
“Người nam châm – Bí mật của lực hấp dẫn” 

Xin chào tất cả mọi người! Các bạn có bao giờ thắc mắc là tại sao có những 

người luôn lạc quan trong cuộc sống và tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh họ 

đa số đều diễn ra một cách tốt đẹp và thành công hay không? Hoặc có bao giờ 

mọi người tự hỏi tại sao những việc rắc rối và kém may mắn luôn xảy đến với 

mình? Thật ra, tất cả mọi việc và mọi người đến với bạn đều có lý do và bài học 

của nó. Không có việc gì đến với bạn mà không có nguyên do, cũng như không 

có người nào đến mà lại không tác động đến cuộc sống của bạn theo cách này 

hoặc theo một cách khác. Vậy thì trong cuốn sách “Người nam châm – Bí mật 

của lực hấp dẫn” của tác giả Jack Canfield sẽ giúp bạn có một cái nhìn hoàn toàn 

mới so với những gì bạn đã biết trước đây về chủ đề “Luật hấp dẫn” cũng như 

giới thiệu với các bạn về cách thức hoạt động và quy luật của “chiếc” luật tưởng 

là xa nhưng lại lạ này.   

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng sẽ đều nghe qua ba từ “Luật hấp dẫn” ít 

nhất vài lần trong đời. Đa số mọi người chỉ biết đến thông qua bộ môn khoa học 

Vật Lý hay còn được gọi là lực hút của Trái Đất lên tất cả mọi vật trên bề mặt của 

nó. Nhưng trong thực tế, “Luật hấp dẫn”, theo nghiên cứu về chiêm tinh học, còn 

được tồn tại dưới dạng 5D (hay theo một cách khác là dạng tâm linh học) mà ở 

đó chính mỗi người chúng ta là một “cục nam châm di động” thu hút những con 

người hoặc sự vật, sự việc tới với mình theo dạng năng lượng tích cực hoặc tiêu 

cực mà chúng ta tập trung vào. Nói cách khác, bạn chính là một khối cảm xúc 

(hạnh phúc, buồn vui, giận dữ, lạc quan, bi quan...), bạn truyền đi tín hiệu cảm 

xúc hiện tại của mình đến với “Vũ Trụ” và tùy vào dạng năng lượng nào mà bạn 

gửi đi thì “Vũ Trụ” sẽ gửi đến cho bạn những điều tương tự như vậy (hoặc thậm 

chí còn hơn thế nữa). 

Tuy nhiên, một số bạn khoan hãy hiểu lầm ý tôi là các bạn chỉ cần ngồi yên 

một chỗ, suy nghĩ về “nước Mỹ” và “nước Mỹ” sẽ tới với bạn. Trên thực tế chúng 

ta đều biết một điều là “Phải làm thì mới có ăn”. Nhưng đừng vì vậy mà nghĩ rằng 

đoạn review trước đó là do tôi chém gió. Bây giờ bạn hãy thử nghĩ rằng tại sao 

tiếng Việt lại có chữ “học hành”? Tất nhiên là để việc “học” phải luôn đi đôi với 

việc “thực hành”, và bây giờ hãy cùng liên kết việc này với các vị danh nhân, vĩ 

nhân “vang bóng một thời” nhé! Bác Hồ của chúng ta không thể thành công trong 

việc giải phóng dân tộc Việt Nam ra khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc 

Mỹ chỉ bằng lòng yêu nước tột cùng và suy nghĩ muốn giải thoát cho nhân dân 

mà Bác đã phải đứng lên bằng chính sức mình, bằng đôi bàn tay trắng, sự thông 

minh và tầm nhìn xa trông rộng. Một ví dụ khác mà các bạn có thể thấy là Walt 

Disney, bằng sự đam mê và nỗ lực không ngừng đã làm nên một trong những 

hãng phim lớn nhất thế giới hiện nay. Vậy nên hãy kết hợp “Luật hấp dẫn” từ 



trong suy nghĩ của bạn với những hành động thực tế để biến những ước mơ thành 

hiện thực. Tất nhiên khi bạn nghĩ lớn thì việc biến những ước mơ lớn thành sự 

thật cũng cần đánh đổi bằng một hành trình lớn với nhiều khó khăn, thử thách và 

vấp ngã. Nếu vào năm một ngàn chín trăm hồi đó, chàng trai trẻ Jack Ma vì những 

sự thất bại trên cuộc hành trình của chính mình mà chọn cách từ bỏ thì đã chẳng 

có Alibaba như bây giờ, hoặc một vài ví dụ điển hình khác mà các bạn có thể tìm 

thấy trên Google về những tấm gương hướng tới mục tiêu với những suy nghĩ và 

nỗ lực phi thường. Cái tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự trao đổi đồng giá. Ước 

mơ càng lớn thì bạn lại càng phải sử dụng một lượng lớn “Lực hấp dẫn” và nỗ 

lực tương đương với nó. Nếu thất bại, hãy lại gửi thêm nhiều và thật nhiều tín 

hiệu như thế tới “Vũ Trụ” và bạn sẽ được trả lại những gì mà bạn xứng đáng có 

được. Cuốn sách này không phải kết quả của sự thành công hay những việc bạn 

thu hút vào cuộc đời mình, mà đó chỉ là công cụ để các bạn thực hiện ước mơ của 

mình. Các bạn không cần phải hoàn thành cuốn sách trong vòng một ngày, mà 

thay vào đó hãy luyện tập cách thu hút “Lực hấp dẫn” đến với cuộc sống của mình 

mỗi ngày bằng những suy nghĩ tích cực và nỗ lực không ngừng. Không cần biết 

mơ ước của bạn bự ra sao, hay khi nào nó sẽ thành sự thật nhưng trước mắt bạn 

sẽ biết là mình đã nỗ lực hết mình và vui vẻ hết phần thiên hạ rồi đó. Hãy nhớ, 

dù có thất bại cũng nản xíu rồi thôi, đứng lên và làm lại nha. Đừng giữ cảm xúc 

tiêu cực quá lâu kẻo bạn lại thu hút những điều tiêu cực tới với mình thì lại khổ. 

Tôi không tính biến “chiếc” review này thành một “chiếc” review khô khan 

1258 chữ đâu nên tôi sẽ kết thúc ở đây với một câu nói mà tôi thật sự rất thích 

(dù chả biết của ai cả, xin lỗi nhiều nha, tôi không tính ăn cướp đâu) là: “Khi bạn 

bắt đầu yêu bản thân, cả thế giới sẽ yêu bạn”. Khi bạn vui vẻ thì những điều vui 

vẻ sẽ tới, khi bạn tức giận thì những điều tiêu cực sẽ hiện hữu, và khi bạn biết yêu 

bản thân mình thì những người yêu quý bạn sẽ xuất hiện. Hãy sử dụng bài review 

này như một công cụ để bạn tìm đến cuốn sách “Lực hấp dẫn” và sử dụng cuốn 

sách này như một công cụ để chinh phục mơ ước của bạn. Tôi cũng là một trong 

những ví dụ sống về việc sử dụng “Lực hấp dẫn” để thu hút những điều tích cực 

đến với cuộc sống của chính mình. 

P/S: Xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức và những người đã lập nên cuộc thi 

này và nhất là xin cảm ơn bạn U Mỳ vì đã truyền cảm hứng cho tôi tham gia cuộc 

thi này nên bài review này mới ra đời. Bài review không hoàn toàn sử dụng giọng 

văn nghiêm túc nhưng đừng vì vậy mà đánh giá cuốn sách này vội nhé vì đây 

thực sự là một cuốn sách xứng đáng với thời gian của bạn đọc. Một lần nữa tôi 

cảm ơn em U Mỳ và tất cả mọi người đã đọc đến tận đây. 


