
આપણામાથંી ઘણાને પૈસા િવષયે ખોટા િવચારો 

ક� મા�યતાઓ હોય શક� છે. � �ણતા ંક� 

અ�ણતા ંતેમના ચેતન અથવા અવ-ચેતન, 

મનમા ંસ��ૃ� ઉ�ને અવરોિધત કર� શક� છે, �

� તેમના �વનમા ંસ��ૃ�નો �વાહ રોકશે.

આ સ��ૃ� અભીકથન, સ��ૃ�ને લાગતા 

ૂ ે ેઅવરોધોને �ર કર� છ, તથા આપવા અન 

વહચ� વાના અ�યાસને �ે�રત કર� છે અને 

�વનમા ંસ��ૃ�, સપંિત અને ધનને આમિં�ત 

કર� છે.

વાચંન કરતી વખતે:

સહજતાથી સીધા ઉભા રહો.

�ભના છેડાને તાળવા પર અડાડ� રાખો

ુ(ખેચર� ��ા).

ુઅભીકથનના ટોચ પર રહલ� ા �તીકને �ઓ 

અને અભીકથન વાચંો.

હાથ ની ��થિત ુ: ��ઠા અને મ�યમ(સૌથી 

મોટ�) �ગળ�ના ટ�રવાને એક સાથે અડાડ�ને 

ુરાખો. (સ��ૃ� ��ા) અને સાથે સાથે ૧૪ સહજ 

ઉઠક-બેઠક કરો.
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મને � કાઈં પણ મળે છે, એ �ં વહચ� ી ર�ો �ં ુ

અને આપી ર�ો �ં. �ં � કાઈં પણ વહચ� ી ર�ો ુ

ુ�ં અને આપી ર�ો �ં, તે ��કળ �માણમા ં

ઈ�ર મને આપશે. એ ઈ�ર નો િનયમ છે.

ધન તમે નદ�ની �મ માર� તરફ �વા�હત થાઓ. �

ધન તમે મારા પર વરસાદની �મ વરસો.

ધન તમે મારા તરફ ધોધની �મ વહો.

�ં ધન થી સપં� �ં.ુ

હ � ઈ�ર તમે મને, મારા પ�રવારને, 

ુમાર� કંપની / પેઢ� / ઓ�ફસને ��કળ સ��ૃ�, 

ુ ુ��કળ સપંિત અને ��કળ ધનના આશીવા�દ 

આપો. હ � ઈ�ર તમે દર�ક �ય��તને, દર�ક 

ુ ુપર�વારને, દર�ક દ�શને, ��કળ સ��ૃ�, ��કળ 

ુ ુઉ�, ��કળ સપંિત અને ��કળ ધનના �

આશીવા�દ આપો.

ુઈ�ર દર�ક � ં�વન આનદં, �સ�તા, 

ધન-દોલત અને �વા�યથી પ�ર�ણૂ� રહ.�

હ � ઈ�ર આપના આશીવા�દ બધા ંઉપર 

વરસતા રહ.�

હ � ઈ�ર આપનો આભાર આભાર આભાર. 

ુધન �ભ છે. (૨ વખત)

ુ ુ ુધન �બ �બ �ભ છે. (૨ વખત)

મને ધનની આવ�યકતા છે. દર�ક �ય��ત ને 

ધનની આવ�યકતા છે.

દર�ક પ�રવાર ને ધનની આવ�યકતા છે.

દર�ક દ�શને ધનની આવ�યકતા છે.

સ�ંણૂ� િવ�ને ધનની આવ�યકતા છે.

ધન તમે સવ��વ છો. ધન તમે �વા��ય છો.

ધન તમે િશ�ા છો. ધન તમે �સ�તા છો. 

ધન તમે આનદં છો.

ુધન તમે બધા જ માટ� �બ મહ�વ�ણૂ� છો.

ુધન તમે મારા માટ� �બ જ મહ�વ�ણૂ� છો.

ુઆપવાથી જ મળે છે. � પણ �ં આ� ં�ં, ુ

એનાથી અિધક મને મળે છે. �મ વઘાર� મને 

ુમળે છે, તેમ વધાર� �ં આ� ં�ં. એ ઈ�રનો ુ

િનયમ છે.

ુ ુ�ં પૈસા આ� ં�ં, મને ��કળ પૈસા મળે છે. ુ

ુ ુ�ં અ� આ� ં�ં, મને ��કળ અ� મળે છે.ુ

ુ ુ�ં �ેમ આ� ં�ં, મને ��કળ �ેમ મળે છે.ુ
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