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GİRİŞ 

Düşüncenin Gücü

Bu kitap bu zamana kadar kişisel anlamda 
karşılaştığınız en önemli kitaplardan biri 
olabilir. Ortaya koyduğu bütün temel da-

yanaklar ve düşüncelerle aynı fikirde olduğum 
için bunu söylemiyorum. Daha ziyade yazar ve 
yeni düşünce öncüsü Joseph Murphy, çok önemli 
ancak değerinden daha az kıymet gören bir ilkeyi 
tanımladığı ve detaylarıyla açıkladığı için bunu 
söylüyorum: Düşündüğünüz şey hayatınızın kali-
tesini önemli ölçüde etkiler. 

Bu düşünce, antik çağlardan günümüze ka-
dar geçen sürede yeniden şekillendirilmiştir. John 
Milton Kayıp Cennet’te bu durumu şu şekilde ifa-
de etti; “Zihin kendi kendinin yeridir ve orada ce-
hennemden bir cennet, cennetten bir cehennem 
yapabilir.” 
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Murphy bu ilkeyi bir mutlak olarak sunar. 
Düşüncenin sağlığının; finans durumunuzu, in-
san ilişkilerini ve hayatın diğer bütün boyutlarını 
etkilediğini savunur. Şahsım adına var olan her 
elementin tek başına düşünceye boyun eğdiğine 
ikna olduğumu söyleyemem. Ancak bu düşün-
cenin satır aralarında -zihin usta kurucudur- son 
derece önemli gerçekler bulunabilir. Keşfetmeniz, 
test etmeniz ve faydalanmanız için size sunulurlar. 
Bütün gereken düşünce şeklinizi değiştirmektir. 

Murphy’nin felsefesi çok basittir. Ancak güç-
süz ve uzağı göremeyen insanlar için durum bu 
şekilde değildir. Bu kitapta bulduğunuz şeyi cid-
diye alırsanız ki almanızı isterim, düşüncelerinizi 
esnek ve yapıcı bir tavra yöneltmenin hayat boyu 
bir çaba gerektirdiğini keşfedeceksiniz. Bu, moti-
ve olmuş ve olgun her kişiye layık bir iştir. 

Ayrıca kişisel değişimin gerçekleşmesi için 
duygularınızın hayata geçirilmesi gerektiğini de 
öğreneceksiniz. Duygu, düşünceden daha güçlü-
dür; asla ikisini karıştırmayın ya da aynı noktada 
birleştirmeyin. Zihin, “Sahip olduğunuzla yeti-
nin.” der, duygu, “Daha fazlasını istiyorum!” diye 
bağırır. Zihin, “Sakin ol!” der, duygu kaçmak is-
ter. Zihin, “Komşum adına çok mutluyum.” der, 
duygu kıskançlık hisseder. Murphy burada kişisel 
bir amaç doğrultusunda duygu ve düşüncelerinizi 
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düzeltmenize yardımcı olacak egzersizler sunmak-
tadır.

Murphy’nin “Yeni düşünce yeni hayat demek-
tir.” şeklindeki mesajı bu kitabın 1963 yılında ilk 
kez ortaya çıkışından beri sayısız kişinin hayatına 
dokunmuştur. Bu durum Murphy’nin bakış açı-
sı çok kötü ya da arzulu olduğu için değil, daha 
ziyade gerçekten doğru olduğu içindir. Hepimiz 
daha onurlu, cömert ve haysiyetli düşünce ka-
lıpları, konuşma tonları kullanmamız ve birebir 
ilişkiler kurmamız gerektiğini hissederiz. Yete-
neklerimizin az gelişmiş olduğu, kararlarımızın 
çok tereddütlü, aldatıcı olduğu ve tutumlarımızın 
çok bencilce olduğu inancını taşıyoruz. Neredey-
se hepimiz içimizde daha büyük bir potansiyelin 
varlığını hissediyoruz. Bu, neredeyse evrensel bir 
içgüdüdür. 

Bilinçaltının Gücü, hayatın daha büyük boyut-
larını arayan bilgilendirici bir kitap. Bu kitabın 
ilkelerini, yöntemlerini ve uygulamalarını daha 
yakından inceleyin ve her şeyin ötesinde bunları 
kullanın. 

Bu, belki de atacağınız en önemli adım olabilir. 

- Mitch Horowitz
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BÖLÜM BİR 

İçinizdeki Hazine Sandığı

Sizce çağların en büyük sırrı nedir? Atom 
enerjisi mi? Nükleer enerji mi? Gezegenler 
arası yolculuk mu? Hayır, bunların hiçbiri 

değil. Peki, nedir bu sır? Nerede bulabilir, nasıl 
anlayabilir ve hayatınıza nasıl taşıyabilirsiniz? 
Cevap son derece basittir. Bu sır, bilinçaltınızda 
mucizeler yaratan muhteşem bir güçtür. Bilinçal-
tı zihninizle temasa geçmeyi öğrenerek hayatını-
za daha fazla yetenek, sağlık, daha çok zenginlik 
ve mutluluk getirebilir; bilinçaltı zihninizin gizli 
güçlerini serbest bırakabilirsiniz. 

Bu kitaptaki basit teknikleri izlediğinizde, bi-
linçaltınızın derinliklerine inmek için gerekli an-
layış ve bilgiyi kazanabilirsiniz. Bilinçaltınızın de-
rinliklerinde sonsuz bilgelik, sonsuz güç ve gerekli 
olan her şey sonsuz miktarda bulunabilir. Şimdi 
zihninizin derinlerindeki bu potansiyelleri göre-
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bilirseniz, bunlar dış dünyada bir form kazanma-
ya başlayacak. 

Fikirlere açık ve bunları almaya hazır olduğu-
nuz sürece, bilinçaltınızdaki sonsuz zekâ zamanın 
her noktasında bilmeniz gereken her şeyi sizin 
için açığa çıkaracak. Yeni icatlar ortaya koyma-
nızı, yeni keşifler yapmanızı, kitaplar ve oyunlar 
yazmanızı kolaylaştıracak yeni düşünceleri özüm-
seyebilirsiniz. İdeal işbirlikçinizi bulabilirsiniz. 
Böylelikle ihtiyacınız olan zenginliğe, güvenliğe, 
neşeye ve hâkimiyete doğru yol alabilirsiniz.

Düşüncelerle ilgili iç dünyanızı keşfetmek 
hakkınızdır. Mucizevî güçler ve hayatla ilgili son-
suz yasalar; siz doğmadan, herhangi bir din ya 
da kilise ortaya çıkmadan, dünyanın kendisi bile 
oluşmadan önce vardı. Bu düşüncelerle birlikte 
ilerleyen bölümlerde sizi bilinçaltı zihninizdeki 
bu harika, büyülü ve dönüştürücü gücü ele geçir-
meye teşvik ediyorum. 




