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Setahun yang lalu, hidup saya terasa runtuh. Saya bekerja sampai kelelahan, ayah tibatiba meninggal, dan hubungan dengan rekan-rekan kerja serta orang-orang yang saya
cintai sedang kacau. Pada saat itu saya tidak tahu bahwa keputusasaan terberat saya kelak
menjadi karunia terbesar.
Saya telah diberi kilasan sebuah Rahasia Besar—Rahasia Kehidupan. Kilasan ini
datang melalui sebuah buku berusia seratus tahun, yang dihadiahkan putri saya, Hayley.
Dan saya mulai melacak Rahasia ini melalui sejarah. Saya sangat terkejut menemukan
orang-orang yang telah mengenal Rahasia ini. Mereka adalah orang-orang besar dalam
sejarah: Plato, Shakespeare, Newton, Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison, dan
Einstein.
Ini membuat saya bertanya, “Mengapa tidak setiap orang mengetahui Rahasia
ini?” Hasrat yang menyala-nyala untuk membagikan Rahasia kepada dunia membakar
diri saya, dan saya mulai mencari orang-orang yang masih hidup, yang mengenal Rahasia
ini.
Satu per satu mereka mulai muncul. Saya menjadi seperti sebatang magnet.
Ketika saya mulai mencari, seorang guru yang masih hidup dan seorang lagi yang lain
tertarik kea rah saya. Ketika saya menemukan satu guru, ia akan mengaitkan saya ke guru

berikutnya, dalam sebuah rantai yang sempurna. Jika saya berada di jalan yang salah,
akan muncul hal lain yang menarik perhatian saya. Pengalihan jalan itu memunculkan
guru besar erikutnya. Jika saya “tidak sengaja” menekan mata rantai (link) yang salah
ketika menelusuri Internet, saya akan dijuruskan ke potongan informasi yang sangat
penting. Dalam beberapa minggu yang singkat, saya telah melacak Rahasia ini sampai ke
abad-abad yang lampau, dan saya telah menemukan praktisi masa kini dari Rahasia ini.
Sebuah visi ntuk membawa Rahasia ini ke dunia melalui sebuah film tercamkan
di benak saya. Dan selama dua bulan berikutnya, tim saya bidang produksi film dan
televisi telah mempelajari Rahasia ini. Setiap anggota tim wajib mengetahui Rahasia ini
karena tanpa mengetahuinya, apa yang akan kami upayakan ini akan mustahil.
Kami tidak mempunyai satu guru tetap untuk film ini, tetapi kami mengenal
Rahasia ini. Jadi, dengan keyakinan teguh saya terbang dari Australia ke Amerika
Serikat, tempat sebagian besar guru ini tinggal. Tujuh minggu kemudian tim Rahasia
telah memfilmkan lima puluh lima guru besar yang ada di Amerika Serikat, dengan
durasi film lebih dari 120 jam. Pada setiap langkah, setiap nafas, kami menggunakan
Rahasia untuk menciptakan film The Secret. Benar-benar, kami ini seperti magnet yang
menarik segala sesuatu dan semua orang. Delapan bulan kemudian The Secret
diluncurkan.
Ketika film ini merambah dunia, kisah-kisah keajaiban mulai membanjir masuk:
orang-orang menulis tentang penyembuhan dari nyeri, depresi, dan penyakit menahun;
berjalan untuk pertama kalinya setelah kecelakaan; bahkan pemulihan dari ranjang
kematian. Kami telah menerima ribuan kisah tentang Rahasia yang mendatangkan
sejumlah besar uang dan cek yang tidak terduga. Orang-orang telah menggunakan
Rahasia untuk mewujudkan rumah sempurnanya, pasangan hidup, mobil, pekerjaan, dan
kenaikan jabatan; serta banyak kisah bisnis yang mengalami transformasi dalam beberapa
hari setelah menerapkan Rahasia ini. Ada banyak kisah yang menghangatkan hati tentang
hubungan yang sulit dengan anak-anak berubah menjadi hubungan yang harmonis.
Beberapa kisah luar biasa yang kami terima datang dari anak-anak yang
menggunakan Rahasia ini untuk meraih keinginan mereka, termasuk perolehan niilai
tinggi dan banyak teman. The Secret telah mengilhami para dokter membagikan
pengetahuan tentang Rahasia kepada pasien mereka; universitas dan sekolah kepada para

mahasiswa dan siswanya; klub-klub kesehatan kepada para kliennya; dan gereja-gereja
dari berbagai sekte dan pusat-pusat spiritual kepada umat mereka. Terdapat pula
pertemuan yang diselenggarakan di rumah-rumah di seluruh dunia, mereka membagi
pengetahuan ini dengan keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Rahasia ini telah
digunakan untuk mendapat segala hal—mulai dari sebilah bulu khusus sampai sepuluh
juta dolar. Semua ini terjadi dalam beberapa bulan setelah peluncuran filmnya.
Niat saya dalam menciptakan The Secret adalah menghadirkan kegembiraan bagi
miliaran orang di dunia. Tim kami mengalami perwujudan niat itu seitap hari ketika kami
menerima ribuan surat dari masyarakat di seluruh dunia, dari segala usia, segala ras, dan
segala bangsa. Mereka mengungkapkan terima kasih atas kegembiraan yang telah
dihadirkan oleh The Secret. Tidak ada satu hal pun yang membuat Rahasia ini tidak dapat
diterapkan. Terlepas dari siapa Anda atau di mana Anda berada, Rahasia dapat
memberikan apa pun yang Anda inginkan.
Dua puluh empat guru yang menakjubkan akan dikisahkan dalam buku ini. Katakata mereka telah difilmkan di berbagai tempat di Amerika Serikat dalam waktu yang
berbeda, tetapi mereka berbicara dalam satu suara. Buku ini berisi kata-kata guru
Rahasia, dan juga kisah-kisah ajaib yang terjadi. Saya juga membagikan semua jejak,
kiat, dan jalan pintas yang telah saya pelajari, sehingga Anda dapat mewujudkan impian
Anda.
Di sepanjang buku Anda akan melihat bahwa pada tempat-tempat tertentu saya
menggunakan huruf besar untuk kata “ANDA”. Alasan saya melakukan hal ini adalah
saya menginginkan Anda, pembaca, merasakan dan mengetahui bahwa saya telah
menciptakan buku ini untuk Anda. Saya berbicara secara pribadi kepada Anda ketika
saya mengucapkan Anda. Niat saya adalah agar Anda merasakan hubungan pribadi
dengan halaman-halaman buku ini karena buku Rahasia ini diciptakan untuk ANDA.
Ketika Anda menjelajahi halaman-halamannya dan mempelajari Rahasia, Anda
akan menyadari bagaimana Anda bisa mendapatkan atau melakukan segala sesuatu yang
Anda inginkan. Anda akan menyadari siapa sesungguhnya diri Anda. Anda akan
menyadari keagungan sejati yang sedang menanti Anda.
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Dengan syukur yang mendalam, saya ingin berterima kasih kepada setiap orang yang
telah datang dalam hidup saya, yang mengilhami, menyentuh, dan menerangi saya
melalui kehadirannya.
Saya juga ingin ebrterima kasih dan mengucap syukur kepada orang-orang di
bawah ini untuk dukungan dan sumbangan besarnya pada perjalanan saya dan penciptaan
buku ini:
Untuk kearifan, cinta dan keilahian yang telah dibagikan, saya mengucap syukur
kepada rekan-rekan pengarang yang ditokohkan dalam buku ini: John Assaraf, Michael
Bernard Beckwith, Lee Brower, Jack Canfield, Dr. John Demartini, Marie Diamond,
Mike Dooley, Bob Doyle, Hale Dwoskin, Morris Goodman, Dr. John Gray, Dr. John
Hagelin, Bill Harris, Dr. Ben Johnson, Loral Langemeier, Lisa Nichols, Bob Proctor,
James Ray, David Schirmer, Marci Shimoff, Dr. Joe Vitale, Dr. Denis Waitley, Neale
Donald Walsch, dan Dr. Fred Alan Wolf.
Manusia-manusia luar biasa yang telah membangun tim produksi The Secret: Paul
Harrington, Glenda Bell, Skye Byrne, dan Nic George.
Juga kepada Drew Heriot, Daniel Kerr, Damian Corboy, dan semua yang telah
berjalan bersama kami dalam penciptaan film The Secret.
Gozer Media, untuk penciptaan gambar-gambar yang indah, serta pencitraan
kesan Rahasia: James Armstrong, Shamus Hoare, dan Andy Lewis.
Direktur Eksekutif Utama The Secret, Bob Rainone, yang telah dikirim dari surga
kepada kami.
Michael Gardiner dan tim hukum serta penasihat di seluruh Australia dan
Amerika Serikat.
Tim situs web The Secret: Dan Hollings, John Herren, dan semua orang di
Powerful Intensions yang mengelola dan menyelenggarakan forum The Secret, serta
orang-orang luar biasa yang berada di forum.

Para guru besar dari masa lalu, yang tulisan-tulisannya menyalakan hasrat di
dalam diri saya. Saya telah ebrjalan di bawah bayangan kebesaran mereka, dan saya
menghormati setiap diri mereka. Terima kasih khusus kepada Robert Collier dan Penerbit
Robert Collier, Walace Wattles, Charles Haanel, Joseph Campbell dan Yayasan Joseph
Campbell, Prentice Mulford, Genevieve Behrend, dan Charles Fillmore.
Kepada Richard Cohn dan Cynthia Black dari Penerbit Beyond Words, serta
Judith Curr dari Simon & Schuster, karena telah membuka hati mereka dan merangkul
The Secret. Henry Covi dan Julie Steigerwaldt untuk penyuntingannya.
Untuk kemurahan hati berbagi kisah: Cathy Goodman, Susan dan Colin Sloate,
Susan Morrice (Direktur Belize Natural Energy), Jeannie MacKay, dan Joe Sugarman.
Untuk ajaran yang mengilhami: Dr. Robert Anthony, Jerry dan Esther Hicks serta
ajaran Abrahamnya, David Cameron Gikandi, John Harricharan, Catherine Ponder, Gay
dan Katie Hendricks, Stephen MR Convey, Eckhart Tolle, dan Debbie Ford. Untuk
dukungan yang murah hati: Chris dan Janet Attwood, Marcia Martin, para anggota
Transformational Leaders Council, Spiritual Cinema Circle, staf di Agape Spiritual
Center, dan para asisten serta staf dari semua guru yang ditokohkan dalam buku ini.
Untuk cinta dan dukungan dariteman-teman berharga saya: Marcy Koltun-Crilley,
Margaret Rainone, Athena Golianis dan John Walker, Elaine Bate, Andrea Keir, dan
Michael serta Kendra Abay. Dan keluarga saya yang menakjubkan: Peter Byrne; saudarisaudari khusus saya: Jan Child untuk bantuannya yang tak ternilai pada buku ini, Pauline
Vernon, Kaye Izon (almarhum), dan Glenda Bell, yang selalu berada di sisi saya dengan
cinta serta dukungannya yang tak mengenal batas. Ibu saya yang berani dan cantik, Irene
Izon; dan ayah saya dalam kenangan, Ronald Izon, yang terang dan cintanya terus
menerangi kehidupan kami.
Dan akhirnya, putri-putri saya, Hayley dan Skye Byrne. Kepada Hayley, yang
bertanggung jawab untuk memulai hidup saya serta perjalanan sejatinya, dan kepada
Skye, yang mengikuti jejak langkah saya dalam penciptaan buku ini, serta menyunting
dan mengubah kata-kata saya dengan sangat cerdik. Putri-putri saya adalah mutiara
berharga dalam hidup saya, dan keberadaan mereka menghiasi hidup saya.
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BOB PROCTOR
FILSUF, PENGARANG, DAN PEMBIMBING PRIBADI
Rahasia memberikan segala sesuatu yang Anda inginkan: kebahagiaan, kesehatan, dan
kekayaan.
DR. JOE VITALE
METAFISIKAWAN, SPESIALIS PEMASARAN, DAN PENGARANG
Anda dapat memiliki atau melakukan segala sesuatu yang Anda inginkan.
JOHN ASSARAF
WIRASWASTAWAN DAN AHLI PENGOLAH KEUANGAN
Kita dapat memiliki apa pun yang kita pilih. Terlepas dari seberapa pun besarnya.
Rumah seperti apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin menjadi jutawan? Bisnis
seperti apa yang Anda inginkan? Apakah Anda menginginkan lebih banyak sukses? Apa
yang sungguh-sungguh Anda inginkan?
DR. JOHN DEMARTINI
FILSUF, KIROPRAKTOR, PENYEMBUH, DAN SPESIALIS TRANSFORMASI
PRIBADI
Ini adalah Rahasia Besar Kehidupan.
DR. DENIS WAITLEY
PSIKOLOG DAN PELATIH POTENSI PIKIRAN
Para pemimpin di masa lalu yang memiliki Rahasia ini ingin menyimpan sendiri
kekuatannya. Mereka membaut orang-orang mengacuhkan Rahasia ini. Orang-orang

pergi ke tempat kerja, bekerja, lalu pulang ke rumah. Mereka berada di ban berjalan
tanpa daya karena Rahasia ini disembunyikan dan hanya diketahui oleh sedikit orang.
Di sepanjang sejarah, ada banyak orang yang menyembunyikan pengetahuan tentang
Rahasia ini, dan banyak pula yang telah menemukan jalan untuk menyebarkan
pengetahuan ini kepada dunia.
MICHAEL BERNARD BECKWITH
VISIONER DAN PENDIRI AGAPE INTERNATIONAL SPIRITUAL CENTER
Saya telah melihat banyak keajaiban terjadi dalam hidup orang-orang. Keajaiban
keuangan, keajaiban penyembuhan jasmani, penyembuhan mental, dan penyembuhan
hubungan.
JACK CANFIELD
PENGARANG, GURU, PEMBIMBING HIDUP, DAN PEMBICARA MOTIVASI
Semua ini terjadi karena mengetahui cara menerapkan Rahasia.
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BOB PROCTOR
Mungkin Anda sudah duduk di sana bertanya-tanya, “Apakah Rahasia ini?” Saya akan
menceritakan bagaimana saya telah memahaminya.
Kita semua bekerja dengan satu daya yang tak terhingga. Kita semua
membimbing diri dengan hukum-hukum yang persis sama. Hukum-hukum alam dari
semesta ini begitu tepat, sehingga kita bahkan tidak mengalami kesulitan dalam
membangun pesawat ruang angkasa, kita dapat mengirim manusia ke bulan, dan kita
dapat menghitung pendaratannya dengan ketepatan seperdetik.
Di mana pun Anda berada—India, Australia, Selandia Baru, Stockholm, London,
Toronto, Montreal, atau New York—kita semua bekerja dengan satu daya. Satu hukum.
Hukum tarik-menarik!
Rahasianya adalah ketertarikan!

Segala sesuatu yang datang ke dalam hidup Anda ditarik oleh Anda ke dalam
hidup Anda. Dan segala sesuatu itu tertarik ke Anda oleh citra-citra yang Anda pelihara
dalam benak. Oleh apa yang Anda pikirkan. Apa pun yang berlangsung dalam benak,
Anda menariknya ke diri Anda.
“Setiap pikiranmu adalah hal yang nyata—suatu daya.”
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(1834-1891)

Guru-guru besar yang pernah hidup mengatakan kepada kita bahwa hukum tarik-menarik
adalah hukum yang paling kuat di Semesta.
Para penyair seperti William Shakespeare, Robert Browning, dan William Blake
menyampaikannya melalui puisi mereka. Para musisi seperti Ludwig van Beethoven
mengungkapkannya melalui musik mereka. Para seniman seperti Leonardo da Vinci
menggambarkannya dalam lukisan mereka. Para pemikir besar termasuk Socrates, Plato,
Ralph Waldo Emerson, Pythagoras, Sir Francis Bacon, Sir Isaac Newton, Johann
Wolfgang von Goethe, dan Victor Hugo membagikannya dalam tulisan dan ajaran
mereka. Nama-nama mereka telah diabadikan, dan keberadaan ketokohan mereka telah
bertahan selama berabad-abad.
Berbagai agama, seperti Hindu, tradisi-tradisi Hermetik, Buddha, Yahudi, Kristen,
dan Islam, serta peradaban, seperti Babilonia dan Mesir kuno, menyampaikannya melalui
tulisan-tulisan dan kisah-kisah. Tercatat di sepanjang zaman dalam segala bentuknya,
hukum ini dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan kuno sepanjang abad. Hukum ini terukir
dalam batu di tahun 3000 SM. Meskipun beberapa pihak menyembunyikan pengetahuan
ini, tetapi hukum ini selalu ada di sana untuk ditemukan setiap orang.
Hukum ini dimulai di awal waktu. Telah ada dan akan selalu ada.
Ini adalah hukum yang menentukan keutuhan keteraturan Semesta, setiap saat dari
hidup Anda, dan setiap hal yang Anda alami dalam hidup. Tidak menjadi soal siapa Anda
atau di mana Anda berada, hukum tarik-menarik membentuk seluruh pengalaman hidup,
dan hukum yang sangat berdaya ini melakukannya melalui pikiran-pikiran Anda.
Andalah yang mewujudkan hukum tarik-menarik ini, dan Anda melakukannya melalui
pikiran-pikiran Anda.

Pada tahun 1912, Charles Haanel menjelaskan hukum tarik-menarik sebagai
“hukum yang terbesar dan terpasti tempat seluruh sistem penciptaan bergantung.”

BOB PROCTOR
Orang-orang bijaksana selalu mengetahuinya. Anda bisa langsung kembali ke zaman
Babilonia. Mereka telah mengetahuinya. Mereka adalah sekelompok kecil orang yang
terpilih.
Bangsa Babilonia kuno dan kemakmuran mereka telah terdokumentasikan dengan baik.
Mereka juga dikenal karena menciptakan salah satu dari Tujuh Keajaiban Dunia, TamanTaman Gantung Babilon. Melalui pemahaman dan penerapan hukum-hukum Semesta,
mereka menjadi salah satu ras terkaya dalam sejarah.
BOB PROCTOR
Menurut Anda, mengapa 1 persen populasi menghasilkan sekitar 96 persen uang yang
pernah dihasilkan? Apakah menurut Anda ini hanya kebetulan? Ini dirancang
sedemikian rupa. Mereka mengerti sesuatu. Mereka mengerti Rahasia, dan sekarang
Anda sedang diperkenalkan kepada Rahasia ini.
Orang-orang yang menarik kekayaan ke dalam hidupnya telah menggunakan Rahasia ini,
terlepas dari apakah disadari atau tidak disadari. Mereka memikirkan pikiran-pikiran
tentang kelimpahan dan kekayaan, dan mereka tidak membolehkan pikiran-pikiran yang
sebaliknya memasuki benak mereka. Pikiran utama mereka adalah kekayaan. Mereka
hanya mengenal kekayaan, dan tdiak ada hal lain yang mengada dalam benaknya.
Terlepas dari apakah mereka menyadarinya atau tidak, pikiran utama tentang
kekayaanlah yang mendatangkan kekayaan pada mereka. Inilah tindakan hukum tarikmenarik.
Contoh yang sempurna untuk menunjukkan tindakan Rahasia dan hukum tarikmenarik adalah yang satu ini: ANDA mungkin mengenal orang yang mendapat kekayaan

besar telah kehilangan semuanya, tapi dalam waktu sebentar mendapatkan kembali
kekayaan yang sama besarnya. Dalam kasus ini, terlepas dari apakah mereka
menyadarinya atau tidak, yang terjadi adalah karena pikiran dominan mereka adalah
tentang kekayaan; inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan kekayaannya kembali.
Mereka membolehkan pikiran yang menakutkan tentang kehilangan kekayaan memasuki
benak mereka, sampai pikiran yang menakutkan itu menjadi pikiran dominannya. Mereka
membalikkan keseimbangan dari pikiran tentang kekayaan ke pikiran tentang kehilangan
kekayaan, sehingga mereka kehilangan semua kekayaannya. Tetapi, setelah mereka
kehilangan semuanya, ketakutan akan kehilangan menjadi menghilang, dan mereka
membalikkan lagi keseimbangan ke pikiran dominan tentang kekayaan. Dan kekayaan
mereka kembali lagi.
Hukum tarik-menarik meresepons pikiran Anda, terlepas dari apa pun pikiran
tersebut.
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JOHN ASSARAF
Bagi saya, cara tersederhana untuk memahami hukum tarik-menarik adalah jika saya
menganggap diri sebagai magnet, dan saya tahu bahwa sebuah magent akan menarik
sesuatu ke arahnya.
Anda adalah magnet yang paling kuat di Semesta! Di dalam diri Anda terdapat sebuah
magnet yang lebih kuat daripada segala sesuatu yang ada di dunia, dan daya magnetis
yang tak terbayangkan ini dipancarkan melalui pikiran-pikiran Anda.
BOB DOYLE
PENGARANG DAN SPESIALIS HUKUM TARIK-MENARIK
Pada dasarnya hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan akan menarik
kemiripan. Tetapi sebenarnya kita berbicara di tingkat pikiran.

Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan, jadi ketika Anda
memikirkan suatu pikiran, Anda juga menarik pikiran-pikiran serupa ke diri Anda.
Berikut ini adalah beberapa contoh yang mungkin pernah Anda alami dari hukum tarikmenarik dalam hidup Anda:
Pernahkah Anda mulai memikirkan sesuatu yang tidak terlalu Anda sukai, dan
semakin Anda memikirkannya, tampaknya semakin memburuk? Ini disebabkan ketika
Anda memikirkan sebuah pikiran, hukum tarik-menarik segera mendatangkan lebih
banyak pikiran yang serupa kepada Anda. Dalam hitungan menit, Anda sudah
mendapatkan begitu banyak pikiran tidak menyenangkan yang serupa dan membuat
situasi tampak memburuk. Semakin Anda memikirkannya, semakin kesallah Anda.
Mungkin Anda pernah mengalami penarikan pikiran-pikiran yang serupa ketika
Anda mendengarkan sebuah lagu, dan kemudian Anda menemukan bahwa lagu itu terus
melekat di benak Anda. Lagu itu terus diputar dalam kepala Anda. Ketika Anda
mendengarkan lagu itu, meskipun mungkin Anda tidak menyadarinya, Anda memberinya
perhatian yang penuh serta memusatkan pikiran padanya. Ketika Anda melakukan hal ini,
Anda menarik lebih banyak pikiran yang serupa dengan lagu itu, dan dengan demikian
hukum tarik-menarik mulai bertindak dan mendatangkan lebih banyak pikiran tentang
lagu itu, lebih dan lebih lagi.
JOHN ASSARAF
Tugas kita sebagai manusia adalah memlihara pikiran-pikiran yang kita inginkan,
memperjelas apa yang kita inginkan di dalam benak, dari situ kita mulai membangunkan
salah satu hukum terbesar di Semesta, dan itulah hukum tarik-menarik. Anda tidak hanya
menjadi apa yang paling Anda pikirkan, tetapi Anda juga meraih apa yang paling Anda
pikirkan.
Hidup Anda sekarang ini adalah cerminan dari pikiran-pikiran di masa lalu. Termasuk di
sini adalah semua hal besar, dan hal yang Anda anggap tidak terlalu besar. Karena Anda
meraih apa yang paling Anda pikirkan, akan mudah untuk melihat pikiran utama Anda
pada setiap persoalan kehidupan, karena itulah yang telah Anda alami. Sampai di sini!

Anda sudah mengetahui Rahasia ini sekarang, dan dengan pengetahuan ini Anda dapat
mengubah segalanya.
BOB PROCTOR
Jika Anda melihatnya di dalam benak, Anda akan menggenggamnya di tangan.
Jika Anda dapat memikirkan apa yang Anda inginkan di dalam benak, dan
menjadikannya pikiran yang dominan, Anda akan mendatangkan keinginan itu ke dalam
hidup Anda.
MIKE DOOLEY
PENGARANG DAN PEMBICARA INTERNASIONAL
Dan prinsip itu dapat diringkas dalam tiga kata sederhana. Pikiran menjadi sesuatu!
Melalui hukum yang paling berdaya ini, pikiran Anda berubah menjadi sesuatu dalam
hidup Anda. Pikiran menjadi sesuatu! Katakan ini kepada diri Anda sendiri dan biarkan
merembes ke dalam kesadaran Anda. Pikiran Anda akan menjadi sesuatu!
JOHN ASSARAF
Apa yang tidak dipahami sebagian besar orang adalah bahwa sebuah pikiran
mempunyai frekuensi. Kita dapat mengukur pikiran itu. Jadi, jika Anda berulang-ulang
memikirkan pikiran itu, jika dalam benak Anda membayangkan memiliki mobil baru,
memiliki uang yang Anda butuhkan, membangun perusahaan, menemukan sahabat jiwa
… jika Anda membayangkan seperti apa yang terpikirkan, Anda memancarkan frekuensi
tersebut secara konsisten.
DR. JOE VITALE
Pikiran-pikiran memancarkan sinyal magnetis yang menarik kesejajaran kembali ke arah
Anda.

“Pikiran utama atau sikap mental adalah magnet, dan hukumnya adalah kemiripan
menarik kemiripan. Jadi, sikap mental akan menarik kondisi-kondisi yang selaras dengan
sifat sikap mental tersebut.”
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Pikiran bersifat magnetis, dan pikiran memiliki frekuensi. Selama Anda berpikir, pikiranpikiran itu dikirim ke Semesta, dan pikiran-pikiran itu akan menarik semua hal serupa
yang berada di frekuensi yang sama. Segala sesuatu yang dikirim ke luar akan kembali ke
sumbernya. Dan sumber itu adalah Anda.
Bayangkanlah seperti ini: kita mengerti bahwa sebuah menara suar stasiun televisi
memancarkan siaran melalui suatu frekuensi, yang kemudian diubah menjadi gambargambar di televisi Anda. Sebagian besar dari kita tidak sungguh-sungguh memahami cara
kerjanya, tetapi kita tahu bahwa setiap saluran memiliki sebuah frekuensi, dan ketika kita
memasuki frekuensi itu, kita melihat gambar-gambar di televisi kita. Kita memilih
frekuensi dengan memilih saluran, dan dengan demikian kita menerima gambar-gambar
yang disiarkan di saluran itu. Jika kita ingin melihat gambar-gambar lain di televisi kita,
kita mengubah saluran dan memasuki frekuensi yang baru.
Anda adalah menara suar manusia, dan daya Anda lebih kuat daripada semua
menara televisi yang pernah diciptakan di dunia. Anda adalah menara suar yang paling
kuat di Semesta. Pancaran Anda menciptakan kehidupan Anda dan menciptakan dunia.
Frekuensi yang Anda pancarkan menggapai lebih jauh dari kota, negara, dan dunia.
Frekuensi itu bergetar di seluruh Semesta. Dan Anda memancarkan frekuensi itu dengan
pikiran-pikiran Anda!
Gambar-gambar yang Anda terima dari penyiaran pikiran Anda bukanlah di
televisi ruang keluarga Anda, tetapi gambar-gambar itu adalah gambar-gambar hidup
Anda! Pikiran-pikiran Anda menciptakan frekuensi. Pikiran menarik hal-hal yang serupa
di frekuensi itu, dan kemudian disiarkan kembali ke Anda sebagai gambar-gambar
kehidupan Anda. Jika Anda ingin mengubah sesuatu dalam hidup Anda, ubahlah saluran
dan ubahlah frekuensi dengan mengubah pikiran-pikiran Anda.

“Getaran dari kekuatan mental adalah kekuatan yang paling halus, dan akibatnya paling
berdaya dari segala yang ada.”
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BOB PROCTOR
Lihatlah diri Anda berada dalam kelimpahan, Anda akan menarik kelimpahan ke dalam
hidup Anda. Ini ampuh untuk setiap orang, di setiap saat.
Ketika Anda membayangkan diri berada dalam kelimpahan, dengan sadar dan kuat Anda
menentukan hidup Anda melalui hukum tarik-menarik. Memang semudah ini. Tetapi,
pertanyaan selanjutnya adalah, “Mengapa tidak setiap orang menjalani hidup yang
mereka impikan?”
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JOHN ASSARAF
Masalahnya adalah kebanyakan orang memikirkan apa yang tidak mereka inginkan, dan
mereka bertanya-tanya mengapa hal-hal yang tidak mereka inginkan itu terus
bermunculan.
Satu-satunya sebab mengapa orang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan adalah
karena mereka lebih memikirkan apa yang tidak mereka inginkan daripada apa yang
mereka inginkan. Dengarkan pikiran Anda, dan dengarkan kata-kata yang Anda ucapkan.
Hukum ini mutlah dan tidak ada kesalahan.
Suatu wabah yang paling buruk yang pernah dijumpai manusia telah bergolak
selama berabad-abad. Wabah itu adalah wabah “tidak ingin”. Orang terus memelihara
wabah ini ketika mereka terutama memikirkan, berbicara, bertindak, dan berfokus pada
apa yang “tidak mereka inginkan”. Tetapi, kita adalah generasi yang akan mengubah
sejarah karena kita sedang menerima pengetahuan yang dapat membebaskan kita dari

wabah ini! Ini dimulai dari Anda, dan Anda dapat menjadi pionir dari gerakan pikiran
baru ini dengan sekadar memikirkan dan mengucapkan apa yang Anda inginkan.
BOB DOYLE
Hukum tarik-menarik tidak mempersoalkan apakah Anda memandang sesuatu sebagai
baik atau buruk, atau apakah Anda tidak menginginkannya atau menginginkannya. Ia
hanya merespons pikiran Anda. Jadi, jika Anda terus memandangi tumpukan utang,
merasa susah karenanya, itulah sinyal yang Anda kirim ke Semesta. “Saya merasa
sangat susah karena semua utang ini.” Dan Anda hanya mengukuhkan keadaan ini bagi
diri sendiri. Anda merasakannya di setiap tingkat keberadaan Anda. Dan itulah yang
akan Anda dapatkan dalam jumlah yang lebih banyak lagi.
Hukum tarik-menarik adalah hukum alam. Hukum ini tidak memilih (impersonal) dan
tidak memandang sesuatu sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Ia hanya
menerima pikiran Anda dan memantulkannya kembali kepada Anda sebagai pengalaman
hidup Anda. Hukum tarik-menarik sekadar memberikan kepada Anda hal-hal yang Anda
pikirkan.
LISA NICHOLS
PENGARANG DAN PENASIHAT PEMEBERDAYAAN PRIBADI
Hukum tarik-menarik sangatlah patuh. Ketika Anda memikirkan hal-hal yang Anda
inginkan, dan Anda memfokuskan semua niat Anda kepadanya, hukum tarik-menarik
akan memberikan persis seperti apa yang Anda inginkan, setiap waktu. Ketika Anda
berfokus pada hal-hal yang tidak Anda inginkan—“Saya tidak ingin terlambat, saya
tidak ingin terlambat”—hukum tarik-menarik tidak mendengar bahwa Anda tidak
menginginkannya. Hukum ini mewujudkan hal-hal yang Anda pikirkan. Hal-hal itu akan
terus bermunculan. Hukum tarik-menarik tidak membedakan apa yang diinginkan atau
apa yang tidak diinginkan. Ketika Anda berfokus pada sesuatu, terlepas dari apa pun
sesuatu itu, sebenarnya Anda sedang memanggil sesuatu itu untuk hadir.

Ketika Anda memfokuskan pikiran Anda pada sesuatu yang Anda inginkan, dan Anda
mempertahankan fokus itu, pada saat itu juga Anda memanggil apa yang Anda inginkan
dengan kekuatan yang terbesar di Semesta. Hukum tarik-menarik tidak memperhitungkan
“jangan” atau “tidak” atau “bukan”, atau semua kata penolakan lain. Ketika Anda
mengucapkan kata-kata penolakan, kata-kata inilah yang diterima oleh hukum tarikmenarik.
“Saya tidak ingin menumpahkan apa pun pada pakaian ini.”
“Saya ingin menumpahkan sesuatu pada pakaian ini dan saya ingin
menumpahkan lebih banyak lagi.”
“Saya tidak menginginkan potongan rambut yang buruk.”
“Saya ingin potongan rambut yang buruk.”
“Saya tidak ingin ditunda.”
“Saya ingin penundaan.”
“Saya tidak ingin orang itu kasar pada saya.”
“Saya ingin orang itu dan lebih banyak orang lagi yang kasar pada saya.”
“Saya tidak ingin restoran itu menyerahkan meja kami pada orang lain.”
“Saya ingin restoran itu menyerahkan meja kami pada orang lain.”
“Saya tidak ingin sepatu ini menyakiti kaki.”
“Saya ingin sepatu itu menyakitkan.”
“Saya tidak dapat menangani semua pekerjaan ini.”
“Saya menginginkan lebih banyak pekerjaan dibandingkan yang bisa saya
tangani.”

“Saya tidak ingin terkena flu.”
“Saya ingin kena flu dan lebih banyak penyakit lainnya.”
“Saya tidak ingin bertengkar.”
“Saya menginginkan lebih banyak pertengkaran.”
“Jangan bicara seperti itu pada saya.”
“Saya ingin kamu bicara seperti itu pada saya dan saya ingin orang-orang lain
berbicara seperti itu juga pada saya.”
Hukum tarik-menarik memberikan apa yang Anda pikirkan—titik!
BOB PROCTOR
Hukum tarik-menarik selalu bekerja, terlepas dari apakah Anda mempercayainya,
memahaminya, atau tidak.
Hukum tarik-menarik adalah hukum penciptaan. Para ahli fisika kuantum mengatakan
pada kita bahwa seluruh Semesta muncul dari pikiran! Anda menciptakan hidup Anda
melalui pikiran-pikiran Anda dan hukum tarik-menarik. Setiap orang melakukan hal yang
sama. Hukum ini bukan hanya bekerja jika Anda memahaminya. Hukum ini akan selalu
bekerja dalam hidup Anda dan hidup setiap orang di sepanjang sejarah. Ketika Anda
menyadari hukum besar ini, Anda dapat menyadari betapa sangat berdayanya Anda
karena dapat mewujudkan hidup Anda dengan MEMIKIRKANNYA.
LISA NICHOLS
Hukum ini bekerja sebanyak Anda berpikir. Setiap kali pikiran Anda mengalir, hukum
tarik-menarik bekerja. Ketika Anda memikirkan masa lalu, hukum tarik-menarik bekerja.
Ketika Anda memikirkan masa kini atau masa depan, hukum tarik-menarik juga bekerja.
Hukum ini berproses terus-menerus. Anda tidak menekan tombol istirahat atau berhenti.
Hukum ini tetap terus bertindak, seperti pikiran Anda.

Terlepas dari apakah kita menyadarinya atau tidak, kita terus berpikir dalam sebagian
besar waktu kita. Jika Anda berbicara atau mendengarkan seseorang, Anda berpikir. Jika
anda membaca koran atau menonton televisi, Anda berpikir. Ketika Anda mengenang
masa lalu, Anda berpikir. Ketika Anda mempertimbangkan sesuatu di masa depan, Anda
berpikir. Ketika Anda mengemudi, Anda berpikir. Ketika Anda bersiap di pagi hari, Anda
berpikir. Bagi banyak orang, satu-satunya waktu ketika kita tidak berpikir adalah ketika
tidur; tetapi daya-daya ketertarikan masih beroperasi pada pikiran-pikiran terakhir
sebelum kita tertidur. Jadi, pikirkan hal-hal yang baik sebelum kita tidur.
MICHAEL BERNARD BECKWITH
Penciptaan selalu terjadi. Setiap kali seseorang mempunyai pikiran, atau cara berpikir
kronis yang panjang, ia sedang berada di dalam proses penciptaan. Sesuatu akan
mewujud dari pikiran-pikirannya.
Apa yang sedang Anda pikirkan saat ini menciptakan kehidupan masa depan Anda. Anda
menciptakan hidup Anda dengan pikiran-pikiran Anda. Karena Anda selalu berpikir,
Anda selalu mencipta. Apa yang paling Anda pikirkan atau fokuskan adalah apa yang
akan muncul dalam hidup Anda.
Seperti semua hukum alam, ada kesempurnaan total dalam hukum ini. Anda
mencipta hidup Anda. Apa pun yang Anda tanam, akan Anda tuai! Pikiran-pikiran Anda
adalah benih, dan panenan yang akan Anda petik akan bergantung pada benih yang Anda
tanam.
Jika Anda mengeluh, hukum tarik-menarik akan mendatangkan lebih banyak
situasi yang Anda keluhkan ke dalam hidup Anda. Jika Anda mendengar seseorang
mengeluh dan Anda berfokus pada hal itu, bersimpati kepadanya, menyetujuinya, saat itu
juga Anda menarik lebih banyak situasi kepada diri Anda sendiri untuk mengeluh.
Hukum tarik-menarik ini sekadar memantulkan dan memberikan kembali apa
yang Anda fokuskan dalam pikiran Anda. Dengan pengetahuan yang sangat berdaya ini,
Anda dapat mengubah setiap situasi dan peristiwa dalam hidup Anda sepenuhnya dengan
mengubah cara berpikir Anda.

BILL HARRIS
GURU DAN PENDIRI CENTREPOINTE RESEARCH INSTITUTE
Saya mempunyai seorang murid bernama Robert, yang mengikuti kursus online yang
saya selenggarakan, dan melalui kursus ini ia dapat menghubungi saya melalui e-mail.
Robert seorang gay. Dalam e-mail ia menceritakan realitas kelabu hidupnya. Di
pekerjaan, rekan-rekan kerjanya berkomplot melawannya. Situasi kerjanya sungguh
menekan karena sikap jahat dari rekan-rekannya. Ketika berjalan di jalanan, ia
dilecehkan orang-orang homofobia. Ia ingin menjadi seorang pelawak, dan ketika ia
melawak, semua orang mencemoohkannya. Seluruh hidupnya adalah ketidakbahagiaan
dan penderitaan, dan semuanya terpusat pada serangan yang ia terima karena ia
seorang gay.
Saya mulai mengajarkan bahwa ia berfokus pada apa yang tidak ia inginkan.
Saya menunjukkan e-mail yang telah ia kirimkan dan berkata, “Coba baca lagi. Lihatlah
semua hal yang tidak Anda inginkan, yang Anda ceritakan pada saya. Saya dapat melihat
bahwa Anda sangat bersemangat tentang hal ini. Dan ketika Anda memusatkan pikiran
pada sesuatu dengan penuh semangat, hal itu akan terjadi dengan lebih cepat lagi!”
Kemudian ia mulai merenungkan, serta menerapkan pemusatan pikiran pada apa
yang sungguh-sungguh ia inginkan. Apa yang terjadi dalam enam minggu berikutnya
sungguh-sungguh ajaib. Semua orang di kantornya yang selama ini melecehkannya
dipindah ke bagian lain, berhenti bekerja, atau mulai membiarkan dirinya apa adanya.
Ia mulai menyukai pekerjaannya. Ketika ia berjalan di jalan, tidak ada lagi orang yang
melecehkannya. Ketika ia melawak, ia mulai mendapatkan tepukan pujian, dan tidak ada
lagi orang yang mencemoohkannya.
Seluruh hidupnya berubah karena ia berubah dari berfokus pada apa yang tidak
ia inginkan, apa yang ia takutkan, dan apa yang ingin ia hindari, menjadi berfokus pada
apa yang ia inginkan.
Hidup Robert berubah karena ia mengubah pikirannya. Ia memancarkan frekuensi yang
berbeda ke Semesta. Dan Semesta pastilah mengirim gambar-gambar dari frekuensi baru,
terlepas dari betapa mustahilnya situasi itu tampaknya. Pikiran-pikiran baru Robert
menjadi frekuensi barunya, dan gambar-gambar dari seluruh hidupnya berubah.

Hidup Anda ada di tangan Anda. Terlepas dari di mana Anda saat ini, terlepas
dari apa yang telah terjadi dalam hidup Anda, Anda dapat mulai memilih pikiran-pikiran
dengan sadar, dan Anda dapat mengubah hidup Anda. Tidak ada situasi yang tidak
berpengharapan. Setiap situasi dari hidup Anda dapat berubah!
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MICHAEL BERNARD BECKWITH
Anda menarik pikiran-pikiran utama yang Anda pelihara di dalam kesadaran kepada diri
Anda, terlepas dari apakah pikiran-pikiran itu Anda sadari atau tidak. Itulah intinya.
Terlepas dari apakah di masa lalu Anda menyadari pikiran-pikiran Anda atau tidak,
sekarang ini Anda menjadi menyadarinya. Saat ini juga, dengan mengetahui Rahasia,
anda terbangun dari tidur yang dalam dan menjadi sadar! Sadar akan pengetahuan ini,
sadar akan hukum tarik-menarik, sadar akan kekuatan yang Anda miliki melalui pikiran
Anda.
DR. JOHN DEMARTINI
Bila Anda mengamati Rahasia ini, kekuatan pikiran, dan kekuatan niat dalam hidup
sehari-hari dengan cermat, Anda akan melihat bahwa semuanya ada di sekeliling kita.
Yang perlu kita lakukan hanyalah membuka mata dan melihat.
LISA NICHOLS
Anda dapat melihat hukum tarik-menarik di mana-mana. Anda menarik sendiri segala
sesuatu kepada diri Anda. Orang-orang, pekerjaan, situasi, kesehatan, kekayaan, utang,
kegembiraan, mobil yang Anda kendarai, dan komunitas di mana Anda berada. Anda
menarik itu semua ke diri Anda sendiri, seperti magnet. Apa yang Anda pikirkan adalah
apa yang Anda wujudkan. Seluruh hidup Anda adalah perwujudan dari pikiran-pikiran
yang berlangsung dalam benak Anda.

Semesta ini adalah Semesta inkulsif yang merangkul, bukan Semesta eksklusif yang
menolak. Tidak ada perkecualian dalam hukum tarik-menarik. Hidup Anda adalah
cerminan dari pikiran-pikiran dominan Anda. Semua makhluk hidup di planet ini
beroperasi melalui hukum tarik-menarik. Bedanya, manusia memiliki akal yang dapat
memilah. Manusia dapat menggunakan kehendak bebas untuk memilih pikiran mereka.
Manusia memiliki daya untuk sengaja berpikir dan mencipta seluruh kehidupan dengan
akal mereka.
DR. FRED ALAN WOLF
FISIKAWAN KUANTUM, PEMBICARA, DAN PENGARANG
PEMENANG PENGHARGAAN
Saya bukan berbicara tentang pikiran yang muluk atau kegilaan khayalan. Saya
berbicara dari pengertian yang lebih mendalam dan mendasar. Fisika kuantum sungguhsungguh mulai menunjuk pada penemuan ini. Dalam fisika kuantum dikatakan bahwa
Anda tidak mungkin memiliki sebuah Semesta yang tidak dirasuki akal, dan bahwa
sesungguhnya akal membentuk segala sesuatu yang ada.
Jika Anda berpikir tentang analogi menara penyiaran yang paling kuat di Semesta, Anda
akan melihat korelasi yang sempurna dengan kata-kata Dr. Wolf. Akal Anda memikirkan
pikiran-pikiran dan gambar-gambarnya disiarkan sebagai pengalaman hidup Anda. Anda
bukan saja dapat menciptakan kehidupan Anda dengan pikiran-pikiran Anda, tetapi
pikiran Anda dengan kuat menyumbang penciptaan dunia. Bila Anda menganggap diri
tidak cukup berarti dan tidak tidak memiliki kekuatan di dunia ini, cobalah berpikir
kembali. Sebenarnya akal Anda membentuk dunia di sekitar Anda.
Karya serta penemuan yang menakjubkan dari para fisikawan kuantum selama
delapan puluh tahun terakhir telah mendatangkan pemahaman yang lebih besar pada
kekuatan yang tak terbayangkan dari akal manusia untuk mencipta. Karya mereka sejajar
dengan kata-kata pemikir besar duia, seperti Carnegie, Emerson, Shakespeare, Bacon,
Krishnamurti, dan Buddha.

BOB PROCTOR
Bila Anda tidak mengerti hukum ini, tidaklah berarti Anda harus menolaknya. Mungkin
Anda tidak mengerti listrik, tetapi Anda menikmati manfaatnya. Saya tidak mengetahui
cara kerjanya. Tetapi saya tahu satu hal ini: ANDA dapat memasak makan malam
seseorang dengan listrik, dan Anda juga dapat memasak orang itu!
MICHAEL BERNARD BECKWITH
Ketika orang-orang mulai mengerti Rahasia Besar, sering kali mereka menjadi takut
terhadap semua pikiran negatif yang mereka miliki. Mereka perlu mengetahui bahwa
telah dibuktikan secara ilmiah bahwa sebuah pikiran afirmasi yang meneguhkan adalah
ratusan kali lebih kuat daripada sebuah pikiran negatif. Ini menghapus pikiran tersebut.
Diperlukan banyak pikiran negatif dan pemikiran negatif yang terus-menerus untuk
mendatangkan sesuatu yang negatif ke dalam hidup Anda. Bagaimanapun, jika Anda
terus memikirkan pikiran-pikiran negatif dalam waktu yang lama, pikiran tersebut akan
muncul dalam hidup Anda. Jika Anda khawatir karena mempunyai pikiran yang negatif,
Anda akan menarik lebih banyak kekhawatiran tentang pikiran negatif Anda, dan
sekaligus menggandakannya. Putuskan sekarang juga bahwa Anda hanya akan
memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Pada saat yang sama, nyatakan kepada Semesta
bahwa semua pikiran baik Anda sangatlah kuat, dan semua pikiran negatif Anda sangat
lemah.
LISA NICHOLS
Syukurlah ada penundaan waktu, sehingga semua pikiran Anda tidak mewujud secara
seketika. Kita akan mengalami kesulitan jika semua pikiran mewujud bersamaan. Unsur
penundaan waktu menguntungkan Anda. Penundaan juga memberi kesempatan pada
Anda untuk menilai ulang, memikirkan apa yang Anda inginkan, dan membuat pilihan
baru.
Semua daya untuk menciptakan hidup Anda tersedia pada saat ini juga karena pada saat
inilah Anda sedang berpikir. Jika Anda mempunyai beberapa pikiran yang tidak akan

bermanfaat ketika terwujud, saat itu juga Anda dapat mengubah pikiran Anda. Anda
dapat menghapus pikiran-pikiran sebelumnya dan menggantikannya dengan pikiranpikiran yang baik. Waktu berpihak kepada Anda karena Anda dapat memikirkan pikiranpikiran baru serta memancarkan frekuensi baru, sekarang juga!
DR. JOE VITALE
Anda ingin menyadari pikiran-pikiran Anda dan memilih pikiran dengan cermat, dan
Anda ingin melakukannya dengan gembira karena Anda adalah karya besar dari hidup
Anda sendiri. Anda adalah Michelangelo dari hidup Anda sendiri. Patung David yang
Anda ukir adalah diri Anda sendiri.
Salah satu cara untuk menguasai pikiran adalah belajar menenangkan akal. Tanpa
kecuali, setiap guru dalam buku ini menggunakan meditasi sebagai praktik hariannya.
Baru setelah menemukan Rahasia besar inilah saya menyadari betapa berdayanya
meditasi. Meditasi menenangkan akal, membantu mengendalikan pikiran, dan
menghidupkan kembali tubuh Anda. Kabar gembiranya adalah bahwa Anda tidak harus
menyisihkan waktu untuk bermeditasi. Hanya tiga sampai sepuluh menit sehari sebagai
awal sudah akan sangat berdaya untuk mengendalikan pikiran.
Untuk menyadari pikiran-pikiran Anda, Anda juga dapat menetapkan niat, “Saya
adalah tuan dari pikiran saya.” Sering-seringlah mengatakannya, meditasikan, dan ketika
Anda memelihara niat itu, dengan adanya hukum tarik-menarik, Anda akan menjadi
seperti yang Anda niatkan.
Sekarang Anda menerima pengetahuan yang akan memampukan Anda
menciptakan versi diri ANDA yang paling luar biasa. Kemungkinan itu sudah hadir pada
frekuensi kalimat “versi diri ANDA yang paling luar biasa”. Putuskan Anda ingin
menjadi apa, melakukan apa, dan memiliki apa; pikirkan pikiran-pikiran itu, pancarkan
frekuensinya, visi Anda akan menjadi hidup Anda.
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•

Rahasia Besar Kehidupan adalah hukum tarik-menarik.

•

Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan. Jadi, ketika
Anda memikirkan suatu pikiran, Anda juga menarik pikiran-pikiran serupa ke diri
Anda.

•

Pikiran bersifat magnetis, dan pikiran memiliki frekuensi. Ketika Anda memikirkan
pikiran-pikiran, pikiran-pikiran itu dikirim ke Semesta, dan secara magnetis pikiran
akan menarik semua hal serupa yang berada di frekuensi yang sama. Segala sesuatu
yang dikirim ke luar akan kembali ke sumbernya—Anda.

•

Anda seperti sebuah menara penyiaran, yang memancarkan frekuensi dengan
pikiran-pikiran Anda. Jika Anda ingin mengubah sesuatu di dalam hidup Anda,
ubahlah frekuensi dengan mengubah pikiran Anda.

•

Pikiran yang sedang Anda pikirkan saat ini sedang menciptakan kehidupan masa
depan anda. Apa yang paling Anda pikirkan atau fokuskan akan muncul sebagai
hidup Anda.

•

Pikiran Anda akan menjadi sesuatu.

0
MICHAEL BERNARD BECKWITH
Kita hidup di sebuah Semesta yang memiliki hukum-hukum, sama seperti adanya hukum
gravitasi. Jika Anda jatuh dari sebuah gedung, tidak menjadi soal apakah Anda orang
baik atau jahat, Anda akan tetap menumbuk tanah.
Hukum tarik-menarik adalah sebuah hukum alam. Hukum ini tidak terpisahkan dan tidak
memilih, sama seperti hukum gravitasi. Hukum ini tepat dan pasti.
DR. JOE VITALE
Segala sesuatu yang pada saat ini mengelilingi Anda, termasuk hal-hal yang Anda
keluhkan, adalah sesuatu yang Anda tarik sendiri ke dalam hidup Anda. Saya tahu ini
adalah sesuatu yang tidak suka Anda dengar. Anda akan segera berkata, “Saya tidak
menarik kecelakaan. Saya tidak menarik klien yang jelas-jelas sangat menyusahkan saya

ini. Saya tidak menarik utang kepada diri saya.” Baik, saya ada di sini untuk sedikit
menantang Anda dan berkata, “Ya, Anda menariknya sendiri!” Ini adalah salah satu
konsep yang paling sulit diterima, tetapi sekali Anda menerimanya, hidup Anda akan
berubah.
Sering kali, ketika orang-orang pertama kali mendengar bagian dari Rahasia ini, mereka
mengingat peristiwa-peristiwa sejarah ketika banyak orang meninggal, dan mereka tidak
dapat memahami bahwa begitu banyak orang menarik sendiri kematiannya secara
bersamaan. Menurut hukum tarik-menarik, mereka harus berada di frekuensi yang sama
dengan peristiwa itu. Ini tidak harus berarti mereka memikirkan peristiwa itu secara tepa,
tetapi frekuensi dari pikiran mereka cocok dengan frekuensi peristiwa. Jika masyarakat
percaya bahwa mereka bisa berada di tempat yang salah pada saat yang salah, dan mereka
tidak dapat mengendalikan situasi di luar dirinya, maka, pikiran-pikiran tentang
ketakutan, pemisahan, dan ketidakberdayaan itu jika berlangsung terus-menerus dapat
menarik mereka berada di tempat yang salah pada saat yang salah.
Saat ini juga Anda mempunyai pilihan. Apakah Anda ingin percaya bahwa itu
hanya soal keberuntungan dan hal-hal buruk yang dapat terjadi kapan saja pada Anda?
Apakah Anda ingin percaya bahwa Anda bisa berada di tempat yang salah pada saat yang
salah? Bahwa Anda tidak mempunyai kendali atas situasi?
Atau Anda ingin percaya dan tahu bahwa pengalaman hidup Anda berada di
tangan Anda dan bahwa hanya hal-hal baik yang datang pada hidup Anda karena
begitulah cara berpikir Anda? Anda mempunyai pilihan, dan apa pun yang Anda pilih
akan menjadi pengalaman hidup Anda.
Tidak ada yang dapat datang ke pengalaman Anda kecuali jika Anda
memanggilnya melalui pikiran yang terus-menerus.
BOB DOYLE
Kebanyakan dari kita menarik sesuatu karena kelalaian. Kita hanya berpikir bahwa kita
tidak memiliki kendali atasnya. Padahal pikiran dan perasaan kita berada dalam suatu
tindakan rutin terus-menerus. Jadi, segala sesuatunya didatangkan pada kita karena
kelalaian.

Tidak seorang pun dengan sengaja menarik segala sesuatu yang tidak diinginkannya.
Tanpa mengetahui Rahasia ini, akan mudah dipahami mengapa beberapa hal yang tidak
diinginkan mungkin telah terjadi dalam hidup Anda atau hidup orang lain. Hal itu benarbenar terjadi karena kurangnya kesadaran akan kekuatan kreatif yang sangat kuat dari
pikiran Anda.
DR. JOE VITALE
Sekarang, jika Anda mendengar hal ini untuk pertama kalinya, mungkin Anda merasa,
“Oh, saya harus memantau pikiran-pikiran saya? Ini akan menjadi pekerjaan yang
berat.” Awalnya mungkin tampak seperti itu, tetapi justru di sinilah kegembiraan
dimulai.
Kegembiraannya adalah karena ada banyak jalan pintas menuju Rahasia, dan Anda bisa
memilih jalan pintas yang paling cocok untuk Anda. Lanjutkan membaca, dan Anda akan
mengetahui caranya.
MARCI SHIMOFF
PENGARANG,

PEMBICARA

INTERNASIONAL,

DAN

PEMIMPIN

PENGUBAHAN
Mustahil untuk memantau setiap pikiran yang kita punyai. Para penliti mengatakan
bahwa kita mempunyai sekitar enam puluh ribu pikiran sehari. Bisa Anda bayangkan
betapa lelahnya Anda berusaha mengendalikan enam puluh ribu pikiran itu? Untungnya
ada jalan yang lebih mudah, dan ini adalah perasaan kita. Perasaan kita memberitahu
apa yang kita pikirkan.
Peran penting perasaan tidak perlu dilebih-lebihkan. Perasaan adalah alat utama yang
membantu Anda menciptakan hidup Anda. Pikiran-pikiran Anda adalah penyebab utama
dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang Anda lihat dan alami di dunia ini adalah suatu
akibat, termasuk perasaan-perasaan Anda. Penyebabnya adalah pikiran-pikiran Anda.

BOB DOYLE
Emosi adalah karunia luar biasa yang kita punyai untuk memberitahu apa yang sedang
kita pikirkan.
Perasaan Anda mengatakan dengan cepat apa yang sedang Anda pikirkan. Bayangkan
ketika perasaan Anda tiba-tiba anjlok—misalnya ketika Anda mendengar kabar buruk.
Perasaan itu terasa langsung pada perut atau solar pleksus. Jadi, perasaan adalah sinyal
langsung bagi Anda untuk mengetahui apa yang sedang Anda pikirkan.
Anda perlu menyadari perasaan, dan mendengarkan perasaan, karena itu cara
tercepat mengetahui apa yang sedang Anda pikirkan.
LISA NICHOLS
Anda mempunyai dua rangkai perasaan: perasaan baik dan perasaan buruk. Dan Anda
mengetahui perbedaannya karena yang satu membaut Anda merasa baik, dan yang lain
membuat Anda merasa buruk. Ada perasaan tertekan (depresi), marah, kesal, atau rasa
bersalah. Perasaan-perasaan tersebut membuat Anda merasa tidak berdaya. Itulah
perasaan-perasaan buruk.
Tidak seorang pun dapat memberitahu Anda apakah Anda sedang merasa baik atau buruk
karena Anda adalah satu-satunya orang yang mengetahui bagaimana perasaan Anda
sewaktu-waktu. Jika Anda tidak meyakini perasaan Anda, tanyakan saja pada diri sendiri,
“Bagaimana perasaan saya?” Sepanjang hari Anda dapat berhenti sebentar dan
mengajukan pertanyaan ini berkali-kali, dan ketika Anda melakukannya Anda menjadi
lebih menyadari perasaan Anda.
Hal terpenting yang perlu anda ketahui adalah mustahil merasa buruk sekaligus
memiliki pikiran yang baik. Ini mengingkari hukum karena pikiran Anda menyebabkan
perasaan Anda. Jika Anda merasa buruk, ini disebabkan karena Anda sedang memikirkan
pikiran-pikiran yang membuat Anda merasa buruk.
Pikiran Anda menentukan frekuensi Anda; dan perasaan Anda secara langsung
memberitahu Anda pada frekuensi mana Anda berada. Ketika Anda merasab uruk, Anda
berada pada frekuensi yang menarik lebih banyak hal-hal buruk. Hukum tarik-menarik

berkewajiban merespons dan memancarkan kembali lebih banyak gambar buruk dan halhal yang akan membuat Anda merasa buruk.
Ketika Anda merasa buruk, dan tidak berupaya mengubah pikiran dan perasaan
agar lebih baik, Anda sebenarnya berkata, “Bawakan lebih banyak situasi yang akan
membuat saya merasa buruk. Ayo bawakan.”
LISA NICHOLS
Sisi sebaliknya adalah bahwa Anda mempunyai emosi dan perasaan yang baik. Anda
tahu ketika perasaan baik itu datang karena perasaan itu membuat Anda merasa baik.
Semangat, gembira, syukur, dan cinta. Bayangkan jika kita dapat merasakannya setiap
hari. Ketika Anda merayakan perasaan-perasaan yang baik, Anda akan menarik lebih
banyak perasaan yang baik serta hal-hal yang membuat Anda merasa baik.
BOB DOYLE
Sebenarnya sederhana saja. “Apa yang saya tarik saat ini?” Lihat saja bagaimana
perasaan Anda. “Saya merasa baik” Bagus, teruslah seperti itu.
Mustahil untuk merasa baik sekaligus memiliki pikiran yang negatif. Jika Anda merasa
baik, ini disebabkan karena Anda memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Anda lihat,
Anda bisa mendapatkan apa pun yang Anda inginkan dalam hidup, tanpa batas. Tetapi
ada satu syarat: ANDA harus merasa baik. Dan jika Anda memikirkan hal itu, bukankah
itu yang selalu Anda inginkan? Hukum ini sungguh sempurna.
MARCI SHIMOFF
Jika Anda merasa baik, Anda menciptakan sebuah masa depan yang selaras dengan
hasrat Anda. Jika Anda merasa buruk, Anda menciptakan sebuah masa depan yang tidak
selaras dengan hasrat Anda. Ketika Anda menjalani hidup sehari-hari, hukum tarikmenarik bekerja di setiap detik. Segala sesuatu yang kita pikir dan rasa sedang
menciptakan masa depan kita. Jika Anda khawatir atau takut, Anda sedang
mendatangkan lebih banyak kekhawatiran dan ketakutan ke dalam hidup Anda di
sepanjang hari.

Ketika Anda merasa baik, pasti Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Jadi,
Anda sedang berada di jalan yang benar, dan Anda memancarkan frekuensi yang kuat
yang menarik lebih banyak hal baik yang akan membuat Anda merasa baik. Raih saatsaat ketika Anda merasa baik, dan perahlah perasaan itu. Sadari bahwa ketika Anda
merasa baik, Anda sedang menarik dengan kuat lebih banyak hal baik ke diri Anda.
Marilah kita beranjak satu langkah lebih jauh. Bagaimana jika perasaan-perasaan
Anda sebenarnya adalah pemberitahuan dari Semesta untuk menyampaikan apa yang
sedang Anda pikirkan?
JACK CANFIELD
Perasaan-perasaan kita adalah suatu mekanisme umpan balik bagi kita mengenai
apakah kita sedang berada di jalan yang benar atau tidak, apakah kita sedang berada di
dalam jalur atau di luar jalur.
Ingatlah bahwa pikiran-pikiran Anda adalah penyebab utama dari segala sesuatu. Jadi,
ketika Anda memikirkan sebuah pikiran secara terus-menerus, pikiran tersebut segera
dikirim ke Semesta. Pikiran itu secara magnetis akan merekatkan diri ke frekuensi serupa,
dan kemudian dalam hitungan detik mengirim nilai frekuensi itu kembali ke Anda
melalui perasaan-perasaan Anda. Dengan kata lain, perasaan-perasaan Anda adalah
komunikasi yang dikirim kembali ke Anda oleh Semesta, yang memberitahu frekuensi di
mana Anda saat ini berada. Perasaan Anda adalah mekanisme umpan balik frekuensi
Anda!
Ketika Anda merasakan perasaan-perasaan yang baik, perasaan itu adalah
pantulan komunikasi dari Semesta yang mengatakan, “Anda sedang memikirkan pikiranpikiran yang baik”. Begitu pula ketika Anda merasa buruk, Anda menerima pantulan
komunikasi dari Semesta yang mengatakan, “Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran
yang buruk.”
Jadi, ketika Anda merasa buruk, ini adalah komunikasi dari Semesta yang berkata,
“Peringatan! Ubah pikiran sekarang juga. Tercatat frekuensi negatif. Ubah frekuensi.
Mulai menghitung mundur untuk perwujudan. Peringatan!”

Lain kali, ketika Anda merasa buruk atau merasakan emosi negatif, dengarkan
sinyal yang Anda terima dari Semesta. Pada saat itu juga Anda akan menghalangi
kebaikan mendekati Anda karena Anda sedang berada di suatu frekuensi negatif. Ubahlah
pikiran Anda dan pikirkan sesuatu yang baik. Ketika perasaan-perasaan yang baik mulai
datang, Anda akan mengetahuinya karena Anda sudah memindahkan diri ke suatu
frekuensi yang baru, dan Semesta telah mengukuhkannya dengan perasaan yang lebih
baik.
BOB DOYLE
Anda mendapatkan tepat seperti yang Anda rasakan, dan tidak terlalu cepat dengan apa
yang Anda pikirkan.
Ini sebabnya mengapa orang cenderung semakin terperosok jika jari kakinya
tersandung ketika ia bangun dari tempat tidur. Seluruh hari akan berjalan seperti itu.
Mereka tidak memahami bahwa sekadar memindahkan emosi akan mengubah seluruh
hari—dan kehidupan.
Jika Anda memulai hari dengan baik dan berada dalam perasaan bahagia,
menurut hukum tarik-menarik—selama Anda tidak membolehkan sesuatu mengubah
suasana hati—Anda akan melanjutkan dengan menarik lebih banyak situasi dan orang
yang memelihara perasaan bahagia itu.
Kita semua pernah mengalami hari-hari atau saat-saat ketika keburukan dilanjutkan
dengan keburukan lainnya. Reaksi berantai dimulai dengan satu pikiran, terlepas dari
apakah Anda menyadarinya atau tidak. Satu pikiran buruk menarik lebih banyak pikiran
buruk, frekuensinya terkunci di tempatnya, dan akhirnya beberapa hal buruk terjadi.
Kemudian ketika Anda bereaksi terhadap satu hal yang buruk, Anda menarik lebih
banyak hal buruk. Reaksi akan menarik hal-hal yang kurang lebih sama, dan reaksi
berantai harus terus terjadi sampai Anda mengeluarkan diri dari frekuensi itu dan dengan
sengaja mengubah pikiran-pikiran Anda.
Anda dapat memindahkan pikiran-pikiran Anda ke apa yang Anda inginkan,
menerima peneguhan melalui perasaan-perasaan Anda bahwa Anda telah mengubah

frekuensi, sehingga hukum tarik-menarik akan menangkap frekuensi baru itu dan
mengirimkannya kembali kepada Anda sebagai gambar-gambar baru hidup Anda.
Di sinilah Anda dapat memanfaatkan perasaan dan menggunakannya untuk
mempercepat perwujudan apa yang Anda inginkan dalam hidup.
Anda dapat sengaja menggunakan perasaan Anda untuk memancarkan frekuensi
yang lebih kuat lagi dengan menambahkan perasaan kepada apa yang Anda inginkan.
MICHAEL BERNARD BECKWITH
Saat ini juga Anda dapat mulai merasa sehat. Anda dapat mulai merasa makmur. Anda
dapat mulai merasakan cinta yang menyelimuti Anda, bahkan jika cinta itu tidak ada di
sana. Yang akan terjadi adalah semesta akan mengiringi sesuai dengan jenis lagu Anda.
Semesta akan mewujud selaras dengan bentuk perasaan di dalam diri Anda karena
begitulah cara Anda merasa.
Jadi, apa perasaan Anda saat ini? Berhentilah sejenak untuk memikirkan bagaimana
perasaan Anda. Jika Anda merasa tidak terlalu baik dibandingkan yang Anda inginkan,
fokuskan perasaan yang Anda rasakan di dalam diri dan tingkatkan terus perasaan
tersebut. Ketika Anda berfokus kuat pada perasaan Anda, dengan berniat mengangkat
diri, Anda dapat dengan kuat meninggikan perasaan Anda. Salah satu caranya adalah
memejamkan mata (menutup diri dari gangguan), berfokus pada perasaan di dalam diri,
dan tersenyum selama satu menit.
LISA NICHOLS
Pikiran dan perasaan Anda menciptakan hidup Anda. Akan selalu begitu. Dijamin!
Sama seperti hukum gravitasi, hukum tarik-menarik tidak pernah meleset. Anda tidak
akan melihat babi terbang karena hukum gravitasi membuat kesalahan atau lupa
menerapkan gravitasi pada hari itu. Begitu pula tidak ada kekecualian dari hukum tarikmenarik. Jika sesuatu datang pada Anda, Andalah yang menariknya dengan pikiran yang
berkepanjangan. Hukum tarik-menarik sangat cepat.

MICHAEL BERNARD BECKWITH
Memang sulit untuk diterima, tetapi ketika kita dapat mulai membuka diri terhadapnya,
percabangan dari hukum ini sungguh luar biasa. Ini berarti apa pun ynag telah
dilakukan pikiran dalam hidup Anda akan dapat diubah melalui perpindahan kesadaran.
Anda memiliki daya untuk mengubah segalanya karena Anda yang memilih pikiran Anda
dan yang merasakan perasaan Anda.
“Anda menciptakan semesta Anda sendiri saat Anda memulainya.”
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DR. JOE VITALE
Sangatlah penting bahwa Anda merasa baik karena perasaan baik inilah yang terkirim
ke luar sebagai sebuah sinyal ke Alam Semesta dan mulai menarik lebih banyak hal baik
kepada Anda. Jadi, semakin Anda bisa merasa baik, semakin banyak Anda menarik halhal yang membantu Anda merasa baik, dan mampu membawa Anda semakin tinggi dan
tinggi.
BOB PROCTOR
Ketika Anda merasa murung, tahukah Anda bahwa Anda dapat mengubahnya dalam
seketika? Pasang musik yang indah, atau mulai menyanyi—ini akan mengubah emosi
Anda. Atau pikirkan sesuatu yang indah. Pikirkan seorang bayi atau seseorang yang
sungguh-sungguh Anda cintai, dan tinggallah di situ. Sungguh-sungguh pertahankan
pikiran itu di benak Anda. Halangi semua pikiran lain kecuali pikiran itu. Saya jamin
Anda akan mulai merasa baik.
Buatlah sebuah daftar dari beberapa Pemindah Rahasia agar siap digunakan. Yang saya
maksud dengan Pemindah Rahasia adalah hal-hal yang dapat mengubah perasaan Anda
dalam seketika. Mungkin kenangan yang indah, peristiwa di masa depan, saat-saat lucu,
orang yang Anda cintai, atau musik favorit Anda. Kemudian, jika Anda menemukan diri
sedang marah atau frustasi atau merasa tidak enak, berpalinglah ke daftar Pemindah

Rahasia Anda dan fokuskan pada salah satunya. Hal-hal yang berbeda akan
memindahkan Anda ke saat-saat yang berbeda. Jadi, jika salah satu tidak mempan,
gunakan pemindah yang lain. Hanya dibutuhkan satu atau dua menit mengubah fokus
untuk memindahkan diri dan frekuensi Anda.
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JAMES RAY
FILSUF,
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PROGRAM-

PROGRAM KEMAKMURAN DAN POTENSI MANUSIA
Prinsip dari perasaan yang baik juga berlaku, misalnya, pada hewan perliharaan
keluarga. Hewan sangat bagus karena menempatkan Anda pada suatu situasi emosional
yang baik. Ketika Anda mencintai hewan peliharaan Anda, situasi rasa cinta yang baik
itu akan mendatangkan kebaikan ke dalam hidup Anda. Ini adalah hadiah yang luar
biasa.
“Kombinasi pikiran dan cinta membentuk kekuatan yang tak tertahankan dari hukum
tarik-menarik.”

4
Tidak ada kekuatan yang lebih besar di Semesta ini dibandingkan kekuatan cinta.
Perasaan cinta adalah frekuensi tertinggi yang dapat Anda pancarkan. Jika Anda dapat
membungkus setiap pikiran dalam cinta, jika Anda dapat mencintai segala sesuatu dan
setiap orang, hidup Anda akan berubah.
Sebenarnya, beberapa pemikir besar dari masa lalu mengacu hukum tarik-menarik
sebagai hukum cinta. Dan bila kita pikirkan, kita akan mengerti mengapa demikian. Jika
Anda memikirkan pikiran-pikiran yang tidak baik tentang seseorang, Anda akan
mengalami perwujudan dari pikiran-pikiran tidak baik itu. Anda tidak dapat melukai
orang lain dengan pikiran Anda, Anda hanya akan melukai diri Anda sendiri. Jika Anda
memikirkan pikiran-pikiran cinta, tebak siapa yang menerima manfaatnya—Anda! Jadi

jika aras utama Anda adalah cinta, hukum tarik-menarik atau hukum cinta akan
merespons dengan kekuatan yang terbesar karena Anda berada di frekuensi yang
tertinggi. Semakin besar cinta yang Anda rasakan dan pancarkan, semakin besar kekuatan
yang Anda manfaatkan.
“Prinsip—yang memberi kekuatan dinamis pada pikiran untuk berkorelasi dengan
objeknya, dan karenanya mengendalikan setiap pengalaman buruk manusia—adalah
hukum tarik-menarik, nama lain untuk cinta. Ini adalah sebuah prinsip yang abadi dan
mendasar yang terdapat di dalam segala hal, dalam setiap sistem filsafat, dalam setiap
Agama dan dalam setiap Ilmu Pengetahuan. Tidak ada yang lepas dari hukum cinta.
Perasaanlah yang memberi vitalitas pada pikiran. Perasaan adalah hasrat, dan hasrat
adalah cinta. Pikiran yang dirasuki cinta menjadi tak terkalahkan.”
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MARCI SHIMOFF
Sekali Anda mulai mengerti dan sungguh-sungguh menguasai pikiran dan perasaan
Anda, saat itulah Anda melihat bagaimana Anda menciptakan realitas Anda sendiri. Di
situlah letak kebebasan Anda, di situlah letak semua daya Anda.
Marci Shimoff memberikan sebuah kutipan yang indah dari Albert Einstein yang agung:
“Pertanyaan terpenting yang dapat ditanyakan manusia kepada dirinya sendiri adalah,
‘Apakah ini Semesta yang ramah?’”
Dengan mengetahui hukum tarik-menarik, satu-satunya jawaban adalah, “Ya,
Semesta ini ramah.” Mengapa? Karena ketika Anda menjawab seperti ini, menurut
hukum tarik-menarik, Anda pasti akan mengalaminya. Albert Einstein menghadirkan
pertanyaan yang sangat berdaya ini karena ia mengetahui Rahasia besar ini. Ia tahu
bahwa dengan mengajukan pertanyaan ini, kita didesak untuk berpikir dan membuat
pilihan. Hanya dengan menghadirkan pertanyaan itu ia telah memberi kita kesempatan
besar.
Untuk mengolah niat Einstein lebih jauh, Anda dapat membuat afirmasi dan
menyatakan, “Ini adalah Semesta yang agung. Semesta mendatangkan semua kebaikan

pada saya. Semesta bersekongkol untuk saya dalam segala hal. Semesta mendukung saya
dalam segala sesuatu yang saya lakukan. Semesta memenuhi semua kebutuhan saya
secara langsung.” Ketahuilah bahwa ini adalah Semesta yang ramah!
JACK CANFIELD
Sejak mengenal Rahasia ini dan mulai menerapkannya ke dalam kehidupan, hidup saya
sungguh menjadi ajaib. Menurut saya, jenis kehidupan yang diimpikan oleh setiap orang
adalah kehidupan yang saya jalani sehari-hari. Saya tinggal di sebuah rumah besar
bernilai empat setengah juta dolar. Saya mempunyai istri yang layak diperjuangkan
sampai mati. Saya berlibur ke semua tempat indah di dunia. Saya mendaki gunung. Saya
menjelajah. Saya mengikuti ekspedisi penelitian hewan liar. Semua ini sudah terjadi dan
masih terus terjadi karena mengetahui cara menerapkan Rahasia.
BOB PROCTOR
Hidup sungguh luar biasa, seharusnya memang begitu, dan akan seperti itu ketika Anda
mulai menggunakan Rahasia.
Inilah kehidupan Anda, dan kehidupan seperti ini menanti sampai ditemukan Anda!
Mungkin sampai saat ini Anda menganggap hidup itu sulit dan perjuangan. Jadi, menurut
hukum tarik-menarik, Anda akan mengalami hidup yang sulit dan penuh perjuangan.
Mulai sekarang berteriaklah kepada Semesta, “Hidup itu mudah! Hidup itu sangat baik!
Semua hal yang baik datang pada saya!”
Ada kebenaran di lubuk diri yang terdalam yang telah menanti untuk ditemukan
Anda, dan Kebenaran ini adalah: Anda layak mendapatkan semua hal baik yang bisa
ditawarkan kehidupan. Anda mengetahuinya karena Anda merasa tidak senang ketika
Anda mengalami kekurangan hal-hal yang baik. Semua hal yang baik adalah hak lahir
Anda! Anda adalah pencipta diri Anda, dan hukum tarik-menarik adalah alat yang ampuh
untuk mencipta apa pun yang Anda inginkan di dalam hidup. Selamat datang ke
keajaiban hidup dan ke kebesaran ANDA!
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•

Hukum tarik-menarik adalah hukum alam. Hukum ini sama pentingnya dengan
hukum gravitasi.

•

Tidak ada yang muncul ke pengalaman Anda kecuali jika Anda memanggilnya
melalui pikiran yang terus-menerus.

•

Untuk mengetahui apa yang Anda pikirkan, tanyakan bagaimana perasaan Anda
kepada diri sendiri. Emosi adalah alat berharga yang mengatakan apa yang kita
pikirkan.

•

Mustahil untuk merasa buruk sekaligus memiliki pikiran yang baik.

•

Pikiran menentukan frekuensi Anda, dan perasaan segera mengatakan frekuensi
Anda berada di mana. Ketika Anda merasa buruk, Anda berada di frekuensi yang
menarik lebih banyak hal buruk. Ketika Anda merasa baik, Anda menarik sepenuhnya
lebih banyak hal baik kepada Anda.

•

Pemindah Rahasia, misalnya kenangan yang indah, alam, atau musik favorit, dapat
mengubah perasaan Anda dan memindahkan frekuensi dengan segera.

•

Perasaan cinta adalah frekuensi tertinggi yang bisa Anda pancarkan. Semakin besar
cinta yang Anda pancarkan, semakin besar kekuatan yang Anda pergunakan.
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