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“पृ वीवरील	सव	गो या	अचूकपणाचे	हेच
कारण	आहे.”

							द	एमेरा ड	टॅ लेट	(अंदाजे	३०००	बी.	सी.)
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तावना

9	स टबर,	 2004	 हा	 दवस	मी	कधीच	 वसरणार	 नाही.	 मी	 उठले	 ते हा	 तो	 दवस	 इतर
दवसांसारखाच	होता,	पण	तो	मा या	आयु यातील	सग यात	उ म	 दवस	ठरला.

इतर	 ब तेक	 सारखीच	 मीसु ा	 खूप	 संघष	 क न	आ ण	 मेहनत	 क न	 माझे	 सारे
आयु य	जगले	 होते.	कठ ण	 संग	आ ण	अडथळे	श य	 तत या	चांग या	प तीने	पार	 केले
होते.	पण	2004	हे	साल	जरा	जा तच	कठ ण	गेल	ेहोते.	9	स टबर	रोजी	तर	मा या	भोवती या
आ हानांनी	 मला	 अ रश:	 गडुघे	 टेकायला	 लावल	े होते.	 नातेसंबंध,	आरो य,	 वसाय	आ ण
आ थक	प र थती	हे	सारेच	संपून	जा या या	मागावर	होते.	या	ड गराएव ा	सम यांमधून	मला
पुढचा	मागच	 दसत	न हता.	आ ण	 याच	वेळ 	काहीतरी	घडले!

शंभर	वषापूव चे	एक	 पु तक	मा या	 मुलीने	मला	वाचायला	 दले.1	आ ण	 ते	वाचताना या
न वद	 म नटांत	 माझ	े संपूण	 आयु यच	 बदलून	 गेले.	 मा या	 आयु यात	 जे	 काही	 घडले	 ते
कशामुळे	 घडले	 हे	 मला	 समजले,	 आ ण	 भोवतालची	 प र थती	 मला	 हवी	 या	 प तीने
बदल यासाठ 	मला	काय	केले	पा हजे	हेदेखील	मला	समजले.

मी	एक	गु पत	शोधले	होते.	अस	ेएक	गु पत	ज	ेशतकानशुतके	चालत	आलेले	आहे,	परंतु,
अगद 	थो ाच	जणांना	ते	माहीत	आहे.	 या	 णापासून	मी	जगाकडे	एका	वेग याच	 ीने	पा
लागले.	मी	 या	प तीने	आयु यात	घडणा या	गो कडे	बघत	होते,	 या या	अगद 	 व 	गो
मला	कळली	होती.	गो ी	घडत	जातात	असेच	मी	आयु यभर	समजत	आल	ेहोते.	पण	आता,	मी
एक	अतुलनीय	स य	बघू	शकत	होते.

ब तांश	 लोकांना	 हे	 गु पत	 माहीत	 नाही,	 हेही	 मा या	 ल ात	आले	 आ ण	 हणून	 मी	 ते
सांगायचे	ठरवले.	मनातील	सारे	अडथळे	बाजूला	सा न	मी	द	सी े ट	हा	 सनेमा	बनवला.	२००६
साली	तो	 द शत	झाला.	 याच	वष 	द	सी े ट	हे	पु तकही	मी	 ल हले.	मला	 याचा	शोध	लागला
होता	ते	जगापयत	पोहोचव यास	या	पु तकामुळे	मला	खूपच	मदत	झाली.

द	सी े ट	 द शत	झा यानंतर	अ रश:	 काशा या	वेगाने	ते	सगळ कडे	पोचले	आ ण	एका
या	हातून	 स या	 या	हाती	जात	रा हले.	आज	जगभरातील	 येक	देशात,	हजारो-

लाखो	वाचक	हे	पु तक	वाचत	आहेत.	यातून	 मळाले या	 ानातून	 यांचे	आयु य	पूणपणे	बदलून
गेले	आहे.

द	सी े ट	वाचून	लोकांना	कळले	क 	 यांचे	आयु य	कस	ेबदलावे,	 याचसोबत	 यांनी	 यां या



आयु यात या	अनेक	गो ी	मला	सां गत या.	अशा	 कारचे	अडथळे	का	येतात	याब लही	मला
सखोल	 मा हती	 मळत	 गेली.	 याच	 सग या	 मा हतीमधून	द	 पॉवर	 या	 पु तकाचा	 ज म	झाला
आहे.	श 	असे	 ान	जे	तुमचे	आयु य	बदलून	टाकेल.

द	सी े ट	मधून	आकषणाचा	 नयम	सां गतला	आहे.	असा	श शाली	 नयम,	जो	आपले
आयु य	भा न	टाकतो.	द	पॉवर	या	 पु तकात	द	सी े ट	मधून	मी	 या	नवीन	गो ी	 शकले	 या
सा याचे	सार	मांडले	आहे.	 तुमची	नाती,	 पैसा,	आरो य,	आनंद,	 वसाय,	आ ण	तुमचे	संपूण
आयु य	बदलायला	फ 	एकच	गो 	आव यक	असते,	हे	तु हाला	या	पु तकातून	कळेल.

द	पॉवर	 वाच यावर	 तु हाला	द	सी े ट	 वाचायची	 गरजच	उरणार	 नाही.	 तु हाला	ज	ेकाही
माहीत	असणे	आव यक	आहे	 ते	 सारे	 या	 पु तकात	 सामावेलेल	ेआहे.	 तु ही	द	सी े ट	 वाचले
असेल	तर	हे	पु तक	वाचून	तुम या	 ानात	खूपच	भर	पडेल.

माहीत	 क न	 घे यासारखे	 तुम याकडे	 खूप	 काही	 आहे.	 वत:ब ल	 आ ण	 तुम या
आयु याब लही	जाणून	 घे यासारखे	 खूप	काही	असते.	आ ण	 ते	 सारे	 चांगले	असते.	खरेतर,
चांग यापे ाही	अ धक	काहीतरी	असते	ते.

1	 वॅलेस	वॉट स	याचे	द	साय स	ऑफ	गे टग	 रच	हे	 ते	 पु तक.	www.thesecret.tv	या
संकेत थळावर	हे	पु तक	उपल ध	आहे

http://www.thesecret.tv


आभार

इ तहासातील	 थोर	 लोकांचे	 मी	 सव थम	आभार	 मानते.	 यांनी	आपले	आयु य	 धो यात
घालून	इतरांसाठ 	 ान	आ ण	स याचे	जतन	केले	आहे.

द	 पॉवर	 या	 पु तका या	 न मतीसाठ 	 मला	 खालील	 चे	 आभार	 मानायचे	 आहेत.
यां यामुळेच	ह	ेपु तक	तयार	होणे	श य	झाल	ेआहे	:	उ म	संपादन	करणारी	 काई	बन,	आ ण
तला	उ म	साथ	 देणारी	जॅन	चाई ड.	 यांनी	 केलेल	े मागदशन,	 ो साहन,	 वापरलेले	कौश य
आ ण	अमू य	सूचना	यासाठ 	मी	 थम	 यांचे	आभार	मानते.	 व ान न 	व	ऐ तहा सक	अशा
संशोधनासाठ 	जोश	गो ड,	गोझर	मी डयाचे	शॅमुस	होअर	आ ण	पु तका या	सजावट क रता	मी
नीस	जॉज	 यांचे	आभार	 मानते.	 नीस	जॉज	 यांनी	 केले या	 ा फ स	आ ण	कला मकतेसाठ
वशेष	आभार.	 या	 सा यांनी	 पु तकासाठ 	 खूप	 जीव	 लावून	 काम	 केले	आहे.	 हे	 पु तक	 सव

या	आयु याला	 पश	करेल	अशी	मला	खा ी	आहे.

समॅान	आ ण	शु टर	या	 काशन	सं थे या	कॅरो लन	रेडी	आ ण	 यु डथ	कर	यांनी	मा यावर
दाखवले या	 व ासाब ल	आ ण	इ छाश ब ल	 यांचेही	आभार.	 यां यामुळेच	आ ही	करोडो
लोकां या	आयु यात	आनंद	आणू	 शकलो.	 ले ली	 मेरे डथ	 या	 मा या	 संपा दकेने	 संपादना या
कामात	 चंड	आनंद	 नमाण	 केला.	 पेग	हॉलर,	 क बरली	गो ड ट न	आ ण	इसो डी	सॉर	या
मा या	कॉपी	ए डटरनादेखील	खूप	ध यवाद.	 समॅान	अॅ ड	शु टर या	बाक या	ट मचेही	आभार.
डे नस	 युलाऊ,	 लसा	 केम,	 एलीन	 आहन,	 डालन	 डीलीलो,	 ट ने	 फॅन,	 कट	 रेकॉड,	 दोना
लोफेड 	यां या	अ व ांत	प र मासाठ 	मनापासून	आभार.

द	सी े टसाठ 	मा या	सहका यांनी	आ ण	 म ांनी	मला	खूप	मदत	केली.	पु तक	 ल हताना
येणारे	अडथळे	मी	 यां यामुळेच	पार	क 	शकले.	पॉल	हॅ र टन,	जॅन	चाई ड,	डोना ड	झीक,
अॅ या	केर,	ट म	पॅटरसन,	माक	ओ’कोनोर,	 डॅमेन	कोरबॉय,	डॅ नयर	केर,	ट म	पॅटरसन,	हेले
बायरन,	 कॅमे न	 बॉयल,	 कम	 वेन न,	 ची	 ली,	 लोरी	 शारापॉव,	 काय	 बन,	जोश	 गो ड,	 नीस
जॉज,	लॉरा	जे सन,	पीटर	बन.

मायकेल	गा डनर	आ ण	सुझान	सी	या	व कलांना	माझ	ेध यवाद.	मागदशन	 द याब ल	 ॅड
ायन	आ ण	लुईस	 ली	 या	 व कलांचेही	आभार.	 ामा णकपणा	आ ण	स य	 यांचे	 ते	 मू तमंत
उदाहरण	आहेत.	 यांनी	मा या	आयु यात	सकारा मकता	आणली.

मला	सतत	 ो साहन	 देणारे	माझ	े म 	एलेन	 बेट,	 गेट	मफ ,	पॉल	सु दग,	माक	 व हर,
े ड	 नेडर,	 डॅनी	 हान,	 बॉबी	 वेब,	 जे स	 स लेअर,	 जॉज	 वेन न,	 कामन	 वास वीज,	 हे मर



लाग पाडा	आ ण	अथातच	अँजेल	मा टन	वेलावोस,	 यां या	आ या मक	ऊजा	आ ण	 ेमुळे
मला	 नवीन	 उंची	 गाठता	 आली.	 करोडो	 लोकां या	 आयु यात	 आनंद	 आण याचे	 माझ	े व
यां यामुळेच	पूण	झाले.

हेले	 आ ण	 काई	 या	 मा या	 मुली	 तर	 मा या	 श काच	 आहेत.	 यां यामुळेच	 मा या
आयु यातील	 येक	 दवस	उजळून	जातो.	पॉलीन,	 लडा,	जॅन,	कामे	मा	मा या	ब हणी	यांनी
मा यावर	कायम	 खूप	 ेम	 केले.	चांग या	आ ण	वाईट	अशा	 दो ही	काळात	 यांनी	मला	साथ
दली	आहे.	२००४	साली	मा या	व डलांचा	अचानक	मृ यू	झाला.	 यातूनच	मला	द	सी े ट	 चा
शोध	लागला.	द	पॉवर	 लहीत	असताना	माझी	आई	गेली.	ती	माझी	सग यात	जवळची	मै ण
होती.	 यामुळे	 त या शवायच	आ हाला	पुढ ल	 वास	करावा	लागला.	अ धका धक	चांगल	ेहोत
जा यासाठ 	 व	जगात	 बदल	घडव यासाठ 	अपे ार हत	 ेम	करायलादेखील	 तनेच	 शकवले
होते.	 त या	 ेमा शवाय	 राहा याची	 आम यावर	 वेळ	 आली.	 आई,	 तुला	 मनापासून	 खूप
ध यवाद!





उ म	आयु य	जग यासाठ च	तुमचा	ज म	झालेला	आहे!

तु हाला	जे	आवडते	व	 याची	इ छा	आहे	ते	सारे	काही	 मळव यासाठ च	तुमचा	ज म	झाला
आहे.	 तुमचे	 काम	 तु हाला	आनंद	 देणारेच	 असणार,	आ ण	 ते	 तुम याकडून	 पूण वाला	 नेलेच
जाणार.	 कुटंुबातली	 तुमची	नाती,	 तुमची	 म मंडळ 	 तु हाला	आनंद	 दे यासाठ च	आहेत.	 एक
चांगले	आयु य	जग यासाठ 	लागणारा	 पैसा	 मळव यासाठ च	 तुमचा	ज म	आहे.	 तुमची	 व े
जग याकरता	 तुमचा	 ज म	झाला	आहे.	 सगळ 	 व े	 पूण	 होणार!	 तु हाला	 वासाची	आवड
आहे,	तर	तु ही	 यासाठ च	ज माला	येता.	तु हाला	 वत:चा	 वसाय	सु 	करायचा	आहे,	तुमचा
ज म	 यासाठ च	झाला	आहे.	तु हाला	नृ य	 शकायचे	आह,े	 कवा	नाव	व हवायची	आहे	 कवा
इटा लयन	 शकायचे	आह,े	 तर	 याच	 गो ी	कर याकरता	 तुमचा	ज म	झालेला	आहे.	 तु हाला
संगीतकार	 हायचे	आह,े	शा 	बनायचे	आहे,	 ावसा यक	 हायचे	आह,े	संशोधक	बनायचे
आहे,	नट	बनायचे	आह,े	पालक	 हायचे	आह,े	 कवा	आणखी	काही,	 या यासाठ च	तु ही	बनलेले
आहात!

तु ही	दररोज	सकाळ 	उठता	ते हा,	तु ही	उ साहाने	भा न	गेल	ेपा हजे.	आपला	 दवस	खूप
छान	जाणार	हे	 तु हाला	माहीत	असायला	हवे.	तु ही	सतत	हसरे	आ ण	आनंद 	रा हले	पा हजे.
तु ही	 वत:ला	ताकदवान	आ ण	सुर त	समजले	पा हजे.	 वत:ब ल	 तु हाला	 ‘चांगल’े	वाटले
पा हजे.	तु ही	अमू य	आहात	यावर	तुमचा	 व ास	पा हजे.	अथात,	आयु यात	आ हाने	येणारच,
ती	 अस यासाठ ही	 तुमचा	 ज म	 झाला	 आहे.	 कारण	 तीच	 तु हाला	 वकसीत	 हायला	 मदत
करतात.	पण	तु हाला	हेदेखील	माहीत	पा हजे	क ,	या	सम या	आ ण	आ हानांमधून	बाहेर	कसे
पडायचे.	तु ही	 वजेते	हो यासाठ 	ज माला	आल	ेआहात!	आनंद 	राहा यासाठ च	तुमचा	ज म
आहे!	एक	उ म	आयु य	जग यासाठ च	तुमचा	ज म	झाला	आह!े

संघष	कर यासाठ 	तुमचा	ज म	झालेला	नाही.	 या	आयु यात	आनंदाचे	 ण	अगद 	कमी
असतील,	 खूप	 र	 र	 असे	 असतील	आयु य	जग यासाठ 	 तुमचा	 ज म	झालेला	 नाही.	 पाच
दवस	केवळ	काम	(toil)	आ ण	आठव ा या	शेवट 	मजा	कर यासाठ 	तुमचा	ज म	झालेला
नाही.	मया दत	ऊजा	आ ण	 दवसा या	 शेवट 	थकून	जा यासाठ 	 तुमचा	ज म	झालेला	 नाही.
सतत	 काळजी	 कर यासाठ ,	 धाब न	 राहा यासाठ 	 तुमचा	 ज म	 झालेला	 नाही.	 :ख
भोग यासाठ 	तुमचा	ज म	झालेला	नाही.	तुम या	आयु याचा	क ब 	काय	असावा?	आयु याचा
समरसून	उपभोग	घे यासाठ 	आ ण	तु हाला	ज	ेहवे	ते	 मळव यासाठ 	तुमचा	ज म	झाला	आहे.
याच	वेळ 	आनंदाने	भ न	जा यासाठ ,	आरो य,	चैत य,	उ हास	आ ण	 ेम	यांनी	तुमचे	आयु य
भ न	गेले	पा हजे.	कारण	तेच	उ म	आयु य	आहे!

तु ही	 याचे	 व 	बघता	ते	आयु य,	तु हाला	आवडते	ती	 येक	गो 	तुम या	खूप	जवळची
असते.	अशी	गो 	 तुम या	क पनेपे ाही	जा त	जवळ	असते.	कारण	ती	श 	तुम याच	आत
असते!

“एक	सव े 	आ ण	स ा	गाजवणारी	श 	असते.



तीच	सा या	पृ वीतलाला	 ापून	टाकते	आ ण
नयं त	करते.	या	श चाच	तु ही	एक	भाग	आहात.”

टस	मलफोड	(1834-1891)
नव वचारवाद 	लेखक

मला	 या	 पु तकातून	 तु हाला	 आयु याचा	 एक	 छान	 माग	 दाखवायचा	 आहे.	 वत:ब ल,
आयु याब ल,	 व ाब ल	 काहीतरी	 अतुलनीय	 अस	े तु हाला	 गवसेल.	 आयु य	 तु ही	 वचार
करता	 यापे ा	 खूप	 सोपे	 असते.	 जसे	 तु हाला	 हे	 कळत	 जाईल	 आ ण	 वत: या	 अंतगत
श ब ल	 जाणवत	 जाईल,	 तु हाला	आयु यातील	 जा 	 उमगेल	आ ण	 मग	 तु ही	 खूप	 छान
आयु य	जग	ूलागाल!

आता	ही	जा 	सु 	होऊ	दे.





“ही	काय	श 	आह	ेते	मी	नाही	सांग	ूशकत;
ती	आहे	एवढेच	मला	फ 	माहीत	आहे.”

अले झांडर	 ॅहॅम	बेल	(1847-1922)
टे लफोनचा	संशोधक

आयु य	सोपे	आहे.	 तुमचे	आयु य	फ 	दोन	 कार या	गो नी	बनले	आहे	–	सकारा मक
गो ी	आ ण	नकारा मक	गो ी.	तुम या	आयु याचा	 येक	भाग,	मग	ते	आरो य	असो	वा	पैसा,
नाती,	 काम,	 कवा	आनंद,	 सारे	 काही	 या	 सकारा मक	 कवा	 नकारा मक	 कारातच	 मोडते.
तुम याकडे	 खूप	 पैसा	असेल	 कवा	 तु हाला	 पैशाची	कमतरता	भासेल.	 तुमचे	आरो य	एकदम
चांगले	असेल	 कवा	एकदम	वाईट.	तुमची	नाती	आनंददायी	असतील	 कवा	ती	 नभावणे	कठ ण
जात	असेल.	तुमचे	काम	उ े जत	करणारे	व	यश	 मळवून	देणारे	असेल	 कवा	असमाधानकारक
आ ण	 अयश वी	 असेल.	 तु ही	 आनंद 	 असाल	 कवा	 ब तेक	 वेळा	 तु ही	 नराश	 असाल.
तुम याकडे	 चांगली	 वष	 असतील	 कवा	 वाईट	 वष.	 चांगला	 काळ	 कवा	 वाईट	 काळ,	 चांगले
दवस	 कवा	वाईट	 दवस.

जर	 तुम याकडे	 सकारा मक	 गो पे ा	 नकारा मक	 गो ी	 जा त	 असतील,	 तर	 न क च
काहीतरी	 चुकते	 आहे	 आ ण	 ते	 तु हाला	 माहीत	 आहे.	 इतर	 लोक	 आनंद 	 आ ण	 समाधानी
असलेल	ेतु ही	पाहात	असता.	 यां या	आयु यात	सग या	चांग या	गो ी	असतात.	आ ण	हे	सारे
अस याची	 तुमचीही	 यो यता	 अस याचे	 तु हाला	 कोणीतरी	 जणू	 सांगत	 असते.	 तुमचे	 बरोबर
आहे;	चांग या	गो नी	भरलेले	आयु य	जग याचा	तु हाला	 न तच	ह क	आहे.

या	माणसांचे	असे	खूप	छान	आयु य	असते,	 यांना	याची	जाणीवच	नसते	क 	 यांचे	आयु य
अस	ेका	आहे.	पण	 यांनी	काहीतरी	केलेल	ेअसते.	या	सा या	चांग या	गो मागे	असलेली	श
यांनी	वापरलेली	असते.

चांगले	 आयु य	 मळव यासाठ 	 या	 नी	 ेमाचा	 उपयोग	 केलेला	असतो.	 या	 गो ीला
कोणीही	अपवाद	नाही.	सव	 कार या	सकारा मक	गो ी	 मळव याची	श 	 हणजे	 ेम!

काळा या	 सु वातीपासून	 येक	 धमात या,	 येक	 महान	 ने,	 वचारवंताने,
त व ानाने,	 धमगु ने,	 ने याने	 कायम	 ेमाचे	 मह व	 वशद	 केले	 आहे.	 पण	 आप यापैक
अनेकांना	 या	 अथपूण	 श दांचे	 मह वच	 समजलेले	 नाही.	 यांची	 शकवण	 ही	 खरेतर	 यां या
काळातील	लोकांसाठ 	होती,	पण	तरीदेखील	 यांची	सारी	 शकवण	आज या	काळालाही	लागू
होते.	 ेम;	कारण	जे हा	तु ही	 ेम	करता,	पृ वीतलावरची	सारी	श 	तु ही	वापरत	असता.

ेमाचा	आवेग



“ ेम	जरी	 दसत	नसले	तरी	हवा	आ ण	पा याइतकेच	ते
खरे	आहे.	हा	एक	खराखुरा,	सतत	कायरत	असलेला	असा
आवेग	आहे…	सागरातील	लाटा	आ ण	 वाहां माणे	तो
सतत	खळाळता	असतो.”

टस	मलफोड	(1834-1891)							
नव वचारवाद 	लेखक							

ब तेकांसाठ 	 ेमाचा	जो	अथ	असतो	 यापे ा	 खूप	 वेगळा	असा	अथ	थोर	 वचारवंतांना
आ ण	जगा या	र णक याना	अ भ ेत	आहे.	 ेम	 हणजे	तुमचे	 म ,	कुटंुबीय,	आवड या	गो ी
एवढेच	नसते;	कारण	 ेम	ही	फ 	भावना	नाही	:	 ेम	ही	सकारा मक	श 	आहे.	 ेम	कमकुवत
नसते,	 बल	नसते,	 नरम	नसते.	 ेम	 हा	आयु याचा	सकारा मक	आवेग	आह!े	सव	 कार या
सकारा मक	 आ ण	 चांग या	 गो मागे	 ेम	 हेच	 कारण	 असते.	 आयु यात	 काही	 शंभर
सकारा मक	आवेग	असू	शकत	नाहीत.	फ 	एकच	असतो.



गु वाकषण	 आ ण	 वधुतचंुबक व	 यासार या	 नैस गक	 श 	 या	 अ य	 व पात
असतात.	 या	आप याला	 जाणवत	 नाहीत,	 पण	 यांची	 श 	 वादातीत	 असते.	 याच माणे,
ेमाचा	आवेगदेखील	आप याला	 दसत	नाही.

पण	 याची	 श 	 मा 	 नैस गक	 श पे ा	 न तच	 जा त	 असते.	 या	 श चा	 पुरावा
जगभरात	आढळून	येतो	:	 ेम	नसेल	तर	आयु यही	नाही.

एक	 ण	थांबा	आ ण	याब ल	 वचार	करा	:	 ेमा शवायचे	आयु य	कसे	असेल?	सव थम,
तु ही	अ त वातच	आला	नसतात;	 ेमा शवाय	तुमचा	ज मच	झाला	नसता.	तुमचे	कुटंुब	आ ण
म देखील	ज मल	ेनसते.	खरेतर,	 ेमा शवाय	या	 पृ वीतलावर	एकही	मनु य ाणी	अ त वात
आला	नसता.	आज	जर	 ेमाचा	हा	आवेग	ओसरला	तर	संपूण	मानवजात	संपत	जाईल	आ ण
नामशेष	होईल.

येक	नवीन	आ व कार,	शोध	आ ण	मानवी	कलाकृती	ही	माणसा या	 दयातील	 ेमातूनच
उगम	 पावली	आहे.	 राईट	 बंधंूनी	 जर	 ेमाची	 ही	 भावना	 जपली	 नसती	 तर	आज	आप याला
वमानात	 बसून	 आकाशात	 उड याचा	 आनंद	 घेताच	 आला	 नसता.	 वै ा नक,	 शा ,
संशोधकांकडे	 ेम	 नसते	 तर	आप याला	 वीज,	 उ णता,	 काश	 या	 गो ी	 दस याच	 नस या.
आप याला	कार	चालवता	आली	नसती,	फोन	वापरता	आला	नसता,	आपल	ेआयु य	सोपे	आ ण
आरामदायी	 करणारी	 कोणतीही	 उपकरणे	 वापरता	 आली	 नसती.	 वा तुरचनाकार	 आ ण
थाप यकार	 यां या शवाय	 चांगली	 घरे,	 इमारती,	 शहरे	 वसलीच	 नसती.	 ेमा शवाय	 औषधे,
डॉ टर,	आ णबाणी या	वेळ 	आव यक	असणा या	सु वधा	उपल धच	झा या	नस या.	 श क,
शाळा,	 श णाचे	अ त वच	 नमाण	झाले	नसते.	पु तके,	 च े,	संगीत	हे	काहीही	 नमाण	झाले
नसते.	कारण	या	सा या	गो ी	‘ ेम’	या	एकाच	सकारा मक	श मधून	 नमाण	झा या	आहेत.
आ ा	 लगेच	 तुम या	 भोवताली	 एक	 नजर	 टाका.	 जे	 काही	 माणसाने	 नमाण	 केले	 आहे	 ते
ेमा शवाय	श यच	झाल	ेनसते.

“ ेम	काढून	घेतले	तर	पृ वी	 हणज	ेएक	कबर	होईल.”
रॉबट	 ाऊ नग	(1812-1889)

कवी

ेम	ही	अशी	श 	आहे	जी	तु हाला	कायरत
राहायला	मदत	करते

तु हाला	 ज	े काही	 बनायचे	 आह,े	 करायचे	 आह,े	 कवा	 तु ही	 केले	 आह	े ते	 सारे	 काही
ेमापासूनच	येते.	 ेम	नसेल	तर	तु ही	कायरत	रा च	शकणार	नाही.	सकाळ 	उठ यासाठ ,	काम



कर यासाठ ,	 खेळ यासाठ ,	 नृ य	 कर यासाठ ,	 बोल यासाठ ,	 शक यासाठ ,	 संगीत
ऐक यासाठ ,	 कवा	 इतर	 कोणतीही	 गो 	 कर यासाठ ,	 ेम	 नसेल	 तर	 कोण याही	 कारची
सकारा मक	श 	 मळणार	 नाही.	 तु ही	 एखाधा	 दगडी	 पुत यासारखे	 होऊन	जाल.	कायरत
राहा यासाठ 	 ेमाची	सकारा मक	श च	तु हाला	 वृ 	करते.	 तु हाला	इ छाश 	 देते.	हीच
सकारा मक	श 	चांग या	 गो ी	 नमाण	करते	आ ण	नकारा मक	 गो ी	 बदल	ूशकते.	 तुमचे
आरो य,	 संप ी,	 वसाय,	 नाती,	 आ ण	 तुम या	 आयु याचा	 येक	 भाग	 याच	 सकारा मक
श ने	भा न	गेलेला	असतो.	आ ण	ही	श 	–	 ेम	–	तुम याच	आत	असते!

पण	जर	ही	श 	तुम या	आयु यात	आहे,	तुम या	आत	आहे,	तर	मग	तुमचे	आयु य	छान
का	नाही?	तुमचे	आयु य	उ कृ 	का	नाही?	तु हाला	जे	पा हजे	ते	सारे	तुम याजवळ	का	नाही?
तु हाला	 ज	े काही	 करायचे	 आह	े ते	 सारे	 तु ही	 का	 क 	 शकत	 नाही?	 तुमचा	 येक	 दवस
आनंदाने	भरलेला	का	असत	नाही?

उ र	आह	े :	 तु ही	 नवड	क 	शकता.	 ेम	करायचे	आ ण	ही	सकारा मक	श 	बांधून
ठेवायची	हा	एक	पयाय	तुम याकडे	आहे	 कवा	तस	ेन	कर याचाही	पयाय	आहे.	तु हाला	याची
जाणीव	असो	 कवा	नसो,	तुम या	आयु यात	 येक	 दवशी,	 येक	 णी	तु ही	ही	 नवड	करत
असता.	 तुम या	 आयु यात	 कोणतीही	 चांगली	 गो 	 घडली	 असेल,	 ते हा	 ेमाचीच	 श
अस यामुळे	ते	सा य	झालेले	असते.	आ ण	असे	सारे	 ण,	जे हा	तु ही	वाईट	गो चा	अनभुव
घेतला	आह,े	ते हा	तु ही	 ेमाने	वागलेल	ेनसता.	 यामुळेच	तु हाला	नकारा मक	गो चा	अनभुव
आलेला	असतो.	 तुम या	आयु यातील	सव	चांग या	गो मागचे	कारण	 ेम	हेच	असते.	 :ख,
यातना	आ ण	नकारा मक	गो मागे	 ेमाचा	अभाव	हेच	कारण	असते.	 दवाने,	या	 ेमाची	जाण
पृ वीतलावर	आप याला	 दसून	 येत	नाही.	 याब लचे	अ ानच	 दसून	 येते.	 इ तहासही	असेच
सांगतो.

“ ेम	खूप	श शाली	आ ण	तरीही	जगाला	अ ात
अशी	ऊजा	आहे.”

पयर	ेट लहाड	दे	चाड न	(1881-1955)
धम पदेशक	आ ण	त व

सग या	चांग या	गो मागील	एकमेवा तीय	अशा	श चे	 ान	आता	 तु हाला	 मळणार
आहे.	आ ण	तुमचे	संपूण	आयु य	बदलून	टाक यासाठ 	ही	श 	तु ही	वाप 	शकणार	आहात.
पण	सव थम,	 ेम	न क 	कशा	 कारे	काम	करते	हे	तु हाला	माहीत	क न	घेतल	ेपा हजे.

ेमाचा	 नयम

व 	 हे	 नैस गक	 काय ांनसुार	 चालते.	 आपण	आकाशात	 उडू	 शकतो	 कारण,	 नैस गक



नयमांना	अनसु नच	 वमान	उडव याचे	शा 	वापरले	जाते.	आप याला	उडायचे	आहे	 हणून
भौ तकशा ाचे	 नयम	 काही	 बदलत	 नाहीत.	 पण	आहेत	 ते	 नयम	 वाप न	 कस	े उडायचे	 हे
आपण	 शकलो	आ ण	तसे	 केले	 तरच	आपण	उडू	शकतो.	 या माणे	भौ तकशा ाचे	 नयम
वमान	 उडायला,	 वीज	 चालवायला,	 गु वाकषणाला	 मदत	 करतात	 याच माणे,	 असा	 एक
नयम	आह	ेजो	 ेमासाठ 	आहे.	 ेमाची	 सकारा मक	श 	 बांधून	 ठेव यासाठ 	आ ण	 तुमचे
आयु य	बदल यासाठ 	हा	 नयम	तु ही	समजून	घेतला	पा हजे.	 व ातील	सग यात	श शाली
नयम	–	आकषणाचा	 नयम.

लहान	 असो	 कवा	 मोठा-आकषणा या	 नयमामुळेच	 व ातील	 सारे	 तारे	 अ त वात
असतात	 आ ण	 या	 आकषणामुळेच	 येक	 अणू	 आ ण	 रेणू	 बनलेला	 असतो.	 सूया या
आकषणा या	 आवेगामुळेच	 सूयमालेतील	 ह	 जागेवर	 असतात.	 यामुळेच	 ते	 एकमेकांवर
आदळत	नाहीत.	गु वाकषणातील	आकषणच	आप याला	आ ण	 येक	 ,	 ाणी,	झाडे,
पाणी	 यांना	 ध न	 ठेवते.	 फुले	 मधमाशांना	 आक षत	 करतात,	 बया	 ज मनीतील	 ारांना
आक षत	करतात,	 येक	सजीव	व तू	 या या	 जात कडे	आक षलेली	असते.	पृ वीतलावरील
येक	 ा यातून	हा	आकषणाचा	जोर	वाहात	असतो-पा यातील	मासे,	आकाशातील	प ी	हे	या

आकषणाचाच	भाग	आहेत.	 यामुळेच	 यांची	सं या	वाढते,	कळप	तयार	होतात.	समूह	होतात.
थवे	 उडतात.	 तुम या	 शरीरा या	 पेश ना	 हे	 आकषणच	 एक 	 बांधून	 ठेवते.	 तुम या	 घरातले
सामान,	 यावर	 तु ही	बसता	 ते	फ नचर,	कार	र यावर	धावू	शकणे,	पाणी	 लासात	राहाणे	या
सा या	गो मागे	आकषणाचाच	 नयम	आहे.

माणसांना	 माणसांशी	 जोडायला	 आकषणाचाच	 नयम	 लाग	ू होतो.	 यातूनच	 शहरे,	 देश,
समूह,	 ल ज	आ ण	समाज	तयार	होतात.	या	 ठकाणी	माणसे	सामंज याने	राहातात.	एखाधा
माणसाला	 व ानाची	 आवड	 असते	 तर	 एखाधाला	 खाधपदाथ	 बनव याची,	 ते	 या
आकषणामुळेच.	 व वध	 खेळ,	 संगीताचे	 व वध	 कार,	 जनावरे	 आ ण	 पाळ व	 ाणी	 या
आकषणातूनच	 बनले	 आहेत.	 आकषण	 हा	 असा	 जोर	 आहे	 जो	 तु हाला	 तुम या	 आवड या
गो कडे	व	जागांकडे	खेचत	नेतो	आ ण	हेच	आकषण	तु हाला	तुम या	 म ांकडे	व	आवड या

कडे	नेते.

ेमाचा	आकषक	जोर

मग	 आकषणाचा	 जोर	 हणज	े न क 	 काय?	 आकषणाचा	 जोर	 हणजेच	 ेमाचा	 जोर!
आकषण	 हणजेच	 ेम.	एखाधा	खाधपदाथाकडे	तु ही	आक षले	जाता	ते हा	 या	पदाथाब ल
तु हाला	 ेम	 वाटू	 लागते.	 आकषणाचा	 जोर	 अस या शवाय	 तु हाला	 कोणतीच	 भावना
जाणवणार	 नाही.	सग याच	 कारचे	अ 	 तु हाला	सारखेच	वाटेल.	 तु हाला	काय	आवडते	व
काय	आवडत	 नाही,	 तेच	 तु हाला	 कळणार	 नाही.	 तु ही	 स या	 एखाधा	 व श 	 कडे
आक षल	ेजाणार	नाही.	शहराब ल	तु हाला	आकषण	वाटणार	नाही.	घर,	कार,	खेळ,	नोकरी,



संगीत,	कपडे,	 कवा	इतर	कोणतीही	गो 	यांब ल	तु हाला	काहीच	वाटणार	नाही.	कारण	केवळ
आकषण	वाटल	ेतरच	 ेमाची	भावना	तयार	होते!

“आकषणाचा	 नयम	 कवा	 ेमाचा	 नयम…	ते	एकच	आहे.”
चा स	हानेल	(1866-1949)

नव वचारवाद 	लेखक

आकषणाचा	 नयम	हाच	 ेमाचा	 नयम	आहे.	हाच	श शाली	 नयम	सवाना	एक 	ठेवतो.
आकाशगंगा	असो	 कवा	छोटासा	अणू,	सा यांना	हे	आकषणच	बांधून	ठेवते.	ते	सग यात	असते
आ ण	 व ाला	 ापून	राहाते.	हाच	 नयम	तुम या	आयु यालाही	लाग	ूहोतो.

वै क ा	 वचार	 करता,	 आकषणाचा	 नयम	 सांगतो	 :	 एकसारखे	 जे	 असते	 तेच
एकमेकांकडे	आक षत	होते.	 तुम या	आयु याचा	 वचार	करता	सो या	श दात	सांगायचे	झाले
तर,	तु ही	जे	देता,	तेच	तु हाला	परत	 मळते.	आयु यात	तु ही	जे	काही	इतरांना	देता	तेच	तु हाला
परत	 मळते.	 आकषणा या	 नयमानसुार,	 तु ही	 जे	 काही	 देता	 अगद 	 तेच	 तुम याकडे	 पु हा
आक षत	होते.

“ येक	कायाला	समांतर	आ ण	 व 	अशी	 त या	 मळते.”
आयझॅक	 यूटन	(1643-1727)

ग णत 	आ ण	भौ तकशा



दे याची	 येक	कृतीही	घे याची	 व 	कृती	 नमाण	करते.	आ ण	तु ही	ज	े मळवता	 याचे,
तु ही	ज	े देता	 या याशी	साध य	असते.	आयु यात	तु ही	ज	े देता	 ते	 तुम याकडे	परत	यायलाच
पा हजे.	हे	 व ाचे	भौ तकशा 	आ ण	ग णत	आहे.

सकारा मकता	धा,	 तु हाला	 परत	 सकारा मकताच	 मळेल.	 नकारा मकता	धा,	 तु हाला
नकारा मकताच	 परत	 मळेल.	 सकारा मकता	धा	आ ण	सकारा मक	गो नी	भरलेले	आयु य
तु हाला	 मळेल.	नकारा मकता	धा	आ ण	नकारा मक	गो नी	भरलेले	आयु य	तु हाला	 मळेल.
आ ण	 सकारा मकता	 कवा	 नकारा मकता	 तु हाला	 कशी	 मळेल?	 तुमचे	 वचार	 आ ण
भावनांमधून!

कोण याही	 णी	 तुम या	 मनात	 एकतर	 सकारा मक	 वचार	 असतात	 कवा	 नकारा मक
वचार	 असतात.	 तु ही	 एकतर	 सकारा मक	 भावना	 देता	 कवा	 नकारा मक;	 आ ण	 हीच
सकारा मकता	 व	 नकारा मकता,	 तुम याकडे	 कोण या	 गो ी	 परत	 येणार	 हे	 दशवते.	 सगळ
माणसे,	प र थती,	घडणा या	गो ी	–	जे	तुमचा	 येक	 ण	घडवतात	–	ते	तुम या	 वचारांनी
आ ण	भावनांनीच	 तुम याकडे	आक षत	झालेले	 असतात.	आयु य	 उगाचच	 पार	 पडत	 नाही.
तु ही	ज	े दले	आहे	 यावर	आधारीत	असेच	सगळे	तु हाला	परत	 मळत	असते.

“धा	आ ण	तेच	तु हाला	परत	 मळेल…	जसे	तु ही	मोजमाप
कराल	 याच	मापात	तु हालाही	 मळेल.”

जीझस	(अंदाज	े5	बीसी-अंदाजे	30	एडी)
न	धमाचा	सं थापक,	 युक,	6:38

तु ही	ज	े देता	 ते	 तु हाला	परत	 मळते.	घर	बदलत	असताना	 तुम या	 म ाला	मदत	आ ण
सहकाय	धा	आ ण	अशाच	 कारची	मदत	न क च	तुम याकडे	 काशा या	वेगाने	चालत	येईल.
कुटंुबातील	 एखाधा	 सद यावर	 तु ही	 रागवा	 आ ण	 तसाच	 राग	 तुम यावरही	 काढला	 जाईल.
तुम या	आयु यातील	प र थतीवर	 याचा	प रणाम	 दसून	येईल.

तुमचे	आयु य	हे	 तुमचे	 वचार	आ ण	तुम या	भावना	यांवरच	आधा रत	असते.	 तु ही	जसा
वचार	करता,	जशा	 तुम या	भावना	असतात,	तसेच	 तुम यासोबत	घडते	आ ण	तसेच	अनभुव
तु हाला	 येतात.	 तु ही	जर	असा	 वचार	 केला	क 	आजचा	माझा	 दवस	खूप	तणावपूण	आ ण
कठ ण	 जाणार	 आहे,	 तर	 आजूबाजूची	 माणसे,	 प र थती,	 घडणा या	 गो ी	 तु हाला	 तशाच
कठ ण	वाटू	लागतील.	ताण	 नमाण	करतील.

जर	 तु हाला	वाटत	असेल	क ,	माझे	आयु य	खरेच	खूप	चांगले	आहे,	तर	 तु हाला	तशीच
माणसे	 भेटतील,	 तशीच	 प र थती	 लाभेल	आ ण	 तशाच	 गो ी	 घडत	जातील,	 यामुळे	 तुमचे
आयु य	चांगले	होईल.



तु ही	एक	चुंबक	आहात

तु ही	जे	देता	तेच	तु हाला	न	चुकता	परत	 मळते	या	त वावर	आकषणाचा	 नयम	आधा रत
आहे.	तु ही	चंुबक व	वापरता	आ ण	संप ,	आरो य,	नाती,	 वसाय,	आयु यातील	 येक	गो ,
आ ण	 अनभुव	 हे	 सारे	 काही	 तुमचे	 वचार	 आ ण	 भावनांवरच	आधारलेले	 असते.	 पैशांब ल
सकारा मक	भावना	 ठेवा	आ ण	तुमची	प र थती	 तुम याकडे	ओढली	जाईल,	माणसे	जोडली
जातील.	 अशा	 गो ी	 घडतील	 याने	 तुमची	 संप 	 वाढेल.	 पैशाकडे	 नकारा मक	 ीने	 बघा
आ ण	नकारा मक	प र थती	तुम याकडे	ओढली	जाईल.	तुम याकडे	पैशांची	कमतरता	 नमाण
होईल.

“मानवजात	कायम	 ेमाचा	 नयम	पाळेल	अथवा	नाही
ते	मला	माहीत	नाही,	पण	 यामुळे	मी	 थत	होता	कामा
नये.	हा	 नयम	गु वाकषणा या	 नयमा माणेच	काम	करतो
–	आपण	 याला	 वीकारल	े कवा	 वीकारल	ेनाही	तरी.”

महा मा	गांधी	(1869-1948)
भारताचे	रा पता

तु ही	जेवढ 	खा ी	बाळगाल	तेवढाच	हा	 नयम	तु हाला	 तसाद	देत	जाईल.	तुमचे	 वचार
चांगल	ेआहेत	क 	वाईट	याने	काही	फरक	पडत	नाही.	 तु ही	जे	 देत	जाता	 तेच	 तु हाला	 परत
मळते.	श दांचा	 ‘ त वनी’	कसा	तयार	 होतो,	 तशीच	ही	 या	असते.	 याचाच	अथ,	 तुमचे
वचार	आ ण	भावना	 बदल या	 तर	 तु ही	 तुमचे	आयु यही	 बदल	ू शकता.	 सकारा मक	 वचार
आ ण	भावना	 	करा	आ ण	 या ारे	तु ही	तुमचे	संपूण	आयु य	बदलून	टाकू	शकाल!

सकारा मक	आ ण	नकारा मक	 वचार

तु ही	जे	ऐकता	आ ण	जे	बोलून	दाखवता,	तेच	तुमचे	 वचार	असतात.	‘ कती	छान	 दवस
आहे’	असे	तु ही	जे हा	एखाधाला	सांगता,	ते हा	तुम या	मनात	आधी	तो	 वचार	आलेला	असतो,
आ ण	 यानंतर	श द	बाहेर	पडतात.	 तुम या	 वचारांवर	 तुमची	कृतीसु ा	ठरलेली	असते.	 तु ही
जे हा	सकाळ 	अंथ णातून	उठता,	तुम या	मनात	आधी	उठ याचा	 वचार	आलेला	असतो.	 थम
वचार	के या शवाय	तु ही	कोणतीही	कृती	क 	शकत	नाही.

तुमचे	श द	आ ण	 कृती	सकारा मक	असेल	क 	नकारा मक,	हे	 तुमचे	 वचारच	ठरवतात.
पण	तुमचे	 वचार	सकारा मक	आहेत	क 	नकारा मक	हे	तु हाला	कसे	कळणार?	तु हाला	काय
पा हजे	आहे	आ ण	तुमचे	कशावर	 ेम	आहे,	अस	े वचार	जे हा	 तुम या	मनात	 येतात	 ते हा	 ते
सकारा मक	असतात!	 तु हाला	जे	आवडत	नाही,	 यावर	 तुमचे	 ेम	नाही,	असे	 वचार	जे हा



मनात	येतात	ते हा	ते	नकारा मक	असतात.	हे	इतके	सोपे	आ ण	साधे	आहे.

तु हाला	आयु यात	एखाद 	गो 	हवी	असते	कारण	ती	गो 	 तु हाला	आवडत	असते.	एक
ण	थांबा	आ ण	 वचार	करा,	तु हाला	 या	गो ी	आवडत	नाहीत	 या	तु हाला	नको	असतात,	हो
क 	नाही?	 येक	माणसाला	ज	ेआवडते	तेच	हवेसे	वाटते,	आ ण	 येकालाच	जे	आवडत	नाही
ते	नको	असते.

‘मला	 या	 चपला	 खूप	 आवड या’	 असे	 तु ही	 हणता,	 ते हा	 तुमचे	 वचार	 सकारा मक
असतात.	आ ण	 याचीच	प रणती	 हणज	े या	तु हाला	आवडले या	चपला	तुम याकडे	असतात.
जे हा	तु हाला	नको	असले या	आ ण	आवडत	नसले या	गो ब ल	तु ही	बोलता.	उदा.,	‘ कमत
बघा	 या	 चपलांची,	 लुटतायत	 नसुते!’,	 असे	 तु ही	 बोलता	 कारण	 या	 वेळ 	 तुम या	 मनात
नकारा मक	 वचार	असतात.	 यामुळे	तु ही	 या	चपला	कधीच	 वकत	घेत	नाही.

ब तेक	लोक	 यांना	आवडत	असले या	गो पे ा	आवडत	नसले या	गो ब ल	बोलतात.
ेमापे ा	 नकारा मक	 गो ी	 ते	 जा त	 माणात	 देतात.	 असे	 करताना	 ते	 नकळतपणे	 वत:ला
चांग या	गो पासून	 र	ठेवत	असतात.

ेमा शवाय	चांगल	ेआयु य	जगणे	अश य	आहे.	 या	 	चांगल	ेआयु य	जगतात,	 या
नेहमीच	 नावड या	 आ ण	 नकारा मक	 गो पे ा	 आवड या	 आ ण	 य	 गो ब ल	 बोलत
असतात!	 या	 	झगडत	असतात,	 या	 नेहमीच	नावड या	आ ण	नकारा मक	गो ब ल
बोलत	असतात.

‘आयु यातील	सारी	 :खे	आ ण	बोजडपणापासून	एकच	श द
आप याला	मु 	करतो	आ ण	तो	श द	 हणज,े	‘ ेम’.’

सोफो लीस	(इसवीसन	पूव	496-406)
ीक	नाटककार

आपले	 ेम	 	करा

जे हा	 तु ही	आ थक	अडचणी,	नातेसंबंध,	 वसायातील	नफा-तोटा,	आजारपण	यांब ल
बोलत	 असता,	 ते हा	 तु ही	 यावर	 ेम	 करत	 नसता.	 एखाधा	 वाईट	 गो ीब ल	 तु ही	 बोलत
असता,	एखाद 	 	 कवा	प र थती	 जने	 तु हाला	वाईट	अनभुव	 दलेला	असतो,	 याब ल
तु ही	 बोलता	 ते हा	 तु ही	 ेमाने	 बोलत	 नसता.	 तुम या	 वाईट	 दवसांब ल	 बोलणे,	 एखाधा
भेट साठ 	 उ शरा	 पोहोचणे,	 वाहतुक त	 अडकणे,	 कवा	 बस	 चुकणे	 या	 सा या	 तु हाला	 न
आवडणा या	 गो ी	 आहेत.	 दररोज	 अनेक	 छो ा	 छो ा	 गो ी	 घडत	 असतात.	 तु हाला	 न
आवडणा या	 गो ब लच	 तु ही	 बोलत	 रा हलात,	 तर	 या	सा या	लहान	लहान	 गो ी	 तु हाला



ास	देत	राहातील	आ ण	तुमचे	आयु य	कठ ण	होऊन	बसेल.

दवसभरातील	चांग या	गो ब ल	तु ही	बोलले	पा हजे.	 या	भेट 	चांग या	झा या	 याब ल
बोलले	पा हजे.	वेळेत	पोहोचणे	तु हाला	कस	ेआवडते	याब ल	बोला.	आरो यदायी	राहाणे	कसे
चांगल	ेयाब ल	बोला.	तुम या	 वसायात	नफा	कमावणे	तु हाला	कसे	आवडते	याब ल	बोला.
दवसभरातील	चांग या	भेट 	व	चांगली	प र थती	याब ल	बोला.	ज	ेतु हाला	आवडते	 याब ल
तु ही	बोलले	पा हजे,	कोण या	गो वर	 ेम	करायला	 तु हाला	आवडेल	 याब ल	 तु ही	बोलले
पा हजे.

तु ही	जर	सतत	नकारा मक	गो ी	 	करत	रा हलात	आ ण	न	आवडणा या	गो म येच
गुंतत	गेलात,	तर	तुमची	अव था	 पज यातील	पोपटा माणे	होईल.	तु ही	 वत:ला	बं द त	क न
याल.	 येक	 वेळ 	 तु ही	 जे हा	 नकारा मक	 गो ब ल	 बोलाल	 ते हा	 तु ही	 या	 पज याला
आणखी	एक	सळ 	लावत	जाल	आ ण	सग या	चांग या	गो पासून	 वत:ला	 र	ठेवत	जाल.

उ कृ 	 आयु य	 जगणारी	 माणसे	 नेहमीच	 चांग या	 गो ब ल	 बोलत	 असतात.	 असे
कर याने,	आयु यातील	 सव	 कार या	 चांग या	 गो ी	 यांना	 भरभ न	 मळतात.	आकाशात



उडणा या	 प यां माणे	 ती	 मु 	 असतात.	 असे	 उ कृ 	 आयु य	 जग यासाठ 	 तु ं गा माणे
भासणा या	 पज याचे	बंधन	तोडून	टाका.	 ेम	धा,	तु हाला	जे	आवडते	 याब लच	बोलत	राहा.
मग	हे	 ेमच	तु हाला	मु पणाचा	अनभुव	देईल!

“मग	तु हाला	स य	कळेल	आ ण	हे	स यच	तु हाला	मु 	करेल.”
जीझस	(अंदाज	े5	बीसी-अंदाजे	30	एडी)

न	धमाचा	सं थापक,	जॉन,	8:32

ेमा या	ताकद समोर	कोणतीही	गो 	असा य	नसते.	तु ही	कोणीही	असा,	तु ही	कोण याही
प र थतीम ये	असा,	 ेमच	तु हाला	मु तेची	जाणीव	क न	देईल.



मला	एक	म हला	माहीत	आहे,	 जने	केवळ	 ेमामुळेच	सारी	बंधने	तोडून	टाकली.	ती	खूप
गरीब	होती	आ ण	वीस	वषा या	वैवा हक	जीवनात	खूप	छळ	सहन	के यानंतर	मुलांना	एकट ने
वाढव याची	 वेळ	 त यावर	आली	होती.	खूप	कठ ण	प र थतीतून	जात	असतानादेखील	 तने
राग,	चीड,	 कवा	कोणतेही	वाईट	 वचार	मनात	येऊ	 दले	नाहीत.	 त या	नव याब ल	ती	कधीही
वाईट	बोलत	नसे.	 त या	 व ांब ल	ती	सतत	सकारा मकच	बोलत	असे.	 सरा	नवरा	कसा	हवा
याब ल,	 या या	 अपे त	 गणुांब ल	 मा 	 ती	 भरभ न	आ ण	सकारा मकतेने	 बोलत	 राही.
युरोप	 फर या या	 त या	 व ांब ल	 ती	 बोलत	 असे.	 वासासाठ 	 त याकडे	 पैस	े न हते,
तरीदेखील	 तने	 पासपोटसाठ 	 अज	 केला	 आ ण	 तला	 पासपोट	 मळाला.	 मग	 तने	 या
वासासाठ 	 तला	लागणा या	काही	व तूही	 वकत	घेऊन	ठेव या.

काही	काळाने	 तला	एक	छान,	हवा	तसा	नवराही	 मळाला.	ल नानंतर	ते	 पेनला	गेले	आ ण
आता	ती	खूप	छान	आयु य	जगत	आहे.

यावर	आपल	े ेम	नाही,	 याब ल	या	म हलेने	कधीही	त ार	केली	नाही.	उलट	ती	 ेम	देत
रा हली	 आ ण	 याब लच	 वचार	 करत	 रा हली,	 	 होत	 रा हली.	 असे	 करताना
अडथ यांपासून	 तने	 वत:ला	 र	ठेवल	ेआ ण	एक	सुंदर	आयु य	 तला	 मळाले.

तु ही	 तुमचे	आयु य	 बदलू	 शकता,	 कारण	 तुम याकडे	 वचार	 कर याची	 अमयाद	 मता
आहे.	 यामुळेच	आयु यातील	सव	चांग या	गो ी	 तुम याकडे	 खेचून	आण याची	 मतादेखील
तुम याकडे	आहे.	सकारा मक	 वचार	आ ण	श दांपे ासु ा	 तुम याकडे	असलेली	श 	 खूप
मोठ 	आहे.	कारण	आकषणाचा	 नयम	नेहमीच	तुम या	 वचारांना	आ ण	भावनांना	 तसाद	देत
असतो.	 ेमाची	 भावना	 तु ही	 जतन	 क न	 ठेवली	 पा हजे,	 जेणेक न	 तुमची	 श
तुम यापाशीच	राहील!

“ ेम	 हणजे	 नयमाचे	समाधान.”
सट	पॉल	(अंदाज	े5-67)
न	अँपोसल,	रोमन,	13:10



श चे	मु े

ेम	कधीही	कमकुवत	नसते.	 बळ	नसते.	मृ 	नसते.	 ेम	हा	आयु याचा	सकारा मक
आवेग	आहे!	सव	 कार या	सकारा मक	आ ण	चांग या	गो चे	कारण	 ेम	आहे.

तु हाला	जे	हवे	आहे	 कवा	तुम यापाशी	ज	ेआह	ेते	सारे	 ेमामुळेच	श य	होते.

ेमाचा	सकारा मक	आवेग,	कोणतीही	चांगली	गो 	 नमाण	क 	शकतो.	चांग या
गो म ये	वाढ	होते.	कोणतीही	नकारा मक	गो 	सकारा मकतेम ये	बदल यास	 ेमच
कारणीभूत	ठरते.

येक	 दवस,	 येक	 ण,	तु ही	 नवड	करत	असता	–	 ेम	करायचे	 कवा	नाही,
सकारा मक	गो ी	बांधून	ठेवाय या	 कवा	नाही,	हे	तु हालाच	ठरवायचे	असते.

आकषणाचा	 नयम	हा	 ेमाचाच	 नयम	आहे.	हाच	 नयम	तुम या	आयु यात	कायरत
असतो.

आयु यात	तु ही	ज	ेदेत	असता	तेच	तु हाला	परत	 मळत	असते.	सकारा मकता	धा	तु हाला
सकारा मकताच	परत	 मळेल,	नकारा मकता	धा,	तु हाला	तेच	परत	 मळेल.

आयु य	असेच	पार	पडत	नसते.	तु ही	जे	 दले	आह	ेते	परत	 मळते	असते	आ ण	असेच
आयु य	सु 	राहाते.

तुमचे	 वचार	आ ण	भावना,	चांग या	 कवा	वाईट,	 त वनी माणे	 या	परत	येतात.

छान	आयु य	जगले या	 	नेहमीच	आवड या	गो ब ल	बोलत	असतात.	नावड या
गो ब ल	नाही.

दवसभरातील	चांग या	गो ब ल	बोलत	राहा.	तु हाला	ज	ेआवडते	 याब ल	बोला.	जे
तु हाला	आवडते	ते	सा य	कर याचा	 य न	करा.

तुम याकडे	 वचार	कर याची	अमयाद	 मता	आहे.	तु हाला	जे	आवडते	 याचब ल	नेहमी
बोला,	 हणजे	चांग या	गो ी	तुम याकडे	चालत	येतील.

ेम	करा.	कारण	तस	ेके याने	 व ाची	सग यात	मोठ 	श 	तु ही	वापरत	असता.





“भावना	या	गु त	असतात.”
ने हल	गोडाड	(1905-1972)

नव वचारवाद 	लेखक

तु ही	भावना	जाणणारे	 	आहात

ज माला	आले या	 णापासून	कोण या	ना	कोण या	गो ब ल	तु हाला	भावना	असतात.
हीच	 बाब	 इतर	 या	 बाबतीतही	 खरी	 आहे.	 झोपलेले	 असताना	 तु ही	 मनातल	े वचार
जाणीवपूवक	 थांबवू	 शकता,	 पण	 तुम या	 भावना	 कधीही	 थांबत	 नाहीत.	 कारण	 आयु य
अनभुवणे	 हणजेच	अनभुव	जगणे.	तु ही	एक	भावना	जाणणारे	 	आहात	आ ण	 यामुळेच
तुम या	 शरीराचा	 येक	 अवयव	 अशा	 कारे	 बनवलेला	 असतो	 क 	 तु ही	 आयु य	 अनभुवू
शकता!

तु हाला	 ीची	 जाण	असते.	 ऐकणे,	 चव	 घेणे,	 वास	 घेणे	आ ण	 पश	करणे	 या	 सा या
जा णवा	 तु हाला	 असतात.	 यामुळेच	 तु ही	आयु य	अनभुवू	 शकता.	 या	 भावनां या	 जा णवा
असतात.	कारण	 तु ही	ज	े पाहाता,	 ऐकता,	 याची	 चव	 घेता,	 याचा	 वास	 घेता,	 याला	 पश
करता	ते	अनभुव यासाठ 	या	भावनाच	तु हाला	स म	करतात.	तुम या	संपूण	शरीरावर	 वचेचे
आवरण	असते.	यामुळेच	तु हाला	जाणीव	होते.	 यामुळेच	तु ही	सारे	काही	अनभुवू	शकता.

एखाधा	 णी	 तु हाला	 कसे	 वाटत	असते	 ते	 इतर	कोण याही	 गो ीपे ा	 मह वाचे	 असते.
कारण	तु हाला	‘ या	वेळ ’	कस	ेवाटत	आह	े यावरच	तुमचे	आयु य	घडत	असते.

तुम या	भावना	हे	इंधन	आहे

भावनां शवाय	 तुम या	 वचारांना	आ ण	 श दांना	 काहीही	 मह व	 उरत	 नाही.	 दवसभरात
तुम या	 मनात	 असं य	 वचार	 येत	 असतात,	 पण	 यांना	 फारसा	 काही	 अथ	 नसतो.	 कारण
यामागे	भावना	नसतात.	तु हाला	ज	ेजाणवते	तेच	मह वाचे	असते!

तुमचे	 वचार	आ ण	श द	एखाधा	रॉकेटसारखे	आहेत,	आ ण	तुम या	भावना	या	इंधन	आहेत
अस	ेसमजा.	इंधना शवाय	रॉकेट	काहीही	क 	शकत	नाही.	कारण	इंधन	 हणजे	रॉकेटची	श
असते.	हीच	बाब	तुम या	 वचारां या	बाबतीत	आहे.	तुमचे	 वचार	आ ण	श द	हे	वाहन	आहेत,	जे
भावनां शवाय	काहीही	क 	शकत	नाहीत.	कारण	 तुम या	भावना	याच	 वचार	आ ण	श दांची
ताकद	आहेत.

मी	मा या	व र ांना	सहन	क 	शकत	नाही,	असे	 तु हाला	वाटत	असेल,	तर	यामधून	एक



ती 	नकारा मक	भावना	 कट	होते.	प रणामी,	तुमचे	तुम या	व र ांसोबतचे	नाते	 बघडत	जाते.

तु ही	जर	असा	 वचार	 केलात	क ,	नोकरी या	 ठकाणी	मी	 खूप	छान	माणसांसोबत	काम
करते,	तर	या	श दांमधून	सकारा मक	भावना	 तीत	होते.	तु ही	एक	सकारा मक	भावना	
करत	असता.	प रणामी	तुमचे	तुम या	सहका यांसोबतचे	नाते	अ धका धक	चांगल	ेहोत	जाते.

“ वचारांना	जा णवा	दे यासाठ 	भावनांची	गरज	असते.
यातूनच	ते	 वधायक	होतात.”

चा स	हानेल	(1866-1949)
नव वचारवाद 	लेखक

चांग या	आ ण	वाईट	भावना

आयु यातील	 इतर	 अनेक	 गो माणेच	 तुम या	 भावना	 चांग या	 कवा	 वाईट	 असतात;
तुम या	 मनात	चांग या	भावना	 येतात	 कवा	 वाईट	भावना.	सग या	चांग या	भावना	 ेमातून
येतात	आ ण	सग या	नकारा मक	भावना	 ेमा या	अभावी	येतात.	तु हाला	जे हा	चांगले	वाटत
असेल,	 हणजे	जे हा	तु ही	आनंद 	असाल,	ते हा	तु ही	जा तीत	जा त	 ेम	देता.	आ ण	जेवढे
जा त	 ेम	तु ही	देता	तेवढेच	तुम याकडे	परत	येते.

तुमचा	अपे ाभंग	झाला	क 	 तु हाला	वाईट	वाटते.	 ते हाच	नकारा मक	 तु ही	 देता.	आ ण
जेवढ 	 नकारा मकता	 तु ही	 धाल	 तेवढ च	 तु हाला	 परत	 मळते.	 नकारा मक	 भावना	 तुम या
मनात	आ या	क 	तु हाला	खूप	वाईट	वाटते,	कारण	 ेम	हाच	आयु यातील	सकारा मक	आवेग
आहे	आ ण	नकारा मक	भावनांम ये	 ेम	नसते!

तु हाला	जेवढे	चांगले	वाटेल,	आयु य	तेवढेच	चांगले	होत	जाईल.

तु हाला	जेवढे	वाईट	वाटेल,	आयु य	 तेवढेच	वाईट	होत	जाईल	–	जोपयत	 तुम या	भावना
बदलत	नाहीत	तोपयत.

तु हाला	 जे हा	 चांगले	 वाटत	 असते	 ते हा	 तुम या	 भावनादेखील	 आपोआपच	 चांग या
असतात.	 एकाच	 वेळ 	 चांग या	 भावना	 आ ण	 नकारा मक	 वचार	 अस	े कधी	 होत	 नाही!
याच माणे,	नकारा मक	भावना	आ ण	चांगले	 वचार	असे	असणेही	श य	नाही.



तुम या	भावना	 हणज	े तु ही	जे	 देता	 याचे	अचूक	 त बब	असते.	 तु हाला	जे हा	चांगले
वाटत	 असते,	 ते हा	 इतर	 कोण याही	 बाबतीत	 चता	 कर याची	 गरज	 तु हाला	 भासत	 नाही.



कारण	 तुमचे	 वचार,	 श द	आ ण	 कृती	 चांगलेच	 असणार	 असतात.	 केवळ	 चांग या	 भावना
अस याने	 ेम	दे याची	हमी	तु हाला	 मळते.	आ ण	ते	सारे	 ेम	तुम याकडे	परत	येते!

चांगले	 हणजे	चांगले

चांग या	भावना	असताना	कस	ेवाटते	 कवा	वाईट	भावना	असताना	कस	ेवाटते	हे	ब तेकांना
माहीत	असते.	परंतु,	आपण	ब तेक	वेळा	मनात	नकारा मक	भावना	वागवत	असतो	हे	 यांना
जाणवत	नाही.	लोकांना	वाटते	वाईट	वाटणे	 हणजे	टोका या	नकारा मक	भावना	–	जसे	क ,
:ख,	 अपयश,	 राग,	 भीती	 इ.	 आ ण	 वाईट	 वाटणे	 हणजे,	 या	 सग याच	 भावना	 होत.
नकारा मक	भावनां या	वेगवेग या	पाय या	असतात.

तु हाला	 जर	 ब तेक	 वेळा	 ‘ठ क’	 वाटत	 असेल,	 तर	 हे	 ‘ठ क’	 वाटणे	 हीच	 सकारा मक
भावना	आहे	असे	तु हाला	वाटते.	कारण	तु हाला	‘वाईट’	वाटत	नसते.	जर	तु हाला	आधी	खरेच
खूप	वाईट	वाटत	असेल	आ ण	आता	तु हाला	ठ क	वाटत	असेल,	तर	वाईट	वाट यापे ा	हे	ठ क
वाटणे	न क च	चांगले.	पण	ठ क	वाटणे	ह	ेसु ा	नकारा मकच	आह,े	कारण	ठ क	वाटणे	 हणजे
चांगल	ेवाटणे	नाही.	चांगल	ेवाटणे	 हणज	ेचांगलेच	वाटणे!	चांगल	ेवाटणे	 हणजे	 तु ही	आनंद
असणे,	 उ ह सत	असणे,	 उ े जत	असणे,	आस 	असणे,	 नाहीतर	 तु हाला	कशाचेच	फारसे
काही	 वाटत	 नाही,	असा	अथ	 होतो.	 मग	 तुमचे	आयु यही	 ‘ठ क’च	असेल,	 बरे	असेल,	 कवा
फारसे	चांगले	असणार	नाही!	ते	काही	चांगल	ेआयु य	नाही.	चांग या	भावना	 हणजे	चांग याच
भावना.	 यामुळेच	तुमचे	आयु य	चांगले	होते!

“ ेमाचे	माप	 हणज	ेअमाप	 ेम	करणे.”
संत	बनाड,	 लेयखॅा	(1090-1153)

न	साधू	आ ण	गढूवाद

तु हाला	जे हा	आनंददायी	वाटत	असते,	ते हा	तु ही	आनंद	देता	आ ण	तु हाला	 जथे	कुठे
तु ही	 जाल	 तथे	 तसेच	आनंद 	 अनभुव,	आनंद 	 प र थती	आ ण	आनंद 	 माणसे	 मळतात.
रे डओवर	 तुमचे	 आवडते	 गाणे	 ऐक यासारखा	 छोटा	 अनभुव	 असो	 कवा	 पगारवाढ
हो यासारखा	 मोठा	 आनंद	 असो	 –	 तु ही	 अनभुवत	 असलेल	े सारे	 अनभुव	 आकषणा या
नयमाचेच	प रणाम	असतात.	 तु हाला	जे हा	 चड चडेपणा	जाणवत	असतो	 ते हा	 तु ही	तसेच
वागता,	आ ण	तु हाला	तशाच	 कार या	प र थतीला	सामोरे	जावे	लागते	–	एखाधा	डासामुळे
होणारा	 ु लक	 ास	असेल	 कवा	गाडी	बंद	पड यासारखा	मोठा	 ास	असेल	–	हे	सारे	अनभुव
आकषणा या	 नयमाचाच	प रणाम	असतात.

येक	 चांगली	 भावना	 ेमा या	 आवेगाशी	 जोडलेली	 असते,	 कारण	 ेम	 हाच	 सा या
चांग या	भावनांचा	 ोत	आहे.	उ साहाची,	 फूत ची	भावना,	 यास	या	सा या	भावना	 ेमातूनच



येतात.	आ ण	जे हा	 सात याने	 तु ही	 या	 भावना	 अनभुवता	 ते हा	 तसेच	 फू तदायी,	 उ साही
आ ण	 यासपूण	आयु य	तु हाला	 मळते.

चांग या	भावनांचे	 माण	वाढवून	 यातील	श 	तु ही	बांधून	ठेवू	शकता.	भावनांचे	 माण
अस	ेवाढव यासाठ ,	 यां यावर	काबू	 मळवून	मग	 यांची	ती ता	वाढवत	नेली	पा हजे.	यामुळे
तु हाला	 नेहमीच	 चांगल	े वाटत	 राहील.	 उ साह	 वाढव यासाठ 	 उ साहाची	 भावना	 	 करा
आ ण	 याची	ती ता	वाढवत	 या;	ही	भावना	तु हाला	अ यंत	ती तेने	जाणवली	पा हजे!	तु हाला
जे हा	 एखाधा	 गो ीचा	 यास	 लागेल	 कवा	 उ े जत	 वाटेल,	 ते हा	 या	 भावना	 	 करा.
जेव ा	खोलवर	या	भावना	तु हाला	जाणवतील	तेवढे	चांगले.	तुम या	भावनांचा	आवाका	तु ही
जेवढा	वाढवत	 याल,	जेवढे	 ेम	तु ही	धाल,	तेवढाच	यातून	 मळणारा	 नकाल	 त मत	करणारा
असेल.

तु ही	जे हा	एखाद 	चांगली	भावना	अनभुवत	असता,	ते हा	तु हाला	आवडणा या	गो चा
वचार	 क नही	 तु ही	 या	 भावनांचा	 आवाका	 वाढवू	 शकता.	 हे	 पु तक	 ल ह यास	 सु वात
कर यापूव 	 येक	 दवशी	मी	मा या	आवडी या	गो ब ल	 वचार	करत	असे.	 यांचा	आवाका
वाढ यासाठ 	 मी	 खूप	 वेळ	 दला.	 या	 भावनांचा	 आवाका	 वाढ व यासाठ ,	 मला	 या	 गो ी
आवडतात	 या	 सव	 गो चा	 मी	 वचार	 केला.	 हा	 आवाका	 वाढव यासाठ 	 मला	 या	 गो ी
आवडतात	 या	सग या	गो ब ल	मी	एकामागोमाग	एक	 वचार	करायला	सु वात	केली,	 या
मोज या	 :	 माझ	े कुटंुब,	 म मंडळ ,	 घर,	 बगी यातील	 फुले,	 वातावरण,	 रंग,	 वेगवेग या
प र थती,	काय म,	आ ण	आठवडाभरात,	म हनाभरात,	वषभरात	घडले या	चांग या	गो ी.
मी	या	सा यांची	याद 	करत	रा हले.	मला	खूप	छान	वाटेपयत	मी	ही	याद 	करत	रा हले.	मग	मी
लहायला	बसले.	 तुम या	आवड या	गो चा	आवाका	वाढवणे	ही	अ यंत	सोपी	गो 	आहे.	ती
तु ही	कधीही,	कुठेही	क 	शकता.

तु ही	ज	ेदेत	असता	 याचेच	 त बब	तुम या
भावनांम ये	उमटते.

आयु यातील	 मह वा या	 बाबतीत	 तु ही	 चांग या	 भावना	 देत	आहात	 क 	 वाईट,	 हे	 तु ही
आ ाही	सांग	ूशकता.	आयु यातील	 येक	 वषयाबाबत	–	उदा.	पैसा,	आरो य,	नोकरी,	नाती	हे
सारे	काही	–	 हणजे	तु ही	या	 येक	बाबीला	जे	देता	 याचेच	 त बब	असते.

तु ही	जे हा	 पैशाब ल	 वचार	करता,	 ते हा	 या	 पैशाब ल	 तुम या	काय	भावना	आहेत	 ते
त ब बत	 होते.	 पैशांब ल	 वचार	 करताना	 तुम या	 मनात	 पैस	े नस याब ल	 वाईट	 भावना

असतील	 तर	 तुम या	 भोवती	 तशीच	 नकारा मक	 प र थती	 नमाण	 होईल.	 पैसे	 नस याचाच
अनभुव	तुम या	वा ाला	येईल.	कारण	तुम या	मनात	नकारा मक	भावना	आहेत.



तु ही	जे हा	तुम या	नोकरीब ल	 वचार	करता,	तुम या	भावनाच	तु हाला	सांगतात	क 	कशा
कारची	 नोकरी	 तु ही	 करणार	आहात.	 नोकरीब ल	 तुम या	 मनात	 जर	 सकारा मक	 भावना
असतील	 तर	 तु हाला	 नोकरीत	 सकारा मक	 प र थती	 अनभुवता	 येईल.	 कारण	 तशाच
सकारा मक	भावना	तु ही	 	करत	आहात.	जे हा	तु ही	तुम या	कुटंुबाब ल,	आरो याब ल,
कवा	 मह वा या	 वाटणा या	 इतर	कोण याही	 गो ीब ल	 वचार	करत	असता,	 ते हा	 तु हाला
काय	परत	 मळणार	आहे	ते	तुम या	भावनाच	सांगत	असतात.

“तुम या	भावना	आ ण	मूड	याब ल	जाग क	राहा.
कारण	तुम या	अ य	भावना	आ ण	 य	जग
यांत	एक	 कारचे	बंधन	आहे.”

ने हल	गोडाड	(1905-1972)
नव वचारवाद 	लेखक

आयु य	 काही	 असेच	 सरत	 नसते;	आयु य	 तु हाला	 तसाद	 देत	 असते.	आयु य	 तुमचा
आवाज	 असते!	 आयु यातील	 येक	 भाग	 हा	 तुमचा	 जणू	 आवाज	 असते.	 तु हीच	 तुम या
आयु याचे	 श पकार	 असता.	 तुम या	 आयु या या	 कथेचे	 तु हीच	 लेखक	 असता.	 तुम या
आयु य पी	 च पटाचे	 तु हीच	 द दशक	असता.	 तुमचे	आयु य	कस	ेअसेल	हे	 तु हीच	ठरवत
असता-तु ही	जे	देता	 याव न	हे	ठरत	असते.

तु हाला	जाणवू	शकतात	अस	ेभावनांचे	असं य	 तर	असतात.	 हणजेच,	आयु यात	तु ही
कती	 उंची	 गाठू	 शकता	 याला	 काही	 मयादा	 नसतात.	 नकारा मक	 भावनां याही	 कतीतरी
पात या	असतात.	पण	या	पात यांना	मयादा	असतात,	 यापुढे	 तु ही	 पुढे	जाऊ	शकत	नाही.
यामुळे	तु हाला	चांग या	भावनाच	 नवडा ा	लागतात.

चांग या	भावनांमुळे	चांगल	ेवाटते	व	वाईट	भावनांमुळे	वाईट	वाटते	हा	काही	अपघात	नाही.
ेम	ही	आयु यातील	सव च	श 	आहे.	ती	तु हाला	साद	घालत	असते	आ ण	आक षत	करत
असते	 व	 यामुळेच	 तु ही	 जस	े आयु य	 जगले	 पा हज	े तसेच	 जग	ू शकता.	 नकारा मक
भावनांमधूनही	 ेम	तु हाला	साद	घालत	असते,	कारण	आयु यातील	सकारा मक	आवेगापासून
तु ही	 र	गेल	ेआहात	असे	ते	तु हाला	जाणवून	देत	असते!

तुम या	भावना	कशा	आहेत	यावरच	सार	ेकाही
अवलंबून	असते

तुम या	 भावना	 कशा	 आहेत	 यावरच	 तुम या	 आयु यातील	 सारे	 काही	 अवलंबून	 असते.
तुम या	आयु यातील	 येक	 नणय	हा	तुम या	भावनांवर	अवलंबून	असतो.	‘तुम या	भावना’	ही



एकच	गो 	तुम या	आयु यातील	 ेरणादायी	 ोत	असते!

तु हाला	आयु यात	ज	ेकाही	पा हजे,	ते	तु हाला	हवेसे	वाटते	कारण	 यावर	तुमचे	 ेम	असते
आ ण	ते	 मळा याने	तु हाला	छान	वाटणार	असते.	तु हाला	आयु यात	जे	काही	नको	असते,	ते
या यामुळे	तु हाला	वाईट	वाटणार	असते	 हणून	नको	असते.

तु हाला	 चांगल	ेआरो य	 हवे	 असते	कारण,	आरो यदायी	 जीवन	जगणे	 तु हाला	आवडते,
आ ण	आजारी	असणे	वाईट	असते.	तु हाला	पैसे	हवे	असतात	कारण,	खरेद 	कर यातून	आनंद
मळतो.	आवड या	गो ी	 मळतात.	तु हाला	चांगली	नाती	हवी	असतात	कारण,	 यातून	तु हाला
आनंद	 मळणार	 असतो	आ ण	 वाईट	 नातेसंबंधांमुळे	 तु हाला	 वाईट	 वाटणार	 असते.	 तु हाला
आनंद	हवा	असतो	कारण	 यातून	 तु हाला	चांगल	ेवाटणार	असते	आ ण	आनंदाअभावी	वाईट
वाटणार	असते.



तु हाला	 या	गो ी	ह ा	आहेत	 या	चांग या	गो नीच	 े रत	झाले या	असतात.	 तु हाला
ह ा	असले या	चांग या	गो ी	तु ही	कशा	 मळवणार?	चांग या	भावनांमधून!	पैशांना	तु ही	हवे
आहात.	आरो याला	 तु ही	 हवे	आहात.	आनंदाला	 तु ही	 हवे	आहात.	 सग या	 तु हाला	 ह ा
असले या	गो ना	 तु ही	हवे	आहात.	 तुम या	आयु यात	 ये यासाठ 	 यांची	धडपड	सु 	आहे.
पण	 तु हालादेखील	 चांग या	 भावना	 धा ा	 लागतील.	 तरच	 या	 गो ी	 तुम याकडे	 येतील.
आयु यातील	प र थती	बदल यासाठ 	तु हाला	काही	लढा	 कवा	झगडा	कर याची	गरज	नाही,
तु हाला	जे	काही	करायचे	आह	े ते	 हणज	ेफ 	चांग या	भावना	जोपासत	 ेम	 	करणे,
आ ण	 यातूनच	तु हाला	जे	हवे	आहे	ते	 मळणार	आहे!



तुम या	चांग या	भावना	 ेमा या	आवेगाला	पकडून	 ठेवतात	–	हीच	 तुम या	आयु यातील
येक	गो ीची	श 	आहे.	तुम या	चांग या	भावनाच	तु हाला	सांगतात	क 	तु हाला	जे	हवे	आहे
यासाठ चा	माग	कोणता	आहे.	 तुम या	चांग या	भावना	 तु हाला	सांगतात	क 	जे हा	 तु हाला
चांगल	े वाटत	 असते,	 ते हा	 आयु यही	 चांगल	े असते!	 पण	 यासाठ 	 थम	 तु हाला	 चांग या
भावना	 	करा ा	लागतील!

तु ही	आयु यभर	 वत:ला	असे	 हणत	असाल	क 	मला	चांगले	घर	 मळा यावर	मी	आनंद
होईन,	मला	नोकरी	 कवा	बढती	 मळा यावर	मी	आनंद 	होईन,	मुले	कॉलेजम ये	जाऊ	लागली
क 	मी	आनंद 	होईन,	पैस	ेआ यावर	मी	आनंद 	होईन,	 वास	करायला	 मळाला	तर	मी	आनंद
होईन,	 मला	 वसायात	 यश	 मळाल	े क 	 मी	 आनंद 	 होईन;	 तर	 या	 गो ी	 तु हाला	 कधीही
मळणार	नाहीत.	कारण,	असा	 वचार	करणे	 हणजे	आनंदा या,	 ेमा या	भावनेला	आ हान	देणे.



असे	 वचार	आकषणा या	 नयमाला	आ हान	देतात.

सग यात	आधी	 तु ही	आनंद 	असले	 पा हजे	आ ण	आनंद	 देत	 रा हल	े पा हजे.	 यातूनच
तु हाला	आनंद	 देणा या	 गो ी	 मळतील.	 स या	कोण याही	 मागाने	 हे	 होणार	 नाही.	कारण,
तु हाला	आयु यात	जे	काही	 मळवायचे	आह	े ते	 तु ही	आधी	 दले	 पा हजे!	 तुम या	भावनांवर
तुमचा	ताबा	असला	पा हजे.	 ेमाचे	तु ही	ऐकले	पा हजे,	आ ण	हाच	 ेमाचा	आवेग,	तु हाला	जे
हवे	ते	परत	 मळवून	देईल.



श चे	मु े

एका	 णी,	तुम या	भावना	काय	आहेत	हे	इतर	कोण याही	गो ीपे ा	मह वाचे	असते.
कारण	 यावरच	तुमचे	आयु य	घडत	असते.

तुम या	भावना	तुम या	 वचारांमागील	व	श दांमागील	ताकद	असतात	आ ण	तु हाला	काय
वाटते	तेच	मह वाचे	असते.

सग या	चांग या	भावना	 ेमातूनच	उ प 	होतात.	सग या	नकारा मक	भावना	 ेमा या
अभावातून	 नमाण	होतात.

ेमा या	आवेगामुळे	सव	चांग या	भावना	तुम यात	बांधून	राहातात.	कारण	 ेम	हा	सव
चांग या	भावनांचा	 ोत	असतो.

तुमचे	 या	गो वर	 ेम	आह	े यांचा	 वचार	क न	तुम या	चांग या	भावनांची	ती ता
वाढवा.	तु हाला	आवडणा या	गो ी	सतत	मोजत	राहा.	तु हाला	खूप	छान	वाटेपयत.

आयु यात या	 येक	गो ीब ल	तु हाला	कसे	वाटते,	ते	तु ही	जे	देत	असता	 याचे	तंतोतंत
त बब	असते.

आयु य	काही	असेच	घडत	नसते	–	आयु य	तु हाला	 तसाद	देत	असते!	तुम या
आयु यातला	 येक	 वषय	हा	तुमचा	कौल	असतो	आ ण	तु ही	जे	देता	 याव नच	हा
कौल	लागत	असतो.

चांग या	भावनांचे	असं य	 तर	असतात.	 हणजेच,	तु हाला	जे	 मळत	असते	 यालाही
अंत	नसतो.

तु हाला	 या	गो ी	ह ा	असतात,	 यांनाही	तु ही	हवे	असता!	पैशांना	तु ही	हवे	असता,
आरो याला	तु ही	हवे	असता	आ ण	आनंदालाही	तु ही	हवे	असता.

आयु यातील	प र थती	बदल यासाठ 	झगडा	क 	नका.	तुम या	चांग या	भावनांमधून
ेम	 	करा	आ ण	तु हाला	जे	हवे	आह	ेते	 मळेल!

आधी	तु ही	चांग या	भावना	 	के या	पा हजेत.	तु ही	आनंद 	असल	ेपा हजे.	आनंद
दला	पा हजे.	 यातूनच	तु हाला	आनंद 	गो ी	 मळतील!	तु हाला	आयु यात	जे	काही
मळवायचे	आह,े	ते	तु ही	आधी	 दले	पा हजे.





तु हाला	जर	ते	जाणव	ूशकते,	तर	तु ही	ते	 मळवूही
शकता

व ातील	 सारे	 काही	 चंुबक य	 असते	 आ ण	 सग यांना	 चंुबक य	 लहर	 असते.	 तुम या
भावना	आ ण	 वचारांनासु ा	या	चंुबक य	लहरी	असतात.	चांग या	भावना	 हणजे	तु ही	 ेमा या
सकारा मक	लहर वर	आहात.	वाईट	भावना	 हणजे	तु ही	वाईट	लहर वर	आहात.	तु हाला	जसे
वाटत	 असते	 –	 चांगल	े कवा	 वाईट	 –	 यावर	 तुमची	 लहर	 ठरत	 असते.	 आ ण	 एखाधा
चंुबका माणे	तु ही	माणसे,	काय म,	प र थती	यांना	आक षत	क 	शकता!

तु हाला	खूप	उ साही	वाटत	असेल	तर	तुम या	या	उ साहाची	लहर	तशीच	उ साही	माणसे,
प र थती	आ ण	गो ी	यांना	आक षत	करेल.	तु हाला	भीती	वाटत	असेल	तर	तुम या	भीतीची
लहर	तशीच	धाबरट	माणसे,	भीतीदायक	प र थती	आ ण	गो ी	यांना	आक षत	करेल.	तुम या
या	 लहरीब ल	 तुम या	 मनात	जराही	 शंका	 नको,	कारण	 तु हाला	 यानसुारच	अनभुव	 येतात.
तु ही	 ही	 लहरी	 कधीही	 बदलू	 शकता,	 यासाठ 	 तु हाला	 तुम या	 भावनांम येही	 बदल	करावा
लागेल.	 आ ण	 तु ही	 सकारा मक	 असाल	 तर	 तुम या	 भोवतालचे	 सारे	 काहीदेखील	 बदलून
जाईल.

तुम या	आयु यातील	कोणतीही	प र थती	तु ही	 या.	या	प र थतीतून	काहीही	 न प 	होऊ
शकते.	 कोण याही	 कारचे	 न प 	 असू	 शकते,	 कारण	 या	 प र थतीब ल	 तुम या	 भावना
काहीही	अस	ूशकतात.

एखादे	नाते,	आनंद ,	जोशपूण,	उ साही,	समाधानकारक,	आ ण	 येक	चांग या	भावने या
लहर नी	भारलेल	ेअस	ूशकते.	एखादे	नाते	बोअर ग,	कंटाळवाणे,	 ासदायक,	काळजी	वाटायला
लावणारे,	उदासवाणे	अस	ूशकते.	वाईट	भावनां या	लहर नी	भरलेल	ेअस	ूशकते.	 या	ना याचे
काहीही	फ लत	असू	शकते!	आ ण	तुम या	भावना	 या	 कार या	आहेत	तसेच	नाते	 तु हाला
मळते.	 या	भावना	तु ही	देता	तशाच	भावना	 या	ना यामधून	तु हाला	अनभुवायला	 मळतात.
तु हाला	या	ना याब ल	ब तेक	वेळा	आनंद 	वाटत	असेल,	 तु ही	 ेम	 	करत	असाल,	तर
तु हाला	तसेच	आनंद	देणारे	व	उ साही	नाते	 मळेल.	कारण	तुम या	मनात	तशा	लहरी	असतात.

“भावनांमधील	बदल	 हणजे	न शबातील	बदल.”
ने हल	गोडाड	(1905-1972)

नव वचारवाद 	लेखक

भावनां या	लहर ची	याद 	एकदा	बघा	आ ण	तु हाला	जाणवेल	क ,	तुम या	आयु यात	काय
होते	याला	मह व	नाही,	भावनां या	अनेक	लहरी	असतात.	तुम या	भावनांव न	तु हाला	तुम या
आयु यात या	 येक	बाबतीत या	 न प ीचा	अंदाज	घेऊ	शकता.



तु हाला	पैशाब ल	उ साही,	आनंद ,	आशादायी,	 :खी,	भीती,	उदासीन	वाटू	शकते.	तु हाला
तुम या	आरो याब ल	 अ तउ साह,	 येयाने	 झपाटलेपण,	आनंददायी,	 नामोहरम	 झा यासारखे
कवा	 रागाची	भावना	वाटू	शकते.	या	सव	 व वध	 कार या	लहरी	आहेत.	आ ण	यापैक 	जी
कोणती	लहर	तुमची	असेल	तशाच	भावनांचा	अनभुव	तु हाला	येईल.



तु हाला	 वास	कर याची	 इ छा	असेल,	 पण	 तु हाला	जर	 पैस	े नस याब ल	 ख 	 वाटत
असेल	 तर	 वासाब लच	 तु ही	 फारस	े उ सुक	 नसता.	 अनु सुक	 वाटणे	 हणजे,	 तु ही



अनु सुकते या	लहरीवर	आहात	असा	अथ	होतो.	यामुळे	तु ही	 वास	क 	शकणार	नाही.	आ ण
जोपयत	ही	भावना	तु ही	बदलत	नाही,	तोपयत	तु हाला	तशीच	प र थती	 मळत	राहील.	 ेमाचा
आवेग	मा 	 वासाब लची	सारी	प र थती	बदलेल,	पण	 यासाठ 	 तु हाला	सकारा मक	लहर
जोपासली	पा हजे.

एखाधा	प र थतीब ल	 वचार	कर याची	प त	तु ही	बदलता,	ते हा	तु हाला	वेगळ 	भावना
जाणवत	असते,	तु ही	भावने या	वेग या	लहरीवर	असता.	आ ण	ही	प र थती	न क च	बदलते.
जर	काही	 नकारा मक	 गो ी	 तुम या	आयु यात	 घड या	असतील,	 तु ही	 ते	 बदल	ू शकता.	 या
गो ीला	कधीही	उशीर	होत	नाही,	कारण	तु ही	तुम या	भावना	कधीही	बदलू	शकता.	तु हाला	जे
आवडते	 ते	 मळव यासाठ ,	ज	ेआवडते	 यासाठ 	बदल	करायला	–	 वषय	कोणताही	असो	–
तुम या	भावना	बदलणे	मह वाचे!

“ व ातील	गु त	गो चा	मा हती	हवी	असेल	तर	ऊजा,
लहरी	आ ण	कंपने	यां या	बाबतीत	 वचार	करा.”

नकोला	टे ला	(1856-1943)
रे डओचा	आ ण	अ टरने टग	करंटचा	शोध	लावणारे	शा

‘आपोआप	होत	राहील’	या	भावनेपासून	 र	राहा

खूप	लोकांना	चांग या	भावनांची	श 	माहीत	नसते.	आ ण	 यामुळे	 यां या	भावना	 हणजे
तसाद	 कवा	 त ये या	 पात	 	होतात.	‘आपोआप	होत	राहील’	अशा	 यांची	भावना

असते.	ही	माणसे	हेतुपूवक	आप या	भावनांवर	ताबा	 मळवताना	 दसत	नाहीत.	काही	चांगले
झाले	क 	 यांना	चांगले	वाटते.	काही	वाईट	झाल	ेक 	 यांना	वाईट	वाटते.	 यां या	भावनाच	या
प र थतीला	कारणीभूत	आहेत	हे	 यां या	ल ात	येत	नाही.	एखाधा	प र थतीला	ते	नकारा मक
प तीने	 त या	 देतात,	 आ ण	 नकारा मकताच	 द यामुळे	 यांना	 पु हा	 नकारा मक
प र थतीच	 मळते.	 या	 च ाम ये	 ते	 अडकून	 पडतात.	 यांचे	 आयु य	 याच	 वतुळात	 फरत
राहते.	 भरकट यासारखे.	 च ात	 अडक यासारखे	 यांचे	 आयु य	 होते.	 यांचे	 आयु य	 बदलू
शकते	हे	 यां या	ल ात	येत	नाही,	 यांनी	 यां या	भावनां या	लहरी	बदलणे	गरजेचे	असते!

“तुम यासोबत	काय	घडते	ते	मह वाचे	नाही,	पण	या
प र थतीला	तु ही	सामोरे	कस	ेजाता	यावर	सारे
अवलंबून	असते.”

ए प टेटस	(55-135)
ीक	त व

तुम याकडे	जर	 पुरेस	े पैसे	 नसतील,	 तर	अथात	 तु हाला	 पैशांब ल	चांगल	े वाटणार	 नाही.



पण	 तुमची	आ थक	 प र थती	 तोपयत	 बदलणार	 नाही,	 जोपयत	 तु ही	 पैशाब ल या	 तुम या
भावना	 बदलणार	 नाही.	 कारण	 तु ही	 याब ल	 नकारा मक	 लहरीवर	 आहात.	 यामुळे
नकारा मक	प र थतीच	तुम या	वा ाला	येईल.	मग	ती	मोठ 	 बल	ेअसोत	 कवा	तुम या	व तू
ना त	होणे	असो.	या	प र थतीमुळे	तुमचे	खच	वाढत	राहातील.	एका	मो ा	 बलाकडे	तु ही
जे हा	 नराशेने	बघाल	ते हा	तु ही	नकारा मक	भावना	देत	असाल,	यामुळे	तुम याकडे	आणखी
नकारा मक	प र थती	येत	जाईल.

येक	 सेकंद	 ही	 तुमचे	आयु य	 बदल याची	 सुवणसंधी	 असते.	 कारण	 कोण याही	 णी
तु ही	 तुम या	भावना	बदल	ूशकता.	 तु हाला	आधी	काय	वाटत	होते	याला	मह व	नसते.	 तु ही
कोण या	चुका	के या	याला	मह व	नसते.	तुम या	 वचारांची	प त	जे हा	तु ही	बदलता,	ते हा
तुम या	लहरीही	 बदलतात.	आ ण	आकषणाचा	 नयम	 तु हाला	 तसाच	 तसाद	 देतो!	 तुम या
जा णवांची	प त	तु ही	बदलता	ते हा	भूतकाळ	मागे	सरलेला	असतो!	तुम या	भावनांची	प त
तु ही	बदलता	ते हा	तुमचे	आयु यही	बदलते.

“प ा ाप	कर यात	एकही	 ण	वाया	धालवू	नका.
कारण	पूव या	चुकांब ल	 वचार	करत	राहाणे	 हणजे
वत:ला	संसग	होऊ	दे यासारखेच	आहे.”

ने हल	गोडाड	(1905-1972)
नव वचारवाद 	लेखक

ेमा या	आवेगासाठ 	कोणतीही	कारणे	देऊ	नका

तु हाला	आवडणा या	गो नी	तुमचे	आयु य	भरलेले	नसेल	तर,	 याचा	अथ	असा	होत	नाही
क 	 तु ही	 चांगल	े नाही	 कवा	 ेमळ	 माणूस	 नाही.	आप या	आयु याचा	 हेतूच	 हा	 असतो	क ,
नकारा मक	प र थतीतून	बाहेर	पडावे	आ ण	 ेमाची	 नवड	करावी.	मा 	 	असा	आहे	क ,
ब तेक	माणसे	 ेम	करतात	पण	ब तांश	 वेळा	 ेमच	 	करत	नाहीत.	सगळे	सकारा मक
आवेग	 यां या	आयु यात	येतील	इतपत	 ेम	ही	माणसे	 च	करत	नाहीत.	 वचार	करा	:	एका
णी	 तुम या	 य	 ला	 तु ही	एक	छानशी	 मठ 	मारता,	पण	 स याच	 णी	 तु ही	हे	 ेम
धायचे	 थांबवता,	 जे हा	 तु हाला	 तुमची	 क ली	 मळत	 नसते	 कवा	 तु ही	 वाहतुक म ये
खोळंबलेले	असता	 कवा	 तु हाला	 तुमची	कार	पाक	कर यासाठ 	जागा	 मळत	नसते.	 तुम या
सहका यासोबत	तु ही	हसता	ते हा	तु ही	 ेम	देत	असता,	आ ण	मग	जे हा	खा या या	 ठकाणी
तुमचा	आवडता	 पदाथ	 संपलेला	 असतो	 ते हा	 तु ही	 ख 	 होता	आ ण	 ेम	 धायचे	 थांबवता.
आठव ाचा	शेवट	जवळ	आला	क 	तु ही	 ेम	देता	आ ण	मग	तुमची	 बले	आली	क 	तु ही	 ेम
धायचे	 थांबता.	आ ण	हे	असेच	 दवसभर	सु 	 राहाते;	 तु ही	 ेम	 देता	आ ण	मग	 ेम	 धायचे
थांबवता.	 ेम	 देता	 आ ण	 ेम	 दे याचे	 थांबवता,	 एका	 णी	 ेम	 देता	 आ ण	 स या	 णी
थांबवता.



तु ही	एकतर	 ेम	 देऊन	 ेमाचा	आवेग	काबूत	ठेवू	शकता	 कवा	नाही.	 तु ही	का	 ेम	केले
नाही	याची	कारणे	सांगनू	तु ही	 ेमा या	आवेगाला	काबूत	ठेवू	शकत	नाही.	कारणे	सांगणे	आ ण
समथन	करणे,	यामुळे	आणखी	नकारा मक	गो ी	घडत	जातात.	तु ही	जे हा	 ेम	का	केले	नाही
याचे	कारण	देता,	तु हाला	तशीच	नकारा मकता	जाणवत	राहाते,	आ ण	 यामुळे	तु ही	तेच	जा त
देत	राहाता!

“राग	ध न	ठेवणे	 हणज	ेजळता	 नखारा	हातात	घेऊन
तो	 स या या	अंगावर	 भरकव यासारखे	असते.
यात	तु ही	 वत:लाही	 खापत	क न	घेता.”

गौतम	बु 	(इसवी	सन	पूव	563-483)
बौ 	धमाचे	सं थापक

एखाधा	 भेट या	 वेळ 	काही	गडबड	झा यामुळे	 तु ही	जर	 ासून	 गेला	असाल	आ ण	जर
यासाठ 	 तु ही	 या	 स या	 ला	 दोष	 देत	 असाल,	 तर	 तु ही	 हा	 दोष	 वत: या	 ेम	 न
दे यासाठ 	कारण	 देत	असता.	पण	आकषणाचा	 नयम	फ 	 तेच	 देतो	जे	तु ही	 देता.	 यामुळे
तु ही	 जर	 दोष	 देत	 असाल	 तर	 तु हालाही	 तशीच	 प र थती	 अनभुवायला	 मळेल.	 याच
माणसाकडून	अशी	प र थती	उ वेल	असे	नाही,	पण	अशीच	प र थती	उ व याची	श यता
मा 	 न क 	आहे.	 ेमा या	 नयमासाठ 	कोणतीही	कारणे	 देऊ	नयेत.	 तु हाला	 तेच	 मळेल	जे
तु ही	धाल.

येक	लहान	गो 	मह वाची	असते

दोष,	ट का,	चुका	काढणे,	आ ण	त ारी	करत	राहाणे	हे	सारे	नकारा मकतेचे	 कार	आहेत.
या	सा यांमुळे	खूप	सम या	 नमाण	होतात.	 येक	छो ा	त ारीसोबत	आ ण	ट के या	 येक
णासोबत	 तु ही	 नकारा मकता	 देत	 असता.	 वातावरण,	 वाहतूक,	 सरकार,	 तुमचा	 जोडीदार,
मुले,	पालक,	लांब	रांगा,	आ थक	प र थती,	अ ,	तुमचे	शरीर,	 तुमचे	काम,	 ाहक,	 वसाय,
कमती,	आवाज	आ ण	सेवा	या	सव	खूप	छो ा	व	नकुसान	न	करणा या	गो ी	आहेत.	पण	 या
सव	तुम याकडे	येतात	 या	खूप	नकारा मकता	घेऊन.

भयानक,	वाईट,	 ासदायक,	तापदायक	हे	सारे	श द	 तुम या	श दकोशातून	काढून	टाका.
कारण	जे हा	तु ही	हे	श द	बोलता,	ते हा	ते	खूप	ती 	भावनांपोट 	येतात.	जे हा	तु ही	हे	बोलता
ते हा	 ते	 तुम याकडे	 परत	 येतात.	 याचा	 अथ	 तु ही	 हे	 श द	 तुम या	 भोवती	आयु यभरासाठ
चकटवून	घेता!	छान,	म त,	उ म,	सुंदर	असे	श द	वापरणे	ही	एक	चांगली	क पना	आहे	असे
तु हाला	वाटत	नाही	का?

तुमचे	 यावर	 ेम	आहे	आ ण	तु हाला	जे	हवे	आहे,	ते	सारे	काही	तु ही	 मळवू	शकता.	पण



तु हाला	 ेमाशी	 करार	 करावा	 लागेल	आ ण	 याचाच	 अथ	 कोणतीही	 कारण	 देऊन	 चालणार
नाही.	कारणे	आ ण	समथन,	 तु हाला	ज	े हवे	 ते	 मळवून	 दे यास	 तबंध	करतात.	 एक	छान
आयु य	जगायला	ही	कारणे	अडथळे	 नमाण	करतात.

“आपण	ज	ेकाही	इतरां या	आयु यात	देतो	तेच
आप याकडे	पु हा	येते.”

एड वन	माकहॅम	(1852-1940)
कवी

कानदाराकडे	तु ही	काही	त ार	केली.	आ ण	मग	काही	तासांतच	तुमचा	कु ा	खूप	भंुकत
आह	े अशी	 त ार	 कर यासाठ 	 तुम या	 शेजा याचा	 तु हाला	 फोन	 येतो.	 या	 दो ह तला	 वा
तुम या	 यानात	 येत	 नाही.	 एखाधा	 म ाला	 तु ही	 पारी	 भेटता	आ ण	 तुम या	 दोघांचा	 म
असले या	एका	 ब ल	नकारा मक	बोलू	लागता.	मग	 तु ही	कामावर	 गेलात	क 	 तु हाला
तुम या	 ाहकाब ल	एका	मो ा	सम येला	त ड	धावे	लागते.	याहीमधला	 वा	 तुम या	ल ात
येत	नाही.	रा ी	जेवताना	बात यांमधील	काही	नकारा मक	गो ब ल	तु ही	बोलता	आ ण	रा ी
तुम या	पोटात	 खते;	यातलाही	 वा	तुम या	ल ात	येत	नाही.

र याव न	चालताना	कोणाची	व तू	पडली	आ ण	तु ही	 या	 ला	ती	उचलायला	मदत
केली	 नाही,	 तर	 दहा	 म नटांतच	 तु हाला	 नकारा मक	अनभुव	 येतो.	सुपरमाकट या	 दारापाशी
तु हाला	तुम या	गाडीसाठ 	जागाच	 मळत	नाही.	तु ही	मो ा	आनंदाने	तुम या	मुलाला	गहृपाठ
करायला	मदत	करता	आ ण	 स या	 दवशी	कराचा	परतावा	तुम या	अपे ेपे ा	जा त	 मळतो.
मा 	हा	 वा	तुम या	ल ात	येत	नाही.	एका	 म ाला	तु ही	मदत	करता	आ ण	 याच	आठव ात
तुम या	व र ांकडून	 तु हाला	एखाधा	 खेळा या	 पधची	दोन	 त कटे	मोफत	 मळतात,	हा	 वा
तुम या	ल ात	 येत	 नाही.	 तुम या	आयु यातील	 येक	प र थतीत	आ ण	 णी	 तु हाला	 तेच
मळत	असते	ज	ेतु ही	देत	असता.	तु ही	हा	 वा	ओळखा	 कवा	ओळखू	नका.

“काहीही	नसताना	काहीच	तयार	होत	नाही.
सा या	गो ी	या	आतून	येतात.”

ने हल	गोडाड	(1905-1972)
नव वचारवाद 	लेखक

द	 ट पग	पॉ ट

तु ही	जर	नकारा मक	भावनांपे ा	सकारा मक	 वचार	आ ण	भावना	जा त	 द यात,	 तर
तु ही	 ट पग	 पॉ टपयत	 पोहोचलेले	 असता.	 तु ही	 ५१	 ट के	 जरी	 सकारा मक	 वचार	आ ण
चांग या	भावना	 द यात,	तु ही	तुम या	आयु यात	वर	चढत	जाता!	आ ण	 यामागे	कारण	आहे.



तु ही	 ेम	देता,	ते हा	ते	परत	तुम याकडे	येताना	केवळ	सकारा मक	प र थतीच	घेऊन	येत
नाही,	 ते	 तुम या	 आयु यात	 परत	 येते	जा त	 ेम	 आ ण	 सकारा मकता	 घेऊन!	 ही	 नवीन
सकारा मकता	 आणखी	 सकारा मक	 गो ी	 आक षत	 करते.	 याने	 तुम या	 आयु यातील	 ेम
आ ण	 सकारा मकताही	अ धक	वाढते,	आ ण	हे	असेच	 होत	 राहाते.	 सारे	काही	 चंुबका माणे
असते.	आ ण	जे हा	काही	चांगले	तुम याकडे	येते,	ते	चंुबका माणे	इतर	सकारा मक	गो नाही
आक षत	करते.

तुमचे	 नशीब	 चांगल	े आह	े कवा	 चांगले	 दवस	 आलेत	 असे	 तु ही	 जे हा	 हणता,	 ते हा
तु हाला	याचा	अनभुव	आला	असेल.	जे हा	सतत	एकामागोमाग	एक	अशा	चांग या	गो ी	होत
जातात.	जे हा	एका	चांग या	गो ीनंतर	 सरी	चांगली	गो 	घडत	जाते,	आ ण	चांग याच	गो ी
घडत	राहातात.	यामागचे	कारण	असे	असते	क 	तु ही	नकारा मकतेऐवजी	खूप	 ेम	 	केलेले
असते.	आ ण	हे	 ेम	 तुम याकडे	परतते,	 ते	अ धक	 ेम	 घेऊन.	यामुळे	अ धक	चांग या	गो ी
तुम याकडे	आक षत	होतात.

या या	उलट	होत	असलेलेदेखील	तु ही	अनभुवले	असेल.	अशा	वेळ 	सारे	काही	चुकत	जाते.
आ ण	 मग	 इतर	 सा याच	 गो ी	 चुकत	 जातात.	 अशी	 वेळ	 येते	 कारण	 तु ही	 ेमाऐवजी
नकारा मकता	 	 केलेली	 असते.	 आ ण	 ही	 नकारा मकता	 तुम याकडे	 येते,	 ती
नकारा मकतेत	आणखी	भर	धालते.	अशा	 वेळ 	तु ही	 ‘बॅडपॅच’	सु 	झाला	असे	 हणता.	पण
याचा	न शबाशी	काही	संबंध	नसतो.	आकषणाचा	 नयम	तुम या	आयु यात	आपले	काम	जोरात
करत	असतो.	 हा	 चांगला	 कवा	 वाईट	 काळ	 हणजे	 तु ही	 देत	 असले या	 सकारा मक	 कवा
नकारा मकतेचेच	फ लत	असते.	चांग या	न शबाचे	 कवा	वाईट	काळाचे	एकमेव	कारण	 हणजे,
कोण यातरी	एका	 णी,	तु ही	भावनां या	 या	प वर	चढलेले	असता.

“तु ही	एक	उ साहपूण	आयु य	जग	ूशकता	आ ण	सव
कार या	नकुसानापासून	सुर त	रा 	शकता;
तुम याकडे	सकारा मक	आवेग	असला	तर	चांगली
प र थती	आ ण	चांगले	 दवस	तुम याकडे	आक षत
होऊ	शकतात.”

चा स	हानेल	(1866-1949)
नव वचारवाद 	लेखक



आयु य	बदल यासाठ 	तु हाला	फ 	एवढेच	करायचे	क ,	तुम या	 वचारां ारे	५१	ट के	 ेम
धायचे,	 आ ण	 मळणा या	 अनभुवांची	 पातळ 	 काहीशी	 वाढवायची.	 एकदा	 तु ही
सकारा मकते या	 उ च	 तरावर	 पोहोचलात	क 	 तुम याकडे	 येणारे	 ेम	 गु णत	 होऊन	 येते.
आ ण	आकषणा या	कायधानसुार	 ते	 पु हा	 पु हा	 येतच	 राहाते.	अचानक	 तु हाला	 या	चांग या
गो चा	 एक	 वेग	 आ ण	 अ धक	 माण	 जाणवू	 लागते!	 नकारा मक	 गो ी	 तुम याकडे
ये याऐवजी,	चांग या	गो ी	ये याचे	 माण	वाढत	जाते.	आ ण	आयु य	हे	असेच	असल	ेपा हजे.

तु ही	दररोज	सकाळ 	जे हा	उठता,	 या	 दवसा या	उ च	 ब वर	असता.	एक	माग	तु हाला
खूप	छान	 दवस	देतो	आ ण	 सरा	माग	सम यांनी	भरलेला	 दवस	पुढे	घेऊन	येतो.	तु हाला	कसा
दवस	हवा	आह	ेहे	ठरवणारे	तु हीच	असता.	तुम या	भावना	कशा	आहेत	यावर	सारे	अवलंबून
असते!	जे	तु हाला	वाटत	असते	तेच	तु ही	देत	असता,	आ ण	अथातच	तेच	तु हाला	परत	 मळते.
तु ही	 जथे	जाल	 तथे	या	गो ी	तुम या	भोवतालीच	असतील.

दवसाची	सु वात	झा यावर	 तु हाला	आनंद 	 वाटत	असेल	 तर	 तुमचा	 दवस	साह जकच



खूप	 छान	 जातो!	 पण	 दवसाची	 सु वातच	 जर	 उदासवा या	 मूडने	 झाली	 आ ण	 हा	 मूड
बदल यासाठ 	तु ही	काही	केले	नाही	तर,	तुमचा	 दवस	अ जबात	चांगला	जात	नाही.

एका	 दवसातील	चांग या	भावना	 केवळ	 तुमचा	 दवसच	बदलून	टाकतात	असे	 नाही	तर,
तुमचा	 उधाचा	 दवस,	 आ ण	 अ खे	 आयु यच	 बदलून	 टाकतात!	 फ 	 या	 चांग या	 भावना
सात याने	 तुम या	 मनात	 यायला	 ह ा	आ ण	 याच	 भावना	 मनात	 ठेवूनच	 तु ही	 रा ी	 झोपी
जायला	 हवे.	 हणजे	 तुम या	 स या	 दवसाची	 सु वातही	 अशीच	 चांग या	 प तीने	 होते.
जत या	तु ही	जा तीत	जा त	चांग या	भावना	मनात	ठेवाल,	 या	 गु णत	होत	जातील	आ ण
दवसामागनू	 दवस	 गेले	 तरी	 आकषणा या	 नयमानसुार	 या	 वाढत	 जातील.	 तुमचे	 आयु य
बहरत	जाईल.

“आजसाठ 	जगा.	गेले या	 दवसासाठ 	जग	ूनका.
उधासाठ 	जग	ूनका.	फ 	आजच	मह वाचा	आहे.
आजचे	 ण	जगा.	उधासाठ 	थांबू	नका.”

जेरी	 पने ली	(ज म	1941)
बालसा ह य	लेखक

बरेच	लोक	‘आज’म ये	जगत	नाहीत.	 यांना	सतत	भ व याचीच	 चता	सतावत	असते.	मा
आपण	‘आज’	कसे	जगतो	 यावरच	आपला	उधा	अवलंबून	असतो.	आज	तुम या	भावना	कशा
आहेत	 याला	 मह व	 आहे.	 कारण	हीच	 एक	 गो 	 तुमचे	 भ व य	 ठरवते.	 नवीन	 आयु य
जग यासाठ 	 येक	 दवस	एक	संधी	 घेऊन	 येत	असतो.	कारण	या	 येक	 दवशी	 तु ही	एक
पातळ 	गाठत	असता.	आ ण	कोण याही	एका	 दवशी	तु ही	तुमचे	भ व य	बदलू	शकता.	तुम या
भावनां या	आधारे	तु ही	भ व य	बदलू	शकता.	चांग या	भावनांचा	समतोल	साधला	क 	 ेमाचा
आवेग	तुमचे	आयु य	इत या	वेगाने	बदलून	टाकतो	क 	तुमचाच	 व ास	बसत	नाही.



श चे	मु े

व ातील	 येक	गो ीत	चंुबक व	असते	आ ण	 येकाला	चंुबक य	लहरी	असतात.	यात
तुमचे	 वचार	आ ण	भावनाही	समा व 	असतात.

तुम या	 या	काही	भावना	असतील	–	चांग या	 कवा	वाईट	–	यावरच	तुम या	लहरी
अवलंबून	असतात.	 यातून	तु ही	जी	माणसे,	काय म,	प र थती	यांना	आक षत	करता,
ते	सारेदेखील	तुम यासार याच	लहर चे	असतात.

तुम या	भावना	बदलून	या	लहरी	तु ही	कधीही	बदलू	शकता.	आ ण	 यानंतर	तुम या
भोवतालची	प र थतीदेखील	बदलून	जाईल.

तुम या	आयु यात	घडलेली	एखाद 	नकारा मक	गो 	तु ही	न क 	बदलू	शकता.	या
बदलाला	कधीही	उशीर	झालेला	नसतो.	कारण	तुम या	भावनांचा	 वाह	तु ही	कधीही
बदलू	शकता.

अनेक	जण	वाट	बघत	राहातात.	 यां यासोबत	जे	काही	घडते	 याला	फ 	 तसाद	देत
राहातात.	 यां याच	भावना	 यां या	आयु यात	घडणा या	गो साठ 	जबाबदार	आहेत	हे
यां या	ल ात	येत	नाही.

पैसे,	आरो य,	नाती,	 कवा	काहीही	बदल यासाठ 	तुम या	भावना	तु हाला	बदला ा
लागतात.

दोष	देणे,	ट का	करणे,	चुका	काढत	राहाणे,	त ार	करत	राहाणे	हे	सगळे	नकारा मकतेचे
कार	आहेत.	या	सा यामुळे	तु हाला	 ासच	होत	राहातो.

वाईट,	भयानक,	धाण,	 ासदायक	हे	सारे	श द	तुम या	श दकोशातून	काढून	टाका.	छान,
म त,	सुंदर,	उ म	हे	श द	वापरा.

तु ही	 नदान	५१	ट के	जरी	चांगल	े वचार	आ ण	चांग या	भावना	 	के या	तरी	तु ही
एका	उ च	 ब पयत	पोहोचता.

येक	 दवस	एक	नवी	संधी	असतो.	 येक	 दवशी	तु ही	एका	उ च	पातळ वर	असता.
आ ण	कोण याही	एका	 दवशी	तु ही	भ व य	बदलू	शकता.	फ 	 यासाठ 	तुम या	भावना
मह वा या	ठरतात.





“तुम या	आयु यातील	 येक	 ण	 नरंतर	 न मतीचा	असतो
आ ण	 व 	हे	अमयाद	असते.	फ 	एक	 वनंती	करा
आ ण	तु हाला	जे	काही	हवे	आहे,	ते	सारे	 मळेल.”

श 	गावेन	(ज म	1948)
लेखक

पैसा,	आरो य,	नोकरी,	 वसाय,	नाती	या	सा या	बाबतीत	 ेमा या	आवेगाला	कसे	काबूत
ठेवायचे	हे	आपण	येणा या	पाठात	 शकणार	आहोत.

एखाद 	 इ छा	 मनी	 बाळग यासाठ 	 न मती	 या	 कशी	 असावी	 यासाठ 	 काही	 सो या
पाय या	आहेत.	तु हाला	जे	हवे	आहे	ते	 मळवणे	असेल	 कवा	तु हाला	जे	नको	आहे	 यात	बदल
करणे	असेल,	 या	नेहमी	सारखीच	असते.

न मती	 या

क पना	करा.	जाणीव	होऊ	धा.	 मळवा.

1.	क पना

तुम या	इ छेवर	ल 	क त	कर यासाठ 	व	या	इ छेची	क पना	कर यासाठ 	मनाचा	वापर
करा.	तु ही	तुम या	इ छेसोबत	आहात,	अशी	क पना	करा.	तुम या	आवडी या	गो ी	तु ही	करत
आहात	अशी	क पना	करा.	तुमची	इ छा	पूण	झाली	आह	ेअशी	क पना	करा.

2.	जाणीव

क पना	 करत	 असतानाच,	 तु ही	 याची	 क पना	 करत	आहात,	 याब ल	 तुम या	 मनात
ेमही	 नमाण	झाल	ेपा हजे.	 तुमची	इ छा	 तुम या	क पनेत	असली	पा हजे	आ ण	ती	 तु हाला
जाणवत	 रा हली	 पा हजे.	 या	 आवडी या	 गो ी	 तु ही	 करत	आहात	 हे	 तु ही	क पले	 पा हजे
आ ण	 ते	 तु हाला	 सतत	 जाणवत	 रा हले	 पा हजे.	 तुमची	 इ छा	 पूण	 झा याचे	 तु हाला	 सतत
जाणवले	पा हजे.

तुमची	 क पनाश च	 तु हाला	 तुम या	 इ छेशी	 जोडू	 शकते.	 तुमची	 इ छा	आ ण	 ेमाची
भावना	 यातूनच	 चंुबक व	 नमाण	 होते.	 एक	 चंुबक य	श ,	जी	 तुम या	 इ छेला	 तुम यापयत
खेचून	आणते.	याने	 न मती	 येतील	अधा	भाग	पूण	होतो.



3.	 मळवा

तुमची	 इ छा	 तुम यापयत	 पोहोचव यासाठ 	 ेमाचा	आवेग	 य	आ ण	अ य	 व पात
काम	करत	असतो.	हा	आवेग	तुम यासाठ 	प र थती,	घटना	आ ण	लोक	यांचा	वापर	करेल.

तुम या	 इ छेचा	 यास	 तु हाला	 मनापासून	असला	 पा हजे.	 इ छा	 हणजेच	 ेम.	 जोपयत
अ यंत	ती 	इ छा	तुम या	मनात	येत	नाही,	तोपयत	तुम याकडे	पुरेशी	श 	येत	नाही.	तु हाला
जे	 हवे	 आह,े	 याची	 तु ही	 खरोखर	 इ छा	 मनात	 धरली	 पा हजे.	 जशी	 एखाधा	 खेळाडूला
खेळ याची	 खूप	 इ छा	 असते,	 नतकाला	 नृ याची	 खूप	 इ छा	 असते,	 च काराला	 च
काढ याची	इ छा	असते.	तसेच.	तुम या	मनापासून	तु ही	ही	इ छा	मनात	धरली	पा हजे.	कारण
इ छा	 हणजेच	 ेमाची	भावना.	आ ण	 ेम	 मळवायचे	असेल	तर	तु ही	 ेम	 दले	पा हजे!

तु हाला	आयु यात	जे	बनायचे	आहे,	जे	काही	करायचे	आह,े	ज	ेकाही	हवे	आह,े	सगळयाची
न मती या	सारखीच	असते.	 ेम	 मळव यासाठ 	 ेम	धा.	क पना	करा.	जाणीव	क न	 या.
मळवा.

न मतीची	 या	वापरताना	अशी	क पना	करा	क 	 तु हाला	जे	हवे	आह,े	 ते	 तुम याकडे
आहेच.	आ ण	या	 भावनेपासून	कधीही	 परावृ 	 होऊ	 नका.	का?	कारण	आकषणाचा	 नयम,
तु ही	जे	देता	तेच	जसे या	तसे	तु हाला	परत	देतो.	 यामुळेच	तु हाला	हवी	असलेली	गो 	आता
तुम याकडे	आहे,	असे	तु ही	क पले	पा हजे!

तु हाला	वजन	कमी	करायचे	असेल,	तर	तु हाला	जस	ेशरीर	हवे	आह	ेतसे	क पून	 यावर	 ेम
केले	पा हजे.	तुमचे	वजन	वाढत	आहे	असे	क पता	कामा	नये.	तु हाला	 वास	करायचा	असेल
तर,	 तु ही	 वास	करत	आहात	असेच	 तु ही	क पल	ेपा हजे.	आप याकडे	 पैसेच	नाहीत	असे
तुम या	 मनात	 येता	 कामा	 नये.	 खेळ,	 अ भनय,	 गायन,	 संगीत,	 छंद,	 कवा	 नोकरी	 यात	 जर
तु हाला	 वत:म ये	सुधारणा	करायची	असेल	तर	सतत	 ेम	देत	राहा.	तशीच	क पना	करत	राहा.
तु हाला	चांगले	वैवा हक	आयु य	हवे	असेल	आ ण	चांगले	नाते	 नमाण	 हायला	हवे	असेल,	तर
तु हाला	तशीच	क पना	करावी	लागेल	आ ण	 ेम	देत	राहावे	लागेल.

“जी	गो 	अजून	पा हलेली	नाही	 यावर	 व ास	ठेवणे
हणजे	 ा;	आ ण	या	 ेचा	पुर कार	करणे	 हणजे
यावर	तुमचा	 व ास	आहे	ते	बघणे.”

संत	ऑग टन,	 ह पो	(354-430)
धमशा वे ा	व	 बशप

न मती	 येसोबत	काम	करणे	जे हा	 तु ही	सु 	करता,	 ते हा	काहीतरी	 वेगळे	आकषून
घे यासाठ 	 तु ही	 य न	क 	लागता.	जे हा	काही	 वेगळे	 तु ही	जाणीवपूवक	आक षत	क न



घेता,	ते हा	तु हाला	ते	 मळतेच.

लली या	पांढ या	फुलाला	आक षत	कर याचा	 य न	एका	म हलेने	केला.	ह	ेफूल	आप या
हातात	आह,े	अशी	 तने	क पना	केली.	फुलाचा	सुगंध	घेतला	आ ण	आप याकडे	हे	फूल	आहे
अशी	 तने	क पना	केली.	दोन	आठव ांनी	ती	 त या	मै णीकडे	रा ी या	जेवणाला	गेली	होती.
तथे	 टेबला या	 मधोमध	 याच	 पांढ या	 ललीचा	 गु छ	 ठेवला	 होता.	 तने	 क पले या
फुलांसारखीच	तंतोतंत	ती	फुले	होती.	पण	 तने	आप या	मै णीला	काहीही	सां गतल	ेनाही.	ती
जेवणानंकर	 दरवाजाकडे	 जायला	 नधाली,	 इत यात	 मै णी या	 मुलीने	 ते	 पांढरे	 फूल	 या
गु छातून	काढले	व	या	म हलेला	 दले!

“क पना	ही	 न मतीची	प हली	पायरी	आहे.	तु हाला
या	गो ीची	इ छा	आह,े	 याची	तु ही	क पना	करता.
जे	तु ही	क पता	तेच	तु ही	करता,	आ ण	अं तमत:
जे	तु ही	इ छता	 याचीच	 न मती	तुम या	हातून	होते.”

जॉज	बनाड	शॉ	(1856-1950)
नोबेल	पा रतोषक	 वजेता

धा	आ ण	 मळवा

तु ही	जे	 देता	तेच	तु हाला	परत	 मळते	अस	ेआकषणाचा	 नयम	सांगतो,	ह	ेकायम	ल ात
ठेवा.	आकषणाचा	 नयम	जर	आरसा,	 त वनी,	बूमरँग	 कवा	कॉपी	मशीन	आह	ेअस	ेजर	तु ही
समजलात	तर,	 तु हाला	कशा	 कारे	क पना	करायची	आह	ेव	 तुम या	भावना	कशा	अस या
पा हजेत	याब लचे	 च 	तु हाला	 प 	होईल.	आकषणाचा	 नयम	एखाधा	आरशासारखा	आहे.
कारण	आरशासमोर	 जे	 काही	आह	े तेच,	 जसे या	 तस	ेआरसा	 दाखवतो.	आकषणाचा	 नयम
एखाधा	 त वनीसारखा	 आहे.	 कारण	 तु ही	 ज	े हणता	 ते	 त वनी	 जसे या	 तसे	 तु हाला
ऐकवतो.	 आकषणाचा	 नयम	 एखाधा	 बूमरँगसारखा	 आहे.	 कारण	 ते	 फेक यावर	 परत
तुम याकडे	येते.	आकषणाचा	 नयम	एखाधा	कॉपी	मशीनसारखा	असतो.	कारण	या	मशीनम ये
तु ही	ज	ेकाही	ठेवता	ते	जसे या	तस	ेछापून	येते.

काही	वषापूव 	मी	काही	कामा न म 	 पॅरीसला	 गेले	होते.	 र याव न	जात	असताना	एक
अ यंत	सुंदर	असा	 कट	धातलेली	म हला	मा या	बाजूने	चालत	गेली.	तो	 कट	प शयन	प तीचा
होता.	माझी	 त या	उमटली	:	आहा,	काय	सुंदर	 कट	आह!े

काही	आठव ांनंतर,	मी	ऑ े लयातील	 मेलबन	 येथे	मा या	कामासाठ 	कारमधून	जात
होते.	एक	चालक	बेकायदेशीरपणे	गाडी	वळवत	अस याने	मला	माझी	कार	थांबवावी	लागली.
अशी	कार	 थांबवून	 मी	आजूबाजूला	 बघत	असताना	 एका	 कानात	 मला	अगद 	 तसाच	 कट



दसला.	माझा	मा या	डोळयांवर	 व ासच	बसेना.	मी	कामावर	 गेल	ेआ ण	 या	 कानात	फोन
केला.	 यांनी	मला	सां गतल	ेक ,	 यां याकडे	तशा	 कारचा	युरोप न	आलेला	तो	एकमेव	 कट
होता.	तो	अथातच	मा या	मापाचा	होता.	मी	जे हा	 कानात	तो	 कट	आणायला	गेले	 ते हा	तो
मला	 अ या	 कमतीला	 मळाला.	 आ य	 हणजे,	 हा	 कट	 या	 कानदाराने	 मागवून	 घेतला
न हता,	तो	चुक ने	 यां याकडे	आला	होता!

तो	 कट	मला	 मळायला	हवा	 हणून	मी	एकच	गो ी	केली	होती,	 याब ल	 ेम	 	केले.
आ ण	 पॅरीस या	 या	 र याव न	ऑ े लया या	 र यावर	 तो	 मला	 मळाला	 होता.	 प र थती
आ ण	घटना	यां या	सोबतीने	तो	मला	 मळाला	होता!	हीच	या	 ेमा या	ताकद ची	जा 	आहे.
हाच	 ेमा या	आकषणाचा	 नयम	आहे.

क पना

“हे	जग	 हणजे	आप या	क पनांसाठ 	असलेल	े ासपीठच	आहे.”
हे ी	डे हड	थोरो	(1817-1862)

उ यनवाद 	लेखक

तु ही	 एखाद 	 गो 	 सकारा मक	 प तीने	 जे हा	 क पता,	 ते हा	 तु ही	 ेमा या	आवेगाला
काबूत	ठेवत	असता.	जे हा	 तु ही	काही	सकारा मक	गो ीची	क पना	करता,	चांग या	गो ीची
क पना	 क न	 याब ल	 ेम	 	 करता,	 तेच	 तु ही	 देत	 असता,	आ ण	 तेच	 तु हाला	 परत
मळते!

तु ही	 या	गो ीची	क पना	करत	असता	 याने	 स याला	इजा	होता	कामा	नये.	तु ही	जर
असा	 वचार	केला	तर	 तु हालाही	तसाच	अनभुव	येतो.	अशी	क पनेतली	नकारा मकतादेखील
तु हाला	 य ात	अनभुवायला	येते.	तु ही	जे	देता	तेच	परत	 मळवता!

या	 ेमा या	आवेगाब ल	आ ण	क पनेब ल	काहीतरी	 म त	अस	ेमला	 तु हाला	सांगायचे
आहे.	 ेमाला	 मयादा	 नसतात!	 तु हाला	 जर	 ‘आनंदपूण’	 राहायचे	 असेल	 तर,	 तुम या
क पने याही	पलीकडल	ेचांगल	ेआरो य	आ ण	 ेमाचा	आवेग	 तु हाला	 मळेल.	मी	हे	 तु हाला
सांगते	आह	ेकारण	यामुळे	 तुम या	क पनाश या	मयादा	 तु ही	 तोडू	शकाल	आ ण	 तुम या
आयु याला	 मयादा	 धाल याचे	 थांबवाल.	 तु हाला	जे	 हवे	आह,े	 याब ल	 तुमची	क पनाश
पणाला	लावा.

एखादा	 माणूस	संघष	करत	असतो	 तर	 एकाला	 खूप	छान	आयु य	लाभते	 –	 याचे	कारण
एकच	असते	–	 ेम.	चांगले	आयु य	जगणारी	माणसे	नेहमीच	 यांना	काय	पा हजे	आह	ेव	 यांचे
कशावर	 ेम	आह,े	याचाच	 वचार	करतात.	इतर	लोकां या	तुलनेत	 यांना	 यां या	क पनांब ल



जा त	 ेम	वाटत	असते.	 या	 	संघष	करत	असतात,	 या	 	आप याला	जे	आवडत
नाही	 यासाठ च	 आपली	 क पनाश 	 नकळतपणे	 वापरत	 असतात.	 यामुळे	 यां यात
नकारा मकता	 नमाण	 होते.	 ही	 अगद 	 सोपी	 गो 	आह,े	 पण	 याने	 लोकां या	आयु यात	 खूप
फरक	पडतो.	आ ण	तु हालाही	सगळयाच	बाबतीत	फरक	 दसून	येईल.

“उ कृ 	मनाचे	गु पत	 या या	क पनाश या
वापरातच	असते.”

तीन	डी.	लासन	(1874-1962)
नव वचारवाद 	लेखक

अश य	 वाटणा या	 गो ची	 क पना	 करणारे	 सव	 कार या	 मानवी	 मयादा	 पार	 क
शकतात,	 असे	 इ तहास	 सांगतो.	 व ान,	 औषध,	 खेळ,	 कला	 कवा	 तं ान	 या	 सव	 े ात
अशाच	 ची	नावे	लोकांना	माहीत	होतात	 यांनी	या	मयादांचे	बंधन	तोडले	आहे.	 यांनी	जग
बदलून	टाकले.

तु ही	जी	काही	क पना	करता,	तसेच	तुमचे	आयु य	असते.	तुम याकडे	एखाद 	गो 	असते
कवा	 नसते,	 तुम या	आयु यातील	 येक	 प र थती	 ही	 तुम या	क पनेनसुारच	 घडत	असते.
ब तेक	 	वाईट	प र थतीचीच	क पना	करतात	व	हीच	मोठ 	सम या	आह!े	एक	चांगले
साधन	ते	 वत: याच	हाताने	न 	करत	असतात.	उ म	गो ीची	क पना	कर याऐवजी,	ब तेक
वेळा	 ते	घाबरतात	आ ण	सारे	काही	 चुक चे	होईल	असेच	 यांना	वाटत	राहाते.	आ ण	अथातच
सतत	 असाच	 वचार	 करत	 रा ह याने,	 तसेच	 घडत	 जाते.	 तु ही	 ज	े देता,	 ते	 तु हाला	 मळते.
नेहमीच	चांगलेच	घडत	राहील	अस	ेसमजा.	तशाच	तुम या	भावना	असू	देत.	तुम या	आयु यात
तु ही	खूप	 उंची	गाठली	आह,े	असे	समजत	राहा.	कारण	अशानेच	 तु हाला	 ेमा या	आवेगावर
ताबा	 मळवता	येतो.



माझे	 कुटंुब	अमे रकेत	 था यक	झाले	 ते हा	आम या	 कॅबी	 या	छो ा या	 कु यालादेखील
आ ही	सोबत	नेले.	थो ाच	वेळात	तो	कंुपणाला	असले या	एका	छो ा	फट तून	बाहेर	पळाला.
आमचे	 घर	 ड गराळ	 भागात	 अस यामुळे	 तथे	 फारशा	 सु वधा	 उपल ध	 न ह या.	 अंधारातच
आ ही	 याला	शोधू	लागलो.	ड गराकडे	जाणा या	पायवाटादेखील	धंुडाळ या.	पण	आमचा	कु ा
कुठेही	 मळाला	नाही.

मी	आ ण	 माझी	 मुलगी	 याला	 शोधत	 असताना,	 भीती या	 नकारा मक	 भावना	आम या
मनात	 येऊ	 लाग या.	 हे	 शोधणे	 थांबवायला	 हवे	 अस	ेआ हाला	 वाटू	 लागले.	 या	 नकारा मक
भावना	आम या	मनात	येत	हो या	व	 या	बदलायला	पा हजेत	असेही	आ हाला	वाटत	होते.	काही
वाईट	होईल	असेच	मनात	ध न	होतो,	हे	आ हाला	जाणवत	होते.	मग	आ ही	 वचारांचा	माग
बदलला	 आ ण	 सकारा मक	 वचार	 क 	 लागलो.	 काहीही	 चांगले	 घड याचीदेखील	 श यता
होतीच.	 यामुळे	आमचा	कॅबी	 पु हा	घरी	 येईल	असेच	आ ही	मनात	 हटले.	तो	घरी	आहे	असे



आ ही	 हटले.

आ ही	घरी	आलो	आ ण	कु ा	आम या	सोबतच	अस यासारखे	वागणे	ठेवले.	 या या	ताटात
याचे	खाणे	 ठेवले.	 कॅबी या	 गळयातली	 घंटा	 वाजत	आहे	अशी	आ ही	क पना	 केली.	आ ही
या याशी	बोललो	आ ण	 याचे	नाव	पुकारले.	तो	आप याच	बाजू या	बेडवर	झोपला	आहे,	असे
मा या	मुलीने	क पले.

स या	 दवशी	सकाळ ,	 ड गरा या	 पाय याशी	 एका	झाडावरची	 पाट 	आ हाला	 दसली.
कोणाचातरी	 कु ा	 सापडला	 आह	े असे	 यावर	 ल हले	 होते.	 तो	 कॅबीच	 होता.	 आ ही	 जशी
क पना	केली	होती	 या माणेच	आमचा	कु ा	सुर तपणे	आम या	घरी	आला	होता.

तु ही	 कोण याही	आ हाना मक	 प र थतीत	असा,	 उ म	 नकालच	 तुम या	 हाती	 लागेल
अशीच	 क पना	 करा	 व	 तशी	 जाणीव	 वत:ला	 क न	 धा!	 जे हा	 तु ही	 असे	 कराल,	 ते हा
प र थती	बदलत	असलेली	तु हाला	जाणवेल.	आ ण	तु हाला	हवी	तशीच	ही	प र थती	बदलेल.

तु ही	 याची	क पना	करता,	ते	अ त वात	असते

“ न मती	 हणजे	जे	अ त वात	असते	ते	जगासमोर	ठेवणे.”
ीम भागवत	(नववे	शतक)

ह 	पौरा णक	कथा

तुमची	जी	इ छा	 तु ही	मनात	धरता	ती	आधीच	अ त वात	असते.	कोणती	इ छा	आहे	 ते
मह वाचे	नसते,	 न मती	 येत	ती	आधीच	तयार	झालेली	असते.

पाच	हजार	वषापूव ,	एका	पुरातन	प व 	 ंथात	अस	े ल न	ठेवल	ेआहे	क ,	सारी	 न मती
पूण	झाली	आहे,	आ ण	जे	काही	 नमाण	केले	जाईल	ते	अगोदरपासूनच	अ त वात	आहे.	आता
पाच	हजार	वषानंतर,	 वांटम	 फ ज सनेदेखील	याला	संमती	 दली	आहे.

“ वग	आ ण	पृ वीची	 न मती	आ ण	 यातील	सा याची
न मती	पूण	झाली	आहे.”

जेने सस	2:1

तुम या	आयु यासाठ 	व	तुम यासाठ 	तु ही	जे	काही	क पता	ते	आधीपासूनच	अ त वात
असते.	 जे	 अ त वात	 नाही	 ते	 तु ही	 क पनेतही	 बघू	 शकत	 नाही.	 न मती	 पूण	 झाली	आहे.
येक	श यता	मा 	अ त वात	आहे.	 यामुळे	जे हा	तु ही	जाग तक	 व म	 था पत	के याची

क पना	करता,	 कवा	खूप	 रवरचा	 वास	करावासा	वाटतो,	 कवा	खूप	चांगल	ेआरो य	तु हाला



हवेस	ेवाटते,	तु हाला	चांगल	ेपालक	 हावेसे	वाटते.	या	सा या	गो ी	अ त वात	आहेत.	या	गो ी
जर	 अ त वात	 नस या,	 तर	 तु ही	 यांची	 क पनाच	 क 	 शकला	 नसतात!	 तु हाला	 इ छा
असणा या	गो ी	 मळव यासाठ 	आ ण	आ ण	अ यापासून	तु हाला	 दसत	असले या	तुम या
आयु यातील	 गो कडून	 तु हाला	 ेम	 मळणे	 यासाठ 	आधी	 तु ही	 ेम	 दले	 पा हजे,	 तुमची
क पनाश 	आ ण	भावनां या	आधाराने.

तु हाला	जसे	हवे	आहे	 याच	प तीने	 तुम या	आयु याची	 तु ही	क पना	करा.	 तु हाला	जे
हवे	आहे,	 या	सा याची	क पना	करा.	ही	क पना	दररोज	तुम यासोबत	असू	देत.	तुमची	नाती
खूप	सुंदर	असली	तर	कस	ेवाटेल	याची	क पना	करा,	तुम या	नोकरीत	खूप	 गती	करत	आहात
अशी	क पना	करा,	 खूप	चांगल	ेआरो य	 तु हाला	लाभले	आहे	अशी	क पना	करा,	 तु हाला	जे
काही	करायचे	आहे	 ते	करायला	 मळाल	ेतर	कस	ेवाटेल	याची	क पना	करा.	 यासाठ 	 तुम या
सा या	 संवेदना	 पणाला	 लावा.	 तु हाला	 इटलीला	 जावेसे	 वाटत	 असेल	 तर	 तथ या	ऑ ल ह
तेलाचा	वास	क पनेत	अनभुवा,	पा याची	चव	तुम या	 जभेवर	अनभुवा,	 तथले	श द	कानावर
पडताहेत	अशी	क पना	करा,	 तथ या	कलो सयम या	दगडां या	 पशाची	क पना	करा;	 तु ही
इटलीला	अस यासारखेच	तु हाला	वाटले	पा हजे!

तुम या	बोल यात	आ ण	 वचारांत	 हणा,	‘जर	असे	झाले,	तर…’	आ ण	मग	पुढ ल	वा य
तु हाला	जे	हवे	आहे	 याने	 पूण	करा!	 तु ही	 तुम या	 म ाशी	बोलत	असताना,	 या या	 म ाला
नोकरीत	बढती	 मळाली	व	 याला	 मळाली	नाही,	याब ल	तो	त ार	करत	असेल	तर,	 यांला
सांगा,	‘तुला	याहीपे ा	चांग या	पदाची	व	चांग या	पगाराची	नोकरी	 मळणार	आहे	अशी	क पना
कर.’	कारण	स य	असे	असते	क ,	तुम या	 म ाला	अशी	नोकरी	 मळ याची	श यता	अगोदरच
अ त वात	असते.	 याने	जर	तस	ेमनात	आणल	ेतर	 याला	ते	 मळू	शकते!

“अणू	हे	काही	खरे	नसतात.	ते	गो ी	 कवा	स यापे ा
मतांचे	 कवा	श यतांचे	जग	 नमाण	करतात.”

हनर	हायसनबग	(1901-1976)
नोबेल	पा रतो षक	 वजेता,	 वांटम	भौ तकशा

तुमची	क पनाश 	वापरा	आ ण	काही	खेळ	तयार	करा,	 हणजे	तु हाला	खरेच	बरे	वाटेल.
तु ही	 याची	क पना	कराल	 ते	जणू	 तुमची	वाट	पाहात	आहे.	 ते	 पूण	आहे	पण	अ य	आहे.
आ ण	ते	 य	 व पात	आण यासाठ 	तु हाला	 ेमा या	आवेगाला	काबूत	ठेवावे	लागेल.

महा वधालयीन	 श ण	पूण	के यानंतर,	एका	त ण	म हलेने	नोकरी	 मळव यासाठ 	काही
म हने	खूप	मेहनत	केली.	आप याला	नोकरी	आहे	अशी	क पना	न	करणे	हा	 त या	मागातील
मोठा	अडथळा	होता.	जी	नोकरी	 तला	 मळेल	 यात	ती	समाधानी	असेल	अस	ेती	रोज	 त या
वहीत	 ल न	 ठेवत	 असे.	 पण	 तरी	 तला	 नोकरी	 मळत	 न हती.	 तचे	 सततचे	 य न	 तला
आकषणा या	 नयमाब ल	सांगत	होते.



मग	 तने	असे	पाऊल	उचलले	क 	 यानंतर	सारे	 च च	पालटले.	 तने	 तची	क पनाश
वापरायचे	 ठरवल	ेआ ण	 तला	जणू	 नोकरी	 मळाली	आहे,	 अशा	 प तीने	 वाग	ू लागली.	 तने
सकाळचा	अलाम	लावला,	जणू	 तला	ऑ फसला	जायची	तयारी	करायची	आहे.	येणारी	नोकरी
खुशीने	 वीकारेन	असे	वहीत	 ल ह याऐवजी	या	नोकरीत	व	या	सहका यांसोबत	मला	खूप	छान
वाटते	आहे	असे	ती	 ल 	लागली.	दररोज	कोणते	कपडे	धालायचे	हेदेखील	 तने	ठरवून	घेतले.
पगार	जमा	कर यासाठ 	से हंग	अकाऊंटही	सु 	केले.	दोन	म ह यांतच	 तला	वाटू	लागले	क
ती	नोकरी	करते	आहे.	 यानंतर	काही	 दवसांनी	 त या	 म ाने	एका	 ठकाणी	नोकरी	उपल ध
अस याचे	 तला	सां गतले.	ती	मुलाखतीसाठ 	गेली,	 तला	नोकरी	 मळाली.	 तने	जे	काही	 त या
वहीत	 ल न	ठेवल	ेहोते	ते	सारे	काही	 तला	 मळाले.

वत:ला	सतत	जागते	ठेवा

“भोवतालची	माणसे,	गो ी,	प र थती	काय	सू चत	करत	आहेत
याचा	 वचार	तु ही	करत	बसता,	ते हा	तु हाला	काय	हवे	आहे
याचा	 वचार	तु ही	करत	नाही.	तु ही	तुम या	 वत: या	भावनां माणे
नाही	तर	उधारी या	भावनां माणे	वागत	असता.	तु हाला	न क
कसला	 वचार	करायचा	आहे	 कवा	न क 	काय	करायचे	आहे
हे	ठरव यासाठ 	तुमची	क पनाश 	वापरा.”

न	डी.	लासन	(1874-1962)
नव वचारवाद 	लेखक

न मतीची	 या	पार	पडत	असताना	 तु हाला	जे	हवे	आहे	 ते	 तुम याकडे	आधीपासूनच
आहे,	असे	वाट यासाठ 	तुमची	जाग कता	वाढवा.	कपडे,	 च े,	छाया च ,े	इतर	संबं धत	गो ी
यांनी	 वत:ला	घे न	टाका.	 हणज	ेतु हाला	तसेच	वाटत	राहील.

तु हाला	नवे	कपडे	हवे	असतील,	तर	तुम या	कपाटात	तेवढ 	जागा	क न	ठेवा,	हँगर	तयार
ठेवा.	तु हाला	जा त	पैसे	हवे	असतील	तर,	तर	तुम या	पा कटात	 यासाठ 	जागा	आहे	क 	इतर
बनमह वा या	गो नी	 तुमचे	पाक ट	भरले	आहे	याचा	 वचार	करा.	 तु हाला	चांगला	जोडीदार
हवा	असेल,	तर	ती	 	तुम यासोबत	आहे,	असेच	तु हाला	वाटत	रा हले	पा हजे.	मग	तु ही
तुम या	अंथ णात	म यभागी	झोपले	आहात	क 	कडेला	झोपले	आहात?	तुमचा	जोडीदार	जर
तुम यासोबत	असता	तर	तु ही	कपाटातली	अध च	जागा	वापरली	असती.	तु ही	तुमचे	टेबल	दोन
माणसांसाठ 	तयार	 ठेवले	आहे	का?	 एका	माणसाची	जागा	 तु हाला	 राखून	 ठेवायची	आहे	 ही
सोपी	 गो 	 आहे.	 अशा	 कारचे	 जा तीत	 जा त	 चांगले	 य न	 करा.	 या	 गो ी	 तुम याकडे
आधीपासूनच	 आहेत	 या	 क पनेत	 जगा.	 या	 खूप	 सा या	 व	 सो या	 गो ी	 आहेत,	 पण	 खूप
श शाली	आहेत.



एका	म हलेला	घोडा	हवा	होता.	 यासाठ 	 तने	अशीच	आपली	क पनाश 	वाढवली.	 तला
चे टनट	मॉगन	 गे डंग	घोडा	हवा	होता,	मा 	तो	 तला	परवडत	न हता.	 याची	 कमत	हजारो
डॉलस	होती.	मग	 तने	तसाच	घोडा	आप याकडे	आहे	अशी	क पना	करायला	सु वात	केली.
त या	लॅपटॉपवरही	 तने	तशाच	घो ाचे	 च 	लावले.	जे हा	 तला	संधी	 मळेल	ते हा	ती	 या
घो ाचे	 च 	 चतारत	असे.	 तने	 व साठ 	ठेवलेले	घोडे	बघायला	सु वात	केली.	मुलांसोबत
कानात	जाऊन	 तने	 घोडे वारीचे	 बूटही	 घालून	 ब घतले.	 तने	 सामानही	 ब घतले.	 या	 गो ी
परवडतील	अशांची	 तने	खरेद 	केली	–	घो ाचे	 लँकेट,	 श,	दोरी	अशा	व तू	 तने	घेत या	व
रोज	 दसतील	अशा	प तीने	घरात	ठेव या.	काही	काळाने	ती	घो ां या	खरेद साठ 	गेली.	 तथे
लॉटरी	 ठेवली	 होती	 व	 जकणा याला	 घोडा	 ब ीस	 मळणार	 होता.	 तला	 हवा	 होता	 तसाच!
अथात	ती	लॉटरी	 जकली	आ ण	 तला	तो	घोडा	ब ीस	 मळाला.

तुम या	 संवेदना	 सतत	 जाग क	 रा ह या	 पा हजेत.	 या	 सा या	 संवेदना	 तु ही	 वापर या
पा हजेत.	तु हाला	जे	हवे	 याचा	 पश	तुम या	 वचेला	जाणवला	पा हजे.	 याची	चव	 या,	 याचा
वास	 या,	ते	बघा	आ ण	ऐकासु ा!

खूप	 ठकाणां न	 नोकरीची	 बोलावणी	 ये यासाठ 	 एका	 माणसाने	 या या	 सा या	 संवेदना
पणाला	लाव या.	 याने	 75	 ठकाणी	 नोकरीसाठ 	अज	 केले.	 पण	 याला	 एकाही	 ठकाणा न
बोलावणे	आले	 नाही.	 मग	 याने	 याची	क पनाश 	 वापरली	आ ण	सा या	 संवेदना	 पणाला
लाव या.	नवीन	ऑ फसचे	वातावरण	कसे	असेल	याब ल	 याने	क पना	करायला	सु वात	केली,
कॉ युटरची	बटणेदेखील	तो	 याच	भावनेने	दाबत	असे.	फ नचरचा	वास	 याने	अनभुवला.	 याचे
नवे	कोरे	 टेबल	 याने	डोळयासमोर	आणले.	 याचे	सहकारी	आप यासोबत	आहेत	आहेत	अशी
याने	 क पना	 केली.	 याने	 यांना	 नावे	 दली,	 यां यासोबत	 तो	 संवाद	 साधू	 लागला.
यां यासोबत या	मी ट ज	आहेत	अशी	 याने	क पना	केली.	लंच	 ेकही	घेत याची	क पना	 याने
केली.	सात	आठव ांनंतर	 याला	मुलाखतीसाठ 	फोन	येऊ	लागले.	मग	 याला	एक	खूप	छान
नोकरी	 चालून	आली.	 याला	आवडेल	 अशी	 नोकरी	 याने	 वीकारली.	 ती	 या या	 व ातली
नोकरी	होती.

तु ही	 न मती	 येतील	 तुमचा	भाग	पूण	 केला	क 	 न मती	 पूण	होते.	 तु ही	मग	 तुम या
जु या	जगात	नसता.	तु ही	न ा	जगात	 वेश	केलेला	असतो.	 यामुळे	तु हाला	काय	 मळणार
आहे	ते	जाण याचा	आधीच	 य न	करा.



श चे	मु े

तु हाला	जे	हवे	ते	 मळव यासाठ 	 कवा	तु हाला	जे	आवडत	नाही	 यात	बदल
कर यासाठ ,	 ेमा या	आवेगाला	काबूत	ठेव यासाठ 	 न मतीची	 या	नेहमीच	सारखी
असते	:	क पना	करा,	जाणवून	 या,	 मळवा.

तु हाला	जे	हवे	आहे	 या याशी	तु हाला	जोडून	दे याचे	काम	तुमची	क पनाश 	करते.
तुमची	इ छा	आ ण	 ेमाची	भावना	चंुबक व	 नमाण	करते.	चंुबक य	श ,	 याने	तुमची
इ छा	तुम याकडे	खेचली	जाते!

तुम या	इ छेसोबत	तु ही	आहात	असे	समजा.	 याच	वेळ ,	 या	क पने ती	तु हाला	 ेम
वाटू	धात.

तुम या	मनापासून	ही	इ छा	मनात	धरा,	कारण	इ छा	 हणजे	 ेमाची	भावना.	आ ण	काही
मळव यासाठ 	तु ही	 ेम	 दले	पा हजे!

जे हा	तु ही	कोण याही	सकारा मक	गो ीची	क पना	करता,	ते हा	तु ही	 ेमा या
आवेगावर	काबू	 मळवत	असता.	 जत या	मयादेपयत	तु हाला	तुमची	क पनाश
ताणता	येईल	 ततक 	ताणा.	सारे	काही	उ म	होईल	अशी	क पना	करा.

तु ही	 या	गो ीची	क पना	करत	असता	ती	अगोदरपासूनच	अ त वात	असते!	ती
कोणती	इ छा	आह	ेहे	मह वाचे	नसते.	तु ही	क पना	क 	शकता	 याचाच	अथ	ती	गो
अ त वात	आहे.

तुम या	संभाषणात	आ ण	 वचारांत	 हणा,	‘जर	अस	ेझाले	तर…’	आ ण	मग	तु हाला	ह ा
या	श दांनी	वा य	पूण	करा.

वत:ला	जागतृ	ठेवा.	कपडे,	 च े,	छाया च े,	आ ण	इतर	संबं धत	गो नी	 वत:ला	घे न
टाका.	 हणज	ेतु हाला	ते	जाणवू	शकेल.

तुम या	संवेदनाही	जागतृ	ठेवा.	तु हाला	ज	ेहवे	आह	ेते	आधीच	तुम याकडे	आहे	असे
समजा.	 याची	जाणीव	होऊ	धा,	चव	 या,	 पश	जाणवू	धा,	 याचा	वास	 या,	ते	ऐका!

न मती	 येतला	तुमचा	भाग	पूण	झाला	क 	 न मती	 या	पूण	झाली	असे	समजा.
तु ही	एका	नवीन	जगात	 वेश	केलेला	असतो.	तु ही	इ छलेल	ेतु हाला	 मळणार	यावर
व ास	ठेवा.





“तुमची	इ छा	आ ण	तुमची	भावना	यात	काही	ग धळ
उडा यास	भावनाच	 वजेती	ठरते.”

ने हल	गोडाड	(1905-1972)
नव वचारवाद 	लेखक

भावनांचे	 े

तु ही	जे हा	 ेम	 	करता	 ते हा	काय	 होते	 हे	 मला	 तु हाला	सांगायचे	आह,े	कारण	 हे
खरेच	खूप	छान	आहे.	तुम या	भावना	चंुबक व	 नमाण	करतात.	या	चंुबक य	 े ाने	 येक	जण
घेरलेला	 असतो.	 तु ही	 जेथे	 कुठे	 जाता	 तथे	 हे	 े 	 तुम यासोबत	 येते.	 पूव या	 काळात या
च ांम ये	 या	मागे	आभा	असलेली	 तु ही	 पा हली	असेल.	 ही	आभा	 हणजेच	 चंुबक य
े .	या यामुळेच	सा या	गो ी	 तुम याकडे	आक ष या	जाऊ	शकतात.	तुम या	भावनांवर	 या
जागेची	सकारा मकता	 कवा	नकरा मकता	ठरते.

येक	 वेळ 	जे हा	 तु ही	 तुम या	भावनां ारे,	श द	व	 कृती ारे	 ेम	 	करता,	 तुम या
आसपास	तु ही	अ धक	 ेम	जमा	करता.	जेवढे	जा त	तु ही	 ेम	धाल	तेवढ च	तुमची	 चंुबक य
ताकद	वाढत	जाईल.	तुम या	चंुबक य	 े ात	ज	ेकाही	येते	ते	तुम याकडे	आक षत	होत	असते.
जेवढे	 ेम	तु ही	धाल	तेवढ च	श 	तु हाला	 मळते.	यामुळे	तु ही	अ धक	चांग या	प तीने	व
सकारा मकतेने	 वचार	क 	शकता.	आ ण	काही	काळातच	ती	गो 	तुम या	आयु यात	आलेली
असते.	ही	श 	अशी	अतुलनीय	असते	आ ण	हीच	या	 ेमाची	श 	आहे!



“तुम या	 वचार	कर या या	आ ण	भावना	 	कर या या
मतेतूनच	तु ही	सा या	जगावर	स ा	गाजवू	शकता.”



ने हल	गोडाड	(1905-1972)
नव वचारवाद 	लेखक

मा या	आयु यात	घडलेली	एक	साधी	गो 	मी	तु हाला	सांगते.	 यातून	तु हाला	कळेल	क
ेमाचा	आवेग	 कती	कमी	वेळात	काम	करतो.	मला	फुल	ेखूप	आवडतात.	दर	आठव ाला	मी
फुले	आणते.	 यातून	मला	खूप	आनंद	 मळतो.	ब तेकदा	मी	 शेतक यां या	बाजारातूनच	फुले
आणते.	पण	 या	 दवशी	खूप	पाऊस	पड यामुळे	हा	बाजार	भरलाच	नाही.	अस	ेहोणे	मला	वाटते
क 	मा यासाठ 	चांगलेच	होते,	कारण	 यामुळे	फुलांब लची	माझी	ओढ	वाढली.	ख 	हो यापे ा
मी	 ेमाची	भावना	मनात	ठेवणे	पसंत	केले.	 यामुळे	चंुबक य	श देखील	मला	जाणवली.

दोन	 तासांम ये	 मा या	 घरी	 एक	 फुलांचा	 सुंदर	 गु छ	आला.	 मा या	 र	 राहाणा या	 एका
ब हणीने	मो ा	 ेमाने	तो	पाठवला	होता.	मी	 त यासाठ 	कधीतरी	काही	 केले	 होते	 याब ल
आभार	 मान यासाठ 	 ही	 फुल	े तने	 मला	 पाठवली	 होती.	जे हा	 तु ही	 ेम	 	करता	 ते हा
प र थती	कोणतीही	असू	देत,	ती	बदलतेच!

आता	 तु हाला	 ल ात	 येईल,	 ेमाची	 भावना	 मनात	 ठेवणे	 कती	 मह वाचे	आहे.	 कारण
येक	 वेळ 	 तु ही	 ेम	 देता,	 ते हा	 तुम या	भोवतालचे	 चंुबक य	 े 	 वाढलेले	 असते.	 तुम या

दैनं दन	जीवनात	जेवढे	 ेम	तु ही	 	करता,	तेवढ च	तुमची	चंुबक य	श 	वाढत	जाते	आ ण
सा या	चांग या	गो ी	तुम या	पायाशी	येतात.

तु ही	 ेम	 देता	 ते हा	 तुम या	आयु यात	 अशी	 जा 	 घडून	 येते.	 आज	 मी	 जतके	 जा ई
आयु य	जगते	आह	ेतस	ेते	कधीही	न हते.	माझे	आयु य	कायम	संघष	आ ण	कठ ण	प र थतीने
भरलेले	असे.	पण	मला	आयु याब ल	खूप	छान	गो ीचा	शोध	लागला	आ ण	मला	 याचा	शोध
लागला	ते	सारे	काही	या	पु तका ारे	मी	तु हाला	सांगत	आहे.	 ेमा या	आवेगासाठ 	कोणतीही
गो 	खूप	मोठ 	नसते.	कोणतेही	अंतर	खूप	जा त	नसते,	कोणताही	 ल य	अडथळा	नसतो,	वेळ
कधीही	आड	येऊ	शकत	नाही.	 व ातील	सग यात	मोठ 	ताकद	काबूत	ठेवून	तु ही	कोणतीही
प र थती	बदल	ूशकता.	आ ण	तु हाला	काय	करायचे	आहे	तर	फ 	 ेम	 	करायचे	आह!े

न मतीचा	 ब

खूप	 मो ा	 गो ी	 मळवाय या	 आहेत	 असा	 तु ही	 वचार	 केला	 पा हजे.	 आ ण	 तुमचा
कोनही	तसाच	असला	पा हजे.	जे हा	तु ही	कोण याही	मो ा	गो ीचा	 वचार	करता	ते हा

तु ही	आकषणाचा	 नयम	वापरत	असता,	 ‘हे	 इतके	मोठे	आहे	क 	 ते	 मळवणे	कठ ण	जाणार
आहे.	 ते	 मळव यासाठ 	 खूप	 वेळही	 लाग याची	 श यता	आहे.’	 तुमचे	 बरोबर	आहे.	 कारण,
तु ही	 याचा	 वचार	करता	व	 या या	 ती	तुम या	मनात	भावना	असतात,	ते	तु हाला	 मळणार
असते.	 तुमची	 इ छा	 खरेच	 खूप	 मोठ 	 आह	े अस	े तु हाला	 वाटत	 असेल	 तर	 तु हीच	 कठ ण



प र थती	 नमाण	कराल	आ ण	 मळव यासाठ 	 वेळ	लावाल.	पण	आकषणा या	 नयमासाठ
काहीही	लहान	 कवा	मोठे	नसते.	आ ण	वेळेची	संक पनाही	या	 नयमाला	लाग	ूहोत	नसते.

न मतीचा	खरा	 कोन	बाळग यासाठ ,	तुमची	इ छा	 कती	मोठ 	आह	ेते	मह वाचे	ठरत
नाही,	ती	एका	छो ा	 ब सारखी	आहे	अस	ेसमजा!	तु हाला	घर,	कार,	सु ,	 पैस,े	जोडीदार,
नोकरी,	 मुले	हवी	असतील;	 तु हाला	उ म	आरो य	हवे	असेल,	 तु हाला	परी ा	पास	करायची
असेल;	एखाधा	महा वधालयात	 वेश	 मळवायचा	असेल;	जाग तक	 व म	 था पत	करायचा
असेल;	 रा ा य ,	 यश वी	अ भनेता	 हायचे	असेल;	 वक ल,	लेखक,	 श क	 हायचे	असेल-
तु हाला	काय	 हायचे	असेल	 याने	काही	फरक	पडत	नाही.	ते	एका	 ब सारखे	आह	ेअसा	 वचार
करा,	कारण	 ेमा या	आवेगासाठ 	तु हाला	जे	हवे	असते	ते	एखाधा	 ब पे ाही	छोटे	असते.

“आपण	 जकू	शकत	असताना,	आप या	मनातील	शंका
आप याला	चांगल	ेकाहीतरी	गमाव यास	भाग	पाडतात.”

व यम	शे स पअर	(1564-1616)
इं जी	नाटककार



तुमचा	 व ास	 डळमळ त	झाला	 तर,	 एका	 वतुळात	 एक	 ब 	 काढा	आ ण	 या	 ब या
बाजूला	तुमची	इ छा	 लहा.	जेव ा	वेळा	श य	होईल	तेव ा	वेळा	या	 ब कडे	पहा,	 ेमा या
आवेगा या	 ीने	तुमची	इ छा	या	 ब इतक च	आह	ेहे	तुम या	ल ात	येईल.

एखाद 	नकारा मक	गो 	कशी	बदलावी

तुम या	आयु यात	एखाद 	नकारा मक	गो 	घडत	आहे	व	ती	तु हाला	बदलायची	आह	ेतर
याची	 या	सारखीच	आहे	 :	 तु हाला	जे	हवे	आह	े ते	 तुम याकडे	आधीपासूनच	आह	ेअशी
क पना	करा.	 यावर	 ेम	करा.	कोणतीही	 नकारा मक	गो 	 हणज	े ेमाचा	अभाव	असतो	 हे
ल ात	 ठेवा.	 यामुळे	 या	 नकारा मक	 भावने या	 व 	 असे	 तु हाला	 वत:ला	 जाणवून	 धावे
लागेल.	 कारण	 या या	 व 	 हणज	े ेम!	 उदाहरणाथ,	 एखाधा	 आजारातून	 तु हाला	 बाहेर
पडायचे	असेल	तर	 वत: या	शरीरावर	 ेम	करा.

नकारा मक	 प र थती	 बदल यासाठ 	 तु ही	 न मती	 येचा	 वापर	 करत	 असाल	 तर,
नकारा मकतेला	सकारा मकतेत	 बदलायचे	 नाही	 हे	 तु ही	ल ात	 ठेवा.	 तस	ेकरणे	खरेच	 खूप
कठ ण	आह	ेआ ण	या	 प तीने	 न मती	 या	काम	करत	 नाही.	 न मती	 हणजे	काहीतरी
नवीन,	 यामुळे	साह जकच	जु याची	जागा	न ाने	 घेतली	जाते.	 तु हाला	काय	बदलायचे	आहे
याबाबत	 वचार	कर याची	 तु हाला	 गरज	नाही.	 तु हाला	फ 	 ेम	 	करायचे	आहे.	 हाच
ेमाचा	आवेग	सारे	काही	बदलून	टाकेल.

एखादा	माणूस	जखमी	झाला	आ ण	उपचार	 घेत	असेल,	पण	 याला	बरे	वाटत	नसेल,	तर
याचा	अथ	 तो	 बरे	 हो यापे ा	 जखमी	झा याचा	 वचार	अ धक	करतो	आहे.	 जर	 बरे	 हायचे
असेल	तर	पूणपणे	 याबाबतच	 वचार	केला	पा हजे.	बरे	हो याबाबत	तु ही	 वचार	क 	शकता
कारण	 ते	 आधीच	 अ त वात	आहे.	 चांग या	 भावनांनी	 तुमचे	 चंुबक य	 े 	 वाढवा.	 तुम या
आयु या या	 येक	बाबतीत	 ेम	भ न	रा 	 दे.	जेवढे	श य	आहे	 ततके	 वत:ला	चांगल	ेवाटू
धा.	कारण	 ेम	दे याची	 येक	भावना	तु हाला	बरे	कर यास	मदत	करते.

“तुम या	भावना	हाच	तुमचा	देव	असतो.”
चाण य	(इस	पूव	350-275)
भारतीय	राजकारणी	आ ण	लेखक

तु हाला	तुमचे	आरो य,	आ थक	प र थती,	नाती,	 कवा	 सरे	काहीही	बदलायचे	असेल	तरी
तीच	 या	 आहे.	 तु हाला	 काय	 हवे	 आहे	 याची	 क पना	 करा.	 यावर	 ेम	 करा.	 येक
प र थतीची	 क पना	 करा,	 याचे	 च 	 नजरेसमोर	 तरळू	 धा,	 तुमचे	 वां छत	 आ ाच
तुम याजवळ	आहे	अस	ेक पना च 	रंगवा.	दर	 दवशी	सात	 म नटे	या	क पना व ात	रममाण
हा.	तु हाला	जे	हवे	आहे	ते	 मळेपयत	रोज	असे	करा.	तुम याकडे	आधीच	ती	गो 	आहे	असे



वाटू	लागेपयत	तु ही	अशी	क पना	करत	राहा.	ती 	इ छाश 	वाटेपयत	असे	करत	राहा.	काही
वेळा	 तु हाला	 दोन	 ते	 तीन	 दवसांतच	जमेल,	काही	 वेळा	जा त	 वेळ	लागेल.	मग	 तु ही	श य
तेवढे	 ेम	 	करत	राहा.	चांग या	भावनांचे	जतन	करा.	कारण	जेवढे	जा त	तु ही	 ेम	धाल,
तेवढेच	परत	 मळवाल.

तु हाला	 काय	 हवे	आहे	 याचे	 क पना च 	 रंगवून	 झा यावर,	 तु ही	 एका	 नवीनच	 जगात
असाल.	 यामुळे	मागे	काय	घडल	ेआहे	याबाबत	नवीन	जगात	 वेश	के यावर	सा यांना	सांगत
बस	ूनका.	कारण	मग	तु ही	पु हा	वाईट	गो वरच	 वचार	करत	बसता	आ ण	पु हा	जु या	जगात
जाता.	तु ही	नकारा मक	 वचार	केलात	क 	तेच	तु हाला	पु हा	 मळते.	तु ही	चांगला	 वचार	केला
तर	तेच	 मळते.	तुमची	जखम	कशी	आह	ेअस	ेतु हाला	कोणी	 वचारले	तर	तु ही	सांग	ूशकता,
‘मी	शंभर	ट के	बरी	झाल	ेआहे.	माझ	ेशरीर	मला	चांगली	साथ	देत	आहे.’	तु ही	सांग	ूशकता,	‘हे
मा यासाठ 	आशीवादच	आहेत,	कारण	यामुळे	मला	मा या	शरीराचे	मह व	कळले.’	जर	तु ही
धीट	असाल	तर	सांगाल,	‘मी	पूणपणे	बरी	झाले	आहे.’

तु हाला	 जे	 नको	आहे	 याब ल	 तु ही	 वाईटच	 बोलता.	 हे	 खूप	 सोपे	आह,े	 पण	 चांग या
भावना	मनात	ठेव याची	ब याच	जणांना	सवय	नसते.	आपण	 कती	नकारा मक	भावना	मनात
आणतो	 याची	 यांना	 जाणीवही	 नसते.	 तुम या	 भावनांब ल	 तु ही	 अ धक	जाग क	 हाल	 व
आप या	भावनांकडे	काळजीपूवक	पाहाल,	 ते हा	 तुम या	 चांग या	भावना	जराही	 व कळ त
झाले या	 तु हाला	 चालणार	 नाहीत.	 चांग या	 भावना	 मनात	 ठेव याची	 तु हाला	 इतक 	 सवय
होईल,	 भावनांब ल	 तु ही	 इतके	 जाग क	 हाल,	 क 	 जरा	 काही	 झाले	 तरी	 तु ही	 ते	 लगेच
न तराल.	ब तेक	 वेळा	 तु ही	आनंद 	व	चांग या	भावनांसह	जगल	ेपा हजे.	कारण	एक	छान
आयु य	जग यासाठ च	तु ही	आहात	आ ण	ते	 मळव याचा	हाच	माग	आहे.

“कोणतही	प र थती	असो,	आनंद 	अस याबाबत	मी	सतत
आ ही	असते.	कारण	आप या	आनंदाचा	व	 :खाचा	खूप
मोठा	भाग	आप या	 वभावावरच	अवलंबून	असतो	हे	मला
अनभुवातून	 शकायला	 मळाले	आहे.”

माथा	वॉ श टन	(1732-1802)
फ ट	लेडी,	अमे रकेचे	प हले	रा ा य 	जॉज

वॉ श टन	यांची	प नी

वाईट	भावना	 र	कशा	साराय या

तुम या	 भावना	 बदलून	आयु यात	 तु ही	कोण याही	 कारचे	 बदल	 घडवून	आणू	शकता.
अशा	वेळ 	 या	 वषयाला	बदलावेच	लागते.	पण	अस	ेकरताना	वाईट	भावनांपासून	मु 	हो याचा
य न	क 	नका.	कारण	वाईट	भावना	 हणज	े ेमाचा	अभाव.	 यापे ा,	 ेमाला	तुम याकडे	येऊ



धा.	 राग	 कवा	 :खापासून	 मु 	 हो याचा	 य न	 क 	 नका,	 तु ही	 ेम	 	 केले	 क 	 ते
आपोआप	 नघून	जातील.	तुम यातून	खणून	काढ यासारखे	काहीच	नसते.	 ेम	 दले	क 	सा या
वाईट	भावना	 नघून	जातात.

आयु यात	एकच	आवेग	असतो,	तो	 हणजे	 ेम.	 ेमाने	भरलेले	अस याने	 तु हाला	चांगले
वाटू	शकते	 कवा	 ेम	नस याने	 तु हाला	वाईट	वाटू	शकते.	 ेमा या	पातळ वर	तुम या	भावना
ठरतात.

ेम	पे यातील	पा या माणे	असते.	तो	पेला	 हणज	ेतुमचे	शरीर.	पे यात	जे हा	कमी	पाणी
असते,	 ते हा	 तो	 बराचसा	 रकामा	असतो.	 या	 रकामेपणाब ल	 तु ही	 या	 पे यावर	 चडलात
हणून	 तो	 भ 	 शकत	 नाही.	 पाणी	 यात	ओत यावरच	 तो	 पेला	 भरेल.	 तुम या	 मनात	 वाईट
भावना	 असतात,	 ते हा	 तुम यात	 ेमभावना	 नसते.	आ ण	 ेम	 असल	े क 	 वाईट	 भावना	 न
होतात.



वाईट	भावनांना	 वरोध	क 	नका

आयु यातील	 येक	 गो 	 यो य	 ठकाणी	असते.	 वाईट	भावनासु ा.	 वाईट	भावनां शवाय
चांग या	 भावना	 कशा	 असतात	 हे	 तु हाला	 समजणारच	 नाही.	 तु ही	 केवळ	 एकच	 भावना
अनभुवत	राहाल.	आनंद ,	उ ह सत,	 स 	वाटणे	 हणज	ेकाय	ह	े तु हाला	जाणवणारच	नाही.
:खाची	भावना	आली	क 	मगच	या	सा या	भावना	अनभुवता	येतात.	वाईट	भावना	तु ही	कधीच
काढून	टाकू	शकत	नाही.	 या	आयु याचाच	एक	भाग	आहेत.

वाईट	भावनांब ल	 तु हाला	वाईट	वाटत	असेल	तर,	 या	अ धक	वाढतात.	मग	 या	 केवळ
अ धक	वाईट	होत	जातात	असे	नाही,	तर	नकारा मकताही	वाढ स	लागते.	वाईट	भावना	तु हाला
हवे	असलेल	ेआयु य	 देत	 नाहीत	 हे	 तु हाला	समजते.	 यामुळे	 यांनी	 तुमचा	 ताबा	 घेऊ	नये	 हे
तुम या	ल ात	येते.	तु हीच	तुम या	भावना	ठरव या	पा हजेत.	 यामुळे	वाईट	भावना	जर	वरचढ
ठरत	आहेत	अस	ेतु हाला	आढळून	आले	तर	तुमची	ऊजा	वाढवा.

“तुम या	आत	एक	जग	असते	–	 वचार	आ ण	भावनांचे
आ ण	श चे,	 काश	आ ण	ऊजचे,	आ ण	जरी	ते
अ य	असले	तरी	 यांचा	आवेग	खूप	मह वाचा	असतो.”

चा स	हानेल	(1866-1949)
नव वचारवाद 	लेखक

आयु य	 मजेचे	 असल	े पा हजे!	 ते हाच	 तु हाला	 खूप	 छान	 वाटते.	 अनेक	 गो ी	 तु ही
मळवता!	आयु य	अ त	गांभीयाने	घेतले	क ,	तशाच	गो ी	तु हाला	 मळतात.	आनंद	अस याने
तु हाला	 ह ा	 या	 गो ी	 मळतात.	 तुम या	 आयु यावर	 तुमचा	 ह क	 आहे	 आ ण	 तो	 तु ही
आयु याला	आकार	दे यासाठ 	वाप 	शकता.	आयु य	घडवू	शकता,	पण	 यासाठ 	तु ही	ऊजा
वापरली	पा हजे.

वाईट	भावनांब ल	जरा	हलकाफुलका	 वचार	क 	या.	वाईट	भावनांना	जंगली	घोडे	समजू
या.	 एक	 रागीट	 घोडा,	 एक	 सतत	 तर कार	 करणारा	 घोडा,	 दोष	 देणारा	 घोडा,	 मूडी	 घोडा,
चड चडा	घोडा,	त ार	करणारा	घोडा,	 कर कर	करणारा	घोडा	–	तु ही	फ 	नाव	 या,	वाईट
भावनांचे	 खूप	 घोडे	आढळतील.	 माझा	जर	 हरमोड	झाला	 तर	 मी	 वत:ला	 वचारते,	 “तू	 या
हरमोड	करणा या	 घो ावर	 का	 चढलीस?	 ताबडतोब	 याव न	खाली	 उतर,	 नाहीतर	 तुझा
आणखी	 हरमोड	होईल.	तो	 जथे	जात	आहे	 तथे	तुला	जायचे	नाहीये.”	 हणून	मी	मा या	वाईट
भावनांना	घो ा या	 पात	क पते.	जर	ती	वाईट	भावना पी	घो ांवर	चढू	शकते,	तर	ती
यां याव न	उत ही	शकते.	वाईट	भावना	असलेली	मी	खरी	नाही	असे	मी	समजते.	कारण	या
भावना	ख या	नाहीत.	वाईट	भावना	ही	तु ही	परवानगी	 द याने	तुम यात	आलेली	असते.	तु ही
यापासून	 वत:ला	सहज	सोडवू	शकता.



यावर	तु ही	चढलात	 या	तुम या	वाईट	भावना	या	जंगली	घो ा माणे	आहेत	असा	 वचार
केला,	 तर	 या	 मागाने	 तु ही	 या	 वाईट	 भावनांपासून	 वत:ला	 सोडवून	 घेऊ	 शकता.	 जंगली
घो ा माणे	जर	तु ही	तुम या	वाईट	भावनांचा	 वचार	केला	तर	भावनांवर	ताबा	 मळवू	शकता.
तुम या	जवळचे	कोणी	 चड चडे	असेल	तर	ते	 चड च ा	घो ावर	चढले	आहेत	अशी	क पना
के यास	 या	 चड चडीचा	तुम यावर	फारसा	प रणाम	होणार	नाही.	 यांचे	वागणे	तु ही	वैय क
पातळ वर	 घेता	 कामा	 नये.	 पण	 तु ही	 जर	 तो	 वैय क र या	 घेतल	ेआ ण	 तु हीही	 चड चडे
झालात,	तर	तु ही	 या	 कार या	घो ावर	 यां यासोबत	चढला	आहात	असा	 याचा	अथ	होतो.

“मूख	वागणुक लाही	 शारीनेच	त ड	धा.”
लाओ	 सू	(इसवीसन	पूव	6	वे	शतक)

ताओइझमचा	सं थापक

यामुळे	 मला	 आयु यात	 ज	े नको	 आहे	 यातली	 हवाच	 काढून	 घे यासाठ 	आ ण	आनंद
मळव यासाठ 	मी	माझी	क पनाश 	वापरते.	काही	 वेळा	मी	 वत:ला	 कवा	 इतर	 ना
एखाधा	घो ाव न	रपेट	करताना	पा हल	ेक 	मला	हसू	 येते.	जे हा	 तु ही	 वत:वर,	 वत: या
वाईट	भावनांवर	हसू	शकता,	तेच	खूप	असते.	तुमचे	आयु य	बदलेले	असते.

यामुळे	 तु हाला	वाईट	वाटत	असेल,	तर	 या	भावनेला	जा त	श शाली	होऊ	 देऊ	नका.
नाहीतर	 या	 घो ाला	आणखी	 नकारा मक	 हो यास	 तु ही	 परवानगी	 धाल.	 वाईट	 भावनांचा
तर कार	करणे	असा	याचा	अथ	होत	नाही,	तर	हेतुपूवक	चांग या	गो ी	 नवडणे	असा	होतो.
वाईट	भावनांना	जे हा	तु ही	 तकार	करता,	 या	वाढतात.	जेव ा	 या	तु हाला	नको	असतात,
तेव ाच	 या	वाढतात.	आयु यात	तु ही	कोण याही	गो ीला	जेवढा	 तकार	करता,	तेवढ च	ती
गो 	तुम याकडे	येते.	 यामुळे	वाईट	भावनांब ल	काळजी	क 	नका.	 यांना	 तकार	क 	नका,
यां यातील	सारी	श 	काढून	 या.



श चे	मु े

येक	माणूस	चंुबक य	 े ाने	घेरलेला	असतो.	 जथे	कुठे	तु ही	जाल,	हे	चंुबक य	 े
तुम यासोबत	येते.

तुम या	भोवताली	असणा या	 े ा या	चंुबक वाने	तु ही	सव	गो ी	आकषून	घेता.	तुमचे
े 	सकारा मक	आह	ेक 	नकारा मक	हे	तुम या	भावनांवर	अवलंबून	असते.

येक	वेळ 	जे हा	तु ही	तुम या	भावनां ारे,	श दां ारे	 कवा	कृती ारे	 ेम	देता,	तुम या
भोवती या	 े ात	तु ही	आणखी	 ेम	आणता.

तुम या	 े ात	जेवढे	जा त	 ेम	असेल,	तेवढ 	जा त	श 	तु हाला	 मळते.	 याने	तु ही
जा त	गो ी	आक षत	क 	शकता.

तु हाला	जे	हवे	आहे,	ते	एखाधा	 ब माणे	आह,े	असे	समजा!	कारण	 ेमा या
आवेगासाठ 	तर	ते	या	 ब पे ाही	कमी	असते.

नकारा मकतेला	सकारा मकतेत	बदल याची	गरज	नाही.	तु हाला	काय	हवे	आहे,
यासाठ 	फ 	 ेम	धा.	कारण	हीच	 न मती	नकारा मकतेला	बदलते.

तु हाला	जे	हवे	आहे,	 यासाठ 	दररोज	सात	 म नटे	वेळ	धा.	तुमची	इ छा	ती 	आहे	हे
जाणवेपयत	अस	ेकरत	राहा.

आयु यात	केवळ	एकच	गो 	असते	आ ण	ती	 हणजे	 ेम.	तु ही	 ेमाने	भरलेले	असता
हणून	तु हाला	एकतर	खूप	चांगले	वाटू	शकते	 कवा	 ेम	नस याने	तु हाला	वाईट	वाटत
अस	ूशकते.	पण	तुम या	सा या	भावना	या	 ेमा या	 व वध	पात या	असतात.

सा या	नकारा मक	भावनांना	 काशमय	कर यासाठ 	वाईट	भावनांना	जंगली
घो ासारखे	क पा.	तु ही	 यां यावर	चढलात,	तर	 याव न	खालीदेखील	उत 	शकता.
श य	 तत या	लवकर	तु ही	 याव न	खाली	उत 	शकता.

तु ही	जे	देता	 यात	बदल	करा,	 याने	 न तच	तु ही	ज	े मळवता	 यात	बदल	होईल.
कारण	हाच	आकषणाचा	 नयम	आहे.





“भा य	हा	योगायोग	नसतो.	ती	आपली	 नवड	असते.”
व यम	जे न ज	 ायन	(1860-1925)

अमे रकन	राजक य	नेते

आयु य	तुम या	मागे	येते.	तुम या	 वचारांत	आ ण	भावनांम ये	तु ही	जे	काही	 	करता,
तेच	 तु हाला	परत	 मळते.	 ते	 तु ही	 तुम या	नकळत	 दले	तरी.	आयु य	काही	असेच	पार	पडत
नसते…	आयु य	तुम या	मागे	येत	असते.	तुमचे	नशीब	तुम या	हातात	असते.	तु ही	जसा	 वचार
करता,	 या	तुम या	भावना	असतात,	तेच	तुमचे	आयु य	ठरवतात.

तु ही	 यावर	 ेम	करता,	तेच	आयु यात	तु हाला	 मळते.	आयु य	हे	कॅटलॉगसारखे	असते,
यातून	काय	 नवडायचे	हे	 तु हालाच	ठरवावे	लागते.	पण	तु हाला	जे	आवडते	तेच	तु ही	पसंत
करता	 क 	 वाईट	 गो ना	 लेबल	 लाव यातच	 तुमचा	 वेळ	 जात	 आह?े	 जर	 तुमचे	 आयु य
चांग यापासून	खूप	 र	आहे,	तर	तु ही	वाईट	गो नाच	दोष	देत	आहात.	चांग या	गो वर	ल
क त	कर यात	 या	 गो चा	 तु हाला	अडथळा	 होतो	आहे.	 ेम	 हाच	 तुम या	आयु याचा	 हेतू
आहे.	आनंद	हाच	तुम या	आयु याचा	हेतू	आहे.	तु हाला	आवडणा या	गो ी	 नवडणे	आ ण	न
आवडणा या	गो ी	बाजूला	सारणे	व	 यात	बदल	घडवणे	हाच	तुम या	आयु याचा	हेतू	आहे.

तु हाला	जे	आवडते	तेच	 नवडा

तुमची	आवडती	कार	र याव न	जाताना	तु ही	पाहाता,	ते हा	आयु यानेच	तुम यासाठ 	ती
कार	सादर	 केलेली	असते!	या	कारवर	 तु ही	 ेम	 केले	 तर	ती	 तुम याजवळ	अस यातच	जमा
आहे.	 पण	 स याकडे	 ही	कार	आहे	 हणून	 तुम या	 मनात	म सर	 नमाण	झाला	 तर	 मा 	 ती
गमव याचीच	श यता	जा त	आहे.	 तु ही	 नवड	क 	शकला	पा हजे	यासाठ च	आयु याने	ती
तुम यासमोर	 आणलेली	 असते.	 आ ण	 याब ल	 ेम	 वाटून	 तु ही	 ती	 नवड	 केली	 पा हजे.
स याकडे	काही	आहे	व	ती	गो 	तुम याकडे	नाही	याने	खरेच	काही	फरक	पडतो	का?	आयु य
तुम यासमोर	सारे	काही	सादर	करत	असते,	 याब ल	 तु हाला	 ेम	 वाटले	 तर,	 ती	 गो 	 तु ही
तुम या	जवळ	आणलेली	असते.

एखाधा	आनंद 	जोड याला	 तु ही	 बघता	आ ण	 तु हाला	असे	 वाटू	 लागते	क 	आप याही
आयु यात	असाच	जोडीदार	हवा,	ते हाच	तसा	जोडीदार	तुम या	आयु यात	येणार	हे	आयु याने
ठरवलेले	असते.	पण	तु हाला	जर	 यांना	बघून	वाईट	वाटले	 कवा	एकटेपणा	वाटला,	तर	तु ही
नकारा मक	भावना	 	केलेली	असते.	तु हाला	जे	हवे	 यासाठ 	तु ही	 ेम	 	केल	ेपा हजे.
तुमचे	वजन	जा त	आह,े	आ ण	र याव न	चालत	असताना,	यो य	शरीरय ी	असलेली	
तुम या	बाजूने	गेली,	तु हाला	कसे	वाटेल?	आयु यानेच	अस	ेशरीर	तु हाला	सादर	केलेले	असते.
अस	ेशरीर	तुमचे	नस याने	तु हाला	वाईट	वाटल,े	आ ण	तु ही	 हटले,	अस	ेशरीर	मला	नको,	तर
तु ही	 नकारा मकता	 	 करत	 असता.	 तु हाला	 एखादा	 आजार	 झाला	 असेल,	 तुम या



आजूबाजूला	 मा 	 नरोगी	 माणसे	 आहेत,	 तु हाला	 कस	े वाटेल?	 आयु यानेच	 तु हाला	 अशी
माणसे	 सादर	 केलेली	 असतात,	 यामुळे	 तु हाला	 चांगल	े आरो य	 लाभणार	 असते.	 तु हाला
याब ल	वाईट	न	वाटता	चांगले	वाटले,	तर	तु ही	चांग या	आरो याची	 नवड	करत	असता.

स या	माणसाकडे	काही	चांगले	अस याने	तु हालाही	चांगल	ेवाटत	असेल,	तर	तेच	तु ही
तुम याकडेही	 घेत	 असता.	 स या	 ला	 मळाले या	 यशाब ल	 तु हाला	 चांगले	 वाटले,
इतरां या	आनंदात	 तु हाला	आनंद	 वाटला,	 याचा	 अथ	आयु या या	 कॅटलॉगमधून	 तु ही	 याच
गो ची	 नवड	करत	असता	आ ण	 या	गो ी	तुम याकडे	आणत	असता.

आप याकडे	असायला	ह ात	अशा	 मता	असलेली	एखाद 	 	 तु हाला	 भेटली,	तर
या	 मतांवर	 ेम	करा,	 या	 मता	तुम याकडेही	येतील.	 सरी	 	 शार,	सुंदर,	 बु मान
असेल	तर	 या	 मतांवर	 ेम	करा	आ ण	 यांचीच	 नवड	तुम यासाठ 	करा.

तु हाला	 मूल	हवे	आहे	आ ण	 तु ही	 खूप	 य न	करत	आहात,	अशा	 वेळ 	इतर	पालकांना
ब घतले	क 	तु हालाही	आनंद	 हायला	हवा.	तु हाला	 यांना	बघून	उदासीन	वाटले,	व	आप याला
मूल	नाही	याची	जाणीव	झाली,	तर	मा 	तु ही	या	आनंदाला	पुढे	ढकलत	जाता.	जे हा	तु ही	मूल
बघता	ते हा	आयु याने	तु हाला	 दलेली	ती	एक	संधीच	असते.	तु ही	 नवड	क 	शकता.

एखादा	 खेळ	 खेळत	 असताना	 तु ही	 हरता	 आ ण	 समोरची	 	 जकते,	 नोकरीतील
तुम या	सहका याला	पगारवाढ	 मळते,	कोणी	लॉटरी	 जकतो,	तुमची	मै ीण	 कवा	 म 	तु हाला
सांगतो	क 	 या या	जोडीदाराने	 यांना	काही	सुंदर	भेट	 दली	आहे,	 कवा	 यांनी	एक	छान	नवीन
घर	घेतले	आहे,	 यां या	मुलाला	 श यवृ ी	 मळाली	आह,े	ते हा	 यां याइतकाच	आनंद	तु हाला
झाला	पा हजे.	कारण	अशाच	वेळ 	तु ही	सकारा मक	 त या	 	करत	असता.	 ेम	
करत	असता.	तुम याकडे	ते	ये याचा	हा	माग	असतो.

तु ही	 तुम या	 व ातली	 कार,	 एखादे	 आनंद 	 जोडपे,	 सुडौल	 शरीर,	 मुल,े	 एखाधा
माणसातील	 मता,	 कवा	 काहीही	 जे	 तु हाला	 हवे	 आह,े	 ते	 जे हा	 बघता,	 तर	 तु ही	 याच
कार या	लहर वर	आहात,	असा	 याचा	अथ	होतो!	आनंद 	राहा,	कारण	 यानेच	तुमची	 नवड
ठरत	असते.

आयु य	सा या	गो ी	तुम यासमोर	सादर	करत	असते	जेणेक न	तु हाला	काय	आवडते	व
काय	आवडत	नाही	हे	तु ही	 नवडू	शकाल.	पण	केवळ	 ेमामुळेच	तु हाला	जे	हवे	ते	 मळू	शकते.
आयु या या	कॅटलॉगम ये	तु हाला	न	आवडणा या	अनेक	गो ी	असतात.	 यामुळे	नकारा मक
भावना	 	क न	 या	गो ी	 नवडू	नका.	इतर	लोकांब ल	जर	तु ही	नकारा मक	भावना	
के यात	 तर	 तशाच	 कार या	भावनांना	 तु ही	 नमं ण	 देत	असता.	 एखाधा	 गो ीब ल	म सर
वाटला,	 तर	 तशीच	 नकारा मकता	 तु हाला	 अनभुवास	 येते.	 केवळ	 ेमाचा	 आवेगच	 तु हाला
चांग या	गो ी	 मळवून	देतो!



“ या	 	खरेच	 ेम	 	करतात	 यां यासोबतच	ही
जा 	होऊ	शकते.	 जतके	जा त	 ेम	ते	देतात,	 ततकेच
यांना	 मळते.”

रेनर	म रया	 र क	(1875-1926)
लेखक	व	कवी

एकाचा	कायदा	–	तुमचा

ेमा या	आवेगासाठ चा	एक	सोपे	तं 	आहे.	यामुळे	तु ही	 येक	माणसासोबत,	कोण याही
प र थतीम ये	 चांग या	 प तीने	 वाग	ू शकाल.	 ेमा या	 कायधासंदभात	 जगात	 एकच	
असते-ती	 हणज	ेतु ही!	 सरे	कोणीही	नसते.	कारण	तुम या	भावनांनाच	हा	आकषणाचा	 नयम
तसाद	देत	असतो.	तु ही	 कती	देता	तेच	मह वाचे	असते.	इतर	 या	बाबतीतही	हेच	खरे

असते.	 यामुळे	 तु हीच	या	कायधा या	बाबतीत	खरे	असता,	आकषणा या	कायधासाठ 	 सरी
	 हणज	ेतु ही	असता.

स या	 ब ल	 तु हाला	 काय	 वाटते,	 तु ही	 कसा	 वचार	 करता	 कवा	 स या
माणसाब ल	 काय	 बोलता,	 यां यासाठ 	 काय	 करता	 –	 तु ही	 वत:शी	 जसे	 वागता	 तसेच



स याशी	 वागले	 पा हजे.	 स याब ल	मत	 तयार	करा	 व	 यां यावर	 ट का	करा,	अशा	 वेळ
तु ही	 वत:वरच	ट का	करत	असता.	 ेम	धा	आ ण	कौतुक	करा,	तेच	तु ही	 वत:ला	देत	असता.
आकषणाचा	 नयम	 हणजे	 सरे	काही	 नाही.	 यामुळे	 तु हाला	 हवी	असलेली	 गो 	 समोर या
माणसाकडे	 अस याने	 काही	 फरक	 पडत	 नाही.	 याब ल	 तु हाला	 ेम	 वाटले	 क 	 ती	 गो
तुम याकडे	आलीच	 हणून	समजा.	आ ण	तु हाला	जे	आवडत	नाही,	 याकडे	सरळ	 ल 	करा,
याला	वाईट	 हणू	नका.	मग	तुम याकडेही	ते	येणार	नाही.

आकषणा या	कायधासाठ 	केवळ	‘हो’	हा	एकच	श द
आहे

न	आवडणा या	 गो कडे	 ल 	करा	आ ण	 यां या	 ती	कोण याही	भावना	 	क
नका.	न	आवडणा या	गो ना	नाही	 हणू	नका.	कारण	नाही	 हण याने	 या	गो ी	तुम याकडेच
परत	 येतात.	न	आवडणा या	गो ना	 तु ही	जे हा	नाही	 हणता,	 ते हा	 या	गो ब ल	 तुम या
मनात	नकारा मक	भावना	असतात.	आ ण	 यामुळे	 या	गो ी	तुम याकडेच	परत	येतात.	 यातून
तुम या	आयु यातही	नकारा मक	गो ी	 नमाण	होतात.

तु ही	कोण याही	गो ीला	नाही	 हणू	शकत	नाही.	कारण	जे हा	तु ही	 हणता,	‘मला	हे	नको
आह’े,	ते हा	तु ही	आकषणा या	कायधाला	हो	 हणत	असता.	‘वाहतुक चा	हा	खोळंबा	भयानक
आह’े,	 ‘ही	सेवा	चांगली	नाही’,	 ‘ यांना	 खूप	उशीर	झाला’,	 ‘इथे	 खूपच	कलकलाट	आह’े,	 ‘हा
चालक	जरा	 वेडाच	आहे’,	 ‘मला	 कती	 वेळ	ताटकळत	ठेवले	आहे’,	अशी	वा ये	उ चारताना,
तु ही	या	गो ना	आमं णच	देत	असता.	मग	 या	तुम या	आयु यात	येतात.

तु हाला	न	आवडणा या	गो पासून	 र	राहा	आ ण	 यां या	 ती	कोण याही	भावना	
क 	नका.	कारण	 यांना	तुम या	आयु यात	काहीही	 थान	नाही.

“वाईट	बघू	नका	–	वाईट	ऐकू	नका	–	वाईट	बोल	ूनका.”
जपानमधील	तोशोग	ूसमाधीवरील	सु वचार

(17	वे	शतक)

यापे ा	 तु हाला	जे	आवडते	 याब ल	 ेम	 	करा.	चांगल	ेकाही	ऐक यावर	 याला	हो
हणा.	चांग याची	चव	चाख यावर	 याला	चांगल	े हणा.	चांगल	ेऐक यावर	चांगल	े हणा.	चांगला
पश	अनभुव यावर	चांगल	े हणा.	तुम याकडे	ही	गो 	आहे	का	नाही,	या	गो ीला	मह व	नाही.
या	गो ीला	हो	 हणा.	कारण	मग	तु ही	 या	गो ीला	 नवडत	असता.

तु हाला	जे	हवे	आहे	ते	 मळवणे	खरेच	श य	असते	आ ण	याला	मयादा	नसतात.	फ 	तु ही



खरी	 इ छा	 मनात	 धरली	 पा हजे.	 व ात	कशाचीही	कमतरता	 नाही.	 जे हा	 लोकांना	कशाची
कमतरता	जाणवते,	 याचे	कारण	 केवळ	 ेमाचा	अभाव	 हेच	असते.	आरो य,	 पैसा,	आनंदाचे
ोत	कशाचीही	कमतरता	नसते.	मागणी माणेच	पुरवठा	होत	असतो.	 ेम	धा	आ ण	या	गो ी
मळवा!

तुमचे	आयु य	–	तुमची	कथा

तुम या	 आयु याची	 कथा	 तु हीच	 तयार	 करत	 असता.	 मग	 कोणती	 गो 	 तु ही	 सांगत
आहात?	तु ही	क 	शकत	असणा या	आ ण	क 	शकत	नसणा या	गो ी	असतात	यावर	तुमचा
व ास	आहे	का?	तीच	तुमची	कथा	आहे	का?	कारण	ही	गो 	खरी	नाही.

इतर	कोणापे ा	कमी	आहात	असे	तु हाला	कोणी	सांगत	असेल	तर	 याकडे	ल 	देऊ	नका.
तु हाला	 खूप	 मयादा	 आहेत	 अस	े कोणी	 सां गतले	 तर	 याकडे	 ल 	 देऊ	 नका.	 तु हाला	 जे
आवडते	 ते	 तु हाला	 मळणार	 नाही	 असे	 कोणी	 हटले	 तर	 याकडे	 ल 	 देऊ	 नका.	 तुम या
जग याला	फारशी	 कमत	नाही,	फारसे	मह व	नाही,	असे	कोणी	सां गत यास	ल 	देऊ	नका.
तु ही	खास	नाही	व	तु हाला	खूप	 गती	करणे	गरजेचे	आहे	असे	कोणी	सां गत यास	ल 	देऊ
नका.	तु हाला	जे	करायचे	आहे	ते	तु ही	क 	शकणार	नाही,	तु हाला	ज	े हायचे	आह	ेते	तु ही
सा य	क 	शकणार	नाही	अस	ेकोणी	सां गत यास	ल 	देऊ	नका.	याकडे	तु ही	ल 	 दले	तर
तु ही	 वत:वरच	मयादा	घालून	 घेता.	पण	सग यात	मह वाचे	 हणज	ेहे	खरे	नसते!	कोणतीही
गो 	तुम यासाठ 	एकदम	चांगली	नसते	 कवा	खूप	वाईटही	नसते.

ेमाचा	आवेग	सांगतो,	‘तु ही	जे	काही	देता	ते	परत	 मळते.’	याचा	अथ	असा	होतो	का,	क
तु ही	 यो यतेचे	 नाही?	 ेमाचा	आवेग	सांगतो,	 ‘तु हाला	जे	 हवे	आहे,	 जे	 करायचे	आहे	 कवा
तुम याकडे	आह	े याब ल	 ेम	 	करा	आ ण	मग	तु हाला	ते	न क 	 मळेल’.	तु ही	यो यतेचे
नाही	 असा	 याचा	 अथ	 होतो	 का?	 तु ही	 न क च	 एका	 व श 	 पा तेचे	 व	 यो यतेचे	आहात.
अयो य	असे	काही	तु ही	के याचे	तु हाला	वाटत	असेल,	तर	तु हाला	याची	जाण	होणे	व	तु ही	ते
वीकारणे	हेसु ा	आकषणा या	 नयमा या	 ीने	मह वाचे	असते.

खर	ेजग

“सु वाती या	काळात	फ 	श यता	हो या.	 यांचे	 नरी ण
के यावरच	 व 	अ त वात	येऊ	शकणार	होते.	लाखो
वषानी	हे	 नरी ण	झाल	े यामुळे	काही	फरक	पडत	नाही.
व 	अ त वात	आह,े	कारण	आपण	 याब ल	जाग क	आहोत.”



मा टन	रीस	(ज म	1942)
खगोलभौ तकशा

तु ही	जे	जग	बघता	 यामागे	मला	 तु हाला	 घेऊन	जायचे	आहे.	कारण	ब तेक	गो ी	 या
तु ही	 बघता	 या	 तशाच	 असतात	 असे	 नाही.	 या	 अ यातील	 काही	 धाडसी	 पावले	 तुमचा
आयु याकडे	बघ याचा	 कोन	बदलून	टाकतात.	 तु ही	 यामुळे	एक	अमयाद	चांगल	ेआयु य
जग	ूलागता.

ख या	जगाब ल	 तुमचे	जे	 वचार	असतात	 ते	 बरोबर	 नसतात.	 तु हाला	 जतके	जाणवते
असे	वाटते,	 यापे ा	 कतीतरी	जा त	तु हाला	कळत	असते.	आयु य	आ ण	 व 	या	दो ह या
बाबतीत	ही	गो 	खरी	आहे.	 पैसा,	आरो य,	 ोत	मया दत	आहेत	असे	 तु हाला	वाटत	असेल,
पण	 हे	 खरे	 नाही.	 यापैक 	 कशाचीही	 कमतरता	 नाही.	 अनेक	 पृ वी	आ ण	 खूप	 अ ात	 व
अ त वात	अस याचे	भौ तकशा 	सांगते.	आ ण	आपण	पृ वीव न	इतर	 हांवर	एका	सेकंदात
जाऊ	शकतो.	 व ाना ारे	उभरणारे	हे	खरे	जग	आहे.

“ख या	जगाशी	साध य	दाखवणा या	लहरी	या	जगात
आप याला	 दसून	येतात.	पण	 याच माणे	अनेक	 कार या
अग णत	अशा	स यतादेखील	आप यासोबतच	राहात
असतात.	पण	 या	आप याला	जाणवत	नाहीत.”

ट वन	वेनबग	(ज म	1933)
नोबेल	पा रतो षक	 वजेते	 वांटम	भौ तकशा

ख या	जगात	वेळेची	वानवा	आह	ेअसे	 तु हाला	वाटत	असेल	आ ण	 यामुळे	 तु ही	अ यंत
धाईत	तुमचे	आयु य	जगत	असाल,	पण	थोर	शा 	अ बट	आईन टाईन	यांनी	सां गतले	आहे
क 	वेळ	हा	मृगजळासारखा	असतो.

“भूतकाळ,	वतमान	आ ण	भ व य	यातील	फरक	केवळ
मृगजळासारखा	आहे.”

अ बट	आईन टाईन	(1879-1955)
नोबेल	पा रतो षक	 वजेते	भौ तकशा

खरे	जग	 हे	 जवंत	 व	 मृत	 गो पासून	 बनलेले	आहे	 असे	 तु हाला	 वाटत	असेल.	 पण	 या
व ात	सारे	काही	 जवंत	असते	आ ण	काहीही	 मृत	नसते.	तारे,	सूय,	 ह,	 पृ वी,	हवा,	पाणी,
आग	आ ण	सा या	गो ी	सतत	खदखदत	असतात.	हेच	खरे	उदयास	येत	असणारे	जग	आहे.

“झाडांम ये	एक	संवेदना	असते	जी	तुमचे	 ेम	समजू	शकते
आ ण	 याला	 तसादही	देत	असते.	पण	आपण	 या



प तीने	 	होतो	तसे	ते	होत	नाहीत	 कवा	आपण
समजू	शकू	अशा	प तीनेही	ते	 	होत	नाहीत.”

े टस	मलफोड	(1834-1891)
नव वचारवाद 	लेखक

तु ही	जे	बघता	 ते	सारे	काही	खरे	जग	आहे	व	जे	बघू	शकत	नाही	 ते	खरे	जग	नाही	असे
तु हाला	वाटू	शकते.	एखादा	रंग	तु ही	जे हा	बघता	ते हा	तो	तोच	रंग	असेल	असे	नाही.	 येक
गो 	अनेक	रंग	शोषून	घेते	व	वेगळाच	रंग	 यातून	पराव तत	होतो.	 यामुळे	आकाशही	 नळे	नसते
असे	आपण	 हणू	शकतो.

अनेक	 कारचे	आवाज	आपण	ऐकूच	शकत	नाही,	कारण	ते	आप या	ऐक या या	 मते या
पलीकडचे	असतात.	पण	 ते	आवाज	खरे	असतात.	अ ा हायोलेट	 कवा	इ ा	 रेड	 रंग	 तु ही
बघू	 शकत	 नाही,	 कारण	 ते	 आप या	 मतेपलीकडले	 असते.	 आप याला	 ात	 असले या
काशा या	 लहरी	 जर	 माऊंट	 ए हरे टएव ा	 आहेत	 अस	े धरले,	 तर	 यात या	 आपण	 बघू
शकतो	 या	एखाधा	गो फबॉलपे ाही	लहान	आहेत.

तु ही	बघू	शकता	व	 पश	क 	शकता	अशा	गो पासून	जग	बनलेले	आहे	असे	 तु हाला
वाटत	असेल.	 पण	काहीही	 ठोस	 नसते.	 या	 खुच वर	 तु ही	आता	 बसलेले	 असाल,	 ती	 सु ा
हलणा या	ऊजपासून	बनलेली	आहे.	मग	तुमची	खुच 	 कती	खरी	आह?े

“जग	हे	एका	मृगजळासारखे	आह	ेही	बाब	एखादा	 शार
माणूस	ओळखून	असतो.	 यामुळे	ह	ेजग	खरे	आहे
अस	ेमाननू	तो	चालत	नाही.	 यामुळे	तो	 :खापासून
र	राहातो.”

गौतम	बु 	(इसवीसन	पूव	563-483)
बौ 	धमाचे	सं थापक

तुमची	 क पनाश 	 हणज	े केवळ	 वचार	 आ ण	 व ं	 आहेत	 व	 यांना	 ख या	 जगात
काहीही	 थान	 नाही	 असे	 तु हाला	 वाटत	 असेल.	 तरीदेखील	 वै ा नकांसाठ 	 सग यात	 मोठा
अडथळा	 हणजे	 एखाधा	 गो ीव न	 यांचा	 वै ा नक	 व ास	 र	 सा न	 योगशील	 राहाणे.
कारण	 नाहीतर	 यां या	 योगा या	 न कषावर	 यांचाच	 व ासाचे	 त बब	 दसून	 ये याची
श यता	 असते.	 मानवी	 क पनाश ची	 हीच	 ताकद	 आहे.	 योगा या	 अनमुानावर	 जसा
शा ांचा	 व ास	 त ब बत	 होऊ	 शकतो,	 तसाच	 मानवी	आयु यावरदेखील	 या	 व ासाचा
प रणाम	 दसून	येतो.

तुमचा	 व ास,	मग	तो	खरा	असो	 कवा	नसो,	तुमचे	जग	 नमाण	करतो.	हे	खरे	आहे	अशी
तु ही	 याब ल	क पना	करता,	 याची	 तु हाला	जाणीव	असते,	 यामुळेच	तुमचे	अस	ेएक	जग



तयार	 होत	असते.	कारण	 तेच	 तु ही	आकषणा या	कायधासाठ 	 देत	असता.	 तेच	 तुम याकडे
परत	 येणार	असते.	ज	ेजग	 तु ही	बघता	 यापे ा	 तुम या	क पनेतील	 व 	जा त	खरे	असते!
तु ही	 याचे	 व 	ब घतले	आह	ेअसे	आयु य	जगता	येणार	नाही	अस	ेतु हाला	वाटत	असेल	तर,
आकषणाचा	 नयमदेखील	तसाच	 तसाद	तु हाला	देतो.	तेच	तुमचे	खरे	जग	असते	 कवा	होऊन
बसते.

“तु ही	बघू	शकता	व	 पश	क 	शकता	अशा	गो वर
व ास	ठेवणे	 हणजे	 व ास	ठेवणे	होत	नाही.	पण
न	 दसणा यावर	 व ास	ठेवणे	हे	जे याचे	काम	असते,
आशीवादांचाच	तो	एक	भाग	असतो.”

अ ाहम	 लकन	(1809-1865)
अमे रकेचे	सोळावे	रा ा य

मानवी	 इ तहासात	मयादांची	कथा	एका	 पढ कडून	 स या	 पढ कडे	जात	 रा हली	आहे.
पण	आता	खरी	गो 	सांग याची	वेळ	आली	आहे.

खरी	कथा

तु ही	 एक	अमयाद	 अ त व	आहात	 ही	 खरी	 बाब	आहे.	 जग	आ ण	 हे	 व 	 अमया दत
आहेत	ही	खरी	गो 	आहे.	तु ही	बघू	शकणार	नाही	असे	खूप	मोठे	जग	व	अनेक	श यता	आहेत.
पण	 ते	 सारे	अ त वात	असते.	 तु हाला	 एक	 वेगळ 	 गो 	 सांगणे	 सु 	 करावे	 लागेल.	 तुम या
छानशा	आयु याची	गो 	सांगणे	 तु हाला	सु 	करावे	लागेल.	कारण	 तु ही	जशी	गो 	सांगाल,
चांगली	 कवा	वाईट,	आकषणा या	 नयमानसुार	तेच	तुमचे	आयु य	असणार	आहे.	तीच	तुम या
आयु याची	कथा	असणार	आहे.

तु हाला	जे	 हवे	आह	े याची	क पना	करा	 व	 ते	 तु हाला	जाणवू	धा.	 तेच	 तु हाला	 तुम या
आयु यात	परत	 मळणार	आहे.	श य	असेल	तेवढे	 ेम	धा.	श य	असेल	तेवढे	चांगले	वाटू	धा.
माणसे,	प र थती,	घटना	यां या	 पात	 ेमाचा	आवेग	तुम या	भोवती	राहील.	तु हाला	जे	हवे
आहे	ते	तु हाला	करता	येईल.	तु हाला	जे	हवे	आहे	ते	तु हाला	 मळेल.

तु हाला	काय	आवडते?	तु हाला	काय	हवे	आह?े

तुम या	आयु या या	गो ीब ल	 तु हाला	जे	आवडत	नसेल	 ते	सोडून	धा	आ ण	 या	गो ी
तु हाला	आवडतात	 याच	फ 	ठेवा.	भूतकाळात	घडले या	गो ी	तु ही	ध न	ठेवाल	तर,	 येक
वेळ 	कोण याही	 बाबतीत	 या	 राहातील	आ ण	 या	 तुम याचकडे	परत	 येतील.	 याचा	 तुम या
आता या	जीवनावर	प रणाम	होईल.



लहानपणी	 घडले या,	 तु हाला	 न	आवडणा या	 गो ी	 सोडून	 धा.	 तु हाला	 आवडणा या
गो ी	सोबत	 ठेवा.	वयात	 येत	असताना या	नावड या	गो ी	सोडून	धा	आ ण	चांग या	गो ची
आठवण	 ठेवा.	 भूतकाळातील	 सा या	 गो ी	 घडून	 गेले या	 असतात,	 संपले या	 असतात.	 या
वेळ 	 तु ही	 जसे	 असता	 तसे	 तु ही	 आता	 असत	 नाही.	 मग	 या	 सा या	 गो ी	 तुम यासोबत
कशासाठ 	 ठेवाय या,	 याने	 तु हाला	 वाईट	 वाटणार	आहे?	 भूतकाळातील	 नकारा मक	 गो ी
खणून	काढ याची	तु हाला	काही	आव यकता	नाही.	फ 	तुम या	कथेत	 या	ठेवू	नका.

“महान,	 नरंतर,	आ ण	अतुलनीय	असा	आवेग	आप या
सवाना	पुढे	नेत	असतो.	पण	अशा	प तीने	पुढे	जात
असताना,	अनेक	जण	खोळंबून	राहातात	आ ण	मागे	वळून
बघतात.	नकळतपणे	ते	आवेगाला	 वरोध	दशवत	असतात.	“

े टस	मलफोड	(1834-1891)
नव वचारवाद 	लेखक

तु ही	कस	ेबळ 	ठरत	आहात	याचीच	कथा	 तु ही	सांगत	 रा हलात	तर	तीच	 च े	 तु हाला
दसत	 राहातील.	 इतर	लोकांसारखे	 तु ही	 शार	 नाही,	आकषक	नाही,	 बु मान	 नाही	असेच
तु ही	सतत	सांगत	रा हलात	तर	तु ही	बरोबर	आहात,	कारण	तेच	तुम या	आयु याचे	 च 	बननू
राहील.

तु ही	 तुमचे	आयु य	 जे हा	 ेमाने	 भ न	 टाकाल;	 शरम,	 प ा ाप,	आ ण	 इतर	 सग या



नकारा मक	भावना	 तु हाला	 सोडून	 नघून	जात	अस याचे	 तु हाला	आढळेल.	 मग	 तु ही	 एक
छान	गो 	सांग	ूलागाल	आ ण	 ेमाचा	आवेग	तुमचे	आयु य	 काशमान	क न	टाकेल.

“ ेम	ही	पृ वीवरील	सग यात	महान	श 	आहे.
ती	सवाना	 जकून	घेते.”

पीस	 पल म
ज मनाव	 मल ेड	ले सट 	नॉमन	(1908-1981)

शांतता	कायकत



श चे	मु े

तु हाला	जे	आवडते	 याच	गो ी	आयु य	तुम यासमोर	सादर	करत	असते.

तु हाला	हवी	असलेली	एखाद 	गो 	 स या	कोणाकडे	असेल	तर	ती	तुम याकडेच	आहे
असा	आनंद	तु हाला	झाला	पा हजे.	 याब ल	तु हाला	 ेम	वाटले	तर	ती	गो ी	तु ही
तुम याकडे	आक षत	क न	घेत	असता.

तु हाला	ह ा	असले या	गो ी	तु ही	बघता	ते हा	 याच	गो ी या	लहर वर	तु ही	असता!

तु हाला	आवडत	नसले या	गो ची	याद 	आयु या या	कॅटलॉगम ये	असते.	 यामुळे	वाईट
भावना	 	क न	 यांना	आमं ण	देऊ	नका.

तु हाला	आवडत	नसले या	गो ी	सोडून	धा.	 यां या ती	कोण याही	भावना	 	क
नका.	 यापे ा,	चांगले	काही	ब घतल	ेक 	 या	गो ीला	हो	 हणा.

तुम या	भावनांना	आकषणाचा	 नयम	 तसाद	देत	असतो.	तु ही	काय	देता	ते	मह वाचे
असते.	आकषणाचा	 नयम	हा	तुमचाच	 नयम	असतो.

स यावर	ट का	केलीत	तर	तशीच	ट का	तुम यावरही	होईल.	 ेम	आ ण	कौतुक	 दलेत	तर
तेच	तु हाला	अनभुवायला	 मळेल.

एखाधाकडे	कोण या	गो ीची	कमतरता	असेल	तर	ती	केवळ	 ेमा या	अभावामुळे	असते.

तु ही	चांगले	असता.	अयो य	काही	तु ही	केले	असल	ेतर	ते	तु हाला	जाणवून	तु ही	ती	चूक
वीकार यास	तु ही	 यातून	मु 	होता.

तुमचा	 व ास,	मग	तो	खरा	असो	वा	नसो,	तुमचे	जग	घडवत	असतो.

तु ही	जे	जग	बघता	 यापे ा	तुम या	क पनेतील	जग	खरे	असते.	कारण	तुम या
क पनेतूनच	तुमचे	जग	 नमाण	होत	असते.	आ ण	तसेच	तुमचे	आयु य	घडत	जाते.

तु ही	जी	गो 	सांगाल,	चांगली	 कवा	वाईट,	तीच	तुम या	आयु याची	गो 	असेल.	 यामुळे
तुम या	आयु याची	चांगली	गो 	सांगायला	सु वात	करा.	आकषणाचा	 नयम	ते	तु हाला
परत	देईलच.





“तुम या	सग यात	मह वा या,	 कमती	गो ी	आ ण	तुमची
े 	श 	नेहमीच	अ य	आ ण	अ प य	असते.	कोणीही
यांना	 हरावून	घेऊ	शकत	नाही.	तु ही	आ ण	फ 	तु हीच
ते	देऊ	शकता.	या	दे यानंतर	तु हाला	भरभ न	 मळते.”

ड लू.	 लेमट	 टोन	(1902-2002)
लेखक	व	 ावसा यक

तु ही	 कशासाठ 	 ज माला	 आला	 आहात	 हे	 ओळखणे	 आ ण	 ेमा या	 आवेगावर	 काबू
मळवणे	 ही	श साठ ची	 गु क ली	आहे.	 एखादे	लहान	 मूलदेखील	पाळू	शकते	 इत या	 या
गो ी	सो या	आहेत.	 येक	 क ली	तुम यातील	भरपूर	श तीची	जाणीव	तु हाला	क न	देईल.

ेमाची	 क ली

ेमाचा	वापर	तुम या	आयु यातील	एक	श 	 हणून	कर यासाठ ,	पूव 	कधीही	केले	नसेल
एवढे	 ेम	तु हाला	 	करावे	लागेल.	आयु या या	 ेमात	पडा.	तु ही	जेवढे	 ेम	कराल,	 या या
पट	करा.	दहापट,	शंभरपट,	हजारपट,	दशल 	पट ने	ही	भावना	वाढवत	 या.	कारण	 ेमाची

भावना	जागतृ	 ठेव याची	ती	 तुमची	 मता	आहे.	याला	कोणतीही	मयादा	नाही,	 कनारा	नाही.
कारण	 ही	 भावना	 तुम यातच	 आहे.	 तु ही	 ेमानेच	 बनलेले	 आहात.	 तो	 तुम या	 वभावाचा,
आयु याचा,	या	 व ाचा	एक	भाग	आहे.	तु ही	खूप	 ेम	 	क 	शकता.	तुम या	क पने या
पलीकडे	जाऊन	तु ही	 ेम	देऊ	शकता.



तु ही	जे हा	आयु या या	 ेमात	पडाल,	सा या	मयादा	गायब	होतील.	पैसे,	आरो य,	आनंद,
ना यांमधील	 समाधान	 या	 सा या	 गो या	 मयादा	 गळून	 पडतील.	 तु ही	 जे हा	 आयु या या
ेमात	 पडाल,	 ते हा	 तु हाला	 कसलाही	 तबंध	 नसेल,	 यावर	 तु ही	 ेम	 कराल	 ते	 लगेचच
तुम या	आयु यात	येईल.	एखाधा	खोलीत	तु ही	 वेश	केला	क 	तुमचे	अ त व	जाणवेल.	तुम या
आयु यात	भरभ न	संधी	येतील.	तुमचा	हलकासा	 पश	नकारा मकतेला	नाहीसे	करेल.	तुम या
अपे ेपे ा	 तु हाला	 खूप	 छान	 वाटेल.	 अमया दत	ऊजने	 तु ही	 भा न	 जाल.	 उ साही	 वाटेल.
तु हाला	 एखाधा	 पसा माणे	 हलके	 वाटेल.	 हवेत	 उडत	 अस यासारखे	 वाटेल.	 तु हाला	 जे
आवडते	ते	तुम या	पायाशी	असेल.	आयु या या	 ेमात	पडा,	तुम यातील	ताकद	बाहेर	येऊ	धा.
तु ही	एक	अमया दत	आयु य	जग	ूशकाल.

“इत या	काळानेही,	तू	माझी	ऋणी	असावीस	असे
सूय	पृ वीला	कधीही	सांगत	नाही.	यासारखे	 ेम	करणे
कती	चांगले	असते	याचा	 वचार	करा.
सारे	आकाश	 काशाने	उजळून	जाते.”

हाफेज	(1315-1390)
सूफ 	कवी

मग	तु ही	आयु या या	 ेमात	कसे	पडणार?	एखाधा	 या	 ेमात	पडता,	अगद 	तसे.
या याब ल	तु हाला	सारे	काही	छान	वाटत	असते.	 या	 सोबत	बोलताना,	 तचे	ऐकताना,
बघताना	 तु हाला	 ेमच	 जाणवत	असते.	 तुम या	 दयात	 ती	जाणीव	असते.	 अशाच	 प तीने
ेमाची	भावना	तु हाला	आयु यात	वापरायची	आहे.

दवसाभरात	 तु ही	 ज	े काही	 करत	 असता,	 जथे	 कुठे	 असता,	 तु हाला	 आवडणा या
गो कडे	बघा.	तं ान	व	शोधांकडे	तु ही	बघू	शकता.	तु हाला	आवडणा या	इमारत कडे,	कार,
र ते	 यांकडे	 तु ही	 बघू	शकता.	 कॅफे,	 हॉटेल	यांकडे	 तु ही	 बघू	शकता.	 र याव न	चालत	जा
कवा	एखाधा	 कानात	जा,	 तथे	 तु हाला	 तुम या	आवडी या	व तू	 दसतील	या	अपे ेने	जा.
नसगात	 तु हाला	ज	ेआवडते	 याकडे	बघा	 –	प ी,	झाडे,	 फुल,े	सुगंध	आ ण	 नसगाचे	 रंग	–
तु हाला	 काय	आवडते	 ते	 बघा.	 तु हाला	 जे	आवडते	 ते	 ऐका.	 तु हाला	 ज	ेआवडते	 याब ल
बोला.

“तुम यासोबत	एक	आवेग	असतो	व	तो	कधीही	वाया
जात	नाही.	 यामुळे	तो	तुम या	बाबतीतही	वाया	जाणार
नाही	याची	खा ी	तु ही	बाळगली	पा हजे.”

रॉबट	कॉ लअर	(1885-1950)
नव वचारवाद 	लेखक

तु हाला	जे	आवडते	 याचा	 वचार	करा.	 याब ल	बोला.	जे	तु हाला	आवडते	ते	करा.	कारण



तु ही	या	सग या	गो ी	करत	असता	ते हा	तु ही	 ेम	करत	असता.

तुम या	 घराब ल	 या	 गो ी	 तु हाला	 आवडतात	 याब ल	 बोला,	 तुमचे	 कुटंुब,	 तुमचा
जोडीदार,	 मुले	 यां याब ल	 ेम	 	 करा.	 तुम या	 म ांब ल	 चांगल	े बोला.	 तु हाला
यां याब ल	काय	वाटते	ते	 यांना	सांगा.	 या	गो ना	तु ही	 पश	करता,	 याचा	सुगंध	घेता,	चव
घेता	व	तु हाला	आवडते	 याब ल	बोला.

या	 गो ी	 तु हाला	आवडतात	 यांकडे	 नदश	क न	 या	आकषणा या	कायधाला	सांगा.
ेमाची	भावना	 	क न	एका	 दवसात	तु ही	 कती	 ेम	 	क 	शकता	याचा	 वचार	करा.
तु ही	र यावर	चालत	असता,	इतर	माणसांब ल	तु हाला	काय	वाटते	ते	बघा.	 कानात	बघाल
ते हा	 तु हाला	 आवडणा या	 गो कडे	 बघा.	 हणा,	 ‘मला	 हा	 ेस	 आवडला’,	 ‘मला	 या
माणसाचे	केस	आवडले’,	‘मला	 या	माणसाचे	डोळे	आवडले’,	‘ या	माणसाचे	हा य	आवडल’े,
‘मला	ती	स दय साधने	आवडली’,	‘मला	तो	सुगंध	आवडला’,	‘मला	ते	 कान	आवडले’,	‘मला
ते	टेबल,	लॅ प,	कोच,	रग,	 वनी	योजना,	कोट,	हातमोज,े	टाय,	हॅट,	दा गने	आवडले’,	‘मला	उ हं
आवडतात’,	 ‘थंडीतील	झाडे	बघायला	मला	आवडते’,	 ‘मला	 रंग	आवडतात’,	 ‘मला	 हा	 र ता
आवडतो’,	‘मला	ह	ेशहर	आवडते’.

एखाधा	 प र थतीमधील,	 घटनेमधील	 या	 गो ी	 तु हाला	 आवडतात	 यांचा	 शोध	 या.
यां या ती	 भावना	 	 करा.	 ‘मला	अस	ेफोन	आलेले	आवडतात’,	 ‘मला	 ई-मे स	आलेले
आवडतात’,	 ‘मला	 चांग या	 बात या	 ऐकायला	 आवडतात’,	 ‘मला	 गाणी	 आवडतात’,	 ‘मला
माणसांना	आनंद 	झालेल	ेबघायला	आवडते’,	‘इतरांसोबत	हा य वनोद	करायला	मला	आवडते’,
‘गाणी	 ऐकत	 गाडी	 चालवत	ऑ फसला	 जायला	 मला	आवडते’,	 ‘बस	 कवा	 ेनम ये	आराम
करायला	मला	आवडते’,	 ‘सण	साजरे	करणे	मला	आवडते’,	 ‘उ सव	मला	आवडतात’,	 ‘मला
आयु य	आवडते’.	 येक	 वषयातील	तु हाला	आवडणारी	गो 	 नवडा.	 यातून	तु हाला	आनंद
मळतो	अशी	गो 	 नवडा.	जा तीत	जा त	 ेम	 	करा.

तु हाला	चांगल	ेवाटत	नसेल	आ ण	तुम या	भावनांचा	माग	 तु हाला	बदलायचा	असेल	तर,
कवा	चांग या	भावना	वाढवाय या	असतील	तर	एक	 कवा	दोन	 म नटे	वेळ	धा	आ ण	तु हाला
आवडणा या	 गो ची	 मनात या	 मनात	 एक	 याद 	 बनवा.	 सकाळ 	 तयार	 होताना,	 चालताना,
गाडी	 चालवताना	 तु ही	 हे	 सहज	 क 	 शकता.	 ही	 खूप	 सोपी	 गो 	 आहे.	 पण	 तुम या
आयु यावरील	 याचा	प रणाम	खूप	मोठा	असतो.

तु हाला	 जे	 आवडते	 या	 सा याची	 एक	 ल खत	 याद 	 तयार	 करा.	 येक	 म ह या या
सु वातील	 ही	 याद 	 तयार	 करा	 अस	े मी	 तु हाला	 सांगेन.	आ ण	 मग	 काही	 काळाने	 दर	 तीन
म ह यांनी	 अशी	 याद 	 बनवा.	 तु हाला	 आवडणारी	 ठकाणे,	 शहरे,	 देश,	 माणसे,	 कंप या,
नोक या,	 खेळ,	 खेळाडू,	संगीत,	 ाणी,	 फुल,े	झाडे,	 वृ 	 –	 तु हाला	ज	ेआवडते	 ते	या	याद त
लहा.	 सग या	 आवडणा या	 गो ची	 याद 	 करा.	 तु हाला	 आवडणा या	 कप ांपासून	 ते
तु हाला	आवडणारी	घरे,	फ नचर,	पु तके,	मा सके,	वृ प ,े	कार,	तु हाला	आवडणारे	पदाथ	या



याद त	असू	देत.	तु हाला	 या	गो ी	करायला	आवडतात	 यां याब ल	 वचार	करा	आ ण	 यांची
याद 	 करा.	 नृ य,	 खेळ,	 कलादालने,	 मैफल,	 पाट ,	 खरेद ,	 तु हाला	आवडणारे	 सनेमे,	 सु ा
आ ण	तु हाला	आवडणारी	हॉटे स.

“एकदा	तु ही	 ेमा या	 देशात	 वेश	केलात	क ,	बाक चे
जग	 कतीही	अप रप व	असले	तरीही	तु हाला	ते	चांगलेच
वाटू	लागते.	 ेम	 	कर या या	संधी	तु हाला	 यात
दस	ूलागतात.”

सेरेन	अॅबी	 ककगाड	(1813-1855)
त ववे ा

दर	 दवशी	जा तीत	जा त	 ेम	 	करणे	 हे	 तुमचे	काम	आहे.	 तुमचा	आज	जर	 तु ही
ेमा या	 भावनेने	 सजवला,	 याच	 ीने	 जगाकडे	 ब घतल	ेआ ण	 न	आवडणा या	 गो कडे
ल 	केले,	तर	तुमचा	उधा	खूप	आनंदाने	आ ण	 ेमाने	भ न	जाईल.

“आनंदाचे	दार	उघड याची	 ेम	ही	 क ली	आहे.”
ऑ ल हर	वडेल	हो स	(1809-1894)

हावड	मे डकल	 कूलचे	अ ध ाता

ेम	 हणजे	सतत	सतक	असणे

आजूबाजू या	 गो ब ल	 ेम	 वाटावे	 यासाठ 	 तु ही	 सतत	 सतक	 असले	 पा हजे.
आजूबाजूला	काय	आह	ेयाब ल	 तु ही	जाग क	असले	पा हजे.	नाहीतर	 तु ही	अनेक	गो ना
मुकाल.	 तु हाला	आवडणारे	आवाज,	सुगंध	याब ल	तु ही	जाग क	असल	ेपाहजे.	आवडणारे
पदाथ,	 व वध	चवी	तु ही	चाख या	पा हजे.	चालत	असताना	तुम या	मनातील	 वचारांकडे	तु ही
ल 	 दले	तर	तु ही	ह	ेसारे	गमवाल.	हेच	ब तेक	 सोबत	होते.	 वचारांमुळे	 यांची	मती	गुंग
होते	आ ण	ते	आप याच	 व ात	रममाण	होतात.	आजूबाजूला	काय	चालले	आह	ेयाचा	 यांना
वसर	पडतो.

र याने	जाताना	तु हाला	तुम या	मै णीने	हाक	मारली	आ ण	तुमचे	ल 	नाही	 हणून	तु ही
बचकलात,	अस	ेकधी	झाल	ेआह	ेका?	 कवा	तु ही	तुम या	मै णीला	र यावर	ब घतले	आ ण
तु ही	 तला	दोनदा	हाक	मार यावर	 तला	कळले	क 	आपण	र यावर	चालत	आहोत.	 तुम या
हाकेने	 ती	भानावर	आली.	कार	चालवताना	 तुमचे	ल 	 नाही	आ ण	अचानक	ल ात	 येते	क
आप याला	ह ा	 या	 ठकाणी	आपण	पोहोचलो	आहोत,	पण	आपण	 कती	अंतर	पार	केले	ते
कळलेच	नाही,	असे	कधी	झाल	ेआहे	का?	तुम या	 वचारांमुळे	तु ही	संमो हत	झालात	का?



तु ही	जेवढे	 ेम	देत	राहाल	तेवढ च	तुमची	जाग कता	वाढत	जाईल.	 ेमामुळे	एक	 कारची
प रपूण	 जाग कता	 येते.	 सतक	 रा न	 तु ही	 जेव ा	 गो चे	 नरी ण	 कराल,	 तेवढेच	 तु ही
अ धक	जाग क	होत	जाल.

ेमावर	तुमच	ेल 	क त	कसे	कराल

“मनाचा	सु प पणा	 हणजे,	इ छेची	सु प ता.	 यामुळेच
े 	आ ण	सु प 	मन	 ेम	करत	राहाते	व	जे	 याला
आवडते	ते	 याला	वेग या	प तीनी	पाहता	येते.”

लेस	पा कल	(1623-1662)
ग णत 	व	त ववे ा

तुम या	 मनाला	जागतृ	 ठेव याचा	 एक	माग	 हणजे	 सतत	 	 वचारत	 राहा.	 उदा.	जसे,
‘मला	 जे	आवडते	 ते	 मी	 कशात	 बघू	 शकते?’,	 ‘ कती	 गो ी	 मला	आवडू	 शकतात?’,	 ‘मला
कोण या	 गो नी	 खूप	 आनंद	 होतो?’,	 ‘मला	 कोण या	 गो नी	 उ साह	 वाटतो?’,	 ‘कोण या
गो ची	अ यंत	ती 	इ छा	मा या	मनात	आह?े’,	‘मला	आवडू	शकतील	अशा	आणखी	कोण या
गो ी	आहेत?’,	‘कोण या	गो ी	ऐकायला	मला	आवडतील?’	इ.	तु ही	असे	 	तुम या	मनाला
वचाराल	ते हा	तुम या	मनाकडे	 सरा	कोणताही	पयाय	उरणार	नाही,	 याला	सतत	चालना	देत
राहावे	 लागेल.	 यानंतरच	 तु हाला	 उ रे	 मळतील.	 यामुळे	 बाक चे	 सारे	 वचार	 आपोआप
थांबतील	व	तु हाला	तुम या	 ांची	उ रे	 मळतील.	तुम या	मनाला	सतत	 	 वचारत	राहा.
जेवढे	जा त	 	तु ही	 वचाराल	तेवढेच	तु ही	तुम या	मना या	ता यात	राहाल.

तुमचे	मन	तुम यासोबत	काम	करेल	आ ण	तु हाला	जे	करायचे	आहे	ते	करता	येईल.

तु ही	 ताबा	 ठेवला	 नाही	 तर,	 काही	 वेळा	 ड गराव न	 चालका शवाय	 खाली	 येणा या
गाडीसारखे	 तुमचे	 मन	 घसरेल.	 तुम या	 मनाचे	 तु हीच	 चालक	 असता.	 यामुळे	 यावर	 काबू
मळवा	आ ण	 याला	सूचना	 देऊन	सतत	गुंतवून	ठेवा.	 तु ही	जर	तुम या	मनाला	सूचना	 द या
नाहीत	तर,	ते	असेच	भरकटत	राहील.

“मनावर	जे	लोक	ताबा	ठेवत	नाहीत	 यांचे	मनच
यांचा	श ू	बननू	राहाते.”

भगव ता	(इसवीसन	पूव	पाचवे	शतक)
ह 	पौरा णक	कथा

तुमचे	मन	खूप	श शाली	व	उ कृ 	गो 	असते	ते	तु ही	नीट	वापरले	पा हजे.	अनाव यक
वचारांनी	तुमचे	मन	 वचलीत	होता	कामा	नये.	 यापे ा	या	मनाने	सतत	 ेम	 	केले	पा हजे.



ेमावर	ल 	क त	कर याचे	 श ण	मनाला	 देणे	फार	काही	कठ ण	नाही.	 मग	बघा	 तुमचे
आयु य	 कती	चांगल	ेहोते!

कृत तेची	 क ली

“कृत तेची	भावना	मनात	अस या शवाय	तु ही	श चा
वापर	जा त	क 	शकणार	नाही.	कारण	कृत तेची
भावनाच	तु हाला	श 	देते.”

वॉलेस	वॉट स	(1860-1911)
नव वचारवाद 	लेखक

कृत ते या	 भावनेमुळे	 यांची	 आयु ये	 पूणपणे	 बदलून	 गेली	 अशी	 हजारो	 माणसे	 मला
माहीत	 आहेत.	 अनेकांचे	 आरो य	 यामुळे	 सुधारलेल	े मी	 ब घतलेल	े आहे.	 बघडलेले	 मू पड
चांगल	ेहोते,	 दय वकार	बरा	होतो,	डोळे	परत	 येतात,	गाठ 	 नघून	जातात,	हाडांची	वाढ	नीट
होते,	 ती	 नीट	 बरी	 होतात.	 मोडलेली	 नातीदेखील	 या	 कृत तेमुळे	 पु हा	 जुळलेली	 मी	 पा हली
आहेत.	 मोडलेले	 ववाह	 पूववत	 झाले	आहेत.	 कुटंुबातले	 रावलेले	 सद य	 पु हा	 एक 	आले
आहेत.	 पालकांचे	 यां या	 लहान	 मुलांसोबतचे,	 वयात	 येणा या	 मुलांसोबतचे	 संबंध	 सुधारले
आहेत.	 श कांनी	 यां या	 वधा याम ये	प रवतन	घडवून	आणले	आहे.	 केवळ	या	कृत ते या
भावनेमुळे	अ यंत	गरीब	प र थतीत	वाढलेली	माणसे	 ीमंत	झाली	आहेत.	लोकांचे	 वसाय
सुधारले,	 यांनी	कायम	पैशाची	चणचण	अनभुवली,	 यां याकडे	आता	भरभ न	पैसा	आहे.	एक
जण	 तर	 र यावर	 राहात	 होता.	 मग	 याला	 नोकरी	 मळाली.	 यानंतर	आठवडाभरात	 याला
घरही	 मळाले.	 उदासीन	 झालेली	 माणसे	आनंद 	 झालेली	 मला	 माहीत	आहेत.	 यांना	 कायम



भीतीने	 ासलेले	असे,	ते	पूववत	झाले,	 यांचे	मान सक	आरो य	एकदम	चांगले	झाले	ते	केवळ	या
कृत ते या	भावनेमुळे.

जगातील	 येत	जे याने	कायम	ही	 कृत ता	मनात	बाळगलेली	आहे.	कारण	 कृत ता	 ही
सव च	भावना	आह	ेहे	 यांना	समजले	होते.	जे हा	ही	भावना	मनात	असते,	ते हा	आकषणा या
नयमाला	 अनसु नच	 आपल	े वागणे	 असते	 हे	 यांना	 उमगलेल	े असते.	 कोणताही	 चम कार
कर यापूव 	जीझसने	‘ध यवाद’	हे	श द	का	वापरले	असतील?

जे हा	जे हा	तु ही	ही	कृत तेची	भावना	मनात	बाळगत	असता,	तु ही	 ेमाची	भावना	
करत	असता.	आ ण	ज	ेतु ही	देता	तेच	तु हाला	परत	 मळते.	तु ही	एखाधा	माणसाला	ध यवाद
देत	असता,	कार	 घेत याब ल	 तु हाला	छान	वाटत	असते,	सुट ,	सूया त,	 भेट,	नवे	घर,	 कवा
छानशी	घटना,	या	सा याब ल	तु हाला	छान	वाटत	असते	ते हा	तु ही	 ेम	देत	असता.	तु हाला
साह जकच	 या	बद यात	अ धक	आनंद 	आयु य	 मळत	असते.	चांगले	आरो य,	 पैसा,	चांगले
अनभुव,	छान	नाती,	चांग या	संधी	तु हाला	 मळत	जातात.

आ ाच	असा	 य न	क न	पाहा.	एखाद 	 	 कवा	गो ,	 याब ल	तु ही	कृत 	आहात,
ती	आठवून	पाहा.	जगातील	इतर	कोण याही	 पे ा	जी	 	तु हाला	जा त	आवडते	 तचे
मरण	करा.	 याच	 वर	ल 	क त	करा	आ ण	 त याब ल	 या	गो ी	तु हाला	आवडतात
यांचा	 वचार	करा.	मग	तुम या	मनात	 कवा	मो ाने,	या	गो चा	उ चार	करा.	तुम यासोबतच
या	गो ी	अस यासारखे	 तु हाला	वाटले	पा हजे.	 तु हाला	ती	 	का	आवडते	याची	कारणे
तला	सांगा.	तु हाला	काही	खास	 संग	आठवतील,	काही	 ण	आठवतील,	‘आठव	जे हा	असे
झाले	होते…’	असे	 हणून	तु ही	ह	े संग	 कवा	 ण	आठवू	शकाल.	तु ही	हे	करत	जाल	ते हा,
कृत तेची	भावना	मनात	असू	धात.	 याने	तुमचे	मन	आ ण	शरीर	 ापून	टाकले	पा हजे.

या	सो याशा	कृतीने	तु ही	जे	 ेम	 	केलेले	असते	ते	तुम याकडे	परत	येतेच.	आयु यभर
येत	राहाते.	हे	इतके	सोपे	आहे.

अ बट	 आईन टाईन	 हा	 जगातला	 सग यात	 महान	 शा 	 होता.	 व ाकडे	 बघ याची
आपली	 ी	 या या	संशोधनाने	पूण	बदलून	गेली.	जे हा	 याला	 या या	या	यशाब ल	 वचारले
गेल,े	 याने	केवळ	इतरांना	ध यवाद	 दले.	जगातील	सग यात	त लख	अशा	या	म ने	आप या
यशाब ल	इतरांना	ध यवाद	 दले.	 कमान	 शंभर	 वेळा	तरी	 याने	असे	ध यवाद	 दले	असतील.
हणजेच	 दवसातून	तो	इतके	वेळा	कृत तेची	भावना	मनात	जपत	असे.	अशा	वेळ 	 याला	एवढे
यश	 मळाले	यात	आ य	कसले?

“माझे	काम	मा या	भोवताली	असले या	 जवंत	वा	मृत
मुळेच	पार	पडत	आह	ेयाची	जाणीव	मी	 वत:ला

दवसातून	शंभर	वेळा	क न	देत	असतो.	 यामुळे	मला
आजवर	ज	ेकाही	 मळाल	ेआहे	व	जे	 मळत	आहे	यासाठ



यां या	 ती	थोडीतरी	कृत ता	 	करावी	याची	मला
सतत	जाणीव	असते.”

अ बट	आईन टाईन	(1879-1955)
नोबेल	पुर कार	 वजेता	भौ तकशा

कृत तेमुळे	चांग या	गो म ये	वाढ	होते

तुम याकडे	असले या	गो ब ल	 तु ही	 कृत 	असता	 ते हा,	 या	 कतीही	छो ा	अस या
तरी,	 या	 जा त	 माणात	 तुम याकडे	 येतात.	 तुम याकडे	 असले या	 पैशांब ल	 तु ही	 कृत
असाल,	तर	 ते	 कतीही	कमी	असोत,	वाढ व	 पात	 ते	 तुम याकडे	 येणारच.	ना यांब ल	 तु ही
कृत 	असाल	तर	तणाव	 नमाण	झाला	तरी	ती	नाती	सुधारणार.	नोकरीब ल	तु ही	कृत 	असाल
तर,	जरी	ती	तुम या	आवडीची	नोकरी	नसली	तरी,	तु हाला	चांग या	संधी	उपल ध	होत	जातील.
कारण	तुम या	कृत तेमुळे	हे	सा य	होते!

“आभारी	आहे’	ही	एकच	 ाथना	तु ही	आयु यभर
हटलीत	तरी	ते	पुरेसे	आहे.’

माइ टर	ए हाट	(1260-1328)
न	लेखक	आ ण	धमशा वे ा

कृत ता	केवळ	दोनच	श दांनी	 	होते	–	थँक	यू	–	पण	ही	कृत ता	तु हाला	मनापासून
वाटली	 पा हजे.	 जत या	 जा त	 वेळा	 तु ही	 थँक	 यू	 हणाल,	 तेवढ च	 तु हाला	 याची	 जा त
जाणीव	 होईल	आ ण	 तु ही	 जा त	 देत	 जाल.	 कृत तेची	 भावना	 जप याचे	 तीन	 माग	 तुम या
आयु यात	असतात.	हा	 येक	माग	 ेम	दे यास	 शकवतो.

1.	 आयु यात	जे	काही	 मळवले	आहे,	 याब ल	कृत 	राहा.	(भूतकाळ)

2.	 जे	काही	 मळवत	आहात,	 याब ल	कृत 	राहा.	(वतमानकाळ)

3.	 जे	तु हाला	आयु यात	 मळवायचे	आहे	 याब ल	कृत 	राहा.	(भ व य)

तु हाला	 जे	 मळाल	ेआहे,	 याब ल	 तु ही	 कृत 	 नसाल	 तर,	 तु ही	 ेम	 देत	 नसता.	 मग
सधप र थती	 बदल यासाठ 	 तुम याकडे	 श च	 राहात	 नाही.	 तु हाला	 जे	 मळाल	े आहे
याब ल	 तु ही	आभार	 	 केले,	 तर	 यात	वाढ	 होत	जाते.	 याच	 वेळ ,	 तु हाला	जे	 हवे	 ते
कृत ता	तु हाला	आणून	देते.	तु हाला	आयु यात	जे	हवे	आहे	 याब ल	कृत 	राहा.	जणू	काही
ते	तु हाला	 मळाले	आहे.	आ ण	आकषणाचा	 नयम	सांगतो	क 	ते	तु हाला	 मळाल	ेपा हजे.



कृत 	राहा यासारखी	अगद 	सोपी	गो 	क न	तु हाला	आयु यात	जे	हवे	ते	 मळवता	येऊ
शकते	आ ण	 यात	वाढही	होऊ	शकते,	याची	तु ही	क पना	क 	शकता	का?

एक	घट फो टत	पु ष,	अगद 	एकटा,	उदासीन,	आवडत	नसलेली	नोकरी	करत	होता.	 याने
असे	 ेम	वापरायचे	ठरवल	ेआ ण	दर	 दवशी	 याने	कृत ता	 	केली.	तो	 येकाशी	चांगले	व
सकारा मक	 बोलू	 लागला.	 जे हा	 याने	 या या	 जु या	 म ांना	 व	 कुटंुबीयांना	 एकदा	 घरी
बोलावल,े	 या	वेळ 	 या या	अशा	सकारा मक	व	आनंद 	वाग याने	 याने	सवानाच	आ यच कत
केले.	 या याजवळ	जे	काही	आह	े याब ल	 याने	कृत ता	 	करायला	सु वात	केली.	केवळ
१२०	 दवसांत	 या या	 आयु यात	 असा	 बदल	 घडून	 आला	 :	 नोकरीब ल	 याला	 जे	 काही
आवडत	न हते	ते	आ यकारक र या	बदलले.	 याला	आता	 याची	नोकरी	आवडू	लागली.	 या
ठकाणी	 याला	 नेहमी	 फरायला	जावेसे	वाटत	होते,	 तथे	 या या	नोकरी या	 न म ाने	 याला
जाता	 आले.	 या या	 सा या	 कुटंुबीयांशी	 याचे	 नाते	 चांगले	 झाले.	 याने	 कार	 घेतली	 व
या याकडे	पैसेही	आले.	 याचे	चांगल	े दवस	परत	आले.	 याने	 सरे	ल न	केले.	ते	 याचे	प हले
ेम	होते.	दहावीपासूनचे!

“जे	तु हाला	भरभ न	 मळाले	आहे,	 या ती	कृत ता
अस याने	तु हाला	पु हा	भरभ न	 मळते.”

मोह मद	(570-632)
इ लाम	धमाचे	सं थापक

तु ही	जर	 थोडीशीच	 कृत ता	 वापरली,	 तर	 तुम या	आयु यातही	 थोडासाच	 बदल	 होईल.
दररोज	 खूप	मो ा	 माणावर	 तु ही	 कृत ता	 	 केलीत,	 तर	 तु ही	क पनाही	 केली	 नसेल
एव ा	 माणात	तुमचे	आयु य	बदलून	जाईल.	कृत तेमुळे	चांग या	गो ची	केवळ	वाढच	होते
असे	नाही,	तर	नकारा मक	गो ीदेखील	तुम या	आयु यातून	नाहीशा	होतात.	तुम या	आयु यात
कतीही	नकारा मक	गो ी	येऊ	देत,	कुठ यातरी	गो ीब ल	तु ही	कृत 	रा हले	पा हजे,	आ ण
तु ही	असे	केले	क ,	या	नकारा मकतेला	न 	कर यासाठ 	तु ही	 ेमा या	आवेगाला	काबूत	ठेवू
शकता.

कृत ता	हा	 ेमासाठ चा	पूल	आहे



“आपण	शांत	रा हलो	आ ण	तयारीत	रा हलो	तर	कोण याही
नकारा मक	प र थतीतून	आपण	माग	शोधू	शकतो.”

हे ी	डे हड	थोरो	(1817-1862)
उ यनवाद 	लेखक

कृत तेमुळेच	माझी	आई	 :खातून	बाहेर	आली	व	आनंद 	रा 	लागली.	माझे	आई	व	बाबा
अगद 	 प ह याच	 भेट त	 एकमेकां या	 ेमात	 पडले.	 यानंतर	 छान	 प तीने	 ववाहब 	 झाले.
माझ	ेवडील	वारले	 ते हा	आईला	अथातच	खूप	 :ख	झाले.	 तला	 यांची	कमी	सतत	जाणवत
असे.	पण	या	सग या	 :ख	आ ण	 वेदनांम ये	आईने	चांग या	गो ी	शोधायला	सु वात	 केली.
ेमा या	दशकभरा या	सहवासात	 तला	 या	काही	चांग या	गो ी	 मळा या	 याब ल	ती	कृत
रा हली.	भ व यातील	गो ब लही	 तने	अशाच	कृत तेने	 वचार	केला.	मा या	आईला	 वासाची
खूप	आवड	होती.	पण	व डलांना	न हती.	 यामुळे	 तने	कधीच	 वास	 केला	नाही.	आता	मा
आप याला	 वास	 करता	 येईल	 असा	 वचार	 तने	 केला.	 तने	 तचे	 व 	 पूण	 केले.	 ती	 खूप
ठकाणी	 फ न	 आली.	 इतरही	 अशा	 गो ी,	 या	 तला	 कराय या	 हो या,	 या	 तने	 के या.
कृत तेमुळेच	मा या	आईला	 :खातून	बाहेर	पड यास	मदत	झाली.	ती	एक	नवे	आनंद 	आयु य
जग	ूलागली.



कृत तेची	 भावना	 मनात	 असताना	 तु ही	 :खी	 राहाणे	 अश य	 असते.	 एखाधा	 कठ ण
प र थतीत	 तु ही	सापडल	ेअसाल,	तर,	 कृत तेची	भावना	मनात	जपा.	एक	गो 	शोधली	क
सरी	 शोधा,	 मग	 आणखी	 शोधा,	 मग	 ही	 प र थती	 बदलेल.	 नकारा मक	 गो पासून
सकारा मक	गो कडे	जा याचा	कृत ता	हा	माग	आहे!

“कृत ता	ही	लस	आहे,	 वषावर	मात	करणारे	ते
औषध	आहे,	जखमेवरील	मलम	आहे.”

जॉन	हे ी	जोवेट	(1864-1923)
े बटे रअन	धम पदेशक	व	लेखक

जे हा	तुम यासोबत	काही	चांगल	ेघडते,	ते हा	ध यवाद	 	करा.	 कतीही	छोट 	गो 	असू
देत,	ध यवाद	धा.	गाडी	पाक	करायला	चांगली	जागा	 मळाली,	चांगल	ेगाणे	ऐकायला	 मळाले,
बसम ये	 रकामी	 जागा	 मळाली,	 तर	ध यवाद	 	 करा.	 या	 सा या	 चांग या	 गो ी
आयु याकडून	तु हाला	 मळत	असतात.

तुम या	संवेदनांना	ध यवाद	धा	:	 याने	तु ही	बघू	शकता	ते	तुमचे	डोळे,	 यांमुळे	तु ही	ऐकू
शकता	ते	कान,	 याने	तु हाला	 व वध	पदाथा या	चवी	घेता	येतात	ते	त ड,	तु ही	 यामुळे	वास
घेऊ	शकता	ते	नाक,	संवेदना	जाणवू	देते	ती	तुमची	 वचा,	तु ही	चालू	शकता	ते	तुमचे	पाय,	तुमचे
हात,	आवाज	जो	 तु हाला	 वत:ला	 	 कर याची	 संधी	 देतो,	 तुमची	 रोग तकारक	 श ,
तुमचे	इतर	अवयव,	जे	तु हाला	 जवंत	राह यासाठ 	मदत	करतात,	या	सग यां या	 ती	कृत
राहा.	 तुमचे	 सारे	 शरीर	 हणजे	 या	 पृ वीतलावरची	 सग यात	अ त	अशी	 योगशाळा	आहे.
या या	जवळपासदेखील	 सरे	काही	जाऊ	शकत	नाही.	तु ही	एक	चम कार	आहात!

तुमचे	घर,	कुटंुब,	 म -मै णी,	काम,	पाळ व	 ाणी	सा यांना	ध यवाद	धा.

सूय,	पाणी,	अ ,	हवा,	समु ,	प ी,	फुले,	 ह,	आकाश,	पाऊस,	तारे,	चं 	व	आपला	सुंदर
ह	यांना	ध यवाद	धा.

दररोज	 तु ही	 वास	 करता	 या	 वाहतुक या	 सु वधांना	 ध यवाद	 धा.	 सेवा	 पुरवणा या
कंप यांना	ध यवाद	धा.तु हाला	 प यास	चांगल	ेपाणी	 मळावे	 हणून	 कतीतरी	माणसे	 झजली
आहेत.	तु हाला	वीज	 मळावी	 हणून	 कतीतरी	माणसांनी	क 	उपसले	आहेत.	रे वे	माग	तयार
कर यासाठ 	 कतीतरी	माणसांनी	रा ं दवस	काम	केले	आहे.	र ते	तयार	कर यासाठ 	 कतीतरी
जणांनी	 जवापाड	क 	केले	आहेत.

“दैनं दन	जीवनात	आप या	ल ातही	येत	नाही	क
आपण	जे	देतो	 यापे ा	 कतीतरी	जा त	पट ने
आप याला	 मळत	असते.	आ ण	केवळ	कृत तेमुळेच
आयु याला	 ीमंती	येते.”



ड च	बॉनहॉफर	(1906-1945)
लुथरन	पा टर

कृत तेची	श 	वाढव यासाठ 	तु हाला	 याचा	सराव	करावा	लागेल.	जेवढे	कृत 	तु हाला
वाटेल,	जेवढे	 ेम	तु ही	 	कराल,	तेवढेच	तु हाला	परत	 मळेल.

तुम या	आरो याब ल	तु ही	कृत 	आहात	का?	क 	केवळ	जे हा	तु ही	आजारी	पडता	 कवा
काही	शारी रक	सम या	उ वतात	ते हाच	तु ही	आरो याकडे	ल 	देता?

रा ी	चांगली	झोप	लागली	क 	तु ही	ध यवाद	 	करता	का?	क 	या	सा या	रा ी	 तु ही
गहृीत	धरता	 न	जे हा	झोप	येत	नाही	ते हाच	तुमचे	याकडे	ल 	जाते?

सारे	 काही	 चांग या	 प तीने	 सु 	 असताना	 तुम या	 ेमा या	 माणसांब ल	 तु ही	 कधी
कृत ता	 	केली	का?	क 	केवळ	सम या	 नमाण	झा या	क 	मगच	तु ही	तुम या	ना यांब ल
बोलता?

वजेची	 उपकरणे	 वापरत	 असताना	 तु ही	 कृत 	 असता	 क 	 वीज	 गे यावरच	 तु हाला
आठवण	येते?

जवंत	अस याब ल	तु ही	दररोज	कृत 	असता	का?

येक	सेकंद	ही	 कृत 	 राहा याची	एक	संधी	असते.	आ ण	आवडणा या	गो ी	यामुळेच
वाढतात.	मी	एक	कृत 	माणूस	आहे,	असे	मी	समजत	असे.	पण	 याचा	सराव	करेपयत	मला	ते
ल ातच	येत	न हते	क 	कृत ता	 हणजे	नेमके	काय?

मी	वाहन	चालवत	आहे	 कवा	चालत	आहे,	तर	तो	वेळ	मी	आयु याला	ध यवाद	दे यासाठ
वापरते.	 मा या	 कचनपासून	 बेड मपयत	 चालत	 जातानादेखील	 मी	 ध यवाद	 	 करते.
मा या	 दयापासून	 मी	 हणते,	 मा या	 आयु यासाठ 	 ध यवाद,	 चांगलेपणाब ल	 ध यवाद,
आनंदासाठ 	ध यवाद,	आरो यासाठ 	ध यवाद,	मजेसाठ 	ध यवाद,	आयु यातील	आ यकारक
गो साठ 	ध यवाद!

कृत 	राहा.	यासाठ 	काही	पैसे	पडत	नाहीत.	पण	इतर	कोण याही	 ीमंतीपे ा	ही	 ीमंती
जा त	असते.	कारण	यानेच	चांग या	गो ी	वाढ स	लागतात.

खेळाची	 क ली



तुम या	आयु यातील	गो ब ल	चांगल	ेवाट यासाठ 	एक	माग	तु ही	वाप 	शकता.	तुमची
क पनाश 	वाप न	तु ही	वेगवेगळे	खेळ	तयार	क 	शकता.	खेळणे	ही	मजा	आहे.	 यामुळे
तु ही	जे हा	खेळता,	ते हा	तु हाला	खूप	छान	वाटते.

एका	 णी	असे	होते	क ,	आपण	खेळ	थांबवतो	आ ण	 याची	मजा	घेत	नाही.	आपण	मोठे
झालो	या	भावनेने	आपण	हे	थांबवतो.	यामुळे	आपण	आयु यात	खूप	गंभीर	होऊन	बसतो.	पण
गंभीरतेमुळे	 गंभीर	 प र थतीच	 नमाण	 होते.	 जे हा	 तु ही	 खेळता	 व	 यातून	 मजा	 मळवता,
तु हाला	खरेच	खूप	छान	वाटते	आ ण	मग	तुम या	भोवताली	चांगली	प र थती	 नमाण	होते.

आयु य	 मजेने	 भरलेलेच	असल	े पा हजे.	आकषणा या	 नयमासोबत	 खेळा.	क पनाश
वाप न	 नवनवीन	 खेळ	 तयार	 करा.	 कारण	 तु ही	 खेळता	 आहात	 क 	 क पनाश 	 वापरत
आहात,	या याशी	आकषणा या	 नयमाचा	संबंध	नसतो.	 तु ही	 तुमची	क पनाश 	वाप न	व
भावनां ारे	ज	े 	करता,	तेच	ख या	 व पात	तुम यासमोर	येते!

कसे	खेळावे

“लहान	मुलां ारेच	आकषणाचा	 नयम	आप याला
अ धक	चांग या	प तीने	कळू	शकतो.”

महा मा	गांधी	(1869-1948)
भारताचे	रा पता

तु ही	कस	ेखेळाल?	लहान	असताना	 तु ही	जस	ेखेळलात	अगद 	तसेच	आताही	खेळा.	हे
खेळ	तयार	कर यासाठ 	तुमची	क पनाश 	वापरा.



तु ही	एक	सायकलपटू	आहात	व	तु हाला	जगातील	सग यात	महान	खेळाडू	 हायचे	आहे,
टुर	 द 	 ा स	 जकायचे	आहे,	अशी	क पना	करा.	 तुमचे	 श ण	चांगले	चालले	आहे	आ ण
तुमचे	 व 	तुम या	 पथात	आहे,	पण	अशा	वेळ 	नेमका	तु हाला	काही	आजार	झाला	आ ण
जग याची	 केवळ	 ४०	 ट केच	 श यता	आहे.	 उपचार	 सु 	 असताना,	 तु ही	 टुर	 द 	 ा सची
क पना	करता	आ ण	ही	 तुम या	आयु याची	 रेस	आहे	असे	समजता.	 णालयातील	 वैधक य
कमचारी	जणू	तुमची	 श क	ट म	आहे	व	ते	तु हाला	 येक	चेकपॉ टचा	फ डबॅक	देत	आहेत.
घ ाळ	 लावून	 तु ही	 सराव	 करत	 आहात	 अशी	 तु ही	 क पना	 करता,	 आ ण	 रोज	 तु ही
आधीपे ा	कमी	 वेळात	 उ 	 गाठता	आहात.	आ ण	अस	े के याने	 तुमचा	आजार	 बरा	 होतो.
तु ही	तुम या	आजारावर	मात	केली	–	 हणजेच	तुमची	शयत	 जकली.

एक	वषानंतर	तु ही	पूण	बरे	होता	आ ण	टुर	द 	 ा स	 जकता	आ ण	सतत	सात	वष	 जकत
राहाता.	एवढे	यश	 मळवणारे	जगातील	तु ही	एकमेव	सायकलपटू	बनता!	ला स	आम ाँगने	हेच
केले.	सग यात	कठ ण	अशी	प र थती	 याने	क पनाश ला	चालना	 हणून	वापरली	आ ण
व 	स यात	उतरवले.

तु हाला	 उ म	 शरीरय ी	 हवी	 आहे,	 असे	 आपण	 समजू.	 तु हाला	 अमे रकेतील	 उ कृ
अ भनेता	 हायचे	आहे.	युरोपातील	एका	छो ाशा	गावात	तु हा	राहाता.	आ थक ा	फारशी
चांगली	प र थती	नसले या	कुटंुबातून	तु ही	आले	आहात.	पण	तरीही	तु ही	 व 	बघता.	एका
हरोचे	 च 	तु ही	समोर	ठेवता	आ ण	 यानसुार	तुम या	शरीराला	आकार	दे याचा	 य न	करता.
उ कृ 	 शरीरय ीचा	 युरो पयन	 कताब	 जक याचे	 व 	 बघता.	 सात	 वेळा	 तु ही	 ते	 जकता!
आता	वेळ	आलेली	असते	तु ही	एक	चांगला	नट	बन याची.	तु ही	अमे रकेला	जाता,	पण	तु ही
अ भनेते	बन	ूशकता	यावर	कोणीच	 व ास	ठेवत	नाही.	तु ही	तुमचे	 व 	पूण	का	क 	शकणार
नाही	याबाबतची	सारी	कारणे	तु हाला	 दली	जातात.	पण	अ भनेता	बन याचे	तुमचे	 व 	आह,े
यशाची	भावना	 तु ही	जपली	आहे.	 याची	चव	 तु ही	 घेत	आहात.	आ ण	हे	 होणार	हे	 तु हाला
माहीत	आहे.	अरनॉ ड	 ारझेनेगर	याने	हेच	केले.	 म टर	ऑ ल पयाचा	 कताब	 याने	सात	वेळा
जकला.	आ ण	मग	हॉलीवूडचा	लोक य	अ भनेताही	बनला.

तु हाला	 संशोधक	 हायचे	आहे,	 अशी	 क पना	 करा.	 लहानपणी	 तुम या	 डो यावर	 जणू
प रणाम	झाला	होता.	 तु हाला	भास	होत	असत.	तु ही	 श ण	पूण	क 	शकला	नाहीत	आ ण
न हस	 ेकडाऊन	 झा यामुळे	 तु हाला	 नोकरीदेखील	 सोडावी	 लागली.	 या	 भास	 हो यापासून
वत:ला	परावृ 	कर यासाठ 	 तु ही	 तुमची	क पनाश 	वापरली.	 तुमचे	 वत:चे	जग	 नमाण
केले.	चांगले	भ व य	 मळेल	या	भावनेने	 तु ही	नवीन	काही	शोधू	लागलात.	काही	गो ी	तयार
के यात,	 यात	सुधारणा	करत	गेलात.	कोणतेही	 च 	न	काढता,	एखादे	उपकरण	तयार	केलेत.
तुम या	मनात	 तु ही	एक	 योगशाळा	तयार	केली.	आ ण	 य ात	कोणती	गो 	आण यापूव
यात	 तुम या	क पनाश या	आधारे	नवनवीन	संशोधने	तयार	केली.	 नकोला	 टे ला	याने	हेच
केले.	करंट	मोटर	असो	 कवा	रे डओ,	अ लीफायर,	वायरलेस	क यु नकेशन,	 लोरोसंट	लाईट,
लेझर	बीम,	 रमोट	 कं ोल	 कवा	 इतर	कोणतेही	उपकरण,	ही	सारी	उपकरणे	अशाच	प तीने



य ात	आली	–	क पनाश या	मदतीने.

“तकशा 	वापर याने	तु ही	‘अ’पासून	‘ब’पयत	पोहोचू	शकता.
क पनाश या	जोरावर	तु ही	कुठेही	जाऊ	शकता.”

अ बट	आईन टाईन	(1879-1955)
नोबेल	पुर कार	 वजेता	भौ तकशा

तु हाला	जे	काही	हवे	आहे,	 यासाठ 	 तुमची	क पनाश 	वापरा,	 गेम	तयार	करा,	 खेळा.
तु हाला	 मदत	 क 	 शकेल	 अशी	 येक	 व तू	 शोधा.	 तु हाला	 वजन	 कमी	 क न	 चांगली
शरीरय ी	 हवी	आह,े	 तर	 तु ही	 तसेच	 खेळ	 तयार	करा	 व	 तशीच	 तुमची	 शरीरय ी	आहे	 असे
समजा.	 तु ही	 तुम या	आजूबाजूला	अशा	शरीरय ी या	 ची	 च े	लावू	शकता.	पण	खरी
मेख	कशात	असेल	तर	ती	तुम या	क पनाश म ये.	असे	शरीर	तुमचे	आहे	असे	तु ही	समजले
पा हजे.	तु ही	तुम या	 वत: याच	शरीराकडे	बघत	आहात	असे	तु हाला	वाटले	पा हजे.

तुमचे	वजन	कमी	असेल	 कवा	जा त	असेल,	पण	आता	 तुमचे	वजन	अगद 	यो य	आहे,
तु हाला	 कसे	 वाटेल?	 तु हाला	 न क च	 वेगळे	 वाटेल.	 तुम या	 भोवतालचे	 सारे	 काही	 बदलून
जाईल.	 तु ही	 वेग या	 प तीने	 चालू	 लागाल,	 वेग या	 प तीने	 बोलू	 लागाल,	 सा या	 गो ी
वेग या	 प तीने	क 	लागाल.	आतापासूनच	 तसे	 बोल-ूचालू	 लागा!	 तु हाला	जे	 हवे	आहे	 ते
आ ाच	तुम याकडे	आहे	असे	वाग	ूलागा.	तु हाला	काय	हवे	आहे	 याने	काही	फरक	पडत	नाही.
या यासोबत	तु हाला	कसे	वाटेल	ते	जाणवू	धा.	तुम या	क पनेत	तु ही	तसेच	वागायला	लागा,
भावनांसह.	 तु ही	जी	काही	क पना	क 	लागाल,	 या ती	 या	भावना	 	कराल,	 ेमा या
आकषणालाच	तु ही	ते	देत	असता,	आ ण	तु हाला	ते	परत	 मळालेच	पा हजे.

ला स	 आम ाँग,	 अन ड	 ारझेनेगर,	 नकोला	 टे ला	 ही	 सारी	 माणसे	 यां या
क पनाश सोबत	खेळली.	मनापासून	 यांनी	ही	 व े	ब घतली.	 यांची	क पना	 यांना	इतक
खरी	 होती,	 यांची	 व े	 यांना	 इतक 	 प 	जाणवत	असत,	क 	ती	खरी	 होणार	 याची	 यांना
खा ीच	 होती.	 तुमचे	 व 	 कतीही	 रवरचे	असो,	आयु यातील	 इतर	कोण याही	 गो ीपे ा	 ते
तु हाला	 मह वाचे	 वाटल	े पा हजे.	कारण	 या	 सा याची	श 	 तुम याच	आत	साठून	 रा हलेली
असते!

“जो	माणूस	 व ास	ठेवतो	 या यासाठ 	सा या	गो ी
श य	असतात.”

जीझस	(अंदाजे	5	बीसी-अंदाजे	30	एडी)
न	धमाचा	सं थापक,	माक	म ये	9:23

तुम या	क पनाश या	ताकद ची	अ धका धक	संशोधने	आपण	यापुढे	 पा .	शा ांनी
आधीच	अस	े मरर	से स	शोधून	काढले	आहेत,	 यामुळे,	तु ही	क पना	करत	असताना	तुम या



म ला	अ धक	चालना	 मळते.	 स या	श दात	सांगायचे	तर,	तु हाला	ज	ेकाही	अनभुवायचे	आहे
ते	तु ही	खेळ	व	क पनाश या	मदतीने	नजरेसमोर	आणल	ेतर,	ते	खरेच	अस या माणे	तुमचा
म 	तु हाला	 तसाद	देतो.

भूतकाळाब ल	 कवा	भ व याब ल	 तु ही	काही	 बोलत	असाल,	 या	 गो ची	 तु ही	आता
क पना	 करत	 असाल,	 या ती	 भावना	 	 करत	 असाल,	 या या	 लहर वर	 असाल,	 तर
आकषणाचा	 नयम	तेच	 हण	करत	असतो.	तु ही	जे हा	 व 	ेबघत	असता,	आकषणाचा	 नयम
ते	 हण	 करत	 असतो.	 आकषणा या	 नयमाला	 काळ-वेळ	 नसतो,	 आ ाचा	 ण	 हीच	 वेळ
असते.

तु हाला	जे	हवे	आहे	ते	 मळव यासाठ 	वेळ	लागत	असेल,	तर	 याचे	कारण	 हणज	े या या
लहर वर	ये यास	तु हालाच	वेळ	लागत	असतो.	या	इ छे या	लहर वर	ये यासाठ ,	 या	इ छेवर
तु हाला	 ेम	करावे	लागेल.	 या	लहर वर	तु ही	आलात	क ,	तुमची	इ छा	पूण	होते.

“तु हाला	जे	हवे	असते	व	 याची	इ छा	असते,	ते	आधीच
तुमचे	झालेले	असते.	तुमची	इ छा	पूण	झाली	असे	समजायला
लागणे	यो य	असते.”

ने हल	गोडाड	(1905-1972)
नव वचारवाद 	लेखक

जे हा	तु ही	एखाद 	गो 	घड याब ल	खूप	उ साही	असता,	तु हाला	छान	वाटत	असते,	ती
ऊजा	ध न	ठेवा	आ ण	तुम या	 व ाची	क पना	करा.	क पना	आ ण	भावना	पटकन	तुम यात
येऊ	धात.	या	भावनांची	ऊजा	ध न	 ठेव यासाठ 	एवढेच	 पुरेस	ेआहे.	हेच	 खेळणे	आहे.	हीच
मजा	आहे.	आयु य	घडव याची	हीच	गंमत	आहे.



श चे	मु े

ेमाची	 क ली

ेमा या	आवेगाचा	उपयोग	श 	 हणून	कर यासाठ ,	तु ही	पूव 	कधीही	केल	ेनसेल	एवढे
ेम	करा.	आयु यावर	भरभ न	 ेम	करा!

ेम	ऐका,	 ेम	बघा,	 ेमाने	बोला,	आ ण	 दयापासून	 ेमाची	भावना	जतन	करा.

तु ही	 कती	 ेम	जतन	क -अनभुवू	शकता	याला	कोण याही	मयादा	नाहीत,	बंधने	नाहीत,
ते	तुम यातच	असते!	तु ही	 ेमाचेच	बनलेले	असता.

तु हाला	 या	गो ी	आवडतात	 यां याकडे	 नदश	क न	व	 याब ल	भावना	 	क न
ते	आकषणा या	 नयमाला	सांग	ूशकता.

तुम या	भावनांचा	माग	बदल यासाठ 	 कवा	चांग या	भावना	अ धक	चांग या
कर यासाठ ,	आवडणा या	गो ची	याद 	करा.

दररोज	जा तीत	जा त	 ेम	 	करणे	हेच	तुमचे	काम	आहे.

दररोज	आप या	आसपास	असले या	आप या	 य	व तंूकडे	जा तीत	जा त	पाह याचा
य न	करा.

कृत तेची	 क ली

जे हा	जे हा	तु ही	कृत ता	 	करत	असता	ते हा	ते हा	तु ही	 ेम	 	करत	असता.

आयु यात	तु हाला	ज	ेकाही	 मळाल	ेआहे	 याब ल	कृत 	राहा	(भूतकाळ).	जे	काही
मळत	आहे	 याब ल	कृत 	राहा	(वतमान).
तु हाला	आयु यात	ज	ेकाही	हवे	आहे,	 याब ल	अशा	प तीने	कृत 	राहा	क 	तु हाला	ते
आ ाच	 मळाल	ेआहे	(भ व य).

कृत तेमुळे	तुम या	आयु यातील	सारे	काही	 गु णत	होईल.

नकारा मक	भावनांपासून	 ेमा या	आवेगापयत	पोहोच याचा	कृत ता	हा	पूल	आहे.

कृत तेची	श 	वापर यासाठ 	 याचा	सराव	करा.	 दवसभरात	ज	ेकाही	घडेल,	 याब ल



ध यवाद	 	करा.	 कतीही	छोट 	गो 	असू	दे,	ध यवाद	 	करा.

तु हाला	 जतके	कृत 	वाटेल,	 ततकेच	जा त	तु ही	 ेम	 	करा.	आ ण	 जतके	तु ही
ेम	 	कराल,	तेवढेच	तु हाला	परत	 मळेल.

येक	 ण	हा	कृत ता	 	कर याची	संधी	आह	ेआ ण	 ेमा या	गो ी	 गु णत
कर याचीही.

खेळाची	 क ली

खेळत	असताना	तु हाला	खूप	छान	वाटते.	चांगली	प र थती	तुम या	आयु यात	 नमाण
होते.	गंभीरपणामुळे	गंभीरच	प र थती	 नमाण	होते.

आयु य	हे	मजेचे	असले	पा हजे!

तु ही	क पना	करता	आहात	क 	खेळ	खेळता	आहात	या याशी	आकषणा या	 नयमाचा
काहीही	संबंध	नसतो.	 यामुळे	तु ही	जे	देता	ते	तु हाला	 मळतेच.

तु हाला	जे	काही	हवे	आह,े	 या यासाठ 	तुमची	क पनाश 	वापरा.	जे	काही	तुम या
हाती	लागेल	ते	यासाठ च	वापरा.	तुमचे	खेळ	तयार	करा.

तुम याकडे	ते	आ ाच	आहे,	अशा	प तीने	वागा.	भावनांसह	तु ही	 या	कशाची	क पना
करता,	तु ही	ते	आकषणा या	कायधाला	देत	असता	व	तु हाला	ते	परत	 मळते.

तु हाला	जे	हवे	आहे,	ते	 मळ यात	तु हाला	उशीर	होत	असेल	तर,	 या	भावने या	यो य
लहर वर	तु ही	नाही	असा	 याचा	अथ	होतो.

तु ही	जे हा	एखाधा	गो ीब ल	आनंद 	असता,	तु हाला	खूप	छान	वाटते,	ती	ऊजा	ध न
ठेवा,	 व े	बघा.





“गरीब	आहे	अस	ेवाटणे	 हणजेच	ग रबी.”
रा फ	वॉ डो	एमरसन	(1803-1882)

उ यनवाद 	लेखक

पैशाब ल	 तु हाला	काय	 वाटते?	 ब तेक	लोक	सांगतील	क 	 यांना	 पैस	ेआवडतात.	 पण
यां याकडे	जर	कमी	पैस	ेअसतील	तर	 यांना	पैशांब ल	चांगली	भावना	नसते.	गरजेएवढे	पैसे
असतील	तर	मा 	 यांना	 पैशाब ल	न क च	चांगल	ेवाटते.	 यामुळे	 तु हाला	 पैशाब ल	न क
कस	ेवाटते	हे	तु ही	न क च	सांग	ूशकता.	कारण	तु हाला	ज	ेहवे	आह	ेते	तुम याकडे	नस यास
तु हाला	पैशांब ल	फारसे	चांगल	ेवाटणार	नाही.

तु ही	 बाहेर या	जगाकडे	 ब घतल	े तर	 तु हाला	अस	े दसून	 येईल	क ,	 ब सं या	 ना
पैशाब ल	फारस	ेचांगल	ेवाटत	नसते.	कारण	पैसा	हा	नेहमीच	काही	थो ा,	जेमतेम	१०	ट के
लोकां या	हाती	साठलेला	असतो.	या	 ीमंत	माणसांकडे	हा	 पैसा	असतो	याचे	एकमेव	कारण
हणजे	ते	पैशाब ल	चांग या	भावना	बाळगनू	राहातात.	हे	इतके	सोपे	आहे.

इत या	सा या	लोकांना	पैशाब ल	चांग या	भावना	नसतात.	असे	का	होते?	 यां याकडे	पैसे
नसणे	हे	काही	 यामागील	कारण	नसते,	कारण	ब तेक	 ीमंत	माणसांनी	 शू यातूनच	सु वात
केलेली	असते.	ब सं य	माणसांना	पैशाब ल	नकारा मक	भावना	असतात	याचे	कारण	 हणजे,
यां या	नकळतपणे	या	भावना	लहानपणापासूनच	 जव या	 गेले या	असतात.	 ‘आप याला	 ते
परवडणार	नाही’,	 ‘पैसा	वाईट	असतो’,	 ‘ ीमंत	माणसे	अ ामा णक	असतात’,	 ‘पैस	ेहवे	असे
वाटणे	चुक चे	आह’े,	‘खूप	पैस	ेहवे	असतील	तर	खूप	मेहनत	करावी	लागते’	इ.

लहान	असताना	तुमचे	पालक,	 श क,	इतर	मो ा	 	तु हाला	जे	काही	सांगतात	 याचे
तु ही	पालन	करत	असता.	 यामुळे	नकळतपणे	पैशांब ल	नकारा मक	भावना	घेऊन	तु ही	वाढत
असता.	 यातील	 वरोधाभास	 असा	 क ,	 एक कडे	 पैसा	 चांगला	 नाही	 असे	 सां गतले	 जात
असतानाच	तु हाला	असेही	सां गतल	ेजाते	क ,	जग यासाठ 	पैसा	लागतो	व	तो	कमाव यासाठ
तु हाला	आवडत	 नसल	े तरी	 काम	 करावेच	 लागते.	 कदा चत	 तु हाला	 असेही	 सां गतल	े जात
असेल	क 	पैसा	कमाव यासाठ 	काही	ठरावीक	 े े	व	ठरावीक	नोक याच	असतात	व	 यांची
सं या	मया दत	आहे.

यापैक 	कोणतीही	 गो 	खरी	 नाही.	 या	लोकांनी	 तु हाला	 या	 गो ी	सां गत या	 ते	खरेतर
नरागस	 आहेत.	 ही	 माणसे	 यां या	 अनभुवाव नच	 बोलत	 असतात.	 पण	 यां यातील	 या
नकारा मक	भावनांमुळेच	 ते	 या	 प र थतीत	असतात.	आकषणाचा	 नयम	 यां या	आयु यात
खरा	ठरलेला	असतो.	आता	तु हाला	कळेल	क ,	आयु य	 कती	वेग या	वळणावर	येते.	तुम या
आयु यात	 पैशाची	 कमतरता	 भासत	 असेल	 तर,	 याचे	 कारण	 हणजे	 चांग या	 भावनांपे ा
नकारा मक	भावना	तु ही	 	करत	असता.

“आप याकडे	कशाचीच	कमतरता	नाही	अस	ेजे हा	तु हाला



वाटत	असते,	सारे	जग	तुमचेच	असते.”
लओ	 यू	(इसवीसन	पूव	6	वे	शतक)

ताओइझमचा	सं थापक

ेम	ही	 चकटून	राहाणारी	श 	आहे

मी	एका	खूप	 ेमळ	अशा	घरातून	आल	ेआहे	आ ण	मा या	पालकांना	जरी	खूप	पैसे	नको
असले	तरी,	गरजा	भागव यासाठ 	 यांना	 खूप	क 	करावे	लागत.	 यामुळे	मीसु ा	 पैशांबाबत
तशीच	 नकारा मक	 भावना	 घेऊन	 वाढले	आहे.	 मा या	 भोवतालची	 प र थती	 बदल यासाठ
मला	 मा या	 या	 नकारा मक	 भावना	 बदलणे	 गरजेचे	आह	े हे	 मला	 समजले.	 पैस	े मा याकडे
केवळ	 येणार	 नाहीत,	 तर	 ते	 कायम	 मा याजवळच	 राहतील	 यासाठ 	 मला	 वत:ला	 बदलावे
लागेल	हेदेखील	मला	माहीत	होते.

मी	ब घतले	होते	क 	 या	लोकांजवळ	 पैसा	आहे	 ते	 केवळ	 पैशाला	 वत:जवळ	आक षत
करतात	अस	ेनाही,	तर	तो	पैसा	आप याजवळच	कसा	राहील	याबाबतही	ते	जाग क	असतात.
तु ही	जगातले	सारे	 पैसे	 घेतले	आ ण	 ते	सग या	लोकांना	सार याच	 माणात	 वाटून	 टाकले,
तरीदेखील	काही	थो ा	लोकां याच	हाती	ते	 श लक	राहतील.	आकषणाचा	 नयम	 ेमा याच
मागे	 येत	अस याने,	 या	लोकां या	 पैशाब ल	चांग या	भावना	आहेत	 यां याकडेच	तो	 येतो.
ेमाचा	आवेग	सारे	पैस	ेहलवतो	आ ण	जगात	पोहोचवतो	आ ण	 नयमानसुार	 फरवतो.

“ येक	त व ान,	 येक	धम,	 येक	 व ानात	हेच	एक
नरंतर	व	मूलभूत	त व	आहे	–	 ेमा या	 नयमापासून	कोणीही
र	जाऊ	शकत	नाही.”

चा स	हानेल	(1866-1949)
नव वचारवाद 	लेखक

एखाद 	 	जे हा	 लॉटरी	 जकते	 ते हा	आकषणाचा	 नयम	कस	ेकाम	करतो	 हे	 तु ही
पा हले	असेल.	अशी	माणसे	मनापासून	अशी	इ छा	करतात	क 	 यांना	लॉटरी	लाग	ूदेत.	आपण
जे हा	लॉटरी	 जकू	 ते हा	काय	करायचे	याचे	आडाखे	 ते	मनाशी	बांधत	असतात.	 ‘जर	लॉटरी
जकलो	तर’	असे	ते	कधीच	 हणत	नाहीत.	आ ण	ते	 जकतात!	पैस	े यां या	जवळच	राहातात
का	याची	मा हती	लॉटरी	 त कटां या	रेकॉडव नच	 मळू	शकेल.	लॉटरी	 जक यानंतर या	काही
काळातच	ही	माणसे	 पु हा	 पैशांची	चणचण	अनभुवू	लागतात.	लॉटरी	 जक यापूव 	 यां यावर
जेवढे	कज	नसते	तेवढे	आता	असते.

असे	होते	कारण	लॉटरी	 जकताना	 यांनी	आकषणाचा	 नयम	वापरलेला	असतो,	पण	जे हा
ते	पैसे	 जकतात	ते हा	मा 	पैशांब ल या	भावना	ते	बदलत	नाहीत.	 यामुळे	ते	सारे	पैसे	गमावून



बसतात.	पैस	े यां याजवळ	राहात	नाहीत.

पैशाब ल	तु ही	चांग या	भावना	मनात	ठेवत	नाही	ते हा	तु ही	ते	गमावता.	ते	कधीच	कायम
तुम यासोबत	राहाणार	नाहीत.	अपे ा	नसताना	जर	काही	अ धक	पैसे	तुम याकडे	आले	तरी	ते
मग	 तुम याकडून	 लवकरच	 नघून	 जातील.	 तुमची	 बले	 जा त	 येतील,	 काही	 व तू	 मोडतील,
अशी	प र थती	उ वेल	क 	हातात	असलेल	ेपैसे	 नघून	जातील.

मग	पैस	ेकशा	 कारे	तुम याकडे	राहातील?	 ेम!	 ेम	हा	एक	असा	आवेग	आह	ेजो	हे	पैसे
तुम याकडे	ठेवील.	 ेम	हीच	श 	ही	गो 	सा य	क 	शकेल.	तु ही	चांगल	ेमाणूस	आहात	क
नाही	यावर	काहीही	अवलंबून	नसते.	हा	पैलू	मह वाचा	असला	तरी	तु ही	 याहीपे ा	खूप	मोठे
असता.	 पैसा	 तुम याकडे	 टकून	 राहा यासाठ 	 तु हाला	 यावर	 ेम	 केले	 पा हजे	 व	 चांग या
भावना	 	 के या	 पा हजेत.	 आता	 जर	 तुम याकडे	 पैसे	 नसतील	 आ ण	 तुम या	 े डट
काड ारे	 तुम यावर	कज	चढत	असेल,	 तर	 याचा	अथ	 तुमची	 टकवून	 ठेव याची	 श 	कमी
पडत	आह	ेव	तु ही	पैसे	गमवत	आहात.

स याची	 तुमची	आ थक	प र थती	कशी	आह	ेह	ेफारस	ेमह वाचे	नाही.	 तुमचा	 वसाय,
तुमचा	 देश	 कवा	सारे	जग	कोण या	आ थक	प र थतीत	आह	ेहे	फारसे	मह वाचे	नाही.	सारी
आशा	 संपु ात	 येते	 अशी	 प र थती	 कधीही	 उ वत	 नसते.	 महामंद या	 काळातही	 भरभराट
झालेली	माणसे	या	जगात	आहेत.	कारण	 यांना	 ेमाचा	 नयम	माहीत	होता.	 यांना	जे	काही	हवे
होते	ते	 यांनी	क पनाश 	व	भावनां या	आधारे	 मळवले.	 यामुळेच	 यां या	भोवती	उ वले या
प र थतीवर	ते	मात	क 	शकले.



“आपली	आयु ये	व	आपली	प र थती	चांगली	असू	दे.
आपली	प र थती	आपणच	बनवतो.	आपण	जसे	असतो
तशीच	आपली	प र थती	असते.”

ह पो	येथील	संत	ऑग ट न	(354-430)
त ववे ा	व	 बशप

येक	अडथळा	 कवा	प र थतीतून	 ेमा या	आवेगाने	माग	काढता	येतो.	जगातील	सम या
या	 ेमा या	आवेगाला	अडवू	शकत	नाहीत.	वेळ	चांगली	असो	 कवा	वाईट,	आकषणाचा	 नयम
ततकाच	प रणामकारकपणे	काम	करत	असतो.

पैशाब ल या	तुम या	भावना	कशा	बदलाय या

पैशाब ल या	तुम या	भावना	तु ही	बदल या	क 	मग	पैशाचे	तुम या	आयु यातील	 थानही
बदलते.	पैशाब ल	तु हाला	जेवढे	चांगल	ेवाटेल,	 ततकेच	ते	तुम याकडे	येतील.	वाढत	जातील.



तुम याकडे	फारसे	 पैस	े नसतील	तर	 येणा या	 बलांबाबत	 तु हाला	फारसे	चांगल	ेवाटणार
नाही.	पण	 या	 णी	तु ही	या	मो ा	 बलाब ल	नकारा मक	भावना	 	कराल,	वाईट	भावना
धाल,	 तेवढ च	 तु हाला	आणखी	 मोठ 	 बले	 मळत	जातील.	 तु ही	जे	 देता	 तेच	 तु हाला	 परत
मळते.	 सग यात	 मह वाची	 गो 	 हणज	े हे	 बल	 भरताना	 तुम या	 मनात	 चांग या	 भावना
अस या	पा हजेत.	चांग या	भावना	मनात	नसताना	कधीही	 बल	भ 	नका.	कारण	अशामुळे
मोठे	 बलच	पु हा	तुम या	पदरात	पडेल.

तुम या	या	भावना	बदल यासाठ 	तु हाला	तुमची	क पनाश 	वापरावी	लागेल,	जेणेक न
तुमची	 बल	े यो य	 माणात	 येतील	 व	 तु हाला	 चांगले	 वाटेल.	 हे	 पैसे	 तु ही	 जा त	 बल	आले
हणून	देत	नसून	एका	चांग या	भावनेतून	 या	कंपनीला	दान	करत	आहात,	अशी	तु ही	क पना
क 	शकता.	ती	कंपनी	तु हाला	 या	सेवा	पुरवते,	 या	बद यात	तु ही	हे	दान	करत	आहात	असे
तु ही	समज	ूशकता.

तुमची	 बले	 हणजे	 तुम याकडे	 येत	असलेल	े चे स	आहेत,	असे	 तु ही	समजा.	 कवा	 या
कंपनीमुळेच	 तुम या	 घरात	 वीज	 चालते	आहे,	 या	 भावनेने	 या	 कंपनीब ल	 कृत ता	 बाळगा.
तु ही	हे	 बल	भराल	ते हा	 यावर	ध यवाद	असे	 लहा.	तुम याकडे	 बल	भर यासाठ 	आ ा	पैसे
नसतील	तर	 यावर	 लहा	 ‘पैशांब ल	ध यवाद’.	 तु ही	 याची	क पना	करता	 ते	खरे	आहे	का
याचा	 वचार	आकषणाचा	 नयम	करत	नाही.	 तु ही	जे	 	करता	 केवळ	 यालाच	हा	 नयम
तसाद	देत	असतो.

“तुमचे	काम	 कवा	वेळ	यानसुार	तु हाला	 तुती	 मळत	नसते,
तर	 कती	 ेम	तु ही	 यात	देता	यावर	सारे	अवलंबून	असते.”

सएना	येथील	संत	कॅथरीन	(1347-1380)
त ववे ा	व	कॅथलीक	चचचे	डॉ टर

तु हाला	 जे हा	 पगार	 मळतो,	 याब ल	 कृत ता	 बाळगा,	 जेणेक न	 तो	 वाढत	 जाईल!
ब तेक	लोकांना	पगार	 मळा याचे	काहीच	वाटत	नाही,	कारण	हा	पगार	पुरवायचा	कसा	याचीच
यांना	 चता	असते.	 येक	वेळ 	पगार	झा यावर	कृत 	राहा याची	संधी	 ते	गमावत	असतात.
जे हा	काही	 पैस	े तुम या	हाती	 येतात,	 ते हा	ती	र कम	 कतीही	छोट 	असू	 दे,	 याब ल	कृत
राहा!	ल ात	ठेवा,	जे हा	तु ही	कृत ता	बाळगाल,	ती	गो 	वाढत	जाते.	 गु णत	कर यासाठ
कृत ता	हा	चांगला	माग	आहे.

खेळाची	 येक	संधी	जपून	ठेवा

चांग या	भावनां ारे	 तुम याजवळ ल	 पैस	ेजपून	 ठेव याची	व	 ते	वाढव याची	 येक	संधी
वापरा.	कोण याही	गो ीसाठ 	पैसे	 दले	क 	तु हाला	चांगल	ेवाटू	धात!	कोणाला	पैसे	धाल	ते हा



तु हाला	चांगले	वाटू	धात!	कंपनीत	ज	ेकमचारी	काम	करतात	 यांना	व	कंपनीला,	तु ही	 दले या
पैशांमुळे	 कती	 फायदा	 होणार	 आहे,	 याचा	 वचार	 करा.	 यामुळे	 तुम या	 हातून	 पैस	े गेल	े या
भावनेपे ा	 देत	 असले या	 पैशांब ल	 तु हाला	 चांगले	 वाटेल.	 या	 दोन	 भावनांमधील	 फरक
हणजेच	भरपूर	पैस	ेअसणे	व	कमी	पैस	ेअसणे	आ ण	 यासाठ 	तु ही	आयु यभर	झगडत	राहाणे
यातील	फरक	होय.

आपण	एक	खेळ	खेळू	या.	याने	 येक	वेळ 	तु ही	पैस	े दले	क 	 याब ल	कस	ेचांगल	ेवाटले
पा हजे	 हे	 तु हाला	 ल ात	 राहील.	 एक	 बल	समजा	 तुम याकडे	आले.	 याची	 समोरची	 बाजू
बघून	 तु हाला	 खूप	 पैस	े डो यासमोर	आले	 पा हजेत.	 या	 बलाची	 मागची	 बाज	ू हणज	े पैसे
नस याचे	 तीक	 समजा.	 येक	 वेळ 	 जे हा	 बल	 तुम याकडे	 येईल	 ते हा	 पैशांची	 ही
सकारा मक	बाजू	तुम या	समोर	आली	पा हज,े	अशा	प तीने	ते	 बल	डो यासमोर	धरा.	 याच
प तीने	 ते	 तुम या	 पसम येही	 ठेवा.	 तु ही	 पैस	े धाल	 ते हादेखील	 ही	 पुढची	 बाज	ू वर	 असेल
याकडे	ल 	धा.	अशा	प तीने,	पैसे	तुम याकडे	येतील	याचा	माग	तु ही	तयार	करत	असता.

तु ही	 े डट	 काड	 वापरत	 असाल,	 तर	 ते हादेखील	 हाच	 माग	 वापरा.	 कारण	 हीच	 बाजू
तु हाला	दशवत	असते	क ,	 तुम याकडे	खूप	 पैस	े येणार	आहेत.	 यावर	 तुमचेच	नाव	 ल हलेले
आह!े

जे हा	तु ही	एखाधा	माणसाला	पैस	े कवा	काड या	 पात	पैस	ेधाल,	ते हा	 या	माणसाकडे
कती	पैस	ेहोतील	याचा	 वचार	करा.	ते	तु हाला	जाणवू	धा.	जे	तु ही	 	कराल	तेच	तु हाला
परत	 मळेल.

तु ही	आता	सधन	आहात	असे	 समजा.	 तु हाला	आव यक	 तेवढे	 पैस	े तुम याकडे	आहेत
असे	समजा.	 तु ही	 तुमचे	आयु य	 वेग या	प तीने	कस	ेजग	ूशकाल?	 या	गो ी	 तु ही	कराल
या	सा या	 तुम या	क पना व ात	 येऊ	धा.	 तु हाला	 वेगळे	वाटेल;	आ ण	 तु हाला	अस	े वेगळे
वाटेल	यामुळेच,	तु ही	वेग या	प तीने	चालू	लागाल,	बोल	ूलागाल,	तुमची	ढब	बदलेल.	 येक
गो ीला	 तु ही	 वेग या	 प तीने	 तसाद	 देऊ	 लागाल.	 बल	 आ यावर	 या या ती	 तुमचा
तसाद	 बदलेला	 असेल.	 ,	 प र थती,	 घटना,	 व	 आयु यातील	 इतर	 सव	 गो कडे

बघ याचा	तुमचा	 कोन	बदलेल.	कारण	तुम या	भावना	बदले या	असतील.	तु ही	मनाने	शांत
झाला	 असाल.	 आनंद 	 झाला	 असाल.	 तु हाला	 सा या	 गो ी	 सहज-सो या	 वाटत	 असतील.
येक	 दवस	 तु ही	 मजेत	 धालवाल.	 उधाचा	फारसा	 वचार	कर याची	 गरज	 तु हाला	 उरणार

नाही.	हीच	भावना	तु हाला	पकडून	ठेवायची	आहे.	हीच	भावना	तु हाला	मग	पकडून	ठेवते!

“तु हाला	जे	हवे	आहे,	ती	तुमची	इ छा	कायम	मनात
ध न	ठेवा.	अशा	प तीने	जणू	ती	गो 	आ ाच	तुमची
झाली	आहे.	तुमची	इ छा	न क च	फळास	येईल.”

ने हल	गोडाड	(1905-1972)



नव वचारवाद 	लेखक

‘ल मी’ला	होकार	धा

आठवा,	जे हा	के हा	तु ही	 स याला	 मळाले या	पैशाब ल	 कवा	यशाब ल	ऐकता,	ते हा
तु ही	 उ सा हत	 होता,	 याचा	 अथ	 हा	 क 	 तु ही	 याच	 वाटेवर	आहात!	 तु ही	 चांग या	 वाटेवर
अस याचा	हा	पुरावा	आहे.	 हणूनच	अशा	 कारे	उ सा हत	 हा	क 	जणू	काही	हे	तुम यासोबतच
घडत	आहे.	 कारण	 या	 बातमीवरील	 तुमची	 त या	 हणजेच	 सवकाही	असणार	आहे.	 जर
तु ही	 आनंद	 आ ण	 उ साहाने	 स या या	 बातमीब ल	 त या	 दलीत,	 हणज	े तु हीही
ल मीला	आ ण	यशाला	होकार	 देताय.	जर	 स याब लची	बातमी	ऐकून	 तु ही	 हताश	होताय
कवा	 या याब ल	 तुम या	 मनात	 ेष	 नमाण	 झाला	आहे,	 तर	 तु ही	 तुम या	 यशाला	आ ण
ल मीला	नकार	देताय.	एखाधा	 ने	लॉटरी	 जक याचे	 कवा	एखाधा	कंपनीने	 व मी	उ प
कम व याचे	 तुम या	 कानावर	आल	े तर	 तु हीसु ा	 उ साही	 हा	आ ण	आनंद 	 हा.	 तु ही	 ही
बातमी	ऐकली	आह,े	याचा	अथ	हा	क ,	तु ही	 याच	लहरीवर	 वार	आहात	आ ण	 या	 ब ल
तुम या	मनात	चांग या	भावना	 नमाण	होणे	 हणज	ेतु ही	 वत:लाच	होकार	देत	आहात.

काही	वषापूव 	माझी	प र थती	अ यंत	हलाखीची	झाली	 होती.	मा याकडे	अनेक	 े डट
काड्स	होती,	 यावर	मला	दंड	बसला	होता.	माझ	ेघर	गहाण	पडले	होते	आ ण	मा या	कंपनीची
अव थाही	 डळमळ त	झाली	 होती.	 या	 कंपनीवर	 ल ावधी	 डॉलरचे	कज	 होते.	 कारण	 मी	 ‘द
सी े ट’	नावाचा	 च पट	तयार	करत	होते.	माझी	आ थक	प र थती	अ यंत	 बकट	होती.	मला
च पट	पूण	कर यासाठ 	पैसे	हवे	होते.	मला	आकषणाचा	 नयम	(लॉ	ऑफ	अ ॅ शन)	माहीत
होता	आ ण	मला	पैसा	 वत:कडे	आणायचा	असेल	तर	मा या	मनात	पैशाब ल	चांग या	भावना
असणे	आव यक	होते.	पण	हे	सोपे	न हते,	कारण	दर	 दवशी	मा यावरील	कज	वाढतच	चालले
होते.	लोक	पैशासाठ 	मा या	मागे	तगादा	लावत	होते.	मा या	कमचा यांचा	पगार	कसा	देणार,
हेही	मला	माहीत	न हते.	 हणून	मी	एक	मह वाचा	 नणय	घेतला.

मी	एट एमपयत	चालत	गेल	ेआ ण	मा या	 े डट	काड	खा यातून	काही	शे	डॉलर	काढले.
माझी	 बल	ेभर यासाठ 	आ ण	खा या- प यासाठ 	मला	ते	पैसे	हवे	होते,	पण	मी	ते	पैस	ेहातात
घेतले	आ ण	एका	रहदारी या	र यावर	जाऊन	 या	र यावरील	लोकांना	पैसे	वाटले.

मी	मा या	हातात	50	डॉलरची	नोट	मा या	हातात	घेतली	आ ण	जसजशी	मी	चालत	गेल,े
मा याकडे	चालत	येणा या	लोकांचे	चेहरे	मी	पाहत	होते,	आ ण	ठरवत	होते	क 	हे	पैसे	कोणाला
धावेत.	मला	 येकाला	पैसे	धायचे	होते,	पण	मा याकडे	मया दत	र कम	होती.	कोणाची	 नवड
करायची	 हे	 मी	 मा या	 मनाला	 ठरवू	 दले	 आ ण	 मी	 व वध	 कार या	 ना	 पैसे	 दले.
आयु यात	 थमच	मी	 पैशां या	 ेमात	पडले.	पण	 पैसे	 देणे	हे	 पैशाब ल	 ेम	वाट याचे	कारण
न हते,	तर	ते	पैसे	 स याला	दे या या	मा या	कृतीने	मी	पैशा या	 ेमात	पडले	होते.	तो	शु वार



होता	 आ ण	 यानंतर	 पैस	े द या या	 आनंदात	 वीकए डम ये	 मा या	 डो यात	आनंदा ू	 येत
रा हले.

सोमवारी	 पारी	काहीतरी	अभूतपूव	घडले.	मा या	 बँके या	खा यात	25000	डॉलर	जमा
झाले,	तेही	आ यकारक	घटनां या	मा यमातून.	ते	25000	डॉलर	अ रश:	आभाळातून	मा या
आयु यात	आल	ेआ ण	मा या	 बँके या	खा यात	जमा	 झाले.	 मा या	 म ा या	 कंपनीचे	 काही
शेअस	मी	काही	वषापूव 	 वकत	घेतले	होते	आ ण	 यां याब ल	 वस नही	गेल	ेहोते,	कारण	 या
शेअरची	 कमत	कधीच	वाढली	न हती.	 पण	 या	सोमवारी	मला	एक	 र वनी	आला	क ,	 या
शेअरची	 कमत	आकाशाला	 भडली	आहे	आ ण	माझी	 ते	 शेअस	 वकायची	 इ छा	आहे	का?
सोमवारी	 पारपयत	ते	शेअस	 वकून	आलेल	ेपैसे	मा या	खा यात	जमा	झाले.

मा याकडे	जा त	पैस	ेयावेत	यासाठ 	काही	मी	ते	 दले	न हते.	केवळ	मला	पैशांब ल	चांगले
वाटावे	 यासाठ च	 मी	 असे	 केले	 होते.	 पैशांब ल	 असलेली	 आयु यभरची	 वाईट	 भावना	 मला
मा या	मनातून	काढून	टाकायची	होती.	मला	 पैसे	हवे	 हणून	जर	मी	मा याकडील	 पैसे	वाटले
असते,	तर	मा या	खा याम ये	कधीच	 पैस	ेजमा	झाले	नसते.	कारण	 पैस	ेनस यामुळे	मी	असे
करत	आहे	असा	 याचा	अथ	झाला	असता	व	ही	 नकारा मक	भावना	आहे.	 पण	जे हा	 तु हा
चांग या	मनाने	पैस	ेदान	करता	व	ते	के यानंतर	तु हाला	चांगल	ेवाटते,	ते हा	ते	पैसे	तुम याकडे
परत	आलेच	पा हजेत.	एका	माणसाने	एका	सं थेला	१००	डॉलर	दान	केल	ेव	 याला	खूप	छान
वाटले.	 याने	हा	 चेक	 ल ह यानंतर	दहा	तासां या	आत,	 याने	 या या	 कंपनीसाठ 	तोपयतचा
सग यात	मोठा	 वहार	केला.

“आपण	 कती	पैस	ेदेतो	याला	मह व	नाही,	तर	 कती
ेमाने	देतो	याला	मह व	आहे.”

मदर	तेरेसा	(1910-1997)
नोबेल	पा रतो षक	 वजे या	 मशनरी

पैशांब ल	चांगल	े वाटले	 पा हजे.	 पण	 हे	 तु हाला	जमत	नसेल	 तर,	 तुम या	आजूबाजू या
माणसांकडे	बघून	 तु ही	भरपूर	 पैशांचे	 वचार	मनात	आणू	शकता.	 या	सा यां या	 चेह याकडे
बघा	आ ण	 यांना	खूप	पैस	ेतु ही	देत	आहात	असा	 वचार	करा.	 यांना	 कती	आनंद	होईल	याचा
वचार	करा.	ते	तु हाला	जाणवू	धा.	 यानंतर	 स या	माणसाकडे	ल 	वळवा.	ही	खूप	सोपी	गो
आहे.	पण	तु ही	जर	ते	मनापासून	केले	तर,	 पैशाब ल या	 तुम या	भावना	न क च	बदलतील.
यासोबतच	तुम या	आयु यातील	पैशाशी	संबं धत	प र थतीदेखील	बदलेल.

नोकरी	आ ण	 वसाय

“ दया शवायचा	बु मान	माणूस	 हणज	ेजणू	शू यच	–



कारण	केवळ	समंजसपणा,	केवळ	 शारी	 कवा	दो ही
मळूनदेखील	बु मान	माणूस	तयार	होत	नाही.
ेम!	 ेम!	 ेम!	हाच	खरा	बु म ेचा	आ या	आहे.”

नकोलस	जोसेफ	वॉन	जॅ वन	(1727-1817)
डच	वै ा नक

ेमाचाच	 आवेग	 जगभरातील	 पैशांचे	 वहार	 करतो	 आ ण	 पैशाब ल	 याला	 चांग या
भावना	आहेत,	तो	 पैशांसाठ 	जणू	 चंुबकाचे	काम	करतो.	 वत:ला	 स 	कर यासाठ 	 तु हाला
पैस	े कमाव याची	 गरज	 नाही.	 तु हाला	 जेवढे	 पैस	े हवे	 आहेत	 तेवढे	 तु हाला	 आताही	 मळू
शकतात!	 तु हाला	जेवढे	 पैस	ेहवे	आहे	 यावर	 तुमचा	ह क	आहे!	 याचा	आनंद	 घे यासाठ च
तु ही	ज माला	आल	ेआहात.	 तु ही	काम	करता,	कारण	 तुमचे	 या	कामावर	 ेम	आहे!	आ ण
तु हाला	आवडते	ते	जे हा	तु ही	करता,	ते हा	पैस	ेआपोआप	तुम यामागे	येतात!

तु ही	एखाद 	तु हाला	न	आवडणारी	नोकरी	केवळ	पैशांसाठ 	करत	असाल,	तर	तुम याकडे
कधीच	पैस	ेयेणार	नाहीत.	तु हाला	आवडणारी	नोकरी	अ त वात	आहे,	तु ही	फ 	 ेम	
केले	 पा हजे.	 तुम याकडे	आ ाच	 तशी	 नोकरी	आहे	 अशी	क पना	करा,	 तु हाला	 ती	 नोकरी
मळेल.	तुम याकडे	आ ा	असले या	नोकरीतील	चांग या	गो ी	शोधा	आ ण	 यावर	 ेम	करा.
कारण	 तु ही	 जे हा	 ेम	 धाल,	 तु हाला	 ज	े हवे	 ते	 मळेल.	 तु हाला	 हवी	 असलेली	 नोकरी
तुम याकडे	चालत	येईल!

एका	बेरोजगार	माणसाने	 याला	ह ाशा	वाटत	असले या	एका	नोकरीसाठ 	अज	केला.	हा
अज	के यानंतर	 याने	 या	नोकरीचे	ऑफर	लेटर	तयार	केले	व	 यात	अपे त	पगाराची	र कम
टाकली.	 याने	कंपनीचा	लोगो	असलेले	 वत:चे	 बझनेस	काड	तयार	केले.	या	काडाकडे	 याने
कृत तेने	ब घतले.	नवीन	नोकरी	 मळा याब ल	 याने	 वत:लाच	अ भनंदनाची	ई-मेल	पाठवली.

फोनव न	 दले या	मुलाखती,	 यानंतर	 य 	 दले या	मुलाखती	अशी	 याची	 गती	होत
गेली.	दोन	तासां या	मुलाखतीनंतर	 याला	कंपनीकडून	नोकरी	 मळा याचा	फोन	आला.	 या या
ऑफर	लेटरवर	 याने	 ल हले या	पगारापे ा	 कतीतरी	जा त	पगार	असलेली	व	 यां या	अ यंत
आवडीचे	काम	असलेली	नोकरी	 याला	 मळाली.

आयु यात	आप याला	काय	करायचे	आहे	हे	जरी	तु हाला	न क 	माहीत	नसले	तरी	तु हाला
एकच	 गो 	करायची	आहे,	 ती	 हणजे	 चांग या	 भावना	 	करणे.	 यामुळे	 तु हाला	 तुम या
आयु यात	 सारे	 काही	 अ धक	 माणात	 मळेल.	 तुम या	 भावनाच	 तु हाला	 तुम या	 हेतूपयत
पोहोचवतील.	तुम या	 ेमा या	लहर वरच	तुमची	नोकरी	असते	आ ण	ती	 मळव यासाठ 	तु ही
वत:ला	 या	 ठकाणी	क पल	ेपा हजे.

“यश	ही	काही	आनंदाची	गु क ली	नाही.	आनंद	हीच
यशाची	गु क ली	आहे.”



अ बट	 ाइट्झर	(1875-1965)
नोबेल	पा रतो षक	 वजेते	व	वैधक य	धम सारक	व	त ववे ा

वसायातील	 यशदेखील	 अगद 	 अशाच	 मागाने	 मळते.	 तु ही	 एखादा	 वसाय	 करत
आहात	व	तो	 तु हाला	ह ा	तशा	प तीने	चालत	नसेल,	तर	काहीतरी	कमी	पडत	आह	ेअसा
याचा	अथ	होतो.	 यशाब ल	नकारा मक	भावना	 नमाण	होणे	 हे	 यामागील	एक	कारण	असू
शकते.	 वसाय	चांगला	चालत	असेल	व	जरा	काही	वाईट	झाल	ेव	 तु ही	नकारा मक	भावना

	 के या	 तरीदेखील	 लगेच	 तुम या	 वसायावर	 प रणाम	 होतो.	 तुमचा	 वसाय	 मोठा
हो यासाठ 	 तु ही	 जी	 फूत 	 घेता	 कवा	 या	क पना	 लढवता,	 या	 ेमा या	 एकाच	लहरीवर
असतात.	 यामुळे	तुम या	 वसायाब ल	चांगले	वाट यासाठ 	तु हाला	तशाच	चांग या	क पना
सतत	लढवा ा	लागतील	व	 ेम	 	करत	राहावे	लागेल.	उ च	लहर वर	तु हाला	यावे	लागेल.

क पनाश चा	 वापर	 करा,	 खेळ	 खेळा,	 खेळ	 तयार	 करा,	 तुमचे	 मनोबल	 कायम
उंचाव यासाठ 	 जे	 काही	 जमेल	 ते	 करत	 राहा.	 तुम या	 भावना	 उंचाव या	 क 	 तुमचा
वसायदेखील	 उंचावेल.	आयु या या	 येक	 वेळ ,	 येक	 दवशी,	जे	 काही	 तु हाला	 दसेल
यावर	 ेम	 करा.	 तुम या	 भोवताली	 जे	 आह	े यावर	 ेम	 करा.	 इतर	 कंप यांनी	 मळवले या
यशावर	 ेम	करा.	जणू	ते	यश	तु हालाच	 मळाले	आहे.	यशाब ल	तु हाला	खरेच	चांगले	वाटत
असेल	तर,	ते	कोणाचेही	यश	असो,	यश	तु हाला	 चकटून	राहीलच.



वसाय,	 नोकरी	 कवा	 कोणतेही	 काम	 तु ही	 करा,	 तु हाला	 मळणा या	 न याइतकेच,
मळणा या	पैशांवरही	तु ही	 ेम	केले	पा हजे.	न यापे ा	 पैशाला	जर	तु ही	कमी	 कमत	 दली
तर,	 तुम या	 नोकरी	 कवा	 वसायात	 तु हाला	 अपयश	 येईल.	 इतरांकडून	 काहीही	 घे याची
तु हाला	 गरज	नाही,	कारण	 तु हीच	 ते	 वत:ला	 देऊ	शकता.	 तु हाला	जे	काही	 मळते	 याला
सार याच	 माणात	 कमत	 धा.	 असे	 कर याचा	 एकमेव	 माग	 हणज	े तुम याकडे	 जेवढे	 पैसे
येतील	 यापे ा	जा त	 कमत	 तु ही	 पैशांना	 धा.	 अस	े के याने	 तुम या	 वसायाची	 न क च
भरभराट	होईल.

काहीतरी	 मळव यासाठ 	 ेम	या	भावनेकडे	अमयाद
माग	असतात

तु हाला	 आवडणा या	 गो ी	 मळव यासाठ 	 पैसा	 हे	 एकमेव	 साधन	 आहे.	 पैशामुळे
तुम याकडे	कोणकोण या	गो ी	येतील	याची	क पना	करताना	आप याला	न क च	जा त	मजा
येते.	 तेवढ 	 मजा	 केवळ	 पैसा	आह	े अशी	 क पना	 क न	 येत	 नाही.	 तु हाला	 ज	ेआवडते	 ते
तुम याकडे	आहे,	तु हाला	जे	आवडते	तेच	तु ही	करता	आहात,	तु हाला	 या	गो ी	आवडतात
या	तुम याकडे	आहेत	अशी	क पना	क न	बघा.	कारण	नसुता	पैशांचा	 वचार	कर यापे ा	असे
के याने	चांगल	ेवाटते.

तु हाला	 जे	 हवे	 आहे,	 ते	 मळव यासाठ 	 ेमा या	 आवेगाकडे	 अनेक वध	 माग	 आहेत.
यापैक 	एक	माग	 हणजे	पैसा.	पैसा	हाच	एकमेव	माग	आहे,	असे	समज याची	चूक	क 	नका.
हा	एक	मया दत	 वचार	कर याचा	 कार	झाला.	 यामुळे	तुमचे	आयु य	जग यालासु ा	मयादा
येतात.

अ यंत	धाडसी	अशा	घटना माने	मा या	ब हणीने	नवीन	कार	 मळवली.	ती	कामावर	जात
होती	आ ण	एका	पुरात	अडकली.	 तची	कार	पा यात	अडकून	पडली.	पा याची	पातळ 	काही
धोकादायक	न हती.	एका	बचाव	पथका या	कायक या या	मदतीने	 तने	ती	कार	एका	कोर ा
जागी	आणली.	 तने	ही	घटना	फार	गंभीरपणे	घेतली	नाही,	उलट	 तला	हसूच	आले.	या	सा या
काराची	एका	ट ही	वृ वा हनीनेदेखील	रा ी या	बात यांम ये	दखल	घेतली	होती.	पा यामुळे
मा या	ब हणीची	कार	पूणपणे	खराब	झाली	होती.	पण	एका	आठव ातच	 तला	एक	मो ा
रकमेचा	चेक	 मळाला	व	 तने	नवी	आवडती	कार	घेतली.

या	सा या	अनभुवातील	सग यात	चांगला	भाग	 हणजे,	घराचे	काम	सु 	अस याने	मा या
ब हणीकडे	कार	 वकत	घे यासाठ 	जा तीचे	पैसे	न हते.	 सरी	कार	 वकत	घे याचा	ती	 वचारही
क 	 शकत	 न हती.	 पण	आम या	 स या	 एका	 भावंडाने	 नवी	 कार	 घेतली	 हे	 ऐकून	 त या
डो यात	आनंदा ू	आले	होते.	केवळ	याच	कारणामुळे	 तला	 सरी	कार	घेता	आली.	मा या	 या
भावाने	 कार	 घेत याने	 मा या	 ब हणीला	 खूप	आनंद	 झाला	 होता	 व	 तने	 तो	 ही	 केला.



यामुळे	 ेमा या	आकषणाचा	 नयम	 तला	लाग	ूझाला	व	 तलाही	कार	 मळाली.	हीच	 ेमाची
श 	आहे!

तु हाला	जे	हवे	आहे	 ते	 तु हाला	 मळेपयत	 तु हाला	कळत	नाही	क 	 ते	 तु हाला	 मळणार
आहे.	 पण	 ेमा या	आवेगाला	 ते	 माहीत	असते.	 यामुळे	 यावर	 व ास	 ठेवा.	 तु हाला	जे	 हवे
आहे,	 याची	क पना	करा.	 याब लचा	आनंद	 तु हाला	जाणवू	धा.	आ ण	मग	 ेमाचा	आवेग
तु हाला	हवे	ते	दे यासाठ 	अगद 	यो य	माग	शोधून	काढेल.	मानवाला	डोके	लढव यास	मयादा
येतात,	मा 	 ेमाला	मा 	अशी	कोणतीही	मयादा	नाही.	 याचे	माग	आप या	अपे ेपे ा	खूपच
ापक	असतात.	 तु हाला	ज	े हवे	आहे	 ते	 मळव यासाठ 	 पैसा	 हाच	माग	आहे	असे	समजून
वत:चे	आयु य	मया दत	क 	नका.	 पैसा	हेच	 तुमचे	ल य	बनवू	नका,	तर	 तु हाला	काय	हवे
आहे,	काय	करायचे	आहे,	तुम याजवळ	काय	हवे	अशी	तुमची	इ छा	आहे	ते	तुमचे	ल य	असू	दे.
तु हाला	नवे	घर	हवे	असेल	तर	 या	घरात	राहा याचा	आनंद	आ ापासूनच	अनभुवा.	 तु हाला
सुंदर	कपडे	हवे	असतील,	व तू	ह ा	असतील,	कार	हवी	असेल,	महा वधालयात	 वेश	 यायचा
असेल,	 परदेशी	 जायचे	 असेल,	 संगीत	 शकायचे	 असेल,	 अ भनय	 शकायचा	 असेल,	 खेळ
शकायचा	 असेल,	 तर	 या	 सा याची	 क पना	 करा!	 या	 सा या	 गो ी	 अमया दत	 माणात
तुम याकडे	येतील.

ेमाचे	वच व

पैशा या	बाबतीत	एक	 नयम	आहे.	तु ही	पैशांना	 ेमापे ा	जा त	मह व	देऊ	शकत	नाही.
तु ही	असे	केले	तर,	 याचे	प रणाम	तु हाला	भोगावे	लागतील.	 ेम	हीच	तुम या	आयु यात	वच व
गाजवणारी	गो 	असली	पा हजे.	 ेमापे ा	जा त	काहीही	नसते.	पैसा	हे	तुम या	हातातील	केवळ
एक	साधन	आहे	व	ते	 ेमा याच	मागाने	तुम या	हातात	येतात.	परंतु,	तु ही	जर	 ेमापे ा	पैशाला
अ धक	मह व	 दले	 तर,	 तुम या	आयु यात	नकारा मक	गो चा	साठा	 होईल.	 पैशाबाबत	 ेम

	क न	तु ही	इतरांसोबत	मा 	नकारा मक	व	उ टपणे	वागलात	तर	 याचा	काही	फायदा
होणार	 नाही.	 कारण	 तु ही	 असे	 केल	े तर	 नकारा मकतेसाठ 	 तु ही	 दरवाज	े खुले	 करता.	 मग
तुमची	नाती,	आरो य,	आनंद	या	सा या	गो वर	 यांचा	प रणाम	 दसून	येतो.

“तु हाला	 ेम	हवे	असेल,	तर	 द यावरच	तु हाला	ते	परत
मळू	शकते	हे	ल ात	ठेवा.	जेवढे	जा त	तु ही	धाल	तेवढेच
जा त	 मळवाल.	याचा	एकच	माग	 हणज	ेतु ही	 वत:	 ेमाने
भ न	जायला	हवे.	तु ही	चंुबक	होई तोवर	तु हाला	हे
करावे	लागेल.”

चा स	हानेल	(1866-1949)
नव वचारवाद 	लेखक



तुमचे	 आयु य	 व थत	 जग यासाठ 	 आव यक	 तेवढा	 पैसा	 कमाव यासाठ च	 तु ही
आहात.	पैशाअभावी	 :ख	सहन	कर यासाठ 	तुमचा	ज म	नाही,	कारण	या	 :खामुळेच	जगात
नकारा मकता	 वाढते.	आयु याचे	स दय	 हणजे	जर	 तु ही	 ेम	 दलेत	 तर	 तु हाला	 हवा	 तेवढा
पैसा	तुम याकडे	येतो.



श चे	मु े

ेमाचा	आकषक	असा	आवेगच	जगातील	पैशांची	 व था	करतो	आ ण	जो	कोणी	 ेम
देत	असतो	 या याकडे	हे	पैसे	येतात.

पैशांब ल	तु हाला	कसे	वाटते	हे	तु ही	सांग	ूशकता.	कारण	तु हाला	ज	ेहवे	आहे	ते
तुम याकडे	नसेल,	तर	तु हाला	पैशांब ल	चांगले	वाटणारच	नाही.

ेमाचा	आवेगच	पैसे	आणतो,	व	याच	श ने	हे	पैसे	तुम याजवळ	 टकून	राहातात.

जे हा	तु ही	 बल	भरता	ते हा	 याब ल	चांगले	वाटेल	असे	माग	शोधून	काढा.	ही	 बले
हणजे	तु हाला	 मळत	असलेले	चेकच	आहेत	अशी	क पना	करा.	 कवा	 याब ल
कृत तेची	भावना	मनात	बाळगा	व	 या	कंपनीने	तु हाला	हे	 बल	पाठवले	आहे
त याब ल	ध यवाद	 	करा.

काही	पैसे	तुम या	हातात	आल	ेक ,	ते	 कतीही	कमी	अस	ूदेत,	 याब ल	आभारी	रहा!
ल ात	ठेवा,	कृत ता	ही	 गु णत	करणारी	भावना	आहे.

जे हा	तु ही	पैसे	देता	ते हा	 याब ल	चांगली	भावना	मनात	बाळगा.	तुम याजवळ ल	पैसे
कमी	झाल	े हणून	वाईट	वाटून	घेऊ	नका.	या	दोघांतील	फरक	 हणजेच	खूप	पैस	ेअसणे	व
कमी	पैस	ेअसणे	यातील	फरक.

तुम याजवळ ल	पैस	े हणजे	खूप	पैसे	अस याचा	माग	समजा.	 येक	 बलाची	पुढची	बाजू
ही	सकारा मक	माग	व	मागची	बाजू	ही	नकारा मक	माग	समजा.	तशाच	प तीने	तो	चेक
वापरा.

यशाब ल	तु हाला	खरेच	चांगल	ेवाटत	असेल,	तर	ते	कोणाचेही	यश	असो,	तु हालाही	यश
मळतेच.

पगार	 कवा	नफा,	कोण याही	मागाने	आले या	पैशाला	सारखीच	 कमत	धा.	पैशापे ा
तुम या	 वसाया या	भरभराट ला	तु ही	जा त	मह व	 दले	तर	तुमचा	 वसाय	आणखी
गती	करेल.

तु हाला	आवडणा या	गो ी	 मळव यासाठ 	पैसा	हे	केवळ	एक	उपकरण	आहे.	 ेमा या
श जवळ	मा 	अस	ेखूप	माग	आहेत,	ज	ेतु हाला	चांगले	आयु य	देतील.	पैसा	 हणजे
यापैक 	केवळ	एक.



तु हाला	जे	आवडते	 या यासोबतच	तु ही	आहात	अशी	क पना	करा.	तु हाला	जे	आवडते
ते	तु ही	करता	आहात	अस	ेसमजा.	कारण	तु ही	केवळ	पैशांब लच	 वचार	कऱ यापे ा
या	गो चा	 वचार	केलात	तर	तु हाला	खूप	बरे	वाटेल.

तु ही	 ेमाला	मह व	देता	ते हा,	तु हाला	हवे	असलेले	पैसे	आपोआपच	तुम याकडे	येतात.
हेच	आयु याचे	स दय	आहे.





“एखाद 	 	 कतीही	 बनमह वाची	असो,	 तला	खूप
काळजी,	 ेम	धा	आ ण	समंजसपणा	दाखवा,	 याबद यात
कोणतीही	अपे ा	क 	नका.	 यानंतर	 मळणारे	आयु य
कधीही	पूव सारखे	नाही.”

ऑग	मँ डनो	(1923-1996)
लेखक

ेम	 देणे	 हा	 नयम	 तुम या	 आयु यातील	 येक	 गो ीला	 लाग	ू होतो.	 ेम	 देणे	 हा
यांम येदेखील	लाग	ूहोणारा	 नयम	आहे.	एखाद 	 	तुम या	ओळखीची	आह	ेक 	नाही,	ती
तुमची	 म 	 कवा	मै ीण	आहे	क 	नाही,	तु ही	 त यावर	 ेम	करता	काही	नाही	या याशी	 ेमा या
कायधाचा	काही	संबंध	नसतो.	 तुम या	समोर	 तुमचा	कायालयातील	सहकारी	आह	ेक 	व र ,
पालक,	 मूल,	 वधाथ ,	 कवा	 एखादा	 कानदार,	 या याशी	 ेमा या	 कायधाचा	 काही	 संबंध
नसतो.	 तुम या	 संपकात	 येणा या	 येक	 शी	 एकतर	 तु ही	 ेमाने	 वागत	 असता	 कवा
नसता.	आ ण	तु ही	जे	देता	तेच	तु हाला	 मळते.

ना यांम ये	 तु ही	 खूप	 ेम	 	क 	शकता.	 या	 ना यांम ये	 तु ही	कशा	 कारे	 ेम	 देता
यानसुार	तुम या	संपूण	आयु यात	बदल	घडून	येतो.	 याच	वेळ ,	ना यामुळे	तु ही	खालीदेखील
घस 	शकता	कारण,	 ेम	न	दे यासाठ 	कारण	 हणून	तु ही	 यांचा	वापर	करता!

तु ही	जे	इतरांना	देता	तेच	तु ही	 वत:ला	देत	असता

इ तहासातील	सग यात	महान	अशा	 नी	कायम	हेच	सां गतले	आहे	क 	इतरांवर	 ेम
करा.	 केवळ	 तु ही	एक	चांगल	े 	आहात	 हणूनच	 ेम	 केले	पा हजे	असे	नाही.	हे	 तुम या
आयु याचे	जणू	गु पत	आह!े	तु हाला	आकषणाचा	 नयमच	 दलेला	आह!े	तु ही	जे हा	इतरांना
ेम	धाल	तु ही	 वत:	एक	खूप	छान	आयु य	जग	ूशकाल.	तु ही	इतरांना	 ेम	धाल	ते हा	तु हाला
तुम या	इ छे माणेच	आयु य	 मळेल.

“एकाच	 नयमावर	सारे	काही	आधा रत	आहे	–	तुम या
शेजा यावर	तुम या	 वत:इतकेच	 ेम	करा.”

संत	पॉल	(अंदाजे	5-7)
न	 े षत,	गेला टयन	5:14

ेमळपणा,	 ो साहन,	सहकाय,	कृत ता,	 कवा	इतर	कोण याही	चांग या	भावने या	 पात
इतरां ती	 ेम	 	 करा.	आ ण	 ते	 तुम याकडे	 परत	 येईल.	 कैक	 पट ने	 जा त	 येईल.	 तुमचे
आरो य,	आ थक	प र थती,	आनंद,	नोकरी	या	सा याच	बाबतीत	हे	खरे	ठरते.



ट का,	राग,	संयमाचा	अभाव,	वाईट	भावना	यां ारे	नकारा मकता	 	करा,	तु हाला	तेच
परत	 मळेल.	 अगद 	 न क !	 आ ण	 जशी	 नकारा मकता	 परत	 येते,	 तीदेखील	 वाढूनच	 येते.
अ धक	नकारा मकतेला	आक षत	करते.	याचा	प रणाम	तुम या	संपूण	आयु यावर	 दसून	येतो.

हे	 स या	 ब ल	नाही

तु ही	 तुम या	 ना यात	काय	 देत	आहात	 हे	 तु ही	आ ा	 सांग	ू शकता.	 हे	 नाते	 जर	 चांगले
असेल	 तर	 तु ही	 नकारा मकतेपे ा	 ेम	आ ण	 कृत ता	 देत	आहात	असा	 याचा	 अथ	 होतो.
स याचे	 नाते	 जर	 कठ ण	 व	आ हाना मक	 वाटत	 असेल	 तर	 याचा	 अथ	 तु ही	 नकारा मकता
जा त	 माणात	 	करत	आहात.

काही	लोक	असा	 वचार	करतात	क ,	 स या	माणसामुळेच	नाते	चांगल	े कवा	वाईट	ठरत
असते.	पण	आयु य	असे	नसते.	तु ही	 ेमा या	आवेगाला	अस	ेसांग	ूशकत	नाही,	‘ सरी	
ेम	देईल	ते हाच	मी	 ेम	देईन!’	तु ही	 थम	देईपयत	आयु यात	कोणतीच	गो 	तु हाला	 मळत
नाही.	 तु ही	जे	काही	 देता	 तेच	 तु हाला	 मळते.	 यामुळे	 स या	माणसावर	काहीही	अवलंबून
नसते.	सारे	काही	तुम यावर	अवलंबून	असते.	तु ही	काय	देता	व	कोण या	भावना	जतन	करता
यावर	सारे	काही	अवलंबून	असते.

या	माणसा या	तु हाला	आवडणा या	गो चा	 वचार	क न,	दाद	देऊन,	कृत 	रा न	तु ही
तुम या	ना यात	बदल	घडवून	आणू	शकता.	न	आवडणा या	गो पे ा	आवडणा या	गो कडे
तु ही	 जा त	 ल 	 देऊ	 लागाल	 ते हा	 तुम या	 आयु यात	 चम कार	 घडून	 येईल.	 स या

सोबत	काही	अतुलनीय	घडले	आहे	अशा	 कारे	 ते	 तुम याकडे	 येईल.	पण	हे	अतुलनीय
हणजे	 ेमाचा	 आवेग.	 कारण	 यामुळे	 नकारा मकतेचा	 नाश	 होतो.	 ना यांमधील
नकारा मकतादेखील	 यामुळे	 नघून	 जाते.	 तु हाला	 यासाठ 	 काय	 करावे	 लागेल,	 तर	 या
माणसातले	जे	 तु हाला	आवडते,	 याकडे	ल 	 देऊन	 ेमा या	आवेगाला	बांधून	 ठेवावे	लागेल.
यामुळे	तुम या	ना यातील	सारे	काही	बदलून	जाईल!

ेमा या	 श मुळे	 पु हा	 एक 	आलेली	 शेकडो	 जोडपी	 मला	 माहीत	 आहेत.	 पण	 एका
म हलेची	 गो 	 या	 सग यात	 अगद 	 उठून	 दसणारी	 आहे.	 या	 म हले या	 मनातून	 त या
पतीब लचे	 ेम	नाहीसे	झाले	होते.	 याचे	जवळ	असणेदेखील	 तला	सहन	होत	नसे.	 तचा	नवरा
दररोज	त ार	करत	असे.	तो	कायम	 ासलेला	असे.	तो	उदासीन	व	रागीट	झाला	होता.	 तला
वेडेवाकडे	बोलत	असे	आ ण	 यां या	चार	मुलांनाही	रागावत	असे.

ेम	 दे याब ल	 जे हा	 या	 म हलेला	 कळले,	 याच	 णी	 तने	 ठरवल	े क ,	 वैवा हक
सम यांब ल	 वाईट	 वाट यापे ा	 आनंद 	 रा हले	 पा हजे.	 लगेचच	 यां या	 घरातील	 वातावरण
बदलले.	 तचे	 त या	मुलांसोबतचे	नातेदेखील	चांगल	ेझाले.	मग	 तने	 तचे	फोटो	अ बम	ब घतले.



यां या	ल नातील	 त या	नव यासोबतचे	फोटो	 तने	ब घतले.	 यातील	काही	फोटो	 तने	 नवडले
व	आप या	 टेबलवर	ठेवले.	 ते	फोटो	दररोज	 तला	 दस	ूलागले	व	अशा	 रतीने	काही	तरी	छान
अस	े त या	आयु यात	घडले.	 पूव 	जसे	वाटत	होते	तसेच	 ेम	 तला	 त या	नव याब ल	परत
वाटू	लागले.	हे	 ेम	वाटू	लागले	तशी	ही	भावना	आणखी	वाढू	लागली.	आधी	कधीही	न हते	असे
ेम	 ती	 त या	 नव यावर	क 	लागली.	 यामुळे	 त या	 नव याची	 उदासीनता	 व	 रागही	 नघून
गेला.	 ही	 म हला,	 जला	आप या	 नव यापासून	अगद 	 र	 राहावेस	े वाटत	 होते,	आता	 यांना
सतत	एकमेकांसोबत	राहावेसे	वाटू	लागले	होते.

ेम	 हणजे	 वातं य

ना यांम ये	 ेम	 दे याब ल	एक	काहीशी	 तरकस	गो देखील	आहे	व	ही	अशी	गो 	आहे,
यामुळे	आप याला	हवे	ते	 मळव यापासून	अनेक	जण	वं चत	राहातात.	ही	गो 	फसवी	आहे,
कारण	लोक	 याला	 चुक या	प तीने	 घेतात.	 इतरांना	 ेम	 देणे	 हणज	ेकाय,	याब ल	 प ता
आण यासाठ 	आधी	इतरांना	 ेम	न	देणे	 हणज	ेकाय,	हे	तु हाला	समजून	घेतल	ेपा हजे.

स या	माणसाला	बदल याचा	 य न	करणे	 हणजे	 ेम	देणे,	असा	अथ	होत	नाही!	 स या
माणसासाठ 	चांगल	ेकाय	आह,े	याचा	 वचार	तु ही	करणे	 हणज	े ेम	नाही.	तु ही	बरोबर	आहात
आ ण	 सरी	 	 चूक	आह	ेअस	ेसमजणे	 हणज	े ेम	नाही.	 ट का	करणे,	दोष	 देणे,	त ार
करणे,	तगादा	लावणे,	चुका	काढत	राहाणे	 हणजे	 ेम	नाही!

“ तर काराला	 तर काराने	 जकता	येत	नाही.	 तर काराला
ेमाने	 जकता	येते.	हाच	 नयम	 नरंतर	आहे.”

गौतम	बु 	(इसपू	563-483)
बौ 	धमाचे	सं थापक

ना यांम ये	कशा	 कारची	काळजी	घेतली	जावी	हे	सांग यासाठ 	तु हाला	एक	गो 	सांगते.
एका	माणसा या	प नीने	 याला	सोडल	ेआ ण	मुलांनादेखील	ती	आप यासोबत	घेऊन	गेली.	तो
पु ष	उद् व त	झाला.	 याने	 या या	प नीला	दोष	देणे	सु 	केले.	 तचा	 नणय	मा य	कर याचे
याने	नाकारले.	तो	 तला	फोन	क 	लागला.	 तचे	मन	वळव यासाठ 	जे	काही	करता	येईल	ते
याने	 केले.	तो	आप या	 कुटंुबासाठ ,	 यां या	 ेमापोट 	हे	सारे	करतो	आहे	अस	े याला	वाटत
होते.	पण	 याची	प त	चुक ची	होती.	 ववाह	के याब ल	 याने	 या या	प नीला	दोष	देणे	सु
केले.	ती	चुकते	आह	ेआ ण	तो	बरोबर	आह	ेअस	ेतो	समजत	होता.	 या या	प नीने	 वत:चा	माग
नवडला	हे	मानायला	तो	तयार	न हता.	तो	सतत	 त याशी	संपक	साधत	अस याने	 याला	अटक
झाली	व	तो	तु ं गात	गेला.

आप या	 प नीला	 त या	 आवडी माणे	 जग याचे	 वातं य	 आपण	 दल	े नाही,	 हे	 या



पु षा या	ल ात	आले	आ ण	 यामुळेच	तो	 याचेही	 वातं य	गमावून	बसला.	आकषणाचा	 नयम
हा	 ेमाचा	 नयम	आह	ेआ ण	तु ही	तो	तोडू	शकत	नाही.	तो	जर	तु ही	तोडला	तर	तु हीदेखील
तुटता.

मी	 तु हाला	 ही	 गो 	 सां गतली,	 कारण	 कोणतेही	 नाते	 तुटणे	 ही	 काही	 जणांसाठ 	 खूपच
अवघड	गो 	असते.	 स या	माणसाला	हवे	तस	जग	ूदे याचा	ह क	तु ही	 हरावून	घेऊ	शकत
नाही.	कारण	 याचा	अथ	 ेम	 देणे	असा	होत	नाही.	 तुमचा	 ेमभंग	होणे	हा	एक	कटू	अनभुव
असतो.	पण	तरीदेखील	 स या या	इ छेला	तु ही	मान	 दला	पा हजे.	 तु ही	जे	 स याला	 देता
तेच	तु हाला	 मळते.	आ ण	जे हा	तु ही	 स याचे	 वातं य	नाकारता	ते हा,	नकारा मक	गो ना
आक षत	करता	व	तुमचे	 वातं यदेखील	धो यात	येते.	पैशांचा	ओघ	तुम याकडे	कदा चत	कमी
येईल,	 तुमचे	आरो य	खालावेल,	 तुमची	नोकरी	धो यात	 येईल,	कारण	या	सा या	गो ी	 हणजे
तुम या	 वातं यावरील	मयादा.	या	आकषणा या	 नयमात	 सरा	कोणताही	माणूस	नसतो.	तु ही
जे	 स यांना	देता	तेच	तु हाला	 मळते.

स यांना	 ेम	 देणे	याचा	अथ	असा	न क च	होत	नाही	क 	कोणीही	 येऊन	 तु हाला	 ास
धावा	 कवा	तुम याशी	वाईट	वागावे.	कारण	याचाही	अथ	 ेम	देणे	असा	होत	नाही.	तुमचा	वापर
कर यास	 स या	 ला	मुभा	 देणे,	 तुम या	न क च	फायधाचे	नाही.	 ेम	हे	कणखर	असते
आ ण	 या	 नयमा ारेच	आपण	 शकत	 व	 वाढत	 जातो.	 याच	 शक यातून	आप याला	 काही
प रणामांना	सामोरे	जावे	लागते.	 यामुळे	 स या	माणसाला	तु हाला	 ास	दे यास	परवानगी	देणे
हणज	े ेम	नाही.	याचे	उ र	आह	ेते	 हणजे,	चांग या	भावनां या	यो य	 या	लहरीवर	असणे	व
यामुळे	 नमाण	होणारा	 ेमा या	आवेग	तुम या	भोवतालची	सारी	प र थती	बदलून	टाकेल.

“जे हा	कोणी	मला	कमी	लेख याचा	 य न	करतो	ते हा
मी	असे	वागणे	मा यापयत	पोहोचू	नये	इतक 	मा या
आ याची	उंची	वाढवतो.”

रेने	डे का टस	(1596-1650)
ग णत 	आ ण	त ववे ा

ना यांब लच	ेगु पत

आयु य	तुम यासमोर	सारे	काही	सादर	करत	असते,	जेणेक न	तु ही	तु हाला	जे	आवडते	ते
यातून	 नवडू	शकाल.	याच	गो ीचा	एक	भाग	 हणजे	तुम या	भोवतालची	माणसे;	 हणज	ेतु ही
तु हाला	 आवडतील	 ती	 माणसे	 नवडू	 शकाल	 व	 जे	 आवडत	 नाहीत	 यां यापासून	 र	 रा
शकाल.	तु हाला	जी	माणसे	आवडत	नाहीत	 यां यात	तु हाला	आवडणारे	गणु	टाकणे	हे	तुमचे
काम	नाही.	कोणतीही	भावना	 	न	करता	तु ही	नसुते	 र	होऊ	शकता.



तु हाला	आवडत	नसले या	 गो ीपासून	 र	 होणे	 हणज	ेसुटकेचा	 न: ास	 टाकणे,	 तुमचे
आयु य	तु हाला	 नवड वातं य	देत	असते.	तु ही	 यां यासोबत	वाद	घालू	नये	व	 यांना	दोष	देऊ
नये,	 ते	 चुक चे	 आहेत	 हे	 स 	 कर याची	 काही	 गरज	 नाही.	 कारण	 तु ही	 यापैक 	 काहीही
कर याचा	 य न	केलात	क 	तु ही	 ेम	देत	नसता.	खूप	काळपयत!

“तु ही	 ेमाने	वागता	ते हा	तुम या	आ याचे	पोषण	होते.
तु ही	 ू रतेने	वागता	ते हा	तो	मेलेला	असतो.”

कग	सोलोमन	(इसवीसन	पूव	10	वे	शतक)
इ ायलचा	 ब लीकल	राजा,	 ो हब	11.17

तु ही	जे हा	 ेमा या	लहरीवर	असता,	ते हा	जी	माणसे	 याच	 कार या	लहरीवर	असतात,
तीच	तुम या	आयु यात	येऊ	शकतात.

काही	वेळा	तु हाला	खूप	आनंद 	वाटत	असते,	काही	वेळा	तु ही	 चड चडे	झालेले	असता,
काही	 वेळा	 :खी	 असता	 –	 तु ही	 अनेक वध	 मूडम ये	 असता.	 तुम यासोबत	 असणारा
माणूसदेखील	 अशाच	 वेगवेग या	 मूडम ये	 कधी	 ना	 कधी	 असू	 शकतो.	 तु ही	 यांना	 असे
वेगवेग या	 मूडम ये	ब घतले	असेलच.	 तु ही	जे हा	आनंदा या	लहर वर	असता	 ते हाच	तशीच
माणसे	तुम या	आयु यात	येतात.	पण	अशी	चांगली	व	आनंद 	माणसे	तुम या	आयु यात	ते हाच
येतील,	जे हा	तु ही	मनापासून	आनंद 	असता.

मा 	 स या	 माणसा या	 आनंदासाठ 	 तु ही	 जबाबदार	 असता	 असे	 मा 	 नाही.	 कारण
येक	 जण	 आपाप या	 आयु यासाठ 	 जबाबदार	 असतो.	 याचाच	 अथ	 असा	 क 	 तु हाला

तुम याब लच	आनंद 	वाटले	पा हजे	आ ण	बाक 	सारे	काम	आकषणाचा	 नयम	पार	पाडेल.

“आनंद	पूणपणे	आप यावरच	अवलंबून	असतो.”
अॅ र टॉटल	(इसवीसनपूव	384-322)

ीक	त ववे ा	आ ण	शा

वैय क	भाव नक	 श क

वाद ववादा या	 कवा	 अवघड	 नातेसंबंधातला	 ताण	 काढून	 टाक याचा	 एक	 माग	 हणजे
लोक	आपले	 वत:चे	 ‘वैय क	भाव नक	 श क’	आहेत	अशी	क पना	करणं!	सवसामा य
माणसांआड	झाकले या	वैय क	भाव नक	 श कां या	एका	नवीन	समूहासमोर	 ेमाचा	भर
तु हाला	आणून	उभं	करतो,	पण	ते	तु हाला	 ेम	कर याची	 नवड	करायला	 शकवत	असतात.

काही	माणसे	 हळुवार	 वैय क	 श क	असतील,	कारण	 ते	 तु हाला	फारसा	आ ह	करणार



नाहीत.	 यां यावर	तु ही	अगद 	सहजपणे	 ेम	क 	शकाल.	काही	जण	मा 	वागायला	काहीसे
कठोर	असतील.	ते	तुमचा	संयम	पाहातील.	पण	अशीच	माणसे	तु हाला	कोण याही	प र थतीत
ेम	करायला	 शकवतात.

हे	वैय क	भाव नक	 श क	तु हाला	आ हान	दे यासाठ 	कोण याही	 कारची	प र थती
नमाण	करतील.	 पण	 तु हाला	 हेच	 ल ात	 ठेवावे	 लागेल	क 	 ही	 प र थती	 तुम यापुढे	 सादर
झाली	आह,े	 जेणेक न	 तु ही	 अ धक	 ेम	 	 क 	 शकाल	 व	 नकारा मकता	आ ण	 दोष
बाजूला	 सा 	 शकाल.	 काही	 श क	 यांचे	 कवा	 इतरांचे	 परी ण	करायला	 सांगतील,	 पण
तु ही	 यांना	बळ 	पडू	नका.	अस	ेएखाधाचे	परी ण	करणे	नकारा मक	असते	आ ण	 यातून	 ेम

	होत	नाही.	 यामुळे	एखाधा	 मधील	चांग या	गो ीवर	 तु ही	 ेम	क 	शकत	नसाल
तर	सरळ	 यातून	बाहेर	पडा.

तु हाला	राग	आला	पा हज,े	 तर कार	 नमाण	झाला	पा हजे,	बंड	केले	पा हजे	यासाठ 	काही
जण	तु हाला	उ ु 	करतील.	 याकडे	 ल 	करा	व	तु हाला	 या	गो ी	आवडतात	 यां याकडेच
ल 	 धा.	 काही	 श क	 तु हाला	 शरम	 वाटेल	 असे	 काही	 करायला	 भाग	 पाडतील,	 तु ही
यो यतेचे	 नाही	असे	 तु हाला	 सांग याचा	 य न	करतील,	 तु हाला	भीती	 धालतील.	कशालाही
बळ 	पडू	नका.	कारण	कोण याही	 कारची	नकारा मकता	 हणज	े ेम	नाही.

“ तर कारामुळे	आयु य	पांगळे	होते,	 ेमामुळे	 यातून	सुटका
होते.	 तर कारामुळे	आयु यात	ग धळ	 नमाण	होतो,	 ेमाने
ते	सुरळ त	होते.	 तर कारामुळे	आयु यात	अंध:कार	होतो,
ेमाने	ते	 काशमान	होते.”

मा टन	 युथर	 कग,	 यु नअर	(1929-1968)
बा ट ट	 म न टर	आ ण	नागरी	ह क	चळवळ	नेते

आयु यात	 येणा या	 माणसांकडे	 तु ही	 तुमचे	 भाव नक	 श क	 हणून	 ब घतल	े तर,
ना यातील	कोण याही	कठ ण	प र थतीला	सामोरे	जाणे	तु हाला	सोपे	जाईल.	कठोर	 श कच
तु हाला	 कणखर	 बनवतात.	 याच माणे	 ते	 तु हाला	 संदेशही	 देत	 असतात.	 भावने या
नकारा मक	लहर वर	तु ही	आ याची	जाणीवही	ते	तु हाला	क न	देत	असतात.	तु हाला	चांगले
वाटले	पा हजे	व	तु ही	पुढे	गेल	ेपा हजे	याची	जाणीवही	ते	तु हाला	क न	देत	असतात.	जोपयत
तुम या	 मनात	 नकारा मकता	 नाही	 तोपयत	 कोणीही	 तुम या	 आयु यात	 येऊन	 तुम यावर
नकारा मक	 प रणाम	 क 	 शकत	 नाही.	 तु ही	 जर	 चांग या	 भावने या	 लहर वर	 असाल	 तर,
कोणी	 कतीही	नकारा मक	अस	ूदेत,	ते	तुम यावर	प रणाम	क 	शकत	नाहीत!

येक	माणूस	 केवळ	 याचे	काम	करत	असतो,	जसे	 तु हीदेखील	कोणाचे	 तरी	 वैय क
भाव नक	 श क	अस	ू शकता,	 अगद 	 तसेच.	 श ू	 कधीच	 नसतात,	 केवळ	 काही	 भाव नक
श क	असतात.	काही	कठ ण	असे	हे	भाव नक	 श क	तु हाला	कणखर	बनवतात.



आकषणाचा	 नयम	अवघड	 कार	आहे

आकषणाचा	 नयम	अवघड	 कार	आहे.	 स या	माणसा या	आयु यात	 तु ही	आनंद	 देता
ते हा	तसाच	आनंद	तुम या	आयु यातही	येतो.	 स या	माणसाब ल	तु ही	जी	 तुती	करता	 कवा
कौतुक	करता,	 तेच	 तुम याही	आयु यात	होत	असते.	पण	जे हा	 इतरांब ल	वाईट	गो ी	 तु ही
बोलता,	 याच	नकारा मक	गो ी	तुम याही	आयु यात	येत	असतात.

आकषणाचा	 नयम	तुम या	भावनांना	 तसाद	देत	असतो.	तु ही	जे	काही	देता	ते	तु हाला
परत	 मळते.	 यामुळे	 तु ही	 स या	 माणसावर	 कोणते	 लेबल	 चकटवाल	 तर	 तसेच	 लेबल
तु हालाही	लावल	ेजाईल.

ही	खूप	चांगली	गो 	आहे,	कारण	तु ही	 स या	माणसांम ये	चांग या	गो ी	बघाल	व	 यांना
सतत	सकारा मक	भावना	देत	जाल	असा	याचा	अथ	होतो.	जग	हे	तुम यासाठ 	कॅटलॉगसारखे
आहे.	जे हा	तु ही	तुम या	 ेमाची	श 	समज	ूशकाल,	ते हा	इतर	माणसांमधील	चांग या	गो ी
बघणे	व	 यांचे	कौतुक	करणे	तुम यासाठ 	नेहमीचे	काम	होऊन	जाईल.	पण	तुमचे	सारे	आयु य
बदलून	 टाक यासाठ 	 हाच	 एक	चांगला	 व	 यो य	 माग	आहे.	 याने	 तुमचा	 सारा	 संघष	 व	 :ख
नाहीस	े होईल.	 तु हाला	 केवळ	 इतरांमधील	 चांग या	 गो ची	 दखल	 यावी	 लागेल	 व	 न
आवडणा या	 गो पासून	 र	 राहावे	 लागेल.	 हणजे	 तु ही	 या	 माणसां ती	 कोण याही
नकारा मक	भावना	 	करणार	नाही.	 कती	सोपे	आहे	ना	हे?

“प हली	पायरी	चांग या	 वचारांची,	 सरी	पायरी	चांग या
श दांची,	आ ण	 तसरी	पायरी	चांग या	कृतीची;	या	तीनही
चढ यावर	मी	 वगात	 वेश	केला	आहे.”

अदा	 वराफचे	पु तक	(अंदाज	े6	वे	शतक)
झोरा यन	धा मक	पु तक

गॉ सपदेखील	अवघड	असते

वरवर	बघता	गॉ सप	 न प वी	वाटते.	पण	यामुळे	लोकां या	आयु यावर	खूप	नकारा मक
प रणाम	होऊ	शकतो.	गॉ सपमधून	 ेम	 	होत	नाही.	गॉ सप	 हणजे	नकारा मकता	आ ण
मग	अगद 	तेच	तु हाला	परत	 मळते.	 या याब ल	गॉ सप	केले	जाते	 याला	 याने	काही	फरक
पडत	नाही.	जे	गॉ सप	करतात	 यां यासाठ 	मा 	ते	 ासदायक	ठरते!

तु ही	जे हा	 कुटंुबातील	सद याबरोबर	 कवा	 मै णीसोबत	 बोलत	असता,	आ ण	 स या
कोणीतरी	काय	नकारा मक	बोलले	याब ल	तु हाला	ते	सांगत	असतात,	ते हा	ते	नकारा मकता



देत	असतात.	तु ही	 यांचे	ऐकत	असता,	ते हा	तु हीदेखील	नकारा मकताच	देत	असता,	कारण
याच	तुम या	भावना	असतात.	जोपयत	तुम या	मनात	नकारा मकता	नाही	तोपयत	तु ही	असे
नकारा मक	 काही	 ऐकणारही	 नाही.	 जेवणा या	 वेळ 	 कायालयातील	 सहका यासोबत	 तु ही
बोलत	असता	 ते हा,	जर	 तु ही	एखाधाब ल	वाईट	बोलत	असाल,	 तु ही	गॉ सप	करत	असता
आ ण	नकारा मकता	देत	असता.	नकारा मक	बोलून	 कवा	ऐकून	तुम या	मनात	चांग या	भावना
येऊ	शकत	नाहीत!

यामुळे	अगद 	मोकळेपणाने	सांगायचे	तर,	 यामुळे	 इतरांम ये	आपण	नाक	 खुपसू	 नये	 हे
ल ात	ठेवले	पा हजे.	नाहीतर	आप यालाही	तेच	अनभुवावे	लागेल!	तु हाला	एखाद 	गो 	हवी
अस या शवाय	 याकडे	ल 	देऊ	नका.	यामुळे	तु ही	केवळ	 वत:लाच	मदत	करत	असता	असे
नाही	तर,	 स यावरही	उपकार	करत	असता	–	 यांना	 तु ही	 यां याब ल	नकारा मक	गॉ सप
करत	आहात	याचा	प ाच	लागणार	नसतो.

तु ही	गॉ सप	करत	असाल	 कवा	गॉ सप	ऐकत	असाल,	तर	म येच	थांबा	आ ण	 हणा,	‘पण
मी	खूप	कृत 	आहे	क …’	आ ण	 या	माणसाब ल	गॉ सप	केल	ेजात	आहे,	 या याब ल या
चांग या	श दांनी	ते	वा य	पूण	करा.

“एखादा	माणूस	जे हा	वाईट	 वचार	बोलत	असतो	 कवा
तस	ेवागत	असतो,	 या या	वा ाला	वेदनाच	येतात.
एखादा	माणूस	चांगल	े वचार	करत	असेल	 कवा	चांगले	वागत
असेल,	तर	 या या	आयु यात	आनंद	हा	सावलीसारखा
या या	बरोबर	राहातो.”

गौतम	बु 	(इसपू	563-283)
बौ 	धमाचे	सं थापक

तुमची	 त याच	 नवड	करते

आयु यच	तुम यासमोर	 येक	घटना	व	माणूस	सादर	करत	असते	–	 हणजे	तु ही	तु हाला
जे	आवडते	 ते	 यातून	 नवडू	शकाल.	जे हा	 तु ही	कोण याही	गो ीला	 त या	 देता,	 तुम या
भावनांसह	ही	 त या	असते.	 तु ही	असे	करता	 ते हा	 तु ही	 तेच	पसंत	करत	असता.	 तुमची
त या	चांगली	 कवा	वाईट,	तु हालाच	 चकटून	राहाते.	प रणामी	तु हाला	तेच	हवे	अस	ेतु ही

सांगत	असता.	 यामुळे	तुम या	ना यांम ये	तु ही	कशा	 कारे	 	होता	हे	बघणे	खूप	मह वाचे
असते.	कारण	तु ही	चांगल	े कवा	वाईट	प तीने	 	होता	ते हा	तु ही	तु हालाच	ते	देत	असता.
आ ण	मग	तु हाला	तशाच	 कारची	प र थती	अ धक	 माणात	अनभुवास	येत	असते.

एखाधा या	 बोल याने	 कवा	 कृती	 कर याने	 तु हाला	 ख 	 वाटते,	 राग	 येतो,	 ते हा	 या



नकारा मक	भावना	 धालव यासाठ 	 तुम या	 परीने	 पूण	 य न	करा.	 नकारा मक	भावनांब ल
जाग क	 रा हले	 तरीदेखील	 याचा	 तुम यावर	 प रणाम	 होत	 नाही.	 या	 नकारा मक	भावनांनी
तुम यावर	क जा	 केला	आहे,	 अशा	 प तीने	 तु ही	 वागलात	 तर,	 यापासून	 र	 जाणेच	 यो य
आ ण	 काही	 ण	 तु हाला	 जे	 आवडते	 याब ल	 वचार	 कर यात	 धालवणे	 यो य.	 जोपयत
तु हाला	 चांगले	 वाटत	 नाही	 तोपयत	 एका	 मागोमाग	 एक	 असे	 चांगल	े वचार	 करतच	 राहा.
तु हाला	जे	आवडते	 यापैक 	काहीही	तु ही	यासाठ 	वाप 	शकता.	आवडते	संगीत	ऐकू	शकता,
आवडणा या	 गो ी	 ऐकू	 शकता,	 तुमचे	 आवडते	 काम	 क 	 शकता.	 या	 माणसाने	 तु हाला
खवल	ेआह	े या या	आवडणा या	गो ीदेखील	तु ही	 वचारात	आणू	शकता.	हे	आ हाना मक
असू	शकते,	पण	तु ही	असे	क 	शकलात,	तर	तु हाला	लगेचच	बरे	वाटेल.	 तुम या	भावनांवर
ताबा	 मळव याचा	हादेखील	चांगला	माग	आहे.

“जो	माणूस	 वत:वर	ताबा	 मळवतो,	तो	 :ख	बाजूला	सा
शकतो,	कारण	तो	सुखाचा	शोध	लावू	शकतो.	मा या	भावनांवर
मला	दया	दाखवायची	नाही,	मला	 यांचा	उपयोग	करायचा	आह,े
यांना	अनभुवायचे	आहे,	 यां यावर	ह क	गाजवायचा	आहे.”

ऑ कर	वाई ड	(1854-1900)
लेखक	आ ण	कवी

तुम या	आयु यातील	कोणतीही	 नकारा मक	 गो 	 तु ही	 बदल	ूशकता.	 पण	 वाईट	भावना
मनात	 असतील	 तर	 तु ही	 ही	 गो 	 बदलू	 शकत	 नाही.	 तु हाला	 अशा	 प र थतीला	 वेग या
प तीने	 त या	धावी	लागेल	कारण	तु ही,	जर	नकारा मक	प तीने	 त या	देत	रा हलात,
तर	 तुम या	 वाईट	 भावना	 वाढत	 जातील	 आ ण	 नकारा मकता	 वाढत	 जाईल.	 तु ही	 जे हा
चांग या	 भावना	 	 कराल,	 ते हा	 सकारा मकता	 वाढ स	 लागेल	 आ ण	 गु णत	 होईल.
एखाद 	प र थती	 कती	चांगली	 होऊ	शकते	याची	 तु ही	क पनाही	क 	शकणार	नाही	असे
होऊ	शकते!	 ेमाचा	आवेग	नेहमीच	माग	शोधून	काढतो.

ेम	 हणजे	ढाल	असते

स या	 माणसां या	 नकारा मकतेतून	 श 	 घे यासाठ 	 व	 या	 नकारा मकतेचा	 प रणाम
आप यावर	होऊ	न	 दे यासाठ 	 येक	 या	भोवती	असलेल	े चंुबक य	 े 	ल ात	 ठेवा.
ेम,	आनंद,	मजा,	 कृत ता,	 उ साह,	 वेड,	आ ण	 येक	चांग या	भावनेचे	 े 	असते.	 तसेच
राग,	 न साह,	 वैफ य,	 तर कार,	 बंडखोरीची	 इ छा,	 भीती,	 यासार या	 नकारा मक
भावनांचेदेखील	 े 	असते.

रागाचे	 चंुबक य	 े 	 या	 माणसा या	 भोवती	आहे	 याला	 कधीच	 चांगले	 वाटणार	 नाही.
यामुळे	 तु ही	 यां या	 सहवासात	 आलात	 क ,	 ते	 यांचा	 राग	 तुम याकडेच	 देणार.	 तु हाला



खवायचा	 यांचा	 हेतू	 नसतो,	 पण	जगाकडे	 बघताना	 ते	 कोणतीच	 गो 	 चांग या	 नजरेने	 बघू
शकत	नाहीत.	ते	जे	काही	बघतात	 याने	 यांना	राग	येतो.	ते	केवळ	याच	भावनेने	बघत	अस याने
यांना	पटकन	राग	 येतो	व	तो	 राग	 ते	समोर या	माणसावर	काढतात	–	 ेमाचा	माणूस	असला
तरीही.	ही	प र थती	ओळखीची	वाटते	आहे	का?

तु हाला	जर	 खूप	छान	वाटत	असेल	तर	 यातून	 नमाण	होणा या	 चंुबक य	 े ामुळे	एक
असे	 आवरण	 तयार	 होते,	 याने	 कोणतेही	 नकारा मक	 वचार	 मनात	 झरपू	 शकत	 नाहीत.
यामुळे	 तुम याब ल	कोणीही	 नकारा मक	 वचार	करत	असेल	तरी	 याचा	 तु हाला	अ जबात
पश	होणार	नाही	आ ण	ते	नकारा मक	 वचार	तुम या	भावने या	आवरणाव न	तसेच	परतवले
जाऊन	तुम यावर	 याचा	अ जबात	प रणाम	होणार	नाही.

स या	बाजूला,	जर	एखादा	माणूस	तुम या	 दशेने	नकारा मक	भावना	 	करत	असेल
आ ण	 तो	 काय	 हणतो	 तेच	 तु ही	 अनभुवत	 असाल,	 तर	 तुम या	 भावना	 तु ही	 र	 सार या
पा हजेत.	कारण	याच	भावनांमधून	नकारा मकता	 तीत	होते.	अस	ेझाल	ेतर	एकच	गो 	केली
पा हजे,	 आ ण	 ती	 हणज	े यापासून	 न मपणे	 बाजूला	 होणे.	 जेणेक न	 तु ही	 तुम या
सकारा मक	भावना	परत	 मळवू	शकाल.	दोन	नकारा मक	 े 	ेएक 	आली	क ,	 यातून	अ धक
वेगाने	 नकारा मकता	 नमाण	 होते.	आ ण	 यातून	कधीही	 काहीही	 चांगल	े नमाण	 होत	 नाही.
तुम या	आयु यात	आले या	अनभुवांव नच	तु हाला	हे	कळेल.	दोन	नकारा मक	गो ी	कधीही
चांग या	नसतात!

“मातकट	पाणी	 थर	झाल,े	 नतळ	झाले.”
लओ	 झु	(अंदाजे,	इसपू	सहावे	शतक)

ताओइझमचे	सं थापक

तु हाला	 :खी,	 हर यासारखे,	 नैरा य	आ यासारखे,	 वाटत	असेल	 कवा	 सरी	कोणतीही
नकारा मक	 भावना	 जाणवत	 असेल,	 तर	 तु ही	 याच	 नकारा मक	 े ातून	 जगाकडे	 बघत
असता.	आ ण	 मग	 जग	 :खी	 दसते,	 हर यासारखे	 दसते.	 तु ही	 काहीच	 चांगले	 बघू	 शकत
नाही.	यामुळे	केवळ	आणखी	नकारा मकता	तुम याकडे	येते	अस	ेनाही,	तर	तु हाला	कोण याच
सम येवर	माग	 मळत	नाही.	तुम या	भावनांचा	माग	बदलणे	सोपे	आहे,	प र थती	बदल याचा
य न	करणे	कठ ण	आहे.	बा 	कृतीने	जगातील	प र थती	 येक	वेळ 	बदलतेच	असे	नाही.
तुम या	भावना	बदला,	बाहेर या	गो ीदेखील	बदलतील.



“श 	ही	नेहमी	आतून	असते,	पण	जोपयत	आपण
ती	देत	नाही	तोपयत	ती	आप याला	 मळत	नाही.”



चा स	हानेल	(1866-1949)
नव वचारवाद 	लेखक

आनंदा या	 चंुबक य	 े ाने	 जे हा	 एखाद 	 	 घेरलेली	 असते,	 याच	आनंदाचा	 पश
तु हालाही	होत	अस याचे	तु हाला	जाणवते.	 स 	माणसे	आ ण	 यांचे	 म व	चंुबक य
असते,	 या	माणसांना	ब तांश	वेळा	चांगलेच	वाटत	असते.

जेवढे	 तु हाला	 चांगले	 वाटत	असते,	 तेवढे	 जा त	 चंुबक य	 े 	 तु हाला	 मळते	आ ण	 ते
जेवढे	वाढत	जाते,	तेवढेच	ते	तुम या	आवड या	माणसांना	व	घटनांना	तुम या	जवळ	घेऊन	येते.
याची	क पना	करा!

ेमामुळे	सा या	गो ी	एकमेकांशी	जोड या	जातात

“जगातील	सव	माणसे	जे हा	एकमेकांवर	 ेम	क 	लागतील,
ते हा	कोणीही	ताकदवान	माणूस	कमजोर	माणसावर	वच व
गाजवू	शकणार	नाही.	ब सं यांक	अ पसं यांकांना	दाबून
टाकणार	नाहीत.	 ीमंत	माणसे	ग रबांचा	छळ	करणार	नाहीत.
महान	माणसे	सामा य	माणसाला	कमी	लेखणार	नाहीत.
धूत	माणसे	सामा य	माणसाला	फसवणार	नाहीत.	 जकलेली
माणसे	सामा य	माणसाला	कमी	लेखणार	नाहीत.”

मोझी	(इसपू	साधारणपणे	470-391)
चनी	त ववे ा

तुम या	चांग या	भावनां ारे	इतरां ती	 ेम	 	कर यासाठ 	तु हाला	दररोज	भरपूर	संधी
उपल ध	होत	असतात.	तु ही	जे हा	आनंद 	असता,	ते हा	जी	कोणती	 	तुम या	संपकात
येईल	 तला	तु ही	चांग याच	भावना	देणार	ही	बाब	 न त	असते.	तु ही	कोणालाही	जे हा	 ेम
देता	 ते हा	 ते	परत	 तुम याकडे	 येते	आ ण	तु हाला	कळतही	नाही,	एव ा	मो ा	 माणात	 ते
येते.

तु ही	एखाधा ती	जे हा	 ेम	 	करता,	ते हा	 या	 ेमामुळे	 या	 या	आयु यात	खूप
सकारा मक	बदल	घडून	आला	क 	ती	 	ते	 ेम	 स या	 ला	देते,	आ ण	मग	–	 कती
माणसे	 या	 सकारा मकते या	 प रणामाखाली	 आली,	 कवा	 कती	 रवर	 ही	 सकारा मकता
पसरली	याचा	काही	संबंध	नसतो	–	 ते	सारे	 काही	तुम याकडे	परत	येते.	 या	माणसाला	 तु ही
ेम	 दले	आहे	केवळ	 या याकडूनच	ते	परत	येते	असे	नाही,	तर	 या	कोणावर	 याचा	प रणाम
झाला	आहे	 या	सवाकडून	 ते	परत	 येते!	हे	 ेम	सकारा मक	प र थती,	चांगली	माणसे	आ ण
सकारा मक	घटना	यां या	 व पात	परत	येते.



याउलट	 जर	 तु ही	 एखाधा	 माणसाशी	नकारा मक	 प तीने	 वागलात	 व	 याचा	 या
माणसावर	खूप	प रणाम	झाला	तर	ती	नकारा मकता	 तत याच	ती 	 व पात	तुम याकडे	परत
येते.	 याचा	 प रणाम	 तुम या	 प र थतीवर,	 घडणा या	 घटनांवर,	 आरो य,	 नाते	 या	 सा यांवर
दसून	येतो.	तु ही	जे	 स यांना	देता	तेच	तु हाला	परत	 मळते.

“कोण याही	बा 	घटनेमुळे	जर	तु ही	ताणाखाली	असाल,
तर	ती	वेदना	 या	गो ीमुळे	नसते,	तर	तुम या	 या	गो ी या
अंदाजावर	अवलंबून	असते.	हे	बदल याची	ताकद
तुम यातच	असते.”

माकस	ऑरे लअस	(121-180)
रोमन	स ाट



तु ही	जे हा	आनंद ,	उ ह सत,	 स 	असता,	 याच	भावना	 तु ही	 इतरां ती	 	करता.
एखाधा	 कानात	 काही	 णांसाठ 	 जरी	 तु ही	 कानदाराला	 भेटलात,	 बसम ये	 कोणाला
भेटलात,	 ल टम ये	 भेटलात	 तरीदेखील	 एव ा	 कमी	 वेळात	 तु ही	 ही	 सकारा मकता	 देत
असता.	 ही	 सकारा मकता	 यां या	आयु यात	 बदल	 घडवत	असते.	 याचा	 प रणाम	अतुलनीय
असतो.

“ ेमाची	छोट शी	कृती	असा	 कार	अ त वात	नसतो,
हे	ल ात	ठेवा;	अशी	 येक	कृती	एका	चांग या	अंताचा
तरंग	घेऊन	येते.”

कॉट	अॅड स	(ज म	1957)
ंग च कार

ेम	 हा	 येक	 ना यातील	 माग	आ ण	 उ र	असते.	 नकारा मकता	असेल	 तर	 तु ही	 नाते
कधीही	 सुधा 	 शकणार	 नाही.	 तुम या	 ना यासाठ 	 न मती	 या	 वापरा	 आ ण	 ेम
मळव यासाठ 	 ेम	धा.	श या	 क या	 तुम या	ना यासाठ 	वापरा.	 तु हाला	आवडणा या
गो कडे	ल 	धा,	आवडणा या	गो ची	याद 	तयार	करा.	आवडणा या	गो ब ल	बोला,	 या
गो ी	आवडत	नाहीत	 यापासून	 र	रहा.	तुमचे	नाते	एक	प रपूण	नाते	आहे	अशी	क पना	करा,
सग यात	उ च	असे	हे	नाते	आहे	असे	समजा	व	कायम	ते	 तुम या	मनात	रा 	धा.	ना यांब ल
चांग या	भावना	मनात	 ठेवणे	 तु हाला	कठ ण	जात	असेल	तर,	 तुम या	आजूबाजूला	जे	काही
आहे	 याब ल	 ेम	 	करा	आ ण	ना यांमधील	वाईट	गो ब ल	बोलणे	थांबवा.

ेम	 तुम यासाठ 	काहीही	क 	शकते!	 तु हाला	काय	करायचे	आहे,	 तर	 केवळ	चांग या
भावनां ारे	 ेम	 	 करायचे	आहे.	 मग	 तुम या	 ना यातील	कोणतीही	 नकारा मकता	 नघून
जाईल.	ना यांमधील	नकारा मक	प र थती	जे हा	उ वेल,	ते हा	केवळ	 ेमच	 यावरचा	तोडगा
असू	 शकतो.	 सम या	कशी	 सोडवली	 जाईल	 हे	 तु हाला	 माहीत	 नसते.	 ते	 तु हाला	 कधीही
कळणारदेखील	नाही.	पण	तु ही	सतत	चांग या	भावना	जपत	रा हलात	आ ण	 ेम	देत	रा हलात,
तर	ते	घडून	येईल.

लाओ	 झ,ू	 बु ,	जीझस,	मोह मद	आ ण	 येक	महान	 ने	हाच	संदेश	 दला	आहे	–
ेम	करा.



श चे	मु े

कोणीही	एक	 	तुम या	संपकात	येते,	ते हा	 तला	तु ही	एकतर	 ेम	देत	असता	 कवा
नसता.	आ ण	तु ही	जे	देता,	तेच	तु हाला	 मळते.

ेमळ	वागणूक,	 ो साहन,	मदत,	कृत ता,	 कवा	कोणतीही	चांगली	भावना	यां ारे
इतरांना	 ेम	धा.	ते	 गु णत	होऊन	तुम याकडे	येईल.

ना याम ये	तु हाला	आवडत	नसले या	गो पे ा	तु हाला	आवडणा या	गो वर	जा त	भर
धा.	 स या	माणसासोबत	काही	अतुलनीय	अस	ेघड या या	थाटात	ते	तुम याकडे	येईल.

स या	माणसाला	बदल याचा	 य न	करणे,	 स यासाठ 	काय	चांगले	आह	ेहे
आप याला	माहीत	आह	ेअस	ेवाटणे,	आपण	बरोबर	व	समोरचा	माणूस	चूक	असे	वाटणे,
हणजे	 ेम	देणे	न हे!

ट का	करणे,	दोष	देणे,	त ार	करणे,	तगादा	लावणे,	चुका	काढत	राहाणे	 हणजे	 ेम	नाही.

आनंद	 मळव याकरता	आनंद 	रा हले	पा हजे.

ेमाचा	आवेग	तुम यासमोर	अनेक	वैय क	भाव नक	 श क	आणून	ठेवतो.	ते	सारे
जण	तु हाला	 ेम	करणेच	 शकवत	असतात.

इतर	माणसांम ये	तु हाला	काय	आवडते	ते	पा न,	तु हाला	जे	आवडते	 या याशी	तु ही
चकटून	रा 	शकता.	 यां यातील	 मतांना	मनापासून	हो	 हणणेदेखील	 ततकेच
मह वाचे.

नकारा मकतेब ल	बोलून	 कवा	ऐकून	तु ही	चांग या	भावना	मनात	ठेवू	शकत	नाही.

काय	आवडते	व	काय	आवडत	नाही,	हे	ठरव यासाठ 	आयु य	तुम यासमोर	माणसे	व
प र थती	सादर	करत	असते.	तु ही	जे हा	 यांना	 त या	देता,	तु ही	तुम या	भावनांसह
ती	देत	असता.	जे	तु ही	 	करता	तेच	तु ही	 नवडत	असता.

वाईट	भावना	घेऊन	तु ही	नकारा मक	प र थतीत	बदल	क 	शकत	नाही.	नकारा मक
प तीनेच	तु ही	 त या	देत	रा हलात	तर,	तुम या	वाईट	भावना	वाढतील	आ ण	तेच
तु ही	मग	 नवडत	असता.

तु हाला	खूप	छान	वाटत	असेल,	तर	तुम या	चंुबक य	 े ाचा	आवेग	अशी	ढाल	तयार
करतो	क 	नकारा मकता	तुम याजवळ	पोहोचू	शकत	नाही.



भोवतालची	प र थती	बदल यापे ा	तुम या	भावना	बदलणे	सोपे	असते.	तुम या	भावना
बदला,	आजूबाजूची	प र थती	आणखी	बदलेल.

जतके	जा त	तु ही	 ेम	धाल	व	तु हाला	चांगल	ेवाटेल,	चंुबक य	 े 	 व तारत	जाईल
आ ण	ते	जेवढे	 व तारेल,	तेवढ 	तु हाला	आवडते	ती	 येक	गो 	तुम याकडे	खेचली
जाईल.





“आप यातील	नैस गक	 ेरणाच	आपले	आजार	बरे	करते.”
ह पो े स	(इसपू	460-370)

पा मा य	वैधक चा	जनक

आरो यदायी	असणे	 हणजे	नेमके	काय?	आजारी	नसणे	 हणजेच	आरो यदायी	असणे	असे
तु हाला	वाटत	असेल.	पण	आरो यदायी	असणे	 हणजे	यापे ा	खूप	काही	जा त	असते.	तु हाला
जर	ठ क	वाटत	असेल,	 कवा	फारसे	अस	ेकाहीच	वाटत	नसेल,	तर	तु ही	आरो यदायी	नसता.

आरो यदायी	 असणे	 हणजे	 लहान	 मुल	े जशी	 असतात	 तस	े वाटणे.	 लहान	 मुले	 नेहमीच
ऊजने	भरभ न	 वाहात	असतात.	 यां या	 शरीरातून	 उ साह	सळसळत	असतो	आ ण	 ते	 खूप
लवचीक	असतात.	 यां या	हालचाल साठ 	 यांना	वेगळे	क 	 यावे	लागत	नाहीत.	सहजग या	ते
इथून	 तथे	पळत	असतात.	 यांची	मने	 व छ	असतात.	 यांना	 खूप	छान	व	शांत	झोप	लागते.
पूणपणे	 स 	 मनाने	 ते	 सकाळ 	 उठतात.	 येक	 दवशी	 यांना	 नवा	 उ साह	 असतो.	 लहान
मुलांकडे	बघा	आ ण	मग	तु हाला	कळेल	आरो यदायी	असणे	 हणजे	काय	ते.	अशाच	प तीने
तुमचेही	मन	हवे.	असेच	 स 	तु हालाही	वाटले	पा हजे.

तु हाला	असे	 वाटू	 शकते	कारण,	 ेमा या	आवेगा ारे	 खूप	चांगले	आरो य	 तु हाला	 ा त
होऊ	शकते.	कोण याही	 णी	काहीही	तुम यापासून	 र	ठेवले	जाऊ	शकत	नाही.	तु हाला	जे	हवे
आहे,	ते	तुमचे	असू	शकते	आ ण	ते	 हणजे	खूप	चांगले	आरो य.	पण	 यासाठ 	तु हाला	दरवाजे
खुले	करावे	लागतील!

तु ही	कशावर	 व ास	ठेवता?

“तो	जसा	 वचार	 दयात	करतो,	तसाच	तो	असतो.”
सोलोमन	राजा	(इसपू	10	वे	शतक)

इ ायलचा	बायबलमम ये	व णत	राजा,	 ो हब	23.7

शहाणपणाब लचे	हे	खूप	सुंदर	श द	आहेत.	पण	याचा	अथ	काय	‘तो	जसा	 वचार	 दयात
करतो,	तसाच	तो	असतो’?

तु ही	 तुम या	मनापासून	जसा	 वचार	करता	 तेच	खरे	होणार	असा	 तुमचा	 व ास	असतो.
व ास	 हणजे,	 केवळ	 अशा	 कारचे	 वचार,	 याब ल	 तुम या	 मनात	 अ यंत	 ती 	 भावना
असतात.	जसे,	 ‘मला	 पटकन	सद 	होते’,	 ‘माझे	 पोट	 पटकन	खराब	 होते’,	 ‘मला	 वजन	कमी
करणे	खूप	कठ ण	जाते’,	‘मला	अमुक	एका	गो ीची	अंलज 	आह’े,	‘कॉफ मुळे	मला	ताजेतवाने
वाटते’.	हे	सारे	 तु ही	मानत	असता.	 ते	काही	खरे	नसते.	 तु ही	एखाधा	गो ीब ल	जे हा	 तुमचे
मन	 तयार	 करता	 ते हाच	 तुमचा	 यावर	 व ास	 बसतो.	 यामुळे	आरोपी	आत	 असतो,	 तु ही



दरवाजा	बंद	केलेला	असतो	आ ण	चावी	फेकून	 दलेली	असते.	 यामुळे	चचसाठ 	मागच	खुला
नसतो.	पण	ज	ेकाही	खरे	आहे	अस	ेतु ही	मानता,	तेच	तुम यासाठ 	खरे	बननू	अ त वात	येते.
तु ही	 जो	 काही	 व ास	 ठेवता,	 तेच	 तु हाला	 मदत	करते	 कवा	 तु हाला	 ास	 देते.	 जो	 काही
व ास	तु ही	 	कराल,	 ेमाचा	 नयम,	तु हाला	तेच	परत	आणून	देतो.

अनेक	लोकांना	चांग या	आरो याब ल	चांग या	भावना	अस यापे ा	आजारांब लची	भीती
मनात	असते.	जगात	कोण याही	आजाराला	जे	 मह व	 दले	जाते,	 ते	 यामागचे	कारण	असणे
काही	आ यकारक	नाही.	औषधांम ये	एवढ 	 गती	झाली	तरी	आजारांचे	 माण	वाढतच	आह,े
याचे	कारण	 हणज	ेलोकां या	मनातील	आजाराब लची	भीती.

तुम या	मनात	आरो याब ल	चांग या	भावना	आहेत	क 	आजाराब ल	भीती?	आयु यभर
टकणा या	 चांग या	 आरो यावर	 तुमचा	 व ास	 आह	े क 	 होणा या	 आजारांवर?	 वाढ या
वयासोबत	आरो य	खालावत	जाऊन	आपण	आजारी	पडणारच	अस	ेतु हाला	वाटत	असेल	तर
तु ही	 तशाच	 कारचा	 व ास	 	 करता.	 आ ण	 मग	आकषणाचा	 नयम	 तु हाला	 तसाच
तसाद	 देतो.	 प र थती	 आ ण	 तुमचे	 आरो य	 व	 शरीराची	 अव था	 यां या	 व पात	 तो

तुम याकडे	येईल.

“ या	गो ीची	मला	भीती	वाटते	ते	मा यासमोर	येऊन
ठाकते	आ ण	 याची	मला	दहशत	वाटते	ते	मा यावर
आदळतेच.”

जॉब	3:25

औषधांचा	 ‘ ला सबो	इफे ट’	हा	 व ासाचाच	 पुरावा	आहे.	 णां या	एका	गटाला	ख या
गो या	व	 स या	गटाला	खो ा	( ला सबो)	गो या	–	साखरे या	गो या	अथवा	खोट 	खोट ,
समजूत	काढणारी	औषधे	 –	 दली	जातात.	कोणालाही	आजारावरचा	खरा	 उपचार	 सां गतला
जात	नाही.	तरीही	‘ ला सबो’	 द या	गेले या	गटा याही	त येतीत	पुरेशी	सुधारणा	 दसून	येते.	हा
आ यकारक	‘ ला सबो’	उपचार	कायमच	 व ासाचे	प रणाम	दाखवणारे	एक	चांगले	उदाहरण
आहे.	तुम या	 व ासासह	तु ही	जे	तुम या	शरीराला	देता,	तेच	तुम या	शरीराला	परत	 मळते.

तुमची	 येक	 भावना	 पेशीम ये,	 अवयवाम ये	 आ ण	 शरीराम ये	 साठून	 राहाते.	 तुम या
भावना	जे हा	चांग या	असतात,	तु ही	 ेम	देत	असता,	मग	तु हाला	खूप	चांगल	ेआरो य	 मळते.
तुम या	भावना	जे हा	नकारा मक	असतात,	तुम या	नसांवर	खूप	ताण	येतो	आ ण	पेशी	आकंुचन
पावतात.	तुम या	शरीरातील	रासाय नक	 या	बदलते	आ ण	र वा ह या	आकंुचन	पावतात.
तुमचा	 ास	छोटा	होतो.	 यामुळे	तुम या	सा या	आरो यावर	प रणाम	होतो.	तुमचे	शरीर	मोकळे
नसले	क 	मगच	तु ही	आजारी	पडता,	व	याचे	कारण	असते	तुम या	नकारा मक	भावना.

“तुम या	भावनांचा	तुम या	शरीरातील	 येक	पेशीवर
प रणाम	होतो.	मन	आ ण	शरीर,	मान सक	आ ण	शारी रक,



एकमेकांम ये	गुंफलेल	ेआहेत.”
थॉमस	टटको	(ज म	1931)
डा	मानसोपचारत 	आ ण	लेखक

तुम या	आतील	 व

तुम या	मनात	एक	सबंध	 व 	आह!े	 तुम या	 देहा ती	असले या	 तुम या	श ची	यथाथ
जाणीव	हो यासाठ ,	तु हाला	या	 व ाची	मा हती	होणं	गरजेचं	असतं	–	कारण	ते	सारं	तुम या
कुमतीखाली	असतं.

तुम या	शरीरातील	 येक	 पेशीचे	 वत:चे	अस	ेखास	काय	असते	आ ण	 तु हाला	आयु य
दे याचे	 काम	 या	 पेशी	 करत	असतात.	 काही	 पेशी	 या	 शरीरातील	काही	 भागांचे	 नेतृ व	 करत
असतात.	 या	भागातील	सव	 पेश या	हालचाली	या	 पेशी	 नयं त	करत	असतात.	 दय,	म ,
यकृत,	 कडनी,	 फु फुस	 हे	 ते	 शरीराचे	 मह वाचे	 भाग.	 हे	 सारे	 भाग	 उ म	 कारे	 काम	करत
राहावेत	यासाठ 	या	पेशी	कायरत	असतात	व	इतर	पेश चे	नेतृ व	करत	असतात.	संर क	पेशी
असतात	 या	 सहा	 हजार	 मैल	 लांबी या	 र वा ह यांतून	 वास	 करतात,	 जेणेक न	 तुम या
शरीराचा	 समतोल	 राखला	 जावा.	 जे हा	 तुम या	 शरीराला	 काही	 खापत	 होते,	 जस,े	 वचेवर
एखाद 	जखम	होते,	या	 पेशी	लगेच	 याब लचा	संदेश	पोहोचवतात	व	यो य	 या	 पेश ची	 ट म
येऊन	ती	जखम	भ न	काढ याचे	काम	करतात.	जखमे या	बाबतीत,	 र 	गोठवणा या	 पेशी
काम	करतात.	 यां यामुळे	वा न	जात	असलेले	 र 	थांबते.	 यांचे	काम	झा यावर	 तंतू	आ ण
वचा	ट मचे	काम	सु 	होते.	या	भागावरील	तंतू	व	गेलेली	 वचा	परत	भ न	काढ याचे	काम	 या
करतात.

तु हाला	 जर	 जीवाणंूचा	 कवा	 वषाणंूचा	 संसग	 झाला,	 तर	 पेश कडून	 या	 घुसखोरांची
तातडीने	दखल	घेतली	जाते.	पूव 	असा	संसग	झाला	अस यास	ते हाचे	जीवाणू- वषाणंूम ये	व
आता या	जीवाणू- वषाणंूम ये	काही	सा य	आहे	का	ते	तपासले	जाते.	जर	ते	जुळून	आले,	तर
या ीने	तातडीने	उपाययोजना	के या	जातात.	जर	ते	जुळल	ेनाही,	तर	या	नवीन	घुसखोरांशी
सामना	 कर यासाठ 	 शरीरातच	 नवी	 यं णा	 तयार	 केली	 जाते.	 या	 घुसखोराशी	 सामना
कर यासाठ 	सव	 पेशी	स ज	होतात.	 या	 कार या	 पेश ची	ट म	या	जीवाणू- वषाणंूशी	यो य
कारे	सामना	करेल,	 तची	न द	 मरणश म ये	केली	जाते.	जर	तोच	घुसखोर	परत	आला	तर
या	पेशी	सामना	कर यासाठ 	स ज	असतात.

तुम या	शरीरातील	एखाधा	 पेशीने	जर	 त या	हालचालीत	काही	बदल	केला	आ ण	चांगले
काम	करणे	 बंद	 केले,	संर क	 पेशी	 पेश या	ट मला	 याब ल	सांगतात	व	 या	 पेशीची	 ती
केली	 जाते.	 या	 पेशीला	 त	 हो यासाठ 	 एखादे	 रसायन	 लागणार	 असेल,	 तर	 ते
नैस गक र याच	 तुम याकडे	 असते.	 तुम या	 शरीरातच	 एक	 संपूण	 औषधालय	 असते,	 जे



वेगवेगळ 	रसायने	शरीरासाठ 	तयार	करत	असते.

सा या	 पेश नी	एक	संघ	 हणून	सातही	 दवस	चोवीस	तास	काम	करणे	आव यक	असते.
तुमचे	शरीर	व	आरो य	सु ढ	राखणे	हेच	या	पेश चे	काय	असते.	तुम या	शरीरात	100	 लयन
पेशी	असतात.	या	सा या	पेशी	न	थांबता	तुम या	शरीरासाठ 	काम	करत	असतात.	सा या	पेशी
तुम या	 नयं णाखाली	असतात,	तु ही	 यांचे	 नयं ण	करत	असता	आ ण	तुमचे	 वचार,	भावना,
व ास	यां ारे	तु ही	हे	 नयं ण	करत	असता.

तु ही	तुम या	शरीराब ल	जो	काही	 वचार	करता,	तोच	 वचार	तुम या	पेशी	करतात.	तु ही
जो	 वचार	करता,	 या	भावना	तु ही	 	करता,	तुमचा	जो	 व ास	असतो,	 याला	या	पेशी	
वचारत	नाहीत.

तु ही	जर	 वचार	केलात	 कवा	 हटलेत,	‘ वासात	मला	नेहमीच	जेटलॅग	होतो’,	तुम या	पेशी
तोच	संदेश	 माण	माननू	 वागणार,	 याच	सूचनांचे	 पालन	करणार.	 तु हाला	 वजनाची	सम या
आह,े	अस	ेतु हाला	वाटले	तर,	तु हाला	सतत	तीच	सम या	भेडसावत	राहाणार.	पेशी	तुमचे	वजन
सतत	 वाढलेलेच	 ठेवणार.	आपण	आजारी	 पडू	 अशी	 भीती	 बाळगा,	 मग	 तुम या	 पेशीदेखील
तसेच	वागतील	आ ण	आजारीपणाची	ल णे	तु हाला	 दस	ूलागतील.	तु हाला	पेश नी	 तसाद
देणे	हा	आकषणाचाच	 नयम	आहे.	तुम या	शरीरात	हा	 नयम	काम	करत	असतो.

“ येक	अवयवाची	 नरोगी	 तमा	डो यांसमोर	आणा,
कोणताही	आजार	तु हाला	कधीही	 पश	करणार	नाही.”

रॉबट	कॉ लअर	(1885-1950)
नव वचारवाद 	लेखक

तु हाला	काय	हवे	आहे?	 तु हाला	काय	आवडते?	कारण	तेच	तु ही	 तुम या	शरीराला	 दले
पा हजे.	 तुम या	 पेशी	 तु हाला	 कोणताही	 	 न	 वचारता	 ामा णकपणे	 यांचे	 काम	 करत
असतात.	 यामुळेच	 तु ही	 जो	 वचार	 करता,	 तुम या	 या	 भावना	 असतात,	 तो	 तुम या
शरीरासाठ 	 नयाम	बननू	जातो.	 तु ही	लहान	असताना	 तु हाला	जस	ेछान	वाटत	असते	तसेच
आताही	वाट यासाठ 	शरीराला	पुढ ल	सूचना	धा,	‘मला	आज	खूप	छान	वाटते	आहे’,	‘मा यात
खूप	ऊजा	संचारली	आहे’,	‘माझ	ेडोळे	खूप	छान	आहेत’,	‘मला	जे	हवे	ते	मी	खाऊ	शकते	आ ण
वजनही	आटो यात	ठेवू	शकते’,	‘मला	लहान	एखाधा	मुलासारखी	छान	झोप	लागेल	रा ी’.	तु ही
एका	सा ा याचे	राजे	आहात,	आ ण	तु ही	जो	 वचार	व	भावना	 	कराल,	तोच	तुम या	या
सा ा याचा	 नयम	होईल	–	तुम या	शरीरातील	 नयम.

तुम या	 दयाची	श



“मानव	जणू	या	 व ाची	लहान	 तकृती	आह,े
यामुळे	मानव	जसा	असेल	तसेच	हे	 व 	असते.”

डे हड	बॉम	(1917-1992)
वांटम	 फजीसी ट

तुम या	 शरीराची	 रचना	 अगद 	आप या	 सौरमा लकेसारखी	आ ण	 व ा या	 रचनेसारखी
असते.	 तुमचे	 दय	 हणज	ेसूय	हा	शरीराचा	क भाग	असतो.	 तुम या	शरीराचे	अवयव	 हणजे
ह	 असतात	 आ ण	 ख या	 हां माणेच	 ते	 सूयावर	 हणजेच	 तुम या	 दयावर	 अवलंबून
असतात.	 यातूनच	शरीराचा	समतोल	राखला	जातो.

कॅ लफो नया	 येथील	 हाटमॅॅथ	 सं थेतील	 शा ांनी	 असे	 दाखवून	 दले	 आहे	 क 	 ेम,
कृत ता,	आ ण	कौतुक	जर	 तुम या	 दयात	असेल	तर,	 तुमची	 रोग तकारक	श 	चांग या
प तीने	काम	करते.	 शरीरातील	 रसायनांची	 न मती	 चांग ा	 प तीने	 होते.	 शरीराची	 मता
वाढते	आ ण	ताणाचे	हाम स	कमी	होतात.	उ च	र दाबाची	सम या	उ वत	नाही.	भीती,	शरम,
दमणे	हेदेखील	कमी	होते,	शरीरातील	 लुकोजची	पातळ 	संतु लत	राहाते.	 दयाची	 यादेखील
यो य	 कारे	चालते.	हाटमॅॅथन	दाखवून	 दले	आह	ेक ,	 दयाचे	 चंुबक य	 े 	म या	 चंुबक य
े ापे ा	 5	 हजार	पट नी	जा त	असते.	 तुम या	शरीरापासून	 खूप	लांबवर	अंतरापयत	हे	 े
पसरलेल	ेअसते.

इतर	शा देखील	आपले	 ेम	व	 दय	यांचा	पर पर	संबंध	जोड याचे	 य न	करत	आहेत.
यासाठ 	ते	पा यावर	 योग	करत	आहेत.	तुमचे	शरीर	70	ट के	पा याने	बनलेले	असते.	तुम या
डो यात	80	ट के	पाणी	असते.



जपान,	र शया,	युरोप,	अमे रकेतील	येथील	संशोधकांनी	अस	ेशोधून	काढले	आहे	क ,	जे हा
या	पा याला	सकारा मक	श द	आ ण	भावना	 मळतात,	 ते हा	या	पा यात या	ऊजची	पातळ
केवळ	वाढतेच	असे	नाही,	तर	पा याची	रचनादेखील	बदलते.	यामुळे	 याचा	 मेळ	अगद 	यो य
राहातो.

सकारा मक	भावना	जेव ा	जा त	असतील,	 तेवढेच	 हे	 पाणी	 सुंदर	आ ण	यो य	 मेळाचे
राहाते.	जे हा	या	पा याचा	 तर कारासार या	नकारा मक	भावनांशी	संबंध	येतो	–	पा यात या
ऊजची	पातळ 	कमी	होते.	आ ण	मग	 यात	नकुसानकारक	बदल	होतात.	याने	मेळावर	प रणाम
होतो.



माणसा या	भावना	जर	पा याची	रचना	बदल	ूशकतात,	तर	 यांचा	तुम या	आरो यावर	 कती
प रणाम	होत	असेल	याचा	 वचार	करा.	तुम या	पेशी	मु य वेक न	पा याने	बनले या	असतात.
येक	पेशी या	क ात	पाणी	असते,	आ ण	 येक	पेशी	पा याने	 ापलेली	असते.

शरीरावर	होणारा	कृत ता	आ ण	 ेम	यां या	प रणामाची	 तु ही	क पना	क 	शकता	का?
चांगल	ेआरो य	 टकवून	ठेव यासाठ 	कृत ता	आ ण	 ेमाची	श 	 कती	उपयोगी	पडू	शकते	हे
तु ही	जाणता	का?	तुम या	मनात	जे हा	 ेमाची	भावना	येते,	हे	 ेम	100	 लयन	पेश मधील
पा यावर	प रणाम	करते!

उ म	आरो यासाठ 	 ेमाची	श 	कशी	वापरायची

“ जथे	 ेमाचा	सव च	आ व कार	असतो,	तेथे	नेहमीच
चम कार	घडून	येतात.”

वला	कॅथर	(1873-1947)
पु ल झर	पुर कार	 वजेते	कादंबरीकार

तु हाला	हवे	तस	ेआरो य	 मळावे	यासाठ ,	तु ही	आधी	 ेम	 दले	पा हजे!	तु हाला	कधी	बरे
वाटेनासे	 झाल	े तर	 आरो याब ल	 चांग या	 भावना	 	 करा.	 कारण	 उ म	 आरो य	 केवळ
ेमामुळेच	 मळू	 शकते.	 बरे	 न	 वाट याब ल	 नकारा मक	भावना	 देऊन	 तु ही	 चांगले	आरो य
मळवू	शकत	नाही.	तु ही	जर	आजाराचा	 तर कार	केलात	 कवा	 याब ल	तु ही	भीती	बाळगनू
रा हलात,	 तर	 तु ही	 वाईट	 भावना	 	 करत	 असाल,	 आ ण	 यामुळे	 आजार	 कधीही
तुम यापासून	 र	जाणार	नाही.	तु हाला	जे	हवे	आहे	 याब ल,	सकारा मक	 वचार	आ ण	भावना
जे हा	 	 कराल,	 ते हा	 तुम या	 पेशी	 तु हाला	 खूप	 चांगल	े आरो य	 देतील.	 जे हा	 तु ही
नकारा मक	भावना	आ ण	 वचार	 	कराल,	तु हाला	आरो या या	 पात	तेच	परत	 मळेल.
तुम या	 पेश ची	 मता	 कमी	 होईल.	 तुम या	आरो याशी	 संबंध	 नसले या	 गो ीब ल	 तु हाला
वाईट	 वाटल	े तरी	 याने	 काही	 फरक	 पडत	 नाही.	 तु हाला	 जे हा	 वाईट	 वाटते,	 तुमचे	आरो य
खालावते.	जे हा	 तु हाला	 ेम	वाटते	–	एखादा	ल ख	सूय काश	असलेला	 दवस,	नवीन	घर,
म ,	बढती	–	ते हा	तु हाला	खूप	चांगल	ेआरो य	 मळते.

कृत तेमुळे	 सारे	 काही	 गु णत	 होते.	 यामुळे	 तुम या	आरो याला	 दररोज	 ध यवाद	 धा.
पैशाने	 आरो य	 मळत	 नाही.	 ते	 आयु याकडून	 मळालेली	 भेट	 असते.	 यामुळे	 स या
कोण याही	 गो ीपे ा	 आरो याला	 मह व	 धा.	 तोच	 तुम या	 आरो याचा	 वमा	 आहे.	 कारण
कृत ता	 हणज	ेआरो याची	हमी!

तुम या	 शरीराब ल	 कृत ता	 बाळगा,	 यातील	 दोष	 शोधू	 नका.	 तुम या	 शरीरातील	 जे
आवडत	नाही,	 याब ल	जर	 तुम या	मनात	 वचार	आला,	तर	 तुम या	शरीरातील	पाणीदेखील



तीच	नकारा मकता	घेणार	हे	ल ात	ठेवा.	 यापे ा	ध यवाद	धा	आ ण	 या	गो ी	आवडत	नाहीत
यांकडे	 ल 	करा.

“ ेम	 ेमाचेच	 च 	काढते.”
संत	तेरेसा,	अ हला	(1515-1582)

नन,	ले खका	आ ण	गढूवाद

तु ही	काही	पदाथ	खा यापूव 	 कवा	पाणी	 प यापूव ,	 याकडे	बघून	 याब ल	 ेम	आ ण
कृत ता	 	करा.	अ 	खा यापूव 	तु ही	 यासोबत	सकारा मकतेने	न क 	संवाद	साधा.

अ ाला	शुभे छा	देणे	 हणजे	 याब ल	 ेम	 	करणे.	जे हा	तु ही	अ ाला	शुभे छा	देता,
ते हा	अ ातील	पा याची	रचना	बदलते	व	 याचा	तुम या	शरीरावर	चांगला	प रणाम	होतो.	पाणी
आ ण	अ ाल	 शुभे छा	 दे याने	 काहीतरी	 घडून	 येते.	 तुम या	 सकारा मक	भावना	 कोण याही
कार या	पा याची	रचना	बदल	ूशकतात	–	 हणून	श 	वापरा.

कोण याही	 कारचे	 वैधक य	 उपचार	 घेताना	 तु ही	 ेम	 आ ण	 कृत तेची	 श 	 वाप
शकता.	आपण	बरे	आहोत	असे	 तु ही	 समजत	 रा हलात,	 तर	 तु हाला	 न क च	चांगले	 वाटेल
आ ण	 तसे	 तु हाला	 वाटले,	 तर	 तु हाला	 न क च	 लवकर	 बरे	 वाटेल.	 चांगले	 आरो य
मळव यासाठ 	तु ही	 येक	वेळ 	50	ट यांपे ाही	जा त	 ेम	 	केले	पा हजे.	51	ट के
हा	चांगले	आरो य	 मळव याचा	केवळ	वरवरचा	भाग	झाला.

तु ही	जे हा	डोळे	 कवा	र दाब	तपासून	घेता	 कवा	साधीशी	तपासणी	क न	घेता,	ते हा
याब ल	चांगल	े रपोट	 मळ याकरता	तुम या	मनातील	भावना	चांग या	असणे	मह वाचे	आहे.
तु ही	 भावने या	 या	 लहरीवर	 आहात,	 याला	 आकषणाचा	 नयम	 तसाद	 देतो	 व	 तसाच
नकाल	 तु हाला	 मळतो.	आयु य	असेच	चाल	ू राहाते.	 तु हाला	कोण याही	 गो ीब ल	चांगला
नकाल	 हवा	असेल,	 तर	 यासोबत	 तुमची	 लहर	जुळून	आली	 पा हजे.	 वैधक य	 चाचणीब ल
चांगल	े नकाल	यावेत	यासाठ 	चांग या	भावनां या	लहरीवर	 ये यासाठ 	 तु हाला	जसा	 नकाल
हवा	आहे	 याची	क पना	करा.	 तसा	 नकाल	आला	आहे	असेच	समजा.	कोणताही	 कारचा
रपोट	 येऊ	शकतो.	 पण	 यासाठ 	 तु ही	 चांग या	भावनां या	 लहरीवर	असल	े पा हजे,	 हणजे
नकालही	चांगला	येईल.

“श यता	आ ण	चम कार	 हणज	ेएकच	गो .”
टस	मलफोड	(1834-1891)

नव वचारवाद 	लेखक

तु हाला	जसे	आरो य	हवे	आहे	तसेच	ते	आहे	अस	ेसमजा.	तु हाला	डोळे	उ कृ 	हवे	आहेत,
तर	डो यांना	 ेम	धा	व	चांगली	 ी	अस याची	क पना	करा.	चांगले	ऐकू	येईल	असे	समजा	व



तसेच	आपले	कान	स म	आहेत	अशी	क पना	करा.	उ म	वजन,	सुडौल	शरीर,	शरीराचे	 नरोगी
असणारे	अवयव	यांची	क पना	करा.	ते	तसेच	अस याचे	समजा.	तुम याकडे	ज	ेआह	े याब ल
मनापासून	कृत 	रहा.	तु हाला	जसे	हवे	आहे	तस	ेतुमचे	शरीर	बदलेल.	पण	 यासाठ 	केवळ	 ेम
आ ण	कृत ता	यांची	गरज	आहे.

एका	 त ण	म हलेला	जे हा	कळले	क 	 तला	 दय वकार	झाला	आहे,	 तला	 वाटले	 सारे
काही	संपले.	 तला	अचानक	 खूप	अश 	वाटू	लागले.	 या	अनमुानामुळे	 तचे	चांगले	आयु य,
भ व य	जणू	 नाहीसे	 झाले.	आप या	 दोन	 मुल नी	आई शवाय	कस	ेजगायचे	 या	 चतेने	 तला
ासून	टाकले.	पण	बरे	हो यासाठ 	सारे	 य न	कर याचे	 तने	ठरवले.

आप या	 दयाब ल	कोणतेही	नकारा मक	 वचार	मनात	आणायचे	 तने	नाकारले.	ती	 तचा
उजवा	हात	रोज	 दयावर	ठेवत	असे	आ ण	आपले	 दय	कणखर	व	स म	आहे	अशी	क पना
करत	असे.

दररोज	सकाळ 	उठ यावर	ती	या	स म	 दयाला	ध यवाद	देत	असे.	आपण	बरे	झालो	असे
आप याला	 दय वकारत 	 सांगतात,	 अस	े ती	 समजू	 लागली.	 चार	 म हने	 दररोज	 ती	 हाच
वचार	 करत	 होती.	 आ ण	 चार	 म ह यांनी	 जे हा	 ती	 तपासणीसाठ 	 गेली,	 त या	 डॉ टरांना
आ याचा	ध का	बसला.	नवीन	आ ण	जु या	तपास या	 यांनी	पु हा	पडताळ या.	कारण	नवीन
तपासणीम ये	 तचे	 दय	अगद 	यो य	 कारे	काम	करत	अस याचे	 यांना	आढळून	आले.

ही	म हला	आकषणा या	 नयमाला	अनसु नच	वागली.	 त या	 दयाचे	 नदान	 तने	 माण
मानल	ेनाही,	उलट	 तने	 नरोगी	 दया ती	 ेम	 	केले.	 तला	तसेच	 दय	 मळाले.	तु हाला
कोणताही	आजार	झालेला	असो,	 याब ल या	 वचारांचे	आ मण	तुम या	मनावर	होणार	नाही,
याची	काळजी	 या.	तसेच	 या	आजाराचा	 तर कारही	क 	नका.	कारण	 यातून	नकारा मकता
तीत	होते.	उलट	आरो याला	 ेम	धा.	 याचा	 वीकार	करा	आ ण	 याला	आपलेसे	करा.

“तुम या	आजारापासून	तुम या	मनाला	श य	तेवढे	 र
ठेवा.	 मता	आ ण	ताकद	यांची	जाण	ठेवा,	मग	ते	तुम याच
बाजूने	येतील.	आरो याब ल	 वचार	करा	आ ण	ते	 मळवा.”

टस	मलफोड	(1834-1891)
नव वचारवाद 	लेखक

येक	 णी	तु ही	तुम या	आरो याब ल	 ेम	 	करा,	 ेमाचा	आवेग	सारी	नकारा मकता
र	सारेल.	तुम या	आरो याब ल	चांगली	भावना	मनात	ठेव यास	तु हाला	जड	जात	असेल	तर,
इतर	कोण याही	गो ीब ल	तु ही	 ेम	वाटून	घेऊ	शकता.	या	आवडणा या	गो ी	तु हाला	घे न
टाकू	 देत.	 या	 गो चा	जा तीत	जा त	 वापर	करा.	 ेमाची	भावना	 मनात	आण यासाठ 	 बा
जगातील	श य	तेव ा	गो चा	वापर	करा.	तु हाला	हसायला	लावतील	असे	 सनेमे	बघा.	 या
सनेमांमुळे	तुम यावर	ताण	येईल	असे	 सनेमे	बघू	नका.	तु हाला	चांगल	ेवाटेल	असे	संगीत	ऐका.



लोकांकडून	 वनोद	ऐका,	 कवा	काही	 क से	ऐका.	तु हाला	 या	गो ी	आवडतात,	 या	तु हाला
माहीत	असतात.	कोण या	गो वर	 तुमचे	 ेम	आह,े	 हे	 तु हाला	माहीत	असते.	कोण या	गो ी
तु हाला	आनंद	 देतात,	 या	 तु हाला	 माहीत	असतात.	 यामुळे	 या	 सव	 गो ी	 वत:कडे	 खेचा
आ ण	 जा तीत	 जा त	 आनंद 	 राहा याचा	 य न	 करा.	 न मतीची	 या	 वापरा.	 श ची
गु क ली	वापरा.	ल ात	ठेवा	क 	केवळ	 ेम	 	करणे	आ ण	चांग या	भावना,	कमीत	कमी
५२	ट यांपयत	 	करणे,	एवढेच	यासाठ 	आव यक	आहे,	याने	सारे	काही	बदलून	जाईल.

एखाधा	आजारी	 ला	मदत	कर याची	तुमची	इ छा	असेल	तर,	तु ही	 न मतीची	 या
वाप 	शकता	आ ण	 यांचे	आरो य	चांगल	ेझाले	आहे	अशी	क पना	क 	शकता.	 सरा	माणूस
आकषणा या	कायधाला	काय	देत	आह	ेयावर	तु ही	मात	क 	शकत	नसलात	तरी,	तुमची	श
यांना	 ेमा या	 यो य	 या	 लहर वर	 ये यास	 न क च	 मदत	 करेल	 व	 यांना	 चांगले	 आरो य
मळ यास	मदत	होईल.

ेमाने	स दय	वृ गत	होते

“तुम यात	जसे	 ेम	वाढत	जाते,	तुमचे	स दयदेखील	वाढते.
कारण	 ेम	 हणज	ेआ याचे	स दय.”

संत	ऑग टन,	 ह पो	(354-430)
थऑलॉ जअन	आ ण	 बशप

सारे	स दय	 ेमा या	आवेगातूनच	येते.	 ेमा ारे	तु हाला	अमयाद	स दय	 ा त	होते.	पण	होते
असे	 क ,	 ब तेक	 माणसे	 यां या	 शरीराचे	 कौतुक	 कर यापे ा	 ट का	 कर यात	 आ ण	 दोष
शोध यातच	जा त	वेळ	धालवतात.	तुम या	शरीराब ल	दोष	शोधत	राहाणे	व	 याब ल	आनंद 	न
राहाणे	याने	तु ही	सुंदर	 दस	ूशकत	नाही.	याने	केवळ	अ धक	दोष	येत	जातात	व	तु ही	आनंद
रा 	शकत	नाही.

स दयाचा	 वसाय	खूप	मोठा	आह,े	तरी	 येक	सेकंदाला	तु हाला	खूप	स दय	 ा त	होत
असते.	 पण	 ते	 मळव यासाठ 	 तु ही	आधी	 ेम	 दले	 पा हजे!	 जतके	 तु ही	आनंद 	 असाल
ततके	सुंदर	 दसत	जाल.	सुरकु या	नाहीशा	होतील,	 वचा	छान	होईल,	 तचा	तजेला	वाढेल,	केस
जाड	 होतील,	 मजबूत	 होतील,	 डो यांम ये	 तेज	 येईल,	 यांचा	 रंग	अ धक	 गडद	 होईल	आ ण
सग यात	मह वाचे	 हणजे,	 तु ही	 जथे	जाल	 तथे	लोकांचे	ल 	 तुम याकडे	 वेधले	जाईल	 व
तु हाला	कळेल	क 	 ेमानेच	हे	सा य	झाल	ेआहे.

तु ही	समजाल	 ततकेच	तु ही	 हातारे	असता



पुरातन	काळची	 पु तके	असे	 सांगतात	क 	 पूव ची	 माणसे	 शंभर	 वष	जगत	असत.	काही
माणसे	आठशे	वष	जगत	असत.	काही	माणसे	पाचशे-सहाशे	वष	जगत	असत.	पण	खूप	वष
जगणे	ही	बाब	ते हा	होती.	मग	आता	काय	झाल?े	लोक	 यावर	 व ास	ठेवत	असत	तो	 व ास
बदलला.	 शंभर	 शंभर	 वष	आपण	 जग	ू शकू	 यावर	 व ास	 ठेव याऐवजी	 लोकांनी	 यांचा	 हा
व ास	बदलला	आ ण	आयु य	कमी	झाले	आहे	यावर	ते	 व ास	ठेवू	लागले.

आयु य	 कमी	 झा याचा	 हाच	 व ास	 आपण	 आप यासोबत	 घेतला.	 आपण	 ज माला
ये या या	 वेळेपासून	 आपण	 कती	 जग	ू शकू	 याब लचे	 काहीबाही	 आप या	 कानांवर	 पडत
असते.	 याचाच	आपले	 दय	आ ण	मन	यावर	प रणाम	होतो.	आ ण	ते हापासूनच	आपले	शरीर
कती	जगेल	याब ल	आपणच	तयारी	क 	लागतो.	आपण	जशा	आप या	शरीराला	सूचना	देतो
या माणेच	ते	जगते.

“मृ यूची	अप रहायता	जीवशा ात	कुठेही	अजून	सापडलेली
नाही.	हे	मला	असे	सुचवते	क 	मृ यू	अटळ	नाही	आ ण
आप याला	होणा या	या	 ासाचे	कारण	काय	हे	जीवशा ांना
कळणे	हा	केवळ	काही	काळाचा	 	आहे.”

रचड	फेनमन	(1918-1988)
नोबेल	पा रतोषक	 वजेता	–	 वांटम	भौ तकशा

जर	 तु हाला	खरेच	 श य	असेल	 तर	 तु ही	 कती	 जगणार	 यावर	 मयादा	 घालू	 नका.	 एक
माणूस	जरी	असे	क 	शकला,	तरी	तो	सा या	मानवजातीचे	आयु य	बदलून	टाकू	शकतो.	एका
माणसाने	असे	 ठरवले	क 	 सरा	माणूसही	अस	ेठरवेल,	कारण	जे हा	 एक	माणूस	अपे ेपे ा
जा त	 आयु य	 जग	ू लागेल,	 ते हा	 यावर	 इतर	 माणसेदेखील	 व ास	 ठेवतील	 आ ण	 ते	 तसे
करतीलही!

तु ही	जे हा	असा	 व ास	ठेवाल	क 	वय	होणे	आ ण	त येत	खालावत	जाणे	अप रहाय	आह,े
ते हा	 तसेच	 घडेल.	 तुम या	 पेशी,	 तुमचे	अवयव,	आ ण	 तुमचे	 शरीर	 हे	 तुमचा	 व ास	आ ण
भावनाच	 यां यासोबत	 घेतात.	 यामुळे	आपण	त ण	आहोत	असा	 वचार	करा	आ ण	 तुम या
वयाब ल	कोण याही	भावना	मनात	 ठेवू	 नका.	वयाब ल	भावना	मनात	 ठेवणे	 हणजे	 तुम या
शरीरालादेखील	 तशा	 सूचना	 देणे.	 तु ही	 ही	 सूचना	 तु हाला	जे हा	 वाटेल	 ते हा	 बदल	ूशकता.
तुमचा	 व ास	बदललात	क 	हे	सा य	होईल!

तु ही	 तुमचा	 व ास	 कसा	 बदलणार?	 ेम	 	 क न!	 नकारा मक	 भावना,	 जसे	 –
मयादांची	भावना,	वय	वाढत	आह,े	आजार	होत	आहे	अशा	भावना	जर	मनात	आ या	तर	 यातून
ेम	उ प 	होत	नाही.	जे हा	तु हा	 ेम	 	करता,	जे हा	तु हाला	चांगले	वाटते,	 ेमामुळे	सारी
नकारा मकता	 वरघळून	 जाते.	 तुमचे	 नकुसान	 करणा या	 नकारा मक	 भावनाही	 यामुळे	 र
जातात.



“जे हा	 ेमाला	उधाण	येते	ते हा	तेच	अमृत	बननू	आयु यात
येते	–	हीच	खूप	आयु य	जग याची	श यता	असते.	याच
अभाव	असला	क 	आपले	वय	वाढ याची	जाणीव
आप याला	होते.”

जो झया	 ग बट	हॉलंड	(1819-1881)
लेखक

ेम	•हेच	स य	असते

तु ही	लहान	असताना	खूप	लवचीक	असता,	पा यासारखे	खळाळत	असता,	कारण	ते हा
कोणतेही	 नकारा मक	 वचार	 तुम या	 मनात	 नसतात.	जसे	 तु ही	 मोठे	 होत	जाता,	 मयादां या
आ ण	नकारा मकते या	भावना	 तु ही	 वीकारत	जाता,	 यामुळे	 तु ही	आयु यात	थांबून	राहाता
आ ण	 तुमची	 लवचीकतादेखील	 कमी	 होते.	 हे	 काही	 चांगल	े आयु य	 नाही,	 हे	 एक	 मया दत
आयु य	आहे.

जेवढे	जा त	 ेम	तु ही	कराल,	तेवढाच	जा त	 ेमाचा	आवेग	तुम या	मनातील	व	शरीरातील
सारी	 नकारा मकता	 वरघळवून	 टाकेल	आ ण	 ही	 नकारा मकता	 वरघळत	असताना	 तु हाला
जाणवेल.	 तु ही	अ धक	आनंद ,	 कृत 	आ ण	उ साही	असाल.	 तु हाला	 ते	जाणवेल!	 तु हाला
हलके	 वाटेल,	 आपण	 अ ज य	 अस यासारखे	 तु हाला	 वाटेल.	 सा या	 जगावर	 रा य	 करत
अस यासारखे	तु हाला	वाटेल.

तु ही	जा तीत	जा त	 ेम	 देत	जाल	तस	ेतुम या	शरीरात	होत	जाणारे	बदलदेखील	तुम या
ल ात	येतील.	अ 	चांगल	ेलागेल,	रंग	अ धक	गडद	 दसू	लागतील,	आवाज	चांगल	ेऐकू	येतील,
तुम या	चेह यावरील	डाग	कमी	होऊ	लागतील,	तुमचे	शरीर	अ धक	लवचीक	होईल.	कडकपणा
आ ण	 काही	 भेगा	 असतील	 तर	 या	 नघून	 जातील.	 जे हा	 तु ही	 ेम	 धाल	आ ण	 चम कार
अनभुवू	लागाल.	 तुम या	चांग या	आरो याचा	 ोत	 ेम	आहे,	याब ल	 तुम या	मनात	काहीही
शंका	राहाणार	नाही.

येक	चम कारामागे	 ेमच	असते

सारे	 चम कार	 ेमामुळेच	 घडून	 येत	 असतात.	 नकारा मकतेपासून	 र	 गे याने	 आ ण
ेमावरच	सारे	ल 	क त	के याने	चम कार	घडून	येतात.	तु ही	तुमचे	सारे	आयु य	नकारा मक
भावनेनेच	 वचार	करत	असाल	तरी,	बदल यासाठ 	कधीच	उशीर	होत	नसतो.



नकारा मक	 वचार	 करणारा	 माणूस	आपले	 वणनदेखील	 अगद 	 तसेच	 करतो.	 जे हा	 हा
माणूस	आप या	 बायकोकडून	 यांना	 तसरे	अप य	होणार	अस याची	चांगली	 बातमी	 ऐकतो,
ते हा	या	मुलाचा	आप या	आयु यावर	कसा	नकारा मक	प रणाम	होईल	याचाच	 वचार	 या या
मनात	येतो.	पण	या	नकारा मक	भावना	 या या	आयु यात	न क 	कोणता	बदल	करतील	ह	ेमा
याला	माहीत	नसते.

याची	 बायको	 गरोदर	 असताना	 अचानक	 णालयात	 दाखल	 क न	 तातडीने	 त यावर
बाळंतपणाची	 श या	 करावी	 लागते.	 तीन	 त 	 सांगतात	 क 	 २३	 आठव ांचे	 बाळ
जग याची	श यता	अ यंत	कमी	आहे.	तो	नवरा	अ रश:	गडुघे	टेकतो,	आपले	मूल	जाईल	अशी
याने	कधीही	अपे ा	केलेली	नसते.

ही	 श या	 झा यावर	 या	 माणसाला	 या या	 छो ाशा	 बाळा या	 खोलीत	 नेले	 जाते.
याचा	 मुलगा	 जेमतेम	 10	 इंचांचा	 असतो.	 वैधक य	 कमचारी	 बाळाचे	 फु फुस	 ह टलेटर ारे
चालव याचा	 य न	 करत	 असतात,	 पण	 याचा	 दयाचा	 ठोका	 ीण	 होत	 असतो.	 त
हणतात,	आता	आम या	हातात	काही	नाही.	तो	माणूस	मनात या	मनात	ओरडतो,	कृपा	करा.
याच	 णी	 या	बाळाचे	ठोके	वाढतात	आ ण	 दयाचे	ठोके	पूववत	होऊ	लागतात.

असेच	 दवस	जातात.	 णालयातील	सारे	जण	सांगत	असतात	क 	बाळ	जगणार	नाही.	पण
हा	माणूस,	जो	कायम	बाळाब ल	नकारा मक	 वचार	करत	असतो,	आता	सकारा मक	 वचार
क 	लागतो.	दर	 दवशी	झोपायला	जाताना,	आप या	मुलावर	 ेमाचा	वषाव	होत	आह,े	अशी	तो
क पना	 करतो.	 सकाळ 	 उठ यावर,	 रा भर	 बाळाला	 जवंत	 ठेव याब ल	 तो	 देवाचे	 आभार
मानतो.

दर	 दवशी	 याचा	मुलगा	 गती	क 	लागतो.	सव	अडथळे	पार	करतो.	चार	म ह यांनी	तो
माणूस	आ ण	 याची	 बायको,	आप या	 मुलाला	 –	 याची	जग याची	काहीच	शा ती	 नसते	 –
हातात	घेऊ	शकतात.

येक	चम कारामागे	 ेमच	असते.



श चे	मु े

तु ही	तुम या	शरीराला	सतत	ज	ेदेत	असता	–	तुम या	 व ासा या	 पात	 कवा	ती
भावनां या	 पात	–	तेच	तु हाला	परत	 मळते.	तुमची	 येक	भावना	तुम या	पेशी	आ ण
अवयवांम ये	साचून	राहातात.

तु ही	सा ा याचे	राजे	आहात	आ ण	तुम या	पेशी	तुम या	 ामा णक	सेवक	आहेत.	 या
कोणताही	 	न	 वचारता	काम	करत	असतात,	 यामुळे	तु ही	ज	ेकाही	 वचार	करता
आ ण	 या	तुम या	भावना	असतात,	तोच	तुम या	सा ा याचा	 नयम	बननू	जातो.

तु हाला	जे	नको	असते,	 याब ल	तु ही	जे हा	नकारा मक	भावना	 	करता,	ते हा
तुम या	पेश चे	आरो य	खालावते.	जे हा	तु ही	कशाहीब ल	 ेम	 	करता	–	एखादा
चांगला	 दवस,	नवे	घर,	 म ,	बढती	–	तुमचे	शरीर	चांगल	ेआरो य	 मळवते.

कृत तेमुळे	सारे	काही	 गु णत	होते.	 यामुळे	तुम या	चांग या	आरो याला	दररोज
ध यवाद	धा.

तु हाला	तुम या	शरीराब ल	ज	ेआवडते	 याला	मनापासून	ध यवाद	धा	आ ण	जे	आवडत
नाही,	 याकडे	 ल 	करा.

तुमचे	आरो य	चांगले	होत	असलेले	तु हाला	पाहायचे	असेल	तर,	आरो याला	 ेम	धा.
नदान	५१	ट के	तरी	 ेम	धा.

तु ही	आजारी	असाल,	तर	तेच	 वचार	तुम या	मनात	घोळणार	नाहीत	यासाठ 	 य नांची
पराका ा	करा.	आरो याला	 ेम	धा,	 याचा	 वीकार	करा,	 याला	आपलंसं	करा.

यो य	वजन,	यो य	शरीर,	यो य	आरो य	यासाठ 	 ेम	धा.	ते	तुम याकडे	आहे	असे	समजा,
याब ल	कृत 	राहा.

वाढ या	वयासोबत	तुमचे	शरीर	खालावत	जाईल	असा	तु ही	 व ास	ठेवलात,	तर	तु ही
तीच	भावना	 	करत	असता,	आ ण	 ेमाचा	 नयम,	तशीच	प र थती	तुम यासमोर
आणून	ठेवतो.

त ण	आहात	अस	ेसमजा,	वयाब ल	 वचार	करणे	सोडून	धा.

तु हाला	जस	ेहवे	आह	ेतसे	शरीर	तु हाला	 मळेल	–	तुम या	 ेम	आ ण	कृत ते या
भावनेतून.





“आनंद,	चांगलुपणा,	आ ण	आयु यात या	इतर
कोण याही	गो ीसाठ ची	श 	आपणा	सवा यातच
असते.	श 	असतेच	–	अमयाद	श !”

रॉबट	कॉ लअर	(1885-1950)
नव वचारवाद 	लेखक

येक	गो ीला	लहरी	असतात	–	 येक	गो ीला!	श द,	आवाज,	 रंग,	झाड,	 ाणी,	 ह,
ख नज,े	या	 येक	व तंूना	लहरी	असतात.	 येक	पदाथ	आ ण	 व	पदाथाला	लहरी	असतात.
हवा,	आग,	 पृ वी,	पाणी	या	सवाना	लहरी	असतात.	आरो य,	आजार,	 खूप	 पैसा,	 कवा	कमी
पैसा,	यश	आ ण	अपयश	या	सा यांना	लहरी	असतात.	 येक	घटना,	 संग,	प र थती	यांना
लहरी	असतात.	अगद 	तुम या	नावालासु ा	लहरी	असतात.	आ ण	तु हाला	ज	ेकाही	वाटते	तेच
तु हाला	हवे	ते	सारे	काही	आणून	देत	असते.	ते	सारे	तुम या	लहर इतकेच	असते.

जे हा	तु हाला	आनंद 	वाटत	असते	आ ण	सतत	आनंद 	वाटत	राहाते,	ते हा	केवळ	आनंद
माणसे,	 संग	व	घटना	तुम या	आजूबाजूला	येतात.	तु हाला	जर	ताण	वाटत	असेल,	आ ण	तु ही
सतत	 याच	 भावनेम ये	 असाल	 तर,	 केवळ	अ धक	 ताण	 तुम या	आयु यात	 येईल	 –	 माणसे,
प र थती	आ ण	घटना	 यां या	 पात.	 एखाधा	 ठकाणी	 पोहोचायला	 उशीर	झाला	क 	 धाईत
असताना	तु ही	हे	अनभुवले	असेल.	धाईत	असणे	ही	नकारा मक	भावना	आहे.	आ ण	 जत या
न क 	सूय	उगवतो,	तसेच	तुमची	घाई	आ ण	मनातील	भीतीची	भावना	तु हाला	आणखी	उशीर
करायला	 भाग	 पाडते.	 तुम या	 मागात	 अडथळे	 नमाण	 करते.	 तुम या	 आयु यात	 कायरत
असलेला	हा	आकषणाचा	 नयम	असतो.

तुम या	 दवसाची	सु वात	कर यापूव 	चांग या	भावना	मनात	असणे	 कती	मह वाचे	असते
हे	तु हाला	माहीत	आह	ेका?	चांगल	ेवाटावे	यासाठ 	तु ही	 वत:ला	वेळ	 दला	नाहीत	तर	चांग या
गो ी	 तुम या	आयु यात	 येणार	नाहीत.	आ ण	एकदा	एक	नकारा मक	गो 	 तुम या	आयु यात
आली	क ,	ते	बदल यासाठ 	खूप	वेळ	जातो.	कारण	एकदा	या	गो ी	तुम यासमोर	आ या	क ,
तु ही	 यां यावरच	 व ास	 ठेवू	लागता.	 यापे ा	चांग या	गो साठ 	 वेळ	काढून	 ठेवणे	अ धक
सोपे	असते.	तुम या	भावनांचा	माग	बदलून	तु ही	आयु यातील	कोणतही	गो 	बदलू	शकता,	पण
याऐवजी	चांग या	गो ीच	 तुम या	आयु यात	 येतील	यासाठ 	 य न	करणे	जा त	चांगले	नाही
का?

तुम या	आयु याचा	 च पट	बघा

आयु य	चम का रक	असते!	एका	 दवसात	तुम या	आयु यात	जे	काही	घडत	असते	ते	एका
का प नक	 च पटापे ादेखील	जा ई	असते.	 या	एका तेने	 तु ही	 सनेमा	बघत	असता	 याच
एका तेने	 तु ही	आयु याकडेदेखील	ब घतल	ेपा हजे.	तु ही	 सनेमा	बघत	असताना	फोन	आला



कवा	तु ही	झोपी	गेलात,	तर	 यानंतरचा	 च पट	बघायला	न	 मळा याची	 र र	तु हाला	लागते.
तुम या	आयु या या	 च पटातदेखील	असेच	 होते.	 तु हाला	सतत	 या	 दवसाचा	 पडदा	 दसत
असतो.	 तु ही	जर	झोपेत	चाललात,	आ ण	जाग क	 रा हला	 नाहीत,	 तर	 तु ही	 एखादा	संदेश
गमवून	बसाल,	जो	तु हाला	सतत	काहीतरी	सांग याचा	 य न	करत	असेल,	तु हाला	मागदशन
करत	असेल	आ ण	तुम या	आयु याला	 दशा	देत	असेल.

आयु य	 तु हाला	 तसाद	 देत	असते.	आयु य	 तुम याशी	 संवाद	 साधत	असते.	 कोणतेही
अपघात	 कवा	योगायोग	नसतात	:	 येक	गो ीला	लहरी	असतात.	आ ण	कोणतीही	गो 	जे हा
तुम या	आयु यात	येते,	 याचा	अथ	असा	होतो	क ,	ती	गो 	आ ण	तु ही	एकाच	लहर वर	आहात.
येक	गो 	जी	तु ही	बघता	–	 येक	सही,	रंग,	माणूस,	व तू	–	जे	काही	तु ही	ऐकता,	 येक

प र थती,	घटना	तुम या	लहरीवर	असते.

“ नमा याने	हा	 ह	जणू	ऊजने	तयार	बनवला	आह,े
अशाच	प तीने	असणारी	ही	जुळणी	खरोखरच
आ यच कत	करणारी	आहे.”

नकोला	टे ला	(1856-1943)
रे डओ	आ ण	अ टरने टग	करंटचा	संशोधक

तु ही	जे हा	 गाडी	 चालवत	असता	आ ण	एखाद 	 पो लसांची	 गाडी	 तु हाला	 दसते,	 तु ही
एकदम	 काहीसे	 चमकता.	 कारण	 या	 पो लसाला	 तु ही	 बघता	 आ ण	 वत:लाच	 सांगता,
जाग क	राहा.	पो लसांची	कार	बघणे	 तु हाला	काहीतरी	सांगणारे	असते.	पण	तु ही	एक	
वचारला	 पा हज	े –	 ‘यातून	 मला	 काय	 सां गतले	 जात	आह?े’	 पोलीस	 नेहमीच	 नयम	आ ण
सु व थेचे	 त न ध व	 करतात.	 यामुळे	 तुम या	 आयु यात	 काही	 वपरीत	 घड याचे	 ती
पो लसांची	कार	जणू	सा 	देत	असते.	जसे,	तु ही	तुम या	मै णीला	फोन	करायला	 वसरलात,
कवा	तु ही	कोणाला	तरी	कोण यातरी	गो ीसाठ 	ध यवाद	धायला	 वसरलात.

णवा हकेचा	आवाज	तु ही	ऐकता,	तो	तु हाला	काय	सांगत	असतो?	तुम या	आरो याशी
कृत 	राहा	–	असे	तो	 तु हाला	सांगत	असतो.	 तुम या	आयु यातील	माणसां या	आरो यासाठ
शुभे छा	 धा	असे	 तो	सायरन	 तु हाला	सांगत	असतो	का?	 एखादे	 इंजीन	जे हा	 मोठा	आवाज
करत	तुम या	बाजूने	जाते	 ते हा	 ते	काय	सू चत	करत	असते?	 तु ही	ल 	धायला	पा हजे	असे
काही	तुम या	आयु यात	घडणार	अस याचे	ते	तु हाला	सांगत	असते	का?	क 	तुमचे	 ेम	वाढवा
असे	ते	तु हाला	सांगत	असते?	या	सा या	गो ी	काय	सू चत	करत	असतात	ते	फ 	तु हीच	सांगू
शकता.	 पण	 याब ल	 तु ही	 जाग क	 असणे	 मह वाचे	 असते.	 हणज	े तु ही	 यानसुार	
वचा 	शकाल	आ ण	यो य	तो	संदेश	 मळवू	शकाल.

तु हाला	 संदेश	 आ ण	 यु र	 सतत	 दले	 जात	 असते.	 आ ण	सारे	 आयु य	 तु हाला	 ते
मळतच	असते.	 जे हा	 के हा	 मी	 काही	 ऐकत	असते,	 ते हा	 जरी	 दोन	अनोळखी	 माणसां या



त डातून	बाहेर	पडणारे	ते	श द	असतील	तरी,	 यातही	काही	अथ	शोध याचा	मी	 य न	करते	व
तो	 मळतो.	 यांचे	श द	मा यासाठ 	संदेश	असतात.	ते	मा याशी	संबं धत	असतात	आ ण	ते	मला
काही	 तसाद	 देत	असतात.	 मी	 वास	करत	असताना	 कोणती	 खूण	 मा या	 नजरेस	 पडली
आ ण	ते	श द	मी	वाचले,	तर	 या	श दांनादेखील	मा या	लेखी	अथ	असतो.	ते	मा याशी	संबं धत
असतात,	 कारण	 मी	 यां यासोबत या	 लहर वर	 असते.	 जर	 मी	 स या	 लहर वर	 असेन,	 मी
कोणतीही	खूण	बघणार	नाही	आ ण	ते	संभाषणही	ऐकणार	नाही.

दवसभरात	 मा या	 संपकात	 येणारी	 येक	 गो 	 मला	 सतत	 तसाद	 देत	 असते	आ ण
संदेश	देत	असते.	मा या	भोवताली	असलेली	माणसे	आनंद 	नाहीत	असे	मा या	ल ात	आले	तर
मा या	 भावनां या	 लहरीदेखील	 खाली	 आ याचे	 मला	 जाणवते.	 आ ण	 लगेच	 मी	 मला
आवडणा या	इतर	गो ब ल	 वचार	क 	लागते-एका	मागोमाग	एक-मला	आनंद 	वाटेपयत.

“आप याला	जो	बदल	जगात	बधायचा	आहे,
याची	सु वात	आपण	आप यापासूनच	केली	पा हजे.”

महा मा	गांधी	(1869-1948)
भारताचे	रा पता

तुमचे	गु त	 तीक

आकषणा या	 नयमासोबत	 तु ही	 खेळू	 शकता.	 ेमाचा	 पुरावा	 मागनू	 तु ही	 अस	े क
शकता.	 तु हाला	जे	आवडते	 याचा	 वचार	करा	आ ण	 ेमा या	आवेगासाठ चे	ते	 तुमचे	 तीक
बनवा.	जे हा	के हा	तु ही	तुमचे	 तीक	बघाल	 कवा	ऐकाल,	तु हाला	कळेल	क 	 ेमाचा	आवेग
तुम यासोबत	आहे.	 काश	 देणारा,	 उजळवून	 टाकणार	 दवा	 मी	 माझ	े तीक	आह	े समजते.
यामुळे	सूयाचा	 काश	डो यात	जातो	 ते हा,	 कवा	कशावर	तरी	पराव तत	होतो	 ते हा	 कवा
जथे	कुठे	मी	 काश	 कवा	चकाकणारे	काही	बघते	मला	कळते	क 	हा	 ेमाचा	आवेग	आह	ेव	तो
मा यासोबत	आहे.	मी	जे हा	खूप	आनंद 	असते	आ ण	 ेमाने	भारलेली	असते,	मा या	भोवती
मला	 काश	पराव तत	होताना	जाणवतो.	माझी	बहीण	इं धनु याला	 तचे	 तीक	मानते.	जे हा
ती	खूप	आनंदात	असते	आ ण	 त या	मनात	कृत ता	असते,	 तला	सगळ कडे	इं धनु य	 दसते.
तारे,	 सोने,	 चांद ,	 कोणताही	 रंग,	 ाणी,	 प ी,	 झाड,	 फुले,	 यापैक 	 तु हाला	 आवडणारी
कोणतीही	गो 	 तु ही	 तीक	मान	ूशकता.	श द	आ ण	आवाजाचीदेखील	 तु ही	यासाठ 	 नवड
क 	 शकता.	 फ 	 एक	 ल ात	 ठेवा	 क 	 तु ही	 या	 कशाची	 नवड	 कराल,	 यावर	 तुमचे
मनापासून	 ेम	असेल	आ ण	ते	तु ही	सजवाल.

खरे	 हणजे	 येक	 वेळ 	 तु हाला	संदेश	आ ण	इशारे	 मळत	असतात.	 तु ही	एखाद 	गो
खाली	 पाडता,	 फरायला	जाता,	कपडे	 घेता,	 कुठेतरी	आपटता	 या	 सा या	 गो ी	 तुम यासाठ
संदेश	आ ण	इशारेच	असतात.	तु ही	जो	 वचार	करत	आहात	तो	थांबवा	असे	 या	तु हाला	सांगत



असतात.	 आयु यात	 कोणतेही	 अपघात	 कवा	 योगायोग	 असत	 नाहीत	 –	 सारे	 काही	 जुळून
आलेल	ेअसते	-कारण	 येक	गो ीला	लहरी	असतात.	हेच	आयु याचे	साधे	भौ तकशा 	आहे
आ ण	 व ाचे	सु ा.

“मी	जे हा	सूयमा लकेकडे	बघतो,	मला	 दसते	क 	पृ वी
सूयापासून	एका	यो य	अंतरावर	असते.	 यामुळेच	 तला
यो य	 कारे	उ णता	आ ण	 काश	 मळतो.	हे	काही	असेच
घडून	आलेल	ेनसते.”

आयझॅक	 यूटन	(1643-1727)
ग णत 	आ ण	भौ तकशा

आयु य	जा ई	आहे

ेम	आ ण	मा यात	काही	 तरी	 सु 	असते,	आ ण	 ेमासोबतचे	 हे	 नाते	खरोखरच	जा ई
आहे.	या	 ानासोबत	मी	 येक	 दवस	कसा	जगते	हे	मला	तु हाला	सांगायचे	आहे.

मी	दररोज	सकाळ 	उठते	ते हा	मी	 जवंत	अस याब ल	आ ण	मा या	भोवताल या	 येक
गो ीब ल	कृत ता	 	करते.	दररोज	सकाळ 	पंधरा	 म नटे	मी	देते- ेमा या	भावनेसाठ 	व	ती
भावना	जगाला	दे यासाठ .

माझा	 दवस	 कसा	 असेल	 ते	 मी	 नजरेसमोर	 बघते.	 दवस	 चांगला	 जाईल	 अस	े हणते.
दवसभरात	येणारी	 येक	गो 	चांगली	असेल	असे	मी	समजते.	 ेमाचा	आवेग	मी	मा यासमोर
ठेवते	आ ण	श य	तेवढे	 ेम	 दयात	भ न	ठेवते.	कोणतेही	काम	कर यापूव 	मी	अस	ेकरेन	हे
मी	 वत:लाच	सांगते.	मला	चांगल	ेवाटत	अस या शवाय	मी	कोणतेही	ई-मे स	बघत	नाही,	फोन
घेत	नाही,	फोन	करत	नाही,	 कवा	कोणतेही	इतर	मह वाचे	काम	करत	नाही.

सकाळ 	कपडे	करत	असताना	 या	कप ांब ल	मी	कृत ता	बाळगते.	वेळ	वाचव यासाठ
मी	 	 वचारते,	‘आज या	 दवसासाठ 	चांगला	पोशाख	कोणता?’	काही	वषापूव 	मी	 ेमा या
नयमासोबत	आ ण	मा या	कप ां या	कपाटासोबत	 खेळ याचे	ठरवले.	 या	 कटवर	तो	 टॉप
चांगला	 दसेल	का	 असा	 वचार	कर यापे ा	आ ण	एकदा	कपडे	धात यावर	 ते	चांगल	े दसत
नाहीत	 हणून	बदल यापे ा,	मी	माझे	 दसणे	 ेमा या	 नयमावर	सोपवले.	मी	ज	ेकाही	धालेन	ते
चांगल	े दसेल	अस	ेमी	समजते.	मी	अशी	क पना	 के यानंतर,	ती	भावना	मनात	जप यानंतर,
आ ण	‘आज	मी	काय	घालू?’	असा	 	 वचार यानंतर,	आता	मला	जाणवते	क 	मी	जे	काही
घालते	 यात	चांगली	 दसते.

मी	र याव न	चालताना	लोकां या	नजरांवर	ल 	ठेवते.	चांग या	भावना	व	 ेमा या	भावना



मी	जा तीत	जा त	लोकांना	 देते.	 येक	माणसाचा	 चेहरा	मी	बघते,	 याब ल	 ेम	 	करते
आ ण	हे	 ेम	 यांना	 मळत	आहे	अशी	क पना	करते.	 ेमाचा	आवेग	हा	खूप	पैसे,	छान	नाती,
चांगल	ेआरो य,	व	 तु हाला	जे	आवडते	 ते	सगळे	 मळव याचा	चांगला	माग	आहे.	 यामुळे	मी
लोकांना	 ेमा या	भावना	देते,	कारण	असे	करताना	 यांना	जे	हवे	आहे	ते	मी	 यांना	 मळवून	देत
आह	ेहे	मला	माहीत	असते.

एखाधा	माणसाची	एखाद 	गरज	आहे	अस	ेजे हा	मा या	ल ात	 येते,	एखाधाला	जी	गो
हवी	आहे	ती	घे यासाठ 	 या याकडे	पैसे	नसले,	तर	मी	 यां याकडे	खूप	पैसे	आहेत	अस	े वचार
यांना	पाठवते.	एखादा	माणूस	 ख 	असेल,	मी	 याला	आनंद	पाठवते.	कोणी	ताणाखाली	असेल
तर	 शांतता	आ ण	 मजेचे	 वचार	 मी	 यांना	 पाठवते.	 घरासाठ 	 भां ांची	 खरेद 	 करत	असेन,
र याव न	 चालत	असेन,	 वाहन	 चालवत	असेन,	 लोकांम ये	असेन,	 ेम	 पाठव याचा	 मा या
परीने	 मी	 य न	करते.	जे हा	कोणी	 :खी	असेल	 ते हा	 तो	 पैस,े	आरो य,	आनंद	 याबाबतीत
मा यासाठ देखील	एक	संदेशच	असतो	हे	मला	माहीत	आहे.

वमानात	असताना	मी	सा यांना	 ेम	पाठवते.	हॉटेलम ये	असताना	तेथील	लोकांना	मी	 ेम
पाठवते.	अ ाला	 ेम	पाठवते.	सं था	 कवा	कंप यांशी	बोलणी	करताना,	 कवा	 कानात	खरेद
करताना,	 या	सा यांना	मी	 ेम	पाठवते.

कुठेतरी	 जा यासाठ 	 मी	 जे हा	 माझी	कार	 चालवत	असते,	 परत	 घरी	 येताना	 मी	आनंद
आ ण	मजेत	असेन	अशी	मी	क पना	करते	आ ण	 हणते	‘ध यवाद!’.	वाहन	चालवायला	सु
करत	असताना	मी	 वचारते,	 ‘कोणता	र ता	सग यात	चांगला	असेल?’	 येक	वेळ 	जे हा	मी
घरातून	 बाहेर	 पडते,	 मी	 मा या	 घरा ती	 ध यवाद	 	 करते.	 सुपरमाकटम ये	 खरेद 	 करत
असताना	मी	 वचारते,	‘मला	आणखी	काय	हवे	आह?े’	आ ण	‘मा याकडे	सारे	काही	आहे	का?’
मला	नेहमीच	उ र	 मळते.

“ ान	 हणज	ेटाळे	आ ण	 	 हणजे	ते	उघडणारी	 क ली.”
जाफर	अल्	सा दक	(702-765)

मौलवी

दररोज	 मी	 खूप	 	 वचारते,	 कधीतरी	 तर	 शेकडो	 .	 मी	 वचारते,	 ‘आज	 मी	 कशी
आह?े’,	 ‘या	 प र थतीत	 मी	कस	े वागावे?’,	 ‘कोणता	 नणय	 यो य	 ठरेल?’,	 ‘या	 सम येसाठ
कोणता	 उपाय	आह?े’,	 ‘कोणती	 नवड	 यो य	 ठरेल?’,	 ‘हा	 माणूस	 कवा	 कंपनी	 यो य	आहे
का?’,	‘मला	अ धक	चांगल	ेकस	ेवाटेल?’,	‘मा या	भावना	उंचावले या	कशा	राहातील?’,	‘आज
ेम	 	कर यासाठ 	मला	काय	करावे	लागेल?’,	‘कोण या	गो बाबत	मी	कृत 	रा 	शकते?’

तु ही	 	 वचारता	ते हा	तु ही	 	देत	असता	आ ण	तु हाला	 याचे	उ र	 मळतेच.	पण	ते
उ र	 ऐक यासाठ 	 तु ही	 सतत	जाग क	असले	 पा हजे.	 वाचनातून,	काही	 ऐक यातून,	 व
बघ यातून	तु हाला	याचे	उ र	 मळू	शकते.	काही	वेळा	हे	उ र	सहज	 मळून	जाईल.	पण	उ रे



मळतातच!

एखाद 	गो 	मी	हरवली,	जसे	माझी	चावी,	मी	 वचारते,	 ‘माझी	चावी	 कुठे	असेल?’	मला
नेहमी	उ र	 मळते.	पण	ते	तेव ावरच	थांबत	नाही.	मला	माझी	चावी	 मळाली	क 	मी	 वचारते,
‘मला	 यातून	काय	 सां गतल	ेजात	आहे?’	 स या	 श दात,	 मी	 ही	 चावी	 का	 हरवली?	कारण
येक	गो ीमागे	कारण	असते.	आयु यात	कोणतेही	अपघात	 कवा	योगायोग	नसतात.	काही

वेळा	मला	उ र	 मळते,	‘शांत	रहा,	तू	घाई	करते	आहेस.’	काही	वेळा	उ र	 मळते,	‘तुझे	पैशाचे
पाक ट	तु या	पसम ये	नाही’.	आ ण	मग	मी	खोलीत	शोधते	व	मला	चावी	 मळते.	 तथेच	माझे
पैशाचे	पाक ट	असते.	काही	वेळा	लगेच	उ र	 मळत	नाही.	पण	जशी	मी	दरवाजाजवळ	जाते,
फोन	 वाजतो	 आ ण	 माझी	 भेट	 र 	 झालेली	 असते.	 लगेच	 मा या	 ल ात	 येते	 क 	 काहीतरी
सकारा मक	घडावे	यासाठ 	माझी	चावी	हरवली	आहे.	आयु य	 या	प तीने	चालत	असते	 ते
मला	आवडते.	पण	तु ही	 	 वचार या शवाय	तु हाला	उ र	 मळत	नाही!

काही	 वेळा	आयु य	मा यासमोर	काही,	 गुंतागुंतीची	 प र थती	आणून	सोडते.	 पण	जे हा
असे	होते	ते हा	ते	मीच	आक षत	केलेल	ेअसते,	हे	मला	माहीत	असते.	मी	हे	कस	ेआक षत	केले
असा	 	मी	 वचारते.	 यापासून	 शकते.	 हणज	ेपु हा	तसे	होत	नाही.

मला	ज	े मळते	 ते	सारे	 दे यासाठ ,	जगाला	मी	जा तीत	जा त	 ेम	 देते,	 येक	गो ीतील
चांगल	ेकाही	बघ यासाठ 	मी	 य न	करते.	सा या	गो ब ल	मी	कृत 	राहाते.	आ ण	जसे	मी
ेम	देते,	 ेमाचा	आवेग	मा यातून	जात	अस याचे	मला	जाणवते.	यामुळे	मी	 ेमाने	भ न	जाते
आ ण	आनंद 	राहाते.	माझा	सुगंध	सारीकडे	दरवळत	रहातो.	तु हाला	जे	 मळते	 याब ल	तु ही
परत	जरी	 काही	 दले,	 तरी	 ेमाचा	आवेग	 ते	 सारे	 काही	 गु णत	करतो,	आ ण	खूप	 मो ा
माणात	 ेम	 तुम याकडे	 परत	 येते.	 असे	 एकदा	 तुम या	आयु यात	 झाल	े क 	 सारे	 बदललेले
असेल.



ेम	तुम यासाठ 	काहीही	करते

तुम या	 आयु यात	 काहीही	 कर यासाठ 	 तु ही	 ेमा या	 आवेगाला	 काबूत	 ठेवू	 शकता.
तु हाला	 जे	 ल ात	 ठेवायचे	आहे	 ते	 तु ही	 देऊ	 शकता,	आ ण	 ेमा या	आवेगाला	 ते	 ल ात
ठेवायला	सांग	ूशकता.	 ेमाचा	आवेग	तु ही	तुमचा	अलाम	 हणून	वाप 	शकता	आ ण	तु हाला
यो य	वेळ 	उठवायला	सांग	ूशकता.	 ेमा या	आवेगाला	 तु ही	 तुमचे	 वैय क	मदतनीस	 हणून
नेमू	 शकता.	 पैस	े सांभाळणारा,	 आरो याची	 काळजी	 घेणारा,	 वजन	 यो य	 ठेवणारा,	 नाती
सांभाळणारा,	 चांगले	 अ 	 देणारा,	 कवा	 इतर	 कोणतीही	 जबाबदारी	 तु ही	 या यावर	 टाकू
शकता.	 पण	 जे हा	 तु ही	 ेम,	 कृत ता,	 कौतुक	 यासोबत	 पूणपणे	 एक प	 हाल,	 ते हाच
तु हाला	असा	अनभुव	 मळेल.	 या	आवेगासोबत	जे हा	 तु ही	 ेमाने	जोडले	जाल	आ ण	सारे
काही	आप याच	 नयं णाखाली	असले	पा हजे	असा	अ ाहास	सोडाल,	ते हाच	हे	श य	होईल.

“तुमचा	 व ास	जसा	 ढ	होत	जातो,	तु हाला	जाणवेल
क 	कोण याही	गो ीवर	 नयं ण	ठेव याची	आव यकता



तु हाला	वाटणार	नाही.	गो ी	फुलत	जातील	आ ण	तु हीही
यासोबत	फुलत	जाल,	याने	तुमचे	आयु य	खूप	सुंदर	होईल
व	तुमचा	खूप	फायदा	होईल.”

वनगेट	पैन	(1915-1987)
लेखक	आ ण	फोटो ाफर

आयु यातील	आवेगासोबत	सा या	गो ी	एक 	करा.	 ेमा या	आवेगाने	तुम यासाठ 	जे	केले
पा हजे	असे	तु हाला	वाटते,	ते	तुम याकडे	आहे	अशी	क पना	करा.	तशी	भावना	तुम या	मनात
येऊ	धा.	 ेम	आ ण	कृत तेची	भावना	सोबत	अस	ूधा.	तु हाला	जे	हवे	ते	 मळेल.

तुमची	 क पनाश 	 वापरा	 आ ण	 ेमा या	 आवेगाने	 तुम यासाठ 	 काय	 केले	 पा हजे	 ते
ठरवा.	 ेमाचा	आवेग	हा	आयु याचा	आ ण	 व ाचा	 बु ंक	आहे.	ही	 बु 	एखादे	फूल	 कवा
पेशी	 नमाण	क 	शकते,	अशी	 तु ही	क पना	 केली	तर	 तु हाला	 हेदेखील	जाणवेल	क 	 तु ही
वचारलेला	एकही	 	वाया	जात	नाही.	सा या	 ांचे	उ र	 मळते.	 ेम	तुम यासाठ 	काहीही
क 	 शकते,	 पण	 यासाठ 	 तु हाला	 यासोबत	 एका 	 हावे	 लागेल.	 यानेच	 तु हाला	 ेमाची
आयु यातील	ताकद	कळेल.

याने	काय	फरक	पडेल?

“पसा यातून	साधेपणा	शोधून	काढा,	 वसंवादातून
सुसंवाद	साधा,	कठ ण	प र थतीतून	संधी	शोधा.”

अ बट	आईन टाईन	(1879-1955)
नोबेल	पा रतो षक	 वजेता	भौ तकशा

तुमचे	 मन	 जर	 खूप	 सा या	 गो नी	 भरलेले	 असेल,	 या	 छो ा	 गो ी	 तु हाला	 खूप	 ास
देतील,	आ ण	 तु हाला	 जागा	 कमी	 पाडतील.	 फारशा	 मह वा या	 नसले या	 गो ब ल	 तु ही
वचार	करत	राहाल	तर,	 तुमचे	डोके	एक च 	राहाणार	नाही.	 कान	 बंद	हो यापूव 	जर	 तु ही
तुमचे	कपडे	 ाय ली नगला	 दले	तर	काय	होईल?	तुमची	खेळाचा	संघ	या	वेळ 	 पधत	 जकला
नाही	तर	काय	होईल?	पुढचा	आठवडा	नेहमीच	येतो.	बस	चुकली	तर	असा	काय	फरक	पडणार
असतो?	काही	वेळ	रांगेत	उभे	राहा याने	काय	फरक	पडणार	असतो?	या	सा या	छो ा	गो नी
काय	फरक	पडणार	असतो?

छो ा	गो ी	 तुमचे	ल 	 वचलीत	करतात.	 याने	 तुमचे	नकुसान	होते.	फारशा	मह वा या
नसले या	 गो ना	 तु ही	 मह व	 दलेत	 तर	 तु हाला	 चांगल	े वाटणार	 नाही.	 या	 गो चे	 तुम या
आयु यात	फारसे	मह व	नसते.	यापैक 	एकाही	गो ीचे	नाही.	तुमचे	आयु य	सोपे	करा.	तुम या
चांग या	भावना	जतन	कर यासाठ 	हे	करा.	असे	करा,	कारण	या	छो ा	गो या	 ासापासून



तु ही	जे हा	मु 	 हाल,	तु हाला	ह ा	असले या	गो साठ 	जागा	 नमाण	होईल.

आयु याला	अथ	धा

आयु यातील	 येक	गो ीला	तु ही	अथ	देता.	कोणतीच	प र थती	आपण न	चांगली	 कवा
वाईट	बननू	येत	नाही.	 येक	गो 	तट थ	असते.	इं धनु य	 कवा	वादळ	हे	चांगले	 कवा	वाईट
नसते.	ते	फ 	इं धनु य	आ ण	वादळ	असते.	तु हाला	 याकडे	बघून	कसे	वाटते	 याव न	तु ही
इं धनु याला	नाव	देता.	वादळामुळे	तु हाला	कसे	वाटते	 याव न	तु ही	 याला	अथ	देता.	तुम या
भावनांनसुार	 तु ही	 येक	गो ीला	अथ	 ा त	क न	 देत	असता.	 नोकरी	कधी	चांगली	 कवा
वाईट	नसते.	ती	फ 	एक	नोकरी	असते.	पण	तु हाला	 या	नोकरीब ल	कसे	वाटते,	 याव न	ती
चांगली	क 	वाईट	ते	तु ही	ठरवता.	एखादे	नाते	चांगले	 कवा	वाईट	असत	नाही.	ते	फ 	एक	नाते
असते.	पण	 या	ना याब ल	तु हाला	कसे	वाटते	याव न	तु ही	 याचा	अथ	लावता.

“कोणतीच	गो 	चांगली	 कवा	वाईट	नसते.
वचार	 यांना	तस	ेबनवतात.”

व यम	शे स पअर	(1564-1616)
इं जी	नाटककार

एखाधा	 माणसाने	 स या	 माणसाला	 खवले	 तर	 आकषणाचा	 नयम	 याला	 तसाद
देतोच.	पोलीस,	 नयम	 कवा	इतर	कोण याही	मागाने	हा	आकषणाचा	 नयम	 या	माणसाला	असे
खणे	परत	देतोच.	पण	एक	गो 	आकषणा या	 नयमाब ल	न क 	असते;	आपणे	जे	 देतो	 ते
आप याला	परत	 मळते.	एखादा	माणूस	 स या	माणसामुळे	 खावला	गेला	आहे	असे	तु हाला
दसले,	 तर	जो	 माणूस	 खावला	 गेला	आहे	 या याब ल	मनात	चांग या	भावना	आणा.	 पण
कोणाचेही	परी ण	क 	नका.	 तु ही	कोणाला	वाईट	ठरवल,े	तर	तु ही	 ेम	 देऊ	शकणार	नाही
आ ण	 सरे	कोणी	 वाईट	आहे	अस	ेसमजणे	 हणजे,	 तु ही	 वत:लाच	 वाईट	समजत	आहात
असा	अथ	होतो.	तु ही	जे	देता	ते	तु हाला	परत	 मळते.	 स याब ल	जे हा	तु ही	वाईट	भावना

	करता,	 यांनी	काहीही	 केलेल	ेअसो,	 तु ही	 वत:लाच	वाईट	 हणून	 घेत	असता.	 तु ही	जे
काही	 देता	 ते	तु हाला	परत	 मळते.	 तु ही	जे हा	कोणाब ल	वाईट	भावना	 	करता,	 यांनी
काहीही	केलेले	असो,	 या	वाईट	भावना	तुम याकडे	परत	येतात!	तु ही	 या	ती तेने	या	भावना

	 केले या	 असतात,	 याच	 ती तेने	 या	तुम याकडे	 परत	 येतात.	तुम या	 आयु यात
नकारा मक	प र थती	 नमाण	करत!	 ेमा या	आवेगाला	कोणतीही	कारणे	सांगनू	चालत	नाही!

“ ेमाने	भारलेले	आयु य	हेच	खरे	आयु य	असते.
यात	एक	 ीमंती	असते.	 यानेच	सतत	स दय	आ ण
श 	वृ गत	होते.”



र फ	वॉ डो	 ाइन	(1866-1958)
नव वचारवाद 	लेखक

ेम	ही	जगाची	श 	आहे

ेमा या	आवेगाला	कोणीही	 वरोधक	 नाही.	आयु यात	 केवळ	 ेम	 हीच	 एक	श 	आहे.
नकारा मकतेला	आवेग	कधीच	नसतो.	 पूव या	काळ ,	नकारा मकतेला	अनेकदा	रा स	 कवा
वाईट	 असे	 संबोधल	े जात	 असे.	 या	 वृ चे	 पालन	 करावेसे	 वाटणे	 हणजे,	 नकारा मक
भावनां या	 कवा	 वचारां या	आहारी	जाणे.	अशा	वेळ 	तु ही	 ेमा या	सकारा मक	आवेगासोबत
नसता.	नकारा मकतेचा	कोणताही	आवेग	नसतो.	केवळ	एकच	आवेग	असतो,	आ ण	तो	 हणजे
ेमाचा	आवेग.

जगात	तु ही	 या	कोण या	नकारा मक	गो ी	बघता,	 या	केवळ	 ेमा या	अभावामुळे	तयार
झाले या	 असतात.	 ती	 नकारा मकता	 माणूस,	 जागा,	 प र थती,	 घटना	 यां या	 व पातील
असते.	ती	 नेहमी	 ेमा या	अभावामुळेच	 येते.	 :खाचा	कोणताही	आवेग	नसतो;	 :ख	 हणजे
आनंदाचा	 अभाव	 आ ण	 सारा	 आनंद	 ेमातूनच	 येतो.	 अपयशाचा	 कोणताही	 आवेग	 नसतो;
अपयश	 हणज	ेयशाचा	अभाव	आ ण	यश	नेहमी	 ेमातूनच	 मळत	असते.	आजाराचा	कोणताही
आवेग	नसतो,	आजारपण	 हणजे,	चांग या	आरो याचा	अभाव,	आ ण	चांगल	ेआरो य	 ेमामुळे
मळते.	 ग रबीचा	 कोणताही	आवेग	 नसतो;	 ग रबी	 हणजे	 कोणतीही	 गो 	 मो ा	 माणावर
अस याचा	 अभाव	 व	 तोदेखील	 ेमा या	 अभावामुळेच	 नमाण	 होतो.	 ेम	 हा	 आयु याचा
सकारा मक	आवेग	आहे	आ ण	कोणतीही	नकारा मक	गो 	नेहमीच	 ेमा या	अभावामुळे	येते.

नकारा मकतेपे ा,	 ेम	 दे या या	 ब वर	 जे हा	 लोक	 येतील	 ते हा	 पृ वीवरील
नकारा मकता	झपा ाने	 न 	 होत	अस याचे	आप याला	 दसून	 येईल.	क पना	करा!	 येक
वेळ 	जे हा	 ेम	 दे याचे	 तु ही	ठरवाल,	 तुमचे	 ेम	सा या	जगाला	 याच	 ब वर	आण यासाठ
मदत	 करत	 असते.	 काही	 लोकांना	 वाटते	 आपण	 या	 ब या	 खूप	 जवळ	 आहोत.	 ते	 चूक
असतील	 कवा	बरोबर,	हीच	वेळ	असते	–	जगाला	खूप	 ेम	दे याची.	तुम या	आयु यासाठ 	हेच
करा.	तुम या	देशासाठ 	हे	करा.	जगासाठ 	हे	करा.

“जे हा	तुमचे	 दय	यो य	 कारे	काम	करत	असते,
वैय क	आयु य	फळाला	येते.	वैय क	आयु य
फळाला	आले	क 	कौटंु बक	आयु य	सुरळ त	होते.
कौटंु बक	आयु य	चांगल	ेझाले	क 	रा ाचे	आयु य
सुरळ त	होते.	आ ण	जे हा	रा ाचे	आयु य	सुरळ त
होते,	जगाला	शांतता	लाभते.”



क यु शअस	(इस	551-479)
चनी	त ववे ा

जगात	इतक 	श 	 दसून	येते,	कारण	तु ही	खूप	 ेम	देऊ	शकता.



श चे	मु े

येक	गो ीला	लहरी	असतात	–	 येक	गो ीला!	आ ण	तुम या	मनात	 या	काही	भावना
असतात,	 याच	तु हाला	इतर	गो ी	आणून	देत	असतात.	या	गो ी	तुम या	लहर शी
जुळणा या	असतात.

आयु य	तु हाला	 तसाद	देत	असते.	ते	तुम याशी	संवाद	साधत	असते.	जी	गो 	तु ही
बघता	–	 येक	खूण,	रंग,	माणूस,	व तू	–	तु ही	जे	ऐकता,	जी	प र थती,	घटना,
तुम या माणेच	लहर वर	असतात.

तु ही	जे हा	आनंद 	असता	आ ण	तु हाला	आनंद च	वाटत	राहाते,	ते हा	केवळ	आनंद
माणसे,	प र थती,	घटना	तु हाला	 मळतात.

आयु यात	अपघात	 कवा	योगायोग	नसतात.	सारे	काही	जुळून	आलेल	ेअसते	–	कारण
येकाला	लहरी	असतात.	ते	आयु याचे	साधे	भौ तकशा 	असते.	 व ाचेदेखील.

तु हाला	जे	आवडते	 याचा	 वचार	करा,	तो	तुम या	 ेमा या	आवेगाचे	 तीक	बनवा.	जे हा
के हा	तु ही	ते	 तीक	बघाल	 कवा	ऐकाल,	ते हा	 ेमाचा	आवेग	तुम या	सोबत	आहे	याची
तु हाला	जाणीव	होईल.

तु ही	जे	काही	कराल,	ते हा	 ेमा या	आवेगाला	तुम या	समोर	ठेवा	आ ण	 दवसातील
येक	गो 	चांग या	प तीने	पार	पडत	आह	ेअस	ेसमजा.	तुम या	आत	 ेमाची	जाणीव

होऊ	धा.

दररोज	 	 वचारा.	तु ही	जे हा	 	 वचाराल,	तु ही	 	 नमाण	करत	असता	आ ण
याचे	उ र	तु हाला	 मळतेच.

आयु यात	कोण याही	गो ीसाठ 	तु हाला	मदत	हवी	असेल	तर	 ेमा या	आवेगाला	काबूत
ठेवा.	 ेमाचा	आवेग	तुमचा	वैय क	मदतनीस	होऊ	शकेल.	पैस	ेसांभाळणारा	होऊ
शकेल.	वैय क	आरो य	 श क	होऊ	शकेल.	ना यांमधील	समुपदेशक	होऊ	शकेल.

तु हाला	छो ा	छो ा	गो चा	 ास	होत	असेल,	 याने	तुमचे	ल 	 वचलीत	होत	असेल,
तर	तुमचे	आयु य	सोपे	कर याचा	 य न	करा.	छो ा	गो ना	फार	मह व	देऊ	नका.	या
गो नी	काय	फरक	पडणार	असतो?

ेमा या	आवेगाला	कोणीही	 वरोधक	नसतो.	 ेमापे ा	मोठ 	 सरी	कोणतीही	श 	नसते.
कोण याही	नकारा मक	गो ी	तु ही	बघता,	ते हा	 या	केवळ	 ेमा या	अभावामुळे	आले या



असतात.





‘अ त व	नसणे’	या	गो ीची	मनु य ाणी	क पनाही	क 	शकत	नाही.	आपले	शरीर	 जवंत
नाही	ही	बाब	एकवेळ	आपण	 वीका 	शकतो,	पण	अ त व	नाही	अस	ेआपण	 वीका 	शकत
नाही.	तु ही	असा	 वचार	का	करता?	ही	 नसगाची	चूक	आहे	अस	ेतु हाला	वाटते	का?	तर	तसे
नाही.	 अ त व	 नसणे	 तु ही	 वीका 	 शकत	 नाही	 कारण	 अ त व	 नसणे	 हे	 तुम या	 ीने
अश य	असते!	 तु ही	जर	याची	क पना	क 	शकला	असतात,	तर	 तु ही	 ते	 य ातही	आणू
शकला	असतात.	पण	तु ही	ते	क 	शकत	नाही.	तु ही	कायम	अ त वात	होतात	आ ण	कायम
अ त वात	राहाणार	आहात.	कारण	तु ही	या	 न मतीचा	भाग	आहात.

“तु ही	आ ण	मी	आ ण	राज	ेअ त वात	नाही	असा
कोणताच	काळ	न हता.	आपण	अ त वात	नसणार	असाही
काळ	कधी	येणार	नाही.	बालपण,	ता य	आ ण	 हातारपण
यात	आपले	शरीर	तेच	असते.	तसेच	 सरे	शरीर	आप या
मृ यूनंतरही	असते.	शहाणी	माणसे	या	बदलांमुळे	फसत	नाहीत.”

भगव ता	(इसपू	5	वे	शतक)
ह 	पौरा णक	कथा

मग	एखाधा	माणसाचा	 मृ यू	झा यानंतर	काय	होते?	शरीर	काही	अ त वहीन	होत	नाही.
कारण	 अशी	 कोणती	 गो 	 अ त वात	 नाही.	 शरीर	 पंचमहात वात	 वलीन	 होते.	 आ ण	 ते
तुम यातच	अस याने	–	खरे	तु ही	अ त वहीन	होत	नाही.	‘असणे’	हा	श दच	तु हाला	सांगतो
क ,	 तु ही	कायम	असणार	आहात!	‘असलेले’	हे	 वशेषण	तु हाला	लाग	ूहोत	नाही.	 तु ही	एक
नरंतर	 अ त व	असता,	 ज	े ता पुरते	 मानवी	 शरीरात	 असते.	 तुमचे	 अ त व	 जर	 थांबल,े	 तर
व ात	एक	पोकळ 	 नमाण	होईल	आ ण	सारे	जग	 या	पोकळ त	कोसळेल.

एखाधा	शरीरातील	हे	अ त व	 तु ही	बघू	शकत	नाही,	कारण	 ेमा या	लहरीदेखील	 तु ही
बघू	शकत	नाही.	अ ा हायोलेट	 काशा या	लहरीदेखील	तु ही	बघू	शकत	नाही.	आ ण	 ेमा या
लहरी	या	 न मती या	सग यात	मो ा	लहरी	असतात.	कोणतेही	महान	वै ा नक	उपकरण	या
ेमा या	लहरी	मोजू	शकत	नाही.	पण	ल ात	ठेवा	क 	तु ही	 ेम	जपू	शकता,	 यामुळे	तु ही	जर
कोणाला	आता	कधीच	बघू	शकणार	नसाल,	तरी	या	 ेमा या	लहर सोबत	तु ही	 यांची	जाणीव
सतत	ठेवू	शकता.	 :खी	 कवा	नैरा य त	असताना	तु ही	ही	जाणीव	ठेवू	शकत	नाही	कारण,
या	 कार या	 लहर जवळ	 ेमा या	 लहरी	 जाऊ	 शकत	 नाहीत.	 पण	 जे हा	 तु ही	 ेम	 आ ण
कृत ते या	उ च	लहर वर	असता,	तु ही	 यांची	जाणीव	ठेवू	शकता.	ते	कधीच	तुम यापासून	फार
र	 नसतात.	आ ण	 तु हीदेखील	 यां यापासून	 रावलेल	ेअसत	नाही.	 ेमा या	आवेगाने	 तु ही
यां याशी	सतत	जोडलेले	असता.

वग	तुम यातच	असतो



“ वग	आ ण	पृ वीचे	सारे	 नयम	तुम यातच	वास
करत	असतात.”

मो रहे	यू शबा	(1883-1969)
माशल	आटचा	सं थापक

वग	तुम यातच	असतो,	अस	ेपुरातन	 ंथ	सांगतात.	आ ण	ते	तुम या	लहर ब लच	सांगत
असतात.	 तु ही	 जे हा	 तुमचे	 मानवी	 शरीर	 सोडता,	 तु ही	 लगेच	 शु 	 ेमा या	 उ च	 लहर वर
जाता.	कारण	ती	तुम या	अ त वाची	लहर	असते.	पूव या	काळ 	या	लहर नाच	 वग	 हणत.

पण	याच	आयु यात	तु ही	 वग	शोधला	पा हज	े–	तुमचे	शरीर	मे यानंतर	नाही.	तु ही	इथेच
वग	शोधला	पा हजे.	 पृ वीवर	असतानाच.	आ ण	खरेतर	 हा	 वग	 तुम यातच	असतो.	कारण
वग	 हणजे	तुमचे	असणे.	पृ वीवर	 वग	शोध यासाठ ,	तु हाला	 याच	लहरीवर	जगावे	लागेल	–
शु 	 ेम	आ ण	आनंद.





जीवना या	 ेमासाठ

“तु ही	पुढे	जाता	का	नाही	हा	 	नसतो,	पण	तु ही
यातून	 कती	आनंद	घेता	हे	मह वाचे	असते.”

रॉबट	थरमन	(ज म	1941)
बु ट	लेखक	आ ण	 श णत

तु ही	 एक	 नरंतर	 अ त व	आहात.	 जगातील	 सारे	 अनभुव	 तु ही	 सवकाळ	 घेऊ	 शकता.
तु ही	 कायम	 असता,	 यामुळे	 वेळेची	 कमतरता	 पड याची	 श यता	 नाही.	 खूप	 धाडसी	 गो ी
तुमची	 वाट	 बघत	 असतात.	 केवळ	 पृ वीवरची	 आ हाने	 नाहीत,	 तर	 स या	 जगातील
आ हानेसु ा.	आकाशगंगा,	 दशा,	आ ण	असे	आयु य,	 याची	आपण	क पनाही	क 	शकत
नाही.	पण	अनभुवू	शकतो.	आ ण	आपण	ते	अनभुवू	शकतो	कारण	 या	 न मतीचा	आपणही	एक
भाग	असतो.	आतापासून	लाखो-हजारो	वषानी,	आपण	जे हा	 स या	आ हानांकडे	बघू,	 तथे
जगाम ये	 सरे	जग	असेल.	आकाशगंगांम ये	आकाशगंगा	असतील,	अमयाद	 दशा	असतील,
सा या	अनंतात	ते	भ न	रा हलेले	असेल.

आता	या	सग यानंतर	तु हाला	असं	वाटत	नाही	का,	क 	तु हाला	वाटलं	होतं	 यापे ा	तु ही
थोडं	जा तच	खास	आहात?	तु हाला	वाटलं	होतं	 यापे ा	 तु ही	थोडं	जा त	मू यवान	आहात,
असं	वातत	का	तु हाला?	तु ही,	तु हाला	माहीत	असलेला	 येक	माणूस	आ ण	ज मलेला	 येक
माणूस	यांना	कधीही	अंत	नसतो!

आयु याला	 कवेत	 घेऊन	 याचे	आभार	 मानणे	 तु हाला	 आवडणार	 नाही?	 पुढे	 येणा या
आ हानांब ल	 तु ही	उ साही	नाही?	पवता या	 शखरावर	उभे	 रा न	 नरंतर	आयु याचे	 वागत
करायला	तु हाला	आवडणार	नाही?

तुम या	आयु याचा	हेतू

“कृत ता	आ ण	आनंद	हीच	तुम या	आयु यासाठ ची
कारणे	आहेत.”

गौतम	बु 	(इसपू	563-483)
बौ 	धमाचे	सं थापक

आनंद	 हाच	 तुम या	आयु याचा	 हेतू	आहे.	 तुम या	आयु यातील	 सग यात	 जा त	आनंद
कोणत	असतो	अस	ेतु हाला	वाटते?	देणे!	मी	 हटले	असते,	‘तुम यासाठ 	हे	 हणणे	सोपे	आहे.
पण	मी	जग यासाठ 	संघष	करत	आह	ेआ ण	जेमतेम	मा या	गरजा	भागवू	शकत	आहे,	 यामुळे



मा याकडे	दे यासारखे	काही	नाही.’

देणे	हाच	आयु यातील	सग यात	मोठा	आनंद	आहे	कारण,	जोपयत	तु ही	देत	नाही	तोपयत
तु हाला	आयु यात	संघषच	करावा	लागणार.	आयु यात	 एका	सम येनंतर	 सरी	 येतच	 राहाते.
आ ण	 जे हा	 तु हाला	 वाटत	 असते	 क 	 सारे	 काही	 सुरळ त	 चालले	 आह,े	 काहीतरी	 सम या
तुम यासमोर	 येऊन	 उभी	 ठाकते.	 मग	 तु ही	 पु हा	 संघष	 सु 	 करता.	आयु यातील	 सग यात
आनंदाची	बाब	 हणजे	देणे	आ ण	केवळ	एकच	गो 	तु ही	देऊ	शकता	–	 ेम!	तुमचे	 ेम,	तुमचा
आनंद,	 तुमची	सकारा मकता,	 तुमचा	उ साह,	 तुमची	 कृत ता,	 तुमचे	 येय	याच	ख या	आ ण
कायम व पी	 अशा	 गो ी	 असतात.	 न मतीमधील	 तुम या	 आतील	 ेम	 या	 गो ी या	 जवळ
जगातील	इतर	कोणतीही	गो 	जाऊ	शकणार	नाही.

तुम यातील	उ कृ 	असे	काही	धा.	 ेम	धा,	कारण	ते	इतर	सव	गो साठ 	चंुबकासारखे	काम
करते.	 यामुळे	तुमचे	आयु य	 ीमंत	होते.	कारण	जे हा	तु ही	 ेम	देता,	तु हालाही	खूप	 ेम	परत
मळते	 आ ण	 आनंदही.	 तुम या	 घे याचाही	 मतेपे ा	 ते	 जा त	 मळते.	 तु ही	 जे	 असता
याव नच	तु हाला	असे	भरभ न	 ेम	 मळते.

“एक	 दवस	जे हा	माणूस	वारा,	लाटा,	लहरी,	गु वाकषण
यांनाही	 जकेल,	ते हा	आपण	देवासाठ 	 ेमाची	ऊजा	ध न
ठेवू,	आ ण	मग,	जगा या	इ तहासात	 स यांदा	माणूस
आगीचा	शोध	लावेल.”

पयरे	ट लहाड	द	चा डन	(1881-1955)
धमगु 	आ ण	त ववे ा

तुम या	 ेमासोबतच	तु ही	या	जगात	 वेश	केलात.	आ ण	तीच	एक	गो 	असते	जी	तु ही
तुम यासोबत	नेता.	तु ही	जे हा	इथे	असता,	 येक	वेळ 	जे हा	सकारा मकता	 नवडता,	जे हा
तु हाला	 चांगल	े वाटत	असते,	 तु ही	 ेम	 देत	असता,	 तु ही	जगाला	 काशमान	करत	असता;
आ ण	जी	तुमची	इ छा	असते,	ज	ेतुमचे	 व 	असते,	 यावर	तुमचे	 ेम	असते,	ते	सारे	 तुम या
मागे	येते.

व ातील	सग यात	उ कृ 	असा	आवेग	तुम यासोबत	असतो	आ ण	 यासोबत	एक	छान
आयु य	तु हाला	 मळते.

श 	तुम या	आतच	आहे.



आरंभ





श चे	मु े

तु ही	कायम	अ त वात	असता	आ ण	कायम	अ त वात	राहाणार	असता,	कारण	तु ही
या	 न मतीचा	भाग	असता.

तु ही,	तु हाला	माहीत	असलेला	 येक	माणूस,	आ ण	ज मलेला	 येक	माणूस	यांना
कधीही	अंत	नसतो.

पृ वीवर	 वग	शोधणे	 हणजे	तुम या	अ त वाशी	 मळ याजुळ या	लहर वर	आयु य
जगणे.

शु 	 ेम	आ ण	आनंद	देणे	हा	आयु यातील	सव च	आनंद	आह,े	कारण	जोपयत	तु ही	देत
नाही,	तुमचा	संघष	सु च	राहील.

तुमचे	 ेम,	तुमचा	आनंद,	तुमची	सकारा मकता,	तुमचा	उ साह,	तुमची	कृत ता,	तुमचे
येय	या	जगातील	सग यात	चांग या	गो ी	आहेत.	 नरंतर	गो ी	आहेत.	 यां या
जवळपासही	जगातील	 सरी	कोणतीही	गो 	जाऊ	शकत	नाही.	हीच	जगातली	ही
सग यात	सुंदर	 न मती	आहे	–	तुम यातील	 ेम.

ेम	धा,	कारण	जीवनात मा	 येक	समृ ला	ते	चंुबकासारखे	आकषून	घेते.

तु ही	इथे	असताना,	 येक	वेळा	जे हा	तु ही	सकारा मकता,	चांगली	भावना,	 ेम	देणे
यांची	 नवड	करता,	तु ही	जगालादेखील	 काश	देत	असता.



श मुळे	तुम या	आयु यात	 ेम	आ ण	आनंद
कायम	येऊ	देत	–

हीच	माझी	तुम यासाठ 	शुभे छा	आहे
आ ण	जगासाठ देखील.



ले खकेब ल

रॉ डा	बन	यांचा	हेतू	आह	े:	लाखो	लोकांना	आनंद	देणे

द	सी े ट	या	 पु तकापासून	 यांनी	आपला	लेखन वास	सु 	 केला.	करोडो	लोकांनी	हे	 पु तक
वाचले.	हे	पु तक	बे टसेलर या	याद त	असून,	४६	भाषांम ये	अनवुा दत	झाले	आहे.

आ ता	द	 पॉवर	 या	 पु तका ारे,	 रॉ डा	 बन	 यांनी	 आपले	 काम	 सु 	 ठेवल	े आहे.	 यातून	 या
जगातील	एकमेव	आवेगाब ल	सांगतात.
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