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و  ــن  ــریـ ــزرگ تـ بـ از  ــکــی  ی از  پـــرده گـــشـــایـــی  راز،  کـــتـــاب 

شگفت انگیزترین قوانین موجود در جهان هستی است 

که از زمان خلقت بشر وجود داشته است. »راندا برن« 

این  از  راز، تکنیک های استفاده درست  نویسنده کتاب 

قانون شگفت انگیز و شرح تجربیات و داستان های افرادی 

را که توانسته اند تنها با نیروی خواستن و تغییر افکار به 

قرار  اختیارتان  در  کنند،  پیدا  رؤیایی شان دست  زندگی 

می دهد. بخش  هایی از این کتاب را بخوانید: 

بزرگ ترین راز زندگی، قانون کشش یا همان قانون جذب 

است. بنابراین وقتی درمورد چیزی فکر می کنید، مشابه 

شما،  کنونی  افکار  می کنید.  جــذب  خــود  به سوی  را  آن 

زندگی آینده تان را رقم می زند. در مورد هر آنچه بیشتر 

زندگی تان  در  همان  شوید،  متمرکز  آن  بر  و  کنید  فکر 

زندگی  در  را  چیزی  می خواهید  اگر  کرد.  خواهد  تجلی 

تغییر دهید، افکارتان را تغییر دهید.

است.  زندگی  بــزرگ  راز  و  قانون طبیعت  جــذب،  قانون 

درست مانند قانون جاذبه، استثناناپذیر است. هیچ چیز 

افکار  با  این که  مگر  وارد شود  زندگی شما  به  نمی تواند 

متداوم آن را به  سوی خود فرا بخوانید. غیر ممکن است 

افکار  حــال،  عین  در  و  باشید  داشته  بدی  احساس  که 

خوب در ذهنتان باشد. ما بیشتر از آن که به داشته هایمان 

فکر کنیم، دوست داریم برای ازدست رفته ها و نداشته ها 

ــر روی  غــصــه بــخــوریــم. وقــتــی احــســاس بـــدی داریــــد، ب

سوی  به  را  بیشتری  بد  چیزهای  که  هستید  فرکانسی 

قدرت  با  داریــد،  احساس خوب  وقتی  و  خود می کشید 

تمام چیزهای خوب را به  طرف خود جذب می کنید. 

با استفاده از فرآیند خالق در طی سه مرحله می توانی 

چیزی را که می خواهی خلق کنی: 1. مطرح کردن 2. باور 

داشتن 3. احساس کردن.

»خواستن« آرزویت از دنیا به تو این فرصت را می دهد 

که در مورد خواسته ات روشن شوی. وقتی از نظر ذهنی 

روشن باشی که چه می خواهی، در حقیقت خواسته ات 

را مطرح کرده ای.

2. منظور از »باور داشتن« این است که با تمام وجود، 

چه در رفتار، چه در گفتار و چه در افکار، اطمینان داشته 

باشی که چیزی را که درخواست کرده ای همین حاال به 

چیزی«  کردن  »دریافت  فرکانس  وقتی  آورده ای.  دست 

افراد، موقعیت ها و  قانون جذب تمام  را صادر می کنی، 

اتفاق ها را برای برآورده کردن خواسته ات فعال می کند.

این که احساساتت  3. »دریافت کردن« خواسته یعنی 

در مورد آن خواسته درست مانند وقتی باشد که آن را 

واقعاً دریافت می کنی. یعنی واقعاً احساس کنی که آن 

را  تو  احساس خوب«  »داشتن  توست.  مال  دیگر  چیز 

روی فرکانس چیزی که می خواهی قرار می دهد.

به خودت احترام بگذار و عشق بورز تا کسانی را به طرف 

احترام  برایت  و  دارنــد  خــودت جذب کنی، که دوستت 

داری،   خــودت  بــه  نسبت  بــدی  احــســاس  وقتی  قایلند. 

و در عوض  درونــت جلوگیری می کنی  به  ورود عشق  از 

به طرف خــودت جذب می کنی  را  افــرادی  و  موقعیت ها 

که احساس بد تو را بیشتر می کنند. اگر همه حواست 

قانون جذب  کنی،   وجــودت  مثبت  ویژگی های  متوجه  را 

کــرد.  خــواهــد  آشــکــار  را  دیــگــرت  بی نظیر  خصوصیات 

به جای توجه کردن به مشکالت دنیا، توجه و انرژی ات را 

صرف عشق، اعتماد، وفور نعمت و صلح کن.

کاری را که دوست داری انجام بده. اگر نمی دانی لذت واقعی 

تو در چیست، از خودت بپرس: »چه چیزی به من لذت 

می دهد؟« وقتی خود را برای انجام کاری که لذت بخش 

است متعهد می کنی، آبشاری از چیزهای لذت بخش به 

زندگی ات سرازیر می شود چون تو امواج لذت را به اطرافت 

می تابانی. حاال که دانش راز را فراگرفتی، بستگی به خودت 

دارد که چطور از آن استفاده کنی. هر چیزی و کاری که 

انتخاب کنی حق با توست. همه قدرت متعلق به توست.
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