قانون الجذب المتبادل
سوف أطلعكم على اثنين من األسرار التي تم إخفاؤها عن العامة من قبل الذين يحاولون
السيطرة علينا
عندما خلق هللا الكون  ،وضع عددًا قليالً من القوانين لمساعدتنا على أن نكون األشخاص
السعداء والناجحين الذين يجب أن نكون
وهذا أحد هذه القوانين
قانون الجذب المتبادل
أنت تجذب نحوك ما تشعر به في أعماقك
اآلن  ،من الناحية العملية  ،هذا يعني أنه يجب علينا محاكاة ما نحتاجه
على سبيل المثال  ،اذا كنت بحاجة الى المال  ،فانه ليس من الجيد أن تقول للرب " يا هللا ،
لدي مشكلة مالية ولدي فواتير ال أستطيع دفعها " ألن هللا سيلتقط صالتك هذه ويقول في نفسه
" أوه  ،هذا الشخص يركز على مشكالته المادية  ،اذا سوف أرسل له المزيد من المشكالت
المادية  ،ألنه هذا هو ما يريده" هكذا يعمل قانون الجذب المتبادل .أن تجذب نحوك ما تفكر فيه
ثم نأتي الى قانون ثاني
اتبع سعادتك الكبرى
اآلن  ،هذان القانونان مرتبطان مع بعضهما
اذا كانت سعادتك الكبرى تتمثل في أن تكون غير سعيد ألن لديك مشاكل مادية  ،فان هللا سوف
يرسل لك المزيد من هذه المشاكل
من الواضح اننا ال نريد هذا  ،اذا كيف نتعامل مع هذا ؟
األمر سهل
يجب أن تدرك أن الزمن غير موجود  ،انه وهم  ،لذلك  ،فان حل مشكالتك موجود سلفا
ويجب عليك فقط أن توجه هذا الحل نحوك
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طريقة القيام بذلك هي أن تفكر كيف سيكون األمر إذا لم تكن لديك مشاكل مالية .أنا أتحدث
عن المال ولكن يمكنك استخدام هذه التقنية لجذب أي شيء نحوك
تخيل أن لديك بالفعل ما يكفيك من المال في حسابك المصرفي لتغطية جميع فواتيرك  ،وهذا
المبلغ من المال سوف يكون دائما موجود في رصيدك  ،مهما حدث
تخيل ذلك الشعور بالفرح  ،السالم  ،الرضا  ،مع العلم أن لديك الكثير من المال لدرجة أنه ال
يمكن أن تحدث لك أي مشكالت مادية في وجوده هذا الكم من المال  .أشعر شعورا ً حقيقيا ً بهذا
اإلحساس من السرور والغبطة
تمسك بهذا الشعور بالبهجة وقل هلل" :شكرا ً لك يا هللا على إرسال كل هذا المال لي لكي ال
أواجه هذه المشكلة مرة أخرى ".استمر في هذا الشعور ً
ونهارا وستظهر النقود
ليال
ً
هللا يلتقط شعورك بالفرح  ،وبقانون الجذب المتبادل  ،يرسل لك المزيد والمزيد
اآلن  ،كيف يمكنك كسب المعرفة والخبرة ؟ في الحياة ال توجد أسرار وال مناطق محرمة.
كما ذكرنا  ،فان هذا يتم بواسطة العقول التي تسيطر على الناس  ،هل تعتقد فعال أن هللا يمكن
أن يخفي عنا  -نحن أبناؤه  -المعرفة حول كيفية عمل كونه ؟ ال  ..انه االنسان الذي يحاول
منعك من التعلم من أجل السيطرة عليك بكل هذا الهراء الديني
مرة أخرى  ،يمكننا استخدام قوانين هللا لنجذب نحونا ما نريد
فكر فيما تريد أن تتعلمه .ال تفكر بالطريقة السلبية " ،ال أعرف هذا وال أعرف ذلك"
قل هلل " ،أريد الحكمة والمعرفة وأعلم أنك  ،هللا العظيم  ،الذي هو أبي  ،سوف ترسلها لي ،
وأشكرك على ذلك"
تعلق ب شعورك بالبهجة التي تأتي مع حل مشاكلك وسيفهم هللا ما تحتاج إلى معرفته ويفتح
األبواب ليسمح لك بالوصول إلى الحكمة التي تبحث عنها
تلخيصا ً لما سبق
أنت تريد المعرفة والخبرة
أخلق في داخلك الشعور بالبهجة التي تأتي مع حصولك على تلك المعرفة والخبرة
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أحمد هللا على أرساله لك تلك المعرفة والخبرة  ،وبقانون الجذب المتبادل سوف تأتي اليك
المعرفة والخبرة
ال تفكر سلبًا  ،فقط بشكل إيجابي  ،مليء بالبهجة  ،كما ولو أنك حصلت على كل ما تريده ،
وأن السعادة تغمرك بحصولك عليه
هذه القوانين تعمل حقا ً
من خالل الضغط للتواصل معي  ،تمكنت من فتح هذا الباب  ،اآلن األمر متروك لك لتطبيق
ما أخبرتك به  ،والباب سوف يكون مفتوحا على مصراعيه
تذكر كلمات يسوع  ،على ما أعتقد
أطلبوا فتجدوا
أطرقوا وسوف يفتح لكم
أسألوا وستعطون
إذن عليك فقط أن تشكر هللا على أن لديك بالفعل ما تبحث عنه  ،وسوف تجده بالفعل
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