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તાવના

એક	વષ	અગાઉ	મા 	 વન	 વેર વખેર	થઈ	ગ ું	હ ું.	 કામનો	બોજો	થકવી	નાંખે	 તેવો	હતો.
મારા	 પતા ુ	ંઅણધા ુ	અવસાન	થ ું.	સહકાયકરો	 તથા	 વજનો	સાથેનો	મારો	 સંબંધ	બગડ
ગયો	હતો.	મન	ે તે	વખતે	જરા	સરખો	પણ	અણસાર	નહોતો	 કે	મારા	 વનની	સૌથી	હતાશ
ણોમાંથી	જ	મને	 વનની	સૌથી	 કમતી	ભેટ	મળવાની	છે.

મને	એકદમ	મહાન	રહ ય	 ,	 વનના	પરમ	રહ ય	ની	ભાળ	મળ 	હતી.	માર 	દ કર 	હૅલીએ
મને	આપેલી	સો	વષ	જૂની	ચોપડ 	વાંચીન	ેમને	એ	ભાળ	મળ 	હતી.	મ	ઐ તહા સક	દ કોણથી
એ	રહ ય	નો	તાગ	મેળ યો.	મન	ેબહુ	જ	નવાઈ	લાગી	કે	આટલા	બધા	લોકો	આ	રહ ય	 વશે

ણતા	 હતા	 !	 ઇ તહાસની	 એ	 મહાન	 હ તીઓ	 હતી:	 લેટો,	 શે સ પયર,	 ૂટન,	 ુગો,
બથોવન,	 લકન,	ઇમસન	ઍ ડસન,	આઇ ટાઇન.

યાકુળ	 બનીન	ે મ	 માર 	 તને	 ૂ ું,	 “દરેક	 ય ત	 શા	 માટ	ેઆ	 રહ ય	 ણતી	 નથી?”
દુ નયાભરના	 તમામ	 લોકો	આ	રહ ય	 ણે	એવી	માર 	ઇ છા	જોર	પકડતી	ગઈ.	એટલે	 જે
લોકો	આ	રહ ય	 ણતા	હોય	એવા	માણસોની	ભાળ	મેળવવા ું	મ	શ 	ક ુ.

પછ 	તો	એક	પછ 	એક,	એવા	માણસો	મળવા	લા યા.	હુ	 ણે	કે	લોહ ુંબક	બની	ગઈ!	માર
શોધ	શ 	થઈ	કે	તરત	જ	એ	મહાન	માણસો	મારા	તરફ	ખચાઈન	ેઆ યા.	 યારે	મને	કોઈ	 ુ
મ ા	 તો	 તે	 મને	 સળંગ	સાંકળની	 કડ પ	અ ય	 ુ 	 યે	 દોર 	 ગયા.	 ારેક	 હુ	ખોટ	ે માગ
દોરાઈ	ગઈ	હોઈશ	 યારે	કોઈ	એવી	બાબત	 ણવા	મળે	જેનાથી	આડા,	ફટાયેલા	માગ	પણ	મને
અ ય	 ુ 	મળ 	 ય	!	આક મક	ર તે,	ઇ ટરનેટ	 ારા	કોઈ	ખોટ 	કડ 	મળ 	ગઈ	હોય	તો	પણ
અંતે	મને	કામની	કોઈ	 ણકાર 	 ા ત	થઈ	જ	હોય.	સદ ઓ	જૂના	સચવાયેલા	એ	રહ ય	ની

ણકાર 	મને	થોડાક	અઠવા ડયાંમાં	જ	મળ 	ગઈ.	હાલમાં	એ	રહ ય	ના	ઉપાસકો	કોણ	છે	એ
પણ	મ	 ણી	લી ું.

ફ મના	મા યમથી	આ	રહ ય	દુ નયાના	લોકો	 ુધી	પહ ચે	એ ું	મ	સપ ું	સે ું	હ ું.	પછ ના	બે
મ હનામાં	 ફ મ	અન	ેટે લ વઝનની	ટ મ	બનાવી.	તેણે	આ	રહ ય	 ું.	આ	રહ ય	દરેક	ટ મ

ણે	એ	જ ર 	હ ું.	તેમ	ન	થાય	તો	અમે	ધા 	ુપ રણામ	મેળવી	શક એ	તેમ	નહોતા.

એ	વખતે	સમયે	એક	પણ	 શ કે	આ	 ફ મ	માટ	ેપોતાની	સંમ ત	આપી	નહોતી,	પર ુ	તે	અમારા
માટ	ે ચતાનો	 વષય	નહોતો	 કારણ	 કે	અમે	રહ ય	 ણતા	હતા.	 તેથી	 ૂરે ૂરા	 વ ાસ	સાથે
ઑ ે લયાથી	 હુ	 અમે રકા	 પહ ચી,	 કેમ	 કે	 મોટા	 ભાગના	 શ કો	 યાં	 રહેતા	 હતા.	 સાત
અઠવા ડયાની	 અંદર	 સમ 	અમે રકાના	 પંચાવન	 જેટલા	 શ કોની	 ૧૨૦	 કલાક	 ચાલે	એટલી
ફ મ	ધ	 સ ેટ	ની	 ટ મે	બનાવી	લીધી	હતી.	ધ	 સ ેટ	 ફ મ	બનાવતી	વખતે	ડગલે	ને	પગલે,



એક	એક	 ાસે	રહ ય	નો	ઉપયોગ	કય .	ખરેખર	તો	એમ	કહે ું	જોઈએ	 કે	 દરેક	વ 	ુતથા
ય ત	અમારા	તરફ	ખચાઈ	આવી	હતી.	આઠ	મ હના	બાદ	ધ	 સ ેટ	 ફ મ	 રલીઝ	થઈ.

દુ નયાભરમાં	 ફ મ	એવી	લોક ય	બની	કે	ચમ કા રક	 ક સાઓ ુ	ંવાતા પે	 ૂર	આ ું.	કાયમી
દદમાં	રાહત,	હતાશા	તથા	રોગમાંથી	 ુ ત,	અક માતનો	ભોગ	બનેલાઓ	પહેલી	વાર	ચાલતા
થયા;	 એટલે	 ુધી	 કે	 મોતના	 ુખમાંથી	 પાછા	 વળેલા	 માણસો	 હરતાફરતા	 થઈ	 ગયા	 !	આ
કારની	 અનેક	 બાબતો	 વશે	 લોકો	 લખવા	 લા યા.	 ફ મમાં	 બતાવેલ	રહ ય	 ના	 યોગને

અજમાવીને	 લોકોએ	 કઈ	 ર તે	અઢળક	 પયા	 મેળ યાં	અન	ે ટપાલમાં	 ચેક	 મેળ યાંના	 હ રો
ક સા	અમને	 ણવા	મ ા.

આ	રહ ય	નો	 યોગ	કર ન	ેલોકોએ	તેમનાં	સપના ું	ઘર,	 વનસાથી	શોધવામાં,	કાર,	 યવસાય
કે	 નોકર માં	 બઢતી	 મેળવી	 છે.	 પ ત-પ નીના	 સંબંધમાં	 કડવાશ	આવી	 હોય	 અને	 તેનો	 ભોગ
બાળકો	બ યાં	હોય,	તેમની	વ ચે	મનમેળ	થયો	હોય	અન	ેતેમનાં	બાળકોને	ફર 	મા-બાપની	હૂફ
મળ 	હોય	એવા	 ક સાઓની	ઉ સાહ ૂવક	વાતો	પણ	 ણવા	મળ .

બાળકો	 ુ ધાંએ	 આ	રહ ય	 તેમને	 ચા	 માક	 મેળવવામાં	 કે	 મ ો	 મેળવવામાં	 કેવી	 ર તે
ઉપયોગી	થઈ	પ ું	એની	વાતો	લખી	જણાવી.	આ	રહ ય	થી	 ેરાઈને	ડૉ ટરોએ	પોતાની	 વ ા
દદ ઓ	સાથ,ે	શૈ ણક	સં થાઓએ	પોતાના	 વ ાથ ઓ	સાથ,ે	હે થ લબોએ	પોતાના	 ાહકો
સાથે,	બધાં	 કારનાં	દેવળો	તથા	અ યા મ થાનકોએ	પોતાના	અ ુયાયીઓ	જોડ	ેવહચી	હોવાની
હક કતો	 ણવા	મળ .	દુ નયાભરમાં,	કેટલાંક	ઘરોમાં	એવી	 સ ેટ	પાટ ઓ	યો વા	લાગી	 યાં
લોકો	 તેમ ુ	ં ાન	 તેમના	 યજનો	તથા	 કુટુબીજનો	સાથ	ેવહચવા	લા યા.	રહ ય	નો	ઉપયોગ
તમામ	 કારની	વ ુઓ,	જેવી	કે	ખાસ	 કારના	એક	પ છાથી	માંડ ને	દસ	લાખ	ડૉલર	 ુધીની
વ ુઓને	આકષવામાં	થવા	લા યો.	આ	બ ું	 ફ મ	 રલીઝ	થયા	પછ ના	થોડાક	મ હનામાં	બ ું.

ધ	 સ ેટ	બનાવવા	પાછળનો	મારો	આશય	દુ નયાભરના	લાખો	લોકોને	 ુખી	કરવાનો	હતો	અને
છે.	અમાર 	ટ મને	રોજેરોજ	લોકોને	 ુખી	કયાનોઅ ુભવ	થતો	ર ો	છે.	આખી	દુ નયામાંથી	દરેક
વયજૂથના,	 તના,	રા ના	લોકો	રહ ય	 ારા	 ા ત	થયેલા	આનંદ	બદલ	રોજના	હ રો	પ ો
લખીન	ેઆભાર	 દ શત	કરતા	ર ા	છે.	આ	 ાન	એ ુ	ંછે	જેનાથી	ધા 	ુકઈ	પણ	થઈ	શકે.	તમે
કોણ	છો,	કેવા	છો,	 ાં	છો	એ	 ણવાની	 ચતા	કયા	 વના	ધ	 સ ેટ	માં	બતાવે ું	રહ ય	તમને
જે	જોઈએ	તે	મેળવી	આપી	શકે	એમ	છે.

આ	 ુ તક	 તૈયાર	 કરવામાં	 ચોવીસ	અ 	 ુત	 શ કોની	 મદદ	 મળ 	 છે.	આખા	અમે રકામાંથી
અલગ	અલગ	સમયે	તેમના	શ દો ું	 ફ માંકન	થ ું	છે,	પણ	તેઓ	બધા	એક	જ	અવાજમાં	વાત
કર 	 ર ા	 હોય	 એ ું	 લાગે	 છે.	 આ	 ુ તકમાં	 રહ યના	 શ કોની	 વાતો	 ઉપરાત	રહ ય	 ના
યોગોની	ચમ કા રક	વાતો	પણ	સમાવાઈ	છે.	હુ	જે	ર તે	શીખી	તે	તમામ	સરળ	ર તાઓ	 ટપ

તથા	શૉટકટના	તમને	પણ	ભાગીદાર	બના યા	છે	જેથી	તમારા	સપના ુ	ં વન	તમે	 વી	શકો.

આખા	 ુ તકમાં	તમને	એક	વ ુ	જોવા	મળશે	તે	એ	કે	 કેટલીક	જ યાએ	‘તમે’	શ દન	ેબો ડ



કય 	છે.	તે	એટલા	માટ	ેકે	તમને	એક	વાચક	તર કે	એ ુ	ંઅ ુભવાય	કે	આ	 ુ તક	તમારે	માટ	ેજ
સ ું	છે.	હુ	તમને	‘તમે’	તર કે	સંબોધીન	ે ય તગત	ર તે	તમાર 	સાથ	ેવાતચીત	ક 	છુ.	આ
પાનાંઓ	સાથે	તમારો	અંગત	સંબંધ	બંધાય	એવો	મારો	આશય	છે,	કારણ	કે	રહ ય	તમારા	માટે
જ	છ ું	થ ું	છે.

આ	પાનાંની	વાચનયા ા	કર ને	તમે	જે ુ	ંઆ	રહ ય	 ણશો	તે ું	જ,	જે	ઇ છો	છો,	તે	મેળવી
શકશો.	જે	બનવા	માંગો	છો	તે	બની	શકશો.	તથા	જે	કરવા	માંગો	છો	તે	બ ું	કર 	શકશો.	તમે
કોણ	છો	તે	તમે	 ણી	શકશો.	જે	ખરેખર	ભ ય	છે	તે	તમે	પામી	શકશો.



ઋણ વીકાર

કૃત તાની	 ડ 	 લાગણી	 સાથ	ે હુ	 મારા	 વનમાં	આવેલી	 દરેક	 ય ત,	 જેના	 તરફથી	 મને
ેરણા,	હૂફ	તથા	ઊ 	મળ 	છે	તેમનો	હુ	 દય ૂવક	આભાર	મા ું	છુ.

આ	 ુ તકની	માર 	સજનયા ામાં	જેમણે	મને	સાથ	આ યો	છે	તે	નીચે	જણાવેલા	તમામ	લોકોનો
ઋણ વીકાર	કર 	તેમના	 યે	આભારની	લાગણી	 ય ત	ક 	છુ.

જેમની	 ૂઝસમજ,	 ી ત	 તથા	 દૈવી	 ેરણા	 મારફતે	ધી	 સ ેટ	 ની	 યોજના	 પાર	 પાડ 	 તે	 સહુ
લેખકો	 યે	હુ	આભારની	લાગણી	 ગટ	ક 	છુ.	જૉન	અસારાફ,	માઇકલ	બનાડ	બૅક વથ,	લી
ોઅર,	 જૅક	 કૅન ફ ડ,	 ડૉ.	 જૉન	 ડમેા ટની,	 મૅર 	 ડાયમ ડ,	 માઇક	 ડૂલી,	 બૉબ	 ડૉયલ,	 હૅલ
વો કન,	મો રસ	 ુડમૅન,	ડૉ.	જૉન	 ે,	ડૉ.	જૉન	હેજ લન,	 બલ	હે રસ,	ડૉ.	બેન	જૉનસન,
લૉરલ	લજ મયર,	સીસા	 નકો સ,	બૉબ	 ો ટર,	જે સ	રે,	ડે વડ	 કમર,	માસ 	 શમૉફ,	ડૉ.	જૉ
વટાલ,	ડૉ.	ડૅ નસ	વેટલી,	નીલ	ડોના ડ	વૉ સ	અન	ેડૉ.	 ેડ	એલન	વો ફ.

ધી	 સ ેટ	ની	 ોડ શન	ટ મના	 કેટલાક	અનોખા	લોકોની	 હુ	આભાર 	છુ:	પૉલ	હે ર ટન,	 લડા
બેલ,	 કાઈ	બન	અને	 નક	જૉજ.	ઉપરાત	 ૂ	હે રયટ,	ડે નયલ	કૅર,	ડૅ મયન	કોરબોય	અને	એ
બધા	જે	ધી	 સ ેટ	ની	 ફ મ	બનાવવામાં	અમાર 	સાથ	ેર ા.

ગોઝર	 મી ડયાનો	 ખાસ	આભાર	 મા ું	 છુ,	 જેમણે	 ુંદર	 ા ફ સ	 બનાવીને	 એમાં	રહ ય	 ની
ભાવના	 ગટ	 કર .	 ખાસ	 કર ન	ે જે સ	 આમ ગ,	 શેમસ	 હોર	 તથા	 ડ 	 ુઇસ	 યે
આભારનો	ભાવ	 ય ત	ક 	છુ.

ધ	 સ ેટ	ના	સી.ઇ.ઓ.	બૉબ	રેનોનનો	હુ	આભાર	મા ું	છુ.	જેમને	ઈ રે	અમાર 	પાસે	મોક યા
હતા.

માઇકલ	ગા ડનર	તથા	ઑ ે લયા	અન	ેઅમે રકાની	કા ૂની	સલાહકાર	ટ મનો.

ધ	 સ ેટ	વેબસાઈટ	ટ મનો:	ડનૅ	હૉ લ સ,	જૉન	હેરેન	તથા	‘પાવર લ	 ટે શ સ’નો	જે	ધ	 સ ેટ
ફોરમ	 ું	આયોજન	કર 	 તેને	ચલાવે	 છે,	સાથ	ેજ	ફોરમમાં	ઉપ થત	 રહેનાર	તમામ	અ 	 ુત
માણસોનો.

ૂતકાળના	 એ	 મહાન	 અવતાર 	 ુ ષો	 તથા	 ઉપદેશકોનો	 જેમનાં	 લખાણોએ	 માર 	 અંદરની
ઇ છાને	જલતી	મશાલમાં	પ રવ તત	કર .	હુ	એમની	મહાનતાની	છાયામાં	ચાલી	છુ	એ	દરેક	માટે
મને	માન	 છે.	રૉબટ	કૉ લયર	તથા	રૉબટ	કૉ લયર	પ લકેશ સ,	 વેલેસ	 વેટ સ,	ચા સ	હાનેલ,
જૉસેફ	કૅ પબેલ	તથા	ધી	જૉસેફ	કૅ પબેલ	ફાઉ ડશેન,	 ે ટસ	મલફૉડ,	જેનેવીવ	બેહરે ડ	તથા



ચા સ	 ફલમોરનો	 વશેષ	આભાર.

અ યા	 ુ સ	અને	 બયો ડ	વ ઝના	 રચાડ	કોહ્	ન	અન	ે સ થયા	 લેક	તથા	પોતાની	વાત	રજૂ
કર 	ધ	 સ ેટ	ને	પોતા ું	ગણવા	બદલ	સાઇમન	એ ડ	 ુ ટરનાં	 ુ ડથ	કરનો	આભાર.	સંપાદન
માટ	ેહેન્	ર 	કોવી	અને	જુની	 ટ ગરવો ટનો	આભાર.

પોતાની	વાત	ઉદારતા ૂવક	જણાવવા	બદલ	 હુ	એમની	ઋણી	 છુ:	 કેથી	 ુડમૅન,	 ુઝાન	 લોટ
અને	 કૉલેન	 હે મ,	 બે લજ	 નેચરલ	 એન નાં	 ડરે ટર	 ુઝાન	 મો રસ,	 ની	 મૅકે	 તથા	 જૉ
ુગરમૅન.

ેરણા મક	 શ ણ	માટ	ેડૉ.	રૉબટ	એ થની,	જેર 	અને	એ થર	 હ સ,	અ ાહમ,	ડે વડ	કૅમરોન
ાઇકાડ ,	જૉન	 હેર ચરન,	 કેથર ન	 પો ડર,	 ગે	અને	 કેટ 	 હ સ,	 ટ ફન	એમ.	આર.	 કૉવી,

એકહાટ	 ટૉલ	 અને	 ડબેી	 ફૉડનો	 વશેષ	 આભાર.	 ઉદારતા ૂવક	 સાથ	 આપવા	 બદલ
ા સફોમશનલ	 લીડસ	 કાઉ સલની	 સ ય	 સ	 અન	ે જેનેટ	 એટ ુડ,	 મા સયા	 મા ટન,	 ધી
પ ર ુલ	 સનેમા	 સકલ,	 એગેપ	 પ ર ુલ	 સે ટરના	 કમચાર ગણ	 તથા	‘ધ	 સ ેટ’	 માં

સમાવાયેલ	તમામ	ઉપદેશકો	તથા	સાથીગણ	તથા	કમચાર ગણનો	આભાર.

મારા	 ૂ યવાન	 મ ોનો	 તેમના	 ેમ	 તથા	 સહકાર	 બદલ	 વશેષ	આભાર.	 માસ 	 કો ટન લી,
માગરેટ	રેનવન,	એથેના	ગો લયા નસ	તથા	જૉન	વૉકર,	એલેન	બેટ,	એ યા	ક ર	તથા	માઇકલ
તેમ	જ	 કે ા	એબે	તથા	મારા	માનીતા	પ રવારજનોનો:	પીટર	બન,	માર 	ખાસ	બહેનોનો,	આ
ુ તકમાં	અ ૂ ય	મદદ	આપવા	બદલ	જૅન	ચાઇ ડનો,	પૉ લન	વન ન,	કાયે	આઇઝન	( વ.)	અને
લૅડો	બેલનો,	જેઓ	હમેશાં	માર 	સાથ	ેછે	તથા	જેમના	 ેમ	અન	ેમદદની	કોઈ	સીમા	નથી.	મારા
સાહ સક	માતા 	આઇર ન	આઇઝન	તથા	મારા	 પતા	 રૉના ડ	આઇઝનની	 ૃ તમાં,	 જેમના
નેહની	 યો ત	અમારા	 વનને	 કા શત	કરતી	રહ 	છે.

અને	છે લે	હુ	માર 	દ કર ઓ	હૅલી	તથા	 કાઈ	બનની	આભાર 	છુ.	હૅલી	માર 	 જદગી	તથા	તેની
સાચી	યા ા	માટ	ેજવાબદાર	છે.	 કાઈ	આ	 ુ તકના	 નમાણમાં	હમેશાં	માર 	સાથે	રહ .	 તેણે
ૂબ	 ુંદર	ર તે	સંપાદન	અને	 પાંતર	કર ને	મારા	શ દદેહને	 શ પ	બના યો.	માર 	દ કર ઓ	મારા
વન ું	અણમોલ	ર ન	છે.	તેમના	અ ત વની	 ુગંધ	મારા	 વનને	મહેકાવે	છે.



રહ ય	 ગટ	થાય	છે

બૉબ	 ો ટર
ત વ ચતક,	લેખક	તથા	અંગત	માગદશક
રહ ય	થી	તમને	જે	જોઈએ	છે	તે	મળે	છે:	 ુખ,	 વા ય	અને	સ ૃ .

ડૉ.	જૉ	 વટાલ
મેટા ફ ઝ શયન,	માક ટગ	 વશેષ 	તથા	લેખક
તમે	જે	ઇ છો	છો	તે	મેળવી	શકો	છો,	કર 	શકો	છો	તથા	બની	શકો	છો.



જૉન	અસારાફ
ઉ ોગપ ત	તથા	આ થક	બાબતોના	 ન ણાત
આપણે	જે	પસંદ	કર એ	છ એ	તે	આપણને	મળ 	શકે	છે.	એનાથી	કોઈ	ફરક	નથી
પડતો	કે	એ	વ ુ	ગમે	તેટલી	મોટ 	કેમ	ન	હોય.
તમારે	કેવા	ઘરમાં	રહે ુ	ંછે?	તમે	કરોડપ ત	બનાવ	માગો	છો?	કયા	 કારનો	ધંધો	તમે
કરવા	માગો	છો?	તમારે	વ ુ	સફળ	થ ું	છે?	ખરેખર	તમન	ે ુ	ંજોઈએ	છે?

ડૉ.	જૉન	ડેમા ટની
ત વ ચતક,	કાયરો ે ટર	(પગની	સારવારના	 ન ણાત),
ઉપચારક	અને	 ય તગત	કાયાક પ	 ન ણાત

વન ું	આ	મહાન	રહ ય	છે.

ડૉ.	ડે નસ	વેટલી
મનો વ ાની	અને	માન સક	 મતાના	 શ ક
ૂતકાળના	આગેવાનો	 જેઓ	રહ ય	 ણતા	 હતા	 તેઓ	આ	 ાન	 પોતાની	 પાસે



રાખવામાં	માનતા	હતા,	 ાન	વહચવામાં	નહ .	તેમણે	રહ ય	 વશે	લોકોને	અંધારામાં
રા યા	 હતા.	 લોકો	 કામ	 પર	 જતા	 હતા,	 તેમનો	 યવસાય	 કરતા	 હતા	 અન	ે ઘરે
આવતા	હતા.	 ાનના	અભાવમાં	 તેઓ	ચ માં	 પીસાતા	હતા,	 કારણ	 રહ ય	 ની

ણ	બહુ	ઓછાને	હતી.

એવા	ઘણા	માણસો	હતા	જેમને	રહ ય ુ	ં ાન	 મેળવવાની	ઇ છા	હતી.	ઇ તહાસ	તેનો	સા ી
છે.	એવા	પણ	ઘણા	માણસો	હતા,	જેઓ	આ	 ાન	ફેલાવવાનો	ર તો	 ણતા	હતા.

માઇકલ	બનાડ	બેક વથ
ભ વ યવે ા	અને	અગેપ	ઇ ટરનૅશનલ	 પ ર ુલ
સે ટરના	 થાપક
લોકોના	 વનમાં	ઘણા	ચમ કારો	બનતા	મ	જોયા	છે.	આ થક	ચમ કારો,	શાર રક
તથા	 માન સક	 બીમાર માંથી	 સા 	 થવાનો	 ચમ કાર,	 સંબંધોમાં	 ુધાર	 થયાનો
ચમ કાર.

જૅક	કૅન ફ ડ



લેખક,	 શ ક,	 વન	માગદશક,	 ેરણા મક	વ તા
આ	બ ું	એટલા	માટ	ેથ ું,	કેમ	કે	રહ ય	નો	ઉપયોગ	કેમ	કરવો	તે	મને	 ણવા	મ ું.

રહ ય	 ું	છે?

બૉબ	 ૉ ટર

તમને	એ ું	થ ુ	ંહશે	કે,	‘આ	રહ ય	એટલે	વળ 	 ું?’
હુ	જે	ર તે	એન	ેસમ યો	છુ	તે	તમન	ેજણા ું	છુ.

એક	અમાપ	 શ તથી	આપણે	 સહુ	 કામ	 કર એ	છ એ.	 સમાન	 નયમોન	ેઆધીન
રહ ન	ેઆપણે	આપણી	 તન	ે દોર એ	 છ એ.	 ાંડના	 કુદરતી	 નયમો	 એટલા
ચો સાઇભયા	 છે	 કે	અવકાશયાન	બનાવવામાં	આપણને	 કોઈ	તકલીફ	અ ુભવાતી
નથી.	 આપણે	 માણસોને	 ચં 	 પર	 મોકલી	 શક એ	 છ એ	 અને	 તેમના	 ઉતરાણનો
સેક ડના	અંશ	સાથેનો	ચો સ	સમય	ન 	કર 	શક એ	છ એ.

ભારત,	ઑ ે લયા,	 ૂઝ લૅ ડ,	 ટોકહોમ,	 લંડન,	 ટોર ટો,	 મો યલ	 કે	 ૂયૉક	 –
તમે	 ાં	પણ	હોવ,	આપણે	સહુ	એક	જ	શ તને	વશ	થઈને	કામ	કર એ	છ એ.
એક	જ	 નયમન	ેઆધીન	થઈને	કામ	કર એ	છ એ.	એ	છે	આકષણનો	 નયમ.

રહ ય	એટલે	આકષણનો	 નયમ!

તમારા	 વનમાં	જે	કઈ	બન	ેછે	તેને	તમે	જ	તમારા	 વન	તરફ	આકષ 	છો.

તમે	તમારા	મગજમાં	જે	કા પ નક	છબી	ધાર ન	ેબેઠા	છો	તે	આકષણ ું	કે 	છે.

તમે	 જે	 વચારો	છો	 તે	એ	જ	છે.	તમારા	મનમાં	 જે	 કઈ	ચાલી	 ર ું	 છે	 તેને	 તમે	તમારા	તરફ
આકષ 	છો.

“તમારો	દરેક	 વચાર	એ	ખરેખર 	અસલી	ચીજ	છે	–	એક	શ ત	છે.”



ે ટસ	મલફોડ	(૧૮૩૪-૧૮૯૧)

અ યાર	 ુધીમાં	જે	જે	મહાન	 શ કો	થઈ	ગયા	છે	તે	સહુ	કહ 	ગયા	છે	કે	આકષણનો	 નયમ
એ	 ાંડનો	સૌથી	વ 	ુશ તશાળ 	 નયમ	છે.

વ લયમ	 શે સ પયર,	 રૉબટ	 ાઉ નગ,	 વ લયમ	 લેક	 જેવા	 ક વઓએ	 તેમની	 ક વતામાં	આ
વાત	કહ 	છે.	 ુડ વગ	વાન,	 બથોવન	જેવા	સંગીતકારોએ	તેમના	સંગીતમાં	તેને	 ય ત	કર 	છે.
લયોનાદ -દ- વ ચી	જેવા	કલાકારોએ	તેમનાં	 ચ ોમાં	તેને	વાચા	આપી	છે.	મહાન	 ચતકો	જેવા
કે	 સૉ ે ટસ,	 લેટો,	 રા ફ	 વા ડો	 ઇમસન,	 પાયથાગોરસ,	 સર	 ા સસ	 બેકન,	 સર	આઇઝેક
ૂટન,	જૉહા 	વો ફગગ,	વૉન	ગેટ	ેઅને	 વ ટર	 ુગોએ	તેમનાં	લખાણો	અને	ઉપદેશોમાં	આ

વાત	કહ 	છે.	તેથી	જ	તેમનાં	નામ	અમર	બની	ગયાં	છે	તથા	દતકથા પ	તેમનાં	 વન	સદ ઓથી
ેરણા	આપતાં	ર ાં	છે.

હ દ	ુ ધમ,	 તપ વી-ય તની	 પરપરા,	 બૌ ,	 યહૂદ ,	 તી,	 ઇ લામ	 ધમ 	 તથા	 અ ય
સં કૃ તઓમાં	 જેવી	 કે	 બે બલોન	 અન	ે ઇ જ તમાં	 –	આ	 રહ ય	 લખાણ	અને	 વાતાઓ	 પે
કહેવા ું	 છે.	 દરેક	 ુગમાં,	 દરેક	 વ પમાં,	 ાચીન	લખાણોમાં	સદ ઓથી	આ	 નયમનો	ઉ લેખ
મળે	 છે.	 શલાલેખોમાં	 ઈ.સ.	 ૂવ	 ૩૦૦૦માં	 પ થરો	 પર	 કડારા ું	 છે.	આ	 ાનની	 ણકાર
મેળવવાનો	 ય ન	 કેટલાકે	કય 	હતો.	 તેમાં	 તેઓ	સફળ	પણ	થયા	હતા,	પણ	શોધનારને	મળ
આવે	એ	ર તે	એ	 યાં	પહેલેથી	હ ુ	ંજ.	કાળની	શ આત	સાથ	ેજ	 નયમની	પણ	શ આત	થઈ.
તે ું	અ ત વ	 યાં	હ ુ	ંજ	અને	રહેશે	પણ.

આ	એક	એવો	 નયમ	છે	જે	સમ 	 ાંડમાં	સં ૂણ	 યવ થા	 થાપે	છે,	તમારા	 વનની	દરેક
ણ	અને	તમે	જે	અ ુભવો	છો	તે	દરેક	બાબતને	અસર	કરે	છે.	તમે	કોણ	છો,	 ાં	છો	એની
ચતા	કયા	 વના	આકષણનો	 નયમ	તમારા	સમ 	 વનના	અ ુભવન	ેઆકાર	આપે	છે	અને	આ
સવશ તમાન	 નયમ	તમારા	 વચારો	મારફત	કાયરત	બન	ેછે.	તમે	પોતે	જ	આકષણના	 નયમને
તમારા	 વચારો	મારફતે	આમં ો	છો.

ઈ.સ.	૧૯૧૨માં	ચા સ	હાનેલે	એને	આ	ર તે	ઓળખા યો	હતો.	“સૌથી	મહાન	અને	સૌથી	વ ુ
અસરકારક	 નયમ,	જેના	ઉપર	સજનની	સમ 	 યા	આધા રત	છે.”

બૉબ	 ૉ ટર
દરેક	 ુગના	 શાણા	 માણસો	 એને	 ણતા	 જ	 હોય	 છે.	 તમે	 સીધા	 ાચીન



બે બલોનમાં	પહ ચી	 ઓ.	તેઓ	તેને	 ણતા	હતા.	અલબ ,	પસંદગીના	થોડાક
જ	માણસો	 ુધી	આ	 ાન	સી મત	હ ું.

ઇ તહાસ વ 	�ો	 ાચીન	બે બલોન	અને	 તેની	 સં કૃ તની	મહાન	 સ ઓના	અને	 ફાટફાટ	થતી
સ ૃ ના	 ુણગાન	 ગાતા	 થાકતા	 નથી.	 વ ની	 સાત	 અ યબીઓમાંની	 એક	 ‘ધી	 હે ગંગ
ગાડન’	આ	સં કૃ તની	દેણ	છે.	 ાંડના	 નયમોને	સમ ને	તેનો	અમલ	કેવી	ર તે	કરવો	તે	તેઓ

ણતા	હતા,	તેથી	જ	ઇ તહાસમાં	તેઓ	સૌથી	વ 	ુ ીમંત	લોકો	તર કે	 ણીતા	થયા.

બૉબ	 ૉ ટર
તમને	 યાલ	છે	ખરો	કે	સમ 	માનવ તની	એક	ટકા	વ તી	જ	સમ 	આવકનો	૯૬
ટકા	ભાગ	લઈ	 ય	છે?	તમે	એને	અક માત	ગણશો?	એ ું	આયોજન	જ	એ	ર તે
થ ું	છે.	જેઓ	કઈક	સમજે	છે	તેમને	રહ ય	ની	 ણ	છે.	હવે	તમને	પણ	આ	રહ ય
ની	 ણ	કરવામાં	આવી	રહ 	છે.

જે	લોકોએ	 વનમાં	 સંપ 	 મેળવી	 છે,	 તેમણે	 યે-અ યે	રહ ય	નો	ઉપયોગ	કય 	છે.
તેઓ	હમેશાં	અઢળક	સંપ નો	જ	 વચાર	કરતા	હોય	છે.	એના	 સવાયનો	કોઈ	 વચાર	 તેઓ
કરતા	નથી.	સંપ ના	જ	 વચારો	તેમના	મનમાં	ર યા	કરે	છે.	તેઓ	એક	સંપ ન	ેજ	ઓળખે	છે.
અ ય	કોઈ	બાબત ું	તેમના	મનમાં	 થાન	નથી	હો ું.	તેઓ	તેના	 વશે	સભાન	હોય	કે	નહ 	હોય,
પણ	 તેમ ુ	ં ચ 	 સંપ ના	 વચારમાં	 ખોવાયે ું	 હોય	 છે.	 જેને	 લીધે	 સંપ 	 તેમને	 મળે	 છે.
આકષણના	 નયમ ુ	ંએ	પ રણામ.

રહ ય	અન	ેઆકષણનો	સ ય	 નયમ	જણાવવા	માટ	ેએક	ઉદાહરણ	 ૂર ું	થઈ	પડશે.	તમને
એવા	લોકોનો	 યાલ	હશે	જે	લોકોએ	અઢળક	સંપ 	મેળવી	હોય,	પછ 	તેને	 ુમાવી	બેઠા	હોય
અન	ેપછ 	પાછા	બહુ	ઓછા	સમયમાં	સ ર	બ યા	હોય.	આમાં	એ ું	બન ુ	ંહોય	છે	કે	એ	લોકો

ણતા	હોય	કે	ન	હોય,	પણ	તેઓ	સંપ 	 વશે	જ	 વચારતા	રહેતા	હોય	છે,	તેથી	સંપ 	તેમને
મળે	છે.	પછ 	તેમના	મનમાં	એવી	આશંકા	 ગવા	લાગે	છે	કે	આ	સંપ 	રહેશે	કે	નહ .	ધીમે
ધીમે	સંપ 	 ુમાવવાનો	ડર	તેમના	 ચ નો	કબજો	લઈ	લે	છે.	સંપ 	મેળવવાના	 વચારને	બદલે
તેને	 ુમાવવાનો	 ડર	વ 	ુહોય	 છે,	 જે	 તેના	 ુમાવવા ું	 કારણ	બન	ે છે.	એક	વાર	 તેઓ	સંપ
ુમાવે	છે,	પછ 	તેને	 ુમાવવાનો	ડર	રહેતો	નથી.	પાછુ	તેમ ુ	ં ચ 	સંપ 	મેળવવામાં	 ય ત	થઈ
ય	છે	અને	સંપ 	તેમને	પાછ 	મળે	છે.

આકષણનો	 નયમ	તમારા	 વચારોન	ેઅ ુસરે	છે	–	એ	 વચારો	ગમે	તેવા	કેમ	ન	હોય.



સમાન	વ ુઓ	સમાન	વ ુઓને	આકષ	છે

જૉન	અસારાફ
આકષણના	 નયમન	ે સમજવાનો	 સહેલો	 ઉપાય	એ	જ	 કે	 હુ	 માર 	 તન	ે ુંબક
માનવા	લા ું	અન	ેમને	ખબર	છે	કે	બીજુ	 ુંબક	મારા	તરફ	આકષાશે.

તમે	આ	 વ ુ	ંસૌથી	વ ુ	શ તશાળ 	લોહ ુંબક	છો.	તમાર 	અંદર	જે	 ુંબક ય	શ ત	છે	તે
દુ નયાની	કોઈ	પણ	શ ત	કરતાં	વધારે	 છે.	આ	અમાપ	 ુંબક ય	શ ત	તમને	તમારા	 વચારો
ારા	મળ 	છે.

બૉબ	ડૉયલ
લેખક	અને	આકષણના	 નયમના	 ન ણાત
ૂળ ૂત	ર તે	આકષણનો	 નયમ	એ ું	કહે	છે	કે	સમાન	વ ુઓ	એકબી ન	ેઆકષ

છે,	એટલે	કે	આપણે	એકસરખા	 વચારોની	વાત	કર 	ર ાં	છ એ.

આકષણનો	 નયમ	એ ું	કહે	છે	 કે	સમાન	વ ુઓ	એકબી ને	આકષ	છે,	 તેથી	તમારા	મનમાં
કોઈ	 વચાર	ચાલતો	હોય	તો	તે	એના	જેવા	અ ય	 વચારોને	આકષ	છે.	થોડાક	વ ુ	ઉદાહરણો
જોઈએ,	જેમાં	તમે	તમારા	 વનમાં	આકષણના	 નયમના	સંદભમાં	આ ું	અ ુભ ું	હશે.

તમે	 ારેક	એવી	વાત	માટ	ે વચારવા	લા યા	હો,	જેનાથી	તમે	 ુશ	નહોતા.	એ	વાત	 વશે	તમે



જેટ ું	વધારે	 વચા ુ	એટલી	જ	વધારે	એ	વાત	ખરાબ	લાગી.	આમ	થવા ુ	ંકારણ	એ	કે	તમે	એક
જ	વાત	 વશે	સતત	 વચાયા	 કરતા	હતા	અને	એટલે	જ	આકષણનો	 નયમ	એવા	જ	બી
વચારો	તમારા	તરફ	ખચી	લાવે	 છે.	થોડ ક	જ	 ણોમાં	તમારા	મગજમાં	એટલા	બધા	 દઃુખદ
વચારો	ભરાઈ	જશે	કે	તમાર 	હાલત	પહેલાં	કરતાં	વ ુ	ખરાબ	થતી	જશે.	તમે	આ	અંગે	જેટ ું
વધારે	 વચારશો	તેટલા	જ	વ 	ુદઃુખી	થશો.

તમે	 કોઈ	 ગીત	સાંભ ું	 હોય	 યારે	 તમન	ે સમાન	 વચારોના	આકષણનો	અ ુભવ	 થયો	 હશે.
તમને	 યાલ	આ યો	હશે	કે	એ	ગીતન	ેતમારા	મગજમાંથી	તમે	બહાર	કાઢ 	શકતા	નથી.	તમારા
મગજમાં	સતત	એ	ગીત	 ુંજ ું	રહે	છે.	 યારે	તમે	એ	ગીત	સાંભ ું	હ ુ	ં યારે	તમાર 	 ણ
બહાર	એ	ગીત	તમારા	 યાન	અને	આકષણ ું	 કે 	બ ું	 હશે.	એમ	થયા	પછ 	તમે	એ	ગીત
વશેના	સમાન	 વચારો ું	 ન મ 	બ યા	હશો.	એને	લીધે	આકષણનો	 નયમ	કાયરત	થયો	અને
તેણે	એ	ગીત	સાથે	મેળખાતા	 વચારોને	તમારા	તરફ	આક યા.

જૉન	અસારાફ
માણસ	 તર કે	 આપ 	ં કામ	 ગમતા	 વચારોમાં	 રમતા	 રહેવા ુ	ં છે.	 આપણને	 ું
જોઈએ	છે	તેના	 વશે	આપણે	એકદમ	 પ 	છ એ.	એમ	કર ને	આપણે	 ાંડના
એક	સૌથી	મહાન	 નયમને	આમં ણ	આપીએ	છ એ	અને	એ	છે	આકષણનો	 નયમ.
તમે	જેનો	સૌથી	વ ુ	 વચાર	કરો	છો	તેવા	તમે	બનો	છો,	એટ ું	જ	નહ ,	જેના	 વશે
સૌથી	વ ુ	 વચાર	કરો	છો	તેને	પણ	તમે	આકષ 	છો.

તમા 	હાલ ું	 વન	તમારા	 ૂતકાળના	 વચારો ું	 ત બબ	છે.	તેમાં	તમે	જેને	સૌથી	અગ યની
બાબતો	ગણતા	હોવ	તેનો	પણ	સમાવેશ	થાય	છે.	તેમ	જ	જેન	ેઅગ યની	ન	ગણતા	હોવ	એવી
બાબતોનો	પણ	સમાવેશ	થાય	છે.	જેનો	તમે	સૌથી	વ ુ	 વચાર	કરતા	હોવ	તેને	તમે	આકષ 	છો,
તેથી	તમને	તમારા	 વનની	દરેક	બાબતના	સૌથી	વ ુ	અસરકારક	 વચારો	કયા	છે	તેનો	 યાલ
આવે	 છે.	કારણ	એ	તમારા	અ ુભવની	બાબત	 છે.	હવે	તમે	રહ ય	સમજવા	લા યા	છો,	 જે
ાન	 ારા	તમે	ધારો	તે	બદલી	શકો	છો.



બૉબ	 ૉ ટર
જે	વ ુ	તમારા	 ચ નો	કબજો	જમાવીને	બેઠ 	છે	તે	વ 	ુતમારા	હાથમાં	આવવાની
જ	છે.

તમને	 ુ	ંજોઇએ	છે	તે	 વશે	તમે	 વચારો	અને	પછ 	એ	 વચાર	દઢ	કરો	તો	તમે	જે ુ	ં વચારે ું	છે
એ ું	તમારા	 વનમાં	બનશે	જ.

માઇક	ડૂલી
લેખક	અને	આંતરરા ય	વ તા
એ	 નયમનો	સાર	 ણ	શ દોમાં	આ	ર તે	આપી	શકાય:
“ વચારો ું	વ ુમાં	 પાંતર.”

સૌથી	શ તશાળ 	 નયમ	 ારા	તમારા	 વચારો ું	વ ુમાં	 પાંતર	થશે.	તમારા	 વચારો	વ 	ુબની
જશે.	અા	વાત	તમે	તમાર 	 તને	કહો.	એને	તમાર 	ચેતનામાં	 વેશવા	દો.	તમારા	 વચારો	વ ુ
બની	જશે.

જૉન	અસારાફ
મોટા	ભાગના	લોકોને	એ	વાતનો	 યાલ	નથી	હોતો	કે	 વચારની	વીજતરગોની	જેમ
ચો સ	 વ સી	હોય	છે.	 વચારન	ેમાપી	શકાય	છે,	તેથી	તમે	એક	ને	એક	 વચાર
વારવાર	કયા	કરો.	જેમ	કે	નવી	ન ોર	કાર	ખર દવાનો,	તમને	જ ર	છે	એ	ધનનો,



તમે	જે	શ 	કરવા	ધારો	છો	તે	કપનીનો	અથવા	તો	 વનસાથીનો…	તમે	સતત	એવી
ક પના	કરો	કે	તે	વ ુ	કોના	જેવી	હશે	તો	તમે	 વચારોની	ચો સ	 વ સી	સેટ	કર
ર ા	છો.

ડૉ.	જૉ	 વટાલ
વચાર	 ુંબક ય	સંકેત	મોકલે	છે,	જે	એની	સમક 	વ ુને	તમાર 	તરફ	આકષ	છે.

“મગજમાં	 ઘર	 કર 	 ગયેલો	 કોઈ	 પણ	 વચાર	 અથવા	 તો	 માન સક
અ ભગમ	એ	લોહ ુંબક	છે	અને	 નયમ	એવો	છે	કોઈ	ચીજ	કે	બાબત
તેના	જેવી	અ ય	કોઈ	ચીજ	કે	બાબતને	આકષ	છે,	પ રણામે	જે	પણ
માન સક	અ ભગમ	હોય	એ	એની	 કૃ ત	અ ુસાર	એવી	જ	પ ર થ તને
આકષ	છે.”

ચા સ	હાનેલ	(૧૮૬૬-૧૯૪૯)

વચારો	 ુંબક ય	શ ત	ધરાવે	છે	તથા	તેની	ચો સ	 વ સી	હોય	છે.	તમે	જે	કઈ	 વચારો,	એ
વચારો	 ાંડમાં	આંદો લત	થઈને	સમાન	 તરે	તેના	જેવી	વ ુન	ેઆકષ	છે.	જે	કઈ	મોકલવામાં
આ ું	તે	 ૂળ	તરફ	પાછુ	ફરે	છે.	એ	 ૂળ	તે	તમે.

આ	ર તે	 વચારો:	ટે લ વઝન	 ટશેન ું	 ા સ મશન	ટાવર	અ ુક	 વ સીમાં	કાય મ	 સા રત	કરે
છે,	જે	દ યોમાં	પ રવ તત	થઇને	તમારા	ટે લ વઝન	પર	પહ ચે	છે.	આ	 યા	કેવી	ર તે	બને	છે
તેની	આપણામાંના	મોટા	ભાગના	લોકોને	 ણ	નથી	હોતી,	પણ	આપણને	એટલી	તો	ખબર	હોય
છે	કે	દરેક	ચૅનલની	એક	ચો સ	 કવ સી	હોય	છે.	આપણે	એ	 કવ સી	પર	 ો ામ	ગોઠવીએ
એટલે	ટે લ વઝન	ઉપર	દ યો	આવવા	લાગે.	જે	ચૅનલ	જોઇતી	હોય	એની	 કવ સી	અ ુસાર
આપણે	 ો ામ	સેટ	કરવો	પડ.ે	જો	આપણને	જુદ	ુ ચ 	જોવા ું	મન	થાય	તો	ચૅનલ	બદલીએ
છ એ	અને	તેને	નવી	 વ સી	પર	સેટ	કર એ	છ એ.

તમે	મ ુ ય પી	 ા સ મશન	ટાવર	છો	અને	 ૃ વી	ઉપરના	કોઈ	પણ	ટ લ વઝન	ટાવર	કરતાં	વધારે
શ તશાળ 	 છો.	 આ	 ાંડમાં	 તમે	 સૌથી	 વ 	ુ શ તશાળ 	 ા સ મશન	 ટાવર	 છો.	 તમા
ા સ મશન	તમાર 	 જદગી	અને	તમારા	 વ ન	ેબનાવે	છે.	તમે	જે	 વચારના	તરગ	સજ 	છો	તે
શહેર,	 દેશ	 તથા	 વ ની	 પેલે	 પાર	 પહ ચે	 છે.	 સમ 	 ાંડમાં	 તે	 ુંજવા	 લાગે	 છે.	 એ	જ

વ સીન	ેતમે	તમારા	 વચારો	 ારા	 સા રત	કરો	છો.



તમારા	 વચારોના	 સારણ	 ારા	જે	દ યો	મળે	છે	તે	તમારા	દ વાનખાનાના	ટે લ વઝનના	પડદા
પર	નહ ,	પણ	 જદગીના	પડદા	પર	દેખાય	છે.	તમારા	 વચારો	 ારા	જે	વીજતરગ	જ મે	છે	તે
તેના	 જેવી	 વ ુઓને	 તે	 જ	 વ સી	 પર	 આકષ	 છે	 અન	ે પછ 	 તે ું	 ુન: સારણ	 તમાર
જદગીનાં	 દ યો પે	 થાય	 છે.	 તમે	જો	 તમાર 	 જદગીમાં	 કોઈ	 ફેરફાર	 ઇ છતા	 હો	 તો	 તમારા
વચારોમાં	ફેરફાર	કરો.	તેને	અલગ	ચૅનલ	તથા	 વ સી	પર	સેટ	કરો.

“માન સક	શ તમાંથી	ઊઠતા	તરગો	સૌથી	વ ુ	 ુંદર	અને	સૌથી	વ ુ
શ તશાળ 	હોય	છે.”

ચા સ	હાનેલ

બૉબ	 ૉ ટર
જો	 તમે	 ુખી	 વનની	 ક પના	 કરશો	 તો	 તમે	 તેને	 તમારા	 તરફ	આકષશો.	આ
સ ાત	દરેક	વખતે,	દરેક	 ય તન	ેલા ુ	પડ	ેછે.

તમાર 	 તને	અઢળક	સંપ ની	વ ચે	જોવા ું	 વચારો	 યારે	આકષણના	 નયમ	અ ુસાર	તમે
દઢપણે	અને	સભાનપણે	તમાર 	 જદગી ુ	ં ઘડતર	કરો	છો.	એ	સાવ	સહે ુ	ં છે,	પણ	તો	પછ
પ પણે	એક	સવાલ	ઊભો	થાય	છે:	“દરેક	 ય ત	કેમ	તેના	સપનાની	 જદગી	 વતી	નથી?”

ખરાબ	નહ ,	પણ	સાર 	બાબતોને	આકષ

જૉન	અસારાફ
આ	જ	સમ યા	છે.	મોટા	ભાગના	લોકો	તેમને	જે	જોઈતી	નથી	તે	વ ુનો	 વચાર
કરે	 છે	અને	 પછ 	એ	અણગમતી	બાબત	 તેમની	સામે	 વારવાર	આવે	 યારે	 તેમને
નવાઈ	લાગે	છે.



લોકોને	પોતે	ઇ છેલી	વ 	ુન	મળવા ું	એક	જ	કારણ	હોઈ	શકે.	તે	લોકો	પોતાન	ે ુ	ંજોઈએ	છે
તેના	કરતાં	 ું	નથી	જોઈ ું	તેનો	 વચાર	વધારે	કરે	છે.	તમારા	 વચારો	તરફ	 યાન	આપો.	તમે	જે
શ દો	ઉ ચારો	છો	તે	સમજો.	 નયમ	અફર	છે	તેમાં	કાઈ	ગરબડ	થતી	નથી.

સદ ઓથી	માણસ તન	ે લેગથી	 પણ	ખરાબ	એક	 રોગચાળો	 પજવતો	 ર ો	 છે,	એ	 રોગ	 છે
“નથી	જોઈ ુ”ંનો.	આ	રોગન	ેમાણસો	 વતો	રાખે	છે.	‘નથી	જોઈ ુ’ં	એ	વાત	તેમના	મનમાં	ઘર
કર 	ગઈ	હોય	છે.	તેમના	 યાનમાં,	વાતોમાં,	કાય માં	આ	વાત	સં ૂણપણે	છવાયેલી	હોય	છે,	પણ
આ	એવી	 પેઢ 	 છે	 જે	 ઇ તહાસ	 બદલી	 નાખશે,	 કારણ	 કે	આ	 રોગ	 શેને	 લીધે	 છે	 તે ું	 ાન
આપણને	મ ું	 છે.	તમારાથી	 તેની	શ આત	થશે	અને	આ	નવી	 વૈચા રક	 ા તના	તમે	 ૂ ધાર
બનશો,	જે	જોઈએ	છે	તેનો	જ	 વચાર	કરશો	તથા	તે	 વશે	વાત	કરશો.

બૉબ	ડૉયલ
તમે	 સા 	 કે	 ખરાબ	 વચારો	 છો	 એની	 સાથે	 આકષણના	 નયમને	 કઈ	 જ
લાગ ુંવળગ ું	નથી.	તમને	એની	જ ર	છે	કે	નહ 	એની	પણ	એન	ેપરવા	નથી.	એ	તો
મા 	 તમારા	 વચારોને	 તસાદ	આપે	 છે,	 તેથી	 તમે	જો	 ડુગર	 જેટલા	 દેવાનો	જ
વચાર	કરતા	હો	અને	એની	 ચતા	કરતા	હો	તો	તેનો	સંકેત	 ાંડને	આપો	છો.	“આ
દેવાના	ડુગર	નીચે	હુ	દટાયેલો	છુ.”	તમે	તમાર 	આ	 તને	વાત	દઢતા ૂવક	કહો	છો.
તમારા	અ ત વની	દરેક	પળે	તમે	આ ું	અ ુભવો	છો.	આકષણનો	 નયમ	તમે	જેનો
પણ	 વચાર	કરતા	હો	તે	જ	તમન	ેઆપે	છે.

આકષણનો	 નયમ	એ	કુદરતનો	 નયમ	છે.	એ	 બલકુલ	તટ થ	છે,	સારા	અન	ેનરસા	વ ચે	એ
ભેદ	કરતો	નથી.	એ	તમારા	 વચારોને	તમારા	 વનમાં	સાકાર	કરે	 છે.	આકષણનો	 નયમ	તમે
જે ુ	ં વચારો	છો	તે ું	જ	તમને	આપે	છે.



લીસા	 નકો સ
લેખક	અને	 ય તગત	સશ તકરણ	 ન ણાત
આકષણનો	 નયમ	આ ાં કત	 છે.	 તમે	 યારે	 તમને	 અણગમતી	 વાતોનો	 વચાર
કરતા	હો	અને	તેના	ઉપર	 યાન	કે ત	કરતા	હો	 યારે	આકષણનો	 નયમ	દરેક	વખતે
તમને	જે	જોઈ ું	હશે	તે	જ	આપશે.	 યારે	તમે	વણજોઈતી	વાત	પર	 યાન	કે ત
કરતા	હો,	“મારે	મોડા	પડ ુ	ંનથી,	મારે	મોડા	પડ ુ	ંનથી”	–	 યારે	આકષણનો	 નયમ
એ	સાંભળવા	તૈયાર	નથી	હોતો	કે	તમને	આ	નથી	જોઈ ું.	એ	તો	તમે	જે	 વચારો
છો	તેનો	અમલ	કરવા	તૈયાર	હોય	છે	અને	એ	તો	વારવાર	એમ	જ	બન ું	રહેવા ું.
કોઈ	બાબતમાં	તમે	 યાન	 કે ત	કરતા	હો,	પછ 	ભલેને	તમા 	જે	થવા ું	હોય	તે
થાય,	તમે	જે ું	 વચારો	છો	તે ું	ખરેખર	તમારા	 વનમાં	બને	છે.

તમે	 યારે	તમન	ેજોઈતી	વ ુ	 વશે	 વચારો	છો	અને	એના	પર	 યાન	કે ત	કરો	છો	 યારે	તે
ણે	તમે	 ાંડની	ઉ ચતમ	શ તને	આહ્	વાન	આપો	છો.	આકષણનો	 નયમ	“નથી	જોઈ ું,”

“ના”,	“નહ ”	અથવા	એ	 કારના	નકારા મક	શ દોની	ન ધ	લેતો	નથી.	તમે	નકારા મક	ઉ 	ગારો
કાઢો	છો	 યારે	આકષણનો	 નયમ	એનો	કેવો	અથ	કરે	છે	તે	જુઓ.

“મારે	આ	કપડા	પર	કોઈ	ડાઘ	પડવા	દેવો	નથી.”
“મારે	આ	કપડા	પર	ડાઘ	પડવા	દેવો	છે.	વધારે	ડાઘ	પડવા	દેવા	છે.”

“મારા	વાળની	 ટાઈલ	બગાડ 	ન	નાખ	ેતો	સા .”
“મારા	વાળ	બગડવા	જોઈએ.”

“મારે	મોડા	પડ ું	નથી.”
“હુ	મોડો	પડવા	મા ું	છુ.”

“પેલો	માણસ	માર 	સાથે	સાર 	ર તે	વત	તો	સા .”
“પેલો	માણસ	તથા	અ ય	માણસો	માર 	સાથ	ેખરાબ	ર તે	વત	એ ું	હુ	ઇ છુ	છુ.”



“રે ટોરામાં	ન ધાવે ું	ટબેલ	કોઈને	આપી	ન	દે	તો	સા .”
“રે ટોરાવાળો	ટબેલ	કોઈન	ેઆપી	દે	એ ું	હુ	ઇ છુ	છુ.”

“આ	 ૂટ	મને	ડખે	નહ 	તો	સા .”
“આ	 ૂટ	મને	ડખે	એ ું	હુ	ઇ છુ	છુ.”

“આ	બધાં	કામ	હુ	 ૂરા	નહ 	કર 	શકુ.”
“મા 	કામ	વધે	એ ુ	ંહુ	ઇ છુ	છુ.”

“મને	 ુ	ન	થાય	તો	સા .”
“મને	 ુ	તથા	અ ય	રોગ	થાય	એમ	હુ	ઇ છુ	છુ.”

“મારે	દલીલ	નથી	કરવી.”
“વ ુ	દલીલબા 	કરવાની	માર 	ઇ છા	છે.”

“તમે	માર 	સાથે	આ	ર તે	વાત	ન	કરો.”
“તમે	આ	જ	ર તે	માર 	સાથે	વાત	કરો	એમ	હુ	ઇ છુ	છુ.	
બી 	લોકો	પણ	માર 	સાથે	આ	ર તે	બોલે	એમ	હુ	ઇ છુ	છુ.”

આકષણનો	 નયમ	તમે	જેનો	 વચાર	કરો	છો	તે	જ	તમન	ેઆપે	છે.
વાત	 ૂર 	થઈ.

બૉબ	 ૉ ટર
તમે	માનો	કે	ન	માનો,	તમે	સમજો	કે	ન	સમજો,	આકષણનો	 નયમ	એની	ર તે	કામ
કરે	છે.

આકષણનો	 નયમ	એ	 તો	 ૃ નો	 નયમ	 છે.	 વૉ ટમ	 ફ ઝ સ	આપણને	 કહે	 છે	 કે	 સમ
ાંડ	 વચારમાંથી	ઉ 	ભ ું	છે.	તમારા	 વચારો	તથા	આકષણના	 નયમને	આધારે	તમે	તમારા

વનને	ઘડો	છો.	દરેક	 ય ત	આ	 માણે	જ	કરે	છે.	તમે	 ણવા	લા યા	છો,	તેથી	આ	થાય
છે	એ ું	નથી.	આ દકાળથી	તમારા	અને	અ યોના	 વનમાં	આ	 માણે	બન ું	આ ું	 છે.	તમે
યારે	આ	વ ુ ું	 ાન	મેળવો	છો	 યારે	તમને	એ	વાતનો	 યાલ	આવે	છે	કે	તમારા	 વનમાં

મળેલી	 વચારવાની	શ તને	લીધે	તમે	કેટલા	શ તશાળ 	બનો	છો.



લીસા	 નકો સ
યાં	 ુધી	 તમાર 	 વચારવાની	 યા	 ચા ુ	 છે	 યાં	 ુધી	એ	 કામ	 કય	 રાખે	 છે.

તમારા	 વચારોનો	 વાહ	જેમ	વહેતો	રહે	છે	તેમ	આકષણનો	 નયમ	કામ	કરતો	રહે
છે.	તમે	અતીતના	 વચારોમાં	ખોવાઈ	 ઓ	છો	 યારે	પણ	આકષણનો	 નયમ	કામ
કરે	 છે.	 તમે	 યારે	 વતમાન	અથવા	 ભ વ યનો	 વચાર	 કરતા	 હો	 છો	 યારે	 પણ
આકષણનો	 નયમ	કામ	કરે	 છે.	એ	સતત	ચાલતી	 યા	છે.	તમે	એમાં	 વરામ	ન
લઈ	શકો,	તમે	એને	અટકાવી	ન	શકો.	હમેશાં	એ	તમારા	 વચારો	ભેગો	કાયરત	રહે
છે.

આપણને	એનો	 યાલ	હોય	કે	ન	હોય,	આપણે	ઘણોખરો	વખત	 વચારતા	રહ એ	છ એ.	તમે
યારે	બોલતા	હો	છો	કે	કોઈકને	સાંભળતા	હો	છો,	તમે	 વચારતા	રહો	છો.	તમે	છા ુ	ંવાંચતા

હો	 કે	ટે લ વઝન	જોતા	હો,	તમે	 વચારતા	રહો	છો.	તમે	 યારે	અતીતની	 ૃ ત	વાગોળો	છો
યારે	તમે	 વચારતા	હો	છો.	તમે	 યારે	ભ વ યની	કોઈ	બાબતનો	 યાલ	કરો	છો,	તમે	 વચારતા
હો	છો.	ગાડ 	ચલાવો	છો	 યારે	પણ	તમે	 વચારતા	હો	છો.	સવારે	 યારે	 તૈયાર	થતા	હો	છો
યારે	 તમે	 વચારો	 છો.	 આપણામાંના	 ઘણાખરા	 યારે	 ઘતા	 હોઈએ	 છ એ	 યારે	 જ
વચારવા ું	 બંધ	 કર એ	 છ એ.	 અલબ 	 ૂતાં	 પહેલાં	 જે	 વચારો	 આ યા	 હોય	 તેને	 માટે
આકષણના	 નયમો	કામ	કરતા	હોય	છે.	તમે	 ૂવા	 ઓ	એ	પહેલાં	જે	કઈ	 વચારો	 તે	સા
વચારો.

માઇકલ	બનાડ	બેક વથ
સજન	હમેશાં	થ ું	રહે	છે.	દરેક	 ય ત	 યારે	 વચારમાં	હોય	છે	કે	પછ 	તેની	પાસે
વચારવાની	દ ઘદ 	હોય	છે	 યારે	તે	સજન	કરે	છે.	આવા	 વચારને	પ રણામે	કઈક
તો	જ ર	ફળ	મળે	છે.



અ યારે	તમે	જે	 વચારો	છો	તે	તમાર 	ભા વ	 જદગી	બનાવે	છે.	તમારા	 વચારો	 ારા	જ	તમે
તમાર 	 જદગી	 ઘડો	 છો.	 તમે	 હમેશાં	 વચારતા	 રહો	 છો	 તેથી	 તમે	 સજન	 કરો	 છો.	 તમે	 જે
તી પણે	 વચારો	છો	અથવા	જે	બાબત	 યે	 યાન	 કે ત	કરો	છો	 તે	તમારા	 વનમાં	જ ર
ગટ	થશે.

કુદરતના	સઘળા	 નયમોની	જેમ	આ	 નયમ	પણ	ન ર	છે.	તમે	તમા 	 વન	સજ 	છો.	તમે
જે ું	વાવો	છો	તે ું	લણો	છો.	તમારા	 વચારો	એ	બીજ	છે.	તમે	જે	પાક	લણશો	તેનો	આધાર
તમે	જે	બીજ	વાવો	છો	તેના	ઉપર	છે.

તમે	ફ રયાદ	કરતા	હશો	તો	આકષણનો	 નયમ	દઢપણે	તમારા	 વનમાં	એવી	પ ર થ ત	સજશે
જેના	 વશે	તમારે	ફ રયાદ	કરવાની	જ	રહેશે.	તમે	કોઈને	 ફ રયાદ	કરતા	સાંભળો	અન	ે તેનામાં
યાન	પરોવો,	તેના	તરફ	સહા ુ ૂ ત	બતાવવા	તેની	સાથ	ેસંમત	થાઓ	તે	જ	 ણથી	તમે	પણ
એવી	પ ર થ ત	નોતરો	છો	જેના	 વશે	તમન	ેફ રયાદ	હોય.

તમારા	 વચારો	 ારા	 તમે	 જે	બાબતમાં	 યાન	 કે ત	 કરો	છો,	 નયમ	તમને	 તે	જ	વળતર પે
આપશે.	 બળ	 ાન	 ારા	 તમાર 	 વચારવાની	 પ ત	 બદલીને	 તમે	 તમારા	 સમ 	 વનની
પ ર થ ત	તથા	 સંગોને	સં ૂણપણે	બદલી	શકો	છો.

બલ	હે રસ
શ ક	અને	સે ટરપૉઇ ટ	 રસચ	
ઇ ટ ૂટના	 થાપક
રૉબટ	નામનો	મારો	એક	 વ ાથ 	હતો.	તે	અમારો	ઑનલાઇન	કોસ	કરતો	હતો.	તે
મન	ેઇ-મેલથી	સંપક	કરતો	હતો.

રૉબટ	 સ તીય	 હતો.	 તેણે	 તેના	 વનની	 કડવી	 વા ત વકતા	 મને	 ઇ-મેઇલથી
જણાવી	હતી.	તેના	સહકમચાર ઓ	તેને	ભેગા	થઈન	ેહેરાન	કરતા.	તેમનો	 યવહાર
ૂબ	 ખરાબ	 હતો.	 તેના	 લીધે	 તે	 સતત	 ટે શનમાં	 રહેતો	 હતો.	 ર તા	 ઉપરથી	 તે

નીકળતો	 યારે	 વકૃત	 મનોદશાવાળા	 લોકો	 ઘેર 	 વળ ને	 તેને	 હેરાન	 કરતા.	 તેને



હા યકલાકાર	 બન ું	 હ ું.	 તે	 યારે	 હા યના	 યોગો	 કરતો	 યારે	 તે	 સ તીય
હોવાની	 બાબતે	 મ કર નો	 ભોગ	 બનતો.	 તે ું	 વન	 દઃુખથી	 ભરે ુ	ં હ ું.	 તે	 પોતે
સ તીય	હતો	એટલે	તેના	પર	હુમલા	થતા.

મ	એને	શીખવવાની	શ આત	એ	ર તે	કર 	 કે	એને	 જે	નહોતી	જોઈતી	એ	બાબત
તરફ	તે	વધારે	 યાન	આપતો	હતો.	તેણે	મન	ેજે	ઇ-મેલ	મોક યો	હતો	તે	મોકલાવીને
ક ું,	“આ	ફર થી	વાંચી	 .	તને	જે	વ ુઓ	નથી	ગમતી	અને	જેની	વાત	 ું	મને
કરવા	માગે	છે	તેના	 વશે	 યાન	આપ.	હુ	જોઈ	શકુ	છુ	કે	આ	બાબત	 વશે	 ુ	ંઅ યંત
સંવેદનશીલ	છે.	 ુ	ં યારે	કોઈ	સંવેદનશીલ	બાબત	તરફ	વધારે	સભાન	હોય	 યારે
તે ું	 ુનરાવતન	થવાની	શ તા	વધી	 ય	છે.”

પછ 	તેણે	 દલથી	જે	બાબત	વધારે	મહ વની	હતી	તેના	તરફ	 યાન	આપવા ુ	ંશ
ક ુ.	 પછ 	 તેણે	 તેને	 અજમાવવા ું	 શ 	 ક ુ.	 પછ ના	 સાત,	 આઠ	 અઠવા ડયાં
દર મયાન	જે	કઈ	બ ુ	ંતે	ખરેખર	જ	ચમ કાર	હતો.	ઑ ફસમાં	જે	જે	માણસો	તેને
હેરાન	કરતા	હતા	તેઓ	કા	તો	 ા સફર	થઈન	ેબી 	 ડપાટમે ટમાં	ગયા	અથવા	તો
કપની	છોડ ને	જતા	 ર ા.	બાક 	બચેલાઓ	 તેનાથી	 છૂટા	 રહેવા	લા યા.	 તેન	ે તેના
યવસાયમાં	 મ 	આવવા	લાગી.	 ર તા	 ઉપરથી	 નીકળતો	 યારે	 કોઈ	 તેન	ે હેરાન-
પરેશાન	 નહો ુ	ં કર ું.	 તેઓ	 યાં	 હતા	જ	 નહ .	 તે	 યારે	 હા ય	 કલાકારનો	 પાઠ
ભજવતો	 યારે	 તેન	ે ટે ડગ	ઓવેશનથી	આદર	મળવા	લા યો.	 કોઈ	 તેની	મ કર
નહો ું	કર ું.

તે ું	સમ 	 વન	બદલાઈ	ગ ું,	કારણ	કે	તેણે	તેના	 યાન ુ	ંકે 	બદ ુ	ંહ ું.	જે	તેને
જોઈ ું	નહો ું,	જેનાથી	તે	ડરતો	હતો	તેના	પરથી	 યાન	હટાવીને	તેન	ેજે	જોઈ ું	હ ું
એના	 યે	 યાન	કે ત	ક ુ.

રૉબટ ુ	ં વન	બદલા ું	 કેમ	કે	તેના	 વચારો	બદલાયા.	તેણે	 વ સી	બદલીને	 ાંડમાં	જુદા
આંદોલનો	 સ યા.	આ	 નવી	 વ સી	 અ ુસાર	 દ યો	 બદલાવવા ુ	ં ાંડ	 માટ	ે જ ર 	 છે.
પ ર થ ત	 ગમે	 એટલી	 અશ 	 લાગતી	 હોય	 તો	 પણ.	 રોબટના	 નવા	 વચારોને	 કારણે	 નવાં
આંદોલનો	સ યાં	અને	તેની	 જદગી	બદલાઈ	ગઈ.

તમાર 	 જદગી	તમારા	હાથમાં	છે.	તમે	હાલમાં	 યાં	પણ	હો	અને	તમારા	 વનમાં	જે	કઈ	બની
ગ ું	હોય	તો	પણ	સભાનપણે	તમે	 વચારોની	પસંદગી	કરો	અને	જુઓ,	તમા 	 વન	બદલાય
છે	કે	નહ .	આશા	મર 	પરવાર 	હોય	એવી	કોઈ	 થ ત	નથી.	તમારા	 વનની	દરેક	પ ર થ ત
બદલાઈ	શકે	છે.

તમારા	મગજની	શ ત



માઇકલ	બનાડ	બેક વથ
ત	 મનમાં	 તમારા	 ચ નો	 કબજો	 જમાવીને	 બેઠા	 હોય	 એવા	 શ તશાળ

વચારો	–	જે	 યે-અ યે	ચાલતા	હોય	–	તેને	જ	તમે	આકષ 	છો.	આ	એક
ૂળ	વાત	છે.

ૂતકાળમાં	તમે	સભાન	હતા	 કે	 નહ 	એ	વાત	મહ વની	નથી,	 પણ	તમે	હવે	 તે	 વશે	સ ગ
બ યા	છો.	આ	 ણે	રહ યના	 ાનને	કારણે	તમે	ગાઢ	 ન ામાંથી	 યા	છો	અને	 ત	બ યા
છો.	 ાન	 વશે,	 નયમ	 વશે	અન	ે વચારો	 ારા	મળેલી	શ ત	 વશે	 ત	થયા	છો.

ડૉ.	જૉન	ડેમા ટની
રહ ય	 વશે	 તમે	 યાન ૂવક	 વચારો	અને	 મગજની	 શ તનો	 તથા	 રોજબરોજના
વનમાં	 યેયની	 શ તનો	 તમે	 વચાર	 કરો	 તો	 યાલ	 આવશે	 કે	 એ	 આપણી

આસપાસમાં	જ	છે.	આપણે	તો	ફ ત	આંખ	ખોલીન	ેજોવાની	જ ર	છે.

લીસા	 નકો સ
આકષણના	 નયમન	ેતમે	બધે	જ	જોઈ	શકો	છો.	તમે	દરેક	વ ુને	તમારા	તરફ	ખચી
શકો	 છો.	 માણસો,	 યવસાય,	 સંજોગો,	 વા ય,	 સંપ ,	 ઋણ,	 આનંદ,	 તમે
ચલાવી	ર ા	છો	 તે	કાર,	જેનો	તમે	ભાગ	છો	 તે	સમાજ.	લોહ ુંબકની	માફક	આ
તમામન	ેતમે	તમારા	તરફ	ખચી	શકો	છો.	તમે	જે	તમારા	 વશે	 વચારો	છો	 તે	તમે
પામો	છો.	તમા 	 વન	એ	તમારા	 વચારો ું	પ રણામ	છે.



આ	 ાંડ	 સમાવવામાં	 માને	 છે,	 બહાર	 રાખવામાં	 નહ .	આકષણના	 નયમની	 બહાર	 કોઈ
બાબત	નથી.	અસરકારક	ર તે	તમારા	 ચ માં	જે	 વચારો	ચાલતા	રહે	છે	તે ુ	ંતમારા	 વનમાં
ત બબ	પડ	ેછે.	આ	 હ	પર	દરેક	સ વ	વ ુ	આકષણના	 નયમને	આધીન	છે.	મ ુ યો	 વશે

અલગ	તર 	આવતી	બાબત	એ	છે	કે	 વચાર 	શકે	એ ુ	ંમગજ	તેમની	પાસે	છે.	 વચારોને	પસંદ
કરવા	 માટ	ે તેમની	 પાસે	 ુ ત	 ઇ છાશ ત	 છે.	 યોજન ૂવક	 વચારવાની	 તાકાત	 તથા	 મનની
ઇ છા	 માણે	સમ 	 વનને	ઘડવાની	શ ત	તેમની	પાસે	છે.

ડૉ.	 ેડ	એલન	વૉ ફ
વૉ ટમ	ભૌ તકશા ી,	અ યાપક	અને	પા રતો ષક
વજેતા	લેખક
આશાવાદ 	 ચતન	 કે	 કા પ નક	 પાગલપનન	ે વશ	 થઈન	ે હુ	આ	 કહેતો	 નથી,	 ડ
પાયાની	સમજને	આધારે	હુ	તમન	ેઆ	કહુ	છુ.

વૉ ટમ	 ફ ઝ સ	આ	શોધ	 તરફ	આપ ં	 યાન	 દોરે	 છે.	 અે	 કહે	 છે	 કે	 મગજને
લા યા	 વના	આ	 ાંડ ું	અ ત વ	 સંભ વત	 નથી.	આપણે	 જે	 વશે	 વચાર એ
છ એ	તે	વ ુ	ખરેખર	તો	મગજ	 ારા	આકાર	પામે	છે.

ાંડના	સૌથી	વ 	ુશ તશાળ 	 ા સ મશન	ટાવરના	ઉદાહરણન	ેતમે	યાદ	કરો	તો	ડૉ.	વૉ ફના
શ દોમાં	તેની	ઝલક	દેખાશે.	તમા 	મગજ	 વચાર ુ	ંરહે	છે	અને	દ યો	 ારા	તે	તમારા	 વનના
અ ુભવો ું	 ુનઃ સારણ	કરે	છે.	તમારા	 વચારો	 ારા	તમે	તમાર 	 જદગી	બનાવો	છો	એટ ુ	ંજ
નહ ,	તમારા	 વચારો	આ	 વ 	બનાવવામાં	અગ યનો	ભાગ	ભજવે	છે.	તમે	એ ુ	ં વચારતા	હો
કે	 તમે	 સાવ	 નકામા	 છો	 અને	આ	 જગતમાં	 નમાલા	 છો,	 તો	 તમે	 એ	 વશે	 ફર થી	 વચારો.
હક કતમાં	તમા 	મગજ	તમાર 	આસપાસ ું	 વ 	બનાવે	છે.

વૉ ટમ	 ફ ઝ સના	 છે લાં	 શી	 વષનાં	 સંશોધન	 તથા	 ન ર	 કામગીર ને	 લીધે	 માણસના
મગજની	 સજન	 કરવાની	અપાર	 શ ત	 વશે	આપણે	 બરાબર	 ણવા	 લા યા	 છ એ.	 તેમ ું



તારણ	 વ ના	 મહાન	 ચતકો	 કાનગી,	 ઇમસન,	 શે સ પયર,	બૅકન,	 કૃ ણ	અને	 ુ ના	 શ દો
સાથે	મેળ	ખાય	છે.

બૉબ	 ૉ ટર
તમને	આ	 નયમ	સમ તો	ન	હોય	તો	એનો	અથ	એમ	નહ 	કે	તમારે	એને	નકારવો
જોઈએ.	 વીજશ તની	 સમજ	 તમે	 નહ 	 ધરાવતા	 હો	 તો	 પણ	 તેનાથી	 થતા
ફાયદાઓનો	આનંદ	તમે	લો	છો.	એ	કેવી	ર તે	કામ	કરે	છે	તેની	મને	ખબર	નથી,	પણ
હુ	આટ ું	 	ં છુ:	તમે	વીજળ ની	મદદથી	માણસ	માટ	ેરસોઈ	બનાવી	શકો	છો
એટ ુ	ંજ	નહ ,	તમે	માણસને	પણ	રાધી	શકો	છો.

માઇકલ	બનાડ	બેક વથ
ઘણીયે	વાર	લોકોને	 યારે	મહાન	રહ ય	સમ ય	 ય	 યારે	તેઓ	તેમનામાં	ચાલતા
નકારા મક	 વચારોથી	 ગભરાઈ	 ય	 છે.	 તે	 લોકોએ	 એ	 ણવાની	 જ ર	 છે	 કે
વૈ ા નક	 ર તે	 સ 	 થયેલી	 બાબત	 છે	 કે	 નકારા મક	 વચારની	 સરખામણીએ
હકારા મક	 વચાર	સો	ગણો	 વધારે	 શ તશાળ 	 છે,	આટ ું	 યાં	 પછ 	લોકોને
ચતા	કરવા	જે ુ	ંકઈ	રહે ુ	ંનથી.

તમારા	 વનમાં	ક ુંક	નકારા મક	બને	તે	માટ	ેઘણા	નકારા મક	 વચારો	તથા	 ૂરે ૂરો	નકારા મક
અ ભગમ	જવાબદાર	છે.	અલબ 	ઘણા	વખત	 ુધી	તમે	સતત	નકારા મક	 વચારો	કરતા	રહો
તો	પછ 	તમારા	 વનમાં	 તે	 કારની	ઘટનાઓ	બને	છે.	તમારામાં	રહેલા	નકારા મક	 વચારોની
તમે	 ચતા	કયા	કરશો	તો	એ	 કારના	વ 	ુ વચારો	તમારા	તરફ	વધારે	ખચશો	જે	અંતે	 ુણાકાર
પામતા	જશે.	માટ	ેઆ	પળે	જ	ન 	કરો	કે	તમે	સારા	 વચારો	કરશો,	તદપુરાત	 ાંડમાં	એવો
સંદેશો	પણ	મોકલો	કે	તમારા	સારા	 વચારો	શ તશાળ 	છે,	 યારે	નકારા મક	 વચારો	નબળા
છે.



લીસા	 નકો સ
ભગવાનનો	પાડ	માનો	કે	તેના	રાજમાં	દેર	છે.	(અંધેર	નથી)	તેથી	જ	તમારા	 વચારો ું
તા કા લક	પ રણામ	આવ ુ	ંનથી.	જો	તેમ	હોત	તો	આપણે	સહુ	 ુ કેલીમાં	 ુકાઈ

ત.	વખતમાં	થયેલો	 વલંબ	તમને	ઉગાર 	લે	છે.	એ	તમને	ફર થી	 વચારવાની	તક
આપે	છે,	તમારે	 ુ	ંજોઈએ	છે	તે	 વશે	 વચારવાની	તથા	નવી	પસંદગી	કરવાની	તક
આપે	છે.

તમાર 	શ તને	સજના મક	ર તે	વાળ ન	ેતમા 	 વનઘડતર	કરવાની	તક	તમારા	હાથમાં	 છે,
કારણ	આ	પળે	તમાર 	 વચારવાની	 યા	ચા ુ	છે.	તમને	એમ	લાગ ું	હોય	કે	કેટલાક	 વચારો
અમલમાં	 ૂકવાથી	તમન	ેકોઈ	ફાયદો	નહ 	થાય	તો	તમે	નવેસરથી	 વચાર 	શકો	છો.	 ુભ	અને
સારા	 વચારોથી	તમે	અગાઉના	 વચારોને	 ૂંસી	શકો	છો.	સમયનો	તમન	ેસાથ	 છે,	 તેથી	 નવી
વચારસરણી	 ારા	તમે	નવી	 વ સી ું	 સારણ	કરવા ું	 વચાર 	શકો.

ડૉ.	જૉ	 વટાલ
તમે	તમારા	 વચારો	અંગે	સ ગ	બનો	અન	ેકાળ ૂવક	 વચારોની	પસંદગી	કરશો
તો	 તમને	 તેમાં	 મ 	આવશે,	 કારણ	 તમે	 જ	 તમારા	 વનના	 ઘડવૈયા	 છો.	 તમે
તમારા	 વનના	માઇકલ	ઍ જેલો	છો.	તમે	જેની	 ૂ ત	બનાવી	ર ાં	છો	 તે	ડે વડ
તમે	છો.

તમારા	 મન	ઉપર	 કા 	ૂ મેળવવાનો	એક	 ર તો	એ	 છે	 કે	 મનન	ેશાંત	 રાખતાં	શીખો.	એક	 પણ
અપવાદ	 સવાય	આ	 ુ તકના	સહયોગી	 શ કે	દરેક	દૈ નક	સાધનામાં	 યાનન	ેમહ વ	આ ું	છે.
રહ યની	શોધ	મ	કર 	 યાં	 ુધી	 યાનની	શ તનો	મન	ેપણ	 યાલ	નહોતો.	 યાનથી	મન	શાંત
બને	છે,	 વચારો	પર	કા 	ૂમેળવવામાં	તે	મદદ પ	બને	છે	અને	તમારા	શર રન	ેતે	 ત ુ	ંબનાવે
છે.	સાર 	વાત	એ	છે	 કે	 યાન	માટ	ેતમારે	કલાકો	ફાળવવાની	જ ર	નથી.	દરરોજ	 ણથી	દસ



મ નટ	શ આત	કરવા	માટ	ે ૂરતી	છે.	એનાથી	તમને	 વચારો	પર	કા 	ૂમેળવવાની	શ ત	મળશે.

વચારો	 વશે	સભાનતા	કેળવવા	માટ	ેતમે	 યેય	ન 	કર 	શકો	છો,	“હુ	મારા	 વચારોનો	મા લક
છુ.”	એમ	વારવાર	તમાર 	 તને	 કહો,	એના	ઉપર	 યાન	ધરો	અને	 યેયન	ેવળગી	 રહેશો	તો
આકષણના	 નયમ	અ ુસાર	એ	 માણે	જ	બનશે.

હવે	તમને	એ	 ાન	મ ું	 છે	જે	તમન	ેતમાર 	નવી	 ુધારેલી	આ ૃ 	બહાર	પાડવામાં	મદદ પ
થશે.	તમાર 	એ	આ ૃ ની	શ તા	‘નવી	 ુધારેલી	આ ૃ ’	 પે	 સા રત	થશે.	તમે	 ુ	ંબનવા
માગો	છો,	 ું	કરવા	માગો	છો	તે	 વશે	પાકો	 વચાર	કર ન	ેન 	કરેલી	 વ સી	પર	સેટ	કરો.
આનાથી	તમા 	સપ ુ	ંસાકાર	થશે.



રહ યસાર

વન ુ	ંમહાન	રહ ય	એટલે	આકષણનો	 નયમ.

આકષણનો	 નયમ	કહે	છે	સમાન	બાબતો	એકમેકન	ેઆકષ	છે,	તેથી	તમે	જે	કોઈ	પણ
વચાર	કરો	તો	તમે	એ	 કારના	અ ય	 વચારોન	ેતમારા	તરફ	આકષ 	છો.

વચારો	 ુંબક ય	શ ત	ધરાવે	છે.	 વચારોની	ચો સ	 વ સી	હોય	છે.	તમારા	મનમાં	જે
વચારો	ચાલતા	હોય	છે	તે	 ાંડમાં	ફેલાય	છે	અને	તે	અસરકારક	બનીને	એ	જ
વ સી	પર	અ ય	બાબતોન	ેઆકષ	છે.

તમે	મ ુ ય પી	 ા સ મશન	ટાવર	છો.	તમારા	 વચારો	 ારા	 વ સી	 સા રત	કરો	છો.
જો	તમે	તમારા	 વનમાં	કોઈ	પણ	 કાર ું	પ રવતન	ઇ છતા	હો	તો	તમારા	 વચારોમાં
ફેરફાર	કર ને	નવી	 વ સી	પર	 ૂક 	શકો	છો.

હાલમાં	તમે	જે	કઈ	 વચારો	છો	તેનાથી	તમા 	ભ વ ય	બને	છે.	તમે	જેના	 વશે	સૌથી	વ ુ
વચારો	છો	અથવા	જેના	પર	સૌથી	વ ુ	 યાન	કે ત	કરો	છો	તે ું	તમારા	 વનમાં	બનશે.

તમારા	 વચારો	વ ુ	બની	જશે.



રહ યની	સરળ	સમજ

માઇકલ	બનાડ	બેક વથ
આપણે	 જે	 ાંડમાં	 વસીએ	 છ એ	 તેના	 અ ુક	 અફર	 નયમો	 છે,	 જેમ	 કે
ુ વાકષણનો	 નયમ.	તમે	સારા	માણસ	હો	કે	ખરાબ,	જો	તમે	મકાન	ઉપરથી	નીચે

પડો	તો	જ ર	તમે	જમીન	પર	પછડાવાના.

આકષણનો	 નયમ	એ	કુદરતનો	 નયમ	છે.	 ુ વાકષણના	 નયમ	જેવો	જ	તટ થ	અને	 યાપક
છે.	એ	ચોકસાઈભય 	અન	ેઅફર	છે.

ડૉ.	જૉ	 વટાલ
તમાર 	 જદગીમાં	આસપાસમાં	અ યારે	 જે	 કઈ	 છે,	 તમન	ે જેના	 વશે	 ફ રયાદ	 છે
એવી	ચીજો	પણ	આમાં	સમાઈ	 ય	છે,	તેને	તમે	નોતર 	છે.	હવે	મને	ખબર	છે	કે
તમન	ેઆવી	 કોઈ	 વાત	 સાંભળવી	 ગમશે	 નહ .	 તમે	 તરત	 કહેવાના,	 “મ	 કઈ	એ
અક માત	નોતય 	નહોતો.	નાકે	દમ	લાવી	દ ધો	હોય	એવા	 ાહકની	મ	ઇ છા	રાખી
નહોતી.	મને	કઈ	દે ું	કરવાનો	શોખ	નહોતો.”	પણ	અહ 	હુ	તમને	મોઢામોઢ	કહેવા
મા ું	છુ	કે	હા,	તમે	જ	એ	બધાન	ેનોતયા	છે.	 વીકારવા ું	અઘ 	થઈ	પડ	ેએવી	આ
વાત	છે,	પણ	એક	વાર	તમે	 વીકાર 	લો	પછ 	જ ર	તમાર 	 જદગી	બદલાઈ	જશે.

ઘણી	 વાર	 લોકો	 યારે	 રહ યના	આ	 અંશ	 વશે	 સાંભળે	 છે	 યારે	 તેઓ	 ઇ તહાસના	એવા
બનાવન	ેયાદ	કરે	છે,	જેમાં	સં યાબંધ	લોકો	 ૃ ુ	પા યા	હોય.	એ	લોકોના	ગળે	વાત	ઊતરતી
નથી	 કે	આટલા	બધા	લોકોએ	આવી	ઘટનાન	ેઆકષ 	હોય.	આકષણના	 નયમ	 માણે	 તેઓ



ઘટનાની	એક	જ	 વ સી	 પર	હોવા	જોઈએ.	એનો	અથ	એવો	 નથી	જ	 કે	એ	લોકોને	આ
ચો સ	બનાવની	ખબર	હતી,	પણ	તેમના	 વચારોની	 કવ સી	અન	ેએ	બનાવની	 વ સી	બંને
મળતાં	આવે	 છે.	 લોકો	 જો	 એમ	 માનતા	 હોય	 કે	 તેઓ	 ખોટા	 ટાઇમે,	 ખોટ 	 જ યાએ	 અને
બહારના	 સંજોગો	 ઉપર	 તેમનો	 કા ૂ	 નથી	 તો	 ભય,	 વરહ,	 વયોગ,	 લાચાર 	 વગેરેના	 સતત
ચાલતા	 વચારો	એ	તેમને	ખોટ	ેટાઇમે	ખોટ 	જ યાએ	લઈ	 ય	છે.

આ	સમયે	તમાર 	પાસે	પસંદગી	છે.	તમે	એ ું	માનો	છો	કે	કોઈ	પણ	સમયે	 ું દયાળ	નસીબને
લીધે	તમારા	 વનમાં	ખરાબ	વ ુઓ	બને	છે	?	તમે	એ ુ	ંમાનો	છો	 કે	ખોટા	ટાઇમે	તમે	કોઈ
ખોટ 	જ યાએ	હોઈ	શકો	?	સંજોગો	ઉપર	તમારો	કોઈ	કા 	ૂનથી	એ ુ	ંતમને	લાગે	છે	?

અથવા	તમે	એ ું	માનવા	અને	 ણવા	તૈયાર	છો	કે	તમારા	 વનના	અ ુભવો	તમારા	હાથમાં	છે
અને	બ ુ	ંસા 	જ	બનવા ું	છે,	કારણ	તમે	એ	 માણે	 વચારો	છો	?	પસંદગી	તમારા	હાથમાં	છે
અને	તમે	જે	પણ	કઈ	પસંદ	કરો	તે	તમારા	 વનનો	અ ુભવ	બનશે	!

સતત	 વચારો	 ારા	તમે	જેન	ેબોલાવી	ન	હોય	એવી	એક	પણ	બાબત	તમારા	અ ુભવમાં	નથી
હોતી.

બૉબ	ડૉયલ
આપણામાંથી	મોટા	ભાગના	લોકો	અ ણપણે	જ	વ ુઓન	ેઆકષ	 છે.	આપણે
એ ું	 માનીએ	 છ એ	 કે	 તેના	 ઉપર	આપણો	 કા 	ૂ નથી.	આપણા	 વચારોનો	 તથા
લાગણીઓનો	 વાહ	આપણી	 ણ	બહાર	આપણને	 ર તો	બતાવે	 છે.	આમ	આ
ર તે	દરેક	ચીજ	આપણી	તરફ	ખચાય	છે.

કોઈ	 હાથે	 કર ને	 ારેય	 વણગમતી	 ચીજને	 આકષ ું	 નથી.	રહ ય ું	 ાન	 યા	 પછ
સહેલાઈથી	તમને	સમ શે	કે	અ યોના	 વનમાં	અણગમતી	ઘટનાઓ	કેમ	બની	હશે	?	આપણે
આપણા	 વચારોની	મહાન	સજના મક	શ ત	 વશે	 ણતા	નહોતા	એટલા	માટ	ેઆ ું	બને	છે.



ડૉ.	જૉ	 વટાલ
આ	તમે	જો	પહેલી	વાર	જ	સાંભળતા	હો	તો	તમને	થશે,	“મારે	મારા	 વચારો	પર
કા 	ૂ મેળવવાનો	 છે	 ?	 એ	 તો	 ખરેખર	 ુ કેલ	 કામ	 છે.”	 પહેલી	 નજરે	 તો	આમ
લાગશે,	પણ	પછ 	જ	ખરેખર 	મ 	છે.

મ 	એ	વાતની	છે	કે	રહ ય	ના	કેટલાક	શૉટકટ	પણ	છે.	તમન	ેજે	વધારે	કામનો	લાગે	તે	શૉટકટ
તમારે	પસંદ	કરવાનો	છે.	આગળ	વાંચો	એટલે	તમને	તેની	ર ત	સમ શે.

માસ 	 શમૉફ
લેખક,	આંતરરા ય	વ તા	અને	 ા સફૉમશનલ	લીડર
આપણા	 દરેક	 વચારને	 કા ૂમાં	 રાખવા ુ	ં અશ 	 છે.	 સંશોધકો	 કહે	 છે,	 દરરોજ
આપણને	સાઠ	હ ર	 વચારો	આવે	છે.	જરાક	 વચારો	આ	સાઠ	હ ર	 વચારોને
કા ૂમાં	 રાખવા	 ઓ	તો	 તમે	 કેટલાં	 થાક 	 ઓ	?	સ 	ભા યે	એને	 માટ	ે સરળ
ર તો	છે	અન	ેતે	છે	આપણી	લાગણીઓ.	આપણી	લાગણીઓ	આપણે	 ુ	ં વચાર
ર ા	છે	તે	બતાવે	છે.

લાગણીઓ ું	ઘ 	ંમહ વ	છે.	તમાર 	લાગણી	તમાર 	 જદગી	બનાવવામાં	તમને	મદદ	કર 	શકે
છે.	તમારા	 વચારો	એ	દરેક	ઘટના ું	 ૂળ	કારણ	છે.	અને	જે	પણ	તમે	જુઓ	છો	અને	અ ુભવો
છો	એ	તેની	અસર	છે.	તેમાં	તમાર 	લાગણીઓનો	પણ	સમાવેશ	થાય	છે.	ખરેખર	તો	 ૂળ	કારણ
તમારા	 વચારો	છે.

બૉબ	ડૉયલ
લાગણીઓ	આપણને	 મળેલી	 અ ૂ ય	 ભેટ	 છે.	 આપણે	 ું	 વચાર એ	 છ એ	 તે



લાગણીઓ	કહ 	દે	છે.

તમાર 	લાગણીઓ	તમે	 ુ	ં વચાર 	ર ા	છો	તે	તરત	કહ 	દેશે.	એ	 વચાર 	જુઓ,	તમે	એકદમ
લાગણીશીલ	બની	ગયા	હો,	ખાસ	 કર ને	 કોઈ	ખરાબ	સમાચાર	સાંભળવા	મ ા	હોય	 યારે.
તમાર 	એ	લાગણીની	અસર	તમારા	પેટમાં	કે	અ ય 	તરત	જોવા	મળે.	તેથી	તારણ પે	એમ	કહ
શકાય	કે	તમાર 	લાગણીઓ	તમાર 	 વચાર યાનો	ફટાફટ	સંકેત	આપે	છે.

તમારે	તમાર 	લાગણીઓ	 વશે	સ ગ	રહે ુ	ંજોઈએ.	લાગણીએ	આપેલા	સંકેતોન	ેસમજવાનો
ય નો	કરવા	જોઈએ.	આવી	ર તે	તમે	 ુ	ં વચારો	છો	તે	ઝડપથી	 ણી	શકશો.

લીસા	 નકો સ
તમાર 	પાસે	બ	ે કારની	લાગણીઓ	છે,	સાર 	અન	ેખરાબ.	અન	ેએ	બે	વ ચેનો	ભેદ
તમે	પારખી	શકો	છો.	એકથી	તમન	ેસા 	લાગે	 છે,	બી થી	તમન	ેદઃુખ	થાય	 છે.
હતાશા,	આ ોશ,	 વરોધ,	 ુનેગાર	 હોવાની	 લાગણી.	આ	બધી	 લાગણીઓ	તમને
નબળા	પાડ	ેછે.	આ	ખરાબ	લાગણીઓ	છે.

તમને	કોઈ	કહેવા ુ	ંનથી,	તમને	સા 	લાગે	છે	 કે	ખરાબ.	તમે	પોતે	જ	 ણી	શકો	છો,	અ ુક
ચો સ	 ણે	તમને	કે ું	લાગે	છે	તે.	એ	 વશે	તમે	 પ 	ન	હો	તો	તમાર 	 તન	ે ૂછો,	‘મન	ેકે ું
લાગે	છે	?’	પળ	વાર	થોભીન,ે	 દવસ	દર મયાન	વારવાર	 ૂછતા	રહો.	આમ	કરશો	તો	તમે	તમાર
લાગણીઓ	 વશે	સ ગ	બનતા	જશો.

એક	 ૂબ	મહ વની	વાત	તમારે	 ણવાની	જ ર	છે.	ખરાબ	લાગણી	અ ુભવતી	વખતે	મનમાં
સારા	 વચાર	આવે	એ	શ 	નથી.	એમાં	તો	 નયમનો	ભંગ	થાય,	કારણ	તમારા	 વચારો	તમાર
લાગણી ું	 કારણ	 છે.	 તમને	ખરાબ	લાગણી	થાય	 છે,	 કારણ	તમે	એવા	એવા	 વચાર	 કરો	છો
જેનાથી	તમને	ખરાબ	લાગે	છે.

તમારા	 વચારો	તમાર 	 વ સી	ન 	કરે	છે	અને	તમાર 	લાગણીઓ	તમન	ેતરત	જણાવે	છે,
તમે	કઈ	 વ સી	પર	છો.	 યારે	તમે	ખરાબ	લાગણી	અ ુભવો	છો	 યારે	તમે	એ	 વ સી	પર
છો.	 યારે	 તમે	 વ 	ુ ખરાબ	 વ ુઓને	 આકષ 	 છો	 યારે	 આકષણનો	 નયમ	 તમને	 ખરાબ
વ ુઓનાં	વધારે	દ યો	મોકલીને	તમન	ેવ 	ુખરાબ	લાગણીઓનો	અ ુભવ	કરાવે	છે.



યારે	તમને	ખરાબ	અ ુભવ	થાય	છે	અન	ેછતાં	તમે	તમારા	 વચારોમાં	પ રવતન	લાવીન	ેસા
અ ુભવવાનો	 ય ન	નથી	 કરતા,	 યારે	ખરેખર	તો	તમે	એમ	કહો	છો,	 “મારા	 વનમાં	હજુ
વધારે	દઃુખદ	પ ર થ ત	લાવો.”

લીસા	 નકો સ
એની	બી 	બાજુ	એ	કે	તમાર 	પાસે	સાર 	લાગણીઓ	અન	ે વચારો	છે.	તમન	ેએની
ખબર	છે	કે	એ	આવે	છે	 યારે	તમને	સા 	લાગે	છે.	રોમાંચ,	આનંદ,	આભાર,	 ેમ.
ક પના	 કરો	 કે	 દરરોજ	 આપણન	ે આ	 કાર ુ	ં અ ુભવાય.	 યારે	 તમે	 સાર
લાગણીઓનો	 મ હમા	 કરો	 છો	 યારે	 તમે	 વ 	ુ સાર 	 લાગણીઓન	ે તમારા	 તરફ
આકષશો.	આનાથી	તમને	સા 	લાગશે.

બૉબ	ડૉયલ
આ	ખરેખર	સરળ	બાબત	છે,	“અ યારે	 હુ	કઈ	બાબતને	આક ુ	 છુ	?”	હવે	કહો
તમને	કે ું	લાગે	છે	?	“મને	સા 	લાગે	છે.”	બસ,	તો	પછ 	આ ું	જ	અ ુભવતા	રહો.

તમને	સા 	લાગ ુ	ંહોય	અન	ેએ	જ	વખતે	તમારા	મનમાં	નકારા મક	 વચારો	આવતા	હોય	એ
અશ 	છે.	તમને	સા 	લાગે	છે,	કારણ	તમારા	મનમાં	સારા	 વચારો	આવે	છે.	એટલો	 યાલ
રાખો	કે	તમારે	જે	કઈ	મેળવ ું	હોય	તે	મળ 	શકે,	એની	કોઈ	સીમા	નથી,	પણ	એની	એક	શરત
છે.	તમારે	સા 	અ ુભવ ુ	ંપડશે.	જરા	 વચારો,	ખરેખર	તો	તમે	આ ું	જ	ઇ છો	છો	ને	?	સાચે
જ	આ	તો	આદશ	 નયમ	છે.



માસ 	 શમૉફ

તમારામાં	 સારા	 ભાવ	 ગતા	 હોય	 યારે	 તમે	 તમાર 	 ઇ છા	 માણેના	 ભ વ ય ું
નમાણ	 કર 	 ર ા	 છો.	 જો	 તમન	ે ખરાબ	 લાગ ું	 હોય	 તો	 તમે	 તમાર 	 ઇ છાની
વ ના	ભ વ ય ું	 નમાણ	કરો	છો.	તમે	 દવસની	શ આત	કરો	તે	સાથે	જ	દરેક
ણે	આકષણનો	 નયમ	 કામ	 કરવા	 લાગે	 છે.	આપણે	 જે	 વચાર એ	છ એ	અને

અ ુભવીએ	છ એ	તેનાથી	આપણા	ભ વ ય ું	 નમાણ	થાય	છે.	તમે	 ચતામાં	અને
ભયમાં	રહો	 યારે	 દવસ	દર મયાન	તમે	એવી	જ	બાબતોન	ેતમારા	 વનમાં	ખચી
લાવો	છો.

તમને	સા 	લાગ ુ	ંહોય	 યારે	તમે	સા 	 વચારો	છો.	આમ	તમે	સાચે	માગ	છો	અને	શ તશાળ
વ સી	મારફતે	સારા	 વચારો	 સા રત	કરો	છો.	 તેના	લીધે	તમારા	 વનમાં	સાર 	ઘટનાઓ

બનશે	અન	ેતમન	ેસા 	લાગશે.	જે	 ણોમાં	સા 	લાગ ું	હોય	તેને	ઝડપી	લો.	એનો	 ૂરે ૂરો	કસ
કાઢો.	એક	વ ુનો	 યાલ	રાખો	કે	તમને	 યારે	સા 	લાગ ુ	ંહોય	 યારે	વ 	ુસાર 	વ ુઓન	ેતમે
આકષ 	છો.

એક	ડગ ું	આગળ	વધીએ.	તમાર 	લાગણીઓના	મા યમથી	 ાંડ	તમને	એવો	સંદેશો	આપ ું
હોય	કે	તમે	 ુ	ં વચારો	છો	કદાચ	એ ું	પણ	બન ુ	ંહોય.

જૅક	કૅન ફ ડ
આપણી	લાગણીઓ	આપણને	એ	 ણવામાં	મદદ પ	બન	ેછે	કે,
આપણે	સાચે	ર તે	છ એ	કે	ખોટ,ે	આપણી	 દશા	સાચી	છે	કે	ખોટ 	?

યાલ	રાખો	કે	તમારા	 વચારો	એ	દરેક	વ ુ ુ	ં ૂળ	છે.	તેથી	તમારા	મનમાં	કોઈ	 વચારો	લાંબો
વખત	ચાલે	તો	તે	તરત	જ	 ાંડમાં	વહેતા	થાય	છે.	આ	 વચારો	 ુંબક ય	ર તે	યો ય	 વ સી
પર	 સા રત	થાય	છે	અને	ગણતર ની	 ણોમાં	એ	 વ સી ુ	ંપ રણામ	તમને	તમાર 	લાગણીઓ
ારા	મળે	છે.	બી 	ર તે	કહ એ	તો	તમાર 	લાગણીઓ	એ	 ાંડમાંથી	મળેલો	સંદેશો	છે	જે

કહે	છે	કે	તમે	કઇ	 વ સી	પર	છો.	ટૂકમાં,	તમાર 	લાગણીઓમાં	તમાર 	 વ સી ુ	ં ત બબ
જોવાં	મળે	છે.

યારે	તમે	સા 	અ ુભવતા	હોવ	છો	 યારે	 ાંડમાંથી	મળતો	 સંદેશો	 ણે	 કે	કહેતો	હોય,



“તમે	સારા	 વચારોમાં	ખોવાયેલા	છો.”	પણ	જો	તમને	ખરાબ	લાગણીઓનો	અ ુભવ	થતો	હોય
તો	 ાંડમાંથી	મળેલો	સંદેશો	કહેશે,	“તમારા	મનમાં	ખોટા	 વચારો	ચાલે	છે.”

તેથી	તમન	ેખરાબ	લાગણીઓ	અ ુભવાય	તો	માનવા ું	 કે	 ાંડ	તરફથી	તમન	ેકહેવામાં	આવે
છે,	“ચેતવણી.	 વચારો	બદલો.	નકારા મક	 વ સી	ન ધાઈ	છે.	 વ સી	બદલો.	 ગટ	થવાની
ગણતર 	શ .	ચેતવણી.”

હવે	પછ 	 યારે	તમારામાં	ખોટ 	લાગણીઓ	 ગે	અથવા	નકારા મક	ભાવ	 ગે	તો	 ાંડ
તરફથી	મળતા	સંકેતન	ેસમજો.	એ	 ણોમાં	તમે	સાર 	વ ુઓને	આવતી	રોકો	છો,	કારણ	તમે
નકારા મક	 વ સી	પર	હો	છો.	તમારા	 વચારોમાં	પ રવતન	લાવો,	કોઈ	સાર 	બાબતનો	 વચાર
કરો	અન	ે યારે	તમન	ેસાર 	લાગણી	અ ુભવવા	મળે	તો	 ણવા ુ	ં કે	તમે	તમાર 	 તન	ેનવી

વ સી	પર	સેટ	કર 	છે,	જેની	 ાંડ	તરફથી	ન ધ	લેવાઈ	છે.

બૉબ	ડૉયલ
તમને	 જે ુ	ંઅ ુભવો	છો	 તે	 માણે	તમને	 મળે	 છે,	 તમે	 ું	 વચારો	છો	 તે	 માણે
નહ .

તેથી	લોકો	એ ું	માનવા	 ેરાય	છે	કે	અ ુક	ઘટના	બન	ેછે	પછ 	ઘટના મ	ચા 	ુથઈ
ય	 છે.	સવારે	પથાર માંથી	ઊઠતી	વખતે	પગના	 અં ૂઠાને	ઈ 	પહ ચે	તો	એ ું

માનવા ું	 મન	થાય	 કે	આખો	 દવસ	એવો	જ	જશે.	 તેમન	ેએ	વાતનો	 યાલ	નથી
હોતો	કે	વ 	ુતરફનો	થોડો	અમ તો	અ ભગમ	બદલવાથી	 દવસ	તો	 ુ,ં	 વન	પણ
બદલી	શકાય	છે.

તમારા	 દવસની	 ુભ	શ આત	થાય	અને	તમે	 સ તાની	લાગણી	અ ુભવતા	હો
તો,	 યાં	 ુધી	તમે	તમારો	 ૂડ	બદલવા	તૈયાર	ન	હો	 યાં	 ુધી,	આકષણના	 નયમ
અ ુસાર	તમે	એવા	 સંજોગો	તથા	લોકોને	આકષશો	જે	તમારામાં	 ુખની	લાગણી
જ માવે.

આપણે	બધા	એવા	અ ુભવમાંથી	પસાર	થયા	છ એ	કે	જેમાં	એવા	 દવસો	કે	સમય	આવે	 યારે
એક	પછ 	એક	ખરાબ	ઘટનાઓ	જ	બનતી	રહે	 છે.	એક	 વચારથી	એની	 ત યા	ચા 	ુથઈ

ય,	તમને	 યાલ	હોય	કે	ન	હોય.	એક	ખરાબ	 વચાર	અ ય	ખરાબ	 વચારોને	આકષ	છે,	 તે
અ ુક	 વ સી	પર	સેટ	થવાન	ેલીધે	કઈક	ને	કઈક	ખરાબ	બન	ેછે	અને	આ	એક	ખરાબ	ઘટનાના



તમે	જે	 તભાવો	આપો	છો,	તેથી	એવી	અ ય	બાબતોન	ેતમે	આકષ 	છો.	 તભાવોથી	વધારે
એવી	ઘટનાને	તમે	આકષ 	છો	અને	 યાં	 ુધી	ખરાબ	ઘટનાની	હારમાળા	શ 	થઈ	 ય	છે,	 યાં
ુધી	તમે	ઇરાદા ૂવક	તમારા	 વચારોમાં	પ રવતન	લાવીને	તમાર 	 તને	તમે	નવી	 વ સી	પર

સેટ	ન	કરો.

તમારે	 તમારા	 વચારોને	 તમને	 જે	જોઈ ુ	ં હોય	એના	 તરફ	 વાળ 	શકો	છો.	 તેને	 લીધે	 તમાર
લાગણીઓ	બદલાઈને	નવી	 વ સી	પર	 સેટ	થશે.	આકષણનો	 નયમ	કામે	લાગી	જશે	અને
નવી	 વ સી	પરથી	તમાર 	 જદગીનાં	નવાં	દ યો	મોકલવા ું	શ 	કરશે.

હવે	તમે	આ	લાગણીઓનો	લાભ	લઈન	ેતેનો	યો ય	ઉપયોગ	તમન	ેજે	જોઈએ	છે	તે	માટ	ેકરશો.

તમાર 	 લાગણીઓનો	 હે ુસર	 ર તે	 ઉપયોગ	 કર ન	ે તમે	 તેને	 તમાર 	 જ રયાતો	 સાથે	 જોડ ને
વધારે	શ તશાળ 	 વ સી	પર	મોકલી	કર 	શકો	છો.	આમ	તમે	તમાર 	લાગણીઓનો	લાભ
લઈ	શકો	છો.

માઇકલ	બનાડ	બૅક વથ
આ	 ણથી	 જ	 તમે	 તંદરુ ત	 હોવાનો	 અ ુભવ	 કર 	 શકો	 છો.	 સ ૃ 	 છો	 એ ું
અ ુભવી	શકો	છો.	તમે	ચારેય	બાજુ	 ેમ	અ ુભવી	શકો	છો.	પ રણામે	એ ું	બનશે
કે	 ાંડ	તમાર 	અ ુ ૂ ત	અ ુસાર	બની	જશે.	તમાર 	આંત રક	લાગણીને	અ ુ પ
–	તમે	જેવો	ભાવ	અ ુભવો	છો,	એ	 ુજબ	જ	 ાંડ	તમાર 	સામે	 ગટ	થશે.

બોલો,	હાલમાં	 ું	અ ુભવી	ર ા	છો	?	થોડ ક	 ણો	રોકાઈન	ેતમે	જે	અ ુભવો	છો	તેનો	 વચાર
કરો.	તમને	જેટ ું	સા 	લાગ ુ	ંજોઈએ	તેટ ું	ન	જ	લાગ ું	હોય	તો	તમાર 	આંત રક	લાગણીઓ
યે	 યાન	 કે ત	 કરો	અને	 હે ુ ૂવક	 તેને	 ચકો.	 તમાર 	 લાગણીઓ	 યે	આ	 ર તે	 યાન

કે ત	કર ને	 તેને	તમે	 ચકવાનો	 ય ન	કરશો	તો	 તેન	ેનવી	 ચાઈ	આપી	શકશો.	 તેનો	એક
ર તો	 છે	 કે	 તમાર 	 આંખો	 બંધ	 કર ને	 (આડાઅવળા	 વચારોથી	 ુ ત	 થવા),	 અંદરની
લાગણીઓમાં	 યાન	કે ત	કર ું	અને	પછ 	એક	 મ નટ	માટ	ે મત	કર ું.



લીસા	 નકો સ
તમારા	 વચારો	અન	ેતમાર 	લાગણીઓ	તમારા	 વનન	ેઘડ	ે છે.	ખાતર ૂવક	કહ
શકાય	કે	હમેશાં	આ	 માણે	જ	બન	ેછે	–	અન	ેબન ુ	ંરહેશે.

ુ વાકષણના	 નયમની	જેમ	આકષણના	 નયમમાં	 ાંય	 ૂક	થતી	હોતી	નથી.	એ ુ	ં ારેય
બન	ેખ 	કે	તમે	 ાણીઓને	ઊડતાં	જુઓ,	કારણ	કે	તે	 દવસે	 ુ વાકષણના	 નયમમાં	 ૂક	થઈ
હોય	?	તે	જ	ર તે	આકષણના	 નયમથી	પર	કોઈ	નથી.	તમારા	 વનમાં	તમને	જે	કઈ	મ ું	છે
તેને	તમે	જ	સતત	 વચારો	 ારા	આક 	ુહ ું.

માઇકલ	બનાડ	બૅક વથ
એ	 વીકારવા ું	સહે ુ	ંનથી,	પણ	 યારે	આપણે	આ	 વચારને	વધાવી	લઈએ	છ એ
યારે	 તેની	અસર	જબરદ ત	 હોય	 છે.	એનો	અથ	એ	 થયો	 કે	 અગાઉના	 ખરાબ
વચારોથી	 થયેલા	 ુકસાનને	 સભાનપણે	 ફેરફારો	 લાવીને	 તે	 ુકસાન	ભરપાઈ	 કર
શકાય	છે.

કઈ	પણ	બદલી	શકવા	તમે	સ મ	છો,	કારણ	કે	તમારા	 વચારો	તથા	લાગણીની	પસંદગી	કરવા ું
તમારા	હાથમાં	છે.

“જેમ	જેમ	ચા યે	રાખો	છો,	તેમ	તેમ	તમા 	પોતીકુ	 વ 	તમે	સજતા	રહો	છો.”

વ ટન	ચ ચૅલ



ડૉ.	જૉ	 વટાલ
તમને	 સા 	 લાગે	એ	ખરેખર	જ	 મહ વ ું	 છે,	 કારણ	આ	સા 	 લાગવાનો	 સંકેત

ાંડમાં	પહ ચે	છે	અને	એ	 કારની	વ ુ	લાગણીઓને	તમારા	તરફ	આકષ	છે.	તેથી
જેટ ું	વધારે	સા 	અ ુભવશો	તેટલી	વધારે	ચીજોને	આકષશો.	એનાથી	તમને	સા
લાગશે.	અને	એ	સતત	તમને	 ચે	ને	 ચે	લઈ	જશે.

બૉબ	 ૉ ટર
તમને	 નરાશા	અ ુભવાય	તો	એને	તમે	એક	 ણમાં	બદલી	શકો	છો,	એની	તમને
ખબર	છે	ખર 	?	સરસ	મ ું	સંગીત	સાંભળો	અથવા	તમે	પોતે	ગાવા ું	શ 	કરો.	તે
તમારા	લાગણીતં ને	બદલી	નાખશે	અથવા	કોઈ	 ુંદર	વ ુનો	 વચાર	કરો.	તમે	જેને
ખરેખર	 ેમ	કરો	છો	એવા	કોઈ	બાળક	અથવા	 ય તનો	 વચાર	કરો	અને	 તેનામાં
ખોવાઈ	 ઓ.	બીજુ	બ ું	 ૂલીને	એનો	જ	 વચાર	 કરો.	 હુ	ખાતર 	આ ું	 છુ	 કે
તમને	બહુ	સા 	લાગશે.

તમારા	 મનોભાવમાં	 પ રવતન	 લાવી	 શકે	એવી	 બાબતોની	એક	 યાદ 	 બનાવો,	 એને	 હાથવગી
રાખો.	 પળવારમાં	 મનોભાવ	 બદલી	 શકે	 એવી	 વ ુઓ	 જેમ	 કે	 ુખદ	 ૃ તઓ,	 ભા વ
ઘટનાઓની	ક પના,	ર ૂ 	 ણો,	 કુદરત,	 યજન,	તમને	ગમ ું	 સંગીત.	તેમ	છતાં	પણ	તમને
ુ સો	આવે,	 નરાશ	થઈ	 ઓ	કે	અણગમતી	લાગણી	અ ુભવાય	તો	પેલી	પ રવતન	લાવનાર
ૂ ચને	યાદ	કરો.	તેમાંની	એકાદ	બાબત	તરફ	 યાન	કે ત	કરો.	જુદ 	જુદ 	વ ુઓ	જુદે	જુદે

સમયે	ઉપયોગી	થાય,	તેથી	કોઈ	એક	ચીજ	કામ	ન	આવે	તો	બી 	પર	હાથ	અજમાવો.	એક	કે
બે	જ	 મ નટમાં	તમારા	 યાન ુ	ંકે 	બદલીને	તમે	તમાર 	 વ સી	બદલાવી	શકશો.

ેમ:	મહાન	લાગણી



જે સ	રે
ત વ ચતક,	વ તા,	લેખક	તથા	 ો પે રટ 	એ ડ
ુમન	પોટે શયલ	 ો ામના	 નમાતા

સા 	 લાગવાનો	 સ ાત	 કુટુબનાં	 પાલ 	ુ ાણીઓ	 પર	 લા ુ	 પડ	ે છે.
ાણીઓ	 અ 	 ુત	 હોય	 છે,	 કારણ	 કે	 તેમના	 લીધે	 તમે	 ૂબ	 સાર

ભાવના મક	 થ તમાં	 રહો	છો.	 તમને	 તમારા	 પાળેલા	 ાણી	માટ	ે ેમ
ગે	 યારે	 ેમની	એ	મહાનતમ	અવ થા	તમારા	 વનમાં	સાર 	ભાવના

જગાડશે.	એનાથી	અ 	 ુત	ભેટ	બી 	કઈ	હોઈ	શકે?

“ વચાર	અને	 ેમના	 મ ણથી	આકષણનો	 નયમ	વધારે	શ તશાળ 	બન	ેછે.”

ચા સ	હાનેલ

ેમની	શ ત	 જેવી	અ ય	કોઈ	શ ત	 ાંડમાં	 નથી.	 ચામાં	 ચી	 વ સી	એટલે	 ેમની
સંવેદના.	 તેને	તમે	મોકલી	શકો	છો.	જો	તમે	તમારા	દરેક	 વચારને	 ેમમાં	 ડૂબાડ 	દો,	તમે	દરેક
વ ુ	તથા	 ય તન	ે ેમ	કર 	શકો	તો	તમા 	 વન	સાવ	બદલાઈ	જશે.

ખરેખર	તો	 ૂતકાળના	મહાન	 ચતકોએ	આકષણના	 નયમન	ે ેમના	 નયમ	તર કે	ઓળખા યો
છે.	થોડુ	 વચારશો	તો	તમને	સમ શે	કે	તેમણે	આ ું	શા	માટ	ેક ુ	ંહ ું.	જો	તમે	કોઈના	 વશે
ખરાબ	 વચારશો	તો	એ	ખરાબ	 વચાર	તમારા	 વનમાં	ખરાબ	ઘટના	તર કે	જોવા	મળશે.

તમે	તમારા	 વચારોથી	અ યન	ે ુકસાન	પહ ચાડવાને	બદલે	તમાર 	 તન	ેજ	 ુકસાન	પહ ચાડો
છો.	 ેમના	 વચારોથી	લાભ	કોન	ેથાય	છે?	તમન	ેજ.	તેથી	તમાર 	 ુ ય	 થ ત	 ેમની	હોય	તો
આકષણનો	 નયમ	એટલે	કે	 ેમનો	 નયમ	 ચંડ	શ તથી	તેનો	 તભાવ	આપશે,	કારણ	કે	તમે
સૌથી	 ચી	 વ સી	પર	હો	છો.	જેટલો	વધારે	 ેમ	અ ુભવશો	અને	એને	મોકલશો	તેટલી	જ
વધારે	શ ત	તમે	મેળવશો.

“જે	 સ ાત	 વચારને	 તેની	 વ 	ુ સાથે	 જોડ ન	ે દરેક	 માનવીય	 ુ કેલી	 પર	 ત
મેળવવાની	જબરદ ત	તાકાત	આપે	છે	તે	આકષણનો	 નયમ	છે.	આ	શા ત્	અને



પાયાનો	 સ ાત	 ફલ ૂફ ની	 દરેક	 શાખામાં,	 દરેક	 ધમમાં	 અને	 દરેક	 વ ાનમાં
સમાયેલો	 છે.	 ેમના	 નયમથી	બચી	 શકા ું	 નથી.	આ	એક	એવી	 લાગણી	 છે	 જે
વચારને	બળ	આપે	 છે.	 લાગણી	એ	ઇ છા	 છે	અને	 ઇ છા	એ	 ેમ	 છે.	 વચારને
ેમથી	તરબોળ	કર 	દો	તો	તેમાંથી	અમોઘ	શ ત	પેદા	થાય	છે.”

ચા સ	હાનેલ

માસ 	 શમૉફ
એક	વાર	તમે	તમારા	 વચારો	 તથા	લાગણીઓને	સમજવા	લાગો	અને	 તેના	ઉપર
કા ૂ	મેળવો	તો	તમાર 	વા ત વક	 જદગી	તમે	કેવી	ર તે	બનાવી	શકો	છો	તેનો	તમને
યાલ	આવશે.	એ	જ	તો	તમાર 	 ુ ત	છે,	એ	જ	તો	તમાર 	શ ત	છે.

માસ 	 શમૉફે	 મહાન	 વ ાની	 આ બટ	 આઇ ટાઇન ું	 અ 	 ુત	 અવતરણ	 ટા ું	 છે:
“માણસ તે	 પોતાને	 ૂછવા	 જેવો	 મહ વનો	 	 છે,	 ‘આ	 ાંડ	 મૈ ી ૂણ	 છે	 ખર	�ું?’”
આકષણનો	 નયમ	 યા	 પછ 	આ	 નો	 એક	 જ	 જવાબ	 હોઈ	 શકે,	 “હા,	આ	 ાંડ
મૈ ી ૂણ	છે.”	શા	માટ?ે	તમે	આવો	જવાબ	આપો	છો	 યારે,	આકષણના	 નયમ	 ારા	તમે	આ ું
અ ુભ ું	જ	હશે.	આ બટ	આઇ ટાઇને	આવો	મજ ૂત	સવાલ	એટલા	માટ	ે ૂ 	યો,	કારણ	કે
તેઓ	રહ ય	 ણતા	હતા.	 તેઓ	 ણતા	હતા	 કે	આ	સવાલને	લીધે	આપણે	 વચારવા	અને
વક પની	પસંદગી	કરવા	માટ	ેલાચાર	બની	જઈ ું.	 તેમણે	ફ ત	એક	સવાલ	 ૂછ ને	આપણને
મહાન	તક	આપી	હતી.

આઇ ટાઇનના	આશયથી	આગળ	વધીને	તમે	દઢપણે	 હેર	કર 	શકો	છો,	“આ	 ાંડ	ભ ય
છે.	તે	મને	સાર 	જ	વ 	ુઆપી	ર ું	છે.	 ાંડ	દરેક	બાબતમાં	મારા	ભલા	માટ	ેકામ	કર 	ર ું
છે.	જે	કઈ	હુ	ક 	છુ	તે	દરેક	બાબતમાં	મને	 ાંડની	મદદ	મળ 	રહ 	છે.	 ાંડ	 વના	 વલંબે
માર 	 જ રયાત	અ ુસાર	 જે	 કઈ	 મને	 જોઈએ	 છે	 તે	આપે	 છે.”	 ણી	 લો	 કે	આ	 ાંડ
મૈ ી ૂણ	છે.



જૅક	કૅન ફ ડ
યારથી	રહ ય	 ું	 ાન	મન	ેમ ું	છે	અને	મારા	 વનમાં	ઉતા 	ુછે.	 યારથી	મા
વન	અ 	 ુત	બની	ગ ુ	ં છે.	દરેક	જણ	જે ુ	ંસપ ું	જોતો	હોય	છે,	એ ું	 વન

દરરોજ	હુ	 ુ	ંછુ.	 પ તાળ સ	લાખ	ડૉલરના	મહેલમાં	હુ	રહુ	છુ,	મર 	ફ ટવા ું	મન
થાય	એવી	પ ની	મને	મળ 	છે.	દુ નયાનાં	અ 	 ુત	 થળોમાં	મ	ર ઓ	માણી	છે.
ડુગરાઓ	ચ ો	છુ.	અ યા	 દેશોમાં	ફય 	છુ.	સફાર માં	ફય 	છુ.	આ	બ ું	બ ું
છે	અને	હ 	પણ	બની	ર ુ	ંછે	કારણ	કે	હુ	રહ ય	ના	 ાન	અને	તેના	ઉપયોગની
ર ત	 ણતો	હતો.

બૉબ	 ૉ ટર
રહ ય	 નો	 યોગ	 શ 	 કરશો	એટલે	 જદગી	 ઉદાહરણ	 પ	બની	 શકે	 છે.	 બનવી
જોઈએ	અને	બનશે	જ.

આ	 વન	તમા 	છે.	તમે	તેને	નવેસરથી	 ણો	એવો	તેનો	પડકાર	છે.	અ યાર	 ુધી	તમે	એ ું
વચારતા	આ યા	છો	કે	 વન	ઘ ં	ક ઠન	અને	સંઘષમય	છે,	તેથી	આકષણના	 નયમ	અ ુસાર
તમને	 એ	 ક ઠન	અન	ે સંઘષમય	 લાગે	 એ	 વાભા વક	 છે.	 અ યારે	આ	 ણે	જ	 ૂમ	 પાડ ને

ાંડને	કહો,	“ વન	કેટ ુ	ંસરળ	છે.	 વન	કેટ ુ	ં ુંદર	છે.	મને	સારા	અ ુભવો	જ	થતા	ર ા
છે.”

તમાર 	અંદર	 ડ	ે ડ	ેકોઈક	સ ય	છુપાયે ું	છે	તેની	શોધ	તમે	કરો	એ	જ ર 	છે.	એ	સ ય	 ું
છે?	“ જદગી	તમને	જે	કઈ	આપી	શકે	તે	બધી	જ	સાર 	વ ુઓના	તમે	હકદાર	છો.”	આ	તમે
સાર 	 ર તે	 સમ 	 શકશો,	 કારણ	 કે	 સાર 	 વ ુઓના	 અભાવનો	 તમને	 અ ુભવ	 છે.	 સાર
વ ુઓ	ઉપર	તમારો	જ મ સ 	અ ધકાર	છે.	તમે	તમારા	સજનહાર	છો.	આકષણનો	 નયમ	એ
તમા 	મસમોટુ	સાધન	છે	તેનાથી	તમે	ધા 	ુમેળવી	શકો	છો.	 દઈુ	 વનમાં	તમા 	 વાગત	છે.
તમારામાં	જે	ભ ય	છે	તેનો	જય	હો.



રહ યસાર

આકષણનો	 નયમ	એ	કુદરતનો	 નયમ	છે.	 ુ વાકષણના	 નયમ	 ુજબ	તે	તટ થ	છે.

યાં	 ુધી	તમે	સતત	 વચાર	 ારા	કોઈ	વ ુન	ેસામેથી	બોલાવશો	નહ 	 યાં	 ુધી	તે
તમાર 	 જદગીમાં	આવી	શકતી	નથી.

તમે	 ું	 વચાર 	ર ા	છો	એ	 ણવા	માટ	ેતમાર 	 તને	 ૂછો	તમન	ેકે ુ	ંલાગે	છે.
લાગણીઓ	એ	 ૂ યવાન	સાધન	છે.	તે	આપણને	આપણે	 ુ	ં વચાર 	ર ા	છ એ	તે	તરત
જણાવી	દે	છે.

ખરાબ	લાગણી	અ ુભવાતી	હોય	 યારે	સારા	 વચારો	આવે	એ	અશ 	છે.

તમારા	 વચારો	તમાર 	 વ સી	ન 	કરે	છે	અન	ેતમાર 	લાગણીઓ	તમને	તરત	કહ 	દે
છે	કે	તમે	કઈ	 વ સી	પર	છો.	તમારામાં	ખરાબ	ભાવ	 ગતો	હોય	 યારે	તમે	વ ુ	ખરાબ
વ ુઓ	આકષવાની	 વ સી	પર	છો.	તમારામાં	સારો	ભાવ	 ગતો	હોય	 યારે	તમે
તમારા	તરફ	સાર 	વ ુઓને	આકષ 	છો.

ુખદ	 ૃ તઓ,	 કૃ ત,	તમા 	 ય	સંગીત	જેવી	મનોભાવ	બદલનાર 	બાબતો	તમાર
લાગણીઓને	બદલી	શકે	છે,	તેને	યો ય	 વ સી	પર	 ૂક 	શકે	છે.

ેમનો	ભાવ	એ	સૌથી	 ચી	 વ સી	છે,	તે	તમે	 ાંડમાં	મોકલી	શકો	છો.	જેટલો	વ ુ
ેમનો	ભાવ	તમે	અ ુભવો	અને	 ાંડમાં	મોકલો	તેટલી	વધારે	શ ત	તમે	મેળવો	છો.



રહ યનો	ઉપયોગ	કેવી	ર તે	કરવો

તમે	સજક	છો	અને	આકષણના	 નયમનો	ઉપયોગ	કર ને	 વન	બનાવવાની	 યા	સરળ	છે.
મહાન	 ુ ષો	અન	ેઅવતારોએ	તેમનાં	અ 	 ુત	કાય 	 ારા	અવનવી	સજનની	ર તો	બતાવી	છે.
આ	 ાંડ	કેવી	ર તે	કામ	કરે	છે	તે	જણાવવા	માટ	ેકેટલાક	મહાન	 શ કોએ	વાતાઓ	ઘડ 	છે.
તેમની	વાતાઓમાં	 છુપાયે ુ	ં ડહાપણ	સદ ઓથી	વારસામાં	મળ ુ	ં ર ુ	ં છે	અને	 દતકથા	સમાન
બની	ગ ું	છે.	આજના	ઘણા	લોકોને	એ	વાતનો	 યાલ	નથી	કે	આ	વાતાઓનો	જે	સાર	છે,	એ
જ	તો	છે	 વન ુ	ંસ ય.

જે સ	રે
અલાઉ ન	 અને	 તેના	 દઈુ	 ચરાગની	 વાતાનો	 જો	 તમને	 યાલ	 હોય	 તો,
અલાઉ ન	દ વો	ઉપાડ	ેછે,	એની	 ૂળ	ઝાટકે	છે	 યારે	તરત	 ન	બહાર	આવે	છે.
ન	એક	જ	વાત	કહે	છે:

‘તમાર 	ઇ છા	એ	મારો	હુકમ	છે.’

વાતામાં	તો	 ણ	ઇ છાઓની	જ	વાત	આવે	 છે,	પણ	જો	તમે	વાતાના	 ૂળ	 ુધી
પહ ચો	 તો	 યાલ	 આવશે	 કે	 ઇ છાઓની	 કોઈ	 મયાદા	 નથી.	 તમે	 જેટલી	 પણ
ઇ છાઓ	કરશો	એ	બધી	જ	 ૂર 	થશે.

એમાંની	એક	ઇ છાનો	 વચાર	કરો.

હવે	 આ	 પકને	 તમારા	 વનમાં	 લા ુ	 પાડો.	 એ	 વાતનો	 યાલ	 રાખશો	 કે
અલાઉ નને	જે	જોઈએ	છે	તે	એ	માગે	છે.	તમાર 	પાસે	તો	આ ું	 ાંડ	છે,	જે
ન	 બનીને	 ઊ ું	 છે.	 પરપરામાં	 તેને	 અનેક	 નામ	આપવામાં	આ યાં	 છે.	 તમારો

માગદશક	દેવ,	તમા 	 ે 	 વ પ.	કોઈ	પણ	નામે	તે	ઓળખાવી	શકાય.	તમને	જે
વધારે	 કામ ું	 લાગે	 તે	 નામ	 તમે	આપી	 શકો.	 દરેક	 પરપરામાં	 જણાવા ું	 છે	 તેમ,
આપણાથી	મહાન	કોઈક	ત વ	છે,	જે	 નની	માફક	આપણને	કહે	છે:



‘તમાર 	ઇ છા	એ	મારો	હુકમ	છે.’

આ	અ 	 ુત	વાતા	દશાવે	છે	 કે	તમા 	સમ 	 વન	અન	ેએમાંની	તમામ	બાબતો	એ	તમે	જ
ઘડ 	 છે.	 ન	 તો	 તમારા	 હુકમને	 તાબે	 થતો	આ યો	 છે.	 ન	એ	આકષણનો	 નયમ	 છે.	એ
હાજરાહજૂર	છે	અને	તમે	મન,	વચન,	કમથી	જે	કઈ	કહો	છો	એ	તે	સાંભળે	છે.	 ન	એ ુ	ંધાર
લે	 છે	 કે	 તમે	 જે	 કઈ	 વચારો	છો	એ	તમને	જોઈએ	 છે!	 તમે	 જે	 કઈ	ઉ ચારો	છો	એ	તમને
જોઈએ	છે.	તમે	જે	કઈ	કરો	છો,	એ	તમન	ેજોઈએ	છે.	તમે	આ	 ાંડના	મા લક	છો	અને	 ન
તમાર 	સેવામાં	હાજર	છે.	 ન	તમારા	હુકમન	ે ારેય	પડકારતો	નથી.	તમે	જે ુ	ં વચારવા	લાગો
છો	કે	તરત	 ન	 ાંડને	તમાર 	ઇ છા	 ૂર 	કરવા	લોકો,	સંજોગો	અન	ેઘટનાઓ	 ારા	આદેશ
આપે	છે.

સજના મક	 યા
રહ ય	 ની	સજના મક	 યા	બાઇબલના	 ૂ	 ટે ટામે ટ	 માંથી	 લેવાંમાં	આવી	 છે.	આનાથી
તમને	સરળ	માગદશન	મળે	 છે.	 તે	 તમને	 ઇ છેલી	 વ ુઓ	કઈ	 ર તે	 મેળવવી	 તેની	 વાત	 ણ
પગ થયામાં	સમ વે	છે.

પગ થ ું	૧:	માગો

લીસા	 નકો સ
માગ ું	એ	પહે ું	પગ થ ુ	ંછે.	 ાંડને	હુકમ	કરો.	તમન	ે ું	જોઈએ	છે	તે	 ાંડને
જણાવો.	 ાંડ	તમારા	 વચારોનો	 તસાદ	આ યા	 વના	નહ 	રહે.



બૉબ	 ૉ ટર
તમને	 ખરેખર	 ુ	ં જોઈએ	 છે	 તેની	 પહેલા	 એક	 યાદ 	 બનાવો.	 આ	 યાદ
વતમાનકાળમાં	જ	લખશો.	તમે	આ	ર તે	શ આત	કર 	શકો,	“આજે	હુ	બહુ	 ુશ	છુ
અન	ેઆભાર 	 છુ	 કેમ	 કે…”	અને	પછ 	એ	 પ 	કરો	 કે	 દરેક	બાબતમાં	તમે	 કેવા
કાર ું	 વન	ઇ છો	છો.

તમારે	 જોઈતી	 વ ુ	 તમે	 પસંદ	 કરો,	 પણ	 તમને	 ુ	ં જોઈએ	 છે	 તેના	 વશે	 તમે	 પ 	 હોવા
જોઈએ.	આ	કામ	તમા 	છે.	તમે	જો	 પ 	ન	હો	તો	આકષણનો	 નયમ	તમન	ેજે	જોઈએ	છે	તે
લાવી	આપી	શકે	 નહ .	 તમે	 ભેળસેળવાળ 	 વ સી	મોકલાવશો	 તો	 તમને	 ભેળસેળવા ું 	જ
પ રણામ	મળશે.	કદાચ	તમે	તમાર 	 જદગીમાં	પહેલી	વાર	ન 	કર 	ર ાં	હશો	કે	ખરેખર	તમારે
ુ	ંજોઈએ	છે.	હવે	તમે	 ણી	લી ું	છે	કે	જે	તમને	જોઈએ	છે,	જે	તમે	બનવા	માગો	છો	કે	કઈ

કરવા	માગો	છો	–	તે	બ ું	શ 	છે.	એની	કોઈ	સીમા	નથી.	તો	કહો	કે	તમને	 ુ	ંજોઈએ	છે?

માગ ું	 એ	 સજના મક	 યા ું	 પહે ુ	ં પગ થ ુ	ં છે,	 તેથી	 માગવાની	 ટવે	 પાડો.	 જો	 તમારે
વક પોની	પસંદગી	કરવાની	હોય	અન	ેકયા	માગ	જ ુ	ંતે	ન 	ન	કર 	શકતા	હો	તો	માગદશન
માગો.	તમારે	કોઈ	બાબતમાં	 ન ફળતાથી	ડરવાની	જ ર	નથી.	બસ,	માગો.

ડૉ.	જૉ વટાલ
આ	ખરેખર	મ ની	વાત	છે.	આ	 ાંડ	એ	તમા 	કૅટલૉગ	છે.	તમે	પાનાં	ફેરવો	છો
અન	ેકહો	છો,	“હુ	આ	ઘટના	પસંદ	કર શ.	 હુ	 પેલી	ચીજ	પસંદ	કર શ.	 હુ	આવી
ય ત	બનવા ું	પસંદ	કર શ.”	તમે	 ાંડને	હુકમ	આપો	છો.	એ	સાવ	સહે ુ	ંછે.

તમારે	 ફર 	ફર 	માગવાની	જ ર	નથી.	ફ ત	એક	જ	વાર	માગો.	 કૅટલૉગમાંથી	ઑડર	આપવા
જેવી	જ	આ	વાત	છે.	કોઈ	પણ	વ 	ુતમારે	એક	જ	વાર	માગવાની	રહે	છે.	તમે	ઑડર	આપો
અન	ેપછ 	એ	ઑડર	 વશે	 શંકા	 ન	 કરો.	 વારવાર	ઑડર	આપવાની	જ ર	નથી.	એક	જ	વાર
ઑડર	આપો	એ	 ૂર ું	છે.	સજના મક	 યા ું	પણ	એ ુ	ંજ	છે.	પહે ું	પગ થ ુ	ંએ	તમારે	 ું
જોઈએ	છે	તે	બાબતમાં	 પ 	થવા	માટે ું	છે.	તમે	મનમાં	 પ 	ક પના	કરો	એનો	મતલબ	તમે
માગી	લી ું	છે.

પગ થ ું	૨:	ભરોસો	રાખો



લીસા	 નકો સ
ભરોસો	 રાખવો	 એ	 બીજુ	 પગ થ ું	 છે.	 હુ	 જેન	ે અચળ	 ા	 કહુ	 છુ	 તે	 રાખો.
અ યમાં	 વ ાસ	રાખો.	તમે	એ ુ	ંમાનો	કે	માગેલી	ચીજ	તમને	મળ 	ગઈ	છે.

તમારે	ભરોસો	રાખવો	પડશે	કે	તમને	જોઈતી	વ ુ	તમે	માગી	એટલે	મળ 	ગઈ	છે.	તમન	ે ૂરે ૂર
અન	ેઅટલ	 ા	હોવી	જોઈએ.	તમે	કૅટલૉગમાંથી	ઑડર	આપીને	 નરાતે	બેસો	છો.	તમને	ખબર
છે	કે,	જેનો	ઑડર	આ યો	છે	એ	વ ુ	મળવાની	જ	છે.	 વનમાં	પણ	એમ	જ	બને	છે.

“તમાર 	 મનગમતી	 વ ુઓ	 તમન	ે અ યારે	 મળ 	 જ	 ગઈ	 છે	 એ ું
અ ુભવો.	જ રયાતના	સમયે	એ	તમને	મળશે	જ.	રાહ	જોતાં	શીખો.
તેના	 વશે	ઉ પાત	 કે	 ચતા	ન	કરો.	તમાર 	પાસે	 તે	 નથી	એવો	 વચાર
કરશો	નહ .	 તે	વ ુ	તમાર 	જ	છે,	તમારો	 તેના	પર	હક	 છે,	 ણે	 કે
તમારા	હાથમાં	તે	આવી	ગઈ	છે.”

રૉબટ	કૉ લયર	(૧૮૮૫-૧૯૫૦)

જે	 ણે	 તમે	 માગો	 છો,	 અ ય	 શ ત	 પર	 ભરોસો	 રાખો	 છો	 અન	ે તમાર 	 મનગમતી	 વ ુ
પહેલેથી	જ	તમાર 	પાસે	છે	એ ુ	ંતમે	અ ુભવો	છો,	 યારથી	જ	સમ 	 ાંડ	સ ય	બનીને
તમાર 	ક પનાન	ેસાકાર	કરવા	મચી	પડશે.	તમારા	કાય,	ઉ 	ગાર	અને	 વચારમાં	એ	 ગટ	થ ું
જોઈએ	 કે	 તમન	ે તે	 વ 	ુ મળ 	 ગઈ	 છે.	 શા	 માટ?ે	 કારણ	 કે	 ાંડ	 એ	 અર સો	 છે	 અને
આકષણનો	 નયમ	એ	તમારા	અસરકારક	 વચારોને	સાકાર	કર ને	તમારા	 ુધી	પહ ચાડ	ેછે.	એ
તમને	મળ 	ગઈ	છે	એમ	માનવામાં	ડહાપણ	છે.	તમારા	 વચારોમાં	એ ુ	ંવતા ું	હોય	 કે	તમાર
પાસે	તે	વ ુ	હ 	 ુધી	નથી	આવી	તો	તમે	તેના	અભાવની	 થ તન	ેઆકષ 	છો.	તમારે	એમ
જ	માનવા ું	છે	કે	તમાર 	પાસે	તે	આવી	ગઈ	છે.	તમને	તે	મળ 	ગઈ	છે.	તમન	ેતે	વ 	ુમળ 	ગઈ
છે	એવી	લાગણીની	 વ સી	 તમારે	 ાંડમાં	 મોકલવી	 પડશે.	 તમે	 યારે	એમ	કરશો	 યારે
આકષણનો	 નયમ	 તમારા	 વનમાં	 સંજોગો,	 લોકો,	 ઘટનાઓને	 ેરશે.	 તેથી	 તમને	 તમાર
મનગમતી	ચીજ	મળશે.

તમે	ર ઓમાં	ફરવા	 ઓ	છો,	નવી	ગાડ નો	ઑડર	આપો	છો	કે	મકાન	ખર દો	છો	 યારે	તમને
ખબર	છે	કે	એ	વ ુઓ	તમાર 	જ	છે.	પછ 	તમે	બી 	કોઈ	કપનીમાં	ફરવા	જવા	માટે ુ	ં ુ કગ
કરવા	દોડ 	જતા	નથી	કે	પછ 	બી 	ગાડ 	કે	મકાન	ખર દતા	નથી.	તમને	લૉટર ુ	ંઇનામ	લા ું



હોય	કે	પછ 	વારસામાં	મોટ 	 મલકત	મળ 	હોય	તો	ખરેખર	રકમ	હાથમાં	આ યા	પહેલાં	એ ું	જ
એમ	માની	લો	છો	 કે	 તે	તમન	ેમળ 	ગઈ	છે.	આને	જ	ભરોસો	રા યો	કહેવાય.	એ ું	માન ું	 કે
તમાર 	 પાસે	 વ 	ુ છે,	 તમને	ખરેખર	 તે	 મળ 	ગઈ	 છે	એ	લાગણી ું	 ખરેખર	 મહ વ	 છે.	એ ું
માનીન,ે	એવી	લાગણીને	જગાડ ને	તમે	વ ુઓ	પરનો	તમારો	અ ધકાર	જમાવો.	તમે	તેમ	કરશો
તો	આકષણનો	 નયમ	 સંજોગો,	લોકો	અને	ઘટનાને	એ	 દશામાં	 ેરશે,	 જેથી	તમન	ેમનગમતી
ચીજ	મળ 	 ય.

તમે	માનવા	લાગો	કે	એ	 થ ત	 ુધી	કેવી	ર તે	પહ ચ ું?	જે	વ ુ	નથી	એ	વ ુ ુ	ંહો ું	એવી
ક પના	કરો.	બાળકની	જેમ	તમે	તેને	સાચી	માનીને	વત .	એ ું	વતન	કરો	કે	તમાર 	પાસે	તે	છે.
તમારા	અસરકારક	 વચારોનો	હમેશાં	પેલો	 ન	પડઘો	પાડશે.	તમે	માગો	 યાં	 ુધી	એ	રાહ	નહ
જુએ,	 તેથી	જ	મા યા	પછ 	પણ	 તેના	પર	ભરોસો	રાખવાની	જ ર	 છે.	 ા	 રાખો.	તમન	ે તે
વ ુ	મળ 	ગઈ	છે,	 તે	માટનેો	તમારો	અડગ	ભરોસો,	તમાર 	અડગ	 ા	તમાર 	 ચંડ	શ ત
બની	જશે.	તમે	માનવા	લાગો	કે	એ	વ ુ	તમન	ેમળ 	રહ 	છે	 યારે	થતા	ચમ કાર	માટ	ેતૈયાર	થઈ

ઓ!

“જો	તમે	તમારા	 વચારોને	યો ય	ર તે	કેળવી	શકો	તો	તમન	ેજે	જોઈએ
તે	મળ 	શકે	છે.	કોઈ	એ ુ	ંસપ ુ	ંનથી	કે	જે	સા ુ	ંન	પડ 	શકે;	જો	તમને
તમાર 	 સજના મક	 શ તનો	 ઉપયોગ	 કરતા	 આવડ ું	 હોય	 તો.	 એક
ય ત	માટ	ેજે	પ ત	કામ	કરશે	 તે	બધી	જ	 ય ત	માટ	ેકામ	કરશે.
તમાર 	 પાસે	 જે	 કઈ	 પણ	 છે	 તેનો	 સં ૂણપણે	 ઉપયોગ	 થયા	 તેમાં	જ
તમાર 	 શ ત	 સમાયેલી	 છે.	 અને	 એ	 ર તે	 તમે	 તમાર 	 મેળવવાની
શ તમાં	વધારો	કર 	શકો	છો,	જેનાથી	તમારામાં	સજનશ તનો	 ોત
વહેતો	થશે.”

રૉબડ	કૉ લયર

ડૉ.	જૉ	 વટાલ
તમાર 	 મનગમતી	 ચીજ	 તમારા	 ુધી	 પહ ચાડવા	 માટ	ે ાંડ	 પોતાની	 યવ થા
બદલશે.



જૅક	કૅન ફ ડ
આપણામાંના	મોટા	ભાગના	લોકોએ,	તેમન	ેજે	ખરેખર	જોઈએ	છે	તે	મેળવવા	માટે
પોતાની	 તન	ેછૂટ	આપી	નથી.	કારણ	એ	છે	કે	માગેલી	ચીજ	પોતાની	 તને	કેવી
ર તે	મળશે	તે	આપણન	ેસમ ું	નથી.

બૉબ	 ૉ ટર
જો	તમે	થોડ 	કો શશ	કરશો	તો	એક	બાબત	તમને	સમ શે	કે	કોઈએ	જે	પણ	કઈ
મેળ ું	 છે,	 તેમને	ખબર	નહોતી	 કે	 તેઓ	એ	 કેવી	 ર તે	 મેળવશે.	પણ	 તેઓ	એટ ું

ણતા	હતા	કે	તેઓ	જ ર	એ	મેળવશે.

ડૉ.	જૉ	 વટાલ
તમારે	એ	 ણવાની	જ ર	નથી	કે	એ	કેવી	ર તે	બનશે.	તમારે	એ	પણ	 ણવાની
જ ર	નથી	કે	 ાંડ	પોતાની	 યવ થા	કેવી	ર તે	બદલશે.

એ	 કેવી	 ર તે	બનશે,	 ાંડ	તમને	એ	 કેવી	 ર તે	પહ ચાડશે	એની	સાથ	ેતમારે	 નસબત	નથી.
ાંડને	એ ું	કામ	કરવા	દો.	એ	કેવી	ર તે	બનશે	એવી	ગડમથલ	તમે	અ ુભવો	એનો	અથ	એ	કે

તમે	મોકલેલી	 વ સીમાં	 ાનો	અભાવ	છે,	તમે	એ ું	માનતા	નથી	કે	તમને	એ	મળ 	ગ ુ	ંછે.
તમને	એ ું	લાગે	છે	 કે	એ	કામ	તમારે	જ	કરવા ુ	ં છે.	તમને	એ	વાતનો	ભરોસો	નથી	કે	 ાંડ
તમારે	 માટ	ે એ	 કામ	આપોઆપ	 કરશે.	 સજના મક	 યામાં	 ‘કેવી	 ર તે’	 એ	 ણવા ું	 કામ



તમા 	નથી.

બૉબ	 ૉ ટર
કામ	કેવી	ર તે	થશે,	તે	તમે	 ણતા	નથી.	એ	તો	તમને	પાછળથી	ખબર	પડશે.	ર તો
આપોઆપ	તમાર 	તરફ	આકષાશે.

લીસા	 નકો સ
મોટ	ેભાગે	આપણન	ે યારે	 માગેલી	 ઇ છત	 વ ુઓ	મળતી	 નથી	 યારે	આપણે
દઃુખી	 થઈ	 જઈએ	 છ એ.	 નરાશા	 આપણન	ે ઘેર 	 વળે	 છે.	 આપણે	 શંકા	 કરવા
લાગીએ	 છ એ.	 જેથી	 હતાશાની	 લાગણી	 જ મે	 છે.	 શંકાને	 હટાવી	 બીજો	 ભાવ
જગાડો.	અ ૂટ	 ાનો	સહારો	લો,	“મન	ેખાતર 	છે	કે	એ	ચીજ	માર 	તરફ	આવી
રહ 	છે.”

પગ થ ું	૩:	મેળવો

લીસા	 નકો સ



સજના મક	 યા ું	 ીજુ	 અને	 છે ું	 પગ થ ુ	ં છે	 મેળવવા ું.	 એને	 માટ	ે સા
અ ુભવો.	અ યબીનો	ભાવ	અ ુભવવા	લાગો.	માગેલી	ચીજ	મળ 	ગયા	પછ 	જે ું
અ ુભવતા	હો	તે ું	જ	અ યારે	અ ુભવો.

માસ 	 શમૉફ
આ	 યામાં	સા 	લાગ ું,	 ુશ	થ ું	એ	મહ વ ું	 છે,	 કારણ	તમન	ે યારે	સા
લાગે	 છે	 યારે	 તમે	 તમાર 	 તને	એ	 વ સી	 પર	 ૂકો	છો	 કે	 જેના	 પર	 તમાર
મનગમતી	વ ુ	છે.

માઇકલ	બનાડ	બૅક વથ
આ	 ાંડ	લાગણીઓ ું	બને ું	છે.	તમે	બૌ ક	ર તે	અ ુક	વ ુ	માનતા	હો	પણ
તમાર 	અંદર	એને	અ ુ પ	લાગણી	ન	હોય	તો	તમને	 વનમાં	જે	કઈ	જોઈએ	છે
તેને	માટ	ેજ ર 	શ ત	ન	મેળવી	શકો.	 તે	માટ	ેતમારે	એ	લાગણીમાંથી	પસાર	થ ું
પડ.ે

એક	વાર	માગી	જુઓ.	માની	લો	 કે	તમન	ેએ	મળ 	ગ ુ	ં છે.	હવે	તમને	એ	મળે	 તે	માટ	ેસા
લગાડવા ું	છે.	તમે	મળવાની	 વ સી	પર	છો.	બધી	સાર 	વ ુઓ	તમને	મળે	એ	 વ સી	પર
છો	અને	તમે	જે	મા ું	છે	એ	તમન	ેમળવા ું	જ	છે.	તમે	એવી	કોઈ	વ 	ુમાગવાના	નથી;	જે
મળવાથી	તમન	ે ુશી	ન	થાય.	એ ું	તમે	કરશો	ખરા?	તેથી	સા 	લાગે	એ	 વ સી	પર	તમાર

તન	ે ૂકો;	તો	તમન	ેમાગેલી	વ ુ	મળશે	જ.

એ	 વ સી	 ુધી	પહ ચવા	માટનેો	ઝડપી	ર તો	તે	આ	છે.	તમાર 	 તને	એમ	કહેવા ું,	 ‘મને
મળવા	લા ું	 છે.	હવે	મને	બધી	સાર 	વ ુઓ	મળવા	લાગી	 છે.	મળ 	રહ 	 છે.’	આ	 માણે
અ ુભવો.	તમને	 ણે	મળ 	જ	ગઈ	છે	એવો	અ ુભવ	કરો.



માર 	 ય	 મ 	માસ 	 ૂબ	ક પનાશીલ	છે.	તે	દરેક	ચીજ	અ ુભવે	છે.	જે	તેણે	મા ું	છે	તે	જો
મળે	તો	કેવી	લાગણી	થાય,	તે ું	તે	અ ુભવે	છે.	તે	દરેક	ચીજન	ેસાચે	જ	અ ુભવી	શકે	છે.	તે
ચીજ	તેને	 કેવી	ર તે,	 ારે,	 ાં	મળશે	એની	માયા ળમાં	 તે	અટવાતી	નથી.	એ	તો	ફ ત	 તે
ચીજ	હોવાની	લાગણી	અ ુભવે	છે	અન	ેએ	ચીજ	એને	મળ 	 ય	છે.

તો	અ યારથી	સા 	અ ુભવો.

બૉબ	 ૉ ટર
યારે	 તમે	 કોઈ	 ક પનાને	 વા ત વકતામાં	 બદલી	 શકો	 છો,	 યારે	 તમારામાં	 વ ુ

વશાળ	ક પના	કરવાની	શ ત	જ મે	છે	અને	આ	જ	છે	સજના મક	 યા.

“ ાથનામાં	જે	કઈ	માગો	તેમાં	 ા	હશે	તો	તે	તમન	ેમળશે.”

મે ુ	૨૧:૨૨

“તમને	જેની	પણ	ઇ છા	થાય	અન	ેતમે	 ાથના	કરો	અને	માનો	કે	તમને
તે	મળ 	ગ ું	છે	તો	તે	તમને	જ ર	મળશે.”

માક	૧૧:૨૪

બૉબ	ડૉયલ
આકષણનો	 નયમ,	 તેનો	અ યાસ	અને	 તેનો	 યોગ	એ	મા 	એ	અ ુમાન	લગાવા
માટ	ેછે	કે	એ	વ 	ુહમણાં	તમાર 	પાસે	છે	એવો	ભાવ	ઉ પ 	કરવા	 ુ	ંકર ું.	તમાર
મનગમતી	કારની	ટે ટ	 ાઇવ	લો.	પેલા	ઘરનો	સોદો	કર 	નાખો.	ઘરમાં	 વેશ	મેળવો.
જે	કઈ	કર ું	હોય	તે	કરો,	જેથી	એ	વ 	ુહમણાં	તમાર 	પાસે	છે	એવો	ભાવ	ઉ પ
થાય.	એને	યાદ	રાખો.	એ	 મેળવવા	જે	કઈ	કર ું	 પડ	ે તે	કરો	 જેથી	ખરેખર	જ	 તે
વ ુ	મેળવવામાં	મદદ	મળશે.



તમને	એ ું	લાગે	કે	એ	વ ુ	હમણાં	તમાર 	પાસે	છે	અને	એ	લાગણી	એટલી	સાચી	હોય	જેથી
તમને	 તે	 માણે	લાગે,	 તમે	 માનવા	લા યા	છો	 કે	 તમન	ે તે	 મળ 	ગઈ	 છે	અને	જ ર	 તમન	ે તે
મળશે.

બૉબ	ડૉયલ
એ ું	બને	કે	તમે	 ગીન	ેજુઓ	અને	એ	વ ુ	 યાં	છે.	એ	સાચે	જ	સાકાર	થઈ	છે
અથવા	તો	તમને	અચાનક	કોઈ	કામ	કરવાની	 ેરણા	મળે.	 યારે	તમારે	એમ	ન	કહે ું
જોઈએ,	“હુ,	આ	ઘણી	બધી	ર તે	કર 	તો	શકુ	 છુ	પણ	મને	 તેમ	કરવાનો	કટાળો
આવે	છે.”	તો	તમે	આ	 ના	ઉકેલની	સાચી	 દશામાં	નથી.

ારેક	 તો	 કામ	 કરવાની	 જ ર	 પડશે,	 જેવી	 ર તે	 ાંડ	 તમારા	 ુધી	 આ
પહ ચાડવાનો	 ય ન	કરે	છે,	તેવી	જ	ર તે	તમે	પણ	એ	મેળવીને	 ુશી	અ ુભવશો.
તમારામાં	ઉ સાહ	 ગશે.	સમય	અટક 	પડશે.	તમે	આખો	 દવસ	થા ા	વગર	એ
કામ	કય	રાખશો.

‘કાય’	નો	અથ	કેટલાક	લોકોને	મન	‘કામ’	હોય	છે,	પણ	 ેરણા મક	કાય	એ	કામ	જે ું	લાગ ું
નથી.	 ેરણા મક	કાય	અને	કામ	વ ચેનો	તફાવત	આ	ર તનો	હોય	છે:	 ેરણા મક	કાય	એ	તમે
કઈક	 મેળવવા	માટ	ેકામ	કરો	છો.	તમે	કામ	કરવા	ખાતર	કામ	કરો	તો	પીછેહઠ	કરવાનો	વારો
આવે.	 ેરણા મક	 કાય	 માટ	ે ખાસ	 ય ન	 નથી	 કરવા	 પડતા.	આનાથી	 અ 	 ુત	 અ ુભવશો.
કારણ	તમે	મેળવવાની	 વ સી	પર	હો	છો.

જદગી	વહેતી	ધસમસતી	નદ 	છે	એવી	ક પના	કરો.	કઈક	નીપજશે	એમ	માનીને	તમે	કામ	કરો
છો	 યારે	તમને	સામે	 વાહે	તરવા	 જે ું	લાગશે.	એ	થોડુ	 ુ કેલ	અને	 સંઘષમય	લાગશે,	પણ
યારે	 તમે	 ાંડ	 તરફથી	 મળવાની	આશા	 સાથે	 કામ	 કરો	 છો	 યારે	 તમને	 લાગશે	 કે	 તમે
વાહની	સાથે	તર 	ર ા	છો.	તેમાં	કોઈ	ખાસ	 ય ન	નહ 	કરવો	પડ.ે	 ેરણા મક	કાયનો	અ ુભવ

આવો	હશે,	 ાંડ	અને	 જદગીના	વહેણ	સાથે	વહેવાનો	અ ુભવ.

ારેક	તો	તમન	ેકાય	કરવા	જે ું	લાગશે	પણ	નહ .	અં તમ	લ યની	 ા ત	 ુધી,	કારણ	કે	તમે
કરવામાં	તમન	ેમ 	આવે	છે.	પછ 	 યારે	તમે	પાછળ	નજર	નાંખશો	અને	 ણશો	કે	 ાંડ
તમને	 ા ત	 ુધી	કેવી	ર તે	લઈ	આ ુ	ંઅને	તમને	જોઈ ુ	ંકેવી	ર તે	અપા ું	 યારે	તમે	આ ય
અને	આનંદ	અ ુભવશો.



ડૉ.	જો	 વટાલ
ાંડને	ગ ત	પસંદ	છે.	 વલંબ	કરશો	નહ .	બી 	શ તા	 વશે	ન	 વચારશો.	શંકા

ન	કરવી.	 યારે	તક	ઊભી	થઈ	હોય,	ઉ સાહ	 યો	હોય	અને	અંદરથી	 વ ાસ
ઊભો	થયો	હોય	 યારે	તો	તરત	કામ	શ 	કરો.	એ	જ	તો	તમા 	કામ	છે	અને	એ	જ
તમારે	કરવા ુ	ંછે.

તમાર 	અંદરની	લાગણીઓ	પર	ભરોસો	રાખો.	 ાંડ	તમને	 ેર 	ર ું	 છે.	મળવાની	 વ સી
પર	 ાંડ	તમાર 	સાથે	સંવાદ	રચી	ર ું	છે.	તમને	 રણા	થઈ	હોય	અને	અંદરથી	લાગણી	થતી
હોય	તો	તેને	અ ુસરો.	 ુંબકની	જેમ	 ાંડ	તમન	ેતમાર 	ઇ છેલી	ચીજ	તરફ	લઈ	જઈ	ર ું	છે
એ ું	તમે	અ ુભવશો.

બૉબ	 ૉ ટર
તમને	જેની	પણ	જ ર	હોય	એ	દરેક	ચીજને	તમે	આકષ 	શકશો.	તમન	ેધન	જોઈ ું
હોય	તો	ધનને	આકષ 	શકશો.	 મ ો	જોઈતા	હોય	તો	 તેઓ	તમારા	તરફ	ખચાઈ
આવશે.	તમને	ખાસ	 ુ તકની	જ ર	હોય	તો	 તે	તમને	મળ 	જશે.	તમને	 જે	વ ુ
તરફ	આકષણ	 ું	 છે	 તેનામાં	તમા 	 સં ૂણ	 યાન	હો ું	જોઈએ.	તમે	વ ુઓ
તરફ	ખચાણ	અ ુભવશો	તો	વ ુઓ	તમારા	તરફ	ખચાઈ	આવશે,	પણ	એ	તમાર
સાથે	અને	તમારાથી	જ	સાકાર	થશે.	 નયમ	અ ુસાર	જ	આ	થશે.

યાદ	રાખો	કે	તમે	 ુંબક	છો,	દરેક	વ ુને	તમારા	તરફ	ખચો	છો.	જે	પળે	તમે	તમારા	મનમાં	 પ
થઈ	 ઓ	છો	કે	તમને	 ું	જોઈએ	છે	તે	પળે	એ	વ ુને	તમારા	તરફ	ખચના 	 ુંબક	તમે	બની

ઓ	છો.	બદલામાં	એ	વ ુ	પણ	 ુંબક ય	શ ત	મેળવે	છે.	એક	પછ 	એક,	વ ુ	ને	વ 	ુ યોગ
કરતા	જશો	તો	આકષણનો	 નયમ	તમને	વ ુઓ	લાવી	આપે	છે	એ	વાતની	ખાતર 	થશે.	તમાર
ુંબક ય	શ તમાં	વધારો	થશે,	કારણ	તમાર 	 ા,	મા યતા	તથા	 ાનની	શ ત	તેમાં	ભળશે.



માઇકલ	બનાડ	બૅક વથ
તમે	 ૂ યની	 શ આત	 કર 	 શકો	 છો.	 ૂ યમાંથી	 અને	 દશાહ ન	 પ ર થ તમાંથી
આપોઆપ	માગ	બનશે.

તમને	 ફ ત	 મનગમતી	 ચીજ	 સાકાર	 કરવા	 માટ	ે ક પના	 કરવાની	 આવડતની	 જ ર	 છે.
માનવ તના	ઇ તહાસમાં	જે	કઈ	શોધખોળો	થઈ	છે	તેની	શ આત	એક	 વચારથી	થઈ	છે.	એ
એક	 વચારમાંથી	ર તો	નીકળતો	ગયો	અન	ેપછ 	જે	અ ય	હ ું	તે	નજર	સામે	દેખાવા	લા ું.

જૅક	કૅન ફ ડ
ક પના	કરો	કે	રા ે	તમે	કાર	ચલાવી	ર ા	છો.	હેડલાઇટથી	તો	સો	કે	બસો	 ટ	દૂર ું
જોઈ	શકો	છો.	તેમ	છતાં	અંધારામાં	તમે	કાર	ચલાવીને	કે લફો નયાથી	 ૂયૉક	જઈ
શકો	છો,	 કારણ	તમારે	 તો	સામેના	બસો	 ટ	જ	જોવાની	જ ર	હોય	 છે.	 તમાર
સમ 	 વન	એવી	ર તે	જ	ઊઘડ	ેછે.	આપણે	 થમ	બસો	 ટમાં	 વ ાસ	રાખીએ
તો	પછ ના	બસો	 ટ	અને	તે	પછ ના	બસો	 ટ	એમ	 વન	ઊઘડ ું	જશે	અને	પછ
છેવટ	ેતે	તમને	તમારા	 ુકામ	પર	એટલે	કે	તમે	ઇ છેલી	વ 	ુ ુધી	લઈ	જશે.

ાંડમાં	 વ ાસ	રાખો.	 વ ાસ,	ખાતર 	અને	 ા	રાખો.	ખરેખર	જ	મને	 યાલ	નહોતો	કે
રહ ય	ના	 ાનન	ે હુ	 ફ મમાં	 કેવી	ર તે	રજૂ	કર શ.	મારા	મનમાં	આછ 	પાતળ 	 પરેખા	હતી,
તેમ	છતાં	તે ું	અં તમ	પ રણામ	હુ	 પ પણે	જોઈ	શકતી	હતી.

મ	 ભ વ ય ું	 પ રણામ	 જો ું.	 મ	 મારા	 મનમાં	 પ 	 પ રણામ	 જો ું.	 મ	 તેને	 ૂર 	 તાકાતથી
અ ુભ ું.	‘ધી	 સ ેટ’	બનાવવા	માટ	ેજે	ચીજની	જ ર	હતી	તે	અમાર 	પાસે	આવી	ગઈ.

“ વ ાસથી	 પહે ું	 પગ થ ું	 માંડો.	 તમારે	આખી	સીડ 	જોવાની	જ ર
નથી.	ફ ત	પહે ું	પગ થ ું	ચડો.”



ડૉ.	મા ટન	 ુથર	 કગ,	જુ નયર	(૧૯૨૯-૧૯૬૮)

રહ ય	અને	તમા 	શર ર
ચાલો,	હવે	આપણે	સજના મક	 યાનો	ઉપયોગ	એ	લોકોને	માટ	ેકર એ,	જેમ ું	વજન	વધારે
છે	અને	જેઓ	એ	ઘટાડવા	માગે	છે.

પહેલી	તો	એ	વાત	 ણવી	જ ર 	છે	કે	જો	તમે	‘વજન	ઘટાડવા’	ઉપર	 યાન	કે ત	કરશો	તો
વજન	ઓછુ	 નહ 	 થાય,	 તેથી	 વજન	 ઘટાડવાની	 વાત	 મગજમાંથી	 કાઢ 	 નાખો,	 તેથી	 જ	 તો
ડાય ટગના	 યોગ	સફળ	થતા	નથી,	કારણ	કે	તમા 	સમ 	 યાન	વજન	ઘટાડવા	ઉપર	કે ત
હોય	છે,	અને	તેથી	સતત	તમે	વજન	ઘટાડવા	તરફ	આકષાવ	છો.

બી 	વાત	એ	છે	કે	તમા 	વજન	વધારે	હોવાની	 થ ત	તમારા	એ	 કારના	 વચાર ું	પ રણામ
છે.	પાયાની	વાત	કર એ	તો	કોઈક ું	વજન	વધારે	છે	એ	‘ ૂળતાના	 વચારો’ને	કારણે	એ ું	લાગે
છે.	 ય તને	એની	ખબર	હોય	પણ	ખર 	અન	ેન	પણ	હોય.	માણસ	પાતળા	હોવાનો	 વચાર	કરે
અને	 ડો	હોય	એ ું	ન	બને.	એનાથી	તો	આકષણના	 નયમ ું	ઉ લંઘન	થાય	છે.

લોકોને	ભલે	એમ	જણાવવામાં	આ ું	હોય	કે	તેમને	થાઇરૉઇડ	છે,	પાચન યા	ધીમી	છે,	તેમની
ૂળતા	 વારસાગત	 છે.	આ	તો	 ‘ ૂળતાના	 વચાર’ને	 છુપાવવાનાં	બહાનાં	 છે.	આમાંની	 કોઈ

પણ	એક	શરત	તમે	 વીકારો	અને	તમાર 	 તને	લા ુ	પાડો	અને	પછ 	એ	 માણે	માનવા	લાગો
તો	આ	તમારો	અ ુભવ	બની	જશે	કે	વજન	વધારવાની	બાબતને	તમે	આકષતા	હતા.

માર 	બે	દ કર ઓના	જ મ	બાદ	મા 	વજન	વધી	ગ ું	પણ	મને	ખબર	છે	તે ું	કારણ.	લોકોની
વાતો	સાંભળ ને,	સંદેશાઓ	વાંચીને	કે	બાળકના	જ મ	પછ 	વજન	ઘટવાની	શ તા	ઓછ 	હોય
છે	અને	તેમાં	પણ	બી 	બાળકના	જ મ	પછ 	ખાસ.	આ	 કારના	 ૂળ	 વચારોથી	હુ	પણ	એ ું
માનવા	લાગી	ગઈ.	મને	એનો	અ ુભવ	થયો.	 હુ	ખરેખર	 ડ 	થઈ	ગઈ	છુ	અને	જેમ	જેમ	હુ
માનતી	ગઈ	કે	હુ	કેવી	ર તે	 ડ 	થઈ	ગઈ	છુ	તેમ	તેમ	 ૂળતાને	હુ	આકષતી	ગઈ.	હુ	ઠ ગણી
છુ	છતાં	મા 	વજન	૧૪૩	પાઉ ડ	જેટ ુ	ંથ ું,	કારણ	હુ	 ૂળતાના	 વચારોમાં	ડૂબેલી	હતી.

લોકોનો	એવો	સામા ય	 યાલ	છે,	એમાં	 હુ	પણ	આવી	 	 કે	ખોરાકથી	વજન	વધે	છે.	આ
કારની	મા યતાથી	કોઈ	ફાયદો	નથી.	હવે	મારા	મનમાંથી	એ	વહેમ	દૂર	થયો	છે.	ખોરાકને	કારણે

વજન	વધે	છે,	એ ું	નથી.	તમારા	એવા	 વચારો	 કે	ખોરાકથી	વજન	વધે	છે,	 તેને	લીધે	ખરેખર
વજન	વધે	છે.	યાદ	રાખો	કે	બધી	બાબતો ુ	ં ૂળ	 વચારો	છે.	તેની	અસર	બધે	વતાય	છે.	આદશ
વચાર	કરશો	તો	તેને	પ રણામે	વજન	પણ	આદશ	થશે.

આપણો	 ય ન	 વચારોને	 કા ૂમાં	 રાખવાનો	 હોવો	જોઈએ.	ખોરાક	એ	તમારા	 વજનવધારા ું
કારણ	ન	હોઈ	શકે,	 સવાય	કે	તમે	એ ું	 વચારતો	હો.



આદશ	વજનની	 યા યા	એ	જ	કે	જે	વજનથી	તમને	સા 	લાગ ું	હોય.	બી નો	અ ભ ાય
મહ વનો	નથી.	જેનાથી	તમને	સા 	લાગે	તે	આદશ	વજન ું	મહ વ	છે.

કદાચ	તમને	કોઈ	એવા	માણસનો	પ રચય	હશે	જે	પાતળો	હોય	અને	ઘોડાની	જેમ	ખાતો	હોય.
એ	ગવભેર	કહેશે,	“મારે	જે	ખા ું	હોય	એ	હુ	ખા 	છુ,	પણ	મા 	વજન	હમેશાં	આદશ	રહે	છે.”
તેથી	 ાંડનો	 ન	કહે	છે,	“તમાર 	ઇ છા	એ	મારો	હુકમ.”

આદશ	વજન	અને	આકષક	 ુડોળ	શર ર	બનાવવા	માટ	ેસજના મક	 યાનો	ઉપયોગ	નીચેનાં
પગ થયાં	 માણે	કરો.

પગ થ ું	૧:	માગો

તમારે	કેટ ું	વજન	જોઈએ	છે	એના	 વશે	 પ 	થઈ	 ઓ.	એ	ધારે ું	આદશ	વજન	થઈ	 ય
પછ 	 તમે	 કેવા	 લાગશો	 તેની	 છબી	 મનમાં	 રાખો.	 બને	 તો	 એ	આદશ	 વજનની	 તમાર 	 છબી
ચ ો પે	બનાવો	અને	વારવાર	તેન	ેજોયા	કરો.	એમ	ન	થાય	તો	કે ું	શર ર	તમને	જોઈએ	છે	તેનાં
ચ ો	તૈયાર	કર 	વારવાર	તેને	જોતાં	રહો.

પગ થ ું	૨:	ભરોસો	રાખો

તમને	 વ ાસ	હોવો	જોઈએ	કે	તમને	જેટ ું	વજન	જોઈએ	છે	તે	તમન	ેમળ 	જ	ગ ું	છે.	તમારે
એવી	ક પના	કરવી	જોઈએ,	ઢ ગ	કરવો	જોઈએ,	અ ભનય	કરવો	જોઈએ,	ખોટખેોટુ	એ	ર તે
વત ું	જોઈએ	કે	તમા 	આદશ	વજન	તમન	ેમળ 	ગ ું	છે.	તમારે	તમાર 	 તન	ેએ	ર તે	જોવી
જોઈએ	કે	આદશ	વજન	તમને	મળ 	જ	ગ ું	છે.

આદશ	વજનનો	આંકડો	લખો	અને	એવી	જ યાએ	લગાડો	જેથી	આવતાંજતાં	તે	વાંચી	શકાય.
તમે	 તમા 	 વજન	 કરાવશો	 નહ .	 તમારા	 વચારો,	 શ દો,	 કાય 	 ારા	 તમે	 જે	 મા ું	 છે	 તેને
ટાળતા	નહ .	તમારા	હાલના	વજન	 માણે	 કપડા	ખર દશો	નહ .	ભરોસો	 રાખો	અન	ેતમે	 જે
કપડા	 ભ વ યમાં	 ખર દવાનાં	 છે	 તેના	 પર	 યાન	 કે ત	 કરો.	આદશ	 વજન	 ા ત	 કર ું	 એ

ાંડના	 કૅટલૉગમાંથી	ઑડર	આપવા	 જે ું	 છે.	 કૅટલૉગમાં	નજર	નાંખો,	આદશ	વજન	પસંદ
કરો,	ઑડર	આપો	એટલે	તમા 	એટ ું	વજન	થઈ	જશે.

આદશ	 વજન	 ધરાવતા	 હોય	 એવા	 લોકો	 શોધી	 કાઢો.	 મનોમન	 તેમનાં	 વખાણ	 કરો.	 એવા
માણસોને	શોધીને	તમે	એમની	સામે	તેમની	 શંસા	કરો	તથા	લાગણી	અ ુભવો	–	 ણે	કે	તમે
પણ	 તેમાંના	 છો.	 કોઈ	 ૂળકાય	 ય તને	 જુઓ	 તો	 તેના	 તરફ	 યાન	આ યા	 વના	 તમારા
મગજમાં	આદશ	વજન	ધરાવતી	 ય તની	છબી	ઉપસાવો	અને	તેને	અ ુભવો.



પગ થ ું	૩:	મેળવો

તમારે	સા 	અ ુભવ ું.	 તમે	 તમારા	 વશે	સા 	અ ુભવો	એ ું	 મહ વ	 છે.	 કારણ	 કે	જો	 તમે
તમારા	શર ર	 યે	અણગમો	અ ુભવશો	તો	તમે	આદશ	વજન	નહ 	મેળવી	શકો.	તમારા	શર ર
માટ	ે તમને	 ખરાબ	 ભાવ	 ગે	 અને	 જો	 એ	 ભાવ	 બળ	 હોય	 તો	 પછ 	 તમે	 એ	 કારની
લાગણીઓને	તમારા	તરફ	આકષ 	છો.	તમે	તમારા	શર રની	ટ કા	કરો	અને	તેમાં	દોષ	કાઢશો	તો
તેમાં	 ફેરફાર	 કદ 	 નહ 	 કર 	 શકો.	 ઉ ટા ું	આનાથી	 તમે	 વ ુ	 વજન	 યે	આકષાશો.	 તમારા
શર રના	રોમેરોમની	 શંસા	કરો.	તમારામાં	જે	આદશ	બાબતો	છે	તેનો	 વચાર	કરો.	સં ૂણતાના
વચારો	કરો,	તમે	તમારા	માટ	ેસારા	ભાવ	જગાડતા	હો	તો	પછ 	તમે	આદશ	વજનની	 વ સી
પર	છો	અને	તમે	આદશ	વજનને	આદેશ	આપી	ર ા	છો.

વાલેસ	 વેટ સ	 તેમના	એક	 ુ તકમાં	ખોરાક	 અંગે	એક	અ 	 ુત	વાત	કરે	 છે.	એ	 ૂચવે	 છે	 કે
યારે	તમે	જમવા	બેઠા	હો	 યારે	એ	વાત ું	 યાન	રાખો	કે	તમારે	ખોરાક	ચાવવાની	 યામાં	જ

મન	કે ત	કર ું	જોઈએ.	ભોજનના	આ વાદમાં	મનને	ભાગીદાર	બનાવો.	તમારા	 ચ ને	બી
કોઈ	બાબત	તરફ	વાળશો	નહ .	તમારા	શર ર	પર	 યાન	આપો	અને	મોઢામાં	ખોરાક	ચાવવાની
તથા	તેને	ગળે	ઉતારવાની	તમામ	 યાનો	આનંદ	માણો.	બી 	વખત	જમવા	બેસો	 યારે	પણ
આ ું	કર 	જોજો.	ભોજનનો	 વાદ	બદલાઈ	જશે.	ભોજન	વધારે	 વા દ 	બની	જશે.

પણ	જો	 ચ ને	આડુઅવ ું	ફટાવા	દેશો	તો	જમવામાંથી	રસકસ	ઊડ 	જશે.	મને	ખાતર 	થઈ	છે
કે	જો	આપણે	ખોરાક	 ેમથી	લઈએ,	ખાવાના	અ ુભવ	પર	જ	આપ ં	 યાન	 કે ત	કર એ,
તેની	મ 	લઈએ	તો	ખોરાક ું	પાચન	 ૂણપણે	થશે	અને	તે ું	પ રણામ	એટલે	આદશ	વજન.

મારા	વજનની	વાતાનો	 અંત	એ	છે	 કે	અ યારે	મા 	વજન	૧૧૬	પાઉ ડ	 છે,	 જે	માર 	 એ
આદશ	છે.	હવે	મન	ેજે	ખાવા ું	મન	થાય	છે	તે	ખા 	છુ.	મહ વની	વાત	એ	છે	 કે	તમે	તમારા
આદશ	વજન	પર	 યાન	કે ત	કરો.

આમાં	કેટલો	સમય	લાગે?

ડૉ.	જૉ	 વટાલ



લોકો	 વ ુ	 એક	 સવાલ	 ૂછે	 છે,	 “નવી	 કાર	 આવતા,	 સંબંધ	 બાંધવામાં	 કે	 ધન
મેળવવામાં	કેટલો	સમય	લાગશે?”	માર 	પાસે	એ ું	કોઈ	 નયમ ુ	ં ુ તક	નથી	જેમાં
જણા ું	 હોય	 કે	 આમાં	 ીસ	 મ નટ	 અથવા	 ણ	 દવસ	 કે	 પછ 	 ીસ	 દવસ
લાગશે.	 ાંડ	સાથે	તમારો	કેવો	 ુમેળ	છે	એના	ઉપર	એ	 નધા રત	છે.

સમય	તો	 મ	છે.	આ	વાત	આઇ ટાઇને	કહ 	છે.	જો	તમે	આ	પહેલી	વાર	સાંભળતા	હો	તો
કદાચ	આ	ધારણાન	ેમગજમાં	ઉતારવી	 ુ કેલ	બનશે,	કારણ	એક	પછ 	એક,	બધી	વ ુને	તમે
બનતી	 જુઓ	 છો.	 વૉ ટમ	 વ ાનીઓ	 તથા	આઇ ટાઇન	આપણને	 કહે	 છે	 બધી	 વ ુઓ
એકસાથે	 બન	ે છે.	 સમય	 જેવી	 કોઈ	 વ ુ	 નથી.	એ	જો	 તમે	 સમ 	 શકો	અને	 એ	 ધારણા
વીકાર 	શકો	 યારે	તમે	જોઈ	શકશો	કે	ભ વ યમાં	જે	તમને	જોઈએ	છે	તે	પહેલેથી	જ	હાજર
છે.	જો	દરેક	વ ુ	એક	જ	સમયે	બનતી	હોય	તો	તમા 	સમાંતર	 વ પ	તમને	જોઈતી	વ ુ
સાથે	પહેલેથી	જ	હાજર	છે.

તમાર 	મનગમતી	ચીજ	 ૂર 	પાડવામાં	 ાંડને	સહેજેય	સમય	લાગતો	નથી.	જે	કઈ	મોડુ	થાય
છે	 તે	 તમારે	 કારણે	જ	 થાય	 છે.	 તમન	ે તમાર 	 ઇ છત	 વ ુઓ	 મળ 	 ગઈ	 છે	એ ુ	ં માનવા,

ણવા	અને	અ ુભવવામાં	એટલે	 કે	એ	 થ ત	 ુધી	પહ ચવામાં	તમને	સમય	લાગે	 છે.	તમે
તમાર 	મનગમતી	ચીજની	 વ સી	 ુધી	પહ ચવામાં	વાર	કરો	છો.	 યારે	તમે	એ	 વ સી
ુધી	પહ ચી	 ઓ	 યારે	તમને	જોઈતી	ચીજ	મળ 	 ય	છે.

બૉબ	ડૉયલ
ાંડને	 મન	 કદની	 તો	 કોઈ	 વસાત	 જ	 નથી.	 વ ાનની	 એ	 જેને	 આપણે

વશાળકાય	ગણતા	હોઈએ	એવી	ચીજ	કે	પછ 	આપણે	જેને	અ ત	 ૂ મ	ગણતા
હોઈએ	એવી	તમામ	ચીજોને	 ાંડ	આકષ	છે.

ાંડ	આ	દરેક	ચીજ	કશાય	 ય ન	વગર	કરે	છે.	ઘાસને	ઊગવામાં	મહેનત	પડતી
નથી.	એ	આપોઆપ	જ	ઊગે	છે.	આ	જ	તો	મહાન	યોજના	છે.

આ	 બ ું,	 તમારા	 મનમાં	 ું	 ચાલી	 ર ુ	ં છે	 તેના	 ઉપર	આધાર	 રાખે	 છે.	આપણે
મગજમાં	 ું	ભર 	રાખીએ	છ એ	તેના	પર	બધો	આધાર	રહેલો	 છે.	આપણે	ઘણી
વાર	એ ું	કહ એ	છ એ,	“આ	તો	બહુ	મોટ 	ચીજ	છે.	એને	સમય	લાગશે.”	અને
“આ	તો	નાની	વ ુ	છે.	આના	માટ	ેએક	કલાક	 ૂરતો	છે.”	આ	તો	આપણે	બનાવેલા
નયમો	 છે.	 ાંડમાં	 આવા	 કોઈ	 નયમો	 નથી.	 તમાર 	 મનગમતી	 ચીજ	 તમને



અ યારે	જ	મળ 	ગઈ	છે	એ ુ	ંઅ ુભવશો	તો	 ાંડ	તરત	જ	તેનો	પડઘો	પાડશે.

ાંડને	સમયની	કે	કદની	કોઈ	સીમા	નડતી	નથી.	એક	ડૉલર	મેળવી	આપવા ું	જેટ ુ	ંસહે ું	છે,
તેટ ું	જ	દસ	લાખ	ડૉલર	મેળવી	આપવા ું	સહે ું	 છે.	 યા	પણ	સરખી	હોય	છે.	વહે ુંમોડુ
થાય	છે	એ	તો	તમાર 	મા યતાન	ેલીધે.	તમે	એ ુ	ં વચારો	છો	કે	દસ	હ ર	ડૉલર	મોટ 	રકમ	છે
અને	એક	ડૉલર	નાની	રકમ	છે.

બૉબ	ડૉયલ
અ ુક	માણસોને	નાની	વ ુઓ	સાથે	પનારો	પાડવા ુ	ંસહે ુ	ંલાગે	છે,	તેથી	આપણે
ઘણી	 વાર	 કહેતા	 હોઈએ	છ એ,	 નાની	અમ તી	 શ આત	 કરો.	 જેમ	 કે	એક	 કપ
કૉફ નો.	આજે	તમે	એક	કપ	કૉફ 	મેળવવાનો	જ	ઉ ેશ	રાખો.

બૉબ	 ૉ ટર
તમારો	એક	જૂનો	 મ ,	જેને	તમે	લાંબા	સમયથી	મ ા	નથી	 તેની	સાથે	વાત	કર
ર ા	છો	એ ુ	ં ક પના ચ 	મનમાં	ઉપસાવો.	કોઈ	ન	ેકોઈ	ર તે	કોઈક	તમાર 	સાથે
એના	 વશે	 વાત	 કરશે	અથવા	 ઉ લેખ	 કરશે.	 પેલો	 મ 	 કા	 તો	 તમને	 ફોન	 કરશે
અથવા	પ 	લખશે.

નાની	બાબતથી	શ 	કર ને	 તમાર 	આંખ	ેઆકષણના	 નયમનો	અ ુભવ	કરવો	સરળ	 છે.	એક
ુવાન	માણસે	 કરેલા	આ	 કારના	 યોગની	વાત	 હુ	 તમને	 ક 	 તો	 તે	 યો ય	ગણાશે.	 તેણે	ધી
સ ેટ	 ફ મ	જોઈ	અને	ન 	ક 	ુકે	નાની	વ ુથી	શ આત	કરવી.

તેણે	 તેના	 મનમાં	એક	પ છા ું	 ક પના ચ 	 દો ુ.	 તેણે	એવી	 ક પના	 કર 	 કે	આ	પ છુ	અનો ું
હોય.	 તેણે	 પેલા	પ છા	ઉપર	ચો સ	 નશાનીઓ	કર ,	જેથી	આકષણના	 નયમ	 ુજબ	 યારે
પણ	એ	પ છુ	એન	ેમળે	 યારે	પેલી	 નશાની	 ારા	તે	 ણી	શકે	કે	એણે	કરેલી	ક પના	 ુજબ ું
એ	પ છુ	છે.



બે	 દવસ	પછ 	 ૂયૉકના	એક	ર તા	પરનાં	હાઇરાઇઝ	 બ ડગમાં	ચાલવા ુ	ંથ ું.	કોને	ખબર,
કયા	 કારણસર	 એની	 આંખ	 નીચે	 મંડાઈ.	 તેણે	 ુ	ં જો ું?	 ૂયૉક	 શહેરના	 એક	 હાઇરાઇઝ
બ ડગના	દરવા 	પાસે	એ ું	 પે ું	પ છુ	મળ 	ગ ું!	ગમે	 તે	કોઈ	પ છુ	નહ ,	પણ	તેણે	જેની
ક પના	કર 	હતી	એ	જ	પ છુ!	તેણે	પેલા	પ છા	પર	કરેલા	 નશાનને	આધારે	એને	ખાતર 	થઈ	કે
એણે	 મનમાં	 જે	 પ છુ	 સ 	ુ હ ું	 તે	 આ	 જ	 હ ું.	 એના	 મનમાં	 બલકુલ	 શંકા	 નહોતી	 કે
આકષણનો	 નયમ	ભ ય	ર તે	કામ	કર 	ર ો	હતો.

મનની	 શ તથી	 પોતાની	 તરફ	 કોઈ	 પણ	 વ ુને	આકષ 	શકાય	 છે	એવી	 તેણે	અપાર	 મતા
અ ુભવી.	પછ 	તો	તે	 ૂરા	 વ ાસ	સાથે	તે	મોટ 	વ ુઓ	મેળવવા	તરફ	આગળ	વ યો.

ડે વક	 કમર
ઇ વે ટમૅ ટ	 ેનર,	ઉપદેશક	તથા	નાણાં	 ન ણાત

મન	ેજે	ર તે	કાર ુ	ંપા કગ	મળ 	 ય	છે	તેનાથી	લોકોને	આ ય	થાય	છે.	 યારથી
હુ	રહ ય	ન	ેસમજવા	લા યો	છુ	 યારથી	આ	થ ું	આ ુ	ં છે.	મારે	 યાં	કાર	પાક
કરવી	હોય	એ	જ યાને	 ચ માં	ક ુ	ંછુ.	૯૫	ટકા	 ક સામાં	મ	જે	જ યા	ક પી	હોય
તે	 જ યા	 ખાલી	 જ	 હોય.	 પાંચ	 ટકા	 ક સામાં	 જ	 મારે	 એક-બે	 મ નટ,	 લાગતો
વળગતો	માણસ	જ યા	ખાલી	કરે	 યાં	 ુધી	રાહ	જોવી	પડ 	હોય.	 હુ	કાયમ	આ
માણે	જ	ક 	છુ.

હવે	તમને	 યાલ	આ યો	હશે	કે	જે	માણસ	કહે	છે	કે	મન	ેપા કગની	જ યા	મળ 	રહે	છે	અને
તેને	જ યા	મળ 	જ	 ય	 છે	અથવા	 કોઈ	માણસ	જે	એ ુ	ં કહે	 છે,	 ‘હુ	બહુ	 નસીબદાર	 છુ.
હમેશાં	માર 	 ત	થાય	છે.’	અને	એ	ખરેખર	એક	પછ 	એક	બધી	બા 	 તતો	રહે	છે.	આ
લોકો	અપે ાઓ	રાખે	છે.	મોટ 	વ ુઓ	મેળવવાની	મહ વાકા ા	રાખો.	અને	તેમ	કરવા	લાગશો
તો	તમારા	 વનને	 ગ તને	પંથ	ેલઈ	જશો.

તમારા	 દવસ ું	આયોજન	કરો
આકષણના	 નયમનો	 યોગ	કર ન	ેતમે	તમાર 	આખી	 જદગી ુ	ંઆયોજન	કર 	શકો	છો	તેમ	જ
આજે	હાથમાં	 લેવાના	 કામ ું	 પણ	આયોજન	 કર 	 શકો	છો.	 ે ટસ	 મલફૉડ	 શ ક	 છે	અને
જેમનાં	લખાણોમાં	આકષણના	 નયમની	આંતર ૂઝ	તથા	તેના	 યોગ	 વશેની	 ણકાર 	મળે	છે,



તેમના	મતા ુસાર	તમારા	 દવસ ુ	ંઆયોજન	કરો	એ	શા	માટ	ેમહ વ	ધરાવે	છે:

“તમે	 યારે	 તમાર 	 તને	 કહો,	 ‘માર 	 ુલાકાત	અથવા	 માર 	 યા ા
જ ર	આનંદદાયક	રહેશે’	 યારે	તમે	 ુસાફર 	જતા	પહેલાં	શા દક	ર તે
એવાં	 ત વો	 તથા	 પ રબળોન	ે મોકલો	 છો	 જે	 તમાર 	 ુલાકાત	અથવા
યા ાન	ેઆનંદદાયક	બનાવે	છે.	તમાર 	 ુલાકાત	કે	યા ા	અગાઉ	કે	પછ
ખર દ 	 પર	 નીકળતા	 પહેલાં	 જો	 તમારો	 ૂડ	 નહ 	 હોય	 અથવા	 કઈ
અણગમ ુ	ંથશે	એવી	તમે	શંકા	કરો	 યારે	અ યાં	ત વોન	ેતમે	એવો
સંદેશો	 પહ ચાડો	 છો,	 જે	 ગમે	 તેમ	 કર ન	ે અણગમતી	 થ ત	 ઊભી
કરશે.	આપણા	 વચારો,	 બી 	 ર તે	 કહ એ	 તો	આપણી	 માન સકતા
હમેશાં	અગાઉથી	સા 	અથવા	ખરાબ	ચીજ	ઉ પ 	 કરવા ું	 કામ	 કરે
છે.”

ે ટસ	મલફોડ

ે ટસ	 મલફૉડ	 આ	 શ દો	 ૧૮૭૦માં	 લ યા	 હતા.	 કેવા	 પથ દશક	 કહેવાય!	 રોજબરોજના
વનમાં	 દરેકેદરેક	બનાવનો	અગાઉથી	 વચાર	 કરવો	એ	 કેટ ુ	ંજ ર 	 છે.	અગાઉથી	 વચાયા

વગર	તમે	તમારો	 દવસ	શ 	કરો	તો	હાફળાફાફળા	થઈ	દોડવાનો	વખત	આવે	એવો	અ ુભવ
તમને	ચો સ	થયો	જ	હશે.

યારે	તમે	ઉતાવળા	અન	ેઅધીરા	થઈન	ેદોડો	છો	 યારે	સમ 	લેજો	કે	 વચાર	અને	કાય	એ
ભય	(મોડા	પડવાનો	ભય)	પર	આધા રત	છે	અને	તમે	ભ વ યમાં	તમારા	માટ	ેખરાબ	વ ુઓ
ઉ પ 	કર 	ર ાં	છો.	તમે	આ	ર તે	આંધ ુ ક ુ	ં કરતા	રહેશો	તો	તમારા	ર તામાં	અ ન છનીય
બન ુ	ં રહેશે.	અને	આકષણના	 નયમ	 ુજબ	ભ વ ય	માટ	ેએવા	વ 	ુને	વ 	ુબનાવોન	ેતમારા
તરફ	આકષશે.	તમારે	અટક ુ	ંપડશે	અને	 વ સી	બદલવી	પડશે.	થોડો	સમય	કાઢો	અને	તમારો
અ ભગમ	બદલો	ન હતર	અઘ ટત	ઘટનાઓ	ઘટતી	રહેશે.

ઘણા	લોકો,	ખાસ	કર ન	ેપા ા ય	દેશના	લોકો	“સમય”ની	પાછળ	દોડ	ેછે	અન	ેફ રયાદ	કરે	છે	કે
તેમની	પાસે	 ૂરતો	સમય	નથી.	જુઓ,	કોઈ	એમ	કહે	 કે	 તેમની	પાસે	 ૂરતો	સમય	નથી	તો	 તે
આકષણના	 નયમને	કારણે	બને	 છે!	સમય	નથી,	સમય	નથી	એ ુ	ંકહ ને	તમાર 	 તને	એવી
મણામાં	રાખો	છો.	હવે	પછ 	તમાર 	 તને	ભાર ૂવક	કહો,	“માર 	પાસે	 ૂરતો	સમય	છે.”

આવી	ર તે	તમે	તમા 	 વન	બદલી	નાંખશો.

તમે	 ારેક	 કોઈ	 ય તની	 રાહ	 જોવામાં	 જે	 સમય	 ગાળો	 છો	 તેને	 તમા 	 ુંદર	 ભ વ ય
બનાવનારા	ઉપયોગી	સમયમાં	બદલી	શકો	છો.	કોઈ	વાર	એવી	 થ ત	ઊભી	થાય	 યારે	તમારે
રાહ	જોઈન	ેબેસી	રહેવા ું	હોય	 યારે	સમયનો	સદપુયોગ	કર 	તમાર 	ઇ છત	વ ુઓની	ક પના
કરવા	લાગો.	 કોઈ	 પણ	 થળે	 કે	સમયે	આ	કર 	શકાય.	 વનની	 દરેક	 થ તને	સજના મક
બનાવો.



તમાર 	એ	 રો જદ 	આદત	બની	જવી	જોઈએ	 જેમાં	 વચાર ૂવક	 તમે	 તમારા	 વનના	 દરેક
બનાવ ું	આયોજન	કરતા	 રહો.	તમે	 જે	કઈ	કરો	અને	 યાં	પણ	 ઓ	તેનાં	 વશે	 ાંડની
શ તઓન	ેઅગાઉથી	કામે	લગાડ ને	તમે	 ુ	ંઇ છો	છો	તે	પહેલાંથી	 વચાર 	રાખો.	આવી	ર તે
તમે	તમારા	 વનને	હે ુલ ી	બનાવી	શકશો.



રહ યસાર

અલાઉ નના	 નની	જેમ	આકષણનો	 નયમ	દરેક	હુકમ ું	પાલન	કરે	છે.

સજના મક	 યા	તમને	તમાર 	મનગમતી	ચીજ	મેળવી	આપવામાં	મદદ	કરે	છે.	તેનાં	 ણ
સરળ	પગ થયાં	છે:	માગો,	ભરોસો	રાખો	અને	મેળવો.

તમન	ે ુ	ંજોઈએ	છે	તેની	માગણી	 ાંડ	પાસે	કરો	એનો	મતલબ	એ	થાય	છે	કે	તમારે	 ું
જોઈએ	છે	એ	 વશે	વ 	ુ પ 	થ ું.	જો	તમારા	મનમાં	આ	 વશેની	 પ 	છબી	હોય	તો
તમે	માગી	લી ું	છે	એમ	કહેવાય.

ભરોસો	રાખવાનો	અથ	એ	કે	કાય,	વાણી	અન	ે વચારનો	તમે	એવી	ર તે	ઉપયોગ	કરો	કે
ણે	તમને	તમાર 	મનગમતી	ચીજ	મળ 	ગઈ	છે.	તમે	 યારે	વ ુ	મળ 	ગઈ	હોવાની
વ સી	 ુધી	પહ ચો	 યારે	આકષણનો	 નયમ	વ ુઓ,	બનાવો	અને	સંજોગોન	ેઅ ુકૂળ

બનાવે	છે.

મેળવવાનો	અ ુભવ	એ	એવો	અ ુભવ	છે	કે	 ણે	તમન	ેતમાર 	ઇ છત	વ ુઓ	મળ
ગઈ	હોય.	આવી	ર તે	તે	 ણે	સા 	અ ુભવીને	તમે	મનગમતી	ચીજની	 વ સી	પર
પહ ચી	જશો.

વજન	ઘટાડવા	માગતા	હો	તો,	“વજન	ઘટાડવા”	પર	 યાન	કે ત	કરવાની	જ ર	નથી.
તેને	બદલે	તમે	જે	મેળવવા	માગો	છો	તે	‘આદશ	વજન’	પર	 યાન	કે ત	કરો.	તમા
આદશ	વજન	થઈ	ગ ું	છે	એવો	ભાવ	એ	 થ તને	જ ર	મેળવી	આપશે.

તમે	જે	માગો	છો	તેને	મેળવી	આપવામાં	 ાંડન	ેસહેજેય	સમય	લાગતો	નથી.	એક	જ
ડૉલર	હોય	કે	પછ 	દસ	લાખ	ડૉલર,	બંન	ેમેળવવા ું	એટ ુ	ંજ	સરળ	છે.

આકષણના	 નયમની	અસરકારકતા	જોવા	માટ	ેશ આત	નાની	વ ુથી	કરો.	જેમ	કે
કૉફ નો	કપ	કે	પા કગની	જ યા.	નાની	વ ુને	આકષવા	માટ	ેશ તનો	ઇરાદા ૂવક	ઉપયોગ
કરો.	એક	વાર	તમે	આકષવાની	શ તનો	 યોગ	કરો	પછ 	તમે	મોટ 	વ ુઓ	મેળવવાના
માગ	આગળ	વધી	શકશો.

તમારા	 દવસ ું	આયોજન	તમે	જે	ર તે	ઇ છો	છો	તે	ર તે	કરો.	પછ 	તમારા	 વનન	ેતમે
હે ુલ ી	બનાવી	શકશો.



શ તશાળ 	 યાઓ

ડૉ.	જૉ	 વટાલ
ઘણા	 માણસો	 પોતાને	 સંજોગોથી	 મજ ૂર	 અથવા	 સંજોગોના	 ુલામ	 કે	 શકાર
માનતા	 હોય	 છે.	 હાલમાં	 તમારા	 સંજોગો	 ગમે	 તેવા	 હોય,	 એ	 તમાર 	 અ યારની
વા ત વકતા	 છે;	 જો	 તમે	 રહ ય	 ના	 ાનનો	 ઉપયોગ	 કરવા	 માંડશો	 તો	 તમારા
સંજોગો	બદલાયા	 વના	નહ 	રહે.

તમાર 	 અ યારની	 ુધીની	 પ ર થ ત	 કે	 આજ દન	 ુધીની	 જદગી,	 એ	 તમારા	 વચારો ું
પ રણામ	 છે.	 જે ુ	ં તમે	 તમારા	 વચારો	 તથા	 લાગણીઓમાં	 પ રવતન	 લાવશો	 એ ુ	ં એ	 ત ન
બદલાઈ	જશે.

“માણસ	બદલાઈ	શકે	 છે…	 તેના	ભા યનો	 નમાતા	બની	શકે	 છે.	સાચા	 વચારની
શ ત	 વશે	જે	 ત	છે	તેવો	દરેક	 વચારશીલ	માણસ	આ ું	માને	છે.”

યન	ડ .	લાસન	(૧૮૬૬-૧૯૫૪)

લીસા	 નકો સ
તમે	 જો	 તમારા	 સંજોગો	 બદલવા	 માગતા	 હો	 તો	 તમારે	 પેહલા	 તો	 તમાર
વચારસરણી	બદલવી	પડશે.	દરરોજ	તમે	તમાર 	ટપાલ	જુઓ	છો	 યારે	કોઈક	 બલ
આ ું	હશે	એવી	અપે ા	રાખો	છો	અન	ેએ	 માણે	જ	બન	ે છે.	દરરોજ	તમે	એ



બલ	આવશે	એવા	 ડરમાં	જ	 રહો	છો.	 તમે	 ારેય	 કોઈ	 ગમતી	 વ ુની	અપે ા
રાખતા	નથી.	તમા 	જે	દે ું	છે	તેનો	જ	 વચાર	કરતા	રહો	છો	અન	ેતેની	જ	અપે ા
રાખો	છો.	 તેથી	તમને	જો	 દે ું	જ	મળે	તો	તમાર 	 તન	ેદોષ	 દેશો	નહ .	દરરોજ
તમારા	 વચારો	 ારા	તેને	સમથન	આપો	છો.	પૈસા	 ૂકવવા ુ	ંઆવશે	તો?	હા,	તેમ
જ	થશે.	દે ું	હશે	કે	નહ ?	હા,	વળ 	દે ું	હશે	જ.	શા	માટ	ેઆમ	બન	ેછે?	કારણ	તમે
ઉધાર ની	 અપે ા	 રાખો	 છો.	 ઉધાર નો	 આંકડો	 તમન	ે ણવા	 મળે	 છે,	 કારણ
આકષણનો	 નયમ	 તમારા	 વચારોનો	 ુલામ	 છે.	 તમે	 પોતાની	 ત	 પર	 એક
મહેરબાની	કરો.	ઉધાર ની	નહ ,	ચેકની	અપે ા	રાખો.

અપે ા	એ	સૌથી	અસરકારક	શ ત	છે,	કારણ	એ	વ ુઓને	તમાર 	તરફ	ખચે	છે.	બૉબ	 ૉ ટર
કહે	 છે,	 ‘ઇ છા	તમન	ેઇ છત	વ ુઓ	સાથે	જોડ	ે છે	અન	ેઅપે ા	 તેને	 વનમાં	ખચી	લાવે
છે.’	તમને	જે	જોઈ ું	હોય	એની	જ	અપે ા	રાખો.	તમને	જે	નથી	જોઈ ું	તેની	 ારેય	અપે ા
રાખશો	નહ .	બોલો,	હવે	તમે	શેની	અપે ા	રાખો	છો?

જે સ	રે
ઘણાખરા	લોકો	તેમની	વતમાન	પ ર થ તન	ેજોઈને	 તભાવ	આપે	છે,	‘જે	કઈ	આ
છે	તે	હુ	છુ.’	પણ	તેમ	નથી.	એ	તો	તમારો	 ૂતકાળ	છે.	માની	લઈએ	કે	તમાર 	પાસે
ૂર ું	 બૅ ક	 બૅલે સ	 નથી.	 તમે	 જેમની	 સાથે	 સંબંધ	 જોડવા	 માગો	 છો	 તેનો	 કોઈ
તભાવ	નથી.	તમા 	 વા ય	 કે	તમાર 	શાર રક	 મતા	તમાર 	અપે ા	 માણે

નથી,	 પણ	આ	 કઈ	 તમે	 નથી.	 એ	 તો	 તમારા	 ૂતકાળના	 વચારો	 તથા	 કાય ું
પ રણામ	છે.

ૂતકાળના	આપણા	 વચારો	તથા	કાય ના	પ રણામ પે	આપણે	સહુ	 વતા	હોઈએ
છ એ.	તમે	તમાર 	વતમાન	પ ર થ ત	જુઓ	અને	એન	ેઆધારે	તમાર 	 તે	તપાસો
તો	તમન	ે યાલ	આવશે	કે	ભ વ ય	પણ	એ ું	જ	હશે.

“આપણા	જેવા	 વચારો,	તેવા	આપણે.”

ુ 	(૫૬૩	ઈ.	 ૂ.	–	૪૮૩	ઈ.	 ૂ.)

ને વલ	 ગોદાદ	 નામના	એક	 ઉપદેશકે	 ઈ.સ.	 ૧૯૫૪માં	 ‘ધી	 ુ નગ	 શઅસ	ઑફ	 ર વઝન’	એ
શીષકથી	એક	 યા યાન	આપે ું,	જેમાં	 તેમણે	જે	 યાની	વાત	કરેલી	 તે	 હુ	તમને	જણાવવા



મા ું	છુ.	આ	 યાની	 ડ 	અસર	મારા	 વન	પર	પડ 	છે.	ને વલ	એ ુ	ં ૂચવે	છે	કે	દરરોજ
રા ે	 તમે	 ૂઆ	 ઓ	 તે	પહેલાં	 દવસભરના	બનાવોને	યાદ	કરો.	જો	કોઈ	બનાવ	 કે	બાબત
તમાર 	ઇ છા	અ ુસાર	ન	બની	હોય	તો	તે	કઈ	ર તે	બની	હોત	તો	તમને	સંતોષ	થયો	હોત	તેની
ક પના	તમારા	 ચ માં	 કરો.	તમે	તમારા	 ચ માં	એ	બનાવોને	 તમને	 જેવા	જોઈતા	હતા	 તેવા
સજ 	 તો	 એ	 દવસની	 વ સીમાં	 ફેરફાર	 લાવીન	ે તમે	આવતી	 કાલ	 માટ	ે નવા	 સંકેત	 તથા

વ સી	મોકલો	છો.	 ય ન ૂવક	તમે	તમારા	ભ વ ય	માટ	ેન ું	 ચ 	તૈયાર	કરો	છો.	આના	માટે
ારેય	મોડુ	થ ુ	ંએમ	ન	કહેવાય.

કૃત તાની	શ તશાળ 	 યા

ડૉ.	જૉ	 વટાલ
તમાર 	 જદગીમાં	પ રવતન	લાવવા	માટ	ેતમે	અ યારે	 ુ	ંકર 	શકો?	પહેલી	વાત	તો
એ	કે	જેને	માટ	ેઆપણે	કોઈના	ઋણી	છ એ	તેવી	વ ુઓની	યાદ 	બનાવવા ું	શ
કરો.	આને	લીધે	 તમાર 	શ ત	તથા	 વચારવા ું	 કે 	બદલાશે.	અ યાર	 ુધી	 તમે
તમારા	અભાવો,	 ો	અને	 ફ રયાદોમાં	જ	તમાર 	 તન	ે રોક 	 રાખતા	હતા.	હવે
તમે	 તમારા	 વચાર-વલણમાં	 ફેરફાર	લાવીન	ે જુદ 	 દશામાં	જવાના	 ય નો	 કરશો.
તમને	જેનાથી	સા 	લાગ ું	હોય	તેવી	વ ુઓ	માટ	ેઆભાર	 ય ત	કરવા ુ	ંશ 	કરો.

“કત 	બનવાની	વાત	તમારા	માટ	ેનવી	હોય	તો	તેના	 વશે	વ 	ુ વચારો.
કૃત તા	 ાંડની	 સજના મક	 ઊ 	 સાથે	 તમારા	 ચ ની	 સંવા દતા
થાપે	છે,	માટ	ેતેને	ગંભીરતાથી	લો.	પછ 	તમન	ેતેનાં	અ ત વની	ખાતર

થશે.”

વાલેસ	વેટ સ	(૧૮૬૦-૧૯૧૧)



માસ 	 શમૉફ
તમાર 	 જદગીમાં	વ 	ુસા 	મેળવવા	માટ	ેકૃત તાનો	ભાવ	અ નવાય	છે.

ડૉ.	જૉન	 ે
મનો વ ાની,	લેખક	અને	આંતરરા ય	વ તા

દરેક	 ય તને	 યાલ	 હશે	 કે	 યારે	 કોઈ	 સામા ય	બાબત	 અંગે	 તેની	 પ ની	 તેનાં
વખાણ	કરતી	હોય	તો	તે ું	 ું	પ રણામ	આવે?	તે	 ય તન	ેતે	વ ુ	વ 	ુકરવા ું	મન
થાય.	 શંસામાં	બહુ	મોટ 	શ ત	હોય	છે.	એ	વ ુન	ેખચી	લાવે	છે.	સહકાર	મેળવી
આપે	છે.

ડૉ.	જૉન	ડેમા ટની
જે	 વ ુનો	 આપણે	 વચાર	 કર એ	 છ એ	 તથા	 તેના	 વશે	 આભારની	 લાગણી
અ ુભવીએ	છ એ	તે	વ ુ	આપણને	મળે	છે.

જે સ	રે
કૃત તાનો	 ભાવ	 અ ુભવવો	 એ	 મારે	 માટ	ે શ તશાળ 	 અ ુભવ	 છે.	 દરેક	 સવારે



ઊઠતાની	વારમાં	હુ	કહુ	છુ,	‘આભાર.’	દરેક	સવારે	 યારે	મારા	પગ	જમીનને	 પશ
યારે	કહુ	છુ,	‘આભાર.’	અને	પછ 	 શ	ક 	છુ	 યારે	સવારની	તમામ	 યાઓમાં
કૃત તાની	લાગણી	 ગટ	ક 	છુ.	હુ	મા 	એનો	 વચાર	કરતો	નથી	કે	યાં કપણે	આ
કરતો	નથી.	સમ પણે	હુ	કૃત તાની	લાગણી	અ ુભ ું	છુ.

જે સ	રેની	 ફ મ	જે	 દવસે	અમે	ઉતાર 	 યારે	તેમની	આભારવશ	થવાની	વાતનો	જે	અહેસાસ
થયો	તે	હુ	 ારેય	 ૂલી	શક શ	નહ .	પછ 	તો	જે સે	 ૂચવેલી	 યા	મારા	 વનનો	ભાગ	બની
ગઈ.	ત ન	નવા	 દવસ	માટ	ેઅને	 વનમાં	જે	કઈ	મ ું	 છે	 તેના	 વશે	 કૃત તાનો	ભાવ	 ગે
નહ 	 યાં	 ુધી	હુ	પથાર માંથી	ઊભી	થતી	નથી.	પછ 	 યારે	હુ	ઊભી	થા 	છુ	અન	ેમારો	એક
પગ	જમીનને	અડ	ેછે	 યારે	હુ	કહુ	છુ,	‘આભાર.’

અન	ેપછ 	બીજો	પગ	અડ	ેછે	 યારે	હુ	કહુ	છુ,	‘તમારો.’	પછ 	બાથ મ	તરફ	જતી	વખતે	દરેક
પગલે	કહુ	છુ,	‘આભાર	તમારો.’	પછ 	નહાતી	વખતે	તથા	તૈયાર	થતી	વખતે	‘આભાર	તમારો’
એવો	શ દ	બો ું	છુ	તથા	તેવો	ભાવ	અ ુભ ું	છુ.	 દવસ	માટ	ેસાવ	તૈયાર	થઈ	 	 યાં	 ુધી
અનેક	વાર	‘આભાર	તમારો’	કહુ	છુ.

આ	 માણે	 ક 	 છુ	 યારે	 મારો	 દવસ	અન	ે તેની	 દરેક	 ઘટના	 હુ	 સજુ	 છુ.	 દવસ	 માટ	ે માર
વ સી	ગોઠ ુ	ંછુ.	અન	ેહે ુ ૂવક	મારા	 દવસભરના	કાય મની	 હેરાત	ક 	છુ.	પથાર માંથી

હાફળ ફાફળ 	 ઊભી	 થઈ,	 દવસની	 હુ	 ુલામ	 બની	 	 એ ુ	ં હુ	 ઇ છતી	 નથી.	 દવસની
શ આત	કરવા	માટ	ેઆનાથી	વ 	ુશ તશાળ 	ર તો	બીજો	ન	હોઈ	શકે.

ઇ તહાસમાં	જે	અવતારો	થયા	છે	તે	બધાના	ઉપદેશમાં	કૃત તા	એ	પાયાની	બાબત	તર કે	જોવા
મળ 	છે.	જેણે	મા 	 વન	બદલવામાં	મહ વનો	ભાવ	ભજ યો,	તે	વાલેસ	વેટ સના	૧૯૧૦માં
લખાયેલા	 ુ તક	‘સાય સ	ઑફ	ગે ટગ	 રચ’માં	કૃત તા	 વશે ું	 કરણ	સૌથી	વ 	ુલાં ું	છે.	‘ધી
સ ેટ’માં	 જેમણે	 યોગદાન	 આ ું	 છે	 તે	 દરેક	 શ ક	 કૃત તાને	 પોતાની	 દનચયાનો	 અંશ
બનાવવામાં	માને	છે.	એમાંના	મોટા	ભાગના	લોકો	કૃત તાના	ભાવ	સાથે	 દવસની	શ આત	કરે
છે.

જૉ	 ુગરમૅન	 નામના	 અ 	 ુત	 માણસ	 તથા	 સફળ	 ધંધાદાર એ	ધ	 સ ેટ	 ફ મ	 જોઈને	 મારો
સંપક	કય .	તેમણે	મને	જણા ું	 કે	આભારવશ	થવાની	 યા	એ	તેમનો	 ય	અંશ	છે.	તેમણે
એ	પણ	ક ુ	ં કે	 કૃત તાના	 યોગને	લીધે	 વનમાં	 તેઓ	ઘ 	ં મેળવી	શ ા	 છે.	 દરેક	 દવસે
નાનામાં	નાની	બાબત	માટ	ેજૉ	 ુગરમૅન	આભારનો	ભાવ	 ગટ	કરે	 છે.	 કાર	પા કગની	જ યા
મળે	 યારે	પણ	તેઓ	કહે	છે,	‘આભાર	તમારો.’	કૃત તાની	શ તનો	જૉન	ેઅહેસાસ	છે,	તેનાથી
તેમને	 જે	 મ ું	 છે	 તેનો	 તેમન	ે યાલ	 છે.	 એમ	 કહેવાય	 કે	 આભારવશ	 બન ુ	ં એ	 એમની
વનશૈલીનો	ભાગ	છે.

મ	જે	વાં ુ	ંછે	તથા	રહ ય	નો	ઉપયોગ	કર ને	જે	કઈ	અ ુભ ું	છે	તેમાં	કૃત તાની	વાત	મોખરે
છે.	રહ ય	ના	 ાન	સાથે	ફ ત	એક	જ	કામ	કરવા	તમે	માગતા	હો	તો,	કૃત તાનો	 યોગ	કરજો



યાં	 ુધી	તે	તમારા	 વનનો	અંશ	ન	બની	 ય.

ડૉ.	જૉ	 વટાલ
તમાર 	પાસે	જે	છે	તેના	 યેનો	તમારો	અ ભગમ	જેવો	બદલાશે,	તમે	તમારા	 યે
સાર 	 વ ુઓને	 આકષવા	 લાગશો.	 ઘણી	 વ ુઓ	 વશે	 તમે	 કૃત તાનો	 ભાવ
અ ુભવશો.	આસપાસ	નજર	નાખીન	ેતમે	કહેશો,	“ખેર,	મારે	જે	જોઈએ	છે	તે	કાર
માર 	પાસે	નથી.	માર 	મર 	 ુજબનો	 વનસાથી	માર 	પાસે	નથી.	મા 	 વા ય
જોઈએ	એ ુ	ંનથી.”	બસ,	બહુ	થ ું!	તમને	આ	બધી	વ ુઓ	જોઈતી	નથી.	તમાર
પાસે	જે	છે	અને	જેન	ેમાટ	ેતમે	આભાર 	છો	તેવી	વ ુઓ	પર	 યાન	કે ત	કરો.
કદાચ	એ ુ	ંબને	કે	એ	વ ુઓમાં	તમાર 	આંખનો	પણ	સમાવેશ	થતો	હોય,	જેનાથી
તમે	આ	વાંચો	છો.	કદાચ	તમે	જે	પહેયા	 છે	 તે	કપડા	પણ	હોય!	તમે	કોઈ	બી
વ ુની	 પસંદગી	 કરશો	 અને	 એ	 વ ુ	 તમને	 તરત	 મળ 	જશે,	 જો	 તમાર 	 પાસે
હાલમાં	જે	વ ુઓ	છે	તેના	 વશે	તમે	કૃત 	હોવ	તો.

“અ ય	તમામ	બાબતોમાં	પોતા ુ	ં વન	 યવ થત	રાખનારા	ઘણાખરા
માણસો	કૃત તાની	બાબતે	સાવ	ગર બ	હોય	છે.”

વાલેસ	વેટ સ

તમને	જે	મ ું	છે	તેનો	તમે	આભાર	નહ 	માનો	તો	તમારા	 વનમાં	વ ુ	સા 	 ારેય	નહ 	મળ
શકે.	આ ું	 કેમ?	કારણ	કે	તમારા	 વચારો	અન	ેલાગણીઓ	અપકારના	ભાવન	ેલીધે	નકારા મક
બની	 ય	 છે.	 ઈષા,	 વરોધ,	 અસંતોષ	 અથવા	 “આ	 ૂર ું	 નથી”	 જેવી	 લાગણીઓ	 તમને
ઇ છત	વ ુઓ	 ુધી	લઈ	જઈ	શકે	નહ .	ઊલટા ું	એ	તમન	ેઅણગમતી	વ ુઓ	તરફ	લઈ
જશે.	એ	 કારની	નકારા મક	લાગણીઓ,	સાર 	વ ુઓને	તમારા	તરફ	આવતી	રોકે	છે.	તમારે
નવી	કાર	જોઈએ	છે	પણ	તમાર 	પાસે	જે	કાર	છે	તેના	 યે	તમારો	ઉપકારનો	ભાવ	નથી.	તેથી
આ	બાબત	તમે	 વ સીની	બહાર	મોકલો	છો.

હાલમાં	તમાર 	પાસે	જે	છે	તેનો	આભાર	માનો.	તમારા	 વનમાં	તમે	જેના	 વશે	કૃત 	બની	શકો
એવી	વ ુઓ	 વશે	 વચારવા	લાગશો	તો	એ	 ણીને	નવાઈ	પામશો	કે	એ	યાદ નો	કોઈ	અંત
નથી!	તમારે	શ 	કર ુ	ંર ું,	જેથી	આકષણનો	 નયમ	એ	કૃત તાના	 વચારોની	 ત યા પે	એવી
વ 	ુચીજવ ુઓને	તમારા	 ુધી	પહ ચાડશે.	કૃત તાની	 વ સી	પર	 યારે	તમે	તમાર 	 તને
ૂકશો	 યારે	બધી	સાર 	વ ુઓ	તમને	મળ 	જશે.



“કૃત તા	 ય ત	કરવાનો	રો જદો	 મ	એ	એવી	નહેર	છે	જેના	 ારા	સંપ 	તમારા
તરફ	ખચાઈ	આવશે.”

વાલેસ	વેટ સ

લી	 ોઅર
વે થ	 ેઇનર	અને	 ન ણાત,	લેખક	તથા	 શ ક
દરેક	 ય તના	 વનમાં	એવો	વખત	આવે	છે,	 યારે	તેઓ	કહેવા	લાગે	છે,	‘ક ું
બરાબર	નથી.’	અથવા	 ‘સમય	બહુ	ખરાબ	 છે.’	એક	વખત	અમારા	 કુટુબમાં	કોઈ
સંગ	હતો	 યારે	એક	પ થર	મારા	હાથમાં	આ યો.	 હુ	એ	પકડ ને	બેસી	ર ો.	મ

પ થર	લીધો	અને	મારા	 ખ સામાં	 ૂ ો.	મ	માર 	 તન	ેક ુ,ં	“દરેક	વખતે	 યારે
પણ	આ	પ થરનો	 પશ	મને	થશે	 યારે	હુ	એવી	વ ુને	યાદ	કર શ,	જેના	 વશે	હુ
કૃત 	હો .”	તેથી	દરરોજ	સવારે	 યારે	હુ	ઊઠુ	 યારે	 ે સગ	ટબેલ	પરથી	ઉઠાવીને
એ	પ થરન	ે હુ	મારા	 ખ સામાં	 ૂકુ	અને	આભાર	માનવા	 જેવી	ચીજોન	ેયાદ	કર
લ .	રા ે	પણ	 યારે	હુ	મારા	 ખ સામાંથી	પ થર	કાઢુ	 યારે	એ	જ	 માણે	ક .

મારા	આ	 વચારને	 લીધે	 મને	આ યકારક	અ ુભવો	થયા.	એક	 દ ણ	આ કન
સ જન	ેમને	પ થર	કાઢતાં	જોઈ	લીધો,	‘એ	 ુ	ંછે?’	એણે	 ૂ ું.	મ	એને	આખી
વાત	 જણાવી.	 તેથી	 તેણે	 એ	 પ થરને	 ‘કૃત 	 પ થર’	 એ ું	 નામ	 આ ું.	 બે
અઠવા ડયાં	પછ 	દ ણ	આ કાથી	તેનો	ઇ-મેલ	આ યો.	તેમાં	તેણે	જણા ુ	ંહ ું,
‘મારો	દ કરો	 વલેણ	બીમાર નો	ભોગ	બ યો	છે.	હેપેટાઇટ સ	જેવો	કોઈક	રોગ	છે.
તમે	મન	ે ણ	 ‘કૃત 	પ થર’	મોકલાવશો?’	એ	તો	 ર તા	પરથી	ઉઠાવેલા	સામા ય
પ થરો	હતા.	તેમન	ેપ થરો	મોકલતાં	મન	ેલા ું	કે	એ	ખાસ	પ થરો	લાગવા	જોઈએ.
તેથી	 નદ કાઠે	જઈને	 વીણીન	ે હુ	ખાસ	 પ થરો	 લઈ	આ યો	અને	 તેમન	ે મ	 મોકલી
આ યા.

ચાર-પાંચ	મ હના	પછ 	મન	ેએમનો	ઇ-મેલ	મ ો.	તેમણે	ક ું,	‘મારો	દ કરો	સાજો
થઈ	ગયો	છે.	એનો	ચમ કા રક	બચાવ	થયો	છે.’	પછ 	એમણે	જણા ુ	ંહ ુ,ં	‘પણ
તમને	એક	વાત	 ણીને	આનંદ	થશે,	અમે	‘કૃત 	પ થર’ને	નામે	દસ	ડૉલરના	ભાવે



આશરે	એક	હ ર	પ થરો	વે યા	છે.	એ	પૈસા	અમે	એક	ચૅ રટ 	માટ	ેભેગા	કયા	છે.
તમારો	 ૂબ	 ૂબ	આભાર.’

વાતનો	સાર	એ	કે	“કૃત તાનો	અ ભગમ”	રાખવો	ઘણો	જ ર 	છે.

મહાન	 વ ાની	 આ બટ	આઇ ટાઇને	 સમય,	 અવકાશ	 અન	ે ુ વકષણ	 વશેના	 આપણા
અ ભગમમાં	 ા તકાર 	 ફેરફારો	 લા યા.	 જે	 કારની	 ગર બીમાંથી	 તેઓ	આ યા	 હતા	અને	 જે
કારની	સામા ય	શ આત	તેમણે	કર 	હતી	તે	જોતાં	તેમણે	જે	 સ 	મેળવી	તે	અશ 	લાગે

તેવી	 હતી.	 આઇ ટાઇનને	રહ ય	 ની	 ૂરે ૂર 	 ણકાર 	 હતી.	 દરેક	 દવસે	 તેઓ	અનેક	 વાર
આભાર	માનતા	હતા.	તેઓ	તેમના	પહેલાના	 વ ાનીઓનો	આભાર	માનતા	હતા.	જેમણે	તેમના
પહેલાં	કરેલાં	કામમાંથી	તેમણે	ઘ 	ં ુ	ંહ ુ	ંઅને	કઈક	વ ુ	કરવાની	 ેરણા	મેળવી	હતી	તેવા
જૂની	પેઢ ના	 વ ાનીઓના	યોગદાન	બદલ	આભાર	માનતા	હતા.	અંતે	તેઓ	પોતે	એક	મહાનતમ
વ ાની	 ુરવાર	થયા.

સજના મક	 યામાં	તમાર 	જ રયાતોની	માગણી	દર મયાન	કૃત તાની	બાબતનો	અસરકારક
ઉપયોગ	થઈ	શકે	છે.	સજના મક	 યાના	પહેલા	પગ થયામાં	બૉબ	 ૉ ટરે	 ૂચ ું	છે,	તમાર
માગણીને	 તમે	આ	 ર તે	 રજૂ	 કરો.	 ‘દરેક	 વા 	આ	 ર તે	શ 	 કરો,’	 ‘હુ	એટલો	 ુશ	 છુ	અને
આભાર 	છુ	કે…’	(બાક ની	બાબતો	તમે	ભર 	દો.)

તમે	 યારે	તમાર 	જ રયાતો,	 ણે	કે	તમન	ેમળ 	ગઈ	છે	એ	ર તે	આભાર	માનો	છો	 યારે	તમે
ાંડને	એક	મજ ૂત	સંદેશો	મોકલો	છો.	એ	સંદેશામાં	એ ું	સા બત	થાય	છે	 કે	તમાર 	પાસે

તમાર 	 ઇ છત	 વ ુઓ	 છે	 જ,	 તેથી	 તો	 તમે	 હાલમાં	 આભાર	 માનો	 છો.	 દરેક	 સવારે,
પથાર માંથી	ઊભા	થાઓ	તે	પહેલાં	 દવસ	દર મયાન	જે	કઈ	બનવા ું	છે	તેનો	અગાઉથી	આભાર
માનવાની	ટવે	પાડો	–	 ણે	કે	તમે	બ ું	ઇ ુ	ંતેમ	થઈ	ગ ુ	ંછે	તે	ર તે.

જે	ઘડ એ	રહ ય	 ું	મન	ે ાન	મ ું	અન	ેદુ નયાભરના	લોકો	 ુધી	 ાન	પહ ચાડવાનો	દ કોણ
મ	 કેળ યો,	 યારથી	 દરરોજ	ધ	 સ ેટ	 ફ મ	બદલ	 હુ	આભાર	માનતી	 રહ ,	 કારણ	એ	 ફ મ
જગતને	આનંદ	આપનાર 	હતી.	 રહ ય ું	 ાન	 સનેમાને	 પરદે	 કેવી	 ર તે	ઉતાર ું	 તેનો	 યાલ
પણ	નહોતો,	પણ	એટલો	 વ ાસ	હતો	કે	ર તો	મળ 	જશે.	મ	 યાન	કે ત	ક ુ	અન	ેપ રણામ
જે	આવવા ુ	ં હ ું	 તે	આ ું.	અગાઉથી	જ	 હુ	 કૃત તાની	લાગણી	અ ુભવતી	હતી.	માર 	એ
અવ થાન	ેલીધે	દરવા ઓ	 ૂલી	ગયા	અન	ેઅમાર 	 જદગીને	 દઈુ	 પશ	મ ો.	ધ	 સ ેટ	ની
ભ ય	ટ મ	માટ	ેતેમ	જ	મારે	માટ	ે ડ	ે દયમાંથી	 ગેલી	કૃત તાની	લાગણી	હ 	 ુધી	વહેતી
રહ 	છે.	અમાર 	ટ મ	એવી	ર તે	તૈયાર	થઈ	છે	કે	દરેક	 ણે	કૃત તાનો	ભાવ	અ ુભવે	છે.	હવે	તો
તે	અમાર 	 વનશૈલી	બની	ગઈ	છે.

વઝ ુઅલાઈઝેશનની	સશ ત	 યા



કા પ નક	 ચ 	જોવાની	 (Visualisation	 )	 યા ું	 શ ણ	સદ ઓથી	 મહાન	 ઉપદેશકો
તથા	અવતારો	આપતા	આ યા	છે.	આજના	 શ કો	પણ	એ	આપી	ર ા	છે.	ચા સ	હાનેલના
૧૯૧૨માં	 લખાયેલ	 ુ તક	ધી	 મા ટર	 ક 	 સ ટમ	 માં	 તેઓ	 વઝ ુઅલાઈઝેશન	 પર	 ુ વ
મેળવવાની	અઠવા ડયાની	ચોવીસ	એ સરસાઇઝ	આપે	છે.	(વધારે	મહ વની	વાત	એ	છે	કે	તેમ ું
આ	 ુ તક	તમન	ેતમારા	 વચારો	પર	 નયં ણ	મેળવવામાં	ઉપયોગી	થાય	એમ	છે.)

વઝ ુઅલાઈઝેશન ું	મહ વ	એટલા	માટ	ેછે	કે	એને	આધારે	તમે	તમાર 	 તે	તમારે	 ું	જોઈએ
છે	એ ું	 ચ 	 ચ માં	સ 	શકો	છો,	તેથી	તમને	એ	મળ 	ગ ુ	ંછે	એવી	લાગણી	તથા	 વચાર
તમારામાં	 ગે	છે.	 વઝ ુઅલાઈઝેશન	એ	ખરેખર	તો	 વચારો ું	 ચ 	 ારા	 ૂત	 પ	છે,	જે	એ
જ	 કારની	 તી 	 લાગણીઓ	જ માવે	 છે.	 યારે	 તમે	 મનમાં	 કા પ નક	 ચ 	 દોરો	 છો	 યારે

ાંડમાં	તમે	સશ ત	 વ સી	મોકલો	છો.	આકષણનો	 નયમ	તમે	જે	સંકેત	મોકલાવો	છો	તે
વીકાર ને	તમને	તમારા	 ચ માં	જોયેલાં	હોય	એ	 ચ ો	પાછા	મોકલાવશે.

ડૉ.	ડે નસ	વેટલી
મ	 વઝ ુઅલાઈઝેશનની	 યા	 ઍપોલો	 ો ામમાંથી	 લીધી	 અને	 ૧૯૮૦	 અને
૧૯૯૦ના	 દાયકામાં	ઑ લ પકમાં	 તેને	 થાન	આ ું.	અને	એન	ે વ ુઅલ	 મોટર
રહસલ	એ ું	નામ	આ ું.

યારે	તમે	માન સક	 ચ 	બનાવો	છો	 યારે	તમે	એ	ચીજ	મેળવી	લો	છો.	 ચ 	અંગે
રસ	પડ	ેએવી	એક	વાત	જણા ું	છુ:	અમે	ઑ લ પકના	ખેલાડ ઓને	માન સક	ર તે
એવી	ક પના	કરવા ું	ક ુ	ંકે	તેઓ	દોડ 	ર ા	છે.	પછ 	તેમન	ેઅ તન	બાયોફ ડબૅક
સાધનો	સાથ	ેજો ા.	જેમ	ખરેખર	જ	 કે	ઉપર	દોડતા	હોય	અને	અવયવોની	જે
હલચાલ	થાય	એ	ર તે	એ	જ	 મમાં	 ચ માં	 તેઓ	દોડ 	ર ા	હોય	એવી	ક પના
કર ને	તેમાં	ઓત ોત	થવા ુ	ંજણા ું.	આમ	કેવી	ર તે	બ ું?	કારણ	કે	મગજ	એવા
ભેદ	કર ું	નથી	જેમાં	તમે	ખરેખર	દોડ 	ર ા	છો	કે	 ૅ ટસ	માટ	ેદોડો	છો.	જે	તમારા
મનમાં	છે	તે	શર રમાં	આવે	જ	છે.

શોધખોળ	 કરનારા	 વ ાનીઓ	અન	ે તેમની	 શોધનો	 વચાર	 કરો.	 રાઇટ	 બં ુઓ	અને	 વમાન.
યોજ	ઇ ટમૅન	અને	 ફ મ.	થોમસ	ઍ ડસન	અને	વીજળ નો	બ બ.	એલેકઝા ડર	 ૅહામ	બેલ

અને	ટે લફોન.	જે	કઈ	શોધા ુ	ંછે	કે	સ ું	છે	તે	એટલા	માટ	ેકે	કોઈ	એક	માણસે	 ચ માં	તે ું



ચ 	જો ું	હ ું.	 તેણે	 ચ 	 પ 	ર તે	જો ું	હ ું	અને	એ	અં તમ	પ રણામ	છે	એ	ર તે	 ચ ને
ચ માં	જકડ 	રા ું,	 તેથી	 ાંડની	શ તઓ	તે	 વ ાનીની	મારફત	એ	શોધખોળન	ે વ માં
લઈ	આ ું.

આ	લોકોને	રહ ય	 ું	 ાન	હ ું.	આ	એવા	લોકો	હતા	જેમને	અ યમાં	 ૂરે ૂરો	 વ ાસ	હતો
અને	તેમની	આંત રક	શ તઓ ું	ભાન	હ ુ	ંતેથી	જ	 ાંડ	સાથે	સે ુ	રચીને	શોધખોળમાં	તેમણે
દ યમાન	બનાવી	હતી.	 તેમની	 ા	તથા	ક પના	એ	માણસ તની	ઉ ા ત ું	 કારણ	છે	અને
આપણે	તેમનાં	સજના મક	મગજની	શોધનો	રોજેરોજ	ફાયદો	લઈએ	છ એ.

તમે	એ ું	 વચારવા	 માંડશો,	 “માર 	 પાસે	આ	 વ ાનીઓ	 જે ુ	ં મગજ	 નથી.”	 તમે	એ ું	 પણ
કહેશો,	“તેઓ	આવી	ક પના	કર 	શ ા.	હુ	તો	ન	કર 	શકુ.”	તમે	સ યથી	દૂર	છો.	રહ ય	ના
ાનનો	તાગ	મેળવવા ું	ચા 	ુરાખશો	તો	તમને	સમ ઈ	જશે,	તમાર 	પાસે	એ ું	 ચ 	છે	એટ ું

જ	નહ ,	બીજુ	પણ	ઘ ંબ ું	છે!

માઇક	ડૂલી
યારે	તમે	કા પ નક	 ચ 	સજ 	છો	અને	 ચ માં	એ	 ચ ન	ેહમેશાં	રમ ું	રાખો	છો
યારે	અં તમ	પ રણામ	તમને	મળવા ું	અને	મળવા ું.

એક	 દાખલો	આ ું.	 તમારા	હાથનો	 પાછળનો	ભાગ	 જુઓ.	હમણાં	આ	 ણે	જ.
ખરેખર	જ	તમારા	હાથનો	પાછળનો	ભાગ	જુઓ.	ચામડ નો	રગ,	કરચલીઓ,	લોહ
લઈ	જતી	નસ,	વ ટ ઓ,	આંગળ ના	નખ.	આ	બધી	 વગતો	ન ધી	લો.	હવે	તમાર
આંખો	બંધ	કરો.	હાથ	અને	આંગળ ઓ	તમાર 	મનગમતી	નવી	કારના	 ટઅ રગની
સાથે	વ ટળાયેલી	જુઓ.

ડૉ.	જૉ	 વટાલ



આ	તમારો	પોતાનો	અ ુભવ	છે.	આ	 ણ	તમન	ેએટલી	વા ત વક	લાગશે	કે	તમને
એ ું	પણ	નહ 	લાગે	કે	તમારે	કાર	જોઈએ	છે,	કારણ	કે	તમને	એ ુ	ંલાગશે	કે	તમાર
પાસે	કાર	છે	જ.

ડૉ.	 વટાલના	શ દો	ચ ુરાઈ ૂવક	એ ું	 ૂચવે	 છે	 કે	જો	તમે	 વઝ ુઅલાઈઝેશન	 ારા	તમાર
તન	ે યાં	 ુધી	 લઈ	 જવા	 માગતા	 હો	 યાં	 ુધી	 લઈ	 જઈ	 શકો	 છો.	 યારે	 વા ત વક

જગતમાં	આંખો	ખોલો	 યારે	તમને	આંચકો	લાગે,	 યારે	સમજ ું	કે	 વઝ ુઅલાઈઝેશન	ખરેખર
જ	થ ું	છે.	એ	જે	 થ તએ	તથા	 તરે	થાય	છે	તે	વા ત વક	છે.	એ	એક	એ ું	 ે 	છે	 યાં	દરેક
વ ુ	સજવામાં	આવે	છે.	ભૌ તક પે	જે	છે	 તે	ખરેખરા	સજનના	 ે ુ	ંપ રણામ	છે,	 તેથી	જ
તમને	એવી	લાગણી	થાય	છે	કે	તમને	વ ુની	જ ર	નથી,	કારણ	 વઝ ુઅલાઈઝેશન	 ારા	તમને
વા ત વક	ર તે	સજન	થ ું	હોય	એવો	ભાવ	 ગે	છે.	આ	 ે માં	( વઝ ુઅલાઈઝેશનની	શ ત
ારા)	તમાર 	પાસે	હવે	બ ું	જ	છે.	તમને	એવી	લાગણી	થશે	 યારે	તમને	તે	મળ 	પણ	જશે.

જૅક	કૅન ફ ડ
ખરેખર	તો	લાગણીને	લીધે	જ	આકષણ	જ મે	છે,	ક પના ચ 	કે	 વચાર	 ારા	નહ .
ઘણા	લોકો	એ ું	 વચારતા	હોય	 છે,	 “હુ	હકારા મક	ર તે	 વચા 	 કે	પછ 	મને	 જે
જોઈએ	 છે	 તે ું	 ક પના ચ 	 દો 	 એ	 ૂર ું	 છે.”	 તમે	આ	 કરો	 પણ	 જો	 ૂરતી
લાગણી	ન	 ગતી	હોય	કે	 ેમ	 કે	આનંદનો	ભાવ	ન	 ગતો	હોય	તો	આકષણની
શ ત	ઉ પ 	થશે	નહ .

બૉબ	ડૉયલ
તમે	તમાર 	મનગમતી	કારમાં	બેઠા	છો,	એવા	 કારની	લાગણી	અ ુભવવી	જ ર 	છે.
નહ 	 કે,	 ‘હુ	ઇ છુ	 કે	માર 	પાસે	ગાડ 	હોય’	અથવા	 ‘ ારેક	તો	માર 	પાસે	ગાડ
હશે.’	સામા ય	ર તે	આ	 કારની	લાગણી	એની	સાથ	ેસંકળાયેલી	છે.	એમાં	‘હાલ’નો
ભાવ	નથી,	ભ વ યની	વાત	છે.	જો	તમે	એવી	જ	લાગણી	અ ુભવો	તો	પછ 	એ



ભ વ યમાં	જ	રહેશે.

માઇકલ	બનાડ	બેક વથ

હવે	 આ	 કારની	 લાગણી	 તથા	 આંતર 	 ારા	 એક	 ાર	 ઊઘડશે.	 તેનાથી
ાંડની	શ ત	 ગટશે.

“એ	કઈ	શ ત	છે	તે	હુ	કહ 	નથી	શકતો.	મન	ેએટલી	ખબર	છે	કે	એ
અ ત વ	ધરાવે	છે.”

ઍલૅકઝા ડર	 ૅહામ	બૅલ	(૧૮૪૭-૧૯૨૨)

જૅક	કૅન ફ ડ
આપ ં	કામ	‘કેવી	ર તે’નો	અંદાજ	લગાડવા ું	નથી.	તમાર 	તેના	 યેની	ક ટબ તા
તથા	 ા	 ારા	જ	‘કેવી	ર તે’નો	જવાબ	આપોઆપ	મળ 	જશે.

માઇક	ડૂલી
‘કેવી	 ર તે’	 એ	 તો	 ાંડના	 અ ધકાર ું	 ે 	 છે.	 સૌથી	 ટૂકો,	 ઝડપી	 અને
સમાધાનકાર 	ર તો,	તમાર 	અને	તમાર 	ઇ છત	વ 	ુવ ચે	કયો	છે	તેની	તેને	ખબર



છે.

ડૉ.	જૉ	 વટાલ
જો	તમે	 ાંડને	બ ું	સ પી	દો	તો	તે	તમને	જે	આપશે	તેનાથી	તમે	આ યચ કત
થઈ	જશો.	એને	 દ	ુઅને	ચમ કાર	જ	કહ 	શકાય.

તમે	 વઝ ુઅલાઈઝેશન	 ારા	 કઈ	 કઈ	 બાબતોને	 ત	 કરો	 છો	 તેનાથી	 રહ યના	 શ કો
મા હતગાર	 છે.	 તમારા	 ચ માં	 યારે	છબી	ઊપસે	 છે	અને	 તમે	લાગણીથી	 તે	અ ુભવો	છો
યારે	તમે	તમાર 	 તને	એ	જ યાએ	લાવી	 ૂકો	છો	 યાં	તમાર 	ઇ છત	વ ુ	તમાર 	પાસે
હાલમાં	આવી	 ગઈ	 છે	એ ુ	ં માનવા	 લાગો	 છો.	 તમે	 ાંડમાં	 ા	અન	ે વ ાસ	 ૂકો	 છો,
કારણ	 કે	તમે	અં તમ	પ રણામ	પર	 યાન	 કે ત	કરો	છો	અને	 તે	 માણે	અ ુભવો	છો.	 ‘કેવી
ર તે’	એ	બનશે	એ	 ણવાની	સહેજેય	પરવા	કરતા	નથી.	તમારા	 ચ માં	 ચ 	એ	ર તે	જુઓ
છો	કે	ઇ છત	વ ુ	મળ 	ગઈ	છે.	તમાર 	લાગણી	એવી	છે,	જે	જુઓ	છો	તે	સા ું	છે.	તમા
ચ 	તથા	તમા 	સમ 	અ ત વ,	 ‘ખરેખર	 તે	 માણે	થ ું	 છે’	એમ	માનીને	 જુઓ	છો.	આ
ક પના ચ 	જોવાની	કલા	છે.

ડૉ.	જૉ	 વટાલ
તમારે	દરરોજ	આ	કામ	કર ું	જોઈએ	પણ	 ારેય	એ	કામ	બોજ	ન	બન ું	જોઈએ.
રહ યની	 બાબતમાં	 મહ વ ું	 એ	 છે	 કે	 તમને	 સા 	 લાગ ું	 જોઈએ.	આ	 સમ

યાથી	 રોમાંચ	થવો	જોઈએ.	તમારે	બને	એટલા	 સંતોષી,	આનંદ 	 તથા	 સંવાદ
રહે ુ	ંજોઈએ.

દરેક	જણ	પાસે	 વઝ ુઅલાઈઝેશનની	શ ત	હોય	છે.	 કચનના	 ચ નો	દાખલો	આપી	આ	વાત
હુ	 સ 	ક .	તે	માટ	ેપહેલા	તો	તમારે	તમારા	 કચનના	તમામ	 વચારો	મગજમાંથી	બહાર	કાઢવા



પડશે.	તમારા	 કચનનો	 વચાર	નહ 	કરો.	તમારા	 કચનનાં	 ચ ો	મગજમાંથી	 દૂર	કરો,	કબાટો,
ઝ,	ઓવન,	ટાઇ સ	તથા	કલર ક મ…	બ ું	જ.

તમે	તમારા	 કચન ું	કા પ નક	 ચ 	તમારા	મગજમાં	જો ું.	ખ 	કે	નહ ?	એટલે	કે	તમે	હમણાં
જ	મનમાં	કા પ નક	 ચ 	જોઈ	લી ું	છે.

“દરેક	 ય તને	 ણ	 હોય	 કે	 ન	 હોય,	 તેની	 પાસે	 કા પ નક	 ચ
જોવાની	શ ત	હોય	છે.	 વઝ ુઅલાઈઝેશન	એ	સફળતા ું	સૌથી	મોટુ
રહ ય	છે.”

જૅનૅવીવ	બૅહરૅ ડ	(૧૮૮૧-૧૯૬૦)

વઝ ુઅલાઈઝેશન	 માટ	ે એક	 ટપ	 આ ું	 છુ.	 જે	 ડૉ.	 જૉન	 ડમેા ટની	 તેમના	 ‘ ેક	 ુ
ઍ 	 પી રય સ’ના	સે મનારમાં	આપતા	હોય	છે.	જૉન	કહે	છે	 કે	જો	તમે	તમારા	 ચ માં	કોઈ
એક	 થર	 ચ 	સજ 	તો	 તેને	 ટકાવી	 રાખવા ું	અઘ 	થઈ	 પડ.ે	 તેને	 બદલે	 ચ ને	 ૂબ	જ
ગ તશીલ	બનાવો.

આને	સમજવા	ફર થી	તમે	 કચનની	ક પના	કરો	અન	ેઆ	વખતે	તમે	 કચનમાં	દાખલ	થાઓ	છો
એવી	ક પના	કરો.	દાખલ	થઈને	તમે	 ઝ	પાસે	 ઓ	છો,	દરવા ના	હૅ ડલ	પર	હાથ	 ૂકો	છો.
દરવાજો	ખોલો	છો,	 અંદર	ડો ક ું	 કરો	છો,	ઠડા	પાણીની	બૉટલ	જોઈને	એને	 લેવા	માટ	ેહાથ
લંબાવો	છો.	બૉટલ	હાથમાં	લો	છો	 યારે	 તેનો	 ઠડો	 પશ	હાથમાં	અ ુભવો	છો.	તમારા	એક
હાથમાં	 પાણીની	બૉટલ	 છે	અને	બીજે	 હાથેથી	 તમે	 ઝનો	 દરવાજો	બંધ	 કરો	છો.	 હવે	 તમે
કચનની	વ ુઓ	તથા	ગ તને	આધારે	 વઝ ુઅલાઈઝેશન	કર 	ર ા	છો,	તેથી	 ચ ને	જોવા ું,
ળવવા ું	સહે ું	બની	 ય	છે	એ ું	ખ 	કે	નહ ?

“ધાર એ	 છ એ	 એના	 કરતાં	 ઘણી	 વ ુ	 શ ત	 તથા	 શ તાઓ	 આપણે	 સહુ
ધરાવીએ	છ એ	અને	 વઝ ુઅલાઈઝેશન	એ	એવી	મહાનતમ	શ તઓમાંની	એક
છે.”

જૅનૅવીવ	બૅહરૅ ડ

સશ ત	 યાઅૉ	સ ય	બનૅ	છૅ



માસ 	 શમૉફ
આ	 માણે	 દઈુ	 વન	 વતા	લોકો,	અને	બાક ના	અ ય	લોકો	વ ચે	એટલો	જ
ફરક	છે	કે	જેમણે	 વનના	 દનુો	અ ુભવ	કય 	છે,	તેમણે	અ ત વનો	માગ	ન
કર 	લીધો	 છે.	આકષણના	 નયમનો	ઉપયોગ	કરવાની	 તેમણે	આદત	બનાવી	દ ધી
હોય	છે.	તેઓ	 યાં	 યાં	 ય	છે	 યાં	 દ	ુથાય	છે,	કારણ	કે	તેઓ	તેનો	ઉપયોગ
કરવા ું	 ણે	 છે.	 મા 	 કોઈ	 એક	 જ	 ઘટના	 માટ	ે નહ ,	 પણ	 હમેશાં	 તેઓ	 તેનો
ઉપયોગ	કરે	છે.

અહ 	બે	સાચી	બનેલી	 વાત	 રજૂ	 ક 	 છુ,	 જે	આકષણના	શ તશાળ 	 નયમ	તથા	 ાંડની
સ યતાની	ચો સ	અસરકારકતાનો	પ રચય	કરાવે	છે.

પહેલી	 કથા	 જૅની	 નામની	એક	 ીની	 છે,	 જે	 ‘ધી	 સ ેટ’	 ની	 ડ વીડ 	 લઈ	આવી	 હતી	અને
દરરોજ	એક	વાર	 તેને	જોતી	હતી,	 જેથી	 ફ મનો	 સંદેશો	 તેના	શર રના	 કોષોમાં	 સર 	 ય.
ખાસ	કર ને	તે	બૉબ	 ૉ ટરથી	વ ુ	 ભા વત	હતી	અન	ેએ ુ	ં વચારતી	હતી	કે	તેને	મળવા ું	થાય
તો	કેવી	મ 	આવી	 ય!

એક	સવારે	 યારે	તેણે	મેલ	બૉ સમાંથી	પોતાની	ટપાલ	લીધી	 યારે	તેના	આ યનો	પાર	ન	રહે
એવી	એક	ઘટના	બની.	ટપાલીએ	બૉબ	 ૉ ટરની	એક	ટપાલ	આક મક	ર તે	તેના	મેલ	બૉ સમાં
નાખી	દ ધી	હતી.	જૅનીને	એ	વાતની	 ણ	નહોતી	કે	બૉબ	 ૉ ટર	તેના	 લૉકથી	ચાર	 લૉક	જ
દૂર	 રહેતા	હતા!	એટ ુ	ંજ	નહ ,	 જૅનીના	ઘરનો	નંબર	એ	જ	હતો	 જે	બૉબ	 ૉ ટરના	ઘરનો
હતો!	તે	તરત	જ	ટપાલ	લઈને	એના	ખરા	ઍ સે	પર	પહ ચાડવા	નીકળ 	પડ .	તમે	તેના	આનંદની
ક પના	 કર 	 શકો.	 યારે	 દરવાજો	 ૂ યો	 યારે	 બૉબ	 ૉ ટર	 તેની	 સામે	ઊભા	 હતા!	 બૉબ
તેમનાં	 વચનો	અંગે	દુ નયાભરમાં	ફરતા	હોય	છે	તેથી	તેઓ	ભા યે	જ	ઘરમાં	હાજર	હોય	છે,
પણ	 ાંડના	આયોજનમાં	સમયની	 ુ ત	પાબંદ 	હોય	 છે.	 જૅનીને	 વચાર	આવેલો	 કે	બૉબ
ૉ ટરને	મળવાની	 કેવી	મ 	આવે.	આકષણના	 નયમે	લોકો,	 સંજોગો	અને	બનાવોને	 ાંડ

મારફતે	સ ય	કયા	તેથી	તે	શ 	બ ું.

બી 	કથા	કો લન	નામના	દસ	વષના	છોકરાની	છે.	કો લને	‘ધી	 સ ેટ’	 ફ મ	જોઈ	હતી	અને
તેને	તે	ગમી	હતી.	એક	વાર	કો લન ું	કુટુબ	 ડઝની	વ ડની	એક	અઠવા ડયાની	 ુલાકાતે	ગ ુ	ંહ ું.
પહેલે	જ	 દવસે	તેમન	ેપાકમાં	લાંબી	લાંબી	લાઇનનો	અ ુભવ	થયો.	તે	રા ે	 યારે	કો લન	 ૂતો
યારે	 ઘતા	પહેલાં	 તેને	 વચાર	આ યો,	“આવતી	કાલે	હુ	મોટ 	મોટ 	રાઇડમાં	જવા	મા ું	 છુ
અને	ઇ છુ	છુ	કે	લાઇનમાં	ઊભા	રહે ું	ના	પડ.ે”

બીજે	 દવસે	સવારે	 યારે	કો લન	અને	તે ું	 કુટુબ	એ કોટ	સે ટરના	દરવા 	પાસે	ઊભા	હતા
અને	 યારે	દરવાજો	ખો યો	 યારે	 ડઝનીનો	એક	કમચાર 	તેમની	પાસે	આ યો	અને	જણા ુ	ંકે
એ કોટની	 ુલાકાતે	આવે ું	પહે ું	 કુટુબ	તેમ ું	હ ું.	ફ ટ	ફૅ મલી	તર કે	તેઓની	વીઆઇપી	ઢબે
સરભરા	 કરવામાં	 આવશે.	 તેમની	 સાથ	ે ટાફનો	 એક	 માણસ	 છે લે	 ુધી	 સાથે	 રહેશે	 અને



એ કોટની	મોટ 	મોટ 	રાઇડમાં	તેમને	 વના ૂ યે	 વેશ	મળશે.	કો લને	જે	 માણે	ઇ 	 ું	હ ું	તે
જ	 માણે	બ ું	બરાબર	થ ું	હ ું,	ઉપરાત	કઈક	વધારે	મ ુ	ંહ ું.

એ કોટના	 વેશ ાર	પાસે	સકડો	કુટુબો	તે	 દવસે	સવારે	ઊભાં	હતાં,	પણ	કો લનન	ેએ	વાતમાં
જરાય	 શંકા	નહોતી	 કે	 ‘ફ ટ	 ફૅ મલી’	તર કે	શા	માટ	ે તેમના	 કુટુબની	પસંદગી	થઈ	હતી.	એની
એને	 ણ	હતી	કે	રહ યના	 યોગને	લીધે	જ	તેમ	થ ું	હ ું.

તમે	 ક પના	 કરો,	 દસ	વષની	 વયે	 તેણે	શોધી	 ના ુ	ં કે	 માણસના	 મનમાં	 દુ નયાને	 હલાવવાની
તાકાત	રહેલી	છે,	આ	કઈ	નાની ૂની	વાત	કહેવાય?

“તમે	તમારા	મનમાં	દોરેલા	દ યન	ેન ર પ	થતાં	કોઈ	રોક 	શકે	નહ ,	 સવાય	એ	કે
જેણે	એ	તાકાતને	જ મ	આ યો	છે	એટલે	કે	તમે.”

જૅનૅવીવ	બૅહરૅ ડ

જે સ	રે
લોકો	થોડ 	પળો	માટ	ેતેને	માને	છે	અને	તેમાં	પાવરધા	બની	 ય	છે.	તેઓ	કહે	છે,
“હુ	રોમાં ચત	છુ.	આ	કાય મ	મ	જોયો	છે	અને	હુ	માર 	 જદગી	બદલવા	મા ું	છુ.”
અને	છતાં	એ ું	 પ રણામ	આવ ું	 દેખા ું	 નથી.	સપાટ ની	 નીચેથી	બ ું	 ઉપર	 ધસી
આવવા	 તૈયાર	 હોય	 છે,	 પણ	 ય ત	 મા 	 સપાટ 	 પર ુ	ં પ રણામ	જોઈન	ે કહેશે,
“આ	વ ુ	 કામ	 નથી	આપતી”	અને	 તો	 પછ 	 ુ	ં થાય?	 ાંડ	 કહે	 છે,	 “તમાર
ઇ છા	એ	મારો	હુકમ	છે.”	અને	એ	અ ય	થઈ	 ય	છે.

જેવો	તમારા	મનમાં	તમે	શંકાભય 	એક	 વચાર	 વેશવા	દો	છો	તેવો	જ	આકષણનો	 નયમ	એક
પછ 	એક	શંકાભયા	 વચારો	મોકલાવી	 દેશે.	તમારા	મનમાં	જે	 ણે	શંકા	 ગે	તે	પળે	તેને	 દૂર
કરો.	એ	 વચારને	 ર તો	 દેખાડ 	 દો.	એને	બદલે	એ ુ	ં વચારો,	 “મન	ેખબર	 છે	 કે	 હવે	 મને	 તે
મળશે.”	એ	 માણે	અ ુભવો.



જૉન	અસારાફ
આકષણના	 નયમ	 વશે	 યા	પછ 	મારે	એને	અજમાવી	જોવો	હતો	અન	ે ુ	ંબને
છે	 તે	જો ુ	ં હ ું.	 ૧૯૯૫ની	સાલમાં	 જેને	 કઈક	 અંશે	 ‘ વઝન	બોડ’	 કહ 	શકાય	 કે
બનાવવા ું	મ	શ 	ક ુ.	જેમાં	હુ	માર 	ઇ છત	વ ુઓન	ે થાન	આપી	શકુ.	હુ	જે
મેળવવા	મા ું	છુ	અથવા	એ ું	કઈક	જેને	હુ	આકષવા	મા ું	છુ	જેમ	કે	ગાડ 	અથવા
ઘ ડયાળ	 અથવા	 તો	 મારા	 સપનાનો	 વનસાથી	 અન	ે પછ 	 હુ	 માર 	 જોઈતી
વ ુઓનાં	 ચ ો	બોડ	પર	 ૂકવા	લા યો.	 દરરોજ	માર 	ઑ ફસમાં	બેસીને	 હુ	એ
બોડ	 ઉપર	 નજર	 નાખતો	 અને	 તેન	ે નજરોનજર	 જોવા ું	 શ 	 કરતો.	 હુ	 એવી
અવ થામાં	માર 	 તન	ે ૂકતો	 ણે	કે	એ	વ ુઓ	મને	મળ 	ગઈ	છે.

મારે	શહેર	બદલવાની	જ રયાત	ઊભી	થઈ.	અમે	બ ું	ફ નચર	તથા	બધાં	બૉ સ
ટોર મમાં	 ૂ ાં.	 પાંચ	 વષમાં	 મ	 ણ	જ યાઓ	બદલી.	 પછ 	 હુ	 કૅ લફો નયામાં
થર	થયો	અને	આ	ઘર	મ	ખર ું.	એક	વષ	 ુધી	તે ું	 રનોવેશન	ચા ું.	મારા	પાંચ

વષ	અગાઉના	ઘરમાં	રાખેલો	બધો	સામાન	મંગાવી	લીધો.	એક	 દવસ	સવારમાં	મારો
દ કરો	ક નન	માર 	ઑ ફસમાં	આ યો.	તે	વખતે	પાંચ	વષ	અગાઉ	સીલ	કરે ું	એક
બૉ સ	દરવા 	પાસે	પ ું	હ ું.	તેણે	 ૂ 	 ુ,ં	“ડડે ,	આ	બૉ સમાં	 ુ	ંછે?’	મ	ક ું,
‘એમાં	બધાં	મારા	 વઝન	બોડ	છે.’	એણે	 ૂ 	 ું,	‘ વઝન	બોડ	એટલે	 ુ?ં’	મ	ક ું,
‘એમાં	હુ	મારા	બધા	લ યો	લખતો.	હુ	કાપીને	 યેક	વ ુનાં	 ચ ો	જેને	હુ	મેળવવા
ઇ છતો	 હતો	 તે	 તેમાં	 લગાડતો.	અલબ 	સાડા	 પાંચ	 વષની	 વયે	 મ	 જે	 ક ું	 એ
સમજવાની	એની	 મતા	નહોતી.	તેથી	મ	ક ુ,ં	 ‘દ કરા,	ચાલ	હુ	તને	 દેખાડુ.	સૌથી
સહેલો	ર તો	એ	જ	છે.’

મ	બૉ સ	ખો ું.	એક	 વઝન	બોડ	 ઉપર	એક	ઘર ુ	ં ચ 	 હ ું	 જે	 ઘર	 પાંચ	 વષ
અગાઉ	હુ	ખર દવા	ઇ છતો	હતો.	આ ય	આપે	એવી	ઘટના	એ	હતી	કે	એ	ઘર	એ
જ	હ ું	જેમાં	અમે	હાલમાં	રહેતા	હતા!	મ	મા 	ઘર	ખર ુ	ંનહો ું,	મ	મારા	સપના ું
ઘર	ખર ું	હ ું.	મ	એ	ઘર ુ	ં રનોવેશન	કરા ું	અને	રહેવા	આવી	ગયા	છતાં	તેનો	મને
યાલ	નહોતો.	એ	ઘર ુ	ં ચ 	જોઈને	 મન	ે રડ ું	આવી	ગ ુ,ં	 કારણ	 કે	 હુ	એકદમ

લાગણીશીલ	બની	ગયો	હતો.	 ક નને	 ૂ ું,	 ‘પ પા,	શા	માટ	ે રડો	છો?”	 છેવટ	ે હુ
સમ યો	 કે	 આકષણનો	 નયમ	 કેવી	 ર તે	 કામ	 કરે	 છે.	 વઝ ુઅલાઈઝેશનની
તાકાતનો	મન	ેઅંદાજ	આ યો.	અંતે	મ	જે	કઈક	વાં ું	હ ું,	 વનભર	જેનાં	થક
કામ	ક 	ુહ ું,	જે	ર તે	મ	કપનીઓ	ઊભી	કર 	હતી	અને	સપના ુ	ંઘર	ખર દવા	છતાં
જેની	મને	ખબર	નહોતી	તે	બ ુ	ંમન	ેસમ વા	લા ું.

“ક પના	એ	સવ વ	છે.	 વનમાં	આવનારા	આકષણનો	એ	 	ૂછે.”

આ બટ	આઈ ટાઈન	(૧૮૭૯-૧૯૫૫)

વઝન	બોડની	મદદથી	તમે	તમાર 	 ક પનાન	ે વ લત	કર 	શકો.	તમન	ે જે	વ ુઓ	જોઈતી



હોય	અને	 વનને	જે	ર તે	આકાર	આપવો	હોય	એ	બ ું	 વઝન	બોડ	પર	 ચ ો	 વ પે	 ૂકો.
જૉન	અસારાફે	ક 	ુહ ું	તેમ	 વઝન	બોડ	એ	ર તે	 ૂકો	કે	દરરોજ	તેના	ઉપર	નજર	પડ.ે	તમાર
પાસે	વ ુઓ	છે	જ	એવી	લાગણી	અ ુભવો.	જેવી	તમને	તે	વ ુઓ	મળ 	 ય	 યારે	આભાર
ય ત	 કર ન	ે વઝન	 બોડ	 પરથી	 તે	 ચ ો	 કાઢ ન	ે નવાં	 ૂકો.	 બાળકોન	ે આકષણનો	 નયમ
સમ વવા	માટ	ેઆ	ઉ મ	 ર તો	 છે.	 મા 	માન ું	 છે	 કે	 વઝન	બોડ	બનાવવાથી	 વ ભરનાં
માતા- પતા	અને	 શ કોને	 ેરણા	મળશે.

“ધ	 સ ેટ”	 વેબસાઈટ	ફોરમના	એક	ભાઈએ	તેના	 વઝન	બોડ	ઉપર	“ધ	 સ ેટ	”ની	ડ વીડ ું
ચ 	 ૂ ું.	તેણે	ધ	 સ ેટ	જોઈ	હતી,	પણ	તેની	ડ વીડ 	ખર દ 	નહોતી.	તેણે	 વઝન	બોડ	ઉપર
તે	 ૂ ા	 પછ 	 બ	ે દવસ	 બાદ	 મન	ે રણા	 થઈ	 કે	 ધ	 સ ેટ	 ફોરમની	 વેબસાઈટને	 તસાદ
આપનારા	પહેલા	દસ	લોકોને	ડ વીડ 	ભેટ	આપીએ.	એ	દસમાં	પેલા	ભાઈન	ે થાન	મળ 	ગ ું!	ધ
સ ેટની	ડ વીડ ું	 ચ 	બોડ	પર	 ૂ ા	પછ 	બે	જ	 દવસમાં	તેને	તે	મળ 	ગઈ	હતી.	ધ	 સ ેટની
ડ વીડ 	હોય	કે	ઘર	હોય	પણ	તેને	સજવાનો	તથા	મેળવવાનો	આનંદ	અ 	 ુત	હોય	છે!

વઝ ુઅલાઈઝેશનના	અ ુભવ ું	 વલંત	ઉદાહરણ	માર 	માતા ું	ઘર	ખર દવા	અંગે ુ	ંછે.	જે	ઘર
તેમને	ખર દ ું	હ ું	 તેન	ેમાટ	ેમાર 	માતા	ઉપરાત	બી 	લોકોએ	પણ	બોલી	લગાવી	હતી.	માર
માતાએ	 ઘર	 માટ	ેરહ ય	નો	 યોગ	કરવા ુ	ં ન 	ક ુ.	 તેણે	બેસીને	 તેના	નામ	સાથે	આ	નવા
ઘર ુ	ંએ સે	વારવાર	લ ું.	 યાં	 ુધી	એ	ઘર	તે ુ	ંપોતા ુ	ંન	થ ુ	ં યાં	 ુધી	તેણે	એમ	કરવા ું
ચા ું	રા ું.	પછ 	તો	તેણે	ન ું	ઘર	ફ નચરથી	સ વવાની	ક પના	કર .	આમ	કયા	પછ 	થોડા	જ
કલાકોમાં	મકાનમા લકનો	ફોન	આ યો	કે	તેની	ઑફર	તેમને	 વીકાય	છે.	તે	રોમાં ચત	થઈ	ગઈ,
પણ	તેને	 તે	વાત ું	જરા	પણ	આ ય	થ ું	નહ 	 કેમ	 કે	 તેન	ેખાતર 	હતી	 કે	ઘર	 તે ુ	ંહ ું.	 કે ું
અ યબ!

જૅક	કૅન ફ ડ
ુ	ંજોઈએ	તે	ન 	કર 	લો.	તમે	એ	મેળવશો	એવો	ભરોસો	રાખો.	તમારે	માટ	ેઆ

શ 	 છે.	 પછ 	 દરરોજ	 થોડ ક	 મ નટો	 ુધી	 તમાર 	 આંખો	 બંધ	 રાખીન	ે તમાર
જોઈતી	વ 	ુતમાર 	પાસે	છે	એ ું	મનમાં	 ચ 	બનાવીન	ેજુઓ.	તમાર 	પાસે	એ	છે
જ	એવો	ભાવ	અ ુભવો.	એમાંથી	બહાર	આ યા	પછ 	તમે	એ	 ા તના	આનંદ	માટે
આભાર	 ય ત	 કરો.	 પછ 	 તમે	 તમારા	 કામે	 લાગો	 અને	 તેને	 ાંડને	 સ પી	 દો.

ાંડમાં	ભરોસો	રાખો	કે	એ	તમન	ેજ ર	મેળવી	આપશે.





રહ યસાર

અપે ા	એ	સૌથી	વ ુ	શ તશાળ 	તાકાત	છે.	તમન	ેજેની	જ ર	છે	તેની	અપે ા	રાખો,
તમન	ેજે	ન	જોઈ ું	હોય	તેની	સહેજ	પણ	અપે ા	રાખશો	નહ .

આભારની	લાગણી	એ	તમાર 	ઊ 	બદલવાની	અન	ે વનમાં	મનગમતી	ચીજ	લાવવાની
શ તશાળ 	 યા	છે.	તમાર 	પાસે	જે	છે	તેનો	આભાર	માનવાથી	તમે	વધારે	સાર
ચીજને	આકષ 	શકશો.

તમાર 	ઇ છાઓ	માટ	ેઅગાઉથી	આભાર	માનવાની	આદત	 ાંડને	શ તશાળ 	સંકેત
આપવામાં	મદદ પ	થાય	છે.

વઝ ુઅલાઈઝેશન	એવી	 યા	છે	જેના	 ારા	તમન	ેજોઈતી	વ ુઓનાં	 યો	તમે
તમારા	 ચ માં	દોર 	શકો	છો.	 યારે	તમે	 વ ુઅલાઈઝ	કરો	છો	 યારે	તમે	શ તશાળ
વચારો	તથા	લાગણીઓ	 ારા	તમાર 	પાસે	વ ુ	છે	એવો	સંદેશો	આપો	છો.	આકષણનો
નયમ	એ	વ ુને	વા ત વક	ર તે,	જેવી	તમે	 ચ માં	જોઈ	હોય	તેવી	સાકાર	કર 	આપે	છે.

આકષણના	 નયમનો	સતત	લાભ	લેવા	માટ	ેતેને	મા 	એક	વખતની	ઘટના	ન	બનાવો	પર ુ
તેની	આદત	કેળવો.

દરરોજ	રા ે	 ૂતાં	પહેલાં	 દવસભર	બનેલા	બનાવોની	ન ધ	લો.	કોઈ	બનાવ	કે	પળો	તમાર
અપે ા	 ુજબ	ન	હોય	તો	તમન	ેજે	ર તે	એ	જોઈએ	છે	તે	ર તે	તમારા	 ચ માં	તેને	બદલી
નાંખો.



ધન ુ	ંરહ ય

“મગજ	જે	વ ુની	ક પના	કર 	શકે	તેને	તે	 ા ત	પણ	કર 	શકે.”

ડ ુ.	 લમ ટ	 ટૉન	(૧૯૦૨-૨૦૦૨)

જૅક	કૅન ફ ડ
રહ ય	એ	ખરેખર	 માર 	 જદગી	બદલી	 નાંખી,	 કારણ	 કે	 મારો	 ઉછેર	 નકારા મક
વલણ	ધરાવતા	 પતાન	ે યાં	થયો	હતો.	તેઓ	માનતા	કે	ધ નકો	અ ય	લોકોને	છેતર ને
જ	 ધ નકો	 બને	 છે.	 જેમની	 પાસે	 પૈસો	 છે	 તેમણે	 ચો સ	 કોઈને	 છેતયા	 હોવા
જોઈએ.	તેથી	પૈસા	અંગે	મારા	મનમાં	ઘણી	ખોટ 	મા યતાઓ	હતી,	જેમ	કે	પૈસાથી
માણસ	 વંઠ 	 ય	 છે,	 દુ 	 માણસો	 પાસે	જ	 પૈસો	 હોય	 છે,	 પૈસા	 કઈ	 ઝાડ	 પર
ઊગતા	નથી.	‘ ુ	ંએ ુ	ંમાન	ેછે	કે	હુ	રૉ ફેલર	છુ?’	એ	મારા	 પતા ું	ગમ ું	વા 	હ ું.
તેથી	હુ	એવા	 વ ાસ	સાથ	ેઊછય 	કે	 વન	ઘ ં	 ુ કેલીભ ુ	છે.	પછ 	 યારે	હુ
ડ ુ	 લમે ટ	 ટોનને	મ ો,	 યારથી	મારા	 વનમાં	પ રવતન	આવવા	લા ું.

ટોનની	 સાથે	 હુ	 કામ	 કરતો	 હતો	 યારે	 તેમણે	 મને	 ક ુ,ં	 “તમે	 તમારા	 વનમાં
એટ ું	 ું	લ ય	રાખો	કે	 યારે	તમે	તે	 સ 	કરો	 યારે	તમા 	 ચ 	ચકરાઈ	 ય
અન	ેતમને	એ	વાતની	પણ	ખાતર 	થાય	કે	મ	તમને	શીખ ું	હ ું	 તેથી	જ	તમે	એ
લ ય	 સ 	કર 	શ ા.”	તે	વખતે	વરસ	દર મયાન	હુ	આઠ	હ ર	ડૉલર	કમાઈ	લેતો
હતો	તેથી	મ	ક ુ,ં	“મારે	વરસ	દર મયાન	એક	લાખ	ડૉલર	કમાવા	છે.”	હવે	મને	તો
ખબર	જ	નહોતી	કે	એ	કેવી	ર તે	શ 	બનશે.	એવી	કોઈ	યોજના	કે	શ તા	પણ
દેખાતી	નહોતી	તેમ	છતાં	મ	ક ું,	“હુ	એની	ક ૂલાત	ક 	છુ,	હુ	એમાં	 વ ાસ	રા ું
છુ,	હુ	એવી	ર તે	વત શ	 ણે	મ	એ	મેળવી	લીધા	છે.	 ાંડન	ેઆ	 વચાર	પહ ચાડુ
છુ.”	અન	ેમ	તે	 માણે	ક ુ.

તેમણે	મને	એક	વ 	ુશીખવાડ 	હતી.	 દવસમાં	એક	વાર	તમારે	આંખો	બંધ	કર ને
તમારા	લ ય ું	 પ 	 ચ 	મનમાં	જોવા ું.	 ણે	 કે	એ	તમન	ે તે	 મળ 	ગ ુ	ં હોય.
ખરેખર	 તો	 મ	એક	 લાખ	 ડૉલરની	 નોટ	 બનાવીન	ે સી લગ	 પર	 ચ ટાડ 	 હતી	 તેથી



સવારમાં	ઊઠુ	તે ું	તરત	મા 	 યાન	તેના	પર	 ય	અન	ેમન	ેએ	વાત	યાદ	રહે	કે	આ
મા 	લ ય	 છે.	પછ 	 હુ	માર 	આંખો	બંધ	કર ને	એક	લાખ	ડૉલરની	 વનશૈલી ું
વઝ ુઅલાઈઝેશન	કરતો.	જોવાની	વાત	એ	છે	કે	 ીસ	 દવસ	 ુધી	આ	બાબતમાં
કઈ	જ	બ ું	 નહો ું.	 મને	એવા	 ા તકાર 	 વચારો	 પણ	નહોતા	આ યા	અન	ે મને
કોઈએ	વધારે	પૈસાવાળા	 યવસાયની	ઑફર	પણ	નહોતી	કર .

ચાર	અઠવા ડયાં	બાદ	મારા	મનમાં	એક	લાખ	ડૉલરનો	એક	 વચાર	આ યો.	આમ	જ
મારા	મનમાં	એ	 વચાર	આ યો.	મ	એક	 ુ તક	લ ુ	ં હ ુ	ં તેથી	મ	 ક ું,	 “જો	 હુ
આની	ચાર	લાખ	નકલો	વે ું	તો	નકલ	દ ઠ	પ ચીસ	સૅ ટને	 હસાબે	એક	લાખ	ડૉલર
કમાઈ	શકુ.”	જોકે	આ	 ુ તક	તો	પહેલાં	પણ	હ ું,	પણ	મન	ેએવો	 વચાર	નહોતો
આ યો.	 (રહ યની	એક	વાત	એ	છે	 કે	જો	તમને	 કોઈ	 ેરણા મક	 વચાર	આ યો
હોય	તો	તમારે	તેનામાં	 વ ાસ	રાખીને	અમલમાં	 ૂકવો	જોઈએ.)	મન	ેપોતાન	ેખબર
નહોતી	કે	ચાર	લાખ	નકલો	હુ	કેવી	ર તે	વેચી	શક શ.	પછ 	મ	 ુપર	માકટમાં	‘નૅશનલ
ઇ કવાયરર’	જો ું.	એમ	તો	આ	 પેહલાં	 મ	હ રો	 વાર	 તેને	જો ું	 હશે,	 પણ	એ
ટોરમાં	 પાછળની	 બાજુએ	 પ ું	 રહે ું	 હ ું.	 અચાનક	 મારા	 મનમાં	 એક	 વચાર
આ યો.	મને	થ ું,	‘જો	વાચકો	મારા	 ુ તક	 વશે	 ણે	તો	ચાર	લાખ	લોકો	જ ર	એ
ુ તક	ખર દશે.’

છ	અઠવા ડયાં	બાદ	 ૂયૉકની	હ ટર	કૉલેજમાં	છસો	 શ કો	સમ 	મ	એક	 વચન
આ ું.	 તે	પછ 	એક	 ી	માર 	પાસે	આવી	અન	ેબોલી,	 ‘મહાન	વ ત ય	હ ું.	 હુ
તમારો	ઇ ટર 	ૂલેવા	મા ું	 છુ.	હુ	તમને	મા 	કાડ	આ ું	છુ.’	વાત	એમ	હતી	કે	 તે
એક	 લા સ	પ કાર	અને	તે	‘નૅશનલ	ઇ કવાયરર’માં	લેખ	લખતી	હતી.	મારા	મનમાં
‘ધી	 	વાઇલાઇટ	 ઝોન’નો	 વચાર	 ઝબ ો.	 મને	 થ ું,	 ગજબ	 કહેવાય.	 રહ યની
યોજના	કામ	કર 	રહ 	હોય	એ ું	લાગે	છે.	એ	આ ટકલ	છપાયો	અને	મારા	 ુ તક ું
વેચાણ	 ૂબ	વધવા	લા ું.

અહ 	એક	વાત	એ	 પ 	કરવા	મા ું	 છુ	 તે,	 હુ	એ	બધી	ઘટનાઓને	આકષ 	ર ો
હતો,	જેમાં	પેલી	પ કાર	 ી	પણ	આવી	 ય.	ટૂકમાં	કહુ	તો,	તે	વષ	મ	એક	લાખ
ડૉલર ું	લ ય	 સ 	નહો ું	ક ુ.	અમે	ફ ત	બા 	ંહ ર	 ણસો	સ ાવીસ	ડૉલર	જ
કમાઈ	શ ા,	પણ	તેનો	અથ	એ	નથી	કે	અમે	હતાશ	થઈ	ગયા	અન	ેકહેવા	લા યા,
‘યોજના	 કામ	 નથી	 કરતી.’	અમે	 તો	 ક ું,	 ‘આ	તો	આ યજનક	 કહેવાય.’	 માર
પ નીએ	ક ુ,ં	 ‘જો	એક	લાખ	 ડૉલર	માટ	ે યોજના	 કામ	 કરતી	હોય	તો	 પછ 	 દસ
લાખ	 ડૉલર	 માટ	ે કેમ	 નહ ?’	 મ	 ક ું,	 ‘મન	ે ખબર	 નથી.	 ચાલ,	 આપણે	 યોગ
કર એ.’

મારા	 કાશકે	 માર 	 ‘ ચકન	 ૂપ	 ફોર	 ધ	 સોલ’	 ેણીના	 થમ	 ુ તકનો	 ચેક
મોકલા યો.	તેમની	સહ માં	તેમણે	 માઈલી	બના ું,	કારણ	કે	સૌ થમ	વાર	તેઓએ
કોઈને	દસ	લાખ	ડૉલરનો	ચેક	આ યો	હતો!	આ	ર તે	મ	 વા ુભવથી	 ુ,ં	કેમ	કે



મન	ેખાતર 	થઈ	ગઈ	કે	રહ ય	ખરેખર	કામ	કરે	છે.	અમે	 યોગ	કય .	એ	સં ૂણપણે
કામ	કરે	છે	અન	ેએ	 દવસ	પછ 	હુ	ભ ય	 વનની	મ 	મા 	ંછુ.

રહ ય	ના	 ાનન	ેઅન	ેઆકષણના	 નયમને	 વનના	દરેક	 ે માં	લા ુ	 કર 	શકાય	 છે.	તમને
જોઈતી	દરેક	ચીજ	માટ	ેઆ	 યા	લા ુ	કર 	શકાય	છે.	પૈસો	પણ	એમાં	અપવાદ	નથી.

પૈસાન	ેઆકષવા	માટ	ેતમારે	સંપ 	ઉપર	 યાન	કે ત	કર ું	પડ.ે	જો	તમે	ધનના	અભાવ ું	જ
રટણ	 કય	 રાખો	 તો	 તમારા	 વનમાં	 ધન	આવી	 શકે	 નહ ,	 કારણ	 તમે	 ધનના	અભાવનો	જ
વચાર	 કય	 રાખો	 છો.	 તમા 	 યાન	 ધનના	અભાવ	 પર	જ	 કે ત	 હોય	 તો	 પછ 	 તમે	એવા
અણધાયા	ધનના	અભાવના	 સંજોગો	જ	સજતા	રહેવાના.	 ીમંત	બનવા	માટ	ેતમારે	અઢળક
નાણાં	પર	 યાન	કે ત	કર ું	પડશે.

તમારે	તમારા	 વચારોમાં	પ રવતન	લાવીને	નવો	સંકેત	આપવો	પડશે	અન	ેએ	 વચારો	એટલે	કયા
વચારો?	તમારે	લખ ૂટ	ધન	પર	 યાન	કે ત	કર ું	પડશે.	તમારે	ખરેખર	તમાર 	ક પનાશ તને
કામે	લગાડવી	પડશે	અન	ેએ ું	 વચાર ુ	ંપડશે	કે	તમને	જોઈએ	છે	તેના	કરતાં	પણ	વધારે	પૈસા
તમાર 	પાસે	છે	અને	આ	તો	મ 	પડ	ેતેવી	વાત	છે!	 ીમંત	હોવા ું	નાટક	કર ને	તથા	તેવો	ખેલ
ખેલીન	ે તમને	 સા 	 લાગશે	અને	આ	સા 	લાગવાની	 લાગણીને	 લીધે	 તમારા	 વનમાં	 ધનનો
વાહ	આવવા	લાગશે.

જૅકની	 અ 	 ુત	 અ ુભવગાથામાંથી	 ેરણા	 લઈન	ેધ	 સ ેટ	 ની	 ટ મે	 તેમની	 વેબસાઈટ	 પર
(www.thesecret.tv	)	કોરો	ચેક	બનાવીને	 ૂ ો	છે,	જે	 વના ૂ ય	ડાઉનલોડ	કર 	શકાય
છે.	આ	કોરો	ચેક	તમારે	માટ	ેજ	છે	અન	ેએ	‘બૅ ક	ઑફ	 ુ નવસ’નો	ચેક	છે.	તમે	તમા 	નામ
લખીન,ે	જોઈતી	 રકમ	અન	ે વગતો	ભર ને	એવી	 કામની	જ યાએ	રાખો	 જેથી	 રોજ	 તેના	પર
તમા 	 યાન	 ય.	તમે	એ	ચેકને	જુઓ,	તમાર 	પાસે	એટલી	રકમ	છે	એવી	લાગણી	અ ુભવો.
એ	 રકમમાંથી	 તમે	 તમાર 	 ઇ છત	 વ ુઓ	તથા	 યોજનાઓ	પાછળ	ખચ 	 કરવા	 લા યા	છો
એવી	ક પના	કરો.	કેવી	ગજબની	એ	લાગણી	હોય	છે,	એનો	 તે	જ	અ ુભવ	કરો.	તમે	માગો
એટલે	હાજર	છે.	અમને	એવી	સકડો	વાતો	 ણવા	મળ 	જેમાં	ધ	 સ ેટ	ના	 ચેકનો	ઉપયોગ
કર ને	લોકોએ	મોટ 	રકમ	બનાવી	હોય!	આ	મ ક	લાગતી	રમત	પણ	કામ	કરે	છે!

સ ૃ નૅ	આકષ
કોઈ	 ય ત	પાસે	 ૂરતા	 પૈસા	ન	હોય	તો	 તે ું	એક	જ	કારણ	હોઈ	શકે.	 તે	પોતે	જ	પોતાના
વચારો	 ારા	 પૈસાને	આવતા	રોકે	છે.	કોઈ	પણ	 કારનો	નકારા મક	 વચાર,	ભાવ	 કે	અ ુભવ
વ ુઓન	ેતમાર 	તરફ	આવતી	રોકે	છે,	એમાં	પૈસાનો	પણ	સમાવેશ	થઈ	 ય	છે.	એ ુ	ંનથી	કે

ાંડ	તમન	ે પૈસા	આપવા	માગ ું	નથી,	કારણ	તમન	ેજેટલા	 પૈસાની	જ ર	છે	 તે	અ યારે	તો
અ ય	ર તે	તો	હાજર	છે	જ.	તમાર 	પાસે	 ૂર ુ	ંધન	નથી,	કારણ	ધનના	 વાહને	તમે	તમારા
તરફ	આવતો	રોકો	છો.	આ	તમે	તમારા	 વચારો	 ારા	કરો	છો.	તમારા	 વચારોન	ેધનના	અભાવ
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તરફથી	પારાવાર	સ ૃ 	તરફ	વાળવા	પડશે.	અભાવને	બદલે	અઢળક	નાણાંનો	 વચાર	કરો	તો
પ ું	તે	તરફ	ઝૂકશે.

પૈસાની	જ રયાત	અ ુભવવી	એ	એક	સશ ત	લાગણી	છે.	તેથી	દેખીતી	ર તે	આકષણના	 નયમ
અ ુસાર	તમે	વધારે	ને	વધારે	ધનને	આકષશો.

પૈસા	 અંગે	 હુ	 મારા	 પોતાના	 અ ુભવની	 વાત	 ક .	રહ ય	 ની	 ખબર	 પડ 	 તે	 પહેલાં	 મારા
એકાઉ ટ ટ	ેમને	 ક ુ	ં કે	 તે	વરસે	માર 	કપનીએ	મોટ 	ખોટ	ખાધી	 છે	અન	ે ણ	મ હનામાં	 તે ું
અ ત વ	રહેશે	કે	કેમ	તે	પણ	 	બની	રહેશે.	દસ	વષના	સખત	પ ર મ	બાદ	માર 	કપની	મારા
હાથમાંથી	સર 	પડવાની	તૈયાર માં	હતી.	કપનીન	ેબચાવવા	માટ	ેઘણી	મોટ 	રકમની	જ ર	હતી.
હાલત	બહુ	ખરાબ	હતી.	કોઈ	ર તો	 ૂઝતો	નહોતો.

પછ 	મ	રહ ય	ની	શોધ	કર .	એની	સાથે	મારા	 વનની	દરેક	ચીજ,	માર 	કપનીની	હાલત	 ુ ધાં
ધર ૂળથી	બદલાઈ	 ગઈ,	 કારણ	 કે	 મ	 વચારવાનો	અ ભગમ	બદ યો	 હતો.	 મારો	એકાઉ ટ ટ
કપનીના	બૅલે સના	આંકડા	માટ	ેસતત	 ચતામાં	રહેતો,	પણ	મ	મા 	 ચત	સ ૃ માં	અન	ેહાલત
ુધારવામાં	પરો ું	હ ું.	મન	ેઅ ત વના	કણકણમાં	 વ ાસ	હતો	કે	 ાંડ	આ યા	 વના	નહ

રહે	અન	ેતેમ	જ	થ ું.	જેની	ક પના	પણ	ન	થઈ	શકે	એ	ર તે	તેણે	આ ું.	 નરાશાની	 ણો	પણ
આવતી	હતી,	પણ	 યારે	શંકા	 ગતી	હતી	 યારે	તરત	જ	હુ	 વચારોને	માર 	જોઈતી	વ ુના
પ રણામ	તરફ	વાળતી.	મ	તે	માટ	ેઆભાર	મા યો.	આનંદનો	અ ુભવ	કય .	મને	 વ ાસ	બેઠો.

રહ ય	ના	રહ યની	વાત	હુ	તમન	ેકરવા	મા ું	છુ.	તમારા	 વનમાં	કઈ	પણ	મેળવવાનો	ટૂકામાં
ટૂકો	 ર તો	 એ	 કે	 તમે	 ુશ	 થાઓ	 અ ને	 ુશીનો	 અ ુભવ	 કરો.	 તમારા	 વનમાં	 પૈસો	 કે
મનગમતી	ચીજ	મેળવવાનો	ઝડપીમાં	ઝડપી	ર તો	પણ	એ	છે.	આનંદ	એને	 ુખની	લાગણીને

ાંડમાં	મોકલવા	પર	 યાન	 કે ત	કરો.	તમે	આ	 માણે	 કરશો	તો	તમને	આનંદ	અન	ે ુખ
આપનાર 	વ ુઓન	ેતમારા	તરફ	આકષ 	શકશો.	તેમાં	અઢળક	પૈસો	તથા	તમન	ેજોઈતી	તમામ
વ ુઓનો	 સમાવેશ	 થાય	 છે.	 તમે	 કઈ	 વ ુઓ	 મેળવવા	 માગો	 છો	 તેનો	 સંકેત	 તમારે
પહ ચાડવાનો	 રહેશે.	 યારે	 તમે	 ુખની	 લાગણીઓ	 મોકલશો	 એટલે	 ાંડ	 તમને	 તમાર
મનગમતી	 ચીજ	 મોકલશે.	આકષણનો	 નયમ	 તમારા	 સૌથી	 અંદરના	 વચારો	 તથા	 સંવેદનાનો
તભાવ	આ યા	 વના	નહ 	રહે.

સ ૃ 	ઉપર	 યાન	કે ત	કરો



ડૉ.	જૉ	 વટાલ
મોટા	 ભાગના	 લોકો	 ુ	ં વચારતા	 હોય	 છે	 તેની	 હુ	 ક પના	 કર 	 શકુ	 છુ.	 “મારા
વનમાં	 વધારે	 પૈસા	 કેવી	 ર તે	આવે?	 કડકડતી	 નોટ	 મને	 વધારે	 કેવી	 ર તે	 મળે?

વધારે	 સંપ 	અને	સ ૃ 	 કેવી	 ર તે	મળે?	મને	માર 	નોકર 	પસંદ	 છે,	પણ	 ે ડટ
કાડ ુ	ંદે ું	હુ	કેવી	ર તે	 ૂકવીશ?	મને	થાય	છે	કે	મારા	 યવસાયન	ેકારણે	થતી	આવક
તો	મયા દત	છે?	માર 	આવક	વ 	ુકેવી	ર તે	થઈ	શકે?	વધારેની	આશા	હુ	કેવી	ર તે
સે ું?”

આ	 વશેની	 વાત	 વારવાર	 રહ ય	 માં	 કરવામાં	આવી	 છે.	 ાંડના	 કૅટલૉગમાંથી
તમારે	 તમાર 	 પસંદગીની	 બાબતની	 હેરાત	 કરવાની	 છે.	 એમાં	 રોકડ	 રકમનો
સમાવેશ	 થતો	 હોય	 તો	 તમારે	 કહેવા ું	 છે	 કે	 ખરેખર	 કેટલા	 જોઈએ	 છે,	 “ ીસ
દવસમાં	અણધાર 	આવક પે	મારે	પ ચીસ	હ ર	ડૉલર	જોઈએ	છે”	અથવા	તમને
જે	જોઈ ું	હોય	તે.	તમને	જે	જોઈએ	છે	તેના	પર	તમને	ભરોસો	હોવો	જોઈએ.

ૂતકાળમાં	તમે	એવી	મા યતા	ધરાવતા	હો	કે	પૈસા	તો	મા 	પગાર	તર કે	જ	તમાર 	પાસે	આવી
શકે,	તો	એ	 ૂલી	જજો.	જો	તમે	આ ું	જ	 વચારશો	તો	તમારા	 વનમાં	આ	 વચાર	સાકાર
થશે	માટ	ેઆ	 વચારને	વળગી	રહેશો	નહ .	આવા	 વચારોથી	તમને	કોઈ	લાભ	નહ 	થાય.

હવે	તમે	સમજવા	લા યા	છો	કે	તમારે	માટ	ેસ ૃ 	હાજરાહજૂર	છે	અને	તમારે	એ	 ણવાની
જ ર	નથી	કે	પૈસા	કેવી	ર તે	આવશે?	તમા 	કામ	એટ ું	જ	છે,	એ	રકમ	મળ 	ગઈ	છે	એવો
ભરોસો	રાખવો	અન	ે ુશ	રહે ું.	કેવી	ર તે	એ	પૈસો	આવશે	એ	 ચતા	 ાંડ	પર	છોડો.	એ	પોતે
ન 	કર 	લેશે	કે	રકમ	તમારા	 ુધી	કઈ	ર તે	પહ ચાડશે.

બૉબ	 ૉ ટર
ઘણાખરા	લોકો ું	લ ય	દેવામાંથી	 ુ ત	મેળવવા ુ	ંહોય	છે.	તેને	લીધે	તેઓ	દેવામાં
ડૂબેલા	 રહે	 છે.	 જેનો	 તમે	 વચાર	 કરતા	 રહો	 તેને	 તમે	આકષ 	છો.	 તમે	 કહો,	 ‘હુ
ઋણ ુ ત	થા 	તો	સા .’	દે ું	 ૂકવી	દેવાય	કે	દેવામાં	ડૂબેલા	રહેવાય	તેની	હુ	પરવા
કરતો	 નથી.	 તમે	 દેવાનો	 વચાર	 કરતા	 રહો	 તો	 પછ 	 તે	 તમારા	 તરફ	આકષાઇને
આવવા ું	જ.	 દે ું	 ૂકવવાની	યોજના	બનાવો	અને	પછ 	સ ૃ 	પર	 યાન	 કે ત
કરો.



યારે	તમાર 	પાસે	 ૂકવવાનાં	 બલોની	થ પી	હોય	તો	તે	 કેવી	ર તે	 ૂકવાશે	એની	 ૂઝ	ન	પડે
યારે	તમારે	એ	 બલ	પર	 યાન	કે ત	કર ું	જોઈએ	નહ ,	કેમ	કે	જો	એમ	કરશો	તો	પછ 	વધારે
બલ	તમે	તમાર 	તરફ	ખચશો.	તમારે	એવો	કોઈ	ર તો	શોધી	કાઢવો	જોઈએ	કે	જેથી	 બલોની
થ પી	 હોવા	છતાં	 તમે	 સ ૃ 	 ઉપર	 યાન	 કે ત	 કર 	 શકો.	એવો	 ર તો	 જેનાથી	 સ તાની
લાગણી	થાય	અને	તમા 	ભ ું	થઈ	શકે.

જે સ	રે
ઘણી	વાર	લોકો	મન	ેકહે	છે,	“આવતે	વષ	મારે	માર 	આવક	બમણી	કરવી	છે.”	પણ
પછ 	તમે	તેમનો	 યવહાર	જુઓ	તો	 યાલ	આવે	કે	જેનાથી	તેમ ું	લ ય	 સ 	થઈ
શકે,	એ ુ	ં તેઓ	કઈ	નથી	 કરતા.	 તેઓ	કહેતા	 રહેતા	 હોય	 છે,	 “મન	ેઆ	પોસાય
નહ .”	બોલો,	એમ ુ	ં ુ	ંથાય?	તમાર 	ઇ છા	એ	મારો	હુકમ	છે.

જો	 તમારા	 મોઢામાંથી	 “મને	 પોસાય	 નહ ”	એવા	 શ દો	 સર 	 પ ા	 હોય	 તો	 તેને	 બદલવાની
શ ત	તમાર 	પાસે	હાલમાં	 છે.	“મન	ેએ	પોસાશે.	 હુ	એ	ખર દ 	શક શ.”	આ	વારવાર	કહેતા
રહો.	પોપટની	જેમ	તે ું	રટણ	કરો.	હવે	પછ ના	 ીસ	 દવસ	 ુધી	તમારો	એક	જ	આશય	હોવો
જોઈએ.	દરેક	વ 	ુપર	નજર	નાખીન	ેતમે	કહેશો,	“મને	પોસાય	એમ	છે.	હુ	એ	ખર દ 	શક શ.”
તમને	તમાર 	સપનાની	કાર	જોવા	મળે	તો	તમે	કહેશો,	“મને	એ	પોસાય	એમ	છે.	સારા	કપડા	પર
તમાર 	નજર	 ય	અથવા	ર 	દર મયાન	સારો	 વાસ	ગોઠવાય	તો	કહો,	“મન	ેએ	પોસાય	એમ
છે.”	તમે	આમ	કરતા	રહેશો	તો	તમારા	 વચાર-વલણમાં	ચો સ	 ફેરફારો	આવશે.	તમે	તમાર

તને	ખાતર 	કરાવી	શકશો	 કે	એ	વ ુનો	તમન	ેપોસાય	એમ	છે.	આનાથી	તમારા	 વનમાં
ધીરેધીરે	ફેરફારો	આવવા	લાગશે.

લીસા	 નકો સ
જો	તમે	તમા 	 યાન	અભાવ	અને	અછત	પર	 કે ત	કરતા	હો,	તમાર 	પાસે	 જે



નથી	તેન	ેમાટ	ેતમારા	કુટુબીજનો	તથા	 મ ો	સામે	બળાપો	કાઢતા	રહો,	તમે	તમારા
બાળકોને	કહેતા	રહો	કે	તમાર 	પાસે	 ૂરતાં	નાણાં	નથી	—	“આપણી	પાસે	એ	માટે
ૂરતી	સગવડ	નથી,	આપણન	ેતે	પોસાય	નહ -”	તો	પછ 	તમાર 	પાસે	તમને	પોસાય

એવી	રકમ	 ારેય	 ભેગી	થાય	નહ ,	કારણ	તમે	તો	તમાર 	પાસે	 જે	નથી	 તેને	જ
તમારા	તરફ	આકષ 	છો.	તમને	સ ૃ 	જોઈએ	છે.	તો	 તેના	પર	જ	 યાન	 કે ત
કરો.

“આ મક	ખ નામાંથી	બધી	જોઈ	શકાય	 તેવી	 સંપ 	ઉ 	ભવે	 છે	 તે
ારેય	ખાલી	નથી	થતી.	હમેશાં	એ	તમાર 	સાથ	ેજ	હોય	 છે,	તમાર
ા	તથા	તમાર 	લાગણીનો	 તભાવ	હમેશાં	તે	આપે	છે.”

ચા સ	 ફ મોર	(૧૮૫૪-૧૯૪૮)

હવે	તમે	રહ ય	 ણી	ગયા	છો	માટ	ેતમન	ે યાલ	આવશે	જ	કે	કોઈ	અ ુક	માણસ	ધનવાન	છે
તો	 તે ું	 કારણ	એ	છે	 કે	 તેના	શ તશાળ 	 વચારો	 સંપ ના	હોય	 છે,	અછતના	નહ .	 તેથી	 તે

યે-અ યે	સંપ ન	ેપોતાના	તરફ	આકષ	છે.	તેઓએ	સંપ 	પર	 યાન	કે ત	ક ુ	અને
માટ	ેસંપ 	તેમને	પહ ચાડવા	 ાંડ	ેલોકો,	સંજોગો	અને	 સંગોને	કામે	લગાડ 	દ ધા.

તેમની	પાસે	જે	સંપ 	છે	તે	તમાર 	પાસે	પણ	છે.	તમાર 	અન	ેતેમની	વ ચે	ફરક	એટલો	જ	છે	કે
સંપ ન	ેઆકષવા	તેઓ	હમેશાં	તેના	 વચાર	કરતા	ર ા	છે.	 યારે	તમાર 	સંપ 	અ ય	 વ પે
જ	છે.	જે ુ	ંતમે	તેને	 વશે	 વચારવા	લાગશો	તેવી	તે	તમાર 	થઈ	જશે.

ડે વક	 કમર
મન	ે રહ ય	સમ ુ	ં તે	 પહેલાં	 દરરોજ	 ટપાલમાં	 બલોની	 થ પી	 મળતી.	 રહ ય
સમ યા	બાદ	મન	ે વચાર	આ યો,	‘હુ	કેવી	ર તે	એનો	 નકાલ	લાવીશ?’	આકષણનો
નયમ	જણાવે	છે	કે	જેના	ઉપર	તમે	 યાન	કે ત	કરો	છો,	તે	તમને	મળે	છે.	તેથી
યારે	મન	ેબૅ ક ું	 ટટેમે ટ	મળ ું	 યારે	હુ	તેના	ઉપર	 હાઇટ	ઇ ક	લાગડ 	દેતો	અને

તેના	ઉપર	ટોટલનો	નવો	આંકડો	લખતો.	મારા	ખાતામાં	જે	રકમ	હુ	જોવા	માગતો	તે
આંકડો	હુ	લખતો.	પછ 	મને	 વચાર	આ યો,	‘મેલમાં	મને	 બલ	નહ ,	પણ	ચેક	મળે
છે’	એવી	ક પના	ક 	તો	 કે ું?	 તેથી	 તે	 માણે	મને	 ચેકની	થ પીઓ	મળે	 છે	એ ું
ય	 હુ	 ક પવા	 લા યો.	 એક	 જ	 મ હનામાં	 પ ર થ ત	 બદલાવા	 લાગી.	 તમને
ણીને	નવાઈ	લાગશે,	આજે	મન	ેટપાલમાં	મા 	ચેકો	મળે	છે.	 બલો	મળે	છે,	પણ

ચેકની	સં યા	વધારે	હોય	છે.



યારથી	ધ	 સ ેટ	 ફ મ	 રલીઝ	થઈ	છે	 યારથી	અમને	એવા	લોકોના	સકડો	પ ો	મળતા	ર ા
છે,	 જેઓ	જણાવે	 છે	 કે	 ફ મ	જોયા	પછ 	 તેમન	ે ટપાલમાં	અણધાયા	 ચેક	મળવા	લા યા	 છે.
આ ું	કારણ	એ	છે	કે	 ફ મમાં	તેમણે	ડે વડની	વાતામાં	 યાન	પરો ું,	જેન	ેલીધે	તેમન	ેચેક	મળવા
લા યા.

મ	એક	રમત	શોધી	કાઢ .	મ	 બલન	ેચેક	માનવા ું	શ 	ક ુ	તેથી	 બલ	 વશેની	માર 	લાગણીઓમાં
પ રવતન	આ ું.	જેમાં	 બલ	મને	મળતાં	હુ	આનં દત	થઈ	ઊઠતી,	કવર	ઉઘાડ ન	ેકહેતી,	“મને
વ 	ુપૈસા	મ ા!	 ૂબ	 ૂબ	આભાર!”	દરેક	 બલ	લઈન	ેતેને	હુ	ચેક પે	જોતી	અન	ેપછ 	 બલની
રકમમાં	એક	 ૂ ય	ઉમેર 	 દેતી	 જેથી	મોટ 	રકમ	બને.	માર 	પાસે	નોટપેડ	હ ુ,ં	 જેને	મથાળે	 હુ
લખતી,	 ‘મને	મ ું	 છે’	અને	પછ 	બધાં	 બલની	રકમનો	આંકડો	 ૂક ને	 તેમાં	એક	 ૂ ય	ઉમેર
દેતી.	દરેક	રકમના	આંકડાની	સામે	 હુ	 ‘આભાર’	લખતી	અને	મ ા	બદલ	આભારની	લાગણી
અ ુભવતી	એટલે	 ુધી	કે	માર 	આંખમાં	આં ુ	આવી	જતાં!	પછ 	દરેક	 બલની	રકમ,	મન	ેજે
રકમ	મળ 	છે	તેની	સરખામણીમાં	નાની	લાગતી,	તે	ઉપકારના	ભાવ	સાથે	 ૂકવી	દેતી.

યાં	 ુધી	મન	ેએવી	લાગણી	ન	થાય	 કે	આ	ચેક	છે	 યાં	 ુધી	 હુ	 બલ ું	કવર	ખોલતી	નહ .
ારેક	મ	માર 	 તન	ેએ	ચેક	છે	એ ુ	ંમના યા	વગર	 બલના	કવર	ખો યાં	હોય	 યારે	 પેટમાં

ફાળ	 પડતી.	 મને	 ખબર	 હતી	 કે	 તેમ	 થવા ું	 કારણ	 વધારે	 બલ	 મળવાની	 શ તા	 હતી.	 મને
લાગ ું	 કે	એવી	 લાગણીમાંથી	 મારે	 બહાર	આવી	જ ું	 જોઈએ	 તેને	 બદલે	આનંદની	 લાગણી
અ ુભવવી	જોઈએ,	જેથી	મને	વ 	ુધન	 ા ત	થાય.	 બલની	થ પીઓની	બાબતમાં	માર 	રમત
કારગત	નીવડ .	તેને	લીધે	મા 	 વન	બદલાઈ	ગ ું.	આ	 કારની	તો	ઘણી	રમતો	શોધી	શકાય.
તમાર 	અંદરની	લાગણી	અ ુસાર	તમારે	માટ	ેકઈ	વધારે	ઉપયોગી	થઈ	શકે	એ	તમે	ન 	કર
શકો.	ખોટાન	ેખ 	માનવાની	રમત ું	પ રણામ	બહુ	ઝડપી	હોય	છે!

લોરલ	લે જમીર
નાણાક ય	 ૂહની ત	ઘડનારા,	વ તા,	પસનલ	અને
કૉપ રેટ	કોચ



મારો	ઉછેર	“પૈસા	કમાવા	પાછળ	 ુ કળ	મહેનત	કરવી	પડ	ેછે”	એવી	મા યતાવાળા
ઘરમાં	થયો.	મ	એ	 વચારમાં	ફેરબદલ	કય ,	“પૈસા	સરળતાથી	આવે	છે,	આવતા	રહે
છે.”	શ આતમાં	તો	લાગે	કે	આ	તો	એક	જૂઠા 	ંછે.	તમારા	મગજનો	એક	 હ સો
કહેશે,	“એય	જૂઠાડા,	પૈસા	કમાવા ું	અઘ 	છે”	તેથી	તમારે	એ	 ણ ું	જ ર 	છે	કે
થોડો	વખત	મગજમાં	આ	ટે નસની	રમત	ચા યા	કરશે.

તમારા	મનમાં	એવા	 વચાર	આવતા	હોય	કે	પૈસો	મેળવવા	માટ	ેખરેખર	 ૂબ	જ	કામ	કર ું	પડશે,
ઘણો	 સંઘષ	 વેઠવો	પડશે,	તો	એને	તા કા લક	મનમાંથી	કાઢ 	નાખશો.	એ	 માણે	 વચારવાથી
તમે	તમાર 	 વ સી	મોકલી	હતી	અન	ેએટલા	માટ	ેજ	તમને	 જદગીમાં	ખરાબ	અ ુભવ	થયા.
લોરલ	 લે જમીરની	સલાહ	માનો	અને	તમારા	 વચારો	બદલાવી	કહો,	“પૈસા	સરળતાથી	આવે
છે,	આવતા	રહે	છે.”

ડે વડ	 કમર
પૈસા	 બનાવવાની	 વાત	 હોય	 યારે	 એક	 વાતનો	 યાલ	 રાખજો	 કે	 ધન	 એક
માન સકતા	છે.	તમે	કેવી	ર તે	 વચારો	છો	એના	ઉપર	તેનો	આધાર	છે.

લોરલ	લે જમીર
હુ	જે	લોકોને	 શ ણ	આ ું	છુ	એમાંના	 શી	ટકા	લોકોને	તેમના	મનોવૈ ા નક	અને
વચારવાના	અ ભગમ	અંગે ું	 શ ણ	આ ું	છુ.	તેઓ	મને	કહેતા	હોય	છે,	‘તમે	આ
કર 	શકો.	 હુ	 ન	 કર 	શકુ.’	લોકો	 પાસે	 તેમના	ધન	ઉપરાત	આંત રક	 સંબંધો	અને
વાતાલાપને	બદલવાની	 મતા	હોય	છે.

“એક	સાર 	વાત	એ	છે	કે	જે	 ણે	તમે	ન 	કરો	કે	તમા 	 ાન	બાળપણની	ખાટ
મા યતાઓ	 કરતાં	 વધારે	 મહ વ ું	 છે	 યારે	 સ ૃ 	 મેળવવાના	 માગ	 તમે	 ગયર
બદ ુ	ંછે.	સફળતા	અંદરથી	આવે	છે,	બહારથી	નહ .”



રા ફ	વા ડો	ઈમસન	(૧૮૦૩-૧૮૮૨)

વધારે	ધનને	આકષવા	માટ	ેતમારે	એના	 વશે	સાર 	લાગણી	અ ુભવવી	જોઈએ.	 દેખીતી	ર તે
લોકો	પાસે	 ૂરતા	પૈસા	ન	હોય	તો	પૈસા	 વશે	સા 	નહ 	લાગે,	કારણ	કે	તેમની	પાસે	 ૂરતા	પૈસા
નથી.	આ	 કારની	 નકારા મક	લાગણી,	 પૈસાને	 તમાર 	 પાસે	આવતા	 રોકે	 છે.	 તમારે	આ	ચ
અટકાવ ું	પડ.ે	પૈસા	 વશે	સારા	ભાવ	જગાડ ન	ેતમે	તેને	અટકાવી	શકો.	તમાર 	પાસે	જે	છે	તેને
માટ	ેઆભારનો	ભાવ	થવો	જોઈએ.	આ	 માણે	કહો	અન	ેઅ ુભવો,	“માર 	પાસે	જ ર	કરતાં
વધારે	પૈસા	છે.”,	“ઘણો	બધો	ધનનો	ખ નો	છે	અન	ેએ	માર 	તરફ	લાવી	ર ો	છે.”,	“હુ	ધન ું
ુંબક	છુ”,	“મને	 પૈસા	બહુ	ગમે	છે	અન	ેહુ	પૈસાન	ેગ ું	 છુ.”,	“મને	રોજેરોજ	પૈસા	મ ા	કરે

છે”,	“આભાર,	આભાર,	 ૂબ	 ૂબ	આભાર.”

પૈસા	આપીને	પૈસા	મેળવો
તમારા	 વનમાં	વધારે	પૈસા	આવે	તે	માટ	ે“પૈસા	આપવા”	એ	શ તશાળ 	 યા	છે.	કારણ	કે
તમે	કોઈને	પૈસા	આપો	છો	 યારે	તમે	કહો	છો,	“માર 	પાસે	 ુ કળ	પૈસા	છે.”	તમને	એ	 ણીને
નવાઈ	ન	લાગવી	જોઈએ	કે	આ	 ૃ વી	ઉપર	જે	સૌથી	વ 	ુપૈસાદાર	છે	તેઓ	સૌથી	મોટા	દાતા
પણ	છે.	તેઓ	લખ ૂટ	 પયા	દાનમાં	આપે	છે	અને	જેમ	તેઓ	આપે	છે,	 ાંડ	તેના	ખ નાના
દરવા 	ખોલી	નાખે	છે,	બદલામાં	અનેકગ ં	તેમન	ેપાછુ	આપે	છે.

જો	તમે	એ ું	 વચારતા	હો,	“આપવા	માટ	ેમાર 	પાસે	 ૂરતા	પૈસા	નથી”	તો	તમે	 ૂલો	છો.	હવે
તમને	 યાલ	આવશે	જ	કે	તમાર 	પાસે	 ૂરતા	પૈસા	કેમ	નથી!	તમને	એમ	લાગ ું	હોય	કે	તમાર
પાસે	 ૂરતા	પૈસા	નથી	તો	આપવા	માંડો.	તમે	દાન	આપવામાં	માનશો	તો	આકષણનો	 નયમ	તમને
આપવા	માટ	ેવ 	ુઆપશે.

દાન	દેવામાં	અન	ે યાગ	કરવામાં	એ	બે	બાબતો	વ ચે	બહુ	મોટો	તફાવત	છે.	 દય ૂવક	આપો	છો
યારે	 ઘ 	ંસા 	લાગે	 છે.	 યાગમાં	હમેશાં	એ ું	 નથી	હો ું.	બેની	 ભેળસેળ	કરશો	 નહ .	બંને
સામસામા	છેડાની	વાત	છે.	પહેલામાં	અભાવનો	સંકેત	મોકલાય	છે	 યારે	બી માં	જ રયાત
કરતાં	વધારેનો	 સંકેત	મોકલાય	છે.	એકમાં	સારો	ભાવ	 ગે	 છે,	બી માં	એવી	લાગણી	થતી
નથી.	 સં ૂણ	 દયથી	 આપવામાં	 તમે	 અ ૂવ	 આનંદ	 અ ુભવો	 છો.	 આકષણનો	 નયમ	 તમે
આપેલા	સંકેતન	ેઅ ુસર ને	તમન	ેવધારે	આપવા	માટ	ેસ ય	થશે.	 ું	તફાવત	છે	તે	તમે	અ ુભવી
શકશો.



જે સ	રે
મ	એવા	ઘણા	માણસો	જોયા	છે,	જેઓ	અઢળક	ધન	કમાઈ	 ણે	છે,	પણ	તેમના
સંબંધો	બગડલેા	હોય	છે.	એને	ખરેખર 	સંપ 	ન	કહ 	શકાય.	પૈસાની	પાછળ	પડ ને
તમે	પૈસાદાર	તો	બની	શકો	છો,	પણ	તેથી	તમે	 ીમંત	થઈ	જશો	એન	કોઈ	ખાતર
નથી.	પૈસા	એ	સ ૃ નો	ભાગ	નથી	એ ું	હુ	કહેવા	નથી	માગતો.	પૈસા ું	મહ વ	છે
જ,	પણ	એ	સ ૃ નો	 અંશમા 	 છે.	બી 	બાજુ	 હુ	એવા	લોકોને	 પણ	મ ું 	 છુ,
જેઓ	 “આ યા મક”	 હોય	 છે,	 પણ	 તેઓ	 હમેશાં	 બીમાર	 અને	 કગાળ	 રહે	 છે.
એમને	પણ	સ ૃ 	ન	ગણી	શકાય.	 વનનો	અથ	દરેક	 ે માં	સ ૃ 	એવો	થાય
છે.

તમે	એવા	 વાતાવરણમાં	ઊછયા	હોય,	 યાં	એ ું	 માનવામાં	આવ ું	 હોય	 કે	 ધનવાન	હોય	 તે
આ યા મક	ન	હોય	તો	હુ	તમને	કૅથે રન	પો ડરની	ધ	 મ લયોનેસ	ઑફ	ધ	બાઇબલ	 ેણીનાં
ુ તકો	વાંચવાની	ભલામણ	ક 	છુ.	આ	અ 	 ુત	 ુ તકોમાં	તમને	 ણવા	મળશે	કે	અ ાહમ,

ઈસાક,	જેકબ,	જૉસેફ,	મોઝ સ	અને	 જસસ	એ	સ ૃ ના	 શ કો	જ	નહોતા,	તેઓ	પોતે	પણ
સ ૃ 	હતા.	એવી	ખચાળ	તેમની	 વનશૈલી	હતી	 કે	આજના	કોરડપ તઓ	પણ	તેની	ક પના
નહ 	કર 	શકે.

તમે	 રા યના	વારસદાર	છો.	 સંપ 	એ	તમારો	જ મ સ 	અ ધકાર	 છે.	 વના	 દરેક	 ે માં
સ ૃ 	 મેળવવાની	 ચાવી	 તમાર 	 પાસે	જ	 છે.	 તમન	ે તેની	 ક પના	 પણ	 નહ 	 કર 	શકો.	 તમને
જોઈતી	તમામ	સાર 	બાબતો	મેળવવાનો	તમને	હક	છે.	પણ	તમારે	તેને	 નમં ણ	આપ ુ	ંપડ	ેછે.
હવે	 તમને	રહ ય	સમ ું	હશે	એમ	હુ	મા ુ	ં છુ.	ચાવી	તમાર 	પાસે	છે.	તમારા	 વચારો	તથા
લાગણીઓની	ચાવી	 જદગીભર	તમાર 	પાસે	રહેશે.

માસ 	 શમૉફ

પા ા ય	 સં કૃ તમાં	 ઘણા	 માણસો	 સફળતા	 મેળવવા	 દોટ	 લગાવે	 છે.	એ	 લોકોને
વૈભવશાળ 	ઘર	જોઈએ	છે,	 તેમને	 ધંધો	 વકસાવવો	 છે,	એ	લોકોને	આવી	તમામ
બહારની	ચીજ	જોઈએ	છે,	પણ	અમે	અમારા	સંશોધન	 ારા	એ	જોઈ	શ ા	છ એ
કે	આ	ભૌ તક	વ ુઓ	મેળવવાથી	જેની	આપણને	શોધ	છે	એ	 ુખ	મળે	કે	કેમ	એ
સવાલ	 છે.	આ	ભૌ તક	 સંપ 	 ારા	 ુખ	 મળ 	જશે	એમ	 માનીને	આપણે	 તેની
પાછળ	પ ા	છ એ,	પણ	આપણે	 ધી	 દશામાં	દોડ એ	છ એ.



ખરેખર	 તો	 તમારે	 આંત રક	આનંદ,	 આંત રક	 શાં ત	 તથા	 આંતર 	 મેળવવાની
દશામાં	જ ું	જોઈએ.	તે	પછ 	બા 	વ ુઓ	તો	આપોઆપ	મળશે.

તમને	જે	કઈ	જોઈએ	છે	તે	તો	અંદરની	બાબત	છે.	બા 	જગત	તો	આંતરજગત ું	પ રણામ	છે.
તમારા	 વચારો	અન	ે વ સીન	ે ુખની	 દશામાં	વાળો.	તમાર 	ભીતરમાં	જ	 ુખ	અને	આનંદની
લાગણીઓ	જ માવો,	તેને	તમાર 	તમામ	શ ત	 ારા	 ાંડ	તરફ	મોકલો.	આમ	કરવાથી	તમને
ૃ વી	ઉપર	 વગ	ઊત ુ	હોય	એ ું	લાગશે.



રહ યસાર

પૈસાને	આકષવા,	પૈસા	પર	 યાન	કે ત	કરો.	પૈસાના	અભાવ	પર	 યાન	કે ત	કરવાથી
સંપ 	મેળવવા ુ	ંઅશ 	છે.

તમાર 	ક પનાશ તનો	ઉપયોગ	કરવાથી	તમન	ેમદદ	મળે	છે.	તમને	જે	પૈસા	જોઈતાં	હતાં,
તે	તમને	મળ 	ગયાં	છે	તેવી	ક પના	કરો.	ધનવાન	બનવાની	રમત	રમવાથી	તમે	પૈસા	માટે
વ ુ	સા 	અ ુભવશો.	અન	ે યારે	તમે	આ	બાબત	માટ	ેવધારે	સા 	અ ુભવસો	 યારે
તમારા	 વનમાં	પૈસાનો	 વાહ	પણ	વધી	જશે.

અ યારે	જ	 ુખની	લાગણી	અ ુભવવી	એ	 વનમાં	ધન	મેળવવાની	સૌથી	ઝડપી	ર ત	છે.

તમન	ેજે	જે	ચીજવ ુઓ	ગમે	છે	તેના	તરફ	નજર	માંડ ન	ેકહો,	“મને	તે	પોસાય	એમ	છે.
હુ	તે	ખર દ 	શકુ	છુ.”	આ	તમાર 	આદત	બની	જવી	જોઈએ.	તમારા	 વચારોમાં	પ રવતન
લાવશો	તો,	પૈસા	અંગે	સાર 	લાગણી	અ ુભવવા	લાગશો.

વધારે	પૈસા	મેળવવા	માટ	ેપૈસા	આપવા ું	રાખો.	તમે	ધન	 વશે	ઉદાર	રહો	અને	વહચવાનો
આનંદ	લેવા	માંડો	 યારે	તમે	 ાંડમાં	એવો	સંકેત	મોકલો	છો	કે,	“માર 	પાસે	 ુ કળ	પૈસા
છે.”

ટપાલમાં	 બલની	જ યાએ	ચેક	મળશે	તેવી	ક પના	કરો.

તમારા	 વચારોન	ેસંપ માં	કે ત	કરો.	મા 	સંપ 	 વશે	 વચારો.



સંબંધો ું	રહ ય

મૅર 	ડાયમંડ
ફગ ુઈ	સલાહકાર,	 શ ક	અને	વ તા
રહ ય	 નો	અથ	એ	 છે	 કે	આપણે	આપણા	 વ ના	 સજક	છ એ	અને	 જે	 પણ
ઇ છા	 ગે	તથા	જે	આપણે	સજવા	માગીએ	છ એ	એ	આપણા	 વનમાં	સાકાર
થયા	 વના	ન	રહે.	 તેથી	આપણી	ઇ છાઓ,	 વચારો	અને	લાગણીઓ	બહુ	મહ વ
ધરાવે	છે	કારણ	કે	તે	જ	 વનમાં	સાકાર	થાય	છે.

એક	વાર	હુ	એક	આટ	 ડરે ટરના	ઘરે	ગઈ.	તેઓ	 સ 	 ફ મ	 નમાતા	પણ	હતા.
તેમણે	 લ વગ	 મના	દરેક	 ૂણામાં	એક	ન 	 ીની	તસવીર	રાખી	હતી	જેણે	મા
એક	જ	કપડુ	પહે ુ	હ ું.	 ણે	કે	પેલી	 ી	કહ 	રહ 	હતી,	“હુ	તમન	ેજોતી	નથી.”
મ	 તેમને	 ક ુ,ં	 “ ેમની	બાબતમાં	 તમને	 કઈક	 ુ કેલી	 હોય	એ ુ	ં લાગે	 છે.”	 “તમે
અંતયામી	છો?”	તેમણે	 ૂ ું.	મ	ક ું,	“ના.	પણ	જુઓ.	સાતે	જ યાએ	તમે	એક
જ	 ીની	તસવીર	રાખી	છે.”	તેમણે	ક ું,	“મને	આ	 કારનાં	 ચ ો	ગમે	છે.	મ	આ
ચ 	 તે	બના ું	 છે.”	મ	ક ું,	 “એ	તો	વ ુ	ખરાબ	કહેવાય	કારણ	તમે	તમાર
તમામ	સજકતા	તેમાં	ઉતાર 	છે.”

આ	 માણસ ુ	ં ય ત વ	 ભાવશાળ 	 છે.	 તેમના	 યવસાયન	ે લીધે	 આ	 કારની
ીઓથી	 તે	વ ટળાયેલા	રહે	 છે.	છતાં	 તેમના	 વનમાં	રોમા સ	નહોતો.	મ	 તેમને
ૂ ુ,ં	“તમન	ેખરેખર	જોઈએ	છે	 ું?”	“મારે	અઠવા ડયામાં	 ણ	 ી	જોડ	ેડે ટગ

પર	જ ુ	ંછે.”	મ	ક ું,	“ઠ ક	છે	તો	પછ 	તમે	 ણ	 ીઓની	વ ચે	હો	એ ું	પેઇ ટગ
દોરો	અન	ે લ વગ	 મના	દરેક	 ૂણામાં	તે	 ુકાવો.”



છ	મ હના	બાદ	 યારે	 તેઓ	મ ા	 યારે	મ	તેમને	 ૂ ુ,ં	“તમાર 	લવલાઈફ	કેવી
છે?”	“ ુંદર!	 ીઓ	મને	બોલાવે	છે,	તેઓ	માર 	ડટે	માગે	છે.”	મ	તેમન	ેક ું,	“એ
જ	તમાર 	ઇ છા	હતી.”	તેમણે	ક ું,	“મને	હવે	બહુ	સા 	લાગે	છે.	વષ 	 ુધી	કોઈ

ી	માર 	સાથે	ડે ટગ	પર	નહોતી	ગઈ.	હવે	અઠવા ડયામાં	 ણ	 ીઓને	હુ	મ ું 	છુ.
હવે	 તો	 તેઓ	 મારે	 માટ	ે અંદરોઅંદર	 ઝઘડ	ે પણ	 છે.”	 “તમારે	 માટ	ે આ	 સા
કહેવાય.”	 પછ 	 તેમણે	 ક ું,	 “હવે	 મારે	 થર	 થ ું	 છે.	 મારે	 લ 	 કરવાં	 છે.	 મારે
રોમા સ	જોઈએ	છે.”	મ	ક ું,	“તો	પછ 	એ ું	પેઇ ટગ	દોરો.”	તેમણે	 ુંદર	રોમે ટક

ી	સાથેના	 સંબંધ ુ	ં ચ 	 દો ુ.	એક	વષ	બાદ	 તેઓ	પરણી	ગયા.	અ યારે	 તેઓ
બહુ	 ુખી	છે.”

એ ું	કારણ	એ	છે	કે	તેમણે	તેમની	ઇ છાને	 ય ત	કર .	તેમણે	અંદરની	ઇ છાને	વષ
ુધી	 ખાનગી	 રાખી	 કારણ	 કે	 તેમની	 ઇ છા	 માણે	 ક ું	 બ ુ	ં નહો ું.	 તેમ ું

બા વન	 –	 તેમ ું	 ઘર	 –	બધો	 વખત	 તેમની	 ઇ છા	 વ 	જણા ુ	ં હ ું.	 તેથી
તમને	જો	આ	બાબત	સમ ઈ	 ય	તો	તરત	તેને	અમલમાં	 ૂક 	શકો	છો.

મૅર 	 ડાયમંડ	ે તેમના	 લાય ટ ું	 ઉપર	આપે ું	 ઉદાહરણ	 ફગ ુઈ	રહ ય	 ના	 સંદેશનો	 કેવી	 ર તે
પડઘો	પાડ	ે છે	 તે ું	ઉ મ	ઉદાહરણ	છે.	આનાથી	ખબર	પડ	ે છે	 કે	આપણા	 વચારને	અમલમાં
ૂક એ	 તો	 તે ું	 ું	 પ રણામ	 આવી	 શકે.	 આપણાં	 વાણી	 અન	ે વતનમાં	 આપણા	 વચારો ું
ત બબ	પડ	ેછે.	આપણા	 વચારો	 યારે	આપણને	કાય	કરવા	 ેરે	 યારે	તે	વ 	ુઅસરકારક	બને

છે.

ઘણી	વાર	આપણા	મનમાં	કયા	 વચારો	ચાલી	ર ા	છે	તેનો	આપણન	ે યાલ	નથી	હોતો,	પણ
આપણી	વત ૂક	અને	 ૃ ને	આધારે	આપણી	અંદર	કયા	 વચારો	ચાલે	છે,	તેનો	 યાલ	આવે
છે.	 પેલા	 ફ મ	 ો ુસરના	 દાખલામાં	 એનાં	 કાય 	 તથા	 માહોલમાં	 એના	 અંદરના	 વચારો ું
ત બબ	દેખા ું	હ ું.	તેણે	ઘણી	 ીઓનાં	 ચ ો	દોયા,	જે	તેનાથી	મ 	ફેરવી	લેતી	હતી.	એમના

મનમાં	 કયા	 વચારો	ચાલતા	હશે?	એમના	શ દો	 કહેતા	હતા	 કે	 તેમને	 વધારે	 ીઓ	જોઈતી
હતી,	જે	એમનાં	 ચ ોમાં	 ગટ	નહો ું	થ ું.	પછ 	ઇરાદા ૂવક	 યારે	તેમણે	તેમના	 વચારોને	જે
જોઈ ું	હ ું	તેમાં	કે ત	કયા	 યારે	તેમનાં	કાય 	એટલે	કે	 ચ ોમાં	પ રવતન	આ ું.	આવા	એક
સામા ય	 ફેરફારથી	 એ	 પોતાના	 વન ું	 ચ 	 દોર 	 શ ા.	આ ું	 બ ુ	ં આકષણના	 નયમને
કારણે.

તમારા	 વનમાં	 યારે	પણ	તમારે	કઈ	જોઈ ું	હોય	 યારે	એ	વાતનો	 યાલ	રાખજો	કે	તમારા
કાય 	તમાર 	ઇ છા	 વ નાં	ન	હોવાં	જોઈએ.	આ ું	એક	 વલંત	ઉદાહણ	‘ધી	 સ ેટ’ના	એક
શ ક	 માઇક	 ડૂલીએ	 તેમના	 ઑ ડયો	 કોસ	 ‘ લવરે જગ	 ધી	 ુ નવસ	 એ ડ	 ઍ ગે જગ	 ધી
મૅ જક’માં	આ ું	 છે.	એમાં	 વનમાં	આદશ	 વનસાથી	 ઝંખતી	 ીની	વાત	કરવામાં	આવી
છે.	તેણે	એ	અંગે	સાચાં	પગલાં	લીધાં	હતાં.	તેનો	 વનસાથી	કેવો	હોવો	જોઈએ	એ	બાબતમાં
તે	એકદમ	 પ 	હતી,	 તેના	લ ણોની	 વગતવાર	યાદ 	 તેણે	 તૈયાર	કર 	અન	ે તે ુ	ં ક પના ચ
પણ	ઊ ું	ક ુ	હ ું.	આ	બ ું	કરવા	છતાં	તેની	ઇ છા	 ૂર 	થઈ	નહોતી.



પછ 	એક	 દવસ	ઘરે	પાછ 	ફર 	અન	ે તેની	કાર	 તેના	 ગૅરેજમાં	બરાબર	વ ચે	પાક	કરવા	જતી
હતી	 યારે	તેને	 યાલ	આ યો	કે	તે ું	કાય	તેના	 વચારોથી	 વ ું	હ ું.	જો	તેની	કાર	ગૅરેજની
બરાબર	 વ ચે	 હોય	 તો	 તેના	 પાટનરને	 માટ	ે કાર	 પાક	 કરવાની	 જ યા	 બચે	 નહ ,	 તેનાં	 કાય

ાંડને	એવો	શ તશાળ 	સંદેશો	આપતાં	હતાં	કે	તે	એ ું	માનતી	હતી	કે	તેણે	જે	મા ું	છે	તે
તેને	મળશે	નહ .	પછ 	તરત	જ	તેણે	ગૅરેજ	સાફ	કરા ું	અન	ેપોતાની	કારન	ેએક	તરફ	પાક	કર ,
જેથી	તેના	પાટનરની	કારને	પાક	કરવાની	જ યા	મળે.	પછ 	 યારે	તે	તેના	બેડ મમાં	ગઈ	અને
કબાટ	ખો યો	 –	 જે	 તેનાં	 કપડાથી	ભરચક	હતો.	 તેમાં	 પણ	 તેના	પાટનરનાં	 કપડા	માટ	ેજ યા
નહોતી	બચી.	તેથી	તેણે	પોતાનાં	કપડા	ખસેડ ને	જ યા	બનાવી.	વ ુમાં	તે	પહેલાં	પલંગની	વ ચે
ૂઈ	જતી	હતી	તેથી	હવે	તેણે	પલંગની	એક	બાજુએ	 ૂવા ુ	ંશ 	ક ુ.	જેથી	તેના	પાટનર	માટે
ૂવાની	જ યા	બચે.

આ	 ીએ	માઇક	 ડૂલીને	 ડનર	કરતી	વખતે	આ	વાત	કહ .	 તે	વખતે	 તે	 ીની	બાજુમાં	 તેના
‘આદશ	 વનસાથી’	બેઠા	હતા!	તેને	પોતાના	 વનસાથી	મળ 	 ૂ ા	છે	એ	ર તે	સશ ત	કાય
અન	ેઅ ભનય	કરતા	રહેવાને	લીધે	 અંતે	 તેના	 વનમાં	 તે ું	આગમન	થ ું	અન	ેહવે	તો	 તેઓ
સ 	દા પ ય	 વતાવે	છે.

‘ ણે	કે	આ	બની	ગ ુ	ંછે’	એ	 માણે	 યવહાર	કરવા ુ	ંબીજુ	ઉદાહરણ	માર 	બહેન	 લે ડા ું
છે.	 જે	ધી	 સ ેટ	 ફ મની	 ોડકશન	 મૅનેજર	 છે.	 તે	ઑ ે લયામાં	 રહ ન	ે કામ	 કરતી	હતી.	 તે
અમે રકા	આવીને	અમાર 	ઑ ફસમાં	માર 	સાથે	કામ	કરવા	માગતી	હતી.	 લે ડા	રહ ય	 વષે
બરાબર	 ણતી	હતી.	 તેથી	 તે	 ધા 	ુ પ રણામ	 મેળવવા	માટ	ે યો ય	પગલાં	ભરતી	હતી,	 પણ
મ હનાઓ	પસાર	થઈ	ગયા	છતાં	તે	ઑ ે લયામાં	રહેતી	હતી.

લે ડાએ	પોતાનાં	કામો ું	 નર ણ	ક ુ	 યારે	સમ ું	કે	પોતે	જે	મા ું	તે	મળ 	ગ ું	છે,	એ	ર તે
તે	 નહોતી	વતતી.	 તેથી	 તે	ચોકસાઈ ૂવક	 તેમ	 કરવા	લાગી.	 તે	હવે	અમે રકા	જવાની	 છે	એમ
માનીન	ેતે	બધી	ગોઠવણ	કરવા	લાગી.	તેણે	પોતાની	મે બર શપ	કૅ સલ	કરાવી,	જે	વ ુની	જ ર
નહોતી	 તે	સગેવગે	કર 	નાખી,	 ૂટકેસ	બહાર	કાઢ ને	 પૅક	કર 	દ ધી.	ચાર	અઠવા ડયાંની	અંદર
લે ડા	અમે રકામાં	અમાર 	ઑ ફસમાં	કામ	કરતી	હતી.

તમે	જે	મા ું	છે	તેનો	જ	 વચાર	કરો	અને	ખાતર 	કરો	કે	તમારા	કાય માં,	તમને	 ણે	કે	તે	મળ
ગ ું	છે	તે	વાત ું	 ત બબ	પડ.ે	તમારા	કાય માં	તમાર 	માગણીનો	 વરોધ	ન	 ગટ	થવો	જોઈએ.

ણે	કે	મળ 	ગ ુ	ંછે	એ	જ	ર તે	વત .	આજે	તમને	તે	મ ું	હોય	તો	જે	ર તે	વત 	એ	જ	ર તે
વત .	 તમાર 	 તી 	 અપે ાઓ	સ જડ	 ર તે	 તમારા	 કાય માં	 દેખાવી	 જોઈએ.	 તમન	ે જોઈતી
વ ુઓ	માટ	ેતક	ઊભી	કરો.	તમે	આ	 માણે	કરશો	તો	માગેલી	વ 	ુમાટ	ેશ તશાળ 	સંકેત
મોકલી	શકશો.

પોતાને	માટ	ેકામ	કરો



લીસા	 નકો સ
સંબંધોની	બાબતમાં	પહે ું	એ	સમજ ુ	ંજ ર 	 છે	 કે	 સંબંધ	કોની	વ ચે	બંધાય	 છે
અન	ેએમાં	મા 	એક	હાથ	ેતાળ 	ન	પડ.ે	તમારે	તમાર 	 તન	ેપણ	સમજવી	પડ.ે

જે સ	રે
તમને	પોતાન	ેજ	તમારો	સાથ	ન	ગમતો	હોય	તો	બી 	લોકોને	તમારો	સાથ	ગમશે
એવી	અપે ા	કેવી	ર તે	રખાય?	અહ 	ફર થી	આકષણનો	 નયમ	એટલે	કે	રહ ય	એને
તમારા	 વનમાં	લઈ	આવશે.	તમારે	એકદમ	 પ 	બનવાની	જ ર	છે.	તમન	ેહુ	એક

	 ૂછવા	મા ું	છુ,	“જેવો	 યવહાર	અ યો	તમાર 	સાથે	કરે	એ ુ	ંઇ છો	છો,	એવો
યવહાર	તમે	તમાર 	સાથે	કરો	છો	ખરા?”

તમે	પોતાની	સાથે	એવો	 યવહાર	કરો	જેવો	 યવહાર	તમે	ઇ છો	છો	બી 	લોકો	તમાર 	સાથે
કરે.	જો	તમે	તે ું	નહ 	કરો	તો	પ ર થ તઓન	ે ારેય	નહ 	બદલી	શકો.	તમારા	કાય 	એ	તમારા
વચારો ું	 ત બબ	છે.	તેથી	તમે	જો	તમાર 	 તન	ે ેમ	અને	આદરથી	નહ 	જુઓ	તો	તમે	એવો
સંકેત	પહ ચાડો	છો	 કે	તમે	મહ વની	 કે	કામની	 ય ત	નથી.	આ	સંકેત	તમે	તમારો	અ ભગમ
બદલો	નહ 	 યાં	 ુધી	 સા રત	થતો	 રહેશે.	પ રણામે	લોકો	તમાર 	સાથ	ેસાર 	 ર તે	વતતા	ન
હોય	એવા	 સંગો	વધતા	રહેશે.	લોકો	તો	મા 	અસર	કે	પ રણામ	છે;	તમારા	 વચારો	એ	એ ું
કારણ	છે.	તમારે	તમાર 	 ત	સાથે	 ેમ	અન	ેઆદર ૂવક	 યવહાર	કરવો	જોઈએ.	એ	 કારનો
સંકેત	આપીન	ેએ	 વ સી	પર	તમાર 	 તન	ે ૂકવી	જોઈએ.	પછ 	આકષણનો	 નયમ	સમ

ાંડને	કાયરત	કર 	દેશે	અને	તમા 	 વન	તમને	ચાહતા	અને	માન	આપતા	લોકોથી	ઊભરાઈ
જશે.

ઘણા	લોકોએ	અ યોને	 માટ	ેબ લદાન	આ ું	 હોય	એ ુ	ં માનીને	 કે	બ લદાન	આપવાથી	 તેમની
ગણતર 	 સારા	 માણસમાં	 થાય,	 જે	 સાવ	 ખોટુ	 છે.	 વ ુઓના	 અભાવના	 વચારોમાંથી	 તમે



બ લદાન	આપવા	 તૈયાર	થાઓ	છો.	“દરેક	જણ	માટ	ે ૂર ું	 નથી,	 તેથી	 હુ	એના	વગર	ચલાવી
લઈશ.”	આ	 કારની	લાગણી	હોવી	એ	કઈ	સાર 	બાબત	નથી.	એમાંથી	અસંતોષ	જ મે	 છે.
દરેક	જણ	માટ	ેઆ	જગમાં	 ૂર ું	છે	અન	ેદરેક	 ય તની	જવાબદાર 	છે	કે	તેઓ	તેમની	ઇ છાને
સંતોષે.	 તમે	 બી ના	 વતી	 માગી	 શકો	 નહ ,	 કારણ	 કે	 બી ના	 જેવા	 વચાર	 કે	 ભાવ	 તમે
અ ુભવી	શકતા	નથી.	તમા 	કામ	તમારે	 તે	કરવા ું	 છે.	 યારે	તમે	સા 	લાગવાની	વાતને
મહ વ	આપો	 છો	 યારે	 શ તશાળ 	 વ સી	 સા રત	 થશે,	 જે	 તમાર 	આસપાસની	 દરેક
ય તને	અસર	કરશે.

ડૉ.	જૉન	 ે
તમે	 તમારા	 માટ	ે ઉકેલ	 છો.	 બી 	 ય ત	 તરફ	 આંગળ 	 ચ ધીન	ે એ ુ	ં ન	 કહો,
“તમારા	પર	મા 	ઋણ	છે.	માટ	ેતમારે	મને	વ ુ	આપ ું	જોઈએ.”	એને	બદલે	તમે
તમાર 	 તન	ેવ 	ુઆપવા	માટ	ેસમય	ફાળવો	અન	ેપોતાની	 તને	 ૂણતાથી	ભર
દો,	 યાં	 ુધી	તમે	છલકાવા	ન	લાગો	અને	બી ન	ેઆપવાની	 થ તમાં	ન	આવી

ઓ.

“ ેમ	મેળવવા	માટ	ેતમે	 ુંબક	ન	બની	 ઓ	 યાં	 ુધી	તમાર 	 તન	ેઅંદરથી	ભર
દો.”

ચા સ	હાનેલ

આપણામાંથી	ઘણા	લોકોને	એ ુ	ં શખવવામાં	આ ું	 છે	 કે	આપણી	 તન	ે છે લે	 ૂકવી.	 તેને
પ રણામે	 અયો ય	 અને	 અપા 	 હોવાની	 લાગણીને	 આપણે	 આકષ એ	 છ એ.	 આ	 કારની
લાગણીને	 લીધે	 આપણે	 એવા	 સંગોને	 સામેથી	 નોતર એ	 છ એ,	 જેમાં	 આપણને	 આપણી
અયો યતા	અને	અપા તાનો	અ ુભવ	થયા.	તમારે	 વચારસરણી	બદલવી	જ	રહ .

“એમાં	કોઈ	શંકા	નથી	કે	પોતાની	 તન	ેવ 	ુપડતી	ચાહવાની	વાત	ઘણાને	ગળે	નહ
ઊતરે.	એ	વલણ	તેમને	ઠડુ,	 ુ કેલ	તથા	 ૂ ર	લાગશે.	 સવાય	કે	આ	બાબતને	એક
અલગ	દ કોણથી	નહ 	જોવામાં	આવે.	અનંતની	 ૂચના	અ ુસાર	 યારે	આપણે
‘નંબર	વન’ની	શોધ	માટ	ે ેરાઈએ	છ એ	 યારે	 વાભા વક	ર તે	આપણે	‘નંબર	ટુ’ની
પણ	શોધ	કર એ	છ એ	અન	ેતેના	કાયમી	લાભની	વાત	 વચાર એ	છ એ.”

ે ટસ	મલફોડ



તમે	તમાર 	 તને	અંદરથી	છલોછલ	નહ 	કરો	 યાં	 ુધી	કોઈન	ેઆપવા	માટ	ેતમાર 	પાસે	ક ું
નહ 	હોય.	 તેથી	 તમે	 તમાર 	 ત	 યે	 પહે ુ	ં યાન	આપો	એ	જ ર 	 છે.	 પોતાની	 ુશી	 પર
પહેલા	 યાન	આપો.	લોકો	પોતાના	આનંદ	માટ	ેપોતે	જ	જવાબદાર	છે.	તમે	આનંદ	મેળવો	અને
સાર 	 લાગણી	 અ ુભવો	 તો	આસપાસના	 લોકો	 પણ	 તેમાં	 સહભાગી	 થશે.	 તમારા	 વનમાં
આવેલી	તમામ	વયની	 ય તઓ	માટ	ે ેરણા પ	બની	જશો.	તમે	 યારે	આનંદમાં	હો	છો	 યારે
કઈ	પણ	આપવા	માટ	ે વચારવાની	જ ર	નહ 	પડ.ે	સહજપણે	એ	વ ુ	ંઆવશે.

લીસા	 નકો સ
મારો	પાટનર	મને	માર 	 ુદરતા ું	ભાન	કરાવશે	એ	આશાએ	મ	ઘણા	સંબંધો	બાં યા,
કારણ	કે	હુ	માર 	 ુંદરતા	જોઈ	શકતી	નહોતી.	હુ	મોટ 	થઈ	રહ 	હતી	 યારે	મારા
આદશ	 હ રોઝ	 (કે	 she-roes	 ?)	 બાયો નક	 ુમન,	 વ ડર	 ુમન	 અન	ે ચાલ સ
ઍ જ સ	હતી.	અલબ 	એ	નાર પ ો	અ 	 ુત	હતાં,	પણ	 તે	મારા	 જેવા	લાગતા
નહોતા.	 યાં	 ુધી	હુ	લીસા	–	મારા	 ેમમાં	પડ 	નહ 	 યાં	 ુધી	બાક ું	જગત	મારા
ેમમાં	પડ ુ	ંનહ .	હુ	માર 	 યામલ	 વચા,	મારા	રસસભર	હોઠ,	મારા	ગોળ	 નતંબ,

મારા	વાંક ડયા	કાળા	વાળના	 ેમમાં	પડ 	પછ 	જ	એ	શ 	બ ું.

તમે	 તમાર 	 તન	ે ચાહો,	એટલા	 માટ	ે કે	 તમે	 તમાર 	 તન	ે નહ 	ચાહો	 યાં	 ુધી	 તમારામાં
લાગણી	નહ 	 ગે.	તમે	પોતે	તમારા	 વશે	સા 	નહ 	 વચારતા	હો	તો	 ાંડ	ેતમારે	માટ	ેજે	 ેમ
અન	ેલાગણી	અકબંધ	રા યાં	છે	તેના	માગમાં	તમે	અવરોધ	ઊભો	કરો	છો.

તમે	તમારા	 વશે	ખરાબ	અ ુભવતા	હો	 યારે	તમે	તમારામાંથી	 વન	શોષી	લો	છો.	 વા ય,
સંપ ,	 નેહ	આ	દરેક	બાબતમાં	સાર 	લાગણી	થાય	તો	જ	એને	યો ય	 વ સી	પર	મોકલી
શકાય.	અમાપ	શ ત	હોવાનો	અ ુભવ,	નીરોગી	અને	 તંદરુ ત	હોવાની	અ 	 ુત	લાગણી	આ
બ ું	સા 	લાગવાની	 વ સી	પર	હોય	છે.	જો	તમન	ેપોતાને	જ	તમારા	 વશે	સાચી	લાગણી
નહ 	હોય	તો	તમે	તમાર 	 તને	એવી	 વ સી	પર	 ૂકો	છો	 યાંથી	તમે	એવા	લોકો,	 સંગો,
પ ર થ તન	ેબોલાવશો	જે	તમને	તમારા	 વશે	ખરાબ	લાગણી	જગાડશે.

તમારે	તમારા	 વચાર	અન	ે યાન ું	કે 	બદલ ું	પડશે.	તમારામાં	જે	 ુંદર	બાબતો	છે	તેના	 વશે
વચારવા ું	શ 	કર ું	પડશે.	તમે	આ	બાબતો	પર	 યાન	આપવા ું	શ 	કરશો	તેવો	જ	આકષણનો
નયમ	 તમને	 તમારા	 વશે	 ઉ મ	 વાતો	 જણાવવા	 લાગશે.	 તમે	 જે	 વચારો	 છો	 તેને	 જ	 તમે



આકષવા	લાગશો.	તમારે	ફ ત	આટ ું	જ	કરવા ુ	ં છે	–	તમારામાં	 જે	કઈ	સા 	 છે	 તેના	 વશે
સતત	 વચારવાની	શ આત	કરવાની	છે	અને	જુઓ,	આકષણનો	 નયમ	તમન	ેએ	 કારના	વ ુ	ને
વ 	ુ વચારો	આપવા	લાગશે.	તમે	તમારા	સારા	 ુણ	શોધો.	શોધવાથી	કોઈ	ને	કોઈ	સાર 	વાત
તમને	મળ 	જશે.

બૉબ	 ૉ ટર
તમારામાં	 કોઈક	 તો	 એવી	 ભ ય	 બાબત	 છે.	 ુ માળ સ	 વષથી	 હુ	 માર 	 તનો
અ યાસ	ક 	છુ.	 ારેક	તો	હુ	પોતાની	 તન	ે‘ કસ’	કરવા	અધીરો	થઈ	 	છુ.
તમારે	પણ	તમાર 	 તને	 ેમ	કરવો	જોઈએ.	હુ	પોતાના	વખાણ	કરવાની	વાત	નથી
કરતો.	આપણી	 ત	 યેના	આદરની	વાત	ક 	છુ.	જે ુ	ંતમે	તમાર 	 તને	ચાહવા
લાગશો	તેવા	આપોઆપ	જ	અ યો	પણ	તમને	ચાહવા	લાગશે.

માસ 	 શમૉફ
સંબંધોની	બાબતમાં	આપણે	સહુ	અ યોની	 ફ રયાદ	 કરવા	 ટવેાયેલા	છ એ.	 “મારા
સહકાયકરો	આળ ુ	છે.	મારો	હસબ ડ	મન	ેગાંડ 	કર 	 ૂકે	છે.	મારા	બાળકો	 ાસ
આપે	છે.”	હમેશાં	આપ 	ં યાન	‘અ યો’માં	હોય	છે,	પણ	સંબંધોની	બાબતમાં	જે
વ ુ	કામ	કરે	છે	તે	એ	કે	આપણે	અ યોની	કદર	કરતા	પણ	શીખ ું	જોઈએ.	મા
ફ રયાદો	કર એ	તે	નહ 	ચાલે.	આપણે	જેટલી	ફ રયાદો	કરતા	રહ ું	તેટલા	આપણે
પણ	તેના	 શકાર	બની ું.

સંબંધની	બાબતમાં	તણાવ ૂણ	 થ ત	હોય	કે	તમાર 	ગાડ 	પાટા	પર	ન	હોય,	તમારા
ય નો	સફળ	ન	થતા	હોય,	કોઈ	તમાર 	આંખમાં	કણાની	જેમ	 ૂંચ ું	હોય	તો	પણ

એ	સંબંધ	પર	 ૂણ વરામ	નથી	 ુકા ું.	એમ	કરો.	એક	કાગળનો	ટુકડો	લો.	આવતા
ીસ	 દવસ	 ુધી	 જે	 ય ત	 વશે	 ો	 છે	 તેના	 અંગે	 વખાણવાલાયક	 જે	 કઈ

બાબત	 હોય	 તે	 લખવા ું	 શ 	 કરો.	 તમે	 શા	 માટ	ે તેને	 ેમ	 કરો	 છો	 તેનાં	 કારણો
વચારો.	 તેની	 ર ૂ ૃ ની	 કદર	 કરો,	 જ ર	 પ ે	 તમને	 મદદ પ	 થવાની	 તેમની
ત પરતાની	ન ધ	લો.



આ	ર તે	 યારે	તમે	તેમની	કદર	કરવા	લાગશો	અન	ેતેમની	તાકાતને	 વીકારશો.	પછ
તમને	તે	 માણે	બ ું	મળવા	લાગશે	અને	સમ યા	ઉકેલાઈ	જશે.

લીસા	 નકો સ
ઘણીયે	વાર	તમારા	 ુખ	માટ	ેતમે	બી ઓ	ઉપર	આધાર	રાખો	છો	અને	ઘ ંખ
તો	તેઓ	તેમ	કરવામાં	 ન ફળ	 ય	છે.	આમ	શા	માટ?ે	કારણ,	એક	જ	 ય તના
હાથમાં	 તમારા	આનંદ,	 તમાર 	 સ તાની	 લગામ	 છે.	 એ	 ય ત	 તમે	 પોતે	 છો.
તમારા	માતા પતા,	તમા 	બાળક,	તમારો	 વનસાથી,	એ	કોઈના	હાથમાં	તમારા
ુખની	ચાવી	નથી.	એ	લોકો	બહુ	બહુ	તો	તમારા	 ુખમાં	સહભાગી	થઈ	શકે.	તમારો

આનંદ	તમાર 	ભીતરમાં	રહેલો	છે.

તમારો	આનંદ	એ	 ેમની	 વ સી	ઉપર	છે,	સૌથી	 ચી	અને	સૌથી	વ ુ	શ તશાળ 	 વ સી
ેમ	—	એ	કઈ	હાથમાં	પકડ 	શકાય	એવી	વ ુ	નથી.	તમે	તમારા	 દયમાં	જ	તે	પામી	શકો.

અ ત વની	એક	અવ થા	છે.	લોકો	 ેમને	અ ભ ય ત	આપતા	હોય	એના	 ુરાવા	જોઈ	શકો
છો.	 પણ	 ેમ	 એ	 તો	 એક	 લાગણી	 છે.	 તમે	 જ	એક	એવી	 ય ત	 છો	 જે	 ેમની	 લાગણી
જ માવીને	તેને	મોકલી	શકો	છો.	 ેમ	સજવાની	તમાર 	 મતા	અમાપ	છે	અન	ેતમે	 યારે	કોઈને
ચાહો	છો	 યારે	 ાંડ	જોડ	ેસં ૂણ	સંવા દતા	રચો	છો.	 ેમ	સવ વ	છે.	તમને	જે	ગમે	છે	એ
બાબતો	પર	જ	 યાન	 કે ત	 કરો,	 ેમની	અ ુ ૂ તનો	આનંદ	લો,	 તમને	 તે	અનેકગણી	થઈને
પાછ 	મળશે.	આકષણનો	 નયમ	 ેમ	કરવા	જેવી	અનેક	વ ુઓને	તમાર 	પાસે	મોકલી	આપશે.
તમે	 ેમની	લાગણી	મોકલશો	એટલે	સમ 	 ાંડ	પોતાની	તમામ	શ તઓને	કામે	લગાડ ને	દરેક
આનંદદાયક	વ ,ુ	દરેક	સ જનને	તમાર 	પાસે	મોકલી	આપશે.	એ ું	ખરેખર	બનશે.



રહ યસાર

યારે	તમે	સંબંધ	બાંધવાનો	ઇરાદો	સેવો	છો	 યારે	તમારા	 વચારો,	શ દો,	કાય 	અને
તમારા	સંજોગો	તમાર 	આંત રક	ઇ છાનો	 વરોધ	ન	કરે	તે ું	 યાન	રાખ ું.

પોતાના	માટ	ેકામ	કરો.	 યાં	 ુધી	તમાર 	 તને	 ૂર 	ન	ભરો	 યાં	 ુધી	અ યને	આપવા
જે ું	કઈ	તમાર 	પાસે	નહ 	હોય.

તમાર 	 ત	સાથે	 ેમ	અન	ેઆદર ૂવક	વત ,	પછ 	જે	તમને	 ેમ	અને	આદર	આપશે	એવા
લોકોને	તમે	આકષ 	શકશો.

તમન	ેજ	તમાર 	 ત	 યે	અણગમો	હોય	તો	તમે	 ેમના	 ોતને	તમારા	તરફ	આવતો
રોકો	છો.	ઉ ટા ું	તમે	એવા	લોકો	તથા	સંજોગોને	નોતરો	છો	જે	તમન	ેતમારા	 વશે	ખરાબ
અ ુભવ	કરાવશે.

તમારામાં	જે	કઈ	સાર 	બાબતો,	 ુણ	હોય	તેના	ઉપર	 યાન	કે ત	કરશો	તો	આકષણનો
નયમ	તમને	તમાર 	ઉ જવળ	બાજુઓનાં	દશન	કરાવશે.

સંબંધ	સફળ	બને	તે	માટ	ેબી 	 ય તમાં	જે	કઈ	સારા	 ુણ	હોય	તેના	વખાણ	કરો.
તેમના	 વશે	ફ રયાદ	કરવા ુ	ંબંધ	કરો.	તમે	મા 	તેમની	શ તઓ	ઉપર	જ	 યાન	કે ત
કરશો	તો	બદલામાં	તમન	ેપણ	તેવી	જ	શ તઓ	મળશે.



તંદરુ તી ુ	ંરહ ય

ડૉ.	જૉન	હેજ લન
વૉ ટમ	પદાથ વ ાની	અને	 હેરની તના	 ન ણાત

આપ ં	 શર ર	 ખરેખર	 તો	 આપણા	 વચાર ું	 પ રણામ	 છે.	 એ	 વ ુ	 આપણે
તબીબી વ ાનમાં	 વીકારવા	 લા યા	 છ એ.	આપણા	 વચારો	 તથા	 લાગણીઓની
કૃ ત	આપણા	શર રનાં	ભૌ તક	સ વ,	બંધારણ	તથા	કાયને	અ ુક	અંશે	 ભા વત

કરે	છે.

ડૉ.	જૉન	ડેમા ટની
સારવારના	 ે માં	આપણે	 ‘ લાસીબો	ઇફે ટ’થી	પ ર ચત	છ એ.	 લાસીબો	નકલી
દવા	છે	જેની	શર ર	પર	કોઈ	અસર	થતી	નથી.	આ	દવા	નથી	પણ	ખાંડની	ગોળ
હોય	છે.

લેસીબો	આપતી	વખતે	તમે	દદ ને	કહો	કે	આ	એક	અસરકારક	દવા	છે	અને	પછ
લેસીબોની	અસર	અસલી	દવા	જેવી	જ	થાય	છે.	 સંશોધકોએ	શોધી	કા ુ	ં છે	 કે
માનવી ુ	ંમન	સા 	થવાની	બાબતમાં	સૌથી	મોટુ	પ રબળ	છે.	ઘણી	વાર	તો	દવા
કરતાં	પણ	એનો	 ભાવ	વધારે	હોય	છે.

રહ ય	 ના	 ભાવ	 વશે	 તમે	 પ ર ચત	 થતાં	 જશો	 તેમ	 તમન	ે વ ુ	 યાલ	 આવતો	 જશે	 કે



મ ુ ય વનમાં	ઘટતી	અ ુક	ઘટનાઓ,	જેમાં	 વા ય	પણ	આવી	 ય,	તેના	આંત રક	સ યને
પ પણે	 ણી	શકાય	છે.	‘ લાસીબો	ઇફે ટ’	ઘણી	શ તશાળ 	છે.	દદ 	 યારે	 વચારે	અને
ખરેખર	 માનવા	 લાગે	 કે	આ	 નકલી	 ગોળ 	 અસલી	 દવા	 છે	 તેનાથી	 મને	 સા 	 થશે	 તો	 તેની
મા યતાને	આધારે	તે	સારો	થશે.

ડૉ.	જૉન	ડેમા ટની
એક	એવી	પ ર થ ત	હોય	કે	 યારે	કોઈ	બીમાર	હોય	અન	ેતેને	માટ	ેદવા	 સવાય
બીજો	 કોઈ	ઉપચાર	શ 	હોય	તો	 તેના	 મનની	 થ ત	 વશે	 ણી	શકાય,	 પણ
પ ર થ ત	વ ુ	ખરાબ	હોય	અને	 વલેણ	બીમાર 	હોય	તો	 દેખીતી	 ર તે	 દવાના
ઉપચાર	 સવાય	બીજો	કોઈ	ઉપચાર	કરવા ું	જોખમ	ન	લઈ	શકાય.	દવાનો	ઇનકાર
ન	થઈ	શકે.	દરેક	 કારની	સારવાર ું	આગ ું	મહ વ	હોય	છે.

માન સક	સારવાર	અને	દવાનો	ઉપચાર	બંન	ેસાથે	મળ ન	ેકામ	કર 	શકે.	પીડા	થતી	હોય	તો	દવા
વડ	ેજ	 તે ું	 નવારણ	શ 	બને.	 તે	 પછ 	દદ 	પોતાના	 વા ય	 વશે	 યાન	 કે ત	 કર 	શકે.
‘સં ૂણ	 વા યનો	 વચાર’	એ	કોઈ	પણ	 ય ત	અંગત	ર તે	પોતાની	ર તે	કર 	શકે,	આસપાસમાં
ભલેને	ગમે	તે	થઈ	ર ું	હોય.

લીસા	 નકો સ
ાંડ	 તો	 સ ૃ નો	 અ ૂવ	 ભંડાર	 છે.	 યારે	 તમે	આ	 બાબત	અ ુભવવા	 માટે

મનના	 દરવા 	 ખોલો	 છો	 યારે	આ ય,	આનંદ,	આશીવાદ	 અને	 અ ય	 મહાન
બાબતો	જે	 ાંડ	તમને	આપવા	માગે	છે,	જેવી	 કે	સા 	 વા ય,	સાર 	સંપ ,
સાર 	 કૃ તનો	તમને	અ ુભવ	થશે.	પણ	તમે	તમારા	નકારા મક	 વચારોથી	તમાર

તન	ે‘બંધ’	કર 	દો	તો	પછ 	તમન	ેબેચેની,	દખુાવો,	પીડાનો	જ	અ ુભવ	થશે.	દરેક
દવસ	તમારે	માટ	ેકસોટ નો	 દવસ	બની	રહેશે.



ડૉ.	બેન	જો સન
ડૉ ટર,	લેખક	અને	‘એન 	હ લગ’ના	 ન ણાત
આપણી	સમ 	અલગ	અલગ	હ રો	બીમાર ઓ	અન	ેદવાઓ	છે,	પણ	એ	તો	એક
નબળ 	કડ 	છે.	બધી	જ	બીમાર ઓ ું	 ૂળ	તાણ	છે.	તમે	કોઈ	સાંકળ	કે	 યવ થા
ઉપર	વધારે	વજન	 ૂકો	તો	કોઈ	ને	કોઈ	કડ 	 ૂટ 	 ય	છે.

કોઈ	પણ	 કારની	તાણ	નકારા મક	 વચારોથી	શ 	થાય	છે.	જો	એવા	 વચાર	આવે	અને	 તેને
નહ 	રોકો	તો	પછ 	તેવા	 વચારોની	હારમાળા	ચા 	ુથઈ	જશે	અન	ેતે ું	પ રણામ	ભોગવ ું	પડશે.
તાણ	એ	 તો	અસર	 છે,	 પણ	 કારણ	 તો	 નકારા મક	 વચારો	 છે	અન	ેએ	શ 	થાય	 છે	એકાદ
નબળા	 વચારથી.	ભલે	 તેની	અસર	ગમે	એટલી	 યાપક	હોય,	તમે	 તેને	બદલી	શકો	છો.	એક
નાનકડો	હકારા મક	 વચાર	આવે	પછ 	તેની	હારમાળા	શ 	થઈ	 ય.

ડૉ.	જૉન	ડેમા ટની
આપ ં	 શર ર	આપણને	 ફ ડબેક	આપવા	 માટ	ે બીમાર 	 ઉ પ 	 કરે	 છે.	આનાથી
આપણે	 ણી	 શક એ	 કે	 ાંક	 સમતોલન	 જોખમા ું	 છે.	 આપણે	 ેમ	 અને
કૃત તામાં	ઊણા	ઊતયા	છ એ	 તેથી	શર રમાં	બીમાર નાં	લ ણો	જોવા	મળે	 છે.
શર રના	સંકેત	અન	ેલ ણથી	ગભરાઈ	જવાની	જ ર	નથી.

ડૉ.	ડમેા ટની ું	કહે ુ	ંએ ુ	ંછે	કે	 ેમ	અન	ેકૃત તા	આપણી	અંદરની	નકારા મક	 ૃ ને	 કારો
આપશે,	ભલે	એ	ગમે	એટલી	સ જડ	હોય.	 ેમ	અન	ેકૃત તા	સ ુ માંથી	માગ	કાઢ 	શકે	છે,
પવતોન	ેહલાવી	શકે	છે	અન	ેચમ કારો	સ 	શકે	છે.	 ેમ	અને	 કૃત તા	કોઈ	પણ	રોગ	મટાડ



શકે	છે.

માઇકલ	બનાડ	બૅક વથ
વારવાર	એક	 	 ૂછવામાં	આવે	છે,	‘કોઈ	 ય તના	શર ર પી	મં દરમાં	કોઈ	રોગ
અથવા	કોઈ	પણ	 કારની	બીમાર 	સ ય	તો	તેને	‘સાચી’	 વચારસરણીથી	દૂર	કર
શકાય?’	અને	જવાબ	છે,	ચો સપણે	હા.

હા ય	એ	ઉ મ	ઔષ ધ	છે

કૅથી	 ૂડમૅન,	એક	અંગત	અ ુભવ

મન	ે તન	 કૅ સર	છે	 તે ું	 નદાન	થ ું	હ ું.	 દયથી	સાચેસાચ	મને	લાગ ુ	ંહ ુ	ંઅને
ા	હતી	 કે	 હુ	સા 	થઈ	ગઈ	 છુ.	 દરરોજ	 હુ	 કહેતી,	 ‘મન	ેસા 	 કરવા	બદલ

આભાર.’	આ	 માણે	 ચાલ ુ	ં ર ુ	ં અન	ે હુ	 કહેતી	 રહ ,	 ‘મને	 સા 	 કરવા	 બદલ
આભાર.’	મન	ે દયથી	 વ ાસ	હતો	કે	હુ	સા 	થઈ	ગઈ	છુ.	મ	માર 	 તન	ેએ
ર તે	જોઈ	કે	મારા	શર રમાં	કૅ સર	 વે ું	જ	નથી.

મ	સા 	થવા	માટ	ેવ 	ુએક	ઉપાય	કય .	ઉપાય	એ	કે	ર ૂ 	 ફ મો	જોવી!	બીજુ
ુ	ંથઈ	શકે?	તેથી	હસ ું	અને	હસતાં	રહે ુ	ંએ	ન 	ક ,ુ	મારા	 વનમાં	 હુ	કોઈ



તાણનો	બોજો	લેવા	નહોતી	માગતી.	તમે	 યારે	સા 	થવાનો	સંક પ	કર ને	બેઠા
હો	 યારે	કોઈ	પણ	 કારની	તાણ	તમારે	માટ	ે ુકસાનકારક	સા બત	થઈ	શકે	છે.

યારથી	મારા	રોગ	( તન	કૅ સર) ું	 નદાન	થ ું	તેના	 ણ	મ હના	બાદ	હુ	લગભગ
સા 	થઈ	ગઈ	હતી.	તે	કોઈ	પણ	 કારના	રે ડયેશન	કે	કેમોથેરાપી	 વના.

કૅથી	 ૂડમૅનનો	આ	 મજેદાર	 અને	 ેરણાદાયક	 અ ુભવ	 ણ	 દ યશ તથી	 કાયરત	 હોવાનો
પ રચય	આપે	 છે.	સા 	થવા	માટ	ે કૃત તાની	શ ત,	મનગમતી	ચીજ	 મેળવવા	માટ	ે ાની
શ ત,	આપણા	શર રમાંથી	રોગને	દૂર	કરવા	માટ	ેહા ય	અને	આનંદની	શ ત.

કૅથીએ	પોતાના	ઉપચારમાં	હા યને	 થાન	આ ુ	ંકારણ	કે	તેણે	નૉમન	કઝ સની	વાત	સાંભળ
હતી.

નૉમનન	ેકોઈ	અસા ય	રોગ	થયો	હતો.	તે	હવે	થોડાક	મ હનાનો	જ	મહેમાન	છે	એ ું	ડૉ ટરોએ
તેને	કહ 	દ ું	હ ું.	નૉમન	ે તે	જ	પોતાનો	ઉપચાર	કરવા ુ	ંન 	ક ુ.	 ણ	મ હના	 ુધી	એ
મા 	ર ૂ 	 ફ મો	જોતો	ર ો	અન	ેહસતો	ર ો.	 ણ	મ હનામાં	એનો	રોગ	ભાગી	ગયો.	ડૉ ટરે
એની	સા 	થવાની	હક કતન	ેચમ કાર	તર કે	ઓળખાવી.

હસતા	 રહ ન	ે નૉમન	ે તમામ	 નકારા મક	લાગણીઓને	ભગાડ 	 દ ધી	અને	 પોતે	 રોગ ુ ત	 થયો.
હા ય	એ	ખરેખર	ઉ મ	ઔષધ	છે.

ડૉ.	બૅન	જો સન
આપણા	 બધાની	 અંદર	 એક	 ૂળ ૂત	 ો ામ	 હોય	 છે.	 તમન	ે કોઈ	 ઘા	 થયો	 તો
આપોઆપ	 ઝાઈ	 જશે	 અને	 તમન	ે બે ટે રયાનો	 ચેપ	 લા યો	 હોય	 તો	 રોગ
તકારકશ ત	કામે	લાગીને	બે ટે રયાને	ખતમ	કરશે.	 રોગ	 તકારકશ ત	સા

થવા	માટ	ેજ	છે.



બૉબ	 ૉ ટર
વ થ	 માન સકતા	 ધરાવનાર	 ય તના	 શર રમાં	 રોગ	 લાંબો	 વખત	 રહેતો	 નથી.
તમા 	શર ર	દરેક	સેક ડમાં	લાખો	કોષોનો	નાશ	કરે	છે	એ	સાથ	ેજ	તે	લાખો	નવા
કોષો	સજ	પણ	છે.

ડૉ.	જૉન	હેજલીન
હક કતમાં	દરરોજ	આપણા	શર રના	અ ુક	ભાગમાં	ફેરબદલ	થયા	કરે	છે.	બાક ના
હ સાઓને	કેટલાક	મ હના	લાગે	છે	તો	વળ 	બી 	ભાગોને	એક-બે	વષ 	લાગે	છે,
પણ	આપણે	બધા	જ	કેટલાંક	વષ માં	 બલકુલ	નવા	શર રના	મા લક	બનીએ	છ એ.

જો	આપ ં	શર ર	કેટલાંક	વષ માં	ફેરબદલ	પામ ુ	ંહોય,	જે	વાત	વૈ ા નક	ર તે	 સ 	થયેલી	છે,
તો	પછ 	કોઈ	રોગ	વષ 	 ુધી	શર રમાં	રહે	એ	કેવી	ર તે	બન?ે	આ ું	ફ ત	 વચારોને	લીધે	બન	ેછે
કારણ	કે	દદ 	સતત	બીમાર ન	ેજોયા	કરે	છે,	તેમાં	સતત	 યાન	કે ત	કયા	કરે	છે.

ૂણતાનો	 વચાર	કરો
ૂણતા	 (perfection	 )નો	 વચાર	 કરો.	 જે	 શર રમાં	 સંવાદ 	 વચારો	 હોય,	 એવા	 શર રમાં

બીમાર 	રહ 	શકે	નહ .	 ૂણતા	 વશે	 ણો	અને	તમે	 ૂણતા ું	 નર ણ	કરો,	તેને	તમાર 	પાસે
બોલાવો.	અ ૂણ	 વચારો	એ	મ ુ ય તની	તકલીફો ું	 ૂળ	છે.	 તેમાં	રોગ,	ગર બી	અને	દઃુખો
પણ	ખરા.	આપણે	 યારે	નકારા મક	ર તે	 વચાર એ	તો	આપણે	આપણી	 તને	આપણા	ખરા
વારસાથી	 અલગ	 કર 	 દઈએ	 છ એ.	 ઇરાદા ૂવક	 હેર	 કરો,	 “હુ	 સં ૂણ	 વચારો	 વશે	 જ
વચાર શ.	હુ	ફ ત	આદશ	ચીજ	જો 	છુ.	હુ	પોતે	આદશ	છુ.”

મારા	શર રમાંથી	મ	અ ડપ 	ંતથા	આળસ	દૂર	કયા.	મારા	શર રન	ેએ ું	જોવા	તરફ	મ	 યાન
કે ત	ક ુ,	જે	 બલકુલ	 થ ત થાપક	હોય	અન	ેબાળક	જે ુ	ંઆદશ	હોય.	આને	કારણે	બધા
કાર ું	અ ડપ ં	અને	સાંધાનો	દખુાવો	ગાયબ	થઈ	ગયાં.	હક કતે	મ	રાતોરાત	આ ું	 મેળવી

લી ું.

ઘડપણ	 વશેની	આપણી	મા યતાઓ	મગજમાં	 ૂસી	ગયેલી	હોય	છે.	 વ ાન	ેઆપણન	ેજણા ું
છે	કે	થોડા	વખતમાં	જ	આપ ં	શર ર	ન ુંનકોર	બની	 ય	છે.	 મરનો	 યાલ	મયા દત	 વચાર



પર	આધા રત	છે,	તેથી	તે	અંગેના	 વચારો	તમારા	 ચ માંથી	દૂર	કરો	અને	 ણો	કે	તમા 	શર ર
મ હનાઓ	જૂ ું	જ	છે.	ભલે	મનથી	તમે	માનતા	હો	કે	તમે	આટલાં	વષ	પસાર	કયા	છે.	હવેનો
તમારો	જ મ દવસ	આવે	 યારે	તમાર 	 ત	પર	મહેરબાની	કરો.	એને	 થમ	જ મ દવસ	તર કે
ઊજવો!	 તમાર 	 બથડ	ે કૅક	 ઉપર	 સાઠ	 મીણબ ીઓ	 ન	 રાખો.	 સવાય	 કે	 તમે	 મરને	 સામે
ચાલીન	ેબોલાવતા	હો.	કમનસીબે	પા ા ય	સમાજ	ઘડપણ	પર	વધારે	પડ ું	 યાન	કે ત	કરે	છે.
બાક 	હક કતે	ઘડપણ	જે ુ	ંકઈ	હો ું	નથી.

વચારના	મા યમથી	તમે	આદશ	તંદરુ તી,	આદશ	શર ર,	આદશ	વજન	અન	ે ચરયૌવન	મેળવી
શકો	છો.	તમે	સં ૂણતાનો	સતત	 વચાર	કર ને	એ	અવ થાન	ેપામી	શકો	છો.

બૉબ	 ૉ ટર
તમને	કોઈ	બીમાર 	હોય	અને	તમે	તેનો	જ	 વચાર	કયા	કરો	અને	લોકો	સમ 	તમાર
બીમાર ું	ગા ં	ગાયા	કરો	તો	રોગના	કોષમાં	 ૃ 	થશે.	તમે	તમારા	 ૂરતા	 વ થ
શર રનો	જ	અ ુભવ	કરો.	બીમાર નો	ઇલાજ	ડૉ ટરને	કરવા	દો.

બીમાર	હોય	 યારે	લોકો	મોટા	ભાગે	બધો	વખત	બીમાર ની	વાતો	કરે	છે.	એ ુ	ંકારણ	એ	જ	છે
કે	આખો	વખત	તેઓ	તેનો	જ	 વચાર	કરે	છે	અને	તેથી	તેમની	વાણીમાં	તે	જ	 ય ત	થાય	છે.
તમને	જરા	સરખી	બેચેનીનો	અ ુભવ	થાય	તો	તેની	ફ રયાદ	કરવાની	જ ર	નથી.	 સવાય	કે	તમે
વ 	ુ બીમાર	 પડવા	 માગતા	 હો.	 એ	 ણી	 લો	 કે	 તમારા	 વચારો	 જ	 તમારા	 વા ય	 માટે
જવાબદાર	છે.	બન	ે યાં	 ુધી	આ	વાત	તમાર 	 તને	વારવાર	ક ા	કરો,	“મને	ઘ ં	સા 	લાગે
છે.	 હુ	મ માં	 છુ.”	અન	ેએ	 માણે	અ ુભવો.	તમન	ેસા 	ન	લાગ ું	 હોય	અન	ેકોઈ	તમાર
ખબર	 ૂછે	 તો	 તમે	એ	 ય તનો	આભાર	માનો	 કે	 તેણે	 તમન	ેયાદ	 કરા ું	 કે	 તમારે	 વચાર ું
જોઈએ	કે	તમન	ેસા 	લાગે	છે.	તમે	જે	કહેવા	માગો	છો	તે	જ	વાત	કહો.

તમને	કોઈ	વ ુનો	‘ચેપ’	ન	લાગી	શકે,	 સવાય	કે	તમે	એ ુ	ંમાનતા	હો	કે	તેમ	થઈ	શકે.	આ ું
બન	ેતો	તમારા	 વચારો	થક 	તમે	જ	તેને	આમં ત	કરો	છો.	લોકો	 યારે	તેમની	માંદગીની	વાત
કરતા	હોય	અન	ેતમે	તે	 યાનથી	સાંભળો,	તો	પણ	તમે	માંદગીને	આમં ત	કરો	છો.	તમે	 યારે
સાંભળો	છો	 યારે	તમારા	 વચારો	તથા	 યાન	તેમાં	પરોવાયેલા	હોય	છે	અને	કોઈ	પણ	બાબતમાં
તમા 	 ચ 	કે ત	હોય	તો	તેનો	અથ	એ	જ	કે	તમે	તેને	આમં ત	કરો	છો.	વળ 	સાંભળ ન	ેતમે
તેમને	કોઈ	મદદ	નથી	કરતા.	ઊલટાના	તમે	તેમની	પોતાની	બીમાર ની	 મતા	વધાર 	 ૂકો	છો.	જો
તમે	બીમાર	 ય તન	ેમદદ	કરવા	માગતા	હો	તો	વાતનો	 વષય	બદલીને	તમે	સાર 	વ ુઓ	તરફ
તેમ ું	 યાન	દોરો.	 યારે	તમે	તે	 ય તથી	છૂટા	પડ 	ર ાં	હો	 યારે	તમારા	ઉ કટ	 વચારો	અને



લાગણીઓ	એવી	ર તે	તે	 ય તને	આપો	કે	એ	સા 	થઈ	 ય.

લીસા	 નકો સ
ધારો	કે	તમાર 	આસપાસ	બે	 ય ત	છે	અને	બંન	ેબીમાર	છે.	તેમાંથી	એક	 ય ત
આનંદમાં	રેહવા ું	જ	પસંદ	કરે	છે.	તે	શ તાઓ	અને	આશામાં	 વવા ું	પસંદ	કરે
અને	 શા	 માટ	ે તેણે	 ુશ ુશહાલ	અને	 કૃત 	 રહે ુ	ં જોઈએ	 તેનાં	 કારણોમાં	 યાન
કે ત	કરે.	 યારે	બી 	 ય તને	એ	જ	બીમાર 	છે	પણ	તે	પોતાની	બીમાર ,	પીડા
અને	દદમાં	જ	પોતા ુ	ં યાન	કે ત	કરવા ું	પસંદ	કરે	છે.	આમાંથી	કઈ	ર ત	વધારે
સાર 	છે	?

બૉબ	ડૉયલ
લોકો	જો	તેમ ું	 યાન	બીમાર 	અન	ેતેનાં	લ ણો	પર	જ	કે ત	રાખે	તો	તેઓ	તેને
વધારવા ું	કામ	કરે	છે.	 યાં	 ુધી	તેમ ું	 યાન	બીમાર 	પરથી	હટ ન	ેસારા	થવા	પર
નહ 	 ય	 યાં	 ુધી	તે	સા 	નહ 	થાય.	એ ું	કારણ	આકષણનો	 નયમ.

“આપણે	એ	યાદ	રાખીએ	કે	દરેક	અણગમતો	 વચાર	એક	ખરાબ	વ 	ુજેવો	હોય
છે.	જેન	ેઆપણે	આપણા	શર રમાં	રાખીએ	છ એ.”

ે ટસ	મલફોડ



ડૉ.	જૉન	હેજ લન

આપણા	 વચારો	સારા	હોય	છે	 યારે	આપણી	બાયોકે મ 	પણ	સાર 	બની	 ય
છે	જેથી	આપ 	ંશર ર	 ુખી	અને	 વ થ	બની	 ય	છે.	નકારા મક	 વચારો	અને
તાણ	શર ર	પર	અને	મગજના	કાય	પર	 વપર ત	અસર	કરે	છે.	કારણ	કે	આપણાં
વચારો	અને	 લાગણીઓ	આપણા	શર રને	 સતત	બનાવે	 છે,	 યવ થત	 રાખે	 છે,
નવસજન	કરે	છે.

તમે	શર રની	ગમે	 તેવી	હાલત	ઊભી	કર 	હોય	તેમાં	તમે	અંદરથી	અને	બહારથી	 ફેરફાર	લાવી
શકો.	મનમાં	સારા	 વચારો	આવવા	દો	અને	 ુખી	હોવાનો	અ ુભવ	કરો.	 ુખ	એ	અ ુ ૂ તની
અવ થા	છે.	તમાર 	આંગળ 	અ યારે	‘ ુખની	અ ુ ૂ ત’ના	બટન	પર	છે.	હમણાં	જ	તે	દબાવો
અને	મજ ૂત	પકડ	સાથ	ેદબાવી	જ	રાખો.	આજુબાજુમાં	ભલે	કઈ	પણ	થ ું	હોય.

ડૉ.	બૅન	જૉ સન

શાર રક	તાણ	ઓછ 	કરો.	 યાર	પછ 	શર રે	જે	કરવા ું	છે	તે	કરે	છે.	તે	આપોઆપ
સાજુ	થવા	લાગે	છે.

રોગમાંથી	 ુ ત	થવા	માટ	ેતમારે	સંઘષ	નથી	કરવો	પડતો.	બસ	તમે	નકારા મક	 વચારોને	જતા
કરશો	તો	કુદરતી	ર તે	તંદરુ તી	આવી	મળશે.	તમા 	શર ર	આપોઆપ	સા 	થઈ	જશે.



માઇકલ	બનાડ	બૅક વથ
મ	 કડનીન	ે ફર થી	 કાયરત	થતી	જોઈ	 છે.	 મ	 કૅ સરને	ઓગળ 	જ ુ	ંજો ુ	ં છે.	 મ
આંખની	દ ને	 ુધરતી	તથા	ફર 	આવતી	જોઈ	છે.

રહ ય	ની	ભાળ	મળ 	એ	અગાઉ	 ણ	વષ	 ુધી	હુ	વાંચવાનાં	ચ માં	ઉપયોગમાં	લેતી	હતી.	એક
વાર	રાતના	 યારે	રહ ય	ના	સદ ઓ	જૂના	 ાનને	શોધી	રહ 	હતી	 યારે	વાંચવા	માટ	ેમ	ચ માં
શો યાં,	પણ	પછ 	હુ	એકદમ	અટક 	ગઈ.	મ	 ું	ક ુ	હ ુ	ં તેની	અ ૂ ૂ ત	મને	વીજળ ના	ઝટકા
જેવી	લાગી.

મ	લોકો	પાસેથી	વાતો	સાંભળ 	હતી	કે	 મર	વધવાની	સાથે	આંખોની	દ 	 ૂંધળ 	થતી	 ય
છે.	મ	લોકોને	હાથ	લંબાવીને	આંખો	ખચીને	વાંચતા	જોયા	 છે.	 મર	વધવાની	સાથ	ેઆંખોની
દ 	 ૂંધળ 	થાય	છે	એ	વાત	મ	 વીકાર 	લીધી	હતી.	મ	કઈ	 ણી	જોઈને	તેમ	ક 	ુનહો ું,	પણ
ક ુ	હ ુ	ંખ .	પણ	મને	ખબર	હતી	કે	દઢપણે	હુ	જે	માનવા	લાગી	હતી	તેમાં	ફેરફાર	લાવી	શકાય
છે,	 તેથી	તરત	જ	મ	ક પના	કર 	 કે	એકવીસ	વષની	 મરે	માર 	જે	 તેજ	દ 	હતી	 તેવી	ર તે
હમણાં	 પણ	જોઈ	શકુ	 છુ.	આછા	 કાશવાળા	 રે ટોરામાં,	 વમાનમાં,	 મારા	 ક ૂટર	 ઉપર	 હુ
તકલીફ	 વના	 પ પણે	વાંચી	શકુ	છુ—એવી	મ	ક પના	કર .	વારવાર	હુ	માર 	 તને	કહેતી,	‘હુ
પ પણે	જોઈ	શકુ	છુ.’	મને	 પ 	દ 	આપવા	બદલ	કૃત તાની	તથા	ભા ુક	થયાની	લાગણી
થઈ.	 ણ	 દવસમાં	જ	મને	માર 	દ 	પાછ 	મળ 	અન	ેહવે	મને	ચ માંની	જ ર	પડતી	નથી.	હુ
પ પણે	જોઈ	શકુ	છુ.	મ	 યારે	ધ	 સ ેટ	ની	ટ મના	એક	 શ ક	ડૉ.	બૅન	જૉ સનને	આ	વાત
કહ 	 યારે	 તેમણે	મન	ેક ું	 કે,	“ ણ	 દવસમાં	દ 	પાછ 	લાવવા	બદલ	તમાર 	આંખો	પર	 ું
ુજ ુ	હશે	તેનો	 યાલ	છે	ખરો?”	મ	ક ું,	“ના.	અને	આભાર	ઈ રનો	કે	મને	ખબર	નહોતી.	એ

વાતનો	તો	મને	 યાલ	જ	નહોતો	આ યો.	મન	ેએટલી	જ	ખબર	હતી	કે	હુ	આ	કર 	શક શ	અને
તેથી	મ	ઝડપભેર	ક ુ.”	( ારેક	અ ાનથી	પણ	લાભ	થાય	છે!)

ડૉ.	 જૉ સને	 તેમના	 શર રમાંથી	 ‘અસા ય	 રોગ’ને	 ભગા ો	 હતો.	 તેની	 સરખામણીમાં	 માર
આંખોની	 	મન	ેપાછ 	મળે	એ	વાત	તો	કઈ	 વસાતમાં	જ	ન	ગણાય.	ખરેખર	તો	એક	જ
રાતમાં	હુ	માર 	દ 	પાછ 	મેળવવા	માગતી	હતી	તેથી	 ણ	 દવસમાં	જે	કઈ	બ ુ	ંતે	મારે	માટે
ચમ કાર	નહોતો.	 ાંડમાં	સમય	અન	ેકદની	કઈ	 વસાત	નથી,	એ	વાત	યાદ	રાખશો.	ખીલ	દૂર
કરવા	કે	રોગ	મટાડવો	એ	બંને	તેન	ેમાટ	ેસરખા	છે.	 યા	પણ	સરખી	છે,	તફાવત	તો	આપણા
મનમાં	 હોય	 છે.	 તેથી	 તમને	 ગમે	 તેવી	 બીમાર 	 થઈ	 હોય	 તો	 પણ	 તેને	 ચહેરાના	 ખીલ	 જેવી
ગણશો.	બધા	નકારા મક	 વચારો	દૂર	કરો	અને	આદશ	તંદરુ તી	ઉપર	 યાન	કે ત	કરો.



કોઈ	વ ુ	ન	મટ 	શકે	તે ું	ન	હોય

ડૉ.	જૉન	ડેમા ટની

હુ	હમેશાં	કહુ	છુ,	અસા યનો	અથ	એ	કે	જેનો	અંદરથી	ઉપચાર	થઈ	શકે	છે	 .	 હુ
મા ું	 છુ	અને	 ં	 છુ	 કે	 કોઈ	વ ુ	એવી	 નથી	 કે	 જે	 મટ 	 ન	શકે.	 કોઈ	 ને	 કોઈ
તબ ે	 કહેવાતા	અસા ય	 રોગો	 મટ 	જતા	હોય	 છે.	 મારા	 મનમાં	અને	 મ	સજલા
જગતમાં	‘અસા ય’ને	 થાન	નથી.	આ	 વ માં	ઘણો	બધો	અવકાશ	છે,	તેથી	અહ
જે	 બધા	 હાજર	 છે	 તે	 માર 	 સાથે	 જોડાઈ	 ઓ.	 આ	 એ ું	 જગત	 છે	 યાં
‘ચમ કાર’	એ	રો જદ 	ઘટના	છે.	આ	એ ું	જગત	છે	જેમાં	સ ૃ ની	નદ ઓ	વહે
છે.	 બધી	 સાર 	 વ ુઓ	અ યારે	 તમાર 	 અંદર	 છે.	આ	 વાત	આ યજનક	 નથી
લાગતી?	હા,	લાગે	જ	છે.

માઇકલ	બનાડ	બૅક વથ
તમે	તમાર 	 જદગી	બદલી	શકો	છો.	તમે	તમાર 	 તે	સા 	થઈ	શકો	છો.



મૉ રસ	 ૂડમૅન

લેખક	અને	આંતરરા ય	વ તા

માર 	 વાત	 માચ	 ૧૦,	 ૧૯૮૧થી	 શ 	 થાય	 છે.	આ	 દવસે	 માર 	 જદગી	 સાચે	જ
બદલાઈ	ગઈ.	એ	 દવસને	 હુ	 ારેય	 નહ 	 ૂ ું.	 હુ	 વમાનના	અક માતનો	ભોગ
બ યો	 હતો.	 હૉ પટલમાં	 સં ૂણ	લકવા ત	 હાલતમાં	 હુ	 હતો.	 માર 	 કરોડર જુ
ૂટ 	ગઈ	હતી.	માર 	પહેલી	અને	બી 	સવાઇકલ	વટ ો	 ૂટ 	ગઈ	હતી.	 હુ	કઈ

ગળેથી	ઉતાર 	નહોતો	શકતો.	હુ	ખાઈ	કે	પી	શકતો	નહોતો.	માર 	 ાસનળ 	નાશ
પામી	 હતી.	 હુ	 ાસ	 નહોતો	 લઈ	શકતો.	ખાલી	 હુ	 માર 	 આંખના	 પલકારા	 માર
શકતો	હતો.	ડૉ ટરોએ	તો	કહ 	દ ું	હ ું	કે	હુ	હવે	 જદગીભર	અપંગ	બની	જઈશ.
ખાસ	આંખ	પલકારવા	 સવાય	બીજુ	 કઈ	 હુ	 કર 	શક શ	નહ .	એ	લોકોએ	માર
જદગી ું	આ ું	 ચ 	ક ું	હ ું.	અલબ 	તે	લોકો	જે	 વચારતા	હતા	તે ું	મારે	મન
કઈ	જ	મહ વ	નહો ું.	હક કતમાં	હુ	 ું	 વચા 	છુ	તે	મહ વ ું	હ ું.	મ	માર 	 તની
એક	 વ થ	માનવી	 તર કેની	 ક પના	 કર ને	 હૉ પટલમાંથી	 ચાલીન	ે 	 છુ	એ ું
ય	ક ું	હ ું.

હૉ પટલમાં	એક	જ	વ ુથી	મારે	કામ	લેવા ું	હ ું	અન	ેતે	હ ુ	ંમા 	મન.	અને	જો
તમા 	મન	તમાર 	સાથે	હોય	તો	તમે	બગડલેી	બા 	પણ	 ુધાર 	શકો	છો.

મન	ેરે પરેટર	લગાડવામાં	આ ું	હ ુ,ં	કેમ	કે	માર 	 ાસનળ 	નાશ	પામી	હતી	અને
હુ	 ાસ	નહોતો	લઈ	શકતો,	પણ	માર 	અંદરથી	એક	અવાજ	ઊઠતો	હતો,	“ ડો
ાસ	લે.	 ડો	 ાસ	લે.”	છેવટ	ેરે પરેટર	હટાવવામાં	આ ું.	આ ું	કઈ	ર તે	બ ું

તે	હ પટલનાં	લોકો	સમ 	શકતા	નહોતા.	મારા	લ ય	કે	 કોણને	 વચ લત	કરે
એવી	કોઈ	બાબત	થવા	દેવા ું	મન	ેપોસાય	તેમ	નહો ું.

નાતાલન	ે ુભ	 દવસે	હૉ પટલમાંથી	મ	નીકળવા ું	ન 	ક ુ	હ ુ	ંઅને	એમ	જ	થ ું.
એ	લોકોએ	તો	ક ુ	ંહ ું,	એ	શ 	નહો ું.	આ	 દવસ	હુ	 ારેય	 ૂલી	શક શ	નહ .

અ યારે	આ	પળે	જે	લોકો	પીડા	ભોગવી	ર ા	છે	 તે	લોકોને	માટ,ે	માર 	 જદગીનો
સાર પ	સંદેશ	તેઓ	 ું	કર 	શકે	છે	તો	હુ	એ	મા 	આઠ	શ દોમાં	કહ શ,	“માણસ
જે	ધારે	છે	તે	થઈ	શકે	છે.”

મૉ રસ	 ૂડમૅન,	‘ચમ કાર 	 ય ત’	તર કે	 યાત	છે.	ધ	 સ ેટ	માં	તેમની	વાત	એટલા	માટ	ેલીધી
છે	કે	તેમાંથી	એ	સા બત	થાય	છે	કે	માનવમન	અ 	 ુત	અને	અમાપ	શ ત	ધરાવે	છે.	મૉ રસને
અંદરની	શ તનો	અંદાજ	હતો	તેથી	જ	તે	શ તને	કામે	લગાડવાનો	 વચાર	તેણે	કય .	કઈ	પણ
શ 	છે.	મૉ રસ	 ુડમૅનની	અ ુભવકથાએ	હ રો	લોકોને	 ેરણા	આપી	છે,	જેને	લીધે	તેઓએ
અલગ	ર તે	 વચાર ને,	ક પના	કર ન	ેતથા	અ ુભવીને	પોતા ું	 ુમાવે ું	 વા ય	પાછુ	મેળ ું	છે.



એમની	 જદગીમાં	 જે	 મોટામાં	 મોટો	 પડકાર	આ યો	 તેન	ે તેમણે	 અ ત ૂ યવાન	 ભેટમાં	 ફેરવી
ના યો.

ધ	 સ ેટ	 ફ મ	 યારથી	 રલીઝ	થઈ	છે	 યારથી	એવી	ચમ કા રક	કથાઓનો	 વાહ	ચા ુ	ર ો
છે	જેમાં	લોકોએ	 ફ મ	જોઈન	ેપોતાના	શર રમાંથી	 ત તના	રોગો	દૂર	થયા	હોવા ું	જણા ું
છે.	તમન	ેભરોસો	હોય	તો	કઈ	પણ	શ 	છે.

અંતમાં	 વા યના	 વષય	ઉપર	ડૉ.	બેન	જૉ સનના	 ેરણા મક	શ દોને	તમારા	લાભાથ	અહ
રજૂ	 ક 	 છુ,	 “આપણે	હવે	ઊ 	 ચ ક સાના	 ુગમાં	 વેશી	 ૂ ા	છ એ.	 દરેક	 વ ુને	 તેની

વ સી	હોય	છે.	તમારે	મા 	એટ ું	કરાવ ું	રહે	છે,	 વ સી	બદલવા ું	અથવા	એ	 દશાની
વ સી	ઊભી	કરવા ું.	દુ નયામાં	કઈ	પણ	બદલવા ું	સાવ	સહે ું	છે.	પછ 	તે	બીમાર ને	લગતી

વાત	 હોય	 કે	 લાગણીની	 બાબત	 હોય.	આ	એક	 મહાન	 બાબત	 છે.	આપણા	 વનમાં	 ગટ
થના 	અ યાર	 ુધી ું	સૌથી	મોટુ	રહ ય	છે.”



રહ યસાર

લાસીબો	ઇફે ટ	એ	આકષણનો	 નયમ	કેવી	ર તે	કામ	કરે	છે	તે ું	ઉદાહરણ	છે.	 યારે
દદ 	ખરેખર	માનતો	હોય	કે	આ	ગોળ થી	આરામ	થશે,	તો	તે	જે	માને	છે	તે	 માણે	ચો સ
તેને	રાહત	થાય	છે.

સં ૂણ	 વા ય	પર	 યાન	કે ત	કરવા ું	આપણા	જ	હાથમાં	છે,	ભલે	આસપાસમાં	કઈ
પણ	થ ું	હોય.

હા ય	એ	આનંદ	આપે	છે,	નકારા મકતાને	બહાર	કાઢે	છે	અને	ચમ કા રક	ર તે	રોગમાંથી
ુ ત	અપાવે	છે.

રોગના	 વચારો,	બી ની	માંદગી ું	 નર ણ	અન	ેમાંદગી	તરફ	વધારે	અપા ું	 યાન	–	આ
બધાન	ેલીધે	રોગ	શર રમાં	 વેશે	છે.	તમને	થોડ ક	બેચેની	લાગતી	હોય	તો	તેની	વાત	કરશો
નહ ,	 સવાય	કે	તમારે	વધારે	બીમાર 	જોઈતી	હોય.	તમે	માંદા	માણસની	માંદગીની	વાતો
યાનથી	સાંભળો	તો	તમે	તેની	બીમાર ને	શ ત	 ૂર 	પાડો	છો.	તેને	બદલે	વાતચીતને	સાર
બાબતો	તરફ	વાળો.	તમારા	સશ ત	 વચારો	તે	માણસને	સા 	થવામાં	મદદ પ	થશે.

મર	 વશેની	મા યતાઓ	આપણા	મનને	લીધે	છે.	તમારા	 ચ માંથી	એ	વાત	કાઢ 	નાખો.
આરો ય	અન	ે ચરયૌવન	પર	 યાન	કે ત	કરો.

આસપાસના	લોકો	રોગ	અન	ે મર	 વશે	ગમે	તે	વાત	કરતા	હોય	તેને	 યાનમાં	ન	લો.
નકારા મક	વાતોથી	તમા 	ભ ું	નહ 	થાય.



સંસાર ું	રહ ય

લીસા	 નકો સ
લોકોને	આદત	હોય	છે,	તેમની	મનગમતી	ચીજો	જોઈન	ેકહેવાની,	‘મન	ેઆ	ગમે	છે,
મને	તે	જોઈએ	છે.’	જોવાની	વાત	એ	છે	કે	તેમન	ેનહ 	ગમતી	ચીજો	તરફ	પણ	તેઓ
એટ ું	જ	 યાન	આપશે,	એન	ેમાટ	ેપણ	એટલી	જ	શ ત	ખચશે	–	એ ું	માનીને	કે
તેઓ	તેને	 કારો	આપી	શકશે,	તેને	ખતમ	કર 	શકશે,	તેને	ને તના ૂદ	કર 	શકશે.
આપણા	 સમાજમાં	 આપણે	 વ ુઓ	 સામેની	 લડત	 ચલાવવામાં	 પાવરધા	 છ એ.
કૅ સર	 વ ની	લડત,	ગર બી	સામેની	લડત,	 ુ 	 વરોધી	લડત,	નશાકારક	દવાઓ
સામેની	લડત,	આતંકવાદ	સામેની	લડત,	 હસા	સામેની	લડત.	જે	ચીજ	આપણને
નથી	જોઈતી	તેની	સામે	લડવા	આપણે	ત પર	છ એ,	પણ	તેને	લીધે	જ	તો	આપણે
ભાગે	વ 	ુલડવા ુ	ંઆવે	છે	!

હેલ	 વો કન

શ ક	અને	ધ	સેડોના	મેથડ	ના	લેખક



જેમાં	પણ	આપણે	 યાન	 કે ત	કર એ	તેને	આપણે	સ એ	પણ	છ એ.	દાખલા
તર કે	 ુ ,	 કલહ	 અથવા	 યાતના	 પર	 ખરેખર	 ુ સો	આવતો	 હોય	 તો	આપણે
આપણી	ઊ 	ખચ એ	છ એ.

આપણે	 ૂરા	તેમાં	જોડાઈએ	છ એ,	જેન	ેપ રણામે	આપણે	સંઘષ	સ એ	છ એ.

“તમે	જેનો	 વરોધ	કરો	છો	તે	ટક 	રહે	છે.”

કાલ	 ુંગ	(૧૮૭૫-૧૯૬૧)

બૉબ	ડૉયલ
તમે	જેનો	 વરોધ	કરો	છો	તે	એટલા	માટ	ેટક 	રહે	છે,	કારણ	તમે	જેનો	સામનો	કરો
છો	 તેના	 વશે	 કહો	છો,	 “મન	ેઆ	ચીજ	નથી	જોઈતી	 કેમ	 કે	અ ુક	 ર તે	 તે	 મને
બેચેન	કર 	 ૂકે	 છે,	જે ું	અ યારે	મન	ેથાય	છે.”	આ	ર તે	તમે	તી 	લાગણી	 ારા
એવો	સંદેશો	મોકલો	છો,	“મને	આ	લાગણી	ગમતી	નથી.”	અન	ેપછ 	બદલામાં	તમને
આ	લાગણી	પાછ 	મળે	છે.

કોઈ	પણ	બાબતનો	 વરોધ	કરવાનો	અથ	એ	કે	અગાઉ	મોકલેલાં	બહારનાં	દ યો	બદલી	નાખવા.
આ	 એક	 નકામી	 કો શશ	 છે.	 તમારે	 તમાર 	 અંદર	 જ ુ	ં પડશે	 અન	ે તમારા	 વચારો	 તથા
લાગણીઓ	 ારા	નવાં	દ યો	સજવા,	નવો	સંકેત	આપવો	પડશે.

તમે	 વરોધ	કરો	છો	 યારે	એ ું	લાગે	છે	કે	તમને	જે	દ યો	નથી	ગમતાં	તેની	પાછળ	તમે	વધારે
શ ત	ખચ 	છો,	 જેને	 પ રણામે	 તમને	એ	 દ યો	અનેક	ગણાં	 થઈને	 પાછા	 મળે	 છે.	આવામાં
સંગ	કે	પ ર થ ત	વ ુ	ખરાબ	બને	છે,	કારણ	કે	આ	 ાંડનો	 નયમ	છે.

જૅક	કૅન ફ ડ



ુ વરોધી	 આંદોલનો	 વધારે	 ુ ો	 સજ	 છે,	 નશીલી	 દવાઓ	 સામેની	 લડત	 તેમાં
વધારો	 કરે	 છે,	 કારણ	 કે	આપણે	એ	 વ 	ુ ઉપર	 યાન	 કે ત	 કર એ	 છ એ	 જે
આપણને	નથી	જોઈતી	–	નશીલી	દવા!

લીસા	 નકો સ
લોકો	એ ુ	ંમાન	ેછે	કે	કોઈ	પણ	વ ુન	ેદૂર	કરવી	હોય	તો	 યાન	તેના	પર	કે ત	કરો.
અ ુક	 સમ યાઓની	 પાછળ	આટલી	 શ ત	 ખચવાનો	 અથ	 ખરો	 ?	 તેને	 બદલે
વ ાસ,	 ેમ,	સ ૃ 	 વન,	 શ ણ	અન	ેશાં ત	–	એવામાં	 યાન	કે ત	કર એ	તો
કે ું?

જૅક	કૅન ફ ડ
મધર	ટરેેસા	ખરેખર	મહાન	હતાં,	તેમણે	ક ુ	ંહ ુ,ં	“હુ	 ુ વરોધી	રૅલીમાં	ભાગ	નહ
લ .	જો	તમે	શાં ત	માટ	ે રૅલી	કાઢતા	હો	તો	મને	બોલાવજો.”	 તેમને	ખબર	હતી.
તેમને	રહ ય	ની	 ણ	હતી.	તેમણે	કરેલાં	કાય 	પર	 યાન	આપો	તો	 યાલ	આવશે.

હેલ	 વો કન



તેથી	 ુ ના	 વરોધી	થવાન	ેબદલે	શાં તના	સમથક	બનો.	તમે	 ૂખમરાના	 વરોધી	હો
તો	તમે	એવાં	લોકોને	ટકેો	આપો,	જે	દરેકને	 ૂર ુ	ંભોજન	મળ 	રહે	તે	માટ	ે ય નો
કરતા	હોય.	જો	તમે	કોઈ	રાજકારણીના	 વરોધી	હો	તો	 તેના	હર ફને	 ટકેો	આપો.
ઘણી	વાર	એ ુ	ંબન ું	 હોય	 છે	 કે	 લોકો	 જેનો	 ૂબ	 વરોધ	 કરતા	હોય	 તે	 ય ત
ૂંટણીમાં	 તી	 ય,	કારણ	તેના	કે માં	લોકોની	બધી	શ ત	ભેગી	થાય	છે.

દુ નયાની	દરેક	ચીજની	શ આત	એક	 વચારથી	થઈ.	જે	વ ુ	મોટ 	હોય	તે	વધારે	મોટ 	એટલા
માટ	ેથાય	છે	કેમ	કે	એ	વ ુનો	આકાર	બ યા	પછ 	લોકો	એના	પર	વધારે	 યાન	આપે	છે.	પછ
તો	આ	 વચારો	તથા	લાગણી	એ	વ ુને	ટકાવી	રાખે	છે	અન	ેમોટ 	કરે	છે.	જો	આપણે	આપણા
ચ ને	નકામી	વ ુઓ	પરથી	હટાવીને	 ેમમાં	કે ત	કર એ	તો	નકામી	વ ુ	નહ 	ટક 	શકે.	એ ું
બા પીભવન	થઈ	જશે	અન	ેએ	અ ય	થઈ	જશે.

“આ	એક	સૌથી	અઘ 	અન	ેસૌથી	અ 	 ુત	કથન	છે,	જે	 વીકારવા ું	 ુ કેલ	છે.
ગમે	 તેવી	 વટબણા	હોય,	 ાં	પણ	હોય	અન	ેકોને	અસર	કરતી	હોય	પણ	એટ ું
યાલમાં	રાખો,	સમ યા	તમાર 	સાથે	જ	છે.	તમારે	બીજુ	કઈ	કરવા ું	નથી,	તમારે

તમાર 	 તને	જગતમાં	જે	સાકાર	થયે ું	જોવા	માગો	છો	એ	ચીજની	સ ચાઈનો
ભરોસો	અપાવવાનો	છે.”

ચા સ	હાનેલ

જૅક	કૅનફ ડ

અણગમતી	બાબતોમાં	 યાન	આપ ું	એ	 વાભા વક	છે,	કારણ	કે	તમે	તમાર 	 તને
કહો	છો,	“આ	મારે	નથી	જોઈ ું.”	પણ	હક કત	એ	છે	કે	તમને	ન	જોઈતી	બાબતો
વશે	તમે	જેટ ુ	ંકહો,	એ	કેટલી	ખરાબ	છે,	એના	 વશે	વાંચતા	રહો,	‘કેવી	ભયાનક
છે	!	 ’	એમ	કહો	તો	એનો	અથ	એમ	થાય	 કે	તમે	એવી	વધારે	બાબતો	સજવા ું
ન મ 	બનો	છો.

નકારા મક	 બાબતો	 યે	 યાન	 દોર ને	 તમે	 જગતને	 કોઈ	 ર તે	 મદદ પ	 ન	 થાઓ.	 જગતની
નકારા મક	ઘટનાઓમાં	 યાન	પરોવીને	તમે	તેમાં	વધારો	કરશો	તેને	લીધે	ઊલટા ું	તમાર 	પોતાની
જદગીમાં	પણ	એવી	નકારા મક	ઘટનાઓ	ઘટશે.



યારે	તમન	ેન	ગમતી	બાબતોનાં	દ યો	દેખાવા	લાગે	 યારે	તમારે	 વચારો	બદલાવીને	નવા	સંકેત
મોકલવા	જોઈએ.	જગતની	 થ ત	અંગે	તમે	કઈ	લાચાર	નથી.	તમારા	હાથમાં	 ૂરતી	શ ત	છે.
‘દરેક	 ય ત	આનંદમાં	 રહે’,	એ	વ ુમાં	 યાન	 કે ત	કરો,	 ‘અઢળક	અનાજ	છે’	એ	વાતમાં
યાન	પરોવો.	કઈ	વ ુઓની	જ ર	છે	એ	બાબતોનો	 વચાર	કરો.	 ેમ	અને	સહુ ું	સા 	થાય
એવો	ભાવ	 સરાવીને	તમે	જગતને	ઘ ં	આપી	શકો,	ભલેન	ેઆજુબાજુમાં	કઈ	પણ	ચાલી	ર ું
હોય.

જે સ	રે
ઘણી	વાર	લોકો	મન	ેકેહતા	હોય	છે,	“જે સ,	મારે	 ણ ું	તો	જોઈએ.”	સાચી	વાત
છે,	 ણ ું	જોઈએ,	પણ	 ણકાર ઓથી	દટાઈ	 ઓ	એ ું	ન	બન ુ	ંજોઈએ.

યારે	 મ	રહ ય	 વશે	 ું	 યારે	મ	એક	 નણય	લીધો	 કે	હવેથી	ટે લ વઝન	ઉપર	સમાચાર
ુલે ટન	જોઈશ	નહ 	કે	છાપાં	વાંચીશ	નહ .	કારણ	તેમ	કરવાથી	મારા	લાગણીતં 	પર	અસર

થતી	હતી.	 ૂઝ	સ વસ	કે	 ૂઝ	પેપસને	ખરાબ	સમાચાર	ફેલાવવા	માટ	ેદોષ	દઈ	શકાય	નહ .
વ નાગ રક	તર કે	આપણે	બધા	જ	તે	માટ	ેજવાબદાર	છ એ.	 યારે	કોઈ	દઘુટનાના	સમાચાર
હેડલાઇ સ	બન	ે છે	 યારે	આપણે	વધારે	અખબારો	ખર દ એ	છ એ.	 રા ય	 કે	 આંતરરા ય
તરે	 કોઈ	 આપ 	 સ ય	 છે	 યારે	 ૂઝ	 ચૅનલો ું	 રે ટગ	 આસમાને	 પહ ચે	 છે.	 આ	 ર તે
અખબારો	 અને	 ૂઝ	 ચૅનલો	આપણન	ે વધારે	 ખરાબ	 સમાચારો	 પીરસે	 છે,	 કારણ	આપણો
સમાજ	 તે	 માગે	 છે.	 મી ડયા	 તો	 અસર	 છે,	 આપણે	 કારણ	 છ એ.	 આકષણના	 નયમની
કાયશીલતાન	ેલીધે	આ	બન	ેછે.

જો	આપણે	નવો	સંકેત	મોકલાવીન	ેઆપણન	ેજે	જોઈએ	છે	તેના	પર	 યાન	કે ત	કર એ	તો
ૂઝ	પેપસ	અન	ે ૂઝ	ચૅનલોન	ેઅ ભગમ	બદલવાની	ફરજ	પડશે.



માઇકલ	બનાડ	બેક વથ

વ થ	અને	શાંત	રહેવા ુ	ંશીખો.	તમને	જે	નથી	જોઇ ુ	ં તેના	પરથી	 યાન	હટાવો.
તેની	લાગણીતં 	 પર	 કોઈ	અસર	ન	થાય	 તે	 જુઓ.	તમા 	 ૂરે ુ 	 યાન	તમે	 જે
અ ુભવ	 લેવા	ઇ છો	છો	 તેના	પર	 કે ત	કરો.	 યાં	તમા 	 યાન	પહ ચે	 છે	 યાં
શ તનો	 ોત	વહેવા	લાગે	છે.

“જો	તમે	 દયથી	ઇ છશો	તો	તમારા	 વચારો	મારફતે	દકુાળપી ડતોને	ખાવા ુ	ંપણ
મળ 	શકે	છે.”

હોરે શયો	બૉનર	(૧૮૦૮-૧૮૮૯)

તમે	એ	વ ુન	ેસમ 	ર ાં	છો	કે	તમારા	અ ત વ	થક 	તમે	અમાપ	શ તના	મા લક	છો?	જે ું
તમે	 ુંદર	 વ ુઓ	પર	 યાન	 કે ત	 કરો	 તે ું	 તમને	સા 	લાગવા	માંડ	ે તેથી	 તમે	સાર 	સાર
વ ુઓ	 વ 	માટ	ેલાવી	શકો.	તે	સાથે	જ	તમારા	 વનમાં	પણ	સાર 	વ ુઓ	આવવા	લાગે.
તમને	સા 	લાગે	તેથી	તમે	તમાર 	 જદગીને	 ચે	લઈ	 ઓ	છો	અન	ેજગતને	પણ	 ચે	લઈ

ઓ	છો.

નયમ	મજ ૂત	છે	અન	ેઆદશ	ર તે	કામ	કરે	છે.

ડૉ.	જૉન	ડેમા ટની

હુ	 હમેશાં	 કહેતો	આ યો	 છુ	 કે	 જે	 દવસે	 અંદરનો	 અવાજ	 અન	ે અંદર ું	 દશન,
બહારના	લોકોના	અ ભ ાયોથી	વ ુ	સશ ત,	 પ 	અન	ેઝડપી	બને	 યારથી	તમે
વન	ઉપર	 ુ વ	મેળવી	લી ું	છે.



લીસા	 નકો સ
તમાર 	 આસપાસના	 જગતન	ે કે	 લોકોને	 બદલવા ું	 કામ	 તમા 	 નથી.	 ાંડની
અંદરના	 વાહ	સાથે	વહે ું	અન	ેઅંદર	જે	 વ 	અ ત વ	ધરાવે	છે	તેની	ઉજવણી
કરવી	એ	કામ	તમા 	છે.

તમે	તમાર 	 જદગીના	મા લક	છો	અને	 ાંડ	તમારા	દરેક	હુકમન	ેમાન	આપે	છે.	તમને	જે	ન
જોઈતી	હોય	એવી	ચીજોનાં	દ યો	તમને	ડગાવી	ન	દે	એ	જોવા ું	કામ	તમા 	છે.	એ	દ યોની
જવાબદાર 	 તમે	 લો,	એ	 દ યોન	ે હળવાશથી	 લો	અને	 પછ 	 ૂલી	 ઓ.	 પછ થી	 તમન	ે જે
જોઈ ુ	ંહોય	તેના	 વચારો	નવેસરથી	કરો,	તેને	માટનેી	લાગણી	અ ુભવો	અન	ેધારે ુ	ંમળ 	 ૂ ું
છે	એમ	માનીને	આભાર	 ય ત	કરો.

ાંડનો	ભંડાર	અ ૂટ	છે

ડૉ.	જૉ	 વટાલ
એક	ને	એક	 	જે	વારવાર	મન	ે ૂછવામાં	આવે	છે	તે	એ	કે,	દરેક	જણ	રહ ય	નો
યોગ	કરે	અન	ે ાંડનો	એક	કૅટલૉગ	તર કે	ઉપયોગ	કરે	તો	એ ું	ન	થાય	કે	બધી

વ ુઓ	 ૂટ 	 ય	?	બધા	એની	પાછળ	પડ ને	 ાંડની	બૅ ક ું	 દેવા ું 	 તો	નહ
કાઢે	?

માઇકલ	બનાડ	બૅક વથ
રહ ય	 ના	 ાન ુ	ં ુંદર	 પા ું	 એ	 છે	 કે	 તેમાં	 દરેક	 જણને	 ૂર ું	 મળ 	 રહે	 એવી
યવ થા	છે.



એક	 જૂઠા 	ં માનવમનમાં	 વાઇરસની	 માફક	 ફેલાઈ	 ય	 છે.	 એ	 જૂઠા 	ં છે,
“આસપાસમાં	 ાંય	સા 	 ત વ	 નથી.	અભાવ	 છે,	 મયાદા	 છે,	અ ૂર ુ	ં છે.”	આ
જૂઠાણાંને	 કારણે	લોકો	ભય,	લોભ	અન	ે કજૂસાઈમાં	 વે	 છે.	 પછ 	ભય,	લોભ,
કજૂસાઈ	અને	અભાવ	એ	લોકોનો	અ ુભવ	બની	 ય	છે.	તેથી	 વ 	 ણે	કે	એક
દઃુ વ ન	જોઈ	ર ું	છે.

સ ય	એ	છે	કે	આસપાસમાં	બધે	જ	સાર 	વ ુઓ	 ૂરતા	 માણમાં	છે.	સજના મક
વચારોનો	અભાવ	નથી.	 ૂરતી	શ ત	છે,	 ૂરતો	 ેમ	છે,	જ ર	કરતાં	વધારે	આનંદ
છે.	આ	બ ું	એક	મનની	મારફતે	આકાર	પામે	 છે.	મન	પોતાની	અનંત	 કૃ ત	 વશે

ત	છે.

દુ નયામાં	વ ુઓનો	અભાવ	છે	એવો	 વચાર	 યારે	જ	આવે	 યારે	આપણે	બહારનાં	દ યોને
જોઈએ	છ એ.	એ ુ	ં વચાર એ	છ એ	કે	બધાં	દ યો	બહારથી	આવે	છે.	તમે	જો	આમ	કરો	તો
એ	તમાર 	 ની	ખામી	તથા	મયાદા	 છે.	પહેલી	વાત	તો	તમારે	એ	 ણવી	જોઈએ	 કે	કોઈ
વ ુ	બહારથી	આવતી	નથી.	દરેક	વ ુ	અંદરના	 વચાર	તથા	લાગણીને	કારણે	આકાર	પામે	છે.
તમા 	 ચ 	બધી	વ ુઓ	સજવાની	 મતા	ધરાવે	છે.	તો	પછ 	અભાવનો	સવાલ	જ	 ાં	છે?
એ	અશ 	છે.	તમાર 	 વચારવાની	 મતા	અમયા દત	છે	તેથી	અ ત વમાં	લાવી	શકાય	એવી
વ ુઓની	કોઈ	સીમા	નથી.	દરેક	 ય ત	માટ	ેઆ	સા ુ	ંછે.	તમે	આ	સાચી	ર તે	 ણો	તો	પછ
તમે	મનની	અનંત	 કૃ તથી	પ ર ચત	થાઓ	છો.

જે સ	રે
દરેક	ઉ મ	 શ ક	જે	આ	 ૃ વી	પર	આ યા,	 તેમણે	ક ુ	ં કે	 વન	એ	સ ૃ નો
ભંડાર	છે.

“આ	 નયમનો	સાર	એ	છે	કે	તમારે	સ ૃ નો	જ	 વચાર	કરવાનો	છે.	સ ૃ નો	જ
જુઓ,	 ણો	 અને	 તેમાં	 વ ાસ	 રાખો.	 મયાદાનો	 કોઈ	 વચાર	 તમારા	 મનમાં
આવવો	ન	જોઈએ.”

રૉબટ	કૉ લયર



જૉન	અસારાફ

યારે	તમને	લાગ ું	હોય	કે	સંસાધનો	 ૂટ 	ગયાં	છે	 યારે	આપણને	નવાં	સંસાધનો
મળે	છે	જેના	 ારા	લ ય	 સ 	થાય	છે.

બેલીઝ	 ઑઇલ	 ટ મની	 સ યઘટના	 મ ુ યમનની	 સંસાધન	 શોધવાની	 મતા ું	 ેરણા મક
ઉદાહરણ	 છે.	 બેલીઝ	 નેચરલ	ઍન 	 લ મટડે	 કપનીના	 ડરે ટસ	 ુમે ન ટક	 ફ ઝયોલૉ
ે નગના	 ન ણાત	ડૉ.	ટોની	 વન	પાસેથી	તાલીમ	લીધી	હતી.	ડૉ.	 વનની	માઇ ડ	પાવર	 ે નગને
લીધે	આ	 ડરે ટસન	ેસં ૂણ	 વ ાસ	હતો	 કે	 દેશની	સૌથી	સફળ	ઑઇલ	ઉ પ 	કરતી	કપની ું
તેમણે	દોરે ું	માનસ ચ 	જ ર	સાકાર	થશે.

એ	લોકોએ	 પે નશ	 ૂકઆઉટમાં	તેલ	શોધવા	માટ	ે લગ	કરવા ુ	ં હમતભ ુ	પગ ું	ભ 	ુઅને
એક	 જ	 વરસમાં	 તેમણે	 જોયે ું	 સપ ુ	ં સાકાર	 થ ું.	 બેલીઝ	 નેચરલ	 ઍન 	 લ મટડે	 ારા
શોધાયે ું	 તેલ	 ઉ ચતમ	 ુણવ ા	 ધરાવ ુ	ં હ ુ	ં અને	 તેનો	 ોત	 અ ૂટ	 હતો.	 બી 	 પચાસ
કપનીઓ	આ	જ યાએથી	ઑઇલ	શોધવામાં	 ન ફળ	નીવડ 	હતી.	બેલીઝ	ઑઇલ	કપનીએ	નામ
કા ુ	ં હ ું	 તે	 તેમની	 અસાધારણ	 ટ મન	ે લીધે,	 જેઓ	 મનની	 અમયા દત	 શ તમાં	 વ ાસ
ધરાવતા	હતા.

કોઈ	વ ુની	મયાદા	હોતી	નથી	–	સંસાધન	કે	બીજુ	કઈ	પણ.	માનવમનમાં	તેની	મયાદા	હોય	છે.
આપણે	 આપણા	 મનન	ે અમયા દત	 સજના મક	 શ ત	 માટ	ે ુ ું	 કર 	 દઈએ	 તો	 આપણે
અઢળકન	ેમાટ	ેમાગ	 ુ લો	કર 	શક ું	અન	ેએક	નવા	 વ નો	આપણને	અ ુભવ	થશે.

ડૉ.	જૉન	ડેમા ટની

આપણે	 યારે	કહ એ	કે	 ૂર ું	નથી	તો	તે ું	કારણ	એ	જ	કે	આપણી	આસપાસની
ૃ ન	ેજોવાની	અને	 ણવાની	 	આપણી	પાસે	નથી.



ડૉ.	જૉ	 વટાલ
લોકો	 જો	 પોતાના	 અંતરને	 અ ુલ ીન	ે વવા	 લાગે	 અને	 તેમન	ે જોઈતી	 વ ુની
પાછળ	પડ	ેતો	બધા	કઈ	એક	જ	વ ુ	નહ 	માગે	અને	એ	જ	તો	એની	મ 	છે.
બધાને	કઈ	બી.એમ.ડ ુ.	કાર	નથી	જોઈતી	હોતી,	બધા	કઈ	એક	જ	 ય તની
ઝંખના	નથી	કરતા.	આપણે	બધા	કઈ	એક	જ	અ ુભવ	લેવા	નથી	માગતા.	આપણને
બધાને	 કઈ	એક	જ	 કારનાં	 કપડા	 નથી	જોઈતાં.	આપણન	ેબધાને	 કઈ…………
(તમે	ખાલી	જ યા	 ૂરો)	નથી	જોઈ ું.

તમે	આ	અ 	 ુત	 હ	પર	અ યબ	શ તના	આશીવાદ	મેળવીન	ેતમા 	 વન	સજવા	આ યા
છો.	તમે	જે	કઈ	પણ	સ 	શકો	 તેમાં	કોઈ	મયાદા	નથી.	કારણ	 કે	તમાર 	 વચારવાની	શ ત
અમયા દત	છે,	પણ	તમે	કઈ	તેનાથી	બી 	લોકો ું	 વન	નહ 	જ	સ 	શકો.	તમે	તેમના	વતી
વચાર 	નહ 	શકો	અને	જો	તમે	તમારા	અ ભ ાયો	બી ઓ	ઉપર	લાદવા	જશો	તો	તમન	ેપણ
એવી	જ	શ ત	આકષશે.	તેથી	બી ઓને	તેમન	ેજેવી	જોઈએ	છે	તેવી	 જદગી	 વવા	દો.

માઇકલ	બનાડ	બૅક વથ
દરેક	 ય ત	માટ	ે ૂર ુ	ં છે.	તમે	જો	માનો	તો,	તમે	જો	જોઈ	શકો	તો,	એ	 માણે
અમલમાં	 ૂકો	તો	તે	તમાર 	સામે	 ગટ	થશે.	આ	એક	સ ય	છે.

“જો	તમાર 	પાસે	અછત	હોય,	જો	તમે	ગર બીના	ભોગ	બ યા	હો	અથવા	રોગ ત
હો	 તો	 તેનો	અથ	એ	જ	 કે	 તમાર 	 પાસે	 જે	 શ ત	 છે	 તેમાં	 તમને	 વ ાસ	 નથી
અથવા	તમે	 તે	સમ 	શકતા	નથી.	 ાંડ	ેતમને	આ	આ ું	 છે	એવો	સવાલ	જ
ઊભો	થતો	નથી.	એ	દરેકને	દરેક	વ ુ	આપે	જ	છે.	તેમાં	કોઈ	પ પાત	નથી.”

રૉબટ	કૉ લયર



ાંડ	 તો	 દરેકને	બધી	વ 	ુઆપવા	ત પર	 છે,	આકષણના	 નયમ	 ારા.	 તમે	 કયો	અ ુભવ
લેવા	માગો	છો	તે	પસંદ	કરવાની	 મતા	તમાર 	પાસે	છે.	તમે	એ ું	ઇ છો	છો	ને	 કે	તમારે	માટે
અને	 અ ય	 દરેક	 માટ	ે ૂર ુ	ં હોય?	 તો	 પછ 	 પસંદ	 કરો	 અન	ે ણો,	 ‘દરેક	 વ ુ	 ૂરતી	 છે.’
‘અમયા દત	 ુરવઠો	છે.’	 ‘બ ું	ભ ય	છે.’	આપણાં	 વચારો	તથા	લાગણીઓ	 ારા	અમયા દત
અને	અ ય	 ુરવઠામાંથી	મેળવવાનો	અને	આપણા	અ ુભવજગતમાં	લઈ	આવવાની	આપણી
મતા	છે.	તેથી	તમારે	માટ	ેપસંદ	કરો,	કારણ	કે	તમે	જ	એક	એવા	છો,	જે	તેમ	કર 	શકે	છે.

લીસા	 નકો સ
દરેક	વ 	ુજે	તમન	ેજોઈએ	છે	–	 ુખ,	આનંદ,	 ેમ,	જ થો,	સ ૃ ,	આશીવાદ	–
એ	બ ુ	ંતમારે	માટ	ે તૈયાર	પ ું	 છે.	તમારે	મા 	હાથ	લંબાવવાની	જ ર	છે.	તમને
તેની	 ૂખ	હોવી	જોઈએ.	 તમારો	 તે	 માટ	ે ઇરાદો	 હોવો	જોઈએ.	 તમે	 તેનો	 ઇરાદો
રાખો	છો,	એને	માટનેી	ધગશ	છે	તો	પછ 	 ાંડ	તમને	જોઈએ	છે	 તે	દરેક	ચીજ
મોકલી	આપશે.	તમાર 	આસપાસની	 ુંદર	અને	અ 	 ુત	વ ુઓને	જુઓ	અને	તેને
આશીવાદ	આપો	અને	તેના	વખાણ	કરો.	બી 	બાજુ	વ ુઓ	જે	ર તે	કામ	કરવી
જોઈએ	તે	ર તે	કામ	કરતી	નથી	એ ું	તમને	લાગે	તો	એની	ફ રયાદમાં	તમાર 	શ ત
વેડફશો	નહ .	તમને	જે	જોઈએ	છે	તેની	જ	ઝંખના	કરશો	તો	તમને	તે	વ ુ	 માણમાં
મળશે.

લીસાના	 ડહાપણભયા	 શ દો	 સોના	 જેટલા	 જ	 ૂ યવાન	 છે	 કે	 આસપાસની	 વ ુઓને
“આશીવાદ	આપો	અન	ે તેના	વખાણ	કરો.”	તમારા	 વનની	 દરેક	બાબતને	આશીવાદ	આપો
અને	 વખાણ	કરો.	 યારે	 તમે	 શંસા	 કરો	છો	 તથા	આભાર	માનો	છો	 યારે	 ેમની	ઉ ચતમ
કવ સી	પર	તમે	હો	છો.	બાઇબલમાં	જણાવા ુ	ંછે	તેમ	 હ ૂ	 	 વા ય,	સંપ 	તથા	 ુખ

માટ	ેઆશીવાદ	આપતી	 હતી.	આશીવાદની	 શ તનો	 તેમન	ે યાલ	 હતો.	 મોટા	 ભાગના	 લોકો
યારે	છ ક	ખાય	 છે	 યારે	જ	આશીવાદ	માગે	 છે.	 તેઓ	આ	મહાનતમ	શ તનો	 ૂરો	ફાયદો

ઉઠાવી	શકતા	નથી.	 ડ શનર માં	‘ લે સગ’	શ દનો	આવો	અથ	આપેલો	છે,	“દૈવી	કૃપા	માગવી,
ુખ-શાં ત	અને	 સ ૃ 	આપવી.”	 તેથી	આ	 પળે	જ	આશીવાદની	 શ તને	 તમારા	 વનમાં

જગાડો,	દરેક	 ય કતન	ેઆશીવાદ	આપો.	અને	તે ું	જ	 શંસા ું	પણ	છે	કારણ	કે	કોઈ	 ય ત
અથવા	વ ુની	 યારે	તમે	 શંસા	કરો	છો	 યારે	તમે	 તેને	 ેમ	આપો	છો.	આ	ર તે	તમે	પરમ
શ તને	 દ ય	 વ સી	પર	 સા રત	કરો	છો	તો	તમને	તે	સો	ગણી	થઈને	પાછ 	મળશે.



શંસા	અને	આશીવાદ	નકારા મકતાને	ઓગાળ 	દે	છે,	તેથી	તમારા	શ ુઓની	પણ	 શંસા	કરો
અને	તેમન	ેઆશીવાદ	આપો.	તમે	તેમન	ેશાપ	આપશો	તો	બદલામાં	તમને	પણ	શાપ	જ	મળશે	જે
તમા 	 ુકસાન	કરશે.	તમે	તેમની	 શંસા	કરો	અને	તેમને	આશીવાદ	આપો	તો	બધી	નકારા મકતા
ઓગળ 	 જશે.	 બદલામાં	 તમન	ે ેમ,	 શંસા	 અને	 આશીવાદ	 મળશે.	 તમે	 શંસા	 કરો	 અને
આશીવાદ	આપો	એટલે	 વ સી	બદલાશે	અને	બદલામાં	તમન	ેસાર 	લાગણી	મળશે.

ડૉ.	ડે નસ	વેટલી

ૂતકાળના	ઘણાખરા	 નેતાઓ	રહ યનો	અગ યનો	 અંશ	 ૂક 	ગયા	હતા.	અને	 તે
અંશ	છે	અ યોન	ેશ ત	 દાન	કરવી,	અ યો	સાથ	ેસહભાગી	થ ું.

વતા	 રહેવા	 માટ	ે ઇ તહાસનો	આ	 ઉ મ	 સમય	 છે.	 પહેલી	 વાર	 ાન	 મેળવવા
માટનેી	શ ત	આપણી	આંગળ ન	ેટરેવે	છે.

આ	 ાનન	ેલીધે	તમે	 વ ું	સ ય,	તમાર 	 ત ુ	ંસ ય	પામી	શકો	છો.	જગતના	રહ ય	 વશેની
માર 	 આંતર ૂઝ	 માટ	ે રૉબટ	 કૉ લયેર,	 ે ટસ	 મલફૉડ,	 ચા સ	 હાનેલ	 અન	ે માઇકલ	 બનાડ
બૅક વથના	 શ ણને	હુ	જવાબદાર	ગ ં	છુ.	આ	સમજને	લીધે	સં ૂણ	 વતં તા	મળ .	હુ	આશા
રા ું	 છુ	 કે	 તમે	પણ	 વતં તાના	આ	 ુકામ	 ુધી	પહ ચો.	જો	તમે	 તેમ	કર 	શકો	તો	તમારા
અ ત વ	મારફતે	અને	તમાર 	 વચારવાની	શ તને	લીધે	તમે	જગત ું	અન	ેએ	ર તે	માનવ ત ું
ભ ું	કર 	શકશો.



રહ યસાર

જેનો	તમે	 વરોધ	કરો	છો,	તેને	તમે	તમારા	તરફ	આકષ 	છો.	કારણ	કે	તમાર 	લાગણીઓ
ારા	તમે	સ જડ	ર તે	તેની	પકડમાં	હો	છો.

નકારા મક	વ ુઓ	ઉપર	 યાન	કે ત	કર ને	તમે	જગતને	મદદ પ	ન	થઈ	શકો.	જગતની
નકારા મક	ઘટનાઓ	પર	 યાન	કે ત	કર ને	તમે	એમાં	વધારો	કરો	છો	એટ ું	જ	નહ ,
તમારા	પોતાના	 વનમાં	પણ	નકારા મક	બાબતોનો	ઉમેરો	કરો	છો.

જગતની	સમ યાઓમાં	 યાન	આપવાને	બદલે	તમે	 વ ાસ,	 ેમ,	સ ૃ ,	 શ ણ	અને
શાં તમાં	તમા 	 યાન	પરોવો.

સાર 	વ ુઓની	 ારેય	અછત	ન	વતાય,	કેમ	કે	દરેકને	આપવા	માટ	ેઆ	 ાંડ	પાસે
જ રયાતથી	વ 	ુછે.	 વન	એ	તો	જોઈતી	વ ુઓ	મેળવવા	માટનેો	રાજમાગ	છે.

તમારા	 વચારો	અન	ેલાગણીઓ	 ારા	મયા દત	 ુરવઠાનો	લાભ	લેવા ુ	ંતથા	તેનો	અ ુભવ
લેવા ું	તમારા	હાથમાં	છે.

જગતની	દરેક	બાબતની	 શંસા	કરો,	તેને	આશીવાદથી	આપો.	એને	લીધે	નકારા મકતા
ઓગળ 	જશે,	કડવાશ	નહ 	રહે	અન	ેતમાર 	 તને	સૌથી	 ચી	 વ સી	–	 ેમ	–	પર
ૂક 	શકશો.



તમારા	માટે	રહ ય

ડૉ.	જૉન	હેજ લન

આપણે	 યારે	આપણી	આસપાસ	નજર	માંડ એ,	આપણા	શર ર	ઉપર	પણ,	તો
આપણે	 જે	જોઈએ	છ એ	 તે	 મા 	 હમ શલાની	 ટોચ	 હોય	 છે.	 જેની	 નીચે	 ઘ ં
અ ગટ	હોય	છે.

બૉબ	 ૉ ટર
એક	 ણ	 માટ	ેઆનો	 વચાર	 કરો.	 તમારા	 હાથને	 ધાર ન	ે જુઓ.	 તમન	ે તે	 ન ર
લાગશે,	પણ	ખરેખર	એ ુ	ંનથી.	જો	તમે	માઇ ો કોપની	નીચે	 ૂક ન	ેજોશો	તો	તમને
શ તના	ઘણા	તરગો	દેખાશે.

જૉન	અસારાફ

દરેક	વ ુ	ચો સપણે	એક	જ	પદાથની	બનેલી	છે.	પછ 	તે	તમારો	હાથ	હોય,	સ ુ
હોય	કે	પછ 	તારો.



ડૉ.	બૅન	જૉ સન

દરેક	ચીજ	ઊ પ	છે.	એ	કઈ	ર તે	છે	તે	તમને	સમ ું	છુ.	સહુ	 થમ	તો	 ાંડ,
પછ 	આકાશગંગા,	પછ 	આ	 ૃ વી,	તે	બાદ	દરેક	 ય ત,	પછ 	આ	શર રની	અંદરના
અવયવો,	 તે	બાદ	 કોષ,	 તે	 પછ 	અ 	અને	 પરમા .	અન	ેપછ 	ઊ 	 છે.	આમ
આપણે	ઘણાંબધાં	 તરો	 વષે	 વચારવા ુ	ંછે,	પણ	 ૂળ	વાત	એ	છે	કે	 ાંડમાં	દરેક
વ ુ	ઊ ું	એક	જ	 વ પ	છે.

રહ ય	ની	શોધ	બાદ	આ	 ાન	અંગે	 વ ાન	અને	ભૌ તક	 વ ાન	 ું	કહે	છે	એ	મારે	 ણ ું	હ ું
અને	મને	જે	મ ું	તે	અ 	 ુત	હ ું.	રોમાંચક	વાત	એ	હતી	કે	 વૉ ટમ	 ફ ઝ સ	અને	આ ુ નક
વ ાનનાં	સંશોધનો,	ઇ તહાસના	મહાન	ઉપદેશકોએ	 ણેલા	રહ ય	તથા	રહ ય	ના	 ાન	સાથે
સં ૂણ	 ુમેળ	ધરાવે	છે.	હાલના	સમયમાં	આ	દુ નયામાં	 જદગી	 વવી	બહુ	રોમાંચક	અ ુભવ
છે.

શાળામાં	 હુ	 વ ાન	 કે	 ભૌ તક	 વ ાન	 ભણી	 નહોતી.	 તેમ	 છતાં	 યારે	 વૉ ટમ	 ફ ઝ સનાં
અઘરા	 ુ તકો	 મ	 વાં યાં	 યારે	 તે	 મન	ે સમ ઈ	 ગયાં	 કારણ	 કે	 હુ	 સમજવા	 માગતી	 હતી.
વૉ ટમ	 ફ ઝ સના	 અ યાસથી	 મન	ેરહ ય	 અંગેની	 ડ 	 સમજ	 ા ત	 થઈ,	 ખાસ	 કર ને
ઊ ના	સંદભ.	 યારે	લોકો	આ ુ નક	 વ ાનના	 સ ાતો	તથા	રહ ય	ના	 ાન	વ ચે	સમાનતા
જુએ	છે	 યારે	તેમનો	 વ ાસ	 ઢ	બન	ેછે.

હવે	તમને	એ	સમ ુ	ંછુ	કે	આ	 ાંડના	તમે	સૌથી	વ 	ુશ તશાળ 	‘ ા સ મશન	ટાવર’	કેવી
ર તે	છો.	સરળ	ભાષામાં	વાત	કર એ	તો	તમામ	ઊ 	અ ુક	 વ સી	પર	આંદો લત	થાય	છે.
ઊ પે	હોવાન	ેલીધે	તમે	પણ	અ ુક	 વ સી	પર	આંદો લત	થાઓ	છો.	કોઈ	ચો સ	સમયે
તમારા	 વચાર	 અને	 લાગણીના	આધારે	 તમાર 	 ચો સ	 વ સી	 ન 	 થાય	 છે.	 તમન	ે જે
વ ુઓ	જોઈએ	છે	એ	બધી	જ	ઊ પે	છે	અને	તે	બધી	પણ	આંદો લત	થતી	રહે	છે.	દરેક
ચીજ	ઊ 	છે.

તમે	 યારે	તમાર 	જોઈતી	વ ુનો	 વચાર	કરો	છો	અને	એ	 વ સી	પર	મોકલો	છો	 યારે	તમને
જોઈતી	વ ુની	ઊ ને	 વ સી	પર	આંદો લત	કરવા ું	કારણ	આપો	છો.	આમ	આ	ર તે	તમે
તેને	તમારા	 ુધી	લઈ	આવો	છો.	જે ું	તમે	તમારે	જોઈતી	વ 	ુપર	 યાન	કે ત	કરો	છો	તે ું
તમે	તે	વ ુના	અ આંદોલનમાં	પ રવતન	લાવો	છો,	જેથી	તે	તમારા	તરફ	આંદો લત	થઈ	શકે.



તમારા	 વચારો	 ારા	ઊ 	ઉપર	 યાન	 કે ત	કર ને,	 જેના	ઉપર	 યાન	 કે ત	કરો	છો	 તેના
આંદોલનને	 બદલીને	 પાછા	 તમારા	 તરફ	 ુંબક ય	 ર તે	 ખચવાની	 શ તને	 લીધે	 જ	 તમે	 આ

ાંડના	સૌથી	વ 	ુશ તશાળ 	‘ ા સ મશન	ટાવર’	છો.

તમને	જોઈતી	વ ુનો	 વચાર	કરો	અને	તેને	 વશે	સારો	ભાવ	અ ુભવો	છો	 યારે	તરત	તમે	તેની
વ સી	પર	પહ ચી	 ઓ	છો	 જેન	ે કારણે	બધી	વ ુઓની	ઊ 	તમારા	તરફ	આંદો લત

થાય	 છે.	 તે	 પછ 	 તે	 વ ુ	 તમાર 	 જદગીમાં	 ગટ	થાય	 છે.	આકષણનો	 નયમ	કહે	 છે	 કે	બે
સમાન	વ ુઓ	એકબી ન	ેઆકષ	છે.	તમે	ઊ ના	બનેલા	લોહ ુંબક	છો,	તેથી	તમે	દરેક	વ ુ
જે	 તમારે	 જોઈએ	 છે	 તેને	 વ ુતવેગે	 ઊ મય	 બનાવો	 છો.	 દરેક	 ય ત	 પોતાની	 ુંબક ય
ઊ ું	 સં ુલન	કરે	 છે,	કારણ	 કે	 તેમની	બહારની	કોઈ	પણ	 ય ત	પોતાની	 ુંબક ય	ઊ ું
સં ુલન	કરે	છે,	કારણ	કે	તેમની	બહારની	કોઈ	પણ	 ય ત	તેમની	જેમ	 વચાર 	અન	ેઅ ુભવી
શકે.	 વચારો	અન	ેલાગણીઓ	આપણી	 વ સી	ન 	કરે	છે.

સો	વષ	પહેસાં	 યારે	આટલી	બધી	વૈ ા નક	શોધ	નહોતી	થઈ	 યારે	ચા સ	હાનેલ,	 ાંડ	કેવી
ર તે	કામ	કરે	છે	એ	 ણતા	હતા.

“વૈ ક	માનસ’	મા 	 ાન	નથી,	પણ	પદાથ	છે.	અન	ેઆ	પદાથ	આકષણ	શ ત
બનીન	ેઆકષણના	 નયમ	અ ુસાર	ઇલે ોનને	ન ક	લાવે	છે.	તેમાંથી	પરમા 	બને
છે.	એ	જ	 નયમ	અ ુસાર	પરમા 	 ભેગા	મળ ને	અ 	બન	ે છે,	 જે	 અંતે	ભૌ તક
આકાર	બને	 છે.	 તેથી	આપણે	 ણી	શક એ	છ એ	 કે	 વ ુને	આકા રત	 કરવામાં
આકષણનો	 નયમ	 સજના મક	 ોત	 છે.	 મા 	 અ નો	 જ	 નહ ,	 પણ	 વ વધ
વ ોનો,	 ાંડનો	તથા	ક પના	 યાં	કામ	કર 	શકે	એવા	કોઈ	પણ	 વચારનો	 કે
ધારણાનો	પણ.”

ચા સ	હાનેલ

બૉબ	 ૉ ટર
તમે	ગમે	તે	શહેરમાં	રહેતા	હો	તેની	મને	પરવા	નથી.	તમારા	શર રમાં	 ૂરતી	ઊ 	છે,
સંભ વત	ઊ 	—	 જેનાથી	 તમા 	સમ 	શહેર	એક	અઠવા ડયા	 ુધી	 કા શત
રહે.

“તમે	આ	ઉ થી	 ત	બનો	તો	તમે	‘વીજળ નો	તાર’	બની	 ઓ.
ાંડ	એ	 ‘વીજળ નો	 તાર’	 છે.	 જેમાં	 દરેક	 ય કતના	 વનમાં	 દરેક



પ ર થ તમાં	પહ ચી	વળવાની	 મતા	છે.	 યારે	 ય ત ુ	ંમન	વૈ ક
માનસને	 પશ	છે	 યારે	તેને	તમામ	શ ત	મળ 	 ય	છે.”

ચા સ	હાનેલ

જે સ	રે
ઘણા	 માણસો	 પોતાન	ે ભૌ તક	 શીરરની	 એ	 જુએ	 છે,	 પણ	 તમે	 મા 	 ભૌ તક
શર ર	 નથી.	 માઇ ો કોપની	 નીચે	 તમે	 શ ત ું	 ે 	 છો.	 ઊ 	 વશે	આપણે	 જે

ણીએ	છ એ	 તે	આ	 છે	 :	 તમે	 વૉ ટમ	ભૌ તકશા ી	 પાસે	 ઓ	અન	ે ૂછો
‘જગત	શેમાંથી	જ ુ	ં?’	અને	તે	કહેશે	‘ઊ 	!’	ખેર	ઊ ું	વણન	કરો.	“સા .
એ	ઉ 	ભવી	શકતી	નથી	અન	ેનાશ	પામતી	નથી.	તે	હતી	અને	હમેશાં	રહેશે.	જે	કોઈ
પણ	ચીજ	અ ત વ	ધરાવતી	હતી	તેમાં	તે	હમેશાં	છે,	એ	એક	 વ પમાંથી	બી
વ પમાં	 અને	 નરાકાર	 –	 એમ	 પાંત રત	 થતી	 રહે	 છે.	 તમે	 કોઈ	 ધમ ુ 	 પાસે
ઓ	અને	 	 ૂછો,	 ‘ વ ની	રચના	કોણે	કર 	?’	તો	 તે	કહેશે,	 ‘પરમા માએ.’

સા .	પરમા મા ુ	ંવણન	કરો.	તે	હમેશાં	હતા	અને	હમેશાં	રહેશે.	તેમન	ેસ 	શકાતા
નથી	 કે	 તેમનો	 નાશ	 કર 	 શકાતો	 નથી.	 તે	 સનાતન	 છે.	 એક	 વ પમાંથી	 બી
વ પમાં	અને	અંતે	 નરાકાર	છે.	તમે	જોઈ	શકો	છો,	વણન	સર ું	છે,	મા 	શ દો
જુદા	છે.

તેથી	તમે	જો	 વચારતા	હો	કે	તમે	આ	હરતોફરતો	‘માંસનો
લોચો’	છો	તો	ફર 	 વચાર	કરજો.	તમે	એક	આ યા મક	 વ	છો,
તમે	ઊ ું	 ે 	છો,	ઊ ના	 વશાળ	 ે માં	કામ	કરો	છો.

આ	બધા	થક 	તમે	એક	આ યા મક	 વ	 કેવી	ર તે	બનો	છો?	મારે	માટ	ેઆ	 નો	જવાબ
એટલે	રહ ય	નો	સૌથી	મોટો	અન	ેમહ વનો	ભાગ.	તમે	ઊ 	છો	અન	ેઊ 	સ 	શકાતી	નથી
તેમ	તેનો	નાશ	થતો	નથી.	ઊ 	મા 	 વ પ	બદલે	છે.	એટલે	કે	તમે	પોતે.	તમા 	સા ું	સ વ,
તમાર 	 ુ 	ઊ ,	જે	હમેશાંથી	છે	અને	હમેશાં	રહેશે.	તમા 	અ ત વ	 ારેય	 ૂંસાશે	નહ .

ડા	 તરે	તમે	આ	વાત	 ણો	છો.	ન	હોવાની	ક પના	તમે	કર 	શકો?	જે	કઈ	તમે	જો ુ	ંછે	અને
વનમાં	જે	કઈ	અ ુભ ું	છે	તેને	આધારે	તમે	નહ 	હોવાની	ક પના	કર 	શકો?	તમે	કદ યે	તેમ

ન	કર 	શકો,	કારણ	એ	અશ 	છે.	તમે	સનાતન	ઊ 	છો.



એક	વૈ ક	માનસ

ડૉ.	જૉન	હેજ લન

વૉ ટમ	 યં વ ાન	 અને	 વૉ ટમ	 ખગોળ વ ાન	 એની	 ૂ ત	 કરે	 છે.	 ાંડ
વચારમાંથી	ઉ 	ભવે	 છે	અન	ેઆપણી	આસપાસ	જે	પદાથ	જગત	છે	 તે	 વચાર ું
પ રણામ	છે.	છેવટ	ેતો	આપણે	 ાંડ ું	 ૂળ	છ એ	અને	 યારે	આ	શ તનો	સીધો
અ ુભવ	 કર એ	 યારે	આપણી	સ ાનો	 યોગ	શ 	 કર 	શક એ	અન	ે વ 	ુ ને	 વ ુ
મેળવવા	લાગીએ	છ એ.	કઈ	પણ	સજ .	આપણી	પોતાની	ચેતનાના	વ ુળમાં	રહ
કઈ	પણ	 ણો,	અંતે	તો	વૈ ક	ચેતના	છે,	જે	 ાંડ ું	સંચાલન	કરે	છે.

આપણે	 એ	 શ તનો,	 સજના મક	 કે	 નકારા મક	 કેવો	 ઉપયોગ	 કર એ	 છ એ	 તે
કાર ું	 શર ર,	આરો યની	 એ,	 તે	 કાર ું	 વાતાવરણ	આપણે	સ એ	છ એ

એટલે	 કે	 આપણે	 સજકો	 છ એ.	 મા 	 આપણા	 પોતાના	 ભ વ યના	 જ	 નહ ,
ાંડના	ભ વ યના	પણ	ખરા,	તેથી	માનવીય	 મતાઓની	ખરેખર	જ	કોઈ	મયાદા

નથી.	 જેટલે	 અંશે	એ	 ડા	 આંતર	 સંબધોન	ે ણીએ	અને	 તેનો	 ઉપયોગ	 કર એ
તેટલે	અંશે	આપણી	શ તનો	ઉપયોગ	આપણે	કર એ	છ એ.

કેટલાક	મહાન	ઉપદેશકોએ	અન	ેઅવતારોએ	 ાંડ ું	વણન	ડૉ.	 હેજ લનની	જેમ	જ	ક ુ	છે.
તેમણે	ક ું	છે	કે	જે	કઈ	અ ત વ	ધરાવે	છે	તે	એક	વૈ ક	માનસ	છે	અને	એવી	કોઈ	જ યા
નથી	જ	 યાં	વૈ ક	માનસ	ન	હોય.	દરેક	વ ુમાં	તે	છે.	એ	વૈ ક	માનસ	બધી	જ	 ુ ,	બ ું
ડહાપણ,	બધી	 ૂણતા	છે	અને	તે	દરેક	વ ુમાં	અને	દરેક	જ યાએ	એક	જ	સમયે	હાજર	હોય
છે.	જો	દરેક	ચીજ	એક	વૈ ક	માનસ	હોય	અન	ેતે	સવ 	હોય	તો	તે	બ ું	તમારામાં	જ	છે!

એનો	અથ	 ુ	ંથાય	છે	તે	સમ વવાનો	 ય ન	ક .	એનો	અથ	એ	કે	તમામ	શ તાઓ	ખરેખર
જ	 અ ત વ	 ધરાવે	 છે.	 તમામ	 ાન,	 તમામ	 શોધ,	 ભ વ યનાં	 તમામ	 સંશોધનો	 એ	 વૈ ક
માનસમાં	શ તા પે	 છે,	 ય ત ું	મન	એ	શ તા	બહાર	લઈ	આવે	એની	એ	રાહ	જુએ	છે.
ઇ તહાસ ું	દરેક	સજન	અને	દરેક	શોધ	એ	વૈ ક	માનસમાંથી	ઉ 	ભ યાં	છે,	 ય ત	સભાનપણે

ણતી	હોય	કે	નહ ,	એ	મહ વ ું	નથી.



તમે	આનાથી	મનગમતી	વ ુ	કેવી	ર તે	મેળવી	શકો?	જવાબ	છે,	તમાર 	 ત	અન	ેઅ 	 ુત
ક પનાશ તનો	ઉપયોગ	કર ને.	તમાર 	આસપાસ	જુઓ,	જ રયાતો	 ૂર 	થવાની	રાહ	જોઈને
બેઠ 	છે.	ક પના	કરો	કે	જો	આ	મહાન	શોધ	તમે	કર 	હોત	અથવા	પે ુ	ંસંશોધન	તમે	ક ુ	હોત!
જ રયાતોને	શોધો	અન	ેપછ 	 વચારો	અને	ક પના	કરો,	તે ું	 ગટ કરણ	કરવા	માટ	ેતમારે	કઈ
કરવા ું	નથી.	વૈ ક	માનસ	એની	શ તા	ધરાવે	છે.	તમારે	મા 	એટ ું	જ	કરવા ુ	ંછે	કે	તમારા
મનન	ેતમને	જોઈતા	પ રણામમાં	પરોવાયે ુ	ંરાખો,	જ રયાતની	 ૂ તનો	 વચાર	કરો,	જેથી	પછ
તમે	તેને	સાકાર	કર 	શકો.	જેમ	તમે	 ૂછશો,	અ ુભવશો,	 વ ાસ	રાખશો	તેમ	તે	તમને	મળશે.
વચારોનો	અમયા દત	 ુરવઠો	રાહ	જોઈન	ેબેઠો	છે	કે	તમે	તે ું	પગે 	શોધીને	તેને	બહાર	કાઢો.
દરેક	ચીજ	તમાર 	ચેતનામાં	હાજર	છે.

“દૈવી	માનસ	એકમા 	વા ત વકતા	છે.”

ચા સ	 ફ મોર

જૉન	અસારાફ

આપણે	બધા	એકમેક	સાથ	ેજોડાયેલાં	છ એ.	આપણે	 તે	જોઈ	શકતા	નથી.	 ‘પે ું
યાં’	અન	ે‘આ	અહ ’	જે ું	કઈ	હો ું	નથી.	 ાંડની	બધી	ચીજો	જોડાયેલી	છે.	તે
એક	જ	ઊ ે 	છે.

ગમે	તે	 કોણથી	તમે	જુઓ,	પ રણામ	સર ું	જ	છે.	આપણે	બધા	એક	છ એ	અને	આપણે
સહુ	 એક	 જ	 ઊ ે ના	 અથવા	 વરાટ	 માનસના	 અથવા	 એક	 જ	 ચેતનાના	 અથવા	 એક
સજના મક	 ોતના	અંશ	છ એ.	તમે	ગમે	તે	કહો,	પણ	આપણે	સહુ	એક	છ એ.

બ ું	એક	જ	હોવાના	સંદભમાં	હવે	તમે	જો	આકષણના	 નયમ	અંગે	 વચારશો	તો	તેની	 ૂણતા
સમ શે.

તમને	હવે	સમ શે	કે	કોઈક	અ ય	 વશેના	તમારા	નકારા મક	 વચારો	પાછા	ફર ને	શા	માટ	ેતમને
ુકસાન	 કરતા	 રહેશે.	આપણે	એક	છ એ.	 યાં	 ુધી	 નકારા મક	 વચારો	અને	 લાગણીઓને

મોકલીને	 ુકસાનને	 નોતરો	 નહ 	 યાં	 ુધી	 તમને	 કોઈ	 ુકસાન	 પહ ચાડ 	 શકે	 નહ .	 તમને
પસંદગીની	 વતં તા	આપવામાં	આવી	છે,	પણ	તમે	જો	નકારા મક	 વચારો	અને	લાગણીઓને
વળગી	રહો	તો	તમે	દરેક	સાર 	વ 	ુઅન	ેબાબતોથી	તમાર 	 તન	ેઅલગ	કર 	દો	છો.	જો	તમે



દરેક	નકારા મક	લાગણીનો	 વચાર	કરશો	તો	સમ શે	કે	દરેક	લાગણી	ભયને	કારણે	જ મે	છે.	તે
અલગપણાના	 વચારમાંથી	જ મે	છે.	તમે	તમાર 	 તન	ેઅ યોથી	અલગ	જુઓ	છો.

પધાનો	 ભાવ	 અલગતા ુ	ં ઉદાહરણ	 છે.	 થમ	 તો	 તમે	 પધાનો	 વચાર	 કરો	 છો	 તે	 એવી
મનો ૃ ું	પ રણામ	છે	કે	 ુરવઠો	મયા દત	છે.	તમે	 ણે	કે	એ ું	કહો	છો,	દરેક	જણ	માટ	ે ૂર ું
નથી,	તેથી	અમારે	 પધા	કરવી	પડ	ેછે	અને	વ ુઓ	મેળવવા	હોડ	લગાવવી	પડ	ેછે.	 યારે	તમે
પધામાં	ભાગ	લો	છો	 યારે	તમે	 ારેય	 તી	શકતા	નથી,	તમે	ભલે	એ ું	 વચારતા	હો	કે	તમે
તી	ગયા	છો.	આકષણના	 નયમ	અ ુસાર,	જેવી	તમે	 પધા	કરવા	લાગો	છો	તે ું,	જ	તમાર

જદગીનાં	દરેક	પાસાં	માટ	ેતમે	અનેક	લોકો	તથા	સંજોગોન	ે પધા	માટ	ેતમાર 	સામે	ઊભા	કર
દો	છો.	 તેથી	 છેવટ	ેતો	તમારે	ભાગે	 ુમાવવા ું	જ	આવે.	આપણે	સહુ	એક	છ એ,	 તેથી	તમે
યારે	 પધા	કરો	છો	તે	 ણે	કે	તમાર 	સામે	જ	કરો	છો!	તમારા	મનમાંથી	 પધાનો	ભાવ	કાઢ

નાખવો	પડશે	અન	ેસજકતામાં	 ચ 	પરોવ ુ	ંપડશે.	મા 	તમારા	સપનાંઓ	અન	ેતમારા	 વઝન
ઉપર	જ	 યાન	કે ત	કરો.	 પધાન	ેઆસપાસમાં	 ાંય	ફરકવા	દેશો	નહ .

ાંડ	દરેક	ચીજ	 ૂર 	પાડ	ેછે.	દરેક	ચીજ	 ાંડ	પાસેથી	મળે	છે.	તે	તમને	લોકો,	સંજોગો,
સંગો	 ારા	આકષણના	 નયમ	અ ુસાર	પહ ચાડવામાં	આવે	છે.	એ ું	માની	લો	કે	આકષણનો
નયમ	એ	 ણે	 કે	 વહચણીનો	 નયમ	 છે.	 યારે	 તમે	 અ ુક	 ચો સ	 વ સી	 પર	 તમાર
જોઈતી	 વ ુ	 માટ	ે સંકેત	 મોકલો	છો	 તો	 ચો સ	 માણસો,	 સંજોગો	અન	ે સંગો	આપોઆપ
તમાર 	તરફ	આકષાશે	અન	ેતમને	વ ુ	મળ 	જશે.

લોકો	કઈ	તમને	તમાર 	માગેલી	વ 	ુઆપતા	નથી.	તમે	એવી	ખોટ 	મા યતામાં	રહેશો	તો	તમે
અભાવમાં	રહ 	જશો,	કારણ	કે	તમે	બહારના	 વ 	અને	લોકો	ઉપર	 ુરવઠાનો	આધાર	રાખો
છો.	 સાચો	 ુરવઠો	 તો	 અ ય	 ે 	 છે.	 તમે	 તેને	 ાંડ	 કહો,	 વરાટ	 માનસ	 કહો,	 અનંત
ુ મ ા	કહો	 કે	પછ 	બીજુ	કઈ	પણ.	તમન	ે યારે	કઈ	પણ	ચીજ	મળે	તો	યાદ	રાખજો	કે

આકષણના	 નયમન	ે અ ુસર ને	 તમે	 જ	 તેને	 તમારા	 તરફ	આકષ 	 છે,	 વૈ ક	 ુરવઠા	 સાથે
સંવા દતા	સાધીને	અને	ચો સ	 વ સી	પર	રહ ને.	દરેક	ચીજમાં	રહેલી	સવ પર 	એવી	વૈ ક
ુ મ ા	લોકોને,	સંજોગોન	ેતથા	 સંગોને	એવી	ર તે	કાયરત	કરે	છે	જેથી	ઇ છત	વ 	ુમળ
ય.	કારણ	કે	એ	 નયમ	છે.

લીસા	 નકો સ



આપણા	શર ર	અને	ભૌ તક	અ ત વને	લીધે	આપણે	ઘણી	વાર	આડ	ેમાગ	ફટાઈ
જઈએ	છ એ.	એ	 તો	 મા 	 તમારા	આ મા ું	 ખો ળ ુ	ં છે.	 તમારો	આ મા	એટલો
વશાળ	 છે	 કે	આખા	ઓરડાને	ભર 	 દે	 છે.	 તમા 	 તો	અનંત	 વન	 છે.	 તમે	 તો
સા ાત્	ઈ ર	છો	જે	માનવદેહ	ધારણ	કર ને	આ યો	છે	અને	જે	પોતાનામાં	સં ૂણ
છે.

માઇકલ	બનાડ	બૅક વથ
બાઇબલના	 આધારે	 આપણે	 કહ 	 શક એ	 કે	 આપણને	 ઈ રે	 પોતાની	 છબીમાં
બના યા	છે	અને	આપણે	બધા	એકસરખા	છ એ.	આપણે	એમ	પણ	કર 	શક એ,
આપણા	 ારા	 ાંડ	પોતાના	 વશે	 ત	બન	ેછે.	આપણે	કહ 	શક એ	કે	આપણે
વ વધ	શ તાઓ ુ	ંઅનંત	 ે 	છ એ.	આ	બ ું	સા ુ	ંછે.

“આપણામાંનો	ને ું	ટકા	અંશ	અ ય	છે	અને	તેને	 પશ 	શકાય	તેમ	નથી	છે.”

આર.	બક મ ટર- લર	(૧૮૯૫-૧૯૮૩)

ભૌ તક	શર રમાં	તમે	ઈ ર પ	છો.	માંસ	 પે	તમે	આ મા	છો.	તમે	અનંત	 વનની	અ ભ ય ત
છો.	તમે	અવકાશમય	હ તી	છો.	તમે	તમામ	શ ત	છો.	તમે	સમ 	 ાન	છો.	તમે	 ુ 	છો.	તમે
ૂણતા	છો.	તમે	ભ ય	છો.	તમે	સજક	છો	અને	આ	 હ	પર	તમે	તમા 	સજન	કરો	છો.

જે સ	રે
દરેક	ધા મક	પરપરામાં	જણાવા ું	છે	કે	તમને	સજના મક	 ોતની	છબીમાં	બના યા
છે.	તેનો	અથ	એમ	થાય	કે	તમાર 	પાસે	ઈ રની	 મતાઓ	અને	શ ત	છે.	તમારામાં
તમા 	 વ 	સજવાની	તાકાત	છે.	એ ું	બની	શકે	કે	આજ	 દન	 ુધી	તમે	જે	કઈ
સ ુ	છે	તે	 ુંદર	અને	તમારે	યો ય	હોય	અથવા	તો	તેમ	ન	પણ	હોય.	હુ	તમન	ેએક



	 ૂછવા	મા ું	 છુ	 તે	એ	 કે	 વનમાં	 તમને	 જે	 કઈ	મ ું	 છે	એ	તમાર 	ઇ છા
માણે ું	છે?	બીજુ	એ	તમારે	યો ય	છે	ખ ?	જો	એ	તમારે	યો ય	ન	હોય	તો	પછ

હવે	એમાં	ફેરફાર	કરવાનો	સમય	થઈ	ગયો	છે	એ ું	નથી	લાગ ું?	કારણ	તેમ	કરવાની
સ ા	તમાર 	પાસે	છે.

“તમામ	શ ત	અંદરથી	આવે	છે	તેથી	તે	આપણા	કા ૂમાં	છે.”

રૉબટ	કૉ લયર

તમે	તમારો	 ૂતકાળ	નથી

જૅક	કૅન ફ ડ
ઘણા	બધા	લોકો	એવા	છે	જેમને	લાગ ુ	ંહોય	છે	કે	 વનમાં	તેઓ	ભોગ	બ યા	છે.
તેઓ	 વારવાર	 ૂતકાળના	 સંગો	 યાદ	 કરાવતા	 રહે	 છે.	 ાસ	આપતાં	 મા-બાપ
અથવા	ઝઘડા ું 	કુટુબની	વાત	કરતા	રહે	છે.	મોટા	ભાગના	મનો વ ાનીઓ	માન	ેછે
કે	૮૫	ટકા	કુટુબો	 ચ વ ચ 	હોય	છે.	તેથી	એકાએક	તમને	 યાલ	આવે	છે	કે	તમે
કઈ	એકલા	એવા	નથી.

મારા	માતા પતા	દા ડયા	હતાં.	મારા	 પતા	મને	મારતા.	હુ	છ	વષનો	હતો	 યારે	માર
માતાએ	છૂટાછેડા	લીધા	હતા.	 હુ	એ	કહેવા	મા ું	 છુ	 કે	આ	 કારની	કથા	લગભગ
દરેકની	હોય	છે.	ખરો	 	એ	છે	 કે	 તે ું	તમે	હમણાં	 ું	કર 	શકો	?	તમે	 ુ	ંપસંદ
કરવા	માગો	છો	?	 ાં	તો	તમે	 ૂતકાળની	ઘટનાઓ	પર	 યાન	કે ત	રાખો	અથવા
તમે	 હવે	 પછ 	 ુ	ં મેળવવા	 માગો	છો	એનો	 વચાર	 કરો.	અને	 યારે	 લોકો	 તેમને
જોઈતી	બાબત	પર	 યાન	કે ત	કરે	છે	 યારે	અ ન છનીય	બાબતો	બાજુ	પર	રહ

ય	 છે,	 તેથી	 તેમન	ેજોઈતી	 વ ુઓનો	 વ તાર	 વધે	 છે,	બાક નો	ભાગ	અ ય
ય	છે.

“જે	 ય ત	 વનની	 અંધાર 	 બાજુનો	 જ	 વચાર	 કયા	 કરે	 છે,	 ૂતકાળની
કમનસીબ	અને	 નરાશ	 બાબતો	 વારવાર	 યાદ	 કરતી	 રહે	 તે	 ભ વ યમાં	 એવી	 જ
બાબતોનો	 ભોગ	 બન	ે છે.	 તમે	 ભ વ યમાં	 પણ	 પોતાની	 તને	 ભા યહ ન	 તર કે



જુઓ	તો	 ણે	કે	તમે	તે	 ાથ 	છો,	જે	અંતે	તમને	મળે	છે.”

ે ટસ	મલફોડ

તમે	 વનમાં	પાછુ	વળ ન	ે જુઓ	અને	 ૂતકાળની	 ુસીબતો	ઉપર	 યાન	 કે ત	કરો	તો	તમે
વધારે	 ુ કેલ	સંજોગોન	ેહમણાં	તમાર 	તરફ	આકષ 	છો.	એ	બ ું	 ૂલી	 ઓ	–	જે	અને	જેવી
પણ	બાબત	હોય.	પોતાને	માટ	ેઆટ ું	કરો.	તમે	કોઈના	 યે	 ૂવ હ	રાખો	અને	કોઈને	દોષ	દો	–
તે	 પણ	 ૂતકાળની	 કોઈ	 બાબત	 અંગે,	 તો	 તમે	જ	 તમા 	 ુકશાન	 કરો	 છો.	 તમે	જ	 તમાર
યો યતા	અ ુસાર	 જદગીને	ઘડ 	શકો	છો.	જે ુ	ંતમે	તમાર 	ઇ છત	વ ુઓ	તરફ	 યાન	કે ત
કરશો,	જેવા	તમે	સાર 	લાગણીઓને	વહેતી	કરશો,	આકષણનો	 નયમ	તે	 ુજબ	તમને	 તભાવ
આપશે.	તમારે	મા 	શ આત	કરવાની	છે	અને	જો	તેમ	કરશો	તો	 દઈુ	ચમ કાર	તમાર 	રાહ
જોશે.

લીસા	 નકો સ
તમે	તમારા	ભા યના	ઘડવૈયા	છો.	તમે	લેખક	છો.	તમે	વાતા	લખવા ુ	ંશ 	કરો.	કલમ
તમારા	હાથમાં	છે	અને	પ રણામ	તમે	જે	ન 	કરો	તે.

માઇકલ	બનાડ	બૅક વથ
આકષણના	 નયમ	અંગે	એક	 ુંદર	વાત	એ	છે	કે	તમે	 યાં	છો	 યાંથી	તમે	શ આત
કર 	શકો	છો,	અને	 તમે	 ‘સાચા	 વચાર’	 વશે	 વચારવા ું	 શ 	 કર 	શકો	છો	 તથા
તમાર 	અંદર	 ુખ	અને	સંવા દતાની	લાગણી	જ માવી	શકો	છો.	આકષણનો	 નયમ
તે ું	વળતર	આપશે.



ડૉ.	જૉ	 વટાલ
જુઓ,	 તમારા	 મનમાં	 અ ુક	 મા યતા	 હશે	 જેમ	 કે	 “ ાંડમાં	 જ ર	 કરતાં	 ઘ ં
વધારે	 છે”,	અથવા	તમે	એ ું	 માનવા	લા યા	હશો,	 “હુ	 ૃ 	થયો	નથી.	 હુ	 ુવાન
થતો	 	છુ.”	આકષણના	 નયમનો	ઉપયોગ	કર ને	આપણે	જે	ઇ છ એ	તે	સ
શક એ	છ એ.

માઇકલ	બનાડ	બૅક વથ
તમને	મળેલી	કૈટુ બક	પરપરા,	સાં કૃ તક	આબોહવા,	સામા જક	મા યતાઓને	પાર
કર ને	 તમે	 એક	 વાર	 એ	 સા બત	 કર 	 બતાવો	 કે	 તમાર 	 અંદર	 જે	 શ ત	 છે	 તે,
બહારની	–	 વ ની	શ ત	કરતાં	વધારે	બળવાન	છે.

ડૉ.	 ેડ	એલન	વૉ ફ

તમે	એ ું	 વચારતા	હશો,	“ઠ ક	છે.	મા ુ	ંછુ	કે	એ	બહુ	સા 	છે,	પણ	હુ	તે	નહ 	કર
શકુ.”	અથવા	“તે	મને	તે ું	નહ 	કરવા	દે	!”	અથવા	“એ	મને	 ારેય	નહ 	કરવા	દે.”
અથવા	“માર 	પાસે	એ	કરવા	 જેટલા	 પૈસા	જ	 ાં	 છે	?”	અથવા	 “હુ	એ	કરવા



જેટલો	મજ ૂત	નથી.”	અથવા	“હુ	એટલો	ધનવાન	નથી.”	અથવા	“હુ…	નથી	હુ…
નથી…	હુ…	નથી…	હુ…	નથી….”

દરેક	‘હુ…	નથી’	એ	તમારા	મન ું	સજન	છે!

યારે	તમે	‘હુ	નથી’	કહો	છો	અને	તેમ	કહેવાથી	તે ું	 ુ	ંપ રણામ	આવશે	તે	 વશે	 વચારો	છો,	તે
કારની	 ત	એ	એક	સાર 	 વાત	 છે.	 ‘હુ	 છુ’	 શ દોની	 શ ત	 વશેના	 મહાન	 ઉપદેશકોનાં

મંત યો,	ડૉ.	વૉ ફના	મંત ય	સાથ	ેમળતાં	આવે	છે.	 યારે	તમે	‘હુ	છુ’	એમ	કહો	છો	 યારે	તેના
વ ચેના	શ દો	 ૂર 	શ ત	સાથે	સજકતાને	આમં 	ેછે,	કારણ	કે	તમે	તેને	હક કત	તર કે	 હેર
કરો	છો.	તમે	 ન તતા	સાથ	ેબોલો	છો,	તેથી	 યારે	 યારે	તમે	કહો	છો,	‘હુ	થાક 	ગયો	છુ’,
‘હુ	ભાંગી	પ ો	છુ’,	‘હુ	બીમાર	છુ’,	‘હુ	મોડો	છુ’	અથવા	‘હુ	વધારે	વજન	ધરા ું	છુ’	અથવા
‘હુ	ઘરડો	થયો	છુ’	તે	વખતે	 ન	તમને	કહે	છે,	‘તમાર 	ઇ છા	એ	જમારો	હુકમ.’

આ	 યા	પછ 	‘હુ	છુ’	એ	બ	ેશ તશાળ 	શ દોનો	તમારા	લાભ	માટ	ેઉપયોગ	કરો,	એ	એક
સારો	 વચાર	ન	કહેવાય?	જેમ	કે,	‘હુ	સાર 	વ ુ	મેળવી	ર ો	છુ.’	‘હુ	 ુખી	છુ’,	‘હુ	 ેમસભર
છુ’,	‘હુ	તંદરુ ત	છુ’,	‘હુ	હમેશાં	 નય મત	છુ’,	‘હુ	સદાય	 ુવાન	છુ’,	 ‘દરેક	 દવસ	હુ	ઊ થી
સભર	હો 	છુ.’

ચા સ	હાનેલ	તેમના	ધ	મા ટર	ક 	 સ ટમ	 ુ તકમાં	એવો	દાવો	કરે	છે	કે	ઇ છાશ ત	મારફત	જ
માણસ	તેને	જોઈતી	વ 	ુસાથે	જોડાય	છે	અને	આ	ઇ છાશ ત	એ	તમામ	વ ુઓમાં	અ ુકૂળ
થ ત	ઊભી	કરે	છે.	તેઓ	કહે	છે,	“આ ું	કારણ	એ	જ	કે	આ	હકારા મક	 ૃ 	સ યને	અ ુ પ

હોય	છે	અને	 યારે	સ ય	 ગટ	થાય	છે	 યારે	કોઈ	 કારની	 ૂલ	અથવા	 વરોધ	અ ય	થઈ
ય	છે.”

સંક પ	છે,	‘હુ	અખંડ	છુ,	 ૂણ	છુ,	સશ ત	છુ,	શ તમાન	છુ,	 ેમાળ	છુ,	ઉ સાહ 	છુ,	 ુખી	છુ.’

આ	તમને	મહેનત ુ	ંકામ	લાગ ુ	ંહોય	–	અ યમાંથી	વ ુઓન	ેદ યમાં	લાવવા ું	કામ	–	તો	આ
ટૂકો	ર તો	અજમાવો:	તમે	જે	ઇ છો	છો	તેને	સં ૂણ	હક કત પે	જુઓ.	જે	પળે	તમે	આ	કરશો
તે ું	જ	વીજળ વેગે	તમા 	મનગમ ું	તમને	મળ 	જશે.	જે	 ણે	તમે	માગો	છો	 યારે	 ાંડના
આ યા મક	 ે માં	આ	હક કત	હોય	છે.	આ	 ે 	હાજર	હોય	છે.	તમે	તમારા	 ચ માં	કોઈક
લ ય	ન 	કરો	છો	 યારે	તેને	હક કત	તર કે	જુઓ.	એ	વાતમાં	ભરોસો	રાખો	કે	તમા 	ઇ છત
તમને	મળશે.

“આકષણનો	 નયમ	તમારે	માટ	ે ું	કર 	શકે	તેની	કોઈ	મયાદા	નથી.
તમારા	 આદશ	 વ પમાં	 ભરોસો	 રાખવાની	 હમત	 કરો.	 એ	 આદશ
વ પ	 વશે	એવી	ર તે	 વચારો,	 ણે	કે	સાકાર	થઈ	ગ ું	હોય.”

ચા સ	હાનેલ



યારે	 હેનર 	 ફૉડ	 કાર ું	 તેમ ું	 વ ન	સાકાર	 કર 	 ર ા	 હતા	 યારે	આસપાસના	 લોકો	 તેમની
મ ક	ઉડાવતા	હતા.	તેમને	એ ું	લાગ ું	હ ું	કે	આ	 વ ચ 	 વ નની	પાછળ	પડ ું	એ	ગાંડપણ
છે.	અલબ 	તેમના	ટ કાકારો	જે	નહોતા	જોઈ	શકતા,	તે	હેનર 	ફૉડ	જોઈ	શકતા	હતા.	તેમને
રહ ય	ની	 ણ	હતી	અને	તેઓ	 ાંડના	 નયમો	પણ	 ણતા	હતા.

“તમે	એ ું	 વચારો	કે	તમે	એ	કર 	શકો	છો	અથવા	એ ું	 વચારો	કે	શ
નથી	તો	બંને	ર તે	તમે	સાચા	છો.”

હેનર 	ફૉડ	(૧૮૬૩-૧૯૪૭)

તમે	 વચારો	છો	કે	તમે	આ	કર 	શકશો?	તમારા	આ	 ાનથી	તમે	કઈ	પણ	 સ 	કર 	શકો	અને
મેળવી	શકો	છો.	 ૂતકાળમાં	તમે	તમાર 	 ુ ની	શ તન	ેઓછ 	આંક 	હોય	એ ું	બને.	હવે	તમે
વરાટ	માનસની	 ણકાર 	ધરાવો	છો	અને	તેની	પાસેથી	કઈ	પણ	મેળવી	શકવા	શ તમાન	છો.
કોઈ	પણ	શોધ,	કોઈ	 ેરણા,	કોઈ	કોઈ	જવાબ,	કોઈ	ચીજ.	તમે	કઈ	પણ	ઇ છત	મેળવી	શકો
છો.	તમાર 	 તભા	અવણનીય	છે.	એ ુ	ંતમાર 	 તને	કહેવા	માંડો	અને	 ણો	કે	તમે	ખરેખર
કોણ	છો.

માઇકલ	બનાડ	બૅક વથ
આની	 કોઈ	 મયાદા	 છે	 ખર ?	 બલકુલ	 નહ .	 આપણે	 અમયા દત	 વ	 છ એ.
આપણે	માટ	ેકોઈ	મયાદા	નથી.	 મતા,	 તભા,	ભેટ,	શ ત	–	આ	 ૃ વી	પરની	કોઈ
પણ	 ય તની	અંદર	આ	બ ું	અગાધ	છે.

તમારા	 વચારો	 વશે	 ત	રહો
તમાર 	શ ત	 વશે	તમે	 ત	હો	તથા	તમાર 	ચેતનામાં	એ	શ તને	જકડ 	રાખો	તો	એ	તમાર
બહુ	મોટ 	તાકાત	છે.

તમા 	 ચ 	એ	વરાળ	એ જનથી	ચાલતી	ગાડ 	જે ુ	ંબની	શકે	છે,	જો	તમે	એ ું	ઇ છો	તો.	એ
તમને	 ૂતકાળના	 વચારોથી	 દૂર	 લઈ	 જઈ	 શકે	 તેમ	 છે.	 પછ 	 એ	 તમને	 ૂતકાળના	 ખરાબ
સંગોને	 ભ વ યમાં	 ોજે ટ	 કર ને	 તમન	ે ભ વ યના	 વચારો	 તરફ	 લઇ	 ય	 છે.	 આપણા



કા ૂમાં	 ન	 રહેતા	 વચારો ું	 પણ	 એ	 સજન	 કરે	 છે.	 તમે	 યારે	 ત	 હો	 છો	 યારે	 તમે
વતમાનમાં	હો	છો	અને	તમને	ખબર	છે	 કે	તમે	 ું	 વચાર 	ર ા	છો.	તમારા	 વચારો	ઉપર	તમે
કા ૂ	મેળ યો	છે	અને	અહ 	જ	છે	તમાર 	 ૂરે ૂર 	તાકાત.

તો	તમે	વ 	ુ ત	કેવી	ર તે	બની	શકો?	એક	ર તો	એ	છે	કે	અટક ન	ેતમે	તમાર 	 તને	 ૂછો,
“હુ	અ યારે	 ું	 વચા 	છુ?	હુ	અ યારે	કેવી	લાગણી	અ ુભ ું	છુ?	જેવો	તમે	આ	 	 ૂછો	છો
તે	પળે	જ	તમે	 ત	બનો	છો,	કારણ	કે	તમે	ફર થી	તમારા	 ચ ને	વતમાનમાં	લાવી	દ ું	છે.

યારે	પણ	તમે	એના	 વશે	 વચારો	 યારે	તમાર 	 તને	વતમાનની	 ણમાં	લાવી	દો.	આ ું	તમે
દરરોજ	 દવસમાં	સો	વાર	કરો.	માઇકલ	બનાડ	બૅક વથ	આ	 ત	રહેવાની	શ તને	એક	જ
વા માં	આ	ર તે	રજૂ	કરે	છે,	“યાદ	કરવા ું	યાદ	રાખો!”	તેમના	આ	શ દો	મારા	 વનના	 ય
ૂર	બની	ગયા	છે.

માર 	 તને	 વધારે	 ત	 બનાવવા	 હુ	 યાદ	 રાખવા ું	 યાદ	 કરા ું	 છુ.	 મા 	 મગજ	 મને
આડુઅવ ું	લઈ	 ય	 યારે	 તેને	વતમાનમાં	લાવવા	માટ	ેમ	 ાંડને	કહ 	રા ું	 છે	 કે	 તે	મને
હળવો	ધ ો	મારે!	તે	ભલે	મારે	ભોગે	હોય.	એ	હળવો	ધ ો	કેવો	હોઈ	શકે?

કોઈની	 જોડ	ે અથડાઈ	 ,	 હાથમાંથી	 કઈક	 છટક 	 ય,	 મોટો	 અવાજ	 અથવા	 સાઇરન
અથવા	તો	ઍલામનો	અવાજ.	આ	બધી	વ ુઓ	મારે	માટ	ેસંકેત	છે	કે	મા 	 ચ 	આડુઅવ ું
થ ું	 છે	 તેને	મારે	સી ું	વતમાનમાં	લાવવા ું	 છે.	આ	સંકેત	મન	ેમળે	છે	 યારે	અટક ને	 હુ	માર

તને	 ૂછુ	છુ,	“હુ	 ું	 વચાર 	રહ 	છુ?	હુ	 ું	અ ુભવી	રહ 	છુ?	હુ	 ત	છુ	ખર ?	અને	સાચે
જ	એક	 ણમાં	મનને	વશ	કર 	લ 	છુ,	હુ	 ત	બની	 	છુ.	જે	પળે	તમે	તમાર 	 તને
ૂછો	છો	તમે	 ત	છો	 યારે	તમે	 યાં	છો.	તમે	 ત	છો.”

“શ ત ું	 ૂળ	રહ ય	શ તની	ચેતના	છે.”

ચા સ	હાનેલ

જેવા	 તમે	રહ ય	ની	શ ત	 વશે	 ત	બનો	છો	અન	ે તેનો	ઉપયોગ	કરો	છો,	 યારે	તમારા
બધા	 નો	જવાબ	મળ 	જશે.	આકષણના	 નયમની	 ડ 	સમજ	 કેળવતા	 થાઓ	 તેમ	 તમે

ો	 ૂછવાની	આદત	 કેળવતા	 થશો	અને	જો	 તમે	 તેમ	 કરશો	 તો	 દરેક	 નો	જવાબ	મળ
રહેશે.	તમે	આ	 ુ તકને	જ	ઉ ેશ	બનાવીને	શ આત	કર 	શકો.	જો	તમે	 વનની	કોઈ	બાબત
અંગે	જવાબ	કે	માગદશન	શૉધતા	હો	તો	 	 ૂછૉ	અને	 વ ાસ	રાખો	કે	તમન	ેજવાબ	મળશે
અને	 પછ 	આ	 ુ તક ું	 કોઈ	 પણ	 પા ું	 ખોલો.	 જે	 પા ું	 સામે	આવે	 તેના	 ઉપર	 તમે	 માગેલો
જવાબ	કે	માગદશન	મળશે.

તમારા	સમ 	 વન	દર મયાન	 ાંડ	તરફથી	તમારા	 ોના	જવાબ	મળતા	રહે	છે.	પણ	 યાં
ુધી	તમે	 ત	ન	બનો	 યાં	 ુધી	આ	જવાબ	મેળવી	શકાતા	નથી.	આ	સ ય	છે,	પણ	તમને



તેની	ખબર	નહોતી.	તમાર 	આસપાસ	જે	કઈ	પણ	છે	તેના	 વશે	 ત	રહો,	કારણ	કે	 દવસ
દર મયાન	 ત	 ણે	 તમારા	 ોના	જવાબ	મળતા	 રહેતા	 હોય	 છે.	 જે	 માગ 	મારફતે	આ
જવાબો	મળે	છે	તેની	કોઈ	સીમા	નથી.	તમે	છા ું	ઉઘાડો	અને	જે	હેડલાઇ સ	તમા 	 યાન	ખચે
તેની	મારફતે	અથવા	તો	કોઈકની	વાતચીત	તમારે	કાન	ેપડ	ેઅથવા	તો	 રે ડયો	પર	આવ ું	કોઈ
ગીત	અથવા	 પસાર	 થતી	 ક	 પાછળ ું	 લખાણ	 કે	 પછ 	 વયં રણા	 –	એમ	 કોઈ	 પણ	 ર તે
જવાબ	મળ 	શકે.	યાદ	કરવા ું	યાદ	કરાવો	અને	 ત	કેળવો.

મારા	 પોતાના	 વનમાં	 તેમ	 જ	 અ યોના	 વનમાં	 મ	 જો ું	 છે	 કે	 આપણે	 આપણા	 વશે
યવ થત	 વચારતા	નથી	 તેમ	આપણે	આપણી	 તને	 ૂરે ૂર 	ચાહતા	પણ	નથી.	 તેને	કારણે
આપણે	આપણી	 તને	જોઈતી	વ ુથી	 દૂર	રાખીએ	છ એ.	જો	આપણે	જ	આપણી	 તને
ચાહતા	નહ 	હોઈએ	તો	ખરેખરા	અથમાં	વ ુઓને	આપણે	પાછ 	ધકેલી	દઈએ	છ એ.

જે	કઈ	પણ	આપણને	જોઈ ું	હોય	તે	બ ું	 ેમથી	 ે રત	હોય	છે.	એ	વ ુઓ	આપણી	પાસે	છે
એ ું	અ ુભવ ું	 –	જેમ	 કે	યૌવન,	ધન,	આદશ	 ય ત,	 યવસાય,	શર ર	તથા	 વા ય	–	એ
ેમનો	જ	 અંશ	 છે.	 જે	 વ ુઓને	આપણે	 ચાહ એ	છ એ	 તેને	 માટ	ેઆપણે	 ેમની	 લાગણી

મોકલવી	પડશે	અને	તો	તે	વ ુઓ	પળવારમાં	આપણી	સામે	 ગટ	થશે.

ુ કેલી	એ	છે	કે	 ેમની	સૌથી	 ચી	 વ સી	મોકલવા	માટ	ેતમારે	તમાર 	 તને	ચાહવી	પડશે,
જે	કામ	ઘણા	માટ	ે ુ કેલ	છે.	તમે	બહાર	 યાન	 કે ત	કરો	અન	ેજે	કઈ	હમણાં	જુઓ	અને
નવાઈ	લાગે	તો	તે ું	કારણ	એ	છે	કે	તમે	અ યારે	તમારામાં	જે	કઈ	જુઓ	છો	તથા	અ ુભવો	છો
તે	તમે	 ૂતકાળમાં	જે	 વચારતા	હતા	તે ું	પ રણામ	છે.	તમે	તમાર 	 તન	ેચાહો	નહ 	તો	હમણાં
તમે	જે	 ય તને	જુઓ	છો	તેમાં	તમને	દોષો	જ	દેખાશે	–	જે	તમને	તમારામાં	દેખાયા	હતા.

તમે	તમાર 	 તને	સં ૂણ	ર તે	ચાહો	તે	માટ	ેતમા 	 યાન	તમાર 	નવી,	અ ણી	બાજુ	પર	જ ું
જોઈએ.	એક	 મ નટ	માટ	ેશાંત	બેસો.	તમાર 	અંદર	 જદગીની	હાજર 	અ ુભવો.

અને	જે ું	તમે	અ ત વ	પર	 યાન	કે ત	કરશો	તે ું	તે	તમાર 	સામે	 ગટ	થવા	લાગશે.	 ુ 	 ેમ
અને	આશીવાદની	એ	લાગણી	છે	અને	તે	સં ૂણ	છે.	આ	અ ત વ	તમા 	આદશ	અને	વા ત વક
વ પ	છે.	એ	અ ત વ	પર	તમે	તમા 	 યાન	કે ત	કરો	તો	તમન	ે ેમ	અન	ે શંસાનો	અ ુભવ
થશે.	પછ 	તમે	તમાર 	 તને	સં ૂણપણે,	કદાચ	તમાર 	 જદગીમાં	પહેલી	વાર	ચાહવા	લાગશો.

યારે	પણ	તમે	તમાર 	 તને	ટ કા મક	 કોણથી	જોવા	લાગો	 યારે	તમા 	 યાન	હટાવીને
તમે	તમાર 	અંદરના	અ ત વને	જોવા	લાગો.	તો	પછ 	તમને	 ૂણતા	 ગટ	થતી	દેખાશે.	જે ુ	ંતમે
આ	કરવા	 લાગશો	 તે ું	 તમન	ે જે	ઊણપો	 તમારામાં	 દેખાતી	 હતી	 તે	બધી	ઓગળવા	લાગશે,
કારણ	અ ત વના	 કાશમાં	ઊણપો	 ટક 	 શકતી	 નથી.	 તમારે	 આંખોની	 સં ૂણ	 	જોઈતી
હોય,	રોગ ું	 નવારણ	જોઈ ુ	ંહોય,	સ ૃ 	પાછ 	મેળવવી	હોય,	ગર બમાંથી	ધનવાન	થ ું	હોય,
વધતી	 વય	અટકાવવી	 હોય	અથવા	 કોઈ	 પણ	 કારની	 નકારા મકતા	 ૂંસી	 નાખવી	 હોય	 તો
તમાર 	અંદરના	અ ત વ	પર	 યાન	કે ત	કર 	તેને	ચાહવા	લાગો	તો	 ૂણતા	જ ર	 ગટ	થશે.



“સં ૂણ	 સ ય	 એ	 છે	 કે	 હુ	 ૂણ	 અને	 આદશ	 છુ.	 ખરેખરો	 ‘હુ’
આ યા મક	છુ	તેથી	તે	 ારેય	 ૂણથી	ઓછો	ન	હોઈ	શકે.	આમાં	કોઈ
ઊણપ,	મયાદા	કે	બીમાર 	હોઈ	શકે	નહ .”

ચા સ	હાનેલ



રહ યસાર

દરેક	ચીજ	ઊ 	છે.	તમે	ઊ ું	 ુંબક	છો.	તમે	વીજશ ત	મારફત	દરેક	વ ુન	ેતમારા
તરફ	આકષ 	શકો	છો.	તમે	તમાર 	 તને	પણ	ઊ મય	બનાવીને	તમન	ેજોઈતી	વ ુને
મેળવી	શકો	છો.

તમે	આ યા મક	 વ	છો.	તમે	ઊ 	છો,	જે	ઉ 	ભવતી	નથી	અન	ેનાશ	પામતી	નથી.	એ
મા 	 વ પ	બદલે	છે.	તેથી	તમા 	સા ુ	ં વ પ	સદાકાળથી	છે	અને	સદાકાળ	રહેશે.

ાંડ	 વચારમાંથી	ઉ 	ભ ું	છે.	આપણે	આપણા	પોતાના	ભ વ યના	જ	નહ ,	 ાંડના
પણ	સજક	છ એ.

વચારોનો	અમયા દત	 ુરવઠો	તમન	ેઉપલ ધ	છે.	બ ું	 ાન,	શોધખોળ,	સંશોધન	એ
વૈ ક	માનસમાં	શ તાઓ	 પે	છે.	મ ુ ય	તેનો	લાભ	લે	તેની	તે	રાહ	જુએ	છે,	દરેક
ચીજ	તમાર 	ચેતનામાં	છે.

આપણે	બધાં	જોડાયેલાં	છ એ	અન	ેએક	છ એ.

ૂતકાળની	તકલીફો,	સાં કૃ તક	વારસો	અને	સામા જક	મા યતાઓ	એ	બ ું	જ	 ૂલી
ઓ.	તમે	પોતે	જ	તમને	જોઈતી	 જદગી ું	સજન	કર 	શકો	છો.

તમારે	માટ	ેઇ છત	વ ુ	મેળવવાનો	શોટ	કટ	એ	છે	કે	તમે	તે	વ ુને	 ૂણ	હક કત	તર કે
વીકારો.

તમારા	 વચારો	એ	જ	તમાર 	તાકાત	છે	તેથી	તેના	 વશે	 ત	રહો.	ટૂકમાં,	આ	વાત
“યાદ	રાખવા ુ	ંયાદ	રાખો.”



વન ું	રહ ય

નલ	ડોના ડ	વૉ શ

લેખક,	આંતરરાષ ય	 યા યાતા	અને	આ યા મક	 ુ

આકાશમાં	એ ુ	ંકોઈ	 લેકબોડ	નથી	જેની	ઉપર	ઈ રે	તમારા	 વનનો	ઉ ેશ	તથા
લ ય	લખી	 રા યાં	હોય.	આકાશમાં	એ ું	 લેકબોડ	નથી	 જેના	ઉપર	લ ું	 હોય,
“નીલ	ડોના ડ	વૉ શ,	દેખાવડો	 ુવક	જે	એકવીસમી	સદ ની	શ આતમાં	 વી	ગયો,
જે…”	અને	પછ 	ખાલી	જ યા.	હુ	અહ 	આવીને	 ુ	ંકર 	ર ો	છુ,	હુ	અહ 	શા	માટે
છુ	 એ	 ોના	 વબ	 મેળવવા	 લેકબોડ	 શોધીને	 ઈ રની	 શી	 ઇ છા	 છે	 તે

ણવાની	મને	ઇ છા	થઈ	આવે,	પણ	 લેકબોડ	 ાંય	નજરે	ચડ ુ	ંનથી.

તેથી	તમારો	ઉ ેશ	તમે	જે	કહો	તે.	તમા 	લ ય	તમે	તમાર 	 તે	ન 	ક 	ુહોય	તે.
તમારા	 વનન	ેતમે	જે	ર તે	ઘડો	 તે	સા ું.	હમણાં	 કે	પછ 	કોઈ	તેના	 વશે	 ુકાદો
આપનાર	નથી.

તમારા	 વનના	 લેકબોડ	 પર	 તમે	 જે	 લખવા	 માગો	 તે	 લખી	 શકો	છો.	જો	 તમે	 તેની	 ઉપર
ૂતકાળના	લપેડા	કયા	હોય	તો	પેહલા	તે	 ૂંસી	નાખો.	 ૂતકાળની	એ	તમામ	બાબતો	જે	તમને

કોઈ	ર તે	ઉપયોગી	નથી	 તે	 ૂંસી	નાખો.	તમારે	એ	બાબતોનો	આભાર	માનવો	જોઈએ	કે	તમે
અહ 	 ુધી	પહ યા	છો	અન	ેનવી	શ આત	કર 	શકો	છો.	તમાર 	સામે	કોર 	પાટ 	છે.	અહ ,	આ
પળે	તમે	શ 	કર 	શકો	છો.	તમન	ેજોઈતી	 ુશી	શોધો	અને	તેની	મ 	લો!



જૅક	કૅન ફ ડ
આ	વ ુ	સમજતાં	મને	વષ 	લા યાં,	કારણ	કે	હુ	એવા	 વચાર	સાથે	મોટો	થયો	કે
મારે	 વનમાં	કઈક	કરવા ુ	ંછે	અને	જો	હુ	તે	નહ 	ક 	તો	ઈ ર	મને	 ારેય	માફ
નહ 	કરે.

યારે	હુ	ખરેખર	સમ યો	કે	મા 	પહે ુ	ંલ ય	તો	આનંદનો	અ ુભવ	કરવો	તે	છે,
તેથી	હુ	એવી	વ ુ	કરવા	લા યો	જેમાં	મને	મ 	આવે.	હુ	કહેતો	હો 	છુ,	“મ 	ન
આવે	તો	કામ	ન	કર ું?”

નીલ	ડોના ડ	વૉ શ

આનંદ,	 ેમ,	આઝાદ ,	 ુખ,	હા ય.	આ	જ	 ુ ય	વાત	છે.	જો	તમને	અહ 	બેઠા
બેઠા,	એક	કલાક	માટ	ે યાનમાં	બેસવાની	મ 	આવતી	હોય	તો	તેમ	કરો.	જો	તમને
સે ડ વચ	ખાવાની	મ 	આવતી	હોય	તો	તેમ	કરો.

જૅક	કૅન ફ ડ
યારે	 હુ	 માર 	 બલાડ 	 સાથે	 ર ું	 છુ	 યારે	 મન	ે મ 	આવે	 છે.	 હુ	 માર 	 તને

હમેશાં	એવી	 થ તમાં	રાખવા	મા ું	છુ	અને	 યારે	હુ	એ	 માણે	ક 	છુ	 યારે	મારા
વનનો	ઉ ેશ	શો	હોવો	જોઈએ	અને	હુ	 ું	 સ 	કરવા	મા ું	છુ	તે	 વશે	 વચારવા



લા ું	છુ.

તમને	જે	વ 	ુગમતી	હોય	અન	ેજેનાથી	આનંદ	મળે,	એવી	જ	વ 	ુકરો.	શેનાથી	તમન	ેઆનંદ
મળે.	એ	જો	તમે	ન 	ન	કર 	શકતા	હો	તો	 	 ૂછો,	‘મન	ેઆનંદ	શેમાં	મળે	છે?’	 યારે	તમને
તેનો	જવાબ	મળ 	 ય	છે	અન	ેજો	તમને	તેમાં	ખરેખર	આનંદ	મળે	છે	તો	આકષણનો	 નયમ
તમાર 	 જદગીમાં	આનંદ	આપનાર	 વ ુઓ,	 લોકો,	 સંજોગો,	 સંગો	 અન	ે તકની	 હારમાળા
ઊભી	કર 	દેશે,	કારણ	કે	તમે	 ુશી	ફેલાવો	છો.

ડૉ.	જૉન	હેજ લન

આંત રક	 ુખ	એ	સફળતા ું	બળતણ	છે.

આ	 ણે	 ુશ	રહો.	આ	 ણે	સા 	લાગવા	દો.	તમારે	મા 	આટ ું	જ	કરવા ું	છે.	આ	 ુ તકના
વાંચનમાંથી	મા 	તમે	આટ ુ	ંજ	શી યા	હો	તો	પણ	તમે	રહ ય	નો	મહ વનો	 હ સો	પામી	ગયા
છો.

ડૉ.	જૉન	 ે

જે	કઈ	વ ુથી	તમન	ેસા 	લાગશે	એ	હમેશાં	વધારે	સા 	લાવશે.

તમે	અ યારે	આ	 ુ તક	વાંચી	ર ા	છો.	તમે	પોતે	જ	આ	 ુ તકને	તમારા	 વન
તરફ	આક 	ુછે	અને	હવે	પસંદગી	તમાર 	છે.	તમે	તેનો	ઉપયોગ	કરવા	માગો	છો	કે
નહ ,	જો	તમન	ેતેનાથી	સા 	લાગ ું	હોય	તો	કરો.	અને	સા 	ન	લાગ ું	હોય	તો	તેને
પડ ું	 ૂકો.	 બીજુ	 કઈક	 એ ુ	ં શોધી	 કાઢો	 જેનાથી	 તમને	 સા 	 લાગે,	 જે	 તમારા
દયના	તાર	ઝણઝણાવી	દે.



રહ ય	 ું	 ાન	તમન	ેમળ 	ગ ું	છે.	તે ું	 ુ	ંકર ું	તે	સં ૂણપણે	તમારા	હાથમાં	છે.	તમે	તમારે	માટે
જે	પસંદ	કરો	તે	જ	બરાબર	છે.	તમે	આ	 ાનનો	ઉપયોગ	કરવા ું	પસંદ	કરો	કે	પછ 	ન	કરો,	પણ
તમારે	ક ુંક	તો	પસંદ	કર ું	ર ું.	પસંદ	કરવા ું	 વાતં ય	તમને	છે.

“તમારા	આનંદને	અ ુસરો	અન	ે ાંડ	તમારે	માટ	ેદરવાજો	ખોલી	દેશે,
યાં	 ારેક	મા 	દ વાલો	જ	હતી.”

જૉસેફ	કે પબૅલ

લીસા	 નકો સ
તમે	 યારે	તમારા	આનંદન	ેઅ ુસરો	છો	 યારે	તમે	સતત	આનંદની	અવ થામાં	રહો
છો.	તમે	 ાંડના	 વશાળ	 વૈભવની	સામે	તમાર 	 તને	ઊભી	કર 	દો	છો.,	તમે
તમારા	 યજનોન	ે તમાર 	 જદગીનો	 હ સો	બનાવવા	 રોમાં ચત	થઈ	 ઓ	છો.
તમારો	ઉ સાહ,	તમાર 	લાગણી,	તમારો	આનંદ	તી 	ગ તએ	ફેલાય	છે.

ડૉ.	જો	 વટાલ
હુ	હમેશાં	આ	જ	ક 	છુ	–	મારો	રોમાંચ,	મારો	જુ સો,	મારા	ઉ સાહને	અ ુસ 	છુ.
આખો	 દવસ	હુ	આ	જ	કરતો	હો 	છુ.



બૉબ	 ૉ ટર

વનની	મ 	લો,	કેમ	કે	એ	અ 	 ુત	છે.	આ	 વનયા ા	ભ ય	છે!

મૅર 	ડાયમ ડ

તમે	એક	જુદા	 કારની	વા ત વકતા,	એક	જુદા	 કાર ુ	ં વન	 વશો.	તમારા	તરફ
જોઈન	ેલોકો	કહેશે,	“તમે	અમારાથી	અલગ	 ુ	ંકરો	છો?”	ખેર,	એક	જ	વ ુ	જે
જુદ 	છે	તે	એ	કે	તમે	રહ ય	ના	 ાનનો	ઉપયોગ	કરો	છો.

મૉ રસ	 ૂડમૅન

જેના	 વશે	 લોકો	એ ુ	ં કહેતા	 હતા	 કે	 તમારે	 માટ	ે તે	 કરવી	 કે	 મેળવવી	 કે	 બનવી
અશ 	છે,	એ	વ 	ુકર 	શકો	છો,	મેળવી	શકો	છો,	બની	શકો	છો.

ડૉ.	 ૅડ	એલન	વૉ ફ



હવે	આપણે	એક	નવા	 ુગમાં	 વેશી	 ર ા	છ એ.	એ	એક	એવો	 ુગ	હશે	 જેની
અં તમ	હદ,	‘ ટાર	 કે’	 ફ મમાં	બતાવા ું	છે	તેમ	અવકાશ	નહ ,	પણ	માનવી ું	મન
હશે.

ડૉ.	જૉન	હેજ લન

ભ વ યને	 હુ	અમાપ	શ ત,	અપાર	શ તાઓથી	ભરે ું	જો 	 છુ.	 યાદ	 રાખો	 કે
આપણે	માનવમનની	પાંચ	ટકા	જેટલી	જ	શ તનો	ઉપયોગ	કર એ	છ એ.	સો	ટકા
માનવીય	 મતા	યો ય	 શ ણ ું	પ રણામ	છે.	તેથી	એવા	 વ ની	ક પના	કરો	જેમાં
લોકો	 તેમની	 સં ૂણ	માન સક	અને	લાગણીમય	 મતાનો	ઉપયોગ	કર 	 ર ા	હોય.
આપણે	 ગમે	 યાં	 જઈ	 શક ું.	આપણે	 કઈ	 પણ	 કર 	 શક ું.	 કઈ	 પણ	 મેળવી
શક ું.

આ	 ુંદર	 હ	પર	આપણા	ઇ તહાસનો	આ	સૌથી	રોમાંચક	સમય	છે.	મ ુ યની	 ૃ ના	દરેક
ે માં	અને	દરેક	 વષયમાં	આપણે	અશ ને	શ 	બન ું	જોઈ	શક ુ	ંઅને	અ ુભવી	શક ું.

મયાદાના	આપણા	 વચારોને	આપણે	જતા	 કર એ	અને	 એ	 ણીએ	 કે	આપણે	અમયા દત
છ એ	તો	માણસ તનાં	પારાવાર	પરા મો	આપણે	જોઈ	શક ું,	જે	રમતગમત,	 વા ય,	કળા,
ટકૅનૉલૉ ,	 વ ાન	અન	ેસજનના	દરેક	સજના મક	 ે માં	 ય ત	થશે.

તમાર 	ભ યતાને	ગળે	વળગાડો

બૉબ	 ૉ ટર
તમને	જે	જોઈએ	છે	તેની	સાથે	તમાર 	 તન	ેજુઓ.	દરેક	ધમ ંથ	આ	જ	કહે	છે,
ફલ ૂફ નો	 ઉ મ	 ંથ,	 દરેક	 મહાન	 નેતા,	 દરેક	 અવતારનો	 આ	 સંદેશો	 છે.



ૂતકાળના	 વ ાનોએ	લખેલા	 ંથ	 વાંચો.	 તેઓ	એક	 વાત	સમ યા	 હતા.	 તેઓ
રહ ય	સમજતા	હતા.	હવે	તમે	સમજો	છો	અન	ેજેટલો	વધારે	તમે	ઉપયોગ	કરશો
તેટ ું	વધારે	તમે	તેન	સમ 	શકશો.

રહ ય	તમાર 	અંદર	છે.	તમાર 	અંદરની	શ તનો	જેટલો	વધારે	ઉપયોગ	તમે	કરશો	તેટલી	વધારે
તમે	તેને	તમારા	તરફ	ખચશો.	તમે	એક	એવા	 બ દએુ	પહ ચશો	કે	પછ 	તમને	 યોગ	કરવાની
જ ર	નહ 	રહે.	કારણ	તમે	પોતે	જ	શ ત	બની	જશો,	આદશ	બની	જશો,	 ુ 	બની	જશો.
તમે	 ેમ પ	અને	આનંદ પ	બની	જશો.

લીસા	 નકો સ
વનના	આ	 ુકામ	પર	તમે	આ યા	છો,	કારણ	તમાર 	અંદર	કોઈક	તમને	કહ 	ર ું

હ ુ,ં	 ‘તમે	 ુખને	 લાયક	 છો.’	 તમે	 કઈક	 ઉમેરવા	 જ યા	 છો,	 જગતના	 ૂ યમાં
વધારો	કરવા.	ગઈ	કાલે	હતા	તેના	કરતાં	વધારે	સારા	અને	મોટા	બનવા	આ યા	છો.

જે	દરેક	વ ુમાંથી	પસાર	થઈને	અને	દરેક	 ણ	 વતાવીને	તમે	અહ 	પહ યા	છો	તે
બ ું	અ યારે	આવી	મળેલી	આ	 ણની	તૈયાર પે	હ ું.	તમન	ેઅ યારે	જે	 ાન	મ ું
છે	તેન	આધારે	હવે	પછ 	તમે	કેટ ુ	ંકર 	શકો	છો?	હવે	તમને	 યાલ	આ યો	છે	કે
તમે	જ	તમારા	ભા યના	ઘડવૈયા	છો.	તમારે	હ 	કેટ ુ	ંબ ું	કરવા ુ	ંછે?	 ુ	ંબનવા ું
છે?	 તમારા	 પોતાના	 અ ત વ	 મારફતે	 ઘણાં	 લોકોનાં	 વન	 ઉ ળવાનાં	 છે?
અ યારે	આ	 ણે	તમે	 ું	 કરવા	માગો	છો?	તમે	આ	 ણનો	સદપુયોગ	 કેવી	 ર તે
કરશો?	તમારા	બદલે	કોઈ	નાચી	ન	શકે,	ગીત	ગાઈ	ન	શકે	 કે	પછ 	વાતા	ન	લખી
શકે.	તમે	કોણ	છો	અન	ે ુ	ંકરો	છો	એ	બતાવી	આપવા ુ	ંકામ	હવે	શ 	થાય	છે.

માઇકલ	બનાડ	બૅક વથ



હુ	 મા ુ	ં છુ	 કે	 તમે	 મહાન	છો.	 તમારામાં	જ ર	 કોઈ	ભ યતા	 છે.	ભલેને	 વનમાં
તમાર 	સાથે	 જે	 કઈ	પણ	બ ુ	ં હોય.	તમે	તમાર 	 તન	ે જુવાન	 કે	 ૃ 	 જે	પણ
માનતા	હો.	જે	 ણે	તમે	યો ય	ર તે	 વચારવા ું	શ 	કરશો	તે ું	જ	તમાર 	અંદર	જે
સ વ	 છે,	 તમાર 	 અંદરની	 તાકાત	જગત	 કરતાં	 વધારે	 છે,	 તે	 ગટ	 થવા	 લાગશે.
તમારા	 વનને	 તે	 કા ૂમાં	 લઈ	 લેશે.	 તે	 તમને	 ખવડાવશે,	 પીવડાશે.	 તમન	ે તે
પહેરાવશે,	ઓઢાડશે.	તમાર 	ર ા	કરશે.	તમને	ર તો	ચ ધશે.	તમા 	અ ત વ	ટકાવી
રાખશે.	જો	તમે	તેમ	થવા	દો	તો.	આટ ું	હુ	ચો સપણે	કહ 	શકુ.

તમાર 	માટ	ેજે	 ૃ વી	તેની	ધર 	પર	ફરે	છે.	સ ુ માં	ભરતી-ઓટ	આવે	છે	તથા	 ૂય	ઊગે	છે,
આથમે	છે	તે	તમારે	માટ	ેજ.	તારાઓ	તમારે	માટ	ેજ	ચમકે	છે.	જે	કોઈ	પણ	 ુંદર	ચીજ	તમે
જુઓ,	જે	કઈ	અ 	 ુત	તમે	અ ુભવો	તે	તમારે	માટ	ેજ	છે.	આસપાસ	નજર	નાખો.	એમાં ું	કઈ
પણ	તમારા	વગર	 ૂ ય	છે.	તમે	ગમે	તે	માનતા	હો,	તમારા	 ૂતકાળ	 વશે	પણ	હવે	તમે	કોણ	છો
તે ું	રહ ય	તમાર 	સમ 	 ગટ	થ ું	છે.	તમે	આ	 ાંડના	મા લક	છો.	તમે	આ	મહાન	રા યના
વારસદાર	છો.	તમે	 વનની	 ૂણતા	છો	અને	હવે	રહ ય	તમારે	માટ	ેહાથવ ુ	ંછે.

તમા 	 વન	આનંદમય	હો!

“જે	 કઈ	 હ ું	 અન	ે જે	 કઈ	 છે	અને	 જે	 કઈ	 પણ	ભ વ યમાં	 હશે	 તે
તમામનો	જવાબ	રહ ય	માં	છે.”

રા ફ	વા ડો	ઇમસન



રહ યસાર

તમારા	 વનના	 લેકબોડમાં	તમે	જે	ઇ છો	તે	લખી	શકો	છો.

એક	જ	વ ુ	તમારે	કરવાની	છે,	‘આનંદ	અ ુભવવાનો.’

તમાર 	અંદરની	શ તનો	જેટલો	વધારે	ઉપયોગ	કરશો	તેટલી	વધારે	શ તથી	તમે	તમાર
તરફ	વ ુઓને	આકષ 	શકશો.

તમાર 	ભ યતાને	ગળે	વળગાડવાનો	આ	છે	ઉ મ	સમય.

આપણે	એક	ગૌરવવંતા	 ુગમાં	 વીએ	છ એ.	જો	આપણે	મયા દત	 વચારસરણીને
ઓળંગી	શક એ	તો	માનવ તની	ભ યતાને	અ ુભવી	શક ુ,ં	સજનના	દરેક	 ે માં.

તમન	ેગમતી	વ ુ	કરો.	તમન	ેકઈ	વ ુ	આનંદ	આપે	છે	તે	ન 	ન	કર 	શકતા	હો	તો
ૂછો,	‘મને	આનંદ	શેમાં	મળે	છે?’	તમે	આનંદ	 યે	ક ટબ 	હશો	તો	આનંદ	આપનાર

વ ુઓનો	 વાહ	તમારા	તરફ	વહેવા	લાગશે,	કારણ	કે	તમે	 ુશી	ફેલાવો	છો.

હવે	તમને	રહ ય	 ું	 ાન	મ ું	છે	તેથી	તે	 ાન ું	 ુ	ંકર ું	તે	તમારા	હાથમાં	છે.	તમે	જે
પસંદ	કરો	તે	સા ુ	ંછે.	 ાંડની	તમામ	શ ત	તમને	આધીન	છે.



પ રચય

જૉન	અસારાફ

જે ુ	ંબાળપણ	ર તા	પર	 વ ુ	ંહ ું,	તે	જૉન	અસારાફ	(John	Assaraf	)	હવે	આંતરરા ય
બે ટ	 સેલર	 લેખક,	 વ તા	 અને	 ધંધાક ય	 સલાહકાર	 છે.	 પોતે	 અસાધારણ	 વન	 વે	 છે
ઉપરાત	 સાહ સક	 ધંધાથ ઓને	 વ ુ	 સંપ 	 મેળવવામાં	 માગદશન	આપે	 છે.	 છે લા	 પ ચીસ
વષથી	 જૉન	 સંશોધન ે 	ે કાયરત	 છે.	 જેમાં	 તેઓ	 માનવી ું	 મગજ,	 વૉ ટમ	 ફ ઝ સ	 અને
ધંધાક ય	ર તની તનો	 ુલના મક	અ યાસ	કર ને	 ધંધાક ય ે ે	તથા	 વનમાં	 તેની	ઉપયો ગતા
ુરવાર	 કરવા	 કાયરત	 છે.	 પોતે	 જે	 શી યા	 છે	 તેનો	 ઉપયોગ	 કર ન	ેજૉને	 ચાર	 મ ટ મ લયન

ડૉલરની	કપનીઓ	ઊભી	કર 	છે.	તે	કપનીઓ ું	સજન	તેમણે	 ૂ યમાંથી	ક ુ	છે.	હાલમાં	તેઓ
નાના-મોટા	ધંધાથ ઓન	ેઉ ોગધંધામાં	 વકાસ	તથા	નવા	 બઝનેસ	મૉડલ	 વકસાવવામાં	લોકોને
સલાહ	 આપવા ું	 કામ	 કરે	 છે.	 તેમના	 વશે	 વ 	ુ ણવા	www.onecoach.com	 ની
ુલાકાત	લો.

http://www.onecoach.com


માઇકલ	બનાડ	બૅક વથ
ઈ.સ.	૧૯૮૬માં	ડૉ.	માઇકલ	બનાડ	બૅક વથે	(Michael	Bernard	Beckwith	)	તટ થ,
બહુધમ 	તથા	 ગ તશીલ	સં થા	ધી	અગેપ	ઇ ટરનૅશનલ	 પ ર ુઅલ	સે ટરની	 થાપના	કર
જેના	 થા નક	સ યોની	 સં યા	દસ	હ રથી	વ ુ	 છે	અન	ે વ ભરમાં	 તેના	ચાહકોની	 સં યા
એક	લાખથી	વ ુ	થાય.	આંતરરા ય	 પેનલોમાં	 તેઓ	 ત ત	આ યા મક	 ુ ઓ	જેવા	 કે
દલાઈ	લામા,	સવ દયના	 થાપક	ડૉ.	એ.	ટ .	અ રયાર ન,ે	મહા મા	ગાંધીના	પૌ 	અ ણ	ગાંધી
જેવાના	 સહભાગી	 બને	 છે.	 ઍસો સયેશન	 ફોર	 લોબલ	 ૂ	 થૉટ	 નામની	 સં થાના	 તેઓ
સહ થાપક	 છે,	 જેના	વા ષક	 સંમેલનમાં	 ુ સ 	 વ ાનીઓ,	અથશા ીઓ,	કલાકારો	અને
આ યા મક	નેતાઓ	માનવીય	 મતાનો	ઉ ચતમ	ઉપયોગ	કેવી	ર તે	કરવો	તેની	ચચા- વચારણા
કરે	છે.

ડૉ.	 બૅક વથ	 યાન	 અને	 વૈ ા નક	 ાથના	 શીખવે	 છે,	 ર ટ ું	 આયોજન,	 સંમેલનો	 અને
પ રસંવાદોમાં	 ઉ 	બોધનો	 કરે	 છે.	 લાઇફ	 વઝ નગ	 ોસેસના	 તેઓ	 થાપક	 છે.	 તેમના	 ુ તકો
ઇ પરેશ સ	ઑફ	ધી	હાટ,	40	ડઝે	માઇ ડ	ફા ટ	સોલ	ફ ટ	અન	ેએ	 મૅ નફે ટો	ઑફ	પીસ
કા શત	 થયાં	 છે.	 તેમના	 વશે	 વ ુ	 મા હતી	 મેળવવા	 માટ	ે તેમની	 વેબસાઈટ
www.agapelive.com	ની	 ુલાકાત	લો.

જેનેવીવ	બેહરે ડ	(લગભગ	૧૮૮૧-૧૯૬૦)

જેનેવીવ	 બેહરે ડ	ે (Genevieve	 Behrend	 )	 જજ	 થોમસ	 ોવડ	 નામની	 નામાં કત
સં થામાં	અ યાસ	 કય 	 હતો.	આ યા મક	 મેટા ફ ઝ સના	 તેઓ	 ાથ મક	 શ ક	 હતાં	અને
મે ટલ	સાય સના	લે ખકા	થોમસ	 ોવડ	તેમના	એકમા 	 વ ાથ 	તર કે	બેહરે ડની	પસંદગી	કર
હતી	અને	 તેમણે	 પાં ીસ	વષ	 ુધી	 ઉ ર	અમે રકામાં	 શ કા,	 વ તા	 તથા	મે ટલ	સાય સના
શ ક	તર કે	કામગીર 	કર 	હતી.	 તેમણે	યોર	ઇન વ ઝબલ	પાવર	અન	ેએટઇે નગ	યોર	હાટસ
ડઝાયર	જેવાં	લોક ય	 ુ તકો	લ યાં	છે.

http://www.agapelive.com


લી	 ોઅર

લી	 ોઅર	 (Lee	 Brower	 )	 એ પાવડ	 વે થ	 નામની	 આંતરરા ય	 ક સ ટગ	 કપનીના
થપાક	 અને	 સી.ઈ.ઓ.	 છે.	 આ	 કપની	 ધંધાક ય	 પેઢ ઓ,	 ફાઉ ડશે સ,	 ફૅ મલીઝ	 અને
ય તગત	 યવ થાતં 	તથા	ઉકેલ	અંગે	માગદશન	આપી	પાયાના	અ ુભવ	અને	યોગદાન	તથા
નાણાક ય	સંશોધનો	પર	 નયં ણ	મેળવવામાં	સહાય	કરે	છે.	ધી	 વૉ ટ	 લ વગ	ઍ પી રય સ,
એલ.એલ.સી.	નામની	બો ટક	ફમના	તેઓ	 થાપક	છે,	જે	ફમ	‘ વૉ ટ	 લ વગ	ઍડવાઇઝસ’
નામના	 આંતરરા ય	 નેટવકન	ે લાઇસ સ	 તથા	 ે નગ	 આપે	 છે.	વે થ	 એ હે સમૅ ટ	 એ ડ
ઝવશન	નામના	 ુ તકના	તેઓ	સહલેખક	તથા	ધી	 ોઅર	 વૉ ટ	 ુ તકના	લેખક	છે.	તેમના

વશે	 વધારે	 મા હતી	 મેળવવા	 તેમની	 બ	ે વેબસાઈટ	 છે:
www.empoweredwealth.com	અન	ેwww.quardrantliving.com

જૅક	કૅન ફ ડ
જૅક	 કૅન ફ ડ	 (Jack	Canfield	 )	 ધ	 સ સેસ	 સપ સ	 ુ તકના	 લેખક	 તથા	 ૂયૉક
ટાઇ સના	 વ મી	 બે ટ	 સે લગ	 ુ તક	ચીકન	 ુપ	 ફોર	 ધ	સોલ	 ેણીના	 સહસજક	 છે.	આ
ેણીની	 દસ	 કરોડ	 નકલો	 અ યાર	 ુધીમાં	 વેચાઈ	 છે.	 ઉ ોગ	 સાહ સકો,	 કૉપ રેટ	 લીડસ,

મૅનેજસ,	સે સ	 ૉફેશન સ,	 મકો	તથા	 શ કો	વગેરેન	ેસફળતાને	માગ	દોરનારા	અમે રકાના
અ ણી	ક સ ટ ટ	છે.	તેમણે	હ રો	 ય તઓન	ેતેમ ું	સપ ુ	ંસાકાર	કરવામાં	સહાય	કર 	છે.

http://www.empoweredwealth.com
http://www.quardrantliving.com


વ 	ુ ણકાર 	માટ	ેwww.jackcanfield.com	ની	 ુલાકાત	લો.

રૉબટ	કૉ લયર	(૧૮૮૫-૧૯૫૦)

રૉબટ	કૉ લયર	 (Robert	Collier	 )	 તભાશાળ 	અને	અ યંત	લોક ય	અમે રકન	 લેખક
હતા.	તેમનાં	તમામ	 ુ તકો	જેવા	કે	ધ	 સ ેટ	ઑફ	ધી	એઇ જસ	અને	 રચીસ	 વ ધન	યોર	ર ચ
એ	કૉ લયરના	 મેટા ફ ઝ સ	ઉપરના	 યાપક	 સંશોધન	અન	ે તેમની	 ય તગત	મા યતા	 જેમ	 કે
સફળતા,	 ુખ,	 સ ૃ 	 એ	 દરેક	 ય ત	 સરળતાથી	 અને	 હકથી	 મેળવી	 શકે	 છે	 તેના	 ઉપર
આધા રત	છે.	આ	 ુ તકમાં	ધ	 સ ેટ	ઑફ	ધી	એઇ જસ	નાં	સાત	 ુ તકના	સેટમાંથી	ઉદાહરણો
લેવામાં	આ યાં	છે	માટ	ેરૉબટ	કૉ લયેર	પ લકેશ સે	ઉદારતા ૂવક	સંમ ત	આપી	છે.

ડૉ.	જૉન	એફ.	ડેમા ટની
ડ .સી.,	બી.એસસી.

ડૉ.	જૉન	ડમેા ટની	(Dr.	John	F.	Dermatini	)ને	એક	વાર	એ ુ	ંકહેવામાં	આ ુ	ંહ ુ	ંતેઓ
કઈ	પણ	શીખી	શકશે	નહ .	હાલમાં	તેઓ	ડૉ ટર,	ત વ ચતક,	લેખક	અને	આંતરરા ય	વ તા
છે.	તેમણે	ઘણાં	વષ	 ુધી	સફળતા ૂવક	ચીરો ે ટક	(પગની	સારવાર ુ)ં	 લ નક	ચલા ું	હ ું

http://www.jackcanfield.com


અન	ે એક	 વાર	 તેઓ	 ‘ચીરો ે ટર	 ઑફ	 ધી	 યર’થી	 સ મા નત	 થયા	 હતા.	 હાલમાં	 તેઓ
વા યના	 યવસા યકોને	 માગદશન	આપે	 છે	 તથા	 સારવાર	અને	 ત વ ાન	 ઉપર	 યા યાનો
આપે	 છે	 તથા	 લેખન	 કરે	 છે.	 તેમની	 ય તગત	 ‘ ા સફૉમશન	 મેથોડોલૉ ’ને	 કારણે	 હ રો
માણસોએ	નવ વન	 ા ત	ક ુ	છે.	તેમની	વેબસાઇટ:	www.drdemartini.com

મૅર 	ડાયમ ડ

મૅર 	ડાયમ ડ	(Marie	Diamond	)	ફગ ુઈના	આંતરરા ય	 ન ણાત	છે	જેઓ	છે લાં	વીસ
વષથી	 એ ું	 શ ણ	 આપે	 છે.	 પોતે	 અગાઉ	 મેળવેલા	 ાનને	 તાજુ	 કરતાં	 રહે	 છે.	 તેમણે
હો લ ૂડના	અનેક	 ટાસ,	મહાન	 ફ મ	 દ દશકો	તથા	 નમાતાઓ,	 સંગીતકારો	અન	ે ુ સ
લેખકોને	 સલાહ ૂચનો	આ યાં	 છે.	 ઘણી	 બધી	 હેર	 ય તઓન	ે તેમના	 કાય ે માં	 વધારે
સફળતા	મેળવવામાં	મદદ	કર 	છે.	 ય તના	 વનમાં	આકષણના	 નયમ	તથા	વાતાવરણ	વ ચે
સે ુ	 રચવા	માટ	ે ‘ડાયમંડ	ફગ ુઈ’.	 ‘ડાયમંડ	ડાઉ ઝગ’	અન	ે ‘ઇનર	ડાયમંડ	ફગ ુઈ’ ું	 નમાણ
ક ુ	 છે.	 વ 	ુ મા હતી	 માટ	ે તેમની	 વેબસાઇટ	www.mariediamond.com	 ની	 ુલાકાત
લો.

માઇક	ડૂલી

માઇક	 ડૂલી	 (Mike	Dooley	 )ને	 ‘કાર કદ 	 શ ક’	 કે	 ‘વ તા’	 કેહવાને	 બદલે	 ‘ વનના

http://www.drdemartini.com
http://www.mariediamond.com


સાહસવીર’	કહેવા	જોઈએ,	કેમ	કે	ઉ ોગધંધાના	 ે 	ેતેમણે	સફળતા ૂવક	ઝંપલા ું	છે.	 ાઇસ
વૉટરહાઉસ	 માટ	ે વ ભરમાં	 કામ	 કયા	 પછ 	 તેમણે	 ટોટલી	 ુ નક	 થૉ સ	 (ટ ુટ )	 નામની
ેરણા મક	 ગ સ	 વેચતી	 વેબસાઇટની	 થાપના	 કર 	 જેથી	 તેનાં	 પર	 હોલસેલ	 અને	 રટલે
યવસાય	 કર 	શકતા.	 થોડા	જ	સમયમાં	 ટ ુટ એ	 પોતાના	 થા નક	 ટોસની	 ચેઇન	બનાવીને
અમે રકાના	મહ વના	 ડપાટમે ટલ	 ટોસમાં	પોતા ુ	ંવચ વ	જમા ું.	છેવટ	ેતેમણે	આંતરરા ય
તરે	 પોતાના	 ડ ુશન	 સે ટર	 મારફતે	 પાન,	 સાઉદ 	 અરે બયા	 અને	 વ ઝ 	 લૅ ડમાં
પોતાનો	 ધંધો	 વ તાય .	 તે	 ર તે	 તેમણે	 દસ	લાખ	 કરતાં	 વધારે	 ટ ુટ 	શ સ ું®	 વેચાણ	 ક ુ.
ઈ.સ.	૨૦૦૦માં	તેમણે	ટ ુટ નો	વેબ	આધા રત	‘ઇ સપરેશનલ	એ ડ	 ફલૉસૉ ફકલ	એડવે ચર
લબ’	તર કે	 ચાર	કય 	જેના	હાલમાં	૧૬૯	દેશોમાં	૬૦,૦૦૦થી	અ ધક	સ યો	છે.	તેઓ	અનેક
ુ તકોના	 લેખક	છે,	જેમાં	 ણ	ભાગમાં	લખાયેલી	નો સ	 ોમ	ધી	 ુ નવસ	તથા	આંતરરા ય
તરે	લોક ય	બનેલો	ઓ ડયો	 ો ામ	ઇનફાઇનાઇટ	પૉ સ બ લટ ઝ:	ધ	આટ	ઑફ	 લ વગ	યોર
સ	 નો	 સમાવેશ	 થાય	 છે.	 માઇક	 અંગે	 અને	 ટ ુટ 	 અંગે	 અ ધક	 ણકાર 	 માટે

www.tut.com	ની	 ુલાકાત	લો.

બૉબ	ડૉયલ
બૉબ	 ડૉયલ	 (Bob	 Doyle	 )	 વે થ	 બયૉ ડ	 ર ઝન	 ો ામના	 સજક	 અને	 ચારક	 છે.
સ ૂહમા યમો	આધા રત	આ	એક	સશ ત	 ો ામ	છે.	 તેનો	અ યાસ મ	આકષણના	 નયમની
યવહા 	ઉપયો ગતા	પર	ભાર	 ૂકે	છે.	તમારા	 વનમાં	આકષણના	 નયમ ું	 વ ાન	ઉ ે ય ૂણ
ર તે	 કેવી	 ર તે	 અમલમાં	 ૂક ુ	ં તથા	 તમાર 	 ઇ છત	 વ ુઓ	 જેવી	 કે	 સ ૃ ,	 સફળતા,
ુમેળભયા	 સંબંધો	 કેવી	 ર તે	 ા ત	 કરવા	 તે	બાબત	ઉપર	 તેઓ	 કે ત	 કરે	 છે.	 તેમનો	 સંપક

કરવા	www.wealthbeyondreason.com	ની	 ુલાકાત	લો.

http://www.tut.com
http://www.wealthbeyondreason.com


હેલ	 વો કન

ૂયૉક	ટાઇ સ	બે ટ	સેલર	 ુ તક	ધ	સેક ડ	મેથડ	ના	લેખક	હેલ	 વો કન	(Hale	Dwoskin
)	લોકોને	 તેમની	મયા દત	મા યતાઓમાંથી	 ુ ત	કરાવી	 તેમન	ે હૈયે	વસેલા	ઉ ે યો	 યે	સ ય
બનવા	 ેરે	છે.	ધી	સેડોના	મેથડ	એ	એવી	અ તમ	અને	સશ ત	ટક્ૅ	નક	છે	જે	તમન	ેલાગણીઓ,
મા યતાઓ	તથા	અ ભગમોને	 લીધે	ઊઠતી	 પીડામાંથી	 ુ ત	 કરાવે	 છે.	 હેલ	એ	આ	 સ ાતો
દુ નયાભરની	 કપનીઓ	 તથા	 ય તઓને	 શીખ યા	 છે.	 વ 	ુ મા હતી	 માટ	ે તેમની	 વેબસાઇટ
www.sedona.com	ની	 ુલાકાત	લો.

મૉ રસ	 ુડમૅન

‘ચમ કા રક	 ુ ષ’	તર કે	 ણીતા	બનેલા	મૉ રસ	 ુડમૅન	(Morris	Goodman	)	૧૯૮૧ની
સાલની	 હેડલાઇ સમાં	 ચમ ા	 હતા.	 યારે	 વમાન	અક માતમાં	 વલેણ	 ર તે	 ઘાયલ	 થયા
પછ 	 તેઓ	સં ૂણ	સા 	થઈ	ગયા	હતા.	 તેમન	ે વશે	જણાવા ું	હ ુ	ં કે	 તેઓ	ચાલી	 કે	બોલી
શકશે	નહ 	તથા	સામા ય	 જદગી	 વી	શકશે	નહ ,	પણ	આજે	મૉ રસ	હ રો	લોકોને	પોતાની
ગજબનાક	અ ુભવકથા	 ારા	ઉ ચતમ	લ ય	માટ	ે ેરે	 છે.	 તેમનાં	પ ની	 કેથી	 ુડમૅન	પણ	ધી
સ ેટ	માં	 થાન	પા યાં	છે,	જેઓ	 તે	કેવી	ર તે	સા ં	થયાં	તેની	 ેરણા મક	કથા	કહે	છે.	વ ુ
મા હતી	મેળવવા	માટ	ેતેમની	વેબસાઈટ	www.themiracleman.org	જુઓ.

http://www.sedona.com
http://www.themiracleman.org


જૉન	 ે,	પીએચ.ડ .

જૉન	 ે	(John	Gray	)	સંબંધોન	ેલગ ુ	ંતેમ ુ	ંસવા ધક	વેચાણ	ધરાવ ુ	ં ુ તક	મૅન	આર	 ોમ
માસ,	વીમેન	આર	 ોમ	 વનસ	ના	લેખક	તર કે	 ણીતા	છે.	છે લા	દાયકામાં	આ	 ુ તકની	 ણ
કરોડથી	વધારે	નકલો	વેચાઈ	છે.	તેમણે	આવાં	બી 	ંચૌદ	બે ટ	સેલર	 ુ તકો	લ યાં	છે.	હ રો
લોકોને	 માટ	ે તેઓ	 સે મનાસ	 યોજે	 છે.	 અંગત	 તરે	 તથા	 યાવસા યક	 તરે	 ુ ષો	 તથા

ીઓએ	તેમના	 વરોધો	 ૂલીન	ેએકબી ન	ેસમ ને	આદર	આપતાં	કેવી	ર તે	શીખ ું	જોઈએ
તે	 તેમના	 શ ણનો	 ઉ ે ય	 છે.	 તેમના	 નવા	 ુ તક ું	 નામ	 છે,	માસ	એ ડ	 વનસ	 ડાયેટ	એ ડ
એ સરસાઇઝ	સો ુશન.	તેમની	વેબસાઇટ	છે:	www.marsvenus.com

ચા સ	હાનેલ	(૧૮૬૬-૧૯૪૯)

ચા સ	 હાનેલ	 (Charles	Haanel	 )	 એક	 સફળ	અમે રકન	 વેપાર 	 હતા.	 તેમણે	 કેટલાંક
ુ તકો	લ યાં	છે,	જેમાં	તેમણે	પોતે	 જદગીમાં	સફળ	થવા	અજમાવેલા	 વચારો	તથા	 યોગોની

વાત	 કર 	 છે.	 તેમ ું	અ યંત	 ણી ું	 ુ તક	 છે	ધી	મા ટર	 ક 	 સ ટમ,	જેમાં	 તેમણે	 મહાનતા
મેળવવાનો	 ચોવીસ	અઠવા ડયાંનો	 કાય મ	આ યો	 છે.	 ઈ.સ.	 ૧૯૧૨માં	 કા શત	આ	 ુ તક
આજે	પણ	એટ ું	જ	લોક ય	છે.

http://www.marsvenus.com


જૉન	હેજ લન,	પીએચ.ડ .

ડૉ.	 જૉન	 હેજ લન	 (John	Hagelin	 )	 વ વ યાત	 વૉ ટમ	 ફ ઝ સ ટ,	 શ ણશા ી
અને	 હેરની તના	 ન ણાત	છે.	 તેમના	મે ુઅલ	ફોર	એ	પરફે ટ	ગવનમે ટ	 ુ તકમાં	 કુદરતના
નયમ	સાથે	 સંવાદ	સાધનાર 	ની ત	 ારા	મહ વના	સામા જક	તથા	પયાવરણના	 ોનો	 કેવી
ર તે	ઉકેલ	લાવવો	તથા	 વ શાં ત	કેવી	ર તે	 થાપવી	તેની	સમજૂતી	આપવામાં	આવી	છે.	જૉન
હેજ લનને	 ત ત	 ક બી	 ઍવોડ	 એનાયત	 થયો	 છે.	 સમાજન	ે મહ વ ું	 દાન	 કરનાર
વ ાનીઓન	ે આ	 ઍવૉડ	 આપવામાં	 આવે	 છે.	 ઈ.સ.	 ૨૦૦૦માં	 તેઓ	 નેચરલ	 લૉ	 પાટ ના
ુખપદના	 ઉમેદવાર	 હતા.	 વ ના	 મહાનતમ	 વ ાની	 તર કે	જૉન	 હેજ લન	ઓળખાય	 છે.

એમની	વેબસાઇટ	www.hagelin.org	ની	 ુલાકાત	લો.

બલ	હે રસ

બલ	હે રસ	(Bill	Harris	)	એ	 યાવસા યક	વકતા,	 શ ક	અન	ેવેપાર 	છે.	મનની	 કૃ ત	તથા
તેના	 પાંતરની	 પ તઓ	 વશે	 ાચીન	અને	અવાચીન	શોધખોળને	આધારે	 બલ	 હે રસે	 ડુ
યાન	ધરવામાં	મદદ પ	થાય	તેવી	હોલો સ ક	ટૅ નૉલૉ 	 વકસાવી	છે.	 તેમણે	 થાપેલી	કપની
સે ટરપૉઇ ટ	 રસચ	ઇ ટ ૂટ	 વ ભરમાં	હ રો	લોકોને	તાણ ુ ત	 ુખી	 જદગી	 વવામાં
મદદ પ	 થાય	 છે.	 તેમના	 વશે	 વ ુ	 ણકાર 	 માટ	ે તેમની	 વેબસાઈટ

http://www.hagelin.org


www.centerpointe.com	ની	 ુલાકાત	લો.

ડૉ.	બૅન	જૉ સન,	એમ.ડ .,	એન.એમ.ડ .,	ડ .ઓ.

વલેણ	બીમાર માં	 બનપરપરાગત	સારવાર	પ તથી	સા 	થવાને	લીધે	બૅન	જૉ સન	(Dr.
Ben	 Johnson	 )	પા ા ય	સારવાર	પ તમાં	 ઇેન	થયેલા	હોવા	છતાં	ઊ 	 ારા	સા
થવાની	પ તમાં	રસ	લેવા	લા યા.	તેઓ	ધી	હ લગકો સ	નામની	ડૉ.	એલે સ	લોઇડ	ેશોધેલી
વ શ 	સારવાર	પ તમાં	 વશેષ	રસ	લે	 છે.	આજે	તો	ડૉ.	જૉ સન	અન	ેએલે સ	લોઇડ	ધી
હ લગ	કોડ	 કપની	ચલાવે	 છે,	 જે	 શ ણ	આપવા ુ	ં કામ	 કરે	 છે.	 વ ુ	 ણકાર 	માટ	ે તેમની
વેબસાઈટ	www.healingcodes.com	ની	 ુલાકાત	લો.

લોરલ	લજ મયર

લોરલ	લજ મયર	(Loral	Langemeier	 )	 લવ	આઉટ	લાઉડ	નામની	ક સલટ ટ	કપનીના
થાપક	છે.	આ	કપની	નાણાક ય	માગદશન	અને	સહાય	આપવા ુ	ંકામ	કરે	છે,	જેનાથી	લોકો

તેમ ું	આ થક	લ ય	 સ 	કર 	શકે.	આપણી	માન સક	 થ ત	એ	સંપ 	 ા ત	કરવા	માટનેી
ચાવી	છે.	 તેમણે	ઘણા	લોકોને	લખપ ત	થવામાં	સહાય	કર 	છે.	પોતાના	 ાન	અને	અ ુભવનો
લાભ	લોરલ	 ય તઓન	ેતથા	કૉપ રેશનને	આપે	છે.	 તેમનાં	 વશે	વ ુ	મા હતી	મેળવવા	તેમની
વેબસાઇટ	www.liveoutloud.com	ની	 ુલાકાત	લો.

http://www.centerpointe.com
http://www.healingcodes.com
http://www.liveoutloud.com


ે ટસ	મલફોડ	(૧૮૩૪-૧૮૯૧)

ૂ	થૉટ	 ૂવમે ટના	 થાપક	અને	 ાર ભક	લેખક	તર કે	 ે ટસ	મલફોડ	(Prentice	Mulford
)	 ણીતા	છે.	તેમણે	તેમની	મોટા	ભાગની	 જદગી	એકાતવાસમાં	 વતાવી	હતી.	તેમણે	પોતાના
લેખન	 ારા	 અસં ય	 લેખકો	 તથા	 ઉપદેશકોને	 ભા વત	 કયા	 છે.	 તેમનાં	 ુ તકો	 મનના	અને
આ યા મક	 નયમોની	 વાત	 કરે	 છે.	 તેમના	 ણીતાં	 ુ તકો	થૉ સ	આર	 થ સ	અને	એમના
ઘણાખરા	 નબંધોનો	સં હ	ધ	 હાઇટ	 ોસ	લાઇ ેર 	છે.

લીસા	 નકો સ
લીસા	 નકો સ	(Lisa	Nichols	)	 ય તગત	સશ તકરણના	 ખર	 હમાયતી	છે.	મો ટવે ટગ
ધી	માસીસ	એ ડ	મો ટવે ટગ	ધી	 ટ ન	 પ રટના	 તેઓ	 થાપક	સી.ઇ.ઓ.	 છે.	આ	બે	 યાપક
બૌ ક	 યાયામના	 ો ામ	 છે.	 તેનાથી	 ુવાનો,	 ીઓ,	 ઉ ોગપ તઓના	 વનમાં	 ધરખમ
પ રવતનો	આ યાં	છે.	તેઓ	 શ ણતં ,	કૉપ રેટ	જગત,	સશ તકરણની	સં થાઓ	અને	 ા
ે રત	 કાય મોમાં	 માગદશન	 પણ	 આપે	 છે.	 ચકન	 ુપ	 ફોર	 ધી	 આ કન	 અમે રકન	 સોલ
ુ તકનાં	 સહલે ખકા	 છે.	 વ 	ુ મા હતી	 મેળવવા	 માટ	ે તેમની	 વેબસાઇટ	www.lisa-
nichols.com	ની	 ુલાકાત	લો.

http://www.lisa-nichols.com


બૉબ	 ૉ ટર
બૉબ	 ૉકટર	(Bob	Proctor	 ) ું	બૌ ક	ઘડતર	મહાન	 શ કોની	પરપરા	મારફતે	થ ું	 છે.
જેની	શ આત	એ ુ	કાનગીથી	થઈ.	કાનગીએ	તેમ ું	 ાન	નૅપો લયન	હ લને	આ ું,	જેમણે	તે
અલ	નાઇ ટગેલને	આ ું.	અલ	નાઇ ટગેલે	એ	 ાન યોત	બૉબ	 ૉ ટરન	ેઆપી.	બૉબ	 ૉ ટરે
છે લાં	ચાલીસ	વષ થી	મનની	શ ત	 કેળવવાના	 ે ે	 કામ	ક ુ	 છે.	 વ ભરમાં	 વાસો	ખેડ ને
તેમણે	ધી	 સ ેટ	 ું	 શ ણ	આ ુ	ંછે.	આકષણના	 નયમ	અ ુસાર	સ ૃ 	અને	 ુખમય	 વન
કેવી	ર તે	 વ ું	 તે ું	માગદશન	તેઓ	 ય ત	અને	કપનીઓને	આપતા	આ યા	છે.	 	ુવેર	બૉન
રચ	નામના	આંતરરા ય	બે ટ	સેલર	 ુ તકના	તેઓ	લેખક	છે.	બૉબ	 વશે	વ 	ુ ણવા	માટે
તેમની	વેબસાઈટ	www.bobproctor.com	ની	 ુલાકાત	લો.

જે સ	આથર	રે

સાચી	સંપ 	તથા	સ ૃ ના	 સ ાતોના	આ વન	અ યાસી	એવા	જે સ	આથર	રે	(James
Arthur	Ray	)	ધ	સાય સ	ઑફ	સ સેસ	એ ડ	હામ નક	વે થના®	જનક	છે.	આ થક ે ે,
સંબંધોન	ે ે ે,	બૌ ક-શાર રક-આ યા મક ે ે	અસાધારણ	પ રણામ	 કેવી	 ર તે	 મેળવ ુ	ં તે ું
શ ણ	આ	કપની	આપે	છે.	તેમના	 વ વધ	 ો ામો	જે	 ય તગત	ર તે,	કૉપ રેટ	 ો ામમાં	તથા
શૈ ણક	 જગતને	 ઉ ેશે	 છે	 તેનો	 ઉપયોગ	 વ ભરમાં	 કરાય	 છે.	 સાચી	 સંપ ,	 સફળતા,
માનવ મતા	જેવા	 વષયો	પર	તેઓ	 નય મત	ર તે	 યા યાનો	આપે	છે.	 ૂવની	ઘણીબધી	દેશી

http://www.bobproctor.com


અને	 રહ યમય	 પરપરાના	 તેઓ	 ન ણાત	 છે.	 વ ુ	 ણકાર 	 માટ	ે તેમની	 વેબસાઈટ
www.jamesray.com	ની	 ુલકાત	લો.

ડે વડ	 કમર

ડે વડ	 કમર	 (David	 Schirmer	 )	 અ યંત	 સફળ	 શૅરદલાલ,	 રોકાણકાર,	 રોકાણના
તાલીમાથ 	છે	જેઓ	 નય મત	ર તે	વકશૉ સ,	સે મનાસ	તથા	અ યાસ મો ું	આયોજન	કરે	છે.
‘ ે ડગ	એજ’	નામની	 તેમની	કપની,	માન સક	અ ુકૂલન	 કેળવીને	વ ુમાં	વ ુ	કમાણી	 કેવી	ર તે
કર 	 શકાય	 તે ુ	ં શ ણ	લોકોને	આપે	 છે.	ઑ ે લયન	 તથા	ઓવરસીઝ	 શૅર	અને	 કોમો ડટ
માકટ ું	 તેમ ું	 ૃથ રણ ું	 યાપાર	જગતમાં	 તેની	ચો સાઈને	લીધે	 મહ વ ું	 થાન	 છે.	 તેમના
વશે	વ 	ુ ણવા	માટ	ેસંપક	કરો:	www.tradingedge.com.au	.

માસ 	 શમોફ,	એમબીએ

માસ 	 શમોફ	(Marci	Shimoff	)	અ 	 ુત	સફળતાને	વરેલી	 ુ તક ેણી	ચીકન	 ૂપ	ફોર	ધ
ુમે સ	સોલ	અને	ચીકન	 ૂપ	ફોર	ધી	મધસ	સોલ	નાં	સહલે ખકા	છે.	તેઓ	 ા સફોમશનલ	લીડર

છે.	તેઓ	 ય તગત	 વકાસ	તથા	 ુખ	 વશે	લાગણીસભર	 વચનો	આપે	છે.	 ીઓનાં	 વનને
ઉ જવળ	 બનાવવા	 માટ	ે તેમના	 ખાસ	 ય નો	 હોય	 છે.	 ધી	 એ ટમ	 ૂપ	 કપનીના	 તેઓ
સહ થાપક	અને	 ુખ	છે.	 ીઓ	માટ	ે ેરણા મક	તથા	આ મ વ ાસ	જ મે	તેવા	કાય મો	આ

http://www.jamesray.com
http://www.tradingedge.com.au


કપની	આપે	છે.	તેમની	વેબસાઇટ	www.marcishimoff.com	ની	 ુલાકાત	લો.

ડૉ.	જૉ	 વટાલ,	એમએસસી.ડ .

વીસ	વષ	અગાઉ	જે	બેઘર	હતા,	તે	જૉ	 વટાલ	(Dr.	Joe	Vitale	)	આજે	 વ ના	સવ ે
માક ટગ	 ન ણાતોમાંના	એક	છે.	સફળતા	અને	સ ૃ ના	 સ ાતોને	લગતાં	 ેણીબ 	 ુ તકો
તેમણે	લ યાં	છે,	જેમાં	લાઇ સ	 મ સગ	ઇ શન	મૅ ુલ,	 હ નો ટક	રાઇ ટગ	અને	ધ	એ ે ટર
ફૅ ટર	સૌથી	વ ુ	વેચાણ	ધરાવે	છે.	મેટા ફ ઝકલ	સાય સમાં	તેમણે	ડૉ ટરેટ	ક ુ	છે	તથા	મા યતા
ા ત	 હ નૉથેરા પ ટ,	 મેટા ફ ઝકલ	 ૅક્	ટશનર,	 ઑડઇ ડ	 મ ન ટર	 અને	 ચકુગ	 હ લર	 છે.

તેમની	વેબસાઇટ	www.mrfire.com	છે.

ડૉ.	ડે નસ	વેટલી,	પીએચ.ડ .

અમે રકાના	સવસામા ય	 લેખકો,	વ તાઓ	તથા	 ચી	કાયશીલતા	 ારા	માનવીય	 સ ઓના
ન ણાતોમાં	 ડૉ.	 ડે નસ	 વેટલી	 (Dr.	 Denis	Waitley	 )ની	 ગણતર 	 થાય	 છે.	 નાસાના
અવકાશયા ીઓને	 તેમણે	 તાલીમ	 આપી	 હતી.	 પછ 	 તેમણે	 આ	 જ	 કાય મ	 ઑ લ પકના
ખેલાડ ઓ	માટ	ે પણ	 કય 	હતો.	આ મ ુ વના	 કાય મને	 લગ ું	 તેમ ું	ઓ ડયો	આલબમ	ધ
સાઇકૉલૉ 	ઑફ	 વ નગ	અ યંત	લોક ય	છે.	તેઓ	પંદર	જેટલાં	 ુ તકોના	લેખક	છે.	જેમાંનાં

http://www.marcishimoff.com
http://www.mrfire.com


ઘણાંખરા	 ુ તકો	આંતરરા ય	બે ટ	સેલર	છે.	 તેમના	 વશે	વ ુ	મા હતી	મેળવવા	માટ	ે તેમની
વેબસાઇટ	www.waitley.com	ની	 ુલાકાત	લો.

નીલ	ડોના ડ	વૉ શ

નીલ	ડોના ડ	વૉ શ	 (Neale	Donald	Walsch	 )	આજના	 ુગના	આ યા મક	 ુ 	 છે.
ૂયૉક	 ટાઇ સના	 બે ટ	 સેલસ	 લ ટમાં	 થાન	 પામેલી	 અને	 વ મસજક	 વેચાણ	 ધરાવતી

ક વસશ સ	 વથ	ગૉડ	 ેણીનાં	 ણ	 ુ તકોના	લેખક	છે.	અ યાર	 ુધીમાં	તેમનાં	બાવીસ	 ુ તકો
કા શત	થયાં	 છે.	 તે	 ઉપરાત	 નવી	આ યા મકતાનો	 સંદેશો	આપનાર 	ઓ ડયો	અને	 વી ડયો

કૅસેટો	પણ	તૈયાર	કર 	છે.	 યા યાન	અથ	તેઓ	 વ ભરમાં	 વાસ	કરે	છે.	વ ુ	મા હતી	મેળવવા
માટ	ેતેમની	વેબસાઇટ	www.nealedonaldwalsch.com	ની	 ુલાકાત	લો.

વાલેસ	વેટ સ	(૧૮૬૦-૧૯૧૧)

અમે રકામાં	જ મેલા	વાલેસ	વેટ સે	(Wallace	Wattles	)	 વ વધ	ધમ 	અને	 ફલ ૂફ ઓનો
અ યાસ	કયા	પછ 	‘ ૂ	થૉટ’ના	 સ ાતો	પર	આધા રત	લેખનકાય	શ 	ક 	ુહ ું.	સફળતા	અને
સ ૃ ના	પાઠ	આપતા	ઘણા	 શ કો	ઉપર	વેટ સનાં	ઘણાં	 ુ તકોનો	 ભાવ	છે.	ઈ.સ.	૧૯૧૦માં
કા શત	તેમ ું	 ુ તક	ધ	સાય સ	ઑફ	ગે ટગ	 રચ	એ	 વષય ું	 લા સક	 ુ તક	ગણાય	છે.

http://www.waitley.com
http://www.nealedonaldwalsch.com


ેડ	એલન	વૉ ફ,	પીએચ.ડ .

ેડ	 એલન	 વૉ ફ	 (Fred	 Alan	Wolf	 )	 ભૌ તકશા ી,	 લેખક,	 વ તા	 અન	ે થયોરે ટકલ
ફ ઝ સમાં	 ડૉ ટરેટ	 છે.	 ડૉ.	 વૉ ફે	 વ ભરની	 ુ નવ સટ ઓમાં	 શ ણ	આ ું	 છે.	 ‘ વૉ ટમ
ફ ઝ સ	એ ડ	કો સયસનેસ’	ઉપર	તેમણે	કરે ુ	ંલેખન	બહુ	 ણી ું	છે.	તેઓ	બાર	 ુ તકોના
લેખક	 છે	 જેમાં	ટઇે કગ	ધી	 વૉ ટમ	લીપ	નો	પણ	સમાવેશ	થાય	છે,	જેને	નૅશનલ	 ુક	ઍવોડ
મ ો	હતો.	આજે	પણ	ડૉ.	વૉ ફ	લેખનકાય	કરે	છે	તથા	 વૉ ટમ	 ફ ઝ સ	અન	ેકૉ સયસનેસ
વશે	 સંશોધન	 કરે	 છે	 તથા	 વ ભરમાં	 વચનો	આપે	 છે.	 તેમનાં	 વશે	 વ ુ	 મા હતી	 મેળવવા
તેમની	વેબસાઇટ	www.fredalanwolf.com	ની	 ુલાકાત	લો.

http://www.fredalanwolf.com


રહ ય	 ુ તક	તમારા	 વનને
ેમ	અને	 ુશીથી	ભર 	દે	એવી	 ુભે છા.

તમારે	માટ	ેઅન	ેદુ નયાન	ેમાટ	ેમાર 	આ	 ુભે છા	છે.

વ 	ુઅ ુભવ	લેવા	www.thesecret.tv	ની	 ુલાકાત	લો.
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