


 

 
 ذب قـانـون جـ

 ورولی در کنکـــقبـراز و 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 تالیف: 

 ای دندانپزشکی(دکتر عزت عالمه )دکتری حرفه

 مهندس محسن لطف زمان )فوق لیسانس مهندسی مکانیک(
 

 

 مناسب برای:

 هاکنکور دانشگاه 

 آزمون کارشناسی 

  ارشد و دکتریکارشناسیآزمون 

 های زبانآزمون 

 سینظام مهند 

 دستیاری 

 استخدامی و حقوقی 

 مصاحبه سفارت 

 مصاحبه دکتری 

 
 



 

 فهرست

 عنوان صفحه
 5 ................................................................................................................................................................................................................. مقدمه

 55 ......................................................................................................................................................... جذب قانون راز از افراد تجربه: اول فصل
 01 ......................................................................................................................................................................... درسی هایموفقیت در جذب قانون تاثیر پاسخ و پرسش
 03 ..................................................................................................................................................................................... کنکور قبولی در جذب قانون تاثیر پاسخ و پرسش

 55 ................................................................................................................ است شروع یبرا نقطه نیبهتر م،یهست که ییجاهمان شهیهم: دوم فصل
 03 .............................................................................................................................................. رند؟یگیم متفاوت یجینتا کتاب، کی خواندن از انیدانشجو چرا: سوال

 91 ............................................................................................................................... !ام؟دهینرس است کنکور در یقبول که میآرزو به هنوز سال، همه نیا از پس چرا
 90 ......................................................................................................................................................................................................... هاخواسته مورد در اقتیل عدم احساس

 93 ....................................................................................................................................................................................................................... !د؟یشویم رییتغ آماده وقت چه
 90 ..................................................................................................................................................................................................... یلیتحص یآرزوها به دنیرس یعمل روش
 91 .................................................................................................................................................................... !دارد وجود تانیلیتحص یایرو به دنیرس یبرا راه کی تنها
 93 .................................................................................................................................................................. !کنید کمک خودتان به توانیدمی که هستید کسی تنها شما

 55 .................................................................................................................................................................................... جذب قانون: سوم فصل
 53 ............................................................................................................................................................................................................................... .هستند نندهیآفر شما افکار

 51 .................................................................................................................................................................................. م؟یکن جادیا را خود یلیتحص دیجد یباورها چگونه
 57 .................................................................................................................................................. .کن انتخاب آگاهانه را ذهن یهایورود ب،مناس فرکانس ارسال یبرا

 54 .................................................................................................................................................................................................... هاناخواسته به( گرفتن دهیناد) یتوجه یب
 54 ......................................................................................................................................................................................................................................................... دیتأک نیآخر

 53 ............................................................................................................................................................................................ :جذب قانون از ماهرانه استفاده راز ،یخونسرد
 53 .............................................................................................................................................................................................................. !م؟یشو خارج وبیمع حلقه از چگونه
 13 .................................................................................................................................................................................................................. موفق یجودانش کی یزندگ سبک

 15 .......................................................................................................................................................................................................................................................:یذهن روسیو
 11 ....................................................................................................................................................................................................................................... جذب قانون یانبرهایم
 76 .......................................................................................................................... یلیتحص ندهیآ ساختن در جذب قانون کاربرد: چهارم فصل

 71 ................................................................................................................................................................................................................................................. :تانیباورها و شما
 41 ............................................................................................................................................ .دیخواهیم آنچه هر کردن خلق یبرا است یاالعادهفوق ابزار جذب قانون
 41 .......................................................................................................................................................................................................................................... :تضاد قیطر از وضوح

 35 ....................................................................................................................................................................... جذب قانون و ذهن: پنجم فصل
 45 .................................................................................................................................................................................................... تحصیلی امور در نآ کاربرد و جذب قانون

 45 ............................................................................................................................................................................................... کند؟ینم عمل یاعده یبرا جذب قانون چرا
 44 ............................................................................................................................................................................................................................................ :جذب قانون مراحل
 43 .............................................................................................................................................................................. :تحصیلی اهداف به دنیرس یبرا یفرمول جذب، قانون

 43 .................................................................................................................................................................................... م؟یکن جذب را خود تحصیلی های خواسته چگونه
 31 .......................................................................................................................................................................................... رگذارند؟یتاث جذب ونقان روند در ییزهایچ چه

 31 ........................................................................................................................................................................................................................................... کنکور و جذب قانون
 30 ..............................................................................................................................................................................................................................:عامیانه زبان به جذب قانون
 33 .................................................................................................................................................. :ساده زبان به کنکور در تیموفق با آن رابطه و جذب قانون با ییآشنا

 39 ................................................................................................................................................................................ :تحصیلی امور و کنکور در موفقیت و جذب قانون راز
 37 .................................................................................................................................................................................................................................. :کنید جذب را هاموفقیت
 37 ........................................................................................................................................................................................................................... :یهست ارتعاش نیترقدرتمند

 33 ........................................................................................................................................................................................................................................................... ست؟یچ راز
33 ............................................................................................................................................................................................................:لیتحص در تیموفق یبرا ییهاهیتوص



 

 011 ................................................................................................................................................................................................... :جذب قانون کمک به کنکور در تیموفق
 010 ............................................................................................................................................................................................................. ست؟یچ نیقی قانون ای جذب قانون
 013 .................................................................................................................................................................................................................. :دیگویم فرکانس ای جاذبه قانون

 010 ......................................................................................................................................................................................................................... :جذب قانون یهافرض شیپ
 011 ......................................................................................................................................................................... جذب قانون خصوص در جیرا اشتباهات و هاتفاهم سوء

 000 ................................................................................................................................................... م؟یکن ییاجرا و یاتیعمل خودمان یزندگ در را جذب قانون چگونه
 031 ......................................................................................................................................................................................................................... کیزیف نیقوان و جذب قانون

 033 ....................................................................................................................................................... !اندگونه نیا اندگرفته فرا را جذب قانون راز که موفق انیدانشجو
 525 ................................................................................ (فرکانس) ارتعاش قانون شدن یعمل جهت شده یساز مدل یها نیتمر: ششم فصل
 035 ............................................................................................................................................................................................... ترم انیپا امتحانات یقبول در یقدردان ریتأث

 035 ...................................................................................................................... (یکارشناس) یکارشناس به یکاردان کنکور در یروزیپ یبرا نشیآفر ییجادو جعبه
 031 ........................................................................................................................................... هادانشگاه یورود آزمون در شرکت زهیانگ شیافزا یبرا تیخالق کارگاه

 037 ........................................................................................................................... :یدکتر و ارشد یکارشناس آزمون در یرقمتک رتبه کسب یبرا یمجاز تیواقع
 033 ............................................................................................................................................................................. یمهندسنظام آزمون یقبول در آن ریتأث و نیشیتیمد
 UTEPT .................................................................................................................................... 001 تهران دانشگاه زبان آزمون تیموفق در آن ریتأث و اهایرؤ یابیارز

 003 ...................................................................................................................... یاریدست آزمون در یقبول به دنیبخش سرعت در آن نمود و مثبت یهاجنبه دفتر
 000 .......................................................................................................................................................................:یاستخدام آزمون در یقبول زوریکاتال ،یسینو شنامهینما

 009 ................................................................................................................................. یدکتر مصاحبه آزمون یقبول در دنیبخش سرعت یچگونگ و یسینوفهرست
 009 .................................................................................................................. یدکتر و ارشد یکارشناس آزمون در شرکت هیروح تیتقو یبرا اطالعات یفراوان باور

 005 ................................................................................................ (یحقوقمشاوران ،یسردفتردار قضاوت، وکالت،) یحقوق یهاآزمون در تیموفق و خالق تجسم
 001 .................................................................................................................................................................................................................... خالق تجسم نحوه نیتمر نمونه
 001 ....................................................................................................................................................................................... دانشگاه به ورود کنکور یبرا خالق تجسم نحوه

 007 ..............................................................................................................................................................................................:یاریدست به ورود آزمون یبرا خالق تجسم
 007 ......................................................................................................................................................................................................... :ترمانیپا امتحانات یبرا خالق جسمت

 004 ................................................................................................................................ (:یدکتر( )یکارشناس به یکاردان) ارشد یکارشناس کنکور یبرا خالق تجسم
 004 ........................................................................................................................................................................................ :یاستخدام یاحبهمص یبرا خالق تجسم نحوه
 003 ........................................................................................................................................................................................... یحقوق یهاآزمون یبرا خالق تجسم ینحوه

 003 .............................................................................................................................................................................................................. سفارت مصاحبه یبرا خالق تجسم
 091 .......................................................................................................................................................................................... یمهندس نظام آزمون یبرا خالق تجسم نحوه

 091 ................................................................................................................................................................................................. یدکتر مصاحبه آزمون یبرا خالق تجسم
 090 ................................................................................................................................................................................. آزاد دانشگاه EPT ونآزم یبرا خالق تجسم نحوه
 093 ........................................................................................................................................................................................................................(نود نه، ک،ی) 31-3-0 قانون

 545 ............................................. ببرد؟ شیپ ترعیسر ما یلیتحص اهداف شبردیپ نهیزم در را کارش جذب قانون که میکن کارچه: هفتم فصل
 099 .......................................................................................................................................................................................................................... :جذب قانون دیمف یابزارکها
 095 ................................................................................................................................................................................................... :یقدردان و یشناسحق -0 شماره ابزارک
 095 ................................................................................................................................................................................. :کن ثبت را جذبت قانون مدارک -3 شماره ابزارک
 095 ................................................................................................................................................. :بدار یگرام را است کینزد اتخواسته به که آنچه -0 شماره ابزارک
 091 ................................................................................................................................................... :ببر کار به را «دارم قرار کار روند در من» عبارت -9 شماره ابزارک
 097 .................................................................................................................................. :کن استفاده را «فتدیب است ممکن هااتفاق یلیخ» عبارت -5 شماره ابزارک
 097 ......................................................................................................................................................................................................... :کن کسب اطالعات -1 شماره ابزارک
 097 ...................................................................................................................................................................... :بکند را خودش کار جذب قانون بگذار -7 شماره ابزارک

 094 ................................................................................................................................................................................................. کنکور در یقبول و جذب قانون راز دهیچک
 093 .......................................................................................................................................................................................................................................... مرغ؟ یا عقابید شما

 551 ............................................................................................................................................................................................................... منابع

 



     

            
 

 

 
 

 قانون جذب و راز قبولی در کنکور 5

رانی که نیاز است یک آزمون را بگذراند الزامی چرا تهیه این کتاب برای هر دانشجو و محصل ای

 است؟

خواهید موفقیت دیگران ضعیف و ناموفق باشید تا کی می تان ومشقدرسخواهید در ( تا کی می1

 را همانند پتک بر سر شما بکوبند؟

 تان تحمل کنید؟خواهید سرزنش دیگران را راجع به ضعف درسی( تا کی می2

دین شمممما را از دبیرسمممتان ب واهند و اعد  کنند که فرزندانشمممان دچار  وال ،خواهید( تا کی می3

 ؟اند رکود تحصیلی شده

خواهید شرمندگی خود را در قبال نمرات پایین دروس دانشگاهی از همسر و خانواده ( تا کی می4

 تان پنهان کنید؟ و دوستان

 یردانشگاهی را ب ورید؟های دانشگاهی و غخواهید افسوس موفق نشدن در آزمون( تا کی می5

 ( آیا دوست ندارید بهترین دانشجوی ورودی دانشگاه خود باشید؟6

 شان به سراغ شما بیایند؟( آیا دوست ندارید دانشجویان برای رفع مشکدت درسی7

 عنوان یک مشاور درسی کمک بگیرند؟ ( آیا دوست ندارید از شما به8

  واه خود قبول شوید؟( آیا دوست ندارید در رشته و دانشگاه دل9

ای هاز یک دانشگاه معتبر، شان  جذب در شرکت فارغ التحصیلی( آیا دوسمت ندارید پ  از  11

 المللی را داشته باشید؟بزرگ بین

 عنوان یک ش ص موفق یاد کنند؟تان از شما به( آیا دوست ندارید خانواده11

 های داخل و خارج شوید؟دانشگاهعلمی یئتهای نزدیک جزء ( آیا دوست ندارید در آینده12

 

های دانشگاهی و غیردانشگاهی آموزد که دیگر نگران موفق نشدن در آزموناین کتاب به شما می

 د. دیگر شما را سرزنش ن واهند کرد.ینباش

های اسممتفاده از قانون جذب را به همراه رکر شمماهد م ال  ما در این کتاب تما  قواعد و تکنیک

شده سریع جواب بگیرند. همچنین ایم تا داوطلبان بتوانند با تمارین ارائهوردهایرانی و خارجی آ

یی در قالب و چهارچوب هامدلهای دانشمممگاهی و غیردانشمممگاهی  طور ویژه برای اک ر آزمونبه

ها را برای ها را توسعه دهند و آناست تا داوطلبان این مدل شدهارائهعنوان نمونه مش ص به

 ازی کنند تا راه میانبری باشد برای رسیدن به اهدافشان.سخودشان بومی
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این کتاب را مطالعه کرده و در معانی جمدت آن تعمق کنید، زیر نکات  خط به خطشود توصیه می

ت کنید. سممعی کنید مطالب کتاب را با دوسممتانتان به بح  و یمهم خط بکشممید یا با ماکیک هاید

ی مباح ه انت اب کنید که قوانین فرکان  و جاربه را قبول اشمترا  بگذارید. دوستانی را برا 

شود. به داشمته باشمند. در همین مباح  اسمت که کنه مطلب قانون جذب برای شما هویدا می   

( جهت پرسممش و پاسمما شممما در زمینه  www.ghanooneservat.irزودی سممایت قانون وروت  

 شود.اندازی میقانون جذب راه

های صوتی مکمل، به کانال زیر مراجعه ه آخرین تغییرات کتاب و فایلهمچنین جهت دستیابی ب

ها برای خود و دیگران، این کانال کرده و در آن عضمو شوید. در اولین قد  برای جذب بهترین 

را به دیگران معرفی کنید تا سمممهمی در پیشمممرفت و اعطدی فرهنگی کشمممور عزیزمان ایران و 

توانندپیشنهادات و انتقادات و تجربیات خود را در بان میجهان داشمته باشمیم. همچنین داوطل  

های بعدی موارد اصممدو و زمینه قانون جذب و امور تحصممیلی برای ما ارسممال کنند. تا در چا  

 درضمن منتظر کتابهای بعدی ما در این زمینه باشید. تکمیل شود.

 

د و فیاین کتاب ایمان داریم و م به کاربردی بودن ما مولفان این کتاب

 ،دانشمممجویان  ،دانش آموزان  تما  برای کاربردی بودن این کتاب را

داوطلبان آزمون های دانشگاهی و غیر دانشگاهی تضمین می کنیم و 

 در صورت خرید و عد  رضایت مبلغ شما عودت داده می شود.
  

@ghanooneservat 
 محسن لطف زمان -عزت عدمه 

          ش امیرکبیرموسسه سنج مشاوران ارشد برنامه ریزی

 مجری آماده سازی منابع آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری
www.sanjeshetakmili.ir 
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 مقدمه

داوطلب گرامی، در این کتاب از تجربیات دوسمممتانی که برای رسمممیدن به اهدال تحصمممیلی خود   

 هشممدره گرفته بهاند، دانسممته یا نادانسممته  خودآگاه یا ناخودآگاه( از قانون جذب اسممتفاده کرده  

 شده این افراد، هم از داخل کشور و هم از سطح جهانی بوده است. یآورجمعاست. تجربیات 

ی یا داشمممتن توهم نیسمممت. در جهان، ما کاراهمالاسمممتفاده از این قانون  قانون جذب( به معنای 

یدن به که بهای رسممم البته صمممدبپردازیم و را آن  مان باید بهایهایبرای رسمممیدن به خواسمممته 

تحصممیدت تکمیلی، گذاشممتن وقت و صممرل تدگ و پیگیری دروس و مطالب تحصممیدت آکادمیک و 

 باشد.می

تان بنمایید و همزمان از این صممرل مطالعه کتب و منابع درسممی  ،چنانچه شممما تدگ کنید و وقت 

از  ه البتهشود کتان اسمتفاده کنید، درهایی برای شمما باز می  هایقانون برای رسمیدن به خواسمته  

کنند و مسممیر رسممیدن شممما به   به شممما کمک شممایانی می  ومسممیرهای موجود در جهان هسممتند  

 ایهرساندن شما به خواستهو  سریع کردن وساده  ،نمایند. کار جهانتان را تسهیل میهایخواسته

 تان است. 

ی ب واهم به اما چنانچه بپندارید که من هیچ تدشمممی نکنم و فقط از طریق تجسمممم و تصمممویرسممماز

ورید آم برسم، اطمینان که نه، بلکه یقین داشته باشید هیچ موفقیتی را به دست نمییاهخواسته

 پ  همین حاال خواندن این کتاب را متوقف کنید. 

 

 تان باید ابتدا:چرا که طبق قانون جذب برای رسیدن به خواسته

 رها کنید.  تان راخواسته -3  اقدا  نمایید. -2  درخواست کنید.  -1

بعد از درخواسممت باید اقدا  کنید و در اینجا اقدا  یعنی مطالعه کتب و دروس و وقت گذاشممتن  

یند بتان میدر این صورت که جهان وابت قدمی شما را برای رسیدن به خواسته .استبرای مطالعه 

ایی هز طریق کانالگیرد تا شما اتان به کار میو نیروهایی را برای کمک به شما جهت تحقق خواسته

العاده و عجیبی( به شکل سهل، سریع و که از قبل در جهان وجود داشته  و نه از هیچ طریق خارق

 تان برسید. ساده، به خواسته

 

 دوستان و داوطلبان گرامی: 

ان امک وگرنه، دشما که در حال مطالعه این مقدمه هستید، حتماً و حتماً در فرکان  موفقیت واقعی

در  اگرکردید، اما تی اسمممم این کتاب را هم بشمممنوید، یا اینکه این کتاب را تهیه می نمداشمممت ح 

 رسیدید!فرکان  موفقیت نبودید، پ  هرگز حتی به خواندن مقدمه هم نمی

گوییم که در این فرکان  عالی هسممتید و این برای شممرون یعنی یک خبر   پ  به شممما تبریک می

 .  العادهفوق
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ا تان بآموزید که چگونه به هر حادوه و رخداد زندگین مطالعه این کتاب میشما داوطلب گرامی، حی

طور ناخودآگاه این رویه را کنید، اما بعد از مدتی بهدیمدی م بمت بنگریمد، ابتمدا تدگ آگاهانه می    

کنید که این پدال زیر پایم گاز دهیمد. درسمممت م ل آموزگ رانندگی، در ابتدا فکر می اداممه می 

ز است. اما بعد از مدتی بدون اینکه کدا  گاز است و کدا  ترمز، ناخودآگاه پدال گاز است یا ترم

توجه به چند نکته برای شما ضروری  ،ایدفشارید. در این مسیر روشنی که گا  نهادهیا ترمز را می

 هایتان نائل آیید:است تا بتوانید به حصول خواسته

 

ت است، چطور  شود، سهستند و همواره از کلمات نه، نمی گرا یمنفعامیانه،  زعمبهاز افرادی که 

 کنید. یدور شدتبهکنند، ممکن است؟! و سایر جمدت و عبارات منفی استفاده می

بر  تانینی و مصاحبت با این افراد برای شما همانند این است که حین رانندگی پاینشم همچرا که 

ر کند، مگافتد، هیچ، ماشممین شممما حرکت نمی ی میترمز باشممد و با پای دیگر گاز بدهید! چه اتفاق

 تان را از ترمز بردارید.  که پای یوقت

ا تان ر کنند، تدگ شمممما برای تغییر نگرگ و باورهایاین افراد برای شمممما همانند ترمز عمل می

 گذارند. نتیجه باقی میبی

 

 شوید.  نشینهمتر از خود تما  تدگ خودتان را بکنید که با افراد موفق یا موفق

  لی خوشبوی در حما  روزیگِ

  شکی یا عبیریبدو گفتم که مُ

  لی ناچیز بود بگفتا من گِ

 نشین در من اور کردکمال هم

 رسید از دست محبوبی به دستم

 که از بوی دالویز تو مستم

 ل نشستمولیکن مدتی با گُ

 اگر نه من همان خاکم که هستم

 

 گویند ما از آنپندارند میهستند که قانون جذب را درست نمیدوسمتان عزیز توجه کنید کسانی  

 کنیم برای موفقیت در هراسممتفاده کردیم اما پاسمما نگرفتیم. ما در این کتاب به شممما توصممیه می

ای، تحصمیلی، شمغلی، روابط و ... به افرادی مراجعه کنید که از قانون اسمتفاده کرده و پاسا    زمینه

ها ایمان شما به این های آنها و خواندن موفقیتم نیسمتند. رجون به آن اند که البته کم هگرفته

یجه اسممتفاده از این قانون را روی میز دارند  یعنی نتآورد، زیرا کسممانی که قانون را به وجود می

توانند برای شمممما این پیغا  را به ارمغان بیاورند، اند( میآورده به دسمممتشمممان آن را در زندگی

 توانی. ا ، پ  توهم یقیناً میباگ، اگر من توانسته ایمان داشته

 

طلبد و کسمممانی برنده این میدان کار فیزیکی کم، اما کار رهنی زیادی را می ،اسمممتفماده از قمانون  

 نهسمممتنمد کمه بتواننمد افسممماری بر رهنشمممان بزننمد کمه ببین، فقط بمه چیزهایی بیندیش که م        

خواهم، فقط چیزهممایی را ببین کممه من من می خواهم، فقط در مورد چیزهممایی صمممحبممت کن کممه می

 خواهم و ....می
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افراد  %97کنم که این کار در شممرون آسممان نیسممت، و همین اسممت که بالغ بر   به شممما تیکید می

، کار راحتی نیست. هاخواسممتهمند شموند، زیرا تمرکز رهن بر  توانند از این قانون بهرهجامعه نمی

 یهادر جامعه از این قانون به نحو احسممن اسممتفاده کرده و پاسمما  افرادی که  %3اما اگر شممما از 

 موفقیت خود قرار سرلوحهالعاده موفق را اند، الها  بگیرید و این قشر اند  اما فوقبزرگ گرفته

دهید، ایمان داشمته باشمید که شمما هم به نتیجه دل واهتان چه مالی، چه تحصیلی، چه روابط، چه    

 د. فرزند و ... خواهید رسی

سممال اسممت که با اسممتفاده از این قوانین  25این مقدمه تا به امروز بیش از  گاننگارند ماچرا که 

 . میااعم از تحصیدت عالی، ازدواج موفق، شغل با درآمد عالی و ... رسیده انمهایبه تما  خواسته

  توانم.پ  این را برای خودتان قانون کنید که اگر یک نفر توانسته، من هم می

 

 فرماید: خداوند عزیز در قرآن کریم می

 ب وانید مرا تا اجابت کنم شما را           ی استجب لکم ادعون

و این دقیقاً معنای قانون جذب اسمممت که خداوند بارها و بارها در قرآن از آن به روشمممنی سممم ن  

، یقین ای در شممما شممکل گرفت و اون خواسممته رو بیان کردید  گفته اسممت. یعنی وقتی خواسممته 

 رسید. داشته باشید که اون رو به شما مید  و شما به اون خواستتون می

شممود بارها، بارها و بارها به مطالعه این کتاب عالی بپردازید، به عزیز توصممیه می داوطلب به شممما

گیرید، به نکات بمطالب جدیدی را فرا ،م کمه در هر بمار خواندن این کتاب  یدهشممممما اطمینمان می  

العاده برخورد کنید و چنانچه به تک تک مطالب گفته شمممد در این کتاب عمل یاد و فوقکماربردی ز 

تان مشممماهده خواهید کرد و از شمممرون دیده کنید، یقیناً تغییرات را به زودی در زندگی تحصمممیلی

شممدن این تغییرات به وجد خواهید آمد. ایمان داشممته باشممید که خداوند قادر متعال، انسممان را  

 خودگ قرار داده و این دقیقاً با معنای عدالت خداوند سازگار است.  خالق زندگی

نهایت است، تنها قدرت جهان هستی که انسان را خالق سرنوشت حمد و سپاس م تص خداوند بی

 خود ساخت. 

 

 کاربرد قانون جذب در زندگی تحصیلی

 توان در این عبارت خدصه کرد: قانون جذب را می

 به واقعیت. شوند افکار تبدیل می

به تصمممورات کار دارد. مهم نیسمممت که بگویی این موضمممون را  ،قانون جذب به جمدت کاری ندارد

شود، ات جذب میاندیشی در زندگیمی« این موضمون مش ص »خواهم، وقتی به خواهم یا نمیمی

 خواهی تصور کن. پ  تنها آنچه را که می !صورت منفی بگوییاگرچه به

را  مانافتد. مهم این است که بتوانیم رهنتمرکز کنید همان موضون اتفاق میبر هر موضوعی که 

 های آموزشی و تحصیلی خود متمرکز کنیم. بر مطلوب
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تان  م ل قبولی در کنکور، کسممب تان بچسممبید و به تصمماویر رهنیتنها کافی اسممت به گوشممه رهن

کی م بت بدهید تا در دنیای بیرون رتبه تک رقمی و ...( تمرکز کنید و آن قدر به آن موضمممون انر

 ی افکاری عمومی، اما در حیطهاین قانون همان قانون جاربهگر شود. به صورت واقعیتی عینی جلوه

کشد، ی اجسا  را به سمت خود میی زمین همهکره»گوید: ی گرانشی زمین میاست، قانون جاربه

 «. شوندکنیم به سوی ما جذب میر میگوید: تما  چیزهایی را که ما تصواما قانون جذب می

 

شما سمازی قدرت رهن، تغییر تصاویر رهنی است. رویدادهای زندگی تحصیلی  قد  اول در فعال

سممت بنابراین باید نیروی تجسممم و تصممور رهن را باور داشممت و به تغییر شممماپرداخته تجسمممات 

ا و دوستان( و زندگی همت ه، دیگران  همکدسی(دانشمگاه  نگرگ نسمبت به خود، محیط پیرامون 

گماشمممت تا موجبات تغییر در واقعیت امور تحصمممیلی فراهم شمممود، آینده داوطلبان کنکور از راه   

اندیشمممند تبدیل ها به آنچه میخورد و در حقیقمت آن گزیننمد رقم می ی تفکری کمه بر می شمممیوه

است هد زاییده تفکر آنافتهایی که در زندگی تحصیلی داوطلبان کنکور اتفاق میشوند. پدیدهمی

 نه مستقل از فکر. 

خواهید در زندگی تحصیلی شما اتفاق بیفتد در رهن خود تصور کنید. از درون بر هر چیزی که می

آن تمرکز کنید و از بیرون به آن عدقه نشان دهید و به تصور رهنی خود عشق بورزید. حاال انرکی 

آیند و رهن بر آرزوهای تحصیلی شما جور در می درونی شمما موضوعاتی را جذب خواهد کرد که با 

شود. این قدرت رهن، از همان موضمون توسعه پیدا کرده و بزرگ می  ،هر موضموعی متمرکز شمود  

 شود. زبان و بیان متیور می

 

ها، دانشممگاه، پروکه دانشممگاهی، اسمماتید   کنی. همکدسممیتو همه چیز را به طرل خودت جذب می

یلی، وضع سدمتی، وروت، رشته دانشگاهی، شادی، ماشینی که سوار دروس، شمرایط زندگی تحصم  

ها را به طرل ربا همه اینکنی. م ل آهنوقمت و اجتماعی که در آن زندگی می شممموی، کمار پماره  می

افتد. کل زندگی تحصیلی تو تجلی افکاری به هر چه فکر کنی همان اتفاق میکنی. خودت جذب می

  .است که در رهنت جریان دارد

شود در دست شما. انگار شما دارید به جهان با تصمور شمما و افکار شمما تما  دنیا یک کاتالوگ می   

 دهید. سفارگ می

 

 یابید:شما در سه گا  به آرزوهای خود دست می

 «به دنیا فرمان بده.»؛ خواستن: ن ست

 «ایات رسیدهباور داشته باگ که به خواسته»؛ باور: دو 

 «ای.ات رسیدهکن که به خواسته احساس»؛ تجسم: سو 
 شوند به واقعیت. هر چیزی در فکرت بگذرد به زودی آن را در مشت خواهی گرفت.افکار ما تبدیل می
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 ادعای اصلی در قانون جذب: 

است که از آن به عنوان « ی رهنقدرت خدا گونه»شود آنچه که در قانون جذب روی آن تکیه می

 شود. یاد می« تجسم»

 ی اصلی در قانون جذب در مورد قوه رهن است. این ادعا چنین است:ادعا

های خارجی اور بگذارد و امور بیرون از وجود انسمان را به سود  رهن انسمان قادر اسمت بر پدیده  

توان بر امور بیرون از جسم انسان، یعنی با اسمتفاده از نیروی خدق رهن می انسمان تغییر دهد.  

 تصرل کرد. 

ها از نون تیویرات عادی نیسمممت؛ بلکه از نون ن اسمممت که تیویرگذاری رهن بر پدیدهادعای دو  ای

تیویر علت بر معلول اسممت. منادیان جذب، تنها از تیویرگذاری و تیویرپذیری میان رهن و حوادو و 

را به رهن نسممبت « خلق و آفرینش»گویند و گویند بلکه از خالقیت رهن میها، سمم ن نمیپدیده

پیوندد. صمممورت یقینی و قطعی به وقون میبه ،رهن انسمممان هر چه را تجسمممم کند  دهنمد که می

تنها م بت اندیشمممی، تلقین و اموری از این  ،بنابراین نباید تصممور شمممود که منظور از تئوری جذب 

 قبیل است. 

 

سممماله در ارتباا با مشممماوره تحصمممیلی و برنامه ریزی به داوطلبان آزمون    18بما توجمه بمه تجربه    

ناسمی،کارشمناسمی ارشمد و دکتری و مشاهده عد  باور ، هدل گذاری و تصویر سازی راجع     کارشم 

که قانون جذب را در زمینه تحصیلی  داشتبر آن را مشاوران سنجش امیرکبیر برنامه آینده خود، 

بومی سازی کند تا سایر داوطلبان بتوانند مانند  برای تما  مقاطع و برای تما  آزمون ها و آموزشی

 در زمینه تحصیلی موفقیت کسب کنند.  ،های این کتابم ال شاهد

 

های دانشممگاهی و غیردانشممگاهی و امور این کتاب کاربرد قانون جذب  فرکان ( در قبولی آزمون

ای هکند. این کتاب برای موفقیت عملی آزمونصورت کاربردی معرفی میتحصیلی و آموزشی را به

 زیر مفید است. 

، آزمون کارشمناسی ارشد، آزمون   کارشمناسمی(   آزمون کاردانی به کارشمناسمی   ها،کنکور دانشمگاه 

ا  اس آر  تولیمو، ،های زبان داخل و خارج کشور همانند تافلدکتری، آزمون نظا  مهندسی، آزمون

های خارج پذیرگ دانشگاهیو تی ای پی تی دانشمگاه تهران و آیلت ،   ای پی تی، ا  اچ ال ای،، تی

های حقوقی ت صمص دستیاری، آزمون است دامی، آزمون مصاحبه دکتری، آزمون  از کشمور، آزمون 

 معمون جازآ ،تر مصاحبه سفارت، امتحانات پایان ،وکالت، قضاوت، سردفترداری، مشاوران حقوقی

 و هر آزمون ورودی دیگر. التحصیلی امتحان دفاعیه پروکه فارغ رانندگی، راهنمایی امتحان دکتری،
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NLP چیست؟ 

NLP کدمی عصبی زیریبرنامه عبارت م فف  Nero Linguistic Programming )تکنولوکی یک و 

 .است موفقیت به رسیدن برای اصول و ها روگ ها،تکنیک سری یک شامل که است رفتاری

NLP ام اگر دارند، یکسانی عصبی سیستم هاانسان کل که آنجایی از: می گوید ساده زبان به 

 کیی واقع در. شویممی موفق هم ما کنیم؛ اجرا و بشناسیم رو موفق آد  عصبی سیستم بتوانیم

 بده، انجا  تونست رو کاری دنیا در نفر یک اگر که هست این NLP تکنیک های فرض پیش از

 میتونن. هم دیگران

 

 جهت فهم مطالب کتاب ضروری است. NLP قوانین از دانستن برخی

 و ارپند. هاستبومرنگ بازی زندگی، بازی. ستاندمی باز دهد می هک را آنچه تنها آدمی:کارما قانون

 .گردد می باز او خود به انگیز حیرت دقتی با زود یا دیر انسان گفتار و کردار

 .کرد خواهد درو را همان بکارد، آدمی که آنچه. ”بازگشت“ معنای به سانسکریت است ایواکه کارما

 از اندوختن و است گذاری سرمایه نوعی دادن هدیه که اندغافل واقعیت این از مرد  از بسیاری

 .ندارد عاقبتی تنگدستی جز ،احتکار و حرص سر

 

 می کنید، انت اب خود که احساسی هر در را شما که می کند عمل طوری جهان :اتفاقات چرخه قانون

 . می دارد نگه

 بد اتفاق= بد ح  خوب؛ اتفاق= خوب ح 
 

 شیارهو نیمه قسمت بر نادرست، چه درست چه باشید داشته اعتقاد که یزچ هر به :اعتقادات قانون

 اعتقاد غالب در ابتدا باید امر هر. آید می در عینیت به آور حیرت دقتی با و گذارد می تیویر رهن

 .شود عمل آن به تا درآید
 

ی زندگ یک ارانتظ اگر م د. آید می سرتان به کشید می را انتظارگ که آنچه هر :انتظارات قانون

 انجا  که عملی هر اگر پ . برعک  و داشت خواهید را همان کشید، می را موفق و خوب تحصیلی

 در ار قانون این تیویر حتماً .گرفت خواهید م بت نتیجه باشید، داشته م بت انتظار آن از دهید

 .اید دیده زیاد روزمره زندگی تحصیلی
 

 هم( ارِتوپ ویلفردو ایتالیایی اقتصاددان  پارتو اصل ا ن به که هشتاد بیست قانون :21/81 قانون

 اهدال و هافعالیت از درصد 21 آن اساس بر. است جاری زندگی هایجنبه تما  در است، معرول

 شما. دهندمی نتیجه درصد 21 دیگر درصد 81 برعک ، و شودمی نتایج از درصد 81 عامل شما

 11 شما اهدال تحصیلی فهرست در اگر م د! معلومه ؟کنیدمی انت اب را کدا  باشید عاقل اگر

 دخواهی انت اب دارند، ارزگ دیگر مورد هشت از بیشتر که را آنها از دوتا باشد، داشته وجود مورد

 .کرد
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 رهنیت با افراد برعک ، و کنند می جذب را منفی اش اص منفی، رهنیت با افراد :جذب قانون

 تمرکز خواسته یک روی وانیه 17 اگر .جذب می کنند را یشاندم بت و انرکیپر اش اص م بت،

 آن به رسیدن راه برسد وانیه 68 به تمرکز این اگر و اندازیممی تکاپو به را هستی جهان کل کنیم

 .ایمکرده خلق را خواسته

 

 آن به رسیدن صرل را مانوقت تمامی و شده وابسته هدفی به ما اوقات بعضی :رهایی قانون

 فضای شدن پر موجب امر این که بمانیم عقب زندگی دیگر امور سایر از شاید گاهی و کنیممی

 .گیرد می را جذب گونه هر جلو و شده ما رهنی

 .است هدل آن به نرسیدن ترس از ناشی این اندیشیم،می هدل یک به معمول حد از بیش ما اگر

 یعتطب قوانین به همچنین و شودمی مستجاب دعایش و شده نائل هدفش به است مطمئن که کسی

 یعنی آن خالق و طبیعت دست به را آن ،تدگ مسیر در کرد، روشن را هدفش وقتی دارد، ایمان

 .است جذب فرآیند از ب شی خود نوبۀ به رهایی این. کند می رها را آن واقع در. سپاردمی خداوند

 

  بتم  کند فکر قضیه از وجه یک به فقط تواندمی لحظه یک در هوشیار نیمه رهن :جانشینی قانون

 حظهل همان در نیستیم قادر کنیم فکر کاری م بت جنبه به خواهیممی که زمانی یعنی(. منفی یا

 .شود م بت جنبه جانشین منفی جنبه آنکه مگر. بسنجیم هم را آن منفی جوانب

 

 فراموگ. یدبب ش و کنید فراموگ را دیگران و خود خطاهای گوید می قانون این :ب شش قانون

 هر. شودنمی م دوگ خود، از ش ص رهنی تصویر که دارد را حسن این خود خطاهای کردن

 ندیگرا از داشتن ناراحتی و کینه یا خود، دانستن مقصر م ل ایکننده محدود و خشک یاندیشه

 ک ع باشید، خوب کار جواب منتظر اگر.شودمی پیشرفت مانع و گذاشته اور هوشیار نیمه رهن بر

 .(داد ربط رهایی و جذب قانون به اینو میشه که.  اندازیدمی عقب را خوب کار العمل

 

 هایشآرمان و انسان میان تواندنمی چیزهیچ هراس و تردید جز :هراس و تردید از پرهیز قانون

 برآورده درنگبی کند، تدگ آرزوهایش تحقق برای دلهره، بدون انسان اگر. کند ایجاد فاصله

 ت،شکس از ترس بدب تی، از ترس تنگدستی، از ترس. است بشر بزرگ دشمن ترس .شد خواهد

 …و ترس از کسب نمره کم ترس از مشروا شدن، دادن، دست از ترس بیماری، از ترس

 

 سپاس باید ما بلکه ،بود ن واهد زبانی صورت به گزاری سپاس شیوه بهترین :گزاری سپاس قانون

 آن رد مشکلی یا است شگفتی و فراوانی از عاری که شما زندگی از ب ش هر! کنیم زندگی گزارانه

 !ایدنبوده گزار سپاس چندان ب ش آن در که دهد می نشان واقع در دارد؛ وجود
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 یافتنی.حال ساده و دستقانون جذب، قانونی پر از رمز و راز و پیچیدگی، درعین

ان تچیز در زندگی تحصیلیدستیابی به همهشمما داوطلب عزیز باید بدانید با دانسمتن این قانون،   

تان نتوانید انجا  چیز و هیچ کاری وجود ندارد که شما در زندگی تحصیلیشود. هیچپذیر میامکان

 قانون جذب و»کنید. ما این کتاب را دهید. دیگر مهم نیست که چه کسی هستید یا کجا زندگی می

یرا معتقمدیم بما دانسمممتن قمانون جمذب، به هر آنچه     ایم. زگمذاری کرده نما  « قبولی در کنکور راز

 توانید برسید. ب واهید می

های سال پیش دریافتیم و در زندگی تحصیلی خود ما مؤلفان این کتاب، راز قانون جذب را از سال

ار ها و تجربیات خود را در کن، پ  تصمیم گرفتیم دانسته فرکان  استفاده کردیمبارها از قانون 

لذا دوست داریم و مشعول یر افراد جهان در این زمینه با شما به اشترا  بگذاریم. تجربیات سا

خواهیم شد وقتی در حال خواندن کتاب هستید مرتباً به خاطر آورید که این کتاب را برای شما و 

خوانید دوسممت داریم کامدً احسمماس کنید که ما داریم  ایم. وقتی کتاب را میفقط شممما نوشممته 

. هدل این است که کنیموسمت و مشماور با شما و فقط شما داوطلب گرامی صحبت می  عنوان دبه

د و خوانیطور که این کتاب را میشمممما بتوانید با این صمممفحات ارتباطی نزدیک برقرار کنید. همین

بینید هر آنچه در زندگی وقت اسممت که میشممود، آنتر میهای شممما از قانون جذب بیشدانسممته

 شدنی است.آورید و هر کاری که اراده کنید انجا کنید به دست میویش را میتان آرزتحصیلی

 

ای از هم فرکان  بودن کنید. نشانهاین یک نشانه است که اکنون دارید این کتاب را مطالعه می

 با داوطلبانی که تمایل به موفقیت و صعود دارند.

ه کاربرد قانون جذب در قبولی کنکورهای شممده  ایرانی( در زمینیبومبا توجه به عد  وجود کتابی 

 ، دهشسادهدانشگاهی و غیردانشگاهی، مؤلفان را بر آن داشت تا برای اولین بار در ایران، کتابی 

فهم برای تما  افراد مشممغول به تحصممیل و تما  کسممانی که نیاز اسممت یک آزمون  کاربردی و قابل

ی شمممده در تهیه آن از منابع معتبر داخلی و ورودی را بگمذراننمد، تیلیف و تدوین کنند. لذا سمممع  

 استفاده شود. و تجربیات مولفین خارجی

چرا که اوالً مطالب  ،های م تلف عمدی بوده استتکرار مطالب و بیان کردن قانون جذب از دیدگاه 

اسمت. وانیاً تکرار مطالب، اسمماس و محوریت قانون جذب اسممت. با   شممدهاسمت راج از کتب م تلفی 

 د که فرمولیابیگردند و شممما اطمینان میت که مطالب م بت و مفید ملکه رهن شممما میتکرار اسمم

 سند.رهای تحصیلی خود میکنند به خواستهو وابت است و کسانی که از آن تبعیت میبوده  همین
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 تجربه افراد از راز قانون جذب :فصل اول

  عالی نمرات گرفتن برای جذب قانون از استفاده

 توریا کورنادوویک تجربه

اده می توانید! چند گا  س قطعا؟ بگیریدتوانید با استفاده از قانون جذب نمرات عالی دانستید میمی

برای آشکار ساختن نمرات عالی در امتحانات، و تکالیف درسی وجود دارد که من خود  آنها را امتحان 

 ا .کرده و جواب گرفته

را خسته نکنید. اغلب اوقات خود  درسم را فقط به مدت . درستان را مطالعه کنید اما خودتان 1

ساعت مطالعه می کنم و م صوصاً قبل از خواب این کار را انجا  می دهم. چون این کار باع   2-3

می شود که رهن نیمه هوشیار  با حافظه ی کوتاه مدتم همکاری کند تا بهتر مطالب خوانده شده را 

 به یاد آور .

 

لند تان ب مدت که مطالعه کردید از جای کباال ببرید! این خیلی مهم است. بعد از یتان را . ارتعاگ2

شوید و کمی پیاده روی کنید، یا مدیتیشن کنید. صبح روزی که خود  امتحان داشتم زودتر از 

 .ا  را باال ببر  شد  و کمی یوگا و مدیتیشن می کرد  تا سطح ارتعاشیخواب بیدار می

 

ترین نمره را گرفته اید. وقتی تجسم می م کنید که در امتحان باالترین و عالی. خودتان را مجس3

تان آن را ح  کند. بگذارید آن ح ِ راحتی خیال را  کنید خودتان را آزاد بگذارید تا تما  جسم

ی عالی به شما دست می دهد واقعاً ح  کنید. آن ح  غرور و افت ار به خود را که از دیدن نمره

ی عالی به شما دست می دهد ح  کنید. تصور کنید که دارید این خبر خوب را تن نمرهکه از گرف

تان را چنان تجسم کنید که ی دل واهی عالی( به دوستان و خانواده تان می دهید. نمره گرفتن نمره

 انگار از قبل آن را گرفته اید.

 

دست بن این نیروی شگفت انگیز برای . و سرانجا ، از خدا، کائنات و نیز از خودتان به خاطر داشت4

ج که گویی همین حاال نتای به نحوی نمرات عالی تشکر کنید. ح  قدرشناسی داشته باشید آوردن

 اید.تان را کسب کردهدل واه

 

م که کمکم می کنی امتحان خدایا، برای این "قبل از امتحان این جمله را بنویسید و با خود بگویید  

، خدایا "ی پر از ترسِ در مقابل جمله ،این جمله یک جمله ی ایمانی است " .را عالی بدهم متشکر

ترین اول به شما قدرت می دهد تا عالی یجمله "خواهش می کنم کمکم کن امتحانم را خوب بدهم.

 آورد.تان به همراه می ی دو  فقط نتایج منفی را به خاطر وجود ترس براینتیجه را خلق کنید، و جمله
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که از قبل  رهنیتامتحان دارید دو گا  آخر را چندبار انجا  دهید. هر چه بیشتر روی این وقتی 

 تبدسی دل واه را تان باالتر رفته و نمرهاید پافشاری کنید، ارتعاگنمرات عالی را کسب کرده

  .آوردخواهید 

را که در  مراتنبهترین  ،با پیروی از این چند گا  ساده، قادر خواهید بود با کمک قانون جذب

شوید ولی با ایمان به ود میتان محدشما فقط توسط باورهای. بدست آوریدآید تصورتان می

کمک گرفتم و نمرات من از این روگ  !را به راحتی خلق کنید تانهایتان می توانید خواستهقدرت

 این معجزه قانونه جذبه. ،عالی کسب کرد 

 

 ی ردی به نمره ی قبولی!از نمره

 امینه از بحرین ربهتج

، و سال چهار  هستم. در یکی از واحدها خیلی قوی نبود  و می ترسید  برای خوانممن معماری می

امتحان میان تر  را اعد  کرد من تقریباً امید  را  نمرات. وقتی استاد بار دو  در آن درس بیفتم

می  41از  25امتحان پایان تر  شده بود و این یعنی باید در  61از  35. نمره من از دست داد 

 گرفتم تا قبول شو .

 شد. ولی . وقتی به نمره امتحانی ا  فکر می کرد  حالم بد می، در امتحان رد شد اگ کنمخدصه

 که به تجسم بپرداز  و تما  شودباور  به اندازه ای  م را تغییر دهم تابعد تصمیم گرفتم احساس

 .، بلکه وارد عمل شد کار  این نبود که فقط بنشینم و تجسم کنم. اما ا  را روی آن بگذار انرکی

نمره الز  داشتم تا این  1.5، فقط بینی شودو درخواست کرد  ورقه امتحانم بازبه دانشگاه رفتم 

. قبدً در ها اعد  شد و من قبول شد درس را قبول شو ! در عرض یک ماه نتایج بازبینی ورقه

ای ، حدس بزنید چه نمرهبگیر  که همان نمره قبولی بود D خواهمه مییک برگه نوشته بود  ک

شش نمره بیشتر از آنچه فکر می کرد  گرفته بود  و من آنقدر خوشحال بود  که  ! Dگرفتم ؟ +

 ها قهقهه می زد !در اتاقم م ل دیوانه

نا  است و می برای باور کردن نتیجه دل واه کمی ترس ،می دانم که بیش از حد انرکی گذاشتن

ولی چیزی که برای من موور بود تجسم کردن بدون شک و دانم که ترس از ناامیدی وجود دارد، 

هر وقت به یاد خواسته تان افتادید بگویید  ، کامدً باور کردن و سپ  رها کردن آن بود .تردید

تیجه ایی پذیرگ نتان آشکار شوند. همچنین توان سپاسگزار  و دوباره رهایش کنید تا نتایج برای

  عالی را داشته باشید.

 

 فرمان بردار  سرور !

 هندوستان ازان کا  تجربه

، هدفم را قبولی در یکی تحصیل در مقطع لیسان  یدر طول دورهو  ساله هستم 21من دانشجوی 

د  خوابی کشیهای زیادی بی. شبهای جهان در مقطع فوق لیسان  تعیین کرد از بهترین دانشگاه

 6های خسته کننده، درخواست هایم را برای تدگهایم کار کنم. در نهایت، بعد از روی برنامه تا
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یک  ،ها نشد. بعد از آنکدا  از دانشگاهچ ها گذشت و خبری از هی. ماهدانشگاه برتر فرسمتاد 

رد شده  مباز ه ،. یک هفته بعد دوممین جواب را گرفتمرد شمده بود  ،جواب از یکی از آنها گرفتم

. ارزشی به من دست داد و اعتمماد به نفسمم در هم شکست. احساس بیبود  ! خیلی نااممید شد 

. و عمد  پذیرگ دیمگر هم دریافت کرد  ی. یک نامهبه نظر می آمد هیچ چیز بهبمود ن واهد یافمت

به دانشگاه در آن سال از . تما  امید  را برای ورود ! کامدً خرد شد . و باز هم بعدیبعدی ینامه

 دست داد .

شود اگر یک نامه به کائنات بنویسم و بگویم که چقدر دلم  ، چه مییک شب با خود  فکر می کرد 

، اوضان بدتر از ؟ یعنیمی خواهد به آن دانشگاه برو  و از ته دل امسال خود  را در آنجا ببینم

 ؟کائنات استفاده نکنم پ  چرا از شانسم برای درخواست از،شد این که نمی

 ،. شرون کرد  به خرید کردنسپ  به مدت دو هفته کارهایی انجا  می داد  که آرزویم را باور کنم

و حتی یک عک  کوچولو از خود  را نیز دسکتاپم گذاشتم   یعک  دانشگاه را روی پ  زمینه

؟ خیلی زود یک ایمیل با شد دانید چه ، وا  دانشجویی آنجا را چک کرد . و می(کنار آن گذاشتم

آرزویم به حقیقت  "اید ه شده! شما در دانشگاه .... پذیرفتتبریک "این مضمون دریافت کرد  

پیوسته بود !! از کائنات تشکر کرد  !! با چشمانی پر از اشک شوق از هر کسی که در این راه به 

 !!زینه کامل تحصیلی گرفتمدانید بعدگ چه شد ؟ یک کمک ه. و میمن کمک کرد تشکر کرد 

! نمی توانم بیشتر از این راز به من آموخت که خود  را باور داشته باشم و زندگی را کشف کنم

 متشکر !! برن ، راز و راندا! کائناتخوشحال و شاکر باشم

 

 دانشی دار  که می توانم با آن هر کاری را انجا  دهم !

 یعودسالزهرانی از عربستان  عاصم تجربه

زمان با من یار نبود چون تنها یک هفته برای امتحان ارزشیابی مدرسه وقت داشتم، این آخرین 

 ،، نا امید شده بود پذیرفته شو  بود تا بتوانم در کالج دل واهم 81 یشان  من برای گرفتن نمره

د  شینمی بر . تقریباً داشتم تسلیم مخواند ، اما احساس می کرد  راه به جایی س ت درس می

 ، پ  چرا از آن استفاده نکنم!به یاد راز افتاد تا اینکه 

خدایا به خاطر  "دل واهم را نوشتم و با خود  زمزمه می کرد   ینشستم و روی یک برگه کاغذ نمره

ا  از خدا تشکر کرد  تا به نقطه ای رسید  که کامدً تما  روز به خاطر نمره "این نمره متشکر  

 ا .قبل آن نمره را گرفتهباور کرد  که از 

ا بیاید ، ب روز آزمون رسید و من امتحانم را خوب داد  ، حاال باید یک هفته صبر می کرد  تا نتایج

که امتحان تما  شده بود اما من باز هم روگ فکری و رفتاری ا  را تغییر نداد  ، وقتی از من  این

باالیی می  ی ب بود و مطمئنم که نمرهکردند جواب می داد  خیلی خودر مورد امتحان سوال می

گرفتی  81باال نداشته باگ تا اگر کمتر از  ی گیر . یکی از دوستانم به من می گفت انتظار نمره
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گرفته اند. من به حرفهایش گوگ نمی  81 ی نفر نمره 11نفر از  2گفت فقط ناراحت نشوی و می

 داد  و همچنان انتظار  باال بود.

!!  111از  86رد سایت شد  تا نمره ا  را ببینم و حدس بزنید چند گرفتم ؟! نتایج آمد و من وا

این دقیقاً همان نمره ای بود که آن روز روی برگه نوشته بود . حاال آن کاغذ را همیشه در کیف 

 پولم با خود  حمل می کنم تا یاد  بماند که می توانم هر کاری را انجا  دهم !

 

 ر داشتم!دقیقا همان چیزی که انتظا

 مری از فرانسه تجربه

دو سال پیش بود که باید یک امتحان شفاهی به زبان فرانسه می داد ، اولین امتحانم به زبان 

شود هایی که از من می. خیلی استرس داشتم و فکر می کرد  ممکن است در برابر پرسشفرانسه

 به لکنت بیفتم و در نهایت امتحانم را رد شو .

از امتحان خود  را تجسم کرد  که با لباس رسمی برای امتحان می رو ، و خود  پ ، دو شب قبل 

خیلی واقعی بود، و ما داشتیم به راحتی با هم  را تصور کرد  که دار  با ممتحن صحبت می کنم.

 ا ، که تقریباً غیر ممکن بود.را گرفته 25از  25صحبت می کردیم، و تصور کرد  که نمره کامل 

، 25بزنید چند گرفتم؟ نمره کامل ان، دقیقاً همان شد که تصور کرده بود ، و حدس اما روز امتح

  .ای گرفته بود چنین نمره من تنها کسی بود  که ،کسانی که امتحان داده بودند یاز میان بقیه 

آگاه نبود . تازه امسال متوجه شد  که ناآگاهانه ولی دقیق از  قانوندر آن زمان من از وجود این 

  استفاده کرده بود . آن

ز شمایی که از را ی اگر به چیزی باور داشته باشید ، مطمئناً می توانید انجامش دهید. مطمئنم همه

 از خدا و از راندا و تیم راز متشکر .استفاده می کنید موفق هستید.

 

 موفق شد !

 امریکا شانل از دیترویت تجربه

مهم است پیشرفت کردن و چیزهای بیشتر خواستن    برایم بسیارا یکی از چیزهایی که در زندگی

 است.

در چهار سال گذشته، با ترس از اجتمان دست و پنجه نر  می کرد . و این ترس روی عملکرد 

ود   غلبه کرده باای که داشتم بر زندگیا  اور گذاشته بود. افکار منفیتحصیلی و زندگی روزمره

کشید  اما ، نف  میکرد ی متحر  بود ، حرکت میو هیچ کنترلی روی آن نداشتم. م ل مرده 

 زندگی نمی کرد . تما  اینها روی نمراتم تاویر وحشتناکی گذاشته بود.

، اما باز هم احساساتم مرا به  ا ، تصمیم گرفتم از شر افکار بد رها شو در سال آخر تحصیلی

 . تما  کدسهایم را غیبت کرده بود ، تقریباالتحصیلیحدود یک ماه قبل از تاریا فارغ گذشته برد.

فکر می کرد  هیچ راهی برای  دانست من چه مشکلی دار .خیلی تنها بود  و هیچ ک  نمی

 زمانی برای باال بردن نمراتم نداشتم. التحصیل شدنم وجود ندارد چون دیگرفارغ
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، هر روز خود  را مجسم می افتاد . بعد از آن  "راز  "بعد از اینکه آخرین امتحانم را داد  ، به یاد 

به روی سن می رو . یک لباس نو خرید . خیلی زیاد منتظر روز  2111کوئن  7کرد  که در تاریا 

 فارغ التحصیلی بود .

ه ، فقط گریوقتی به روی سن فارغ التحصیلی رفتم و به من کده و ردای فارغ التحصیلی دادند

 استفاده می کرد .ذب کرد . این اولین باری بود که از قانون جمی

 

 دانشگاه دل واه من !

 روما از هندوستان تجربه

قانون آشنا شد .خواهر  در مورد بعضی از مطالب  "راز  "سالم بود از طریق خواهر  با  14وقتی 

راز  "با من صحبت کرده بود. البته در آن زمان من چیز زیادی نفهمید ، تا اینکه امسال فیلم  جذب

 .خواهر  دید . از آن زمان بود که بطور جدی در موردگ فکر کرد را در لپ تا   "

پذیرگ دانشگاهها شرون شده بود و من نتوانسته بود  به دانشگاه دل واهم برو  چون نمراتم 

خوب نبود. شان  کمی برای ورود به دانشگاه دل واهم داشتم و در غیر اینصورت باید پول 

 مادر  جداً خواسته بود  این کار را نکند.بیشتری بابت دانشگاه می داد  که از 

من دقیقا احساسی را که از برای رفتن به دانشگاه استفاده کنم.  "راز  "پ  تصمیم گرفتم از 

حتی یونیفر  آن  قبول شدن داشتم ح  کرد  و تصور کرد  که مادر  به من تبریک می گوید.

را می پوشید  و احساس دانشجو بودن  دانشگاه را که قبد مال خواهر  بود هم داشتم. یونیفر 

 می کرد .

ها از من پرسیدند که به کدا  دانشگاه خواهم  یکروز وقتی به کدس رفتم چند نفر از همکدسی

رفت . من اسم دانشگاه دل واهم را برد . و حدس بزنید چی شد؟ همان روز مادر  تلفن کرد و 

 افتد!اور داشتم که این اتفاق میمن ب ا .گفت که برای همان دانشگاه پذیرگ گرفته
  
 قبول شد  ! 

  استرالیا آلیا از ملبورن تجربه
قبل از همه چیز می خوا  از راندا برن و تیم راز تشکر کنم. شما کار فوق العاده ای انجا  دادید و 

 ها میلیون انسان شدید.باع  خوشحالی میلیون

ها بود آرزوشو داشتم قبول ای که مدتدرسهخدایا من تو این لحظه واقعا خوشحالم و تو اون م

نفر از هر مدرسه قبول می شدند و حداقل  11فقط  ماه مطالعه کرد . 4شد . من برای این امتحان 

خواهر  به من پیشنهاد داد که یک سال به خود   نفر در مدرسه خودمان رقیب من بودند. 41

ماه امتحانم  3این کارو کرد  و در واقع  وقت بد  تا شان  بیشتری برای قبولی داشته باشم .من

چند ماه قبل از امتحان من خود  رو تصور می کرد  که رو به تاخیر انداختم و خوب مطالعه کرد  .

 هر هر روز با مترو به مدرسه مورد عدقم میر .یا خودمو در یونیفر  اون مدرسه تصور می کرد  و

 ا اینکه باالخره قبول شد  و االن خیلی خوشحالم.تروز صبح بابت قبول شدنم شکرگزاری می کرد .
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 بورسیه وزارت نفت آرزوی من 

 تجربه محسن لطف زمان از ایران

کرد ، مشممغول درس خواندن برای سممال سممو  دبیرسممتان در رشممته ریاضممی فیزیک تحصممیل می 

ی از ر یکبودیم د مباح ه علمیتر  بود  و در کتاب انه عمومی شمممهر با دوسمممتان در یانپاامتحانات 

 انه به کتاب ،بود شدهقبولهای ما که در دانشگاه نفت در رشته برق یاز سال باالئ دوستی ،روزها

جذب در وزارت انه نفت بعد از آمده بود و از امکانات تحصممیلی و رفاهی دانشممگاه نفت و همچنین 

 با خود  فکر از فراغت از تحصمیل س ن گفت، اون شب ن وابید  و تا پاسی از شب بیدار بود  و 

شد من هم بتونم اونجا قبول بشم، اون شب با رویای قبولی در دانشگاه نفت به چی می ،کرد  می

دید  که در دانشکده در دید ، میخواب فرو رفتم. از آن روز به بعد خود را در دانشگاه نفت می

که از دانشمممگاه دید  تر میخواند  و از همه بیشهای خیالی، درس میحرکت هسمممتم. در کدس

ا ، از سممال سممو  تا سال ا  و در وزارت نفت در جنوب مشمغول به کار شمده  التحصمیل شمده  فارغ

چهمار  دبیرسمممتان با رویاهای مهندس شمممدن در دانشمممگاه نفت زندگی کرد ، در درس ادبیات    

 15و  14عربی ضممعیف بود ، در امتحانات کدسممی با کلی تدگ نمرات و فارسممی و معارل اسممدمی 

رغمی که در دروس ریاضی و فیزیک قوی بود ، ولی دروس عمومی توانم را بریده گرفتم. علیمی

گرفتم، در سممال تر نتیجه میکرد  کمای نداشممتم و هرچه بیشممتر کار میبود. به این دروس عدقه

ن . در آن زمادر بازار نبودکتب روانشممناسممی موفقیت م ل حاال  تنون که من کنکور داشممتم 1372

ها ها را خوانده بود  و آنآنتونی رابینز در بمازار بود. کتاب  4و  3و  2و  1تمب نیروهمای بیکران   ک

دید  که را خدصممه برداری کرده بود ، قبولی در دانشممگاه نفت را تصممویرسممازی کرده بود  و می 

ها بسممیار زنم و تسممتهای دروس ادبیات، معارل اسممدمی و عربی را سممر جلسممه کنکور می تسممت

ها ها هستم و در آن زمان دروس عمومی با توجه به ضریب آناحت هستند و من قادر به حل آنر

داشتند در قبولی کنکور دانشگاه تیویر به سزایی داشتند. در مرحله اول  2و  3و  4که به ترتیب 

هایی بودند که من در خیالم بارها های دروس عمومی همانسممر جلسممه کنکور حاضممر شممد ، تسممت

 74و ادبیات عرب را  86، معارل اسمممدمی 81را مرور کرد  در آن آزمون ادبیات فارسمممی  هاآن

نفر از  3تنها  72درصد زد ، با دروس ریاضی و فیزیک و شیمی هم که مشکلی نداشتم. در سال 

دبیرسمتان ما توانسمتند نمره بورسممیه دانشمگاه نفت را بیاورند و من در رشمته مهندسممی مکانیک     

 خدایا سپاسگذار  بابت این موفقیت. اه نفت در اولین انت ابم قبول شد .سیاالت دانشگ
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 .مند استرهن من قدرت

 تجربه عزت عدمه از ایران

ما یه گروه بودیم که توی سممال سممو  راهنمایی، توی جشممنواره عروسممکی، مقا  اول کشممور رو به  

ضممای گروه ما دادند، یک کیف دسممت آوردیم. یکی از جوایزی که توی این جشممنواره به تک تک اع

گرفتمش احسممماس دانشمممجو بودن بهم دسمممت  دسمممت بود. هر وقت میای خیلی خوگچر  قهوه

سمممال بعد، یعنی تا رسمممیدن موعد رفتن من به دانشمممگاه،  4داد. خیلی خوب یاد  میاد که توی می

مممان جممایزه ای بود کممه البتممه از زمنبع الهمما  من برای موفقیممت در کنکور همین کیف چر  قهوه

گرفتنش تما زمان بردنش به دانشمممگاه همراه خود ، خیلی خیلی خوب ازگ نگهداری کرد . و هر  

رفتم و کیفم رو نگاه خواسمممتم کمه انگیز  برای تدگ کردن، چنمد برابر بشمممه، حتماً می   وقمت می 

ر دید  که در حال ورود به دانشممگاه هسممتم البته د کرد  و همش خود  را میکرد ، بوگ میمی

 که دقیقاً همین کیف دستمه. حالی

قضیه از سال سو  دبیرستان از حد این کیف فراتر رفت، یعنی اینکه شرون کرد  به نوشتن این 

شمماید اولش شمموخی به نظر میومد ولی یواگ یواگ هر   - دندانپزشممک -جمله دکتر ....... جراو

نوشمممتم همین بود. توی میای که ناخودآگاه روگ رسمممید، اولین جملهکماغمذی که به دسمممتم می  

ماه آینده کل زندگی من همین شمممد و  2ی کتابا ، با خط ریز، با خط درشمممت،  رل دفترا ، گوشمممه

شمممم. من برای این کار پزشمممک میکرد ، من فقط دنمدون مرتمب این جملمه رو بما خود  تکرار می   

من با دیدن آفریده شممد ، فکر کردن به این موضممون شممده بود تفریح من، اوقات رفع خسممتگی    

گذشت. کار  به جایی رسیده بود که حتی با چشم باز هم خود  را پزشمک شدنم می رویای دندون

دید ، دیگه نیازی نبود تدگ کنم، چشمامو ببند  پشمت یونیتم در حال درمان کردن بیمارانم می 

دق من، های فوق خها رو دررهنم مجسمم کنم، با چشمم باز هم میومد و همین تجسم  تا این صمحنه 

کرد. از اواخر سمال سمو  دبیرستان، ایمان کامل   انرکی و تدشمم رو برای موفقیت صمد چندان می  

دیگه من توی  ،آورد  که من دندونپزشمک هسمتم. سمال آخر دبیرستان یعنی پیش دانشگاهی رو   

 هولی رهنم توی دنیای دانشکد -ها  بود . از نظر فیزیکیکرد ، با همکدسیدنیای دیگه سیر می

کرد. با اینکه هنوز سممال آخر دبیرسممتان بود  ولی خودمو یک دانشممجوی   دندونپزشممکی سممیر می 

دندونپزشممکی میدونسممتم، من واقعاً پیشمماپیش به خواسممتم رسممیده بود ، خوب یاد  میاد که در  

ها  متمرکز بود  و نهایتاً نتیجه کنکور اومد. با آرامش کماممل بود ، فقط بما تمرکز عالی روی درس   

  رسیده بود . برای ه اتر از عالی، همه متعجب و من آرو ، چرا که از قبل من به خواسته عالیرتب

من تازگی نداشمت، من یک سال و اندی با این رویای رهنیم زندگی کرد ، ایمان داشتم، به یقین  

 شود و شد. رسیده بود  که همین می
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 علمی هیات عنوان به دانشگاه در است دا 

 از ایران نمرجا تجربه

 عنوان به دانشگاه در است دامم چگونگی درباره بنویسم براتون می وا  که ای تجربه سد .اولین

 برای و داد  می درس التدری  حق بصورت دانشگاه در که بود تر  یک من. هست علمی هیات

 صدا علمی هیات عنوان به است دا  که می دونستم رهنم ته ولی بود  داده درخواست است دا 

 .نیست راحتی کار

 نبود نتونسته و می کردن کار التدری حق بصورت که بود سال چند ،دانشگاه اون تو هاخیلی

 و بود من جذب با موافق دانشگاه رئی  داد  درخواست زمانی که من ضمن در. بشن است دا 

 و عوض بشه رئی  شد قرار زمان همین تو ارسال شده بود ولی به تهران بررسی برای ا  پرونده

 بلیق ریی  دستورات با اینکه احتمال میاد جدید نفر یه وقتی معموال و اون جای بیاد دیگه یکی

می  تشکای و گله خیلی خود  بدشانسی از و بود  عصبی خیلی من حال بهر. کمه خیلی باشه موافق

 .کرد 

 پیش مرفت کار  پیگیری برای که بار یه ،می کرد  منتشر منفی انرکی شکایت و گله با که همینطور

 شد  یم کدفه داشتم واقعا دیگه من. شده گم منطقه تو ات پرونده که گفت بهم کارگزینی مسئول

 های سازمان های درآزمون بار چند من چون می گفتم بیراه و بد شانسم و زمان و زمین همه به و

 کرد  کرف دلیل همین به ، کار سر بر  بود  نتونسته م تلف دالیل به ولی بود  شده قبول دولتی

 هب و خوردن غصه و نشستن کرد  فکر خود  با لحظه یه اینکه تا آورد  بدشانسی هم دفعه این

 . نداره برا  سودی و بسه دیگه کردن فکر بد شان 

 نشده اپید هنوز ات پرونده بودن گفته بهم اونا و دانشگاه بود  زده زنگ پیگیری برای که بار یک و

 خدا هب رو مساله این و نمی زنم زنگ دانشگاه به دیگه من گفتم قلبم ته از که شد چی ، نمیدونم

 رد که استرسی تما  واقعا و خداست به فقط امید  و ندار  کاری کسی هیچ به اصد و سپر  می

 .کرد  رها رو بود وجود 

 بعد روز چند. شده پیدا ا  پرونده که میزنن زنگ بهم دانشگاه از می کرد  فکر خود  با اگ همه

 هم ااونج از و منطقه بره می واد کاری انجا  برای که گفت و زد زنگ بهم دانشگاه کارگزینی مسئول

 مو پرونده دوباره دستی بصورت و میره خودگ بد  بهش دوباره رو مدارکم من اگه و تهران

 امکان. شدنمی  باور  من. داشت کار هم اونجا خودگ چون. تهران می بره حتی و میده تشکیل

 فیطر از. باال رفت خیلی انرکیم دیگه از این اتفاق بعد. کنه کاری همچین یه ب واد اون که نداشت

 ولی میشه چی نبود معلو  منم کار میرفت اگه که میره روزا همین ریی  که شنید  می اگ همه

 با. د بو کرده درست تاکیدی عبارات خود  برای و نکنم فکر مساله این به اصد می کرد  سعی من

 .میره بعد و می کنه امضا منو حکم ریی  همین که بود  خوشحال وجود  تما 

 رایب. نوشتم علمی هیات اعضای لیست تو رو خود  اسم فتوشا  با و دانشگاه سایت تو رفتم

 د.میا حسابم به پول این آینده ماه گفتم و نوشتم مبلغی یه و کرد  درست حقوقی فیش خود 
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 و می گرفتم دستم تو و می داشتم بر کاغذ یه و می کرد  گوگ آور انرکی و ادش آهنگ های 

 ازر کتاب های داستان موقع اون. می کرد  خوشحالی و منه حکم می کرد  فکر و می بستم چشمامو

 حالی در رو کارا این همه. می کرد  استفاده هم اونجا های ایده از و می خوند  هم رو برن راندا

 درصد  ده حتی می کرد  فکر مسائل اون به اگه من و نبود نفعم به امور  اهر که  می داد انجا 

  تس خیلی که میکرد موافقت باید نفر یه تهران تو. نبود برسم ا  خواسته به من اینکه احتمال

 روز هر من. می موندن نوبت تو ماه چند می رفتن پیشش که هایی پرونده همه از بدتر و بود گیر

 ش ص این تا میدن هم دست به دست کائنات همه که شکرت خدایا می گفتم خود  اب شب هر و

 متجس رهنم تو رو صحنه این اگ همه بعد.کنه قبول زود خیلی منو پرونده هست که شکلی هر به

 این به کارت که داری شان  خیلی تو میگن و میدن من به دانشگاه را از حکمم خبر که کرد  می

 .شد درست راحتی

 هک زدند زنگ من به دانشگاه از بود  کرده مش ص خود  که تاری ی بعد روز چند نمیشه رتونباو

 و کرد امضا رو حکمت ریی  و اومد تهران از دیروز حکمت و مجوز رییسه تودیع عصرجلسه امروز

 شانسی خوگ خیلی شما که گفت بهم رو می کرد  تجسم رهنم تو اگ همه که حرفی همون دقیقا

 فکر ماجرا اون به که هنوز  مرد  می داشتم خوشحالی از من. شد درست راحت لیخی کارت که

 اریک مهمترین نمیشه باورگ کسی هم دانشگاه توی.افتاد اتفاق این چطور نمیشه باور  کنم می

 اشتد وجود کار این انجا  برای که مشکدتی به اصد که بود این نبود هم آسون البته و کرد  که

 .کرد  بازی نقش خوگ معمولی آد  یک  لم و نکرد  فکر

ی م خود  با بعد ولی هستند لوحانه ساده خیلی می کنم که کارایی می کرد  فکر اوقات گاهی حتی

 یه به هک االن همین و ب ور  غصه و کنم فکر ها واقعیت به و بشینم تا باشم لوو ساده بهتره گفتم

 اون از بیشتر حتی بعدگ ماه چند من.  کنم دهاستفا راز قوانین از که وقتشه دار  نیاز معجزه

 .کرد  دریافت حقوق عنوان به رو بود  نوشته حقوق عنوان به که مبلغی

 

 دانشگاه امیرکبیر آرزوی قبولی من

 تجربه محسن لطف زمان از ایران

دانشجوی  ،از سمال سمو  دانشمگاه به فکر قبولی در آزمون کارشناسی ارشد بود ، از خود  بگم    

مهندسمی مکانیک سمیاالت دانشگاه نفت بود . در سال سو  لیسان  بود  که قیمت نفت   رشمته  

بب س داشت و به دنبال آن بورسیه ما را با تیخیر واریز کردند. این علتی بود که چشممگیری  رکود

. با خود گفتم کنمرا قطع  ا و بورسمممیه کنمی بورس دانشمممگاه مراجعه من سمممریع به اداره شمممد

قابل اتکاء نیسممت. لذا کار در شممرکت نفت و  ،بر اسمماس قیمت نفت اسممتوار اسممتای که بورسممیه

ا  را فراموگ کرد  و تیمین این آسایش را در جائی دیگر متصور شد . لذا تیمین آسمایش آینده 

قبولی در مقطع کارشمناسمی ارشد را برای خود  حیاتی دانستم تا از فشار خانواده و اطرافیان که   

ن در سیستم شرکت نفت را داشتند بکاهم. با توجه به اینکه در دانشگاه نفت اصمرار بر ماندن م 
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ا( ههای اصمملی مهندسممی نفت، مهندسممی گاز و پتروشممیمی بود و اک ر دوسممتان  سممال باالییرشممته

 کردند، پ  من از ایندانشمگاه مقطع فوق لیسمان  خود را دانشمگاه صنعتی امیرکبیر انت اب می   

سممتانم بازدید کرده بود . لذا آمال و آرزوی من قبولی در این دانشممگاه  دانشممگاه برای دیدار دو

برای ارشد بود، نتیجتا عز  خود را جز  کرده که در این دانشگاه قبول شو . با توجه به اینکه در 

بار با انرکی و ایمان باالتری قبولی در مقطع لذا این ،زمینه موفقیت و تجسممم خدق مطالعه داشممتم 

دید  که از چهار راه کالج و در امتداد خیابان کرد ، خود  را میرا تصمویرسازی می فوق لیسمان   

ا ، درسم را برای کنکور خوانده بود  و تدشم را کرده یرکبیر شدهامحافظ وارد دانشمگاه صنعتی  

سممر جلسممه کنکور ارشممد حاضممر شممد . ایمان داشممتم که در اولین انت ابم در   75بود . در بهمن 

ده گفتم سال آینیسانسم میلهای دوره شو . همیشه برای همکدسییرکبیر قبول میدانشمگاه ام 

یور ماه در تبریز با دوسممتان مسممافرت  شممهرکنم. در من در دانشممگاه امیرکبیر انت اب رشممته می 

بودیم که نتایج کنکور کارشممناسممی ارشممد اعد  شممد. همونی که من منتظرگ بود  شممد در اولین  

 ای دیگر از قانون جذب.عنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. این هم معجزهانت ابم قبول شد  ی

 

 قبولی در آزمون است دامی

 از ایران الدن تجربه

 و دهش خوب خیلی خیلی زندگیم واقعا می کنم استفاده راز از که وقتی از من.سد  عزیز  دوستان

 91 سال تا. گرفتم بداری موحسا لیسان  86 تیر . من بینم می زندگیم توی م بتشو تاویر روز هر

 می داد  که هایی است دامی آزمون توی ولی بود خوب درسم همیشه اینکه وجود با. بود  بیکار

 همش کجا؟ کار بابا: میگفتن مرتب هم اطرافیانم و نیست کار که داشتم باور چون نمی شد  قبول

 !!!حرفا ازین و.... میشه بازی پارتی

 هامو باور و باشم احساساتم و افکار مراقب که کرد  رو سعیم تما  خوند  رو راز 91 تیر وقتی

اندازه نعمت و  و حد از بیش: که است این واقعیت قبلیم باور برخدل اینکه جمله از بد  تغییر

 .است برکت و وفور خدای ما خدای و دارد، وجود فراوانی

 درست شب رو بعد  روز ایغذ م د و هستم شاغل من که کرد  می وانمود و کرد  می تجسم و

 بمن اریک یا میر  کار سر من که گفتم داشتم تلفنی تماس آنها با فقط که دوستانی به و کرد  می

 نچو نمی گفتم دیدمشون می همیشه و بودن همشهریم که اونهایی به راستش... شده پیشنهاد

 (بد  جواب چی دونستم نمی من بپرسن رو جزییات می خواستن اگه

 با کرد  شرکت برن راندا کتابهای خوندن از پ  که آزمونی اولین در 91 زمستان در من خدصه

 شد . قبول کنندگان شرکت زیاد خیلی تعداد وجود

 کلی و رفت پیش خوب چیز همه و کرد  استفاده شکرگزاری از هم گزینش برای که بگم هم اینو

 من هم رو پرسید که لیسوا یه حتی و کرد  پرسیدمی سوال من از که ش صی ن ار عشق

 ...منه مال کار این که بود  مطمئن هرحال به. ننوشت برا  اون اما دونستمنمی
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 و بود  کرده ازدواج که منی برای هم مالی امور کار و بود حسابدار من پست: اینکه دیگه چیز یه و

 کار سر بر  هک کنن خبر  اینکه از قبل و مصاحبه از بعد من .بود سنگین داشتم ساله2 پسر یه

 و .سپاسگزار  و کنم می ،کار کار  محل ب ش بهترین در که خوشحالم من خدایا: می کرد  ار تکر

 نسبت به که کارگزینی، قسمت در سرکار، بیا کردن خبر  که روزی باشم داشته اطدعی اینکه بدون

 در که ،یداشتن دوست و نازنین خانم چون .شد  کار به مشغول است، حسابداری از تر سبک

 تغییری من جای اما برگشت که ماه 6 از بعد و زایمان. مرخصی بره خواست می کرد می کار کارگزینی

 .هستم کارگزینی مسئول همچنان من .نکرد

 .جذب نظیر بی قانون و من خوب و زیبا هستی ،جهان من همتای بی خدای شکرت

 !!!سپاسگزاری و عشق العاده خارق قدرت برای خدایا شکرت

 

 ای دیگرکنکور دکتری و مبارزه

 تجربه محسن لطف زمان از ایران

نامه فوق لیسممانسممم به جواب نزدیک نشممده بود، اسممترس انجا  بود، هنوز پایان 78ابتدای سممال 

سمممازی یک خودروی چهارچرر فرمان با سمممیسمممتم تعلیق فعال با کنترل تطبیقی مدل مرجع   ممدل 

ه تحصمممیمل در مقطع دکتری را از من گرفته بود.  سممماختمار متغیر، فرصمممت فکر کردن برای ادامم   

ا  بکنم یا زمانم را صرل خواندن آزمون دکتری کنم، نامهدانسمتم خود  را درگیر انجا  پایان ینم

های گذشممته با علم به تجسممم خدق مرا واداشممت که در کنار سممعی و لذا تجربه موفقیت در آزمون

شمممگاه امیرکبیر را برای خود  مجسمممم کنم و در  تدگ خود ، تصمممور قبولی در آزمون دکتری دان

دید  که سمر جلسممه آزمون دکتری هستم و  ماهی که تا زمان کنکور داشمتم، خود  را می  2عرض 

را گرفته و شرون به زدن  سؤاالتاند و من با آرامش کامل دفترچه دفترچه سؤاالت را به من داده

ها را به ری حاضممر شممد  و هر دفعه تسممتآزمون دکت سممر جلسممهکنم. بارها در رهنم ها میتسممت

فرا رسمممید و تعداد زیادی داوطلب در این  1378 خردادماهماه گذشمممت و  2کرد ، راحتی حل می

های سممؤاالت را توزیع کردند، آزمون شممرکت کردند، سممر جلسممه آزمون حاضممر شممدیم، دفترچه    

داد ، ز دیگری جواب میکرد  سممؤاالت آشممنا بودند و هر کدا  را یکی پ  ا سممؤاالت را مرور می

دانسمممتم قبولی در آزمون برای من نویمدی برای کمارهای بعدی اسمممت. بعد از یک هفته نتایج    می

شممدگان بود. این یرفتهپذمرحله اول آزمون کتبی را در برد اعد  کردند و اسممم من نفر سممو  در 

 ای دیگر از قانون جاربه.هم معجزه

 

 هشتیکارشناسی ارشد فقط دانشگاه شهید ب

 امید از ایران تجربه

 مد وا انگیزه با دوستم تشویق به ولی نداشتم ارشد کنکور در شدن قبول به امیدی هیچ 89سال

! هشتیب فقط می گفت دوستم و بود  راضی شهر دورترین روزانه به. بود  ن ونده بیشتر دوماه! جلو



       

         

 

 قانون جذب و راز قبولی در کنکور
 

 زز

31 

 گفت به من شب همان داشت خبر راز از که دیگری دوست داشتم استرس امتحان از قبل شب

 !کافیه همونا ،داری رهنت تو رو مطالب همه کهه این مهم کنی مطالعه چقدر نیست مهم

 هرضایت از جلس با! مید  جواب سواالتو که کرد  تلقین و تجسمخود   با امتحان جلسه تارا  شب

 در اومد که  دو نتیجه مرحله ولی اومد روزانه باالی نفر چند من اول مرحله رتبه اومد . بیرون

 دفان! بود  آورده در شار خود ! بهشتی دانشگاه در دوستم و شد  شهر قبول دورترین روزانه

 روی می شد  ترمه شش داشتم نداشتم، فرصت بیشتر دو ماه می افتاد عقب داشت ا  نامه پایان

 18 از 17:98 نمره با اسفند 15 دفان و دی 31 نامه پایان تحویل "چسباند  کاغذی اشپزخانه در

 دفان اسفند 12 و داد  تحویل را نامه پایان بهمن یک "نامه پایان و التحصیلی فارغ از عکسی با

 آید می بدست خدا به سپردن و گزاری و شکر خواستن با چیز همه واقعا!  17:18 شد  و کرد 

 ...سادگی بهمین

 

 مصاحبه سفارت انگلی  در دوسلدورل

 یرانتجربه آقای محسن لطف زمان از ا

ی آموزشی چند ساله به کارخانجات تیسن کرو  آلمان اعزا  شد ، در جهت یک دوره 82در سال 

ی زبان آلمانی پیشمرفته را طی کرد  سپ  جهت کار به سوی  مدت زمانی که در بوخو  بود  دوره

( در شهر برلین آلمان رهسپار شد  در مدت زمانی که Umformtechnic Ludwigsfeldeشرکت  

و، فولک  واگن و ا های بنز، بیکرد   پرس شا ، تولید بدنهارخانجات تیسمن کرو  کار می در ک

المبورگینی( در اوقمات فراغمت از کشمممورهای اطرال آلمان که جزء ویزای شمممینگن بودند بازدید    

کرد . در سمفری که به لیسمابون پایت ت کشمور پرتغال داشمتم به رهنم رسممور کرد که از کشور     

بازدید کنم. کشمور انگلی  جزء کشمورهای عضمو شینگن نبود. دورادور شنیده بود      انگلی  نیز

،دوست دهد. ولی من عزمم را جز  کرده بود  که سفارت انگلی  به راحتی ویزای توریستی نمی

ر از شهجستجو کرد  و  در اینترنتاین شمهر قدیمی را داشمته باشم .  لندن، داشمتم تجربه دیدن  

ترین و بهترین د ، دوسمممت داشمممتم دانشمممگاه اکسمممفورد یکی از قدیمی   لنمدن بمارهما دیدن کر   

 هایهای جهان را ببینم  که بعداً این دیدار انجا  شمد(، در خیالم بارها در کنار سماختمان  دانشمگاه 

گرفتم، دوسمت داشتم  ( لندن مشمرل به رود تایمز عک  می The House of Parlimentپارلمان  

 تهران عصردید  و در خیابان اکسمفورد  همانند خیابان ولی ( را میمیدان پیکادلی  میدان عشماق 

زد ، لذا تصویرسازی م بت جهت مصاحبه حضوری در سفارت انه که بسمیار طوالنی است( قد  می 

دید  که پشت پیش وان یک خانم انگلی  در شمهر دوسلدورل را در برنامه کار  قرار داد ، می 

پرسد. من با تسلط کامل سؤاالت افرت به کشور انگلی  را مینشمسمته و از من علت و انگیزه مس  

از برلین به سوی دوسلدرول رفتم و در ساعت  2114را پاسم گو هسمتم در تاریا مقرر در سال   

دقیقه طول کشید بررسی  25مقرر در سفارت انه انگلی  حاضر شد ، مصاحبه حضوری قریب به 

مسلط و با اعتماد به نف  به سؤاالت پاسا داد  های بسمیار، که من خوشب تانه  مدار  و پرسمش 

 Unitedممماهممه بریتممانیممای کبیر    6من آرزوی بممازدیممد از انگلی  را کرده بود ، ولی ویزای 
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Kingdom وای خدای  .( شمامل کشورهای انگلی ، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی به من داده شد

ویزای سمه کشممور دیگر هم عمد   ، اما   بودمن به دنبال ویزای انگلی ،من عالی تر از این نمیشمه 

بار اسکاتلند، یک بار ولز و یک بار  یک ،بار انگلی  3من در مدت اقامتم در آلمان  شده بود. داده

این تصویر سازی و باور باع  شد که از تما  کشورهای اتحادیه اروپا بازدید .رفتم ایرلند شممالی 

لهسممتان و مجارسممتان را نیز با همین روگ تصممویر    ویزاهای کشممورهای چک، ،عدوه بر اون .کنم

ای دیگر از قانون تجسممم خدق. این هم معجزه هم بازدید کرد . این کشممورهاسممازی دریافت و از 

 کنید.خواهید از کائنات دریافت میشما بیش از آنچه می

 

 راز فرمول با دانشگاه در قبولی

 ایران از علی تجربه

 ریاضی درس تو من.بگم خوا  می براتون رو ارشد کارشناسی در قبولی و هستم علی من سد .

 اشتد فرق من تحصیلی مدر  با که رشته ای تو که بود  گرفته رو ممتصمی ولی. هستم ضعیف

نوشتم قبولی در  رنگی 3A کاغذ یک روی و کامپیوتری مغازه یک رفتم اول که بود این. بد  کنکور

 می خواستم وقت هر که بود جوری و گذاشتم اتاقم در خود  یروبرو و ارشد آزمون کارشناسی

 .مد او می چشمم به نوشته این ب ونم درس

 سهجل سر.بود  کرده کار تست ولی ،بود  ن ونده ریاضی اصد من و شد کنکور وقت تا و گذشت

 های تست هم من. یوفته نمی اتفاقی هیچ بزن هم ریاضی های تست گفت بهم ح  یک کنکور

 درس همین و. بود  زده درست %65 با رو ریاضی درس اومد کنکور نتیجه وقتی.  زد رو ریاضی

 راز فرمول از خاطره بهترین این. هستم 4 تر  هم االن. بشم قبول دانشگاه که شد باع  ریاضی

 .بود برا 

 

 19خواهی؟ من پاسا داد ؛ کائنات پرسید چه می

 تجربه عزت عدمه از ایران

ا  مشممغول به کار بود . مریپ پشممت مریپ، عک  پشممت نامهوی پایانسممال بود که ر 2بیش از 

 نامه و ...عک ، دو استاد راهنما از دو گروه م تلف، فشارها، سنگینی پایان

ا  پیش یکی از اسماتید راهنما  رفتم که البته ایشون، معاونت  نامهبرای آخرین بازدید متن پایان

دادنمد و من برای دو هفتمه بعمد وقت دفان گرفتم    کی را بمه من  وآموزشمممی دانشمممکمده بودنمد، ا   

مشممتر  بود. یعنی در  های دانشممکده دندانپزشممکیا  بین همه گروهنامهکه موضممون پایاندرحالی

 شدند کهبهترین حالت از هر گروه حداقل یک نفر روز دفان من در آمفی تئاتر دانشکده حاضر می

شممدند و جمع می متفاوتهای تلف با دیدگاهم  هایت صممصاسممتاد از  15-16رقم یه چیزی بین 

 تونسممت رویها به بهونه دفان من! که البته این موضممون میاین یعنی یه جنگ تما  عیار بین گروه

 نمره نهایی من تیویر خوبی نذاره!
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ای که نوبت دفان گرفتم، سریعاً شرون به تجسم خدق روز دفاعم کرد ، از بنابراین از همون لحظه

ا  و کارهای نامهکرد  برای اینکمه خود  رو ببینیم که دار  با قدرت پایان ای دریغ نمیهیچ لحظمه 

  انامهکنم و از روگ خود  در انجا  پایانو نتایج حاصله را عنوان می شدهانجا عملیاتی که روگ 

دید   کنم و حتی نیازی به دفان اسممماتید راهنما  هم ندار ، خود  رو در رهنم بارهادفان هم می

ا  نامهقدر من خوب از پایانپیش از جلسممه اصمملی دفاعم، که همه چی به نفع من پیش میره و آن

مورد موجبات آزارواریت من رو فراهم کنم کمه دیگر اسممماتیمد بما پرسمممش و پاسممما بی     دفمان می 

ت برای خود  درخواس 19ی خود  رو چیز رو تجسم خدق کرد  که حتی نمرهکنند. تا آنجا همهنمی

کرد . بمارها و بارها و بارها این صمممحنه رو برای خود  تداعی کرد  تا روز دفان من فرا رسمممید.   

گونه که کار  را ارائه کرد . اوضان دقیقاً همانها و گزارگخونسمرد و آرا ، یکی یکی پاورپوینت 

 در رهنم دیده بود ، پیش رفت، عالی و خوب. 

 12/19در پایان جلسه بعد از شور و مشورت اساتید، نمره دقیقاً مانند مدل رهنی خود  و نهایتاً 

 بیش از آنچه که از خداوند طلب کرده بود . 12/1نامه من تعلق گرفت. حتی به پایان

 

و داشمممتن آرامش، شمممرایط حتی بهتر از آنچه  درخواسممتمان با باور به خداوند، ایمان به گرفتنِ  

ا  هسمممتم از خمداونمد یکتا   یزنمدگ حظمات  تمک ل رود و من قمدردان تمک  ایم پیش میخواسمممتمه 

 گزار .سپاس

 

 کسب نمره قبولی

 از ایران الها  تجربه

 : کنم تعریف براتون یکیشو اینجا می وا  دار  راز از بسیاری تجربیات منم سد 

 یکارشناس دانشجوی ضمنا و کرد  می کار مالی موسسه یک توی مهم قسمت توی قبل سال 4 من

 مونه کنم شرکت کدسا تو نمی تونستم بود زیاد کاریم مشغله سالها اون در چون و بود  ارشد

 اصد کرد  رهاشون و داد  عالی خود  برای س تو درس چند نمره برداشتم و برگه سالی اوایل

 .داد  انجا  رو کاری چنین که بود رفته یاد 

 بود رولمع و داشت یس تگیر بسیار استاد که س ت بسیار بسیار درسای اون از یکی یادمه بماند

. گرفتم استاد از امتحانشو مجوز...  و واسطه کلی رو، با میندازه درسش از رو هابچه اینکه به

 فرجی شاید بد  امتحان حاال کرد  فکر ناخوداگاه ولی بد  امتحان خواستمنمی اولش راستش

 لدب هیچی که منم .داشت سرکار ریاضیات با کد و ایی محاسبه و فرمولی کامد درس. شه حاصل

 اونم بده ازگ سوال یک استاد بود ممکن که داشت توگ تئوری درسای هم کمی البته نبود 

 .بوده اینطور که قبلش سالهای .21 از نمره 3 یا 2 درحد

 زحمت واقعا خوند  درس ساعت یک حدود. نشم مشروا که ب ونم رو هاتئوری کمی افتاد دلم به

 واالتشس بود آماری محاسباتی، کد که درسی دید  دفعه یک امتحان هجلس سر رفتم!. بود   کشیده

 سوال طراحی این استاد گرفتن امتحان سالها طول در که فهمیدیم بعدها که. شده تئوری فقط



     

            
 

 

 
 

 قانون جذب و راز قبولی در کنکور 33

 شاید من اینکه جالب. نمره 21 مجموعا نمره 5 کدا  هر تئوری سوال تا 4 کنید فکر. بوده سابقهبی

 که بود مواردی اون جز هم سوال 4 هر و بود  ن ونده درس اون مورد در تر  طول در ساعت یک

 .بود  شده شوکه. بود  بلد سواالت جواب خوردن آب م ل. بود  خونده

 رد میک سکته خوشحالی از داشتم من سواالتیه؟ چه این: استاد .دراومد ناراحتی از هابچه اعتراض

 رو ورق خوشحالی با و داد  جواب تمومشو. نداد پاسا به کرد  شرون بود  شده ها دیوونه م ل

 طوریچ بود  نکرده شرکت کدسا تو که منی که بودند کرده تعجب هابچه همه. کدس مراقب به داد 

 . داد  برگمو زودی شده

 

 آزمون نظا  مهندسی موهبت دیگر خداوند

 تجربه آقای محسن لطف زمان از ایران

وج آن، دوستانم در نظا  مهندسی ساختمان تهران بودند وساز ساختمان در ابود و ساخت 86سال 

همان سال مدارکم را به نظا   خردادماهکردند که در این آزمون شمرکت کنم در  و مرا تشمویق می 

برگزار شد،  ماهمهندسمی سماختمان تهران داد  و عضو آنجا شد . اولین مرحله آزمون در شهریور  

ها و مواد امتحانی آن را تهیه کرد  با توجه به وقت کتابنظا  مهندسی، لذا در اسرن  3یعنی پایه 

تر مواردی شمممناخت تضممماد و وضممموو و با توجه به کمبود زمان برای مطالعه مواد امتحانی که بیش  

نرکی، جوئی اتجربی بودند  م ل تیسمیسمات گرمائی، تیسمیسات بهداشتی، مبح  گاز، مبح  صرفه   

و قانون جذب آزمون استفاده کرد  و قبولی در آزمون  آسمانسور و ...( سعی کرد  از تجسم خدق 

 .ز زمانم به نحو احسن استفاده کنمشد ، تما  تدشم را کرد  تا ارا برای خود  متصور می

 

 چون معتقد بود  در راه هدل باید ای ار کرد نه انجا  و یفه

 

اد  و خود  را سرجلسه دها و مطالب، تصمویرسازی رهنی را نیز انجا  می لذا در کنار مرور درس 

 ی امتحانیفرا رسید و حوزه 86 ماهکنم. شمهریور ها را به راحتی حل میدید  که تسمت می امتحان

وصمنعت مشم ص شد، سرجلسه آزمون حاضر شدیم، آزمون همانی بود که من در   ما دانشمگاه علم 

و مطالعاتم ناشمممی از  های قبلی، معادالت ابعادیرهنم آن را مرور کرده بود  با توجه به دانسمممته

هفته بعد نتایج اعد  شد  2کرد . تقریباً ها را حل می کتاب و جزوه باز بودن امتحان(، تست کتب

بودیم، نمره قبولی را کسممب کرد  و دو  حاضممرشممدهو من بر خدل دوسمتان دیگر  که سممر جلسممه  

نظا  مهندسممی را طی  هایهمکار دیگر از آزمون رد شممدند، در همان سممال و سممال بعد تما  دوره 

به پایه  1نیز از پایه  93نظا  مهندسمممی ارتقاء پیدا کرد  و در سمممال   1به پایه  3کرد  و از پایه 

 ارشد مهندسی تیسیسات ارتقاء رتبه داشتم.
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 های درسیپرسش و پاسا تاویر قانون جذب در موفقیت

 توان به قانون جذب اتکا کرد؟ برای موفقیت درسی چقدر می سوال:
از  ولی ،تدگ کنم راگ .تونم از قانون جذب برای موفقیت درسی استفاده کنممن چقدر می .سد 

قانون جذب استفاده نکنم تا اینکه هم تدگ کنم و هم از قانون جذب استفاده کنم میزان موفق 

 شدن من در دو حالت فوق خیلی با هم اختدل داره؟

تونه موفقیت  درست و صحیح ازگ استفاده کنم( می  اگه که این قانون جذب موست دار  بدوند 

 اگر از جمدت  تونه حافظه منو تقویت کنه؟ می افزایش بده؟” چشمگیری”تحصیلی منو به طرز

 ،تجسم خدق ،توانم با قانون جذب چگونه می لطفا بگویید) تیکیدی مربوا به حافظه استفاده کنم

 به موفقیت درسی زیاد برسم؟ ها و غیرهباور

 

 :1 پاسا 

چون باید بهای رسیدن به هدل را بپردازید و هم از قانون جذب استفاده  هم درس ب وانید سد . 

کنید هر روز گوگ بدید تا وارد ضمیر  طهای تاکیدی را با صدای خودتون ضبعبارت همچنینکنید. 

 واقعا جواب میده!اه شما بشه.گناخودآ
 

 :2 پاسا

این قانون، قانون زندگیه  .تونید استفاده کنیدمه موارد میسد . بی شک از قانون جذب در ه 

پ  تو هر موردی قابل اجرا است. اگر شما تدگ کنید و زیاد هم درس ب ونید اما مدا  این باور 

خوب  رتبه ا  ،پول ندار  کدس کنکور بر  ،شم موفق نمی ،و رهنیت را داشته باشید که نمی تونم

هرچقدر هم تدگ کنید نتیجه نمی گیرید چون باورهاتون  …می شم و فدن دانشگاه قبول ن ،نمیشه

جلوی شما رو می گیرند چه بسا روی میزان تدگ شما هم اور بزارند و ناامیدی باع  شه دست از 

تون هم کار کنید و باورهای قوی بسازید سریع  روی رهن ،اما اگر ضمن درس خوندن .تدگ بکشید

عالیه  از جمدت تاکیدی برای اینکه حافظه شما تقویت بشه استفاده .تر و بیشتر نتیجه می گیرید

ها تو رهن شما باشن این جمدت نتیجه مطلوب رو نمیده. منظور  از ها یا وارونگیاما تا وقتی دنباله

 تون میاد.  ها همون اما و اگرهایی است که حین تکرار جمدت به رهنوارونگی

برای  اول .ببینید چه اما و اگرهایی رو تکرار می کنه ،توجه کنید هنگا  گفتن جمدت به افکارتون

موفقیت نهایی خودتون رو تجسم کنید و . حل کردن اونها از جمدت تاکیدی مناسب استفاده کنید

رامش انجا  بدید شک و تردید رو از خودتون آتما  این کارها را با ح  خوب و  .ازگ لذت ببرید

اما  ،رهاگ کنید. تدگ کنید از جذب استفاده کنید یعنین هم نچسبید تودور کنید و به خواسته

 . کنیدرها  به صورت رهنی خواسته تون را
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  :3 پاسا

بدونید و قاطعانه دنبالش باشید و عدقه  روقانون جذب میگه شما وقتی که خواسته خودتون  .سد 

به مدارگ وارد شین و اونو کسب تونید شدیدی بهش داشته باشید و هر روز بهش توجه کنید می

یعنی  .دبرسی تونتونید به خواستهکه می بشهشما باید باورتون  ،ولی یک نکته اینجا مهمه .کنید

 .شیدپ  نفر اول می ،دیشوتونید و میشید و باور داشته باشید که میبشما اگه ب واین نفر اول 

روی کاغذ بنوی  با خودت بگو که  ببینحسش رو در خودت  .پ  تجسم کن که به هدفت رسیدی

ت ضعیفه رو باید عوض کنی چون ترمز برای ه ادرضمن باور اینکه حافظ .من نفر اول هستم

 .شماست، باید این جور باورها رو نداشته باشی
 

 :4 پاسا

فق مو مدرس در گید من د و م د مینیک تون میهوقتی شما باوراتون رو مطابق با خواست .سد  

رو میار  درصورتی که  …ها و زمونآشه بهترین نمره هارو میار  بهترین رتبه توی شم همیمی

شی موزآکتابای  یاگیرید که براتون یک باور باشه دوست خوبم اون موقع شما در مسیری قرار می

ه در شنا بشید که حاال چآفرادی ا یا با ،به دستتون برسه ،ها برسیدخواستهکه باع  میشه به این 

 یخوانی و حفظی کمکت کنن یا هم اصد یه دورههای تنددرسی و یا چه در زمینه ی تکنیک زمینه

ونی خواستی درس ب  م د اگه می یاخوانی هدیه گیرت بیاد یا مبلغش برات جور بشه و ب ریش تند

و  کنه شده با تغییر باورات مدارت با اون دوستت تغییر می همیشه دوستت میومده مزاحمت می

 .میشه دیگه این اتفاق نیوفته و شما به راحتی درستون رو ب ونید باع 

 

 :5 پاسا

موفقیت چشمگیری خواهید  ،هم تمرین کنید ،اگه شما هم از قانون استفاده کنید %111.سد  

چون وقتی تدگ رهنی  .کار جسمی الز  است%1کار رهنی و%99برای موفق شدن  .داشت

تان شود پ  به دنبال این تدش یتان بیشتر میهان به خواستهشوق شما برای رسید کنید شور ومی

کنه  ی رو وارد زندگیت میهایکنید جهان شرایط و آد  وقتی تدگ رهنی می .شود هم بیشتر می

تدگ به خرج  امیدواری و که به هدفت نزدیکتر میشی اینجوری وارد مدارگ میشی براگ صبر و

اس اگه احس ،نکه چقدر طول بکشه به احساست بستگی دارهای .کنی نهایتا بهش برخورد می ،میدی

 .کنی خوبت رو مدت بیشتری نگه داری زودتر بهش برخورد می
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 پرسش و پاسا تاویر قانون جذب در قبولی کنکور

من االن دار  روزی چهار  ؟اگه جواب میده چطوری؟قانون جذب درباره کنکور جواب میده آیا سوال: 

تونم ببر  باال چون االن واقعا حالم خوبه، ا  رو هم میخونم ساعت مطالعهمی درس تا پنج ساعت

  ؟خواستم بپرسم چطوری قانون جذب رو برای کنکور فعال کنممی
 

 : 1پاسا  

کنه و اصد قانون جهانه و ها کار میینهی زمقانون نه تنها برای کنکور بلکه در همه. سد 

وای وارد کنکور شوی و از قانون جذب استفاده کنی باید تغییرناپذیر. دوست خوبم اینکه می 

باورهاتو در زمینه کنکور بسازی، باور داشته باشی که توانایی موفقیت در کنکور رو داری، باور 

داشته باشی که الیق فدن رشته در کنکور هستی، باور داشته باشی که کنکور خیلی آسان و راحت 

 تندخوانی استفاده کنید.  هایتکنیکعه تو ببری باال از است، و اگر دوست داشتی سرعت مطال
 
 : 2پاسا  

خودت رو تعیین کن و  هدل سد . قطعا جواب میده. البته شما باید اون رو باور کنی. حتما ابتدا

کن و هر روز برای  تجسم انشگاهی که بهش عدقه داریدخودت رو در حال تحصیل در اون رشته و 

 به طوری که نسبت بهش احساس خیلی خوبی داشته باشی. این تجسمت زمان بذار 

 

 : 3پاسا 

پیشنهاد من به شما  این قوانین در همه جا جواب میدن کنکور هم جزو اون موارد هستشسد .  

 .ای کجا و چه رشته ای قبول بشیگزاری مش ص درباره نتیجه کنکور هستش م د با چه رتبههدل

ن تا وقتی که احساس کنی که دیگه بهش رسیدی. و قانون جذب بعد اون هدل رو هر روز تجسم ک

دهد پ  تجسم درست احساس خوب تون رر می به هرچی که انتظارشو داشته باشید در زندگی

 .مهم هستش
 

 : 4پاسا 

 شوی روسد . اول باید رشته مورد عدقتو پیدا کنی و رو اون تمرکز کنی لحظه ای که موفق می

تونی تو اون رشته موفق شوی و از هی شه که دیگه مییم کن که برات بدتجسم کن اونقدر تجس

ای م د برای نتیجه ری سپاسگذاری کنیگای عالی میشوی و نتیجهقبل برای اینکه موفق می

خوانی ولی اینکه چطور میتونی روند مطالعه رو باال ببری از روگ تند العاده کنکور  سپاسگذار فوق

مون گفته شده که برو درس تو ب ون ولی هیچ قیقت اینه که از بچگی به همگیچون ح. استفاده کن

 اند. وقت روگ درس خوندن رو کسی به ما یاد نداده
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 : 5پاسا 

تان باشد تا بتوانید در آن موفق شوید. ای که در آن هستید مورد عدقهاوال که باید رشته. سد 

 یزی که دوستش دارید بروید. تان نیست حتما به سمت چاگر مورد عدقه

ه تک خواهم رتبها را تعیین کنید: برای خود تعیین کنید که من میبرای خود باالترین اولویتوانیا 

حتما  .تدگ کنید شود ونفر برتر کنکور باشم. اگر باور داشته باشید که می 21حتی جزو  رقمی یا

 اون را مرور کنید.شمتان هر روز جلوی چ تان را هم مکتوب کنید و شود. هدلمی

 

 : 6پاسا 

سد . باورهای قدرتمند در خودتون ایجاد کنید که به شما احساس خوبی میده. خودتون رو در 

 شوید. التحصیل میغتان فاردانشگاهی ببینید که در رشته دل واه
 .(ونهرستون لذت ببرید.  سپاسگزاری شما رو به احساس خوب میدر لحظه زندگی کنید و از زندگی

 

 : 7پاسا 

خودتون رو در دانشگاه دل واهتون مجسم کنید. تو خیالتون برید سر کدساگ بنشینید. 

دید تو رهن به تصویر بکشید. هر کاری تون رو وقتی دارید خبر قبولی رو به خانواده میخوشحالی

تصمیم دارید بعد از  خواهید انجا  بدید رو االن انجا  بدید. م دکه بعد از قبولی در دانشگاه می

اتما  کنکور برید باشگاه ورزگ کنید االن نیم ساعت در روز این کار انجا  بدید تا رهنتون باور 

تون خواهید لباس خاصی ب رید واسه دانشگاه االن برید ب رید و تنکنه قبول شدید. یا م د می

 کنید. زندگی بعد از قبولی در دانشگاه رو االن زندگی کنید. 

 

 : 8سا پا

سد  دوست عزیز این باور رو در خودتون ایجاد کنید که کنکور رو به بهترین شکل ممکن گذروندین 

گذاری رو هم ر بشه و قانون سپاسوو اون موقع رو تجسم کنید و از خدا ب واین که واقعا همینط

 فراموگ نکنید. 

 

 : 9پاسا 

اده با استفضروریست، شما  ها نیزتکنیکدهد اما بلد بودن سد . البته که قانون جذب جواب می

را آموزگ  تندخوانی که شیوه درست درس خواندن برای کنکور با در  مفاهیم باالهای از روگ

 . تر به جواب برسیتونی سریعمیده می
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 : 11پاسا 

دهد. فقط باید تما  دهد. قانون در همه چیز جواب میسد . قانون جذب درباره کنکور جواب می

صول آن را رعایت کنید تا پاسا دریافت کنید. به درس خواندن خود ادامه دهید. یکی از کارهایی ا

که باید انجا  دهید این است که خود را در دانشگاه مورد عدقه و در رشته مورد عدقه در حال 

 تحصیل، تجسم کنید و از خداوند بسیار سپاسگزاری کنید و نتیجه را به خداوند بزرگ واگذار

 کنید. 

 

 : 11پاسا 

و یاد بگیریم  مباور کنی را سد . قانون جذب در مورد همه چیز جواب میده فقط ما باید این قانون

 تربیت کنیم که در این سمت حرکت کنه.  رهن روها بکار ببریمش و در همه زمینه
س دیدگاه در باشه یعنی اینکه شما با اینهمراه اگه با احساس خوب  برای درس خوندن تدگ شما 

شید در همون دانشگاهی که دوست دارید و با تون قبول میقهب ونید که حتما در رشته مورد عد

شید درصد قبول میاون لحظه ببینید و تجسم کنید صد دایم دررا ید و خودتون ناین نگاه تدگ ک

ی هاها و روگکما به شما این است که تما  تکنیتوصیه الز  نیست انجا  بدید.  ایو کار دیگه

هایش انجا  داده و آن اجرای قانون جذب را که در ادامه کتاب گفته شده است را به همراه تمرین

 ها را بارها مرور کنید.

 

کتاب، منظور از آزمون یا کنکور، امتحان ورودی است.  م تلف فصول شمده  گفتهنکته: در موارد 

تر ، آزمون ها، امتحانات پایاننکور دانشگاهاین امتحان ورودی ممکن اسمت موارد زیر باشند. ک 

مو، های زبان م ل تافل و تولیارشد، کنکور دکتری، آزمونکاردانی به کارشناسی، کنکور کارشناسی

های خارج از کشور، مصاحبه مهندسی، مصاحبه دکتری، دستیاری، پذیرگ دانشگاههای نظا آزمون

مشاوران  قضاوت، سردفترداری،  م ل وکالت، وقیهای حقهای است دامی، آزمونسفارت، آزمون

 تر  و ... ، امتحانات پایانحقوقی و..(

 

ها آورده شممده های رسممیدن به خواسممتهدر یکی از روگ رکر شممده فوق هااز آزمون هرکدا نا  

اسمم آزمون خود را بنویسممید. م دً اگر برای کنکور  ،هااز آیتم هرکدا توانید برای اسمت. شمما می  

ارشمد تبدیل  کارشمناسمی   را به آزمون  جا آزمونتوانید همهکنید میارشمد مطالعه می شمناسمی   کار

 ورودیرا به آزمون  جا آزمونتوانید همهکنید میمطالعه می ورودی دانشگاهکنید. اگر برای کنکور 

 تبدیل کنید.  دانشگاه
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