
 ثانيه ٦٨ قانون جذب در

 كائنات را به فركانسي ، تان را جذب كند شما تنها با تمركزكردن و فكركردن درباره يك عنوان خاص بصورتي كه توجه كامل
 دادن و فعال كند به جواب خيلي سريع شروع مي قانون جذب .كنيد كردن آن خواسته ارسال مي براي فعال) جهان هستي(

هرچه قدر شما بيشتر توجه و تمركزتان را روي يك چيز  .ايد ارسال كرده) جهان هستي( كائنات كه شما به فركانسي كردن
چيزي هستيد كه  توانيد اين كار را انجام دهيد زيرا در اين حالت شما در حال جذب كردن ميتر  خيلي بهتر و ساده ، نگه داريد

دهد و همان فكر را به زندگي شما به هر صورت  خيلي سريع به فركانس شما جواب مي قانون جذب كنيد و روي آن تمركز مي
 .گرداند كه خواسته بوديد بر مي

كه شما تمركزتان را بيشتر كنيد و  ميهنگا .شود واحد فعال مي فركانسي ، خواهيد انيه تمركزكردن روي چيزي كه ميث ١٧با 
رسال ا )جهان هستي( كائنات هم كه به فركانسي ، خواهيد ببريد تان را به سمتي كه مي تر توجه خيلي قوي

 ، براي شما همان چيزي كه درخواست كرده بوديد قانون جذب هد بود وتر و يا به اصطالح تميزتر خوا قوي فركانسي ،كنيد مي
والني كردن بااليي ندارند ولي وقتي شما براي مدت ط ها به خودي خود قدرت جذب فركانس .در زندگي پديدار خواهد شد

 .شوند كردن مي هاي ارسالي شما داراي انرژي بااليي براي جذب فركانس ، داريد تان را روي چيزي نگه مي تمركز و توجه

فركانس ارسالي شما بسيار  ، داشته باشيد ثانيه 68 شما بتوانيد تمركز و فكري خالصانه را بدون هيچ اختاللي به مدت اگر
شروع به تكاپو براي ) جهان هستي( كائنات ، شود و در آن لحظه بر اساس قانون جذب ميارسال  جهان هستي قدرتمندتر به

 .كنند جواب دادن به فركانس ارسالي شما مي

در  ، نگه داريد ثانيه 68 موقعي كه شما تمركز و فكري خالص را بدون هيچ بي توجهي چندين بار تكرار كنيد و آن را به مدت
تان بصورت  تواند جواب ميحتي  .شود ميمدت زمان كوتاهي فركانس ارسالي شما تبديل به درخواستي كه شما داشته بوديد 
ادامه خواهد يافت و شما خيلي  كائنات يك ايده و يا فكر نابي براي درخواستي كه داشتيد به شما بازگردد؛ اين دريافت از

 .تان برسيد ي دريافت خواهيد كرد تا زماني كه به خواسته كائنات محسوس اين تجربه را از

 : تان توجه كنيد عبارتند از هاي مواردي كه شما بايد به آنها براي خواسته

 .شود ميكنيد داريد امتيازي بزرگ براي جذب كردن آن خواسته محسوب  ميباوري كه شما درباره چيزي كه به آن فكر ) ١

كنيد كه چه آن را خواسته بوديد  كنيد را دريافت مي كنيد و يا به آن توجه مي رهي آن فكر ميشما همان چيزي را كه دربا) ٢
 .يا خير

كنيد و اين فركانس ارسالي شما  كه شما ارسال مي فركانسي تان برابر است با ي ي خواسته فكر و باور شما درباره) ٣
 .جواب داده خواهد شد قانون جذب توسط

شود  ميقدرتمند در نهايت آن فركانس به اندازهي كافي  ،تر شود هرچه قدر فركانس ارسالي شما گسترش پيدا كند و قوي) ٤
 .تان را باز گرداند ي ي شما يكپارچه كند و به شما خواسته را براي خواسته كائنات كه

واهد گشت و احساس االن شما كنيد به نوعي به شما باز خ كنيد و يا احساس مي ي آن فكر مي هرچيزي كه شما درباره) ٥
 .ايد ارسال كرده كائنات ست كه شما قبال بهفركانسي مطابق با

تان را به آن سمت ببريد و يا  تان فكر كنيد و توجه هاي اگر شما اين توانايي را داريد كه به طور مستقيم تنها به خواسته
جهان  هاي مختلفي از گزينه ، تان را به آن جلب كنيد خواهيد تجسم كنيد و تمام توجه ميتان را همان طور كه  هاي خواسته
تواند تشخيص دهد كه اين خواسته  مين قانون جذب تان دريافت خواهيد كرد ولي اين را بدانيد كه هاي براي خواسته هستي

باشيد زيرا وقتي  جهان هستي تان در اين بر اين اساس بايد مراقب افكار و توجه .واقعا به نفع شما خواهد بود و يا به ضررتان
 .جواب شما را خواهد داد قانون جذب كنيد ميارسال  جهان هستي به ميرا حامل پيا فركانسي شما

 .شان بياوريد توانيد مواردي را براي آينده خودتان پيش بيني كنيد و به آنها توجه كنيد تا بدست ميحتي شما 



تان را به آن بدهيد  تان فكر و توجه كامل  انيه بر روي درخواستهث ١٧شما  ، در نظر داشته باشيد كه براي شروع كافي هست
وم فكر و توجه مدا ثانيه 68 به شما توجه خواهد كرد سپس با كائنات كنيد و ارسال مي جهان هستي به فركانسي سپس

 .جواب خواهد داد قانون جذب به درخواست شما بر اساس كائنات بدون هيچ اختاللي

تان باشيد زيرا اگر شما يك ماشين خيلي عالي  تان در هنگام فكركردن و توجه كردن به خواسته بايد مواظب باورهاي
كنيد ناگهان در ذهن شما فكري بيايد كه اين ماشين خيلي گران قيمت  ميكنيد و آن را تجسم  ميخواهيد كه به آن توجه  مي

 .كنيد كه شما پولي نداريد و همان به شما باز خواهد گشت ارسال مي كائنات را به فركانسي ،هست تو كه پولي نداري

جهان  ي مهم تر اين است كه شما از قوانين ديگر اين تواند باورهاي شما نيز باشد ولي نكته باره مي پس مسئله مهم در اين
ي  باعث موفقيت و خوشبختي در همه كائنات زيرا مجموعه قوانين اين .اي بهره ببريد براي رسيدن به خواسته هستي
 .تان خواهند شد هاي زندگي زمينه

 


