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معجشٌ شکزگشاری ()22
ريس بیست ي یکم  :وتایج باشکًٌ
ةی جردید زنان ٌایی ةَده اشث کً پیض خَدجان فکر نی کيید ( :انیدوارم کً ایو کار
ةً خَةی پیض رود ) یا ایو کً ( انیدوارم وضعیث ةٍحر طَد ) یا ایو کً ( انیدوارم کً ةً
اىدازه کافی خَش طاىس ةاطم ) جهام ایو افکار ةً ةیان انیدواری ةرای دشحیاةی ةً ىحیجً
خَب در یک نَقعیث ویژه اشث .يلی سودگی اتفاقی ي یا بزاساس شاوس ویست.
عملکزد تمامی قًاویه جُان بز وظمی ریاضی يار استًار شدٌ ي ایه چیشی است
کٍ می تًاوید ريی آن حساب کىید.
اگر ةرای ٌر کاری کً اىجام نی دٌید خَاشحار ىحایج ةاطکَه ٌصحید ،پس ةاید قاوًن

کىتزل خزيجی َا ( بزين دادَا ) را ةظياشید ،قاوًن جذب ! ایو ةدان نعياشث کً طها
ةاید ،افکار و احصاشات جان را ةرای جذب ىحایج ةاطکَه ةرای خَدجان نحهرکز کيید ( درون داد
یا ورودی ٌا) و در حقیقث طکرگزار ةَدن ةرای خروجی ٌا ( ةرون دادٌا ) ةاطکَه  ،یکی از
شاده جریو راه ٌا ةرای ایو کار اشث.
جهریو ىحایج ةاطکَه عتارت اشث از طکرگزاری پیض از اىجام کاری کً نی خَاٌید
ىحیجً ای خَب در ةرداطحً ةاطد.
ةصیاری اوقات ىحایج عالی ای کً نيحظرطان ةَدید ،نی ةیيید و ججرةً نی کيید یا ححی
نحَجً ىهی طَید کً چگَىً از ىحایج یک اجفاق غیرنيحظره ةٍره نی ةرید .ولی وقحی طها
نيحظر ىحیجً ای عالی ٌصحید و ةرای آن صهیهاىً و ةا جهام وجَد طکرگزارید ،در حقیقث
قاىَن ریاضی جذب را ةکار گرفحً اید و ةر ایو اشاس ةاید در یک زنان یا یک جایی ةً یک
ىحیجً فَق العاده دشث یاةید.
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ٌرگاه خَد را در طرایطی نی ةیيید کً فکر نی کيید طاىس در زىدگی طها
دخیل ا شث یا ةر ایو گهان اید کً ةر چیزی کيحرل ىدارید یا خَد را ىصتث ةً جغییر طرایط ةً
شهث ایده آل انیدوار نی ةیيید ،ةً خاطر ةیاورید کً بزای قاوًن جذب شاوس معىایی

ودارد .طها آن چیزی را ةدشث نی آورید کً ةً آن نی اىدیظید یا آن را احصاس نی کيید.
شکزگشاری شما را اس جذب آوچٍ کٍ می خًاَید – وتایج واگًار – باس
می دارد ي بٍ شما کمک می کىد تا آوچٍ را کٍ می خًاَید بدست آيرید – وتایج
شگفت اوگیش

وقحی ةرای ىحایج عالی و ةاطکَه طکرگزار ةاطید ،ةراشاس قاىَن دىیَی ،طها انیدواری
و طاىس را ةً ایهان و یقیو جتدیل نی کيیدٌ .يگانی کً طکرگزاری ةً راه و روش زىدگیحان
جتدیل نی طَد ،طها ةا علم ةً ایو کً طکرگزاری ىحایج عالی ةرایحان ةً ةار نی آورد ،ةً
شهث آن چیزی نی روید کً ةا طکرگزاری جان ةرای خَد نٍیا کرده اید.
ةا جکرار ٌر چً ةیظحر جهریو ىحایج ةاطکَه و جتدیل آن ةً عادت روزاىً خَیض ىحایج
ةٍحری را ةً شَی خَد و زىدگی جان جذب نی کيید و خَیظحو را ةصیار کهحر در طرایط
ىاخَاشحً جصَر خَاٌید کرد .طها خَد را در زنان و نکان ىانياشب ىخَاٌید یافث نٍم ىیصث
کً در روزجان چً اجفاقی نی افحد چَن یقیو خَاٌید داطث کً ىحایجی ةاطکَه در اىحظارجان
خَاٌد ةَد.
از شً نَقعیث ةرای رشیدن ةً ىحایج عالی  ،لیصحی اىحخاب و آناده کيید .از ىیروی
طکرگزاری شَد ةترید و ٌر کدام از نَارد را کً نی ىَیصید فرض کيید کً پس از اىجام
گرفحو آن نظغَل ىَطحو ٌصحید.
ةرای ىحیجً فَق العاده  ...طکرگزارم
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ةً عيَان گام دوم جهریو  ،طها ةاید شً رخداد غیرنيحظره ( ةً ظاٌر ةد )
انروز را ةرگزیيید طکرگزاری را ةرای ىحایج ةاطکَه آىٍا ةکار گیرید .ایو ةخض از جهریو ةرای
آن ىیصث کً طها چً اجفاق غیر نيحظره ای ( ةً ظاٌر ةد ) را اىحخاب نی کيید ةً ایو نيظَر
اشث کً ةرای ةً دشث آوردن ىحایج ةاور ىکردىی درةاره ةرخی چیزٌای غیرنيحظره،
طکرگزاری را جهریو کيیدٌ .ر ةار کً یک رویداد غیر نيحظره ةً ظاٌر ةد رخ نی دٌد،
چظهاىحان را ةتيدید و ةً صَرت ذٌيی کلهات را ةگَیید و احصاس کيید.
ةرای ىحیجً فَق العاده  ...طکرگزارم.
طها نی جَاىید ایو جهریو را زیاد جکرار کيید زیرا ةا جکرار ٌر چً ةیظحر ایو کار ،ىحایج
ةاطکَه ةیظحری ةً دشث نی آورید کً ایو ةً طرایط طها ةصحگی دارد ،انا جهریو ایو نصالً
ةرای انروز ةاعخ نی طَد کً ایو نصالً در ضهیر ىاخَدآگاٌحان ىقض ةتيدد و نلکً ذٌو جان
طَد و در آیيده اگر در نَقعیحی قرار گرفحید کً انیدوار ٌصحید ىحایج خَةی ةدشث آورید یا
نيحظر ٌصحید فرصث ةً طها روی آورد ةً شرعث ةً ىیروی طکرگزاری روی آورید و از ىحایج
عالی آن در زىدگیحان نطهئیو طَید.
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