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Ευχαριστίες

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας στους 
ανθρώπους που μας βοήθησαν να υλοποιήσουμε την ιδέα αυ-
τού του βιβλίου:

Αρχικά, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις οικογένειές μας για 
την υπομονή, την αγάπη και την υποστήριξή τους καθ’ όλη τη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας. 

Την Patty Aubery για το όραμα, την αφοσίωση και το χιού-
μορ της. Την Tina Renga για την καλή της διάθεση και τον 
απέραντο ενθουσιασμό της, τον Russ Kamalski και τον Roger 
Conner για την καθοδήγηση, την πίστη και την αντοχή τους 
κατά τη διάρκεια αυτού του έργου. Όλους εσάς που σταθήκατε 
δίπλα μας κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού και γεμίσατε τη 
διαδρομή μας με σοφία, αγάπη και γέλιο. 

Τον εκδότη αυτού του βιβλίου και φίλο μας, Peter Vegso, για τη 
διαρκή στήριξη αυτού του νέου εγχειρήματος, καθώς και όλο 
το προσωπικό της Health Communications, Inc.

Τους Veronica Romero, Lisa Williams, Robin Yerian, Jesse 
Ianniello, Lauren Edelstein και Lauren Bray, που στήριξαν 
όλες τις δουλειές του Jack με τις δεξιότητες και την αγάπη 
τους. 

Σας είμαστε πραγματικά ευγνώμονες και σας αγαπάμε όλους!
Jack Canfield και D.D. Watkins 



Απέραντη Ευγνωμοσύνη

Θα ήθελα να πω ένα ιδιαίτερο «ευχαριστώ» στην κόρη μου, 
Marissa, επειδή φάνηκε τόσο υπομονετική καθ’ όλη τη 
διάρκεια αυτού του σχεδίου, αλλά και επειδή αποτελεί μια 
διαρκή πηγή ομορφιάς και έμπνευσης στη ζωή μου· στον 
θετό μου γιο, τον Christian, που έχει την έμφυτη ικανότη-
τα να πιστεύει και να λαμβάνει· και στον Lee, ο οποίος με 
αγαπάει τόσο, ώστε να με αφήνει ελεύθερη όταν χρειάζεται 
να πετάξω. Καθημερινά, νιώθω ευγνώμων για τη στήριξη 
και την ενθάρρυνση που λαμβάνω από τις αδερφές μου, 
Melanie, Stephanie και Polly, καθώς και για τη δημιουργι-
κότητα, τη χάρη και την ευγένεια της μητέρας μου, Martha, 
η οποία με δίδασκε από πολύ παλιά να αγαπάω τις λέξεις, 
την ποίηση και όλα τα όμορφα πράγματα. Ευχαριστώ, επί-
σης, τους Vicky, Randi, Georgia, Gram, Daddy και Frank 
– τους δασκάλους και συντρόφους μου σε αυτό το ταξίδι… 
Θα σας αγαπάω και θα σας είμαι ευγνώμων για πάντα. 

D.D. Watkins



Εισαγωγή

Λέγεται ότι όταν ο μαθητής είναι έτοιμος, ο δάσκαλος θα εμ-
φανιστεί. Εάν διαβάζετε αυτό το βιβλίο, τότε είναι προφανές 
ότι είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα στο μονοπάτι της 
προσωπικής σας εξέλιξης. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε συ-
νειδητά να δημιουργείτε και να λαμβάνετε όσα θέλετε πραγ-
ματικά στη ζωή σας. Αξιοποιώντας συνειδητά το Νόμο της 
Έλξης, μπορείτε να δημιουργήσετε ακριβώς αυτό που θέλετε 
με λιγότερη προσπάθεια και περισσότερη χαρά. 

Στις μέρες μας, ο Νόμος της Έλξης αποκαλείται από πολλούς 
ανθρώπους «Το Μυστικό». Ωστόσο, δεν αποτελεί νέα ιδέα ή 
πρόσφατη ανακάλυψη. Εδώ και αρκετούς αιώνες, συνιστά 
ζωτικό μέρος των σπουδαιότερων διδασκαλιών όλων των 
εποχών. Προσωπικά, διδάσκω αυτή την αρχή, μαζί με πολ-
λούς άλλους, εδώ και περισσότερα από τριάντα χρόνια. Από 
τότε που κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ Το Μυστικό και οι δά-
σκαλοι που πήραν μέρος στην ταινία (συμπεριλαμβανομένου 
και του εαυτού μου) άρχισαν να εμφανίζονται σε διάφορες 
τηλεοπτικές εκπομπές (Oprah, Larry King Live, Today Show, 
Montel, The Ellen Degeneres Show και Nightline), η δύναμη 
του Νόμου της Έλξης αποκαλύπτεται σε ολοένα και περισσό-
τερους ανθρώπους. 

Όλοι συμμετέχουμε στη δημιουργία της ζωής μας και όλοι εί-
μαστε υπεύθυνοι για την κατάσταση του κόσμου. Επιπλέον, 
έχουμε αρχίσει να συνειδητοποιούμε ότι εάν επιθυμούμε 
την αλλαγή σε εξωτερικό επίπεδο, τότε θα πρέπει να έχου-
με τη θέληση να κάνουμε και τις απαραίτητες εσωτερικές 



αλλαγές. Και όντως έχει αρχίσει να πραγματοποιείται μια 
μεταστροφή, μια αλλαγή στην επίγνωσή μας. Αυτή η αλ-
λαγή βρίσκεται στην ατμόσφαιρα και στα κύματα αέρος και 
μπορούμε να τη νιώσουμε βαθιά στην ψυχή μας. Φαίνεται 
να υπάρχει μια κοινή λαχτάρα να επιστρέψουμε σε έναν πιο 
απλό και χαρούμενο τόπο και χρόνο και ξέρουμε μέσα μας 
ότι η ζωή έχει πολλά περισσότερα να μας δώσει από αυτά 
που έχουμε γευτεί έως τώρα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο 
όπου έχουμε ολοκληρώσει την πνευματική μας εξέλιξη και 
λαχταρούμε να κατανοήσουμε τη μεταξύ μας σύνδεση, το 
σκοπό και τον εαυτό μας. Ως άνθρωποι, ψάχνουμε μέσα μας, 
αμφισβητούμε τις προτεραιότητές μας και τις καταστάσεις 
που ζούμε, αναζητούμε το βαθύτερο νόημα της ζωής. 

Ελπίζω ότι χάρη σε αυτό το βιβλίο και μέσα από τη βαθύτερη 
κατανόηση της λειτουργίας του Νόμου της Έλξης στη ζωή 
σας, θα γνωρίσετε καλύτερα και τον εαυτό σας – θα απο-
κτήσετε επίγνωση της πραγματικής σας υπόστασης και του 
λόγου για τον οποίο βρίσκεστε εδώ. Αυτός ο απλός οδηγός 
αποτελεί το δικό σας κλειδί – ένα κλειδί το οποίο μπορεί 
να ξεκλειδώσει το μέλλον που επιθυμείτε και να σας οδη-
γήσει σε ένα μονοπάτι που θα σας χαρίσει χαρά, ευημερία 
και αφθονία. Γράφοντας αυτό το βιβλίο, στόχος μου ήταν 
να σας βοηθήσω να εμπνευστείτε από τη συνειδητοποίηση 
ότι μπορείτε να δημιουργήσετε τη ζωή που επιθυμείτε και 
να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας με τη χρήση των βασικών 
εργαλείων, στρατηγικών και ιδεών που περιέχονται στις 
σελίδες του. 

Αυτό το βιβλίο βρίσκεται στα χέρια σας για κάποιο λόγο. 
Μπορείτε να αρχίσετε να ζείτε μια πραγματικά συνειδητή 



ζωή, γεμάτη νόημα, αμέσως τώρα. Ξεκινώντας σήμερα, 
μπορείτε να επανασυνδεθείτε με την εσωτερική αλήθεια 
και σοφία σας. Μπορείτε να μάθετε να εμπιστεύεστε τη 
διαίσθησή σας, μπορείτε να ενισχύσετε την επίγνωσή σας 
και να τιμήσετε τα συναισθήματά σας. Αρκεί να εμπιστευ-
θείτε τη φυσική τάξη των πραγμάτων και μια δύναμη ανώ-
τερη από εσάς, για να μάθετε να αφήνετε πίσω σας ό,τι δεν 
επιθυμείτε πραγματικά και για να ξεκινήσετε να ζείτε μια 
ζωή αληθινής πίστης, ευγνωμοσύνης και χαράς. Καθώς θα 
προβαίνετε σε αυτές τις αλλαγές, θα αρχίσετε να αντιλαμβά-
νεστε ολοένα και περισσότερο τα θαύματα που συμβαίνουν 
γύρω σας. και τα γεγονότα στη ζωή σας θα αρχίσουν να 
ξεδιπλώνονται με τρόπους που θα σας φαίνονται μαγικοί 
και μυστηριώδεις. 

Θα πρέπει να θυμάστε, όμως, ότι είστε αναπόσπαστα συν-
δεδεμένοι με τους πάντες και τα πάντα στο σύμπαν, συ-
μπεριλαμβανομένου του Θεού. Και αυτό ίσχυε ανέκαθεν. 
Το σύμπαν αντιδρά αυτόματα σε κάθε σκέψη, συναίσθημα 
και πράξη σας. Δεν έχει άλλη επιλογή. αυτός είναι απλώς ο 
τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα. Το σύμπαν 
λειτουργεί ως καθρέφτης – ανακλά κάθε σας ενέργεια. Οι 
σκέψεις και η ενέργεια που εκπέμπετε στο σύμπαν, επιστρέ-
φουν σε εσάς, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με τη μορφή 
γεγονότων και εμπειριών που αντιστοιχούν στις αρχικές σας 
σκέψεις και ενέργειες. Με αυτό τον τρόπο λειτουργεί στη 
ζωή σας ο Νόμος της Έλξης, ο οποίος αποτελεί ένα τέλειο 
παράδειγμα της δράσης του έξοχα σχεδιασμένου σύμπαντος. 
Είναι ένας αμετάβλητος παγκόσμιος νόμος. Ο Νόμος της Έλ-
ξης αποτελεί την επιστημονική εξήγηση της σύμπτωσης, των 
ευνοϊκών συγκυριών και της δύναμης της προσευχής. 



Τώρα που γνωρίζετε τι ισχύει πραγματικά, θα πρέπει να 
ξεκινήσετε να ζείτε σε αρμονία με τους φυσικούς ρυθμούς 
του σύμπαντος και με το Νόμο της Έλξης, εάν θέλετε να ζή-
σετε μια ευτυχισμένη ζωή με σκοπό και νόημα. Πρέπει να 
επιλέξετε να ζήσετε μια ζωή στην οποία θα κυριαρχούν τα 
αισθήματα ευγνωμοσύνης, η γαλήνη και η αυτεπίγνωση. 
Πρέπει να μάθετε να ακολουθείτε την ευτυχία σας, να κάνετε 
αυτό που αγαπάτε και να αφιερώνετε χρόνο στην ανακάλυψη 
όλων αυτών των πραγμάτων που σας προσφέρουν χαρά. Η 
ευτυχία αποτελεί δικαίωμα κάθε ανθρώπου και είναι υπο-
χρέωσή σας να εκφράζετε τον εαυτό σας μέσω των χαρισμά-
των και των ταλέντων που σας έχει προσφέρει η φύση, με 
τρόπο που να σας δίνει χαρά. Η επίτευξη των παραπάνω 
στόχων θα σας βοηθήσει, επίσης, να συνεισφέρετε σημαντι-
κά στον κόσμο όπου ζείτε. 

Φανταστείτε έναν κόσμο όπου όλοι θα ζούσαμε με αυτό τον 
τρόπο, όπου όλοι θα αναλαμβάναμε την πλήρη ευθύνη των 
σκέψεών μας, των πράξεών μας και των αποτελεσμάτων τους 
και όλοι θα είχαμε την ευκαιρία να είμαστε πιο στοργικοί, 
δοτικοί, συμπονετικοί και ευγνώμονες άνθρωποι. Μέσω του 
Νόμου της Έλξης, οι φυσικές συνέπειες αυτής της δράσης 
οδηγούν σε μια κατάσταση μεγαλύτερης χαράς και αφθο-
νίας. Καθώς θα νιώθουμε ολοένα και μεγαλύτερη χαρά και 
ευγνωμοσύνη, θα αρχίσουμε να εκπέμπουμε σε υψηλότερες 
ενεργειακές συχνότητες, να έλκουμε όλα τα αγαθά που έχει 
να προσφέρει το σύμπαν και να μεταβάλλουμε τους κραδα-
σμούς ολόκληρου του πλανήτη. 

Αυτό είναι το κλειδί για την αυθεντική επιτυχία.
Αυτό είναι το κλειδί για να βιώσετε το Νόμο της Έλξης.



Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ και τώρα. Ενδυναμώστε τον εαυτό 
σας – χρησιμοποιήστε αυτό το κλειδί, ξεκλειδώστε την πύλη 
και ακολουθήστε αυτό το απλό μονοπάτι που σας δείχνω. 

Εγώ θα είμαι δίπλα σας για να σας καθοδηγώ σε κάθε βήμα 
σας. Η συνειδητή απόφαση να βιώσετε το Νόμο της Έλξης θα 
αλλάξει τη ζωή σας και τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχετε 
στην παγκόσμια κοινότητα. Μπορείτε να αλλάξετε τα μοτίβα 
σκέψης σας, μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας και μπορείτε 
να αλλάξετε τον κόσμο. Ξεκινήστε να ζείτε τη ζωή για την 
οποία είστε προορισμένοι. Βρίσκεστε εδώ για κάποιο λόγο 
και ο κόσμος χρειάζεται όλα όσα έχετε να προσφέρετε.

Οραματιστείτε το μέλλον που επιθυμείτε. 
Δημιουργήστε τη ζωή των ονείρων σας.

Δείτε το, νιώστε το, πιστέψτε το. 





Η εμπιστοσύνη στη δύναμη που κινεί το 
σύμπαν είναι Πίστη. Η Πίστη δεν είναι 
τυφλή, είναι διαισθητική. «Πιστεύεις» 

πραγματικά όταν πιστεύεις ότι το σύμπαν 
είναι με το μέρος σου και ξέρει τι κάνει. 

Άγνωστος Συγγραφέας





(1)

Ο ΝΟμΟς Της Ελξης

Η κατανόηση του Νόμου της Έλξης αποτελεί το κλει-
δί για τη δημιουργία της ζωής των ονείρων σας. 

Ο Νόμος της Έλξης είναι ο πιο ισχυρός νόμος του σύμπα-
ντος. βρίσκεται διαρκώς σε λειτουργία και κίνηση, όπως 
ακριβώς και η βαρύτητα. Λειτουργεί στη ζωή σας ακόμα και 
αυτή τη στιγμή. 

Για να το θέσουμε πιο απλά, σύμφωνα με το Νόμο της Έλ-
ξης, μπορείτε να προσελκύσετε στη ζωή σας όλα τα πράγ-
ματα στα οποία εστιάζετε. Οτιδήποτε λαμβάνει την ενέργεια 
και την προσοχή σας, θα σας επιστραφεί. Οπότε, εάν παρα-
μένετε εστιασμένοι στα καλά και θετικά πράγματα της ζωής, 
αυτόματα θα προσελκύσετε περισσότερα καλά και θετικά 
πράγματα στη ζωή σας. Εάν, όμως, επικεντρωθείτε στα αρ-
νητικά σημεία και σε όσα στερείστε, τότε αυτά ακριβώς θα 
προσελκύσετε περισσότερο. 

Είστε αυτό που σκέφτεστε όλη μέρα.
Δρ Ρόμπερτ Σούλερ

Βρίσκεστε πάντα σε κατάσταση δημιουργίας. Δημιουργεί-
τε τη δική σας πραγματικότητα κάθε στιγμή της κάθε ημέ-
ρας. Δημιουργείτε το μέλλον σας με κάθε σας σκέψη: είτε 
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συνειδητή είτε υποσυνείδητη. Δεν μπορείτε να διακόψετε 
αυτή τη διαδικασία και να πάψετε να δημιουργείτε, γιατί 
η δημιουργία δεν σταματάει ποτέ. Ο Νόμος της Έλξης δεν 
σταματάει ποτέ να λειτουργεί. 

Η κατανόηση της λειτουργίας αυτού του νόμου αποτελεί το 
βασικό κλειδί της επιτυχίας. Εάν, λοιπόν, θέλετε να αλλά-
ξετε τη ζωή σας και να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας για να 
δημιουργήσετε ένα εκπληκτικό μέλλον, τότε χρειάζεται να 
κατανοήσετε πραγματικά το ρόλο σας στο Νόμο της Έλξης. 

Είναι ανεύθυνο να αφήνεις τη ζωή να κυλάει 
χωρίς τη συμμετοχή σου. 

Είναι ιερό σου δικαίωμα να δημιουργείς 
εσύ ο ίδιος την ημέρα σου.

Ράμθα

Ας δούμε πώς λειτουργεί ο Νόμος της Έλξης: τα όμοια έλκο-
νται. Εάν αισθάνεστε ενθουσιασμένοι, παθιασμένοι, χαρού-
μενοι, ευγνώμονες ή πλήρεις, εκπέμπετε θετική ενέργεια. 
Αντίθετα, εάν αισθάνεστε ανία, ανησυχία, στρες, θυμό, αγανά-
κτηση ή λύπη, εκπέμπετε αρνητική ενέργεια. Παρόλο που το 
σύμπαν, μέσω του Νόμου της Έλξης, θα αντιδράσει και στα 
δύο είδη δονήσεων, δεν μπορεί να αποφασίσει ποια ενέργεια 
είναι πιο ευεργετική για εσάς. Το σύμπαν απλώς αντιδρά σε 
οποιαδήποτε ενέργεια παράγετε και σας επιστρέφει την ίδια 
ενέργεια. Λαμβάνετε ό,τι δίνετε. Οι σκέψεις και τα συναισθή-
ματά σας αποτελούν βασικά το αίτημά σας προς το σύμπαν 
για την αποστολή περισσότερης ανάλογης ενέργειας. 
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Επειδή οι ενεργειακές δονήσεις σας έλκουν προς το μέρος 
σας ενέργεια της ίδιας συχνότητας, χρειάζεται να βεβαιωθείτε 
ότι εκπέμπετε διαρκώς ενέργεια, σκέψεις και συναισθήμα-
τα που αντιστοιχούν με όσα θέλετε να είστε, να κάνετε και 
να βιώσετε. Οι ενεργειακές σας συχνότητες πρέπει να συγ-
χρονιστούν με όλα όσα θέλετε να πετύχετε στη ζωή σας. Για 
παράδειγμα, εάν αυτό που θέλετε να προσελκύσετε είναι η 
αγάπη και η χαρά, τότε οι κραδασμοί που θα πρέπει να δη-
μιουργήσετε είναι αυτοί της αγάπης και της χαράς. 

Μπορείτε να το σκεφτείτε ως εξής: φανταστείτε ότι μετα-
δίδουμε και λαμβάνουμε ραδιοκύματα. Η συχνότητά σας 
πρέπει να αντιστοιχεί με τη συχνότητα που θέλετε να λά-
βετε. Δεν μπορείτε να συντονίσετε το ραδιόφωνό σας στη 
συχνότητα 98,7 στα FM και να περιμένετε να ακούσετε 
ένα σταθμό που εκπέμπει στους 103,3. Θα πρέπει να απο-
δεχθείτε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Η ενέρ-
γειά σας πρέπει να συγχρονίζεται ή να συντονίζεται με την 
ενεργειακή συχνότητα του πομπού. Οπότε, θα πρέπει να 
διατηρήσετε τις δονήσεις σας συντονισμένες σε μια θετική 
συχνότητα, ώστε να προσελκύσετε θετική ενέργεια. 

Ένα ακόμα καλό παράδειγμα αποτελεί το διαπασών. Όταν 
χτυπάτε ένα διαπασών, το ενεργοποιείτε να στείλει έναν 
συγκεκριμένο ήχο ή μια συγκεκριμένη συχνότητα. Άρα, 
σε ένα δωμάτιο γεμάτο διαπασών μόνο αυτά που είναι συ-
ντονισμένα στην ακριβώς ίδια συχνότητα θα αντιδράσουν 
αυτόματα στη συχνότητα που ταιριάζει με τη δική τους και 
θα αρχίσουν να δονούνται. Οπότε, συντονίστε τον εαυτό σας 
σε μια συχνότητα που βρίσκεται σε αρμονία με όλα όσα 
θέλετε να προσελκύσετε. Για να δημιουργήσετε ένα θετικό 
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μέλλον, χρειάζεται να κινείστε σε ένα φάσμα θετικών κρα-
δασμών, σκέψεων και συναισθημάτων. 

Μπορείτε να μάθετε να χειρίζεστε τις σκέψεις και τα συναι-
σθήματά σας και να συντονίζεστε ενεργειακά με όσα θέλετε 
να προσελκύσετε μαθαίνοντας να ανταποκρίνεστε, και όχι 
απλώς να αντιδράτε, στις καταστάσεις τις ζωής σας. Οι περισ-
σότεροι από εμάς περνάμε τη ζωή μας απλώς αντιδρώντας 
αυτόματα και ασυναίσθητα στις καταστάσεις και στα γεγονότα. 
Μπορεί να είχατε μια δύσκολη μέρα, να μείνατε από λάστιχο 
ή να αναγκαστήκατε να υποστείτε την άδικη συμπεριφορά 
ενός ατόμου. Ας υποθέσουμε ότι αντιδράτε αρνητικά σε αυτές 
τις καταστάσεις γεννώντας αρνητικές σκέψεις και βιώνοντας 
αρνητικά συναισθήματα. Θυμώνετε, αναστατώνεστε ή στενο-
χωριέστε. Σε αυτή την περίπτωση, αντιδράτε μηχανικά και 
δεν ανταποκρίνεστε συνειδητά. Έτσι, τα αρνητικά φορτισμένα 
συναισθήματα και μοτίβα σκέψης σας «παραγγέλνουν» αυ-
τόματα στο σύμπαν ακόμα περισσότερες ανάλογες αρνητικές 
εμπειρίες. Για να εξασφαλίσετε ένα πιο θετικό αποτέλεσμα, 
θα πρέπει να μάθετε να ανταποκρίνεστε συνειδητά με έναν 
διαφορετικό και πιο θετικό τρόπο. 

Εάν κάνεις αυτό που κάνεις πάντα, 
θα λάβεις αυτό που λαμβάνεις πάντα.

Άντονι Ρόμπινς

Τα καλά νέα είναι ότι μόλις κατανοήσετε το Νόμο της Έλξης 
και τη λειτουργία του, θα μπορέσετε να επιδιώξετε συνειδητά 
τη δημιουργία μιας καλύτερης ζωής. Μπορείτε να επιλέξετε 
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να ανταποκρίνεστε διαφορετικά στις καταστάσεις που καλεί-
στε να αντιμετωπίσετε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπο-
ρείτε να επιλέξετε να σκέφτεστε διαφορετικά. Μπορείτε να 
επιλέξετε να εστιάζετε τη σκέψη σας στα πράγματα που θέλετε 
περισσότερο στη ζωή σας. Μπορείτε να επιλέξετε να βιώσετε 
περισσότερα από τα πράγματα που σας κάνουν να αισθάνεστε 
όμορφα. Μπορείτε να επιλέξετε συνειδητά να συμμετάσχετε 
στη δημιουργία του μέλλοντός σας, ελέγχοντας τις σκέψεις 
σας και τα συναισθήματά σας. 

Το μέλλον δημιουργείται με όσα κάνετε σήμερα, 
και όχι με όσα θα κάνετε αύριο.

Ρόμπερτ Κιγιοσάκι

Αναμένοντας τα θαύματα.

Ο Νόμος της Έλξης καθιστά δυνατή τη δημιουργία άπειρων 
δυνατοτήτων, απίστευτης αφθονίας και απερίγραπτης χαράς. 
Δεν γνωρίζει δυσκολίες και μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας 
από κάθε άποψη. 

Ωστόσο, για να κατανοήσετε πλήρως τη λειτουργία του Νό-
μου της Έλξης, θα πρέπει να εξετάσουμε ορισμένα στοιχεία. 

Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. 

Το σύμπαν αλλάζει διαρκώς. η ζωή μας διαμορφώνεται 
από τις σκέψεις μας.

Μάρκος Αυρήλιος Αντωνίνος




