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สรุป The Secret กฏแหงการดึงดูด 

        เคล็ดลับที่จะนําไปสูความสุขและความสําเร็จของชีวิต โดยเชื่อใน 
“Law of Attraction” กฎแหงการดงึดดู  เพราะจิตของเรามีพลังอํานาจ
มหาศาล พูดงายๆก็คือ ใหคิดแตสิ่งทีด่ี แลวสิ่งดีๆ จะถูกดึงดูดเขามาหา 
เราเอง  
“น่ีเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตรสําหรับการมีชีวิตอยู เพราะเปนครั้งแรกที่มนุษยเรา มี
อํานาจถึงขั้นใชเพียงปลายนิ้วก็หาความรูได” 
  
      ความลับที่จะทําใหคุณจะไดเรียนรูวิธีการใชความลับในทุกแงมุมของชีวติ  ทั้งดาน
การเงิน สุขภาพ ความสมัพันธ ความสุขและปฏิสมัพันธทุกรูปแบบของคุณในโลกนี้  คุณจะเริ่ม
เขาใจพลังอํานาจภายในตัวเองที่ถูกปกปดซอนเรนมานานและสิ่งที่เปดเผยนี้จะนํามาซ่ึงความ
ยินดีในทุกๆดานชีวิตของคุณ  
  
ความสาํเร็จ ทกุอยางจะเกดิขึน้ได เราตองเขาใจใน 3 กระบวนการ ดงันี ้
 
กระบวนการที ่1 : Attraction Process หรอื กระบวนการสรางแรงดงึดดู  
 
โลกของเรามีแรงดึงดูด ที่เปนพลังงานที่เราไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา แตพวกเรา
สามารถสัมผัสมันได ผานกระบวนการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ตัวเราเองก็สามารถสรางแรงดึงดูดได
เหมือนกัน แตสิ่งที่จะวิ่งเขามาหาเรา..คุณตองการสิ่งที่ดีหรือไมดีหละ คงไมมีใครตองการสิ่งไม
ดี และคงไมมีใครไมตองการสิ่งดีดี ทุกคนตางตองการสิ่งดีดีเขามาในชีวิต ไมวาจะเปน
ทางดานสุขภาพ ทรัพยสนิเงินทอง หนาที่การงาน ตางๆก็ลวนแตตองการสิ่งดีดี ทีน้ีเราจะสราง
แรงดึงดูดอยางไร ใหมีแตสิ่งดีดีเขามาหละ  
 
The secret ไดบอกหลักสําคัญๆของแหลงแรงดึงดูดสิ่งดีด ีไวดังน้ี 
 
1.1 การคดิเชงิบวก (positive thinking):  

ทุกความคิดมีแรงดึงดูด เคยสังเกตุม๊ัยวา หากเราคิดคําน่ึงหรือกังวลเรื่องใดเรื่องหน่ึง
บอยๆๆ เรื่องนั้นก็มักเกิดขึ้นจริง ดังน้ัน หากเราเปลี่ยนความคดิจากการคิดถึงสิ่งที่ไมดีบอยๆ 
เปนคิดถึงแตสิ่งที่ดีดี บอยๆ คลื่นความคิดเราก็จะแปรเปลี่ยนเปนแรงดึงดูด ดูดสิ่งดีดีเขามาใน
ชีวิต  

ในประเดน็น้ี หากเรามองในทางธรรมแลว ก็คงไมตางอะไรกับที่ชอบพูดกันวา คิดดี 
ทําดี พูดด ี..สิ่งที่สะทอนกลับมาหาเราก็คงดีเหมือนกัน 
 
1.2 รูเทาทันความคดิของตวัเอง :  
 

เหมือนเปนการมีสติ กําหนดรูวา ขณะนี้เราคิดอะไร คิดดหีรือคดิเลว เมื่อเรารูเทาทัน
ความคิดเราเมื่อไหร เราก็สามารถคัดแยกความคิดเลวออกจากความคิดดีได ทําใหเรามีโอกาส
ที่จะยับยั้งความคิดเลว และดําเนินความคิดดีดีตอไป  
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เคยสังเกตุตัวเองกันม๊ัย หากเมื่อเราคิดเลว อารมณที่ไมดี ก็จะเกิด แตหากเมื่อไหรเรา
คิดด ีความสบายใจ อารมณที่ดีก็จะเกิด อารมณเปนสิ่งหน่ึงที่กอใหเกิดการกระทํา คนที่ไม
รูเทาทัน ไมรูจักควบคุมความคิดเลว อารมณเลว ก็จะโกรธงาย เกลียดงาย ฉุนเฉียวงาย สิ่ง
เหลาน้ี ถูกถายทอดผานใบหนาและรางกายออกสูภายนอก สิ่งที่สะทอนจากภายนอกกลับมา
หาตัวคุณก็คงไมใชสิ่งดีนักหรอก แตในทางกลับกัน คนที่คิดด ีรูเทาทันระงับความคิดและ
อารมณเลว สิ่งดีด ีจากจิตใจก็จะถูกทอดผานรางกายใหแสดงออกมาแตในสิ่งดีดี สิ่งที่คุณ
ไดรับก็จะเปนสิ่งดีดวยเชนกัน เมื่อคุณรูสึกดี ความคิดสรางสรรค อารมณสรางสรรคสิ่งตางๆก็
จะบังเกิดขึ้น ทําใหคุณสามารถพัฒนาตัวเองทั้งในปจจุบันและอนาคตไดอยางดีขึ้นอยางไม
ตองสงสัย อนาคตของคุณขึ้นกับความคิดของคุณแลวหละ 
 
สรางคิดดี อารมณดี โดย รูจักมีความพึงพอใจ (Scarification) รูจักชื่นชมผูอื่น 
(Appreciation) มีความหวัง (Hope) มีความสุข (Happiness) รูจักสนุก ราเริง(Joy) รูจัก
ขอบคุณ (Gratitude) รูจักรักทั้งตัวเอง ผูอื่น และสิ่งอื่นรอบตัว (Love) เปนตน 
 
ละทิ้ง ความคิดเลว อารมณเลว โดย ตดัความหวาดกลัว (Fear) ความกดดัน เครียด
(Depression) ผิดพลาดเลอะเทอะ (Fault) ไมพอใจขุนเคือง (resentment) ความเกลียด 
(Hate) ความโกรธ (Angry) การตําหนิติเตียน (Criticism) การกลาวโทษนินทา (Blame) เปน
ตน 
 
ความเครียด ความคิดเชิงลบ กอใหเกดิอารมณที่ขุนมัว เศราหมอง สงผลตอระดับการทํางา
ของรงกายและสมองที่ลดลงเสมอ  
 
the secret แนะกระบวนการสรางสรรค (Creative process) ไวให 3 ขัน้ตอน คอื 
 
ขัน้ที ่1 ขัน้ตอนการรองขอ (Ask) : เหมือนคุณมี ตะเกียงวิเศษ เมื่อถูเจายักษออกมาแลว คุณ
ตองรองขอ คุณตองคิดใหพลังแหงจักรวาลรับรูวา คุณตองการอะไรอยางแทจริง แลวคุณจะ
ไดสิ่งน้ันมา..นั่นแหละ หากสิ่งที่คุณคิด..ไมดี..สิ่งที่คณุไดก็ยอมไมดีเชนกัน แตหากคุณคิดดี 
สิ่งที่คุณไดยอมดีเสมอ ในขึ้นตอนนี้เทคนิคที่ the secreat แนะนํา คือ การเขียนสิ่งดีดี คุณ
สามารถเขียนสิ่งดีดี ที่คณุตองการในสมุดบันทึกไดทุกวัน เพื่อใหคุณจดจําสิ่งดีดีที่คุณตองการ 
มันจะกอใหเกิดแรงบันดาลใจลึกๆๆในใจ ใหคุณพยายามทําใหสิ่งที่คุณตองการจนสําเร็จ  
 
ขัน้ที ่2 ขัน้ตอนแหงความเชือ่ (Believe) : จงเชื่อในสิ่งดีดี ที่คุณพึงอยากได วาคุณจะตอง
ไดมา ศรัทธาที่ไมสั่นคลอนกอใหเกิดสิ่งที่เปนจริง เมื่อไหรที่คุณพลาดจากหวัง จงเชื่อเสมอวา 
หากหวังและพยายามตอไป วันหนึ่ง ฝนคุณจะเปนจริง กรณีน้ี คงเขาตําราคนไทยที่วา ความ
พยายามอยูที่ไหนความสําเร็จอยูที่น่ัน หากเราเชื่อ และพยายามทําในสิ่งที่เราเชื่อ สักวัน สิ่ง
น้ันจะสําเร็จดังฝน 
 
ขัน้ที ่3 ขัน้ตอนแหงการรบั (Receive) : เปนการยอมรับ ทั้งสิ่งที่สมหวังและผิดหวัง การ
ผิดหวัง หากเรายอมรับเราสามารถนํามันมาทบทวน ไตรตรองไดอีกรอบ แลวเราจะเห็นถึง
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ขอผิดพลาดอันนําไปสูแนวทางในการปรับปรุง  
 
1.3 เริม่ตนวนัใหมดวยสิง่ดดี ี:  

คุณเคยสังเกตุม๊ัย หากวันไหนคุณตื่นมาพรอมอารมณที่ขมุกขมัว วันน้ัน คุณอาจปวด
หัว อะไรก็ดูชางหงุดหงิดในสายตาของคุณไปเสียทั้งหมด ไมวา จะเปนคน การจราจร หรือ 
สิ่งแวดลอมตางๆ แตในทางกลับกัน หากคุณสามารถตื่นขึ้นมาพรอมกันความรูสึกดีดี สมองคุณ
ก็จะแจมใส จิตใจก็จะเบงบาน พรอมที่จะมีสติรับรูเรื่องราวตางๆในวันน้ัน ไดอยางตอเนื่องและ
มีสมาธิในการไตรตรองแยกแยะ พิจารณาสิ่งที่ ผิด ถูก ชั่ว ด ีไดไมยาก ซึ่งเมื่อคุณไดกรอง
และเลือกที่จะรับแตสิ่งดีดีแลว อารมณก็จะดียิ่งขึ้น สิ่งที่แสดงออกมาจากตัวคุณ ก็ดี สิ่งที่คณุจะ
ไดรับตอไป ยิ่งด ี
 

เม่ือใดที่เรารูสึกแย ทอถอย the secret แนะใหมองส่ิงที่สวยงาม การไดฟงเพลงดีดี 
เพลงเชิงบวก การไดมองเด็กๆที่สดใสราเริง การไดชมดอกไมสีสวยๆที่กําลังเบงบาน การได
เลี้ยงสัตว เลีย้งสุนัข เลี้ยงแมว การไดเลนกีฬา การไดออกไปทองเที่ยว เพราะ the secret เชื่อ
วา "เมื่อคนรูสึกรัก สิ่งดีดกี็จะเขามาในชีวิต"  

ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีเหมือนกับเราจะรูกันเองนานแลว ใชปาว เพราะเราคงไดยินกันบอยๆวา 
ความรักทําใหโลกสดใส โลกทั้งใบเปนสีชมพู ไมวาจะรักแบบไหน แตตองเปนรักที่บริสุทธ์ิใจ
จึงจะไมเปนทุกข...รักทําใหคนสามารถมองโลกไดในแงดีเสมอ... 
 
1.4 อยาลงัเลกบัสิง่ทีจ่ะลงมอืทาํ :  

สิ่งดีดี โอกาสคอยเราอยูเสมอ เมื่อเราสามารถสรางแรงดึงดูดไดแลว สิ่งที่สะทอน
กลับมา เมื่อเราหยุดคิดอยางรอบคอบแลว อยาลังเลที่จะรับ อยาปลอยใหโอกาสน้ันหลุดลอย 
เพราะหากคุณไมเริ่มผลคงไมเกิด เราไมจําเปนตองเห็นตลอดทั้งเสนทางหรือเห็นทางทั้งหมด 
แตหากคุณเริ่มและลองดู คุณอาจจะเห็นทางอีกหลายทางซึ่งสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได 
 
1.5 รูจกัพอเพยีง :  

การรูจักพอ จะสรางความสุขที่แทจริง คนเราทุกวันน้ี ลวนแตเอากิเลสเปนที่ตั้ง อยาก
ไดสิ่งตางๆมากมายจนเกินความจําเปนความพอดี ขอน้ี คงเขากับหลักพุทธศาสนา หรือ
แมกระทั่ง หลักเศรษฐกิจพอเพียง ไดเปนอยางดี  

 
เม่ือรูจักพอ ความสขุก็เกิด ความเหนือ่ยลา แหงการดิ้นรนก็นอยลง ทําใหคนมีเวลาที่

จะคิดทบทวนไตรตรองสิ่งตางๆในความคิด ไดดีขึน้ ดังน้ัน ความพอเพียงคงแยกกันไมออก
จากขออื่นๆ ที่กลาวขางตน  
 

กระบวนการสรางแรงดึงดูด โดยสรุปแลว หากเราตองการพบความสุขและความ
สมหวังที่แทจริง เราก็ควรมุงเนนที่สรางแรงดึงดูดที่ดี เราตองหัดปรับเปลี่ยนความคิดทศันคติ
ไปในทิศทางที่ดี  
 

หากเราคิดดี ทําด ีสิ่งสะทอนออกไปดี สิ่งที่เราไดรับก็จะดี เมื่อทุกคนทําได โลกก็จะเปน
สุขและพัฒนาในทิศทางที่ดี... 
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the secret บอกวา ทุกวันน้ีคนเรามันใชคําพูดวา "ตอตาน" ในการรณรงคตางๆ ซึ่งทําใหการ
รณรงคเหลาน้ันไมประสบผลสําเร็จซักที ดังน้ัน ควรเปลี่ยนคําพูดเชิงลบ จากคําวา "ตอตาน" 
เปนคําพูดเชิงบวก คําวา "สงเสริม" คงจะดีกวา อาทิเชน 
 
แทนที่จะตอตานสงคราม ก็ควรเปลีย่นเปน สนับสนุนสันติภาพ 
แทนที่จะตอตานความยากจนอดอยาก ก็ควรเปลีย่นเปน สนับสนุนผูคนใหมีอาหารกิน 
แทนที่จะตอตานพรรการเมืองใดเปนพิเศษ ก็ควรจะเปลี่ยนเปน สนับสนุนพรรคการเมืองตรง
ขามพรรคนั้น  
 
หากทุกคนเพื่งไปยงัสิ่งที่ไมตองการ สิ่งน้ันมันคงยังวนเวียนในหัวสมองของทุกคน แลวในที่สุด
มันก็เปนการตอกย้ําและดึงดูดใหสิ่งทีทุ่กคนไมตองการนั้นเกิดขึ้น เหมือนสุภาษิตไทยวา "ยิ่ง
เกลียดยิ่งเจอ" นั่นเอง ดังน้ัน ทกุคน ควรเรยีนรูทีจ่ะสงบนิ่งและละความสนใจไปจากสิง่ที่เราไม
ตองการ 
 
กระบวนการที ่2 : Gratitute หรอื รูจกัขอบคณุ และชื่นชม  
 
การรูจักขอบคุณ ขอบคุณสิ่งที่อยูรอบตัวคุณ สิ่งที่คุณมี สิ่งคุณเปน ดวยใจจริง ตัวอยางเชน  
 
แทนที่คุณจะมองวาของขวัญจากเพื่อนมูลคานอยนิด คุณจงมองเสียใหมวา ขอบคุณทีมี่เพื่อน
ที่นารัก เพื่อนยังคิดถึงเราเสมอ 
 
แทนที่คุณจะนอยใจวาพอแมดุวา คุณจงมองเสียใหมวา ขอบคณุที่ทุกวันน้ียังไดยินเสียงของ
พอแม และทานยังไดมีทุกขสุขรวมกนัเรา 
 
แทนที่คุณจะมองวาอาหารมื้อน้ีนอยเกินไป กินไมอิ่ม คุณจงมองเสียใหมวา ขอบคุณที่ทกุวันน้ี
คุณยังมีขาวมีอาหารใหไดกิน 
 
แทนที่คุณจะมองวางานหนักเหน่ือย เงินเดือนนอย คุณจงมองเสียใหมวา ขอบคุณที่คุณยงัมี
งานทํายังมีเงินเดือนใช 
 
แทนที่คุณจะมองวาเชาน้ีรถติดนาเบื่อ เปลืองน้ํามัน คุณจงมองเสียใหมวา ขอบคุณที่คณุโชคดี 
ยังมีรถขับ ขอบคุณที่ฝนไมตกซ้ําลงมาอีก ขอบคุณที่ไดที่น่ังบนรถเมล ขอบคุณที่ไดยืนถือเปน
การออกกําลังกายอีกวัน เปนตน 
 
หากคุณสามารถมองสิ่งรอบตัวในมุมที่ดีดีได คิดเชิงบวกกับสิ่งเหลาน้ันได และสามารถ
ขอบคุณสิ่งเหลาน้ันได และชื่นชมอยางจริงใจ คุณก็จะสามารถสรางแรงดึงดูดดดีี ใหกับชีวิต
คุณไดไมยาก  
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กระบวนการที ่3 : Visualize หรอื รูจกัสรางภาพ  
 
การสรางภาพในที่น้ี ไมไดหมายถึงการใหโกหกหลอกลวง สรางภาพใหดูดี ในสายตาคนอื่น 
แตการสรางภาพในที่น้ี หมายถึง การสรางจิตนาการแหงความหวังของคุณใหเปนภาพออกมา 
เชน  
 
หากคุณตองการมีบานสวย คุณลองวาดภาพบานในฝนของคุณออกมาดูซิ คุณก็จะมีความหวัง 
แรงบันดาลใจ พลังในจิตใจใหเกิดความพยายามในการสรางสรรคแนวทางที่จะใหไดมาซ่ึง
บานในฝนของคุณ 
 
ไมเฉพาะสิ่งของ แมแตบุคคลหากเราฝนมันก็อาจเปนจริง เชื่อไดวา ขอน้ี ทกุคนก็คงเคยฝนถึง 
คนในอุดมคติ ที่คุณสามารถเอาเปนแบบอยางได ความลับขอน้ี มันอาจถูกเปดเผยมานานแลว 
แตเพียงแตเรายังไมทราบเทาน้ันเองวา มัน คือ ชองทางแหงความสําเร็จ 
 
การสรางภาพ มันก็เหมือนเปนการสะกดจิตตัวเอง ดวยภาพ ที่อาจสรางขึ้นมาในสมอง ใน
จิตใจ หรือ วาดออกมาใหเห็นจริงๆในวัสดุใดใด การสรางภาพ ไมไดจําเพราะเพียงรูปภาพ 
แตหมายรวมถึง ภาพของอักษรที่รอยเรียงคําพูด การกระทําของทั้งตัวเราเองและคนอื่นที่เรา
ตองการขอบคุณและชื่นชม เชน หากคณุมองภาพดีดี หรือเขียนคําชื่นชมลูก สามี ภรรยา 
เจานาย ลูกนอง ทุกวัน ก็จะทําใหคุณมีทัศนคติและความสัมพันธที่ดีตอพวกเคา เปนตน  
 
หากคุณไดเพงมอง และรูจักชื่นชมภาพเหลาน้ีทุกวัน แรงดึงดูดภายในจิตใจคุณก็จะถูกสราง
ขึ้น สิ่งที่คุณฝนก็จะบังเกิด ดังน้ัน หากคุณสรางภาพในใจ ในสมอง ในความคิด ที่เปนสิ่งดีดี 
สิ่งที่นาชื่นชม ปฎิกิริยาตางๆของคุณก็จะแสดงออกมากับสิ่งเหลาน้ันดี ปญหาความขุนใจก็จะ
ถูกลบเลือนออกไป แลวสิง่ดีด ีก็จะบังเกิดขึ้นกับคณุอยางแนนอน 
 
ขอคดิจากคาํคม ใน The secret 
 
"Whatever you're thinking and feeling today is creating your future""อะไรก็ตามท่ีคุณ
คิดและรูสึกในวันน้ี คือ สิ่งที่สรางอนาคตของคุณ" 
 

"Your thaught and you feeling create your life" 
"ความคิดและความรูสึกของคุณ สรางชีวิตคุณ" 
 

"You create your own universe as you go along" 
"คุณสามารถสรางจักรวาลของคุณเองได ในทุกขณะที่คุณดําเนินชีวิต" 
 

" Take the first step in faith you don't have to see the whole staircase just take the 
first step" 
"เริ่มกาวแรกดวยความศรัทธา คุณไมจําเปนตองเห็นขั้นบันไดทั้งหมด คุณแคเริ่มตนที่กาว
แรก" 
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"When you want to change your circumstance you must first to change your 
thinking" 
"หากคุณตองการสิ่งที่เปนอยูรอบตัวคุณ คุณตองเปลี่ยนความคิดคุณเปนอันดับแรก" 
 
"Imagination is everything. It is the preview of life coming attractions" 
"จิตนการคือทุกสิง มันเปรียบเสมือนภาพของชีวิต ที่กลายเปนแรงดึงดูด" 
 
"Whatever the mind of man can conceive, it can achieve" 
"อะไรก็ตาม ที่จิตใจของคนสามารถคิดได มันก็สามารถนํามาครอบครองได" 
 
"We are a creator of our universe" 
"พวกเราคือผูสรางสรรรคจักรวาลของพวกเราเอง" 
 
"Energy flows when attention goes" 
"พลังงานจะไหลลื่น เมื่อความมุงม่ันเกิดขึ้น" 
 
"The relationship will really work, we need to focus on what we appreciate about 
the other person, not only complaining about" 
"ความสัมพันธจะดําเนินไปดวยด ีหากคุณรูจักชื่นชมสิ่งที่คุณประทับใจบาง ไมใชเพียงแคการ
บน ดุดา หรอืตําหนิ" 
 
"We can not control other people, no matter how are we try" 
"เราไมสามารถควบคุมผูอื่นได ไมวาเราจะพยายามมากซักแคไหนก็ตาม" 
 
" All power is from within and is therefore under our own control" 
"พลังอํานาจทั้งหมดมาจากภายใน ฉะนั้นมันควรอยูภายใตการควบคุมของเรา" 
 
" You are the designer of your destiny. You are the writher who write your story. 
The pen is in your hand and the outcome is whatever that you choose" 
"คุณคือผูออกแบบชะตาชีวิตของตัวคุณเอง คุณคือผูแตงเรื่องราวของคุณเอง 
ปากกาอยูในมือของคุณแลว และผลทายสุดที่ได ก็ขึ้นกับที่คุณจะเลือกเอง" 
 
“เปนไปไมไดทีใ่ครจะรูสกึแย ในขณะทีค่ดิอะไรดีๆ ” … Charles Haanel 
  
“สิง่ทีค่ณุตอตาน จะยิง่ทานทน” … Carl Jung (1875-1961) 
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“ไมวาคุณจะคดิวาคณุทาํได หรอืคดิวาคุณทาํไมได คณุกค็ดิถกูทั้งนัน้” .. Henry Ford (1863-
1947)  
 
สดุทายนี ้โปรดจงพงึระลกึอยูเสมอวา... 
 
** หากตองการลดน้ําหนัก อยามุงคิดถึงแตการ ลดน้ําหนัก แตจงรวมศุนยความคิดไปที่
นํ้าหนักที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณ  จงรูสึกถึงความรูสึกยามที่นํ้าหนักตัวของคุณพอเหมาะ
ที่สุด แลวคณุก็จะไดนํ้าหนักตัวเทาน้ัน ** จักรวาลไมตองใชเวลาในการนํามาซ่ึงสิ่งที่คุณ
ปรารถนา จะหนึ่งดอลลารหรือลานดอลลารก็งายพอกัน 
 
** สิ่งที่ปรากฏในปจจุบันของคุณ เปนผลจากการกระทําในอดีตของคุณน่ันเอง** 
 
**หลายครั้งที่คุณพยายามใหสิ่งบางสิ่ง คนบางคน สถานที่บางสถานที่ สรางความสุขใหคุณแต
ความสุขน้ันกลับไมเกิดขึน้ เพราะแทจริงแลว สิ่งเดียว คนเดียว และสถานที่เดียวที่จะสราง
ความสุขอยางแทจริงใหกับคุณน้ัน คือ ใจของคุณเอง ตวัของคณุเอง เทาน้ัน** 
 
** มันไมใชนาที่ของคุณที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี ้มันไมใชหนาที่ของคุณที่จะเปลี่ยนผูคน
รอบๆตัวคุณ งานและหนาที่ของคุณ คอื ทําตัวใหสอดคลอง เหมาะสม เพียงพอ และ พอใจ กับ
สิ่งที่คุณเปนอยู และมุงม่ันใหดีขึ้น** 
 
** ทุกสิ่งคือพลังงาน เปลี่ยนแปลงถายเทได จิตใจเทาน้ันที่สามารถควบคุม และเปลี่ยนแปลง
ทิศทางของพลังงานได คุณจะถายเทใหพลังงานวิ่งไปจุดใด ทิศทางใด ดีหรือเลว กข็ึ้นกับตัว
คุณ** 
 
** คุณเปนตนตอของพลังงานทั้งหมดในโลก คุณ คือ พระเจา ที่ปรากฏกายในรางของมนุษย 
ที่ถูกสรางขึ้นมาอยางสมบูรณแบบ** 
 
** พลังงานไรพรหมแดนฉันทใด ศักยภาพไรขอบเขตฉันทน้ัน คุณจะเดินทางไปไดทุกที่ตราบ
เทาที่คุณหวัง** 
 
** สรางวันของคุณไวลวงหนา ดวยการคิดถึงวิถีทางที่คุณตองการใหวันของคุณดําเนินไป 
แลวคุณจะสามารถสรางชีวิตของคุณเองไดจากความตั้งใจ 
 
** ความสามารถทั้งหมด ความปติทั้งหมด ความรักทั้งหมด ความสมบูรณทั้งหมด ความ
เจริญรุงเรืองทั้งหมด มีพรอมอยูแลวและรอคอยใหคณุมาความันไป เมื่อคุณกระหายมัน อยาก
ไดมัน คุณตองตั้งใจจริง และเมื่อคุณตั้งใจจริง และปรารถนาอยางแรงกลาถึงสิ่งน้ันที่คุณ
ตองการ สิ่งน้ันจะมาหาคุณ จงจดจําความสวยงามที่อยูรอบตัวคุณ อวยพร ขอบคุณและชื่นชม
มัน ในอีกดานหนึ่งสําหรับสิ่งที่ยังไมเปนไปอยางที่คุณตองการใหเปนในตอนนี้ จงอยางทุมเท
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พลังงานใหกับมัน อยาตําหนิ อยาบน จงยินดีกับทกุสิ่งที่คุณตองการและไดรับแลวคุณจะมีมัน
มากขึ้นอีก**  
** เริม่ฝกจากสิง่เลก็ๆนอยๆ กอน เชน กาแฟสักถวย หรือที่จอดรถ นี่เปนวิธงีายๆ ที่จะชวยคณุ
ไดสมัผสักบัการทาํงานของกฏแหงการดงึดดู จงตั้งใจและจริงจังที่จะดึงดูดอะไรสักอยางที่
เล็กๆกอน เมือ่คณุไดประจกัษในพลงัดงึดดูของตนเองแลว  คณุกส็ามารถยกระดบัขึน้สูการ
สรางอะไรทีใ่หญกวานัน้ได  
 
 
_______________________________________________________ 
ที่มา : DVD เรื่อง "The secret" 


