور كرده  ايد و به دنياى قبلى بازگشته ايد. وقتى 
بدترين را تصور مى كنيد، اين بدترين نصيب شما مى شود. اگر بهترين را تصور 
كنيد، بهترين نصيب شما مى شود، اگر كسى از جراحتتان سؤال كرد در جوابش 

بگوييد: «حالم بسيار خوب است.» بگوييد: «بهبودى كامل يافته ام.»
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كنيد.  فكر  نمى  خواهيد  كه  چيزى  درباره ى  بد  احساس  بدون  نمى توانيد 
از  بسيارى  در  كه  كرده اند  عادت  اشخاص  اما  است،   سادگى  همين  به  موضوع 
مواقع احساس خوبى نداشته باشند. آن ها متوجه نيستند وقتى مى گويند چيزى را 
نمى خواهند چه احساس بدى دارند. وقتى از چگونگى حال خود آگاه تر  شويد، 
وقتى به احساسات خوب خود بيش تر توجه  كنيد، به اوضاع و احوالى مى رسيد 
به  دوباره  و  نمى كنيد  تحمل  را  خود  خوب  احساسات  به  خدشه  كم ترين  كه 
احساس خوب بازمى گرديد. شما قرار است كه در اغلب مواقع احساس خوبى 
كه  شده ايد  آفريده  زيرا  باشيد،  شاد  مواقع  اغلب  در  است  قرار  باشيد،  داشته 

زندگى شگفت انگيزى داشته باشيد و جز اين نصيبى نمى بريد.

در  نيست  مهم  باشم،   خوشحال  و  شاد  كه  هستم  مصمم  هنوز  «من 
چه موقعيتى باشم. من آموخته ام بخش اصلى خوشبختى يا بدبختى 
انسان بستگى به ميل و گرايش او دارد و نه بستگى به اوضاع و 

احوال.»
مارتا واشنگتن (1732-1802)

در برابر احساسات بد مقاومت نكنيد
هر چيزى جايگاه عالى خود را در زندگى دارد و احساسات بد هم از آن 
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جمله اند. بدون احساسات بد نمى دانيد احساسات خوب داشتن، به چه معنايى 
با  چه.  يعنى  عالى  و  خوب  احساس  داشتن  نمى دانيد  بد  احساس  بدون  است. 

غمگين شدن است كه مى توانيد بفهميد خوشحال بودن چه معنايى دارد.
براحساس  مى كنيد،  پيدا  بدى  احساس  بد،  حال  و  حس  داشتن  علت  به  اگر 
منفى  ميزان  بر  بلكه  مى شود،   بدتر  شما  بد  احساس  نه تنها  مى افزاييد.  خود  بد 
بودن خود اضافه مى كنيد. حاال متوجه هستيد كه احساس بد، آنچه را كه شما 
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مى خواهيد به شما نمى دهد و اين؛ درواقع، شما را هشيار مى كند كه احساس بد 
را به خود راه ندهيد. شما مهاركننده ى احساسات خود هستيد و مى توانيد به 

جاى احساسات بد، احساسات خوب را در خود جايگزين كنيد.

و  احساس  و  انديشه  از  دنيايى  ـ  دارد  وجود  درون  در  «دنيايى 
نيرويش  است  نامرئى  آن كه  با  و  زيبايى  و  نور  از  دنيايى  قدرت، 

قدرتمند است.»
چارلز هانل (1949 – 1866) 
نويسنده

زندگى قرار است خوشايند باشد، وقتى خوش مى گذرانيد احساس عالى داريد 
جدى  اندازه  از  بيش  را  زندگى  وقتى  مى كنيد.  دريافت  بزرگ  نعمت هايى  و 
مى گيريد، رويدادهاى جدى نصيبتان مى شود. داشتن تفريح و اوقات خوش، آنچه 
را كه مى خواهيد به شما مى دهد و بيش از اندازه جدى گرفتن زندگى، اين را 

نصيبتان مى كند كه بايد آن را جدى تر بگيريد.
من براى سبك كردن و كاستن از قدرت احساسات بد آن ها را مانند اسب هاى 
وحشى در نظر گرفته ام. اسب هايى كمابيش خشمگين، رنجيده، سرزنش كننده، 
عبوس،  بدرفتار و هر چه مى خواهيد براين صفات بد اضافه كنيد. اصطبلى پر 
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از اسب خشمگين وحشى مانند انبوهى از احساسات بد. اگر به علت اتفاقى كه 
افتاده است احساس بدى داشته باشم به خود مى گويم چرا سوار اسب نوميدى 
شدى؟ از روى آن پياده شو براى اين كه كارت به رنجش بيش تر مى كشد، اما اگر 

من سوار اسب احساس بد شدم خودم هم مى توانم از روى آن پايين بيايم.

«حتى به رفتارهاى غيرهوشمندانه، با هوشمندى جواب بدهيد.»
الئوتزو (قرن ششم قبل از ميالد)
 بنيان گذار تائوئيسم

من در زندگى  ام آنچه را كه بخواهم از تصور و تخيل خود استفاده مى كنم و 
به دست مى آورم و آنچه را كه نمى خواهم از خود دور مى كنم. گاه از ديدن 
اين كه خودم يا ديگران سوار بر اسب هاى وحشى مى شويم خنده  ام مى گيرد، اگر 
بتوانيد در زندگى بخنديد از احساس بد بيرون مى آييد اين گونه زندگى خود را 

تغيير مى دهيد.
بنابراين، اگر احساس بدى داريد به اين احساس بد قدرت بيش ترى ندهيد. 
خود را به علت داشتن احساس بد شماتت نكنيد. اين گونه اسب وحشى خود را 
سركش تر مى كنيد. به عبارت ديگر، از احساس بد خود متنفر نشويد، اما به عمد 
احساس خوب را انتخاب كنيد و بيش تر از احساس خوب بهره بگيريد. وقتى 
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در برابر احساس بد مقاومت كنيد بر شدت و قدرت آن مى افزاييد، احساس بد 
اين گونه افزايش پيدا مى كند. هر چه بيش تر احساس بد را نخواهيد بر احساس 
مقاومت  بيش تر  زندگى  در  بد  احساس  برابر  در  چه  هر  مى افزاييد.  خود  بد 
كنيد افزايش پيدا مى كند؛ بنابراين، اگر احساس بد به سراغتان آمد در برابرش 

مقاومت نكنيد و بعد قدرت آن را خنثى كنيد.
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نكات قدرت
ـ هر كس در احاطه ى يك ميدان مغناطيسى قرار دارد. به هر جايى كه 

برويد اين ميدان مغناطيسى با شما مى آيد.
ـ شما همه چيز را از طريق ميدان مغناطيسى خود جذب مى كنيد. احساس 

شماست كه مشخص مى كند اين ميدان مثبت يا منفى است.
عشق  بر  بدهيد،  عشق  خود  رفتار  يا  كلمات  و  احساسات  با  هرگاه  ـ 

موجود در ميدان پيرامون خود مى افزاييد.
ـ هر چه عشق در ميدان شما بيش تر باشد، قدرت بيش ترى براى جذب 

كردن آنچه مى خواهيد در اختيار خواهيد داشت.
ـ خواسته ى خود را در حد يك نقطه در نظر بگيريد؛ براى نيروى عشق 

آنچه شما مى خواهيد از يك نقطه هم كوچك تر است.
ـ مجبور نيستيد كه منفى ها را به مثبت تبديل كنيد. كافيست براى آنچه 
مى خواهيد عشق بدهيد، زيرا آفرينش آنچه را كه مى  خواهيد جايگزين 

منفى ها مى  كند.
مى  خواهيد  آنچه  به  كه  كنيد  احساس  و  تصور  دقيقه  هفت  روزى  ـ 
را  آنچه  كنيد  احساس  كه  بكنيد  را  كار  اين  آن قدر  دست يافته ايد. 
مى خواهيد به دست آورده ايد، همان طور كه مطمئن  هستيد اسمتان به شما 
تعلق دارد مطمئن باشيد كه آرزوهايتان نيز به شما تعلق خواهند گرفت.



109 احساس، آفرينش است

اگر  است.  عشق  نيروى  آن  و  دارد  وجود  نيرو  يك  فقط  زندگى  در  ـ 
احساس  باشيد  نداشته  عشق  اگر  و  خوب  احساس  باشيد  داشته  عشق 

بد داريد.
ـ براى كاستن از احساس بد خود تصور كنيد كه اين احساس يك اسب 
اسب  اين  سوار  شما  اگر  شده ايد.  سوار  آن  بر  شما  كه  است  وحشى 

شده ايد مى توانيد از آن پايين هم بياييد.
ـ آنچه را كه مى دهيد تغيير دهيد تا آنچه را دريافت مى كنيد تغيير كند. 

اين همان قانون جذب است. اين قانون عشق است.
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زندگى شما را 
تعقيب مى كند
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«سرنوشت به تقدير و شانس نيست، سرنوشت را شما انتخاب مى كنيد»
ويليام جنينگر برايان (1860-1925) 
سياستمدار

زندگى شما را تعقيب مى كند. به راستى كه آنچه را در زندگى خود تجربه 
مى كنيد حاصل فكر و احساس شماست، چه متوجه اين فكر و احساس باشيد و 
چه نباشيد. زندگى برايتان اتفاق نمى افتد، زندگى شما را دنبال مى كند. سرنوشت 
درباره ى  مى كنيد  احساس  و  فكر  كه  آن گونه  شماست.  دست هاى  در  شما 

زندگى تان تصميم مى گيريد.
همه چيز در زندگى به شما تقديم مى شود تا آنچه را كه شما دوست داريد 
انتخاب كنيد زندگى يك كاتالوگ است و اين شماييد كه بايد تصميم بگيريد از 
اين كاتالوگ چه چيزهايى را انتخاب كنيد. آيا انتخاب هاى شما از روى عشق است 
يا مرتب به آنچه بد است برچسب مى زنيد و درباره ى اش داورى مى كنيد؟ اگر 
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زندگى تان عالى و شگفت انگيز نيست، بدانيد كه به بدى  ها برچسب زده ايد. اجازه 
داده ايد تا آنچه را بد مى دانيد حواستان را از هدف زندگى تان پرت كند، زيرا 
هدف زندگى دوست داشتن است. هدف زندگى شما رسيدن به شادى و لذت است،  
هدف زندگى شما انتخاب كردن آن چيزهايى است كه دوست داريد و فاصله 

گرفتن از آن چيزهايى كه دوست نداريد؛ بنابراين، آن ها را انتخاب نمى كنيد.

آنچه را دوست داريد انتخاب كنيد
وقتى اتومبيل رؤيايى خود را در خيابان مى بينيد، زندگى آن اتومبيل را به شما 
تقديم مى كند. اگر عشق به آن اتومبيل بدهيد، اتومبيل را نصيب خود مى كنيد، 
اما اگر حسادت كنيد كه شخص ديگرى آن اتومبيل را مى راند، از رؤياى داشتن 
بتوانيد  تا  داد  نشان  شما  به  را  اتومبيل  آن  زندگى  مى آييد.  بيرون  اتومبيل  آن 
انتخاب كنيد و شما با احساس عشق كردن، آن را، انتخاب مى كنيد. آيا متوجه 
نيستيد كه مهم نيست كس ديگرى چيزى را كه شما دوست داريد داشته باشد؟ 
زندگى همه چيز را به شما مى دهد و اگر شما به آن ها عشق بورزيد، همان ها را 

نصيب خود مى كنيد.
شما  و  مى ورزند  عشق  يكديگر  به  ديوانه وار  كه  مى بينيد  را  زوجى  وقتى 
مأيوسانه در زندگى به دنبال شريك مى گرديد،  زندگى آن زوج شاد را به شما 
عرضه مى كند تا انتخاب كنيد، اما اگر وقتى آن زوج را مى بينيد احساس اندوه 
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«مى خواهم  مى گوييد:  درواقع  و  مى كنيد  ايجاد  منفى  زمينه ى  كنيد،   تنهايى  و 
غمگين و تنها باشم». بايد براى آنچه مى خواهيد عشق بدهيد. اگر اضافه وزن 
داريد و در خيابان از كنار كسى مى گذريد كه وزنى عالى و اندامى متناسب دارد 
چه احساسى پيدا مى كنيد؟ زندگى بدن عالى را به شما ارائه كرده تا دست به 
انتخاب بزنيد؛ بنابراين، اگر به اين دليل كه بدنى متناسب نداريد احساس بدى 
پيدا كنيد؛ درواقع، مى گوييد: «من چنين بدنى را دوست ندارم، من دوست دارم 

چاق باشم.»
اشخاصى  را  شما  اطراف  و  هستيد  گريبان  به  دست  بيمارى  از  نوعى  با  اگر 
سالم احاطه كرده اند چه احساسى پيدا مى كنيد؟ زندگى اشخاص سالم را نشانتان 
مى دهد تا بتوانيد سالمتى را انتخاب كنيد؛ بنابراين، وقتى براى سالمتى هاى واقع 
در پيرامون خود احساس عشق مى كنيد، سالمتى را براى خود انتخاب مى كنيد.

وقتى درباره ى آنچه ديگران دارند احساس خوبى داشته باشيد، آن را به سمت 
خودتان مى آوريد. وقتى از موفقيت ديگران، خوشبختى آن ها يا هر چيز خوبى 
كه آن ها دارند شاد مى شويد، آن ها را از كاتالوگ زندگى براى خود انتخاب 

مى كنيد و آن ها را به جانب خود مى كشيد.
آن  دارد،  شما  عالقه ى  و  ميل  مطابق  خصوصياتى  كه  مى بينيد  را  كسى  اگر 
خصوصيات را دوست بداريد و از خصوصيات موجود در او شاد شويد. اين گونه 
آن موقعيت را نصيب خود مى كنيد. اگر كسى باهوش، زيبا يا با استعداد است آن 
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خصوصيات را عاشقانه دوست بداريد تا آن ها را براى خود انتخاب كنيد.
اگر مى خواهيد پدر يا مادر بشويد و مدت هاست كه براى بچه دار شدن تالش 
مى كنيد هر بار كه والدى را با فرزندش مى بينيد شاد شويد. اگر وقتى بچه ها را 
مى بينيد افسرده شويد، آن هم به اين دليل كه خود صاحب فرزند نيستيد، بچه ها 
را از خود دور مى كنيد. هرگاه بچه ها را مى بينيد؛ درواقع، زندگى آن ها را به 

شما داده است تا انتخاب كنيد.
وقتى در يك مسابقه ورزشى شركت كرده ايد و كس ديگرى برنده مى شود، 
وقتى يكى از همكارانتان به شما مى گويد كه افزايش حقوق گرفته است، وقتى 
دوستى مى گويد كه همسرش به او هديه اى گرانبها داده است يا خانه ى زيبايى 
خريده  است بايد به اندازه ى آن ها به هيجان بياييد و شاد و خوشحال شويد، 
انگار اين وقايع براى شما اتفاق افتاده است. زيرا در اين صورت است كه آن را 

به سمت خود جذب مى كنيد.
وقتى اتومبيل رؤيايى خود، يك زوج خوشبخت، يك اندام متناسب، بچه ها يا 
خصوصيات عالى ديگر را مى بينيد، معنايش اين است كه در فركانس مشابه آن ها 

قرار داريد. به هيجان بياييد، زيرا هيجان شما، آن را برايتان انتخاب مى كند.
همه چيز در زندگى، خود را به شما عرضه مى كند تا آنچه را كه دوست داريد 
انتخاب كنيد. اين عشق است كه آنچه را مى خواهيد به شما مى دهد. كاتالوگ 
زندگى دربرگيرنده بسيارى از موضوعاتى است كه شما آن ها را دوست نداريد. با 
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اين حساب با دادن احساسات بد آن ها را براى خود انتخاب نكنيد، ديگران را بد 
داورى نكنيد تا جنبه هاى منفى را نصيب خود نكنيد، به كسى حسادت نكنيد تا 
جنبه هاى منفى به جانب شما نيايند. آنچه را كه مى خواهيد به آن عشق بدهيد.

«اين معجزه اى است كه هر بار نصيب كسانى مى شود كه به راستى 
عشق مى ورزند: هر چه بيش تر بدهند، بيش تر نصيب مى برند.»

ريتر ماريا ريلكه (1875-1926) 
شاعر و نويسنده
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قانون يك - شما
آن  از  مى توانيد  كه  دارد  وجود  ساده  فرمول  يك  فقط  جذب  قانون  براى 
يك  فقط  دنيا  در  مى شود،  مربوط  جذب  قانون  به  كه  جايى  تا  كنيد؛  استفاده 
نفر وجود دارد ـ شما. شخص ديگرى وجود ندارد. تا جايى كه به قانون جذب 
قانون  زيرا  داريد،  وجود  شما  تنها  ندارد.  وجود  ديگرى  چيز  مى شود  مربوط 
جذب به احساسات شما واكنش نشان مى دهد. آنچه شما مى دهيد مهم است و 
جذب  قانون  عمل،  در  بنابراين،  مى كند؛  صدق  كسى  هر  درباره ى ى  مطلب  اين 
همان قانون شماست. تنها شما وجود داريد و كس ديگرى در كار نيست. براى 
كه  را  آنچه  زيرا  هستيد،  شما  ديگران  هستيد،  شما  ديگر  شخص  جذب  قانون 

درباره ى ديگران فكر مى كنيد نصيب شما مى شود. 
وقتى درباره ى شخص ديگرى احساس مى كنيد، آنچه درباره ى اش فكر مى كنيد 
و به او مى گوييد؛ درواقع، درباره ى خودتان كارى انجام مى دهيد. اگر انتقاد و 
داورى بكنيد اين انتقاد و داورى به سوى خودتان بازمى گردد. به ديگران عشق 
بدهيد تا عشق نصيب شما شود. آنچه را كه دوست نداريد بدون داورى و انتقاد 

از آن فاصله بگيريد و بدانيد كه آن ها به سراغ زندگى شما نخواهند آمد.

براى قانون جذب، تنها، آرى وجود دارد
از آن كه نمى خواهيد، فاصله بگيريد و احساسى به او ندهيد. به آنچه دوست 
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نداريد نه نگوييد،  زيرا با نه گفتن  آن ها را به سمت خود مى كشانيد. وقتى به 
آنچه دوست نداريد جواب نه مى دهيد،  احساس بدى درباره ى شان پيدا مى كنيد 

و آن احساسات را به منزله ى موقعيتى در زندگى خود بازمى ستانيد.
نمى توانيد به چيزى نه بگوييد، زيرا وقتى مى گوييد: «نه، اين را نمى خواهم»، 
وحشتناك  «ترافيك  مى گوييد:  وقتى  مى دهيد.  آرى  جواب  جذب  قانون  به 
مى كنند»،  دير  هميشه  «آن ها  است»،  بد  بسيار  اين جا  «خدمات دهى  است»، 
«اين جا سر وصدا زياد است»، «آن راننده ديوانه است»، «مدت هاست در خط  
انتظار معطلم»، به همه ى اين ها جواب آرى مى دهيد و آن ها را در زندگى خود 

لحاظ مى كنيد.
از آنچه دوست نداريد فاصله بگيريد، به آن ها احساسى ندهيد، زيرا آن ها 

براى خود خوب هستند، اما در زندگى شما جايى ندارند.

«بد نبينيد،  بد نشنويد، بد حرف نزنيد»
ضرب المثلى در معبد توشوگو در ژاپن  (قرن هفدهم)

بگوييد،  آرى  آن  به  داريد  دوست  كه  مى بينيد  را  چيزى  وقتى  آن،  جاى  به 
وقتى مطلبى را كه دوست داريد مى شنويد به آن آرى بگوييد. وقتى چيزى را 
كه دوست داريد مى چشيد به آن آرى بگوييد. وقتى چيزى را كه دوست داريد 
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مى بوييد به آن آرى بگوييد. وقتى چيزى را كه دوست داريد لمس مى كنيد به 
آن آرى بگوييد. مهم نيست كه آن را داريد يا نداريد، به آن جواب آرى بدهيد، 

زيرا اين گونه آن را با عشق دادن انتخاب مى كنيد.
اختيار  در  بخواهيد  راستى  به  اگر  را  چيز  هر  نيست،   كار  در  محدوديتى 
كمبودى  مى شود.  شما  آن  از  كنيد  آرزو  راستى  به  اگر  را  چيزى  هر  شماست. 
در عالم هستى وجود ندارد. وقتى اشخاص كمبودى را مى بينند، آن كمبودِ عشق 
است. كمبود سالمتى وجود ندارد. كمبود پول و منابع و خوشبختى وجود ندارد. 

عرضه برابر تقاضاست، عشق بدهيد تا آن را دريافت كنيد.

زندگى شما - حكايت شما
شما حكايت زندگى خود را خلق مى كنيد. با اين حساب، چه حكايتى درباره ى 
خود تعريف مى كنيد؟ آيا معتقديد كارهايى هست نمى توانيد انجام بدهيد؟ آيا 
اين حكايتى است كه درباره ى خود تعريف مى كنيد؟ اين داستان حقيقت ندارد.

گوش نكنيد اگر كسى مى گويد شما كم تر از ديگران هستيد، گوش نكنيد. اگر 
كسى مى گويد در زمينه  اى با محدوديت روبه رو هستيد، گوش نكنيد. اگر كسى 
مى گويد كارى را كه دوست داريد نمى توانيد انجام دهيد و از طريق آن امرار معاش 
كنيد، گوش نكنيد يا به كسى كه مى گويد به اندازه ى بزرگ ترين انسان هايى كه 
تاكنون زندگى كرده اند ارزشمند نيستيد. اگر اين حرف ها را باور كنيد براى خودتان 
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محدوديت ايجاد مى كنيد، اما از همه مهم تر، اين حرف ها، حقيقت ندارند.
به  مى گويد  آيا  بازمى گيريد»  بدهيد  كه  را  «آنچه  مى گويد  زندگى  نيروى 
عشق  مى  خواهيد  آنچه  به  مى گويد  عشق  نيروى  نيستيد؟  خوب  كافى  اندازه ى 
بدهيد. به آنچه مى  خواهيد باشد و به دست آوريد عشق بدهيد. شما حاال به 
اندازه ى كافى خوب هستيد. اگر احساس مى كنيد كارى كه كرده ايد اشتباه بوده، 

بدانيد كه درك و پذيرش شما براى قانون جذب مسلم است.

دنياى واقعى

«در ابتدا تنها احتماالت بود. عالم هستى تنها در صورتى مى تواند 
نيست  مهم  كند.  تماشا  و  ببيند  را  آن  كسى  كه  باشد  داشته  وجود 
حتى اگر كه اين تماشاگران چندين بيليون سال بعد وارد اين جهان 

شوند. عالم هستى از آن جهت وجود دارد كه ما از آن آگاهيم».
مارتين ريس (مقوله 1942) 
فيزيكدان

مى خواهم شما را به پشت صحنه هايى كه از دنيا مى بينيد ببرم، زيرا بخش 
جالب توجهى از آنچه مى بينيد برخالف آنچه تصور مى كنيد واقعى نيست.
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بخش اعظم آنچه درباره ى ى دنيا مى پنداريد واقعى نيست. شما به مراتب بيش 
از آن چيزى هستيد كه تصور مى كنيد. زندگى و عالم هستى بيش از آن حدى 
است كه مى پنداريد. ممكن است فكر كنيد دنيا با محدوديت روبه روست. ممكن 
است فكر كنيد كه پول و ثروت، منابع محدودى هستند اما اين طور نيست. هيچ 
كمبودى وجود ندارد. فيزيك كوانتوم به ما مى گويد سياره ها بى نهايت زيادند، 
بى نهايت عالم هستى وجود دارد. ما از واقعيت سياره خاكى به واقعيت ديگرى 

مى رويم. اين، آن دنياى واقعى است كه علم، نويدش را مى دهد.

واقعيات  با  تا  مى شويم  تبديل  فركانسى  به  هستى  عالم  در  «ما 
فيزيكى منطبق شود، اما بى نهايت واقعيت هاى موازى در كنار هم 
ارتباط  آن ها  تمام  با  نتوانيم  اگر  حتى  دارند،  وجود  فضا  يك  در 

برقرار كنيم.»
استون وين برگ (متولد 1933) 
فيزيكدان كوانتومى برنده ى جايزه ى نوبل

ممكن است فكر كنيد در دنياى حقيقى با كمبود زمان روبه رو هستيم و به 
انيشتين  آلبرت  اما  باشيد،  عجله  و  شتاب  در  پيوسته  است  ممكن  دليل،  همين 

دانشمند بزرگ، به ما گفت كه زمان توهمى بيش نيست.
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«تفاوت ميان گذشته، حال و آينده توهمى است كه مصّرانه بر آن 
پافشارى مى شود.»

آلبرت انيشتين (1955 – 1879) 
فيزيكدان برنده ى جايزه ى نوبل

تشكيل  مرده  و  زنده  موجودات  از  واقعى  دنياى  كه  كنيد  فكر  است  ممكن 
خارجى  وجود  مرده  موجود  است.  زنده  همه چيز  هستى  عالم  در  اما  مى شود، 
ندارد. ستاره ها، سياره ها، زمين، هوا، آب، آتش، هر شى ديگرى را كه مى بينيد 

حيات دارند. اين دنياى حقيقى ماست.

«در درخت، احساسى وجود دارد كه عشق شما را حس مى كند و به 
آن واكنش نشان مى دهد، البته به شكلى كه ما تصور مى كنيم و اكنون 

توان دركش را داريم، واكنش و شادى خود را نشان نمى دهد.»
پرنتيس مالفورد (1834-1891) 
نويسنده

ممكن است تصور كنيد كه دنياى واقعى آن چيزى است كه مى توانيد آن را 
ببينيد و اين كه آنچه را نمى بينيد واقعى نيست، اما آن رنگى كه وقتى به شى نگاه 
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مى كنيد مى بينيد رنگ واقعى آن شىء نيست. هر چيزى همه ى رنگ ها را به 
خود جلب مى كند و آنچه را كه آن رنگ ها نيستند به نمايش مى گذارد. اين آن 

رنگى است كه شما مى بينيد؛ بنابراين، آسمان همه رنگى هست جز آبى.
از  آن ها  فركانس هاى  زيرا  بشنويد،  نمى توانيد  كه  هست  فراوانى  صداهاى 
هستند.  حقيقى  اين ها  اما  نداريد،  را  آن ها  شنيدن  توان  شما  كه  است  كيفيتى 
نمى توانيد ماوراءبنفش و مادون قرمز را ببينيد، زيرا فركانس آن ها در فراسوى 
آن چيزى است كه چشمان شما بتواند ببينيد، اما اين ها حقيقى هستند. اگر تصور 
كنيد تمام فركانس هاى شناخته شده ى نور به اندازه قله اورست باشد، آنچه را 

كه مى توانيد ببينيد از يك توپ گلف هم كوچك تر است.
ممكن است باور كنيد كه دنياى حقيقى از اشيائى جامد ساخته شده كه شما 
مى توانيد آن ها را ببينيد و لمس كنيد، اما درواقع هيچ چيز جامدى وجود ندارد. 
آن  بيش تر  و  دارد  حركتى  انرژى  از  نيرويى  نشسته ايد  آن  روى  كه  صندلى اى 

فضاست. با اين حساب صندلى شما تا چه اندازه واقعى است؟

«يك انسان خردمند با دانستن اين كه دنيا يك توهم است طورى رفتار 
نمى كند كه انگار يك واقعيت است؛ بنابراين، رنج نمى كشد.»

بودا (483-563 قبل از ميالد) 
پايه گذار بوديسم
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ممكن است باور كنيد كه تصور شما، صرفا انديشه و روياست و در دنياى 
واقعى قدرتى ندارد. با اين حال، يكى از موانع دانشمندان براى ثابت كردن آنچه 
واقعيت دارد يا ندارد دور كردن باورهاى دانشمند از تجربه ى علمى است، زيرا 
روى  كه  است  تجربه اى  نتيجه ى  مى كند  تصور  يا  باور  دانشمند  كه  را  آنچه 
درست  است.  انسان  باور  و  تصور  قدرت  اين  مى گذارد.  تأثير  تجربه  نتيجه ى 
همان طور كه باور دانشمند روى نتيجه ى يك تجربه اثر مى گذارد، باورهاى 

شما روى نتيجه ى زندگى شما تأثير مى گذارند.
باورهاى شما، درست يا نادرست دنياى شما را شكل مى دهند. آنچه شما تصور 
يا احساس مى كنيد كه واقعيت دارد زندگى شما را خلق مى كند، زيرا اين، آن 
چيزى است كه به قانون جذب  مى دهيد و اين همان چيزى است كه به شما 
برگشت داده خواهد شد. تصور و تخيل شما بيش از دنيايى كه مى بينيد حقيقى 
است، زيرا دنيايى كه مى بينيد از آنچه تصور و باور مى كنيد نشئت مى گيرد. 
كه  است  چيزى  همان  دارد،  واقعيت  كه  مى كنيد  احساس  و  باور  شما  آنچه 
را  خود  رؤيايى  زندگى  آن  نمى توانيد  كنيد  باور  اگر  بود.  خواهد  شما  زندگى 
داشته باشيد، قانون جذب بايد گفته ى شما را تأييد كند و اين زندگى حقيقى 

شما خواهد بود.
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باور نيست،  «باور داشتن آنچه مى توانيد ببينيد و لمس كنيد ابداً 
اما باور داشتن آنچه ديده نمى شود يك پيروزى است.»

آبراهام لينكلن (1809-1865)

حكايتى از محدوديت از طريق تاريخ بشر از نسلى به نسل بعدى رسيده، اما 
زمان آن رسيده است كه حكايت اصلى بازگو شود.
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داستان واقعى
داستان واقعى اين است كه شما يك موجود نامحدود هستيد. حكايت واقعى 
اين است كه دنيا و عالم هستى نامحدود هستند، در دنيا امكان هايى وجود دارد 
كه شما توانايى ديدن آن ها را نداريد، اما همه ى آن ها وجود دارند. بايد حكايت 
جديدى را بازگو كنيد،  بايد حكايت زندگى شگفت انگيز خود را تعريف كنيد، 
زيرا هر داستانى را كه بگوييد، خوب يا بد، قانون جذب بايد مطمئن شود كه 

آن را دريافت مى كنيد و اين حكايت زندگى شما خواهد بود.
آنچه را كه مى  خواهيد، تصور و احساس كنيد، تا اينها را در زندگى خود به 
دست آوريد. هر چه مى توانيد عشق بدهيد، هر چه مى توانيد احساس كنيد تا 
نيروى عشق شما را در احاطه ى افراد، اوضاع و احوال و وقايعى قرار دهد كه 
دوست داريد. مى توانيد هر كسى كه مى  خواهيد بشويد، مى توانيد هر كارى را 

كه مى خواهيد انجام دهيد. مى توانيد آنچه را كه مى خواهيد داشته باشيد.
چه چيزى را دوست داريد؟ چه چيزى را مى  خواهيد؟

آنچه را كه در زندگى، عاشقانه نمى  خواهيد رها سازيد و آنچه را كه دوست 
داريد حفظ كنيد. اگر به جنبه هاى منفى گذشته ها بچسبيد، هر بار كه آن ها را 

به خاطر آوريد بخشى از حكايت شما مى شوند.
آنچه را كه درخصوص دوران كودكى خود دوست نداريد، رها كنيد و آنچه 
را كه دوست داريد، حفظ كنيد. آنچه را درباره ى دوران نوجوانى و دوران بلوغ 
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خود دوست نداريد، رها كنيد و چيزهاى خوب را نگه داريد. فقط آنچه را كه 
گذشته  منفى  جنبه هاى  همه ى  داريد.  نگه  داريد  دوست  زندگى تان  درباره ى ى 
مربوط به گذشته اند و تمام شده اند. شما ديگر آن كسى كه درگذشته بوده ايد 
نيستيد؛ بنابراين، چرا ناراحتى هاى گذشته را اگر به شما احساس بد مى دهند 
هم چنان براى خود حفظ كنيد؟ مجبور نيستيد جنبه هاى منفى گذشته ى خود را 

حفارى كنيد. آن ها را در حكايت زندگى خود قرار ندهيد.

«نيرويى جاودانه و قدرتمند ما را به جلو هدايت مى كند و با اين 
حال خيلى ها به گذشته خود نگاه مى كنند. آن ها بدون اين كه متوجه 

باشند در جهت خالف اين نيرو رفتار مى كنند.»
پرنتيس مالفورد (1834-1891) 
نويسنده

اگر حكايت قربانى بودن را تكرار كنيد. اين تصاوير بارها و بارها در زندگى 
شما به نمايش درمى آيند. اگر بگوييد به اندازه ى ديگران باهوش نيستيد يا به 
اندازه ى بعضى افراد جذابيت نداريد يا به اندازه ديگران با استعداد نيستيد، حق 

با شماست، زيرا اين ها تصاوير زندگى شما مى شوند.
وقتى زندگى تان را با عشق پر مى كنيد، متوجه مى شويد كه احساس گناه، رنجش 



زندگى شما را 127

و احساسات منفى شما را تنها مى گذارند. بعد بزرگ ترين حكايت زندگى خود را 
مى گوييد و نيروى عشق به شما تصاويرى از يك زندگى شگفت انگيز مى دهد.

«عشق بزرگ ترين قدرت روى زمين است كه همه چيز را فتح مى كند»
پيس پيلگيريم (1908-1981) 
فعال صلح
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نكات قدرت
ـ زندگى همه چيز را به شما عرضه مى كند تا آنچه را كه دوست داريد 

انتخاب كنيد.
ـ اگر كسى چيزى دارد كه شما نيز آن را مى خواهيد، طورى به هيجان 
بياييد كه انگار آن را در اختيار داريد و اگر به آن احساس عشق بكنيد 

همان را نصيب خود مى كنيد.
ـ وقتى چيزهايى را كه مى بينيد مى خواهيد، شما در ميان فركانس آن ها 

هستيد.
دادن  با  نمى خواهيد،  كه  است  چيزهايى  شامل  زندگى  كاتالوگ  اگر  ـ 

احساس بد به آن ها، آن ها را نصيب خود نمى كنيد.
ـ از آنچه نمى خواهيد فاصله بگيريد و به آن ها احساس ندهيد. به جاى 

آن وقتى چيزى را دوست داريد به آن جواب آرى بدهيد.
ـ قانون جذب به احساسات شما واكنش نشان مى دهد. آنچه را كه به آن 

بدهيد همان به حساب مى آيد. قانون جذب همان قانون شماست.
و  عشق  بازگردند.  شما  خود  سوى  به  اين ها  تا  كنيد  داورى  و  انتقاد  ـ 

سپاسگزارى بدهيد تا عشق و سپاسگزارى تحويل بگيريد.
ـ وقتى اشخاص فقدان چيزى را مى بينند، اين به سادگى همان نبود عشق 

است.
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درست  كه  كرده ايد  كارى  اگر  هستيد.  خوب  كافى  اندازه ى  به  شما  ـ 
نيست، پذيرفتن شما براى قانون جذب حكم مطلق دارد.

ـ باورهاى شما، درست يا نادرست، دنياى شما را شكل مى دهند.
است،  حقيقى تر  مى بينيد  دنيا  در  آنچه  از  است  حقيقتى  شما  تصور  ـ 
نشئت  داريد  باور  و  مى كنيد  تصور  آنچه  از  مى بينيد  كه  دنيايى  زيرا 

مى گيرد.
ـ هر داستانى كه نقل كنيد، خوب يا بد، حكايت زندگى شما خواهد بود. 
از اين رو، حكايت زندگى شگفت انگيز خود را بازگو كنيد تا قانون 

جذب كارى كند كه آن را دريافت كنيد.
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كليدهاى قدرت
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غيرمرئى  شما  قدرت هاى  بزرگ ترين  و  دارايى  «ارزشمندترين 
و ناملموس اند، كسى نمى تواند آن ها را از شما بگيرد. شما و تنها 
شما مى توانيد آن ها را بدهيد. شما در ازاى آنچه مى دهيد فراوانى 

نعمت را به دست مى آوريد.»
كلمنت استون (1902-2002) 
نويسنده و تاجر

كليدهاى قدرت، قدرتمندترين راه براى استفاده از نيروى عشق و رسيدن به 
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آن زندگى اى است كه براى شما در نظر گرفته شده است. هر كليد قدرت بى حد 
و اندازه درون شما را آزاد مى كند.

كليد عشق
براى اين كه از عشق به منزله ى يك قدرت بزرگ در زندگى استفاده كنيد 
بايد طورى عشق بورزيد كه تاكنون سابقه نداشته است. عاشق زندگى بشويد. 
هر اندازه در زندگى عشق ورزيده ايد آن احساس را دو برابر كنيد، آن احساس 
را ده برابر كنيد، آن احساس را صد برابر، هزار برابر و يك ميليون برابر كنيد، 
زيرا اين سطح عشقى است كه مى توانيد احساس كنيد. در احساس كردن عشق 
محدوديتى در كار نيست، سقفى در كار نيست. همه چيز در درون شماست. شما 
از عشق ساخته شده  ايد. اين جوهر و طبيعت شما، زندگى و عالم هستى است. 
مى توانيد به مراتب بيش از حدى كه قبًال عشق ورزيده ايد عشق بورزيد. بيش از 

حدى كه تصور كرده ايد عشق بورزيد.
محدوديت هاى  مى شوند.  ناپديد  محدوديت ها  مى شويد،  زندگى  عاشق  وقتى 
پول، سالمتى، خوشبختى و محدوديت شادى و نشاط در روابط خود را از ميان 
دوست  را  آنچه  و  نداريد  مقاومتى  مى شويد،  زندگى  عاشق  وقتى  برمى داريد. 
مى داريد كمابيش بالفاصله در زندگى تان حضور پيدا مى كند. حضور شما وقتى 
به اتاقى قدم بگذاريد احساس مى شود، فرصت ها به زندگى تان ريخته مى شوند 
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و كم ترين تماس شما با اين فرصت ها، منفى ها را حل مى كند. بيش تر از حدى 
كه فكر مى كنيد مى توانيد احساس كنيد. شما سرشار از انرژى هستيد، سرشار 
از هيجان هستيد و عطشى فراوان به زندگى داريد.  مى توانيد احساس  كنيد به 
اندازه يك پر سبك شده ايد،  انگار در هوا جارى هستيد، آنچه را كه دوست 

داريد به پاهايتان ريخته خواهد شد.

زمين  به  هرگز  خورشيد  وقت  اين همه  گذشت  از  بعد  «حتى 
نمى گويد [تو مديون من هستى]. ببينيد اين چگونه عشقى است كه 

همه ى آسمان را روشن مى كند.»
حافظ (1390 – 1315) 
شاعر صوفى

مى شويد. از  عاشق كسى  مى شويد؟ به همان شكل كه  عاشق زندگى  چگونه 
فقط  با شنيدن  عشق،  ديدن  با  فقط  شما  مى كنيد.  ستايش  و  تعريف  همه چيزش 
عشق، با صحبت كردن، تنها، درباره ى عشق و با تمام وجود احساس كردن عشق، 

عاشق مى شويد. عاشق زندگى هم به همين شكل مى شويد.
هركارى بكنيد، به هر جايى كه مى رويد دنبال چيزهايى بگرديد كه آن ها را 
دوست داريد. مى توانيد دنبال تكنولوژى و اختراعاتى بگرديد كه دوستشان داريد، 
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دنبال ساختمانى بگرديد كه دوستش داريد،  اتومبيل ها و جاده هايى كه دوستشان 
داريد، رستوران هايى كه دوستشان داريد. دنبال خصوصياتى در ديگران بگرديد 
ـ  داريد  كه دوستشان  بگرديد  موجوداتى در طبيعت  دنبال  داريد،  كه دوستشان 
ببينيد،  داريد  دوست  كه  را  آنچه  رنگ ها،  و  عطرها  درختان، گل ها،  پرندگان، 

آنچه را كه دوست داريد بشنويد، درباره ى آنچه دوست داريد حرف بزنيد.

«وقتى بدانيد نيرويى در اختيار داريد كه در هيچ كارى شكست 
كه  بدانيد  و  برويد  جلو  به  اطمينان  با  مى توانيد  است،  نخورده 

درباره ى ى شما هم سنگ تمام را مى گذارد.»
رابرت كولير (1885-1950) 
نويسنده

به آنچه دوستش داريد فكر كنيد. درباره ى آنچه دوست داريد حرف بزنيد، 
كارى را كه دوست داريد انجام بدهيد، زيرا وقتى همه ى اين كارها را بكنيد، 

در احساس عشق به سر مى بريد.
داريد  دوست  فرزندان تان  و  همسر  خانواده،  خانه،  مورد  در  آنچه  درباره ى 
حرف بزنيد. درباره ى آنچه درخصوص دوستانتان دوست داريد حرف بزنيد. به 
آن ها بگوييد چه خصوصياتى را در آن ها دوست داريد. درباره ى چيزهايى كه 
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لمس مى كنيد، مى بوييد، مى چشيد و دوست داريد حرف بزنيد.
به قانون جذب بگوييد كه چه چيزهايى را دوست داريد. به اين فكر كنيد 
كه هرروز چه قدر عشق مى توانيد بدهيد. وقتى در خيابان راه مى رويد به آن 
خصوصياتى كه در ديگران دوست داريد توجه كنيد. وقتى در فروشگاه ها نگاه 
مى كنيد، دنبال آنچه دوست داريد بگرديد. بگوييد: «از اين لباس خوشم مى آيد»، 
«از اين كفش ها خوشم مى آيد»، «از رنگ چشمان او خوشم مى آيد»، «از تبسم 
او خوشم مى آيد»، «عاشق آن بو هستم»، «از اين فروشگاه لذت مى برم»، «بوى 
تابستان را دوست دارم»،  «عاشق درختان پاييز هستم»، «شيفته ى گل هاى پاييز 
هستم»، «چه قدر اين رنگ را دوست دارم»، «اين خيابان را خيلى دوست دارم» 

و «عاشق اين شهر هستم».
كه  مى كنم  اصرار  داريد تهيه كنيد.  دوست  چيزهايى كه  همه ى  فهرستى از 
را  كار  اين  بار  يك  ماه  سه  هر  بعد  و  بكنيد  را  كار  اين  ماه،  هر  شروع،  در 
انجام بدهيد. به مكان هايى كه دوست داريد، شهرها، كشورها و مردمانى كه 
شما  توجه  مورد  كه  خدماتى  داريد،  دوست  كه  رنگ هايى  داريد،  دوستشان 
هستند، حيوانات، گل ها، گياهان و درختانى كه دوست داريد. فهرستى از آنچه 
دوست داريد تهيه كنيد. خانه، لباس،  مبلمان، كتاب، مجله، روزنامه، اتومبيل، 

وسايل برقى و همه ى غذاهايى كه دوست داريد.
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از  سرشار  برايش  دنيا  مى شود،  عشق  قلمرو  وارد  كسى  «وقتى 
زيبايى مى شود، فرصتى مى شود براى عشق.»

كير كگارد (1855-1813) فيلسوف

و  بورزيد  عشق  مى توانيد  كه  حدى  تا  روز  هر  كه  باشد  اين  بايد  شما  كار 
دوست بداريد. اگر بتوانيد آنچه را كه امروز مى بينيد دوست بداريد و تحسين 
كنيد و از آنچه دوست نداريد فاصله بگيريد، فرداهاى زندگى تان با شادكامى 

ناباورانه اى روبه رو خواهد شد.

«عشق شاه كليدى است كه دروازه هاى خوشبختى را مى گشايد»
اليور وندل هلمز (1809-1894) 
رييس دانشكده پزشكى هاروارد

عشق؛ يعنى هشيارى
بايد هشيار و گوش به زنگ باشيد، تا عشِق آنچه را كه در پيرامون شماست 
احساس كنيد. در غير اين صورت، چيزهايى را از دست مى دهيد. بايد هشيار 
باشيد تا آنچه را دوست داريد ببينيد. بايد هشيار باشيد تا آنچه را كه مى خواهيد 
بشنويد. بايد هشيار باشيد كه عطر گل ها را استنشاق كنيد. بايد هشيار باشيد 
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تا غذاهايى را كه مى خوريد دوست داشته باشيد و طعم آن ها را احساس كنيد. 
اگر در حالى كه در خيابان راه مى رويد در افكارتان غرق باشيد. همه چيز را از 
دست مى دهيد و اين اتفاقى است كه براى بسيارى از مردم مى افتد، آن ها با گوش 
دادن به افكارشان خود را هيپنوتيسم مى كنند،  در يك خلسه فرو مى روند و از 

آنچه در پيرامونشان مى گذرد بى خبر باقى مى مانند.
از  يكى  مى زنيد  قدم  خيابان  در  كه  حالى  در  است  افتاده  اتفاق  تاكنون  آيا 
دوستان خوبتان اسم شما را فرياد بزند و شما در حيرت شويد كه چگونه او 
بار  چند  ببينيد،  خيابان  در  را  دوستى  كه  است  شده  تاكنون  آيا  نديده ايد؟  را 
اسمش را صدا بزنيد و بعد ناگهان او جوابتان بدهد و از ديدن شما شگفت زده 
خيابان  در  كه  نبود  آگاه  او  زيرا  كرديد،  بيدارش  زديد  صدا  را  او  وقتى  شود؟ 
مى داد.  گوش  خودش  افكار  به  مى برد؛  سر  به  خلسه  وضعيت  در  مى رود،  راه 
آيا اتفاق افتاده است كه سوار اتومبيل باشيد و بعد ناگهان متوجه شويد كه به 
مقصد رسيده ايد؟ شما با گوش دادن به افكارتان خود را هيپنوتيسم كرده بوديد، 

در خلسه گم شده بوديد.
خبر خوش اين است كه هر چه عشق بيش ترى بدهيد، هشيارتر مى شويد عشق 
توليد هشيارى كامل مى كند. وقتى به عمد تالش كنيد تا هر چه بيش تر آنچه را 

در اطرافتان مى گذرد ببينيد، هشيارتر و گوش به زنگ تر مى شويد.
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چگونه ذهن خود را روى عشق متمركز كنيم 
«وضوح ذهن، وضوح اشتياق هم هست. به همين دليل است كه يك 

ذهن شفاف و عالى آنچه را عشق است با اشتياق مى بيند.»
پاسكال (1623-1662) 
رياضى دان و فيلسوف

راه رسيدن به هشيارى اين است كه از مغزتان بپرسيد «چه چيزى را مى توانم 
ببينم و آن را عاشقانه دوست بدارم؟» «چند چيز است كه مى توانم آن ها را ببينم 
و دوستشان داشته باشم؟» «ديگر چه چيزى وجود دارد كه دوستش بدارم؟» «چه 
چيزى را مى توانم ببينم كه مرا به هيجان آورد؟» «چه چيزى را مى توانم ببينم كه 
مشتاقانه آن را دوست بدارم؟» «آيا چيزهاى بيش ترى وجود دارد كه بتوانم ببينم 
و آن ها را دوست داشته باشم؟» «چه مى توانم بشنوم كه به آن عشق بورزم؟» وقتى 
از ذهنتان سؤال مى كنيد، ذهنتان نمى تواند به اين پرسش ها جواب ندهد. بالفاصله 

انديشه هاى ديگر را متوقف مى  كند تا به سؤاالت شما جواب بدهد.
سؤاالت  چه  هر  كنيد.  سؤال  ذهنتان  از  منظم  طور  به  كه  است  اين  مهم 
بيش ترى بتوانيد بپرسيد، بيش تر مى توانيد بر ذهنتان مسلط شويد. ذهنتان با شما 

كار مى كند و كارى را كه شما مى خواهيد انجام مى دهد.
اگر ذهنتان را مهار نكنيد، ممكن است مانند يك قطار بارى بدون راننده در 
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دل كوهستان به حركت درآيد. شما راننده ذهن خود هستيد. از اين رو، سررشته 
امور  آن را، به دست بگيريد و به مقصدى كه مى خواهيد هدايتش كنيد. اگر به 
ذهنتان نگوييد كه چه بايد بكند خودرأى مى شود و هر كارى را كه بخواهد 

انجام مى دهد.

دشمن  يك  نقش  در  نكنند  مهار  را  آن  كه  كسانى  براى  «ذهن 
ظاهر مى شود.»

بهاگواد گيتا (قرن پنجم قبل از ميالد)
يك متن باستانى هندى

استفاده  آن  از  مى توانيد  كه  است  شگفت انگيزى  و  قدرتمند  ابزار  شما  ذهن 
كنيد؛ بايد آن را مهار كنيد، به جاى اين كه بگذاريد به دور از مراقبت شما، 
حواستان را پرت كند بايد از آن بخواهيد شما را در عشق دادن كمك كند. 
چندانى  زمان  به  شود  متمركز  عشق  روى  آن كه  براى  ذهن  به  دادن  آموزش 

احتياج ندارد.
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كنيد،  قدرت  اِعمال  نمى توانيد  سپاسگزارى  و  حق شناسى  «بدون 
زيرا اين سپاسگزارى است كه شما را با قدرت مرتبط مى كند.»

واليس واتلز (1860-1911) 
نويسنده

من هزاران انسان را در بدترين وضعيت ممكن مى شناسم كه با سپاسگزارى، 
هيچ وجه  به  كه  بوده ام  بيمارانى  درمان  شاهد  كرده اند.  متحول  را،  زندگى شان 
اميد به زنده ماندنشان متصور نبود. روابط از هم پاشيده اى را سراغ دارم كه از 
طريق سپاسگزارى تبديل به روابطى عالى شده اند. ازدواج  مشوشى را مى شناسم 

كليد سپاسگزارى
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كه نجات يافت، خانواده هاى از هم پاشيده اى را مى شناسم كه از نو با هم متحد 
شدند. چه بسيار والدينى كه روابط خود را با فرزندانشان متحول كردند، چه 
بسيار آموزگارانى كه دانش آموزان خود را متحول ساختند. كسانى را ديدم كه 
در فقر كامل به سر مى بردند و از طريق شكر و سپاسگزارى به ثروت رسيدند، 
كسانى كه تجارت ورشكسته خود را متحول كردند و كسانى كه در تمام مدت 
عمرشان با پول در تالش و تقال بودند و با سپاسگزارى در زندگى شان فراوانى 
نعمت را به وجود آوردند. كسى را مى شناسم كه در خيابان زندگى مى كرد و 
در عرض يك هفته صاحب شغل و خانه شد. كسانى كه از اضطراب و ديگر 
بيمارى هاى روانى در رنج بودند و از طريق قدرشناسى و سپاسگزارى به سالمتى 

روانى كامل رسيدند.
همه ى ناجيان و صالحان دنيا از سپاسگزارى بهره برده اند، زيرا مى دانستند كه 
وقتى  مى دانستند  آن ها  است.  عشق  ابراز  شيوه هاى  زيباترين  از  يكى  سپاسگزارى 

شكرگزارى و سپاسگزارى كنند دقيقًا مطابق قانون جذب يا عشق زندگى مى كنند.
هر بار كه احساس سپاسگزارى بكنيد عشق مى دهيد و آنچه را كه بدهيد 
دريافت مى كنيد،. هرگاه از كسى تشكر مى كنيد، به خاطر اتومبيل كسى احساس 
خوبى پيدا مى كنيد، از رفتن به تعطيالت و ديدن غروب آفتاب، از گرفتن يك 
هديه يا يك اتفاق جالب احساس سپاسگزارى مى كنيد. به آن ها عشق مى دهيد 
و در نتيجه، شادى و نشاط بيش تر به دست مى آوريد. سالمتى بيش تر، تجربه هاى 
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شگفت انگيزتر، روابط بهتر و فرصت هاى مناسب عالى تر... .
همين حاال امتحان كنيد. به كسى فكر كنيد كه از او سپاسگزار هستيد شما 
بهتر از هر كس ديگرى مى توانيد كسى را كه دوست داريد انتخاب كنيد، روى 
او متمركز شويد و به اين فكر كنيد كه چه خصوصياتى را درباره ى ى او دوست 
داريد، بعد در ذهن خود يا با صداى بلند آنچه را در مورد او دوست داريد به 
زبان آوريد. همه ى داليل دوست داشتن آن خصوصيات را با او در ميان بگذاريد. 
مى توانيد به زمانى يا صحنه اى اشاره كنيد «آيا به ياد دارى زمانى را كه...» وقتى اين 

كار را مى كنيد احساس كنيد كه سپاسگزارى، دل و جسم شما را، انباشته كند.
عشقى كه شما بدين گونه مى دهيد بايد به شما بازگردد و اين اتفاق هم مى افتد. 

عشق دادن از طريق سپاسگزارى موضوعى به همين سادگى است.
آلبرت انيشتين يكى از بزرگ ترين دانشمندانى بوده است كه تاكنون تاريخ 
به ياد دارد. كشفيات او برداشت ما را از جهان هستى متحول كرد. وقتى از او 
كرد.  تشكر  ديگران  از  فقط  انيشتين  پرسيدند،  فوق العاده اش  پيشرفت  درباره ى 
يكى از تابناك ترين چهره هاى بشرى از ديگران به خاطر چيزهايى كه ديگران 
به او داده بودند تشكر كرد. انيشتين روزى يكصد بار از ديگران تشكر مى كرد و 
معنايش اين است كه او روزى يكصد بار به ديگران عشق مى داد. آيا جاى تعجبى 

وجود دارد كه زندگى، اين همه اسرار خود را، براى او فاش كرد؟
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«روزى يكصد بار به خود يادآور مى شوم كه اسباب زندگى درونى 
يا  زنده اند  كه  كسانى  مى كند،  تأمين  ديگران  كار  را  من  بيرونى  و 
ديگر در قيد حيات نيستند. به همين دليل من بايد به همان شكل كه 
به  خود  كار  حاصل  از  مى برم  و  برده ام  بهره  آن ها  كار  حاصل  از 

آن ها بهره رسانم.»
آلبرت انيشتين (1879-1955) 
فيزيكدان- برنده ى جايزه ى نوبل

سپاسگزارى ، عامل فزاينده
به  توجه  بدون  مى كنيد،  سپاسگزارى  داريد  كه  نعمت هايى  خاطر  به  وقتى 
خاطر  به  اگر  مى آوريد.  دست  به  بيش تر  آن ها  از  داريد،  اندك  چقدر  اين كه 
پولى كه داريد، هر اندازه اندك، مهم نيست، سپاسگزارى كنيد پول بيش ترى 
به دستتان مى رسد. اگر به خاطر رابطه اى سپاسگزار هستيد، حتى اگر اين رابطه 
كامل و صددرصد بى عيب و نقص نباشد، رابطه تان بهتر مى شود. اگر به خاطر 
فرصت هاى  نباشد،  شما  رؤيايى  شغل  اگر  حتى  سپاسگزاريد،  داريد  كه  شغلى 
كارى بهترى به دست مى آوريد، زيرا سپاسگزارى داراى يك ضريب افزايش 

بزرگ در زندگى شماست.
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«متشكرم»  عبارت  زندگى تان  همه ى  در  شما  نيايش  تنها  «اگر 
باشد، به همين اندازه كفايت مى كند.»

ميستر اكهارت (1328-1260) ن
ويسنده و روحانى مسيحى

سپاسگزارى از كلمه ى ساده ى متشكرم شروع مى شود، اما بايد با تمام وجود سپاسگزار 
باشيد. هر چه بيش تر متشكرم را تكرار كنيد، بيش تر آن را احساس مى كنيد و عشق 
بيش ترى دريافت خواهيد كرد. به سه طريق مى توانيد از قدرت سپاسگزارى در زندگى 

استفاده كنيد و هر كدام از آن ها در دادن عشق خالصه مى شود:
1- به خاطر آنچه در زندگى به دست آورده ايد سپاسگزار باشيد (گذشته)

2- به خاطر آنچه در زندگى به دست مى آوريد سپاسگزار باشيد (حال)
3- به خاطر آنچه در زندگى تان مى خواهيد سپاسگزار باشيد، انگار كه آنها 

را به دست آورده ايد. (آينده).
عشق  نباشيد،  سپاسگزار  مى كنيد  و  كرده ايد  دريافت  آنچه  خاطر  به  اگر 
نمى دهيد و توانايى آن را نداريد كه چيزى را در زندگى خود تغيير بدهيد. وقتى 
به خاطر آنچه دريافت كرده ايد تشكر مى كنيد، دريافتى تان بيش تر مى شود. – 
شكر نعمت، نعمتت افزون كند- همزمان سپاسگزارى، آنچه را كه مى خواهيد 
به شما مى دهد. براى آنچه در زندگى مى خواهيد سپاسگزار باشيد، انگار كه آن 
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را دريافت كرده ايد و قانون جذب مى گويد كه بايد دريافت كنيد.
را  آنچه  بودن،  سپاسگزار  سادگى  به  چيزى  بكنيد  را  تصورش  مى توانيد  آيا 

دوست داريد، چند برابر مى كند و زندگى تان را متحول مى  كند؟
داشت  شغلى  و  بود  افسرده  و  تنها  بود،  گرفته  طالق  همسرش  از  كه  مردى 
و  عشق  و  مهر  روزه  همه  گرفت  تصميم  او  اما  نداشت،  آن  به  عالقه اى  كه 
را،  مثبت  رفتارى  همه،  به  او  دهد.  تغيير  را  زندگى اش  تا  بدهد  سپاسگزارى 
عرضه مى كرد. وقتى با دوستان و افراد خانواده اش تماس مى گرفت همه ى آن ها 
را با روحيه ى مثبت و شاد خود متحول مى كرد. او از آنچه داشت سپاسگزار 
بود، حتى از اين كه در خانه اش آب لوله كشى داشت خدا را شكر مى  كرد. 120 
روز اين گونه گذشت تا اين كه آنچه در شلغش نامساعد بود تغيير كرد. او حاال 
كه  مى رود  نقاطى  به  شغلش  لطف  به  حاال  او  دارد.  دوست  عاشقانه  را  شغلش 
هميشه آرزو داشت برود. او با اعضاى خانواده اش بهترين روابط را دارد و اين 
در زندگى او سابقه نداشته است. او هر اتفاقى بيفتد روزهايى خوش را پشت 

سر مى گذارد. در ضمن، دوباره ازدواج كرده است.
«سپاسگزارى براى نعماتى كه دريافت كرده ايد، بهترين ضامن ادامه ى دريافت 

نعمت است» پيامبر اسالم
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نوميدى  هر  از  باشيم،  آماده  كافى  اندازه  به  و  ساكت  «اگر 
مى گيريم» بهره اى 

هنرى ديويد تورئو (1817-1862) 
نويسنده تعالى گرا

در  مادرم  و  پدر  رساند.  شادى  به  اندوه  عمق  از  را،  مادرم  سپاسگزارى، 
را  زناشويى  روابط  زيباترين  از  يكى  آن ها  شدند.  يكديگر  عاشق  نگاه  اولين 

سپاسگزارى پلى به سوى عشق است
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پدرم  نبودِ  شد.  بزرگ  اندوهى  گرفتار  مادرم  مرد،  پدرم  وقتى  كردند.  تجربه 
را نمى توانست تحمل كند، اما در اوج رنج و تألم مادرم به اين موضوع توجه 
كرد كه در زندگى چه دارد كه از آن سپاسگزارى كند. سواى سپاسگزارى به 
خاطر سال هاى خوشى كه با پدرم گذرانده بود، او دنبال چيزهايى گشت تا در 
آينده از آن، سپاسگزار باشد. اولين چيزى كه براى سپاسگزارى يافت اين بود 
كه مى تواند سفر كند. مادرم هميشه سفر را دوست داشت، اما تا وقتى پدرم در 
قيد حيات بود نمى توانست اين كار را بكند، زيرا پدرم عالقه اى به سفر نداشت. 
مادرم رؤيايش را تحقق بخشيد. او به سفر رفت و كارهايى كرد كه هميشه دلش 
مى خواست انجام دهد. سپاسگزارى پلى بود كه مادرم را از دنياى غم و اندوه 

بيرون برد و به دنياى خوشحالى ها رساند.
وقتى سپاسگزار هستيد نمى توانيد احساسات منفى داشته باشيد. اگر با مشكلى 

روبه رو هستيد، دنبال چيزى بگرديد كه از آن سپاسگزار باشيد.

«سپاسگزارى يك واكسن، يك پادزهر و يك ماده ضدعفونى كننده 
است.»

جان هنرى گاوت (1864-1923) 
روحانى و نويسنده
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وقتى اتفاق خوشايندى براى شما مى افتد، شكرگزارى كنيد. مهم نيست كه اين 
اتفاق خوشايند چقدر كوچك و جزيى باشد، كافى است بگوييد متشكرم. اگر 
از راديو ترانه ى جالبى پخش كردند بگوييد متشكرم. اگر در اتوبوس  جايى براى 

نشستن پيدا كرديد تشكر كنيد.
آن ها  وسيله ى  به  كه  چشمانتان  كنيد.  تشكر  داريد  كه  حس هايى  خاطر  به 
وسيله ى  به  كه  دهانتان  مى شنويد،  آن ها  وسيله ى  به  كه  گوش هايتان  مى بيند، 
پوستتان  و  كنيد  استشمام  مى توانيد  آن  وسيله ى  به  كه  بينى تان  مى چشيد،  آن 
شما  به  كه  پايتان  ساق هاى  خاطر  به  مى دهد.  كردن  لمس  امكان  شما  به  كه 
امكان راه رفتن مى دهند تشكر كنيد. به خاطر دست هايتان كه با آن هر كارى 
را مى توانيد بكنيد تشكر كنيد، به خاطر صدايتان كه به شما امكان برقرارى 
ارتباط با ديگران را مى دهد تشكر كنيد. به خاطر دستگاه شگفت انگيز ايمنى 
مى كنند  حفظ  را  شما  بدن  كه  اندام هايى  همه ى  خاطر  به  كنيد.  تشكر  بدنتان 
تشكر كنيد. به خاطر ذهن شگفت انگيز خود سپاسگزارى كنيد، ذهنى كه هيچ 
سياره  اين  در  البراتوار  بزرگ ترين  شما  بدن  نمى رسد.  آن  پاى  به  كامپيوترى 

خاكى است. از اين رو، به خاطر اين عظمتى كه در اختيار داريد، تشكر كنيد.
به خاطر خانه، خانواده، دوستان، كارتان و حيوانات دست آموزى كه در خانه 
داريد، تشكر كنيد. به خاطر خورشيد، آبى كه مى نوشيد، غذايى كه مى خوريد و 

هوايى كه تنفس مى كنيد، تشكر كنيد. بدون اين ها امكان زنده ماندن نداريد.
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به خاطر درختان، حيوانات، درياها، پرندگان، گل ها، گياهان، آسمان، باران، 
ستارگان، ماه و سياره ى زيبايى كه در آن زندگى مى كنيد، تشكر كنيد.

به خاطر نظام حمل و نقلى كه همه روزه از آن استفاده مى كنيد، شركت هايى 
كه به شما خدمت رسانى مى كنند تا زندگى راحتى داشته باشيد، تشكر كنيد.

«در زندگى عادى به ندرت متوجه مى شويم كه به مراتب بيش از 
آنچه مى بخشيم مى گيريم، با سپاسگزارى است كه زندگى غنى و 

سرشار مى شود.»
ديتريچ بان هوفر (1906-1945)
 روحانى

براى اين كه از قدرت سپاسگزارى استفاده كنيد آن را تمرين كنيد،  هر چه 
بيش تر سپاسگزارى را احساس كنيد بيش تر عشق مى دهيد و هر چه عشق بيش تر 

بدهيد عشق بيش ترى دريافت مى  كنيد.
آيا از اين كه سالم هستيد سپاسگزارى مى كنيد؟ يا فقط وقتى بيمار مى شويد 

متوجه سالمتى خود مى شويد؟
آيا وقتى شب خواب خوشى مى كنيد سپاس گزارى مى كنيد؟ يا نه، فقط وقتى 

دچار كمبود خواب مى شويد به ياد آن مى افتيد؟
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آيا وقتى كه همه ى كارها رو به راه است، از ديگران سپاسگزار هستيد يا 
وقتى مشكالتى پيش مى آيد درباره ى ى روابطتان صحبت مى كنيد؟ 

آيا وقتى از يك وسيله ى برقى استفاده مى كنيد به خاطر نيروى برق سپاسگزار 
هستيد؟ يا وقتى برق مى رود به ياد برق مى افتيد؟

آيا از اين كه در قيد حيات هستيد سپاسگزار هستيد؟
با  مى توانيد  است.  سپاسگزارى  براى  مناسب  فرصتى  زندگى  در  لحظه  هر 

سپاسگزارى آنچه را كه داريد چند برابر كنيد.
وقتى رانندگى مى كنم يا قدم مى زنم از اين فرصت براى تشكر كردن از آنچه 
در زندگى ام وجود دارد استفاده مى كنم، حتى وقتى از آشپزخانه تا اتاق خواب 
مى روم شكرگزارى مى كنم. با تمام وجودم مى گويم به خاطر جانى كه در بدنم 

است، متشكرم.
سپاسگزار باشيد. حق شناسى چيزى از شما كم نمى كند، اما از همه ثروت دنيا 

مهم تر است. سپاس گزارى زندگى شما را سرشار از نعمت مى كند.
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كليد بازى
بازى  خود  خيال  در  كه  است  اين  زندگى  در  بهتر  احساس  به  رسيدن  راه 
بسازيد و بازى كنيد. بازى تفريح است. از اين رو، وقتى بازى مى كنيد احساس 

خوبى پيدا مى كنيد. 
جايى در زندگى خود دست از بازى كشيديم و نخواستيم مانند دوران كودكى 
تفريح داشته باشيم و چون به دوران بلوغ رسيديم زندگى را بيش از اندازه جدى 
گرفتيم. وقتى بازى مى كنيد و خوش مى گذرانيد؛ واقعًا احساس خوبى پيدا مى كنيد.

زندگى قرار است كه پر از شادى و تفريح باشد، با قانون جذب بازى كنيد، با 
خيال و تصور خود بازى بسازيد. قانون جذب تفاوت ميان كار جدى و تفريح را 

از هم تميز نمى دهد. آنچه را كه تصور مى كنيد صورت خارجى پيدا مى كند.

چگونه بازى كنيم
«قانون عشق را، به بهترين شكل، از طريق بچه ها مى توان آموخت.»

مهاتما گاندى (1869-1948) 
رهبر سياسى هند

انجام  مى كرديد،  كودكى  دوران  در  كه  را  كارى  همان  بازى  كنيد؟  چگونه 
 دهيد. از نيروى تصور و تخيل خود براى بازى كردن استفاده  كنيد.
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فرض كنيد شما دوچرخه سوار هستيد و مى  خواهيد به بهترين دوچرخه سوار 
دنيا تبديل شويد و در مسابقات دور فرانسه به مقام قهرمانى برسيد، تمرين خوبى 
داريد، اما در جريان يك معاينه پزشكى، دكترها تشخيص مى دهند كه بيمار هستيد 
و شانس زنده ماندنتان 40 درصد است. در حالى كه دارو مصرف مى كنيد تصور 
مى كنيد در مسابقات دوچرخه سوارى دور فرانسه شركت كرده ايد و اين مسابقه 
زندگى شماست، تصور  كنيد گروه پزشكى، تيم تمرين دهنده ى شما هستند. همه روزه 
تصور  كنيد كه در حال مسابقه دادن هستيد و حالتان بهتر و باز هم بهتر مى شود. 
شما با تيم پزشكى خود برنده ى مى شويد و بر بيمارى خود غلبه مى كنيد. يك سال 
پس از به دست آوردن دوباره ى سالمتى، برنده ى مسابقه دوچرخه سوارى دور 
فرانسه مى شويد و بعد هفت سال پشت سر هم برنده اين مسابقات مى شويد. اين 

همان كارى است كه النس آرمسترانگ كرد.
ضمن،  در  و  باشيد  داشته  را  دنيا  بدن سازى  بهترين  مى خواهيد  كنيد  فرض 
مى خواهيد در آمريكا بازيگر موفقى شويد. در يك دهكده كوچك در اروپا 
زندگى مى كنيد. خانواده تان فقير و كم بضاعت است و با اين حال به رؤياهايتان 
فكر مى كنيد. تصوير يك قهرمان زيبايى اندام را مى كشيد و تصور مى كنيد در 
اروپا برنده ى جايزه اول بدنسازى شده ايد. هفت بار برنده ى اين مسابقه مى شويد 
اما  مى رويد،  آمريكا  به  شويد.  مشهورى  بازيگر  كه  مى رسد  آن  زمان  بعد  و 
كسى تصور نمى كند كه استعداد بازيگرى داشته باشيد. به شما با داليل مختلف 
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مى گويند كه نمى توانيد بازيگر سينما شويد، اما شما تصور كرده ايد كه بازيگر 
بزرگى مى شويد. مى دانيد كه اين اتفاق مى افتد. اين همان كارى است كه آرنولد 

شوارتزنگر كرد. او ستاره هاليوود شد.
تصور  كنيد مى خواهيد مخترعى بزرگ شويد، دچار توهمات مختلف مى شويد 
ترك  را  كارتان  اعصاب،  اختالل  علت  به  كنيد  تمام  را  دانشگاه  نمى توانيد 
مى كنيد. براى رهايى از توهم دنياى خيالى خود را خرج مى كنيد با الهام برگرفته 
از آينده اى تابناك تصورات خود را مشغول اختراعات جديد مى كنيد. در ذهن 
خود اختراع مى كنيد. در ذهن خود البراتوارى مى سازيد. اين همان كارى است 

كه نيكوالتسال كرد و در رديف يكى از بزرگ ترين مخترعان قرار گرفت.

«منطق، شما را از نقطه (الف)، به نقطه (ب) مى رساند، اما تصور 
و تحمل، شما را به همه چيز مى رساند.»

آلبرت انيشتين (1955-1879) فيزيكدان- 
برنده ى جايزه ى نوبل

هر چه را كه مى خواهيد از قدرت تخيل خود استفاده كنيد،  بازى خلق كنيد 
و بازى كنيد.

اگر چاق يا الغر هستيد، اگر در بهترين موقعيت وزنى خود به سر مى برديد چه 



قدرت154

احساسى مى كرديد؟ احساسى متفاوت از احساس هم اكنونتان مى داشتيد. همه چيز 
درباره ى شما تغيير مى كرد، طور ديگرى راه مى رفتيد، طور ديگرى حرف مى زديد 
و كارهاى متفاوتى انجام مى داديد. حاال هم اين گونه راه برويد، حاال هم اين گونه 

حرف بزنيد. طورى رفتار كنيد كه انگار به خواسته ى خود رسيده ايد.
«براى كسى كه ايمان دارد همه چيز امكان پذير است.» عيسى مسيح

قدرت  از  گرفته  نشئت  كه  جديدى  اختراعات  و  كشفيات  شاهد  آينده  در 
تحمل هستند، خواهيم بود.

اين  در  را  آن  مى كنيد،  صحبت  آينده  يا  گذشته  در  موضوعى  درباره ى  اگر 
لحظه تصور و احساس  كنيد پس روى فركانس آن قرار داريد. اين همان چيزى 
است كه قانون جذب آن را دريافت مى كند. وقتى رؤيايتان را تصور مى كنيد، 
قانون جذب همين حاال آن را دريافت مى كند. توجه داشته باشيد قانون جذب 

به زمان احتياج ندارد. تنها اين لحظه، اكنون وجود دارد.
اگر آنچه را مى خواهيد دريافت كنيد، با تأخير دريافت كرديد. علتش زمانى 

است كه براى قرار گرفتن در فركانس آن احساس، به آن، احتياج داشته ايد.
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شماست.  آن  از  پيشاپيش  مى كنيد،  آرزو  و  داريد  نياز  «آنچه 
است،  شده  برآورده  آرزويتان  اين كه  كردن  احساس  و  تصور  با 

بخواهيد كه آرزويتان صورت خارجى پيدا كند.»
نويل گودارد (1972-1905) نويسنده

وقتى از اتفاقى كه افتاده است به هيجان مى آييد و احساسى شگفت انگيز پيدا 
مى كنيد آن انرژى را ضبط كنيد و رؤيايتان را تصور كنيد. اين گونه به آنچه 
مى خواهيد دست پيدا مى كنيد. اين همان بازى كردن و تفريح داشتن است. اين 

لذت خلق كردن زندگى شماست.
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نكات قدرت
كليد عشق

 براى استفاده از قدرت عشق در زندگى بايد به شكلى كه درگذشته عشق 
نورزيده ايد عشق بورزيد. عاشق زندگى شويد.

  فقط عشق را ببينيد، فقط عشق را بشنويد، فقط با زبان عشق صحبت كنيد 
و با تمام وجود خود عشق را احساس كنيد.

  محدوديت و سقفى براى آنچه مى توانيد انجام دهيد، در كار نيست. شما 
از عشق ساخته شده ايد.

ميان  در  جذب  قانون  با  داريد  دوست  عاشقانه  را  آنچه  روزه  همه    
بگذاريد.

  براى اين كه احساستان را تغيير دهيد، براى اين كه احساستان را بهتر كنيد، 
فهرستى از آنچه دوست داريد و تحسين مى كنيد، تهيه كنيد.

  كار شما بايد اين باشد كه تا جايى كه مى توانيد همه روزه عشق بورزيد.
  سعى كنيد آنچه را كه در پيرامون خود مى بينيد، دوست بداريد.
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كليد سپاس گزارى
  هر بار احساس سپاسگزارى كنيد، عشق مى دهيد.

  به خاطر آنچه در زندگى به دست آورده ايد (گذشته)، سپاسگزار باشيد.
  به خاطر آنچه در زندگى به دست مى آوريد (حال)، سپاسگزار باشيد.

  به خاطر آنچه در زندگى مى خواهيد (آينده)، سپاسگزار باشيد.
  سپاسگزارى شما همه چيز زندگى تان را چند برابر مى كند.

 سپاس گزارى در حكم پلى است ميان جنبه هاى منفى و آنچه نيروى عشق 
را در اختيار شما قرار مى دهد.

  براى استفاده از قدرت سپاسگزارى، سپاسگزارى كنيد.
  هر چه بيش تر احساس قدرشناسى داشته باشيد، عشق بيش ترى مى دهيد و 

درمقابل عشق بيش ترى دريافت مى كنيد.
  هر لحظه فرصتى مناسب براى سپاسگزارى و چند برابر كردن چيزهايى 

است كه دوست داريد.
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كليد بازى
و  اوضاع  و  مى آوريد  دست  به  خوبى  بسيار  احساس  مى كنيد  بازى  وقتى    

احوال خوبى به زندگى شما راه پيدا مى كنند.
  زندگى قرار است با شادى و تفريح همراه باشد.

  قانون جذب تفاوت ميان كار جدى و تفريح را تشخيص نمى دهد. از اين 
رو، آنچه را تصور و بازى مى كنيد، همان ايجاد مى شود.

  هر چه مى خواهيد از قدرت تصور و تخيل خود استفاده كنيد.
  طورى رفتار كنيد كه انگار آنچه را مى خواستيد به دست آورده ايد. آنچه را با 

احساس تصور مى كنيد آن را به قانون جذب مى دهيد و بايد آن را دريافت كنيد.
  اگر آنچه را مى خواهيد با تأخير به دستتان مى رسد. علتش زمانى است كه 

براى رسيدن به آن فركانس احساسى، به آن احتياج داريد.
 وقتى از چيزى به هيجان مى آييد و احساس شگفت انگيزى داريد، آن انرژى 

را به كار بگيريد و رؤيايتان را تصور كنيد.
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«فقر، ناشى از احساس فقيرانه داشتن است.»
رالف والدو امرسون (1803-1882) 
نويسنده تعالي گرا

پول  عاشق  كه  مى گويند  اشخاص  اغلب  داريد؟  احساسى  چه  پول  درباره ى 
هستند، اما اگر به اندازه ى كافى پول نداشته باشند، ابداً احساس خوبى درباره ى 
به  باشد،  داشته  اختيار  در  دارد  نياز  كه  را  پولى  همه ى  كسى  اگر  ندارند.  آن 
به  اگر  رو،  اين  از  دارد.  احساس خوبى  پول  درباره ى  يقين  به  نزديك  احتمال 
آن اندازه كه احتياج دارد پول نداشته باشد درباره ى آن احساس خوبى نخواهد 

داشت.
خوبى  احساس  مردم  اغلب  كه  مى شويد  متوجه  كنيد  نگاه  جهان  به  اگر 
درباره ى پول ندارند، زيرا بخش اعظم پول و ثروت جهان در اختيار 10 درصد 
مردم است. تنها تفاوت ميان ثروتمندان و ساير مردم اين است كه ثروتمندان 
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احساس خوب بيش ترى درباره ى پول دارند موضوع به همين سادگى است.
چرا اكثر مردم درباره ى پول احساس خوبى ندارند؟ به اين دليل نيست كه 
شروع  صفر  از  مى شوند  پولدار  كه  كسانى  اغلب  زيرا  نداشته اند،  پول  هرگز 
مى كنند. علت اين كه بيش تر مردم احساس خوبى درباره ى پول ندارند اين است 
كه درباره ى پول باورهاى منفى دارند و وقتى كودك بودند اين باورهاى منفى 
در ذهن نيمه هشيارشان جا خوش كرده است. باورهايى از اين دست كه «توان 
خريدش را نداريم»، «پول اهريمنى است»، «ثروتمندان متقلبند»، «خواستن پول 
چيز خوبى نيست، معنويتى در آن وجود ندارد» و «براى پول فراوان داشتن بايد 

تالش بيش از اندازه كرد».
وقتى كودك هستيد آنچه را كه پدر و مادر، آموزگاران يا جامعه به شما 
منفى  احساسات  باشيد  متوجه  اين كه  بدون  بنابراين،  مى پذيريد؛  مى گويند 
درباره ى پول پيدا مى كنيد. جالب اينجاست در همان لحظه كه به شما مى گويند 
داشتن پول چيز خوبى نيست، به شما مى گويند كه بايد در زندگى درآمد كسب 
كنيد و امورات خود را بگذرانيد و در اين ميان مهم نيست كه كارتان را دوست 

داشته باشيد يا نداشته باشيد.
اين حرف ها هيچ كدام درست نيستند. البته كسانى كه اين حرف ها را به شما 
واگذار  شما  به  بودند  آموخته   خود  كه  را  آنچه  زيرا  ندارند،  تقصيرى  زده اند 
كرده اند. اگر در زندگى تان پول كافى نداريد علتش اين است كه درباره ى پول 
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احساسات بدى داشتيد.
«وقتى بدانيد كمبودى وجود ندارد همه ى دنيا متعلق به شما مى شود.»

الئوتزو (حدود قرن ششم قبل از ميالد) 
بنيان گذار تائوئيسم

عشق،  قدرتى چسبنده است
من در خانواده ى متوسطى بزرگ شدم و با آن كه پدر و مادرم پول چندانى 
نمى خواستند، سعى داشتند اسباب معيشت خانواده را فراهم كنند؛ بنابراين، من 
هم مانند اغلب مردم با باورهاى منفى درباره ى پول بزرگ شدم. مى دانستم كه 
بايد احساسم را درباره ى پول تغيير دهم تا اوضاع و احوالم تغيير كند. مى دانستم 

بايد روحيه ام را تغيير دهم تا هم پول به سراغم بيايد و هم با من باقى بماند.
بلكه  مى كنند،  جذب  خود  به  را  پول  نه تنها  دارند  پول  كه  كسانى  مى ديدم 
كارى مى كنند كه پول نزد آن ها باقى بماند. اگر همه ى پول هاى جهان را به شما 
بدهند و شما اين پول را به نسبت مساوى ميان همه ى مردم دنيا تقسيم كنيد، 
در مدتى كوتاه اين پول به دست همان چند درصد مردم پولدار مى رسد، زيرا 
قانون جذب بايد پيرو عشق باشد. از اين رو، آن چند درصد معدودى كه به پول 
احساس خوبى دارند پول را به سمت خود جذب مى كنند. نيروى عشق همه ى 

پول و قدرت جهان را حركت مى دهد و اين كار را طبق قانون انجام مى دهد.
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«اين يك اصل بنيادين و ازلى است؛ درون همه ى خيرها، در هر 
نظامى از فلسفه، در هر دينى و در هر علمى. دور شدن از قانون 

عشق امكان پذير نيست.»
چارلز هانل (1866-1949) 
نويسنده

وقتى اشخاص برنده مى شوند، مى بينيد كه قانون جذب، عمل مى كند. برنده ها 
با تمام وجود ايمان دارند كه برنده خواهند شد. آن ها نمى گويند «اگر برنده 
شوم»، به جاى آن مى گويند «وقتى برنده شدم». بعد براى اين كه با اين پول چه 
كار كنند برنامه مى ريزند و برنده هم مى شوند. اما بسيارى از كسانى كه برنده 
مى شوند در عرض چند سال پولشان را از دست مى دهند و بيش از زمانى كه 

هنوز برنده نشده بودند بدهكار و مديون مى شوند.
علت اين است كه آن ها از قانون جذب براى بردن استفاده كرده اند، اما وقتى 
پولدار شدند نظرشان درباره ى پول تغيير نكرد و در نتيجه، همه ى آن را از دست 

دادند. پول پيش آن ها بند نشد.
وقتى درباره ى پول احساس خوبى نداشته باشيد آن را پس مى زنيد. اين پول به 
شما نمى چسبد. حتى وقتى پولى بيش از حد تصورتان دريافت مى كنيد، همه ى 
آن از چنگتان بيرون مى رود. قبوض پرداختى درشت ترى را دريافت مى كنيد و 
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پول به شكلى از دستتان بيرون مى رود.
نيروى  عشق  عشق.  كرد؟  بايد  چه  كند  پيدا  چسبندگى  پول  اين كه  براى  اما 
جذب كننده اى است كه پول را به شما مى رساند، همين عشق، نيرويى است كه به 
پول چسبندگى مى دهد. ابداً رابطى به اين ندارد كه شما آدم خوبى هستيد يا نيستيد.
عشق  بايد  بماند  باقى  شما  نزد  پول  اين  و  آوريد  دست  به  پول  اين كه  براى 
بدهيد. همين حاال اگر پول نداريد و بدهى كارت اعتباريتان رو به افزايش است، 

قدرت چسبندگى دادن، به پول را نداريد و پول از دستتان خارج مى شود.
مهم نيست كه در حال حاضر در چه موقعيت مالى اى قرار داريد. مهم نيست 
تجارت شما، كشور شما و دنيا در چه اوضاع مالى  اى به سر مى برد. موضوعى به 
منزله ى موقعيت نااميد كننده وجود خارجى ندارد. در دوران كسادى هم كسانى 
بودند كه زندگى مى كردند و از پول و ثروت فراوان بهره داشتند، زيرا آن ها 
قانون جذب را مى شناختند. آن ها آنچه را كه مى خواستند تصور و درخواست 

كردند. آن ها اوضاع و احوال نامساعد را كنار زدند.

«بگذار زندگى خوبى داشته باشيم، زمانه خوبيست ما هستيم كه زمانه 
را مى سازيم. هر طور ما باشيم زمانه به همان شكل خواهد بود»

سن اگوستين هيپو (354-430) 
روحانى
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مانعى  جهانى،  مسائل  بگذارد.  سر  پشت  را  مانعى  هر  مى تواند  عشق  نيروى 
براى نيروى عشق، محسوب نمى شوند. قانون جذب در هر موقعيت زمانى كار 

خودش را مى كند.

چگونه طرز فكرتان را درباره ى پول تغيير دهيد
زندگى تان  در  موجود  پول  ميزان  كرد  تغيير  پول  درباره ى  احساستان  وقتى 
تغيير مى كند. هر چه درباره ى پول احساس بهترى داشته باشيد، پول بيش ترى را 

جذب خود مى كنيد.
اگر پول چندانى نداشته باشيد دريافت قبوض پرداختى به شما احساس خوبى 
نمى دهد، اما به محض اين كه نسبت به دريافت يك قبض پرداختى احساس بدى 
پيدا كنيد، مطمئن باشيد كه قبوض درشت ترى از راه خواهند رسيد. آنچه را 
بدهيد پس مى گيريد. مهم اين است كه وقتى قبوضتان را مى پردازيد راهى پيدا 
كنيد كه احساس خوبى داشته باشيد. هرگز وقتى احساس خوبى نداريد قبوض 
بانكى را پرداخت نكنيد، زيرا قبوضى با ارقام درشت تر دريافت خواهيد كرد.

بايد كارى كنيد كه قبوض پرداختى به شما احساس بهترى بدهند. مى توانيد 
تصور كنيد كه اين ها ابداً قبض نيستند. تصور كنيد مى خواهيد وجهى را به يك 

مؤسسه ى خيريه بدهيد.
تصور كنيد قبوض پرداختى چك هايى هستند كه آن ها را دريافت كرده ايد 
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فرستاده  برايتان  را  قبوض  آن  كه  شركتى  از  و  كنيد  استفاده  سپاسگزارى  از  يا 
است، تشكر كنيد. به اين فكر كنيد كه از خدمات آن ها تا چه اندازه بهره مند 

خواهيد شد.

«شما براساس كار يا وقتى كه صرف كرده ايد پاداش نمى گيريد 
بلكه به شما با توجه به عشقى كه در سر داريد پاداش مى دهند»

سن كاترين سينا (1347-1380) 
فيلسوف و پزشك

وقتى حقوقتان را دريافت مى كنيد شكرگزار آن باشيد تا دريافتى تان چند برابر 
شود. اغلب اشخاص حتى وقتى پولى به دستشان مى رسد خوشحال نمى شوند، زيرا 
نگران ماندگارى آن هستند. آن ها با عشق ندادن به هنگام دريافت پول فرصت 

ارزشمندى را از دست مى دهند.

از هر فرصتى براى بازى استفاده كنيد
با داشتن احساس خوب از هر فرصتى براى چند برابر كردن پولتان استفاده 
پولى  وقتى  بكنيد.  عشق  احساس  مى دهيد  پول  چيزى  تهيه ى  براى  وقتى  كنيد. 
به كسى مى دهيد احساس عشق كنيد. وقتى به كاركنان شركتتان پول مى دهيد 
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احساس عشق كنيد. اين گونه به خاطر پولى كه مى دهيد، به جاى اين كه احساس 
بدى پيدا كنيد، احساس خوبى پيدا مى كنيد. 

در اين جا به بازى اى اشاره مى كنيم كه هرگاه پولى مى پردازيد احساس خوبى 
پيدا كنيد. يك اسكناس يك دالرى را در نظر بگيريد. تصور كنيد يك سمت 
اسكناس مثبت است كه نماينده پول زياد است، پشت اسكناس را جنبه منفى 
آن در نظر بگيريد كه نماينده نبود پول است. هرگاه پولى مى پردازيد، اسكناس 
را طورى در دست بگيريد كه روى مثبت آن به سمت شما باشد. اسكناس هاى 
داخل كيف پولتان را به گونه اى قرار بدهيد كه روى مثبت آن به سمت باال 
باشد. اين گونه پول هاى پرداختى را پرداخت كنيد. اين گونه به ياد مى آوريد كه 

هر بار پولى مى پردازيد، روى مثبت آن به سمت شماست.
تصور كنيد كه در حال حاضر ثروتمند هستيد. تصور كنيد همه ى پولى را 
كه به آن نياز داريد در اختيار داريد. چه تفاوتى در زندگى شما بروز مى كند؟ 
پيدا  احساسى  چه  كنيد.  فكر  دهيد  انجام  است  ممكن  كه  كارهايى  همه ى  به 
مى كنيد؟ احساسى متفاوت در درونتان پديدار مى شود و به اين دليل به شيوه اى 
حرف  ديگر  طورى  برمى داريد.  قدم  ديگر  طورى  برمى داريد.  گام  متفاوت 
مى زنيد. طورى ديگر بدنتان را نگه مى داريد و طورى ديگر حركت مى كنيد. 
نسبت به همه چيز واكنشى متفاوت نشان مى دهيد. اين همان احساسى است كه 

مى خواهيد در خود حفظ كنيد.
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اين گونه  آورده ايد.  دست  به  مى خواهيد  را  آنچه  كنيد  «احساس 
خواسته شما تحقق پيدا مى كند.» 

نويل گودارد (1905-1972) 
نويسنده

به پول جواب آرى بدهيد
به خاطر داشته باشيد هر گاه مى بينيد كسى پولى دريافت مى كند يا به موفقيتى 
مى رسد، به هيجان بياييد، زيرا معنايش آن است كه در فركانس مطلوب قرار 
كرده ايد.  دريافت  پول  شما  خود  انگار  كه  شويد  هيجان زده  طورى  گرفته ايد. 
وجدآور  واكنش  ديگران  خاطر  به  اگر  دارد.  فوق العاده  اهميتى  شما  واكنش 
اگر  داده ايد.  آرى  جواب  خود  موقعيت  و  بيش تر  پول  به  دهيد  نشان  شادى  و 
حسادت كنيد كه چرا شما به اين پول و موفقيت نرسيده ايد، واكنش شما به پول 

بيش تر جواب منفى مى دهد.
همه ى  از  داشتم.  فراوانى  بدهكارى  شدم،  كم پولى  دچار  قبل  سال  چند 
كارت هاى اعتبارى ام هم تا بخواهيد برداشت كرده بودم. شركت من ميليون ها 
دالر بدهكارى داشت. در حال ساختن فيلمى به نام «راز» بودم. براى تمام كردن 
فيلم به پول احتياج داشتم. با قانون جذب آشنايى داشتم و مى دانستم درباره ى پول 
بايد احساس خوبى داشته باشم تا آن را به دست آورم، اما كار ساده اى نبود، 
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زيرا هر روز بايد بدهى  هاى فراوانى را مى پرداختم. ابداً نمى دانستم كه چگونه 
مى توانم اين پول را تامين كنم. توانايى پرداخت حقوق كاركنانم را هم نداشتم. 

اين گونه بود كه دست به اقدامى جالب توجه زدم.
پرداخت  براى  كردم.  برداشت  دالر  صد  چند  اعتبارى ام  كارت  حساب  از 
دست  در  را  پول  اين  اما  داشتم،  احتياج  پول  اين  به  غذا  خريد  و  بانكى  قبوض 
خيابان  در  مردم  ميان  را  پول  و  افتادم  راه  به  شلوغ  خيابان  يك  در  و  گرفتم 

توزيع كردم.
به  گرفتم.  دست  در  را  دالرى   50 اسكناس  يك  مى رفتم  راه  كه  حالى  در 
اشخاصى كه به سمتم مى آمدند نگاه مى كردم، مى خواستم تصميم بگيرم كه اين 
پول را به چه كسى بدهم. مى خواستم به همه پول بدهم، اما پول چندانى نداشتم. 
سرانجام پول را به كسى دادم. اشك چشمانم را پر كرده بود در تمام تعطيالت 

آخر هفته احساس خوبى داشتم.
روز دوشنبه اتفاقى حيرت انگيز افتاد؛ حساب بانكى من 25000 دالر دريافت 
كرد. اين پول؛ درواقع، از آسمان رسيده بود و به حساب من واريز شده بود. چندى 
قبل در يكى از شركت هاى متعلق به دوستانم سهامى خريده بودم. به كلى آن  را 
فراموش كرده بودم، زيرا قيمت سهام آن تغييرى نكرده بود. روز دوشنبه شخصى 
به من زنگ زد و با توجه به باال رفتن قيمت سهام خواست كه سهام را به او 

بفروشم. عصر همان روز، اين 25000 دالر در حساب بانكى من قرار داشت.
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من پولم را از آن جهت به ديگران ندادم تا برايم پولى به همراه آورد. من 
پولم را به اين دليل دادم تا درباره ى پول احساس عشق كنم. مى خواستم به عمر 

احساس بد داشتن پايان دهم.

«مهم نيست چقدر مى پردازم، مهم اين است كه با هر پرداخت چقدر 
عشق مى دهيم.»

مادر ترزا (1910-1997) 
نيكوكار برنده ى جايزه ى نوبل

اگر با پول در كشمكش هستيد، براى اين كه درباره ى پول احساس خوبى پيدا 
كنيد به مردمى كه هر روز در خيابان مى بينيد وعده ى پول سرشار بدهيد. به 
چهره هاى آن ها نگاه كنيد و تصور كنيد پول فراوانى به آن ها مى پردازيد. شادى 
آن ها را در نظر بگيريد و بعد به سراغ نفر بعدى برويد. كار ساده اى است كه 
مى توانيد انجام دهيد. اين اقدام، احساس شما را درباره ى پول تغيير مى دهد و در 

زندگى به موقعيت جديدى دست پيدا مى كنيد.

كار و تجارت
تنهايى، هوش به  جايى نمى رسد، زيرا درك به  «نابغه ى بى دل به 
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تنهايى و اين دو با هم از كسى نابغه نمى سازند. عشق، عشق، عشق، 
اين روح نبوغ است».

نيكولوس ژوزف فون ژاكين (1727-1817) 
دانشمند آلمانى

اين نيروى جذاب عشق است كه همه ى پول هاى دنيا را به حركت درمى آورد 
و هر كسى كه احساس عشق مى دهد جذب كننده ى پول است. براى اثبات خود 
آوريد،  دست   به  كه  را  مبلغى  هر  ارزش  شما  نداريد،  درآمد  كسب  به  نيازى 
آفريده  شما  داريد.  نياز  بدان  هم اكنون  كه  هستيد  پولى  شايسته ى  شما  داريد. 
شده ايد تا از آن لذت ببريد. آفريده شده ايد كه كار كنيد، زيرا كار شما را به 
هيجان مى آورد. وقتى كارى را كه دوست داريد انجام مى دهيد، پول به دنبال 
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شما مى آيد.
مرد بى كارى براى تصدى شغلى كه هميشه آن را خواسته بود، تقاضاى استخدام 
كرد. پس از ارسال درخواست نامه، شركت به او در نامه اى از حقوق و مزاياى 
و  كرد  درست  ويزيتى  كارت  خود  براى  مرد  اين  داد.  اطالعاتى  درخواستى اش 
مارك شركت را روى كارتش حك كرد. بعد به كارت با حالتى سپاسگزارانه 
نگاه كرد. در ضمن، هر دو سه روز يكبار براى خودش ايميل مى فرستاد و قبول 

شدنش در آن سمت را تبريك مى گفت.
پس از يك مصاحبه تلفنى اوليه، ده نفر با او مصاحبه ى رودررو كردند. دو ساعت 
بعد از مصاحبه شركت با او تماس گرفت كه به استخدام شركت درآمده است. 

حقوقى كه به او دادند به مراتب بيش از حقوقى بود كه درخواست كرده بود.
حتى اگر نمى دانيد كه مى خواهيد با زندگى خود چه كنيد، كافيست عشق 

بدهيد و آنچه را مى خواهيد به خود جذب كنيد.

«موفقيت كليد خوشبختى نيست،  خوشبختى كليد موفقيت است.»
آلبرت شوايترز (1875-1965) 
پزشك نيكوكار برنده ى  جايزه ى نوبل

تجارتى  اگر  مى آيد،  دست  به  شكل  همين  به  دقيقًا  هم  تجارت  در  موفقيت 
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داريد اما اين تجارت به آن خوبى كه شما دوست داريد موفق نيست، در اين 
صورت اشكالى در تجارت شما وجود دارد. بدترين روحيه اى كه به تجارت 
لطمه مى زند احساس بد درباره ى نبود موفقيت است، حتى اگر تجارت كارش 
را به درستى انجام داده باشد، اگر با احساس بد با آن روبه رو شويد با مشكالت 

بيش ترى در كارتان روبه رو مى شويد.
قايل  ارزش  مى گيريد  كه  پولى  براى  داريد  كه  ديگرى  شغل  يا  تجارت  در 
نظر  در  كارتان  براى  مى كنيد  دريافت  كه  پولى  از  كم تر  ارزشى  اگر  شويد. 

بگيريد. تجارتتان محكوم به شكست و ناكامى مى شود.

عشق راه هايى نامحدود براى دريافت كردن شما دارد
پول درنهايت ابزارى براى شماست تا آنچه را در زندگى مى خواهيد تجربه 
كنيد، وقتى به اين فكر كنيد كه با پول چه مى توانيد بكنيد، عشق و نشاط بسيار 
بيش ترى را در مقايسه با زمانى كه فقط به پول فكر مى كنيد به دست مى آوريد. 
فرض كنيد كارى را كه دوست داريد انجام مى دهيد و آنچه را كه دوست داريد 
در اختيار داريد. اين گونه در مقايسه با زمانى كه فقط به پول مى انديشيد عشق 

بيش ترى را احساس مى كنيد.
به  مى خواهيد  كه  را  آنچه  تا  دارد  نامحدود  راه هايى  عشق  جذاب  نيروى 
مى توانيد  آن  توسط  كه  است  چيزى  تنها  پول  كه  نكنيد  فكر  آوريد.  دست 



175 قدرت و پول

دريافت كننده ى چيزى باشيد. اين يك فكر كردن محدود است. شما اين گونه 
زندگى تان را محدود مى كنيد.

آن  چگونه  نمى دانيد  نكرده ايد،  دريافت  مى خواهيد  را  آنچه  كه  زمانى  تا 
تصورش  باشيد.  داشته  ايمان  كرد.  خواهيد  دريافت  مى خواهيد  كه  را  چيزى 
را بكنيد كه چه مى خواهيد. شادى و خوشبختى درون خود را احساس كنيد. 
ذهن ما محدود است، اما خواست عشق نامحدود است. راه هاى مختلف عشق 
را هرگز درك نمى كنيد بى جهت ذهنتان را محدود نكنيد و گمان نكنيد كه 
پول تنها هدف شماست. به جاى آن ببينيد چه مى خواهيد و به كجا مى خواهيد 
برسيد. پول نبايد تنها هدف شما باشد. اگر خانه اى جديد مى خواهيد ببينيد كه 
خواهيد  احساس  را  خوشبختى  و  شادى  چه  كرديد  زندگى  خانه  اين  در  وقتى 
كرد. اگر خانه اى جديد مى خواهيد، اگر خواهان اتومبيلى جديد هستيد، اگر 
مى خواهيد به كالج برويد، به كشور ديگرى نقل مكان كنيد، آموزش موسيقى 
ببينيد، اگر مى خواهيد بازيگر يا ورزشكارى موفق شويد، همه ى اين ها را تصور 

كنيد. همه ى اين چيزها به شكلى نامحدود مى توانند نصيب شما شوند.

قوانين عشق
پول، تنها، يك قانون دارد. نمى توانيد پول را جلوتر از خودتان قرار دهيد. 
اگر اين كار را بكنيد قانون جذب را مخدوش مى كنيد و بعد بايد تاوان آن را 
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بپردازيد. عشق بايد نيروى حاكم در زندگى شما باشد. چيزى را نمى توان فراتر 
از عشق قرار داد. پول ابزارى در دست شماست تا آن را خرج كنيد. شما پول را 
با عشق نصيب خود مى كنيد، اما اگر پول را برتر از عشق در زندگى قرار دهيد،  

با دريافت هاى منفى فراوان روبه رو مى شويد.
«اگر عشق مى خواهيد بدانيد تنها راه به دست آوردن عشق

عشق ورزيدن است، هر چه عشق بيش ترى بدهيد، عشق 
بيش ترى دريافت مى كنيد.»

چارلز هانل (1866-1949) 
نويسنده

شما آفريده شده ايد تا زندگى كاملى داشته باشيد. قرار نيست از كمبود پول 
رنج ببريد، زيرا رنج بردن شرايط منفى را تحميل مى كند. زيبايى زندگى به اين 
است كه وقتى عشق را در اولويت قرار مى دهيد، پولى كه براى زندگى خوب 

نياز داريد به سراغ شما مى آيد.
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نكات قدرت
ـ اين نيروى جذاب عشق است كه همه ى پول هاى جهان را جابه جا مى كند. 
هر كسى عشق بدهد و احساس خوبى داشته باشد، جذب كننده ى پول 

است.
ـ مى توانيد احساستان را درباره ى عشق بيان كنيد، زيرا اگر آنچه را احتياج 

داريد نداشته باشيد، احساس خوبى در برابر پول پيدا نمى كنيد.
عشق  مى شود.  پول  فراوانى  باعث  كه  است  جذب كننده  نيرويى  عشق   -

نيرويى است كه سبب چسبندگى پول مى شود.
ـ وقتى قبوض خود را مى پردازيد. راهى براى رسيدن به احساس خوب 
پيدا مى كنيد. تصور كنيد قبوض پرداختى شما چكى است كه دريافت 
مي كنيد. از شركتى كه براى شما قبض پرداختى فرستاده است، تشكر 

كنيد.
ـ وقتى پولى به دستتان مى رسد، حتى اگر پولى ناچيز باشد، سپاسگزار 
باشيد. به خاطر داشته باشيد كه سپاسگزارى، ضريب افزاينده ى بسيار 

بزرگى است.
ـ وقتى پول چيزى را مى پردازيد احساسى عالى داشته باشيد.

ـ وقتى احساس خوبى درباره ى موفقيت داشته باشيد، موفقيت را به خود 
مى چسبانيد.
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ـ براى پولى كه دريافت مى كنيد، احساس خوبى داشته باشيد، اين گونه 
تجارت و كارتان شكوفا مى شود.

ـ پول درنهايت ابزارى براى شماست تا آنچه را در زندگى دوست داريد 
كه  را  آنچه  نامحدود  راه هايى  با  عشق  جاذبه ى  بخش  كنيد.  تجربه 

مى خواهيد نصيب شما مى كند.
كه  را  آنچه  و  آورده ايد  دست  به  مى خواهيد  كه  را  آنچه  كنيد  تصور  ـ 
دوست داريد در اختيار داريد. اين گونه عشق بيش ترى را نصيب خود 

مى كنيد.
الويت قرار مى دهيد  در  عشق را  به اين است كه وقتى  زندگى  زيبايى  ـ 
شما  سوى  به  داريد،  نياز  آن  به  زندگى  طول  تمام  براى  كه  پولى  تمام 

روانه مى شود.
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قدرت و روابط
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«دست نوازش به سمت ديگران دراز كنيد،
با ديگران مهربان باشيد و به پاداش كارتان 

فكر نكنيد، زندگى تان متحول مى شود.»
آوك ماندينو (1923-1996) 
نويسنده

دارد.  مصداق  شما  زندگى  زمينه هاى  همه ى  در  كه  است  قانونى  دادن  عشق 
عشق  دادن قانون حاكم بر روابط است. براى نيروى عشق مهم نيست كسى را 
مى شناسيد يا نمى شناسيد، مهم نيست كه كسى دوست يا دشمن است، يكى از 
عزيزان است يا دشمنان، با هر كسى كه تماس داريد يا به او عشق مى دهيد يا 

نمى دهيد و آنچه را كه بدهيد، دريافت خواهيد كرد.
روابط، بزرگ ترين كانال براى دادن عشق هستند، مى توانيد با عشقى كه به 

رابط خود مى دهيد همه ى زندگى تان را متحول كنيد.
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آنچه را به ديگران مى دهيد به خودتان داده ايد
همه ى روشنفكران سرتاسر تاريخ گفته اند كه ديگران را دوست بداريم. به 
به  شويد.  خوبى  آدم  به  تبديل  تا  بداريد  دوست  را  ديگران  كه  نگفته اند  شما 
شما رمز و راز زندگى را گفته اند. به شما قانون جذب را متذكر شده اند. وقتى 
ديگران را دوست بداريد زندگى شگفت انگيزى خواهيد داشت. وقتى ديگران را 

دوست بداريد آن زندگى اى را كه شايسته آن هستيد، به دست مى آوريد.

«تمام قانون، در يك دستور خالصه مى شود، همسايه ات را به قدر 
خودت دوست بدار» 

سن پال 
روحانى مسيحى

با مهربانى به ديگران عشق بورزيد. از آن ها حمايت كنيد، سپاسگزار باشيد، 
هر احساس خوبى را كه داريد به آن ها بدهيد.

اگر به مردم از طريق انتقاد، خشم، ناشكيبايى يا هر احساس بد ديگرى چيزى 
بدهيد آنچه نصيب شما خواهد شد منفى هاى زندگى است.
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مسئله، طرف ديگر نيست
مى توانيد در رابطه ى خود بگوييد كه تاكنون چه داده ايد. اگر روابط جارى شما 
عالى باشد معنايش اين است كه عشق بيش ترى مى دهيد، اگر روابط جارى شما بد 

باشد معنايش اين است كه داده هاى منفى شما بيش از داده هاى عشق شماست.
بعضى ها فكر مى كنند به خاطر طرف مقابل است كه رابطه ى شما خوب يا 
بد است. نمى توانيد به نيروى عشق بگوييد «من فقط در صورتى عشق مى دهم كه 

طرف ديگر به من عشق بدهد.» تا عشق ندهيد نمى توانيد آن را دريافت كنيد.
وقتى به آن چيزهايى كه دوست داشتيد توجه كرديد مى توانيد اوضاع و احوال را 
تغيير دهيد. اين گونه معجزه اى اتفاق مى افتد. انگار طرف ديگر دگرگون شده است، 

اما اين قانون عشق است كه بى نظير است، زيرا منفى ها را در خود حل مى كند.
من هزاران رابطه را سراغ دارم كه به كمك قدرت عشق پايدار باقى مانده اند 
و در اين ميان، زنى هست كه با ديگران در موقعيتى متفاوت به سر مى برد. اين 
زن عشقش را به شوهرش از دست داده بود حتى تحمل آن را نداشت كه كنار 
بود.  بيمار  هميشه  او  مى كرد.  شكايت  هرروز  شوهرش  بگيرد.  قرار  شوهرش 

افسرده و عصبانى بود. او با زن و چهار فرزندش بدزبانى مى كرد.
وقتى اين زن با موضوع قدرت عشق دادن آشنا شد،  بالفاصله تصميم گرفت 
باوجود همه ى مسائل و مشكالتى كه داشت خودش را شادمان تر نشان دهد. 
بالفاصله جو خانه ى  آن ها تغيير كرد و رابطه ى اين زن با فرزندانش بهتر شد. 
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بعد او به سراغ آلبوم عكس هاى خانوادگى رفت و به عكس هاى شوهرش در 
اوايل زندگى زناشويى شان نگاه كرد. او چند عكس را انتخاب كرد و آن ها را 
روى ميزش گذاشت تا هر روز به آن ها نگاه كند. حاال اتفاق شگفت انگيزى 
افتاد؛ توانست عشقى را كه در اوايل به شوهرش داشت زنده كند و وقتى عشق 
به  بعد  يافت.  فوق العاده اى  افزايش  او  در  عشق  احساس  بازگشت،  شوهرش  به 
جايى رسيد كه شوهرش را بيش از هر زمان ديگرى دوست داشت. اين گونه او 

به ازدواجى كه كيفيتش را آرزو مى كرد دست يافت.

عشق؛ يعنى آزادى
بسيارى از مردم نمى دانند كه عشق دادن به ديگران چه معنا و مفهومى دارد. 

براى كسب علم و اطالع بايد بدانيد كه عشق چه چيزى هست.
تالش براى تغيير دادن ديگران عشق نيست. اين كه درباره ى صالح كار ديگران 
تصميم بگيريد عشق نيست. اين كه فكر كنيد حق با شماست و با ديگران نيست 
عشق نيست. انتقاد كردن، سرزنش كردن، گله و شكايت كردن،  غر زدن و عيب 

گذاشتن روى ديگران، عشق نيست.

«تنفر را با تنفر نمى توان از بين برد، تنفر را با عشق مى توان از 
ميان برداشت. اين يك قانون ازلى است.»



185 قدرت و روابط

بودا (483-563 قبل از ميالد)
 بنيان گزار بوديسم

در اين جا مى خواهم حكايتى را با شما در ميان بگذارم كه نشان مى دهد با 
رابطه ى زناشويى خود تا چه اندازه دقيق بايد برخورد كنيم.

مردى كه زنش او را تنها گذاشته و فرزندانش را هم با خود برده بود، بسيار 
ناراحت بود و زنش را سرزنش مى كرد و حاضر نبود تصميم او را بپذيرد. او 
با زنش تماس گرفت و خواست هر طور شده است او را راضى به بازگشت 
كند. احتماال فكر مى كرد با رفتارى عاشقانه با زنش روبه رو مى شود، اما رفتار 
سرزنش  زناشويى شان  روابط  ريختن  هم  به  علت  به  را  زنش  نبود.  عاشقانه  او 
مى كرد. او معتقد بود زنش اشتباه مى كند و حق با اوست و نمى پذيرفت كه زنش 
درباره ى زندگى اش تصميم بگيرد و انتخاب كند. از آنجايى كه اين مرد مرتب 

مزاحم زنش مى شد و با او تماس مى گرفت او را به زندان انداختند.
اين مرد سرانجام به اين نتيجه رسيد وقتى منكر آزادى زن خود است؛ درواقع، 
به او عشق نمى دهد. قانون جذب همان قانون عشق است. اگر اين قانون را زير 

پا بگذاريد برضد خود كار كرده ايد.
آن ها  طرف  از  بگذاريد  كه  نيست  معنا  اين  به  ديگران  به  دادن  عشق  البته 
اجازه  كسى  به  اگر  دارد.  تفاوت  دادن  عشق  با  هم  اين  زيرا  شويد،  لگدكوب 
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دهيد از شما بهره بردارى كند، به او كمكى نكرده ايد و مسلمًا به خود شما هم 
كمكى نمى كند.

«هر گاه كسى به من توهين مى كند سعى مى كنم روح و روانم را چنان رفعت 
ببخشم كه توهين او به آن نرسد». رنه دكارت، رياضى دان و فيلسوف

راز روابط زناشويى
زندگى همه چيز را به شما مى دهد تا بتوانيد آنچه را كه مى خواهيد دوست 

بداريد. اگر در كسى خصوصيتى را دوست نداريد از آن فاصله بگيريد.
فاصله گرفتن از آنچه شما آن را در كسى دوست نداريد به شما امكان انتخاب 
مى دهد. الزم نيست با او بحث كنيد و ثابت كنيد كه او اشتباه مى كند. الزم نيست حق 

به جانب بودنتان را ثابت كنيد. اگر اين كارها را بكنيد؛ درواقع، عشق نمى دهيد.

اگر  و  مى كند  پيدا  جال  باشيد  مهربان  وقتى  شما  روان  و  «روح 
ظالم باشيد نابود مى شود.» 

شاه سولومون، 
كتاب مقدس

وقتى در فركانس عشق قرار داريد، فقط كسانى كه در فركانس معينى قرار 
داشته باشند مى توانند به زندگى شما بيايند.
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روزها  از  بعضى  داريد.  خوبى  بسيار  احساس  روزها  از  بعضى  كه  مى دانيد 
حاالت  در  مى توانيد  هستيد.  غمگين  ديگرى  روزهاى  در  و  هستيد  ناراحت 
به  زناشويى  رابطه ى  در  شما  با  كه  كسى  شويد.  ظاهر  متفاوتى  بسيار  روحى 
سر مى برد هم مى تواند در حاالت مختلفى به سر ببرد. مى تواند شاد، ناراحت 
يا اندوهگين باشد، اما براى اين كه شادى ديگران نصيب شما شود بايد خودتان 

شاد باشيد.
اما  هستيد،  ديگران  خوشبختى  و  شادى  مسئول  شما  كه  نيست  اين  منظور 
معنايش اين است كه بايد خودتان خوشحال باشيد. بقيه ى كارها را قانون جذب 

انجام مى دهد.

«خوشبختى بستگى به خودمان دارد.»
ارسطو (322-384 قبل از ميالد) 
فيلسوف و دانشمند يونانى

قانون جذب چسبندگى دارد
قانون جذب چسبندگى دارد يعنى وقتى به شادى ديگران كمك مى كنيد، بخت 
خوش آن ها به شما مى چسبد. وقتى از كسى به دليل انجام دادن كارى تعريف مى كنيد 
محاسن او را به خودتان مى چسبانيد، اما وقتى در مقام انتقاد از ديگران صحبت و 
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جو منفى توليد مى كنيد، منفى هاى ياد شده را به خودتان متصل مى كنيد.
قانون جذب به احساسات شما پاسخ مى دهد. آنچه را بدهيد مى گيريد. وقتى برچسبى 

را به ديگران مى چسبانيد؛ درواقع، آن برچسب را به خودتان متصل مى كنيد.
داريد  دوست  را  آنچه  كه  معناست  بدان  زيرا  خوبيست،  بسيار  خبر  اين 
مى توانيد نصيب خودتان بكنيد. دنيا كاتالوگ شماست و وقتى قدرت عشق خود 

را درك كنيد، آنچه را كه دوست داريد به دست مى آوريد.
قدم  و  خوب  كلمه  يك  با  را  دوم  قدم  نيك انديشى،  با  را  اول  «قدم 

سوم را با يك كردار درست برداشتم  و وارد بهشت شدم.»
برگرفته از كتاب زرتشت

شايعه هم چسبندگى دارد
شايعه پراكنى در نگاه نخست بى ضرر به نظر مى رسد، اما مى تواند در زندگى 
مردم موقعيت هاى منفى ايجاد كند. شايعه پراكنى دادن عشق نيست. شايعه پراكنى 
اقدامى منفى است كه اثرش به خود شما برمى گردد. كسانى كه شايعه پراكنى 

مى كنند آسيب مى بينند.
و  مى زنيد  حرف  دوستانتان  از  يكى  با  يا  خانواده  اعضاى  از  يكى  با  وقتى 
آن ها درباره ى كسى كه صحبت بدى كرده است به شما اطالع رسانى مى كنند، 
رفتارشان شايعه پراكنى و اقدامشان منفى است. وقتى شما با آن ها حرف مى زنيد 
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هم، جو منفى توليد مى كنيد. انسان موجودى احساسى است و وقتى حرفى منفى 
مى شنود روى او تاثير منفى بر جاى مى گذارد. وقتى به هنگام صرف ناهار با 
يكى از همكارانتان درباره ى كسى، حرف هاى منفى مى زنيد، نمى توانيد احساس 

خوبى داشته باشيد.
كارى  ديگران  كار  به  كه  كنيم  دقت  بايد  بگويم  صراحت  به  بدهيد  اجازه 

نداشته باشيد، زيرا اوضاع و احوال آن ها را به خودتان مى چسبانيد.
اگر متوجه شديد شايعه  پراكنى مى كنيد، متوقف شويد و بگوييد «اما بسيار 

خوشحالم كه...» و بعد جمله را با عبارت خوبى تمام كنيد.

«اگر كسى رفتارى شيطانى دارد و بد حرف مى زند، درد و ماتم 
باشد،  داشته  ناب  سخنى  و  رفتار  اگر  اما  مى كشد،  را  انتظارش 
را  كسى  هرگز  كه  سايه  چونان  مى آيد،  سراغ اش  به  خوشبختى 

تنها نمى گذارد.»
بودا (483-563 قبل از ميالد)
 بنيانگذار بوديسم

واكنش شما، انتخاب مى كند
زندگى همه ى اشخاص و همه ى موقعيت ها را به شما نشان مى دهد تا بتوانيد 
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نداريد.  دوست  را  چيزى  چه  و  داريد  دوست  را  چيزى  چه  كه  كنيد  انتخاب 
وقتى به چيزى واكنش نشان مى دهيد با احساسات خود واكنش نشان مى دهيد و 
با اين كار يك انتخاب كننده هستيد. واكنش شما، خوب يا بد، به شما مى چسبد 
و درواقع مى گوييد كه از آن بيش تر مى خواهيد؛ بنابراين، مهم است كه مراقب 
روابطتان باشيد، زيرا شما چه با احساس خوب واكنش نشان دهيد چه با احساس 

بد، اين احساسات را بروز مى دهيد و همين احساسات را دريافت مى كنيد.
شديد؛  عصبانى  يا  ناراحت  او  از  شما  و  كرد  رفتارى  يا  زد  حرفى  كسى  اگر 
بيش ترين تالش خود را بكنيد تا اين واكنش منفى را تغيير دهيد. صرف اين كه 
بدانيد واكنش خود را تغيير داده ايد قدرت احساس منفى را از آن مى گيريد و 
مى توانيد بالفاصله آن را متوقف كنيد. در اين صورت از موضوع منفى فاصله 

بگيريد و به آنچه دوست داريد فكر كنيد.

«كسى كه بر خود مسلط است مى تواند با خلق لذت بر اندوه پايان دهد. 
من نمى خواهم دستخوش عواطف خود باشم. من مى خواهم از عواطف 

خود استفاده كنم، از آن ها لذت ببرم و بر آن ها مسلط شوم».
اسكار وايلد (1900- 1854) 

با  كار  اين  اما  دهيد،  تغيير  را  خود  زندگى  در  منفى  موقعيت  هر  مى توانيد 
احساس بد عملى نيست. بايد به طرزى متفاوت واكنش نشان دهيد، زيرا اگر 
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واكنش منفى نشان دهيد احساس بد شما چند برابر مى شود و منفى هاى زندگى 
شما را بيش تر مى كند، اما بدانيد كه مى توانيد روحيه اى مثبت خلق كنيد، نيروى 

عشق هميشه راهى پيدا مى كند.

عشق يك سپر است
براى اين كه قدرت منفى هاى ديگران را بگيريد و تحت تأثير اين منفى ها قرار 
نگيريد به ياد ميدان مغناطيسى بيفتيد كه هر كس را احاطه كرده است. ميدانى 
از عشق، شادى، خوشبختى، سپاسگزارى، هيجان و اشتياق همه را احاطه كرده 
است. به همين شكل ميدانى از خشم، نوميدى، ناراحتى، تنفر، ميل به انتقام و 

هراس هم براى هر احساس منفى وجود دارد.
احساس خوبى  كسى كه در احاطه ى ميدان مغناطيسى خشم قرار دارد، ابداً 
ندارد؛ بنابراين، اگر نزد او برويد، به احتمال زياد، خشم خود را متوجه شما 
مى كنند. قصد آسيب رساندن به شما را ندارند، اما وقتى به دنيا نگاه مى كنند 
نمى توانند چيز خوبى را ببينند و از آن جايى كه فقط خشم را مى بينند، نسبت 
به نزديك ترين اشخاص، بى خود خشمگين مى شوند، آيا به نظرتان مى رسد كه 

موقعيت آشنايى است؟
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«آب گل آلود، اگر به حال خود رها شود صاف مى  شود.» 
الئو تزو (حدود قرن ششم قبل از ميالد)

اگر احساس اندوه، نوميدى و ناراحتى مى كنيد، اگر هر احساس منفى ديگرى 
داريد، از طريق اين ميدان احساسى خود  به دنيا نگاه مى كنيد و دنيا برايتان مكانى 
اندوهگين، نوميدكننده و ناراحت  به نظر خواهد رسيد. در ميدان احساسات بد چيز 
خوبى ديده نمى شود. نه تنها ميدان منفى شما، منفى هاى بيش ترى را به شما جذب 
مى كند، بلكه تا زمانى كه طرز احساستان را تغيير ندهيد نمى توانيد از شر مشكل 
نجات پيدا كنيد. تغيير دادن طرز احساس كار دشوارى نيست، اما تالش براى تغيير 
دادن دنياى بيرون مزبوحانه است. هيچ اقدام فيزيكى اى نمى تواند موقعيت را تغيير 

دهد. احساسات خود را تغيير دهيد تا وضعيت بيرونى تغيير كند.

نمى توانيم  ندهيم  چيزى  كه  زمانى  تا  اما  مى گيرد،  نشئت  درون  از  «قدرت 
چيزى دريافت كنيم.»

چارلز هانل (1866-1949) 
نويسنده

وقتى كسى در احاطه ى يك ميدان مغناطيسى شاد باشد، شادى او  ز آن سمت 
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جاذب  شخصيت هاى  و  مشهورند  كه  كسانى  مى كند.  سرايت  شما  به  هم  اتاق 
دارند؛ اغلب اوقات، در روحيه ى خوبى به سر مى برند. ميدان شادى كه آن ها را 

احاطه كرده به قدرى جاذب است كه همه را به سوى خود مى كشد.
هر چه عشق بيش ترى بدهيد و احساس بهترى پيدا كنيد ، ميدان مغناطيسى 
شما جذابيت بيش ترى پيدا مى كند. اين گونه مى توانيد همه چيز و همه كس را به 

سمت خود جذب كنيد.
عشق قدرتى است كه همه چيز را به هم پيوند مى دهد.
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ديگر  بدارند،  دوست  را  يكديگر  دنيا  مردم  همه ى  «وقتى 
ظلم  اقليت  به  اكثريت  نمى كنند،  زورگويى  ضعفا  بر  قدرتمندان 
و ستم نمى كند، غنى به فقير نمى خندد و او را مضحكه نمى كند و 

زيرك ها ساده لوح ها را فريب نمى دهند.»
موزى (حدود 391 قبل از ميالد) 
فيلسوف چينى

شما هر روز فرصت داريد تا با احساسات خوب به ديگران عشق بدهيد. وقتى 
شاد باشيد، به هر كس كه با شما در تماس است عشق مى دهيد. وقتى به كسى 

عشق داديد، اين عشق به سوى شما بازمى گردد.
وقتى به كسى عشق مى دهيد، اگر عشق شما روى او تأثيرى بر جاى بگذارد كه 
در نتيجه اش او هم به ديگران عشق بدهد، بدون توجه به اين كه چند نفر تحت 
تأثير قرار گرفته اند، بدون توجه به اين كه تا چه اندازه اين سفر به دوردست 
برود، همه ى اين عشق به سوى شما بازمى گردد. نه تنها عشقى را كه داده ايد از 
شخص اولى پس مى گيريد، بلكه عشقى را كه او به ديگران داده است را هم 

نصيب خود مى كنيد.
بگذاريد، به طورى كه  ديگر، اگر به صورت منفى بر كسى تأثير  از سوى 
آن شخص هم روى ديگران تأثير منفى بگذارد، همه ى منفى هاى ايجاد شده به 
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سويتان بازمى گردد. اين منفى ها روى پول، شغل، سالمتى و روابط شما نيز تأثير 
منفى بر جاى مى گذارند.

شما  پريشانى  شويد،  پريشان  بيرونى،  امر  هر  تأثير  تحت  «اگر 
فقط ناشى از آن امر بيرونى نيست بلكه ناشى از ارزيابى شما از 
آن امر بيرونى است و شما قدرت آن را داريد كه اين پريشانى و 

ارزيابى خود را هر آن از ميان برداريد.»
ماركوز اورليوس (121-180) 
امپراطور رم

وقتى اشتياق داريد و شاد و بانشاط هستيد با هر كس كه تماس بگيريد اين 
روحيات خود را به او انتقال مى دهيد، حتى اگر با كسى مدت كوتاهى در يك 
او  به  را  خوبتان  روحيه ى  شويد  تماس  در  آسانسور  يا  اتوبوس  در  فروشگاه، 
مى دهيد. وقتى بتوانيد تغييرى در اوضاع و احوال او ايجاد كنيد، او هم به سهم 

خود روحيات خوبش را به شما بازمى گرداند.
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و  كوچك  مهربانى  نام  به  چيزى  كه  باشيد  داشته  خاطر  «به 
جاى  بر  شگرف  تأثيرى  مهرانگيز  اقدام  هر  ندارد.  وجود  جزيى 

مى گذارد.»
اسكات ادانر (متولد سال 1957) 
هنرمند سازنده ى فيلم هاى كارتونى

عشق راه حل و جواب هر رابطه اى است. هرگز نمى توانيد با چيزهاى منفى 
رابطه اى را بهتر كنيد. عشق بدهيد تا عشق بگيريد. از كليدهاى قدرت در روابط 
خود استفاده كنيد. متوجه آن چيزهايى كه دوست داريد بشويد. فهرستى از آنچه 
دوست داريد تهيه كنيد، درباره ى آنچه دوست داريد حرف بزنيد و از آنچه 
به سر  كاست  و  بى كم  روابطى  در  كنيد  تصور  برگردانيد.  روى  نداريد  دوست 
مى بريد و با تمام وجود و از صميم قلب آن را احساس كنيد. اگر نمى توانيد از 
رابطه ى خود لذت ببريد، چيزهاى ديگر واقع در پيرامونتان را دوست بداريد و 

سعى كنيد آنچه را كه در رابطه تان بد است متوجه نشويد.
عشق مى تواند هر كارى را براى شما بكند. تنها كارى كه بايد بكنيد اين است 
كه با احساس خوب داشتن عشق بدهيد. اين گونه همه ى چيز هاى منفى از ميان 
مى روند. هر گاه در رابطه اى با موقعيت هاى منفى روبه رو مى شويد، راه حلش 
هميشه عشق است. متوجه نمى شويد چگونه مسائل و مشكالت حل مى شوند، 
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اما اگر احساس خوب داشته باشيد و عشق بدهيد اين اتفاق مى افتد.
پيام الئو تزو، بودا، مسيح و پيامبر اسالم و همه ى بزرگان ديگر، عشق است.



قدرت198

نكات قدرت
ـ با هر كسى كه در تماس مى شويد يا به او عشق مى دهيد يا نمى دهيد و 

با توجه به آنچه مى دهيد، همان را دريافت مى كنيد.
ـ با مهربانى، تشويق، حمايت، سپاسگزارى يا هر احساس خوب ديگر به 

ديگران عشق بدهيد تا چند برابر آن را در زندگى دريافت كنيد.
ـ بيش از آن كه به جنبه هاى منفى رابطه ى خود توجه كنيد، به جنبه هاى 

مثبت آن فكر كنيد.
ـ تالش براى تغيير دادن ديگران و اين كه فكر كنيد صالح آن ها را بهتر 
از خودشان مى دانيد و فكر كردن به اين موضوع كه حق با شماست و 

ديگران اشتباه مى كنند، با عشق دادن منافات دارد.
دادن  ديگران  در  تقصيريابى  يا  زدن،  غر  كردن،  انتقاد  كردن،  سرزنش  ـ 

عشق نيست.
ـ بايد شاد باشيد تا از شادى ديگران استفاده كنيد.

ـ مى توانيد آنچه را كه دوست داريد به خودتان بچسبانيد. براى اين مهم 
بايد به آنچه در ديگران دوست داريد توجه كنيد و با تمام وجود به آن 

خصوصيات جواب مثبت بدهيد.
ـ نمى توانيد منفى حرف بزنيد و به جنبه هاى منفى توجه كنيد و همزمان 

احساس خوبى داشته باشيد.
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ـ زندگى همه ى موقعيت ها و همه ى اشخاص را به شما مى نماياند تا بتوانيد 
آنچه را كه دوست داريد يا  دوست نداريد انتخاب كنيد. وقتى به چيزى 
واكنش نشان مى دهيد، با احساسات خود واكنش نشان مى دهيد. شما 

انتخاب مى كنيد.
ـ نمى توانيد موقعيت بدى را با احساسات بد تغيير دهيد. اگر هم چنان 
بر  و  مى  شود  برابر  چند  شما  بد  احساس  دهيد  نشان  منفى  واكنش 

منفى هاى شما اضافه مى كند.
ايجاد  سپرى  شما  مغناطيسى  ميدان  نيروى  داريد  خوبى  احساس  اگر  ـ 

مى كند كه هيچ احساس منفى اى نتواند به آن نفوذ كند.
موقعيت  دادن  تغيير  براى  تالش  با  مقايسه  در  احساس  دادن  تغيير  ـ 
بيرونى ساده تر است. احساسات خود را تغيير دهيد تا موقعيت بيرونى 

تغيير كند.
ـ هر چه عشق بيش ترى بدهيد و احساس خوبى پيدا كنيد، ميدان شما 
جاذب تر مى شود و هر چه اين ميدان وسعت بيش ترى پيدا كند، بيش تر 

آنچه را كه مى خواهيد به شما جذب مى كند.



قدرت200

قدرت و سالمتى
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«نيروهاى طبيعى درون ما التيام بخش راستين بيمارى ها هستند.»
بقراط (حدود 460 -370 قبل از ميالد)
پدر پزشكى در غرب

در سالمت به سر بردن يعنى چه؟ ممكن است فكر كنيد كه سالم بودن به 
معناى بيمار نبودن است، اما سالم بودن چيزى بيش از اين است. اگر احساس 
وجود  شما  در  چندانى  اشكال  يا  است  متوسط  حالتان  نيست،  بد  حالتان  كنيد 

ندارد، بدانيد كه در سالمتى به سر نمى بريد.
بچه هاى  دارند.  بچه ها  كه  احساسى  مشابه  است  احساسى  بودن  سالمت  در 
كم سن سرشار از انرژى هستند. بدنشان احساس سبكى و انعطاف پذيرى دارد. 
شاد  دارند  شفافى  ذهن  هستند،  طراوت  با  مى دهند.  انجام  تالش  بدون  حركت 
و  مى خوابند  راحت  شب  هر  آن ها  هستند.  استرس  و  نگرانى   از  برى  هستند، 
به  طراوت  با  آن ها  مى شود.  نونوار  بدنشان  مى شوند.  بيدار  خواب  از  راحت 
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تا  كنيد  نگاه  كوچك  بچه هاى  به  مى روند.  خود  زندگى  روزهاى  استقبال 
سالمتى واقعى را درك كنيد. شما درگذشته اين احساس را داشته ايد و حاال هم 

بايد همين احساس را داشته باشيد.
نامحدودى  سالمتى  از  زيرا  باشيد،  اين گونه  مواقع  اغلب  در  مى توانيد 
برخورداريد. آنچه را كه بخواهيد از آن شما مى شود و سالمتى نامحدود هم از 

اين قاعده مستثنى نيست، اما براى رسيدن به اين سالمتى بايد در را بگشاييد.

چه باورى داريد؟
«هر طور كه ته قلبتان حس كنيد همان هستيد.»

شاه سولومون (حدود قرن 10 قبل از ميالد)

اين عبارت معنى دارى است، اما معناى واقعى اش كدام است؟
آنچه را كه در دلتان حس كنيد باور شما را تشكيل مى دهد. اين عين حقيقت 
است. باور به زبان ساده انديشه اى تكرارى است كه احساس قدرتمندى به آن 
دارم»،  حساسى  مى خورم»، «معده ى  سرما  راحتى  مثال، «به  براى  است.  متصل 
مرا  «قهوه  دارم»،  آلرژى  آن  به  «نسبت  است»،  دشوار  كردن  كم  وزن  «برايم 
بيدار نگه مى دارد». اين ها همگى باور هستند واقعيت نيستند. باور زمانى شكل 
بدهيد  كه  را  باورى  هر  باشيد.  كرده  تصميم گيرى  خود  ذهن  در  كه  مى گيرد 
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قانون جذب مى گويد بايد همان را دريافت كنيد.
بسيارى از مردم درباره ى بيمارى بيش تر از سالمتى مى انديشند و اين هرگز 
سالمتى.  به  تا  دارند  توجه  بيمارى  به  بيش تر  دنيا  در  زيرا  نيست،  تعجب آور 
باوجود همه ى پيشرفت هايى كه در علم پزشكى به دست آمده بيمارى در حال 

افزايش است، زيرا مردم به طور فزاينده اى از بيمارى مى ترسند.
آيا شما درباره ى سالمتى تان بيش تر احساسات خوب داريد يا احساسات بد؟  
باور  اگر  داريد؟  توجه  بيمارى  از  بيش  سالمتى  به  خود  عمر  طول  در  شما  آيا 
كنيد كه سالمتى شما با باال رفتن سنتان كاهش مى يابد، بدانيد كه بيمارى براى 

شما امرى اجتناب ناپذير خواهد بود.

«آنچه را از آن مى ترسم به سراغم خواهد آمد و آنچه را از آن 
وحشت دارم بر من حاكم خواهد شد.»

كتاب مقدس

تأثير پالسيبو (دارونما) قدرت باور را نشان مى دهد. به گروهى از بيماران 
مى كنند.  مصرف  پالسيبو  بيماران  از  ديگرى  گروه  و  مى دهند  واقعى  داروهاى 
پالسيبو اغلب قرص هايى از جنس شكر هستند و قدرت درمان كننده ندارند، اما 
به هيچ كدام از اين بيماران نمى گويند چگونه دارويى مصرف كرده اند. تجربه 



قدرت204

نشان مى دهد بسيارى از كسانى كه پالسيبو مصرف مى كنند هم، حالشان خوب 
مى شود، كه اين نشانه ى تأثير باور است. آنچه را كه با ايمان و اطمينان به بدنتان 

مى دهيد، بدنتان نتيجه اش را دريافت مى كند.
خوب  احساس  وقتى  مى كنند.  اشباع  را  شما  اندام  و  سلول ها  شما  باورهاى 
داشته باشيد، عشق مى دهيد و در مقابل سالمتى دريافت مى كنيد. وقتى احساسات 
مى شود.  شما  سلول هاى  و  عصب ها  شدن  منقبض  سبب  تنش،  باشيد،  داشته  بد 
وضعيت شيميايى بدن شما تغيير مى كند، رگ هاى خونى شما منقبض مى شوند، 

نفستان كم عمق مى شود و در نتيجه، سالمتى اندام هاى شما، به مخاطره مى افتد.

تأثير  شما  بدن  سلول هاى  روى  شما  عواطف  و  «احساسات 
مى گذارند. ذهن و جسم، با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند.»

توماس توت كو (متولد 1931) 
روان شناس ورزشى و نويسنده

دنياى درون بدن شما
دنيايى وسيعى در درون شما وجود دارد. براى درك قدرتى كه بر بدن خود 

داريد بايد اين دنيا را بشناسيد، زيرا همه چيز اين دنيا تحت امر شماست.
كار  آن ها  همه ى  كنند.  ايفا  را  دارند  كه  نقشى  شما  بدن  سلول هاى  همه ى 
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مناطق  رهبران  سلول ها  از  بعضى  بدهند.  زندگى  و  حيات  شما  به  تا  مى كنند 
و اندام هاى خاصى در بدن شما هستند. اين ها تمامى سلول هاى موجود در آن 

منطقه از بدن شما را راهنمايى مى كنند.
اگر يك مزاحم وارد بدن شما شود، چيزى مانند يك ويروس يا يك عفونت، 
از  سلول ها  اين  مى شوند.  حمله ور  و  وارد  مزاحم  به  بالفاصله  بدن  سلو ل هاى 
قبًال  را  مزاحم  ميكروب  كه  دهند  تشخيص  اگر  كه  برخوردارند  حافظه اى 

تجربه كرده اند به آن حمله ور مى شوند و آن را از پاى درمى آورند.
اگر به هر دليلى يكى از سلول هاى بدن شما رفتارش را تغيير دهد و به سود 
سالمتى بدن كار نكند، سلول هاى نگهبان اقدام به اصالح سلول مى كنند و شكل 
عوض مى كنند. داروخانه طبيعى و درونى شما، داروهاى اصالح كننده را تأمين 
مى كند. بدانيد كه در درون شما يك داروخانه طبيعى مجهز وجود دارد كه 

مى تواند به سالمتى شما كمك كند.
گروهى  كار  روز  هفت  هفته اى  و  ساعت   24 روزى  بايد  سلول ها  همه ى 
بكنند. شما حدود 100 تريليون سلول در بدن خود داريد. اين سلول ها با فعاليت 
پيوسته ى خود به شما زندگى مى بخشند. اين 100 تريليون سلول در خدمت و 

گوش به فرمان شما هستند.
هر باورى كه درباره ى بدن خود داشته باشيد، سلو ل هاى شما هم همان باور را 

پيدا مى كنند. آن ها از انديشه، احساس و باور شما سؤال مى كنند.
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اگر فكر كنيد «هميشه وقتى با هواپيما سفر مى كنم تحت تأثير فاصله هاى 
يك  صورت  به  را  شما  انديشه ى  اين  شما  سلول هاى  مى گيرم»،   قرار  زمانى 
فرمان تبديل مى كنند. وقتى فكر و احساس كنيد كه گرفتار اضافه وزن هستيد، 
سلول هاى شما اضافه وزن داشتن شما را به صورت يك فرمان تبديل مى كنند. 
اين گونه بايد به دستورات شما عمل كنند و بدن شما را به شكل چاق و فربه 
نگه دارند. وقتى به بدن خود درجايگاه يك بيمار فكر مى كنيد سلول هاى شما 

بيمارى را قبول مى كنند، زيرا قانون جذب درون شما فعال است.

«به تصويركامل هر اندام توجه كنيد تا سايه هاى بيمارى هرگز 
شما را لمس نكند.»

روبرت گولير (1885-1950)  
نويسنده

چه مى  خواهيد؟ چه چيزى دوست داريد؟ اين همان چيزى است كه بايد به 
بدون  كه  هستند  شما  بدن  اجزاى  وفادارترين  شما  سلول هاى  بدهيد  خود  بدن 
سؤال و ترديد در خدمت شما هستند؛ بنابراين، آنچه احساس مى كنيد، تبديل به 
قانون بدن شما مى شود. اگر مى خواهيد در حد دوران كودكى خود ظاهر شويد، 
دارم»، «امروز  خوبى  احساس  بدهيد: «امروز  را  فرمان  اين  خود  سلول هاى  به 



207 قدرت و سالمتى

انرژى فراوان دارم»، «ديد چشم بسيار خوبى دارم»، «مى توانم وزن ايده آل خود 
را حفظ كنم» و «شب ها مثل يك بچه مى خوابم» شما حكمران يك سرزمين 

هستيد. شما حكمران قانون بدن خود هستيد.

قدرت قلب شما
«به عبارتى انسان نمونه اى كوچك از عالم هستى است؛  بنابراين هر 

آنچه انسان باشد سرنخى از چيستى عالم هستى به ما مى دهد.»
ديويد بو هم (1992- 1917)
 فيزيكدان كوانتومى

درون بدن ما نقشه اى از عالم هستى وجود دارد. دل شما خورشيد و مركز 
دستگاه بدن شماست. اندام هاى شما در حكم سياره هستند و درست همان طور 
كه سياره ها به خورشيد وابسته اند تا در حالت تعادل باقى بمانند تمام اندام هاى 

بدن شما بستگى به قلب شما دارند تا در تعادل و هماهنگى باقى بمانند.
دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند كه احساس عشق، سپاس گزارى و قدرشناسى 
در دل شما، ايمنى بدن شما را افزايش مى دهد. بر توليد مواد شيميايى مورد نياز 
مى كند،  كم  را  فشارخون  مى كاهد،  استرس  هورمون  ميزان  از  مى افزايد،  شما 
اضطراب، احساس گناه و فرسودگى را كاهش مى دهد. با توجه به بررسى هاى 
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مغناطيسى  ميدان  از  قدرتمندتر  بار   5000 قلب  مغناطيسى  ميدان  شده  انجام 
فلزات و تا چندين پايى بدن شما امتداد دارد.

برخى از دانشمندان درباره ى ى تلقى ما از اثرات عشق بر سالمتى ما با استفاده 
از آزمايشاتى بر روى آب تحقيقاتى انجام داده اند، اما آب با سالمتى چه رابطه اى 
دارد؟ 70 درصد بدن، از آب تشكيل شده و80 درصد درون كاسه ى سر انسان 

نيز از آب تشكيل شده است.
كه  مى دهند  نشان  آمريكا  و  اروپا  روسيه،  ژاپن،  در  شده  انجام  بررسى هاى 
وقتى آب در معرض كلمات و احساسات مثبت قرار مى گيرد، سطح انرژى آب 
فراوان  هماهنگى  از  و  مى كند  تغيير  آب  ساختار  بلكه  مى شود،  بيش تر  نه تنها 
برخوردار مى شود. هر چه احساس مثبت بيش تر باشد آب زيباتر و هماهنگ تر 
سطح  مى گيرد  قرار  تنفر  مانند  منفى  احساسات  معرض  در  آب  وقتى  مى شود. 
انرژى آن كاهش مى يابد و درنتيجه، تغييراتى اتفاق مى افتد كه روى ساختار آب 

نيز تأثير منفى مى گذارد.
آيا مى توانيد تأثير عشق و سپاسگزارى را در بدنتان تصور كنيد و اين كه عشق 
و سپاسگزارى در ايجاد سالمتى چه نقشى دارد؟ وقتى احساس عشق مى كنيد، 

عشق شما روى آب 100 تريليون سلول بدن شما اثر مى گذارد.
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چگونه از قدرت عشق براى رسيدن به سالمتى كامل بهره بگيريم؟
«جايى كه بيش ترين عشق وجود داشته باشد، هميشه معجزه اى در 

كار است»
ميال كاتر (1873-1947) 
رمان نويس، برنده ى جايزه ى پليتزر

براى به دست آوردن سالمتى بايد عشق بدهيد. وقتى بيمار مى شويد احساس 
خوبى درباره ى سالمتى داشته باشيد، زيرا تنها عشق است كه سالمتى كامل را 
ايجاد مى كند. نمى توانيد احساس بد درباره ى ى بيمارى بدهيد و سالمتى دريافت 
كنيد. اگر از يك بيمارى مى ترسيد، احساس بد مى دهيد. اين گونه هرگز بيمارى 
نمى تواند از بين برود. وقتى درباره ى آنچه مى خواهيد انديشه و احساس مى دهيد 
سلول هاى بدن شما نيروى كامل سالمتى را دريافت مى كنند. وقتى فكر و احساس 

منفى بدهيد، سالمتى شما كاهش مى يابد.
سپاسگزارى يك فريب دهنده ى بزرگ است؛ بنابراين، همه روزه از سالمتى 
خود تشكر كنيد. تمام پول جهان نمى تواند سالمتى را بخرد، زيرا اين هديه اى 
از سوى زندگى است، پس بيش از هر چيز سپاسگزار سالمت خود باشيد. اين 

بهترين بيمه اى است كه براى سالمتى خود مى توانيد در نظر مى گيريد.
كنيد.  سپاسگزارى  آن  از  كنيد،  پيدا  خود  بدن  براى  اشكالى  اين كه  جاى  به 
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هرگاه درباره ى بدن خود به چيزى فكر مى كنيد كه آن را دوست نداريد، به 
خاطر داشته باشيد كه آب بدن شما احساس شما را مى گيرد. به جاى آن با تمام 

وجود تشكر كنيد و آنچه را كه دوست نداريد فراموش كنيد.

«عشق، عشق را به سمت خود جلب مى كند.»
سن ترزا (1515-1582)
نويسنده و راهب

مى خواهيد  را  چيزى  چه  ببينيد  بنوشيد،  آب  يا  بخوريد  غذا  اين كه  از  قبل 
بخوريد و بنوشيد. مراقب باشيد كه وقتى سر ميز غذا مى نشينيد حرف هايتان 

مثبت باشند.
ارج گذاشتن بر غذا توليد عشق و سپاسگزارى براى غذا مى كند. وقتى براى 
غذا ارزش قايل مى شويد، ساختار آب در غذا را تغيير مى دهيد؛ بنابراين، تأثير 

آن بر بدن تغيير مى كند.
وقتى به چشم پزشك مراجعه مى كنيد تا ديد چشمتان را اندازه بگيرد، وقتى 
خود  آزمايش  نتايج  و  مى كند  معاينه  را  بدنتان  يا  مى گيرد،  اندازه  را  فشارتان 
را مى گيريد، بهتر است كه احساس خوبى داشته باشيد. براساس قانون جذب 
نتيجه ى آزمايش بايد با فركانسى كه در آن قرار داريد همخوانى داشته باشد. اگر 
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نتايج خوب مى خواهيد بايد در فركانس مناسب قرار داشته باشيد.

«احتماالت و معجزات معناى واحدى دارند»
پرنتيس مالفورد (1834-1891) 
نويسنده

ديد  مى خواهيد  اگر  برخورداريد.  عالقه تان  مورد  سالمتى  از  كنيد  تصور 
چشمتان را اندازه بگيريد، فرض را بر اين بگذاريد كه از ديد عالى اى برخورداريد. 
اگر مى خواهيد شنوايى تان را اندازه بگيريد، فرض را بر اين بگذاريد كه قدرت 
داريد  آنچه  خاطر  به  بينديشيد.  خود  مناسب  وزن  به  داريد.  عالى اى  شنوايى 

سپاسگزار باشيد.
وقتى به زنى جوان با سالمت ظاهرى جسمانى گفته شد كه از يك بيمارى 
قلبى كمياب رنج مى برد، بسيار مشوش شد. ناگهان احساسى از ضعف و بيمارى 
به او دست داد. احساس مى كرد كه آينده اش را از دست داده است. مى ترسيد 
در اثر اين بيمارى بميرد و دو فرزند كم سنش را تنها بگذارد، اما در اين رهگذر 

تصميم گرفت هر كارى را كه مى تواند براى رسيدن به سالمتى انجام دهد.
او تصميم گرفت به بيمارى قلبى اش فكر نكند. هر روز دست راستش را روى 
قلبش مى گرفت و تصور مى كرد كه قلبى سالم دارد. هر روز صبح وقتى از خواب 
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بيدار مى شد از سالمتى قلب خود سپاسگزارى مى كرد. بعد تصور مى كرد كه 
متخصص قلب و عروق به او مى گويد كه درمان شده است. او به مدت چهار ماه 
اين كار را انجام داد و بعد متخصص قلب و عروق به او اعالم كرد كه سالمتى 

خود را به طور كامل بازيافته است. 
اين زن زندگى خود را مديون قانون جذب بود و به قلبى سالم رسيد. از بيمارى 

نهراسيد و از آن متنفر نشويد، زيرا اين به كار شما انرژى منفى مى دهد.

به  نگه داريد.  دور  بيمارى  از  مى توانيد  كه  حدى  تا  را  «ذهنتان 
جاى آن به قدرت و توانمندى فكر كنيد.»

پرنتيس مالفورد (1834-1891) 
نويسنده

هر لحظه اى كه براى سالمتى خود عشق بدهيد، نيروى عشق حالت هاى منفى را 
در بدن شما از بين مى برد. اگر مى بينيد برايتان دشوار است كه درباره ى سالمتى 
خود احساس خوبى داشته باشيد، كافيست به آنچه از آن خوشتان مى آيد احساس 

عشق بدهيد و اين گونه مى توانيد به احساس خوب برسيد.
فيلم هاى  كنيد.  عشق  احساس  خود  بيرون  دنياى  به  مى توانيد  كه  آن جا  تا 
خنده دار تماشا كنيد و به احساس خوب برسيد. از ديدن فيلم هايى كه شما را 
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اندوهگين مى كند يا به شما تنش مى دهد خوددارى ورزيد. به موسيقى كه به 
لطيفه هايى  برايتان  بخواهيد  اشخاص  از  دهيد.  گوش  مى دهد  خوب  حال  شما 
تعريف كنند كه شما را به خنده بيندازد، شما مى دانيد از چه چيزى خوشتان 
مى آيد. شما خودتان را بيش تر مى شناسيد. مى دانيد چه چيزهايى شما را خوشحال 
خوشحال  و  شاد  امكان  حد  تا  كنيد  سعى  آن ها  كمك  به  رو،  اين  از  مى كند. 
كفه ى  تا  باشيد  خوشحال  مواقع  درصد   51 در  بايد  كه  نكنيد  فراموش  شويد. 

ترازو به سود شما كار كند.

زيبايى از عشق نشئت مى گيرد
«وقتى عشق در شما رشد مى كند، زيبايى هم در شما رشد مى كند، 

زيرا عشق، زيبايى روح و روان است.»
سن اگوستين هيبو (354-430) 
روحانى مسيحى

همه ى زيبايى ها ناشى از نيروى عشق است. زيبايى نامحدودى از طريق عشق 
از  كثيرى  و  شما  كه  است  اين  واقعيت  اما  است،  شده  گشوده  شما  روى  به 
مردم بيش از آن كه از بدنتان تشكر كنيد از آن انتقاد مى كنيد. با نگاه كردن 
به تقصيرهايتان به زيبايى نمى رسيد. با نگاه كردن به تقصيرهايتان ناخشنودى 
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بيش ترى براى خود تدارك مى بينيد.
شادتر  چه  هر  مى شود.  ريخته  فرو  رويتان  به  لحظه  هر  نامحدودى  زيبايى 
محكم تر  پوستتان  مى كنند،  ر هايتان  چروك ها  بود.  خواهيد  زيباتر  باشيد، 
مى شود و درخشش پيدا مى كند. موهاى تان پرپشت تر مى شود، چشمانتان برق 
مى زند و رنگ بهترى پيدا مى كنند و بيش از هر چيز متوجه مى شويد كه زيبايى 

از عشق نشئت مى گيرد. هر جايى كه مى رويد مردم به شما جذب مى شوند.

شما به اندازه ى احساستان پير هستيد
مى كردند.  عمر  سال  صدها  مردم  زمانى  كه  مى خوانيم  جاهايى  در  گاه 
ششصد  يا  پانصد  ديگر  بعضى  مى كردند،  عمر  سال  هشتصد  بعضى ها  مى گويند 
سال عمر مى كردند و طول عمر زياد عموميت داشت. با اين حساب، چه اتفاقى 
افتاد؟ مردم باورهايشان را تغيير دادند. به جاى اين كه باور كنند مى توانند چند 
صد سال عمر كنند، باورهايشان را به تدريج تغيير دادند و انتظار طول عمر در 

آن ها كاهش يافت.
ما اين باورها را به ارث برده ايم و طول عمر كم ترى را انتظار مى كشيم. از 
روزى كه متولد مى شويم به اين فكر مى كنيم كه چه مدتى مى توانيم عمر كنيم 
در نظر  را براى خود  آغاز سن شخصى  همان  محدود خود از  فكر  براساس  و 

مى گيريم و بدن هاى مان براساس اين باور عمر مى كنند.
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به  كه  نخورده ايم  بر  نكته اى  به  بيولوژى  در  «تاكنون 
كه  مى دهد  نشان  اين  باشد.  داشته  اشاره  مرگ  گريزناپذيرى 
مرگ هنوز امر اجتناب ناپذيرى نيست. بيولوژيست ها تنها به زمان 
احتياج دارند كه بفهمند اين چيست كه توليد اشكال مى كند و مرگ 

را امرى ناچار مى  سازد.»
ريچارد فريمن (1918-1988) 
فيزيكدان برنده ى جايزه ى نوبل

اگر مى توانيد سقفى براى طول عمر خود تعيين نكنيد. تنها چيزى كه الزم 
است اين است كه مردم از يك نفر محدوديت طول عمر مورد انتظار را بكشند 

تا روند طول عمر مورد انتظار براى بشريت تغيير كند.
وقتى باور داشته باشيد و احساس كنيد كه زوال امرى ناگزير است اين امر 
برايتان اتفاق خواهد افتاد. احساس جوانى كنيد و سن و سالتان را فراموش كنيد. 
احساس مسن بودن باورى است كه شما به بدنتان مى دهيد مى توانيد اين فرمان 

را تغيير دهيد.
چگونه باورهاى خود را تغيير مى دهيد؟ با دادن عشق. باورهاى منفى مانند باور 
داشتن به محدوديت ها، سالخورده بودن، بيمار بودن، اين ها از عشق نشئت نمى گيرند.
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صورت  را  بودن  سن دار  احساس  هميشه  كه  است  عشق  «نبود 
خارجى مى دهد.»

ژوسيا گيلبرت هلند (1819-1881) 
نويسنده

عشق واقعيت است
بد  زندگى،  درباره ى  همه  اين  زيرا  داشتيد،  انعطاف  بوديد  كودك  وقتى 
نمى انديشيديد. وقتى بزرگ تر شديد به منفى هاى زندگى بيش تر توجه كرديد و 

اين گونه از انعطاف كم ترى برخوردار شديد.
اين زندگى شگفت انگيزى نيست. اين يك زندگى محدود است.

مى كند.  ذوب  را  بدنتان  منفى هاى  شما،  عشق  بورزيد،  عشق  بيش تر  چه  هر 
مى توانيد احساس كنيد كه عشق آنچه را كه منفى است در شما از بين مى برد. 
احساس سبكى مى كنيد. احساس مى كنيد كه آسيب ناپذيريد. احساس مى كنيد 

بر بام دنيا قرار گرفته ايد.
وقتى عشق بيش ترى مى دهيد، متوجه مى شويد اتفاقاتى در زندگى شما بروز 
مى كند. غذا طعم بهترى پيدا مى كند. رنگ ها روشن تر مى شوند، صداها شفاف تر 
عشق  وقتى  رسيده ايد.  بيش ترى  انعطاف   به  مى كنيد  احساس  مى رسند.  نظر  به 
مى دهيد و معجزات عشق را در بدن خود احساس مى كنيد، به اين نتيجه مى رسيد 
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كه عشق منبع سالمتى شماست.

عشق در پس هر معجزه اى وجود دارد
از  كه  مى گيرد  شكل  وقتى  معجزه  هستند.  عشق  نيروى  معجزات  همه ى 
منفى گرايى فاصله مى گيريد و فقط روى عشق متمركز مى شويد. حتى اگر در 

تمام مدت عمرتان منفى بوده ايد باز هم دير نشده است.
از  مرد  وقتى  مى كند.  توصيف  اين گونه  را  خودش  كه  است  مردى  آن  بدبين 
همسرش شنيد كه انتظار سومين فرزندش را مى كشد، آن مرد به اين فكر كرد كه 
تولد فرزند جديد تا چه اندازه زندگى آن ها را مختل مى كند، اما آنچه مرد به آن 

توجه نداشت اين بود كه برداشت بدبينانه چه آسيبى به زندگى او مى زند.
اما در همين زمان زنش مجبور شد كه به خاطر زايمان زودرس به بيمارستان 
منتقل شود. سه متخصص زايمان گفتند كه كودك در هفته بيست و سوم شانسى 
براى  زنده ماندن ندارد. مرد به زانو درآمد، او هرگز انتظار نداشت كه فرزندش 

زنده به دنيا نيايد.
بعد از سزارين پدر را براى ديدن فرزندش بردند. او كوچك ترين نوزادى بود 
كه به عمرش ديده بود. فرزندش 10 اينچ بلنداى قامت و 12 اونس وزن داشت. 
گروه پزشكان سعى كردند به نوزاد تنفس مصنوعى بدهند، اما ضربان قلب او 
لحظه  اين  در  و  مى كنم»  «خواهش  كشيد:  فرياد  پدرش  داشت.  نزولى  حركتى 
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كودك او جانى گرفت و قلبش شروع به كار كرد.
سالم  جان  نوزاد  اين  كه  بودند  معتقد  پزشكان  همه ى  شدند،  سپرى  روزها 
به در نمى برد، اما پدر اين كودك كه در تمام مدت عمرش بدبين بود شروع 
كرد به تصور كردن آنچه مى خواهد. او هر شب وقتى به رختخواب مى رفت، 
فرزندش را در هاله اى از نور مى ديد. وقتى صبح از خواب بيدار مى شد خدا را 

شكر مى كرد كه فرزندش آن شب را زنده مانده است.
هر روز پسرش قوى تر مى شد. اين مرد بر بسيارى از موانعى كه او را احاطه 
كرده بود، غلبه كرد. بعد از چهار ماه كه پسر اين مرد در نخستين مراقبت هاى 

ويژه به سر برد، توانست به خانه بيايد.

عشق در پس هر معجزه اى قرار دارد.
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نكات قدرت
ـ آنچه به طور مداوم با باور و احساس قوى به بدنتان مى دهيد آن را در 
اندام هاى  و  سلول ها  داريد  كه  احساسى  هر  مى كنيد.  دريافت  بدن تان 

شما را در تمام بدنتان اشباع مى كند.
افراد  وفادارترين  شما  سلول هاى  و  هستيد  قلمرو  يك  حكمران  شما  ـ 
شما هستند كه بدون كم ترين سؤال و ترديد به شما خدمت مى كنند؛ 
بنابراين، آنچه را فكر و احساس كنيد قانون قلمرو شما مى شود؛ قانون 

بدن شما.
ـ وقتى به خاطر آنچه نمى خواهيد فكر و احساس منفى مى دهيد، نيروى 
سالمتى بخش در سلول هاى شما كاهش مى يابد. وقتى به خاطر چيزى 
يا  دوست  جديد،  خانه اى  آفتابى،  روز  – يك  مى كنيد  عشق  احساس 

ترفيع درجه - بدن شما نيروى سالمتى دريافت مى كند.
ـ سپاسگزارى عامل افزاينده ى بزرگى است. از اين رو، هر روز به خاطر 

سالمتى بدنتان شكرگزارى كنيد.
ـ با تمام وجود به خاطر آنچه درباره ى بدنتان دوست داريد شكرگزارى 

كنيد. آنچه را دوست نداريد ناديده بگيريد.
ـ براى افزايش سالمتى خود بيش از 50 درصد مواقع شكرگزار باشيد. 

51 درصد نقطه ى شروع سالمتى و غلبه بر بيمارى است.
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ـ اگر با بيمارى روبه رو هستيد، اين بيمارى را با كالم و انديشه از آن 
خود نكنيد. به جاى آن به سالمتى عشق بدهيد و سالمتى را از آن خود 

بدانيد. 
ـ به خاطر وزن عالى، بدن عالى، سالمتى كامل عشق بدهيد و اين مواهب 
سپاسگزار  شدت  به  داريد  آنچه  خاطر  به  كنيد.  احساس  خود  در  را 

باشيد.
مى رود،  تحليل  شما  سالمتى  گذاشتن  سن  به  پا  با  كه  كنيد  باور  اگر  ـ 

قانون جذب بايد اين موقعيت را در شما ايجاد كند.
ـ احساس جوانى بكنيد. سنتان را احساس نكنيد.

ـ بدنتان به هر شكلى كه بخواهيد از طريق عشق و سپاسگزارى تغيير 
مى كند.
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قدرت و شما
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« قدرت رسيدن به خوشبختى و رسيدن به جنبه هاى مثبت زندگى، 
در ما وجود دارد. قدرت در اختيار شماست، و اين قدرت نامحدود 

است.»
روبرت كولير (1885-1950) 
نويسنده

همه چيز فركانسى دارد. هر كلمه اى فركانسى دارد. صدا، رنگ، درخت، هر 
حيوان، گياه، ماده معدنى و هر شى فركانسى دارد. هر نوع غذا و هر نوع مايع 
فركانسى دارد. هر مكان، شهر و كشور فركانسى دارد. عناصر هوا، آتش، خاك 
و آب همه فركانس هاى خود را دارند. سالمتى، بيمارى، پول فراوان، نبود پول، 
فركانسى  وضعيتى  هر  و  موقعيت  حادثه،  دارند.  فركانس  شكست  و  موفقيت 
دارد. حتى نام شما فركانس دارد. اما نام حقيقى فركانس شما آن احساسى است 
كه داريد. آنچه را احساس كنيد و بخواهيد در فركانس شما قرار مى گيرد و به 
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وجود شما راه مى يابد.
پيدا  راه  شما  زندگى  به  شاد  وقايع  و  اوضاع  مى كنيد  شادى  احساس  وقتى 
بيش ترى  اضطراب  بكنيد،  اضطراب  احساس  و  باشيد  مضطرب  اگر  مى كنند. 
به شما راه پيدا مى كند. اين را وقتى عجله داشتيد و ديرتان شده است به خوبى 
احساس كرده ايد. عجله كردن يك احساس منفى است و واضح است كه، وقتى 
عجله مى كنيد و مى ترسيد دير برسيد، همه ى تأخيرات و موانع پيش روى شما 

قرار مى گيرد. اين قانون جذب است كه در زندگى شما عمل مى كند.
آيا متوجه هستيد قبل از اين كه كار روزانه تان را شروع كنيد داشتن احساس 
در  نمى توانيد  باشيد  نداشته  خوب  احساس  اگر  عاليست؟  اندازه  چه  تا  خوب 
ساعات روز جنبه هاى خوب را نصيب خود كنيد. وقتى چيز هاى منفى از راه 
مى رسند، تغيير دادن آن به تالش بسيارى نياز دارد، زيرا وقتى منفى ها پيش روى 
داشته  خوب  احساس  كه  بهتر  چه  مى كنيد.  باور  را  آن ها  مى گيرند  قرار  شما 
تغيير  را  زندگى تان  ابعاد  همه ى  خود  احساس  دادن  تغيير  با  مى توانيد  باشيد. 
دهيد، اما آيا بهتر نيست كارى كنيد كه از همان آغاز خوب هاى بيش ترى به 

سراغتان بيايند؟

فيلم زندگى خود را تماشا كنيد
زندگى جادو است. آنچه در يك روز از زندگى شما اتفاق مى افتد جادويى تر 
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از هر فيلم خيالى است كه بتوانيد تماشا كنيد، اما بايد حوادث را با تمركز فراوان 
تماشا كنيد، انگار كه داريد يك فيلم سينمايى را تماشا مى كنيد. اگر در حال 
تماشاى فيلم، حواستان پرت شد، اگر تلفن زنگ زد يا به خواب رفتيد، آنچه را 
كه اتفاق مى افتد تماشا نمى كنيد. تماشاى فيلم زندگى هم، به همين شكل است. 
اگر در خواب راه برويد، اگر هشيار و گوش به زنگ نباشيد پيام هاى افرادى را 

كه با شما حرف مى زنند و شما را راهنمايى مى كنند درك نمى كنيد.
زندگى به شما واكنش نشان مى دهد. زندگى با شما در ارتباط است. حادثه 
و اتفاقى در كار نيست. هر چيزى فركانسى دارد و وقتى رويدادى به زندگى تان 
قدم مى گذارد معنايش اين است كه با شما در فركانس مشابهى قرار دارد. هر 
چه را كه مى بينيد – هر عالمت، رنگ، شخص، شى- آنچه را كه مى شنويد و 

هر موقعيتى كه با آن مواجه مى شويد فركانس خودش را دارد.

«به قدرى حقايق برجسته اند كه به نظر مى رسد خالق جهان هستى 
اين دنيا را با الكتريسيته طراحى كرده است»

نيكول تسال (1856-1943) 
مخترع

مى دانيد كه وقتى رانندگى مى كنيد و چشمتان به اتومبيل پليس مى افتد، بنا به 
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دليلى وقتى شما اتومبيل پليس را ديديد ناگهان هشيارتر مى شويد و به احتمال 
زياد، چيزى در درون شما به شما مى گويد «هشيارتر باش». ديدن اتومبيل پليس 
حتى ممكن است معناى بيش ترى براى شما داشته باشد، اما بايد سؤالى بكنيد: 
«اين به من چه مى گويد؟» تا جوابى دريافت كنيد. پليس نماينده نظم و قانون 
است؛ بنابراين، اتومبيل پليس ممكن است به شما بگويد كه چيزى در زندگى تان 
براساس نظم و اصول اش نيست. ممكن است به شما بگويد از كسى به خاطر 

چيزى تشكر نكرده ايد.
وقتى صداى آژير آمبوالنس را مى شنوى، اين صدا به شما چه مى گويد؟ آيا 
مى گويد به خاطر سالمتى ات سپاسگزار باش؟ آيا به شما يادآورى مى كند كه 
مى بينيد  وقتى  كنيد؟  تشكر  زندگى تان  در  سالمتى تان  خاطر  به  و  بدهيد  عشق 
يك ماشين آتش نشانى به سرعت با چراغ هاى روشن از كنار شما عبور مى كند 
و آژير مى كشد، اين به شما چه مى گويد؟ آيا مى گويد جايى در زندگى شما آتش 
گرفته و الزم است كه اين آتش را خاموش كنيد؟ آيا به شما مى گويد شعله هاى 
عشق را در خود روشن كن؟ بايد هشيار باشيد و معانى اتفاقاتى را كه مى افتد 

درك كنيد.
شما پيوسته پيام و بازخورد آن را دريافت مى كنيد. در تمام مدت زندگى تان 
اين پيام ها را دريافت كرده ايد. هرگاه مطلبى مى شنوم، حتى وقتى اين كلمات از 
سوى غريبه هايى باشند كه نزديك من ايستاده اند و با هم حرف مى زنند، اگر 
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بتوانم كلماتشان را بشنوم، حرف هايشان مى تواند در زندگى من معنايى داشته 
روى  كه  شوم  مواجه  تابلويى  با  اگر  مى فرستد.  پيام  من  براى  كلماتشان  باشد. 
آن مطلبى نوشته شده است، اين كلمات براى من معنا و مفهوم دارند، زيرا در 
فركانس مشابهى قرار دارند. اگر من در فركانسى متفاوت قرار مى داشتم متوجه 

تابلو نمى شدم يا متوجه گفتگو نمى شدم.
هر چيزى كه زندگى مرا احاطه كرده است، با من حرف مى زند، مرتب به 
من پيام و بازخورد مى دهد. اگر متوجه شدم اطرافيان من به اندازه ى گذشته ها 
تبسم بر لبان خود ندارند مي فهمم كه فركانس احساسى من كاهش يافته است. 

بالفاصله به ياد چيزهايى كه دوست دارم مى افتم تا به شادى بيش ترى برسم.

«الزم است همان تغييرى باشيم كه آرزو داريم آن تغيير را در 
جهان ببينيم.»

مهاتما گاندى (1869-1948) 
رهبر سياسى هند

نماد راز شما
قانون جذب بازى  با  عشق،  فيزيكى نيروى  نشانه هاى  ديدن  با  مى توانيد  شما 
كنيد. به چيزى كه دوست داريد فكر كنيد و آن را نماد نيروى عشق بدانيد. هر 
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گاه نماد خود را مى بينيد يا آن را مى شنويد، متوجه مى شويد كه نيروى عشق با 
شماست. من نورهاى روشن و شفاف را نماد خود مى دانم، از اين رو، اگر آفتاب 
چشمانم را بزند يا اگر تصوير چيزى را در چشمانم منعكس كند، مى دانم كه 
اين نيروى عشق است كه به سراغ من  آمده است. وقتى لبريز از عشق و شادى 
هستم نور همه چيز واقع در پيرامون مرا منعكس مى كند. خواهرم رنگين كمان 
را نماد خود مى داند. او هرگاه لبريز از عشق مى شود رنگين كمانى را پيدا مى كند. 
شما مى توانيد از ستاره ها، طال،  نقره يا رنگ هاى مختلف، حيوانات،  پرندگان، 
درختان، گل ها، به منزله ى نماد خود استفاده كنيد. دقت كنيد هر چه را انتخاب 

مى كنيد آن را دوست بداريد و تحسينش كنيد.
استفاده  هشداردهنده  عاملى  منزله ى  نماد به  يك  مى توانيد از  اگر بخواهيد 
كنيد كه به نمايندگى از طرف عشق با شما سخن مى گويد. به شما مى گويد كه 

توجه داشته باشيد.

سمت  در  را  زمين  مى كنم،  نگاه  خورشيدى  منظومه ى  به  «وقتى 
راست خورشيد مى بينم كه مقدار مناسبى از نور و گرماى آن را 

جذب مى كند.اين پديده اتفاقى نيست.»
اسحاق نيوتون (1643-1727) 
رياضى دان و فيزيكدان
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زندگى، جادويى است
من و عشق در يك رابطه ى جادويى به سر مى بريم. مى خواهم اين نكته را با 

شما در ميان بگذارم كه چگونه هر روز با اين علم و آگاهى زندگى مى كنم.
وقتى صبح از خواب بيدار مى شوم، از اين كه من و بستگان و اطرافيانم همگى 
زنده هستيم، سپاسگزارى مى كنم. روزى 15 دقيقه صبح ها عشق را درك مى كنم 

و آن را به جهان مى فرستم.
روزم را تصور مى كنم. از اين كه روز خوبى دارم احساس عشق مى كنم، به 
خاطر آنچه در زندگى ام به خوبى برگزار مى شود احساس عشق مى كنم و نيروى 
عشق را جلوتر از هركارى كه مى كنم قرار مى دهم. من عشق را در هر كارى كه 

مى كنم در خودم احساس مى كنم.
وقتى صبح لباس مى پوشم به خاطر لباس هايم سپاسگزارى مى كنم. از خودم 
قبل  سال  چند  است؟»  كدام  بپوشم  مى توانم  امروز  كه  لباسى  مى پرسم «بهترين 
تصميم گرفتم با قانون جذب در قفسه ى لباس هايم بازى كنم. به جاى اين كه فكر 
كنم آيا دامنم با بلوزم به هم مى خورند تصميم گرفتم اين كار را به عهده ى عشق 
بگذارم. از اين رو، تنها كارى كه كردم اين بود كه تصور كنم اگر هر لباسى 
را كه مى پوشم مناسب باشد چه احساسى پيدا مى كنم. حاال وقتى لباس هايم را 

مى پوشم همه با هم جور در مى آيند.
وقتى در خيابان راه مى روم و اشخاص از كنارم عبور مى كنند متوجه آن ها 
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نگاه  كدامشان  هر  چهره ى  به  مى دهم.  عشق  مردم  اين  به  مى توانم  تا  مى شوم. 
مى كنم، عشق را در درونم احساس مى كنم. تصور مى كنم كه آن ها اين عشق را 
دريافت مى كنند. مى دانم كه نيروى عشق منبع فراوانى پول، روابط رضايت بخش 
با  مى دانم  زيرا  مى دهم،  عشق  ديگران  به  رو،  اين  از  است.  فراوان  سالمتى  و 

انجام دادن اين كار، آنچه را آن ها نياز دارند به آن ها مى دهم.
نمى تواند  كه  كسى  مثال  براى  دارد.  ويژه اى  نياز  كه  مى بينم  را  كسى  وقتى 
چيزى را كه مى خواهد بخرد، به او انديشه ى فكر كردن به فراوانى پول مى دهم. 
اگر كسى ناراحت  است برايش خوشحالى را مى فرستم. اگر در حال خريد از 
فروشگاه باشم يا در خيابان راه بروم يا در حال رانندگى باشم، هر گاه در ميان 
مردم هستم همه ى سعى ام را مى كنم كه تا حد امكان به آن ها عشق بدهم – اين 
را هم مى دانم كه وقتى كسى را كه به چيزى نياز دارد، مى بينم، به يادم مى افتد 

كه به خاطر آنچه در زندگى دارم بايد خوشحال  و سپاسگزار باشم.
وقتى در هواپيما نشسته ام، به همه عشق مى فرستم، وقتى در رستوران هستم 
براى اشخاص و غذاها عشق مى فرستم، در برخورد با سازمان ها و شركت ها يا 

وقتى در فروشگاه ها خريد مى كنم به همه ى آن ها عشق مى دهم.
وقتى سوار اتومبيل مى شوم تا به جايى بروم، تصور مى كنم خوشحال و شادمان به 
خانه برمى گردم و به خاطر اين شادى سپاسگزار هستم. وقتى مى خواهم رانندگى 
كنم از خودم مى پرسم «بهترين مسيرى كه مى توانم انتخاب كنم كدامست؟» بعد 



231 قدرت و شما

مى پرسم «ديگر چه نيازى دارم؟»، «آيا همه چيز را دارم؟» هميشه جواب هايم 
را دريافت مى كنم.

«يقينًا، دانش در حكم قفل است و كليد آن سؤال كردن است.»
امام جعفرصادق (ع) (702-765)
 امام شيعيان

هر روز صدها سؤال مى كنم. مى پرسم «امروز چه مى كنم؟»، «در اين موقعيت 
چيست؟»،  مسئله  اين  است؟»، «راه حل  كدام  تصميم  بكنم؟»، «بهترين  بايد  چه 
«كدام گزينه براى من از همه بهتر است؟»، «چگونه مى توانم احساساتم را بهتر 
كنم؟»، «امروز در كجا بايد عشق بدهم؟» و «چه مى توانم ببينم كه به خاطرش 

سپاسگزار باشم؟»
براى  اما  كنيد،  دريافت  جوابى  بايد  و  مى دهيد  سؤالى  مى كنيد،  سؤالى  وقتى 
مطلبى  خواندن  با  است  ممكن  باشيد.  زنگ  به  گوش  بايد  جوابتان  شنيدن 
جوابتان را پيدا كنيد. ممكن است جواب را جايى بشنويد يا درخواب ببينيد. 
گاه ناگهان جواب سؤال برايتان روشن مى شود، اما بدانيد كه هميشه جواب را 

دريافت مى كنيد.
اگر قبًال كليدم را در جايى گذاشته باشم مى پرسم «كليدهايم كجا هستند؟» 
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من هميشه جواب را دريافت مى كنم، اما موضوع به اين جا ختم نمى شود. وقتى 
كليدهايم را پيدا مى كنم از خود مى پرسم: «اين به من چه مى گويد؟» به عبارت 
ديگر چرا كليدهايم را گم كردم، زيرا براى هر كارى دليلى وجود دارد. تصادف 
در كار نيست. گاه جواب مى گيرم: «از سرعت خود كم كن، عجله دارى». گاه 
دنبال  اتاق  در  بعد  نيست»   تو  دستى  ساك  در  پولت  است: «كيف  اين  جواب 
جواب  بالفاصله  گاه  مى كنم.  پيدا  را  پولم  كيف  و  كليد  و  مى گردم  كليدهايم 
را دريافت نمى كنم، اما وقتى دارم از اتاق بيرون مى روم تلفن زنگ مى زند و 

متوجه مى شوم كه قرار مالقاتم با كسى لغو شده است.
در ازاى آنچه دريافت مى كنم تا جايى كه مى توانم به دنيا عشق مى دهم. من 
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سپاسگزار همه چيز هستم. وقتى عشق مى دهم احساس مى كنم عشق در من لبريز 
مى شود. چنان از عشق و شادى لبريز مى شوم كه نفسم گرفته مى شود. حتى وقتى 
سعى مى كنيد به خاطر همه ى چيزهايى كه دريافت كرده ايد عشق بدهيد نيروى 
عشق، آن عشق را چند برابر مى كند. وقتى احساس كرديد يكبار چنين حادثه اى 

در زندگى شما بروز كرده است، ديگر هرگز آن شخص قبلى نخواهيد بود.

عشق براى شما هر كارى مى كند
مى توانيد از نيروى عشق كمك بگيريد. مى توانيد از نيروى عشق بخواهيد آنچه را 
كم داريد به شما بدهد. مى توانيد از نيروى عشق به منزله ى يك زنگ هشداردهنده 
استفاده كنيد. نيروى عشق كمك و ياور شخصى شما خواهد بود، مدير امور مالى، مربى 
سالمتى جسمانى و مشاور روابط شما خواهد بود، اما اين كارها را در صورتى براى شما 

مى كند كه از طريق عشق با او متحد شويد و از او سپاسگزارى كنيد.

به  نيازى  ديگر  كه  مى شويد  متوجه  شود  تقويت  ايمانتان  «وقتى 
و  جارى  بايد  كه  آن طور  موقعيت ها  نداريد.  خود  كردن  مهار 

سارى مى شوند، شما هم با آن ها جارى مى شويد.»
وين گات پين (1915-1987) 
نويسنده و عكاس
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نيروها را با بزرگ ترين نيروى موجود در جهان متحد كنيد تا هر كارى را 
كه مى  خواهيد نيروى عشق براى شما انجام دهد، تصور كنيد اين كار انجام شده 
است. احساس كنيد با سپاسگزارى و عشق مطلق اين كار را كرده ايد، اين گونه 

آن را دريافت مى كنيد.
از تصور خود استفاده كنيد و به همه ى كارهايى فكر كنيد كه نيروى عشق 
مى تواند براى شما انجام دهد. نيروى عشق، فراست زندگى و عالم هستى است. 
اگر بتوانيد فراستى را تصور كنيد كه مى تواند يك گل يا يك سلول را در بدن 
آدمى خلق كند، متوجه مى شويد هيچ سؤالى نيست كه بكنيد و بى جواب بماند. 
عشق براى شما هر كارى را مى كند، اما بايد با آن متحد شويد و از طريق عشق 

قدرت آن را در زندگى تان احساس كنيد.

به زندگى معنا دهيد
برچسب  پيشاپيش  موقعيتى  هيچ  مى دهيد.  معنا  زندگى  در  چيز  هر  به  شما 
خوب يا بد را بر خود ندارد. همه چيز خنثى است. رنگين كمان و رعد و برق 
به خودى خود خوب يا بد نيستند. به جاى همه چيز يك رنگين كمان و يك 
داريد.  احساسى  چه  آن ها  درباره ى  شما  كه  است  اين  مهم  هست.  برق  و  رعد 

احساس شماست كه از آن بد يا خوب مى سازد.
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«هيچ امرى خوب يا بد نيست، اين فكر شماست كه از آن خوب يا 
بد مى سازد.»

ويليام شكسپير (1564-1616) 
نمايشنامه نويس انگليسى

اگر كسى به شخص ديگرى آسيب برساند، قانون جذب واكنش نشان مى دهد. 
ممكن است از پليس يا قوانين يا از هر طريق ديگرى آنچه را كه شما داده ايد 
به شما پس بدهد، اما در يك مورد از قانون جذب مطمئن هستيم. ما آنچه را 
بدهيم پس مى گيريم. اگر مى شنويد كسى از شخص ديگرى آسيب ديده است 
براى كسى كه آسيب ديده دلسوزى كنيد، اما درباره ى كسى داورى نكنيد. اگر 
درباره ى كسى داورى كنيد و او را بد ارزيابى كنيد،  عشق نمى دهيد و اگر فكر 
كنيد شخص ديگرى بد است؛ درواقع، به خودتان برچسب بد بودن زده ايد. آنچه 
را بدهيد دريافت مى كنيد. وقتى درباره ى كسى احساس بدى بدهيد، بدون توجه 
به كارى كه كرده است آن احساس بد به سمت شما بازمى گردد. با همان نيرويى 
كه آن را فرستاده ايد با همان نيرو به سراغ شما مى آيد و درنتيجه، در زندگى 
شما شرايط منفى ايجاد مى كنند. عذر و بهانه اى براى نيروى عشق وجود ندارد.
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و  غنى  مى رساند،  عشق  ديگر  زندگى هاى  به  كه  «زندگى  اى 
سرشار از عشق است و پيوسته زيبايى خود را افزايش مى دهد و 

در شرايط قدرتمندى به سر مى برد.»
رالف والدو تراين (1866-1958) 
نويسنده

عشق براى دنيا معناى قدرت مى دهد
نيروى عشق مخالفى ندارد. قدرت ديگرى در زندگى جز عشق وجود ندارد. 
نيروى منفى وجود ندارد. در دوران باستان منفى بينى و منفى بودن رفتارى شيطانى 
محسوب مى شد. وسوسه شدن از جانب شيطان بدين معناست كه روحيه منفى 
را در خود راه دهيد. منفى بودن نيرويى ندارد. تنها يك نيرو وجود دارد و آن 

نيرو عشق است.
تمام چيزهاى منفى كه در دنيا مى بينيد هميشه نشانه ى نبود عشق هستند؛ خواه 
اين منفى بينى  در شخص باشد يا در مكان، حادثه و شرايط باشد هميشه از نبود 
عشق نشئت گرفته است. نيروى اندوه وجود ندارد، اندوه نشانه ى نبود شادى است. 
همه ى سعادت ها و تساوى ها از عشق نشئت مى گيرند نيروى شكست وجود ندارد، 
شكست، ناشى از موفق نبودن است و همه ى موفقيت ها از عشق نشئت مى گيرند. 
نيروى بيمارى وجود خارجى ندارد. بيمارى ناشى از سالم نبودن است. نيروى فقر 
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وجود ندارد، فقر نبود فراوانى است و همه فراوانى ها از عشق حاصل مى شوند.
مقايسه با منفى ها، عشق بيش ترى  وقتى اشخاص به نقطه اى مى رسند كه در 
مى دهند، منفى بودن به سرعت تمام مى شود. هر گاه عشق مى دهيد دنيايى را به 
اكنون  است.  زندگى  مثبت  نيروى  عشق  مى كنيد.  راهنمايى  بودن  مثبت  سمت 

بيش از هر زمانى نوبت عشق و مثبت دادن است.

«وقتى دلت به درستى سامان يافته باشد زندگى شخصى ات پرثمر 
پيدا  نظم  خانه ات  باشد  پرثمر  شخصى ات  زندگى  وقتى  مى شود. 
مى كند. وقتى خانه ات نظم پيدا كرد زندگى ملى تان نظم مى يابد؛ وقتى 

زندگى ملى تان نظم پيدا كند، دنيا در آرامش قرار مى گيرد.»
كنفوسيوس (479-551 قبل از ميالد) 
فيلسوف چينى

كه  داريد  فراوانى  عشق  زيرا  برخورداريد،  فراوان  قدرت  از  دنيا  در  شما 
مى توانيد آن را به ديگران بدهيد.
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نكات قدرت
ـ هر چيز فركانسى دارد. – و تمام چيزهايى كه احساس مى كنيد براى 
زندگى شما نعمتى به ارمغان آورده اند از فركانس مشابهى برخوردار 

بوده اند.
ـ زندگى به شما واكنش نشان مى دهد. هر عالمت، رنگ، شخص، شى و 

آنچه را مى شنويد در فركانس شما قرار دارند.
ـ وقتى شادمان هستيد و همچنان شادمان باقى مى مانيد، فقط اشخاص و 

موقعيت هاى شاد مى توانند به خانه ى شما راه يابند.
ـ تصادفى در زندگى وجود ندارد. همه چيز از هماهنگى برخوردار است، 

زيرا همه چيز براى خود فركانسى دارد.
ـ به چيزى كه دوست داريد فكر كنيد. آن را نماد نيروى عشق بدانيد. 
نيروى  كه  مى فهميد  مى شنويد،  را  آن  يا  مى بينيد  را  خود  نماد  گاه  هر 

عشق با شماست.
دهيد.  قرار  خود  روى  پيش  مى كنيد  كه  كارى  هر  در  را  عشق  نيروى  ـ 

تصور كنيد همه چيز در زندگى شما به خوبى برگزار مى شود.
ـ هر روز سؤال كنيد. وقتى سؤال مى كنيد بايد جوابى را دريافت كنيد.

ـ از نيروى عشق استفاده كنيد تا در هر امرى در زندگى به شما كمك 
كند.
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ـ اگر ذهنتان با جزييات اشغال شده است، اين جزييات حواس شما را 
پرت مى كنند. زندگى تان را ساده كنيد. به چيزهاى جزيى بهاى زيادى 

ندهيد.
وجود  جهان  در  نيرويى  عشق  جز  ندارد.  مخالف  و  ضد  عشق  نيروى  ـ 
ندارد. هر جنبه ى منفى كه در جهان مى بينيد هميشه ناشى از نبود عشق 

است.
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انسان نمى تواند تصور كند كه وجود خارجى ندارد. مى توانيم تصور كنيم كه 
بدنمان جان ندارد، اما نمى توانيم تصور كنيم كه وجود نداريم. چرا فكر مى كنيد 
اين گونه است؟ نمى توانيد تصور كنيد كه وجود نداريد. هر چه را بتوانيد تصور 
كنيد مى توانيد آن را خلق كنيد. شما هميشه وجود داشته ايد و هميشه هم وجود 

خواهيد داشت، زيرا شما بخشى از آفرينش هستيد.

«هرگز زمانى وجود نداشته است كه من و شما و سالطين در اين جا 
وجود خارجى نداشته باشيم و هيچ زمانى هم نخواهد بود كه وجودمان 
خاتمه يابد هر انسانى مدتى در هيئت كودكى، مدتى در جوانى، مدتى در 
كهنسالى خواهد بود و هم چنين پس از مرگ بدنى ديگر مى يابد بنابراين 

هيچ انسان عاقلى فريب اين تغييرات [جسمانى] را نمى خورد.»
گيتا (قرن پنجم قبل از ميالد مسيح) 
متن باستانى هند
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تنها دليلى كه نمى توانيد وقتى كسى بدنش را ترك كرد او را ببينيد اين است 
كه نمى توانيد فركانس عشق را ببينيد. شما فركانس ماوراءبنفش را هم نمى توانيد 
ببينيد. فركانس عشق باالترين فركانس در آفرينش است. بزرگ ترين تجهيزات 
علمى دنيا نمى توانند فركانس عشق را ببينند و آن را تعريف كنند. اما به خاطر 
داشته باشيد كه مى توانيد عشق را احساس كنيد؛ بنابراين، اگر نتوانيد ديگر كسى 
را ببينيد، مى توانيد او را در فركانس عشق احساس كنيد. شما هميشه در زندگى 

از طريق نيروى عشق با همه چيز در ارتباطيد.

بهشت درون شماست
«تمام اصول بهشت و زمين در درون شما است.»

مورى هيا وشيبا (1883-1969) 
بنيانگذار ورزش رزمى ايكيدو

در نوشته هاى قديمى آمده است كه بهشت در درون شماست. آن ها درباره ى 
مى كنيد،  ترك  را  خود  انسانِى  بدن  وقتى  مى زنند.  حرف  شما  وجود  فركانس 
خود به خود در باالترين فركانس عشق خود قرار مى گيريد، زيرا اين فركانس 
حالت وجودى شماست. در دوران باستان اين باالترين فركانس وجود، بهشت 

ناميده مى شد.
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وقتى  فقط  نه  كنيد،  پيدا  نيز  خود  دنيايى  زندگى  در  را  بهشت  بايد  شما  اما 
بدنتان مى ميرد. بايد در حالى كه در اين دنيا هستيد بهشت را پيدا كنيد.

براى عشق به زندگى
«مسئله اين نيست كه زندگى را ادامه بدهيد يا ندهيد، مسئله اين 

است كه چگونه از زندگى خود لذت ببريد.»
روبرت ترمان (متولد 1941) 
نويسنده

شما يك انسان جاودانه هستيد. شما فرصت كاملى داريد تا همه چيز را تجربه كنيد. 
كمبود وقت و زمان وجود ندارد. شما ماجراهاى عديده اى در پيش  رو داريد، تجربه هاى 
بسيارى بايد بكنيد. نه تنها ماجراهاى موجود در اين سياره ى خاكى را بايد تجربه كنيد،  
بلكه وقتى بر زمين تسلط يافتيد سفر به دنياهاى ديگر را آغاز مى كنيد. كهكشان ها و 
زندگى هايى وجود دارند كه حتى نمى توانيد آن ها را تصور كنيد، اما همه ى آن ها را 
تجربه خواهيد كرد. آيا با اين حساب متوجه هستيد كه شما بيش از حدى كه تصور 
مى كنيد هستيد؟ آيا فكر نمى كنيد بيش از حدى كه تصور مى كنيد ارزشمنديد؟ آيا به 
دليل ماجراهايى كه در پيش داريد به هيجان نيامده ايد؟ آيا نمى خواهيد بر قله ى كوهى 

بايستيد و به زندگى اى كه پايانى بر آن متصور نيست آرى بگوييد.
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هدف زندگى شما
«تنها مى توانيد سپاسگزار و شاد باشيد.»

بودا (483-563 قبل از ميالد)
هدف زندگى شادى و نشاط است. به نظر شما بزرگ ترين شادى زندگى در 
بزرگ ترين  كه  مى گفت  من  به  پيش  سال  شش  كسى  اگر  بخشيدن.  چيست؟ 
شادى زندگى دادن است، مى گفتم «تو مى توانى اين حرف را بزنى اما من حتى 

نمى توانم معيشت خود را تأمين كنم و چيزى براى بخشش ندارم.»
بزرگ ترين لذت زندگى دادن است، زيرا تا زمانى كه ندهيد و از خود مايه 
نگذاريد هميشه براى بقاى خود تقال خواهيد كرد. زندگى پر از مسائلى است 
كه يكى پس از ديگرى از راه مى رسند. هر وقت فكر كنيد همه چيز عاليست 
مشكلى پيش رويتان بروز مى كند. عشق، شادى، موفقيت، هيجان، سپاسگزارى و 
اشتياق شما مهم ترين موضوعات زندگى شما هستند. همه ى ثروت هاى جهان به 

اندازه عشق درون شما ارزش ندارند.
بهترين هاى خود را عرضه كنيد. عشق بدهيد، زيرا عشق مغناطيسى است كه 

مى تواند شما را به همه ى خواسته هايتان برساند.

مسلط  جاذبه  و  جذرومد  امواج،  بادها،  بر  انسان ها  وقتى  «روزى 
براى  سپس  و  مي دارند  نگه  خدا  براى  را  عشق  نيروى  شوند، 
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دومين بار در تاريخ، بشر آتش را كشف خواهد كرد.»
پير تيل هارد دوچاردين -
 فيلسوف

شما با عشق خود، به اين دنيا آمده ايد و اين تنها چيزى است كه مى توانيد آن 
را با خود ببريد تا زمانى كه اين جا هستيد، هر بار جنبه اى مثبت را انتخاب 
كنيد. هر بار، خوب بودن را انتخاب مى كنيد عشق مى دهيد و اين گونه دنيا را 
دوست  مى توانيد  را  آنچه  كنيد،  خيال  مى توانيد  كه  را  آنچه  مى كنيد.  روشن 

داشته باشيد، چراكه اين ها هر جا برويد شما را دنبال خواهند كرد.
زندگى  آن  همراه  و  داريد  خود  در  را  هستى  عالم  نيروى  بزرگ ترين  شما 

شگفت انگيزى انتظارتان را مى كشد.
قدرت درون شماست.
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آغاز
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نكات قدرت
ـ شما بخشى از آفرينش هستيد.

ـ شما و هر كسى كه شما مى شناسيد و هر كسى كه تاكنون زندگى كرده 
است، براى هميشه از بين نمى رود.

فركانس  حد  در  بايد  شما  زندگى  زمين،  روى  در  بهشت  يافتن  براى  ـ 
حالت وجودى شما باشد.

مايه  خود  از  كه  زمانى  تا  زيرا  است،  دادن  در  دنيا  شادى  بيش ترين  ـ 
نگذاريد هميشه براى رسيدن به بقا تالش خواهيد كرد.

ـ عشق، شادى، چيزهاى مثبت، هيجان، سپاسگزارى و اشتياق، موضوعات 
جاويد زندگى شما هستند. تمام ثروت هاى جهان به اندازه ى عشقى كه 

در درون شماست ارزش ندارد.
ـ عشق بدهيد، زيرا عشق مغناطيس همه ى ثروت هاى زندگى است.

ـ تا زمانى كه در اين دنيا به سر مى بريد، هر زمان كه چيزهاى مثبت را 
انتخاب كنيد، هر بار حال خوش را انتخاب مى كنيد، عشق مى دهيد و 

اين گونه دنيا را روشن مى كنيد.
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باشد كه «قدرت» برايتان عشق و شادى را به ارمغان آورد تا در همه ى عمر 
از آن بهره بگيريد.

اين آرزوى من براى شما و براى دنياست.
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power


