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این مطلب فقط برای مطالعه شخصی شما تهیه شده است.

بابت  ناب«،  »زندگی  مدیر سایت  و  کتاب  نویسنده  مهدی حدادیان  سالم. من 
دانلود این آموزش ها از شما تشکر می کنم. 

را  یا »قانون جذب«   و  کرده اید  یادگیری »قانون جذب«  به  به تازگی شروع  اگر 
بلد هستید و می خواهید نکات مهم  آن را عمیق تر مرور و درک کنید، برایتان یک 
جولی  خانم  از  سادگی هستم.  عاشق  من  کرده ام.  طراحی  ساده  »دستورالعمل« 
برای  گرفتم؛  یاد  مردم«  یادگیری  نحوه  برای  »طراحی  کتاب  نویسنده  دیرکسن، 
فرآیند  باید  بیابد،  را  دانش جدید  کردن  اجرا  و  یادگیری  انگیزه  مخاطب  اینکه 
یادگیری را ساده کنیم. پس استراتژی آموزش های من بر مبنای سادگی است. این 
»دستورالعمل« )مکمل صوت آموزشی( دارای سه گام ساده و درعین حال کاربردی 

است. پیشنهاد می کنم تا آخر آن را بخوانید. 

گام اول: برای شروع یادگیری »قانون جذب«، از »مفاهیم پایه« شروع 
کنید!

موضوعی که باید درک کنید این است که؛ شناخت و درک »مفاهیم پایه« اولین 
یادگیری »قانون جذب«  برای  درنتیجه  یادگیری یک »مهارت« است.  پیش نیاز 

ابتدا  باید »مفاهیم پایه« آن را بیاموزید.
درواقع هدف کلیدی ما در یادگیری »مفاهیم پایه« شناختن اصلی ترین اقدامات و 

بینش های پشت آن ها است تا بتوانیم بر »قانون جذب« مسلط شویم.
درنتیجه کلیدی ترین موضوع برای شروع یادگیری، این است که از »مفاهیم پایه« 
شروع کنید. این موضوع آن قدر مهم است که من در اغلب آموزش هایم آن را تکرار 

می کنم.
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این مطلب فقط برای مطالعه شخصی شما تهیه شده است.

گام دوم: از مهم ترین »مفهوم پایه« شروع کنید: شما احساس را جذب 
می کنید! 

شما همیشه احساس را جذب می کنید. این موضوع فرآیند کلی »قانون جذب« 
است.

باید درک کنید؛ وقتی رسیدن به هدف یا چیزی را می خواهید، درواقع حس خوب 
ناشی از وجود آن را می خواهید!

با  می کنید  فکر  چون  می خواهید  را  خواسته  یا  هدف  آن  شما  بهتر؛  بیان  به 
داشتن آن، احساس خوبی را تجربه خواهید کرد. به طور مثال؛ شما همسر خوبی 
می خواهید چون فکر می کنید با  داشتن آن فرد، احساسات خوب بیشتری )مثل 

عشق( را تجربه خواهید کرد. صدالبته که درست فکر می کنید.
 « داشتن  تجربه  باید  دارید  ذهنتان  در  مهم  اهدافی  یا  هدف  وقتی  درنتیجه؛ 
احساس خوب « بیشتر را مالک قرار دهید. نه الزاما رسیدن به آن هدف خاص را! 
برگردیم به همان مثال ازدواج، وقتی دوست دارید ازدواج کنید، به جای تمرکز 
شخص  بافالن  می خواهم  بگویید  خودتان  پیش  اینکه  و  خاص  فرد  یک  روی 
ازدواج کنم، بهتر است هدف شما بر روی داشتن احساس خوب نسبت به ازدواج 

یا جذب همسر مناسب باشد. 
اجازه دهید موضوع را کمی باز کنم تا ساده تر شود.شما هدفتان از ازدواج را بر 
این مبنا قرار دهید؛ همسری که در کنار او »احساس خوب «بیشتری را بتوانم 

تجربه کنید. 
با همسر  دهید. می خواهم  توضیح  بیشتر  را  این حس خوب  است  بهتر  حتی 
آینده ام )هرکی که هست( خوش بگذرانم. می خواهم احساس سرزندگی و شادی 
بیشتری کنم. می خواهم اغلب اوقات  بین ما هماهنگی، مهربانی، عشق، صمیمیت 

و قدرشناسی جریان داشته باشد.
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این مطلب فقط برای مطالعه شخصی شما تهیه شده است.

بیشتر  خوب«  »احساس  تجربه  خواسته ای،  داشتن  از  شما  نهایی  هدف  وقتی 
به  شمارا  که  می زنید  رفتاری  و  افکاری  آگاهانه  انتخاب  به  دست  وقتی  باشد، 
سمت داشتن این »احساس خوب« می برد، بهترین و کامل ترین ارتعاش را صادر 

می کنید.
سپس کائنات پاسخ آن را با ارسال اتفاقی که همان واکنش ذهنی و احساسی 

شمارا در پی دارد می دهد. 
خودتان  به  شمارا  توسعه یافته  احساسات  همیشه  کائنات  ساده تر؛  بیان  به 

بازمی گرداند.
درواقع یک نفر را وارد زندگی تان می کند تا  کنار او احساسات خوب بیشتری را 

تجربه کنید.

گام سوم: به احساسات خود حساس باشید و به دنبال داشتن احساس 
خوب باشید!

»قانون  مؤلفه  اصلی ترین  »احساسات«  موضوع  کردم؛  اشاره  قبال  که  همان طور 
جذب« است. به طورکلی ما دو نوع احساس داریم: احساس خوب و احساس بد!

در بخش قبلی صحبت از داشتن احساس خوب نسبت به اهدافتان بود. موضوع 
مهم این بخش این است که؛ احساسات غالبتان نسبت به روند زندگی تان )اوضاع 

و شرایط کلی زندگی تان( خوب باشد.
می برید،  لذت  خود  زندگی  از  است،  خوب  روزتان  غالب  احساسات  اگر  درواقع 
الهام،  ایده ها،  اتفاقات،  درنتیجه  می کنید.  ارسال  را  خوب  و  درست  ارتعاشی 
را  خوب«  »احساس  که  می شود  زندگی تان  جذب  چیزهایی  و  افراد  رویدادها، 

بیشتر تجربه کنید.
دارید،  دیگری  بد  یا  منفی  احساساسات  اگر  دیگر،  طرف  از  است!  قانون  این 
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این مطلب فقط برای مطالعه شخصی شما تهیه شده است.

تجربیات بیشتری را جذب خواهید کرد که باعث می شود این احساسات را بیشتر 
تجربه کنید.

درنتیجه؛ خیلی مهم است که احساسات غالبتان نسبت به روند زندگی تان خوب 
باشد. بازهم تأکید می کنم؛ هر چه اغلب ساعات شبانه روز احساسات خوبی مانند 
احساس امیدواری، شور و اشتیاق، رضایت و شادی نسبت به زندگی تان داشته 
از همان  تا  قرار می دهد  راهتان  را سر  افرادی  و  اتفاقات، شرایط  کائنات  باشید 

احساس خوب را بیشتر حتی کامل تر و به اشکال مختلف تجربه کنید.
به  نسبت  که  خوبی  احساس  از  )جدا  غالبتان  احساس  که  مهمه  خیلی  پس 
اهدافتان دارید( نسبت به روند زندگی تان هم خوب باشد. چون شما همیشه 

احساس را جذب می کنید.

نکته مهم: داشتن احساس خوب نسبت به روند زندگی، باعث می شود در مسیر 
داشتن احساس خوب نسبت به اهدافتان موفق تر عمل کنید. درواقع افکار خوش 

احساس راحت تر به ذهنتان می آیند.

دو قدم ساده برای اینکه احساسات شما نسبت به روند زندگی تان خوب باشد.

قدم اول: روز خود را با یک نکته مثبت شروع کنید.
بهترین ساعت برای ساختن »احساس خوب«، بعد از خواب مفید شبانه است.

همین طور طرز فکر و احساسی که در این زمان از روز دارید، تأثیر بسیار باالیی در 
بقیه روز شما دارد. بنابراین زمان قدرتمندی برای ساختن »احساس خوب« است.

چندراه خوب برای ساختن »احساس خوب« وجود دارد:



www.Zendegienab.com

دستورالعمل مگاپست قانون جذب

6

این مطلب فقط برای مطالعه شخصی شما تهیه شده است.

بیدار  به محض  و  باشید  سپاسگزار  برایشان  می توانید  که  نعمت هایی  یافتن   .1
شدن روی آن ها تمرکز کنید. 

2. یوگا و مدیتیشن گزینه های عالی دیگری هستند.
3. خواندن چند صفحه کتاب خوب درباره »بهبود فردی« یک انتخاب عالی است.
4. دیدن فیلم ها یا گوش دادن به پادکست های آموزشی »قانون جذب« بسیار 

مؤثر است.

قدم دوم: قبل از خواب، از خودتان »سؤال« کنید.
قبل از خواب موقعی که در بستر دراز کشیده اید  و آرام هستید، یک سؤال ساده از 
خودتان بپرسید! سؤال این است: »بهترین اتفاقی که امروز برایم افتاد چه بود؟«
با پرسیدن این سؤال از خود، ناخودآگاهتان را مجبور می کنید تا روی چیزهای 

خوبی که در طول روز برای شما اتفاق افتاده تمرکز کند.
سعی کنید چیزهای خوبی که امروز از مردم دیده اید را به خاطر بیاورید.)چیزهای 
ساده مانند این موضوع که؛ امروز در اتوبوس یک نفر جایش را به یک سالمند 

داد.( موفقیت های امروزتان را )هرچند کوچک و بی اهمیت( به خاطر بیاورید.
حتی می توانید دوباره نعمت ها و برکات زندگی تان را مدنظر قرار دهید.چیزهای 
خوبی که دارید و بابتشان از خداوند سپاسگزار هستید. مانند: همسر و فرزندانتان، 

سالمتی تان و ...
برای داشتن »احساس خوب« آموزش  را  تمرکز روی موضوعات خوب، ذهنتان 
نیاز دارید، سعی کنید  به کمک  این تمرین  به خاطر سپردن  برای  اگر  می دهد. 
را روی یک کاغذ کوچک  اتفاقی که امروز برایم افتاد چه بود؟«  سؤال »بهترین 
بنویسید و آن را به نزدیک تخت خواب،آینه یا ساعت زنگ دار خود بچسبانید تا 

وقتی که محیای خواب می شوید، برایتان یادآوری شود.



www.Zendegienab.com

دستورالعمل مگاپست قانون جذب

7

این مطلب فقط برای مطالعه شخصی شما تهیه شده است.

به خاطر بسپارید!
تنها چیزی که واقعا اهمیت دارد این است که به احساس خود توجه کنید و سعی 
کنید با تمرکز روی موضوعات خوب، انرژی تان به گونه ای جریان یابد که برای شما 

احساس خوب بیشتری به همراه بیاورد. 
می توانید برای خواندن مقاالت آموزشی بیشتر به آدرس زیر بروید:

zendegienab.com

موفق باشید!
نویسنده: مهدی حدادیان

سایت: زندگی ناب


