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�ට වසරකට ෙපර මෙ� ��තය මා වටා කඩා වැ� ���.
මම ෙවෙහසට ප�ව ���, මෙ� �යා හ��ෙ�ම �ය
�ෙ�ය, මෙ� වැඩ සගය� හා ආදර�යය� සමඟ මෙ�
සබඳතා ෙනාස��� �ය. ඒ ෙමාෙහාෙ� මා දැන ��ෙ�
නැත, මෙ� ෙලා�ම බලාෙපාෙරා�� ���ෙම� �ශාලතම
ත�ාගය ලැෙබ� ඇත.

මට මහා රහස� - �වෙ� රහස ��බඳ ද�ශනය� ලබා �
ඇත . මෙ� �ය�ය ෙ�� ��� මට ලබා ��
අ�රැ� �යය� පැර� ෙපාතක ෙමම ද�ශනය පැ��ෙ�ය .
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ඔ�� ඉ�හාසෙ� ෙ��� greatest තම ��ගලය� �ය:
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ඇද�ය ෙනාහැ�, මම ඇ�ෙව�, "ඇ� හැෙම�ම ෙමය
ෙනාද�ෙ�?" රහස ෙල�කය සමඟ ෙබ� ගැ�මට ඇ� දැ�
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��බකය� බවට ප� �ෙණ�: මම ෙස�මට පට� ග� �ට,
එ� ෙ��� living �වමාන �වා�ෙය� මා ප�පස ඇ� �ෙ�ය.
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ඇ� අතර, රහ� ��බඳ න�න �න වෘ��කය� මම ෙසායා
ග�� .

�ත�පටය� �ළ රහස ෙලාවට ෙගන යාෙ� දැ�ම මෙ�
මනෙස� ��ර � ඇ� අතර ඊළඟ මාස ෙදක �ළ මෙ�
�ත�පට හා රෑපවා�� ��පාදන ක�ඩායම ද රහස ඉෙගන
ග�හ. සෑම ක�ඩායෙ�ම සාමා�කෙය� එය දැන ��ම
අත�වශ� �ය, ම�ද එ� අ�දැ�ම�� ෙතාරව අප උ�සාහ
��මට බලාෙපාෙරා�� වන ෙ� කළ ෙනාහැ� ව� ඇත.

අපට එක �රැවරෙය�ව� �ත�පටයට �ර��තව ��ෙ�
නැත, න�� අ� රහස දැන ��ෙය�. එබැ�� දැ�
��වාසය�� මම ඕ�ෙ���යාෙ� �ට එ�ස� ජනපදයට
�යාසර කෙ� �රැවරැ� බ�තරය� ��න �ථානයකය. ස�
හතකට ප� රහ� ක�ඩායම එ�ස� ජනපදය �රා ��න
ෙ��� greatest තම �රැවරැ� පන� ප� ෙදෙන� රෑගත කර
ඇ� අතර පැය 120 කට අ�ක �ත�පටය� ද එ� තබා ඇත.
සෑම �යවර� සමඟම, සෑම ��ම� සමඟම, අ� �ෙක��
��මාණය ��ම සඳහා රහස භා�තා කෙළ� . අ�
වචනා�ථෙය� සෑම ෙදය�ම සහ සෑම ෙකෙන�ම අපට
��භක කෙළ�. මාස අටකට ප� රහස එ�දැ���.

�ත�පටය ෙල�කය �රා පැ�ෙර�ම, ප�ා�හා�යය� ��බඳ
කථා�තර ගලා ඒමට පට� ග�ෙ�ය: �ද�ගත ෙ�දනාව,
මාන�ක අව�ඩනය සහ ෙර�ග ව�� �වය ලැ�ම ගැන
���� ��ය. හ�� අන�ර�� ප� පළ� වරට ඇ��ම;
මරණ මංචකය�� පවා �වය ලැ�ම. �ශාල �ද�
ප�මාණය� සහ අනෙ���ත ෙලස �ද� ඉප�ම සඳහා �-
ෙක�� භා�තා කරන ��� දහ� ගණන� අපට ලැ� �ෙ�

ෙපරවදන xi

තැපෑෙල� ප��ෂා කර�.

. ම� � ඇ� හෘද උ��� දරැව� �හද�වය�
කර�� ස�බ�ධ අවධාරණය �ර� lationships කථා.

අපට ලැ� ඇ� වඩා�ම අ�රැ කතා සමහර� ඉහළ ෙ���
සහ ��ර� ඇ��ව ඔ��ට අවශ� ෙ� ආක�ෂණය කර
ගැ�ම සඳහා රහස භා�තා කරන දරැව�ෙග� පැ�ණ ඇත.



ඔ��ෙ� ෙර��� සමඟ දැ�ම ෙබ� ගැ�මට රහස
ෛව�වරැ�ට ආභාෂය ලබා � ඇත. ��ව ��ල සහ පාස�
ඔ��ෙ� ��� සමඟ; ඔ��ෙ� ෙ�වා�යක�� සමඟ
ෙසෟඛ� සමාජ; �ය�ම නාමෙය�ජනා ප�� සහ ඔ��ෙ�
සභාව� සමඟ අධ�ා��ක මධ��ථාන. ෙලාව �රා
�ෙව�වල රහ� සාද පව�ව� ලැෙ�, ම�ද ���� දැ�ම
ආදර�යය� සහ ප�� සමඟ ෙබ� ග�. ���ත �හා�වක
�ට ෙඩාල� ��යන දහය� ද�වා �ය� ෙ� ආක�ෂණය කර
ගැ�මට රහස භා�තා කර ඇත . ෙ� �ය�ල ��� ඇ�ෙ�
�ත�පටය ��� � මාස ��පය� ඇ�ළත ය.

��මාණය ��ම මාෙ� අර�ණ� රහස �ෙ�-සහ තවම�
ෙ� එන� , එය ෙලාව �රා ��යන ���ය ෙගන ඇත. රහස
ක�ඩායම සෑම �නකම ඒ අර�ණ සා�ෂා� encing, අ�
ෙලාව �රා ජනතාව �� දහ� ගණන� ලබා, �ය� වය�වල,
experi- ඇත �ය� ජා��  හා �ය� ජා��, රහස ���ය
සඳහා කෘතඥතාව. ෙමම දැ�ෙම� ඔබට කළ ෙනාහැ� එක
ෙදය�ව� නැත. ඔබ ක�රැ�ද ය�න ෙහ� ඔබ ෙකාතැනක
��ය� කම� නැත, රහස ඔබට අවශ� ඕනෑම ෙදය� ලබා
�ය හැ�ය.

���ත �රැවරැ� ��හතර ෙදෙන� ෙමම ෙපාෙ� දැ�ෙ�.
ඔ��ෙ� වචන එ�ස� ජනපදය �රා, ��ධ කාලවල�
රෑගත කරන ල�.

/

xii ෙපරවදන

එෙහ� ඔ�� එක හ .� ෙම� කතා කර�. ෙමම ෙපාෙ�
රහ� උග�ව�න�ෙ� වචන අඩං� වන අතර, එ�
රහ�ගත ��යා ��බඳ ආ�ච�යම� කථා ද අඩං� ෙ�. ඔෙ�
��න වල ��තය ගත ��මට හැ� වන ප�� මම ඉෙගන
ග� පහ� මා�ග, ඉ� සහ ෙක�මං �ය�ලම ෙබ�ෙගන
ඇත.

සමහර තැ�වල මා ස�ව ඇ� බව ෙපාත �රා ඔබ ද�� ඇත
වචනය ප�ා�ධ�කරණය කර ඇ�ෙ� මා ෙමය ��මට
ෙ��ව, මම ඔබ ෙව�ෙව� ෙමම ෙපාත ��මාණය කළ බව
පා, කයාට දැෙන�නට අවශ� �සාය. මම ඔබ �යන �ට මම
ඔබට ෙපෟ�ග�කව කතා කර�. ෙමම ��ව සමඟ ��ග�ක
ස�බ�ධතාවය� ඔබට දැ�ම මෙ� අ�ප�ාය�, ම�ද රහස
ඔබ ෙව�ෙව� ��මාණය කර ඇ� බැ��.



ඔබ එ� �� හරහා ගම� කර රහස ඉෙගන ග�නා �ට,
ඔබට අවශ�, කළ හැ�, කළ හැ� ෙහ� කළ හැ� ආකාරය
ඔබ දැන ග� ඇත. ඔබ ඇ�තටම ක�දැ� ඔබ දැන ග�
ඇත. ඔබ බලා ��න සැබෑ ම�මය ඔබ දැන ග� ඇත.

මෙ� ��තයට අව��ණ �, ඔ�� ඉ��ෙ� මා ආ�භාව ල�,
�ප�ශ කළ, ආෙල�කම� කළ සෑම ��ගලෙය�ටම මම
කෘත itude තාව පළ කර�.

මෙ� ගමනට සහ ෙමම ෙපාත ��මාණය ��මට පහත
සඳහ� ��ගල�� දැ�� ���ට සහෙය�ගය සහ
�යක�වය ��බඳව මාෙ� කෘත itude තාව පළ කර ���.

ඔ��ෙ� ප� wisdom ◌ාව , ආදරය සහ ෙ�ව�වය
ෙනාම�රැව ෙබ� ගැ�ම සඳහා, මම රහ� �
සම ක�තෘවරැ� වන ෙජ�� අසර�, ම�ක� බ�නා�
ෙබ���, � ෙබ��ව�, ජැ� කැ����, ආචා�ය ෙජ�� �
මා���, මා� ඩයම��, ම�� ��, ෙබා� ෙඩා��, ෙ��
�ෙවා���, ෙමා�� ��ම�, ආචා�ය ෙජ�� ෙ��, ආචා�ය
ෙජ�� ෙ�ග��, �� හැ��, ආචා�ය ෙබ� ෙජා�ස�,
ෙල�ර� ලැ���ය�, �සා �ක��, ෙබා� ෙප�ා�ට�, ෙ���
ෙ�, ෙ��� �ම�, මා� �ෙමා�, ආචා�ය ෙජ� �ටෙ�, ආචා�ය



ෙඩ�� ෙ���, �� ෙඩාන�� ෙවා�� සහ ආචා�ය ෙෆ��
ඇල� ���.

ඇ� �මට �යක වන ���ට ���� රහස ෙප��
හැ��ට�, Glenda ෙබ� Skye Byrne, සහ ජා�ක
හැ���ප�වල ෙජ���: ��පාදනය ක�ඩායම.

xiii

xiv ��ගැ��

ඩ rew � ෙහ�ය�, ඩැ�ෙය� ක�, ෙ��ය� ෙක��ෙබ�� සහ
ද �ක�� �ත�පටය ��මාණය ��ෙ�� අප සමඟ ගම� කළ
සැමට .

ෙගාස� ��යා, ��� ග�ැ��� ��මාණය ��ම සහ ඒවා
රහ�ගත හැ�ෙම� ගැ� ගැ�ම සඳහා: ෙ��� ආ��ෙට��ං,
ෂ�� ෙහ�ෙ� සහ ඇ�� ���.

�ව�ගෙ� �ට අප ෙවත භාර�� ද �ක�� � ප�ධාන �ධායක
�ලධා� ෙබා� ෙ�ෙන��.

ම�ක� ගා�න� සහ ඕ�ෙ���යාව සහ එ�ස� ජනපදය
�රා �� සහ උපෙ�ශක ක�ඩායම.

රහ� ෙව� අඩ� ක�ඩායම: ඩෑ� ෙහා�ං�, ෙජ�� ෙහර�
සහ රහ� සංසදය කළමනාකරණය කරන සහ ෙමෙහයවන
බලග� අ�ප�ායය� සහ සංසදෙ� ��න අ�රැ ��ගල��
සමඟ.

අ�තෙ� �ට පැ�� මහා අවතාර සහ ප�ධාන �රැවරැ�, මා
��� �යන ලද ආශාව� දැෙවන ආශාව� දැ��ය. මම
ඔ��ෙ� ෙ��� ness �වෙ� ෙසවණැ� වල ගම� කර ඇ�
අතර, මම ඒ සෑම ෙකෙන�ටම ෙගෟරව කර�. ෙරාබ�
ෙකා�ය� සහ ෙරාබ� ෙකා�ය� ප�කාශන, ෙවාල� ෙ��
ෙවා���, චා�� හැෙන�, ෙජ�ශ� කැ�බ� සහ ෙජ�ශ�
කැ�බ� පදනම, ෙප���� ම�ෙෆ��, ���� ෙබ�ෙර��
සහ චා�� ��ෙම��ට �ෙ�ෂ ���ය.

�ච� ෙක�� සහ ඇ��යා ��� / බෙය��� ව��� �
���යා �ලැ� සහ ස�ම� ඇ�� ෂ�ට� � ��� ක��,
ඔ��ෙ� හදව� �වෘත කර රහස වැලඳ ගැ�ම ෙව�ෙව�.



ඔ��ෙ� සං�කරණය සඳහා: ෙහ�� ෙක�� සහ ��
��ග�ෙව���.

��ගැ�� xv

ඔ��ෙ� කථා ෙබ� ගැ�ෙ� ත�ාග��භාවය සඳහා: කැ�
��ම�; �සා� �ෙල�� සහ ෙකා�� හැ�; �සා� ෙමා��,
ෙබ�� නැ�ර� එ��� � අධ��ෂ; ෙජ� මැෙ�; සහ ෙජ�
�ග�ම�.

ඔ��ෙ� ආ�භාව ස�ප�න ඉගැ��� සඳහා: ආචා�ය
ෙරාබ� ඇ�ත�, ෙජ� සහ එ�ත� ��� සහ ඒබ�හ�,
ෙ��� කැමර� �ක��, ෙජ�� හැ�චර�, කැත��
ෙපා�ඩ�, ෙ� සහ ෙ�� ෙහ�����, ��ව� එ�ආ� ෙක��,
එ�හා�� ෙටාෙ� සහ ෙඩ� ෙෆ��ෙ� ඉගැ���. ඔ��ෙ�
ජනවා��ක සහෙය�ගය සඳහා: ��� සහ ජැන� ඇ���,
මා�යා මා��, ට�ා��ෙෆ�මර� �ඩ�� ක���ලෙ�
සාමා�ක��, අධ�ා��ක �නමා චක�ෙ�ඛය, ඇගෙ�
අධ�ා��ක මධ��ථානෙ� කා�ය ම�ඩලය සහ �ය�ම
�රැවරැ�ෙ� සහායක�� සහ කා�ය ම�ඩලය රහ� �
දැ�ෙ� .

මෙ� ව�නා ��ර� ඔ��ෙ� ආදරය හා සහෙය�ගය: මා�
ෙකා���-���, මාග�� ෙ�ෙන��, ඇ�නා ෙගා�යා�� සහ
ෙජ�� ෙව�ක�, ඉෙ�� ෙ��, ඇ���යා ෙකය� සහ ම�ක�
සහ ෙ��ද� අෙ�. මෙ� ��මාකාර ප�ල: �ට� බ��; මෙ�
�ෙ�ෂ සෙහ�ද�ය�: ජෑ� ��� ෙමම ෙපාත සඳහා ඇය කළ
අගනා උපකාරය ෙව�ෙව�, ෙප��� ව�න�, ක� අ�ෙසා�
(�ය�ය) සහ �ෙල�ඩා ෙබ�, සෑම �ටම මෙ� පැ�ෙ�
��න අතර ආදරය හා සහෙය�ගය �මාව� ෙනාද��. මෙ�
ෛධ�ය ස�ප�න සහ ��දර මව වන අ��� අ�ස� සහ
මෙ� �යා වන ෙරාන�� අ�ස� �� ��ම සඳහා, ඔ�ෙ�
��තය �ළ ආෙල�කය සහ ආදරය �ගටම බබළ�.

අවසානෙ� මෙ� �ය�ය� වන ෙ�� සහ �ක� බ��
ෙවත. මෙ� ��තෙ� ආර�භයට සහ එ� සැබෑ ෙජ���ට
වග�ව �� ෙ��ට සහ ෙමම ෙපාත ��මාණය ��ෙ��
මෙ� අ�පාෙ� �ය �ක�ට සහ මෙ� වචන ���ම� ෙලස
සං�කරණය ෙකාට ප�ව�තනය කළ �ක�ට. මෙ�
�ය�ය� මෙ� ��තෙ� ව�නා ආභරණ වන අතර,
ඔ��ෙ� පැවැ�ම ��� මා ග�නා සෑම ��ම�ම ඔ��
ආෙල�කව� කර�.



ෙබා� ෙප�ා�ට�
�ෙල�ෙසාෆ�, ක�තෘ සහ ��ග�ක ���කරැ

රහස ඔබට අවශ� ඕනෑම ෙදය� ලබා
ෙද�: ස�ට, ෙසෟඛ�ය සහ ධනය.

ආචා�ය. JOE VITALE
ෙමටා��ය�, අෙල�කරණ �ෙ�ෂ ist සහ
ක�තෘ

ඔබට අවශ� ඕනෑම ෙදය� ��ය හැ�ය, කළ හැ�ය,
නැතෙහා� �ය හැ�ය.

ෙජ�� අසර�
ව�වසායකයා සහ �ද� ඉපැ�ෙ� �ෙ�ෂ ert
යා අප ෙත�රා ග�නා ඕනෑම ෙදය� අපට
��ය හැ�ය. 1 එය ෙකාතර� �ශාලදැ�
ගණ� ෙනාග�න.

4

රහස

ඔබට �ව� �මට අවශ� �මන ආකාරෙ� �වස�ද?
ඔබට ෙක��ප�ෙය� �මට අවශ�ද? ඔබට �මන
ආකාරෙ� ව�ාපාරය� ��මට අවශ�ද? ඔබට තව�
සා�ථක�වය� අවශ�ද? ඔබට ඇ�තටම අවශ�
�ම�ද?

ආචා�ය. ෙජ�� ෙඩමා���
�ෙල�ෙසාෆ�, �ෙරා�ර��ට�, �ල� සහ ��ග�ක
�වමාරැ �ෙ�ෂ Special

ෙමය ��තෙ� මහා රහස�.

� �� ���



ආචා�ය. ෙඩ�� ෙ���
මෙන� ශ��ෙ� �ෙ�ත�ෙ� මෙන��� and යා
සහ ���කරැ

.

ඉ�හාසය �රාම රහස ��බඳ දැ�මට ආශා කළ ෙබාෙහ�
ෙදෙන� ��න අතර ෙමම දැ�ම ෙලාවට ප�රැවා හැ�ෙ�
මා�ගය� ෙසායාග� ෙබාෙහ� ෙදෙන� ���.

ම�ක� බ�නා� ෙබ���
AGAPE � ද�ශනය සහ පදනම

රහස ෙහ� �ය 3

�ල� ආ�ච�යය�, ශා��ක �ව ��ෙ�
ප�ා�හා�යය�, මාන�ක �වය, සබඳතා �ව
��ම.

ජැ� කැ����
AUTHOR, TEACHER, LIFE COACH, සහ
චලන ක�කයා

ෙ� ෙබාෙහ� ෙ� �� �ෙ� රහස ෙය�ය ��
ආකාරය දැන ��ම ෙ��ෙව�.

ෙබා� ෙප�ා�ට�

"රහස ය� �ම�ද?" මම ඒක ෙ�රැ�ග�ෙ�
ෙකාෙහාමද �යලා නරක �ය�න.

අ� හැෙම�ම එක අ��ත බලය�� වැඩ කර�ෙන�. අප
�ය� ෙදනාම එකම �� ම�� අපට මඟ ෙප�ව�.
��වෙ� �වාභා�ක �� ෙකතර� �වැර�ද ය� අපට



අභ�වකාශ නැ� තැ�මට පවා අපහ� නැත, අපට
����ව සඳ ෙවත යැ�ය හැ�ය, ත�පරෙය� භාගයක
�රව�තාවෙය� අපට ෙගාඩබෑමට කාලය ගත කළ
හැ�ය.

ඔබ ෙකාතැනක ��ය� - ඉ��යාව, ඕ�ෙ���යාව,
නව�ල�තය, �ෙටා�ෙහ��, ල�ඩ�, ෙටාෙරා�ෙට�,
ෙමා���ය� ෙහ� ��ෙය�� - අ� �ය�ෙල�ම එක
බලය�� වැඩ කර�ෙන�.

රහස

ෙමෙත� �ව� � ෙ��� greatest තම �රැවරැ� අපට පවසා
ඇ�ෙ� ආක�ශ�ය ��ය ��වෙ� බලව�ම ��ය බව�.

��ය� ෙ����ය�, ෙරාබ� බ���ං සහ ��ය� �ෙ��
වැ� ක�� එය ඔ��ෙ� කාව� සංග�හෙය� ඉ��ප� කළහ.
���� වැ� �ෙත�ව� වැ� සං�ත ians ය� එය ඔ��ෙ�
සං�තය ��� ප�කාශ කළහ. �ෙය�-නා�ෙඩ� ඩා ��� වැ�
කලාකරැව� එය ඔ��ෙ� ��ව�වල �රෑපණය කළහ.
ෙසාක���, �ෙ�ෙට�, ර��� ෙවා�ෙඩ� එම�ස�, ප�තගර�,
��ම� ෆ�ැ��� ෙ�ක�, ��ම� අ�සැ� ��ට�, ෙජාහා�
���ගැ�� ෙවා� ෙගාෙ� සහ ��ට� ��ෙග� යන
මහ�වරැ� එය ඔ��ෙ� ෙ�ඛන හා ඉගැ���වල ෙබ�
ග�හ. ඔ��ෙ� න� අමර�ය � ඇ� අතර ඔ��ෙ�
�රාවෘ��ය පැවැ�ම �යව� ගණනාව� �රා පැව��.



���, හ�ෙම�� ස�ප��ය�, ��ධාගම, �ෙද� ආගම,
����යා� ධ�මය සහ ඉ�ලා� වැ� ආග� සහ �රාණ
බ�ෙල��වරැ� හා ඊ���වරැ� වැ� �� izations
◌ාචාරය� ඔ��ෙ� ෙ�ඛන හා කථා ��� එය ලබා
��ෙ�ය. �ය�ම ආකාරව�� �ග ගණනාව� �රා ප�ගත
කර ඇත

රහස ෙහ� �ය 5

�රාණ ෙ�ඛනවල ��ය �යව� ගණනාව� �රා ෙසායාගත
හැ�ය. එය ��.� 3000 � ග� ව�� සටහ� �ය. සමහරැ ෙමම
දැ�මට ආශා කළ�, ඇ�ත වශෙය�ම ඔ�� එෙ� කළ�,
ඕනෑම ෙකෙන�ට ෙසායා ගැ�මට එය සැම�ටම �ෙ�.

��ය ආර�භෙ��ම ආර�භ �ය. එය සැම�ටම පැව�න අතර
සැම�ටම පව�� ඇත.

��වෙ� ස���ණ අ���ෙවල, ඔෙ� ��තෙ� සෑම
ෙමාෙහාත�ම සහ ඔෙ� ��තෙ� ඔබ අ���න සෑම ෙදය�ම
�රණය කර�ෙ� ��ය�. ඔබ ක�රැ�ද ය�න ෙහ� ඔබ
ෙකාතැනක ��ය� කම� නැත, ආක�ශ�ය ��ය ඔෙ� ��
��ත අ�දැ�මම ��මාණය කර�, ෙමම ස�වබලධා� ��ය
එය කර�ෙ� ඔෙ� ���� හරහාය.

.

1912 � චා�� හාෙන� ආක�ශ�ය ��ය ��තර කෙ�
“සම�ත මැ�ෙ� ක�මයම ර� පව�න ෙ��� greatest තම හා
වැර�සහගත ��ය” ෙලස�.

ෙබා� ෙප�ා�ට�

���ම� අය ෙමය සැම�ටම දැන ��යහ. �රාණ
බ�ෙල��වරැ� ෙවත ආප� යා හැ�ය. ඔ�� සෑම
�ටම ෙමය දැන ��යහ. එය �ඩා ෙත�රාග� ��ස�.

�රාණ බ�ෙල��වරැ� හා ඔ��ෙ� සමෘ��ය ��ව�� ���
මනාව ෙ�ඛනගත කර ඇත. ෙල�කෙ� ��ම හෙත� එක� වන
එ�ෙලන උ�න ��මාණය ��ම සඳහා ද ඔ�� ප���ධය
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බ�ෙල��ෙ�. ��වෙ� �� ��බඳ ඔ��ෙ� අවෙබ�ධය සහ
භා�තය ��� ඔ�� ඉ�හාසෙ� ධනව�ම තරඟය� බවට
ප��ය.

ෙබා� ෙප�ා�ට�

ධනය තම ��තයට ඇදග� අය දැ�ව�ව ෙහ� ෙනාදැ�ව�ව
රහස භා�තා කළහ.

රහස සහ ��යාකා��වෙ� ආක�ශ�ය ��ය �රෑපණය
��මට ක�ම �ද�න ෙමය�: �ශාල ධනය� අ�ප� කරග�, ඒ
�ය�ල අ�� �, ෙක� කාලය� �ළ ය�� දැවැ�ත ධනය�
අ�ප� කරග� ��ගල�� ගැන ඔබ ද�නවා ඇ�. ෙමම
අව�ථා වල� �� �ෙ�, ඔ�� දැන ��ය� නැත�, ඔ��ෙ�
අ�ප� ���� ධනය ෙකෙර� � බවය; පළ� අව�ථාෙ� �
ඔ�� එය අ�ප� කර ග�ෙ� එෙලස ය. එ�ට ඔ�� ධනය
අ���ම ��බඳ �ය උපදවන ���� ඔ��ෙ� මනසට ඇ��
�මට ඉඩ හැ�ෙ�ය. ධනය ��බඳ ���� �ට ��ම ද�වා
ඔ�� ප�මාණය� ඉ� කළහ

රහස ෙහ� �ය

අ�� �ෙ� ����, ඒ �සා ඔ��ට ඒ �ය�ල අ�� �ය.
ඔ��ට එය ෙකෙ� ෙහ� අ�� � ප�, අලාභය ��බඳ ��ය
අ�රැදහ� � අතර, ඔ�� ධනය ��බඳ අ�ප� ����
සමඟ ප�මාණය� ආප� හරවා යැ�ය. ධනය ආප� ලැ��.

�� �



ෙජ�� අසර�
ආක�ශ�ය ��ය ෙදස බැ�මට මට ඇ� සරලම ක�මය

න� ��බකය� මැල� යන
බව මම ද��

එයට ආක�ෂණය ව�න

ෙබා� ෙඩා��
ෙබා� ෙඩා��
ආක�ශ�ය ��ය ��බඳ ක�වරයා සහ ��ය
��ක වශෙය� �වෙහා� ආක�ශ�ය ��ය
පවස�ෙ� ආක�ෂණය ආක�ෂණය වන බව�.
න�� අ� ඇ�තටම කතා කර�ෙ� ය� ම�ටමක
��තනය��.

ඔබ ����ල�
�තන ආකාරයටම, ඔබ� ���� ෙම� ආක�ෂණය ෙ�.
ෙම�න තව�

රහස

ඔෙ� ��තෙ� ආක�ශ�ය ��ය ��බඳව ඔබ අ��ඳ ඇ�
උ�හරණ:

ඔබ කව� ෙහ� ඔබ ස�ටට ප� ෙනා� ෙදය� ගැන ��මට
පට� ෙගන �ෙ�ද, ඔබ ඒ ගැන වැ� වැ�ෙය� �තන �ට
එය වඩා� නරක ෙලස ෙපෙන�නට �ෙ�ද? එයට ෙ��ව
ඔබ �තන ප�� එ� �රසාර ����ල�, ආක�ශ�ය ��ය
වහාම ඔබට සමාන ���� ෙගන එ� ඇත. ����
��පය��, ඔබ ෙවත පැ�ෙණන අවාසනාව�ත ����
වැ� ෙබාෙහ� ෙ� ඔබ ෙවත පැ�ණ ඇ� අතර ත�වය වඩා�
නරක අතට හැෙර�� පව�න බව ෙපෙ�. ඔබ ඒ ගැන වැ�
වැ�ෙය� �තන තරමට, ඔබ කලබලයට ප�ෙ�.

�� �



ෙජ�� අසර�
���� වශෙය� අපෙ� කා�යය ව�ෙ� අපට
අවශ� ෙ� ��බඳ ���� ත�� අ�ලාෙගන ��ම,
අපට අවශ� ෙ� අපෙ� මනෙස� �ර��ව පැහැ��
��ම සහ එතැ� �ට ��වෙ� ෙ��� greatest තම
��ව�� එක� ඉ�ලා ��ම�, එය ආක�ශ�ය
��ය�.
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. එය
�ය� ෙ��� things ෙ� හා ඔබ සලකන සෑම ෙදය�ම එතර�
ෙ��� not ෙනාවන බව වටහා ග�. ඔබ ෙබාෙහ� ෙ� ගැන
�තන ෙ� ඔබ ෙවත ආක�ෂණය වන ෙහ��, ඔෙ� ��තෙ�
සෑම �ෂයය� ��බඳවම ඔෙ� ආ�පත� ����
ෙමානවාදැ� බැ�ම පහ�ය, ම�ද එය ඔබ අ��ඳ ඇ�
බැ��. ෙ� තා�! දැ� ඔබ රහස ඉෙගන ග�නවා, ෙමම
දැ�ෙම� ඔබට �ය�ල ෙවන� කළ හැ�ය.

 ෙබා� ෙප�ා�ට�

ඔබ ඔෙ� මනස �ළ අව�ය ෙ� ගැන �ත�න, සහ ඔෙ�
අ�ප� ��තනෙ� බව කළ හැ� න�, ඔබ ඇත ඔෙ�
��තය �ලට එය ෙගන.

ම�� ��

ක�තෘ සහ අ�ත�ජා�ක ක�කයා එම
�ලධ�මය සරල �න�� සාරාංශ කළ හැ�ය

වද�.

ෙමම වඩා�ම බලග� ��ය හරහා, ඔෙ� ���� ඔෙ�
��තෙ� ෙ�ව� බවට ප�ෙ�. ඔෙ� ���� ෙ�ව� බවට
ප�ෙ�! ෙමය ඔබටම �යාෙගන එය ඔෙ� � ness ◌ානයට
සහ ඔෙ� දැ�ව�භාවයට ප��මට ඉඩ ෙද�න. ඔෙ�
���� ෙ�ව� බවට ප�ෙ�!

�� �



ෙජ�� අසර�
ෙබාෙහ� ෙදෙන�ට ෙනාෙ�ෙරන ෙදය න�
����ලකට සංඛ�ාතය� ඇ� බව�. අපට
����ල� මැ�ය හැ�ය. ඉ�� ඔබ න�
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එම ����ල නැවත නැවත� �ත��, ඔබ �ත�ෙ�
න�, එම අ�� ෙම�ට� රථය ��ම, ඔබට අවශ� �ද�
��ම, එම සමාගම ෙගාඩනැ�ම, ඔෙ� ආ�ම සහකරැ
ෙසායා ගැ�ම ... ඔබ �ත�ෙ� �ම�දැ� ඔබ
�ත�ෙ� න� හ�යට, ඔබ එම සංඛ�ාතය �ථාවර
පදන�� �ෙම�චනය කර�.

DR, JOE VITALE

.

��ය ය�
ආක�ශනය වනවා ෙ�ම, මාන�ක
ආක�පය එ� �වභාවයට අ�රෑප වන
ත�වය� �ර�තරෙය� ආක�ෂණය
කර ග� ඇත. ”

���� ��භක වන අතර ���� සංඛ�ාතය� ඇත. ඔබ
�තන ප��, එම ���� ��වයට යව� ලැෙ�

එකම සංඛ�ාතෙ� ඇ� ��බක ආක�ෂණය
. යවන සෑම ෙදය�ම ප�භවයට නැවත

පැ�ෙ�. ඒ

ෙ� ආකාරයට �ත�න: රෑපවා�� නා�කාවක සංක�ා��
��ණ සංඛ�ාතය� හරහා �කාශනය වන අතර එය ඔෙ�
රෑපවා��ෙ� ���ර බවට ප�ව�තනය ෙ�. අපෙග�
ෙබාෙහ� ෙදෙන�ට එය ��යා කරන ආකාරය සැබ��ම
ෙ�ෙර�ෙ� නැත, න�� සෑම නා�කාව�ම සංඛ�ාතය�
ඇ� බව අ� ද��,
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අ� එම සංඛ�ාතයට ගැලෙපන �ට අපෙ� රෑපවා��ෙ�
���ර අපට ෙපෙ�. නා�කාව ෙ��ෙම� අ� සංඛ�ාතය
ෙත�රා ග�නා අතර, එම නා�කාෙ� �කාශනය වන ���ර
අපට ලැෙ�. අපෙ� රෑපවා��ෙ� ��ධ ���ර දැ�මට
අවශ� න�, අ� නා�කාව ෙවන� කර නව සංඛ�ාතයකට
ෙයා� කර�.

ඔබ පෘ��ෙ� ��මාණය
කරන ලද ඕනෑම රෑපවා�� ��ණකට වඩා බලව� ය.
��වෙ� වඩා�ම බලග� ස�ෙ��ෂණ ��ණ ඔබ�. ඔෙ�
ස�ෙ��ෂණය ඔෙ� ��තය ��මාණය කරන අතර එය
ෙල�කය ��මාණය කර�. ඔබ ස�ෙ��ෂණය කරන
සංඛ�ාතය නගර ව�� ඔ�බට, රටව� ව�� ඔ�බට,
ෙල�කෙය� ඔ�බට ළඟා ෙ�. එය සම�ත ��වය �රාම
ප��ච��කරණය කර�. හා
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ෙබා� ෙප�ා�ට�

ඔබ බ�ල ෙලස �ව�වන බව ඔබ �තන �ට, ඔබ
ආක�ශ�ය ��ය ම�� ඔෙ� ��තය බලව� ෙලස හා
දැ�ව�ව �රණය කර�. එය එතර� පහ� ය. න�� එ�ට



වඩා� පැහැ��ව ෙපෙනන ප��නය ව�ෙ� "සෑම ෙකෙන�ම
ඔ��ෙ� ��න වල �ව�ව�ෙ� නැ�ෙ� ඇ�?"

ෙජ�� අසරා�
ෙම�න ගැට�ව.

ඔ�� ක�පනා කර�ෙ� එය නැවත නැවත�
ෙප�ව�ෙ� ම�ද ය�න�

නැවත�.

����ට තම�ට අවශ� ෙ� ෙනාලැ�මට එකම ෙ��ව
ඔ�� වැ� වැ�ෙය� �තන ෙ��ව�

. ඔෙ� ���� වලට ඇ��ක� ෙද�න,
ඔබ පවසන වචනවලට සව� ෙද�න. ��ය �රෙ��ෂ වන
අතර වැර� ��යාමා�ග ෙනාමැත.

මානව ව�ගයා ෙමෙත� දැක ඇ� ඕනෑම වසංගතයකට
වඩා දරැ� වසංගතය� �යව� ගණනාව� �රා පැ��
�ෙ�.
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���� ෙමම වසංගතය ප�ධාන වශෙය� �තන �ට, කථා
කරන �ට, ��යා කරන �ට සහ “අවශ� ෙනාවන ෙ�” ෙකෙර�
අවධානය ෙයා� කරන �ට ඒවා පණ��� තබා ග�. න��
ඉ�හාසය ෙවන� කරන පර�පරාව ෙමය�, ම�ද ෙමම
වසංගතෙය� අපව �දහ� කළ හැ� දැ�ම අපට ලැෙබන
බැ��! එය ඔෙබ� ආර�භ වන අතර, ඔබට අවශ� ෙ� ගැන
සරලව ��ෙම� හා කථා ��ෙම� ඔබට ෙමම නව ��තන
ව�ාපාරෙ� �ෙර�ගා�ෙය� �ය හැ�ය.

ෙබා� ෙඩා��

ආක�ශ�ය ��ය ඔබ යම� ෙහාඳ ෙහ� නරක යැ�
වටහාෙගන �ෙ�ද, නැතෙහා� ඔබට එය අවශ�ද නැ�ද
ය�න වැදග� ෙනාෙ�



ඔබට එය අවශ�ද ය�න.
. ඉ�� ඔබ ණය

ක�ද� ෙදස බල�ෙ� න�, ඒ ගැන ��ය� දැෙ�
න�, එය ඔබ ��වයට ඉ��ප� කරන සං signal
◌ාව�. "ෙ� �ය� ණය �සා මට ඇ�තටම නරක�
දැෙනනවා." ඔබ එය ඔබටම තහ�රැ කර�. ඔෙ�
පැවැ�ෙ� සෑම ම�ටම��ම ඔබට එය දැෙ�. එය�
ඔබ තව ෙබාෙහ� ෙ� ලබා ගැ�මට ය�ෙ�.
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ඔබට අවශ� ෙ�, සෑම අව�ථාවක�ම. ඔබට අවශ� නැ�
ෙ�ව� ෙකෙර� ඔබ අවධානය ෙයා� කරන �ට - "මට
ප�මාද �මට අවශ� නැත, ප�මාද �මට මට අවශ� නැත
" att ආක�ශ�ය ��ය ඔබට එය අවශ� නැ� බව
අස�ෙ� නැත. එය ඔබ �තන ෙ�ව� �දහා ද�වන
අතර එම�� එය නැවත නැවත� ෙප�ව� ඇත. එම
ආක�ශ�ය ��ය .
ඔබ ය� ෙදයකට අවධානය ෙයා� කරන �ට, එය
�ම� �ව�,

.

ඔබ ඔෙ� ���� ඔබට අවශ� ෙදය� ෙවත ෙයා� කරන
�ට සහ ඔබ එම අවධානය ෙයා� කරන �ට, ඔබ ඒ
ෙමාෙහාෙ� ��වෙ� බලව�ම බලෙය� ඔබට අවශ� ෙ�
කැඳව�. ආක�ශ�ය ��ය "එපා" ෙහ� "නැත" ෙහ� "නැත"
ෙහ� ෙවන� වචන ගණනය ෙනාකර�
ඔබ ප���ෙ�ප ��ෙ� වචන කථා කරන �ට, ආක�ශ�ය
��යට ලැෙබ�ෙ� ෙමය�:

"මට ෙ� ඇ�ෙ� යම� ඉ�මට අවශ� නැත."
"මට ෙ� ඇ�ෙ� යම� ඉ�මට අවශ��. මට
තව� ෙ�ව� ඉ�මට අවශ��."

� �



"මට නරක ක�පා�ව�
අවශ� නැත." "මට
නරක ෙකා�ඩා
කැ�ම අව�ය�."

"මට ප�මාද �මට අවශ� නැත."
"මට ප�මාදය� අවශ��."

"ඒ ��ගලයා මා සමඟ න�රැ ෙලස කට�� කරනවාට මම කැම�
නැහැ."

"මට අවශ� ව�ෙ� එම ��ගලයා සහ තව� ��ගල�� මා
සමඟ අමනාප �ම�."

"අව�හල අෙ� ෙ�සය ලබා �ම මට අවශ�
නැත." "මට අව�හ� අෙ� ෙ�ස ලබා
�මට අවශ��."
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"මට ෙ� සප�� �ෙදනවාට කැම� නැහැ."
"මට සප�� �ද�මට අවශ��."

"මට ෙ� �ය� කට�� කළ ෙනාහැක."
"මට හැ�ර�ය හැ� ප�මාණයට වඩා වැඩ� මට අවශ��."

"මට උණ අ�ලා ගැ�මට අවශ� නැත."
"මට උණ අවශ��. මට තව� ෙ�ව� අ�ලා ගැ�මට අවශ��."

"මට ත�ක ��මට අවශ� නැත."
"මට තව� ත�ක ��මට අවශ��."

"මට එෙහම කතා කර�න එපා."
" මට අවශ�� ඔබ මා සමඟ ඒ ආකාරයට කතා
කරනවාට. අෙන� අය මට� ඒ වෙ� කතා
කරනවාට මම කැම��."

ෙබා� ෙප�ා�ට�

ආක�ශ�ය �යමය මැ�ෙ� �යමය�. �ෙවා�ට� ෙභෟ�ක
�� us �� අපට පවස�ෙ� සම�ත ��වයම ����ෙල�
ඉ�ම� � බව�! ඔබ ඔෙ� ���� හා ආක�ශ�ය ��ය



��� ඔෙ� ��තය ��මාණය කරන අතර සෑම
��ගලෙය�ම එෙ� කර�. ඔබ ඒ ගැන ද�ෙ� න� එය ��යා
ෙනාකර�. එය ඉ�හාසය �රාම ඔෙ� ��තෙ� සහ අෙන�
සෑම ��ගලෙය�ෙ�ම ��තෙ� සෑම �ටම ��යා�මක ෙ�.
ඔබ ෙමම ෙ��� law ��ය ගැන දැනග� �ට , ඔෙ� ��තය
පැවැ�මට ��මට හැ�වන ප�� ඔබ ෙකතර� ඇද�ය
ෙනාහැ� තර� බලව� දැ� ඔබ දැන ග� .
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�සා �ක��
ඔබ �තන තරමට එය ��යා�මක ෙ�.

ඔබ අ�තය ගැන �තන �ට, ආක�ශ�ය ��ය
��යා�මක ෙ�. ඔබ ව�තමානය ෙහ� අනාගතය
ගැන �තන �ට, ආක�ශ�ය ��ය ��යා�මක ෙ�.
එය අඛ�ඩ ��යාව�ය�. ඔබ �රාමය ඔබ�න එපා,
ඔබ නැව�ම ඔබ�න එපා. ඔෙ� ���� ෙම� එය
සදහටම ��යා�මක ෙ�.

අප එය වටහා ග�ත� නැත�, අ� ෙබාෙහ� �ට �ත�ෙ�. ඔබ
යෙම� කථා කර�ෙ� ෙහ� සව� ෙද�ෙ� න�, ඔබ �ත�ෙ�.
ඔබ �ව�පත �යව�ෙ� න� ෙහ� රෑපවා��ය නරඹ�ෙ�
න�, ඔබ �ත�ෙ�. ඔෙ� අ�තෙ� මතකය� ඔබට මතක ඇ�
�ට, ඔබ �ත�ෙ�. ඔෙ� අනාගතෙ�� ඔබ යම� සලකා බලන
�ට, ඔබ �ත�ෙ�. ඔබ �ය පැද�ෙ��, ඔබ �ත�ෙ�. ඔබ
උදෑසන චාප ��න� වන �ට, ඔබ �ත�ෙ�. අප ෙබාෙහ�
ෙදෙන�ට, අප ෙනා�තන එකම කාලය අප �� ��ය� ය;
ෙකෙ� ෙවත�, අප ��දට වැෙටන �ට ආක�ශ�ය බලෙ�ග
තවම� අපෙ� අවසාන ���� මත ��යා�මක ෙ�.

ම�ක� බ�නා� ෙබ���

මැ�ම සැම�ටම ��ෙව�� පව�. ��ගලෙය�ට
����ල� ෙහ� �� �ද�ගත ��තනය� ඇ� සෑම
අව�ථාවකම ඔ�� මැ�ෙ� ��යාව�ෙ� ෙය� ��.
එම ���� ව�� යම� ප�කාශ ව� ඇත.

ඔබ දැ� �ත�ෙ� ඔෙ� අනාගත ��තය ��මාණය ��ම�.
ඔබ ඔෙ� ���� සමඟ ඔෙ� ��තය ��මාණය කර�. ඔබ



සැම�ටම �තන �සා, ඔබ
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සෑම �ටම ��මාණය කර�.

ෙසාබාදහෙ� �ය� �� ෙම�ම, ෙමම ��ෙ� ��ණ
ප���ණ�වය� ඇත. ඔබ ඔෙ� ��තය ��මාණය කළා. ඔබ
ව�රන ඕනෑම ෙදය�, ඔබ ෙනලා ග�! ඔෙ� ���� �ජ වන
අතර, ඔබ ෙනළන අ�වැ�න ර� පව��ෙ� ඔබ ��වන �ජ
මත ය.

ඔබ පැ��� කර�ෙ� න�, ආක�ශ�ය ��ය ම�� ඔබට
පැ��� ��මට තව� අව�ථා ඔෙ� ��තයට ප�බල ෙලස
ෙගන එ� ඇත. ඔබ ෙවන� ෙකෙන�ෙ� පැ��� වලට
ඇ��ක� ෙද�ෙ� න� සහ ඔ�� සමඟ එම අ�ක�පාව
ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර�ෙ� න�, ඔ�� සමඟ එකඟ
ව�ෙ� න�, ඒ ෙමාෙහාෙ� �, ඔබ පැ��� ��මට තව�
අව�ථා ඔබ ෙවත ආක�ෂණය කර ග�.

��ය ය� �ෙද� ඔෙ� ���� සමඟ ඔබ අවධානය ෙයා�
කරන ෙදය හ�යටම ���� ��ම සහ ඔබට ලබා �ම�. ෙමම
ප�බල දැ�ෙම�, ඔබ �තන ආකාරය ෙවන� ��ෙම� ඔෙ� ��
��තෙ� සෑම ත�වය�ම සහ ���ම� ��ම��ම ෙවන�
කළ හැ�ය.

�� හැ��

�රැවරයා සහ ෆ��ඩ�
CENTERPOINTE RESEARCH INSTITUTE

මට මා�ගගත පා course මාලාව� හ�ර�� ��
ෙරාබ� න� �ෂ�ෙය� ��ෙ�ය, එ�� ෙකාටස�
�ද�� තැපැ� ප�ෙ�ශයට ඇ�ළ� ෙ�

මට.

ෙරාබ� සම�ං�කෙය� �ය. ඔ� මට ඊෙ�� ම��
ඔ�ෙ� ��තෙ� �ය� ���ත යථා�ථය� ෙගනහැර
දැ��ය. ඔ�ෙ� රාජකා�ෙ��, ඔ�ෙ� සහායකය�
ඔ� සමඟ එක� �ය. ෙකතර� න�රැ �සා එය
�ර�තරෙය� ආත�යට ප� �ය
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ඔ�� ඔ� සමඟ ��යහ. ඔ� පාෙ� ඇ��න �ට,
ය� ආකාරය�� ඔ�ට අතවර ��මට අවශ� �
සම�ං�ක ���� ඔ�ට ෙච�දනා කෙ�ය. ඔ�ට
නැ� එන �කට න�ෙව� �මට අවශ� � අතර ,
ඔ� නැ� එන ප�හසන කා�යය� කරන �ට, සෑම
ෙකෙන�ම සම�ං�කෙය� �ම ගැන ඔ�ට බැණ
වැ��. ඔ�ෙ� �� ��තයම අවාසනාව�ත හා
අවාසනාව�ත එක� � අතර, ඒ �ය�ල
අවධානය ෙයා� කෙ� ඔ� සම�ං�කෙය� �
�සාය.

ඔ� ඔ�ට අවශ� නැ� ෙ� ෙකෙර� අවධානය ෙයා�
කරන බව මම ඔ�ට ඉගැ��මට පට� ග��. ඔ�
මට එ� ඔ�ෙ� ඊෙ�� ප��ඩයට මම නැවත ෙයා�
කෙළ�, "එය නැවත �යව�න. ඔබ මට පවසන ඔබට
අවශ� නැ� �ය� ෙ� ෙදස බල�න. මට �ය�න
��ව� ඔබ ෙ� ගැන දැ� උන��ව� ද�වන බව�
ඔබ අවධානය ෙයා� කරන �ට දැ� ආශාව� ඇ�
ෙදය� මත, එය ඊට� වඩා ෙ�ගෙය� �� ෙ�! ”

එ�ට ඔ� ඔබට ��මට අවශ� ෙ� ෙකෙර� අවධානය
ෙයා� ��ම ගැන ෙ� කාරණය ගැ�මට පට� ග�
අතර ඔ� එය උ�සාහ ��මට පට� ග�ෙ�ය. ඊළඟ
ස� හය� අට� අතර කාලය �ළ �� �ෙ� �යත
ප�ා�හා�යය�. ඔ�ට ��හැර කළ ඔ�ෙ� කා�යාලෙ�
�� �ය� ෙදනා එ�ෙක� ෙවන� ෙදපා�තෙ���වකට
මාරැ ��ම, සමාගෙ� ර��යාෙව� ඉව� �ම ෙහ�
ඔ�ව ස���ණෙය�ම ත� ��ම ආර�භ කළහ. ඔ�
තම ර��යාවට ආදරය ��මට පට� ග�ෙ�ය. ඔ�
පාෙ� ඇ��න �ට ��ෙව� ඔ�ට ��හැර කෙ� නැත.
ඔ�� එ� ��ෙ� නැත. ඔ� නැ� එන ප�හසන
ච�යාව� කරන �ට ඔ� �ථාවර ��බ ෙම�චනය ලබා
ගැ�මට පට� ග� අතර ��ෙව� ඔ�ට ��හැර
කෙ� නැත!
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ෙරාබ�ෙ� ��තය ෙවන� �ෙ� ඔ� ���� ෙවන� කළ
බැ��. ඔ� ෙවන� සංඛ�ාතය� ��වයට ��� කෙ�ය.
ත�වය ෙකාතර� අපහ� යැ� ෙපෙන�නට ��ණ�
��වය නව සංඛ�ාතෙ� ���ර අ��ය කළ ��ය .
ෙරාබ�ෙ� නව ���� ඔ�ෙ� නව සංඛ�ාතය බවට ප� �
අතර ඔ�ෙ� �� ��තෙ�ම ���ර ෙවන� �ය.

ඔෙ� ��තය ඔෙ� අෙ� ය. ඔබ දැ� ෙකාතැනක ��ය�,
ඔෙ� ��තෙ� ��� ඇ� ෙ� ගැන ��ම තැ�ම� නැත,
ඔබට දැ�ව�ව ඔෙ� ���� ෙත�රා ගැ�මට පට� ගත
හැ� අතර, ඔෙ� ��තය ෙවන� කළ හැ�ය.
බලාෙපාෙරා�� ර�ත ත�වය� වැ� ෙදය� ෙනාමැත.
ඔෙ� ��තෙ� සෑම ත�වය�ම ෙවන� �ය හැ�ය!

ම�ක� බ�නා� ෙබ���

ඔබ දැ�ව�ව ��න ප�ධාන ���� ඔබ ෙවත
ආක�ෂණය ෙ�, එම ���� ස� conscious ◌් or
◌ා�ක ෙහ� අ� cious ◌ා�කද ය�න. ඒක තම�
��.

ඔබ අ�තෙ� ඔෙ� ���� ගැන දැන ��ය� නැත�, දැ�
ඔබ දැ�ව� ෙව�� ��. ෙ� ෙමාෙහාෙ�, රහස ��බඳ
දැ�ෙම�, ඔබ තද ��ෙද� අව� � දැ�ව� ෙව�� ��!
දැ�ම ගැන දැ�ව�ව ��ම, ��ය ගැන දැ�ව�ව ��ම,
ඔෙ� ���� ��� ඔබට ඇ� බලය ��බඳව දැ�ව� �ම.
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�.ආ�. ෙජ�� �ම���

රහස හා අපෙ� මනෙස� බලය සහ අපෙ�
එ�ෙන� ��තෙ�� අපෙ� අ�ප�ාෙය� බලය ගැන
ඔබ ඉතා ප��ස�� බැ�වෙහා�, එය අප වටා ය.

�සා �ක��



ආක�ශ�ය ��ය ඔබට සෑම තැනකම දැ�ය හැ�ය. ඔබ
�ය�ල ඔබටම ඇද ග�න. ජනතාව, ර��යාව, ත�වය�,
ෙසෟඛ�ය, ධනය, ණය, ���ය, ඔබ පදවන ෙම�ට� රථය,
ඔබ ��න ප�ජාව. තවද ඔබ ඔ�� �ය�ල�ම ��බකය�
ෙම� ඔබ ෙවතට ඇදෙගන ඇත. ඔබ ගැන ඔබ �තන ෙදය
ඔෙ� �� ��තයම ෙගන එ�ෙ� ඔෙ� �ස �ළ පව�න
���� වල ප�කාශනය�.

ෙමය ඇ�ළ� ��ෙ� ��වය� �ස බැහැර ��ම� ෙනාෙ�.
ආක�ශ�ය ��ෙය� ��ව� බැහැර කර නැත. ඔෙ�
��තය ඔබ �තන අ�ප� ���� වල කැඩපත�. ෙමම
පෘ��ෙ� �ය�ම ��� ��යා�මක ව�ෙ� ආක�ශ�ය
��ය ම��. ���� සමඟ ඇ� ෙවනස න� ඔ��ට
ෙ�රැ� ගත හැ� මනස� ��ම�. ඔ��ෙ� ���� ෙත�රා
ගැ�මට ඔ��ෙ� �දහ� කැමැ�ත භා�තා කළ හැ�ය .

ආචා�ය. ෙෆ�� ඇල� ���
�ෙවා�ට� ෙභෟ�ක ��, ක�කාචා�ය,
සහ ජයග�ා� ක�වරයා මම ඔබ
සමඟ කතා කර�ෙ� ප�ා�ථනා කරන
��තනෙ� ෙහ� මන inary ක��ත
���වක ��� ෙක�ණෙය� ෙනාෙ�.
මම

ගැ�රැ, ��ක අවෙබ�ධය�� ඔබ සමඟ කථා ��ම.
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�ෙවා�ට� ෙභෟ�ක ��ව සැබ��ම ෙමම
ෙසායා ගැ�ම ෙවත ෙයා� �මට පට� ග�.
එ�� �යැෙව�ෙ� ඔබට ��වය� �ළට ඇ��
ෙනා� ��වය� ��ය ෙනාහැ� බව�, මනස
සැබ��ම හැඩග�වා ඇ�ෙ� වටහා ග�නා
ෙදයම බව� ය.

��වෙ� වඩා�ම බලග� සංක�ා�� ��ණ �ෙ�
සමානක� ගැන ඔබ �ත�ෙ� න�, ආචා�ය ���ෙ� වචන
සමඟ ප���ණ සහස�බ�ධය� ඔබට ෙපෙන� ඇත. ඔෙ�
මනස ���� �තන අතර ���ර ඔෙ� ��ත අ�දැ�ම�
ෙලස නැවත �කාශනය ෙ�. ඔබ ඔෙ� ���� ව�� ඔෙ�



��තය ��මාණය කරනවා පමණ� ෙනාව, ඔෙ� ����
ෙල�කය මැ�මට බලව� ෙලස එක� කර�, ඔබ ෙනාවැදග�
බව� ෙ� ෙල�කෙ� බලය� ෙනාමැ� බව� ඔබ ��වා න�,
නැවත �ත�න. ඔෙ� මනස ඇ�තටම ෙ� හැඩ ඔබ අවට
ෙල�කය.

ප��ය අ�රැ� අ�ව �ළ �ෙවා�ට� ෙභෟ�ක �� of
��ෙ� ��මාකාර වැඩ සහ ෙසායාගැ�� ම�� ��� මනස
��මාණය ��මට ඇ� අ��ත බලය ��බඳ අවෙබ�ධය�
ලබා ගත හැ�ය. ඔ��ෙ� කෘ�, කාන�, එම�ස�,
ෙ����ය�, ෙ�ක�, ���ණ��� සහ ��� සමඟ බැ�
��න ෙ��� great මනෙස� වචන වලට සමා�තර ෙ�.

ෙබා� ෙප�ා�ට�

ඔබට ��ය ෙ�ෙර�ෙ� නැ�න� එ�� අදහ�
කර�ෙ� ඔබ එය ප���ෙ�ප කළ �� බව�.
ඔබට ���ය ෙ�ෙර�ෙ� නැත�, එ�� ලැෙබන
ප��ලාභ ඔබ ��� ���. එය ��යා�මක ව�ෙ�
ෙකෙ�දැ� මම ෙනාද��. න�� මම ෙමය දැන
��ෙය�: ඔබට ��ෙස�ෙ� රා�� ෙභ�ජනය
���ෙය� ��මට හැ�ය, තවද ඔබට ��සා
ආහාර ��මටද හැ�ය!
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ම�ක� බ�නා� ෙබ���
ෙබාෙහ� �ට ���� මහා රහස ෙ�රැ� ගැ�මට
පට� ග� �ට, ඔ�� �ළ ඇ� �ය� �ෙ�ධා�මක
���� ගැන ඔ�� �යට ප� ෙ�. �ෙ�ධා�මක
����ලකට වඩා �ය �ණය�� බලව� බව
��රසාර ��තනය� ���මකව ඔ�� කර ඇ� බව
ඔ�� දැන ��ය ��ය. එම�� එතැනම ය� තරමක
කන�ස�ල� ඇ� ෙ�.

ඔෙ� ��තයට negative ණා�මක යම� ෙගන ඒමට ෙබාෙහ�
�ෙ�ධා�මක ���� සහ �ර�තර �ෙ�ධා�මක ��තනය�
අවශ� ෙ�. ෙකෙ� ෙවත�, ඔබ ය� කාලය� �රා සෘණ ����
��ම ව�ෙන� න�, ඔ�� ඇත ඔෙ� ��තෙ� ෙප� ය�.



Negative ණා�මක ���� ඇ��ම ගැන ඔබ කන�ස�ලට
ප��වෙහා�, ඔෙ� �ෙ�ධා�මක ���� ගැන ඔබ වඩා�
කන�ස�ලට ප�වන අතර ඒවා එකවර �ණ කර�න. ඔබ
��මට ය�ෙ� ෙහාඳ ���� පමණ� බව දැ�ම �රණය
කර�න. ඒ අතරම, ඔබෙ� �ය� යහප� ���� බලව� බව�
ඕනෑම �ෙ�ධා�මක ���� ��වල බව� ��වයට ප�කාශ
කර�න.

�සා �ක��

ඔබෙ� �ය� ���� �ෂ�කව ඉ� ෙනා�ම ගැන
කාලය ප�මාද �ම ගැන ෙද�ය�ට ����. ඔ��
එෙහම කළා න� අ�ට කරදරය� ෙ��. කාල
ප�මාදෙ� අංගය ඔබට ෙ�වය කර�. එය ඔබට
නැවත ත�ෙ�රැ ��මට, ඔබට අවශ� ෙ� ගැන
��මට සහ නව ෙ��ම� ��මට ඉඩ ෙද�.

ඔෙ� ��තය ��මාණය ��මට ඔබට ඇ� �ය� බලය ෙ�
ෙමාෙහාෙ�ම �ෙ�, ම�ද ඔබ �තන �ට ෙ� ෙමාෙහාෙ�ය.
ඒවා ප�කාශ වන �ට ප�ෙය�ජනව� ෙනාවන ���� ඔබට �ෙ�
න�, දැ� ඔබට ඔෙ� ��තනය ෙවන� කළ හැ�ය. ඔබෙ�
ෙපර ���� මකා දැ�ය හැ�ය
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ඒවා ෙහාඳ ���� ව�� ආෙ�ශ ��ම. ඔබට නව ����
��මට සහ නව සංඛ�ාතය� �ෙම�චනය ��මට හැ� �සා
කාලය ඔබට ෙ�වය කර� !

ආචා�ය. JOE VITALE

ඔෙ� ���� ��බඳව දැ�ව�ව ��මට සහ ඔෙ� ����
ප�ෙ�ශෙම� ෙත�රා ගැ�මට ඔබට අවශ� වන අතර ඔබට
ෙමය සමඟ �ෙන�ද �මට අවශ� ව�ෙ� ඔබ ඔෙ�ම
��තෙ� ���ටතම කෘ�ය වන බැ��. ඔබ ඔෙ�ම ��තෙ�
ම�ක�ඇ�ජෙල� ය. ඔබ ��� කරන ෙ��� ඔබ�.

සමඟ-
ව��ෙ�කය,

රහස ෙසායා ග�නා ෙත�ම භාවනාව ෙකතර�
බලව� �ය හැ�දැ� මට වැට��.

ෙහාඳ
ආරං�ය න� ඔබට භාවනා ��මට පැය ගණන� ෙව� ��මට

� �



අවශ� නැත. ය�ත�

ඔෙ� ���� ��බඳව දැ�ව� �මට , ඔබට අ�ප�ාය සැක�ය
හැ�ය, එය ෙබාෙහ� �ට �ය�න, ඒ ගැන ෙමෙන� කර�න,

සහ ඔබ එම අ�ප�ාය රඳවා තබා ග�නා �ට, ආක�ශ�ය ��ය
අ�ව ඔබ කළ ��ය

ඒක ෙව�න.

ඔබට දැ� ලැෙබ�ෙ� ඔබට වඩා�ම ��මය ජනක අ�වාදය
��මාණය ��මට හැ� දැ�ම�. ඔබෙ� අ�වාදෙ� හැ�යාව
දැනටම� "ඔබ ස� ��මය ජනක අ�වාදය" සංඛ�ාතය මත
පව�. ඔබට �ම� �ය ��ද, කර�න, සහ ��ය ��ද ය�න
�රණය කර�න, ඒ ��බඳ ���� �ත�න, සංඛ�ාතය
�ෙම�චනය කර�න, එ�ට ඔෙ� දැ�ම ඔෙ� ��තය බවට
ප�ව� ඇත.



• ��ත මහා රහ� ආක�ෂණය ��ය.

• ආක�ෂණය ��ය පවස� , වැ� ආක�ශනය වැ� ඔබ
��තනය �තන �ට එෙ�, ඔබ ද ආක�ෂණය ෙ� වෙ�
ඔබට ����.

• ධ�ම ��බක වන අතර, ���� සං�යාතය ඇත. ඔබ
�තන ආකාරයට ����, ඒවා ��වයට යව� ලබන
අතර, ඒවා එකම සංඛ�ාතයක ඇ� සෑම ෙදය�ම
��භක ෙලස ආක�ෂණය කර�. යවන සෑම ෙදය�ම
ප�භවයට නැවත පැ�ෙ� - ඔබ.

• ඔබ ��� ස�ෙ��ෂණ ��ණකට සමාන ය, ඔෙ�
���� සමඟ සංඛ�ාතය� ස�ෙ��ෂණය කර�. ඔෙ�
��තෙ� ඕනෑම ෙදය� ෙවන� ��මට ඔබට අවශ�
න�, ඔෙ� ���� ෙවන� ��ෙම� සංඛ�ාතය ෙවන�
කර�න.

Current ඔෙ� ව�තමාන ���� ඔෙ� අනාගත ��තය
��මාණය කර�. ඔබ වැ��රම �තන ෙ� ෙහ� වැ��රම
අවධානය ෙයා� ��ම ඔෙ� ��තය ෙලස ෙපෙන� ඇත.

Thoughts ඔෙ� ���� ෙ�ව� බවට ප�ෙ�.
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ම�ක� බ�නා� ෙබ���

අප �ව� ව�ෙ� �රැ�වාක�ෂණ �යමය
පව�න ආකාරයටම �� ඇ� ��වයක ය. ඔබ
ෙගාඩනැ��ල�� අසම� �වෙහා� ඔබ ෙහාඳ
��ගලෙය� ෙහ� ��ගලෙය� න� කම� නැත,
ඔබ �ම වැෙට� ඇත.

ආක�ශ�ය ��ය �වභාව ධ�මෙ� ��ය�. එය
�රැ�වාක�ෂණ �යමය තර� අප�ෂපා� හා අ�ත� ෙ�.
එය �රව� ය, එය හ�යටම ය

ආචා�ය. JOE VlTALE

ඔබෙ� ��තෙ� ෙ� ෙමාෙහාෙ� ඔබ වටා ඇ� සෑම
ෙදය�ම, ඔබ පැ��� කරන ෙ�ව� ඇ��ව, ඔබ
ආක�ෂණය කර ඇත. දැ� මම �ල� ද�නවා එය
ඔබ ඇ�මට අකමැ� ෙදය� ව� ඇ� බව. ඔබ
වහාම �ය�නට ය�ෙ�, "මම ෙම�ට� රථ අන�රට
ආක�ෂණය �ෙ� නැත. මට ��කර කාලය� ලබා
ෙදන ෙමම ෙ�වා�යකයා මම ආක�ෂණය කර
ෙනාග�ෙත�. මම �ෙ�ෂෙය� ණය ආක�ෂණය
කර ෙනාග�ෙත�." මම ෙමතන ඉ�න
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ඔෙ� ��ෙණ� �ව�පය� සහ �මට, ඔ� ඔබ
එය ආක�ෂණය කර ග�තා. ෙමය ලබා ගැ�ම
��කරම සංක�ප ව�� එක�, න�� ඔබ එය
��ග� ප� එය ��තය ප�ව�තනය කර�.

ෙබාෙහ� �ට ���� ෙමම රහ� ෙකාටස ��� ඇ� �ට
ඉ�හාසෙ� �ශාල ��ත ප�මාණය� අ�� � ���� ��ප�
වන අතර, ෙබාෙහ� ෙදෙන�ට ෙමම ���මට ආක�ෂණය
�මට ඉඩ ඇ� බව ඔ��ට ෙ�රැ�ගත ෙනාහැ�ය.
ආක�ශ�ය ��ය අ�ව, ඔ��ට ���මට සමාන
සංඛ�ාතය� ��ය ��ය. ඔ�� එම ���ත ���ම ගැන
�� බව� එ�� අදහ� ෙනාෙකෙ�, න�� ඔ��ෙ� ����



සංඛ�ාතය ���ෙ� සංඛ�ාතයට අ�රෑප ෙ�. වැර�
ෙ�ලාවක ඔ�� වැර� �ථානයක ��ය හැ� යැ� ����
��වාස කර�ෙ� න� සහ බා�ර ත�වය� පාලනය
��මට ඔ��ට හැ�යාව� ෙනාමැ� න�, �ය, ෙව��ම
සහ බල ර�තභාවය ��බඳ ���� ෙනානැ� පව��ෙ�
න�, වැර� ෙ�ලාවක වැර� �ථානයක ��මට ඔ��
ආක�ෂණය කර ගත හැ�ය. .

ඔබට දැ� ෙ��ම� �ෙ�. එය ��� ඇ�ෙ� වාසනාව
පමණ� බව� නරක ෙ� ඔබට ඕනෑම ෙ�ලාවක ���ය
හැ� බව� ��වාස ��මට ඔබට අවශ�ද? ඔබට �ය�ත
ෙ�ලාවට වැර� �ථානයක ��ය හැ� යැ� ��වාස ��මට
ඔබට අවශ�ද? ත�වය� පාලනය ��මට ඔබට හැ�යාව�
නැ� බව?

ෙහ�
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ෙබා� ෙඩා��

අෙප� ෙබාෙහ� ෙදෙන� ෙපර��ෙය� ආක�ෂණය
ෙව�. අ� �ත�ෙ� අපට එය පාලනය කළ ෙනාහැ�
බව�. අපෙ� ���� සහ හැ�� �වයං��ය �ව�
�ය� මත වන අතර එබැ�� සෑම ෙදය�ම
ෙපර��ෙය� අප ෙවත ෙගන එ� ලැෙ�.

��ෙව� �තාමතාම අනවශ� ��ව� ආක�ෂණය
ෙනාකර� ඇත. රහස ��බඳ දැ�ම� ෙනාමැ�ව, ඔෙ�
��තෙ� ෙහ� ෙවන� ��ගල��ෙ� ��තවල සමහර
අනවශ� ෙ�ව� ��� ඇ�ෙ� ෙකෙ�දැ� බැ�මට පහ�ය.
එය �ෙද� පැ��ෙ� අපෙ� ���� වල ෙ��� creative
��මාණා�මක බලය ��බඳ අවෙබ�ධය� ෙනාමැ�කෙම�.

�



ආචා�ය. JOE VlTALE

දැ� ෙමය ඇ�මට ඔෙ� පළ� අව�ථාව න�,
"අෙ�, මට මෙ� ���� ���ෂණය කළ ��ද?
ෙමය ෙබාෙහ� වැඩ� ව� ඇත" වැ� හැ�ම�
ඇ� �ය හැ�ය. �ල� එය එෙ� ව� ඇත, න��
�ෙන�දය ආර�භ ව�ෙ� එතැ��.

�ෙන�දය න� රහස සඳහා ෙක�මං ෙබාෙහාමය� ඇ� අතර
ඔබට වඩා� ��� ෙක�මං ෙත�රා ගැ�ම�. �යව�න, එ�ට
ඔබට ෙපෙන� ඇත.

මා� �ෙම��
ක�තෘ, අ�ත�ජා�ක ක�කයා සහ
ප�ව�තන නායකයා
අපට ඇ� සෑම ����ල�ම ���ෂණය කළ

ෙනාහැක. ප�ෙ�ෂකය� පවස�ෙ� අපට �නකට
���� හැටදහස� පමණ ඇ� බව�. ඔයාට
�තාග�න ��ව�ද ඔයා ෙකා�චර මහ��� �යලා

30 රහස

එම ���� හැටදහස� පාලනය ��මට උ�සාහ
කරන බව� දැෙනනවාද? වාසනාවකට පහ�
ක�මය� �ෙ�, එය අපෙ� හැ�� ය. අපෙ� හැ��
අප �ත�ෙ� �ම�දැ� අපට ද�ව�.

හැ��වල වැදග�කම ඉ�මවා �ව ෙනාහැක. ඔෙ� හැ��
ඔෙ� ��තය ��මාණය ��මට උපකා� වන ෙහාඳම
ෙමවලම�. සෑම ෙදයකටම ��ක ෙ��ව ඔෙ� ���� ය.

ෙබා� ෙඩා��

/ ෙමම හැ�� අප අප ඉ�ෙ� ෙක��� ඉඩ ඇ� බව
ඇද�ය ෙනාහැ� �යාගය�.

ඔෙ� හැ�� ඔබ �තන ෙ� ඉතා ඉ�ම�� ඔබට �ය�. ඔෙ�
හැ�� හ��ෙ�ම ���ම� �� � �ට �තා බල�න - සමහර
�ට ඔබට නරක ආරං�ය� ඇ�� �ට. ඔෙ� බෙ� ෙහ� ��ය
�ෙල�ස� වල එම හැ�ම �ෂ�ක �ය.



ඔබට හැෙඟන ආකාරය ��බඳව දැ�ව� �මට� , ඔබට
හැෙඟන ආකාරය සමඟ එකඟ �මට� ඔබට අවශ�ය , ම�ද
එය ඔබ �ත�ෙ� �ම�දැ� දැන ගැ�මට ෙ�ගව�ම ක�මය
වන බැ��.

�සා �ක��
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ඔබට ෙහාඳ ෙහ� නරක දැෙනනවාදැ� ��ෙව�ට ඔබට පැව�ය
ෙනාහැක, ම�ද ඔබට ඕනෑම ෙ�ලාවක ඔබට හැෙඟන ආකාරය
ද�නා එකම තැනැ�තා ඔබ වන බැ��. ඔබට හැෙඟ�ෙ�
ෙකෙ�දැ� ඔබට ��වාස නැ�න�, ඔෙබ�ම ෙමෙ� අස�න,

ඔබට �වා කාලෙ�� ෙබාෙහ� �ට ෙමම ප��නය
නැවැ��මට සහ ඇ�මට හැ�ය, එ�ට ඔබට හැෙඟන ආකාරය
��බඳව ඔබ වඩා� දැ�ව� ව� ඇත .

එම
ඔෙ� ���� ඔෙ� හැ�� වලට ෙ�� වන �සා ��ය උ�ලං would
නය කර�.

ඔෙ� ���� ඔෙ� සංඛ�ාතය �රණය කරන අතර, ඔෙ�
හැ�� ඔබ �මන සංඛ�ාතය� දැ� වහාම ඔබට �ය�.

ආක�ශ�ය
��ය ප��චාර දැ��ය ��ෙ� නරක ෙ�ව� සහ ඔබට නරක
යැ� හැෙඟන ෙ�ව� ��බඳ තව� ���ර ඔබ ෙවත නැවත
�කාශනය ��ෙම�.

�සා �ක��



ඒ සඳහා ඇ� ෙහාඳ ප�� is ලය න� ඔබට ෙහාඳ හැ��
සහ ෙහාඳ හැ�� ඇ� �ම�. ඔ�� පැ�ෙණන �ට ඔබ
ද�නවා ඔ�� ඔබට ෙහාඳ හැ�ම� ඇ� කරන �සා.
උ��පනය, ���ය, කෘත itude තාව, ආදරය. අපට හැ�
න� �තා බල�න
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හැම�ම එෙහම දැෙනනවා. ඔබ ෙහාඳ හැ�� සමරන
�ට, ඔබ වඩා� ෙහාඳ හැ�� සහ ඔබට ෙහාඳ
හැ�ම� ඇ� කරන ෙ�ව� ඔබ ෙවත ඇද ග� ඇත.

ෙබා� ෙඩා��

එය ඇ�ෙත�ම ඉතා සරල ය. "මම දැ� ආක�ෂණය
කර�ෙ� �ම�ද?" ෙහාඳ�, ඔබට හැෙඟ�ෙ� ෙකෙ�ද?
"මට ස�පය� දැෙනනවා." ෙහාඳ�, �ගටම කරෙගන
ය�න.

ෙහාඳ හැ�ම� ඇ� කර ගත ෙනාහැ� අතර ඒ සමඟම
�ෙ�ධා�මක ���� ඇ� කර ගත හැ�ය.

 
ඔබට ෙපෙනන ප��, ඔබට අවශ� ඕනෑම ෙදය� ඔ

��තය, �මාව� නැත.
ඔබ ඒ ගැන �තන �ට, ඔබට කව� ෙහ� අවශ� ව�ෙ� එය
ෙනාෙ�ද? ��ය ඇ�ෙත�ම ප���ණ�.

මා���ෙමා�

ඔබට ෙහාඳ� දැෙනනවා න�, ඔබ ඔෙ� ආශාව�
සමඟ ගැලෙපන අනාගතය� ��මාණය කර�. ඔබට
නරක� දැෙනනවා න�, ඔබ ඔෙ� ආශාව�ෙග�
ෙතාර අනාගතය� ��මාණය කර�. ඔබ ඔෙ� දවස
ගත කරන �ට, ආක�ශ�ය ��ය සෑම ත�පරයකම
��යා�මක ෙ�. අප �තන හා දැෙනන සෑම ෙදය�ම
අපෙ� අනාගතය ��මාණය කර�. ඔබ
කන�ස�ෙල� ෙහ� �ෙය� �� න�, ඔබ දවස �රා
ඔෙ� ��තයට වැ� යම� ෙගන එ�.

.
ඒ �සා ඔබ ගම� කර�� ��න අතර ඔබ ප�බල සංඛ�ාතය�
�ෙම�චනය කරන අතර එම�� ඔබට ෙහාඳ හැ�ම� ඇ�
කරවන තව� ෙහාඳ ෙ� ඔබ ෙවත නැවත ආක�ෂණය ෙ�.
ඔබට ස�ට� දැෙනන �ට එම අව�ථා අ�ලා ග�න
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ඔ��ට.

අ� තව� �යවර� ඉ��යට ය�. �ම�ද ඔෙ� හැ��
ඇ�තටම �ට commu- nication න� ��වෙ� ඔබ �ම�
ඔයා තම� ෙක��� ඉඩ?

ජැක����

අපෙ� හැ�� අප ගම� කර�� ��ය� නැත�, අප පා
course මාලාෙ� ��ය� නැත� ය�න ��බඳ
ප��ෙප�ෂණ යා�ත�ණය�.

සෑම ෙදයකටම ��ක ෙ��ව ඔෙ� ���� බව මතක තබා ග�න.
එබැ�� ඔබ �තන �ට එය වහාම
��වයට යව� ලැෙ�. එම ����ල ��භකව සමාන
සංඛ�ාතයට ස�බ�ධ වන අතර ත�පර ��පය�� එම
සංඛ�ාතය �ය�ම ඔෙ� හැ�� හරහා ඔබ ෙවත යව�
ලැෙ�. ෙවන� ආකාරය�� �ය�න, ඔෙ� හැ�� ��වෙ�
�ට ඔබ ෙවත නැවත ස��ෙ�දනය ��ම�, ඔබ දැනට
���ෙ� �මන සංඛ�ාතදැ� ඔබට �ය�.

ඔබට ෙහාඳ හැ�ම� දැෙනන �ට, එය ��වෙ� �ට
ස��ෙ�දනය�, "ඔබ ෙහාඳ ���� �ත�", ඒ හා සමානව,
ඔබට නරක� දැෙනන �ට, "ඔබ නරක ���� �තනවා"
යැ� �ය�� ��වෙය� ස��ෙ�දනය නැවත ලබා ග�.

එබැ�� ඔබට නරක� දැෙනන �ට එය ��ව�සෙ�
ස��ෙ�දනය වන අතර එ� ප�� is ලය ව�ෙ�
"අවවාදය�! දැ� ��ම ෙවන� කර�න. සෘණ සංඛ�ාත
ප�ගත ��ම. සංඛ�ාතය ෙවන� කර�න. ප�කාශනයට
ගණ� ��ම අන�රැ ඇඟ�ම!"

රහස

ඊළඟ වතාෙ� ඔබට නරක� දැෙනන �ට ෙහ� ය�
�ෙ�ධා�මක හැ�ම� දැෙනන �ට, ��වෙය� ඔබට ලැෙබන
සං signal ◌ාවට සව� ෙද�න. ඒ ෙමාෙහාෙ�� ඔබ ඔෙ�
යහපත ඔබ ෙවත පැ��ම අව�ර කර�- ඔබ negative ණ



සංඛ�ාතයක ��න �සා. ඔෙ� ���� ෙවන� කර ෙහාඳ
ෙදය� ගැන �ත�න, ෙහාඳ හැ�� පැ��මට පට� ග� �ට
ඔබ දැනග�ෙ� ඔබ නව සංඛ�ාතයකට මාරැ� ඇ� �සා සහ
��වය එය වඩා ෙහාඳ හැ��ව�� තහ�රැ කර ඇ� බැ��.

ෙබා� ෙඩා��

ඔබට දැෙනන ෙ� ඔබට හ�යටම ලැෙබනවා �ස ඔබ
�තන ෙ� එතර� ෙනාෙ�.

���� ඇ�� ඇෙඳ� එ�යට එ�ෙ� න�
ස��ලාකාර �මට නැ�රැ ව�ෙ� එබැ��. ඔ��ෙ�
�� දවසම එෙහම�. ඔ��ෙ� හැ�� සරල ෙලස
ෙවන� ��ෙම� ඔ��ෙ� �� දවසම හා ��තය
ෙවන� කළ හැ� බවට ඔ��ට ��� ෙහ��වාව�
ෙනාමැත .

ඔබ ෙහාඳ දවස� ගත ��මට පට� ෙගන ඔබ එම
���ම� හැ�ෙම� �� න�, ඔෙ� මෙන�භාවය ෙවන�
��මට ඔබ යම� ඉඩ ෙනාෙදන තා� ක�, ඔබ
ආක�ශ�ය ��ෙය�, තව� ත�වය� සහ එම
���ම� හැ�ම පව�වා ෙගන යන ����.

එ�ට ඔබ එක ෙදයකට ප����යා කරන �ට
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වැර��, ඔබ තව� ෙබාෙහ� ෙ� වැර�යට ආක�ෂණය කර
ග�ෙ�ය. ප����යා එකම ප�මාණයට වඩා වැ� වන අතර, ඔෙ�
���� �තාමතාම ෙවන� ��ෙම� ඔබ එම සංඛ�ාතෙය�
ඉවතට යන ෙත� �ම ප����යාව �ගටම ���ය ��ය.

ඔබ ඔෙ� සංඛ�ාතය ෙවන� කළ බව ඔෙ� හැ�� ���
තහ�රැ කර ගැ�මට අවශ� ෙ� ෙවත ඔෙ� ���� මාරැ කළ
හැ� අතර ආක�ශ�ය ��ය ම�� එම නව සංඛ�ාතය
අ�ලාෙගන එය ඔබෙ� ��තෙ� නව ���ර ෙලස ඔබ ෙවත
එව� ඇත.

� � � �� � �



දැ� ෙම�න ඔෙ� හැ�� පාලනය කර ගැ�මට සහ ඔෙ�
��තෙ� ඔබට අවශ� ෙ� ට�ෙබ� ආෙර�පණය ��මට ඒවා
භා�තා කළ හැ�ය .

එ� ඉෙ�� බ�නා� ෙබ���

ඉ�� ඔබට දැ� දැෙන�ෙ� �ම�ද? ඔබට හැෙඟන ආකාරය
ගැන �තා බැ�මට ෙමාෙහාත� ගත කර�න. ඔබට අවශ�
තර� ෙහාඳ හැ�ම� ඔබට ෙනාමැ� න�, ඔෙ� හැ�� ඇ�ළත
දැ�ම ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර ඒවා �තාමතාම ඔසව�න.
ඔබ ඔෙ� හැ�� ෙකෙර� දැ� අවධානය� ෙයා� කරන �ට,
ඔබව ඔසවා තැ�ෙ� අදහ��, ඔබට ඒවා බලව� ෙලස ඔසවා
තැ�ය හැ�ය.
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�සා �ක��

. එය ව� ඇත
සෑම �ටම එෙ� ව�න. සහ�ක�!

�රැ�වාක�ෂණ �යමය ෙම� ආක�ශ�ය �යමය ��
�ෙටක� ��සා ෙනාය�. �රැ�වාක�ෂණ �යමය වැර�
ෙලස ෙගන ඇ� අතර එ�න igs ර�ට �රැ�වාක�ෂණය
ෙය�මට අමතක � �සා igs ර� �යාසර කරන බව� ඔබට
ෙනාෙපෙ�. ඒ හා සමානව, ආක�ශ�ය ��යට බැහැර
��� ෙනාමැත. ඔබට ය� ෙදය� පැ��ෙ� න�, ඔබ එය
�� ����ල�� ඇද ග�ෙ�ය.

.

ම�ක� බ�නා� ෙබ���



�ල දැ�ම අ�රැ ය, න�� අපට ඒ සඳහා �වෘත �මට
පට� ග� �ට, ප�බලතාවය� �යම�. එ� ෙ�රැම එය�

ඕනෑම ෙදය� ෙවන� ��මට ඔබට බලය ඇත, ම�ද ඔබ
ඔෙ� ���� ෙත�රා ග�නා තැනැ�තා වන අතර ඔෙ�
හැ�� දැෙන�ෙ� ඔබය.

රහස සරල�

ආචා�ය. JOE VITALE

ඔබට යහපත� දැ�ම ඇ�ෙත�ම වැදග� ය, ම�ද ෙමම
ෙහාඳ හැ�ම ��වයට සං signal ◌ාව� ෙලස �ටතට
ෙගා� ඔබ ෙවත වැ� යම� ආක�ෂණය කර ගැ�මට
පට� ග�. ඒ �සා ඔබට වැ� වැ�ෙය� ෙහාඳ හැ�ම�
ඇ� වන තරමට, ඔබට ෙහාඳ හැ�ම� ඇ� කර ගැ�මට
උපකාර වන ෙ�ව� වැ� වැ�ෙය� ආක�ෂණය ව� ඇ�
අතර ඔබව ඉහළට හා ඉහළට ෙගන ඒමට හැ� ෙ�.

ඔෙ� අ� ස�ෙ� තබා ගැ�ම සඳහා රහ� මාරැ��
ලැ���ව� සාද�න. රහ� මාරැව ම��, මම අදහ� කෙ�
ඔෙ� හැ�� එකවරම ෙවන� කළ හැ� ෙ�ව�ය. එය
��දර මතකය�, අනාගත ����, ��� අව�ථා,
ෙසාබාදහම, ඔබ ආදරය කරන ��ගලෙය�, ඔෙ� ��යතම
සං�තය �ය හැ�ය. එ�ට ඔබට ෙක�පය� ෙහ� කල��ම�
ෙහ� ස�ට� දැෙන�ෙ� නැ�න�, ඔෙ� රහ� මාරැව
ලැ���ව ෙවත හැ� ඔ��ෙග� එ� අෙය� ෙවත
අවධානය ෙයා� කර�න. ��ධ ෙ� ��ධ ෙ�ලාව��� ඔබව



මාරැ කර� ඇත, එබැ�� එක� ��යා ෙනාකර�ෙ� න�,
තව� ෙදයකට ය�න. ඔබම මාරැ කර ඔෙ� සංඛ�ාතය මාරැ
��මට අවධානය ෙයා� ��ම සඳහා �නා�ය� ෙහ� ෙදක�
ගතෙ�.
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ෙ��� ෙ�
�ෙල�ෙසාෆ�, ක�කාචා�ය, ක�වරයා සහ
ෙසෟඛ�ය හා මානව ��මාතෘ
�භව වැඩසටහ�

ෙහාඳ හැ�ම� දැ�ෙ� �ලධ�මය ඔෙ�
ප�ෙ� �රත� ස�� සඳහා අ�ළ ෙ�. ස�� ��ම
සහගත�, ම�ද ඔ�� ඔබව �ශාල මාන�ක
ත�වයකට ප� කර�. ඔෙ� �රතලාට ආදරය
දැෙනන �ට, එම ෙ��� love ෙ��මය ඔෙ� ��තයට
යහප�කම ෙගන එ� ඇත. එය ෙමාන තර�
තෑ�ග�ද.

ආදරය ��බඳ හැ�ම ඔබට �ෙම�චනය කළ හැ� ඉහළම
සංඛ�ාතය�. ඔබට සෑම ����ල�ම ආදරෙය� ඔතා ගත
හැ� න�, ඔබට සෑම ෙදයකටම හා සෑම ෙකෙන�ටම
ආදරය කළ හැ� න�, ඔෙ� ��තය ප�ව�තනය ව� ඇත.



ඇ�ත වශෙය�ම, අ�තෙ� �� සමහර ෙ��� think
��තක�� ආක�ශ�ය ��ය ෙ��මෙ� �යමය ෙලස
හැ���හ. ඔබ ඒ ගැන �ත�ෙ� න�, ඒ ම�දැ� ඔබට
වැටෙහ� ඇත. ඔබ ෙවන� ෙකෙන� ගැන අකාරැ�ක
���� �ත�ෙ� න�,
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එම අකාරැ�ක ���� ඔබ අ���� ඇත. ඔෙ� ���� ව��
ඔබට තව� ෙකෙන�ට හා�ය� කළ ෙනාහැ�ය, ඔබ හා�ය�
කර�ෙ� ඔබට පම�. ඔබ ආදරය ��බඳ ���� �ත�ෙ�
න�, ප��ලාභ ලැෙබ�ෙ� කාටදැ� අ�මාන කර�න
- ඔබ! එබැ�� ඔෙ� ප�ධානතම ත�වය ආදරය න�,
ආක�ශ�ය ��ය ෙහ� ෙ��මෙ� �යමය ප�බලම බලෙය�
ප��චාර ද�ව�ෙ� ඔබ හැ� උප�ම සංඛ�ාතෙ� ��න බැ��.
ඔබට දැෙනන සහ �ෙම�චනය වන තරමට, ඔබ භා�තා කරන
බලය වැ� ෙ�.

"��තනයට තම ව��ව සමඟ සහස�බ�ධ
�මට ග�ක බලය ලබා ෙදන �ලධ�මය,
එබැ�� සෑම අ�තකර ��� අ�දැ�ම�ම
ප��ණ ��ම ආක�ශ�ය ��ය�. එය
ෙ��මෙ� තව� නම�. ෙමය සෑම ෙදයකටම
ආෙ��ක � ස�කා�ක හා ��ක
�ලධ�මය�. සෑම ද�ශනවාදයකම, සෑම
ආගමකම හා සෑම ��වකම. ෙ��මෙ�
��ෙය� getting � �ම� නැත. ���� වලට
�වය ලබා ෙදන බව� හැෙ�. හැ�ම ය�
ආශාව සහ ආශාව ආදරය�. ෙ��මය සමඟ
බැ� ඇ� ���� පරාජය කළ ෙනාහැ�ය.

 මා� �ෙම��
ඔබ ඔෙ� ���� සහ හැ�� ෙ�රැ� ගැ�මට සහ
සැබ��ම ප��ණ ��මට පට� ග� ප�, ඔබ ඔෙ�ම
යථා�ථය� ��මාණය කර�ෙ� ෙකෙ�දැ� ඔබ
ද�� ඇත. ඔෙ� �දහස �ෙබ�ෙ� එතැන�, ඔෙ�
බලය ඇ�ෙ� එතැන�.
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මා�� �ෙමා� ෙ��� Al ඇ�බ� අ���ට��ෙ� අ�රැ උ�ටා
දැ��ම� ෙබ�හ� ග�ෙ�ය: "ඕනෑම ��ෙස�ට
තම�ෙග�ම ඇ�ය හැ� වැදග�ම ප��නය ව�ෙ� 'ෙමය
�ත��� ��වය�ද?'

ආක�ශ�ය ��ය දැනෙගන, �ය �� එකම ���ර න�,
“ඔ�, ��වය �ත��� ය” ය�න�. ම�ද? ම�ද ඔබ ෙ�
ආකාරෙය� ���රැ ෙදන �ට, ආක�ශ�ය ��ය අ�ව ඔබ
එය අ���ය ��ය. ඇ�බ� අ���ට�� ෙමම ප�බල
ප��නය ඇ�ෙ� ඔ� රහස දැන �� බැ��. ඔ� දැන ��ෙ�
එය ��මට හා ෙ��ම� ��මට අපට බල කරන ප��නය
ඇ�ෙම� ය. ඔ� අපට ෙහාඳ අව�ථාව� ලබා ��ෙ�
ප��නය ඇ�ෙම� පම�.

අ���ට��ෙ� අ�ප�ාය තව �රට� ෙගනයාමට ඔබට
සහ�ක කළ හැ�ය, "ෙමය ��මය ජනක ��වය�. ��වය
�ය� යහප� ෙ� මා ෙවත ෙගන එ�. ��වය සෑම ෙදයක�ම
මා ෙව�ෙව� �ම�ත�ණය කර�. ��වය සෑම ෙදයකටම
මට සහාය ද�ව� කර�න. ��වය මෙ� �ය� අවශ�තා
වහාම ස�රාල�. ෙමය �ත��� ��වය� බව දැන ග�න !
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ෙබා� ෙප�ා�ට�

��තය �යත වශෙය�ම අ����ට �ය හැ�
අතර, එය �ය ��ය, ඔබ රහස භා�තා ��මට
පට� ග�නා �ට එය එෙ� ව� ඇත.



ෙමය ඔබෙ� ��තය වන අතර, ඔබ එය ෙසායා ග�නා
ෙත� බලා ��! ෙ� වන ෙත� ඔබ ��ෙ� ��තය ��කර
හා ��කර එක� බව�. එබැ�� ආක�ශ�ය ��ය අ�ව
ඔබ ��තය ��කර හා අරගලය� ෙලස අ���� ඇත.
��වයට කෑ ගැ�මට දැ�ම පට� ග�න, "��තය හ�ම
පහ��! ��තය හ�ම ෙහාඳ�! �ය� යහප� ෙ� මට
එනවා!"

ඔබ �ළ එය ෙසායා ගැ�මට බලා �� සත�ය� ඔබ �ළම
�ෙ�, සත�ය ෙමය�: ��තය ��� ��නම� ලබන �ය�
යහප� ෙ� ඔබට ලැ�ය ��ය. ෙහාඳ ෙ�වල lack නතාවය
ඔබ අ���න �ට ඔබට භයානක බව� දැෙනන �සා ඔබ
එය සහජෙය�ම ද�නවා. �ය� යහප� ෙ� ඔෙ� ජ�ම
අ��ය�! ඔබ ඔෙ� ��මාතෘ වන අතර ආක�ශ�ය ��ය
ය� ඔෙ� ��තෙ� ඔබට අවශ� ඕනෑම ෙදය� ��මාණය
��මට ඇ� ���ට ෙමවලම�. ��තෙ� ඉ�ද�ජාලයට සහ
ඔබ ස� ඉ�ද�ජා�ක�වයට සාදරෙය� ��ග��!



ආක�ශ�ය ��ය �වභාව ධ�මෙ� ��ය�. එය
�රැ�වාක�ෂණ �යමය තර� අප�ෂපා� ය.

ඔබ එය කැඳව�ෙ� න� �ස ��ව� ඔෙ�
අ�දැ�මට පැ��ය ෙනාහැක

ඔබ �ත�ෙ� �ම�දැ� දැන ගැ�මට, ඔබට
හැෙඟ�ෙ� ෙකෙ�දැ� ඔබෙග�ම �මස�න . හැ��
ය� අප �තන ෙ� �ෂ�කව අපට පවසන ව�නා
ෙමවල� ෙ�.

නරක හැ�ම� දැ�ය ෙනාහැ� අතර ඒ සමඟම ෙහාඳ ����
ඇත.

ඔෙ� ���� ඔෙ� සංඛ�ාතය �රණය කරන අතර,
ඔෙ� හැ�� ඔබ �මන සංඛ�ාතය� දැ� වහාම ඔබට
�ය�. ඔබට නරක යැ� හැෙඟන �ට, ඔබ වඩා� නරක
ෙ�ව� ඇ�ෙ� සංඛ�ාතෙ� ��

ආදරය ��බඳ හැ�ම ඔබට �ෙම�චනය කළ හැ� ඉහළම
සංඛ�ාතය�. ඔබට දැෙනන සහ �ෙම�චනය වන තරමට, ඔබ
භා�තා කරන බලය වැ� ෙ�.
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ඔබ ��මාණකරැෙව� වන අතර ආක�ශ�ය ��ය භා�තා
කර�� ��මාණය ��මට පහ� ��යාව�ය� ඇත. ෙ���
greatest තම �රැවරැ� සහ අවතාරය� ��මාණා�මක
��යාව�ය ඔ��ෙ� ��මාකාර වැඩ ��� ��ධාකාර
�වරෑපව�� ෙබ�ෙගන ඇත. සමහර ෙ��� teachers
�රැවරැ� ��වය ��යා කරන ආකාරය �රෑපණය ��ම
සඳහා කත�දර ��මාණය කළහ. ඔ��ෙ� කථා වල අඩං�
ප� wisdom ◌ාව �යව� ගණනාව� �රා ලබා � ඇ� අතර
එය �රාවෘ�තය� බවට ප�ව ඇත. ෙමම කථා වල සාරය
��තෙ� සත�ය බව අද �ව�වන ෙබාෙහ� ෙදෙන�ට
වැටෙහ�ෙ� නැත.

ෙ��� ෙ�

ඔබ ඇල�� සහ ඔ�ෙ� ලා��ව ගැන �ත�ෙ�
න�, ඇල�� ලා��ව ඔසවා, එය ��� කර, ෙජ�
එ�යට එ�. ෙජ� සෑම �ටම එක ෙදය� පවස�:

"ඔෙ� පැ�ම මෙ� අණ�!"

කතාව දැ� ය�ෙ� පැ�� �න� ඇ� බව ය, ඔබ න� හ�
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කතාව එ� �ලාර�භය ද�වා ෙසායා ග�න,
ප�ා�ථනාවලට �මාව� නැත.

ඒ ගැන �ත�න.

දැ� අ� ෙමම උපමාව ෙගන එය ඔෙ� ��තයට අ�ළ
කර ග��. මතක තබා ග�න ඇල�� ය� තමාට
අවශ� ෙ� �තරම ඉ�ලන තැනැ�තා ය. එ�ට ඔබට
��වය �ශාල වශෙය� ලැ� ඇත, එය ෙජ� ය.
ස�ප��ය� ��� එය ෙබාෙහ� ෙ� ෙලස හැ��ෙ�
- ඔෙ� ��ධ ආර�ෂක ෙ�ව �තයා, ඔෙ� උස�
ආ�මය. අපට ඕනෑම ෙ�බලය� ඒ මත තැ�ය හැ�



අතර, ඔබ වඩා� ��� එක� ෙත�රා ග�න, න��
සෑම ස�ප��ය�ම අපට පවසා ඇ�ෙ� අපට වඩා
�ශාල ෙදය� ඇ� බව�. ෙජ� සෑම �ටම එක
ෙදය� පවස�:

"ඔෙ� පැ�ම මෙ� අණ�!"

ෙමම අ�රැ කතාෙව� ෙප��� කර�ෙ� ඔෙ� ��
��තයම සහ එ� ඇ� ෙ� ඔබ ��� ��මාණය කර ඇ�
ආකාරය�. ෙජ� ඔෙ� සෑම �ධානය�ම අ�ගා දමා ඇත.
ෙජ� ය� ආක�ශ�ය ��ය වන අතර, එය සැම�ටම

පව�න අතර සෑම �ටම ඔබ සව� ෙදන සෑම ෙදය�ම ඔබ
ෙජ� උපක�පනය කර�

ඔබ
��වෙ� ශා�තෘවරයා වන අතර ඔබට ෙ�වය ��මට ෙජ�
��. ෙජ� �� �ෙටක� ඔෙ� �ධානය� ප��න ෙනාකර�.
ඔබ එය �තන අතර, ෙජ� වහාම ඔබෙ� ප�ා�ථනය ඉ�
��ම සඳහා ����, ත�වය� සහ ���� හරහා ��වය
උ�ෙ�ජනය ��මට පට� ග�.
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බ�බලෙ� අ�� ���ෙම� ලබාග� රහෙස� භා�තා
කරන ��මාණා�මක ��යාව�ය සරල �යවර �න��
ඔබට අවශ� ෙ� ��මාණය ��මට පහ�
මා�ෙග�පෙ�ශය�.

�සා �ක��

පළ� �යවර ව�ෙ� �ම�ම�. ��වයට අණ ෙද�න.
ඔබට අවශ� ෙ� ��වයට ද�ව�න. ��වය ඔෙ�
���� වලට ප��චාර ද�ව�.

� � �



ෙබා� ෙප�ා�ට�

ඔබට අවශ� ෙ� ෙත�රා ගැ�මට ඔබට ��ෙ�, න�� ඔබට
අවශ� ෙ� ��බඳව ඔබ පැහැ�� �ය ��ය. ෙමය ඔෙ�
කා�යය�.

ඔබ යව� ඇත
�ශ� සංඛ�ාතය� ලබා ගැ�ෙම� ඔබට ලබා ගත හැ�ෙ� �ශ� ප��
.ල පම�.

ඔබට දැ� ඕනෑම ෙදය� ��ය හැ�, �ය හැ�, ෙහ�
කළ හැ� බව ඔබ ද�නා අතර, �මාව� ෙනාමැත, ඔබට
අවශ� �ම�ද?
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ආචා�ය. JOE VlTALE

ඔබට නැවත නැවත� �ම�මට අවශ� නැත. එ� වර�
�මස�න. එය හ�යටම නාමාව�ය�� ඇණ�ම� ලබා �ම
හා සමාන�. ඔබ යම� ඇණ�� කෙ� එ� වර� පම�. ඔබ
ඇණ�ම� ෙනාතබන අතර ඇණ�ම ලැ� ඇ� බවට සැක
කර නැවත ඇණ�ම තබ�න, ඉ�ප� නැවත, සහ
ඉ�ප� නැවත�. . ��මාණා�මක
��යාව�යට සමාන ෙ�. පළ� �යවර ය� ඔබට අවශ� ෙ�
��බඳව පැහැ�� අවෙබ�ධය� ලබා ගැ�ම සඳහා වන ඔෙ�
�යවර�. ඔෙ� මනෙස� පැහැ�� වන �ට, ඔබ �මසා ඇත.

� � ��



�සා �ක��
ෙදවන �යවර ��වාස�. එය දැනටම� ඔබෙ� බව ��වාස
කර�න. ෙමානවා කර�නද
මම කතා කර�න කැම����වාසය. ෙනාෙපෙනන ෙ� ��වාස �
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ඔබට ලැ� ඇ� බව ඔබ ��වාස කළ ��ය.
ඔබට ස���ණ සහ

��ණ ��වාසය� ��ය ��ය. ඔබ නාමාව�ය��
ඇණ�ම� ලබා � ඇ�න�, ඔබ ඇණ�� කළ ෙ� ඔබට
ලැෙබ� ඇ� බව ඔබ ��� කර� ඇත  දැන ග� ඇත , සහ
ඔෙ� ��තය සමඟ ඉ��යට ය�න.

. ඉ�ප�
ඔ��ට එ�න ෙද�න. ඔ�� ගැන කරදර
ෙනාව�න. ඔබ ඔ�� ෙනාමැ� �ම ගැන
�ත�න එපා. ඒවා ඔබට අ�� යැ�
�ත�න, ඔබට අ�� යැ� �ත�න,

ෙ� ෙමාෙහාෙ� ඔබ අසන අතර ��වාස කර දැන ග�න
�� ��වයම එය �ශ�මාන ත�වයට ෙගන

ඒම සඳහා මාරැ ෙ�. ඔබ දැ� එය ලැෙබ�නා� ෙම� ��යා
කළ ��ය, කථා කළ ��ය, ��ය ��ය . ම�ද?

. එබැ�� එය
ලැ�� බව ඔබම දැක ගත �� යැ� හැ�ම� නැ�ද? ඔෙ�
���� වල ඔබ ස�ව තවම එය ෙනාමැ� බව දැනෙගන
�ෙ� න�, ඔබ �ගටම පව�� ඇත-
ප��කාව තවම� ෙනාමැ�.

ඔබට එය ලැ� ඇ� බව
ඔබ ��වාස කළ ��ය. එම ���ර ඔෙ� ��තය ෙලස
නැවත ෙගන ඒමට ඔබට එය ලැ�ෙ� හැ�� සංඛ�ාතය
�ෙම�චනය කළ ��ය. ඔබ එය කරන �ට, ආක�ශ�ය
��ය ම�� ඔබට ලැ�ය හැ� �ය� ත�වය�, ��ගල��
සහ ���� බලග� ෙලස ෙගන ය� ඇත.

/
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ඔබ ෙලාතර��ය� ��වා න� ෙහ� �ශාල උරැමය� ලැ�ෙ�
න�, ඔබට ෙභෟ�කව �ද� ලැ�මට ෙපර පවා, එය ඔබෙ�
බව ඔබ ද�නවා. එය ඔබෙ� යැ� ��වාස ��ෙ� හැ�ම
එය�. ඔබට එය දැනටම� ඇ� බව ��වාස ��ෙ� හැ�ම
එය�. ඔබට ලැ� ඇ� බව ��වාස ��ෙ� හැ�ම එය�.

ඔබ එය කරන �ට, ආක�ශ�ය ��ය ම�� ඔබට ලැ�ය
හැ� �ය� ත�වය�, ��ගල�� සහ ���� බලග� ෙලස
ෙගන ය� ඇත.

ඔබ ��වාස කරන තැනකට ඔබ ය�ෙ� ෙකෙ�ද? ��වාස
��ම ආර�භ කර�න.

ෙජ� ඔෙ� ප�ධාන ���� වලට �තරම ප��චාර
ද�ව�ෙ� ඔබ ඉ�ලන ෙමාෙහාෙ� පමණ� ෙනාෙ�. ඔබ
ඇ�ෙම� ප�වද, ඔබ �ගටම ��වාස කර දැන ��ය ��ය .
��වාස කර�න. ඔබට එය ඇ� බවට ඇ� ��වාසය,
ෙනානව�න ඇද��ල ඔෙ� ෙලා�ම බලය�.

"ඔබට අවශ� ෙ� ඔබට ලබා ගත හැ�ය
your ඔෙ� ���� �ළ ඒ සඳහා අ��ව
සකසා ග�ෙ� ෙකෙ�දැ� ඔබ ද�ෙ� න�.
ඔබ හරහා වැඩ කරන ��මාණා�මක
බලය භා�තා ��මට ඉෙගන ග�ෙතා�
��නය� සැබෑ ෙනාව� ඇත. ��යා�මක
වන ක�ම ම��සාද යෙම� �ය�ල�ටම
වැඩ කර� ඇත. බලෙ� ය�ර ව�ෙ� ඔබ
ස�ව ඇ� ෙ� ... �දහෙ�, ස���ණෙය� ...
සහ ඒ අ�ව භා�තා ��ම�

රහස භා�තා කර�ෙ� ෙකෙ�ද 51

ඔබ හරහා වඩා� ��මාණා�මක
බලය� ගලා ඒමට ඔෙ� නා�කා ���
ෙලස �වෘත ��ම / '
ච �



ආචා�ය. JOE VlTALE

��වය ඔබට එය �� ��ම සඳහා නැවත සක�
��මට පට� ග�.

ජැක����

අපට සැබ��ම අවශ� ෙ� ලබා ගැ�මට අපෙග�
ෙබාෙහ� ෙදෙන� �� �ෙටක� ඉඩ � නැත, ම�ද
ඇ��ලට එය ප�කාශ ව�ෙ� ෙකෙ�දැ� ෙනාෙපෙ�.

ෙබා� ෙප�ා�ට�

ඔබ �� ප�ෙ�ෂණය� කළෙහා�, එය ��ය�
ෙදය� ඉ� කළ ��ෙව� ඔ�� එය කර�ෙ�
ෙකෙ�දැ� ෙනාදැන �� බව ඔබට පැහැ�� ව�
ඇත.

ආචා�ය. JOE VlTALE

එය ��ව�ෙ� ෙකෙ�දැ� ඔබ දැන ගැ�මට අවශ�
නැත ��වය නැවත සක� කර�ෙ� ෙකෙ�දැ� ඔබ
දැනගත �� නැත

��වයට ඔබ ෙව�ෙව� එය ��මට ඉඩ ෙද�න.
කව� ද

ඔබ උ�සාහ කර�ෙ� එය ��ව�ෙ� ෙකෙ�ද ය�න සක�
��මට�,

-
ඔබ �ත�ෙ� ඔබ එය කළ �� බව� ��වය

ඔබ ෙව�ෙව� එය කර� ඇතැ� ඔබ ��වාස ෙනාකරන
බව�ය. ෙමම ආකාරය ��මාණ�� ��යාව�ය ඔෙ�
ෙකාටස� ෙනාෙ�.
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ෙබා� ෙප�ා�ට�
ෙකෙ� දැ� ඔබ ෙනාද�, එය ඔබට ෙප�ව� ඇත.
ඔබ මා�ගය ආක�ෂණය කර� ඇත.

�සා �ක��

ෙබාෙහ� �ට, අප ඉ�ලා ඇ� ෙ�ව� අප ෙනාද�න
�ට, අ� කල��මට ප� ෙව�. අ� කල��මට ප�
ෙව�. ඒ වෙ�ම අ� සැක කර�න පට� ග�නවා.



සැකය බලාෙපාෙරා�� ���ම� ඇ� කර�. එම
සැකය ෙගන එය මාරැ කර�න. එම හැ�ම
හ�නාෙගන එය ෙනාසැෙලන ඇද��ලක
හැ�ම�� ආෙ�ශ කර�න. "මම ද�නවා එය
��ෙව�� පව�න බව."

�සා �ක��

��වන �යවර සහ ��යාව�ෙ� අවසාන �යවර
ව�ෙ� ලැ�ම�. ඒ ගැන ��ම �මට පට�
ග�න. එය පැ�� වහාම ඔබට දැෙනන
ආකාරය දැෙන�න. දැ� දැෙන�න.

මා� �ෙම��

ෙමම ��යාව�ෙ�� ෙහාඳ හැ�ම� ඇ� කර
ගැ�ම, ස��� ��ම වැදග�ය, ම�ද ඔබට
ෙහාඳ� දැෙනන �ට ඔබට අවශ� ෙ� සංඛ�ාතයට
ඔබම ෙයා� ෙ�.

ම�ක� බ�නා� ෙබ���

. ඔබ ���ම�ව ��වාස කර�ෙ� න�
යම�, න�� ඔබට ය�� අ�රෑප හැ�ම� ෙනාමැත
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එය ප�කාශ ��මට තර� බලය� ඔබට අවශ� නැත
ඔෙ� ��තෙ� ඔබට අවශ� ෙ�. .

එ� වර� �මස�න, ඔබට ලැ� ඇ� බව ��වාස කර�න,
ලැ�මට ඔබට කළ ��ව ඇ�ෙ� ෙහාඳ හැ�ම� පම�.

ඔබ �ය� යහප� ෙ�වල සංඛ�ාතෙ� ��
ඔබ ෙවත පැ�ෙණන අතර, ඔබ ඉ�� ෙ� ඔබට ලැෙබ� ඇත.

ඒ �සා ඔබටම දැෙන�න-
ෙහාඳ සංඛ�ාතය, එ�ට ඔබට ලැෙබ� ඇත.

එම සංඛ�ාතය ඔබම ලබා ගැ�මට ෙ�ගව� ක�මය� න�,
"මට දැ� ලැ� ඇත. මෙ� ��තෙ� �ය� යහප� ෙ� මට



ලැෙබ�� පව�, දැ� මට ලැෙබ�� පව� [ඔබෙ� ආශාව
�රව�න]." එය දැෙන�න . ඔබට ලැ� ඇ� බව� දැෙන�න
.

මෙ� ආදර�ය ���ය� වන මා� මා �� ෙ��� greatest
තම ප�කාශකෙය�, ඇයට �ය�ල දැෙ� . ඇය ඉ�ලන ෙ�
ලැ�මට දැෙන�ෙ� �ම� දැ� ඇයට දැෙ� . ඇයට සෑම
ෙදය�ම පැවැ�මට දැෙ� .
ඇය අ�ෙව�ෙ� නැත , ඇයට එය
දැෙනන අතර එය ප�ව ෙපෙ�.

ෙබා� ෙප�ා�ට�
ඔබ එම මන fant ක��තය සත�ය� බවට ප�
කළ �ට, ඔබට �ශාල හා �ශාල මන fant
ක��තය� ෙගාඩනගා ගත හැ�ය. එය මෙ�
��රා, ��මාණා�මක ��යාව�ය�.

රහස

“ඔබ යා� prayer ◌ාෙව� ඉ�ලන ඕනෑම
ෙදය� ��වාස කර�� ඔබට ලැෙබ�
ඇත.”

"ඔබ කැම� ඕනෑම ෙදය�, ඔබ යා� pray ◌ා
කරන �ට, ඔබ ඒවා ��ග�නා බව ��වාස
කර�න. එ�ට ඔබට ඒවා ලැෙබ� ඇත ."

ෙබා� ෙඩා��
ආක�ශ�ය ��ය, ආක�ශ�ය ��ය
අධ�යනය ��ම සහ ����ම, එය දැ�
��ෙ� හැ�� ජනනය ��මට ඔබට උපකා�
ව�ෙ� �ම�දැ� හ�නා ගැ�ම පම�.



ඒවා මතක
තබා ග�න. එය සා�ෂා� කර ගැ�ම සඳහා ඔබට
කළ හැ� ඕනෑම ෙදය� එය වචනා�සාරෙය�
ආක�ෂණය කර ගැ�මට උපකා� ෙ�.

ඔබ �ට දැෙන�ෙ� දැ� ඔබට ඇ� අතර, හැ�ම� �සා
සැබෑ ඔබ එය දැනටම�, ඔබට ලැ� ඇ� බව ��වාස ෙකෙ�
ඇ� වෙ� බව �වද ෙලස  ඔබ ලැෙබ� ඇත.

ෙබා� ෙඩා��
එය ඔබ අව� �ය හැ� අතර එය එතැනම �ය
හැ�ය. එය �රකාශ ෙ�. නැතෙහා�, ගත �� ය�
��යාමා�ගය� ��බඳව ඔබට ය� ආ�භාව ල�
අදහස� ලැෙබ� ඇත. "ෙහාඳ�, මට ෙ�
ආකාරෙය� එය කළ හැ�ය, න�� ��සා, මම
එයට ෛවර කර�" ය�ෙව� ඔබ �සැකවම
ෙනා�ය ��ය. එය එෙ� න� ඔබ �වැර� මා�ගෙ�
ෙනා��� ඇත.

/

රහස භා�තා කර�ෙ� ෙකෙ�ද 55

��යාව සමහර �ට අවශ� ව� ඇත, න�� ඔබ එය
කර�ෙ� ��වය ඔබ ෙවත ෙගන ඒමට උ�සාහ
කරන ෙදයට අ��ලව න�, එය ���ම� බව�
දැෙන� ඇත. ඔයාට ෙගාඩ� පණ��� දැෙ��.
කාලය නතර ව� ඇත. ඔබට එය දවස �රා කළ
හැ�ය.

��යාව ය� සමහර ��ගල��ට "වැඩ ��ම" ය�ෙන�
අදහ� කළ හැ�
වචනය�, න��
අතර ෙවනස

ෙ�වා�භාවෙය� ග� ��යාව සහ ��යාව ෙමය�:
ඔබ එය �� ��මට උ�සාහ කර�ෙ� න�,

ඔබ ප�පසට ඇද වැ� ඇත. ෙ�වා�භාවෙය� ග� ��යාව
අ�රැ වන අතර, එය ලැ�ෙ� වාර ගණන �සා එය අ�රැය.

��තය ෙ�ගෙය� ගම� කරන �ව� එක� ෙලස �ත�න



එය ෙවෙහස ෙනාබලා දැෙන�
ඇත. ෙ�වා�භාවෙය� ග� ��යාවක හැ�ම�, ��වෙ� හා
�වෙ� ගලායාෙ� හැ�ම� එය�.

ඔබට ලැ�� ප� ඔබ "��යාව" භා�තා කළ බව සමහර �ට
ඔබ ෙනාදැන ���,

��වය ඔබට අවශ� ෙ� ෙවත ෙගන �ය ආකාරය
සහ ඔබට අවශ� ෙ� ඔබ ෙවත ෙගන ආ ආකාරය ��බඳ
��මය සහ අ�කෘ�ය බල�න.

ආචා�ය. JOE VlTALE

අව�ථාව ඇ� �ට, ආෙ�ගය ඇ� �ට
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මම ඒක �ළ �ට ඉෙව� ෙපළළඹ�ෙ� ෙනාමැ�
�ට, එ� ��යා කර�. ඒක ඔයාෙ� රාජකා�ය.
ඔබ කළ ��ෙ� එපමණ�.

එය ඔබව ෙපාළඹවන ��වය�. ලැ�ෙ�
සංඛ�ාතය මත ��වය ඔබ සමඟ ස��ෙ�දනය කර�.
ඔබට ���ම� ෙහ� සහජ හැ�ම� �ෙ� න�, එය
අ�ගමනය කර�න, එ�ට ඔබ ඉ�� ෙ� ලැ�මට ��වය
ඔබව ��භකව චලනය කරන බව ඔබට ෙප� ය� ඇත.

ෙබා� ෙප�ා�ට�

.

ඔබ ��බකය� බව මතක තබා ග�න, �ය�ල ඔබ ෙවත
ආක�ෂණය කර�.

සහ ඒවා
ඔබට අවශ� ෙ� නැවත ඔබට ��භක ෙ�.

ම� �බ� � බ���



ම�ක� බ�නා� ෙබ���

ඔබට ��ව� ෙනාමැ�ව ආර�භ කළ හැ�
අතර, ��ම ෙදය�� හා ��ම ආකාරය��,
මා�ගය� සාද� ඇත.
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ඔබට අවශ� ව�ෙ� ඔබ සහ ෙ�ව� ��මට ඇ�
හැ�යාව�. මානව ව�ගයාෙ� ඉ�හාසය �රාම නව �පැ��
කර ඇ� සෑම ෙදය�ම ආර�භ �ෙ� එ� ����ල��.
එතැ� �ට එ� අෙය� ��ෙ� මා�ගය� සා� ඇ� අතර එය
ෙනාෙපෙනන �ට �ශ�මාන වන බව�.

ජැ� කැ����

රා��ය �රා ෙම�ට� රථය� ධාවනය ��ම ගැන
�ත�න ෙහ� ල�� ඉ��යට ය�ෙ� අ� එක�ය
ෙද�ය� පමණ වන අතර, ඔබට එය
කැ�ෙෆ��යාෙ� �ට ��ෙය��� ද�වා අ�ර
හරහා ධාවනය කළ හැ�ය, ම�ද ඔබට දැ�මට
ඇ�ෙ� ඊළඟ අ� ෙද�යය පම� . ��තය අප
ඉ��ෙ� �ග හැෙර�ෙ� එෙල��. ඊළඟ අ�
ෙද�ය� ඉ� ප�ව �ග හැෙර� ඇ� බවට�, ඊළඟ
අ� ෙද�ය� ඉ� ප�ව �ග හැෙර� ඇ� බවට�
අප ��වාස කර�ෙ� න�, ඔෙ� ��තය �ග
හැෙර� ඇත. එය අවසානෙ�� ඔබට සැබ��ම
අවශ� ඕනෑම ෙදයක ගමනා�තයට ඔබව ෙගන
ය� ඇත.

��වය ��වාස කර�න. ��වාස කර�න, ��වාස
කර�න, ��වාස කර�න. රහස ��බඳ දැ�ම �ත�පට
�රයට ෙගන එ�ෙ� ෙකෙ�දැ� මට ��ම අදහස�
ෙනා���. මම ද�ශනෙ� ප�� come ල ත�� අ�ලාෙගන
��ෙය�, ප�� come ලය මෙ� මනෙස� පැහැ��ව ��ෙව�,
එය මෙ� �� ශ��ෙය� මට දැ��, සහ රහස ��මාණය
��මට අපට අවශ� සෑම ෙදය�ම අප ෙවත පැ��ෙ�ය.

58 රහස



තම� වැ��ර බර යැ� හැෙඟන සහ බර අ� කර ගැ�මට
කැම� අය සඳහා ��මාණා�මක ��යාව�ය භා�තා ��ම
ෙදස බල�.

දැනගත �� පළ� ෙදය න�, ඔබ බර අ� කර ගැ�ම
ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර�ෙ� න�, ඔබ වැ� බර අ�
කර ගැ�ම සඳහා නැවත ආක�ෂණය ව� ඇත, එබැ��
ඔෙ� මන�� "බර අ� කර ගැ�ම" ලබා ග�න. ආහාර
පාලනය ෙනා��මට ෙ��ව එය�. ඔබ බර අ� කර ගැ�ම
ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර ඇ� �සා, ඔබ �ර�තරෙය�
බර අ� කර ගැ�ම සඳහා නැවත ආක�ෂණය කර ගත
��ය.

දැනගත �� ෙදවන කරැණ න�, අ�ක ෙලස බර �ෙ�
ත�වය ඔෙ� ����ල ��� ��මාණය � ඇ� බව�. එය
වඩා� ��ක වචන ව�� �වෙහා�, යෙම� අ�ක බ��
��ත න�, එය පැ��ෙ� “ෙ�ද ���� /” එම ��ගලයා ඒ
ගැන දැන ��යාද නැ�ද ය�න ��ෙම�. ��ගලෙය�ට
“��� ����” ��මට හා තරබාරැ �මට ෙනාහැ�ය.
ආක�ශ�ය ��ය.

ම�දගා� ත�ෙරා�� ග���ය�, ම�දගා� ප�වෘ��ය
��යාව� ෙහ� ඔ��ෙ� ශ�ර ප�මාණය පාර�ප�ක යැ�
����ට පවසා �ෙ�ද, ෙ� �ය�ල “ෙ�ද ����” ��ෙ�
ෙව�වළා ගැ�ම�. ඔබට අ�ළ වන ඕනෑම ෙකා�ෙ��ය�
ඔබට අ�ළ යැ� ඔබ ��ග�ෙ� න� සහ ඔබ එය ��වාස
කර�ෙ� න�, එය ඔෙ� අ�දැ�� බවට ප��ය �� අතර,
ඔබ �ගටම අ�ක බ�� ආක�ෂණය ව� ඇත.

මෙ� �ය�ය� ෙදෙදනා ලැ�ෙම� ප� මෙ� බර වැ� ඇ�
අතර, එය ලැ�ෙ� දරැෙව� ලැ�ෙම� ප� බර අ� කර
ගැ�ම අ�රැ බව�, ෙදවන දරැවාට ප�ව පවා අමාරැ බව�
ප��ඩවලට සව� �ෙම� හා �ය�ෙම� බව මම ද��. ඒ
“මහත ����” සමඟ මම එය හ�යටම මා ෙවත කැඳවා
ග��.
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එය මෙ� අ�දැ�ම� බවට ප� �ය. මම සැබ��ම "හර�
ම�" කර ඇ� අතර, මා "හර� ම�" කර ඇ� අ�රැ මා ��
තරමට, මා ආක�ෂණය � "හර� ම�" වැ� �ය. �ඩා



රා�ව� සමඟ, මම රා�ත� 143 � බර�, �ය�ලම මම
"මහත ����" �ත�� �� �සාය.

���� දරණ වඩා� �ලභ ����ල සහ මම එය ද දැ�ම
මෙ� බර වැ��මට ආහාර වග�ව �� බව�. එය ඔබට
ෙ�වය ෙනාකරන ��වාසය� වන අතර මෙ� මනෙස� දැ�
එය ස���ණ බැ�ඩ�ඩෑ� ය! බර තැ�මට ආහාර වග�ව
�� ෙනාෙ�. එය ඔබෙ� ��තනය ආහාර ඇ�තටම ආහාර
බර ��න ඇ� බව බර දමා සඳහා වග�ව �� බව. මතක
තබා ග�න,

. ප���ණ ���� �ත�න
ප�� result ලය ප���ණ බර �ය ��ය.

��ත ���� �ය�ල අතහැර දම�න. ඔබ �ත�ෙ� න�
�ස ආහාර බර� දැ�මට ඔබට ෙනාහැ�ය.

ප���ණ බර ��බඳ අ�ථ දැ��ම ඔබට ෙහාඳ යැ�
හැෙඟන බර�. ෙවන� ��ෙව�ෙ� මතය ගණ� ෙනාග�.
එය ඔබට ෙහාඳ යැ� හැෙඟන බර� .

��� සහ අ�වෙය� ෙම� අ�භව කරන ෙකෙන� ගැන
ඔබ ෙබාෙහ� �රට ද�නා අතර ඔ�� ආඩ�බරෙය� ප�කාශ
කර�ෙ�, "මට අවශ� ඕනෑම ෙදය� මට ක�න ��ව�.
මම ප���ණ බර�." ��වෙ� ෙජ� පවස�ෙ� "ඔබෙ�
පැ�ම මාෙ� අණ�!"

��මාණා�මක ��යාව�ය භා�තෙය� ඔෙ� ප���ණ බර
හා ශ�රය ආක�ෂණය කර ගැ�මට, ෙමම �යවර
අ�ගමනය කර�න:
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ඔබට �මට අවශ� බර ��බඳව පැහැ�� ව�න. ඔබ එම බර
බවට ප� � �ට ඔෙ� ෙප�ම ෙකබ�දැ� ඔෙ� මනෙ�
���රය� තබා ග�න. ඔබ ස�ව �ෙ� න� ඔෙ�
ප���ණ බ�� ඔෙ� ���ර ලබා ග�න, ඒවා �තරම
බල�න.



ඔබට ලැෙබ� ඇතැ� ඔබ ��වාස කළ �� අතර ප���ණ
බර දැනටම� ඔබ ස�ය. ප���ණ බර ඔෙ� යැ� ඔබ ��ය
��ය, මවාපා��, ��යා කර�න, ��වාස කර�න . එම
ප���ණ බර ලබා ග�නා බව ඔබ දැක ගත ��ය.

ඔෙ� ප���ණ බර �යා එය ඔෙ� ප�මාණෙය� �ය�මට
ඉහ�� තබ�න, නැතෙහා� ඔබම බර �රා ෙනාග�න.
ඔෙ� ����, වචන සහ ��යාව� සමඟ ඔබ ඉ�ලා ඇ�
ෙදයට පටහැ� ෙනාව�න. ඔෙ� ව�තමාන බරට අ�ව
ඇ�� �ල� ෙනාග�න. ��වාසය තබා ඔබ �ල� ගැ�මට
යන ඇ�� ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර�න. ප���ණ බර
ආක�ෂණය කර ගැ�ම ��වෙ� නාමාව�ය සමඟ
ඇණ�ම� තැ�මට සමාන ෙ�. ඔබ නාමාව�ය ෙදස බලා,
ප���ණ බර ෙත�ර�න, ඔෙ� ඇණ�ම තබ�න, ඉ�ප� එය
ඔබට ලබා ෙද� ඇත.

ප���ණ බර ස�ත ශ�ර ��බඳ ඔෙ� අදහස ඇ�
��ගල�� ෙස�ම, අගය ��ම සහ අභ��තරව ප�ශංසා
��ම ඔෙ� අ�ප�ාය බවට ප� කර�න . ඔ�� ෙසායා ය�න
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ඔබ ඔ��ව අගය කරන අතර, එ� හැ�� දැෙනන �ට , ඔබ
එය ඔබට කැඳව� ලැෙ�. ඔබ වැ��ර බර ඇ� අය
��වෙහා�, ඒවා ���ෂණය ෙනාකර�න, න�� වහාම
ඔෙ� මනස ඔෙ� ප���ණ ශ�රෙ� ඇ� ���රයට මාරැ
කර එය දැෙන�න .

ඔෙ� ප���ණ බර ආක�ෂණය කර ගත ෙනාහැ� �සා
ඔෙ� ශ�රය ගැන ඔබට නරක�

දැෙනනවා න�, එය ප�බල හැ�ම� වන අතර, ඔෙ� ශ�රය
��බඳ නරක හැ�ම� ඔබ �ගටම ආක�ෂණය කර ග�
ඇත. ඔබ ඔෙ� ශ�රය �ෙ�චනය කර එ� වරද� ෙසායා
ග�ෙ� න� ඔබ �� �ෙටක� ෙවන� ෙනාකර� ඇත,
ඇ�ත වශෙය�ම ඔබ ඔබට වැ� බර� ලබා ෙද� ඇත.
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මෙ�ම බර ��බඳ කතාෙ� අවසානය න�, මම දැ� මෙ�
ප���ණ බර රා�ත� 116 � පව�වා ෙගන යන අතර මට
අවශ� ඕනෑම ෙදය� අ�භව කළ හැ�ය. එබැ��, ඔෙ�
ප���ණ බර ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර�න!

ආචා�ය. JOE VlTALE
���� ක�පනා කරන තව� ෙදය� න�, "ෙම�ට�
රථය, ස�බ�ධතාවය, �ද� ප�කාශ ��මට
ෙකාපමණ කාලය� ගතෙ�ද?" ���� �හ� ෙහ�
�න �න� ෙහ� �න �හ� ගතව� ඇතැ� පවසන
��� �� ෙපාත� මා ස�ව ෙනාමැත

ඔබ එය ඇ� පළ�
අව�ථාව ෙමය න�, සෑම ෙදය�ම ��ෙව�� පව�න බව
ඔබ ද�න ෙහ��, ඔෙ� �ස වට කර ගැ�ම ��කර
සංක�පය� �ය හැ�ය . �ෙවා�ට� ෙභෟ�ක �� and
�� සහ අ���ට�� අපට පවසන ෙදය න� ප�ණාමය
එකවර ��වන බව�
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��වයට ඔබට අවශ� ෙ� ප�කාශ ��මට කාලය� ගත
ෙනාෙ�. ඔබ අ���න ඕනෑම ෙ�ලාව� ප�මාද �මට ෙ��ව
ඔබ ��වාස කරන �ථානයට පැ��ම ප�මාද �ම, දැන
ගැ�ම සහ ඔබට එය දැනටම� ඇ� බව හැ�ම�. එය



ඔබට අවශ� ෙ� සංඛ�ාතයට ඔබම ලබා ගැ�ම�. ඔබ එම
සංඛ�ාතෙ� ��න �ට ඔබට අවශ� ෙ� ��ව� ඇත.

ෙබා� ෙඩා��
ප�මාණය ��වයට ��ව� ෙනාෙ�. ���මක
ම�ට��, අප �ඩා යැ� සලකන ෙදයකට අප
�ශාල යැ� සලකන ෙදය� ආක�ෂණය කර ගැ�ම
වඩා ��කර ෙනාෙ�.

��වය සෑම ෙදය�ම කර�ෙ� �න� උ�සාහය��.
තණෙකාළ වැ�මට ෙවෙහෙස�ෙ� නැත. එය උ�සාහය�
නැත. එය ෙ� ���ට ��මාණය පමණ�.

ඒ �ය�ල ඔබෙ� මනෙස� ��ෙව�� පව�න
ෙදය�. එය අප තැ� ෙදය ගැන �ය��, '' ෙමය
�ශාල�, එය ය� කාලය� ගතව� ඇත. '' සහ,
'ෙමය �ඩා ය. මම එයට පැය� ෙද�න�. ”ඒවා
තම� අ� ��වචනය කරන ��.

��වයට කාලය� ෙනාමැ� අතර ��වයට �ශාල�වය�
ෙනාමැත

එය එකම ��යාව�ය� වන අතර, එ�
අෙය� ෙ�ගෙය� පැ��මට�, අෙනකට වැ� කාලය� ගත
�මට� එකම ෙ��ව එය�

64 රහස

ෙබා� ෙඩා��
සමහර අයට �ඩා ෙ�ව� සමඟ පහ� කාලය� ඇත,
එබැ�� අ� සමහර �ට ෙක�� ෙක��පය� වැ� �ඩා
ෙදය� සමඟ ආර�භ කර�ෙන�. අද ෙක��
ෙක��පය� ආක�ෂණය කර ගැ�ම ඔෙ� අ�ප�ාය කර
ග�න.

ෙබා� ෙප�ා�ට�



ඔබ �� කල� දැක නැ� පැර� ��ෙර� සමඟ
කතා ��ෙ� රෑපය� තබා ග�න. ෙකෙ� ෙහ�
ෙවන� අෙය� එම ��ගලයා ගැන ඔබ සමඟ කතා
��මට පට� ග�. එම ��ගලයා ඔබට �රකථන
ඇම�ම� ලබා �මට ය�ෙ� නැතෙහා� ඔබට
ඇයෙග� ��ය� ලැෙබ� ඇත.

එය හ�යටම කළ
තරැණෙය�ෙ� කතාව� මට ඔබ සමඟ ෙබ� ගැ�මට ඉඩ
ෙද�න. ඔ� රහස නැර� අතර ඔ� �ඩා ෙදය� සමඟ
ආර�භ ��මට �රණය කෙ�ය.

ඔ�ෙ� මනෙස� �හා�වක ���රය�  සහ
ෙමම �හා�ව අ���ය බව ඔ� සහ�ක කෙ�ය. ඔ�
�හා�ෙ� �ෙ�ෂ සල�� ��මාණය කළ අතර එම��
ඔ� දැන ��ෙ� ෙමම �හා�ව ��ෙ� න�, එය ඔ� ෙවත
පැ��ෙ� ඔ� �තාමතාම උපෙය�� කර ගැ�ෙ� ��ය
භා�තා ��ෙම�.

�න ෙදකකට ප� ඔ� ��ෙය��� නගරෙ� ��යක උ�
ෙගාඩනැ��ලකට යාමට ��න�ව ��ෙ�ය . ඔ� ��ෙ�
ඇ� �යලා ඔ� ද�ෙ� නැහැ, න�� ඔ� ���ෙ� පහ�
ෙකාට බැ�ම�. ඔ�ෙ� පා�ල, ��ෙය��� නගරෙ� උ�
ෙගාඩනැ��ලක ෙ�ර�ෙ� �හා�ව �ය! ඕනෑම �හා�ව�
පමණ� ෙනාව, ඔ� �� ���ත �හා�ව�. එය ඔ�ෙ�
මනෙස� ��මාණය කර ඇ� ���රයට සමාන වන අතර
එ� �ය� ��ෙ�� සල�� ඇත. ඒ ෙමාෙහාෙ� ඔ� දැන
��ෙ�, සැකය�� ෙතාරව, ෙමය බව

/
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ආක�ශ�ය ��ය එ� �ය� ෙ�ජ�� ��යා�මක �ය. තම
මනෙස� බලය ��� තමා ෙවත යම� ආක�ෂණය කර
ගැ�මට ඔ�ෙ� ��මාකාර හැ�යාව හා බලය ඔ� ෙ�රැ�
ග�ෙ�ය. ��ණ ��වාසය�� ��ව ඔ� දැ� ඉ��යට
ෙගා� ඇත
වඩා �ශාල ��මාණය .

ෙ��� �ම�

�



ආෙය�ජන ���කරැ, �රැවරයා.
සහ ෙසෟඛ� �ෙ�ෂ ist

වාහන නැවැ��ෙ� අවකාශය මා
ෙපළග�වන ආකාරය ගැන ජනතාව
ම�තයට ප� ෙව�. මම ෙ� අ��ය
කෙ� මම ���ම �ට

රහස ෙ�රැ� ග�තා. මට අවශ� තැන වාහන
නැවැ��ෙ� ඉඩ� මම �ශ�මාන කර�. එම �සා �යයට
95 �ම ඒ �සා මම� මම� ෙක��ම ඇ�ළට ය�ෙන�.
මට �නා�ය� ෙහ� ෙදක� බලා ��මට �� වන
කාලෙය� �යයට පහ�, සහ ��ගලයා එ�යට අ�න
අතර මම ඇ�ළට අ��ෙන�, මම එය �තරම කර�.

"මට සෑම �ටම වාහන නැවැ��ෙ� අවකාශය ලැෙ�" යැ�
පවසන ��ගලෙය�ට ඒවා ලැෙබ�ෙ� ම�දැ� දැ� ඔබට
වැටෙහ� ඇත. එෙ�� නැ�න�, “මම නැවත
වාසනාව�ත�, මම සෑම �ටම ෙ�ව� �නා ග��” යැ�
පවසන ��ගලෙය� සෑම ෙදය�ම එ�� එක ජයග�හණය
කර�. ෙමම ��ගල�� එය අෙ��ෂා කර�.

රහස

ආක�ශ�ය ��ය සහ එය භා�තා කර�ෙ� ෙකෙ�ද ය�න
��බඳ ෙබාෙහ� ���ණ ���ය ෙබ�හ� ග�නා
�රැවරෙය� වන ෙප���� ම�ෙෆ��, අද ඔබ කර�� ��න
ඊළඟ ෙදය ද�වාම ඔෙ� �� ��තයම ෙවළඳ දැ��� �ළ
��මාණය ��මට ආක�ශ�ය ��ය භා�තා කළ හැ�ය.

.



" ඔබ ප�ස�න සංචාරය� ෙහ� ප�ස�න
ගමන� ය�නට යන බව ඔබ ඔබටම �යා
ග�නා �ට / ඔබ වචනා�ථෙය� �ලද�ව� හා
බලෙ�ග ඉ��යට යව�
ඔබෙ� සංචාරය ෙහ� ගමන ප�ස�න ��මට
අවශ� ෙ�ව� සං�ධානය කරන ඔෙ�
ශ�රෙ�. සංචාරයට ෙහ� ගමනට ෙහ� සා��
සවා�යට ෙපර ඔබ නරක හාස�යක ��න
�ට ෙහ� අ�රස�න ෙදය� ගැන �ෙය�
ෙහ� �ෙය� ප�වන �ට, ඔබ ඉ��ෙය�
ෙනාෙපෙනන ආයතන යවන අතර එය ය�
ආකාරයක අ�රස�න බව� ඇ� කර�.
අපෙ� ����, ෙහ� ෙවන� වචන ව��
�වෙහා�, අපෙ� මනෙස� ත�වය
සදහටම පව�
වැඩ ��ෙ�� ෙහාඳ ෙහ� නරක ෙ�ව�
ක��යා '�වැර� ��ම'. "

එය ෙකතර� වැදග� දැ� ඔබට පැහැ��ව දැකගත හැ�ය
ඔබ �සැකවම ප���රැ�ධ අ�දැ�ම අ���� ඇත
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ඔබ ඉ�ම� ෙහ� ඉ�ම� කර�ෙ� න�, එම ���� සහ
��යා පදන� � ඇ�ෙ� ��ෙය� (ප�මාද �මට ඇ� �ය) සහ
ඔබ ඉ��ෙ� නරක ෙ� "�වැර�" කර�� ��න බව දැන
ග�න. ඔබ ��� �ගටම ෙ�ගෙය� ගම� කරන �ට, ඔබ
එ� නරක ෙදය� ප� ප�� ඔෙ� මාවතට ආක�ෂණය කර
ග� ඇත. ඊට අමතරව, ආක�ෂණය ��ය "ද�වා ස�" ය�
තව� ඔබ කලබල හා ඉ�ම� ��මට ෙ�� වන බව
අනාගත ත�වය�. ඔබ නතර � එම සංඛ�ාතෙය� ඉව�
�ය ��ය . ඔබට නරක ෙ� කැඳ�මට අවශ� නැ�න�, ��
ෙමාෙහාත� ෙගන ඔබම මාරැ ව�න.

ෙබාෙහ� අය, �ෙ�ෂෙය� බට�ර සමාජවල, "කාලය" හඹා
ෙගා� ඔ��ට ප�මාණව� කාලය� ෙනාමැ� බවට පැ���



කර� . ෙහාඳ�, යෙම� පවසන ප��, ඔ��ට ප�මාණව�
කාලය� ෙනාමැත, එබැ�� එය ���ය ��ෙ� ��ය අ�ව
ය.

.

ඊළඟ වතාෙ� ඔබ බලා ��න ත�වයක ��න �ට,
එම කාලය අ�ලාෙගන ඔබට අවශ� �ය�ල ඇතැ�
�ත�න.

• ෙම�, ඇල��ෙ� ��ම ෙ� ඇඟට �ං�ෙ�, එම
.

• ��මාණා�මක ��යාව�යම ඔබ �න� sim- අව�ය ෙ�
��මාණය උපකා� ෙ�
ස�� �යවර:

• ඇ�ම ඔබ �ය�ෙ� අව�ය ෙ� සඳහා ��වෙ�
. ඔයාට �ෙයනවා

ඇ�වා.

•
ඔබ එය ලැ�ෙ�

වාර ගණන �ෙම�චනය කරන �ට, ආක�ශ�ය ��ය
ම�� ඔබට ලැ�මට ����, ���� සහ ත�වය�
ෙපලෙ�.

• භාරගැ�ෙ� ළමා ඔෙ� ආශාව ��යමාන ඇත වර� ඔබ
�ෙතනවා ඇත මා�ගය දැෙන�ෙ� ��ම�. දැ� ෙහාඳ



හැ�ම� ඔබට අවශ� ෙ� වාර ගණනට ෙයා� කර�.

• ��බඳ අවධානය ෙයා� ෙනා��ම, බර අ� ��ම
සඳහා "බර අ�." ඒ ෙව�වට, ඔෙ� ප���ණ බර
ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර�න. ඔෙ� ප���ණ බර
��බඳ හැ�� දැෙන�න, එ�ට ඔබ එය ඔබ ෙවත
කැඳව� ඇත.

•

68 �

• �ඩා ෙදය� සමග ආර�භ වන අතර, ෙක�� ෙහ�
නැව�� �ථාන ෙක��පය� වැ�, ��යාෙව�
ආක�ෂණය යන ��ය අ�දැ�ම පහ� �රමය�. �ඩා
ෙදය� ආක�ෂණය කර ගැ�මට බලව� ෙලස අදහ�
කර�න ඔබ ආක�ෂණය කර ගත �� බලය අ���න
�ට, ඔබ �ශාල ෙ�ව� ��මාණය ��මට ඉ��යට ය�
ඇත.

•
.



ආචා�ය. JOE VITALE
ව�තමාන ත�වය� �සා ෙබාෙහ� ෙදෙන�ට �ර�
ෙහ� �රගත � ෙහ� ෙකා� � ��න බව� දැෙ�.
ඔබෙ� ත�වය� �ම� �ව�, එය ඔබෙ�
ව�තමාන යථා�ථය පම�, සහ

ඔබ ආර�භ කරන �ට ඒ �ය�ල ��ම��ම ෙවන� ව� ඇත
ඔෙ� ���� සහ හැ�� ෙවන� ��මට.

(1866-1954)
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�සා �ක��

ඔෙ� ත�වය� ෙවන� ��මට ඔබට අවශ� �
�ට, ඔබ පළ�ව ඔෙ� ��තනය ෙවන� කළ
��ය. ��පත� දැ�මට අෙ��ාෙව� ඔබ ඔෙ�
තැපෑල ෙදස බලන සෑම අව�ථාවකම, අ�මාන
කර�න - එය එ� �ෙ�. සෑම �නකම ඔබ
��පතට �ෙය� එ�යට ය�! ඔබ �� �ෙටක�
���ට ෙදය� බලාෙපාෙරා�� ෙනාෙ�. ඔබ ණය
ගැන �තනවා, ඔබ ණය බලාෙපාෙරා�� ෙවනවා.
ඒ �සා ණය ෙප��ය ��� එ�ට ඔබට ��� යැ�
ෙනා�ත� ඇත. සෑම �නකම ඔබ ඔෙ� අදහස
සනාථ කර�: ණය පව��ෙ�ද? ඔ�, ණය
�ෙයනවා. ණය එ� �ෙ�ද? ඔ�, ණය �ෙයනවා.
ණය එ� �ෙ�ද? ඔ�, ණය �ෙයනවා. වය�? ණය



බලාෙපාෙරා�� ෙ��. ඒ �සා එය ෙප��� කෙ�,
ම�ද

ඔබට උද�ව� කර�න

අෙ��ෂාව ප�බල ආක�ශ�ය බලෙ�ගය� වන අතර, එය
ඔබට ෙ�ව� ඇද ග�නා බැ��. ෙබා� ෙප�ා�ට� පවසන
ප��,

ඔබට අවශ�
ෙ� බලාෙපාෙරා�� ව�න, ඔබට අවශ� ෙනාවන ෙ�
බලාෙපාෙරා�� ෙනාව�න. ඔබ දැ� බලාෙපාෙරා��
ව�ෙ� �ම�ද?

ෙ��� ෙ�

ෙබාෙහ� අය ඔ��ෙ� ව�තමාන ත�වය ෙදස
බලන අතර ඔ�� පවස�ෙ� "ෙ� මම�"
ය�ෙව�. ඒ ඔබ ෙනාෙ�. ඒ ඔබ� .

. �සා
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අ� �ර�තරෙය� ෙම� �ව� ෙව�ඔබ කැම� න�,
අප අ�තෙ� ග� ���� සහ ��යා.

ෙන�� ෙගාඩා�� න� ෙ��� teacher �රැවරයා 1954 �
ෙ�ශනයක � “සංෙශ�ධනෙ� ක�පා� ක�පා�ව” යන
මාතෘකාව යටෙ� ඉ��ප� කළ ��යාව�ය� ඔබ සමඟ ෙබ�
ගැ�මට මම කැම��. ෙමම ��යාව�ය මෙ� ��තයට
�තකර බලපෑම� ඇ� කර �ෙ�. ෙන�� සෑම �නකම
අවසානෙ� ��ෙ�ශ කර�,



. ��ය� ���ම� ෙහ� ෙමාෙහාත� ඔබට අවශ�
ආකාරයට ෙනාපැ��ෙ� න�, ඒවා ඔබව ස�ටට ප� කරන
අ��� ඔෙ� මනෙස� නැවත ධාවනය කර�න. එම ����
ඔබට අවශ� ප�� ඔෙ� මනෙස� නැවත ��මාණය කරන
�ට,

ඔබෙ�
අනාගතය සඳහා �තාමතාම නව ���ර ��මාණය කර
ඇත. එය ෙවන� ��මට �� �ෙටක� ප�මාද නැත

රහස
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ඔෙ� ��තය හැර�මට පට� ගැ�මට ඔබට
දැ� �ම� කළ හැ�ද?

ෙමම අභ�ාසයට ෙපර ඔබ ස�ව
නැ� ෙ�, පැ��� සහ ගැට� ��බඳව අවධානය
ෙයා� කළ හැ� අතර, ඔබ ෙමම අභ�ාසය කරන
�ට ඔබ ෙවන� �ශාවකට ගම� කර�.

"කෘත itude තාව ��වෙ� ��මාණා�මක
ශ��� සමඟ ඔෙ� �� මනසම ස�ප
කරවන බව ඔබට නව ����ල� න�, එය
ෙහා�� සලකා බල�න. එය සත� බව ඔබට
ෙපෙන� ඇත."

� � ��



මා� �ෙම��

ප�බල ��යාව� 75

�ආ�-ෙජ�� ෙ��
මෙන���, යා, සහ
අ�ත�ජා�ක ක�කයා

සෑම ���ෙය�ම ද�නවා, ඔ� කරන
�ඩා ෙ�ව� ගැන තම ��ඳ ඔ�ව අගය කරන
�ට, ඔ�ට �ම� ��මට අවශ�ද? ඔ�ට තව�
ෙබාෙහ� ෙ� ��මට අවශ��. එය සැම�ටම අගය
��ම�.

ආචා�ය. ෙජ�� ෙඩමා���
අ� ෙමානවා ගැන ��ව� ���ව�ත ෙවනවාද අ� ෙගන
එ�ෙ�.

ෙ��� ෙ�
කෘත itude තාව මට එතර� ප�බල ව�ායාමය�
� �ෙ�. සෑම උදෑසනකම මම නැ�ට "����"
යැ� �ය�. සෑම උදෑසනකම, මෙ� පාද �ම
වැෙටන �ට, "����." ඊට ප�ෙස මම ද�
ම�නවා වෙ�ම උෙ� කරන ෙ�ව� කරන �සා
මම ���ව�ත ෙවන ෙ� හරහා �ව�න පට�
ග�නවා. ඒ වෙ�ම මම ඔ�� ගැන �ත�� ��
�රැ�ද� කර�ෙ� නැහැ. මම ඒක එ�යට �නවා
මම

ෙ��� ෙ� ඔ�ෙ� ප�බල කෘත itude තාව ෙබ�හ� ගැ�ම
රෑගත කළ �නය මට ��� අමතක ෙනාව� ඇත. එතැ� �ට
මම ෙ���ෙ� ��යාව�ය මෙ� ��තය බවට ප� කෙළ�.
මම ෙ� අ�� දවස� සඳහා කෘතඥතාව හැ�� දැ�ෙ�
සහ �ය� ෙත� සෑම උදෑසන, මම ඇඳ �ටතට ග�න එපා
මම මෙ� ��තෙ� ���ව�ත ෙවනවා. මම ඇෙඳ�
නැ��න �ට, එ� පාදය� �ම �ප�ශ කරන �ට, මෙ�
ෙදවන පාදය �ම �ප�ශ වන �ට "����" සහ "ඔබ" යැ�



�ය�. සෑම �යවර� සමඟම මම �නානය ��මට යන
ගමන-
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කාමරය, මම �යනවා "����." මම �නානය කර��
��න� ෙව�� ��න �ට "����" යැ� මම �ගටම �ය�.
මම දවසට ��න� වන �ට, මම "����" �ය ගණන�
පවසා ඇත.

මම ෙමය කරන �ට, මම මෙ� දවස සහ එ� අඩං� �ය�ල
ප�බල ෙලස ��මාණය කර�. මම දවස සඳහා මෙ�
සංඛ�ාතය සකස�� ඇෙඳ� පැ�� දවස පාලනය කර
ගැ�මට ඉඩ ෙදනවාට වඩා මෙ� දවස යාමට අවශ�
මා�ගය �තාමතාම ප�කාශ කර�. ඔෙ� දවස ආර�භ
��මට වඩා බලව� ක�මය� තව� නැත.

කෘත itude තාව ය� ඉ�හාසය �රාම ඇ� �ය�ම මහා
අවතාරවල ඉගැ���වල ��ක අංගය�. මෙ� ��තය
ෙවන� කළ ෙපාෙ�,

1910 � ෙවාල� ෙවා��� ��� ර�ත
කෘත itude තාව එ� �� est තම ප��ෙ�දය�. රහ� �
දැ�ෙවන සෑම �රැවරෙය�ම ඔ�ෙ� ෙහ� ඇයෙ� දවෙ�
ෙකාටස� ෙලස කෘත itude තාව භා�තා කර�. ඔ��ෙග�
ෙබාෙහ� ෙදෙන� ඔ��ෙ� දවස ආර�භ කර�ෙ� ����
සහ කෘත .තාවෙ� හැ�� සමඟ ය.

අ�රැ ��ෙස� හා සා�ථක ව�වසායකෙය� වන ෙජ�
�ග�ම� ද �ක�� �ත�පටය නරඹා මා හා ස�බ�ධ �ය. ඔ�
මට �ෙ� ඔ�ෙ� ��ක ෙකාටස කෘත itude තා ��යාව�ය
බව�, ඔ� කෘත itude තාව පා��� ��ම ඔ�ෙ� ��තෙ�
අ�කර ග� �ය�ලටම �යක � ඇ� බව�ය. �ය�
සා�ථක�වය� සමඟ ෙජ� තමා ෙවත ආක�ෂණය � ඇත,
�ඩාම ෙ� සඳහා පවා. ඔ�ට වාහන නැවැ��ෙ� ඉඩ�
ලැ�� �ට ඔ� �තරම පවසන අතර "����". කෘත itude
තාවෙ� බලය සහ එය තමා ෙවත ෙගන ආ �ය�ල ෙජ� ද�.
එබැ�� කෘත itude තාව ඔ�ෙ� �වන රටාව�.

රහස භා�තා කර�� මා �යවා ඇ� �ය�ල සහ මෙ�
��තෙ� මා අ��ඳ ඇ� �ය�ල සමඟ,
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ඔබට දැනටම� ඇ� ෙ� ගැන ඔබට ෙවන� හැ�ම�
දැෙන�නට පට� ග� වහාම, ඔබ තව� ෙහාඳ ෙ�
ආක�ෂණය කර ගැ�මට පට� ග�. ඔබට ඔ�ට
��� කළ හැ� තව� ෙබාෙහ� ෙ�. ඔබට වට�ට බලා
"ෙහාඳ�, මට අවශ� ෙම�ට� රථය මා ස�ව නැත. මට
අවශ� �වස මට නැත. මට අවශ� කලත�යා නැත. මට
අවශ� ෙසෟඛ�ය මට නැත" ආ! උප�ථ කර�න,
උප�ථ කර�න! ඒවා ඔබට අවශ� නැ� ෙ�ව� ය. ඔබ
දැනටම� ���ව�ත වන ෙ� ෙකෙර� අවධානය
ෙයා� කර�න. ෙමය �ය�මට ඔබට ඇ� �ෙබ�නට
��වන. එය ඔබ ස�ව ඇ� ඇ�� �ය හැ�ය. ඔ�,
ඔබ ෙවන� ෙදයකට වැ� කැමැ�ත� දැ��ය හැ�
අතර ඔබ ඉ�ම�� ෙවන� ෙදය� ලබා ග�

“අෙන� සෑම ආකාරය��ම තම ��තය
�� ෙලස ��ෙවලට තබන ෙබාෙහ� අය
ඔ��ෙ� ද�ද�තාවෙ� තබා ඇත

. "

ඔබ ස�ව ඇ� ෙ� ගැන ඔබට කෘත ful තාවය� දැෙන�ෙ�
න� ඔෙ� ��තයට වැ� යම� ෙගන ඒමට ෙනාහැ�ය.
ම�ද? ඔබට කෘත te ෙනාවන බව� දැෙනන �ට ඔබ ���
කරන ���� සහ හැ�� �ය�ලම �ෙ�ධා�මක හැ��
වන බැ��. එය ඊ�ෂ�ාව, අමනාපය, අතෘ��ය ෙහ�
“ප�මාණව� ෙනාෙ�” යන හැ�� ෙ�වා එම හැ�� ඔබට
අවශ� ෙ� ෙගන එ�ෙ� නැත.
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ඔ��ට නැවත පැ��ය හැ�ෙ� ඔබට අවශ� ෙනාවන
ෙ�ව�� වැ� ප�මාණය� පම�. ඒවා ඔබට නව ෙම�ට�
රථය� අවශ� න�� ඔබ ස�ව ඇ� ෙම�ට� රථයට ඔබ

කෘත ful ෙනාව�ෙ� න�,



එය ඔබ යවන ප��ඛ සංඛ�ාතය ව� ඇත.

ඔබට දැ� ඇ� ෙදයට කෘත ful ව�න. ඔබ කෘතඥ ඔෙ�
��තෙ� �ය� ෙ� ගැන �ත�න පට�, ඔබ දැක ඔබ
��මයට ප� ව� ඇත �� �ෙටක අවස� ෙනාවන තව�
ෙ�ව� ඔබට කෘතඥ �ය ආප� එන ����. ඔබ
ආර�භය� කළ �� අතර, එ�ට ක�පන ��යට එම කෘත
ful ��වක ���� ලැෙබ� ඇ� අතර ඒවා ෙම� ඔබට
තව� ලබා ෙද� ඇත.

� ෙබ��ව�
ෙව�� ෙ��න� සහ �ෙ�ෂ,
ක�තෘ. ඒ � �

මම �ත�ෙ� සෑම ෙකෙන�ම "ෙ�ව�
හ�හැ� වැඩ කර�ෙ� නැහැ" ෙහ� "ෙ�ව�
��ෙව�� පව�නවා" යැ� පවසන අව�ථා

හරහා ය�. වර�, සමහර� ඇ� �ට
මෙ� ප�ල �ළ ��වන ෙ�ව�, මට ප�වතය� හ� �
අතර මම එය අ�ලාෙගන ��ෙය�. මම ෙ� ප�වතය
ග�තා, මම එය මෙ� සා��ෙ� තබාෙගන, “මම ෙ�
ප�වතය �ප�ශ කරන සෑම අව�ථාවකම මම යම�
ගැන �ත�ෙන�
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ඒ සඳහා මම කෘත ful ෙව�. ”එබැ�� සෑම
උදෑසනකම මම උෙ� නැ��න �ට, මම එය ක�නා�
ගලවා, මෙ� සා��වට දමා, මම කෘත ful වන ෙ�ව�
හරහා ය�. රා��ෙ�� මම �ම� කර�නද? මම මෙ�
සා��ව �� කෙළ�, එය නැවත �ෙ�.

ෙකා�ෙල�



ද�� අ��කාව දැ�කා මම ඒක අතහ�නවා. “ඒ
ෙමාක�ද?” �යා ඔ� ඇ�වා. මම එය ඔ�ට
පැහැ�� කළ අතර ඔ� එය කෘත itude තා
පාෂාණය� ෙලස හැ���මට පට� ග�ෙ�ය. ස�
ෙදකකට ප� මට ද�� අ��කාෙ� ඔ�ෙග� �ද��
තැපෑල� ලැ��. ඔ� පැව�ෙ�, "මෙ� �තා ��ලභ
ෙර�ගය�� �ය යනවා. එය ෙහපට��� ව�ගය�.
ඔබ මට කෘත itude තාව පාෂාණ �න� එවනවාද?"
ඒවා ��ෙය� මා ෙසායාග� සාමාන� පාෂාණ
පමණ� බැ�� මම "�ව�" යැ� �ෙව�. පාෂාණ
ඉතා ��ෙ�� බව මට සහ�ක කර ගත ��ව ��
�සා මම �ය පහර ෙවත ෙගා� �වැර� පාෂාණ
ෙත�රාෙගන ඔ� ෙවත යැ�ෙව�.

මාස හතර� ෙහ� පහකට ප�ව මට ඔ�ෙග�
�ද�� තැපෑල� ලැෙ�. ඔ� ��වා, "මෙ� �තා
ෙහාඳ�, ඔ� ෙහාඳට කරනවා." ඔ� �ෙ�, "න��
ඔබ යම� දැනගත ���. අ� පාෂාණ දහසකට
වඩා ෙඩාල� දහයකට කෘත itude තාව පාෂාණ
ෙලස ��ණා ඇ�ෙත�. අ� ෙ� �ද� �ය�ලම
�ණ� කට�� සඳහා ර�� කර ඇ�ෙත�. ෙබාෙහාම
����."

එබැ�� එය ��ම ඉතා වැදග� ෙ�

ෙ��� scient �� ist ඇ�බ� අ���ට�� අප කාලය,
අවකාශය සහ �රැ�වාක�ෂණය ෙදස බලන ආකාරයට
��ල�ය ෙවනස� �� කෙ�ය. ඔ�ෙ� ��ප� ප��ම හා
��ප�කම �සා, ඔ� කළ �ය�ල සා�ෂා� කර ගැ�මට
ඔ�ට ෙනාහැ� යැ� ඔබ �ත� ඇත.

ඔ� �ය� ෙදනාටම
��� කෙ�ය
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ඔ�ෙ� �යක�වය ෙව�ෙව� ඔ�ට ෙපර �� ෙ���
scientists �� scientists ��, ඔ�ෙ� කෘ�ව�� තව තව�
ඉෙගන ගැ�මට හා ළඟා කර ගැ�මට ඔ�ට හැ� � අතර,
අවසානෙ�� ෙමෙත� �ව� � ෙ��� greatest තම ��
scientists �� අතරට එ��ය.



කෘත itude තාවෙ� වඩා� ප�බල භා�තය�ෙග� එක�
ඔබට අවශ� ෙ� ට�ෙබ�-ආෙර�පණය ��ම සඳහා
��මාණා�මක ��යාව�යට ඇ�ළ� කළ හැ�ය .

එම
සං signal ◌ාව �ය�ෙ� ඔබට එය දැනටම� ඇ� බව ඔබට
දැ� කෘත itude තාව දැෙනන බැ��. සෑම උදෑසනකම ඔබ
ඇෙඳ� නැ��මට ෙපර, සාද�න

ඉ�� මහා දවස සඳහා එය ��
�වා� ෙම� දැ�ම �රැ�ද� .

මම රහස ෙසායාග� ෙමාෙහාෙ� �ට ෙමම දැ�ම ෙල�කය
සමඟ ෙබ� ගැ�ම සඳහා ද�ශනය සක� කළ ෙමාෙහාෙ�
�ට මම ෙලාවට ���ය ෙගන ෙදන රහස �ත�පටය සඳහා
සෑම �නකම ���ව�ත ෙව� . මම ෙ� දැ�ම �රයට ෙගන
එ�ෙ� ෙකෙ�දැ� මට ෙනාෙ�රැ�, න�� අප මා�ගය
ආක�ෂණය කර ග� ඇතැ� ��වාස කෙ�ය. මම
අවධානෙය� ���� ප�� .ල ෙකෙර� අවධානය ෙයා�
කෙළ�. මට ක��යාම කෘත itude තාව ��බඳ ගැ�රැ
හැ�ම� දැ��. එය මෙ� ත�වය බවට ප�ෙව�ම,
ගංව�ර ෙ�ර� �වර � අතර �ය� මායාව� අපෙ� ��ත
�ළට ගලා ආෙ�ය. රහ� � අ�රැ ක�ඩායම සඳහා සහ
මට, අපෙ� ගැ�රැ, හෘදයාංගම කෘත itude තාව අද ද�වාම
පව�.
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, ෙම�ම අද
�ව�වන �ය�ම ෙ��� teachers �රැවරැ� ���. 1912 �
�යන ලද චා�� හාෙන�ෙ� ෙපාෙ� ද මා�ට� � ��ට� �
මා�ට� �ශ�කරණය සඳහා ස�පතා අභ�ාස ��හතර�
ලබා ෙද� . (වැදග�ම ෙදය න�, ඔ�ෙ� ස���ණ මා�ට�
ය�රැ ප�ධ�ය ඔෙ� ���� වල ප�ධා�යා �මටද උපකා�
ව� ඇත.)

�ශ�කරණය එතර� ප�බල ව�ෙ� ඔබ ��මාණය කරන
�ට ය

ඔබට අවශ� ෙ� දැ�ෙ� මනෙ� ���ර, ඔබ දැ� එය ලබා
ගැ�ෙ� ���� සහ හැ�� ජනනය කර�. ��-
alization ය� �ෙද� ���රවල ����
ෙ��ද�ගත � ඇ� අතර එය සමානව ප�බල හැ�� ඇ�
කර�. ඔබ �ශ�මාන කරන �ට, ඔබ
එම බලව� ��වයට ��� කර�. ආක�ශ�ය ��ය එම
ප�බල සං signal ◌ාව අ�ලාෙගන නැවත පැ�ෙණ� ඇත
එම ���ර ඔබ �� ආකාරයටම ඔබ ෙවත නැවත පැ�ෙ�.

ආචා�ය. ෙඩ�� ෙ���

මම �ශ�කරණ ��යාව�ය ඇපෙල�
වැඩසටහෙන� ලබා ග� අතර 1980 සහ 90 දශක
වල� එය ඔ���� වැඩසටහනට ඇ�ළ�
කෙළ�. එය �ශ� ෙම�ට� ෙපර�රැව� ෙලස
හැ����.

ෙම�න අ
මනස ��බඳ ��ග�නා කරැණ: අ� ඔ���� ��ඩක
���කාව� ර�ෙගන �ෙය�

රහස

ඔ��ෙ� ���ම ඔ��ෙ� මනෙස� පමණ�
පව�වා ෙගන ෙගා� න�න ෛජව ප��ෙප�ෂණ
උපකරණ සමඟ ස�බ�ධ කර �ෙ�. ඇද�ය
ෙනාහැ� තර�, එකම මාංශ ෙ�� ධාවන පථෙ�
ධාවනය වන �ට ඔ��ෙ� මනෙස� ධාවන පථය
ධාවනය කරන �ට එකම අ���ෙව�� ෙව� තබා
ඇත. ෙමය ෙකෙ� �ය හැ�ද? ඔබ එය කර�ෙ�ද
නැතෙහා� එය �� �රැ�ද�ද ය�න මනසට
ෙව�කර හ�නාගත ෙනාහැ� බැ��. ඔබ මනෙස�
��යා න� ඔබ ශ�රය �ළට ය� ඇත.



නව �පැ��කරැව� සහ ඔ��ෙ� නව �පැ�� ගැන
�ත�න: ර�� බ�ද�� සහ යානය. ෙජ��� ඊ��ම� සහ
�ත�පටය. ෙත�ම� එ�ස� සහ ��� ��ල. ඇෙල�සැ�ඩ�
ග�ැහැ� ෙබ� සහ �රකථන. ඕනෑම ෙදය� ෙමෙත�
ෙසායාෙගන ෙහ� ��මාණය කර ඇ� එකම ක�මය ව�ෙ�
එ� ��ගලෙය�ෙ� මනෙස� ���රය� �� බැ��. ඔ�
එය පැහැ��ව �� අතර, අවසාන ප�� result ලය ��බඳ එම
�ත�ය ඔ�ෙ� මනෙස� රඳවා ගැ�ෙම� ��වෙ� �ය�
බලෙ�ගය� ඔ�ෙ� නව �පැ�ම ෙලාවට ෙගන ආෙ� ඔ�
හරහා ය.

ෙ� ���� දැනෙගන ��යා. ෙමා�� අ�ශ�මාන අය
ෙකෙර� ��ණ ��වාසය� තබා ඇ� අතර ��වය
උ�ෙ�ජනය කර නව �පැ�ම �ශ�මාන ��මට ඔ�� �ළ
ඇ� බලය දැන ��යහ. ඔ��ෙ� ඇද��ල සහ ඔ��ෙ�
ප�ක�පනය මානව ව�ගයාෙ� ප�ණාමයට ෙ��ව � ඇ�
අතර, අ� සෑම �නකම ඔ��ෙ� ��මාණා�මක මනෙස�
ප��ලාභ ලබා ග��.

ඔබ �තනවා �ය හැ�ය, "මට ෙ� මහා ව�ාපාරකරැව�
වැ� මනස� නැත." ඔබ �ත�ෙ�, "ඔ��ට ඒ ෙ�ව�
�තාග�න ��ව�, න�� මට බැහැ." ඔබට සත�ෙය� �ර�
�ය ෙනාහැ� අතර, රහස ��බඳ දැ�ම ��බඳ ෙමම මහා
ෙසායාගැ�ම �ගටම කරෙගන ය��,
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ඔබට ඔ��ෙ� මනස පමණ� ෙනාව තව� ෙබාෙහ� ෙ�
ඇ� බව ඔබ ඉෙගන ග� ඇත.

ම�� ��

ඔබ �ශ�මාන කරන �ට, ෙට�කනය ඔබට එම
���රය ඔෙ� මනෙස� ර�� �ෙ�, සෑම �ටම
සහ අවසාන ප�� .ලය මත පමණ� වාසය
කර�න.

�



ආචා�ය. JOE VITALE
ෙමය එබ� ෙහාෙල�ග�ැ�� අ�දැ�ම� වන
අතර ෙ� ෙමාෙහාෙ� එය සැබෑව� වන අතර
ඔබට ෙම�ට� රථය අවශ� යැ�
හැෙඟ�ෙ�ව� නැත, ම�ද එය ඔබට
දැනටම� ඇ� බව දැෙනන බැ��.

ආචා�ය �ෙ��ෙ� වචන �ශ�මාන ��ෙ�� ඔබට ඔබම
ලබා ගැ�මට අවශ� �ථානය ���ම� ෙලස සාරාංශ කර�.
ඔබ ෙභෟ�ක ෙල�කෙ� ඇ� ඇෙරන �ට එය ���ව� ෙ�
හැෙඟන �ට, ඔෙ� �ශ�කරණය සැබෑ �ය. න�� එම
ත�වය, එම යානය සැබෑ ය. එය සෑම ෙදය�ම ��මාණය
කරන ලද �ෙ�ත�ය වන අතර ෙභෟ�ක ය� �ය� මැ��ෙ�
සැබෑ රඳවා ගැ�ෙ� ප�� result ලය�. ඔබට එය තව�රට�
අවශ� යැ� හැෙඟ�ෙ� නැත, ඔෙ� �ශ�කරණය ���
��මාණෙ� සැබෑ �ෙ�ත�ය ඔබට දැෙන�නට සල�ව�න.
එම �ෙ�ත�ය �ළ, ඔබට දැ� �ය�ල �ෙ�. ඔබට එය
දැෙනන �ට, ඔබ එය දැන ග� ඇත.

රහස
 

ජැ�ට ��� කර�න ��ව�
 

ඒ පමණ� ෙනාෙ�
���රය ෙහ� ����ල. ෙබාෙහ� අය �ත�ෙ�,
"මම ධනා�මක ���� �ත�ෙ� න�, ෙහ� මට
අවශ� ෙ� මා �ත�ෙ� න�, එය ප�මාණව� ව�
ඇත."

ෙබා� ෙඩා��

ඔබ ඇ�තටම එම ෙම�ට� රථෙ� ��ෙ� හැ�ම
ඇ� කර ග�. "මට එම ෙම�ට� රථය ලබා ගත හැ�
ෙ�වා" ෙහ� "ය� දවසක මට එම ෙම�ට� රථය
ලැෙබ� ඇත" ය�න ෙනාෙ�, ම�ද එය ඒ හා
ස�බ�ධ ���ත හැ�ම�. එය දැ� ෙනාෙ�. එය
අනාගතෙ� ය. ඔබ එම හැ�ම �ළ ර�� ���ෙ�
න�, එය සැම�ටම අනාගතෙ� � ��ව� ඇත.

ම�ක� බ�නා� ෙබ���
.

� � � � � � � �



"ෙ� බලය �ම�දැ� මට �ව ෙනාහැ�ය. �ය�ල ද�
එම ."

ජැ� කැ����
. ෙප�වන ආකාරය

ෙ� ��බඳ කැප�ම�� සහ ��වාසය��.
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ම�� ��

. එය සැම�ටම ද�
ඔබ සහ ඔෙ� ��නය අතර ෙක�ම, ෙ�ගව�,
ෙ�ගව�, වඩා�ම එකඟතාව.

ආචා�ය. JOE VITALE

ඔබ එය ��වයට භාර ��ෙනා�, ඔබට ලබා ෙදන
ෙද�� ඔබ ��මයට ප� ව� ඇත. මැ�� හා
හා�ක� �� ව�ෙ� ෙම��ය.

රහ�ගතව ��න �රැවරැ� ඔබ �ශ�මාන කරන �ට ඔබ
��යාවට නංවන අංග ��බඳව දැ�ව� ය. ඔෙ� මනෙස� ඇ�
���රය දැක එය දැෙනන �ට, ඔබ එය දැ� ඔබ ස�ව ඇතැ�
��වාස කරන �ථානයකට ෙගන එ�. ඔබ ��ව�� එක
ෙකෙර� ��වාසය හා ��වාසය ද ��යාවට නංව�ෙ�, ඔබ
අවසාන ප�� result ලය ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර ඇ�
අතර, එ� හැ�ම අ���න �සා, එය ෙකෙ� ��ව� ඇ�ද
ය�න ��බඳව ��� අවධානය� ෙයා� ෙනාකර��.

ආචා�ය. JOE VITALE

ඔබට ෙමය �නපතාම පාෙ� ��මට අවශ� න��
එය �� �ෙටක� වැඩ� ෙනා�ය ��ය. සම�ත
රහසටම සැබ��ම වැදග� ව�ෙ� ෙහාඳ
හැ�ම�. ෙමම සම�ත ��යාව�ෙය� ඔබට
ස�ට� දැෙන�නට අවශ��. ඔබට අවශ� ව�ෙ�
ඉහළ, ස���, තාලයට, හැ� තර�.



රහස

���යක ���රය�
සමඟ එය ඔබට ඔ�� ��මට මට ඉඩ ෙද�න. ෙමය
��යා�මක ��ම සඳහා, පළ�ව ඔෙ� ��තැ�ෙගය ��බඳ
�ය� ���� ඔෙ� මන�� ඉව� කර ගත ��ය. එපා
ෙනාවන ඔෙ� ��තැ�ෙග� �ත�න. අ�මා�ය,
�තකරණය, උ�න, උ� සහ ව�ණ ප�පා�ය සමඟ ඔෙ�
��තැ�ෙගෙය� ���ර ��බඳ ඔෙ� මනස
ස���ණෙය�ම ඉව� කර�න ...

�ශ�කරණය ��බඳ ෙතාර�ර� ෙම�න, ආචා�ය ෙජ��
�මා��� �ය ක�න� අ�දැ�� ස�ම�ත�ණ වල� ෙබ�
ග�. ෙජ�� එෙහම ��වා

ෙමය �ද�ශනය ��ම සඳහා, ඔෙ� ��තැ�ෙගය නැවත
මවා ග�න, ෙ� වතාෙ� ඔබ එම ��තැ�ෙගයට ඇ�� �,
�තකරණය� ෙවත ඇ�ද ෙගා� ෙ�ර හ�රැව මත අත තබා,
ෙ�ර �වෘත කර, ඇ�ළ�� බලා, �තල ව�ර ෙබ�තලය�
ෙසායා ග�න. ඇ�ළට ෙගා� එය අ�ලා ග�න. ඔබ
ෙබ�තලය ග�හණය කර ග�නා �ට ඔෙ� අෙ� ඇ� �තල
බව ඔබට දැ�ය හැ�ය. ඔබ එ� අතක ව�ර ෙබ�තලය
තබා ඇ� අතර �තකරණෙ� ෙ�ර වැ�මට ඔෙ� අෙන�
අත භා�තා කර�. දැ� ඔබ ඔෙ� ��තැ�ෙගය
ස��තරා�මකව හා චලනෙය� �ශ�මාන කර�� ��න
�සා ���රය බැ�මට හා රඳවා ගැ�මට පහ�ය, එෙ�
ෙනාෙ� ද?
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සහ වැ�
� � � �



අප අවෙබ�ධ කර ගැ�මට වඩා හැ�යාව�, සහ
"

මා� �ෙම��
ෙ� ආකාරෙය� �ව�වන, ��තෙ� ඉ�ද�ජා�ක ��ත
ගත කරන ���� සහ නැ� අය අතර ඇ� එකම ෙවනස
න� ��තෙ� මායා බලෙය� �ව�වන ���� �රැ� �
��ම�.
ඔ�� ආක�ශ�ය ��ය භා�තා ��ෙ� �රැ�ද� ඇ�
කරෙගන ඇ� අතර, ඔ�� යන ඕනෑම තැනක මැ�� ��
ෙ�. ඔ�� මතක ඇ� �සා
එය භා�තා ��මට. එ� වර�

���ම� ෙලස
පමණ� ෙනාෙ� .

බලව� ��ය පැහැ��ව ෙප�වන සත� කථා ෙදක� ෙම�න
ආක�ශනය සහ ��යාකා� ��වෙ� න�ාසය.

පළ� කථාව ව�ෙ� රහ� � ��� එක� �ල � ෙගන අවම
වශෙය� �නකට එ� වර�ව� එය නරඹ�� �� ෙජ� න�
කා�තාව ඇෙ� ප��ඩය ඇෙ� ශ�රෙ� ෛසල �ළට
අවෙශ�ෂණය කර ගැ�ම�. ඇය �ෙ�ෂෙය� ෙබා�
ෙප�ා�ට� ගැන ��මයට ප� � අතර, ඔ� හ��ම ��ම
සහගත ව� ඇතැ� ඇය ��වාය.

එ� උදෑසනක ෙජ� ඇෙ� තැපැ� එක� කළ අතර, ඇය
��මයට ප� කර�� තැපැ�කරැ අහ�ෙබ� ෙබා�
ෙප�ා�ට�ෙ� තැපෑල ලබා � ඇත

රහස

ඇෙ� ��නයට. ෙජ� ෙනාදැන �� ෙදය න� ෙබා�
ෙප�ා�ට� �ව� �ෙ� ඇයෙග� ෙකාට� හතර� away ��!
එපමණ� ෙනාව, ෙජ�ෙ� �වෙ� අංකය ෙබා�ෙ� අංකයට
සමාන �ය. ඇය වහාම තැපෑල ෙගන එය �වැර� ��නයට
ලබා ��නාය. ෙ�ර ඇරෙගන ෙබා� ෙප�ා�ට� ඇය ඉ���ට
�ටෙගන ��න �ට ඇයට ඇ� � ස�ට ගැන ඔබට �තාගත



හැ�ද? ෙබා� ෙලාව �රා ඉගැ��� කට�� වල ෙයෙදන �ට
�වෙ� ���ෙ� කලා�ර��, න�� ��වෙ� න�ාසය
ද�ෙ� �යම ෙ�ලාව පම�. ෙබා� ෙප�ා�ට� හ��ම
ෙකතර� අ�රැ ද ය�න ��බඳ ෙජ�ෙ� ����ෙල�,
ආක�ශ�ය ��ය ම�� ��වය �රා ����, ත�වය�
සහ ���� ෙපල� ඇ� අතර එය ���ය.

ෙදවන කතාවට ද �ක�� දැක ආදරය කළ ෙකා�� න�
දස හැ��� ��� ළමෙය� ස�බ�ධ ෙ� . ෙකා��ෙ�
ප�ෙ� අය ��� ව��� ෙවත ස�යක සංචාරය� කළ
අතර ඔ��ෙ� පළ� �නෙ�� ඔ�� උ�නෙ� �� ෙ�ඛා
අ���න ල�. ඉ�� එ�න රා��ෙ�, ෙකා�� ��දට යාමට
ෙපර, ඔ� ��ෙ�, "ෙහට මම �ය� �ශාල ධාවන
තරඟවලට යාමට කැම��, �� �ෙටක� ෙපළ ගැ� ��ය
�� නැත."

ප�� උදෑසන, උ�නය �වෘත වන �ට ෙකා�� සහ ඔ�ෙ�
ප�ෙ� අය එ�ෙකා� මධ��ථානෙ� ෙ�ර�ව අසල �� අතර
��� කා�ය ම�ඩල සාමා�කෙය� ෙ�ශනා කර
ඔ��ෙග� �ම�ෙ� ඔ�� එ�ෙකා�ෙ� පළ� ප�ලද
ය�න�. පළ� ප�ල ෙලස ඔ��ට ප�� ත��වය, කා�ය
ම�ඩල සාමා�කෙය�ෙ� �ෙ�ෂ ආර�ෂාව� සහ
එ�ෙකා� � සෑම �ශාල ගමන� සඳහාම පා� - පා� ලබා
ෙද� ඇත. ෙකා�� බලාෙපාෙරා�� � සෑම ෙදය�ම සහ
තව� ෙබාෙහ� ෙ� එය�!

එ�න උදෑසන �ය ගණන� ප�� එ�ෙකා� ෙවත ඇ��
�මට බලා ��යද, ෙකා��ට තම ප�ල පළ� ප�ල ෙලස
ෙත�රාග� ලැ�ෙ� ඇ�ද ය�න ��බඳව ��� සැකය�
ෙනා���. ඔ� එය දැන ��ෙ� ඔ� රහස භා�තා කළ
බැ��.
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වයස අ�රැ� දහෙ��, ෙල�කය චලනය ��ෙ� බලය ඔබ
�ළ ඇ� බව ෙසායා ගැ�ම ගැන �තා බල�න !

��� �



ෙ��� ෙ�

.
සැකය� ��බඳ ����ල� පැ�� ෙමාෙහාෙ�ම එය
වහාම �දහ� කර�න. එම ����ල එ� යව�න.

ෙජ�� අසර�
ආක�ශ�ය ��ය දැන ගැ�ම,

. 1995 � මම �ෂ� ෙබ��
න�� යම� ��මාණය ��මට පට� ග�ෙත�

රහස

ෙම�ට� රථය� ෙහ� ඔරෙල��ව� ෙහ� මෙ�
��න වල ආ�ම සහකරැ වැ� මට ආක�ෂණය
කර ගැ�මට අවශ� යම� ලබා ගැ�මට මට
අවශ�ය, තවද මට අවශ� ෙ� ��බඳ
���රය� ෙමම �වරැෙ� තබ�.

මම ය�න ��න� �ණා. අ� �ය� ගෘහ භා�ඩ,
�ය�ම ෙප�� ගබඩා කර තැ�ෙව�, මම වසර පහක
කාලය� �ළ ෙවන� �යවර �න� ෙගන �ෙය�. ඊට
ප�ෙස මම කැ�ෙෆ��යාෙ� ඉවර ෙවලා ෙ� ෙගදර �ල
� අර� අ�රැ�ද� අ��වැ�යා කරලා අ�රැ� පහකට
ක�� මෙ� ෙගා�යාෙ� ෙගද�� ෙගනාවා. දවස�
උෙ� මෙ� �තා �න� මෙ� කා�යාලයට ආවා. අ�රැ�
පහ� ��ෙ� �ද�ා තැ� ෙප��ය� ෙ�රකඩ ළඟ
��ණා. ඔ� ඇ�වා, "ෙප�� වල �ෙය�ෙ� තා�ෙ�?"



මම ��වා, “ඒවා මෙ� ද�ශන ම�ඩල /” එ�ට ඔ�
ඇ�ෙ�, “ෙමාක�ද අ

මම ��වා, "ෙහාඳ�, එතැන තම� මම මෙ�
ඉල�ක ඉහළට ඔසවා තැ�ෙ�. මම ඒවා කපා දමා
මෙ� �ය� අර�� මෙ� ��තෙ� අ� කර ගැ�මට
අවශ� ෙදය� ෙලස ඉ��ප� කර�." ඇ�ත
වශෙය�ම වයස අ�රැ� පහහමාෙ�� ඔ�ට
ෙ�රැෙ� නැත, එබැ�� මම �ෙව�, "පැ�ෙය�, මට
ඔබට ෙප�ව�න�, එය ��මට පහ�ම ක�මය ව�
ඇත."

මම ෙප��ය �වෘතව කපා, එ� ද�ශන �වරැවක �ට
වසර පහකට ෙපර මා ද�ශනය කර�� �� �වසක
���රය� �ය. ක�පන සහගත කාරණය න� අප
�ව� �ෙ� එම �වෙ�ය. ඒ වෙ� ෙගය� ෙනෙව�
actually මම ඇ�තටම මෙ� ��න �වස �ල�
ග�තා, අ��වැ�යා කළා, ඒ වෙ�ම දැනෙගන ��ෙ�
නැහැ. මම ඒ �වස ෙදස බැ� �ට මම අ cry �න පට�
ග�තා. �නා� ඇ�ෙ�, "ඇ� ඔබ අ crying �ෙ�?"
ආක�ශ�ය ��ය ෙකෙ� දැ� මට අවසාන වශෙය�
වැටෙ�
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කට��. �ශ�කරණෙ� බලය මට අවසානෙ�
වැටෙහ�. මම �ය� සෑම ෙදය�ම, මෙ� ��
��තයම සමඟ වැඩ කළ සෑම ෙදය�ම, මම
සමාග� ෙගාඩනඟා ඇ� ආකාරය මට අවසාන
වශෙය� වැටෙහ�. එය මෙ� �වස සඳහාද වැඩ
කළ අතර මම අෙ� ��න �වස �ල� ග� අතර
එය පවා ෙනාදැන ��ෙය�.

ඔබට ඔෙ� ප�ක�පනය ව��ථ �මට ඉඩ �ය හැ� අතර
, ඔබට අවශ� �ය� ෙ�වල ���ර සහ ඔෙ�

��තය ෙකෙ� �ය ��ද ය�න ��බඳ ���ර තැ�ය
හැ�ය. ඔබ ද�ශන ම�ඩලය තැ�මට වග බලා ග�න a



ෙජ�� අසර� කළා�
ෙම�. දැ� ඒ ෙ�ව� ��ෙ� හැ�ම දැෙන�න . ඔබට
ලැෙබන �ට සහ ලැ�මට කෘත itude තාව දැෙනන �ට,
ඔබට ���ර ඉව� කර නව ඒවා එක� කළ හැ�ය.
ආක�ශ�ය ��යට ළම�� හ��වා �ම සඳහා ෙමය අ�රැ
ක�මය�. ද�ශන ම�ඩලය� ��මාණය ��ම ෙලාව �රා
ෙදමා�ය�ට සහ �රැවරැ�ට ආ�වාදය� ලබා ෙද� ඇතැ�
මම බලාෙපාෙරා�� ෙව�.

ද �ක�� ෙව� අඩ�ෙ� සංසදෙ� එ� ��ගලෙය� �ය
ද�ශන �වරැෙ� රහ� ��� වල ���රය� තැ�ය . ඔ�
රහස දැක ඇ� න�� ඔ�ෙ�ම �ටපත� ෙනා���. ඔ�
�ය ද�ශන ම�ඩලය ��මාණය කර �න ෙදකකට ප�,
රහ� සංසදෙ� පළ කළ පළ� ��ගල�� දස ෙදනාට ���
ලබා ෙදන ෙලස දැ��ම� පළ ��මට මට ෙපල�ම� ඇ�
�ය. ඔ� දස ෙදනාෙග� ෙකෙන�! �ක�� ��� �ටපත�
ඔ�ෙ� දැ�ම ම�ඩලයට දමා �න ෙදක� ඇ�ළත ඔ�ට
ලැ� ��� . එය රහ� ��� එක� ෙහ� �වස� ෙ�වා,
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�ශ�කරණය සඳහා තව� ප�බල උ�හරණය� ව�ෙ� නව
�වස� �ල� ගැ�ෙ� මෙ� සලබයාෙ� අ�දැ�ම�. මෙ�
මවට අමතරව ��ප ෙදෙන� ෙමම �වස සඳහා �මනා ලබා
� ඇත. මෙ� අ�මා �රණය කළා එම �වස ඇයෙ� �වස
බවට ප� ��ම සඳහා රහස භා�තා ��මට. ඇය වා� �
ඇෙ� නම සහ �වෙ� නව ��නය නැවත නැවත� �යා
�ෙ�. එය ඇෙ� ඇ�� ඇ�ම ෙම� දැෙනන ෙත� ඇය ෙමය
�ගටම කරෙගන �යාය. ඇය ��ෙ� ඇෙ� ගෘහ භා�ඩ
�ය�ලම එම නව �වෙ� තැ�ම�. ෙ� ෙ�ව� කර පැය
��පය� ඇ�ළත ඇයට �රකථන ඇම�ම� ලැ�ෙ� ඇෙ�
ඉ��ම ��ෙගන ඇ� බව�. ඇය එතර� ස�ටට ප� �
න�� එය ඇයට ��මය� ෙනා�ය, ම�ද ඇය තමාෙ� �වස
බව ඇය ද�නා බැ�� . ෙමානතර� �රෙය�ද!

ජැ�ට ��� කර�න ��ව�

. ඊට ප�ෙස වහ�න
සෑම �නකම ���� ��පය� ඔෙ� ඇ�, සහ

දැනටම� ඇත



එය. එ�� �ටතට පැ�ණ ඔබ දැනටම� කෘත ful
වන ෙ� ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර එය
සැබ��ම ��� ���න. ඉ�ප� ඔෙ� දවසට
ෙගා� එය ��වයට �� හැර ��වය එය ප�කාශ
කර�ෙ� ෙකෙ�දැ� ෙසායා ග�� යැ� ��වාස
කර�න.

කෘත itude තාව ය� ඔෙ� ශ��ය මාරැ ��මට සහ
ඔබට අවශ� ෙ� ඔෙ� ��තයට ෙගන ඒමට ප�බල
��යාව�ය�. ඔබට දැනටම� ඇ� ෙදයට කෘත ful
ව�න, එ�ට ඔබ තව� ෙහාඳ ෙ� ආක�ෂණය කර ග�
ඇත.

ය� ඔබට අවශ� ෙ� ��� ���� ඔෙ�
මනෙස� ���ර ��මාණය ��ෙ� ��යාව�ය�.

ඔෙ�
මනෙස� �� ආකාරයටම, යථා�ථය ඔබට එම
යථා�ථය නැවත ලබා ෙද�.

�
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ජැ� කැ����
රහස මට සැබෑ ප�ව�තනය� �ය, ම�ද මම හැ�
වැ�ෙ� ඉතා �ෙ�ධා�මක �ෙය� සමඟ ය.
ධනව�� ය� සෑම ෙකෙන�ම ඉරා දැ� ���� යැ�
�� අතර �ද� ඇ� ඕනෑම අෙය� යෙම� රවටා
��ය ��යැ� ��ය. ඒ �සා මම හැ� වැ�ෙ� �ද�
��බඳ ෙබාෙහ� ��වාසය� සමඟ ය; ඔබ ස�ව
��ෙ� න�, එය ඔබව නරක අතට හැර� බව�,
න�රැ ����ට පමණ� �ද� ඇ� බව�, ග� මත
�ද� වැෙඩ�ෙ� නැ� බව�. "ෙරා�ෙෆල�, මම
ක�දැ� ඔබ �ත�ෙ�ද?" එය ඔ�ෙ� ��යතම වාක�
ඛ�ඩය�.ඒ �සා මම හැ� වැ�ෙ� ��තය ��කර
යැ� ��වාස කර��.ඩ���. �ෙලම�� �ෙට��
�ණගැ�� �ට තම� මම මෙ� ��තය ෙවන�
��මට පට� ග�ෙ�.

95 �
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මම �ෙට�� සමඟ වැඩ කරන �ට ඔ� පැව�ෙ�,
“මට අවශ�� ඔබ �ශාල ඉල�කය� තැ�මට න�
ඔබ එය සා�ෂා� කරග�ෙ� න� එය ඔෙ� මනස
��රවා හ�� ඇ� අතර ඔබ එය දැන ග� ඇත මම
ඔබට ඉගැ�� ෙ� �සා පමණ� ඔබට ලැෙබ� ඇත
ෙමම ඉල�කය ස�රා ග�ෙ�ය "ඒ වන �ට මම
වසරකට ෙඩාල� අටදහස� පමණ උපය��
��ෙය�, එබැ�� මම �ෙව�," මට වසරකට ෙඩාල�
ල�ෂය� උපයා ගැ�මට අවශ��. " දැ�, මට එය කළ
හැ�ෙ� ෙකෙ�දැ� මා ෙනාදැන ��ෙය�. මම ��ම
උපාය මා�ගය�, හැ�යාව� ��ෙ� නැත, න�� මම
�ෙව�,

ඔ� මට ඉගැ�� එ� ෙදය� �ෙ� සෑම �නකම
මම

ඇ�ත වශෙය�ම ෙඩාල� ල�ෂයක ��පත� සා�
��ණා . ඉ�� උෙ� පා�දරම මම බැ� �ට එය එ� ��
ඇ� අතර එය මෙ� අ�ප�ාය බව මට මත� කර ෙද�
ඇත.
එ�ට මම දෑ� �යාෙගන වසරකට ෙඩාල� ල�ෂයක
�වන රටාව� ඇ� බව මවා ග�ෙන� . �න �හ�
පමණ �ශාල ��ව� �� ෙනා�ම ��ග�නා කරැණ�.
මට �ශාල ඉ�� අදහ� ��ව� ෙනා���, ��ෙව�
මට වැ� �දල� ලබා ��ෙ� නැත.

ස� හතර� පමණ එ� මට ෙඩාල� ල�ෂය�
��බඳ අදහස� ���. ඒක මෙ� ඔ�වට ආවා.
මා ස�ව �� ෙපාත� මා ස�ව �� අතර, "මෙ�
ෙපාෙ� �ටප� හාරල�ෂය� බැ�� කා��වකට
අෙල� කළ හැ� න� එය ෙඩාල� ල�ෂය� ව�
ඇත" ය�ෙව� මම �ෙව�. දැ�, ෙපාත එ� �ය,
න�� මට �� �ෙටක� ෙමම ����ල
ෙනා���.

) මම
�ටප� හාරදහස� ��ණ�ෙ� ෙකෙ�දැ� මම
ෙනාද��.

�ද� සඳහා රහස



එ�ට මම ��� ෙවළඳසැෙ�� ජා�ක එ��වය�
��ෙව� . මම එය ��යන ගණන� දැක ඇ� අතර
එය ප��ම� පම�. හ��ෙ�ම එය ෙපර�ම� ෙලස
මා ෙවතට පැ�නා. මම ��වා, "මෙ� ෙපාත ගැන පා
readers කය� දැන ��ෙ� න�, �සැකවම
හාරල�ෂය� ෙදනා �ටතට ෙගා� එය �ල� ග�
ඇත."

ස� හයකට පමණ ප� මම �� ෙය���� හ�ට�
��ලෙ� �රැවරැ� හය�යයකට කතාව� �� අතර,
ප�ව කා�තාව� මා අසලට පැ�ණ, “එය ���ට
කතාව�. මට ඔබව ස��ඛ සාක�ඡා ��මට
අවශ��. මෙ� කා�පත ඔබට ෙද�න�” ය�ෙව�
පැව�ය. ෙපෙනන ආකාරයට, ඇය �ය කත�දර
ජා�ක එ��වය� ෙවත ��� �දහ� ෙ��කාව� .
"��ට�� ෙස��" � ෙ�මාව මෙ� ඔ�ෙ� �යා,
හ�යට, ෙ� ෙ�ව� ඇ�තටම වැඩ කරනවා වෙ�. එම
��ය එ�යට ආ අතර අපෙ� ෙපා� අෙල�ය ආර�භ
�ය.

මට ��මට අවශ� කාරණය න�, ෙමම ��ගලයා
ඇ�� ෙ� �ය� ෙවන� ���� මම මෙ� ��තයට
ආක�ෂණය කර ගැ�ම�. �� කතාව� ෙක�ෙය�
�වෙහා�, මම එම වසෙ� ෙඩාල� ල�ෂය� උපයා
නැත. අ� ෙඩාල� අ� ෙදදහ� ���ය �� හත�
උපයා ග�ෙත� . න�� ඔබ �ත�ෙ� අප මාන�ක
අව�ඩනෙය� ෙපෙළන බව�, "ෙමය ��යා
ෙනාකර�" �යාද? නැහැ, අ� ��ෙ�, "ෙ�ක
��ම�!" ඉ�� මෙ� ��ඳ මට ��වා, "එය
ල�ෂයකට වැඩ කරනවා න�, එය ��යනයකට
වැඩ කර� �යා ඔබ �තනවාද?" මම ��වා, "මම
ද�ෙ� නැහැ, මම �ත�ෙ� එෙහම�. අ� එය
උ�සාහ කර�."

මෙ� ප�කාශකයා මට ෙස�� ෙපාත සඳහා අපෙ�
පළ� �ක� �� සඳහා රාජ�ය ෙච�පත� ��ය .
ඔ� සැබ��ම ඔ�ෙ� අ�සෙන� �නහ��
��ණ� තැ�ෙ� එය ඔ� �� පළ� ෙඩාල� ��යන
ෙච�පත �සාය.
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ඒ �සා මම මෙ�ම අ�දැ�� ව�� ද�නවා, එය ප��ෂා
��මට මට අවශ� �නා ෙ� රහස ඇ�තටම ��යා�මක
ෙ�ද? අ� එය ප��ෂාවට ල� කළා. එය �යත වශෙය�ම
��යා�මක � අතර දැ� මම සෑම �නකම මෙ� ��තය ගත
කර�.

රහස ��බඳ දැ�ම සහ ආක�ශ�ය ��ය �තාමතාම
භා�තා ��ම ඔෙ� ��තෙ� සෑම �ෂයය� සඳහාම ෙයා�
ගත හැ�ය. ඔබට ��මාණය ��මට අවශ� සෑම ෙදයකටම
එය එකම ��යාව�ය� වන අතර �ද� �ෂයද ෙවන�
ෙනාෙ�.

ම��සාද ය� එ�� අදහ� කර�ෙ� ඔබ
ප�මාණව� ෙනාවන ���� �තන බව�. ප�මාණව� �ද�
ෙනාමැ� �ම ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර�න, ප�මාණව�
�ද� ෙනාමැ� බවට ඔබ ෙනා�� තව� ත�වය�
��මාණය කර� ඇත.

.

ඔෙ� ���� සමඟ නව සං signal ◌ාව� �ෙම�චනය කළ
�� අතර, එම ���� �ය ��ෙ� ඔබට දැනට අවශ�
ප�මාණයට වඩා වැ� ප�මාණය� ��ම�. ඔබට ඇ�ත
වශෙය�ම අවශ� ව�ෙ� ඔෙ� ප�ක�පනය ��යාවට
නැං�ම සහ ඔබට අවශ� �ද� දැනටම� ඔබ ස�ව ඇ�
බව ��වාස ��ම�. හා
ඔබ �ද� ගැන �ෂ�කව වඩා ෙහාඳ යැ� හැෙඟන ධනය
ඇ� බව මවාපා�� හා ෙස�ල� කරන �ට ඔබ ද�� ඇ�
අතර, ඒ ��බඳව ඔබට ෙහාඳ හැ�ම� ඇ� වන �ට, එය
ඔෙ� ��තයට ගලා ඒමට පට� ග�.

ජැ�ෙ� අ�රැ කතාව රහ� ෙව� අඩ�ය වන www. �
ෙනා�ෙ� බාගත කරගත හැ� �� ෙච�පත� ��මාණය
��මට රහ� ක�ඩායමට ආභාෂය ලබා ��ෙ�ය
.thesecret.tv. �� ෙච�පත ඔබ සඳහා වන අතර, එය

. ඔබ ඔෙ� නම, ප�මාණය සහ ��තර �රවා එය
�නපතා ද�න ප��ඛ �ථානයක තබ�න. කව� ද
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ඔබ ෙච�පත ෙදස බල�න, දැ� එම �ද� ��ෙ� හැ�ම දැෙන�න.



එය ෙකතර� අ�රැ දැ� දැෙන�න! එය
ඔබෙ� බව දැන ග�න, ම�ද ඔබ ඉ�ලන �ට එය එෙ� ය.
රහ� ෙච�පත භා�තෙය� �ශාල �ද� ප�මාණය� ඔ��
ෙවත ෙගන ආ ��ගල��ෙග� අපට කත�දර �ය ගණන�
ලැ� �ෙ�. එය ��යා�මක වන �ෙන�ද ��ඩාව�!

ඕනෑම ��ගලෙය�ට ප�මාණව� �ද� ෙනාමැ� එකම
ෙ��ව ව�ෙ� ඔ�� ඔ�� සමඟ �ද� පැ��ම අව�ර
��ම�
����. සෑම ඇත
අව�ර ඔබ ෙවත එ�ෙ� ඔෙ� යහප�, සහ එම �ද�
ඇ�ළ� ෙ�. ��වය ��� ඔෙබ� �ද� රඳවාෙගන ��න
බව� ෙනාෙ�, ම�ද ඔබට අවශ� �ය� �ද� අ�ශ�මාන
ෙලස පව�න බැ��. ඔබට ප�මාණව� ෙනාෙ� න�, එයට
ෙ��ව ඔබ ෙවත පැ�ෙණන �ද� ගලායාම ඔබ නව�වන
අතර, ඔබ එය කර�ෙ� ඔෙ� ���� සමඟ ය. ඔබට
ඔෙ� ���� වල සම��තතාවය ඉ� කළ ��ය

 

ගැන තව� ���� �ත�න වඩා
�ඟකම, ඔබ ඉ�� �දල වැ� කර ඇත.

මට �ද� ��බඳ අ�දැ�� ව�� කථා කළ හැ�ය, ම�ද
මම රහස ෙසායා ගැ�මට ෙමාෙහාතකට ෙපර මෙ�
ගණකා�වරැ� මට �ෙ� මෙ� සමාගම බව�
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එම ව�ෂෙ� �ශාල අලාභය� ��� ඇ� අතර මාස �න��
එය ඉ�හාසය ව� ඇත. අ�රැ� දහයක ෙවෙහස මහ�� �
වැඩ ��ෙම� ප� මෙ� සමාගම මෙ� ඇ��ව�� ��සා
යාමට ආස�නව ��ෙ�ය. මම සහ අව�ය මෙ� සමාගම
ෙ�රා ගැ�මට තව තව� �ද�, ෙ�ව� පමණ� නරක අතට
හැරැණා. එ�� �ට�මට මග� නැ� බව� ෙපෙන�නට
���.



ප�ව මම රහස ෙසායා ග� අතර, මෙ� සමාගෙ� ත�වය
ඇ��ව මෙ� ��තෙ� සෑම ෙදය�ම ��ම��ම
ප�ව�තනය �ය,

මෙ� ගණකා�කා�වරැ �ගටම
සංඛ�ා ගැන කලබල � ඒ ��බඳව අවධානය ෙයා� කර�න,

��වය සපයන බව මෙ� සෑම
ත�� ව��ම මම දැන ��ෙය� , එය එෙ� �ය. එය මට
�තාගත ෙනාහැ� ආකාරය�� සපයන ල�. මට මෙ�
සැකෙ� අව�ථා ��ණා, න��

. මම ඒ සඳහා ��� කළා, එ� ���ය මට දැ�ණා,
මම-

ෙබාරැ.

මට ඔබට රහස රහස� ලබා �මට අවශ��. ඔෙ� ��තෙ�
ඔබට අවශ� ඕනෑම ෙදයකට ෙක�මඟ ව�ෙ�

ඔබ එය කරන �ට, ඔබට ���ය හා ස�ට
ෙගන ෙදන සෑම ෙදය�ම ඔබ ෙවත නැවත ආක�ෂණය ව�
ඇත, එම�� �ශාල �ද� ප�මාණය� පමණ� ෙනාව, ඔබට
අවශ� අෙන� �ය�ලද ලැෙබ� ඇත. ඔබට අවශ� ෙ�
නැවත ෙගන ඒමට ඔබ සං signal ◌ාව ��රණය කළ ��ය.
ඔබ එම ස�ට ��බඳ හැ�� �ට කරන �ට, ඒවා ඔෙ�
��තෙ� ���ර සහ අ�දැ�� ෙලස ඔබ ෙවත යව�
ලැෙ�.
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ආචා�ය. JOE VITALE

/ ෙබාෙහ� ෙදෙන� �තන ෙ� �තාගත හැ�ය: "මම
මෙ� ��තයට වැ� �දල� ආක�ෂණය කරග�ෙ�
ෙකෙ�ද? හ�ත ෙ�ව� ව�� වැ� ප�මාණය� ලබා
ග�ෙ� ෙකෙ�ද? ධනය හා සමෘ��ය වැ� කර ග�ෙ�
ෙකෙ�ද?
මම මෙ� ර��යාවට ආදරය කරන �ට, මා ස�ව ඇ�
ෙක��� කා� ණය සමඟ ග�ෙද� කර�ෙ� ෙකෙ�ද



සහ සමහර �ට පැ��ය හැ� �ද�වල �මාව� ඇ�
බව වටහා ගැ�ම, එය මෙ� ර��යාව හරහා මා ෙවත
පැ�ෙණ�ෙ� ෙකෙ�ද? ෙකෙ� හැ� මම වඩා�
ෙගන? "එය අදහ�!

ෙමය �� රහස �රාම අප කතා කළ එ� කරැණ�
ෙවත ආප� ය�. ඔෙ� කා�යය ව�ෙ� ��ව
නාමාව�ෙය� ඔබ ලබා ගැ�මට කැම� ෙ� ප�කාශ
��ම�. �ද� ඒවා�� එක� න�, ඔබ ෙකාපමණ
ප�මාණය� ලබා ගැ�මට කැම�දැ� �ය�න. " ඉ��
�න �හ ඇ�ළත ෙඩාල� ��ප�දහස� ,
අනෙ���ත ආ�යම� ලබා ගැ�මට මම කැම�� "
ෙහ� එය �ම� �ව�. එය ඔබට ��වාස කළ හැ�
�ය ��ය .

ඔබට �ද� ලැ�ය හැ� එකම ක�මය ඔෙ� ර��යාෙව� බව ඔබ
අ�තෙ� ���� පව�වා ඇ�න�, වහාම එය අ�හ��න. ඔබ
එය �ගටම �තන �ට එය ඔෙ� අ�දැ�ම �ය �� බව ඔබට
වටහා ගත හැ�ද? එවැ� ���� ඔබට ෙ�වය ෙනාකර�.

ඔබ දැ� බ�ල වශෙය� ඇ� බව ෙ�රැ� ගැ�මට පැ�ණ ඇ�
අතර, �ද� ඔබට ලැෙබ�ෙ� ෙකෙ�ද ය�න "වැඩ" ��ම ඔෙ�
කා�යය ෙනාෙ�. ඇ�ම, ඔබට ලැෙබන බව ��වාස ��ම සහ
දැ�ම ඔෙ� කා�යය ෙ�

රහස

දැ� ස���. ��වයට එය ෙගන එ�ෙ� ෙකෙ�ද ය�න
��බඳ ��තර තබ�න.

ෙබා� ෙප�ා�ට�

ෙබාෙහ� ����ට ණෙය� ��ෙ� ඉල�කය�
ඇත. එය ඔබව සදහටම ණය කර තබ�. ඔබ
�ම� ��ව�, ඔබ ආක�ෂණය ව� ඇත. ඔබ
�යනවා, "න�� එය ණෙය� �ෙද�න." එය
�ටතට ෙහ� ඇ�ළට �ය� මට කම� නැත, ඔබ
ණය යැ� �ත�ෙ� න�, ඔබ ණය ආක�ෂණය
කර�. �වයං��ය ණය ආප� ෙග�ෙ�
වැඩසටහන� සකසා සමෘ��ය ෙකෙර�
අවධානය ෙයා� ��මට පට� ග�න.



ඔබ ෙග�ය �� ආකාරය ගැන ඔබ ෙනාද�නා ��ප�
රා�ය� ඇ� �ට ඔබට එම ��ප� ෙකෙර� අවධානය
ෙයා� කළ ෙනාහැක, ම�ද ඔබ වැ� ��ප� ආක�ෂණය
කර ගැ�මට එකඟ ව� ඇත. ඔබ වටා ඇ� ��ප�
ෙනාතකා සමෘ��ය ෙකෙර� අවධානය ෙයා� ��ම සඳහා
ඔබට ��යා කළ හැ� ක�මය� ෙසායාගත ��ය . ඔබට ෙහාඳ
හැ�ම� ඇ� කර ගත හැ� ක�මය� ෙසායා ගත ��ය,
එ�ට ඔබට ඔෙ� යහපත ඔබ ෙවත ෙගන යා හැ�ය.

ෙ��� ෙ�

"ඊළඟ අ�රැ�ෙ� මෙ� ආ�යම ෙද�ණ ��මට
මම කැම��" යැ� ෙබාෙහ� �ට ���� මට
�ය�. න�� ඔබ ඔ��ෙ� ��යාව� ෙදස බලන
අතර ඔ�� එය �� ��මට යන ෙ�ව� කර�ෙ�
නැත. ඔ�� ද�ණට හැ� "මට එය දරාගත
ෙනාහැක" ය�ෙව� ඔ�� පවස� ඇත.
ෙමාක�ද �ය�න ��ව�ද? "ඔෙ� පැ�ම මෙ�
අණ�."

"මට එය දරාගත ෙනාහැක" යන වචන ඔෙ� ෙතා�  ඔෙ�
බලය ප� කර ඇ�න� එය දැ� ෙවන� කර ඇත . එය
ෙවන� කර�න, "මට එය දරාගත හැ�ය! මට එය �ල� ගත
හැ�ය!" එය නැවත නැවත� �ය�න. �රවා වෙ� ෙව�න.
ඊළඟට

/
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දව� �හ�, ඔබ කැම� සෑම ෙදය�ම ෙදස බලා "මට එය
දරාගත හැ�ය. මට එය �ල� ගත හැ�ය" ය�ෙව� ඔබටම
�යා ග�න. ඔබෙ� ��න ෙම�ට� රථ ධාවන පථය ඔබ ද�න
�ට, "මට එය වළ�වා ගත හැ�ය" ය�ෙව� පවස�න. ඔබ
ආදරය කරන ඇ�� ද�න �ට, ඔබ �ශාල �වා�ව� ගැන
�තන �ට, "මට එය දරාගත හැ�ය" ය�ෙව� පවස�න. ඔබ
ෙමය කරන �ට ඔබ ඔබම මාරැ ��මට පට� ග�නා අතර
ඔබට �ද� ��බඳ ෙහාඳ හැ�ම� ඇ� �මට පට� ග� . ඔබට
ඒවා දරාගත හැ� බව ඔබම ඒ�� ගැ��මට පට� ග�නා
අතර, ඔබ කරන ප��, ඔෙ� ��තෙ� ���ර ෙවන� ව� ඇත.

�සා �ක��

ඔබ �ඟකම සහ �ඟකම සහ ඔබ ස�ව නැ� ෙ�
ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කරන �ට, ඔබ ඔෙ� ප�ෙ�



අය සමඟ ඒ ගැන ��� කර�, ඔබ එය ඔෙ� ��ර�
සමඟ සාක�ඡා කර�, ඔබට ප�මාණව� ෙනාවන බව
ඔෙ� දරැව�ට පවස�න - ““ අපට ප�මාණව� නැත ඒ
සඳහා අපට එය දරාගත ෙනාහැක " එ�ට ඔබට ��
�ෙටක� එය දරාගත ෙනාහැ� ව� ඇත, ම�ද ඔබ
ස�ව නැ� ෙ�ව�� වැ� ප�මාණය� ආක�ෂණය කර
ගැ�මට පට� ග�. ඔබට බ�ල�වය අවශ� න�,
ඔබට සමෘ��ය අවශ� න�, බ�ල�වය ෙකෙර�
අවධානය ෙයා� කර�න. සමෘ��ය ෙකෙර�
අවධානය ෙයා� කර�න.

"�ශ�මාන �ය� ධනෙය� ලැෙබන
අධ�ා��ක සාරය �� �ෙටක� �ෂය
ෙනාෙ�. එය සැම�ටම ඔබ සමඟ �වැර�
වන අතර ඒ ��බඳ ඔෙ� ��වාසයට සහ ඒ
සඳහා වන ඔබෙ� ඉ��� වලට ප��චාර
ද�ව�."

දැ� ඔබ රහස ද�නා �සා, ධනව� ෙකෙන� �� �ට එම
��ගලයාෙ� ප�ධාන ���� ඔබ දැන ග� ඇත

104 රහස

ධනය මත �ස �ඟකම මත ෙනාව, ඔ�� දැ�ව�ව ෙහ�
ෙනාදැ�ව�ව එය කළ� ඔ�� ධනය ඔ�� ෙවත ඇදෙගන
ෙගා� ඇත . ඔ�� ධනය ��බඳ ���� ෙකෙර� අවධානය
ෙයා� කළ අතර ��වය ����, ත�වය� සහ ����
ධනය ඔ��ට ලබා �මට ෙපළඹ�ය.

ඔ�� ස�ව ඇ� ධනය, ඔබට� �ෙ�. ඔබ සහ ඔ�� අතර
ඇ� එකම ෙවනස න� ධනය ඔ�� ෙවත ෙගන ඒමට
���� ��ම�. ඔෙ� ධනය අ�ශ�මාන ෙලස ඔබ එන�රැ
බලා ��න අතර එය �ශ�මාන ෙලස ෙගන ඒමට ධනය
�ත�න!

ෙ��� �ම�

මම රහස ���ම ෙ�රැ� ග� �ට, සෑම �නකම
තැපෑෙල� ��ප� ෙපා�ර� ලැෙබ� ඇතැ� මම
��ෙව�, "මම ෙමය හරව�ෙ� ෙකෙ�ද?"



ආක�ශ�ය ��ෙ� සඳහ� ව�ෙ� ඔබ අවධානය
ෙයා� කරන ෙද�� ඔබට ලැෙබ� ඇ� බව�,
එබැ�� මට බැං� ප�කාශය� ලැ��, මම ��
�දලම �� කර, නව එක�ව� එ� තැ�ෙව�. මම
බැං�ෙ� දැ�මට අවශ� ප�මාණය හ�යටම
තැ�ෙව�. ඉ�� මම ��වා, "මම තැපෑෙල� එන
ෙච�ප� �ශ�මාන කළෙහා� �ම� කළ ��ද?"
ඒ �සා මම තැපෑෙල� එන ෙච�ප� ස�හය�
�ශ�මාන කළා මාසය� වැ� ෙක� කාලය� �ළ�
ත�වය ෙවන� �මට පට� ග�තා. එය ��ම
සහගත ය; අද මට තැපෑෙල� ෙච�ප� ලැෙබනවා.
මට �� ��පය� ලැෙබනවා, න�� මට ��ප�
වලට වඩා ෙච�ප� ලැෙබනවා.

ද �ක�� �ත�පටය එ�දැ�� � �ට , අපට �ත�පටය
නැර�ෙම� ප� තැපෑෙල� අනෙ���ත ෙච�ප� ලැ� ඇ�
බව පවසා ඇ� ��ගල��ෙග� �� �ය ගණන� අපට ලැ�
�ෙ�. එය �� �ෙ� ���ෙ� කතාවට ඔ��ෙ� අවධානය
හා අවධානය ෙයා� කර�� ඔ�� ඔ�� ෙවත ෙච�ප�
ෙගන ආ බැ��.
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මෙ� �� ෙගාඩව� ��බඳ මෙ� හැ�� ෙවන� ��මට
උපකා� වන මා ��� ��මාණය කරන ලද ��ඩාව� න�
��ප� ඇ�ත වශෙය�ම ෙච�ප� යැ� මවා පෑම�. මම
ඒවා �වෘත කර "මට තව� �ද�! ����. ����." මම
සෑම ��පත�ම ග�තා, එය ෙච�පත� යැ� �� අතර, එය
තව� වැ� කර ගැ�ම සඳහා මෙ� මනසට �න�ය� එක�
කෙළ�. මට ෙන�� පෑ� එක� ලැ� "මට ලැ� ඇත" ��ෙ�
ඉහ��ම �යා ඇ� අතර ප�ව ��ප� �ය�ලම එක� කළ
�න�ය� සමඟ ලැ���ගත කර�. සෑම �දලකටම ප�ව
මම "����" ය�ෙව� �යන අතර එය ලැ�ම ගැන කෘත
itude තාවෙ� හැ�� දැෙ� . මෙ� දෑ� වල ක�� ඇ� වන
�රැම. එ�ට මට ලැ�� ෙදයට සාෙ��ෂව ඉතා �ඩා
ෙප�ම� ඇ� සෑම ��පත�ම මම ග�නා අතර මම එය
කෘත itude තාවෙය� ෙගව�ෙන�!

ඒවා ෙච�ප� යැ� මට හැෙඟන �රැ මම �� �ෙටක�
මෙ� ��ප� �වෘත කෙ� නැත, ඒවා ෙච�ප� යැ� මට



ඒ�� ගැ��මට ෙපර මෙ� ��ප� �වෘත කළෙහා�, මම
ඒවා �වෘත කරන �ට මෙ� බඩ �ෙල� ඇත. මෙ� බෙ�
�� යාෙ� ��තෙ�ගය� වැ� ��ප� ෙගන එන බව මම
දැන ��ෙය�. ඒ හැ�ම මකා දැ�ය �� බව�, එය ���ම�
හැ��ව�� ��ථාපනය කළ �� බව� මම දැන ��ෙය�,
එ�ට මෙ� ��තයට වැ� �දල� ෙගන ඒමට හැ� �ය. ��
ෙගාඩව� හ�ෙ�, එම ��ඩාව මා ෙව�ෙව� වැඩ කළ අතර
එය මෙ� ��තය ෙවන� කෙ�ය. ඔබට ��මාණය කළ හැ�
��ඩා ෙබාෙහාමය� ඇ� අතර, ඔබට දැෙනන ආකාරයට
ඔබට වඩා�ම ��� ෙ� ඔබ දැන ග� ඇත. ඔබ
��වාස කරන �ට, ප�� results ල ෙ�ගෙය� පැ�ෙ�!
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LORAL LANGEMEIER
�ල� උපායමා�ගය, ක�කයා සහ
��ග�ක සහ සං�ථා ���කරැ

මම හැ� වැ�ෙ� "ඔබ �ද� සඳහා ෙවෙහස
මහ�� � වැඩ කළ ���" ය�ෙව�. ඒ �සා
මම එය ෙව�වට, "�ද� පහ�ෙව� පැ�ෙ�

�තරම. "දැ� �ල� එය ෙබාරැව� ෙ� දැෙ�,
හ�ද? ඔෙ� ෙමාළෙ� ෙකාටස� �ෙ�," අෙ�
ෙබාරැකාරයා, එය අමාරැ� "යැ� �ය� ඇත.
එබැ�� ඔබ දැනගත ��� ෙ� �ඩා ෙට��
තරගය සඳහා ඉ��යට ය� ඇ� බව.
ෙමාෙහාත�.

"මට ඇ�තටම මහ�� � වැඩ ��මට හා �ද� ලබා
ගැ�මට ෙවෙහ�මට ��ෙ� " යන ���� ඔබට �ෙ� න�
ඔ��ට වහාම ය�න ෙද�න. එම ���� ��ෙම� ඔබ එම
සංඛ�ාතය �ෙම�චනය කළ අතර ඒවා ඔෙ� ��ත
අ�දැ��වල ���ර බවට ප��ය. ෙල�ර� ලැ���ය�ෙ�
උපෙද� ලබාෙගන, එම ���� ෙව�වට "�ද� පහ�ෙව�
සහ �දහෙ� පැ�ෙ�."

���� �



ෙ��� �ම�

ධනය ��මාණය ��ෙ�� ධනය ය�
මාන�ක�වය�. ඒ �ය�ල ඔබ �තන ආකාරය
ගැන ය.

LORAL LANGEMEIER

මම �ය�ෙ� ���කරැව�ෙග� �යයට 80
�ම ඔ��ෙ� මෙන� ��ව හා ඔ�� �තන
ආකාරය ගැන�. "ඔ�, ඔබට එය කළ හැ�ය,
මට බැහැ" ය�ෙව� ���� පවසන �ට මම
ද��. ඔ��ෙ� අභ��තර ස�බ�ධතාවය සහ
�ද� සමඟ සංවාදය ෙවන� ��ෙ� හැ�යාව
����ට ඇත.
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"�භාරං�ය න�, ඔබ ��වාස ��මට
උග�වා ඇ� ෙදයට වඩා ඔබ ද�නා ෙ�
වැදග� යැ� ඔබ �රණය කළ
ෙමාෙහාෙ�ම, ඔබ බ�ල�වය සඳහා �
ගෙ�ෂණෙ� � �ය� මාරැ කර ඇත.
සා�ථක�වය ලැෙබ�ෙ� ඇ�ළත �ට �ස
�ට�� ෙනාෙ�."

ඔබ ෙවත වැ� ආක�ෂණය� ලබා ගැ�ම සඳහා ඔබට �ද�
��බඳ ෙහාඳ හැ�ම� ඇ� � �ෙ� . ����ට ප�මාණව�
�ද� ෙනාමැ� �ට ඔ��ට �ද� ගැන ෙහාඳ හැ�ම� නැත,
ම�ද ඔ��ට ප�මාණව� ෙනාවන බැ��. න�� �ද�
��බඳ එම �ෙ�ධා�මක හැ�� ඔබට වැ� �ද�
ප�මාණය� පැ��ම නව�ව�! ඔබට චක�ය නැවැ��ය ��
අතර, �ද� ගැන ෙහාඳ හැ�ම� ඇ� කර ගැ�ෙම� සහ
ඔබ ස�ව ඇ� ෙදයට කෘත ful �ෙම� ඔබ එය නව�ව�.
�ය�න අරඹ�න පා "මම ඕනෑවට� වඩා වැ� ෙවනවා."
"�ද� �ශාල ප�මාණය� ඇ� අතර එය මා ෙවත ය��
�ෙ�." "මම �ද� ��බකය�." "මම �දලට ආදෙර�. �ද�
මට ආදෙර�." "මට හැම�ම �ද� ලැෙබනවා." "����.
����. ���� / '



�ම ඔෙ� ��තයට වැ� �දල� ෙගන ඒම සඳහා ප�බල
��යාව�, ම�ද ඔබ ලබා ෙදන �ට “මට ඕනෑ තර� �ෙ�”
යැ� �ය� ලැෙ�. පෘ��ෙ� ධනව�ම ��ගල�� ෙ���
greatest තම �නප�ය� බව දැන ගැ�ම ඔබට ��මය�
ෙනාෙ�. ඔ�� �ශාල ප�මාණය� ලබා ෙද�
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ආක�ශ�ය �යමය අ�ව ��වය �වර වන අතර �ශාල
�ද� ප�මාණය� ඔ�� ෙවත ආප� ගලා එ�.

ඔබ �ත�ෙ� න�, "මට �මට තර� �ද� නැත", �ංෙග�!
දැ� ඔබ ද�නවා ඔබට ප�මාණව� �ද� නැ�ෙ� ඇ� �යා!
ඔබට �මට තර� ප�මාණය� නැතැ� ඔබ �තන �ට, �මට
පට� ග�න. ඔබ ය�ෂයා ෙකෙර� ��වාසය තැ�ෙ��,
ආක�ශ�ය ��ය ඔබට �මට වැ� යම� ලබා �ය ��ය.

�ම සහ කැප ��ම අතර �ශාල ෙවනස� ඇත. �� ඉ��
යන හදවත�� ලබා �ම එතර� ෙහාඳ යැ� හැෙ�. �ජා
��ෙම� ෙහාඳ� දැෙන�ෙ� නැත. ෙදෙදනා පටලවා
ෙනාග�න - ඒවා ස���ණෙය�ම �රැ�ධ ය. එක� lack
නතාවෙ� සං signal ◌ාව� �ෙම�චනය කරන අතර අෙනකා
ප�මාණව� තර� සං signal ◌ාව� ��� කර� . ෙකෙන�ට
ෙහාඳ� දැෙනන අතර ෙකෙන�ට ෙහාඳ� දැෙන�ෙ� නැත.
�ජා අවසානෙ�� අමනාපයට �� ෙද� ඇත. ��ණ
හදවත�� ලබා �ම ඔබට කළ හැ� ���ම�ම ෙ�ව��
එක� වන අතර ආක�ශ�ය ��ය ම�� එම සං signal
◌ාව සහ ගංව�ර ඔෙ� ��තයට තව තව� අ�ලා ග� ඇත.
ඔබට ෙවනස අ� කළ හැ�ය.

�ශාල �දල� උපයන ෙබාෙහ� අය මට හ� �
න�� ඔ��ෙ� සබඳතා ගඳ ගස�. එය ධනය
ෙනාෙ�. ඔබට �ද� ප�පස යා හැ� අතර ඔබ
ධනව� ව� ඇත, න�� ඔබ ධනව� ව� ඇ�
බවට එය සහ�ක ෙනාෙ�. �ද� ය� ධනෙ�
ෙකාටස� ෙනාවන බව මම ෙය�ජනා ෙනාකර�.
න�� එය ෙකාටස� පම�.
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එ�ට මට "අධ�ා��ක" ��ගලය� ෙබාෙහ�
ෙදෙන� �ණ ගැෙස�, න�� ඔ�� අස�ප �
සෑම �ටම �� ඇත. එය ධනය ද ෙනාෙ�. ��තය
ය� සෑම ප�ෙ�ශයකම බ�ල �ම� .

ඔබ හැ� වැ� ඇ�ෙ� ධනව� �ම අධ�ා��ක ෙනාවන බව
��වාස ��මට න�, කැත�� ෙපා�ඩ� ��� ර�ත
ෙක��ප�ය� වන බ�බ� �� මාලාව �ය�මට මම ඔබට
තරෙ� ��ෙ�ශ කර�. ආබ�හ�, ඊසා�, යාෙකා�, ෙය�ෙස�,
ෙම�ෙස� සහ ෙ��� සමෘ��ම� �රැවරැ� පමණ� ෙනාව
ෙක��ප�ය� ද � බව ව�තමාන ෙ�ජා��ත ග��ථව��
ඔබට වැටෙහ� ඇත .

ඔබ රාජ�ෙ� උරැම�කාරයා ය. සමෘ��ය ය� ඔෙ� ජ�ම
අ��ය වන අතර, ඔබ ��ය හැ� ප�මාණයට වඩා ඔෙ�
��තෙ� සෑම අංශයකම බ�ල�වය සඳහා ය�ර ඔබ ස�ව
ඇත . ඔබට අවශ� සෑම යහප� ෙදයකටම ඔබ ���ෙස�
වන අතර ��වය ඔබට අවශ� සෑම යහප� ෙදය�ම ලබා
ෙද� ඇත, න�� ඔබ එය ඔබෙ� ��තයට කැඳ�ය ��ය.
දැ� ඔබ රහස ද�නවා. ඔබට ය�ර �ෙ�. �රධාන ෙදය න�
ඔෙ� ���� සහ හැ�� වන අතර, ඔබ ඔෙ� ��ත කාලය
�රාම ය�ර ඔෙ� අෙ� තබාෙගන ��.

මා� �ෙම��
බට�ර සං�කෘ�ෙ� ෙබාෙහ� අය සා�ථක�වය සඳහා
ෙවෙහෙස�. ඔ��ට �ශාල �වස� අවශ��, ඔ��ෙ�
ව�ාපාර වැඩ ��මට ඔ��ට අවශ��, ඔ��ට ෙ�
බා�ර ෙ�ව� අවශ��. න�� අපෙ� ප�ෙ�ෂණෙය�
අප ෙසායා ග� ෙදය න�, ෙමම බා�ර ෙ� ��ම අපට
සැබ��ම අවශ� ෙ� සහ�ක ෙනාකරන අතර එය
ස�ට�. ඉ�� අ� ෙ� බා�ර ෙ�ව� සඳහා ය�ෙ�
ඔ�� අපව ෙගන එ� �යා �ත��
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ස�ට, න�� එය ප�ගා� ය. ඔබ අභ��තර ���ය,
අභ��තර සාමය, අභ��තර ද�ශනය පළ�ව යා
�� අතර ප�ව බා�ර ෙ�ව� �ය�ලම �� ෙ�.



ඔබට අවශ� �ය�ල අභ��තර ර��යාව�! බා�ර ෙල�කය
ය� බලපෑ� ස�ත ෙල�කය; ����වල ප�� result ලය�
න�. ස�ට ��බඳ ඔෙ� ���� සහ සංඛ�ාතය සකස�න.
ඔබ �ළ ස�ට හා ���ය ��බඳ හැ�� ��රණය කර එය
ඔබෙ� �� ශ��ෙය� ��වයට ස�ෙ��ෂණය කර�න,
එ�ට ඔබට ���ට සැබෑ �ව�ගය අ���ය හැ�ය.

• �ද� ආක�ශනය කර ගැ�ම සඳහා, ධනය මත
අවධානය ෙයා� කර�න. ඔබ එ� �ඟකම ෙකෙර�
අවධානය ෙයා� කරන �ට ඔෙ� ��තයට වැ� �දල�
ෙගන ඒමට ෙනාහැ�ය.

• එය ඔබෙ� ප�ක�පනය භා�තා ��ම සඳහා
�රෙය�ජනව� ෙ� -��වාස කර�න ඔබ දැනටම�
ඔබට අව�ය �ද� �ෙ�. ධනය ඇ� ��ඩා කර�න,
එ�ට ඔබට �ද� ගැන ෙහාඳ හැ�ම� ඇ� ව� ඇත;



ඔබට ඒ ගැන ෙහාඳ හැ�ම� ඇ� වන තරමට, ඔෙ�
��තයට තව� ෙබාෙහ� ෙ� ගලා එ� ඇත.

• දැ� ස�� බව� ඔෙ� ��තය �ලට �ද� ෙගන ඒමට ඇ�
ෙ�ගව�ම �රමය ෙ�.

• ෙම� ඔබ �ය� ෙ� සලකා බලන එය ඔබෙ� අර�ණ
කර�න සහ ඔබ �ය�ෙ�, "මම ඒ දැ�ය හැක. මම
�ල� ගත හැ�." ඔබ ඔෙ� ��තනය ෙවන� කර �ද�
ගැන ෙහාඳ හැ�ම� ඇ� කර ගැ�මට පට� ග� .

• ඔෙ� ��තය �ලට වඩා ෙගන ඒම සඳහා �ද� ලබා ෙද�න.
ඔබ �ද� සමඟ ත�ාග�� වන අතර එය ෙබ� ගැ�ම ගැන
ස�� වන �ට, ඔබ �ය�ෙ�,

"මට ඕනෑ තර� �ෙ�."

• තැපැ� මවාග�න ෙච�ප�.

Thoughts ඔෙ� ����වල ෙ�ෂය ධනයට ෙයා� කර�න. ධනය
�ත�න.

මා� �යම��
ෙෆ��� උපෙ�ශක, �රැවරයා,
සහ ක�කයා
රහස ය�ෙන� අදහ� කර�ෙ� අප අපෙ�
��වෙ� ��මාතෘවරැ� වන අතර අපට
��මාණය ��මට අවශ� සෑම පැ�ම�ම බව�



අෙ� ��ත �ළ ප�කාශ ෙ��. එම�සා, අපෙ� පැ��,
���� සහ හැ�� ඉතා වැදග� ව�ෙ� ඒවා ප�කාශ
වන බැ��.

දවස� මම කලා අධ��ෂකවරෙය�ෙ� �වසකට �යා.
සෑම අ�ස� ��ල� නෑරම ඔ� �රැව� කා�තාවකෙ�
ෙ� ��දර රෑපය ෙර�ව�� ඔතා, "මම ඔබව ද��ෙ�
නැහැ" යැ� පවසනවා� ෙම� ඉවතට හැ� �ෙ�ය. මම
ඔ�ට ��වා, "මම �ත�ෙ� ඔයාෙ� ආදරෙ� කරදරය�
ෙව�න ඇ�." එ�ට ඔ�, “ඔබ �ර��ද? "නැහැ, න��
බල�න. �ථාන හතක, ඔබට හ�යටම එකම කා�තාව�
ඇත." ඔ� පැව�ෙ�, "න�� මම ඒ ආකාරෙ� ��ව�
වලට කැම��. මම එය ත�වම ��තාරැ කෙළ�." මම
�ෙව�, "එය ඊට� වඩා භයානක ව�ෙ� ඔබ ඔෙ� �ය�
��මාණ හා ��මාණ���වය එයට දැ� බැ��."

රහස

ඔ� අවට ��න ෙ� �ය� ��ය� සමඟ ඔ�
ඉතා අලංකාර ෙප�ම� ඇ� ��ෙස�. ම�ද එය ඔ�
කරන කා�යය වන අතර ඔ�ට ��� ෙ��ම ස�බ�ධය�
ෙනාමැත. මම ඔ�ෙග� ඇ�වා "ඔයාට ෙමානවද ඕෙ�?"
"මට ස�යකට කා�තාව� �ෙදෙන� හ��මට අවශ��."
මම ��වා, "හ�, ��ත ආෙ�ප කර�න. කා�තාව�
�ෙදෙන� සමඟ ��ත ආෙ�ප කර ඔෙ� �වන
අවකාශෙ� සෑම අ�ස� ��ල� නෑරම එ�ලා තබ�න."

මාස හයකට ප� මම ඔ�ව දැක, "ඔෙ� ආදර
��තය ෙකාෙහාමද?" "�යම�! කා�තාව� මට
කතා කරනවා, ඔ��ට මා හ��මට අවශ��."
"ෙමාකද ඒක ඔයාෙ� පැ�ම" මම �ෙව�. ඔ�
පැව�ෙ�, "මට ෙලා� ස�ට� දැෙනනවා. මම
��ෙ�, අ�රැ� ගාණ� මට �නය� ෙනා�� අතර
දැ� මට ස�යකට �න �න� �ෙ�. ඔ�� මට
�රැ�ධව සට� කරනවා." "ඔයාට ෙහාඳ�" මම
�ෙව�. එ�ට ඔ� මට �ෙ�, "මට ඇ�තටම
�ථාවර �මට අවශ��. මට දැ� �වාහය අවශ��,
මට ආදරය� අවශ��." මම ��වා, "ෙහාඳ�, ප�ව
එය ��ත ආෙ�ප කර�න." ඔ� ��දර ආදර
ස�බ�ධතාවය� ��තාරැ කළ අතර වසරකට
ප�ව ඔ� �වාහ � අතර ඔ� ඉතා ස�ටට ප�ෙ�.



ෙමයට ෙ��ව ඔ� තව� පැ�ම� ඉ��ප�
��ම�. එය �� ෙනා� වසර ගණනාව� ඔ� �ළ
එය ප�ා�ථනා කෙ� ඔ�ෙ� පැ�ම ඉ��ය ෙනාහැ�
බැ��. ඔ�ෙ� �ටත ම�ටම - ඔ�ෙ� �වස - සෑම
�ටම ඔ�ෙ� කැමැ�තට පටහැ� �ය. එබැ��
ඔබ ෙමම දැ�ම ෙ�රැ� ග�ෙ� න�, ඔබ එය
සමඟ ෙස�ල� ��මට පට� ග�න.

මා� ඩයම��ෙ� ෙ�වා�යකයා ��බඳ කතාව ෙෆ���
��� රහ�ගත ඉගැ��� ���� කරන ආකාරය ��බඳ
ක�ම �රෑපණය�. එය �රෑපණය කර�ෙ� අප ඒවා
��යාවට නංවන �ට අපෙ� ���� ප�බල ෙලස ��මාණය
වන ආකාරය�. අප ග�නා ඕනෑම ��යාව� ����ලකට
ෙපර ��ය ��ය. ���� අප කථා කරන වචන, අපට
දැෙනන හැ�� සහ අපෙ� ��යාව� ��මාණය කර�.
��යාව� �ෙ�ෂෙය� බලව� ව�ෙ� ඒවා අපට ��යා
��මට ෙ�� � ���� වන බැ�� .
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අපෙ� අභ��තර ���� ෙමානවාදැ� අපට
ෙනාෙ�ෙර�නට ��වන, න�� අප ෙගන ඇ� ��යාමා�ග
ෙදස බැ�ෙම� අප �ත�� �� ෙ� අපට දැක ගත හැ�ය.
�ත�පට ��පාදකයාෙ� කතාව �ළ ඔ�ෙ� අභ��තර
���� ඔ�ෙ� ��යාව� හා වට�ටාව ��� ���� �ය.
ඔ� ෙබාෙහ� කා�තාව� ��තාරැ කර ඇ� අතර,
�ය�ල�ම ඔ�ෙග� turn � ෙ�. ඔ�ෙ� අභ��තර
���� ෙමානවාදැ� ඔබට ෙපෙ�ද? ඔ�ෙ� වචනව��
�යැ�ෙ� ඔ�ට තව� කා�තාව� සමඟ ෙප� සබඳතාව�
ඇ� කර ගැ�මට අවශ� බවය. ඔ�ෙ� ��යාව� ෙවන�
��මට �තාමතාම ෙත�රා ගැ�ෙම�, ඔ�ෙ� ��
����ලම ඔ�ට අවශ� ෙ� ෙකෙර� ෙයා� ��මට එය
ෙ�� �ය. එතර� සරල මාරැව��, ආක�ශ�ය ��ය
��� ඔ�ෙ� ��තය ��තාරැ කර එය පැවැ�මට
කැඳ�මට ඔ�ට හැ� �ය.

ඔෙ� ��තයට යම� ආක�ෂණය කර ගැ�මට ඔබට
අවශ� � �ට, ඔෙ� ��යාව� ඔෙ� ආශාව�ට පටහැ�
ෙනාවන බවට වග බලා ග�න. ෙ� ��මාකාර උ�හරණ එ�
ම�� Dooley, �රැවරැ� ��� ලබා ෙදන � tured fea- ,
රහස මම n ඔ�ෙ� �ර�ය පාඨමාලාව , ��වය නංව��



සහ මැ�� ෙය�ම. එය ඇෙ� ප���ණ සහකරැ තම
��තයට ආක�ෂණය කර ගැ�මට කැම� කා�තාවකෙ�
කතාව�. ඇය �ය� �වැර� ෙ� කර ඇත: ඇය ඔ� ෙම�
�මට කැම� ෙ� ගැන ඇය පැහැ�� �ය, ඔ�ෙ� �ය�
�ණාංග ��බඳ ස��තරා�මක ලැ���ව� සා�, ඔ�ෙ�
��තෙ� ඔ� �ශ�මාන කෙ�ය. ෙ� �ය�ල කළ� ඔ� ගැන
��ම සල�ණ� ��ෙ� නැහැ.

�න� ඇය �වසට පැ�ණ ඇෙ� ෙම�ට� රථය ගරාජය මැද
නවතා තබ�� ��ය�, ඇෙ� ��යාව ඇයට අවශ� ෙදයට
පටහැ� බව ඇය ෙ�රැ� ග�තාය. ඇෙ� ෙම�ට� රථය
ගරාජය මැද න�, ඇෙ� ප���ණ සහකරැෙ� ෙම�ට�
රථයට ඉඩ� ෙනා���! ඇයෙ� ��යාව� ��වයට ප�බල
ෙලස �යා ��ෙ� ඇය ඉ�ලා �� ෙදය ඇයට ලැෙබ� ඇතැ�
��වාස ෙනාකරන බව�. එබැ�� ඇය වහාම ඇෙ� ගරාජය
���� කර ඇෙ� ෙම�ට� රථය එ� පැ�තකට ගා� කළාය.

රහස

ඇෙ� ප���ණ සහකරැෙ� ෙම�ට� රථය සඳහා අෙන�
පැ�ෙත� ඉඩ තබ�. ප�ව ඇය තම �දන කාමරයට ෙගා�
ඇ�� ව�� �� �� ඇ�� ආ��ත� ක�ටලය �වෘත
කළාය. ඇෙ� ප���ණ සහකරැෙ� ඇ�� සඳහා ඉඩ�
ෙනා���. ඒ �සා ඇය ඇෙ� ඇ�� ��පය� අවකාශය
සඳහා ෙගන �යාය. ඇයද ඇෙ� ඇඳ මැද ��ෙගන �� අතර,
ඒ �සා ඇය "ඇෙ�" පැ�ෙ� �� ගැ�මට පට� ග�තාය.

ෙමම කා�තාව රා�� ෙභ�ජන සංග�හය� සඳහා ම�� ��
සමඟ ඇෙ� කතාව පැව� අතර, ඇය අසල ෙ�සෙ� වා� �
��ම ඇෙ� ප���ණ සහකරැ �ය. ෙ� �ය� ප�බල
��යාමා�ග ගැ�ෙම� ප�ව සහ ඇයෙ� ප���ණ
සහකරැවා දැනටම� ලැ� ඇ� ආකාරයට ��යා ��ෙම�
ප� ඔ� ඇයෙ� ��තයට පැ�ණ ඇ� අතර ඔ�� දැ�
ස��� �වාහ � ���.

“රඟපෑම�” සඳහා තව� සරල උ�හරණය� ව�ෙ� ද
�ක�� �ත�පටෙ� ��පාදන කළමනාකරැ වන මෙ�
සෙහ�ද�ය �ෙල�ඩාෙ� කතාව� . ඇය �ව� �ෙ�
ඕ�ෙ���යාෙ�ය. ඇයට අවශ� �ෙ� එ�ස� ජනපදයට
ෙගා� මා සමඟ අපෙ� එ�ස� ජනපද කා�යාලෙ� වැඩ
��මටය. �ෙල�ඩා රහස ෙහා�� දැන �� අතර, ඒ �සා



ඇයට අවශ� ෙ� ෙගන ඒමට ඇය �ය� ෙ� කර�� ��යද
මාස ගණන� ෙග� �ය අතර ඇය තවම� ඕ�ෙ���යාෙ�
��යාය.

�ෙල�ඩා ඇෙ� ��යාව� ෙදස බැ� අතර, ඇය ඉ�ලා ��
ෙදය තමාට ලැෙබ�ෙ� නැතැ� ඇය ��යා කළාය. එබැ��
ඇය බලව� ��යාමා�ග ගැ�මට පට� ග�තාය. ඇය තම
��තෙ� සෑම ෙදය�ම සං�ධානය කෙ� ඇෙ� ෙව��ම
සඳහා ය. ඇය සාමා�ක�වය අවලං� කර, ඇයට අවශ�
ෙනාවන ෙ�ව� ලබා �� අතර, ඇය �ය ��ෙ�� එ�යට
ෙගන ඒවා ඇ�රැ� කළාය. ස� හතර� ඇ�ළත �ෙල�ඩා
එ�ස� ජනපදෙ� ��ෙ� අපෙ� එ�ස� ජනපද
කා�යාලෙය� �ටත ය.
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ඔබ ඉ�ලා ඇ� ෙ� ගැන �ත�න, සහ ඔබෙ� ��යාව� ඔබ
ලැ�මට අෙ��ෂා කරන ෙ� ���� කරන බවට වග බලා
ග�න, ඒවා ඔබ ඉ�� ෙදයට පටහැ� ෙනාවන බවට වග
බලා ග�න. ඔබට එය ලැ�ණා� ෙම� ��යා කර�න. අද
ඔබට එය ලැෙබ�ෙ� න� ඔබ කර�ෙ� �ම�ද ය�න
හ�යටම කර�න, සහ එම ප�බල ගෙ�ෂණය ���� ��මට
ඔෙ� ��තෙ� �යවර ග�න. ඔෙ� ආශාව� ලැ�මට ඉඩ�
ලබා ෙද�න, ඔබ කරන ආකාරයටම, ඔබ එම ප�බල
අෙ��ෂාව ��බඳ සං signal ◌ාව යව�.

�සා �ක��

ඔබෙ� සහකරැ පමණ� ෙනාව,
ස�බ�ධතාවයට පැ�ෙණ�ෙ� ක�රැ�ද ය�න
���ම වටහා ගැ�ම වැදග�ය. ඔබ ���ම
ඔබම ෙ�රැ� ගත ���.

ෙ��� ෙ�
ඔබ ඔෙ�ම සමාගම� ��� ���ෙ� නැ�න�
ෙවන� අෙය� ඔෙ� සමාගම ��� ��� ඇතැ�
අෙ��ෂා කර�ෙ� ෙකෙ�ද? නැවත�, ආක�ශ�ය



��ය ෙහ� රහස ය� එය ඔෙ� ��තයට ෙගන
ඒම�. ඔයාට ඇ�තටම පැහැ�� ෙව�න ෙවනවා.
සලකා බැ�මට මා ඔෙබ� අසන ප��නය ෙම�න:
අෙන� අය ඔබට සලකනවාට ඔබ කැම� ආකාරයට
ඔබ සලකනවාද?

අ� අය ඔබට සලකනවාට ඔබ කැම� ආකාරයට ඔබ
සලක�ෙ� නැ� �ට, ඔබට �� �ෙටක� ෙ�ව� ෙවන�
කළ ෙනාහැක. ඔෙ� ��යාව� ඔෙ� ප�බල ���� ෙ�,
එබැ�� ඔබ ඔබටම සලක�ෙ� නැ�න�

රහස

ආදරය හා ෙගෟරවය, ඔබ සං signal ◌ාව� ��� කර�ෙ�
ඔබ ප�මාණව� ෙනාවන, ප�මාණව� තර� ෙහ� ��� නැ�
බව පවස��. එම සං al ◌ාව ��� �ගටම �කාශනය වන
අතර ���� ඔබට ෙහා�� සලක�ෙ� නැ� අව�ථා ඔබට
අ���ය හැ�ය. ජනතාව ය� බලපෑම පම�. ඔෙ� ����
ෙ��ව�. ඔබ ඔබටම ආදරය හා ෙගෟරවෙය� සැල�මට
පට� ගත �� අතර, එම සං signal ◌ාව �ෙම�චනය කර එම
සංඛ�ාතය ලබා ගත ��ය. එ�ට ආක�ශ�ය ��ය ��
��වයටම චලනය වන අතර ඔෙ� ��තය ඔබට ආදරය
කරන සහ නැවත ද�ශනය කරන ����ෙග� �� ය�
ඇත.

ෙබාෙහ� අය තම� ෙව�ෙව� කැප � �ට ඔ�� යහප�
��ගලෙය� යැ� �ත�� අ� අය ෙව�ෙව� කැප� ���.
වැර�! ඔබ ෙව�ෙව� කැප��� කළ හැ�ෙ� �රෙ��ෂ
lack නතාව ��බඳ ���� ව�� පම�, ම�ද එය
�ය�ෙ� “සෑම ෙකෙන�ටම ප�මාණව� ෙනාෙ�, එබැ��
මම ෙනාමැ�ව ය�ෙන�” එම හැ�� යහප� ෙනාවන අතර
අවසානෙ� අමනාපයට �� ෙද� ඇත. සෑම ෙකෙන�ටම
බ�ල වන අතර ඔ��ෙ� ආශාව� කැඳ�ම එ� එ�
��ගලයාෙ� වග�ම ෙ�. ඔබට ෙවන� ��ගලෙය�
ෙව�ෙව� කැඳ�ය ෙනාහැක, ම�ද ඔබට තව� ෙකෙන�
ගැන ��මට හා දැ�මට ෙනාහැ� බැ��. ඔෙ� කා�යය
ඔබ�, ඔබට ෙහාඳ හැ�ම� ප��ඛතාවය� ලබා ෙදන �ට,
එම ��මය ජනක සංඛ�ාතය ��රණය වන අතර ඔබට
ස�ප �ය� ෙදනා �ප�ශ කර� ඇත.

� �� �



ආචා�ය. ෙජ�� ෙ��

ඔබ ඔබට �ස�ම බවට ප�ෙ�. ෙවන�
��ගලෙය�ට ෙප�වා "දැ� ඔබ මට ණය�, ඔබ
මට තව� �ය ���" ය�ෙව� ෙනා�ය�න. ඒ
ෙව�වට, ඔබට වැ� යම� ෙද�න. ඔබට ලබා �මට
කාලය ග�න, සහ අ�ථෙය� ඔබ ��ණ ෙලස
�රවා ගැ�මට, දැ� ඔබට �ෙම� �� ඉ�� යා හැ�
තැනට.
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"ආදරය ලබා ගැ�මට ... ඔබ ��බකය�
බවට ප�වන �රැ එය �රව�න."

අෙප� ෙබාෙහ� ෙදෙන�ට අපව අ��මයට ෙගන ඒමට
ඉගැ�� අතර, එ� ප�� ence ලය� ෙලස අප ���� හා
���� යැ� හැ�ම ආක�ෂණය �ය. එම හැ�� අප �ළ
ර�� ඇ� ෙහ��, අපට වඩා ���� යැ� හැ�� සහ
ප�මාණව� ෙනා� ��ත ත�වය� අ� �ගටම ආක�ෂණය
කර ග�ෙත�. ඔබ එම ��තනය ෙවන� කළ ��ය.

"සමහරැ�ට �සැකවම, තමාට එතර�
ආදරය ලබා �ෙ� අදහස ඉතා �තල, දැ� හා
අ�ක�පා �ර�ත බව� ෙපෙන� ඇත.
එෙහ�, ෙමම කාරණය ෙවන�
ආෙල�කය�� දැ�ය හැ�ය, 'අංක එක
ගැන ෙසායා බැ�ම' අපට මඟ ෙප�� ප��,
අන�තය, සැබ��ම අංක ෙදක ෙසාය��
��න අතර ඇ�ත වශෙය�ම අංක 2 ට
��රවම ප��ලාභ ලබා ගත හැ� එකම
ක�මය එය�. ”

ඔබ ���ම �රවා ෙනාග�ෙ� න�, ඔබට ��ෙව�ට �මට
��ව� නැත. එබැ�� ඔබ ���ම ඔබ ෙවත නැ�රැ �ම
අත�වශ� ෙ�. ���ම ඔෙ� ���යට සහභා� ව�න.
තම�ෙ� ���යට ���� වග�ව ��ය. ඔබ ඔෙ� ���යට
නැ�රැ � ඔබට ස�ට� ෙගන ෙදන ෙ� කරන �ට, ඔබ අවට



��ම ස�ටට කරැණ� වන අතර ඔබ සෑම දරැෙව�ටම සහ
ඔෙ� ��තෙ� සෑම ��ගලෙය�ටම ���ම� ආද�ශය�.
ඔබට ස�ට� දැෙනන �ට �ම ගැන ��මට පවා අවශ�
නැත. එය �වාභා�ක �ටාර ගැ�ම�.
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�සා �ක��
මම මෙ�ම ��දර�වය ෙනාද�න �සා මෙ� සහකරැ
මෙ� ��දර�වය මට ෙප�ව� ඇතැ� අෙ��ෂා
කර�� මම ෙබාෙහ� සබඳතාවලට පැට�ෙණ�. මම
වැෙඩන �ට, මෙ� �රය� ෙහ� මෙ� "�-ෙර��" �ෙ�
බෙය��� කා�තාව, ආ�ච�යම� කා�තාව සහ
චා�ෙ� �තය� ය. ඔ�� අ�රැ �ව�, ඔ�� මා ෙම�
ෙප�ෙ� නැත. මම �සා සමඟ ආදරෙය� බැ� ��න
�රැ ෙනාෙ� my මම මෙ� ෙම�චා සම, මෙ� ස���ණ
ෙතා�, වට�රැ ඉණ, ර�� ස�ත ක� ෙකා�ඩය සමඟ
ආදරෙය� බැ� ��ෙය�. එය �� වන �රැ ෙස�
ෙල�කයට හැ� �ය මා� එ�ක ආදරෙය� බැෙඳ�න.

ඔබට ආදරය ��මට ෙ��ව ඔබ ඔබට ආදරය ෙනාකර�ෙ�
න� ස�ට� දැ�ය ෙනාහැ� බැ��. ඔබට ඔබ ගැන නරක�
දැෙනන �ට, ඔබ ��වයට ඇ� �ය� ආදරය සහ �ය� යහප�
ෙ� අව�ර කර�.

ඔබට ඔබ ගැන නරක හැ�ම� ඇ� � �ට එය ඔෙබ� ��තය
උරා ෙබාන බව� දැෙ�, ම�ද ෙසෟඛ�ය, ධනය සහ
ආදරය ඇ�� සෑම �ෂයය� �ළම ඔබෙ� �ය� යහප� ෙ�
���ෙ� වාර ගණන හා ස�ට දැෙනන බැ��. අ��ත ශ��ය�
ඇ� බවට ඇ� හැ�ම සහ ෙසෟඛ�ය හා ෙසෟඛ�ය ��බඳ
��මාකාර හැ�ම යන �ය�ලම ෙහාඳ හැ�ම� ඇ� වාර
ගණන මත ෙ�. ඔබට ඔබ ගැන ෙහාඳ හැ�ම� නැ� �ට, ඔබ
���ෙ� ඔබ ගැන නරක හැ�ම� ඇ� කරවන වැ�
��ගල��, ත�වය� සහ චක�ෙ�ඛය� ආක�ෂණය කරන
සංඛ�ාතයක ය.

ඔබ ඔෙ� අවධානය ෙවන� කර ඔබ ගැන අ�රැ ෙ�ව� ගැන
��මට පට� ගත ��ය. ඔබ �ළ ඇ� ධනා�මක ෙ� ෙසායා
බල�න. ඔබ ඒ ෙ�ව� ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කරන �ට,



ආක�ශ�ය ��ය ම�� ඔබ ගැන තව� ෙබාෙහ� ෙ� ෙප�ව�
ඇත. ඔබ �තන ෙ� ඔබ ආක�ෂණය කර�. ඔබ �ය�ලම
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ඔබ ගැන යම� ෙහාඳ එක� �� කාලය� ��ෙ� ක�පනා
ආර�භ, සහ ආක�ෂණය යන ��ය වැ� ඔබ ලබා �ම
ම�� �ර�චාර කැමැ�ත කර�න �ෙය�ෙ� වෙ�
����. ඔබ ගැන ෙහාඳ ෙ� ෙසායා බල�න. ෙසාය�න, එ�ට
ඔබ ෙසායාග� ඇත!

ෙබා� ෙප�ා�ට�

ඔබ ගැන එතර� ���ට ෙදය� �ෙ�. මම
අ�රැ� හත�� හතර� ��ෙ� මාව ඉෙගන
ග�නවා . මට සමහර ෙවලාවට මාව �පග�න
ඕන! ඔබ ඔබටම ආදරය ��මට යන �සා. මම
කතා කර�ෙ� ඔබ ගැන �ෙර�� ෙගෟරවය�
ගැන වන අතර ඔබ ඔබටම ආදරය කරන �ට ඔබ
�වයං��යව අ� අයට ආදරය කර� ඇත.

 මා� �ෙම��
ස�බ�ධතාවල� අ� අෙන� ��ගල�� ගැන
පැ��� ��මට �රැ� � ���. �ද�න� වශෙය�,
"මෙ� සහායකය� ඉතා ක�මැ� ය, මෙ�
�වා��රැෂයා මාව ��� ව�ට�, මෙ� දරැව�
ෙබාෙහ� ��කර ය." එය සෑම �ටම අෙන�
��ගලයා ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර�. න��
සබඳතා සැබ��ම ��යා�මක �මට න�, අප
පැ��� කරන ෙ� ෙනාව අෙන� ��ගලයා ගැන
අප අගය කරන ෙ� ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කළ
��ය. අ� ඒ ෙ�ව� ගැන පැ��� කරන �ට අපට
ලැෙබ�ෙ� ඒවා�� වැ� ප�මාණය� පම�.

ඔබ ස�බ�ධතාවයක ඉතා අ�රැ කාලය� ගත කළ�-
ෙ�ව� ��යා ෙනාකර�, ඔබ සමඟ ෙනාගැලෙ�, යෙම�
ඔෙ� ��ෙණ� �� - ඔබට තවම� එම ස�බ�ධතාවය
හැර�ය හැ�ය. කඩ�� කැබැ�ල� ග�න, ඊළඟ �න �හ
සඳහා වා� � එම ��ගලයා ගැන ඔබ අගය කරන �ය�ල
�ය�න. ඔබ ඔ��ට ආදරය කරන �ය� ෙ�� ගැන
�ත�න. ඔබ ඔ��ව අගය කරනවා
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හාස�ය ��බඳ හැ�ම, ඔ�� ෙකාතර�
සහෙය�ගය ද�වනවාද ය�න ඔබ අගය කර�. ඔබ
ෙසායා ග�නා ෙදය න�, ඔබ ඔ��ෙ� ශ���
අගය ��ම හා ��ගැ�ම ෙකෙර� අවධානය
ෙයා� කරන �ට, එ�� ඔබට වැ� ප�මාණය�
ලැෙබ� ඇ� අතර ගැට� පහව ය� ඇත.

�සා �ක��
ෙබාෙහ� �ට ඔබ ඔෙ� ස�ට ��මාණය ��මට අ�
අයට අව�ථාව ලබා ෙදන අතර ෙබාෙහ� �ට ඔ��
ඔබට අවශ� ආකාරයට එය ��මාණය ��මට අසම�
ෙ�. ම�ද? ම�ද, ඔෙ� ���ය, ඔෙ� ස�ට ��බඳ
වග�ම පැව�ය හැ�ෙ� එ� ��ගලෙය�ට පම�.
එම�සා ඔෙ� ෙදම��ය�, දරැවා,
සහකරැ ෙහ� සහකා�ය පවා ඔෙ� ස�ට ඇ� ��මට
ඔ��ට හැ�යාව� නැහැ. ඔෙ� ස�ටට හ�� �මට
ඔ��ට අව�ථාව �ෙ�. ඔෙ� ���ය ඔබ �ළ ඇත.

ඔබෙ� �ය� ���ය පව��ෙ� ෙ��මෙ� සංඛ�ාතය මත ය.
එය �ය�ල�ෙ� ඉහළම හා බලව�ම සංඛ�ාතය�. ඔබට
ආදරය අෙ� තබා ගත ෙනාහැක. ඔබට එය දැ�ය හැ�ෙ�
ඔෙ� හදවෙ� පම�. එය පැවැ�ෙ� ත�වය�. ෙ��මය
��බඳ හැ�ම� ���� ��� ප�කාශ වන බව ඔබට දැක
ගත හැ�ය, න�� ආදරය ය� හැ�ම� වන අතර, එම
ෙ��මෙ� හැ�ම ��රණය කර �ෙම�චනය කළ හැ� එකම
තැනැ�තා ඔබ�. ෙ��මෙ� හැ�� ජනනය ��මට ඔබට
ඇ� හැ�යාව අ��ත වන අතර, ඔබ ආදරය කරන �ට ඔබ
��වය සමඟ ස���ණෙය�ම එකඟ ෙ�. ඔබට හැ� සෑම
ෙදය�ම ආදරය කර�න. ඔබට හැ� සෑම ෙකෙන�ටම
ආදරය කර�න. ඔබ ආදරය කරන, ආදරය දැෙනන ෙ�ව�
ෙකෙර� පමණ� අවධානය ෙයා� කර�න, එ�ට ඔබ ෙවත
නැවත පැ�ෙණන ආදරය හා ���ය ඔබ අ���� ඇත
. ආක�ශ�ය ��ය ඔබට ආදරය ��මට තව� ෙබාෙහ� ෙ�
ආප� එ�ය ��ය. ඔබ ආදරය ��රණය කරන �ට, ��
��වයම ඔබ ෙව�ෙව� සෑම ෙදය�ම කරන බව� ෙපෙ�,
සෑම ���ම� ෙදය�ම ඔබ ෙවත ෙගන යන අතර සෑම
යහප� ��ගලෙය�ම ඔබ ෙවත ෙගන ය�. ඇ�ත
වශෙය�ම, එය එෙ� ය.



• ඔබ ස�බ�ධය� ආක�ෂණය කර ගැ�මට අව�ය � �ට,
ඔෙ� ���� බවට වග බලා ග�න,
වචන, ��යාව සහ වට�ටාව ඔෙ� ආශාව�ට පටහැ� ෙනාෙ�.

Job ඔෙ� ර��යාව ඔබ�. ඔබ ���ම �රවා ෙනාග�ෙ� න�,
ඔබට කළ �� ��ව� නැත
ඕනෑම ෙකෙන�ට ෙද�න.

• �ෙ�මය හා ෙගෟරවය ඔබ සලක�න, ඔබ අය ආක�ෂණය ව�
ඇත
ඔබට ආදරය හා ෙගෟරවය ෙප�ව�න.

• ඔබ ගැන නරක හැ�� ඇ� වන �ට, ඔබ ආදරය අව�ර
අතර, ඒ ෙව�වට ඔබ ඉ��යට බව ඔබ ගැන නරක
හැ�ම� ඇ� කරග�න තව තව� ���� හා ත�වය�
ආක�ෂණය.

• ඔබ සහ attra- උෙළලක�ය ��ය ගැන ආදරය කරන
�ණාංග ��බඳ අවධානය ෙයා� ඔබ ගැන තව ෙබාෙහ�
ෙ�ව� ෙප��� කර� ඇත.

• ඔබෙ� පැ��� සහ ස�බ�ධය� වැඩ කර�න ඔබ
අෙන� ��ගලයා ��බඳ අගය ෙ� ��බඳ අවධානය
ෙයා� ෙනාව, ��ම. ඔබ ශ��� ෙකෙර� අවධානය
ෙයා� කරන �ට, ඔබට ඒවා�� වැ� ප�මාණය�
ලැෙබ� ඇත.
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�.ආ�, ෙජ�� ෙ�ග��
QUANTUM PHYSICISTAND
මහජන ප��ප�� ප��ණය
අෙ� ශ�රය ඇ�තටම අෙ� ����වල product

ලය�. අ� ෛව� ��ව ��බඳ උපා�ය ෙ�රැ�
ගැ�මට පට� ෙගන ඇ�ෙත�

���� හා ��තෙ�ගය�ෙ� �වභාවය ඇ�ත
වශෙය�ම අපෙ� ශ�රෙ� ෙභෟ�ක සාරය සහ
ව�හය හා ��යාකා��වය �රණය කර�.

�.ආ�. ෙජ�� �ම���

�ෙ�ෙසෙබ� ආචරණයක �ව ��ෙ� කලාව �ළ
අ� ද��. �ෙ�ෙසෙබ� ය� �� ෙප� වැ� ශ�රයට
��� බලපෑම� හා බලපෑම� ඇ� ෙනාකරන
ෙදය�.

ඔබ ෙර��යාට පවස�ෙ� ෙමය එතර�ම effective ල��
වන අතර, ��ව�ෙ� �ෙ�ෙසෙබ� සමහර �ට ඇ� �ය
�� ation ෂධයට වඩා වැ� බලපෑම� නැ�න� වැ�
බලපෑම� ඇ� බව�.

රහස

ඒ සඳහා ��මාණය කර ඇත. �ව ��ෙ� කලාෙ�
�ශාලතම සාධකය ��� මනස බව ඔ��
ෙසායාෙගන ඇත, සමහර �ට ෙබෙහ� වලට වඩා
වැ� ය.

රහෙස� �ශාල�වය ��බඳව ඔබ දැ�ව�ව ��න �ට,
ෙසෟඛ�ය ඇ�� මානව ව�ගයා �ළ �� වන ඇතැ� ����වල
��ක සත�ය ඔබ වඩා� පැහැ��ව දැක ගැ�මට පට� ග�.
�ෙ�ෙසෙබ� ආචරණය ප�බල සං���ය�. ෙර��� �ට
�ත�ෙ� සැබැ��ම ��වාස ෙමම ටැ�ල� ප�ගණකය වන
�ර�කාර, ඔ�� ඇත ලැෙබන ඒවා �ම� ��වාස කරනවා,
ඔ�� ඇත �ව කළ.

� �� ���



ආචා�ය. ෙජ�� ෙඩමා���

යෙම� අස�පව ��න ත�වයක �� න� සහ එය
��මාණය ��මට එ��ව ඔ��ෙ� මනෙස� ඇ� ෙ�
ගෙ�ෂණය ��මට ඔ��ට �ක�පය� �ෙ� න�,
medicine ෂධ භා�තයට එෙර�ව, එය ඔ��ට
මරණයට ප��ය හැ� උග� ත�වය� න�,
පැහැ��වම medicine ෂධය කළ �� wise ◌ානව�ත
ෙදය�, ඔ�� මනස �ම� දැ� ගෙ�ෂණය කරන
අතර. එබැ�� ඔබට ෙබෙහ� ගැ�ම ප���ෙ�ප
��මට අවශ� නැත. සෑම ආකාරයකම �ව ��ම
සඳහා �ථානය� ඇත.

මනස හරහා �ව ��ම .ෂධ සමඟ එකඟව කට�� කළ හැ�ය.
ෙ�දනාව ස�බ�ධ න�, එම ෙ�දනාව �ර� ��මට medicine
ෂධයට හැ� වන අතර එම�� ��ගලයාට ෙසෟඛ�ය ෙකෙර�
�ශාල බලය�� අවධානය ෙයා� කළ හැ�ය. “ප���ණ
ෙසෟඛ�ය� ගැන ��ම” ය� අවට ��වන ෙ� �ම� �ව�
ඕනෑම ෙකෙන�ට තම� �ළ ෙපෟ�ග�කව කළ හැ� ෙදය�.

�සා �ක��

��ව ය� බ�ල�වෙ� ���ටතම කෘ�ය�.
��වෙ� බ�ල�වය දැ�මට ඔබ �වෘත � �ට,
ඔබට ලැෙබ� ඇත

ෙසෟඛ� රහස 127

��මය, ���ය, ���ය සහ ��වෙ� ඔබ ෙව�ෙව� ඇ�
�ය� ෙ��� things ෙ� අ����න - යහප� ෙසෟඛ�ය,
යහප� ධනය, යහප� �වභාවය. න�� ඔබ
�ෙ�ධා�මක ���� ව�� ඔබව වසා දැ� �ට, ඔබට
අපහ�තාවය� දැෙන� ඇත, ඔබට කැ��ම දැෙන�
ඇත, ඔබට ෙ�දනාව දැෙන� ඇත, සහ සෑම �නකම
ෙ�දනාකා� බව� ඔබට දැෙන� ඇත.

ආචා�ය. ෙබ� ෙජා�ස�
ෙභෟ�ක, ක�තෘ සහ
ශ��ජනක �වෙ� නායකයා

අපට ��ධ ෙර�ග ���චය සහ ෙර�ග
දහස� �ෙ�. ඒවා ��වල ස�බ�ධකය පමණ�.
ඒවා �ය�ලම එක ෙදයක ප�� result ලය�:
ආත�ය. ඔබ ද�වැල මත ප�මාණව� ආත�ය�



ඇ� කර ප�ධ�යට ප�මාණව� ආත�ය� ලබා
ෙද�ෙ� න�, එ�ට එ� සබැ�ය� කැ� ය�.

�ය� ආත�ය ආර�භ ව�ෙ� එ� �ෙ�ධා�මක
����ල��. මාන�ක ආත�ය �දහා ද�වන ෙත� එ�
����ල� පාලනය කරගත ෙනාහැ� � අතර ප�ව තව�
���� පැ��ෙ�ය. බලපෑම ආත�ය�, න�� ෙ��ව
negative ණා�මක ��තනය� � අතර ඒ �ය�ල ආර�භ
�ෙ� එ� �ඩා �ෙ�ධා�මක ����ල��. ඔබ ප�කාශ කළ
ෙ� �ම� �ව� ඔබට එය ෙවන� කළ හැ�ය. . . එ� �ඩා
ධනා�මක ��තනය�� සහ තව� එක�.

ආචා�ය. ෙජ�� ෙඩමා���
අපෙ� කා�ක ��ව අපට ප��ෙප�ෂණ ලබා �මට,
අපට අසම��ත ඉ��ද�ශනය� ඇ� බව අපට
දැ�� �මට ෙහ� අප ආදරය හා කෘත ful තාවයට
ප� ෙනා�මට ෙර�ග ��මාණය කර�. එබැ��
ශ�රෙ� සං signs ◌ා සහ ෙර�ග ල�ෂණ භයානක
ෙදය� ෙනාෙ�.
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ආචා�ය �මා��� අපට පවස�ෙ� ආදරය හා කෘත itude
තාව අපෙ� ��තෙ� �ය� �ෙ�ධා�මක බව ��රැවා
හ�� ඇ� බව�. ආදරය හා කෘත itude තාවයට ��ෙද�
ෙකාටස� ෙව� ��මට, ක� ගම� ��මට හා හා�ක�
ඇ� කළ හැ�ය. ආදරය හා කෘත itude තාවෙය� ඕනෑම
ෙර�ගය� ��රැවා හැ�ය හැක.

ම�ක� බ�නා� ෙබ���
�තර අස� ලබන ප��නය න�, "��ගලෙය�
ශ�ර ෙ�වාලෙ� ය� ෙර�ගය� ෙහ� ඔ��ෙ�
��තෙ� ය� අපහ�තාවය� ඇ� � �ට, එය
'�වැර�' ��තනෙ� ශ��ෙය� හැර�ය හැ�ද?"
���ර �යත වශෙය�ම ඔ�.

කැ� ��ම�, ��ග�ක කතාව�



මට �ය�රැ ��කාව� �ෙබන බව දැනග�තා.
මම දැනටම� �ව � ඇ� බව මෙ� දැ�
ඇද��ෙල� මෙ� හදවත ��වාස කෙළ�. සෑම
�නකම මම �ය�ෙ�, "මෙ� �වයට ����."
මම නැවත නැවත� �ෙය�, "����

මෙ� �වය. "මෙ� හදවෙ� මම �ව � බව
��වාස කෙළ�. මෙ� ශ�රෙ� �� �ෙටක�
��කාව� ෙනාමැ� බව මම ��ෙව�.

මා �වප� කර ගැ�ම සඳහා කළ එ� ෙදය� න�
ඉතා �ෙන�දජනක �ත�පට නැර�ම�. අ� කර�ෙන
�නා, �නා, �නා �තර�. මෙ� ��තෙ� ���
ආත�ය� ඇ� ��මට අපට ෙනාහැ� �ය, ම�ද
ඔබ �වප� �මට උ�සාහ කරන අතර�ර
මාන�ක ආත�ය ඔබට කළ හැ� නරකම ෙදය බව
අ� දැන ��ෙය�.
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මා හ�නාග� �න �ට මා �වප� � කාලය
ද�වා ආස�න වශෙය� මාස �න� �ය. එය
��� ��රණ ෙහ� රසාය�ක ���සාව��
ෙතාරව ය.

කැ� ��ම�ෙ� ෙමම ��දර හා ��ග�නා�� කථාව
��යා�මක වන අ��ව බලය� �න� �රෑපණය කර�: �ව
��මට කෘත itude තාවෙ� බලය, ලැ�මට ඇද��ෙ� බලය
සහ අපෙ� ශ�රෙ� ෙර�ග ��රැවා හැ�මට �නා�ෙ� හා
���ෙ� බලය.

ෙන�ම� ous ◌ා� සෙහ�දරයාෙ� කතාව ඇ�ෙම� ප� ඇෙ�
�ව�ෙ� ෙකාටස� ෙලස �නහව ඇ�ළ� ��මට කැ�ට
ෙපල�ම� ඇ� �ය.

ෙන�ම�ට “�ව කළ ෙනාහැ�” ෙර�ගය� �� ඇත.
ෛව�වරැ ඔ�ට ��වා ඔ�ට �ව� ෙව�න මාස ��පය�
�ෙයනවා �යලා. ෙන�ම� තමා �වප� ��මට �රණය
කෙ�ය. මාස �න� ��ෙ� ඔ� කෙ� ��� �ත�පට නැර�ම
හා �නා�ම, �නා�ම, �නා�ම පම�. ෙමම මාස �න �ළ�
ෙමම ෙර�ගය ඔ�ෙ� ශ�රෙය� ඉව�ව �ය අතර
ෛව�වරැ ඔ�ෙ� �වය ප�ා�හා�යය� ෙලස ප�කාශ කළහ.



ඔ� �නාෙස�� ෙන�ම� �ය� �ෙ�ධා�මක දෑ ��
හැ�ෙ�ය. �නා ඇ�ෙත�ම ෙහාඳම .ෂධය�.

ආචා�ය. ෙබ� ෙජා�ස�
අප �ය� ෙදනා සමඟ පැ�ණ ��� ��ක
වැඩසටහන. එය "�වයං-�ව ��ම" ෙලස හැ��ෙ�.
ඔබට �වාලය� ලැෙ�, එය නැවත එකට වැෙ�.
ඔබට බැ���යා ආසාදනය� ඇ� වන අතර,
ප��ශ��කරණ ප�ධ�ය පැ�ණ එම බැ���යා
ගැන සැල��ම� වන අතර එය �ව කර�.
ප��ශ��කරණ ප�ධ�ය සෑ� ඇ�ෙ� �ව�ම
සඳහා ය
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ෙබා� ෙප�ා�ට�

ෙසෟඛ� ස�ප�න ��තෙ��ය ත�වයක පව�න
ශ�රයක ෙර�ගයට �ව� �ය ෙනාහැක. ඔෙ� ශ�රය
සෑම ත�පරයකම ෛසල ��යන ගණන� ඉවත දම�,
එෙ�ම එය එකවර නව ෛසල ��යන ගණන�
��මාණය කර�.

ආචා�ය. ෙජ�� ෙ�ග��

ඇ�ත වශෙය�ම, අපෙ� ශ�රෙ� ෙකාට� සෑම
�නකම වචනා�ථෙය� �ර��ථාපනය ෙ�.
අෙන� ෙකාට� මාස ��පය� ගත වන අතර
අෙන� ෙකාට� වසර ��පය� ගතෙ�. න��
වසර ��පය� ඇ�ළත අප සෑම ෙකෙන�ටම
අ��ම ෙභෟ�ක ශ�රය� ඇත.

��ෙව� ඔ�� � ඇ� ප�� වසර ��පය� ඇ�ළත අපෙ�
�� ශ�රයම ප���ථාපනය ෙ� න�, ප�හා�ය ෙහ�
ෙර�ගාබාධ වසර ගණනාව� ��ෙ� අෙ� ශ�රෙ�
පව��ෙ� ෙකෙ�ද? එය එ� පැවැ��ය හැ�ෙ�
����ෙල�, ෙර�� ත�වෙය� ��ෙම� සහ ෙර�� ත�වය
ෙකෙර� ද�වන අවධානෙය� පම�.



ප���ණ�වය ��බඳ ���� �ත�න. එකඟතා ����
ඇ� ශ�රයක අස�ප පැව�ය ෙනාහැක. ප���ණ�වය
පමණ� ඇ� බව දැන ග�න, ඔබ ප���ණ�වය
���ෂණය කරන �ට ඔබ එය ඔබට කැඳ�ය ��ය.
අස���ණ ���� ෙර�ග, ද�ද�තාවය සහ අවාසනාව ඇ��
�ය� ම�ෂ� ව�ගයාෙ� ෙර�ග වලට ෙ��ව�.
�ෙ�ධා�මක ���� �තන �ට අප අපෙ� �යම
උරැමෙය� ඉව� ෙ�. ප�කාශ කර�න සහ අදහ� කර�න,
"මම �ත�ෙ� ප���ණ ����. මම ද��ෙ�
ප���ණ�වය පමණ�. මම ප���ණ�."
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මම මෙ� ශ�රෙය� �ටත සෑම තද ග�ය�ම හා ��යා��
බව� ෙනාමැ�කම ඉව� කෙළ�. මෙ� ශ�රය නම��� හා
දරැෙව� තර� ප���ණ ෙලස දැ�මට මම අවධානය ෙයා�
කළ අතර සෑම තද සහ කැ��ම�ම අ�රැදහ� �ය. මම
වචනා�ථෙය� ෙමය එක ර�ය�� කළා.

වයසට යාම ��බඳ ��වාසය� අපෙ� මනෙස� පව�න බව
ඔබට ෙපෙ�. ��ව පැහැ�� කර�ෙ� ඉතා ෙක� කාලය� �ළ
අපට අ��ම ශ�රය� ඇ� බව�. වයසට යාම ��ත
��තනය�, එබැ�� එම ���� ඔෙ� � ness ◌ානෙය� ��
හ��න, ඔෙ� ශ�රය මාස ගණන� පමණ� බව දැන ග�න,
ඔබ ෙකාපමණ උප� �න ඔෙ� මනෙස� �ර කර ඇත�.
ඔබෙ� ඊළඟ උප��නය සඳහා, ඔබටම උද�ව� කර එය ඔෙ�
පළ� උප� �නය ෙලස සමර�න! වය�ගත �ම ඔබට
කැඳ�මට අවශ� න� �ස, ඉ�ප�ද� හැට�� ඔෙ� ෙ��
ආවරණය ෙනාකර�න. අවාසනාවකට ෙම�, බට�ර සමාජය
වයස අ�ව �ථාවර � ඇ� අතර යථා�ථෙ� � එවැ� ෙදය�
ෙනාමැත.

ප���ණ ෙසෟඛ� ත�වය, ප���ණ ශ�රය, ප���ණ බර සහ
ස�කා�ක තාරැණ�ය කරා යන මා�ගය ඔබට ��ය හැ�ය .
ප���ණ�වය ��බඳ ඔෙ� �ර�තර ��තනය ��� ඔබට
එය ඇ� කළ හැ�ය.

ෙබා� ෙප�ා�ට�



ඔබට ෙර�ගය� �ෙ� න�, ඔබ ඒ ��බඳව අවධානය
ෙයා� කර�ෙ� න� සහ ඔබ ඒ ගැන ���� සමඟ
කතා කර�ෙ� න�, ඔබ වඩා� ෙර�� ෛසල
��මාණය ��මට ය�ෙ� ය. ඔබ ප���ණ ෙසෟඛ�
ස�ප�න ශ�රයක �ව� වන ආකාරය බල�න.
ෙර�ගය ගැන ෙසායා බැ�මට ෛව�වරයාට ඉඩ ෙද�න.

අස�පය� ඇ� � �ට ���� ෙබාෙහ� �ට කරන එ� ෙදය�
න� ඒ ගැන �තරම කතා ��ම�. ඒ ඔ�� �තරම ඒ ගැන
�තන �සා ඔ�� ඔ��ෙ� ���� වා�කව ප�කාශ කරන
බැ��. ඔබට දැෙනනවා න�-
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�ක� අස�පව ���න, ඒ ගැන කතා ෙනාකර�න you
ඔබට එ�� වැ� යම� අවශ� න� �ස . ඔෙ� ����ල
වග�ව �� බව දැනෙගන ඔබට හැ� සෑම �ටම
�නරාව�තනය කර�න, "මට ��ම සහගත�. මට ෙහාඳ�
දැෙනනවා" සහ එය සැබ��ම දැෙ�. ඔබට ෙලා� ස�ට�
දැෙන�ෙ� නැ�න� ඔබට හැෙඟ�ෙ� ෙකෙ�දැ�
ක�රැහ� ඔෙබ� අස�ෙ� න�, එම ��ගලයා ඔබට
ෙහා�� දැෙනන ���� ��මට මත� කර ��ම ගැන
කෘත ful ව�න. ඔබට අවශ� ෙ� පමණ� කථා කර�න.

ඔබට හැ� යැ� ඔබ �ත�ෙ� න� �ස ඔබට ��ව�
"අ�ලා" ගත ෙනාහැ� අතර, ඔබට ��ය හැ� ව�ෙ� ඔෙ�
����ෙල� එය ඔබට ආරාධනා ��ම�. ����ෙ�
අස�ප ගැන කතා කරනවාට ඔබ ඇ��ක� ෙදනවා න�
ඔබ� ෙර�ගයට ආරාධනා කරනවා. ඔබ සව� ෙදන �ට ඔබ
ඔෙ� �ය� ���� සහ ෙර�ගාබාධ ෙකෙර� අවධානය
ෙයා� කරන අතර, ඔබ ඔෙ� �ය� ���� ය� ෙදයකට
ලබා ෙදන �ට, ඔබ එය ඉ�ල�. ඔබ �සැකවම ඔ��ට උද�
කර�ෙ� නැත. ඔබ ඔ��ෙ� ෙර�ගයට ශ��ය එක�
කරනවා. ඔබට සැබ��ම එම ��ගලයාට උද� ��මට
අවශ� න�, ඔබට හැ� න�, සංවාදය ෙහාඳ ෙ�වලට ෙවන�
කර�න, නැතෙහා� ඔෙ� ගමන ය�න. ඔබ ඉව�ව යන
�ට, එම ��ගලයා ෙහා�� දැ�මට ඔෙ� ප�බල ���� සහ
හැ�� ලබා ෙද�න, ඉ�ප� එය අ�හ��න.

�සා �ක��



අ� ඔබට ��ගලය� ෙදෙදෙන� ��න බව �ය� ,
ෙදෙදනාම ය� ෙදය�� �ඩා ���, න�� යෙම� ���ය
ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර�. යෙම� ස��� හා
කෘත ful ��වක �ය �� �ය� ෙ�� ෙකෙර�
අවධානය ෙයා� කර��, හැ�යාෙව� හා
බලාෙපාෙරා��ෙව� �ව� �මට ෙත�රා ග�. එ�ට
ඔබට ෙදවන ��ගලයා ��. එකම ෙර�ග ���චය,
න�� ෙදවැ�න ෙර�ගය, ෙ�දනාව සහ "මට �ක�" යන
කරැ� ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර�.

ෙබා� ෙඩා��

වැර� ෙ� සහ ඔ��ෙ� ෙර�ග ල�ෂණ ��බඳව ����
��ණ අවධානය ෙයා� කළ �ට, ඔ�� එය ස�කා�ක
කර� ඇත. �ව ��ම �� ෙනාෙ�
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ඔ�� අස�ප �ෙම� �වය ලැ�මට ඔ��ෙ�
අවධානය ෙයා� කරන �රැ �� ෙ�. ම�ද එය
ආක�ශ�ය ��ය�.

"සෑම අ�රස�න ����ල�ම වචනෙ�
ප�සමා�ත අ�ථෙය�ම ශ�රය �ළ
තැ�ප� කර ඇ� බව අපට හැ� තා�
�රට මතක තබා ග��."

�.ආ�, ෙජ�� ෙ�ග��
ස�ෙත�ෂව� ���� අත�වශ�ෙය�ම වඩා
ස���යක ෛජව රසායනයකට මග පාද�.
ස�ෙත�ෂව�, ෙසෟඛ� ස�ප�න ශ�රය�.
Thoughts ණා�මක ���� සහ ආත�ය ශ�රය
සහ ෙමාළෙ� ��යාකා��වය බරපතල ෙලස
���මට ල� කර ඇ� බව ෙප��� කර ඇත,
ම�ද අපෙ� ���� හා ��තෙ�ගය� අඛ�ඩව
නැවත එ�ර�� ��ම, ප��සං�ධානය ��ම, අපෙ�
ශ�රය නැවත ��මාණය ��ම ය .

ඔෙ� ශ�රය ස�බ�ධෙය� ඔබ ප�කාශ කර ඇ� ෙ� �ම�
�ව�, ඔබට එය ඇ�ළත හා �ටත ෙවන� කළ හැ�ය .
���ම� ���� ��මට පට� ෙගන ස��� ��මට පට�



ග�න . ස�ෙත�ෂය ය� හැ�ෙ� ත�වය�. ඔෙ� ඇ��ල
"ස�ට� දැෙනනවා" ෙබා�තම මත තබා ඇත. ඔබ වටා
�ම� ��ෙ�ද ය�න දැ�ම ඔබා ඔෙ� ඇ��ල ත�� තද
කර තබ�න.

ආචා�ය. ෙබ� ෙජා�ස�

ශ�රෙය� කා�ක ආත�ය ඉව� කර�න, ශ�රය
එය ��මට සැල�� කර ඇ� ෙ� �ය�. එය �ව
කර�.
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ෙර�ගය�� ��මට ඔබට සට� ��මට අවශ� නැත.
�ෙ�ධා�මක ���� අ�හැ�ෙ� සරල �ගමනය ම��
ඔෙ� �වාභා�ක ෙසෟඛ� ත�වය ඔබ �ළ ඉ�ම� �මට ඉඩ
සලස�. ඔෙ� ශ�රය �ව ව� ඇත.

ම�ක� බ�නා� ෙබ���

ව�ග� �න�ජනනය වන ආකාරය මම දැක
ඇ�ෙත�. ��කා ��රැවා හැ�ම මම දැක
ඇ�ෙත�. ඇ� ෙප�ම ��� � නැවත පැ�ෙණන
බව මම දැක ඇ�ෙත�.

මම රහස ෙසායා ගැ�මට ෙපර අ�රැ� �න� පමණ
�ය�ෙ� ක�නා� පැළඳ ��ෙය�. එ� රා��යක මම රහස
��බඳ දැ�ම �යව� ගණනාව� �රා ෙසායා ග���
��ය�, මම �යවන ෙ� බැ�මට මෙ� ක�නා� ෙවත ළඟා
�ය. මම මෙ� ධාවන පථෙ� නතර �ය. මා කළ ෙදය
අවෙබ�ධ කර ගැ�ම අ�� සැරය� ෙම� මට පහර
��ෙ�ය.

වයස සමඟ ඇ� ෙප�ම අ� වන බවට සමාජෙ�
ප��ඩයට මම සව� � ඇ�ෙත�. ����ට යම�
�ය�මට හැ� වන ප�� දෑ� �� කරන ආකාරය මම බලා
��ෙය�. වය�� අ� වන ඇ� ෙප�ම ෙකෙර� මෙ�
����ල ලබා � ඇ� අතර මම එය මා ෙවත ෙගන ආෙව�.
මම එය �තාමතාම කර නැ� න�� මම එය කර ඇ�ෙත�.
���� සමඟ මා ෙගන ආ ෙදය මට ෙවන� කළ හැ� බව
මම දැන ��ෙය�, එබැ�� මෙ� වයස අ�රැ� ��එක වන
�ට ෙම� පැහැ��ව දැකගත හැ� යැ� මම වහාම ��ෙව�



. අ�රැ අව�හ�වල, �ව� යානා වල සහ මෙ�
ප�ගණකෙ� මා පැහැ��ව හා ෙවෙහස මහ�� ෙනාබලා
�යවන බව මම ��ෙව�. “මට පැහැ��ව ෙපෙ�, මට
පැහැ��ව දැ�ය හැ�ය” ය�ෙව� මම නැවත නැවත�
�ෙව�. පැහැ�� දැ�ම� ��ම ගැන මට කෘත itude තාව
සහ උ��පනය දැ�ණා. දව� �න�� මෙ� ඇ� ෙප�ම යථා
ත�වයට ප� � අතර මට දැ� �ය�ෙ� ක�නා� ෙනාමැත.
මට පැහැ��ව ෙ�නවා.

මා කළ ෙ� ගැන මම �ක��� �රැවරෙය� වන ආචා�ය
ෙබ� ෙජා�ස�ට පැව� �ට ඔ� මට �ෙ� , “ඔබට
ෙ�රැණාද?
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දව� �න�� ඔබ එය ��ම සඳහා ඔෙ� ඇ�වලට ��
ෙ��ද? ”මම ���රැ ���,“ නැත, මම ෙනාදැන ��
යහප�කමට ���ව�ත ෙව�, එම ����ල මෙ� �ෙස�
ෙනා���! මම දැනෙගන ��යා මට ඒක කර�න ��ව�,
මට ඒක ෙ�ගෙය� කර�න ��ව� �යලා. ”(සමහර �ට
අ� ෙතාර�රැ වඩා ෙහාඳය!)

ෛව� ෙජා�ස� ඔ�ෙ� ශ�රෙය� “�ව කළ ෙනාහැ�”
ෙර�ගය� �ර� කෙ�ය, එබැ�� මෙ� ඇ� ෙප�ම යථා
ත�වයට ප� ��ම මට ��ෙ��ම ෙප�ෙ� නැත. ඇ�ත
වශෙය�ම, මෙ� ඇ� ෙප�ම එක ර�ය�� නැවත
පැ�ෙණ� ඇතැ� මම අෙ��ෂා කෙළ�, එබැ�� �න �න�
මෙ� �ෙ� ආ�ච�යය� ෙනා�ය. මතක තබා ග�න, කාලය
හා ප�මාණය ��වෙ� ෙනාපව�. �රැලෑව� ෙර�ගය� ෙම�
�ව ��ම පහ�ය. ��යාව�ය සමාන ෙ�; ෙවනස අෙ�
මනෙ� ඇත. එබැ�� ඔබ ය��� �ඩාව� ඔබ ෙවත
ආක�ෂණය කර ඇ�න�, එය �රැලෑෙ� ප�මාණයට ඔෙ�
මනෙස� අ� කර�න, �ය� �ෙ�ධා�මක ����
අ�හ��න, ඉ�ප� ෙසෟඛ�ෙ� ප���ණ�වය ෙකෙර�
අවධානය ෙයා� කර�න.

ආචා�ය. ෙජ�� ෙඩමා���

� � � � � � ��



�ව කළ ෙනාහැ� ය�ෙන� අදහ� කර�ෙ� “ඇ�ළ�� �ව
කළ හැ�” බව�.

��ව� �ව කළ ෙනාහැ� බව මම ��වාස කර�. කාලය
�ළ ය� අව�ථාවක �, සෑම ඊ�යා �ව කළ ෙනාහැ� ෙර�ග
�ව � ඇත. මෙ� මනෙස�, සහ මම ��මාණය කරන
ෙල�කය �ළ, "�ව කළ ෙනාහැ�" ෙනාපව�. ෙ� ෙල�කෙ�
ඔබට ඕනෑ තර� ඉඩ �ෙ�, එබැ�� මා හා ෙම� ��න
�ය�ල� සමඟ එ�ව�න. "ප�ා�හා�යය�" එ�ෙන� ����
වන ෙල�කය එය�. එය ඔබ �ළ �ය� යහප� ෙ� දැ�
පව�න ��ණ බ�ල�වෙය� �� ෙල�කය� . අහස වෙ�
ෙ�ද? එය.

රහස

ම�ක� බ�නා� ෙබ���

ඔබට ඔෙ� ��තය ෙවන� කළ හැ� අතර ඔබට �වය ලබා
ගත හැ�ය.

ෙමා�� ��ම�
AUTHORAND INTERNATIONAL SPEAKER

මෙ� කතාව ආර�භ ව�ෙ� මා��
10,1981 �ය. ෙ� දවස මෙ� �� ��තයම
ෙවන� කළා. එය මට ��� අමතක

ෙනාවන �නය�. මම �ව� යානය� කඩා
වැ�ණා. මම අවස� කළා

ස���ණෙය�ම අංශභාග ෙර�� ෙර�හෙ�.
මෙ� ෙකා� ඇට ෙපළ ෙපා� �, පළ� හා ෙදවන
ගැ�ගාල කෙ�රැකාව �ඳ දැ�ෙව�, මෙ� ��ෙ�
ප�ත�ාව�තනය �නාශ �ය, මට කෑමට ෙහ� �මට
ෙනාහැ� �ය, මෙ� ප�ා�රය �නාශ �ය, මට ��ම
ගැ�මට ෙනාහැ� �ය. මට කළ හැ� �ෙ� මෙ�
දෑ� �යා ගැ�ම�. ෛව�වරැ, ඇ�ත වශෙය�ම,
මම මෙ� ��තෙ� ඉ�� කාලය එළව� ව� ඇත.
මට කර�න ��ව� මෙ� ඇ� ඇ�ම පමණ�.
ඔ�� මා �� ���රය එය�, න�� ඔ�� ��වාට
කම� නැත. �රධාන ෙදය �ෙ� මා �� ෙදය�. මම
නැවත� සාමාන� ��ගලෙය� බව ෙප�ව�� එම
ෙර�හෙල� �ටතට ය�� ��ෙය�.

මට ෙර�හෙ� වැඩ ��මට �� එකම ෙදය මෙ�
මනස�. ඔෙ� මනස ඇ� � ප� ඔබට නැවත



ෙ�ව� එකට තැ�ය හැ�ය.

මාව �වසන ය�ත�යකට ස�බ�ධ කර ඇ� අතර
ඔ�� පැව�ෙ� මෙ� ප�ා�රය �නාශ � �සා මම
නැවත ��� ත�යම ��ම ග�ෙ� නැ� බව�.
න�� �ඩා කටහ me � මට ��� �ගටම �යා
��ෙ� "ගැ��� ��ම ග�න, ගැ��� ��ම ග�න"
ය�ෙව�. අ��ෙ�� මම එ�� �� වැ��. පැහැ��
��ම� සඳහා ඔ�� පා� ලැ�ය. මට ��ම ෙදයකට
ඉඩ ෙද�න බැ� �ණා
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මෙ� ඉල�කෙය� ෙහ� මෙ� දැ�ෙම� ract � වන
මෙ� මනසට පැ��ම.

න�තෙ�� මම ෙර�හෙල� �ටතට යාමට ඉල�කය�
තබා ���. මම කළා. මම මෙ�ම ෙදපා මත
ෙර�හෙල� �ටතට �ෙය�. ඔ�� ��වා ඒක කර�න
බැහැ �යලා. එය මට ��� අමතක ෙනාවන �නය�

ෙ� ෙමාෙහාෙ� එ� �ඳෙගන �දවන ����ට, මෙ�
��තය සාරාංශ ෙකාට ����ට කළ හැ� ෙ� ෙව�ෙව�
සාරාංශ ��මට මට අවශ� න�, මම එය වචන හය��
සාරාංශ කර�: “��සා ඔ� �තන ෙ� බවට ප�ෙ�. "

ෙමා�� ��ම� ද ආ�ච�යම� ��සා ෙලස හැ��ෙ�.
ඔ�ෙ� කතාව රහස සඳහා ෙත�රාෙගන ඇ�ෙ� එය ���
මනෙස� ඇ� අ��ත බලය සහ අ��ත �භවය ෙප���
කරන බැ��. තමා ��මට ෙත�රාග� ෙ� ෙගන ඒමට තමා
�ළ ඇ� බලය ෙමා�� දැන ��ෙ�ය. සෑම ෙදය�ම කල
හැ��. ෙමා�� ��ම�ෙ� කථාව දහ� ගණන� ෙදනා
ෙසෟඛ�යට ආප� යන ආකාරය ��මට, ��මට හා දැ�මට
ෙපාළඹවා ඇත. ඔ� තම ��තෙ� �ශාලතම අ�ෙය�ගය
ෙ��� greatest තම ත�ාගය බවට ප� කෙ�ය.

ද �ක�� �ත�පටය එ�දැ�� � �ට, රහස නැර�ෙම� ප�,
මහජනතාවෙ� �රැරැ ව�� �යවන �ය� ව�ගවල ෙර�ග
��බඳ ආ�ච�යම� කථා අප �� ඇත. ඔබ ��වාස කරන
�ට �ය�ල කළ හැ�ය.



ෙසෟඛ�ය ��බඳ ෛව� ෙබ� ෙජා�ස�ෙ� ෙමම ව�ාජ
වචන ඔෙබ� ඉව� ��මට මම කැම��: “අ� දැ� එයට
��ෙස�

රහස

බලශ�� ෛව� ��ෙ� �ගය. ��වෙ� සෑම ෙදයකටම
සංඛ�ාතය� ඇ� අතර ඔබ කළ ��ව ඇ�ෙ� සංඛ�ාතය�
ෙවන� ��ම ෙහ� �වෘත සංඛ�ාතය� ��මාණය ��ම
පම�. ෙල�කෙ� ඕනෑම ෙදය�, එය ෙර�ග ෙහ� ��තෙ��ය
ගැට� ෙහ� �ම� �ව� ෙවන� ��ම ෙකාතර� පහ�ද.
ෙමය අ� �ශාල�. අපට හ� � ෙලා�ම ෙ� ෙමය�. ”



�ෙ�ෙසෙබ� ආචරණය ��යාෙව� ආක�ශ�ය ��යට
උ�හරණය�. ටැ�ලටය �වය� යැ� ෙර��ෙය�
සැබ��ම ��වාස කරන �ට, ඔ� ��වාස කරන ෙ�
ලබාෙගන �වය ලබ�.

“ප���ණ ෙසෟඛ�ය ෙකෙර� අවධානය ෙයා� ��ම”
ය� �ට�� ��වන ෙ� ෙනාතකා අප සැමටම කළ හැ�
ෙදය�.

�නා ���ය ආක�ෂණය කර�, ga ණා�මක බව�
��� කර�, ආ�ච�යම� �ව ��මට මඟ පාද�.

ෙර�ගය ශ�රය �ළ පව��ෙ� ����, ෙර��
���ණය සහ ෙර�� ත�වය ෙකෙර� අවධානය ෙයා�
��ෙම�. ඔබ �ක� අස�ප ත��වෙය� ප�වන
දැෙන�ෙ� න�, ගැන කතා නෑ ඒක කර�න -unless ඔබ
ඒ ��බඳ වැ� ඕන. ඔබ ���� දහෙදෙන� ඔ��ෙ�
අස�ප ගැන කතා කර�ෙ� න�, ඔබ ඔ��ෙ� ෙර�ගයට
ශ��ය එ� කර�. ඒ ෙව�වට, සංවාදය ෙහාඳ ෙ�වලට
ෙවන� කර, එම ��ගල�� ෙසෟඛ� ස�ප�නව දැ�මට
ප�බල ���� ලබා ෙද�න.

වයසට යාම ��බඳ ��වාසය� අපෙ� මනෙස� ඇ� බැ��
එම ���� ඔෙ� � .◌ානෙය� �� හ��න. ෙසෟඛ�ය හා
ස�කා�ක තාරැණ�ය ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර�න.

ෙර�ග සහ වය�ගත �ම ��බඳ සමාජෙ� ප��ඩවලට
සව� ෙනාෙද�න. Neg ණා�මක ප��ඩ ඔබට ෙ�වය
ෙනාකර�.
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�සා �ක��

����ට අවශ� ෙ� ෙදස බලා “ඔ�, මම ඒකට
කැම��, මට එය අවශ��” යැ� පැව�ෙ�
ප�වණතාව� ඇත. ෙකෙ� ෙවත�, ඔ�� තම�ට
අවශ� නැ� ෙ�ව� ෙදස බලන අතර ඔ�� ඔ��ට
ශ��ය ලබා ෙද�, වැ� ෙනාෙ� න�, ඔ��ට එය
��දර දැ�ය හැ�ය යන අදහස ඇ�ව, එය �ර�
කළ හැ�ය, මකා දැ�ය හැ�ය. අෙ� සමාජෙ�, අ�
ෙ�ව� වලට එෙර�ව සට� ��ෙම� සෑ�මට ප�
ෙව�. ��කාවට එෙර�ව සට� ��ම, ද�ද�තාවයට
එෙර�ව සට� ��ම, ��ධයට එෙර�ව සට� ��ම,
ම�ද�ව�වලට එෙර�ව සට� ��ම, ත��තවාදයට
එෙර�ව සට� ��ම, ප�ච�ඩ�වයට එෙර�ව
සට� ��ම. අපට අවශ� නැ� සෑම ෙදය�ම සමඟ
සට� ��මට අ� නැ�රැ ෙව�.

ෙ�� ෙඩා���
�රැවරයා සහ ක�තෘ ඕ එ� ෙසෙඩ�නා ක�මය
අප අවධානය ෙයා� කරන ඕනෑම ෙදය� අ�
��මාණය කර�. ඉ�� අ� ඇ�තටම තර��
ඉ�ෙ� න�, උ�හරණය� ෙලස, ��ධයක� ෙහ�
අරගලයක�,
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ෙහ� �� ��ම, අ� එයට අපෙ� ශ��ය එක�
කර�. අ� අපවම ත�� කර�� ���, එය
ප��ෙර�ධය� ඇ� කර�.

"ඔබ �රැ�ධ වන ෙ� �ගටම පව��."

ෙබා� ෙඩා��

ඔබ �රැ�ධ වන ෙදය �ගටම පැව�මට ෙ��ව, ඔබ ය�
ෙදයකට �රැ�ධ ව�ෙ� න�, ඔබ �ය�ෙ�, "නෑ, මට ෙ�
ෙ� අවශ� නැහැ, ම�ද එය මට ෙ� ආකාරෙය� හැෙඟන
�සා, මට දැ� දැෙනන ආකාරයට� ." ඒ �සා ඔබ "මම ෙ�
හැ�මට කැම� නැහැ" යන ප�බල ��තෙ�ගය� එ�යට
දම�� එය ඔබ ෙදසට �ව ය�.



ඕනෑම ෙදයකට ප��ෙර�ධය දැ��ම බා�ර ���ර
ස�ෙ��ෂණය ��ෙම� ප�ව ෙවන� ��මට උ�සාහ
��ම� වැ�ය. එය �� uti ල ��බැ�ම�. නව ���ර
��මාණය ��ම සඳහා ඔෙ� ���� හා හැ�� සමඟ නව
සං signal ◌ාව� ��� කළ ��ය.

ෙපෙනන ෙදයට ඔබ �රැ�ධ වන �ට, ඔබ අකමැ� එම
���රවලට වැ� ශ��ය� සහ වැ� ශ��ය� එ� කරන
අතර, ඔබ ඒවා�� වැ� ප�මාණය� ෙක�පයට ප� කර�.
���ම ෙහ� ත�වය� �ශාල �ය හැ�ෙ� ��වෙ� �යමය
වන බැ��.

ජැ� කැ����
ෙමම �ද �ෙර�� �යාපාරෙ� තව� ��ධ
��මාණය කර�. ෙමම ම��ර�ය �ෙර��
�යාපාරය ඇ�තටම වැ� ඖෂධ ��මාණය කර
ඇත. ෙමාකද අ� අවධානය ෙයා� කර�ෙ� අපට
අවශ� නැ� drugs ෂධ!
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�සා �ක��
���� ��වාස කර�ෙ� අපට යම� �ර�
��මට අවශ� න� ඒ ��බඳව අවධානය ෙයා�
කර�න. ��වාසය, ආදරය, බ�ල ෙලස �ව��ම,
අධ�ාපනය ෙහ� සාමය ෙකෙර� අවධානය ෙයා�
��මට වඩා, �ෙ��ත ගැට�වට �ය� ශ��ය
ලබා �මට අපට ෙකාතර� අ�ථය� �ෙ�ද?

ජැ�ට ��� කර�න ��ව�
ෙතෙ�සා ම���ය ද�ෂ�. "මම �� �ෙටක�
�ද �ෙර�� ර��යකට සහභා� ෙනාෙව� . ඔබට
සාම ර��ය� ඇ�න� මට ආරාධනා කර�න"
ය�ෙව� ඇය පැව�වාය . ඇය දැන ��යාය. ඇය
රහස ෙ�රැ� ග�තා. බල�න ඇය ෙල�කය �ළ
ප�කාශ � ෙ�.

ෙ�� ෙඩා���

එබැ�� ඔබ �ද �ෙර�� න� සාමයට ප�ෂව
���න . ඔබ �ස��ෙන� ෙපෙළනවා න�, කෑමට



තර� ප�මාණය� ඇ� ����ට ගැ� ව�න . ඔබ
�ෙ��ත ෙ�ශපාලන ician ෙය� න�, ඔ�ෙ�
�රැ�ධවා�යා ව�න. ෙබාෙහ� �ට මැ�වරණ ය�
ජනතාව සැබ��ම �රැ�ධ ��ගලයාට ප�ෂව ය.
ම�ද ය�, ඔ� �ය� ශ��ය හා �ය� අවධානය
ලබා ග�නා බැ��.

ෙ� ෙල�කෙ� සෑම ෙදය�ම ආර�භ �ෙ� එ�
����ල��. �ශාල ෙ� �ශාල වන බැ�� එය ද�ශනය �
ප� වැ� ��ස� ඔ��ෙ� ���� ඒ සඳහා ලබා ෙ�. එ�ට
එම ���� සහ ��තෙ�ගය� එම ���මම අපෙ�
පැවැ�ෙ� තබාෙගන එය �ශාල කරව�. අප එ�� ඉව� �
ආදරය ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කළෙහා� එය පැව�ය
ෙනාහැක. එය වා�ප � අ�රැදහ� ව� ඇත.
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"මතක තබා ග�න, ෙමය ග�හණය කර
ගැ�මට ඇ� ඉතාම ��කර හා ��මය
ජනක ප�කාශය�. ��කරතාවය �ම�
�ව�, එය ෙකාතැනක ��ය�, �ඩාවට
ප� �ෙව� �ව�, ඔබට ඔබ හැර ෙවන�
ෙර��ෙය� ෙනාමැ� බව මතක තබා
ග�න; ඔබ දැ�මට කැම� සත�ය ගැන
ඒ�� ගැ��ම හැර ෙවන කර�න ෙදය�
නැත.

ජැක����

ඔබට අවශ� නැ� ෙ� දැ�ම කම� නැත, ම�ද එය
"මට අවශ� ව�ෙ� ෙමය�" ය�ෙව� පැව�මට
ප���රැ�ධය�. න�� කාරණය න�, ඔබට අවශ�
නැ� ෙ� ගැන වැ� වැ�ෙය� කතා ��ම ෙහ� එය
ෙකතර� නරකද ය�න ගැන කතා ��ම, ඒ ගැන
�තරම �යවා එය ෙකාතර� භයානකදැ� �ය�න
- ෙහාඳ�, ඔබ එ�� වැ� ප�මාණය� ��මාණය
කර�

Negative ණා�මක ෙ�ව� ෙකෙර� අවධානය ෙයා�
��ෙම� ඔබට ෙල�කයට උද� කළ ෙනාහැක. ඔබ ෙල�කෙ�



negative ණා�මක ���� ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කරන
�ට, ඔබ ඒවාට එක� කරනවා පමණ� ෙනාව, ඔබ
එකවරම ඔෙ� ��තයට වඩා negative ණා�මක ෙ�ව�
ෙගන එ�.

ඔබට අවශ� නැ� ෙදය� ��බඳ ���ර ද�ශනය � �ට,
ඔෙ� ��තනය ෙවන� කර නව සං .◌ාව� ��� ��ම
ඔෙ� ඉ�ය�. එය ෙල�ක ත�වය� න�, ඔබ බල ර�ත
ෙනාෙ�. ඔබට �ය� බලය ඇත. සෑම ෙකෙන�ම ���ෙය�
��ම ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර�න. බ�ල ආහාර
ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර�න. ඔෙ� බලව� ����
අවශ� ෙ�ට ෙද�න. ඔබ අවට ��වන ෙ� ෙනාතකා ආදරය
හා යහපැවැ�ම ��බඳ හැ�� �ෙම�චනය ��ෙම�
ෙලාවට ෙබාෙහ� ෙ� ලබා �මට ඔබට හැ�යාව �ෙ�.
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ෙ��� ෙ�
ෙබාෙහ� �ට ���� මට �යනවා, "ෙහාඳ�,
ෙ���, මට දැ�� �ය ���," සමහර �ට ඔබට
දැ�� �ය ��ව ඇත, න�� ඔබ ජලෙය�
යට�ය �� නැත.

මම රහස ෙසායාග� �ට මම �රණය� ග�තා මම
තව�රට� ප�වෘ�� නැර�මට ෙහ� �ව�ප� �ය�මට
අකමැ� �සා එය මට ස�ට� ෙගන ��ෙ� නැත. නරක
ෙ�වා �කාශනය ��ම ස�බ�ධෙය� ප�වෘ�� ෙ�වා සහ
�ව�ප� ��� ආකාරය�� ෙ�� පැව�ය ෙනාහැක. ෙග��ය
ප�ජාව� වශෙය� අප එයට වග�ව ��ය. �ශාල නාට�ය�
�ර�තලය වන �ට අ� තව� �ව�ප� �ල� ග�ෙන�.
ජා�ක ෙහ� ජාත��තර ව�සනය� ඇ� � �ට ප�වෘ��
නා�කා ෙ���ගත ��� ඉහළ ය�. එබැ�� �ව�ප� සහ
ප�වෘ�� ෙ�වාව� අපට වඩා� නරක ආරං�ය� ලබා
ෙද�ෙ� සමාජය� වශෙය� අපට අවශ� යැ� �ය�ෙ�
එය�. ජනමාධ� ය� බලපෑම�. එය ��යාෙව� ආක�ශ�ය
��ය පම�!

අප නව සං signal ◌ාව� ��� කරන �ට සහ අපට අවශ�
ෙ� ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කරන �ට ප�වෘ�� ෙ�වා සහ
�ව�ප� ඒවා අපට ලබා ෙදන ෙ� ෙවන� කර� ඇත.

� � � � ���



ම�ක� බ�නා� ෙබ���

��චලව ��මට ඉෙගන ග�න, ඔබට අවශ� නැ�
ෙද�� ඔෙ� අවධානය ඉවතට ග�න, ඒ වටා ඇ�
�ය� ��තෙ��ය ආෙර�පණ, සහ ඔබ අ���මට
කැම� ෙ� ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර�න ....

රහස

ඔෙ� පැවැ�ම ��� පමණ� ෙ� ෙල�කෙ� ඔබට ඇ�
��ෙ�� බලය ඔබ දැ�මට පට� ෙගන �ෙ�ද? ඔබට ෙහාඳ
යැ� හැෙඟන යහප� ෙ� ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කරන
අතර, ඔබ ෙල�කයට තව� ෙහාඳ ෙ�ව� ෙගන එ�. ඒ
අතරම, ඔබ ඔෙ� ��තයට වඩා ෙහාඳ ෙ�ව� ෙගන එ�.
ඔබට යහපත� දැෙනන �ට ඔබ ඔෙ� ��තය නඟා
��ව�න, ඔබ ෙල�කය නඟා ��ව�න!

��ය ��යා�මක ��ෙ�� ප���ණ�.

ආචා�ය. ෙජ�� ෙඩමා���

මම �තරම �ය�ෙ�, �ට�� ඇ� මතය�ට
වඩා ඇ�ළත හ voice සහ ද�ශනය වඩා�
ගැ�රැ, පැහැ�� හා loud ෙ◌�ෂාකා� වන �ට,
ඔබ ඔෙ� ��තය ප��ණ කර ඇ� බව�!

�සා �ක��
ෙල�කය ෙහ� ඔබ වටා ��න ��ගල�� ෙවන�
��ම ඔෙ� කා�යය� ෙනාෙ�. ��වෙ� ඇ�ළත
ගලායාම සමඟ ෙගා� එය පව�න ෙල�කය �ළ
සැම�ම ඔෙ� කා�යය ෙ�.

ඔබ ඔෙ� ��තෙ� අ�ප�යා වන අතර ��වය ඔබෙ� සෑම
ආ .◌ාවකටම ���රැ සපය�. ඔබට අවශ� ෙ� ෙනාෙ� න�
ද�ශනය � ඇ� ���රව�� ම�තයට ප� ෙනාව�න.
ඔ�� ෙව�ෙව� ප��චාර ද�ව�න, ඔබට හැ� න� ඒවා
සැහැ�� කර�න, ඔ��ට ය�න ෙද�න. එ�ට ඔබට අවශ�
ෙ� ��බඳ නව ���� �ත�න, ඒවා දැෙන�න, එය ��
��ම ගැන කෘත ful ව�න.
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ආචා�ය. JOE VITALE

සෑම �ටම මා අසන එ� ප��නය� න�, සෑම
ෙකෙන�ම රහස භා�තා කර�ෙ� න� සහ ඔ��
�ය�ල�ම ��වයට නාමාව�ය� ෙලස සලක�ෙ�
න�, අප ෙ�ව� ඉවර ෙනාව�ෙ�ද? හැෙම�ම ඒ සඳහා
�වෙගන ෙගා� හ�ක කඩ�ෙ� නැ�ද?

ම�ක� බ�නා� ෙබ���

රහස ඉගැ��ෙ� ��දර�වය න�, සෑම
ෙකෙන�ටම ගම� ��මට තර� ප�මාණය�
��ම�.

ම�ෂ��වෙ� මනස �ළ ෛවරසය� ෙම� ��යා
කරන ෙබාරැව� �ෙ�. එම ෙබාරැව න�, "එහාට
ෙමහාට යාමට තර� ෙහාඳ ෙදය� නැත.
අ�පා�ව� සහ �මාව� ඇ� අතර ප�මාණව�
ෙනාෙ�." එම ෙබාරැෙව� ���� �ෙය�,
කෑදරක��, �ර��ක�� �ව� ෙ�. �ය,
කෑදරකම, දඩ�බරකම සහ lack නතාවය වැ�
���� ඔ��ෙ� අ�දැ�� බවට ප�ෙ�. ඉ��
ෙල�කය න�රැ ��න ෙප� ග�තා.

ස�යය න�, එහාට ෙමහාට යාමට තර� ෙහාඳ ෙ�
�ෙ�. අවශ� තර� ��මාණා�මක අදහ� �ෙ�.
අවශ� තර� බලය� �ෙ�. අවශ� තර� ආදරය ඇත.
ඕනෑවට වඩා ���ය ඇත. ෙ� �ය�ල තම�ෙ�ම
අ��ත �වභාවය ගැන ද�නා මනස� හරහා
පැ��මට පට� ග�.

රහස

ප�මාණව� ෙනාෙ� යැ� ��ම ය� �ටත ���ර ෙදස බැ�ම
සහ �ය�ල �ට�� එන බව ��ම�. ඔබ එය කරන �ට,
ඔබ �සැකවම අ�පා� හා �මාව� ද�� ඇත. �ට��
��ව� ෙනාපව�න බව�, �ය�ල ���ම පැ�ෙණ�ෙ�



එය ��ෙම� හා දැ�ෙම� බව� ඔබ දැ� ද�නවා. ඔෙ�
මනස සෑම ෙදයකම ��මාණා�මක බලය�. ඉ��
අ�පා�ව� ඇ� ව�ෙ� ෙකෙ�ද? එය කළ ෙනාහැ� ය.
ඔබට ��ෙ� හැ�යාව අ��ත බැ�� ඔබට පැවැ�මට
��ය හැ� ෙ�ව� අ��ත ෙ�. ඒ �සා එය සෑම ෙකෙන�ටම
ෙ�. ඔබ ෙමය සැබ��ම දැනග� �ට , ඔබ �ත�ෙ� එ�
අ��ත �වභාවය ගැන ද�නා මනස��.

ෙ��� ෙ�

ෙමෙත� පෘ��ය වටා ගම� කළ සෑම ෙ���
teacher �රැවරෙය�ම ඔබට පවසා ඇ�ෙ�
��තය බ�ල �ය �� බව�.

"ෙමම ��ෙ� හරය න� ඔබ බ�ල ෙලස
��ය ��ය; බ�ල�වය බල�න,
බ�ල�වය දැෙන�න, බ�ල ෙලස
��වාස කර�න. �මාව ��බඳ ���
����ල� ඔෙ� මනසට ඇ��
ෙනාව�න."

ෙජ�� අසර�
ස�ප� අ�ෙව�� පව�න බව අප �තන �ට,
එකම ෙ� සා�ෂා� කරගත හැ� නව ස�ප�
අපට හ� ෙ�.

ෙබ�� ෙත� ක�ඩායමක සත� කථාව ස�ප� ෙගන ඒමට
��� මනෙස� ඇ� ප�බල උ�හරණය�. අධ��ෂවරැ
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ෙබ�� �වාභා�ක බලශ�� සමාගම ��� කර� ලැ�ෙ�
මානවවා� කා�ක �� ���ව ��බඳ �ෙ�ෂ izes ෛව�
ෙට�� ��� ���. ආචා�ය ���ෙ� මනස බල ���ව
සමඟ, ෙබ�� සා�ථක ෙත� �පදවන රට� බවට ඔ��ෙ�
මාන�ක �ත�ය සා�ෂා� කර ග� ඇතැ� අධ��ෂවරැ
��වාස කළහ. �පා Spanish ◌් Look ෙප�ෙම� ෙත�
කැ�මට ඔ�� ���ත �යවර� ග� අතර, ෙක� කාලය�
�ළ ඔ��ෙ� ��නය හා දැ�ම යථා�ථය� �ය. ෙබ��



නැ�ර� එ��� ��ට� ��� ඉහළම �ණා�මක බ��
�� ෙත� ෙසායා ග�නා ලද අතර බ�ල ෙලස ෙවන�
සමාග� පනහ� ෙසායා ගැ�මට අෙපාෙහාස� �ය. ෙබ��
ෙත� �පදවන රට� � ඇ�ෙ� අසාමාන� ��ගල��
ක�ඩායම� ඔ��ෙ� මනෙස� අ��ත බලය ��වාස කළ
බැ��.

��ව� ��ත නැත - ස�ප� ෙහ� ෙවන� ��ව� ෙනාෙ�.
එය ��� මනෙස� ��තය. ��ත ��මාණා�මක
ශ��ය� ෙවත අපෙ� මනස �වෘත කළ �ට, අ�
බ�ල�වය ඉ�ලා ���� නව ෙල�කය� දැක අ�දැ��
ලබා ග�ෙන�.

ආචා�ය. ෙජ�� ෙඩමා���

අපට අ�පා�ව� ඇතැ� අප පැව�වද, එයට
ෙ��ව අප අපෙ� දැ�ම �වෘත කර අප අවට
ඇ� �ය�ල ෙනාද�න බැ��.

DR, JOE VITALE

����ෙ� හදව��ම �ව� �මට පට� ෙගන
ඔ��ට අවශ� ෙ� සඳහා �ය �ට ඔ�� එකම ෙ�
සඳහා ෙනායන බව ඔබ ද�නවා. ෙ�ෙ�
��දර�වය එය�. අ� හැෙම�ටම BMWs අවශ�
නැහැ. අපට එකම ��ගලයාට ෙත� අවශ� නැත.
අ� හැෙම�ටම එකම අ�දැ�� අවශ� නැහැ. අ�
හැෙම�ටම එකම ඇ�� අවශ� නැහැ. අ� හැෙම�ටම
අවශ� නැහැ ... (�� �රව�න).
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ඔෙ� ��තය ��මාණය ��ම සඳහා ෙමම ��මාකාර
බලෙය� �� ෙමම ෙ�ජා��ත පෘ��ෙ� ඔබ ෙම� ��!
ඔබ ෙව�ෙව� ��මාණය කළ හැ� ෙ�ට �මාව� ෙනාමැත,
ම�ද ඔබට ��ෙ� හැ�යාව අ��ත ය! න�� ඔබට ඔ��
ෙව�ෙව� අ� අයෙ� ��ත ��මාණය කළ ෙනාහැක. ඔබට
ඔ�� ගැන ��ය ෙනාහැ� අතර, ඔබ ඔෙ� අදහ� අ� අය
මත බෙල� පැට�මට උ�සාහ කළෙහා� ඔබ ආක�ෂණය
ව�ෙ� ඔබ ෙවතට බලෙ�ග ෙම� ය. එබැ�� අ�
�ය�ල�ටම තම�ට අවශ� ��තය ��මාණය ��මට ඉඩ
ෙද�න.

� � � � ���



ම�ක� බ�නා� ෙබ���
හැෙම�ටම ඇ� තර�. ඔබ එය ��වාස කර�ෙ�
න�, ඔබට එය දැ�ය හැ� න�, ඔබ එ�� ��යා
කර�ෙ� න�, එය ඔබ ෙව�ෙව� ෙප�ව� ඇත.
එය� ඇ�ත.

"ඔබට ��ය� අ�පා�ව� �ෙ� න�, ඔබ
ද�ද�තාවයට ෙහ� ෙර�ගයකට ෙගා�රැ
ව�ෙ� න�, එයට ෙ��ව ඔබ ස� බලය
��වාස ෙනා��ම ෙහ� ෙ�රැ� ෙනාගැ�ම
ය. එය ���ය වශෙය� ඔබට ලබා ෙදන
ප��නය� ෙනාෙ�. එය සෑම ෙකෙන�ටම
ලබා ෙද� -there එක හා සමානව
සලකනවා ඇත. "

��වෙ� ඉ��ප� �ය� ෙ�ව� �ය� ආක�ෂණය යන ��ය
ම�� ජනතාව. ඔබට අවශ� ෙ� ෙත�රා ගැ�ෙ� හැ�යාව
ඔබට ඇත. ඔබට� එව�ය� සඳහා� ප�මාණව� �මට
ඔබට අවශ�ද? ඉ�ප� එය ෙත�රා "�ය�ෙල� බ�ල බව"
දැන ග�න. "අ��ත සැප�ම� ඇත." "එතර�
�ශාල�වය� �ෙ�." අපෙ� ���� හා හැ�� ��� එම
අ��ත අ�ශ�මාන සැප�මට ත�� කර එය ෙගන ඒමට අප
සෑම ෙකෙන�ටම හැ�යාව� ඇත
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අෙ� අ�දැ�� වලට. එබැ�� ඔබ ෙව�ෙව� ෙත�රා ග�න,
ම�ද ඔබට හැ� එකම තැනැ�තා ඔබට ය.

�සා �ක��

ඔබට අවශ� සෑම ෙදය�ම - �ය� ���ය, ෙ��මය,
බ�ල�වය, සමෘ��ය, සැප - එය එ� �ෙ�, එ��
ෙකාටස� අ�ලා ගැ�මට ඔබ ��න�. ඔබට ඒ
සඳහා බඩ�� �මට ��ෙ�. ඔබ �තාමතාම ��ය
���. ඔබට අවශ� ෙ� සඳහා ඔබ ෙ�තනා��තව
හා ��ෙන� ��න �ට, ��වය ඔබට අවශ� සෑම
ෙදය�ම ලබා ෙද� ඇත. ඔබ වටා ඇ� ��දර හා
��මාකාර ෙ�ව� හ�නාෙගන ඒවාට ආ��වාද කර



ප�ශංසා කර�න. අෙන� පැ�ෙත�, දැනට වැඩ
ෙනාකරන ෙ�ව� ඔබට අවශ� ආකාරයට වැඩ
��මට, ඔෙ� ශ��ය වැර�� ෙහ� පැ��� ��මට
�යද� ෙනාකර�න. ඔබට අවශ� �ය�ල වැලඳ
ග�න එ�ට ඔබට එ�� වැ� ප�මාණය� ලබා ගත
හැ�ය.

ඔබ අවට ඇ� ෙ� "ප�ශංසා ��ම හා ආ��වාද ��ම" සඳහා
�සාෙ� wise ◌ානව�ත වචන ඔ��ෙ� බර ර� පැහැෙය�
ව�. ඔෙ� ��තෙ� සෑම ෙදය�ම �රශංසා කර ආ��වාද
කර�න! ඔබ ප�ශංසා කරන �ට ෙහ� ආ��වාද කරන �ට
ඔබ ���ෙ� ෙ��මෙ� ඉහළම �දහෙ�ය. ෙසෟඛ�ය, ධනය
හා ස�ට ෙගන ඒමට ආ��වාද ��ෙ� ��යාව බ�බලෙ�
ෙහෙබ��වරැ භා�තා කළහ. ආ��වාද ��ෙ� බලය ඔ��
දැන ��ෙ�ය. ෙබාෙහ� ����ට ඔ�� ආ��වාද කළ එකම
අව�ථාව �ෙ� ඔ�� ���� යාම�, එබැ�� ඔ�� තම
උප�ම වා�ය සඳහා ෙ��� greatest තම බලය� භා�තා කර
නැත. ශ�දෙක�ෂය ආ��වාදය අ�ථ ද�ව�ෙ� “�ව�
අ�ග�හය දැ��ම සහ යහපැවැ�ම ෙහ� සමෘ��ය ප��නය
��ම” ෙලස�, එබැ�� ඔෙ� ��තෙ� ආ��වාදෙ� බලය
ඉ�ලා ��මට දැ�ම ආර�භ කර�න, සෑම ෙදයකටම සහ
සැමට ආ��වාද කර�න. ප�ශංසා ��ම� සමඟම, ඔබ
යෙම�ට ෙහ� ය� ෙදයකට ප�ශංසා කරන �ට

රහස

ෙ��මය, ඔබ එම ��මය ජනක සංඛ�ාතය �ෙම�චනය කරන
�ට, එය ඔබ ෙවත �ය �ණය�� නැවත පැ�ෙ� .

ප�ශංසා ��ම හා ආ��වාද ��ම �ය� �ෙ�ධා�මක දෑ
��රැවා හ�න බැ�� ඔෙ� ස�ර�ට ප�ශංසා කර ආ��වාද
කර�න. ඔබ ඔෙ� ස�ර�ට ශාප කළෙහා�, ඔබට හා�
��මට ශාපය නැවත පැ�ෙ� . ඔබ ඔ��ට ප�ශංසා කර
ආ��වාද කළෙහා�, ඔබ �ය� �ෙ�ධා�මක බව සහ
අසම�ය ��රැවා හ�න අතර ප�ශංසා හා ආ��වාදවල
ආදරය ඔබ ෙවත නැවත පැ�ෙ�. ඔබ ප�ශංසා කර ආ��වාද
කරන �ට, ෙහාඳ හැ��වල ප��ෙප�ෂණය සමඟ ඔබ නව
සංඛ�ාතයකට මාරැව� ඇත.

ආචා�ය. ෙඩ�� ෙ���



අ�තෙ� �� ෙබාෙහ� නායක��ට රහෙස�
�ශාල ෙකාටස මග හැරැ�, එය බල ගැ��ම
සහ අ� අය සමඟ ෙබ� ගැ�ම ය.

ඉ�හාසෙ� ෙමෙත� �ව�ව �� ෙහාඳම කාලය
ෙමය�. අපෙ� ඇ�� �� ව�� දැ�ම ලබා
ගැ�මට අපට බලය ලැ�� පළ� අව�ථාව
ෙමය�.

ෙමම දැ�ෙම� ඔබ ෙල�කෙ� සත�ය සහ ඔබ ගැන දැ�ව�
ෙව�� �� . ෙල�කය ��බඳ රහස ��බඳ මෙ� ෙලා�ම
අවෙබ�ධය ලැ�ෙ� ෙරාබ� ෙකා�ය�, ෙප���� ම�ෙෆ��,
චා�� හැෙන� සහ ම�ක� බ�නා� ෙබ���ෙ� ඉගැ���
ම��. එම අවෙබ�ධය� සමඟ ��ණ �දහස ලැ��. එම
�දහෙ� �ථානයට ඔබට පැ��ය හැ� යැ� මම සැබ��ම
බලාෙපාෙරා�� ෙව�. ඔබට හැ� න�, ඔෙ� පැවැ�ම සහ
ඔෙ� ����වල බලය ���, ඔබ ෙ� ෙල�කයට සහ �ය�
ම�ෂ� ව�ගයාෙ� අනාගතයට �ශාලතම යහපත ෙගන
එ� ඇත.

Resistance ඔබ ප��ෙර�ධය ද�වන ෙ� ආක�ෂණය
කරග�ෙ� ඔබ ��තෙ��යව ඒ ෙකෙර� ප�බල ෙලස
අවධානය ෙයා� කර ඇ� බැ��. ඕනෑම ෙදය� ෙවන�
��මට, ඇ�ළට ෙගා� ඔෙ� ���� හා හැ�� සමඟ
නව සං signal ◌ාව� ��� කර�න.

• ඔබ සෘණා�මක ෙ�ව� ගැන අවධානය ෙයා� කරව��
ෙල�කෙ� උද� කර�න බැහැ. ඔබ ෙල�කෙ� negative
ණා�මක ���� ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කරන �ට, ඔබ
ඒවාට එක� කරනවා පමණ� ෙනාව, ඔෙ� ��තයට වඩා
negative ණා�මක ෙ�ව� ෙගන එ�.

• ඒ ෙව�වට ෙලාව ගැට� ෙවත අවධානය ෙයා�,
��වාසය, �ෙ�මය, බ�ල�වය, අ�යාපනය, සාමය සහ

� �� �



ඔෙ� අවධානය හා බලශ�� ෙද�න.

Never අ� කව�ව� ෙහාඳ ෙ�ව�� ඉවතට ෙනාය�ෙන�.
��තය ය� බ�ල �ම�.

• ඔබ ඔෙ� ���� සහ හැ�� හරහා අ��ත සැප�ම
බවට ප��ෙ� හැ�යාව ඇ� අතර, ඔෙ� අ�දැ��
�ලට එය ෙගන.

• ෙල�කෙ� �ෙබන �ය�ල �රශංසා හා ආ��වාද, ඔබ
�ෙ�ධනය� සහ �සංවාදය ��රැවා හැර වැ�ම fre-
සමග ඔබ ස�ධානගත ඇත quency-�ෙ�මය.
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ආචා�ය. ෙජ�� ෙ�ග��

අප අවට බැ� �ට, අපෙ� ශ�ර ෙදස බැ� �ට පවා
අපට ෙපෙන�ෙ� අ�� ���ෙ� අගය�.

B OB PROCTOR

ෙ� ගැන ෙමාෙහාතකට �ත�න. ඔෙ� අත ෙදස
බල�න. එය solid න ෙප�ම� ඇ� න�� එය
එෙ� ෙනාෙ�. ඔබ එය �� අ���ෂය� යටෙ�
තැ�වෙහා�, ඔබට �ශාල ශ��ය� ක�පනය
වන බව ෙපෙ�.
ජ�� ර�



ෙජ�� අසර�

සෑම ෙදය�ම සෑ� ඇ�ෙ� ඔෙ� අත, සාගරය
ෙහ� තාරකාව ෙ�වා එකම ෙදය�� ය.

ආචා�ය . ෙබ� ෙජා�ස�

පවා / ෙ� ශ��ය�, එය �ක� ෙ�රැ� ගැ�මට මම
ඔබට උද� කර�න�. ��වය, අෙ� ම����ය, අෙ�
ග�හෙල�කය,
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එ�ට ��ගලය�, ප�ව ෙමම ශ�රෙ� ඇ�ළත
ඉ���ය ප�ධ�, ප�ව ෛසල, ප�ව අ� සහ ප�ව
පරමා� ෙ�. එ�ට ශ��ය ඇත. එබැ�� �තා
බැ�මට ම�ට� රා�ය� ඇත, න�� ��වෙ� ඇ�
සෑම ෙදය�ම ශ��ය�.

මම රහස ෙසායාග� �ට ��ව හා ෙභෟ�ක ��ව ෙමම
දැ�ම අ�ව ෙ�රැ� ග� ෙ� දැන ගැ�මට මට අවශ� �ය.
මා ෙසායාග� ෙදය ඇ�ෙත�ම ��ම සහගතය. ෙ� කාලය
�ළ �ව��ම ��බඳ වඩා� ��ග�නා�� කරැණ� න�
�ෙවා�ට� ෙභෟ�ක ��ව හා නව ��ව ෙසායා ගැ�ම
රහෙස� ඉගැ��� හා ඉ�හාසය �රාම ෙ��� great
�රැවරැ� ද�නා ෙ� සමඟ ස���ණෙය�ම එකඟ �ම�.

මම පාසැෙ�� ��ව ෙහ� ෙභෟ�ක ��ව හැදෑරැෙ� නැත.
එෙහ� �ෙවා�ට� ෙභෟ�ක ��ව ��බඳ සං��ණ ෙපා�
�යවන �ට මම ඒවා මනාව ෙ�රැ� ග�ෙ� ඒවා ෙ�රැ�
ගැ�මට අවශ� �සාය. �ෙවා�ට� ෙභෟ�ක ��ව ��බඳ
අධ�යනය මට රහස ��බඳ ගැ�රැ අවෙබ�ධය� ලබා
ගැ�මට උපකා� �ය. ෙබාෙහ� ���� සඳහා, �-ෙක��
��බඳ දැ�ම සහ නව ��ෙ� න�ාය� අතර ප���ණ
සහස�බ�ධය ද�න �ට ඔ��ෙ� ��වාසය ශ��ම�
ෙ�.

��වෙ� බලව�ම ස�ෙ��ෂණ ��ණ ඔබ ව�ෙ�
ෙකෙ�දැ� මට පැහැ�� කර�න�. සරලව �වෙහා�, ail
ශ��ය සංඛ�ාතය�� ක�පනය ෙ�. ශ��ය �ම, ඔබ ද
සංඛ�ාතය�� ක�පනය වන අතර, ඕනෑම ෙ�ලාවක ඔෙ�
සංඛ�ාතය �රණය කර�ෙ� ඔබ �තන සහ දැෙනන ඕනෑම



ෙදය�. ඔබට අවශ� සෑම ෙදය�ම ශ��ෙය� සෑ� ඇ�
අතර ඒවාද ප�බල ෙ�. සෑම ෙදය�ම ශ��ය�.

ෙම�න "වා�" සාධකය. ඔබට අවශ� ෙ� ගැන �තන �ට
සහ එම සංඛ�ාතය �ෙම�චනය කරන �ට ඔබට අවශ�
ෙ�වල ශ��ය ලැෙ�
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එම සංඛ�ාතෙ� ක�පනය �මට අවශ� වන අතර ඔබ එය
ඔබ ෙවත ෙගන එ� ඇත! ඔබට අවශ� ෙ� ෙකෙර�
අවධානය ෙයා� කරන �ට, ඔබ එම ද�ව�ෙ� පරමා�වල
ක�පනය ෙවන� කර�� ��න අතර ඔබ එය ඔබට
ක�පනය �මට ෙ�� ෙ�. ඔබ ��ව�සෙ� වඩා�ම බලග�
ස�ෙ��ෂණ ��ණ �මට ෙ��ව ඔෙ� ���� ��� ඔෙ�
ශ��ය ෙයා� ��මට සහ ඔබ අවධානය ෙයා� කර ඇ�
ෙ�වල ක�පන ෙවන� ��මට ඔබට බලය ලබා � ඇ� �සා
එය ��භකව ඔබ ෙවතට ඇද ගැ�ම�.

ඔබට අවශ� ෙහාඳ ෙ� ගැන ඔබ �තන �ට සහ දැෙනන �ට,
ඔබ වහාම එම සංඛ�ාතයට ඔබම �සර කර ඇ� අතර
එම�� එම �ය� ෙ�වල ශ��ය ඔබට ක�පනය �මට
ෙ�� වන අතර ඒවා ඔෙ� ��තෙ� කැ� ෙපෙ�.
ආක�ශ�ය �යමය පවස�ෙ� සමාන ආක�ෂණය� ඇ�
බව�. ඔබ බලශ�� ��බකය� වන අතර, එබැ�� ඔබ
ඔබට සෑම ෙදය�ම �ද�� වශෙය� ශ��ය ලබා ෙදන
අතර ඔබට අවශ� සෑම ෙදයකටම ���ය ලබා ෙද�.
���� තම�ෙ�ම ��භක ශ��ය කළමනාකරණය
කර�, ම�ද ඔ��ෙග� �ටත ��ෙව�ට ඔ�� ගැන
��මට ෙහ� දැ�මට ෙනාහැ� වන අතර අපෙ� සංඛ�ාත
��මාණය කර�ෙ� ���� සහ හැ�� ය.

�ට වසර �යයකට පමණ ෙපර, ප��ය අ�රැ� �යෙ� �ය�
���මක ෙසායාගැ��වල ප�ෙය�ජනය�� ෙතාරව, ��වය
��යා�මක වන ආකාරය චා�� හාෙන� දැන ��ෙ�ය.

"��ව මනස ය� ���ය පමණ� ෙනාව
එය ද�ව�ය වන අතර ෙමම ද�ව�ය
ආක�ශ�ය �යමය ම�� ඉෙල�ෙට��න
එකට ෙගන එන ආක�ෂ�ය බලය වන
අතර එම�� ඒවා පරමා� සාද�;



පරමා� එකම ��ෙය� එකට ෙගන අ�
සාද�; අ� ග�
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ෛවෂ�ක ආකෘ�� සහ පරමා� පමණ�
ෙනාව, ෙල�කය�, ��වය, ප�ක�පනයට
ඕනෑම සංක�පය� ඇ� කළ හැ� සෑම
ෙදය�ම ��පස ඇ� ��මාණා�මක බලය
��ය බව අපට ෙප� ය�.

ෙබා� ෙප�ා�ට�

ඔබ �ව� ව�ෙ� �මන නගරෙ�දැ� මට
ප��නය� නැත, ඔෙ� ශ�රෙ� ප�මාණව� බලය�,
�භව බලය�, ස�යකට ආස�න කාලය� ��
නගරයම ආෙල�කම� ��මට ඔබට හැ�ය.

"ෙමම බලය ��බඳව දැ�ව� �ම ය�
'ස�� වය� / ��වය ය� ස�� වයරය
බවට ප��ම�. එය සෑම ��ගලෙය�ෙ�ම
��තෙ� සෑම ත�වය�ම ස�රා�මට
ප�මාණව� තර� බලය� දර�. ��ගල
මනස ��ව මනස �ප�ශ කරන �ට, එයට
�ය�ම ෙ� ලැෙ� බලය."

ෙ��� ෙ�
ෙබාෙහ� අය ෙමම ��ත ශ�රෙය� තම�ව
��වචනය කර�, න�� ඔබ ��ත ශ�රය� ෙනාෙ�.
අ���ෂය�� �වද ඔබ බලශ�� �ෙ�ත�ය�.
ශ��ය ගැන අප ද�නා ෙ� ෙමය�: ඔබ �ෙවා�ට�
ෙභෟ�ක �� ist ෙය� ෙවත ෙගා� "ෙල�කය
��මාණය කර�ෙ� �ම� ද?" ඔ� ෙහ� ඇය
"ශ��ය" යැ� �ය� ඇත. ෙහාඳ�, ශ��ය ��තර
කර�න.
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"හ�, එය �� �ෙටක� ��මාණය ��මට ෙහ�
�නාශ ��මට ෙනාහැ�ය. එය සැම�ටම පැව��,
සැම�ටම පැව�න සෑම ෙදය�ම සෑම �ටම පව�.
එය �වරෑපෙය�, �වරෑපෙය� සහ �වරෑපෙය�
�ටතට ගම� කර�." ඔබ ෙ�වධ�මාචා�යවරය�
ෙවත ෙගා� “��වය ��මාණය කෙ� �ම� ද?”
යන ප��නය අස�න. ඔ� ෙහ� ඇය “ෙද�ය�” ය�
�ය� ඇත. හ�, ෙද�ය� ගැන ��තර කර�න.
"සෑම �ටම �� හා සැම�ටම පැව��, ��
�ෙටක� ��මාණය ��මට ෙහ� �නාශ ��මට
ෙනාහැ�ය. ෙමෙත� පැව� සෑම ෙදය�ම සෑම �ටම
�වරෑපෙය� හා �වරෑපෙය� �ටතට ගම� කර�."
ඔබට ෙපෙ�, එය එකම ��තරය, ෙවන�
පා�භා�තය.

ඉ�� ඔබ ෙ� "ම� ඇ�ම" වටා �ව ය� �යා ඔබ
�ත�ෙ� න�, නැවත �ත�න. ඔබ අධ�ා��ක
��ෙය�! ඔබ බලශ�� �ෙ�ත�ය�, �ශාල
බලශ�� �ෙ�ත�යක ��යා�මක ෙ�.

ෙ� �ය�ෙල� ඔබ අධ�ා��ක ��ෙය� ව�ෙ� ෙකෙ�ද?
මට න�, එම ප��නයට ���රැ සැප�ම රහෙස�
ඉගැ���වල ���ටතම ෙකාටස�. ඔබ ශ��ය වන අතර
ශ��ය ��මාණය ��මට ෙහ� �නාශ ��මට ෙනාහැ�ය.
ශ��ය �ෙද� �වරෑපය ෙවන� කර�. ඒ �ය�ෙ� ඔබ!
ඔබෙ� ��මල ශ��ය වන ඔෙ� සැබෑ සාරය සැම�ටම
පැව�න අතර සැම�ටම පව�� ඇත. ඔබට කව�ව� �ය
ෙනාහැ�ය .

ගැ�රැ ම�ට��, ඔබ එය ද�නවා. එෙ� ෙනා�ම ගැන ඔබට
�තාගත හැ�ද? ඔෙ� ��තෙ� ඔබ දැක ඇ� සහ අ�දැක
ඇ� සෑම ෙදය�ම ෙනාසලකා හැ�ය�, එෙ� ෙනා�ම ගැන
ඔබට �තාගත හැ�ද? ඔබට එය �තාගත ෙනාහැ�ය, ම�ද
එය කළ ෙනාහැ� ය. ඔබ ස�කා�ක ශ��ය�.
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ච � ජ�� � ��



ආචා�ය. ෙජ�� ෙ�ග��
�ෙවා�ට� යා�ත� ��ව එය සනාථ කර�.
�ෙවා�ට� ��ව ��ව එය සනාථ කර�. ��වය
අත�වශ�ෙය�ම ��තනෙය� ඉ�ම� වන බව� අප
අවට ඇ� ෙ� �ය� කාරණා �ෙද� ඉ�ම�
����ල� බව�. අවසානෙ�� ඇ��ල ��වෙ�
ප�භවය වන අතර, එම බලය අ�දැ�� ම��
ෙක��ම වටහා ග� �ට, අපට අපෙ� අ�කාරය
��යා�මක ��මට පට� ෙගන වැ� වැ�ෙය� ළඟා
කර ගැ�මට පට� ගත හැ�ය. ඕනෑම ෙදය�
සාද�න. අපෙ� � ness ◌ානෙ� ෙ�ත�ය �ළ �ට
ඕනෑම ෙදය� දැන ග�න, එය අවසානෙ� ��වය
ෙමෙහයවන ��ව � ness ◌ානය�.

එබැ�� අප එම බලය ධනා�මකව ෙහ� �ෙ�ධා�මකව
භා�තා කරන ආකාරය මත පදන�ව, ෙසෟඛ�ය
ස�බ�ධෙය� ග� කල එය ශ�රය�, එය අප ���
��මාණය කරන ප�සරය�. ඉ�� අ� අෙ�ම ඉරණම
පමණ� ෙනාව, අවසානෙ�� අ� ��ව ඉරණෙම�
��මාතෘවරැ ෙව�. අ� ��වෙ� ��මාතෘවරැ ෙව�.
එබැ�� ��� �භවතාවයට �මාව� නැත. එම ගැ�රැ
ග�කතාවය� අප හ�නාෙගන ඒවා ��යා�මක කරන
තරම, අපෙ� බලය උපෙය�� කර ග�නා තරම�. එය
ඇ�ත වශෙය�ම අප �තන ම�ටමට නැවත ස�බ�ධ
කළ ��ය.

සමහර ෙ��� greatest තම �රැවරැ� හා අවතාරය�
��වය ආචා�ය ෙ�ග��ට සමාන ආකාරය�� ��තර
කෙ�, පව�න �ය�ල එකම ��ව මනස බව�, එකම මනස
ෙනාමැ� තැන� ෙනාමැ� බව� පවස��. එය සෑම
ෙදයකම පව�. එකම මනස ය� ���ය, �ය� ප� wisdom
◌ාව සහ ප���ණ�වය�. එය සෑම ෙදය�ම හා සෑම
තැනකම පව�

ඔබට රහස 161

එම අව�ථාෙ�� ම. සෑම ෙදය�ම එකම ��ව මනස න�,
සහ ඒ �ය�ල සෑම තැනකම පව� න�, ඒ �ය�ල ඔබ �ළ
�ෙ�!

එ�� ඔබට අදහ� කර�ෙ� �ම�ද ය�න ෙ�රැ�
ගැ�මට මට උද� ��මට මට ඉඩ ෙද�න. එ�� අදහ�



ව�ෙ� සෑම හැ�යාව�ම දැනටම� පව�න බව�. �ය�
දැ�ම, �ය� ෙසායාගැ�� සහ අනාගතෙ� �ය� නව
�පැ�� ��ව මනස �ළ හැ�යාව� ෙලස පව�න අතර
ඒවා ��� මනස ඉ��යට ඇද ග�නා ෙත� බලා ��.
ඉ�හාසෙ� සෑම ��මාණය�ම සහ නව �පැ�ම�ම
���ය මන�� ලබාෙගන ඇත, ��ගලයා එය දැ�ව�ව
දැන ��ය� නැත�.

ඔබ එ�� අ��ෙ� ෙකෙ�ද? ඔබ එය කර�ෙ� එය ��බඳ
ඔෙ� දැ�ව�භාවය සහ ඔෙ� ��මාකාර ප�ක�පනය
භා�තා ��ෙම�. අවශ�තා ස�රා�ම සඳහා ඔබ වටා
බල�න. ෙමය ��මට අපට �ශාල නව �පැ�ම� �ෙ�දැ�
�තා බල�න, නැතෙහා� අපට එය ��මට �ශාල
ෙසායාගැ�ම� �ෙ�දැ� �තා බල�න. අවශ�තා ෙසායා
බල�න, ඉ�ප� ඒවා ඉ��ම ගැන �තා බල�න. ෙසායා
ගැ�ම ෙහ� නව �පැ�ම සක� ��මට ඔබට අවශ� නැත.
උ�ත�තර මනස එම හැ�යාව දර�. ඔබ කළ ��ව ඇ�ෙ�
අවසාන ප�� result ලය ෙකෙර� ඔෙ� මනස තබාෙගන
අවශ�තාවය ස�රා�ම ගැන ��ම පම�, එ�ට ඔබ එය
හ��ව� ඇත. ඔබ ඉ�ලන, දැෙනන සහ ��වාස කරන
ප��, ඔබට ලැෙබ� ඇත. ඔබට ත�� කර ඉ��යට ෙගන
ඒමට බලා ��න අ��ත අදහ� සැප�ම� �ෙ�. ඔබ ඔෙ�
� .◌ානෙ� සෑම ෙදය�ම රඳවා තබා ග�.

"�ව� මනස ය� එකම යථා�ථය�."

ෙජ�� අසර�
අ� හැෙම�ම ස�බ�ධ�. අ�ට ඒක ෙ��ෙ�
නැහැ. “එ�ෙ�” සහ “ෙම�” නැත. ��වෙ� සෑම
ෙදය�ම ස�බ�ධ�. එය එ� ශ�� �ෙ�ත�ය�
පම�.

එබැ�� ඔබ එය �මන ආකාරය�� බැ�ව�, ප�� result
ලය තවම� එෙ�මය. අ� එක�. අප �ය�ල�ම ස�බ�ධ
� ඇ� අතර, අප �ය�ල�ම එ� ශ�� �ෙ�ත�යක ෙහ�



එ� උ�ත�තර මනසක ෙහ� එ� � cious ◌ානයක ෙහ� එ�
��මාණා�මක ප�භවයක ෙකාටස�. ඔබට අවශ� ඕනෑම
ෙදය� අමත�න, න�� අ� �ය�ෙල�ම එක�.

ඔබ දැ� ආක�ශ�ය ��ය ගැන �ත�ෙ� න�, අප
�ය�ල�ම එක හා සමානව, එ� �රෙ��ෂ ප���ණ�වය
ඔබට ෙපෙන� ඇත.

ෙවන� අෙය� ��බඳ ඔෙ� �ෙ�ධා�මක ���� ඔබට
පමණ� හා�ය� ව�ෙ� ම�දැ� ඔබට වැටෙහ� ඇත. අ�
එක�! එම �ෙ�ධා�මක ���� සහ හැ�� �ෙම�චනය
��ෙම� පැවැ�මට හා�ය� යැ� �ය�ෙ� න� �ස ඔබට
හා�ය� කළ ෙනාහැ�ය. ඔබට ෙත�රා ගැ�මට �දහ�
කැමැ�ත ලබා � ඇත, න�� ඔබ �ෙ�ධා�මක ����
�තන �ට හා �ෙ�ධා�මක හැ�� ඇ� �ට, ඔබ එකම හා
�ය� යහප� ෙ�ව�� ෙව�ව ��. එ� ඇ� සෑම
�ෙ�ධා�මක ��තෙ�ගය� ගැනම �ත�න, ඒ සෑම
එක�ම පදන� � ඇ�ෙ� �ෙය� බව ඔබට වැටෙහ� ඇත.
ඒවා පැ�ෙණ�ෙ� ෙව��ෙ� ���� ව�� සහ ඔබ
ෙවන� අෙය�ෙග� ෙව�ව ��ෙම�.

තරඟකා��වය ෙව��මට උ�හරණය�. පළ�ව, ඔබට
තරඟකා��වය ��බඳ ���� ඇ� �ට, එය පැ�ෙණ�ෙ�
��ත සැප�ම� ඇ� බව ඔබ පවසන ප��, අ�
මාන�ක�වය�� ය. ඔයා �යනවා �ෙයනවා �යලා
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සෑම ෙකෙන�ටම ප�මාණව� ෙනාෙ�, එබැ�� අපට තරඟ
ලබා ගත �� අතර ෙ�ව� ලබා ගැ�මට සට� කළ ��ය.
ඔබ තරඟ කරන �ට ඔබට �� �ෙනක ජය ගත ෙනාහැ�ය.
ආක�ශ�ය ��ය අ�ව, ඔබ තරඟ කරන �ට ඔෙ�
��තෙ� සෑම අංශය��ම ඔබට එෙර�ව තරඟ ��මට
ෙබාෙහ� ��ගල�� සහ ත�වය� ආක�ෂණය ව� ඇ�
අතර අවසානෙ� ඔබට අ�� ව� ඇත. අ� �ය�ෙල�ම
එක�, එබැ�� ඔබ තරඟ කරන �ට, ඔබ ඔබට එෙර�ව
තරඟ කර�. ඔෙ� මන�� තරඟකා��වය ඉව� කර
��මාණා�මක මනස� බවට ප��ය ��ය. මත පමණ�



අවධානය ෙයා� ඔෙ� , ��න ඔෙ� ද�ශන, සහ ��රෙය�
�ය� compe- tition ග�න.

��ව ය� සෑම ෙදය�ම ���ය සැප�ම සහ සැප��කරැ ය.
සෑම ෙදය�ම ��වෙය� එන අතර ����, ත�වය� සහ
���� හරහා ආක�ශ�ය ��ය ම�� ඔබට ලබා ෙද�
ලැෙ� . ආක�ශ�ය ��ය සැප�� ��ය ෙලස �ත�න. එය
ඔබට අ��ත සැප�ෙම� ලබා ගත හැ� ��ය�. ඔබට
අවශ� ෙ�වල ප���ණ සංඛ�ාතය �ෙම�චනය කරන �ට,
ප���ණ ��ගලය�, වට�ටාව� සහ ���� ඔබ ෙවත
ආක�ෂණය � භාර ෙද� ඇත!

ඔබ කැම� ෙ� ඔබට ලබා ෙද�ෙ� ���� ෙනාෙ�. ඔබ එම
ව�ාජ ��වාසය දර�ෙ� න�, ඔබ �ඟය� අ���� ඇත,
ම�ද ඔබ බා�ර ෙල�කය හා ���� සැප�ම ෙලස බලන
බැ��. ��වය, උ�ත�තර මනස, ෙද�ය�, අන�ත ���ය
ෙහ� ෙවන� ඕනෑම ෙදය� ෙලස ඔබ හැ���වද සැබෑ
සැප�ම අ�ශ�මාන �ෙ�ත�ය�. ඔබට ��ය� ෙදය�
ලැ�� �ට, ඔබ එය ආක�ෂණය කරග�ෙ� ආක�ශ�ය
��ෙය� සහ සංඛ�ාතයට අ�ව සහ ��ව සැප�මට
අ��ලව බව මතක තබා ග�න. සෑම ෙදය�ම ආවරණය
කරන ��ව ���ය ����, ත�වය� සහ ���� ඔබට
එය ලබා �මට ෙපළඹ�ෙ� එය ��ය �සාය.

රහස

�සා �ක��
අපෙ� ශ�රය සහ අපෙ� ෙභෟ�ක පැවැ�ම
ය�ෙව� හැ��ෙවන ෙ� ෙද�� අප ෙබාෙහ� �ට
අවධානය ෙවනතකට ෙයා� ෙ�. එය ඔබෙ�
ආ�මය රඳවා තබා ග�. ඔෙ� ආ�මය �ශාල වන
අතර එය කාමරය� �රව�. ඔබ ස�කාල �වනය�.
ඔබ ෙද�ය� වහ�ෙ� ම�ෂ� �වරෑපෙය� ප�කාශ
�, ප���ණ�වයට ප� කර ඇත.

ම�ක� බ�නා� ෙබ���
��ධ �ය��ෙල� අපට �ව හැ�ෙ� අප ෙද�ය�
වහ�ෙ�ෙ� �වරෑපය හා සමාන�වය�. අපට �ව හැ�ෙ�
ඇ��ල ��වෙ� තව� ක�මය� බව�
තමා ගැනම ස� conscious ◌ා�ක ෙව�� පව�. අපට �ව
හැ�ෙ� අප �ග හැ�ෙ� හැ�යාෙ� අ��ත �ෙ�ත�ය�. ඒ



�ය�ල සත� ව� ඇත.

" ඔබ ක�රැ�ද ය�න �යයට අ� නවය�
අ�ශ�මාන හා ෙනාපැහැ�� ය."

ඔබ ෙභෟ�ක ශ�රයක ෙද�ය� ය. ඔබ මාංසෙ�
ආ�මයාෙණ� ය. ඔබ ස�කාල �වනය ඔබ ෙලස ප�කාශ
කර�. ඔබ ���ය ��ෙය�. ඔබ �ය�ල�ටම බලය ඇත.
ඔබ �ය�ෙල�ම ප� .◌ාව ය. ඔබ �ය�ෙල�ම ���ම� ය. ඔබ
ප���ණ�. ඔබ ���ට�. ඔබ මැ��කරැ වන අතර, ඔබ
ෙ� පෘ��ෙ� ඔබ මැ�ම ��මාණය කර�.

ෙ��� ෙ�

සෑම ස�ප��ය�ම ඔබට පවසා ඇ�ෙ� ඔබ
��මාණය කර ඇ�ෙ� ��මාණා�මක
ප�භවෙ� ප��රෑපය හා සමාන�වෙය�. එ��
අදහ� කර�ෙ� ඔෙ� ෙල�කය මැ�මට ඔබට
ෙද�ය� වහ�ෙ�ට හැ�යාව� හා බලය� ඇ�
බව�.
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සමහර �ට ඔබ ෙ� ද�වා ෙ�ව� ��මාණය කර
ඇ�ෙ� ඔබට ��මාකාර හා ව�නා ඒවා �ය හැ�
අතර සමහර �ට ඔබ එෙ� කර නැත. සලකා බැ�මට
මා ඔෙබ� අසන ප��නය න�, "ඔෙ� ��තෙ� ප��
results ල ඔබට සැබ��ම අවශ�ද? ඒවා ඔබට
���ද?" ඔ�� ඔබට ��� නැ�න�, ඒවා ෙවන�
��මට ���ම කාලය දැ� ෙනාෙ�ද? ඔබට එය ��මට
බලය ඇ� �සා.

"�ය� බලය අභ��තරෙය� වන
අතර එබැ�� අපෙ� පාලනය
යටෙ� පව�."

����



ජැක����
ෙබාෙහ� ෙදෙන�ට තම� ��තෙ� ෙගා�රැ �වා�
ෙම� හැෙඟන අතර, ඔ�� ෙබාෙහ� �ට අ�ත
���� ෙවත ෙයා� කර� ඇත, සමහර �ට
�ංසාකා� ෙදමා�ෙය� සමඟ ෙහ� අ��ය ප�ලක
හැ� වැෙ�. ෙබාෙහ� මෙන� �� ologists ��
��වාස කර�ෙ� ප��ව�� �යයට 85 � පමණ
අ��ය බව�, එබැ�� හ��ෙ�ම ඔබ එතර�
��ෙ�� ෙනාෙ�.

මෙ� ෙදමා�ය� ම�පැ�. මෙ� තා�තා මට අතවර
කළා. මට වයස අ�රැ� හෙ�� මෙ� අ�මා ඔ�ෙග�
��කසාද �ණා. ... මම ��ෙ�, එය සෑම
ෙකෙන�ෙ�ම කතාව� ය� ආකාරය�� ෙහ� නැත.
ඇ�තම ප��නය න� ඔබ දැ� �ම� කර�නද
ය�න�. ඔබ දැ� ෙත�රා ග�ෙ� �ම�ද? ඔබට ඒ
��බඳව �ගටම අවධානය ෙයා� කළ හැ� �සා,

රහස

නැතෙහා� ඔබට අවශ� ෙ� ෙකෙර� අවධානය ෙයා�
කළ හැ�ය. ���� තම�ට අවශ� ෙ� ෙකෙර�
අවධානය ෙයා� ��මට පට� ග� �ට, ඔ��ට
අවශ� නැ� ෙ� පහව ය�, ඔ��ට අවශ� ෙ� ���
වන අතර අෙන� ෙකාටස අ�රැදහ� ෙ�.

"අ�තෙ� අවාසනාව�ත හා බලාෙපාෙරා��
���� වලට වඩා ඉහ�� �ව� වන,
��තෙ� අ�රැ පැ�තට තම මනස ෙයා�
කරන ��ගලෙය�, අනාගතෙ� � ද එවැ�ම
අවාසනාව� හා බලාෙපාෙරා�� ����
ඉ�ලා යා� ys ◌ා කර�. අනාගතෙ� � ඔබට
අවාසනාව හැර ෙවන ��ව� ෙනාෙපෙ� න�
, ඔබ එවැ� අවාසනාව� ඉ�ලා යා� ying ◌ා
කරන අතර �සැකවම එය ලැෙබ� ඇත.

ඔබ ඔෙ� ��තය ප� කර අ�තෙ� ඇ� ��කරතා ෙකෙර�
අවධානය ෙයා� කර�ෙ� න�, ඔබ දැ� වඩා� ��කර



ත�වය� ඔබ ෙවත ෙගන එ�. එය �ම� �ව� ඒ �ය�ලටම
ඉඩ ෙද�න. එය ඔබ ෙව�ෙව� කර�න. ඔබ අ�තෙ� ය�
ෙදයකට අමනාප � ෙහ� යෙම�ට ෙ�� පවර�ෙ� න�, ඔබ
කර�ෙ� ඔබට හා�ය� පම�. ඔබට ලැ�ය �� ��තය
��මාණය කළ හැ�ෙ� ඔබට පම�. ඔබ �තාමතාම ඔබට
අවශ� ෙ� ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කරන �ට, ඔබ ෙහාඳ
හැ�� ��රණය ��මට පට� ග�නා �ට, ආක�ශ�ය ��ය
ප��චාර ද�ව� ඇත. ඔබ කළ ��ව ඇ�ෙ� ආර�භය�
පමණ� වන අතර, ඔබ කරන ප��, ඔබ මැ�� �� හ�� ඇත.

�සා �ක��

ඔෙ� ඉරණම සැල�� කර�නා ඔබ�. ඔබ තම�
ක�තෘ. ඔබ කතාව �ය�. පෑන ඔෙ� අෙ� ඇ� අතර
ප�� come ලය ඔබ ෙත�රා ග�නා ඕනෑම ෙදය� ෙ�.

ඔබට රහස 167

ම�ක� බ�නා� ෙබ���
ආක�ශ�ය ��ය ��බඳ ��දර ෙදය න� ඔබට
ඔබ ��න තැන ආර�භ කළ හැ� අතර ඔබට
“සැබෑ ��තනය” ගැන ��මට පට� ගත හැ�
අතර සම�ය හා ස�ට ��බඳ හැ�ම� ඔබ �ළම
ජනනය ��මට පට� ගත හැ�ය. ��ය ඊට
ප��චාර දැ��මට පට� ග�.

ආචා�ය. JOE VITALE
දැ� ඔබ ��වෙ� ඇ� තර� ෙ� ඇත ”වැ�
��ධ ��වාසය� ඇ� කර ගැ�මට පට� ග�.
නැතෙහා� "මම වයසට ය�ෙ� නැත, මම
තරැණ ෙව�" යන ��වාසය ඔබට ඇත.
ආක�ශ�ය ��ය භා�තා ��ෙම� අපට එය
අපට අවශ� ආකාරයට ��මාණය කළ හැ�ය.

ම�ක� බ�නා� ෙබ���
- ඔෙ� පර�පරාගත රටාව�, සං�කෘ�ක ෙ�ත,

සමාජ ��වාසය�ෙග� ඔබ �දහ� �, ඔබ �ළ
ඇ� බලය ෙල�කය �ළ ඇ� බලයට වඩා �ශාල
බව වර� ඔ�� කළ හැ�ය.

�.ආ�. ෙෆ�� ඇල� ���



ඔබ �ත�ෙ�, "ෙහාඳ�, එය ඉතා ෙහාඳ�, න��
මට එය කළ ෙනාහැ�ය." නැතෙහා�, "ඇය මට
එෙ� ��මට ඉඩ ෙනාෙද�!" නැතෙහා�, "ඔ� මට
�� �ෙටක� එෙ� ��මට ඉඩ ෙනාෙද�."
නැතෙහා�, "මට එය ��මට ප�මාණව� �දල�
ෙනාමැත." නැතෙහා�, "මම එය ��මට තර�
ශ��ම� නැත." නැතෙහා�, "මම එය ��මට
තර� ධනව� ෙනාෙ�." නැතෙහා�, "මම ෙනාෙ�,
මම ෙනාෙ�, මම ෙනාෙ�, මම ෙනාෙ�."

සෑම "මම ෙනාෙ�" ��මාණය�!

රහස

"මම ෙනාෙ�" යැ� ඔබ පවසන �ට දැ�ව� �ම සහ ඔබ
පවසන ප�� ඔබ ��මාණය කර�ෙ� �ම�ද ය�න ගැන
��ම ෙහාඳ අදහස�. ආචා�ය ��� ��� ෙබ� ග�නා ලද
ප�බල අවෙබ�ධය� �ය� ෙ��� teachers �රැවරැ� ���
මා යන වචනවල බලෙය� සමානව ෙ�ඛනගත කර ඇත .
ඔබ "මම" යැ� පවසන �ට, ඉ� ප�ව එන වචන මැ��ල
බලව� බලය�� කැඳව�, ම�ද ඔබ එය සත�ය� ෙලස
ප�කාශ කරන බැ��. ඔබ එය ���තවම ප�කාශ කර�.
එබැ�� ඔබ "මම ෙවෙහසට ප�ව ���" ෙහ� " මම කැ�ලා
"ෙහ�" මම අස�ප� "ෙහ�" මම පර��� "ෙහ�" මම බර
වැ�� "ෙහ�" මම වයස� "ය�ෙව� ෙජ� පවස�," ඔෙ�
පැ�ම මෙ� අණ�. "

ෙමය දැන ගැ�ෙම�, මම, ඔෙ� වා�ය සඳහා වඩා� ප�බල
වචන ෙදක භා�තා ��ම ආර�භ ��ම ෙහාඳ අදහස�
ෙනාෙ�ද? ෙකෙ� ෙවත�, "මට සෑම යහප� ෙදය�ම ලැ�ම
ගැන මම ස�� ෙව�. මම බ�ල �ම ගැන මම ස�� ෙව�.
මම �ෙර�� ෙව�. මම ආදෙර�. මම සැම�ටම ෙ�ලාවට
���. මම ස�කා�ක තරැණෙය�. මම සෑම �නකම
ශ��ෙය� �� ���."

චා�� හාෙන� �ය කෘ�ෙ� “මා�ට� � ��ට�” � �යා
���ෙ� ඕනෑම ��ෙස�ට අවශ� සෑම ෙදය�ම ඇ�ළ�
වන බවට සහ�කය� පව�න බව�, ෙමම සහ�ක ��ම
ම�� සෑම ෙදයකටම හා�කර ෙකා�ෙ�� ෙගන එන
බව�ය. ඔ� තව�රට� ෙමෙ� පවස�, "ෙමයට ෙ��ව
සත�ය සත�යට අ��ල වන ෙහ��. සත�ය ෙප� ��න



�ට සෑම ආකාරයකම වැර��ද� ෙහ� අසම�ය�
අවශ�ෙය�ම අ�රැදහ� �ය ��ය."

සහ�ක ��ම ෙමය�: "මම ස���ණ, ප���ණ, ශ��ම�,
බලව�, ආදර�ය, එකඟතාවෙය� හා ස��� ���."

අ�ශ�මාන හා �ශ�මාන ෙ�ව�� ඔබට අවශ� ෙ� ඇදෙගන
යාම වැඩ� ෙ� ෙපෙ� න�, ෙමම ෙක�මඟ උ�සාහ
කර�න: ඔබට අවශ� ෙ� බල�න

ඔබට රහස 169

�රෙ��ෂ සත�ය. ෙමය ඔබට අවශ� ෙ� ආෙල�කෙ�
ෙ�ගෙය� �දහා ද�ව� ඇත ඔබ ඉ�ලන ෙදවැ�න එය
���ය අධ�ා��ක �ෙ�ත�ය �ළ සත�ය� වන අතර එම
�ෙ�ත�ය පව��ෙ� �ය�ලම ය. ඔබ ඔෙ� මනෙස� යම�
���ඳ ග� �ට, එය සත�ය� බව�, එ� ප�කාශනය
��බඳව ��� ප��නය� ��ය ෙනාහැ� බව� දැන ග�න.

"ෙමම ��ෙය� ඔබට කළ හැ� ෙ�ට
�මාව� නැත; ඔෙ�ම පරමාද�ශය
��වාස ��මට එ�තර ව�න;
පරමාද�ශය දැනටම� ඉ� කර ඇ�
සත�ය� ෙලස �ත�න."

ෙහ�� ෙෆ�� ෙම�ට� රථය ��බඳ ඔ�ෙ� ද�ශනය අෙ�
ෙල�කයට ෙගන එන �ට, ඔ� වටා �� අය ඔ�ට සම�ච�
කළ අතර එවැ� "ව�" ද�ශනය� ��බැ�මට ඔ� ���
වැ� ඇතැ� ��හ. ඔ�ට සම�ච� කළ අයට වඩා ෙහ��
ෙෆ�� දැන ��ෙ�ය. ඔ� රහස දැන �� අතර ��වෙ�
��ය ද දැන ��ෙ�ය.

"ඔබට හැ� යැ� ඔබ ��ව� නැත�
ඔබට ෙනාහැ� යැ� ��ව�, එ�ෙක� ඔබ
�වැර� ය."



ඔබට හැ� යැ� ඔබ �තනවාද? ෙමම දැ�ෙම� ඔබට
අවශ� ඕනෑම ෙදය� සා�ෂා� කරගත හැ�ය. අ�තෙ� �
ඔබ ෙකතර� ���ම� දැ� අවත�ෙ�රැ කර ඇත. ෙහාඳ�,
දැ� ඔබ ද�නවා ඔබ උ�ත�තර මනස බව� ඔබට අවශ�
ඕනෑම ෙදය� එම උ�ත�තර මන�� ලබා ගත හැ� බව�.
ඕනෑම නව �පැ�ම�, ඕනෑම ආ�වාදය�, ���ර�,
ඕනෑම-
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ෙදය�. ඔබට අවශ� ඕනෑම ෙදය� කළ හැ�ය. ඔබ
��තරෙය� ඔ�බට �ය ���මෙත�, එබැ�� ඔබට එයම
�යාෙගන ඔබ ඇ�තටම ක�දැ� දැන ග�න.

ම�ක� බ�නා� ෙබ���

- ෙ� සඳහා ය� �මාව� �ෙ�ද? �යත වශෙය�ම
නැත. අ� අ��ත ���. අපට ���ම� නැත.
පෘ��ෙ� ��න සෑම ��ගලෙය� �ළම ඇ�
හැ�යාව�, �සලතා සහ තෑ� සහ බලය අ��ත
ය.

ඔෙ� �ය� බලය පව��ෙ� එම බලය ��බඳ ඔෙ�
දැ�ව�භාවය �ළ වන අතර, එම බලය ඔෙ� � .◌ානය �ළ
තබා ගැ�ෙම�.

ඔබ එයට ඉඩ ��ෙනා� ඔෙ� මනස �වන වා�ප ���ය�
ෙම� �ය හැ�ය. එය ඔබව අ�තෙ� ���� ෙවත ෙගන යා
හැ� අතර, අ�ත නරක ���� ෙගන ඒවා ඔෙ� අනාගතයට
ප��ෙ�පණය ��ෙම� අනාගතය ��බඳ ���� ෙවත
ඔබව ෙගන ය� ඇත . එම ය�-පාලනය ���� ද ��මාණය
කර ඇත. ඔබ දැ�ව�ව ��න �ට, ඔබ ව�තමානෙ� ��න
අතර ඔබ �ත�ෙ� �ම�දැ� ඔබ ද�නවා. ඔබ ඔෙ�
���� පාලනය කර ඇ� අතර ඔෙ� �ය� බලය ඇ�ෙ�
එතැ��.

ඉ�� ඔබ වඩා� දැ�ව� ව�ෙ� ෙකෙ�ද? එ� �රමය�
ව�ෙ� නතර , ඔබ සහ ඉ�ලා "මම දැ� ක�පනා කර�ෙ�?
මම දැ� ෙමාකද දැෙන�ෙ� මා?" ඔබ ඉ�ලන ෙමාෙහාත



ඔබ ද�නවා, ම�ද ඔබ ඔෙ� මනස ව�තමාන ෙමාෙහාත
ද�වා ෙගන ආ බැ��.
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ඔබ ඒ ගැන �තන සෑම �ටම, ඔබ දැ� දැ�ව� ��ම ෙවත
නැවත ෙගන එ�න. සෑම �නකම �ය ගණන� එය කර�න,
ම�ද, මතක තබා ග�න, ඔෙ� �ය� බලය ඔෙ� බලය
��බඳ ඔෙ� දැ�ව�භාවය �ළ ය. ම�ක� බ�නා�
ෙබ���, "මතක තබා ගැ�මට නැවත සාමා�කෙය�" යැ�
පවසන �ට ෙමම බලය ��බඳ දැ�ව�භාවය සාරාංශ කර�.
එම වචන මෙ� ��තෙ� ෙ�මා �තය බවට ප�ව ඇත.

මා වඩා� දැ�ව� �මට උපකාර ��ම සඳහා, මතක තබා
ගැ�මට මතක තබා ගැ�මට, මම ��වෙය� ඉ�ලා ��ෙ�
මෙ� මනස භාරෙගන මෙ� �යද�� "සාදය�" පව�වන
සෑම අව�ථාවකම මාව නැවත ව�තමානය ෙවත ෙගන
ඒමට මෘ� ආඩ�බරය� ලබා ෙදන ෙලස� . ඒ මෘ� නා��ය
��ව�ෙ� මා ���ම ගැ�ම ෙහ� යම� අතහැර දැ�ම,
�ශාල ශ�දය� ෙහ� ස�ර� ෙහ� එලා� එක� ඉවතට
යාෙම�. ෙ� සෑම ෙදය�ම මෙ� මනස ඉවතට ෙගා�
ව�තමානයට නැවත පැ��මට සං als ◌ා ෙ�. මට ෙමම සං
als ◌ා ලැ�� �ගසම මම නතර � "මා �ත�ෙ� �ම�ද?
මට දැෙන�ෙ� �ම�ද? මම ද�නවාද?" ඇ�ත වශෙය�ම
ෙ� ෙමාෙහාෙ� මම කරන ෙ� මම ද��. ඔබ ද�නවා දැ�
ඔබ ඔෙබ�ම අසන ෙමාෙහාෙ�ම ඔබ එ� ��. ඔබ ද�නවා.

"බලෙ� සැබෑ රහස ව�ෙ� බලය
��බඳ � ness ◌ානය�."

රහෙස� බලය ��බඳව ඔබ දැ�ව� � එය භා�තා ��මට
පට� ග�නා �ට, ඔබෙ� �ය� ප��නවලට ���රැ ලැෙබ�
ඇත. ආක�ශ�ය ��ය ��බඳ ගැ�රැ අවෙබ�ධය� ලබා
ගැ�මට පට� ග�නා �ට, ප��න ඇ�ම �රැ�ද� කර
ගැ�මට පට� ගත හැ� අතර, ඔබ කරන ප��, ඔබට ඒ
සෑම ෙදයකටම ���ර ලැෙබ� ඇත. ඒ සඳහා ෙමම ෙපාත
භා�තා ��ෙම� ඔබට ආර�භ කළ හැ�ය
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අර�ණ. ඔබ ඔෙ� ��තෙ� ය� ෙදය� ��බඳව ���ර�
ෙහ� මග ෙප��ම� ෙසාය�ෙ� න�, ප��නය අස�න, ඔබට
ලැෙබ� ඇතැ� ��වාස කර�න, ඉ�ප� අහ� ෙලස ෙමම
ෙපාත �වෘත කර�න. �� �වෘත වන ���ත �ථානෙ�
ඔබ ෙසායන මග ෙප��ම සහ ���ර ව� ඇත.

සත�ය න� ��වය ඔෙ� �� ��ත කාලය �රාම ඔබට
���රැ � ඇ� න�� ඔබ ෙනාදැ�ව�ව ඔබට ���රැ
ලැ�ය ෙනාහැක. ඔබ අවට ඇ� සෑම ෙදය� ගැනම
සැල��ම� ව�න, ම�ද ඔෙ� ප��නවලට ���රැ දවෙ�
සෑම ෙමාෙහාතකම ඔබට ලැෙබන බැ��. එම ���රැ ලබා
ගත හැ� අව�ථා අ��ත ය. ඒවා ඔෙ� අවධානය
ආක�ෂණය කර ග�නා �ව�ප� �ර�තලයක
�වරෑපෙය� ඉ��ප� කළ හැ�ය, නැතෙහා� යෙම� කතා
කරන �ට ඇ��ක� �ම, ෙහ� �ව� ���ෙ� �තය�, ෙහ�
ට�� රථය� ප�කර යාම ෙහ� හ�� ආ�වාදය� ලැ�ම.
මතක තබා ගැ�මට මතක තබා ග�න, දැ�ව� ව�න!

මෙ� ��තය �ළ සහ අ� අයෙ� ��ත �ළ අප අප ගැන
ෙහා�� ෙනා�තන ෙහ� අපට ��ම��ම ආදරය ෙනාකරන
බව මම ෙසායාෙගන ඇ�ෙත�. අප අපට අව�ය ෙ� තබා
ගත හැ� ආදරය ෙනාෙ� �ට අපට. අප අපටම ආදරය
ෙනාකරන �ට, අ� වචනා�ථෙය� අෙප� ෙ�ව� ඉවතට
ත�� කර�ෙන�.

අපට අවශ� සෑම ෙදය�ම, එය �ම� �ව�, ෙ��මය ම��
ෙපල� ඇත. ෙයෟවනය, �ද�, ප���ණ ��ගලයා, ර��යාව,
ශ�රය ෙහ� ෙසෟඛ�ය වැ� ෙ� ලැ�ෙ�� ෙ��මෙ� හැ��
අ���ම� . අප ආදරය කරන ෙ� ආක�ෂණය කර ගැ�ම
සඳහා අප ෙ��මය ස�ෙ��ෂණය කළ �� අතර, එම ෙ�ව�
එකවරම ��ව� ඇත.

අ�ලා ගැ�ම ය� ෙ��මෙ� ඉහළම සංඛ�ාතය ස�ෙ��ෂණය
��ම සඳහා, ඔබ ඔබටම ආදරය කළ �� අතර එය ෙබාෙහ�
ෙදෙන�ට අපහ� �ය හැ�ය. ඔබ �ට�� සහ දැ� ද�න
ෙ� ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර�ෙ� න�, ඔබට ඔබම
ඉහළට යා හැ�ය, ම�ද
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ඔබ ද�න ෙ� සහ දැ� ඔයා ගැන දැෙනනවා ඔබ �ම�
�ර�ඵලය� භා�තා �ත�න. ඔබ ඔබට ආදරය
ෙනාකර�ෙ� න�, දැ� ඔබ ද�න ��ගලයා ඔබ �ළම
ෙසායාෙගන ඇ� වැර� ව�� �� ��ය හැ�ය.

ඔබට ��ම��ම ආදරය ��මට න�, ඔබ නව මානය�
ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කළ ��ය. ඔබ �ළ ��ම ෙකෙර�
අවධානය ෙයා� කළ ��ය . ෙමාෙහාත� ගත � ��චලව
���න. ඔබ �ළ �වය දැ�ම ෙකෙර� අවධානය ෙයා�
කර�න. ඔබ ඇ�ළත ��ම ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කරන
�ට , එය ඔබටම ෙහ� ව� ඇත. එය ���� ආදරය හා ���ය
��බඳ හැ�ම� වන අතර එය ප���ණ�වය�. එම
පැ��ම ඔබෙ� ප���ණ�වය�. ඒ ඉ��ෙ� ය� සැබෑ ඔබ.
ඔබ එම පැ��ම ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කරන �ට, ඔබට
එම හැ�ම, ආදරය හා ප�ශංසා කරන �ට, ඔබ ඔබටම
ස���ණෙය�ම ආදරය කර� ඇත, සමහර�ට ඔෙ�
��තෙ� පළ� වතාවට.

�ෙ�චනා�මක දෑ�� ඔබ ඔබ ෙදස බලන ඕනෑම ෙ�ලාවක,
ඔෙ� අවධානය වහාම ඇ�ළත ��ම ෙවත මාරැ කර�න ,
එ�ට එ� ප���ණ�වය ඔබටම ෙහ� ව� ඇත. ඔබ ෙමය
කරන �ට, ඔෙ� ��තෙ� ද�නට ලැෙබන �ය� අ�පා�
��රැවා හ�� ඇත, ම�ද ෙමම පැ��ෙ� ආෙල�කෙය�
අ�පා� පැව�ය ෙනාහැක. ප���ණ ඇ� ෙප�ම නැවත
ලබා ගැ�මට, ෙර�ග ��රැවා හැර යහපැවැ�ම යථා
ත�වයට ප� ��මට, ��ප�කම අෙශ�භන න�තනයකට
හැර�මට, වය�ගත �ම හා ප�හා�යට හැර�මට ෙහ�
��ය� �ෙ�ධා�මක ��යාව� �ර� ��මට ඔබට අවශ�
�වද, ඔබ �ළ ��ම ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර ආදරය
කර�න, ප���ණ�වය ප�කාශ ව� ඇත.

"පරම සත�ය න�, 'මම' ප���ණ හා
ස���ණ ය; සැබෑ 'මම' අධ�ා��ක වන
අතර එබැ�� �� �ෙටක�
ප���ණ�වයට වඩා අ� �ය ෙනාහැක.
එයට �� �ෙටක� අ�පා�ව�, �මාව�
ෙහ� ෙර�ගය� ��ය ෙනාහැ�ය."



• සෑම ෙදය�ම ශ��ය�. ඔබ බලශ�� ��බකය�
වන අතර, එබැ�� ඔබ ඔබට සෑම ෙදය�ම �ද��
වශෙය� ශ��ය සපයන අතර ඔබට අවශ� ෙ� ��මට
�ද�� ශ��ය ලබා ෙද�.

• ඔබ අධ�ා��ක ��ෙය�. ඔබ බලශ��ය වන අතර
ශ��ය ��මාණය ��මට ෙහ�
�නාශ ��මට ෙනාහැ�ය. එය �වරෑපය ෙවන� කර�.
එම�සා, ඔෙ� ���� සාරය සෑම �ටම පැව�න අතර
සෑම �ටම එෙ� ව� ඇත.

• ��වෙ� ��තනෙ� පැන න�. අ� අෙ�ම ඉරණම
පමණ� ෙනාව ��වෙ� ��මාතෘවරැ ෙව�.

• අදහ� අ��ත සැප�ම ඔබට ලබා ගත හැ� ෙ�. �ය�
දැ�ම, ෙසායාගැ�� සහ නව �පැ�� ��ව මනස �ළ
ඇ� හැ�යාව� ෙලස ��� මනස ඒවා ෙවතට ඇද
ග�නා ෙත� බලා ��. ඔබ ඔෙ� � .◌ානය �ළ සෑම
ෙදය�ම රඳවා තබා ග�.

All අප �ය�ල�ම ස�බ�ධ � ඇ� අතර ඇ�� �ය�ලම
එක�.

• ඔෙ� අ�ත �ට ��කරතා, සං�කෘ�ක ෙ�ත, සහ සමාජ be-
liefs ය�න ෙද�න. ඔබට ලැ�ය �� ��තය ��මාණය කළ
හැ�ෙ� ඔබට පම�.

• ඔෙ� ආශාව� �රකා�ත ��මට ෙක� මා�ග ඔබ
දැ�ෙන� ෙලස අව�ය ෙ� දැ�ම ය.

• ඔෙ� ශ��ය ඔබෙ� ����, එෙ� දැ�ව� ෙවලා
ඉ�න. ෙවන� වචන ව�� �වෙහා�, "මතක තබා
ගැ�මට මතක තබා ග�න."
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�� ෙඩාන�� ෙවා��
ක�තෘ, අ�ත�ජා�ක ක�කයා,
සහ අධ�ා��ක ප��ඩකරැ

ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔබෙ� අර�ණ,
��තෙ� ඔෙ� ෙමෙහවර �යා ඇ�
අහෙස� ක� ලෑ�ල� ෙනාමැත. අහෙ�
ක� ලෑ�ල� නැහැ

"�� ෙඩාන�� ෙවා��, ��එ�වන �යවෙ�
�� භාගෙ� �ව� � කඩවස� ��හා , ක�ද .. "
එ�ට �� එක� �ෙ�. මම ෙම� කර�ෙ�
�ම�ද ය�න ෙ�රැ� ගැ�මට මා කළ ��ව
ඇ�ෙ�, මා ෙම� ���ෙ� ඇ�, එම ක� ලෑ�ල
ෙසායා ගැ�ම සහ ෙද�ය� වහ�ෙ� මා
ෙව�ෙව� ඇ�ත වශෙය�ම �ත�ෙ� �ම�දැ�
ෙසායා බැ�ම�. න�� ක� ලෑ�ල ෙනාපව�.

එබැ�� ඔෙ� අර�ණ ඔබ පවසන ෙදය�. ඔෙ�
ෙමෙහවර ඔබ ���ම ඔබ ෙවත ලබා ෙදන
ෙමෙහවර�. ඔෙ� ��තය ඔබ ��� ��මාණය
කරන ල�ද� ව� ඇ� අතර ��ෙව� එය ���චය
��මට ඉ��ප� ෙනාව� ඇත.
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ඔබට අවශ� ඕනෑම ෙදය�� ඔෙ� ��තෙ� ක� ලෑ�ල
�රව�න. ඔබ එය අ�තෙ� �ට ගම� ම� ව�� �රවා
ඇ�න� එය ���� ෙලස �ස දම�න. ඔබට ෙ�වය ෙනාකරන
අ�තෙ� �ට සෑම ෙදය�ම මකා දම�න, එය දැ� ඔබව ෙමම
�ථානයට ෙගන ඒමට සහ නව ආර�භයකට ���ව�ත
ව�න. ඔබ ���� ව�න සසප අෙ��ෂක ඇ� අතර, ඔබ
ආර�භ කළ හැ� අ��ය�- ෙම�  දැ�. ඔෙ� ���ය
ෙසායාෙගන �ව� ව�න!

ජැ�ට ��� කර�න ��ව�

/



ෙමම කාරණය ලබා ගැ�මට මට වසර ගණනාව�
ගත �ය, ම�ද මා කළ �� ෙදය� ඇතැ� යන ෙමම
අදහස සමඟ මම ෙබාෙහ� ෙස�� හැ� වැ��
අතර, මම එය ෙනාකර�ෙ� න�, ෙද�ය�
වහ�ෙ� මා සමඟ ස�� ෙනාව� ඇත.

මෙ� ��ක පරමා�ථය ���ය දැ�ම හා අ�දැ�ම බව මම
ෙ�රැ� ග� �ට, මම ���ය ෙගන ෙදන ෙ�ව� පමණ�
��මට පට� ග��. මට �යමන� �ෙ�: "එය
�ෙන�දය� ෙනාෙ� න�, එය ෙනාකර�න!"

�� ෙඩාන�� ෙව���

���ය, ආදරය, �දහස, ස�ට, �නා. එය එය�. ඔබ
���ය අ����ෙ� න�, පැය� පමණ භාවනා
��ෙම�, ෙගා� ෙලස එය කර�න. සලා� සැ����
අ�භව ��ෙම� ඔබ ���ය අ����ෙ� න�, එෙ�
කර�න!

ජැක����

මම මෙ� බළලා �රත� කරන �ට මම ඉ�ෙ�
���ෙය�. ෙසාබාදහෙ� ඇ��න �ට මම ���ෙ�
���ෙය�. ඒ �සා මට �ර�තරෙය� මා එම ත�වයට
ප� ��මට අවශ��, මා එෙ� කරන �ට, මා කළ
��ෙ� මට අවශ� ෙ� ��බඳ අ�ප�ාය සහ මට අවශ�
ෙ� ප�කාශ �ම�.
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ඔබ ආදරය කරන හා ���ය ෙගන ෙදන ෙ�ව� කර�න. ඔබට
���ය ෙගන ෙද�ෙ� �ම�දැ� ඔබ ෙනාද�ෙ� න�, "මෙ�
���ය �ම�ද?" ඔබ එය ෙසායාෙගන ���ය ෙව�ෙව� කැපවන
�ට, ආක�ශ�ය ��ය ම�� ���ම� ෙ�, ����,
වට�ටාව�, ���� සහ අව�ථාව� ඔෙ� ��තයට ගලා එ�
ඇත.

ආචා�ය. ෙජ�� ෙ�ග��
එබැ�� අභ��තර ස�ට සැබ��ම සා�ථක�වෙ� ඉ�ධන ෙ�.

දැ� ස�� ව�න . දැ� ෙහාඳට දැෙන�න . ඔබට කළ �� එකම
ෙදය එය�. ෙමම ෙපාත �ය�ෙම� ඔබට ලැෙබන එකම ෙදය



එය න�, ඔබට රහෙස� �ශාලතම ෙකාටස ලැ� �ෙ�.

ආචා�ය. ෙජ�� ෙ��

ඔබට ෙහාඳ හැ�ම� ඇ� කරන ඕනෑම ෙදය�
සෑම �ටම වැ� වැ�ෙය� ඇ�මට ය�ෙ� ය.

ඔබ ෙ� ෙපාත ෙ� ෙමාෙහාෙ� �යවනවා. ෙමය ඔෙ�
��තයට ඇද ග�ෙ� ඔබම වන අතර, එය ෙහාඳ යැ�
හැෙ� න� එය ර�ෙගන එය භා�තා ��මට ඔබට
අවශ�ද ය�න ඔෙ� ෙ��ම�. එය ෙහාඳ යැ�
හැෙඟ�ෙ� නැ�න�, එය අ�හ��න. ඔෙ�
හදවතට අ�නාද වන ෙහාඳ යැ� හැෙඟන ෙදය�
ෙසායා ග�න.

රහස ��බඳ දැ�ම ඔබට ලබා ෙදන අතර, ඔබ එය සමඟ කරන
ෙ� ��ම��ම ඔබෙ� අෙ� ඇත. ඔබ ෙව�ෙව� ඔබ
ෙත�රාග�නා ඕනෑම ෙදය� හ�. ඔබ එය භා�තා ��මට ෙත�රා
ග�තද, නැතෙහා� ඔබ එය භා�තා ෙනා��මට �රණය
කළ�, ඔබට ෙත�රා ගත හැ�ය. ෙ��ෙ� �දහස ඔෙ� ය.
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"ඔෙ� ���ය අ�ගමනය කර�න. ��වය
ඔබට ��� පමණ� �� තැනට ෙ�ර
�වර කර� ඇත."

�සා �ක��
ඔබ ඔෙ� ���ය අ�ගමනය කරන �ට ඔබ �ව�
ව�ෙ� ���ම� අවකාශයක ය. ��වෙ� බ�ලතාවයට
ඔබ �වෘත ෙ�. ඔබ ආදරය කරන අය සමඟ ඔෙ�
��තය ෙබ� ගැ�මට ඔබ ස�ටට ප�වන අතර, ඔෙ�
උ��පනය, ඔෙ� ආශාව, ඔෙ� ස�ට ෙබ�වන ෙර�ගය�
බවට ප�ෙ�.

ආචා�ය. JOE VITALE
මෙ� උ�ෙය�ගය, මෙ� ආශාව, මෙ�
උ�ෙය�ගය අ�ගමනය කර�� මම සෑම �ටම
පාෙ� කර�ෙ� එය�, මම මෙ� දවස �රාම
එය කර�,

� � �



ෙබා� ෙප�ා�ට�
��තය අ����ට බැ�� ��තය ��� ���න! එය අ�රැ
ගමන�!

මා� �යම��

ඔබ ෙවන� යථා�ථයක, ෙවන� ��තයක �ව�
ව� ඇත. ���� ඔබ ෙදස බලා "ඔබ මට වඩා
ෙවන� කර�ෙ� �ම�ද?" ෙහාඳ�, ෙවන� එකම
ෙදය න� ඔබ රහස සමඟ වැඩ ��ම�.

ෙමා�� ��ම�

එ�ට ඔබට කළ හැ� හා ��ය හැ� හා කළ
ෙනාහැ� යැ� ���� වර� පැව� ෙ�ව� ඔබට
කළ හැ�ය.
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ආචා�ය. ෙෆ�� ඇල� ���
අ� දැ� නව �ගයකට ගම� කර�� ���. "�ටා�
ෙ���" පවසන ප�� අවසාන මා�ම අවකාශය�
ෙනාමැ� �ගය එය�, න�� එය මනස ව� ඇත.

ආචා�ය. ෙජ�� ෙ�ග��
අ��ත �භව, අ��ත හැ�යාව�ෙග� �� අනාගතය�
මම ද��. මතක තබා ග�න අ� භා�තා කර�ෙ� �යයට
5 �. ��� මනෙස� �භවය. �යයට �යය� මානව
�භවය �� අධ�ාපනෙ� ප�� result ලය�. එබැ��
���� ඔ��ෙ� ��ණ මාන�ක හා ��තෙ��ය
හැ�යාව� භා�තා කරන ෙල�කය� ගැන �ත�න. අ�ට
ඕනෑම තැනකට ය�න ��ව�. අපට ඕනෑම ෙදය� කළ
හැ�ය. ඕනෑම ෙදය� අ� කර ග�න.

අපෙ� ෙ�ජා��ත පෘ��ෙ� ෙ� කාලය ඔ�ෙ� කතාෙ�
වඩා� ���ම� කාලය�. මානව ප�ය�නෙ� සෑම
�ෙ�ත�යකම සහ සෑම �ෂයයකම කළ ෙනාහැ� ෙ� අ�
දැ�මට හා අ�දැ�මට ය�ෙන�. �මාව ��බඳ �ය�
���� අප අතහැර දමා , අප අ��ත බව දැන ග�නා �ට,
��ඩාව, ෙසෟඛ�ය, කලාව, තා�ණය, ��ව සහ ��මාණෙ�
සෑම �ෙ�ත�ය� ���ම ප�කාශ වන මානව ව�ගයාෙ�
අ��ත ෙ�ජස අප අ���� ඇත.



 ෙබා� ෙප�ා�ට�
ඔබ ආශා කරන යහප� ෙ� සමඟ ඔබම බල�න. සෑම
ආග�ක ග��ථය�ම අපට පවස�ෙ� ද�ශනය ��බඳ
සෑම ෙ��� book ග��ථය�ම, සෑම ෙ��� leader
නායකෙය�ම, ෙමෙත� �ව� � �ය� අවතාරය� බව�.
ආප� ෙගා� පාඩ� කර�න

රහස

wise ◌ානව�තය�. ඒවා�� ෙබාෙහාමය� ෙමම
ෙපාෙ� ඔබට ඉ��ප� කර ඇත. ඔ�� �ය�ෙල�ම
එක ෙදය� ෙ�රැ� ග�හ. ඔ�� රහස ෙ�රැ�
ග�තා. දැ� ඔබට එය වැටෙහ�. ඔබ එය වැ�
වැ�ෙය� භා�තා කරන තරමට ඔබ එය ෙ�රැ�
ග��.

රහස ඔබ �ළ ඇත. ඔබ �ළ ඇ� බලය වැ� වැ�ෙය�
භා�තා කරන තරමට ඔබ එය ඔබ ෙවතට ඇද ග� ඇත.
ඔබට තව�රට� ����මට අවශ� ෙනාවන �ථානයකට
ඔබ ළඟා ව� ඇත, ම�ද ඔබ බලය ව� ඇත, ඔබ ප���ණ
ව� ඇත, ඔබ ප� wisdom ◌ාව ව� ඇත, ඔබ ���ය ව�
ඇත, ඔබ ආදරය ව� ඇත, ඔබ ව� ඇත ස�ට.

�සා �ක��
ඔබ ඔෙ� ��තෙ� ෙ� ෙමාෙහාෙ� පැ��ෙ�,
ඔබ �ළ ය� ෙදය� ��� �ගටම පැව�ම �සා
"ඔබ ස��� ��මට ����" ය�ෙව�. ඔබ
ඉප�ෙ� යම� එක� ��මට, ෙ� ෙල�කයට
ව�නාකම� එ� ��මට ය. සරලවම යම�
�මට, ඔබ ඊෙ�ට වඩා �ශාල හා වඩා ෙහාඳය.

ඔබ අ���න සෑම ෙදය�ම, ඔබ පැ�ණ ඇ� සෑම
ෙමාෙහාත�ම, ෙ� ෙමාෙහාෙ� ඔබ �ය�ල�ම ෙ�
ෙමාෙහාත සඳහා ඔබව ��න� කළ ��ය. ඔබ දැ�
ද�නා ෙ� සමඟ ෙ� දවෙ� �ට ඔබට කළ හැ� ෙ�
ගැන �තා බල�න. ඔෙ� ඉරණෙ� ��මාතෘ ඔබ
බව දැ� ඔබට වැටෙ�. ඉ�� ඔබට තව ෙකාපමණ
ප�මාණය� කළ හැ�ද? ඔබ තව ෙකාපමණ
ප�මාණය� ලබා ගත ��ද? ඔබෙ� ��
පැවැ�ෙම� ඔබට තව� �ෙදෙන�ට ආ��වාද
ලැෙ�ද? ෙ� ෙමාෙහාෙ� ඔබ කර�ෙ� �ම�ද?



ඔබ ෙ� ෙමාෙහාත අ�ලා ග�ෙ� ෙකෙ�ද? ෙවන
කාටව� ඔෙ� න�තනය නට�න බැහැ, ෙවන
කාටව� ඔෙ� �තය ගායනා කර�න බැහැ, ෙවන
කාටව� ඔෙ� කතාව ��ය ෙනාහැක. ඔබ ක�ද,
ඔබ කරන ෙ�, දැ�ම ආර�භ ෙ�!
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ම�ක� බ�නා� ෙබ���

මම ��වාස කරනවා ඔයා �යම�, ඔයා ගැන අ�රැ
ෙදය� �ෙයනවා �යලා. ඔබෙ� ��තෙ� ඔබට ���
ඇ� ෙ� �ම� �ව�. ඔබ ෙකාතර� තරැණ ෙහ� මහ�
�ව� ඔබ �ය හැ�යැ� �තනවා. ඔබ "�� ෙලස
��මට" පට� ග� ෙමාෙහාෙ�ම, ෙමය ඔබ �ළ ඇ�
ෙදය�, ඔබ �ළ ඇ� ෙමම බලය ෙල�කයට වඩා
�ශාල වන අතර එය ඉ�ම� �මට පට� ග�. එය
ඔෙ� ��තය භාර ග��. එය ඔබට ෙප�ෂණය කර�
ඇත. එය ඔබට ඇ�� අ�� ඇත. එය ඔබට මග
ෙප�ව� ඇත, ඔබව ආර�ෂා කර�, ඔබව
ෙමෙහයව� ඇත, ඔෙ� පැවැ�ම පව�වා ග�. ඔබ
එයට ඉඩ ��ෙනා� එය දැ� මම ද��.

ෙපාෙළාව ඔබ ෙව�ෙව� ක�ෂය ෙදසට හැෙ�. සාගර ඔබ
ෙව�ෙව� ගලා ය�. �රැ�ෙල� ඔබ ෙව�ෙව� ගායනා කර�.
ඉර උ�වන අතර එය ඔබ ෙව�ෙව� බැස ය�. තරැ ඔබ
ෙව�ෙව� එ�යට එ�. ඔබ ද�න සෑම ��දර ෙදය�ම, ඔබ
අ���න සෑම ජයග�ා� ෙදය�ම ඔබ ෙව�ෙව�ම �ෙ�. වට�ට
බල�න. ඔබ ෙනාමැ�ව ඒ ��ව� පැව�ය ෙනාහැක. ඔබ
ක�රැ� යැ� ��ව�, ඔබ ඇ�තටම ක�ද ය�න ��බඳ
සත�ය දැ� ඔබ ද�නවා. ඔබ ��වෙ� අ�ප�යා ය. ඔබ
රාජ�ෙ� උරැම�කාරයා ය. ඔබ ��තෙ� ප���ණ�වය�. දැ�
ඔබ රහස ද�නවා.

���ය ඔබ සමඟ ෙ�වා!



• ඔබ කැම� ඕනෑම ෙදය� ඔෙ� ��තෙ� කැමරාගත �ර�ම
සඳහා ලබා ග�න.

• ඔබ කළ �� එකම ෙ� දැ� �ෙතනවා ෙහාඳ�.

You ඔබ �ළ ඇ� බලය වැ� වැ�ෙය� භා�තා කරන
තරමට ඔබ ��� බලය වැ� ෙ�.

• ඔබෙ� �ෙ��ඨ�වය වැළඳ ගැ�මට කාලය දැ�.

• අප ���ෙ� ෙ�ජා��ත �ගයක ය. ���� �මා ��මට
අප ඉඩ ෙදන �ට, ��මාණෙ� සෑම අංශය��ම
ම�ෂ��වෙ� සැබෑ ම�මය අපට අ���� ඇත.

You ඔබ කැම� ෙ� කර�න. ඔබට ���ය ෙගන ෙද�ෙ�
�ම�දැ� ඔබ ෙනාද�ෙ� න�, “�ම�ද” �යා අස�න
මෙ� ���යද? ”ඔබ ඔෙ� ���යට කැපවන �ට, ඔබ
���ය ��රණය කරන �සා ���ම� ෙ�ව� රා�ය� ඔබ
ආක�ෂණය කර ග� ඇත.

• දැ� ඔබ රහස ��බඳ දැ�ම ඉෙගන ෙගන ඇ� අතර,
ඔබ එය කර�ෙ� �ම� ද ය�න ඔබ ස� ය. ඔබ
ෙත�රාග�නා ඕනෑම ෙදය� හ�. බලය �ය�ල ඔබෙ�
ය.

184

ෙජ�� අසර�



�ට� �� ළමෙය� වන ෙජ�� අසාරා�
දැ� ජාත��තරව වැ�ෙය�ම අෙල�
වන ක�වරය�, ක�කාචා�යවරය�
සහ ව�ාපා�ක උපෙ�ශකෙය� වන අතර
අසාමාන� ��තය� ගත කරන අතරම,
ධනය ඉපැ�මට ව�වසායක��ට
උපකාර ��මට කැප� ��. ෙජ��
අ��මයා කැප කර ඇත

��� ෙමාළය, �ෙවා�ට� ෙභෟ�ක ��ව සහ ව�ාපාර
උපාය මා�ග ��බඳ ප�ෙ�ෂණ ��මට අ�රැ� ��පහ� ,
ඒවා ව�ාපාර හා ��තෙ� සා�ථක�වය ළඟා කර ගැ�මට
ස�බ�ධ ෙ�. තමා ඉෙගන ග� ෙ� ��යාවට නැං�ෙම�
ෙජ�� �ල �ටම ෙඩාල� ��යන ගණනක සමාග� හතර�
ෙගාඩනඟා ඇ� අතර, දැ� ඔ� �ය අ���ය
ව�ාපාර ෙගාඩනැ�ම සහ �ද� ඉප�ෙ� අදහ� ෙලාව �රා
��න ව�ාපා�ක�� හා �ඩා ව�ාපාර ��කරැව� සමඟ
ෙබ� ග�. වැ��ර දැන ගැ�මට, www.onecoach.com ෙවත
��ෙස�න .

ම�ක� බ�නා� ෙබ���
1986 � ආචා�ය ෙබ���, ෙනාබැ�,
ආග�ක ප�ග���, ඇගෙ� ජාත��තර
අධ�ා��ක මධ��ථානය ආර�භ කළ
අතර, එ� අ��මරණ අංකය ෙ��ය
වශෙය� 10,000 � සහ ෙලාව ල�ෂ
සංඛ�ාත ��ර� හා අ�බ�ධ සමාග� -
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���. උ�වහ�ෙ�ෙ� ��ධකම දල� ලාමා වැ�
අධ�ා��ක ���ෙය� �� ජාත��තර �වරැවල ෙ�වය
කර�; ස�ෙව�දය ��මාතෘ ආචා�ය ඒ.�.අ�යර�න; සහ
ෙමා��ද� ෙ�. ග��ෙ� ���රා වන අරැ� ගා��. ඔ�
ෙග��ය නව ��තනය සඳහා � සංගමෙ�
සම-��මාතෘවරයා වන අතර, වා��ක ස��ෙ�� ��
scientists ��, ආ��ක �� ists ��, කලාකරැව� සහ
අධ�ා��ක නායක�� එ�ර�� කර ග��� මානව ව�ගයා
එ� ඉහළම �භවතාවයට මඟ ෙප�ව�.

ආචා�ය ෙබ��� භාවනා ��ම සහ ���මක යා� prayer
◌ාව උග�ව�, ප�බැ�� පව�ව�, ස�ම�ත�ණ හා

http://www.onecoach.com/
http://www.onecoach.com/


ස�ම�ත�ණ වල� කථා කර�. ඔ� ��ත ද�ශන ��යාව�ෙ�
�ලාර�භකයා වන අතර ඉ���ෙ�ෂ�� ඔ� ද හෘදෙ�
ක�වරයා , �න 40 මනස ෙ�ගව� ආ�ම මංග�යය සහ
සාමෙ� �රකාශනය�. වැ� ��තර සඳහා කරැණාකර
www.Agapelive.com ෙවත ය�න .

උ�ත�තර ව�න
(ඇ. 1881-ඇ. i960)
ෙජ�� ෙබ�ෙර�� අ�යා��ක
පාරෙභෟ�ක ��යාෙ� �� �රැවරෙය�
හා මාන�ක ��යා ක�වරයා � මහා
���රැ ෙත�ම� �ෙර�ව�� සමඟ
අ�යයනය කෙ�ය . ෙත�ම� ෙට��ව��
ෙත�රා ග�ෙ�ය

ෙබ�ෙර�� ඔ�ෙ� එකම �ෂ�යා ෙලස කට�� කළ අතර,
ඇය වසර ��පහ� ��ෙ� උ�රැ ඇම�කාෙ� "මාන�ක
��ව" ඉගැ��මට, ෙ�ශනය ��මට හා ��� �මට
ෙම�ම ඇෙ�ම ජන��ය ෙපා� වන ඔෙ� අ�ශ�මාන බලය
සහ ඔෙ� හදවෙ� ආශාව ��මට කට�� කළාය .
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� ෙබ��ව�
ව�ාපාර, පදන�, ප��, සහ ��ගල
ප�ධ� සහ ඔ��ෙ� ��ක, අ�දැ��
සහ ස�බල ගැ��ම සඳහා �ස�� ලබා
ෙදන ජාත��තර උපෙ�ශන සමාගම�
වන එ�-පව� ෙව�� � ආර�භකයා
සහ ප�ධාන �ධායක �ලධා�යා ව�ෙ� �
ෙබ��ව� ය.

�යක�වය සහ �ල� ව�ක�. ඔ� ච�ර�රාකාර �වන
උපෙ�ශකවරැ�ෙ� ජා�ය�තර ජාලයකට බලප�ර ලබා �
��� කරන කඩ සා��ව� වන එ�එ�� � �ව�ර��
��ං එ����ය�� � ��මාතෘවරයා ද ෙ�. � ය
සම ක�තෘ වන ෙව�� වැ� ��� හා සංර�ෂණය හා
ක�තෘ ෙමම Brower Quadrant. ඔ�ෙ� ෙව� අඩ� ෙදක

http://www.agapelive.com/
http://wealth.com/


ව�ෙ� www- empowered wealth.com සහ
www.quadrantliving.com ය .

ජැක����
ජැ� Canfield, ක�තෘ සා�ථක�වය
Princi- ples ™, ය� සම මැ��කරැ,
ලාභෙය� අංකය එ� �� ෙය�� ට���
�ව�පත bestselling ෙමම Soul® සඳහා
��� ම� �� දැනට ���ත �ටප�
��යන 100 කට වඩා වැ� ඇ� මාලාව�.
ඔ�

ව�වසායක��, ආයත�ක නායක��, කළමනාකරැව�,
���� වෘ��කය�, ෙ�වක�� සහ අධ�ාපන ators ��
සඳහා සා�ථක ඉ�� ගමන� ��මාණය ��ෙ� ඇම�කාෙ�
ප��ඛ �ෙ�ෂ expert යා වන අතර ල�ෂ සංඛ�ාත
��ගලය�ට ඔ��ෙ� ��න සැබෑ කර ගැ�මට උපකා� �
�ෙ�. ජැ� කැ���� ��බඳ වැ� ��තර සඳහා,
www.jackcanfield.com ෙවත ��ෙස�න .
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ෙරාබ� ෙකා�ය� (1885-1950)
ෙරාබ� ෙකා�ය� ද�ෂ ඇම�කා�
ෙ�ඛකෙය�. ඔ�ෙ� ෙපා� �ය�ලම ,
�ගෙ� රහස සහ ඔෙ� ප�ෙ�ශය �ළ
ඇ� ධනය ඇ�ළ� ෙ� , ෙකා�ය� ���
පාරෙභෟ�ක ��ව ��බඳ ���
ප�ෙ�ෂණ සහ

සා�ථක�වය, ස�ට සහ බ�ල�වය සෑම ෙකෙන�ටම
පහ�ෙව� සහ �වැර�ව අ� කරගත හැ� බව ඔ�ෙ�
ෙපෟ�ග�ක ��වාසය මත. ෙමම ෙපාෙ� අඩං� උ�ටා
ගැ�� ෙරාබ� ෙකා�ය� ප�කාශනවල ෙනාම�රැ කැමැ�ත
ඇ�ව ෙව�� හතක ක�ටලය� වන ද �ක�� ඔ� ද ඒජ�
ෙව�� ලබාෙගන ඇත .

ආචා�ය. ෙජ�� එ�. ෙඩමා���
��, �.එ�.�.

http://wealth.com/
http://www.quadrantliving.com/
http://www.quadrantliving.com/
http://www.jackcanfield.com/
http://www.jackcanfield.com/


තමා ආබා�ත බව ඉෙගන ග� බව වර�
පැව� ෙජ�� � මා��� දැ�
ෛව�වරෙය�, ��ශ�කෙය�,
ක�වරෙය� සහ ජාත��තර
ක�කෙය�. වසර ගණනාව� ඔ�
සා�ථක �ෙරා�ට�ැ��� සායනය�
පව�වා, සහ

වෙරක වසෙ� �ෙරා�ට�ැ�ට� ෙලස න� කරන ල�. ෛව�
�මා��� දැ� ෙසෟඛ� වෘ��කය�ෙ� උපෙ�ශකෙය� වන
අතර �ව ��ම සහ ද�ශනය යන �ෂයය� ��බඳව කථා
කර�. ඔ�ෙ� ෙපෟ�ග�ක ප�ව�තන ක�මෙ�දය� දහ�
ගණනකට ඔ��ෙ� ��තවල වැ� ��ෙවල� හා ස�ට�
ෙසායා ගැ�මට උපකා� � �ෙ� ඔ�ෙ� ෙව� අඩ�ය

ච�තාප�න 189

ෙහා��� ජන��ය ��ගල��, ප�ධාන �ත�පට අධ��ෂවරැ�
සහ ප��ණය�, සං�ත දැවැ�ත�� සහ ප���ධ ක�වරැ�.
ඇය ෙබාෙහ� උපකාර කර �ර��ධ �ර��ධ ��ගලය� තම
��තවල හැම �රෙ�ශවල තව� සා�ථක ��මාණය
කර�න. ��ගලෙය�ෙ� ප�සරය �ළ ආක�ශ�ය ��ය
පාලනය ��ම සඳහා මා� ��� �යම�� ෙෆ���,
�යම�� ඩ��ං සහ අභ��තර �යම�� ෙෆ���
��මාණය කරන ල�. ඇෙ� ෙව� අඩ�ය
www.mariediamond
.com.

ම�� ��
ම�� ය� "වෘ��ය" �රැවරෙය� ෙහ�
ක�කෙය� ෙනාෙ�; ඒ ෙව�වට, ඔ�
“��ත �ක�මා��තෙය�” ෙලස
ආයත�ක හා ව�වසා�ක යන
ෙදඅංශෙය�ම සා�ථකව ගම� කර ඇත.
ප��� ෙව�ට�හ�� සඳහා ෙලාව �රා
�ව� �ෙම� හා වැඩ ��ෙම� ප�

1989 � ඔ� ��ලර හා ෙතාග වශෙය� ෙතාග වශෙය�
අ���ය ���� (TUT) සම-ආර�භ කෙ�ය. �� ම�ටෙ�
�ට, TUT ගබඩා �රාෙ��ය �ම බවට ප� �ය, සෑම එ�ස�
ජනපදෙ� �රධාන ෙදපා�තෙ��� ගබඩා ��� �� කරන
ල�, සහ ��යනයකට අ�ක ස���ණෙය�ම අන�ය
අෙල�, ජපානය, ෙසෟ� අරා�ය, සහ ���ස�ල�තෙ�
ෙබ�හැ�ෙ� ම�ය�ථාන හරහා ෙලාව �රා පා�ෙභ��කය�

http://www.mariediamond/


ළඟා �-ෂ�� ®. 2000 � ඔ� TUT ෙව� අඩ� පදන� කරග�
ෙ�වා�භාවෙය� හා ��ශ�ක ඇ�ෙව�ච�� �ල� එක�
බවට ප�ව�තනය කෙ�ය . ෙ� වන �ට රටව� 169 කට
වැ� ගණනක මතක සටහ� 60,000 කට අ�ක සංඛ�ාව�
ඇත. ඔ� ��වෙ� සටහ� ෙව�� �න� සහ ජාත��තරව
��ග� ශ�ව� වැඩසටහන� වන අන�ත හැ�යාව�: ඔෙ�
��න වල �ව��ෙ� කලාව ඇ�� ෙපා� ගණනාවක
ක�වරයා ය . ඔබට ම�� සහ ��� ගැන වැ� ��තර
www.tut.com ෙව�� දැනගත හැ�ය .
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ෙබා� ෙඩා��
ෙබා� ෙඩා�� ය� ෙව�� බෙය���
�ස� වැඩසටහෙ� ��මාතෘ සහ
පහ�ක� සපය�නා වන අතර එය
ආක�ශ�ය ��ය සහ එ� ප�ාෙය��ක
ෙය�ම ��බඳ බලග� බ� මාධ� �ෂය
මාලාව� ෙ�. ෙබා� ආක�ෂණ ��ෙ�
��ව ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර�

ඔෙ� ��තෙ� ��ය වඩා� අර�� ස�තව ��යා�මක
��මට සහ ධනය, සා�ථක�වය, ��මාකාර සබඳතා සහ
ඔබ කැම� ඕනෑම ෙදය� ආක�ෂණය කර ගැ�මට ඔබට
උද� ��මට. වැ� ��තර සඳහා www.wealthbeyon -
dreason.com ෙව� අඩ�යට ��ෙස�න .

ෙ�� ෙඩා���
�� ෙය��� ට���� ෙහාඳම
අෙල�කරැ වන ෙසෙඩ�නා ක�මෙ�
ක�වරයා වන ෙ�� �ෙවා���
����ෙ� හදව� ආශා කරන ඕනෑම
ෙදය� සා�ෂා� කර ගැ�මට උපකාර
��ම සඳහා ��ත ��වාසය�ෙග�
�දහ� �මට ඔ� ෙව�ෙව� කැප� ��.
ෙසෙඩ�නා ක�මය අ���ය�

��ත සහ ෙ�දනාකා� හැ��, ��වාසය� සහ ආක�ප ��
හ�න ආකාරය ෙප�වන ප�බල තා�ණය. ෙ�� ප��ය
වසර �හ �රා ෙලාව �රා සමාග� සහ ��ගලය�ට ෙමම

http://www.tut.com/
http://www.tut.com/
http://www.tut.com/
http://www.wealthbeyon-/
http://www.wealthbeyon-/
http://dreason.com/
http://dreason.com/


�ලධ�ම උග�වා ඇත. ඔ�ෙ� ෙව� අඩ�ය
www.sedona.com ෙ�.

ෙමා�� ��ම�
"ද ආ�ච�යම� ��සා" ෙලස න� කරන
ලද ෙමා�� �� මෑ� 1981 � �ය �ව�
යානය අන�රට ප��ෙම� ප� ����
�වාල ව�� �වය ලැ� �ට �ර�තලයට
ප� �ය. ඔ�ට නැවත �� �ෙනක
සාමාන�ෙය� ඇ��මට, කථා ��මට
ෙහ� ��යා ��මට ෙනාහැ� බව පවසා
ඇත, න�� අද

ෙමා�� ෙලාව �රා සංචාරය කර�ෙ� දහ� සංඛ�ාත ජනකාය�
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ඔ�ෙ� ��මය ජනක කතාෙව� ස�� ව�න. ෙමා��ෙ�
��ඳ කැ� ��ම� ද �ක�� � පළ කර ඇ� අතර, �වයං-
�ව�ම ��බඳ ඇෙ�ම ආ�භාව ස�ප�න ��තරය
පවස��. වැ� ��තර දැනගැ�ම සඳහා
www.themiracleman.org ෙව� අඩ�යට ��ෙස�න .

ෙජ�� ෙ��, �.එ�.�.
ෙජ�� ෙ�� ය� අඟහරැෙ� �ට �රැෂ��
වන අතර, කා�තාව� ආ� ��රැ �ට,
ප��ය දශකය �ළ වඩා�ම අෙල� �
අංක එෙ� සබඳතා ෙපාත වන �ටප�
��යන �හකට අ�ක ප�මාණය� අෙල�
� ඇත. ඔ� තව� ෙහාඳම අෙල�සැ�
දහහතර� ලබාෙගන ඇත

සහභා�ව�න� දහ� ගණන� සඳහා ස�ම�ත�ණ. ඔ�ෙ�
අවධානය ෙයා� ව�ෙ� ෙපෟ�ග�ක හා වෘ��ය
ස�බ�ධතාවල� �රැෂ��ට හා කා�තාව�ට ඔ��ෙ�
ෙවන�ක� ෙ�රැ� ගැ�මට, ගරැ ��මට සහ අගය ��මට
උපකාර ��ම�. ඔ�ෙ� නව ෙපාත ව�ෙ� අඟහරැ සහ
��රැ ආහාර හා ව�ායාම �ස�ම�. වැ� ��තර දැනගැ�ම
සඳහා www ෙවත ��ෙස�න
. marsvenus.com .

චා�ල� හැෙන� (1866-1949)
චා�� හාෙන� සා�ථක ඇම�කා�
ව�ාපා�කෙය� සහ ෙපා� ��පයක

http://www.sedona.com/
http://www.sedona.com/
http://www.themiracleman.org/
http://www.themiracleman.org/
http://marsvenus.com/
http://marsvenus.com/


ක�වරයා � අතර, ඒ �ය�ෙ�ම
හැෙන�ෙ�ම අදහ� හා ක�මෙ�දය�
අඩං� �ය. ඔ�ෙ� වඩා� ප���ධ කෘ�ය
ව�ෙ�

ෙ��� ness �වයට ස�පතා පාඩ� ��හතර� ලබා ෙදන
මා�ට� � ප�ධ�ය 1912 � ප�ථම වරට ප�කාශයට ප� කළ
කාලෙ� � ෙම� අද� ජන��ය ය.
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ෙජ�� ෙ�ග��, �.එ�.�.
ආචා�ය ෙජ�� ෙ�ග�� ය�
ෙල�ක ප�කට ෙභෟ�ක �� ist ෙය�,
අධ�ාපන ator ෙය� සහ රාජ� ප��ප��
�ෙ�ෂ expert ෙය�. ඔ�ෙ� ග��ථය,
ප���ණ පාලනය� සඳහා � අ�ෙපාත ,
ප�ධාන සමාජ හා පා�ස�ක ගැට� �ස�
ෙල�කය ��මාණය කර�ෙ� ෙකෙ�ද
ය�න පැහැ�� කර�.

ෙසාබාදහෙ� ��වලට අ��ල ප��ප�� ��� සාමය.
ෙජ�� ෙ�ග��ට ෙගෟරව�ය ��� ස�මානය ��නමන
ලද අතර එය සමාජයට �ශාල �යක�වය� ලබා �� ��
scientists �� ය� ��සකර කර�. ඔ� 2000 � �වාභා�ක
�� ප�ෂෙ� ජනා�ප� අෙ��ෂකයා ද �ය. ෙජ�� අද
ෙබාෙහ� ෙදනා ��� සලක� ලබ�ෙ� අද පෘ��ෙ� ��න
ෙ��� greatest තම �� scientists ��ෙග� ෙකෙන� ෙලස
ය. ඔ�ෙ� ෙව� අඩ�ය www.hagelin.org ෙ�.

�� හැ��
�� හැ�� වෘ��ය ක�කෙය�,
�රැවරෙය� සහ ව�ාපාර ��කරැෙව�.
මනෙස� �වභාවය සහ ප�ව�ත�ය
���ය ක�ම ��බඳ �රාණ හා න�න
ප�ෙ�ෂණ අධ�යනය ��ෙම�
අන�රැව �� ��� ෙහාෙලා��� න�
ශ�ව� තා�ණය ��මාණය කරන ල�.

ගැ�රැ භාවනාෙ� ප��ලාභ ලබා ෙදන ogy. ඔ�ෙ� සමාගම
වන ෙස�ට�ෙපා��� ප�ෙ�ෂණ ආයතනය ෙලාව �රා

http://www.hagelin.org/
http://www.hagelin.org/


දහ� ගණනකට ස��� හා ආත�ෙය� ෙතාර ��ත ගත
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සා�ප���ක ෙනාවන ක�ම භා�තා ��ම. ඔ� ප�ධාන
වශෙය� උන�� ව�ෙ� ෛව� ඇෙල�� ෙලා�� ���
ෙසායා ග�නා ලද �ව ��ෙ� ක�මය� වන �ව ��ෙ�
ෙ�තය� ය. අද ආචා�ය ෙජා�ස� සහ ඇෙල�� ෙලා��
ඉගැ��� ෙබ�හ�න �ව ��ෙ� ෙ�ත සමාග�. වැ��ර
දැන ගැ�මට www.healingcodes.com ෙවත ��ෙස�න .

LORAL LANGEMELER
ෙලාර� ලැ���ය� ය� ල�� අ��
ල�� � ��මාතෘවරයා වන අතර
එම�� �ල�මය අධ�ාපනය� සහ
ආධාරය� ඔ��ෙ� �ල� අර�� කරා
ළඟා �මට ����ට උපකාර කර�.
ධනය ෙගාඩනැ�ෙ� මාන�ක�වය ය�ර
බව ඇය ��වාස කරන අතර එයට
සහාය � ඇත

ෙක��ප�ය� �මට ෙබාෙහ� ෙදෙන�. ෙල�ර� ඇයෙ� දැ�ම
හා �ෙ�ෂ ise දැ�ම ලබා ග��� ත� ��ගලය�ට සහ
සමාග�වලට කථා කර�. ඇෙ� ෙව� අඩ�ය
www.liveoutloud.com ෙ�.

PRENTICE MULFORD (1834-1891)
ෙප���� ��ෆ�� නව ��තන
ව�ාපාරෙ� ��ම ෙ�ඛක�� හා
ආර�භක��ෙග� ෙකෙන� � අතර
ඔ�ෙ� ��තෙ� වැ� කාලය� සඳහා
�ෙදකලාව ��ෙ�ය. ඔ� ගන� නැ�
ෙ�ඛක��ට සහ �රැවරැ�ට බලපෑ�
කර ඇත

මාන�ක හා අධ�ා��ක ��. මාතෘකාවලට ඔ�ෙ�
ෙබාෙහ� රචනා එක�ව� වන ���� චාප ෙ�ව� සහ ව��
ෙක�ා� ��තකාලය ඇ�ළ� ෙ� .

http://www.healingcodes.com/
http://www.liveoutloud.com/
http://www.liveoutloud.com/
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LISA NlCHOLS
�සා �ක�� ය� බලගැ��ම සඳහා
ප�බල උපෙ�ශකෙය�. ඇය මහජනයා
අ�ෙ��රණය ��ෙ� ආර�භකයා සහ
ප�ධාන �ධායක �ලධා��ය වන අතර,
ගැ�රැ බව� ඇ� ��ම සඳහා ��යා
කරන ��� �සලතා වැඩසටහ�
ෙදක� වන ෙයෟවන ආ�මය

ෙයෟවනය�, කා�තාව� සහ ව�වසායක��ෙ� ��තවල
ෙවනස� ෙම�ම අධ�ාපන ප�ධ�ය, ආයත�ක
ෙ�වා�යක��, ස�බල ගැ��ෙ� සං�ධාන සහ
ඇද��ල පදන� කරග� වැඩසටහ� සඳහා ෙ�වාව�
සැප�ම . �සා ය� සම ක�තෘ වන අ��කා� ඇම�කා�
�ක� �� ව�රා / ෙමම best- ���ම ෙලාව �රා මාලාව�
�ට. ඇෙ� ෙව� අඩ�ය www.Iisa-nichols.com ෙ�.

ෙබා� ෙප�ා�ට�
ෙබා� ෙප�ා�ට�ෙ� ප� wisdom ◌ාව ඔ� ෙවත
පැ��ෙ�ය
එය මහා �රැවරැ� පර�ෙ�. එය ඇරෑ
කා�න�ෙග� ආර�භ � අතර එය
නැෙප��ය� �� ෙවතද, ප�ව �� එය
අ�� න���ෙ�� ෙවතද ෙගන �ෙ�ය.
අ�� න��ංෙ�� ප�දම ප� කෙ�ය

ෙබා� ෙප�ා�ට�ට ප� wisdom ◌ාව. ෙබා� වසර හත�හකට
වැ� කාලය� ��ෙ� මනෙස� �භවතාවෙ� වැඩ කර ඇත.
ඔ� ෙලාව �රා සංචාරය කර�� රහස උග�වන අතර
ආක�ශ�ය ��ය ��� සමෘ��ම� හා බ�ල ��ත
��මාණය ��මට සමාග�වලට සහ ��ගලය�ට උපකාර
කර�. ඔ� ජාත��තරව වැ�ෙය�ම අෙල� වන � ව�
ෙබ��� ෙපාෙහාස� ක�වරයාය . ෙබා� ගැන වැ� ��තර
දැනගැ�ම සඳහා www.bobproctor.com ෙව� අඩ�යට
��ෙස�න .
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http://www.iisa-nichols.com/
http://www.iisa-nichols.com/
http://www.bobproctor.com/
http://www.bobproctor.com/


ෙ��� ආත� ෙ�
ඔ�ෙ� �� ��ත කාලයම සැබෑ ධනය
හා සමෘ��ය ��බඳ �ලධ�ම හ�රන
ෙ���, සා�ථක�වය ��බඳ ��ව සහ
හා�ෙමා�� ෙව�� සංව�ධනය කෙ�ය.
එම�� සෑම අංශය��ම අ��ත ප��
results ල ලබා ග�ෙ� ෙකෙ�ද ය�න
ජනතාවට උග�ව�: �ල�මය, සාෙ��ෂ
වශෙය�,

���මය, ශා��ක හා අධ�ා��ක වශෙය�. ඔ�ෙ�
ෙපෟ�ග�ක කා�ය සාධන ප�ධ�, ආයත�ක ���
වැඩසටහ� සහ ��� ආධාර ෙලාව �රා උපෙය�� කර
ෙගන ඇ� අතර සැබෑ ධනය, සා�ථක�වය සහ මානව
�භවය යන �ෂයය� ��බඳව ඔ� ��පතා කථා කර�.
ෙ��� ෙබාෙහ� නැෙගන�ර, �වෙ��ක හා ��ත ස�ප��ය�
��බඳ �ෙ�ෂ expert ෙය�. ඔ�ෙ� ෙව� අඩ�ය
www.jamesray.com ෙවත ��ෙස�න .

ෙ��� �ම�
ෙ��� �ම� ය� වැඩ��, ස�ම�ත�ණ
සහ පා .මාලා පව�වන ඉතා සා�ථක
ෙකාට� ෙවෙළ�ෙද�, ආෙය�ජකෙය�
සහ ආෙය�ජන ���කරැෙව�. ඔ�ෙ�
සමාගම වන ෙ���ං එ�, සංව�ධනය
��ෙම� අ��ත ආ�යම� උපයා ග�නා
ආකාරය ජනතාවට උග�ව�-

ධනයට �තකර මාන�ක�වය� ඇ� කර�න. ��ම�ෙ�
ඕ�ෙ���යා� සහ �ෙ��ය ෙකාට� හා ෙවළඳ ෙවළඳපල
��බඳ ��ෙ�ෂණය ඉහළ ම�ටමක පව��ෙ� ඔ�ෙ�
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��ග�ක සංව�ධනය හා ස�ට ගැන. ඇයෙ� වැඩ කට��
�ෙ�ෂෙය� කා�තාව�ෙ� ��ත නංවා�ම සඳහා ෙයා�
කර ඇත. ඇය කා�තාව� සඳහා ආ�ම අ�මානය සහ
ආ�භාව ස�ප�න වැඩසටහ� ඉ��ප� කරන ද එ���
ස�හෙ� සම-��මාතෘ සහ සභාප��ය ද ෙ�. ඇෙ� ෙව�
අඩ�ය www.marcishimoff.com ෙ�.

ආචා�ය. JOE VlTALE, MSC.D.
�ට වසර ��සකට ෙපර �වාස ෙනාමැ�
ෙජ� �ෙ�� දැ� ෙල�කෙ� ඉහළම

http://www.jamesray.com/
http://www.jamesray.com/
http://www.marcishimoff.com/
http://www.marcishimoff.com/


ෙවළඳපල �ෙ�ෂ special ෙය� ෙලස
සැලෙ�. ඔ� ඇ�� සා�ථක�වය සහ
�� ඇ� �ලධ�ම ගැන ෙබාෙහ� ෙපා�
�යා ඇත ල�� Miss-

උපෙද� අ�ෙපාත, ෙම�හනය ��ම සහ ආක�ෂ�ය
සාධකය, අංක එෙ� ෙහාඳම අෙල�කරැව�. ෙජ� ෙමටා
ෙභෟ�ක ��ව ��බඳ ආචා�ය උපා�ය� ලබා ඇ� අතර
සහ�කල� ෙම�හන ���සකවරෙය�, පාරෙභෟ�ක
ෛව�වරෙය�, පැ�� ඇම�වරෙය� සහ � �ං �ව
කර�ෙන�. Www ෙවත ��ෙස�න
. වැ��ර ඉෙග�මට mrfire.com .

ආචා�ය. ෙඩ�� ෙ���, �.එ�. �.
ආචා�ය ෙ��� ය� ඇම�කාෙ� වඩා�ම
ප����මාණය කරන ලද ක�වරැ�,
ක�කාචා�යවරැ� සහ
ඉහළ කා�යසාධනය� ස�ත මානව
ජයග�හණය� ��බඳ උපෙ�ශකෙය� .
ඔ� නාසා ගගනගා�� ��� ��ම
සඳහා ෙ�වෙ� ෙයාදවා ඇ� අතර ප�ව
එම වැඩසටහනම ��යා�මක කෙ�ය

ඔ���� ��ඩක ���කාව�. ඔ�ෙ� �ර�ය ඇ�බමය, �නා
මෙන���යාව, ය� �ය� කා�න මත bestselling
වැඩසටහන �වයං ��ණ�වය, ඔ� ද පහෙළාව�
ක�වරයා වන �රබ�ධ-ෙනාවන ජා�ය�තර bestsellers
��පය� ඇ�� ෙපා� ප�,. ඔ�ෙ� ෙව� අඩ�ය
www.waitley.com ෙ�.
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�� ෙඩාන�� ෙවා��
�� ෙඩාන�� ෙවා�� ය� �තන ����
ප��ඩකරැෙව� වන අතර �� ෙය���
ට���� ෙහාඳම අෙල�කරැව�ෙ�
ලැ���ෙ� ඇ� �ය�ම වා�තා �ඳ දැ�,
ග��ථ �නක Conversa - ions with God
කතා මාලාෙ� වඩා�ම ජන��ය ක�වරයා
ෙ� . ��

ෙපා� �� ෙදක� ෙම�ම ��ෙය� සහ ශ�ව� වැඩසටහ� ද
ප�කාශයට ප� කර ඇ� අතර නව අධ�ා��ක�වෙ�

http://mrfire.com/
http://mrfire.com/
http://www.waitley.com/
http://www.waitley.com/


ප��ඩය ර�ෙගන ෙලාව �රා සංචාරය කර�. ඔ� �
ස�බ�ධ කර ගත හැක www.nealedonald walsch.com .

ෙවාල� ෙවා��� (1860-1911)
ඇම�කා� ජා�ක ෙවාල� ෙවා��� "නව
��තනය" �ලධ�ම ��පැ�ම ගැන
��මට ෙපර ��ධ ආග� හා
ෆ�ෙලාෙසා� අධ�යනය කෙ�ය.
ෙවා���ෙ� ෙබාෙහ� ෙපා� වල සැල�ය
�� ප�මාණය� �ෙ�

ව�තමාන සමෘ��ය සහ සා�ථක �රැවරැ� ��බඳ ���ම.
ඔ�ෙ� වඩා� ප���ධ කෘ�ය ව�ෙ� 1910 � ප�කාශයට ප�
කරන ලද සමෘ�� ස�භාව� The Science of Getting Rich ය .

එ�
ෙෆ�� ඇල� ���, �.එ�.�.
ෙෆ�� ඇල� ��� න�ායා�මක ෙභෟ�ක
��ව ��බඳ ආචා�ය උපා�ය� ලබා
ඇ� ෙභෟ�ක ��, ෙය�, ෙ�ඛකෙය�
සහ ක�කාචා�යවරෙය�. ආචා�ය ���
ෙලාව �රා ��ව ��ල වල උග�වා ඇ�
අතර �ෙවා�ට� ෙභෟ�ක ��ව හා ස�
ness ◌ානක�වය ��බඳ ඔ�ෙ�
කා�යය� ෙහා�� ද�

ඔ�ෙ� ��ම ���. ඔ� ඇ�� ෙපා� ෙ�ළහක ක�වරයා ය
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ගැ�ම එය ජා�ක ෙපා� ස�මානය �නා ග�ෙ�ය.
අද වන �ට ආචා�ය ��� ෙලාව �රා ��ම හා ෙ�ශන
පව�වා ෙගන යන අතර �ෙවා�ට� ෙභෟ�ක ��ව හා ස�
.◌ානක�වය ��බඳ ඔ�ෙ� ��මය ජනක ප�ෙ�ෂණ ��
කර�. ඔ�ෙ� ෙව� අඩ�යට ��ෙස�න, www
. fredaIanwoIf.com .

http://www.nealedonald/
http://walsch.com/
http://walsch.com/
http://fredaianwoif.com/
http://fredaianwoif.com/


රහස ඔබට ආදරය ෙගන එ�
ඔෙ� �� පැවැ�මට ���ය.

එය ඔබ ෙව�ෙව� මෙ� අ�ප�ාය�,
සහ ෙල�කයට.

වැ� අ�දැ�ම� ලබා ගැ�මට, www.thesecret.tv ෙවත
��ෙස�න .

http://www.thesecret.tv/
http://www.thesecret.tv/

