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ડૉ. જીતેન્દ્ર અઢિયા...
ડૉ. અઢિયા એક મેઢડકલ ડૉ્ટર છે. તેઓ 

અમદાવાદમાં રહે છે. 

તેઓએ 30 વર્ષ સુધી ચચઢકતસાક્ેત્રમાં કામ કાય્ષ 
પછી પોતાનું કાય્ષક્ેત્ર બદલ્ંુંુ છે. શરીરનું ચવજ્ાન છોડીને 
તેઓ મનના ચવજ્ાનમાં પોતાનું કાય્ષ કરી રહ્ા છે.

હવે તેઓ મનની શક્તઓના કેળવણીકાર તરીકે 
અને લાઈફકોચ તરીકે ભારત અને ચવદેશમાં કાય્ષ કરી રહ્ા 
છે. તેઓ જીવનના જુદા જુદા ચવરયો પર સચેમનાર અને 
વક્કશોપ કરે છે, જેમકે માઈન્ડ પાવર, યાદશક્ત, આંતર- 
માનવીય સંબંધો, સવાસ્થય, હહપનોસીસ, ધન, એન. એલ. 
પી., ચાઢરત્રઘડતર, વયક્તતવ ઘડતર, વગેરે.

તેઓ એક સારા લેખક પણ છે. તેઓએ 40થી 
વધુ પુસતકો લખયાં છે. તેઓએ પાયલોટની ટ્નેનંગ પણ 
લીધી છે અને 66 વર્ષની ઉંમરમાં અતયારે તેઓ શોખથી 
પલેન ઉડાડ ેછે.

તેમનો સંપર્ક  રરવા માટે: 
Email : jeetadhia@gmail.com
Facebook Page: Dr. Jeetendra Adhia
Mobile App : Dr Adhia (for Android and Iphone)
website : www.dradhia.com
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આ પુસતક તમારા માટ ે 

તમારા મનની શક્તઓનો એક પઢરચય છે.

આ ચવરય પર વધુ જાણવા માટ ે 

તમે મારં ચવશ્વપ્સસદ્ધ પુસતક ‘પ્ેરણાનું ઝરણં’  

વાંચી શકો છો અથવા તો આજ ચવરય પર  

મારો વીઢડયો સેચમનાર ‘પે્રણાનું ઝરણં’   

ડીવીડીમાં જોઈ શકો છો.Dr. J
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6 તમારા મનની શક્તઓ

જરા ચવચારો........

જો હંુ તમને પૂછંુ કે, “શું તમે સપના જુવો છો?” 
તો તમે કહેશો કે, “હા ખૂબ બધાં”.
પછી જો હંુ પૂછંુ કે, “શું તમારાં એ બધાં સપનાઓ 

સાકાર થયાં છે?” 
તો કદાચ તમારો જવાબ હશે, “ના.”
કેમ? 
કારણ કે તમે અતયાર સુધી તમારા મનની 

શક્તઓને ઓળખી જ ન હતી. હા ચમત્રો તમારા મનની 
જ શક્તઓને.

તમે જન્્મયા તયારથી જ આ શક્તઓ તમારી પાસે 
છે પણ તમને એનો એહસાસ પણ નથી.

તમે આ શક્તઓના ઉપયોગથી તમારાં બધાં જ 
સપનાઓને સાકાર કરી શકો છો.

આ પુસતક તમને તમારી આ શક્તઓનો પઢરચય 
કરાવશે. મને પૂરો ચવશ્વાસ છે કે શક્તઓ ચવશે જાણયા 
પછી અને તેનો વયવકસથત ઉપયોગ કરીને તમે પણ તમારાં 
બધાંજ સપનાઓને હકીકતમાં બદલી શકશો.
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 તમારા મનની શક્તઓ 7

તમારા મનની શક્તઓ.......
ચમત્રો, આપણને બધાને ઈશ્વરે 100 ટકા મનની 

શક્તઓ આપી છે પણ એના ચવશેની અજ્ાનતાને કારણે 
આપણે બધા વધુમાં વધુ એનો 10% જ ઉપયોગ કરી 
શક્ય છીએ. 

વાસતવમાં આપણી પાસે બે મન છે:
1. જાગ્રત મન અને 
2. અધ્ષજાગ્રત મન 

ચાલો આપણે એ જોઈએ કે આ બંને મન વચચે 
શું તફાવત છે?

1. જાગ્રત મન પાસે 10% શક્ત છે જયારે 
અધ્ષજાગ્રત મન પાસે 90% શક્ત છે.

2. જાગ્રત મન માચલક છે જયારે અધ્ષજાગ્રત 
મન તેનો સેવક છે.

3. જાગ્રત મન આપણે જયારે જાગતા હોઈએ 
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8 તમારા મનની શક્તઓ

તયારે જ કામ કરે છે જયારે અધ્ષજાગ્રત 
મન 24 કલાક કામ કરે છે.

4. જાગ્રત મન ચવચારી શકે છે જયારે 
અધ્ષજાગ્રત મન ચવચારી શકતું નથી.

5. જાગ્રત મન તક્ક  કરી શકે છે જયારે 
અધ્ષજાગ્રત મન તક્ક  કરી શકતું નથી,

6. જાગ્રત મન તારકંક મન છે જયારે અધ્ષજાગ્રત 
મન સજ્કનાતમક મન છે.

7. જાગ્રત મન માનવીય મન છે જયારે 
અધ્ષજાગ્રત મન દૈવી મન છે.

8. જાગ્રત મન પાસે મયા્ષઢદત શક્ત છે જયારે 
અધ્ષજાગ્રત મન પાસે અમયા્ષઢદત શક્ત છે.Dr. J
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જીન (અધ્ષજાગ્રત મન)

અલલાદીન (જાગ્રત મન)
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10 તમારા મનની શક્તઓ

અલલાદીનનો જાદઈુ ચચરાગ.........
ચમત્રો, આપણે બધાએ અલલાદીનના જાદુઈ 

ચચરાગની વાતા્ષ સાંભળેલી જ છે. એ વાતા્ષ ખરેખર તો 
આપણા મનની જ વાતા્ષ છે.

આ વાતા્ષમાં એવંુ આવતું હતું કે અલલાદીન પાસે 
એક જાદઈુ દીવો હતો. તેને ઘસવાથી તેમાંથી એક જીન 
પ્ગટ થતો હતો. એ જીન બહાર નીકળીને પૂછતો કે, 
“બોલો માચલક તમારી શું ઈચછા છે ?” અલલાદીન જે 
પણ ઈચછા વય્ત કરતો તે બધી જ ઈચછાઓ એ જીન 
પૂરી કરતો.

આ જ રીતે આપણં જાગ્રત મન અલલાદીન છે, 
અધ્ષજાગ્રત મન એ જીન છે અને આપણં મગજ એ 
જાદઈુ દીવો છે.

આપણે ફ્ત એ શીખવાનું છે કે આ દીવાને કેવી 
રીતે ઘસવો અને જજનને જગાડીને તેને કેવી રીતે કામ 
પર લગાડવો.

આ પુસતક તમને એ બધી જાણકારી આપશે.
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 તમારા મનની શક્તઓ 11

સૌપ્થમ તમારં લક્ય નક્ી કરો........
આપણાં સપનાઓને હકીકતમાં બદલતા પહેલાં 

આપણ ેએ નક્ી કરવાનુ ંછે કે આપણા ંસપનાઓ કયા છે?

એનો મતલબ એ કે પ્થમ તો આપણે આપણં 
ધયેય પદ્ધચતસર નક્ી કરવું પડશે. આ કામ આપણા 
જાગ્રત મનનું છે. આપણે જયારે આપણં લક્ય નક્ી 
કરવા બેસીએ તયારે એ ધયાન રાખવાનું છે કે આપણે 
આપણા જીવનને સંતચુલત રાખીને જીવવાનું છે. એટલે 
કે આપણે ચાર પ્કારના ધયેય નક્ી કરવાના છે: ભૌચતક, 
માનસસક, સામાજજક અને આધયાતતમક.

એક વખત આપણે આપણા જીવનના લક્ય 
સપષ્ટતાપૂવ્ષક નક્ી કરી લઈએ તયાર પછી આપણે તેનો 
(લક્યનો) દસતાવેજ બનાવવાનો છે. જેને ‘ચવઝન બોડ્ક ’ 
કહેવાય છે. આ ચવઝન બોડ્ક  આપણા જીવનનો સૌથી 
મૂલયવાન દસતાવેજ છે.

આગળના પાના ઉપર ચવઝન બોડ્કનો અને ડમી 
માક્કસીટનો નમૂનો મૂકેલો છે. તેનો ધયાનથી અભયાસ કરો.

Dr. J
ee

ten
dra 

Adhia



Dr. J
ee

ten
dra 

Adhia



 તમારા મનની શક્તઓ 13

તમારં ચવઝન બોડ્ક  બનાવો 
આગળ મેં કહું તેમ ‘ચવઝન બોડ્ક ’ એ આપણા 

જીવનનો સૌથી અગતયનો દસતાવેજ છે. આપણે દરેકે 
એ બનાવવું જ જોઈએ.

ચવઝન બોડ્કમાં આપણે આપણા મુખય ધયેયના 
ચચત્રો મૂકવાના છે અને એ સાથે એ ધયેય કઈ તારીખ 
સુધીમાં પ્ાપત કરવું છે તે તારીખ પણ લખવાની છે. એક 
વાર ચવઝન બોડ્ક  તૈયાર થઈ જાય પછી તેને તમારા ઘર 
કે ઓઢફસમાં એવી જગયાએ દીવાલ ઉપર લગાવાવનું કે 
જયા ં તમારી નજર વારે વારે તેના ઉપર પડ.ે

ચવદ્ાથથીઓએ ચવઝન બોડ્ક ની બદલે પોતાની 
આવનારી આગળની પરીક્ાની ડમી માક્કશીટ ભરી દીવાલ 
પર લગાવવાની છે. 

ચવઝન બોડ્ક આપણ ેઆપણા જાગ્રતમનની શક્તથી 
બનાવીએ છીએ.

મોટા ભાગના લોકો ચવઝન બોડ્ક  બનાવતા નથી 
અને પછી મને ફઢરયાદ કરે છે કે, મને ચવઝ્ુલાઈઝેશનનું 
ઢરઝલટ નથી મળતું.

મહેરબાની રરીને આ સટેપને અવગણતા નહીં 
નહીંતર પઢરણામ નહીં મળે.
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14 તમારા મનની શક્તઓ

તમારા અધ્ષજાગ્રત મન સાથે જોડાવ...
જયારે આપણા જીવનના લક્ય નક્ી થઈ જાય 

અને ચવઝન બોડ્ક  બની જાય પછી આપણે આપણા 
અધ્ષજાગ્રત મન સાથે જોડાવાનું છે. 

અધ્ષજાગ્રત મનને ‘આંતરમન’ કહે છે, કારણ કે તે 
આપણી અંદર ઊંડાણમાં રહેલું છે. જયારે જાગ્રત મનને 
બાહ્ મન કહે છે. એટલે આપણા અધ્ષજાગ્રત મન સાથે 
જોડાવા આપણે આપણી અંદરની મુસાફરી કરવી પડશે.

આપણી અંદરની યાત્રા કરવાથી આપણં જાગ્રત 
મન આપણા અધ્ષજાગ્રત મન સાથે જોડાય જાય છે. તમે 
અતયાર સુધી બહારની મુસાફરી બહુ જ કરી હશે પણ 
પોતાની અંદરની મુસાફરી નહીં કરી હોય. આ એક ખાસ 
પ્કારની મુસાફરી છે. આપણી અંદરની મુસાફરી. આ 
મુસાફરી કરી આપણે આલફા અવસથામાં પહોંચવાનું છે.

આ અંદરની મુસાફરી કેવી રીતે કરશો ? આ 
અંદરની મુસાફરીને ઢરલેક્ેશન કે મેઢડટશેન કહેવાય છે. 
ઢરલેક્ેશન અને મેઢડટશેન બંને ઢરિયાઓ જુદી જુદી છે 
પણ બંનેનું લક્ય એક જ છે. 
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ઢરલેક્ેશન કરો.......
આપણ ેઢરલેક્શેન કોઈ પણ આરામદાયક જગયાએ 

શાંત વાતાવરણમાં બેસીને કે સૂતાં સૂતાં કરી શકીએ.

ઢરલેકે્શન દર્મયાન આપણે મૃદ ુસંગીતનો પશ્ાતમાં 
ઉપયોગ કરી શકીએ. 

ઢરલેકે્શનમાં આપણે આપણં ધયાન શરીરના જુદા 
જુદા ભાગ ઉપર કેસન્દ્રત કરવાનું છે અને તેની સાથે સાથે 
આપણે શરીરને િીલા છોડતા જવાનું છે. આમ કરવાથી 
થોડા સમય પછી તમારં શરીર સબલકુલ હલકંુ થયેલ 
લાગશે અને મન શાંત થયેલું લાગશે.

શરીર અને મનની આ ખાસ અવસથા છે, જેને 
આલફા અવસથા કહેવાય છે. જેને હહન્દુ સંસકૃચતમાં 
યોગહનદ્રા કહે છે. આ આલફા અવસથા આ પૂરી ઢરિયામાં 
સૌથી અગતયની અવસથા છે. 

આ એક ઢદવય અનુભવ પણ છે. તમારી અંદર 
જવાની આ મુસાફરીને એટલે કે ઢરલેક્ેશનને વધુ સરળ 
બનાવવા તમે મારી ઢરલેક્ેશનની CD નો ઉપયોગ કરી 
શકો છો.
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તમારા જીનને આદેશ આપો...
તમે હવે એ જાણવા ઉતસુક હશો કે આ જીનને 

કેવી રીતે આદેશ આપવો.

આપણે આપણા આ જીન(અધ્ષજાગ્રત મન)ને બે 
ભારામાં આદેશ આપવાનો છે:

1. મનોચચત્રણ દ્ારા - ચચત્રોની ભારાથીે અને

2. સવસૂચન દ્ારા - શબદોની ભારાથી

આપણા લક્ન ેઆપણા મનના પડદા ઉપર જોવાની 
ઢરિયાને ચવઝ્ુલાઈઝેશન એટલે કે મનોચચત્રણ કહે છે. 
તમે તમારા સપનાઓ પૂરા થઈ ગયાં છે એવાં ચચત્રો 
આલફામાં જઈને તમારા માનસપટલ પર જુવો એટલે કે 
ચવઝ્ુલાઈઝ કરો.

સવસૂચનનો મતલબ કે શક્તશાળી હકારાતમક 
શબદો કે વાક્યોને વારે વારે દોહરાવવા. થ્ી ઇઢડયટ 
હપ્ચરમાં ‘ઓલ ઇઝ વેલ’ વાક્ય આવે છે તે સવસૂચન 
જ છે. દરેક ધમ્ષની પ્ાથ્ષના કે મંત્ર આ સસદ્ધાંત ઉપર 
કામ કરે છે.
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જે લક્યનું તમે ચવઝ્ુલાઈઝેશન કરશો તે લક્ય 
તમારા જીવનમા ંહકીકત બની જશે. થોડી પ્રૅજ્ટશ કરવાથી 
તમે ઢરલેક્શેન અન ેચવઝ્લુાઈઝેશનમા ંહનપણુ બની જશો.

જે પણ ચચત્રોનું આપણે ચવઝ્ુલાઈઝેશન કરીશું તે 
ચચત્રો આપણા અધ્ષજાગ્રત મનની હાડ્ક -ઢડસકમાં હંમેશને 
માટ ે જમા થઈ જશે અને આપણં અધ્ષજાગ્રત મન તેને 
હકીકતમાં બદલવા કામ પર લાગી જશે. 
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હવે આના પછી શું ?
આપણ ેઆપણા અધ્ષજાગ્રત મનન ેઆપણા લક્યના 

જે પણ આદેશ મનોચચત્રણ કે સવસૂચન દ્ારા આપયા છે 
તે હકીકતમાં બદલવાનું શરૂ થઈ જશે.

આપણં અધ્ષજાગ્રત મન આપણી સામે નવી તકો 
ઉભી કરશે અને આપણને ઉપયોગી થાય તેવા લોકોના 
સંપક્ક માં લાવી આપશે, જેથી આપણને તેનું પઢરણામ 
લાવવામાં મદદ મળે. 

એનો મતલબ એવો થાય કે આપણે આપણા 
અધ્ષજાગ્રત મનને આદેશ આપયા પછી આપણે નવી નવી 
તકને ઓળખવા અને ઝડપવા સતક્ક  રહેવું પડશે.

આપણં અધ્ષજાગ્રત મન આપણને જુદી જુદી 
ભારાઓ દ્ારા સંકેત આપશે કે આપણી સામે કઈ તક 
આવી છે અને તેને કેમ ઝડપવી. આ સંકેત તે ઈન્ટુ્શન 
દ્ારા, સવપન દ્ારા, હંચીશ દ્ારા કે પછી ફલરૅશ દ્ારા 
આપણને આપશે.

ચમત્રો, આ ચવજ્ાનને બરાબર સમજી અને 
વાપરવાથી તમારા બધાં જ સપનાઓ જરૂરથી સસદ્ધ થશે 
અને તેના પઢરણામથી તમે આશ્ય્ષચઢકત પણ થઈ જશો.
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તમને સૌને મારો અનુરોધ...
કોઈએ કહંુ છે કે..

“તમે કોઈને એક માછલી આપશો  
તો તેની એક ઢદવસની ભૂખ ભાંગશે 

પણ જો તેને માછલીઓ પકડતા શીખવી દેશો  
તો તે તેના આખા જીવનની ભૂખ ભાંગશે.”

મને પૂરો ચવશ્વાસ છે કે જો તમે કોઈને મદદ કરવા 
ઇચછતા હો તો તમે તેને તેના મનની શક્તઓની ઓળખ 
કરાવો. તેને મનની શક્તઓનું જ્ાન આપો. 

આ પુસતક એ ચવચારથી જ લખવામાં આવ્ું છે 
કે જેથી આ જ્ાન દહુનયાના દરેક માનવી સુધી પહોંચે.

જેમન ેપણ આ પસુતક વાચં્ ુ ંછે ત ેબધાન ેમારી ખાસ 
ચવનંતી છે કે આ પુસતક વાંચયા પછી ઘરમાં મૂકી ન રાખો. 
એને કોઈ બીજાને તમારા તરફથી ભેટ રૂપે વાંચવા આપો. 
આ પુસતક હોલસેલમાં ગીફટ દેવા ઢડસકાઉન્ટથી મળશે.

જો એ લોકો આ પુસતક વાંચશે અને તેમના મનની 
શક્તઓનો ઉપયોગ કરશે તો તેઓને કોઈની પાસે મદદ 
માંગવા નહીં જવું પડ ે પણ તેઓ બીજાને મદદ કરવા 
સક્મ બનશે.

શુભ આસશર.......
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Dr. Adhia’s Products

  Books Language
 1. Prerna Nu Zarnu Guj./Hindi/Eng./Telugu/Bengali/Marathi
 2. Man Ane Jivan Gujarati/Hindi
 3. Mann Na Moti Gujarati
 4.  Sneh Nu Jharnu Gujarati/Hindi
 5.  Stree Gujarati
 6. Memory Gujarati/Hindi/English
 7. The Gift English
 8. Visulisation Gujarati/Hindi
 9. T.A. Shikho Jindagi Jito Gujarati/Hindi/English
 10. Dhanvan to Banvu J Joie Gujarati/Hindi
 11. Lokona Man Jitvani Kala Gujarati/Hindi
 12. Promise Gujarati
 13. Habit of Going Extra Mile Gujarati/Hindi
	 14.	 Confidence	 English/Gujarati/Hindi
 15. Depression Gujarati/English
 16. 9 Ways to Manage Your Anger English
 17. N.L.P. English
 18. Goal Setting and Achieving Gujarati/English/Hindi
 19. Leadership Etle Gujarati
 20. You can be responsible  English/Gujarati
 21. Subconscious Mind Says Gujarati/Hindi
 22. How to choose a life partner? Guj + English
 23. Kshan ne Sachavo Gujarati
 24. Ekrar Gujarati/Hindi
 25. Mari Vahli Dikri Ne Gujarati/Hindi
 26. Mara Vahla Dikra Ne Gujarati/Hindi
 27. Mari Vahli Patni Ne Gujarati
 28. Mari Vahla Vidhyarthi Ne Gujarati
 29. Prayer of Mind Gujarati/Hindi/Marathi/English
 30. Yauvan Ni Prarthna Gujarati
 31. Matru Vandana Gujarati/Hindi
 32. Pitruvandana Gujarati/Hindi

New Arrival Language
 1. Preranamurti Gujarati
 2. Tan ki Prathna Hindii

Coming Soon Language
 1. Tan ni Prathna, Prayer of Health Gujarati/English
 2. Telepathy English/Gujarati/Hindi
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 Pocket Books
1. Spring of Inspiration Gujarati/Hindi/English
2. 7 Step to Success Gujarati/Hindi/Marathi
3. Visulization Gujartati/Hindi
4. Vakil ki Prathana Hindi
5. Learn T.A. and win @ the Game of Life English
6. Dhan ni Maha Prathana Gujarati

 Audio CDs Language
1. Relaxation Gujarati/Hindi/English
2. Alpha Music Gujarati/English/Hindi
3. Man No Mahamantra Gujarati
4. Prayer of Mind Gujarati/Hindi/English
5. Subconscious Mind Says Gujarati/Hindi
6. Das Kadam Diamond Ke Hindi
7. Insurance Agent’s Relaxation & Guided Visualization Hindi
8. Score More (Guided Visualization for Students) Hindi
9. Dhan Ki Maha Prathana Gujarati/Hindi

 Audio Books Language
1. Man ane Jeevan Gujarati/Hindi
2. Visulization Gujarati/Hindi
3. T.A. Shikho Jingdagi Jito Gujarati/Hindi

 Video CDs / DVDs Language
1. Spring of Inspiration DVD (6 Hrs.) Gujarati/Hindi/English
2. Prerna Ka Jharna DVD (1 Hr.) Hindi
3. Yadshakti Na Rahasyo DVD Gujarati
4. Prem Na Panthe VCD Gujarati

 Posters 

1. Goal Chart - English/Gujarati 5. E.Q., I.Q., S.Q. - English

2. Tathastu - Gujarati 6. Circle of Concentration - English

3. Car - English 7. Marksheet - English

4. Cheque - English 8. Vision Board - English
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