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 بر شما دوست عزیز.  سالم

مند و من مهدی حکیم هستم، مدرس و مبتکر نظریه شخصیت هوش
 مهندسی فکر. 

ها اولین چیزی که از ، خیلی مطرح شده، و خیلیؤالو به خاطر اینکه این س
 پرسن اینه که:من می

آیا قانون جذب واقعیت داره؟ آیا قانون آیا شما قانون جذب رو قبول دارید؟ 
دم به واقعا باعث رسیدن آآیا قانون جذب  آدم میشه؟رشد باعث ذب ج

 یل.ؤاالت دیگه از این قبی سهاش میشه؟ و خیلخواسته

توضیحات کاملی در این باره به تا  من این مقاله رو برای شما تهیه کردم
 دست بیارید.

 از کجا شروع کنیم؟ (0

هستید خیلی مشتاق که دونم واب بدم، و میها جه به این سؤالبل از اینکق
 ؤاالت به دست بیارید، سجواب دقیق و درستی نسبت به این 

 نیازهاست.ری پیشه صحیح نیازمند یک سکه رسیدن به دیدگا باید بگم

، اصال که همینطور بیاییم و یه چیزی رو رد کنیم یا ادعا کنیم که درستهاین
مکانیکیه که در های نش انساروش یک انسان هوشمند نیست. بلکه رو

دیم. حتما مل در این باره صحبت کرطور کا کتاب بازسازی ذهن هوشمند به
 ب رو مطالعه کنید.این کتا

رد کنیم اونو پیدا کنیم و کورکورانه ت به چیزی تعصب پس قبل از اینکه نسب
یاد بگیریم چطور ذهنمون رو درست جهت دهی اع کنیم، باید یا ازش دف

ذهنمون اجازه بدیم که اطالعات رو درست دریافت بکنه، بکنیم. یعنی به 
 سه.جزیه و تحلیل بکنه و درست به نتیجه بردرست ت

زنیم و یک بینش غلط برای م خودمونو گول میت فقط داریدر غیر این صور
 خودمون به وجود میاریم. 
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، به گیریم و سالیان دراز، تنها در مسیرهای غلط قرار میهای غلطبا بینش
 این مسیر غلط ادامه خواهیم داد.

 پرسید که مشکل مسیر غلط چیه؟ حتما می

، معنوی و مادیهای یهماکه تمام سرگر اینهیچ مشکل خاصی وجود نداره م
 !افتهای نمیگهشما از بین میره. هیچ اتفاق دیذهنی 

 گیری درست چیه؟ هپس شرط اول نتیج

 دهی بکنیم. ذهنمون رو در مسیر درستی جهتشرطش اینه که 

 قالهبریم سراغ بحث داغ این م

 چی؟اصال قانون جذب یعنی  (1

-رک کنیم تا بتونیم دربارهقانون جذب رو د طبیعیه که اول باید مفهوم درست
 اش هم نظر بدیم.

 ید مشکل کجاست؟ ندوولی می

 . کنههر کسی قانون جذب رو بر اساس دیدگاه و دل خودش تعریف می

ون تادی که برید، برای خودش صاحب نظره. حاال بماند که قانپیش هر اس
 .أ و مبدأ مشخصی دارهمنشک جذب ی

یف درستی ازش داشته باشیم، باید بریم سراغ خالق این راگر قرار باشه که تع
 ایده. 

ارگرمی خودشون، در این نظریه، صاحب نظر شدن. و بقیه فقط برای باز
 کنن.نظرات خودشونو به عنوان دیدگاه اصلی به دیگران قالب می

. شما هم کنمدو تا دیدگاه اصلی در این زمینه رو برای شما بیان می من
أله رو چطور این مساین باره سرچ کنید و ببینید هر کسی  تونید درمی

 کنه؟تعریف می
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 اولین اشتباه در شناخت قانون جذب: (2

حرفی کنن، اولین خیلی جالبه که اکثر کسانی که قانون جذب رو ترویج می
 نویم اینه که:ششون میه ازک

 ثابت در جهان است!!!ک قانون قانون جذب مثل قانون جاذبه در فیزیک، ی

 من!  عزیز

 ذب مثل قانون جاذبه یک قانون ثابت است؟؟؟قانون ج

های علمی برای چنین دقیقا چه آزمایشی؟ شما چطور به این دیدگاه رسید
 ی انجام دادی؟ عایاد

تهای مطلب رو درک تا ان ،و همین یک جمله از مدعیان جذب کافیه تا شما
 کنید. 

 تفاقی افتاده.شاید متوجه نشده باشید که دقیقا اینجا چه ا

 بزارید این موضوع رو برای شما کمی باز کنم.

، چنین ادعایی و هیچ آزمایش معتبری ئه هیچ مدرکوقتی که شما بدون ارا
-و قانون جذب رو به یک قانون علمی تجربی و فیزیکی می کنید،می

کنید که هیچ دستاویز قابل اعتمادی ندارید. و ثابت میچسبونید، تنها و تنها 
أله دیگه، برای کنید، از تشابه اسمی و اعتبار یک مسبا این کار سعی میفقط 

 اده کنید. ادعای خودتون استف

، چنین خطای فکری رو درک نکنن. ولی های معمولیخب طبیعیه که انسان
 د.شیمتوجه میاگر کمی دقت کنید حتما 

ذبه ه قانون جاقانون جذبی که مطرح میشه هیچ ارتباطی ب ،همین االن بگم
، انون جاذبهمی و عملکرد ق، تنها از شباهت اس. و مدعیاندر فیزیک نداره

 کنن.برای رسیدن به مقاصد خودشون استفاده می
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 تعریف اول از قانون جذب: (3

ئه میدم از خودم نیست و به نقل از کسانی است تا این تعریفی که اراطبیع
چون من در این  نویسن.اش میکنن یا دربارهکه قانون جذب رو تدریس می

قانون جذب رو به شکل درست ، بته در انتهازمینه هیچ ادعایی ندارم. ال
کنم. به شکل درست یعنی همون اتفاقی که در قانون براتون تعریف می

 افته.به میجاذ

چون اگر قراره برای قانون جذب، از قانون جاذبه استفاده کنیم، باید خیلی 
 . ولی چیزی که از قانون جذب مطرحکردحتی در عملشبیه به هم باشن. 

 به قانون جاذبه و عملکردش نداره! یچ ربطیمیشه ه

 ترین تعریفش اینه:تعریف اول قانون جذب و ساده

ید کرد. چه چیزهای خوب و چه به هر چیزی که فکر کنید، آن را جذب خواه
 .چیزهای بد

 ون هستید. اکنید، در واقع در حال جذب کردن ی به هر چیزی که فکر مییعن

منفی تقسیم  ادامه این تعریف متوجه میشیم که زندگی رو به مثبت و در
. ولی مثال میگن مثبت و منفی از نگاه هر کسی متفاوته که بماندکردیم. حاال 

یگران یک چیز مثبته. مثال روابط عالی با د. یا ثروت یعنی یک چیز مثبت
  مده.اوهمین مثبت و منفی هم معلوم نیست از کجا 

 کنن. ات این تعریف چکار میحاال بیایید ببینیم برای اثب

-میگن که شاید این قانون غیر واقعی به نظر بیاد ولی یه نگاهی به زندگی
-ر هستید، برای شما اتفاقات منفی مینگهایی که منفیوقتتون بندازید. 
تفاق براتون اهمه چیزهای خوب هایی که حس خوب دارید، افته و وقت

 ه. افتمی

 افته.ه اتفاق می، در هر لحظه دارون جذبپس همین نشون میده که قان

 چه استدالل جالبی!



 

 6 

 چیست؟ آیا قانون جذب واقعیت دارد؟ قانون جذب  
 مدرس مهندیس فکر  / مهدی حکیم

 

م، ها حس خوب داریها میگن که ما خیلی وقتحاال همین جا خیلی
 افته. تفاقات خوب برامون نمینگاهمون مثبته ولی اصال ا

چون  نگر هستید بدون اینکه خودتون بدونید.که منفی جواب بدناحتماال 
قطعیه و اثبات شده. پس شمایید که دارید اشتباه قانون جذب یک قانون 

 کنید. می

 کردید. ات شده بود بعد چنین ادعایی میاثبمن هم میگم کاش واقعا اول 

ها هستن و افته اینه که بعضیاتفاق میولی یه چیز خیلی باحال دیگه که 
 افته! ب میکامال منفی نگرن. ولی همیشه براشون اتفاقای خو

 دونن که مثبت نگر هستن. نا هم خودشون نمیاحتماال او

البته یه چیزی رو همین االن بگم. من تا به حال کسی رو ندیدم که همیشه 
بیفته. حتی همین کسانی که مدعی جذب و براش فقط اتفاقای مثبت 

پنجه ت بزرگی دست و ها با مشکالخیلی وقت تدریسش هستن. خودشون
 ن.کننرم می

لیلش افته. ولی داق مثبتی براشون نمیهیچ اتفو البته کسانی رو دیدم که 
در کتاب بازسازی ذهن  ری است کهگیمنفی نگری نیست. دلیلش چیز د

 ضیح دادم. اش توارههوشمند به طور کامل درب

 دیم.ئه تعریف دوم انجام میو بعد از ارارو در ادامه نقد علمی این تعریف 

 :دوم بریم سراغ تعریف
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 تعریف دوم قانون جذب: (4

افتد که اتفاق می. یعنی جذب هنگامی هاستقانون جذب قانون ارتعاش
ود. این ساطع شو ذهن شما ارتعاشی هماهنگ با ارتعاشات خارجی از شما 

جی ، چیزهای خارشما، کنند و به این ترتیبدیگر را جذب میها همعاشارت
 کنید. را جذب خودتان می

، به یک قانون انون جذببینیم که برای اثبات قدوباره میریف عتدر این 
، کنیمپناه بردن. ولی وقتی به این قانون فیزیک مراجعه میفیزیکی دیگه 

 :متوجه میشیم که

 کنن. کنن و نه دفع میمختلف همدیگه رو نه جذب میارتعاشات 

ن جذب و پیاده سازی اون در نولیل و بررسی قاغ تحخب حاال بریم سرا
 ندگی.ز

 افرادی کهاصال ؟ واردهیراداتی بهش چه ا؟ اصال درسته یا درست نیست
 ای دارن؟جذب رو قبول دارن، چه نوع زندگی

 آیا قانون جذب واقعیت دارد؟ (5

من. برای رسیدن به جواب این سؤال دو روش وجود داره. یک  ن عزیزدوستا
انبش رو . همه جوقیق انجام بدیمروش اینه که بریم و تحقیق علمی و د

 ئه بدیم. ارا، بدون تعصب یک دیدگاه علمی سی کنیم. بعدربر

، قانون جذب رو باور کنیم، به ون اینه که اولیک راه دیگه هم وجود داره و ا
ولونیم، و خودمون رو بکشیم تا براش دلیل بتراشیم و دیگران رو خودمون بقب

و زی مخاطب از ترفندهای قانع ساقانع کنیم که دیدگاه ما درست بوده. 
و نسبت به حرف ، تا اون رو به اشتباه بندازیم استفاده کنیمنقاط کور تفکرش 

 ما قانع بشه.

یر رو برای درک واقعی یا غیر واقعی بودن کدوم مس شما باید مشخص کنید
 ادامه بدید.خواهید جذب می



 

 8 

 چیست؟ آیا قانون جذب واقعیت دارد؟ قانون جذب  
 مدرس مهندیس فکر  / مهدی حکیم

 

یاد. چون روش ما، اگر روش شما، روش دومه، قطعا این مقاله به کار شما نم
 ش علمی و روش تفکره. نه روش توهم و باورهای غیر واقعی.رو

 چرا این حرف رو زدم؟ 

از ، کننکسانی که در این باره با من بحث می اکثردلیلش واضحه. چون 
تفکر بسیار ضعیفی دارن و با سفسطه و دالیل وهمی، دسته دوم هستن. 

ت که صال براشون مهم نیسعنی ایخودشون هستن. ات دیدگاه دنبال اثب
واقعیت چیه. فقط و فقط دنبال این هستن که به خودشون بقبولونن که باور 

 درست و خوبی دارن. 

یدگاه درست و کاربردی قانون وت نکنید. در انتهای این مقاله، دالبته زود قضا
های قعی به خواستهکنم تا به شکل درست و واجذب رو برای شما ارائه می

های ارزشمند و نه هر کنید که گفتم خواستهارزشمند دست پیدا کنید. دقت 
های غیر ارزشمند هم شدنیه و راه . هر چند که رسیدن به خواستهیاخواسته

کنم ک انسان هوشمند عمل میمن تنها به روش ی دش رو داره. ولی خبخو
 د نمیرم.های غیر ارزشمنو دنبال خواسته

هایی که تا االن تعریفبریم سراغ نقد علمی و دقیق قانون جذب با توجه به 
ی خواهد متفاوت ، قطعا نقدهای دیگهگفته شد. قانون جذب با تعریف

-ت کنید که االن فقط با توجه به دو تعریف گفته شده میداشت. پس دق
به جذب، بیشترین  نقد کنیم. البته همین دو نگاهخواهیم این قانون رو 

 طرفدار رو داره.
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هش فکر بکنی، همون رو جذب یزی که بچ هر تعریف اول: به نقد  (6
 کنی.می

چه شواهدی برای این ادعا  ؤالی که مطرح میشه اینه که: دقیقااولین س
 وجود داره. 

نید که کا شما از من قبول نمیتفاق افتاده. قطعاگر دقت کنید اینجا یک ادعا ا
 ئه ندم! درسته؟ادعایی بکنم و هیچ مدرک و دلیلی براش ارا

ران جذب، بدون هیچ دلیل و نه که بسیاری از طرفداه دار اینکته خندولی 
یم، متوجه کنردن! و وقتی باهاشون بحث میمدرکی این ادعا رو قبول ک

 قبول کردیم!.میشیم که چون فالنی این حرف رو زده، ما هم 

-نمیدرک قبول شما ادعای من رو بدون دلیل و مخطاب به این افراد میگم: 
 ؟کنیدگران رو بدون دلیل و مدرک قبول میدیادعاهای کنید، ولی چطوره که 

 توی جو  دونید مشکل کجاست؟ این افراد به خاطر ضعف در تفکر، وقتی می
قانع  ترفند چندکنن. چون از ون رو قبول میسریع اگیرن، ه چیزی قرار میی

، ترفند أیید جمعیت یستن. ترفنداده شده که نسبت بهش آگاه نسازی استف
 زو. آرند فروش تأیید مخاطب، ترف

های تفکر. به ترفندها چی هستن، بماند برای کارگاهاینکه هر کدوم از این 
مام ترفندهای فکری رو بلد باشید تا ، الزمه تا تدعنوان یک انسان هوشمن
 ه نکنه.استفاد ، از شما سوکسی با استفاده از اونها

دقیقی برای  کنم. چه شواهد علمی وؤالم رو مطرح میخب حاال من دوباره س
 طلب وجود داره که:ن مید اأییت

 ؟ستیماگر به چیزی فکر کنیم، در حال جذب کردن اون ه

، تنها یک راه دعا رو پیش بگیریمبات این ااگر بخواهیم مسیر علمی برای اث
ستیم که به روش علمی به درست بودن دقت کنید که دنبال این ه داریم.

 ی.برسیم. بدون هیچ تعصباین مطلب 
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 شش خیلی ساده است. ور

اقتون قرار بدید. بعد یه گوشه ای از اتیک وسیله رو انتخاب کنید و در گوشه
بشینید و بهش فکر کنید. ساعتتون رو تنظیم کنید و ببینید که چقدر زمان 

 ان شما قرار بگیره.بره تا اون شیء به سمت شما بیاد و در دستمی

ت بسیار جدی مطرح کردم. اگر کنم. این تمرین رو به صورخی نمیاصال شو
علمی یک مسأله هستیم، باید از روش عملی استفاده کنیم. به دنبال اثبات 

و  ورت داره. یا تفکر و یا تجربه. تفکر که کال استفاده نمیشهدو صلمی روش ع
براش الگوی خاصی تعریف نشده که بتونیم اینجا استفاده کنیم. )البته در 

این الگو دست دیم و قبل از دیگران به جام میمهندسی فکر این کار رو ان
همین آزمایشی که پیدا کردیم( راه دوم، راه تجربه است. راه تجربه یعنی 

 گفتم. 

 کنید،اگر از این آزمایش خندتون گرفته یا دارید زیر لب، منو مسخره می

رو زیر  (شده تعریف گفته با توجه به  ) در واقع دارید تنها و تنها قانون جذب
 برید.ؤال میس

قط باید فکر ، کی گفته فدر همین لحظه بعضی از مدعیان جذب میان میگن
 !در ادامه فکر کردن بیادقدام هم کنی؟ باید عمل و ا

. یعنی کننا رو میجاست که مدعیان جذب، دست خودشون ردرست همین
ا که دن. میگن مکشن و ادعاشون رو تغییر میاز ادعای اول دست می

لی باعث جذب میشه. اصال جذب بدون اقدام معنی کر کردن خانگفتیم ف
 نداره.

 مدیم جلو. خوبه. یک قدم او ، باز همخب

 بیایید این دیدگاه رو نقد کنیم. 

 ادعای جدید به این شکل در اومد:

 



 

 11 

 چیست؟ آیا قانون جذب واقعیت دارد؟ قانون جذب  
 مدرس مهندیس فکر  / مهدی حکیم

 

به یه چیزی فکر بکنید و بعدش هم براش اقدام بکنید تا بهش اول باید 
 ید. برس

 ظر میاد.تر به نعاقالنهادعا  این

 گیرن.جا، مچ مدعیان رو میکنید. ادمای زرنگ همینولی صبر 

در این ادعا دقیقا چه اتفاقی افتاده؟ بیایید اون رو به صورت علمی کالبد 
 شکافی بکنیم.

 .ادعا برای رسیدن به نتیجه، باید دو کار انجام بدیددر این 

 .اون چیز فکر کنید اول باید به

 دام کنید. اینکه باید براش اقدوم 

ود میاد. یعنی به خواهید به وج، اتفاقی که میرت انجام این دو تا کاردر صو
 کنید.پیدا میست اون چیز د

ید، رو انجام ند با توجه به این ادعا، اگر یکی از دو کاری که باید انجام بدید
 .یادهم نباید به وجود ب اینتیجه

نباید به اون چیز برسید. مثال لی اقدامی انجام بدید، یعنی اگر فکر نکنید و
 !!!!هیچ وقت نباید بتونید اون کتاب رو بردارید

 آیا چنین چیزی درسته؟

نید کدون اینکه به اون کتاب فکر تونید بدرست نیست. شما میمشخصه که 
و سعی در جذب کتاب داشته باشید، تنها اقدام انجام بدید و کتاب رو 

 بردارید. 

در یک مسیر مشغول قدم زدن هستید و شما  یک مثال دیگه هم اینه که
افتید. خب در این . یه دفعی توی یه چاله میایهفکرتون مشغول چیز دیگه

چاله   هم ترسی از افتادن در حالت که اصال به اون چاله فکر نکردید. اصال
ی شما ، این اتفاق هم برانداشتید. ولی چون اقدام شما در این مسیر بوده

 اده.افت
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 چیست؟ آیا قانون جذب واقعیت دارد؟ قانون جذب  
 مدرس مهندیس فکر  / مهدی حکیم

 

ای داره؟ وقتی که شما نیجذب کردن به وسیله تفکر اینجا چه مع پس دیگه
برای جذب اون، تنها  فکری تالشبدون فکر کردن به چیزی و  تونید بدونمی
 !!!بهش برسید اقدام کردنبا 

-می افته. شما نون اقداماتتون روچیزیه که هر روزه داره اتفاق میو این 
فرستید! )تازه اگر حتی قبول میخورید نه نون افکارتون که به سمت اشیا 

 یا!!!(ای درسته. یعنی فرستادن فکر به سمت اشکنیم چنین ایده

ن اول بهش فکر کنید و افکار مثبت به مدعیان جذب به این روش، میگ
حتماال گیرد. اد نتیجه میبفرستید، بعدش براش اقدام کنید بعیا سمت اش

وقتی نتیجه گرفتید به شما کنید. ید. چون دارید اقدام میگیرهم نتیجه می
 ؟! قانون جذب درست میگهید گن: دیدمی

های خودشون و تحلیل و نقد ایده و به همین سادگی از جهل شما در تجزیه
 نع میشید که دارن درست میگن. کنن و شما ناخودآگاه قااستفاده می

های ریزهها و سنگ، زندگی شما در یک مسیر پر از تیغ و به این ترتیب
رت اشتباهات فکری در ذهن شما زده یره. چرا؟ چون استاگرناک قرار میخط

ود ری قطعا برای شما به وجیگار زیاد دباهات بسیشتا ،شده. به این ترتیب
ان خواهد آمد. چون تفکر اشتباهی در شما شکل گرفته. البته ممکنه تا زم

 زیادی حس نکنید که مسیر اشتباهی رو پی گرفتید.

 یشی که قانون جذب ازش سربلند بیرون نیامد. این هم از آزما

بینید و نه نتیجه خالصه این قسمت اینه که شما نتیجه اقداماتون رو می
 کنید. و ارتعاشاتی که به سمت چیزهای مختلف ارسال می افکار

نن تا ک فکری شما استفاده میفروشن، از این خألولی کسانی که جذب می
 د بگیرید. هاشون یادورهانین قانون جذب رو در شما رو قانع کنن که باید قو

و برای اینکه حتما نتیجه بگیرید، به شما اقداماتی رو یاد میدن که هیچ 
رسید تون میارتباطی به قانون جذب نداره. و از این راه هم شما به خواسته

 ها. کاری به این قسمت ندارم که کار درستیه یا نه. اصل بحث ما و هم اون
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یا نه. و با توجه به مسائلی  انون جذب به نتیجه رسیدیده آیا از راه قاینه ک
 ره.ت نداکه گفته شد، ثابت کردیم که چنین ادعایی صح

 نقد دوم: زمان رسیدن به خواسته (7

ترین فاکتورهاست. مهم های علمی، زمان یکی اززمایشاگر دقت کنید، در آ
ان خاصی به نتیجه خاصی اقدام خاصی رو انجام بدید، در زمیعنی شما اگر 

تونن هیچ زمان مشخصی برای رسیدن به نمیرسید. ولی مدعیان جذب می
 تون مشخص کنن. خواسته

 . شون هیچ پایه و اساسی ندارهتونن؟ واضحه. چون ادعاچرا نمی

ان و مکان ته شما در زممیگن، خواس هادر مورد زمان رسیدن به خواسته
، کی و م نیست زمان و مکانشهم معلورسه. اصال دستتون میخودش به 
 کجاست! 

 خب عزیزم این که نشد دلیل علمی. 

قانونه، همه این جزئیاتش هم باید مشخص باشه. مثال در وقتی چیزی 
ملی، زمان مشخصی داره. عکس الععمل و ، هر و علوم دیگه فیزیک و شیمی

 و بر اساس زمان هر عکس العمل، نتایج علمی شکل گرفته. 

د بشینید و کلی ارتعاش ارسال کنید، اصال هم معلوم حساب شما بای با این
رسیدن  های دیگه وجود داره که زمانی قراره بهش برسید. البته راهست کنی

البته ها استفاده کنید. راه تونید از اونمیکنه و تر مشخص میرو خیلی دقیق
د کرد. نقدهای ه میشد واردی بود که به این دیدگاترین نقپاییناین سطح 
ت ذهن شما که ری وجود داره از جمله از بین رفتن قدرتتر و عمیقبسیار مهم

 کنم.بت میاش صحدر ادامه درباره
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 مدرس مهندیس فکر  / مهدی حکیم

 

 فتاد.ک داستان که برای خودم اتفاق ای (8

کردم. گفتم اگر جذب درست داشتم بحث می یکی از مدعیان قانون جذببا 
 سید. رتون بم باید به خواستهباشه، بدون اقدام ه

، کننمییع گفت که البته همینطوره. استاد فالنی که جذب رو تدریس سر
-ه خواستهتونید بی، میخال گن که با فکر کردندعا رو دارن. یعنی میهمین ا

فالنی بودن که االن  تاددان اسیشون هم خودشون از شاگرتون برسید. البته ا
 . برمن اسم نمیم

النی هیچ وقت خودش نرفته بشینه یه که همین استاد فولی خیلی جالبه 
های السز راه کیشون ااوتش رو به دست بیاره. گوشه و با فکر کردن ثر

حدود بیست ، ای ایشونهای حرفهکالس. ، به ثروتش رسیدهمیلیونی
 اشه.یلیون تومن هزینهم

، ثروت ، و بدون اقدامتونه با فکر کردنه میکنم از استادی کمن تعجب می
 گیره و هیچ منبع درآمدپول میداش نه ولی این همه از شاگررو جذب بک

 ای هم نداره!دیگه

. در کنه که خودش هم به چنین حرفی اعتقاد ندارهن، ثابت میشود ایکرعمل
های میلیونی رو رایگان برگزار کنه و الستونست همین کغیر این صورت می

اشون استفاده هکالس شتری ازهای بیبا توجه به شهرتی که داره، قطعا آدم
 کردن.می

کنن و یه وقت هم هست ض میها ما رو احمق فریه وقت هست که بعضی
ها ما رو احمق که اوندیم. اشکالی نداره ای میکه ما بهشون چنین اجازه

هاشون تهها به خواسید طوری فکر کنیم که اونفرض کنن. ولی حداقل ما نبا
 برسن. 
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 تفکر شما با تلقین و باور نقد سوم: کشتن قدرت ذهن و (9

 پایه دو تا تکنیک بسیار مهمه.که گفته شده بر هایی جذب با تعریفقانون 

 تکنیک اول، تکنیک تلقین

 و تکنیک دوم، تکنیک باور کردن.

 !ک چه بالیی بر سر شما و ذهنتون میاره؟ فکر نکنم که بدونیدتکنیاین دو تا 

 کنه؟ین میبه خودش یه چیزی رو تلقکی آدم یه سؤال: 

کنید؟ روزی دویست بار خودتون تلقین می ن رو بهمثال شما همیشه اسمتو
 کنید؟اسمتون رو تکرار می

 داره. قطعا نه. این کار بسیار خنده

 کنید؟ ار رو نمیخب چرا این ک

دارید . نیازی ننسبت به اسمتون به آگاهی کامل رسیدیدش اینه که شما دلیل
 .که به خودتون تلقین کنید

آگاهی شما ک کنید که تلقین چه بالیی بر سر مین نکته کافیه تا شما در ه
 میاره.

 یدن از روی مسیر آگاهی. پراز طرفی دیگه، تلقین کردن یعنی 

 تونم بگم که اگر مسیر آگاهی رو نرید چه بالیی بر سر شما خواهد آمد!نمی

و شما هم  ترین جنایتیه که مدعیان جذب در حق شما انجام میدناین بزرگ
 جه نیستید.ومت

به اندازه کافی در این زمینه آگاهی خیلی طوالنیه و حتما باید داستان 
 ته باشید.تحقیق و مطالعه داش

تونه به شما برای این موضوع کمک کتاب بازسازی ذهن هوشمند هم می
 روش دریافت این کتاب در وبسایت مهندسی فکر وجود داره. کنه.
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 دم.ح مییور خالصه توضی به طول

مسیرهای صحیح  به پیمودنر زندگی نیاز شما برای رسیدن به نتایج خوب د
 و خوب دارید. 

 ش برسید، مسیرهای خوبه.پس اولین چیزی که باید به

 خب چطور باید این مسیرهای خوب رو به دست بیاریم؟

 راهش تفکر صحیحه.

آگاهی تفکر صحیح منجر به رسیدن شما به آگاهی میشه. و شما از این 
پیمودن بعد از نکه کنید تا ایه میح استفادحیص صحیح در پیمودن مسیر

 رسید. مسیر، به هدف و نتیجه مطلوب می

 شه؟هی نرسید چی میخب حاال اگر به آگا

حتی اگر دیگران بعضی از پیدا کنید. تونید قطعا مسیرهای خوب رو هم نمی
های قدرت دیدن همه مسیراین مسیرها رو به شما نشون بدن، باز هم شما 

 مناسب رو نخواهید داشت. 

 اید به آگاهی برسیم؟خب چطور ب

 گاهی، پیمودن مسیر تفکره.تنها راه رسیدن به آ

افته؟ شما به جای اینکه مسیر تفکر رو پیش حاال با تلقین چه اتفاقی می
 گیری. رید روی نتیجهپبرید، مستقیما می

قط تنها وقتی میشه گیری شما درست باشه؟ فخب از کجا معلوم نتیجه
ونید مسیر تفکر رو چطور رفتید. ولی در ا بدگیری کرد که شمجهچنین نتی

 ود نداره. تلقین عمال مسیر تفکری وج

با این حساب شما، تفکر خودتون رو کشتید و از بین بردید. و همیشه به 
د تا از راه ید بوی باشید، دنبال این خواهجای اینکه به دنبال رسیدن به آگاه

 تلقین به نتیجه برسید. 
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 تفاقی برای شما افتاده؟: دقیقا چه اما اینه کهمن از شؤال خب حاال س

 ن آوردید؟وجه هستید چه بالیی بر سر خودتومتآیا خودتون 

ف کردید؟ چرا؟ چون تفکر شما رشد خودتون رو به عنوان یک انسان متوق
تون رو از بین بردید و انسانیت شما وابسته به قدرت تفکر شماست. خود

 کنه.مون فرق میفرقی نداریم. فقط شکل اییچ موجود دیگهبدون تفکر، با ه

 تونم بگم که:و در یک جمله می

-با رفتن مسیر تلقین، شما هوشمندی و ذهن هوشمند خودتون رو نابود می
 کنید.

رد شما داده شده. تلقین و نظام آموزشی به خوو این چیزیه که حتی در 
 تلقین و تلقین. 

 کنه.ی در شما رشد نمیها به شما داده میشه و هیچ تفکرفقط نتیجه

 ؟جود میارهی شما به و روش باور چه مشکلی برای هوشمند (10

تکنیک بعدی که قانون جذب بر روی اون سواره، قانون باور کردنه. قانون 
 رسید. ی که شما یک چیزی رو باور کنید، بهش میجذب میگه وقت

 ود میاره. ی شما به وجروش چه مشکلی برای هوشمند خب این

از باور کردن، دوباره همون مشکل تلقین رو به وجود میاره. در این روش 
 واقع این دو روش بسیار نزدیک به هم هستن. 

ارید. اصال باورهای شما شما باید به آگاهی برسید و نیازی به باور کردن ند
حالی که در روش جذب، باور شما از راه تلقین باید از مسیر آگاهی بگذره. در 

  قراره شکل بگیره.

 .رنگیتهای مسیر آگاهی قرار میبا توجه به مسیر هوشمندی، باورها در ان

-باور نداشته باشید، بهش نمیگر ولی در قانون جذب گفته میشه که شما ا
 رسید.
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خب اگر باور ما غلط باشه چی؟ اگر باور ما توهمی باشه چی؟ اگر اصال باور 
 ما ارزشمند نباشه چی؟

 ا زده نمیشه. حرفا به شمهیچ کدوم از این 

باید تونید. باوری برسید. شما میفقط به شما گفته میشه که باید به خود
 تونید.باور کنید که می

تونید و به خودتون فشار نادرستی وارد ت این بود که شما نمیخب اگر واقعی
 شما مشکلی به وجود اومد چی؟ کی پاسخگوست؟کردید و برای 

 تا بر اساس اون تغییر کنه؟ مگر واقعیت منتظر باورهای شماست

این شما هستید که باید باورهای خودتون رو بر اساس واقعیت تغییر بدید. 
ها اون کنن. فقط نگاه شما نسبت بهبا تغییر باور شما تغییر نمیها، واقعیت
ده و هر نگاه نادرستی نسبت به واقعیت، منجر به عکس العمل تغییر کر

 . کنیدمیط شما ضرر نادرست شما میشه. اینطوری فق

-رسیدن به هر خواسته؟ مگر ی باید برسیداصال در زندگی به چ (11

 رای ما خوبه؟ب ای

دنبال چی در زندگی اینه که اصال باید مشخص کنیم که  یک نکته خیلی مهم
 ؟ باید باشیم

 کنیم یا نه؟هامون رو درست انتخاب میاصال داریم خواسته

 ما مفیده؟  ای برایواستهرسیدن به هر خمگر 

بعدش  . خبثروت زیادی هم رسیدیمبه بعد از بیست سال فرض کنیم 
 چی؟ 

رسید می مندیهای خوشبختی و رضایتکنید با پول به قلهاگر شما فکر می
به معنی رشد خود باید بگم که سخت در اشتباهید. چون رشد جیب شما، 

 شما نیست.



 

 19 

 چیست؟ آیا قانون جذب واقعیت دارد؟ قانون جذب  
 مدرس مهندیس فکر  / مهدی حکیم

 

شما. مدتی در اختیارتونه ه خود و ندر واقع جیب شما به خوشبختی رسیده 
اهی برای خودتون رفت. با اون پول نهایتا رفهم از بین خواهد و بعدش 

ای های کوتاه مدت و لحظهخوابید و لذتخورید و میید ساخت، میخواه
های شما سرکوب تانسیلست. پنی برید. ولی دیگه چیزی فرای اینهامی

که  یدکنید، متوجه میشه میخواهد شد و بعد از مدتی وقتی به خودتون نگا
دستتون خالیه. چون خودتون خالی موندید. چون از درون پر نشدید. چون 

تون در سطح یک شخصیت مکانیکی روزمره باقی مونده. در واقع شخصیت
دیوار بودن خودش لذت یواری بودید که تنها کمی از گفت که یک دمیشه 

 برده. نهایتش همینه. 

نشناختید و که شما خودتون رو د بگم مین حده، بایاگر سطح تفکر شما در ه
ی ندارید. وقتی خودتون رو نشناسید، های خودتون هیچ اطالعاز پتانسیل

 ید. کنباه صرف میوقتتون رو جاهای اشت

بزرگی که وجود داره اینه که مردم زندگی رو فقط در  ن هم یک مشکلاآل
کسب و کار شما هم به رشد بینن و خودشون رو فراموش کردن. کارشون می

 معنی رشد خود شما نیست. 

 ، فقط و فقط باختید. و تمامگر خودتون رشد نکنیدا

 جای بحثی نداره.هیچ 

. ون مشخص کنیدهای درستی برای خودتپس اول شما باید خواسته
های خوب رو خاصی دارن. شما باید این خواسته رایطهای خوب شخواسته

رو بشناسید. بدون شناخت صحیح از  باید خودتوناسید و قبلش بشن
زی هم که به دست بیارید، بی ارزش خواهد بود. و این خودتون، هر چی

 کسی احتماال به شما نخواهد گفت.که هیچ ایه نکته
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 های خوب رو کشف کردیم باید چکار کنیم؟بعد از اینکه خواسته (12

یدن ها و مسیرهای درست رسای خوب باید روشهبرای رسیدن به خواسته
های خوب ها رو کشف کنید. قرار نیست از هر مسیری به خواستهاون به

شماست. قسمتی از شخصیت شماست و ما قسمتی از سیر شبرسید. چون م
 خواسته شماست. اقع قسمتی از مسیر شما در و

 

 ؟چی بخواهیم و چطور بهش برسیم (13

تیجه به این ندر بسیاری از علوم تخصص داره، که به عنوان یک پژوهشگر 
رسیدم که انسان فقط و فقط باید یه خواسته اساسی داشته باشه و اون هم 

و رشد شخصیت تنها از خودشه. باید شخصیتش رو رشد بده. واقعی رشد 
 پذیره. ن امکانراه رشد ذه

یک راه داره. اون هم رشد مسیر تفکر و آگاهیه. و تنها رشد ذهن هم تنها 
شما از بین خواهد  قانون جذب، در وجود ی که با تلقین و باور به روشمسیر
 رفت. 

بازسازی ذهن هوشمند تونید از کتاب میخت بیشتر خودتون برای شنا
شید و آشنا میاده کنید. در این کتاب با شخصیت مکانیکی و هوشمند استف

شد که رو بشناسید، متوجه خواهید نیکی خودتون وقتی شخصیت مکا
رسونه و به قتل میوشمند شما رو های قانون جذب، ذهن هوش، رچطور

 !کنهشخصیت مکانیکی شما رو بر شما مسلط می
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 نکته: 

تنها شما رو  هر کاری که منجر به رشد ذهن هوشمند شما نشه، تنها و
به روش جذب شما نه رشد کنه. دیگه انتخاب با خود شماست. بدبخت می

-ه آگاهی می، نه بکنههای ذهنی شما افزایش پیدا میکنید، نه قدرتمی

مات جذبی کنید. تنها در توهرسید. و نه هیچ مهارت خاصی پیدا می
-ها زمان میاز این توهمات سال خودتون اسیر خواهید شد که رها شدن

ها زودتر شاگردان زیادی دارم که در این گرداب اسیر بودن. بعضیبره. 
هی هر تگی به قدرت تفکر و آگارتر. این دیگه بسها دیرها شدن و بعضی

 ن برای خروج از این باتالق نیاز داشته باشه. فرد داره که چقدر زما

 این ویدیو رو حتما ببینید:

https://www.aparat.com/v/jzBek 
 

 به قانون جذب د رفتاری معتقداننق (14

وش دیگه برای درک اینکه قانون جذب، یک قانون غیر قابل اعتماد و یک ر
 :توهمیه اینه که

ط با فق، لمیبحث عنید، به جای کحبت میوقتی شما با یک جذبی ص
ب نسبت به تع ینطور ه االبته همکنه. های خودش با شما بحث میدیدگاهص 

 به همین شکل هستن. چرا؟نیستن ولی اکثرا 

ش چون یک جذبی قدرت تفکر نداره که بخواد بحث علمی بکنه. چون رو
گیره، فقط تفکر یک جذبی، روش تلقینه. پس وقتی در مقابل شما قرار می

چیزی جز . روش تلقین بکنه خواد استفادهدوباره از همون روش تلقین می
 روش تعصب نیست. 

https://www.aparat.com/v/jzBek
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طور . اینای دارهالبته دقت کنید که تلقین، اثرات جانبی و قابل مشاهده
ثار نیاز به نقد داره. خیلی از نیست که هیچ اثری نداشته باشه. ولی همین آ

 که نتیجه گرفتن. دقیقا مثل  کننقطعیه و خیلی افراد فکر میآثرات تلقین م

د. چون افراگرده به کوته بینی این یاین دوباره برم وتاه مدت.یک مسکن ک
 چند قدم جلوی پای خودشون رو ببین.تونن بیشتر از نمی

 

هامون ها میگن: به روش جذب به خیلی از خواستهخیلی (15
 سیدیمر 

-کنن صحبت میو رفتار میدوستانی که به روش جذب زندگی سیاری از با ب
. پس روش رسیدیمون هامخیلی از خواسته هاشون میگن ما بهکنم. بعضی

 جذب درسته.

ای رسیدید، نتیجه ه خواستهقبال در این باره صحبت کردیم. شما اگر ب
اقدامات شماست و نه نتیجه قانون جذب. شما چیزی رو جذب نکردید. 

 یجه اون اقدام رو گرفتید. اقدام درستی انجام دادید و نت

هید داشت. چرا که ه شما هیچ رشدی نخواز این مسأله اینه کر اتمهمولی 
دونید که باید در دیدگاه و تفکر شما، مانع رشد شما خواهد شد. چون نمی

کنید. برای رای اون نمیهمین، هیچ تالشی ب رایتفکر خودتون رشد کنید و ب
تفاقی برای شما رسید و بیشتر از اون اهمین به چند خواسته سطحی می

 خواهد افتاد. ن

تونن خودشون چنین تحلیلی از د نمیپیش میاد که چرا این افرا ؤالخب س
 ؟گیشون داشته باشنون و مسیر زندخودش

دش مشغول به حرکته، طبیعیه که شم بسته در مسیر زندگی خوکسی که چ
 !چیزی نبینه و نتونه چیزی رو تحلیل کنههیچ 

 چطور این افراد چشم خودشون رو بستن؟ با کور کردن تفکر خودشون.
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اگر شما تفکر خودت رو از بین رسن. حاال ها از راه تفکر به بینش میآدم
 تونید چیزی روخوره. و در واقع نمیمیبینش شما هم به مشکل ببری، قطعا 

رید و با خودتون درست ببینید و تحلیل کنید. در یک مسیر اشتباه پیش می
 ...کنید که فکر می

 

 ارتعاشی در قانون جذبقد دیدگاه ن (16

یا میگن که دیگران بلد نیستن قانون جذب تدریس کنن. ما بلدیم. بعض
گیری نتایج مثبت نمیشه. زهای مثبت منجر به شکللزوما فکر کردن به چی

به ئنات فرستید و کائنات میبلکه همه داستان در ارتعاشاتیه که شما به کا
 اسخ میده.استه شما پخو

 غ نقد علمی این دیدگاه.رابریم س

 جای بحث نیست. ، مواج خاصی به وجود میارهغز ما ااینکه مدر 

ف قواعد فیزیک، ادعا بکنیم که ل از اونجا شروع میشه که ما بر خالمشک
 کنن. ذب و دفع میارتعاشات، همدیگرو ج

همدیگر رو تقویت گیری امواج میشن، که منجر به شکلدر فیزیک، ارتعاشات 
کنن. کال به ذب یا دفع نمیر رو جکنن. ولی هیچ وقت همدیگیا تضعیف می
 ن. هم کاری ندار

اینه که شما از کجا چنین ادعایی مطرح کردید که ارتعاشات ؤال من خب س
 ؟کننگر رو جذب میهمدی

ی بازار کنه. با این حال براشما رو ثابت میدیدگاه  علمی، خالفتمام شواهد 
دازن و گرمی و استفاده از جهل مخاطب، باید به یک ایده عملی دست بن

 ازش استفاده ابزاری بکنن. 

 به نظر شما این کار جنایت نیست؟
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عیان این روش، کنه که مدنقد بعدی به این دیدگاه حتی بیشتر مشخص می
های قلمبه سلمبه به دنبال جذب با استفاده از واژههیچ علمی ندارن و تنها 

 ها هستن.مخاطب و فروش آرزو به اون

 

به خاطر نداشتن دانش ها ه و ممکنه خیلیالبته این نقد خیلی تخصصی
 کافی نسبت به این موضوع اون رو درک نکنن.

 افته.ط به خود سیستم تفکر و اتفاقاتیه که در ذهن ما میبواین نقد مر

 مطلب استفاده کنیم. ی درک این یک مثال برااز بیایید 

جی، د که قراره با فکر کردن و ارسال یک ارتعاش به یک شیء خارفرض کنی
 اونو به خودمون جذب کنیم. 

افته؟ ما یک ن ما چه اتفاقی میکنیم، در ذهء فکر میقتی که ما به اون شیو
کنیم. تصویر از اون شیء در ذهن خودمون ساختیم و به اون تصویر فکر می

-شی میرتعااگر فرض کنیم که داریم اخود شیء که در ذهن ما نیست. پس 
 ر ذهنی ما از اون شیء است. فرستیم، در واقع ارتعاش تصوی

. یعنی تصویر ذهنی های خارجی دو چیز هستنو واقعیتتصویر ذهنی ما 
. جی دو موجود هستن که هیچ ارتباطی با هم ندارنهای خارما و واقعیت

ر در ذهن ما تصویما تنها تصویری از واقعیت خارجی دریافت کردیم و این 
ون ما ه. چیک تصویر ناقص این تصویر از واقعیت خارجی،شکل گرفته. 

-بت کردیم و هر واقعیت خارجی، بیتصویر رو از زاویه خاصی در ذهنمون ث
دونیم. پس در واقع ما داریم به هیچی نمی ئیات داره که ما ازشنهایت جز

کنیم. کنیم و اون تصویر ناقص رو جذب مییک تصویر بسیار ناقص فکر می
یریه که در داخل ذهن ما با تصو ناسبیم، متکنهم که ارسال میارتعاشی 

چ ارتباطی با واقعیت اون شیء نداره. پس عمال یویر ه. این تصشکل گرفته
ء )اگر فرض کنیم ارتعاشی هم صویر ذهنی ما و واقعیت اون شیارتعاشات ت

 داره( یکی نیستن. 
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کنید و ای جذب یک تصویر ذهنی ارتعاش تولید میبریعنی عمال شما 
 ره. ود نداتولیدی شما، هیچ واقعیت خارجی وجمتناسب با ارتعاش 

 پس هیچ جذبی هم اتفاق نخواهد افتاد. 

 

 

تونه اون رو هر کسی نمیپیچیده است و بته گفتم که این مسأله بسیار ال
 . اشهدرک کنه. مگر اینکه با علوم ذهنی و شناختی آشنا ب

ه، کنرتعاش و جذب که به سادگی مشخص میدوم به نظریه انقد این هم 
هاشون مدعیان جذب، هیچ هنری ندارن و فقط به دنبال رسیدن به خواسته

 از راه فروختن آرزو به دیگران هستن.

ترین اجناس موجود در بازاره. و اگر شما زو یکی از پرفروشمبحث فروختن آر
خصیت مکانیکی خودتون رو بر زندگی هم آرزو خریدید، باید بگم که ش

ج ونید انتظار داشته باشید که به نتایتخودتون مسلط کردید. نمی
 !هوشمندانه برسید

 

 نقد کلی به قانون جذب با نگاه علمی محض (17

ای ضمن این کنیم، قاعدتا هر خواستهها صحبت میوقتی از جذب خواسته
ته ثروت و سالمتی، چه خواسته ه خواسگیره. چقرار میها خواسته

 هوشمندی و رسیدن به علم.

 ین ویژه دارم. من برای شما یک تمر

یاضیات بسیار سخت رو جلوی خودتون قرار خوام که یک مسأله راز شما می
انش ریاضیات دست پیدا کنید، سعی ی بکنید و به دبدید. بدون اینکه تالش
أله ریاضی رو حل ، این مسو ارسال ارتعاش به کائنات کنید تا با تلقین و باور

 ید!ده نکنأله استفاه جواب مسای برای رسیدن بلطفا از راه دیگهکنید. 



 

 26 

 چیست؟ آیا قانون جذب واقعیت دارد؟ قانون جذب  
 مدرس مهندیس فکر  / مهدی حکیم

 

 جه این تمرین رو با من در میون بگذارید. خوشحال میشم تا نتی

تونید راه حل نمیوقت ئن هستید که از این راه هیچ مطمخیلی از شماها 
کنه میشه، حتما بره و ورد نظر رو کشف کنید. حاال اونی که فکر میؤال مس

 . انجام بده

 

 

فکری و  از خألکه فروشندگان جذب، در واقع  کنهاین مثال ساده مشخص می
در  کنن.ون سو استفاده میاحساسی شما برای رسیدن به ثروت برای خودش

جذب کردن. همین افراد برای ون روش جذب، شما رو به خودشواقع به ف
چرا دونم ات روی میارن. نمیی خودشون به هزاران مدل تبلیغهابلیغ دورهت

 تبلیغات به جذب دیگران بپردازن. رن و بشینن و بدون نمی

اش صحبت ارهبره، قبال درکنید که جذب بدون اقدام معنی نداادعا میاگر هم 
زیادی وجود داره که ردیم. اگر جذب بدون اقدام معنی نداره، شواهد بسیار ک

اقدام بدون جذب هم نتیجه میده. و این نشون میده که جذب، تنها یک 
 توهمه. 

 

کنیم، اون رو بیشتر در تی به چیزی فکر میؤال: پس چرا وقس (18
نیم؟ آیا معنیش این نیست که ما اون کبینیم یا حس میزندگی می

 رو جذب کردیم؟

رو با شما در سؤال بسیار خوبیه و من هم دوست دارم جواب این سؤال 
گیره. میون بگذارم. رفتارها و احساسات شما قطعا از تفکر شما سرچشمه می

زندگی وجود داره، قانون توجهه و نه قانون جذب. معنیش قانونی که در 
 چیه؟ 
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بینید. نه ما نسبت به چیزی توجه دارید، اون چیز رو قطعا بیشتر میوقتی ش
اینکه اون رو جذب کردید. یعنی از ابتدا وجود داشته و جلوی شما بوده. شما 

ل مسائهش نداشتید. وقتی تفکر و توجهتون رو نسبت  به تنها توجهی ب
ببینید. انگار از پیش  ه رو بیشدید، این باعث میشه تا اون مسألیتغییر م

ولی واقعیت اینه که وجود داشته و برای شما شکل گرفته. که نبوده و االن 
 اون رو ندیدید چون بهش دقت نداشتید. جلو شما بوده. فقط شما 

این  دنبالو مثال کسی که منفی نگره، قطعا تمرکزش روی مسائل منفیه. 
 گرده و ، میتمام مسائل موجودبین س از هست که مسائل منفی رو ببینه. پ

 

أله مثبت هم داره که سمین شخص، هزاران مکنه. همسائل منفی رو پیدا می
 توجهی بهشون نداره. 

مسائل ، زاویه دید خودش رو نسبت به مسائل دارهمثبت به  و کسی که نگاه
کنه. ولی رک میثبت رو دئل ممسارده که فقط به شکل خاصی تنظیم ک

 رفتن و سر جای خودشون هستن. ها از بین نمنفی

حاال اگر کسی بیاد و ادعا کنه که شما با توجه به دید مثبت یا منفی، مثبت و 
منفی رو جذب کردید، این یک ادعای بی پایه و اساس  و برای بازارگرمی کار 

 . ه شدیح دادخودشه. قبال در این مورد کامل توض

های های غلط، تنها و تنها کشنده ذهن و قدرتنید که دیدگاهفراموش نک
های ذهنی هستن. حاال ذهنی شماست. سرمایه اصلی شما هم همین قدرت

 ید.باور پناه ببررو از دست بدید، به تلقین و  هااگر دوست دارید این سرمایه
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 انون تفکر به جای قانون جذبق (19

ون جذب  و تفکر ما اتفاقاتی که در قان به سبتن تریاگر بخواهیم نگاه دقیق
 ، داشته باشیم، باید تفکر رو بشناسیم.افتهمی

های هگاداساس دیافته اینه که ما بر اون چیزی که در واقع داره اتفاق می
 کنیم. رفتار میون خودم

ها، ر دیدگاههای ماست. طبیعیه که با تغییکرد ما وابسته به دیدگاهیعنی عمل
رسیم. ه که به نتیجه خاصی میرفتار ما هم تغییر کنه. بر اساس تغییر رفتار

ریم که تغییر دیدگاه منجر به تغییر نتایج شد. ولی گیبه این روش نتیجه می
تایج ستقیما منجر به تغییر ن، مدیدگاهتوجه نداریم که تغییر ن اصال به ای

بلکه رفتار و عملکرد ماست که . نمیشه )مگر نتایج خاصی از جمله احساسات(
 دیم.باره این نکته صحبت کرغان میاره. قبال درنتایج رو برای ما به ارم

ی جدید رو به هاحاال اگر بر اساس قانون جذب اومدیم و بعضی دیدگاه
 ولوندیم و بر اساسش رفتار کردیم، اونوقت به نتایج جدیدی هم دمون قبخو

 

 

، یک تغییر افتهداره واقعا اتفاق میخواهیم رسید. پس اون چیزی که 
 جه خاصی رو به همراه داره. یدیدگاه ناقص و یک عملکرد ناقصه که نت

اع کرد. ولی نکته اینه که هیچ جذبی اتفاق از این قانون بسیار بهتر میشه دف
چیزهای دیگه حرکت تار خودمون به سمت فنیفتاده بلکه ما بر اساس ر

 کردیم. 

. چیزی به سمت شما جذب نمیشه. این واقعیت، برعکس قانون جذبهیعنی 
 کنید. های خودتون حرکت میسمت خواستهکه به شما هستید 
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ولی این تأثیر لزوما تأثیر مثبتی تلقین بر روی جسم تأثیر داره  (20
 !ایهنیست. اثرات تلقین لحظه

های جذب شرکت کردن به من گفتن که ما رادی که در دورهاز افر چند نف
 ی رو جذب کنن. تتونستن سالمهای فراوانی دیدیم که نمونه

، باید جمالت خاصی روش جذب سالمتی چطور بوده؟ اینطور بوده که هر روز
کردن و بعد از مدتی هم این فرد مریض بهبود رو به فرد مریض تلقین می

 .ا کردهپید

 این نشون میده که قانون جذب درسته!گن بعد می

کانیکی شخصیت مو  ی از عملکرد مغزوقتیه که شما هیچ اطالعمال این 
 یری شما هم ناقص باشه. گخودتون ندارید. طبیعیه که نتیجه

ها، قدرت تحلیل های خیلی خاصی داره. یکی از این ویژگیمغز انسان ویژگی
 أثیر پذیری سریعه. سیار پایین و تب

تضمین بقای جسمه. برای مغز انسان یک هدف بیشتر نداره و اون هم 
های گیره. یکی از این حالتهای تدافعی خاصی به خودش میهمین، حالت
 نشون دادن نسبت  به اطالعات خارجی بدون تحلیله. کنش تدافعی، وا

خودش، همه چیز رو با بقا میسنجه و یعنی مغز بر اساس عملکرد طبیعی 
تونه اشتباه باشه. نتیجه این سنجش، ایجاد رفتار حتی این سنجش می

 خاصیه. 

از اونجا که تلقین، یک ، مغز انسان عملکرد خاصی داره. در مورد تلقین
پذیره و بر اساس ورودی اطالعاتیه، مغز اون رو به عنوان اطالعات جدید می

 کنه. خودش رو تنظیم مید ، عملکراون

چون به شکل رودی ممکنه درست یا نادرست باشه. ولی مغز، واین اطالعات 
پذیره. این میخودکار، قدرت تحلیل پایینی داره، همون اطالعات ورودی رو 

 راد مکانیکیه. های افیکی از ویژگی
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کنه و ای جدیدی ترشح میهوقتی مغز این اطالعات رو پذیرفت، هورمون
کنه یا اعی تولید میرفتار متفاوتی از خودش بروز میده. یا ترس و حالت دف

 عتماد به نفس و حالت تهاجمی.ا

طبیعیه که در این صورت، تغییرات خاصی در بدن پیدا بشه. این تغییرات 
 تونه مثبت باشه و هم منفی. هم می

ستی دریافت کنه و بر اساس اون اطالعات العات نادریعنی اگر مغز شما اط
بود نادرستی از خودش نشون بده، شما تحلیلتون این خواهد نادرست، رفتار 

 :که

، بدن خودتون رو در ها جواب گرفتید، در حالی که با این تلقیناز این تلقین
 شتری قرار دادید. عرض خطرات بسیار بیم

تونه مفید باشه. ولی ود داره که این تلقین میهای کمی هم وجالبته حالت
 مه.و کش بسیار سطحی افایده

 

 چیه؟جایگزین تلقین  (21

 :رسنپها مییخیل

 ود بیاریم.خب اگر تلقین نکنیم پس چطور تغییرات مثبت رو به وج

، عملکرد د و ارزشمندترین راه ایجاد تغییرات درست و مفیقبال هم گفتم، به
 یحه.صحیح بر اساس بینش صح

باور کردن بی ، باالتر از مسیر جهل و تلقین و همیشه مسیر آگاهی و تفکر
ایه و اساسه. پس مطمئن باشید اگر از مسیر درست هر چیزی وارد بشید، پ

 رسید. به نتیجه می ترین شکلبه به

ن تلقین، سالحی ندارید. بلکه مسیر آگاهی این نباشید که بدویعنی نگران 
 طور. مینخواهد بود. در مورد مسائل جسمی هم هشا همیشه برای شما کارگ
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-ار قویتونید تغییرات بسیناخت جسمتون، میتفکر و شی درست هابا روش
سازی ذهن های بازگاهتر و بهتری در جسم ایجاد کنید و در این باره در کار 

 کنیم. کامل صحبت میهوشمند 

استاد  ه وبسایت مهندسی فکربرای دریافت کتاب بازسازی ذهن هوشمند ب
 ید.مراجعه کن حکیم

 

 باشه؟ تونه داشتهآیا قانون جذب حالت درستی هم می (22

ژه دارم. اگر ه ویاگر تا به اینجای مقاله همراه من بودید، برای شما یک هدی
بال کشف حقیقت و رشد واقعی هستید و تعصب رو کنار گذاشتید، نبه د
 وش صحیح جذب رو بهتون بگم.خوام رمی

تمام نقدهایی که به جذب وارد کردید، مگر حالت بعد از که  ممکنه بپرسید
 تونه وجود داشته باشه.درستی هم می

 بله!

 

یک حالت درست از جذب وجود داره که از همون قاعده جاذبه در فیزیک 
 کنه. میاستفاده 

متفاوتی از ردم فیزیکه و این باعث میشه تا درک ار کهایی که کیکی از رشته
ی داشته باشم و بتونیم این مطالب رو به زندگی واقعی ربط مسائل فیزیک

 بدم. 
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 چی میگه؟قانون جاذبه در فیزیک  (23

 به در فیزیک به این شکل هست که:قانون جاذ

 ش هم بیشتره.ابهجاذ جسمی که جرم بیشتری داشته باشه، قدرتهر 

اری اون جسم بر روی اجسام أثیر گذجاذبه بیشتر باشه، میزان تو هر چی 
 .اطراف بیشتر خواهد بود

 نون جذب و زندگی داره؟قاخب حاال این چه ربطی به 

چیزهای بیشتری رو به سمت ، طش اینه که هر چی جرم شما بیشتر باشهبر
 وابط عالی.جمله ثروت و رکنید. از خودتون جذب می

 البته منظورم از جرم، جرم جسم شما نیست. بلکه جرم شخصیتی شماست.

تر باشه، جرم شخصیتی تر و سنگینرپ  ، یعنی هرچی شخصیت شما از داخل
تر راحت بیشتره. و این باعث میشه تا چیزهایی که دوست دارید،شما هم 

 رید. به دست بیا

 

 ؟چطور جرم شخصیتی خودمون رو افزایش بدیم  (24

برای افزایش جرم شخصیتی، باید اقدامات خاصی انجام بدید. اول از همه 
باید شخصیت خودتون رو بشناسید و ببینید شخصیت فعلی شما چه 

 رشد میده. شخصیتیه. بعد باید ببینید چه چیزهایی شخصیت شما رو 

های ذهنی خودتون رو افزایش بدید. از ید قدرتباید مهارت کسب کنید. با
کنه، از چه موقعیتی چطور تر، قدرت تفکر شماست که مشخص میهمه مهم

استفاده کنید. هر چی قدرت تفکر شما بیشتر باشه، قدرت استفاده شما از 
 های موجود بیشتره. فرصت

 خواهید دید که پیدا کرد،جرم شخصیتی شما افزایش و بعد از مدتی که 
 تونه شما رو درگیر چطور همه  چیز در زندگی راحت شده، هیچ مشکلی نمی
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به راحتی حل میشن و راحتی شما در زندگی با زندگی ترین مسائل کنه، بزرگ
 ذشتتون اصال قابل مقایسه نخواهد بود. گ

 ولی این یک توضیح بسیار سریع برای رشد جرم شخصیتی بود.

هوشمند خودتون  ، باید از بازسازی ذهنترالعات بیشتر و کاملبرای اط
های تونید استفادهماده شده و قطعا میبه صورت یک کتاب آشروع کنید که 

 به وب سایت مهندسی فکر مراجعه کنید.زیادی از اون ببرید. 

یون بگذارید. ولی ایان این مقاله، هر سؤالی داشتید، حتما با من در مدر پ
ار تون رو کنهای ذهنیا و تعصبهدیتخواهش من از شما اینه که محدو

دونم که همه کسانی که ایج برسید. البته میگذارید تا بتونید به بهترین نتب
اینطور نیستن. ولی کسانی که بر اساس سیستم کنن ه میین مقاله رو مطالعا

ز ی ااریسدارن که باعث میشه از بجذب زندگی کردن، تعصب عجیبی 
 های بسیاری رو از دست بدن. فرصتبمونن و  مسائل عقب

در نهایت اگر دوست دارید با همون سیستم جذب به زندگی ادامه بدید، 
. مهم اینه ا ندارمشما کامال مختار هستید و من هیچ اعتراضی به انتخاب شم

های شما، دست شما نیست. شما فقط که توجه داشته باشید، نتایج انتخاب
در در واقع نتیجه هر مسیر، رو برید.  اب کنید که چه مسیریتونید انتخمی
 تونید ازش فرار کنید. که نمی خواهد بودهای مسیر انت

 


