آموزه های روزانه راز
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راز چیست؟

راز اين است :قوانين شفافي كه چگونه زيستن را در مسير قوانين طبيعي جهان هستتي شتام
ميشود .شما همواره از راز در تمام زندگيتان بهره ميبردهايد .چه خواهان چيزي باشيد ،چه نباشيد
از آن بهره ميجوييد.
ايستادگي كنيد ،پا برجا بمانيد ،با ثبات پيش رويد كته بته جتايي خواهيتد رستيد كته قتوانين راز
طبيعت دوم شما شوند .توصيه ميشود كه اگر شروع به استفاده از قوانين راز كردهايد ،ابتدا تمركز
بر تواتر وجودي خودتان داشته باشيد .آنچه را ميخواهيد طلب كنيد ،سپس بر درونتان كار كنيد ....

قانون جذب چیست؟
قانون جذب ،شكوهمندترين قانون است .قانوني استوار كه به هر آنكس كه بتر چيتزي مسترانه
متمركز شده باشد ،عطا ميكند .قانون جذب هرگز كسي را از قلم نمياندازد ،شما نيتز مشتمو ايتن
جريانيد ،قانون جذب از كار نميايستد.
طبق قانون جذب ،بايد از درون همان چيزي شويد كه در بيرون ميخواهيد .قانون جذب ،قانون
خلقت است كه اجازه ميدهد هركس زندگي دلخواهش را بنا نهد .قتانون جتذب ريرشخصتي استت و

ميكنيد ،كپي ميكند و سپس يك فتوكپي برابر اصلي را به شما برميگرداند ،همين زنتدگي شتما متي
شود.
وقتي قانون جذب را براي خير و صالح همگان به كار ميگيريد ،خودتان را به نيرویي عظتيم
متوس كردهايد ،در عين حاليكه اين قانون به طور شخصي نيز براي شما كارآ است و شما به نحو
احسن به زندگي خود نيز ميپردازيد ....
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همچون يك دستگاه فتوكپي عم ميكند .قانون در هر لحظه هر آنچه را شتما متيانديشتيد و احستاس
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برای کشف راز و بهره بردن از قانون جذب در کار و زندگی ،باید روزانه تمترین کنیتد ،ایتن
کتاب نیز برای همین منظور تهیه و تدوین شده است.
قاب ذکر است که اطالعات مندرج در این کتاب ،اهتمام برآمتوزش روزانته راز قتانون جتذب
دارد و هیچ گونه کاربرد پزشکی و یا روانشناسی ندارد و جایگزین تشخیص یا تجتویز پزشتکی و یتا
مشاوره روانشناسی نمی باشد.
مؤلف ،مترجم و سایر دست اندرکاران این اثر بترای هتیچ یتز از ستوء برداشتت هتا و ستوء
استفاده های احتمالی آن هیچ مسؤولیتی را بر عهده نمی گیرند.
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آموزش راز ،روز يكم:
راز اين است :قوانين شفافي كه چگونه زيستن را در مسير قوانين طبيعي جهان هستتي شتام
ميشود و مهم ترين چيز براي هر كس به سر بردن است ،با زيستن است كه شما ميتوانيد حكمتران
زندگي خود شويد.
در حين ره پيمودن پر موعظه ي يك ساله ،روشنايي ،ادراك و حكمت هر روز نصيبتان خواهد
شد و از قب آن ،با قوانيني كه بر بشريت حاكم است زنتدگي را ستپري خواهيتد كترد ،ستپس حقيقتتا
خود "استاد" زندگاني خود خواهيد شد .مسرت بر شما باد!
آموزش راز ،روز دوم:
هادي نيروي سپاستگزاري درونتتان شتويد ،تتا زنتدگيتان بته سترعت متحتو شتود .اگتر تمتام
نيرويتان را معطوف به شكرگزاري نماييد ،حدوث معجزه را در زندگيتان خواهيد ديد.
خود را متعهد كنيد كه یکصد مورد را براي قدرشناسي تحرير نماييد و اين كار را تا وقتي كته
شاهد تحتو ستريد در زنتدگيتان باشتيد ،مستتدام بداريتد و امتنتان را احستاس كنيتد .قتدرت شتما در
احساسي است كه به روح كلمات سپاسگزاري ميدميد.
آموزش راز ،روز سوم:
هر آنچه از درون احساس ميكنيد ،فرداي شما را جذب ميكند.
د واپسي ،د واپسي بيشتري را جذب ميكند ،خشتم ،خشتم بيشتتري را بته ستوي شتما متي
كشاند ،ناخشنودي بر ناخشنودي ميافزايد ،ناخرسندي ،به ناخرسندي بيشتري ميانجامد .و.....
مسرت ،مسرت را افزون كنتد .خوشتبختي بتر خوشتبختي نتاز شتود .مصتالحه بتر مصتالحه

اين امر خطير را در انفاس انجام دهيتد احساستات درونتي را متحتو نماييتد ،تتا از آن پتس،
دنياي شما متحو گردد .تا چه حد سه مينمايد؟
آموزش راز ،روز چهارم:
كيهان رهنماي شماست و در هر ثانيه از زندگي با شما در ارتباط است ،به تفكرات شما پاسخ
ميدهد و از مجراي عواطف شما به شما بازخوردي گرانبها ارزاني ميدارد .احساسات شما ارتباط
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افزوده گردد .مهرباني بر مهرباني آيد .عشق ،عشق بيشتري را جاذب شود.
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الهوتي است! پس اگر عواطفي مطلوب داريد احسنت بر شما .احساسات نامطلوب تمركز را از شما
زاي ميسازد و شما را از تحو در اموري كه بر آن متمركز گشتتهايتد ،نتاتوان متيكنتد .بتا ارتبتاط
كيهاني كه هر روز با شما همراه است ،هماهنگ شويد .شما هرگز حتي بتراي يتك ثانيته تنهتا نيستتيد.
هستي در هر گام قطعا راهبر شماست .فقط بدان گوش بسپاريد!
آموزش راز ،روز پنجم:
در هر چيزي به ويژه موقعيتهاي ناخوشايند ،به دنبا يك موهبت بگرديد .هر آنچته را كته متا
جذب ميكنيم ،به رشد و تعالي منجر ميگردد ،اين بدان معني است كه همه چيز در رايت به صتالح
ماست.
سر سپردن به جادهتحو  ،اخالقيات و قدرتهايي تازه را ميطلبتد و هميشته ايتن اخالقيتات و
قدرتها درست همان خصوصياتي هستند كه ما براي حصو امور بزرگ بدانها محتاجيم.
آموزش راز ،روز ششم:
چه اهميت دارد كه كجايي؟ چه مهم است كه چه سختيها بر تو رخ مينمايتد؟ تتو هميشته بته
سوي جبروت رانده ميشوي ،همواره.
آموزش راز ،روز هفتم:
«خوشبختي به خود ما بستگي دارد» ارسطو
آموزش راز ،روز هشتم:
عبارتي وجتود دارد كته گفتتن آن بته تحتولي وراي ادراك در زنتدگي متيانجامتد .جملتهاي كته
هنگامي كه بر لبها جاري ميشود شادماني و خوشبختي مطلق را به شما رهسپار ميسازد ،معجزه

چيزي به شما ميخواند .بياني كه وقتي تمام عيار و ارداتمندانه احساس شود ،جملهي ارض و ستماء
را بر شما فرا ميخواند.
تا خوشبختي و زندگي رويايي تان تنها به اندازه همين عبارت راه مانده استت و آن ايتن استت:
سپاسگزارم
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را در زندگي شما خلق ميكند ،نيروهاي نامطلوب را از جان ميشويد و انبوهي از انرژي را در هر
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آموزش راز ،روز نهم:
آنچه در د ميپروريم را به سمت خود جذب ميكنيم ،هتر گونته شترايط ،هتر شتخص و هتر
موقعيتي را كه به سوي خود فترا متيختوانيم و تجربته متينمتاييم ،همتان چيتزي استت كته در درون
ماست .آيا ميتوانيد نظامي شكوهمندتر از اين را مسألت كنيد؟
زندگي شما پژواكي از درون شماست و آنچه درون داريد ،هماره تحت اختيار شماست.
آموزش راز ،روز دهم:
شما يك بشر بيمانند و جلي القدريتد .هتيچ يتك از ميليتونهتا نفتري كته بتر كتره ختاكي هستتند
همچون شما نيستند حضور پرقدر شتما در كتاركرد هستتي حيتاتي استت ،چترا كته شتما بخشتي از
كهكشان هستيد .بيشما ،تمام آنچه ميبينيد و تمام آنچه هست ،مقدور نيست!
آموزش راز ،روز يازدهم:
در اين جا پردازشي ساده و قدرتمند آورده شده استت كته متيتوانيتد بتا انجتام آن بتا هستتي و
قانون جذب هارموني بيابيد.
به راحتي بنشينيد .به احساستاتتان توجته كنيتد و اكنتون كت بتدنتان را رهتا كنيتد .هنگتامي كته
سراسر بدن را آرام ساختيد ،سپس آن را آرامتر كنيد .اكنون حتي بيشتتر بتدن را رهتا كنيتد و آن را
آرامتر كنيد .اين رهايش را هفت بار عميق و عميقتر كنيد و هر بار تا جايي كه ميتوانيد پيش رويد.
وقتي تمام شد به تفاوت چگونگي عواطفتان در هنگام شروع و اكنون توجه نماييد.
اكنون شما با كيهان و قانون جذب در هم آهنگي بيشتري هستيد!
آموزش راز ،روز دوازدهم:

طبيعت دوم شما شوند .شما بسيار به كلماتي كه مردم بر زبان ميرانند آگاه خواهيد شد ،بته ويتژه آن
هنگام كه از آنچه نميخواهند سخن ميگويند .شما بر گفته خود نيز بس آگاه ميشويد.
وصو به اين مرتبه ،نشان از آگاهي بيشتر و بيشتر شما دارد! هوشياري شما افزون و افزون
ميگردد.
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ايستادگي كنيد ،پا برجا بمانيد ،با ثبات پيش رويد كته بته جتايي خواهيتد رستيد كته قتوانين راز
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آموزش راز ،روز سيزدهم:
ما ،هر يك ،در هر لحظه از زندگاني در حا جذب كردن هستيم .آن هنگام كه احساس ميكنيتد
كه قوانين درست كار نميكنند ،بدين دلي است كه آنچه را ميخواهيد نداريتد ،واال بته ختوبي واقتف
هستيد كه قوانين به شما پاسخ ميدهند .شما هم در حا جذب آنچه متيخواهيتد هستتيد ،هتم در حتا
جذب آنچه فاقد آن هستيد .قانون جذب همچنان كارآمد است.
آموزش راز ،روز چهاردهم:
"عظيم ترين انقالبي كه در نس ما حادث گرديده است ،اين است كه بشر كشف كرده است كه
با تحو در نگرش دروني ذهن ،جنبههاي بيروني زندگي نيز متعاقبا متحو ميگردد".
ويليام جيمز ()9481-9191
آموزش راز ،روز پانزدهم:
پرسش در زندگي ،حكايت از يك گمشده در شما ميكند.
حقيقت زندگي درست همين جاست ،براي همه ،همتانطتور كته همتواره بتوده استت ،امتا تنهتا
كساني به آن وقوف مييابند و حقيقت را كشف ميكنند كه متيپرستند ،وقتتي متا ستؤا متيپرستيم و
عميقا خواهان داشتن پاسخها هستيم ،جتوابهتا را بته تناستب ادراكمتان جتذب ختواهيم نمتود .بتراي
دريافت پاسخها در زندگي بايد پرسيدن را آراز كنيد.
آموزش راز ،روز شانزدهم:
عشق برترين نيرويي است كه در هماهنگي كام با قانون جذب به ما عطا شتده استت .هرچته
عشق بيشتري را احساس كنيم ،نيروي عظيمتري خواهيم داشت .هر چه عشق ما دگر خواهتر شتود،

قانون جذب ،قانون عشق ناميده شده است ،چرا كه قانون ،خود ،تحفتهاي استت كته بته انستان
عطا گرديده است .به واسطه همين قانون است كه ما زندگي بتاور نكردنتي را بتراي ختود خلتق متي
نماييم.
هر چه عشق بيشتري را احساس كنيم ،نيروي عظيمتري براي خلق زندگاني عاشقانه ،مسرت
بخش و همآهنگ خواهيم داشت.
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قدرت ما از ادراك وراتر خواهد رفت.

قانون جذب  /متافیزیک

آموزه های روزانه راز

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

آموزش راز ،روز هفدهم:
هم آهنگي با جهان هستي چگونه احساسي است؟
گويي برآب شناوريد .اگر تنش يابيد ،يا بر جريان مقاومتت كنيتد ،فترو خواهيتد رفتت .اگتر آب
شما را فرا گيرد ،آب خود شما را محافظت ميكند و شما شتناور متيشتويد .ايتن استت احستاس هتم
آهنگي با هستي ،پس خود را اين گونه با كيهان هم نوا سازيد .تنش را رها و شناور كنيد.
آموزش راز ،روز هجدهم:
بنا بر قانون جذب ،مشي ريشه كن كردن بيماري ،ستيز با آن نيست ،اگر قصد كردهايتد كته بتا
بيماري پيكار كنيد ،پس بر خود بيماري متمركز شدهايد و ما آنچه را بدان متمركز هستيم ،جتذب متي
كنيم .اين كار را به پزشكاني كه كار خود را همين انتخاب كردهاند ،وا بگذاريتد و ذهتن را بتر بهبتود
معطوف داريد.
به تندرستي انديشه كنيد .از سالمت سخن برانيد و خود را در صحت كام تصور نماييد.
آموزش راز ،روز نوزدهم:
يكي از بزرگترين كارهايي كه ميتوانيد براي تغيير در شرايط ماليتان انجام دهيتد ايتن استت
كه تنها بخشی از آن را براي خود برگيريد و بقيه را بخشش كنيد .اين قانون معنوي ،عشريه نام دارد
و به واسطه آن ميتوانيد پو بيشتري را به زندگي خود بخوانيد.
آموزش راز ،روز بيستم:
آيا ديدهايد اتومبي هايي را که از ردههاي باال هستند چه قدر پاكيزه و بيشتاببه نگهتداري متي
كنند ،حا آنكه اتومبي هاي فرسوده معموال بيروني ناپاكيزه و داخلي برهم ريختهدارند؟

اين گونه است كه انسانهاي قدردان اتومبي هاي بهتري را به سوي خويش جذب كردهاند.
آموزش راز ،روز بيست و يكم:
هرگز تحوالت را با اجبار انجام ندهيد حدوث تحو را طبيعي و بر منتوا ختود رهتا ستازيد
چرا كه آنها خود خواهان آنند و نيز هرگاه دريابند كه شما شايسته تحو هستيد بتر شتما جتاري متي
شوند.
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تفاوت مطلب در اص شكرگزاري است .شكر نعمت ،نعمتت افزون كند.
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"ترريب ديگران به تحو حقيقتا پرشكوه است اما اين كتار را تنهتا هنگتامي متيتوانيتد انجتام
دهيد كه آنان را به خود واگذاريد و خود نيز شرافتمندتر شويد".
كريستين دي الرسون ( )9488-9198استاد خودسازي
آموزش راز ،روز بيست و دوم:
در ُكنه هر چيزي كه نامطلوب مينمايد ،نيكي نهاده شده است .اگر ما دريابيم كته نيكتي مطلتق
در يك موقعيت ناخواسته رخ نمتوده استت ،آنگتاه ختواهيم ديتد كته موقعيتت بتد ،سراستر بته ختوبي
دگرديسي مييابد .اكثر مردم خوبيها را از خود ميدانند ،چرا كه بر آن امور برچسب بتدي زدهانتد،
و البته پس از آن همان امور واقعيت آنها ميشتود .درحاليكته در كهكشتان بتدي وجتود نتدارد فقتط
منظرگاه ما نقصان دارد كه قادر نيستيم امور را شفاف ببينيم ،صلح و صفا ميوه ادراك حضور نيكي
در تمام عالم وجود است.
آموزش راز ،روز بيست و سوم:
شما در مشاركت با قانون جذب هستيد و در مسير همتين مشتاركت جتاري ميتان شماستت كته
شما زندگاني را خلق ميكنيد .شما قانون را براي خود به كار ميگيريد .هر كس قانون را براي خود
به كار ميگيرد .شما نميتوانيد قانون جذب را در مغايرت با خواسته ديگران استفاده كنيد .وقتي بدان
ميانديشيد ،از قوانين به خاطر شيوه اجراي آن سپاستگزار باشتيد .اگتر چنتين نبتود ،هتر كستي متي
توانست در زندگي شما برخالف مي شما موثر باشد.
شما از مجراي انديشهها و عواطتفتتان خلتق متيكنيتد و هتيچ كتس چتون شتما نمتيانديشتد و
احساس نميكند.

اگر دوستي داريد ،كه زمان سختي را ميگذراند ،با شتعف د بتدانهتا كمتك كنيتد .احساستات
خوب شما آنها را ارتقاء ميبخشد .همچنين ميتوانيد كمك كنيد كه دربتاره آنچته متيخواهنتد صتحبت
كنند وقتي لب به شكايت گشودند ،با متانت گفتگو را طوري هدايت كنيد كه ايشان از آنچه در طلبش
هستند سخن برانند .نيز ميتوانيد به گونهاي صحبت كنيد كه گويي تلخيهتا بته پايتان رستيده استت و
زندگي دوباره به شما روي خوش نموده است.
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آموزش راز ،روز بيست و چهارم:
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سر رشته كالم را شما در دست گيريد و ايشان را ياري كنيد تا در هم نوايي بتا جهتان هستتي
باقي بمانند.
آموزش راز ،روز بيست و پنجم:
ميتوانيد مشي زندگي تان را از تاريكي به نور يا از ناخوبي بته ختوبي متحتو ستازيد .هريتك
لحظه كه بر نيكي متمركز شويد ،نور بيشتري را به زندگيتان فرا ميخوانيد و ميدانيد كه روشنايي،
تاريكي را ميزدايد.
امتنان ،عشق ،انديشه ها ،كلمات و عملكرد پر مهر نور را به ارمغتان آورده ،ظلمتت را زدوده
ميسازند.
زندگيتان را از نور نيكيها سرشار سازيد!
آموزش راز ،روز بيست و ششم:
وقتي با دقت و تأني ،رهبري تواتر بودنتتان را ازطريتق انديشتههتا و احساستات برعهتده متي
گيريد ،خواهيد دريافت كه در راه ،فراز و نشيبهايي هست كه از يك تواتر به تواتر ديگر باید جهش
بيابيد .اين مرتبه بسيار كوتاه است و ظرف مدت ناچيزي بر يك تواتر برتر ثبات مييابيد و پس از آن
تواتري متعاليتر و تا هميشه صعود به بلند مرتبه.
راه رفتن در آراز ،نيز تمرين و ممارست طلبيد ،اما با همّيت بتاالخره آن را آمتوختيم .ايتن دو
مث همند.
آموزش راز ،روز بيست و هفتم:
براي خلق فردايتان ،از امشب ،پيش از آن که به خواب رويد ،به پيشواز آن رويد و به ختاطر

همان شكلي كه مطلوب نظرتان است .درحاليكه به خواب متيرويتد بگوييتد "متن عميتق متيختوابم و
سرشار از انرژي برميخيزم .فردا زيباترين روز زندگي من خواهد بود ".شب به خير!
آموزش راز ،روز بيست و هشتم:
"تصور اينكه داراييها ،از هر سنخي از نزد خود براي ما خرسندي يا شادماني را به ارمغان
ميآورند ،تنها يك سوءتفاهم است .هرگز شخص ،مكان يا چيزي به شما خوشبختي نمتيبخشتد ،فقتط
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لحظات خوب شكرگزار باشيد .آنچه را كه ميخواهيد به گونهاي ديگر باشد ،در ذهنتان اجرا كنيد به
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مي توانند موجبات خوشبختي و احساس خردسندي را در شما مهيا سازند ،اما لتذت زيستتن از درون
ميجوشد ".ژنويو برند ( )9449-9191قدرت ناپيداي شما
آموزش راز ،روز بيست و نهم:
وقتي نوبت عاشقي ميرسد ،رالب افراد فكر ميكنند كه شخص به خصوصي را متيخواهنتد.
اما اگر عميقا بدان بيانديشيد ،آنها در واقد به دنبتا شتخص خاصتي نيستتند .آنچته ايشتان در طلتبش
هستند ،خوشبختي سعادتمندانه با يك فرد كام است .باز كماكان تقال ميكنند و به جهتان هستتي متي
گويند كه اين شخص چه كسي استت .درصتورتيكه هستتي بته شتما نبخشتيد ،پيتامي شتفاف را فريتاد
برآورده است و آن اين است" :من بيست سا آينده را ارزيابي نمتودم ،مايته خوشتدلي و خوشتبختي
تو ،آنچه سزاوار توست ،در اين ارتباط به وقوع نخواهد پيوست".
راستي چرا فكر ميكنيم بيشتر از آن كسي كه قادر است همه چيز را ببيند ،ميفهميم؟
آموزش راز ،روز سيام:
كره خاكي و بشريت به تو احتياج دارند ،آنهتا بته تتو محتاجنتد و تتو بته همتين دليت استت كته
اينجايي.
آموزش راز ،روز سي و يكم:
تو قادري بر هر چيز حكم براني .در اينجا افكاري ناخوشايند هستند كه تو بايد دستتور ختروج
آنها را صادر كني" :برويد! شما هيچ جايي در من نداريد .من روحم .من فقط انديشههاي نيك و تكام
يافته روح را درسر ميپرورم" .اين كلمات به حق راستين ترينند.
آموزش راز ،روز سي و دوم:

وانگذاشته است .اين ياور آسماني واسطههايي بتاورنكردني و ابتزاري نامحتدود و شتيوههتايي بتراي
آنچه شما ميخواهيد در دست دارند .زمان مقياس نيست ،زمان مانعي ايجتاد نمتيكنتد و مکتان بتراي
ياور آسماني شما وجود ندارد .هيچ چيز وجود ندارد كه وي نتواند براي شما انجام دهد.
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از هنگام تولد ،شما يتاوري آستماني داشتتهايتد كته در تمتام زنتدگي لحظتهاي شتما را بته ختود
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و تمام آنچه شما بايد انجام دهيد ،اين است كه پيرو قوانين كيهاني باشتيد .مستألت كنيتد ،ستپس
حقيقتا ايمان داشته باشيد كه در همان لحظه طلب آنچه را تمنا كردهايتد ،از پيشتتر ،از آن شتما شتده
است.
مطلوب خود را تجسم كنيد .ك جهان هستي به شما چراغ سبز نشان ميدهد!
آموزش راز ،روز سي و سوم:
ميدانيد اگر زندگي شما تغيير نميكرد ،شما وجود نداشتيد؟ كهكشان و تمام آنچه در آن استت
پيدرپي درحا تغيير است ،زيرا اين كهكشان از انرژي آفريده شده است .انترژي تنهتا درصتورتي
مي تواند وجود داشته باشد كه درحا حركت و تغيير باشتد .اگتر انترژي از حركتت بتاز ايستتد ،كت
جهان هستي ما و تمام زندگي از ميان خواهد رفت.
زندگي هاي ما نيز انرژي است ،پس بنابراين بايد همواره در حركت و تحو مداوم باشد .شتما
نميتوانيد ماند حركت و تغيير در زندگيتان شتويد و نيتز نبايتد چنتين چيتزي را بخواهيتد .تحتو در
طبيعت و گونه انرژي به ما زندگي ميبخشد .اين امر باعث رشد زندگي و ما ميشود.
آموزش راز ،روز سي و چهارم:
پندار نيك ،گفتار نيك ،كردار نيك .اين سه گتام بتيش از آنچته تصتور كنيتد ،نعمتت را بتر شتما
جاري ميسازند.
آموزش راز ،روز سي و پنجم:
انديشهها در كلمه ظهور مييابند .كلمات در كردار تجلي مييابند .كردار در عتادات بالنتده متي
شوند و عادات در قالب شخصيت قوام پيدا ميكنند .پس با مراقبت ،انديشههتا و شتيوههتاي آن را بته

شوند .بودا
آموزش راز ،روز سي و ششم:
قانون جذب ريرشخصي است و همچون يك دستگاه فتوكپي عم ميكند .قتانون در هتر لحظته
هر آنچه را شما ميانديشيد و احساس ميكنيد ،كپي ميكند و ستپس يتك فتتوكپي برابتر اصتلي را بته
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نظاره بنشينيد .بگذاريد انديشهها از چشمه جوشان عشق خلق شده ،از ارادت به تمام مخلوقات زاييده
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شما برميگرداند ،همين زندگي شما ميشود .همين قانون شما را قادر متيستازد كته كت دنيايتتان را
سه و آسان متحو كنيد.
براي تغيير در دنياي بيرون ،آنچه بايد انجام دهيد اين است كه نحوه تفكر و عواطفتان را تغيير
دهيد ،سپس قانون جذب تغيير را فتوكپي خواهدكرد.
آموزش راز ،روز سي و هفتم:
براي متحو ساختن زندگيمان ،در برخي قسمتها ،مجبوريم تصميمبگيريم كته بته جتاي رنت
كشيدن ،قصد كنيم در خوشبختي زندگي كنتيم ،و تنهتا راهتي كته وجتود دارد ،ايتن استت كته تصتميم
بگيريم به دنبا چيزهايي بگرديم كه سپاسگزارشان باشيم ،فرق نميكند چه باشد.
به مجرد آن كه بر بخش شفافتتر امتور تمركتز كنتيم ،قتانون جتذب پاستخ ختود را بتا ارستا
فتوكپي افكارمان به ما عرضه ميدارد .از آن پس خوبيها رخ مينمايند و سپس خوبيهاي بيشتتر و
بيشتر...
آموزش راز ،روز سي و هشتم:
همه ما كامال آزاديم كه آنچه را ميخواهيم انتخاب كنيم .قدرت اكنون در دستان شماست و اين
شماييد كه برميگزينيد كه چگونه در زندگيتان از اين قدرت بهره گيريد .ميتوانيد انتخاب كنيد:
امروز يك زندگي سادتر داشته باشيد ،يا آنكه آن را به فردا بسپاريد .كداميك بهتر است؟ شتما
برگزينيد.
آموزش راز ،روز سي و نهم:
قدرشناسي شما در زندگي بسيار حابز اهميت است .بسياري از افراد فقط بر آنچته در طلتبش

چيز از مجراي قانون جذب قاب حصو نيست ،چرا كه اگر امتنان از وجود شما نشأت نگيرد ،آنگاه
گناه شما ناسپاسي است .پو يشگر باشيد و تواتر وجودتان را به كار گيريد تا آنچته را متيخواهيتد بته
دست آوريد.
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هستند ،متمركز ميشوند و قدرداني را نسبت به آنچه دارند ،از ياد ميبرند .بدون شتكر نعمتت ،هتيچ
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آموزش راز ،روز چهلم:
قدرت بصيرت ابزاري است كه به شما كمك ميكند كه آنچه را ميخواهيد در ذهن خلق كنيتد.
هنگاميكه به بصيرتتان نگاه ميكنيد ،در واقد متمركز متيشتويد ،احساستات ختوب و مطلتوب درون
شما برانگيخته ميشوند .آنگاه شما دو عنصر خلقت را در اختيار داريد ت ذهتن و احساستات ت كته بتا
تمام نيرو كار ميكنند.
آموزش راز ،روز چه و يكم:
انيشتين به ما آموخت كه زمان فقط يك توهم است .اگر ادارك كنيد و بپذيريتد كته اصتال زمتان
وجود ندارد ،آنگاه مي توانيد به وضوح ببينيد كه آنچه را در آينده ميخواهيد ،از هم اكنون حادث شده
است .به همين دلي است كه براي نوشتن ،تجسم كردن يا صحبت از د خواستهها بايد از زمان حا
استفاده كنيد .تمناها را در ذهن ،د و بدنتان بازتاب دهيد و آن را در همينجا و اكنون ببينيد.
آموزش راز ،روز چه و دوم:
"ستوده ترين فرد كسي است كه باري از دوش رم زدهاي بردارد".
آموزش راز ،روز چه و سوم:
زماني را نميتوان تعيين كرد .شما همواره از راز در تمام زندگيتتان بهتره متيبتردهايتد .چته
خواهان چيزي باشيد ،چه نباشيد از آن بهره ميجوييد .هركسي ،اتفتاقي ،شترايطي در هتر روزي از
كانا قانون جذب به سوی شما ميآيند.
آموزش راز ،روز چه و چهارم:
كليد تجسم سازي اين است كه تصوير را در ذهن متحرك نگه داريد و خودتان نيز در تصتوير

تجسم سازي را استاد شويد .اگر تصوير ثابت باشد ،حفظ آن به مراتب در ذهن مشك تر خواهدبود.
تجسم سازيتان را با حركتهاي بيشماري مشغو سازيد ،آنگاه ذهن آنچنان مفتون آن ميشود
كه به هيچچيز ديگري نخواهد پرداخت.
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حركت كنيد .اگر تصوير را همچون يك فيلم سينمايي متحرك نگه داريد ،حقيقتا ميتوانيتد بته سترعت
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آموزش راز ،روز چه و پنجم:
وقتي شروع به خلق هدفمند ميكنيد ،بهتر است در يك زمان فقط بر يك چيتز تمركتز كنيتد .بتا
تمركز قدرتي عظيم به دست ميآيد كه انرژيتان را قوام بخشيد ،پتس از آن قتادر خواهيتد بتود در آن
واحد بر بسياري از چيزها متمركز شويد.
تصور كنيد كه ذهنتان همچون يك ذره بين است كه پرتوهاي خورشيد از آن عبور ميكند .اگر
ذره بين را در يك جا به طور مستقيم نگه داريد ،آتشي خلق خواهيد نمود .هيچ تفاوتي ميان ذره بين و
خورشيد و ذهن شما با كهكشان وجود ندارد.
آموزش راز ،روز چه و ششم:
توصيه ميشود كه اگر شروع به استفاده از قوانين راز كردهايد ،ابتدا تمركز بر كتاربر تتواتر
وجودي خودتان داشته باشيد .آنچه را ميخواهيد طلب كنيتد ،ستپس بتر درونتتان كتار كنيتد .كتار بتر
ارتقاء تواتر وجوديتان از طريق افكار و احساسات.
فركانس وجودتان را در همآهنگي با كهكهشان حفتظ نماييتد .تتواتر جهتان هستتي ،تتواتر نيكتي
محض است.
آموزش راز ،روز چه و هفتم:
اگر مي خواهيد پو بيشتري را به سوي خود جذب كنيد ،فهرستي از آنچه قصتد داريتد بخريتد
تهيه كنيد .خودتان را در تصاوير آن چيزهتايي كته دوستت داريتد محصتور كنيتد و همتواره احستاس
داشتن آن چيزها را هم اكنون ادراك كنيد .تجسم كنيد آن چيزهتا را بتا كستاني كته دوستشتان داريتد،
قسمت كردهايد ،همينطور خوشبختي آنها را نيز تصور كنيد .اكنون در حا خلق آن هستيد!

نيرويي به نام تنفر وجود ندارد .تنفر فقط فقدان عشق استت ،همچتون تتاريكي كته فقتدان نتور
است .فقر فقدان فراواني ،بيماري فقدان سالمت و انتدوه فقتدان مسترت استت .تمتام منفتيهتا صترفا
فقدان حضور چيزي مثبت است .دانستن اين مطلب بسيار بسيار نيك است.
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آموزش راز ،روز چه و هشتم:
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آموزش راز ،روز چه و نهم:
"هدف از زيستن« ،خودسازي» است .هدف از بتودن در ايتن جتا نيت بته ماهيتت كمتا يافتته
است ".اُسكار وايلد ()9498-9111
آموزش راز ،روز پنجاهم:
لحظهاي را به موهبتهايي بينديشيد كه هر روز طبيعت به شتما عطتا كترده استت ،تتا بتوانيتد
زندگي كنيد .درحاليكه هرگز در عوض آن چيزي از شما نخواسته است .اين بخشش واقعي است.
آموزش راز ،روز پنجاه و يكم:
بيشك وقتي قانون جذب را براي خير و صالح همگان به كار ميگيريد ،خودتان را به نيتروي
عظيم متوس كردهايد ،در عين حاليكه اين قوانين به طور شخصي نيز براي شما كارآ هستند و شما
به نحو احسن به زندگي خود نيز ميپردازيتد .وقتتي زنتدگي را بته تفكتر تمتام و كمتا ستپري كنيتد،
چيزهاي زيادي براي عطا كردن به ديگران نيز در اختيار داريد.
رن و مشقت شما هيچكمكي به دنيا نميكند .امتا ستعادت و مسترت در زنتدگي شتما جهتان را
ارتقاء ميبخشد.
آموزش راز ،روز پنجاه و دوم:
اگر تمام مدت درحا تجسم سازي هستيد و هيچ نتيجهاي از آن نميگيريد ،بدين دلي است كته
انرژيهايتان را به شكلي كه خود از آن بيخبريد ،به هدر ميدهيد .به چه انديشه متيكنيتد؟ از چته
سخن ميگوييد؟ عملكردهاي شما چه هستند؟
اگر اطمينان نداريد ،از قانون جذب تقاضا كنيد كه به شتما نشتان دهنتد كته در كجتا نياتتتان در
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حا زوا است ،قطعا به طور شفاف به شما نشان خواهند داد.
آموزش راز ،روز پنجاه و سوم:
اگر خواهان آن هستيد كه براي آنچه انجام ميدهيد ،مورد سپاس قرار گيريتد ،بايتد در زنتدگي
تان در مسير قدرداني و تقدير از ديگران گام برداريد.
اگر از ديگران عيبجويي كنيد ،به ديگران اين فرصت را دادهايد كه در شما عيتوب را بيابنتد.
اگر درباره ديگران به قضاوت بنشينيد ،ديگران نيز به قضاوت درباره شما ميپردازند و باالخره اگر
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سپاسگزار بقيه باشيد ،ايشان نيز شما را مورد تقدير قرار ميدهند .هرچه را خواهان آنيد ،بايتد ابتتدا
در مملكت وجودتان تثبيت كنيد ،تا سپس بتوان آن را در دنياي بيرون به سوي خود جذب نماييد.
آموزش راز ،روز پنجاه و چهارم:
ك جهان هستي با تمام جزبيات درون آن در حا نشان دادن تواتر وجودي شتما بته شماستت.
شيوهاي كه ديگران در هر لحظه با شما سخن متيگوينتد ،تمتام شترايط و حتوادثي كته شتما در حتا
تجربهآن هستيد ،مداركي هستند كه از تواتر شما به شما در حا عرضه است.
زندگاني ،چونان آيينه ،آنچه را شما در درون نهفتهايد ،به شما مينمايد.
آموزش راز ،روز پنجاه و پنجم:
هر آنكس كه نامبارك به ديگران بيانديشد ،آن انديشهها را دوصد چندان به خود ارجاع ميدهد.
مهم نيست كه چند نفر در مورد شخص ،افكار نامطلوب دارند ،چرا كه اگتر شتخص در يتك زنتدگي
سعادتمندانه به سر ميبرد ،اين بدين معناست كه اين افكار نامناسب به وي راه نمييابد و شخص در
يك تواتري كامال متفاوت سير ميكند .در عوض تمام افكار منفي افراد در مورد وي دو چندان دامتن
خود آنها را ميگيرد.
هيچ كس با انديشههاي بد نميتواند بدي را به ما جاري سازد ،مگر آن كه ما خود اجتازه دهتيم
كه تواتر وجودمان تا سطح ايشان نزو يابد.
آموزش راز ،روز پنجاه و ششم:
"ما انديشههايمان را با هر شدت يا ضعفي كه هست به طتور متداوم منتشتر متيستازيم و نيتز
نتاي آن را حصو مينماييم .اين امواج فكري ما ،نه تنها خود ما و ديگران را متأثر ميستازد ،بلكته

سعادت را بر طبق چگونگي مرتبه افكار در ذهن به ما جذب كند".
ويليام واكر ( )9491-9191ارتعاش افكار
آموزش راز ،روز پنجاه و هفتم:
براي تجربه شكرگزاري عميق ،بنشينيد و فهرستي از آنچه بايد به خاطر آن سپاسگزار باشيد،
تهيه نماييد .تا جاييكه اشك چشمان شما را خيس كند ،نوشتتن را ادامته دهيتد .آن هنگتام كته اشتكهتا
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از قدرت كششي برخوردار است كه ميتوانتد انديشتههتاي ديگتران ،چيزهتا ،شترايط ،متردم و حتتي
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جتتاري شتتوند شتتما قشتتنگتتترين احساستتات را در د و تمتتام درونتتتان دريافتتت متتيكنيتتد .ايتتن همتتان
سپاسگزاري حقيقي است .به مجرد اينكه چنين احساسي را ادراك كنيد ،قادر خواهيتد بتود كته آن را
باز هم خلق كنيد.
اين حس امتنان را هر روز چند بار كه ميتوانيد ايجاد كنيد .در يك مدت كوتاه قادر خواهيد شد
كه اين احساس را هر زمان حقيقتا ،مستدام ،به وجودتان فراخوان كنيتد .ممارستت شتما را قتادر بته
چنين كاري ميكند.
آموزش راز ،روز پنجاه و هشتم:
سه گام ساده براي خلق دلخواستههايتان اين است :مسألت كنيد ،ايمان داشته باشيد ،نصيبتتان
خواهدشد .البته در رالتب متوارد ايمتان يعنتي گتام دوم ،ستختتترين مرحلته استت .نيتز ايتن مرحلته
ارجمندترين گام است .ايمان يعني شك به د راه ندهيد .در ايمان تزلز جايگاهي ندارد .ايمان ،يقتين
محض است ،ايمان استقامت و پايداري در مقاب رخدادهاي دنياي بيترون استت .هرگتاه ايمانتتان را
راهبر شديد ،مرشد زندگي خود خواهيد گشت.
آموزش راز ،روز پنجاه و نهم:
آيا ميدانيد كه اگر سعي كنيد كه بر روي "چگونگي" خواستههايتان كار كنيد ،در واقد آنهتا را
از خود مي رانيد؟ در حين كار و تالش بر چگونگي خواستتههتا و حتدوث آنتان ،پيتامي بتزرگ را بته
كيهان ارسا ميداريد كه فاقد آن خواستته هستتيد .اگتر فركتانس دقيتق خواستتهشتما ،از درون شتما
جوشان نباشد ،چطور ممكن است كه جهان هستي تمناهاي شما را بيابد و آن را به شما اهدا كند؟
آموزش راز ،روز شصتم:

برگشت آن فركانس را دوباره دريافت ميكنيد .براي خلق آنچه خواهان آنيد ،بايد انتقا بيوقفه آن را
تلگراف كنيد و براي اين منظور بايد علم داشته باشيد كه تمناي د شما به ظهور رسيده است.
اما اگر فكر كنيد كه آرزوي شما محقق نميشود و اگر ترديد بته د راه دهيتد ،فقتط در انتقتا
پيام نقصان وارد كردهايد جهان هستي پيامهاي ارسالي شما را از دست ميدهد و به جتاي آن نشتان
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شما يك مركز انتقا در جهان هستيايد ،كه هر ثانيته فركانستي را بته آن ارستا متيداريتد و
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ناكامي و يأس از شما ميگيرد .پس بيدريغ پاسخ به عالمتهاي جديد را آراز ميكند .شتما آنچته را
ارسا داشتهايد دريافت ميداريد و آن اين است :من سابلي محرومم!
بنابراين بهتر است حس ناكامي را به احساس خوب داشتن تبدي كنيد ،پتس آنگتاه كيهتان قتادر
خواهد بود كه آن را به شما عنايت كند.
آموزش راز ،روز شصت و يكم:
كهكشان ،در عطا ،راههايي بيشمار دارد كه ميتواند رؤياهايتان را محقق سازد ،پس مطمتبن
باشيد كه وقتي آرزوهايتان از درون شما نشأت گيرد ،در دنياي بيرون آنگونه كه هرگز تصورش را
هم نميكرديد ،به ظهور ميرسد .پس جوشش درون را جاري سازيد و بقيه را به كهكشان واگذاريد.
آموزش راز ،روز شصت و دوم:
چگونه با بكارگيري راز ديگر عينك مطالعه نزدم؟
من آرزو كردم و سپس تصور كردم كه در هر موقعيتي بدون عينك مطالعه هستم .قدرت بينايي
من در سه روز بهبود يافت .من به سه روزي كه وقت گرفت ،توجهي نكردم ،چرا كه ميدانستتم كته
در همان آني كه خواستم ،حاجتروا شدم .ايمان من كام بود .فقط ميتوانم به سادگي بگويم كته سته
روز طو كشيد كه تشخيص دهم كه چشمانم روشن ميبينند ،يا سه روز طو كشيد كه من تأييد كتنم
كه چشمان من شفاف ميبينند .اين حقيقت داشت ،زيرا ميدانستم همان وقت كه خواسته بودم ،به من
از پيشتر عطا شده بود ،هرآنچه كه خواسته بودم ،بيهيچ شاببهاي و اين چنين شد كته چشتمان متن
در خال سه روز شفا يافت.
آموزش راز ،روز شصت و سوم:

زمان نيز اينگونه ميگردد ".سانت اگوستين يونان ()998-891
آموزش راز ،روز شصت و چهارم:
تا وقتي كه قدردان آنچه داريم نباشيم ،نميتوانيم چيزي را به خود فراختوانيم .درحقيقتت ،اگتر
كسي تمام و كما براي همهچيز شكرگزار باشد ،هرگز نياز به مسبلت ندارد ،چراكته پتيش از طلتب
به وي عطا ميگردد .آري اين است قدرت امتنتان.
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"اگر زندگي را به خوشي سپري كنيم ،زمانها نيز به نيكي سپري ميشوند .ما اين چنينيم ،كته
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آموزش راز ،روز شصت و پنجم:
توشه راه ،طلب و ايمان است ،از اين پس خود را به دريافت تواترهاي نيكي بستپاريد و ديگتر
حقيقتا به چيزي نياز نداريد .كهكهشان ،خود ،تمام اسباب و نيز شما را به جنبش واميدارد.
هنگام خواستن و ايمانداشتن ،درحقيقت خود را ريرمؤثر مينماييم ،پس كيهان متيتوانتدكارش
را انجامدهد.
آموزش راز ،روز شصت و ششم:
اصال درباره انديشته نتامطلوب نگتران نباشتيد و ستعي نكنيتد آنهتا را محصتور بداريتد .آنچته
برعهده شماست ايناست كه هر روز نيك انديشيدن را آراز كنيد .برنامهريزي كنيد كه در هر روز تا
آنجا كه ميتوانيد به افكار خوشايند بپردازيد .به مجرد اينكه تفكرات خوش درسر بپرورانيتد ،انديشته
هاي بهتر و نيكتر به شما جذب خواهندشد و بدين ترتيب توهمات ناميمون حقيقتا از جتان شتما فترو
شسته ميشوند.
آموزش راز ،روز شصت و هفتم:
براي آنكه به كهكشان مجا حركت شما را به سوي خوشبختي و نيكروزي دهيتد ،الزم استت
قصد كنيد كه از هماكنون ،در همين جا به پيرامون خود بنگريد و آنچته را كته شايستته ستپاس استت،
سپاسگزار باشيد .قشنگيها را جستتجو كنيتد و خاستتگاه بركتات را درختود برشتماريد .ناخرستندي،
خوشبختي و بهروزي را به شما عرضه نميدارد .ناخشنودي ،شما را در همين متوقعيتي كته هستتيد
ثابت نگه ميدارد ،درحاليكه شكرگزاري به خاطر نعماتي كه اكنون داريد ،نيكبختتي و كتامراني بته
شما عنايت ميكند.

21Page

به خاطر داشته باشيد كه شما يك كهربابيد! امتنان ،امتنان را مزيد ميكند!
آموزش راز ،روز شصت و هشتم:
رالبا هنگاميكه يك نيروي تحو  ،زندگي ما را نشانه ميگيرد ،ما بر آن برچسب مصيبت ،رن
و اندوه ميزنيم و بدين شك در مقاب آن تغيير مقاومت ميكنيم .اما ،هميشه ،شما مختاريد.
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در جهان ،هرگز يك راه وجود ندارد چه اهميت دارد كه چه رخ داده است ،شما هرگتز ملتزم
به گام نهادن در هيچ راهي نيستيد .در هر شرايطي در هر آني از زندگاني ،همتواره دو راه در پتيش
روي شماست .دو جاده خير و شر و اين شمتا هستيد كه مسير را بر ميگزينيد.
آموزش راز ،روز شصت و نهم:
خوشبختي و نيكروزي را نه فقط براي خود ،كه براي همگان مسبلت كنيد .فراواني ،سالمت و
نيكي را در تمام اسباب و عرصهها براي خويش و ديگران طلب نماييد.
تجسم كنيد اگر شش ميليارد نفر براي شما چنين دعاي خيري كنند ،چه خواهد شد!
آموزش راز ،روز هفتادم:
اگر ذهن بشر منزه شود ،پيراستگي سراسر وي را فراميگيرد .بودا
آموزش راز ،روز هفتاد و يكم:
براي ده ثانيه چشمانتان را ببنديد و به هيچ چيتز فكتر نكنيتد ،تتا دريابيتد كته فكتر كتردن بتدون
تشخيص دادن چگونه است .اگر عليررم تصميم شما مبني بر فكر نكردن ،افكار باز هم به ذهتن شتما
خطور كردند ،بدانيد كه افكار در زندگي بدون علم شما بدانها ،در حا وقوع هستند .اگر ذهن شما از
شما پيروي ننمود و براي ده ثانيه توقف نكرد ،ميتوانيد تجسم كنيد كه ميزان افكار توليد شده در يتك
روز چقدر است؟
ميتوانيد اين واقعيت را تغيير دهيد و استاد ذهن خود شويد .براي اين كار تمرين كنيد كه براي
ده ثانيه به يك چيز فكر نكنيد .در مدتي كوتاه قادر خواهيد شد كه در ده ثانيه ،پانزده ثانيه ،ستي ثانيته
و بيشتر انديشيدن به هرچيزي را متوقف سازيد ،تا جاييكه شما تصميم بگيريد كه آيا ميخواهيتد بته

حد وصف خارج است ،در آنگاه شما هادي قانون جذب نيز خواهيد بود .اين مرتبه را تجسم كنيد!
آموزش راز ،روز هفتاد و دوم:
اگر در ارتعاشتان نياز به پو را ابراز داريد ،همواره "نياز به پو " به شما جذب خواهدشتد.
بايد راهي براي خوشبختي در "اكنون" ،احساس خوب در "حا " و زيستتن در شتادي و مسترت را
"همين حاال" بدون پو پيدا كنيد ،چرا كه اين احساسات پرشكوه همان احساساتي هستند كه شما متي
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موضوعي فكر كنيد يا خير .وقتي راهبر ذهن خود شديد ،صفا و آرامشي كه شما را فرا ميگيرد ،از
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خواهيد با حضور پو ادراك كنيد .پو خوشبختي نميآورد ،اما خوشبختي پو را به شما هديته متي
دهد.
آموزش راز ،روز هفتاد و سوم:
اگر تاكنون حضور شما كام و بينقص بود ،بهگونهاي كه همه چيز دقيقا بته قاعتده پتيش متي
رفت ،شما هرگز عزم و ارادهاي راسخ براي تغيير و تحو در زندگي نمييافتيد .ايتن امتر تمامتا از
بركت وجود "منفيها" است كه بر ما باريدهاند و اشتياقي عظيم براي تغيير امور به ما القاء كردهاند.
اين انگيزههاي شديدي كه در شما بيدار شده است ،همچون آتش كهربا قدرتمند است.
سپاسگزار تمام اسبابي باشيد كه اين آتش اشتياق را در شما فتروزان كتردهانتد ،چترا كته ايتن
شعلهها به شما نيرو و ارادهاي ميبخشند كه شما زندگيتان را دگرگون كنيد.
آموزش راز ،روز هفتاد و چهارم:
هر كالمي كه به زبان ميرانيد داراي يك فركانس است و همان لحظه به ستوي كهكشتان رهتا
ميشوند .قانون جذب به تمام كلمات و تمام فركانسها پاستخ متيدهتد .هنگتاميكته شتما از كلمتههتاي
قدرتمند همچون "وحشتناك"" ،قبيح" يا "ترسناك" استفاده ميكنيد ،تا موقعيتهاي زندگي را توصيف
كنيد ،در حا ارسا فركانسي قدرتمند هستيد ،بنابراين قانون جذب بايد پاستخي بتا همتان قتدرت بته
شما برگرداند.
قانون ريرشخصي است و به سادگي با تواتر شما همآهنگ متيشتود .بهتتر استت بگتوييم آنچته
پراهميت است اين است كه از آنچه خواهان آنيتد ،پرصتالبت ستخن برانيتد و آنچته را بتدان رارتب
نيستيد با كلمات خفيف بيان كنيد.

هم اكنون احساس آنچه را در طلبش هستيد ،ادراك كنيتد و ايتن ادراك را مستتدام بداريتد .ايتن
ادراك ،باشكوهتترين احستاس عتالم خواهتد شتد .همتين طتور كته بتر ايتن احستاس متداومت ورزيتد،
نيرومندتر و قويتر خواهدشد .بعدا احساس ميكنيد ،آنچه را ميخواستيد ،از پيشتر داشتهايتد ،وقتتي
به اين مرتبه برسيد ،قانون بايد پاسخ شما را بدهد.
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به خاطر داشته باشيد كه قانون جذب همیشه منجمله در مورد شما ،آنچه را به عهده ميگيرد،
اجرا ميكند.
آموزش راز ،روز هفتاد و ششم:
عهد كودكي را به خاطر آوريد ،وقتي با تخيالت بازي ميكرديد ،قدرت تجسم ستازي ،شتما را
متقاعد ميكرد .اين درست همان كاري است كه در هنگام خواستتن چيتزي بايتد انجتام دهيتد .در د ،
تمناهايتان را نهان داريد و وانمود كنيد آنچه را كه آرزويش را داريد ،از پتيش داشتتهايتد .بته عنتوان
مثا  :اگر به دوست احتياج داريد ،وانمود كنيد يا اين كه در تخيالتتان بپذيريد كه هتماكنتون دوستتاني
فوقالعاده داريد.
به مجرد اينكه با اين تجسم و احساس همنوا شديد ،وراي مخيلهتان دوستاني بتينظيتر خواهيتد
يافت.
اين فرمو ساده بر هر امري كارآيي دارد.
آموزش راز ،روز هفتاد و هفتم:
"ماهيت بشر ،ايمان اوست ".آنتون چخوف ( )9491-9118دفترچه آنتون چخوف
آموزش راز ،روز هفتاد و هشتم:
پيشرفت شما در تبحر در كتار بتا قتانون جتذب بتر ايتن استاس استت كته آنچته را بتراي شتما
كارآمدتر است ،ابتدا بياموزيد ،سپس بر آن مداومت ورزيد.
هر روز ميتوانيد شاهد اين باشيد كه آنچه را پيشتر در طلبش بودهايد ،اكنون در زنتدگي شتما
حادث شده است .دنياي شما چونان يك فيلم سينمايي به شما مينمايد كه چگونه پيش ميرويد .شما در

به سويتان ميآيد ،مشاهده كنيد و به آساني به شيوه برخوردتان انديشه كنيد .خودتان را بشناسيد ،پس
آنگاه ،استاد قانون جذب خواهيدشد.
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تاريكي نيستيد ،بلكه در حا دريافت بازخورد هستيد .از بازخوردها درس بگيريد .به آساني آنچته را
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آموزش راز ،روز هفتاد و نهم:
وضعيت طبيعي وجودي متا "ستعادت" استت .پليتد انديشتيدن ،نتاروا ستخن رانتدن و احستاس
بدبختي كردن ،انبوهي از انرژي را ميطلبد .روش آسان اين است كه نيك سخن بگوييد ،انديشههتاي
زدوده شده داشته باشيد و كردار ثواب را اتخاذ كنيد .مشي ساده را در پيش گيريد.
آموزش راز ،روز هشتادم:
حكمت باستان هزارساله ما را بته حقيقتتي دربتاره شتكرگزاري پنتد متيدهتد .هريتك از اديتان
پيرامون سپاسگزاري حرفهايي دارند .همه فرزانگان و مرشدان عالم درباره استفاده از قدرداني در
تعاليمشان سخناني راندهاند .مردان بزرگ تاريخ كه چون چراري روشنگر بودهاند با شيوه زندگيشان
به ما ميآموزند كه شايد راز بزرگي در قدرشناسي است.
قطعا به همين دلي است كه انيشتين صدها بتار در هتر روز جملته "متشتكرم" را تكترار متي
كرده است!
آموزش راز ،روز هشتاد و يكم:
قانون جذب همچون يك دستگاه فتوكپي عظيم عم ميكند بدين صورت كه آنچه را شما دقيقتا
فكر يا احساس ميكنيد ،عينا به شما باز ميگرداند .اگر آنچه به شما باز ميگتردد ،آن چيتزي نيستت
كه شما بدان مايليد ،اين بدين دلي است كه رالب اوقات شما از انديشهها و احساستات ختود رافليتد.
از انديشههايتان آگتاه شويد ،تا هرگاه احساساتتان نامطلوب بود ،شيوه احساسي خويش را تغيير دهيد
يا آنكه جلوي آن احساس را بگيريد و اين امتر را بتدين شتك متيتوانيتد انجتام دهيتد كته بته افكتاري
بپردازيد كه در شما احساس خوبي بهوجود ميآورند.

احساسات شما نتيجه افكار شما هستند.
آموزش راز ،روز هشتاد و دوم:
تأثير استفاده از تلقينهاي مثبت كامال بستگي به ميزان اعتقتاد شتما بته آن عبتارات دارد .اگتر
اعتقاد به عبارات نداشته باشيد ،تلقينها فقط كلماتي هستتند كته هتيچ قتدرتي نتدارد .اعتقتاد و ايمتان،
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به خاطر داشته باشيد كه محا است شما انديشههاي نيك داشته باشيد و احساس بتد ،چترا كته
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نيروي كلمات شما را افتزون متيستازد .هرچته را از روي اعتقتاد بگوييتد ،هرچته باشتد ،آن را متي
آفرينيد.
آموزش راز ،روز هشتاد و سوم:
در هر لحظهاي از روز ،هر وقت كه يادتتان آمتد بگوييتد "متن مسترورم" .اگتر دوستت داريتد
صدبار اين عبارت را تكرار كنيد .آهسته و پيوسته و بسيار بگوييد و بر دو كلمه من و مسرورم تأكيد
معادلي وارد سازيد .مفهوم كلمات را در حيني كه آنان را بته آرامتي ادا متيكنيتد ،ادراك نماييتد و تتا
آنجا كه مي توانيد احساس خوب مسرت را در درون تجربه كنيد و بته مراتتب در ايتن ادراك بهتتر و
بهتر خواهيد شد.
اگر اين احساس مسرت در درون بر واكنش شما به شرايط بيرون پيشي گيرد ،شرايط بيروني
شما تغيير خواهدكرد .مسرت ،شادماني و مسرت را فزون سازد.
آموزش راز ،روز هشتاد و چهارم:
در هر كلمهاي كه به كار ميبريد ،يك نيروي جرمي وجود دارد ،كه خودش را در مسيري كته
دنياي شما به آن نشان ميدهد بسط و گسترش ميدهد ،تا در رايت تا تجلي جسماني ارتقتاء متييابتد.
به عنوان مثا  ،شما آرزوي آگاهي لذت و مسرت متيكنيتد .در د سرستختانه و از ستر صتفا كلمته
"مسرت" را تكرار كنيد .تكرار كلمه "مسرت" كيفيتي از ارتعاش را تنظيم مينمايد كه منجر به آراز
بسط و وسعت جرم "مسرت" ميشود و اين جرم وجود شما را از مسترت لبالتب متيكنتد .ايتن فقتط
تخي نيست ،بلكه يك واقعيت است .ژنويو برند ( )9449-9191نيروي ناپيداي شما
آموزش راز ،روز هشتاد و پنجم:

شگفتيهاي خودتان نيز درست كنيد .هر جا ميرويد ،مردم را تمجيد كنيتد و هتر چيتزي را متيبينيتد
تحسين نماييد .بر هر كسي كه مالقات ميكنيد پرتويي از خورشيد شويد و روز آنان را بهتر كنيد .در
هر نوبت بگوييد "متشكرم" روح امتنان و سپاسگزاري را در راه رفتن ،صحبت كتردن ،انديشتيدن و
تنفسهايتان بدميد.
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تمام موارد فوق العاده را درباره هر كس كه متيشناستيد يادداشتت كنيتد .يتك ليستت عظتيم از
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اگر چنين كنيد ،زندگاني بيروني شما پژواكي از وضعيت دروني شتما متيشتود و متحتو متي
گردد.
آموزش راز ،روز هشتاد و ششم:
قانون جذب بري از خطاست و هركسي ميتواند دلخواستههايش را دريافت بدارد ،اگرچته كته
رالب اوقات افراد آگاه نيستندكه آنچه را آرزو ميكنند چيتزي استت كته خواهتان آن نيستتند .زيبتايي
مطلق اين قانون ،آنجاست كه در هر آن اجابت كننده است عطا ميكند تا ما زندگي كنيم.
اين قانون هرگز عوض نميشود اين ماييم كه بايد بياموزيم كه چگونه در همآهنگي با آن زندگي
كنيم .اين بزرگترين وظيفهاي است که به عهده هريك از افراد بشر است.
آموزش راز ،روز هشتاد و هفتم:
ميتوانيد زندگي را به يك فردوس برين مبد سازيد ،اما تنها يك راه بتراي ايتن اعجتاز وجتود
دارد و آن اين است كه ابتدا سراي د را بهشت كنيد .شما علت و زندگي شما معلو است.
آموزش راز ،روز هشتاد و هشتم:
وقتي كه با كسي روي يك مشك تمركز ميكنيد ،نه به وي و نه به خودتان كمكي نخواهيد كرد.
چراكه هر دوي شما به مشك  ،انرژي متيبخشتيد .ضتمنا هردويتتان مشتكالتي "مشتابه" را در حتا
جذب كردن هستيد.
با اين علم ،آنچه مهم است اين است كه متمركز بر آنچته متيخواهيتد ،شتويد .شخصتي را كته
مشك دارد تشويق نماييد تا به جاي آنكه از مشك صحبت كند ،يعني آنچه نميخواهد ،دلخواستتهاش
را مطرح نمايد .معضالت در وهله او از آنجا زاده ميشوند كه شخص از ناخواستههايش سخن مي

صحبت ،آنچه را در طلبش هستند ،بر زبان جاري سازند .اين همواره راه ح است.
آموزش راز ،روز هشتاد و نهم:
انديشههاي ناصواب ،اص وجودي شما نيستتند .طبيعتت راستتين شتما سراستر ختوبي استت.
بنابراين اگر گهگاه فكري نامربوط بر شما عارض شد ،با خود بگوييد" :اين افكتار از آن متن نيستتند.
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راند و اين زنجيتره بتاالخره در يتك جتا بايتد شكستته شتود .اطرافيانتتان را ترريتب نماييتد تتا هنگتام
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من يكپارچه نيكيام و من براي ختود و ديگتران سرشتار از انديشتههتاي خيترم" .اكنتون شتما ستخن
راستين به زبان آوردهايد!
آموزش راز ،روز نودم:
در اينجا شيوهاي براي توقف افكار نامطلوب آورده شده استت .ذهنتتان را بتر قلبتتان متمركتز
سازيد .هوا را عميقا فروخوريد .همچنان تمركز را متوجه قلب حفظ نماييد .حقيقتا بر احساس عشتق
در قلبتان تمركز كنيد .اين كار را كال هفت بار تكرار نماييد.
هنگامي كه اين پردازش را به طور صحيح انجام دهيد ،تفاوتي بزرگ در ذهن و سراسر بتدنتان
احساس خواهد كرد .صلح و صفايي بيشتر احساس خواهيد نمود ،احساس ميكنيد شفافتر شدهايد و
نيز افكار ناخواسته پيشين را متوقف ساختهايد.
آموزش راز ،روز نود و يكم:
"در نيرويي ما هيچ چيز جز انديشههاي خود ما وجود ندارد ".رنه دكارت ()9919-9991
آموزش راز ،روز نود و دوم:
آنچه حايز اهميت است اين است ،به خاطر داشتهباشتيد كته افكتار و احساستات شتما تتو م بتا
يكديگر با قانون جذب همگرا ميشوند و سپس توانتايي خلتق كتردن متييابنتد و ايتن عوامت ريرقابت
تفكيكاند .همچنين به خاطر داشته باشيد .اين احساسات شماست كه تمامي فركانسها را مجموع متي
سازد و آن گاه به شما ميگويد كه در اين لحظه در حا خلق كردن چه چيزي هستيد.
هماكنون چه احساسي داريد؟ آيا ميتوانيد احساساتتان را خوشتر سازيد؟ بتيدرنتگ آنچته را
الزم است براي خوشتر كردن احساستان انجام دهيد.

پيش از مبادرت به حركت با اتومبي تان نيت كنيد كه از نيروهاي آسماني توان بگيريد تتا شتما
را در يك رانندگي بيوقفته و جابجتايي روان ،آرامتش و خوشتحالي در حتين راننتدگي و رستيدن بته
مقصد در موقد مقرر همراهي نمايند .خوش برانيد!!
آموزش راز ،روز نود و چهارم:
قانون جذب راز زيستن ،ملحق شدن به قاعده تباد نيك در زندگي است.
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آموزش راز ،روز نود و سوم:
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همواره مطمبن باشيد كه در كار و زندگي شخصيتان تباد نيك را اعما متيكنيتد .در كتار و
تجارت ،هميشه بيش از پولي كه دريافت كردهايد ،ارزش براي آن قاب شويد .در زندگي شخصي نيز
پيوسته آنچه را ميگيريد ،پس دهيد .اگر در يك زماني از ديگران در روز نياز حمايت دريافت كترده
ايد ،آنگاه شخصي از شما تقاضاي حمايت و حفاظت ميكند ،قطعا آن حمايتي را كه پيشتتر دريافتت
نمودهايد را بايد اينجا نثار كنيد .تمام حمايتها و حفاظتها از مجراي جهان هستي به سوي شما متي
آيد ،همچنين وقتي كه اين حمايتها را باز ميگردانيتد ،بته كهكشتانهتا تقتديم داشتتهايتد .ايتن زيستتن
مطابق قانون تباد نيك و قانون جذب راز زندگي كردن است.
آموزش راز ،روز نود و پنجم:
زندگي شما در دستان شماست و شما ناگزيريد كته عنتان انديشتههتا را بته دستت آوريتد .تمتام
مشكالت ناشي از ترس ،شكست و ترديد بدين خاطر استت کته بته "ذهتن" اجتازه قتانون گتذاري بتر
خويش را دادهايد .ذهن چيره گشته است و شما برده و زخمخورده انديشههتاي ناصتواب و ختارج از
اختيار شدهايد .خيلي ساده افسار ذهن و افكار را به چنگ آوريد .هر روز ،ذره ذره ،انديشههتا را بته
نظاره بنشينيد.
هرگاه فكري نامبارك از راه رسيد ،سركوبش كنيد ،در عتوض بته افكتار و انديشتههتايي خيتر
بپردازيد تا بتدين منتوا از ريشته دوانتدن آن افكتار نتامطلوب جلتوگيري نماييتد .بيشتتر و بيشتتر بته
خيرانديشي بپردازيد ،سپس به زودي اين تفكرات نيك خودكار به سوي شما ميآيند.
آموزش راز ،روز نود و ششم:
براي آرام ساختن ذهن ،هر روز بنشينيد ،چشمانتان را ببنديد و تنها به افكارتان چشم بدوزيتد.

را نگاه كنيد ،ناپديد ميگتردد .ايتن امتر را هتر روز تكترار كنيتد و بدانيتد كته هتر روز بهتتر و بهتتر
خواهيدشد .خواهيد ديد كه ذهنتان براي پن  ،ده و سپس بيست ثانيه عاري از هر فكري است.
هنگا مي كه توانستيد به ذهنتان فرمان دهيد كه آرام و ستاكن باشتد و آن را مطيتد فرمتان ختود
ساختيد ،سپس نيرويي را كه مجبوريد براي خلق دلخواستههايتان به كار گيريد ،تجسم نماييد.
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

قانون جذب  /متافیزیک

آموزه های روزانه راز

28Page

در مقاب تفكرات تان مقاومت نكنيد ،بلكه فقط به آنچه به سوي شما ميآيد ،دقت نماييد .وقتي كه فكتري
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آموزش راز ،روز نود و هفتم:
هميشه به خاطر داشته باشيد كه احساسات شما انديشههايتان را براي شما مورد بررسي قرار
ميدهند .احساسات شما به شما ميگويند كه چه تفكراتي براي شما خوب و چته تفكراتتي برايتتان بتد
است .اگر آگاهيتان را نسبت به چگونگي احساساتتان بيفزاييد ،به همان ميزان از افكاري كه در شما
جاري هستند و ماهيت آنان آگاهتر و آگاهتر خواهيدشد .عواطف و احساسات شما بيوقفه پيامها را به
شما تلگراف ميكنند.
به وجودتان گوش فرا دهيد!
آموزش راز ،روز نود و هشتم:
" همه چيز در ذهن تعبيه شده است و آنچه را به ظاهر در بيرون در جستجويش هستتيد ،ختود
در درون داراي آنيد .هيچ كس نميتواند به آينده فكر كند .هر فكري از خاستگاهي كته از پتيش تعبيته
گشته ،برخاسته است ".ژنويو برند ( )9449-9191نيروي ناپيداي شما
آموزش راز ،روز نود و نهم:
شما هرگز در هيچ جنبهاي تنها نيستيد ،مگر آن كه خود فكر كنيد كه تنهاييد ،كه اين فكر بسيار
رعب انگيز است .وقتي آگاه باشيد كه نيروي كيهان به هريتك از انديشتههتاي شتما پاستخ متيدهتد و
منتظر و آماده است تا به حصو هر آنچه شتما در طلتبش هستتيد ،كمتك نمايتد ،ديگتر تترس از شتما
رخت ميبندد.
شما به معبري عظيم وصليد كه به هر نيرويي در هر كجا ،دسترستي دارد .هتيچ چيتز متانعش
نميشود ،فقط تنها كاري كه بايد براي ياور آسمانيتان انجام دهيد ،اين است كه به وي ايمتان داشتته
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باشيد.
آموزش راز ،روز صدم:
وضعيت طبيعي ما خرسندي استت و از آنجاكته متيدانيتد ،وقتتي متا در مغتايرت بتا خويشتتن
خويش باشيم ،احساس بدي داريم .بنابراين اگر حقيقتت سرشتت شتما ستعادت و مسترت استت ،بايتد
دريابيد كه توليد انرژيهاي شرور و نامبارك خيلي بيشتر انرژي الزم دارد تا اينكه اين طبيعتت نيتك
شما بخواهد در وضعيت سعادت و جريان طبيعي خودش باشد.
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آموزش راز ،روز صد و يكم:
شيوه ديگر براي به كارگيري سودمندانه قانون جذب اين است:
هر شب پيش از اينكه به خواب رويد ،لحظههاي خوش را در ذهنتان دوباره تكرار كنيد و قلبتا
به خاطر هريك از آنها تشكر نماييد .در مورد روز آينده نيز فكر كنيد و نيت كنيد كته روزي شتگفت،
سرشار از عشق و لذت به همراه تمام خوبيها به سوي شما آيد .روز آينتده را بهتترين روز زنتدگي
تتتان در نظتتر داشتتته باشتتيد .ستتپس هنگتتامي کتته صتتبحگاهان از ختتواب برخاستتتيد ،پتتيش از آنكتته از
رختخواب بيرون آييد ،نياتتان را براي روز دوباره تكراركنيتد و قتدرداني عميتق بتهختاطر همتهچيتز
نماييد گويي تمام آنچه را طلبيدهايد ،دريافت كردهايد.
آموزش راز ،روز صد و دوم:
كلمه "اگر" تواتري قدرتمند از شك در خود دارد .هنگاميكه درباره آرزوهايتان فكر ميكنيد يا
سخن ميگوييد ،از كاربرد كلمه "اگر" به طور كلي در واژگان خويش صرفنظر نماييد .توجته كنيتد
كه هنگاميكه از كلمه "اگر" استفاده ميكنيد ،معتقد نيستيد كه آنچه را ميخواهيد از آن شماست.
وقتي شما با كاربرد "اگر" ،شك و ترديد از خود ساطد ميكنيد ،قانون جذب قادر نخواهد بتود
شما را كامروا سازد .درهنگاميكه از مرادتان سخن ميگوييد يا بدان ميانديشيد ،فقط از كلمه "وقتي
كه" استفاده كنيد" :وقتي اين اتفاق بيافتد"" ،وقتي اين كار را بكنم"" ،وقتي آنجتا باشتم"" ،وقتتي ايتن
بيايد"" ،وقتي آن را داشته باشم" .وقتي كه ،وقتي كه ،وقتي كه!
آموزش راز ،روز صد و سوم:
دانسته يا ندانسته ،امروز از فهرست جهان هستي ،دستوري را براي فردايتان تعيين متيكنيتد.

خودكار تعيين مينمايد.
همين حاال و نيز بقيه روزتان را احساسي خوش داشته باشيد ،تا فردايي شكوهمند را بسازيد.
آموزش راز ،روز صد و چهارم:
بايد هم اكنون شاد باشيد ،تا از مجراي قانون جذب ،خوشبختي را به زندگيتان فرابخوانيد .اين
يك فرمو ساده است .خوشبختي ،با شادي فزوني مييابد .هرچند كه مردم همچنتان بتراي خوشتحا
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افكار و احساسات چيره شما در امروز ،فركانسي را خلق ميكنند كه زندگي فرداي شما را به طتور
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نبودن عذرهايي ميآورند عذرهايي چون قرض و بدهي ،ناخوش احوالي ،عدم رضايت از روابتط و
بسياري عذرهاي ديگر كه چرا نميتوانند از اين فرمو ساده استفاده نمايند .درحاليكته ايتن فرمتو
يك قانون است.
عذر شما از هر سخني كه باشد ،تا وقتي كه عليررم وجود آن ،احساس شادي نكنيد ،نميتوانيد
خوشبختي را جذب نماييد .قانون جذب به شما ميگويد" :همين حاال شاد باشيد و تا زماني كه بته ايتن
خرسندي و سرور ادامه دهيد ،من نيز شادماني بيحد و حصري به شما عطا ميكنم".
آموزش راز ،روز صد و پنجم:
"بشر بخشي از يك ك است كه ما آن را 'كهكشان' ميناميم ،بخشي محدود در زمتان و فضتا.
او خودش ،افكارش و احساساتش را به عنوان تجاربي منفك ادراك ميكنتد نتوعي تتوهم بصتري از
آگاهياش .اين توهم يك زندان است كه ما را منحصر به آرزوهاي شخصيمان ميكند و نيز ما را بر
آن ميدارد كه فقط به افراد محدودي كه در پيرامون ما هستند محبت بورزيم .كتار متا بايتد بگونتهاي
باشد كه دايره شفقتمان ،تمام مخلوقات زنده و ك طبيعت را با تمام زيبايياش تحتالشعاع قرار دهد،
تا بدين ترتيب ما از زندان وجود خود رها گرديم .كسي به طور كام به اين مرتبه نميرستد بته جتز
آنان كه جد و جهد ميكنند ،تا اين نوسان و آگاهي را شتالوده ستكينه درون ستازند ".آلبترت انيشتتين
()9481-9199
آموزش راز ،روز صد و ششم:
در دهه  ،9111اميلي كوبه (روانشناس و داروساز فرانستوي) يكتي از پيشتگامان در كتار بتر
استفاده از افكار مثبت در كمك به درمانگري بود .بخشي از شتيوههتاي درمتانگري موفتق وي شتام

بهتر و بهتر ميشوم ".اين عبارت نه فقط براي ستالمت بلكته بتراي تمتام حيطتههتاي زنتدگي بستيار
قدرتمند است.
هنگاميكه از اين جمله تلقيني استفاده مينماييد،آن را به آرامي و با اعتقادي محكتم بته معنتاي
كلمات ادا كنيد .نيرويي كه ما به كلمات عرضه ميداريم آنها را قدرتمند می سازد.
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كاربرد روزانه ی ساده ی آگاهانه ی تلقينات توسط بيمتاران بتود" :هتر روز ،در هتر زمينتهاي ،متن
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آموزش راز ،روز صد و هفتم:
تصور كنيد كه آنچه را ميخواهيد ،به كيهان ایمی ميكنيد .هنگاميكه احساس رضتايت كرديتد
و ديد يد كه ایمی شما شفاف است ،سند را فشار دهيد و تقاضاهايتان را ارسا نماييتد و يقتين داشتته
باشيد كه تقاضاي شما به اتر فرستاده شده است .همچنين بايد بدانيد كه مرکز کامپیوتر جهتان هستتي
يك سيستم اتوماتيك است و در مورد تقاضاي شما سؤالي نمتيپرستد و كتارش صترفا مجتاب كتردن
هريك از تقاضاهاست.
درصورتيكه نگراني در شما پا بگيرد و مضطرب باشيد كه چرا آنچته را متيخواستتهايتد ،بته
دست نياوردهايد ،آنگاه فقط ایمیلی ديگر فرستادهايد تا جهتان هستتي دستتور شتما را متوقتف ستازد.
سپس شگفت زده ميشويد كه چرا آنچه را طلبكردهايد ،دريافت نكردهايد.
به مجرد اينكه تقاضا مي نماييد ،آگتاه باشتيد كته مرکتز کتامپیوتر كيهتاني يتك سيستتم اتوماتيتك
خطاناپذير است كه هرگز مخت نميگردد ،پس چشم به راه كامروايي باشيد!
آموزش راز ،روز صد و هشتم:
در اين جا يكي از قدرتمندترين كاربردهاي قانون جذب را براي شما آوردهايم .اين تمرين ستي
روزه براي سيلي از موهبتهاست.
سي روز پي در پي هر روز تقديم كنيد شادي و سرور ،تبسم ،كلمات گرم محبتآميز ،عشق،
سپاسگزاري و امتنان را به هركسي كه ميبينيد از جمله رريبهها ،دوستان و خويشان .از نزد قلبتتان
سخن بگوييد ،در هر لحظه از روز ،بهترينهاي وجودتان را اهداء كنيد .فكر كنيد كه رسالت شما اين
است كه هر يك روز هر نفر را شما با انديشهها و كلماتتان به روزي بهتر تبدي سازيد.

متحیر ميمانيد.
آموزش راز ،روز صد و نهم:
از زمانيكه قانون جذب را بشناستيد ،متيتوانيتد بتا گتوش كتردن بته آنچته متيگوييتد ،بهتترين
مكاشفهها را درباره خودتان انجام دهيد.
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در حيني كه بهترينهاي وجودتان را نثار ميكند ،از آنچه به شتاب به سوي شما باز ميگردد،
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وقتي كه حقيقتي محض را اظهار ميداريد ،تشخيص ميدهيد كه واقعا بدان اعتقاد داريد و اين
اعتقاد در زندگي شما آن را ميآفريند .درحاليكه صحبت ميكنيد ،اگتر دريابيتد كته آنچته متيگوييتد،
چيزي نيست كه خواهان آن هستيد ،فيالفور دست نگه ميداريتد و عباراتتتان را بته آنچته در پتياش
هستيد ،تصحيح ميكنيد .وقتي به مكالمات خود گوش دهيتد ،چيزهتاي بستيار زيتادي دربتاره تجتارب
گذشته و آنچه تاكنون خلق كردهايد ،ميآموزيد .سپس وقتي افسار كلمات را به دست گرفتيد و آنها را
اصالح نموديد ،در واقد ك روند آينده را دگرگون ميسازيد!
آموزش راز ،روز صد و دهم:
انديشه نامبارك ،يأس و نااميدي شما را از آرزوهايتان باز ميدارد .براي تبدي نوميدي به يتك
احساس خوب ،اين تفكر و بيان را آراز كنيد" :هنگامي كه مرادم از راه برسد ،قصد دارم "....و جاي
خالي را پر كنيد.
اين راه گامي بزرگ براي تحو شما به سوي اعتقاد است ،و اعتقاد ،همان مطلوب شماست.
آموزش راز ،روز صد و يازدهم:
"با خودم عهد ميبندم كه...
آن قدر قوي باشم كه هيچ چيز آرامش ذهنم را مخت نسازد.
با هر كس كه مالقات ميكنم از سالمت ،شادكامي و سعادت سخن برانم.
به دوستانم اين حس را القاء كنم كه در درون آنها چيزي بسيار ارزشمند قرار داده شده است.
به نيمه روشن هر چيزي چشم بدوزم و خوش بينيام را به حقيقت تجلي برسانم.
تفكراتم صواب ترين ،كارم كارآمدترين و آرزوهايم بهترين باشد.
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همان گونه كه از موفقيت خودم شادان ميشوم ،شورمند موفقيت رير باشم".
كريستين دي .الرسون ( )9488-9198آيين خوشبيني
آموزش راز ،روز صد و دوازدهم:
"با خود عهد ميبندم كه...
اشتباهات گذشته را فراموش كنم و تكيه بر دستاوردهاي باشكوه آينده كنم.
همواره چهرهاي متبسم داشته باشم و به هر مخلوق زندهاي كه مالقات ميكنم لبخندي اهدا كنم.
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آن قدر وقت به پيشرفت خودم اختصاص دهم ،كه ديگر جتايي بتراي انتقتاد از ديگتران نداشتته
باشم.
آن قدر وسيد باشتم كته مشتوش نشتوم ،آن قتدر واالمتنش گتردم كته خشتمگين نگتردم ،آن قتدر
نيرومند باشم كه نهراسم و آن قدر خوشبخت باشم كه معضالت به من روي نكنند.
به نيك ترين تفكر به خودم بيانديشم و اين حقيقت را به جهان گواهي دهم نه به بانگ بلند كه بتا
كردهاي عظيم.
مؤمن به اين امر باشم كه تا هنگامي كه من با هستي خويش صادقم ،جهان به كام است".
كريستين دي .الرسون ( )9418-9198آيين خوشبختي
آموزش راز ،روز صد و سيزدهم:
هيچ نيرويي از بيرون نميتوانتد زنتدگي شتما را تحتت تتأثير قترار دهتد ،مگتر آن كته شتما بتا
افكارتان به آن نيرو ،قدرت ببخشيد .عظيمتترين قتدرت در درون شتما نهفتته استت .از قتدرت درون
بهره گيريد و آگاه باشيد كه اين قدرت در دنيا توانگرترين است.
آموزش راز ،روز صد و چهاردهم:
سعي كنيد براي جذب پو  ،حواستان را از صورتحسابها پرت كنيد .بتراي ايتن منظتور متي
توانيد وانمود كنيد كه بدانها بيتوجهيد ،يتا تجستمستازي نماييتد و بتا آن كارتذها بتازيهتاي ابتكتاري
بسازيد ،كه بدين تدبير ذهن را به تفكرات بهتر معطوف بداريد .ذهنتان را با بازي تمناي د مشتغو
داريد ،تا جايي براي افكار پوچ باقي نماند.
شما مخلتوقي ختالق هستتيد ،بنتابراين نتوينتترين شتيوههتا را بتراي تبتدي كارتذهاي بتانكي و
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صورتحسابها ،به بازيها تخيلي پربركت بيابيد.
آموزش راز ،روز صد و پانزدهم:
هر روز يا دست كم يك يا دو بار در هفته را بر خود متمركز شويد ،تا در خود نيتك روزی را
ببينيد .خود را در شادروزي احساس كنيد .زندگي را فقط بتا خوشتبختي در پتيش رو تجستم نماييتد و
خود را رنوده در مسرت نظاره كنيد .هنگاميكه چنين كنيد ،كهكشان ،مردمتان ،استباب و حتوادث را
بر آن ميدارد كه اين بهروزي را بر شما مهيا سازند .چنانچه دلتواپس پتو  ،تندرستتي ،يتا مشتكالت
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ارتباطي با دوستان يا خويشان باشيد ،به اين كامراني ناي نمتيشتويد .ستپس گهگتاه تتا متيتوانيتد در
حساب بانكي كيهاني مقداري شادماني پسانداز كنيد .اين پرمايهترين سرمايهگذاري ممكن است.
بر شما باد لذت و ستترور.
آموزش راز ،روز صد و شانزدهم:
برترين نيروي ما عشق است عشق نيرويي است كه هريك از ما از ميتزان بتيانتهتايي از آن
برخورداريم .هر روز چقدر عشق به ديگران نثار ميكنيد؟ ما در هر روز اين فرصت را داريتم كته
از منابد بيحد و حصر عشق عظيمي كه در ما قرار داده شده است ،بر هر كس و هر چيزي بباريم.
عشق يعني سپاسگزاري ،تشكر ،احساس امتنان و سخن نيك به ديگران هديه كردن.
ما عشق وافري براي تقديم كردن داريم و هرچه بيشتر عشق بورزيم ،عشق بيشتري دريافتت
ميداريم.
آموزش راز ،روز صد و هفدهم:
جهان هستي سراسر خوبي است .هرچند كه در روز سختي ،رالبا قادر به ديتدن تصتوير كلتي
نيستيم .حتي موقعيتهايي كه ما آنان را بد ميناميم ،حقيقتا شالودهاي خوب دارند ،با يك بصيرت تازه
به هر موقعيت نگاه كنيد و نيكيها را جستجو كنيتد .اگتر در پتياش باشتيد مطمبنتا بستيار نيكيهتا را
خواهيد يافت و انبوهي از افكار بر شما باريدن خواهند گرفت.
آموزش راز ،روز صد و هجدهم:
اگر با كسي موقعيتتان به ناخشنودي منجر شد ،هر روز دقايقي را صترف احستاس عشتق در
قلبتان نسبت به آن شخص كنيد ،سپس اين احساس را به كيهان ارسا بداريد .فقط انجتام همتين كتار

به خاطر داشته باشيد كه احساس رنجش ،خشونت يا هر عاطفه آلوده ديگر به خود شما جتذب
ميشود .هرآنچه به ديگران احساس كنيد به خود فرا ميخوانيد.
آموزش راز ،روز صد و نوزدهم:
آنچه بر شما حادث ميشود مهم نيست ،آنچه تعيين كننده است ،شيوه واكنش شماست .پيكتتوس
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كمك ميكند تا هرگونه رنجش خاطر ،خشم يا كدورت نسبت به آن شخص مرتفد گردد.
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آموزش راز ،روز صد و بيستم:
جهان هستي هر آنچه را بخواهد ،بيهيچ مشكلي از مجراي شما خلتق ميكنتد .شتما هرچته را
بخواهيد ميتوانيد خلق كنيد ،فقط تنها كاري كه الزم است انجام دهيد ،زيستن در همتاهنگي بتا قتانون
جذب است .شما بستر آنچه را در طلبيد مهيا ميسازيد و سپس جهان هستي بذر آما شتما را در آن
ميكارد.
وظيفه شما آسان است ،با ذهنتان بستر را خلق كنيد!
آموزش راز ،روز صد و بيست و يكم:
پولوتون ميگويد "خودتان را بشناسيد" ،اين مهمترين جملهاي است كه تاكنون گفته شده است.
شما الزاما بايتد ختود را بشناستيد اگتر آنچته را انجتام ميدهيتد ،آنچته را ميگوييتد ،آنچته را ادراك
ميكنيتد ،آنچتته را ميانديشتتيد ،بشناستتيد ،آنگتتاه ميتوانيتد در همتتاهنگي بتتا قتتانون باشتتيد .خودتتتان را
بشناسيد.
آموزش راز ،روز صد و بيست و دوم:
اگر در زندگيتان از امور مختلف انتقاد كنيتد ،در ستطح فركتانس انتقتاد قترار ميگيريتد و بته
همين دلي در موقعيتي هستيد كه آنچه را كه ميخواهيد جذب نميكنید.
به واسطه كلمات و گفتار نيكو ،به تواتر نيكي وارد شويد .از آن پس ،نخست ،احساس مطلوبي
خواهيد داشت ،در وهله دوم در سطح فركانس دريافت نيكيهاي بيشتر قرار خواهيد گرفت.
آموزش راز ،روز صد و بيست و سوم:
اگر خانته ،يتك رابطته ،يتا شتغلي ختاص را خواهتان بوديتد امتا بته دستت نياورديتد ،كهكشتان

همچنين ميفرمايد كه چيزي بهتتر و آنچه را شما سزاواريد ،براي شما دارند.
چيزي بهتر به سوي شما در راه است ....ميتوانيد شوق زده شويد!
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بدينوسيله به شما ميگويد كه اينها براي شما كافي نبوده است و با رؤياهاي شتما ستازگاري نتدارد.
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آموزش راز ،روز صد و بيست و چهارم:
شما توان آن را داريد كه بديها را به خوبيها دگرگتون ستازيد ،امتا يتاراي مقاومتت در قبتا
تحوالت را نداريد .مقاومت در مقاب تغييرات ،برگزيدن راه ناصواب است راهي كه به شر ،آالم و
تيرهروزي ختم ميشود.
براي تغيير بديها به خوبيها ،ابتدا به دنبا نكتات روشتن موفقيتت بگرديتد .در هتر وضتعيتي
چراغ اميدي هست و در حين گشتن به دنبتا روزنتههاي اميتد ،قتانون جتذب آنهتا را بتر شتما عيتان
ميدارد .به عالوه ،شما امر كنيد كه اين تحو  ،نيكي و بهروزي بيپاياني را به شتما عنايتت كنتد .آن
گاه د قوي داريد و با ايمان و علم بدانيد كه امر و دستور شما بايد اجرا گردد .اين همان انتخاب راه
روشن است.
آموزش راز ،روز صد و بيست و پنجم:
قانون جذب ،شكوهمندترين قانون است .قانوني استوار كه به هر آنكس كه بتر چيتزي مسترانه
متمركز شده باشد ،عطا ميكند شما نيز از اين قاعده مستثني نيستيد ،به هر راهيكه دلخواهتان است
آن را به كار گيريد .اين قانون به پايان نميرسد ،فقط ما بايد استفاده درست از آن را بياموزيم.
آموزش راز ،روز صد و بيست و ششم:
"ما همان انديشهايم ،همه هستي وجود ما ،از انديشتههايمان نشتأت ميگيترد .متا بتا تفكراتمتان
دنيايمان را ميسازيم ".بودا
آموزش راز ،روز صد و بيست و هفتم:
تشكر و قدرداني اگر عاري از ادراك و احساس شديد و عميق باشند ،مشتتي كلمتات بيجاننتد.

احساس و باالترين تواتر ناي شويد .معناي امتنان در این شك نيرومند است.
آموزش راز ،روز صد و بيست و هشتم:
آنچه با شتاب به زندگاني شما راه مييابنتد ،همانهاييانتد كته شتما بيشتترين ايمتان را بتدانها
داريد .شما دقيقا آنچه را بدان ايمان داريد به سوي ختويش فترا ميخوانيتد ،بنتابراين بايتد بته حاجتت
رواييتان ايمان پيدا كنيد.
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براي قوام بخشيدن به قدرداني بايد تمرين و ممارست پيوسته نماييد ،تا جايي كه به عظيمتترين عمتق

قانون جذب  /متافیزیک

آموزه های روزانه راز

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

آموزش راز ،روز صد و بيست و نهم:
هرگاه از وقوع چيزي بترسيد ،طبق قانون جذب آن را جذب ميكنيتد هرچنتد كته خوشتبختانه
الزمه اين امر تمركز بسيار زياد و نيز ترسي مستدام است .ميزان عاطفتهاي كته شتما بته نخواستتن
حدوث چيزي تخصيص ميدهيد ،نيرومند است .همچنين محا است كه همزمان ،وقتتي كته تترس از
بروز آنچه نميخواهيد را در د داريد ،بتوانيد به آنچه در طلبش هستيد ،برسيد.
سرمايه وجودتان را از هراس از ناخواستنيها بگردانيد ،بالعكس ايتن انترژي پرقتدرت را بته
آرزوهايتان هدايت كنيد.
چه اهميت دارد كه تاكنون چگونه فكر ميكرديد ،يا چته احساستي داشتتهايد ،همتين حتاال شتما
داراي قدرت الزم براي خلقت آما تان هستيد.
آموزش راز ،روز صد و سيام:
افكار بد حقيقتا عدم حضور افكتار ختوب استت .نيتز عواطتف و احساستات ناخوشتايند فقتدان
انديشههاي خوب است!
آموزش راز ،روز صد و سي و يكم:
احستتاس قتتدرداني و سپاستتگزاري بتتا حتتس وابستتتگي بتته مستتاب متفتتاوت استتت .امتنتتان و
شكرگزاري ،حالت عشق خالص است ،درحاليكه وابستگي شام هراس و واهمه از دستت دادن يتا
نداشتن چيزي است كه بدان وابستته شتدهايد .وقتتي در زنتدگي خواستتار چيتزي ميشتويد ،احستاس
سپاسگزاري باعث جذب ،و احساس وابستگي منجر به دفد آن ميگتردد .وابستتگي ،يعنتي هنگاميكته
شما از به دست نياوردن دلخواهتان يا از دست دادن آنچه داريد ،بيم داشته باشيد.

نماييد ،تا جاييكه بتوانيد احساس كنيد كه ترس از جانتان رخت بر بسته است.
آموزش راز ،روز صد و سي و دوم:
در ا ين جا راهي هست كه شما بررسي نماييد ،آيا در مسير جذب آنچه مطلوبتان است ،هستيد
يا خير؟ آيا نسبت به آن تنش يا خشم احساس ميكنيد؟ آيا نسبت به لحظته و حتا احستاس فشتار يتا
اضطراب داريد؟ همچنين آيا در بتدنتان احستاس رهتايش و لطافتت ميكنيتد يتا حتس گرفتگتي؟ اگتر
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براي ريشهكن كردن حس وابستگي ،متداوم ،خودتتان را در وضتعيت قتدرداني و تشتكر حفتظ
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احساس شما ،ا حساس تنش و اضطراب است ،پس بدين معني است كه شما در مسيري رلتط هستتيد
كه تمناهايتان را از خود دور ميسازيد.
سراسر وجود را كامال پرطمأنينه و آرام ستازيد و بته زمتان ،مكتان و چگتونگي لحظته اجابتت
اصال فكر نكنيد.
هرگاه به خواهش د ميانديشيد،آرامشتان را با متانت حفظ نماييد و بدنتان را رها ستازيد ،تتا
جاييكه مطمبن شويد كه تنش به طور كام از شما برطرف گرديده است.
آموزش راز ،روز صد و سي و سوم:
"به تمام زيباييهايي كه هنوز در پيرامون شما هستند ،انديشه كنيد و شاد باشيد".
آنه فرانك ( )9111-9189خاطرات يك دختر جوان
آموزش راز ،روز صد و سي و چهارم:
وقتي در زندگي تحولي رخ ميدهد ،ما معموال در مقابت آن مقاومتت نشتان متيدهيم .امتا اگتر
ساختار جهان هستي ،زندگي و خلقت را بشناسيد ،خواهيد دريافت كه زندگي تحو و دگرگوني است
و هرگز چيزي ثابت باقي نميماند .ماهيت همه چيز از انرژي است و انرژي حركت و تغييتر متداوم
است .اگر انرژي از حركت بايستد ،آنگاه شما باقي نميمانيد و نيز زندگي فنا ميشود .تحو هميشته
براي صالح شما و همگان واقد ميگردد .تحو  ،تكام زندگي است.
آموزش راز ،روز صد و سي و پنجم:
اگر وقت بگذاريد و فهرستي از تمام آنچه مديون آنهاييد و بدانها احستاس ستپاس داريتد ،تهيته
نماييد ،هر روز واقعا شگفتزده خواهيد شد .از آن پس تواتر وجودتان متعالي ميشود ،با سرزندگي،

و افراد يكي پس از ديگري مجذوب شما خواهند شد .هنگاميكه بدين سبك زندگي كنيد ،پيش از تقاضا
به شما عطا ميشود.
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روزهايتان را عاشقانه سپري ميكنيد ،هر جا گام مينهيد ،ارمغان شما شادماني و مسرت خواهتدبود
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آموزش راز ،روز صد و سي و ششم:
انديشه هاي ناصواب و عواطف بد ،براي ادامه حيات به توجه و تمركز شما نيتاز دارنتد .بقتاي
اين انديشهها و عواطف به توجه شما بسته است .اگر از آنها چشم پوشي كنيتد و از دايتره توجهتتان
بيرون نهيد ،زندگي را بيوجود آنها برميگزينيد و نيز آنها از جان شما بركنده ميشوند.
آموزش راز ،روز صد و سي و هفتم:
اكثر مردم امور جزبي را به سرعت به ظهور ميرسانند .اين بتدين دليت استت كته در حيطته
مساي جزيي مقاومت نميكنند و بته افكتار متنتاقض نميپردازنتد .امتا هنگتامي كته نوبتت بته مستاي
عمدهتر ميرسد ،افراد دچار ترديد و دلواپسي ميشوند كه منجر بته تكتذيب ايتن امتور ميشتود .ايتن
تكذيب تنها تفاوتي است كه در هنگام به ظهور رسيدن امور پيش ميآيد.
براي جهان هستي هيچ چيز جزيي ،كلي ،كوچك يا بزرگ نيست.
آموزش راز ،روز صد و سي و هشتم:
همواره پردازش و مراح خلقت بر اين منوا است كه شما را در مسير همآهنگي با آنچته در
تمنايش هستيد ،قرار دهد .بنابراين مركز توجه خلقت شماييد ،نه خود قانون جذب .افكار و انديشههاي
نيك را نو به نو هر روز احياء كنيد.
آنچه الجرم بايد بياموزيد و هرلحظه با مهارت در آن بهتر و كام تر شتويد ،ايتن استت كته در
وضعيت پايداري بر ايمان ،بدون ذرهاي شك و ترديد قرار بگيريد.
آموزش راز ،روز صد و سي و نهم:
مردم بر دو گونهاند:
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آنان كه ميگويند" :هر گاه ببينيم ،ايمان خواهم آورد".
و آنان كه ميگويند" :براي ديدن ،ميدانم كه بايد بدان مؤمن باشم".
آموزش راز ،روز صد و چهلم:
يكتتي از عمتتدهترين داليتت دستتت نيتتافتن بتته آرزوهتتا ايتتن استتت كتته افتتراد تقريبتتا هتتر روز
خواستههاشان را تغيير ميدهند ،يا آنكه مشخصا نميدانند در پي چه هستند.
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"آنچه را ميخواهيد ،بشناسيد و به خواستنتان ادامه دهيد .اگر تمنا را با ايمان درآميزيد كامروا
ميشويد .نيروي آرزوها وقتي با ايمان هم نوا شود ،شكست ناپذير ميگردد".
كريستين دي .الرسون ( )9488-9198قدرتها و چگونگي استفاده از آنها
آموزش راز ،روز صد و چه و يكم:
از تفاوت ميان كنش الهام شده و فعاليت آگاه باشيد .فعاليت از مغتز ت ذهتن ميآيتد و ريشته در
عدم اعتقاد و ايمان دارد .در حاليكه مبادرت به كنش ميكنيد تا تمناي د را حادث شويد ،كنش الهام
شده اجازه ميدهد كه قانون از مجراي شما جاري شود و شما را به حركت وا دارد .فعاليتت صتعب
است ،حا آن كنش الهام شده اعجاب انگيز است.
آموزش راز ،روز صد و چه و دوم:
ناخداي كشتي شما چه كسي است؟ آيا ميدانيد كه اگر هيچكس چشم به مستير حركتت كشتتي
ندوزد ،كشتي ،طوفانزده درياها ميشود ،تا جاييكه باالخره به صخرهها برخورد كند؟ پس جسمتان
را چونان يك كشتي بدانيد كه ذهنتان موتور و خود شما ناخداي آن هستيد!
به كشتي قدرت الزم را عرضه داريد تا بتوانيد از نيروي موتور بهره بريد ،كته هتادي كشتتي
وجودتان به ساح مقصود گرديد.
آموزش راز ،روز صد و چه و سوم:
شما از طريق افكارتان به طور قطد ميتوانيد ديگران را ياري دهيد ،آنها نيتز ميتواننتد بتراي
شما چنين كنند .هر انديشه پاكي كه روانه ديگري سازيد ،يك نيروي جانبخش استت .هرچنتد كته بايتد
خود خواهان تفكرات تابان شما باشد ،در رير اينصورت ايشان در هم نوايي با تواترهاي تفكري شما

اگرچه كه انديشه هاي شما يك مدد راستين براي آنان است ،اما شما قادر نخواهيد بتود زنتدگي
مغاير با گرايشهاي آنان برايشان خلق كنيد.
آموزش راز ،روز صد و چه و چهارم:
وقتي در مرتبته قشتنگ امتنتان قترار ميگيريتد ،فقتط خواهتان عطتا كتردن ميشتويد .از اينكته
موقعيتتت اهتتداء بتته زنتتدگي شتتما راه يافتتته استتت ،خرستتنديد و هتتر روز شتتما انبتتوه از موقعيتهتتاي
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نخواهد بود ،در نتيجه از حمايتها و تأثيرات مثبت امواج درخشان شما بيبهره خواهد ماند.
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بخشندگي ميگردد شادماني ،عشق ،پو  ،سپاسگزاري ،امتنان و مهرباني را نثار ميكنيد .در شغ ،
روابطتان و نيز مواجهه با رريبهها از هيچچيز دريغ نميكنيد.
ازآنجاكه شما يك عطاگر شدهايد ،سپاسگزاري راستين را ميشناسيد .يك شاكر حقيقتي هرگتز
بر سبيلي ديگر نخواهد بود.
آموزش راز ،روز صد و چه و پنجم:
وقتي در ابتدا افراد كار با راز شما را شروع ميكنند ،كمي از افكتار بتد بيمنتاك ميشتوند .بته
دلي وجود ترس ،وقتي به نيكيها ميانديشند ،فيالفور تفكري تاريك به ذهتن ايشتان خطتور ميكنتد.
اين امر اصال چيزي ريرمعمو نيست .به هتر تقتدير بايتد بدانيتد كته ايتن مرحلته خيلتي بته سترعت
ميگذرد و آسان ترين راه براي گذر از آن به سالمت ،اين است كه به هرآنچه كتار ناصتواب استت،
بياهميت باشيد .فقط يك فكر روشتن را بتراي جتايگزيني آنهتا بيابيتد .ستعي كنيتد بته اينگونته افكتار
نپردازيد و همواره از آنها چشم پوشي كنيد.
آموزش راز ،روز صد و چه و ششم:
اگر مي خواهيد پتو بته ختود جتذب نماييتد ،بهتتر استت نيرويتي بيشتتر صترف تصتور همتان
چيزهايي كنيد كه پو را براي تهيه آنها نياز داريتد .اگتر در زنتدگيتان از پتو فراوانتي برختوردار
نيستيد ،به احتما زياد احساس و اعتقادي درست درباره پو نداريد .بهتر است به اين فكر كنيتد كته
با پو چه كار خواهيد كرد و چه چيزهايي خواهيد خريتد .بايتد بياموزيتد كته بتا احساستاتتان صتادق
باشيد و به آنچه در شما احساس خوب ايجاد ميكنند ،بيانديشيد.
افكاري كه در شما احساس خوب ايجاد ميكنند ،در واقد نشانگر خاستگاه نيروهاي شمايند.

"گر چيزي از بيرون شما را مشتوش ميستازد ،ايتن تشتويش بته هتيچ عامت بيرونتي مربتوط
نميشود ،بلكه به ديدگاهيكه شما نسبت به آن عام داريد برميگتردد شتما قدرتداريتد درهرلحظته
برهرچيزي اثرگذار باشيد ".ماركوس آرليوس آنتونينوس آگوستوس ()919-941
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آموزش راز ،روز صد و چه و هفتم:
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آموزش راز ،روز صد و چه و هشتم:
شتتكرگزاري نتتاب صتتورتي از بخشتتش استتت .بتتدين مفهتتوم كتته وقتتتي كتته در قلبتتتان ممنتتون و
سپاسگزاريد ،در پيرامون ختود ميتداني از تابشهتاي الكترومغناطيستي قدرتمنتدي را ميتابانيتد .ايتن
تابندگي از شما آنقدر خالص و نيرومند است كه هر آنكس كته نتزد شتما آيتد ،آنرا دريافتت ميكنتد.
تأثيري كه افراد از تابش شما ميگيرند ماندگار است ،چرا كه امواج تابتان از شخصتي بته شخصتي
ديگر اثر جاودان دارد.
آموزش راز ،روز صد و چه و نهم:
سخاوت ،درها را به روي كامراني ميگشايد .هر روز فرصتهاي زيادي براي بخشش وجود
دارد.
سخن پرمهر ،لبخند ،تشكر ،عشتق و امتنتان تقتديم كنيتد .در حتين راننتدگي بته موتورستوارها
تواضد كنيد .در پاركينگ به ديگتر راننتدگان لبخنتد بزنيتد .ميتوانيتد بته روزنامته فتروش يتا كستيكه
برايشما قهوه درست ميكند ،يك احوا پرسي خيلي گرم كنيد .ميتوانيد به رريبهها اجتازه دهيتد كته
پيش از شما به آسانسور وارد شوند و با لبخندي از ايشان بپرسيد كه به كدام طبقه ميروند و ستپس
دكمه همان طبقه را براي ايشان فشار دهيد و بدين راه بر آنها مهرباني كترده باشتيد .اگتر چيتزي از
دست كسي افتاد ،شما آن را برداريد و به وي دهيد .به آنان كته دوستشتان داريتد ،آروشتي گترم بتاز
كنيد و باالخره ميتوانيد بر همگان ممنون و قدرشناس باشيد.
راههاي بسياري براي شما وجود دارد كه بيدريغ نثار كنيد تا بدينترتيب درهاي كرم بر شما
گشوده شوند.

هرگاه به متعاليترين مرتبه سپاسگزاري ناي شديد ،هر انديشهاي كه در سر ميپرورانيد ،هر
كالمي كه به زبان جاري ميسازيد و به هر چيزي كه مبادرت ورزيد ،از چشمه زال نيكيهاست.
آموزش راز ،روز صد و پنجاه و يكم:
وجود شما يك الكترومغناطيسي است كه از خود تواترهايي را منتشر ميسازد .فقط چيزهتايي
كه فركانس يكسان با شتما دارنتد بته ستوي تجربيتات شتما فترا خوانتده ميشتوند .در هتر روز ،هتر
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آموزش راز ،روز صد و پنجاهم:
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شخص ،رويداد و شرايطي را كه در آن قرار ميگيريد ،در واقد بازخوردي از فركانسي هستتند كته
شما در آن قرار گرفتهايد.
اگر روزتان خوب پيش نمي رود ،كمي درنگ كنيد و با دقت فركتانس وجودتتان را تغييتر دهيتد.
اگر روزتان روان و جاري است به همين روند ادامه دهيد.
آموزش راز ،روز صد و پنجاه و دوم:
گاهي اوقات بهتر است در يك زمان فقط بر يك چيز متمركز شويد تا قادر باشيد تمام انرژيتان
را صرف همان يك مورد نماييد .نيز ميتوانيد فهرستي از موارد مختلف را تهيه كرده در آن واحد بر
آنها تمركز كنيد ،و احساساتان را بهگونهاي ادراك نماييتد كته گتويي تمتام آنهتا را از پيشتتر دريافتت
كردهايد .به احتما خيلي زياد آن مواردي را كه كمتر بدانها اهميت دادهايد ،زودتر پيش رو خواهيتد
يافت ،چرا كه فقدان نگراني باعث ميگردد كه جهتان هستتي آستانتر آنتان را بته ستوي شتما روانته
سازد.
آموزش راز ،روز صد و پنجاه و سوم:
مقاومت ،راه حاجتروايي را بر شما سد ميكند .وقتي شما احساس تشويش و دلواپسي نسبت
به خواهش د داشته باشيد ،در ختود مقاومتت ايجتاد مينماييتد .ايتن تتنش بته مقاومتت و ممانعتت از
عطاي كرم به شما ميانجامد.
اگر در هنگاميكه به تمناي درون فكر ميكنيد ،در شما آشتوب برپتا ميشتود ،بايتد ختود را بتا
متانت آرام و راحت سازيد .بدنتان را سست و شناور همچون آب احساس كنيد به تبد ايتن رهتايش
در بدن ،ذهنتان نيز قرار مييابد .هربار كه خود را در آستانه اضطراب احساس كرديتد ،بتاز بتدنتان
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را رها كنيد تا دوباره آرام شويد.
آموزش راز ،روز صد و پنجاه و چهارم:
"بشر چيزي جز محصو تفكرات خويش نيست ،او همان چيزي ميشود ،كه ميانديشد".
مهندس كرم چند قندي ()9491-9184
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آموزش راز ،روز صد و پنجاه و پنجم:
حكايتي كه ما از خود به تحرير درميآوريم ،ميتواند ما را در دايرهاي محصور كند .در اينجا
نمونههايي از اين نكات محدود كننده آورده شده است.
رياضي من خوب نيست .هرگز نتوانستهام ورزش کنم .من نويسنده قابلي نيستم .من كلته شتقم.
من خوب نميخوابم .من دم دمي مزاجم .من با وزنم مشك دارم .انگليسي من خوب نيست .من هميشه
تأخير دارم .رانندگي من چندان خوب نيست .بدون عيتنكم ديتد ختوبي نتدارم .دوستت يتابيام ضتعيف
است .پو از من ميگريزد.
به مجرد آن که از آنچه ميگوييد آگاه شويد ،ميتوانيد آنهتا را حتذف كترده ،طرحتي نتو بتراي
خويش دراندازيد.
آموزش راز ،روز صد و پنجاه و ششم:
در اين جا توصيفي از حقيقت وجودي شما آورده شده است:
من يك مخلتوق جتامعم .متن كمتا يافتتهام .متن قدرتمنتدم .متن محكتم و نيرومنتدم .متن دوستت
داشتنيام .من متعادلم .من خوشبختم.
قصهاي تازه از شما!
آموزش راز ،روز صد و پنجاه و هفتم:
آگاهيتتتان را از شتتكوهمنديهاي زنتتدگيتان روزافتتزون ستتازيد .بتته آنتتان كتته بتتا دستتتاوردها و
اختراعاتشان زندگي را بر شما آسانتر كردهاند ،اداي احترام نماييد .آيا امروز صتبح حمتام كرديتد؟
آيا از الكتريسيته استفاده نموديد؟ چگونته بته محت كارتتان رفتيتد؟با ماشتين ،قطتار ،اتوبتوس يتا بتا

گرفتيد يا شايد از يك آسانسور استفاده كرديد؟ در هر روز از زندگي شما از بسياري از اختراعتات
استفاده ميكنيد .آيا نسبت به اين اسباب و ابزار سپاسگزاري و تقدير در خود احساس ميكنيد؟
ما حقيقتا بسيار سعادتمنديم.
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كفش هايتان تا آنجا پياده رفتيد؟ آيا قهوه نوشيديد يا آنكه راديو گوش كرديد يا بتا موبايلتتان يتك تمتاس
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آموزش راز ،روز صد و پنجاه و هشتم:
براي تمرين هنر تجسمسازي به لحظات روزتان فكتر كنيتد .يتك تصتوير لحظتهاي شتگرف را
انتخاب كرده ،آن را دوباره در ذهنتان اجرا كنيد .مكان ،افراد ،صداهاي محتيط ،رنگهتا ،مكالمتات و
تمام جزبيات آن را در ذهنتان به تصوير بكشيد.
ايتتن كتتار در ضتتمن اينكتته روشتتي قدرتمنتتد بتتراي تقويتتت مهارتهتتاي تصويرستتازي استتت،
صحنههايي شگفتانگيز را به زندگي شما جذب ميكند.
آموزش راز ،روز صد و پنجاه و نهم:
قتدرت متعتا كهكشتتان همته چيتتز را در چتتر حمايتت ختتويش قترار ميدهتتد ،و قتانون جتتذب،
مديريتي نافذ بر تمام آن چيزها دارد .شما بر زمين نقطه پرگار آفرينشتيد و از مجتراي شتما و نحتوه
كاركرد شما با قانون جذب ،جهان هستي قادر به آفرينش در دنياي مادي ميشود.
چه دستگاه زيبايي!
آموزش راز ،روز صد و شصتم:
امروز بهترين روز زندگي شماست!
آموزش راز ،روز صد و شصت و يكم:
"بصيرت ما ادراك ماست ".جان ولف گنگ ون گوته ()9881-9491
آموزش راز ،روز صد و شصت و دوم:
بررستتي متتداومي بتتر چگتتونگي احساستتاتتان داشتتته باشتتيد .در پتتي ادراك زنتتدگي همچتتون يتتك
رودخانه روان در وجودتان باشيد ،نه يك جريان ايستا .ميتوانيد جام زندگي را با طمأنينته و آرامتش

يكي از شيوههاي رهايش از تشويشها ،اين است كه عزم كنيتد بهترينهتاي وجودتتان را نثتار
ديگران سازيد .درحين تقديم بهترينها ،وجودتان را پذيراي جريانهاي كيهاني ميكنيد و اين مرتبهاي
بسيار لذتبخش است.
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بنوشيد .يا اينكه آن را با بيقراري سپري كنيد.
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آموزش راز ،روز صد و شصت و سوم:
زيستن به شيوه سعادتمندانه عقت و د را همنتوا ميستازد .آنگتاه كته قلتب و ذهتن بته تعتاد
برستند ،بتدن نيتز بته همتتاهنگي مطلتق نايت ميشتود .ايتتن همنتوايي ،تعتاد و همتاهنگي زنتتدگيتان را
ميسازد.
آموزش راز ،روز صد و شصت و چهارم:
مهربانانه بيانديشيد .از مهرباني سخن بگوييد .مهتر بورزيتد .حالتت وجتودي انديشته ،كلمتات و
كردارتان را بر پايه عطوفت قرار دهيد .مهرباني و عطوفت مراتبي دارد و آنچه جالب است بدانيتد،
اين است كه آنچه را مردم "شرارت" مينامند ،صرفا فقدان محبت است .هيچ منبعي بتراي شترارت
وجود ندارد و عدم مهر و عطوفت را بدين نام ميخوانند.
تنها يك نيرو وجود دارد كه سراسر همه خوبي و نيكي است.
آموزش راز ،روز صد و شصت و پنجم:
از قدرت ارادهتان استفاده كنيد و آنچه زندگيتان را متحو ميسازد انجام دهيد .قانونهاي راز
را هرروز انجام دهيد .قدرت اراده تان را به كار گيريد و مصمم شويد كه با اين قوانين زنتدگي كنيتد.
از تمام قوانين طبيعت در جهت منافد خودتان بهرهمند شويد .هترروز بتدون استتثناء تمرينهتا را بته
شكلي سازمانيافته انجام دهيد.
شما تنها كسي هستيد كه ميتوانيد قدرت ارادهتان را قوام بخشد و دقيقتا بته همتان ميزانتي كته
خودتان را به انجام آنها متعهد سازيد ،تغيير ايجاد مينماييد.
آموزش راز ،روز صد و شصت و ششم:

بلكه فقط تغيير ماهيت ميدهد .ما از انرژي ساخته شدهايم ،بنتابراين نته خلتق ميشتويم و نته از بتين
ميرويم .فقط تغيير هيبت ميدهيم.
بسياري از افراد بشر از مرگ واهمه زيادي دارند .اما ما خود حياتي جاودانه هستيم كه صرفا
وجه بيرونمان دگرگون ميشود.
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هم اكنون از منابد علمي نتيجه ميگيريم كه انرژي هرگز نه توليد ميشود و نه از بين ميرود،
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آموزش راز ،روز صد و شصت و هفتم:
هرگز در طو تاريخ نفرت نتوانسته است مژده سرور به بشر دهد .كينه همه مبتاليان خود را
در ذهن و تن نابود ميسازد .اگر بشريت تنفرها ،تترس و رنجشهتا را بته كنتاري ميگذاشتت ،هتيچ
ديكتاتوري پا نميگرفت و ما ميتوانستيم با آرامش و صفا بر روي زمين زندگي كنيم.
صلح تنها زماني بر زمين محقق ميگردد ،كه درون يكايك ما را طمأنينه پر كند.
آموزش راز ،روز صد و شصت و هشتم:
"ذهن مثبت هميشه با خود در همآهنگي است ،درحاليكه ذهتن منفتي همتواره نامتعتاد استت،
بالنتيجه بخش اعظم توانمندياش را از دست ميدهد ...در ذهن شفاف تمام كنشهاي سيستم ذهني در
هماهنگي با هم كار ميكنند و كتامال بته ستوي موضتوع هتدايت شتدهاند ،درحاليكته همتان كنشهتاي
مشابه در ذهن كدر ،متشن  ،متفرق ،عصبي و بهم ريختهاند كه از شاخهاي به شاخه ديگتر ميپرنتد،
اگرچه بعضا در مسير موضوع هدايت ميشوند اما عمدتا از مرحلته دور ميافتنتد .بنتابراين در ايتن
ذهن احتما خطا خيلي بيشتر از صحت مطلب است".
كريستين دي.الرسون ( )9488-9198قدرتها و چگونگي بهرهگيري از آن
آموزش راز ،روز صد و شصت و نهم:
در قانون جذب گذشته و آينتده مفهتومي نتدارد و تنهتا زمتان تعريتف شتده ،زمتان حتا استت،
بنابراين ديگر به زندگي در زمتان گذشتته و ستختيها و مشتقتها ،رن هتا يتا هتر نكتته تاريتك ديگتر
نپردازيد.
بتته ختتاطر داشتتته باشتتيد كتته قتتانون فقتتط در زمتتان حتتا قابتت اجراستتت ،بنتتابراين اگتتر از

شما در زمان حا باز ميتابند.
آموزش راز ،روز صد و هفتادم:
چه درصتدد فراختوان يتك آرزو بته ستوي ختود باشتيد ،چته در تتالش بتراي برطترف نمتودن
ناخواستهاي از زندگي تالش و كوشش نماييد ،پردازشهاي خلقت براي همه موارد يكسان است.
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ناخشنوديهاي زندگي در زمان گذشته صحبت كنيد ،قانون جذب آن سخنان را دريافت ميدارد و بته
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اگتتر عتتادتي داريتتد كتته مايليتتد آن را از بتتين ببريتتد ،يتتا نكتتتهاي نتتامطلوب را قصتتد كردهايتتد از
زندگيتان پاك سازيد ،بايد بر اص موضوع متمركز شتويد .ايتن بتدين مفهتوم استت كته همتين حتاال
خودتان را رها از تمام بديها تصور كنيد .خودتان را در صحنههاي زيتادي ،بتدون حضتور آن نكتته
منفي تجسم نماييد .خود را خوشبخت و آزاد احساس كنيد ،هتر تصتويري را كته از ختود بتا آن نكتته
تاريك داريتد ،از ذهنتتان حتذف نماييتد .فقتط خودتتان را در حالتيكته مطلوبتتان استت تجستم كنيتد و
احساس كنيد كه همين حاال شما همان هستيد.
آموزش راز ،روز صد و هفتاد و يكم:
هر روز هر كسي را كه ميبينيد ،دوستان ،خانواده ،همكاران و رريبتهها ،بته ايشتان احستاس
شادماني هديه كنيد .اين شادكامي را در قالب لبخند ،قدرداني ،كلمات پرمهر ،نيكوكتاري يتا هتر چيتز
ديگري عرضه داريد! آنچه از دستتان برميآيد انجام دهيد تا مطمبن شويد كساني كه شما را ميبينند،
روزشان به خاطر مالقات با شما به روزي خوشتر مبد گرديتده استت .شتايد بته نظرتتان رستد كته
چنين مطلبي به شما و زندگي شما ارتباطي ندارد ،اما به يقين باور كنيد كه ارتباطي جدانشدني ميتان
شادكردن ديگران با زندگي شما و خود شما در قانون كيهاني وجود دارد.
در حين القاي نشاط به ديگران ،شما به خودتان شادي را فراخواندهايد .هرچه بيشتر ديگران را
سرور بخشيد ،مسرت بيشتري به خود جاري ميسازيد.
آموزش راز ،روز صد و هفتاد و دوم:
بسياري از مردم وقتي رژيم الرري ميگيرند ،وزن كم ميكننتد ،امتا پتس از متدتي دوبتاره بته
وضعيت پيشين برميگردند .اين بدان علت است كه تمركز آنهتا بتر از دستت دادن وزن بتوده استت.

شما همان چيتزي را جتذب ميكنيتد كته بيشتترين تمركزتتان را بتدان معطتوف ميداريتد .ايتن
چگونگي كاركرد قانون جذب است.
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درحاليكه بايد بر وزن متناسب تمركز كنند.
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آموزش راز ،روز صد و هفتاد و سوم:
بر شگفتيهاي خود تمركز كنيد و هرگاه ذهنتان انتقاد از شما را آراز كرد ،شانه باال بياندازيد،
افكارتان را فورا به نقاط قوت وجودتتان متوجته ستازيد .هنگاميكته بتر نيكيهايتتان متمركتز شتويد،
انبوهي از بركات به وجود شما جذب خواهند شد.
با خودتان مهربان باشيد ،چرا كه شما شايستگي آن را داريد.
آموزش راز ،روز صد و هفتاد و چهارم:
هريك از ما خالق زندگيهاي خودمان هستيم و نميتوانيم اين قدرت خلق را در زندگي ديگتري
اعما نماييم ،مگر آنكه آنان خود از ما آن چيز را بخواهند.
بتته عنتتوان مثتتا وقتتتي شخصتتي اراده ميكنتتد كتته ختتوب باشتتد ،افتتراد پيرامتتون وي ميتواننتتد
تمركزي قدرتمند را براي نيكروزي مطلق او به كتار بندنتد .بتدين ترتيتب شتخص از آنجتا كته ختود
خواسته است ،نيروهايي مثبت را از اين افراد دريافتت ميكنتد كته بيانتدازه بتراي بهبتود وي متؤثر
خواهدبود.
آموزش راز ،روز صد و هفتاد و پنجم:
ما دانشمندانه از قانون جاذبه سخن ميرانيم ،اما از قانون اعجاب انگيتز همستان ظهتور يعنتي
قانون جذب در دنياي انديشه رافليم .ما با ظهور شگرف قانوني كته اتتم تشتكي دهنده متاده را بته هتم
جذب ميكند و آنهارا در كنار هم نگه ميدارد آشناييم .ما قدرت قانوني را كه باعث جذب ما به زمين
ميشود و منظومه و نظام هستي را در جايگاه خود حفظ مينمايد ،تشخيص ميدهيم ،اما چشمان خود
را می بندیم بر قانون توانايي كه آنچه را كه آرزو داريم به سوي ما جتذب و آنچته از آن بيمنتاكيم از

وقتي ميبينيم كه اين انديشه يك نيرو است ت يك تجلي از انرژي ت كه نيرويي جتذبي چتون يتك
آهنربا دارد ،درمييابيم كه چرا ،از كجا بسياري موارد تاكنون برايمان مجهو بوده است.
ويليام واكراكسيون ( )9491-9191ارتعاش تفكر
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ما دفد ميكند و خوان حيات را بر ما كريمانه گسترده است.
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آموزش راز ،روز صد و هفتاد و ششم:
خودتان را بشناسيد! ببينيد چگونته چيزهتايي كوچتك را در زنتدگي بته ظهتور رستاندهايد و بته
احساس درونيتان در مورد آن چيزهاي كوچك فكر كنيد كه به چه سادگي آمدند .خواهيد دريافت كته
فقط يك بار به آن چيز فكر كرديد و ديگر از آن راف شديد و هرگز بدان نيانديشيديد ،ستپس آن چيتز
متجلي شد.
آنچه اتفاق افتاده است اين است كه شما هيچ فكر يا حرفي را در مغايرت با آن چيز در سر و
زبان جاري نساختيد ،بنابراين قانون جذب مجا تحقق يافت.
آموزش راز ،روز صد و هفتاد و هفتم:
براي ادراك قدرت جادويي شكرگزاري بايد آن را براي خودتان تجربه نماييتد .ستپس عزمتتان
را جزم نماييد كه صد مورد را براي يك روز پيدا كنيد و سپس به خاطر آنان سپاسگزار باشيد.
تشكر و قدرداني در هر روز وقت شما را چندان نخواهد گرفت ،چرا كه اين تحفهايست كه در
نهاد شما قرار داده شده است و اگر ايتن مطلتوب حاصت آيتد ،شتما از يكتي از بزرگتترين رازهتای
زندگي پرده برداشتهايد.
آموزش راز ،روز صد و هفتاد و هشتم:
قدرتمندترين چيزي كه ميخواهيد به مراح خلق حاجتتان بيفزاييد چيست؟ همانگونه كه براي
خود طلب ميكنيد ،براي ديگران نيز بخواهيد .يك راه آسان براي اين كتار اينستت كته بتراي همگتان
مسألت كنيد ،كه البته شما نيتز مشتمو همگانيتد .بتراي همگتان نيتكروزي ،صتفا و آرامتش ،بركتت،
سالمت ،عشق و خوشبختي را تقاضا كنيد.

تحت پوشش قرار ميدهد.
آموزش راز ،روز صد و هفتاد و نهم:
قانون جذب چيزي را كه شما از آن تنفر داريد ،تغيير نمی دهد ،چرا كه تنفتر متاند از حتدوث
تحو ميشود .از آنجا كه قانون عينا چيزي را كه ما از خود نشر ميكنيم به ما باز ميگرداند ،وقتي
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هنگاميكه براي ديگران بخواهيد ،به خود شما باز ميگردد و بدين شتك قتانون جتذب همته را
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ما از چيزي تنفر داريم ،قانون جذب متناوبا همان چيز را به شما عرضه متيدارد .بتدين شتك استت
كه شما از آن نجات نمييابيد .عشق تنها راه نجات است.
آنگاه كه شما به طور كام بر آنچه دوستدارش هستيد تمركز كنيد ،در مسير يك زندگي زيبتا
قرار خواهيدگرفت.
آموزش راز ،روز صد و هشتادم:
انتقاد ميتواند خيلي زيركانه شاخه در افكار بدواند .در اينجا نمونتههاي از انتقتاد آورده شتده
است كه شما از آنها آگاه شويد و ذهنتان را از آنان پااليش نماييد:
هوا امروز خيلي بد است .رفت و آمد ماشينها وحشتناك است .خدمات واقعا بد است .واي نه،
چه صفي .او هميشه تأخير دارد .چه قدر ديگر ما بايد براي سفارشمان معطت شتويم؟ ايتن موتتوري
ديوانه است .اينجا خيلي گرم است .مدت زيادي منتظر ماندهام.
اينها نكات ظريفي هستند ،اما قانون جذب بدانها گوش ميدهد .شما اين توانتايي را داريتد كته
در هر شرايطي رازهای را قدرداني كنيد .هميشه چيزي براي سپاس وجود دارد.
آموزش راز ،روز صد و هشتاد و يكم:
فرقي نميكند كه شما چه ميخواهيد ،مراح تجلي همه آرزوها يكسان است مراح پتردازش
آن در كتاب و فيلم راز فهرست شده استت ،بنتابراين اگتر شتما در آنچته ميخواهيتد شتفاف نباشتيد،
مجبوريد مكررا كتاب را بخوانيد يا فيلم را مشاهده كنيد ،تا زمانيكه در ذهنتان جا بيفتد .سپس قوانين
راز را به بخش خودآگاه ذهن و نيز زندگيتان ميآوريد و آنگاه خواهيد دانست كته بتراي هتر كتاري
چه كار كنيد.

"ابتدا درون را از صفا و آرامش اشباع كنيد ،سپس آن را به ديگران هديه نماييد".
توماس المپيكس ()9941-9889
آموزش راز ،روز صد و هشتاد و سوم:
احساسات خوبتان را همچون آب باران تجسم كنيد و بدنتان را چونان بستر يك رودخانه.
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آموزش راز ،روز صد و هشتاد و دوم:
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تا آنجا كه برايتان مقدور است به احساسات لذتبخش بپردازيد ،سپس ختود را همچتون بستتر
يتتك درياچتته لبالتتب و سرشتتار از آن ادراك كنيتتد .امتتا اگتتر فرامتتوش كنيتتد كتته آن را از احساستتات
مسرتبخش پر كنيد ،سطح آب تا حد گ و الي پايين ميآيد .احساسات ناخوش نشان از آن دارد كته
بستر رود وجودتان تا گ و اليها ناز شده است و نياز داريد كه خودتان را دوباره تا حد اشباع از
احساسات نيك لبريز سازيد .هرروز خودتان را با احساسات خوب لحظه لحظه ماالما كنيد.
آموزش راز ،روز صد و هشتاد و چهارم:
هر گام سازندهاي كه برميداريد ،وجود شما را دگرگون ميسازد .با بهكارگيري مستدام اراده
و ممارست پيوستهي آنچه آموختهايد ،از شتاب وقوع تحوالت حيرتزده ميشويد .دگرگوني وجودي
شما ،آرامش و شادي وصفناپذيري را براي شما به ارمغان خواهد آورد .بايد آن را تجربته كنيتد تتا
آن را درك كنيد و وقتي يكبار بدان مبادرت ورزيديد ،ديگر هرگز از آن رويگردان نخواهيد شد.
آموزش راز ،روز صد و هشتاد و پنجم:
هرگز نميتوانيد منكر كاركرد قانون جذب شويد ،چرا كه پيوسته جاري است .اگرچه كه آنچته
را خواستهايد ،دريافت نكردهايد ،اما قطعا تأثير استفاده از قانون را در زندگيتان ميبينيد.
چنانچه اين نكته را درك كنيد ،ميتوانيد نيروهاي باور نكردنيتان را دوباره جهتي نو دهيتد تتا
شاهد مقصود را در آروش گيريد.
آموزش راز ،روز صد و هشتاد و ششم:
در مسير زندگي شناور باشيد و ستعي نكنيتد در مقابت چالشهتايي كته بته ستوي شتما ميآينتد
مقاومت كنيد .مقاومتها ،چالشها را بر شما نگه ميدارد .ذهن را بر مطلوبتان متمركز كنيد و آنگاه

تيرگي در زندگيتان نگاه ميكنيد .بدين شك از سختيها خود را بركندهايد و واقعيت آن را منظرگاهي
ديگر مشاهده ميكنيد.
اين پردازش كوچك شما را از ررق شدن در موقعيتهاي تيره زندگي نجات ميدهد.
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بر چالشها و مواند مسلط و شناور شويد .تجسم كنيد كه بر فراز آسمانيد و از آنجتا بته نقطته نتاچيز

آموزه های روزانه راز

قانون جذب  /متافیزیک

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

آموزش راز ،روز صد و هشتاد و هفتم:
روزتان را با احساس تشكر شروع كنيد .بته ختاطر رختختوابي كته در آن خوابيتده بوديتد ،بته
خاطر سقفي كه بر سر داريتد ،فرشتي كته زيتر پايتتان پهتن استت ،آبتي كته جتاري استت ،صتابون،
حمامتان ،مسواكتان ،لباسهايتان ،كفشها ،يخچالي كه رذاها را براي شما خنك نگه ميدارد ،ماشتيني
كتته ميرانيتتد ،شتتغلتان و دوستتتانتان ،سپاستتگزار باشتتيد .بتته ختتاطر فروشتتگاههايي كتته خريتتد و تهيتته
نيازهايتان را بر شما آسان نمودهانتد ،ممنتون باشتيد .بته ختاطر مجتالت و كتابهتايي كته ميخوانيتد
قدردان باشيد .به خاطر صندلي كه بر روي آن مينشينيد و پيادهرويي كه قدم ميزنيد .به خاطر آب و
هوا ،خورشيد ،آسمان ،پرندهها ،درختان ،علفزارها ،باران و گ ها شكر كنيد.
شكتتتر ،شكتتتر ،شكتتتر
آموزش راز ،روز صد و هشتاد و هشتم:
شما قادر به از دست دادن فرصتها نيستيد ،چرا كه جهان هستي دمادم آنها را پيش روي شما
ميدارد .اگر فكر كنيد كه در جايي موقعيتي را از دست دادهايتد ،احساستي نتامطلوب در شتما ايجتاد
ميشود و مشخصا در تواتري قرار نخواهيد گرفت كه مناسب دريافت فرصتت باشتيد .ايمتان داشتته
باشيد .كهكشان فرصتهاي بيانتهاي كرم دارد و بته شتيوههاي بيشتماري شتما را بته ختود متوجته
ميسازد .شما بر سبي حق رهنمون خواهيد شد.
آموزش راز ،روز صد و هشتاد و نهم:
"همگان ميتوانند بزرگ باشند ...چرا كه هر كسي ميتواند خدمت كند .براي ختدمتگزاري الزم
نيست مفاخر دانشگاهي داشته باشيد ،يا آنكه دستور زبان بدانيد ،براي خدمتگزاري فقط قلبي آكنده از
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فيض الزم است .روحي كه با عشق پروريده شده است".
دكتر مارتين لوتركينگ جيآر ()9111-9194
آموزش راز ،روز صد و نودم:
براي دريافت نيكيها ،بايد تواتر ختود را تتا حتد آن نيكتي بتاال ببتريم و بتراي وصتو بته ايتن
مطلوب بايد انديشههاي خير در سر ،كالم شيرين بر لب و كرداري صواب داشته باشيم.
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

قانون جذب  /متافیزیک

آموزه های روزانه راز

قانون جذب  /متافیزیک

آموزه های روزانه راز

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

آموزش راز ،روز صد و نود و يكم:
پاسخ تمام سؤاالت مهمي كه براي شما پيش ميآيد ،در درون شما نهفته است ،گمشدههايي كه
مكاشفه آنان بسيار حابز اهميت است .بايد به خودتان و تمام آنچه هستتيد اعتمتاد كنيتد .كتتاب و فتيلم
راز بتته شتتما كمتتك ميكنتتد تتتا نيتتروي درونتتتان را ادراك نماييتتد ،نيتتز بتته شتتما يتتاري ميدهتتد كتته از
قدرتهايتان آگاهي يابيد تا بتوانيد از آنهتا استتفاده كنيتد .ستؤالتان را بپرستيد ،ستپس عميقتا هوشتيار
بمانيد چراكه هر ثانيه پاسخ به سوي شما روانه ميگردد.
آموزش راز ،روز صد و نود و دوم:
پليدي نبينيد .پليدي نشنويد .پليد صحبت نكنيد .ايتن بتدين معنتي استت كته قشتنگ ببينيتد ،مطهتر
بشنويد و صادق حرف بزنيد.
آموزش راز ،روز صد و نود سوم:
متشكرم ،سپاسگزارم ،ممنونم .اين عبارات هنگاميكه با احساس شديد اتحتاد يابنتد ،زنتدگي را
وراي تصور ارتقاء ميبخشند .اين عبارات را در دلتان با ادراك و احساس امتنان مملو سازيد.
وقتي كسي عبارت "متشكرم" را بدون ادراك ميگويد ،درك ميكنيتد ،در آن لحظته شتما هتيچ
احساسي نداريد .نيز هنگاميكه با تمام صدق د ميگويد متشتكرم شتما احستاس ميكنيتد .در هتر دو
مثا كلمات و عبارات همسان است ،اما هنگاميكه حس سپاستگزاري بته عبتارات افتزون ميگتردد،
شما فيالفور ميتوانيد تأثير انرژي را در خود دريافت كنيد.
وقتي به عبارت "ممنونم" احساس خود را ميافزاييد ،در واقد به كلمات با دادهايد.
آموزش راز ،روز صد و نود و چهارم:

تسليم در برابر جهان هستي است .به كهكشان مجا دهيد تا عشق زندگيتان را به ستويتان مجتذوب
كند يا آن كه شما را به ايشان رهنمون شود .اين بدين معني است كه شما بايتد امرتتان را بتا رضتاي
د تفويض (واگذار) نماييد و فرصتهايي را كه روزگار در پيش رويتان مينهد دريافت كنيد.
ما از ديدگاه محدودمان نميتوانيم همه چيز را ببينيم ،حا آنكه منظرگاه كيهتان كامت استت و
مناسبترين افراد مناسب شما را ميشناسد.
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چنانچه در جستجوي عشق هستيد ،بهترين راه براي يافتن يك عشتق كامت (هتر كستي باشتد)
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آموزش راز ،روز صد و نود و پنجم:
اضتتطراب ،نگرانتتي و خشتتم صتترفا از آنجاستتت كتته شتتما افكتتاري را راجتتد بتته آينتتده در ستتر
ميگذرانيد و از قب آن تصوراتي بد برايتان پيش ميآيد .اين تجسم سازي ،تمركتز بتر چيزيستت كته
شما نميخواهيد! اگر دريافتيد كه ذهنتان تصويري كدر از آينده را بر شما ترسيم ميكنتد ،تمركزتتان
را شديدا بر اكنون معطوف نماييد و دابما خود را در زمان حا نگه داريد.
تمام اراده تان را به كار بنديد و بر هر لحظه متمركز شويد ،چترا كته در ايتن لحظته از اكنتون
آرامش مطلق متجلي است.
آموزش راز ،روز صد و نود و ششم:
"مهر و عطوفت در كلمات ،د را قوي ميدارد .مهرباني در انديشه ،تفكر را عميق ميستازد
و مهرورزي در عطا عشق ميآفريند ".البوتسو
آموزش راز ،روز صد و نود و هفتم:
آيا طرز فكر شما اين گونه است:
من اآلن پو ندارم كه به كسي ببخشم ،اما هنگامي كه پولدار شتوم ،ايتن كتار را ختواهم كترد.
اگر چنين است ،هرگز پولدار نخواهيد شد .سريدترين راه براي جذب هر چيتز ،نثتار آن بته ديگتران
است .بنابراين اگر در پي پو هستيد ،پو ببخشيد ،اگرچته مقتداري نتاچيز باشتد .مقتدار آن اهميتتي
ندارد ،فقط انفاق كنيد .حتي مهم نيست كه چقدر و به كجا ،فقط كرم نماييد!.
آموزش راز ،روز صد و نود و هشتم:
هرچه بيشتر مشق سپاس كنيد ،آنرا با عمق بيشتري در د ادراك ميكنيد و اين عمتق ادراك

حيطهها وارد كردهايد.
وقتتتي سپاستتگزاري را در هتتر موقعيتتت و در هتتر روز ممارستتت كرديتتد ،آن گتتاه بتته تماشتتاي
شگفتيهاي آن در زندگيتان بنشينيد.
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كليد راه است .هرچه امتنان را عميقتر و ارادتمندانهتر احساس كنيد ،شادروزي بيشتري را در تمام

قانون جذب  /متافیزیک

آموزه های روزانه راز

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

آموزش راز ،روز صد و نود و نهم:
هرگاه چيزي را براي خودتان طلب كرديد ،آن را براي دنيا نيز بخواهيد .نيكيهتا بتراي شتما،
براي دنيا خوب است .سعادت شما ،سعادت عالم است .سالمت شما ،تندرستي همته جهتان استت .از
شادي شما جهان شادان ميشود .از عاشتقي و قترار شتما ،همگتان در هستتي عشتق و همتاهنگي را
دريافت ميدارند.
دگر خواهي قطرهايست كه اقيانوسي باور نكردني را ميآفريند.
آموزش راز ،روز دويستم:
معموال وقتي امتور در زنتدگي متا تغييتر ميكنتد ،متا در مقابت تغييتر مقاومتت از ختود نشتان
ميدهيم .اين بدان دلي است كه هرگاه افراد وقوع يك تحو بزرگ را ميبينند هراس از اتفاقي بد بته
دلشان ميافتد .اما بايد به ياد داشت كه وقتي تحولي بزرگ به زندگي ما روي كرده است ،بدين معنتي
است كه بهبود در راه است .در جهان هستي خالء وجود ندارد و هرگتاه هرچيتز بته بيترون حركتت
كند ،چيزي بايد وارد شود و جاي خالي قبلي را پر كند .هرگاه دگرگوني آراز شد ،با آرامش و پر از
ايمان آگاه باشيد كه اين تحو سراسر خير است.
شكوهمندي به سوي شما روانه شده است!
آموزش راز ،روز دويست و يكم:
اگر خواهان دريافت شغ بهتر يا هر چيز ديگري از نوع بهتتر آن هستتيد ،آنچته بستيار حتابز
اهميت است ،اين است كه به چگونگي كاركرد قانون جذب واقف شويد.
براي فراخوان چيزي بهتر ،بايد چگونگي تصوير با برتريهاي آن در ذهن تجسم كنيتد ،ستپس

شايان توجه است اگر دابما از شغ يا مورد ديگري كه اخيرا داريد و خواهان جذب شك بهتري از
آن هستيد انتقاد و گله كنيد ،هرگز آن را به دست نخواهيد آورد .بايد در شغ اخيرتان به دنبا نكات
قوت بگرديد و آنگاه سپاسگزار آنها شويد .هرچه روشني بيشتري در شغ اخيرتتان بيابيتد و قتدردان
آن باشيد ،به جذب شغ برتر كمك ميكند .اين كاركرد واقعي قانون است!
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بهگونهاي در آن تصوير زندگي كنيد كه گويي همينجا و همين حاال آن را داريد .اما نكته ديگري نيتز
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آموزش راز ،روز دويست و دوم:
با مشتاهده اتومبيت افتراد ميتوانيتد مطتالبي را دربتاره مالتك آن دريابيتد .اتومبي هتايي كته از
پاكيزگي ميدرخشند ،دليلتي بتر متالكي شتكرگزار هستتند .بترعكس ماشتينهاي كثيتف و نامرتتب از
شخصي ناسپاس خبر ميدهند .اولي هنوز هم اتومبي بهتر را به خود جذب ميكند و دومتي ماشتيني
پايينتر از قبلي.
قدرداني را به خاطر آنچه داريد ،هوشمندانه قانون جذب را به كار ميگيرد.
آموزش راز ،روز دويست و سوم:
"تصميم بگيريد كه در تاريكترين شبهاي نوميدي و هجران همچون خورشيديترين لحظههاي
وصا  ،قويد و پايدار باشيد ،هرگز در هنگامههاي بياقبالي ،اميد را از دست ندهيد ،صرف نظر از
تمام شرايط حوادث و اتفاقات ،فقط به روزنهاي از نور چشم بدوزيد .وقتي امور بر وفتق متراد شتما
نيست ،متزلز نشويد .به راه آرازين يعني عزم بر استقامت ،ادامه دهيتد ،تتا آن كته كارتتان ستامان
گيرد...
آن كس كه در طوفانهاي ناموافق روزگتار ،مردانته پتيش متيرود ،طلتوع ستپيده پيتروزي را
ظفرمندانه درك ميكند و سرانجام تمام نيروهاي دلخواه را از آن خود ميكند .پايداري شما ،شتما را
افزون كند".
كريستين دي .الرسون ( )9488-9198نيروهاي شما و چگونگي كار با آنان
آموزش راز ،روز دويست و چهارم:
قانون جذب يك دستگاه فتوكپي عظيم است آنچه را ما در ذهن داريم ،كپي ميكند و در شرايط

شفاف از روندمان در زندگي دريافت ميكنيم .به عنوان مثا اگر در زندگيتان پتو زيتادي نداريتد،
بايد دريابيد كه ذ هن و تجسم شما به خلق بركت بيشتري نياز دارد هرگاه با ذهن و تجسم خود بركت
بيافرينيد ،قانون ميتواند آن را كپي كرده ،به سوي شما بازگرداند.
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و اتفاقات زندگي به ما پژواك ميدهد .اين بازتاب بسيار باشكوه است ،چرا كه متا بتازخوردي كتامال
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آموزش راز ،روز دويست و پنجم:
فرقي نميكند كه آنچه بدان ميانديشيد درباره واقعيت باشد يا چيزي ريرواقعي ،دربتاره شتيوه
زندگي تان در زمان حا باشد يا انديشه شما درباره زندگي دلخواهتان ،در هر شك قتانون جتذب بته
تمام انديشيدنهايتان پاسخ ميدهد .به عبارت ديگر ،قانون جذب فارغ از اين كه آيتا شتما فقتط تجستم
ميكنيد يا آنكه درباره مطلبي واقعي فكر ميكنيد به كار خود ميپردازد.
آيا اكنون به نيروي تجسمتان واقف شديد؟
آموزش راز ،روز دويست و ششم:
چهار مورد اساسي زير را به كار گيريد ،تا با استفاده از قانون جذب ،پو را متجلي سازيد:
در هر روز بيش از آنكه به بيپولي فكر كنيد ،به فراواني و بركات بيانديشيد.
از همين لحظه عليررم بيپولي شاد و خوشبخت باشيد.
بهترينهايتان را نثار ديگران كنيد.
به حق ،سپاسگزار تمام چيزهايي باشيد كه اكنون داريد.
اين چهار مرحله آسان را اگر خواهان پو كافي هستيد ،انجام دهيد.
آموزش راز ،روز دويست و هفتم:
قانون جذب هرگز كسي را از قلم نمياندازد ،شما نيز مشمو اين جريانيد ،قانون جذب از كار
نميايستد .اگر تجلي قانون به شك دلخواه نيستت ،هميشته دليت آن ايناستت كته قتانون بته شتيوهاي
اشتباه بكار گرفتهشدهاست.
قانون جذب بري از خطاست ،بنابراين آنگاه كه در هماهنگي مطلق با آن كار كنيد ،نتاي آن را

59Page

از آن خود خواهيد ساخت!
آموزش راز ،روز دويست و هشتم:
گاهي اوقات ،وقتي ما انگيزهاي براي تغيير و تحتو نتداريم ،تمتام استباب پيرامونمتان بتر آن
ميشوند كه ما را در مسير دگرگوني قرار دهند .ما نميتوانيم بر تكام مانعي گرديم.
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آموزش راز ،روز دويست و نهم:
هيچ چيز نيست كه شما نتوانيتد آن را انجتام دهيتد و اگتر در زنتدگي بته هتر چيتزي در شتك
صحيح آن نزديك شويد ،ميتوانيد هر كاري را كه خواهان آن هستيد ،انجام دهيد .ابتتدا ،از درون بته
طور كام در رؤياهايتان زندگي كنيد ،سپس خواهيد ديد كته تمتام آنهتا بته تجلتي ميرستند .وقتتي از
بيرون در دنياي واقعي خودتان را با رؤياهايتان سراسر همنوا سازيد ،تمام آنچه را كه براي حتدوث
رؤياهايتان نياز داريد ،به سوي خودتان فرا ميخوانيد.
اين قانون است .تمام خلقتها در زندگي شما ،از درون خود شما جوشش آراز ميكنند.
آموزش راز ،روز دويست و دهم:
"در پيشگامي رقابت كنيد :پيشگام بر سالم ،تبسم ،تشكر و پيشگام در عفو".
آموزش راز ،روز دويست و يازدهم:
در كلمات نيرويي هنگفت نهفته استت ،چترا كته كلمتات انديشتههايي هستتند كته بتدانها قتدرتي
مضاعف بخشيده شده است .پس از آنچه ميگوييد ،آگاه باشيد .ستخنانتان را بررستي كنيتد .وقتتي در
ميانه صحبتتان كلماتتان را ميخوريد ،لحظهاي ديدني است ،چترا كته نشتان ميدهتد شتما آگتاهتر و
هوشيارتر شدهايد.
آموزش راز ،روز دويست و دوازدهم:
كهكشان بيكران همچون خورشيد است .برترين ويژگي خورشيد ،عطاي نور و زندگي استت.
خورشيد اگر نور و زندگي نبخشد ،موجوديتش خدشهدار ميشود .آيا ميتوانيد تجسم كنيد كه يك روز
صبح خورشيد ،از خواب برخاسته و ميگويد" :من از پرتوافشاني و زندگي بخشيدن خسته شتدهام!"

همچون خورشيد است .بنيان و پايه بيكران هستي كرم است و دررير اينصورت هستياش بيهست
شود .آن گاه كه ما با قوانين كيهان در همنوايي هستيم ،ما نيز لذت پيدرپي عطا را ميچشيم.
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به مجرد اينكه خورشيد از زنتدگي دادن بتاز ايستتد ،ديگتر وجتود نخواهتد داشتت .جهتان هستتي نيتز
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آموزش راز ،روز دويست و سيزدهم:
الزم است در خاطرتان باشد كه هر ثانيه در ارتعاشيد .براي ايجاد تحو در زندگي و تبدي آن
به ستطحي متعتاليتر ،بايتد تتواتر درون را متحتو كنيتد .ختوبتر انديشتيدن ،نيتكتر ستخن گفتتن و
شايستهتر رفتار كردن تواتر وجود شما را ارتقاء ميدهد.
هرچه فركانس شما باالتر شود ،نيكيهاي بيشتري را به سوي شما راهي ميسازد.
آموزش راز ،روز دويست و چهاردهم:
وقتي با قانون جذب در ناهماهنگي قرار ميگيريد ،زندگي شما طعم پوچي به خود ميگيرد ،اما
اين فقط زاييده خود شماست .جهان هستي مدام تقديم ميدارد ،پس شما بايد بياموزيد كه چگونه با ناي
چنگش همنوا شويد ،كه ميگويد :پندار نيك ،گفتار نيك ،كردار نيك.
آموزش راز ،روز دويست و پانزدهم:
عشق هستي به شما تمام عيار است .چه اهميت دارد كه شما چقدر خطاكاريتد ،در زنتدگي در
چه مرتبهاي هستيد ،درباره خودتان چگونه ميانديشيد ،عشق عالم به شما جاودانه است.
آموزش راز ،روز دويست و شانزدهم:
آنچه واقعا ميخواهيد ،چيست؟ چه فرجامي را ميجوييد؟ وظيفه شما اين است كه فقط بر آن
نتيجه اي كه در ستر داريتد ،تكيته كنيتد و احستاس كنيتد كته از هتم اكنتون آن را بته دستت آوردهايتد.
چگونگي مراح كار برعهده كيهان است .بسياري از افراد راهي ميشوند و رن چگتونگي نتيجته را
به تن ميخرند.
مثالي ساده مطلب را روشن ميسازد .شخص ميخواهد به يك دانشگاه بتا هزينته بتاال بترود و

دانشگاه است .بنابراين شخص بايد بر بودن در آن دانشگاه متمركتز شتود ،ايتن چيتزي استت كته بتر
عهده ايشان است.
بر سرانجام دلخواتان متمركز باشيد و به عالم هستي مجا دهيد تا با راههاي بيحدي كه دارد
آنرا محقق سازد.
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تالش كند كه چگونگي كسب درآمد را بتراي رفتتن بته دانشتگاه بيتاموزد .درحاليكته نتيجته بتودن در
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آموزش راز ،روز دويست و هفدهم:
همچون سنگي كه در آب پرتاب ميشود ،افكار امواجي توليد ميكنند كه تتا فراستوي اقيتانوس
پهناور انديشه گسترانيده ميشود .هرچند كه بين امواج آب با امواج فكتري تفتاوتي وجتود دارد و آن
اين است كه امواج آب در يك سطح منتشر ميشتود ،حتا آنكته امتواج تفكتر از يتك مركتز همچتون
پرتوهاي خورشيدي به تمام مسيرها انتشار مييابتد .ويليتام واكتر آكينستون ( )9491-9191ارتعتاش
انديشه
آموزش راز ،روز دويست و هجدهم:
ميتوانيد براي آنكس كه در رصه و اندوه است ،الهام بخش باشيد ،نه آنكه خود را تا حد حزن
او ناز كنيد ،بلكه وي را تا روشناييهاي شعفتان پرواز دهيد.
اگر سراي د را به چراغ الهام روشتن كنيتد ،هميشته رهنمتون خواهيتد شتد .اگتر احساستات
خوبتان را هدايت كنيد ،مسرت وجودتان پرتوافشتان خواهتد گشتت .آنگتاه كته ستنگيني شتما را فترا
ميگيرد ،در مي يابيد كه ربار روزگار آيينه د را مكدر ساخته است ،پس بايتد درنتگ كنيتد تتا جتاني
تازه گيريد.
درون را از شادماني سرريز كنيد ،تا ديگران از پرتوافشانيتان شاد شوند.
آموزش راز ،روز دويست و نوزدهم:
موقعيت مادي كنوني شما ،همان چيتزي استت كته از چشتمه تفكترات شتما بته ستوي واقعيتت
جوشش گرفته است .حتي اگر اين وضعيت مطلوب شما نيست ،باز زاييده ناخودآگاه شماست .پس به
قدرتهاي خالقيت خود ايمان آوريد .اكنون آنچه بر عهده شماست اين است كته آنچته خواهتان آنيتد،
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آگاهانه به وجود آوريد!
آموزش راز ،روز دويست و بيستم:
هنگامي كه چشمانتان را ميبنديد و پو فراواني را تجسم ميكنيد و تمام آنچه را ميخواهيد با
آن پو انجام دهيد ،تصور ميكنيد ،فيالواقد در حا خلق يك واقعيت تازهايتد .ذهتن نيمته خودآگتاه و
قانون جذب نميدانند كه شما خيتا پتردازي ميكنيتد يتا بته يتك واقعيتت ميپردازيتد .همچنتين وقتتي
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تصورسازي ميكنيد ،قانون جذب انديشهها را همچون يك زنتدگي واقعتي دريافتت متيدارد و تحقيقتا
آنان را به شما باز ميتاباند.
هرگاه در تصوراتتان ،به جايي برسيد كه احساسات واقعي شوند ،تمام اين احساس و ادراك به
ذهن نيمه خودآگاه جذب ميشود و قانون جذب آنها را ارابه ميدهد.
آموزش راز ،روز دويست و بيست و يكم:
وقتي براي پرداخت صورتحسابهايتان ميرويد ،با قدرت تجسم يك بتازي ابتداع كنيتد .تجستم
كنيد كه صورتحسابها ،چك هستند ،يا آنكه تصور كنيد كه پو را به صتندوقدار هديته ميكنيتد .بته
صورت حساب بانكيتان صفر اضافه كنيد ،يا چك كهكشاني بانك را كه از وب ستايت راز گرفتهايتد
در آيينه حمام ،يخچا  ،پايين صفحه تلويزيون ،روي اجاق گاز ،جلوي آفتابگير اتومبي تان ،روي ميز
يا روي كامپيوترتان قرار دهيد.
به بازيها و تصورسازيها مبادرت ورزيتد تتا ذهتن نيمتهخودآگاهتان را لبريتز از تراوشهتاي
بركت و فراواني سازيد.
آموزش راز ،روز دويست و بيست و دوم:
پرشتتتابترين راه بتتراي كتتامروايي ،عطتتا و بخشتتش استتت ،چتترا كتته بخشتتش ،كتتنش متقاب ت
كامروايي را آراز ميكند .ما همه ،همان اندازه كه نثار ميكنيم ،دريافت ميكنيم .بته هرجتا ميرويتد،
بهترينهايتان را عرضه داريد .لبخند ،تشكر ،مهرباني و عشق هديه كنيد.
ايثارتان را از توقد برگشت تطهير كنيد و آن را براي نفس شادماني انجام دهيد.
آموزش راز ،روز دويست و بيست و سوم:

يقينا بدانيد كه رؤياي چيزي را كه داريد ،به شما عطا شده است و تنها چيتزي كته بتر شماستت ايتن
است كه آرامشتان را حفظ كنيد و اجازه دهيد جهان هستي شما را بر رؤياهايتان و رؤياهايتان را بر
شما ،چونان كهربا جذب كند.
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تمام مذاهب يك صدا به ما ميگويند كه مؤمن باشيم .ايمان يعني بتا آنكته نميبينيتد چگونته ،امتا
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آموزش راز ،روز دويست و بيست و چهارم:
"متتا ،سراستتر نتيجتته تفكتترات خويشتتيم ...اگتتر كستتي افكتتار و كتترداري شتترور داشتتته باشتتد،
تيرهروزي رهايش نميسازد ...و آن كه نيالوده ميگويد و انجام ميدهد ،شتادروزي همچتون ستايهاي
كه هرگز گم نميشود ،به دنبا او راهي است ".بودا
آموزش راز ،روز دويست و بيست و پنجم:
از آنجا كه همه چيز از از در عالم روح وجود داشتته استت ،بنتابراين آنچته شتما در پتياش
هستيد نيز ،وجود دارد .در حقيقت دلخواسته شما ،هميشه در عالم روح وجود داشته است ،چترا كته
در آنجا زمان معني ندارد .درك اين معني براي ذهن محدود ما آسان نيست .اما نكتته مهتم ايتن استت
كه ايمان داشته باشيد كه از آنجا كه آنچه را تمنايش ميكنيد ،هميشه وجود داشته استت ،بته مجتردي
كه مسبلت كنيد ،به شما عطا ميشود .تمام آنچه بايد انجام دهيد ،تا حاجتتان را از عالم روح بته عتالم
ماده منتق سازيد ،اين است كه ارتعاشهاي وجوديتان را تا سرحد آنچه ميخواهيد متعالي سازيد .از
آنجا كه آن ،خود ،از پيشتر وجود داشته است ،شما مجبور به خلق آن نيستيد.
خود ارتعاش آرزويتان شويد ،آنگاه از مجراي خودتان آن را به عالم ماده ميآوريد.
آموزش راز ،روز دويست و بيست و ششم:
به احساس خود در حيني كه چيزي يتا كستي را انتقتاد يتا سترزنش ميكنيتد ،توجته كنيتد .ايتن
احساسات به صراحتا به شما ميگويند كه شما بدي را به خود فراخواندهايد .به هدايتهاي مصون از
خطاهايي كه كهكشان بر پيكره احساس شما ميبارد ،گوش دهيد .به جز ادراك نيكيهتا ،هتيچ چيتزي
ارزش درك كردن ندارد.

در اينجا فهرستي آورده شده است تا بررسي كنيم كه آيتا مجراهتاي دريافتت عطتاي شتما بتاز
هستند يا خير:
آيتتا شتتما قتتدردانيها را بتته ختتوبي دريافتتت ميكنيتتد؟ آيتتا هديتتههاي ريرمنتظتتره را بتته آستتاني
ميگيريد؟ آيا وقتي به شما پيشنهاد كمك ميكنند ،ميپذيريد؟ آيا هنگاميكه يتك دوستت صورتحستاب
رذاي شما را پرداخت ميكند ،قبو ميكنيد؟
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آموزش راز ،روز دويست و بيست و هفتم:
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شايد اين موارد به نظر ناچيز آينتد ،امتا بته شتما كمتك ميكننتد كته ميتزان دريافتت گريتتان را
بشناسيد .به خاطر داشته باشيد كه كيهان براي كرم به شما از مجراي افراد و اسباب دريغ نميكند.
آموزش راز ،روز دويست و بيست و هشتم:
تفكرات و احساسات شما علت و آنچه متجلي ميشتود ،معلتو استت .بنتابراين ،آنگتاه كته بتر
رؤياهايتان از درون كار ميكنيد ،آنچه را بر عهدهتان قرار داده شده است را به اتمام ميرسانيد .از
كوزه همتان بترون تتراود كته دروستت .هرچته را در د تمنتايش كنيتد ،بتاالخره روزي در واقعيتت
خواهيد يافت.
به خاطر داشته باشيد كه درون شما علت و تمام وجود معلو است.
آموزش راز ،روز دويست و بيست و نهم:
اگر احساس ميكنيد كه كنشي در زندگي شما با ارزشهتاي شتما در تنتاقض استت ،در هنگتام
مبادرت به آن كنش از تجسم سازيتان بهره گيريد .ميتوانيد با عملكردهاي هر روزتان به خلتق آنچته
ميخواهيد كمك كنيد .به عنوان مثا  ،وقتي با اتومبي كهنهتان راننتدگي ميكنيتد ،تصتور كنيتد كته بتا
ماشين جديدتان هستيد ،هنگامي كه به ستراغ كيفتتان ميرويتد ،آن را مملتو از استكناس تجستم كنيتد.
ميتوانيد از هر كنشي يك بازي تخيلي بسازيد كه آن را موافق با خواستههايتان نماييد.
به خاطر داشته باشيد كه قانون جذب فارغ از آن است كه شما در واقعيت هستيد يا رؤيا.
آموزش راز ،روز دويست و سيام:
هنگامي كه درحا ساخت فيلم راز بودم ،همزمان در حا يادگيري قانون بودم و لحظهاي خطا
كردم و در عالم بيرون طلب كمك نمودم .من درحا ساخت فيلمي بودم كه ميليونها دالر برايم هزينه

كردم مهم نيست درها يكي پس از ديگري در پيش رويم به شدت بسته شدند .متن پيشتگاه متدد را بته
خطا رفتم ،چراكه جمله نيروهاي عالم در درون خود من بود.
به محض آنكه پي بته مطلتب بتردم ،ختود را بته نيروهتاي درون متصت ستاختم و فقتط بتر آن
متمركز شدم و به هستي مجا دادم تا راه درستت را پتيش رود .متن موفتق شتدم و بتا قلتب ،ذهتن و
جسمم به نتيجه دلخواه با همان شيوهاي كه مدنظر دشتم ناي شدم.
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داشت درحاليكه سراسر ترديد بودم .حاال اينكه براي ياري به كجتا رفتتم و آن را در كجتا جستتجو
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آموزش راز ،روز دويست و سي و يكم:
"باشكوهترين دستاورد نس من اين است كه بشر ميتواند زندگي خود را با تغيير طرز نگرش
خويش متحو سازد ".ويليام جيمز ()9481-9191
آموزش راز ،روز دويست و سي و دوم:
هنگامي كه هدف را مييابيد ،گويي قلبتان از شعلهاي فروزان گشته است .شتما مقصتودتان را
يقينا ،بيهيچ شبههاي ميشناسيد.
آموزش راز ،روز دويست و سي و سوم:
براي تعالي درجه فركانس شما هيچ محدوديتي وجود نتدارد ،چراكته هتيچ متانعي بتر ستر راه
افكار خوبي كه ميتوانيد بدان بپردازيد ،يا سخنان شيريني كه ميتوانيتد بتر زبتان جتاري ستازيد ،يتا
كردار پرمهري كه بدان مبتادرت ورزيتد ،نيستت .بته عتالوه وقتتي زنتدگيتان را از راه تعتالي تتواتر
وجودتان ارتقاء ببخشيد ،زندگي ديگران را نيتز بتا ختود بتاال ميكشتيد .تتواتر نيكتوي نيروهتاي شتما
چونان سنگي كه در آب پرتاب ميشود ،به بيرون تابيده ميشود و فروزندگياش عالمگير ميشود .در
حيني كه متعالي ميشويد ،جهان را مستفيض ميكنيد.
آموزش راز ،روز دويست و سي و چهارم:
هيچ چيز يا هيچكس با نيروهاي دروني شما قابت مقايسته نيستت .قتدرتهاي درون را بيابيتد،
چرا كه جام د  ،طريق حق را به شما مينمايد.
آموزش راز ،روز دويست و سي و پنجم:
اگر تشويش كنيد ،به آرزوي د نخواهيد رسيد .هرگونه تنش و نگراني بايد از دستگاه وجودي

ناگريزيد كه دلواپسي را كنار گذاريد ،اين تنها راه حاجتروايي است .احساس اضطراب قويتا
به شما ميگويد كه شما آنچه را ميخواهيد نداريد .نگراني يا اضطراب ،عدم حضور ايمان است ،پس
براي زدودن آن از جان ،بايد بر ايمان بيافزاييم!
آموزش راز ،روز دويست و سي و ششم:
ايمان ،يعني اعتماد كردن به خوبيها .ترس ،اعتمتتتاد را زاي ميسازد.
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شما زدوده شود.
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آموزش راز ،روز دويست و سي و هفتم:
هرآنچه را در زندگيتان ميخواهيد بايد هديه كنيد .آيا در طلب عشق هستتيد؟ پتس نثتار كنيتد.
اگر به قدرداني احتياج دارد ،بايد قدردان مردم باشيد .چنانچه درك متقاب  ،خوشبختي و شادروزي را
خواهانيد ،براي همگان آنها را بخواهيد.
شما قادريد هر روز عشق ،امتنان ،تفاهم و خوشبختي را بر همه بتابانيد.
آموزش راز ،روز دويست و سي و هشتم:
"هرگاه ذهنتان را براي آنچه ميخواهيد ،آماده كرديد ،روزي هزاربار تصميمتان را براي خود
تكرار كنيد .بهترين راه هموار ميشود و شما به خواهش د ناي ميشويد".
كريستين دي .الرسون ( )9488-9198نيروهاي شما و چگونگي بكارگيري آنها
آموزش راز ،روز دويست و سي و نهم:
حتي يك روز را بي جستجوي نيكي ،ستايش ،تمجيد ،سعادت ،شتكرگزاري و ادراك تابشهتاي
د سپري نكنيد.
زندگانيتان را بدين اصو متعهد سازيد ،سپس آنگاه حرمت هرآنچه را در زنتدگيتان حتادث
ميشود پاس داريد.
آموزش راز ،روز دويست و چهلم:
هرگاه يك تحو بزرگ در زندگي شما به وقوع ميپيوندد ،شما را نيز به مشي تحتو رهنمتون
ميسازد .گاهي اوقات مسير تازه ،سته نيستت ،امتا يقتين بدانيتد كته رهستپردن در جتاده دگرگتوني
باشكوه است ،قطعا آگاه باشيد كه در اين مسير آنچه نصيبتان ميشود ،بينظير است.

دادهاند .درمييابيم كه اين حوادث ما را به سويي كشاندند كه تحو را برايمان ميسر ساختند.
آموزش راز ،روز دويست و چه و يكم:
بابليهاي باستان بر قانوني اساسي بسيار متداومت ميكردنتد ،كته دليت ستعادت ايشتان همتين
پايبندي بود .اين قانون ،قانون عشريه است كه شام انفاق يك دهم از پو يتا داراييهتايي استت كته
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دريافت ميداريد .اين قانون ميگويد بايد ببخشيد تا دريافت كنيد و بابليها به تجربه دريافته بودند كته
مبادرت به اين قانون راههاي بركات را ميگشايد.
قانون عشريه در جواب آنان كه ميگويند هرگاه پو به دستت آورم ،ختواهم بخشتيد ،ميگويتد
شما هرگز پو كافي نخواهي داشت ،چرا كه ابتدا بايد عطا نماييد تتا آنگتاه متورد كترم قترار گيريتد.
بسياري از ثروتمندترين افراد از اموالشان عشريه ميدهند و هرگز از آن تخطي نميكنند.
آموزش راز ،روز دويست و چه و دوم:
وقتي به خود مينگريد و از هر قسمتي از خود احساس نارضايتي ميكنيد ،بته جتذب احستاس
نارضتتايتي تتتداوم ميبخشتتيد ،چراكتته آنچتته درون شماستتت دقيقتتا بتته شتتما بازتابانيتتده ميشتتود.
شكوهمنديهاي خودتان را تمجيد كنيد!
آموزش راز ،روز دويست و چه و سوم:
ميتوانيم ايام را فارغ از آنچه كه هست بته خوشتترين وجته بگتذرانيم .دربتاره قصته متوريس
گودمن در فيلم راز كمي فكر كنيد .موريس در تخت بيمارستان كامال فل و ناتوان بود ،بتهطوري كته
فقط قادر بود پلك بزند .اما دريافت كه هنوز از طريق ذهن ميتوانتد تجسمستازي كنتد و بتاالخره بته
ررم شرايط توانست راه برود.
زندگيتان را اعجابانگيز تصور نماييد .خودتان را در شتادروزي مطلتق ببينيتد و ستبكبار از
تمام ناماليمات به آن منظرگاه دلخواه چشم بدوزيد.
آموزش راز ،روز دويست و چه و چهارم:
شما يك كهرباييد .آنچه را از درون ميطلبيد ،به سوي خود روانه ميسازيد ،ستپس كتامروايي

كه شما ميتوانيد در تمام بادهاي ناموافق زندگي بدان احساس دست يازيد.
بدانيد كه براي زندگي برطبق قتانون جتذب بايتد بتا مسترت زنتدگي كنيتد ،تتا آنكته يتك زنتدگي
سرشار از سرور به سويتان آيد.
آموزش راز ،روز دويست و چه و پنجم:
"مردمان تا به حدي كه در اذهانشان احساس خوشبختي ميكنند ،خوشبختاند".
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ابراهام لينكولن ()9411-9499
آموزش راز ،روز دويست و چه و ششم:
انستتانها در تمتتام طتتو زندگيشتتان تنهتتا بتته دنيتتاي متتادي ميپردازنتتد و از مكاشتتفه گن هتتاي
درونشان راف ميشوند .انديشهها و سخنانتان را به سوي درون هدايت كنيد .استاد درون شتما كليتد
تمام گن هاي عالم است.
آموزش راز ،روز دويست و چه و هفتم:
شما درونتان پير و مراد را داريد كه در تمام صحنههاي زندگي دستگيريتان ميكنند .پس آزاد،
بيانديشيد و انتخاب كنيد.
آموزش راز ،روز دويست و چه و هشتم:
بدن شما عينا يك پروژكتور سينما عم ميكند و فيلمتي كته از ختال آن پختش ميشتود ،فتيلم
افكار و احساسات شماست .تمام آنچه را شما بر صفحه زندگيتان ميبينيتد ،همتان چيتزي استت كته
توسط خود شما ساخته شده است و در فيلم قرار دادهايد.
هرگاه تفكرات و احساسات متعاليتري را برگزينيد ،ميتوانيد آنچه بر صفحه نمتايش مشتاهده
ميكنيد ،تغيير دهيد .شما اختيار كام آنچه در فيلمتان ميگذرد را داريد!
آموزش راز ،روز دويست و چه و نهم:
فيلم زندگيتان چگونه پيش ميرود؟ آيا فكر ميكنيد در بخشهتايي كته راجتد پتو  ،ستالمت يتا
ارتباطات است بايد تغييراتي ايجاد شود؟ آيا خواستار تدوين آن هستيد؟ امروز روز اعما تغييرات
است ،تا فردا بتوانيد نتيجه آن را بر صفحه نمايش مشاهده نماييد.

ميسازيد.
آموزش راز ،روز دويست و پنجاهم:
اگرچه تعليم و تعلم پهنهاي گسترده است ،اما اگر با بصيرت بنگريتد ،حقيقتت زنتدگي در تمتام
چيزهايي است كه در دنياي پيرامون شماست .افسوس كه رفلت و اعتقادات چوبين ما چشم ما را بر
حقايق كور ميسازد.
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به پرسشگري درون و يادگيري ،رهايي از عقايد كهنه ادامه دهيد آنگتاه حقيقتت بتر شتما رخ
مينمايد.
آموزش راز ،روز دويست و پنجاه و يكم:
چونان سخن بگوييد كه گويي اكنون آنچه را ميخواهيد ،داريد .اين مطلب بستيار مهتم استت و
قانون جذب بدين ترتيب دقيقا به تفكرات و سخنان شما پاسخ ميدهد .نيز اگر چنانچه مطلوبتان را در
آينده تجسم كنيد ،از وقوع آن در زمان حا پيشگيري ميكنيد .بنابراين بايد احساس كنيد كه هماكنتون
آن را داريد.
آموزش راز ،روز دويست و پنجاه و دوم:
"هرگاه هدفي عظيم ،طرحي فوقالعاده بر شما الهام ميشود ،تمام انديشتههاي شتما مرزهتا را
ميشكنند و ذهن شما به فراسوي محدوديتها نفوذ ميكند ،خودآگاهي شتما در تمتامي ابعتاد گستترده
ميشتتوند و شتتما ختتود را در دنيتتايي بتتا عظمتتت و شتتكوهمند مييابيتتد .توانمنتتديهاي نهفتتته نبتتوغ و
استعدادها همگي بيدار ميشوند و شما كشف ميكنيد كه همان كسي هستيد كه هميشه در رؤياهايتتان
بوده است ".پاتانجالي يوگا ،سوتتراها
آموزش راز ،روز دويست و پنجاه و سوم:
درحينيكتته قتتانون جتتذب را بكتتار ميگيريتتد و بتتر آن كتتار ميكنيتتد ،ارتعاشهتتاي فكتتري و
احساسيتان باالتر و كام تر ميشود و بتراي ايتن تعتالي هتيچ محتدوديتي وجتود نتدارد هرچته ايتن
ارتعاشها تكام بيشتري يابند زندگي شما ارتقاء بيشتري مييابد .به هرحتا مراحت رشتد گامبتهگام
است و تنها راه كما پيمودن اين سلسله مراتب است.

با تفكرات خوش سر كنيد ،تا سرانجام بدانها ناي شويد!
آموزش راز ،روز دويست و پنجاه و چهارم:
راه چيرگي بر قانون جذب ،تسلط شما بر خودتان است .عنان افكار و عواطفتان را بته دستت
گيريد تا استاد قانون جذب شويد ،چرا كه شما بدين ترتيب استاد وجود خودتان شدهايد.
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آموزش راز ،روز دويست و پنجاه و پنجم:
تمام افراد فقط آنچه را كه ميخواهند ،به خود فرا ميخوانند ،اگر چه متأسفانه در طو تتاريخ
بشريت همواره اندوه ،رن و نقصان قرين بشر بوده است ،زيرا وي از قانوني كته بتيش از هرچيتز
ديگري زندگياش را تحت تأثير قرار ميداده است ،راف بوده است.
اكنون مقوله تاريخ تغيير يافته است ،چتون شتما بته قتانون جتذب علتم يافتهايتد و ميتوانيتد آن
روزگاري را كه شايستگياش را داريد ،براي خود بنا نهيد .شما تاريخ را دگرگون ميسازيد!
آموزش راز ،روز دويست و پنجاه و ششم:
شما فقط و صرفا مسبو خود هستيد .هنگامي كه شما در همآهنگتي بتا قتوانين پتيش ميرويتد،
هيچكس نميتواند بين شما و عالم هستي قرار بگيرد .به هر تقدير ،اگر فكر ميكنيد كه شتخص ديگتر
ميتواند در راهي كه مطلوب شماست مداخله كند ،در اشتباهيد .برآنچه در پياش هستيد تمركز كنيد.
شما مركز گردش آسماني در زنتدگيتان هستتيد و عتالم يتار شماستت .هتيچكس در خلتق شتما
نميتواند خللي ايجاد نمايد.
آموزش راز ،روز دويست و پنجاه و هفتم:
وقتي شما بر طريقي كه درپيش گرفتهايد چندان مصمم نباشيد ،بلد راهي شما را در مسير هتر
تصميمگيري دستگير ميشود و امور را سامان ميبخشد .فقط بايد تقاضا كنيد و ايمان داشته باشيد كه
هدايت خواهيد شد ،پس گوش به زنگ دريافت پاسخ باشيد .قدرت متعتا عتالم هستتي در هرگاميكته
برميداريد ،به همراه شماست ،تمام آنچه شما بايد انجام دهيد اين است كه به قدرتهايش اتكا كنيتد و
همواره استمداد نماييد.

درست هنگاميكه احساس ميكنيد ديگر نيازي بته پتو نداريتد ،پتو از راه ميرستد .احستاس
نياز به پو و نيز كمبود آن ،از تفكرات نشأت ميگيرد ،نيز شماييد كه با افكارتان كمبود پو را خلق
ميكنيد.
شما هميشه در حا خلقيد و مسبله پو  ،خلق پو  ،فقدان يا وفور آن نيز از اين قاعده مستثني
نيست.
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آموزش راز ،روز دويست و پنجاه و هشتم:
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آموزش راز ،روز دويست و پنجاه و نهم:
سرنوشت ما توسط يك نيروي بيروني بر ما طراحي نشده است ما خود طراح آنتيم .آنچته در
حا حاضر ميانديشتيم و انجتام متيدهيم ،آنچته را متتحمال در آينتده بتر متا حتادث ميگتردد ،تعيتين
ميكنيم.
"آنتگاه كه بياموزيد افكارتتان را تعدي نماييتد ،قتادر خواهيتدبود هرچيتزي را اصتالح ،تغييتر و
ترفيد بخشيد".
كريستين دي .الرسون ( )9488-9198نيروهاي شما و چگونگي كار با آنان
آموزش راز ،روز دويست و شصتم:
هرچه محكمتر به چيزي تكيه كنيد و هراس از دست دادن آن را داشته باشيد ،قدرتمندتر آن را
از خود ميرانيد .اين دسته تفكرات سرشار از وحشتاند و اگر بدانها ادامه دهيد ،آنچته هراستش را
در د داريد ،بيشتر به سوي شما ميآيد.
از هيچچيز نترسيد ،فقط به تمناي د بيانديشيد و اينگونه حا بهتري خواهيد داشت!
آموزش راز ،روز دويست و شصت و يكم:
حقيقت ،آزادي را پيش رويتان ميآورد .تمام آالم و رنجشهاي دنيا از آن جايي ريشه ميگيترد
كه مردمان قوانين كيهاني تغيير ناپذير جهان را نشناختند .اصو درون راز به هريتك از افتراد بشتر
به وديعه داده شده است تا هركدام قوانين كهكشانها را براي خود ثابت كنند .پس آنهتا را بتراي ختود
ثابت كنيد تا حقيقت ،آزادي را پيش رويتان آورد.
آموزش راز ،روز دويست و شصت و دوم:

اعتقادات فركانسهايي هستند كه شما پيوسته در آن به سر ميبريد و نيز قويترين جنبههايي اند كته
زندگي ما را از مجراي قانون جذب خلق ميكنند .قانون جذب به آنچه شما ايمان داريد پاسخ ميدهد!
از اين روست كه هرگاه ميخواهيد ختالق يتك رويتداد شتويد ،بايتد طلتب كنيتد و ايمتان داشتته
باشيد ،آنگاه به شما عطا خواهدشد.
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آموزش راز ،روز دويست و شصت و سوم:
ماهيت راستين شما عشق است و اثبات آن نيز از جمله اسباب بيحد و حصري استت كته در
نهاد شما قرار دادهانتد .هتيچكس از ديگتري كمتتر نتدارد و نيتز هتيچكس در تجلتي عشتق از ديگتري
محدودتر نيست.
نيروي متعا عشق با نيرومندترين قدرت كهربايي عالم شعله بر قانون جذب می فروزد.
آموزش راز ،روز دويست و شصت و چهارم:
اگر كسي بر بيماري تمركتز كنتد ،بته شتكلي ندانستته ،بيمتاري بيشتتري را بته ختويش روانته
ميسازد .به بيان ديگر ،هنگاميكه شخص به جاي تمركز بر بيماري بر سالمت روز افزون متمركتز
شود ،قانون جذب از او پيروي كرده ،براي وي سالمت ميآفرينتد .اصتو قتانون جتذب ،ابتزاري بتا
قدرت براي بكارگيري قدرتهاي درمانگري درون ماستت ،كته ميتوانتد همچتون يتك امتداد پزشتكي
مورد استفاده قرار گيرد و نيز با تمام مراح پزشكي فوقالعاده امروز نيز در هماهنگي كام باشد.
به ياد داشته باشيد كه اگر ما در درون نيروهاي درمانگري را نداشتيم ،هرگز شفا نمييافتيم.
آموزش راز ،روز دويست و شصت و پنجم:
چنانچه تقاضاي امري را كردهايد ،اما در اعماق وجودتان فكر ميكنيد كه امرتان بزرگ است،
بنابراين ظهور آن مستلزم زمان است ،آگاه باشيد كه اين شماييد كه با ذهنتان ،تجلي آن را به تعويتق
مياندازيتد .چترا كته در دستتگاه هستتي انتدازه و زمتان مفهتوم نتدارد .در ذهتن كهكشتانها همتهچيز
هماكنون وجود دارد.
آموزش راز ،روز دويست و شصت و ششم:

دارند ،پرچمدار ميشويم .در عالم انديشه همانديشان گردهم آيند.
آن كس كه سينهاي ماالما از عشق دارد ،به هرجا نظر اندازد ،جز عشق نبيند و عشق درون
ديگران را نيز به خود جذب مي كند و آنكه تيرگي تنفر در د دارد ،به هر جا پاي گذارد ،اثري جتز
تاريكي نفرت بر جاي نخواهد گذاشت و كسي كه به ستيزهجويي فكر ميكند ،عموما بته ستوي نتزاع
كشيده ميشود .القصه ،هركس را آن جايي مأوا باشد كه فكر و انديشهاش ميجويد".
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

قانون جذب  /متافیزیک

آموزه های روزانه راز

73Page
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ويليام واكر آلكينسون ( )9491-9191ارتعاش تفكر
آموزش راز ،روز دويست و شصت و هفتم:
آيا به همان اندازه كه اهميت ميدهيد اتومبي تان را از بنزين پرستازيد بته وفتور احساستات و
تفكرات خوب درون وجودتان اهميت ميدهيد؟
تنها وقتي ميتوانيد راه سليم بپيماييد كه از عواطف و انديشههاي سالم لبريز باشيد.
آموزش راز ،روز دويست و شصت و هشتم:
هر روز هزاران پيام از كهكشان به شما ارسا ميگردد .آگاهي از اين ارتباط با كيهان را فرا
گيريد بياموزيد كه چه كسي با شما سخن ميگويد و شما را هر آن به راه راست هتدايت ميكنتد .در
اين نظام احتما و تصادف جايي ندارد در عالم هستي هر نشانهاي كه به شما عرضه ميشود ،هتر
كالمي كه ميشنويد ،رنگها ،منظرهها ،نواها ،رويدادها و موفقيتها ،همگي پيام سروش بر شمايند و
تنها شماييد كه ارتباطشان را ادراك ميكنيد و مفهوم آن را دريافت ميداريد.
چشم د را بگشاييد! گوش د را شنوا سازيد! جمله حواس را وقف دريافت پيغام دوست كنيد!
آموزش راز ،روز دويست و شصت و نهم:
به ياد داشته باشيد كه به خاطر داشتن يعني به يادآوردن اين نكته كه بايد آگاه باشيم .خاطرتتان
باشد كه درست همين االن آگاه باشيد .آگاهي يعني ديدن ،شنيدن ،حس كتردن تمتام آنچته در پيرامتون
شماست و نيز يعني بر آنچه هم اكنون انجام ميدهيد كامال متمركز باشيد.
اكثر افراد آنچه را نميخواهند ،روانه خود ميسازند ،چرا كه رافلند از اينكه به افكارشان كه
در مورد گذشته و آينده است گوش فرا ميدهند .آنها حتي خبر ندارند كه با اين دسته تفكرات افسون

هنگاميكه به ياد آوريد كه بايد آگاه باشيد ،فورا آگاه ميشويد .فقط براي ني به اين مقصود بايد
به ياد آوريد كه به ياد داشته باشيد!
آموزش راز ،روز دويست و هفتادم:
آرزو كردن در مطابقت مطلق با قانون جذب است .شما آنچه را آرزو ميكنيد ،جذب ميكنيتد.
احساس نياز طريق نامناسب و بكارگيري قانون جذب است .اگر احساس كنيد به چيزي نياز داريتد و
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شدهاند و بنابراين جام زندگي را در بيخبري مينوشند.
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فورا بايد آن را به دست آوريد ،قادر به جذب آن نخواهد بتود ،چترا كته احستاس نيتاز پتر از هتراس
است و اين نوع عاطفه مرادتان را از شما دور ميسازد .همه چيز را تمنا كنيد .به هيچ چيتز محتتاج
نباشيد.
آموزش راز ،وز دويست و هفتاد و يكم:
مراح خلقت به ترتيب زير است:
گام او  :تقاضا كنيد .بدين مفهوم كه آنچه را در پياش هستيد در تفكراتتتان كتامال بته شتفافيت
محض برسانيد .به خاطر داشته باشيد كه به مجرد اينكه مطلوبتان را طلب نماييد ،از پيشتر در عالم
روح وجود داشته است .تقاضا مرحله فعا خلقت است.
گام دوم :ايمان داشته باشيد .بدين معني كه بايد بدانيتد كته آنچته از درون خواستتهايد بتي فتوت
وقت از آن شماست .ايمان شما اسباب را مهيا ميسازد تا تمناي شما از عالم روحاني بته عتالم متاده
منتق گردد .ايمان مرحله منفع خلقت است.
گام سوم :دريافت ميكنيتد .اگتر ايمتان داشتته باشتيد كته از پيشتتر دريافتت كردهايتد ،بنتابراين
دريافت خواهي كرد .دريافت مرحله سوم خلقت است و نتيجه همجوشاني فعتا و منفعت بته يكتديگر
است كه يك خلقت كام را شك ميدهد.
خلقت همچون يك باطري است كه قطب مثبت و منفي دارد .قطب منفي مرحله انفعتا (ايمتان)
و قطب مثبت مرحله فعا (تقاضا) است .دو قطب را به هم وص كنيد تا نيرو را به دست آوريد.
آموزش راز ،روز دويست و هفتاد و دوم:
خوشبختي حالتي از وجود است كه از درون شما ميجوشد .طبق قتانون جتذب ،بايتد از درون

بنابراين ميتوانيد هما كنون خوشبختي را برگزينيد ،يا اينكته داليلتي بتراي خوشتبخت نبودنتتان
بياوريد .اما براي قانون جذب هيچ عذري پذيرفته نيست!
آموزش راز ،روز دويست و هفتاد و سوم:
خرد و حكمت به ما عطا نميشود ما خودمان بايد بتراي مكاشتفه آن راهتي ستفري شتويم كته
هيچكس جز خود ما نميتواند بدان مبادرت ورزد يا آنكه آن را به ما عرضه دارد.
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همان چيزي شويد كه در بيرون ميخواهيد.
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مارشا پروست ( )9489-9111در جستجوي اوقات از دست رفته
آموزش راز ،روز دويست و هفتاد و چهارم:
ما توانايي ديدن همه چيز را در آيندهمان نداريم ،حا آنكه قدرت متعتا عتالم هستتي بتر تمتام
فرصتها احاطه دارد .درخصوص روابط بهتر است كه متقاعد شويد كه ممكن است آن كتس را كته
شما مي پنداريد برايتان مناسب است ،در حقيقت مناسب شما نباشد .ممكن استت خواهتان يتك رابطته
متعاد  ،شاد و عاشقانه با يك فرد بخصوص هستيد ،اما اگر كيهان دريابد كه شما قادر نيستيد بتا وي
خوشبخت باشيد ،ايشان را به سوي شما روان نميسازد.
يك رابطه متعاد  ،بانشاط و پراحساس را طلب كنيد و آنگاه صرفنظر از شتخص ،بته جهتان
هستي مجا دهيد تا همراه و ياور واقعي شما را پيش رويتان آورد.
آموزش راز ،روز دويست و هفتاد و پنجم:
موقعيتهاي پرچالش شتما را استتاد تفكترات و انديشتههايتان ميستازد .اگتر زنتدگي شتما يتك
جريان هموار و بيدردره داشته باشد ،نيروهاي شما مجا تقويت نمييابند و شما حاكم بر تفكرات و
عواطفتان نميشويد.
اگر نيك بنگريد مصابب و مشكالت نيز در كنه ذاتشان فرصتهاي طاليياند.
آموزش راز ،روز دويست و هفتاد و ششم:
هرگاه ديگر برده عواطف و انديشههايتان نبوديد ،وقتي احساستات و افكارتتان بتدون رضتايت
شما به راه خود ادامه دهند ،شما حكمران سرزمين وجودي ختود ميشتويد و زنتدگي شتما در دنيتاي
بيرون نيز كامال متحو خواهدشد .آنگاه شما استاد قانون ،وجودتان و زندگيتان شدهايد.

براي تقويت نيروهاي صحت و سالمت از طريق تجسمسازي ،تصور كنيد كه با هر نفسي كته
فرو ميخوريد ،انرژي پاك ،سفيد و درخشاني را درخود جاري ميسازيد .تجستم كنيتد كته بتدنتان از
اين نيروي زيبا ،نيالوده و پرتأللو ماالما ميشود و ببينيد كته ايتن انترژي هتر ستلولي را در بتدنتان
فروزان ميكند ،تا جاييكه بدنتان از بيرون و درون همچون يك ستاره پرتأللو گردد.
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آموزش راز ،روز دويست و هفتاد و هفتم:
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آموزش راز ،روز دويست و هفتاد و هشتم:
ما دقيقا يك جهان كوچكيم ،عالمي صغير از كت جهتان هستتي ،هرگتاه ختود را بشناستيم ،كت
كهكشانها را شناختهايم.
پولوتون ميگويد" :خودشناسي كنيد".
آموزش راز ،روز دويست و هفتاد و نهم:
زيباترين چيز در عالم اين است كه هر روز در هر موقعيت بتوانيم چگونگي عملكترد ختود را
ببينيم .دنيا و زندگي ما متناوبا بته ميتدان انترژي متا بتازخورد ميدهتد و هنگتامي كته متا بته واستطه
انديشهها و احساسات نيك خلق يك ميدان انرژي تازهاي را آراز كردهايم ،تحوالتي كه در پيرامون ما
حادث ميگردد به حق تماشايي است.
اين امر ارزش هر گام يا تالشي را دارد ،چرا كه هيچ چيتز برتتر از زيستتن در همآهنگتي بتا
كهكشانها نيست.
آموزش راز ،روز دويست و هشتادم:
بسيار از انسانها چه از لحتاظ فيزيكتي ،چته از جهتت هوشتي يتا اخالقتي زنتدگي را بتا بختش
محتدودي از پتانستي هاي وجودشتتان ميگذراننتد و از ستتهم نتاچيزي از خودآگاهيشتتان و نيتز منتتابد
روحيشان بهره مي برند همچون كسي كه از روي عادت ،به ررم تمام تواناييهاي ارگانهای بتدني،
تمام فعاليتهايش را فقط با انگشت كوچكش انجام ميدهد .بحرانها و اضتطرارهاي روزگتار بته متا
منابد حياتي اعجابانگيزي از وجود ما را هويدا ميسازد كه ما هرگتز از آن خبتر نداشتتهايم .ويليتام
جيمز ()9481-9191

دلي اين كه "اكنون" همان جتايي استت كته تمتام نيرويهتاي شتما حضتور دارد ايتن استت كته
"اكنون" تنها وقتي است كه شما ميتوانيد به تفكرات تازه و احساسات بديد بپردازيد .نميتوانيم ستي
ثانيه بعدي را بيانديشيم يا چيزي را دو ساعت پيش احساس كنيم .ما ميتوانيم فقط اكنون بيانديشتيم و
فقط اكنون احساس كنيم .همچون اين لحظه ،درست همين حاال ،عظيمترين نقطه قدرت ماست.
باقي زندگي شما چشم به راهتان است!
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آموزش راز ،روز دويست و هشتاد و يكم:

قانون جذب  /متافیزیک

آموزه های روزانه راز

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

آموزش راز ،روز دويست و هشتاد و دوم:
دگرگوني در يك كشور با يك شخص شروع ميشود .در هر كشوري آرامش يا آشوب و هرج
و مرج در توده مردم منعكس ميشود و كسي كه اوضاع را متحو ميسازد ،تمام گروههاي مردمتي
را تحت تأثير قرار ميدهد .شخصي كه درون خويش واجد نيروهايي است كه دگرگوني را در قالتب
عشق و صفاي مفرط براي كشورش به ارمغان آورد .اما خاطرتان باشد كه شما قادر نخواهيدبود كه
طمأنينه و صحت را به كشورتان آوريد ،مگرآنكه آنها را در زندگي خود وارد ساخته باشيد .همانطور
كه ميبينيد تا چيزي را نداشته باشيد نميتوانيد نثار كنيد.
رسالت هريك از ما اين است ،ابتدا هماهنگي مطلتق را بته زنتدگي ختود اعمتا كنتيم و ستپس
بتوانيم بزرگترين تحفه مملكت و عالم شويم.
آموزش راز ،روز دويست و هشتاد و سوم:
هيچكس محكوم به داشتن يك زندگي فقيرانه نيست ،چراكه هركس قادر است همته چيتز را در
زندگي تغيير دهد .قانون جذب ،قانون خلقت است كه اجازه ميدهد هتركس زنتدگي دلختواهش را بنتا
نهد .تمام افراد در شرايطي منحصر به فرد قرار ميگيرند كه ناگزير به تفوق بر آن هستند ،نيتز هتر
كسي فرصتهايي را به دست ميآورد تتا در آن بته هتر چيتزي نايت شتود و هتر چيتزي را متحتو
سازد.
آموزش راز ،روز دويست و هشتاد و چهارم:
آينده درگذر انديشهها ،سخنان و كردار گذشته ما خلق ميشود .فرداها ،برداشت بذرهاي خوب
و بدي است كه ديروز كاشتيم .هر فكريكه ميپرورانيم ،هتر كالميكته جتاري متيكنيم و رفتاريكته

براي بنا گذاشتن آينتدهاي روشتن ،تتا ميتوانيتد نيكتو و مهربتان بيانديشتيد ،ستخن بگوييتد و بتا
اطمينان عملكردتان را بر پايه نيكيها گذاريد .فرداي شما بسته به همينهاست.
آموزش راز ،روز دويست و هشتاد و پنجم:
براي به دست آوردن مقصودتان به اين فكتر نكنيتد كته چگونته بتدان خواهيدرستيد ،بلكته آنچته
برعهده شماست اين است كه از كهكشان ها آن را بخواهيد ،بر نتيجه تمركز كنيد ،تجسم كنيتد كته آن
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بدان مبادرت ميورزيم ،تخمي است كه فردا بايد آن را برداشت كنيم.
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را به دست آوردهايد ،ايمان داشته باشيد كه آن را داريد ،بدانيد كته داراي آن مطلوبتتان هستتيد و بته
پاس آن كه اكنون بدان ناي آمدهايد ،بسيار شكر كنيد.
كار شما اين است كه تا بلنداي تمناي د صعود كنيد ،آنگاه به عالم امكان مجا دهيتد تتا شتما
را حاجتروا نمايد.
آموزش راز ،روز دويست و هشتاد و ششم:
آن هنگام كه در قدرت ،عشق و فرّ ح وجودتان سر كنيتد ،بته كمتالي كته در وصتف نايتد ،نايت
شويد .راه شما را ميخواند بدان گوش دهيتد .حقيقتت در پتيش رويتتان رخ مينمايتد ،جمتالش ببينيتد.
سعادت وجوديتان را بجوييد ،و به مردمان فرصت دهيد تا مواهب را ،همانگونه كته شايستته استت،
دريابند .نيكيهاي ديگران را جويا شويد و هر روز مسرت و عشق وجوديتان را بر عالم بتابانيد.
آموزش راز ،روز دويست و هشتاد و هفتم:
"امتنان نه فقط بزرگترين فضيلت است ،كه ريشه تمام فضايت است ".ماركوس توليوس سيرو
آموزش راز ،روز دويست و هشتاد و هشتم:
وضعيت كنوني سياره ما دقيقا آيينه اذهان پرهرج و مرج بشريت است .عدم تعادلي كه اكنتون
بر كره زمين ميبينيد ،بازتاب ناهماهنگيهاي دروني وجود بشر است .اتصتا ميتان ستياره زمتين و
بشريت ريرقاب انفصا است .هرگاه هريك از افتراد بشتر وجودشتان را متحتو ستازند ،عتالم نيتز
دگرگون خواهدشد.
يك نفر ميتواند براي صد نفر ،صد نفر براي هزاران و آن هزاران ميتوانند براي ميليونهتا،
ميليونها براي ميلياردها نفر الهام بخش باشند و بدينگونه همآهنگي به كره خاكي باز گردد.

فقط دانستن قوانين راز كافي نيست بلكه بايد هر يك روز ،بيوقفته تمتام آنهتا را انجتام دهيتد.
شما بايد با آنها زندگي كنيد .آنگاه گام به گام حاكم ستراي انديشته و احستاس و زنتدگانيتان خواهيتد
شد.
هيچ چيز از اين مهمتر نيست ،چرا كه آينده شما به همين مطلب بستگي دارد.
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آموزش راز ،روز دويست و هشتاد و نهم:
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آموزش راز ،روز دويست و نودم:
خودتان را هر روز بر آن داريد كه بتيش از آنكته بته افكتار منفتي بپردازيتد ،ختود را مشتغو
تفكرات مثبت كنيد ،بيشتر از نيكيها ،قدرشناسي ،مهربتاني ،ستپاس و عشتق ستخن بگوييتد .ختود را
ملزم به كارهايي كنيد كه اساس و بنيان آن خير ،تمجيد ،مهرورزي ،شكرگزاري و عشق باشد.
در هرلحظه از روز شما ،دو راه پيش رويتان قرار ميگيرد .خاطرتان باشد كه طريتق نيكتي
را به خاطر خود نفس نيكي برگزينيد.
آموزش راز ،روز دويست و نود و يكم:
اگر متحمال كسي در نزدتان حرف ناروايي زد ،هيچ واكنشي از خود بروز ندهيد .صترفنظر
از آنكه چه عواقب منفي در بيرون ممكن است پيشآمد كند ،شتما فضتاي درونيتتان را آرام و متتين
محفوظ بداريد.
هرگاه قادر شويد به ررم تمام موقعيتهاي بيروني ،صفا ،صميميت و نشاط د را نگه داريتد،
ميتوانيد عنان همهچيز را با تبحر به دست گيريد.
آموزش راز ،روز دويست و نود و دوم:
اين بسيار فوق العاده است كه درك كنيد كه قادر نيستيد افسار امور را در عالم بيرون بهدست
گيريد ،چراكه تالش براي چيرگي بر مساي در محيط پيرامون تقريبا ريرممكن است و مستلزم تالش
مفرط است و درحقيقت يك امر محا است.
براي دگرگوني احوا و روزگارتان آنچه بر شماست اين است كه افكار و احساستاتتان را در
د سامان دهيد تا همهچيز به ك متحو گردد.

خاطرتان باشد ،آن هنگتام كته انتقتاد ،سترزنش يتا شتكايت ميكنيتد ،سپاستگزار نيستتيد .وقتتي
احساس تنش ،دستپاچگي يا ناخوشي ميكنيد ،ديگر نميتوانيد قدردان باشيد.
سپاس و تمجيد ميتواند زنتدگي شتما را دگرگتون ستازد .اجتازه ندهيتد مستاي نتاچيز متاند از
تحوالت بزرگ و دستيابي به زندگي خوبي شوند كه شما شايستگي آن را داريد.
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آموزش راز ،روز دويست و نود و سوم:
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آموزش راز ،روز دويست و نود و چهارم:
"بر آنچه هستيد يا آنچه پيش آمده است خرسند باشيد .از بتراي بودنتتان در ايتن دنيتاي قشتنگ
مسرور باشيد ،بر تمام زيباييهايي كه جهان بر شما كرم ميكند از اكنون تا هميشه خوشحا باشيد...
و بدانيد كه هميشه دليلي بهتر براي شاد بودن وجود دارد .اسباب نشاط بر شما افزون ميگردد .يكتي
از عظيم ترين آنها تابش خورشيد ،باالخص خورشيد جانبخش بشر است كته ميتوانتد هتر چيتزي را
مت حو سازد ،از نو بنها نهد و هرچيزي را تا حد اعالء زيبايي بخشد .بسيار شاد باشيد تا تقدير شما
چيزي ديگر شود به گونهاي كه يك زندگي تازه آراز گردد و يك آيندهاي خوش بر شما اقبا كند".
كريستين دي .الرسون ( )9488-9198شاد باشيد و بس
آموزش راز ،روز دويست و نود و پنجم:
سپاستتگزاري يكتتي از آستتانترين و قدرتمنتتدترين راههتتاي تحتتو زنتتدگي استتت .اگتتر حقيقتتتا
شكرگزار باشيد ،هرجا پاگذاريد و هرچه كنيد ،همه چيز را از آن خود خواهيد كرد .در حقيقت ،بدون
قدرشناسي هيچ چيز عوض نميشود .زندگي شتما تتا بلنتداي احستاس ستپاس درونتي شتما دگرگتون
ميشود .پس بر شماست اگر اندكي شتكرگزاري كنيتد زنتدگيتان انتدكي تغييتر ميكنتد و اگتر بستيار
ممنون باشيد زندگيتان بسيار ارتقاء مييابد.
آموزش راز ،روز دويست و نود و ششم:
ميشود بسيار اوقات را شاداب و مسرور بود .كافي است به كودكتان بنگريتد و نشتاط طبيعتي
آنان را ببنيد .شايد بگوييد بچهها رهايند و هيچ نگراني ندارند ،اما شما نيز رهاييد! شما نيز آزاديد كه
ميان شادي و رم يكي را برگزينيد آنچه را انتخاب كنيد دقيقا افزوده گردد يعني تشتويش ،نگرانتي و
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دلواپسي بيشتر و نشاط ،شادي و سرور فراوانتري را به سوي شما جذب ميكند.
آموزش راز ،روز دويست و نود و هفتم:
نيرومندترين شيوهاي كته والتدين ميتواننتد بته فرزندانشتان نيكتي را بياموزنتد ،ايتن استت كته
خودشان نمونهاي زنده از خوبي و عشق باشد .هنگاميكه پدر يتا متادر بتر خوبيهتا متمركتز باشتند،
فرزندان نيز تمام آن نيكيها را دريافت ميدارند.
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هرچه نيكيها و شاديها در شما فزوني يابد ،تمام آنچه در پيرامون شماستت ،بتا شتما ارتقتاء
مييابد.
آموزش راز ،روز دويست و نود و هشتم:
فركانسهاي منفي رهآوردهاي خوبي ندارند .خود را در تواترهاي مثبت همانجا كه دلخواهتتان
است ،ررق سازيد .براي ني به اين مقصود نگاهي نو به هر چيزي بياندازيد با چشمهايي قدرشناس
فارغ از هر تيرگي كه تنها زيباييها را ميبيند.
بصيرتتان را متعالي كنيد و همه چيز را شفاف ببينيتد .قشتنگيهاي زنتدگي بته رايتت تماشتايي
است.
آموزش راز ،روز دويست و نود و نهم:
خاطرتان باشد كه در طو روز چگونگي احساستاتتان را بررستي كنيتد .حالتهتاي بتدنتان را
مورد ارزيابي قرار دهيد و مطمبن شويد كه بدنتان در وضعيت رهايش استت .اگتر هرگونته تتنش را
شناسايي كرديد ،دقايقي را تمركز كنيد تا تنش مرتفد گردد و سراسر تنتتان آرامتش يابتد .هتدف شتما
ادراك آرامش در بدن و ذهن است ،چراكه اين نوع تواتر استت كته شتما را در جهتت همآهنگتي بتا
جهان هستي قرار ميدهد.
آموزش راز ،روز سيصدم:
آيا نيات امروزتان را مشخصا تعيين كردهايد ،يا اينكته ميخواهيتد افستار امتروز را بته دستت
افكار ديروز بسپاريد؟ اين عبارات براي شروع بسيار به شما كمك ميكنند:
تمام خوبيها امروز به سوي من راهي ميشود.
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امروز شاهد مقصود را در بر ميكشم.
جادوي معجزات امروز همه جا با من همراه است.
بهترين روز از آن شما باشد!
آموزش راز ،روز سيصد و يكم:
" بشر زنداني سرنوشت نيست ،بشر در ر و زنجير ذهن خويشتن است".
فرانكلين دي .روزولت ()9441-9189
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آموزش راز ،روز سيصد و دوم:
هنگاميكه يك خانواده تصويري را ميسازند ،آنچه حابز اهميت است ،اين است كته هريتك از
اعضاي خانواده آن را بخواهند .اين طرح و برنامه بايد براي هريك از آنان جالتب باشتد و هريتك از
آنتتان بايتتد ايتتن اختيتتار را داشتتته باشتتند كتته آنچتته را ميخواهن تد بتتيهيچ محتتدوديت و متتانعي در آن
چهارچوب قرار دهند .طراحي و تصاوير آمتاده و نيتز عبتارات زيبتايي ،طترح و نقشته را دوچنتدان
ميكند .آنان كه هيجان بيشتري دارند ،طبيعتا بر آن تمركز بيشتري در هتر روز دارنتد و بتا شتور و
اشتياقشان همه چيز را در زندگي متجلي ميسازند .هرچه به نقشههايتان انترژي بيشتتري بدهيتد ،بتا
شتاب بيشتري به ظهور ميرسند.
جوش و خروش د هاي شعلهور ،سراي اعجاز و توانند.
آموزش راز ،روز سيصد و سوم:
ما از هوشمندي كافي برخورداريم كه وقتي اتومبي مان از رده خارج ميشود ،آن را تبدي بته
احسن كنيم و با يك مد جديدتر آن به جابجايي بپردازيم.
اما شگفتي ديگر ما اين است كه هوشمندي بيشتتري بتراي تغييتر مركتب تتن داريتم آنگتاه كته
مقاصد ما را درست به جا نميآورد آن را ارتقاء بخشيم ،تازه كنيم و بقيه سفر را با يك مركب بهتتر
پيش رويم .جسم بشر و اتومبي هر دو مركباند و شما راننده ابدي آن.
انرژي زاده يا زاي نميگردد ،فقط از شكلي به شك ديگر تبدي ميشود.
آموزش راز ،روز سيصد و چهارم:
به تمام نكتههاي روشن زندگي تان فكر كنيد ،و اكنون توجه داشته باشيد كه تمام آنها را شما به

شما سازد.
شما وجودي قدرتمند هستيد.
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زندگيتان آورديد .تفكرات و عواطف ،انرژيهاي آسماني را بر آن داشتت تتا تمتام نيكيهتا را روانته
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آموزش راز ،روز سيصد و پنجم:
تالش براي تغيير ديگران ،اتالف وقت است .يكي از راي ترين اين موارد اين است كه بگتوييم
فالني آن قدر كه بايد خوب نيست و اين طرز نگرش سرشار از قضاوت و سرزنش است يعنتي عتدم
حضور گرم عشق و تشويق .اين دسته افكار فقط ميان شما و شخص جدايي ايجاد ميكند.
بايد در افراد به دنبا خوبيهايشان بگرديد اين ستايش ،نيكيهتا را در ايشتان تقويتت ميكنتد.
اگر در وي فقط به دنبا محاسن باشيد ،از آنچه بر شما هويدا ميشود ،حيرت زده خواهيد شد.
آموزش راز ،روز سيصد و ششم:
شتتما مستتبو تواترهتتاي وجودتتتان هستتتيد كتته زاييتتده انديشتته ،ستتخن ،احستتاس و كتتردار ختتود
شماست .همينطور كه با عشق ،شفقت و پاكي فكر ميكنيد ،حرف ميزنيتد يتا عمت ميكنيتد ،تتواتر
وجودتان اوج بيشتري ميگيرد .رسالت شما در زندگي حفظ تعالي تواتر وجودتان استت .ايتن رايتت
هرچيز است .چرا كه همه چيز در زندگي محصو فركانسي است كه شما در آن واقد شدهايد .همته
چيز!
آموزش راز ،روز سيصد و هفتم:
بر هر آنچه دقيقا مطلوبتان است راه حلي بيابيد .آنگاه بازيي را تجستم و ابتداع كنيتد و وانمتود
كنيد كه آنچه را در پياش هستيد ،از پيشتر داريد و در همتين حتا بتر كيفيتت احساستاتتان متمركتز
باشيد .هنگاميكه بچهها بازيهاي تخيلي ميكنند ،از آنجا كه تجسم سازيشتان بستيار قدرتمنتد استت،
عواطفشان را بياختيار درگير بازي ميكنند .به كودكان بنگريد تا بياموزيد كه چگونه قانون كهكشتان
را در حد بااليي در خدمت گيريد.

خوبي و بدي ،خير و شر و زشتي و زيبايي مفهومي ندارند ،بلكه اين طترز نگترش ماستت كته
اين مفاهيم را ميسازد .ويليام شكسپير ( )9998-9999هملت
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آموزش راز ،روز سيصد و نهم:
خاطرتان هست كه قانون جذب تشخيص نميدهد كه شما تجسم سازي ميكنيد يتا در واقعيتيتد،
پس وقتي وانمود ميكنيد ،مجبوريد احساسي واقعي داشته باشيد .وقتي خيا پردازيهايتتان بته حستي
واقعي آرازيدن گرفت ،درخواهيد يافت كه در انتقا رؤيا به واقعيت موفق بودهايد.
آموزش راز ،روز سيصد و دهم:
براي جذب شاديها بته زنتدگيتان ،بايتد همچتون يتك كهربتاي پرنشتاط رفتتار كنيتد .شتادماني،
خوشبختي را افزون ميسازد .براي اينكه بتوانيد كهرباي خوشبختيها باشيد ،الجرم بايد بتر ديگتران
پيامآور احساسات ،تفكرات و واكنشهاي لذتبخش گرديد .بتراي آنكته ختود را لبريتز از نيكروزيهتا
كنيد ،آنچه از دستتان برميآيد براي كامروايي ديگران دريغ نكنيد.
آموزش راز ،روز سيصد و يازدهم:
در مقاب هرچيزي ايستادگي كنيد ،تداوم مييابد .اين بدين معني است كه آنچه را قويا نخواهيد،
به خود دعوت ميكنيد .قدرت و نيروي اشتياقتان را به آنچه ميخواهيد ،معطوف بداريد ،تتا بهستوي
شما جاري شوند .تمركز خلقت است .تمركز با عواطف خلقتي قدرتمند است.
آموزش راز ،روز سيصد و دوازدهم:
رالب افراد متوجه نيستند كه چقدر از اشتياقشان را صرف آنچه نميخواهند ميكنند .در هنگام
مكالمه با دوستان وقتي از يك موقعيت "ناپسند" صحبت ميكنيد ،تمام حترارت كالمتتان را بتر آنچته
نميخواهيد ،ميافشانيد .وقتي به يك حادثه ناخواسته ،پاسخي "وحشتناك" ميدهيتد نيروهايتتان را در
راه آنچه دوست نداريد ،ضايد ميسازيد.

حكيمانه هدايت كنيد.
آموزش راز ،روز سيصد و سيزدهم:
شما همچون شريك قانون جذب هستيد و از كانا همين شراكت است كه شما زندگيتان را به
وجتود ميآوريتتد .تمتتام افتتراد ديگتر نيتتز در مشتتاركت بتتا قتانون جتتذب هستتتند و زنتتدگي خودشتتان را
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شما وجتودي زيبتا ،سرشتار از عشتق و اشتتياق هستتيد ،پتس حكمتا گتوهر شتور و شتوق را
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پايهگذاري ميكنند .اين بدين معني است كه نميتوانيد قانون جذب را برخالف اراده ديگتران بته كتار
بنديد .اگر به چنين امري مبادرت ورزيد ،به سوي خطر از دست دادن اختيارتان پيش ميرويد.
آموزش راز ،روز سيصد و چهاردهم:
شما قادر نيستيد قانون جذب را در جهت مخالف اراده شخص ديگري استفاده نماييد .بته ويتژه
در حيطه روابط عشقي .هيچكس براي ديگري نميتواند قانون را بدين شك اعما كند.
آموزش راز ،روز سيصد و پانزدهم:
هر فكري كه نيك در سر بپرورانيتد ،هتر ستخن نيكتو كته بتر لتب جتاري ستازيد ،هتر عاطفته
نيالودهاي كه احساس كنيد و هر رفتار مهربانانهاي که نشان دهيد ،تواتر وجودي شما بته يتك صتعود
تازه ميرساند .وقتي پرواز به يك تواتر تازه را آراز كنيد ،زندگي ،چهرهاي زيبتا را بتر شتما هويتدا
ميسازد .نيروهايي سراسر خوبي را به كره ی خاكي منتشر ميسازيد كته همگتان را بهتره ميدهتد.
خود را متعالي ميسازيد و در همين حا ك عالم با شما تعالي مييابد.
آموزش راز ،روز سيصد و شانزدهم:
درحين رشد و تحو در فركانسهايمان ،بشريت تكام مييابد .وقتي رابطهاي ميان دو نفر بته
پايان ميرسد ،بدين دلي است كه ايشان ديگر در يتك تتواتر همستان بتا هتم قترار ندارنتد .هنگاميكته
فركانسهاي دو نفر با هتم ريرهمگتون ميشتود ،قتانون جتذب بته طتور خودكتار آنهتا را از هتم دور
ميسازد .تغيير فركانس يك رشد است ،رشد زندگي است و زندگي نيكوست.
آموزش راز ،روز سيصد و هفدهم:
صتتبحگاهان وقتتتي پردههتتا را كنتتار ميزنيتتد و نيتتز در هنگتتام شتتب آنهتتا را ميبنديتتد ،بتته چتته

چه در سر داريد؟ در اين چهار مرحله از آراز و پايان روزتان نيروي كيهاني را به كار گيريد و بتا
تمام وجود بگوييد:
"به خاطر باورنكردنيترين روز سپاسگزارم!"
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ميانديشيد؟ در هنگام روز وقتي كفشهايتان را به پا ميكنيد و در آخر شب آنها را از پا درميآوريد
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آموزش راز ،روز سيصد و هجدهم:
ميتوانيد به هر جا كه ميرويد ابتدا نيروهاي مؤثر را از قب راهي سازيد ،اما خاطرتان باشد
كه براي اين منظور بايد قبال بدان انديشيده باشيد .پيش از هر كاري ابتدا فكر كنيد و خودتتان را پتس
از تكمي آن كنش تجسم كنيد كه از پايان آن خرسند و مسروريد .سپس شروع كنيد.
تمام قدرتهاي كارآ جملگي آماده به خدمتاند ،فقط شما فرمان برانيد و آنها را روانه زندگيتان
سازيد.
آموزش راز ،روز سيصد و نوزدهم:
ذهنتتتان را بتتر كتتار آنچتته ميخواهيتتد بگماريتتد .اگتتر واقعتتا درصتتدد ريشتتهكن كتتردن تفكتترات
ريرسازنده از ذهنتان هستيد ،در اينجا مرحلهاي بسيار ساده آوردهايم كه به شتما كمتك ميكنتد .هتر
روز خود را ملزم كنيد كه صد مورد را يادداشت كنيد كه بر آنها سپاسگزاري كنيد .وقتتي ايتن چنتين
تالشي كنيد ذهنتان را تحت كنتر خود درآوردهايد تا به انديشتههاي روشتن بپردازيتد .اگتر هترروز
چنين كنيد ،عنان افكارتان را دردست خواهيدگرفت.
خود را متعهد به كنتتر تفكراتتتان نماييتد .هرگتاه ذهنتتان را هتادي شتويد ،آنگتاه استتاد ختود
خواهيدشد.
آموزش راز ،روز سيصد و بيستم:
هربار كه سوار اتومبي تان ميشويد ،تجسم كنيد كه خوشتحا و بانشتاط بته مقصتد رستيدهايد.
صرفنظر از اينكه چه سفري ميرويد يا از چه وسيله نقليهاي استفاده ميكنيد ،به نيروهاي كيهتاني
متوس شويد و سفري لذتبخش و ايمن را خلق كنيد.

پردازش خلقت بسيار سه است و اگر چنانچه آن را صعب دريافتهايد ،تنها بتدين دليت استت
كه سهولت آن را باور نكردهايد .خاطرتان باشد كه بايد ايمان بياوريد تا آن را به چشم ببينيد! هرچنتد
اگر در رالب موقعيتهاي زندگي ابتدا ديدهايد ،سپس ايمان آوردهايد ،برايتتان دشتوار خواهتدبود .بته
هر حا چيزهايي هست كه ذهنتان بايد باز بياموزد .به ناديدهها ايمان آوريد تا از اين مجترا ناديتدهها
به ديدنيهاي مبد شوند.
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آموزش راز ،روز سيصد و بيست و دوم:
"لذت در چيزي نيست بلكه حسي در درون خود ماست".
ويلهلم ريچارد واگنر ()9499-9449
آموزش راز ،روز سيصد و بيست و سوم:
تابلوهاي تصويري را براي كودكان ابداع كنيد و بته آنهتا بازيهتاي تجستم ستازي را آمتوزش
دهيد .درحين بازي تخيلي بدانها بياموزيد كه آنچه در تابلو قرار دادهاند را از پيشتر داشتهاند .بچهها
قدرت خالقيت شگفتي دارند و وانمود كردن به چيزي يكي از عمتدهترين ويژگيهتاي ايشتان استت و
نيز ميتوانند براي شما بسيار الهامبخش باشند.
"همچون يك كودك خردسا شويد و خيا پردازي كنيد ".اين جملته حقيقتتي استت كته قتدمتي
دوهزار ساله دارد.
آموزش راز ،روز سيصد و بيست و چهارم:
اگر شما در يك تواتر نامناسب نباشيد ،هيچكس نميتواند با تفكرات ناصوابش به شما صدمهاي
وارد كنتتد .شتتما تتتواتر وجودتتتان را متناستتب بتتا انديشتتهها و عواطفتتتان تنظتتيم ميكنيتتد و نيتتز هرچتته
احساسات درونتان بهتتر باشتد ،در فركتانس بتاالتري بته ستر ميبريتد و بته تفكراتتي رفيتدتر دستت
مييابيد ،جايي است كه افكار تيره ديگران به شما نخواهد رسيد.
آموزش راز ،روز سيصد و بيست و پنجم:
براي تبحر و استادي در ايمان ،همه آنچه بايد انجام دهيد انتقتا منتابد فكتري و كرداريتتان از
بيايماني به ايمان است .تنها سد راه پيدايش آرزوهاي شما اين است كه بيايماني در كردار و گفتتار

عمده انديشهها ،سخنان و رفتارتان را بر ايمان پتايگزاري نماييتد ،آنگتاه قتانون جتذب مجبتور
است كه از شما پيروي كند.
آموزش راز ،روز سيصد و بيست و ششم:
"جواب دهندگيهاي ديگران را با ايثاري نقد پاسخ دهيد".
والس واتلس ( )9491-9199دانش ثروتمندشدن
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اين مطلب را به خاطر بسپاريد و هميشه وقتي از كسي پولي ميگيريد ،در هنگام بازپرداختت،
مبلغ بيشتري به وي برگردانيد .اين نكته ميتواند از عمده بيپوليها ،تجتارب شكستت در مشتار و
تجارت در زندگي افراد جلوگيري نمايد .پولي بيشتر از آنچه گرفتهايد ،بتازپس دهيتد ،چته در شتغ ،
تجارت چه در هر جنبهاي از زندگيتان اين اص را به كار گيريد.
آموزش راز ،روز سيصد و بيست و هفتم:
آيا امروز شكرگزار طبيعت بودهايد؟ اگر به لطف موهبتهاي بيوقفه طبيعتت نبتود امتروز و
هيچ روز ديگري شما بقا نمييافتيد .طبعيت منابعي بيانتها از هوا را به شما ارزاني داشتته استت تتا
بتوانيد نفس بكشيد ،نيز آب را براي تمام نيازهاي ستياره ختاكي توليتد ميكنتد تتا زنتده بمانيتد ،بتدون
نيروهاي حيات كه خورشيد کرم ميكند هيچيك از ما وجود نخواهيم داشت.
با اين همه نثار چه كسي ميتواند بگويد كه معشوقه نيست؟
آموزش راز ،روز سيصد و بيست و هشتم:
اگر در زنتدگي حالتت تتدافعي بته ختود بگيريتد ،بستياري از چيزهتا را بته ستمت ختود روانته
ميسازيد .حالت تدافعي يعني تمركز بر مشكالت و اين حالتت دفتاع بيشتتري را نيتز بته ختود جتذب
ميكند.
در عوض بهتر است بر نتيجه مطلوبتان تمركز كنيد .تمركز بر خلق يعني تمركز بر راهح ها.
خالق باشيد .تدافعي نباشيد .بر راهح ها تمركز كنيد نه بر مشكالت.
آموزش راز ،روز سيصد و بيست و نهم:
"من معتقدم كسي كه ميتواند چگونه از نيروي خويش استفاده كند ،ميتوانتد آنچته را خواهتان

من ايمان دارم تن آدمي نه فقط ذهن را كنتر ميكند ،بلكه ميتواند محيط را از وقوع حتوادث
ناگوار به شرايط خوش نيكبختي مبد كند و اين كار را با افكار روشن و بلندش اعما مينمايد .آنكه
ميگويتتد" :متتن ميتتتوانم و ختتواهم توانستتت" جادههتتاي موفقيتتت را بتته نحتتوي درمينتتوردد كتته تمتتام
دستاوردهايش در ديده آنكه ميگويد "من نميتوانم " ،يك شگفتي است.
ويليام واكر اليكنسون ( )9491-9191مردم من
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آموزش راز ،روز سيصد و سيام:
زندگي يك پردازش آموزشي است و شما بايتد از ايتن آموزشهتا عاقت تر شتويد .ممكتن استت
گاهي اوقات يك اشتباه دردنتاكي را بته ستوي ختود بخوانيتد تتا در ختال آن مطتالبي بستيار مهتم را
بياموزيد ،سپس بعد از آن خطا خواهيد دريافت كه چقدر حكمت آموختهايد .حكمت را با پو نميتوان
خريد ،بلكه تدريجا در مسير زندگي آموخته ميشود .خرد با خود قدرت ،جر ت ،درك و صفايي روز
افزون به ارمغان ميآورد.
آموزش راز ،روز سيصد و سي و يكم:
اگر درونتان از عشق تهتي باشتد ،نميتوانيتد همچتون يتك بشتر زنتده وجتود بيابيتد .اگتر تمتام
ناخالصيها را از گوهر جان فرو بشوييد و پردههاي تاريكي را يكي پس از ديگري بدريد ،از اعمتاق
وجودتان نوري ابدي كه همان عشق ناب است ،تابيدن آراز ميكند.
سفر زندگي تمام اليههاي ريرضروري وجود ما را تا مرز هستته وجودمتان كته همتان عشتق
خالص است ،زدوده ميسازد.
آموزش راز ،روز سيصد و سي و دوم:
شما فارغ از خود هر روز افزون ميشويد .هيچكس بته عقتب برنميگتردد بلكته همته حركتتي
دمادم به جلو و باال دارند.
حتي هنگاميكه فكر ميكنيد هيچ بهبودي در اوضاع پيش نيامده است ،به خودتان يادآوري كنيد
كه امروزتان از ديروزتان برتر است.
آموزش راز ،روز سيصد و سي و سوم:

خاطر آوريد كه هريك از رخدادها در رايت براي هر يك از ما نيكي و صالح به همراه دارنتد .آنچته
اتفاق مي افتد مهم نيست ،مهم نحوه عملكرد ما با آن موقعيت و نيز چگونگي طرز نگرشمان نسبت به
آن فوقالعاده مهم است.
جهان هستي الزاما امور را طوري پيش ميبرد كه همه چيز بهتر و شگفتانگيزتر جلوه نمايد.
حدوث اين تحو را ادراك كنيد ،زيرا يك اعجاب در راه است!
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آموزش راز ،روز سيصد و سي و چهارم:
"من قادرم در هر آنچه كه تصميم ميگيرم انجام دهم موفق شوم".
اين يك حقيقت محض است ،اما نكته اين جاست كه آيا شما بدان ايمان داريد؟
آموزش راز ،روز سيصد و سي و پنجم:
عشق پاك هيچ شترط و شتروط يتا حتد و مترزي نتدارد .عشتق توقتف نميكنتد و متاند چيتزي
نميشود ،تمام لحظه ايثار ميكند و درعوض هيچ چيز طلب نميكند .عشق جريتاني مستتدام بتري از
محدوديت است و تمام اين عشق در درون وجود شماست.
آموزش راز ،روز سيصد و سي و ششم:
" من همچنان مصمم هستم در تمام شرايط ممكن خرستند و راضتي باشتم چترا كته بته تجربته
آموختهام كه بخش اعظمي از حس خوشبختي يتا فالكتت از شترايط نيستت ،بلكته از ختود متا نشتأت
ميگيرد".
مارتا وشينگتن ()9891-9411
آموزش راز ،روز سيصد و سي و هفتم:
تصميم بگيريد كه حداق يك عبارت تشكرآميز را به هركس كه امروز نزدتان آمد ابراز داريد.
هرچه بيشتر با مردم مالقات كنيد بهتر است .به احساستان در آراز روز توجه كنيتد ،ستپس تتوجهي
ويژه به شگفتي احساستان در پايان روز نماييد.
يك روز از هفته را روز شكرگزاري نامگذاري كنيد و هر هفته تمام اين مراح را عينا انجتام
دهيد .سپس به تماشاي نتيجه آن در زندگيتان بنشينيد!

تمام افراد بشر بر اين كره خاكي در پي خوشبختياند .هرآنچه هركس تمنتا دارد ،بتدين ختاطر
است كه تصور ميكند تمنتايش بته خوشتبختي منجتر ميشتود .اگتر انستان ستالمت ،ثتروت ،رابطته
عاشتتقانه ،ماديتتات ،دستتتاوردها ،شتتغ يتتا هتتر چيتتز ديگتتري را آرزو ميكنتتد بتته فرجتتام شتتادمانه آن
ميانديشد .اما به خاطر داشته باشتيد كته خوشتبختي حتالتي در درون ماستت و استباب بيرونتي فقتط
احساس خوشبختي را به ما القاء ميكنند ،چرا كه اين عوام جملگي ناپايدارند.
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سعادت ابدي هنگامي حاص ميگردد كه شما اختيار كنيد كه براي هميشه خوش باشتيد .آنگتاه
كه شما شادروزي را برگزينيد ،تمام خوشبختيها را به سوي خود جتاري ميستازيد .استباب شتادي
فرع و خود شادي اص است.
آموزش راز ،روز سيصد و سي و نهم:
چنانچه با يكي از افراد خانوادهتتان مشتك داريتد ،فهرستتي از تمتام آنچته از وي متورد پستند
شماست ،تهيه كنيد .به خاطر داشته باشيد كه احساس قدرداني نستبت بته نيكيهتاي ديگتران بته شتما
حس شگفتي از نيكيها را ارزاني ميدارد .آنچه ايشان به شما عرضه ميدارند ،جمله موهبت است.
درحاليكه تمام تواناييهايتان را بر سپاسگزاري مجموع بداريد ،نه فقط ديگر ختود را از صتحنههاي
تاريكي و كدورت كنار كشيدهايد ،بلكه در همين حين ،انسانهايي نيكتو را بته ستوي ختود و زنتدگاني
فرا ميخوانيد.
خود را در سطح فركانس ستايش قترار دهيتد ،تتا قتانون جتذب شتما را فقتط بتا مردمتان نيكتو
سرشت محشور سازد.
آموزش راز ،روز سيصد و چهلم:
اگر كسي مشكلي جسماني دارد ،شما ميتوانيد به وي كمكي شتايان نماييتد .بتدينترتيب كته در
ذهنتان وي را در صتحت و ستالمت و قتدرت و شتادي مفترط تجستم كنيتد .بتراي اينكته بتوانيتد ايتن
تجسمسازي را مؤثر انجام دهيد ،صتحنهاي را در ذهنتتان بتا ايشتان بته وجتود آوريتد ،ستپس تمتامي
جزبيات الزم را بدان بيفزاييد .گفتگوهاي ميانتان را تصور كنيد ،سپس شخص را ببينيتد كته هرآنچته
را يك فرد سالم و شتادان ميتوانتد انجتام دهتد ،انجتام ميدهتد .بارهتا و بارهتا صتحنه را بته نمتايش

اگر چه شخص ،خود ،خالق زندگي خويش است ،اما اين پردازش شما به وي كمكي ختارج از
وصف مينمايد.
آموزش راز ،روز سيصد و چه و يكم:
به حضور قادر بيكران در وجودتان ايمان داشته باشيد .اين قدرت نيكي محض است كه شتما
بتوانيد آنچه را بخواهيد از طريق تمركز بر ذهنتان جهت ببخشيد .به هرحا بايد با قادر متعا همسو
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باشيد ،بدين مفهوم كه بايد بر خيرات مجموع شويد .اگر رو به سوي تيرگيها كنيتد ،اتصتا خودتتان
را با قادر مطلق قطد خواهيدنمود.
قادر يكتا تنها به خوبي و روشني ياري ميرساند.
آموزش راز ،روز سيصد و چه و دوم:
چيزي درون شما حضور دارد .همان جان حيات كه وقتي چشم برون گشوديد در شما نفس را
دميد و تاكنون در هر دم و بازدم شما حاضر است .وجودي كه در باور نميگنجد ،چشمه جوشاني از
همنوايي ،صتفا و آرامتش و عشتق و اينهتا همته درون شماستت .بتراي اتصتا بتدان چشتمه حيتات
چشمانتان را ببنديد ،كمي درنگ كنيد ،فكرها را يكجا رها كنيد ،و دقايقي عميقتا بته اعمتاق وجودتتان
متوجه گرديد.
هرچه بيشتر اين تمرين را انجام دهيد ،حضور تعاد مطلق ،صفا و آرامتش و عشتق بيشتتري
درون شما جوشش ميگيرد.
آموزش راز ،روز سيصد و چه و سوم:
تعالي ذهن و روح سرشتي آسماني ميخواهد .هرچه سرشت شفافتر ،بانشتاطتر و شتيرينتر
باشد ،قريحه شخص آسانتر و پرشتابتر رشد ميكند .گويند سرشت پاك بتر قريحته همچتون تتابش
خورشيد به گ هاي گلزار ميماند .كريستين دي .الرسون ( )9488-9198درون عظيم
آموزش راز ،روز سيصد و چه و چهارم:
عشق را به سوي خويش بخوانيد و سرخوش از حضور سترور آميتزش شتويد ،و ختود را در
بند آن نكنيد كه آن را از شخص به خصوصي دريافت كنيد .عتالم ختود ،ميتوانتد مستيرهاي روشتن

كابوس ميشود .وقتي از شخص موردنظرتان عشق را دريافت نميكنيتد ،تصتور ميكنيتد كته قتانون
كارايي ندارد ،حا آنكه اينطور نيست و تمتام قتوانين جتاري هستتند .بزرگتترين تمنتاي شتما جاذبته
عشق و نشبه آن است ،عالم امكان نيز به شما ميگويد "به جاي آنكه شخصي را معين نمايي ،كارت
را به ما واگذار ما نيز از هيچ تالشي براي كامروايي تو دريغ نميكنيم".
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فرداها را ببيند ،نيز ميداند چه كسي رؤياهاي شما را سرشار ميستازد و چهكستي بتر ختواب شتما
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بسيار مراقب باشيد كه خود را درگير "چه كسي"" ،كجا"" ،كي" يا "چگونته" نكنيتد ،چترا كته
بدين منوا سد راه كامرواييهايي خواهيد شد كه به سوي شما در جريانند.
آموزش راز ،روز سيصد و چه و پنجم:
شما مسبو زندگي خود هستيد و هرگاه مسبوليت اشتباهات گذشته را بيهيچ مذمتي به گتردن
بگيريد ،خودآگاهيتان ارتقاء مييابد ،حقيقت زندگي بر شما هويدا ميشود و قانون جتذب را بته چشتم
ميبينيد .از آن پس با يك آگاهي جديد زندگي را كه مستحق آنيد به سوي خود روانه ميسازيد.
آموزش راز ،روز سيصد و چه و ششم:
رالب افراد گمان ميكنند تنها زماني كه سالمتشان به مخاطره ميافتند بايد آن را مسبلت كنند.
حا آنكه هر زماني طلب صحت و سالمت مطلوب است .با بهرهگيري از قدرت خيا  ،هر روز خود
را سالم و خوش تجسم كنيد .نيت سالمت براي خود و رير.
آموزش راز ،روز سيصد و چه و هفتم:
شما آيندهتان را با نياتتان خلق ميكنيد .قتدرت خيتا صترفا كنشتي آگاهانته از تعيتين آينتده در
اكنون است .براساس نيت و قصد شما در زمان حتا استت كته صتحت و ستالمت ،روابتط متعتاد ،
خوشبختي و سعادت ،ثروت ،خالقيت و عشق در آينده بر شما ميبارد .هر روز نيت كنيد كه زنتدگي
آيندهتان را خلق كنيد.
آموزش راز ،روز سيصد و چه و هشتم:
هنگاميكه كتاب راز را ميخوانيد ،يا فيلم راز را تماشا ميكنيد ،به دنياي ذهن خود به تناستب
فركانسي كه هماكنون در آن هستيد ،راه مييابيد .اگر بار ديگتر كتتاب يتا فتيلم را بخوانيتد و مشتاهده

ديدن مكاشفههاي شما بيشتر ميشود و اصو  ،شفافتر و درخشان بر شما تابيده ميشوند اين بدان
خاطر است كه در هر آن خودآگاهي شما بسط مييابد.
آموزش راز ،روز سيصد و چه و نهم:
امروز شكرگزار باشيد .قدرشناس بر موسيقي مورد عالقهتان ،بتر فتيلم ستينمايي كته در شتما
احساسي خوب به وجود آورد ،تلفنتان كه شما را به مردمان متص كرد ،كامپيوترتان و جريان بترق
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كنيد ،از منظرگاهي رفيدتر خواهيد ديد و اين پردازش هرگتز متوقتف نخواهدشتد .در هتر خوانتدن و
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كه بر زندگي شما روشنايي آفريد ،به خاطر خطوط هوايي كه بته هرجتا بخواهيتد ستفر كنيتد ،راه را
برايتان ميسر ميسازد سپاسگزار باشيد .قدردان چراغهاي گذرگاهها باشيد ،چراكه عبور و مرور را
سامان ميبخشند .از كسيكه پ ها را ساختهاند تشكر كنيتد .از دوستتدارانتان ،فرزنتدانتان ،حيوانتات
ختتانگي و چشتتمانتان كتته شتتما را قتتادر ميستتازند ايتتن خطتتوط را بخوانيتتد ،ستتپاس كنيتتد .قتتدرت
تجسمسازيتان را تمجيد كنيتد .از اينكته ميتوانيتد فكتر كنيتد بستيار ممنتون باشتيد .قتدرت تكلمتتان را
تحسين نماييد .تبسم ،قهقهه و نفسهايتان را شكرگزار باشيد .به خاطر آنكه زنده هستتيد و بته ختاطر
آنكه شما اين هستيد كرنش كنيد.
به خاطر اينكه عبارتي به ما بخشيدهاند تا بته واستطه آن زنتدگيمان را متحتو ستازيم و آن را
دمادم بگوييم...،
سپاسگزار ،ممنون و شاكر باشيد.
آموزش راز ،روز سيصد و پنجاهم:
"هيچ ضرورتي باالتر از پاسخ به مهرباني نيست ".ماركوس توليوس سيسرو
آموزش راز ،روز سيصد و پنجاه و يكم:
قانون جذب دقيق ،سليم و خطاناپذير است ،پس آنگاه كه اشكالي در مراح آن ديتده ميشتود،
اين تضمين وجود دارد كه چيزي متوجه خود قانون جذب نيست ،بلكه اشكا در نحوه بكتارگيري آن
است .اين خبر بسيار مژده بزرگي است .هرگاه در راه رفتن يتا راننتدگي دچتار مشتك شتديد ،بتدين
معني است كه بايد بر آن تمرين و ممارست بيشتري كنيد.
تمرين و ممارست ،فاصله ميان شما و هرچيزي است كه در طلبش هستيد!

هدف از بازي زندگي اين است كه شيوههايي خلق كنيد كه ايمان آوريتد تتا پتس از آن دريافتت
كنيد .هرچقدر مطلوبتان عظيم است ،هماكنون جشن كامراني خود را برپا كنيد.
آموزش راز ،روز سيصد و پنجاه و سوم:
هيچ عذري نياوريد ،فقط اندكي از وقتتان را امروز صرف بنا گذاشتن فردايتان كنيد.
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آموزش راز ،روز سيصد و پنجاه و چهارم:
خالقانه ن يروهاي عملكردتان را به آنچه در طلبش هستيد ،معطوف كنيتد .چنانچته يتاوري تمتام
عيار ميخواهيد ،در خلوتگاه د او را حاضر بيابيد .اگر خانهاي تتازه را آرزو ميكنيتد ،ختود را از
هماكنون آمتاده اثاثكشتي كنيتد .چنانچته قصتد ستفر داريتد ،چمتدانها را بيترون آوريتد ،ختود را در
عكسها و تصويرهاي آن مكان تجسم نماييد.
فكر كنيد كنيد در هنگام رسيدن به آرزويتان چه خواهيدكرد ،سپس كنشهايي را خلتق كنيتد كته
حاجتروايي را بر شما شفافتر و روشنتر سازد.
آموزش راز ،روز سيصد و پنجاه و پنجم:
براي شادروزي و تأثير فوري هر روز هفت بار با ادراك و احساس بگوييد "شكتر".
آموزش راز ،روز سيصد و پنجاه و ششم:
قانون جذب ،قانوني دقيق است و هنگامي كه نتيجه مطلوب از آن نميگيريد ،فقط به خاطر عدم
استتتفاده صتتحيح از آن استتت .بتتدين مفهتتوم كتته بتته جتتاي آنكتته خواستتتههايتان را بتته ختتود بخوانيتتد،
ناخواستههايتان را به خويش روانته ميستازيد .امتا در هتر دو شتك شتما در حتا بته وجتود آوردن
هستيد .قانون جذب بري از اشتباه است و همواره به شما پاسخ ميدهد.
آموزش راز ،روز سيصد و پنجاه و هفتم:
"هر آنچه را ميبينيم ،سايهاي از ناديدههاست".
دكتر مارتين لوتركينگ جي.آر ( )9111-9194مقياس بشر
آموزش راز ،روز سيصد و پنجاه و هشتم:

ابتدا با يك روز شروع كنيد و تا چندين هفته ،بتراي روزتتان يتك عتادت خاصتي را درنظتر بگيريتد،
سپس به سراغ روز ديگر برويد .آنچه را برايتان بهتر است انجام دهيد ،چرا كته مهمتترين چيتز ايتن
است كه شما آن را انجام ميدهيد.
امروز دوشنبه تفكرات خوب است .امروز و هر دوشنبه روزي است كه بايد نيت كنيد كه فقط
تفكرات نيكو را در سربپرورانيد .براي خويش و همگتان فقتط ختوب بيانديشتيد .از هرچيتزي كته بته
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افكار صواب ختم نميشود ،روي بگردانيد .در آراز روز با تمام اراده بته خودتتان فرمتان دهيتد كته:
"من امروز هزاران فكر نيك را از سر گذراندهام ".انسان به طور متوسط بالغ بتر پنجتاه هتزار فكتر
در روز دارد ،بنابراين امروز پنجاه هزار فرصت مناسب داريد تا به افكار نيك مشغو شويد.
آموزش راز ،روز سيصد و پنجاه و نهم:
امروز سهشنبه سپاس است .امروز و هر سهشنبه روزي است كه شما بايد بسيار سپاستگزار
باشتتتيد .آب و هتتتوا ،لباسهايتتتتان ،حمتتت و نقتتت  ،اختراعتتتات بتتتزرگ ،آشتتتيانهتان ،رتتتذاهايتان،
رختخوابهايتتتان ،ختتانواده ،همكتتاران ،كستتي كتته بتته شتتما ختتدمت ميكنتتد ،ستتالمت ،تتتن و بتتدنتان،
چشمانتان ،گوشها و تمام حواستان را جدا تمجيد و ستايش كنيد .به ويژه بر اوقتات بتزرگ گذشتته و
ايام شگرف آينده شكرگزار باشيد ،و در آخر شكر كنيد كه در هر سهشتنبه ستپاس ختالق يتك زنتدگي
باورنكردني ميشويد!
آموزش راز ،روز سيصد و شصتم:
امروز چهارشتنبه كتردار نيتك استت .امتروز و هتر چهارشتنبه روزي استت كته بايتد حستاب
بانكيتان را در كهكشانها با كردار صواب لبريز كنيد .به آنان كه در پيرامون شما هستند ،تشتويق و
قدرداني تقديم كنيد .با هركس كته مالقتات ميكنيتد و ستخن ميگوييتد مهترورزي كنيتد ،عطتا نماييتد،
بيهيچ بهانهاي هديه دهيد .درها را به روي مردمان باز كنيد .يتك رتذا يتا نوشتيدني گترم بته ديگتران
بخورانيد .آنها را بستاييد .به همه لبخند بزنيد .به آنها كه هتر روز بته شتما ختدمت ميكننتد خالصتانه
ابراز عالقه كنيد .به نزديكانتان توجهي بيشاببه نماييد .به رانندگان ديگر باعطوفت باشتيد .صتندليتان
را به آنان كه ايستادهاند ايثار كنيد .در جستجوي فرصتهاي مناسب بگرديد تا نيكرفتاري كنيد ،آنگاه

هنگامي كه خود را وقف چهارشنبه كردار نيك كنيد ،عالم امكان نيز به شما پاسخ ميدهتد و بته
مراتب بهترين روز هفته ميشود.
آموزش راز ،روز سيصد و شصت و يكم:
امروز پنجشنبه تشكر است .امروز و هر پنجشنبه بر شماست كه با ادراك بگوييد "متشكرم" و
اين عبارت را به طريق و شيوههاي مختلف تا آنجا كه ميتوانيد بيان داريتد .از متردم و اتفاقتاتي كته
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

قانون جذب  /متافیزیک

آموزه های روزانه راز

97Page

قانون جذب چهارشنبه كردار نيك شما را با بركات آن ماالما ميسازد.

قانون جذب  /متافیزیک

آموزه های روزانه راز

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

ميخواهيد از آنان تشكر كنيد ،ليستي تهيه كنيتد .بته كستاني كته برايتتان كتاري انجتام دادهانتد بگوييتد
"متشكرم" .با هرگامي كه در حين راهرفتن برميداريد در ذهنتان شكر كنيد .در رانندگي با هر توقف
و حركتي كه ميكنيد شكرگزاري نماييتد .در اوقتات متفتاوت يتكروز هفتبتار در فكتر و احساستتان
عبارت"متشكرم" را تداعي كنيد .مترصد فرصتهايي باشيد كه به افراد بگوييد "ممنتونم" و آن را بتا
چنان نوايي بيتان داريتد كته بته شتما خيتره گردنتد .سراستر پنجشتنبههايتان را تشتكركنيد و انديشته،
احساس و عبارت برجسته اينروزتان را "متشكرم" قرار دهيد.
"متشكرم" عبارتي با نيروهاي بالقوه خارج از تصور و نيازمند شتما تتا آن را بالفعت ستازيد.
متشكرم!
آموزش راز ،روز سيصد و شصت و دوم:
امروز جمعه احساسات خوشايند است .امروز و هر جمعه بايد احساسات لطيف را در خود به
حد اعالء ارتقاء دهيد.
امروز در حاليكه روزتان را پشت سر ميگذاريد ،تمام توجهتان را بته چگتونگي احساستاتتان
معطتتوف داريتتد .خودتتتان را بتتا احساستتات نشتتاط آفتترين و حيتتاتبخش در اوج نگتته داريتتد .آنچتته را
مطلوبتان است انجام دهيتد تتا بتدينترتيب ختود را از عواطتف خواستتني لبريتز ستازيد .بته نواهتاي
دلخواهتان گوش دهيد .رذاي مورد عالقهتان را بخوريد .دوستان عزیز را مالقات كنيد .هرچه دوست
داريد انجام دهيد ،آنچه شما را سرشار از شادي ميسازد و بر چهره شما تبستم ميآفرينتد .اينگونته
تمام روز را ررق در مسرت و لذت خواهيد بود.
آموزش راز ،روز سيصد و شصت و سوم:

آزادي نماييد ،به رهايي ايام كودكي بازي كنيد! خوش بگذرانيد! امروز با سرزندگي همهچيز را احياء
كنيد .آنچه شما را شگفت ميستازد انجتام دهيتد .ختود را خنتدان ستازيد .امتروز شتادی و پتايكوبي و
نغمهها را يادتان نرود .زندگيتان را امروز جشن بگيريتد! خنتده و سترور و لتذت ،شتما را درخشتان
ميسازد و آنگاه كه ميدرخشيد ،تاريكيها از شما زدوده ميشوند .شنبهها روز درخشندگي شماست!
به خاطر داشته باشيد كه يك بازي بيپايان است و شما تا ابد بدين بازي مشغو خواهيد بود.
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آموزش راز ،روز سيصد و شصت و چهارم:
امروز يكشنبه ،روز خوبي مطلق است .امروز و هر يكشنبه دقايقي را درنگ كنيد و نگاهي بته
پشت سر بيفكنيد و تمام خوبيها را بته يتاد آوريتد .بته هفتته آينتده ،پتيش رويتتان نظتاره كنيتد و تمتام
خوبيها را مشاهده نماييد.
اكنون مي توانيد بياساييد ،چراكه نقش آفرينيتان تكمي شده و راضي هستيد كه همه چيز ختوب
است.
آموزش راز ،روز سيصد و شصت و پنجم:
شما سفر را به سالمت گذرانديد و به مرتبه كاملي كه بايتد نايت ميشتديد رستيديد و آن را بته
پايان برديد .درحقيقت ،حجت را تمام كرديد و رسالتتان را به نحو احسن به فرجام رسانديد.
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