
Bilinçaltının Gücü 

 

Elinizin altında sınırsız bir zenginlik var. Bunları elde etmek için yapmanız 

gereken tek şey, zihinsel gözlerinizi açmak ve içinizdeki sınırsız hazineyi görmek. 

Kendi içinizde güzel, keyifli, bereketli bir yaşam sürmek için gereksinim 

duyduğunuz her şeyi bulabileceğiniz bir depo bulunmakta. Birçok kişi kendi 

potansiyelini kullanamaz çünkü içindeki sınırsız zekâ ve sevgi deposunun 

varlığından haberdar değildir. Oysa istediğiniz her şeyi oradan çekip alabilirsiniz. 

 

Mıknatıslı bir demir parçası, kendi ağırlığının on iki katını kaldırabilir. Ancak bu 

demir parçasının mıknatıs özelliğini alırsanız, bir kuş tüyünü bile kaldıramaz.  

 

Aynı şekilde iki tür insan vardır. Mıknatıslanmış kişiler güven ve inançla doludur.  

Başarılı olmak ve kazanmak için doğduklarını bilirler. Diğerlerinin ise mıknatıs 

özelliği yoktur. Onlar korku ve kuşkuyla doludurlar.  

 

Bir fırsatla karşılaştıklarında “ya başarısız olursam? para kaybedebilirim. İnsanlar 

benimle dalga geçerler” diye düşünürler.  

 

Bu tür insanlar hayatta pek fazla ilerleyemezler. İlerlemekten duydukları korku, 

oldukları yerde saymalarına neden olur. 

 

Bilinçaltının Muhteşem Gücü 

 

Bilinçaltınızın gizli gücüyle bağlantıya geçmeyi ve bu gücü ortaya çıkarmayı 

öğrendiğinizde, hayatınıza daha fazla güç, zenginlik, sağlık, mutluluk ve keyif 

katabilirsiniz.  

 

Bu gücü kazanmaya ihtiyacınız yok. Ona zaten sahipsiniz. Yalnızca bu gücü 

hayatınızın bütün alanlarında kullanmak için onu çok iyi anlamalısınız.   



 

Bilinçaltınızın derinliklerinde sınırsız bilgelik, sınırsız güç ve ihtiyaçlarınıza 

karşılık verecek malzemeler saklıdır.  

 

Bunlar kendilerini geliştirmenizi ve ifade etmenizi beklemektedir. Eğer zihninizin 

derinliklerinin bu potansiyellerini keşfetmeye başlarsanız, bunlar dış dünyada 

kendini göstermeye başlayacaktır.  

 

Siz yeni fikirlere ve düşüncelere açık birisiniz; bilinçaltınızda saklı olan sınırsız 

zekâ da her an ve her noktada bilmeniz gereken her şeyi size sunacaktır.  

 

Bilinçaltınızın bilgeliği sayesinde ideal eşi kendinize çekebilirsiniz, aynı zamanda 

doğru iş ortağını bulabilirsiniz.  

 

Bu size gereksinim duyduğunuz paraya nasıl kavuşacağınızı gösterebilir, 

yüreğinizin istediklerini yapmak için maddi özgürlük sağlayabilir. Düşünce, 

duygu, güç, ışık, sevgi ve güzelliğin bu iç dünyasını keşfetmek en doğal 

hakkınızdır. Bu güçler görünmez olsa da kuvvetli ve etkilidir. 

 

Bilinçaltınız bir prensiptir. İnanç yasasına göre işler. İnancın ne olduğunu, neden 

ve nasıl çalıştığını bilmeniz gerekir.  

 

Zihnin yasası, inancın yasasıdır. Bu zihnin çalışma biçimine, inancın kendisine 

inanmak demektir.  

 

Zihninizin inancı, zihninizin düşüncesidir, başka hiçbir şey değildir. Yaşadığınız 

deneyimler, olaylar; içinde bulunduğunuz koşullar ve eylemler düşüncelerinize 

tepki olarak bilinçaltınız tarafından üretilir.  

 



Şunu unutmayın; sonuçları ortaya çıkaran şey, inanılan şey değil, zihninizdeki 

inançtır. Zihninizi uyum, sağlık, huzur, iyi niyet kavramlarıyla doldursanız, 

hayatınızda mucizeler gerçekleşir. 

 

İnandığınız şey doğru veya yanlış da olsa sonuç elde edersiniz. Bilinciniz 

zihninizdeki düşünceye yanıt verir. Zihninizdeki düşünceyi bir inanç olarak kabul 

edin, bu kadarı bile yeterli olacaktır. Bilinçaltınızı yeniden tasarlayarak kendinizi 

yeniden yaratabileceğinizden emin olabilirsiniz. 

 

Joseph Murphy 

 


