
�ૃ� 1

b �વચારો અને સ�ૃ� થાઓ d



મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:

b www.think-and-grow-rich-ebook.com ડ�

હુ�

�ૃ� 2

b �વચારો અને સ�ૃ� થાઓ d

કા�ૂની �ૂચના અને અ�વીકરણ

આ �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક એ�ડશન અને સંબં�ધત વેબ સાઇટ નથી
તૈયાર, મંજૂર, લાઇસ�સ, સમથ�ન અથવા �ાયો�જત અથવા અ�યથા સાથે સંકળાયેલ
નેપો�લયન �હલ; તેનો પ�રવાર અને વારસદારો; નેપો�લયન �હલ ફાઉ�ડશેન; રા��ટન
સમાજ કે આ �ુ�તકના �ૂતકાળ કે વત�માન �કાશકો.

વેબ સાઇટ અને ઇ�ુક �લા�સક કાય�ને સમ�પ�ત છે, “�વચારો અને

1937 માં નેપો�લયન �હલ �ારા લખાયેલ �ીમંત વધારો. આ ઇલે��ો�નક ઇ�ુક આ�ૃ��,
2007 માં Think-and-grow-rich-ebook.com પર �કા�શત, આ�ું �જનન છે
સં�ૂણ� 1937 સં�કરણ, �ૂળ�પે ધ રા��ટન સોસાયટ� �ારા �કા�શત અને છે
હવે �હેર ડોમેનમાં.

�થ�ક એ�ડ �ોવ �રચ ™ એ ર�જ�ટડ�  �ડેમાક�  અને �મલકત છે
નેપો�લયન �હલ ફાઉ�ડશેન.

આ �ડ�જટલ ઇ�ુક �ારા ઉપયોગમાં લેવાતા �ુ�તક�ું શીષ�ક "�થ�ક એ�ડ �ો �રચ"
સંબં�ધત વેબ સાઈટ અને ઉપયોગમાં લેવાતા કોઈપણ સંદભ� મા� ��ા�ત�પ હે�ુઓ માટ ેછે,
પરવાનગી �વના અને અ�ધકૃત નથી, સાથે સંકળાયેલ છે, �ારા સમ�થ�ત છે, અથવા

નેપો�લયન �હલ ફાઉ�ડશેન �ારા �ાયો�જત. "�થ�ક એ�ડ �ો" નો કોઈપણ સંદભ�

લખાણ અથવા ડોમેન નામની અંદર સ�ૃ� ”ના શીષ�કના સંદભ�માં આવ�યકતા છે
�ુ�તક.
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ફર�થી �કાશકની ��તાવના

નેપો�લયન �હલ �ારા "�થ�ક એ�ડ �ો �રચ"   �ું આ ન�ું ઇ�ુક વઝ�ન છે
�ુ�તપણે ઉપલ�ધ કરાવવામાં આ��ું છે કારણ કે અમે ખરેખર માનીએ છ�એ કે આ લખાણમાં �વચારો છે
અને એવા �યાલો કે જે લોકોના �વનમાં પ�રવત�ન લાવવાની શ��ત ધરાવે છે . અમે �ન�ા�ૂવ�ક આશા રાખીએ છ�એ
કે આ લખાણ તમને સફળતાની યા�ા શ� કરવામાં મદદ કરે છે.

આ લખાણ �ૂળની ન�ક છે તેની ખાતર� કરવા માટ ેઅમે �ૂબ જ મહેનત કર� છે
શ� તેટ�ું સં�કરણ. તમારા માટ ેઇ -�ુક�ું આ મફત સં�કરણ લાવ�ું કેટ�ુંક હ�ું
તૈયાર�ના અઠવા�ડયા. સામ�ીનો સો�સ�ગ કરવામાં ઘણો સમય પસાર થયો હતો
�હેર ડોમેનમાં ઉપલ�ધ અસં�ય �ોતો; તપાસ, �ૂ�ફ�ગ અને ફર�
યો�ય �ાંસા હોય તે માટ ેસામ�ીની ચકાસણી (
લખાણ પહ�ચાડવામાં આવે છે); �ા�ફ�સ બનાવ�ું અમને આશા છે કે તમને ���ની પણ આકષ�ક લાગશે
સમા�વ� �વચારોના મફત �વતરણ માટ ેસમ�પ�ત વેબસાઇટ તૈયાર કરવા તર�કે
આ �ુ�તક.

જો તમે આ ઇ�ુકનો આનંદ માણો છો અને અ�ુભવો છો કે તે તમારા પ�ર�ચત �ય��ત માટ ેઉપયોગી થશે,
મહેરબાની કર�ને �મ�ને આ �વચારો અને સ�ૃ� ઇ�ુકની ભલામણ કરો અને અમને મદદ કરો
આ �લા�સક લખાણને મફતમાં સ��યપણે �ો�સાહન આપવા�ું અમા��  કાય� ચા�ુ રાખો.

જો તમે અમને મદદ કરવા માટ ેદાન આપવા માંગતા હો, તો કૃપા કર�ને �ુલાકાત લો:
વ�ુ મા�હતી માટ ેhttp://www.think-and-grow-rich-ebook.com/donations/ .

ઇ�ુક �વતરણ અ�ધકારો

આ ઇ�ુક એક �� �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ એ�ડશન છે. તે ન પણ હોઈ શકે : વેચી શકાય
�ય��તગત ર�તે; વેચવાના હે�ુથી પેકેજના ભાગ�પે વહ�ચવામાં આવશે; નકલ કરવી,
હરા� સાઇ�સ પર �ુધારેલ, �ૂટલેી અથવા ઓફર કરેલી.

આ ઇ�ુકના કાયદેસર ઉપયોગોમાં શામેલ છે:

1. workનલાઇન અથવા offlineફલાઇન ચેનલોનો ઉપયોગ કર�ને સં�ૂણ� કાય��ું મફત �વતરણ.
2. વપરાશકતા�ઓ �ારા ડાઉનલોડ કરવા માટ ેતમાર� વેબસાઇટ (ઓ) પર સં�ૂણ� કામો ઉમેર� ર�ા છે.
3. તમારા ��યજનો, �મ�ો, સહકમ�ઓને સં�ૂણ� કાય� ઇમેઇલ કરવા,
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�વ�ાથ�ઓ, સ�ુદાય અથવા મેઇ�લ�ગ �ૂ�ચ.
4. કોઈપણ શૈ��ણક હે�ુઓ માટ,ે અંશત whole અથવા સં�ૂણ� ર�તે કામ �ૂ��  પાડ�ું .
5. આ ઇ�ુકને પેઇડ �ોડ�ટને મફત બોનસ તર�કે ઓફર કર� ર�ા છે.
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તમે સૌથી વ�ુ �ું કરવા માંગો છો?

�ું તે પૈસા, �યા�ત, શ��ત છે,
સંતોષ, �ય��ત�વ,
મનની શાં�ત, �ુખ?

આ �ુ�તકમાં વણ�વેલ ધન માટ ેતેર પગલાંઓ સૌથી ટૂ�ક� તક આપે છે
લાભ માટ ે�ારેય ���ુત �ય��તગત �સ��ની �વ�સનીય �ફલ�ૂફ�
જે �ુ�ષ અથવા �ી �વનમાં �ન��ત લ�યની શોધમાં છે.

�ુ�તક શ� કરતા પહેલા જો તમે હક�કતને ઓળખો તો તમને મોટો ફાયદો થશે
કે �ુ�તક મનોર�જન માટ ેલખા�ું નથી . તમે સમા�વ�ોને યો�ય ર�તે પચાવી શકતા નથી
એક અઠવા�ડયા કે એક મ�હનામાં.

�ુ�તક સાર� ર�તે વાં�યા પછ�, રા��ય �તરે ડ Mil. �મલર ર�ઝ હ�ચસન
�ણીતા ક�સ��ટ�ગ એ��જ�નયર અને થોમસ એ. એ�ડસનના લાંબા સમયના સહયોગી, ક�ું-
"આ કોઈ નવલકથા નથી. તે �ય��તગત �સ��ઓ પર પાઠય�ુ�તક છે જે સીધી આવી છે
અમે�રકાના સ�કડો સૌથી સફળ માણસોના અ�ુભવોમાંથી. તે આ�ું હો�ું
અ�યાસ કય�, પચા�યો અને �યાન ક�ુ�. એકથી વ�ુ �કરણો વાંચવા જોઈએ નહ�
એક જ રાતમાં. વાચકે તેને �ભા�વત કરતા વા�ોને રેખાં�કત કરવા જોઈએ

સૌથી વ�ુ. પાછળથી, તેણે આ �ચ��ત રેખાઓ પર પાછા જ�ું જોઈએ અને તેમને ફર�થી વાંચ�ું જોઈએ. એક વા�ત�વક
�વ�ાથ� ફ�ત આ �ુ�તક વાંચશે નહ� , તે તેના સમા�વ�ોને �હણ કરશે અને તેને પોતા�ું બનાવશે
પોતા�ું. આ �ુ�તક તમામ ઉ�ચ શાળાઓએ અપનાવ�ું જોઈએ અને કોઈ છોકરો કે છોકર�એ ન લે�ું જોઈએ

પર પર��ા સંતોષકારક ર�તે પાસ કયા� �વના �નાતક થવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે

તે. આ �ફલ�ૂફ� શાળાઓમાં ભણાવવામાં આવતા �વષયો�ું �થાન લેશે નહ�, પર��ુ તે
�ા�ત કરેલા જ્ knowledge◌ાનને ગોઠવવા અને લા� ુકરવા અને તેને �પાંત�રત કરવા સ�મ બનાવશે
સમય બગા�ા �વના ઉપયોગી સેવા અને �ૂર�ું વળતર.

ડ John. �હોન આર

�ુ�તક વાં�યા પછ�, ક�ું - "આની �ુસંગતતા�ું �ે� ઉદાહરણ
�ફલ�ૂફ� તમારા પોતાના �ુ�, �લેર છે, જેની નાટક�ય વાતા� તમે દશા�વેલ છે
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ઇ�છા પર �કરણ. "ડ Turn. ટન�રે લેખકના �ુ�નો સંદભ� આ�યો હતો, જે સામા�ય વગર જ��યો હતો
સાંભળવાની �મતા, મા� બહેરા �ૂંગા બનવા�ું ટા�ું, પણ વા�તવમાં �પાંત�રત
અહ� વણ�વેલ �ફલ�ૂફ�ને લા�ુ કર�ને અ�ૂ�ય સંપ��માં તેની �વકલાંગતા.
વાતા� વાં�યા પછ� (�ૃ� 52 થી શ� કર�ને), તમને �યાલ આવશે કે તમે �વશે છો
�ફલ�ૂફ�ના કબ�માં આવ�ું જે સામ�ીમાં પ�રવ�ત�ત થઈ શકે
સંપ��, અથવા તમારા મનની શાં�ત, સમજણ, આ�યા��મકતા લાવવા માટ ેસરળતાથી સેવા આપો

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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સંવા�દતા, અને કેટલાક �ક�સાઓમાં, લેખકના �ુ�ના �ક�સામાં, તે કર� શકે છે. મદદ
તમે શાર��રક તકલીફ મા�ટર.

લેખકે �ય��તગત ર�તે સ�કડો �વ�ેષણ �ારા શોધ કર�
સફળ �ુ�ષો, કે તે બધાએ �વચારોના આદાન -�દાનની આદતને અ�ુસર�

જેને સામા�ય ર�તે પ�રષદો કહેવામાં આવે છે . �યારે તેમને સમ�યાઓ હલ કરવાની હતી
એકસાથે બેઠા અને �યાં �ુધી તેઓ તેમના સં�ુ�તમાંથી શોધે �યાં �ુધી �ુ�તપણે વાત કર�
�વચારો�ું યોગદાન, એક યોજના જે તેમના હે�ુને �ૂણ� કરશે.

તમે, જેમણે આ �ુ�તક વાં��ું છે, તે �યવહારમાં �ૂક�ને તેમાંથી સૌથી વ�ુ મેળવશો
�ુ�તકમાં વણ�વેલ મા�ટર માઇ�ડ �સ�ા�ત. આ તમે કર� શકો છો (જેમ અ�ય છે
તે સફળતા�ૂવ�ક કર� ર�ા છે) એક અ�યાસ �લબની રચના કર�ને, જેમાં કોઈપણ ઇ��છત સં�યાનો સમાવેશ થાય છે
જે લોકો મૈ�ી�ૂણ� અને �ુમેળભયા� છે. �લબ ખાતે મી�ટ�ગ હોવી જોઈએ

�નય�મત સમયગાળો, દર અઠવા�ડયે એક વખત. ���યામાં શામેલ હો�ું જોઈએ

દરેક મી�ટ�ગમાં �ુ�તક�ું એક �કરણ વાંચ�ું, જે પછ�
�કરણની તમામ સ�યો �ારા �ુ�તપણે ચચા� થવી જોઈએ. દરેક સ�યએ બનાવવી જોઈએ

ન�ધો, ચચા� �ારા �ે�રત તેમના પોતાના તમામ �વચારો નીચે �ૂકે છે . દરેક
સ�યએ દરેક �કરણ તેના કેટલાક �દવસો પહેલા કાળ��ૂવ�ક વાંચ�ું અને તે�ું �વ�ેષણ કર�ું જોઈએ

�લબમાં �ુ��ું વાંચન અને સં�ુ�ત ચચા�. �લબમાં વાંચન હો�ું જોઈએ

જે કોઈ સાર� ર�તે વાંચે છે અને ર�ગ અને લાગણી કેવી ર�તે �ૂકવી તે સમજે છે
લીટ�ઓમા.ં

આ યોજનાને અ�ુસર�ને દરેક વાચકને તેના �ૃ�ોમાંથી મળશે, મા�
સ�કડોના અ�ુભવોમાંથી આયો�જત �ે� જ્ knowledge◌ાનનો સરવાળો
સફળ �ુ�ષો, પર��ુ અ�યાર �ુધી વ�ુ મહ�વ�ું, તે જ્ knowledge◌ાનના નવા �ોતોન ેટપે કરશે
તે�ું પોતા�ું મન તેમજ દરેક �ય��ત પાસેથી અ�ૂ�ય �ૂ�ય�ું જ્ knowledge◌ાન મેળવે છે
�ય��ત હાજર.

જો તમે આ યોજનાને સતત અ�ુસરો છો તો તમે ઉઘાડ�ું લગભગ �ન��ત કર� શકશો
અને �ુ�ત �ૂ� કે જેના �ારા એ�ડ� કાન�ગીએ તેને હ�તગત ક�ુ� તે યો�ય છે
�વશાળ નસીબ, લેખકના પ�રચયમાં ઉ�લેખ કય� છે.
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લેખકને ��ા�જ�લમહાન અમે�રકન નેતાઓ તરફથી

"THINK AND GROW RICH" બનાવવાની 25 વષ� હતી. તે નેપો�લયન છે
�હલ�ું સૌથી ન�ું �ુ�તક, તેમના ��યાત કાયદો સફળતા �ફલોસોફ� પર આધા�રત છે. તે�ું કામ
અને નાણાં, �શ�ણ, રાજકારણમાં મહાન નેતાઓ �ારા લખાણોની �શંસા કરવામાં આવી છે,
સરકાર.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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�ુનાઇટેડ �ટે�સની �ુ�ીમ કોટ�
વો�શ�ગટન ડ�સી

��ય �ી �હલ: - મને હવે તમારા કાયદા�ું વાંચન સમા�ત કરવાની તક મળ� છે
સફળતા પા��ુ�તકો અને હુ�  ભ�ય કાય�ની માર� �શંસા �ય�ત કરવા માં�ુ છુ�
તમે આ �ફલ�ૂફ�ના સંગઠનમાં ક�ુ� છે. જો તે મદદ�પ થશે
દેશના દરેક રાજકારણી 17 �સ�ા�તોને આ�મસાત કરશે અને લા�ુ કરશે
જે તમારા પાઠ આધા�રત છે. તેમાં કેટલીક �ૂબ સરસ સામ�ી છે જે દરેક
�વનના દરેક �ે�માં નેતાએ સમજ�ું જોઈએ. મને આનો આનંદ છે
આના સંગઠનમાં તમને થોડ�ક મદદ આપવાનો �વશેષા�ધકાર
"સામા�ય સમજ" �ફલ�ૂફ�નો ભ�ય અ�યાસ�મ.

આપનો �ન�ાવાન

(�ૂત�ૂવ� રા�પ�ત અને �ુનાઇટડે �ટ�ેસના �ૂત�ૂવ� �ુ�ય �યાયાધીશ)

5 અને 10 સે�ટ �ટોસ�નો રા�

"સફળતાના કાયદાના 17 �ૂળ�ૂત �સ�ા�તોમાંથી ઘણાને લા�ુ કર�ને
�ફલ�ૂફ� અમે સફળ �ટોસ�ની એક મહાન સાંકળ બનાવી છે. હુ�  મા�ું છુ�  કે તે કરશે
જો મ� ક�ું કે �ુલવથ� �બ��ડ�ગ યો�ય ર�તે હોઈ શકે તો હક�કતમાં કોઈ અ�તશયો��ત નથી
આ �સ�ા�તોની �ુસંગતતા�ું �મારક કહેવાય. "

FW �ુલવથ�
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એક મહાન �ટ�મશીપ મે�ેટ

"તમારો સફળતાનો કાયદો વાંચવાના �વશેષા�ધકાર માટ ેહુ�  �ૂબ જ bણી છુ� . જો

માર� પાસે પચાસ વષ� પહેલા આ �ફલ�ૂફ� હતી, મને લાગે છે કે હુ�  �સ� કર� શ�ો હોત
જે બ�ું મ� અડધાથી ઓછા સમયમાં ક�ુ� છે. હુ�  �ન�ા�ૂવ�ક આશા રા�ું છુ�  કે �વ� કરશે
તમને શોધો અને તમને �ુર�કાર આપો. "

રોબટ�  ડોલર
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ફેમસ અમે�રકન લેબર લીડર

"સફળ �ફલ�ૂફ�ના કાયદામાં �ન�ુણતા એ એના સમક� છે
�ન�ફળતા સામે વીમા પ policy�લસી. "

સે��ુઅલ ગોપસ�

�ુનાઇટડે �ટ�ેસના �ૂવ� રા�પ�ત

"હુ�  તમને તમારા � onતા માટ ેઅ�ભનંદન ન આ�ું. કોઈપણ માણસ જે ભ��ત કરે છે
એટલો સમય. . . અ�નવાય�પણે અ�યો માટ ેમહાન �ૂ�યની શોધ કરો. હુ�
તમારા 'મા�ટર માઇ�ડ' �સ�ા�તોના અથ�ઘટનથી �ૂબ �ભા�વત છુ�
જે તમે �ૂબ �પ� ર�તે વણ���ું છે. "

�ુ�ો �વ�સન

એક વેપાર� રાજકુમાર

"હુ�  ��ં છુ�  કે તમાર� સફળતાની 17 �ૂળ�ૂત બાબતો યો�ય છે કારણ કે માર� પાસે છે
હુ�  30 વષ�થી વ�ુ સમયથી તેમને મારા �યવસાયમાં લા�ુ ક��  છુ� . "

�હોન વાનામાકર

�વ�ના સૌથી મોટા કેમેરા �નમા�તા

"હુ�  ��ં છુ�  કે તમે તમારા સફળતાના કાયદા સાથે સાર� દ�ુનયા કર� ર�ા છો. હુ�
આ તાલીમ પર નાણાંક�ય �ૂ�ય ન�� કરવા�ું �યાન રાખશે નહ� કારણ કે તે લાવે છે
�વ�ાથ�ના �ુણો જે એકલા પૈસા �ારા માપી શકાતા નથી. "

�યોજ�  ઇ�ટમેન
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એક રા��ય �ણકાર �બઝનેસ ચીફ

"હુ�  જે પણ સફળતા �ા�ત કર� શકુ�  તે, હુ�  સં�ૂણ� ર�તે, અર�નો eણી છુ�
સફળતાના કાયદાના તમારા 17 �ૂળ�ૂત �સ�ા�તોમાંથી. હુ�  મા�ું છુ�  કે માર� પાસે છે
તમારા �થમ �વ�ાથ� હોવાનો સ�માન. "

WM. �રગલી, જેઆર.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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�કાશકની પસંદગી

આ �ુ�તક 500 થી વ�ુ મહાન સંપ��ના માણસોનો અ�ુભવ જણાવે છે,
જેમણે શ�આતથી જ શ�આત કર� હતી, �સવાય કે સંપ��ના બદલામાં આપવા માટ ેક�ું જ નહ�
�વચારો, �વચારો અને સંગ�ઠત યોજનાઓ.

અહ� તમાર� પાસે પૈસા કમાવવાની સં�ૂણ� �ફલ�ૂફ� છે, જેમ તે હતી
માટ ે�ણીતા સૌથી સફળ માણસોની વા�ત�વક �સ��ઓથી આયો�જત

છે�લા પચાસ વષ� દર�મયાન અમે�રકન લોકો. તે �ું કર�ું તે પણ વણ�વે છે,
તે કેવી ર�તે કર�ું!

તે તમારા �ય��તગતને કેવી ર�તે વેચ�ું તેની સં�ૂણ� �ૂચનાઓ રજૂ કરે છે
સેવાઓ.

તે તમને આ�મ-�વ�ેષણની સં�ૂણ� �સ�ટમ �દાન કરે છે જે સહેલાઇથી થશે
�ૂતકાળમાં તમાર� અને "મોટા નાણાં" વ�ચે �ું standing�ું છે તે �હેર કરો.

તે �ય��તગતના ��યાત એ�ડ� કાન�ગી �ૂ��ું વણ�ન કરે છે
�સ�� જેના �ારા તેમણે સ�કડો લાખો ડોલર એકઠા કયા�
પોતે અને �ુ�ષોના કરોડપ�તઓના �કોર કરતા ઓછો બના�યો નથી
તે�ું રહ�ય શીખ��ું.

કદાચ તમને �ુ�તકમાં જે જોઈએ છે તે બધાની જ�ર નથી - આમાંથી કોઈ નહ�
500 માણસો જેમના અ�ુભવોમાંથી તે લખવામાં આ��ું હ�ું - પર��ુ તમારે એકની જ�ર પડ� શકે છે
આઈ�ડયા, �લાન અથવા �ૂચન તમને તમારા લ�ય તરફ લઈ જવા માટ.ે �ાંક

�ુ�તક તમને આ જ�ર� ઉ�ેજના મળશે.
આ �ુ�તક એ�ડ� કાન�ગી �ારા �ે�રત કરવામાં આ��ું હ�ું, �યારે તેણે તે બના��ું હ�ું

લાખો અને �ન�ૃ�. તે તે �ય��ત �ારા લખવામાં આ��ું હ�ું જેની સામે કાન�ગીએ �ુલાસો કય� હતો
તેની સંપ���ું આ�ય�જનક રહ�ય - તે જ માણસ જેની પાસે 500 �ીમંત માણસો છે
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તેમની સંપ��નો �ોત �હેર કય�.આ વો��ુમમાં પૈસા કમાવવાના તેર �સ�ા�તો મળશે
દરેક �ય��ત માટ ેજ�ર� છે જે ગેર� ટ� આપવા માટ ે�ૂરતા પૈસા એકઠા કરે છે
નાણાક�ય �વતં�તા. એવો અંદાજ છે કે જે સંશોધનમાં ગયા
�ુ�તક લખાય તે પહેલાં તૈયાર�, અથવા લખી શકાય - સંશોધન
સતત પચીસ વષ�થી વ�ુ �ય�નોને આવર� લે�ું-બની શ�ું નથી
$ 100,000.00 કરતા ઓછા ખચ� ડુ��લકેટ.

તદપુરા�ત, �ુ�તકમાં સમાયેલ જ્ knowledge◌ાન �ારેય ડુ��લકેટ કર� શકા�ું નથી,
કોઈપણ �ક�મતે, આ કારણોસર કે 500 �ુ�ષોમાંથી અડધાથી વ�ુ જેણે સ�લાય કય�
તે જે મા�હતી લાવે છે તે પસાર થઈ છે.

ધન હ�મેશા પૈસામાં માપી શકા�ું નથી!

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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શર�ર અને મનની �વતં�તા માટ ેપૈસા અને ભૌ�તક વ��ુઓ જ�ર� છે,
પર��ુ કેટલાક એવા છે જેમને લાગશે કે સૌથી મોટ� સંપ���ું �ૂ�યાંકન કર� શકાય છે
ફ�ત કાયમી �મ�તા, �ુમેળભયા� કૌટુ� �બક સંબંધો, સહા�ુ�ૂ�તના સંદભ�માં

અને �બઝનેસ સહયોગીઓ વ�ચે સમજ, અને આ�મ�નર��ણ સંવા�દતા
જે મા� આ�યા��મક �ૂ�યોમાં માપી શકાય તેવી મનની શાં�ત લાવે છે!

જે લોકો આ �ફલ�ૂફ� વાંચે છે, સમજે છે અને લા�ુ કરે છે તે વ�ુ સા��  રહેશે
આ ઉ�ચ વસાહતોને આકષ�વા અને માણવા માટ ેતૈયાર છે જે હ�મેશા રહ� છે અને

જેઓ તેમના માટ ેતૈયાર છે તે �સવાય હ�મેશા બધાને નકારવામાં આવશે.
તેથી, �યારે તમે તમાર� �તને આના �ભાવમાં લાવો �યારે તૈયાર રહો

�ફલ�ૂફ�, બદલાયેલ �વનનો અ�ુભવ કરવા માટ ેજે તમને મા� મદદ કર� શકે છે
સંવા�દતા અને સમજણ સાથે �વન �ારા તમાર� ર�તે વાટાઘાટો કરો, પણ
તમને �વ�ુલ �માણમાં ભૌ�તક સંપ��ના સંચય માટ ેતૈયાર કરો.

�કાશક.
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લેખકની પસંદગી

આ �ુ�તકના દરેક �કરણમાં, નાણાંનો ઉ�લેખ કરવામાં આ�યો છે-
�ુ�ત બનાવ�ું જેણે પાંચસોથી વ�ુ માટ ેનસીબ બના��ું છે
�ીમંત માણસો જેમ�ું મ� વષ�ના લાંબા ગાળામાં કાળ��ૂવ�ક �વ�ેષણ ક�ુ� છે.

આ રહ�ય મારા �યાન પર એ�ડ� કાન�ગી �ારા લાવવામાં આ��ું હ�ું, એક કરતાં વ�ુ
એક સદ� પહેલાનો �વાટ�ર. ચાલાક, �ેમાળ �ૃ� �કોટસમેને તેને બેદરકાર�થી ફ�ક� દ�ધો
મારા મનમાં, �યારે હુ�  મા� એક છોકરો હતો. પછ� તે પોતાની �ુરશી પર બેઠો, આનંદથી

તેની આંખોમા ંઝબક�ું, અને માર� પાસે �ૂર�ું મગજ છે કે નહ� તે જોવા માટ ેકાળ��ૂવ�ક જો�ું

તેણે મને જે ક�ું હ�ું તે�ું સં�ૂણ� મહ�વ સમજો.
�યારે તેણે જો�ું કે મ� આ �વચારને પકડ� લીધો છે, �યારે તેણે �ૂ�ું કે �ું હુ�  ઇ�છુ�  છુ�

વીસ વષ� કે તેથી વ�ુ સમય �વતાવો, માર� �તને તેને દ�ુનયામાં, �ુ�ષો માટ ેઅને તૈયાર કરવા માટ ેતૈયાર કરો
જે મ�હલાઓ, રહ�ય વગર, �ન�ફળતા તર�કે �વન પસાર કર� શકે છે. મ� ક�ું હુ�  કર�શ,
અને �ી કાન�ગીના સહકારથી, મ� મા��  વચન પા�ું છે.

�ારા �ાયો�ગક કસોટ�માં �ૂકાયા બાદ આ �ુ�તકમાં રહ�ય છે
હ�રો લોકો, �વનના લગભગ દરેક �ે�માં. તે �ી કાન�ગીનો �વચાર હતો
�દઈુ �ૂ�, જેણે તેને અદ�ૂત નસીબ આ��ું, તે �ૂક�ું જોઈએ

એવા લોકોની પહ�ચમાં કે જેમની પાસે �ુ�ષો કેવી ર�તે બનાવે છે તેની તપાસ કરવાનો સમય નથી
પૈસા, અને તે તેની આશા હતી કે હુ�  પર��ણ કર� શકુ�  અને તેની �ન�ા દશા��ું
દરેક કો�લ�ગમાં �ુ�ષો અને �ીઓના અ�ુભવ �ારા �ૂ�. તેમણે

તમામ પ��લક �કૂલો અને કોલેજોમાં ફો��ુ�લા ભણાવવા જોઇએ તેમ માનતા હતા અને
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અ�ભ�ાય �ય�ત કય� કે જો તેને યો�ય ર�તે શીખવવામાં આવે તો તે �ા��ત લાવશેસમ� શૈ��ણક �યવ�થા કે જેમાં શાળામાં �વતાવેલો સમય ઘટાડ� શકાય છે
અડધાથી ઓછુ� .

ચા�સ� એમ. �ેબ અને �ીના અ�ય �ુવાનો સાથેનો તેમનો અ�ુભવ.
�ાબના �કાર, �ી કાન�ગીને ખાતર� આપી કે જે તે માં શીખવવામાં આવે છે
કમાણીના �યવસાયના સંબંધમાં શાળાઓ�ું કોઈ �ૂ�ય નથી
વસવાટ કરો છો અથવા સંપ�� એકઠ� કરો છો. તે આ �નણ�ય પર પહ��યો હતો, કારણ કે તેની પાસે હતો
તેના �યવસાયમાં એક પછ� એક �ુવક લેવામાં આ�યો, તેમાંના ઘણા સાથે પર��ુ
થોડુ�  �કૂ�લ�ગ, અને આ ફો��ુ�લાના ઉપયોગથી તેમને કો�ચ�ગ આપીને, �વક�સત
તેમને દલુ�ભ ને�ૃ�વ. તદપુરા�ત , તેના કો�ચ�ગે તે દરેક માટ ેનસીબ બના��ું જેઓ
તેની �ૂચનાઓ�ુ ંપાલન ક�ુ� .

�વ�ાસ પરના �કરણમાં, તમે આ�ય�જનક વાતા� વાંચશો
�વશાળ �ુનાઇટડે �ટ�ેસ �ટ�લ કોપ�રેશન�ું સંગઠન, જેમ કે તેની ક�પના કરવામાં આવી હતી અને

એક એવા �ુવક �ારા હાથ ધરવામાં આ�યો કે જેના �ારા �ી કાન�ગીએ તે સા�બત ક�ુ�

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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તે�ું �ૂ� તે બધા માટ ેકામ કરશે જે તેના માટ ેતૈયાર છે. ની આ એક જ એ��લકેશન

�ુ�ત, તે �ુવાન �ારા - ચા�સ� એમ. �ાબાએ તેને એક �વશાળ નસીબ બના��ું
પૈસા અને તક બંને. આશરે કહ�એ તો, આ ચો�સ એ��લકેશન

�ૂ�ની �ક�મત છ સો �મ�લયન ડોલર હતી .
આ હક�કતો - અને તે એવા ત�યો છે જે લગભગ દરેકને �ણતા હતા

�ી કાન�ગી તમને આ �ુ�તક�ું વાંચન �ું લાવી શકે છે તેનો યો�ય �વચાર આપે છે
તમે, તમે �ું ઇ�છો છો તે �ણો છો .

તે વીસ વષ� �ાયો�ગક પર��ણમાંથી પસાર થ�ું તે પહેલાં જ, રહ�ય
જે એક લાખથી વ�ુ �ુ�ષો અને �ીઓન ેઆપવામાં આવી હતી
તેનો ઉપયોગ તેમના અંગત લાભ માટ ેકય�, કારણ કે �ી કાન�ગીએ આયોજન ક�ુ� હ�ું કે તેઓએ કર�ું જોઈએ. કેટલાક
તેની સાથે નસીબ બના��ું છે. અ�ય લોકોએ તેનો �ુમેળ બનાવવા માટ ેસફળતા�ૂવ�ક ઉપયોગ કય� છે
તેમના ઘરોમા.ં એક પાદર�એ તેનો એટલો અસરકારક ઉપયોગ કય� કે તેનાથી તેની આવક થઈ
એક વષ�માં $ 75,000.00 ની ઉપર.

આથ�ર નેશ, �સન�સનાટ� દર�, તેના ન�કના નાદાર �યવસાયનો ઉપયોગ એ તર�કે કય�
"�ગ�ન �પગ" જેના પર ફો��ુ�લા�ું પર��ણ કર�ું. ધંધામાં �વ આ�યો અને એ
તેના મા�લકો માટ ેનસીબ. તે હજુ પણ સ�ૃ� છે, જોકે �ી નેશ ગયા છે. આ
�યોગ એટલો અનોખો હતો કે અખબારો અને સામ�યકોએ તેને એક કરતાં વ�ુ આ��ું

�મ�લયન ડોલરની �ૂ�યવાન �શંસા.
આ રહ�ય ટ�ેસાસના ડ�લાસના �ટુઅટ�  ઓ��ટન વાયરને આપવામાં આ��ું હ�ું. એ હતો

તેના માટ ેતૈયાર - એટલા તૈયાર કે તેણે પોતાનો �યવસાય છોડ� દ�ધો અને કાયદાનો અ�યાસ કય�. તેણે ક�ુ�
સફળ? તે વાતા� પણ કહેવામાં આવી છે.

મ� જે�ન��સ રે�ડો�ફને રહ�ય આ��ું, જે �દવસે તે �નાતક થયો
કોલેજ, અને તેણે તેનો એટલો સફળતા�ૂવ�ક ઉપયોગ કય� છે કે તે હવે તેની �ી� ટમ� �ૂર� કર� ર�ો છે
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ક��ેસના સ�ય તર�કે, �યાં �ુધી તેનો ઉપયોગ ચા�ુ રાખવાની ઉ�મ તક સાથે
તે તેને �હાઈટ હાઉસ લઈ �ય છે.

લા-સલે એ��ટ�ેશનના એડવટા�ઇ�ઝ�ગ મેનેજર તર�કે સેવા આપતી વખતે
�ુ�નવ�સ�ટ�, �યારે તે નામ કરતાં થોડુ�  વધારે હ�ું, �યારે મને જે� જોવાનો લહાવો મ�ો

ચેપલીન, �ુ�નવ�સ�ટ�ના ��ુખ, �ૂ�નો એટલો અસરકારક ઉપયોગ કરે છે કે તેની પાસે છે
�યારથી લાસલેને દેશની મહાન �વ�તરણ શાળાઓમાંની એક બનાવી છે.

હુ�  જે રહ�યનો ઉ�લેખ ક��  છુ�  તેનો ઉ�લેખ સો કરતા ઓછો થયો છે
વખત, આ �ુ�તક દર�યાન. તે�ું સી�ું નામ આપવામાં આ��ું નથી, કારણ કે તે કામ કરે છે
વ�ુ સફળતા�ૂવ�ક �યારે તે મા� �ુ�લી હોય અને ���માં છોડ� દેવામાં આવે, �યાં તે
કોણ તૈયાર છે, અને તેને શોધી ર�ું છે, તે તેને પસંદ કર� શકે છે. એટલે જ �મ.
કાન�ગીએ મને તે�ું ચો�સ નામ આ�યા �વના, તેને શાં�તથી ફ�ક� દ��ું.

જો તમે તેને વાપરવા માટ ેતૈયાર છો, તો તમે ઓછામાં ઓછા આ રહ�યને ઓળખી શકશો
દરેક �કરણમાં એકવાર. હુ�  ઈ�છુ�  છુ�  કે હુ�  તમને જણાવવા માટ ે�વશેષા�ધકાર અ�ુભ�ું કે તમે કેવી ર�તે કરશો
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તમે તૈયાર છો કે નહ� તે �ણો, પર��ુ તે તમને તમારા મોટાભાગના લાભથી વં�ચત કરશે
�યારે તમે તમાર� પોતાની ર�તે શોધ કરશો �યારે �ા�ત થશે.

�યારે આ �ુ�તક લખવામાં આવી ર�ું હ�ું, �યારે મારો પોતાનો �ુ�, જે તે સમયે સમા�ત કર� ર�ો હતો
તેની કોલેજના કામના છે�લા વષ�, �કરણ બેની હ�ત�ત ઉપાડ�, વાંચી
તે, અને પોતાના માટ ેરહ�ય શો��ું. તેમણે મા�હતીનો એટલો અસરકારક ઉપયોગ કય�
કે તે શ�આતના પગારમાં સીધા જવાબદાર પદ પર ગયો
સરેરાશ માણસ �ારેય કમાય છે તેના કરતા. તેની વાતા��ું ટૂ�કમાં �કરણમાં વણ�ન કરવામાં આ��ું છે
બે. �યારે તમે તેને વાંચો છો, �યારે કદાચ તમે કોઈપણ લાગણીને નકાર� કાશો,
�ુ�તકની શ�આતમાં, કે તે �ૂબ વચન આ��ું હ�ું. અને, પણ, જો તમાર� પાસે હોય
�ારેય �નરાશ કરવામાં આ�યા છે, જો તમને વટાવી લેવામાં �ુ�કેલીઓ આવી હોય જેણે લીધો
જો તમે �ારેય �વકલાંગ હોવ, જો તમે �ય�ન કય� હોય અને �ન�ફળ ગયા હોવ તો તમારામાંથી �ૂબ જ આ�મા

માંદગી અથવા શાર��રક તકલીફ �ારા, મારા �ુ�ની શોધ અને ઉપયોગની આ વાતા�
કાન�ગી ફો��ુ�લા લો�ટ હોપના રણમાં ઓએ�સસ સા�બત થઈ શકે છે, જેના માટે
તમે શોધી ર�ા છો.

આ રહ�યનો �યાપક ઉપયોગ રા�પ�ત �ુ�ો �વ�સન �ારા દર�મયાન કરવામાં આ�યો હતો
�વ� �ુ�. તે �ુ�માં લડનારા દરેક સૈ�નકને આપવામાં આ��ું,
��ટ પર જતા પહેલા મેળવેલ તાલીમમાં કાળ��ૂવ�ક આવ�રત. રા�પ�ત
�વ�સને મને ક�ું કે �ુ� માટ ેજ�ર� ભંડોળ raising�ું કરવામાં તે એક મજ�ૂત પ�રબળ છે.

વીસથી વ�ુ વષ� પહેલા, �ૂ. મે��ુઅલ એલ. �વેઝન (પછ� �નવાસી
�ફ�લપાઈન ટા�ુઓના ક�મશનર), મેળવવાના રહ�યથી �ે�રત હતા
તેના લોકો માટ ે�વતં�તા. તેમણે �ફ�લપાઇ�સ માટ ેઆઝાદ� મેળવી છે, અને છે
�ુ�ત રા�યના �થમ રા�પ�ત.
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આ રહ�ય �વશે એક �વ�ચ� બાબત એ છે કે જેઓ તેને એકવાર હ�તગત કરે છે અને ઉપયોગ કરે છે
તે, પોતાને શા��દક ર�તે સફળતા તરફ વળે છે, પર��ુ ઓછા �ય�નો સાથે, અને તેઓ
ફર� �ારેય �ન�ફળતાને સબ�મટ ન કરો! જો તમને આ અંગે શંકા છે, તો જેઓના નામનો અ�યાસ કરો
તેનો ઉપયોગ કય� છે, �યાં પણ તેમનો ઉ�લેખ કરવામાં આ�યો છે, તેમના રેકો��સ તપાસો
�તે, અને ખાતર� કરો.

ક�ઇ માટ ેક�ઇક જે�ું ક�ઈ નથી!
હુ�  જે રહ�યનો ઉ�લેખ ક��  છુ�  તે �ક�મત �વના ન હોઈ શકે, જોકે

�ક�મત તેની �ક�મત કરતા ઘણી ઓછ� છે. જેઓ નથી તેઓ કોઈ પણ �ક�મતે તે મેળવી શકતા નથી
ઇરાદા�ૂવ�ક તેને શોધી ર�ા છે. તે આપી શકા�ું નથી, તે ખર�દ� શકા�ું નથી
પૈસા, કારણ કે તે બે ભાગમાં આવે છે. એક ભાગ પહેલેથી જ છે
જેઓ તેના માટ ેતૈયાર છે તેનો કબજો.

આ રહ�ય સમાન ર�તે સાર� ર�તે સેવા આપે છે, જેઓ તેના માટ ેતૈયાર છે. �શ�ણ ધરાવે છે
તેની સાથે કરવા�ું ક�ઈ નથી. મારા જ�મના ઘણા સમય પહેલા, રહ�યમાં �વેશ થયો હતો
થોમસ એ. એ�ડસનનો કબજો, અને તેણે તેનો ઉપયોગ એટલી �ુ���ૂવ�ક કય� કે તેણે
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�વ�ના અ�ણી શોધક બ�યા, જોકે તેમની પાસે મા� �ણ મ�હના હતા
શાળા�ું �શ�ણ.

આ રહ�ય �ી એ�ડસનના �યવસા�યક સહયોગીને આપવામાં આ��ું હ�ું. તેણે તેનો ઉપયોગ કય�
એટલી અસરકારક ર�તે કે, જોકે તે વષ� મા� $ 12,000 કમાતો હતો, તે
એક મહાન નસીબ સં�ચત ક�ુ�, અને સ��ય �યવસાયમાંથી �ન�ૃ� થયા �યારે તે �ુવાન હતો
માણસ. તમને �થમ અ�યાયની શ�આતમાં તેની વાતા� મળશે. તે હો�ું જોઈએ

તમને સમ�વી દઈએ કે ધન તમાર� પહ�ચની બહાર નથી, કે તમે હ� પણ �ું હોઈ શકો
તમે બનવા માંગો છો, તે પૈસા, �યા�ત, મા�યતા અને �ુખ બધા   �ારા હોઈ શકે છે
જેઓ આ આશીવા�દ મેળવવા માટ ેતૈયાર અને �નધા��રત છે. હુ�  આ કેવી ર�તે ��ં

વ��ુઓ? આ �ુ�તક �ૂ��  કરતા પહેલા તમાર� પાસે જવાબ હોવો જોઈએ. તમે તેને શોધી શકો છો
પહેલા જ �કરણમાં, અથવા છે�લા પાના પર.

�યારે હુ�  સંશોધન�ું વીસ વષ��ું કાય� કર� ર�ો હતો, જે માર� પાસે હ�ું
�ી કાન�ગીની �વનંતી પર હાથ ધરવામાં આવેલ, મ� સ�કડો �ણીતા માણસો�ું �વ�ેષણ ક�ુ�,
જેમાંથી ઘણાએ �વીકા�ુ� કે તેઓએ તેમના �વશાળ નસીબને એકઠા કયા� છે
કાન�ગી �ુ�ત સહાય; આ માણસોમાં હતા: -

હેનર� ફોડ�
�વ�લયમ રાયલી જેઆર.
�હોન વાનામાકર

જે�સ જે. �હલ
�યોજ�  એસ પાક� ર
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EM STATLER
હેનર� એલ ડોહટ�
સાયરસ એચકે ક�ટ�સ
�યોજ�  ઇ�ટમેન

�થયોડોર �ઝવે�ટ
જોન ડબ��ુ ડ�ેવસ

એ�બટ�  હબાડ�
�વ�બર રાઈટ

�વ�લયમ જે�ન��સ �ાયન
DR. DMTID �ટાર જોડ�ન

જે. ઓડજન આમ�ર

ચા�સ� એમ. �ેબ

હે�રસ એફ. �વ�લય�સ
DR. �ે�ક ગનસૌલસ

ડ�ેનયલ �વલાડ�
�ક�ગ �ગલેટ
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રા�ફ એ અઠવા�ડયા

જજ ડ�ેનયલ ટ�. રાઇટ
�હોન ડ�. રોકફેલર
થોમસ એ. એ�ડસન

�ે�ક એ. વે�ડર�લપ
FW �ુલવથ�

COL. રોબટ�  એ. ડોલર
એડવડ�  એ ફાઈલેન
એડ�વન સી. બા�સ�
આથ�ર ���બેન
�ુ�ો �વ�સન
WM. હોવડ�  ટAF�ટ

LUTHER BURBANK
એડવડ�  ડબ��ુ

�ે�ક એ. �ુ�સે
એ�બટ�  એચ. ગેર�

DR. એલે�ઝા�ડર �ેહામ બેલ
�હોન એચ. પેટરસન
જુ�લયસ રોઝેનવા�ડ
�ટુઅટ�  ઓ��ટન વાયર
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DR. �ે�ક �ેન
�યોજ�  એમ. એલે�ઝા�ડર

જે� ચે�લાઇન
માન. જે�ન��સ રે�ડો�ફ

આથ�ર નાશ
�લેરે�સ ડરેો

આ નામો ��ત�ન�ધ�વ કરે છે પર��ુ સ�કડો �ણીતા નાનો અ�ૂણા�ક છે
અમે�રકનો જેમની �સ��ઓ, આ�થ�ક અને અ�યથા, સા�બત કરે છે કે જેઓ

કાન�ગી રહ�યને સમજો અને લા�ુ કરો, �વનમાં ઉ�ચ �ટશેનો �ુધી પહ�ચો. માર� પાસે
�ારેય કોઈને �ણતા નથી કે જે રહ�યનો ઉપયોગ કરવા માટ ે�ે�રત હતો, જેણે �ા�ત ક�ુ� ન હ�ું
તેના પસંદ કરેલા કો�લ�ગમાં ન�ધપા� સફળતા. હુ�  �ારેય કોઈ �ય��તને ઓળખતો નથી
પોતાની �તને અલગ પાડ ેછે, અથવા કોઈપણ પ�રણામની સંપ�� એકઠા કરે છે, વગર
રહ�યનો કબજો. આ બે હક�કતો પરથી હુ�  તારણ કાું છુ�  કે
�ુ�ત વ�ુ મહ�વ�ું છે, �વ માટ ેજ�ર� જ્ knowledge◌ાનના ભાગ �પે-
લોક��યતા તર�કે ઓળખાય છે તેમાંથી કોઈ પણ જે મેળવે છે તેના કરતાં �ન�ય

"�શ�ણ."

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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�શ�ણ �ું છે, કોઈપણ ર�તે? આનો સં�ૂણ� �વગતવાર જવાબ આપવામાં આ�યો છે.
�યાં �ુધી �કૂ�લ�ગનો સવાલ છે, આમાંના ઘણા માણસો બહુ ઓછા હતા. �હોન

વનામેકરે એકવાર મને ક�ું હ�ું કે તેની પાસે જે થોડુ�  �કૂ�લ�ગ છે, તેણે �ૂબ જ હ�તગત ક�ુ�
આ�ુ�નક લોકો-મો�ટવ જેવી જ ર�તે પાણીને "�કૂ�પ�ગ" �ારા લે છે
જેમ તે ચાલે છે. "હેનર� ફોડ�  �ારેય હાઇ�કૂલ પહ��યા નથી, કોલેજને એકલા છોડ� દો. હુ�  નથી
�કૂ�લ�ગના �ૂ�યને ઘટાડવાનો �યાસ કર� ર�ો છુ� , પર��ુ હુ�  મા��  �ય�ત કરવાનો �યાસ કર� ર�ો છુ�
�ન�ા�ૂવ�ક માને છે કે જેઓ રહ�યને મા�ટર કરે છે અને લા�ુ કરે છે તેઓ ઉ�ચ �ટશેનો પર પહ�ચશે,
સંપ�� એક��ત કરો, અને �વન સાથે તેમની પોતાની શરતો પર સોદાબા� કરો, પછ� ભલે તેમની
શાળા�ું �શ�ણ ઓછુ�  હ�ું.

�ાંક, જેમ તમે વાંચો છો, હુ�  જે રહ�યનો ઉ�લેખ ક��  છુ�  તેમાંથી કૂદ� જશે

�ૃ� અને તમાર� સામે �હ�મતભેર standભા રહો, જો તમે તેના માટ ેતૈયાર છો! �યારે તે
દેખાય છે, તમે તેને ઓળખી શકશો. પછ� ભલે તમે �થમ અથવા છે�લામાં સાઇન મેળવો
�કરણ, એક �ણ માટ ેથોભો �યારે તે પોતાને રજૂ કરે છે, અને તે માટ ેએક �લાસ બંધ કરો
�સંગ તમારા �વનના સૌથી મહ�વ�ૂણ� વળાંકને �ચ��ત કરશે.

અમે હવે, �કરણ એક, અને મારા �ૂબ જ ��ય �મ�ની વાતા� તરફ આગળ વધીએ છ�એ,
જેણે ઉદારતાથી રહ�યમય �નશાની જોયા હોવા�ું �વીકા�ુ� છે, અને કો�ું
ધંધાક�ય �સ��ઓ એ �ુરતા �ુરાવા છે કે તેણે એક �લાસ ઠુકરા�યો. તમાર� જેમ

તેની વાતા� વાંચો, અને અ�ય, યાદ રાખો કે તેઓ મહ�વ�ૂણ� સાથે �યવહાર કરે છે
�વનની સમ�યાઓ, જેમ કે બધા �ુ�ષો અ�ુભવે છે.
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આ��વકા મેળવવા, આશા શોધવાના �ય�નોથી ઉ�વતી સમ�યાઓ,
�હ�મત, સંતોષ અને મનની શાં�ત; ધન એકઠુ�  કર�ું અને આનંદ કરવો
શર�ર અને આ�માની �વતં�તા.

યાદ રાખો, પણ, જેમ તમે �ુ�તકમાંથી પસાર થશો, કે તે હક�કતો સાથે �યવહાર કરે છે અને

સા�હ�ય સાથે નહ�, તેનો ઉ�ેશ એક મહાન સાવ���ક સ�યને �ય�ત કરવાનો છે
જે બધા તૈયાર છે તે શીખી શકે છે, મા� �ું કર�ું, પણ કેવી ર�તે કર�ું
તે કરવા માટ!ે અને �ા�ત કરવા માટ,ે �ાર�ભ કરવા માટ ેજ�ર� ઉ�ેજના.

તૈયાર�ના અં�તમ શ�દ તર�કે, તમે �થમ �કરણ શ� કરો તે પહેલાં, હુ�  કર� શકુ�
એક સં���ત �ૂચન આપો જે એક સંકેત આપી શકે જેના �ારા કાન�ગી
રહ�ય ઓળખી શકાય છે? તે આ છે - બધી �સ��, તમામ કમાણી
�ીમંતો, તેમની �વચારધારામાં શ�આત થઈ છે! જો તમે રહ�ય માટ ેતૈયાર છો,
તમાર� પાસે તેનો અડધો ભાગ પહેલેથી જ છે, તેથી, તમે બી�ને સરળતાથી ઓળખી શકશો
અડધી �ણ તે તમારા મગજમાં પહ�ચે છે.

લેખક
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�કરણ 1

પ�રચય

જે માણસ "�વચાર કરે છે"
ભાગીદાર�માં તેમનો માગ�
થોમસ એ. એ�ડસન સાથે

સ�ય, "�વચારો વ��ુઓ છે," અને તે સમયે શ��તશાળ� વ��ુઓ, �યારે તેઓ હોય છે
હે�ુ, � ,તા અને બ�ન�ગ �ડઝાયરની �ન��તતા સાથે �મ��ત
ધન, અથવા અ�ય ભૌ�તક વ��ુઓમાં તેમ�ું ભાષાંતર.

�ીસથી થોડો વ�ુ સમય પહેલા, એડ�વન સી. બા�સ� શો��ું કે કેટ�ું સા�ું છે
તે છે કે �ુ�ષો ખરેખર �વચારે છે અને સ�ૃ� બને છે. તેની શોધ ન આવી

લગભગ એક બેઠક પર. તે બ�ન�ગ �ડઝાયરથી શ� થતાં ધીમે ધીમે આવતો ગયો
મહાન એ�ડસનનો �યવસાય સહયોગી બનવા માટ.ે

બા�સ�ની �ડઝાયરની એક �ુ�ય લા��ણકતા એ હતી કે તે ચો�સ હતી .
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તે એ�ડસન સાથે કામ કરવા માંગતો હતો , તેના માટ ેનહ�. વણ�ન�ું કાળ��ૂવ�ક �નર��ણ કરોતે કેવી ર�તે તેની ઇ�છાને વા�ત�વકતામાં અ�ુવા�દત કરવા ગયો, અને તમાર� પાસે હશે
તેર �સ�ા�તોની સાર� સમજ જે ધન તરફ દોર� �ય છે.

�યારે આ ઈ�છા, અથવા �વચાર આવેગ, �થમ તેમના મનમાં ઝબ�ા

તેના પર કાય�વાહ� કરવાની ��થ�તમાં ન હતો. તેના માગ�માં બે �ુ�કેલીઓ ભી રહ�. તેને ક�ુ� ન હ�ું
�ી એ�ડસનને �ણો છો, અને તેમની પાસે તેમના રેલરોડ�ું ભાડુ�  �ૂકવવા માટ ે�ૂરતા પૈસા નહોતા
ઓરે�જ, ��ૂ જસ�.

આ �ુ�કેલીઓ મોટાભાગના �ુ�ષોને �નરાશ કરવા માટ ે�ૂરતી હતી
ઇ�છા �ૂર� કરવા માટ ેકોઈપણ �યાસ કરવાથી. પર��ુ તેની કોઈ સામા�ય ઈ�છા નહોતી!
તે પોતાની ઇ�છા �ૂર� કરવા માટ ેએક ર�તો શોધવા માટ ેએટલો �ન��ત હતો કે તેણે આખરે

હારવાને બદલે "અંધ સામાન" �ારા �ુસાફર� કરવા�ું ન�� ક�ુ�. (અ�વરત લોકોને,
આનો અથ� એ છે કે તે માલગાડ� �નેમાં �ૂવ� નાર�ગી ગયો હતો).

તેમણે પોતાની �તને �ી એ�ડસનની �યોગશાળામાં રજૂ કર�, અને �હેરાત કર� કે તેમની પાસે છે
શોધક સાથે �યવસાયમાં આવો. �થમ બેઠક બોલતા
બા�સ� અને એ�ડસન વ�ચે, વષ� પછ�, �ી એ�ડસને ક�ું, "તે પહેલાં �યાં stoodભો હતો
હુ� , એક સામા�ય ��ેપ જેવો દેખાતો હતો , પર��ુ તેના અ�ભ�ય��તમાં ક�ઈક હ�ું
ચહેરો જે છાપ �ય�ત કરે છે કે તે જે પછ� આ�યો હતો તે મેળવવા માટ ેતે �નધા��રત હતો .
હુ�  �ુ�ષો સાથેના વષ�ના અ�ુભવથી શીખી હતી કે �યારે માણસ ખરેખર
એક વ��ુને એટલી deeply◌ંડાઈથી ઈ�છે છે કે તે પોતા�ું સમ� ભ�વ�ય એકલ પર દાવ પર લગાવવા તૈયાર છે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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તેને મેળવવા માટ ે�હ�લનો વળાંક, તે �તવાની ખાતર� છે. મ� તેને તક આપી

તેણે �ૂ�ું, કારણ કે મ� જો�ું કે તેણે સફળ ન થાય �યાં �ુધી standભા રહેવા�ું મન બનાવી લી�ું છે .
�યારબાદની ઘટનાઓએ સા�બત ક�ુ� કે કોઈ �ૂલ થઈ નથી. "

�ુવાન બા�સ� તે �સંગે �ી એ�ડસનને જે ક�ું તે ઘ�ં ઓછુ�  હ�ું
તેણે જે �વચા�ુ� તેના કરતા મહ�વ�ૂણ� . એ�ડસન, પોતે, એ�ું ક�ું! તે ન હોઈ શકે
તે �ુવાનનો દેખાવ હતો જેણે તેને એ�ડસન ઓ�ફસમાં તેની શ�આત કર�
તે ચો�સપણે તેની �વ�� હતો. તેણે જે �વચા�ુ� તે ગણા�ું હ�ું.

જો આ �નવેદન�ું મહ�વ દરેક �ય��ત �ુધી પહ�ચાડ� શકાય
જે તેને વાંચે છે, આ �ુ�તકના બાક�ના ભાગની જ�ર રહેશે નહ�.

બા�સ�ને તેની �થમ �ુલાકાતમાં એ�ડસન સાથેની ભાગીદાર� મળ� ન હતી. તેમણે

�ૂબ જ ન�વા વેતન પર, એ�ડસન કચેર�ઓમાં કામ કરવાની તક મળ�
કામ જે એ�ડસન માટ ે�બનમહ�વ�ૂણ� હ�ું, પર��ુ બા�સ� માટ ેસૌથી મહ�વ�ું, કારણ કે તે
તેને પોતાનો "વેપાર� માલ" �દ�શ�ત કરવાની તક આપી �યાં તેનો હે�ુ હતો
"ભાગીદાર" તેને જોઈ શકે છે.

મ�હનાઓ વીતી ગયા. દેખીતી ર�તે ��યાત �યેય લાવવા માટ ેક�ઈ થ�ું નથી
જે બા�સ� તેમના મનમાં તેમના �નધા��રત �ુ�ય હે�ુ તર�કે �થા�પત ક�ુ� હ�ું. પણ
બા�સ�ના મનમાં ક�ઈક અગ�ય�ું થઈ ર�ું હ�ું. તે સતત હતો
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એ�ડસનના �બઝનેસ સહયોગી બનવા માટ ેતેની ઈ�છાને તી� બનાવવી.
મનોવૈજ્◌ા�નકોએ સા�ું જ ક�ું છે કે "�યારે કોઈ વ��ુ માટ ેખરેખર તૈયાર હોય,

તે તેના દેખાવમાં �ૂકે છે. "
બા�સ� એ�ડસન સાથે �યવસા�યક જોડાણ માટ ેતૈયાર હતા, વ�ુમાં, તે

�યાં �ુધી તે ન મળે �યાં �ુધી તેને ફર�થી તૈયાર રાખવા માટ ે�નધા��રત કરવામાં આ�યો હતો.
શોધતી હતી.

તેણે પોતાની �તને ક�ું નહ�, "આહ, �ું ઉપયોગ છે? મને લાગે છે કે હુ�  માર� બદલી કર�શ
મન અને સે�સમેનની નોકર� માટ ે�ય�ન કરો. "પર��ુ, તેણે ક�ું," હુ�  અહ� જવા માટ ેઆ�યો છુ�
એ�ડસન સાથે વેપાર, અને જો તે મારા બાક�ના લેશે તો હુ�  આ અંત �ૂણ� કર�શ
�વન. "તેનો અથ� એ હતો! જો તેઓ જ હોય   તો �ુ�ષોએ કેવી અલગ વાતા� કહેવી પડશે
�નધા��રત હે�ુને અપનાવશે, અને સમય ન આવે �યાં �ુધી તે હે�ુથી ભા રહેશે
એક સવ� વપરાશ �હણ બનવા માટ!ે

કદાચ �ુવાન બાન�સને તે સમયે ખબર ન હતી, પર��ુ તેનો �ુલડોગ
�ન�ય, એક જ �ડઝાયરની પાછળ inભા રહેવાની તેમની �તા, �નયત હતી
તમામ �વપ�ોને કા m◌ી નાખવા, અને તેને જે તક જોઈતી હતી તેને લાવવી.

�યારે તક આવી, તે એક અલગ �વ�પે દેખાયો, અને a થી
બા�સ�ની અપે�ા કરતાં જુદ� �દશા. ની એક �ુ��ત છે
તક. તેને પાછલા દરવાજેથી લપસવાની આદત છે, અને ઘણી વખત તે આવે છે
કમનસીબી, અથવા કામચલાઉ હારના �પમાં વેશપલટો. કદાચ આ જ કારણ છે
ઘણા લોકો તકને ઓળખવામાં �ન�ફળ �ય છે.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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�ી એ�ડસને હમણાં જ એક નવા ઓ�ફસ �ડવાઇસને પ�ર�ૂણ� ક�ુ� હ�ું, જે તે સમયે �ણી�ું હ�ું
એ�ડસન �ડ�ટ�ેટ�ગ મશીન (હવે એડ�ફોન). તેના સે�સમેન ન હતા
મશીન પર ઉ�સાહ�. તેઓ માનતા ન હતા કે તે મહાન �વના વેચી શકાય છે
�ય�ન. બા�સ� તેની તક જોઈ. તે શાં�તથી �ોલ થઈ ગયો હતો, એક �વ�ચ�માં છુપાયો હતો
બાન�સ અને શોધક �સવાય કોઈને રસ ન હોય તે�ું મશીન જોઈ ર�ું છે.

બા�સ�ને ખબર હતી કે તે એ�ડસન �ડકટ�ેટ�ગ મશીન વેચી શકે છે. તેમણે �ૂચ��ું
આ એ�ડસનને, અને તરત જ તેની તક મળ�. તેણે મશીન વે��ું. હક�કતમાં, તેમણે

તેને એટલી સફળતા�ૂવ�ક વેચી કે એ�ડસને તેને �વતરણ અને માક��ટ�ગનો કો��ા�ટ આ�યો

સમ� રા�માં. તેમાંથી �બઝનેસ એસો�સએશને �ૂ� વધાર� દ��ું, "�ારા બનાવવામાં આ��ું

બા�સ� �ારા એ�ડસન અને �થા�પત. "
�યાપાર� જોડાણ �ીસ વષ�થી વ�ુ સમયથી કાય�રત છે. બહાર

તેમાંથી બાન�સે પોતાને પૈસાથી સ�ૃ� બના�યા છે, પર��ુ તેણે ક�ઈક ક�ુ� છે
અનંત મહાન, તેમણે સા�બત ક�ુ� છે કે કોઈ ખરેખર "�વચાર� શકે છે અને સ�ૃ� બની શકે છે."

બા�સ�ની �ૂળ �ડઝાયર કેટલી વા�ત�વક રોકડ છે તે �ૂ�યવાન છે
તેને, માર� પાસે �ણવાની કોઈ ર�ત નથી. કદાચ તે તેને બે કે �ણ �મ�લયન લા�યો છે
ડોલર, પર��ુ રકમ, ગમે તે હોય, �ુલના કરવામાં આવે �યારે તે ન�વી બની �ય છે
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વધારે સંપ�� સાથે તેમણે ક�ું કે ચો�સ �ાન �વ�પ માં હ�તગત એક
�વચાર અ�ૂત� આવેગ તેના ભૌ�તક ��ત�પ પ�રવ�ત�ત કરાયેલ શકાય �ારા
�ણીતા �સ�ા�તોનો ઉપયોગ.

બા�સ� શા��દક ર�તે મહાન એ�ડસન સાથે ભાગીદાર�માં �વચા�ુ� !
તેણે પોતાને નસીબદાર મા�યો. તેની પાસે શ� કરવા �સવાય ક�ઈ જ નહો�ું, �સવાય કે
તે �ું ઇ�છે છે તે �ણવાની �મતા, અને �નધા�રણ
�યાં �ુધી તે તેને વા�ત�વક ન કરે �યાં �ુધી ઈ�છા રાખો.

તેની પાસે શ� કરવા માટ ેપૈસા નહોતા. તેની પાસે થોડુ�  �શ�ણ હ�ું. તેની પાસે કોઈ નહો�ું
�ભાવ પર��ુ તેની પાસે પહેલ, �વ�ાસ અને �તવાની ઇ�છા હતી. આ સાથે
અ�ૂત� દળો તેણે પોતાને મહાન શોધક સાથે નંબર વન માણસ બના�યો
જે �ારેય �વતો હતો.

હવે, ચાલો આપણે એક અલગ પ�ર��થ�ત જોઈએ, અને એવા માણસનો અ�યાસ કર�એ જેની પાસે �ુ�કળ હ�ું
સંપ��ના �ૂત� �ુરાવા, પર��ુ તેને �ુમા�યો, કારણ કે તેણે તેના કરતાં �ણ ��ટ ઓછા અટક� ગયા
�યેય જે તે શોધી ર�ો હતો.

સોનામાંથી �ણ પગ

�ન�ફળતાના સૌથી સામા�ય કારણોમાં�ું એક છે �યારે છોડવાની આદત

એક કામચલાઉ હારથી આગળ નીકળ� �ય છે . દરેક �ય��ત એક જ સમયે આ �ૂલ માટ ેદો�ષત છે
સમય અથવા અ�ય.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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આર� ુડાબ�ના એક કાકાને સોના-ધસારામાં "ગો�ડ �ફવર" થયો હતો
�દવસો, અને પ��મમાં ડ�આઈ� અને �ોવ �રચ ગયા. તેણે આનાથી વ�ુ �ારેય સાંભ�ું ન હ�ું
�ૃ�વી પરથી અ�યાર �ુધી માણસોના મગજમાંથી સો�ું કા minવામાં આ��ું છે . તેમણે

દાવો રજૂ કય� અને �પક અને પાવડો સાથે કામ પર ગયો. જ�ું �ુ�કેલ હ�ું, પણ
સોના માટનેી તેની વાસના ચો�સ હતી.

અઠવા�ડયાની મહેનત પછ�, તેને ચમકતા અય�કની શોધથી �ુર�કાર મ�ો.
તેને ઓર સપાટ� પર લાવવા માટ ેમશીનર�ની જ�ર હતી. �ૂપચાપ, તેણે covered◌ાંક� દ�ધો
ખાને, મેર�લે�ડના �વ�લય�સબગ�માં તેના ઘરે તેના પગલાંને પાછુ�  ખ���ું, તેને ક�ું

સંબંધીઓ અને "હડતાલ" ના થોડા પડોશીઓ. તેઓ માટ ેએકસાથે પૈસા મ�ા

જ�ર� મશીનર�, તેને મોકલવામાં આવી હોત. કાકા અને ડાબ� કામ પર પાછા ગયા
મા�� .

અય�કની �થમ કાર�ું ખાણકામ કરવામાં આ��ું હ�ું અને તેને �મે�ટર પર મોકલવામાં આ��ું હ�ું. વળતર
સા�બત ક�ુ� કે તેઓ કોલોરાડોમાં સૌથી ધ�નક ખાણો ધરાવે છે! તેની થોડ� વ�ુ કાર
ઓર દેવાં સાફ કરશે. પછ� નફામાં મોટ� હ�યા આવશે.

કવાયત નીચે ગયો! ડાબ� અને અંકલની આશાઓ ઉપર ગઈ! પછ�
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ક�ઇક થ�ુ! સોનાની ધા�ુની નસ અ��ય થઈ ગઈ! તેઓ પાસે આ�યા હતામેઘધ�ુ�યનો અંત, અને સોનાનો વાસણ હવે ર�ો ન હતો! તેઓએ ��લ ક�ુ�,
સખત ર�તે ફર�થી નસ ઉપાડવાનો �યાસ કર� ર�ો છે - બધાનો કોઈ ફાયદો નથી.

અંતે, તેઓએ છોડ� દેવા�ું ન�� ક�ુ�.
તેઓએ મશીનર� એક જ�ક માણસને થોડા સો ડોલરમાં વેચી દ�ધી, અને

ઘરે પાછા �ને લીધી. કેટલાક "જ�ક" માણસો �ૂંગા છે, પણ આ એક નથી! એને કોલ કય� હતો
ખાણ ઇજનેરમાં ખાણ જોવા અને થોડ� ગણતર� કરવા. એ��જ�નયર

સલાહ આપી હતી કે �ોજે�ટ �ન�ફળ ગયો હતો, કારણ કે મા�લકો તેનાથી પ�ર�ચત ન હતા
"ખામી રેખાઓ." તેની ગણતર�એ બતા��ું કે નસ �ણ જ મળ� જશે

�યાંથી ડાબ�ઓએ ���લ�ગ બંધ કર� દ�ધી હતી �યાંથી પગ! તે બરાબર છે
તે �ાં મળ� હતી!

"જ�ક" માણસે ખાણમાંથી લાખો ડોલર ઓર લીધા, કારણ કે તે
છોડતા પહેલા �ન�ણાત સલાહ લેવા માટ ે�ૂરતી �ણતા હતા.

મોટાભાગના નાણાં જે મશીનર�માં ગયા હતા તે મારફતે ખર�દવામાં આ�યા હતા
આર� ુડાબ�ના �ય�નો, જે તે સમયે �ૂબ જ �ુવાન હતા. પૈસા આ�યા

તેમના સંબંધીઓ અને પડોશીઓ તરફથી, તેમનામાં તેમના �વ�ાસને કારણે. તેણે વળતર �ૂક��ું
તે દરેક ડોલર, જોકે તે આમ કરવામાં વષ� હતા.

લાંબા સમય પછ�, �ી ડાબ�એ તેમની ખોટ ઘણી વખત ભરપાઈ કર�, �યારે તેમણે

�ડઝાયરને સોનામાં �પાંત�રત કર� શકાય તેવી શોધ કર�. શોધ આવી

�વન વીમા વેચવાના �યવસાયમાં ગયા પછ�.
યાદ રાખીને કે તેણે એક મોટુ�  નસીબ �ુમા��ું, કારણ કે તેણે �ણ પગ રો�ા

સોનામાંથી, ડાબ�ને તેના પસંદ કરેલા કામના અ�ુભવ �ારા, સરળ �ારા ફાયદો થયો
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પોતાને કહેવાની પ��ત, "મ� સોનાથી �ણ ��ટ રો�ા, પણ હુ�  �ારેય રોક�શ નહ�
કારણ કે �યારે હુ�  તેમને વીમો ખર�દવા કહુ�  છુ�  �યારે �ુ�ષો 'ના' કહે છે . "

ડાબ� એ પચાસથી ઓછા માણસોના નાના જૂથમાંથી એક છે જે એક કરતા વધારે વેચે છે
વા�ષ�ક �વન વીમામાં �મ�લયન ડોલર. તે પાઠ માટ ેતેની "�ટ�ક��બ�લટ�" બાક� છે
તેમણે ગો�ડ માઇ�ન�ગ �બઝનેસમાં તેમની "છોડવાની �મતા" માંથી શી�યા.

કોઈપણ માણસના �વનમાં સફળતા આવે તે પહેલાં, તે ઘ�ં બ�ું મળવા�ું �ન��ત છે
કામચલાઉ હાર, અને, કદાચ, કેટલીક �ન�ફળતા. �યારે હાર માણસને પછાડ ેછે,
સૌથી સહેલી અને સૌથી તા�ક�ક વ��ુ છોડ� દેવી છે. બહુમતી બરાબર તે જ છે
�ુ�ષો કરે છે.

આ દેશમાં અ�યાર �ુધીના પાંચસોથી વ�ુ સફળ �ુ�ષો છે
�ણીતા, લેખકને ક�ું કે તેમની સૌથી મોટ� સફળતા �બ�દથુી એક પગ�ું આગળ આવી

જેમાં હાર તેમને પછાડ� �ૂક� હતી. �ન�ફળતા એ આ�ુરતાની ચા�ુય� છે
વ�ો��ત અને ઘડાયે�ું. �યારે સફળતા લગભગ હોય �યારે તેને ��પ કરવામાં �ૂબ આનંદ થાય છે
પહ�ચની અંદર.
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એક �ફ�ટ�-સે�ટ પાઠ પાઠમાં

થોડા સમય પછ� �ી ડાબ�એ "�ુ�નવ�સ�ટ� ઓફ હાડ�" માંથી તેમની �ડ�ી �ા�ત કર�
નોક, "અને સોનાના ખાણકામના તેમના અ�ુભવ �ારા નફો કરવાનો �નણ�ય કય� હતો
�બઝનેસ, તેમણે સા�બત કરેલા �સંગે હાજર રહેવા�ું સૌભા�ય હ�ું
તેને "ના" નો અથ� જ�ર� નથી કે નહ�.

એક બપોરે તે પોતાના કાકાને જૂના જમાનામાં ઘ� પીસવામાં મદદ કર� ર�ો હતો
�મલ કાકાએ એક મોટુ�  ફામ� ચલા��ું જેના પર સં�યાબંધ ર�ગીન શેર�ોપ
ખેડૂતો રહેતા હતા. શાં�તથી, દરવાજો ખોલવામાં આ�યો, અને એક નાનો ર�ગીન બાળક,
ભાડૂતની �ુ�ી, અંદર ગઈ અને દરવા� પાસે તેની જ�યા લીધી.

કાકાએ ઉપર જો�ું, બાળકને જો�ું, અને તેના તરફ �ૂમ પાડ�, "�ું કરો
તમે ઇ�છો?"

ન�તા�ૂવ�ક, બાળકે જવાબ આ�યો, "માર� મ�મી કહે છે કે તેને પચાસ સે�ટ મોકલો."
"હુ�  નહ� ક�� ," કાકાએ જવાબ આ�યો, "હવે તમે ઘરે દોડો."
"યાસ સાહે," બાળકે જવાબ આ�યો. પણ તેણી હલી નહ� .
કાકા તેના કામ સાથે આગળ વ�યા, એટલા �ય�ત હતા કે તેમણે ન ક�ુ�

બાળક ન છોડ ેતે�ું અવલોકન કરવા માટ ે�ૂર�ું �યાન આપો. �યારે તે
ઉપર જો�ું અને જો�ું કે તે હ� પણ �યાં standingભો છે, તેણે તેણીને �ૂમ પાડ�, "મ� તમને આગળ વધવા�ું ક�ું

ઘર! હવે �ઓ, અથવા હુ�  તમાર� પાસે ��વચ લઈશ. "
નાની છોકર�એ "યસ સાહ" ક�ું, પર��ુ તેણીએ એક �ચ પણ હ��ું નહ� .
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કાકાએ જે �મલમાં રેડવાની હતી તે અનાજની બોર� ઉતાર�
હperપર, એક બેરલ લાકડ� ઉપાડ�, અને એક અ�ભ�ય��ત સાથે બાળક તરફ શ� ક�ુ�
તેના ચહેરા પર જે �ુ�કેલી �ૂચવે છે.

ડાબ�એ �ાસ રોક� રા�યો. તેને ખાતર� હતી કે તે હ�યાનો સા�ી બનશે.
તે �ણતો હતો કે તેના કાકાનો ઉ� �વભાવ હતો. તેને ખબર હતી કે ર�ગીન બાળકો નથી
દેશના તે ભાગમાં �ેત લોકોને અવગણવા માટ ેમાનવામાં આવે છે.

�યારે કાકા બાળક standingભો હતો તે �થળે પહ��યા �યારે તેણી

ઝડપથી એક પગ�થ�ું આગળ વ��ું, તેની આંખોમાં જો�ું, અને �ૂમ પાડ�
તેના તી� અવાજની ટોચ, "માર� મ�મી પાસે તે પચાસ કે��ો છે!"

કાકા અટક� ગયા, એક �મ�નટ તેની તરફ જો�ું, પછ� ધીમે ધીમે બેરલ ના�યો
�લોર પર લાકડ�, �ખ�સામાં તેનો હાથ �ૂ�ો, અડધો ડોલર કા took◌્યો, અને તેને આ�યો

તેણીના.
બાળકે પૈસા લીધા અને ધીમે ધીમે દરવા� તરફ વ�ા, �ારેય નહ�
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તેણીએ તેની નજર તે માણસ પરથી ઉતાર� કે જેને તેણે હમણાં જ �તી લીધી હતી . તેણી ગયા પછ�,કાકા એક બ box�સ પર બેઠા અને દસથી વ�ુ સમય માટ ેબાર�ની બહાર અવકાશમાં જો�ું

�મ�નટ તે હમણાં જ લીધેલા ચા�ુક પર, �વ�મય સાથે �વચાર� ર�ો હતો.
�ી ડાબ� પણ થોડુ�  �વચાર� ર�ા હતા. તે તેના બધામાં �થમ વખત હતો

અ�ુભવ છે કે તેણે એક ર�ગીન બાળકને ઇરાદા�ૂવ�ક એક �ુ�ત સફેદ મા�ટર જોયો હતો
�ય��ત. તેણીએ તે કેવી ર�તે ક�ુ�? તેના કાકાને �ું થ�ું જેના કારણે તે હાર� ગયો
તેની ઉ�તા અને ઘેટા�ની જેમ ન� બની? કેવી અ�બ શ��ત હતી આ બાળકે
તેનો ઉપયોગ તેના મા�ટરને તેના ચ superiorિ◌યાતા પર બનાવે છે? આ અને અ�ય સમાન ��ો
ડાબ�ના મનમાં ઝબકારો થયો, પર��ુ વષ� પછ�, �ારે તેનો જવાબ મ�ો નહ�
તેણે મને વાતા� કહ�.

�વ�ચ� ર�તે, આ અસામા�ય અ�ુભવની વાતા� લેખકને ૧ told માં કહેવામાં આવી હતી
જૂની �મલ, તે જ જ�યાએ �યાં કાકાએ ચા�ુક માય�. �વ�ચ� ર�તે, હુ�  પણ
જે શ��તનો અ�યાસ કરવા માટ ેલગભગ એક ચ�ુથા�શ સદ�ઓ સમ�પ�ત કર� હતી
એક અજ્orant◌ાની, �નર�ર ર�ગીન બાળકને �ુ��શાળ� માણસ પર �વજય મેળવવા સ�મ બના�યો.

જેમ આપણે �યાં તે મ�ટ� જૂની �મલમાં stoodભા હતા, �ી ડાબ�એ વાતા��ું �ુનરાવત�ન ક�ુ�
અસામા�ય �વજય, અને �ૂછ�ને સમા�ત ક�ુ�, "તમે તેમાંથી �ું બનાવી શકો છો? �ું
તે બાળકએ �વ�ચ� શ��તનો ઉપયોગ કય�, જેણે મારા કાકાને સં�ૂણ�પણે ચા�ુક માય�? "

તેના સવાલનો જવાબ આમાં વણ�વેલ �સ�ા�તોમાં મળશે
�ુ�તક. જવાબ સં�ૂણ� અને સં�ૂણ� છે. તેમાં �વગતો અને �ૂચનાઓ છે
કોઈને સમજવા માટ ેસ�મ કરવા માટ ે�ૂર�ું છે, અને તે જ બળ લા�ુ કરો જે
ના�ું બાળક આક��મક ર�તે ઠોકર ખાઈ ગ�ું.

તમારા મનને સ�ગ રાખો, અને તમે બરાબર �ું �વ�ચ� શ��ત જોશો

બાળકના બચાવમાં આ�યા, તમે આગામી સમયમાં આ શ��તની ઝલક જોશો

�કરણ. �ુ�તકમાં �ાંક તમને એક �વચાર મળશે જે તમારા �વનને ઝડપી બનાવશે
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�હણ શ��તઓ, અને તમારા આદેશ પર, તમારા પોતાના લાભ માટ,ે આ જ
અ�નવાય� શ��ત. આ શ��તની �ગ�કતા �થમ તમારામાં આવી શકે છે
�કરણ, અથવા તે પછ�ના કેટલાક �કરણમાં તમારા મનમાં �લેશ થઈ શકે છે. તે આવી શકે છે
એક �વચારના �પમાં. અથવા, તે યોજના, અથવા હે�ુની �કૃ�તમાં આવી શકે છે.
ફર�થી, તે તમને �ન�ફળતા અથવા હારના તમારા �ૂતકાળના અ�ુભવોમાં પાછા ફરવા�ું કારણ બની શકે છે,
અને સપાટ� પર કેટલાક પાઠ લાવો જેના �ારા તમે �ુમાવેલ બ�ું પાછુ�  મેળવી શકો
હાર �ારા.

મ� �ી ડાબ�ને અ�ણતા ઉપયોગ કરેલી શ��ત�ું વણ�ન કયા� પછ�
નાના ર�ગીન બાળક, તેણે �વન તર�કેનો �ીસ વષ�નો અ�ુભવ ઝડપથી પાછો ખ�ચી લીધો
વીમા વેચાણકતા�, અને �મા�ણકપણે �વીકા�ુ� કે તે �ે�માં તેમની સફળતા હતી
કારણ કે, કોઈ નાની �ડ�ીમાં, તે બાળક પાસેથી શી�યા પાઠ માટ.ે
�ી ડાબ�એ �યાન દો�ુ�: "દર વખતે �યારે કોઈ સંભાવનાએ મને નમાવવાનો �ય�ન કય�, વગર
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ખર�દ� કરતી વખતે, મ� જો�ું કે તે બાળક જૂની �મલમાં standingભો હતો, તેની મોટ� આંખો ચમકતી હતીઅવગણના, અને મ� માર� �તને ક�ું, 'મારે આ વેચાણ કર�ું પડશે. 'બધાનો સારો ભાગ

મ� જે વેચાણ ક�ુ� છે, તે લોકોએ 'ના' ક�ા પછ� કરવામાં આ��ું હ�ું. "
તેણે સોનાથી મા� �ણ ��ટ રોકવાની તેની �ૂલને યાદ કર�,

"પણ," તેણે ક�ું, "તે અ�ુભવ વેશમાં આશીવા�દ હતો. તેણે મને ચા�ુ રાખવા�ું શીખ��ું
ચા�ુ રાખ�ું , ભલે ગમે તેટ�ું �ુ�કેલ હોય, એક પાઠ જે મારે શીખવાની જ�ર છે
હુ�  ક�ઈપણ સફળ થઈ શકુ�  તે પહેલા. "

�ી ડાબ� અને તેના કાકા, ર�ગીન બાળક અને સોનાની આ વાતા�
મા�� , �નlessશંકપણે સ�કડો �ુ�ષો �ારા વાંચવામાં આવશે જેઓ તેમના �વન �નવા�હ કરે છે
�વન વીમો વેચવો, અને આ બધાને, લેખક �ૂચન આપવા માંગે છે
ડાબ� આ બે અ�ુભવોને કારણે એક �મ�લયનથી વ�ુ વેચવાની તેમની �મતાને આભાર� છે
�વન વીમા દર વષ� ડોલર.

�વન �વ�ચ� છે, અને ઘણી વખત અગ�ય છે! બંને સફળતા અને

�ન�ફળતાઓના �ૂળ સરળ અ�ુભવો છે. �ી ડાબ�ના અ�ુભવો હતા
સામા�ય અને પયા��ત સરળ, તેમ છતાં તેઓ તેમના �વનના ભા�યનો જવાબ ધરાવે છે,
તેથી તેઓ �વનની જેમ (તેના માટ)ે મહ�વ�ૂણ� હતા. તેને આ બે �ારા ફાયદો થયો
નાટક�ય અ�ુભવો, કારણ કે તેણે તેમ�ું �વ�ેષણ ક�ુ� , અને તેઓએ શીખવેલો પાઠ મ�ો.
પર��ુ એવા માણસ�ું �ું કે જેની પાસે ન તો સમય છે, ન તો �ન�ફળતાનો અ�યાસ કરવાનો ઝોક
જ્ knowledge◌ાનની શોધમાં જે સફળતા તરફ દોર� શકે? તે �ાં અને કેવી ર�તે શીખશે
પરાજયને પગ�થયામાં અવસરમાં બદલવાની કળા?

આ ��ોના જવાબમાં, આ �ુ�તક લખવામાં આ��ું હ�ું.
જવાબમાં તેર �સ�ા�તો�ું વણ�ન માંગવામાં આ��ું હ�ું, પર��ુ યાદ રાખો,

જેમ તમે વાંચો છો, જે જવાબો તમ ેશોધી ર�ા છો, જે ��ોના કારણે છે
તમે �વનની �વ�ચ�તા પર �વચાર કરો, તમારા પોતાના મનમા ંમળ� શકે છે ,
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કેટલાક �વચાર, યોજના અથવા હે�ુ �ારા જે તમારા મનમાં તમારા જેવા ઉ�વી શકે છે
વાંચ�ું.

સફળતા મેળવવા માટ ેએક જ સાચો �વચાર જ�ર� છે. �સ�ા�તો
આ �ુ�તકમાં વણ�વેલ, તેમાં �ે� અને સૌથી વ�ુ �યવહા� છે
ઉપયોગી �વચારો બનાવવાના માગ� અને મા�યમથી �ણીતા.

અમે આના વણ�ન માટ ેઅમારા અ�ભગમમાં આગળ વધતા પહેલા
�સ�ા�તો, અમે માનીએ છ�એ કે તમે આ મહ�વ�ૂણ� �ૂચન મેળવવા માટ ેહકદાર છો….
�યારે �ીમંતો આવવા માંડ ેછે �યારે તેઓ આટલા જ ઝડપથી આવે છે
મહાન �વ�ુલતા, �યાં તેઓ ર�ા છે �યાં એક �વ�ચ�તા છે
આ બધા જ વષ� દર�મયાન છુપાવ�ું. આ એક આ�ય�જનક �નવેદન છે,
અને તેથી વ�ુ, �યારે આપણે લોક��ય મા�યતાને �યાનમાં લઈએ, કે
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સંપ�� ફ�ત તે જ આવ ેછે જે સખત અને લાંબી મહેનત કરે છે.�યારે તમે �વચારવા�ું અને સ�ૃ� થવા�ું શ� કરો છો, �યારે તમે તે�ું અવલોકન કરશો
ધનની શ�આત મનની ��થ�તથી થાય છે, હે�ુની �ન��તતા સાથે, થોડુ�  કે ના સાથે
મહેનત. તમે, અને દરેક અ�ય �ય��તએ, કેવી ર�તે તે �ણવામાં રસ લેવો જોઈએ

મનની તે ��થ�ત �ા�ત કરવી જે ધનને આક�ષ�ત કરશે. મ� પચીસ વષ� ગા�ા

25,000 થી વ�ુ લોકો�ું સંશોધન, �વ�ેષણ, કારણ કે હુ�  પણ �ણવા માંગતો હતો
"�ીમંત માણસો આ ર�તે કેવી ર�તે બને છે.

તે સંશોધન �વના, આ �ુ�તક લખી શકા�ું ન હોત.
અહ� એક �ૂબ જ મહ�વ�ૂણ� સ�યની ન�ધ લો, જેમ કે:
�બઝનેસ �ડ�ેશન 1929 માં શ� થ�ું, અને તે બધા સમય �ુધી ચા�ુ ર�ું

રા�પ�ત �ઝવે�ટના કાયા�લયમાં �વે�યા પછ�ના કેટલાક સમય �ુધી �વનાશનો રેકોડ� .
પછ� ઉદાસીનતા ક� ટાળાજનક થવા માંડ�. એક માં ઇલે����શયન તર�કે
ર�ગ�ૂ�મ �કાશને એટલી ધીરે ધીરે વધારે છે કે અંધકાર પહેલા �કાશમાં પ�રવ�ત�ત થાય છે
તમે તેનો �યાલ કરો છો, તેથી લોકોના મનમાં ભયની જોડણી ધીમે ધીમે ઓસર� ગઈ
દૂર અને �વ�ાસ બની.

�ૂબ જ ન�કથી અવલોકન કરો, જલદ� તમે આના �સ�ા�તોને મા�ટર કરો
�ફલ�ૂફ�, અને તે �સ�ા�તો લા�ુ કરવા માટનેી �ૂચનાઓ�ું પાલન કરવા�ું શ� કરો,
તમાર� નાણાક�ય ��થ�ત �ુધરવા�ું શ� થશે, અને તમે જે બ�ું �પશ� કરશો તે શ� થશે
તમારા લાભ માટ ેપોતાને એક સંપ��માં પ�રવ�ત�ત કરવા. અશ�? જરાય ન�હ!

માનવ�તની �ુ�ય નબળાઈઓમાંની એક સરેરાશ માણસની પ�ર�ચતતા છે
"અશ�" શ�દ સાથે. તે બધા �નયમો �ણે છે જે કામ કરશે નહ�. તેમણે

ન કર� શકાય તેવી બધી વ��ુઓ �ણે છે. આ �ુ�તક તેમના માટ ેલખવામાં આ��ું છે
જે એવા �નયમોની શોધ કરે છે જેણે અ�યને સફળ બના�યા છે, અને દાવ માટ ેતૈયાર છે
તે �નયમો પર બ�ુ ં.
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ઘણા વષ� પહેલા મ� એક �ુંદર શ�દકોશ ખર��ો હતો. �થમ વ��ુ મ� કર�
તેની સાથે "અશ�" શ�દ તરફ વળ�ું હ�ું અને તેને ચોપડથેી સરસ ર�તે ��લપ કર�ું હ�ું.
તે તમારા માટ ેકર�ું અ�વવેક� બાબત નહ� હોય.

સફળતા તે લોકો માટ ેમળે છે જેઓ સફળ બને છે.
�ન�ફળતા તે લોકો માટ ેઆવે છે જેઓ ઉદાસીનતાથી પોતાને બનવા દે છે

�ન�ફળતા કો��સયસ.
આ �ુ�તકનો ઉ�ેશ એ છે કે જેઓ તેને શોધે છે, તેમની કળા શીખવામાં મદદ કરે

�ન�ફળતા ગેરસમજથી સફળતામાં તેમના �વચારો બદલી ર�ા છે
બેદરકાર�.

બી� ઘણી નબળાઈ એકસાથે ઘણા લોકોમાં જોવા મળે છે, તે આદત છે
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દરેક વ��ુ અને દરેકને તેમની પોતાની છાપ અને મા�યતાઓ �ારા માપવા . કેટલાકજે આ વાંચશે, તે માનશે કે કોઈ �વચાર� અને સ�ૃ� કર� શક�ું નથી. તેઓ
ધનની ���એ �વચાર� શકતા નથી, કારણ કે તેમની �વચારસરણીની આદતો ભી થઈ ગઈ છે
ગર�બી, ઇ�છા, દeુryખ, �ન�ફળતા અને હાર.

આ કમનસીબ લોકો મને એક અ�ણી ચીનીની યાદ અપાવે છે, જે આ�યા હતા
અમે�રકાને અમે�રકન ર�તે �શ��ત કરવા. તેમણે �ુ�નવ�સ�ટ�માં અ�યાસ કય�
�શકાગો. એક �દવસ રા�પ�ત હાપ�ર કે�પસમાં આ �ુવાન ઓ�રએ�ટલને મ�ા,
થોડ� �મ�નટો માટ ેતેની સાથે ચેટ કરવા�ું બંધ ક�ુ�, અને �ૂ�ું કે તેને �ું �ભા�વત ક�ુ�
અમે�રકન લોકોની સૌથી ન�ધપા� લા��ણકતા તર�કે.

"કેમ," ચાઇનામેને ક�ું, "તમાર� આંખોની �વ�ચ� �તર�કાર તમાર� આંખો

બંધ છે! "
અમે �ચનીઓ �વશે �ું કહ�એ છ�એ?
જે આપણ ેસમ� શકતા નથી તે માનવાનો અમે ઇનકાર કર�એ છ�એ. અમે �ૂખ�તા�ૂવ�ક

માને છે કે આપણી પોતાની મયા�દાઓ મયા�દાઓ�ું યો�ય માપ છે. ચો�સ,
અ�ય સાથીની આંખો "�ાંસી" છે, કારણ કે તેઓ સમાન નથી
આપ� પોતા�ું.

લાખો લોકો હેનર� ફોડ�ની �સ��ઓ જુએ છે
તેના સારા નસીબ, અથવા નસીબ, અથવા ��તભા, અથવા કારણે, આ�યા અને તેની ઈ�યા� કર�
ગમે તે હોય તેઓ ફોડ�ના નસીબનો �ેય આપે છે. કદાચ દરેકમાં એક �ય��ત
સો હ�ર લોકો ફોડ�ની સફળતા�ું રહ�ય �ણે છે, અને જેઓ �ણે છે
તેની સાદગીને કારણે તેના �વશ ેવાત કરવા માટ ે�ૂબ �વન� અથવા �ૂબ અ�ન�છા છે . એક

�યવહાર સં�ૂણ� ર�તે "રહ�ય" સમ�વશે.
થોડા વષ� પહેલા, ફોડ� તેની હવે ��યાત V-8 મોટર બનાવવા�ું ન�� ક�ુ�. તેમણે

એક �લોકમાં નાખેલા સમ� આઠ �સ�લ�ડરો સાથે એ��જન બનાવવા�ું પસંદ ક�ુ�, અને

તેના એ��જ�નયરોને એ��જન માટ ે�ડઝાઇન બનાવવાની �ૂચના આપી. �ડઝાઇન હતી
કાગળ પર �ુકવામાં આ��ું, પર��ુ ઇજનેરોએ એક માણસને સંમ�ત આપી કે તે ફ�ત અશ� છે
એક ટુકડામાં આઠ �સ�લ�ડર ગેસ એ��જન �લોક નાખવો.
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ફોડ� ક�ું, "તેને કોઈપણ ર�તે ઉ�પ� કરો."
"પણ," તેઓએ જવાબ આ�યો, "તે અશ� છે!"
"આગળ વધો," ફોડ� આદેશ આ�યો, "અને �યાં �ુધી તમે સફળ ન થાઓ �યાં �ુધી નોકર� પર રહો

કેટલો સમય જ�ર� છે તે મહ�વ�ું છે. "
ઇજનેરો આગળ ગયા. તેમના માટ ેબીજુ�  ક�ું કરવા�ું નહો�ું, જો તેઓ

ફોડ�  �ટાફ પર રહેવાના હતા. છ મ�હના વીતી ગયા, ક�ઈ થ�ું નહ�.
બી� છ મ�હના વીતી ગયા, અને હ� ક�ઈ થ�ું નથી. ઇજનેરોએ �ય�ન કય�
ઓડ�ર હાથ ધરવા માટ ેદરેક ક�પનાશીલ યોજના, પર��ુ વ��ુ બહારની લાગતી હતી
��; "અશ�!"

વષ�ના અંતે ફોડ� તેના ઇજનેરો સાથે તપાસ કર�, અને ફર�થી તેઓ
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તેમને �ણ કર� કે તેમને તેમના આદેશોનો અમલ કરવાનો કોઈ ર�તો મ�ો નથી.
"સીધા આગળ વધો," ફોડ� ક�ું, "મને તે જોઈએ છે, અને માર� પાસે છે."
તેઓ આગળ વ�યા, અને પછ�, �ણે કે �દનુા ��ોક �ારા, રહ�ય હ�ું

શો��ું.
ફોડ�  �નધા�રણ વ�ુ એક વખત ���ું હ�ું!
આ વાતા�ને �મ�નટની ચોકસાઈ સાથે વણ�વી શકાતી નથી, પર��ુ સરવાળો અને

તેનો પદાથ� સાચો છે. તેમાંથી કાuce◌ો, તમે જે �વચારવા અને વધવા માંગો છો
ધન, ફોડ�  લાખો�ું રહ�ય, જો તમે કર� શકો. તમારે બહુ દૂર જો�ું પડશે નહ�.

હેનર� ફોડ�  સફળ છે, કારણ કે તે �સ�ા�તોને સમજે છે અને લા�ુ કરે છે
સફળતાની. આમાંની એક ઇ�છા છે: કોઈને �ું જોઈએ છે તે �ણ�ું. આ યાદ રાખો
ફોડ�ની વાતા� તમે વાંચો, અને તે લીટ�ઓ પસંદ કરો જેમાં તે�ું રહ�ય છે
અદ�ૂત �સ�� વણ�વવામાં આવી છે. જો તમે આ કર� શકો, જો તમે �ૂકે તો
હેનર� ફોડ�ને સ�ૃ� બનાવનારા �સ�ા�તોના ચો�સ જૂથ પર તમાર� આંગળ�,
તમે લગભગ કોઈપણ ક calling�લ�ગમાં તેની �સ��ઓની બરાબર� કર� શકો છો જેના માટ ેતમે અ�ુકૂળ છો.

તમે "તમારા ભા�યના મા�ટર, તમારા કે�ટન છો
�ૂલ, "કારણ કે ...

�યારે હેનલીએ ભ�વ�યવાણીની પં��તઓ લખી, "હુ�  મારા ભા�યનો મા�ટર છુ� , હુ�  છુ�
મારા આ�માના કે�ટન, "તેણે અમને �ણ કરવી જોઈએ કે આપણે મા�ટસ� છ�એ
આપ�ં ભા�ય, આપણા આ�માઓનો કે�ટન, કારણ કે આપણી પાસે આપણાને �નયં��ત કરવાની શ��ત છે
�વચારો.

તેણે અમને કહે�ું જોઈ�ું હ�ું કે ઈથર કે જેમાં આ નાની �ૃ�વી તરે છે
જે આપણે ખસેડ�એ છ�એ અને આપ�ં અ��ત�વ ધરાવીએ છ�એ, તે energy���ું એક �વ�પ છે જે એક તરફ આગળ વધે છે
�પંદનનો અક�પનીય rate◌ંચો દર, અને ઈથર એક ફોમ�થી ભરે�ું છે
સાવ���ક શ��ત જે આપણામાં રહેલા �વચારોની �કૃ�તને અ�ુકૂળ કરે છે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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આપ�ં મન; અને આપણા �વચારોને �સા�રત કરવા, કુદરતી ર�તે આપણને �ભા�વત કરે છે
તેમના ભૌ�તક સમક�માં.

જો ક�વએ આપણને આ મહાન સ�ય �વશે જણા��ું હોત, તો આપણે �ણીએ કે તે શા માટ ેછે
આપણે આપણા ભા�યના મા�ટસ� છ�એ, આપણા આ�માના કે�ટન છ�એ. તેણે જણાવ�ું જોઈ�ું હ�ું
અમને, મોટા ભાર સાથે, કે આ શ��ત ભેદભાવ કરવાનો કોઈ �યાસ કરતી નથી
�વનાશક �વચારો અને રચના�મક �વચારો વ�ચે, તે આપણને �વનંતી કરશે
ગર�બીના ભૌ�તક વા�ત�વકતા �વચારોમાં અ�ુવાદ કરો, જેટલી ઝડપથી તે થશે
સંપ��ના �વચારો પર કાય� કરવા માટ ેઅમને �ભા�વત કરો.

તેણે આપણને પણ કહે�ું જોઈ�ું હ�ું કે આપ�ં મગજ �ુંબક બને છે
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�બળ �વચારો જે આપણે આપણા મનમાં રાખીએ છ�એ, અને, જેના �ારા ના
માણસ પ�ર�ચત છે, આ "�ુંબક" આપણને દળો, લોકો, આકષ� છે
�વનના સંજોગો જે આપણા ��ુ�વની �કૃ�ત સાથે �ુસંગત છે
�વચારો.

તેમણે અમને જણાવ�ું જોઈ�ું હ�ું કે, આપણે મહાન સંપ�� એકઠ� કર� શક�એ તે પહેલાં
�વ�ુલતા, આપણે ધન માટ ેતી� ઇ�છા સાથે આપણા મનને �ુંબક બનાવ�ું જોઈએ, તે
�યાં �ુધી પૈસાની ઈ�છા આપણને �ે�રત ન કરે �યાં �ુધી આપણે "પૈસા ��યે સભાન" બન�ું જોઈએ

તેને મેળવવા માટ ેચો�સ યોજનાઓ બનાવો.
પર��ુ, એક ક�વ છે, અને એક �ફલ�ૂફ નથી, હેનલી પોતાને �ારા સં�ુ�

કા�યા�મક �વ�પે એક મહાન સ�ય જણાવ�ું, જેણે તેને અ�ુસ�ુ� તેને અથ�ઘટન કરવા માટ ેછોડ� દ��ું
તેની રેખાઓનો દાશ��નક અથ�.

ધીરે ધીરે, સ�ય પોતે �ુ��ું થ�ું છે, �યાં �ુધી તે હવે ચો�સ દેખાય નહ�
કે આ �ુ�તકમાં વણ�વેલ �સ�ા�તો, આપણા પર �ન�ુણતા�ું રહ�ય ધરાવે છે
આ�થ�ક ભા�ય.

અમે હવે આ �સ�ા�તોમાંથી �થમ તપાસવા માટ ેતૈયાર છ�એ. �ળવી રાખો a
�ુ�લા �વચારોની ભાવના, અને વાંચતાની સાથે યાદ રાખો, તે શોધ છે
કોઈ એક માણસ નથી. કરતાં વ�ુના �વનના અ�ુભવોમાંથી �સ�ા�તો એક��ત કરવામાં આ�યા હતા
500 �ુ�ષો જેમણે ખરેખર મોટ� મા�ામાં સંપ�� એકઠ� કર� હતી; જે �ુ�ષોએ શ�આત કર� હતી
ગર�બી, થોડુ�  �શ�ણ સાથે, �ભાવ વગર. �સ�ા�તો માટ ેકામ ક�ુ�
આ માણસો. તમે તેમને તમારા પોતાના કાયમી લાભ માટ ેકામ પર �ૂક� શકો છો.

તમને તે કર�ું સહે�ું લાગશે, �ુ�કેલ નહ�.
તમે આગળ�ુ ં�કરણ વાંચો તે પહેલાં, હુ�  ઇ�છુ�  છુ�  કે તમે �ણો કે તે જણાવે છે

વા�ત�વક મા�હતી જે તમારા સમ� નાણાક�ય ભા�યને સરળતાથી બદલી શકે છે
બે લોકો માટ ેચો�સપણે અદ�ૂત �માણમાં ફેરફારો લા�યા છે
વણ�વેલ.

હુ�  ઈ�છુ�  છુ�  કે તમે પણ �ણતા રહો કે આ બે �ુ�ષો વ�ચેનો સંબંધ અને

માર� �ત એવી છે કે હુ�  હક�કતો સાથે કોઈ �વતં�તા ન લઈ શકુ� , પછ� ભલે માર� પાસે હોત
કરવા ઈ�છતા હતા. તેમાંથી એક લગભગ મારો સૌથી ન�કનો અંગત �મ� ર�ો છે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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પચીસ વષ�, બીજો મારો પોતાનો દ�કરો છે. આ બેની અસામા�ય સફળતા
�ુ�ષો, સફળતા જે તેઓ ઉદારતાથી આમાં વણ�વેલ �સ�ા�તને મા�યતા આપે છે
આગામી �કરણ, આ �ય��તગત સંદભ�ને એક સાધન તર�કે �યાયી ઠેરવવા કરતાં વ�ુ
આ �સ�ા�તની દૂરની શ��ત પર ભાર �ૂકે છે.

લગભગ પંદર વષ� પહેલાં, મ� શ�આત�ું સરના�ું અહ� પહ�ચા�ું હ�ું
સાલેમ કોલેજ, સાલેમ, વે�ટ વ�જ��નયા. મ� માં વણ�વેલ �સ�ા�ત પર ભાર �ૂ�ો

આગ�ુ ં�કરણ, એટલી તી�તા સાથે કે �નાતક થયેલા સ�યોમાંથી એક

વગ�એ ચો�સપણે તેને ફાળ�યો, અને તેને તેની પોતાની �ફલ�ૂફ�નો એક ભાગ બના�યો. આ
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�ુવાન હવે ક��ેસનો સ�ય છે, અને વત�માનમાં એક મહ�વ�ૂણ� પ�રબળ છે
વહ�વટ. આ �ુ�તક �કાશક પાસે �ય તે પહેલા જ તેણે મને એક પ� લ�યો
જેમાં તેમણે આગળ �પ� કરેલ �સ�ા�ત અંગે પોતાનો અ�ભ�ાય �પ� ર�તે જણા�યો

�કરણ, કે મ� તેના પ�ને તે �કરણના પ�રચય તર�કે �કા�શત કરવા�ું પસંદ ક�ુ� છે.
તે તમને આવનારા �ુર�કારોનો �યાલ આપે છે.

"મારા ��ય નેપો�લયન:
ક��ેસના સ�ય તર�કે માર� સેવાએ મને સમજ આપી છે

�ુ�ષો અને �ીઓની સમ�યાઓમાં, હુ�  એક �ૂચન આપવા માટ ેલખી ર�ો છુ�
જે હ�રો લાયક લોકોને મદદ�પ બની શકે છે.

"માફ� સાથે, મારે જણાવ�ું જ જોઇએ કે જો �ૂચન પર કામ કરવામાં આવે તો,
તમારા માટ ેઘણા વષ�ની મહેનત અને જવાબદાર�નો અથ� થશે, પણ હુ�  છુ�
�ૂચન કરવા માટ ેઉ�સા�હત, કારણ કે હુ�  તમારો મહાન �ેમ ��ં છુ�
ઉપયોગી સેવા આપે છે.

"1922 માં, તમે સાલેમ ખાતે શ�આત�ું સરના�ું આ��ું હ�ું
કોલેજ, �યારે હુ�  �નાતક વગ�નો સ�ય હતો. તે સરનામામાં,
તમે મારા મનમાં એક �વચાર રો�યો છે જે તેના માટ ેજવાબદાર છે
મને હવે મારા રા�યના લોકોની સેવા કરવાની તક છે, અને રહેશે
જવાબદાર, �ૂબ મોટ� મા�ામાં, મને ગમે તે સફળતા માટે
ભ�વ�યમાં.

"મારા મનમાં જે �ૂચન છે તે એ છે કે, તમે �ુ�તકમાં �ૂકો
તમે સાલેમ કોલેજ, અને માં આપેલા સરનામાંનો સરવાળો અને પદાથ�
આ ર�તે અમે�રકાના લોકોને તમારા �ારા નફો કરવાની તક આપો
ઘણા વષ�નો અ�ુભવ અને �ુ�ષો સાથે જોડાણ જેઓ તેમના �ારા
મહાનતા, અમે�રકાને �ૃ�વી પર સૌથી ધ�નક રા� બના��ું છે.

"મને યાદ છે, �ણે કે તે ગઈકાલે હ�ું, અદ�ૂત વણ�ન
તમે તે પ��ત આપી કે જેના �ારા હેનર� ફોડ� , પર��ુ થોડ� શાળાક�ય સાથે,
ડોલર �વના, કોઈ �ભાવશાળ� �મ�ો �વના, મહાન ights◌ંચાઈએ પહ��યો. મે બના��ુ છે
મારા મનમાં, પછ� તમે તમા��  ભાષણ �ૂ��  કરો તે પહેલાં જ, હુ�  કર�શ
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મારા માટ ેએક �થાન બનાવો, પછ� ભલે મને કેટલી �ુ�કેલીઓ પડ� હોય
સરમાઉ�ટ.

"આ વષ� હ�રો �ુવાનો શાળા�ું �શ�ણ �ૂ��  કરશે,
અને આગામી થોડા વષ�માં. તેમાંથી દરેક આવા જ શોધશે
�યવહા� �ો�સાહનનો સંદેશ જે મને તમાર� પાસેથી મ�ો છે. તેઓ
�વનમાં �ાં શ� કર�ું, �ું કર�ું, �ણ�ું છે. તમે
તેમને કહ� શકો, કારણ કે તમે ઘણા લોકોની સમ�યાઓ ઉકેલવામાં મદદ કર� છે,
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ઘણા લોકો.
"જો �યાં કોઈ સંભ�વત ર�ત છે કે જે તમે આટ�ું મહાન રે�ડર કર� શકો

એક સેવા, હુ�  �ૂચન આપી શકુ�  છુ�  કે તમે દરેક �ુ�તક સાથે એકનો સમાવેશ કરો
તમારા �ય��તગત �વ�ેષણ ચા��સ, �મમાં કે �ુ�તક ખર�દનાર
સં�ૂણ� �વ-�ૂ�ચનો લાભ હોઈ શકે છે, જે �ૂચવે છે કે તમે
વષ� પહેલા મને �ૂચ��ું હ�ું કે, સફળતાના માગ�માં બરાબર �ું છે.

"આ જેવી સેવા, તમારા �ુ�તકના વાચકોને એ સાથે �ૂર� પાડ ેછે
તેમના દોષો અને તેમના �ુણો�ું સં�ૂણ�, �ન�પ� �ચ�, તેનો અથ� હશે
તેમને સફળતા અને �ન�ફળતા વ�ચેનો તફાવત. સેવા હશે
અ�ૂ�ય.

"લાખો લોકો હવે �ટ�ેજ�ગની સમ�યાનો સામનો કર� ર�ા છે
�ુનરાગમન, હતાશાને કારણે, અને હુ�  �ય��તગત અ�ુભવથી બો�ું છુ�
�યારે હુ�  કહુ�  છુ� , હુ�  ��ં છુ�  કે આ �ન�ાવાન લોકો આ તકને આવકારશે

તમને તેમની સમ�યાઓ જણાવો અને ઉકેલ માટ ેતમારા �ૂચનો મેળવો.
"જેઓ જ��રયાતનો સામનો કરે છે તેમની સમ�યાઓ તમે �ણો છો

બ�ુ ફર� શ�. આજે અમે�રકામાં હ�રો લોકો છે
કોણ �ણવા માંગે છે કે તેઓ �વચારોને પૈસામાં કેવી ર�તે �પાંત�રત કર� શકે છે, લોકો
જેમણે શ�આતથી જ, નાણા �વના, અને તેમના �ુકસાનની ભરપાઈ કરવી જોઈએ. જો
કોઈપણ તેમને મદદ કર� શકે છે, તમે કર� શકો છો.

"જો તમે �ુ�તક �કા�શત કરો છો, તો હુ�  તેની �થમ નકલ ધરાવવા માં�ુ છુ�
તમારા �ારા �ય��તગત ર�તે ઓટો�ાફ કરાયેલ �ેસમાંથી આવે છે.

"�ુભે�છાઓ સાથે, મારો �વ�ાસ કરો,
"�દય�ૂવ�ક તમા�� ,

"જે�ન��સ રે�ડો�ફ"
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�કરણ 2

ઇ�છા
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તમામ �સ��ઓનો �ાર� �ભક �ુ�ો

ધન તરફ �થમ પગ�ું

�યારે એડ�વન સી. બા�સ� ઓરે�જમાં માલગાડ� પરથી નીચે ચ�ા,
એનજે, �ીસથી વ�ુ વષ� પહેલા, તે ��ેપ જે�ું દેખાઈ શકે છે, પર��ુ તેના
રા�ના �વચારો હતા!

�યારે તેણે રેલરોડ �કેથી થોમસ એ. એ�ડસનની ઓ�ફસ તરફ જવાનો માગ� બના�યો,
તે�ું મન કામ પર હ�ું. તેણે પોતાને એ�ડસનની હાજર�માં standingભેલો જોયો . તેણે સાંભ�ું

પોતે �ી એ�ડસનને એક ઉપભોગ હાથ ધરવાની તક માગી હતી
તેમની �વનશૈલી�ું પાલન, �યવસાય સહયોગી બનવા માટ ેએક બ�ન�ગ �ડઝાયર
મહાન શોધક�ું.

બા�સ�ની ઇ�છા આશા નહોતી ! તે ઈ�છા નહોતી ! તે આ�ુર, ધબક�ું હ�ું
�ડઝાયર, જે બાક�ની બધી બાબતોને વટાવી ગઈ. તે �નધા��રત હ�ું.

�યારે તેણે એ�ડસનનો સંપક�  કય� �યારે ઇ�છા નવી ન હતી. તે બા�સ� હતો
લાંબા સમયથી �બળ ઇ�છા . શ�આતમાં, �યારે ઇ�છા �થમ દેખાઈ
તેના મનમાં, તે કદાચ, મા� એક ઇ�છા હતી, પર��ુ તે મા� ન હતી
ઈ�છો કે �યારે તે તેની સાથે એ�ડસન સમ� હાજર થાય.

થોડા વષ� પછ�, એડ�વન સી. બા�સ� ફર�થી એડ�સન સમ� stoodભા ર�ા

ઓ�ફસ �યાં તે �થમ શોધકતા�ને મ�ો. આ વખતે તેની �ડઝાયરનો અ�ુવાદ કરવામાં આ�યો હતો
વા�ત�વકતા માં. તે એ�ડસન સાથે �યવસાયમાં હતો . તેમના �વન�ું �બળ સપ�ું
વા�ત�વકતા બની હતી. આજે, જે લોકો બા�સ�ને ઓળખે છે તેઓ તેમની ઈ�યા� કરે છે, કારણ કે
"�ેક" �વન તેને ઉપ��ું. તેઓ તેને તેના �વજયના �દવસોમાં, લીધા �વના, જુએ છે
તેની સફળતાના કારણની તપાસ કરવામાં �ુ�કેલી .

બાન�સ સફળ થયા કારણ કે તેમણે એક �ન��ત �યેય પસંદ કય�, પોતાની તમામ શ��ત લગાવી,
તેની બધી ઇ�છા શ��ત, તેના બધા �ય�નો, તે લ�યની પાછળ બ�ું. તે ન બ�યો
એડ�સનનો ભાગીદાર જે �દવસે તે આ�યો. તે સૌથી વ�ુ શ� કરવા માટ ેસં�ુ� હતો
સાધારણ કાય�, �યાં �ુધી તે એક પગ�ું પણ લેવાની તક �ૂર� પાડ ેછે
તે�ું ��ય લ�ય.

તે જે તક શોધી ર�ો હતો તેના પહેલા પાંચ વષ� પસાર થઈ ગયા
દેખાવ તે બધા વષ� દર�મયાન આશા�ું એક �કરણ, એક પણ વચન નહ�
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તેની ઈ�છાની �ા��ત તેના માટ ેકરવામાં આવી હતી. પોતાના �સવાય દરેકને,
તે એ�ડસન �બઝનેસ �હ�લમાં મા� બીજો કોગ દેખાયો, પર��ુ તેના પોતાના મનમાં,
તે સમયના દરેક �મ�નટના એ�ડસન પાટ�નર હતા
તે �દવસે �યારે તે �થમ �યાં કામ કરવા ગયો.

તે �ડફાઈ�નટ �ડઝાયરની શ��ત�ું ન�ધપા� ઉદાહરણ છે. બા�સ�
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તે�ું લ�ય �તી લી�ું, કારણ કે તે �ી એ�ડસનનો �યવસા�યક સહયોગી બનવા માંગતો હતો
તેને બીજુ�  ક�ઈ જોઈએ તે કરતાં. તેણે તે હે�ુ �ા�ત કરવા માટ ેએક યોજના બનાવી.

પર��ુ તેણે તેની પાછળ તમામ �ુલ સળગાવી દ�ધા.
તે તેની ઈ�છા સાથે �યાં �ુધી ભો ર�ો �યાં �ુધી તે તે�ું �બળ વળગણ ન બને

�વન - અને છે�લે, એક હક�કત.
�યારે તે ઓરે�જ ગયો �યારે તેણે પોતાની �તને ક�ું નહ�, "હુ�  �ે�રત કરવાનો �ય�ન કર�શ

એ�ડસન મને થોડ� નરમ નોકર� આપવા માટ.ે "તેણે ક�ું," હુ�  એ�ડસનને જોઈશ, અને તેને �ૂક�શ
ન�ધ લો કે હુ�  તેની સાથે �યવસાય કરવા આ�યો છુ� .

તેણે ક�ું નહ�, "હુ�  �યાં થોડા મ�હના કામ કર�શ, અને જો મને ના મળે તો
�ો�સાહન, હુ�  છોડ�શ અને બીજે �ાંક નોકર� મેળવીશ. "તેણે ક�ું," હુ�  શ� કર�શ
ગમે �યાં. એ�ડસન મને કહેવા માટ ેહુ�  જે પણ કર�શ તે કર�શ, પણ હુ�  પસાર થઈશ તે પહેલાં , હુ�  કર�શ
તેના સહયોગી બનો. "

તેણે ક�ું ન હ�ું કે, "જો હુ�  બી� તક માટ ેમાર� આંખો �ુ�લી રાખીશ
હુ�  એ�ડસન સં�થામાં મને જે જોઈએ છે તે મેળવવામાં �ન�ફળ છુ� . "તેણે ક�ું," �યાં એક છે
આ દ�ુનયામાં જે વ��ુ છે તે માટ ેહુ�  �ન��ત છુ� , અને તે એક �યવસાય છે
થોમસ એ. એ�ડસન સાથે જોડાણ. હુ�  માર� પાછળના તમામ �ુલ અને �હ�સો બાળ�શ
મારે જે જોઈએ છે તે મેળવવાની માર� �મતા પર મા��  સં�ૂણ� ભ�વ�ય. "

તેણે પોતાની �તને પીછેહઠ કરવાની કોઈ શ� ર�ત છોડ� નથી. તેણે �ત�ું હ�ું કે નાશ પામ�ું હ�ું!
બાન�સની સફળતાની વાતા�માં આટ�ું જ છે! થોડા સમય પહેલા, એક મહાન

યો�ાએ એક પ�ર��થ�તનો સામનો કરવો પ�ો જેના કારણે તેના માટ ે�નણ�ય લેવો જ�ર� બ�યો
જેણે �ુ�ના મેદાનમાં તેની સફળતાનો વીમો ઉતાય�. તે પોતાની સેનાઓ મોકલવાનો હતો
એક શ��તશાળ� દ�ુમન સામે, જેના માણસો તેના પોતાના કરતા વધારે છે. તેણે તેના સૈ�નકોને લોડ કયા�
નૌકાઓમાં, દ�ુમનના દેશમાં રવાના થયા, પછ� સૈ�નકો અને સાધનો ઉતાયા�
જે વહાણો તેમને વહન કરતા હતા તેમને બાળ� નાખવાનો આદેશ આ�યો. પોતાના માણસોને સંબોધતા
�થમ �ુ� પહેલા, તેમણે ક�ું, "તમે �ુમાડામાં હોડ�ઓને ઉપર જતા જોયા છે. તેનો અથ� છે
કે �યાં �ુધી આપણ ે�તી�ું �યાં �ુધી આપણે આ �કનારાઓને �વંત છોડ� શકતા નથી! હવે અમાર� પાસે કોઈ �વક�પ નથી -
આપણે �તીએ, અથવા આપણે નાશ પામીએ! તેઓ ��યા.

દરેક �ય��ત જે કોઈપણ ઉપ�મમાં �તે છે તે તેના બન� કરવા માટ ેતૈયાર હોવા જોઈએ

જહાજો અને પીછેહઠના તમામ �ોતોન ેકાપી નાખો. ફ�ત આમ કરવાથી જ કોઈ ખાતર� કર� શકે છે
મનની તે ��થ�તને �ળવી રાખવી જે �તવાની ઇ�છા તર�કે ઓળખાય છે, આવ�યક છે
સફળતા માટ.ે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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�શકાગોની આગ પછ� સવારે, વેપાર�ઓ�ું એક જૂથ �ું હ�ું
�ટટે ���ટ, તેમના �ટોસ�ના �ૂ�પાનના અવશેષોને જોતા. તેઓ
તેઓ ફર�થી �નમા�ણ કરવાનો �યાસ કરશે કે �શકાગો છોડશે તે ન�� કરવા માટ ેએક પ�રષદમાં ગયા હતા
અને દેશના વ�ુ આશા�પદ �વભાગમાં શ� કરો. તેઓ a �ુધી પહ��યા
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�શકાગો છોડવાનો �નણ�ય - એક �સવાય તમામ.
જે વેપાર�એ રહેવા�ું અને �ુનbuild�નમા�ણ કરવા�ું ન�� ક�ુ� તે તરફ આંગળ� ચ�ધી

તેના �ટોરના અવશેષો, અને ક�ું, "સ�જનો, તે જ �થળે હુ�  આ �બ��ડ�ગ બનાવીશ
�વ�ની સૌથી મોટ� દકુાન ભલે ગમે તેટલી વખત બળ� �ય. "

તે પચાસ વષ� પહેલાં હ�ું. દકુાન બનાવવામાં આવી હતી. તે �યાં ભો છે
આજે, એ મનની ��થ�તની શ��ત�ું એક મોટુ�  �મારક જેને એ તર�કે ઓળખવામાં આવે છે
બ�ન�ગ �ડઝાયર. માશ�લ �ફ�ડ માટ ેકરવામાં આવેલી સરળ વ��ુ હશે
તેના સાથી વેપાર�ઓએ બરાબર ક�ુ�. �યારે જ�ું �ુ�કેલ હ�ું, અને

ભ�વ�ય �નરાશાજનક લાગ�ું હ�ું, તેઓ ખ�ચાયા અને �યાં જવા�ું સરળ લાગ�ું હ�ું �યાં ગયા.
માશ�લ �ફ�ડ અને અ�ય વેપાર�ઓ વ�ચે આ તફાવત સાર� ર�તે �ચ��ત કરો,

કારણ કે તે એ જ તફાવત છે જે એડ�વન સી. બા�સ�ને અલગ પાડ ેછે
એ�ડસન સં�થામાં કામ કરનારા અ�ય હ�રો �ુવાનો. તે છે
તે જ તફાવત જે �યવહાર�ક બધાને અલગ પાડ ેછે જેઓ તેમાંથી સફળ થાય છે
જે �ન�ફળ �ય છે.

દરેક મ�ુ�ય જે હે�ુને સમજવાની �મરે પહ�ચે છે
પૈસાની, તેના માટ ે�ુભે�છાઓ. ઈ�છતા સંપ�� લાવવા નહ�. પર��ુ એ સાથે ધનની ઈ�છા
મનની ��થ�ત કે જે એક વળગાડ બની �ય છે, પછ� ચો�સ માગ� અને મા�યમો�ું આયોજન કરે છે
ધન �ા�ત કર�ું, અને તે યોજનાઓને � withતાથી ટકેો આપવો જે નથી
�ન�ફળતાને ઓળખો , ધન લાવશો.

જે પ��ત �ારા ધન માટ ેઈ�છા છે તેને તેનામાં પ�રવ�ત�ત કર� શકાય છે
નાણાક�ય સમક�, છ �ન��ત, �યવહા� પગલાઓ ધરાવે છે, જેમ કે:

�થમ. તમારા મનમાં ચો�સ રકમ તમે ન�� કરો
ઇ�છા. "મને �ુ�કળ પૈસા જોઈએ છે" તે કહે�ું �ૂર�ું નથી. રહો
રકમ �વશે ચો�સ. (તેના માટ ેમનોવૈજ્◌ા�નક કારણ છે
�ન��તતા જે પછ�ના �કરણમાં વણ�વવામાં આવશે).

બીજુ� . બદલામાં તમે �ું આપવા માંગો છો તે ન�� કરો
તમને જોઈતા પૈસા માટ.ે ("ક�ઈક" જેવી કોઈ વા�ત�વકતા નથી
ક�ઇ માટ.ે)

�ીજુ� . ચો�સ તાર�ખ �થા�પત �યારે તમે કરવા માગતા ધરાવતા
તમને જોઈતા પૈસા.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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ચો�ું. તમાર� ઈ�છા �ૂર� કરવા માટ ેચો�સ યોજના બનાવો,
અને આ યોજના �ૂકવા માટ,ે તમે તૈયાર છો કે નહ�, તરત જ શ� કરો
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કે ��યા .

પાંચ�ું. ની રકમ�ું �પ�, સં���ત �નવેદન લખો
તમે જે નાણાં મેળવવા માંગો છો, તેના માટ ેસમય મયા�દા�ું નામ આપો

સંપાદન, નાણાંના બદલામાં તમે �ું આપવા માગો છો તે જણાવો,
અને યોજનાનો �પ�પણે વણ�ન કરો કે જેના �ારા તમે ઇ�છો છો
તેને એકઠુ�  કરો.

છ�� . તમા��  લે�ખત �નવેદન મોટથેી વાંચો, �દવસમાં બે વાર, એકવાર

રા�ે �ન�ૃ� થતા પહેલા, અને સવારે ઉ�ા પછ�.
જેમ તમે વાંચો છો - જુઓ અને અ�ુભવો અને તમાર� �ત પર �વ�ાસ કરો
અગાઉથી જ પૈસાની ��થ�તમાં.

તે મહ�વ�ું છે કે તમે આ છ પગલાંમાં વણ�વેલ �ૂચનાઓ�ું પાલન કરો.
તે ખાસ કર�ને મહ�વ�ું છે કે તમે �નર��ણ કરો, અને માં �ૂચનો અ�ુસરો

છ�ો ફકરો. તમે ફ�રયાદ કર� શકો છો કે તમારા માટ ે"તમાર� �તને જોવા�ું અશ� છે
નાણાંના કબ�માં "તમાર� પાસે ખરેખર તે પહેલાં. અહ� બ�ન�ગ છે
�ડઝાયર તમાર� મદદ માટ ેઆવશે. જો તમે ખરેખર પૈસાની એટલી ઉ��ુકતા ધરાવો છો કે તમારા
ઇ�છા એક વળગાડ છે, તમને તમાર� �તને ખાતર� કરવામાં કોઈ �ુ�કેલી પડશે નહ� કે તમે
તે હ�તગત કરશે. ઉ�ેશ પૈસાની ઇ�છા છે, અને તે માટ ે�ન��ત બન�ું છે
તમાર� �તને ખાતર� કરો કે તમાર� પાસે તે હશે.

જેઓ "મની કો��શયસ" બને છે તેઓ જ મહાન સંપ�� એકઠા કરે છે.
"મની સભાનતા" નો અથ� એ છે કે મન એટ�ું સં�ૂણ� ર�તે સં�ૃ�ત થઈ ગ�ું છે
પૈસા માટ ેઈ�છા સાથે, કે જે �ય��ત પોતાની �તને પહેલાથી જ તેના કબ�માં જોઈ શકે છે.

જેઓ કાય�રત �સ�ા�તોમાં ભ�યા નથી તેવા અ�વરત લોકોને
માનવ મન, આ �ૂચનાઓ અ�યવહા� દેખાઈ શકે છે. તે મદદ�પ થઈ શકે છે, માટે
બધા જે છ પગલાઓની �ુસંગતતાને ઓળખવામાં �ન�ફળ �ય છે, તે �ણવા માટે
તેઓ જે મા�હતી આપે છે, તે એ�ડ� કાન�ગી પાસેથી મળ� હતી, જેમણે એક તર�કે શ�આત કર� હતી
�ટ�લ �મલોમાં સામા�ય મજૂર, પર��ુ તેની ન� શ�આત હોવા છતાં સંચા�લત,
આ �સ�ા�તો બનાવવા માટ ેતેને એક કરતાં વ�ુ �માણમાં નસીબ મળે છે
સો �મ�લયન ડોલર.

તે �ણવા માટ ેવ�ુ મદદ�પ થઈ શકે છે કે અહ� છ પગલાંની ભલામણ કરવામાં આવી છે
અંતમાં થોમસ એ. એ�ડસન �ારા તેમની કાળ��ૂવ�ક ચકાસણી કરવામાં આવી હતી, જેમણે તેમનો �ટ�ેપ �ૂ�ો હતો
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સંચય માટ ેજ�ર� પગલાઓ જ નહ�, તેમના પર મંજૂર�ની મંજૂર�

નાણાં, પર��ુ કોઈ ચો�સ લ�યની �ા��ત માટ ેજ�ર� .
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પગલાંઓ "સખત મજૂર�" માટ ેબોલાવે છે. તેઓ કોઈ બ�લદાન માટ ેબોલાવે છે. તેઓ નથી
હા�યા�પદ અથવા �વ�ાસપા� બનવાની જ�ર છે. તેમને લા�ુ કરવા માટ ેકોઈ મહાન માટ ેકો�સ
�શ�ણનો જ�થો. પર��ુ આ છ પગલાંની સફળ અર� ક .લ કરે છે
�ૂરતી ક�પના માટ ેકે જે તેને જોવા અને સમજવા માટ ેસ�મ બનાવે
પૈસાનો સંચય તક, સારા નસીબ અને નસીબ પર છોડ� શકાતો નથી. એક

�યાલ હોવો જોઈએ કે જેણે મહાન નસીબ સં�ચત ક�ુ� છે, સૌ �થમ ચો�સ ક�ુ�
, �વ�ન જોવાં આશા, ઈ�છતા, ઇ�છા જ�થો અને આયોજન પહેલાં તેઓ
હ�તગત નાણાં.

તમે અહ� સાર� ર�તે �ણતા હશો કે તમાર� પાસે �ારેય ધન નથી
જ�થાઓ, �યાં �ુધી તમે તમાર� �તને ઇ�છાની સફેદ ગરમીમાં કામ કર� શકો
પૈસા, અને વા�તવમાં �વ�ાસ કરો કે તમાર� પાસે તે હશે.

તમે એ પણ �ણી શકો છો કે, દરેક મહાન નેતા, સવારથી
અ�યાર �ુધીની સં�કૃ�ત, એક �વ�ન��ા હતી. ���તી ધમ� સૌથી મોટો છે
આજે �વ�માં સંભ�વત શ��ત, કારણ કે તેના �થાપક તી� �વ�ન��ા હતા
જેમની પાસે તેમની માન�સકતામાં વા�ત�વકતાઓ જોવાની ��� અને ક�પના હતી
ભૌ�તક �વ�પમાં પ�રવ�ત�ત થયા પહેલા આ�યા��મક �વ�પ.

જો તમે તમાર� ક�પનામાં મહાન સંપ�� જોતા નથી, તો તમે તેમને �ારેય જોશો નહ�
તમારા બ�ક બેલે�સમાં.

અમે�રકાના ઇ�તહાસમાં �ારેય આટલી મોટ� તક મળ� નથી
�ાયો�ગક �વ�ન જોનારાઓ માટ ેઅ��ત�વમાં છે. છ વષ�ના આ�થ�ક પતનમાં ઘટાડો થયો છે
બધા �ુ�ષો, ન�ધપા� ર�તે, સમાન �તરે. નવી રેસ દોડવાની છે. દાવ
�વશાળ નસીબ�ું ��ત�ન�ધ�વ કરે છે જે આગામી દસ વષ�માં સં�ચત થશે.
��તના �નયમો બદલાઈ ગયા છે, કારણ કે હવે આપણે બદલાયેલામાં રહ�એ છ�એ
�વ� જે ચો�સપણે જનતાની તરફેણ કરે છે, જેમની પાસે થોડુ�  કે ના હ�ું
�ડ�ેશન દર�મયાન હાલની પ�ર��થ�તઓ હેઠળ �તવાની તક, �યારે

લકવા��ત �ૃ�� અને �વકાસનો ડર.
આપણ ેજે ધનની આ દોડમાં છ�એ, તે �ણીને �ો�સા�હત થ�ું જોઈએ

બદલાયેલ �વ� કે જેમાં આપણે �વીએ છ�એ તે નવા �વચારો, કરવાની નવી ર�તોની માંગ કર� રહ� છે
વ��ુઓ, નવા નેતાઓ, નવી શોધ, નવી �શ�ણ પ��તઓ, નવી પ��તઓ
માક��ટ�ગ, નવા �ુ�તકો, ન�ું સા�હ�ય, રે�ડયો માટ ેનવી �ુ�વધાઓ, નવા �વચારો
ફરતા �ચ�ો. નવી અને સાર� વ��ુઓ માટ ેઆ બધી માંગ પાછળ, એક છે
�ુણવ�ા જે �તવા માટ ેહોવી જોઈએ, અને તે �નધા��રત છે
હે�ુ, �ય��ત �ું ઈ�છે છે તે�ું જ્ knowledge◌ાન, અને પોતાની પાસે રાખવાની સળગતી ઈ�છા
તે.
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બીજુ� . આ બદલાયેલ �વ�ને �યવહા� �વ�ન જોનારાઓની જ�ર છે જે કર� શકે અન ે�ૂક� શકે
તેમના સપના અમલમાં. �ાયો�ગક �વ�ન જોનારા હ�મેશા હતા, અને હ�મેશા
સં�કૃ�તના પેટન� બનાવનારા હશે.

આપણ ેજે ધન એકઠુ�  કરવા માંગીએ છ�એ, તેમણે વા�ત�વક નેતાઓ યાદ રાખવા જોઈએ

�વ� હ�મેશા એવા માણસો ર�ા છે જેમણે તેનો ઉપયોગ કય� અને �યવહા� ઉપયોગ કય�
અ�ૂત�, અ�ત તકની અ��ય શ��તઓ, અને તેને �પાંત�રત કર� છે
દળો, [અથવા �વચારની આવેગ], આકાશ-��ેપર, શહેરો, ફે�ટર�ઓ, �વમાનમાં,
ઓટોમોબાઇ�સ, અને દરેક �કારની સગવડ જે �વનને વ�ુ �ુખદ બનાવે છે.

સહનશીલતા, અને �ુ��ું મન એ �વ�ન જોનારની �યવહા�રક આવ�યકતાઓ છે
આજે. જેઓ નવા �વચારોથી ડરતા હોય છે તેઓ શ�આત કરતા પહેલા �વનાશકાર� હોય છે. �ારેય

�ું વત�માન સમય કરતાં પાયો�નયરો માટ ેવ�ુ અ�ુકૂળ સમય ર�ો છે. સા�ું, �યાં છે
આવર� લીધેલા વેગનના �દવસોની જેમ પ��મમાં જ�ગલી અને oolની પ��મ પર �વજય મેળવવો નથી;
પર��ુ �યાં એક �વશાળ �યાપાર, નાણાક�ય અને industrial�ો�ગક �વ� છે અને તેને ફર�થી બનાવવામાં આવશે

નવી અને સાર� લાઇન સાથે ર�ડાયરે�ટ.
તમાર� સંપ��નો �હ�સો મેળવવાની યોજનામાં, કોઈને તમારા પર �ભા�વત ન થવા દો

�વ�ન જોનારની �ન�દા કરો. આ બદલાયેલી દ�ુનયામાં મોટા �હ�સા �તવા માટ,ે તમારે પકડ�ું જ જોઇએ

�ૂતકાળના મહાન અ�ણીઓની ભાવના, જેમના સપનાએ તેમને આ�યા છે
સ�યતા તે બ�ું �ૂ�ય ધરાવે છે, ભાવના જે આપણા �વન-ર�ત તર�કે સેવા આપે છે
પોતાનો દેશ - તમાર� તક અને મારો, અમાર� ��તભા �વકસાવવા અને માક��ટ�ગ કરવાની.

ચાલો આપણે �ૂલી ન જઈએ, કોલંબસે એક અ�ણી દ�ુનયા�ું સપ�ું જો�ું, તે�ું દાવ લગા��ું
આવા �વ�ના અ��ત�વ પર �વન, અને તેને શો��ું!

કોપર�નકસ, મહાન ખગોળશા�ી, �વ�ની બહુ�વધતા�ું �વ�ન જો�ું,
અને તેમને �હેર કયા�! કોઈ એક તેમને "અ�યવહા�" દોષારોપણ પછ� તેમણે

�વજયી તેના બદલે, �વ�એ તેમના મં�દરમાં �ૂ� કર�, આમ વ�ુ એક વખત સા�બત થ�ું
કે "સફળતા માટ ેકોઈ એપોલો�ની જ�ર નથી, �ન�ફળતાની પરવાનગીઓ કોઈ બીમાર� નથી."

જો તમે જે વ��ુ કરવા માંગો છો તે યો�ય છે, અને તમે તેમાં �વ�ાસ કરો છો , તો આગળ વધો અને તે કરો!
તમારા �વ�નને સાકાર કરો, અને જો તમે મળો તો "તેઓ" �ું કહે છે તેનો વાંધો નહ�
અ�થાયી હાર, "તેઓ" માટ,ે કદાચ, તે દરેક �ન�ફળતાને �ણતા નથી
તે એક સમાન સફળતાના બીજ સાથે લાવે છે.

હેનર� ફોડ� , ગર�બ અને અભણ, ઘોડા વગરની ગાડ��ું સપ�ું જોતા ગયા
તરફેણ કરવાની તકની રાહ જોયા �વના, તેની પાસે કયા સાધનો છે તેની સાથે કામ કર�ું
તેને, અને હવે તેના �વ�નનો �ુરાવો સમ� �ૃ�વીને બે�ટ કરે છે. તેણે વ�ુ �ૂ�ું છે
કોઈપણ માણસ જે �ારેય �વતો હતો તેના કરતાં �હ��સ કાય�રત છે, કારણ કે તે ડરતો ન હતો
તેના સપના પાછા.

થોમસ એ�ડસને એક દ�વા�ું સપ�ું જો�ું જે વીજળ� �ારા ચલાવી શકાય,
શ� ક�ુ� �યાં તે તેના �વ�નને અમલમાં �ૂકવા માટ ેઉભો હતો, અને દસથી વ�ુ હોવા છતાં
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હ�ર �ન�ફળતાઓ, તે સપના સાથે ભૌ�તક વા�ત�વકતા ન બને �યાં �ુધી તે stoodભો ર�ો.
�ાયો�ગક �વ�ન જોનારાઓ છોડશો નહ�!

�હ�લાને �સગાર �ટોસ�ની સાંકળ�ું �વ�ન જો�ું, તેના �વ�નને �પાંત�રત ક�ુ�
��યા, અને હવે �ુનાઇટડે �સગાર �ટોસ� અમે�રકાના �ે� �ૂણાઓ પર કબજો કરે છે.

�લ�કને કાળા �ુલામો માટ ેઆઝાદ��ું સપ�ું જો�ું, તેના �વ�નને સાકાર ક�ુ�
��યા, અને સં�ુ�ત ઉ�ર અને દ��ણ�ું ભાષાંતર જોવા માટ ેભા�યે જ �વવા�ું �ૂક� ગયા
�વ�નમાં વા�ત�વકતા.

રાઈટ ભાઈઓએ એક મશીન�ું સપ�ું જો�ું જે હવામાંથી ઉડ� જશે.
હવે કોઈને સમ� �વ�માં �ુરાવા દેખાઈ શકે છે, કે તેઓએ સપ�ું જો�ું.

માક�નીએ અ�ૂત� દળોનો ઉપયોગ કરવા માટનેી �યવ�થા�ું સપ�ું જો�ું

ઈથર તેણે �નરથ�ક �વ�ન ન જો�ું હોવાના �ુરાવા દરેક વાયરલેસમાં મળ� શકે છે
અને �વ�માં રે�ડયો. તદપુરા�ત, માક�ની�ું �વ�ન સૌથી ન� કે�બન લા��ું,
અને સૌથી �ુંદર �ગીર ઘર બાજુમાં. તે દરેકના લોકોને બના�યા
�ૃ�વી પર રા� પાછળના દરવા�ના પડોશીઓ. તે �ુનાઇટડે �ટ�ેસના રા�પ�તને એ
મા�યમ કે જેના �ારા તે એક સમયે અમે�રકાના તમામ લોકો સાથે વાત કર� શકે છે
નાની �ુચના. તમને �ણવામાં રસ હોઈ શકે કે માક�નીના "�મ�ો" તેને લઈ ગયા હતા
ક�ટડ�માં, અને મનો�ચ�ક�સા હો��પટલમાં તપાસ કર�, �યારે તેણે �હેરાત કર�
એ એક �સ�ા�ત શોધી કા્યો હતો જેના �ારા તે �ારા સંદેશા મોકલી શકે
વાયરની સહાય �વના, અથવા સંદેશા�યવહારના અ�ય સીધા ભૌ�તક મા�યમો �વના.
આજના સપના જોનારાઓ વ�ુ સારા છે.

દ�ુનયા નવી શોધો માટ ેટવેાઈ ગઈ છે. ના, તે બતા��ું છે
�વ�ન જોનારને ઈનામ આપવાની ઇ�છા જે �વ�ને એક નવો �વચાર આપે છે.

"સૌથી મોટ� �સ��, પહેલા, અને થોડા સમય માટ,ે પર��ુ એક �વ�ન હતી."
"ઓક એકોન�માં s◌ંઘે છે. પ�ી �ડામાં રાહ જુએ છે, અને સૌથી વ�ુ

આ�માની ���, �ગતા દેવદૂત જગાડ ેછે. ���સ સીડ�લ��સ છે
વા�ત�વકતા. "

�ગો, ઉઠો અને તમાર� �તને દાવો કરો, તમે �વ�ના સપના જોનારાઓ છો. તારો છે
હવે ચ in◌ાણમાં. �વ� �ડ�ેશન તમાર� પાસે જે તક છે તે લા��ું
રાહ જોતા હતા. તે લોકોને ન�તા, સ�હ��તા અને �ુ�લા �વચારોની શીખ આપી હતી.

�વ� �વ�ુલ �માણમાં તકથી ભરે�ું છે જે
�ૂતકાળના �વ�ન જોનારાઓ �ારેય �ણતા ન હતા.

બનવાની ઇ�છા, અને કર�ું એ �ાર� �ભક �બ�દ ુછે
જે �વ�ન જોનારે ઉતાર�ું જોઈએ. સપના ઉદાસીનતા, આળસથી જ�મતા નથી,
અથવા મહ�વાકા��ાનો અભાવ.

દ�ુનયા હવે �વ�ન જોનારની મ�ક ઉડાવતી નથી, ન તો તેને અ�યવહા� કહે છે. જો

તમને લાગે છે કે તે કરે છે, ટનેેસીની યા�ા કરો અને �વ�ન��ા રા�પ�તને સા�ી આપો
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અમે�રકાની મહાન જળશ��તનો ઉપયોગ અને ઉપયોગ કરવાની ર�તે ક�ુ� છે.
વષ� પહેલા એક �કોર, આવા �વ�ન ગાંડપણ જે�ું લાગ�ું હ�ું.

તમે �નરાશ થયા છો, દર�મયાન તમે હાર સહન કર� છે
�ડ�ેશન, તમને લાગે છે કે તમાર� અંદર�ું મહાન �દય �યાં �ુધી લોહ� ન નીકળે �યાં �ુધી કચડ� ગ�ું છે. લો
�હ�મત, આ અ�ુભવો માટ ેતમે જે આ�યા��મક ધા�ુને શાંત કર� છે
બનાવવામાં આવ ેછે - તે અ�ુ�ય �ૂ�યની સંપ�� છે.

એ પણ યાદ રાખો કે �વનમાં સફળ થનારા બધા ખરાબ શ�આત કરે છે અને પસાર થાય છે
તેઓ "પહ�ચે" તે પહેલા ઘણા �દય�પશ� સંઘષ�માંથી. માં વળાંક
સફળ લોકો�ું �વન સામા�ય ર�તે અ�ુક કટોકટ�ની �ણે આવે છે,
જેના �ારા તેઓ તેમના "અ�ય �વ" સાથે પ�ર�ચત થાય છે.

�હોન �ુ�યાને �પલ�ી�સની �ગ�ત લખી હતી, જે તમામમાં �ે� છે
અં�ે� સા�હ�ય, તેને જેલમાં બંધ કયા� પછ� અને સખત સ� આપવામાં આવી,
ધમ�ના �વષય પરના તેમના �વચારોને કારણે.

O. હેનર�એ તેના મગજમાં અંદર �ૂઈ ગયેલ ��તભાની શોધ કર� હતી
ભારે દભુા��ય સાથે મ�ા, અને કોલંબસ, ઓ�હયોમાં જેલના કોષમાં બંધ હતા.
કમનસીબી �ારા, તેના "અ�ય �વ" સાથે પ�ર�ચત થવા માટ ેબળજબર� કરવી
અને પોતાની ક�પનાનો ઉપયોગ કરવા માટ,ે તેમણે પોતાને એક મહાન લેખક તર�કે શો�યા
એક ક�ગાળ �ુનેગાર અને બ�હ�કૃતને બદલે. �વ�ચ� અને વૈ�વ�યસભર ર�તો છે
�વન, અને અ�ણી �ય��ત હજુ પણ અનંત �ુ��ના માગ� છે, જેના �ારા �ુ�ષો
કેટલીકવાર તેમને શોધતા પહેલા તમામ �કારની સ� ભોગવવી પડ ેછે
પોતાના મગજ, અને ક�પના �ારા ઉપયોગી �વચારો બનાવવા માટ ેતેમની પોતાની �મતા.

�વ�ના મહાન શોધક અને વૈજ્◌ા�નક એ�ડસન એક "��ેપ" હતા
ટ�ેલ�ાફ ઓપરેટર, તે ચલાવે તે પહેલાં અસં�ય વખત �ન�ફળ ગયો, અંતે

��તભાની શોધ જે તેના મગજમાં �ૂતી હતી.
ચા�સ� �ડક�સે કાળા વાસણ પર લેબલ ચ�ટાડ�ને શ�આત કર�. ની ક�ણાં�તકા

તેનો પહેલો �ેમ તેના આ�માના ◌ંડાણમાં �ૂસી ગયો, અને તેને એકમાં �પાંત�રત કય�
�વ�ના ખરેખર મહાન લેખકો. તે દઘુ�ટના પેદા થઈ, �થમ, ડ�ેવડ કોપર�ફ�ડ,
પછ� અ�ય કામોનો ઉ�રા�ધકાર જેણે આને બધા માટ ેવ�ુ સ�ૃ� અને સાર� દ�ુનયા બનાવી
જે તેના �ુ�તકો વાંચે છે. �ેમ સંબંધો પર �નરાશા, સામા�ય ર�તે અસર કરે છે
�ુ�ષોને પીવા માટ,ે અને �ીઓન ેબરબાદ કરવા માટ;ે અને આ, કારણ કે મોટાભાગના લોકો �ારેય નહ�
તેમની મજ�ૂત ભાવનાઓને સપનામાં પ�રવ�ત�ત કરવાની કળા શીખો
રચના�મક �કૃ�ત.

હેલેન કેલર જ�મ પછ� તરત જ બહેરા, �ૂંગા અને અંધ બની ગયા. તેણી હોવા છતાં
સૌથી મોટ� કમનસીબી, તેણીએ તેના પાનામાં અ�વરતપણે તે�ું નામ લ��ું છે
મહાનનો ઇ�તહાસ. તેણી�ું આ�ું �વન �ુરાવા તર�કે સેવા આપે છે કે કોઈ �ારેય નથી
હારને વા�ત�વકતા તર�કે �વીકારવામાં ન આવે �યાં �ુધી હાર .

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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રોબટ�  બ�સ� એક �નર�ર દેશનો છોકરો હતો, તેને ગર�બીનો �ાપ હતો, અને

સોદામાં નશામાં ઉછયા�. �વ� તેના માટ ેવ�ુ સા��  બનાવવામાં આ��ું હ�ું
��યા હતા, કારણ કે તેણે ક�વતામાં �ુંદર �વચારો પહેયા� હતા, અને તેના �ારા
કા�ટો તો�ો અને તેની જ�યાએ �ુલાબ રો��ું.

�ુકર ટ�. વો�શ��ટનનો જ�મ �ુલામીમાં થયો હતો, ��ત �ારા �વકલાંગ અને

ર�ગ. કારણ કે તે સ�હ�� હતો, દરેક સમયે, બધા �વષયો પર, અને �ુ��ું મન ધરાવતો હતો
એક �વ�ન��ા હતા, તેમણે સમ� રેસ પર સારા માટ ેપોતાની છાપ છોડ� દ�ધી.

બીથોવન બહેરો હતો, �મ�ટન અંધ હતો, પર��ુ તેમના નામ લાંબા સમય �ુધી રહેશે
સમય ટક� રહે છે, કારણ કે તેઓએ સપના જોયા અને તેમના સપનાને સંગ�ઠતમાં અ�ુવા�દત કયા�
�વચા�ુ�.

આગલા �કરણમાં જતા પહેલા, તમારા મનમાં ફર� આગ લગાડો
આશા, �વ�ાસ, �હ�મત અને સ�હ��તા. જો તમાર� પાસે આ મનની ��થ�તઓ છે, અને એ
વણ�વેલ �સ�ા�તો�ું કાય�કાર� જ્ knowledge◌ાન, તમને જ�ર છે તે બ�ું જ આવશે

તમારા માટ,ે �યારે તમે તેના માટ ેતૈયાર હોવ. એમસ�નને આમાં �વચાર જણાવવા દો
શ�દો, "દરેક કહેવત, દરેક �ુ�તક, દરેક શ�દ જે તમાર� સહાય માટ ેછે
અને આરામ ચો�સપણે �ુ�લા અથવા �વ��ડ�ગ માગ� �ારા ઘરે આવશે. દરેક
�મ� કે જે તમાર� �વ�ચ� ઇ�છા નથી, પર��ુ તમારામાં મહાન અને કોમળ આ�મા ઝંખે છે,
તને તેના આ�લ�ગનમા ંબંધ કર�શ. "

કોઈ વ��ુ માટ ેઈ�છા રાખવી અને તેના માટ ેતૈયાર રહે�ું વ�ચે તફાવત છે
તેને �ા�ત કરો. કોઈ પણ વ��ુ માટ ેતૈયાર નથી, �યાં �ુધી તે માનતો નથી કે તે તેને �ા�ત કર� શકે છે. રા�ય

મનની મા�યતા હોવી જોઈએ, મા� આશા કે ઈ�છા નહ�. �ુ�લી �વચારસરણી જ�ર� છે
મા�યતા માટ.ે બંધ �દમાગ ��ા, �હ�મત અને �વ�ાસને �ે�રત કરતા નથી.

યાદ રાખો, �વનમાં ઉ�ચ લ�ય મેળવવા, માંગ કરવા માટ ેવ�ુ �ય�નોની જ�ર નથી
દaુnceખ અને ગર�બી �વીકારવા માટ ેજ�ર� કરતાં �વ�ુલતા અને સ�ૃ��. એ
મહાન ક�વએ આ પં��તઓ �ારા આ સાવ���ક સ�યને યો�ય ર�તે જણા��ું છે:

"મ� એક પૈસો માટ ે�વન સાથે સોદો કય�,
અને �વન વ�ુ �ૂકવશે નહ�,
જોકે મ� સાંજે ભીખ માંગી

�યારે મ� માર� અ�પ દકુાનની ગણતર� કર�. .
.

"�વન માટ ેમા� એક એ��લોયર છે,
તમે જે માંગશો તે તે તમને આપશે,

પર��ુ એકવાર તમે વેતન ન�� કર� લો,
શા માટ,ે તમારે કાય� સહન કર�ું પડશે.

.
"મ� મે�નઅ�સના ભાડ ેકામ ક�ુ�,
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મા� શીખવા માટ,ે �નરાશ,
મ� �વન માટ ેજે પણ વેતન માં��ું હ�ું,
�વન �વે�છાએ �ૂક��ું હોત. "

માતાના �વભાવની ઇ�છા રાખો

આ �કરણ માટ ેયો�ય પરાકા�ા તર�કે, હુ�  સૌથી વ�ુ એક રજૂ કરવા માં�ુ છુ�
અસામા�ય �ય��તઓ જે હુ�  �ારેય ��ં છુ� . મ� તેને ચોવીસ વષ� પહેલા પહેલી વાર જોયો હતો, થોડા
તેના જ�મ પછ�ની �મ�નટો. તે કોઈ ભૌ�તક �નશાની વગર દ�ુનયામાં આ�યો

કાન, અને ડોકટરે �વીકા�ુ�, �યારે અ�ભ�ાય માટ ેદબાવવામાં આવે છે, કે બાળક કદાચ
બહેરા બનો, અને �વન માટ ેમૌન રહો.

મ� ડ doctor's�ટરના અ�ભ�ાયને પડકાય�. મને આમ કરવાનો અ�ધકાર હતો, હુ�  બાળક હતો
�પતા. હુ�  પણ, એક �નણ�ય પર પહ��યો, અને અ�ભ�ાય આ�યો, પણ મ� �ય�ત કય�
મારા પોતાના �દયની �ુ�તતામાં શાં�તથી અ�ભ�ાય. મ� ન�� ક�ુ� કે મારો દ�કરો કરશે
સાંભળો અને બોલો. કુદરત મને કાન વગર�ું બાળક મોકલી શકે છે, પણ કુદરત કર� શકતી નથી
મન ેદ ુofખની વા�ત�વકતા �વીકારવા માટ ે�ે�રત કરો .

મારા પોતાના મનમાં હુ�  �ણતો હતો કે મારો દ�કરો સાંભળશે અને બોલશે. કેવી ર�તે? હુ�  હતી
ખાતર� કરો કે �યાં કોઈ ર�તો હોવો જોઈએ, અને મને ખબર હતી કે હુ�  તેને શોધીશ. મ� આ શ�દો �વશે �વચા�ુ�
અમર ઇમસ�ન, "સમ� બાબતો આપણને �વ�ાસ શીખવવા માટ ે�ય છે. અમે

મા� પાલન કરવાની જ�ર છે.
�યાં અમને દરેક માટ ેમાગ�દશ�ન છે, અને ન�તા�ૂવ�ક �વણ, અમે સાંભળવા રહેશે

સાચો શ�દ . "
સાચો શ�દ? ઇ�છા! અ�ય ક�ઈપણ કરતાં વ�ુ, હુ�  ઈ�છુ�  છુ�  કે મા��

�ુ� બહેરો �ૂંગો ન હોવો જોઈએ. તે ઈ�છામાંથી હુ�  �ારેય હ�ો નથી, એક સેક� ડ માટ ેપણ નહ�.
ઘણા વષ� પહેલા, મ� લ��ું હ�ું કે, "અમાર� મા� મયા�દાઓ તે છે

અમારા પોતાના મનમાં સેટ કરો. "�થમ વખત, મને આ�ય� થ�ું કે �ું તે �નવેદન છે
સા�ું. માર� સામે પથાર� પર �ૂ�ું એ ન�ું જ�મે�ું બાળક હ�ું, કુદરતી �વના
�ુનાવણીના સાધનો. ભલે તે સાંભળ� અને બોલી શકે, તે દેખીતી ર�તે જ હતો
�વન માટ ે�વકૃત. ચો�સપણે, આ એક મયા�દા હતી જે તે બાળકએ સેટ કર� ન હતી
તે�ું પોતા�ું મન.

હુ�  તેના �વશે �ું કર� શકુ�? કોઈક ર�તે મને �ા�સ�લા�ટ કરવાની ર�ત મળશે
તે બાળક�ું મન મા��  પોતા�ું બ�ન�ગ �ડઝાયર માગ� અને સંદેશાના મા�યમો માટ ેછે
કાનની મદદ વગર તેના મગજમાં અવાજ.
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જલદ� બાળક સહકાર આપવા માટ ે�ૂર�ું �ૃ� થઈ ગ�ું, હુ�  તે�ું મન ભર�શ

સં�ૂણ�પણે સાંભળવાની ઇ�છા સાથે, કુદરત, પ��તઓ �ારા
તેણી�ું પોતા�ું, તેને ભૌ�તક વા�ત�વકતામાં અ�ુવા�દત કરો.

આ બધી �વચારસરણી મારા પોતાના મનમાં થઈ, પણ મ� તેની વાત કોઈને કર� ન�હ.
બહેરા �ૂંગાને ન �વીકારવા માટ,ે મ� માર� �તે કરેલી ��તજ્◌ા દરરોજ હુ�  નવીકરણ કરતો હતો
એક �ુ� માટ.ે

જેમ જેમ તે મોટો થયો, અને તેની આસપાસની વ��ુઓની ન�ધ લેવા�ું શ� ક�ુ�, અમે

જો�ું કે તેની પાસે �ુનાવણીની થોડ� �ડ�ી છે. �યારે તે �મરે પહ��યો �યારે
બાળકો સામા�ય ર�તે બોલવા�ું શ� કરે છે, તેણે બોલવાનો કોઈ �યાસ કય� નથી, પર��ુ આપણે કહ� શક�એ છ�એ
તેની ��યાઓ કે તે ચો�સ અવાજો સાંભળ� શકે છે. હુ�  એટ�ું જ ઇ�છતો હતો
�ણો! મને ખાતર� હતી કે જો તે સાંભળ� શકે, તો સહેજ પણ, તે હજુ પણ �વકાસ કર� શકે છે
વધારે સાંભળવાની �મતા. પછ� ક�ઈક એ�ું થ�ું જેણે મને આશા આપી. તે
સં�ૂણ�પણે અનપે��ત �ોતમાંથી આ�યો.

અમે એક �વ��ોલા ખર��ો. �યારે બાળકએ �થમ વખત સંગીત સાંભ�ું, �યારે તેણે

એ��ટાસીઝમાં ગયા, અને તા�કા�લક મશીનનો ઉપયોગ કય�. તેણે ટૂ�ક સમયમાં એ બતા��ું
ચો�સ રેકો��સ માટ ેપસંદગી, તેમની વ�ચે, "તે �ટપેરર�નો લાંબો ર�તો છે." ચા�ુ
એક �સંગે, તેણે તે ટુકડો લગભગ બે કલાક �ુધી playedભા રહ�ને વગા�ો

�વ��ોલાની સામે, કેસની ધાર પર તેના દા�ત ચ�ટ� ગયા . મહ�વ
તેની આ �વ-ર�ચત આદત વષ� પછ� અમને �પ� થઈ નથી,
કારણ કે આપણ ેતે સમયે �વ�નના "અ��થ વહન" ના �સ�ા�ત �વશે �ારેય સાંભ�ું ન હ�ું
સમય.

તેણે �વ��ોલાનો ઉપયોગ કયા�ના થોડા સમય પછ�, મને ખબર પડ� કે તે સાંભળ� શકે છે
�યારે હુ�  મારા હોઠ સાથે તેના mastoid અ��થને �પશ� કરતો હતો, અથવા

મગજનો આધાર. આ શોધ મારા મા�યમમાં જ�ર� મા�યમો �ૂક� છે
જેના �ારા મ� મારા �ુ�ને મદદ કરવા માટ ેમાર� બ�ન�ગ �ડઝાયર વા�ત�વકતામાં અ�ુવા�દત કરવા�ું શ� ક�ુ�
�ુનાવણી અને વાણીનો �વકાસ કરો. તે સમય �ુધીમાં તે બોલતા સમયે છરા મારતો હતો
ચો�સ શ�દો. ���કોણ �ો�સાહકથી દૂર હતો, પર��ુ ઇ�છા �ારા પાછો ફય�
�વ�ાસ અશ� જેવો કોઈ શ�દ �ણતો નથી.

તે ન�� કરે છે કે તે મારા અવાજનો અવાજ �પ�પણે સાંભળ� શકે છે, હુ�
તરત જ, તેના મનમાં સાંભળવાની અને બોલવાની ઇ�છાને �થાનાંત�રત કરવા�ું શ� ક�ુ�. હુ�  જ�દ�

શો��ું કે બાળક �ૂવાના સમયની વાતા�ઓનો આનંદ માણે છે, તેથી હુ�  કામ પર ગયો, સજ�ન ક�ુ�
તેમનામાં આ�મ�નભ�રતા, ક�પનાશ��ત અને આ�ુર ઇ�છાઓ �વકસાવવા માટ ેરચાયેલ વાતા�ઓ
સાંભળો અને સામા�ય બનો .

ખાસ કર�ને એક વાતા� હતી, જેને મ� કેટલીક આપીને ભાર આ�યો

દરેક વખતે કહેવામાં આ��ું �યારે ન�ું અને નાટક�ય ર�ગ. તે તેનામાં રોપવા માટ ેરચાયેલ છે
�વચાર કરો કે તેની તકલીફ જવાબદાર� નથી, પર��ુ મહાન �ૂ�યની સંપ�� છે.
એ હક�કત હોવા છતાં કે મ� જે તમામ �ફલ�ૂફ�ની તપાસ કર� હતી તે �પ�પણે �ૂચવે છે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:

b www.think-and-grow-rich-ebook.com ડ�

39

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=gu&u=http://think-and-grow-rich-ebook.com/


�ૃ� 44

b �વચારો અને સ�ૃ� થાઓ d

દરેક �હેરાત તેના સમક� બીજ સાથે આવે છે
લાભ, હુ�  �વીકાર કરવો જ જોઈએ કે હુ�  સહેજ �વચાર ન હતી કે કેવી ર�તે આ �યથા�ું
�ારેય સંપ�� બની શકે છે. જો કે, મ� તેને લપેટવાની માર� �થા ચા�ુ રાખી
�ૂવાનો સમય વાતા�ઓમાં �ફલ�ૂફ�, આશા છે કે સમય આવશે �યારે તેને મળશે
કેટલીક યોજના કે જેના �ારા તેના �વકલાંગને કેટલાક ઉપયોગી હે�ુ �ૂરા પાડ� શકાય.
કારણ મને �પ�પણે જણા��ું હ�ું કે, અભાવ માટ ે�ૂર�ું વળતર નથી
કાન અને કુદરતી �ુનાવણી સાધનો. ફેઇથ �ારા ઇ��છત, �ુ�કળ કારણ
એક બાજુ, અને મને ચા�ુ રાખવા માટ ે�ેરણા આપી.

જેમ હુ�  �ૂવ�વલોકનમાં અ�ુભવ�ું �વ�ેષણ ક��  છુ� , હવે હુ�  જોઈ શકુ�  છુ�  કે મારા �ુ�નો �વ�ાસ
મારામા ંઆ�ય�જનક પ�રણામો સાથે ઘ�ં કરવા�ું હ�ું. તેણે મને ક�ઈપણ �� કય� ન હતો
તેમને ક�ું હ�ું કે. મ� તેને આ �વચાર વેચી દ�ધો કે તેનો તેના જૂના કરતા અલગ ફાયદો છે
ભાઈ, અને આ લાભ ઘણી ર�તે પોતાને ��ત�બ��બત કરશે. દા�લા તર�કે,
શાળાના �શ�કો �નર��ણ કરશે કે તેને કાન નથી, અને, આ કારણે,
તેઓ તેને �વશેષ �યાન આપશે અને તેની સાથે અસાધારણ વત�ન કરશે
દયા. તેઓ હ�મેશા કરતા. તેની માતાએ �શ�કોની �ુલાકાત લઈને તે જો�ું

બાળકને જ�ર� વધારા�ું �યાન આપવા માટ ેતેમની સાથે ગોઠવણ. મ� તેને વેચી દ�ધો
�વચાર, પણ, �યારે તે અખબારો વેચવા માટ ે�ૂરતો �ૃ� થઈ ગયો, (તેનો મોટો ભાઈ

પહેલેથી જ અખબારનો વેપાર� બની ગયો હતો), તેને મોટો ફાયદો થશે
તેના ભાઈ પર, કારણ કે લોકો તેને તેના માટ ેવધારાના પૈસા �ૂકવશે
માલ, કારણ કે તેઓ જોઈ શકે છે કે તે એક તેજ�વી, મહેન�ુ છોકરો હતો
હક�કતમાં તેને કાન નહોતા.

અમે ન���ું કે ધીમે ધીમે બાળકની �ુનાવણી �ુધર� રહ� છે.
તદપુરા�ત, તેને આ�મ-સભાન બનવાની સહેજ �ૃ�� નહોતી, તેના કારણે

તકલીફ. �યારે તે લગભગ સાત વષ�નો હતો, �યારે તેણે �થમ �ુરાવા બતા�યા કે અમારા

તેના મનની સેવા કરવાની પ��ત ફળ આપતી હતી. કેટલાક મ�હનાઓ �ુધી તેણે ભીખ માંગી
અખબારો વેચવાના �વશેષા�ધકાર માટ,ે પર��ુ તેની માતા તેને આપતી ન હતી
સંમ�ત. તેણીને ડર હતો કે તેની બહેરાશને કારણે તે તેના પર જવા માટ ેઅ�ુર��ત છે
એકલી શેર�.

અંતે, તેણે બાબતો પોતાના હાથમાં લીધી. એક બપોરે, �યારે તે હતો
નોકરો સાથે ઘરે છોડ�, તે રસોડાની બાર�માંથી ચ�ો, ચમ�ો

જમીન પર, અને તેના પોતાના પર �ુયો�જત. તેણે �ૂડ�માં છ સે��સ ઉધાર લીધા હતા
પડોશી �ૂમેકર, તેને કાગળોમાં રોકાણ ક�ુ�, વેચી દ��ું, ફર�થી રોકાણ ક�ુ� અને રા��ું
મોડ� સાંજ �ુધી �ુનરાવત�ન. તેના �હસાબો સં�ુ�લત કયા� પછ�, અને પાછા �ૂકવણી

તેણે તેના બે�કર પાસેથી ઉછ�ના લીધેલા છ સે�ટ, તેને બાવનનો ચો�ખો નફો હતો
સે�ટ. �યારે તે રા�ે અમે ઘરે પહ��યા, �યારે અમે તેને પથાર�માં �ૂતેલા જોયા

પૈસા તેના હાથમાં �ુ�તપણે બંધાયેલા છે.
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તેની માતાએ તેનો હાથ ખો�યો, �સ�ા કા removed◌્યા અને ર�ા. બધી વ��ુઓમાંથી!
તેના �ુ�ની �થમ �ત પર રડ�ું �ૂબ અયો�ય લા��ું. માર� ��ત��યા હતી
�વપર�ત. હુ�  �દલથી હ�યો, કારણ કે હુ�  �ણતો હતો કે બાળકમાં રોપવાનો મારો �યાસ છે
પોતાની �ત પર �વ�ાસ�ું વલણ સફળ થ�ું.

તેની માતાએ જો�ું, તેના �થમ �યવસાય સાહસમાં, એક નાનો બહેરો છોકરો હતો
શેર�ઓમાં નીક�ા અને પૈસા કમાવવા માટ ેપોતાનો �વ જોખમમાં �ૂ�ો. મ� એક બહાદરુ, મહ�વાકા��ી જોયો,
આ�મ�નભ�ર નાનો ધંધો કરનાર માણસ જેનો પોતાનો �ટોક વ�યો હતો
સો ટકા, કારણ કે તે પોતાની પહેલ પર �યવસાયમાં ગયો હતો, અને

��યો હતો. �યવહાર મને �ુશ થયો, કારણ કે હુ�  �ણતો હતો કે તેણે �ુરાવા આ�યા છે
કોઠા�ૂઝ�ું લ�ણ કે જે તેની સાથે �વનભર ચાલશે. પછ�ની ઘટનાઓ
આ સા�ું સા�બત થ�ું. �યારે તેનો મોટો ભાઈ ક�ઈક માંગતો હતો, �યારે તે જૂઠુ�  બોલતો હતો
�લોર પર નીચે, હવામાં તેના પગ લાત, તેના માટ ે�દન - અને તે મેળવો. �યારે "થોડુ�
બહેરો છોકરો "ક�ઈક ઇ�છતો હતો, તે પૈસા કમાવવાનો માગ� બનાવશે, પછ� ખર�દ� કરશે
તે પોતાના માટ.ે તે હજુ પણ તે યોજનાને અ�ુસરે છે!

ખરેખર, મારા પોતાના દ�કરાએ મને શીખ��ું છે કે �વકલાંગોને �પાંત�રત કર� શકાય છે
પગ�થયા પ�થરો કે જેના પર કોઈ યો�ય લ�ય તરફ ચી શકે છે, �સવાય કે તેઓ
અવરોધો તર�કે �વીકારવામાં આવે છે, અને એ�લ�બસ તર�કે ઉપયોગ થાય છે.

નાનો બહેરો છોકરો �ેડ, હાઇ �કૂલ અને કોલેજમાંથી પસાર થયો
તેમના �શ�કોને સાંભળવામાં સમથ� થયા �વના, �સવાય કે �યારે તેઓ મોટથેી �ૂમ પાડ,ે �યારે
બંધ �ેણી. તે બહેરાઓ માટ ેશાળામાં ગયો ન હતો.

અમે તેને સાઇન લ��વેજ શીખવા માટ ેપરવાનગી આપી�ું નહ�.
અમે ન�� ક�ુ� કે તેણે સામા�ય �વન �વ�ું જોઈએ, અને સામા�ય સાથે જોડ�ું જોઈએ

બાળકો, અને અમે તે �નણ�ય પર stoodભા છ�એ, જો કે તે અમને ઘણા ગરમ ચચા�ઓ માટ ેખચ� કરે છે
શાળાના અ�ધકાર�ઓ સાથે.

�યારે તે હાઇ �કૂલમાં હતો, �યારે તેણે ઇલે���કલ �હય�ર�ગ એઇડનો �યાસ કય�, પર��ુ તે હ�ું
તેના માટ ેકોઈ �ૂ�ય નથી; કારણે, અમે માનીએ છ�એ, એવી ��થ�ત માટ ેકે �યારે �હેર કરવામાં આવી હતી
બાળક છ વષ�નો હતો, �શકાગોના ડો. જે. ગોડ�ન �વ�સન �ારા, �યારે તેણે એક બાજુ ઓપરેશન ક�ુ�
છોકરા�ું મા�ું, અને શો��ું કે કુદરતી �ુનાવણીનો કોઈ સંકેત નથી
સાધનો

કોલેજમાં તેના છે�લા અઠવા�ડયા દર�મયાન, (ઓપરેશનના અteen◌ાર વષ� પછ�),
ક�ઈક એ�ું થ�ું જે તેના �વનનો સૌથી મહ�વ�ૂણ� વળાંક હતો.
જે મા� તક લાગતી હતી તેના �ારા, તે બી�ના કબ�માં આ�યો

�વ�ુત �ુનાવણી ઉપકરણ, જે તેને અજમાયશ પર મોકલવામાં આ��ું હ�ું. તે ધી�ું હ�ું
તે�ું પર��ણ, સમાન ઉપકરણ સાથેની તેની �નરાશાને કારણે. છેવટ ેતેણે પસંદ ક�ુ�
ઇ��ટ�મે�ટ અપ, અને વ�ુ કે ઓછા બેદરકાર�થી, તેને તેના માથા પર �ૂ�ું, હૂક અપ ક�ુ�
બેટર�, અને લો! �ણે કે �દનુા ��ોકથી, તેની આ�વન સામા�ય માટ ેઇ�છા છે
�ુનાવણી એક વા�ત�વકતા બની! �વનમાં પહેલી વાર તેણે સાંભ�ું

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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�યવહાર�ક તેમજ સામા�ય �ુનાવણી ધરાવતી કોઈપણ �ય��ત. "ભગવાન રહ�યમય ર�તે આગળ વધે છે
ર�તો, કરવા માટ ેતેમના અ�યબીઓ. "

બદલાયેલી દ�ુનયાને કારણે �ૂબ આનંદ થયો જે તેની પાસે લાવવામાં આ�યો હતો
તેના �ુનાવણી ઉપકરણ �ારા, તે ટ�ેલફોન પર દોડ� ગયો, તેની માતાને બોલા�યો, અને

તેનો અવાજ સં�ૂણ� ર�તે સાંભ�ો. બી� �દવસે તેણે �પ�પણે તેના અવાજો સાંભ�ા

વગ�માં �ોફેસરો, તેમના �વનમાં �થમ વખત! પહેલા તે તેમને સાંભળ� શકતો હતો
મા� �યારે જ �યારે તેઓ �ૂમ પાડ�, ટૂ�કા અંતરે. તેણે રે�ડયો સાંભ�ો. તેણે વાત સાંભળ�

�ચ�ો. તેના �વનમાં �થમ વખત, તે અ�ય લોકો સાથે �ુ�તપણે વાતચીત કર� શ�ો,
મોટથેી બોલવાની તેમની જ��રયાત �વના. ખરેખર, તે અંદર આ�યો હતો
બદલાયેલ �વ�નો કબજો. અમે કુદરતની �ૂલ �વીકારવાનો ઇનકાર કય� હતો, અને, �ારા
પા�રવા�રક ઈ�છા, અમે કુદરતને તે �ૂલને �ુધારવા માટ ે�ે�રત કયા� હતા
ફ�ત �યવહા� અથ� ઉપલ�ધ છે.

DESIRE એ �ડ�વડ�ડ �ૂકવવા�ું શ� ક�ુ� હ�ું, પર��ુ �વજય હ� મ�ો ન હતો
�ૂણ�. છોકરાએ હજુ પણ તેના �પાંતર માટ ેચો�સ અને �યવહા� માગ� શોધવાનો હતો
સમક� સંપ��મા ં�વકલાંગતા .

પહેલેથી જ જે �સ� થ�ું હ�ું તે�ું મહ�વ ભા�યે જ સમ��ું,
પર��ુ અવાજની તેની નવી શોધાયેલી દ�ુનયાના આનંદથી નશામાં, તેણે a લ��ું
�વણ-સહાયના ઉ�પાદકને પ�, ઉ�સાહ�ૂવ�ક તે�ું વણ�ન કરે છે
અ�ુભવ. તેના પ�માં ક�ઈક; ક�ઈક, જે કદાચ લ��ું ન હ�ું
લીટ�ઓ પર, પર��ુ તેમની પાછળ; ક�પનીએ તેને ��ૂયોક� માં આમં�ણ આ��ું.
�યારે પહ��યા �યારે, તેને ફે�ટર� �ારા એ�કોટ�  કરવામાં આ�યો હતો, અને સાથે વાત કરતી વખતે
�ુ�ય ઇજનેર, તેને તેની બદલાયેલી દ�ુનયા, એક ક�પના, એક �વચાર અથવા એક �વશે જણાવતા

�ેરણા - તમે જે ઈ�છો તેને કહો - તેના મનમાં ચમ�ો. તે આ આવેગ હતો
�વચાર કે જેણે તેના દlુicખને સંપ��માં �પાંત�રત ક�ુ�, જેમાં �ડ�વડ�ડ �ૂકવવા�ું ન�� થ�ું
આવનારા સમય માટ ેહ�રોને પૈસા અને �ુખ બંને.

�વચારના આ આવેગનો સરવાળો અને પદાથ� આ હતો: તે થ�ું
તેમને કે જેથી તે લાખો બહેરા લોકોમાંથી મદદ�પ થઈ શકે
�ુનાવણી ઉપકરણોના લાભ �વના �વન, જો તે તેમને કહેવાનો માગ� શોધી શકે
તેની બદલાયેલી દ�ુનયાની વાતા�. પછ� અને �યાં, તે ભ�તને સમ�પ�ત કરવાના �નણ�ય પર પહ��યો
તેમના �વનનો બાક�નો ભાગ �વણશ��તને ઉપયોગી સેવા આપવા માટ.ે

આખા મ�હના �ુધી, તેમણે સઘન સંશોધન ક�ુ�, જે દર�મયાન તેમણે

�ુનાવણી ઉપકરણના ઉ�પાદકની સમ� માક��ટ�ગ �સ�ટમ�ું �વ�ેષણ ક�ુ�,
અને સમ� ર�તે સાંભળવાની �ુ�કેલી સાથે વાતચીત કરવાની ર�તો અને મા�યમો બના�યા
તેમની સાથે નવી વહ�ચાયેલ "બદલા�ું
�વ�. "�યારે આ થઈ ગ�ું, �યારે તેણે તેના આધારે બે વષ�ની યોજના લખી
તારણો. �યારે તેણે ક�પનીને યોજના રજૂ કર�, �યારે તેને તરત જ એ
પો�ઝશન, તેની મહ�વાકા��ાને પાર પાડવા માટ.ે
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�યારે તે કામ પર ગયો �યારે તેણે �વ�ન જો�ું ન હ�ું કે તે લાવવા�ું ન�� કરે�ું છે
હ�રો બહેરા લોકો માટ ેઆશા અને �યવહા�રક રાહત, જેઓ તેમની મદદ વગર,
બહેરા ��ુ�ટઝમ માટ ેકાયમ માટ ે�વનાશકાર� હોત.

થોડા સમય પછ� તે તેની �ુનાવણીના �નમા�તા સાથે સંકળાયેલા બ�યા
સહાય માટ,ે તેમણે મને તેમની ક�પની �ારા આયો�જત વગ�માં ભાગ લેવા આમં�ણ આ��ું

બહેરા �ૂંગાઓને સાંભળવા અને બોલવા�ું શીખવ�ું. મ� આવા �વ�પ �વશે �ારેય સાંભ�ું ન હ�ું
�શ�ણ, તેથી મ� વગ�ની �ુલાકાત લીધી, શંકા�પદ પર��ુ આશા રા�ું છુ�  કે મારો સમય આવશે

સં�ૂણ�પણે બગાડશો નહ�. અહ� મ� એક �નદશ�ન જો�ું જેણે મને ઘ�ં આ��ું

મારા દ�કરાના મનમાં �વંત રાખવા અને �વંત રાખવા માટ ેમ� �ું ક�ુ� તેની �વ��ૃત ���
સામા�ય �ુનાવણી માટ ેઇ�છા. મ� જો�ું કે બહેરા �ૂંગાઓને ખરેખર સાંભળવા�ું શીખવવામાં આવે છે અને

કરતાં વ�ુ, મ� જે આ�મ-�સ�ા�તનો ઉપયોગ કય� હતો તેના ઉપયોગ �ારા બોલ�ું
વીસ વષ� પહેલાં, મારા �ુ�ને બહેરા પ�રવત�નથી બચાવવામાં.

આમ, �હ�લ ઓફ ફેટના કેટલાક �વ�ચ� વળાંક �ારા, મારો �ુ�, �લેર અને હુ�
હજુ �ુધી અ�ત લોકો માટ ેબહેરા ��ુ�ટઝમને �ુધારવામાં મદદ કરવા�ું ન�� કરવામાં આ��ું છે,
કારણ કે �યાં �ુધી હુ�  ��ં છુ�  �યાં �ુધી આપણે એકમા� �વંત મ�ુ�ય છ�એ
ચો�સપણે એ હક�કત �થા�પત કર� છે કે બહેરા ��ુ�ટઝમની હદ �ુધી �ુધાર� શકાય છે
જેઓ આ તકલીફથી પીડાય છે તેમને સામા�ય �વનમાં �ુન�થા�પત કરો. તે માટ ેકરવામાં આ��ું છે
એક; તે અ�ય લોકો માટ ેકરવામાં આવશે.

મારા મનમાં કોઈ શંકા નથી કે �લેર બધા બહેરા �ૂંગા હોત
તેમ�ું �વન, જો તેમની માતા અને હુ�  તેમના મનને આપણે જેમ આકાર આપી શ�ા ન હોત. આ
તેમના જ�મ સમયે હાજર રહેલા ડો�ટરે અમને ક�ું, �ુ�ત ર�તે, બાળક �ારેય નહ�
સાંભળો અથવા બોલો. થોડા અઠવા�ડયા પહેલા, ડ Ir
કેસો, �લેરની �ૂબ જ ઝ�ણવટથી તપાસ કર�. �યારે તે શી�યા �યારે તે આ�ય�ચ�કત થઈ ગયો
સા�� , મારો �ુ� હવે સાંભળે છે, અને બોલે છે, અને ક�ું કે તેની પર��ા �ૂચવે છે
"સૈ�ા��તક ર�તે, છોકરો �બલકુલ સાંભળ� શકશે નહ�." પણ છોકરો સાંભળે છે,
હક�કત એ છે કે એ�સ-રે �ચ�ો બતાવે છે કે ખોપર�માં કોઈ �ુલ�ું નથી,
ગમે �યાં, તેના કાન મગજ �ુધી હોવા જોઈએ.

�યારે મ� તેના મનમાં રો��ું કે સાંભળ�ું અને વાત કરવી, અને એક તર�કે �વ�ું

સામા�ય �ય��ત, તે આવેગ સાથે કેટલાક �વ�ચ� �ભાવ પ�ા

કુદરત ��જ-�બ�ડર બની, અને તેમની વ�ચે મૌનની ખાડ� ફેલાવી
મગજ અને બા� �વ�, કેટલાક મા�યમથી જે આ�ુર તબીબી �ન�ણાતો છે
અથ�ઘટન કર� શ�ા નથી. મારા માટ ેઅ�ુમાન લગાવ�ું પણ પ�વ�તા હશે
કુદરતે આ ચમ�કાર કેવી ર�તે કય�. જો હુ�  ઉપે�ા ક��  તો તે અ��ય હશે
હુ�  �વ�ચ� ર�તે ધારેલા ન� ભાગ �વશે જેટ�ું ��ં છુ�  તેટ�ું �વ�ને કહો
અ�ુભવ. તે મા��  કત��ય છે, અને કહેવાનો લહાવો છે કે હુ�  મા�ું છુ� , અને કારણ વગર નહ�,
કે જે �ય��ત સહન કરવાની ઇ�છા રાખે છે તેના માટ ેક�ું જ અશ� નથી
�વ�ાસ.
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ખરેખર, બ�ન�ગ �ડઝાયરમાં પોતાની �તને પ�રવ�ત�ત કરવાની કપટ� ર�તો છે
તેની શાર��રક સમક�. �લેર સામા�ય �ુનાવણી ઇ�છે છે; હવે તેની પાસે છે! એ હતો
એક �વકલાંગતા સાથે જ�મેલો જે કદાચ ઓછ� �યા�યાવાળાને સરળતાથી મોકલી શકે
પે��સલના બંડલ અને ટ�ન કપ સાથે શેર�માં જવાની ઇ�છા. તે �વકલાંગ હવે
તે મા�યમ તર�કે સેવા આપવા�ું વચન આપે છે જેના �ારા તે ઘણા લોકોને ઉપયોગી સેવા આપશે

લાખો �વણશ��ત, પણ, તેને �ૂરતા �માણમાં ઉપયોગી રોજગાર આપવા માટે
તેમના �વનના બાક�ના નાણાક�ય વળતર.

ના�ું "સફેદ જૂઠુ�" મ� તેના મનમાં રો��ું હ�ું �યારે તે બાળક હતો, �ારા
તેને માનવા તરફ દોર� જવાથી તેની તકલીફ એક મહાન સંપ�� બની જશે, જે તેણે

�ૂડ�કરણ કર� શકે છે, પોતાને �યાયી ઠેર�યો છે. ખરેખર, �યાં ક�ઈ નથી, સા�ું કે ખોટુ� ,
જે �વ�ાસ, વ�ા બ�ન�ગ �ડઝાયર, વા�ત�વક બનાવી શકતા નથી. આ �ુણો છે
દરેક માટ ેમફત.

�ુ�ષો અને �ીઓ સાથે �યવહારમાં મારા બધા અ�ુભવમાં જે �ય��તગત હતા
સમ�યાઓ, મ� �ારેય એક પણ કેસ સંભા�ો નથી જે વ�ુ ચો�સપણે દશા�વે છે
ઇ�છા શ��ત. લેખકો �ારેક �વષયો લખવાની �ૂલ કરે છે
જે તેમની પાસે છે પર��ુ ઉપરછ��ું, અથવા �ૂબ �ાથ�મક જ્◌ાન છે. તે મા��  ર�ું છે
સારા નસીબને શ��તની �ુખાકાર��ું પર��ણ કરવાનો લહાવો મ�ો

ઇ�છાના, મારા પોતાના �ુ�ના દ ુthroughખ �ારા. કદાચ તે �ો�વડ��શયલ હ�ું
કે જે અ�ુભવ થયો તે આ�યો, કારણ કે તેના કરતા ચો�સ કોઈ વ�ુ સાર� ર�તે તૈયાર નથી
�યારે �ડઝાયરને પર��ણમાં �ૂકવામાં આવે �યારે �ું થાય છે તેના ઉદાહરણ તર�કે સેવા આપે છે. જો માતા
કુદરત ઇ�છાની ઇ�છા તરફ વળે છે, �ું તે તા�ક�ક છે કે મા� �ુ�ષો જ બળતી ઇ�છાને હરાવી શકે?

�વ�ચ� અને અભે� એ માનવ મનની શ��ત છે! અમે કરતા નથી
તે પ��તને સમજો કે જેના �ારા તે દરેક સંજોગોનો ઉપયોગ કરે છે, દરેક �ય��ત,
દરેક ભૌ�તક વ��ુ તેની પહ�ચની અંદર, �ડઝાયરને તેનામાં પ�રવ�ત�ત કરવાના સાધન તર�કે
શાર��રક સમક�. કદાચ �વજ્ science◌ાન આ રહ�યને ઉ�ગર કરશે.

મ� મારા �ુ�ના મનમાં કોઈ પણ સામા�ય તર�કે સાંભળવાની અને બોલવાની ઈ�છા રોપી
�ય��ત સાંભળે છે અને બોલે છે. તે �ડઝાયર હવે વા�ત�વકતા બની ગઈ છે. મ� તેનામાં વાવેતર ક�ુ�
તેની સૌથી મોટ� �વકલાંગતાને તેની મહાન સંપ��માં �પાંત�રત કરવાની ઇ�છા રાખો. કે
ઇ�છા સાકાર થઈ છે. મોડસ ઓપરે�ડ� જેના �ારા આ આ�ય�જનક પ�રણામ

હા�સલ કર� હતી તે�ું વણ�ન કર�ું �ુ�કેલ નથી. તેમાં �ણ અ�યંત ચો�સ હક�કતો હતી; �થમ,
મ� સામા�ય �ુનાવણી માટ ેઈ�છા સાથે �વ�ાસ ભ�ો હતો, જે મ� માર� પાસે આ�યો હતો
દ�કરો. બીજુ� , મ� માર� ઈ�છા દરેક ક�પનાશીલ ર�તે તેને જણાવી

ઉપલ�ધ, સતત, સતત �ય�નો �ારા, વષ�ના સમયગાળા દર�મયાન. �ીજુ� , HE
મને મા�યો!

આ �કરણ �ૂ��  થઈ ર�ું હ�ું �યારે Mme ના �ૃ��ુના સમાચાર આ�યા.
�ુમેન-હે�ક. ��ૂઝ �ડ�પેચમાં એક નાનો ફકરો આની ચાવી આપે છે
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ગાયક તર�કે મ�હલાની અસામા�ય સફળતા. હુ�  ફકરો ટા�કુ�  છુ� , કારણ કે
તેમાં જે ચાવી છે તે અ�ય કોઈ નહ� પણ �ડઝાયર છે.

તેની કાર�કદ�ની શ�આતમાં, Mme. �ુમન-હે�કે �દ�દશ�કની �ુલાકાત લીધી
�વયેના કોટ�  ઓપેરા, તેને તેના અવાજ�ું પર��ણ કરાવવા માટ.ે પર��ુ, તેણે તે�ું પર��ણ ક�ુ� નથી. પછ�
બેડોળ અને ખરાબ પોશાક પહેરેલી છોકર� પર એક નજર નાખી, તેણે ક�ું, ક�ઈ નહ�
નરમાશથી, "આવા ચહેરા સાથે, અને કોઈ �ય��ત�વ �વના, તમે �ારેય કેવી અપે�ા રાખી શકો છો
ઓપેરામા ંસફળ થવા માટ?ે મારા સારા બાળક, �વચાર છોડ� દો. એક સીવણ મશીન ખર�દો, અને

કામ પર �ઓ. તમે �ારેય ગાયક ન બની શકો. "
�ારેય લાંબો સમય નથી! �વયેના કોટ�  ઓપેરાના �ડરે�ટર ઘ�ં �ણતા હતા

ગાવાની તકનીક �વશે. તે ઇ�છાની શ��ત �વશે થોડુ�  �ણતો હતો, �યારે તે
વળગાડ�ું �માણ ધારે છે. જો તે શ��તને વ�ુ �ણતો હોત, તો તે
��તભાને આ�યા �વના �ન�દા કરવાની �ૂલ ન કર� હોત
તક.

ઘણા વષ� પહેલા, મારો એક �યવસા�યક સહયોગી બીમાર પ�ો. તે બ�યો
સમય જતાં વ�ુ ખરાબ થ�ું, અને અંતે તેને ઓપરેશન માટ ેહો��પટલમાં લઈ જવામાં આ�યો.
ઓપરે�ટ�ગ �મમાં તેને ચ�વાતા પહેલા, મ� તેના પર એક નજર નાખી, અને

આ�ય� થ�ું કે તેના જેવા પાતળા અને નબળા કોઈ પણ કેવી ર�તે પસાર થઈ શકે
�ુ�ય કામગીર� સફળતા�ૂવ�ક. ડ doctor�ટરે મને ચેતવણી આપી હતી કે જો કોઈ હોય તો થોડુ�  છે
તેને ફર� �વંત જોવાની તક. પર��ુ તે ડો�ટર હતો
અ�ભ�ાય. તે દદ�નો અ�ભ�ાય ન હતો. તે પહેલાં જ તેને �હ�લ આપવામાં આવી હતી
દૂર, તેણે હળવેકથી બબડાટ કય�, "હેરાન ન થાઓ, ચીફ, હુ�  અહ�થી બહાર આવીશ

થોડા �દવસો. "ઉપ��થત નસ� માર� તરફ દયાથી જો�ું. પણ દદ� આ�યો

�ુર��ત ર�તે મારફતે. બ�ું સમા�ત થયા પછ�, તેના �ચ�ક�સકે ક�ું, "તેના �સવાય બીજુ�  ક�ઈ નહ�
�વવાની ઇ�છાએ તેને બચા�યો. જો તે ન હોત તો તેણે �ારેય ખ���ું ન હોત
�ૃ��ુની શ�તા �વીકારવાનો ઇનકાર કય�. "

હુ�  �વ�ાસ �ારા સમ�થ�ત ઇ�છાની શ��તમાં �વ�ાસ ક��  છુ� , કારણ કે મ� જો�ું છે
આ શ��ત માણસોને નીચી શ�આતથી શ��ત અને સંપ��ના �થાનો પર લઈ �ય છે; માર� પાસે
તેના પી�ડતોની કબર �ૂંટતા જોયા; મ� જો�ું છે કે તે મા�યમ તર�કે સેવા આપે છે
સો અલગ અલગ ર�તે હાયા� પછ� �ુ�ષોએ �ુનરાગમન ક�ુ�; હુ�
જો�ું છે કે તે મારા પોતાના �ુ�ને સામા�ય, �ુખી, સફળ �વન �દાન કરે છે, છતાં
કુદરતે તેને કાન વગરની દ�ુનયામાં મોક�યો છે.

ઈ�છાની શ��તનો કેવી ર�તે ઉપયોગ અને ઉપયોગ કર� શકાય? આ ર�ું છે
આ �ારા જવાબ આ�યો, અને આ �ુ�તકના અ�ુગામી �કરણો. આ સંદેશ છે
સૌથી લાંબી, અને કદાચ, સૌથી વ�ુના અંતે �વ�ની બહાર જ�ું

�વનાશક હતાશા અમે�રકા �ારેય �ણી�ું છે. તે ધાર�ું વાજબી છે
�ારા ઘાયલ થયેલા ઘણા લોકોના �યાન પર સંદેશ આવી શકે છે
હતાશા, જેમણે પોતા�ું નસીબ �ુમા��ું છે, અ�ય જેઓએ પોતા�ું નસીબ �ુમા��ું છે
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હો�ાઓ, અને મોટ� સં�યામાં જેમણે તેમની યોજનાઓ�ું �ુનગ�ઠન કર�ું જોઈએ અને �ટજે એ
પાછા આવી �ઓ. આ બધાને હુ�  એ �વચાર �ય�ત કરવા માં�ુ છુ�  કે બધી �સ��, ના
તેનો �વભાવ �ું હોઈ શકે, અથવા તેનો હે�ુ, તી�તાથી શ� થવો જોઈએ,
ચો�સ વ��ુ માટ ેબ�ન�ગ �ડઝાયર.

"માન�સક રસાયણશા�" ના કેટલાક �વ�ચ� અને શ��તશાળ� �સ�ા�ત �ારા
જે તેણે �ારેય �હેર ક�ુ� નથી, કુદરત મજ�ૂતના આવેગમાં લપેટ� છે
"તે ક�ઈક" ઇ�છે છે જે અશ� જેવા કોઈ શ�દને ઓળખ�ું નથી, અને

�ન�ફળતા જેવી કોઈ વા�ત�વકતા �વીકાર� નથી.
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�કરણ 3

�વ�ાસ

�ું �વ��ુલાઇઝેશન, અને

ની અટઇેનમે�ટમાં �વ�ાસ
ઇ�છા

ધન તરફ બીજુ�  પગ�ું

�વ�ાસ મનના �ુ�ય રસાયણશા�ી છે. �યારે FAITH સાથે �મ��ત થાય છે
�વચાર�ું �પંદન, અધ���ત મન તરત જ �પંદન ઉપાડ ેછે,
તેને તેના આ�યા��મક સમક�માં અ�ુવા�દત કરે છે, અને તેને અનંત �ુ��માં �સા�રત કરે છે,
�ાથ�નાના �ક�સામાં.

�વ�ાસ, �ેમ અને સે�સની ભાવનાઓ બધામાં સૌથી શ��તશાળ� છે
�ુ�ય હકારા�મક લાગણીઓ. �યારે �ણ �મ��ત થાય છે, �યારે તેમની અસર હોય છે
�વચારના �પંદનને "ર�ગીન" એવી ર�તે કે તે તરત જ પહ�ચે
અધ���ત મન, �યાં તે તેના આ�યા��મક સમક�, એકમા�માં બદલાઈ �ય છે
ફોમ� જે અનંત �ુ��નો ��તભાવ આપે છે.

�ેમ અને �વ�ાસ માન�સક છે; માણસની આ�યા��મક બાજુ સાથે સંબં�ધત. સે�સ છે
સં�ૂણ�પણે જૈ�વક, અને મા� શાર��રક સાથે સંબં�ધત. �ું �મ�ણ, અથવા �મ�ણ
આ �ણેય લાગણીઓની સીધી લાઈન ક��ુ�નકેશન ખોલવાની અસર છે
મયા��દત, મ�ુ�યના �વચારશીલ મન અને અનંત �ુ�� વ�ચે.

�વ�ાસ કેવી ર�તે �વકસાવવો

હવે આવે છે, એક �નવેદન જે વ�ુ સાર� સમજ આપશે

ઓટો-�ૂચન�ું �સ�ા�ત �ા�સ��ુટશેનમાં ધારે છે
તેની ભૌ�તક, અથવા નાણાક�ય સમક�ની ઇ�છા; એટલે કે: �વ�ાસ મનની ��થ�ત છે
જે �ુ�� અથવા �ુનરાવ�ત�ત �ૂચનાઓ �ારા �ે�રત અથવા બનાવવામાં આવી શકે છે
�વ-�ૂચનના �સ�ા�ત �ારા અધ���ત મન.

ઉદાહરણ તર�કે, તમે જે હે�ુ માટ ેછો, સંભવત,,
આ �ુ�તક વાંચ�ું. Naturally�જે�ટ, કુદરતી ર�તે, �ા�સ��ુટ કરવાની �મતા �ા�ત કરવા માટ ેછે
તેના ભૌ�તક સમક�, નાણાંમાં ઇ�છાનો અ�ૂત� �વચાર આવેગ. �ારા
ઓટો-�ૂચન પરના �કરણોમાં �ૂચવેલ �ૂચનાઓને અ�ુસર�ને, અને
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અધ���ત મન, �વત sugges �ૂચનના �કરણમાં સારા�શ �ુજબ, તમે કર� શકો છો
અધ���ત મન કે જે તમે માનો છો કે તમે તે માટ ે�ા�ત કરશો
જે તમે �ૂછશો, અને તે તે મા�યતા પર કાય� કરશે, જે તમા��  અધ���ત મન છે
"�વ�ાસ" ના �પમાં તમાર� પાસે પાછો �ય છે, �યારબાદ ચો�સ યોજનાઓ

તમે ઈ�છો તે મેળવો.
એવી પ��ત કે જેના �ારા કોઈ �વ�ાસ �વકસાવે છે, �યાં તે પહેલાથી જ નથી

અ��ત�વમાં છે, તે�ું વણ�ન કર�ું અ�યંત �ુ�કેલ છે, લગભગ તેટ�ું જ �ુ�કેલ, હક�કતમાં, જેટ�ું તે હશે
આંધળા માણસને લાલ ર�ગ�ું વણ�ન કરવા માટ ેજેણે �ારેય ર�ગ જોયો નથી, અને છે
તમે જેની સાથે તે�ું વણ�ન કરો છો તેની �ુલના કરવા માટ ેક�ઈ નથી. �વ�ાસ મનની ��થ�ત છે
જે તમે તેર �સ�ા�તોમાં �ન�ુણતા મેળ�યા પછ�, તમે ઇ�છાથી �વકાસ કર� શકો છો,
કારણ કે તે મનની ��થ�ત છે જે એ��લકેશન �ારા અને �વે�છાએ �વકસે છે
આ �સ�ા�તોનો ઉપયોગ.

તમારા અધ���ત મનને ઓડ�રની �ુ���ું �ુનરાવત�ન મા� �ણી�ું છે
�વ�ાસની લાગણીના �વૈ��છક �વકાસની પ��ત.

કદાચ નીચેના �ારા અથ� �પ� થઈ શકે
�ુ�ષો �ારેક �ુનેગાર બને છે તે ર�તે સમજૂતી. શ�દોમાં જણાવેલ છે
એક ��યાત અપરાધીશા�ી�ુ ંકહે�ું છે કે, "�યારે �ુ�ષો �થમ �ુનાના સંપક�માં આવે છે, �યારે તેઓ
તેનો �તર�કાર કરો. જો તેઓ થોડા સમય માટ ે�ુના સાથે સંપક�માં રહે છે, તો તેઓ ટવેાયેલા બને છે
તેને, અને તેને સહન કરો. જો તેઓ લાંબા સમય �ુધી તેની સાથે સંપક�માં રહે છે, તો તેઓ છે�લે
તેને અપનાવો, અને તેનાથી �ભા�વત થાઓ. "

આ કહેવાની સમક� છે કે �વચારનો કોઈપણ આવેગ જે છે
વાર�વાર અધ���ત મન પર પસાર થાય છે, છેવટ,ે �વીકા�ુ� અને કાય� ક�ુ�
અધ���ત મન �ારા, જે તેનામાં આવેગ�ું ભાષાંતર કરવા આગળ વધે છે
ભૌ�તક સમક�, ઉપલ�ધ સૌથી �યવહા� ���યા �ારા.

આના સંદભ�માં, બધા �નવેદનો, ફર�થી �વચારો
જે લાગણીશીલ કરવામાં આવી છે, (લાગણી આપવામાં આવે છે) અને સાથે �મ��ત
�વ�ાસ, �ુર�ત જ તેમની શાર��રક સમક� ભાષામાં ભાષાંતર કરવા�ું શ� કરો
અથવા સમક�.

લાગણીઓ, અથવા �વચારોનો "લાગણી" ભાગ, જે પ�રબળો છે
�વચારોને �વનશ��ત, �વન અને ��યા આપો. �વ�ાસ, �ેમ અને સે�સની લાગણીઓ,
�યારે કોઈ �વચાર આવેગ સાથે �મ��ત થાય છે, �યારે તેને આમાંના કોઈપણ કરતાં વ�ુ ��યા આપો

લાગણીઓ એકલા કર� શકે છે.
�વ�ાસ સાથે ભળ� ગયેલા �વચારો જ નહ�, પણ તે

જે કોઈપણ હકારા�મક લાગણીઓ અથવા કોઈપણ નકારા�મક સાથે �મ��ત કરવામાં આવી છે
લાગણીઓ, અધ���ત મન �ુધી પહ�ચી શકે છે અને �ભા�વત કર� શકે છે.

આ �નવેદનથી, તમે સમ� શકશો કે અધ���ત મન કરશે
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�વનાશક �કૃ�ત, જેટલી સહેલાઇથી તે a ના �વચાર આવેગ પર કાય� કરશે
સકારા�મક અથવા રચના�મક �કૃ�ત. આ �વ�ચ� ઘટના માટ ેજવાબદાર છે જે
ઘણા લાખો લોકો અ�ુભવે છે, જેને "કમનસીબી" અથવા "ખરાબ નસીબ" તર�કે ઓળખવામાં આવે છે.

એવા લાખો લોકો છે જેઓ પોતાને "�વનાશકાર�" માને છે
ગર�બી અને �ન�ફળતા, કેટલાક �વ�ચ� બળને કારણે જેના પર તેઓ �વ�ાસ કરે છે
તેમ�ું કોઈ �નયં�ણ નથી. તેઓ તેમના પોતાના "દભુા��ય" ના સજ�કો છે, કારણ કે
આ નકારા�મક �વ�ાસ, જે અધ���ત મન �ારા લેવામાં આવે છે, અને

તેના ભૌ�તક સમક�માં અ�ુવા�દત.
આ એક યો�ય �થળ છે કે જેના પર ફર�થી �ૂચન કર�ું કે તમે કર� શકો

લાભ, તમારા અધ���ત મન પર પસાર કર�ને, તમે ઇ�છો તે કોઈપણ ઇ�છા
તેના ભૌ�તક, અથવા નાણાક�ય સમક�, અપે�ાની ��થ�તમાં અથવા

�વ�ાસ કરો કે પ�રવત�ન ખરેખર થશે. તમારો �વ�ાસ, અથવા �વ�ાસ,
ત�વ છે જે તમારા અધ���ત મનની ��યા ન�� કરે છે. �યાં છે
તમારા અધ���ત મનને આપતી વખતે "છેતર�ું" કરવાથી તમને ક�ઈ અવરોધ�ું નથી
�વયં -�ૂચના �ારા �ૂચનાઓ, કારણ કે મ� મારા �ુ�ના અધ���ત મનને છેત�ુ�.

આ "છેતર�પ�ડ�" ને વ�ુ વા�તવવાદ� બનાવવા માટ,ે તમાર� �તને તમાર� જેમ વત�શો, જો

તમે જે તે સામ�ીની ��થ�તમાં પહેલાથી જ હતા
�યારે તમે તમારા અધ���ત મનને બોલાવો છો, �યારે તમે �ડમા�ડ કર� ર�ા છો.

અધ���ત મન તેના ભૌ�તક સમક�માં પ�રવ�ત�ત થશે
સૌથી વ�ુ ��ય� અને �યવહા� મા�યમો ઉપલ�ધ છે, કોઈપણ ઓડ�ર જે તેને રા�યમાં આપવામાં આવે છે
�વ�ાસ, અથવા �વ�ાસ કે ઓડ�ર હાથ ધરવામાં આવશે.

ચો�સ, જેમાંથી એક �ાર� �ભક �બ�દ ુઆપવા માટ ે�ૂર�ું કહેવામાં આ��ું છે
�યોગ અને �ે��ટસ �ારા, �વ�ાસ સાથે ભળવાની �મતા �ા�ત કર� શકે છે
અધ���ત મનને આપવામાં આવેલ કોઈપણ હુકમ. �ે��ટસ �ારા સં�ૂણ�તા આવશે.
તે ફ�ત �ૂચનાઓ વાંચીન ેઆવી શક�ું નથી .

જો તે સા�ું છે કે �ુના સાથે જોડાણ કર�ને કોઈ �ુનેગાર બની શકે છે,
(અને આ એક �ણીતી હક�કત છે), તે પણ એટ�ું જ સા�ું છે કે કોઈ �ય��ત �ારા �વ�ાસ �વકસાવી શકે છે
�વે�છાએ અધ���ત મનને �ૂચવે છે કે �ય��તમાં �વ�ાસ છે. મન
છેવટ,ે તેના પર ��ુ�વ ધરાવતા �ભાવોની �કૃ�ત લેવા માટ ેઆવે છે.
આ સ�યને સમજો, અને તમે �ણશો કે તે તમારા માટ ેશા માટ ેજ�ર� છે
તમારા મનની �બળ દળો તર�કે હકારા�મક લાગણીઓન ે�ો�સા�હત કરો , અને

�નરાશ - અને નકારા�મક લાગણીઓને દૂર કરો.
હકારા�મક લાગણીઓ �ારા ��ુ�વ ધરાવ�ું મન, માટ ેઅ�ુકૂળ �નવાસ�થાન બની �ય છે

��ા તર�કે ઓળખાતી મનની ��થ�ત. એટ�ું ��ુ�વ ધરાવ�ું મન, ઇ�છાથી, આપી શકે છે
અધ���ત મનની �ૂચનાઓ, જે તે �વીકારશે અને તરત જ તેના પર કાય� કરશે.
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�વ�ાસ એ મનની ��થ�ત છે જે હોઈ શકે છે
ઓટો-�ૂચન �ારા �ે�રત

તમામ �ુગોમાં, ધમ�વાદ�ઓએ સંઘષ�શીલ માનવતાની સલાહ આપી છે
આ, કે, અને અ�ય �સ�ા�ત અથવા પંથમાં "�વ�ાસ" રાખવો, પર��ુ તેઓ તેમાં �ન�ફળ ર�ા છે
લોકોને �વ�ાસ કેવી ર�તે રાખવો તે જણાવો. તેઓએ ક�ું નથી કે "�વ�ાસ મનની ��થ�ત છે,
અને તે �વ-�ૂચન �ારા �ે�રત થઈ શકે છે. "

એવી ભાષામાં જે કોઈપણ સામા�ય માનવી સમ� શકે, આપણે કર��ું
જે �સ�ા�ત �ારા �વ�ાસ હોઈ શકે તે �વશે �ણીતા બધા�ું વણ�ન કરો
�વક�સત, �યાં તે પહેલાથી અ��ત�વમાં નથી.

તમારામાં �વ�ાસ રાખો; અનંતમાં ��ા.
અમે શ� કર�એ તે પહેલાં, તમારે ફર�થી યાદ કરાવ�ું જોઈએ કે:
�વ�ાસ એ "શા�ત અ�ૃત" છે જે �વન, શ��ત અને ��યા આપે છે

�વચારનો આવેગ!
ઉપરો�ત વા� બી� વખત, અને �ી� વાર વાંચવા યો�ય છે, અને એ

ચો�ું. તે મોટથેી વાંચવા યો�ય છે!
�વ�ાસ એ બધી સંપ��ના સંચયનો �ાર� �ભક �બ�દ ુછે!

�વ�ાસ એ બધા "ચમ�કારો" અને તમામ રહ�યોનો આધાર છે જે�ું �વ�ેષણ કર� શકા�ું નથી
�વજ્ science◌ાનના �નયમો �ારા!

�વ�ાસ �ન�ફળતાનો એકમા� �ણીતો મારણ છે!
�વ�ાસ એ ત�વ છે, "રાસાય�ણક" જે, �યારે �ાથ�ના સાથે �મ��ત થાય છે,

અનંત �ુ�� સાથે એક સીધો સંચાર આપે છે.
�વ�ાસ એ ત�વ છે જે �વચારના સામા�ય �પંદનને પ�રવ�ત�ત કરે છે,

માણસના મયા��દત મન �ારા, આ�યા��મક સમક�માં બનાવેલ.
�વ�ાસ એકમા� એજ�સી છે જેના �ારા અનંત�ું કો��મક બળ

�ુ��નો માણસ �ારા ઉપયોગ અને ઉપયોગ કર� શકાય છે.
�ૂત�ૂવ� �વધાનમાંથી દરેક એક સ�મ છે

સા�બતી!
સા�બતી સરળ અને સરળતાથી દશા�વવામાં આવી છે. તે માં લપેટ� છે

�વત �ૂચનનો �સ�ા�ત. ચાલો આપણે આપ�ં �યાન કે���ત કર�એ, તેથી
આ�મ-�ૂચનનો �વષય, અને તે �ું છે, અને તે �ું સ�મ છે તે શોધો
હા�સલ.

તે એક �ણીતી હક�કત છે કે એક આવે છે, છેવટ,ે ગમે તે માને છે
�નવેદન સા�ું હોય કે ખોટુ�  હોય તેની �તને �ુનરાવત�ન કરે છે . જો કોઈ માણસ જૂઠુ�  બોલે છે
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�બળ �વચારોને કારણે દરેક માણસ જે છે તે છે
જે તે તેના મન પર કબજો કરવાની પરવાનગી આપે છે. �વચારો કે જે માણસ �ણી જોઈને �ૂકે છે
તેના પોતાના મનમાં, અને સહા�ુ�ૂ�ત સાથે �ો�સા�હત કરે છે, અને જેની સાથે તે કોઈપણ �મ�ણ કરે છે
એક અથવા વ�ુ લાગણીઓ, �ેરક દળોની રચના કરે છે, જે �નદ��શત કરે છે અને

તેની દરેક �હલચાલ, કાય� અને કાય�ને �નયં��ત કરો!
હવે આવે છે, સ�ય�ું �ૂબ જ મહ�વ�ું �નવેદન:
�વચારો કે જે કોઈપણ લાગણીઓ સાથે �મ��ત છે

લાગણીઓ, એક "�ુંબક�ય" બળ કે જે આકષ�ણોની રચના કરે છે,
ઈથર, અ�ય સમાન, અથવા સંબં�ધત ના �પંદનો માંથી
�વચારો. આ ર�તે લાગણી સાથે "�ુંબ�કત" �વચારની સરખામણી એ સાથે કર� શકાય છે
બીજ, જે ફળ� �પ જમીનમાં વાવેતર કરવામાં આવે છે, તે અંકુ�રત થાય છે, વધે છે અને �ુણાકાર કરે છે
વાર�વાર અને ફર�થી, �યાં �ુધી કે જે �ૂળ�પે એક ના�ું બીજ હ�ું, બને છે
સમાન �ા�ડના અગ�ણત લાખો બીજ!

ઈથર એ �પંદનના શા�ત દળોનો એક મહાન કો��મક સ�ૂહ છે. તે બનાવવામાં આવે છે
�વનાશક �પંદનો અને રચના�મક �પંદનો બંનેમાંથી. તે વહન કરે છે, �બલકુલ
વખત, ભયના ક�પન, ગર�બી, રોગ, �ન�ફળતા, દeુryખ; અને ના �પંદનો
સ�ૃ��, આરો�ય, સફળતા અને �ુશી, જેટલી ચો�સપણે તેનો અવાજ વહન કરે છે
સંગીતના સ�કડો ઓક���શેન, અને સ�કડો માનવ અવાજો, જે તમામ
�ારા તેમની પોતાની �ય��ત�વ અને ઓળખના મા�યમો �ળવી રાખે છે
રે�ડયો�ું મા�યમ.

ઈથરના મહાન ભંડારમાંથી, માનવ મન સતત છે
�પંદનોને આકષ� છે જે મ�ુ�યને �ભા�વત કરે છે
મન. કોઈપણ �વચારો, �વચાર, યોજના, અથવા હે�ુ એક ધરાવ ેકોઇના મન આકષ� છે,
ઈથરના �પંદનોમાંથી, તેના સંબંધીઓના યજમાન, આમાં "સંબંધીઓ" ઉમેરે છે
પોતા�ું બળ, અને તે �ભાવશાળ�, �ેરક મા�ટર બને �યાં �ુધી વધે છે
જે �ય��તના મનમાં તેને �થાન આપવામાં આ��ું છે.

હવે, ચાલો �ાર� �ભક �બ�દ ુપર પાછા જઈએ, અને કેવી ર�તે તે �વશે �ણકાર બનીએ
�વચાર, યોજના અથવા હે�ુ�ું �ૂળ બીજ મનમાં રોપવામાં આવી શકે છે. આ
મા�હતી સરળતાથી પહ�ચાડવામાં આવે છે: કોઈપણ �વચાર, યોજના અથવા હે�ુ આમાં �ૂક� શકાય છે
�વચારના �ુનરાવત�ન �ારા મન . આથી જ તમને a લખવા�ું કહેવામાં આવે છે
તમારા �ુ�ય હે�ુ�ું �નવેદન, અથવા �ન��ત �ુ�ય ઉ�ેશ, તેને મેમર�માં ��તબ� કરો,
અને તેને �ુનરાવ�ત�ત કરો, �ા�ય શ�દોમાં, �દવસ પછ�, �વ�નના આ �પંદનો �ુધી
તમારા અધ���ત મન �ુધી પહ�ચી ગયા છો.
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આપણ ેજે છ�એ તે છ�એ, �વચારના �પંદનોને કારણે જે આપણે પસંદ કર�એ છ�એ
અપ અને ન�ધણી, અમારા દૈ�નક પયા�વરણની ઉ�ેજના �ારા.

કોઈપણ કમનસીબ વાતાવરણના �ભાવોને ફ�ક� દેવા માટ ેસંક�પ કરો, અને

ઓડ�ર માટ ેતમા��  પોતા�ું �વન બનાવવા માટ.ે માન�સક અ�કયામતોની યાદ� લેવી અને
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જવાબદાર�ઓ, તમે શોધી શકશો કે તમાર� સૌથી મોટ� નબળાઈ આ�મ અભાવ છે
આ�મ�વ�ાસ. આ �વકલાંગને વટાવી શકાય છે, અને ડરપોક ભાષામાં અ�ુવા�દત થઈ શકે છે
�હ�મત, ઓટો��ુઝેશનના �સ�ા�તની સહાયથી. ની અર�

આ �સ�ા�ત હકારા�મક �વચારની સરળ �યવ�થા �ારા કર� શકાય છે
�યાં �ુધી તેઓ ભાગ ન બને �યાં �ુધી લે�ખત, યાદ અને �ુનરાવ�ત�ત આવેગો

તમારા મનની અધ���ત ફેક�ટ�ના કાય�કાર� સાધનો.

�વ-�વ�ાસ ફો��ુ�લા

�થમ. હુ�  ��ં છુ�  કે માર� પાસે the�જે�ટ �ા�ત કરવાની �મતા છે
�વનમાં મારો �ન��ત હે�ુ, તેથી, હુ�  માર� �તને મા�ું છુ�
તેની �ા��ત તરફ સતત, સતત ��યા, અને હુ�  અહ� અને

હવે આવી કાય�વાહ� કરવા�ું વચન આપો.

બીજુ� . મને મારા મનના �બળ �વચારોનો અહેસાસ થશે
છેવટ ેપોતાને બા�, શાર��રક ��યા, અને

ધીમે ધીમે પોતાને ભૌ�તક વા�ત�વકતામાં પ�રવ�ત�ત કરે છે, તેથી, હુ�
દરરોજ �ીસ �મ�નટ માટ ેમારા �વચારો પર �યાન કે���ત કરશે
હુ�  જે �ય��ત બનવાનો ઇરાદો ધરા�ું છુ�  તેના �વશે �વચારવા�ું કાય�, જેનાથી સજ�ન થાય છે
મારા મનમાં તે �ય��ત�ું �પ� માન�સક �ચ�.

�ીજુ� . હુ�  ઓટો-�ૂચનના �સ�ા�ત �ારા ��ં છુ� , કોઈપણ
જે ઇ�છા હુ�  સતત મારા મનમાં રા�ું છુ�  તે આખરે શોધશે
ing�જે�ટ �ા�ત કરવાના કેટલાક �યવહા� મા�યમો �ારા અ�ભ�ય��ત

તેની પાછળ, તેથી, હુ�  દરરોજ દસ �મ�નટ માંગ માટ ેફાળવીશ
માર� �તે આ�મ�વ�ાસનો �વકાસ.

ચો�ું. મ� મા��  વણ�ન �પ� ર�તે લ��ું છે
�વનમાં �ુ�ય લ�ય �નધા��રત કરો, અને હુ�  �યાં �ુધી હુ�  �ય�ન કરવા�ું બંધ કર�શ નહ�
તેની �ા��ત માટ ે�ૂરતો આ�મ�વ�ાસ કેળ�યો હશે.

પાંચ�ું. મને સં�ૂણ� �યાલ છે કે કોઈ સંપ�� કે પદ લાંબા સમય �ુધી ટક� શક�ું નથી
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સહન કરો, �યાં �ુધી સ�ય અને �યાય પર આધા�રત ન હોય, તેથી, હુ�  જોડાઈશ
કોઈ �યવહારમાં જે તે બધાને ફાયદો કર�ું નથી જેમને તે અસર કરે છે. હુ�  કર�શ
હુ�  જે દળોનો ઉપયોગ કરવા માં�ુ છુ� , અને માર� તરફ આક�ષ�ત કર�ને સફળ થાઓ
અ�ય લોકોનો સહકાર. હુ�  બી�ઓને માર� સેવા કરવા �ે�રત કર�શ,
અ�યની સેવા કરવાની માર� ઈ�છાને કારણે. હુ�  નફરત દૂર કર�શ,
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ઈ�યા�, ઈ�યા�, �વાથ� અને ઉ�તાઈ, બધા માટ ે�ેમ �વકસાવીને
માનવતા, કારણ કે હુ�  ��ં છુ�  કે અ�ય લોકો ��યે નકારા�મક વલણ
મને �ારેય સફળતા ન આપી શકે. હુ�  બી�ઓને મારામાં �વ�ાસ કરવા માટ ે�ે�રત કર�શ,
કારણ કે હુ�  તેમનામાં અને મારામાં �વ�ાસ કર�શ.

હુ�  આ ફો��ુ�લામાં મા��  નામ સહ� કર�શ, તેને મેમર�માં સ�પીશ,
અને �દવસમાં એકવાર મોટથેી તેને �ુનરાવ�ત�ત કરો, સં�ૂણ� �વ�ાસ સાથે કે તે કરશે
ધીમે ધીમે મારા �વચારો અને ��યાઓને �ભા�વત કરો જેથી હુ�  કર�શ
આ�મ�નભ�ર અને સફળ �ય��ત બનો.

આ �ૂ� પાછળ કુદરતનો �નયમ છે જે હજુ �ુધી કોઈ માણસ કર� શ�ો નથી
સમ�વો. તેણે તમામ �મરના વૈજ્◌ા�નકોને ચ�કાવી દ�ધા છે. મનોવૈજ્◌ા�નકોએ નામ આ��ું છે
આ કાયદો "�વત-�ૂચન", અને તેને તે પર જવા દો.

જે નામથી આ કાયદો બોલાવે છે તે�ું બહુ મહ�વ નથી. આ
તેના �વશે મહ�વની હક�કત છે - જો તે માનવ�તના ગૌરવ અને સફળતા માટ ેકામ કરે છે, જો તે
રચના�મક ઉપયોગ થાય છે. બી� બાજુ, જો �વનાશક ર�તે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો, તે નાશ કરશે
એટલી જ સરળતાથી. આ �નવેદનમાં એક �ૂબ જ ન�ધપા� સ�ય મળ� શકે છે, એટલે કે;
કે જેઓ હારમાં નીચે �ય છે, અને ગર�બી, દeુryખમાં તેમ�ું �વન સમા�ત કરે છે અને

તકલીફ, ઓટોના �સ�ા�તના નકારા�મક ઉપયોગને કારણે આ�ું કરો
�ૂચન. કારણ એ હક�કતમાં મળ� શકે છે કે તમામ આવ�યકતાઓ

તેમનામાં પોતાને કપડા� માટ ેવલણ છે
ભૌ�તક સમાન.

અધ���ત મન, (રાસાય�ણક �યોગશાળા જેમાં બધાએ �વચા�ુ�
આવેગન ેજોડવામાં આવે છે, અને ભૌ�તક વા�ત�વકતામાં અ�ુવાદ માટ ેતૈયાર કરવામાં આવે છે),
રચના�મક અને �વનાશક �વચાર આવેગ વ�ચે કોઈ તફાવત નથી. તે
જે સામ�ી આપણ ેતેને ખવડાવીએ છ�એ તેની સાથે કામ કરે છે, અમારા �વચાર આવેગ �ારા. આ
અધ���ત મન વા�ત�વકતામાં ડર �ારા સંચા�લત �વચાર�ું ભાષાંતર કરશે
સહેલાઇથી તે વા�ત�વકતામાં કોરેજ, અથવા �વ�ાસ �ારા સંચા�લત �વચાર�ું અ�ુવાદ કરશે.

તબીબી ઇ�તહાસના પાનાઓ કેસોના �ચ�ો સાથે સ�ૃ� છે
"�ૂચક આ�મહ�યા." એક માણસ નકારા�મક �ૂચન �ારા આ�મહ�યા કર� શકે છે,
અ�ય કોઈપણ મા�યમ જેટ�ું જ અસરકારક ર�તે. મ�ય પ��મ શહેરમાં, એક માણસ �ારા
બે�ક અ�ધકાર� જોસેફ �ા�ટ�ું નામ, બ�કની મોટ� રકમ "ઉધાર" લીધી
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�ડરે�ટરોની સંમ�ત �વના નાણાં. તેણે નાણાં �ુમા�યા
જુગાર. એક બપોરે, બ�ક એ�ઝા�મનર આ�યા અને ચેક કરવા લા�યા
�હસાબો. �ા�ટ ેબ�ક છોડ� દ�ધી, �થા�નક હોટલમાં �મ લીધો અને �યારે તેઓ મ�ા

તેને, �ણ �દવસ પછ�, તે પથાર�માં પ�ો હતો, રડતો હતો અને �વલાપ કરતો હતો, �ુનરાવત�ન કરતો હતો
અને આ શ�દો પર, "મારા ભગવાન, આ મને માર� નાખશે! હુ�  બદનામી સહન કર� શકતો નથી." માં
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થોડા સમય માટ ેતે મર� ગયો. ડોકટરોએ આ કેસ "માન�સક" માંથી એક �હેર કય�
આ�મહ�યા. "

જેમ વીજળ� ઉ�ોગના પૈડા ફેરવશે અને ઉપયોગી બનશે
રચના�મક ર�તે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો સેવા; અથવા જો �વનનો ખોટો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો, તેનો કાયદો પણ ખોટો થઈ જશે

�વયં-�ૂચન તમને શાં�ત અને સ�ૃ�� તરફ દોર� �ય છે, અથવા નીચેની ખીણમાં

દ ુunderstandingખ, �ન�ફળતા અને �ૃ��ુ, તમાર� સમજની �ડ�ી અ�ુસાર અને

તેની અર�.
જો તમે તમારા મનને ડરથી ભર� દો , તમાર� �મતામાં શંકા અને અ�વ�ાસ

ઓટોનો કાયદો, અનંત �ુ��ની શ��તઓ સાથે જોડાઓ અને ઉપયોગ કરો.
�ૂચન અ�વ�ાસની આ ભાવના લેશે અને તેનો ઉપયોગ પેટન� તર�કે કરશે જેના �ારા તમારા
અધ���ૃત મન તે�ું ભૌ�તક સમક� ભાષાંતર કરશે.

આ �ટટેમે�ટ બે અને બે �ટટેમે�ટ તર�કે સા�ું છે
બે ચાર છે!

પવનની જેમ જે એક જહાજ �ૂવ�માં વહન કરે છે, અને બીજુ�  પ��મનો �નયમ
તમે જે ર�તે સેટ કરો છો તે �ુજબ ઓટો-�ૂચન તમને lift◌ંચકશે અથવા તમને નીચે ખ�ચશે
તમારા �વચારો. ઓટો-�ૂચનનો કાયદો, જેના �ારા કોઈપણ �ય��ત
�સ��ની it◌ંચાઈ �ુધી વધી શકે છે જે ક�પનાને ડગાવી દે છે, સાર� છે
નીચેના �ોકમા ંવણ�વેલ:

"જો તમને લાગે કે તમને મારવામાં આ�યો છે, તો તમે છો,
જો તમને લાગે કે તમે �હ�મત નથી, તો તમે નથી

જો તમને �ત�ું ગમે છે, પર��ુ તમને લાગે છે કે તમે કર� શકતા નથી,
તે લગભગ �ન��ત છે કે તમે નહ� કરો.

.
"જો તમને લાગે કે તમે હાર� જશો, તો તમે હાર� ગયા છો

દ�ુનયામાંથી આપણે શોધીએ છ�એ,
સફળતાની શ�આત સાથીની ઇ�છાથી થાય છે

તે બ�ું મનની ��થ�તમાં છે .
.

"જો તમને લાગે કે તમે આઉટ�લા�ડ છો, તો તમે છો,
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Rise◌ંચે જવા માટ ેતમારે think ◌ં�ું �વચાર�ુ ંપડશે,
તમારે પહેલા તમારા �વશે ખાતર� કરવી પડશે

તમે �ારેય ઇનામ �તી શકો છો.
.

"�વનની લડાઈઓ હ�મેશા ચાલતી નથી
મજ�ૂત અથવા ઝડપી માણસ માટ,ે
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પણ જલદ� કે મોડા જે માણસ �તે છે
જે માણસ �વચારે છે કે તે કર� શકે છે! "

જે શ�દો પર ભાર �ૂકવામાં આ�યો છે તે�ું અવલોકન કરો, અને તમે તેને પકડ� શકશો
deep◌ંડો અથ� જે ક�વના મનમાં હતો.

તમારા મેક-અપમાં (કદાચ તમારા મગજના કોષોમાં) �ાંક છે
sleeping◌ંઘ , �સ���ું બીજ, જે જો ઉ�ે�જત થાય અને કાય�માં �ુકાય તો
તમને he◌ંચાઈઓ પર લઈ �ઓ, જેમ કે તમે �ારેય �ા�ત કરવાની આશા ન કર� શકો.

જેમ એક મા�ટર સંગીતકાર સંગીતની સૌથી �ુંદર તાણ�ું કારણ બની શકે છે
વાયો�લનના તારમાંથી રેડો, જેથી તમે જે ��તભા ધરાવે છે તે જગાડ� શકો
તમારા મગજમાં �ન�ાધીન છે, અને તે તમને ગમે તે લ�ય તરફ લઈ �ય છે
હા�સલ કરવાની ઇ�છા.

અ�ાહમ �લ�કન �યાં �ુધી તે �વ�થ ન થાય �યાં �ુધી તેણે અજમાવેલી દરેક બાબતમાં �ન�ફળતા હતી
ચાલીસ વષ�ની �મરે. તે એક મહાન હતા �યાં �ુધી, �ાંયથી �મ�ટર કોઈ ન હતા
અ�ુભવ તેના �વનમાં આ�યો, તેના �દયમાં �ૂતેલા ��તભાને જગા�ો અને

મગજ, અને �વ�ને તેના ખરેખર મહાન �ુ�ષોમાંથી એક આ�યો. તે "અ�ુભવ" હતો
દ ુsorrowખ અને �ેમની લાગણીઓ સાથે �મ�. તે એની મારફતે એની પાસે આ�યો

�ટલેજ, એકમા� �ી જેને તે �ારેય સાચો �ેમ કરતી હતી.
તે એક �ણીતી હક�કત છે કે �ેમની લાગણી રા�યની ન�ક છે

મનને �વ�ાસ તર�કે ઓળખવામાં આવે છે, અને આ કારણ છે કે �ેમ �ૂબ જ ન�ક આવે છે
તેમના �વચાર આવેગન ેતેમના આ�યા��મક સમક�માં અ�ુવા�દત કર�ું. તેના દર�મયાન
સંશોધન�ું કાય�, લેખકે શો��ું, �વન-કાય�ના �વ�ેષણમાંથી અને

ઉ�કૃ� �સ��ના સ�કડો માણસોની �સ��ઓ, જે �યાં છે
તેમાંથી લગભગ દરેક એક �ીના �ેમનો �ભાવ હતો. આ
�ેમની લાગણી, માનવ �દય અને મગજમાં, અ�ુકૂળ �ે� બનાવે છે
�ુંબક�ય આકષ�ણ, જે ઉ�ચ અને �ૂ�મ �પંદનોના �વાહ�ું કારણ બને છે
જે ઈથરમાં તરતા હોય છે.

જો તમે �વ�ાસની શ��તના �ુરાવા ઈ�છતા હો, તો ની �સ��ઓનો અ�યાસ કરો
�ુ�ષો અને �ીઓ જેમણે તેને રોજગાર� આપી છે. �ૂ�ચના શીષ� પર આવે છે
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નાઝર�ન. ���તી ધમ� એ સૌથી મોટ� એકલ શ��ત છે જે મનને �ભા�વત કરે છે
�ુ�ષો. ���તી ધમ�નો આધાર �વ�ાસ છે, ભલે ગમે તેટલા લોકો હોય
�વકૃત, અથવા આ મહાન બળનો અથ� ખોટો અથ�ઘટન કરે છે, અને ભલે ગમે તે હોય
તેના નામે ઘણા �સ�ા�તો અને પંથો બનાવવામાં આ�યા છે, જે તે�ું ��ત�બ�બ પાડતા નથી
�સ�ા�તો.

ઉપદેશો અને ���તની �સ��ઓનો સરવાળો અને પદાથ�,
જેને "ચમ�કારો" તર�કે અથ�ઘટન કરવામાં આવી શકે છે, તેનાથી વ�ુ કે ઓછુ�  ક�ઈ ન હ�ું
�વ�ાસ. જો "ચમ�કારો" જેવી કોઈ ઘટના હોય તો તે મા� ઉ�પ� થાય છે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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�વ�ાસ તર�કે ઓળખાતી મનની ��થ�ત �ારા! કેટલાક ધમ�ના �શ�કો, અને ઘણા

જેઓ પોતાને ���તી કહે છે, તેઓ ન તો �વ�ાસને સમજે છે અને ન તો �ે��ટસ કરે છે.
ચાલો આપણે �વ�ાસની શ��તને �યાનમાં લઈએ, કારણ કે તે હવે દશા�વવામાં આવી ર�ું છે, એ �ારા

માણસ જે ભારતની તમામ સં�કૃ�ત, મહા�મા ગાંધી માટ ે�ણીતો છે. આ માં
માણસ �વ� પાસે સં�કૃ�ત માટ ે�ણીતા સૌથી આ�ય�જનક ઉદાહરણો છે,
�વ�ાસ ની શ�તાઓ. ગાંધી કોઈ પણ માણસ કરતાં વ�ુ સંભ�વત શ��ત ધરાવે છે
આ સમયે �વે છે, અને આ, તે હક�કત હોવા છતાં કે તેની પાસે �thodિ◌�ુ�ત સાધનો નથી
શ��ત, જેમ કે પૈસા, �ુ� જહાજો, સૈ�નકો અને �ુ�ની સામ�ી. ગાંધી
તેની પાસે પૈસા નથી, તેની પાસે ઘર નથી, તેની પાસે કપડા�નો પોશાક નથી, પણ તે કરે છે
શ��ત છે. તે શ��તથી તે કેવી ર�તે આવે છે?

તેણે તેને તેના �સ�ા�તની સમજણથી બના��ું
�વ�ાસની, અને તેની �મતા �ારા �વ�ાસને �ા�સ�લા�ટ કરવાની �મતા
બે હ�ર �મ�લયન લોકોના મગજમાં.

ગાંધીએ ફેઈથના �ભાવથી �સ� ક�ુ� છે, જે
�ૃ�વી પરની સૌથી મજ�ૂત લ�કર� શ��ત ન હતી, અને �ારેય �ૂર� કર� શકશે નહ�
સૈ�નકો અને લ�કર� સાધનો. તેમણે આ�ય�જનક પરા�મ �સ� ક�ુ� છે
એક��ત કરવા અને ખસેડવા માટ ેબે કરોડ �મ�લયન મનને �ભા�વત કરે છે
�ુ�નસન, એકલ મન તર�કે.

�ૃ�વી પર બીજુ�  �ું બળ છે, �સવાય કે FAITH આટ�ું કર� શકે?
એક �દવસ આવશે �યારે કમ�ચાર�ઓ તેમજ નોકર�દાતાઓ શોધશે

�વ�ાસ ની શ�તાઓ. તે �દવસ ઉ�યો છે. સમ� �વ�માં �ૂર�ું હ�ું
તક, તાજેતરના �બઝનેસ �ડ�ેશન દર�મયાન, LACK �ું છે તે જોવાની

ઓફ ફેઇથ �બઝનેસ કરશે.
ચો�સ, સ�યતાએ �ૂરતી સં�યામાં �ુ��શાળ� માનવી પેદા કયા� છે

માણસો આ મહાન પાઠનો ઉપયોગ કરે છે જે હતાશાએ શીખ��ું છે
દ�ુનયા. આ હતાશા દર�મયાન, �વ� પાસે �ુ�કળ �માણમાં �ુરાવા હતા
�યાપક ભય ઉ�ોગ અને �યવસાયના પૈડાને લકવો કરશે. આમાંથી

અ�ુભવ વેપાર અને ઉ�ોગમાં નેતાઓ ariseભો કરશે જેઓ �ારા નફો કરશે
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ગાંધીએ �વ� માટ ેજે દાખલો બેસા�ો છે, અને તેઓ ધંધા માટ ેલા�ુ પડશે
તે જ રણની�તઓ જેનો ઉપયોગ તેમણે મહાનમાં નીચે �ુજબના �નમા�ણમાં કય� છે
�વ�નો ઇ�તહાસ. આ નેતાઓ �મ અને ફાઇલમાંથી આવશે

અ��યા માણસો, જેઓ હવે �ટ�લ �લા��સ, કોલસાની ખાણો, ઓટોમોબાઇલમાં કામ કરે છે
ફે�ટર�ઓ, અને અમે�રકાના નાના શહેરો અને શહેરોમાં.

�યવસાય �ુધારણા માટ ેછે, આ �વશે કોઈ �ૂલ ન કરો! ની પ��તઓ
�ૂતકાળ, બળ અને ભયના આ�થ�ક સંયોજનો પર આધા�રત હશે
�વ�ાસ અને સહકારના વ�ુ સારા �સ�ા�તોથી ભર�ૂર. જે �ુ�ષો મજૂર� કરે છે
દૈ�નક વેતન કરતાં વ�ુ �ા�ત થશે; તેઓ પાસેથી �ડ�વડ�ડ �ા�ત કરશે
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�યવસાય, જેઓ �યવસાય માટ ે�ૂડ� સ�લાય કરે છે તે સમાન; પર��ુ, પહેલા તેઓ
તેમના કમ�ચાર�ઓન ેવ�ુ આપ�ું જોઈએ, અને આ ઝઘડો બંધ કરો અને

જનતાના ભોગે બળ �ારા સોદાબા�. તેઓએ તેનો અ�ધકાર મેળવવો જ જોઇએ

�ડ�વડ�ડ!
તદપુરા�ત, અને આ બધાની સૌથી મહ�વ�ૂણ� વ��ુ છે - તેઓ રહેશે

નેતાઓ �ારા એલઇડ� જે સમજશે અને �સ�ા�તો લા�ુ કરશે
મહા�મા ગાંધી �ારા રોજગાર�. ફ�ત આ ર�તે નેતાઓ જ મેળવી શકે છે
તેમના અ�ુયાયીઓ સં�ૂણ� સહકારની ભાવના ધરાવે છે જે તેની શ��ત બનાવે છે
સૌથી વ�ુ અને સૌથી વ�ુ ટકાઉ �વ�પ.

આ અદ�ૂત મશીન �ુગ જેમાં આપણે �વીએ છ�એ, અને જેમાંથી આપણે છ�એ
હમણાં જ ઉભરતા, માણસોમાંથી આ�માને બહાર કા્યો છે. તેના નેતાઓએ માણસોને ચલા�યા છે
જોકે તેઓ ઠ�ડા મશીનર�ના ટુકડા હતા; �ારા તેમને આ�ું કરવાની ફરજ પડ� હતી
જે કમ�ચાર�ઓએ સોદાબા� કર� છે, તમામ સંબં�ધતના ભોગે, મેળવવા અને ન મેળવવા
આપો. ભ�વ�યનો વ watchચવડ�  માનવ �ુખ અને હશે
સામ�ી, અને �યારે આ મનની ��થ�ત �ા�ત થઈ હશે,
ઉ�પાદન પોતાની સંભાળ લેશે, અ�યાર �ુધીની કોઈપણ વ��ુ કરતાં વ�ુ અસરકારક ર�તે
�યાં �ુ�ષો ન હતા, અને �વ�ાસ અને �ય��તગત �મ�ણ કર� શ�ા ન હતા
તેમના �મ સાથે રસ.

ઓપરે�ટ�ગ �બઝનેસમાં �વ�ાસ અને સહકારની જ��રયાતને કારણે અને

ઉ�ોગ, તે ઘટના�ું �વ�ેષણ કર�ું રસ�દ અને નફાકારક બંને હશે
તે પ��તની ઉ�મ સમજ �ૂર� પાડ ેછે જેના �ારા ઉ�ોગપ�તઓ અને

�યવસાયી માણસો મેળવ ેતે પહેલા જ આપીને , �ૂબ નસીબ એકઠા કરે છે .
આ ઉદાહરણ માટ ેપસંદ કરેલી ઘટના 1900 ની છે, �યારે �ુનાઇટડે

�ટ�ેસ �ટ�લ કોપ�રેશનની રચના કરવામાં આવી રહ� હતી. વાતા� વાંચતી વખતે, �યાનમાં રાખો
આ �ૂળ�ૂત હક�કતો અને તમે સમ� શકશો કે આઈ�ડયાઝ કેવી ર�તે ર�ું છે
�વશાળ નસીબમાં �પાંત�રત.

�થમ, �વશાળ �ુનાઇટડે �ટ�ેસ �ટ�લ કોપ�રેશનના મનમાં જ�મ થયો હતો
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ચા�સ� એમ
ક�પના! બીજુ� , તેણે તેના IDEA સાથે FAITH �મ��ત ક�ુ�. �ીજુ� , તેણે ઘડતર ક�ુ�
તેમના IDEA ને ભૌ�તક અને નાણાક�ય વા�ત�વકતામાં પ�રવત�ન માટ ેએક યોજના.
ચો�ું, તેમણે �ુ�નવ�સ�ટ� �લબમાં તેમના ��યાત ભાષણ સાથે તેમની યોજનાને અમલમાં �ૂક�.
પાંચ�ું, તેમણે અર� સાથે અર� કર�, અને અ�ુયાયી સાથે તેમના �લાન પર, અને

�યાં �ુધી તે સં�ૂણ� ર�તે હાથ ધરવામાં ન આવે �યાં �ુધી તેને મજ�ૂત �નણ�ય સાથે ટકેો આ�યો. છ�� , તે
સફળતા માટ ેબ�ન�ગ �ડઝાયર �ારા સફળતાનો માગ� તૈયાર કય�.

જો તમે તેમાંથી એક છો જેમને વાર�વાર આ�ય� થ�ું છે કે નસીબ કેટલા મહાન છે
સં�ચત, �ુનાઇટડે �ટ�ેસ �ટ�લ કોપ�રેશનની રચનાની આ વાતા� કરશે
જ્ en◌ાનવધ�ક બનો. જો તમને કોઈ શંકા હોય કે �ુ�ષો �વચાર� શકે છે અને સ�ૃ� થઈ શકે છે,
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આ વાતા�એ તે શંકાને દૂર કરવી જોઈએ, કારણ કે તમે �પ�પણે વાતા�માં જોઈ શકો છો
�ુનાઇટડે �ટ�ેસ �ટ�લ, તેર �સ�ા�તોના �ુ�ય ભાગની અર�

આ �ુ�તકમાં વણ�વેલ.
IDEA ની શ��ત�ું આ આ�ય�જનક વણ�ન નાટક�ય ર�તે હ�ું

�હોન લોવેલ �ારા, ��ુ યોક�  વ�ડ�- ટ�ેલ�ામમાં, કોના સૌજ�યથી

અહ� �ુનrin�ુ��ત.

"A માટ ે�ુંદર �ે�ક-પછ��ું જમણવાર ભાષણ

�બ�લયન ડોલર

"�યારે, 12 �ડસે�બર, 1900 ની સાંજે, દેશના કેટલાક �સી

નાણાક�ય ખાનદાની પાંચમી તાર�ખે �ુ�નવ�સ�ટ� �લબના ભોજન સમાર�ભમાં ભેગી થઈ
એવે��ુ પ��મની બહારના �ુવાનને સ�માન આપવા માટ,ે અડધા ડઝન નહ�
મહેમાનોને સમ��ું કે તેઓ અમે�રકનનો સૌથી ન�ધપા� એ�પસોડ જોશે

industrial�ો�ગક ઇ�તહાસ.
"જે. એડવડ�  �સમો�સ અને ચા�સ� �ટુઅટ�  ��મથ, તેમના �દય ભરેલા છે

ચા�સ� એમ. �ાબ �ારા તેમને આપવામાં આવેલ ભ�ય આ�ત�ય માટ ેઆભાર

�પ�સબગ�ની તાજેતરની �ુલાકાત દર�મયાન, પ�રચય માટ ેરા��ભોજનની �યવ�થા કર� હતી
�ૂવ� બ��ક�ગ સોસાયટ�માં આડ�ીસ વષ�ના �ટ�લ મેન. પર��ુ તેઓએ અપે�ા રાખી ન હતી
તેને સંમેલનમાં નાસભાગ મચાવી. તેઓએ તેને ચેતવણી આપી, હક�કતમાં, છાતી
��ુ યોક� ના �ટ�ડ શટ�  વ��ૃ�વ માટ ેજવાબદાર રહેશે નહ�, અને જો

તેમણે Stilhnans અને Harrimans અને Vanderbilts ક� ટાળો ન માંગતા હતા, તેમણે હતી
પોતાની �તને પંદર કે વીસ �મ�નટ �ુધી ન� વરાળ �ુધી મયા��દત કરો અને તેને જવા દો
તે સમયે.

"જોન �પયરપો�ટ મોગ�ન પણ, �ાબના જમણા હાથ પર બેઠા છે
તેની શાહ� ગ�રમા બની, જેનો હે�ુ તેની સાથે ભોજન સમાર�ભની મહેરબાની કરવાનો હતો
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મા� ટૂ�કમાં હાજર�. અને �યાં �ુધી �ેસ અને �હેર જનતાનો સંબંધ હતો,સમ� મામલો એટલો ઓછો હતો કે તેનો કોઈ ઉ�લેખ છાપવામાં આ�યો ન હતો
બી� �દવસે.

"તેથી બે યજમાનો અને તેમના ��ત��ત મહેમાનોએ તેમનો માગ� ખાધો
સામા�ય સાત કે આઠ અ�યાસ�મો. થોડ� વાતચીત થઈ અને �યાં �ું હ�ું
તે સંય�મત હતો. કેટલાક બે�કરો અને દલાલો �ાબને મ�ા હતા, જેમની કાર�કદ�
મોન�ગહેલાના કા�ઠે ��લો આ�યા હતા, અને કોઈ તેને સાર� ર�તે ઓળખ�ું ન હ�ું. પણ
સાંજ �ુર� થાય તે પહેલા, તેઓ અને તેમની સાથે મની મા�ટર મોગ�ન -
તેઓ તેમના પગ પરથી ઉતર� ગયા હતા, અને એક અબજ ડોલર�ું બાળક, �ુનાઇટડે �ટ�ેસ �ટ�લ
કોપ�રેશન, ક�પના કરવાની હતી.
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"ઇ�તહાસ માટ,ે કદાચ ચાલ�નો કોઈ રેકોડ�  નથી તે કમનસીબ છે
રા��ભોજનમાં �ાબ�ું ભાષણ �ારેય કરવામાં આ��ું હ�ું. તેણે તેના કેટલાક ભાગોને a પર �ુનરાવ�ત�ત કયા�
�શકાગો બે�કરોની સમાન બેઠક દર�મયાન પછ�ની તાર�ખ. અને હજુ પણ પછ�, �યારે

સરકાર �ટ�લ ��ટ�ું �વસજ�ન કરવા માટ ેદાવો લા�યો, તેણે પોતા�ું વઝ�ન આ��ું,
સા�ી �ટ�ેડ પરથી, �ટ�પણીઓ કે જે મોગ�નને ઉ�માદમાં ઉ�ે�જત કરે છે
નાણાક�ય ��ૃ��.

"જોકે, સંભવ છે કે તે 'ઘરે�ું' ભાષણ હ�ું, ક�ઈક અંશે

ungrammatical (ભાષાના niceties માટ ે�ાબને �ારેય પરેશાન કર�ું નથી), સં�ૂણ�

epigram અને �ુ�� સાથે �ેડડે. પર��ુ તે �સવાય તેની પાસે ગે�વે�નક બળ હ�ું અને

પાંચ અબજોની અંદા�જત �ૂડ� પર અસર કે જે �ારા રજૂ કરવામાં આવી હતી
જમણવાર. તે સમા�ત થયા પછ� અને મેળાવડો હ� પણ તેની જોડણી હેઠળ હતો, જોકે

�ાબે ને�ું �મ�નટ �ુધી વાત કર� હતી, મોગ�ન વ�તાને �રસે�ડ તરફ દોર� ગયો
�વ�ડો �યાં, legs◌ંચી, અ�વ�થતા બેઠક પરથી તેમના પગ લટકાવતા, તેઓ
વ�ુ એક કલાક વાત કર�.

"�ાબ �ય��ત�વનો �દ ુચા�ુ હતો, સં�ૂણ� બળ, પર��ુ
જે વ�ુ મહ�વ�ું અને કાયમી હ�ું તે સં�ૂણ�, �પ� કાય��મ હતો
�ટ�લના ઉ�તીકરણ માટ ે�નધા��રત. બી� ઘણા માણસોએ રસ લેવાનો �ય�ન કય� હતો
�બ�ક�ટ, વાયર અને

હૂપ, ખાંડ, રબર, ��હ�ક�, તેલ અથવા ��ુ�ગ ગમ સંયોજનો. �હોન ડબ��ુ ગે�સ,
જુગાર�એ તેને �વનંતી કર� હતી, પર��ુ મોગ�ને તેના પર અ�વ�ાસ કય�. �ૂર છોકરાઓ, �બલ અને

�જમ, �શકાગોના �ટોક જોબસ� જેમણે મેચ ��ટ અને �ેકર સાથે જોડ� દ�ધા હતા
કોપ�રેશને �વનંતી કર� હતી અને �ન�ફળ ગઈ હતી. એ�બટ�  એચ. ગેર�, પ�વ� દેશ
વક�લ, તેને �ો�સાહન આપવા માંગતા હતા, પર��ુ તે �ભાવશાળ� બનવા માટ ેએટલા મોટા ન હતા. �યાં �ુધી
�ાબની વા�છટા જેપી મોગ�નને તે ights◌ંચાઈઓ પર લઈ ગઈ �યાંથી તે કર� શકે
અ�યાર �ુધીના સૌથી �હ�મતવાન નાણાક�ય ઉપ�મના ન�ર પ�રણામોની ક�પના કરો
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ક�પના કરવામાં આવી હતી, આ �ોજે�ટને સરળ નાણાં�ું એક �ામક �વ�ન માનવામાં આવ�ું હ�ું�તરાડો.
"એક પે generation◌ી પહેલા આકષ�વા માટ ેશ� થયેલ નાણાક�ય �ુંબક�વ

હ�રો નાની અને �ારેક �બનકાય��મ ર�તે સંચા�લત ક�પનીઓ મોટ�
અને �પધા�-કારમી સંયોજનો, �ટ�લ �વ�માં કાય�રત બ�યા હતા
તે આનંદ� �બઝનેસ પાઇરેટના ઉપકરણો �ારા, �હોન ડબ��ુ ગે�સ. ગે�સ પહેલેથી જ
નાની સાંકળમાંથી અમે�રકન �ટ�લ અને વાયર ક�પનીની રચના કર� હતી
�ચ�તા, અને મોગ�ન સાથે મળ�ને ફેડરલ �ટ�લ ક�પની બનાવી હતી. આ
નેશનલ �ુબ અને અમે�રકન ��જ ક�પનીઓ વ�ુ બે મોગ�ન હતી
�ચ�તા, અને �ૂર �ધસ� મેચ અને કૂક�ના �યવસાયને છોડ� દ�ધો હતો
'અમે�રકન' જૂથની રચના કરો - ટ�ન �લેટ, �ટ�લ હૂપ, શીટ �ટ�લ અને

નેશનલ �ટ�લ ક�પની.
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"પર��ુ એ�ડ� કાન�ગીના �વશાળ વ�ટ�કલ ��ટની બાજુમાં, એક ��ટ
મા�લક� અને �ેપન ભાગીદારો �ારા સંચા�લત, તે અ�ય સંયોજનો હતા
picayune. તેઓ તેમના �દયની સામ�ીને જોડ� શકે છે પર��ુ તેમાંથી ઘ�ં બ�ું
કાન�ગી ઓગ�નાઇઝેશનમાં દા�ત ન બનાવી શ�ા, અને મોગ�ન તે �ણતા હતા.

"તર�ગી જૂ�ું �કોટ તેને પણ �ણતો હતો. ��કબોની ભ�ય ights◌ંચાઈઓ પરથી
�ક�લો જે તેણે જોયો હતો, પહેલા મનોર�જન સાથે અને પછ� રોષ સાથે,
મોગ�નની નાની ક�પનીઓના તેમના �યવસાયમાં કાપ �ૂકવાના �યાસો. �યારે

�ય�નો �ૂબ �હ�મતવાન બ�યા, કાન�ગીનો �વભાવ �ુ�સામાં અ�ુવા�દત થયો અને

બદલો. તેણે તેના હર�ફોની મા�લક�ની દરેક �મલને ડુ��લકેટ કરવા�ું ન�� ક�ુ�. અ�યાર �ુધી, તેમણે

વાયર, પાઇપ, હૂ�સ અથવા શીટમાં રસ નહોતો. તેના બદલે, તે સં�ુ� હતો
આવી ક�પનીઓને કાચો �ટ�લ વેચો અને તેમને ગમે તે આકારમાં કામ કરવા દો
ઇ�છતા. હવે, �ાબને તેના �ુ�ય અને સ�મ લે�ટન�ટ તર�કે, તેણે વાહન ચલાવવાની યોજના બનાવી
�દવાલ પર તેના દ�ુમનો.

"તો એ�ું હ�ું કે ચા�સ� એમ. �ાબના ભાષણમાં, મોગ�ને જો�ું

તેની સંયોજનની સમ�યાનો જવાબ. કાન�ગી વગરનો �વ�ાસ - તેમાંથી એક �વશાળ
એક લેખકએ ક�ું તેમ, આ�ુનો �બલકુલ �વ�ાસ નહ� હોય
આ�ુ

"12 �ડસે�બર, 1900 ની રા�ે �ાબ�ું ભાષણ, �નouશંકપણે વહન થ�ું
અ�ુમાન, જોકે ��તજ્ not◌ા નથી, કે �વશાળ કાન�ગી એ�ટર�ાઇઝ હોઈ શકે છે
મોગ�ન ટ�ેટ હેઠળ લા�યા. તેમણે �ટ�લના �વ�ના ભ�વ�યની વાત કર�
કાય��મતા માટ ે�ુનગ�ઠન, �વશેષતા, અસફળને રદ કરવા
અથ�તં�ની સ�ૃ� સંપ��ઓ પર �મલો અને �ય�નોની એકા�તા

ઓર �ા�ફક, ઓવરહેડ અને વહ�વટ� �વભાગોમાં અથ�તં�નો,
�વદેશી બ�રો પર કબજો.
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"આનાથી વ�ુ, તેણે તેમની વ�ચેના �ુકાનીધાર�ઓને ક�ું કે જેમાં તે �ૂકે છેતેમની પર�પરાગત ચાં�ચયાગીર�ની �ૂલો. તેમના હે�ુઓ, તેમણે અ�ુમાન લગા��ું, ખરાબ બનાવવા�ું હ�ું
એકા�ધકાર, �ક�મતોમાં વધારો અને પોતાને �વશેષા�ધકારમાંથી ચરબી�ુ�ત �ડ�વડ�ડ �ૂકવો.
�ાબે તેની હા�દ�ક ર�તે �સ�ટમની �ન�દા કર�. ની ટૂ�ક� ���
આવી ની�ત, તેમણે તેમના સાંભળનારાઓને ક�ું, હક�કતમાં �ૂકે છે કે તે બ�રને એકમાં ��તબં�ધત કરે છે
�ુગ �યારે દરેક વ��ુ �વ�તરણ માટ ેપોકારતી હતી. �ટ�લની �ક�મત સ�તી કર�ને, તેમણે

દલીલ કર�, એક સતત �વ�તર�ું બ�ર બનાવવામાં આવશે; �ટ�લ માટ ેવ�ુ ઉપયોગ કરશે
ઘડ� શકાય, અને �વ� વેપારનો સારો ભાગ કબજે કર� શકાય. ખરેખર,
જોકે તે �ણતો ન હતો, �ાબ આ�ુ�નક સા�ૂ�હક ઉ�પાદનના �ે�રત હતા.

"તેથી �ુ�નવ�સ�ટ� �લબમાં રા��ભોજન સમા�ત થ�ું. મોગ�ન ઘરે ગયો,
�ાબની રોઝ� આગાહ�ઓ �વશે �વચાર�ું. �ાબ દોડવા માટ ેપી�સબગ� પાછો ગયો
'વી એ��ા કાન�ગી' માટ ે�ટ�લ �યવસાય, �યારે ગેર� અને બાક�ના લોકો પાછા ગયા
તેમના �ટોક �ટકસ�, આગામી ચાલની અપે�ાએ આસપાસ �ૂંઝવ�ું.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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"તે બહુ લાંબો સમય આવતો ન હતો. મોગ�નને તહેવાર પચાવવામાં લગભગ એક અઠવા�ડયાનો સમય લા�યો
કારણ કે �ાબે તેની સમ� �ૂ�ું હ�ું. �યારે તેણે પોતાને ખાતર� આપી હતી કે ના
નાણાક�ય અપચો થવા�ું હ�ું, તેણે �ાબને મોક�યો - અને તે �ુવાન મ�ો

માણસ બદલે કોય. �ી કાન�ગી, �ેબે �ૂચ��ું, કદાચ તેને તે ન મળે તો તે ગમશે નહ�
�વ�સનીય ક�પની ��ુખ વોલ ���ટના સ�ાટ સાથે ચેનચાળા કરતા હતા
���ટ કે જેના પર કાન�ગીએ �ારેય ચાલ�ું નહ� તે ન�� ક�ુ� હ�ું. પછ� તે �ૂચવવામાં આ��ું હ�ું
�હોન ડબ��ુ ગે�સ �ારા, વ�ચે જવા માટ,ે કે જો �ાબ બેલે��ુમાં 'બ��ું' હોય
�ફલાડ�ે�ફયામાં હોટલ, જેપી મોગ�ન પણ �યાં 'બનશે'. �ારે

�ાબ પહ��યા, જો કે, મોગ�ન તેના ��ૂ યોક� ના ઘરે અ�ુ�વધાજનક ર�તે બીમાર હતો,
અને તેથી, વડ�લ માણસના �ે�સ�ગ આમં�ણ પર, �ાબ ��ૂ યોક�  ગયા અને

ફાઇના�સરની લાઇ�ેર�ના દરવા� પર પોતાની �તને રજૂ કર�.
"હવે અ�ુક આ�થ�ક ઇ�તહાસકારોએ એવી મા�યતા દશા�વી છે કે

નાટકના અંતની શ�આતમાં, �ટજે એ�ડ� કાન�ગીએ સેટ ક�ુ� હ�ું
�ાબ માટ ેરા��ભોજન, ��યાત ભાષણ, વ�ચે ર�વવારની રા�ી પ�રષદ
�ાબ અને મની �ક�ગ, કેની �કોટ �ારા ગોઠવાયેલા કાય��મો હતા. સ��
બરાબર �વ�� છે. �યારે સોદાને �ૂણ� કરવા માટ ે�ાબને બોલાવવામાં આ�યા, �યારે તેમણે

એ�ડ� તર�કે ઓળખાતા 'ધ લીટલ બોસ' પણ આમ કરશે કે કેમ તે �ણતા ન હતા
વેચવાની ઓફર સાંભળવા માટ,ે ખાસ કર�ને �ુ�ષોના જૂથને જેમને એ�ડ�

પ�વ�તા કરતાં ઓછ� વ��ુથી સંપ� હોવા�ું માનવામાં આવે છે. પણ �ાબે ક�ુ�
તેની સાથે કો�ફર�સમાં, તેના પોતાના હ�તા�રમાં, તાંબાની છ શી�સ-
�લેટના આંકડા, તેના મનમાં ભૌ�તક �ૂ�ય અને સંભ�વતતાને રજૂ કરે છે
દરેક �ટ�લ ક�પનીની કમાણીની �મતાને તેમણે એક આવ�યક �ટાર તર�કે ગ�યા
નવી મેટલ ફમ�મે�ટ.
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"ચાર માણસોએ આખી રાત આ આંકડાઓ પર �વચાર કય�. અલબ�, �ુ�ય હતોમોગ�ન, પૈસાના દૈવી અ�ધકારમાં પોતાની મા�યતામાં અડગ. તેની સાથે તેની હતી
કુલીન ભાગીદાર, રોબટ�  બેકોન, એક �વ�ાન અને સ�જન. �ીજો �હોન હતો
ડબ��ુ ગે�સ જેને મોગ�ને જુગાર� તર�કે �તર�કાર કય� હતો અને સાધન તર�કે ઉપયોગ કય� હતો. ચો�ું હ�ું
�ાબ, જે �ટ�લ બનાવવા અને વેચવાની ���યાઓ �વશે વ�ુ �ણતા હતા
�ુ�ષો�ું કોઈપણ આ�ુ ંજૂથ પછ� �વે છે. સમ� કો�ફર�સ દર�મયાન,
�પ�સબગ�રના આંકડાઓ પર �ારેય �� કરવામાં આ�યો ન હતો. જો તેણે ક�ું કે કોઈ ક�પની એટલી યો�ય છે
ઘ�ં, પછ� તે એટ�ું �ૂ�યવાન હ�ું અને વ�ુ નહ�. તે પણ આ�હ� હતો
સંયોજનમાં ફ�ત તે જ �ચ�તાઓ છે જે તેમણે નામાં�કત કયા� છે. તેમણે

એવી કોપ�રેશનની ક�પના કર� જેમાં કોઈ ડુ��લકેશન નહ� હોય, પણ નહ�
જે �મ�ો તેમની ક�પનીઓને અનલોડ કરવા માંગતા હતા તેમના લોભને સંતોષે છે
�વશાળ મોગ�ન ખભા. આમ તેણે �ડઝાઇન �ારા, મોટ� સં�યા છોડ� દ�ધી
�ચ�તા જેના પર વોલ ���ટના વોલરસ અને �ુથારોએ કા�ટ કર� હતી
�ૂ�યા આંખો.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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"�યારે પરોn થઈ �યારે મોગ�ન rose�ો અને તેની પીઠ સીધી કર�. મા� એક

�� ર�ો.
"�ું તમને લાગે છે કે તમે એ�ડ� કાન�ગીને વેચવા માટ ેમનાવી શકો છો? 'તેણે �ૂ�ું.
"હુ�  �ય�ન કર� શકુ�  છુ� ," �ાબે ક�ું.
"જો તમે તેને વેચવા માટ ેમેળવી શકો, તો હુ�  આ બાબત હાથ ધર�શ," મોગ�ને ક�ું.
"અ�યાર �ુધી �ૂબ સા�� . પણ �ું કાન�ગી વેચશે? તે કેટલી માંગ કરશે?

(�ાબે $ 320,000,000 �વશે �વચા�ુ�). તે �ું પેમે�ટ લેશે? સામા�ય
અથવા પસંદગીના શેરો? બો��સ? રોકડ? કોઈ એક અબજ ડોલરનો �ીજો ભાગ couldભો કર� શ�ું નથી
રોકડા માં.

"સે�ટ પીટસ�બગ�ના �ો�ટ-�ેક�ગ હેથ પર ���ુઆર�માં ગો�ફ ગેમ હતી.
એ�ડ�ઝ વે�ટચે�ટરમાં �લ�ક કરે છે, એ�ડ� સામે �વેટરમાં ભેગા થાય છે
ઠ� ડુ, અને ચાલ� સામા�ય ર�તે પોતાની ભાવનાઓને �ળવી રાખવા માટ ે�વૈ��છક ર�તે વાત કરે છે. પર��ુ કોઈ શ�દ નથી
�યાં �ુધી જોડ� હૂ� ફા�ું હૂ� ફમાં ન બેસે �યાં �ુધી �યવસાયનો ઉ�લેખ કરવામાં આ�યો હતો
કાન�ગી કુટ�ર હાડ�  બાય. પછ�, તે જ સમ�વટ સાથે જે હતી
�ુ�નવસ�ટ� �લબમાં �સી કરોડપ�તઓને �હ�નોટાઇ�ડ, �ાબે બહાર કા્યા
આરામદાયક �ન�ૃ��ના ચમકદાર વચનો, જૂનાને સંતોષવા માટ ેઅનટો�ડ લાખો
માણસની સામા�જક �મતાઓ. કાન�ગીએ હાર માની, કાગળની કાપલી પર એક આકૃ�ત લખી,
તેને �ાબને સ�પીને ક�ું, 'ઠ�ક છે, તે જ અમે વેચી�ું.'

"આ આંકડો આશરે $ 400,000,000 હતો, અને લઈને પહ�ચી ગયો
$ 320,000,000 �ાબે �ૂળ�ૂત આકૃ�ત તર�કે ઉ�લેખ કય� છે અને તેમાં ઉમેરો કય� છે
પાછલા બે વષ�માં વધેલા �ૂડ� �ૂ�ય�ું ��ત�ન�ધ�વ કરવા માટ ે$ 80,000,000.

"બાદમાં, �ા�સ-એટલા��ટક લાઇનરના �ૂતક પર, �કોટસમેને ઉ�તાથી ક�ું
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મોગ�ન, 'હુ�  ઈ�છુ�  છુ�  કે મ� તમાર� પાસેથી વ�ુ $ 100,000,000 માં�યા હોત.'"જો તમે તે માં��ું હોત, તો તમે તે મેળ��ું હોત," મોગ�ને તેને ક�ું

�ુશ�ુશાલ.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

"અલબ�, એક હ�ગામો થયો. એક ���ટશ સંવાદદાતાએ ક�ું કે
�વદેશી �ટ�લ �વ� �વશાળ સંયોજનથી 'ભયભીત' હ�ું. રા�પ�ત હેડલી,
યેલની, �હેર ક�ુ� કે �યાં �ુધી ��ટ�ું �નયમન કરવામાં ન આવે �યાં �ુધી દેશ અપે�ા રાખી શકે છે
આગામી પચીસ વષ�માં વો�શ��ટનમાં સ�ાટ. 'પણ તે સ�મ �ટોક
મે�ન��ુલેટર, ક�ને, લોકો પર નવો �ટોક ખસેડવાના તેમના કામ પર ગયા
જોરશોરથી કે તમામ વધારા�ું પાણી - કેટલાક �ારા અંદા�જત $ 600,000,000-
એક ઝબકતામાં સમાઈ ગયો હતો. તેથી કાન�ગી પાસે તેના લાખો અને મોગ�ન હતા
�સ��ડકેટ પાસે તેની તમામ '�ુ�કેલીઓ' માટ ે$ 62,000,000 અને ગે�સથી માંડ�ને તમામ 'છોકરાઓ' હતા
ગેર�, તેમના લાખો હતા.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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* * * * * * * * * * * * * * * * * *

"તે�ીસ વષ�ના �ાબને તે�ું ઈનામ હ�ું. તેમને ��ુખ બનાવવામાં આ�યા

નવા કોપ�રેશન�ું અને 1930 �ુધી �નયં�ણમાં ર�ું. "
"મોટા �બઝનેસ" ની નાટક�ય વાતા� જે તમે હમણાં જ �ૂર� કર� છે, તે હતી

આ �ુ�તકમાં સમા�વ� છે, કારણ કે તે પ��ત�ું સં�ૂણ� ઉદાહરણ છે
�ડઝાયરને તેના શાર��રક સમક�માં �ા�સ��ુટ કર� શકાય છે!

હુ�  ક�પના ક��  છુ�  કે કેટલાક વાચકો �નવેદન પર સવાલ ઉઠાવશે કે તે મા� અ�ૂત� છે
�ડઝાયરને તેના ભૌ�તક સમક� �પાંત�રત કર� શકાય છે. શંકા �વના કેટલાક કહેશે,
"તમે ક�ઈપણને કોઈ વ��ુમાં �પાંત�રત કર� શકતા નથી!" જવાબ વાતા�માં છે
�ુનાઇટડે �ટ�ેસ �ટ�લ.

તે �વશાળ સં�થા એક માણસના મનમાં રચાઈ હતી. �ારા યોજના

જે સં�થાને �ટ�લ �મલો �ૂર� પાડવામાં આવી હતી જેણે તેને નાણાક�ય આપી હતી
તે જ માણસના મનમાં ��થરતા સ��ઈ હતી. તેનો �વ�ાસ, તેની ઈ�છા, તેની
ક�પના, તેની ��થરતા એ વા�ત�વક ઘટકો હતા જે અંદર ગયા
�ુનાઇટડે �ટ�ેસ �ટ�લ. �ારા મેળવેલ �ટ�લ �મલો અને યાં��ક સાધનો
કોપ�રેશન, કા�ૂની અ��ત�વમાં આ વાતની ખાતર� કયા� પછ�, હતા
આક��મક, પર��ુ સાવચેત �વ�ેષણ એ હક�કત �હેર કરશે કે �ૂ�યાંકન �ૂ�ય
કોપ�રેશન �ારા હ�તગત કરેલી �મલકતો �ૂ�યમાં અંદા�જત વધારો થયો છે
મા� હ�રો �યવહાર �ારા છ �મ�લયન ડોલર ડોલર
તેમને એક સંચાલન હેઠળ એક�કૃત કયા�.
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બી� શ�દોમાં કહ�એ તો, ચા�સ� એમ

જેપી મોગ�ન અને અ�ય લોકોના મનમાં તેને પહ�ચા�ું, તે�ું માક��ટ�ગ એ
આશરે $ 600,000,000 નો નફો. એક આઇડ�ઇએ માટ ેન�વી રકમ નથી!

લાખોમાંથી પોતાનો �હ�સો લેનારા કેટલાક માણસો�ું �ું થ�ું?
આ �ા�ઝે�શન �ારા કરવામાં આવેલા નફાના ડોલર, એવી બાબત છે જેની સાથે આપણે હવે નથી
�ચ��તત. આ�ય�જનક �સ��ની મહ�વની �વશેષતા એ છે કે તે સેવા આપે છે
આમા ંવણ�વેલ �ફલ�ૂફ�ની �ુખાકાર�ના �ન�વ�વાદ �ુરાવા તર�કે
�ુ�તક, કારણ કે આ �ફલ�ૂફ� એ તાર અને સમ� �ૂફ હતી
સોદા. તદપુરા�ત, �ફલ�ૂફ�ની �યવહા�રકતા �થા�પત કરવામાં આવી છે
એ હક�કત �ારા કે �ુનાઇટડે �ટ�ેસ �ટ�લ કોપ�રેશન સ�ૃ� થ�ું, અને તેમાંથી એક બ��ું
અમે�રકામાં સૌથી ધ�નક અને શ��તશાળ� કોપ�રેશન, હ�રો લોકોને રોજગાર� આપે છે
લોકો, �ટ�લ માટ ેનવા ઉપયોગો �વકસાવવા અને નવા બ�રો ખોલવા; આમ સા�બત થાય છે
કે �ાબ IDEA �ારા ઉ�પા�દત $ 600,000,000 ની કમાણી થઈ હતી.

સ�ૃ��ની શ�આત ધા�મ�ક �વ�પે થાય છે!

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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રકમ મા� તે �ય��ત �ારા મયા��દત છે જેના મનમાં �વચાર છે
ગ�તમાં �ૂકવામાં આવ ેછે. �વ�ાસ મયા�દાઓ દૂર કરે છે! �યારે તમે હોવ �યારે આ યાદ રાખો
�વન સાથે સોદો કરવા માટ ેતૈયાર તે ગમે તે માટ ેતમે તમાર� �ક�મત તર�કે �ૂછો છો
આ ર�તે પસાર થયો.

એ પણ યાદ રાખો કે �ુનાઇટડે �ટ�ેસ �ટ�લ બનાવનાર માણસ

કોપ�રેશન તે સમયે �યવહાર�ક અ���ું હ�ું. તે મા� એ�ડ� હતો
કાન�ગી�ું "મેન �ાઇડ"ે �યાં �ુધી તે તેના ��યાત IDEA ને જ�મ ન આપે. તે પછ� તેણે

ઝડપથી શ��ત, �યા�ત અને સંપ��ની ��થ�તમાં પહ��યા.
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�યાં કોઈ મયા�દા નથી

આ મન �સવાય

અમે �વીકારો

બંને ગર�બી અને ધન છે
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�વચારસરણીની રજૂઆત
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�કરણ 4

ઓટો-�ૂચન

આ�મક મનને �ભા�વત કરવા માટ�ેું મા�યમ

ધન તરફ �ીજુ�  પગ�ું

ઓટો-�ૂચન એ એક શ�દ છે જે તમામ �ૂચનો અને બધાને લા�ુ પડ ેછે
�વ-સંચા�લત ઉ�ેજના જે પાંચ ઇ���યો �ારા �ય��તના મનમાં પહ�ચે છે. જણાવેલ

બી� ર�તે, �વ-�ૂચન �વ-�ૂચન છે. ની એજ�સી છે
મનના તે ભાગ વ�ચે સંચાર �યાં સભાન �વચાર લે છે
�થળ, અને જે અધ���ત મન માટ ે��યાની બેઠક તર�કે સેવા આપે છે.

�બળ �વચારો �ારા કે જે �ય��તને રહેવાની પરવાનગી આપે છે
સભાન મન, (પછ� ભલે આ �વચારો નકારા�મક હોય કે હકારા�મક, અમયા��દત છે),
�વ-�ૂચનનો �સ�ા�ત �વૈ��છક ર�તે અધ���ત મન �ુધી પહ�ચે છે અને
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આ �વચારોથી તેને �ભા�વત કરે છે.કોઈ �વચાર નથી, પછ� ભલે તે નકારા�મક હોય કે હકારા�મક, તેમાં �વેશ કર� શકાતો નથી
UTટોના �સ�ા�તની સહાય �વના સ�કો��સયસ મન
�ૂચન, ઈથરમાંથી લેવામાં આવેલા �વચારોને બાદ કરતાં. જણાવેલ

અલગ ર�તે, તમામ ઇ���ય છાપ જે પાંચ ઇ���યો �ારા સમ�ય છે, તે છે
અ�વચાર� �વચારસરણી �ારા અટકાવાયેલ છે, અને કા� તો તેને પસાર કર� શકાય છે
અધ���ૃત મન, અથવા ઇ�છાથી નકારવામાં આવે છે. સભાન ફેક�ટ� સેવા આપે છે, તેથી, તર�કે
અધ���તના અ�ભગમ માટ ેબા� ર�ક.

કુદરતે માણસને એટલો બધો બાં�યો છે કે તેની ઉપર સં�ૂણ� �નયં�ણ છે
સામ�ી જે તેના અધ���ત મન �ુધી પહ�ચે છે, જોકે તેની પાંચ ઇ���યો �ારા
આનો અથ� એ નથી કે માણસ હ�મેશા આનો અ�યાસ કરે છે
�નયં�ણ. મોટા ભાગના �ક�સાઓમાં, તે તેનો ઉપયોગ કરતો નથી, જે
સમ�વે છે કે શા માટ ેઘણા લોકો ગર�બીમાં �વન પસાર કરે છે.

યાદ રાખો કે જે અધ���ત મન �વશે કહેવા�ું છે
ફળ� �પ બગીચો �થળ, જેમાં ન�દણ �વ�ુલ �માણમાં ઉગાડવામાં આવશે, જો વ�ુ બીજ
તેમાં ઇ�છનીય પાક�ું વાવેતર કરવામાં આવ�ું નથી. ઓટો-�ુ�ઝશનની એજ�સી છે
�નયં�ણ જેના �ારા �ય��ત �વે�છાએ તેના અધ���ત મનને ખવડાવી શકે છે
સજ�ના�મક �કૃ�તના �વચારો પર, અથવા, ઉપે�ા �ારા, �વનાશક �વચારોની મંજૂર� આપો

�કૃ�ત મનના આ સ�ૃ� બગીચામાં પોતાનો માગ� શોધે છે.
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પરના �કરણમાં વણ�વેલ છ પગલાંઓમાંના છે�લામાં તમને �ૂચના આપવામાં આવી હતી
તમાર� ઈ�છા�ું લે�ખત �નવેદન દરરોજ બે વાર વાંચવાની ઇ�છા
પૈસા માટ,ે અને જુઓ અને તમાર� �તને પહેલાથી જ તેના કબ�માં અ�ુભવો

પૈસા! આ �ૂચનાઓન ેઅ�ુસર�ને, તમે તમારા �જે�ટ સાથે વાતચીત કરો છો
સં�ૂણ� �વ�ાસની ભાવનાથી સીધા તમારા �ુકન�સસ મનની ઇ�છા રાખો.
આ ���યાના �ુનરાવત�ન �ારા, તમે �વે�છાએ �વચારવાની ટવે બનાવો છો
જે ઇ�છાને તેના નાણાક�યમાં પ�રવ�ત�ત કરવા માટનેા તમારા �ય�નો માટ ેઅ�ુકૂળ છે
સમક�.

�કરણ બેમાં વણ�વેલ આ છ પગલાંઓ પર પાછા �ઓ, અને તેમને ફર�થી વાંચો,
તમે આગળ વધો તે પહેલાં �ૂબ કાળ��ૂવ�ક. પછ� (�યારે તમે તેની પાસે આવો), �ૂબ વાંચો
તમારા "મા�ટર માઇ�ડ" જૂથના સંગઠન માટ ેકાળ��ૂવ�ક ચાર �ૂચનાઓ,
સંગ�ઠત આયોજનના �કરણમાં વણ�વેલ. આ બે સેટની સરખામણી કર�ને
ઓટો-�ૂચન પર જણાવેલ �ૂચનાઓ સાથે, તમે, અલબ�,
જોશે કે �ૂચનાઓમા ંઓટો �સ�ા�તની અર� શામેલ છે
�ૂચન.

તમાર� ઇ�છા�ું �નવેદન મોટથેી વાંચતી વખતે યાદ રાખો
(જેના �ારા તમે "મની ચેતના" �વકસાવવાનો �ય�ન કર� ર�ા છો)
ફ�ત શ�દો�ું વાંચન NO CONSEQUENCE �ું છે - �યાં �ુધી તમે ભ�ા નથી
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લાગણી, અથવા તમારા શ�દો સાથે લાગણી. જો તમે ��યાત એક �મ�લયન વખત �ુનરાવત�ન કરો છો
એ�મલ કુé ફો��ુ�લા, "�દન ��ત�દન, દરેક ર�તે, હુ�  વ�ુને વ�ુ સા��  થઈ ર�ો છુ� ,"
તમારા શ�દો સાથે લાગણી અને �વ�ાસ�ું �મ�ણ કયા� �વના, તમે ના અ�ુભવશો

ઇ�છનીય પ�રણામો. તમા��  અધ���ત મન ફ�ત ઓળખે છે અને તેના પર કાય� કરે છે
�વચારો કે જે લાગણી અથવા લાગણી સાથે સાર� ર�તે �મ��ત છે.

�યવહા�રક ર�તે �ુનરાવત�નની ખાતર� આપવા માટ ેઆ મહ�વની હક�કત છે
દરેક �કરણ, કારણ કે આની સમજણનો અભાવ �ુ�ય કારણ છે
મોટાભાગના લોકો કે જેઓ ઓટો-�ૂચનના �સ�ા�તને લા�ુ કરવાનો �યાસ કરે છે, તેમને નંબર મળે છે
ઇ�છનીય પ�રણામો.

સાદા, લાગણીહ�ન શ�દો અધ���ત મનને �ભા�વત કરતા નથી. તમે
�યાં �ુધી તમે તમારા અધ���ત મન �ુધી પહ�ચવા�ું શીખો નહ� �યાં �ુધી કોઈ �શંસનીય પ�રણામો મળશે નહ�
�વચારો સાથે, અથવા બોલાયેલા શ�દો સાથે જે સાર� ર�તે ભાવના�મક બનેલા છે
�વ�ાસ.

�નરાશ ન થાઓ, જો તમે તમારા પર �નયં�ણ અને �નદ�શન ન કર� શકો
�યારે તમે �થમ વખત આ�ું કરવાનો �યાસ કરો છો �યારે લાગણીઓ. યાદ રાખો, આવી કોઈ શ�તા નથી
ક�ઇ માટ ેક�ઇક. તમારા �ુધી પહ�ચવાની અને �ભા�વત કરવાની �મતા
અધ���ત મન તેની �ક�મત ધરાવે છે, અને તમારે તે �ક�મત �ૂકવવી આવ�યક છે. �ું ના કર� શકે
છેતર�પ�ડ� કરો, પછ� ભલે તમે આ�ું કરવા ઈ�છો. તમારા પર �ભાવ પાડવાની �મતાની �ક�મત
�સ�ા�તો લા�ુ કરવામાં અધ���ત મન શા�ત ��થરતા છે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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અહ� વણ�વેલ. તમે ઓછ� �ક�મત માટ ેઇ��છત �મતા �વકસાવી શકતા નથી. તમે,
અને તમે એકલા, ન�� કરો કે તમે જે �ુર�કાર માટ ેછો
�ય�નશીલ ("નાણાં સભાનતા"), તમારે તેના માટ ે�ૂકવવાની �ક�મત છે
�ય�ન.

શાણપણ અને "હ��શયાર�" એકલા, �સવાય આકષ�વા અને પૈસા �ળવી રાખશે
કેટલાક અ�યંત દલુ�ભ �ક�સાઓમાં, �યાં સરેરાશનો કાયદો આકષ�ણની તરફેણ કરે છે
આ �ોતો �ારા નાણાં. અહ� વણ�વેલ નાણાં આકષ�વાની પ��ત,
સરેરાશ કાયદા પર આધા�રત નથી. તદપુરા�ત, પ��ત નં
મનપસંદ. તે એક �ય��ત માટ ેએટલી જ અસરકારક ર�તે કામ કરશે જેટલી તે બી� માટ ેકરશે. �યાં

�ન�ફળતા અ�ુભવાય છે, તે �ય��તગત છે, પ��ત નથી , જે �ન�ફળ ગઈ છે. જો તમે
�ય�ન કરો અને �ન�ફળ થાઓ, બીજો �ય�ન કરો, અને હજુ �ુધી બીજો, �યાં �ુધી તમે સફળ ન થાઓ.

ઓટો-�ૂચનના �સ�ા�તનો ઉપયોગ કરવાની તમાર� �મતા �ૂબ જ આધાર રાખે છે
મોટ ેભાગે, આપેલ �ડઝાયર પર �યાં �ુધી એકા�તાની તમાર� �મતા પર
ઇ�છા બ�ન�ગ ઓ�સેશન બની �ય છે.

�યારે તમે છ સાથે જોડાણમાં �ૂચનાઓ હાથ ધરવા�ું શ� કરો છો
બી� �કરણમાં વણ�વેલ પગલાંઓ, તમારા માટ ેતેનો ઉપયોગ કરવો જ�ર� રહેશે
એકા�તાના �સ�ા�ત.
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ચાલો અહ� એકા�તાના અસરકારક ઉપયોગ માટ ે�ૂચનો આપીએ. �ારે
તમે છ પગલાંઓમાંથી �થમ હાથ ધરવા�ું શ� કરો છો, જે તમને "તમારામાં �ુધારો" કરવાની �ૂચના આપે છે
તમારા મનને તમે ઇ�છો તે ચો�સ રકમ, "તેના પર તમારા �વચારો રાખો
એકા�તા �ારા નાણાંની રકમ, અથવા �યાન સાથે �ફ�સેશન, તમાર� સાથે
આંખો બંધ, �યાં �ુધી તમે ખરેખર શાર��રક દેખાવ ન જોઈ શકો
પૈસા. દરરોજ ઓછામા ંઓછુ�  એક વખત આ કરો. જેમ તમે આ કસરતોમાંથી પસાર થશો, તેમ અ�ુસરો

�વ�ાસ પરના �કરણમાં આપેલી �ૂચનાઓ, અને તમાર� �તને વા�તવમાં જુઓ

પૈસાની ��થ�ત!
અહ� એક સૌથી ન�ધપા� હક�કત છે - અધ���ત મન કોઈપણ આદેશ લે છે

તે સં�ૂણ� �વ�ાસની ભાવનામાં આપવામાં આવે છે, અને તે આદેશો પર કાય� કરે છે, જોકે

ઓડ�ર વાર�વાર ���ુત કરવામાં હોય ઉપર અને ઉપર ફર�થી , �ુનરાવત�ન �ારા, તે પહેલાં
તેઓ અધ���ત મન �ારા અથ�ઘટન કરવામાં આવે છે. �ૂવ�વત�ને અ�ુસર�ને

�નવેદન, સં�ૂણ� ર�તે કાયદેસર "�ુ��ત" ચલાવવાની શ�તાને �યાનમાં લો
તમા��  અધ���ત મન, તેને �વ�ાસ કર�ને, કારણ કે તમે માનો છો , કે તમે
તમે ક�પના કર� ર�ા છો તે રકમ હોવી જોઈએ, કે આ નાણાં પહેલેથી જ છે
તમારા દાવાની રાહ જોવી, કે અધ���ત મન તમને સ�પ�ું જોઈએ

તમારા નાણાં મેળવવા માટ ે�યવહા� યોજનાઓ.
અગાઉના ફકરામાં �ૂચવેલ �વચાર તમારા હાથમાં સ�પો

ક�પના, અને જુઓ કે તમાર� ક�પના �ું બનાવી શકે છે, અથવા કરશે
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તમારા �ા�સ��ુટશેન �ારા નાણાંના સંચય માટ ે�યવહા� યોજનાઓ

ઇ�છા.
ચો�સ યોજના માટ ેરાહ જોશો નહ�, જેના �ારા તમે �વ�નમય કરવાનો ઇરાદો ધરાવો છો

તમે જે નાણાંની ક�પના કર� ર�ા છો તેના બદલામાં સેવાઓ અથવા માલસામાન, પર��ુ �ાર�ભ કરો
એકવાર તમાર� �તને પૈસાના કબ�માં જુઓ, �ડમા��ડ�ગ અને એ�સપે�ટ�ગ

દર�મયાન, કે તમા��  અધ���ત મન યોજનાને સ�પશે, અથવા તમાર� યોજના કરશે
જ�ર છે. આ યોજનાઓ માટ ેચેતવણી પર રહો, અને �યારે તે દેખાય છે, �યારે તેમાં �ૂકો
��યા તા�કા�લક. �યારે યોજનાઓ દેખાય છે, �યારે તે કદાચ "�લેશ" થશે
છ�� ઇ���ય �ારા તમારા મનમાં "�ેરણા" ના �પમાં. આ
�ેરણાને સીધો "ટ�ેલ�ામ" અથવા અનંત તરફથી સંદેશ ગણી શકાય
�ુ��. તેની સાથે આદર�ૂવ�ક વત�ન કરો, અને તેને �ા�ત થતાં જ તેના પર કાય� કરો.
આ કરવામાં �ન�ફળતા તમાર� સફળતા માટ ેઘાતક સા�બત થશે.

છ પગલાંઓમાંથી ચોથામાં, તમને "ચો�સ યોજના બનાવો" માટ ે�ૂચના આપવામાં આવી હતી
તમાર� ઇ�છા �ૂર� કરવા માટ,ે અને આ યોજનાને અમલમાં �ૂકવા માટ ેતરત જ શ� કરો. "તમે
અગાઉના વણ�વેલ ર�તે આ �ૂચના�ું પાલન કર�ું જોઈએ

ફકરો. તમાર� યોજના બનાવતી વખતે તમારા "કારણ" પર �વ�ાસ ન કરો

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=gu&u=http://think-and-grow-rich-ebook.com/


ઇ�છાના પ�રવત�ન �ારા નાણાં એકઠા કરવા. તમા��  કારણ ખામી�ુ�ત છે.
તદપુરા�ત, તમાર� તક�શા� ફેક�ટ� આળ�ુ હોઈ શકે છે, અને, જો તમે સં�ૂણ� ર�તે આધાર રાખો છો
તે તમાર� સેવા કરવા માટ,ે તે તમને �નરાશ કર� શકે છે.

�યારે તમે સં�ચત કરવા માંગો છો તે નાણાંની ક�પના કરો, (બંધ આંખો સાથે),
તમાર� �તને સેવા આપતા જુઓ, અથવા તમે જે માલ આપવા માગો છો તે પહ�ચાડો
આ પૈસા પરત કરો. આ મહ�વ�ું છે!

�ૂચનાઓનો સારા�શ

હક�કત એ છે કે તમે આ �ુ�તક વાંચી ર�ા છો તે એક સંકેત છે કે તમે �ન�ા�ૂવ�ક

જ્ seek◌ાન મેળવો. તે પણ એક સંકેત છે કે તમે આ �વષયના �વ�ાથ� છો. જો

તમે મા� એક �વ�ાથ� છો, એક તક છે કે તમે ઘ�ં શીખી શકો જે તમે ક�ુ� છે
ખબર નથી, પણ તમે ન�તા�ું વલણ ધારણ કર�ને જ શીખી શકશો. જો તમે
કેટલીક �ૂચનાઓ�ું પાલન કરવા�ું પસંદ કરો પર��ુ ઉપે�ા કરો, અથવા અ�યને અ�ુસરવાનો ઇનકાર કરો -
તમે �ન�ફળ થશો! સંતોષકારક પ�રણામો મેળવવા માટ,ે તમારે a માંની તમામ �ૂચનાઓ�ું પાલન કર�ું આવ�યક છે
�વ�ાસ ની ભાવના.

બી�માં છ પગલાં સાથે જોડાણમાં આપવામાં આવેલી �ૂચનાઓ
�કરણ હવે સારા�શ આપવામાં આવશે, અને �ારા આવર� લેવામાં આવેલા �સ�ા�તો સાથે �મ��ત થશે
આ �કરણ, નીચે �ુજબ છે:
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�થમ. કેટલાક શાંત �થળે �ઓ (�ાધા�ય રા�ે પથાર�માં)
�યાં તમે પરેશાન કે �વ�ે�પત થશો નહ�, તમાર� આંખો બંધ કરો,
અને મોટથેી �ુનરાવત�ન કરો, (જેથી તમે તમારા પોતાના શ�દો સાંભળ� શકો) લે�ખત
તમે એક��ત કરવા માંગો છો તે રકમ�ું �નવેદન,
તેના સંચય માટ ેસમય મયા�દા, અને સેવા�ું વણ�ન અથવા

નાણાંના બદલામાં તમે જે માલ આપવા માગો છો. તમાર� જેમ

આ �ૂચનાઓનો અમલ કરો, તમાર� �તે અગાઉથી જુઓ

પૈસાની ��થ�ત.
ઉદાહરણ તર�કે: - ધારો કે તમે એકઠા કરવાનો ઇરાદો ધરાવો છો

પાંચ વષ� પછ�, ���ુઆર�ના �થમ �ુધીમાં $ 50,000, જેનો તમે ઇરાદો ધરાવો છો
ના �મતાના બદલામાં નાણાંના બદલામાં �ય��તગત સેવાઓ આપો

સે�સમેન. તમારા હે�ુ�ું તમા��  લે�ખત �નવેદન હો�ું જોઈએ

નીચેની સમાન:
"���ુઆર�, 19 ના પહેલા �દવસ �ુધીમાં, મારા કબ�માં હશે

$ 50,000, જે સમય સમય પર માર� પાસે �વ�વધ રકમમાં આવશે
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વચગાળાનો સમય.
"આ પૈસાના બદલામાં હુ�  સૌથી કાય��મ સેવા આપીશ

જેમાંથી હુ�  સ�મ છુ� , સં�ૂણ� શ� જ�થો રજૂ ક��  છુ� , અને

ના સે�સમેનની �મતામાં સેવાની �ે� �ુણવ�ા

(તમે જે સેવા અથવા માલ વેચવા માગો છો તે�ું વણ�ન કરો).
"હુ�  મા�ું છુ�  કે આ પૈસા મારા કબ�માં હશે. મારા

�વ�ાસ એટલો મજ�ૂત છે કે હવે હુ�  માર� આંખો સમ� આ પૈસા જોઈ શકુ�  છુ� . હુ�
હુ�  તેને મારા હાથથી �પશ� કર� શકુ�  છુ� . તે હવે મને �ા�સફર કરવાની રાહ જોઈ ર�ું છે
સમય, અને હુ�  જે હે�ુથી સેવા આ�ું છુ�  તે �માણમાં

તેના બદલામાં રે�ડર કરો. હુ�  એક યોજનાની રાહ જોઈ ર�ો છુ�  જેના �ારા એક��ત કર� શકાય
આ નાણાં, અને �યારે તે �ા�ત થશે �યારે હુ�  તે યોજના�ું પાલન કર�શ. "

બીજુ� . આ કાય��મ રાત અને સવાર �ુધી તમે �ુનરાવત�ન કરો
જોઈ શકો છો, (તમાર� ક�પનામાં) તમે જે પૈસા એકઠા કરવા માગો છો.

�ીજુ� . �યાં તમે કર� શકો �યાં તમારા �નવેદનની લે�ખત નકલ �ૂકો
તેને રાત અને સવારે જુઓ, અને �ન�ૃ� થતા પહેલા જ વાંચો, અને પછ�
�યાં �ુધી તે યાદ ન રહે �યાં �ુધી ઉ�વે છે.

યાદ રાખો, જેમ તમે આ �ૂચનાઓ હાથ ધરો છો, કે તમે અર� કર� ર�ા છો
આપન ેઓડ�ર આપવાના હે�ુથી ઓટો-�ૂચનનો �સ�ા�ત
અધ���ત મન. એ પણ યાદ રાખો કે તમા��  અધ���ત મન કાય� કરશે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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ફ�ત �ૂચનો પર જે ભાવના�મક છે, અને તેની સાથે તેને સ�પવામાં આવે છે
"લાગણી." �વ�ાસ લાગણીઓનો સૌથી મજ�ૂત અને ઉ�પાદક છે. અ�ુસરો

�વ�ાસ પર �કરણમાં આપેલી �ૂચનાઓ.
આ �ૂચનો, શ�આતમાં, અ�ૂત� લાગે છે. આ તમને પરેશાન ન થવા દો.

�ૂચનાઓ�ુ ંપાલન કરો, પછ� ભલે તે ગમે તેટ�ું અ�ૂત� અથવા અ�યવહા� હોય,
હોવા�ું જણાય છે. સમય ટૂ�ક સમયમાં આવશે જો તમે તર�કે તમે �ૂચના કરવામાં આવી છે, તો માં
ભાવના તેમજ કાય�મા ં, �યારે શ��ત�ું સં�ૂણ� ન�ું ��ાંડ તમને �ગટ કરશે.

ના��તકતા, બધા નવા �વચારો સાથે જોડાણમાં, બધાની લા��ણકતા છે
માનવ �ત. પર��ુ જો તમે દશા�વેલ �ૂચનાઓ�ું પાલન કરો છો, તો તમાર� શંકા દૂર થશે
ટૂ�ક સમયમાં મા�યતા �ારા બદલવામાં આવશે, અને આ, બદલામાં, ટૂ�ક સમયમાં �ફ�ટક�કૃત થઈ જશે

સં�ૂણ� �વ�ાસ. પછ� તમે તે �થળે પહ��યા હશો �યાં તમે કર� શકો
સાચે જ કહો, "હુ�  મારા ભા�યનો મા�ટર છુ� , હુ�  મારા આ�માનો કે�ટન છુ� !"

ઘણા ત�વજ્hers◌ાનીઓએ �નવેદન આ��ું છે કે, માણસ તેના મા�લક છે
પોતા�ું ધરતી�ું ભા�ય છે, પર��ુ તેમાંના મોટા ભાગના એ કહેવામાં �ન�ફળ ગયા છે કે તે શા માટ ેમા�ટર છે. આ
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કારણ કે માણસ તેની પોતાની ધરતીની ��થ�તનો મા�ટર હોઈ શકે છે, અને ખાસ કર�ને તેના
નાણાક�ય ��થ�ત, આ �કરણમાં સં�ૂણ� ર�તે સમ�વવામાં આવી છે. માણસ બની શકે છે
પોતાનો અને તેના પયા�વરણનો મા�ટર, કારણ કે તેની પાસે શ��ત છે
તે�ું પોતા�ું �વાવલંબન મન �ભા�વત કરે છે, અને તેના �ારા,
અનંત �ુ��નો સહયોગ.

તમે હવે �કરણ વાંચી ર�ા છો જે ક��ટોનને રજૂ કરે છે
આ �ફલ�ૂફ�ની કમાન. આ �કરણમાં રહેલી �ૂચનાઓ હોવી જોઈએ

જો તમે �ા�સ��ુટ કરવામાં સફળ થાવ તો, સમજણ સાથે અને અર� સાથે અર� કર�
પૈસાની ઇ�છા.

�ડઝાયરને નાણાંમાં પ�રવ�ત�ત કરવાની વા�ત�વક કામગીર�માં, શામેલ છે
એક એજ�સી તર�કે ઓટો-�ૂચનનો ઉપયોગ જેના �ારા કોઈ પહ�ચી શકે અને �ભા�વત કર� શકે
અધ���ત મન. અ�ય �સ�ા�તો ફ�ત સાધનો છે જેની સાથે અર� કરવી
�વત �ૂચન. આ �વચારને �યાનમાં રાખો, અને તમે, દરેક સમયે, બનશો
મહ�વના ભાગથી સભાન �વયં-�ૂચનનો �સ�ા�ત તમારામાં રમવાનો છે
આ �ુ�તકમાં વણ�વેલ પ��તઓ �ારા નાણાં એકઠા કરવાના �ય�નો.

આ �ૂચનાઓ�ું પાલન કરો �ણે તમે નાના બાળક છો. માં ઇ�જે�ટ કરો
તમારા �ય�નો બાળકના �વ�ાસ�ું ક�ઈક છે. લેખક સૌથી વ�ુ ર�ા છે
સાવચેત રહો, તેના કારણે કોઈ અ�યવહા� �ૂચનાઓ શામેલ કરવામાં આવી નથી
મદદ�પ થવાની �ન�ાવાન ઇ�છા.

તમે આ�ુ ં�ુ�તક વાં�યા પછ�, આ �કરણ પર પાછા આવો, અને અ�ુસરો

ભાવનામાં, અને ��યામાં, આ �ૂચના:
દરેક રાત �ુધી, આ�ું �કરણ વાંચો, �યાં �ુધી

તમે આ �સ�ા�તને �ૂણ�પણે �વીકારો છો

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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ઓટો-�ુઝાવ અવાજ છે, તે તમારા માટ ે�વીકારશે
તેના માટ ેતમામ દાવો કરવામાં આ�યો છે. જેમ તમે વાંચો, અ�ડર�કોર
એક પે��સલ દરેક વા� સાથે જે તમને �ભા�વત કરે છે.

પ� માટ ેઉપરો�ત �ૂચનાને અ�ુસરો, અને તે માટ ેમાગ� �ુલશે
સં�ૂણ� સમજણ, અને સફળતાના �સ�ા�તોમાં �ન�ુણતા.
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�કરણ 5

�વ�શ� જ્◌ાન

�ય��તગત અ�ુભવો અથવા

�નર��ણો

ધન તરફ ચો�ું પગ�ું

આ બે �કાર�ું જ્◌ાન છે. એક સામા�ય છે, બીજો છે
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�વ�શ�. સામા�ય જ્ knowledge◌ાન, ભલે તે જ�થામાં કે �વ�વધતામાં ગમે તેટ�ું મહાન હોયનાણાંના સંચયમાં તેનો થોડો ઉપયોગ થઈ શકે છે. ની ફેક�ટ�ઝ
મહાન �ુ�નવ�સ�ટ�ઓ, એક�દરે, સામા�ય ર�તે સામા�ય ર�તે દરેક �વ�પ ધરાવે છે
સ�યતા માટ ે�ણી�ું જ્ knowledge◌ાન. મોટાભાગના �ોફેસરો પાસે નાણાં છે અથવા ઓછા છે .
તેઓ જ્ knowledge◌ાન શીખવવામાં �ન�ણાત છે, પર��ુ તેઓ આમાં �વશેષતા ધરાવતા નથી
સં�થા, અથવા જ્◌ાનનો ઉપયોગ.

જ્ money◌ાન નાણાં આકષ�શે નહ�, �યાં �ુધી તે સંગ�ઠત ન હોય, અને

�યાવહા�રક �યવહા�રક યોજનાઓ �ારા �યા�યા�યત ર�તે �નધા��રત
નાણાં સંચયનો અંત. આ હક�કતની સમજણનો અભાવ ર�ો છે
લાખો લોકોને �ૂંઝવણનો �ોત જે ખોટુ�  માને છે કે "જ્ knowledge◌ાન છે
શ��ત. "તે ક�ઈ જ નથી! જ્ledge◌ાન મા� સંભ�વત શ��ત છે. તે બની �ય છે
શ��ત �યારે જ, અને જો, તે ��યાની ચો�સ યોજનાઓમાં ગોઠવવામાં આવે, અને

ચો�સ અંત તરફ �નદ��શત.
આજે સં�કૃ�ત માટ ે�ણીતી �શ�ણની તમામ �ણાલીઓમાં આ "�ૂટતી કડ�",

શૈ��ણક સં�થાઓન ેતેમના �વ�ાથ�ઓને ભણાવવામાં �ન�ફળતા મળ� શકે છે
તે કેવી ર�તે �ા�ત કરે છે તે પછ� સંગ�ઠત અને જ્D◌ાનનો ઉપયોગ કેવી ર�તે કરવો.

ઘણા લોકો એ�ું માનવાની �ૂલ કરે છે, કારણ કે હેનર� ફોડ�  પાસે હતી
પર��ુ થોડુ�  "�કૂ�લ�ગ", તે "�શ�ણ" નો માણસ નથી. જેઓ આ બનાવે છે
�ૂલથી હેનર� ફોડ�ને ખબર નથી, કે તેઓ તેનો વા�ત�વક અથ� સમ� શકતા નથી
શ�દ "�શ��ત." તે શ�દ લે�ટન શ�દ "એ��ુકો" પરથી આ�યો છે
�શ�ણ મેળવવા માટ,ે બહાર કા drawવા માટ,ે અંદરથી �વકાસ કરવો.

એક �શ��ત માણસ, જ�ર� નથી, જેની પાસે �વ�ુલતા હોય
સામા�ય અથવા �વ�શ� જ્◌ાન. �શ��ત માણસ તે છે જેની પાસે આ�ું છે
તેના મનની ફેક�ટ�ઓ �વક�સત કર� કે તે જે ઇ�છે તે, અથવા તે મેળવી શકે છે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:

b www.think-and-grow-rich-ebook.com ડ�

73

�ૃ� 78

b �વચારો અને સ�ૃ� થાઓ d

સમાન, અ�યના અ�ધકારો�ું ઉ�લંઘન કયા� �વના. હેનર� ફોડ�  અંદર આવે છે
આ �યા�યાનો અથ�.

�વ� �ુ� દર�મયાન, �શકાગોના એક અખબારે અ�ુક સંપાદક�ય �કા�શત કયા� હતા
જેમાં, અ�ય �નવેદનોમાં, હેનર� ફોડ�ને "એક અજ્orant◌ાની શાં�તવાદ�" કહેવામાં આવ�ું હ�ું.
�ી ફોડ� �નવેદનો સામે વાંધો ઉઠા�યો, અને પેપર સામે દાવો લા�યો
તેને બદનામ કરે છે. �યારે કોટ�માં દાવો અજમાવવામાં આ�યો �યારે પેપર માટ ેવક�લો
�યાયીપણાની �વનંતી કર�, અને �ી ફોડ�ને, પોતે, સા�ી �ટ�ેડ પર, માટ ે�ૂ�ા

��ુર�ને સા�બત કરવાનો હે�ુ કે તે અજ્orant◌ાની હતો. વક�લોએ �ીને �ૂ�ું.
ફોડ�  �વ�વધ �કારના ��ો, તે બધાનો હે�ુ પોતાના �ારા સા�બત કરવાનો હતો
�ુરાવા, કે, �યારે તે ન�ધપા� �વ�શ� જ્ knowledge◌ાન ધરાવી શકે છે
ઓટોમોબાઇ�સના ઉ�પાદન સાથે સંબં�ધત, તે �ુ�યમાં અજ્orant◌ાની હતો.
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�ી ફોડ�ને નીચેના ��ો �ૂછવામાં આ�યા હતા: "કોણ હ�ું
બેને�ડ�ટ આન��ડ? "અને" અં�ેજોએ કેટલા સૈ�નકોને અમે�રકા મોક�યા?
1776 ના બળવાને ના�ૂદ કરવા? "છે�લા સવાલના જવાબમાં �ી ફોડ�
જવાબ આ�યો, "મને અં�ેજોએ મોકલેલા સૈ�નકોની ચો�સ સં�યા ખબર નથી, પણ હુ�
મ� સાંભ�ું છે કે તે પાછો ગયો તેના કરતા ઘણી મોટ� સં�યા હતી. "

છે�લે, �ી ફોડ�  �ૂછપરછની આ લાઇનથી ક� ટાળ� ગયા, અને જવાબમાં એ
ખાસ કર�ને આ�મક ��, તેણે ઝુકા��ું, વક�લ તરફ આંગળ� ચ�ધી
જેમણે �� �ૂ�ો હતો અને ક�ું, "જો મારે ખરેખર જવાબ આપવો હોય તો
તમે હમણાં જ �ૂછે�ું �ૂખ� ��, અથવા તમે કરેલા અ�ય કોઈપણ ��ો
મને �ૂછતા, હુ�  તમને યાદ અપા�ું કે માર� પાસે મારા પર ઇલે���ક �ુશ-બટનોની પં��ત છે
ડ�ેક, અને જમણી બટન દબાવવાથી, હુ�  મારા સહાય �ુ�ષોને બોલાવી શકુ�  છુ�
હુ�  જે �બઝનેસમાં છુ�  તેના �વશે હુ�  �ૂછવા માં�ુ છુ�  તે કોઈપણ ��નો જવાબ આપો

મારા મોટાભાગના �ય�નોને સમ�પ�ત. હવે, તમે કૃપા કર�ને મને કહો, મારે શા માટ ેગડબડ કરવી જોઈએ

જવાબ આપવા માટ ેસ�મ હોવાના હે�ુથી, સામા�ય જ્ knowledge◌ાન સાથે મારા મગજમાં

��ો, �યારે માર� આસપાસ �ુ�ષો હોય છે જે કોઈપણ જ્ knowledge◌ાન આપી શકે છે
જ�ર છે? "

ચો�સપણે તે જવાબ માટ ેસારો તક�  હતો.
આ જવાબ વક�લને ફા�યો. કોટ��મમાં દરેક �ય��તને તેનો અહેસાસ થયો

જવાબ હતો, અજ્orant◌ાની માણસનો નહ�, પર��ુ �શ�ણના માણસનો. કોઈપણ માણસ

�શ��ત છે જે �ણે છે કે �યારે તેને જ્ needs◌ાનની જ�ર હોય �યારે કેવી ર�તે મેળવવી, અને કેવી ર�તે
તે જ્ knowledge◌ાનને ��યાની ચો�સ યોજનાઓમાં ગોઠવો. ની સહાય �ારા
તેમના "મા�ટર માઇ�ડ" જૂથ, હેનર� ફોડ�  પાસે તેમના આદેશ પર તમામ �વશેષતા હતી
જ્ knowledge◌ાનની જ�ર હતી જેથી તે તેને ધના men◌્ય માણસોમાંથી એક બની શકે
અમે�રકા. તે પોતાના મનમાં આ જ્ knowledge◌ાન ધરાવે છે તે જ�ર� નહો�ું . ચો�સ ના
જે �ય��ત પાસે આ �ુ�તક વાંચવા માટ ે�ૂરતો ઝોક અને �ુ�� હોય
�કૃ�ત કદાચ આ ��ા�ત�ું મહ�વ �ૂક� શકે છે.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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તમે �ડઝાયરને તેનામાં પ�રવ�ત�ત કરવાની તમાર� �મતા �વશે ખાતર� કર� શકો તે પહેલાં
નાણાક�ય સમક�, તમારે �વ�શ� જ્ K◌ાનની જ�ર પડશે
સેવા, વેપાર અથવા �યવસાય કે જેના બદલામાં તમે ઓફર કરવા માગો છો
નસીબ. કદાચ તમને તમારા કરતા વ�ુ �વ�શ� જ્ knowledge◌ાનની જ�ર પડ� શકે
હ�તગત કરવાની �મતા અથવા ઝોક ધરાવે છે, અને જો આ સા�ું હો�ું જોઈએ, તો તમે કર� શકો છો
તમારા "મા�ટર માઇ�ડ" જૂથની સહાયથી તમાર� નબળાઇને દૂર કરો.

એ�ડ� કાન�ગીએ જણા��ું હ�ું કે તે, �ય��તગત ર�તે, આ �વશે ક�ઇ �ણતો ન હતો
�ટ�લ �યવસાયનો તકનીક� અંત; વ�ુમાં, તેણે ખાસ �યાન આ��ું ન હ�ું
તેના �વશે ક�ઈપણ �ણો. �વ�શ� જ્ knowledge◌ાન કે જે તેને માટ ેજ�ર� હ�ું
�ટ�લ�ું ઉ�પાદન અને માક��ટ�ગ, તે �ય��ત �ારા ઉપલ�ધ જોવા મ�ું
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તેમના મા�ટર માઇ�ડ �ુપના એકમો.
મહાન નસીબ�ું સંચય શ��ત માટ ેકહે છે, અને શ��ત છે

અ�યંત સંગ�ઠત અને �ુ���ૂવ�ક �નદ��શત �વશેષ �ારા �ા�ત
જ્ knowledge◌ાન, પર��ુ તે જ્ knowledge◌ાન, જ�ર� નથી, માં હો�ું જ�ર� છે
નસીબ એકઠા કરનાર માણસનો કબજો.

અગાઉના ફકરાએ આશા અને �ો�સાહન આપ�ું જોઈએ

નસીબ એક��ત કરવાની મહ�વાકા��ા ધરાવતો માણસ, જે પોતાની પાસે નથી
જ�ર� હોય તે "�શ�ણ" જેમ કે તે �વ�શ� જ્ knowledge◌ાન �ૂ��  પાડ� શકે છે
જ�ર છે. �ુ�ષો �ારેક "હ�નતા સંકુલ" થી પીડાતા �વનમાંથી પસાર થાય છે
કારણ કે તેઓ "�શ�ણ" ના �ુ�ષો નથી. જે માણસ આયોજન અને �નદ�શન કર� શકે છે એ
સંચયમાં ઉપયોગી જ્ knowledge◌ાન ધરાવતા �ુ�ષો�ું જૂથ "મા�ટર માઇ�ડ"
પૈસાના, જૂથના કોઈપણ માણસ જેટલો જ �શ�ણનો માણસ છે.
આ યાદ રાખો, જો તમે હ�નતાની લાગણીથી પીડાતા હોવ, કારણ કે તમારા
શાળા�ું �શ�ણ મયા��દત છે.

થોમસ એ. એ�ડસન પાસે તેના સમ� સમયગાળા દર�મયાન મા� �ણ મ�હના�ું "�કૂ�લ�ગ" હ�ું
�વન. તેને �શ�ણનો અભાવ ન હતો, ન તો તે ગર�બ મર� ગયો.

હેનર� ફોડ�  પાસે છ�ા ધોરણથી ઓછુ�  "�કૂ�લ�ગ" હ�ું પર��ુ તે સફળ ર�ો

આ�થ�ક ર�તે પોતે �ૂબ સા��  કરે છે.
�વ�શ� જ્ the◌ાન સૌથી વ�ુ �માણમાં છે, અને

સેવાના સૌથી સ�તા �વ�પો જે હોઈ શકે છે! જો તમને આ અંગે શંકા છે, તો સલાહ લો
કોઈપણ �ુ�નવ�સ�ટ�નો પગારપ�ક.

જ્ P◌ાન કેવી ર�તે ખર�દ�ું તે �ણવાની �ૂકવણી કરે છે

સૌ �થમ, તમને જ�ર� �વ�શ� જ્ knowledge◌ાનનો �કાર ન�� કરો, અને

હે�ુ કે જેના માટ ેતે જ�ર� છે. મોટા �માણમાં તમારા �વનનો �ુ�ય હે�ુ,
�યેય કે જેના તરફ તમે કામ કર� ર�ા છો, તે ન�� કરવામાં મદદ કરશે કે તમે �ું જ્◌ાન ધરાવો છો

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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જ�ર છે. આ ��ના સમાધાન સાથે, તમાર� આગલી ચાલ માટ ેજ�ર� છે કે તમાર� પાસે ચો�સ હોય
જ્ knowledge◌ાનના �વ�સનીય �ોતો સંબં�ધત મા�હતી. વ�ુ મહ�વ�ું
આમાંથી છે:

(a) �ય��તનો પોતાનો અ�ુભવ અને �શ�ણ
(b) અ�યોના સહકાર �ારા ઉપલ�ધ અ�ુભવ અને �શ�ણ

(મા�ટર માઇ�ડ એલાય�સ)
(c) કોલેજો અને �ુ�નવ�સ�ટ�ઓ
(ડ�) �હેર �ુ�તકાલયો (�ુ�તકો અને સામ�યકો �ારા જેમાં હોઈ શકે છે
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સં�કૃ�ત �ારા ગોઠવાયે�ું તમામ જ્ found◌ાન મ�ું)(e) �વશેષ તાલીમ અ�યાસ�મો (રા�� શાળાઓ અને ઘર અ�યાસ �ારા
ખાસ કર�ને શાળાઓ.)

જેમ જેમ જ્ knowledge◌ાન �ા�ત થાય છે તેમ તે સંગ�ઠત અને ઉપયોગમાં લે�ું આવ�યક છે, a માટે
ચો�સ હે�ુ, �યવહા� યોજનાઓ �ારા. તે �સવાય જ્ledge◌ાનની કોઈ �ક�મત નથી
જે તેની અર�માંથી કેટલાક યો�ય અંત તરફ મેળવી શકાય છે. આ એક છે
કોલેજની �ડ�ીઓન ેવ�ુ �ૂ�યવાન ન ગણવા�ું કારણ. તેઓ ક�ઈપણ�ું ��ત�ન�ધ�વ કરતા નથી
પર��ુ �વ�વધ જ્ knowledge◌ાન.

જો તમે વધારા�ું �કૂ�લ�ગ લેવા�ું �વચારતા હો, તો પહેલા ન�� કરો
તમે જે જ્ knowledge◌ાન મેળવવા માગો છો તે હે�ુ માટ,ે પછ� �ાં છે તે �ણો

આ ચો�સ �કાર�ું જ્ reliable◌ાન �વ�સનીય �ોતોમાંથી મેળવી શકાય છે.
સફળ �ુ�ષો, તમામ કings�લ��સમાં, �વશેષતા �ા�ત કરવા�ું �ારેય બંધ કરશો નહ�

તેમના �ુ�ય હે�ુ, �યવસાય અથવા �યવસાય સાથે સંબં�ધત જ્ knowledge◌ાન. જેઓ છે
સફળ નથી સામા�ય ર�તે એ�ું માનવાની �ૂલ કરે છે કે જ્◌ાન

�યારે શાળા �ૂર� થાય �યારે હ�તગતનો સમયગાળો સમા�ત થાય છે. સ�ય એ છે કે �કૂ�લ�ગ કરે છે
પર��ુ �યવહા� કેવી ર�તે મેળવ�ું તે શીખવાની ર�તમાં �ૂકવા કરતાં થોડુ�  વધારે
જ્ knowledge◌ાન.

આ બદલાયેલ �વ� સાથે જે આ�થ�કના અંતે શ� થ�ું
પતન, શૈ��ણક જ��રયાતોમાં પણ આ�ય�જનક ફેરફારો આ�યા. હુકમ
�દવસ �વશેષતા છે! આ સ�ય પર રોબટ�  પી �ૂરે ભાર �ૂ�ો હતો,
કોલં�બયા �ુ�નવ�સ�ટ�ના �નમ�ૂકોના સ�ચવ.

"�વશેષજ્ MO◌ો સૌથી વ�ુ સખત

"ખાસ કર�ને નોકર� કરતી ક�પનીઓ �ારા ઉમેદવારોની માંગ કરવામાં આવે છે
કેટલાક �ે�ોમાં �વશેષતા ધરાવે છે-�બઝનેસ-�કૂલ �નાતકો જેમાં તાલીમ સાથે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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એકાઉ��ટ�ગ અને આંકડા, તમામ �તોના ઇજનેરો, પ�કારો, આ�ક�ટ�ે�સ,
રસાયણશા�ીઓ, અને વ�ર� વગ�ના ઉ�કૃ� નેતાઓ અને ��ૃ�� �ુ�ષો.

"જે માણસ કે�પસમાં સ��ય ર�ો છે, જે�ું �ય��ત�વ આ�ું છે
કે તે તમામ �કારના લોકો સાથે મળે છે અને જેમણે �ૂર�ું કામ ક�ુ� છે
તેના અ�યાસ સાથે કડક શૈ��ણક �વ�ાથ� પર સૌથી વ�ુ ન�� ધાર છે.
આમાંની કેટલીક, તેમની સવા�ગી લાયકાતોને કારણે, તેમને ઘણા �ા�ત થયા છે
હો�ાની ઓફર, તેમાંના કેટલાક છ જેટલા.

"'સીધા A' �વ�ાથ� હતા તે �વભાવનાથી �વદાય લેતી વખતે
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હ�મેશા સાર� નોકર�ની પસંદગી મેળવવા માટ,ે �ી �ૂરે ક�ું કે મોટાભાગનાક� પનીઓ મા� શૈ��ણક રેકો��સ જ નહ� પર��ુ ��ૃ�� રેકો��સ અને

�વ�ાથ�ઓની �ય��ત�વ.
"સૌથી મોટ� industrial�ો�ગક ક�પનીઓમાંની એક, તેના �ે�માં અ�ણી, લે�ખતમાં

કોલેજમાં સંભ�વત વ�ર�ો �વશે �ી �ૂરેને ક�ું:
"અમને �ુ�ય�વે એવા �ુ�ષો શોધવામાં રસ છે જે અપવાદ�પ બની શકે

મેનેજમે�ટના કામમાં �ગ�ત. આ કારણોસર અમે �ુણો પર ભાર �ૂકે છે
પા�, �ુ�� અને �ય��ત�વ ચો�સ શૈ��ણક કરતાં ઘ�ં વધારે
�ૃ��ૂ�મ.'

"અ�ભ�ાય '�પો�ડ

ઓ�ફસો, �ટોસ� અને

ઉનાળાના વેકેશન દર�મયાન industrial�ો�ગક �યવસાયો, �ી �ૂરે તે પછ� દાવો કય�
કોલેજના �થમ બે કે �ણ વષ�, દરેક �વ�ાથ�ને 'એ' પસંદ કરવા�ું કહેવામાં આવે

�ન��ત ભા�વ માગ� અને જો તે મા� �ુખદ ર�તે વહ� ર�ો હોય તો તેને અટકાવવા�ું કહે�ું
�બન -�વ�શ� શૈ��ણક અ�યાસ�મ �ારા હે�ુ �વના. '

"કોલેજો અને �ુ�નવ�સ�ટ�ઓએ �યવહા� �વચારણાનો સામનો કરવો પડશે જે બધા
�યવસાયો અને �યવસાયો હવે �ન�ણાતોની માંગણી કરે છે, ”એમ કહ�ને તેમણે �વનંતી કર�
શૈ��ણક સં�થાઓ �યાવસા�યક માટ ેવ�ુ સીધી જવાબદાર� �વીકારે છે
માગ�દશ�ન. ઉપલ�ધ જ્ knowledge◌ાનના સૌથી �વ�સનીય અને �યવહા� �ોતોમાંથી એક

જેમને �વશેષ શાળાની જ�ર છે, તે મોટાભાગની રા�� શાળાઓ છે
મોટા શહેરો. પ��યવહાર શાળાઓ ગમે �યાં �વ�શ� તાલીમ આપે છે
�ુએસ મેઇ�સ, બધા �વષયો પર કે જે �વ�તરણ પ��ત �ારા ભણાવી શકાય છે. એક

હોમ �ટડ� તાલીમનો ફાયદો એ અ�યાસ કાય��મની �ુગમતા છે
જે �ય��તને ફાજલ સમય દર�મયાન અ�યાસ કરવાની પરવાનગી આપે છે. નો બીજો અદ�ૂત લાભ
ઘર અ�યાસ તાલીમ (જો શાળા કાળ��ૂવ�ક પસંદ કરવામાં આવે છે), હક�કત એ છે કે મોટાભાગના

ઘર અ�યાસ શાળાઓ �ારા ઓફર કરેલા અ�યાસ�મો તેમની સાથે ઉદાર �વશેષા�ધકારો ધરાવે છે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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પરામશ� જે �વ�શ�તાની જ�ર હોય તેવા લોકો માટ ેઅ�ૂ�ય �ૂ�ય�ું હોઈ શકે છે
જ્ knowledge◌ાન. તમે �ાં રહો છો તે મહ�વ�ું નથી, તમે લાભો વહ�ચી શકો છો.

મહેનત �વના અને ખચ� �વના હ�તગત કરેલી કોઈપણ વ��ુ સામા�ય ર�તે હોય છે
અ�મા�ણત, ઘણી વખત બદનામ; કદાચ આ જ કારણ છે કે આપણને આપણી પાસેથી બહુ ઓછુ�  મળે છે
�હેર શાળાઓમા ંઅ� �ત તક. સે�ફ-�ડસી�લીન એક મેળવે છે
�વ�શ� અ�યાસના ચો�સ કાય��મમાંથી અ�ુક અંશે બનાવે છે
જ્ knowledge◌ાન ખચ� �વના ઉપલ�ધ હોય �યારે તક �ુમાવવી.
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પ��યવહાર શાળાઓ અ�યંત �યવ��થત �યવસાય સં�થાઓ છે. તેમ�ું �ુશનફ� એટલી ઓછ� છે કે તેમને તા�કા�લક �ુકવણીનો આ�હ કરવાની ફરજ પડ� છે. �ૂછવામાં આવી ર�ું છે
�ૂકવણી કરવી, ભલે �વ�ાથ� સારા �ેડ મેળવે કે નબળો, કારણની અસર છે
�યારે તે અ�યથા તેને છોડ� દે �યારે કોસ� સાથે આગળ વધ�ું. આ
પ��યવહાર શાળાઓએ આ �ુ�ા પર �ૂરતો ભાર �ૂ�ો નથી, કારણ કે સ�ય છે
કે તેમના સં�હ �વભાગો તાલીમનો �ૂબ જ ઉ�મ �કાર બનાવે છે
�નણ�ય, ન�તા, ��યા અને તે સમા�ત કરવાની આદત

જે એક શ� થાય છે.
મ� પચીસ વષ� પહેલાં, અ�ુભવથી આ શી�યા. મ� ન�ધણી કરાવી

�હેરાતમાં હોમ �ટડ� કોસ� માટ.ે આઠ કે દસ પાઠ �ૂરા કયા� પછ� I
ભણવા�ું બંધ ક�ુ�, પણ શાળાએ મને બીલ મોકલવા�ું બંધ ક�ુ� નહ�. તદપુરા�ત, તે
�ૂકવણીનો આ�હ રા�યો, પછ� ભલે મ� મારો અ�યાસ ચા�ુ રા�યો હોય કે નહ�. મ� ન�� ક�ુ� કે જો હુ�
અ�યાસ�મ માટ ે�ૂકવણી કરવી પડ� હતી (જે મ� કાયદેસર ર�તે માર� �તને કરવાની ફરજ પડ� હતી), મારે કર�ું જોઈએ

પાઠ �ૂણ� કરો અને મારા પૈસાની �ક�મત મેળવો. મને લા��ું, તે સમયે,
શાળાની સં�હ �ણાલી ક�ઈક અંશે �ૂબ જ �યવ��થત હતી, પણ હુ�  શીખી
પાછળથી �વનમાં કે તે માર� તાલીમનો એક �ૂ�યવાન ભાગ હતો જેના માટ ેકોઈ ચાજ�  નહોતો
કરવામાં આવી છે. �ૂકવણી કરવાની ફરજ પડ� હોવાથી, મ� આગળ વધીને અ�યાસ�મ �ૂણ� કય�. બાદમાં
�વન મ� શો��ું કે તે શાળાની કાય��મ સં�હ પ��ત �ૂ�યવાન હતી
કમાયેલા નાણાંના �પમાં, કારણ કે માર� પાસે �હેરાતની તાલીમ હતી
તેથી અ�ન�છાએ લેવામાં આવે છે.

આપણી પાસે આ દેશમાં સૌથી મોટ� �હેર શાળા કહેવાય છે
�વ�માં �સ�ટમ. અમે �ુંદર ઇમારતો માટ ેક��પત રકમ�ું રોકાણ ક�ુ� છે, અમાર� પાસે છે
�ામીણ �જ�લાઓમા ંરહેતા બાળકો માટ ેઅ�ુકૂળ પ�રવહન �ૂ��  પા�ું

તેઓ �ે� શાળાઓમા ંભણી શકે છે, પર��ુ આમાં એક આ�ય�જનક નબળાઇ છે
અદ�ૂત �સ�ટમ- તે મફત છે! મ�ુ�ય �વશે �વ�ચ� બાબતોમાંની એક છે
કે તેઓ મા� તે જ �ૂ�ય ધરાવે છે જેની �ક�મત છે. અમે�રકાની મફત શાળાઓ અને

મફત �હેર �ુ�તકાલયો, લોકોને �ભા�વત કરશો નહ� કારણ કે તેઓ �ુ�ત છે. આ છે
ઘણા લોકોને વધારાની તાલીમ �ા�ત કરવી જ�ર� લાગે છે તે�ું �ુ�ય કારણ
તેઓ શાળા છો�ા પછ� અને કામ પર ગયા. તે શા માટ ે�ુ�ય કારણોમાં�ું એક છે
એ��લોયરો કમ�ચાર�ઓ માટ ેમોટ� �વચારણા કરે છે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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હોમ �ટડ� અ�યાસ�મો લો. તેઓ અ�ુભવથી શી�યા છે કે, કોઈપણ
જે �ય��ત પાસે અ�યાસ કરવા માટ ેતેના ફાજલ સમયનો એક ભાગ છોડ� દેવાની મહ�વાકા��ા છે
ઘર તેનામાં એવા �ુણો ધરાવે છે જે ને�ૃ�વ માટ ેબનાવે છે. આ મા�યતા છે
ચે�રટબેલ હાવભાવ નથી, તે ના ભાગ પર યો�ય �યવસા�યક �નણ�ય છે
નોકર�દાતાઓ.

લોકોમાં એક નબળાઈ છે જેના માટ ેકોઈ ઉપાય નથી. તે
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LACK OF AMBITION ની સાવ���ક નબળાઈ! �ય��તઓ, ખાસ કર�ને પગારદાર લોકો,જેઓ તેમના ફાજલ સમયને �ુ�ન��ત કરે છે, ઘરના અ�યાસ માટ ે�દાન કરે છે, ભા�યે જ �યાં રહે છે
ત�ળ�ું �ૂબ લાં�ુ. તેમની ��યા ઉપર ચ climવાનો માગ� ખોલે છે, દૂર કરે છે
તેમના માગ�માંથી ઘણા અવરોધો, અને જેઓ ધરાવે છે તેમના મૈ�ી�ૂણ� �હત મેળવે છે
તેમને તકના માગ�માં �ૂકવાની શ��ત.

તાલીમની ઘર અ�યાસ પ��ત ખાસ કર�ને જ��રયાતોને અ�ુ�પ છે
રોજગાર ધરાવતા લોકો કે જેઓ શાળા છો�ા પછ�, જે તેઓને મળવા જ જોઈએ

વધારા�ું �વ�શ� જ્ knowledge◌ાન, પર��ુ શાળામાં પાછા જવાનો સમય બચાવી શકતા નથી.
�ડ�ેશન પછ� �વત�તી આ�થ�ક પ�ર��થ�તઓ બદલાઈ છે

હ�રો લોકોને વધારાના અથવા નવા �ોતો શોધવા�ું જ�ર� બના��ું
આવક. આમાંના મોટાભાગના લોકો માટ,ે તેમની સમ�યાનો ઉકેલ મળ� શકે છે
મા� �વ�શ� જ્ acqu◌ાન �ા�ત કર�ને. ઘણાને તેમના બદલવાની ફરજ પડશે
�યવસાય સં�ૂણ�પણે. �યારે વેપાર�ને ખબર પડ ેકે વેપાર�ની ચો�સ રેખા છે
વેચતા નથી, તે સામા�ય ર�તે તેને બી� સાથે માંગ કરે છે. �ય��ત
જેનો �યવસાય �ય��તગત સેવાઓના માક��ટ�ગનો છે તે પણ કાય��મ હોવો જોઈએ

વેપાર�. જો તેની સેવાઓ એક �યવસાયમાં પયા��ત વળતર લાવતી નથી, તો તે
�યાં બી� તકો ઉપલ�ધ હોય �યાં બી�માં બદલવી જોઈએ.

�ટુઅટ�  ઓ��ટન વાયરે પોતાને બાંધકામ ઇજનેર તર�કે તૈયાર કયા� અને

�ડ�ેશને તેના બ�રને �યાં �ુધી ક�ુ� �યાં �ુધી મયા��દત ન કરે �યાં �ુધી કામની આ લાઇન�ું પાલન ક�ુ�
તેને જ�ર� આવક ન આપો. તેણે પોતાની �ૂ�ચ લીધી, ન�� ક�ુ�
પોતાનો �યવસાય કાયદામાં બદલો, શાળાએ પાછા ફયા� અને �યાંથી �વશેષ અ�યાસ�મો લીધા
જેણે પોતાને કોપ�રેશનના વક�લ તર�કે તૈયાર કયા�. હક�કત હોવા છતાં
હતાશાનો અંત આ�યો ન હતો, તેણે તેની તાલીમ �ૂર� કર�, બાર પાસ કય�
ડ�લાસ, ટ�ેસાસમાં પર��ા, અને ઝડપથી એક આકષ�ક કાયદાની �ે��ટસ બનાવી; હ�કકતમાં
તે �ાહકોને દૂર કર� ર�ો છે.

ફ�ત રેકોડ�ને સીધો રાખવા માટ,ે અને જેમના અલીબીસની અપે�ા રાખવી
કહેશે, "હુ�  શાળામાં જઈ શ�ો નહ� કારણ કે માર� પાસે કુટુ�બનો ટકેો છે," અથવા "હુ�  પણ છુ�
જૂની, "હુ�  મા�હતી ઉમેર�શ કે �મ�ટર �વયર ચાલીસથી વ�ુના હતા, અને �ારે લ� કયા�
તે શાળાએ પાછો ગયો. તદપુરા�ત, કાળ��ૂવ�ક અ�યંત �વ�શ� પસંદ કર�ને
અ�યાસ�મો, પસંદ કરેલા �વષયો શીખવવા માટ ે�ે� તૈયાર કોલેજોમાં, �ી વાયર
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બે વષ�માં �ૂણ� થયે�ું કામ જેના માટ ેકાયદાના મોટાભાગના �વ�ાથ�ઓને જ�ર છે
ચાર વષ�. તે કેવી ર�તે જ્UR◌ાન ખર�દ�ું તે �ણે છે!

જે �ય��ત ફ�ત અ�યાસ �ૂણ� કરવા�ું બંધ કરે છે કારણ કે તેણે શાળા �ૂર� કર� છે
કાયમ �નરાશાજનક ર�તે મ�ય�થતા માટ ે�વનાશકાર� છે, પછ� ભલેને તે કો�લ�ગ હોય. આ
સફળતાનો માગ� જ્ knowledge◌ાનની સતત શોધનો માગ� છે.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=gu&u=http://think-and-grow-rich-ebook.com/


ચાલો એક �વ�શ� દાખલો �યાનમાં લઈએ.�ડ�ેશન દર�મયાન ક�રયાણાની દકુાનમાં એક સે�સમેન પોતાને મ�ો

પદ વગર. �ુકક��પ�ગનો થોડો અ�ુભવ હોવાને કારણે, તેણે એક ખાસ વ��ુ લીધી
�હસાબી અ�યાસ�મ, પોતાની �તને તમામ નવીનતમ �ુકક��પ�ગથી પ�ર�ચત કર� અને

ઓ�ફસ સાધનો, અને પોતાના માટ ે�યવસાયમાં ગયા. માટ ેક�રયાણાથી શ� કર� ર�ા છ�એ
જેમણે અગાઉ કામ ક�ુ� હ�ું, તેમણે 100 થી વ�ુ નાના સાથે કરાર કયા�
વેપાર�ઓ તેમના �ુ�તકો �ૂબ જ મા�સક ફ� પર રાખે છે. તેમનો �વચાર એવો હતો
�યવહા� કે તેને ટૂ�ક સમયમાં �કાશમાં પોટ�બલ ઓ�ફસ �થાપવી જ�ર� લાગી
�ડ�લવર� �ક, જે તેમણે આ�ુ�નક �ુકક��પ�ગ મશીનર�થી સ�જ હતી. તેમણે

હવે આ �ુકક��પ�ગ ઓ�ફસોનો કાફલો "ઓન �હ��સ" ધરાવે છે અને મોટ� સં�યામાં નોકર� કરે છે
સહાયકોનો �ટાફ, આમ નાના વેપાર�ઓને �હસાબી સેવા સમાન �ૂર� પાડ ેછે
નાણાં �ૂબ જ ન�વી �ક�મતે ખર�દ� શકે છે.

�વ�શ� જ્ knowledge◌ાન, વ�ા ક�પના, તે ઘટકો હતા જે ગયા
આ અન�ય અને સફળ �યવસાયમાં. ગયા વષ� તે �યવસાયનો મા�લક
વેપાર� �ારા �ૂકવવામાં આ�યા હતા તેના કરતા લગભગ દસ ગણો આવકવેરો �ૂક�યો
જેમણે કામ ક�ુ� �યારે હતાશાએ તેમના પર કામચલાઉ ��તકૂળતા લાવી
જે વેશમાં આશીવા�દ�પ સા�બત થયો.

આ સફળ �યવસાયની શ�આત IDEA હતી!
કારણ કે મને બેરોજગાર સે�સમેનને સ�લાય કરવાનો લહાવો મ�ો હતો

તે �વચાર સાથે, હુ�  હવે અ�ય �વચાર �ૂચવવાનો વ�ુ �વશેષા�ધકાર મા�ું છુ�
જેની અંદર વ�ુ આવક થવાની સંભાવના છે. ની શ�તા પણ
હ�રો લોકોને ઉપયોગી સેવા આપવી જેમને આ સેવાની ખરાબ જ�ર છે.

આ �વચાર સે�સમેને �ૂચ�યો હતો જેણે વેચાણ છોડ� દ��ું અને ગયો
જ�થાબંધ ધોરણે �ુ�તકો રાખવાના �યવસાયમાં. �યારે યોજના હતી
તેમની બેરોજગાર�ની સમ�યાના ઉકેલ તર�કે �ૂચવેલ, તેમણે જ�દ�થી ક�ું, "હુ�
�વચારની જેમ, પણ હુ�  તેને રોકડમાં કેવી ર�તે ફેરવી શકુ�  તે �ણતો નથી. "બી� શ�દોમાં, તે
ફ�રયાદ કર� કે તેને ખબર નથી કે પછ� તેના �હસાબી જ્ knowledge◌ાન�ું માક��ટ�ગ કેવી ર�તે કર�ું
તેણે તે હ�તગત ક�ુ�.

તેથી, તે બી� સમ�યા લા�યો જેને હલ કરવો પ�ો. સહાય સાથે
એક �ુવાન મ�હલા ટાઇ�પ�ટ, હાથના અ�રમાં હ��શયાર, અને વાતા� કોણ �ૂક� શકે
સાથે મળ�ને, એક �ૂબ જ આકષ�ક �ુ�તક તૈયાર કરવામાં આ��ું હ�ું, જેનાં ફાયદા વણ�વે છે
�ુ�તક રાખવાની નવી �યવ�થા. �ૃ�ો સરસ ર�તે ટાઇપ અને એકમાં પે�ટ કરવામાં આ�યા હતા
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સામા�ય ��ેપ�ુક, જેનો ઉપયોગ મૌન સે�સમેન તર�કે કરવામાં આ�યો હતો જેની સાથે વાતા�
આ નવો �યવસાય એટલો અસરકારક ર�તે જણાવવામાં આ�યો હતો કે તેના મા�લક પાસે ટૂ�ક સમયમાં વ�ુ ખાતા હતા
તે સંભાળ� શકે તેના કરતાં.

સમ� દેશમાં હ�રો લોકો છે, જેમને સેવાઓની જ�ર છે
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માં વાપરવા માટ ેઆકષ�ક સં���ત તૈયાર કરવામાં સ�મ વેપાર� �ન�ણાતમાક��ટ�ગ �ય��તગત સેવાઓ. આવી સેવામાંથી એક�દર વા�ષ�ક આવક

સૌથી મોટ� રોજગાર એજ�સી �ારા �ા�ત કરેલી સં�યાને સરળતાથી પાર કર� શકે છે, અને

સેવાના લાભો ખર�દનાર માટ ેકોઈપણ કરતા વધારે હોઈ શકે છે
રોજગાર એજ�સી પાસેથી મેળવેલ.

અહ� વણ�વેલ IDEA કટોકટ�ને દૂર કરવા માટ ેજ�ર�યાતથી જ��યો હતો
જેને આવર� લે�ું પ�ું હ�ું, પર��ુ તે મા� એક �ય��તની સેવા કર�ને અટક� ન હતી. આ
જે મ�હલાએ આ �વચાર બના�યો છે તેની આ�ુર ક�પના છે. તેણીએ તેનામાં ન�ું જો�ું

જ�મેલા મગજ-બાળક એક નવો �યવસાય બનાવે છે, જે રે�ડર કરવા�ું ન�� કરે છે
હ�રો લોકોને �ૂ�યવાન સેવા જેમને �યવહા� માગ�દશ�નની જ�ર છે
માક��ટ�ગ �ય��તગત સેવાઓ.

તેના �થમ "તૈયાર" ની �વ�રત સફળતા �ારા ��યા માટ ે�ે�રત
�ય��તગત સેવાઓ�ુ ંમાક�ટ કરવાની યોજના, "આ મહેન�ુ મ�હલા આગળ આવી

હમણાં જ કોલેજ �ુર� કર� હતી તેના �ુ� માટ ેસમાન સમ�યાના ઉકેલ માટ,ે પર��ુ
તેમની સેવાઓ માટ ેબ�ર શોધવામાં સં�ૂણ�પણે અસમથ� હતા. તેણીની યોજનાનો ઉ�ભવ થયો
તેના ઉપયોગ માટ ેમાર� પાસે �ય��તગત સેવાઓના મચ��ડાઇ�ઝ�ગનો ઉ�મ ન�ૂનો હતો
�ારેય જો�ું.

�યારે �લાન �ુક �ૂણ� થઈ હતી, તેમાં લગભગ પચાસ પાના હતા
�ુંદર ટાઇપ કરેલી, યો�ય ર�તે ગોઠવેલી મા�હતી, તેના �ુ�ની વાતા� કહે છે
�ૂળ �મતા, શાળાક�ય �શ�ણ, �ય��તગત અ�ુભવો અને અ�ય �વ�વધતા
વણ�ન માટ ેમા�હતી �ૂબ �વ��ૃત છે. �લાન �ુકમાં એ પણ હ�ું
તેના �ુ�ની ઈ�છા �ુજબની ��થ�ત�ું સં�ૂણ� વણ�ન, એક અ� �ત સાથે
��થ�ત ભરવા માટ ેતે ચો�સ યોજનાનો શ�દ �ચ� ઉપયોગ કરશે.

�લાન �ુકની તૈયાર� દર�મયાન કેટલાક સ�તાહની મહેનત જ�ર� છે
તે સમયે તેના સજ�કે તેના �ુ�ને લગભગ દરરોજ �હેર �ુ�તકાલયમાં મોકલવા મોક�યો
�ે� લાભ માટ ેતેની સેવાઓ વેચવા માટ ેજ�ર� ડટેા. તેણીએ તેને બધાને પણ મોક�યો
તેના સંભ�વત એ��લોયરના �પધ�કો, અને તેમની પાસેથી મહ�વ�ૂણ� ભેગા થયા
તેમની �બઝનેસ પ��તઓ �વશેની મા�હતી કે જે મહાન �ૂ�યની હતી
યોજનાની રચના તેણે જે ��થ�ત માંગી હતી તે ભરવા માટ ેતેનો ઉપયોગ કરવાનો હતો. �ારે

યોજના સમા�ત થઈ ગઈ હતી, તેમાં અડધો ડઝનથી વ�ુ �ૂબ જ સરસ હતી
સંભ�વત એ��લોયરના ઉપયોગ અને લાભ માટ ે�ૂચનો. (�ૂચનો
ક� પની �ારા ઉપયોગમાં લેવાયા હતા).
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કોઈ �ૂછવા માટ ેવલણ ધરાવ�ું હોઈ શકે છે, "નોકર� મેળવવા માટ ેઆટલી બધી �ુ�કેલીમાં શા માટ ેજ�ું?"
જવાબ સીધો �ુ�ો છે, તે નાટક�ય પણ છે, કારણ કે તે a સાથે �યવહાર કરે છે
�વષય જે લાખો �ુ�ષો સાથે દઘુ�ટના�ું �માણ ધારે છે અને

જે મ�હલાઓનો આવકનો એકમા� �ોત �ય��તગત સેવાઓ છે.
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જવાબ છે, "ડુ�ગ અ �થ�ગ વેલ નવર ઇઝ ધ �બલ! ધ
તેના �ુ�ીના લાભ માટ ેઆ મ�હલા �ારા તૈયાર કરવામાં આવેલ યોજના,
જેણે તેને અર� કર� હતી તેના માટ ેતેને �થમ નોકર�માં મદદ કર�
ઇ�ટર��ૂ, પોતાની �ત �ારા �ન��ત કરવામાં આવેલી સેલર� પર. "

તદપુરા�ત - અને આ પણ, મહ�વ�ૂણ� છે - પો�ઝશન નથી
ત�ળયે શ� કરવા માટ ે�ુવાન માણસની જ�ર છે. તેમણે શ� તર�કે એ
જુ�નયર એ��ઝ�ુ�ટવ, એ��ઝ�ુ�ટવ સેલેર� પર.

"આ બધી �ુ�કેલીમાં કેમ �વ?" તમે �ૂછો છો?
સા�� , એક વાત માટ,ે આ �ુવક�ું આયો�જત ���ુ�ત

પો�ઝશન માટ ેઅર� દસ વષ� કરતાં ઓછો સમય કાપશે
તેણે �યાંથી શ�આત કર� �યાં પહ�ચ�ું જ�ર� છે, જો તેણે "ત�ળયેથી શ� ક�ુ� હોય અને

તેના માગ� ઉપર કામ ક�ુ�. "
ત�ળયેથી શ� કરવાનો અને પોતાની ર�તે કામ કરવાનો આ �વચાર દેખાઈ શકે છે

યો�ય હોવા માટ,ે પર��ુ તેનો �ુ�ય વાંધો આ છે - જેઓ શ� કરે છે તેમાંથી ઘણા

નીચે �ારેય તેમના માથાને જોઈ શકાય તેટલા lift◌ંચા ઉપાડવા�ું સંચાલન કરતા નથી
તક, તેથી તેઓ ત�ળયે રહે છે. તે પણ યાદ રાખ�ું જોઈએ,
કે નીચેથી ���કોણ �ૂબ તેજ�વી અથવા �ો�સાહક નથી. તેની પાસે એ
મહ�વાકા��ાને માર� નાખવાની �ૃ��. અમે તેને "રટમાં �વેશ�ું" કહ�એ છ�એ, જેનો અથ� છે કે આપણે

આપ�ં ભા�ય �વીકારો કારણ કે આપણે �દનચયા�ની આદત બનાવીએ છ�એ, એક આદત જે છેવટે
એટલા મજ�ૂત બને છે કે અમે તેને ફ�ક� દેવાનો �યાસ કરવા�ું બંધ કર�એ છ�એ. અને તે બીજુ�  કારણ છે
તે નીચેથી એક કે બે પગલાં શ� કરવા માટ ે�ૂકવણી કરે છે. આમ કરવાથી એક રચના કરે છે
આસપાસ જોવાની આદત, બી�ઓ કેવી ર�તે આગળ વધે છે તે જોવાની, જોવાની

તક, અને તેને ખચકાટ �વના �વીકારવાની.
ડને Halpin હુ�  �ું કહે છે એક ભ�ય ઉદાહરણ છે. તેની કોલેજ દર�મયાન

�દવસો, તે ��યાત 1930 નેશનલ ચે��પયન�શપ નો� ેડમેના મેનેજર હતા
��ટબોલ ટ�મ, �યારે તે અંતમાં Knute Rockne ના �નદ�શન હેઠળ હતી.

કદાચ તે મહાન ��ટબોલ કોચ �ારા ઉ�ચ લ�ય માટ ે�ે�રત હતો, અને નહ�
�ન�ફળતા માટ ે�ૂલનો સમય �ુમાવવો, જેમ એ�ડ� કાન�ગી,
મહાન industrial�ો�ગક નેતા, તેમના �ુવાન �બઝનેસ લે�ટન��સને ઉ�ચ લ�યો ન�� કરવા માટ ે�ે�રત કયા�
તેઓ માટ.ે કોઈ પણ સંજોગોમાં, �ુવાન હા�પીને એક શ��તશાળ� ક collegeલેજ �ૂણ� કર�
�બનતરફેણકાર� સમય, �યારે હતાશાએ નોકર�ઓને દલુ�ભ બનાવી દ�ધી હતી, તેથી, લટકતા પછ�
ઇ�વે�ટમે�ટ બે��ક�ગ અને મોશન �પ�ચસ�, તેમણે �થમ સાથે ઓપ�ન�ગ લી�ું
સંભ�વત ભ�વ�ય તે શોધી શકે છે - ક�મશન પર ઇલે���કલ �હય�ર�ગ એ�સ�ું વેચાણ
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આધાર. નોકર�, અને હલ�પનની �ણકાર� �ુજબ કોઈ પણ શ� કર� શકે છે
આઇટ�, પર��ુ તેના માટ ેતકનો દરવાજો ખોલવા માટ ેતે �ૂર�ું હ�ું.

લગભગ બે વષ� �ુધી, તેણે પોતાની પસંદ �ુજબ નોકર�માં ચા�ુ રા��ું, અને તે કરશે
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જો તેણે તેના �વશે ક�ઇક ક�ુ� ન હોત તો તે નોકર�થી ઉપર �ારેય ન ગયો હોત
અસંતોષ. તેણે �થમ તેના આ�સ�ટ�ટ સે�સ મેનેજરની નોકર� પર લ�ય રા��ું હ�ું
ક� પની, અને નોકર� મળ�. એક પગ�થ�ું તેને ઉપરથી �ૂર�ું placed◌ં�ું રા��ું
ભીડ તેને હજુ પણ મોટ� તક જોવા માટ ેસ�મ બનાવે છે, પણ, તેણે તેને �યાં �ૂ�ો

તક તેને જોઈ શકે છે.
તેમણે સાંભળવાના સાધનો વેચવાનો આટલો સરસ રેકોડ�  બના�યો, કે એએમ એ�ડ�ઝ,

�ડ�ટો�ાફ �ોડ��સ ક�પનીના બોડ�ના ચેરમેન, એક �યવસાય
હ�પીન જે ક�પનીમાં કામ કરતી હતી તે ક�પનીના �પધ�ક �ણવા માંગતા હતા
તે માણસ ડને હલ�પન �વશે ક�ઈક જે મોટા વેચાણથી દૂર લઈ ર�ો હતો
લાંબા સમયથી �થા�પત �ડ�ટો�ાફ ક�પની. તેણે હલ�પન માટ ેમોક�યો. �યારે ઇ�ટર��ૂ
સમા�ત થઈ ગ�ું હ�ું, હે��પન નવા વેચાણ �યવ�થાપક હતા, એકો��ટકનના �ભાર�

�વભાગ. પછ�, �ુવાન હે��પનની ધા�ુ�ું પર��ણ કરવા માટ,ે �ી એ�ડ�ઝ �લો�રડા ગયા
�ણ મ�હના માટ,ે તેને પોતાની નવી નોકર�માં ડૂબવા અથવા તરવા�ું છોડ� દ��ું. તે ડૂ�યો નહ�!
Knute Rockne ની ભાવના "આખી દ�ુનયા �વજેતાને ચાહે છે, અને તેની પાસે સમય નથી
�ુમાવનારાએ તેમને તેમની નોકર�માં એટ�ું બ�ું �ૂકવા માટ ે�ે�રત કયા� કે તેઓ તાજેતરમાં જ વાઇસ તર�કે �ૂંટાયા
ક� પનીના ��ુખ, અને એકો��ટકન અને સાયલ�ટના જનરલ મેનેજર

રે�ડયો �ડ�વઝન, એવી નોકર� જે મોટાભાગના �ુ�ષો દસ વષ� �ુધી કમાઇને ગવ� અ�ુભવે

વફાદાર �ય�નોથી. હે��પને છ મ�હનાથી પણ ઓછા સમયમાં �ુ��ત ફેરવી.
�ી એ�ડ�ઝ કે �ી હલ�પન વ�ુ લાયક છે કે કેમ તે કહે�ું �ુ�કેલ છે

�શંસા, કારણ કે બંનેએ �ુ�કળ હોવાના �ુરાવા દશા��યા
તે �ૂબ જ દલુ�ભ �ુણવ�ા છે જેને IMAGINATION તર�કે ઓળખવામાં આવે છે. �ી એ�ડ�ઝ �ેયને પા� છે
જોવા માટ,ે �ુવાન Halpin માં, સૌથી વ�ુ �મમાં "ગો-ગેટર". હલ�પન લાયક છે
�વીકાર કર�ને અને �વન સાથે સમાધાન કરવાનો ઇનકાર કરવાનો �ેય
નોકર� રાખવી તે ઇ�છતો ન હતો, અને તે �ુ�ય �ુ�ાઓમાંથી એક છે
આ સમ� �ફલ�ૂફ� �ારા ભાર �ૂકવાનો �યાસ કર� ર�ા છ�એ - કે આપણે ઉ�ચ �તરે જઈએ

��થ�તઓ અથવા ત�ળયે રહેવાની શરતો કારણ કે અમે કર� શક�એ છ�એ
જો આપણ ેતેમને �નયં��ત કરવા માંગતા હોઈએ તો �નયં�ણ કરો.

હુ�  બી� �ુ�ા પર પણ ભાર �ૂકવાનો �ય�ન કર� ર�ો છુ� , એટલે કે સફળતા અને

�ન�ફળતા મોટ ેભાગે HABIT �ું પ�રણામ છે! મને સહેજ પણ શંકા નથી કે ડને
અમે�રકાના અ�યાર �ુધીના સૌથી મોટા ��ટબોલ કોચ સાથે હે��પનનો ગા association સંબંધ,
તેના મનમાં ઉ�કૃ� થવા માટ ે�ડઝાયરની સમાન �ા�ડ રોપવામાં આવી હતી જેણે નો� ેબનાવી હતી
ડમે ��ટબોલ ટ�મ �વ� �વ�યાત. ખરેખર, આ �વચારમાં ક�ઈક છે
હ�રો-�ૂ� મદદ�પ છે, જો કોઈ �વજેતાની �ૂ� કરે. હલ�પન મને કહે છે કે
રોકને તમામ ઇ�તહાસમાં �ુ�ષોના �વ�ના મહાન નેતાઓમાંના એક હતા.
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�સ�ા�તમાં માર� મા�યતા કે �યવસા�યક સંગઠનો એ બંનેમાં મહ�વ�ૂણ� પ�રબળો છે
�ન�ફળતા અને સફળતામાં, તાજેતરમાં દશા�વવામાં આ��ું હ�ું, �યારે મારો �ુ� �લેર હતો
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પો�ઝશન માટ ેડને હલ�પન સાથે વાટાઘાટો. �ી હ�પીને તેને શ�આતની ઓફર કર�
લગભગ અડધો પગાર જે તે હર�ફ ક�પની પાસેથી મેળવી શકતો હતો. હુ�
માતા�પતાએ સહન કરવા�ું દબાણ લા��ું, અને તેમને �ી સાથેની જ�યા �વીકારવા માટ ે�ે�રત કયા�.
હલ�પન, કારણ કે હુ�  મા�ું છુ�  કે તે એક સાથે સહયોગ બંધ કરે છે
સંજોગો સાથે સમાધાન કરવાનો ઇનકાર કરે છે જે તે પસંદ નથી કરતો,
એક એવી સંપ�� છે કે જે પૈસાની શરતોમાં �ારેય માપી શકાતી નથી.

નીચે કોઈ પણ �ય��ત માટ ેએક�વધ, �નરાશાજનક, નફાકારક �થળ છે.
તેથી જ મ� શ�આતમાં કેટલી નીચી શ�આત થઈ શકે છે તે�ું વણ�ન કરવા માટ ેસમય કા્યો છે
યો�ય આયોજન �ારા �વ�ે�પત. વળ�, એટલા માટ ેજ આટલી જ�યા રહ� છે
આ નવા �યવસાયના વણ�ન માટ ેસમ�પ�ત, જે એક મ�હલા �ારા બનાવવામાં આવી હતી
�લા�ન�ગ�ું સા��  કામ કરવા માટ ે�ે�રત, કારણ કે તે ઇ�છતી હતી કે તેનો દ�કરો હોય
અ�ુકૂળ "�વરામ."

વૈ��ક આ�થ�ક પતન �ારા શ� કરાયેલી બદલાયેલી પ�ર��થ�તઓ સાથે,
�ય��તગત માક��ટ�ગની નવી અને વ�ુ સાર� ર�તોની જ��રયાત પણ આવી

સેવાઓ. કોઈએ અગાઉ કેમ શો��ું ન હ�ું તે ન�� કર�ું �ુ�કેલ છે
આ અ� �ત જ��રયાત, એ હક�કતને �યાનમાં રાખીને કે વ�ુ પૈસા હાથમાં ફેરફાર કરે છે
અ�ય કોઈપણ હે�ુ કરતાં �ય��તગત સેવાઓ માટ ેવળતર. �ૂકવેલ રકમ
મા�સક, જે લોકો વેતન અને પગાર માટ ેકામ કરે છે, તે એટ�ું �વશાળ છે કે તે અંદર �ય છે
સ�કડો લાખો, અને વા�ષ�ક �વતરણ અબજો છે.

કદાચ કેટલાકને IDEA માં સં���તમાં વણ�વેલ, ના ��ુ��લયસ મળશે
ધન તેઓ ઇ�છે છે! �ૂબ ઓછ� �ુણવ�ાવાળા �વચારોમાંથી રોપાઓ આ�યા છે
જે મહાન નસીબમાં વધારો થયો છે. �ૂલવથ�નો ફાઇવ અને ટને સે�ટ �ટોર આઇ�ડયા, માટે
ઉદાહરણ તર�કે, ઘણી ઓછ� યો�યતા હતી, પર��ુ તે તેના સજ�ક માટ ેનસીબનો ગલો કરે છે.

જે લોકો આ �ૂચનમાં છુપાયેલ તક જુએ છે તે �ૂ�યવાન લાગશે
સંગ�ઠત આયોજનના �કરણમાં સહાય. સંજોગોવશાત્, એક કાય��મ વેપાર�
�ય��તગત સેવાઓની તેમની સેવાઓની વધતી જતી માંગ �યાં પણ હોય �યાં મળશે
એવા �ુ�ષો અને �ીઓ છે જેઓ તેમની સેવાઓ માટ ેવ�ુ સારા બ�રોની શોધ કરે છે. �ારા
મા�ટર માઇ�ડ �સ�ા�તનો ઉપયોગ, યો�ય ��તભા ધરાવતા કેટલાક લોકો કર� શકે છે
જોડાણ બનાવો, અને �ૂબ જ ઝડપથી �ૂકવણીનો �યવસાય કરો. એક હો�ું જ�ર� છે
એક વાજબી લેખક, �હેરાત અને વેચાણ માટનેો �વભાવ ધરાવતો, ટાઇ�પ�ગમાં એક સરળ અને

હે�ડ લેટ�ર�ગ, અને એક ફ�ટ�  �લાસ �બઝનેસ ગેટર હોવો જોઈએ જે તેને દેશે
�વ� સેવા �વશે �ણે છે. જો એક �ય��ત પાસે આ બધી �મતાઓ હોય, તો તે
�યાં �ુધી તે તેનાથી આગળ ન નીકળે �યાં �ુધી એકલા ધંધો ચા�ુ રાખી શકે છે.

જે મ�હલાએ પોતાના �ુ� માટ ે‘પસ�નલ સ�વ�સ સે�સ �લાન’ તૈયાર કય�
હવે તેના સહકાર માટ ેદેશના તમામ ભાગોમાંથી �વનંતીઓ �ા�ત થાય છે
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વ�ુ પૈસા માટ.ે તેણી પાસે �ન�ણાત ટાઇ�પ�ટ, કલાકારો અને લેખકોનો �ટાફ છે
કેસ ઇ�તહાસને એટલી અસરકારક ર�તે નાટક�ય બનાવવાની �મતા કે �ય��તની �ય��તગત સેવાઓ
સમાન માટ ે�વત�માન વેતનની સરખામણીમાં વ�ુ પૈસા માટ ેમાક��ટ�ગ કર� શકાય છે
સેવાઓ. તેણીને તેની �મતા પર એટલો �વ�ાસ છે કે તે �ુ�ય ભાગ તર�કે �વીકારે છે
તેણીની ફ�, વધેલા પગારની ટકાવાર� તેણી તેના �ાહકોને કમાવામાં મદદ કરે છે.

એ�ું ન માન�ું જોઈએ કે તેની યોજના મા� હ��શયાર છે
સે�સમેનશીપ જેના �ારા તે �ુ�ષો અને �ીઓને વ�ુ માંગ અને �ા�ત કરવામાં મદદ કરે છે
તે જ સેવાઓ માટ ેનાણાં જે તેઓ અગાઉ ઓછા પગારમાં વેચતા હતા. તેણી સંભાળ રાખે છે
ખર�દદાર તેમજ �ય��તગત સેવાઓ વેચનારના �હતો, અને તેથી
તેની યોજનાઓ તૈયાર કરે છે કે એ��લોયર વધારાના પૈસા માટ ેસં�ૂણ� �ૂ�ય મેળવે છે
તે �ૂકવે છે. જે પ��ત �ારા તે આ આ�ય�જનક પ�રણામ �ા�ત કરે છે તે છે
�યાવસા�યક રહ�ય જે તેણી પોતાના �ાહકો �સવાય કોઈને �હેર કરતી નથી.

જો તમાર� પાસે ક�પના છે, અને તેના માટ ેવ�ુ નફાકારક આઉટલેટ શોધો
તમાર� �ય��તગત સેવાઓ, આ �ૂચન તમારા માટ ેઉ�ેજના હોઈ શકે છે
શોધતા ર�ા. IDEA તેનાથી ઘણી વધારે આવક આપવા માટ ેસ�મ છે
"સરેરાશ" ડ doctor�ટર, વક�લ, અથવા એ��જ�નયર જેમના �શ�ણ માટ ેઘણા જ�ર� છે
કોલેજમાં વષ�. આ �વચાર �યવહાર�ક ર�તે નવા હો�ાની શોધ કરનારાઓ માટ ેવેચી શકાય છે
મેનેજમે�ટલ અથવા એ��ઝ�ુ�ટવ �મતા માટ ેબોલાવતા તમામ હો�ાઓ, અને જેઓ ફર�થી ઇ�છે છે-
તેમની હાલની ��થ�તમાં આવકની �યવ�થા.

સાઉ�ડ આઈ�ડયાઝ માટ ેકોઈ �ન��ત �ક�મત નથી!
તમામ IDEAS ની પાછળ �વ�શ� જ્ .◌ાન છે. કમનસીબે, જેઓ માટે

�વ�ુલતામાં ધન મળ�ું નથી, �વ�શ� જ્ knowledge◌ાન વ�ુ �વ�ુલ �માણમાં છે અને

IDEAS કરતાં વ�ુ સરળતાથી હ�તગત. આ જ સ�યને કારણે, �યાં એક સાવ���ક છે
મદદ કરવા માટ ેસ�મ �ય��ત માટ ેમાંગ અને સતત વધતી તક
�ુ�ષો અને �ીઓ તેમની �ય��તગત સેવાઓ લાભદાયી ર�તે વેચે છે. �મતા એટલે

ક�પના, �વ�શ� જ્ knowledge◌ાન સાથે જોડવા માટ ેજ�ર� એક �ુણવ�ા

આઈ�ડયાઝ, ઓગ�નાઈ�ડ �લા�સના �પમાં સંપ�� મેળવવા માટ ેરચાયેલ છે.
જો તમાર� પાસે ક�પના છે તો આ �કરણ તમને એક �વચાર રજૂ કર� શકે છે

તમને જોઈતી સંપ��ની શ�આત તર�કે સેવા આપવા માટ ે�ૂર�ું. યાદ રાખો, IDEA
�ુ�ય વ��ુ છે. �વ�શ� જ્ knowledge◌ાન �ૂણાની આસપાસ જ મળ� શકે છે
કોઈપણ �ૂણો!
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�કરણ 6

ક�પના

મન ની વક�શોપ

ધન તરફ પાંચ�ું પગ�ું

ક�પના એ શા��દક ર�તે વક�શોપ છે જેમાં તમામ યોજનાઓ બનાવવામાં આવી છે
માણસે બનાવેલ. આવેગ, �ડઝાયરને આકાર, ફોમ� અને ��યા આપવામાં આવે છે
મનની ક�પનાશીલ ફેક�ટ�ની સહાયથી.

એ�ું કહેવામાં આ��ું છે કે માણસ ક�ઈપણ બનાવી શકે છે જેની તે ક�પના કર� શકે છે.
સં�કૃ�તની તમામ �ુગમાં, આ માટ ેસૌથી અ�ુકૂળ છે

ક�પનાનો �વકાસ, કારણ કે તે ઝડપી પ�રવત�નનો �ુગ છે. દરેક પર
હાથ ઉ�ેજનાનો સંપક�  કર� શકે છે જે ક�પના �વકસાવે છે.

તેની ક�પનાશીલ ફેક�ટ�ની સહાયથી, માણસે શોધ કર� છે, અને

છે�લા પચાસ વષ� દર�મયાન કરતાં કુદરતના દળોનો વ�ુ ઉપયોગ કય�
માનવ ��તનો સમ� ઇ�તહાસ, તે સમય પહેલાનો. તેણે હવાને �તી લીધી છે
જેથી સં�ૂણ�પણે, પ�ીઓ ઉડતી તેના માટ ેએક નબળ� મેચ છે. તેમણે ઉપયોગ કય� છે
ઈથર, અને તે સાથે તા�કા�લક સંદેશા�યવહારના સાધન તર�કે સેવા આપે છે
�વ�નો કોઈપણ ભાગ. તેમણે �ૃ�થકરણ ક�ુ� છે, અને અંતર પર �ૂય��ું વજન ક�ુ� છે
લાખો માઇલ, અને ન�� ક�ુ� છે, ક�પના સહાય �ારા,
ત�વો કે જેમાં તે સમાયેલ છે. તેણે શો��ું છે કે તે�ું પોતા�ું મગજ બંને એ
�ોડકા��ટ�ગ, અને �વચારના �પંદન માટ ેએક �રસી�વ�ગ �ટશેન, અને તે છે
આ શોધનો �ાયો�ગક ઉપયોગ કેવી ર�તે કરવો તે �ણવા માટ ેહવે શ� કરો. તેની પાસે છે
હલનચલનની ગ�તમાં વધારો કય�, �યાં �ુધી તે હવે વ�ુ ઝડપે �ુસાફર� ન કર� શકે
��ત કલાક �ણસો માઇલ કરતાં. સમય જ�દ� આવશે �યારે માણસ શકે
��ૂ યોક�માં ના�તો, અને સાન �ા��સ�કોમાં લંચ.

માણસની મા� મયા�દા, કારણની અંદર, તેનામાં રહે છે
તેની ક�પનાનો �વકાસ અને ઉપયોગ. તે હ� �ુધી પહ��યો નથી
તેમની ક�પનાશીલ ફેક�ટ�ના ઉપયોગમાં �વકાસ�ું �શખર. તેની પાસે મા� છે
શો��ું કે તેની પાસે એક ક�પના છે, અને તેણે તેનો �ૂબ જ ઉપયોગ કરવા�ું શ� ક�ુ� છે
�ાથ�મક માગ�.

ક�પનાના બે �વ�પો
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ક�પનાશીલ ફેક�ટ� બે �વ�પોમાં કાય� કરે છે. એક તર�કે ઓળખાય છે
"કૃ��મ ક�પના," અને અ�ય "સજ�ના�મક ક�પના."

�સ�થેટ�ક ક�પના: - આ ફેક�ટ� �ારા, કોઈ �યવ�થા કર� શકે છે
જૂના �યાલો, �વચારો, અથવા નવા સંયોજનોમાં યોજનાઓ. આ ફેક�ટ� ક�ઈ બનાવતી નથી.
તે ફ�ત અ�ુભવ, �શ�ણ અને �નર��ણની સામ�ી સાથે કામ કરે છે
જે તેને ખવડાવવામાં આવે છે. અપવાદ �સવાય, તે શોધક �ારા સૌથી વ�ુ ઉપયોગમાં લેવાતી ફેક�ટ� છે
જે સજ�ના�મક ક�પના તરફ દોરે છે, �યારે તે તેની સમ�યા હલ કર� શકતો નથી
કૃ��મ ક�પના �ારા.

સજ�ના�મક ક�પના: - સજ�ના�મક ક�પનાના ફેક�ટ� �ારા ,
માણસ�ું મયા��દત મન અનંત �ુ�� સાથે સીધો સંચાર કરે છે. તે છે
ફેક�ટ� જેના �ારા "hunches" અને "�ેરણા" �ા�ત થાય છે. તે આ �ારા છે
ફેક�ટ� કે જે તમામ �ૂળ�ૂત, અથવા નવા �વચારો માણસને સ�પવામાં આવે છે.

આ ફેક�ટ� �ારા જ બી�ના મનમાંથી �પંદનોનો �વચાર થાય છે
�ા�ત થાય છે. આ ફેક�ટ� �ારા જ એક �ય��ત "�ુન ઇન" કર� શકે છે અથવા

અ�ય �ુ�ષોના અધ���ત મન સાથે વાતચીત કરો.
સજ�ના�મક ક�પના આપમેળે કાય� કરે છે, જે ર�તે વણ�વેલ છે

અ�ુગામી �ૃ�ો. આ ફેક�ટ� મા� �યારે જ કાય� કરે છે �યારે સભાન મન હોય
અ�ત ઝડપી દરે ક�પન, ઉદાહરણ તર�કે, �યારે સભાન મન
મજ�ૂત ઇ�છાની લાગણી �ારા ઉ�ે�જત થાય છે .

��એ�ટવ ફેક�ટ� વ�ુ સચેત બને છે, �પંદનો માટ ેવ�ુ �હણશીલ બને છે
�ુએસઇ �ારા તેના �વકાસના �માણમાં ઉ�લે�ખત �ોતો. આ
�નવેદન ન�ધપા� છે! આગળ વધતા પહેલા તેના પર �વચાર કરો.

�યાનમાં રાખો કે તમે આ �સ�ા�તો�ું પાલન કરો છો, કે કેવી ર�તે સમ� વાતા�
એક �ડઝાયરને પૈસામાં �પાંત�રત કર� શકે છે તે એક �નવેદનમાં કહ� શકા�ું નથી. વાતા�
�ૂણ� થશે, મા� �યારે જ �યારે કોઈ મા�ટર, એ�સ�મલેટડે અને બીગન હોય
બધા �સ�ા�તોનો ઉપયોગ કરવા માટ.ે

�યવસાય, ઉ�ોગ, નાણાં અને મહાન કલાકારોના મહાન નેતાઓ,
સંગીતકારો, ક�વઓ અને લેખકો મહાન બ�યા, કારણ કે તેઓએ ફેક�ટ�નો �વકાસ કય�
સજ�ના�મક ક�પના.

ક�પનાની કૃ��મ અને સજ�ના�મક બંને ફેક�ટ�ઓ વ�ુ સ�ગ બને છે
ઉપયોગ સાથે, જેમ શર�રના કોઈપણ �ના�ુ અથવા અંગનો ઉપયોગ �ારા �વકાસ થાય છે.

ઇ�છા મા� એક �વચાર, આવેગ છે. તે �નર� કુશ અને ��ણક છે. તે છે
અ�ૂત�, અને કોઈ �ૂ�ય નથી, �યાં �ુધી તે તેના ભૌ�તકમાં પ�રવ�ત�ત ન થાય
��ત�પ �યારે કૃ��મ ક�પના તે છે જેનો સૌથી વ�ુ ઉપયોગ કરવામાં આવશે

વાર�વાર, ઇ�છાના આવેગન ેનાણાંમાં �પાંત�રત કરવાની ���યામાં,
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તમારે એ હક�કત �યાનમાં રાખવી જોઈએ કે, તમે સંજોગો અને પ�ર��થ�તઓનો સામનો કર� શકો છો
જે સજ�ના�મક ક�પનાના ઉપયોગની પણ માંગ કરે છે.

�ન���યતા �ારા તમાર� ક�પનાશીલ ફેક�ટ� નબળ� પડ� હશે. તે કર� શકે છે
USE �ારા �ુન�� �વત અને ચેતવણી આપવામાં આવે છે. આ ફેક�ટ� મરતી નથી, ભલે તે હોય
ઉપયોગના અભાવથી શાંત બનો.

ના �વકાસ પર અ�યારે તમા��  �યાન કે���ત કરો
કૃ��મ ક�પના, કારણ કે આ ફેક�ટ� છે જેનો તમે વ�ુ વખત ઉપયોગ કરશો
ઇ�છાને પૈસામાં �પાંત�રત કરવાની ���યામાં.

�ડઝાયરના અ�ૂત� આવેગ�ું �ૂત� �વ�પમાં પ�રવત�ન
વા�ત�વકતા, પૈસાની, યોજના અથવા યોજનાઓના ઉપયોગ માટ ેકહે છે. આ યોજનાઓ હોવી જોઈએ

ક�પનાની સહાયથી રચાય છે, અને �ુ�ય�વે, કૃ��મ ફેક�ટ� સાથે.
સમ� �ુ�તક વાંચો, પછ� આ �કરણ પર પાછા આવો અને �ાર�ભ કરો

એકવાર તમાર� ક�પનાને યોજના, અથવા યોજનાઓના �નમા�ણ પર કામ કરવા માટે
તમાર� ઈ�છા�ું પૈસામાં પ�રવત�ન. માટ ે�વગતવાર �ૂચનાઓ
લગભગ દરેક �કરણમાં યોજનાઓ�ું �નમા�ણ આપવામાં આ��ું છે. આ વહન
તમાર� જ��રયાતોને �ે� અ�ુ�પ �ૂચનાઓ, જો તમાર� પાસે હોય તો લેખન માટ ેતમાર� યોજનાને ઓછ� કરો
પહેલેથી જ ક�ુ� નથી. જે �ણે તમે આ �ૂણ� કરશો, તમાર� પાસે ચો�સપણે હશે
અ�ૂત� �ડઝાયરને ક���ટ ફોમ� આ��ું. પહેલા�ું વા� એકવાર વાંચો
વ�ુ. તેને મોટથેી વાંચો, �ૂબ ધીરે ધીરે, અને જેમ તમે આમ કરો છો, તે �ણ યાદ રાખો
તમે તમાર� ઇ�છા�ું �નવેદન, અને તેની અ�ુ�ૂ�ત માટનેી યોજના, લેખન,
તમે ખરેખર પગલાંઓની �ેણીમાંથી �થમ લી�ું છે, જે તમને સ�મ કરશે
�વચારને તેના ભૌ�તક સમક�માં �પાંત�રત કરવા.

�ૃ�વી કે જેના પર તમે રહો છો, તમે, તમાર� �ત અને અ�ય દરેક ભૌ�તક વ��ુ
ઉ��ા��ત પ�રવત�ન�ું પ�રણામ છે, જેના �ારા ��યના �ૂ�મ કણો

�યવ��થત અને �યવ��થત ર�તે ગોઠવવામાં આ�યા છે.
તદપુરા�ત - અને આ �નવેદન અદ�ૂત મહ�વ�ું છે - આ �ૃ�વી,

તમારા શર�રના અબજો �ય��તગત કોષોમાંથી દરેક, અને દરેક અ�

��ય, energy��ના અ�ૂત� �વ�પ તર�કે શ� થ�ુ ં.
ઇ�છા �વચાર આવેગ છે! �વચાર આવેગ ઉ��ના �વ�પો છે. �ારે

તમે �વચાર સંવેદનાથી શ� કરો, ઇ�છા, પૈસા એકઠા કરવા માટ,ે તમે છો
તમાર� સેવામાં તે જ "સામ�ી" નો �ુસ�ો તૈયાર કરો જેનો કુદરતે આ �ૃ�વી બનાવવા માટ ેઉપયોગ કય�,
અને ��ાંડમાં દરેક ભૌ�તક �વ�પ, જેમાં શર�ર અને મગજનો સમાવેશ થાય છે
�વચાર આવેગ કાય� કરે છે.

�યાં �ુધી �વજ્ science◌ાન ન�� કર� શ�ું છે, સમ� ��ાંડ સમાવે છે
પર��ુ બે ત�વો - પદાથ� અને ��.
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Energy�� અને ��યના સંયોજન �ારા બનાવવામાં આવી છે
આકાશમાં તરતા સૌથી મોટા તારામાંથી, માણસ માટ ેબ�ું જ સમ� શકાય તે�ું,
નીચે, અને માણસ સ�હત, પોતે.

તમે હવે કુદરતની પ��ત �ારા નફો મેળવવાનો �યાસ કરવાના કાય�માં �ય�ત છો.
તમે (�ન�ા�ૂવ�ક અને �ન�ા�ૂવ�ક, અમે આશા રાખીએ છ�એ), તમાર� �તને કુદરત સાથે અ�ુકૂલન કરવાનો �યાસ કર� ર�ા છો
કાયદાઓ, �ડઝાયરને તેના ભૌ�તક અથવા નાણાક�યમાં �પાંત�રત કરવાનો �યાસ કર�ને
સમક�.

તમે તે કર� શકો! તે પહેલા કરવામાં આ��ું છે!
તમે કાયદાની સહાયથી નસીબ બનાવી શકો છો જે અપ�રવત�નશીલ છે. પણ,

�થમ, તમારે આ કાયદાઓથી પ�ર�ચત થ�ું જોઈએ, અને તેનો ઉપયોગ કરવા�ું શીખો. �ારા
�ુનરાવત�ન, અને દરેક તરફથી આ �સ�ા�તોના વણ�નનો સંપક�  કર�ને
ક�પનાશીલ �ૂણો, લેખક તમને તે રહ�ય જણાવવાની આશા રાખે છે જેના �ારા
દરેક મહાન નસીબ સં�ચત કરવામાં આ��ું છે. �વ�ચ� અને �વરોધાભાસી તે હોઈ શકે
લાગે છે કે "રહ�ય" �ુ�ત નથી. કુદરત, પોતે, �ૃ�વી પર તેની �હેરાત કરે છે
જે આપણે �વીએ છ�એ, તારાઓ, �હો આપણી ���એ ત�વોમાં �થ�ગત છે
ઉપર અને આપણી આસપાસ, ઘાસના દરેક �લેડમાં, અને આપણી અંદર �વનના દરેક �વ�પમાં
���.

કુદરત આ "રહ�ય" ને �વ�વજ્ of◌ાનની ���એ, �પાંતરણમાં �હેર કરે છે
એક નાનો કોષ, એટલો નાનો કે તે �પનના �બ�દ ુપર માનવમાં ખોવાઈ શકે છે
હવે આ પં��ત વાંચી ર�ો છુ� . ઇ�છા�ું તેના ભૌ�તકમાં �પાંતર
સમક�, ચો�સપણે, કોઈ ચમ�કા�રક નથી!

જો તમે તે બધાને સં�ૂણ� ર�તે સમ� શકતા નથી તો �નરાશ થશો નહ�
જણાવેલ છે. �યાં �ુધી તમે લાંબા સમયથી મનના �વ�ાથ� ન હોવ, તે બનવા�ું નથી
અપે�ા છે કે તમે �થમ વાંચન પછ� આ �કરણમાં જે છે તે બ�ું આ�મસાત કરશો.

પર��ુ તમે સમયસર સાર� �ગ�ત કરશો.
જે �સ�ા�તો અ�ુસરે છે તે સમજવાનો માગ� �ુલશે

ક�પના. આ �ફલ�ૂફ� વાંચતાની સાથે તમે જે સમજો છો તેને આ�મસાત કરો
�થમ વખત, પછ�, �યારે તમે તેને ફર�થી વાંચો અને અ�યાસ કરો, �યારે તમે તે શોધી શકશો
તેને �પ� કરવા માટ ેક�ઈક થ�ું છે, અને તમને �યાપક સમજ આપે છે
સમ�. સૌથી ઉપર, રોકશો નહ�, આના તમારા અ�યાસમાં અચકા�ું નહ�
�સ�ા�તો �યાં �ુધી તમે ઓછામાં ઓછુ�  �ણ વખત �ુ�તક વાં��ું ન હોય �યાં �ુધી, 95 96 માટ,ે તમે
રોકવા માંગશે નહ�.

ક�પનાનો �ાયો�ગક ઉપયોગ કેવી ર�તે કરવો

�વચારો બધા નસીબનો �ાર� �ભક �બ�દ ુછે. �વચારો એ ઉ�પાદનો છે
ક�પના. ચાલો આપણે કેટલાક �ણીતા �વચારોની તપાસ કર�એ જેણે �વશાળ ઉપજ આ�યો છે
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નસીબ, આશા સાથે કે આ �ચ�ો ચો�સ મા�હતી આપશે

જે પ��ત �ારા ક�પનાનો ઉપયોગ સંચયમાં થઈ શકે છે
સંપ��.

એ�ચે�ટડે કેટલ

પચાસ વષ� પહેલાં, એક �ૃ� દેશના ડ doctor�ટર શહેરમાં ગયા, તેમના ઘોડાને ફટકાયા�,
શાં�તથી પાછલા દરવા�થી દવાની દકુાનમાં લપસી ગયો, અને સાથે "�ડક�ર�ગ" કરવા�ું શ� ક�ુ�
�ુવાન �ગ કારકુન.

તેમ�ું �મશન ઘણા લોકોને મોટ� સંપ�� આપવા�ું ન�� હ�ું. તે હતી
�ૃહ�ુ� પછ�નો સૌથી દૂરનો લાભ દ��ણમાં લાવવા�ું ન�� ક�ુ� છે.

એક કલાકથી વ�ુ સમય �ુધી, ������શન કાઉ�ટર પાછળ, જૂના ડ doctor�ટર
અને કારકુને નીચા �વરમાં વાત કર�. પછ� ડ doctor�ટર ચા�યા ગયા. તે બગી પાસે ગયો
અને એક મોટ�, જૂના જમાનાની કેટલી, એક મોટ� લાકડાની ચ��ુ (માટ ેવપરાય છે
કેટલની સામ�ીને હલાવતા), અને તેને �ટોરની પાછળ જમા કર�.

કારકુને ક�ટલી�ું �નર��ણ ક�ુ�, તેના અંદરના �ખ�સામાં પહ���ું, બહાર કા્�ું
બીલનો રોલ, અને તેને ડ doctor�ટરને સ��યો. રોલમાં બરાબર $ 500.00— હતા
કારકુનની આખી બચત! ડો�ટરે કાગળની એક નાની કાપલી જેના પર આપી

એક �ુ�ત �ૂ� લ��ું હ�ું. કાગળની તે નાની કાપલી પરના શ�દો �ૂ�યવાન હતા
રા�ની ખંડણી! પણ ડો�ટર પાસે નહ�! તે �દઈુ શ�દો શ� કરવા માટ ેજ�ર� હતા
કેટલ ઉકળવા માટ,ે પર��ુ ન તો ડ doctor�ટર કે �ુવાન કારકુન �ું �ણતા હતા
ક��પત નસીબ તે ક�ટલીમાંથી વહેવા�ું ન�� ક�ુ� હ�ું.

�ૃ� ડ doctor�ટર પાંચસો ડોલરમાં સર��મ વેચીને �ુશ હતા. આ
પૈસા તેના દેવાની �ૂકવણી કરશે, અને તેને મનની �વતં�તા આપશે. કારકુન હતો
મા� કાગળના ટુકડા પર પોતાની આખી �જ�દગીની બચત જમા કર�ને મોટ� તક લે છે
અને જૂની ક�ટલી! તેણે �ારેય સપ�ું પણ જો�ું નહો�ું કે તે�ું રોકાણ કેટલ શ� કરશે
સોનાથી છલકાઈ ર�ું છે જે ચમ�કા�રક કામગીર�ને વટાવી જશે

અલા��નનો દ�વો.
જે કારકુને ખરેખર ખર�દ� હતી તે આઈ�ડયા હતી! જૂની કેટલી અને

લાકડાના ચ��ુ, અને કાગળની કાપલી પરનો �ુ�ત સંદેશ આક��મક હતો. આ
નવા મા�લક �મ� થયા પછ� તે ક�ટલી�ું �વ�ચ� �દશ�ન થવા�ું શ� થ�ું
�ુ�ત �ૂચનાઓ સાથે એક ઘટક કે જેના �વશે ડ doctor�ટર ક�ઈ �ણતા ન હતા.

આ વાતા� કાળ��ૂવ�ક વાંચો, તમાર� ક�પનાની કસોટ� આપો! જો તમે કર� શકો તો જુઓ

શોધો કે તે �ું હ�ું કે �ુવકે �ુ�ત સંદેશમાં ઉમે�ુ�, જે
સોનાથી ક�ટલી ઓવર�લો થઈ. યાદ રાખો, જેમ તમે વાંચો છો, કે આ નથી
અરબી નાઇ�સની વાતા�. અહ� તમાર� પાસે હક�કતોની વાતા� છે, કા�પ�નક કરતાં અ�ણી,
IDEA ના �પમાં શ� થયેલી હક�કતો.
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ચાલો આ �વચાર �ારા ઉ�પ� થયેલ સોનાના �વશાળ નસીબ પર એક નજર કર�એ. તે
�ૂકવણી કર� છે, અને હજુ પણ સમ� �વ�માં �ુ�ષો અને �ીઓન ેભારે નસીબ આપે છે, જે
લાખો લોકોને કેટલની સામ�ી વહ�ચો.

ઓ�ડ કેટલ હવે ખાંડના �વ�ના સૌથી મોટા �ાહકોમાં�ું એક છે
રોકાયેલા હ�રો �ુ�ષો અને �ીઓન ેકાયમી �કૃ�તની નોકર�ઓ �ૂર� પાડવી
શેરડ� ઉગાડવામાં અને ખાંડને �રફાઇન અને માક��ટ�ગમાં.

ઓ�ડ કેટલ વા�ષ�ક, લાખો કાચની બોટલો વાપરે છે
કાચ કામદારો મોટ� સં�યામાં નોકર�ઓ.

ઓ�ડ કેટલ કારકુનો, �ટનેો�ાફરોની સેનાને રોજગાર� આપે છે,
સમ� દેશમાં લેખકો અને �હેરાત �ન�ણાતોની નકલ કરો. તે �યા�ત લા�યો છે
અને સં�યાબંધ કલાકારો�ું નસીબ જેમણે વણ�ન કરતા ભ�ય �ચ�ો બના�યા છે
ઉ�પાદન.

ઓ�ડ કેટલે નાના દ��ણ શહેરને �યવસાયમાં �પાંત�રત ક�ુ� છે
દ��ણની રાજધાની, �યાં તે હવે ��ય� અથવા પરો� ર�તે દરેક �યવસાયને લાભ આપે છે
અને �યવહાર�ક શહેરના દરેક રહેવાસી. આ �વચારના �ભાવથી હવે ફાયદો થાય છે
�વ�નો દરેક સં�કાર� દેશ, સોનાનો અ�વરત �વાહ રેડ� ર�ો છે
બધા જે તેને �પશ� કરે છે.

ક�ટલીમાંથી બનાવે�ું સો�ું સૌથી અ�ણીમાં�ું એક છે અને �ળવે છે
દ��ણની કોલેજો, �યાં હ�રો �ુવાનો તાલીમ મેળવે છે
સફળતા માટ ેજ�ર�.

ઓ�ડ કેટલે અ�ય અ� �ત વ��ુઓ કર� છે. સમ� �વ�માં

�ડ�ેશન, �યારે ફે�ટર�ઓ, બે�કો અને �બઝનેસ હાઉસ ફો�ડ થઈ ર�ા હતા અને

હ�રો �ારા છોડ�, આ એ�ચે�ટડે કેટલના મા�લક આગળ વ�યા,
સમ� �વ�માં �ુ�ષો અને �ીઓની સેનાને સતત રોજગાર� આપવી ,
અને જેમને ઘણા સમય પહેલા આ �વચારમાં �વ�ાસ હતો તેમન ેસોનાના વધારાના ભાગો �ૂકવવા .

જો તે જૂના �પ�ળની ક�ટલી�ું ઉ�પાદન વાત કર� શકે, તો તે રોમાંચક વાતા�ઓ કહેશે
દરેક ભાષામાં રોમાંસ. �ેમના રોમાંસ, ધંધાના રોમા�સ,
�યાવસા�યક �ુ�ષો અને �ીઓના રોમાંસ કે જેઓ દરરોજ તેના �ારા ઉ�ે�જત થાય છે.

લેખક ઓછામા ંઓછા આવા એક રોમાંસની ખાતર� કરે છે, કારણ કે તે તેનો એક ભાગ હતો, અને

તે બ�ું તે �થળથી �ૂબ દૂર શ� થ�ું કે જેના પર દવા કારકુને જૂની ખર�દ� કર�
ક�ટલી તે અહ� હ�ું કે લેખક તેની પ�નીને મ�ો, અને તેણીએ જ તેને �થમ ક�ું

એ�ચે�ટડે કેટલની. તે પીતા હતા તે કેટલ�ું ઉ�પાદન હ�ું
�યારે તેણે તેણીને તેને "વ�ુ સારા કે ખરાબ માટ"ે �વીકારવા�ું ક�ું.

હવે �યારે તમે �ણો છો કે એ�ચે�ટડે કેટલની સામ�ી �વ� �વ�યાત છે
પી�ું, તે યો�ય છે કે લેખક ક�ૂલ કરે છે કે પી�ં�ું ઘર શહેર �ૂ��  પાડ ેછે
તેને પ�ની સાથે, એ પણ કે પી�ં પોતે તેને �વચારની ઉ�ેજના આપે છે
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નશો કયા� �વના , અને તેના �ારા તે મનની તાજગી આપે છે જે
લેખકે પોતા�ું �ે� કાય� કર�ું જ જોઇએ.

તમે ગમે તે હો, ગમે �યાં રહો, ગમે તે �યવસાય કરો
�ય�ત રહો, ભ�વ�યમાં ફ�ત યાદ રાખો, �યારે પણ તમે "કોકા-" શ�દો જોશો

કોલા, "કે તેની સંપ�� અને �ભાવ�ું �વશાળ સા�ા�ય એક જ IDEA થી વ��ું છે, અને

કે રહ�યમય ઘટક �ગ કારકુન - આસા કે�ડલર— સાથે �મ��ત
�ુ�ત �ૂ� હ�ું. . . ક�પના!

એક �ણ માટ ેથોભો અને �વચારો.
એ પણ યાદ રાખો કે, ધનનાં તેર પગલાં, આ �ુ�તકમાં વણ�વેલ છે,

તે મા�યમો હતા જેના �ારા કોકા-કોલાનો �ભાવ વધારવામાં આ�યો હતો
�વ�ના દરેક શહેર, નગર, ગામ અને �ોસ-રોડ, અને તે કોઈ પણ આઈ�ડયા તમે
કોકા-કોલાની જેમ �વ�ન અને �ુણવાન બનાવી શકે છે
આ �વ��યાપી તરસ-નાશકના અદ�ૂત રેકોડ�ની નકલ.

ખરેખર, �વચારો વ��ુઓ છે, અને તેમના કાય�નો અવકાશ �વ� છે, પોતે છે.

જો માર� પાસે �મ�લયન ડોલર હોય તો હુ�  �ું કર�શ

આ વાતા� તે જૂની કહેવત�ું સ�ય સા�બત કરે છે, "�યાં ઇ�છા હોય �યાં �યાં હોય છે
માગ�

ડબ��ુ. ગનસૌલસ, જેમણે દ��ણના �ટોકયા��સ �ે�માં તેમની �ચાર કાર�કદ�ની શ�આત કર�
�શકાગો.

ડ Dr.. ગનસૌલસ કોલેજમાંથી પસાર થઈ ર�ા હતા �યારે તેમણે ઘણાને જોયા

આપણી શૈ��ણક �ણાલીમાં ખામીઓ, જે ખામીઓ તેઓ માને છે કે તે �ુધાર� શકે છે, જો

તે કોલેજના વડા હતા. �દ�દશ�ક વડા બનવાની તેમની est◌ંડ� ઈ�છા હતી
એક શૈ��ણક સં�થા કે જેમાં �ુવક -�ુવતીઓને ભણાવવામાં આવશે

"કરવાથી શીખો."
તેણે એક નવી કોલેજ�ું આયોજન કરવા�ું મન બના��ું જેમાં તે લઈ શકે

�શ�ણની �thodિ◌�ુ�ત પ��તઓ �ારા �વકલાંગ થયા �વના, તેના �વચારો બહાર કાો.
�ોજે�ટને આગળ વધારવા માટ ેતેને એક �મ�લયન ડોલરની જ�ર હતી! તેણે �ાં �ૂ�ું હ�ું

આટલી મોટ� રકમ પર તેના હાથ? તે �� હતો જે સૌથી વ�ુ શોષી લે છે
આ મહ�વાકા��ી �ુવાન ઉપદેશકનો �વચાર.

પર��ુ તે કોઈ �ગ�ત કર� શકે તેમ લાગ�ું નથી.
દરરોજ રા�ે તે આ �વચારને પોતાની સાથે પથાર�માં લઈ જતો. તે તેની સાથે gotભો થયો

સવાર. તે �યાં પણ ગયો �યાં તેને પોતાની સાથે લઈ ગયો. તેણે તેને ફેર��ું અને અંદર ફેર��ું
તે�ું મન �યાં �ુધી તે તેની સાથે ઉપભો�તા વળગણ ન બને �યાં �ુધી. એક �મ�લયન ડોલર એ
ઘણા પૈસા. તેમણે એ હક�કત �વીકાર�, પર��ુ તેમણે પણ સ�ય છે કે મા�યતા�ા�ત
મા� મયા�દા એ છે કે જે �ય��ત પોતાના મનમાં સેટ કરે છે .
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ત�વજ્her◌ાની તેમજ ઉપદેશક હોવાથી, ડ Gun
�વનમાં સફળ થનારા બધાને કરો, હે�ુની �નધા�રણતા એ શ�આત છે
�બ�દ ુકે �યાંથી શ�આત થવી જોઈએ. તેમણે તે ચો�સતાને પણ ઓળખી હતી
�યારે બ�ન�ગ �ારા સમ�થ�ત હોય �યારે હે�ુ એ�નમેશન, �વન અને શ��ત લે છે
તે હે�ુને તેની સામ�ી સમક� ભાષાંતર કરવાની ઇ�છા.

તે આ તમામ મહાન સ�યો �ણતો હતો, છતાં તેને �ાં, કે કેવી ર�તે �ૂકે તે ખબર નહોતી
તેના હાથ એક �મ�લયન ડોલર પર છે. કુદરતી ���યા આપવાની હોત
ઉપર અને છોડ� દો, એમ કહ�ને, "આહ, મારો �વચાર સારો છે, પણ હુ�  ક�ઈ કર� શકતો નથી
તેની સાથે, કારણ કે હુ�  �ારેય જ�ર� �મ�લયન ડોલરની ખર�દ� કર� શકતો નથી. "તે બરાબર છે
મોટાભાગના લોકોએ �ું ક�ું હશે, પર��ુ ડો. ગનસૌલસ એ�ું નથી
ક�ું. તેણે �ું ક�ું, અને તેણે �ું ક�ુ� તે એટ�ું મહ�વ�ું છે કે હવે હુ�  તેનો પ�રચય આ�ું છુ� ,
અને તેને પોતાના માટ ેબોલવા દો.

"એક શ�નવારે બપોરે હુ�  મારા �મમાં બેઠો અને તેના �વશે �વચારતો હતો
માર� યોજનાઓ હાથ ધરવા માટ ેનાણાં એક� કરવા. લગભગ બે વષ�થી હુ�  હતો
�વચાર� ર�ો છુ� , પણ મ� �વચાયા� �સવાય ક�ું ક�ુ� નથી!

"એ�શનનો સમય આવી ગયો હતો!
"મ� પછ� અને �યાં મા��  મન બના��ું કે હુ�  જ�ર� મેળવીશ

એક અઠવા�ડયામાં �મ�લયન ડોલર. કેવી ર�તે? મને તેની �ચ�તા નહોતી. �ુ�ય
મહ�વની બાબત એ હતી કે ચો�સ સમયમાં પૈસા મેળવવાનો �નણ�ય ,
અને હુ�  તમને જણાવવા માં�ુ છુ�  કે જે �ણે હુ�  આ �નણ�ય લેવા માટ ેપહ��યો છુ�
ચો�સ સમયની અંદર પૈસા, ખાતર�ની �વ�ચ� લાગણી મારા પર આવી, જેમ કે
જેમ કે મ� પહેલા �ારેય અ�ુભવ કય� ન હતો. માર� અંદર ક�ઇક કહેવા લા��ું, 'કેમ
�ું તમે લાંબા સમય પહેલા તે �નણ�ય પર પહ��યા નથી? પૈસા તમાર� રાહ જોતા હતા
તમામ સમય!'

"ઉતાવળમાં વ��ુઓ થવા લાગી. મ� અખબારોને ફોન કયા� અને

�હેરાત કર� કે હુ�  આગલી સવારે ઉપદેશ આપીશ, શીષ�ક સાથે, 'હુ�  �ું
જો માર� પાસે �મ�લયન ડોલર હોય તો હુ�  કર�શ. '

"હુ�  તરત જ ઉપદેશ પર કામ કરવા ગયો, પણ મારે તમને �પ�પણે કહે�ું જોઈએ,
કાય� �ુ�કેલ નહો�ું, કારણ કે હુ�  લગભગ તે ઉપદેશ તૈયાર કરતો હતો
બે વષ�. તેની પાછળનો આ�મા મારો ભાગ હતો!

"મ�યરા��ના ઘણા સમય પહેલા મ� ઉપદેશ લખવા�ું �ૂ��  ક�ુ� હ�ું. હુ�  �ુવા ગયો
અને આ�મ�વ�ાસની લાગણી સાથે �ૂઈ ગયો, કારણ કે હુ�  માર� �તને પહેલેથી જ અંદર જોઈ શકતો હતો.
�મ�લયન ડોલરનો કબજો.

"આગલી સવારે હુ�  વહેલો ઉ�ો, બાથ�મમાં ગયો, ઉપદેશ વાં�યો,
પછ� મારા �ૂંટણ પર ન�યા અને �ૂ�ું કે મારો ઉપદેશ �યાન પર આવી શકે છે
કોઈ �ય��ત જે જ�ર� નાણાં �ૂરા પાડ.ે
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"�યારે હુ�  �ાથ�ના કર� ર�ો હતો �યારે મને ફર�થી ખાતર�ની લાગણી હતી કે પૈસા
આગામી હશે. મારા ઉ�સાહમાં, હુ�  મારા ઉપદેશ �વના બહાર નીક�ો, અને

�યાં �ુધી હુ�  મારા �યાસપીઠમાં ન હતો અને શ� કરવા માટ ેતૈયાર ન હતો �યાં �ુધી દેખરેખની શોધ કર� નથી
તે પહ�ચાડ� ર�ા છે.

“માર� ન�ધો માટ ેપાછા જવામાં મોડુ�  થઈ ગ�ું હ�ું, અને આશીવા�દ કે જે હુ�  કર� શ�ો નહ�
પાછા �વ! તેના બદલે, મા��  પોતા�ું અધ���ત મન મને જ�ર� સામ�ી ઉપ�વે છે.
�યારે હુ�  મારો ઉપદેશ શ� કરવા aroભો થયો, �યારે મ� માર� આંખો બંધ કર�, અને મારા �દયથી વાત કર�
અને મારા સપનાનો આ�મા. મ� મા� મારા �ે�કો સાથે જ વાત કર� નથી, પણ મને ગ��ું કે હુ�  પણ વાત ક��  છુ�
ભગવાનને. મ� ક�ું કે જો તે રકમ �ૂકવામાં આવે તો હુ�  એક �મ�લયન ડોલર સાથે �ું કર�શ
મારા હાથમાં. મ� એક મહાન આયોજન માટ ેમારા મનમાં યોજના�ું વણ�ન ક�ુ�
શૈ��ણક સં�થા, �યાં �ુવાનો �યવહા� વ��ુઓ કરવા�ું શીખશે,
અને તે જ સમયે તેમના મનનો �વકાસ કરો.

"�યારે હુ�  સમા�ત થયો અને બેસી ગયો, �યારે એક માણસ ધીમે ધીમે તેની બેઠક પરથી ઉભો થયો,
પાછળથી લગભગ �ણ પં��તઓ, અને �યાસપીઠ તરફ તેનો માગ� બના�યો. મને આ�ય� થ�ું
તે �ું કરવા જઈ ર�ો હતો. તે �યાસપીઠમાં આ�યો, હાથ લંબા�યો અને ક�ું,
'આદરણીય, મને તમારો ઉપદેશ ગ�યો. હુ�  મા�ું છુ�  કે તમે જે ક�ું તે તમે કર� શકો છો
જો તમાર� પાસે �મ�લયન ડોલર હોત. એ સા�બત કરવા માટ ેકે હુ�  તમારામાં અને તમારામાં �વ�ાસ ક��  છુ�
ઉપદેશ, જો તમે કાલે સવારે માર� ઓ�ફસ આવશો, તો હુ�  તમને આપીશ

�મ�લયન ડોલર. મા��  નામ �ફ�લપ ડ�. આમ�ર છે. "'
�ુવાન Gunsaulus �ી Armour ઓ�ફસ ગયા અને �મ�લયન ડોલર હતી

તેને રજૂ કય�. નાણાં સાથે, તેમણે આમ�ર ઇ���ટ�ૂટની �થાપના કર�
ટકેનોલો�.

મોટાભાગના �ચારકોએ સમ�માં �ારેય જો�ું તેના કરતાં તે વ�ુ પૈસા છે
આ�વન, હજુ �ુધી નાણાં પાછળ �વચાર આવેગ m �ુવાન બનાવવામાં આવી હતી
એક �મ�નટના અ�ૂણા�કમાં ઉપદેશક�ું મન. જ�ર� �મ�લયન ડોલર એ તર�કે આ�યા

એક �વચાર�ું પ�રણામ. �વચાર પાછળ �ુવા Gunsaulus હતી જે એક ઇ�છા હતી
લગભગ બે વષ�થી તેના મનમાં ન�સ�ગ છે.

આ અગ�યની હક�કત�ું અવલોકન કરો ... તેને �ી�ની વ�ચે પૈસા મ�ા-
તેણે પોતાની મા�લક�માં એક �નધા��રત �નણ�ય �ા�ત કયા� પછ� છ કલાક
તે મેળવવા માટ ે�વચાર, અને મેળવવા માટ ેએક �નધા��રત યોજના પર �નણ�ય

આઈટ�!
�ુવાન Gunsaulus 'અ�પ� �વશે ક�ઈ ન�ું અથવા અન�ય ન હ�ું

એક �મ�લયન ડોલર �વશે �વચાર�ું, અને નબળ� ર�તે તેની આશા રાખવી. તેની આગળ અ�ય,
અને તેમના સમયથી ઘણા લોકો સમાન �વચારો ધરાવતા હતા. પણ ક�ઈક હ�ું
તે યાદગાર પર પહ�ચેલા �નણ�ય �વશે �ૂબ જ અન�ય અને અલગ

શ�નવાર, �યારે તેમણે �ૃ��ૂ�મમાં અ�પ�તા �ૂક�, અને ચો�સપણે ક�ું, "હુ�
તે પૈસા એક અઠવા�ડયામાં મળ� જશે! "

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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ઈ�ર પોતાની �તને તે માણસ તરફ ફ�ક� દે છે જે બરાબર �ણે છે
તે �ું ઇ�છે છે, જો તે મા� તે મેળવવા માટ ે�ન��ત હોય!

તદપુરા�ત, �સ�ા�ત જેના �ારા ડ Gun. ગનસૌલસને તેના �મ�લયન મ�ા

ડોલર હજુ �વંત છે! તે તમારા માટ ેઉપલ�ધ છે! આ સાવ���ક કાયદો આજે કાય��મ છે
�યારે �ુવાન ઉપદેશકે તેનો સફળતા�ૂવ�ક ઉપયોગ કય� હતો. આ �ુ�તક
વણ�વે છે, પગ�ું �ારા પગ�ું, આ મહાન કાયદાના તેર ત�વો, અને �ૂચવે છે કે કેવી ર�તે
તેઓ વાપર� શકાય છે.

જુઓ કે આસા કે�ડલર અને ડો. �ે�ક �ુનસૌલસ એક લા��ણકતા ધરાવતા હતા
સામા�ય. બંને આ�ય�જનક સ�ય �ણતા હતા કે આઈ�ડયાઝ બની શકે છે
�યા�યાની શ��ત �ારા રોકડમાં પ�રવ�ત�ત
હે�ુ, �લસ �નધા��રત યોજનાઓ.

જો તમે એવા લોકોમાંથી છો જેઓ માને છે કે સખત મહેનત અને �ામા�ણકતા, એકલા,
ધન લાવશે, �વચારનો નાશ કરશે! તે સા�ું નથી! ધન, �યારે તેઓ અંદર આવે છે
�વશાળ જ�થો, �ારેય હાડ�  વક��ું પ�રણામ નથી! ધન આવે છે, જો તેઓ આવે છે
તમામ, ચો�સ માંગણીઓના જવાબમાં, ચો�સ અર�ના આધારે

�સ�ા�તો, અને તક અથવા નસીબ �ારા નહ�. સામા�ય ર�તે કહ�એ તો, એક �વચાર આવેગ છે
�વચાર કે જે ક�પનાને અપીલ કર�ને ��યાને �ે�રત કરે છે. બધા મા�ટર
સે�સમેન �ણે છે કે �યાં માલ ન આપી શકે �યાં �વચારો વેચી શકાય છે. સામા�ય
સે�સમેન આ �ણતા નથી - તેથી જ તેઓ "સામા�ય" છે.

�ુ�તકોના �કાશકે, જે �નકલ માટ ેવેચાય છે, એક શોધ કર� જે જોઈએ

સામા�ય ર�તે �કાશકો માટ ે�ૂબ �ૂ�યવાન છે. તેને ખબર પડ� કે ઘણા લોકો ટાઇટલ ખર�દે છે,
અને �ુ�તકોની સામ�ી નથી. મા� એક �ુ�તક�ું નામ બદલીને જે હ�ું
આગળ વધતા નથી, તે �ુ�તક પર તે�ું વેચાણ એક �મ�લયનથી વ�ુ નકલો ઉપર ગયો.
�ુ�તકની અંદર કોઈ પણ ર�તે ફેરફાર કરવામાં આ�યો ન હતો. તેણે મા� ફાડ� ના�યો
જે શીષ�ક વેચા�ું ન હોય તેને આવર� લે�ું, અને તે શીષ�ક સાથે ન�ું કવર �ૂક�ું
"બો�સ ઓ�ફસ" ની �ક�મત હતી.

તે, જેટ�ું સરળ લાગે છે, તે એક �વચાર હ�ું! તે ક�પના હતી.
�વચારો પર કોઈ �માણ�ૂત �ક�મત નથી. �વચારોના સજ�ક પોતાના બનાવે છે

�ક�મત, અને, જો તે �માટ�  છે, તો તે મેળવે છે.
�ૂ�વ�ગ �પ�ચર ઇ�ડ���એ કરોડપ�તઓનો સં�ૂણ� ટો�ું બના��ું. મોટાભાગના

તેઓ એવા �ુ�ષો હતા જે �વચારો બનાવી શકતા ન હતા - પર��ુ તેમની પાસે ક�પના હતી
�વચારો જોયા �યારે તેમને ઓળખો.

કરોડપ�તઓનો આગામી ટો�ું રે�ડયો �યવસાયમાંથી બહાર આવશે, જે છે
નવી અને આ�ુર ક�પનાના માણસો સાથે વ�ુ પડતો બોજો નથી. પૈસા હશે
જેઓ નવા અને વ�ુ ��તભાશાળ� રે�ડયો શોધે છે અથવા બનાવે છે તેમના �ારા બનાવવામાં આવે છે
કાય��મો અને યો�યતા ઓળખવા, અને રે�ડયો આપવાની ક�પના છે
�ોતાઓન ેતેના �ારા નફો મેળવવાની તક.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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�ાયોજક! તે કમનસીબ પી�ડત જે હવે તમામ રે�ડયોની �ક�મત �ૂકવે છે
"મનોર�જન," ટૂ�ક સમયમાં �વચાર સભાન બનશે, અને તેના માટ ેક�ઈક માંગશે
પૈસા. �ોમાં �ાયોજકને હરાવનાર અને કાય��મો �ૂરો પાડનાર માણસ

જે ઉપયોગી સેવા આપે છે, તે માણસ છે જે આ નવા ઉ�ોગમાં સ�ૃ� બનશે.
�ૂનસ� અને લાઈટ બકબક કલાકારો જે હવે વાઈસ�ra�સથી હવાને �દૂ�ષત કરે છે

અને અ�વવેક� ખડખડાટ, બધા �કાશ લાકડાના માગ� પર જશે, અને તેમના �થાનો હશે
વા�ત�વક કલાકારો �ારા લેવામાં આવે છે જેઓ કાળ��ૂવ�ક આયો�જત કાય��મો�ું અથ�ઘટન કરે છે
�ુ�ષોના મનની સેવા કરવા તેમજ મનોર�જન �ૂ��  પાડવા માટ ેરચાયેલ છે.

અહ� તકનો �વશાળ �ુ�લો મેદાન છે જે ર�તે તેનો �વરોધ કરે છે
ક�પનાના અભાવને કારણે કતલ કરવામાં આવી રહ� છે, અને કોઈપણ સમયે બચાવ માટ ેભીખ માંગી રહ� છે
�ક�મત. સૌથી ઉપર, જે વ��ુની રે�ડયોને જ�ર છે તે નવા આઈ�ડયા છે!

જો તક�ું આ ન�ું �ે� તમને આક�ષ�ત કરે છે, તો કદાચ તમે તેના �ારા નફો કર� શકો છો
ભ�વ�યના સફળ રે�ડયો કાય��મો વ�ુ આપશે એ�ું �ૂચન
"ખર�દનાર" �ે�કો બનાવવા માટ ે�યાન, અને "�ોતા" �ે�કો પર ઓછુ�  �યાન.
વ�ુ �પ� ર�તે જણાવેલ, રે�ડયો કાય��મોના �નમા�તા જે આમાં સફળ થાય છે
ભ�વ�યમાં, "�ોતાઓ" ને "ખર�દદારો" માં �પાંત�રત કરવાની �યવહા� ર�તો શોધવી જોઈએ. વ�ુમાં,
ભ�વ�યમાં રે�ડયો કાય��મોના સફળ �નમા�તાએ તેની �વશેષતાઓને મહ�વ આપવી જોઈએ

જેથી તે ચો�સપણે �ે�કો પર તેની અસર બતાવી શકે.
�ાયોજકો ��લબ વેચવાની વાતોને આધારે થોડો ક� ટાળાજનક બની ર�ા છે

પાતળ� હવામાંથી બહાર નીકળેલા �નવેદનો પર. તેઓ ઇ�છે છે, અને ભ�વ�યમાં પણ કરશે
માંગ, �ન�વ�વાદ �ુરાવો કે Whoosit �ો�ામ મા� લાખો જ આપતો નથી
લોકોમાં અ�યાર �ુધી�ું સૌથી �ુંચવણભ�ુ� હા�ય છે, પર��ુ તે �ૂખ� �ગગલર માલ વેચી શકે છે!

બી� વ��ુ જે �ચ�તન કરનારાઓ �ારા પણ સમ� શકાય છે
તકના આ નવા �ે�માં �વેશ કર�ને, રે�ડયો �હેરાત�ું સંચાલન કરવામાં આવશે

�હેરાત �ન�ણાતોના સં�ૂણ�પણે નવા જૂથ �ારા, થી અલગ અને અલગ

જૂના સમયના અખબાર અને મેગે�ઝન �હેરાત એજ�સીના માણસો. માં જૂના ટાઈમર
�હેરાત રમત આ�ુ�નક રે�ડયો ����ટો વાંચી શકતી નથી , કારણ કે તે રહ� છે
�વચારો જોવા માટ ેશાળા. નવી રે�ડયો ટકે�નક એવા માણસોની માંગ કરે છે જે અથ�ઘટન કર� શકે
�વ�નની ���એ લે�ખત હ�ત�તમાંથી �વચારો ! લેખકને એક વષ�નો ખચ� થયો
આ શીખવા માટ ેસખત મહેનત, અને હ�રો ડોલર.

રે�ડયો, હમણાં, �યાં ફરતી �ચ�ો હતી, �યારે મેર�
�પકફોડ�  અને તેના ક�સ� �થમ ���ન પર દેખાયા. �યાં �ુ�કળ જ�યા છે
જે લોકો IDEAS �ું ઉ�પાદન અથવા ઓળખી શકે છે તેમના માટ ેરે�ડયો .

જો રે�ડયોની તકો પર ઉપરો�ત �ટ�પણી શ� થઈ નથી
તમારા �વચાર�ું કારખા�ું કામ કરશે, તમે તેને વ�ુ સાર� ર�તે �ૂલી �વ. તમાર� તક કેટલાકમાં છે
અ�ય �ે�. જો �ટ�પણી તમને સહેજ �ડ�ીમાં રસ લે છે, તો પછ� આગળ વધો
તેમાં, અને તમે તમાર� કાર�કદ�ને આગળ વધારવા માટ ેજ�ર� એક IDEA શોધી શકો છો.
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જો તમને રે�ડયોનો અ�ુભવ ન હોય તો તેને �ારેય �નરાશ ન થવા દો. એ�ડ�

કાન�ગી �ટ�લ બનાવવા �વશે બહુ ઓછુ�  �ણતા હતા - માર� પાસે કાન�ગીનો પોતાનો શ�દ છે
આ - પર��ુ તેમણે આ �ુ�તકમાં વણ�વેલ બે �સ�ા�તોનો �યવહા�રક ઉપયોગ કય�,
અને �ટ�લનો �યવસાય તેને નસીબ આપે છે.

�યવહાર�ક દરેક મહાન નસીબની વાતા� તે �દવસથી શ� થાય છે �યારે a
�વચારોના સજ�ક અને �વચારોના �વ�ેતા ભેગા થયા અને �ુમેળમાં કામ ક�ુ�.
કાન�ગીએ પોતાને એવા માણસોથી ઘેર� લીધા જે તે ન કર� શકે તે બ�ું કર� શકે.
�ુ�ષો જેમણે �વચારો બના�યા, અને �ુ�ષો જેમણે �વચારોને કાય�રત કયા�, અને બના�યા
પોતે અને અ�ય ક��પત સ�ૃ�.

લાખો લોકો અ�ુકૂળ "�વરામ" ની આશામાં �વન પસાર કરે છે. કદાચ એ
અ�ુકૂળ �વરામ એક તક મેળવી શકે છે, પર��ુ સલામત યોજના પર આધાર રાખવાનો નથી
નસીબ પર. તે એક અ�ુકૂળ "�વરામ" હતો જેણે મને માર� સૌથી મોટ� તક આપી

�વન-પણ-પચીસ વષ� �ન��ત �ય�નો તે માટ ેસમ�પ�ત કરવા પ�ા

તે સંપ�� બને તે પહેલાં તક.
"�વરામ" માં મળવા અને મેળવવા માટ ેમારા સારા નસીબનો સમાવેશ થાય છે

એ�ડ� કાન�ગીનો સહયોગ. તે �સંગે કાન�ગીએ મારા મનમાં રો��ું
�વચાર સફળતાનો �ફલ�ૂફ� કે �સ�� �સ�ા�તો આયોજન.
પ�ચીસમાં કરેલી શોધોથી હ�રો લોકોએ નફો કય� છે
વષ�ના સંશોધન, અને ઘણા નસીબ �ારા સં�ચત કરવામાં આ�યા છે
�ફલ�ૂફ�નો ઉપયોગ. શ�આત સરળ હતી. તે એક IDEA હ�ું
કોઈએ પણ �વકાસ કય� હશે.

સા�ુકૂળ �વરામ કાન�ગી �ારા આ�યો, પર��ુ તે�ું �ું
�નધા�રણ, હે�ુની �નધા�રણતા અને ઇ�છા
�યેયને �ા�ત કરો, અને વીસ-પાંચનો કાયમી �યાસ
વષ�? તે કોઈ સામા�ય ઈ�છા નહોતી જે �નરાશામાંથી બચી ગઈ,
�નરાશા, કામચલાઉ હાર, ટ�કા અને સતત યાદ અપાવ�ું

"સમય નો બગાડ." તે બ�ન�ગ �ડઝાયર હતી! એક વળગાડ!
�યારે �ી કાન�ગી �ારા મારા મનમાં આ �વચાર �થમ વખત રોપાયો હતો, �યારે તે હતો

�વંત રહેવા માટ ેકો�સ, નસ� અને લલચા�યા. ધીરે ધીરે, આ �વચાર �વશાળ બની ગયો
તેની પોતાની શ��ત હેઠળ, અને તે મને કો�સ કરે છે, નસ� કરે છે અને મને લઈ �ય છે. �વચારો એવા છે.
�થમ તમે �વચારોને �વન અને ��યા અને માગ�દશ�ન આપો, પછ� તેઓ શ��ત મેળવે છે
તેમના પોતાના અને તમામ �વરોધને દૂર કરો.

�વચારો અ�ૂત� દળો છે, પર��ુ તેમની પાસે ભૌ�તક કરતાં વ�ુ શ��ત છે
મગજ જે તેમને જ�મ આપે છે. તેમની પાસે �વવાની શ��ત છે, મગજ પછ�
બનાવે છે તેમને �ૂળમાં પાછા ફયા� છે. ઉદાહરણ તર�કે, ���તી ધમ�ની શ��ત લો.
તે ���તના મગજમાં જ�મેલા એક સરળ �વચારથી શ� થ�ું. તેનો �ુ�ય �સ�ા�ત હતો, "કરો
અ�ય લોકો માટ ેજેમ તમે અ�ય લોકો માટ ેતમાર� સાથે કરો છો. "���ત પાછા ગયા છે
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તે �ાંથી આ�યો તે �ોત છે, પર��ુ તેનો આઈ�ડયા આગળ વધી ર�ો છે. કોઈ �દવસ, તે કદાચ
મોટા થાઓ, અને તેના પોતાનામાં આવો, પછ� તે ���તના સૌથી ◌ંડાણને �ૂણ� કરશે
ઇ�છા. IDEA મા� બે હ�ર વષ�થી �વકાસ પામી ર�ું છે. તેને સમય આપો!
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સફળતા માટે કોઈ �પ�તા જ�ર� નથી

�ન�ફળતાની પરવાનગી કોઈ અ�લ�બસ નથી
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�કરણ 7

સંગ�ઠત આયોજન

��યામાં ઈ�છા�ું �ફ�ટક�કરણ

ધન તરફ છ��  પગ�ું

તમે શીખી લી�ું છે કે માણસ જે બનાવે છે અથવા મેળવે છે તે બ�ું માં શ� થાય છે
ઇ�છા�ું �વ�પ, તે ઇ�છા તેની યા�ાના �થમ ખોળામાં લેવામાં આવે છે
ક���ટ માટ ેઅ�ૂત�, ક�પનાના વક�શોપમાં, �યાં યોજનાઓ

તેના સં�મણ માટ ેબનાવવામાં આવે છે અને ગોઠવાય છે.
�કરણ બેમાં, તમને છ �ન��ત, �યવહા� પગલાં લેવાની �ૂચના આપવામાં આવી હતી, જેમ કે

પૈસાની ઇ�છાને તેના નાણાક�ય સમક�માં અ�ુવા�દત કરવા માટ ેતમા��  �થમ પગ�ું.
આમાં�ું એક પગ�ું �નધા��રત, �યવહા� યોજના અથવા યોજનાઓની રચના છે,
જેના �ારા આ પ�રવત�ન થઈ શકે છે. હવે તમને �ૂચના આપવામાં આવશે

યોજનાઓ કેવી ર�તે બનાવવી જે �યવહા� હશે, જેમ કે: -

(a) તમને જ�ર હોય તેટલા લોકોના જૂથ સાથે તમાર� �તને સાથી બનાવો
બનાવટ, અને તમાર� યોજના, અથવા નાણાંના સંચય માટનેી યોજનાઓને અમલમાં �ૂકવી
- પછ�ના �કરણમાં વણ�વેલ "મા�ટર માઇ�ડ" �સ�ા�તનો ઉપયોગ કરવો.
(આ �ૂચના�ું પાલન એકદમ જ�ર� છે. તેને અવગણશો નહ�.)

(b) તમા��  "મા�ટર માઇ�ડ" જોડાણ બનાવતા પહેલા, ન�� કરો કે કયા ફાયદા,
અને લાભો, તમે બદલામાં તમારા જૂથના �ય��તગત સ�યોને ઓફર કર� શકો છો
તેમનો સહકાર. કોઇપણ �કારના કોઇપણ �કાર �વના અ�ન��ત સમય �ુધી કામ કરશે નહ�
વળતર. કોઈ �ુ��શાળ� �ય��ત બી�ની �વનંતી કરશે નહ� અથવા અપે�ા રાખશે નહ�
પયા��ત વળતર વગર કામ કરો, જો કે આ હ�મેશા ન હોઈ શકે
પૈસા�ું �વ�પ.

(c) તમારા "મા�ટર માઇ�ડ" �ુપના સ�યો સાથે મળવાની �યવ�થા કરો
અઠવા�ડયામાં ઓછામા ંઓછુ�  બે વાર, અને જો શ� હોય તો વ�ુ વખત, �યાં �ુધી તમે સં�ુ�ત ર�તે �ૂણ� ન કરો
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(ડ�) તમાર� અને દરેક સ�ય વ�ચે સં�ૂણ� સદભાવ �ળવો

તમારા "મા�ટર માઇ�ડ" જૂથ�ું. જો તમે પ�માં આ �ૂચનાને અમલમાં �ૂકવામાં �ન�ફળ �ઓ છો,
તમે �ન�ફળતા સાથે મળવાની અપે�ા રાખી શકો છો. "મા�ટર માઇ�ડ" �સ�ા�ત મેળવી શકતો નથી
�યાં પરફે�ટ હામ�ની �વત� નહ�.

આ હક�કતો �યાનમાં રાખો: -
�થમ. તમે તમારા માટ ે�ુ�ય મહ�વના ઉપ�મમાં રોકાયેલા છો. ખાતર� કરવા માટે
સફળતા માટ,ે તમાર� પાસે એવી યોજનાઓ હોવી જોઈએ જે દોષર�હત હોય.

બીજુ� . તમાર� પાસે અ�ુભવ, �શ�ણ, �ૂળ �મતાનો લાભ હોવો જોઈએ

અને અ�ય મનની ક�પના. આ અ�ુસરવામાં આવેલી પ��તઓ સાથે �ુસંગત છે
દરેક �ય��ત �ારા જેણે એક મહાન નસીબ સં�ચત ક�ુ� છે.

કોઈપણ �ય��ત પાસે �ૂરતો અ�ુભવ, �શ�ણ, �ૂળ �મતા અને નથી
વગર, મહાન નસીબના સંચયનો વીમો લેવા માટ�ેું જ્ knowledge◌ાન
અ�ય લોકોનો સહકાર. તમારા �ય�નોમાં તમે જે પણ યોજના અપનાવો છો
સંપ�� એકઠ� કરો, તમાર� અને દરેક અ�યની સં�ુ�ત રચના હોવી જોઈએ

તમારા "મા�ટર માઇ�ડ" જૂથના સ�ય. તમે તમાર� પોતાની યોજનાઓ ઉ�પ� કર� શકો છો
સં�ૂણ� અથવા અંશત but, પર��ુ જુઓ કે આ યોજનાઓ તપાસવામાં આવી છે, અને

તમારા "મા�ટર માઇ�ડ" એલાય�સના સ�યો �ારા મંજૂર.
જો તમે અપનાવેલી �થમ યોજના સફળતા�ૂવ�ક કામ કરતી નથી, તો તેને બદલો

નવી યોજના સાથે, જો આ નવી યોજના કામ કરવામાં �ન�ફળ �ય, તો તેને બદલો, વળાંક સાથે
અ�ય, અને તેથી આગળ, �યાં �ુધી તમને કોઈ યોજના ન મળે જે કામ કરે છે. અહ� જ છે
તે �બ�દ ુકે જેના પર મોટાભાગના �ુ�ષો તેમની અભાવને કારણે �ન�ફળતા સાથે મળે છે
જે �ન�ફળ �ય છે તેના �થાને નવી યોજનાઓ બનાવવા માટ ેધીરજ.

સૌથી �ુ��શાળ� માણસ પૈસા એકઠા કરવામાં સફળ થઈ શકતો નથી.
કે અ�ય કોઈપણ ઉપ�મમાં - યોજનાઓ વગર જે �યવહા� અને કાય��મ છે.
ફ�ત આ હક�કતને �યાનમાં રાખો, અને યાદ રાખો કે �યારે તમાર� યોજનાઓ �ન�ફળ �ય છે, તે અ�થાયી છે
હાર કાયમી �ન�ફળતા નથી. તેનો અથ� એ જ હોઈ શકે કે તમાર� યોજનાઓ રહ� નથી
અવાજ અ�ય યોજનાઓ બનાવો. બ�ુ ફર� શ� કરો.

થોમસ એ. એ�ડસન દસ હ�ર વખત "�ન�ફળ" થયો તે પહેલાં તે
અ��થી �કા�શત ઇલે���ક લાઇટ બ�બ. તે છે - તે અ�થાયી હાર દસ સાથે મળ�
હ�ર વખત, તેના �ય�નોને સફળતાનો તાજ પહેરાવવામાં આ�યો તે પહેલાં.
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અ�થાયી હારનો અથ� ફ�ત એક જ વ��ુ હોવી જોઈએ, ચો�સ જ્ knowledge◌ાનતમાર� યોજનામાં ક�ઈક ખોટુ�  છે. લાખો �ુ�ષો �વન પસાર કરે છે
દeુryખ અને ગર�બી, કારણ કે તેમની પાસે યો�ય યોજનાનો અભાવ છે જેના �ારા
નસીબ એકઠુ�  કરો.
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હેનર� ફોડ� તેના �ે� મનને કારણે નહ�, પણ એક નસીબ એકઠુ�  ક�ુ�
કારણ કે તેણે એક �લાન અપના�યો અને તેને અ�ુસય� જે સાચો સા�બત થયો. એ
હ�રો માણસોને ફોડ�ની સરખામણીમાં વ�ુ સા��  �શ�ણ આપી શકાય છે
જેમાંથી દરેક ગર�બીમાં �વે છે, કારણ કે તેની પાસે યો�ય યોજના નથી
નાણાંનો સંચય.

તમાર� �સ��ઓ તમાર� યોજનાઓ કરતાં મોટ� હોઈ શકે નહ�. કે
એક �વયં�ૂ �નવેદન લાગે છે, પર��ુ તે સા�ું છે. સે��ુઅલ ઇ��ુલ તેની હાર� ગયો
સો �મ�લયન ડોલરની સંપ��. ઇ��ુલ નસીબ પર બાંધવામાં આ��ું હ�ું
યોજનાઓ જે યો�ય હતી. ધંધાક�ય મંદ�એ �ી ઇ��ુલને બદલવાની ફરજ પડ�
તેની યોજનાઓ; અને પ�રવત�ન "કામચલાઉ હાર" લા��ું કારણ કે તેની નવી
યોજનાઓ સાઉ�ડ ન હતી. �ી ઇ��ુલ હવે એક �ૃ� માણસ છે, તે, પ�રણામે,
"કામચલાઉ હાર" ને બદલે "�ન�ફળતા" �વીકારો, પર��ુ જો તેનો અ�ુભવ સફળ થાય
�ન�ફળ રહો, તે કારણ છે કે તેની પાસે PERSISTENCE ની આગનો અભાવ છે
તેની યોજનાઓ ફર�થી બનાવો.

કોઈ પણ માણસ �ારેય ચા�ુક મારતો નથી, �યાં �ુધી તે પોતાના મનમાં છોડ� ન દે .
આ હક�કત ઘણી વખત �ુનરાવ�ત�ત થશે, કારણ કે "લે�ું" �ૂબ સરળ છે

હારના �થમ સંકેત પર ગણતર� કરો.
જે�સ જે. �હલને કામચલાઉ હારનો સામનો કરવો પ�ો �યારે તેણે �થમ વખત ઉછેરવાનો �ય�ન કય�

�ૂવ�થી પ��મ �ુધી રેલરોડ બનાવવા માટ ેજ�ર� �ૂડ�, પર��ુ તે પણ
નવી યોજનાઓ �ારા હારને �વજયમાં ફેરવી .

હેનર� ફોડ�  તેની શ�આતમાં જ નહ�, પણ કામચલાઉ હાર સાથે મ�ા હતા
ઓટોમોબાઇલ કાર�કદ�, પર��ુ તે ટોચ પર ગયા પછ�. તેણે ન�ું બના��ું
યોજનાઓ, અને નાણાક�ય �વજય તરફ આગળ વ�યા.

આપણ ેએવા �ુ�ષોને જોયા છે જેમણે મહાન નસીબ એકઠા કયા� છે, પર��ુ આપણે ઘણીવાર ઓળખીએ છ�એ
મા� તેમની �ત, તેઓ જે કામચલાઉ હારની અવગણના કરતા હતા
"પહ�ચતા પહેલા" સરમાઉ�ટ કરો.

આ �ફલોસોફ�નો કોઈ અ�ુયાયી અપે�ા રાખી શકતો નથી
અ�ુભવ �વના "ભ�વ�ય" �ા�ત કરવા માટ ે"ટ�ેપોર�"
હાર

તે યોજનાઓ�ુ ં�ુનbuild�નમા�ણ કરો, અને તમારા લ�ય તરફ વ�ુ એક વખત સફર કરો. આપશો તો
તમા��  લ�ય �ા�ત થાય તે પહેલાં, તમે "છોડો" છો.

એક ��વટર �ારેય �તતો નથી - અને એક �વજેતા �ારેય હારતો નથી.
આ વા� બહાર કા ,◌ો, તેને કાગળના ટુકડા પર એક �ચ letters◌ંચા અ�રોમાં લખો,
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અને તેને તે જ�યાએ �ૂકો �યાં તમે દરરોજ રા�ે �ૂતા પહેલા અને દરરોજ તેને જોશો

તમે કામ પર �ઓ તે પહેલાં સવારે.
�યારે તમે તમારા "મા�ટર માઇ�ડ" જૂથ માટ ેસ�યો પસંદ કરવા�ું શ� કરો છો,

જેઓ હારને ગંભીરતાથી લેતા નથી તેમને પસંદ કરવાનો �યાસ કરો.
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કેટલાક લોકો �ૂખ�તા�ૂવ�ક માને છે કે મા� પૈસા જ કમાણી કર� શકે છે. આ છે
સા�ું નથી! �ડઝાયર, તેના નાણાંક�ય સમક�માં �પાંત�રત, �ારા
અહ� �નધા��રત �સ�ા�તો એજ�સી છે જેના �ારા નાણાં "બને છે." પૈસા,
પોતે, જડ પદાથ� �સવાય બીજુ�  ક�ઈ નથી. તે હલનચલન, �વચાર અથવા વાત કર� શકતો નથી, પર��ુ તે કર� શકે છે
"સાંભળો" �યારે કોઈ માણસ જે તેને ઈ�છે છે, તેને આવવા માટ ેબોલાવે છે!

સેવાઓના વેચાણ�ું આયોજન

આ �કરણનો બાક�નો ભાગ માગ�ના વણ�ન પર આપવામાં આ�યો છે
અને �ય��તગત સેવાઓના માક��ટ�ગના મા�યમો. અહ� આપેલી મા�હતી ઇ�છાશ��ત આપશે

કોઈપણ �કારની �ય��તગત સેવાઓ ધરાવતી �ય��તને �યવહા� મદદ�પ બન�ું
બ�ર, પર��ુ જેઓ ને�ૃ�વની ઇ�છા ધરાવે છે તેમને અ�ૂ�ય લાભ થશે
તેમના પસંદ કરેલા �યવસાયો.

માટ ેરચાયેલ કોઈપણ ઉપ�મમાં સફળતા માટ ે�ુ��શાળ� આયોજન આવ�યક છે
ધન એકઠુ�  કરો. અહ� જેઓને આવ�યક છે તેમને �વગતવાર �ૂચનાઓ મળશે
�ય��તગત સેવાઓ વેચીને સંપ��નો સંચય શ� કરો.

તે �ણીને �ો�સાહક હો�ું જોઈએ કે �યવહાર�ક તમામ મહાન નસીબ
�ય��તગત સેવાઓ માટ ેવળતર �વ�પે, અથવા વેચાણથી શ� થ�ું
IDEAS. �વચારો અને �ય��તગત સેવાઓ �સવાય બીજુ�  �ું, જેની પાસે નથી
સંપ��ના બદલામાં સંપ�� આપવી પડશે?

�યાપકપણે કહ�એ તો, �વ�માં બે �કારના લોકો છે. એક �કાર છે
લીડસ� તર�કે ઓળખાય છે, અને અ�ય ફોલોઅસ� તર�કે. શ�આતમાં જ ન�� કરો
તમે તમારા પસંદ કરેલા ક calling�લ�ગમાં લીડર બનવાનો ઇરાદો ધરાવો છો, અથવા a
અ�ુયાયી. વળતરનો તફાવત �વશાળ છે. અ�ુયાયી �યાજબી ર�તે કર� શકતો નથી
ઘણા અ�ુયાયીઓ હોવા છતાં નેતા જે હકદાર છે તે વળતરની અપે�ા રાખે છે
આવા પગારની અપે�ા રાખવાની �ૂલ કરો.

અ�ુયાયી બન�ું કોઈ અપમાનજનક નથી. બી� બાજુ, તેનો કોઈ �ેય નથી
અ�ુયાયી રહો. મોટાભાગના મહાન નેતાઓએ અ�ુયાયીઓની �મતાથી શ�આત કર�. તેઓ
મહાન નેતાઓ બ�યા કારણ કે તેઓ �ુ��શાળ� અ�ુયાયીઓ હતા. થોડા સાથે
અપવાદો, જે માણસ �ુ���ૂવ�ક નેતાને અ�ુસર� શકતો નથી, તે બની શકતો નથી
કાય��મ નેતા. જે માણસ નેતાને સૌથી વ�ુ અસરકારક ર�તે અ�ુસર� શકે છે, તે સામા�ય ર�તે છે
માણસ જે ઝડપથી ને�ૃ�વમાં �વકસે છે. એક �ુ��શાળ� અ�ુયાયી ધરાવે છે
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ઘણા ફાયદાઓ, તેમની વ�ચે એ���વર કરવાની તક
તેના નેતા પાસેથી જ્◌ાન.

લીડરશીપના �ુ�ય કાય�
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ને�ૃ�વના મહ�વના પ�રબળો નીચે �ુજબ છે: -

1. �વ અને પોતાના જ્ knowledge◌ાનના આધારે અ�વરત કોરેજ
�યવસાય કોઈ અ�ુયાયી ઈ�છતો નથી કે એવા નેતા�ું વચ��વ હોય જેમાં આ�મ�વ�ાસ હોય.
આ�મ�વ�ાસ અને �હ�મત. કોઈ પણ �ુ��શાળ� અ�ુયાયી આવા પર ��ુ�વ ધરાવશે નહ�
નેતા �ૂબ લાં�ુ.

2. સે�ફ-ક� �ોલ. જે માણસ પોતાની �તને �નયં��ત કર� શકતો નથી, તે �ારેય કર� શકતો નથી
અ�યને �નયં��ત કરો. આ�મ-�નયં�ણ �ય��તના અ�ુયાયીઓ માટ ેએક મહાન ઉદાહરણ રજૂ કરે છે, જે
વ�ુ �ુ��શાળ� અ�ુકરણ કરશે.

3. �યાયની તી� લાગણી. �ન�પ�તા અને �યાયની ભાવના �વના, ના
નેતા તેમના અ�ુયાયીઓનો આદર કર� શકે છે અને �ળવી શકે છે.

4. �નણ�યની �યા�યા. જે માણસ તેના �નણ�યોમાં ડગમગે છે,
બતાવે છે કે તેને પોતાની �ત પર �વ�ાસ નથી. તે સફળતા�ૂવ�ક અ�ય�ું ને�ૃ�વ કર� શકતો નથી.

5. યોજનાઓની �યા�યા. સફળ નેતાએ તેના કામની યોજના બનાવવી જોઈએ,
અને તેની યોજના પર કામ કરો . એક નેતા જે અ�ુમાનથી આગળ વધે છે, �યવહા�, ચો�સ વગર
યોજનાઓ, �ુકાન વગરના વહાણ સાથે �ુલના�મક છે. વહેલા કે પછ� તે ઉતરશે
ખડકો.

6. �ૂકવણી કરતાં વ�ુ કરવાની આદત. દ� ડમાંથી એક

ને�ૃ�વની આવ�યકતા છે, નેતાના ભાગ પર, કરવા માટે
તેના અ�ુયાયીઓની જ��રયાત કરતાં વ�ુ.

7. કૃપા કર�ને �ય��તગતતા. કોઈ �લોવેનલી, બેદરકાર �ય��ત ન બની શકે
એક સફળ નેતા. ને�ૃ�વ આદર માટ ેકહે છે. અ�ુયાયીઓ આદર નહ� કરે
નેતા જે આનંદદાયક �ય��ત�વના તમામ પ�રબળો પર ઉ�ચતમ �ેડ ધરાવતા નથી.

8. સહા�ુ�ૂ�ત અને સમજણ. સફળ નેતા હોવો જોઈએ

તેમના અ�ુયાયીઓ સાથે સહા�ુ�ૂ�ત. તદપુરા�ત, તેણે તેમને અને તેમના �વશે સમજ�ું જોઈએ

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=gu&u=http://think-and-grow-rich-ebook.com/


સમ�યાઓ.

9. �વગતો�ું મા�ટર. સફળ ને�ૃ�વ �ન�ુણતા માટ ેકહે છે
નેતાની ��થ�તની �વગતો.
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10. સં�ૂણ� જવાબદાર� �વીકારવાની ઇ�છા. સફળ
નેતાએ �ૂલો માટ ેજવાબદાર� �વીકારવા તૈયાર હોવા જોઈએ અને

તેના અ�ુયાયીઓની ખામીઓ. જો તે આ જવાબદાર� બદલવાનો �ય�ન કરશે, તો તે કરશે નહ�
નેતા રહો. જો તેના અ�ુયાયીઓમાંથી કોઈ �ૂલ કરે છે, અને પોતાને બતાવે છે
અસમથ�, નેતાએ �વચાર�ું જોઈએ કે તે જ �ન�ફળ ગયો છે.

11. સહકાર. સફળ નેતાએ સમજ�ું જોઈએ, અને અર� કરવી જોઈએ

સહકાર� �ય�નોનો �સ�ા�ત અને તેના અ�ુયાયીઓને આ કરવા માટ ે�ે�રત કરવામાં સ�મ
સમાન. ને�ૃ�વ શ��ત માટ ેકહે છે, અને શ��ત સહકાર માટ ેકહે છે.

ને�ૃ�વના બે �વ�પો છે. �થમ, અને અ�યાર �ુધી સૌથી અસરકારક,
ની અ�ુમ�ત �ારા લીડરશીપ છે, અને અ�ુયાયીઓની સહા�ુ�ૂ�ત સાથે. આ
ની સંમ�ત અને સહા�ુ�ૂ�ત �વના, બળ �ારા લીડરશીપ છે
અ�ુયાયીઓ.

ઇ�તહાસ �ુરાવાઓથી ભરેલો છે કે બળ �ારા ને�ૃ�વ ટક� શક�ું નથી.
"સર�ુખ�યાર" અને રા�ઓનો પતન અને અ��ય ન�ધપા� છે. આનો મતલબ
કે લોકો અ�ન��ત સમય માટ ેફર�જયાત ને�ૃ�વને અ�ુસરશે નહ�.

�વ�એ નેતાઓ અને વ�ચેના સંબંધોના નવા �ુગમાં �વેશ કય� છે
અ�ુયાયીઓ, જે �ૂબ જ �પ� ર�તે નવા નેતાઓ અને નવી �ા�ડ માટ ેબોલાવે છે
વેપાર અને ઉ�ોગમાં ને�ૃ�વ. જેઓ જૂની શાળાના છે
ને�ૃ�વ �ારા બળ, નવી �ા�ડની સમજ �ા�ત કરવી આવ�યક છે
ને�ૃ�વ (સહકાર) અથવા અ�ુયાયીઓના �મ અને ફાઇલમાં ફેરવી દેવા.
તેમના માટ ેબીજો કોઈ ર�તો નથી.

એ��લોયર અને કમ�ચાર�, અથવા નેતા અને અ�ુયાયીનો સંબંધ, માં
ભ�વ�ય, પર�પર સહકારમાં�ું એક હશે, જે �યાયી �વભાજન પર આધા�રત છે
�યવસાયના નફામાંથી. ભ�વ�યમાં, એ��લોયર અને

કમ�ચાર� �ૂતકાળની સરખામણીમાં ભાગીદાર� જે�ું વ�ુ હશે.
નેપો�લયન, જમ�નીનો કૈસર �વ�હેમ, ર�શયાનો ઝાર અને રા�

�પેન બળ �ારા ને�ૃ�વના ઉદાહરણો હતા. તેમ�ું ને�ૃ�વ પસાર થ�ું. વગર
ઘણી �ુ�કેલી, કોઈ આ �ૂત�ૂવ� નેતાઓના �ોટોટાઇ�સ તરફ �નદ�શ કર� શકે છે
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અમે�રકાના વેપાર, નાણાક�ય અને મજૂર નેતાઓ કે જેઓ પદ�� થયા છે અથવા
જવા�ું ન�� ક�ુ�. અ�ુયાયીઓની ને�ૃ�વ-સંમ�ત એ એકમા� �ા�ડ છે જે કર� શકે છે
સહન કરો!

�ુ�ષો અ�થાયી ધોરણે ફર�જયાત ને�ૃ�વને અ�ુસર� શકે છે, પર��ુ તેઓ તેમ કરશે નહ�
�વે�છાએ.

લીડરશીપની નવી �ા�ડ અ�ગયાર પ�રબળોને �વીકારશે
ને�ૃ�વ, આ �કરણમાં વણ�વેલ છે, તેમજ કેટલાક અ�ય પ�રબળો. જે માણસ
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આને તેમના ને�ૃ�વનો આધાર બનાવે છે, ને�ૃ�વ કરવાની �વ�ુલ તક મળશે
�વનની કોઈપણ ચાલ. �ડ�ેશન લાંબા સમય �ુધી, મોટ ેભાગે, કારણ કે �વ�
નવી �ા�ડની લીડરશીપનો અભાવ. �ડ�ેશનના અંતે,
ને�ૃ�વની નવી પ��તઓ લા�ુ કરવા સ�મ હોય તેવા નેતાઓ માટ ેમાંગ
�ુરવઠાને મોટા �માણમાં વટાવી ગયો છે. કેટલાક જૂના �કારના નેતાઓ �ુધારશે અને

ને�ૃ�વની નવી �ા�ડમાં પોતાને અ�ુકૂ�લત કરો, પર��ુ સામા�ય ર�તે કહ�એ તો,
�વ�ને તેના ને�ૃ�વ માટ ેનવા લાકડાની શોધ કરવી પડશે. આ જ��રયાત હોઈ શકે છે
તમાર� તક!

લીડરશીપમાં �ન�ફળતાના 10 �ુ�ય કારણો

અમે હવે �ન�ફળ ગયેલા નેતાઓના �ુ�ય દોષો તરફ આવીએ છ�એ, કારણ કે તે સમાન છે
�ું કર�ું તે �ણ�ું જ�ર� નથી કારણ કે તે �ું કર�ું તે �ણવા�ું છે.

1. �વગતો�ું સંગઠન કરવામાં અસમથ�તા. કાય��મ
ને�ૃ�વ �વગતો ગોઠવવા અને મા�ટર કરવાની �મતા માટ ેકહે છે. ના
જે��ુઈન લીડર હ�મેશા ક�ઈપણ કરવા માટ ે"�ૂબ �ય�ત" હોય છે
નેતા તર�કેની તેમની �મતામાં જ�ર� છે. �યારે માણસ, પછ� ભલે તે
એક નેતા અથવા અ�ુયાયી છે, �વીકારે છે કે તે તેને બદલવા માટ ે"�ૂબ �ય�ત" છે
યોજનાઓ, અથવા કોઈપણ કટોકટ� પર �યાન આપવા માટ,ે તે તેની ક�ૂલાત કરે છે
�બનકાય��મતા સફળ નેતા તમામ �વગતોનો મા�ટર હોવો જોઈએ

તેની ��થ�ત સાથે જોડાયેલ છે. તેનો અથ�, અલબ�, તે જ જોઈએ

સ�મ લે�ટન��સને �વગતો આપવાની આદત મેળવો.

2. ન� સેવા આપવા માટ ેઅ�ન�છા.
સાચા અથ�માં મહાન નેતાઓ, �યારે �સંગની માંગ કરે છે, કરવા માટ ેતૈયાર હોય છે
કોઈપણ �કારની મજૂર� જે તેઓ બી�ને કરવા માટ ેકહેશે. "આ
તમારામાં સૌથી મહાન બધાનો નોકર બનશે "એ સ�ય છે જે બધા
સ�મ નેતાઓ અવલોકન અને આદર કરે છે.
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3. તેઓ �ું �ણે છે તેના માટ ે�ૂકવણીની અપે�ા

તેઓ જે કરે છે તેની સાથે તેઓ �ું કરે છે તેની જ�યાએ
�ણો. જગત �ુ�ષોને "જે �ણે છે" તેના માટ ે�ૂકવણી કર�ું નથી. તે
તેઓ જે કરે છે તેના માટ ે�ૂકવણી કરે છે, અથવા અ�યને કરવા માટ ે�ે�રત કરે છે.

4. અ�ુયાયીઓ તરફથી �પધા�નો ભય. આ
નેતા કે જેમને ડર છે કે તેમના અ�ુયાયીઓમાંથી એક તેમ�ું �થાન લઈ શકે છે
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વહેલા કે મોડા તે ડરને સાકાર કરવાની �યવહાર�ક ખાતર�. સ�મ નેતા
અ�ડર �ટુડ�ઝ જેને તે સ�પી શકે છે, તેની મર�થી, કોઈપણ �ને
તેની ��થ�તની �વગતો. મા� આ ર�તે એક નેતા �ુણાકાર કર� શકે છે
પોતે અને ઘણા �થળોએ રહેવા માટ ેપોતાને તૈયાર કરો, અને આપો

એક સમયે ઘણી વ��ુઓ પર �યાન આપો. તે એક સનાતન સ�ય છે કે �ુ�ષો
અ�યને મેળવવાની તેમની �મતા માટ ેવ�ુ પગાર મેળવો
તેઓ તેમના પોતાના �ય�નો �ારા કદાચ કમાઈ શકે તેના કરતાં વ�ુ સા�� . એન

કાય��મ નેતા, તેમની નોકર� અને તેમના જ્ knowledge◌ાન �ારા
તેમના �ય��ત�વ�ું �ુંબક�વ, કાય��મતામાં મોટા �માણમાં વધારો કરે છે
અ�ય, અને તેમને વ�ુ સેવા અને સાર� સેવા આપવા માટ ે�ે�રત કરો
તેઓ તેમની મદદ વગર રે�ડર કર� શકે છે તેના કરતાં.

5. ક�પનાનો અભાવ. ક�પના �વના,
નેતા કટોકટ�ને પહ�ચી વળવા અને યોજનાઓ બનાવવા માટ ેઅસમથ� છે
જેના �ારા તેમના અ�ુયાયીઓને અસરકારક ર�તે માગ�દશ�ન આપી શકાય.

6. આ�મ�વ�ાસ. જે નેતા માટ ેતમામ સ�માનનો દાવો કરે છે
તેમના અ�ુયાયીઓ�ું કાય�, રોષ �ારા મળવાની ખાતર� છે. ખરેખર
મહાન નેતા કોઈ સ�માનનો દાવો કરે છે. તે સં�ુ� છે
સ�માન જુઓ, �યારે કોઈ હોય �યારે, તેના અ�ુયાયીઓ પાસે �ઓ, કારણ કે તે
�ણે છે કે મોટાભાગના �ુ�ષો �શંસા માટ ેવ�ુ મહેનત કરશે અને

એકલા પૈસા માટ ેતેઓની મા�યતા.

7. �નર�તરતા. અ�ુયાયીઓ આદર આપતા નથી
અ�વરત નેતા. તદપુરા�ત, તેની કોઈપણ �વ�વધતામાં અ�ન��તતા

�વ�પો, સહનશ��ત અને તેમાં સામેલ બધાની જોમનો નાશ કરે છે
તે.
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8. �ડસલોય�ટ�. કદાચ આ માથા પર આવ�ું જોઈએ
યાદ�માંથી. જે નેતા તેના �વ�ાસને વફાદાર નથી, અને તેના માટે
સહયોગીઓ, તેના ઉપરના અને તેના નીચેના લોકો લાંબા સમય �ુધી ટક� શકતા નથી
તે�ું ને�ૃ�વ �ળવી રાખો. વફાદાર� એક કરતાં ઓછ� હોવા�ું �ચ��ત કરે છે
�ૃ�વીની �ૂળ, અને કોઈના માથા પર તે �તર�કાર લાવે છે
લાયક. વફાદાર�નો અભાવ એ �ન�ફળતાના �ુ�ય કારણોમાં�ું એક છે
�વનની દરેક ચાલ.
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9. લીડરશીપની "અ�ધકૃતતા" પર ભાર.
કાય��મ નેતા �ો�સાહન �ારા દોર� �ય છે, અને ઉ�ે�જત કરવાનો �યાસ કર�ને નહ�
તેમના અ�ુયાયીઓના �દયમાં ભય. જે નેતા �ભા�વત કરવાનો �ય�ન કરે છે
તેમના "સ�ા" સાથેના તેમના અ�ુયાયીઓની �ેણીમાં આવે છે
ફોસ� �ારા ને�ૃ�વ. જો કોઈ નેતા વા�ત�વક નેતા હોય, તો તે કરશે
તેના આચરણ �સવાય તેના હક�કતની �હેરાત કરવાની જ�ર નથી
સહા�ુ�ૂ�ત, સમજણ, �ન�પ�તા અને એક �દશ�ન કે તે
તે�ું કામ �ણે છે.

10. ટાઇટલ�ું ભારણ. સ�મ નેતાને ના જોઈએ

"શીષ�ક" તેમને તેમના અ�ુયાયીઓ�ું સ�માન આપવા માટ.ે જે માણસ બનાવે છે
તેના શીષ�ક પર �ૂબ વધારે સામા�ય ર�તે ભાર આપવા માટ ેબીજુ�  ક�ઈ નથી. આ
વા�ત�વક નેતાના કાયા�લયના દરવા� દરેક માટ ે�ુ�લા છે જે ઇ�છે છે
દાખલ કરો, અને તેના કાય�કાર� �વાટ�ર formalપચા�રકતાથી �ુ�ત છે અથવા

દેખાડો

ને�ૃ�વમાં �ન�ફળતાના કારણોમાં આ સૌથી સામા�ય છે.
આમાંની કોઈપણ ખામી �ન�ફળતા લાવવા માટ ે�ૂરતી છે. જો �ૂ�ચનો કાળ��ૂવ�ક અ�યાસ કરો
તમે ને�ૃ�વની ઇ�છા રાખો છો, અને ખાતર� કરો કે તમે આ ખામીઓથી �ુ�ત છો.

"નવી લીડરશીપ" માં કેટલાક ભૌ�તક �ે�ો હશે
જ�ર� છે

આ �કરણ છોડતા પહેલા, તમા��  �યાન થોડા ફળ� �પ લોકો તરફ દોરવામાં આવે છે
�ે�ો જેમાં ને�ૃ�વમાં ઘટાડો થયો છે, અને જેમાં નવા �કાર
નેતાને �વ�ુલ �માણમાં તક મળ� શકે છે.
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�થમ. રાજકારણના �ે�માં સૌથી આ�હ� માંગ છે
નવા નેતાઓ માટ;ે એક માંગ જે એક કરતાં ઓછ� ક�ઇ �ૂચવે છે
કટોકટ�. મોટા ભાગના રાજકારણીઓ, દેખીતી ર�તે, બની ગયા છે
ઉ�ચ-�ેડ, કાયદેસર રેકેટસ�. તેઓએ કરમાં વધારો કય� છે અને

લોકો �ુધી ઉ�ોગ અને વેપારની મશીનર�ની ઝાટકણી કાી
હવે ભાર સહન કર� શકતો નથી.

બીજુ� . બે��ક�ગ �બઝનેસમાં �ુધારો થઈ ર�ો છે. આ
આ �ે�ના નેતાઓએ લગભગ આ�મ�વ�ાસ �ુમા�યો છે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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�હેર. પહેલાથી જ બે�કરોએ �ુધારાની જ��રયાત અ�ુભવી છે, અને

તેઓએ તેની શ�આત કર� છે.

�ીજુ� . ઉ�ોગ નવા નેતાઓ માટ ેબોલાવે છે. જૂના �કારનાં નેતાઓ
�વચારવાને બદલે �ડ�વડ�ડની ���એ �વચા�ુ� અને ખસે�ું

માનવ સમીકરણોની ���એ આગળ વધ�ું! ઉ�ોગમાં ભા�વ નેતા,
સહન કરવા માટ,ે પોતાની �તને એક અધ�-�હેર અ�ધકાર� તર�કે ગણવી જોઈએ જેની

ફરજ છે કે તે તેના ��ટને એવી ર�તે મેનેજ કરે કે તે કામ કરશે
કોઈ �ય��ત, અથવા �ય��તઓના જૂથ પર �ુ�કેલી. �ું શોષણ
કામ કરતા માણસો �ૂતકાળની વાત છે. જે માણસ ઈ�છે છે તેને દો
વેપાર, ઉ�ોગ અને �મ �ે�ે ને�ૃ�વ યાદ છે
આ.

ચો�ું. ભ�વ�યના ધા�મ�ક નેતાને ફરજ પાડવામાં આવશે

માં તેમના અ�ુયાયીઓની અ�થાયી જ��રયાતો પર વ�ુ �યાન આપો

હાલની તેમની આ�થ�ક અને �ય��તગત સમ�યાઓ�ું સમાધાન,
અને �ૃત �ૂતકાળ, અને હજુ �ુધી અ�ત ભ�વ�ય તરફ ઓછુ�  �યાન.

પાંચ�ું. કાયદા, દવા અને �શ�ણના �યવસાયોમાં, એ
ને�ૃ�વની નવી �ા�ડ, અને અ�ુક અંશે, નવા નેતાઓ આવશે

જ��રયાત બની. આ ખાસ કર�ને �શ�ણ �ે�ે સા�ું છે.
તે �ે�ના નેતાએ, ભ�વ�યમાં, માગ� અને મા�યમો શોધવા જોઈએ

લોકોને જે જ્ knowledge◌ાન મળે છે તેને કેવી ર�તે લા�ુ કર�ું તે શીખવ�ું
શાળા. તેણે �ે��ટસ સાથે વ�ુ અને ઓછા સાથે �યવહાર કરવો જોઈએ

�સ�ા�ત.
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છ�� . ના �ે�માં નવા નેતાઓની જ�ર પડશે
પ�કાર�વ. ભ�વ�યના અખબારો, હાથ ધરવામાં આવશે

સફળતા�ૂવ�ક, "�વશેષ �વશેષા�ધકાર" માંથી છૂટાછેડા લેવા જોઈએ અને રાહત મળવી જોઈએ

�હેરાતની સબ�સડ�માંથી. તેઓએ અંગો બનવા�ું બંધ કર�ું જોઈએ

�હતો માટ ે�ચાર જે તેમની �હેરાત�ું સમથ�ન કરે છે
કૉલમ. અખબારનો �કાર જે કૌભાંડ અને અભ� �કા�શત કરે છે
�ચ�ો આખરે તમામ દળોના માગ� પર જશે જે �ન�દા કરે છે
માનવ મન.

આ એવા કેટલાક �ે�ો છે જેમાં નવા નેતાઓ માટ ેતકો છે
અને ને�ૃ�વની નવી �ા�ડ હવે ઉપલ�ધ છે. �વ� a થી પસાર થઈ ર�ું છે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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ઝડપી પ�રવત�ન. આનો અથ� એ છે કે જે મા�યમ �ારા માનવીમાં ફેરફાર થાય છે
આદતોને �ો�સાહન આપવામાં આવે છે, ફેરફારોને અ�ુ�પ હોવા જોઈએ. અહ�ના મી�ડયાએ વણ�ન ક�ુ�,
તે છે જે, અ�ય કરતાં વ�ુ, સ�યતાના વલણને �નધા��રત કરે છે.

પો�ઝશન માટ ે�ારે અને કેવી ર�તે અર� કરવી

અહ� વણ�વેલ મા�હતી ઘણા વષ��ું ચો��ું પ�રણામ છે
અ�ુભવ જે દર�મયાન હ�રો �ુ�ષો અને �ીઓન ેબ�રમાં મદદ કરવામાં આવી હતી
અસરકારક ર�તે તેમની સેવાઓ. તેથી, તે �વ�ન અને �યવહા� તર�કે આધાર રાખી શકાય છે.

જે સેવાઓ હોઈ શકે તે મારફતે મી�ડયા
માક�ટડે

અ�ુભવે સા�બત ક�ુ� છે કે નીચેના મા�યમો સૌથી સીધા અને

�ય��તગત સેવાઓના ખર�દનાર અને વેચનારને સાથે લાવવાની અસરકારક પ��તઓ.

1. રોજગાર ��ુ�રયસ. મા� ��ત��ત પસંદ કરવા માટ ેકાળ� લેવી જ જોઇએ

��ુરો, જે�ું સંચાલન �સ��ના �ૂરતા રેકોડ�  બતાવી શકે છે
સંતોષકારક પ�રણામો. �ુલના�મક ર�તે આવા કેટલાક ��ુરો છે.

2. અખબારો, વેપાર સામ�યકો, સામ�યકો અને રે�ડયો પર �હેરાત.
વગ�કૃત �હેરાત સામા�ય ર�તે સંતોષકારક પ�રણામો આપવા પર આધાર રાખી શકે છે
જેઓ કારકુની અથવા સામા�ય પગારદાર પદ માટ ેઅર� કરે છે તેમના �ક�સામાં. �દશ�ન
જેઓ એ��ઝ�ુ�ટવ જોડાણો શોધે છે તેમના �ક�સામાં �હેરાત વ�ુ ઇ�છનીય છે,
કાગળના �વભાગમાં દેખાવાની નકલ કે જે આવવા માટ ેસૌથી યો�ય છે
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એ��લોયર વગ��ું �યાન માંગવામાં આવે છે. �ારા નકલ તૈયાર કરવી જોઈએ
એક �ન�ણાત, જે સમજે છે કે કેવી ર�તે ઉ�પાદન કરવા માટ ે�ૂરતા વેચાણ �ુણો દાખલ કરવા
જવાબો.

3. અર�ના �ય��તગત લેટસ�, ચો�સ ક�પનીઓને �નદ��શત
અથવા જે �ય��તઓ ઓફર કરવામાં આવી રહ� છે તેવી સેવાઓની જ��રયાત માટ ેસૌથી યો�ય છે. પ�ો જોઈએ

શકાય સરસ ર�તે ટાઇપ , હ�મેશા, અને હાથ �ારા હ�તા�ર કયા� હતા. પ� સાથે, મોકલવો જોઈએ a
અરજદારની લાયકાતની "સં���ત" અથવા �પરેખા �ૂણ� કરો. બંનેનો પ�
અર� અને અ�ુભવ અથવા લાયકાતનો સં���ત એક �ારા તૈયાર થવો જોઈએ

�ન�ણાત. (મા�હતી �ૂર� પાડવાની �ૂચનાઓ જુઓ).

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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4. �ય��તગત એ�ુએ�ટ�ેસ �ારા અર�. �ારે

શ� હોય તો, અરજદારે સંભ�વત નોકર�દાતાઓનો સંપક�  કરવાનો �યાસ કરવો જોઈએ

કેટલાક પર�પર ઓળખાણ �ારા. અ�ભગમની આ પ��ત ખાસ કર�ને છે
જેઓ એ��ઝ�ુ�ટવ જોડાણો શોધે છે અને નથી કરતા તેમના માટ ેફાયદાકારક છે
પોતાને "પેડ�લ�ગ" હોવા�ું દેખાવાની ઇ�છા.

5. �ય��તમાં અર�. કેટલાક �ક�સાઓમાં, તે વ�ુ હોઈ શકે છે
અસરકારક જો અરજદાર �ય��તગત �પે, સંભ�વત નોકર�દાતાઓને તેની સેવાઓ આપે,
જે ��થ�તમાં પદ માટ ેલાયકાત�ું સં�ૂણ� લે�ખત �નવેદન
સંભ�વત નોકર�દાતાઓ વાર�વાર ઈ�છે છે તે કારણોસર રજૂ થ�ું જોઈએ

સહયોગીઓ, કોઈના રેકોડ�  સાથે ચચા� કરો.

લખેલા "સં���ત" માં �ુરા પાડવામાં આવેલ મા�હતી

આ સં���ત એક વક�લ તૈયાર કરશે તેટલી કાળ��ૂવ�ક તૈયાર થવો જોઈએ

કોટ�માં કેસ ચલાવવાના સં���તમાં. �યાં �ુધી અરજદારનો અ�ુભવ ન હોય
આવી �ીફની તૈયાર�, �ન�ણાતની સલાહ લેવી જોઈએ અને તેની સેવાઓ
આ હે�ુ માટ ેભરતી. સફળ વેપાર�ઓ �ુ�ષો અને �ીઓને રોજગાર� આપે છે જેઓ

ની યો�યતા રજૂ કરવા માટ ે�હેરાતની કલા અને મનો�વજ્ understand◌ાનને સમજો

તેમનો માલ. જેની પાસે વેચાણ માટ ે�ય��તગત સેવાઓ છે તેણે પણ આ�ું કર�ું જોઈએ.
નીચેની મા�હતી સં���તમાં દેખાવી જોઈએ:

1. �શ�ણ . સં���તમાં જણાવો, પર��ુ ચો�સપણે, તમે કઈ શાળા�ું �શ�ણ મેળ��ું છે,
અને તમે શાળામાં કયા �વષયોમાં �વશેષતા મેળવી છે, તેના કારણો આપો
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�વશેષતા.

2. અ�ુભવ . જો તમને હો�ાઓ સાથે જોડાણનો અ�ુભવ થયો હોય
તમે જે શોધી ર�ા છો તેના જે�ું જ, તે�ું સં�ૂણ� વણ�ન કરો, રા�યના નામ અને �ૂત�ૂવ�ના સરનામા
નોકર�દાતાઓ. તમને જે ખાસ અ�ુભવ થયો હશે તે �પ�પણે બહાર લાવવાની ખાતર� કરો
જે તમે ઇ�છો તે ��થ�ત ભરવા માટ ેતમને સ�જ કરશે.

3. સંદભ� . �યવહાર�ક દરેક �બઝનેસ પે firm◌ી ઈ�છે છે કે તેના �વશે બ�ું જ �ણ�ું

હો�ા મેળવવા માંગતા સંભ�વત કમ�ચાર�ઓના અગાઉના રેકોડ� , �ૂવ�વત� વગેરે
જવાબદાર� ની. પ�ોની તમાર� સં���ત ફોટો�ટ�ેટક નકલો જોડો:

a. �ૂત�ૂવ� નોકર�દાતાઓ
બી. �શ�કો જેમની નીચે તમે અ�યાસ કય�

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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સી. અ�ણી લોકો જેમના �ુકાદા પર આધાર રાખી શકાય છે.

4. �વ ફોટો . તમારા સં���તમાં તાજેતરનો, અનમાઉ�ટડે ફોટો�ાફ જોડો

તમાર� �તે.

5. ચો�સ પદ માટ ેઅર� કરો . વગર પદ માટ ેઅર� કરવા�ું ટાળો
તમે કઈ ચો�સ ��થ�ત શોધો છો તે�ું ચો�સ વણ�ન કરો. "ફ�ત a માટ ે�ારેય અર� ન કરો
��થ�ત. "તે �ૂચવે છે કે તમાર� પાસે �વ�શ� લાયકાતોનો અભાવ છે.

6. તમે જે ચો�સ પદ માટ ેઅર� કરો છો તેના માટ ેતમાર� લાયકાત જણાવો.
તમે ચો�સ કારણ માટ ેલાયક છો એ�ું માનો છો તે કારણની સં�ૂણ� �વગતો આપો

તમે ઇ�છો તે ��થ�ત. આ અર� છે. કરતાં વ�ુ, તે ન�� કરશે
બીજુ�  ક�ઈ, તમે �ું �વચારશો.

7. �ોબેશન પર કામ પર જવાની ઓફર . મોટાભાગના �ક�સાઓમાં જો તમે છો
જે ��થ�ત માટ ેતમે અર� કરો છો તે ન�� છે, જો તે સૌથી અસરકારક રહેશે
તમે એક સ�તાહ, અથવા એક મ�હના, અથવા �ૂરતા સમય માટ ેકામ કરવાની ઓફર કરો છો
તમારા સંભ�વત એ��લોયરને �ૂકવણી �વના તમારા �ૂ�યનો �યાય કરવા માટ ેસ�મ કરો. આ
આ�ૂલ �ૂચન હોઈ શકે છે, પર��ુ અ�ુભવે સા�બત ક�ુ� છે કે તે ભા�યે જ
ઓછામા ંઓછ� �ાયલ �તવામાં �ન�ફળ �ય છે. જો તમે તમાર� લાયકાતથી �ન��ત છો, તો અજમાયશ

તમને જ�ર છે. સંજોગોવશાત્, આવી ઓફર �ૂચવે છે કે તમને �વ�ાસ છે
તમે ઇ�છો તે ��થ�ત ભરવાની તમાર� �મતા. તે સૌથી વ�ુ �વ�ાસપા� છે. જો તમાર� ઓફર છે
�વીકા�ુ�, અને તમે સા��  કરો છો, શ�તા કરતાં તમને તમારા માટ ે�ૂકવણી કરવામાં આવશે
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"�ોબેશન" અવ�ધ. આ હક�કત �પ� કરો કે તમાર� ઓફર આના પર આધા�રત છે:

a. પો�ઝશન ભરવાની તમાર� �મતામાં તમારો આ�મ�વ�ાસ.
બી. તમારા સંભ�વત એ��લોયરના �નણ�યમાં તમારો �વ�ાસ

અજમાયશ પછ� તમને નોકર� આપવા.
સી. તમે ઇ�છો તે ��થ�ત મેળવવા માટ ેતમા��  �નધા�રણ.

8. તમારા સંભ�વત નોકર�દાતાના �યવસાય�ું જ્◌ાન . એ માટ ેઅર� કરતા પહેલા
��થ�ત, પ�ર�ચત થવા માટ ે�યવસાય સાથે જોડાણમાં �ૂર�ું સંશોધન કરો
તમાર� �તને તે �યવસાય સાથે સં�ૂણ� ર�તે, અને તમારા સં���તમાં જ્ indicate◌ાન �ૂચવો
તમે આ �ે�માં હ�તગત કર� છે. આ �ભાવશાળ� હશે, કારણ કે તે �ૂચવે છે
તમાર� પાસે ક�પના છે, અને તમે ઇ�છો છો તે ��થ�તમાં વા�ત�વક રસ છે.
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યાદ રાખો કે તે વક�લ નથી જે સૌથી વ�ુ કાયદો �ણે છે, પર��ુ એક

કોણ �ે� ર�તે પોતાનો કેસ તૈયાર કરે છે, કોણ �તે છે. જો તમારો "કેસ" યો�ય ર�તે તૈયાર છે અને

���ુત, તમાર� �ત શ�આતમાં અડધાથી વ�ુ �તી હશે.
તમારા સં���તને �ૂબ લાંબો કરવાથી ડરશો નહ�. નોકર�દાતાઓ મા� છે

તમારા જેવા જ યો�ય લાયક અરજદારોની સેવાઓ ખર�દવામાં �ૂબ રસ છે
રોજગાર મેળવવા માટ.ે હક�કતમાં, મોટાભાગના સફળ નોકર�દાતાઓની સફળતા બાક� છે,
�ુ�ય�વે, સાર� ર�તે લાયક લે�ટન��સ પસંદ કરવાની તેમની �મતા માટ.ે તેઓ બધા ઈ�છે છે
મા�હતી ઉપલ�ધ છે.

બી� વાત યાદ રાખો; તમાર� સં���ત ઇ�છાની તૈયાર�માં �ુઘડતા
�ૂચવે છે કે તમે મહેન�ુ �ય��ત છો. મ� �ીફ તૈયાર કરવામાં મદદ કર� છે
�લાઈ�ટો જે એટલા હડતા�લયા અને સામા�યથી બહાર હતા કે જેના પ�રણામે તેઓ
�ય��તગત ઇ�ટર��ૂ વગર અરજદારની રોજગાર�.

�યારે તમા��  સં���ત �ૂણ� થઈ ગ�ું હોય, �યારે તેને સરસ ર�તે બંધાયેલ રાખો
અ�ુભવી બાઈ�ડર, અને એક કલાકાર �ારા લખાયેલ, અથવા નીચેના જેવા ���ટર:

ની લાયકાતનો સં���ત
રોબટ�  કે. ��મથ

ની ��થ�ત માટ ેઅર� કરવી
ના ��ુખના ખાનગી સ�ચવ

ધ �લેક ક�પની, ઇ�ક.

દરેક વખતે સં���ત બતાવવામાં આવે �યારે નામો બદલો.
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આ �ય��તગત �પશ� �યાન આપવા�ું �ન��ત છે. તમા��  સં���ત સરસ ર�તે રાખો
તમે મેળવી શકો તેવા �ે� કાગળ પર ટાઇપ અથવા માઇમો�ાફ, અને સાથે બંધાયેલ
�ુ�તક-કવર �વ�વધતાના ભારે કાગળ, બદલવા માટ ેબાઈ�ડર, અને યો�ય
એકથી વ�ુ ક�પનીઓન ેબતાવવી હોય તો પે firm◌ી�ું નામ દાખલ કર�ું. તમારા
તમારા સં���તના એક �ૃ� પર ફોટો�ાફ પે�ટ કરવો જોઈએ. આને અ�ુસરો

પ� માટ ે�ૂચનાઓ, �યાં તમાર� ક�પના હોય �યાં તેમના પર �ુધારો
�ૂચવે છે.

સફળ સે�સમેન કાળ� સાથે પોતાને તૈયાર કરે છે. તેઓ તે સમજે છે
�થમ છાપ ટક� છે. તમારો સં���ત તમારો સે�સમેન છે. તેનો સારો પોશાક આપો

કપડા�, તેથી તે તમારા સંભ�વત ક�ઈપણથી બો�ડ કો��ા�ટમાં ભા રહેશે
નોકર�દાતાએ �ારેય પદ માટ ેઅર�ના માગ�માં જો�ું. જો ��થ�ત તમે
શોધ કરવી તે યો�ય છે, તે કાળ� સાથે જ�ું યો�ય છે. તદપુરા�ત, જો તમે વેચો છો
તમાર� �તને એ��લોયરને એવી ર�તે કે જે તેને તમારા �ય��ત�વથી �ભા�વત કરે,
તમને કદાચ શ�આતથી જ તમાર� સેવાઓ માટ ેવ�ુ પૈસા મળશે
જો તમે સામા�ય પર�પરાગત ર�તે રોજગાર માટ ેઅર� કરો તો તમે કરશો.
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જો તમે કોઈ �હેરાત એજ�સી મારફતે રોજગાર માંગતા હો, અથવા

રોજગાર એજ�સી, એજ�ટને તમારા માક��ટ�ગમાં તમાર� સં���તની નકલોનો ઉપયોગ કરો
સેવાઓ. આ એજ�ટ અને બંને સાથે તમારા માટ ેપસંદગી મેળવવામાં મદદ કરશે
સંભ�વત નોકર�દાતાઓ.

તમે ઇ�છો તે ચો�સ ��થ�ત કેવી ર�તે મેળવવી

દરેક �ય��તને તે �કાર�ું કામ કરવામાં આનંદ આવે છે જેના માટ ેતે સૌથી યો�ય છે. એન

કલાકારને ર�ગો સાથે કામ કરવા�ું, તેના હાથથી કાર�ગર, લેખકને �ેમ છે
લખો. ઓછ� ચો�સ ��તભા ધરાવતા લોકોના ચો�સ �ે�ો માટ ેતેમની પસંદગીઓ હોય છે
વેપાર અને ઉ�ોગ. જો અમે�રકા ક�ઈપણ સા��  કરે છે, તો તે સં�ૂણ� �ેણી આપે છે
�યવસાય, જમીન �ુધી ખેતી, ઉ�પાદન, માક��ટ�ગ અને �યવસાય.

�થમ. તમને કેવા �કારની નોકર� જોઈએ છે તે ચો�સપણે ન�� કરો. જો નોકર� ન કરે તો
પહેલેથી અ��ત�વમાં છે, કદાચ તમે તેને બનાવી શકો છો.

બીજુ� . ક�પની કે �ય��ત કે જેના માટ ેતમે કામ કરવા માંગો છો તે પસંદ કરો.

�ીજુ� . ની�તઓ, કમ�ચાર�ઓ અને તમારા સંભ�વત એ��લોયરનો અ�યાસ કરો
�ગ�તની શ�તાઓ.
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ચો�ું. તમારા �વ�ેષણ �ારા, તમાર� ��તભા અને �મતાઓ, આકૃ�ત
તમે �ું આપી શકો છો, અને લાભ આપવાની ર�તો અને મા�યમોની યોજના બનાવો,
સેવાઓ, �વકાસ, �વચારો કે જે તમે માનો છો કે તમ ેસફળતા�ૂવ�ક પહ�ચાડ� શકો છો.

પાંચ�ું. "નોકર�" �વશે �ૂલી �ઓ. ઓપ�ન�ગ છે કે નહ� તે �ૂલી �ઓ.
"�ું તમને મારા માટ ેનોકર� મળ� છે?" તમ ેજે છો તેના પર �યાન કે���ત કરો
આપી શકે છે .

છ�� . એકવાર તમે તમાર� યોજના �યાનમાં લો, અ�ુભવી સાથે ગોઠવો
લેખક તેને કાગળ પર �ુઘડ �વ�પમાં, અને સં�ૂણ� �વગતવાર �ૂકશે.

સાતમી. તેને અ�ધકાર સાથે યો�ય �ય��ત સમ� રજૂ કરો અને તે કરશે
આરામ. દરેક ક�પની એવા માણસોની શોધમાં છે જે �ૂ�યવાન વ��ુ આપી શકે,
પછ� ભલે તે �વચારો, સેવાઓ અથવા "જોડાણો" હોય. દરેક ક�પની પાસે જ�યા છે
માણસ જેની પાસે ��યાની ચો�સ યોજના છે જે તે ક�પનીના ફાયદા માટ ેછે.
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���યાની આ લાઇનમાં થોડા �દવસો અથવા અઠવા�ડયાનો વધારાનો સમય લાગી શકે છે, પર��ુ
આવકમાં તફાવત, �ગ�તમાં, અને મા�યતા �ા�ત કરવામાં વષ� બચશે
નાના પગાર પર સખત મહેનત. તેના ઘણા ફાયદા છે, �ુ�ય તે છે
પસંદ કરેલા લ�ય �ુધી પહ�ચવામાં ઘણીવાર એકથી પાંચ વષ�નો સમય બચાવે છે.

દરેક �ય��ત જે શ� કરે છે, અથવા સીડ� ઉપર અડધા માગ� આવે છે, તે આમ કરે છે
ઇરાદા�ૂવ�ક અને સાવચેત આયોજન, (અલબ�, બોસના �ુ� �સવાય).

માક��ટ�ગ સેવાઓ "નોકર�ઓ" ની નવી ર�ત
હવે "ભાગીદાર�" છે

�ુ�ષો અને �ીઓ જેઓ તેમની સેવાઓનો �ે� લાભ માટ ેમાક��ટ�ગ કરે છે
ભ�વ�યમાં, જે અદ�ૂત પ�રવત�ન થ�ું છે તેને ઓળખ�ું જોઈએ

એ��લોયર અને કમ�ચાર� વ�ચેના સંબંધ સાથે જોડાણ.
ભ�વ�યમાં, "�ુવણ� �નયમ", "સોનાનો �નયમ" નહ�

મચ��ડાઇઝ તેમજ �ય��તગત સેવાઓના માક��ટ�ગમાં �બળ પ�રબળ.
એ��લોયરો અને તેમના કમ�ચાર�ઓ વ�ચેનો ભ�વ�યનો સંબંધ વ�ુ હશે
ભાગીદાર�ની �કૃ�ત જેમાં શામેલ છે:

a. એ��લોયર

બી. કમ�ચાર�
સી. તેઓ જે �હેર સેવા આપે છે
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�ય��તગત સેવાઓના માક��ટ�ગની આ નવી ર�ત ઘણા લોકો માટ ેનવી કહેવાય છેકારણો, �થમ, એ��લોયર અને ભ�વ�યના કમ�ચાર� બંને હશે
સાથી કમ�ચાર�ઓ તર�કે ગણવામાં આવે છે જેમનો �યવસાય તેમની સેવા કરવાનો છે
સાવ�જ�નક અસરકારક. �ૂતકાળમાં, મા�લકો અને કમ�ચાર�ઓ �ાસી ગયા છે
તેમની વ�ચે, તેઓ એકબી� સાથે �ે� સોદા કર� શકે છે, નહ�
�યાનમાં લેતા કે અં�તમ �વ�ેષણમા ંતેઓ વા�તવમાં, બાગ��ન�ગ એટ� હતા
�ૃતીય પ�નો ખચ�, �હેર સેવા આપી છે.

ઉદાસીનતા ઘાયલ �હેર જનતા તરફથી �બળ �વરોધ તર�કે સેવા આપી હતી
જેઓ દાવો કર� ર�ા હતા તેમના �ારા દરેક �દશામાં અ�ધકારોને કચડ� નાખવામાં આ�યા હતા
�ય��તગત લાભો અને નફા માટ.ે �યારે �ડ�ેશનનો કાટમાળ ડૂબી જશે

દૂર કરવામાં આ�યા છે, અને �યવસાય ફર� એકવાર �ુન restored�થા�પત કરવામાં આ�યો છે
સં�ુલન, બંને નોકર�દાતાઓ અને કમ�ચાર�ઓ મા�ય કરશે કે તેઓ NO છે
લાંબા ગાળા માટ ેબાગ��સ ચલાવવા માટ ે�વશેષતા આપવામાં આવી છે
તેઓ કોની સેવા કરે છે. ભ�વ�યનો વા�ત�વક મા�લક જનતા હશે. આ
�ય��તગત માક�ટ કરવા માંગતા દરેક �ય��તએ સૌથી ઉપર �યાનમાં રાખ�ું જોઈએ

અસરકારક ર�તે સેવાઓ.
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અમે�રકામાં લગભગ દરેક રેલરોડ આ�થ�ક �ુ�કેલીમાં છે. કોણ નથી કર�ું
તે �દવસ યાદ રાખો �યારે, જો કોઈ નાગ�રકે �ટ�કટ ઓ�ફસ પર �ૂછપરછ કર�, તો સમય
�ને�ું ��થાન, તેને અચાનક �ુલે�ટન બોડ�માં મોકલવામાં આ��ું

ન�તાથી મા�હતી આપવામાં આવી રહ� છે?
���ટ કાર ક�પનીઓએ પણ "સમયનો બદલાવ" અ�ુભ�યો છે. �યાં

�ૂબ જ લાંબા સમય પહેલાનો સમય હતો �યારે શેર� કારના ક� ડ�ટરોને આપવામાં ગવ� હતો
�ુસાફરો માટ ેદલીલ. શેર� કારના ઘણા પાટા દૂર કરવામાં આ�યા છે અને

�ુસાફરો બસમાં સવાર� કરે છે, જેનો �ાઈવર "�શ�ાચારનો છે�લો શ�દ" છે.
આખા દેશમાં શેર� કારના પાટા �ય� દેવાથી કાટ લાગી ર�ા છે, અથવા

લેવામાં આ�યા છે. �યાં પણ ���ટ કાર ચા�ુ છે, �ુસાફરો
હવે દલીલ �વના સવાર� કરો, અને કોઈ પણ કારની મ�યમાં કરા પણ કર� શકે છે
�લોક કરો, અને મોટરમેન બેશક તેને ઉપાડ� લેશે.

સમય કેવી ર�તે બદલાઈ ગયો છે! તે જ �બ�દ ુછે જેનો હુ�  �ય�ન ક��  છુ�
ભાર �ૂકે છે. સમય બદલાયો છે! તદપુરા�ત, પ�રવત�ન ��ત�બ��બત થ�ું નથી
ફ�ત રેલરોડ કચેર�ઓ અને શેર� કારમાં, પર��ુ �વનના અ�ય �ે�ોમાં પણ. આ
"પ��લક-બે-ડ�ેડ" ની�ત હવે પસાર થઈ ગઈ છે. તે "અમે છ�એ" �ારા �ૂરક છે.
તમાર� સેવા પર ફર�જયાત, સર, "ની�ત.

આ ઝડપી પ�રવત�ન દર�મયાન બે�કરોએ એક કે બે વ��ુ શીખી છે
છે�લા કેટલાક વષ� દર�મયાન થ�ું છે. બ�ક તરફથી અયો�યતા
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અ�ધકાર�, અથવા બ�ક કમ�ચાર� આજે દલુ�ભ છે કારણ કે તે એક ડઝન વષ�થી �પ� હ�ુંપહેલા. પાછલા વષ�માં, કેટલાક બે�કસ� (તે બધા જ નહ�, અલબ�), વહન કરે છે
કઠોરતા�ું વાતાવરણ જે દરેક ઉધાર લેનારાને �યારે ઠ�ડ� આપે �યારે
લોન માટ ેતેના બે�કર પાસે જવા�ું પણ �વચા�ુ�.

મંદ� દર�મયાન હ�રો બ�ક �ન�ફળતાઓની અસર હતી
મહોગની દરવા�ને દૂર કર� ર�ા છે જેની પાછળ બે�કરોએ અગાઉ ��તબંધ �ૂ�ો હતો
પોતાને. તેઓ હવે �ુ�લામાં ડ�ેક પર બેસે છે, �યાં તેઓ જોઈ શકે છે અને

કોઈપણ થાપણદાર �ારા, અથવા તેમને જોવાની ઈ�છા ધરાવતા કોઈપણ �ારા, અને

બ�ક�ું સમ� વાતાવરણ સૌજ�ય અને સમજણ�ું છે.
�ાહકો માટ ેstandભા રહે�ું અને રાહ જોવી તે પર�પરાગત હ�ું

કારકુનો �યાં �ુધી કારકુનો �મ�ો સાથે �દવસનો સમય પસાર કરતા ન હતા �યાં �ુધી,
અને મા�લકે રાહ જોતા પહેલા તેની બ�ક �ડપો�ઝટ ભરવા�ું સમા�ત કર� દ��ું હ�ું
ઉપર. સાંકળ �ટોસ�, જે�ું સંચાલન સાહ�સક �ુ�ષો �ારા કરવામાં આવે છે, જે બ�ું જ કરે છે
સેવાની ર�ત, �ાહકના પગરખાને ચમકાવવા માટ ેટૂ�કા, જૂનાને દબાણ ક�ુ� છે-
બેક�ાઉ�ડમાં સમયના વેપાર�ઓ. સમય માચ� ચા�ુ!

"સૌજ�ય" અને "સેવા" આજે મચ��ડાઇ�ઝ�ગના વોચ શ�દો છે,
અને તે �ય��તને લા�ુ કરો જે �ય��તગત સેવાઓ�ું વ�ુ સી�ું માક��ટ�ગ કરે છે
એ��લોયર જેની સેવા કરે છે તેના કરતાં, કારણ કે, અં�તમ �વ�ેષણમા,ં બંને
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એ��લોયર અને તેનો કમ�ચાર� �હેર સેવા �ારા રોજગાર� મેળવે છે. જો

તેઓ સાર� ર�તે સેવા કરવામાં �ન�ફળ �ય છે, તેઓ સેવા કરવાના તેમના �વશેષા�ધકારને �ુમાવીને �ૂકવે છે.
ગેસ-મીટર ર�ડર પર ધ�ો માય� તે સમય આપણે બધા યાદ રાખી શક�એ છ�એ

પેન�સ તોડવા માટ ે�ૂરતા સખત દરવા�. �યારે દરવાજો ખોલવામાં આ�યો �યારે તેણે તેને ધ�ો માય�
ર�તે, �બન-આમં��ત, તેના ચહેરા પર બરછટ સાથે જેણે �પ�પણે ક�ું, "�ું-નરક-
�ું તમે માર� રાહ જોતા રહો છો? "બ�ું બદલાઈ ગ�ું. મીટર-મેન
હવે પોતાને એક સ�જન તર�કે વત� છે જે "તમાર� સેવાથી આનં�દત છે"
સાહેબ. "પહેલાં ગેસ ક�પનીઓને ખબર પડ� કે તેમના �કો�લ�ગ મીટર-મેન છે
સં�ચત જવાબદાર�ઓ �ારેય દૂર નહ� થાય, તેલના ન� વેચાણકતા�ઓ

બન�ર સાથે આ�યા અને જમીન કચેર�નો �યવસાય કય�.
હતાશા દર�મયાન, મ� એ��ાસાઇટ કોલસા �ે�માં કેટલાક મ�હના ગા�ા

પે��સલવે�નયામાં, કોલસા ઉ�ોગને ન� કરતા તમામ પ�ર��થ�તઓનો અ�યાસ.
ઘણી �ૂબ જ ન�ધપા� શોધોમાં, એ હક�કત હતી કે લોભ
ઓપરેટરો અને તેમના કમ�ચાર�ઓ ધંધાના �ુકસાન�ું �ુ�ય કારણ હ�ું
ઓપરેટરો, અને માઇનસ� માટ ેનોકર� �ુમાવવી.

અ�ત ઉ�સાહ� મજૂર નેતાઓના જૂથના દબાણ �ારા,
કમ�ચાર�ઓ�ુ ં��ત�ન�ધ�વ કરે છે, અને નફા માટ ેલોભ
ઓપરેટરો, એ��ાસાઇટ �યવસાય અચાનક ઘ�ો. કોલસા ઓપરેટરો અને
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તેમના કમ�ચાર�ઓએ એક બી� સાથે તી�ણ સોદાબા� કર�, જેના ખચ�માં વધારો કય�કોલસાની �ક�મત માટ ે"સોદાબા�", છેવટ,ે તેઓએ શો��ું કે તેમની પાસે છે
તેલના ઉ�પાદકો માટ ેએક અ� �ત �યવસાય બનાવો
બ�ન�ગ આઉટ�ફ�સ અને �ૂડ ઓઇલના ઉ�પાદકો.

"પાપ�ું વેતન �ૃ��ુ છે!" ઘણાએ બાઇબલમાં આ વાં��ું છે, પર��ુ થોડાને છે
તેનો અથ� શો�યો. હવે, અને કેટલાક વષ�થી, આ�ું �વ� ર�ું છે
બળ �ારા, એક ઉપદેશ સાંભળો જે કદાચ "�હોટસોવર એ
માણસ સોએથ, તે પણ કાપશે. "

�ડ�ેશન જેટ�ું �યાપક અને અસરકારક ક�ઈ હોઈ શકે નહ�
"મા� એક સંયોગ." મંદ� પાછળ એક કારણ હ�ું. �ારેય ક�ું થ�ું નથી
કોઈ કારણ વગર. �ુ�યમાં, હતાશા�ું કારણ સી�ું શોધી શકાય છે
વાવણી �વના કાપણી કરવાનો �યાસ કરવાની �વ��યાપી આદત.

આનો અથ� �ૂલથી ન થવો જોઈએ કે �ડ�ેશન પાક�ું ��ત�ન�ધ�વ કરે છે
જે દ�ુનયાને SOWN કયા� વગર કાપણી કરવા માટ ેમજ�ૂર કરવામાં આવી રહ� છે. �ુ�કેલી છે
કે દ�ુનયાએ ખોટા �કારના બીજ વા�યા . કોઈપણ ખેડૂત �ણે છે કે તે વાવણી કર� શકતો નથી
કા�ટાળાં ��લ અને લાંબા પાંદડા�નો છોડ. ના ફાટ� નીકળવાની શ�આત

�વ� �ુ�, �વ�ના લોકોએ અ�ૂરતી સેવા�ું બીજ વાવવા�ું શ� ક�ુ�
�ુણવ�ા અને મા�ા બંનેમાં. લગભગ દરેક જણ મનોર�જનમાં રોકાયેલા હતા
આ�યા �વના મેળવવાનો �યાસ.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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આ ��ા�તો જેઓ �ય��તગત છે તેમના �યાન પર લાવવામાં આ�યા છે
બ�રમાં સેવાઓ, બતાવવા માટ ેકે આપણે �ાં છ�એ, અને આપણે �ું છ�એ, તેના કારણે
આપ�ં પોતા�ું આચરણ! જો �યાં કારણ અને અસરનો �સ�ા�ત છે, જે �નયં��ત કરે છે
�યવસાય, નાણાં અને પ�રવહન, આ જ �સ�ા�ત �ય��તઓને �નયં��ત કરે છે
અને તેમની આ�થ�ક ��થ�ત ન�� કરે છે.

તમા��  "QQS" રે�ટ�ગ �ું છે?

માક��ટ�ગ સેવાઓમાં સફળતાના કારણો અસરકારક ર�તે અને

કાયમી ધોરણે, �પ� ર�તે વણ�વવામાં આ��ું છે. �યાં �ુધી તે કારણોનો અ�યાસ કરવામાં ન આવે,
�વ�ેષણ, સમજણ અને લા�ુ, કોઈ પણ માણસ તેની સેવાઓ�ું અસરકારક માક��ટ�ગ કર� શકતો નથી
અને કાયમી. દરેક �ય��ત �ય��તગત સેવાઓનો પોતાનો સે�સમેન હોવો જોઈએ.
�દાન કરેલ સેવાની �ુણવ�ા અને જ�થો, અને જેમાં આ�મા

તે રે�ડર કરવામાં આવ ેછે, મોટા �માણમાં, �ક�મત અને સમયગાળો ન�� કરે છે
રોજગાર. �ય��તગત સેવાઓ�ું અસરકારક ર�તે માક��ટ�ગ કર�ું, (જેનો અથ� છે કાયમી
બ�ર, સંતોષકારક ભાવે, �ુખદ પ�ર��થ�તઓમાં), કોઈએ અપનાવ�ું જોઈએ અને

"QQS" �ૂ�ને અ�ુસરો જેનો અથ� છે કે �ુણવ�ા, વ�ા QUANTITY, વ�ા
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સહકારની યો�ય આ�મા, સેવાની સં�ૂણ� વેચાણ �મતા સમાન છે."QQS" �ૂ� યાદ રાખો, પર��ુ વ�ુ કરો IT તેને એક ટવે તર�કે લા�ુ કરો!
ચાલો આપણે �ૂ��ું �વ�ેષણ કર�એ તેની ખાતર� કરવા માટ ેકે આપણે બરાબર �ું સમ�એ છ�એ

અથ�.

1. સેવાની �ુણવ�ાનો અથ� કામગીર�ના અથ� માટ ેકરવામાં આવશે

દરેક ��થ�ત, તમાર� ��થ�ત સાથે જોડાણમાં, સૌથી કાય��મ ર�તે
શ� છે, વધારે કાય��મતાના હે�ુને �યાનમાં રાખીને.

2. QUANTITY સેવાના આદત અથ� સમ� શકાય ન�હ
તમે જે પણ સેવા માટ ેસ�મ છો, દરેક સમયે, હે�ુ સાથે
વ�ુ કૌશ�ય �વક�સત થતાં રે�ડર કરેલી સેવાની મા�ામાં વધારો
અ�યાસ અને અ�ુભવ �ારા. HABIT શ�દ પર ફર�થી ભાર �ૂકવામાં આ�યો છે.

3. SPIRIT સેવાના, અ�ુકૂળ આદત અથ� સમજવામાં કરવામાં આવશે

આનંદદાયક આચરણ જે સહયોગીઓ અને સાથીઓનો સહકાર આપશે

કમ�ચાર�ઓ.

�ુણવ�ા અને સેવાની �ુણવ�ાની પયા��તતા �ૂરતી નથી
તમાર� સેવાઓ માટ ેકાયમી બ�ર �ળવો. આચાર, અથવા આ�મા

જે તમે સેવા �દાન કરો છો, તે બંને સાથે જોડાણમાં મજ�ૂત �નધા��રત પ�રબળ છે
તમને મળતી �ક�મત અને રોજગારનો સમયગાળો.
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એ�ડ� કાન�ગીએ આ �ુ�ા પર અ�ય લોકો કરતા વ�ુ ભાર �ૂ�ો છે
તેમના પ�રબળો�ું વણ�ન જે �ય��તગત માક��ટ�ગમાં સફળતા તરફ દોર� �ય છે
સેવાઓ. તેણે ફર�થી, અને ફર�થી, હામ��નયસની આવ�યકતા પર ભાર �ૂ�ો

આચરણ. તેણે એ હક�કત પર ભાર �ૂ�ો કે તે કોઈ પણ માણસને �ળવી રાખશે નહ�, ભલે ગમે તે હોય
કેટલી મહાન �ુણવ�ા, અથવા તેના કાય�ની �ુણવ�ા કેટલી કાય��મ છે, �સવાય કે તે
હામ�ની ભાવનામાં કામ ક�ુ�. �ી કાન�ગીએ �ુ�ષો હોવાનો આ�હ રા�યો
સહમત.

તે સા�બત કરવા માટ ેકે તેણે આ �ુણવ�ા પર ઉ�ચ �ૂ�ય રા��ું, તેણે ઘણાને મંજૂર� આપી

એવા માણસો કે જેઓ તેમના ધોરણોને અ�ુ�પ �ૂબ જ �ીમંત બ�યા. જેઓ ન હતા
અ�ુ�પ, અ�ય લોકો માટ ેજ�યા બનાવવાની હતી.

આનંદદાયક �ય��ત�વના મહ�વ પર ભાર �ૂકવામાં આ�યો છે, કારણ કે તે એ
પ�રબળ જે �ય��તને યો�ય આ�મામાં સેવા આપવા સ�મ બનાવે છે. જો કોઈ પાસે એ
�ય��ત�વ જે કૃપા કરે છે, અને હામ�ની ભાવનામાં સેવા આપે છે, આ
અ�કયામતો ઘણીવાર �ુણવ�ા અને �ુણવ�ા બંનેમાં ખામીઓ માટ ેબનાવે છે
એક સેવા આપ ેછે. ક�ઈપણ, જોકે, સફળ ન હોઈ શકે
કૃપા કર�ને આચરણ માટ ેસબ�ટ��ુટડે.
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તમાર� સેવાઓ�ું �ૂડ� �ૂ�ય

જે �ય��તની આવક સં�ૂણ�પણે �ય��તગત વેચાણથી �ા�ત થાય છે
સેવાઓ એ �ય��ત કરતાં ઓછ� વેપાર� નથી જે ચીજવ��ુઓ વેચે છે, અને કદાચ
સાર� ર�તે ઉમેરવામાં આવશે, આવી �ય��ત ચો�સપણે સમાન �નયમોને આધીન છે
વેપાર� વેચે છે જે માલ વેચે છે.

આ પર ભાર �ૂકવામાં આ�યો છે, કારણ કે મોટાભાગના લોકો જેઓ �ારા રહે છે
�ય��તગત સેવાઓના વેચાણથી પોતાને �ુ�ત માનવાની �ૂલ થાય છે
આચારના �નયમો, અને જેઓ રોકાયેલા છે તેમની સાથે જોડાયેલી જવાબદાર�ઓ

માક��ટ�ગ કોમો�ડટ�ઝમાં.
માક��ટ�ગ સેવાઓની નવી ર�ત એ બંને એ��લોયરને �યવહાર�ક મજ�ૂર કર� છે

અને. કમ�ચાર� ભાગીદાર� જોડાણ, જેના �ારા બંને માં લે છે
�ૃતીય પ�ના અ�ધકારોને �યાનમાં લો, �હેર સેવા.

"ગો-ગેટર" નો �દવસ પસાર થઈ ગયો. તેને "ગો-" �ારા બદલવામાં આ�યો છે
આપનાર. "�યવસાયમાં ઉ�ચ દબાણની પ��તઓએ આખરે l◌ાંકણ ઉડાવી દ��ું. �યાં થશે
�ારેય the◌ાંકણ પાછુ�  �ુકવાની જ�ર નથી, કારણ કે, ભ�વ�યમાં, �યવસાય હશે
પ��તઓ �ારા હાથ ધરવામાં આવે છે જેને કોઈ દબાણની જ�ર નથી.

તમારા મગજની વા�ત�વક �ૂડ� �ક�મત રકમ �ારા ન�� કર� શકાય છે
તમે જે આવક ઉ�પ� કર� શકો છો (તમાર� સેવાઓ�ું માક��ટ�ગ કર�ને). નો વાજબી અંદાજ

તમાર� સેવાઓ�ુ ં�ૂડ� �ૂ�ય તમાર� વા�ષ�ક આવકને �ુણાકાર કર�ને કર� શકાય છે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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સોળ અને બે �ૃતીયાંશ �ારા, કારણ કે તમાર� વા�ષ�ક આવકનો અંદાજ વાજબી છે
તમાર� �ૂડ� �ક�મતના છ ટકા ��ત�ન�ધ�વ કરે છે. 6% વા�ષ�ક નાણાં ભાડ.ે
પૈસાની �ક�મત મગજ કરતાં વ�ુ નથી. તે ઘણી વખત ઘણી ઓછ� �ક�મત ધરાવે છે.

સ�મ "મગજ," જો અસરકારક ર�તે માક��ટ�ગ કરવામાં આવે તો, ઘ�ં વધારે રજૂ કરે છે
ધંધો કરવા માટ ેજ�ર� �ૂડ��ું ઇ�છનીય �વ�પ
કોમો�ડટ�માં �યવહાર, કારણ કે "મગજ" �ૂડ��ું એક �વ�પ છે જે ન હોઈ શકે
�નરાશા �ારા કાયમી ધોરણે અવ�ૂ�યન થાય છે, ન તો �ૂડ��ું આ �વ�પ હોઈ શકે છે
ચોર� અથવા ખચ�વામાં. તદપુરા�ત, નાણાં જે આચરણ માટ ેજ�ર� છે
�યાં �ુધી તે કાય��મ સાથે �મ��ત ન થાય �યાં �ુધી �યવસાય રેતીના uneગલા જેટલો નકામો છે
"મગજ."

�ન�ફળતાના �ી� �ુ�ય કારણો

આમાંથી કેટલા તમને પાછા લઈ ર�ા છે?

�વનની સૌથી મોટ� દઘુ�ટનામાં એવા �ુ�ષો અને �ીઓ હોય છે જેઓ �ન�ા�ૂવ�ક �ય�ન કરે છે, અને

�ન�ફળ! આ દઘુ�ટના અસફળ લોકોની મોટ� સં�યામાં છે
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સફળ થનારાઓની સરખામણીમાં.
મને હ�રો �ુ�ષો અને �ીઓ�ું �વ�ેષણ કરવાનો લહાવો મ�ો છે,

98% જેમને "�ન�ફળતાઓ" તર�કે વગ�કૃત કરવામાં આ�યા હતા. ક�ઈક ધર�ૂળથી ખોટુ�  છે
એક સં�કૃ�ત, અને �શ�ણ �ણાલી, જે 98% લોકોને જવા દે છે
�વનમાં �ન�ફળતા તર�કે. પર��ુ મ� આ �ુ�તક હે�ુ માટ ેલ��ું નથી
�વ�ના અ�ધકારો અને �ૂલો પર નૈ�તકતા; જેના માટ ે�ુ�તકની જ�ર પડશે a
આના કદ કરતા સો ગણો.

મારા �વ�ેષણ કાય�એ સા�બત ક�ુ� કે �ન�ફળતાના �ીસ �ુ�ય કારણો છે,
અને તેર �ુ�ય �સ�ા�તો જેના �ારા લોકો નસીબ એકઠા કરે છે. આ માં
�કરણ, �ન�ફળતાના �ીસ �ુ�ય કારણો�ું વણ�ન આપવામાં આવશે. તમાર� જેમ

�ૂ�ચ પર �ઓ, તેના �ારા તમાર� �તને તપાસો, �બ�દ ુ�ારા �બ�દ,ુ હે�ુ માટે
શોધ�ું કે �ન�ફળતાના કેટલા કારણો તમાર� અને સફળતા વ�ચે ઉભા છે.

1. અનફેવરેબલ હે�ર�ડટર� બેક�ાઉ�ડ. �યાં
થોડુ�  છે, જો ક�ઈ હોય તો, જે જ�મેલા લોકો માટ ેકર� શકાય છે
મગજની શ��તમાં ઉણપ સાથે. આ �ફલ�ૂફ� એક આપે છે
આ નબળાઇને દૂર કરવાની પ��ત - મા�ટરની સહાયથી
મન. જો કે, નફા સાથે અવલોકન કરો કે આ મા� એક છે
�ન�ફળતાના �ીસ કારણો જે કોઈ પણ �ારા સરળતાથી �ુધાર� શકાતા નથી
�ય��તગત.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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2. �વનમાં સાર� ર�તે �નધા��રત હે�ુઓની ખોટ. �યાં છે
જેની પાસે કે���ય નથી તે �ય��ત માટ ેસફળતાની કોઈ આશા નથી
હે�ુ, અથવા ચો�સ �યેય કે જેના પર લ�ય રાખ�ું. દરેકમાંથી ને�ું આઠ

જેમ�ું મ� �વ�ેષણ ક�ુ� છે તેમાંથી સો, આવા કોઈ લ�ય નહોતા. કદાચ
આ હ�ું

3. ઉપરો�ત મ�ય�થીને લ�યમાં રાખવા માટ ેએ�બી�ટશનનો અભાવ.
અમે એવી �ય��ત માટ ેકોઈ આશા રાખતા નથી કે જે ન ઇ�છવા જેટલી ઉદાસીન હોય
�વનમાં આગળ વધવા માટ,ે અને જે �ક�મત �ૂકવવા તૈયાર નથી.

4. અયો�ય �શ�ણ. આ એક �વકલાંગ છે જે
�ુલના�મક સરળતા સાથે દૂર કર� શકાય છે. અ�ુભવ સા�બત થયો છે
કે �ે� �શ��ત લોકો ઘણીવાર તે તર�કે ઓળખાય છે
"�વ-�ન�મ�ત," અથવા �વ-�શ��ત. તે કોલેજ �ડ�ી કરતાં વ�ુ લે છે
એક �ય��તને �શ�ણની �ય��ત બનાવો. કોઈપણ �ય��ત જે �શ��ત છે તે છે
જેણે �વનમાં જે જોઈએ તે મેળવવા�ું શી�યા વગર
અ�યના અ�ધકારો�ું ઉ�લંઘન. �શ�ણ સમાવે છે, એટ�ું નહ�
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જ્ knowledge◌ાન, પર��ુ અસરકારક અને સતત જ્ knowledge◌ાન
અર� કર�. �ુ�ષોને ફ�ત તેઓ જે �ણે છે તેના માટ ેનહ�, પણ વ�ુ �ૂકવવામાં આવે છે
ખાસ કર�ને તેઓ તેમની સાથે �ું કરે છે તે માટે
�ણો.

5. સે�ફ-�ડસી�લીનનો અભાવ. �શ�ત આવે છે
�વ �નયં�ણ. આનો અથ� એ છે કે �ય��તએ તમામ નકારા�મક �ુણોને �નયં��ત કરવા જોઈએ.
તમે પ�ર��થ�તઓને �નયં��ત કરો તે પહેલાં, તમારે પહેલા તમાર� �તને �નયં��ત કરવી જોઈએ.
�વ-�ન�ુણતા એ સૌથી �ુ�કેલ કામ છે જે તમે �ારેય હલ કરશો. જો તમે ન�હ
�વ પર �વજય મેળવો, તમે �વ �ારા �તી જશો. તમે એક પર જોઈ શકો છો અને

તે જ સમયે તમારા �ે� �મ� અને તમારા સૌથી મોટા દ�ુમન બંને �ારા
અર�સા સામે પગ �ૂકવો.

6. ILL આરો�ય. કોઈપણ �ય��ત ઉ�કૃ� સફળતાનો આનંદ માણી શકે નહ�
સારા �વા��ય વગર. ખરાબ �વા��યના ઘણા કારણો આધીન છે
�ન�ુણતા અને �નયં�ણ. આ, �ુ�યમાં છે:

a. ખોરાક માટ ેઅ�તશય આહાર આરો�ય માટ ેઅ�ુકૂળ નથી
બી. �વચારની ખોટ� આદતો; માટ ેઅ�ભ�ય��ત આપવી

નકારા�મક.
સી. ખોટો ઉપયોગ, અને સે�સમાં અ�તશય ભોગ.
ડ�. યો�ય શાર��રક �યાયામનો અભાવ

ઇ. અયો�યતાને કારણે તા� હવાનો અ�ૂરતો �ુરવઠો
�ાસ.
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7. �બનજ�ર� પયા�વરણીય ચેપ
બાળપણ દર�મયાન. "જેમ ડાળ� વળ� છે, તેમ �ૃ� પણ થશે
વધો. "મોટા ભાગના લોકો કે જેમની ફોજદાર� �ૃ��ઓ છે તેઓ તેમને આ ર�તે �ા�ત કરે છે
દર�મયાન ખરાબ વાતાવરણ, અને અયો�ય સહયોગીઓ�ું પ�રણામ

બાળપણ.
8. �ો���ટનેશન. આ એક સૌથી સામા�ય છે

�ન�ફળતાના કારણો. "ઓ�ડ મેન �વલંબ" અંદર રહે છે
દરેક માણસનો પડછાયો, તેની તક બગાડવાની રાહ જોતો હતો
સફળતાની તકો. આપણામાંના મોટાભાગના �વનમાં �ન�ફળતા તર�કે પસાર થાય છે,
કારણ કે અમે "શ� કરવા માટ ેયો�ય સમય" ની રાહ જોઈ ર�ા છ�એ
ક�ઈક યો�ય. રાહ ના જુવો. સમય �ારેય "�યાયી" રહેશે નહ�
સા�ું. "તમે �યાં standભા છો �યાંથી �ાર�ભ કરો, અને તમે ગમે તે સાધનો સાથે કામ કરો
તમારા આદેશ પર હોઈ શકે છે, અને તમારા જેવા વ�ુ સારા સાધનો મળશે
સાથે �ઓ.
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9. PERISTENCE LACK. આપણામાંના મોટાભાગના સારા "શ�" છે
પર��ુ આપણે જે બ�ું શ� કર�એ છ�એ તેના નબળા "�ફ�નશસ�". તદપુરા�ત, લોકો છે
હારના �થમ સંકેતો પર હાર માની લે છે. તેનો કોઈ �વક�પ નથી
��થરતા માટ.ે જે �ય��ત PERSISTENCE ને પોતાની બનાવે છે
વોચ-વડ� , શોધે છે કે "ઓ�ડ મેન �ન�ફળતા" આખરે બની �ય છે
થાકેલા, અને તેની �વદાય બનાવે છે. �ન�ફળતાનો સામનો કર� શકતા નથી
�ઢતા.

10. નેગે�ટવ પસ�ન�લટ�. સફળતાની કોઈ આશા નથી
તે �ય��ત માટ ેજે નકારા�મક �ય��ત�વ �ારા લોકોને ભગાડ ેછે.
શ��તની અર� �ારા સફળતા મળે છે, અને શ��ત છે
અ�ય લોકોના સહકાર� �ય�નો �ારા �ા�ત. એક નકારા�મક
�ય��ત�વ સહકારને �ે�રત કરશે નહ�.

11. �નયં��ત સે���ુઅલ �ુરજની ગેરહાજર�. સે�સ એન��  છે
તમામ ઉ�ેજનાઓમાં સૌથી શ��તશાળ� જે લોકોને અંદર ખસેડ ેછે
��યા. કારણ કે તે લાગણીઓમાં સૌથી શ��તશાળ� છે, તે આવ�યક છે
�ા�સ��ુટશેન �ારા �નયં��ત, અને અ�યમાં �પાંત�રત
ચેનલો.

12. "ક�ઈક માટ ેઅ�નયં��ત ઇ�છા
ક�ઈ નથી. "જુગારની �ૃ�� લાખો લોકોને �ે�રત કરે છે
�ન�ફળતા. વોલ ���ટના અ�યાસમાં આના �ુરાવા મળ� શકે છે
'29 ની દઘુ�ટના, જે દર�મયાન લાખો લોકોએ પૈસા કમાવવાનો �યાસ કય�
�ટોક મા�જ�ન પર જુગાર �ારા.
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13. �નણ�યની સાર� ર�તે �યા�યા�યત શ��તનો અભાવ.
જે �ુ�ષો સફળ થાય છે તેઓ તા�કા�લક �નણ�યો �ુધી પહ�ચે છે, અને જો તે હોય તો તેને બદલો
બધા, �ૂબ ધીમેથી. જે �ુ�ષો �ન�ફળ �ય છે, �નણ�યો �ુધી પહ�ચે છે, જો �બલકુલ, �ૂબ જ ધીરે ધીરે,
અને તેમને વાર�વાર અને ઝડપથી બદલો. અ�ન��તતા અને

�વલંબ જો�ડયા ભાઈઓ છે. �યાં એક મળે છે, બીજો

સામા�ય ર�તે પણ મળ� શકે છે. આ જોડ�ને સં�ૂણ� ર�તે માર� નાખે તે પહેલા તેને માર� નાખો
�ન�ફળતાના �ડે�મલ પર તમને "હોગ-ટાઇ".

14. એક અથવા વ�ુ છ �ૂળ�ૂત ભય. આ ભય

પછ�ના �કરણમાં તમારા માટ ે�વ�ેષણ કરવામાં આ��ું છે. તેઓ હોવા જ જોઈએ

તમે તમાર� સેવાઓ�ું અસરકારક માક��ટ�ગ કર� શકો તે પહેલા �ન�ુણતા મેળવો.
15. લ�માં સાથીની ખોટ� પસંદગી. આ

�ન�ફળતા�ું સૌથી સામા�ય કારણ. લ�નો સંબંધ
લોકોને ન�કથી સંપક�માં લાવે છે. �યાં �ુધી આ સંબંધ નથી
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�નદ�ષ, �ન�ફળતા અ�ુસરવાની શ�તા છે. વ�ુમાં, તે એક ફોમ� હશે
�ન�ફળતા કે જે દeુryખ અને દhુaખ �ારા �ચ��ત થયેલ છે, બધાનો નાશ કરે છે
એ��બ�ટશનના સંકેતો.

16. સાવચેતી. જે �ય��ત કોઈ તકો લેતો નથી,
સામા�ય ર�તે �યારે બાક� હોય �યારે જે ક�ઈ બાક� હોય તે લે�ું પડ ેછે
પસંદ કર� ર�ા છ�એ. અ�ત સાવધાની અ�ડર-સાવધાની જેટલી જ ખરાબ છે. બંને છે
ચરમસીમા સામે ર�ણ આપ�ું. �વન પોતે જ ત�વથી ભરે�ું છે
તક.

17. �યવસાયમાં એસો�સએ�સની ખોટ� પસંદગી.
આ �યવસાયમાં �ન�ફળતાના સૌથી સામા�ય કારણોમાં�ું એક છે. માં
�ય��તગત સેવાઓ�ું માક��ટ�ગ, કોઈએ પસંદ કરવા માટ ે�ૂબ કાળ� લેવી જોઈએ

એ��લોયર જે �ેરણા બનશે, અને જે પોતે છે,
�ુ��શાળ� અને સફળ. અમે જેમની સાથે છ�એ તેમ�ું અ�ુકરણ કર�એ છ�એ
સૌથી ન�કથી સાંકળો. એ��લોયર પસંદ કરો જે અ�ુકરણ કરવા યો�ય છે.

18. �ુપર��ટશન અને �ેજેડ�સ. અંધ��ા એ
ભય�ું �વ�પ. તે અજ્rance◌ાનતાની �નશાની પણ છે. સફળ �ુ�ષો રાખે છે
�ુ�લા �દમાગ અને ક�ઇથી ડરતા નથી.

19. �યવસાયની ખોટ� પસંદગી. કોઈ માણસ કર� શકતો નથી
�ય�નોની એક લાઇનમાં સફળ થ�ું જે તેને પસંદ નથી. સૌથી વ�ુ
�ય��તગત સેવાઓના માક��ટ�ગમાં આવ�યક પગ�ું છે
એવો �યવસાય પસંદ કરવો જેમાં તમે તમાર� �તને ફ�ક� શકો
�ૂરા �દલથી.
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20. કાય�ની એકા�તાની ખોટ. "જેક ઓફ-
ઓલ-��ેસ "ભા�યે જ કોઈ પણ બાબતમાં સારો છે. તમારા બધા �ય�નો પર �યાન કે���ત કરો
એક �નધા��રત �ુ�ય હે�ુ.

21. અ�પ� ખચ�ની આદત. આ
ખચ�-કરકસર સફળ થઈ શકતો નથી, �ુ�ય�વે કારણ કે તે શા�ત ર�તે standsભો છે
ગર�બીનો ભય. �ારા �યવ��થત બચત કરવાની આદત બનાવો
તમાર� આવકની ચો�સ ટકાવાર�ને બાજુ પર રાખીને. માં નાણાં

બ�ક �યારે કોરેજનો �ૂબ જ �ુર��ત પાયો આપે છે �યારે
�ય��તગત સેવાઓના વેચાણ માટ ેમેળવે છે. પૈસા �વના, એક જ જોઈએ

જે ઓફર કરવામાં આવે છે તે લો અને તેને મેળવીને આનંદ કરો.
22. ઉ�સાહની કમી. ઉ�સાહ વગર એક

ખાતર� આપી શકાય તેમ નથી. તદપુરા�ત, ઉ�સાહ ચેપી છે, અને
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જે �ય��ત તેની પાસે છે, �નયં�ણમાં છે, તે સામા�ય ર�તે કોઈપણમાં �વાગત છે
લોકોનો સ�ૂહ.

23. અસ�હ��તા. "બંધ" mmd ધરાવતી �ય��ત
કોઈપણ �વષય ભા�યે જ આગળ વધે છે. અસ�હ��તાનો અથ� એ છે કે �ય��ત પાસે છે
જ્ knowledge◌ાન મેળવવા�ું બંધ ક�ુ�. ના સૌથી હા�નકારક �વ�પો
અસ�હ��તા એ ધા�મ�ક, વંશીય અને રાજક�ય સાથે જોડાયેલ છે
મતભેદ.

24. �નર�તરતા. ના સૌથી હા�નકારક �વ�પો
અ�ન��તતા ખાવા, મજ�ૂત પી�ં અને �તીય સાથે જોડાયેલ છે
��ૃ��ઓ. આમાંની કોઈપણ બાબતમાં વ�ુ પડતી સફળતા સફળતા માટ ે�વલેણ છે.

25. અ�ય લોકો સાથે સહયોગ કરવાની અસમથ�તા. વ�ુ
લોકો તેમની ��થ�ત અને �વનમાં તેમની મોટ� તકો �ુમાવે છે,
આ દોષને કારણે, અ�ય તમામ કારણો સાથે સં�ુ�ત. તે એક

દોષ જે કોઈ �ણકાર �બઝનેસમેન, અથવા નેતા સહન કરશે નહ�.
26. શ��ત કે જે હ�તગત કરવામાં આવી ન હતી

�વયં �ય�નો �ારા. (�ીમંત માણસોના �ુ�ો અને �ુ�ીઓ,
અને અ�ય જેઓ નાણાંનો વારસો મેળવે છે જે તેઓએ કમાયો નથી). પાવર ઇન
જે �ય��તએ તેને ધીમે ધીમે હ�તગત નથી કય� તેના હાથ ઘણીવાર �વલેણ હોય છે
સફળતા. ઝડપી ધન ગર�બી કરતાં વ�ુ ખતરનાક છે.

27. ઈ�ટ�ેશનલ અ�મા�ણકતા. માટ ેકોઈ �વક�પ નથી
�ામા�ણકતા. બળ �ારા કોઈ અ�થાયી �પે અ�મા�ણક હોઈ શકે છે
એવા સંજોગો કે જેના પર કોઈ�ું �નયં�ણ નથી, કાયમી વગર
�ુકસાન. પર��ુ, જે �ય��ત �ારા અ�મા�ણક છે તેના માટ ેકોઈ આશા નથી
પસંદગી. વહેલા અથવા પછ�થી, તેના કાય� તેની સાથે પકડશે, અને તે
��ત�ાના �ુકશાનથી �ૂકવણી કરશે, અને કદાચ �વતં�તાના �ુકશાનથી પણ.
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28. અહ�કાર અને વે�નટ�. આ �ુણો લાલ તર�કે સેવા આપે છે
લાઇટ જે અ�ય લોકોને દૂર રાખવા ચેતવણી આપે છે. તેઓ માટ ે�વલેણ છે
સફળતા.

29. �વચારવાની જ�યાએ અ�ુમાન લગાવ�ું. મોટાભાગના લોકો છે
હક�કતો મેળવવા માટ ે�ૂબ ઉદાસીન અથવા આળ�ુ જેની સાથે �વચાર�ું
સચોટ ર�તે. તેઓ �ારા બનાવેલ "અ�ભ�ાયો" પર કાય� કરવા�ું પસંદ કરે છે
અ�ુમાન અથવા �વ�રત-�ુકાદાઓ.

30. કે�પટલની ખોટ. આ �ન�ફળતા�ું સામા�ય કારણ છે
જેઓ �થમ વખત �બઝનેસ શ� કરે છે તેમની વ�ચે
તેમની �ૂલોના આઘાતને શોષવા માટ ે�ૂડ�નો �ૂરતો અનામત,
અને �યાં �ુધી તેઓ �થા�પત ન કરે �યાં �ુધી તેમને લઈ જ�ું
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��ત�ા.
31. આ અંતગ�ત, �ન�ફળતાના કોઇ ખાસ કારણને નામ આપો

જે તમે સહન ક�ુ� છે જે આમાં સમા�વ� નથી
આગળની �ૂ�ચ.

�ન�ફળતાના આ �ીસ �ુ�ય કારણોમાં દઘુ�ટના�ું વણ�ન જોવા મળે છે
�વન, જે �યવહા�રક ર�તે દરેક �ય��ત માટ ેમેળવે છે જે �ય�ન કરે છે અને �ન�ફળ �ય છે. તે હશે
મદદ�પ જો તમે કોઈ એવી �ય��તને �ે�રત કર� શકો જે તમને સાર� ર�તે ઓળખે તો તેની સાથે આ �ૂ�ચ પર �ઓ

તમે, અને �ન�ફળતાના �ીસ કારણો �ારા તમા��  �વ�ેષણ કરવામાં મદદ કરો. જો તે ફાયદાકારક હોઈ શકે
તમે એકલા આનો �યાસ કરો. મોટાભાગના લોકો પોતાને જોઈ શકતા નથી જેમ અ�ય લોકો તેમને જુએ છે. તમે
જે ન કર� શકે તે હોઈ શકે.

સૌથી જૂની સલાહ છે "માણસ, તાર� �તને ઓળખો!" જો તમે માક�ટ કરો છો
માલ સફળતા�ૂવ�ક, તમારે માલસામાન �ણવો જ જોઇએ. માં પણ આ�ું જ છે
માક��ટ�ગ �ય��તગત સેવાઓ. તમારે �મમાં તમાર� બધી નબળાઈઓ �ણવી જોઈએ

કે તમે તેમને �ુલ કર� શકો છો અથવા તેમને સં�ૂણ�પણે દૂર કર� શકો છો. તમારે �ણ�ું જોઈએ

તમાર� તાકાત �મમાં કે �યારે તમે તે�ું વેચાણ કરો �યારે તેના પર �યાન આપો

સેવાઓ. તમે સચોટ �વ�ેષણ �ારા જ તમાર� �તને �ણી શકો છો .
�વ સાથે જોડાણમાં અજ્rance◌ાનતાની �ૂખા�ઈ એક �ુવાન �ારા દશા�વવામાં આવી હતી

એક માણસ જેણે એક હો�ા માટ ે�ણીતા �યવસાયના મેનેજરને અર� કર�. તેમણે

�યાં �ુધી મેનેજરે તેને �ૂ�ું નહ� કે તે કેટલો પગાર છે �યાં �ુધી �ૂબ સાર� છાપ ઉભી કર�
અપે��ત. તેણે જવાબ આ�યો કે તેના મનમાં કોઈ �ન��ત રકમ નથી ( ચો�સ લ�યનો અભાવ ). આ
મેનેજરે પછ� ક�ું, "અમે તમને �ૂ�યવાન �ૂકવી�ું, અમે તમને અજમાવી�ું

અઠવા�ડ�ું. "
"હુ�  તેને �વીકાર�શ નહ�," અરજદારે જવાબ આ�યો, "કારણ કે હુ�  મેળવી ર�ો છુ�

�યાં હુ�  હમણાં રોજગારમાં છુ�  તેના કરતાં વ�ુ. "
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તમે તમારા પગારમાં ફર�થી ગોઠવણ માટ ેવાટાઘાટો કરવા�ું શ� કરો તે પહેલાં
તમાર� વત�માન ��થ�ત, અથવા અ�ય� રોજગાર મેળવવા માટ,ે ખાતર� કરો કે તમે
તમે હવે �ા�ત કરતાં વ�ુ �ૂ�યવાન છો.

પૈસા જોઈએ છે તે એક વ��ુ છે - દરેકને વ�ુ જોઈએ છે - પર��ુ તે છે
ક�ઈક વ�ુ અલગ થવા માટ ેસં�ૂણ�પણે અલગ! ઘણા લોકો તેમની �ૂલ કરે છે
તેમના �યાયાધીશ માટ ેઇ�છે છે. તમાર� નાણાક�ય જ��રયાતો અથવા ઇ�છાઓ છે
તમારા વથ� સાથે કરવા�ું ક�ઈ નથી. તમા��  �ૂ�ય સં�ૂણ�પણે �ારા �થા�પત થયેલ છે
ઉપયોગી સેવા આપવાની તમાર� �મતા અથવા અ�યને ���ુત કરવાની તમાર� �મતા
આવી સેવા.
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તમાર� પોતાની ઇ�વે�ટર� લો
28 ��ો તમારે જવાબ આપવો જોઈએ

�ય��તગતના અસરકારક માક��ટ�ગમાં વા�ષ�ક �વ-�વ�ેષણ આવ�યક છે
મચ��ડાઇ�ઝ�ગમાં વા�ષ�ક ઇ�વે�ટર�ની જેમ સેવાઓ. તદપુરા�ત, વા�ષ�ક �વ�ેષણ

દોષોમાં ઘટાડો અને વ��ુ�ઝમાં વધારો �હેર કરવો જોઈએ. એક

આગળ વધે છે, ��થર રહે છે, અથવા �વનમાં પાછળ �ય છે. �ય��ત�ું object�જે�ટ હો�ું જોઈએ, �ું
અલબ�, આગળ વધો. વા�ષ�ક �વ-�વ�ેષણ �ગ�ત છે કે કેમ તે �હેર કરશે
કરવામાં આ��ું, બના��ું, અને જો એમ હોય તો, કેટ�ું. તે કોઈપણ પછાત પગલાઓ પણ �હેર કરશે
બનાવી હશે. �ય��તગત સેવાઓના અસરકારક માક��ટ�ગ માટ ેએકની જ�ર છે
�ગ�ત ધીમી હોય તો પણ આગળ વધો.

તમા��  વા�ષ�ક �વ-�વ�ેષણ દરેક વષ�ના અંતે થ�ું જોઈએ, જેથી તમે
તમારા નવા વષ�ના ઠરાવોમાં કોઈપણ �ુધારાઓ શામેલ કર� શકે છે જે
�વ�ેષણ �ૂચવ�ું જોઈએ. તમાર� �તને �ૂછ�ને આ ઇ�વે�ટર� લો
નીચેના ��ો, અને કોઈની સહાયથી તમારા જવાબો તપાસીને
તમને તેમની ચોકસાઈ �વશે તમાર� �તને છેતરવાની પરવાનગી આપશે નહ�.

માટ ે�વ-�વ�ેષણ ��
�ય��તગત ઇ�વે�ટર�

1. �ું મ� તે લ�ય �ા�ત ક�ુ� છે જે મ� મારા ઉ�ેશ તર�કે �થા�પત ક�ુ� છે
આ વષ� માટ?ે (તમારે ચો�સ વા�ષ�ક સાથે કામ કર�ું જોઈએ

તમારા �ુ�ય �વનના ઉ�ેશના ભાગ�પે �ા�ત થવાનો હે�ુ).
2. �ું મ� �ે� �ુણવ�ાની સેવા આપી છે

જે હુ�  સ�મ હતો, અથવા હુ�  આના કોઈપણ ભાગને �ુધાર� શ�ો હોત
સેવા?

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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3. �ું મ� મહ�મ શ� મા�ામાં સેવા આપી છે
જેમાંથી હુ�  સ�મ હતો?

4. �ું મારા આચારની ભાવના �ુમેળભયા� રહ� છે, અને

દરેક સમયે સહકાર�?
5. �ું મ� PROCRSTINATION ની આદતને ઘટાડવાની મંજૂર� આપી છે

માર� કાય��મતા, અને જો એમ હોય તો, કેટલી હદ �ુધી?
6. �ું મ� માર� �ય��તગતતામાં �ુધારો કય� છે, અને જો એમ હોય તો, કઈ ર�તે?
7. �ું હુ�  માર� યોજનાઓને અ�ુસર�ને �નર�તર ર�ો છુ�

સમા��ત?

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=gu&u=http://think-and-grow-rich-ebook.com/


8. �ું હુ�  �નણ�યો પર ચો�સપણે અને ચો�સપણે પહ�ચી ગયો છુ�
બધા �સંગોએ?

9. �ું મ� છ �ૂળ�ૂત ભયમાંથી કોઈ એક અથવા વ�ુને મંજૂર� આપી છે
માર� કાય��મતામાં ઘટાડો?

10. �ું હુ�  "સાવધ" અથવા "સાવચેત" ર�ો છુ�?
11. કામમાં મારા સહયોગીઓ સાથે મારો સંબંધ ર�ો છે

�ુખદ, કે અ��ય? જો તે અ��ય હ�ું, તો દોષ છે
અંશત, અથવા સં�ૂણ� મા�� ?

12. �ું મ� માર� કોઈપણ ઉ��નો અભાવ �ારા �વસજ�ન ક�ુ� છે
�ય�નો�ું એકા�તા?

13. �ું હુ�  બધા સાથે જોડાણમાં �ુ�લા �વચાર અને સ�હ�� ર�ો છુ�
�વષયો?

14. મ� કઈ ર�તે સેવા આપવાની માર� �મતામાં �ુધારો કય� છે?
15. �ું હુ�  માર� કોઈપણ આદતોમાં અ�પ� હતો?
16. �ું મ� �ુ�લેઆમ અથવા �ુ�ત ર�તે, કોઈપણ �કાર�ું �ય�ત ક�ુ� છે

અહ�કાર?
17. મારા સહયોગીઓ ��યે મા��  વત�ન એ�ું છે કે તે છે

તેમને મારો આદર કરવા �ેયા�?
18. મારા મંત�યો અને �નણ�યો પર આધા�રત છે

અ�ુમાન, અથવા �વ�ેષણની ચોકસાઈ અને �વચાર?
19. �ું મ� મારા સમય, મારા ખચ��ું બજેટ કરવાની આદત�ું પાલન ક�ુ� છે,

અને માર� આવક, અને હુ�  આમાં � consિ◌�ુ�ત ર�ો છુ�
બજેટ?

20. મ� નફાકારક �ય�નો માટ ેકેટલો સમય ફાળ�યો છે
જેનો હુ�  વ�ુ સારા લાભ માટ ેઉપયોગ કર� શકુ�?

21. હુ�  મારા સમયને ફર�થી કેવી ર�તે બજેટ કર� શકુ� , અને માર� આદતો બદલી શકુ�  જેથી હુ�
આગામી વષ� દર�મયાન વ�ુ કાય��મ રહેશે?

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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22. �ું હુ�  કોઈ પણ આચરણ માટ ેદો�ષત છુ�  કે જેને મંજૂર� ન હતી
મારો અંતરા�મા?

23. મ� કઈ ર�તે વ�ુ સેવા અને વ�ુ સાર� ર�તે રે�ડર ક�ુ� છે
સેવા આપવા માટ ેમને �ૂકવણી કરવામાં આવી હતી?

24. �ું હુ�  કોઈની સાથે અ�યાય કરતો હતો, અને જો એમ હોય તો, કઈ ર�તે?
25. જો હુ�  વષ� માટ ેમાર� પોતાની સેવાઓનો ખર�દનાર હોત,

�ું હુ�  માર� ખર�દ�થી સં�ુ� થઈશ?
26. �ું હુ�  યો�ય �યવસાયમાં છુ� , અને જો નહ�, તો શા માટ ેનહ�?
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27. �ું માર� સેવાઓ ખર�દનાર આનાથી સં�ુ� છે
મ� જે સેવા આપી છે, અને જો ન�હ�, તો શા માટ ેનહ�?

28. ના �ૂળ�ૂત �સ�ા�તો પર માર� વત�માન રે�ટ�ગ �ું છે
સફળતા? (આ રે�ટ�ગ એકદમ, અને �મા�ણકપણે બનાવો, અને તેને રાખો
તે કરવા માટ ે�ૂરતી �હ�મતવાન �ય��ત �ારા તપાસ કરવામાં આવી

ચો�સ).

આના �ારા આપવામાં આવેલી મા�હતીને વાંચી અને આ�મસાત કર�
�કરણ, હવે તમે તમારા �ય��તગત માક��ટ�ગ માટ ે�યવહા� યોજના બનાવવા માટ ેતૈયાર છો
સેવાઓ. આ �કરણમાં દરેક �સ�ા�ત�ું �ૂર�ું વણ�ન મળશે
�ુ�ય લ�ણો સ�હત �ય��તગત સેવાઓના વેચાણના આયોજનમાં આવ�યક છે
ને�ૃ�વ�ું; ને�ૃ�વમાં �ન�ફળતાના સૌથી સામા�ય કારણો; �ું વણ�ન

ને�ૃ�વ માટ ેતકના �ે�ો; તમામ �ે�ોમાં �ન�ફળતાના �ુ�ય કારણો

�વન, અને મહ�વના ��ો જે �વ-�વ�ેષણમા ંઉપયોગમાં લેવા જોઈએ. આ
સચોટ મા�હતીની �વ��ૃત અને �વગતવાર રજૂઆત શામેલ કરવામાં આવી છે,
કારણ કે તે જ�ર� આવશ ે�ારા તમામ જેઓ �ારા સંપ�� સંચય શ� જ જોઈએ

માક��ટ�ગ �ય��તગત સેવાઓ. જેમણે તેમ�ું નસીબ �ુમા��ું છે, અને જેઓ

તેઓ મા� પૈસા કમાવા લા�યા છે, તેમની પાસે �ય��તગત સેવાઓ �સવાય બીજુ�  ક�ઈ નથી
સંપ�� માટ ેપરત, તેથી તે જ�ર� છે કે તેઓ �યવહા� ઉપલ�ધ હોય
�ે� લાભ માટ ેબ�ર સેવાઓ માટ ેજ�ર� મા�હતી.

આ �કરણમાં સમા�વ� મા�હતી તે બધા માટ ે�ૂબ �ૂ�યવાન હશે
કોઈપણ કો�લ�ગમાં ને�ૃ�વ �ા�ત કરવાની આકા��ા. તે ખાસ કર�ને તેમના માટ ેમદદ�પ થશે
�યવસાય અથવા industrial�ો�ગક અ�ધકાર�ઓ તર�કે તેમની સેવાઓ�ું માક��ટ�ગ કરવા�ું લ�ય છે.

સં�ૂણ� મા�હતી અને મા�હતીની સમજ અહ�

આપેલ પોતાની સેવાઓના માક��ટ�ગમાં મદદ�પ થશે, અને તે મદદ પણ કરશે
વ�ુ �વ�ેષણા�મક અને લોકોનો �યાય કરવા સ�મ બનવા માટ.ે મા�હતી
કમ�ચાર� �નદ�શકો, રોજગાર સંચાલકો અને અ�ય માટ ેઅ�ૂ�ય હશે
અ�ધકાર�ઓની પસંદગી કમ�ચાર�ઓની પસંદગી અને �ળવણી માટ ેકરવામાં આવે છે
કાય��મ સં�થાઓ. જો તમને આ �નવેદનમાં શંકા છે, તો તેની યો�યતા�ું પર��ણ કરો

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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અ�ાવીસ �વ-�વ�ેષણ ��ોના લે�ખતમાં જવાબ. તે બંને હોઈ શકે છે
રસ�દ અને નફાકારક, ભલે તમને તેની �ુસંગતતા પર શંકા ન હોય
�નવેદન

�ાં અને કેવી ર�તે એક તક શોધી શકો છો
સંપ�� એક��ત કરવા માટે
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હવે �યારે આપણે �સ�ા�તો�ું �વ�ેષણ ક�ુ� છે જેના �ારા ધન હોઈ શકે છે
સં�ચત, અમે �વાભા�વક ર�તે �ૂછ�એ છ�એ, "કોઈને અ�ુકૂળ તકો �ાં મળ� શકે છે
આ �સ�ા�તો લા�ુ કરો?
અમે�રકાના રા�યો ધન મેળવવા માંગતા �ય��તને ઓફર કરે છે, મોટા કે નાના.

શ� કરવા માટ,ે ચાલો આપણે બધાને યાદ કર�એ કે આપણે એવા દેશમાં રહ�એ છ�એ �યાં

દરેક કાયદા�ું પાલન કરનાર નાગ�રક �વચારની �વતં�તા અને અસમાન કાય�ની �વતં�તાનો આનંદ માણે છે
�વ�માં ગમે �યાં. આપણામાંના મોટાભાગના લોકોએ �ારેય ફાયદાઓની �ૂ�ચ લીધી નથી
આ �વતં�તા. અમે �ારેય અમાર� અમયા��દત �વતં�તાની સરખામણી ઘટાડલેી સાથે કર� નથી
અ�ય દેશોમાં �વતં�તા.

અહ� આપણી પાસે �વચારની �વતં�તા, પસંદગીમાં �વતં�તા અને આનંદ છે
�શ�ણ, ધમ�માં �વતં�તા, રાજકારણમાં �વતં�તા, પસંદગીમાં �વતં�તા
�યવસાય, �યવસાય અથવા �યવસાય, એકઠા કરવાની �વતં�તા અને તેના �વના
છેડતી, બધા

સંપ�� અમે એક��ત કર� શક�એ છ�એ , અમાર� જ�યા પસંદ કરવાની �વતં�તા
�નવાસ�થાન, લ�માં �વતં�તા, બધાને સમાન તક �ારા �વતં�તા
રેસ, એક રા�યથી બી� રા�યમાં �ુસાફર�ની �વતં�તા, ખોરાકની અમાર� પસંદગીમાં �વતં�તા,
અને �વતં�તા

�વનમાં જે પણ �ટશેન આપણે તૈયાર ક�ુ� છે તેના માટ ેલ�ય રાખ�ું
આપણા પોતાના , �ુનાઇટડે �ટ�ેસના રા�પ�ત પદ માટ ેપણ.

અમાર� પાસે �વતં�તાના અ�ય �વ�પો છે, પર��ુ આ �ૂ�ચ પ�ીઓની આંખ�ું ��ય આપશે

સૌથી અગ�ય�ું, જે સવ��ચ �મની તક બનાવે છે. આ
�વતં�તાનો ફાયદો વ�ુ �પ� છે કારણ કે �ુનાઇટડે �ટ�ેસ છે
દરેક નાગ�રકને બાંયધર� આપતો એકમા� દેશ, પછ� ભલે તે �ૂળ જ�મેલો હોય કે ન હોય
�વાભા�વક, આટલી �યાપક અને વૈ�વ�યસભર �વતં�તાની યાદ�.

આગળ, ચાલો આપણે કેટલાક આશીવા�દો�ું વણ�ન કર�એ જે આપણી �યાપક �વતં�તા છે
આપણા હાથમાં �ૂ�ું છે. ઉદાહરણ તર�કે સરેરાશ અમે�રકન કુટુ�બ લો
(અથ�, સરેરાશ આવકનો પ�રવાર) અને ઉપલ�ધ લાભોનો સરવાળો કરો
પ�રવારના દરેક સ�ય, આ તક અને �ુ�કળ જમીનમાં!

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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a. ખોરાક. �વચાર અને કાય�ની �વતં�તાની બાજુમાં ખોરાક આવે છે,
કપડા અને શે�ટર, �વનની �ણ �ૂળ�ૂત જ��રયાતો.

આપણી સાવ���ક �વતં�તાને કારણે સરેરાશ અમે�રકન પ�રવાર પાસે છે
ઉપલ�ધ છે, તેના �ૂબ જ દરવા� પર, ખોરાકની �ે� પસંદગી મળ� શકે છે
�વ�માં ગમે �યાં, અને તેની નાણાક�ય �ેણીમાં �ક�મતો પર.

બેનો પ�રવાર, ��ૂના ટાઇ�સ ��વેર �જ�લાના મ�યમાં રહે છે
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ખોરાકના ઉ�પાદનના �ોતથી દૂર દૂર યોક�  �સટ�એ લી�ું
આ આ�ય�જનક સાથે, સરળ ના�તાના ખચ�ની સાવચેત �ૂ�ચ
પ�રણામ:

ખોરાકના લેખો; ના�તાના ટબેલ પર �ક�મત:
�ા� ફળનો રસ, (�લો�રડાથી). . . . . . . . . . . . . . . . . 02
�રપ�ડ ઘ�નો ના�તો ખોરાક (કે�સાસ ફામ�). . . . . . . . . 02
ચા (ચીનથી). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02
કેળા (દ��ણ અમે�રકામાંથી). . . . . . . . . . . . . . . . . . .02½
ટો�ટડે �ેડ (કે�સાસ ફામ�માંથી). . . . . . . . . . . . . . . .01
તા� દેશના �ડા (ઉટાહથી). . . . . . . . . . . . . . . . . .07
ખાંડ (�ુબા અથવા ઉતાહથી). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00½
માખણ અને ��મ (��ૂ ��લે�ડમાંથી). . . . . . . . . . . . .03

કુલ કુલ. . . . . .20

જે દેશમાં બે લોકો કર� શકે તે દેશમાં ખોરાક મેળવવો બહુ �ુ�કેલ નથી
ના�તો કરો જેમાં તેઓ ઇ�છે છે અથવા દરેક પૈસાની જ�ર હોય છે! તે�ું અવલોકન કરો
આ સરળ ના�તો �દ ુ(?) ના કેટલાક �વ�ચ� �વ�પ �ારા એક��ત કરવામાં આ�યો હતો
ચીન, દ��ણ અમે�રકા, ઉતાહ, કે�સાસ અને ��ૂ ��લે�ડ �ટ�ેસ, અને પહ�ચા�ા

ના�તાના ટબેલ પર, વપરાશ માટ ેતૈયાર, સૌથી વ�ુ �દયમાં
અમે�રકામાં ગીચ શહેર, સૌથી ન� મા�યમથી સાર� �ક�મતે
મજૂર.

ખચ�માં તમામ સંઘીય, રા�ય અને શહેર કરનો સમાવેશ થાય છે! (અહ� એક હક�કત છે
મતદારોને ફ�કવા માટ ેપોકાર કરતી વખતે રાજકારણીઓએ તેનો ઉ�લેખ કય� ન હતો
તેમના �વરોધીઓ ઓ�ફસની બહાર હતા કારણ કે લોકો પર �ૃ��ુનો કર લાગતો હતો).

બી. શે�ટર. આ કુટુ�બ ગરમ, આરામદાયક એપાટ�મે�ટમાં રહે છે
વરાળ �ારા, વીજળ�થી �કા�શત, રસોઈ માટ ેગેસ સાથે, બધા $ 65.00 a માં
માસ. નાના શહેરમાં, અથવા ��ૂ યોક�  શહેરનો વ�ુ છૂટોછવાયો ભાગ,
તે જ એપાટ�મે�ટ મ�હનામાં $ 20.00 જેટ�ું ઓછુ�  હોઈ શકે છે.
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ખાવાના અંદાજમાં તેઓ ના�તામાં જે ટો�ટ ધરાવતાં હતાં તે ટો�ટ કરવામાં આ��ું હ�ું
ઇલે���ક ટો�ટર, જેની �ક�મત પણ થોડા ડોલર છે, એપાટ�મે�ટ સાફ કરવામાં આવે છે
વે�ુમ �વીપર સાથે જે વીજળ� �ારા ચાલે છે. ગરમ અને ઠ� ડુ પાણી છે
ઉપલ�ધ, દરેક સમયે, રસોડામાં અને બાથ�મમાં. ખોરાક રાખવામાં આવે છે
રે��જરેટરમાં ઠ� ડુ કરો જે વીજળ� �ારા ચાલે છે. પ�ની તેના વાળને કલ� કરે છે,
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તેના કપડા ધોઈ નાખે છે અને તેને સરળતાથી સંચા�લત વીજળ�થી ઇ�ી કરે છે
સાધનો, �દવાલમાં �લગ ચ�ટાડ�ને મેળવેલ પાવર પર. પ�ત
ઇલે���ક શેવર સાથે shaves, અને તેઓ બધા પાસેથી મનોર�જન મેળવે છે
સમ� �વ�માં, �દવસના ચોવીસ કલાક, જો તેઓ ઇ�છે તો, ખચ� �વના, �ારા
ફ�ત તેમના રે�ડયોનો ડાયલ ફેરવો.

આ એપાટ�મે�ટમાં અ�ય �ુ�વધાઓ છે, પર��ુ ઉપરો�ત
�ૂ�ચ �વતં�તાના કેટલાક ન�ર �ુરાવાઓનો યો�ય �વચાર આપશે

અમે, અમે�રકા, આનંદ કર�એ છ�એ. (અને આ રાજક�ય કે આ�થ�ક નથી
�ચાર).

સી. કપડા. �ુનાઇટડે �ટ�ેસમાં ગમે �યાં, મ�હલા
સરેરાશ કપડા�ની જ��રયાતો �ૂબ જ આરામદાયક અને �ુઘડ ર�તે વ� કર� શકે છે
એક વષ�માં $ 200.00 થી ઓછો, અને સરેરાશ માણસ તે જ વ� કર� શકે છે, અથવા

ઓછુ� .

ખોરાક, કપડા� અને આ�યની મા� �ણ �ૂળ�ૂત જ��રયાતો રહ� છે
ઉ�લેખ કય� છે. સરેરાશ અમે�રકન નાગ�રક પાસે અ�ય �વશેષા�ધકારો અને ફાયદા છે
સાધારણ મહેનતના બદલામાં ઉપલ�ધ, �મ �દવસ દ�ઠ આઠ કલાકથી વ�ુ નહ�.
આમા ંઓટોમોબાઈલ પ�રવહનનો �વશેષા�ધકાર છે, જેની સાથે કોઈ કર� શકે છે
�ૂબ જ ઓછા ખચ�, �ઓ અને ઇ�છાથી આવો.

સરેરાશ અમે�રકન પાસે કોઈ �મલકત અ�ધકારોની �ુર�ા નથી
�વ�નો બીજો દેશ. તે તેના વધારાના નાણાં બ�ક સાથે બ�કમાં �ૂક� શકે છે
ખાતર� છે કે તેની સરકાર તે�ું ર�ણ કરશે, અને જો બ�ક તેને સાર� બનાવશે
�ન�ફળ �ય છે. જો કોઈ અમે�રકન નાગ�રક એક રા�યથી બી� રા�યમાં �ુસાફર� કરવા માંગતો હોય તો તેને ના જોઈએ

પાસપોટ� , કોઈની પરવાનગી નથી. તે �યારે ઈ�છે �યારે જઈ શકે છે, અને ઈ�છાથી પાછા આવી શકે છે.
વ�ુમાં, તે �ને, ખાનગી ઓટોમોબાઇલ, બસ, �વમાન અથવા જહાજ �ારા �ુસાફર� કર� શકે છે
તેની પોકેટ�ુક પરવાનગી આપે છે. જમ�ની, ર�શયા, ઇટાલી અને મોટા ભાગના અ�યમાં

�ુરો�પયન અને ઓ�રએ�ટલ દેશોમાં, લોકો આટલી �ુસાફર� કર� શકતા નથી
�વતં�તા, અને �ૂબ ઓછા ખચ�.

જે "ચમ�કાર" �દાન કરવામાં આ��ું છે
આ આશીવા�દ
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અમે ઘણીવાર રાજકારણીઓને અમે�રકાની આઝાદ�ની ઘોષણા કરતા સાંભળ�એ છ�એ, �યારે તેઓ
મત માંગવા, પર��ુ ભા�યે જ તેઓ સમય કા or◌ે છે અથવા �ૂરતા �ય�નો કરે છે
આ "�વતં�તા" ના �ોત અથવા �કૃ�ત�ું �વ�ેષણ. પીસવા માટ ેકુહાડ� નથી, ના
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અ�ભ�ય��ત કરવા માટ ે�ધ�ાર, કોઈ ઉ�ે�ય હાથ ધરવા માટ ેનથી, મને આ �વશેષા�ધકાર છે
તે રહ�યમય, અ�ૂત� �નખાલસ �વ�ેષણમા ંજ�ું, �ૂબ ગેરસમજ
"ક�ઈક" જે અમે�રકાના દરેક નાગ�રકને વ�ુ આશીવા�દ આપે છે
સંપ�� એક� કરવાની તકો, દરેક �કૃ�તની વ�ુ �વતં�તા, હોઈ શકે તેના કરતાં
અ�ય કોઈપણ દેશમાં જોવા મળે છે.

મને આ અ��ય શ��તના �ોત અને �કૃ�ત�ું �વ�ેષણ કરવાનો અ�ધકાર છે,
કારણ કે હુ�  ��ં છુ� , અને એક સદ�ના એક �વાટ�રથી વ�ુ સમય માટ ે��ં છુ� , ઘણા

જે માણસોએ તે શ��ત�ું આયોજન ક�ુ� હ�ું, અને ઘણા જેઓ હવે તેના માટ ેજવાબદાર છે
�ળવણી.

માનવ�તના આ રહ�યમય ઉપકાર�ું નામ કે�પટલ છે!
કે�પટલમાં એકલા નાણાંનો સમાવેશ થતો નથી, પર��ુ ખાસ કર�ને અ�યંત

માણસોના સંગ�ઠત, �ુ��શાળ� જૂથો જે નાણાંનો ઉપયોગ કરવાના માગ� અને મા�યમોની યોજના કરે છે
જનતાના સારા માટ ેઅસરકારક ર�તે, અને પોતાને માટ ેનફાકારક ર�તે.

આ જૂથોમાં વૈજ્ scientists◌ા�નકો, �શ�કો, રસાયણશા�ીઓ, શોધકો, �યવસાયનો સમાવેશ થાય છે
�વ�ેષકો, �ચાર �ુ�ષો, પ�રવહન �ન�ણાતો, એકાઉ�ટ��સ, વક�લો, ડોકટરો,
અને �ુ�ષો અને �ીઓ બંને જે તમામ �ે�ોમાં અ�યંત �વ�શ� જ્ knowledge◌ાન ધરાવે છે
ઉ�ોગ અને �યવસાય. તેઓ અ�ેસર છે, �યોગ કરે છે, અને નવા �ે�ોમાં ��ેસ ઝળહળે છે
�ય�ન. તેઓ કોલેજો, હો��પટલો, �હેર શાળાઓને ટકેો આપે છે, સારા ર�તાઓ બનાવે છે,
અખબારો �કા�શત કરો, સરકારનો મોટાભાગનો ખચ� �ૂકવો અને તેની કાળ� લો
માનવ �ગ�ત માટ ેબહુ�વધ �વગત જ�ર� છે. �ૂડ�વાદ�ઓ ટૂ�કમાં જણાવે છે
સં�કૃ�તના મગજ છે, કારણ કે તેઓ આખા ફે��કને �ૂરા પાડ ેછે
�શ�ણ, જ્light◌ાન અને માનવ �ગ�ત સમાવે છે.

પૈસા, મગજ વગર, હ�મેશા ખતરનાક છે. યો�ય ર�તે ઉપયોગ, તે સૌથી વ�ુ છે
સં�કૃ�તની મહ�વ�ૂણ� આવ�યકતા. અહ� વણ�વેલ સરળ ના�તો ન કર� શકે
��ુ યોક�  પ�રવારને એક પૈસામાં અથવા અ�ય કોઈપણ �ક�મતે , જો

સંગ�ઠત �ૂડ�એ મશીનર�, જહાજો, રેલરોડ અને

તેમને ચલાવવા માટ ે��શ��ત માણસોની �વશાળ સેનાઓ.
ઓગ�નાઇ�ડ કે�પટલના મહ�વ �વશે થોડો થોડો �યાલ આવી શકે છે

તમાર� �તને એક��ત કરવાની જવાબદાર� સાથે બોજોની ક�પના કરવાનો �યાસ કર�ને,
�ૂડ�ની સહાય �વના, અને ��ૂ યોક�  �સટ� પ�રવારને પહ�ચા�ા �વના,
સરળ ના�તો વણ�વેલ.

ચા સ�લાય કરવા માટ,ે તમારે ચીન અથવા ભારતની યા�ા કરવી પડશે, બંને
અમે�રકાથી �ૂબ જ દૂર. જો તમે ઉ�મ તરવૈયા ન હોવ તો, તમે
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રાઉ�ડ ��પ કરતા પહેલા થાક� �ઓ. પછ�, પણ, બી� સમ�યા
તમારો સામનો કરશે. તમે પૈસા માટ ે�ું વાપરશો, ભલે તમાર� પાસે
સ�ુ� તરવા માટ ેશાર��રક સહનશ��ત?
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ખાંડ સ�લાય કરવા માટ,ે તમારે �ુબામાં બીજો લાંબો તર� જવો પડશે,
અથવા ઉટાહના �ુગર બીટ �વભાગમાં લાંબી ચાલ. પર��ુ તે પછ� પણ, તમે આવી શકો છો
ખાંડ વગર પાછા, કારણ કે સંગ�ઠત �ય�નો અને પૈસા જ�ર� છે
ખાંડ ઉ�પ� કરો, �ુ� કરવા, પ�રવહન કરવા અને પહ�ચાડવા માટ ે�ું જ�ર� છે તે �વશે ક�ું કહે�ું નહ�
તે �ુનાઇટડે �ટ�ેસમાં ગમે �યાં ના�તાના ટબેલ પર.

�ડા, તમે ��ૂ ન�કના બાન� યા��સમાંથી સરળતાથી �ૂરતા �માણમાં પહ�ચાડ� શકો છો
યોક�  �સટ�, પર��ુ તમે �લો�રડા �ુધી �ૂબ લાંબી ચાલવા જશો અને પહેલાં પાછા આવશો

તમે �ા�ના રસના બે �લાસ પી શકો છો.
તમાર� પાસે કે�સાસ અથવા અ�ય ઘ�માંથી એક લાંબી ચાલવા હશે

વધતી જતી રા�યો, �યારે તમે ઘ�ની �ેડની ચાર �લાઇસ પછ� ગયા હતા.
�રપ�ડ ઘ�ના �બ��કટને મે�ુમાંથી બાકાત કરવા પડશે,

કારણ કે તેઓ એક ��શ��તના �મ �સવાય ઉપલ�ધ નહ� હોય
�ુ�ષો અને યો�ય મશીનર��ું સંગઠન, જે માટ ેકોલ કરો
પાટનગર.

આરામ કરતી વખતે, તમે દ��ણ તરફ બી� નાના તર�ને ઉડ� શકો છો
અમે�રકા, �યાં તમે બે કેળાં પસંદ કરશો, અને પાછા ફયા� પછ�, તમે
ડરે� ધરાવતા ન�કના ખેતરમાં થોડુ�  ચાલવા જઈ શકે છે અને કેટલાકને લઈ શકે છે
માખણ અને ��મ. પછ� તમા��  ��ુ યોક�  �સટ� કુટુ�બ બેસવા માટ ેતૈયાર હશે
અને ના�તાનો આનંદ માણો, અને તમે તમારા �મ માટ ેતમારા બે પૈસા એક��ત કર� શકો છો!

વા�હયાત લાગે છે, તે નથી? સા�� , વણ�વેલ ���યા મા� હશે
સંભ�વત ર�તે ખોરાકની આ સરળ વ��ુઓ ��ૂના �દય �ુધી પહ�ચાડ� શકાય
યોક�  �સટ�, જો આપણી પાસે �ૂડ�વાદ� �યવ�થા ન હોત.

મકાન અને �ળવણી માટ ેજ�ર� નાણાંનો સરવાળો
તે સરળ ના�તાની �ડ�લવર�માં ઉપયોગમાં લેવાતા રેલરોડ અને વરાળ જહાજો �ૂબ �વશાળ છે
કે તે �ય��તની ક�પનાને ડગાવી દે છે. તે સ�કડો લાખો ડોલરમાં ચાલે છે, નહ�
જહાજો અને �નેોના સંચાલન માટ ેજ�ર� ��શ��ત કમ�ચાર�ઓની સેનાઓનો ઉ�લેખ કરવો.
પર��ુ, પ�રવહન એ આ�ુ�નક સં�કૃ�તની જ��રયાતોનો મા� એક ભાગ છે
�ૂડ�વાદ� અમે�રકા. ક�ઈપણ ઉપાડતા પહેલા, ક�ઈક હો�ું જોઈએ

જમીન પરથી ઉગાડવામાં આવે છે, અથવા ઉ�પા�દત અને બ�ર માટ ેતૈયાર કરવામાં આવે છે. આ માટ ેબોલાવે છે
સાધનો, મશીનર�, બો��સંગ, માક��ટ�ગ અને માટ ેવ�ુ લાખો ડોલર
લાખો �ુ�ષો અને �ીઓની વેતન.

વરાળ જહાજો અને રેલરોડ �ૃ�વી પરથી ઉગતા નથી અને કાય� કરે છે
આપમેળે. તેઓ �મ �ારા, સં�કૃ�તના કોલના ��તભાવમાં આવે છે
અને ક�પના, �વ�ાસ ધરાવતા �ુ�ષોની ચા�ુય� અને આયોજન �મતા
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ઉ�સાહ, �નણ�ય, � !તા! આ માણસો �ૂડ�વાદ� તર�કે ઓળખાય છે.
તેઓ �નમા�ણ, �નમા�ણ, �ા�ત, ઉપયોગી રે�ડર કરવાની ઇ�છાથી �ે�રત છે
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સેવા કરો, નફો મેળવો અને સંપ�� એકઠ� કરો. અને, કારણ કે તેઓ રે�ડર કરે છેસેવા કે જેમાં કોઈ �સ�વલાઇઝેશન નહ� હોય, તેઓ �ૂકે છે
પોતાને મહાન સંપ��ના માગ�માં.

ફ�ત રેકોડ�ને સરળ અને સમ� શકાય તે માટ,ે હુ�  તે ઉમેર�શ
�ૂડ�વાદ�ઓ �વયં સમાન �ુ�ષો છે જેમાંથી આપણામાંના મોટાભાગના લોકોએ સા�ુ-બો�સ સાંભ�ું છે
વ�તાઓ બોલે છે. તેઓ તે જ માણસો છે જેમની પાસે ક�રવાદ�, �ૂત�, અ�મા�ણક છે
રાજકારણીઓ અને કલમ બનાવનાર મજૂર નેતાઓ "�શકાર� �હતો" અથવા "વોલ" તર�કે ઓળખે છે
શેર�. "

હુ�  �ુ�ષોના કોઈપણ જૂથ માટ ેઅથવા સામે સં���ત રજૂ કરવાનો �યાસ કર� ર�ો નથી
અથ�શા�ની કોઈપણ �સ�ટમ. હુ�  સા�ૂ�હક સોદાબા�ની �ન�દા કરવાનો �યાસ કરતો નથી
�યારે હુ�  "મજૂર નેતાઓ કલમ બનાવવાનો" સંદભ� લ� છુ� , ન તો હુ�  �વા��ય�ું �વ�છ �બલ આપવા�ું લ�ય રા�ું છુ�
�ૂડ�વાદ� તર�કે ઓળખાતી તમામ �ય��તઓને.

આ �ુ�તકનો ઉ�ેશ - એક ઉ�ેશ કે જેના માટ ેમ� �વ�ાસ�ૂવ�ક સમ�પ�ત ક�ુ� છે
એક સદ�નો �વાટ�ર - જે લોકો જ્ knowledge◌ાન ઈ�છે છે તેમને સૌથી વ�ુ રજૂ કર�ું
�વ�સનીય �ફલ�ૂફ� કે જેના �ારા �ય��તઓ ધન એકઠુ�  કર� શકે
ગમે તેટલી રકમ તેઓ ઈ�છે છે.

મ� અહ� �ૂડ�વાદ� �યવ�થાના આ�થ�ક ફાયદાઓ�ું �વ�ેષણ ક�ુ� છે
બતાવવાના બે ગણા હે�ુ માટ:ે

1. કે જેઓ ધન શોધે છે તે બધાએ પોતાની �તને ઓળખવી અને �વીકારવી જોઈએ

�સ�ટમ કે જે નસીબના તમામ અ�ભગમોને �નયં��ત કરે છે, મોટા કે નાના, અને

2. �ારા બતાવવામાં આવી રહ� છે તેની �વ�� �ચ�ની બાજુ રજૂ કરવી
રાજકારણીઓ અને રાજ�ાર�ઓ જેઓ તેઓ લાવેલા �ુ�ાઓને ઇરાદા�ૂવ�ક ઘ�ઘાટ કરે છે,
સંગ�ઠત �ૂડ�નો ઉ�લેખ કર�ને �ણે તે ક�ઈક ઝેર� હોય.

આ એક �ૂડ�વાદ� દેશ છે, તે �ૂડ�ના ઉપયોગ �ારા �વકસાવવામાં આ�યો હતો,
અને અમે જેઓ આઝાદ�ના આશીવા�દો લેવાનો અ�ધકાર દાવો કર�એ છ�એ અને

તક, અમે જેઓ અહ� સંપ�� ભેગી કરવા માગીએ છ�એ, તે પણ �ણી શકે છે
જો સંગ�ઠત કરવામાં આવે તો ન તો ધન અથવા તક ઉપલ�ધ થશે
કે�પટલે આ લાભો આ�યા ન હતા.

વીસથી વ�ુ વષ�થી તે ક�ઈક અંશે લોક��ય અને વધ�ું ર�ું છે
ક�રપંથીઓ, �વાવલંબી રાજકારણીઓ, �ુર�ધરો, કુ�ટલ મજૂર નેતાઓ માટ ેમનોર�જન,
અને �સંગે ધા�મ�ક નેતાઓ, "WALL STREET, THE પર પોટ-શોટ લેવા
પૈસા બદલનારાઓ, અને મોટા �બઝનેસ. "
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આ �થા એટલી સામા�ય બની કે અમે �યવસાય દર�મયાન સા�ી બ�યા
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હતાશા, ઉ�ચ સરકાર� અ�ધકાર�ઓની અ�વ�સનીય ���સ�તા રાજકારણીઓ અને મજૂર નેતાઓ, જેનો �ુ�લેઆમ મંજૂર હે�ુ છે
system�ો�ગક અમે�રકાને સૌથી ધ�નક દેશ બનાવનાર �સ�ટમને રોક�ને
�ૃ�વી. લાઇન-અપ એટ�ું સામા�ય અને એટ�ું �ુ�યવ��થત હ�ું કે તે લાંબા સમય �ુધી
અમે�રકા અ�યાર �ુધી �ણી�ું સૌથી ખરાબ �ડ�ેશન. તે લાખો �ુ�ષોને તેમની નોકર�ઓ ખચ� નાખે છે,
કારણ કે તે નોકર�ઓ industrial�ો�ગક અને �ૂડ�વાદ�ઓનો એક ભાગ હતો
�સ�ટમ જે રા�ની �ૂબ જ કરોડર�જુ બનાવે છે.

સરકાર� અ�ધકાર�ઓના આ અસામા�ય જોડાણ અને �વાવલંબન દર�મયાન
જે �ય��તઓ "ઓપન સીઝન" �હેર કર�ને નફો મેળવવાનો �ય�ન કર� ર�ા હતા
અમે�રકન ઉ�ોગ પ��ત, એક ચો�સ �કારના મજૂર નેતા દળો સાથે જોડાયા

રાજકારણીઓ અને રચાયેલ કાયદાના બદલામાં મતદારોને પહ�ચાડવાની ઓફર કર�
સંગ�ઠત �ારા ઉ�ોગમાંથી �ુ�ષોને સંપ�� દૂર કરવાની મંજૂર� આપો

સં�યાની બળ, આપવાની વ�ુ સાર� પ��તની જ�યાએ A
યો�ય �દવસના પગાર માટ ેયો�ય �દવસ�ું કામ.

દેશભરમાં લાખો �ુ�ષો અને �ીઓ હ� પણ કાય�રત છે
આ�યા �વના મેળવવાનો �યાસ કરવાનો આ લોક��ય મનોર�જન. તેમાંના કેટલાક પાકા છે
મજૂર સંગઠનો સાથે, �યાં તેઓ ટૂ�કા કલાકો અને વ�ુ �ૂકવણીની માંગ કરે છે!
બી�ઓ �બલકુલ કામ કરવા માટ ે�ુ�કેલી લેતા નથી. તેઓ સરકારની માંગણી કરે છે
�વ�ાસ અને તે મેળવી ર�ા છે. તેમના �વતં�તાના અ�ધકારોનો તેમનો �વચાર હતો
��ુ યોક�  �સટ�માં �દશ�ન, �યાં �હ�સક ફ�રયાદ ન�ધવામાં આવી હતી
પો�ટ મા�ટર, "રાહત લાભાથ�ઓ" ના જૂથ �ારા, કારણ કે પો�ટમેન
સરકાર� રાહત ચેક પહ�ચાડવા માટ ેસવારે 7:30 વા�યે તેમને ��ૃત કયા�. તેઓ
�ુ�ન��ત ક�ુ� કે �ડ�લવર�નો સમય 10: 00 વા�યા �ુધી સેટ કરવામાં આવે.

જો તમે તેમાંથી એક છો જે માને છે કે ધન �ારા સં�ચત કર� શકાય છે
ફ�ત �ુ�ષો�ું કૃ�ય જે પોતાને જૂથોમાં ગોઠવે છે અને વ�ુ પગારની માંગ કરે છે
ઓછ� સેવા માટ,ે જો તમે તેમાંથી એક છો જે સરકાર રાહતની માંગ કરે છે
વહેલી સવારની ખલેલ �વના �યારે પૈસા તમને પહ�ચાડવામાં આવે, જો તમે
તે લોકોમાંના એક છે જે રાજકારણીઓને તેમના મતના વેપારમાં �વ�ાસ કરે છે
�હેર �તજોર� પર દરોડા પાડવાની મંજૂર� આપતા કાયદાઓ પસાર કર�ને, તમે આરામ કર� શકો છો
તમાર� મા�યતા પર �ુર��ત ર�તે, ચો�સ જ્ with◌ાન સાથે કે કોઈ તમને ખલેલ પહ�ચાડ ેનહ�,
કારણ કે આ એક મફત દેશ છે �યાં દરેક માણસ તેના �વશે �વચાર� શકે છે
કૃપા કર�ને, �યાં લગભગ દરેક જણ �વી શકે છે પર��ુ થોડા �ય�નો સાથે, �યાં ઘણા

કોઈપણ કામ કયા� �વના સાર� ર�તે �વી શકે છે.
જો કે, તમારે આ �વતં�તા સંબં�ધત સં�ૂણ� સ�ય �ણ�ું જોઈએ

જે ઘણા લોકો બડાઈ કરે છે, અને ઘણા ઓછા સમજે છે. તે જેટ�ું મહાન છે, તેટ�ું દૂર છે
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પહ�ચે છે, તે જેટલાં �વશેષા�ધકારો �ૂરા પાડ ેછે, તે કર�ું નથી, અને કર� શક�ું નથી�ય�નો �વના ધન લાવો.
સંચય અને કાયદેસર ર�તે પકડ� રાખવાની એક જ �વ�સનીય પ��ત છે

સંપ��, અને તે ઉપયોગી સેવા રે�ડર કર�ને છે. �ારેય કોઈ �સ�ટમ બનાવવામાં આવી નથી
જેના �ારા �ુ�ષો મા� સં�યાના બળ �ારા કાયદેસર ર�તે સંપ�� મેળવી શકે છે, અથવા

બદલામાં એક ફોમ� અથવા બી��ું સમક� �ૂ�ય આ�યા �વના.
અથ�શા�ના કાયદા તર�કે ઓળખાતો �સ�ા�ત છે! આ કરતાં વ�ુ છે

એક �સ�ા�ત. આ એવો કાયદો છે જેને કોઈ માણસ હરાવી શકે નહ�.
�સ�ા�ત�ું નામ સાર� ર�તે �ચ��ત કરો, અને તેને યાદ રાખો, કારણ કે તે દૂર છે

બધા રાજકારણીઓ અને રાજક�ય મશીનો કરતાં વ�ુ શ��તશાળ�. તે ઉપર છે અને

તમામ મજૂર સંગઠનોના �નયં�ણની બહાર. તેને હલાવી શકા�ું નથી, ન તો �ભા�વત કર� શકાય છે
કે કોઈ પણ કો�લ�ગમાં રેકેટસ� અથવા �વ-�ન�ુ�ત નેતાઓ �ારા લાંચ આપવામાં આવી નથી. વ�ુમાં, આઇ.ટ�
એક બ�ુ જોનાર� આંખ છે, અને �ુકક��પ�ગની એક સં�ૂણ� �સ�ટમ છે,
જે તે દરેક માનવીના �યવહારોનો સચોટ �હસાબ રાખે છે
આ�યા �વના મેળવવાનો �યાસ કરવાના �યવસાયમાં રોકાયેલા. વહેલા કે પછ� તે
ઓ�ડટરો આસપાસ આવે છે, મહાન અને નાના બંને �ય��તઓના રેકોડ�  પર નજર રાખે છે,
અને �હસાબની માંગ કરો.

"વોલ ���ટ, મોટો �બઝનેસ, કે�પટલ ��ડટેર� �હતો," અથવા ગમે તે નામ
તમે તે �સ�ટમ આપવા�ુ ંપસંદ કરો છો જેણે અમને અમે�રકન �વતં�તા આપી છે,
�ુ�ષોના સ�ૂહ�ું ��ત�ન�ધ�વ કરે છે જે આને સમજે છે, આદર આપે છે અને પોતાને અ�ુકૂળ કરે છે
અથ�શા�નો શ��તશાળ� કાયદો! તેમના નાણાક�ય સાત�ય પર આધાર રાખે છે
તેઓ કાયદા�ું સ�માન કરે છે.

અમે�રકામાં રહેતા મોટાભાગના લોકો આ દેશ, તેની �ૂડ�વાદ� �યવ�થા અને

બધા. મારે ક�ૂલ કર�ું જ જોઇએ કે હુ�  કોઈ વ�ુ સારા દેશને �ણતો નથી, �યાં કોઈને મોટો મળ� શકે
સંપ�� એક� કરવાની તકો. તેમના કાય� અને કાય� �ારા અ�ભ�ાય, �યાં છે
આ દેશમાં કેટલાક જે તેને પસંદ નથી કરતા. તે, અલબ� તેમનો �વશેષા�ધકાર છે; જો તેઓ
આ દેશમાં, તેના �ૂડ�વાદ� �સ�ટમની જેમ નથી, તેના અનહદ તકો, તેઓ
બહાર સાફ કરવાનો અ�ધકાર છે! હ�મેશા અ�ય દેશો હોય છે,
જેમ કે જમ�ની, ર�શયા અને ઇટાલી, �યાં કોઈ આનંદ માણવાનો �યાસ કર� શકે છે
�વતં�તા, અને સંપ�� એકઠ� કરવી તે ખાસ નથી.

અમે�રકા તમામ �વતં�તા અને સંચયની તમામ તક �ૂર� પાડ ેછે
એવી સંપ�� કે જે કોઈ પણ �ામા�ણક �ય��તને જોઈતી હોય. �યારે કોઈ રમત માટ ે�શકાર કરવા �ય છે, �યારે એક

�શકારના મેદાન પસંદ કરે છે �યાં રમત �ુ�કળ હોય. �યારે ધન માંગતા હો, �યારે તે જ
�નયમ કુદરતી ર�તે �ા�ત થશે.

જો તે સંપ�� છે જે તમે શોધી ર�ા છો, તો દેશની શ�તાઓને અવગણશો નહ�
જેના નાગ�રકો એટલા સ�ૃ� છે કે મ�હલાઓ, એકલી, બે કરોડથી વ�ુ ખચ� કરે છે
�લપ-�ટ��સ, �જ અને કો�મે�ટ�સ માટ ેવા�ષ�ક ડોલર. બે વાર �વચારો, તમે કોણ છો
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દેશની �ૂડ�વાદ� �યવ�થાનો નાશ કરવાનો �યાસ કરતા પહેલા, સંપ��ની શોધ કરો
જેના નાગ�રકો �ી�ટ�ગ કા��સ માટ ેવષ� પચાસ �મ�લયન ડોલરથી વ�ુ ખચ� કરે છે,
જેની સાથે તેમની �વતં�તા માટ ેતેમની �શંસા �ય�ત કરવી!

જો તે પૈસા છે જે તમે શોધી ર�ા છો, તો જે દેશ ખચ� કરે છે તે કાળ��ૂવ�ક �યાનમાં લો
�સગારેટ માટ ેવા�ષ�ક કરોડો ડોલર, આવકનો મોટો ભાગ

જેમાંથી આ સ�લાય કરવામાં રોકાયેલી મા� ચાર મોટ� ક�પનીઓ જ �ય છે
"�બન-ચેલે�સ" અને "શાંત ચેતા" ના રા��ય �નમા�તા.

કોઈપણ ર�તે જે દેશનાં લોકો છે તે દેશને �ુ�કળ �વચારણા આપો

જોવાના �વશેષા�ધકાર માટ ેવા�ષ�ક પંદર �મ�લયન ડોલરથી વ�ુ ખચ� કરો
ખસેડવાની તસવીરો, અને દા�, નાક��ટ�સ અને

અ�ય ઓછા બળવાન સો�ટ ����સ અને ખીચડ�-પાણી.
એવા દેશથી દૂર જવાની ઉતાવળ ન કરો જેના લોકો છે

�વે�છાએ, આ�ુરતાથી પણ, ��ટબોલ માટ ેવા�ષ�ક લાખો ડોલર સ�પો,
બેઝબોલ, અને ઇનામ લડાઇઓ.

અને, દરેક ર�તે, એવા દેશ �ારા વળગી રહો કે જેના રહેવાસીઓ વ�ુ છોડ� દે
��ુ�ગ ગમ માટ ેદર વષ� એક �મ�લયન ડોલર, અને સલામતી માટ ેઅ�ય �મ�લયન
રેઝર �લેડ.

એ પણ યાદ રાખો કે, આ ઉપલ�ધ �ોતોની શ�આત છે
સંપ��નો સંચય. મા� કેટલીક વૈભવી વ��ુઓ અને �બનજ�ર� વ��ુઓ છે
ઉ�લેખ કરવામાં આ�યો છે. પર��ુ, યાદ રાખો કે ઉ�પાદન, પ�રવહનનો �યવસાય,
અને માલસામાનની આ કેટલીક વ��ુઓ�ું માક��ટ�ગ કરવાથી �નય�મત રોજગાર� મળે છે
ઘણા �ુ�ષો અને �ીઓ, જેઓ તેમની સેવાઓ માટ ેમેળવે છે
ડોલર મા�સક ઘણા �મ�લયન, અને તે બંને માટ ે�ુ�તપણે ખચ� કરે છે
વૈભવી વ��ુઓ અને જ�ર�યાતો.

ખાસ કર�ને યાદ રાખો કે, આ તમામ વેપાર� �વ�નમયની પાછળ અને

�ય��તગત સેવાઓ એકઠા કરવા માટ ે�વ�ુલ �માણમાં તક મળ� શકે છે
સંપ��. અહ� અમા��  અમે�રકન ��-ડોમ કોઈની મદદ માટ ેઆવે છે. કરવા માટ ેક�ઈ નથી
તમને, અથવા કોઈપણને હાથ ધરવા માટ ેજ�ર� �ય�નોના કોઈપણ ભાગમાં રોકવાથી રોકો
આ �યવસાયો પર. જો કોઈની પાસે �ે� ��તભા, તાલીમ, અ�ુભવ હોય, તો કોઈ શકે
મોટ� મા�ામાં સંપ�� એકઠ� કરો. જેઓ નસીબદાર નથી તેઓ એકઠા થઈ શકે છે
નાની મા�ામાં. કોઈ પણ �ય��ત ન�વી રકમના બદલામાં આ��વકા મેળવી શકે છે
�મ�ું.

તો - તમે �યાં છો!
તક તમાર� સમ� તેનો માલ ફેલાવી �ૂક� છે. આગળ �ુધી આગળ વધો,

તમને જે જોઈએ છે તે પસંદ કરો, તમાર� યોજના બનાવો, યોજનાને કાય�માં �ૂકો અને અ�ુસરો

PERSISTENCE �ારા. "�ૂડ�વાદ�" અમે�રકા બાક��ું કામ કરશે. તમે કર� શકો છો
આ �ૂબ પર આધાર રાખે છે - કે�પટ�લ��ટક અમે�રકા વીમા દરેક
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�ય�કતને ઉપયોગી સેવા, અને આપવાની તક
સેવાના �ૂ�યના �માણમાં સંપ�� એક��ત કરો.

"�સ�ટમ" કોઈને આ અ�ધકારનો ઇનકાર કરતી નથી, પર��ુ તે કર�ું નથી, અને વચન આપી શક�ું નથી
ક�ઇ માટ ેક�ઇક, કારણ કે �સ�ટમ, પોતે, અટલ છે
અથ�શા�ના કાયદા �ારા �નયં��ત જે ન તો ઓળખે છે અને ન સહન કરે છે
લાંબા સમય �ુધી, આ�યા �વના મેળવો.

અથ�શા�નો કાયદો કુદરત �ારા પસાર કરવામાં આ�યો હતો! કોઈ સવ��ચ નથી
આ કાયદા�ું ઉ�લંઘન કરનાર અદાલતમાં અપીલ કર� શકે છે. કાયદો બંનેને સ�પે છે
તેના ઉ�લંઘન માટ ેદ� ડ, અને તેના પાલન માટ ેયો�ય પા�રતો�ષકો, વગર
દખલગીર� અથવા કોઈપણ મ�ુ�ય �ારા દખલની શ�તા. કાયદો
રદ કર� શકા�ું નથી. તે �વગ�માં તારાઓ જેટ�ું �ન��ત છે, અને આધીન છે, અને a
એ જ �સ�ટમનો ભાગ જે તારાઓને �નયં��ત કરે છે.

�ું કોઈ �ય��ત પોતાની �તને કાયદાના કાયદામાં �વીકારવાની ના પાડ� શકે?
ચો�સપણે! આ એક �ુ�ત દેશ છે, �યાં તમામ �ુ�ષો સમાન અ�ધકારો સાથે જ�મે છે,

અથ�શા�ના કાયદાની અવગણના કરવાના �વશેષા�ધકાર સ�હત.
પછ� �ું થાય?
ઠ�ક છે, �યાં �ુધી મોટ� સં�યામાં �ુ�ષો દળોમાં જોડાતા નથી �યાં �ુધી ક�ઈ થ�ું નથી

કાયદાની અવગણના કરવાનો હે�ુ, અને બળ �ારા તેઓ જે ઇ�છે છે તે લે છે.
પછ� સાર� ર�તે સંગ�ઠત ફાય�ર�ગ સાથે �ડ�ટટેર આવે છે

��વોડ અને મશીન ગ�સ!
અમે હજુ �ુધી અમે�રકામાં એ તબ�ે પહ��યા નથી! પર��ુ અમે બ�ું સાંભ�ું છે

�સ�ટમ કેવી ર�તે કાય� કરે છે તે �ણવા માગે છે. કદાચ આપણે નસીબદાર હોઈએ
એટલી �વકરાળ વા�ત�વકતાના અંગત જ્ knowledge◌ાનની માંગણી કરવા માટ ે�ૂર�ું નથી. શંકા �વના�ું
અમે અમાર� વાણીની �વતં�તા, �વતં�તા સાથે ચા�ુ રાખવા�ું પસંદ કર��ું
કૃ�ય, અને વળતર માટ ેઉપયોગી સેવા આપવા માટ ે�વતં�તા
ધન.

આ �થા, સરકાર� અ�ધકાર�ઓ �ારા �ુ�ષો અને મ�હલાઓને �વ��ૃત કરવાની
મતના બદલામાં �હેર �તજોર� પર દરોડા પાડવાનો �વશેષા�ધકાર, �ારેક પ�રણામ આવે છે
�ૂંટણી, પર��ુ જેમ જેમ રાત �દવસને અ�ુસરે છે તેમ, અં�તમ વળતર આવે છે; �યારે દરેક પૈસો
ખોટ� ર�તે વપરાયેલ, ચ��ૃ�� �યાજ પર ચ��ૃ�� �યાજ સાથે �ૂકવ�ું આવ�યક છે.
જો પડાવી લેનારાઓન ે�ૂકવવાની ફરજ પાડવામાં આવતી નથી, તો ભાર તેમના પર પડ ેછે
બાળકો, અને તેમના બાળકોના બાળકો, "�ી� અને ચોથા �ુધી પણ
પે generations◌ીઓ. "દે�ું ટાળવાનો કોઈ ર�તો નથી.

આ હે�ુ માટ ે�ુ�ષો પોતાને જૂથોમાં બનાવી શકે છે અને �ારેક કર� શકે છે
ભીડમાં વધારો, અને કામના કલાકો નીચે. જેની બહાર એક �બ�દ ુછે
તેઓ જઈ શકતા નથી. તે તે �બ�દ ુછે કે �યાં અથ�શા�નો કાયદો આગળ વધે છે, અને

શે�રફને એ��લોયર અને કમ�ચાર�ઓ બંને મળે છે.
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છ વષ� �ુધી, 1929 થી 1935 �ુધી, અમે�રકાના લોકો, બંને સ�ૃ� અને

ગર�બ, ઓ�ડ મેન ઇકોનો�મ�સ બધાને શે�રફને સ�પીને ભા�યે જ �ૂક� ગયો
�યવસાયો, અને ઉ�ોગો અને બ�કો. તે એક �ુંદર ��ય ન હ�ું! તે ન હતી
ટોળાના મનો�વજ્ for◌ાન માટ ેઆપણો આદર વધારો જેના �ારા �ુ�ષો કારણ આપે છે
પવન અને આ�યા �વના મેળવવાનો �યાસ શ� કરો.

અમે જે છ �નરાશાજનક વષ� પસાર કયા� હતા, �યારે ભય હતો
કાઠ�, અને જમીન પર �વ�ાસ હતો, કેવી ર�તે �ૂલી શકતા નથી
અથ�શા�નો કાયદો અમીર અને ગર�બ બંને પાસેથી તેની વ�ૂલાત કરતો હતો,
નબળા અને મજ�ૂત, �ૃ� અને �ુવાન. અમે આવા બી�માંથી પસાર થવાની ઇ�છા રાખીએ નહ�
અ�ુભવ.

આ અવલોકનો ટૂ�કા સમયના અ�ુભવ પર આધા�રત નથી. તેઓ છે
બંનેની પ��તઓના પચીસ વષ��ું સાવચેત �વ�ેષણ�ુ ંપ�રણામ

સફળ અને સૌથી અસફળ �ુ�ષો અમે�રકા �ણે છે.
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�કરણ 8

�નણ�ય

��તબંધનો મા�ટર

ધન તરફ સાત�ું પગ�ું

25,000 થી વ�ુ �ુ�ષો અને મ�હલાઓ�ું સચોટ �વ�ેષણ જેમને હ�ું
અ�ુભવી �ન�ફળતા, એ હક�કત �હેર કર� કે LACK OF DECISION ન�ક હતી
�ન�ફળતાના 30 �ુ�ય કારણોની યાદ�ના વડા. આ મા� a �ું �નવેદન નથી
�સ�ા�ત - તે એક હક�કત છે .

�ોસે��ટનેશન, �નણ�યની �વ��, એક સામા�ય દ�ુમન છે
જે �યવહાર�ક ર�તે દરેક માણસે �તવી જ જોઇએ.

તમે �ુધી પહ�ચવા માટ ેતમારા �મતા ચકાસવા માટ ેતક હશે ઝડપી અને

�યારે તમે આ �ુ�તક વાંચવા�ું સમા�ત કરો, અને શ� કરવા માટ ેતૈયાર હોવ �યારે ચો�સ �નણ�યો

તે વણ�વેલ �સ�ા�તો ��યામાં �ૂકવા.
ઘણા સો લોકો�ું �વ�ેષણ કે જેમણે નસીબ સાર� ર�તે સં�ચત ક�ુ� હ�ું

�મ�લયન ડોલરના આંકડાની બહાર, એ હક�કતનો �ુલાસો કય� કે તેમાંના દરેક પાસે હતા
�નણ�યો �ુધી પહ�ચવાની આદત અને આ �નણ�યો બદલવાની આદત

ધીરે ધીરે, જો, અને �યારે તેઓ બદલાયા હતા. જે લોકો એકઠા થવામાં �ન�ફળ �ય છે
પૈસા, અપવાદ �વના , �નણ�યો �ુધી પહ�ચવાની આદત હોય છે, જો બધા પર, �ૂબ જ
ધીરે ધીરે, અને આ �નણ�યો ઝડપથી અને વાર�વાર બદલવા .

હેનર� ફોડ�ના સૌથી ઉ�કૃ� �ુણો પૈક� એક તેની પહ�ચવાની આદત છે
�નણ�યો ઝડપથી અને ચો�સપણે, અને તેમને ધીમે ધીમે બદલવા. આ �ુણવ�ા એટલી જ છે
�ી ફોડ�માં ઉ�ચારવામાં આ��ું હ�ું કે, તેણે તેમને ��� હોવાની ��ત�ા આપી છે.
તે આ �ુણવ�ા હતી જેણે �ી ફોડ�ને તે�ું ઉ�પાદન ચા�ુ રાખવા માટ ે�ે�રત કયા�
��યાત મોડલે "ટ�" (�વ�ની સૌથી નીચ કાર), �યારે તેના તમામ સલાહકારો અને ઘણા

કાર ખર�દનારાઓ તેને બદલવા �વનંતી કર� ર�ા હતા.
કદાચ, �ી ફોડ� પ�રવત�ન લાવવામાં �ૂબ �વલંબ કય�, પર��ુ અ�ય

વાતા�ની બાજુ એ છે કે, �ી ફોડ�ના �નણ�યની �nessતાએ એક મોટુ�  નસીબ આ��ું,
મોડલેમાં ફેરફાર જ�ર� બન ેતે પહેલા . તેમાં થોડ� શંકા છે કે �ી.
�નણ�યની �ન��તતાની ફોડ�ની આદત અવરોધ�ું �માણ ધારે છે, પણ
આ �ુણવ�ા �નણ�યો �ુધી પહ�ચવામાં ધીમીપ�ં અને ઝડપીતા માટ ે�ાધા�ય�મ છે
તેમને બદલી ર�ા છે.
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મોટાભાગના લોકો જેઓ તેમના માટ ે�ૂરતા નાણાં એકઠા કરવામાં �ન�ફળ �ય છે
જ��રયાતો, સામા�ય ર�તે, અ�યના "મંત�યો" �ારા સરળતાથી �ભા�વત થાય છે. તેઓ પરવાનગી આપે છે
અખબારો અને "ગપસપ" પડોશીઓ તેમના માટ ે"�વચાર" કરવા.
"અ�ભ�ાયો �ૃ�વી પરની સૌથી સ�તી ચીજ છે. દરેક �ય��ત પાસે એક ટો�ું હોય છે
અ�ભ�ાય જે કોઈ પણ તેને �વીકારશે તેના માટ ે�ુભે�છા આપવા તૈયાર છે. જો તમે
�યારે તમે �નણ�યો પર પહ�ચો �યારે "અ�ભ�ાયો" �ારા �ભા�વત, તમે તેમાં સફળ થશો નહ�
કોઈ પણ ઉપ�મ, તમાર� પોતાની ઈ�છામાં પ�રવત�ન કરતા ઘ�ં ઓછુ�

પૈસા.
જો તમે અ�યના મંત�યોથી �ભા�વત છો, તો તમાર� પાસે કોઈ ઇ�છા નહ� હોય

તમારા પોતાના.
�યારે તમે �યવહારમાં �ૂકવા�ું શ� કરો �યારે તમાર� પોતાની સલાહ રાખો

તમારા પોતાના �નણ�યો �ુધી પહ�ચીને અને તેમને અ�ુસર�ને અહ� વણ�વેલ �સ�ા�તો .
તમારા "મા�ટર માઇ�ડ" ના સ�યોને બાદ કરતાં તમારા આ�મ�વ�ાસમાં કોઈને ન લો
જૂથ, અને આ જૂથની તમાર� પસંદગીમાં �ૂબ ખાતર� કરો, કે તમે ફ�ત પસંદ કરો છો
જેઓ તમાર� સાથે સં�ૂણ� સહા�ુ�ૂ�ત અને હામ�નીમાં રહેશે
હે�ુ.

ન�કના �મ�ો અને સંબંધીઓ, �યારે તેમ કરવાનો અથ� ન હોય �યારે, ઘણીવાર �વકલાંગતા
એક "મંત�યો" �ારા અને �ારેક ઉપહાસ �ારા, જેનો અથ� થાય છે
ર�ૂ�. હ�રો �ુ�ષો અને �ીઓ તેમની સાથે હલક� �ુણવ�ાવાળા સંકુલ લઈ �ય છે
આખા �વન દર�મયાન, કારણ કે કેટલાક સારા, પર��ુ અજ્orant◌ાની �ય��તએ તેમનો નાશ કય�
"મંત�યો" અથવા ઉપહાસ �ારા �વ�ાસ.

તમાર� પાસે તમા��  પોતા�ું મગજ અને મન છે. તેનો ઉપયોગ કરો, અને તમારા પોતાના �ુધી પહ�ચો
�નણ�યો. જો તમને અ�ય લોકો પાસેથી હક�કતો અથવા મા�હતીની જ�ર હોય, તો તમને સ�મ કરવા માટે
�નણ�યો �ુધી પહ�ચો, કારણ કે તમે કદાચ ઘણા �ક�સાઓમાં કરશો; આ હક�કતો મેળવો અથવા

તમારો હે�ુ �હેર કયા� �વના, તમને જ�ર� મા�હતી શાં�તથી �ુર��ત કરો.
તે એવા લોકોની લા��ણકતા છે કે જેમની પાસે મા� એક નાજુક અથવા વેનીયર છે

જ્ much◌ાન એવી છાપ આપવાનો �ય�ન કરે છે કે તેમની પાસે ઘ�ં જ્ .◌ાન છે. આવા

લોકો સામા�ય ર�તે ઘણી વાતો કરે છે, અને �ૂબ ઓછુ�  સાંભળે છે. તમાર� રાખો
આંખો અને કાન �વશાળ �ુ�લા છે - અને તમા��  મ� બંધ છે, જો તમે હ�તગત કરવા માંગો છો
તા�કા�લક �નણ�ય લેવાની આદત. જેઓ વધારે બોલે છે તેઓ બીજુ�  થોડુ�  કરે છે. જો તમે વાત કરો
તમે સાંભળો તેના કરતાં વ�ુ, તમે તમાર� �તને ઘણી તકોથી વં�ચત રાખશો નહ�
ઉપયોગી જ્ knowledge◌ાન એકઠુ�  કરો, પણ તમે તમાર� યોજનાઓ પણ �હેર કરો અને

હે�ુઓ એવા લોકો માટ ેકે જે તમને હરાવવામાં �ૂબ આનંદ કરશે, કારણ કે તેઓ
તમને ઈ�યા�.

એ પણ યાદ રાખો કે, દર વખતે તમે a ની હાજર�માં મ� ખોલો
જે �ય��ત પાસે �વ�ુલ �માણમાં જ્ knowledge◌ાન છે, તમે તે �ય��તને, તમારા
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જ્ knowledge◌ાનનો સચોટ �ટોક, અથવા તમાર� ખોટ! સામા�ય જ્ wisdom◌ાન સામા�ય ર�તે હોય છે
ન�તા અને મૌન �ારા �પ� .

એ હક�કત �યાનમાં રાખો કે દરેક �ય��ત જેની સાથે તમે સાંકળો છો, તે ગમે છે
�તે, પૈસા એકઠા કરવાની તક શોધી ર�ા છો. જો તમે તમારા �વશે વાત કરો છો
�ૂબ �ુ�તપણે યોજનાઓ, �યારે તમે �ણો છો કે કોઈ અ�ય �ય��ત તમને આ�ય� થશે
તમાર� આગળની ��યામાં દાખલ કર�ને તમને તમારા �યેય �ુધી પહ�ચા�ું છે,
જેની યોજનાઓ તમે અ�વવેક� ર�તે વાત કર� હતી.

તમારા �થમ �નણ�યોમાંના એકને બંધ માઉથ રાખવા અને રહેવા દો
કાન અને આંખો ખોલો.

આ સલાહને અ�ુસરવા માટ ેતમાર� �તને એક ર�માઇ�ડર તર�કે, જો તમે
નીચે આપેલા એ�પ�ામને મોટા અ�રોમાં ક copy�પ કરો અને તેને �યાં જુઓ �યાં �ૂકો
દૈ�નક.

"તમે જે કરવા માગો છો તે �વ�ને કહો, પર��ુ �થમ બતાવો
આઇટ�. "

આ કહેવાની સમક� છે કે "શ�દો નહ�, કાય� ગણાય છે
સૌથી વ�ુ. "

�વતં�તા અથવા �નણ�ય પર �ૃ��ુ

�નણ�યો�ું �ૂ�ય તેમને રજૂ કરવા માટ ેજ�ર� �હ�મત પર આધા�રત છે.
મહાન �નણ�યો, જે સં�કૃ�તના પાયા તર�કે સેવા આપતા હતા, પહ�ચી ગયા
મોટા જોખમો ધારણ કર�ને, જેનો અથ� ઘણીવાર �ૃ��ુની સંભાવના છે.

�લ�કનનો તેમનો ��સ� ઘોષણાપ� બહાર પાડવાનો �નણ�ય,
જેણે અમે�રકાના ર�ગીન લોકોને આઝાદ� આપી હતી, તે સં�ૂણ� ર�તે રજૂ કરવામાં આવી હતી
સમજ�ું કે તેમ�ું કાય� હ�રો �મ�ો અને રાજક�ય બનશે
તેની �વ�� સમથ�કો. તે પણ �ણતો હતો કે તે ઘોષણાને અમલમાં �ૂકવી
�ુ�ના મેદાનમાં હ�રો માણસો માટ ે�ૃ��ુનો અથ� થશે. અંતે, તેનો ખચ� થયો
�લ�કન તે�ું �વન. એ માટ ે�હ�મતની જ�ર હતી.

સમાધાન કરવાને બદલે, સો�ેટ�સનો ઝેરનો કપ પીવાનો �નણ�ય

તેમની �ય��તગત મા�યતા, �હ�મતનો �નણ�ય હતો. તેણે સમયને એક હ�ર આગળ કય�
વષ�, અને તે પછ� અ�ત લોકોને, �વચાર અને �વતં�તાનો અ�ધકાર આ�યો

ભાષણ.
જનરલ રોબટ�  ઇ. લીનો �નણ�ય, �યારે તેઓ ભાગ લેવા આ�યા

�ુ�નયન સાથે માગ�, અને દ��ણ�ું કારણ અપના��ું, તે એક �નણ�ય હતો
�હ�મત, કારણ કે તે સાર� ર�તે �ણતો હતો કે તેને તેના પોતાના �વનનો ખચ� કરવો પડ� શકે છે, તે ચો�સપણે

બી�ના �વનનો ખચ� કરવો.
પર��ુ, અ�યાર �ુધીનો સૌથી મોટો �નણ�ય, �યાં �ુધી કોઈપણ અમે�રકન નાગ�રક છે

સંબં�ધત, �ફલાડ�ે�ફયા, 4 જુલાઈ, 1776 ના રોજ પહ��યા, �યારે છ�પન �ુ�ષોએ સહ� કર�

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:

b www.think-and-grow-rich-ebook.com ડ�

142

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=gu&u=http://think-and-grow-rich-ebook.com/


�ૃ� 147

b �વચારો અને સ�ૃ� થાઓ d

એક દ�તાવેજમાં તેમના નામ, જે તેઓ સાર� ર�તે �ણતા હતા તે બધાને �વતં�તા આપશે

અમે�રકનો, અથવા છ�પનમાંથી દરેકને ફા�સીએ લટકાવવા�ું છોડ� દો!
તમે આ ��યાત દ�તાવેજ �વશે સાંભ�ું છે, પર��ુ તમે કદાચ દો�ુ� નથી

તેમાંથી �ય��તગત �સ��નો મહાન પાઠ તે �પ� ર�તે શીખવવામાં આવે છે.
આપણ ેબધાને આ મહ�વ�ૂણ� �નણ�યની તાર�ખ યાદ છે, પર��ુ આપણામાંના કેટલાક

તે �નણ�ય માટ ે�હ�મતની જ�ર છે તે સમજો. આપણે આપણો ઇ�તહાસ યાદ રાખીએ છ�એ, જેમ તે હતો
શીખ��ું; અમને તાર�ખો અને લડનારા માણસોના નામ યાદ છે; અમને યાદ છે
વેલી ફોજ� , અને યોક� ટાઉન; અમે �યોજ�  વો�શ��ટન અને લોડ�ને યાદ કર�એ છ�એ
કોન�વે�લસ. પર��ુ આપણે આ નામો, તાર�ખો અને પાછળના વા�ત�વક દળો �વશે થોડુ�  �ણીએ છ�એ
�થાનો. આપણ ેહ� પણ તે અ�ૂત� શ��તને ઓછ� �ણીએ છ�એ, જેણે આપણને �વતં�તાનો વીમો આ�યો હતો
વો�શ��ટનની સેનાઓ યોક� ટાઉન પહ�ચે તેના ઘણા સમય પહેલા.

અમે �ા��તનો ઇ�તહાસ વાં�યો, અને ખોટ� ક�પના કર� કે �યોજ�

વો�શ��ટન આપણા દેશના �પતા હતા, કે તેમણે જ અમાર� આઝાદ� �તી હતી,
�યારે સ�ય છે - હક�કત પછ� વો�શ��ટન મા� એક સહાયક હ�ું, કારણ કે
લોડ�  કોન�વે�લસ પહેલા તેના સૈ�ય માટ ે�વજયનો વીમો લેવામાં આ�યો હતો
આ�મસમપ�ણ ક�ુ�. વ Washington�શ��ટનને તે ગમે તેવો મ�હમા �ૂંટવાનો આ હે�ુ નથી
સ�ૃ� �ુણવ�ાવા�ું. તેનો હે�ુ, આ�ય�જનક તરફ વ�ુ �યાન આપવાનો છે
શ��ત જ તેની �ત�ું સા�ું કારણ હ�ું.

તે દઘુ�ટનાથી ઓછુ�  નથી કે ઇ�તહાસના લેખકો �ૂક� ગયા છે,
સં�ૂણ�પણે, અ�નવાય� શ��તનો સહેજ પણ સંદભ�, જેણે જ�મ આ�યો

અને રા�ને �વતં�તા માટ ે�વતં�તાના નવા ધોરણો ન�� કરવાના છે
�ૃ�વીના તમામ લોકો. હુ�  કહુ�  છુ�  કે તે દઘુ�ટના છે, કારણ કે તે �વયં સમાન છે
શ��ત જેનો ઉપયોગ દરેક �ય��તએ કરવો જ જોઇએ જે �ુ�કેલીઓને પાર કરે છે
�વન, અને �વનને �ૂછવામાં આવેલી �ક�મત �ૂકવવા માટ ેદબાણ કરે છે.

ચાલો આ શ��તને જ�મ આપનાર� ઘટનાઓની ટૂ�કમાં સમી�ા કર�એ. આ
વાતા� 5 માચ�, 1770 ના રોજ બો�ટનમાં બનેલી એક ઘટનાથી શ� થાય છે. ��ટ�શ સૈ�નકો હતા
શેર�ઓમાં પે�ો�લ�ગ, તેમની હાજર�થી, �ુ�લેઆમ નાગ�રકોને ધમક�ઓ. આ
વસાહતીઓએ તેમની વ�ચે કૂચ કરતા સશ� માણસો સામે રોષ ઠાલ�યો. તેઓ �ય�ત કરવા લા�યા
તેમનો રોષ �ુ�લેઆમ, કૂચમાં પ�થરો તેમજ ઉપકલાઓ ફ�કતા હતા
સૈ�નકો, �યાં �ુધી કમા��ડ�ગ ઓ�ફસર આદેશ ન આપે, "બેયોનેટ ઠ�ક કરો ... ચાજ�  કરો!"

�ુ� ચા�ુ હ�ું. જેના કારણે ઘણા લોકો �ૃ��ુ પા�યા અને ઘાયલ થયા. આ
ઘટનાએ આવા રોષને ઉ�ે�જત કય� કે �ાંતીય સભા, (બનેલી
અ�ણી વસાહતીઓ), ચો�સ પગલાં લેવાના હે�ુથી એક બેઠક બોલાવી.
એ એસે�બલીના બે સ�યો હતા, �હોન હેનકોક અને સે��ુઅલ એડ�સ

- તેમના નામ લાંબા સમય �ુધી �વો! તેઓએ �હ�મતથી વાત કર�, અને �હેર ક�ુ� કે એ
બો�ટનમાંથી તમામ ���ટશ સૈ�નકોને કાject◌ી �ૂકવા માટ ેપગલા લેવા જોઈએ.
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આ યાદ રાખો - એક �નણ�ય, બે માણસોના મનમાં, કદાચ યો�ય ર�તે
આપણે �ુનાઇટડે �ટ�ેસને જે �વતં�તાનો આનંદ માણીએ છ�એ તેની શ�આત કહેવાય.
એ પણ યાદ રાખો કે આ બે માણસોનો �નણ�ય �વ�ાસ માટ ેબોલાવે છે, અને

કોરેજ, કારણ કે તે ખતરનાક હ�ું.
�વધાનસભા �થ�ગત થાય તે પહેલા, સે��ુઅલ એડ�સને બોલાવવા માટ ે�નમ�ૂક કરવામાં આવી હતી

�ાંતના ગવન�ર, હ�ચ�સન, અને પાછા ખ�ચવાની માંગ કરે છે
��ટ�શ સૈ�નકો.

�વનંતી મંજૂર કરવામાં આવી હતી, સૈ�નકોને બો�ટનમાંથી દૂર કરવામાં આ�યા હતા, પર��ુ
ઘટના બંધ નહોતી. તે સમ� પ�ર��થ�ત બદલવા માટ ેન�� કરેલી પ�ર��થ�ત�ું કારણ હ�ું
સં�કૃ�તનો ��ેડ. �વ�ચ�, તે નથી, કેવી ર�તે મહાન ફેરફારો, જેમ કે
અમે�રકન �ા��ત, અને �વ� �ુ�, ઘણી વખત તેમની શ�આત છે
એવા સંજોગો જે અગ�યના લાગે છે? તે�ું અવલોકન કર�ું પણ રસ�દ છે
આ મહ�વ�ૂણ� ફેરફારો સામા�ય ર�તે �નધા��રત �નણ�યના �પમાં શ� થાય છે
�માણમાં નાની સં�યામાં લોકોના મન. આપણામાંથી બહુ ઓછા લોકોનો ઇ�તહાસ �ણે છે
�હોન હેનકોક, સે��ુઅલ એડ�સ અને

�રચાડ�  હેનર� લી (વ�જ��નયા �ાંતના) અમારા વા�ત�વક �પતા હતા
દેશ.

�રચાડ�  હેનર� લી આ વાતા��ું એક મહ�વ�ું પ�રબળ બ��ું
હક�કત એ છે કે તે અને સે��ુઅલ એડ�સ વાર�વાર વાતચીત કરતા હતા (�ારા
પ��યવહાર), તેમના ભય અને તેમની આશાઓને �ુ�તપણે શેર કરો
તેમના �ાંતના લોકો�ું ક�યાણ. આ �થામાંથી, એડ�સે ક�પના કર�
તેર કોલોનીઓ વ�ચે પ�ો�ું પર�પર �વ�નમય મદદ કર� શકે છે તે �વચાર
સાથે જોડાણમાં �ૂબ જ જ�ર� �ય�નો�ું સંકલન લાવ�ું
તેમની સમ�યાઓનો ઉકેલ. બો�ટનમાં સૈ�નકો સાથે અથડામણના બે વષ� પછ�
(માચ� '72), એડ�સે આ �વચારને એસે�બલીમાં ��તાવના �પમાં રજૂ કય�
કે સાથે કોલોનીઝ વ�ચે પ��યવહાર સ�મ�તની �થાપના કરવામાં આવે

મૈ�ી�ૂણ� હે�ુ માટ ેદરેક કોલોનીમાં �ન��તપણે પ�કારોની �નમ�ૂક કરવામાં આવી છે
���ટશ અમે�રકાની વસાહતોની �ુધારણા માટ ેસહકાર. "

આ ઘટનાન ેસાર� ર�તે �ચ��ત કરો! ની સં�થાની શ�આત હતી
દૂરની શ��ત તમને અને મને �વતં�તા આપવા�ું ન�� કરે છે. ધ મા�ટર માઇ�ડ
પહેલેથી જ આયોજન કરવામાં આ��ું હ�ું. તેમાં એડ�સ, લી અને હેનકોકનો સમાવેશ થતો હતો. "હુ�  તમને કહુ�  છુ�
આગળ, કે જો તમારામાંથી બે �ૃ�વી પર કોઈ પણ બાબતે સંમત થાય
તમે �ૂછો, તે મારા �પતા તરફથી આવશે, જે �વગ�માં છે. "

પ��યવહાર સ�મ�ત�ું આયોજન કરવામાં આ��ું હ�ું. આ ચાલ�ું અવલોકન કરો
તેમાં મા�ટર માઇ�ડની શ��ત ઉમેર�ને તેને વધારવાનો માગ� �ૂરો પા�ો

તમામ વસાહતોના માણસો. ન�ધ લો કે આ ���યા �થમ રચાયેલી છે
અસં�ુ� વસાહતીઓ�ુ ંસંગ�ઠત આયોજન.
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સંઘમાં તાકાત છે! વસાહતોના નાગ�રકો મજૂર� કર� ર�ા હતા
જેવી જ ઘટનાઓ �ારા ���ટશ સૈ�નકો સામે અ�યવ��થત �ુ�
બો�ટન હુ�લડ, પર��ુ લાભ�ું ક�ું �સ� થ�ું ન હ�ું. તેમની �ય��તગત
ફ�રયાદો એક મા�ટર માઇ�ડ હેઠળ એક�કૃત કરવામાં આવી ન હતી. �ું કોઈ જૂથ નથી
�ય��તઓએ તેમના �દય, મન, આ�માઓ અને શર�રને એક સાથે �ૂ�ા હતા
���ટશરો સાથે તેમની �ુ�કેલીનો એકવાર અને બધા માટ ેસમાધાન કરવાનો ચો�સ �નણ�ય �યાં �ુધી
એડ�સ, હેનકોક અને લી સાથે મળ� ગયા.

દર�મયાન, અં�ેજો �ન���ય ન હતા. તેઓ પણ, કેટલાક કર� ર�ા હતા
ના લાભ સાથે, તેમના પોતાના ખાતા પર આયોજન અને "મા�ટર-માઇ��ડ�ગ"
તેમની પાસે પૈસા છે, અને સંગ�ઠત સૈ�નક છે.

�ાઉને હચીનસનને રા�યપાલ તર�કે બદલવા માટ ેગેજની �નમ�ૂક કર� હતી
મેસે��ુસે�સ. નવા ગવન�રની �થમ ��યાઓમાં એક મેસે�જર મોકલવાનો હતો
સે��ુઅલ એડ�સને બોલાવો, તેના �વરોધને રોકવાના �ય�નોના હે�ુ માટ—ે
ભય �ારા.

જે�ું અવતરણ કર�ને �ું થ�ું તેની ભાવનાને આપણે �ે� ર�તે સમ� શક�એ છ�એ
કન�લ ફે�ટન, (ગેજ �ારા મોકલવામાં આવેલ સંદેશવાહક), અને એડ�સ વ�ચે વાતચીત.

કન�લ ફે�ટન: "હુ�  તમને ખાતર� આપવા માટ ેગવન�ર ગેજ �ારા અ�ધકૃત છુ� ,
�ી એડ�સ, કે ગવન�રને તમને આ �કારનો અ�ધકાર આપવામાં આ�યો છે
લાભો સંતોષકારક હશે, [લાંચ�ું વચન આપીને એડ�સ �તવાનો �યાસ],
આ શરત પર કે તમે પગલાંના �વરોધમાં બંધ થાવ છો
સરકારની. સાહેબ, રા�યપાલની સલાહ છે કે આગળ વધારે ખચ� ન કરવો
તેના મ�હમાની નારાજગી. તમા��  આચરણ તમને જવાબદાર બનાવે છે
હેનર� VIII ના એક માઉ�ટનો દ� ડ, જેના �ારા �ય��તઓને ��લે�ડ મોકલી શકાય છે
રા�યપાલના �વવેક�ુ��થી રાજ�ોહ, અથવા રાજ�ોહની ખોટ� મા�યતા માટ ે�ાયલ
�ાંત. પર��ુ, તમારા રાજક�ય કોસ�ને બદલીને, તમે મા� નહ�
મહાન �ય��તગત લાભો �ા�ત કરો, પર��ુ તમે રા� સાથે શાં�ત �ળવી શકશો. "

સે��ુઅલ એડ�સ પાસે બે �નણ�યોની પસંદગી હતી. તે તેને બંધ કર� શકે છે
�વરોધ, અને �ય��તગત લાંચ મેળવે છે, અથવા તે ચા�ુ રાખી શકે છે, અને ચલાવી શકે છે
જોખમી બનવા�ું જોખમ!

�પ�પણે, સમય આવી ગયો હતો �યારે એડ�સને તા�કા�લક પહ�ચવાની ફરજ પડ� હતી , એ
�નણ�ય જે તેના �વનનો ખચ� કર� શકે છે. મોટાભાગના �ુ�ષો હશે
આવા �નણ�ય �ુધી પહ�ચ�ું �ુ�કેલ લા��ું. બહુમતીએ પાછા મોક�યા હશે
ઉડાઉ જવાબ, પણ એડ�સ નહ�! તેમણે કન�લ ફે�ટનના સ�માનના શ�દ પર આ�હ કય�, કે
કન�લ રા�યપાલને એડ�સ જેવો જવાબ આપશે

તેને આપો.
એડ�સનો જવાબ, "પછ� તમે ગવન�ર ગેજને કહ� શકો છો કે મને �વ�ાસ છે કે માર� પાસે લાંબો સમય છે

�યારથી રા�ઓના રા� સાથે માર� શાં�ત થઈ. કોઈ �ય��તગત �વચારણા કરવી જોઈએ નહ�
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મને મારા દેશના �યાયી કારણનો �યાગ કરવા �ે�રત કરો. અને, કહો
સરકાર� ગેજ તે તેના માટ ેસે��ુઅલ એડ�સની સલાહ છે, નં
લાંબા સમય �ુધી નારાજ લોકોની લાગણીઓ�ું અપમાન કર�ું. "

આ માણસના પા� �વશેની �ટ�પણી �બનજ�ર� લાગે છે. ચો�સપણે

આ આ�ય�જનક સંદેશ કે જે તેના �ેષક પાસે છે તે બધા માટ ે�પ� છે
સવ��ચ �મની વફાદાર�. આ મહ�વ�ું છે. (�ૂત� અને અ�મા�ણક

રાજકારણીઓએ સ�માનની વે�યાગીર� કર� જેના માટ ેએડ�સ જેવા માણસો �ૃ��ુ પા�યા).
�યારે ગવન�ર ગેજને એડ�સનો કો��ટક જવાબ મ�ો, �યારે તે �ુ�સામાં ઉ�ો,

અને એક �હેરના�ું બહાર પા�ું જેમાં લ��ું હ�ું કે, "હુ� , તેના મ�હમાના નામે, ઓફર ક��  છુ�
અને તે તમામ �ય��તઓને તેમની સૌથી દયા�ુ માફ��ું વચન આપે છે જેઓ તરત જ �ૂકે છે
તેમના હાથ નીચે, અને શાં�ત�ૂણ� �વષયોની ફરજો પર પાછા ફરો, �સવાય કે
આવી �માના લાભથી, સે��ુઅલ એડ�સ અને જોન હેનકોક,
જેમના �ુનાઓ કોઈપણ અ�ય �વચારણાને �વીકારવા માટ ે�ૂબ જ ક�પનાશીલ �વભાવના હોય છે
પર��ુ દયાજનક સ�. "

જેમ આપણે કહ� શક�એ, આ�ુ�નક ભાષામાં, એડ�સ અને હેનકોક "પર હતા
�પોટ! "�ો�ધત ગવન�રની ધમક�એ બે માણસોને બી� �ુધી પહ�ચવા મજ�ૂર કયા�
�નણ�ય, એટલો જ ખતરનાક. તેઓએ ઉતાવળમાં તેમની �ુ�ત બેઠક બોલાવી
ક�ર અ�ુયાયીઓ. (અહ� મા�ટર માઇ�ડ ેવેગ પકડવા�ું શ� ક�ુ�). પછ�
ઓડ�ર આપવા માટ ેબેઠક બોલાવવામાં આવી હતી, એડ�સે દરવાજો બંધ કય�, ચાવી અંદર �ૂક�
તેમ�ું �ખ��ું, અને ઉપ��થત તમામને �ણ કર� કે તે ક��ેસની �હતાવહ છે
વસાહતીઓને સંગ�ઠત કરવામાં આવે છે, અને કોઈ પણ �ય��તએ �મ છોડવો જોઈએ નહ�
�યાં �ુધી આવી કONG◌ં�ેસ માટ ે�નણ�ય ન પહ��યો હોય �યાં �ુધી.

�યાર બાદ ભારે ઉ�ેજના. કેટલાકના સંભ�વત પ�રણામો�ું વજન

આવા ક�રવાદ. (ઓ�ડ મેન ડર). કેટલાકએ ડહાપણ પર ગંભીર શંકા �ય�ત કર�
જેથી ના ચો�સ �નણ�ય �ાઉન અવ�ા છે. તે �મમાં બંધ બે હતા
ભય સામે �ુ�ષ રોગ��તકારક, �ન�ફળતાની સંભાવનાથી અંધ. હેનકોક અને એડ�સ.
તેમના મનના �ભાવ �ારા, અ�ય લોકો સંમત થવા માટ ે�ે�રત થયા કે,
પ��યવહાર સ�મ�ત �ારા, એ માટ ે�યવ�થા કરવી જોઈએ

�ફલાડ�ે�ફયા, સ�ટ�ેબરમાં યો�નાર� �થમ ખંડ�ય ક��ેસની બેઠક
5, 1774.

આ તાર�ખ યાદ રાખો. તે જુલાઈ 4, 1776 કરતાં વ�ુ મહ�વ�ું છે. જો �યાં હોત
કો��ટને�ટલ ક��ેસ યોજવાનો કોઈ �નણ�ય ન હતો, �યાં કોઈ હોત નહ�
�વતં�તાના ઘોષણાપ� પર હ�તા�ર.

નવી ક��ેસની �થમ બેઠક પહેલા, અ�ય નેતા, એક અલગ ર�તે
દેશનો એક �વભાગ "સારા�શ ���કોણ" �કા�શત કરવામાં �ન�ફળ ગયો હતો
���ટશ અમે�રકાના અ�ધકારો. "તે �ાંતના થોમસ જેફરસન હતા
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વ�જ��નયા, જેનો સંબંધ લોડ�  ડનમોર સાથે છે, (�ાઉન ઇન ��ત�ન�ધ
વ�જ��નયા), તેમના રા�યપાલ સાથે હેનકોક અને એડ�સની જેમ તણાવમાં હતા.

તેમના ��યાત સારા�શ અ�ધકારો �કા�શત થયાના થોડા સમય પછ�, જેફરસન હતા
�ણ કર� હતી કે તે તેના મેજે�ટ�ઝ સામે ઉ�ચ રાજ�ોહ માટ ેકાય�વાહ� હેઠળ છે
સરકાર. ધમક�થી �ે�રત, જેફરસનના સાથીદારો પૈક� એક, પે��ક હેનર�,
�હ�મતભેર તેના મનની વાત કર�, તેની �ટ�પણીને એક વા� સાથે સમા�ત કર� જે કરશે
કાયમ �લા�સક રહો, "જો આ રાજ�ોહ હોય, તો તેનો મહ�મ ઉપયોગ કરો."

તે આ જેવા માણસો હતા, જેઓ સ�ા �વના, સ�ા �વના, વગર હતા
લ�કર� તાકાત, પૈસા �વના, ના નસીબ પર ગંભીર �વચારણામાં બેઠા
�થમ કો��ટને�ટલ ક��ેસના ઉદઘાટનથી શ� થયેલી વસાહતો, અને

7 જૂન, 1776 �ુધી �રચાડ�  હેનર� લી �ુધી - બે વષ� માટ ેઅંતરાલો પર ચા�ુ
aroભા થયા, અ�ય�ને સંબો�યા, અને ચ�ક� ગયેલી એસે�બલીને આ દરખા�ત કર�:

"સ�જનો, હુ�  આ ગ�ત ક��  છુ�  કે આ �ુનાઇટડે કોલોનીઓ છે, અને

અ�ધકાર �ુ�ત અને �વતં� રા�યો હોવા જોઈએ, જેથી તેઓ બધાથી �ુ�ત થઈ �ય

��ટ�શ �ાઉન ��યે વફાદાર�, અને તે તેમની વ�ચેના તમામ રાજક�ય જોડાણ

અને �ેટ ��ટન રા�ય છે, અને તે સં�ૂણ�પણે ઓગળ� જ�ું જોઈએ. "
લીની આ�ય�જનક ગ�તની ઉ�સાહ�ૂવ�ક ચચા� કરવામાં આવી હતી, અને એટલી લંબાઈ પર

તેણે ધીરજ �ુમાવવા�ું શ� ક�ુ�. છેવટ,ે દલીલોના �દવસો પછ�, તેણે ફર�થી �લોર લીધો,
અને �પ�, મ�મ અવાજમાં �હેર ક�ુ�, "�ી રા�પ�ત, અમે આ �ુ�ા પર ચચા� કર� છે
�દવસો માટ.ે તે અ�ુસરવા માટનેો એકમા� અ�યાસ�મ છે. તો પછ�, સાહેબ, આપણે વ�ુ �વલંબ શા માટ ેકર�એ છ�એ?
શા માટ ેહજુ ઇરાદા�ૂવ�ક? આ �ુશ �દવસને અમે�રકન �રપ��લકને જ�મ આપવા દો. દો
તેણી ઉ�વે છે, �વનાશ અને �તવા માટ ેનહ�, પર��ુ શાં�તના શાસનને ફર�થી �થા�પત કરવા માટ,ે
અને કાયદા�ું. �ુરોપની નજર આપણા પર ��થર છે. તે અમાર� પાસે આ��વકા માંગે છે
આઝાદ��ુ ંઉદાહરણ, જે નાગ�રકની �ુશીમાં �વરોધાભાસ �દ�શ�ત કર� શકે છે
સતત વધતો અ�યાચાર. "

આખરે તેની ગ�ત પર મતદાન થાય તે પહેલાં, લીને વ�જ��નયા પાછા બોલાવવામાં આ�યા,
ગંભીર કૌટુ� �બક માંદગીને કારણે, પર��ુ જતા પહેલા, તેણે પોતા�ું કારણ આમાં �ૂ�ું

તેના �મ�, થોમસ જેફરસનના હાથ, જેમણે અ�ુકૂળ �ુધી લડવા�ું વચન આ��ું હ�ું
કાય�વાહ� કરવામાં આવી હતી. થોડા સમય પછ� ક��ેસના ��ુખ (હેનકોક),
ની ઘોષણા કરવા માટ ેજેફરસનને સ�મ�તના અ�ય� તર�કે �ન�ુ�ત કયા�
�વતં�તા.

લાંબી અને સખત સ�મ�તએ એક દ�તાવેજ પર મહેનત કર�, જે કરશે
મતલબ, �યારે ક��ેસ �ારા �વીકારવામાં આવે છે, તે દરેક માણસ જેણે તેને સાઇન ક�ુ� છે,
વસાહતોએ �ુમાવ�ું જોઈએ, તેના પોતાના �ૃ��ુની ચેતવણી આપવી પડશે
�ેટ ��ટન સાથેની લડાઈમાં, જે�ું પાલન કરવાની ખાતર� હતી.

દ�તાવેજ દોરવામાં આ�યો, અને 28 જૂને, �ૂળ �ા�ટ વાંચવામાં આ�યો

ક��ેસ સમ�. ઘણા �દવસો �ુધી તેની ચચા� કરવામાં આવી, તેને બદલવામાં આવી અને તેને તૈયાર કરવામાં આવી.
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4 જુલાઈ, 1776 ના રોજ, થોમસ જેફરસન એસે�બલી સમ� stoodભા ર�ા, અને �નભ�યતાથી વાં��ું
કાગળ પર �ૂકવામાં આવેલો સૌથી ગ�તશીલ �નણ�ય.

"�યારે માનવ ઘટનાઓ દર�મયાન એક �ય��ત માટ ેજ�ર� હોય છે
રાજક�ય બે�ડને �વસજ�ન કરો જેણે તેમને બી� સાથે જો�ા છે, અને

ધારો, �ૃ�વીની શ��તઓ વ�ચે, અલગ અને સમાન �ટશેન કે જેના માટે
�કૃ�તના કાયદાઓ, અને �કૃ�તના ભગવાન તેમને હકદાર બનાવે છે, માટ ેયો�ય આદર

માનવ�તના મંત�યો માટ ેજ�ર� છે કે તેઓ �ે�રત કરે તેવા કારણો �હેર કરે
તેમને અલગ કરવા માટ.ે . . "

�યારે જેફરસન સમા�ત થ�ું, �યારે દ�તાવેજ પર મતદાન કરવામાં આ��ું, �વીકારવામાં આ��ું અને

છ�પન �ુ�ષો �ારા હ�તા�ર કરાયેલા, દરેક પોતાના �નણ�ય પર પોતા�ું �વન દાવ પર લગાવે છે
તે�ું નામ લખો. તે �નણ�ય �ારા એક રા� અ��ત�વમાં આ��ું જે લાવવા�ું ન�� કરવામાં આ��ું હ�ું
માનવ�તને કાયમ માટ,ે �નણ�ય લેવાનો �વશેષા�ધકાર.

�વ�ાસની સમાન ભાવનામાં લેવામાં આવેલા �નણ�યો �ારા, અને મા� આવા �નણ�યો �ારા,
�ું �ુ�ષો તેમની �ય��તગત સમ�યાઓ હલ કર� શકે છે, અને પોતાને માટ ેઉ�ચ વસાહતો �તી શકે છે
ભૌ�તક અને આ�યા��મક સંપ��. ચાલો આપણે આ �ૂલી ન જઈએ!

�વતં�તાની ઘોષણા તરફ દોર� ગયેલી ઘટનાઓ�ું �વ�ેષણ કરો, અને રહો
ખાતર� છે કે આ રા�, જે હવે આજ્ing◌ા આપવા�ું �થાન ધરાવે છે
અને �વ�ના તમામ રા�ોમાં શ��ત, એ �ારા બનાવેલા �નણ�યથી જ�મી હતી
મા�ટર માઇ�ડ, જેમાં છ�પન �ુ�ષોનો સમાવેશ થાય છે. સાર� ર�તે ન�ધ લો, હક�કત એ છે કે તે તેમની હતી
�નણ�ય જેણે વો�શ��ટનની સેનાઓની સફળતાનો વીમો ઉતાય�, કારણ કે ભાવના

તે �નણ�ય દરેક સૈ�નકના �દયમાં હતો જે તેની સાથે લ�ો હતો, અને

આ�યા��મક શ��ત તર�કે સેવા આપે છે જે �ન�ફળતા જેવી કોઈ વ��ુને મા�યતા આપતી નથી.
ન�ધ કરો, પણ, (મહાન �ય��તગત લાભ સાથે), કે જે શ��તએ આ આ��ું

રા� તેની �વતં�તા છે, આ�મ-સમાન શ��ત છે જેનો ઉપયોગ દરેક �ય��તએ કરવો જોઈએ

જે આ�મ�નધા�રક બને છે. આ શ��ત �સ�ા�તોથી બનેલી છે
આ �ુ�તકમાં વણ�વેલ. ની વાતા�માં, તેને શોધ�ું �ુ�કેલ નહ� હોય
આઝાદ�ની ઘોષણા, આમાંથી ઓછામાં ઓછા છ �સ�ા�તો; ઇ�છા, �નણ�ય,
�વ�ાસ, ��થરતા, ધ મા�ટર માઇ�ડ અને ઓગ�નાઇ�ડ �લા�ન�ગ.

આ સમ� �ફલ�ૂફ�માં એ�ું �ૂચન મળશે જે �વચા�ુ�,
મજ�ૂત �ડઝાયર �ારા સમ�થ�ત, પોતાની �તને તેના શાર��રકમાં પ�રવ�ત�ત કરવાની �ૃ�� ધરાવે છે
સમક�. આગળ વધતા પહેલા, હુ�  તમાર� સાથે તે �ૂચન છોડવા માં�ુ છુ�
આ વાતા�માં અને �ુનાઇટડે �ટ�ેસના સંગઠનની વાતા�માં મળ� શકે છે
�ટ�લ કોપ�રેશન, �વચાર પ��ત બનાવે છે તે�ું સં�ૂણ� વણ�ન

આ આ�ય�જનક પ�રવત�ન.
પ��તના રહ�યની તમાર� શોધમાં, ચમ�કાર માટ ે�ૂ ન કરો,

કારણ કે તમને તે મળશે નહ�. તમને કુદરતના શા�ત �નયમો જ મળશે. આ
કાયદો દરેક �ય��ત માટ ેઉપલ�ધ છે જેની પાસે �વ�ાસ અને ઉપયોગ કરવાની કોરજ છે
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તેમને. તેઓનો ઉપયોગ રા�માં �વતં�તા લાવવા અથવા ધન એકઠુ�  કરવા માટ ેથઈ શકે છે.
તેમને સમજવા અને યો�ય કરવા માટ ેજ�ર� સમય બચાવવા માટ ેકોઈ ચાજ�  નથી.

જેઓ તા�કા�લક અને ચો�સપણે �નણ�ય �ુધી પહ�ચે છે, તેઓ �ું �ણે છે
માંગો છો, અને સામા�ય ર�તે તે મેળવો. �વનના દરેક �ે�માં નેતાઓ ઝડપથી ન�� કરે છે, અને

�ન��તપણે. તે �ુ�ય કારણ છે કે તેઓ નેતાઓ છે. દ�ુનયાને આદત છે
એવા માણસ માટ ેજ�યા બનાવવી જેના શ�દો અને ��યાઓ દશા�વે છે કે તે �ણે છે કે �ાં છે
તે �ય છે.

�નદ�શન એક આદત છે જે સામા�ય ર�તે �ુવાનીમાં શ� થાય છે. આદત લાગી �ય છે
�ુવાનો �ેડડે �કૂલ, હાઇ�કૂલ, અને તેમાંથી પણ પસાર થાય છે
હે�ુ �ારા �નધા��રત �વના, કોલેજ �ારા. ની �ુ�ય નબળાઇ
બધી શૈ��ણક પ��તઓ એ છે કે તેઓ ન તો શીખવે છે અને ન તો ટવેને �ો�સા�હત કરે છે
�નધા��રત �નણ�ય.

જો કોઈ કોલેજ કોઈની ન�ધણીની પરવાનગી ન આપે તો તે ફાયદાકારક રહેશે
�વ�ાથ�, �યાં �ુધી અને �યાં �ુધી �વ�ાથ� પોતાનો �ુ�ય હે�ુ �હેર ન કરે �યાં �ુધી
મે���ુલે�ટ�ગ. જો દરેક �વ�ાથ� �વેશ કરે તો તે હજુ પણ વ�ુ ફાયદાકારક રહેશે
�માં�કત શાળાઓન ે�નણ�યની ટવેમાં તાલીમ �વીકારવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી,
અને બનતા પહેલા આ �વષય પર સંતોષકારક પર��ા પાસ કરવાની ફરજ પડ�
�ેડમાં આગળ વધવાની મંજૂર�.

આપણી ખામીઓને કારણે INDECISION ની આદત �ા�ત થઈ
શાળા �ણાલીઓ, �વ�ાથ� સાથે પસંદ કરેલા �યવસાયમાં �ય છે. . . જો. . માં
હક�કતમાં, તે પોતાનો �યવસાય પસંદ કરે છે. સામા�ય ર�તે, શાળામાંથી બહાર નીકળેલા �ુવાનો કોઇપણ શોધે છે
નોકર� મળ� શકે છે. તે શોધે છે તે �થમ �થાન લે છે, કારણ કે તે તેમાં પ�ો છે
�નધા�રની આદત. ��યેક સો લોકોમાંથી in૦ લોકો કામ કરે છે
આજે વેતન, તેઓ હો�ા પર છે, કારણ કે તેમની પાસે અભાવ છે
એક �નધા��રત ��થ�તની યોજના માટ ે�નણ�યની �યા�યા, અને

એ��લોયર કેવી ર�તે પસંદ કર�ું તે�ું જ્◌ાન.
�નણ�યની �યા�યા હ�મેશા �હ�મતની જ�ર પડ ેછે, કેટલીકવાર �ૂબ

મહાન �હ�મત. �વતં�તાની ઘોષણાપ� પર સહ� કરનાર છ�પન �ુ�ષો
તે દ�તાવેજ પર તેમની સહ�ઓ જોડવા માટ ે�નણ�ય પર તેમનો �વ જોખમમાં �ૂ�ો.
જે �ય��ત ચો�સ નોકર� મેળવવા માટ ે�નધા��રત �નણ�ય પર પહ�ચે છે,
અને �વન તેને જે �ક�મત �ૂછે છે તે �ૂકવે છે, તે �નણ�ય પર પોતાનો �વ દાવ પર લગાવતો નથી; તેમણે

તેની આ�થ�ક �વતં�તા દાવ પર લગાવે છે. નાણાક�ય �વતં�તા, સંપ��, ઇ�છનીય
�યવસાય અને �યાવસા�યક હો�ા તે �ય��તની પહ�ચમાં નથી જે
આ બાબતોની અપે�ા, યોજના અને માંગણીની ઉપે�ા અથવા ઇનકાર કરે છે. �ય��ત
જે તે જ ભાવનાથી ધનની ઈ�છા રાખે છે જે સે��ુઅલ એડ�સ માટ ે�વતં�તા ઈ�છે છે
વસાહતો, સંપ�� એકઠ� કરવાની ખાતર� છે.
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સંગ�ઠત આયોજનના �કરણમાં, તમને સં�ૂણ� �ૂચનાઓ મળશે
દરેક �કારની �ય��તગત સેવાઓના માક��ટ�ગ માટ.ે તમને �વગતવાર પણ મળશે
તમે પસંદ કરો છો તે એ��લોયર અને ચો�સ નોકર� કેવી ર�તે પસંદ કરવી તે અંગેની મા�હતી
તમે ઈ�છો છો. આ �ૂચનાઓ તમારા માટ ેકોઈ �ૂ�યની રહેશે નહ�
ચો�સપણે તેમને કાય� યોજનામાં ગોઠવવા�ું ન�� કરો.
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�કરણ 9

�ઢતા

�વ�ાસ�ું પાલન કરવા માટ ેઅ��ત�વમાં રહેલી આવ�યકતા

ધન તરફ આઠ�ું પગ�ું

પ�રવત�ન ���યામાં ��થરતા એક આવ�યક પ�રબળ છે
તેના નાણાક�ય સમક� માં ઇ�છા. � ofતાનો આધાર શ��ત છે
કરશે.

ઇ�છાશ��ત અને ઇ�છા, �યારે યો�ય ર�તે જોડવામાં આવે છે, એક અ�નવાય� બનાવે છે
જોડ�. જે �ુ�ષો મહાન નસીબ એકઠા કરે છે તેઓ સામા�ય ર�તે ઠ�ડા લોહ�વાળા તર�કે ઓળખાય છે,
અને �ારેક �નદ�ય. ઘણીવાર તેમને ગેરસમજ થાય છે. તેમની પાસે જે છે તે છે-
શ��ત, જે તેઓ � withતા સાથે ભળે છે, અને વીમો કરવા માટ ેતેમની ઇ�છાઓને પાછળ રાખે છે
તેમના લ�યોની �ા��ત.

હેનર� ફોડ�ને સામા�ય ર�તે �ૂર અને ઠ�ડા હોવાની ગેરસમજ થઈ છે.
લોહ�વા�ું. આ ગેરસમજ ફોડ�ની તમામ બાબતોને અ�ુસરવાની આદતમાંથી બહાર આવી છે
PERSISTENCE સાથે તેની યોજનાઓ.

મોટાભાગના લોકો તેમના ઉ�ેશો અને હે�ુઓ ફ�કવા માટ ેતૈયાર છે
ઓવરબોડ� , અને �વરોધ અથવા કમનસીબીના �થમ સંકેત પર છોડ� દો. થોડા વહન
�યાં �ુધી તેઓ પોતા�ું લ�ય �ા�ત ન કરે �યાં �ુધી તમામ �વરોધને �નરાશ કરો. આ થોડા ફોડ�  છે,
કાન��, રોકફેલસ� અને એ�ડસ�સ.

"�istતા" શ�દનો કોઈ પરા�મી અથ� ન હોઈ શકે પર��ુ
માણસના પા� માટ ે�ુણવ�ા એ છે કે �ટ�લ માટ ેકાબ�ન �ું છે.

નસીબની ઇમારત, સામા�ય ર�તે, સં�ૂણ� ઉપયોગનો સમાવેશ કરે છે
આ �ફલ�ૂફ�ના તેર પ�રબળો. આ �સ�ા�તો સમજવા જોઈએ, તેઓ
પૈસા જમા કરનારા બધા �ારા PIRISTENCE સાથે અર� કરવી આવ�યક છે.

જો તમે આ �ુ�તકને લા�ુ કરવાના હે�ુથી અ�ુસર� ર�ા છો
તે જે જ્ knowledge◌ાન આપે છે, તમાર� PERSISTENCE તર�કેની તમાર� �થમ કસોટ� �ારે આવશે

તમે બી� �કરણમાં વણ�વેલ છ પગલાંને અ�ુસરવા�ું શ� કરો. �યાં �ુધી તમે નથી
દરેક સોમાંથી બેમાંથી એક કે જેની પાસે પહેલેથી જ ચો�સ લ�ય છે
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લેખક આ સમયે તમાર� તપાસ કર� ર�ો છે, કારણ કે � ofતાનો અભાવ છે
�ન�ફળતાના �ુ�ય કારણોમાં�ું એક. વ�ુમાં, હ�રો સાથે અ�ુભવ

લોકોએ સા�બત ક�ુ� છે કે � ofતાનો અભાવ એ બહુમતી માટ ેસામા�ય નબળાઇ છે
�ુ�ષો�ું. તે એક નબળાઈ છે જેને મહેનતથી દૂર કર� શકાય છે. જેની સાથે સરળતા
� ofતાનો અભાવ �તી શકાય છે તે સં�ૂણ�પણે ઈ�ટ�ે�સટ� પર આધાર રાખે છે
એકની ઇ�છા.

બધી �સ��ઓનો �ાર� �ભક �બ�દ ુઈ�છા છે. આને સતત અંદર રાખો
મન. નબળ� ઇ�છાઓ નબળા પ�રણામો લાવે છે, જેમ થોડ� મા�ામાં અ�� બનાવે છે
ઓછ� મા�ામાં ગરમી. જો તમે તમાર� �તને � inતાનો અભાવ અ�ુભવો છો, તો આ નબળાઈ
તમાર� ઇ�છાઓ હેઠળ મજ�ૂત અ�� બનાવીને ઉપાય કર� શકાય છે.

અંત �ુધી વાંચવા�ું ચા�ુ રાખો, પછ� �કરણ બે પર પાછા �ઓ, અને

છ સાથે જોડાણમાં આપવામાં આવેલી �ૂચનાઓને અમલમાં �ૂકવા માટ ેતરત જ શ� કરો
પગલાં. તમે જે આ�ુરતા સાથે આ �ૂચનાઓ�ું પાલન કરો છો તે �ૂચવે છે
�પ�પણે, તમે કેટ�ું, અથવા કેટ�ું ઓછુ�  નાણાં એકઠા કરવા માંગો છો. જો તમે
શોધો કે તમે ઉદાસીન છો, તમે ખાતર� કર� શકો છો કે તમે હ� �ુધી હ�તગત ક�ુ� નથી
"પૈસાની સભાનતા" કે જે તમાર� પાસે હોવી જોઈએ, તે પહેલાં તમે ખાતર� કરો
નસીબ એકઠુ�  કર�ું.

નસીબ એવા �ુ�ષોને આક�ષ�ત કરે છે જેમના મન "આકષ�વા" માટ ેતૈયાર છે
તેમને, જેમ ચો�સપણે પાણી સ�ુ�માં �ુ��વાકષ�ણ કરે છે. આ �ુ�તકમાં મળ� શકે છે
કોઈપણ સામા�ય મનને �પંદનો માટ ે"અ�ુકૂળ" કરવા માટ ેજ�ર� તમામ ઉ�ેજના જે કરશે
�ય��તની ઇ�છાઓની વ��ુને આક�ષ�ત કરો.

જો તમને લાગે કે તમે PERISTENCE માં નબળા છો, તો તમા��  �યાન આના પર કે���ત કરો
"પાવર" પરના �કરણમાં સમા�વ� �ૂચનાઓ; તમાર� �તને એક સાથે ઘેર� લો
"મા�ટર માઇ�ડ" જૂથ, અને ના સ�યોના સહકાર� �યાસો �ારા
આ જૂથ, તમે � developતા �વકસાવી શકો છો. માટ ેવધારાની �ૂચનાઓ મળશે
ઓટો-�ૂચન પરના �કરણોમાં � persતાનો �વકાસ, અને

અધ���ત મન. �યાં �ુધી આ �કરણોમાં દશા�વેલ �ૂચનાઓને અ�ુસરો

આદત �કૃ�ત તમારા અધ���ત મનને સ�પે છે, �જે�ટ�ું �પ� �ચ�
તમાર� ઈ�છા. તે �બ�દથુી, તમે અભાવથી �વકલાંગ થશો નહ�
�ઢતા.

તમા��  અધ���ત મન સતત કામ કરે છે, �યારે તમે �ગતા હોવ, અને

�યારે તમે asleep◌ંઘી ર�ા છો.
�પા�મો�ડક, અથવા �નયમો લા�ુ કરવાના �સંગોપાત �ય�નો�ું કોઈ �ૂ�ય રહેશે નહ�
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તમે. પ�રણામ મેળવવા માટ,ે તમારે તેમની અર� �ુધી તમામ �નયમો લા�ુ કરવા પડશે
તમાર� સાથે એક �ન��ત આદત બની �ય છે. અ�ય કોઈ ર�તે તમે જ�ર� �વકાસ કર� શકતા નથી
"પૈસાની સભાનતા."

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:

b www.think-and-grow-rich-ebook.com ડ�

152

�ૃ� 157

b �વચારો અને સ�ૃ� થાઓ d

જે�ું મન તેના માટ ેઅ�ુકૂળ છે, પૈસા તર�કે તે ગર�બી તરફ આકષા�ય છે
તેના તરફ આકષા�ય છે જેમ�ું મન તેને આકષ�વા માટ ે�ણી જોઈને તૈયાર કરવામાં આ��ું છે, અને

સમાન કાયદાઓ �ારા. સરકાર� અનૈ�તકતા �વૈ��છક રહેશે
જે મન પૈસાથી વં�ચત નથી તે જ�ત કરો
બેદરકાર�. ગર�બી સભાનતા સભાન �વના �વકસે છે
તેને અ�ુકૂળ ટવેોનો ઉપયોગ. નાણાંની સભાનતા બનાવવી જોઈએ

ઓડ�ર, �યાં �ુધી કોઈ આવી ચેતના સાથે જ�મે નહ�.
અગાઉના ફકરામાં �નવેદનો�ું સં�ૂણ� મહ�વ મેળવો,

અને તમે સંચયમાં ��થરતાના મહ�વને સમજશો

નસીબ�ું. PIRISTENCE �વના, તમે હારશો, તમે શ� કરો તે પહેલાં જ.
PERSISTENCE સાથે તમે �તશો.

જો તમે �ારેય દ ુnight�વ�ન અ�ુભ��ું હોય, તો તમને તેની �ક�મતનો અહેસાસ થશે
�ઢતા. તમે પથાર�માં પ�ા છો, અડધા ��ૃત છો, એવી લાગણી સાથે કે તમે આવવાના છો
હળ�ું. તમે ફેરવી શકતા નથી, અથવા �ના�ુ ખસેડ� શકતા નથી. તમે સમજો છો કે તમે
તમારા �ના�ુઓ પર ફર�થી �નયં�ણ મેળવવા માટ ેશ� થ�ું જોઈએ. ના સતત �ય�નો �ારા
ઇ�છાશ��ત, તમે છે�લે એક હાથની આંગળ�ઓ ખસેડવા�ું મેનેજ કરો છો. ચા�ુ રાખીને
તમાર� આંગળ�ઓ ખસેડવા માટ,ે તમે તમારા હાથને એક હાથના �ના�ુઓ �ુધી લંબાવો, �યાં �ુધી
તમે તેને ઉપાડ� શકો છો. પછ� તમે એ જ ર�તે બી� હાથ પર �નયં�ણ મેળવો. તમે
છે�લે એક પગના �ના�ુઓ પર �નયં�ણ મેળવો, અને પછ� તેને બી� પગ �ુધી લંબાવો
પગ. તો પછ� એક �ુ��મ એફફોટ�  �વલ સાથે - તમે ફર�થી �ૂણ� થશો
તમાર� �ના�ુબ� �સ�ટમ પર �નયં�ણ રાખો, અને તમારા દ ુnight�વ�નમાંથી "�વ�રત" કરો. �ુ��ત
પગ�ું �ારા પગ�ું ફેરવવામાં આ��ું છે.

તમને તમાર� માન�સક જડતામાંથી "�નેપ" કર�ું જ�ર� લાગશે, a �ારા
સમાન ���યા, પહેલા ધીમે ધીમે આગળ વધ�ું, પછ� તમાર� ઝડપ વધારવી, �યાં �ુધી તમે
તમાર� ઇ�છા પર સં�ૂણ� �નયં�ણ મેળવો. તમે ગમે તેટલા ધીમા હોવ તો પણ શાંત રહો
શ�આતમા,ં ખસેડ� શકે છે. ધીરજ સાથે સફળતા મળશે.

જો તમે કાળ��ૂવ�ક તમા��  "મા�ટર માઇ�ડ" �ુપ પસંદ કરો છો, તો તમે તેમાં,
ઓછામા ંઓછો એક �ય��ત જે તમને PERSISTENCE ના �વકાસમાં મદદ કરશે. કેટલાક
જે �ુ�ષો મહાન નસીબ એકઠા કરે છે, તેમણે NECESSITY ને કારણે આ�ું ક�ુ�. તેઓ
તેઓ PERSISTENCE ની આદત �વકસાવે છે, કારણ કે તેઓ ન�કથી ચાલતા હતા
સંજોગો, કે તેઓ સતત બ�યા હતા.

અ�હ�યા માટ ેકોઈ સબ��ટ�ુટ નથી! તેને બદલી શકાય નહ�
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કોઈપણ અ�ય �ુણવ�ા �ારા! આ યાદ રાખો, અને તે તમને શ�આતમાં ઉ�સાહ આપશે,
�યારે જ�ું �ુ�કેલ અને ધી�ું લાગે.

જેમણે � persતાની આદત કેળવી છે તેઓ આનંદ અ�ુભવે છે
�ન�ફળતા સામે વીમો. ગમે તેટલી વખત તેઓ પરા�જત થાય, તેઓ
છેવટ ેસીડ�ની ટોચ પર પહ�ચો. �ારેક એ�ું લાગે છે કે �યાં છે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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એક છુપાયેલ માગ�દશ�ક જેની ફરજ તમામ �કારના �નરાશા �ારા માણસોની કસોટ� કરવાની છે
અ�ુભવો. જેઓ હાર બાદ પોતાની �તને પસંદ કરે છે અને �યાસ કરતા રહે છે,
આવ�ુ;ં અને �વ� રડ ેછે, "�ાવો! મને ખબર હતી કે તમે તે કર� શકો છો!" છુપાયેલ માગ�દ�શ�કા
કોઈ પણ �ય��તને PERSISTENCE ટ�ેટ પાસ કયા� �વના મહાન �સ��નો આનંદ માણવા દો.
જેઓ તેને લઈ શકતા નથી, ફ�ત �ેડ બનાવતા નથી.

જેઓ "તેને" લઈ શકે છે તેમને તેમની ��થરતા માટ ે�ુર�કાર આપવામાં આવે છે.
તેઓ �ા�ત કરે છે, તેમના વળતર તર�કે, ગમે તે લ�ય તેઓ અ�ુસરે છે. એ�ું નથી
બધા! તેઓ સામ�ી કરતાં અનંત વ�ુ મહ�વની વ��ુ મેળવે છે
વળતર- જ્ knowledge◌ાન કે "દરેક �ન�ફળતા તેની સાથે આવે છે
એક સમાન લાભો�ું બીજ. "

આ �નયમમાં અપવાદો છે; થોડા લોકો અ�ુભવથી �ણે છે
� ofતાની �ુસંગતતા. તેઓ એવા છે જેમણે હાર �વીકાર� નથી
અ�થાયી કરતાં વ�ુ ક�ઈપણ છે. તેઓ એવા છે જેમની ઈ�છાઓ છે
�દલથી અર� કર� કે હાર આખરે �વજયમાં બદલાય છે. અમે કોણ
�વનની સાઈડ લાઈન પર standભા રહો જેઓ �ય છે તે મોટ� સં�યામાં જોવા મળે છે
હારમાં નીચે, ફર� �ારેય ઉઠ�ું નહ�. અમે થોડા લોકોને જોયા છે જે સ� લે છે
વ�ુ �ય�નોની અરજ તર�કે હાર . આ, સદભા�યે, �વનને �વીકારવા�ું �ારેય શીખતા નથી
�રવસ� �ગયર. પર��ુ આપણે જે જોતા નથી, જે આપણામાંના મોટાભાગના લોકો �ારેય શંકા કરતા નથી
અ��ત�વમાં છે, તે શાંત પર��ુ અ�નવાય� શ��ત છે જે તે લોકોને બચાવવા માટ ેઆવે છે
જે �નરાશા સામે લડ ેછે. જો આપણે આ શ��તની વાત કર�એ તો આપણે

તેને PERISTENCE કહો, અને તે પર જવા દો. એક વ��ુ આપણે બધા �ણીએ છ�એ, જો કોઈ ન �ણ�ું હોય
��થરતા ધરાવે છે, કોઈ પણ કો�લ�ગમાં ન�ધપા� સફળતા �ા�ત કર�ું નથી.

જેમ જેમ આ પં��તઓ લખાઈ રહ� છે, હુ�  મારા કામમાંથી ઉપર જો� છુ� , અને પહેલા જો� છુ�
હુ� , એક �લોકથી પણ ઓછા અંતરે, મહાન રહ�યમય "�ોડવે", "�ું ક��તાન"
ડડે હો�સ, "અને" તકનો આગળનો મંડપ. "સમ� �વ�માંથી

લોકો �યા�ત, નસીબ, શ��ત, �ેમ અથવા કોઈપણ વ��ુની શોધમાં �ોડવે આ�યા છે
તે છે કે મ�ુ�ય સફળતા કહે છે. એકવાર મહાન �યારે કોઈ બહાર નીકળે છે
સાધકોની લાંબી સરઘસમાંથી, અને �વ� સાંભળે છે કે અ�ય �ય��ત પાસે છે
�ોડવેમાં �ન�ુણતા મેળવી. પર��ુ �ોડવે સરળતાથી કે ઝડપથી �તી શકાતો નથી. તેણી

��તભાને �વીકારે છે, ��તભાને ઓળખે છે, નાણાં �ૂકવે છે, એક પછ� જ
છોડ� દેવાનો ઇનકાર કય�.
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પછ� આપણે �ણીએ છ�એ કે તેણે �ોડવે પર કેવી ર�તે �ત મેળવવી તે�ું રહ�ય શોધી કા્�ું છે.રહ�ય હ�મેશા અ�વભા�ય ર�તે એક શ�દ સાથે જોડાયે�ું હોય છે, PERSISTENCE!
જેની રહ�યમયતા ફેની હ�ટ�ના સંઘષ�માં આ રહ�ય જણાવવામાં આ��ું છે

�ેટ �હાઇટ વે પર �વજય મેળ�યો. તે ધમ� પ�રવત�ન માટ ે1915 માં ��ૂયોક�  આવી હતી
સંપ��માં લખ�ું. �પાંતર ઝડપથી આ��ું નથી, પર��ુ તે આ��ું. માટે
ચાર વષ� �મસ હ�ટ�ને "ધ સાઇડવks�સ ઓફ ��ૂ યોક�" �વશે પહેલાથી જ શી�યા

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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હાથનો અ�ુભવ. તેણીએ તેના �દવસો મજૂર�માં પસાર કયા�, અને તેની રાત આશામાં. �ારે

આશા મંદ પડ�, તેણીએ ક�ું નહ�, "ઓલરાઇટ �ોડવે, તમે �તી �ઓ!" તેણીએ ક�ું, "�ૂબ
સા�� , �ોડવે, તમે કેટલાકને ચા�ુક માર� શકો છો, પણ મને નહ�. હુ�  તમને આપવા માટ ેદબાણ કરવા જઈ ર�ો છુ�
ઉપર. "

એક �કાશકે (ધ સેટરડ ેઇવ�ન�ગ પો�ટ) તેણીને છ�ીસ અ�વીકાર મોક�યા
તે "બરફ તોડ� નાખે છે અને એક વાતા� મેળવે તે પહેલા તે સરક� �ય છે. સરેરાશ લેખક, જેમ કે
�વનના અ�ય �ે�ોમાં "સરેરાશ", �યારે �થમ હોય �યારે નોકર� છોડ� દ�ધી હોત
�રજે�શન ��લપ આવી. તેણીએ ચાર વષ� �ુધી પેવમે��સને ધબ�ા

�કાશકની "ના," કારણ કે તેણી �તવા માટ ે�ન��ત હતી.
પછ� "વળતર" આ��ું. જોડણી �ૂટ� ગઈ હતી, અ��ય માગ�દ�શ�કા હતી

ફેની હ�ટ��ું પર��ણ ક�ુ�, અને તે તેને લઈ શકે છે. તે સમયથી �કાશકોએ એ
તેના દરવા� તરફ માય� માગ�. પૈસા એટલા ઝડપથી આ�યા કે તેની ગણતર� કરવા માટ ેતેની પાસે ભા�યે જ સમય હતો.
પછ� ફરતા �ચ� �ુ�ષોએ તેને શોધી કા્યો, અને પૈસા ઓછા ન હતા
બદલો, પર��ુ �ૂરમાં. તેની નવીનતમ નવલકથા, "�ેટ
હા�ય, "$ 100,000.00 લા��ું, વાતા� માટ ે�ૂકવવામાં આવેલી સૌથી વ�ુ �ક�મત કહેવાય છે
�કાશન પહેલાં. �ુ�તકના વેચાણમાંથી તેની રોય�ટ� કદાચ ચાલશે
ઘ�ં વધારે.

સં���તમાં, તમાર� પાસે PERSISTENCE �ું સ�મ છે તે�ું વણ�ન છે
હા�સલ. ફેની હ�ટ�  કોઈ અપવાદ નથી. �યાં પણ �ુ�ષો અને �ીઓ ભેગા થાય છે
મહાન સંપ��, તમે ખાતર� કર� શકો છો કે તેઓએ �થમ ��થરતા �ા�ત કર� છે. �ોડવે કરશે
કોઈપણ �ભખાર�ને એક કપ કોફ� અને સે�ડવીચ આપો, પર��ુ તે ધીરજની માંગ કરે છે
જેઓ મોટા �હ�સા પાછળ �ય છે.

કેટ ��મથ �યારે આ વાંચશે �યારે "આમીન" કહેશે. વષ� �ુધી તેણીએ ગા�ું,
પૈસા વગર, અને �ક�મત વગર, કોઈપણ માઇ�ોફોન પહેલા તે પહ�ચી શકે છે.
�ોડવેએ તેને ક�ું, "આવો અને મેળવો, જો તમે તેને લઈ શકો." તેણીએ �યાં �ુધી લીધી
એક �ુશ �દવસ �ોડવે થાક� ગયો અને ક�ું, "ઓહ, �ું ઉપયોગ છે? તમે નથી કરતા
તમને �ારે ચા�ુક મારવામાં આવે છે તે �ણો, તેથી તમાર� �ક�મત જણાવો અને �ન�ા�ૂવ�ક કામ પર �ઓ. "
�મસ ��મથે તેના ભાવ�ું નામ આ��ું! તે �ુ�કળ હ�ું. આટલા figures◌ંચા આંકડાઓમાં દૂર
અઠવા�ડયાનો પગાર મોટાભાગના લોકો આખા વષ�માં કરે છે તેના કરતા ઘણો વધારે છે.

ખરેખર તે �નર�તર હોવા માટ ે�ૂકવણી કરે છે!
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અને અહ� એક �ો�સાહક �નવેદન છે જે તેની સાથે �ૂચન કરે છેમહાન મહ�વ - કેટ ��મથને એ�સેલ કરતા ગાયકોના હ�રો

તમે આગળ વધી ર�ા છો અને "�ેક" માટ ે�ોડવે જોઈ ર�ા છો -
સફળતા �વના. બી� અસં�ય લોકો આ�યા અને ગયા, તેમાંથી ઘણાએ ગા�ું
સાર� ર�તે, પર��ુ તેઓ �ેડ બનાવવામાં �ન�ફળ ર�ા કારણ કે તેમની પાસે �હ�મતનો અભાવ હતો
ચા�ુ રાખવા માટ,ે �યાં �ુધી �ોડવે તેમને દૂર કર�ને થાક� ન �ય.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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�istતા એ મનની ��થ�ત છે, તેથી તેને કેળવી શકાય છે. તમામ રા�યોની જેમ

મન, �enceતા ચો�સ કારણો પર આધા�રત છે, તેમાંથી આ છે: -

a. હે�ુની �યા�યા. કોઈને �ું જોઈએ છે તે �ણ�ું

તરફ�ું �થમ અને કદાચ સૌથી મહ�વ�ું પગ�ું છે
� ofતાનો �વકાસ. મજ�ૂત હે�ુ �ય��તને મજ�ૂર કરે છે
ઘણી �ુ�કેલીઓ પાર કર�.

બી. ઇ�છા. તે મેળવવા અને મેળવવા માટ ે�ુલના�મક ર�તે સરળ છે
તી� ઇ�છાની વ��ુને અ�ુસરવામાં � maintainતા �ળવો.

સી. સે�ફ �રલાય�સ. કોઈ યોજના હાથ ધરવાની �મતામાં �વ�ાસ

કોઈને � withતા સાથે યોજનાને અ�ુસરવા માટ ે�ો�સા�હત કરે છે. (�વ-
માં વણ�વેલ �સ�ા�ત �ારા �નભ�રતા �વકસાવી શકાય છે
ઓટો-�ૂચન પર �કરણ).

ડ�. યોજનાઓની �યા�યા. આયો�જત યોજનાઓ, પણ
તેમ છતાં તેઓ નબળા અને સં�ૂણ�પણે અ�યવહા� હોઈ શકે છે, �ો�સા�હત કરો
�ઢતા.

ઇ. સચોટ જ્◌ાન. �ણીને કે કોઈની યોજનાઓ છે
અ�ુભવ, �નર��ણના આધારે અવાજ �ો�સા�હત કરે છે
�ઢતા; "�ણ�ું" ને બદલે "અ�ુમાન લગાવ�ું" �istતાનો નાશ કરે છે.

f. સહકાય�. સહા�ુ�ૂ�ત, સમજણ અને

અ�ય લોકો સાથે �ુમેળભય� સહકાર � developતા કેળવવા�ું વલણ ધરાવે છે.

�. વીલ-પાવર. પોતાના �વચારોને કે���ત કરવાની આદત

ચો�સ 164 164 ની �ા��ત માટ ેયોજનાઓના �નમા�ણ પર
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�ૃ� 165 166 165 હે�ુ, � toતા તરફ દોર� �ય છે.

h. આદત. � Persતા એ ટવે�ું સી�ું પ�રણામ છે. મન
શોષણ કરે છે અને દૈ�નક અ�ુભવોનો એક ભાગ બને છે જેના પર તે
ફ��સ. ભય, બધા દ�ુમનોમાં સૌથી ખરાબ, �ારા અસરકારક ર�તે ઉપચાર કર� શકાય છે
�હ�મતના કૃ�યોની ફર�જયાત �ુનરાવત�ન . દરેક જેણે સ��ય જો�ું છે
�ુ�માં સેવા આ �ણે છે.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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PERSISTENCE નો �વષય છોડતા પહેલા, તમાર� પોતાની ઇ�વે�ટર� લો,
અને ન�� કરો કે કઈ ખાસ, જો કોઈ હોય તો, તમાર� પાસે આ આવ�યક �ુણવ�ાનો અભાવ છે.
તમાર� �તને �હ�મતથી માપો, �બ�દ ુ�ારા �નદ�શ કરો અને જુઓ કે આઠમાંથી કેટલા
� persતાના પ�રબળો તમાર� પાસે નથી. �વ�ેષણ એવી શોધ તરફ દોર� શકે છે જે આપશે

તમે તમારા પર નવી પકડ રાખો.

અવરોધના લ�ણો

અહ� તમને વા�ત�વક દ�ુમનો મળશે જે તમાર� અને તમાર� વ�ચે ઉભા છે
ન�ધપા� �સ��. અહ� તમને ફ�ત "લ�ણો" જ નહ� મળે
��થરતાની નબળાઇ, પણ deeply◌ંડ ેબેઠેલા અધ���ત કારણો

આ નબળાઇ. �ૂ�ચનો કાળ��ૂવ�ક અ�યાસ કરો, અને જો તમે તમાર� �તનો સામનો કરો
તમે કોણ છો, અને તમે �ું સ�મ છો તે ખરેખર �ણવાની ઇ�છા છે
કરવા�ું. આ નબળાઈઓ છે જે દરેકને આવડવી જોઈએ

ધન એકઠુ�  કરો.

1. બરાબર �ું છે તે ઓળખવામાં અને �પ� ર�તે �યા�યા�યત કરવામાં �ન�ફળતા
માંગે છે.

2. �વલંબ, કારણ વગર અથવા વગર. (સામા�ય ર�તે સમ�થ�ત
અલી�બસ અને બહાનાઓના �ચંડ એરે સાથે).

3. �વ�શ� જ્ knowledge◌ાન �ા�ત કરવામાં રસનો અભાવ.
4. અ�ન��તતા, તમામ �સંગોએ "બક પસાર" કરવાની આદત,

સમ�યાઓનો સામનો કરવાને બદલે. (એ�લ�બસ �ારા પણ સમ�થ�ત).
5. ચો�સ બનાવવાને બદલે અલીબીસ પર આધાર રાખવાની આદત

સમ�યાઓના ઉકેલ માટ ેયોજનાઓ.
6. આ�મસંતોષ. આ માટ ેથોડો ઉપાય છે

તકલીફ, અને જેઓ તેનાથી પીડાય છે તેમના માટ ેકોઈ આશા નથી.
7. ઉદાસીનતા, સામા�ય ર�તે �ય��તની તૈયાર�માં ��ત�બ��બત થાય છે

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=gu&u=http://think-and-grow-rich-ebook.com/


�વપ�ને મળવા અને લડવાને બદલે તમામ �સંગોએ સમાધાન કરોતે.
8. પોતાની �ૂલો માટ ેબી�ને દોષ આપવાની આદત, અને

��તકૂળ સંજોગોને અ�નવાય� તર�કે �વીકાર�ું.
9. ઇ�છામાં નબળાઇ, ની પસંદગીમાં ઉપે�ાને કારણે

એવી ��યાઓ જે ��યાને �ે�રત કરે છે.
10. ઈ�છા, પણ આ�ુરતા, �થમ સંકેત પર છોડ� દેવા માટે

હાર. (6 �ૂળ�ૂત ભયમાંથી એક અથવા વ�ુ પર આધા�રત).
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11. સંગ�ઠત યોજનાઓનો અભાવ, �યાં લે�ખતમાં �ૂકવામાં આ�યો છે
તેઓ �વ�ેષણ કર� શકે છે.

12. �વચારો પર આગળ વધવા, અથવા પકડવાની ઉપે�ા કરવાની આદત

તક �યારે તે પોતાને રજૂ કરે છે.
13. �વ�લ�ગને બદલે ઇ�છા.
14. POVERTY ને બદલે સમાધાન કરવાની આદત

ધન�ું લ�ય રાખ�ું. બનવાની, કરવાની અને કરવાની મહ�વાકા��ાની સામા�ય ગેરહાજર�

પોતા�ું.
15. સંપ��ના તમામ શોટ�કટ શોધી ર�ા છ�એ, મેળવવાનો �યાસ કર� ર�ા છ�એ

વાજબી સમક� આ�યા �વના, સામા�ય ર�તે ટવેમાં ��ત�બ��બત થાય છે
જુગાર, "તી�ણ" સોદા ચલાવવાનો �ય�ન.

16. આલોચનાનો ભય, યોજનાઓ બનાવવામાં અને �ૂકવામાં �ન�ફળતા
અ�ય લોકો �ું �વચારે છે, �ું કરે છે અથવા તેના કારણે તેમને ��યામાં લાવે છે
કહો. આ દ�ુમન �ૂ�ચની ટોચ પર છે, કારણ કે તે સામા�ય ર�તે
કોઈના અધ���ત મનમાં અ��ત�વ ધરાવે છે, �યાં તેની હાજર� નથી
મા�ય. (પછ�ના �કરણમાં છ �ૂળ�ૂત ભય જુઓ).

ચાલો આપણે ટ�કાના ભયના કેટલાક લ�ણોની તપાસ કર�એ. આ
મોટાભાગના લોકો સંબંધીઓ, �મ�ો અને �હેર જનતાને આમ કરવાની મંજૂર� આપે છે
તેમને �ભા�વત કરો કે તેઓ પોતા�ું �વન �વી શકતા નથી, કારણ કે તેઓ ટ�કાથી ડરે છે.

મોટ� સં�યામાં લોકો લ�માં �ૂલો કરે છે, સોદામાં ઉભા રહે છે,
અને �વન દ:ુ ખી અને દ:ુ ખી પસાર કરો, કારણ કે તેઓ ટ�કાથી ડરે છે
જો તેઓ �ૂલ �ુધારે તો અ�ુસર� શકે છે. (કોઈપણ કે જેમણે આ ફોમ�માં સબ�મટ ક�ુ� છે
ડરનો મહ�વાકા��ાનો નાશ કર�ને, તે ન કર� શકાય તે�ું �ુકસાન �ણે છે, �વ.
�નભ�રતા, અને �ા�ત કરવાની ઇ�છા).

લાખો લોકો �વદાય લીધા પછ�, �વલં�બત �શ�ણ મેળવવા માટ ેઉપે�ા કરે છે
શાળા, કારણ કે તેઓ ટ�કાથી ડરે છે.
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�ુવાન અને �ૃ�, �ુ�ષો અને �ીઓની અસં�ય સં�યાઓ પરવાનગી આપે છે�ુટ�ના નામે સંબંધીઓ તેમ�ું �વન બરબાદ કરે છે, કારણ કે તેઓ ટ�કાથી ડરે છે.
(ફરજ કોઈ પણ �ય��તને તેના અંગત નાશ માટ ેસબ�મટ કરવાની જ�ર નથી
મહ�વાકા��ાઓ અને પોતા�ું �વન પોતાની ર�તે �વવાનો અ�ધકાર).

લોકો �યવસાયમાં તકો લેવાનો ઇનકાર કરે છે, કારણ કે તેઓ ટ�કાથી ડરે છે
જો તેઓ �ન�ફળ �ય તો તે અ�ુસર� શકે છે. ટ�કાનો ડર, આવા �ક�સાઓમાં કરતાં વ�ુ મજ�ૂત છે
સફળતા માટ ેઇ�છા .

ઘણા લોકો પોતાના માટ ેgoals◌ંચા લ�યો ન�� કરવાનો ઇનકાર કરે છે, અથવા તો ઉપે�ા પણ કરે છે
કાર�કદ� પસંદ કર� ર�ા છ�એ, કારણ કે તેઓ સંબંધીઓ અને "�મ�ો" ની ટ�કાથી ડરે છે
કહ� શકે કે "આટ�ુ ંaim◌ં�ું લ�ય રાખશો નહ�, લોકો �વચારશે કે તમે પાગલ છો.
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�યારે એ�ડ� કાન�ગીએ �ૂચ��ું કે હુ�  આ માટ ેવીસ વષ� સમ�પ�ત ક��  છુ�
�ય��તગત �સ��ના �ફલ�ૂફ��ું સંગઠન મારો �થમ આવેગ

�વચાર એ હતો કે લોકો �ું કહેશે તેનો ડર હતો. �ૂચન મારા માટ ેએક લ�ય ન�� કરે છે,
હુ�  �ારેય ક�પના કર� હતી તેના �માણમાં �ૂબ જ દૂર. �લેશ જેટ�ું ઝડપી, મા��  મન
એ�લ�બસ અને બહાનાઓ બનાવવા�ું શ� ક�ુ�, તે બધા સહજ ભય માટ ેશોધી શકાય છે
ટ�કા. માર� અંદર ક�ઈક ક�ું, "તમે તે કર� શકતા નથી - કામ �ૂબ મોટુ�  છે,
અને વ�ુ સમયની જ�ર છે - તમારા સંબંધીઓ તમારા �વશે �ું �વચારશે? - કેવી ર�તે થશે
તમે આ��વકા મેળવો છો? - કોઈએ �ારેય સફળતા�ું દશ�ન ગોઠ��ું નથી, �ું
�ું તમે માનો છો કે તમે તે કર� શકો છો? - તમે કોણ છો, કોઈપણ ર�તે, આટ�ું aim◌ં�ું લ�ય રાખવા�ું?
- તમારો ન� જ�મ યાદ રાખો - તમે �ફલ�ૂફ� �વશે �ું �ણો છો—
લોકો �વચારશે કે તમે પાગલ છો (અને તેઓએ ક�ુ�) - શા માટ ેકોઈ અ�ય �ય��ત નથી
આ પહેલા ક�ુ� છે? "

આ, અને અ�ય ઘણા ��ો મારા મનમાં ચમ�ા, અને માંગ કર�
�યાન. એ�ું લાગ�ું હ�ું કે �ણે આ�ું �વ� અચાનક તે�ું �યાન તેના તરફ ફેરવી ગ�ું હોય
�ીન ેઅમલમાં �ૂકવાની તમામ ઈ�છાઓ છોડ�ને મારો ઉપહાસ કરવાના હે�ુથી.
કાન�ગી�ું �ૂચન.

માર� પાસે તે પહેલાં અને �યાં, મહ�વાકા��ાને માર� નાખવાની એક સાર� તક હતી
મારા પર �નયં�ણ મેળ��ું. �વનમાં પાછળથી, હ�રો લોકો�ું �વ�ેષણ કયા� પછ�, આઇ

શો��ું કે મોટાભાગના �વચારો હજુ પણ જ�મે છે, અને તેને �ાસ લેવાની જ�ર છે
તા�કા�લક �નધા��રત યોજનાઓ મારફતે તેમની સાથે સંકળાયેલ �વન

��યા. કોઈ �વચારને જ�મ આપવાનો સમય છે. દર �મ�નટ ેતે
�વે છે, તેને �વવાની સાર� તક આપે છે. આલોચનાનો ભય છે
મોટાભાગના �વચારોના �વનાશના ત�ળયે જે �ારેય આયોજન �ુધી પહ�ચતા નથી અને

ACTION �ટજે.
ઘણા લોકો માને છે કે ભૌ�તક સફળતા અ�ુકૂળ પ�રણામ છે

"�ૂટ� �ય છે." મા�યતા માટ ેજમીન�ું ત�વ છે, પર��ુ તે આધાર રાખે છે
સં�ૂણ�પણે નસીબ પર, લગભગ હ�મેશા �નરાશ છે, કારણ કે તેઓ અવગણે છે

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=gu&u=http://think-and-grow-rich-ebook.com/


અ�ય મહ�વ�ું પ�રબળ જેની ખાતર� થઈ શકે તે પહેલા હાજર રહે�ું જોઈએ

સફળતા. તે જ્ knowledge◌ાન છે જેની સાથે અ�ુકૂળ "�વરામ" ઓડ�ર કર� શકાય છે.
હતાશા દર�મયાન, હા�ય કલાકાર ડબ��ુસી �ફ��સે તેના તમામ પૈસા �ુમા�યા, અને

પોતે આવક વગર, નોકર� વગર, અને આ��વકા મેળવવાના તેના સાધન મ�ા

(vaudeville) હવે અ��ત�વમાં નથી. તદપુરા�ત, �યારે તે ઘણા �ુ�ષો હતા �યારે તેની �મર સાઠની હતી
પોતાને "�ૃ�" માને છે. તે �ુનરાગમન માટ ેએટલો ઉ��ુક હતો કે તેણે ઓફર કર�
નવા �ે� (�ફ�મો) માં પગાર વગર કામ કરો. તેની અ�ય �ુ�કેલીઓ ઉપરા�ત, તેણે

તેની ગરદન પડ� અને ઘાયલ થઈ. ઘણા લોકો માટ ેતે છોડવાની જ�યા હોત અને

��વટ. પર��ુ �ે�ો પર�પર હતા. તે �ણતો હતો કે જો તે આગળ વધશે તો તેને મળશે
વહેલા અથવા પછ�ના સમયમાં "�ે�સ" થાય છે, અને તે તેમને મ�ું, પર��ુ તક �ારા નહ�.
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મેર� �સેલર પોતાની �તને નીચે અને બહાર મળ�, તેના પૈસા સાથે, સાથે
નોકર� નથી, �યારે તે લગભગ સાઠ હતી. તેણી પણ, "�વરામ" પછ� ગઈ અને તેમને મળ�.
તેણીની ��થરતા �વનના અંતમાં એક આ�ય�જનક �વજય લાવી હતી, લાંબા સમયથી આગળ

�મર �યારે મોટાભાગના �ુ�ષો અને �ીઓ હા�સલ કરવાની મહ�વાકા��ા સાથે કરવામાં આવે છે.
એડ� કે�ટોરે 1929 ના �ટોક �ેશમાં તેના પૈસા �ુમા�યા, પર��ુ તે હજુ પણ તેની પાસે હતો

ધીરજ અને તેની �હ�મત. આ, વ�ા બે અ�ણી આંખો સાથે, તેમણે

સ�તાહમાં $ 10,000 ની આવકમાં પોતા�ું શોષણ ક�ુ�! ખરેખર, જો કોઈ પાસે હોય
ધીરજ, અ�ય ઘણા �ુણો �વના �ય��ત �ૂબ સાર� ર�તે મળ� શકે છે.

એકમા� "�ેક" કોઈપણ પર આધાર રાખી શકે તે �વયં બનાવેલ "�ેક" છે.
આ PERSISTENCE ની અર� �ારા આવે છે. �ાર� �ભક �બ�દ ુછે
હે�ુની �યા�યા.

તમે મળતા પહેલા સો લોકોની તપાસ કરો, તેમને �ૂછો કે તેઓ �ું ઇ�છે છે
�વનમાં મોટાભાગના, અને તેમાંથી ને�ું આઠ તમને કહ� શકશે નહ�. જો તમે દબાવો
તેમને જવાબ માટ,ે કેટલાક કહેશે- �ુર�ા, ઘણા કહેશે- પૈસા, થોડા
કહેશે - �ુખ, અ�ય કહેશે - �યા�ત અને શ��ત, અને હજુ પણ અ�ય

કહેશે- સામા�જક મા�યતા, �વનમાં સરળતા, ગાવાની �મતા,
ડા�સ, અથવા લખાણ, પર��ુ તેમાંથી કોઈ પણ આ શરતોને �યા�યા�યત કર� શકશે નહ� અથવા આપી શકશે નહ�
PLAN �ું સહેજ સંકેત જેના �ારા તેઓ આ અ�પ� ર�તે �ા�ત કરવાની આશા રાખે છે
ઇ�છાઓ �ય�ત કર�. ધન ઇ�છાઓનો જવાબ આપતા નથી. તેઓ મા� જવાબ આપે છે
�ન��ત યોજનાઓ, �ન��ત ઈ�છાઓ �ારા સમ�થ�ત, સતત ��થરતા �ારા.

��થરતા કેવી ર�તે �વકસાવવી

ચાર સરળ પગલાં છે જે �ય��તની આદત તરફ દોર� �ય છે.
તેઓ �ુ��ની મોટ� મા�ા, �શ�ણની ચો�સ રકમ માટ ેબોલાવે છે,
અને પર��ુ થોડો સમય અથવા �ય�ન. જ�ર� પગલાં છે: -
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1. બ�ન�ગ �ડઝાયર �ારા એક �નધા��રત હે�ુ
તેની પ�ર�ૂણ�તા માટ.ે

2. એક �નધા��રત યોજના, સતત ચા�ુ
��યા.

3. બધા નકારા�મક સામે એક મન બંધ
અને �ડ�કોરે�જ�ગ ઈ���ુઅ�સ, જેમાં નકારા�મકનો સમાવેશ થાય છે
સંબંધીઓ, �મ�ો અને પ�ર�ચતોના �ૂચનો.

4. એક અથવા વ�ુ સાથે �મ�તા�ું જોડાણ

જે �ય��તઓ એકને અ�ુસરવા માટ ે�ો�સાહન આપશે

બંને યોજના અને હે�ુઓ �ારા.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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�વનના તમામ �ે�ોમાં સફળતા માટ ેઆ ચાર પગલાં જ�ર� છે. આ�ું

આ �ફલ�ૂફ�ના તેર �સ�ા�તોનો ઉ�ેશ એ છે કે આને લેવા માટ ેસ�મ બનાવ�ું
આદતની બાબત તર�કે ચાર પગલાં.

આ એવા પગલાં છે જેના �ારા કોઈ �ય��તના આ�થ�ક ભા�યને �નયં��ત કર� શકે છે.
તેઓ એવા પગલાં છે જે �વચારની �વતં�તા અને �વતં�તા તરફ દોર� �ય છે.
તે એવા પગલા છે જે નાની કે મોટ� મા�ામાં ધન તરફ દોર� �ય છે.
તેઓ સ�ા, �યા�ત અને દ�ુયવી મા�યતા તરફ દોર� �ય છે.
તે ચાર પગલાં છે જે અ�ુકૂળ "�વરામ" ની ખાતર� આપે છે.
તે એવા પગલાં છે જે સપનાને ભૌ�તક વા�ત�વકતાઓમાં �પાંત�રત કરે છે.
તેઓ ડર, �ડ�કોરેજમે�ટની �ન�ુણતા તરફ દોર� �ય છે,

અ�પ�તા.

આ ચાર પગલાં લેવા�ું શીખનારા બધા માટ ેએક ભ�ય �ુર�કાર છે. તે
પોતાની �ટ�કટ લખવાનો �વશેષા�ધકાર છે, અને �વનને જે પણ મળે છે તે બનાવે છે
�ક�મત �ૂછવામાં આવ ેછે.

માર� પાસે હક�કતો �ણવાની કોઈ ર�ત નથી, પણ હુ�  અ�ુમાન લગા�ું છુ�  કે �ીમતી.
વis�લસ �સ�પસનનો માણસ ��યેનો મહાન �ેમ આક��મક નહોતો, ન તો તે�ું પ�રણામ હ�ું
એકલા અ�ુકૂળ "�વરામ". �યાં સળગતી ઇ�છા હતી, અને સાવચેતી�ૂવ�ક શોધ કરવી
માગ��ું દરેક પગ�ું. તેની �થમ ફરજ �ેમ કરવાની હતી. સૌથી મોટ� વ��ુ �ું છે
�ૃ�વી? મા�ટર તેને �ેમ કહે છે - માણસોએ બનાવેલા �નયમો, ટ�કા, કડવાશ નહ�,
�ન�દા, અથવા રાજક�ય "લ�", પર��ુ �ેમ.

તેણી �ણતી હતી કે તેણી �ું ઇ�છે છે, તે ���સ ઓફ વે�સને મ�ા પછ� નહ�, પર��ુ લાંબા સમય �ુધી
તે પહેલા. બે વખત �યારે તેણી તેને શોધવામાં �ન�ફળ રહ� હતી, �યારે તેણીએ ચા�ુ રાખવાની �હ�મત રાખી હતી
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તેણીની શોધ. "તમાર� પોતાની �તને સાચી રાખવા માટ,ે અને તે રાત જેમ �દવસને અ�ુસર�ું જોઈએ,
પછ� તમે કોઈ પણ માણસ માટ ેખોટા ન હોઈ શકો. "

અ�પ�તામાંથી તેનો ઉદય ધીમો, �ગ�તશીલ, �ય��તગત �મનો હતો,
પર��ુ તે ખાતર� હતી! તેણીએ અ�વ�સનીય લાંબા મતભેદ પર �વજય મેળ�યો; અને, કોઈ વાંધો નહ�
તમે કોણ છો, અથવા તમે વ Wall�લસ �સ�પસન �વશે �ું �વચાર� શકો છો, અથવા જે રા�એ હાર માની છે
તેના �ેમ માટ ેતેનો �ાઉન, તે લા�ુ પડતી ����ું આ�ય�જનક ઉદાહરણ છે,
આ�મ�નણ�યના �નયમોના ��શ�ક, જેમની પાસેથી આ�ું �વ�
નફાકારક પાઠ લઈ શકે છે.

�યારે તમે વis�લસ �સ�પસન �વશે �વચારો છો, �યારે તેના �વશે �વચારો કે તેણી �ું �ણતી હતી
ઇ�છતા હતા, અને તેને મેળવવા માટ ે�ૃ�વી પર�ું સૌથી મોટુ�  સા�ા�ય હલા��ું. જે મ�હલાઓ ફ�રયાદ કરે છે
કે આ એક �ુ�ષની દ�ુનયા છે, કે મ�હલાઓને �તવાની સમાન તક નથી, તે�ું દે�ું છે
પોતાની �તને આ અસામા�ય �ીના �વનનો કાળ��ૂવ�ક અ�યાસ કરવા માટ,ે જે, એક �મરે
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જેને મોટા ભાગની મ�હલાઓ "�ૃ�" માને છે, તે �ૂબ જ ઇ�છનીય લાગણીઓ મેળવે છે
સમ� �વ�માં �નાતક.

અને �ક�ગ એડવડ��ું �ું? માં તેના ભાગમાંથી આપણે �ું પાઠ શીખી શક�એ
તાજેતરના સમય�ું �વ��ું સૌથી મોટુ�  નાટક? �ું તેણે તેના માટ ે�ૂબ a◌ંચી �ક�મત �ૂકવી
તેની પસંદગીની �ીની લાગણી?

ચો�સ કોઈ નહ� પણ તે સાચો જવાબ આપી શકે છે. આપણે બાક�ના જ કર� શક�એ છ�એ
અ�ુમાન આપણ ેઆટ�ું �ણીએ છ�એ, રા� પોતાના �વના દ�ુનયામાં આ�યો

સંમ�ત. તેમનો જ�મ �વનંતી કયા� �વના, મહાન સંપ�� માટ ેથયો હતો. એ હતો
લ�માં સતત માંગવામાં આવે છે; સમ� �ુરોપમાં રાજકારણીઓ અને રાજકારણીઓ

તેના પગ પર ડોવસ� અને રાજકુમાર�ઓને ફ�ક� દ�ધી. કારણ કે તે તેના �થમ જ�મેલા હતા
માતા�પતા, તેને વારસો મ�ો તાજ, જે તેણે શો�યો ન હતો, અને કદાચ તેની ઇ�છા નહોતી.
ચાળ�સ વષ�થી વ�ુ સમય �ુધી તે �ુ�ત એજ�ટ નહોતો, તેનામાં પોતા�ું �વન �વી શકતો ન હતો
પોતાની ર�તે, થોડ� ગોપનીયતા હતી, અને છે�લે તેના પર લાદવામાં આવેલી ફરજો ધારણ કર�
�યારે તે �સ�હાસન પર બેઠો.

કેટલાક કહેશે, "આ બધા આશીવા�દો સાથે, �ક�ગ એડવડ�  મળવો જોઈતો હતો
મનની શાં�ત, સંતોષ અને �વવાનો આનંદ. "

સ�ય એ છે કે તાજના તમામ �વશેષા�ધકારોની પાછળ, બધા પૈસા,
�યા�ત, અને �ક�ગ એડવડ�  �ારા વારસામાં મળેલી શ��ત, �યાં એક ખાલીપ�ં હ�ું
ફ�ત �ેમથી ભર� શકાય છે.

તેની સૌથી મોટ� ઇ�છા �ેમ માટ ેહતી. વ Wall�લસ �સ�પસનને મ�ાના ઘણા સમય પહેલા, તેમણે

�નlessશંકપણે આ મહાન સાવ���ક લાગણી તેના �દયના તાર પર ખ�ચાઈ રહ� છે,
તેના આ�માના દરવા� પર હરા��ું, અને અ�ભ�ય��ત માટ ે�ૂમ પાડ�.

અને �યારે તે એક પ�વ� આ�માને મ�ો, �યારે આ જ પ�વ� �વશેષા�ધકાર માટ ેપોકાર કય�
અ�ભ�ય��તના, તેણે તેને ઓળખી લી�ું, અને ડર અથવા માફ� �વના, તે�ું �દય ખો��ું
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અને તેને દાખલ કરવા ક�ું. �વ�ના તમામ કૌભાંડ કરનારાઓ નાશ કર� શકતા નથી
આ આંતરરા��ય નાટકની �ુંદરતા, જેના �ારા બે લોકોને �ેમ મ�ો, અને

�ુ�લી ટ�કાનો સામનો કરવાની �હ�મત હતી, તેને પ�વ� આપવા માટ ેબાક�ના બધાનો �યાગ કરો
અ�ભ�ય��ત

�ક�ગ એડવડ�નો �નણ�ય �વ�નો સૌથી મોટો તાજ છોડવાનો
શ��તશાળ� સા�ા�ય, �વનના બાક�ના માગ� પર જવાના �વશેષા�ધકાર માટે
પોતાની પસંદગીની �ી સાથે, એક �નણ�ય હતો જેના માટ ે�હ�મત જ�ર� હતી. �નણ�ય

તેની �ક�મત પણ હતી, પર��ુ ભાવને �ૂબ મોટો કહેવાનો અ�ધકાર કોને છે? ચો�સ નથી
જેણે ક�ું, "તમારામાં જે પાપ વગરનો છે, તેણે �થમ પ�થર ફ�કવા દો."

કોઈ પણ દ�ુ માન�સક �ય��ત માટ ે�ૂચન તર�કે જે દોષ શોધવા�ું પસંદ કરે છે
�ુક ઓફ �વ�ડસર, કારણ કે તેની ઇ�છા �ેમ માટ ેહતી, અને �ુ�લેઆમ

વ Wall�લસ �સ�પસન માટ ેતેના �ેમની ઘોષણા કરવી, અને તેના માટ ેપોતા�ું �સ�હાસન છોડ� દે�ું, તે રહેવા દો
યાદ આ��ું કે ઓપન �ડ�લેરેશન આવ�યક નહો�ું. તેની પાસે હોઇ શકે
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�ુ�ત સંપક� ના �રવાજને અ�ુસય� જે �ુરોપમાં �ચ�લત છે
સદ�ઓ, તેના �સ�હાસનને છો�ા �વના, અથવા તેની પસંદગીની �ી, અને

�યાં દરેક ચચ� અથવા કાયદો તરફથી કોઈ ફ�રયાદ ન હોત.
ut આ અસામા�ય માણસ કડક સામ�ીથી બનેલો હતો. તેનો �ેમ �ુ� હતો. તે ◌ંડ� હતી
અને �ન�ાવાન. તે એક એવી વ��ુ�ું ��ત�ન�ધ�વ કરે છે, જે તમામ અ�ય ઉપર તે ખરેખર છે
ઈ��છત, તેથી, તેણે જે જોઈએ તે લી�ું, અને માંગવામાં આવેલી �ક�મત �ૂકવી.

જો �ુરોપ માનવ �દય સાથે વ�ુ શાસકો સાથે આશીવા��દત હોત અને

�ૂત�ૂવ� રા� એડવડ�ની �ામા�ણકતાના લ�ણો, છે�લા સદ� માટ,ે તે કમનસીબ
ગોળાધ�માં હવે લોભ, �ધ�ાર, વાસના, રાજક�ય �મલન અને ધમક�ઓ છે
�ુ�માં, કહેવા માટ ેઅલગ અને સાર� વાતા� હશે. માં એક વાતા�
જે �ેમ કરે છે અને નફરત રાજ કરે છે.

�ટુઅટ�  ઓ��ટન વાયરના શ�દોમાં અમે અમારો કપ �ચો કર�એ છ�એ અને આ ટો�ટ પીએ છ�એ
�ૂત�ૂવ� રા� એડવડ�  અને વis�લસ �સ�પસન:

"ધ�ય છે તે માણસ જેણે ���ું છે કે આપણા ��ૂટ �વચારો છે
અમારા સૌથી મીઠા �વચારો.

"ધ�ય છે તે માણસ જે, કાળા depth◌ંડાણમાંથી, તેજ�વી જોઈ શકે છે
�ેમની આકૃ�ત, અને જો�ું, ગા�ું; અને ગાતા, કહો: 'ઉ�ચારણ કરતાં વ�ુ મીઠ�
તમારા �વશે મારા �વચારો છે. '"

આ શ�દોમાં અમે બે લોકોને ��ા�જ�લ આપી�ું જેઓ, બધા કરતા વધારે
આ�ુ�નક સમયના અ�ય લોકો, ટ�કાનો ભોગ બ�યા છે અને �ા�તકતા� છે
દ�ુપયોગ, કારણ કે તેમને �વનનો સૌથી મોટો ખ�નો મ�ો, અને તેનો દાવો કય�. * �ીમતી �સ�પસન
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આ �વ�ેષણ વાંચો અને મંજૂર કરો.
મોટાભાગના �વ� �ુક ઓફ �વ�ડસર અને વis�લસ �સ�પસનને �બરદાવશે,

કારણ કે �યાં �ુધી તેમને �વનની મહાનતા ન મળે �યાં �ુધી શોધમાં તેમની ��થરતાને કારણે

�ુર�કાર. અમાર� પોતાની શોધમાં તેમના ઉદાહરણને અ�ુસર�ને તમામ �ુ.એસ. નફો કર� શકે છે
જેના માટ ેઆપણ ે�વનની માંગણી કર�એ છ�એ.

PERSISTENCE �ુ�ષોને �મતા કેવા ભેદ� શ��ત આપે છે
�ુ�ય �ુ�કેલીઓ? �ું કોઈના મનમાં ��થરતાની �ુણવ�ા �થા�પત થાય છે
આ�યા��મક, માન�સક અથવા રાસાય�ણક ��ૃ���ું �વ�પ જે એકને �વેશ આપે છે
અલૌ�કક શ��તઓ? �ું અનંત �ુ�� પોતાને બાજુ પર ફ�ક� દે છે
જે �ય��ત હ� પણ લડ ેછે, �ુ� હાર� ગયા પછ�, આખી દ�ુનયા સાથે
�વરોધી બાજુ?

આ અને આવા જ બી� ઘણા ��ો મારા મનમાં ઉ��યા છે
હેનર� ફોડ�  જેવા માણસો�ું અવલોકન ક�ુ�, જેમણે શ�આતથી શ�આત કર� અને Industrial�ો�ગક �નમા�ણ ક�ુ�
�વશાળ �માણ�ું સા�ા�ય, શ�આતના માગ�માં થોડુ�  બીજુ�  પર��ુ
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�ઢતા. અથવા, થોમસ એ. એ�ડસન, જે, �ણ મ�હનાથી ઓછા સમય સાથે
�કૂ�લ�ગ, �વ�ના અ�ણી શોધક બ�યા અને PERSISTENCE ને �પાંત�રત ક�ુ�
ટો�ક�ગ મશીન, �ૂ�વ�ગ �પ�ચર મશીન અને અગરબ�ીમાં

�કાશ, અડધા સો અ�ય ઉપયોગી શોધમાં ક�ું કહેવા માટ ેનહ�.
મને �ી એ�ડસન અને �ી ફોડ� , વષ� બંને�ું �વ�ેષણ કરવાનો આનંદદાયક લહાવો મ�ો

વષ� �ારા, વષ�ના લાંબા ગાળા દર�મયાન, અને તેથી, અ�યાસ કરવાની તક
તેઓ ન�કની �ેણીમા ંછે, તેથી �યારે હુ�  કહુ�  છુ�  કે મને કોઈ મ�ું નથી �યારે હુ�  વા�ત�વક જ્ knowledge◌ાનથી બો�ું છુ�
�વો�લટ� સેવ PERSISTENCE, તેમાંથી બંનેમાં, જે દૂરથી પણ �ૂચવે છે
તેમની અદ�ૂત �સ��ઓનો �ુ�ય �ોત.

જેમ કોઈ �બોધકો, �ફલોસોફરો, "ચમ�કાર" નો �ન�પ� અ�યાસ કરે છે
�ૂતકાળના �ુ�ષો અને ધા�મ�ક નેતાઓ, એક અ�નવાય� �ન�કષ� તરફ દોરે છે
તે ��થરતા, �ય�નોની એકા�તા અને હે�ુની �યા�યા,
તેમની �સ��ઓના �ુ�ય �ોત હતા.

ઉદાહરણ તર�કે, મોહ�મદની �વ�ચ� અને રસ�દ વાતા�નો �વચાર કરો;
તેમના �વન�ું �વ�ેષણ કરો, તેમની આ આ�ુ�નક �ુગમાં �સ��ના �ુ�ષો સાથે �ુલના કરો
ઉ�ોગ અને નાણાં, અને અવલોકન કરો કે તેઓ કેવી ર�તે એક ઉ�કૃ� લ�ણ ધરાવે છે
સામા�ય, ��થરતા!

જો તમને �વ�ચ� શ��તનો અ�યાસ કરવામાં રસ છે જે આપે છે
��થરતા માટ ેશ��ત, મોહ�મદ�ું �વનચ�ર� વાંચો, ખાસ કર�ને એક

એ�સદ બે �ારા. હેરા�ડમાં થોમસ �ુ�ે �ારા �ુ�તકની આ સં���ત સમી�ા-
����ુન, જેઓ �ટોર પર દલુ�ભ સારવાર�ું �ૂવા�વલોકન આપશે

શ��તના સૌથી આ�ય�જનક ઉદાહરણોમાંથી એકની આખી વાતા� વાંચવાનો સમય
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સ�યતા માટ ે�ણીતા of��.

છે�લી મહાન ભ�વ�યવાણી

થોમસ �ુ�ુએ સમી�ા કર�

"મોહ�મદ એક �બોધક હતા, પર��ુ તેમણે �ારેય ચમ�કાર કય� ન હતો. તે હતા
રહ�યવાદ� નથી; તેની પાસે કોઈ formalપચા�રક શાળાક�ય �શ�ણ નહો�ું; �યાં �ુધી તેણે પોતા�ું �મશન શ� ન ક�ુ�
ચાલીસ હતી. �યારે તેણે �હેરાત કર� કે તે ભગવાનનો સંદેશવાહક છે, શ�દ લા�યો
સાચા ધમ�ની, તેની મ�કર� કરવામાં આવી હતી અને તેને પાગલ�ું લેબલ આપવામાં આ��ું હ�ું. બાળકોએ તેને ફસા�યો
અને મ�હલાઓએ તેના પર ગંદક� ફ�ક�. તેમને તેમના વતન શહેર મ�ામાંથી દેશ�નકાલ કરવામાં આ�યા હતા.
અને તેના અ�ુયાયીઓને તેમના સાંસા�રક સામાન છ�નવી લેવામાં આ�યા અને રણમાં મોકલવામાં આ�યા

તેના પછ�. �યારે તે દસ વષ� �ુધી ઉપદેશ આપતો હતો �યારે તેની પાસે તેના માટ ેબતાવવા માટ ેક�ઈ નહો�ું
પર��ુ દેશ�નકાલ, ગર�બી અને ઉપહાસ. હજુ બી� દસ વષ� વીતી ગયા તે પહેલા,
તે આખા અરે�બયાનો સર�ુખ�યાર, મ�ાનો શાસક અને નવી દ�ુનયાનો વડા હતો

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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ધમ� જે થાકતા પહેલા ડ�ે�ુબ અને પાયરેનીઝ પર કબજો જમાવવાનો હતો
તેણે જે �ો�સાહન આ��ું તે. તે �ેરણા �ણ ગણી હતી: શ�દોની શ��ત,
�ાથ�નાની અસરકારકતા અને ભગવાન સાથે માણસની સગપણ.

"તેમની કાર�કદ�નો �ારેય અથ� નથી. મોહ�મદનો જ�મ ગર�બો માટ ેથયો હતો
મ�ાના અ�ણી પ�રવારના સ�યો. કારણ કે મ�ા, નો �ોસરો�સ
�વ�, કાબા નામના �દઈુ પ�થર�ું ઘર, વેપાર�ું મહાન શહેર અને

વેપાર માગ��ું કે��, અ�વ�છ હ�ું, તેના બાળકોને ઉછેરમાં મોકલવામાં આ�યા હતા
બેડૂઇ�સ �ારા રણ. મોહ�મદ�ું આ ર�તે પાલનપોષણ કરવામાં આ��ું, તાકાત અને આરો�ય દોરવામાં આ��ું

�વચરતી માતાઓના દૂધમાંથી. તેણે ઘેટા�ની સંભાળ રાખી અને ટૂ�ક સમયમાં જ તેને નોકર� પર રા�યો
સ�ૃ� �વધવાને તેના કાફલાઓના નેતા તર�કે. તેમણે �ૂવ�ય �વ�તારોના તમામ �વ�તારોમાં �વાસ કય�
�વ�, �વ�વધ મા�યતાઓના ઘણા �ુ�ષો સાથે વાત કર� અને તેના પતન�ું અવલોકન ક�ુ�
���તી ધમ� લડતા સં�દાયોમાં. �યારે તે અ�ાવીસ વષ�ની હતી, �યારે �વધવા, ખાદ��,
તેની તરફ કૃપાથી જો�ું, અને તેની સાથે લ� કયા�. તેના �પતાએ વાંધો ઉઠા�યો હોત
આવા લ�માં, તેથી તેણીએ તેને નશામાં પક�ો અને તેને આ�યો �યારે તેણે તેને પકડ� રા�યો
પૈ�ૃક આશીવા�દ. આગામી બાર વષ� �ુધી મોહ�મદ એક સ�ૃ� તર�કે ��યા અને

આદરણીય અને �ૂબ જ હો�શયાર વેપાર�. પછ� તેણે રણમાં ભટકવા�ું શ� ક�ુ�, અને

એક �દવસ તે કુરાનના પહેલા �ોક સાથે પાછો ફય� અને ખાદ��ને ક�ું કે
�ુ�ય દેવદૂત ગે��યલ તેને દેખાયા હતા અને ક�ું હ�ું કે તે મેસે�જર બનવાનો છે
ભગવાન�ું.

"કુરાન, ભગવાનનો �ગટ શ�દ, ચમ�કારની સૌથી ન�કની વ��ુ હતી
મોહ�મદના �વનમાં. તે ક�વ નહોતો; તેની પાસે શ�દોની કોઈ ભેટ નહોતી. છતાં
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કુરાનની પં��તઓ, જેમ કે તે તેમને �ા�ત થઈ અને તેમને �વ�ા�ુઓને સંભળાવી, તે હતી
આ�દવાસીઓના �યાવસા�યક ક�વઓ ઉ�પ� કર� શકે તેવા કોઈપણ �ોકો કરતાં વ�ુ સારા.
આરબો માટ ેઆ એક ચમ�કાર હતો. તેમને શ�દોની ભેટ સૌથી મોટ� ભેટ હતી,
ક�વ સવ�શ��તમાન હતા. વ�ુમાં કુરાને ક�ું કે બધા �ુ�ષો સમાન છે
ભગવાન સમ�, કે �વ� એક લોકશાહ� રા�ય હો�ું જોઈએ - ઇ�લામ. તે આ હતી
રાજક�ય પાખંડ, વ�ા મોહ�મદની તમામ 360 �ૂ�ત�ઓનો નાશ કરવાની ઇ�છા
કાબા�ું આંગ�,ં જેણે તેને દેશ�નકાલ કય�. �ૂ�ત�ઓ લા�યા
મ�ા માટ ેરણ આ�દવાસીઓ, અને તેનો અથ� વેપાર હતો. તેથી મ�ાના વેપાર�ઓ,
�ૂડ�વાદ�ઓ, જેમાંથી તે એક હતા, મોહ�મદ પર �નધા��રત. પછ� તે
રણમાં પીછેહઠ કર� અને �વ� પર સાવ�ભૌમ�વની માંગ કર�.

"ઇ�લામનો ઉદય શ� થયો. રણમાંથી એક �યોત નીકળ� જે નહ�
એક એકમ તર�કે લડતી લોકશાહ� સેના અને મરવા માટ ેતૈયાર
હલા�યા �વના. મોહ�મદે યહૂદ�ઓ અને ���તીઓને તેમની સાથે જોડાવા આમં�ણ આ��ું હ�ું;
કારણ કે તે નવો ધમ� બનાવતો ન હતો. તે બધાને બોલાવતા હતા જેઓ એકમાં �વ�ાસ કરતા હતા
ભગવાન એક જ �વ�ાસમાં જોડાય. જો યહૂદ�ઓ અને ���તીઓએ તેમ�ું આમં�ણ �વીકા�ુ� હોત
ઇ�લામે દ�ુનયા �તી લીધી હોત. તેઓએ ન ક�ુ�. તેઓ પણ ન હોત
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માનવીય �ુ�ની મોહ�મદની નવીનતાને �વીકારો. �યારે ની સેનાઓ
�બોધકે જે�સલેમમાં �વેશ કય� તેના �વ�ાસને કારણે એક પણ �ય��તની હ�યા કરવામાં આવી ન હતી.
�યારે �ુસેડસ� શહેરમાં �વે�યા, સદ�ઓ પછ�, એક �ુ��લમ �ુ�ષ, �ી નહ�,
અથવા બાળક બચી ગ�ું. પર��ુ ���તીઓએ એક �ુ��લમ �વચારને �વીકાય� - �થળ
�શ�ણ, �ુ�નવ�સ�ટ�. "
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�કરણ 10

મા�ટર મનની શ��ત

�ાઇ�વ�ગ ફોસ�

ધન તરફ નવ�ું પગ�ું

નાણાંના સંચયમાં સફળતા માટ ેશ��ત આવ�યક છે.
યોજનાઓ �ન���ય અને નકામી છે, તેમને અ�ુવા�દત કરવા માટ ે�ૂરતી શ��ત �વના

ACTION માં. આ �કરણ તે પ��ત�ું વણ�ન કરશે કે જેના �ારા �ય��ત કર� શકે
શ��ત �ા�ત કરો અને લા�ુ કરો.

શ��તને "સંગ�ઠત અને �ુ���ૂવ�ક �નદ��શત" તર�કે �યા�યા�યત કર� શકાય છે
જ્ .◌ાન. "પાવર, જેમ કે આ શ�દ અહ� વપરાય છે, સંગ�ઠત �ય�નોનો ઉ�લેખ કરે છે,
�ય��તને �ડઝાયરને તેના નાણાક�યમાં પ�રવ�ત�ત કરવા માટ ે�ૂર�ું છે
સમક�. સંગ�ઠત �ય�નોના �ય�નોના સંકલન �ારા ઉ�પ� થાય છે
બે અથવા વ�ુ લોકો, જે �નધા��રત અંત તરફ કામ કરે છે, સંવા�દતાની ભાવનામાં.
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નાણાં એક� કરવા માટ ેશ��ત જ�ર� છે!
તેના પછ� પૈસાની �રટન� માટ ેશ��ત જ�ર� છે
સં�ચત થયા!

ચાલો �ણીએ કે કેવી ર�તે શ��ત �ા�ત કર� શકાય છે. જો સ�ા "સંગ�ઠત હોય
જ્ knowledge◌ાન, "ચાલો જ્ knowledge◌ાનના �ોતોની તપાસ કર�એ:

a. અનંત �ુ��. જ્ .◌ાનનો આ �ોત

અ�યમાં વણ�વેલ ���યા �ારા સંપક�  કર� શકાય છે
�કરણ, સજ�ના�મક ક�પનાની સહાયથી.

બી. સં�ચત અ�ુભવ. સં�ચત
માણસનો અ�ુભવ, (અથવા તે ભાગ કે જે�ું આયોજન કરવામાં આ��ું છે
અને રેકોડ�  કરેલ), કોઈપણ �ુસ�જ �હેર �ુ�તકાલયમાં મળ� શકે છે.
આ સં�ચત અ�ુભવનો એક મહ�વ�ૂણ� ભાગ શીખવવામાં આવે છે
�હેર શાળાઓ અને કોલેજો, �યાં તે�ું વગ�કરણ કરવામાં આ��ું છે અને

આયોજન.
સી. �યોગ અને સંશોધન. �વજ્ science◌ાન �ે�ે,

અને �યવહા�રક ર�તે �વનના અ�ય દરેક �ે�માં, �ુ�ષો ભેગા થઈ ર�ા છે,
દરરોજ નવા ત�યો�ું વગ�કરણ અને આયોજન. આનો �ોત છે
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જ્ knowledge◌ાન ઉપલ�ધ ન હોય �યારે ક�ું વળ�ું જોઈએ

"સં�ચત અ�ુભવ." અહ� પણ, સજ�ના�મક ક�પના
વાર�વાર ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

ઉપરો�ત કોઈપણ �ોતોમાંથી જ્ledge◌ાન મેળવી શકાય છે. તે હોઈ શકે છે
તેને ચો�સ યોજનાઓમાં ગોઠવીને અને �ય�ત કર�ને POWER માં �પાંત�રત કરો
એ�શનની ���એ તે યોજનાઓ.

જ્ knowledge◌ાનના �ણ �ુ�ય �ોતોની પર��ા સહેલાઈથી �હેર થશે
જો તે એકલા તેના �ય�નો પર આધાર રાખે તો �ય��તને �ુ�કેલી પડશે
જ્ knowledge◌ાનને ભેગા કર�ું અને તેને ચો�સ યોજનાઓ �ારા �ય�ત કર�ું
��યા. જો તેની યોજનાઓ �યાપક છે, અને જો તેઓ મોટા �ચ�તન કરે છે
�માણ, તેણે, સામા�ય ર�તે, અ�ય લોકોને તેની સાથે સહકાર કરવા માટ ે�ે�રત કરવા જોઈએ, તે પહેલાં
તેમાં શ��ત�ું જ�ર� ત�વ દાખલ કર� શકાય છે.

"મા�ટર માઇ�ડ" �ારા શ��ત �ા�ત કરો

"મા�ટર માઇ�ડ" ને આ ર�તે �યા�યા�યત કર� શકાય છે: "જ્ knowledge◌ાન�ું સંકલન અને

ની �ા��ત માટ,ે બે અથવા વ�ુ લોકો વ�ચે, સંવા�દતાની ભાવનાથી �યાસ
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ચો�સ હે�ુ. "
કોઈપણ �ય��ત પાસે પોતાની �તનો લાભ લીધા �વના મહાન શ��ત હોઈ શકે નહ�

"મા�ટર માઇ�ડ." અગાઉના �કરણમાં, બનાવવા માટનેી �ૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી
�ડઝાયરને તેના નાણાક�ય સમક�માં અ�ુવા�દત કરવાના હે�ુથી યોજનાઓ. જો

તમે આ �ૂચનાઓન ેPERSISTENCE અને �ુ�� સાથે હાથ ધરો છો અને ઉપયોગ કરો છો
તમારા "મા�ટર માઇ�ડ" જૂથની પસંદગીમાં ભેદભાવ, તમાર� ઉ�ે�ય ઇ�છા
તમે તેને ઓળખવા�ું શ� કરો તે પહેલા જ અડધા માગ� પર પહ�ચી ગયા છો.

તેથી તમે શ��તની "અ�ૂત�" સંભાવનાઓને વ�ુ સાર� ર�તે સમ� શકો છો
યો�ય ર�તે પસંદ કરેલ "મા�ટર માઇ�ડ" �ુપ �ારા તમારા માટ ેઉપલ�ધ છે, અમે અહ�

મા�ટર માઇ�ડ �સ�ા�તની બે લા��ણકતાઓ સમ�વો, જેમાંથી એક છે
�કૃ�તમાં આ�થ�ક, અને અ�ય માન�સક. આ�થ�ક લ�ણ �પ� છે.
આ�થ�ક લાભો કોઈપણ �ય��ત �ારા બનાવવામાં આવી શકે છે જે તેની આસપાસ છે
ઈ�છુક �ુ�ષોના જૂથની સલાહ, સલાહ અને �ય��તગત સહકાર
પરફે�ટ હામ�નીની ભાવનાથી તેને �ૂરા �દલથી મદદ આપવી. �ું આ �વ�પ
સહકાર� જોડાણ લગભગ દરેક મહાન નસીબનો આધાર ર�ો છે. તમારા
આ મહાન સ�યની સમજણ ચો�સપણે તમાર� આ�થ�ક ��થ�ત ન�� કર� શકે છે.

મા�ટર માઇ�ડ �સ�ા�તનો માન�સક તબ�ો વ�ુ અ�ૂત� છે,
સમજ�ું વ�ુ �ુ�કેલ છે, કારણ કે તેમાં આ�યા��મકતાનો સંદભ� છે
દળો કે જેની સાથે સમ� માનવ ��ત સાર� ર�તે પ�ર�ચત નથી. તમે કર� શકો છો

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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આ �નવેદનમાંથી એક મહ�વ�ૂણ� �ૂચન મેળવો: "કોઈ બે મન �ારેય આવ�ું નથી
એકસાથે વગર, �યાંથી, �ી�, અ��ય, અ�ૂત� બળ�ું સજ�ન જે કદાચ
�ી� મન સાથે �ુલના કરો. "

એ હક�કત �યાનમાં રાખો કે માં મા� બે જ �ણીતા ત�વો છે
સમ� ��ાંડ, energy�� અને ��ય. તે એક �ણીતી હક�કત છે કે બાબત હોઈ શકે છે
અ�ઓ, અ�ઓ અને ઇલે��ોનના એકમોમાં �વભા�જત. ના એકમો છે
જે બાબત અલગ, અલગ અને �વ�ેષણ કર� શકાય છે.

તેવી જ ર�તે, energy��ના એકમો છે.
માનવ મન energy���ું એક �વ�પ છે, તેનો એક ભાગ �કૃ�તમાં આ�યા��મક છે.

�યારે બે લોકોના મનમાં સમ�વયના આ�મામાં સમ�વય થાય છે,
દરેક મનની spiritual��ના આ�યા��મક એકમો એક સંબંધ બનાવે છે, જે રચના કરે છે
મા�ટર માઇ�ડનો "માન�સક" તબ�ો.

મા�ટર માઇ�ડ �સ�ા�ત, અથવા તેના બદલે આ�થ�ક લ�ણ, �થમ હ�ું
પચીસ વષ� પહેલાં એ�ડ� કાન�ગીએ મારા �યાન પર બોલા��ું.
આ �સ�ા�તની શોધ મારા �વનના કાય�ની પસંદગી માટ ેજવાબદાર હતી.

�ી કાન�ગીના મા�ટર માઈ�ડ જૂથમાં અંદાજે �ટાફનો સમાવેશ થતો હતો
પચાસ માણસો, જેમની સાથે તેમણે પોતાની �તને ઘેર� લીધી હતી, તેમના �નધા��રત હે�ુ માટે
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�ટ�લ�ું ઉ�પાદન અને માક��ટ�ગ. તેણે તેના સમ� નસીબને આભાર� છે
શ��ત તેમણે આ "મા�ટર માઇ�ડ" �ારા સં�ચત કર�.

કોઈ પણ માણસના રેકોડ��ું �વ�ેષણ કરો કે જેણે એક મહાન નસીબ સં�ચત ક�ુ� છે, અને

જેઓ �વન� નસીબ એકઠા કરે છે, અને તમને તે મળશે
તેઓએ કા� તો સભાનપણે, અથવા અચેતનપણે "મા�ટર માઇ�ડ" નો ઉપયોગ કય� છે
�સ�ા�ત.

મહાન શ��ત અ�ય કોઈ �ારા સં�ચત કર� શકાય છે
�સ�ા�ત!

એન��  એ કુદરતનો �બ��ડ�ગ �લો�સનો સાવ���ક સ�ૂહ છે, જેમાંથી તેણી

��ાંડમાં દરેક ભૌ�તક વ��ુ�ું �નમા�ણ કરે છે, જેમાં માણસનો સમાવેશ થાય છે અને દરેક �વ�પો
�ાણી અને વન�પ�ત �વન. એક ���યા �ારા જે મા� �કૃ�ત સં�ૂણ�પણે

સમજે છે, તે પદાથ�માં ���ું ભાષાંતર કરે છે.
કુદરતના �બ��ડ�ગ �લો�સ માણસને ઉપલ�ધ ,��માં ઉપલ�ધ છે

�વચારવાનો! માણસના મગજની સરખામણી ઇલે���ક બેટર� સાથે થઈ શકે છે. તે શોષી લે છે
ઈથરમાંથી energy��, જે ��યના દરેક અ�માં �વેશ કરે છે અને સમ� ભરે છે
��ાંડ.

તે એક �ણીતી હક�કત છે કે ઇલે���ક બેટર�ઓ�ું જૂથ વ�ુ �દાન કરશે
એક બેટર� કરતાં energy��. તે એક �ણીતી હક�કત પણ છે કે �ય��ત
બેટર� કોષોની સં�યા અને �મતાના �માણમાં energy�� �ૂર� પાડશે
તે સમાવે છે.
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મગજ સમાન ર�તે કાય� કરે છે. આ હક�કત માટ ેજવાબદાર છે
કેટલાક મગજ અ�ય કરતા વ�ુ કાય��મ હોય છે, અને આ ન�ધપા� �નવેદન તરફ દોર� �ય છે
- સંવા�દતાની ભાવનામાં સંક�લત (અથવા જોડાયેલ) મગજનો જૂથ

ઇલે���ક જૂથની જેમ, એક મગજ કરતાં વ�ુ �વચાર-provide�� �દાન કરો
બેટર�ઓ એક બેટર� કરતા વધારે ઉ�� �ૂર� પાડશે.

આ �પક �ારા તે તરત જ �પ� થઈ �ય છે કે મા�ટર
મનનો �સ�ા�ત આસપાસના માણસો �ારા સંચા�લત શ��ત�ું રહ�ય ધરાવે છે
પોતાને મગજના અ�ય �ુ�ષો સાથે.

�યાં હવે, બીજુ�  એક �નવેદન છે જે હ� પણ એકની ન�ક લઈ જશે

મા�ટર માઇ�ડ �સ�ા�તના માન�સક તબ�ાની સમજ: �યારે એક જૂથ

�ય��તગત મગજનો સમ�વય થાય છે અને �ુમેળમાં કાય� કરે છે
તે જોડાણ �ારા બનાવેલ energy��, દરેક �ય��તગત મગજ માટ ેઉપલ�ધ બને છે
જૂથમાં.

તે એક �ણીતી હક�કત છે કે હેનર� ફોડ� તેની કારોબાર� કાર�કદ�ની શ�આત કર� હતી
ગર�બી, �નર�રતા અને અજ્rance◌ાનની �વકલાંગતા. તે સમાન ર�તે �ણી�ું છે
હક�કત એ છે કે, દસ વષ�ના અક�પનીય ટૂ�કા ગાળામાં, �ી ફોડ� �ન�ુણતા મેળવી હતી
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આ �ણ �વકલાંગો, અને પચીસ વષ�ની અંદર તેણે પોતાને એક બના�યો
અમે�રકાના સૌથી ધ�નક �ુ�ષો. આ હક�કત સાથે જોડાઓ, વધારાના જ્ knowledge◌ાન કે
�ી ફોડ�ની સૌથી ઝડપી �ગ�ત ન�ધનીય બની, તે સમયથી તે બ�યો
થોમસ એ. એ�ડસનના અંગત �મ�, અને તમે સમજવા લાગશો કે �ું
એક મનનો બી� પર �ભાવ �ૂણ� કર� શકે છે. એક ડગ�ું આગળ વધો, અને

એ હક�કતનો �વચાર કરો કે �ી ફોડ�ની સૌથી ઉ�કૃ� �સ��ઓ શ� થઈ
તે સમયે �યારે તેણે હાવ� ફાયર�ટોન, �હોન �ુરોઝ અને

��ુથર બબ��ક, (દરેક મહાન મગજની �મતા ધરાવતો માણસ), અને તમાર� પાસે આગળ હશે
�ુરાવા છે કે સ�ા મનના મૈ�ી�ૂણ� જોડાણ �ારા ઉ�પ� થઈ શકે છે.

હેનર� ફોડ�  �ે� �ણકાર છે તે અંગે કોઈ શંકા હોય તો તેમાં થોડુ�  છે
વેપાર અને industrial�ો�ગક �વ�માં �ુ�ષો. તેની સંપ��નો �� જ�ર નથી
ચચા� �ી ફોડ�ના ઘ�ન� અંગત �મ�ો�ું �વ�ેષણ કરો, જેમાંથી કેટલાક છે
પહેલેથી જ ઉ�લેખ કરવામાં આ�યો છે, અને તમે નીચેનાને સમજવા માટ ેતૈયાર થશો
�નવેદન: - "�ુ�ષો �વભાવ અને આદતો અને શ��તને અપનાવે છે
સહા�ુ�ૂ�તની ભાવનામાં તેઓ જેની સાથે જોડાય છે તેમાંથી થોડો અને

સંવા�દતા. "
હેનર� ફોડ� પોતાની �તને ગર�બી, �નર�રતા અને અજ્rance◌ાનતાને ફટકાયા�

મહાન �દમાગ સાથે, જેમના �વચારોના �પંદનો તેમણે પોતાના મનમાં સમાવી લીધા.
એ�ડસન, બરબ�ક, �ુરોઝ અને ફાયર�ટોન સાથેના તેમના જોડાણ �ારા, �ી.
ફોડ� પોતાની મગજની શ��ત, �ુ��નો સરવાળો અને પદાથ� ઉમેય�,
આ ચાર માણસોનો અ�ુભવ, જ્ knowledge◌ાન અને આ�યા��મક શ��તઓ. તદપુરા�ત, તેમણે
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પ��તઓ �ારા મા�ટર માઇ�ડ �સ�ા�તનો ઉપયોગ અને ઉપયોગ કય�
આ �ુ�તકમાં વણ�વેલ ���યા.

આ �સ�ા�ત તમારા માટ ેઉપલ�ધ છે!
આપણ ેપહેલાથી જ મહા�મા ગાંધીનો ઉ�લેખ કય� છે. કદાચ બહુમતી

જેમણે ગાંધી �વશે સાંભ�ું છે, તેમને મા� એક તર�ગી તર�કે જુઓ

માણસ, જે formalપચા�રક વ�ો પહેયા� વગર આસપાસ �ય છે, અને �ુ�કેલી બનાવે છે
��ટ�શ સરકાર. વા�તવમાં, ગાંધી તર�ગી નથી, પર��ુ તેઓ સૌથી વ�ુ છે
શ��તશાળ� માણસ હવે �વે છે. (તેના અ�ુયાયીઓની સં�યા �ારા અંદા�જત

અને તેમના નેતામાં તેમનો �વ�ાસ.) વ�ુમાં, તે કદાચ સૌથી શ��તશાળ� માણસ છે
જે �ારેય �વે છે તેની શ��ત �ન���ય છે, પર��ુ તે વા�ત�વક છે.

ચાલો આપણે તે પ��તનો અ�યાસ કર�એ કે જેના �ારા તેણે તેની અદ�ૂત શ��ત �ા�ત કર�. તે
થોડા શ�દોમાં સમ�વી શકાય છે. તે POWER �ારા �ેરણા આપીને આ�યો હતો
મન અને શર�ર સાથે, એક ભાવનામાં બે કરોડ લોકો સંકલન કરે છે
�નદ�ષ, �નધા��રત હે�ુ માટ.ે

ટૂ�કમાં, ગાંધીએ એક ચમ�કાર �સ� કય� છે, કારણ કે �યારે તે એક ચમ�કાર છે
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બે કરોડ લોકોને �ે�રત કર� શકાય છે - એકમાં સહકાર આપવા માટ ેમજ�ૂર નથી
હામ�ની ભાવના, અમયા��દત સમય માટ.ે જો તમને શંકા છે કે આ ચમ�કાર છે, તો �ય�ન કરો
કોઈપણ લંબાઈ માટ ેસંવા�દતાની ભાવનામાં સહકાર આપવા માટ ેકોઈપણ બે લોકોને �ે�રત કરો
સમય .

દરેક માણસ જે �યવસાય�ું સંચાલન કરે છે તે �ણે છે કે તે કેટ�ું �ુ�કેલ છે
કમ�ચાર�ઓન ેદૂરથી મળતા આવે તેવી ભાવનામાં સાથે કામ કરવા માટ ેમેળવો
હામ�ની.

�ુ�ય �ોતોની યાદ� કે જેમાંથી POWER મેળવી શકાય છે, તે તમાર� જેમ છે
જો�ું છે, અનંત ઇ�ટ�ેલજ�સના ને�ૃ�વમાં. �યારે બે કે તેથી વ�ુ લોકો
હામ�નીની ભાવનામાં સંકલન કરો અને ચો�સ ઉ�ે�ય તરફ કામ કરો
સ�ામાંથી સીધા શોષણ કરવા માટ,ે તે જોડાણ �ારા પોતાને ��થ�તમાં �ૂકો
અનંત �ુ��નો મહાન સાવ���ક ભંડાર. આ બધામાં મહાન છે
શ��તના �ોતો. તે �ોત છે જેના તરફ ��તભા વળે છે. તે �ોત છે
જે દરેક મહાન નેતા વળે છે, (પછ� ભલે તે હક�કત ��યે સભાન હોય કે ન હોય).
અ�ય બે �ુ�ય �ોતો જેમાંથી જ્ knowledge◌ાન, માટ ેજ�ર� છે
શ��તનો સંચય, મેળવી શકાય છે તે પાંચ કરતાં વ�ુ �વ�સનીય નથી
માણસની સંવેદનાઓ. ઇ���યો હ�મેશા �વ�સનીય હોતી નથી. અનંત �ુ�� કરે છે
ERR નથી.

અ�ુગામી �કરણોમાં, પ��તઓ કે જેના �ારા અનંત �ુ�� હોઈ શકે છે
સૌથી સહેલાઇથી સંપક�  કરાયેલ�ું પયા��ત વણ�ન કરવામાં આવશે.

આ ધમ�નો અ�યાસ�મ નથી. માં વણ�વેલ કોઈ �ૂળ�ૂત �સ�ા�ત નથી
આ �ુ�તક�ું અથ�ઘટન સીધા દખલ કરવાના હે�ુથી થ�ું જોઈએ, અથવા
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પરો� ર�તે, કોઈપણ માણસની ધા�મ�ક આદતો સાથે. આ �ુ�તક મયા��દત છે,
�વ�શ� ર�તે, વાચકને �નધા��રત હે�ુને કેવી ર�તે �સા�રત કર�ું તે �ૂચના આપવા માટે
પૈસા માટ ેઈ�છા, તેના નાણાક�ય સમક�.

જેમ તમે વાંચો તેમ �વચારો, અને �યાન કરો. ટૂ�ક સમયમાં, સમ� �વષય થશે
�ગટ કરો, અને તમે તેને પ�ર�ે�યમાં જોશો. તમે હવે ની �વગત જોઈ ર�ા છો
�ય��તગત �કરણો.

નાણાં "જૂના સમય" ની �ુવતીની જેમ શરમાળ અને �પંચી છે. તે આક�ષ�ત હો�ું જ જોઈએ

અને �નધા��રત �ેમી �ારા ઉપયોગમાં લેવાતી પ��તઓથી �વપર�ત પ��તઓ �ારા �તી, જેની શોધમાં
તેની પસંદગીની છોકર�. અને, આક��મક તે છે, "�ુ�ગ" માં વપરાતી શ��ત
�થમ �ુવતીને આકષ�વા માટ ેવપરાતા નાણાંથી તે �ૂબ અલગ નથી. એ શ��ત,
�યારે પૈસાની શોધમાં સફળતા�ૂવ�ક ઉપયોગ કરવામાં આવે �યારે તે �વ�ાસ સાથે ભળ� જ�ું જોઈએ. તે
DESIRE સાથે �મ��ત થ�ું જોઈએ. તે PERSISTENCE સાથે �મ��ત હો�ું જોઈએ. ચો�સપણે

યોજના �ારા લા�ુ કરવામાં આવે છે, અને તે યોજના ACTION માં સેટ હોવી જોઈએ.
�યારે નાણાં "મોટા નાણાં" તર�કે ઓળખાતા જ�થામાં આવે છે, �યારે તે વહે છે
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જે તેને એકઠુ�  કરે છે, તેટલી સરળતાથી ટકેર� પરથી પાણી વહે છે. અ��ત�વમાં છે aશ��તનો મહાન અ��ય �વાહ, જેની સરખામણી નદ� સાથે કર� શકાય છે; આના �સવાય
એક બાજુ એક �દશામાં વહે છે, જે �વાહની તે બાજુમાં આવે છે તે બધાને વહન કરે છે,
WEALTH— તરફ આગળ અને ઉપર અને બી� બાજુ �વ��માં વહે છે
�દશા, જેઓ કમનસીબ છે તે બધાને તેમાં લઈ જવા માટ ે(અને સ�મ નથી
તેમાંથી પોતાને બહાર કાate◌ો), દ ુmisખ અને ગર�બી તરફ નીચે.

દરેક માણસ કે જેણે એક મહાન નસીબ સં�ચત ક�ુ� છે, તે ઓળખી લી�ું છે
�વનના આ �વાહ�ું અ��ત�વ. તેમાં �ય��તની �વચારશીલ ���યાનો સમાવેશ થાય છે. આ
�વચારની હકારા�મક લાગણીઓ �વાહની બાજુ બનાવે છે જે એક તરફ વહન કરે છે
નસીબ. નકારા�મક લાગણીઓ એ બાજુ બનાવે છે જે ગર�બી તરફ લઈ �ય છે.

આ તે �ય��ત માટ ેઅદ�ૂત મહ�વનો �વચાર કરે છે
નસીબ એકઠા કરવાના હે�ુ સાથે આ �ુ�તકને અ�ુસર� ર�ા છ�એ.

જો તમે શ��તના �વાહની બાજુમાં છો જે ગર�બી તરફ દોર� �ય છે, તો આ
એક ઓર તર�કે સેવા આપી શકે છે, જેના �ારા તમે તમાર� �તને બી� બાજુ તરફ દોર� શકો છો
�વાહ�ું. તે ફ�ત એ��લકેશન અને ઉપયોગ �ારા તમાર� સેવા કર� શકે છે. મા�
વાંચ�ું, અને તેના પર �ુકાદો આપવો, એક અથવા બી� ર�તે, કોઈપણ ર�તે નહ�
તમને ફાયદો.

કેટલાક લોકો હકારા�મક વ�ચે વૈક��પક અ�ુભવનો અ�ુભવ કરે છે
અને �વાહની નકારા�મક બાજુઓ, કેટલીક વખત હકારા�મક બાજુએ અને અ�ુક સમયે
નકારા�મક બાજુ પર. '29 ની વોલ ���ટ દઘુ�ટનાથી લાખો લોકો વહ� ગયા
�વાહની નકારા�મક બાજુથી સકારા�મક. આ લાખો સંઘષ� કર� ર�ા છે,
તેમાંના કેટલાક �નરાશા અને ભયમાં, હકારા�મક બાજુ પર પાછા ફરવા માટે
�વાહ આ �ુ�તક ખાસ કર�ને તે લાખો લોકો માટ ેલખવામાં આ��ું હ�ું.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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ગર�બી અને ધન ઘણી વખત જ�યાઓ બદલી નાખે છે. �ેશ �વ�ને આ શીખ��ું
સ�ય, જોકે �વ� લાંબા સમય �ુધી પાઠ યાદ રાખશે નહ�. ગર�બી, અને

સામા�ય ર�તે, �વે�છાએ ધન�ું �થાન લે છે. �યારે ધન�ું �થાન લે છે
ગર�બી, પ�રવત�ન સામા�ય ર�તે સાર� ર�તે ક�પના કરવામાં આવે છે અને

કાળ��ૂવ�ક ચલાવેલ યોજનાઓ. ગર�બીને કોઈ યોજનાની જ�ર નથી. તેને મદદ કરવા માટ ેકોઈની જ�ર નથી,
કારણ કે તે બો�ડ અને �ૂર છે. ધન શરમાળ અને ડરપોક છે. તેઓ હોવા જોઈએ

"આકષા�ય છે."

કોઈ પણ �ય��ત ઈ�છે છે
સંપ�� માટ,ે અને મોટાભાગના

લોકો કરે છે, પર��ુ મા� થોડા
�ણો કે ચો�સ યોજના,
વળ� એક બ�ન�ગ �ડઝાયર
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સંપ�� માટ,ે મા� છેના �વ�સનીય મા�યમો
સંપ�� એકઠ� કરવી.
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�કરણ 11

સે�સ �ા�સ��ુટેશન�ું રહ�ય

ધન તરફ દસ�ું પગ�ું

"�ા�સ��ુટ" શ�દનો અથ�, સરળ ભાષામાં, "ધ
એક ત�વ, અથવા energy��ના �વ�પને બી�માં બદલ�ું, અથવા �થાનાંત�રત કર�ું. "

સે�સની લાગણી મનની ��થ�તમાં લાવે છે.
�વષય પર અજ્rance◌ાનતાને કારણે, આ મનની ��થ�ત સામા�ય ર�તે છે
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ભૌ�તક સાથે સંકળાયેલ છે, અને અયો�ય �ભાવોને કારણે, જેમાં મોટાભાગના
લોકોને સે�સ�ું જ્ knowledge◌ાન મેળવવા માટ,ે અ�નવાય�પણે વ��ુઓને આ�ધન કરવામાં આવી છે
શાર��રક મનને �ૂબ જ પ�પાતી બનાવે છે.

સે�સની લાગણી તેની પાછળ �ણ રચના�મક થવાની સંભાવના ધરાવે છે
સંભ�વતતા, તે છે: -

1. માનવ�ત�ું શા�ત.
2. આરો�યની �ળવણી, (એક રોગ�નવારક એજ�સી તર�કે, તેની કોઈ સમાનતા નથી).
3. પ�રવત�ન �ારા મ�ય�થતા�ું ��તભા ��તભામાં.

સે�સ �ા�સ��ુટશેન સરળ અને સરળતાથી સમ�વાયેલ છે. તેનો અથ� છે ��વ�ચ�ગ
શાર��રક અ�ભ�ય��તના �વચારોથી, અ�ય કેટલાક �વચારોના મનમાં
�કૃ�ત.

સે�સ ઈ�છા એ માનવ ઈ�છાઓમાં સૌથી શ��તશાળ� છે. �યારે આ �ારા સંચા�લત
ઇ�છા, �ુ�ષો ક�પના, �હ�મત, ઇ�છાશ��ત, �istતાની આ�ુરતા �વકસાવે છે,
અને સજ�ના�મક �મતા અ�ય સમયે તેમના માટ ેઅ�ણ છે. તેથી મજ�ૂત અને �ેરક છે
�તીય સંપક�  માટનેી ઇ�છા કે જે �ુ�ષો �ુ�તપણે �વન અને ��ત�ા�ું જોખમ ચલાવે છે
તેનો આનંદ માણો. �યારે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, અને અ�ય રેખાઓ સાથે ર�ડાયરે�ટ કરવામાં આવે છે, �યારે આ �ેરક છે
બળ ક�પના, �હ�મત, વગેરેની આ�ુરતાના તેના તમામ લ�ણો �ળવી રાખે છે,
જેનો ઉપયોગ સા�હ�ય, કલા અથવા અ�ય કોઈમાં શ��તશાળ� સજ�ના�મક દળો તર�કે થઈ શકે છે
�યવસાય અથવા ક calling�લ�ગ, અલબ�, સંપ��ના સંચય સ�હત.

સે�સ એન�� �ું પ�રવત�ન ઇ�છાશ��તનો ઉપયોગ કરવા માટ ેકહે છે
ચો�સ, પર��ુ �ુર�કાર �ય�ન કરવા યો�ય છે. �તીય અ�ભ�ય��તની ઇ�છા જ�મ�ત છે
અને કુદરતી. ઇ�છા ન કર� શકે, અને ડૂબી જવી કે દૂર કરવી જોઈએ નહ�. પણ
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તેને અ�ભ�ય��તના �વ�પો �ારા એક આઉટલેટ આપ�ું જોઈએ જે શર�રને સ�ૃ� બનાવે છે,
મન, અને માણસની ભાવના. જો આઉટલેટ�ું આ �વ�પ આપવામાં ન આવે તો, �ા�સ��ુટશેન �ારા,
તે સં�ૂણ� ભૌ�તક ચેનલો �ારા આઉટલે�સની શોધ કરશે.

એક નદ� બંધ થઈ શકે છે, અને તેના પાણીને થોડા સમય માટ ે�નયં��ત કર� શકાય છે, પર��ુ
છેવટ,ે તે આઉટલેટન ેદબાણ કરશે. સે�સની લાગણી�ું પણ આ�ું જ છે. તે કર� શકે છે
થોડા સમય માટ ેપાણીમાં ડૂબી અને �નયં��ત રહો, પર��ુ તેનો �વભાવ તેને હ�મેશા માટ ેકારણ�ૂત બનાવે છે
અ�ભ�ય��તના મા�યમોની શોધ. જો તે કેટલાક સજ�ના�મક �ય�નોમાં પ�રવ�ત�ત ન થાય તો
ઓછા લાયક આઉટલેટ મળશે.

નસીબદાર, ખરેખર, તે �ય��ત છે જેણે સે�સ કેવી ર�તે આપ�ું તે શોધી કા્�ું છે
અ�ુક �કારની રચના�મક મહેનત �ારા લાગણી એક આઉટલેટ છે, કારણ કે તેની પાસે તે છે
શોધ, પોતાને ��તભાશાળ�ના દર�� પર ઉતાર�.
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વૈજ્ific◌ા�નક સંશોધનોએ આ ન�ધપા� ત�યો �હેર કયા� છે:

1. સૌથી મોટ� �સ��ના �ુ�ષો અ�યંત �વક�સત સે�સ ધરાવતા �ુ�ષો છે
�વભાવ; �ુ�ષો જેમણે સે�સ �ા�સ��ુટશેનની કળા શીખી છે.

2. જે �ુ�ષોએ મહાન નસીબ સં�ચત કયા� છે અને �ા�ત કયા� છે
સા�હ�ય, કલા, ઉ�ોગ, �થાપ�ય અને માં ઉ�કૃ� મા�યતા
�યવસાયો, એક મ�હલાના �ભાવથી �ે�રત હતા.

જે સંશોધનમાંથી આ આ�ય�જનક શોધો કરવામાં આવી હતી, તે ગયા
બે હ�રથી વ�ુ માટ ે�વનચ�ર� અને ઇ�તહાસના પાનાઓ પર પાછા ફરો
વષ�. �યાં પણ �ુ�ષોના �વન સાથે જોડાયેલા �ુરાવા ઉપલ�ધ હતા
અને મહાન �સ��ની મ�હલાઓ, તે સૌથી વ�ુ ખાતર��ૂવ�ક �ૂચવે છે કે તેઓ
અ�યંત �વક�સત �તીય �વભાવ ધરાવે છે.

સે�સની લાગણી એક "અ�નવાય� બળ" છે, જેની સામે કોઈ હોઈ શકે નહ�
"�થાવર સં�થા" તર�કેનો �વરોધ. �યારે આ ભાવના �ારા સંચા�લત, �ુ�ષો
��યા માટ ે�ુપર પાવર સાથે હો�શયાર બનો. આ સ�ય સમજો, અને તમે કરશો
સે�સ �ા�સ��ુટશેન �ય��તને આ તરફ લઈ જશે તેવા �નવેદનના મહ�વને પકડો
��તભાશાળ� �ય��તની ��થ�ત.

સે�સની લાગણી સજ�ના�મક �મતા�ું રહ�ય ધરાવે છે.
સે�સ �ંથીઓનો નાશ કરો, પછ� ભલે તે માણસ હોય કે પ�ુ, અને તમે દૂર ક�ુ� છે

��યાનો �ુ�ય �ોત. આના �ુરાવા માટ,ે કોઈપણ �ાણી સાથે �ું થાય છે તે�ું અવલોકન કરો
તેને કા�ટરેટ કયા� પછ�. બળદ બ�યા પછ� ગાયની જેમ �શ� બની �ય છે
�તીય ર�તે બદલાયેલ. ��ત પ�રવત�ન �ુ�ષમાંથી બહાર કા takes◌ે છે, પછ� ભલે તે માણસ હોય કે પ�ુ, બધા
જે લડાઈ તેનામાં હતી. �ીના �લ�ગ પ�રવત�નની સમાન અસર છે.

દસ મન ઉ�ેજના
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માનવ મન ઉ�ેજનાને ��તભાવ આપે છે, જેના �ારા તેને "ક� અપ" કર� શકાય છે
�પંદનના rates◌ંચા દર માટ,ે ઉ�સાહ, સજ�ના�મક ક�પના, તી� તર�કે ઓળખાય છે
ઇ�છા, વગેરે ઉ�ેજના કે જેના માટ ેમન સૌથી વ�ુ �ુ�તપણે ��ત��યા આપે છે તે છે: -

1. �તીય અ�ભ�ય��તની ઇ�છા
2. �ેમ
3. �યા�ત, શ��ત અથવા નાણાક�ય લાભ, પૈસા માટ ેસળગતી ઇ�છા
4. સંગીત
5. સમાન ��તના લોકો વ�ચેની �મ�તા, અથવા
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�વ�તીય.6. બે અથવા વ�ુ લોકોના સંવા�દતા પર આધા�રત મા�ટર માઇ�ડ જોડાણ

જેઓ આ�યા��મક અથવા અ�થાયી ઉ��ત માટ ેપોતાને સાથી બનાવે છે.
7. પર�પર વેદના, જેમ કે લોકો જે અ�ુભવે છે

સતાવણી.
8. �વત �ૂચન
9. ભય

10. નાક��ટ�સ અને આ�કોહોલ.

લ��ગક અ�ભ�ય��ત માટનેી ઇ�છા ઉ�ેજનાની યાદ�માં આવે છે, જે
સૌથી અસરકારક ર�તે મનના �પંદનોને "�ટપેઅપ" કરો અને "�હ��સ" શ� કરો
શાર��રક ��યા. આમાંથી આઠ ઉ�ેજના કુદરતી અને રચના�મક છે. બે છે
�વનાશક. તમને બનાવવા માટ ેસ�મ કરવાના હે�ુથી અહ� �ૂ�ચ ���ુત કરવામાં આવી છે
મન ઉ�ેજનાના �ુ�ય �ોતોનો �ુલના�મક અ�યાસ. આ અ�યાસમાંથી, તે
સહેલાઇથી જોવામાં આવશે કે સે�સની લાગણી, મોટા મતભેદો �ારા, સૌથી તી� હોય છે
અને તમામ મન ઉ�ેજના શ��તશાળ�.

�નવેદનના �ુરાવા માટ ેઆ સરખામણી જ�ર� છે
સે�સ એન�� �ું પ�રવત�ન �ય��તને ��તભાશાળ�ની ��થ�તમાં લઈ જઈ શકે છે. ચાલો શોધી કાીએ
બહાર ��તભા �ું બનાવે છે.

કેટલાક જ્ wise◌ાનીઓએ ક�ું છે કે ��તભાશાળ� માણસ તે છે જે "લાંબા વાળ પહેરે છે, ખાય છે
�વ�ચ� ખોરાક, એકલા રહે છે, અને મ�ક ઉ�પાદકો માટ ેલ�ય તર�કે સેવા આપે છે. "વ�ુ સા��
��તભાની �યા�યા છે, "એક માણસ જેણે શો��ું છે કે કેવી ર�તે વધારો કરવો
�વચારના �પંદનો તે �બ�દ ુ�ુધી �યાં તે �ોતો સાથે �ુ�તપણે વાતચીત કર� શકે છે
�વચારોના �પંદનના સામા�ય દર �ારા જ્ knowledge◌ાન ઉપલ�ધ નથી. "

જે �ય��ત �વચારે છે તે આ અંગે કેટલાક ��ો �ૂછવા માંગે છે
��તભાની �યા�યા. �થમ �� હશે, "કેવી ર�તે �ય��ત સાથે વાતચીત કર� શકે છે
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જ્ knowledge◌ાનના �ોતો જે ઓ�ડ�નર� દર �ારા ઉપલ�ધ નથી
�વચાર�ું �પંદન? "

આગળનો �� હશે, "�ું જ્ knowledge◌ાનના �ણીતા �ોતો છે
ફ�ત �ની માટ ેઉપલ�ધ છે, અને જો એમ હોય તો, આ �ોત �ું છે, અને બરાબર
તેઓ કેવી ર�તે પહ�ચી શકે? "

અમે કેટલાક વ�ુ મહ�વ�ૂણ�ની �ુખાકાર�નો �ુરાવો આપી�ું

આ �ુ�તકમાં આપેલા �નવેદનો - અથવા ઓછામાં ઓછા અમે જેના �ારા �ુરાવા આપી�ું

તમે �યોગો �ારા તમારા પોતાના �ુરાવા �ુર��ત કર� શકો છો, અને આમ કરવાથી, અમે

આ બંને ��ોના જવાબ આપશે.
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"GENIUS" �ારા �વકસાવવામાં આવે છે
છઠ� ઇ���

"છ�� ઇ���ય" ની વા�ત�વકતા એકદમ સાર� ર�તે �થા�પત થઈ છે. આ છ�ો
અથ� છે "સજ�ના�મક ક�પના." સજ�ના�મક ક�પનાની ફેક�ટ� એક છે
મોટાભાગના લોકો સમ� �વનકાળ દર�મયાન �ારેય ઉપયોગ કરતા નથી, અને જો તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો, તે
સામા�ય ર�તે મા� અક�માતથી થાય છે. �માણમાં ઓછ� સં�યામાં લોકો ઉપયોગ કરે છે,
�વતરણ અને હે�ુથી, ફેક�ટ�
સજ�ના�મક ક�પના. જેઓ આ ફેક�ટ�નો �વે�છાએ ઉપયોગ કરે છે, અને સાથે
તેના કાય�ની સમજ, GENII છે.

સજ�ના�મક ક�પનાની ફેક�ટ� એ મયા��દત વ�ચે સીધી કડ� છે
મ�ુ�ય�ું મન અને અનંત �ુ��. બધા કહેવાતા સા�ા�કાર, માં ઉ�લે�ખત
ધમ��ું �ે�, અને �ે�માં �ૂળ�ૂત અથવા નવા �સ�ા�તોની તમામ શોધો
શોધ, સજ�ના�મક ક�પનાના ફેક�ટ� �ારા થાય છે.

�યારે લોકોના મનમાં �વચારો અથવા �યાલો આવે છે, જે લોક��ય છે
"હ�ચ" તર�કે ઓળખાતા, તેઓ નીચેનામાંથી એક અથવા વ�ુ �ોતોમાંથી આવે છે: -

1. અનંત �ુ��
2. �ય��ત�ું અધ���ત મન, જેમાં દરેક ઇ���યો સં��હત હોય છે

છાપ અને �વચાર આવેગ જે �ારેય મગજ �ુધી પહ��યો
પાંચ ઇ���યોમાંથી કોઈપણ �ારા

3. કોઈ અ�ય �ય��તના મનમાંથી જેણે હમણાં જ �રલીઝ ક�ુ� છે
�વચાર, અથવા �વચાર અથવા �યાલ�ું �ચ�, સભાન �ારા
�વચાર, અથવા

4. અ�ય �ય��તના અધ���ત ભંડારમાંથી.
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�યાં કોઈ અ�ય �ણીતા �ોતો નથી કે જેમાંથી "�ે�રત" �વચારો અથવા

"hunches" �ા�ત થઈ શકે છે.
સજ�ના�મક ક�પના �ે� કાય� કરે છે �યારે મન ક�પાય છે (કારણે

મન ઉ�ેજનાના કેટલાક �વ�પો માટ)ે અ�યંત rate◌ંચા દરે. એટલે કે, �યારે

મન સામા�ય, સામા�ય કરતા વધારે ક�પનના દરે કાય� કરે છે
�વચા�ુ�.

�યારે દસમાંથી એક અથવા વ�ુ મારફતે મગજની ��યાને ઉ�ે�જત કરવામાં આવે છે
મન ઉ�ેજક, તે �ય��તને ���તજની ઉપરથી ઉપાડવાની અસર ધરાવે છે
સામા�ય �વચાર, અને તેને અંતર, અવકાશ અને �ુણવ�ાની ક�પના કરવાની પરવાનગી આપે છે
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નીચલા �વમાનમાં �વચાર ઉપલ�ધ નથી, જેમ કે તે કબજે કરે�ું છે �યારે એક છે
�યવસાય અને �યાવસા�યક �દનચયા�ની સમ�યાઓના સમાધાનમાં રોકાયેલા.

�યારે �વચારના આ ઉ�ચ �તર પર ઉઠાવવામાં આવે છે, �યારે મનનાં કોઈપણ �વ�પ �ારા
ઉ�ેજના, �ય��ત કબજે કરે છે, �માણમાં, તેની પાસે સમાન ��થ�ત ધરાવે છે
�વમાનમાં a◌ંચાઈએ ચ�ા �યાંથી તે ઉપર અને બહાર જોઈ શકે છે
���તજ રેખા જે તેની ���ને મયા��દત કરે છે, �યારે જમીન પર હોય છે. વ�ુમાં, �યારે

આ ઉ�ચ �તરના �વચાર, �ય��તને કોઈપણ �ારા અવરોધ અથવા બંધન નથી
સાથે કુ�તી કરતી વખતે તેની ઉ�ેજના કે જે તેની ���ને મયા��દત કરે છે અને મયા��દત કરે છે
ખોરાક, કપડા� અને આ�યની �ણ �ૂળ�ૂત જ��રયાતો મેળવવાની સમ�યાઓ. તેમણે

�વચારની દ�ુનયામાં છે જેમાં સામા�ય, કાય�-�દવસના �વચારો હોય છે
ટકેર�ઓ અને ખીણો અને અ�ય મયા�દાઓ જેટલી અસરકારક ર�તે દૂર કરવામાં આવી છે
શાર��રક ���, �યારે તે �વમાનમાં ઉગે છે.

�યારે આ ઉ�ચતમ �વમાનમાં, મનની સજ�ના�મક ફેક�ટ�
��યા માટ ે�વતં�તા આપવામાં આવે છે. છ�� ઇ���ય માટનેો માગ� સાફ થઈ ગયો છે
કાય�, તે એવા �વચારો માટ ે�હણશીલ બને છે જે �ય��ત �ુધી પહ�ચી શ�ા નથી
અ�ય કોઈપણ સંજોગોમાં. "છ�� ઇ���ય" એ ફેક�ટ� છે જે �ચ��ત કરે છે
��તભાશાળ� અને સામા�ય �ય��ત વ�ચેનો તફાવત.

સજ�ના�મક ફેક�ટ� �પંદનો ��યે વ�ુ સચેત અને �હણશીલ બને છે,
�ય��તના અધ���ત મનની બહાર ઉ�વે છે, આ ફેક�ટ� વ�ુ છે
વપરાયેલ, અને વ�ુ �ય��ત તેના પર આધાર રાખે છે, અને તેના માટ ેમાંગ કરે છે
�વચાર આવેગ. આ ફેક�ટ� �ારા જ ખેતી અને �વકાસ કર� શકાય છે
વાપર�ુ.

જેને અંતરા�મા તર�કે ઓળખવામાં આવે છે તે સં�ૂણ�પણે મારફતે કાય� કરે છે
છ�� ઇ���યની ફેક�ટ�.

મહાન કલાકારો, લેખકો, સંગીતકારો અને ક�વઓ મહાન બને છે, કારણ કે તેઓ
અંદરથી બોલતા "હજુ પણ નાના અવાજ" પર આધાર રાખવાની આદત મેળવો,
સજ�ના�મક ક�પના ફેક�ટ� �ારા. તે લોકો માટ ે�ણીતી હક�કત છે
"ઉ�કૃ�" ક�પનાઓ છે કે તેમના �ે� �વચારો કહેવાતા "hunches" �ારા આવે છે.
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�યાં એક મહાન વ�તા છે જે મહાનતા �ુધી પહ�ચતા નથી, �યાં �ુધી તે તેને બંધ ન કરે
આંખો અને સજ�ના�મક ક�પનાની ફેક�ટ� પર સં�ૂણ�પણે આધાર રાખવા�ું શ� કરે છે. �ારે

�ૂ�ું કે તેણે પોતાની વક�ૃ�વની પરાકા�ા પહેલા જ આંખો કેમ બંધ કર�, તેણે જવાબ આ�યો, "હુ�
તે કરો, કારણ કે, પછ� હુ�  એવા �વચારો �ારા બો�ું છુ�  જે મને અંદરથી આવે છે. "

અમે�રકાના સૌથી સફળ અને �ણીતા ફાઇના�સર પૈક� એક

�નણ�ય લેતા પહેલા બે કે �ણ �મ�નટ માટ ેઆંખો બંધ કરવાની ટવે.
�યારે તેને �ૂછવામાં આ��ું કે તેણે આ�ું કેમ ક�ુ�, તેણે જવાબ આ�યો, "માર� આંખો બંધ કર�ને, હુ�  સ�મ છુ�

�ે� �ુ��ના �ોત તરફ દોરવા. "
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મેર�લે�ડના ચેવી ચેઝના અંતમાં ડો.એ�મર આર

200 ઉપયોગી પેટ�ટ, તેમાંના ઘણા �ૂળ�ૂત, ખેતીની ���યા �ારા અને

સજ�ના�મક ફેક�ટ�નો ઉપયોગ કર�ને. તેની પ��ત બંને માટ ેન�ધપા� અને રસ�દ છે
જે�નયસનો દર�જો �ા�ત કરવામાં રસ ધરાવો છો, જે કેટગેર�માં ડ Dr.. ગે�સ,
�નquશંકપણે સંબંધ ધરાવે છે. ડો. ગે�સ ખરેખર મહાન હતા, જોકે ઓછા હતા
�વ�ના ��સ� વૈજ્◌ા�નકો.

તેમની �યોગશાળામાં, તેમની પાસે તે હ�ું જેને તેઓ પોતાનો "�ય��તગત સંદેશા�યવહાર" કહે છે
�મ. "તે �યવહાર�ક સાઉ�ડ �ૂફ હતો, અને એટલી ગોઠવણ કરવામાં આવી હતી કે તમામ �કાશ બંધ કર� શકાય
બહાર. તે એક નાનકડા ટબેલથી સ�જ હ�ું, જેના પર તેણે લેખન કાગળ�ું પેડ રા��ું હ�ું.
ટબેલની સામે, �દવાલ પર, ઇલે���ક �ુશબટન હ�ું, જે તેને �નયં��ત કરે છે
લાઇટ. �યારે ડો. ગે�સ તેમના �ારા ઉપલ�ધ દળોને દોરવા માંગતા હતા
તેની સજ�ના�મક ક�પના, તે આ �મમાં જશે, ટબેલ પર �તે બેસશે,
લાઇટ બંધ કરો, અને ના પ�રબળો પર �યાન કે���ત કરો
શોધ કે જેના પર તે કામ કરતો હતો, �વચારો શ� ન થાય �યાં �ુધી તે પદ પર રહે છે
ના અજ્K◌ાત પ�રબળો સાથે જોડાણમાં તેના મનમાં "�લેશ" કરવા
શોધ.

એક �સંગે, �વચારો એટલા ઝડપથી આ�યા કે તેમને લખવાની ફરજ પડ�
લગભગ �ણ કલાક માટ.ે �યારે �વચારો વહેતા બંધ થયા, અને તેણે તેની તપાસ કર�
ન�ધો, તેમણે જો�ું કે તેમાં �સ�ા�તો�ું એક �મ�નટ�ું વણ�ન છે જે ખરાબ નથી
વૈજ્◌ા�નક �વ�ના �ણીતા ડટેા વ�ચે સમાંતર.

તદપુરા�ત, તેની સમ�યાનો જવાબ તે લોકોમાં �ુ���ૂવ�ક રજૂ કરવામાં આ�યો હતો
ન�ધો. આ ર�તે ડ Dr.. ગે�સે 200 થી વ�ુ પેટ�ટ �ૂણ� કયા�, જે થયા હતા
"અધ�-શેકેલા" મગજ �ારા શ� થ�ું, પર��ુ �ૂણ� થ�ું નથી. આના સ�યનો �ુરાવો
�નવેદન �ુનાઇટડે �ટ�ેસ પેટ�ટ ઓ�ફસમાં છે.

ડો. ગે�સે �ય��તઓ માટ ે"�વચારો માટ ેબેસીને" પોતા�ું �વન �નવા�હ કમા��ું
કોપ�રેશનો. અમે�રકાના કેટલાક મોટા કોપ�રેશનોએ તેમને ન�ધપા� �ૂકવણી કર�
ફ�, કલાક �ારા, "�વચારો માટ ેબેઠા" માટ.ે

તક�શા� ફેક�ટ� ઘણીવાર ખામી�ુ�ત હોય છે, કારણ કે તે મોટ ેભાગે કોઈ �ારા માગ�દશ�ન આપે છે
સં�ચત અ�ુભવ. બધા જ્ knowledge◌ાન નથી, જેના �ારા એકઠા થાય છે
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"અ�ુભવ," સચોટ છે. સજ�ના�મક ફેક�ટ� �ારા �ા�ત થયેલા �વચારો ઘ�ં છે
વ�ુ �વ�સનીય, કારણ કે તેઓ કોઈપણ કરતાં વ�ુ �વ�સનીય �ોતોમાંથી આવે છે
જે મનની તક�શ��ત માટ ેઉપલ�ધ છે.

��તભાશાળ� અને સામા�ય "�ે�ક" વ�ચેનો �ુ�ય તફાવત
શોધક, એ હક�કતમાં મળ� શકે છે કે ��તભાશાળ� તેની ફેક�ટ� �ારા કામ કરે છે
સજ�ના�મક ક�પના, �યારે "�ે�ક" આ ફેક�ટ� �વશે ક�ઇ �ણ�ું નથી. આ
વૈજ્ scientific◌ા�નક શોધક (જેમ કે �ી એ�ડસન, અને ડો. ગે�સ), બંનેનો ઉપયોગ કરે છે
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કૃ��મ અને ક�પનાની સજ�ના�મક �વ�ાઓ.
ઉદાહરણ તર�કે, વૈજ્ scientific◌ા�નક શોધક, અથવા "��તભાશાળ�, �ારા શોધ શ� થાય છે

�ણીતા �વચારો�ું આયોજન અને સંયોજન, અથવા �ારા સં�ચત �સ�ા�તો
અ�ુભવ, કૃ��મ ફેક�ટ� (તક�  ફેક�ટ�) �ારા. જો તેને આ મળે
તેની શોધ �ૂણ� કરવા માટ ેસં�ચત જ્ knowledge◌ાન અ�ૂર�ું છે
પછ� તેના સજ�ના�મક �ારા તેના માટ ેઉપલ�ધ જ્ knowledge◌ાનના �ોતોન ેદોરે છે
ફેક�ટ� તે જે પ��ત �ારા આ કરે છે તે �ય��ત સાથે બદલાય છે, પર��ુ આ છે
તેની ���યાનો સરવાળો અને પદાથ�:

1. તે તેના મનને ઉ�ે�જત કરે છે જેથી તે ઉ�ચ પર વાઇ�ેટ કરે છે-
થન-એવરેજ �લેન, દસ મન ઉ�ેજકોમાંથી એક અથવા વ�ુનો ઉપયોગ કર�ને અથવા

તેની પસંદગીના કેટલાક અ�ય ઉ�ેજક.
2. તે તેના �ણીતા પ�રબળો (સમા�ત ભાગ) પર �યાન કે���ત કરે છે
શોધ, અને તેના મનમાં અજ્ unknown◌ાત પ�રબળો�ું સં�ૂણ� �ચ� બનાવે છે (
અ�ૂરો ભાગ), તેની શોધનો. �યાં �ુધી તે આ �ચ�ને �યાનમાં રાખતો નથી
અધ���ત મન �ારા લેવામાં આવે છે, પછ� તેના બધાના મનને સાફ કર�ને આરામ કરે છે
�વચા�ુ�, અને તેના મનમાં "�લેશ" કરવા માટ ેતેના જવાબની રાહ જુએ છે.

કેટલીકવાર પ�રણામો ચો�સ અને તા�કા�લક બંને હોય છે. અ�ય સમયે,
"છ�ા" ના �વકાસની ��થ�તના આધારે પ�રણામો નકારા�મક છે
અથ�, "અથવા સજ�ના�મક ફેક�ટ�.

�ી એ�ડસને 10,000 થી વ�ુ �વચારોના �વ�વધ સંયોજનો અજમા�યા

�ારા "�ુન ઇન" કરે તે પહેલાં તેની ક�પનાના કૃ��મ ફેક�ટ� �ારા
સજ�ના�મક ફેક�ટ�, અને જવાબ મ�ો જે અ��થી �કા�શત �કાશને �ૂણ� કરે છે. તેમની
�યારે તેણે ટો�ક�ગ મશીન બના��ું �યારે અ�ુભવ સમાન હતો.

સજ�ના�મક ક�પનાના ફેક�ટ�ના �ુ�કળ �વ�સનીય �ુરાવા છે
અ��ત�વ ધરાવે છે. આ �ુરાવાઓ એવા �ુ�ષોના સચોટ �વ�ેષણ �ારા ઉપલ�ધ છે
�યાપક કયા� �વના, તેમના સંબં�ધત કો�લ�ગમાં નેતાઓ બનો
�શ�ણ. �લ�કન એ એક મહાન નેતા�ું ન�ધપા� ઉદાહરણ હ�ું જેણે �સ�� મેળવી હતી
સજ�ના�મક ક�પનાની તેની ફેક�ટ�ની શોધ અને ઉપયોગ �ારા મહાનતા.
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તેમણે ઉ�ેજનાના પ�રણામ �પે આ ફેક�ટ�ની શોધ કર� અને તેનો ઉપયોગ કરવા�ું શ� ક�ુ�
�ેમ જે તેણે એન �ટલેજને મ�ા પછ� અ�ુભ�યો હતો
��તભાના �ોતના અ�યાસના સંદભ�માં સૌથી વ�ુ મહ�વ.

ઇ�તહાસના પાના મહાન નેતાઓના રેકોડ�થી ભરેલા છે જેમના

�સ��ઓ સીધી મ�હલાઓના �ભાવથી શોધી શકાય છે જેમણે ��ૃત કયા�
તેમના મનની સજ�ના�મક ફેક�ટ�ઓ, સે�સ ઈ�છાની ઉ�ેજના �ારા. નેપો�લયન
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બોનાપાટ�  આમાંથી એક હતો. �યારે તેની �થમ પ�ની જોસેફાઈન �ારા �ે�રત, તે હતો
અ�નવાય� અને અજેય. �યારે તેના "વ�ુ સારા �નણ�ય" અથવા તક�  ફેક�ટ�
તેને જોસેફાઈનને બાજુ પર રાખવા માટ ે�ૂ�ું, તેણે નકારવા�ું શ� ક�ુ�. તેમની હાર અને સે�ટ.
હેલેના બહુ દૂર નહોતી.

જો સારો �વાદ પરવાનગી આપે છે, તો આપણે સરળતાથી ઘણા �ુ�ષોનો ઉ�લેખ કર� શક�એ છ�એ
અમે�રકન લોકો માટ ે�ણીતા છે, જે �સ��ની મોટ� ights◌ંચાઈઓ પર �યા છે
તેમની પ�નીઓના ઉ�ેજક �ભાવ હેઠળ, મા� �વનાશ તરફ જ�ું

પૈસા અને સ�ા તેમના માથામાં ગયા પછ�, અને તેઓએ �ૃ� પ�નીને બાજુ પર �ૂક� દ�ધી
એક નવા માટ.ે નેપો�લયન એકમા� માણસ નહોતો જેણે �તીય �ભાવની શોધ કર�,
યો�ય �ોતમાંથી, યો�યતાના કોઈપણ �વક�પ કરતાં વ�ુ શ��તશાળ� છે, જે
મા� કારણ �ારા બનાવી શકાય છે.

માનવ મન ઉ�ેજનાનો ��તભાવ આપે છે!
આ ઉ�ેજનામાં સૌથી મહાન અને સૌથી શ��તશાળ� પૈક� સે�સની ઇ�છા છે.

�યારે હાન�સ અને �ા�સ��ુટ કરવામાં આવે છે, �યારે આ �ાઇ�વ�ગ ફોસ� �ુ�ષોને અંદર લઈ જવામાં સ�મ છે
�ચ�તનના તે ઉ�ચ �ે� જે તેમને �ચ�તાના �ોતોમા ં�ન�ુણતા �ા�ત કરવા સ�મ બનાવે છે
અને નાનકડ� હેરાનગ�ત જે નીચલા �વમાનમાં તેમના માગ�ને ઘેર� લે છે.

કમનસીબે, ફ�ત �નીએ જ શોધ કર� છે. અ�ય પાસે છે
તેના �ુ�યમાંના એકની શોધ કયા� �વના, સે�સની ઇ�છાનો અ�ુભવ �વીકાય�
સંભ�વતતા - એક હક�કત જે "અ�ય" ની મોટ� સં�યા માટ ેજવાબદાર છે
�નીની મયા��દત સં�યાની �ુલનામાં.

��ૃ�તઓન ેતા� કરવાના હે�ુથી, હક�કતો સાથે જોડાણમાં

અ�ુક માણસોના �વનચ�ર�ોમાંથી ઉપલ�ધ, અમે અહ� a ના નામ રજૂ કર�એ છ�એ
ઉ�કૃ� �સ��ના થોડા માણસો, જેમાંથી દરેક �ણીતા હતા
અ�યંત �તીય �વભાવ. જે ��તભા તેમની હતી, �ન undશંકપણે તે મળ�
�ા�સ��ુટડે સે�સ એન�� માં શ��તનો �ોત:

�યોજ�  વો�શ��ટન
નેપો�લયન બોનાપાટ�
�વ�લયમ શે�સ�પયર

અ�ાહમ �લ�કન
રા�ફ વા�ડો ઇમસ�ન
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રોબટ�  બ�સ�
થોમસ જેફરસન

એ�બટ�  હબાડ�
એ�બટ�  એચ. ગેર�
ઓ�કાર વાઇ�ડ
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�ુ�ો �વ�સન
�હોન એચ. પેટરસન
એ�ડ� જેકસન

એનર�કો કા�સો

�વનચ�ર��ું તમા��  પોતા�ું જ્ knowledge◌ાન તમને આ �ૂ�ચમાં ઉમેરવા માટ ેસ�મ કરશે.
સં�કૃ�તના તમામ ઇ�તહાસમાં, જો તમે કર� શકો તો એક જ માણસ શોધો, જેણે હા�સલ ક�ુ�
કોઈપણ ક calling�લ�ગમાં ઉ�કૃ� સફળતા, જે સાર� ર�તે �વક�સત સે�સ �ારા સંચા�લત ન હતી
�કૃ�ત.

જો તમે અ�યારે �વતા નથી તેવા માણસોના �વનચ�ર�ો પર આધાર રાખવા માંગતા નથી, તો લો
જેમને તમે મહાન �સ��ના માણસો તર�કે ઓળખતા હોવ તેમની �ૂ�ચ, અને જો

તમે તેમાંથી એક શોધી શકો છો જે �ૂબ �તીય નથી.
સે�સ એન��  એ તમામ �નીની રચના�મક ઉ�� છે. �યાં �ારેય નહો�ું, અને �ારેય નહ�

એક મહાન નેતા, �બ�ડર અથવા કલાકાર હશે જે સે�સની આ �ેરક શ��તનો અભાવ ધરાવે છે.
ચો�સપણે કોઈ પણ આ �નવેદનોને ગેરસમજ કરશે નહ� તેનો અથ� એ છે કે બધા કોણ

અ�યંત �તીય છે genii છે! માણસ મા� �યારે જ ��તભાશાળ� ��થ�ત �ા�ત કરે છે �યારે, અને

જો, તે તેના મનને ઉ�ે�જત કરે છે જેથી તે ઉપલ�ધ દળોને ખ�ચે
ક�પનાની સજ�ના�મક ફેક�ટ�. આ ઉ�ેજનામાં �ુ�ય છે જેની સાથે આ
"�ટ�ેપ�ગ અપ" �પંદનો ઉ�પ� થઈ શકે છે સે�સ એન�� . મા�
આ of ��નો કબજો ��તભા ઉ�પ� કરવા માટ ે�ૂરતો નથી. �� હોવી જોઈએ

શાર��રક સંપક� ની ઈ�છામાંથી, અ�ય કોઈ ઈ�છાના �વ�પમાં પ�રવ�ત�ત અને

��યા, તે એક ��તભાશાળ� દર�� પર લઈ જશે તે પહેલાં.
�ની બનવાથી દૂર, મોટ� �તીય ઇ�છાઓને કારણે, મોટાભાગના �ુ�ષો

ગેરસમજ અને આ મહાન બળના દ�ુપયોગ �ારા, પોતાને નીચા કરો
નીચલા �ાણીઓની ��થ�ત.

ફોટ� પહેલા �ુ�ષો કેમ સફળ થયા

મ� 25,000 થી વ�ુ લોકોના �વ�ેષણમાંથી શોધી કા્�ું છે કે જે �ુ�ષો
ઉ�કૃ� ર�તે સફળ થ�ું, ભા�યે જ ચાળ�સ વષ�ની �મર પહેલાં, અને વ�ુ
ઘણી વખત તેઓ પચાસ વષ�ની �મરથી વ�ુ ન થાય �યાં �ુધી તેમની વા�ત�વક ગ�ત પર �હાર કરતા નથી.
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આ હક�કત એટલી આ�ય�જનક હતી કે તેણે મને તેના કારણના અ�યાસમાં જવાની �ેરણા આપી

સૌથી વ�ુ કાળ��ૂવ�ક, બાર કરતાં વ�ુ સમયગાળા દર�મયાન તપાસ હાથ ધરે છે
વષ�.

આ અ�યાસમાં એ હક�કતનો �ુલાસો થયો કે �ુ�ય કારણ શા માટ ેબહુમતી
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જે �ુ�ષો સફળ થાય છે તેઓ ચાળ�સથી પચાસ વષ�ની �મર પહેલા આ�ું કરવા�ું શ� કરતા નથી, તે તેમના છે
ભૌ�તકમાં અ�તશય ભોગ�વલાસ �ારા તેમની શ��તઓને �વખેર� નાખવાની �ૃ��
સે�સની લાગણીની અ�ભ�ય��ત. મોટા ભાગના �ુ�ષો �ારેય એ શીખતા નથી કે જેની અરજ

સે�સમાં અ�ય સંભાવનાઓ છે, જે મા� મહ�વ કરતાં ઘણી વધારે છે
શાર��રક અ�ભ�ય��ત જેઓ આ શોધ કરે છે તેમાંથી મોટાભાગના લોકો, પછ� આ�ું કરે છે
પહેલાં સે�સ એન��  તેની height◌ંચાઈ પર હોય �યારે ઘણા વષ� બગા�ા

�પ�તાળ�સથી પચાસ વષ�ની �મર. આ સામા�ય ર�તે ન�ધપા� �સ�� �ારા અ�ુસરવામાં આવે છે.
ઘણા �ુ�ષો�ું �વન, અને કેટલીકવાર ચાલીસ વષ�ની �મર �ુધી,

ener��ના સતત �વસજ�નને ��ત�બ��બત કરે છે, જે વ�ુ હોઈ શકે
નફાકારક ર�તે સાર� ચેનલોમાં ફેરવાઈ. તેમની ઉ�મ અને વ�ુ શ��તશાળ� લાગણીઓ

ચાર પવન માટ ેજ�ગલી ર�તે વાવવામાં આવે છે. �ુ�ષની આ આદતમાંથી, શ�દ વ�યો,
"તેના જ�ગલી ઓટ વાવો."

�તીય અ�ભ�ય��ત માટનેી ઇ�છા અ�યાર �ુધીની સૌથી મજ�ૂત અને આકષ�ક છે
બધી માનવીય લાગણીઓ, અને આ જ કારણસર આ ઇ�છા, �યારે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે
અન ેશાર��રક અ�ભ�ય��ત �સવાય ��યામાં પ�રવ�ત�ત થઈ શકે છે
એક ��તભાશાળ� ��થ�ત માટ.ે

અમે�રકાના સૌથી સ�મ �બઝનેસ માણસોમાંના એકે �મા�ણકપણે �વીકા�ુ� કે તેની
આકષ�ક સ�ચવ તેમણે બનાવેલી મોટાભાગની યોજનાઓ માટ ેજવાબદાર હતા. તેણે �વીકા�ુ�
કે તેની હાજર�એ તેને સજ�ના�મક ક�પનાની ights◌ંચાઈઓ પર પહ�ચાડ�, જેમ કે તે કર� શકે
અ�ય કોઈ ઉ�ેજના હેઠળ અ�ુભવ નથી.

અમે�રકાના સૌથી સફળ �ુ�ષો પૈક�ના એકને તેની મોટાભાગની સફળતા owણી છે
�ૂબ જ મોહક �ુવતીનો �ભાવ, જેણે તેના �ોત તર�કે સેવા આપી છે
બાર વષ�થી વ�ુ સમય માટ ે�ેરણા. દરેક �ય��ત તે માણસને ઓળખે છે જેને આ
સંદભ� આપવામા ંઆવ ેછે, પર��ુ દરેક �ય��ત તેના વા�ત�વક �ોતને �ણતો નથી
�સ��ઓ.

ઇ�તહાસમાં એવા માણસોના ઉદાહરણોનો અભાવ નથી કે જેમણે ��થ�ત �ા�ત કર� છે
genii, આ�કોહોલના �પમાં કૃ��મ મન ઉ�ેજકોના ઉપયોગના પ�રણામે

અને માદક ��યો. એડગર એલન પોએ "રેવેન" ના �ભાવ હેઠળ લ��ું હ�ું
દા�, "�વ�ન જો�ું જે ન�ર પહેલાં �ારેય �વ�ન કરવાની �હ�મત કર�ું નથી." જે�સ

�હ�ટકો�બ �રલેએ દા�ના �ભાવ હેઠળ પોતા�ું �ે� લેખન ક�ુ�.
કદાચ આ ર�તે તેણે જો�ું "વા�ત�વક અને �વ�ન�ું ઓડ�ર કરેલ ઇ�ટર�મલ�ગ,
નદ�ની ઉપરની �મલ, અને �વાહની ઉપર ઝાકળ. "રોબટ�  બ�સ� �ે� લ��ું
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�યારે નશો કરે છે, "ઓ�ડ લ�ગ સાઇન માટ,ે મારા ��ય, અમે દયાનો કપ લઈ�ું
હજુ �ુધી, ઓ�ડ લ�ગ સાઇન માટ.ે "

પર��ુ તે યાદ રાખવા દો કે આવા ઘણા માણસોએ પોતાનો નાશ કય� છે
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અંતે. કુદરતે તેના પોતાના પોશન તૈયાર કયા� છે જેની સાથે �ુ�ષો �ુર��ત ર�તે રહ� શકે છે
તેમના મનને ઉ�ે�જત કરે છે જેથી તેઓ �વમાનમાં ક�પન કરે છે જે તેમને �ુન કરવા સ�મ બનાવે છે
સારા અને દલુ�ભ �વચારો જે આવે છે - કોઈ માણસ �ણ�ું નથી કે �ાં છે! સંતોષકારક નથી
કુદરતના ઉ�ેજકોનો �વક�પ �ારેય મ�ો છે.

મનોવૈજ્ologists◌ા�નકો માટ ેતે સાર� ર�તે �ણીતી હક�કત છે કે �ૂબ ન�ક છે
લ��ગક ઇ�છાઓ અને આ�યા��મક અરજ વ�ચેનો સંબંધ - એક હક�કત જેના માટ ેજવાબદાર છે
ધા�મ�ક તર�કે ઓળખાતા ઓગ�ઝમાં ભાગ લેનારા લોકો�ું �વ�ચ� વત�ન
"�ુન��થાન," આ�દમ �કારો વ�ચે સામા�ય.

�વ� પર શાસન છે, અને સં�કૃ�ત�ું ભા�ય �થા�પત થયેલ છે, �ારા
માનવ લાગણીઓ. લોકો તેમની ��યાઓથી �ભા�વત થાય છે, કારણ કે તેટ�ું નહ�
"લાગણીઓ" �ારા. મનની સજ�ના�મક ફેક�ટ� સં�ૂણ�પણે �ારા કાય�માં �ુયો�જત થયેલ છે
લાગણીઓ, અને ઠ�ડા કારણોસર નહ� . તમામ માનવ લાગણીઓમાં સૌથી શ��તશાળ� તે છે
સે�સની. �યાં અ�ય મન ઉ�ેજક છે, જેમાંથી કેટલાક �ૂ�ચબ� કરવામાં આ�યા છે, પર��ુ ના
તેમાંથી એક, અથવા તે બધા સં�ુ�ત, સે�સની �ાઇ�વ�ગ શ��તને સમાન કર� શકે છે.

મન ઉ�ેજક કોઈપણ �ભાવ છે જે અ�થાયી �પે, અથવા

કાયમ માટ,ે �વચારોના �પંદનોમાં વધારો. દસ �ુ�ય ઉ�ેજક,
વણ�વેલ, તે સૌથી સામા�ય ર�તે આશરો લેવામાં આવે છે. આ �ોતો �ારા કોઈ પણ કર� શકે છે
અનંત �ુ�� સાથે વાતચીત કરો, અથવા ઇ�છા �ુજબ, નો �ટોરહાઉસ દાખલ કરો
અધ���ત મન, �ાં તો પોતા�ું, અથવા અ�ય �ય��ત�ું, એક ���યા
જે બ�ું જ ��તભાશાળ� છે .

એક �શ�ક, જેમણે 30,000 થી વ�ુના �ય�નોને તાલીમ અને �નદ�શન ક�ુ� છે
વેચાણ કરનારા લોકોએ, આ�ય�જનક શોધ કર� કે અ�યંત �તીય �ુ�ષો સૌથી વ�ુ છે
કાય��મ સે�સમેન. સમજૂતી એ છે કે, �ય��ત�વના પ�રબળ તર�કે ઓળખાય છે
"પસ�નલ મે�ે�ટઝમ" સે�સ એન��  કરતાં વ�ુ કે ઓછુ�  નથી. અ�યંત �તીય

લોકો પાસે હ�મેશા �ુંબક�વનો �ુ�કળ �ુરવઠો હોય છે. ખેતી �ારા અને

સમજણ, આ મહ�વ�ૂણ� બળ પર ખ�ચવામાં આવી શકે છે અને મહાન લાભ માટ ેવપરાય છે
લોકો વ�ચેના સંબંધોમાં. આ energy�� અ�ય લોકો �ુધી પહ�ચાડ� શકાય છે
નીચેના મા�યમો �ારા:

1. હાથ �મલા�યા. હાથનો �પશ�, તરત જ, ની હાજર� �ૂચવે છે
�ુંબક�વ, અથવા તેનો અભાવ.
2. અવાજનો �વર. મે�ે�ટઝમ અથવા સે�સ એન��  એ પ�રબળ છે જેની સાથે
અવાજ ર�ગીન હોઈ શકે છે, અથવા સંગીત અને મોહક બનાવી શકાય છે.
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3. �ુ�ા અને શર�રની વહન. ઉ�ચ �તીય લોકો ઝડપથી આગળ વધે છે, અને

કૃપા અને સરળતા સાથે.
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4. �વચારના �પંદનો. ઉ�ચ �તીય લોકો સે�સની લાગણીને ભળે છે
તેમના �વચારો સાથે, અથવા ઇ�છાથી આમ કર� શકે છે, અને તે ર�તે, તે �ભા�વત કર� શકે છે
તેમની આસપાસ.
5. શર�રની શોભા. જે લોકો �ૂબ જ �તીય હોય છે તેઓ સામા�ય ર�તે �ૂબ કાળ� રાખે છે
તેમના �ય��તગત દેખાવ �વશે. તેઓ સામા�ય ર�તે બનતી શૈલીના કપડા� પસંદ કરે છે
તેમના �ય��ત�વ, શર�ર, ર�ગ, વગેરે માટ.ે

સે�સમેનને નોકર� આપતી વખતે, વ�ુ સ�મ સે�સ મેનેજર શોધે છે
સે�સમેનની �થમ જ��રયાત તર�કે �ય��તગત �ુંબક�વની �ુણવ�ા . જે લોકો
અભાવ સે�સ energy�� �ારેય ઉ�સાહ� બનશે નહ� અથવા અ�યને �ેરણા આપશે નહ�
ઉ�સાહ, અને ઉ�સાહ એ સૌથી મહ�વની આવ�યકતાઓમાંની એક છે
સે�સમેનશીપ, ભલે કોઈ વેચી ર�ું હોય.

�હેર વ�તા, વ�તા, ઉપદેશક, વક�લ અથવા સે�સમેન જેનો અભાવ છે
સે�સ એન�� માં "�લોપ" છે, �યાં �ુધી અ�યને �ભા�વત કરવામાં સ�મ છે.
આ હક�કત સાથે દ�પતી, કે મોટાભાગના લોકો મા� એક �ારા �ભા�વત થઈ શકે છે
તેમની લાગણીઓન ેઆક�ષ�ત કરો, અને તમે સે�સ એન�� �ું મહ�વ સમ� શકશો
સે�સમેનની �ૂળ �મતાના ભાગ �પે. મા�ટર સે�સમેનનો દર�જો �ા�ત કરે છે
વેચવામાં �ન�ુણતા, કારણ કે તેઓ, �ાં તો સભાનપણે, અથવા અચેતનપણે, પ�રવહન કરે છે
સે�સ એ���ુ�ઝયમમાં સે�સની ઉ��! આ �નવેદનમાં એ મળ� શકે છે
સે�સ �ા�સ��ુટશેનના વા�ત�વક અથ� માટ ે�ૂબ જ �યવહા� �ૂચન.

સે�સમેન જે �ણે છે કે સે�સના �વષયમાંથી તે�ું મન કેવી ર�તે દૂર કર�ું, અને

તેને ગમે તેટલા ઉ�સાહ અને �ન�ય સાથે વેચાણના �યાસમાં �દશામાન કરો
તેના �ૂળ હે�ુ માટ ેલા�ુ કરો, સે�સ �ા�સ��ુટશેનની કળા �ા�ત કર� છે, પછ� ભલે

તે �ણે છે કે નહ�. મોટાભાગના સે�સમેન જે તેમની સે�સ એન��  �ા�સ��ુટ કરે છે
તેથી તેઓ �ું કર� ર�ા છે, અથવા તેઓ કેવી ર�તે કર� ર�ા છે તેની ઓછામાં ઓછ� �ણ કયા� �વના
તે.

લ��ગક ઉ���ું પ�રવત�ન સરેરાશ કરતાં વ�ુ ઇ�છાશ��તની જ�ર છે
�ય��ત આ હે�ુ માટ ેઉપયોગ કરવાની કાળ� રાખે છે. જેમને બોલાવવા�ું �ુ�કેલ લાગે છે તેઓ-
પ�રવત�ન માટ ે�ૂરતી શ��ત, ધીમે ધીમે આ �મતા �ા�ત કર� શકે છે. છતાં
આ માટ ેઇ�છાશ��તની જ�ર છે, �ે��ટસ માટનેો �ુર�કાર �ૂ�ય કરતાં વ�ુ છે
�ય�ન.

સે�સનો સમ� �વષય એક છે જેની સાથે મોટાભાગના લોકો દેખાય છે
અ��યપણે અજ્orant◌ાની બન�ું. સે�સની ઇ�છાને ભારે ગેરસમજ કરવામાં આવી છે,
આટલા લાંબા સમય �ુધી અજ્orant◌ાનીઓ અને દ�ુ માન�સકતાઓ �ારા �ન�દા કરવામાં આવે છે, અને અ�વ�થ કરવામાં આવે છે
ન� સમાજમાં સે�સ શ�દ ભા�યે જ વપરાય છે. જે �ુ�ષો અને �ીઓ છે
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આશીવા�દ તર�કે ઓળખાય છે - હા, ધ�ય - ઉ�ચ �તીય �વભાવવાળા, સામા�ય ર�તે
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જોવા�ું સહન કરશે તેવા લોકો તર�કે જોવામાં આવે છે. બોલાવવાને બદલે
ધ�ય છે, તેઓ સામા�ય ર�તે શા�પત કહેવાય છે.

લાખો લોકો, જ્ en◌ાનના આ �ુગમાં પણ, હ�નતા ધરાવે છે
સંકુલ કે જે તેઓએ આ ખોટ� મા�યતાને કારણે �વકસાવી છે કે જે અ�યંત �તીય છે
�કૃ�ત એક �ાપ છે. આ �નવેદનો, સે�સ energy��ના �ુણ, ન હોવા જોઈએ

�લબટા�ઇન માટ ે�યાયી તર�કે ગણવામાં આવે છે. સે�સની લાગણી મા� એક �ુણ છે
�યારે �ુ���ૂવ�ક ઉપયોગ થાય છે, અને ભેદભાવ સાથે. તેનો દ�ુપયોગ થઈ શકે છે, અને ઘણી વખત
એટલી હદે કે તે શર�ર અને મન બંનેને સ�ૃ� બનાવવાને બદલે નબ�ું પડ� �ય છે. આ
આ શ��તનો વ�ુ સારો ઉપયોગ આ �કરણનો ભાર છે.

�યારે તે શોધ કર� �યારે તે લેખકને �ૂબ ન�ધપા� લાગ�ું હ�ું
�યવહાર�ક દરેક મહાન નેતા, જેમ�ું તેમને �વ�ેષણ કરવાનો �વશેષા�ધકાર હતો, તે હતા
�ુ�ષ જેની �સ��ઓ મોટ ેભાગે �ી �ારા �ે�રત હતી. ઘણા �ક�સાઓમાં,
"કેસમાં મ�હલા" એક �વન�, આ�મ�વલોપન કરતી પ�ની હતી, જેમાંથી �હેર

સાંભ�ું હ�ું પણ થોડુ�  કે ક�ું નહ�. કેટલાક �ક�સાઓમાં, �ેરણાનો �ોત છે
"અ�ય મ�હલા" ને શોધી કાવામાં આવી છે. કદાચ આવા �ક�સાઓ સં�ૂણ�પણે ન પણ હોય
તમને અ���ું.

સે�સની આદતોમા ંઅ�ન��તતા જેટલી જ હા�નકારક છે તેટલી જ ટવેોમાં અ�ન��તતા છે
પીવાના અને ખાવાના. આ �ુગમાં જેમાં આપણે �વીએ છ�એ, એક �ુગ જેની શ�આત આ સાથે થઈ હતી
�વ� �ુ�, સે�સની આદતોમાં અ�ન��તતા સામા�ય છે. ભોગ�વલાસનો આ �ૃ�ણા

મહાન નેતાઓની અછત માટ ેજવાબદાર હોઈ શકે છે. કોઈ પણ માણસ પોતાની �તનો લાભ લઈ શકતો નથી
તેમની સજ�ના�મક ક�પના શ��તઓ, �યારે તેમને �વખેર� નાખે છે. માણસ જ છે
�ૃ�વી પર�ું �ાણી જે આ સંબંધમાં �કૃ�તના હે�ુ�ું ઉ�લંઘન કરે છે. બી� બધા
�ાણી તેના �તીય �વભાવને મ�ય�થતામાં અને જે હે�ુ સાથે રાખે છે
�કૃ�તના �નયમો સાથે મેળ ખાય છે. દરેક અ�ય �ાણીના કોલનો જવાબ આપે છે
ફ�ત "મોસમમાં" સે�સ. માણસનો ઝુકાવ "�ુ�લી મોસમ" �હેર કરવાનો છે.

દરેક �ુ��શાળ� �ય��ત વધારેમાં વધારે ઉ�ેજનાને �ણે છે
આ�કોહો�લક પી�ં અને માદક ��યો, આ�મ�વ�ાસ�ું એક �વ�પ છે જે મહ�વ�ૂણ�નો નાશ કરે છે
મગજ સ�હત શર�રના અંગો. જોકે, દરેક �ય��ત તે �ણતો નથી
સે�સ અ�ભ�ય��તમાં અ�તશય ભોગ�વલાસ �વનાશક અને જેવી આદત બની શકે છે
માદક ��યો અથવા દા� તર�કે સજ�ના�મક �ય�નો માટ ેહા�નકારક.

સે�સ-પાગલ માણસ ડોપ-પાગલ માણસ કરતાં અ�નવાય�પણે અલગ નથી! બંને
કારણ અને ઇ�છાશ��તની તેમની ફેક�ટ�ઓ પરનો �નયં�ણ �ુમાવી દ�ધો છે. �તીય

અ�તશય આ�મકતા મા� કારણ અને ઇ�છાશ��તનો નાશ કર� શકે છે, પણ તે પણ કર� શકે છે
અ�થાયી અથવા કાયમી ગાંડપણ તરફ દોર� �ય છે. હાયપોકો���યાના ઘણા �ક�સાઓ
(કા�પ�નક બીમાર�) સાચા અજ્rance◌ાનમાં �વક�સત ટવેોમાંથી ઉગે છે
સે�સ�ું કાય�.
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�વષયના આ સં���ત સંદભ�માંથી, તે સહેલાઈથી જોઈ શકાય છે
લ��ગક પ�રવત�ન �વષય પર અજ્rance◌ાનતા, તેના પર અ� �ત દ� ડ લાવે છે
એક તરફ અજ્orant◌ાની, અને તેમની પાસેથી સમાન અ� �ત અટકાવે છે
લાભો, બી� બાજુ.

સે�સ �વષય પર �યાપક અજ્rance◌ાનતા એ હક�કતને કારણે છે કે
�વષય રહ�યથી ઘેરાયેલો છે અને ઘેરો મૌન છે. આ
રહ�ય અને મૌન�ું કાવત��  મન પર સમાન અસર કરે છે
�ુવાન લોકો કે જે ��તબંધ�ું મનો�વજ્◌ાન ધરાવે છે. પ�રણામ આ��ું છે
વધેલી ઉ��ુકતા, અને આ "વબ�ટને" પર વ�ુ જ્ knowledge◌ાન મેળવવાની ઇ�છા
�વષય; અને તમામ ધારાસ�યો અને મોટા ભાગના �ચ�ક�સકોને શરમજનક - તાલીમ �ારા
તે �વષય-મા�હતી પર �ુવાનોને �શ��ત કરવા માટ ે�ે� લાયકાત સરળતાથી મળ� નથી
ઉપલ�ધ.

ભા�યે જ કોઈ �ય��ત કોઈપણ �ે�માં અ�યંત સજ�ના�મક �ય�નો કરે છે
ચાલીસ વષ�ની �મર પહેલા �ય�ન કરો. સરેરાશ માણસ તેના સમયગાળા �ુધી પહ�ચે છે
ચાળ�સ અને સાઠ વ�ચે સજ�ન કરવાની સૌથી મોટ� �મતા. આ �નવેદનો આધા�રત છે
હ�રો �ુ�ષો અને �ીઓના �વ�ેષણ પર જેઓ કાળ��ૂવ�ક કરવામાં આ�યા છે
અવલોકન ક�ુ�. જેઓ �મર પહેલા આવવામાં �ન�ફળ �ય તેમને �ો�સાહન આપ�ું જોઈએ

ચાલીસમાંથી, અને જેઓ "�ૃ�ાવ�થા" ના અ�ભગમથી ગભરાઈ �ય છે
ચાલીસ વષ�ના �ચ�હની આસપાસ. ચાળ�સ અને પચાસ વ�ચેના વષ�, એક �નયમ તર�કે, છે
સૌથી ફળદાયી. માણસે આ �મરે સંપક�  કરવો જોઈએ, ભય અને �ુ�ર�થી નહ�, પણ
આશા અને આ�ુર અપે�ા સાથે.

જો તમને �ુરાવા જોઈએ કે મોટાભાગના �ુ�ષો પોતા�ું �ે� કામ કરવા�ું શ� કરતા નથી
ચાલીસ વષ�ની �મર પહેલા, �ણીતા સૌથી સફળ �ુ�ષોના રેકોડ�નો અ�યાસ કરો
અમે�રકન લોકો, અને તમને તે મળશે. હેનર� ફોડ� "તેની ગ�તને �હટ" કર� ન હતી
�યાં �ુધી તે ચાલીસ વષ�ની �મર પસાર ન કરે �યાં �ુધી �સ��. એ�ડ� કાન�ગી સા��  હ�ું
તેના �ય�નોનો �ુર�કાર મેળવવા�ું શ� કરતા પહેલા ચાલીસ વષ� પહેલાં. જે�સ જે �હલ હજુ પણ હતા
ચાલીસ વષ�ની �મરે ટ�ેલ�ાફ ક� ચલાવવી. તેમની અદ�ૂત �સ��ઓ લીધી
તે �મર પછ��ું �થાન. અમે�રકન ઉ�ોગપ�તઓ અને ફાઇના�સરના �વનચ�ર�ો છે
�ુરાવાઓથી ભર�ૂર કે ચાળ�સથી સાઠનો સમયગાળો સૌથી વ�ુ ઉ�પાદક �ુગ છે
માણસ�ું.

�ીસથી ચાલીસ વષ�ની વય વ�ચે, માણસ શીખવા�ું શ� કરે છે (જો તે �ારેય

શીખે છે), સે�સ �ા�સ��ુટશેનની કળા. આ શોધ સામા�ય ર�તે આક��મક છે, અને

અ�યથા કરતાં ઘણી વાર, જે માણસ તેને બનાવે છે તે તેનાથી સં�ૂણ�પણે બેભાન છે
શોધ. તે જોઈ શકે છે કે તેની �સ��ની શ��તઓ વધી છે
પાં�ીસથી ચાલીસ વષ�ની આસપાસ, પર��ુ મોટા ભાગના �ક�સાઓમાં, તે સાથે પ�ર�ચત નથી
આ ફેરફાર�ું કારણ; કુદરત �ેમની લાગણીઓને �ુમેળ કરવા�ું શ� કરે છે અને
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�ય��તમાં સે�સ, �ીસ અને ચાલીસ વષ�ની વય વ�ચે, જેથી તે દોર� શકે
આ મહાન દળો પર, અને તેમને ��યા માટ ેઉ�ેજના તર�કે સં�ુ�ત ર�તે લા�ુ કરો.

સે�સ, એકલા, ��યા માટ ે�બળ અરજ છે, પર��ુ તેની શ��તઓ ચ�વાત જેવી છે—
તેઓ ઘણીવાર બેકા�ૂ હોય છે. �યારે �ેમની લાગણી પોતાની સાથે ભળવા�ું શ� કરે છે
સે�સની ભાવના, પ�રણામ હે�ુની શાં�ત, શાં�ત, ચોકસાઈ છે
�ુકાદો, અને સં�ુલન. કઈ �ય��ત, જેણે ચાલીસ વષ�ની �મર �ા�ત કર� છે, તે આ�ું છે
આ �નવેદનો�ું �વ�ેષણ કરવામાં અસમથ� હોવાને કારણે દભુા��ય�ૂણ� છે, અને તેમને સમથ�ન આપ�ું

પોતાના અ�ુભવથી?
�યારે �ીન ે�ુશ કરવાની તેની ઇ�છા �ારા ચલાવવામાં આવે છે, ફ�ત તેના પર આધા�રત છે

સે�સની લાગણી, એક માણસ મહાન �સ�� માટ ેસ�મ હોઈ શકે છે, અને સામા�ય ર�તે, પણ
તેની ��યાઓ અ�યવ��થત, �વકૃત અને ત�ન �વનાશક હોઈ શકે છે. �યારે ચલાવવામાં આવે છે
�ીન ે�ુશ કરવાની તેની ઈ�છાથી, એકલા સે�સના ઉ�ેશને આધારે, કોઈ �ુ�ષ કર� શકે છે
ચોર� કરો, છેતર�પ�ડ� કરો અને હ�યા પણ કરો. પર��ુ �યારે �ેમની લાગણી �મ��ત થાય છે
સે�સની લાગણી સાથે, તે જ માણસ તેની ��યાઓને વ�ુ �વવેક સાથે માગ�દશ�ન આપશે,
સં�ુલન અને કારણ.

�ુનાશા�ીઓએ શોધી કા્�ું છે કે સૌથી કઠોર �ુનેગારો હોઈ શકે છે
�ીના �ેમના �ભાવ �ારા �ુધારેલ . એનો કોઈ રેકોડ�  નથી
�ુનેગાર મા� �તીય �ભાવ �ારા �ુધારેલ છે. આ હક�કતો છે
�ણીતા છે, પર��ુ તેમ�ું કારણ નથી. �ુધારણા આવે છે, જો �બલકુલ, �દય �ારા ,
અથવા માણસની ભાવના�મક બાજુ, તેના માથા �ારા નહ� , અથવા તક�ની બાજુથી.
�ુધારાનો અથ� છે, "�દય પ�રવત�ન." તેનો અથ� "મા�ું બદલ�ું" નથી. એ
માણસ, કારણને લીધે, તેના �ય��તગત આચરણમાં ચો�સ ફેરફાર કર� શકે છે
અ�ન�છનીય અસરોનાં પ�રણામો ટાળો, પર��ુ વા�ત�વક �ુધારો
મા� �દય પ�રવત�ન �ારા આવે છે - બદલવાની ઇ�છા �ારા.

�ેમ, રોમાંસ અને સે�સ એ બધી લાગણીઓ છે જે �ુ�ષોને �ે�રત કરે છે
�ુપર �સ��ની ights◌ંચાઈઓ. �ેમ એ લાગણી છે જે સલામતી વા�વ તર�કે કામ કરે છે,
અને સં�ુલન, સં�ુલન અને રચના�મક �ય�નોનો વીમો આપે છે. �યારે સં�ુ�ત, આ �ણ
લાગણીઓ �ય��તને ��તભાની itude◌ંચાઈ પર લઈ જઈ શકે છે. �યાં �ની છે, જોકે, કોણ
�ેમની લાગણી ઓછ� પણ �ણો. તેમાંના મોટા ભાગના �ય�ત જોવા મળ� શકે છે
અ�ુક �કારની ��યા જે �વનાશક છે, અથવા ઓછામાં ઓછુ� , �યાય પર આધા�રત નથી અને

અ�ય લોકો ��યે �યાય. જો સારો �વાદ પરવાનગી આપે, તો એક ડઝન �ની નામ આપી શકાય
ઉ�ોગ અને નાણાં �ે�માં, જેઓ તેમના અ�ધકારો પર �નદ�યતાથી સવાર� કરે છે
સાથી �ુ�ષો. તેઓ સં�ૂણ� અંતરા�માનો અભાવ લાગે છે. વાચક સરળતાથી કર� શકે છે
આવા માણસોની પોતાની યાદ� આપો.

લાગણીઓ મનની ��થ�ત છે. કુદરતે માણસને એ આ��ું છે
"મનની રસાયણશા�" જે �સ�ા�તો જેવી જ ર�તે કાય� કરે છે
��યની રસાયણશા�. તે એક �ણીતી હક�કત છે કે, ની રસાયણશા�ની સહાયથી
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બાબત, એક રસાયણશા�ી અ�ુક ત�વો�ું �મ�ણ કર�ને �વલેણ ઝેર બનાવી શકે છે, તેમાંથી કોઈ નહ�
જે યો�ય �માણમાં પોતાના માટ ેહા�નકારક છે. લાગણીઓ

તે જ ર�તે, સં�ુ�ત થઈ શકે છે જેથી �વલેણ ઝેર બનાવી શકાય. સે�સની લાગણીઓ

અને ઈ�યા�, �યારે �મ��ત થાય છે, તે �ય��તને પાગલ પ�ુમાં ફેરવી શકે છે.
માનવમાં કોઈપણ એક અથવા વ�ુ �વનાશક લાગણીઓની હાજર�

મન, મનની રસાયણશા� �ારા, એક ઝેર �થા�પત કરે છે જે નાશ કર� શકે છે
�યાય અને �યાયની લાગણી. આ�યં�તક કેસોમાં, કોઈપણની હાજર�

મનમાં આ લાગણીઓ�ુ ંસંયોજન �ય��તના કારણનો નાશ કર� શકે છે.
��તભાના માગ�માં સે�સના �વકાસ, �નયં�ણ અને ઉપયોગનો સમાવેશ થાય છે,

�ેમ, અને રોમાંસ. સં���તમાં, ���યા નીચે �ુજબ કહ� શકાય:
આ લાગણીઓની હાજર�ને �બળ �વચારો તર�કે �ો�સા�હત કરો

�ય��ત�ું મન, અને તમામ �વનાશક લાગણીઓની હાજર�ને �નરાશ કરો. આ
મન આદત�ુ ં�ાણી છે. તે ઝડપથી ઊગે પર ��ુ�વ જમા��ું હ�ું �વચારો તે ખવડાવી.
ઇ�છાશ��તના ફેક�ટ� �ારા, કોઈ પણ �ય��તની હાજર�ને �નરાશ કર� શકે છે
લાગણી, અને અ�ય કોઇની હાજર�ને �ો�સા�હત કરે છે. �ારા મન પર �નયં�ણ
ઇ�છાશ��ત, �ુ�કેલ નથી. �નયં�ણ � persતા અને આદતમાંથી આવે છે. આ
�નયં�ણ�ું રહ�ય પ�રવત�નની ���યાને સમજવામાં આવે�ું છે. �યારે કોઈપણ
નકારા�મક લાગણીઓ કોઈના મનમાં પોતાને રજૂ કરે છે, તેને a માં પ�રવ�ત�ત કર� શકાય છે
હકારા�મક, અથવા રચના�મક લાગણી, કોઈને બદલવાની સરળ ���યા �ારા
�વચારો.

�યાં સામા�ય કરતાં અ�ય કોઈ માગ� નથી
�વયંસેવક મહેનત! એક માણસ આ�થ�ક great◌ંચાઈઓ �ુધી પહ�ચી શકે છે અથવા

�યવસા�યક �સ��, ફ�ત સે�સ એન�� ના �ેરક બળ �ારા, પર��ુ ઇ�તહાસ છે
�ુરાવાઓથી ભરેલો છે કે તે, અને સામા�ય ર�તે કરે છે, તેની સાથે કેટલાક લ�ણો ધરાવે છે
પા� કે જે તેને �ાં તો પકડ� રાખવાની અથવા તેના નસીબનો આનંદ માણવાની �મતા છ�નવી લે છે. આ
�વ�ેષણ, �વચાર અને �યાન માટ ેલાયક છે, કારણ કે તે એક સ�ય જણાવે છે
જે�ું જ્ women◌ાન �ીઓ તેમજ �ુ�ષો માટ ેમદદ�પ થઈ શકે છે. આ�ું અજ્rance◌ાન
હ�રો લોકોને તેમના �ુખનો �વશેષા�ધકાર �ૂક�યો છે, ભલે તેઓ
સંપ�� ધરાવે છે.

�ેમ અને સે�સની લાગણીઓ તેમના પર �ન��ત �ુણ છોડ� દે છે
�વશેષતા. તદપુરા�ત, આ �ચ�ો એટલા ��યમાન છે કે, જેઓ ઈ�છે છે તે તેમને વાંચી શકે છે.
જે માણસ એકલા લ��ગક ઇ�છાઓ પર આધા�રત જુ�સાના તોફાનથી �ભા�વત છે,
તેની આંખોની અ�ભ�ય��ત �ારા, સમ� �વ�માં તે હક�કતની �પ�પણે �હેરાત કરે છે, અને

તેના ચહેરાની રેખાઓ. �ેમની લાગણી, �યારે સે�સની લાગણી સાથે ભળ� �ય છે,
ચહેરાના હાવભાવને નરમ પાડ ેછે, �ુધારે છે અને �ુંદર બનાવે છે. કોઈ પા� �વ�ેષક નથી
તમને આ કહેવાની જ�ર છે - તમે તેને તમારા માટ ેઅવલોકન કર� શકો છો.
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�ેમની લાગણી કલા�મક અને સ�દય�લ�ી બહાર લાવે છે, અને �વકસાવે છે
માણસનો �વભાવ. તે આગ લા�યા પછ� પણ �ય��તના આ�મા પર તેની છાપ છોડ� દે છે
સમય અને સંજોગોને વશ થઈને.

�ેમની યાદો �ારેય પસાર થતી નથી. તેઓ લાંબા સમય પછ� લંબાય છે, માગ�દશ�ન આપે છે અને �ભાવ પાડ ેછે
ઉ�ેજનાનો �ોત ઝાંખો પડ� ગયો છે. આમાં ક�ઈ ન�ું નથી. દરેક �ય��ત,
જેમને વા�ત�વક �ેમ �ારા ખસેડવામાં આ�યો છે, તે �ણે છે કે તે કાયમી �નશાનો છોડ� દે છે
માનવ �દય પર. �ેમની અસર ટક� રહે છે, કારણ કે �ેમ આ�યા��મક છે
�કૃ�ત. જે માણસ �ારા �સ��ની મહાન ights◌ંચાઈઓ �ુધી ઉ�ે�જત કર� શકાતો નથી
�ેમ, �નરાશાજનક છે - તે મર� ગયો છે, જોકે તે �વતો લાગે છે.

�ેમની યાદો પણ એકને plane◌ંચા �વમાનમાં લઈ જવા માટ ે�ૂરતી છે
સજ�ના�મક �યાસ. �ેમ�ું �ુ�ય બળ અ��ની જેમ પોતાની �તને પસાર કર� શકે છે અને પસાર થઈ શકે છે
જે પોતે જ બળ� ગયો છે, પર��ુ તે �ુરાવા તર�કે અ�વ�સનીય �ુણ છોડ� �ય છે
તે તે ર�તે પસાર થયો. તે�ું ��થાન ઘણીવાર માનવ �દયને હજુ પણ મોટા માટ ેતૈયાર કરે છે
�ેમ.

તમારા ગઈકાલે, અ�ુક સમયે પાછા �ઓ અને તમારા મનને �નાન કરો
�ૂતકાળના �ેમની �ુંદર યાદો. તે વત�માન �ચ�તાઓના �ભાવને નરમ કરશે
અને હેરાનગ�ત. તે તમને અ��ય વા�ત�વકતાઓથી બચવાનો �ોત આપશે

�વન�ું, અને કદાચ - કોણ �ણે છે? -   આ દર�મયાન તમા��  મન તમને આપશે

કા�પ�નક, �વચારો અથવા યોજનાઓની દ�ુનયામાં કામચલાઉ પીછેહઠ જે બદલાઈ શકે છે
તમારા �વનની સમ� નાણાક�ય અથવા આ�યા��મક ��થ�ત.

જો તમે તમાર� �તને કમનસીબ માનો છો, કારણ કે તમે "�ેમ કય� અને �ુમા�યો"
�વચારનો નાશ કરો. જેણે સાચો �ેમ કય� છે, તે �ારેય સં�ૂણ� ર�તે �ુમાવી શકતો નથી. �ેમ છે
તર�ગી અને �વભાવગત. તેની �કૃ�ત ��ણક અને ��ણક છે. તે આવે છે
�યારે તે �ુશ થાય છે, અને ચેતવણી �વના દૂર �ય છે. તેને �વીકારો અને આનંદ કરો
રહે છે, પર��ુ તેના ��થાનની �ચ�તામાં સમય પસાર કરશો નહ�. �ચ�તા �ારેય લાવશે નહ�
તે પાછા.

આ �વચારને પણ કાism◌ી નાખો કે �ેમ �ારેય નહ� પણ એકવાર આવે છે. �ેમ આવી શકે છે
અને �ઓ, સં�યા �વનાનો સમય, પર��ુ �ેમના બે અ�ુભવો નથી
એક જ ર�તે અસર કરે છે. �યાં હોઈ શકે છે, અને �યાં સામા�ય ર�તે, એક �ેમ છે
અ�ુભવ જે અ�ય બધા કરતા �દય પર er◌ંડ� છાપ છોડ� દે છે, પર��ુ બધા
�ેમના અ�ુભવો ફાયદાકારક છે, �સવાય કે જે �ય��ત નારાજ થઈ �ય અને

�નરાશાજનક �યારે �ેમ તેની �વદાય કરે છે.
�ેમ પર કોઈ �નરાશા ન હોવી જોઈએ, અને જો કોઈ ન હોય તો

લોકો �ેમ અને સે�સની લાગણીઓ વ�ચેનો તફાવત સમ� ગયા. આ
�ુ�ય તફાવત એ છે કે �ેમ આ�યા��મક છે, �યારે સે�સ જૈ�વક છે. અ�ુભવ નથી,
જે આ�યા��મક શ��તથી માનવ �દયને �પશ� છે, સંભવત harmful હા�નકારક બની શકે છે,
અજ્rance◌ાનતા અથવા ઈ�યા� �સવાય.
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�ેમ, �� વગર, �વનનો સૌથી મોટો અ�ુભવ છે. તે એકને અંદર લાવે છે
અનંત �ુ�� સાથે જોડાણ. ની લાગણીઓ સાથે ભળ� �ય �યારે
રોમાંસ અને સે�સ, તે સજ�ના�મક �ય�નોની સીડ� �ુધી એક તરફ દોર� શકે છે. આ
�ેમ, સે�સ અને રોમા�સની લાગણીઓ, શા�ત ��કોણની બાજુઓ છે
�સ��-�નમા�ણ ��તભા. કુદરત અ�ય કોઈ બળ �ારા �ની બનાવતી નથી.

�ેમ એ ઘણી બાજુઓ, ર�ગો અને ર�ગો સાથેની લાગણી છે. જે �ેમ
માતા�પતા માટ ેકોઈ અ�ુભવે છે, અથવા બાળકો જે અ�ુભવે છે તેનાથી ત�ન અલગ છે
એક �ે�મકા. એક સે�સની લાગણી સાથે �મ��ત છે, �યારે અ�ય છે
નથી.

સાચી �મ�તામાં જે �ેમ અ�ુભવાય છે તે જેવો લાગતો હોય તેવો નથી
કોઈની �ે�મકા, માતા�પતા અથવા બાળકો, પર��ુ તે પણ �ેમ�ું એક �વ�પ છે.

પછ�, �ન�� વ વ��ુઓ માટ ે�ેમની લાગણી છે, જેમ કે �ેમ
કુદરતની હ�તકલા. પર��ુ આ તમામ �કારના સૌથી તી� અને બ�ન�ગ
�ેમ, તે �ેમ અને સે�સની લાગણીઓના �મ�ણમાં અ�ુભવાય છે.
લ�, �ેમના શા�ત જોડાણથી આશીવા��દત નથી, યો�ય ર�તે સં�ુ�લત અને

�માણસર, સે�સ સાથે, �ુશ રહ� શકતા નથી - અને ભા�યે જ સહન કરે છે. �ેમ, એકલો,
લ��વનમાં �ુખ લાવશે નહ�, કે એકલા સે�સ કરશે નહ�. �યારે આ બે
�ુંદર લાગણીઓ �મ��ત છે, લ� મનની ��થ�ત લાવી શકે છે,
આ�યા��મકની સૌથી ન�ક કે જે આ �ૃ�વીના �વમાનમાં �ારેય �ણી શકે છે.

�યારે �ેમ અને સે�સમાં રોમા�સની લાગણી ઉમેરવામાં આવે છે
માણસના મયા��દત મન અને અનંત �ુ�� વ�ચે અવરોધો છે
દૂર.

પછ� એક ��તભાશાળ� જ��યો છે!
સામા�ય ર�તે સાથે સંકળાયેલી વાતા�ઓ કરતાં આ કઈ અલગ વાતા� છે

સે�સની લાગણી. અહ� લાગણી�ું અથ�ઘટન છે જે તેને બહાર કેા છે
સામા�ય, અને તેમાંથી ભગવાનના હાથમાં કુ�ભારની માટ� બનાવે છે, જેમાંથી તે
ફેશન જે �ુંદર અને �ેરણાદાયક છે. તે એક અથ�ઘટન છે જે,
�યારે યો�ય ર�તે સમ�ય છે, �યારે અ��ત�વમાં રહેલા અરાજકતામાંથી સંવા�દતા લાવો
ઘણા લ�. અશાં�ત ઘણી વખત સતાવવાના �વ�પમાં �ય�ત થાય છે, મે
સામા�ય ર�તે સે�સ �વષય પર જ્ knowledge ◌ાનનો અભાવ જોવા મળે છે . �યાં �ેમ, રોમાંસ
અને સે�સની લાગણી અને કાય�ની યો�ય સમજણ છે, �યાં છે
�વવા�હત લોકો વ�ચે કોઈ મતભેદ નથી.

ભા�યશાળ� છે તે પ�ત જેની પ�ની સાચા સંબંધને સમજે છે
�ેમ, સે�સ અને રોમાંસની લાગણીઓ વ�ચે. �યારે આ પ�વ� �ારા �ે�રત
���ુટ�, �મ�ુ ંકોઈપણ �વ�પ બો��પ નથી, કારણ કે સૌથી ની�ું �વ�પ પણ
મહેનત �ેમની �કૃ�ત લે છે.
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તે �ૂબ જ જૂની કહેવત છે કે "�ુ�ષની પ�ની કા� તો તેને બનાવી શકે છે અથવા તોડ� શકે છે
તેને, "પર��ુ કારણ હ�મેશા સમ� શકા�ું નથી." બનાવ�ું "અને" તોડ�ું "છે
પ�નીની સમજણ�ું પ�રણામ, અથવા લાગણીઓની સમજણનો અભાવ

�ેમ, સે�સ અને રોમાંસ.
હક�કત એ છે કે �ુ�ષો બહુપ�ની�વ ધરાવતા હોવા છતાં, તેમના �વભાવથી

જૈ�વક વારસો, તે સા�ું છે કે કોઈ પણ �ીનો એ પર એટલો મોટો �ભાવ નથી
�ુ�ષ તેની પ�ની તર�કે, �યાં �ુધી તે તેના �વભાવને સં�ૂણ�પણે અ�ુ�ચત �ી સાથે લ� ન કરે. જો

એક �ી તેના પ�તને તેનામાં રસ �ુમાવવાની અને વ�ુ બનવાની પરવાનગી આપે છે
અ�ય �ીઓમા ંરસ, તે સામા�ય ર�તે તેના અજ્rance◌ાન અથવા ઉદાસીનતાને કારણે છે
સે�સ, �ેમ અને રોમાંસના �વષયો તરફ. આ �નવેદન �ૂવ�ધારણા આપે છે કે,
અલબ�, તે સાચો �ેમ એક વખત �ુ�ષ અને તેની પ�ની વ�ચે હતો. હક�કતો છે
તે �ુ�ષને સમાન ર�તે લા�ુ પડ ેછે જે તેનામાં તેની પ�નીના �હતને મરવા દે છે.

પર�ણત લોકો ઘણી વખત ન�વી બાબતો પર ઝઘડો કરે છે. જો આ છે
સચોટ �વ�ેષણ કરવામાં આવે તો, �ુ�કેલી�ું સા�ું કારણ ઘણી વખત મળ� આવશે

આ �વષયો પર ઉદાસીનતા અથવા અજ્◌ાનતા.
�ુ�ષની સૌથી મોટ� �ેરક શ��ત �ીને �ુશ કરવાની તેની ઇ�છા છે! �શકાર� જે

�ાગૈ�તહા�સક �દવસો દર�મયાન ઉ�કૃ�, સં�કૃ�તની શ�આત પહેલા, આ�ું ક�ુ�, કારણ કે
�ીની નજરમાં મહાન દેખાવાની તેની ઇ�છા. માણસનો �વભાવ બદલાયો નથી
આ સંદભ�માં. આજના "�શકાર�" ઘરે જ�ગલી �ાણીઓની ચામડ� લાવે છે, પર��ુ
તે દ� ડ કપડા�, મોટર કાર, અને

સંપ��. �ુ�ષને પણ �ીન ે�ુશ કરવાની એટલી જ ઈ�છા હોય છે જે તેની �ભાત પહેલા હતી
સ�યતા. એકમા� વ��ુ જે બદલાઈ ગઈ છે, તે છે તેની �સ� કરવાની પ��ત. �ુ�ષો જે
મોટા નસીબ એકઠા કરો, અને શ��ત અને �યા�તની મહાન ights◌ંચાઈઓ �ુધી પહ�ચો, આમ કરો,
�ુ�ય�વે, મ�હલાઓન ે�ુશ કરવાની તેમની ઇ�છાને સંતોષવા માટ ે.

�ીઓન ેતેમના �વનમાંથી બહાર કાો, અને મોટા ભાગની સંપ�� મોટા ભાગના માટ ેનકામી હશે
�ુ�ષો. �ીન ે�ુશ કરવાની �ુ�ષની આ સહજ ઇ�છા છે, જે �ીન ેશ��ત આપે છે
માણસ બનાવો અથવા તોડો.

�ી જે �ુ�ષના �વભાવને સમજે છે અને કુનેહ�ૂવ�ક તેને �ૂર� કરે છે, જ�ર છે
અ�ય મ�હલાઓ તરફથી �પધા�નો ડર નથી. �ુ�ષો સાથે "�ય��સ" હોઈ શકે છે
અ�ય �ુ�ષો સાથે �યવહાર કરતી વખતે અદ�ય ઇ�છા શ��ત, પર��ુ તેઓ સરળતાથી છે
તેમની પસંદગીની મ�હલાઓ �ારા સંચા�લત.

મોટાભાગના �ુ�ષો �વીકારશે નહ� કે તેઓ સરળતાથી મ�હલાઓથી �ભા�વત થાય છે
તેઓ �ાધા�ય આપ ેછે, કારણ કે તે �ુ�ષના �વભાવમાં તર�કે ઓળખવા માંગે છે
��તઓ કરતાં વ�ુ મજ�ૂત. તદપુરા�ત, �ુ��શાળ� �ી આ "�ુ�ષાથ�" ને ઓળખે છે
લ�ણ "અને �ૂબ જ કુશળતા�ૂવ�ક તેનો કોઈ �ુ�ો નથી.

કેટલાક �ુ�ષો �ણે છે કે તેઓ તેમની મ�હલાઓથી �ભા�વત થઈ ર�ા છે
તેમની પ�નીઓ, �ે�મકાઓ, માતાઓ અથવા બહેનો પસંદ કરો - પર��ુ તેઓ કુશળતા�ૂવ�ક દૂર રહે છે
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�ભાવ સામે બળવો કરવાથી કારણ કે તેઓ �ણવા માટ ે�ૂરતા �ુ��શાળ� છે
કે કોઈ માણસ �ુધારા વગર �ુશ અથવા સં�ૂણ� નથી
અ�ધકાર �ીનો �ભાવ. જે માણસ આને ઓળખતો નથી
મહ�વ�ું સ�ય પોતાને શ��તથી વં�ચત રાખે છે જેણે �ુ�ષોને મદદ કરવા માટ ેવ�ુ ક�ુ� છે
સં�ુ�ત અ�ય તમામ દળો કરતાં સફળતા �ા�ત કરો.
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�કરણ 12

સ�કો��સયસ મન

કને��ટ�ગ �લ�ક

ધન તરફ અ�ગયાર�ું પગ�ું

સ�કો��સયસ મગજમાં સભાનતાના �ે�નો સમાવેશ થાય છે
જે �વચારોનો દરેક આવેગ જે કોઈપણ �ારા ઉ�ે�ય મન �ુધી પહ�ચે છે
પાંચ ઇ���યો, વગ�કૃત અને રેકોડ�  કરવામાં આવે છે, અને જેમાંથી �વચારો હોઈ શકે છે
ફાઈ�લ�ગ કે�બનેટમાંથી પ�ો લઈ શકાય તે માટ ેપાછા બોલા�યા અથવા પાછ� ખ�ચી લીધા.

તે મેળવે છે, અને ફાઇલો, અથ�માં છાપ અથવા �વચારો, અ�ુલ�ીને

�કૃ�ત. તમે તમારા અધ���ત મનમાં કોઈપણ યોજના માટ ે�વૈ��છક રોપણી કર� શકો છો,
�વચાર, અથવા હે�ુ કે જે તમે તેના ભૌ�તક અથવા નાણાક�યમાં અ�ુવાદ કરવા માંગો છો
સમક�. અધ���ત �થમ �બળ ઇ�છાઓ પર કાય� કરે છે જે હોય છે
��ા જેવી ભાવના�મક લાગણી સાથે �મ��ત.

પરના �કરણમાં આપેલી �ૂચનાઓના સંદભ�માં આનો �વચાર કરો
ઇ��છત, �યાં દશા�વેલ છ પગલાં લેવા માટ,ે અને માં આપેલી �ૂચનાઓ
યોજનાઓના �નમા�ણ અને અમલ અંગે�ું �કરણ, અને તમે સમજશો

�ય�ત કરેલા �વચાર�ું મહ�વ.
સ�કો��સયસ મન �દવસ અને રાત કામ કરે છે. �ારા a

���યાની પ��ત, માણસ માટ ેઅજ્ unknown◌ાત, અધ���ત મન તેના પર ખ�ચે છે
અનંત �ુ��ની શ��તઓ જે શ��ત સાથે તે �વે�છાએ પ�રવહન કરે છે
�ય��તની ઇ�છાઓ તેમના ભૌ�તક સમક�, ઉપયોગ કરવા, હ�મેશા સૌથી વ�ુ
�યવહા�રક મા�યમો કે જેના �ારા આ પ�ર�ૂણ� થઈ શકે છે.

તમે તમારા અધ���ત મનને સં�ૂણ�પણ ે�નયં��ત કર� શકતા નથી , પર��ુ તમે કર� શકો છો
તમે ઇ�છો તે કોઈપણ યોજના, ઇ�છા અથવા હે�ુ �વે�છાએ તેને સ�પો
ક���ટ �વ�પમાં �પાંત�રત. વાપરવા માટ,ે ફર�થી, �ૂચનાઓ વાંચો
અધ���ત મન, �વતug�ુઝેશનના �કરણમાં.

અધ���ત એવી મા�યતાને ટકેો આપવા �ુ�કળ �ુરાવા છે
મન એ મ�ુ�ય અને અનંતના મયા��દત મન વ�ચે જોડતી કડ� છે
�ુ��. તે મ�ય�થી છે જેના �ારા કોઈ દળોને ખ�ચી શકે છે
ઇ�છા પર અનંત �ુ��. તે, એકલા, જેમાં �ુ�ત ���યા છે
માન�સક આવેગ �ુધાર�ને તેમના આ�યા��મક સમક�માં બદલાય છે. તે,
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એકલા, તે મા�યમ છે જેના �ારા �ોત પર �ાથ�ના �સા�રત થઈ શકે છે
�ાથ�નાનો જવાબ આપવા માટ ેસ�મ.

સજ�ના�મક �ય�નોની સંભાવનાઓ અધ���ત મન સાથે જોડાયેલી છે
અદ�ૂત અને અગ�ય છે. તેઓ કોઈને ધાક સાથે �ેરણા આપે છે.

હુ�  એ વગર અધ���ત મનની ચચા�નો સંપક�  �ારેય કરતો નથી
ન�તા અને લ�ુતાની લાગણી, કદાચ, હક�કત એ છે કે માણસ સં�ૂણ� છે
આ �વષય પર જ્ knowledge◌ાનનો �ટોક �ૂબ જ દયાજનક ર�તે મયા��દત છે. �ૂબ જ હક�કત એ છે કે
અધ���ત મન �વચારશીલ મન વ�ચે વાતચીત�ું મા�યમ છે
માણસ અને અનંત �ુ�� પોતે, એક �વચાર છે જે લગભગ લકવા��ત છે
એક કારણ.

તમે �વીકાયા� પછ�, વા�ત�વકતા તર�કે, અધ���ત�ું અ��ત�વ

મન, અને તેની સંભાવનાઓને સમજો, તમારા પ�રવહન માટ ેએક મા�યમ તર�કે
તેમની ભૌ�તક અથવા નાણાક�ય સમક�ની ઇ�છા, તમે સમજશો

�ડઝાયર પર �કરણમાં આપેલ �ૂચનાઓ�ું સં�ૂણ� મહ�વ. તમે પણ કરશો
સમજો કે શા માટ ેતમને વાર�વાર તમાર� સલાહ આપવામાં આવી છે
ઇ�છાઓ સાફ કરો, અને તેમને લખવા માટ ેઘટાડો. તમે પણ કરશો
�ૂચનાઓ હાથ ધરવામાં ધીરજની જ��રયાતને સમજો.

તેર �સ�ા�તો ઉ�ેજના છે જેની સાથે તમે �મતા �ા�ત કરો છો
પહ�ચવા, અને તમારા અધ���ત મનને �ભા�વત કરવા. �નરાશ ન થાઓ,
જો તમે �થમ �યાસમાં આ ન કર� શકો. યાદ રાખો કે અધ���ત

મનને �વૈ��છક ર�તે ફ�ત આદત �ારા �નદ��શત કર� શકાય છે , જેમાં આપવામાં આવેલા �નદ�શો હેઠળ
�વ�ાસ પર�ું �કરણ. તમાર� પાસે હજુ �ુધી �વ�ાસને મા�ટર કરવાનો સમય નથી. ધીરજ રાખો. રહો
સતત

�વ�ાસ અને �વત-�ૂચન પરના �કરણોમાં ઘણા સારા �નવેદનો હશે
તમારા અધ���ત મનના લાભ માટ ેઅહ� �ુનરાવત�ન કરો. યાદ રાખો, તમા��
અધ���ત મન �વૈ��છક ર�તે કાય� કરે છે, પછ� ભલે તમે તેને �ભા�વત કરવાનો કોઈ �યાસ કરો
અથવા નથી . આ, �વાભા�વક ર�તે, તમને �ૂચવે છે કે ભય અને ગર�બીના �વચારો, અને બધા
નકારા�મક �વચારો તમારા અધ���ત મન માટ ેઉ�ેજના તર�કે સેવા આપે છે, �સવાય કે , તમે મા�ટર હોવ
આ આવેગ અને તેને વ�ુ ઇ�છનીય ખોરાક આપો જેના પર તે ખવડાવી શકે.

અધ���ત મન �ન���ય રહેશે નહ�! જો તમે DESIRES રોપવામાં �ન�ફળ રહો છો
તમારા અધ���ત મનમાં, તે તે �વચારોને ખવડાવશે જે તેના �ુધી પહ�ચે છે
તમાર� ઉપે�ા�ું પ�રણામ . અમે પહેલેથી જ સમ���ું છે કે �વચાર આવેગ, બંને
નેગે�ટવ અને પો�ઝ�ટવ સતતથી અધ���ત મન �ુધી પહ�ચે છે
સે�સ �ા�સ��ુટશેનના �કરણમાં ચાર �ોતોનો ઉ�લેખ કરવામાં આ�યો હતો.

વત�માન માટ,ે જો તમે યાદ રાખો કે તમે દરરોજ �વી ર�ા છો, તો તે �ૂર�ું છે
તમામ �કારના �વચાર આવેગોની વ�ચે જે તમારા �ુધી પહ�ચે છે
અધ���ૃત મન, તમારા જ્ without◌ાન વગર. આમાંના કેટલાક આવેગ છે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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નકારા�મક, કેટલાક હકારા�મક છે. તમે હવે આને બંધ કરવામાં મદદ કરવાના �યાસમાં રોકાયેલા છો
નકારા�મક આવેગનો �વાહ, અને તમારા પર �વે�છાએ �ભાવ પાડવામાં મદદ કરવા
અધ���ત મન, ઇ�છાના હકારા�મક આવેગો �ારા.

�યારે તમે આ �ા�ત કરો છો, �યારે તમાર� પાસે ચાવી હશે જે દરવાજો ખોલે છે
તમારા અધ���ત મન માટ.ે તદપુરા�ત, તમે તે દરવા�ને સં�ૂણ� ર�તે �નયં��ત કરશો,
કે કોઈ પણ અ�ન�છનીય �વચાર તમારા અધ���ત મનને �ભા�વત ન કર� શકે.

માણસ જે બનાવે છે તે બ�ું, �વચાર આવેગના �પમાં શ� થાય છે.
માણસ એ�ું ક�ું જ બનાવી શકતો નથી કે જેની તેને પહેલા ક�પના ન હોય. �ારા
ક�પનાની સહાય, �વચાર આવેગ યોજનાઓમાં ભેગા થઈ શકે છે. આ
ક�પના, �યારે �નયં�ણમાં હોય �યારે, યોજનાઓના �નમા�ણ માટ ેઉપયોગ કર� શકાય છે અથવા

હે�ુઓ કે જે કોઈના પસંદ કરેલા �યવસાયમાં સફળતા તરફ દોર� �ય છે.
બધા �વચારો આવેગ, તેમના ભૌ�તક માં પ�રવત�ન માટ ેબનાવાયેલ છે

સમક�, �વે�છાએ અધ���ત મનમાં રોપાયેલ, તેમાંથી પસાર થ�ું આવ�યક છે
ક�પના કરો, અને �વ�ાસ સાથે ભળ� �ઓ. એક યોજના સાથે �વ�ાસ�ું "�મ�ણ", અથવા

હે�ુ, અધ���ત મનને સબ�મટ કરવા માટ ેબનાવાયેલ છે, ફ�ત કર� શકાય છે
ક�પના �ારા.

આ �નવેદનોમાંથી, તમે સરળતાથી તેનો �વૈ��છક ઉપયોગ જોશો

અધ���ત મન સંકલન અને તમામ �સ�ા�તોને લા�ુ કરવા માટ ેકહે છે.
એલા �હ�લર �વ�કો�સે તેની શ��તની સમજણનો �ુરાવો આ�યો

અધ���ત મન �યારે તેણીએ લ��ું:

"તમે �ારેય કહ� શકતા નથી કે �વચાર �ું કરશે
તમને નફરત અથવા �ેમ લાવવામાં -

કારણ કે �વચારો વ��ુઓ છે, અને તેમની હવાદાર પાંખો
વાહક ક�ૂતર કરતાં વ�ુ ઝડપી છે.

તેઓ ��ાંડના �નયમ�ું પાલન કરે છે
દરેક વ��ુ તેની �ત બનાવે છે,

અને તેઓ તમને પાછા લાવવા માટ ે�કેને ઝડપી બનાવે છે
તમારા મનમાંથી જે પણ નીકળ� ગ�ું. "

�ીમતી �વ�કો�સ સ�ય સમ� ગયા, તે �વચારો જે કોઈનામાંથી બહાર �ય છે
મન, કોઈના અધ���ત મનમાં પણ deeply◌ંડ ેડૂબી �ય છે, �યાં તેઓ
�ુંબક, પેટન� અથવા ��ુ���ટ તર�કે સેવા આપે છે જેના �ારા અધ���ત મન છે
તેમના ભૌ�તક સમક�માં અ�ુવાદ કરતી વખતે �ભા�વત. �વચારો છે
સાચી વ��ુઓ, કારણ કે દરેક ભૌ�તક વ��ુ �વ�પે શ� થાય છે
�વચાર શ��ત.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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અધ���ત મન તેના આવેગ �ારા �ભા�વત થવા માટ ેવ�ુ સંવેદનશીલ હોય છે
"લાગણી" અથવા લાગણી સાથે �મ��ત �વચાર, ફ�ત તેમાંથી ઉ�વતા લોકો કરતા
મનના તક�નો ભાગ. હક�કતમાં, આને ટકેો આપવા માટ ેઘણા �ુરાવા છે
�સ�ા�ત, કે મા� લાગણીશીલ �વચારો પર કોઈપણ ��યા �ભાવ છે
અધ���ત મન. તે એક �ણીતી હક�કત છે કે લાગણી અથવા લાગણી, શાસન કરે છે
બહુમતી લોકો. જો તે સા�ું છે કે અધ���ત મન વ�ુ ઝડપથી ��ત��યા આપે છે
સાર� ર�તે �મ��ત �વચાર આવેગ �ારા વ�ુ સરળતાથી �ભા�વત થાય છે
લાગણી સાથે, તે વ�ુ મહ�વ�ૂણ� સાથે પ�ર�ચત થ�ું જ�ર� છે
લાગણીઓ. સાત �ુ�ય હકારા�મક લાગણીઓ છે, અને સાત �ુ�ય નકારા�મક
લાગણીઓ. નકારા�મક �વૈ��છક ર�તે પોતાને �વચાર આવેગમાં દાખલ કરે છે,
જે અધ���ત મનમાં �વેશને વીમો આપે છે. ધન�ું ઇ�જે�શન હો�ું જોઈએ,
�વ-�ૂચનના �સ�ા�ત �ારા, �વચાર આવેગમાં જે
�ય��તગત ઇ�છાઓ તેના અધ���ત મન પર પસાર કરવા માંગે છે. (�ૂચનાઓ આપવામાં આવી છે
ઓટો-�ૂચન પર �કરણમાં આપવામાં આ��ું છે.)

આ લાગણીઓ, અથવા આવેગની લાગણી, એક રોટલીમાં ખમીર સાથે સરખાવી શકાય છે
�ેડ, કારણ કે તેઓ ��યા ત�વ બનાવે છે, જે �વચારને પ�રવ�ત�ત કરે છે
�ન���યથી સ��ય ��થ�તમાં આવેગ. આમ કેમ કોઈ સમ� શકે
�વચાર આવેગ, જે લાગણી સાથે સાર� ર�તે �મ��ત છે, તેના પર કાય� કરવામાં આવે છે
"ઠ�ડા કારણ" માં ઉ�વતા �વચાર આવેગ કરતાં વ�ુ સરળતાથી.

તમે તમાર� �તને "આંત�રક �ે�કો" ને �ભા�વત કરવા અને �નયં��ત કરવા માટ ેતૈયાર કર� ર�ા છો.
તમારા અધ���ત મનની, પૈસાની ઇ�છા તેને સ�પવા માટ,ે
જેને તમે તેના નાણાક�ય સમક�માં પ�રવ�ત�ત કરવા માંગો છો. તે આવ�યક છે,
તેથી, કે તમે આ "આંત�રક �ે�કો" માટ ેઅ�ભગમની પ��ત સમજો છો.
તમારે તેની ભાષા બોલવી જ જોઇએ, નહ� તો તે તમારા કોલ પર �યાન આપશે નહ�. તે �ે� ર�તે સમજે છે
લાગણી અથવા લાગણીની ભાષા. ચાલો, તેથી અહ� સાત �ુ�ય�ું વણ�ન કર�એ
હકારા�મક લાગણીઓ, અને સાત �ુ�ય નકારા�મક ગ�ત, જેથી તમે દોર� શકો
તમારા માટ ે�ૂચનો આપતી વખતે, સકારા�મક પર, અને નકારા�મક ટાળો
અધ���ત મન.

સાત �ુ�ય પો�ઝ�ટવ ઇમોશન

DESIRE ની લાગણી

�વ�ાસ ની લાગણી

�ેમની લાગણી

સે�સની લાગણી

ENTHUSIASM ની લાગણી
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રોમા�સ ની લાગણી

આશાની લાગણી

અ�ય હકારા�મક લાગણીઓ છે, પર��ુ આ સાત સૌથી શ��તશાળ� છે,
અને સજ�ના�મક �ય�નોમાં સૌથી વ�ુ ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ સાત મા�ટર
લાગણીઓ (તેઓ મા� ઉપયોગ �ારા �ન�ુણ બની શકે છે), અને અ�ય હકારા�મક લાગણીઓ

�યારે તમને તેમની જ�ર હોય �યારે તમારા આદેશ પર રહેશે. યાદ રાખો, આ સંબંધમાં,
કે તમે એક �ુ�તકનો અ�યાસ કર� ર�ા છો જેનો હે�ુ "પૈસા" �વકસાવવામાં તમાર� મદદ કરવાનો છે
ચેતના " તમારા મનને હકારા�મક લાગણીઓથી ભર�ને . એક બન�ું નથી
નકારા�મક લાગણીઓથી મન ભર�ને પૈસા સભાન.

સાત �ુ�ય નકારા�મક લાગણીઓ (માટે
ટાળ�ું)

ભયની લાગણી

JEALOUSY ની લાગણી

નફરતની લાગણી

બદલો લેવાની લાગણી

GREED ની લાગણી

SUPERSTITION ની લાગણી

�ોધની લાગણી

હકારા�મક અને નકારા�મક લાગણીઓ એક જ સમયે મન પર કબજો કર� શકતી નથી . એક અથવા

બી� પર ��ુ�વ હો�ું જોઈએ. તે હકારા�મક છે તેની ખાતર� કરવાની જવાબદાર� તમાર� છે
લાગણીઓ તમારા મન પર ��ુ�વ ધરાવે છે. અહ�નો કાયદો
HABIT તમાર� મદદે આવશે. સકારા�મક અર� કરવાની અને ઉપયોગ કરવાની આદત બનાવો
લાગણીઓ! આખરે, તેઓ તમારા મનમાં એટલી સં�ૂણ� ર�તે ��ુ�વ જમાવી દેશે કે
નકારા�મક તેમાં �વેશી શકતા નથી .

ફ�ત આ �ૂચનોને શા��દક ર�તે, અને સતત અ�ુસર�ને, તમે કર� શકો છો
તમારા અધ���ત મન પર �નયં�ણ મેળવો. માં એક જ નકારા�મકની હાજર�

તમા��  સભાન મન રચના�મક સહાયની તમામ તકોનો નાશ કરવા માટ ે�ૂર�ું છે
તમા��  અધ���ત મન.

જો તમે �નર��ણ કરનાર �ય��ત છો, તો તમે ન���ું હશે કે મોટાભાગના લોકો
બીજુ�  બ�ું �ન�ફળ ગયા પછ� જ �ાથ�નાનો આશરો લો! અથવા તો તેઓ એ �ારા �ાથ�ના કરે છે
અથ�હ�ન શ�દોની �વ�ધ. અને, કારણ કે તે એક હક�કત છે કે મોટાભાગના લોકો જે �ાથ�ના કરે છે,
દરેક વ��ુ �ન�ફળ થયા પછ� જ તે કરો, તેઓ સાથે �ાથ�ના કરવા �ય છે
તેમના મનમાં ભય અને �ુબટ ભરેલા છે, જે લાગણીઓ અધ���ત છે
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મન કાય� કરે છે , અને અનંત �ુ�� પર �ય છે. તેવી જ ર�તે, તે છે
લાગણી જે અનંત �ુ�� �ા�ત કરે છે, અને ��યાઓ ઉપર.

જો તમે કોઈ વ��ુ માટ ે�ાથ�ના કરો છો, પર��ુ �ાથ�ના કરતી વખતે ડર રાખો, જેથી તમને તે ન મળે
તે, અથવા તમાર� �ાથ�ના અનંત �ુ��, તમાર� �ાથ�ના �ારા કરવામાં આવશે નહ�
�નરથ�ક હશે .

�ાથ�ના, કેટલીકવાર, જેના માટ ેસા�ા�કાર થાય છે
�ાથ�ના કરે છે. જો તમને �ારેય તે મેળવવાનો અ�ુભવ થયો હોય જેના માટ ેતમે
�ાથ�ના કર�, તમાર� યાદમાં પાછા �ઓ, અને તમાર� વા�ત�વક ��થ�તને યાદ કરો, �યારે

તમે �ાથ�ના કર� ર�ા હતા, અને તમે ચો�સપણે �ણી શકશો કે અહ� વણ�વેલ �સ�ા�ત છે
એક �સ�ા�ત કરતાં વ�ુ.

સમય આવશે �યારે શાળાઓ અને શૈ��ણક સં�થાઓ
દેશ "�ાથ�ના�ું �વજ્◌ાન" શીખવશે. તદપુરા�ત, પછ� �ાથ�ના હોઈ શકે છે, અને

�વજ્ .◌ાનમાં ઘટાડો થશે. �યારે તે સમય આવશે, (તે જલદ� આવશે

માનવ�ત તેના માટ ેતૈયાર છે, અને તેની માંગ કરે છે), કોઈ પણ �ુ�નવસ�લનો સંપક�  કરશે નહ�
ભયની ��થ�તમાં મન, �ૂબ જ સારા કારણોસર કે આ�ું કોઈ નહ� હોય
ભય તર�કે લાગણી. અજ્rance◌ાન, અંધ��ા અને ખોટા �શ�ણ હશે
અ��ય થઈ ગ�ું, અને માણસ અનંતના બાળક તર�કે તેની સાચી ��થ�ત �ા�ત કરશે
�ુ��. થોડા લોકોએ પહેલેથી જ આ આશીવા�દ �ા�ત કયા� છે.

જો તમે માનતા હો કે આ ભ�વ�યવાણી દૂરની છે, તો માનવ ��ત પર એક નજર નાખો
�ૂવ�વટ સો કરતાં ઓછા વષ� પહેલા, �ુ�ષો વીજળ� હોવા�ું માનતા હતા
ભગવાનના �ોધનો �ુરાવો, અને તેનાથી ડર. હવે, �વ�ાસ ની શ��ત માટ ેઆભાર,
માણસોએ વીજળ�નો ઉપયોગ કય� છે અને તેને ઉ�ોગના પૈડા ફેર�યા છે. ઘ�ં

સો કરતાં ઓછા વષ� પહેલા, �ુ�ષો �હો વ�ચેની જ�યા હોવા�ું માનતા હતા
એક મહાન રદબાતલ �સવાય ક�ું નહ�, �ૃત �ૂ�યતાનો પટ. હવે, આ જ માટ ેઆભાર

�વ�ાસની શ��ત, �ુ�ષો �ણે છે કે �ૃત અથવા રદબાતલથી દૂર, જ�યા

�હો વ�ચે �ૂબ જ �વંત છે, કે તે �પંદન�ું સવ��ચ �વ�પ છે
�ણીતા, �સવાય, કદાચ, ક�પન�ું ક�પન. તદપુરા�ત, �ુ�ષો �ણે છે
કે આ �વંત, ધબકતી, �પંદનીય energy�� જે દરેક અ�માં ફેલાય છે
પદાથ�, અને જ�યાના દરેક માળખાને ભરે છે, દરેક માનવ મગજને દરેક સાથે જોડ ેછે
અ�ય માનવ મગજ.

�ુ�ષોએ એ�ું માનવા�ું �ું કારણ છે કે આ જ energy�� જોડાતી નથી
અનંત �ુ�� સાથે દરેક માનવ મગજ?

માણસના મયા��દત મન અને અનંત વ�ચે કોઈ ટોલ-ગેટ નથી
�ુ��. સંદેશા�યવહારનો ખચ� ધીરજ, �વ�ાસ �સવાય ક�ઈ નથી
�istતા, સમજણ અને વાતચીત કરવા માટ ેએક ગંભીર ઈ�છા. વ�ુમાં,
અ�ભગમ ફ�ત �ય��ત પોતે જ બનાવી શકે છે. �ૂકવેલ �ાથ�ના છે
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નકા�ું. અનંત �ુ�� �ો�સી �ારા કોઈ ધંધો કરતી નથી. તમે કા� તો સીધા �ઓ,
અથવા તમે વાતચીત કરતા નથી.

તમે �ાથ�ના �ુ�તકો ખર�દ� શકો છો અને તમારા �વનાશના �દવસ �ુધી તેને �ુનરાવ�ત�ત કર� શકો છો,
લાભ વગર. �વચારો કે જે તમે અનંત �ુ�� સાથે વાતચીત કરવા માંગો છો,
પ�રવત�નમાંથી પસાર થ�ું જોઈએ, જેમ કે ફ�ત તમારા પોતાના �ારા જ આપી શકાય
અધ���ત મન.

જે પ��ત �ારા તમે અનંત �ુ�� સાથે વાતચીત કર� શકો છો
�વ�ન�ું �પંદન જેના �ારા સંચા�રત થાય છે તેના જે�ું જ છે
રે�ડયો. જો તમે રે�ડયોના કાય�કાર� �સ�ા�તને સમજો છો, તો અલબ�, તમે તે �ણો છો
�યાં �ુધી તેને "�ટપે અપ" કરવામાં ન આવે �યાં �ુધી અવાજ ઈથર �ારા સંચા�રત કર� શકાતો નથી.
અથવા ક�પનના દરમાં બદલાયેલ છે જે માનવ કાન શોધી શકતા નથી. રે�ડયો
મોકલવા�ું �ટશેન માનવ અવાજનો અવાજ ઉપાડ ેછે, અને "હાલાક�," અથવા

ક� પન લાખો વખત વધાર�ને તેને �ુધારે છે. મા� આ ર�તે, કર� શકો છો
અવાજ�ું �પંદન ઈથર �ારા સંચા�રત થાય છે. આ પછ�
પ�રવત�ન થ�ું છે, ઈથર "��ને "ઉપાડ ેછે" (જે �ૂળ�પે
�વ�નના �પંદનોના �પમાં હ�ું), તે energy�� રે�ડયો �ા�ત કરવા માટ ેવહન કરે છે
�ટશેનો, અને આ �ા�ત કરેલા સેટ "�ટપે" કરે છે જે energy��ને તેના �ૂળ દર પર પાછો લાવે છે
ક� પનની તેથી તે અવાજ તર�કે ઓળખાય છે.

અધ���ત મન મ�ય�થી છે, જે �ય��તની �ાથ�ના�ું ભાષાંતર કરે છે
અનંત �ુ�� ઓળખી શકે તેવા શ�દોમાં, સંદેશ રજૂ કરે છે, અને

ખર�દવા માટ ેચો�સ યોજના અથવા �વચારના �વ�પમાં જવાબ પાછો લાવે છે
�ાથ�નાનો ઉ�ેશ. આ �સ�ા�તને સમજો, અને તમે �ણશો કે મા� શા માટે
�ાથ�ના �ુ�તકમાંથી વાંચેલા શ�દો �ારેય એજ�સી તર�કે સેવા આપી શકશે નહ�
માણસના મન અને અનંત �ુ�� વ�ચેનો સંચાર.

તમાર� �ાથ�ના અનંત �ુ�� �ુધી પહ�ચે તે પહેલા (
ફ�ત લેખકનો �સ�ા�ત), તે કદાચ તેના �ૂળ �વચારથી �પાંત�રત થયો છે
આ�યા��મક �પંદનની ���એ ક�પન. ��ા એકમા� �ણીતી એજ�સી છે જે
તમારા �વચારોને આ�યા��મક �વભાવ આપશે. �વ�ાસ અને ભય ગર�બ બનાવે છે
બેડફેલો. �યાં એક મળે છે, બીજુ અ��ત�વમાં નથી.
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�કરણ 13

મગજ

�ોડકા��ટ�ગ અને �વચાર માટ ે�ટશેન �ા�ત

ધન તરફ બાર�ું પગ�ું

વીસ વષ� પહેલાં, લેખક, સાથે મળ�ને કામ કર� ર�ા છે
અંતમાં ડ Alexander. એલે�ઝા�ડર �ેહામ બેલ, અને ડો. એ�મર આર

માનવ મગજ વાઇ�ેશન માટ ે�સારણ અને �ા�ત કરવા�ું �ટશેન છે
�વચા�ુ�.

ઈથરના મા�યમ �ારા, જે ર�તે કાય�રત છે તેવી જ ર�તે
રે�ડયો �ોડકા��ટ�ગ �સ�ા�ત, દરેક માનવી�ું મગજ ઉપાડવા સ�મ છે
�વચારોના �પંદનો જે અ�ય મગજ �ારા બહાર પાડવામાં આવે છે.

અગાઉના ફકરામાં �નવેદનના સંદભ�માં, સરખામણી કરો,
અને ��એ�ટવ ક�પનાના વણ�નને �યાનમાં લો, જેમ કે માં દશા�વેલ છે
ક�પના પર �કરણ. સજ�ના�મક ક�પના એ "�ા�ત સ�ૂહ" છે
મગજ, જે �વચારો મેળવે છે, અ�યના મગજ �ારા �કા�શત થાય છે. તે એજ�સી છે
કોઈના સભાન, અથવા તક�  મન, અને ચાર વ�ચે વાતચીત
�ોતો કે જેમાંથી કોઈ �વચાર ઉ�ેજના �ા�ત કર� શકે છે.

�યારે ઉ�ે�જત થાય છે, અથવા �પંદનના rate◌ંચા દર �ુધી "પગ�થયાં ચે છે" �યારે મન
�વચારના �પંદન માટ ેવ�ુ �હણશીલ બને છે જે તેના �ારા તેના �ુધી પહ�ચે છે
બા� �ોતોમાંથી ઈથર. આ "�ટ�ેપ�ગ અપ" ���યા �ારા થાય છે
હકારા�મક લાગણીઓ, અથવા નકારા�મક લાગણીઓ. લાગણીઓ �ારા,
�વચારના �પંદનો વધી શકે છે.

અ�તશય rate◌ંચા દરના �પંદનો જ એકમા� �પંદનો છે
અને ઈથર �ારા, એક મગજથી બી� મગજમાં લઈ જવામાં આવે છે. �વચાર energy�� �વાસ છે
�પંદનના અ�યંત rate◌ંચા દરે. થોટ, જેમાં ફેરફાર કરવામાં આ�યો છે અથવા

કોઈ પણ �ુ�ય લાગણીઓ �ારા "�ટપે અપ", કરતાં વ�ુ rate◌ંચા દરે ક�પન કરે છે
સામા�ય �વચાર, અને તે આ �કારનો �વચાર છે જે એક મગજમાંથી પસાર થાય છે
બીજુ� , માનવ મગજના �સારણ મશીનર� �ારા.
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સે�સની લાગણી �ારા ઉ�ે�જત, તેના કરતા વ�ુ ઝડપી દરે ક�પન કરે છે
�યારે તે લાગણી શાંત અથવા ગેરહાજર હોય.

સે�સ �ા�સ��ુટશેન�ું પ�રણામ, ક�પનના દરમાં વધારો છે
��એ�ટવ ઇમે�જનેશન �ૂબ જ �હણશીલ બને છે
�વચારો માટ,ે જે તે ઈથરમાંથી ઉપાડ ેછે. બી� બાજુ, �યારે મગજ છે
ઝડપી દરે ક�પન, તે મા� અ�ય લોકો �ારા �કા�શત �વચારો અને �વચારોને આક�ષ�ત કર�ું નથી
ઈથરના મા�યમ �ારા મગજ, પર��ુ તે પોતાના �વચારોને આપે છે
"લાગણી" જે જ�ર� છે તે પહેલા તે �વચારોને લેવામાં આવશે અને કાય� કરવામાં આવશે

તેના અધ���ત મન �ારા.
આમ, તમે જોશો કે �સારણ �સ�ા�ત એ પ�રબળ છે

જે તમે તમારા �વચારો સાથે લાગણી, અથવા લાગણીને ભેળવી દો અને તેને તમારામાં આપો

અધ���ત મન.
અધ���ત મન એ મગજ�ું "મોકલવા�ું �ટશેન" છે

જે �વચારોના �પંદનો �સા�રત થાય છે. સજ�ના�મક ક�પના છે
"�ા�ત સ�ૂહ", જેના �ારા �વચારોના �પંદનોને માંથી લેવામાં આવે છે
ઈથર

અધ���ત મનના મહ�વના પ�રબળો સાથે, અને

સજ�ના�મક ક�પનાની ફેક�ટ�, જે મોકલવા અને �ા�ત કરવાની રચના કરે છે
તમાર� માન�સક �સારણ મશીનર�ના સેટ, હવે ઓટોના �સ�ા�તને �યાનમાં લો
�ૂચન, જે મા�યમ છે જેના �ારા તમે તમાર� કામગીર�માં લાગી શકો છો
"�સારણ" �ટશેન.

આપમેળે �ૂચન પર �કરણમાં વણ�વેલ �ૂચનાઓ �ારા, તમે
�ડઝાયર �ા�સ��ુટ કર� શકાય તેવી પ��ત �વશે ચો�સપણે �ણ કરવામાં આવી હતી
તેના નાણાક�ય સમક�માં.

તમારા માન�સક "�સારણ" �ટશેન�ું સંચાલન �ુલના�મક ર�તે સરળ છે
���યા તમાર� પાસે મા� �ણ �સ�ા�તો છે જે �યાનમાં રાખ�ું, અને લા�ુ કર�ું, �યારે

તમે તમારા �ોડકા��ટ�ગ �ટશેનનો ઉપયોગ કરવા માંગો છો - ધબક�ું મન,
સજ�ના�મક ક�પના, અને ઓટો-�ૂચન. �ારા ઉ�ેજના

જે તમે આ �ણ �સ�ા�તોને ��યામાં �ૂ�ા છે તે�ું વણ�ન કરવામાં આ��ું છે
���યા �ડઝાયરથી શ� થાય છે.

મહાન ફોસ� "અ�પ�" છે

હતાશાએ �વ�ને �ૂબ જ સરહદ-રેખા પર લા��ું
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તેણે પોતા�ું જ્ physical◌ાન ભૌ�તક વ��ુઓ �ુધી મયા��દત રા��ું છે, જેને તે જોઈ, �પશ�, વજન કર� શકે છે,
અને માપ.

અમે હવે તમામ �મરના સૌથી અ� �ત �વેશ કર� ર�ા છ�એ - જે �ુગ કરશે
આપણન ે�વ�ની અ�ૂત� શ��તઓ �વશે ક�ઈક શીખવે છે. કદાચ આપણે

આપણે આ �ુગમાંથી પસાર થતાં શીખી�ું કે "અ�ય �વ" વ�ુ શ��તશાળ� છે
�યારે આપણે અર�સામાં જોઈએ છ�એ �યારે ભૌ�તક �વ કરતાં આપણે જોઈએ છ�એ.

કેટલીકવાર �ુ�ષો અ�ૂત� વ��ુઓ �વશે હળવાશથી બોલે છે - જે વ��ુઓ તેઓ
તેમની પાંચ ઇ���યોમાંથી કોઈને પણ સમ� શકતા નથી, અને �યારે આપણે તેમને સાંભળ�એ છ�એ, �યારે તે
અમને યાદ અપાવ�ું જોઈએ કે આપણા બધાને અ��ય શ��તઓ �ારા �નયં��ત કરવામાં આવે છે અને
અ�ૂત�.

સમ� માનવ�તનો સામનો કરવાની શ��ત નથી, ન તો તેને �નયં��ત કરવાની
અ�ૂત� બળ મહાસાગરોના ફરતા તર�ગોમાં લપેટાયે�ું છે. માણસ પાસે નથી
�ુ��વાકષ�ણના અ�ૂત� બળને સમજવાની �મતા, જે આ થોડુ�  રાખે છે
�ૃ�વી મ�ય હવામાં �થ�ગત છે, અને માણસને તેનાથી પડતા અટકાવે છે, ઘ�ં ઓછુ�

તે બળને �નયં��ત કરવાની શ��ત. માણસ સં�ૂણ�પણે અ�ૂત� બળને આધીન છે
જે ગાજવીજ વાવાઝોડા સાથે આવે છે, અને તેની હાજર�માં તે એટલો જ લાચાર છે
વીજળ��ું અ�ૂત� બળ - ના, તેને વીજળ� �ું છે તે પણ ખબર નથી
છે, તે �ાંથી આવ ેછે, અથવા તેનો હે�ુ �ું છે!

કે આ સાથે કોઈ પણ ર�તે માણસના અજ્rance◌ાનનો અંત નથી
અ��ય અને અ�ૂત� વ��ુઓ. તે અ�ૂત� બળને સમ� શકતો નથી (અને

�ુ��) �ૃ�વીની �ૂ�મમાં લપેટ� છે - તે બળ જે તેને �દાન કરે છે
ખોરાકના દરેક ટુકડા સાથે તે ખાય છે, કપડા�નો દરેક લેખ જે તે પહેરે છે, દરેક ડોલર તે
તેના �ખ�સામાં વહન કરે છે.

મગજની નાટક�ય વાતા�

છે��ું, પર��ુ ઓછામાં ઓછુ�  નહ�, માણસ, તેની બડાઈ મારતી સં�કૃ�ત અને �શ�ણ સાથે,
અ�ૂત� બળ�ું થોડુ�  કે ક�ું સમજે છે (બધામાં સૌથી મહાન
અ�ૂત�) �વચાર . તે ભૌ�તક મગજ અને તેના �વશે થોડુ�  �ણે છે
જ�ટલ મશીનર��ું �વશાળ નેટવક�  જેના �ારા �વચાર શ��ત છે
તેની સામ�ી સમક�માં અ�ુવા�દત, પર��ુ તે હવે એક �ુગમાં �વેશ કર� ર�ો છે જે થશે
�વષય પર જ્ yield◌ાન �ા�ત કરો. પહેલેથી જ �વજ્ science◌ાનના માણસોએ વળાંક લેવા�ું શ� ક�ુ� છે
મગજ નામની આ �વ�ચ� વ��ુના અ�યાસ તરફ તેમ�ું �યાન, અને, �યારે
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તેઓ હ� પણ તેમના અ�યાસના �ક�ડરગાટ�ન તબ�ામાં છે, તેઓ �ુ�લા છે
માનવ મગજ�ું કે���ય ��વચબોડ� ,
મગજની કો�શકાઓને એકબી� સાથે જોડતી રેખાઓની સં�યા, આકૃ�તની સમાન
એક, �યારબાદ પંદર �મ�લયન સાઇફસ�.
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"આ આંકડો �ૂબ જ �વ�ચ� છે," ડો. સી. જુડસન હે�રકે ક�ું

�શકાગો �ુ�નવ�સ�ટ�, "તે ખગોળશા�ીય આંકડાઓ સ�કડો સાથે કામ કરે છે
લાખો �કાશ વષ�, �ુલના �ારા �ુ�છ બની �ય છે.

તે ન�� કરવામાં આ��ું છે કે �યાં 10,000,000,000 થી 14,000,000,000 છે
માનવ સેરે�લ કોટ��સમાં ચેતા કોષો, અને આપણે �ણીએ છ�એ કે આ ગોઠવાયેલા છે
ચો�સ પેટન�. આ �યવ�થા આડધેડ નથી. તેઓ �યવ��થત છે.
ઇલે��ો-�ફ�ઝયોલો�ની તાજેતરમાં �વક�સત પ��તઓ ��યાના �વાહોને બહાર કેા છે
�ૂબ જ ચો�સપણે ��થત કોષો, અથવા માઇ�ો-ઇલે��ો�સ સાથેના રેસા, તેમને �વ��ૃત કરે છે
રે�ડયો �ુબ, અને એક વો�ટના દસમા ભાગમાં સંભ�વત તફાવતો રેકોડ�  કરો. "

તે અગ�ય છે કે જ�ટલ મશીનર�ના આવા નેટવક�માં હો�ું જોઈએ

આક��મક ભૌ�તક કાય� કરવા માટ ેએકમા� હે�ુ માટ ેઅ��ત�વ

ભૌ�તક શર�રની �ૃ�� અને �ળવણી. �ું તે સંભ�વત નથી કે તે જ
�સ�ટમ, જે મગજના કોષોને અબજો કો��ુ�નકેશન માટ ેમી�ડયા આપે છે
અ�ય, અ�ય અ�ૂત� દળો સાથે સંચાર સાધન પણ �ૂ��  પાડ ેછે?

આ �ુ�તક લખાઈ ગયા પછ�, હ�ત�ત પર ગયા પહેલા
�કાશક, �યાં ��ુ યોક�  ટાઇ�સમાં દેખાયા, એક સંપાદક�ય જે દશા�વે છે કે
ઓછામા ંઓછ� એક મહાન �ુ�નવ�સ�ટ�, અને માન�સક �ે�માં એક �ુ��શાળ� તપાસકતા�
ઘટનાઓ, એક સંગ�ઠત સંશોધન કર� રહ� છે જેના �ારા �ન�કષ�
આ અને નીચે વણ�વેલ તેમાંથી ઘણા સમાંતર પહ�ચી ગયા છે
�કરણ. સંપાદક�યમાં ડો.રાઇન અને તેમના �ારા હાથ ધરવામાં આવેલા કાય��ું ટૂ�કમાં �વ�ેષણ કરવામાં આ��ું હ�ું
�ુક �ુ�નવ�સ�ટ�ના સહયોગીઓ, જેમ કે: - 'ટ�ેલપેથી' �ું છે?

"એક મ�હના પહેલા અમે આ �ૃ� પર કેટલાક ન�ધપા� પ�રણામો ટા��ા હતા
�ુક �ુ�નવ�સ�ટ�માં �ોફેસર રાઇન અને તેના સહયોગીઓ �ારા વ�ુ �ા�ત કર�
'ટ�ેલપેથી' �ું અ��ત�વ ન�� કરવા માટ ેએક લાખ પર��ણો કરતાં અને

'���.' આ પ�રણામો હાપ�સ�માં �થમ બે લેખોમાં સારા�શ આપવામાં આ�યા હતા
મેગે�ઝન. બી�માં જે હવે દેખાયો છે, લેખક, EH રાઈટ,
જે શી�યા છે તેનો સારા�શ આપવાનો �યાસ કરે છે, અથવા જે વાજબી લાગે છે
અ�ુમાન લગાવવાની આ 'એ���ાસે�સર�' પ��તઓની ચો�સ �કૃ�ત અંગે.

"ટ�ેલપેથી અને �લેરવોય�સ�ું વા�ત�વક અ��ત�વ હવે કેટલાકને લાગે છે
રાઈનના �યોગોના પ�રણામ �વ�પે વૈજ્ scientists◌ા�નકો ભારે સંભ�વત છે. �વ�વધ
��તભાગીઓન ેખાસ પેકમાં જેટલા કાડ�  હોય તેટલા નામ આપવા�ું કહેવામાં આ��ું

તેમને જોયા �વના અને તેમને અ�ય સંવેદના�મક without�સેસ �વના. એક �કોર �વશે
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�ુ�ષો અને �ીઓની શોધ કરવામાં આવી હતી જેઓ �નય�મતપણે ઘણા બધાને નામ આપી શકે છે
કા��સ યો�ય ર�તે કે 'તેમના એક �મ�લયન �મ�લયનમાં એક પણ તક નહોતી
નસીબ અથવા અક�માત �ારા તેમના પરા�મો કયા� છે. '

"પર��ુ તેઓએ તેમને કેવી ર�તે ક�ુ�? આ સ�ા, એમ ધાર�ને કે તેઓ અ��ત�વમાં છે, કરે છે
સંવેદના�મક લાગ�ું નથી. તેમના માટ ેકોઈ �ણી�ું અંગ નથી. �યોગો
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કેટલાક સો માઇલના અંતરે પણ એટ�ું જ કામ ક�ુ� જેટ�ું તેઓએ ક�ુ� હ�ું
�મ. આ હક�કતો �ી રાઈટના મતે, સમ�વવાના �ય�નોનો પણ �નકાલ કરે છે
�કરણો�સગ�ના કોઈપણ ભૌ�તક �સ�ા�ત �ારા ટ�ેલપેથી અથવા �લેરવોય�સ. બધા �ણીતા છે
તેજ�વી energy��ના �વ�પો �વપર�ત ર�તે ઘટ ેછે કારણ કે અંતરનો વગ� પસાર થાય છે.
ટ�ેલપેથી અને �લેરવોય�સ નથી. પર��ુ તેઓ ભૌ�તક કારણો �ારા અલગ પડ ેછે
આપણી અ�ય માન�સક શ��તઓ કરે છે. �યાપક અ�ભ�ાયથી �વપર�ત, તેઓ નથી કરતા
�યારે �જ્ip◌ાચ�ુ asleep◌ંઘે છે અથવા અડધો asleep◌ંઘે છે �યારે �ુધારો, પર��ુ, તેનાથી �વપર�ત, �યારે

તે સૌથી વ�ુ ��ૃત અને ��ૃત છે. રાઈને શોધી કા્�ું કે એક માદક પદાથ� હ�મેશા રહેશે
એક percipient નો �કોર ઓછો કરો, �યારે એક ઉ�ેજક હ�મેશા તેને send◌ંચો મોકલશે. સૌથી વ�ુ
�વ�સનીય કલાકાર દેખીતી ર�તે સારો �કોર બનાવી શકતો નથી �યાં �ુધી તે પોતાનો �યાસ ન કરે
�ે�.

"રાઈટ કેટલાક આ�મ�વ�ાસ સાથે જે તારણ કેા છે તે છે ટ�ેલપેથી
અને દલીલ ખરેખર એક અને સમાન ભેટ છે. એટલે કે, ફેક�ટ� જે 'જુએ છે' એ
ટબેલ પર કાડ�નો ચહેરો નીચે જેવો જ લાગે છે જે એક �વચારને 'વાંચે છે'
મા� બી� મનમાં રહે છે. આ માનવા માટ ેઘણા કારણો છે. તેથી
દૂર, ઉદાહરણ તર�કે, બે ભેટો દરેક �ય��તને મળ� છે જે બંનેમાંથી એકનો આનંદ માણે છે
તેમને. અ�યાર �ુધીના દરેકમાં, લગભગ સમાન ર�તે, બે સમાન જોમ ધરાવતા હતા.
���ન, �દવાલો, અંતર, બંને પર કોઈ અસર નથી. થી રાઈટ એડવા��સસ

આ �ન�કષ� તે �ય�ત કરવા માટ ેકે જે તે આગળ �ૂકે છે તે ફ�ત તેના કરતાં વ�ુ નથી
'ક�પના' કે અ�ય વધારાના સંવેદના�મક અ�ુભવો, ભ�વ�યવાણી સપના, �ૂવ��ૂચન
આપ��, અને તેના જેવા, તે જ ફેક�ટ�નો ભાગ પણ સા�બત થઈ શકે છે. વાચક છે
�યાં �ુધી તેને જ�ર� ન લાગે �યાં �ુધી આમાંથી કોઈ પણ �ન�કષ� �વીકારવા માટ ેકહેવામાં આ��ું નથી, પર��ુ
�ુરાવા છે કે રાઈને iledગલો કય� છે તે �ભાવશાળ� રહે�ું જોઈએ. "

શરતોના સંબંધમાં ડો.રાઇનની �હેરાતને જોતા

જે અંતગ�ત મન તેના માટ ેવધારાની સંવેદના�મક ર�તોનો જવાબ આપે છે
ધારણા �ુજબ, હવે હુ�  એમ કહ�ને તેની જુબાનીમાં ઉમેરવાનો લહાવો અ�ુભ�ું છુ�
સહયોગીઓ અને મ� શોધી કા have◌્�ું છે કે આપણે આદશ� પ�ર��થ�તઓમાં �ું માનીએ છ�એ
જે અંતગ�ત મનને ઉ�ે�જત કર� શકાય છે જેથી છ�� ઇ���યમાં વણ�વેલ છે
આગામી �કરણ, �યવહા� ર�તે કાય� કર� શકાય છે.

હુ�  જે શરતોનો સંદભ� આ�ું છુ�  તે વ�ચે ગા working કાય�કાર� જોડાણ છે
હુ�  અને મારા �ટાફના બે સ�યો. �યોગો અને �ે��ટસ �ારા, અમે
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આપણા મનને કેવી ર�તે ઉ�ે�ત કર�ું તે શો��ું છે (જેમાં વપરાયેલા �સ�ા�તને લા�ુ પાડ�ને
આગામી �કરણમાં વણ�વેલ "અ��ય સલાહકારો" સાથે જોડાણ) જેથી

આપણે, આપણા �ણ મનને એકમાં ભેળવવાની ���યા �ારા, a નો ઉકેલ શોધી શક�એ છ�એ
મારા �ાહકો �ારા સબ�મટ કરવામાં આવેલી �ય��તગત સમ�યાઓની �વશાળ �વ�વધતા.

���યા �ૂબ જ સરળ છે. અમે �પ�પણે કો�ફર�સ ટબેલ પર બેસીએ છ�એ
અમાર� �વચારણા હેઠળ સમ�યાની �કૃ�ત જણાવો, પછ� શ� કરો
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તેની ચચા� કર� ર�ા છ�એ. દરેક જે પણ �વચારો આવે છે તેમાં યોગદાન આપે છે. �વ�ચ�
માન�સક ઉ�ેજનાની આ પ��ત �વશેની બાબત એ છે કે તે દરેક સહભાગીને �થાન આપે છે
જ્ knowledge◌ાનના અ��યા �ોતો સાથે વાતચીત ચો�સપણે તેની પોતાની બહાર
અ�ુભવ.

જો તમે મા�ટર પરના �કરણમાં વણ�વેલ �સ�ા�તને સમજો છો
�યાનમાં રાખો, તમે અલબ� અ��ત�વ તર�કે વણ�વેલ રાઉ�ડ-ટબેલ ���યાને ઓળખો છો
મા�ટર માઇ�ડનો �યવહા� ઉપયોગ.

મનની ઉ�ેજનાની આ પ��ત, �નદ�ષ ચચા� �ારા
�ન��ત �વષયો, �ણ લોકો વ�ચે, સરળ અને સૌથી �યવહા� સમ�વે છે
મા�ટર માઇ�ડનો ઉપયોગ.

એક સમાન યોજનાને અપનાવીને અને અ�ુસર�ને આ �ફલ�ૂફ�નો કોઈપણ �વ�ાથ� કર� શકે છે
ટૂ�કમાં વણ�વેલ ��યાત કાન�ગી �ૂ�ના કબ�માં આવે છે
પ�રચય. જો આ સમયે તમારા માટ ેતેનો કોઈ અથ� નથી, તો આ �ૃ�ને �ચ��ત કરો અને તેને વાંચો
તમે છે��ું �કરણ સમા�ત કયા� પછ� ફર�થી.
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"�ડ�ેશન" વેશમાં એક આશીવા�દ હતો.
તેણે સમ� �વ�ને એક નવા �ાર� �ભક �બ�દ ુ�ુધી ઘટાડ� દ��ું
જે દરેકને નવી તક આપ ેછે.
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�કરણ 14

છ�� લાગણી

શાણપણના મં�દરનો દરવાજો

ધન તરફ તેર�ું પગ�ું

"તેર�ું" �સ�ા�ત છ�ા સે�સ તર�કે ઓળખાય છે, જેના �ારા
અનંત �ુ�� કોઈપણ �યાસ �વના, �વે�છાએ વાતચીત કર� શકે છે અને કરશે
�ારા, અથવા �ય��તગત �ારા માંગણીઓ.

આ �સ�ા�ત �ફલ�ૂફ�નો �શખર છે. તે આ�મસાત કર� શકાય છે,
પહેલા બી� બાર �સ�ા�તોમાં �ન�ુણતા મેળવીને જ સમ� અને લા�ુ કર�.

છ�� સંવેદના અધ���ત મનનો તે ભાગ છે જે ધરાવે છે
સજ�ના�મક ક�પના તર�કે ઓળખવામાં આવે છે. તેને પણ તર�કે ઓળખવામાં આવે છે
"ર�સી�વ�ગ સેટ" જેના �ારા �વચારો, યોજનાઓ અને �વચારો મનમાં ફરે છે. આ
"�લેશ" ને �ારેક "હ�ચ" અથવા "�ેરણા" કહેવામાં આવે છે.

છ�� ઇ���ય વણ�નને અવગણે છે! તે �ય��તને વણ�વી શકાય નહ� જે
આ �ફલ�ૂફ�ના અ�ય �સ�ા�તોમાં �ન�ુણતા નથી, કારણ કે આવી �ય��ત
પાસે કોઈ જ્ knowledge◌ાન નથી, અને કોઈ અ�ુભવ નથી જેની સાથે છ�� ઇ���ય હોઈ શકે
સરખામણીમાં. છ�� ઇ���યની સમજ મા� �યાન �ારા આવે છે
અંદરથી માન�સક �વકાસ . છ�� ઇ���ય કદાચ મા�યમ છે
માણસના મયા��દત મન અને અનંત �ુ�� વ�ચેનો સંપક� , અને આ માટે
કારણ, તે માન�સક અને આ�યા��મક બંને�ું �મ�ણ છે . એ�ું માનવામાં આવે છે કે
�બ�દ ુકે જેના પર માણસ�ું મન સાવ���ક મનનો સંપક�  કરે છે.

તમે આ �ુ�તકમાં વણ�વેલ �સ�ા�તોમાં �ન�ુણતા મેળ�યા પછ�, તમે બનશો
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સ�ય તર�કે �વીકારવા માટ ેતૈયાર એક �નવેદન જે અ�યથા અ�વ�સનીય હોઈ શકે
તમે, એટલે કે:

છ�� ઇ���યની સહાયથી, તમને તોળાઈ રહેવાની ચેતવણી આપવામાં આવશે

તેમને ટાળવા માટ ેસમયસર જોખમો, અને અપનાવવા માટ ેસમયસર તકો �વશે �ૂ�ચત
તેમને.

�યાં તમાર� મદદ માટ ેઆવે છે, અને તમારા �બ�ડ�ગ કરવા માટ,ે �વકાસ સાથે
છ�� ઇ���ય, એક "વાલી દેવદૂત" જે દરેક સમયે તમારા માટ ેદરવાજો ખોલશે
શાણપણ�ું મં�દર.
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આ સ�ય�ું �નવેદન છે કે નહ�, તમે �ારેય �ણશો નહ�, �સવાય કે
આ �ુ�તકના પાનાઓમા ંવણ�વેલ �ૂચનાઓને અ�ુસર�ને, અથવા કેટલાક સમાન
���યા પ��ત.

લેખક આમા ંઆ��તક નથી, કે "ચમ�કારો" ના �હમાયતી નથી
કારણ કે તેની પાસે કુદરત�ું �ૂર�ું જ્ knowledge◌ાન છે તે સમજવા માટ ેકે કુદરત �ારેય નહ�
તેના �થા�પત કાયદાઓથી ભટકે છે . તેના કેટલાક કાયદા એટલા અગ�ય છે કે
તેઓ "ચમ�કારો" તર�કે દેખાય છે તે ઉ�પ� કરે છે. છ�� ઇ���ય જેટલી ન�ક આવે છે
મ� �ારેય અ�ુભવેલી કોઈપણ વ��ુ તર�કે ચમ�કાર બન�ું, અને તે મા� એટ�ું જ દેખાય છે
કારણ કે હુ�  આ �સ�ા�ત �ારા કાય�રત પ��તને સમ� શકતો નથી.

આટ�ું બ�ું લેખક �ણે છે - કે શ��ત છે, અથવા �થમ કારણ,
અથવા �ુ��, જે ��યના દરેક અ�માં �વેશ કરે છે, અને દરેકને અપનાવે છે
માણસને જોઈ શકાય તેવી energy���ું એકમ - કે આ અનંત �ુ�� એકોન�ને �પાંત�રત કરે છે
ઓકના ઝાડમાં, �ુ��વાકષ�ણના �નયમના જવાબમાં ટકેર� નીચે પાણી વહેવા�ું કારણ બને છે,
�દવસ સાથે રાત અને ઉનાળા સાથે �શયાળો, દરેક તેની યો�ય �ળવણી કરે છે
�થળ અને બી� સાથે સંબંધ. આ �ુ��, �સ�ા�તો �ારા
આ �ફલ�ૂફ�માંથી, ઇ�છાઓને ક���ટમાં પ�રવ�ત�ત કરવામાં સહાય માટ ે�ે�રત કરો, અથવા

ભૌ�તક �વ�પ. લેખક પાસે આ જ્ knowledge◌ાન છે, કારણ કે તેણે �યોગ કય� છે
તે છે અને તેનો અ�ુભવ છે.

પગ�ું �ારા પગ�ું, અગાઉના �કરણો �ારા, તમે આ તરફ દોર� ગયા છો,
છે�લો �સ�ા�ત. જો તમે અગાઉના દરેક �સ�ા�તોમાં �ન�ુણતા મેળવી હોય, તો તમે છો
હવે શંકા �વના , �વીકારવા માટ ેતૈયાર , અહ� કરવામાં આવેલા અદ�ૂત દાવા.
જો તમે અ�ય �સ�ા�તોમાં �ન�ુણતા મેળવી નથી, તો તમારે તે પહેલાં કર�ું જોઈએ

ન�� કરો, ચો�સપણે, આ �કરણમાં કરવામાં આવેલા દાવાઓ હક�કત છે કે નહ�
કા�પ�નક.

�યારે હુ�  "હ�રો-�ૂ�" ની �મરમાંથી પસાર થઈ ર�ો હતો �યારે મને માર� �તને મળ�
જેની હુ�  �ૂબ �શંસા ક��  છુ�  તે�ું અ�ુકરણ કરવાનો �યાસ કર� ર�ો છુ� . તદપુરા�ત, મ� શો��ું કે
�વ�ાસ�ું ત�વ, જેની સાથે મ� માર� �ૂ�ત�ઓ�ું અ�ુકરણ કરવાનો �ય�ન કય�, મને મહાન આ��ું
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ત�ન સફળતા�ૂવ�ક કરવાની �મતા.
મ� હ�રો-�ૂ�ની આ આદતથી માર� �તને �ારેય સં�ૂણ� ર�તે અલગ કર� નથી,

જોકે મ� સામા�ય ર�તે આવા લોકોને આપેલ �મર પસાર કર� છે. મારો અ�ુભવ છે
મને શીખ��ું કે સાચી મહાન બનવાની આગામી �ે� વ��ુ એ છે કે, મહાન�ું અ�ુકરણ કર�ું
શ� તેટલી લાગણી અને ��યા.

લાંબા સમય પહેલા મ� �ારેય �કાશન માટ ેલાઇન લખી હતી, અથવા �ય�ન કય� હતો
�હેરમાં ભાષણ આપો, મ� મારા પોતાના પા�ને ફર�થી આકાર આપવાની આદતને અ�ુસર�,
નવ માણસો�ું અ�ુકરણ કરવાનો �યાસ કર�ને જેમ�ું �વન અને �વન-કાય� સૌથી વ�ુ હતા
મારા માટ ે�ભાવશાળ�. આ નવ માણસો હતા, ઇમસ�ન, પેઇન, એ�ડસન, ડા�વ�ન,
�લ�કન, બરબ�ક, નેપો�લયન, ફોડ�  અને કાન�ગી.
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દરરોજ, વષ�ના લાંબા ગાળા દર�મયાન, મ� એક કા�પ�નક પ�રષદ યો�
આ જૂથ સાથે �ુલાકાત, જેને મ� મારા "અ��ય સલાહકારો" ક�ા.

���યા આ હતી. રા�ે �ૂતા પહેલા જ હુ�  બંધ કર� દેતો
માર� આંખો, અને જુઓ, માર� ક�પનામાં, માણસોનો આ સ�ૂહ માર� આસપાસ બેઠો છે
મા��  કાઉ��સલ ટબેલ. અહ� મને મા� જેમની સાથે હુ�  બેસવાનો મોકો મ�ો હતો
મહાન તર�કે ગણવામાં આવે છે, પર��ુ હુ�  ખરેખર જૂથ તર�કે ��ુ�વ ધરાવે છે, તર�કે સેવા આપીને

ચેરમેન.
માર� ક�પનાને અમલમાં �ૂકવામાં માર� પાસે �ૂબ જ �નધા��રત હે�ુ હતો

આ રા�� બેઠકો. મારો હે�ુ મારા પોતાના પા��ું �ુનbuild�નમા�ણ કરવાનો હતો જેથી તે થાય
મારા કા�પ�નક સલાહકારોના પા�ોના સંયોજન�ું ��ત�ન�ધ�વ કરો. અ�ુ�ૂ�ત, તર�કે
મ� �વનની શ�આતમા ંએ�ું ક�ુ� કે મારે વાતાવરણમાં જ�મના �વકલાંગતાને દૂર કરવી પડ�
અજ્rance◌ાનતા અને અંધ��ાથી, મ� ઇરાદા�ૂવ�ક માર� �તને આ કાય� સ���ું છે
અહ� વણ�વેલ પ��ત �ારા �વૈ��છક �ુનજ��મ.

ઓટો-�ુચન મારફતે �બ��ડ�ગ ચ�ર�

મનો�વજ્ of◌ાનનો �ન�ાવાન �વ�ાથ� હોવાને કારણે, હુ�  �ણતો હતો કે, બધા �ુ�ષો
તેઓ જે છે તે બની ગયા છે, કારણ કે તેમના વચ��વ�ૂણ� �વચારો અને

ઈ�છાઓ. હુ�  �ણતો હતો કે દરેક deeply◌ંડ ેબેઠેલી ઈ�છાની અસર �ય��તને થાય છે
બા� અ�ભ�ય��ત મેળવો જેના �ારા તે ઇ�છાને �પાંત�રત કર� શકાય
વા�ત�વકતા. હુ�  �ણતો હતો કે �વ-�ૂચન પા� �નમા�ણમાં એક શ��તશાળ� પ�રબળ છે, તે
હક�કતમાં, તે એકમા� �સ�ા�ત છે જેના �ારા પા��ું �નમા�ણ થાય છે.

માઇ�ડ ઓપરેશનના �સ�ા�તોના આ જ્ knowledge◌ાનથી, હુ�  એકદમ સાર� હતી
મારા પા�ના �ુનing�નમા�ણ માટ ેજ�ર� સાધનોથી સ�જ. આમાં

કા�પ�નક કાઉ��સલ બેઠકો મ� જ્ Cabinet◌ાન માટ ેમારા કે�બનેટ સ�યોને બોલાવી હતી
હુ�  દરેકને યોગદાન આપવા ઈ�છુ�  છુ� , દરેક સ�યને �ા�ય શ�દોમાં સંબોધન ક��  છુ� ,
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નીચે �માણે:"�મ�ટર ઇમસ�ન, હુ�  તમાર� પાસેથી અદ�ૂત સમજ �ા�ત કરવા માં�ુ છુ�
કુદરત જે તમારા �વનને અલગ પાડ ેછે. હુ�  �ૂછુ�  છુ�  કે તમે �ભા�વત કરો
મા��  અધ���ત મન, તમાર� પાસે જે પણ �ુણો છે, જે તમને સ�મ બનાવે છે
�કૃ�તના �નયમોને સમજવા અને અ�ુકૂલન કરવા માટ.ે હુ�  �ૂછુ�  છુ�  કે તમે મને મદદ કરો
જ્ knowledge◌ાનના જે પણ �ોતો ઉપલ�ધ છે તેના પર પહ�ચવા અને �ચ��ત કરવામાં
આ અંત.

"�ી બબ��ક, હુ�  �વનંતી ક��  છુ�  કે તમે મને જે જ્ knowledge◌ાન આપો છો
તમે કુદરતના �નયમોને એટલા �ુમેળમાં લાવવા સ�મ બના�યા કે તમે કે�ટસ�ું કારણ બ��ું
તેના કા�ટા ઉતારો, અને ખા� ખોરાક બનો. મને જ્ to◌ાનની Give�સેસ આપો

જે તમને ઘાસના બે �લેડ ઉગાડવામાં સ�મ બનાવે છે �યાં એક ઉગાડવામાં આવે છે,
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અને તમને ��લોના ર�ગને વ�ુ વૈભવ સાથે �મ��ત કરવામાં મદદ કર� અને

સંવા�દતા, તમારા માટ,ે એકલા, સફળતા�ૂવ�ક લીલીને સ�પી છે.
"નેપો�લયન, હુ�  તમાર� પાસેથી, અ�ુકરણ �ારા, અદ�ૂત �ા�ત કરવા માં�ુ છુ�

તમાર� પાસે �ુ�ષોને �ે�રત કરવાની �મતા છે, અને તેમને વ�ુને વ�ુ ઉ�ે�જત કરવાની �મતા છે
��યાની �ન��ત ભાવના. �વ�ાસને ટકાવી રાખવાની ભાવના પણ �ા�ત કરવી, જે
તમે હારને �વજયમાં ફેરવી શકશો, અને આ�ય�જનક અવરોધોને પાર કર� શકશો.
ભા�યનો સ�ાટ, ચા�સનો રા�, મેન ઓફ ડ�ે�ટની, હુ�  તમને સલામ ક��  છુ� !

"�મ�ટર પેઇન, હુ�  તમાર� પાસેથી �વચારની �વતં�તા અને �વચાર �ા�ત કરવા માં�ુ છુ�
�હ�મત અને �પ�તા જેની સાથે �તી�તઓ �ય�ત કરવી, જે આટલી અલગ છે
તમે!

"�ી ડા�વ�ન, હુ�  તમાર� પાસેથી અદ�ૂત ધીરજ �ા�ત કરવા માં�ુ છુ� , અને

કારણ અને અસરનો અ�યાસ કરવાની �મતા, �ૂવ��હ અથવા �ૂવ��હ �વના, તેથી તમારા �ારા ઉદાહરણ�પ

કુદરતી �વજ્◌ાનના �ે�માં.
"�ી �લ�કન, હુ�  મારા પોતાના પા�માં આ�ુર ભાવના �નમા�ણ કરવા માં�ુ છુ�

�યાય, ધીરજની અ�વરત ભાવના, ર�ૂજની ભાવના, માનવ
સમજ, અને સ�હ��તા, જે તમારા અલગ હતા
લા��ણકતાઓ

"�મ�ટર કાન�ગી, હુ�  મારા �વન-કાય�ની પસંદગી માટ ેપહેલેથી જ તમારો indeણી છુ� ,
જેણે મને �ૂબ જ �ુખ અને માન�સક શાં�ત આપી છે. હુ�  એક �ા�ત કરવા માં�ુ છુ�
સંગ�ઠત �ય�નોના �સ�ા�તોની સં�ૂણ� સમજણ , જેનો તમે ઉપયોગ કય�
એક મહાન industrial�ો�ગક સાહસના �નમા�ણમાં અસરકારક ર�તે.

"�મ�ટર ફોડ� , તમે જે �ુ�ષો પાસે સૌથી વ�ુ મદદ�પ થયા છો
મારા કામ માટ ેજ�ર� ઘણી બધી સામ�ી �ૂર� પાડ�. હુ�  તમાર� ભાવના �ા�ત કરવા માં�ુ છુ�
� persતા, �ન�ય, �વ�થતા અને આ�મ�વ�ાસ જેણે સ�મ બના��ું છે
તમે ગર�બીને �ન�ુણ બનાવવા, ગોઠવવા, એક�કૃત કરવા અને માનવ �ય�નોને સરળ બનાવવા માટ,ે જેથી હુ�  મદદ કર� શકુ�
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અ�ય લોકો તમારા પગલે ચાલવા."�મ�ટર એ�ડસન, હુ�  તમને માર� ન�ક, માર� જમણી બાજુએ બેઠો છુ� , કારણ કે
કારણોના મારા સંશોધન દર�મયાન તમે મને આપેલ �ય��તગત સહકાર
સફળતા અને �ન�ફળતા. હુ�  તમાર� પાસેથી �વ�ાસની અદ�ૂત ભાવના �ા�ત કરવા માં�ુ છુ� ,
જેની સાથે તમે કુદરતના ઘણા રહ�યો, ભાવનાઓને ઉ�ગર કર� છે
અ�વરત પ�ર�મ જેની સાથે તમે ઘણી વાર હારથી �વજય મેળ�યો છે. "

કા�પ�નક મં�ીમંડળના સ�યોને સંબોધવાની માર� પ��ત
પા�ની લા��ણકતાઓ અ�ુસાર બદલો, જેમાં હુ�  �ણ માટ,ે સૌથી વ�ુ હતો
�ા�ત કરવામાં રસ છે. મ� ઉ�મી કાળ� સાથે તેમના �વનના રેકો��સનો અ�યાસ કય�.
આ રા�� ���યાના કેટલાક મ�હનાઓ પછ�, હુ�  શોધથી આ�ય�ચ�કત થઈ ગયો
કે આ કા�પ�નક આકૃ�તઓ, દેખીતી ર�તે વા�ત�વક બની .

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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આ નવ �ુ�ષોમાંથી દરેક �ય��તગત લા��ણકતાઓ �વકસાવે છે, જે
મને આ�ય� થ�ું. ઉદાહરણ તર�કે, �લ�કને હ�મેશા મોડા આવવાની આદત �વકસાવી,
પછ� ગૌરવ�ૂણ� પરેડમાં ફર�ું. �યારે તે આ�યો, તે �ૂબ જ ધીરે ધીરે ચા�યો,
તેના હાથો તેની પાછળ પક�ા હતા, અને થોડા સમય પછ�, તે તેની જેમ બંધ થઈ જશે

પસાર થયો, અને તેનો હાથ, ��ણક, મારા ખભા પર આરામ કરો. તે હ�મેશા એક પહેરતો હતો
તેના ચહેરા પર ગંભીરતાના અ�ભ�ય��ત. ભા�યે જ મ� તેને હસતા જોયા હતા. A ની સંભાળ

ગર�બ રા�એ તેને કબર બનાવી દ�ધો.
તે અ�ય લોકો માટ ેસા�ું ન હ�ું. �ુરબે�ક અને પેઈન ઘણીવાર �વનોદ�માં �ય�ત રહે છે

�ુનરાવત�ન જે કે�બનેટના અ�ય સ�યોને આઘાતજનક લાગ�ું હ�ું. એક

રા�ે પેઈને �ૂચ��ું કે હુ�  "ધ એજ ઓફ �રઝન" અને

તેને ચચ�ની �યાસપીઠ પરથી પહ�ચાડો જેમાં મ� અગાઉ હાજર� આપી હતી. આસપાસ ઘણા

�ૂચન પર ટબેલ �દલથી હ��ું. નેપો�લયન નહ�! તેણે મ�ુ ખ���ું
નીચે �ૂણા પર અને એટલા જોરથી �ક�કયાર� કર� કે બધા વળ� ગયા અને તેની તરફ જો�ું

આ�ય� સાથે. તેના માટ ેચચ� રા�ય�ું �યાદ ુહ�ું, ન હો�ું
�ુધારેલ છે, પર��ુ લોકો �ારા સા�ૂ�હક ��ૃ�� માટ ેઅ�ુકૂળ ઉ�કેરણી તર�કે ઉપયોગ કરવા માટ.ે

એક �સંગે બરબ�ક મોડુ�  થ�ું. �યારે તે આ�યો, તે સાથે ઉ�સા�હત હતો
ઉ�સાહ, અને સમ���ું કે તેઓ મોડા પ�ા હતા, એક �યોગને કારણે તેમણે

બનાવી ર�ા હતા, જેના �ારા તેમને આશા હતી કે તેઓ કોઈપણ �કારના સફરજન ઉગાડ� શકશે
�ૃ�. પેને તેને યાદ અપા��ું કે તે એક સફરજન છે જેણે બ�ું શ� ક�ુ�
�ુ�ષ અને �ી વ�ચે �ુ�કેલી. ડા�વ�ને તેના �ૂચન �ુજબ �દય�ૂવ�ક હ�યો
પેઈને નાના સાપ માટ ે�યાન રાખ�ું જોઈએ, �યારે તે જ�ગલમાં ગયો
સફરજન ભેગા કરો, કારણ કે તેમને મોટા સાપ બનવાની આદત હતી. ઇમસ�ન
�નર��ણ ક�ુ� - "કોઈ સાપ નથી, કોઈ સફરજન નથી" અને નેપો�લયને �ટ�પણી કર�, "ના સફરજન, ના
રા�ય! "
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�લ�કને ટબેલ છોડવાની હ�મેશા છે�લામાં રહેવાની આદત �વકસાવીદરેક બેઠક પછ�. એક �સંગે, તે ટબેલના છેડા તરફ ઝૂક� ગયો, તેના
હાથ જો�ા, અને ઘણી �મ�નટો માટ ેતે ��થ�તમાં ર�ા. મ� કોઈ �યાસ કય� નથી
તેને ખલેલ પહ�ચાડવા માટ.ે છેવટ,ે તેણે ધીમે ધીમે મા�ું ted◌ં�ું ક�ુ�, gotભો થયો અને દરવા� તરફ ચા�યો,
પછ� ફર� વ�ા, પાછા આ�યા, અને મારા ખભા પર હાથ �ૂક�ને ક�ું, "માય
છોકરા, જો તમે તમારા કાય�માં અડગ રહેશો તો તમારે �ૂબ �હ�મતની જ�ર પડશે
�વનમાં હે�ુ. પર��ુ યાદ રાખો, �યારે �ુ�કેલીઓ તમને પછાડ ેછે, સામા�ય
લોકો સામા�ય સમજ ધરાવે છે. ��તકૂળતા તેને �વકસાવશે. "

એક સાંજે એ�ડસન બી� બધા કરતા આગળ પહ��યો. તે ઉપર ચા�યો ગયો અને

માર� ડાબી બાજુએ પોતે બેઠો, �યાં ઇમસ�ન બેસવા ટવેાયેલા હતા અને ક�ું, "તમે
�વનના રહ�યની શોધના સા�ી બનવા�ું છે. �યારે સમય આવે છે,
તમે જોશો કે �વનમાં energy��, અથવા એકમોના મોટા ટોળાઓનો સમાવેશ થાય છે
મ�ુ�ય તર�કે �ુ��શાળ� લાગે પોતાને હશે. �વન જૂથના આ એકમો

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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એકસાથે મધમાખીઓ �શળસ જેવા, અને સાથે મળ�ને રહે છે �યાં �ુધી તેઓ �ૂટ� �ય મારફતે
સંવા�દતાનો અભાવ .

આ એકમોમાં મંત�યોનો તફાવત છે, જે મ�ુ�ય સમાન છે, અને

ઘણી વાર તેઓ એકબી� સાથે લડ ેછે. આ બેઠકો જે તમે યો� ર�ા છો તે હશે
તમને �ૂબ મદદ�પ. તેઓ �વનના સમાન એકમોમાંથી કેટલાકને તમારા બચાવમાં લાવશે
જે તમારા મં�ીમંડળના સ�યોને તેમના �વન દર�મયાન સેવા આપે છે. આ એકમો છે
શા�ત. તેઓ �ારેય મરતા નથી! તમારા પોતાના �વચારો અને ઇ�છાઓ તર�કે સેવા આપે છે
�ુંબક જે �વનના એકમોને આકષ� છે, �વનના મહાસાગરથી. મા�
મૈ�ી�ૂણ� એકમો આકષા�ય છે - જે તમાર� �કૃ�ત સાથે �ુમેળ કરે છે
ઈ�છાઓ. "

કે�બનેટના અ�ય સ�યો �મમાં �વેશવા લા�યા. એ�ડસન ઉભો થયો,
અને ધીરે ધીરે પોતાની સીટ પર ચા�યા ગયા. આ વખતે પણ એ�ડસન �વતો હતો
થ�ું. તે મને �ૂબ �ભા�વત કરે છે કે હુ�  તેને જોવા ગયો, અને તેના �વશે ક�ું

અ�ુભવ. તેણે મોટુ�  ��મત ક�ુ� અને ક�ું, "તમા��  �વ�ન વ�ુ વા�ત�વક હ�ું
તમે તેની ક�પના કર� શકો છો તેના કરતાં. "તેણે તેના માટ ેકોઈ વ�ુ �ુલાસો ઉમેય� નહ�
�નવેદન

આ મી�ટ��સ એટલી વા�ત�વક બની ગઈ કે હુ�  તેમનાથી ડર� ગયો
પ�રણામો, અને તેમને કેટલાક મ�હનાઓ માટ ેબંધ કર� દ�ધા. અ�ુભવો હતા
તેથી �વ�ચ�, મને ડર હતો કે જો હુ�  તેમને ચા�ુ રા�ું તો હુ�  એ હક�કતની ��� �ુમાવીશ કે
મી�ટ��સ માર� ક�પનાના કેવળ અ�ુભવો હતા .

�ે��ટસ બંધ કયા�ના કેટલાક છ મ�હના પછ� હુ�  ��ૃત થયો
રા�ે, અથવા મ� �વચા�ુ� કે હુ�  હતો, �યારે મ� �લ�કનને મારા પલંગ પર standingભેલા જોયા. તેણે ક��ુ,
"�વ�ને ટૂ�ક સમયમાં તમાર� સેવાઓની જ�ર પડશે. તે અરાજકતાના સમયગાળામાંથી પસાર થવાનો છે
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જે �ુ�ષો અને �ીઓનો �વ�ાસ �ુમાવશે, અને ગભરાઈ જશે. �વતમારા કાય� સાથે આગળ વધો અને તમાર� �ફલ�ૂફ� �ૂણ� કરો. તે તમા��  �મશન છે
�વન. જો તમે તેની અવગણના કરો છો, તો કોઈપણ કારણોસર, તમે એક �ૂળમાં ઘટાડો કર� શકો છો
રા�ય, અને તમે જે ચ�માંથી પસાર થયા છો તેને પાછો ખ�ચવાની ફરજ પાડો
હ�રો વષ� દર�મયાન.

"આગલી સવારે, મ� આ સપ�ું જો�ું હ�ું કે નહ� તે હુ�  કહ� શ�ો નહ�,
અથવા ખરેખર ��ૃત હતો, અને મને તે પછ� �ારેય ખબર પડ� નથી કે તે �ું હ�ું, પણ હુ�
�ું તમે �ણો છો કે �વ�ન, જો તે �વ�ન હ�ું, તો પછ�ના સમયમાં મારા મનમાં આબેહૂબ હ�ું
જે �દવસે મ� આગલી રા�ે માર� સભાઓ ફર� શ� કર�.

અમાર� આગલી મી�ટ�ગમાં, મારા કે�બનેટના તમામ સ�યો �મમાં દાખલ થયા
સાથે, અને કાઉ��સલ ટબેલ પર તેમના ટવેાયેલા �થાનો પર stoodભા હતા, �યારે

�લ�કને એક �લાસ raised◌ંચો કય� અને ક�ું, "સ�જનો, ચાલો આપણે એક �મ�ને ટો�ટ પીએ
ફો�ડ પર પાછા ફયા� છે. "
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તે પછ�, મ� મારા મં�ીમંડળમાં નવા સ�યો ઉમેરવા�ું શ� ક�ુ�, અ�યાર �ુધી
પચાસથી વ�ુનો સમાવેશ થાય છે, તેમાંથી ���ત, સે�ટ પોલ, ગે�લ�લયો, કોપર�નકસ,
એ�ર�ટોટલ, �લેટો, સો�ેટ�સ, હોમર, વો�ટરે, �ુનો, ��પનોઝા, �મમો�ડ, કા�ટ,
શોપેનહૌર, ��ૂટન, ક��ુ�શયસ, એ�બટ�  હુબાડ� , �ાન, �ગસ�લ, �વ�સન અને

�વ�લયમ જે�સ.
આ �થમ વખત છે �યારે મને આનો ઉ�લેખ કરવાની �હ�મત મળ� છે.

પહેલા, હુ�  આ �વષય પર શાંત ર�ો, કારણ કે હુ�  �ણતો હતો, મારા પોતાનાથી
આવી બાબતોના સંબંધમાં વલણ, કે જો હુ�  ગેરસમજ અ�ુભવીશ

મારા અસામા�ય અ�ુભવ�ું વણ�ન ક�ુ�. મને ઘટાડવા માટ ેહવે હુ�  ઉ�સા�હત થયો છુ�
�ુ��ત �ૃ�નો અ�ુભવ, કારણ કે હવે હુ�  �ું �વશે ઓછુ�  �ચ��તત છુ�
વીતેલા વષ�માં હુ�  હતો તેના કરતા "તેઓ કહે છે". ના એક આશીવા�દ

પ�રપ�વતા એ છે કે તે કેટલીકવાર સ�યવાદ� બનવા માટ ેવ�ુ �હ�મત લાવે છે, પછ� ભલે તે ગમે તે હોય
જે લોકો સમ� શકતા નથી, તે �વચાર� શકે છે અથવા કહ� શકે છે.

મને ગેરસમજ ન થાય, હુ�  અહ� સૌથી વ�ુ ભાર�ૂવ�ક જણાવવા માં�ુ છુ�  કે હુ�  હજુ પણ
માર� મં�ીમંડળની બેઠકોને સં�ૂણ� કા�પ�નક માને છે, પર��ુ મને તેનો હક છે
�ૂચવે છે કે, �યારે મારા મં�ીમંડળના સ�યો સં�ૂણ�પણે કા�પ�નક હોઈ શકે છે, અને

મી�ટ��સ ફ�ત માર� પોતાની ક�પનામાં અ��ત�વ ધરાવે છે, તેઓએ મને ગૌરવ તરફ દોર� છે
સાહસના માગ�, સાચી મહાનતાની �શંસાને ફર�થી ઉ�ે�જત કરે છે, �ો�સા�હત કરે છે
સજ�ના�મક �ય�નો, અને �ામા�ણક �વચારની અ�ભ�ય��તને ઉ�ેજન આ��ું.

મગજના કોષ-માળખામાં �ાંક, એક અંગ ��થત છે જે
સામા�ય ર�તે "હ��સ" તર�કે ઓળખાતા �વચારોના �પંદનો મેળવે છે. અ�યાર �ુધી, �વજ્ science◌ાન નથી
છ�� ઇ���ય�ું આ અંગ �ાં છે તે શો��ું, પર��ુ આ નથી
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મહ�વ�ું. હક�કત એ છે કે મ�ુ�ય ચો�સ જ્ knowledge◌ાન મેળવે છે,ભૌ�તક ઇ���યો �સવાય અ�ય �ોતો �ારા. આ�ું જ્ knowledge◌ાન, સામા�ય ર�તે, છે
�યારે મન અસાધારણ ઉ�ેજનાના �ભાવ હેઠળ હોય �યારે �ા�ત થાય છે. કોઈપણ
કટોકટ� જે લાગણીઓને ઉ�ે�જત કરે છે, અને �દયને વ�ુ ધબકારા આપે છે
સામા�ય કરતાં ઝડપથી, અને સામા�ય ર�તે, છ�� ઇ���યને કાય�માં લાવે છે.
કોઈપણ જેણે �ાઇ�વ�ગ દર�મયાન ન�કના અક�માતનો અ�ુભવ કય� છે, તે �ણે છે કે આવા પર
�સંગો, છ�� ઇ���ય ઘણીવાર �ય��તના બચાવમાં આવે છે, અને સહાય, �વભા�ત સેક� ડ �ારા,
અક�માત ટાળવા માટ.ે

આ ત�યોનો હક�કતના �નવેદનમાં �ાર� �ભક ઉ�લેખ કરવામાં આ�યો છે જે હુ�  કર�શ
હવે, એટલે કે, "અ��ય સલાહકારો" સાથેની મી�ટ�ગ દર�મયાન હુ�
મારા મનને મારા �ુધી પહ�ચતા �વચારો, �વચારો અને જ્ knowledge◌ાન માટ ેસૌથી વ�ુ �હણશીલ શોધો
છ�� ઇ���ય �ારા. હુ�  સ�ચાઈથી કહ� શકુ�  છુ�  કે હુ�  સં�ૂણ�પણે મારા "અ��ય" માટ ેણી છુ�
સલાહકારો "આવા �વચારો, હક�કતો અથવા જ્ knowledge◌ાનનો સં�ૂણ� �ેય મને મ�ો છે
"�ેરણા."
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સં�યાબંધ �સંગોએ, �યારે મ� કટોકટ�નો સામનો કય� હોય, �યારે તેમાંથી કેટલાક
ગંભીર છે કે મા��  �વન જોખમમાં હ�ું, મને આની પાછળ ચમ�કા�રક ર�તે માગ�દશ�ન આપવામાં આ��ું છે
મારા "અ��ય સલાહકારો" ના �ભાવ �ારા �ુ�કેલીઓ.

કા�પ�નક સાથે કાઉ��સલ બેઠકો યોજવાનો મારો �ૂળ હે�ુ
માણસો, ફ�ત મારા પોતાના અધ���ત મનને �ભા�વત કરવા માટ ેહતા
ઓટો-�ૂચનનો �સ�ા�ત, અ�ુક લા��ણકતાઓ સાથે જે હુ�  ઇ�છતો હતો
હ�તગત કરો. વ�ુ તાજેતરના વષ�માં, મારા �યોગો સં�ૂણ�પણે લેવામાં આ�યા છે
અલગ વલણ. હુ�  હવે દરેક �ુ�કેલ સાથે મારા કા�પ�નક સલાહકારો પાસે �� છુ�
સમ�યા જે મને અને મારા �ાહકોને સામનો કરે છે. પ�રણામો ઘણીવાર આ�ય�જનક હોય છે,
જોકે હુ�  કાઉ�સેલના આ ફોમ� પર સં�ૂણ�પણે �નભ�ર નથી.

તમે, અલબ�, ઓળખી લી�ું છે કે આ �કરણ �વષયને આવર� લે છે
જે મોટાભાગના લોકો પ�ર�ચત નથી. છ�� સંવેદના એક �વષય છે જે કરશે
જે �ય��તનો ઉ�ેશ �વશાળ સંચય કરવાનો છે તેના માટ ે�ૂબ જ રસ અને લાભ હોવો જોઈએ

સંપ��, પર��ુ જેની ઇ�છાઓ વધારે છે તેના �યાનનો દાવો કરવાની જ�ર નથી
�વન�.

હેનર� ફોડ� , �નouશંકપણે સમજે છે અને તેનો �યવહા� ઉપયોગ કરે છે
છઠ� ઇ���. તેમનો �વશાળ �યવસાય અને નાણાક�ય કામગીર� તેના માટ ેજ�ર� બનાવે છે
આ �સ�ા�તને સમજવા અને તેનો ઉપયોગ કરવા માટ.ે અંતમાં થોમસ એ. એ�ડસન સમ� ગયા અને

ખાસ કર�ને શોધના �વકાસ સાથે જોડાણમાં છ�� ઇ���યનો ઉપયોગ કય�
જેઓ �ૂળ�ૂત પેટ�ટ સાથે સંકળાયેલા છે, જેની સાથે તેમની પાસે માનવી નથી
અ�ુભવ અને તેને માગ�દશ�ન આપવા માટ ેકોઈ સં�ચત જ્ knowledge◌ાન, જેમ કે કેસ હતો
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તે ટો�ક�ગ મશીન અને �ૂ�વ�ગ �પ�ચર મશીન પર કામ કરતો હતો.લગભગ તમામ મહાન નેતાઓ, જેમ કે નેપો�લયન, �બ�માક� , જોન ઓફ આક� , ���ત,
�ુ�, ક��ુ�શયસ અને મોહ�મદ, સમ� ગયા અને કદાચ તેનો ઉપયોગ કય�
છ�� ઇ���ય લગભગ સતત. તેમની મહાનતાનો �ુ�ય ભાગ સમાયેલ છે
આ �સ�ા�ત�ું તેમ�ું જ્◌ાન.

છ�� ઇ���ય એવી વ��ુ નથી કે જેને કોઈ ઉતાર� શકે અને પોતાની મર�થી લગાવી શકે.
આ મહાન શ��તનો ઉપયોગ કરવાની �મતા બી�ના ઉપયોગ �ારા ધીરે ધીરે આવે છે
આ �ુ�તકમાં દશા�વેલા �સ�ા�તો. ભા�યે જ કોઈ �ય��ત કામમાં આવે છે
ચાલીસ વષ�ની �મર પહેલા છ�� ઇ���ય�ું જ્◌ાન. વ�ુ વખત જ્ knowledge◌ાન છે
�યાં �ુધી કોઈ સાર� ર�તે પચાસ ન થાય �યાં �ુધી ઉપલ�ધ નથી, અને આ, આ�યા��મક કારણોસર

દળો, જેની સાથે છ�� ઇ���ય �ૂબ ન�કથી સંબં�ધત છે, પ�રપ�વ થતી નથી અને બની નથી
�યાન, આ�મ�નર��ણ અને ગંભીર વષ� �સવાય ઉપયોગી
�વચા�ુ�.

તમે કોણ છો, અથવા વાંચનમાં તમારો હે�ુ �ું હોઈ શકે તે મહ�વ�ું નથી
આ �ુ�તક, તમે તેમાં વણ�વેલ �સ�ા�તને સમ�યા �વના નફો મેળવી શકો છો
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આ �કરણ. જો તમારો �ુ�ય હે�ુ સંચયનો હોય તો આ ખાસ કર�ને સા�ું છે
પૈસા અથવા અ�ય ભૌ�તક વ��ુઓ.

છ�� ઇ���ય પર�ું �કરણ સમાવવામાં આ��ું હ�ું, કારણ કે �ુ�તકની રચના કરવામાં આવી છે
એક સં�ૂણ� �ફલ�ૂફ� રજૂ કરવાના હે�ુથી કે જેના �ારા �ય��તઓ કર� શકે છે
તેઓ �વનથી જે ક�ઈ પણ �ૂછે છે તે �ા�ત કરવામાં અ�ન��તપણે માગ�દશ�ન આપે છે. શ�આત

તમામ �સ��ઓનો �ુ�ો ઈ�છા છે. અં�તમ �બ�દ ુતે �ા�ડ છે
જ્ which◌ાન જે સમજ તરફ દોર� �ય છે - �વની સમજ,
અ�યની સમજ, �કૃ�તના �નયમોની સમજ, મા�યતા અને

�ુખની સમજ.
આ �કારની સમજ મા� પ�ર�ચતતા �ારા તેની �ૂણ�તામાં આવે છે

સાથે, અને છ�� ઇ���યના �સ�ા�તનો ઉપયોગ, તેથી તે �સ�ા�ત હોવો જોઈએ

આ �ફલ�ૂફ�ના ભાગ�પે સમા�વ�, જેઓ વ�ુ માંગ કરે છે તેમના લાભ માટે
પૈસા કરતાં.

�કરણ વાં�યા પછ�, તમે અવલોકન ક�ુ� હશે કે તે વાંચતી વખતે,
તમને માન�સક ઉ�ેજનાના ઉ�ચ �તર પર લઈ જવામાં આ�યા હતા. ભ�ય! આ પર પાછા આવો

હવેથી એક મ�હના પછ�, તેને ફર� એકવાર વાંચો, અને જુઓ કે તમા��  મન કરશે
ઉ�ેજનાના હજુ પણ level◌ંચા �તરે ડ�ું. સમયાંતરે આ અ�ુભવ�ું �ુનરાવત�ન કરો
સમય, તમે તે સમયે કેટ�ું અથવા કેટ�ું ઓછુ�  શીખો છો તેની કોઈ �ચ�તા નથી, અને

આખરે તમે તમાર� �તને એક શ��તના કબ�માં જોશો જે તમને સ�મ કરશે
�નરાશા ફ�ક� દો, મા�ટર ડર, �વલંબને દૂર કરો અને �ો કરો
તમાર� ક�પના પર �ુ�તપણે. પછ� તમને તે અ��યા �પશ�નો અ�ુભવ થશે
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"ક�ઈક" જે દરેક સાચા મહાન �વચારક નેતાની �ેરણાદાયક ભાવના રહ� છે,
કલાકાર, સંગીતકાર, લેખક, રાજકારણી. પછ� તમે �ા�સ��ુટ કરવાની ��થ�તમાં હશો
તમાર� શાર��રક અથવા નાણાક�ય સમક�માં તમાર� ઈ�છાઓ જેટલી સરળતાથી તમે જૂઠુ�  બોલી શકો છો
�વરોધના �થમ સંકેત પર નીચે અને છોડ� દો.

�વ�ાસ �વ. ભય!

અગાઉના �કરણોમાં ઓટો �ારા �વ�ાસ કેવી ર�તે �વકસાવવો તે વણ�વવામાં આ��ું છે.
�ૂચન, ઇ�છા અને અધ���ત. આગળ�ું �કરણ �વગતવાર રજૂ કરે છે
ભયની �ન�ુણતા માટનેી �ૂચનાઓ.

અહ� છ ભય�ું સં�ૂણ� વણ�ન મળશે જે�ું કારણ છે
બધી �નરાશા, ડરપોક, �વલંબ, ઉદાસીનતા, અ�ન��તતા અને

મહ�વાકા��ા, આ�મ�નભ�રતા, પહેલ, આ�મ-�નયં�ણ અને ઉ�સાહનો અભાવ.
આ છ દ�ુમનોનો અ�યાસ કરતી વખતે તમાર� �તને કાળ��ૂવ�ક શોધો, કારણ કે તેઓ અ��ત�વમાં છે

ફ�ત તમારા અધ���ત મનમાં, �યાં તેમની હાજર� શોધવી �ુ�કેલ હશે.
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યાદ રાખો, જેમ તમે "ભયના છ �ૂત" �ું �વ�ેષણ કરો છો કે તે બીજુ�  ક�ઈ નથી
�ૂત કારણ કે તેઓ મા� એકના મનમાં અ��ત�વ ધરાવે છે.

યાદ રાખો, તે પણ, �ૂત - અ�નયં��ત ક�પનાની રચનાઓ—
લોકોએ તેમના પોતાના મનમાં કરેલા મોટાભાગના �ુકસાનને કારણે, તેથી,
�ૂતો ભૌ�તક ર�તે �ૃ�વી પર �વતા અને ચાલતા હોય તેટલા જોખમી હોઈ શકે છે
શર�રો.

ગર�બીના ભય�ું �ૂત, જેણે લાખો લોકોના મનમાં કબજો કય�
1929 માં લોકો, એટલા વા�ત�વક હતા કે તેના કારણે સૌથી ખરાબ �બઝનેસ �ડ�ેશન થ�ું
દેશ �ારેય �ણતો હતો. તદપુરા�ત, આ ચો�સ �ૂત હ� પણ કેટલાકને ડરાવે છે
અમને અમાર� �ુ��માંથી બહાર કાો.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=gu&u=http://think-and-grow-rich-ebook.com/


મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:

b www.think-and-grow-rich-ebook.com ડ�

217

�ૃ� 222

b �વચારો અને સ�ૃ� થાઓ d

�કરણ 15

ભયના છ �ૂતોને કેવી ર�તે દૂર કરવી

તમાર� �તની ઇ�વે�ટર� લો, જેમ તમે
આ બંધ �કરણ વાંચો, અને શોધો
આઉટ "�ૂતો" કેટલા છે

તમાર� ર�તે ભા રહો

પહેલાં તમે આ �ફલ�ૂફ�ના કોઈપણ ભાગને સફળ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો,
તમા��  મન તેને �ા�ત કરવા માટ ેતૈયાર હો�ું જોઈએ. તૈયાર� �ુ�કેલ નથી. તે
અ�યાસ, �વ�ેષણ અને �ણ દ�ુમનોની સમજણથી શ� થાય છે જે તમે કરશો
સાફ કર�ું પડશે. આ ઈ�ડ�ેસઝન, �ુબટ અને ડર છે!

છ�� સંવેદના �ારેય કાય� કરશે નહ� �યારે આ �ણ નકારા�મક, અથવા કોઈપણ
તેઓ તમારા મનમાં રહે છે. આ અપ�વ� ���ુટ�ના સ�યો ન�કથી સંબં�ધત છે;
�યાં એક મળ� આવે છે, અ�ય બે હાથમાં છે.

�નદ�શ એ ભય�ું બીજ છે! આ વાંચો, યાદ રાખો.
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અ�ન��તતા DOUBT માં �ફ�ટક�કરણ કરે છે, બે �મ�ણ અને ભય બની �ય છે! આ"�મ�ણ" ���યા ઘણીવાર ધીમી હોય છે. આ �ણ દ�ુમનો�ું એક કારણ છે
�ૂબ ખતરનાક. તેઓ અંકુ�રત થાય છે અને તેમની હાજર� અવલોકન કયા� �વના વધે છે .

આ �કરણનો બાક�નો એક અંત વણ�વે છે જે �ા�ત થવો જોઈએ

�ફલ�ૂફ� પહેલાં, સં�ૂણ� ર�તે, �યવહા� ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. તે �વ�ેષણ પણ કરે છે a
એવી ��થ�ત જેણે, પર��ુ તાજેતરમાં, મોટ� સં�યામાં લોકોની ગર�બીમાં ઘટાડો કય� છે, અને

તે એક સ�ય જણાવે છે જે ધન એકઠુ�  કરનારા બધાને સમજ�ું જોઈએ, પછ� ભલે

નાણાંની ���એ માપવામાં આવે છે અથવા પૈસા કરતાં ઘણી મોટ� �ક�મતની માન�સક ��થ�ત.
આ �કરણનો હે�ુ કારણ પર �યાન કે���ત કરવાનો છે
અને છ �ૂળ�ૂત ભયનો ઉપચાર. આપણે દ�ુમનને મા�ટર કર� શક�એ તે પહેલાં, આપણે જ જોઈએ

તે�ું નામ, તેની આદતો અને તેના રહેઠાણની જ�યા �ણો. જેમ તમે વાંચો તેમ, તમા��  �વ�ેષણ કરો
કાળ��ૂવ�ક, અને ન�� કરો કે, જો કોઈ હોય તો, છ સામા�ય ભયમાંથી કઈ જોડાયેલ છે
પોતાને તમારા માટ.ે

આ �ૂ�મ દ�ુમનોની આદતોથી છેતરાશો નહ�. �ારેક તેઓ
અધ���ત મનમાં છુપાયેલા રહે છે, �યાં તેમને શોધવા�ું �ુ�કેલ છે, અને

દૂર કર�ું હ� વ�ુ �ુ�કેલ છે.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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છ �ૂળ�ૂત ભય

છ �ૂળ�ૂત ભય છે, જેમાં કેટલાક મ�ુ�યોના સંયોજન સાથે
એક �ૂર અથવા અ�ય પર પીડાય છે. મોટાભાગના લોકો નસીબદાર હોય છે જો તેમને તકલીફ ન પડે
સમ� છ માંથી. તેમના સૌથી સામા�ય દેખાવના �મમાં નામ આપવામાં આ��ું છે, તેઓ
છે: -

POVERTY નો ડર } ની નીચે હો�ુ
CRITICISM નો ડર } મોટાભાગના

ILL �વા��યનો ડર } �ચ�તાઓ

કોઈના �ેમના �ુકશાનનો ડર
જૂની �મરનો ભય

�ૃ��ુનો ડર

અ�ય તમામ ભય નાના મહ�વના છે, તેમને આ હેઠળ જૂથબ� કર� શકાય છે
છ મથાળા.

આ ભયનો �યાપ, �વ� માટ ે�ાપ તર�કે, ચ�માં ચાલે છે. માટે
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લગભગ છ વષ�, �યારે �ડ�ેશન ચા�ુ હ�ું, અમે ચ�માં ફસાઈ ગયા
ગર�બીનો ભય. �વ� �ુ� દર�મયાન, અમે ભયના ચ�માં હતા
�ૃ��ુ. ફ�ત �ુ�ને અ�ુસર�ને, અમે ડર ઓફ ઈલ હે�થના ચ�માં હતા,
રોગના રોગચાળા �ારા �ુરાવા તર�કે જે પોતે સમ� �વ�માં ફેલાય છે.

ડર મનની ��થ�ત કરતાં વ�ુ ક�ઇ નથી . �ય��તની મનની ��થ�ત આધીન છે
�નયં�ણ અને �દશા. �ચ�ક�સકો, જેમ કે દરેક �ણે છે, તેમના �ારા હુમલો ઓછો થાય છે
સામા�ય લોકો કરતાં રોગ, કારણ કે દા�તરો ડરતા નથી
બીમાર�. �ચ�ક�સકો, ડર અથવા ખચકાટ �વના, શાર��રક ર�તે �ણીતા છે
આવા ચેપી રોગોથી પીડાતા સ�કડો લોકોનો સંપક�  કરો
ચેપ લા�યા �વના, શીતળા જેવા રોગો. સામે તેમની ��તર�ા
રોગનો સમાવેશ થાય છે, મોટ ેભાગે, જો સં�ૂણ�પણે નહ�, તો તેમના ભયના સં�ૂણ� અભાવમાં.

માણસ એ�ું ક�ું બનાવી શકતો નથી કે જેની તે �થમ ક�પના ન કરે
�વચારનો આવેગ. આ �નવેદન બાદ, હજુ પણ વ�ુ મોટ� આવે છે
મહ�વ, એટલે કે, માણસોની તાકાત તા�કા�લક શ� થાય છે
તેમની શાર��રક સમક�તામાં અ�ુવાદ કરો,
�યાં પણ આ �વચારો �વૈ��છક અથવા અસામા�ય છે.
�વચાર આવેગ કે જે ઈથર �ારા લેવામાં આવે છે, મા� તક �ારા
(જે �વચારો અ�ય �દમાગ �ારા બહાર પાડવામાં આ�યા છે) તે ન�� કર� શકે છે
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નાણાક�ય, �યવસાય, �યાવસા�યક, અથવા સામા�જક �નય�ત �વચાર તર�કે જ ચો�સ

આવેગ જે કોઈ ઉ�ેશ અને �ડઝાઇન �ારા બનાવે છે.
અમે અહ� એક મહાન હક�કતની રજૂઆત માટ ેપાયો નાખી ર�ા છ�એ

તે �ય��ત માટ ેમહ�વ જે સમ� શકતો નથી કે કેટલાક લોકો કેમ દેખાય છે
"નસીબદાર" બનો �યારે અ�ય સમાન અથવા વધારે �મતા, તાલીમ, અ�ુભવ અને મગજના હોય
�મતા, કમનસીબી સાથે સવાર� કરવા માટ ેન�� છે. આ હક�કત �ારા સમ�વી શકાય છે
�નવેદન કે દરેક મ�ુ�ય પોતાના પર સં�ૂણ�પણે �નયં�ણ કરવાની �મતા ધરાવે છે
મન , અને આ �નયં�ણ સાથે, દેખીતી ર�તે, દરેક �ય��ત પોતા�ું મન આ માટ ેખોલી શકે છે
અ�ય મગજ �ારા બહાર પાડવામાં આવતા �વચારને આવેગ, અથવા બંધ કરો
દરવા� �ુ�તપણે અને પોતાની પસંદગીના મા� �વચાર આવેગને �વીકારે છે.

કુદરતે માણસને એક વ��ુ પર સં�ૂણ� �નયં�ણ આ��ું છે, અને

તે �વચાર છે. આ હક�કત, વધારાની હક�કત સાથે જોડાયેલી છે કે બ�ું
જે માણસ બનાવે છે, �વચારના �પમાં શ� થાય છે, �ય��તને �ૂબ ન�ક લઈ �ય છે
�સ�ા�ત જેના �ારા ભયમાં �ન�ુણતા મેળવી શકાય છે.

જો તે સા�ું છે કે બધા જ કપડા માટ ેવલણ ધરાવે છે
તેના પોતાના ભૌ�તક સમક�માં (અને આ સા�ું છે, કોઈપણની બહાર
શંકા માટ ેવાજબી જ�યા), તે સમાન ર�તે સા�ું છે કે ભયના �વચારો આવે છે અને
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ગર�બીને �હ�મત અને આ�થ�ક લાભની ���એ ભાષાંતર કર� શકાતી નથી.
અમે�રકાના લોકો �દવાલને પગલે ગર�બીનો �વચાર કરવા લા�યા

1929 નો ���ટ �ેશ
ભૌ�તક સમક�, જે "�ડ�ેશન" તર�કે ઓળખા�ું હ�ું. આ થવા�ું હ�ું, તે
�કૃ�તના �નયમો સાથે �ુસંગત છે.

ગર�બીનો ભય

ગર�બી અને ધન વ�ચે કોઈ સમાધાન ન હોઈ શકે! આ બે
ર�તાઓ જે ગર�બી અને ધન તરફ દોર� �ય છે તે �વ�� �દશામાં �ુસાફર� કરે છે. જો તારે જોઈ�ું હોઈ તો
ધન, તમારે કોઈ પણ સંજોગોને �વીકારવાનો ઇનકાર કરવો જોઈએ જે ગર�બી તરફ દોર� �ય છે.
(શ�દ "સંપ��" અહ� તેના �યાપક અથ�માં વપરાય છે, જેનો અથ� નાણાક�ય, આ�યા��મક,
માન�સક અને ભૌ�તક સંપ��). પાથનો �ાર� �ભક �બ�દ ુજે ધન તરફ દોર� �ય છે
ઇ�છા. �કરણ એકમાં, તમને યો�ય ઉપયોગ માટ ેસં�ૂણ� �ૂચનાઓ મળ�
ઇ�છા. આ �કરણમાં, ભય પર, તમાર� પાસે તૈયાર� માટનેી સં�ૂણ� �ૂચનાઓ છે
ઈ�છાનો �યવહા� ઉપયોગ કરવા�ું તમા��  મન.

અહ�, પછ�, તમાર� �તને એક પડકાર આપવાની જ�યા છે જે ચો�સપણે કરશે
ન�� કરો કે તમે આ �ફલ�ૂફ��ું કેટ�ું શોષણ ક�ુ� છે. અહ� �બ�દ ુછે
જે તમે ભ�વ�યવાણીને ભ�વ�યવાણીમાં ફેરવી શકો છો અને ભ�વ�યવાણી કર� શકો છો
તમારા માટ ે�ટોર કરો. જો, આ �કરણ વાં�યા પછ�, તમે ગર�બી �વીકારવા તૈયાર છો, તો તમે
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ગર�બી �ા�ત કરવા માટ ેતમા��  મન પણ બનાવી શકે છે. આ તમારો એક �નણ�ય છે
ટાળ� શકતા નથી.

જો તમે ધનની માંગણી કરો છો, તો ન�� કરો કે તે�ું �વ�પ �ું છે અને કેટ�ું હશે
તમને સંતોષવા માટ ેજ�ર� છે. તમે ર�તો �ણો છો જે ધન તરફ દોર� �ય છે. તમે ર�ા છો
એક રોડ મેપ આપવામા ંઆ�યો છે, જે�ું પાલન કરવામાં આવે તો, તમને તે ર�તા પર રાખશે. જો તમે ઉપે�ા કરો છો
શ�આત કરો, અથવા તમે આવો તે પહેલાં બંધ કરો, કોઈને દોષી ઠેરવવામાં આવશે નહ�, પર��ુ તમે. આ
જવાબદાર� તમાર� છે. કોઈ અલીબી તમને જવાબદાર� �વીકારવાથી બચાવશે નહ� જો

તમે હવે �ન�ફળ �ઓ છો અથવા �વનની સંપ��ની માંગણી કરવાનો ઇનકાર કરો છો, કારણ કે �વીકૃ�ત જ�ર� છે
પર��ુ એક વ��ુ - આક��મક ર�તે, એકમા� વ��ુ જે તમે �નયં��ત કર� શકો છો - અને તે એક રા�ય છે
મન�ું. મનની ��થ�ત એવી વ��ુ છે જે �ય��ત ધારે છે. તે ન હોઈ શકે
ખર��ું, તે બનાવ�ું આવ�યક છે.

ગર�બીનો ડર એ મનની ��થ�ત છે, બીજુ�  ક�ઈ નહ�! પર��ુ તે માટ ે�ૂર�ું છે
કોઈપણ ઉપ�મમાં �સ��ની તકોનો નાશ કરો, જે સ�ય બ��ું
�ડ�ેશન દર�મયાન પીડાદાયક ર�તે �પ�.

આ ડર કારણની ફેક�ટ�ને લકવો કરે છે, ફેક�ટ�નો નાશ કરે છે
ક�પના, આ�મ�નભ�રતાને માર� નાખે છે, ઉ�સાહને નબળો પાડ ેછે, �નરાશ કરે છે
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પહેલ, હે�ુની અ�ન��તતા તરફ દોર� �ય છે, �વલંબને �ો�સાહન આપે છે, સાફ કરે છે
ઉ�સાહ અને આ�મ-�નયં�ણ અશ� બનાવે છે. તે કોઈની પાસેથી વશીકરણ લે છે
�ય��ત�વ, સચોટ �વચારસરણીની શ�તાનો નાશ કરે છે, એકા�તાને બદલે છે
�ય�ન, તે �stersતામાં �ન�ુણતા મેળવે છે, ઇ�છાશ��તને �નરથ�કતામાં ફેરવે છે, નાશ કરે છે
મહ�વાકા��ા, યાદશ��તને ◌ાંક� દે છે અને દરેક ક�પનાશીલ �વ�પમાં �ન�ફળતાને આમં�ણ આપે છે; તે
�ેમની હ�યા કરે છે અને �દયની ઉ�કૃ� લાગણીઓની હ�યા કરે છે, �મ�તાને �નરાશ કરે છે
અને સો �વ�પોમાં આપ��ને આમં�ણ આપે છે, �ન�ાધીનતા, દeુryખ અને

દhુaખ - અને આ બ�ું �પ� સ�ય હોવા છતાં કે આપણે દ�ુનયામાં �વીએ છ�એ
દરેક વ��ુની અ�તશય �વ�ુલતા જે �દય ઈ�છે છે, ક�ઈપણ ભા વગર
અમાર� અને અમાર� ઇ�છાઓ વ�ચે, ચો�સ હે�ુના અભાવ �સવાય.

ગર�બીનો ભય, શંકા �વના, છ �ૂળ�ૂતમાં સૌથી �વનાશક છે
ભય. તે �ૂ�ચના વડા પર �ૂકવામાં આ��ું છે, કારણ કે તે સૌથી �ુ�કેલ છે
મા�ટર ની ઉ�પ�� �વશે સ�ય જણાવવા માટ ેન�ધપા� �હ�મત જ�ર� છે
આ ડર, અને સ�ય જણા�યા પછ� તેને �વીકારવાની હ� વ�ુ �હ�મત. આ
ગર�બીનો ડર માણસની વારસાગત �ૃ��ને કારણે તેના માટ ેતૈયાર થયો
આ�થ�ક ર�તે માણસને અ�ુસરો. લગભગ બધા �ાણીઓ માણસ કરતા નીચા છે
�ૃ��થી �ે�રત, પર��ુ "�વચારવાની" તેમની �મતા મયા��દત છે, તેથી, તેઓ �શકાર કરે છે
શાર��રક ર�તે એકબી� પર. માણસ, તેની અંત int�ેરણાની �ે� ભાવના સાથે, સાથે
�વચારવાની અને તક�  કરવાની �મતા, તેના સાથીને શાર��રક ર�તે ખાતી નથી, તે વ�ુ મેળવે છે
તેને નાણાંક�ય ર�તે "ખાવાથી" સંતોષ. માણસ એટલો �ષેી છે કે દરેક
તેને તેના સાથીથી બચાવવા માટ ેક�પનાશીલ કાયદો પસાર કરવામાં આ�યો છે.
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�વ�ની તમામ �મરના, જેમાંથી આપણે ક�ઈપણ �ણીએ છ�એ, તે �મર જેમાં

આપણે �વીએ છ�એ તે માણસના પૈસા-ગાંડપણને કારણે બાક� છે તે�ું લાગે છે. એ
માણસને �ૃ�વીની �ૂળથી ઓછો ગણવામાં આવે છે, �સવાય કે તે ચરબીવાળ� બ�ક �દ�શ�ત કર� શકે
ખા�ું; પર��ુ જો તેની પાસે પૈસા છે - �ારેય તેને કેવી ર�તે હ�તગત કરશો - તે એક છે
"રા�" અથવા "મોટો શોટ"; તે કાયદાથી ઉપર છે, તે રાજકારણમાં રાજ કરે છે, તે ��ુ�વ ધરાવે છે
વેપાર, અને �યારે તે પસાર થાય છે �યારે તેના �વશે આ�ું �વ� આદરથી નમન કરે છે.

ક�ઈપણ માણસને એટલી વેદના અને ન�તા લાવ�ું નથી જેટ�ું ગર�બી! મા�
જેમણે ગર�બી અ�ુભવી છે તેઓ આનો સં�ૂણ� અથ� સમજે છે.

તે કોઈ આ�ય� નથી કે માણસ ગર�બીથી ડરે છે . વારસામાં મળેલી લાંબી લાઇન �ારા
અ�ુભવો માણસે શી�યા છે, ચો�સપણે, કેટલાક �ુ�ષો પર �વ�ાસ કર� શકાતો નથી, �ાં

પૈસા અને ધરતીની સંપ��ની બાબતો સંબં�ધત છે. આ એક જ�યાએ ડ�ખ છે
આરોપ, તેનો સૌથી ખરાબ ભાગ એ છે કે તે સા�ું છે.

મોટાભાગના લ�ો કોઈની પાસે રહેલી સંપ��થી �ે�રત હોય છે,
અથવા કરાર કરનારા બંને પ�ો. તેથી, આ�ય�જનક નથી કે છૂટાછેડા
કોટ�  �ય�ત છે.
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માણસ સંપ�� મેળવવા માટ ેએટલો આ�ુર છે કે તે તેને ગમે તે હ�તગત કરશે
જો તે શ� હોય તો કા�ૂની પ��તઓ �ારા - અ�ય પ��તઓ �ારા જો તે કર� શકે
જ�ર� અથવા અ�ુકૂળ.

�વ-�વ�ેષણ નબળાઈઓ �હેર કર� શકે છે જે કોઈને પસંદ નથી
�વીકારો. �વનની માંગણી કરનારા બધા માટ ેપર��ા�ું આ �વ�પ આવ�યક છે
સામા�ય અને ગર�બી કરતાં વ�ુ. યાદ રાખો, જેમ તમે તમાર� �તને તપાસો છો
�નદ�શ, કે તમે બંને કોટ�  અને ��ુર� છો, ફ�રયાદ� વક�લ અને

બચાવ માટ ેવક�લ, અને તમે વાદ� અને ��તવાદ� છો, પણ,
કે તમે અજમાયશમાં છો. હક�કતોનો ચોકસાઈથી સામનો કરો. તમાર� �તને ચો�સ ��ો �ૂછો અને

સીધો જવાબ માંગવો. �યારે પર��ા �ૂર� થશે, �યારે તમે તેના �વશે વ�ુ �ણશો

�તે. જો તમને નથી લાગ�ું કે તમે આ �વમાં �ન�પ� જજ બની શકો છો
પર��ા, કોઈ એવી �ય��તને બોલાવો જે તમને સાર� ર�તે ઓળખે છે �યારે જજ તર�કે સેવા આપે છે
તમે તમાર� �તની ઉલટ તપાસ કરો. તમે સ�યની પાછળ છો. તે મેળવો, ભલે ગમે તે �ક�મતે હોય
ભલે તે અ�થાયી �પે તમને શરમજનક બનાવે!

મોટાભાગના લોકો, જો તેમને �ૂછવામાં આવે કે તેઓ સૌથી વ�ુ �ું ડરે   છે, તો જવાબ આપશે, "મને ડર છે
ક�ઈ નહ�. "જવાબ અચો�સ હશે, કારણ કે થોડા લોકોને �યાલ છે કે તેઓ છે
બંધાયેલ, �વકલાંગ, આ�યા��મક અને શાર��રક ર�તે અ�ુક �કારના મારફતે ચા�ુક માય�
ભય. એટલી �ૂ�મ અને deeply◌ંડ� બેઠેલી ભયની લાગણી છે કે જેનાથી કોઈ પસાર થઈ શકે છે
�વન તેની સાથે બો��પ છે, તેની હાજર�ને �ારેય ઓળખતી નથી. મા� એક �હ�મતવાન �વ�ેષણ

આ સાવ���ક દ�ુમનની હાજર� �હેર કરશે. �યારે તમે આ�ું શ� કરો
�વ�ેષણ, તમારા પા�માં ◌ંડ ેશોધો. અહ� લ�ણોની �ૂ�ચ છે
જે તમારે જો�ું જોઈએ:

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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ગર�બીના ભયના લ�ણો

અ�પ�તા. સામા�ય ર�તે મહ�વાકા��ાના અભાવ �ારા �ય�ત થાય છે; કરવાની ઇ�છા
ગર�બી સહન કરો; �વન ગમે તે વળતર �વના �વીકાર� શકે
�વરોધ; માન�સક અને શાર��રક આળસ; પહેલ, ક�પના, ઉ�સાહનો અભાવ

અને આ�મ-�નયં�ણ

�નદ�શ. બી�ને પોતાની �વચારસરણી કરવાની છૂટ આપવાની આદત. "ચા�ુ" રહે�ું
વાડ."

ડબ. સામા�ય ર�તે અલીબીસ અને cover◌ાંકવા માટ ેરચાયેલ બહાના �ારા �ય�ત કરવામાં આવે છે,
સમ�વો, અથવા કોઈની �ન�ફળતા માટ ેમાફ� માગો, કેટલીકવાર તેના �વ�પમાં �ય�ત થાય છે
જેઓ સફળ છે તેમની ટ�કા કર�ને અથવા તેમની ટ�કા કર�ને.
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�ચ�તા. સામા�ય ર�તે અ�ય લોકો સાથે ખામી શોધીને �યકત કરવામાં આવે છે, ખચ� કરવાની �ૃ��
કોઈની આવકની બહાર, �ય��તગત દેખાવની અવગણના, �કે�લ�ગ અને �મણા;
આ�કોહો�લક પીણાના ઉપયોગમાં અ�પ�તા, �ારેક તેના ઉપયોગ �ારા
માદક ��યો; ગભરાટ, શાં�તનો અભાવ, આ�મ-સભાનતા અને આ�મ�નભ�રતાનો અભાવ.

સાવચેતી. દરેકની નકારા�મક બાજુ શોધવાની આદત

સંજોગો, �વચાર અને �યાન કે���ત કરવાને બદલે સંભ�વત �ન�ફળતાની વાત
સફળ થવાના મા�યમ પર. આપ��ના તમામ ર�તાઓ ��યા છે, પર��ુ �ારેય નહ�
�ન�ફળતા ટાળવા માટ ેયોજનાઓની શોધ. "યો�ય સમય" શ� થવાની રાહ જોવી

�વચારો અને યોજનાઓને કાય�માં લાવો, �યાં �ુધી રાહ જોવી કાયમી આદત ન બને.
જે �ન�ફળ ગયા છે તેમને યાદ રાખવા, અને જે સફળ થયા છે તેમને �ૂલી જવા.
મીઠાઈમાં �છ� જો�ું, પર��ુ મીઠાઈને નજર અંદાજ કર�. �નરાશાવાદ,
અપચો, નબ�ું �નવારણ, �વ-નશો, ખરાબ �ાસ અને ખરાબ તરફ દોર� �ય છે
�વભાવ

��ેપણ. જે જોઈએ તે કાલ �ુધી �ુલતવી રાખવાની આદત

ગયા વષ� કરવામાં આ�યા છે. એ�લ�બસ અને બહાના બનાવવા માટ ે�ૂરતો સમય પસાર કરવો
કામ ક�ુ� છે. આ લ�ણ વધારે સાવધાની, શંકા અને સાથે ન�કથી સંબં�ધત છે
�ચ�તા. �યારે જવાબદાર� ટાળ� શકાય �યારે �વીકારવાનો ઇનકાર. કરવાની ઈ�છા
સખત લડત આપવાને બદલે સમાધાન કરો. �ુ�કેલીઓ સાથે સમાધાન
ઉ��ત માટ ેપગ�થયાં તર�કે તેનો ઉપયોગ અને ઉપયોગ કરવાને બદલે.
એક પૈસા માટ ે�વન સાથે સોદાબા�, સ�ૃ��, સ�ૃ��ની માંગ કરવાને બદલે,
સંપ��, સંતોષ અને �ુખ. �ું કર�ું અને �ારે કર�ું તે�ું આયોજન
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�ન�ફળતા �ારા ઓવરટકે, બધા �ુલો અને બ�ન�ગની જ�યાએ

�ુનરાવ�ત�ત અશ� બનાવ�ું. નબળાઇ, અને ઘણી વખત આ�મ અભાવ

આ�મ�વ�ાસ, હે�ુની �ન��તતા, આ�મ-�નયં�ણ, પહેલ, ઉ�સાહ, મહ�વાકા��ા,
કરકસર અને સાઉ�ડ તક�  �મતા. અપે��ત ગર�બીની જ�યાએ

સ�ૃ� સંપ��. જેઓ ગર�બીને બદલે �વીકારે છે તેમની સાથે જોડાણ

જેઓ સંપ��ની માંગ કરે છે અને મેળવે છે તેમની ક�પની શોધવી.

પૈસા બોલે છે!

કેટલાક �ૂછશે, "તમે પૈસા �વશે �ુ�તક કેમ લ��ું? માપ શા માટ?ે
ડોલરમાં સંપ��, એકલા? "કેટલાક માને છે, અને યો�ય ર�તે, કે �યાં અ�ય છે
પૈસા કરતાં વ�ુ ઇ�છનીય સંપ��ના �વ�પો. હા, એવી સંપ�� છે જે ન હોઈ શકે
ડોલરની ���એ માપવામાં આવે છે, પર��ુ લાખો લોકો છે જે કહેશે, "આપો
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મને જ�ર છે તે બધા પૈસા, અને મને જોઈ�ું બ�ું મળ� જશે. "
પૈસા મેળવવા માટ ેમ� આ �ુ�તક શા માટ ેલ��ું તે�ું �ુ�ય કારણ હક�કત છે

કે �વ� હમણાં હમણાં એક અ�ુભવમાંથી પસાર થ�ું છે જેણે લાખો લોકોને છોડ� દ�ધા છે
ગર�બીના ભયથી લકવા��ત �ુ�ષો અને �ીઓ. આ �કારનો ડર �ું છે
��ુ યોક�  વ�ડ�માં વે�ટ�ૂક પેગલર �ારા સાર� ર�તે વણ�વવામાં આ��ું છે-
ટ�ેલ�ામ, એટલે કે:

"પૈસા મા� �લેમ શે�સ અથવા મેટલ �ડ�ક અથવા કાગળના ��ે�સ છે, અને �યાં છે
�દય અને આ�માનો ખ�નો જે પૈસાથી ખર�દ� શકાતો નથી, પર��ુ મોટાભાગના લોકો છે
�ૂટ� ગયા, આને �યાનમાં રાખવામાં અને તેમના આ�માને ટકાવી રાખવામાં અસમથ� છે. �યારે માણસ છે
નીચે અને બહાર અને શેર�માં, કોઈપણ નોકર� મેળવવામાં અસમથ�, ક�ઈક થાય છે
તેના આ�મા માટ ેજે તેના ખભાના �ોપમાં જોઇ શકાય છે, તેના સ�ૂહ
ટોપી, તેની ચાલ અને તેની �ાટકશ��ત. તે તેમની વ�ચે હ�નતાની લાગણીથી બચી શકતો નથી
�નય�મત રોજગાર ધરાવતા લોકો, ભલે તે �ણે કે તેઓ ચો�સપણે નથી
તેના પા�, �ુ�� અથવા �મતામાં સમાન છે.

"આ લોકો - તેના �મ�ો પણ - બી� બાજુ, એક લાગણી

�ે�તા અને તેને, કદાચ અચેતનપણે, એક અક�માત તર�કે. તે કદાચ
એક સમય માટ ેઉધાર લો, પર��ુ તેની ટવેાયેલી ર�તે ચા�ુ રાખવા માટ ે�ૂર�ું નથી, અને તે
લાંબા સમય �ુધી ઉધાર લેવા�ું ચા�ુ રાખી શકતા નથી. પર��ુ પોતે ઉધાર, �યારે માણસ છે
મા� �વવા માટ ેઉધાર લે�ું, એક �નરાશાજનક અ�ુભવ છે, અને નાણાંનો અભાવ છે
તેના આ�માને �ુન�� �વત કરવા માટ ેકમાયેલા નાણાંની શ��ત. અલબ�, આમાંથી ક�ઈ પણ લા�ુ પડ�ું નથી
બ�સ અથવા ર�ual◌ો નેઅર-ડૂ-વે�સ, પર��ુ મા� સામા�ય મહ�વાકા��ાઓ અને �વ-�ુ�ષો માટે
આદર.

"મ�હલા સંમ�તની �નરાશા.
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"સમાન પ�ર��થ�તમાં મ�હલાઓ અલગ હોવી જોઈએ. આપણે કોઈક ર�તે એ�ું નથી કરતા
ડાઉન અને આઉટસ�ન ે�યાનમાં લેતા �ીઓનો �બલકુલ �વચાર કરો. તેઓ માં દલુ�ભ છે
�ેડલાઇન, તેઓ ભા�યે જ શેર�ઓમાં ભીખ માંગતા જોવા મળે છે, અને તેઓ નથી
ભીડમાં તે જ સાદા �ચ�ો �ારા ઓળખી શકાય છે જે ભંગ કરેલા માણસોને ઓળખે છે. ની
અલબ�, મારો મતલબ એ નથી કે શહેરની શેર�ઓમાં શફ�લ�ગ હે�સ જે �વ�� છે
�ુ�� થયેલ �ુ�ષ બ�સની સં�યા. મારો મતલબ �યાજબી �ુવાન, �શ� અને

�ુ��શાળ� �ીઓ. તેમાંના ઘણા હોવા જોઈએ, પર��ુ તેમની �નરાશા નથી
�પ� કદાચ તેઓ પોતાની �તને માર� નાખે છે.

"�યારે માણસ નીચે અને બહાર હોય �યારે તેના હાથમાં ઉછેર માટ ેસમય હોય છે. તે
નોકર� �વશે માણસને જોવા માટ ેમાઇલની �ુસાફર� કર� શકે છે અને શોધી શકે છે કે નોકર� ભરાઈ ગઈ છે અથવા

કે તે બેઝ પે વગરની નોકર�ઓમાંની એક છે પર��ુ તેના વેચાણ પર મા� ક�મશન છે
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કેટલીક નકામી કુશળતા જે કોઈ ખર�દશે નહ�, દયા �સવાય. ટ�ન�ગ
તે નીચે, તે પોતાને શેર�માં પાછો શોધે છે �યાં જવા માટ ે�ાંય નથી પર��ુ મા�
ગમે �યાં. તેથી તે ચાલે છે અને ચાલે છે. તે વૈભવી વ��ુઓ પર �ટોરની બાર�ઓ તરફ જુએ છે
જે તેના માટ ેનથી, અને હલક� �ુણવ�ાનો અ�ુભવ કરે છે અને જે લોકો બંધ કરે છે તેમને માગ� આપે છે
સ��ય રસ સાથે જુઓ. તે રેલરોડ �ટશેનમાં ભટકતો રહે છે અથવા પોતાને �ૂકે છે
લાઇ�ેર�માં નીચે તેના પગને સરળ બનાવવા અને થોડ� ગરમીમાં �ૂકવવા, પર��ુ તે દેખા�ું નથી
નોકર� માટ,ે તેથી તે ફર�થી જઇ ર�ો છે. તે કદાચ તે �ણતો નથી, પર��ુ તેની લ�યહ�નતા હશે
તેના આકૃ�તની રેખાઓ ન હોય તો પણ તેને આપી દો. તે સાજો થઈ શકે છે
�યારે તેને ��થર નોકર� મળ� �યારે તે �દવસોથી બાક� રહેલા કપડા� પહેરેલા, પણ
કપડા� �ોપને છૂપાવી શકતા નથી.

"પૈસા તફાવત બનાવે છે.

"તે હ�રો અ�ય લોકોને જુએ છે, �ુનીમ કે કારકુન અથવા રસાયણશા�ી અથવા

વેગન હાથ, તેમના કામમાં �ય�ત છે અને તેમના આ�માના ત�ળયેથી તેમની ઈ�યા� કરે છે.
તેમની પાસે તેમની �વતં�તા, તેમનો આ�મસ�માન અને �ુ�ષ�વ છે, અને તે ફ�ત
તે પોતાની �તને ખાતર� આપી શકતો નથી કે તે એક સારો માણસ છે, તેમ છતાં તે તેની દલીલ કરે છે અને

કલાકો પછ� અ�ુકૂળ �ુકાદા પર પહ�ચો.
"તે મા� પૈસા છે જે તેનામાં આ તફાવત બનાવે છે. થોડા પૈસા સાથે

તે ફર�થી પોતે જ હશે.
"કેટલાક એ��લોયરો એવા લોકોનો સૌથી આઘાતજનક લાભ લે છે

નીચે અને બહાર. એજ�સીઓ ક�ગાળ ઓફર કરતા નાના ર�ગીન કાડ�  લટકાવે છે
ભાંગી પડલેા માણસોને વેતન - અઠવા�ડયામાં $ 12, અઠવા�ડયામાં $ 15. એક $ 18 એક સ�તાહ નોકર� એક �લમ છે, અને

સ�તાહમાં $ 25 ધરાવનાર કોઈપણ �ય��ત એજ�સીની સામે કામ અટક� શક�ું નથી
ર�ગીન કાડ� . માર� પાસે કારકુનની માંગણી કરતા �થા�નક પેપરમાંથી ��લપ થયેલી �હેરાત છે
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સારા, �વ�છ પેનમેન, સવારે 11 વા�યાથી સે�ડ�વચની દકુાન માટ ેટ�ેલફોન ઓડ�ર લેવા
દર મ�હને $ 8 માટ ેબપોરે 2 વા�યા �ુધી - અઠવા�ડયામાં $ 8 નહ� પર��ુ મ�હનામાં $ 8. �હેરાતમાં એમ પણ કહેવામાં આ��ું છે કે, '�ટટે
ધમ�. '�ું તમે કોઈની પણ �ૂર ક�પના કર� શકો છો જે સારાની માંગ કરે છે,
પી�ડતના ધમ�ની �ૂછપરછ કરતા એક કલાક 11 સે�ટ માટ ે�વ�છ પેનમેન? પણ તે છે
�ું �� લોકોને ઓફર કરવામાં આવે છે. "

આલોચનાનો ભય

માણસ ખરેખર આ ડરથી કેવી ર�તે આ�યો, કોઈ ચો�સપણે કહ� શક�ું નથી, પર��ુ
એક વ��ુ ચો�સ છે - તેની પાસે તે અ�યંત �વક�સત �વ�પમાં છે. કેટલાક માને છે કે આ
રાજકારણ "�યવસાય" બ�યા તે સમયથી ડરનો દેખાવ થયો.
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અ�ય માને છે કે તે તે �મરે શોધી શકાય છે �યારે મ�હલાઓએ �થમ �ચ�તા કરવા�ું શ� ક�ુ� હ�ું
વ�ો પહેરવામાં પોતાને "શૈલીઓ" સાથે.

આ લેખક, ન તો હા�યલેખક છે અને ન �બોધક, �વશેષતા તરફ વલણ ધરાવે છે
ટ�કાનો �ૂળ�ૂત ડર માણસના વારસાગત �વભાવનો તે ભાગ છે જે �ૂછે છે
તે મા� તેના સાથીદારનો માલ અને માલ લઈ જતો નથી, પર��ુ તેને યો�ય ઠેરવે છે
તેના સાથીના પા�ની ટ�કા �ારા ��યા. તે એક �ણીતી હક�કત છે કે એ
ચોર તે �ય��તની ટ�કા કરશે જેની પાસેથી તે ચોર� કરે છે - રાજકારણીઓ ઓ�ફસ માગે છે, નહ�
તેમના પોતાના �ુણો અને લાયકાતો �દ�શ�ત કર�ને, પર��ુ ��મત કરવાનો �યાસ કર�ને
તેમના �વરોધીઓ.

ટ�કાનો ડર ઘણા �વ�પો લે છે, જેમાંથી મોટા ભાગના નાના છે
અને �ુ�છ. બા�ડ માથાવાળા �ુ�ષો, ઉદાહરણ તર�કે, તેમના �સવાય અ�ય કોઈ કારણસર ટા�લયા હોય છે
ટ�કાનો ડર. ટોપીઓના �ુ�ત �ફ�ટ�ગ બે��સને કારણે માથા ટા�લયા બને છે
જે વાળના �ૂળમાંથી પ�ર�મણને કાપી નાખે છે. �ુ�ષો ટોપી પહેરે છે, નહ�
કારણ કે તેમને ખરેખર તેમની જ�ર છે, પર��ુ �ુ�ય�વે કારણ કે "દરેક જણ તે કર� ર�ું છે." આ
�ય��તગત લાઇનમાં આવે છે અને તે જ ર�તે કરે છે, જેથી અ�ય કોઈ �ય��તગત ટ�કા ન થાય
તેને. મ�હલાઓ ભા�યે જ ટા�લયા માથા, અથવા તો પાતળા વાળ ધરાવે છે, કારણ કે તેઓ ટોપી પહેરે છે
જે તેમના માથાને loose◌ીલી ર�તે �ફટ કરે છે, ટોપીઓનો એકમા� હે�ુ શણગાર છે.

પર��ુ, એ�ું ન માન�ું જોઈએ કે �ીઓ ભયથી �ુ�ત છે
ટ�કા. જો કોઈ �ી આ ભયના સંદભ�માં �ુ�ષ કરતાં ચ superiorિ◌યાતી હોવાનો દાવો કરે છે,
તેણીને 1890 ના �વ�ટજેની ટોપી પહેર�ને શેર�માં ચાલવા માટ ેકહો.

કપડા�ના ચપળ ઉ�પાદકો આનો લાભ ઉઠાવવામાં ધી�ું નથી
ટ�કાનો �ૂળ�ૂત ભય, જેની સાથે સમ� માનવ�તને શાપ આપવામાં આ�યો છે. દરેક season�ુમાં
વ�ો પહેરવાના ઘણા લેખોમાં શૈલીઓ બદલાય છે. શૈલીઓ કોણ �થા�પત કરે છે?
ચો�સપણે કપડા� ખર�દનાર નહ�, પણ ઉ�પાદક. તે કેમ કરે છે
ઘણી વખત શૈલીઓ બદલો? જવાબ �પ� છે. તેમણે શૈલીઓ બદલી જેથી તે
વ�ુ કપડા� વેચી શકે છે.
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આ જ કારણોસર ઓટોમોબાઇ�સના ઉ�પાદકો (થોડા દલુ�ભ સાથે
અને �ૂબ જ સમજદાર અપવાદો) દરેક સીઝનમાં મોડલેોની શૈલીઓ બદલાય છે. ના યાર
ઓટોમોબાઇલ ચલાવવા માંગે છે જે નવીનતમ શૈલીની નથી, જોકે જૂની છે
મોડલે ખરેખર સાર� કાર હોઈ શકે છે.

લોકો જે ર�તે વત�ન કરે છે તે�ું અમે વણ�ન કર� ર�ા છ�એ
�વનની નાની અને નાની બાબતો પર લા�ુ પડતા ટ�કાના ડરનો �ભાવ. ચાલ આપણે

હવે માનવીય વત�નની તપાસ કરો �યારે આ ડર લોકો સાથે જોડાણમાં અસર કરે છે
માનવ સંબંધોની વ�ુ મહ�વ�ૂણ� ઘટનાઓ. �યવહાર�ક ઉદાહરણ લો
કોઈપણ �ય��ત જે "માન�સક પ�રપ�વતા" (35 થી 40 વષ� �ુધી) ની �મરે પહ�ચી ગઈ છે
�મર, સામા�ય સરેરાશ તર�કે), અને જો તમે તેના મનના �ુ�ત �વચારો વાંચી શકો,
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�ારા શીખવવામાં આવતી મોટાભાગની દ�તકથાઓમાં તમને �ૂબ જ �ન��ત અ�વ�ાસ મળશે
કેટલાક દાયકાઓ પહેલાના મોટાભાગના �સ�ા�તવાદ�ઓ અને ધમ�શા�ીઓ.

ઘણી વાર નહ�, તેમ છતાં, તમને એવી �ય��ત મળશે કે જેની પાસે �ુ�લેઆમ �હ�મત હોય
આ �વષય પર તેની મા�યતા જણાવો. મોટાભાગના લોકો, જો �ુર�ું દબાવવામાં આવે તો, જૂઠુ�  બોલશે
�વીકારવાને બદલે કે તેઓ તે �વ�પ સાથે સંકળાયેલી વાતા�ઓને માનતા નથી
ધમ� જે વૈજ્ scientific◌ા�નક શોધની �મર પહેલા લોકોને બંધનમાં રાખતો હતો અને

�શ�ણ.
શા માટ ેસરેરાશ �ય��ત, આ જ્light◌ાનના �દવસોમાં, શરમાળ છે

દ�તકથાઓમા ંતેમની મા�યતાને નકારવાથી દૂર જે મોટાભાગના લોકોનો આધાર હતો
થોડા દાયકાઓ પહેલા ધમ�? જવાબ છે, "ટ�કાના ડરને કારણે."
અ�વ�ાસ �ય�ત કરવાની �હ�મત માટ ે�ુ�ષો અને �ીઓન ેદાવ પર સળગાવી દેવામાં આ�યા છે
�ૂત. તે આ�ય�જનક નથી કે આપણને એક ચેતના વારસામાં મળ� છે જે આપણને ભય બનાવે છે
ટ�કા. �ૂતકાળમાં તે સમય હતો, અને એટલો દૂર નહોતો, �યારે ટ�કાઓ ગંભીર હતી
સ�ઓ - તે હજુ પણ કેટલાક દેશોમાં કરે છે.

ટ�કાનો ડર માણસને તેની પહેલથી છ�નવી લે છે, તેની શ��તનો નાશ કરે છે
ક�પના, તેના �ય��ત�વને મયા��દત કરે છે, તેની આ�મ�નભ�રતા છ�નવી લે છે, અને તેને કરે છે
સો અ�ય ર�તે �ુકસાન. માતા�પતા ઘણીવાર તેમના બાળકોને ન ભરવાપા� કરે છે
તેમની ટ�કા કર�ને ઈ�. મારા બાળપણની �ૂ�મામાંથી એકની માતા ઉપયોગ કરતી હતી
તેને લગભગ દરરોજ �વીચથી સ� કરો, હ�મેશા સાથે કામ �ૂણ� કરો
�નવેદન, "તમે વીસ વષ� પહેલાં પે�ન�ટ�શયર�માં ઉતરશો." તેને મોકલવામાં આ�યો હતો
સ�ર વષ�ની �મરે �ુધારક.

ટ�કા એ સેવા�ું એક �વ�પ છે, જેમાંથી દરેક પાસે �ૂબ વધારે છે.
દરેક �ય��ત પાસે તેનો �ટોક હોય છે જે મફત આપવામાં આવે છે, પછ� ભલે તે માંગવામાં આવે કે ન આવે.
�ય��તના ન�કના સંબંધીઓ સૌથી ખરાબ �ુનેગાર હોય છે. તેને એ તર�કે મા�યતા આપવી જોઈએ

અપરાધ (વા�તવમાં તે સૌથી ખરાબ �કૃ�તનો �ુનો છે), કોઈપણ માતા�પતા માટ ેબાંધ�ું
�બનજ�ર� ટ�કા �ારા બાળકના મનમાં હલક� �ુણવ�ાવાળા સંકુલ.
એ��લોયરો જે માનવ �વભાવને સમજે છે, �ુ�ષોમાં �ે� છે, તેના �ારા નહ�
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ટ�કા, પર��ુ રચના�મક �ૂચન �ારા. માતા�પતા તે જ પ�ર�ૂણ� કર� શકે છે
તેમના બાળકો સાથે પ�રણામો. ટ�કા માનવ �દયમાં ભય રોપશે, અથવા

રોષ, પર��ુ તે �ેમ અથવા �નેહ બનાવશે નહ�.

�વવેચનાના ભયના લ�ણો

આ ભય લગભગ ગર�બીના ભય જેટલો સાવ���ક છે, અને તેની અસરો છે
�ય��તગત �સ�� માટ ે�વલેણ, �ુ�ય�વે કારણ કે આ ભય પહેલનો નાશ કરે છે,
અને ક�પનાના ઉપયોગને �નરાશ કરે છે. ભયના �ુ�ય લ�ણો છે:
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સે�ફ-કો��સઓસનેસ. �ારા સામા�ય ર�તે �ય�ત થાય છે
ગભરાટ, વાતચીતમાં ડરપોક અને અ��યા લોકોને મળવામાં,
હાથ અને અંગોની �વ�ચ� �હલચાલ, આંખો�ું �થળાંતર.

ધનનો અભાવ. અવાજ �નયં�ણ અભાવ �ારા �ય�ત,
અ�યની હાજર�માં ગભરાટ, શર�રની નબળ� �ુ�ા, નબળ�
��ૃ�ત.

�ય��તગતતા. �નણ�યની �nessતામાં અભાવ, �ય��તગત
વશીકરણ, અને ચો�સપણે મંત�યો �ય�ત કરવાની �મતા. બાજુની આદત-
�ુ�ાઓન ેચોરસ ર�તે મળવાને બદલે. સાથે સહમત
અ�ય લોકો તેમના મંત�યોની કાળ��ૂવ�ક તપાસ કયા� �વના.

લ�ુતા �ં�થ. �વ �ય�ત કરવાની આદત-
mouth◌ાંકવાના સાધન તર�કે, મ� �ારા અને ��યાઓ �ારા મંજૂર�

હ�નતાની લાગણી ઉભી કરે છે. અ�ય લોકોને �ભા�વત કરવા માટ ે"મોટા શ�દો" નો ઉપયોગ કરવો,
(ઘણીવાર શ�દોનો વા�ત�વક અથ� ��યા વગર). અ�ુકરણ

�સે, વાણી અને �શ�ાચારમાં અ�ય. કા�પ�નકની બડાઈ
�સ��ઓ. આ કેટલીકવાર સપાટ�નો દેખાવ આપે છે a
�ે�તાની લાગણી.

�વ�તરણ. "સાથે ચા�ુ રાખવાનો �યાસ કરવાની આદત

જોનેસ, "કોઈની આવક કરતા વધારે ખચ� કરવો.
�ાર� �ભક અભાવ. માટ ેતકો �વીકારવામાં �ન�ફળતા

�વ-�ગ�ત, અ�ભ�ાયો �ય�ત કરવામાં ડર, આ�મ�વ�ાસનો અભાવ

કોઈના પોતાના �વચારો, �ારા �ૂછવામાં આવેલા ��ોના ઉડાઉ જવાબો આપે છે
ઉપર� અ�ધકાર�, ર�તભાત અને વાણીનો ખચકાટ, બંને શ�દોમાં છેતર�પ�ડ�
અને કાય�.

એ��બ�ટશનનો અભાવ. માન�સક અને શાર��રક આળસ, અભાવ

આ�મ�વ�ાસ, �નણ�યો �ુધી પહ�ચવામાં ધીમી, સરળતાથી �ભા�વત

અ�ય, તેમની પીઠ પાછળ અ�યની ટ�કા કરવાની આદત અને
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તેમને તેમના ચહેરા પર �ુશામત, વગર હાર �વીકારવાની આદત

�વરોધ, �યારે અ�ય લોકો �ારા �વરોધ કરવામાં આવે �યારે બાંયધર� છોડ� દેવી,
કારણ વગર અ�ય લોકો પર શંકા�પદ, કુશળતાનો અભાવ

ર�ત અને વાણી, �ૂલો માટ ેદોષ �વીકારવાની અ�ન�છા.

ILL �વા��યનો ભય

આ ભય શાર��રક અને સામા�જક બંને વારસામાં મળ� શકે છે. તે ન�કથી છે
�ૃ�ાવ�થાના ભય અને ભયના કારણો સાથે, તેના �ૂળ સાથે સંકળાયેલ

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=gu&u=http://think-and-grow-rich-ebook.com/


�ૃ��ુ, કારણ કે તે "ભયંકર �વ�" ની સરહદ પર ન�કથી દોર� �ય છે
માણસ �ણતો નથી, પર��ુ જેના �વશે તેને થોડ� અગવડતા શીખવવામાં આવી છે
વાતા�ઓ. અ�ભ�ાય અ�ુક અંશે સામા�ય પણ છે કે અ�ુક અનૈ�તક લોકો
"આરો�ય વેચવાના" �યવસાયમાં રોકાયેલા લોકો સાથે થોડો સંબંધ નથી
ખરાબ �વા��યના ભયને �વંત રાખવો.

�ુ�યમાં, ભયંકર �ચ�ોને કારણે માણસ ખરાબ �વા��યનો ભય રાખે છે
તેના મનમાં વાવેતર કરવામાં આ��ું છે કે જો �ૃ��ુ આગળ નીકળ� �ય તો �ું થઈ શકે
તેને. તે આ�થ�ક ટોલને કારણે પણ ડરે છે જેનો તે દાવો કર� શકે છે.

એક ��ત��ત �ચ�ક�સકનો અંદાજ છે કે �ુલાકાત લેનારા તમામ લોકોમાંથી 75%
�યાવસા�યક સેવા માટનેા �ચ�ક�સકો હાયપોકો���યા (કા�પ�નક
બીમાર�). તે સૌથી વ�ુ ખાતર��ૂવ�ક બતાવવામાં આ��ું છે કે રોગનો ભય, �યાં પણ
ડર�ું સહેજ પણ કારણ નથી, ઘણીવાર શાર��રક લ�ણો પેદા કરે છે
રોગનો ભય હતો.

શ��તશાળ� અને શ�કતશાળ� માનવ મન છે! તે બનાવે છે અથવા તે નાશ કરે છે.
નાદરુ�ત �વા��યના ભયની આ સામા�ય નબળાઈ પર વગાડ�ું

પેટ�ટ દવાઓએ નસીબ મેળ��ું છે. �વ�ાસપા� પર લાદવા�ું આ �વ�પ
લગભગ વીસ વષ� પહેલાં માનવતા એટલી �ચ�લત બની હતી કે કો�લઅસ��ું સા�તા�હક
મેગે�ઝને કેટલાક ખરાબ �ુનેગારો સામે કડ�ું અ�ભયાન હાથ ધ�ુ� હ�ું
પેટ�ટ દવા �યવસાય.

�વ��ુ� દર�મયાન ફાટ� નીકળેલા "ફ�ૂ" રોગચાળા દર�મયાન,
��ુ યોક�  �સટ�ના મેયરે લોકોને થયેલા �ુકસાનની તપાસ માટ ેકડક પગલાં લીધા
તેઓ ખરાબ �વા��યના તેમના �વાભા�વક ડરથી પોતાને કર� ર�ા હતા. તેણે ફોન કય�
અખબારના માણસો અને તેમને ક�ું, "સ�જનો, મને લાગે છે કે તમને �ૂછ�ું જ�ર� નથી
'ફ�ૂ' રોગચાળાને લગતી કોઈપણ ભયજનક હેડલાઇ�સ �કા�શત કરવી . �યાં �ુધી તમે સહકાર ન આપો

માર� સાથે, અમાર� પાસે એવી પ�ર��થ�ત હશે કે જેને આપણે �નયં��ત કર� શકતા નથી. "અખબારોએ છોડ� દ��ું
"ફ�ૂ" �વશેની વાતા�ઓ �કા�શત કરવી અને એક મ�હનાની અંદર રોગચાળો થઈ ગયો
સફળતા�ૂવ�ક ચકાસાયેલ.

કેટલાક વષ� પહેલા હાથ ધરવામાં આવેલા �યોગોની �ેણી �ારા, તે સા�બત થ�ું હ�ું
કે �ૂચન �ારા લોકોને બીમાર બનાવી શકાય. અમે �ારા આ �યોગ હાથ ધય�
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�ણ પ�ર�ચતોને "પી�ડતો" ની �ુલાકાત લેવા�ું કારણ બને છે, જેમાંથી દરેકએ �ૂ�ું

��, "તમને �ું બીમાર� છે? તમે ભયંકર બીમાર છો." સામા�ય ર�તે �થમ ��કતા�
પી�ડત તરફથી હસ�ું, અને બેચેન "ઓહ, ક�ઇ નહ�, હુ�  ઠ�ક છુ� ".
બી� ��કતા�ને સામા�ય ર�તે �નવેદન સાથે જવાબ આપવામાં આ�યો હતો, "મને ખબર નથી
બરાબર, પણ મને ખરાબ લાગે છે. "�ીજો ��કતા� સામા�ય ર�તે �નખાલસતાથી મળતો હતો
�વીકા�ુ� કે પી�ડતા ખરેખર બીમાર હતી.

જો તમને શંકા હોય કે તે તેને બનાવશે તો કોઈ પ�ર�ચત પર આનો �યાસ કરો
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અ�વ�થતા, પર��ુ �યોગને �ૂબ દૂર ન લઈ �ઓ. �યાં ચો�સ છેધા�મ�ક સં�દાય જેના સ�યો તેમના દ�ુમનોનો વેર લે છે
"હે��સંગ" પ��ત. તેઓ તેને પી�ડત પર "જોડણી �ૂક�ને" કહે છે.

�યાં જબરજ�ત �ુરાવા છે કે રોગ �ારેક માં શ� થાય છે
નકારા�મક �વચાર આવેગ�ુ ં�વ�પ. આવા આવેગ એકમાંથી પસાર થઈ શકે છે
બી�ને મન, �ૂચન �ારા, અથવા �ય��ત �ારા તેના પોતાના મનમાં બનાવેલ.

એક માણસ જે આ ઘટના કરતાં વ�ુ શાણપણથી આશીવા��દત હતો
�ૂચવો, એકવાર ક�ું "�યારે કોઈ મને �ૂછે કે મને કે�ું લાગે છે, હુ�  હ�મેશા જવાબ આપવા માં�ુ છુ�
તેને પછાડ� દે છે. "

ડctors�ટરો દદ�ઓને તેમના �વા��ય માટ ેનવી આબોહવામાં મોકલે છે, કારણ કે ફેરફાર
"માન�સક વલણ" જ�ર� છે. ખરાબ �વા��યના ભય�ું બીજ દરેકમાં રહે છે
માનવ મન. �ચ�તા, ભય, �નરાશા, �ેમ અને �યવસાયમાં �નરાશા
બાબતો, આ બીજને અંકુ�રત અને વધવા માટ�ેું કારણ બને છે. તાજેતરના �યવસાયમાં મંદ�
ડોકટરોને ફરાર રા�યા, કારણ કે દરેક �કારની નકારા�મક �વચારસરણી�ું કારણ બની શકે છે
બીમાર �વા��ય.

�યવસાયમાં અને �ેમમાં �નરાશાઓ �ૂ�ચની ટોચ પર છે
ખરાબ �વા��યના ભયના કારણો. એક �ુવકે �ેમમાં �નરાશા સહન કર� જે
તેને હો��પટલમાં મોક�યો. મ�હનાઓ �ુધી તે �વન અને �ૃ��ુ વ�ચે ફરતો ર�ો. એ
�ૂચક �ચ�ક�સામાં �ન�ણાતને બોલાવવામાં આ�યા. �ન�ણાતે નસ� બદલી,
તેને �ૂબ જ મોહક �ુવતીનો હવાલો સ�પી જેણે શ�આત કર� (
ડ arrival�ટર સાથે ગોઠવણ) તેના આગમનના �થમ �દવસે તેને �ેમ કરવા
નોકર�. �ણ સ�તાહમાં દદ�ને હો��પટલમાંથી ર� આપવામાં આવી હતી
વેદના, પર��ુ સં�ૂણ�પણે અલગ રોગ સાથે. તે ફર� �ેમમાં હતો. આ
ઉપાય એક છેતર�પ�ડ� હતી, પર��ુ દદ� અને નસ� બાદમાં પર�યા હતા. બંને અંદર છે
આ લેખન સમયે સા��  �વા��ય.

ILL HEALTH ના ભયના લ�ણો

આ લગભગ સાવ���ક ભયના લ�ણો છે:

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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ઓટો-�ૂચન. �વના નકારા�મક ઉપયોગની આદત

ના લ�ણો શોધીને અપે�ા રાખીને �ૂચન
તમામ �કારના રોગ. કા�પ�નક બીમાર�ને "માણવી" અને તેના �વશે બોલ�ું
વા�ત�વક હોવા તર�કે. બધા "ફે�સ" અને "ઇસ�સ" ને અજમાવવાની આદત

અ�ય લોકો �ારા ઉપચારા�મક �ૂ�ય તર�કે ભલામણ કરેલ. ની સાથે વાત ક��  છુ�
અ�ય કામગીર�, અક�માતો અને બીમાર�ના અ�ય �વ�પો.
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આહાર, શાર��રક �યાયામ, ઘટાડવાની પ��તઓ સાથે �યોગ,�યાવસા�યક માગ�દશ�ન �વના. ઘરે�ું ઉપાયો અજમાવી ર�ા છ�એ, પેટ�ટ
દવાઓ અને "�વેક" ઉપાયો.

હાયપોચં��યા. બીમાર� �વશે વાત કરવાની આદત,
રોગ પર મન કે���ત કર�ું, અને તેના દેખાવની અપે�ા રાખવી
નવ�સ �ેક થાય �યાં �ુધી. બોટલમાં જે ક�ઈ આવે છે તે ઇલાજ કર� શક�ું નથી
આ ��થ�ત. તે નકારા�મક �વચારસરણી અને ક�ઇ �ારા લાવવામાં આવે છે
પર��ુ સકારા�મક �વચાર ઉપચારને અસર કર� શકે છે. હાયપોકો���યા, (એક તબીબી
કા�પ�નક રોગ માટનેો શ�દ) જેટ�ું �ુકસાન કરે છે તે કહેવાય છે
�સંગે, જેમ રોગનો ડર �ય��ત કર� શકે છે. ના સૌથી વ�ુ કહેવાતા કેસો
"ચેતા" કા�પ�નક બીમાર�માંથી આવે છે.

કસરત. ખરાબ �વા��યનો ડર ઘણીવાર યો�ય સાથે દખલ કરે છે
શાર��રક �યાયામ, અને વ�ુ વજનમાં પ�રણમે છે, જેના કારણે

બહાર�ું �વન ટાળો.
�ુસંગતતા. નાદરુ�ત �વા��યનો ડર કુદરતને તોડ� નાખે છે

શર�ર ��તકાર, અને કોઈપણ �વ�પો માટ ેઅ�ુકૂળ ��થ�ત બનાવે છે
રોગનો સંપક�  થઈ શકે છે.

ખરાબ �વા��યનો ભય ઘણીવાર ગર�બીના ભય સાથે સંબં�ધત હોય છે,
ખાસ કર�ને હાઈપોકો���આકના �ક�સામાં, જે સતત �ચ�તા કરે છે
ડ doctor's�ટરના �બલ, હો��પટલના �બલ �ૂકવવાની શ�તા �વશે,
વગેરે આ �કારની �ય��ત માંદગીની તૈયાર�માં ઘણો સમય �વતાવે છે,
�ૃ��ુ �વશે વાત કરવી, ક��તાન માટ ેપૈસા બચાવવા અને દફન કરવા
ખચ�, વગેરે.

સે�ફ-કોડ�લ�ગ. સહા�ુ�ૂ�ત માટ ેબોલી બનાવવાની આદત,
લાલચ તર�કે કા�પ�નક બીમાર�નો ઉપયોગ. (લોકો ઘણીવાર આ �ુ��તનો આશરો લે છે
કામ ટાળવા માટ)ે. સાદ� આળસને cover◌ાંકવા માટ ેમાંદગી બતાવવાની આદત,
અથવા મહ�વાકા��ાના અભાવ માટ ેઅલીબી તર�કે સેવા આપવી.

�નર�તરતા. આ�કોહોલ અથવા માદક ��યોનો ઉપયોગ કરવાની આદત

માથાનો દખુાવો, ��ુરલ�યા વગેરે જેવા દખુાવાને નાશ કરો
કારણ દૂર કર�ું.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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માંદગી �વશે વાંચવાની ટવે અને �ચ�તા
તેનાથી �ભા�વત થવાની શ�તા. પેટ�ટ વાંચવાની ટવે
દવાની �હેરાતો.

�ેમની ખોટનો ભય
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આ સહજ ભયના �ૂળ �ોતની જ�ર છે પણ થોડુ�  વણ�ન,
કારણ કે તે દેખીતી ર�તે જ તેના સાથીને ચોરવાની બહુપ�ની�વની આદતમાંથી ઉછય� છે.
માણસનો સાથી, અને �યારે પણ તે કર� શકે �યારે તેની સાથે �વતં�તા લેવાની તેની આદત.

ઈ�યા�, અને �ડમે��શયા �ેકો�સના અ�ય સમાન �વ�પો માણસમાંથી ઉગે છે
કોઈનો �ેમ �ુમાવવાનો વારસાગત ડર. આ ભય બધામાં સૌથી પીડાદાયક છે
છ �ૂળ�ૂત ભય. તે કદાચ શર�ર અને મન સાથે વ�ુ �વનાશ ભજવે છે
અ�ય કોઈપણ �ૂળ�ૂત ભય, કારણ કે તે ઘણીવાર કાયમી ગાંડપણ તરફ દોર� �ય છે.

�ેમ �ુમાવવાનો ભય કદાચ પ�થર �ુગનો છે, �યારે

�ુ�ષોએ જડ બળથી મ�હલાઓની ચોર� કર�. તેઓ �ીઓની ચોર� કરવા�ું ચા�ુ રાખે છે, પર��ુ તેમની
તકનીક બદલાઈ ગઈ છે. બળને બદલે, તેઓ હવે સમ�વટનો ઉપયોગ કરે છે
�ુંદર કપડા�, મોટર કાર અને અ�ય "બાઈટ" શાર��રક કરતાં વ�ુ અસરકારક છે
બળ. માણસની આદતો તે જ છે જે તે સં�કૃ�તના �ાર�ભમાં હતી, પર��ુ તે
તેમને અલગ ર�તે �ય�ત કરે છે.

સાવચેત �વ�ેષણ દશા�વે છે કે �ીઓ આ ભય માટ ેવ�ુ સંવેદનશીલ છે
�ુ�ષો કરતાં. આ હક�કત સરળતાથી સમ�વી શકાય છે. �ીઓ અ�ુભવમાંથી શીખી છે,
કે �ુ�ષો �વભાવથી બહુપ�ની�વ ધરાવતા હોય છે, જેથી તેમના હાથમાં �વ�ાસ ન હોય
હર�ફોની.

�ેમના �ુકસાનના ભયના સંકેતો

આ ભયના �વ�શ� લ�ણો છે: -

JEALOUSY. �મ�ો અને શંકા�પદ હોવાની આદત

પયા��ત આધારોના કોઈ વાજબી �ુરાવા �વના ��યજનો.
(ઈ�યા� એ �ડમે��શયા �ેકો�સ�ું એક �વ�પ છે જે �ારેક બની �ય છે
સહેજ કારણ વગર �હ�સક). પ�ની પર આરોપ લગાવવાની આદત અથવા

આધાર વગર બેવફાઈનો પ�ત. ની સામા�ય શંકા
દરેક �ય��ત, કોઈ પર સં�ૂણ� �વ�ાસ નથી.

ખોટ� શોધ. �મ�ો સાથે દોષ શોધવાની આદત,
સંબંધીઓ, �યવસા�યક સહયોગીઓ અને ��યજનો સહેજ પણ
ઉ�કેરણી, અથવા કોઈપણ કારણ વગર.

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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ગે�બ�લ�ગ. જુગાર, ચોર�, છેતર�પ�ડ�, અને

અ�યથા ��યજનો માટ ેનાણાં �ૂરા પાડવાની જોખમી તકો લેવી
લોકો, એવી મા�યતા સાથે કે �ેમ ખર�દ� શકાય છે. ખચ� કરવાની આદત
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��યજનોને ભેટ આપવા માટ ેકોઈના મા�યમથી, અથવા દે�ું લે�ુંઅ�ુકૂળ �દશ�ન કરવાના હે�ુ સાથે. અ�ન�ા,
ગભરાટ, � ofતાનો અભાવ, ઇ�છાશ��તની નબળાઇ, �વ-અભાવ

�નયં�ણ, આ�મ�નભ�રતાનો અભાવ, ખરાબ �વભાવ.

જૂની �મરનો ભય

�ુ�યમાં, આ ભય બે �ોતોમાંથી વધે છે. �થમ, �વચાર જે જૂનો છે
�મર તેની સાથે ગર�બી લાવી શકે છે. બીજુ� , અને અ�યાર �ુધીમાં સૌથી સામા�ય �ોત
�ૂળ, �ૂતકાળની ખોટ� અને �ૂર ઉપદેશોમાંથી જે �ૂબ સાર� રહ� છે
"આગ અને ગંધક," અને અ�ય બોગીઓ સાથે �મ��ત કરવામાં આવે છે જે ચાલાક�થી �ુલામ બનાવવા માટ ેરચાયેલ છે
ભય �ારા માણસ.

�ૃ�ાવ�થાના �ૂળ�ૂત ભયમાં, માણસ પાસે તેના માટ ેબે �ૂબ જ સાચા કારણો છે
આશંકા - તેના સાથી માણસ ��યેના તેના અ�વ�ાસથી, જે જ�ત કર� શકે છે
ગમે તે દ�ુયવી માલ તેની પાસે હોઈ શકે, અને બીજો ભયંકરથી ભો થાય
બહારના �વ�ના �ચ�ો, જે તેના મનમાં સામા�જક �ારા રોપવામાં આ�યા હતા
તેના મનના સં�ૂણ� કબ�માં આવે તે પહેલાં આ�ુવં�શકતા.

બીમાર �વા��યની શ�તા, જે લોકો મોટા થતા �ય છે તે વ�ુ સામા�ય છે,
�ૃ�ાવ�થાના આ સામા�ય ભય�ું પણ એક કારણ છે. �ૃંગારવાદ પણ �વેશે છે
�ૃ�ાવ�થાના ભયના કારણમાં, કારણ કે કોઈ માણસ તેના �વચારને વળગતો નથી
લ��ગક આકષ�ણમાં ઘટાડો.

�ૃ�ાવ�થાના ભય�ું સૌથી સામા�ય કારણ સાથે સંકળાયે�ું છે
ગર�બીની શ�તા. "�ુરહાઉસ" એક �ુંદર શ�દ નથી. તે એક ઠ�ડ� ફ�ક� દે છે
દરેક �ય��ત�ું મન જે તેના ઘટ� રહેલા ખચ�ની સંભાવનાનો સામનો કરે છે
ગર�બ ખેતરમાં વષ�.

�ૃ�ાવ�થાના ભય�ું બીજુ�  ફાળો આપ�ું કારણ, �ુકસાનની સંભાવના છે
�વતં�તા અને �વતં�તા, કારણ કે �ૃ�ાવ�થા તેની સાથે બંને�ું �ુકસાન લાવી શકે છે
ભૌ�તક અને આ�થ�ક �વતં�તા.

�ૃ�ાવ�થાના ભયના સંકેતો
આ ભયના સૌથી સામા�ય લ�ણો છે:

ધી�ું અને એક હ�નતા �વકસાવવાની �ૃ��
માન�સક પ�રપ�વતાની �મરે જ�ટલ, ચાળ�સ વષ�ની આસપાસ,

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
�ારા ફર�થી �કા�શત:
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�મરને કારણે પોતાની �તને "લપસણો" હોવા�ું ખોટુ�  માન�ું. (આ
સ�ય એ છે કે માન�સક અને આ�યા��મક ર�તે માણસના સૌથી ઉપયોગી વષ� છે
ચાળ�સ અને સાઠની વ�ચે).
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પોતાની �તને "અ��ત�વ" તર�કે માફ� માંગતા બોલવાની ટવે�ૃ� "ફ�ત એટલા માટ ેકે કોઈ ચાલીસ, અથવા પચાસ વષ�ની વયે પહ�ચી ગ�ું છે,
�નયમને ઉલટાવવા અને રાખવા બદલ કૃત�તા �ય�ત કરવાને બદલે
શાણપણ અને સમજણની �મરે પહ��યા.

પહેલ, ક�પના અને �વને મારવાની આદત

આનો ઉપયોગ કરવા માટ ેપોતાની �તને �ૂબ જ �ૃ� માનવાથી ખોટ� ર�તે �વ�ાસ

�ુણો. ચાલીસ ��ેસ�ગના �ુ�ષ કે �ીની આદત

�ૂબ �ુવાન દેખાવાનો �યાસ કરવાનો અને ર�તભાતને અસર કરવાનો હે�ુ
�ુવાનીની; આમ �મ�ો અને અ��યા બંને �ારા �ેરણા�મક ઉપહાસ.

�ૃ��ુનો ભય

કેટલાક માટ ેઆ તમામ �ૂળ�ૂત ભયોમાં �ૂર છે. કારણ �પ� છે.
બહુમતીમાં, �ૃ��ુના �વચાર સાથે સંકળાયેલા ભયની ભયંકર વેદના
કેસો, સીધા ધા�મ�ક ક�રતા માટ ેચાજ�  થઈ શકે છે. કહેવાતા "�વધમ�ઓ" છે
વ�ુ "સં�કાર�" કરતાં �ૃ��ુનો ઓછો ડર. લાખો વષ�થી
માણસ હજુ પણ અ�ુ��રત ��ો �ૂછ� ર�ો છે, "�ાંથી" અને "�ાં."
હુ�  �ાંથી આ�યો છુ� , અને હુ�  �ાં �� છુ�?

�ૂતકાળના ઘાટા �ુગ દર�મયાન, વ�ુ ઘડાયે�ું અને ઘડાયે�ું ન હ�ું
આ ��ોના જવાબ આપવા માટ ેધીમી, એક �ક�મત માટ.ે સા�ી, હવે,
�ૃ��ુના ભયના �ૂળ �ોત.

"મારા તં�ુમાં આવો, મારો �વ�ાસ �વીકારો, મારા �સ�ા�તોને �વીકારો, અને હુ�  આપીશ

તમે એક �ટ�કટ કે જે તમને �ૃ��ુ પામે �યારે તરત જ �વગ�માં �વેશ આપશે, "એ રડ ેછે
સાં�દા�યકતાના નેતા. "મારા તં�ુની બહાર રહો," તે જ નેતા કહે છે, "અને શકે છે
શેતાન તમને લઈ �ય છે અને તમને અનંતકાળ �ુધી બાળ� નાખે છે. "

ETERNITY લાંબો સમય છે. આગ એક ભયંકર વ��ુ છે. શા�તનો �વચાર
સ�, અ�� સાથે, માણસને મા� �ૃ��ુથી ડરવા�ું કારણ નથી, તે ઘણી વખત તેને કારણ આપે છે
તે�ું કારણ �ુમાવો. તે �વનમાં રસનો નાશ કરે છે અને �ુખને અશ� બનાવે છે.

મારા સંશોધન દર�મયાન, મ� "A Catalog of the." નામના �ુ�તકની સમી�ા કર�
દેવો, "જેમાં 30,000 દેવોની �ૂ�ચબ� કરવામાં આવી હતી જેની �ૂ� માણસે કર� છે. �વચારો
તે! તેમાંથી �ીસ હ�ર, �w�ફશથી માંડ�ને માણસ �ુધીની દરેક વ��ુ�ું ��ત�ન�ધ�વ કરે છે.
તે થોડુ�  આ�ય� છે કે �ુ�ષો �ૃ��ુના અ�ભગમથી ડર� ગયા છે.

�યારે ધા�મ�ક નેતા સલામત આચરણ આપી શકશે નહ�
�વગ�, કે, આવી જોગવાઈના અભાવથી, કમનસીબને નીચે ઉતરવાની મંજૂર� આપે છે
નરક, પછ�ની શ�તા એટલી ભયંકર લાગે છે કે તેના �વશેનો �વચાર �ૂકે છે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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ક�પનાને એવી વા�ત�વક ર�તે પકડ� રાખો કે તે કારણને લકવો કરે અને સેટ કરે
�ૃ��ુનો ડર.

સ�યમાં, કોઈ માણસ �ણતો નથી, અને કોઈ માણસ �ારેય �ણતો નથી, �વગ� કે �ું
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નરક જે�ું છે, ન તો કોઈ પણ માણસને ખબર છે કે �ાં �થળ ખરેખર અ��ત�વમાં છે. આ �ૂબ અભાવ છે
હકારા�મક જ્ knowledge◌ાન માનવ મનનો દરવાજો ચાલા�ટન માટ ેખોલે છે
તેના મગજને લેજરડમેેઇન અને �વ�વધ સાથે દાખલ કર� અને �નયં��ત કર� શકે છે
પ�વ� છેતર�પ�ડ� અને કપટ ની �ા�ડ.

�ૃ��ુનો ડર હવે એટલો સામા�ય નથી જેટલો તે �મર દર�મયાન હતો
�યાં કોઈ મહાન કોલેજો અને �ુ�નવ�સ�ટ�ઓ નહોતી. �વજ્ science◌ાનના માણસોએ ફેર��ું છે
�વ� પર સ�યનો �કાશ, અને આ સ�ય ઝડપથી �ુ�ષોને �ુ�ત કરે છે અને

�ૃ��ુના આ ભયંકર ભયથી મ�હલાઓ. �ુવાન �ુ�ષો અને �ુવતીઓ
જેઓ કોલેજો અને �ુ�નવ�સ�ટ�ઓમાં ભણે છે તેઓ "આગ" થી સરળતાથી �ભા�વત થતા નથી
"ગંધક." �વ�વજ્ ,◌ાન, ખગોળશા�, �ૂ�તરશા� અને અ�ય સંબં�ધત સહાય �ારા
�વજ્iences◌ાન, અંધકાર �ુગનો ડર જેણે માણસોના મનને પક�ું અને

નાશ તેમના કારણ દૂર કરવામાં આવી છે.
પાગલ આ�ય પાગલ થઈ ગયેલા �ુ�ષો અને �ીઓથી ભરેલો છે,

�ૃ��ુના ભયને કારણે.
આ ભય નકામો છે. �ૃ��ુ આવશે, પછ� ભલે કોઈ �વચારે

તેના �વશે. તેને જ��રયાત તર�કે �વીકારો, અને તમારા મનમાંથી �વચાર પસાર કરો. તે થ�ું જ જોઈએ

એક, જ��રયાત, અથવા તે બધા માટ ેઆવશે નહ�. કદાચ તે જેટ�ું ખરાબ હ�ું તેટ�ું ખરાબ નથી
�ચ��ત.

આખી દ�ુનયા મા� બે વ��ુઓથી બનેલી છે, એન��  અને મેટર.
�ાથ�મક ભૌ�તકશા�મા ંઆપણે શીખીએ છ�એ કે ન તો કોઈ બાબત કે ન energy�� (મા� બે
માણસ માટ ે�ણીતી વા�ત�વકતાઓ) બનાવી શકાય છે અથવા નાશ પામી શકે છે. ��ય અને ઉ�� બંને
�પાંત�રત કર� શકાય છે, પર��ુ નાશ કર� શકાતો નથી.

�વન energy�� છે, જો તે ક�ઈપણ હોય. જો energy�� કે પદાથ� ન હોઈ શકે
નાશ, અલબ� �વનનો નાશ કર� શકાતો નથી. �વન, energy��ના અ�ય �વ�પોની જેમ,
સં�મણ, અથવા પ�રવત�નની �વ�વધ ���યાઓમાંથી પસાર થઈ શકે છે, પર��ુ તે કર� શક�ું નથી
નાશ પામે છે. �ૃ��ુ મા� સં�મણ છે.

જો �ૃ��ુ મા� પ�રવત�ન, અથવા સં�મણ નથી, તો �ૃ��ુ પછ� ક�ું જ આવ�ું નથી
લાંબી, શા�ત, શાં�ત�ૂણ� sleep◌ંઘ અને sleep◌ંઘ �સવાય ડરવા જે�ું ક�ઈ નથી. આમ તમે
�ૃ��ુનો ભય કાયમ માટ ેનાશ કર� શકે છે.

�ૃ��ુના ભયના લ�ણો

આ ભયના સામા�ય લ�ણો છે: -
બનાવવાને બદલે મરવા �વશે �વચારવાની આદત

મોટાભાગના �વન, સામા�ય ર�તે, હે�ુના અભાવ અથવા યો�યતાના અભાવને કારણે

મફત �ડ�જટલ ડાઉનલોડ પીડ�એફ ઇ�ુક આ�ૃ��
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�યવસાય આ ભય �ૃ�ોમાં વ�ુ �ચ�લત છે, પર��ુ
�ારેક વ�ુ �ુવાનો તેનો ભોગ બને છે. બધામાં મહાન
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�ૃ��ુના ડર માટ ેઉપાયો એક બ�ન�ગ �ડઝાયર છે
�સ��, અ�યને ઉપયોગી સેવા �ારા સમ�થ�ત. �ય�ત �ય��ત
ભા�યે જ �ૃ��ુ �વશે �વચારવાનો સમય મળે છે. તેને �વન �ૂબ રોમાંચક લાગે છે
�ૃ��ુની �ચ�તા કરો. �ારેક �ૃ��ુનો ડર ન�કથી હોય છે
ગર�બીના ભય સાથે સંકળાયે�ું છે, �યાં કોઈ�ું �ૃ��ુ નીકળશે
��યજનો ગર�બીથી પી�ડત. અ�ય �ક�સાઓમાં, �ૃ��ુનો ભય છે
માંદગી અને પ�રણામે શાર��રક �ૂટ� જવાને કારણે

શર�ર ��તકાર. �ૃ��ુના ભયના સૌથી સામા�ય કારણો છે: બીમાર-
આરો�ય, ગર�બી, યો�ય �યવસાયનો અભાવ, �નરાશા
�ેમ, ગાંડપણ, ધા�મ�ક ઝ�ૂન ઉપર.

�ૃ� માણસની �ચ�તા

�ચ�તા એ ડર પર આધા�રત મનની ��થ�ત છે. તે ધીમે ધીમે કામ કરે છે, પર��ુ
સતત. તે કપટ� અને �ૂ�મ છે. પગ�ું �ારા પગ�ું તે �યાં �ુધી "પોતે ખોદ�ું"
�ય��તના તક�શા�ન ેલકવો કરે છે, આ�મ�વ�ાસ અને પહેલનો નાશ કરે છે. �ચ�તા
અ�ન��તતાને કારણે સતત ભય�ું �વ�પ છે તેથી તે મનની ��થ�ત છે
જેને �નયં��ત કર� શકાય છે.

અ��થર મન લાચાર છે. અ�ન��તતા અ�વ�થ મન બનાવે છે. સૌથી વ�ુ
�ય��તઓમા ં�નણ�યો �ુધી ઝડપથી પહ�ચવા અને તેમની પડખે toભા રહેવાની ઇ�છાશ��તનો અભાવ હોય છે
તેઓ બનાવવામાં આ�યા પછ�, સામા�ય �યવસા�યક પ�ર��થ�તઓ દર�મયાન પણ. દર�મયાન
આ�થ�ક અશાં�તનો સમયગાળો (જેમ કે �વ� તાજેતરમાં અ�ુભવે છે),
�ય��ત �વકલાંગ છે, એકલા તેના સહજ �વભાવથી ધી�ું નથી
�નણ�યો �ુધી પહ�ચે છે, પર��ુ તે તેની આસપાસના અ�ય લોકોના અ�ન��તતાથી �ભા�વત છે
જેમણે "સા�ૂ�હક અ�ન��તતા" ની ��થ�ત બનાવી છે.

હતાશા દર�મયાન સમ� વાતાવરણ, સમ� �વ�માં હ�ું
"ફેરે�ઝા" અને "વry�ર�ટસ", જે બે માન�સક રોગના જ��ુઓથી ભરેલા છે
1929 માં વોલ ���ટ �ચંડતા પછ� પોતાને ફેલાવવા�ું શ� ક�ુ�. મા� એક જ છે
આ જ��ુઓ માટ ે�ણીતા મારણ; તે �વ�રત અને મ�મ �નણ�યની આદત છે.
તદપુરા�ત, તે એક મારણ છે જે દરેક �ય��તએ પોતાના માટ ેઅર� કરવી જોઈએ.

એકવાર આપણે કોઈ �નણ�ય પર પહ�ચી ગયા પછ�, આપણે પ�ર��થ�તઓની �ચ�તા કરતા નથી
��યાની ચો�સ રેખાને અ�ુસરો.

મ� એકવાર એક માણસનો ઇ�ટર��ૂ લીધો હતો જે બે કલાક પછ� વીજળ� પડવાની હતી. આ
�ન�દા કરનાર માણસ �ૃ��ુ કોષમાં રહેલા કેટલાક આઠ માણસોમાં સૌથી શાંત હતો
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ટૂ�કા સમયમાં અનંતકાળમાં જ�ું. તેમના ચહેરા પર આ�મ�વ�ાસ�ું ��મત સાથે, તેમણે
ક�ું, "તે સા��  લાગે છે. જરા �વચારો, ભાઈ, માર� �ુ�કેલીઓ જ�દ� સમા�ત થઈ જશે. મને થ�ું છે
આખી �જ�દગી �ુ�કેલી �સવાય બીજુ�  ક�ઈ નહ�. તે ખોરાક અને કપડા� મેળવવા માટ ેએક �ુ�કેલી હતી.
ટૂ�ક સમયમાં મને આ વ��ુઓની જ�ર નહ� પડ.ે �યારેથી હુ�  શીખી છુ�  �યારથી મને સા��  લા��ું છે
ખાતર� કરો કે મારે મર� જ�ું જોઈએ. મ� પછ� મા��  મન બના��ું, મારા ભા�યને સારામાં �વીકાર�ું
આ�મા. "

બોલતા બોલતા તેણે �ણ માણસો માટ ે�ૂરતા �માણમાં ભોજન ખા�ું,
તેના માટ ેલાવવામાં આવેલ દરેક મો mouth◌ામાં ખાવા�ું, અને દેખીતી ર�તે તેનો આનંદ માણી ર�ો છે
�ણે કોઈ દઘુ�ટના તેની રાહ જોતી ન હોય. �નણ�યે આ માણસને રા�ના�ું આ��ું

ભા�ય! �નણ�ય અ�ન�છનીય સંજોગોમાં �ય��તની �વીકૃ�તને પણ રોક� શકે છે.
છ �ૂળ�ૂત ડર, �ચ�તાની ��થ�તમાં અ�ુવા�દત થાય છે

અ�ન��તતા કોઈ �નણ�ય પર પહ�ચીને, �ૃ��ુના ભયથી કાયમ તમાર� �તને રાહત આપો

�ૃ��ુને અ�નવાય� ઘટના તર�કે �વીકારો. A �ુધી પહ�ચીને ગર�બીના ભયને ચા�ુક મારવો
તમે જે પણ સંપ�� એક��ત કર� શકો છો તેની સાથે રહેવાનો �નણ�ય

�ચ�તા. A �ુધી પહ�ચીને ટ�કાના ભયની ગરદન પર તમારો પગ �ૂકો
અ�ય લોકો �ું �વચારે છે, �ું કરે છે અથવા કહે છે તેના �વશે �ચ�તા ન કરવાનો �નણ�ય. દૂર કરો
તેને અપનાવવાના �નણ�ય �ુધી પહ�ચવાથી �ૃ�ાવ�થાનો ભય, �વકલાંગ તર�કે નહ�, પણ એક તર�કે
મહાન આશીવા�દ જે તેની સાથે શાણપણ, આ�મ-�નયં�ણ અને સમજણ નથી
�ુવાનો માટ ે�ણીતા.

લ�ણો �ૂલી જવાના �નણ�ય �ારા તમાર� �તને ખરાબ �વા��યના ભયથી �ુ�ત કરો.
�ેમ �વના સાથે રહેવાના �નણ�ય પર પહ�ચીને �ેમ �ુમાવવાનો ડર મેળવો, જો

તે જ�ર� છે.
સામા�ય, ધાબળા �ુધી પહ�ચીને, તેના તમામ �વ�પોમાં, �ચ�તાની આદતને માર� નાખો

એવો �નણ�ય કે �વનમાં જે ક�ઈ આપવા�ું છે તે �ચ�તાની �ક�મત�ું નથી. આ સાથે
�નણ�ય શાં�ત, મનની શાં�ત અને �વચારની શાં�ત આવશે જે આવશે

�ુખ લાવો.
જે માણસ�ું મન ભયથી ભરે�ું છે તે તેની પોતાની તકોનો જ નાશ કરે છે

�ુ��શાળ� ��યા, પર��ુ, તે આ �વનાશક �પંદનોના મનમાં �સા�રત કરે છે
બધા જેઓ તેની સાથે સંપક�માં આવે છે, અને નાશ કરે છે, તેમની તકો પણ.

કૂતરો કે ઘોડો પણ �ણે છે કે તેના મા�લકમાં �ારે �હ�મતનો અભાવ છે; વ�ુમાં, એ
કૂતરો અથવા ઘોડો તેના મા�ટર �ારા ફ�કવામાં આવેલા ભયના �પંદનોને પસંદ કરશે, અને

તે �ુજબ વત��ું. �ાણી સા�ા�યમાં �ુ��ની રેખા નીચે કરો,
ભયના �પંદનોને ઉપાડવા માટ ે�ય��તને આ જ �મતા મળે છે. મધમાખી
તરત જ �ય��તના મનમાં ભયનો અહેસાસ થાય છે - અજ્ unknown◌ાત કારણોસર, મધમાખી
જે �ય��તના મનમાં ભયના �પંદનો છૂટ� ર�ા છે તે �ય��તને ડ�ખ આપશે, ઘ�ં બ�ું
સહેલાઇથી તે �ય��તની છેડતી કરશે જેના મનમાં કોઈ ડર નથી.
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ભયના �પંદનો એક મનમાંથી બી�માં એટલી ઝડપથી અને ઝડપથી પસાર થાય છે
ચો�સપણે માનવ અવાજનો અવાજ �સારણ �ટશેનથી પસાર થાય છે
રે�ડયોનો �ા�ત સ�ૂહ — અને �વ-સમાન મા�યમ �ારા.

માન�સક ટ�ેલપેથી એક વા�ત�વકતા છે . �વચારો એક મનમાંથી બી�માં �ય છે,
�વે�છાએ, આ હક�કતને �ુ�ત કરનાર �ય��ત �ારા ઓળખવામાં આવે છે કે નહ�
�વચારો, અથવા �ય��તઓ જે તે �વચારોને પસંદ કરે છે.

જે �ય��ત અ�ભ�ય��ત આપે છે, મ� �ારા, નકારા�મક અથવા

�વનાશક �વચારો તે શ�દોના પ�રણામોનો અ�ુભવ કરવા માટ ે�યવહાર�ક �ન��ત છે
�વનાશક "�કક-બેક" ના �પમાં. �વનાશક �વચાર�ું �કાશન
આવેગ, એકલા, શ�દોની સહાય �વના, વ�ુમાં "�કકબેક" પણ પેદા કરે છે
એક કરતાં વ�ુ માગ�. સૌ �થમ, અને કદાચ યાદ રાખવા માટ ેસૌથી અગ�ય�ું,
જે �ય��ત �વનાશક �કૃ�તના �વચારો રજૂ કરે છે, તેણે �ુકસાન સહન કર�ું જ જોઇએ

સજ�ના�મક ક�પનાના ફેક�ટ�ના ભંગાણ �ારા. બીજુ� , આ
કોઈપણ �વનાશક લાગણીના મનમાં હાજર� નકારા�મક �ય��ત�વ �વકસાવે છે
જે લોકોને ભગાડ ેછે, અને ઘણીવાર તેમને �વરોધીમાં ફેરવે છે. �ીજો �ોત
જે �ય��ત મનોર�જન કરે છે અથવા નકારા�મક �વચારો છોડ ેછે તેને �ુકસાન, આમાં રહે�ું છે
ન�ધપા� હક�કત-આ �વચાર-આવેગ મા� અ�યને જ �ુકસાનકતા� નથી, પણ
તેઓ �ય��તના આ�મ�નભ�ર મનમાં પોતાને આ�મસાત કરે છે
તેમને �ુ�ત કરો, અને �યાં તેમના પા�નો એક ભાગ બની �ઓ.

કોઈ �વચાર સાથે �ારેય પસાર થતો નથી, ફ�ત તેને �ુ�ત કર�ને. �યારે એ
�વચાર �કા�શત થાય છે, તે દરેક �દશામાં, મા�યમ �ારા ફેલાય છે
ઈથર, પર��ુ તે �ય��તના અધ���ત મનમાં પણ કાયમ માટ ેરોપાય છે
તેને �ુ�ત કરે છે .

�વનમાં તમારો �યવસાય, સંભવત સફળતા �ા�ત કરવાનો છે. સફળ થવા માટ,ે
તમારે મનની શાં�ત મેળવવી જોઈએ, �વનની ભૌ�તક જ��રયાતો �ા�ત કરવી જોઈએ, અને સૌથી ઉપર,
�ુખ �ા�ત કરો. સફળતાના આ તમામ �ુરાવાઓ �વચારના �વ�પમાં શ� થાય છે
આવેગ.

તમે તમારા પોતાના મનને �નયં��ત કર� શકો છો, તમાર� પાસે તેને ગમે તે ખવડાવવાની શ��ત છે
�વચાર આવેગ તમે પસંદ કરો. આ �વશેષા�ધકાર સાથે જવાબદાર� પણ �ય છે
રચના�મક ર�તે તેનો ઉપયોગ. તમે તમારા પોતાના �ૃ�વીના ભા�યના મા�ટર છો
ચો�સ તમારામાં તમારા પોતાના �વચારોને �નયં��ત કરવાની શ��ત છે. તમે �ભા�વત કર� શકો છો,
સીધા, અને છેવટ ેતમારા પોતાના પયા�વરણને �નયં��ત કરો, તમારા �વનને તમે જે બનાવો છો
તે બનવા માંગો છો - અથવા, તમે જે �વશેષા�ધકારનો ઉપયોગ કરવા માટ ેઉપે�ા કર� શકો છો
તમારા �વનને ઓડ�ર માટ ેબનાવો, આમ તમાર� �તને �વશાળ સ�ુ� પર ફ�ક� દો
"સંજોગો" �યાં તમને તર�ગો પર ચીપની જેમ અહ� અને �યાં ફ�ક� દેવામાં આવશે

સ�ુ��ું.
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ડ�ેવ�સ વક�શોપ

સાતમી �ૂળ�ૂત દ�ુતા

છ �ૂળ�ૂત ભય ઉપરા�ત, અ�ય એક અ�ન� છે જેના �ારા લોકો
સહન. તે સ�ૃ� જમીન બનાવે છે જેમાં �ન�ફળતાના બીજ �ુ�કળ �માણમાં ઉગે છે. તે છે
એટલી �ૂ�મ છે કે તેની હાજર� ઘણીવાર શોધી શકાતી નથી. આ તકલીફ યો�ય ર�તે ન હોઈ શકે
ભય તર�કે વગ�કૃત. તે વ�ુ બેઠુ�  છે અને ઘણી વખત ઘાતક છે
બધા છ ભયથી. વ�ુ સારા નામની જ��રયાત માટ,ે ચાલો આ દ�ુ કહ�એ
નેગે�ટવ ઈ���ુઅ�સ માટ ે��ુસે��ટ�બ�લટ�.

જે �ુ�ષો મોટ� સંપ�� ભેગી કરે છે તેઓ હ�મેશા આની સામે પોતા�ું ર�ણ કરે છે
દ�ુ! ગર�બી �ારેય ન કરે! જેઓ કોઈપણ કો�લ�ગમાં સફળ થાય છે તે આવ�યક છે
અ�ન�નો ��તકાર કરવા માટ ેતેમ�ું મન તૈયાર કરો. જો તમે આ માટ ે�ફલ�ૂફ� વાંચી ર�ા છો
ધન સંચયનો હે�ુ, તમારે તમાર� �તને �ૂબ કાળ��ૂવ�ક તપાસવી જોઈએ

ન�� કરો કે તમે નકારા�મક �ભાવો માટ ેસંવેદનશીલ છો. જો તમે આની અવગણના કરો છો
�વ-�વ�ેષણ, તમે તમાર� ઇ�છાઓની વ��ુ �ા�ત કરવાનો તમારો અ�ધકાર �ુમાવશો.

�વ�ેષણની શોધ કરો. તમે તૈયાર કરેલા ��ો વાં�યા પછ�
આ �વ-�વ�ેષણ, તમારા જવાબોમાં તમાર� �તને કડક �હસાબમાં રાખો. પર �ઓ

તમે જે કોઈ અ�ય દ�ુમનને �ણતા હોવ તેટલી કાળ��ૂવ�ક કાય� કરો
ઓ�ચ�તો છાપોમાં તમાર� રાહ જોવી અને તમારા પોતાના દોષો સાથે �યવહાર કરો જેમ તમે a સાથે કરશો
વ�ુ �ૂત� દ�ુમન.

તમે સરળતાથી હાઇવે �ૂંટારાઓ સામે તમાર� �તને �ુર��ત કર� શકો છો, કારણ કે કાયદો
તમારા લાભ માટ ેસંગ�ઠત સહયોગ �ૂરો પાડ ેછે, પર��ુ "સાતમી �ૂળ�ૂત દ�ુતા" છે
મા�ટર કર�ું વ�ુ �ુ�કેલ છે, કારણ કે �યારે તમે તેના �વશે �ણતા નથી �યારે તે �ાટકશે
હાજર�, �યારે તમે asleep◌ંઘતા હોવ, અને �યારે તમે �ગતા હોવ. તદપુરા�ત, તે�ું શ�
તે અ�ૂત� છે, કારણ કે તેમાં ફ�ત મન�ું રા�ય છે. આ દ�ુતા પણ છે
ખતરનાક છે કારણ કે તે માણસો જેટલા �વ�વધ �વ�પોમાં �હાર કરે છે
અ�ુભવો. કેટલીકવાર તે �ય��તના સારા શ�દો �ારા મનમાં �વેશ કરે છે
પોતાના સંબંધીઓ. અ�ય સમયે, તે અંદરથી ક� ટાળ� �ય છે, પોતાની માન�સકતા �ારા
વલણ. હ�મેશા તે ઝેર જેટ�ું ઘાતક હોય છે, ભલે તે ઝડપથી ન મારે.

નકારા�મક સામે તમાર� �તને કેવી ર�તે �ુર��ત રાખવી
ઈ���ુએ�સ

નકારા�મક �ભાવોથી તમાર� �તને બચાવવા માટ,ે તમારા પોતાના
બનાવ�ું, અથવા તમાર� આસપાસના નકારા�મક લોકોની ��ૃ��ઓ�ું પ�રણામ, ઓળખો
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કે તમાર� પાસે �વલ-પાવર છે, અને �યાં �ુધી તે �દવાલ ન બનાવે �યાં �ુધી તેને સતત ઉપયોગમાં લો
તમારા પોતાના મનમાં નકારા�મક �ભાવો સામે ��તર�ા.

એ હક�કતને ઓળખો કે તમે, અને દરેક અ�ય મ�ુ�ય, �વભાવથી,
આળ�,ુ ઉદાસીન અને બધા �ૂચનો માટ ેસંવેદનશીલ જે   તમારા સાથે �ુમેળ કરે છે
નબળાઈઓ.

ઓળખો કે તમે �વભાવે, તમામ છ �ૂળ�ૂત ભય માટ ેસંવેદનશીલ છો, અને

�થાપના. આ તમામ ભયનો સામનો કરવાના હે�ુસર આદતો.
ઓળખો કે તમારા �ારા નકારા�મક �ભાવો ઘણીવાર તમારા પર કામ કરે છે

અધ���ત મન, તેથી તેઓને શોધવા�ું �ુ�કેલ છે, અને તમારા મનને રાખો
તે બધા લોકો સામે બંધ છે જે તમને કોઈપણ ર�તે �નરાશ કરે છે અથવા �નરાશ કરે છે.

તમાર� દવાની છાતી સાફ કરો, બધી ગોળ�ની બોટલ ફ�ક� દો અને બંધ કરો
શરદ�, પીડા, પીડા અને કા�પ�નક માંદગી તરફ દોર� જ�ું.

તમને �વચારવા માટ ે�ભા�વત કરનારા લોકોની સંગત �ણીજોઈને લેવી
અને તમારા માટ ેકાય� કરો.

�ુ�કેલીઓની અપે�ા રાખશો નહ� કારણ કે તેઓ �નરાશ ન થવાની �ૃ�� ધરાવે છે.
શંકા �વના, બધા મ�ુ�યોની સૌથી સામા�ય નબળાઈ એ આદત છે

અ�ય લોકોના નકારા�મક �ભાવ માટ ેતેમ�ું મન �ુ��ું રાખ�ું. આ નબળાઈ બધી છે
વ�ુ �ુકસાનકારક, કારણ કે મોટાભાગના લોકો ઓળખતા નથી કે તેઓ શા�પત છે
તેના �ારા, અને ઘણા લોકો જે તેને �વીકારે છે, ઉપે�ા કરે છે અથવા દ�ુતાને �ુધારવાનો ઇનકાર કરે છે �યાં �ુધી
તેમની દૈ�નક ટવેોનો અ�નયં��ત ભાગ બની �ય છે.

જેઓ પોતાની �તને તેઓ જેવા છે તેમ જોવા માંગે છે તેમને મદદ કરવા માટ,ે નીચે �ુજબ છે
��ોની યાદ� તૈયાર કરવામાં આવી છે. ��ો વાંચો અને તમારા જવાબો જણાવો

મોટથેી, જેથી તમે તમારો પોતાનો અવાજ સાંભળ� શકો. આ તમારા માટ ેસરળ બનશે
તમાર� સાથે સ�યવાદ�.

�વ-�વ�ેષણ પર��ણ ��ો

�ું તમે વાર�વાર "ખરાબ લાગે છે" ની ફ�રયાદ કરો છો અને જો એમ હોય તો, �ું છે
કારણ?

�ું તમને સહેજ પણ અ�ય લોકો સાથે દોષ લાગે છે?
ઉ�કેરણી?

�ું તમે વાર�વાર તમારા કામમાં �ૂલો કરો છો, અને જો એમ હોય તો,
શા માટ?ે

�ું તમે તમાર� વાતચીતમાં કટા� અને અપમાનજનક છો?
�ું તમે �ણીજોઈને કોઈની સંગત ટાળો છો, અને જો

તો, કેમ?
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�ું તમને વાર�વાર અપચો થાય છે? જો એમ હોય તો, �ું છે
કારણ?

�ું �વન તમને �નરથ�ક અને ભ�વ�ય �નરાશાજનક લાગે છે? તેથી જો,
શા માટ?ે

�ું તમને તમારો �યવસાય ગમે છે? જો ન�હ�, તો શા માટ?ે
�ું તમે વાર�વાર આ�મ-દયા અ�ુભવો છો, અને જો એમ હોય તો શા માટ?ે
�ું તમે તે લોકોથી ઈ�યા� કરો છો જે તમને �ે� બનાવે છે?
સફળ થવાનો �વચાર કર�ને તમે સૌથી વ�ુ સમય કયા માટ ેસમ�પ�ત કરો છો, અથવા

�ન�ફળતાની?
�ું તમે મોટા થતા જતા આ�મ�વ�ાસ મેળવી ર�ા છો કે �ુમાવી ર�ા છો?
�ું તમે બધી �ૂલોમાંથી �ૂ�યવાન ક�ઈક શીખો છો?
�ું તમે કોઈ સંબંધી અથવા પ�ર�ચતને �ચ�તા કરવાની મંજૂર� આપી ર�ા છો

તમે? જો એમ હોય તો, શા માટ?ે
�ુ ંતમે �ારેક "વાદળોમાં" છો અને અ�ય સમયે

�નરાશાની depth◌ંડાઈ?
તમારા પર સૌથી �ેરણાદાયી �ભાવ કોનો છે? �ું છે

કારણ?
�ું તમે નકારા�મક અથવા �નરાશાજનક �ભાવોને સહન કરો છો

તમે ટાળ� શકો છો?
�ું તમે તમારા �ય��તગત દેખાવ ��યે બેદરકાર છો? જો એમ હોય તો, �ારે

અને શા માટ?ે
�ું તમે "તમાર� �ુ�કેલીઓને કેવી ર�તે ડૂબ�ું" તે શીખી લી�ું છે

તેમનાથી નારાજ થવા માટ ે�ૂબ �ય�ત છો?
જો તમે તમાર� �તને "�પાઇનલેસ નબળા" કહો છો

અ�યને તમારા માટ ેતમારા �વચારો કરવા માટ ેપરવાનગી આપે છે?
�ું તમે ઓટો-નશો �ુધી આંત�રક �નાનની ઉપે�ા કરો છો

તમને ખરાબ �વભાવ અને ચી�ડયા બનાવે છે?
કેટલી અટકાવી શકાય તેવી ખલેલ તમને હેરાન કરે છે અને શા માટે

�ું તમે તેમને સહન કરો છો?
�ું તમે "શાંત કરવા" માટ ેદા�, નાક��ટ�સ અથવા �સગારેટનો આશરો લો છો?

ચેતા "? જો એમ હોય તો, તમે તેના બદલે ઇ�છાશ��તનો �યાસ કેમ નથી કરતા?
�ું કોઈ તમને "નાગ" કરે છે, અને જો એમ હોય તો, કયા કારણોસર?
�ું તમાર� પાસે �નધા��રત �ુ�ય હે�ુ છે, અને જો એમ હોય તો, �ું

તે છે, અને તેને �ા�ત કરવા માટ ેતમાર� પાસે �ું યોજના છે?
�ું તમે છ �ૂળ�ૂત ભયમાંથી પી�ડત છો? જો એમ હોય તો, જે

રા�શઓ?
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તમાર� પાસે એક પ��ત છે જેના �ારા તમે તમાર� �તને �ુર��ત કર� શકો છો
અ�યના નકારા�મક �ભાવ સામે?

�ું તમે તમારા બનાવવા માટ ેઓટો-�ૂચનનો ઇરાદા�ૂવ�ક ઉપયોગ કરો છો
મન હકારા�મક?

તમે કઈ વ��ુને સૌથી વ�ુ �ૂ�ય આપો છો, તમાર� ભૌ�તક સંપ�� અથવા

તમારા પોતાના �વચારોને �નયં��ત કરવાનો �વશેષા�ધકાર?
�ું તમે તમારા પોતાના �વ�� અ�ય લોકોથી સરળતાથી �ભા�વત છો?

�ુકાદો?
આજે તમારા �ટોકમાં �ૂ�યવાન ક�ઈપણ ઉમે�ુ� છે

જ્ knowledge◌ાન કે મનની ��થ�ત?
�ું તમે એવા સંજોગોનો સામનો કરો છો જે તમને બનાવે છે

ના�ુશ, અથવા જવાબદાર�થી દૂર?
�ું તમે બધી �ૂલો અને �ન�ફળતાઓ�ું �વ�ેષણ કરો છો અને તેના �ારા નફો કરવાનો �યાસ કરો છો

તેમને અથવા, �ું તમે એ�ું વલણ અપનાવો છો કે આ તમાર� ફરજ નથી?
�ું તમે તમાર� �ણ સૌથી હા�નકારક નબળાઈઓના નામ આપી શકો છો?

તમે તેમને �ુધારવા માટ ે�ું કર� ર�ા છો?
�ું તમે અ�ય લોકોને તેમની �ચ�તા તમાર� પાસે લાવવા �ો�સા�હત કરો છો

સહા�ુ�ૂ�ત માટ?ે
�ું તમે તમારા દૈ�નક અ�ુભવો, પાઠમાંથી અથવા પસંદ કરો છો

તમાર� �ય��તગત �ગ�તમાં કઈ મદદ કરે છે?
�ું તમાર� હાજર� અ�ય પર નકારા�મક અસર કરે છે?

એક �નયમ તર�કે લોકો?
અ�ય લોકોની કઈ આદતો તમને સૌથી વ�ુ હેરાન કરે છે?

�ું તમે તમારા પોતાના મંત�યો બનાવો છો અથવા તમાર� �તને બનવાની પરવાનગી આપો છો
અ�ય લોકોથી �ભા�વત?

�ું તમે મનની માન�સક ��થ�ત કેવી ર�તે બનાવવી તે શી�યા છો
તમે બધા �નરાશાજનક �ભાવો સામે તમાર� �તને �ુર��ત કર� શકો છો?

�ું તમારો �યવસાય તમને �વ�ાસ અને આશાથી �ે�રત કરે છે?
�ું તમે �ૂરતી આ�યા��મક શ��તઓ રાખવા માટ ેસભાન છો

તમારા મનને તમામ �કારોથી �ુ�ત રાખવા માટ ેસ�મ કરવાની શ��ત
ડર?

�ું તમારો ધમ� તમને તમા��  પોતા�ું મન રાખવા માટ ેમદદ કરે છે?
હકારા�મક?

�ું તમે અ�ય લોકોની �ચ�તાઓ શેર કરવા�ું તમાર� ફરજ માનો છો? જો

તો, કેમ?
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જો તમે માનો છો કે "પીછાના પ�ીઓ એક સાથે આવે છે" �ું
તમે તમારા �મ�ો �વશે અ�યાસ કર�ને તમારા �વશે શી�યા છો
આકષ� છે?

�ું જોડાણ, જો કોઈ હોય, તો તમે લોકો સાથે જુઓ છો
જેમને તમે સૌથી ન�કથી જોડો છો, અને કોઈપણ દ ુunખ તમે કર� શકો છો
અ�ુભવ?

�ું તે શ� હોઈ શકે કે કોઈ �ય��ત જેને તમે �યાનમાં લો
�મ� બન�ું, વા�તવમાં, તમારો સૌથી ખરાબ દ�ુમન છે, કારણ કે તેના નકારા�મક
તમારા મન પર અસર?

તમે કયા �નયમો �ારા ન�� કરો છો કે કોણ મદદ�પ છે અને કોણ છે
તમને �ુકસાન પહ�ચાડ ેછે?

�ું તમારા ઘ�ન� સહયોગીઓ માન�સક ર�તે ચ�ડયાતા કે હલક� �ુણવ�ાવાળા છે
તમે?

તમે દર 24 કલાકમાંથી કેટલો સમય ફાળવો છો:

a. તમારો �યવસાય
બી. �ઘ

સી. રમો અને આરામ કરો
ડ�. ઉપયોગી જ્ .◌ાન મેળવ�ું
ઇ. સાદો કચરો

તમારા પ�ર�ચતોમાંથી કોણ,

a. તમને સૌથી વ�ુ �ો�સા�હત કરે છે
બી. તમને સૌથી વ�ુ ચેતવણી આપે છે
સી. તમને સૌથી વ�ુ �નરાશ કરે છે
ડ�. તમને અ�ય ર�તે સૌથી વ�ુ મદદ કરે છે

તમાર� સૌથી મોટ� �ચ�તા �ું છે? તમે તેને શા માટ ેસહન કરો છો?
�યારે અ�ય લોકો તમને મફત, અ�ન�છનીય સલાહ આપે છે, �યારે તમે કરો છો

તેને �� વગર �વીકારો, અથવા તેમના હે�ુ�ું �વ�ેષણ કરો?
બીજુ�  �ું, તમે સૌથી વ�ુ ઈ�છો છો? તમારો ઇરાદો છે

તેને હ�તગત કરો? �ું તમે આ માટ ેઅ�ય તમામ ઇ�છાઓને ગૌણ કરવા તૈયાર છો?
એક? તમે તેને મેળવવા માટ ેદરરોજ કેટલો સમય ફાળવો છો?

�ું તમે વાર�વાર તમારો �વચાર બદલો છો? જો એમ હોય તો, શા માટ?ે
�ું તમે સામા�ય ર�તે જે બ�ું શ� કરો છો તે સમા�ત કરો છો?
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�ું તમે અ�ય લોકોના �યવસાયથી સરળતાથી �ભા�વત થયા છો અથવા

�યાવસા�યક ટાઇટલ, કોલેજ �ડ�ી, અથવા સંપ��?
�ું તમે અ�ય લોકો �ું �વચારે છે અથવા કહે છે તેનાથી તમે સરળતાથી �ભા�વત છો

તમા�� ?
�ું તમે લોકોને તેમના સામા�જક અથવા નાણાક�ય કારણે સેવા આપો છો

��થ�ત?
તમે કોને �વતા મહાન �ય��ત માનો છો? માં

આ �ય��ત તમારા કરતા કયો આદર ધરાવે છે?
તમે અ�યાસ માટ ેકેટલો સમય ફાળ�યો છે અને

આ ��ોના જવાબો? (માટ ેઓછામાં ઓછો એક �દવસ જ�ર� છે
�વ�ેષણ અને સમ� �ૂ�ચનો જવાબ.)

જો તમે આ બધા ��ોના સ�ચાઈથી જવાબ આ�યા હોય, તો તમે તેના �વશે વ�ુ �ણો છો
મોટા ભાગના લોકો કરતાં તમાર� �તને. ��ોનો કાળ��ૂવ�ક અ�યાસ કરો, પાછા આવો

તેમને કેટલાક મ�હનાઓ માટ ેદર અઠવા�ડયે એકવાર, અને રકમ પર આ�ય�ચ�કત થ�ું
તમારા માટ ેમહાન �ૂ�ય�ું વધારા�ું જ્ knowledge◌ાન, તમે �ારા મેળ��ું હશે
સ�યના જવાબો આપવાની સરળ પ��ત. જો તમે �ન��ત નથી
કેટલાક ��ોના જવાબો માટ,ે જેઓ સલાહ લે છે
તમને સાર� ર�તે ઓળખ ેછે, ખાસ કર�ને જેમને તમાર� �ુશામત કરવાનો કોઈ હે�ુ નથી, અને જુઓ

�તે તેમની આંખો �ારા. અ�ુભવ આ�ય�જનક હશે.
તમાર� પાસે સં�ૂણ� �નયં�ણ છે પર��ુ એક વ��ુ છે, અને તે તમાર� છે

�વચારો. આ માણસ માટ ે�ણીતી તમામ હક�કતોમાં સૌથી ન�ધપા� અને �ેરણાદાયક છે! તે
માણસના દૈવી �વભાવને ��ત�બ��બત કરે છે. આ દૈવી અ�ધકાર એકમા� સાધન છે જેના �ારા
તમે તમારા ભા�યને �નયં��ત કર� શકો છો. જો તમે તમારા પોતાના મનને �નયં��ત કરવામાં �ન�ફળ �ઓ છો, તો તમે
તમે ખાતર� કર� શકો છો કે તમે બીજુ�  ક�ઇ �નયં��ત કરશો નહ�.

જો તમે તમાર� સંપ�� સાથે બેદરકાર હોવા જોઈએ, તો તેને તેની સાથે જોડાવા દો
ભૌ�તક વ��ુઓ. તમા��  મન તમાર� આ�યા��મક સંપ�� છે! ર�ણ કરો અને કાળ� સાથે તેનો ઉપયોગ કરો
જેના માટ ે�ડવાઇન રોય�ટ� હકદાર છે. આ માટ ેતમને �વલ-પાવર આપવામાં આ�યો હતો
હે�ુ.

દભુા��યવશ, જેઓ �ારા, કા� તો �ારા કાયદાક�ય ર�ણ નથી
�ડઝાઇન અથવા અજ્rance◌ાન, નકારા�મક �ૂચન �ારા અ�યના મનમાં ઝેર. આ
�વનાશ�ું �વ�પ ભારે કા�ૂની દ� ડ �ારા સ�પા� હો�ું જોઈએ, કારણ કે તે
ભૌ�તક વ��ુઓ મેળવવાની તકોનો નાશ કર� શકે છે અને ઘણી વખત છે
કાયદા �ારા �ુર��ત.

નકારા�મક માન�સકતા ધરાવતા �ુ�ષોએ થોમસ એ. એ�ડસનને સમ�વવાનો �યાસ કય� કે તે
માનવ અવાજ રેકોડ�  અને �ુનroduઉ�પાદન કરે તે�ું મશીન બનાવી શ�ા નથી,
"કારણ કે" તેઓએ ક�ું, "બી� કોઈએ �ારેય આ�ું મશીન બના��ું ન હ�ું." એ�ડસને ક�ુ�
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તેમને માનતા નથી. તે �ણતો હતો કે મન ક�ઈપણ ઉ�પ� કર� શકે છે
મન ક�પના અને �વ�ાસ કર� શકે છે, અને તે જ્ knowledge◌ાન વ��ુ હતી
જેણે સામા�ય ટોળા ઉપરથી મહાન એ�ડસનને ઉપાડ� લીધો.

નકારા�મક માન�સકતાવાળા �ુ�ષોએ FW �ુલવથ�ને ક�ું, તે "ભાંગી" જશે

પાંચ અને દસ ટકા વેચાણ પર �ટોર ચલાવવાનો �યાસ. તે તેમને માનતો ન હતો. તેને ખબર હતી
જો તે �વ�ાસ સાથે તેની યોજનાઓને ટકેો આપે તો તે કારણસર ક�ઈપણ કર� શકે છે.
અ�ય �ુ�ષોના નકારા�મક �ૂચનોને તેમના મનમાંથી બહાર રાખવાના તેમના અ�ધકારનો ઉપયોગ કર�ને, તેમણે

સો �મ�લયન ડોલરથી વ�ુની સંપ�� ભેગી કર�.
નકારા�મક �વચાર ધરાવતા �ુ�ષોએ �યોજ�  વો�શ��ટનને ક�ું કે તે આશા રાખી શકે નહ�

���ટશરોની બહોળ� ચ forcesિ◌યાતી દળો સામે �ત મેળવી, પણ તેમણે તેમના દૈવીનો ઉપયોગ કય�
�વ�ાસ કરવાનો અ�ધકાર, તેથી આ �ુ�તક ર�ણ હેઠળ �કા�શત કરવામાં આ��ું હ�ું
�ટાસ� અને ��ાઇ�સ, �યારે લોડ�  કોન�વે�લસ�ું નામ �ૂલી ગ�ું છે.

�યારે હેનર� ફોડ� �થમ �યાસ કય� �યારે થોમસે શંકા કર� હતી
ડ�ેોઇટની શેર�ઓમાં �ૂર ર�તે બનાવેલ ઓટોમોબાઇલ. કેટલાકએ ક�ું કે વ��ુ �ારેય નહ�
�યવહા� બનશે. અ�ય લોકોએ ક�ું કે આવા માટ ેકોઈ પૈસા �ૂકવશે નહ�
�વરોધાભાસ.

ફોડ� ક�ું, "હુ�  �ડપે�ડબેલ મોટર સાથે �ૃ�વીને બે�ટ કર�શ
કાર, "અને તેણે ક�ુ�!

તેમના પોતાના �નણ�ય પર �વ�ાસ કરવાનો તેમનો �નણ�ય પહેલેથી જ એક નસીબનો છે
તેના વંશજોની આગામી પાંચ પે generations◌ીઓ કરતાં વ�ુ બગાડ� શકે છે. માટે
�વશાળ સંપ��ની શોધ કરનારાઓનો લાભ, તે યાદ રાખ�ું જોઈએ કે �યવહા�રક ર�તે એકમા�

હેનર� ફોડ�  અને એકસોથી વ�ુની બહુમતી વ�ચેનો તફાવત
હ�રો માણસો જે તેના માટ ેકામ કરે છે, તે છે — ફોડ�  મન અને છે
તેને �નયં��ત કરો, અ�ય લોકો પાસે તે છે જેનો તેઓ �યાસ કરતા નથી
�નયં�ણ.

હેનર� ફોડ�નો વાર�વાર ઉ�લેખ કરવામાં આ�યો છે, કારણ કે તે આ�ય�જનક છે
તેના પોતાના મન, અને તેને �નયં��ત કરવાની ઇ�છા ધરાવતો માણસ �ું કર� શકે છે તે�ું ઉદાહરણ
�ૂણ�. તેમનો રેકોડ�  તે સમયથી પહેરવામાં આવતી અલીબી હેઠળ પાયાને પછાડ ેછે, "હુ�
�ારેય તક નહોતી. "ફોડ�ને �ારેય તક મળ� ન હતી, પણ તેણે એક બના��ું
તેને બના�યા �યાં �ુધી તક અને તક સાથે તે પાછુ�  મેળ��ું
�ોએસસ કરતાં સ�ૃ�.

મન �નયં�ણ એ �વ-�શ�ત અને આદત�ું પ�રણામ છે. તમે કા� તો �નયં�ણ કરો
તમા��  મન અથવા તે તમને �નયં��ત કરે છે. હોલ-વે સમાધાન નથી. સૌથી વ�ુ
મનને �નયં��ત કરવાની તમામ પ��તઓનો �યવહા� તે �ય�ત રાખવાની આદત છે
ચો�સ હે�ુ સાથે, ચો�સ યોજના �ારા સમ�થ�ત. કોઈપણ માણસના રેકોડ�નો અ�યાસ કરો
જે ન�ધપા� સફળતા �ા�ત કરે છે, અને તમે જોશો કે તેના પર �નયં�ણ છે
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તેમ�ું પોતા�ું મન, વ�ુમાં, કે તે �નયં�ણ કરે છે અને તેને �દશા �નદ�શ કરે છે
ચો�સ લ�યોની �ા��ત. આ �નયં�ણ વગર સફળતા શ� નથી.

"�ફ�ટ�-સેવન" ફેમસ એ�લ�બસ
ઓ�ડ મેન IF �ારા

જે લોકો સફળ થતા નથી તેમની પાસે એક �વ�શ� લ�ણ છે. તેઓ
�ન�ફળતાના તમામ કારણો �ણો , અને તેઓ એર-ટાઇટ અલીબીસ હોવા�ું માને છે
પોતાની �સ��નો અભાવ સમ�વો.

આમાંના કેટલાક અલીબીસ હ��શયાર છે, અને તેમાંથી કેટલાક આ �ારા �યાયી છે
હક�કતો. પર��ુ પૈસા માટ ેઅલીબીસનો ઉપયોગ કર� શકાતો નથી. દ�ુનયા મા� એક જ �ણવા માંગે છે
વ��ુ Y �ું તમે સફળતા �ા�ત કર� છે?

એક પા� �વ�ેષકે સૌથી વ�ુ ઉપયોગમાં લેવાતા અલીબીસની યાદ� તૈયાર કર�. તર�કે
તમે �ૂ�ચ વાંચો, તમાર� �તને કાળ��ૂવ�ક તપાસો અને ન�� કરો કે આમાંથી કેટલા
અલીબીસ, જો હોય તો, તમાર� પોતાની �મલકત છે. ���ુત �ફલ�ૂફ� પણ યાદ રાખો
આ �ુ�તકમાં આ દરેક એ�લ�બસને અ�ચ�લત બનાવે છે.

જો માર� પ�ની અને પ�રવાર ન હોત. . .
જો માર� પાસે �ૂરતી "�ુલ" હોય. . .
જો માર� પાસે પૈસા હોય. . .
જો મા��  �શ�ણ સા��  હોય. . .
જો મને નોકર� મળ� શકે. . .
જો માર� ત�બયત સાર� હોય. . .
જો માર� પાસે મા� સમય હોય. . .
જો સમય વ�ુ સારો હતો. . .
જો અ�ય લોકો મને સમજે. . .
જો માર� આસપાસની પ�ર��થ�તઓ મા� અલગ હતી. . .
જો હુ�  ફર�થી મા��  �વન �વી શકુ� . . .
જો "તેઓ" �ું કહેશે તેનો મને ડર ન હતો. . .
જો મને તક આપવામા ંઆવી હોત. . .
જો મને હવે તક મળે. . .
જો અ�ય લોકો પાસે "તે મારા માટ ેન હોય". . .
જો મને રોકવા માટ ેક�ઇ ન થાય. . .
જો હુ�  મા� નાનો હોત. . .
જો હુ�  ફ�ત તે જ કર� શકુ�  જે હુ�  ઇ�છુ�  છુ� . . .
જો હુ�  �ીમંત થયો હોત. . .
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જો હુ�  "યો�ય લોકોને" મળ� શકુ� . . .
જો માર� પાસે ��તભા હોય જે કેટલાક લોકોમાં હોય. . .
જો હુ�  માર� �તને દાવો ક�� . . .
જો મ� મા� �ૂતકાળની તકો �વીકાર� હોય. . .
જો લોકો માર� ચેતા પર ન આવે. . .
જો મારે ઘર રાખ�ું ન હોય અને બાળકોની સંભાળ રાખવી ન હોય. . .
જો હુ�  થોડા પૈસા બચાવી શકુ� . . .
જો બોસ મા� માર� �શંસા કરે. . .
જો માર� પાસે માર� મદદ કરવા માટ ેકોઈ હોય તો. . .
જો મારો પ�રવાર મને સમજે. . .
જો હુ�  મોટા શહેરમાં રહેતો હોત. . .
જો હુ�  હમણાં જ શ� કર� શકુ� . . .
જો હુ�  મા� �ુ�ત હોત. . .
જો માર� પાસે કેટલાક લોકો�ું �ય��ત�વ હોય. . .
જો હુ�  એટલી �ડ� ન હોત. . .
જો માર� ��તભા �ણીતી હોત. . .
જો હુ�  ફ�ત "�ેક" મેળવી શકુ� . . .
જો હુ�  મા� દેવામાંથી બહાર નીકળ� શકુ� . . .
જો હુ�  �ન�ફળ ન હોત. . .
જો હુ�  મા� �ણતો હતો કે કેવી ર�તે. . .
જો બધાએ મારો �વરોધ ન કય� હોય. . .
જો મને આટલી બધી �ચ�તા ન હોત. . .
જો હુ�  યો�ય �ય��ત સાથે લ� કર� શકુ� . . .
જો લોકો એટલા �ૂખ� ન હોત. . .
જો મારો પ�રવાર એટલો ઉડાઉ ન હોત. . .
જો મને માર� �તની ખાતર� હોય. . .
જો નસીબ માર� �વ�� ન હોત. . .
જો હુ�  ખોટા તારા હેઠળ જ��યો ન હોત. . .
જો તે સા�ું ન હોત કે "જે બનવા�ું છે તે થશે". . .
જો મારે આટલી મહેનત ન કરવી પડ.ે . .
જો મ� મારા પૈસા �ુમા�યા ન હોત. . .
જો હુ�  અલગ પડોશમાં રહેતો હોત. . .
જો માર� પાસે "�ૂતકાળ" ન હોત. . .
જો મારો મા� મારો પોતાનો �યવસાય હોય. . .
જો અ�ય લોકો મા��  જ સાંભળે. . .
IF * * * અને આ તે બધામાં મહાન છે * * * માર� �તને હુ�  માર� જેમ જોવાની �હ�મત હતી
ખરેખર છુ� , હુ�  શોધીશ કે માર� સાથે �ું ખોટુ�  છે, અને તેને �ુધાર�ું, પછ� માર� પાસે હોઈ શકે
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માર� �ૂલોથી નફો મેળવવાની અને તેના અ�ુભવમાંથી ક�ઈક શીખવાની તક
અ�ય, કારણ કે હુ�  ��ં છુ�  કે માર� સાથે ક�ઈક ખોટુ�  છે, અથવા હુ�  હવે હોઈશ
�યાં હુ�  મારા �વ�ેષણમા ંવ�ુ સમય �વતા�યો હોત �યાં હુ�  હોત
નબળાઈઓ, અને તેમને આવર� લેવા માટ ેઓછો સમય એ�લ�બસ બનાવવો.

એ�લ�બસ બનાવવી જેની સાથે �ન�ફળતાને સમ�વવી એ રા��ય મનોર�જન છે.
આદત માનવ ��ત જેટલી જૂની છે, અને સફળતા માટ ે�વલેણ છે! લોકો કેમ ચ�ટ ેછે?
તેમના પાલ�ુ અલીબીસ માટ?ે જવાબ �પ� છે. તેઓ તેમના અલીબીસનો બચાવ કરે છે કારણ કે તેઓ
તેમને બનાવો! માણસની અલીબી તેની પોતાની ક�પના�ું બાળક છે. તે માનવ છે
�કૃ�ત પોતાના મગજ-બાળકનો બચાવ કરે છે.

એ�લ�બસ બનાવવી એ એક ◌ંડ� �ૂળની આદત છે. આદતો તોડવી �ુ�કેલ છે,
ખાસ કર�ને �યારે તેઓ આપણે કરેલી કોઈ બાબત�ું સમથ�ન �ૂ��  પાડ ેછે. �લેટો પાસે આ હ�ું
મનમાં સ�ય �યારે તેમણે ક�ું, "�થમ અને �ે� �વજય �વ પર �વજય મેળવવાનો છે
બધી બાબતોમાં, સૌથી વ�ુ શરમજનક અને અધમ છે.

અ�ય ત�વજ્her◌ાનીના મનમાં પણ આ જ �વચાર હતો �યારે તેમણે ક�ું, "તે હ�ું
મારા માટ ેએક મહાન આ�ય� �યારે મ� શોધી કા્�ું કે મોટાભાગની નીચતા મ� જોઈ છે
અ�ય, મારા પોતાના �વભાવ�ું ��ત�બ�બ હ�ું. "

"તે હ�મેશા મારા માટ ેરહ�ય ર�ું છે," એ�બટ�  હુબાડ� ક�ું, "લોકો કેમ
આવર� લેવા માટ ેઅલીબીસ બનાવીને ઇરાદા�ૂવ�ક પોતાની �તને �ૂખ� બનાવવા માટ ેઘણો સમય પસાર કરો
તેમની નબળાઇઓ. જો અલગ ર�તે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો, આ જ સમય ઉપચાર માટ ે�ૂરતો હશે
નબળાઈ, પછ� કોઈ અલીબીસની જ�ર રહેશે નહ�. "

�વદાયમાં, હુ�  તમને યાદ કરાવીશ કે "�વન એક ચેકરબોડ�  છે, અને ખેલાડ�
તમાર� સામે TIME છે. જો તમે ખસેડતા પહેલા અચકાશો, અથવા ખસેડવામાં ઉપે�ા કરશો
તા�કા�લક, તમારા માણસો TIME �ુધીમાં બોડ�માંથી સાફ થઈ જશે. તમે રમી ર�ા છો
એવા ભાગીદાર સામે જે �નદ�ષતા સહન નહ� કરે! "

પહેલાં તમાર� પાસે ફર�જયાત �વન ન હોવા માટ ેતા�ક�ક બહા�ું હશે
તમે જે પણ �ૂ�ું તે સાથે આવવા માટ,ે પર��ુ તે અલીબી હવે અ�ચ�લત છે, કારણ કે
તમે મા�ટર ક�ના કબ�માં છો જે �વનના ઉમદા દરવા� ખોલે છે
સંપ��.

મા�ટર ક� અ�ૂત� છે, પર��ુ તે શ��તશાળ� છે! તે �વશેષા�ધકાર છે
બનાવવા માટ,ે તમારા પોતાના મન મા ં, સંપ�� એક ચો�સ ફોમ� માટ ેએક સળગતી ઈ�છા ધરાવતા હતા.
ક�ના ઉપયોગ માટ ેકોઈ દ� ડ નથી, પર��ુ જો તમે �ૂકવો તો તમારે �ક�મત �ૂકવવી પડશે
તેનો ઉપયોગ કરશો નહ�. �ક�મત �ન�ફળ છે. અ� �ત �માણ�ું ઈનામ છે
જો તમે ઉપયોગ કરવા માટ ેક� �ૂકો. તે સંતોષ છે જે �વ પર �વજય મેળવનારા બધાને મળે છે
અને �વનને જે પણ �ૂછવામાં આવે તે �ૂકવવા માટ ેદબાણ કરો.

�ુર�કાર તમારા �ય�નોને લાયક છે. �ું તમે શ�આત કરશો અને કરશો
ખાતર� છે?
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b �વચારો અને સ�ૃ� થાઓ d

"જો આપણે સંબં�ધત હોઈએ," અમર ઇમસ�ને ક�ું, "આપણે મળ��ું." બંધમાં,
�ું હુ�  તેમના �વચારો ઉધાર લઈ શકુ� , અને કહ� શકુ�  કે, "જો આપણે સંબં�ધત હોઈએ, તો આપણે આ �ારા
�ૃ�ો, મ�ા. "

સમા�ત
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