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  مقدمه مترجم
توضيح داده است هدف اين كتاب تشريح علم ثروتمند شدن و جذب ثروت خود همان طور كه نويسنده       

روانشناسي كه در زمينه موفقيت نوشته شده است، فرايند هاي اين كتاب نيز مانند ساير كتاب. به زندگي است
ها تاكيد كرده و توصيه كسب موفقيت را تشريح و بر نقش تصويرسازي ذهني براي شفافيت بخشيدن به هدف

خواهد در كند كه انسان بايد براي رسيدن به هدف خود قبل از هر چيز تصويري واضح و شفاف از آنچه ميمي
مسئله . گام برداشت آنتوان در راه رسيدن به ا داشتن تصويري مبهم از هدف در ذهن، نميب. ذهن داشته باشد

دوم در اين مورد اين است كه انسان بايد عالوه بر اين از عالقه و انگيزه كافي براي رسيدن به هدف خود 
براي رسيدن به  بر مبناي اين كتاب انسان. تواند به هدف خود برسدبرخوردار باشد و مطمئن باشد كه مي

عمده مطالب اين كتاب صرف توضيح و تشريح فكر كردن . اهداف خود بايد به روشي خاص تفكر و عمل كند
تواند براي آشنايي با اين دو موضوع به متن خواننده مي. شودبه روش خاص و عمل كردن به روش خاص مي

بنابر . كندب اين دو موضوع را تشريح مياي ساده و جذانويسنده در متن كتاب به شيوه. كتاب مراجعه كند
  . اعتقاد نويسنده براي تحقق اهداف الزم است كه نيروي فكر و رفتار شخصي انسان با هم تركيب شود

با وجود اينكه تمركز اين كتاب بر ثروتمند شدن است اما فرايندي كه براي كسب ثروت توضيح داده شده       
گويد با به كار بستن مي نويسنده خودطور كه همان. كاربرد است است، در مورد هر هدف ديگري قابل

   .خواهيد برسيدتوانيد به آنچه كه ميهاي ذكر شده در اين كتاب ميدستورالعمل
هايي كه در اين زمينه نوشته شده است در اين است كه اين كتاب مزيت اين كتاب در مقايسه با ساير كتاب      

كند كه تنها با تمركز كه روي فكر كردن در مورد اهداف دارد بر اين نكته نيز تأكيد ميالوه بر تأكيد زيادي ع
تفكر در مورد تصوير ذهني مربوط به هدف، بدون هيچ گونه . توان به آنها تحقق بخشيدفكري روي اهداف نمي

براي تحقق  .رساندهايش نميرؤياپردازي محض است و انسان را به خواسته ،تالشي براي رسيدن به آن
و انسان با تمام وجود براي رسيدن به هدف  ها الزم است كه فكر با رفتار و عمل شخصي تركيب شودخواسته

قبل از اينكه منتظر تغيير « : گويدكند و مياين كتاب به درستي روي نقش رفتار شخصي تاكيد مي. تالش كند
به خوبي » رفتار كردن به روش خاص«همچنين با طرح بحث .  »شرايط باشيد با رفتار خود شرايط را تغيير دهيد

دهد كه براي دستيابي به اهداف از كجا بايد فعاليت خود را شروع كرد و چگونه رفتار خود را براي نشان مي
رسيدن به  در راهها و مطالب ذكر شده در اين كتاب انسان بر مبناي دستورالعمل. دررسيدن به هدف تنظيم ك

تواند به كند و ميهم در عرصه فكر و هم در عرصه عمل از سردرگمي و ابهام نجات پيدا مياهداف خود، 
  . نحوي مؤثر در راه تحقق بخشيدن به اهداف خود گام بردارد
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  رازبرن خالق و مدير اجرايي  نوشته اي از راندا
... خانواده و  مختلف كار، روابط،هاي ي در زمينهكمتر از دو  سال پيش زماني كه من درگير مسائل زندگ      

. تر بگويم اين كتاب اتفاقي با من برخورد كرديا اگر بخواهم دقيق. بودم به طور اتفاقي به اين كتاب برخوردم
با تشكر از يكي (توانم با صداقت بگويم كه از اولين شبي كه يك نسخه چاپي قديمي از كتاب بدستم رسيد مي

» دليل«و اين . فهميدرا مي شخوانيد، دليلبزماني كه خودتان آن را . مشابه قبل نبود ام هرگززندگي) از دخترانم
آيد ثروت نامحدودي را به چرا برخي از افراد وجود دارند كه به نظر مي. چيزي بود كه من قبال به دنبال آن بودم

هاي مشابهي برخوردارند، وانايياند در حالي كه برخي ديگر از افراد كه از استعدادها و تشان جذب كردهزندگي
روشي كه در اين كتاب اين كتاب خواهيد ديد، اگر شما به طور كه در برند؟ هماناز فقر و نداري رنج مي

هاي عمل كنيد، الزم نيست كاري در مورد آموزش، موقعيت، استعدادها، توانايي كوچك عجيب آمده است
تواند بدون توجه به دهد كه چطور يك نفر ميسادگي توضيح مي واالس وتلز به. ذهني يا جغرافيا انجام دهيد

  . اش كنداش ثروت را وارد زندگيپيشينه يا شرايط قبلي
  :گويد كهجمله آغازي فصل يك اين شاهكار كوچك مي

ماند اين است كه غيرممكن است كه يك قدر كه در تحسين فقر سخن گفته شود، حقيقتي كه باقي ميچهر «
  » .كامل و موفقي داشته باشد مگر اينكه ثروتمند شودفرد زندگي 

كسب و كار من در زمينه توليد . ام تغيير كردو زماني كه من اين مطلب را خوانده و هضم كردم، ناگهان زندگي
هاي حيرت انگيزي از هر موفقيتروابطم به شيوه حيرت انگيزي التيام پيدا كرد و . تلويزيون شروع به ترقي كرد

اين يك تجربه مشترك براي تمام كساني است كه اين كتاب عظيم را كشف . سوي من سرازير شد جهت به
  . كنند و اين موضوع در مورد شما نيز صادق خواهد بود زماني كه مفاهيم ساده آن را ياد گرفته و به كار بنديدمي

ين كتاب زندگي شما را تغيير ا. اين كتاب كليد دسترسي شما به پيشرفتي است كه آرزوي آن را داريد      
برخي از . سال پيش نوشته شده است 100خوانيد توجه داشته باشيد كه حدود زماني كه كتاب را مي. خواهد داد

همچنين به ياد داشته باشيد كه . كلمات آن قديمي شده است و شما نياز داريد كه با آن را با ذهني باز بخوانيد
شما به دنبال يادگيري اصول اساسي توليد ثروت و . انگيز هستيدرتشما به دنبال كشف يك واقعيت حي

به آن اعتماد كنيد و باور گويد همان طور كه خود واالس مي و با آن همراه شويد. موفقيت در زندگي هستيد
خواهيد با اين كتاب در دستان آنچه شما در زندگي الزم داريد در اينجا منتظر شماست و آنچه مي. داشته باشيد

  . شماست
  راندا برن                                                                                                 
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  مقدمه
يك رساله عملي است و يك مقاله . اين كتاب يك كتاب فلسفي نيست در عوض يك كتاب عملي است      

خواهند اول ي مردان و زناني طراحي شده است كه نياز مبرمي به پول دارند؛ كساني كه ميتئوريكي نيست و برا
ابزار و  ،اين كتاب براي كساني است كه تا به حال وقت. ثروتمند شوند و بعد از آن به دنبال علم و فلسفه بروند

خواهند از علم به اند و ميداشته اند ولي در عوض به دنبال نتيجهنمطالعه عميق متافيزيك فرصت كافي براي 
  . آيندها، نتيجه بگيرند بدون اينكه وارد فرآيندهايي شوند كه آن نتايج بدست مياي براي فعاليتعنوان پايه

بنگرد همان طور كه به مطالب  اساسي اين كتاب به عنوان واقعيت مطالبرود كه به از خواننده انتظار مي       
طوري به مطالب ايمان  و نگرد كه توسط ماركوني يا اديسون منتشر شده استمرتبط به قانون الكتريسيته مي

هر مرد . داشته باشد كه انگار اين ايمان را از طريق عمل كردن به آنها بدون شك و ترديد به دست آورده است
رود يك علم زيرا علمي كه در اين باره به كار مي. شودون شك ثروتمند مييا زني كه اين كار را انجام دهد بد

خواهند از طريق با اين وجود براي اطمينان بيشتر كساني كه مي. دقيق است و شكست در آن غيرممكن است
را  اي منطقي براي اعتقاد خود به وجود آورند، در اينجا برخي از مسائل اساسيبررسي تئوريكي و علمي، پايه

  . بيان خواهم كرد
تئوري يكتايي جهان كه در آن يكي برابر همه و همه برابر يكي است و بر طبق آن يك ماده خود را به       

سال بر  200سازد، داراي مبدأ هندويي است و به تدريج در طول صورت عناصر مختلف جهان مادي نمايان مي
هاي شرقي و پايه كار فيلسوفاني نظير دكارت، يه همه فلسفهاين تئوري پا. انديشه جهان غربي غلبه كرده است

اي كه به دنبال موشكافي بنيادهاي فلسفي اين به خواننده. نيتز، شوپنهاور، هگل و امرسون استاسپينوزا، اليب
  . باره بخواندهاي هگل و امرسون را در اينكه كتابشود باشد توصيه ميتئوري مي

. كه براي همه قابل فهم باشدام طوريمالحظات را فداي سادگي مطلب كرده من ساير در تأليف اين كتاب      
اين تئوري . ها برگرفته شده استآنچه در اين كتاب در مورد روش فعاليت ذكر شده است از نتايج همين فلسفه

اين هستيد كه اگر به دنبال . هاي سنگين تجربي را تحمل كرده استآزمايشبه صورت دقيق تست شده است و 
خواهيد از هاي كساني را كه در باال ذكر شد بخوانيد و اگر ميبدانيد چگونه اين نتايج حاصل شده است، نوشته

          .گويد دقيقاً عمل كنيدميوه فلسفه آنان در تجربه واقعي استفاه كنيد اين كتاب را بخوانيد و به آنچه به شما مي
  نويسنده                                                                                                                           
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  شدن ثروتمندحق 
ماند اين است كه غيرممكن است يك فرد داراي هر چه در ستايش فقر گفته شود، حقيقتي كه باز باقي مي    

باالترين مرتبه ارتقاي استعدادها و به تواند هيچ فردي نمي. شودزندگي كامل و موفقي باشد مگر اينكه ثروتمند 
هر فرد براي كمال روحي و شكوفايي استعدادهاي خود . كمال روحي برسد مگر اينكه مقداري پول داشته باشد

  . تواند آنها را بخرددارد كه بدون داشتن پول نمي يهايابزارنياز به استفاده از 
از يك سري ابزار استفاده كند و رسد كه ظر ذهني، روحي و جسمي به شكوفايي مييك فرد زماني از ن      

بنابراين . جامعه طوري سازمان يافته است كه فرد براي بدست آوردن ابزار خودشكوفايي بايد پول داشته باشد
  . ها براي هر فرد بايد علم ثروتمند شدن باشدپايه همه پيشرفت

اي حق دارد كه به همه پيشرفتي كه قادر است دست فت است و هر موجود زندهها پيشرهدف همه زندگي      
  . يابد

تواند از همه ابزاري كه براي شكوفايي ذهني، داشتن حق زندگي براي بشر بدين معني است كه او مي      
يگر او حق و به عبارت د. روحي و جسمي او الزم است، به صورت آزادانه و بدون هيچ محدوديتي استفاده كند

  . دارد كه ثروتمند شود
ثروتمندي واقعي بدين معني . در اين كتاب نبايد در مورد ثروتمند شدن به صورتي تلويحي صحبت كنم      

هيچ فردي نبايد به كم قانع باشد در صورتي كه بتواند بيشتر استفاده . نيست كه انسان در حد پاييني ارضا شود
هدف  طبيعت پيشرفت و ترقي زندگي است و هر انساني بايد همه آن چيزهايي را كه براي . كند و لذت ببرد

  . رضايت به كم گناهكاري است. بدست آوردقدرت، زيبايي و ثروت در زندگي الزم است، 
انساني كه همه چيزهايي را كه براي زندگي در طول عمرش الزم است، داشته باشد، ثروتمند است و هيچ       
زندگي آن قدر پيچيده شده است . خواهد داشته باشدهمه چيزهايي را كه ميتواند بدون داشتن پول نمي فردي

هر فردي به طور . كه حتي اغلب مردان و زنان معمولي براي داشتن يك زندگي كامل به ثروت زيادي نياز دارند
موفقيت در . ا جزئي از ذات بشر استعالقه به شكوفايي استعداده. خواهد كه به آنچه قادراست برسدطبيعي مي

توانيد شما فقط با استفاده از ابزار و اشيا مي. خواهيد باشيدزندگي بدين معناست كه شما آنچه بشويد كه مي
توانيد از اين ابزار به صورت آزادانه استفاده كنيد كه به حد كافي ثروتمند خواهيد و زماني ميميآنچه بشويد كه 
   . هاستترين دانشبنابراين يادگيري علم ثروتمند شدن، ضروري. ا را بخريدشده باشيد كه آنه
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عالقه به ثروتمند شدن در واقع عالقه به زندگي . هيچ چيز غلطي در خواسته ثروتمند شدن وجود ندارد      
فردي تري نيست، فردي كه به دنبال زندگي مرفه. تر است و اين عالقه داراي ارزش استكامل تر ومرفه

خواهد، ندارد اي به داشتن پول كافي براي خريد آنچه در زندگي ميغيرنرمال است و بنابراين فردي كه عالقه
  . نيز فردي غيرنرمال است

هيچ كدام از اين سه . كنيمما براي بدن، ذهن و روح خود زندگي مي: سه انگيزه براي زندگي وجود دارد      
تواند بدون كامل همه آنها به يك اندازه اهميت دارند و هيچ كدام نمي. ر نيستتانگيزه از ديگري برتر و مقدس

هيچ فردي حق ندارد كه فقط براي روح خود زندگي كند و ذهن و جسم را . شدن دو انگيزه ديگر تكميل شود
  . همچنين فرد نبايد فقط براي عقل خود كار كند و بدن و روح خود را فراموش كند. فراموش كند

دانيم كه زندگي براي جسم و انكار ذهن و روح آشنايي داريم و همه ميهمه ما با آثار سوء ناشي از       
تواند از طريق جسم، ذهن و روح آشكار زندگي واقعي به معني تجلي و بروز همه چيزهايي است كه فرد مي

همه كاركردهايش را به خوبي انجام تواند واقعاً شاد و راضي باشد مگر اينكه بدنش بتواند هيچ فردي نمي. كند
شكوفا نشده و برخي كاركردها به  تا زماني كه برخي استعدادها. طور باشددهد و ذهن و روح او نيز همين

اين عاليق به دنبال بروز دادن خود هستند و كاركردها نيز . شود، عاليق ارضا نشده وجود داردخوبي انجام نمي
  . در جستجوي انجام شدن 

تواند بدون غذاي مناسب، لباس راحت، مسكن گرم و آزادي براي فعاليت اضافي، در طول انسان نمي      
  . استراحت و سرگرمي نيز براي زندگي فيزيكي ضروري است. زندگي خود جسم سالمي داشته باشد

بدون  و مشاهده و ها و مطالعه آنها، بدون فرصتي براي مسافرتكتابتواند بدون به همين طريق انسان نمي      
  . ذهن پرباري داشته باشد همنشيني دانشمندان،

ها و به منظور داشتن ذهن پربار، انسان بايد تفريحات ذهني داشته باشد و نيز بتواند خود را با همه زيبايي      
  . تواند از آنها استفاده كند، مشغول سازدهنرهايي كه مي

  . گيردد عشق بورزد و فقر جلوي بروز عشق را ميبه منظور تكامل روح، انسان بايد بتوان
ورزد، كند كه بتواند منافعي را به كساني كه به آنها عشق ميبزرگترين شادي براي هر انسان زماني بروز مي      

انساني كه چيزي براي بخشيدن . كندبروز پيدا مي» عطا كردن«تجلي طبيعي و خودبخودي عشق در . ارزاني دارد
با استفاده از اشياي مادي . تواند جايگاه خود را به عنوان يك شوهر، پدر، شهروند يا انسان پر كندنميندارد 
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بنابراين . تواند جسم سالمي داشته باشد، ذهن خود را توسعه دهد و روحش را تكامل بخشداست كه انسان مي
  . ثروتمند شدن براي هر انسان ارزش وااليي دارد

اگر شما يك مرد و يا زن . د به ثروتمند شدن عالقه داشته باشيد، بحث كامالً درستي استاينكه شما باي      
بنابراين بايد توجه زيادي به علم ثروتمند شدن داشته باشيد زيرا اين علم . توانيد اينطور نباشيدنرمال باشيد نمي

در وظيفه خود نسبت به خودتان، اگر اين دانش را ناديده بگيريد، . هاستترين دانشترين و ضروريپراهيمت
  . ايدخدا و بشريت كوتاهي كرده

  علم ثروتمند شدن
قوانين خاصي وجود دارند كه . علم ثروتمند شدن علمي است كه شبيه جبر يا رياضي يك علم دقيق است      

زماني كه يك فرد اين قوانين را ياد بگيرد و از آنها تبعيت كند، . كنندفرآيند بدست آوردن ثروت را مديريت مي
  . يقيناً ثروتمند خواهد شد

كساني كه كارهاي . پذير است كه كارها به روش خاصي انجام گيردو دارايي در صورتي امكانكسب پول       
در . شونددهند، ثروتمند ميخود را چه به صورت هدفدار و چه از روي تصادف به اين روش خاص انجام مي

كنند و دهند بدون توجه به اينكه چقدر تالش ميحالي كه افرادي كه كارهاي  خود ر ا به اين روش انجام نمي
  . مانندهايي دارند، فقير ميچه توانايي

نجام كارها را به بنابراين هر مرد يا زني كه ا. هاي مشابه، نتايج مشابه دارندبر مبناي يك قانون طبيعي، علت      
  .شوداين روش خاص انجام دهد به طور حتم ثروتمند مي
  :هاي زير ارائه شودبنابراين بهتر است كه عبارات باال در قالب واقعيت

ثروتمند شدن ناشي از شرايط محيطي نيست زير اگر اينطور باشد همه افرادي كه در مجاورت هم زندگي       
همه مردم يك شهر ثروتمند خواهند بود در حالي كه مردم شهر ديگر فقير كنند ثروتمند خواهند شد؛ مي

خواهند شد؛ ساكنان يك ايالت داراي ثروت خواهند بود در حالي كه ساكنان ايالت مجاور در فقر بسر خواهند 
  . برد

كنند و حتي بينيم كه ثروتمند و فقير در يك محيط مشابه در كنار هم زندگي ميولي ما در همه جا مي      
در يك مكان زندگي  كه دو فرد خاصبين كه  اين موضوع. دهندهاي مشابهي انجام مياغلب اوقات فعاليت
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نشان دهنده ماند، شود در حالي كه ديگري فقير مييكي از آنها ثروتمند مي ،باشندكنند و داراي يك شغل ميمي
تر باشند ولي ها از برخي ديگر غنيخي محيطممكن است بر. اين است كه ثروتمند شدن معلول محيط نيست

شود در حالي كه ديگري زماني كه دو فرد در يك مكان خاص و در يك شغل هستند و يكي از آنها ثروتمند مي
  .شود كه ثروتمند شدن نتيجه انجام كارها به روشي خاص استتواند ثروتمند شود اين نتيجه حاصل مينمي

زيرا بسياري از  ناشي از داشتن برخي استعدادها نيست ارها به روش خاص صرفاًعالوه بر اين انجام ك      
  . شوندمانند در حالي كه برخي ديگر با استعدادهاي كم ثروتمند ميافرادي كه استعدادهاي زيادي دارند فقير مي

هاي آنها استعدادها و توانايياند به اين نتيجه رسيديم كه به طور متوسط ما با مطالعه افرادي كه ثروتمند شده     
دهند كه ثروتمندي اين افراد ناشي از داشتن استعدادها و اين موضوع نشان مي. از ساير افراد بيشتر نيست

ها نيست بلكه به دليل اين است كه آنها هاي خاص و محروم بودن سايرين از اين استعدادها و تواناييتوانايي
  . اندهكارها را به روشي خاص انجام داد

بسياري از افراد خسيس فقيرند در حالي كه افراد   .جويي نيستانداز و صرفهثروتمند شدن ناشي از پس      
  . شوندباز اغلب ثروتمند ميدست و دل

باشد زيرا از بين دو ثروتمند شدن همچنين ناشي از انجام كارهايي كه ديگران قادر به انجام آنها نيستند نمي      
ماند شود و ديگري فقير ميدهند، يكي ثروتمند مييك شغل دارند و اغلب كارهاي مشابهي را انجام مي مرد كه

  . شوديا ورشكست مي
  . رسيم كه ثروتمند شدن معلول انجام كارها به روشي خاص استاز همه اين مطالب به اين نتيجه مي

هاي مشابه نتايج مشابهي دارند، وقتي ثروتمند شدن نتيجه انجام دادن كارها به روشي خاص است و علت      
شود و همه اين موضوع ناشي از هر مرد يا زني كه كارهاي خود را به اين روش خاص انجام دهد ثروتمند مي

  . يك علم دقيق است
ه آيا اين روش آنقدر مشكل نيست كه فقط افراد معدودي شود اين است كسؤالي كه در اينجا مطرح مي      

هاي طبيعي افراد دانيم اين مطلب درست نيست و اين روش به تواناييتا آنجا كه ما مي. قادر به انجام آن باشند
فكر شوند؛ افراد روشناستعداد نيز ثروتمند ميشوند و افراد بيافراد با استعداد ثروتمند مي ؛شودمربوط مي

شوند و افراد ضعيف نيز شوند؛ افراد قوي ثروتمند ميشوند و افراد خيلي نادان نيز ثروتمند ميروتمند ميث
  . شوندثروتمند مي
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البته حدي از توانايي و تفكر و دانايي ضروري است ولي با توجه به اينكه اين موضوع به استعدادهاي       
تواند دازه خواندن و درك اين كلمات توانايي دارد، مطمئناً ميشود، هر مرد يا زني كه به انطبيعي مربوط مي

  . ثروتمند شود
با وجود اينكه ديديم كه ثروتمند شدن ناشي از عوامل محيطي نيست، وجود مكان براي برخي كارها       

ت انجام ضروري است و يك فرد نبايد به قلب صحرا برود و انتظار داشته باشد كه كسب و كار خود را با موفقي
  . دهد

-هايي است كه اين ارتباط امكانارتباط و سروكار داشتن با مردم و حضور در مكانثروتمند شدن نيازمند       

  . و اگر اين مردم متمايل به ارتباط با شما باشند كه چه بهتر. پذير است
اگر يك نفر ديگر در ايالت شما  توانيد وتواند ثروتمند شود، شما نيز مياگر يك فرد ديگر در شهر شما مي      
  . توانيدتواند ثروتمند شود شما نيز ميمي

هاي خاص ذكر دوباره اين مطلب ضروري است كه ثروتمند شدن نيازمند انجام برخي مشاغل و حرفه       
فه فقير شوند در حالي كه افراد همسايه آنها در همان حراي ثروتمند ميافراد در هر كار و در هر حرفه. نيست

  . مانندباقي مي
بهتر انجام  و با شما سازگاري بيشتري دارد مطلب درست است كه شما كاري را كه به آن عالقه داريد ناي      
دهيد و اگر شما استعدادهاي خاصي داشته باشيد در كارهايي كه به آن استعدادها نياز دارند، بهتر عمل مي

  . خواهيد كرد
ري كه با محل زندگي شما سازگارتر است بهتر عمل خواهيد كرد؛ يك فرد بستني ساز همچنين شما در كا      

تر خواهد بود در يك منطقه گرم بهتر عمل خواهد كرد تا در گرينلند؛ و يك فرد ماهيگير در شمال غرب موفق
  .تا در فلوريدا، زيرا در آنجا ماهي وجود ندارد

ثروتمند شدن بستگي به وارد شدن در برخي كسب وكارهاي خاص ها، ولي در كنار همه اين محدوديت      
اگر شما اكنون صاحب شغل خاصي . شوددر نتيجه يادگيري انجام كارها به روشي خاص حاصل مي نيست و

شويد؟ شود، چرا شما ثروتمند نميهستيد و فرد ديگري در محل زندگي شما و در شغل مشابه، ثروتمند مي
  . دهددهيد در حالي كه فرد ديگري انجام ميارها را به روشي خاص انجام نميعلت اين است كه شما ك
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درست است كه زماني كه سرمايه داريد، . فقدان سرمايه براي هيچ كس مانع ثروتمند شدن نبوده است      
به اين باشد و نياز شود اما كسي كه داراي سرمايه است ثروتمند ميافزايش ثروت شما خيلي ساده و سريع مي

بدون توجه به اينكه چقدر فقير هستيد اگر شروع به انجام كارهاي خود . شودندارد كه بداند چگونه ثروتمند مي
بدست آوردن سرمايه بخشي از فرآيند ثروتمند شدن . شويدثروتمند و داراي سرمايه ميبه روش خاص كنيد، 

ممكن است در منطقه خود . باشده روش خاص مياست و داشتن سرمايه بخشي از نتايج ناشي از انجام كارها ب
اما فقيرترين فرد باشيد؛ بدهي بااليي داشته باشيد؛ هيچ دوستي نداشته باشيد و هيچ اعتبار و مكنتي نداشته باشيد 

هاي زيرا علت كنيدشروع به ثروتمند شدن مياگر شروع به انجام كارها به روش خاص كنيد بدون ترديد 
توانيد توانيد آن را بدست آوريد؛ اگر شغل مناسبي نداريد مياگر سرمايه نداريد مي. مشابهي دارندمشابه، نتايج 

فعلي  در شغلتوانيد مي .توانيد به مكان مناسبي برويدوارد شغل مناسبي شويد؛ اگر در مكان نامناسبي هستيد مي
  . ق شويدخود شروع به انجام كارها به روش خاص كنيد و موف  و در مكان فعلي

  اند؟آيا فرصت ها انحصاري
- فردي به خاطر اينكه نداشتن فرصت و به خاطر اينكه ساير افراد ثروت را در انحصار خود درآوردههيچ         

ممكن است فرصت  انجام برخي كارها از شما گرفته شده . اند، فقير نشده استاند و ديواري دور او كشيده
ممكن است كه كنترل يك سيستم راه آهن بزرگ براي شما . باشد ولي مسيرهاي ديگري به روي شما باز است

اما راه آهن برقي هنوز دوران كودكي خود را طي . اين صنعت به طور كامل انحصاري استسخت باشد زيرا 
و هنوز از آغاز حمل و نقل هوايي وقت  زيادي   1. كندهاي زيادي را براي كارآفرينان ارئه ميكند و فرصتمي
 صدها هزار و يا شايد چند ميليونهاي اشتغال فراواني براي هاي اين صنعت فرصتگذرد و در همه شاخهنمي

مورد راه آهن، توجه خود را بر توسعه  و ديگران در  3جي هيل.پس چرا به جاي ر قابت با جي2.نفر وجود دارد
  . حمل ونقل هوايي معطوف نكنيد

اين مطلب كامالً درست است كه اگر شما كارمند يك اتحاديه فوالد باشيد شانس كمي داريد كه مالك       
كنيد اما اين نيز درست است كه اگر شما شروع به كار كردن به روش خاص اي شويد كه در آن كار ميكارخانه

                                                            
  . اين فقط يک مثال است و برای توضيح مقصود اصلی نويسنده به کار رفته است  ١
  .خوانندگان عزيز توجه داشته باشند که اين کتاب حدود صد سال پيش نوشته شده است  ٢

3 J.J Hill 
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رها كنيد و يك قطعه زمين ده تا چهل جريبي بخريد و به عنوان  توانيد كار در اتحاديه فوالد راكنيد به زودي مي
رد و به طور هاي زيادي براي كساني وجود دادر زمان فعلي فرصت. توليد كننده مواد غذايي شروع به كار كنيد

ممكن است بگوييد كه براي . شوندچنين افرادي حتماً ثروتمند مي. شوندمشابه به كار كشاورزي  مشغول مي
خواهم به شما ثابت كنم كه اين امر غير ممكن شما غيرممكن است كه صاحب يك زمين شويد اما من مي

  . ر كردن به روش خاص كنيدتوانيد صاحب يك زمين شويد اگر شروع به كانيست و شما حتماً مي
ها  با توجه به نياز كل افراد و مراحل خاص تغيير و تحوالت اجتماعي هاي مختلف جريان فرصتدر دوره      

اين جريان به سمت كشاورزي و ساير صنايع و در حال حاضر در آمريكا . كندهاي مختلفي سير ميدر جهت
. كنندفرصت در اختيار كساني است كه در كارخانه خاصي كار ميامروزه . رودهاي مرتبط با آن پيش ميحرفه

پردازند تا كساني كه همچنين فرصت بيشتر در اختياركساني است كه به توليد و عرضه محصوالت كشاورزي مي
پردازند تا اي است كه به كشاورزي ميو نيز فرصت در اختيار افراد حرفه. دهنداي انجام ميكارهاي كارخانه

  4. ي كه جزء طبقه كارگر هستندكسان
كنند نه براي كساني كه ها حركت ميفرصت اين فرصت هاي زيادي براي كساني وجود دارد كه در جريان      
  . خواهند در خالف جهت آن شنا كنندمي

. نيستندها محروم ها چه به عنوان يك فرد و چه به عنوان يك طبقه از فرصتبنابراين كارگران كارخانه      
- آنها به وسيله فوالد و تركيب. شوندها محروم نميكارگران به وسيله كارفرمايان خود از به دست آوردن فرصت

زيرا آنها كارها را به  اندبودهبه عنوان يك طبقه، آنها در همان جايي هستند كه  .اندسرمايه محدود نشده هاي
توانند مانند بقيه برادران خود در مياگر كارگران آمريكا به اين روش عمل كنند، . دهندروش خاص انجام نمي
هاي  بزرگ و صنايع تعاوني ايجاد كنند؛ قوانيني را در مورد نحوه توسعه اين فروشگاهبلژيك وساير كشورها 

   .دهاي تعاوني به وجود بياورند و در عرض چند سال مالكيت صنايع را بدست بياورنشركت
تواند تبديل به طبقه زماني كه افراد شروع به انجام كارها به روش خاص نمايند طبقه كارگري مي      

و اين قانوني . قانون ثروت براي اين افراد مشابه قانوني است كه در مورد بقيه افراد وجود دارد. كارفرمايان شود
- ه خود عمل كنند در همان سطحي كه هستند باقي مياين افراد تا زماني كه به روش گذشت. است كه بايد بدانند

                                                            
های ذکر شده در اين کتاب مربوط به آن دوره شده است و به همين دليل مثالهمان طور که قبال گفته شد اين کتاب حدود صد سال پيش نوشته -  ٤

  .شوداما به کليت بحث نويسنده خللی وارد نمی. است و در حال حاضر صادق نيست
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تواند از او مي. شودبا اين حال يك كارگر نوعي به دليل ناداني و سستي طبقه خود عقب نگه داشته نمي. مانند
  . آموزدها در جهت ثروتمندشدن استفاده كند و اين كتاب چگونگي آن را به ميجريان فرصت

.  براي همه بيش از حد كافي وجود دارد. هيچ كس به دليل كمبود در عرضه ثروت در فقر باقي نمانده است      
تنها با استفاده از مصالح ساختماني موجود در اياالت متحده، امكان ساختن يك قصر به اندازه عمارت كنگره در 

تواند پشم، كتان و ابريشم ده، اين كشور ميو تحت كشاورزي فشر. شهر واشنگتن براي هر خانوار وجود دارد
توليد كند بهتر از آن چيزي كه همراه با غذاي كافي براي تغذيه آنان، الزم براي لباس هر فردي در دنيا را 

  . اش به آن رسيدسليمان در دوره پادشاهي
  . د استعرضه قابل مشاهده عمالً محدود است در حالي كه عرضه غيرقابل مشاهده واقعاً نامحدو

  . بينيد از يك ماده اوليه ساخته شده است كه خارج از فرايند همه اشياء وجود داردآنچه در روي زمين مي
ولي همه اين اشكال برگرفته شده از . روندتر از بين ميشوند و اشكال قديميهمواره اشكال جديدي ساخته مي

  . يك چيز هستند
جهان در خارج آن .هيچ گونه محدوديتي در زمينه عرضه ماده بدون فرم يا همان ماده اوليه وجود ندارد      

فضاهاي . ساخته شده است ولي اين ماده در ساخته شدن جهان به طور كامل مورد استفاده قرار نگرفته است
يا همان ماده خام همه ) ماده بدون فرم  (داخل، ميان و بين اشكال قابل مشاهده در جهان به وسيله ماده اوليه 

حتي اگر به اندازه ده هزار برابر آنچه تا به حال ساخته شده، شاخته شود، عرضه ماده خام . اشياء، پر شده است
  . جهاني تمام نخواهد شد

ير نخواهد بنابراين هيچ فردي به دليل فقر طبيعت يا به دليل اينكه چيزهاي كافي براي او وجود ندارد، فق      
  . بود

ماده اوليه به واسطه . پذيردهاست و عرضه آن هيچ وقت كاستي نميطبيعت يك انبار سرپوشيده از ثروت      
زماني كه عرضه مصالح  .آوردزنده است و به طور مستمر اشكال بيشتري را به وجود مي) زاينده(انرژِي آفريننده

- زماني كه خاك حاصلخيزي خود را از دست مي. خواهد شد شود، ميزان بيشتري توليدساختماني محدود مي

آورد و رويد، دوباره حاصلخيزي خود را بدست ميدهد طوري كه مواد اوليه الزم براي غذا و لباس در آن نمي
، اگر بشر هنوز در شوندها از زمين استخراج ميزماني كه همه طال و نقره. نيز خاك بيشتري توليد خواهد شد
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اي از توسعه اجتماعي باشد كه به طال و نقره نياز داشته باشد، از ماده اوليه طال و نقره بيشتري توليد مرحله
  .با كمبود روبرو شوددهد كه بشر دهد و اجازه نميماده بدون فرم به نيازهاي بشر پاسخ مي. خواهد شد

د بشر به عنوان يك كل هميشه نژا. اين موضوع در مورد تمامي افراد بشر به صورت كلي درست است      
داراي ثروت فراوان است و اگر افرادي از بشر فقيرند به اين دليل است كه از روش خاص انجام دادن كارها كه 

  . كنندسازد، تبعيت نميافراد را ثروتمند مي
-و هميشه عالقهاين ماده زنده است . كنداي است كه فكر مياي هوشمند است و مادهماده بدون فرم، ماده      

  .  مند به زندگي بيشتر است
باشد و طبيعت هوش  اين است كه به اين است كه در جستجوي زندگي بيشتر  در طبيعت و ذات زندگي      

جهان . همچنين طبيعت هوشياري، جستجو براي توسعه مرزها و شكوفايي بيشتر است. دنبال توسعه خود باشد
ماده بدون فرم از طريق فرم دادن به جهان به دنبال شكوفا . ساخته شده است داراي فرم از ماده زنده بدون فرم

  . كرده هر چه بيشتر خود است
  . تر استهاي كاملجهان هستي كه يك تجلي بزرگ از حيات است هميشه به دنبال حيات بيشتر و كاركرد

به همين . طبيعت از پيشرفت حيات ساخته شده است و بزرگترين انگيزه آن ترقي حيات و زندگي است        
هيچ گونه محدوديتي وجود . دليل هر چيزي كه بتواند به زندگي كمك كند در حد زيادي  توليد شده است

   .ندارد مگر اينكه خداوند خودش را انكار كند و كار خودش را انجام ندهد
حقيقتي وجود دارد كه من بايد در مورد آن بيشتر . ايدشما به وسيله كمبود عرضه ثروت در فقر نمانده     

تحت فرمان مرد يا زني هستند كه به روشي خاص تفكر توضيح بدهم و آن اين است كه منابع عرضه بدون فرم 
  . و عمل كند

  اولين اصل در علم ثروتمند شدن
ماده   .اي را از ماده بدون فرم ايجاد كندتواند ثروت قابل مالحظهقدرتي است كه مي تفكر يا انديشه تنها      

در ) شكل(كند و انديشه در مورد يك فرم اي است كه فكر ميخامي كه همه چيز از آن ساخته شده است، ماده
  . كنداين ماده آن فرم را ايجاد مي
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بينيد، تجلي طبيعت ميدر هر فرم و فرآيندي كه شما . كندهايش حركت ميماده بدون فرم بر طبق انديشه      
كند، آن فرم را زماني كه ماده اوليه بدون فرم روي يك فرم فكر مي. آشكار يك انديشه در ماده بدون فرم است

اين راهي است . آوردكند، آن حركت را به وجود مييك حركت فكر ميگيرد؛ هنگامي كه در مورد به خود مي
انديشه . هاستكنيم كه بخشي از جهان انديشهها زندگي ميما در دنيايي از انديشه. شونداشياء خلق ميكه همه 

يك جهان متحرك در ماده اوليه توسعه پيدا كرد و اين ماده بر طبق آن انديشه عمل كرد و فرم سيارات جهان را 
گيرد و بر طبق انديشه رفتار هايش را به خود مياوليه، فرم انديشهماده . نگه داشتبه خود گرفت و اين فرم را 

اي خورشيدها و جهان،  فرم اين جهان را به خود گرفت و داري انديشه سيستم دايرهكند؛ ماده اوليه با نگهمي
كرد به حركت درآورد؛ با انديشه در مورد يك درخت بلوط كه رشد كندي آنها را طوري كه خودش فكر مي

در فرايند آفرينش ماده بدون فرم بر طبق . ها الزم استبراي انجام اين كار قرن. ليد كرددارد، آن درخت را تو
كند؛ انديشه يك درخت بلوط باعث تشكيل آني يك درخت بلوط رفتار ميهايي كه ايجاد كرده است، جهت

    .كنندشود كه آن درخت را توليد ميشود اما باعث شروع حركت در نيروهايي ميرشد كرده نمي
اما . شودهر نوع فكر در مورد  يك فرم در صورتي كه در ماده اوليه باقي بماند، باعث تشكيل آن فرم مي      

  .افتداند اتفاق ميهايي كه به تازگي تشكيل شدههميشه يا غلب اوقات اين كار در طول مسير رشد و فعاليت
گذارد، ممكن است باعث تشكيل فوري آن تأثير ميوقتي كه روي ماده بدون فرم تفكر در مورد يك خانه،       

شود كه هايي ميخانه نشود ولي باعث تغيير جهت نيروهاي فعال در تجارت و كسب و كار به سمت كانال
هايي براي فعاليت نيروهاي آفريننده وجود نداشته و اگر كانال .شود آن خانه به زودي ساخته شودباعث مي

  . بدون اينكه منتظر فرايند كند جهان زنده و غيرزنده بماند شودماده اوليه ساخته ميباشد، خانه مستقيماً از 
     .، روي ماده اوليه تأثير بگذاردتواند بدون خلق آن فرماي در مورد يك فرم نميهيچ گونه انديشه

هايش را با دستبراي آنكه يك فرد بتواند يك شيء . كندتواند فكر انسان يك كانون تفكر است و مي       
تواند بدون آنكه تصوري در مورد يك چيز داشته انسان نمي. شكل دهد، بايد ابتدا آن را در فكرش ايجاد كند

   .باشد آن چيز را به وجود آورد
ها اش را در جهان فرمتا به حال بشر تمامي تالشش را محدود به كارهاي يدي كرده است و نيروي يدي      

يل آنچه وجود دارد به كار گرفته است و هرگز در اين زمينه فكر نكرده است كه از طريق براي تغيير و تعد
  . هاي جديد شودهايش بر ماده اوليه تأثير بگذارد و باعث خلق فرمانديشه
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گيرد و فرمي را كه در كند، مواد اوليه آن فرم را از طبيعت ميزماني كه انسان در مورد يك فرم فكر مي      
انسان تا به حال در مورد همكاري و مشاركت با هوش بدون فرم و همچنين كاركردن . كنددارد، تجسم ميذهن 

تواند كارهاي خدا را او هرگز اين رؤيا را كه مي. با خدا، تالشي نكرده و يا حداقل تالش خيلي كمي كرده است
او . هاي موجود پرداخته استعديل فرمانجام بدهد، نداشته است و فقط با نيروي يدي خود به  تغيير شكل و ت

چيزي را ايجاد تواند از طريق تفكر و تاثير بر ماده اوليه بدون فرم، فكر نكرده است كه مي هرگز به اين سؤال
تواند اين كار را انجام دهد از يك طرف اثبات اين مطلب است كه هر انسان و هر مرد و زني ميهدف ما . كند

رحله بايد سه قضيه به عنوان اولين م .يم نشان دهيم كه چگونه بايد اين كار انجام شودخواهطرف ديگر ميو از 
  :اساسي را بيان كنيم

اگر چه به . شودما بيان كرديم كه يك ماده اوليه بدون فرم وجود دارد كه همه چيز از آن ساخته مي: اول          
تمامي اشكال . هاي مختلف يك عنصرنداز تجلي نظر عناصر فراواني وجود دارد اما همه اين عناصر ناشي

و اين ماده  .اندهاي مختلف خود، از يك ماده اوليه مشابه ساخته شدهجان با فرمموجود در طبيعت جاندار و بي
فكر يا انديشه،  در ماده . كنديك ماده داراي فكر است و هر فكري كه در آن ايجاد شود، فرم آن فكر را خلق مي

اگر انسان بتواند با  .انسان يك منبع تفكر و قادر به تفكر اصيل است. شودباعث ايجاد اشكال ميداراي فكر 
به  . كندشود كه در مورد آن فكر ميچيزي ميهايش بر ماده اوليه بدون فرم تأثير بگذارد ، قادر به خلق انديشه

  :طور خالصه
اش در فواصل مياني اين ماده در حالت اوليه. استيك ماده اوليه وجود دارد كه همه چيز از آن ساخته شده 

  .كندجهان نفوذ كرده و آنها را پر مي
  . آورديك انديشه روي اين ماده اوليه، چيزي را كه به وسيله آن فكر تجسم شده است، به وجود مي

خود، باعث به تواند به اشياء در ذهنش شكل دهد و با تأثير روي ماده بدون فرم از طريق تفكر انسان مي
  . كندوجودآمدن چيزي بشود كه به آن فكر مي

بدون صحبت از جزئيات، . توانم اين عبارت را اثبات كنمؤال پرسيده شود كه آيا من مياين سممكن است       
      .منطقي و هم تجربي لحاظتوانم آنها را اثبات كنم هم از دهم كه بله من ميپاسخ مي

شكل و انديشه، به يك ماده اوليه داراي فكر و با استدالل پسيني، از اين از پديده  ،من با استدالل پيشيني      
  . كند، رسيدمماده داراي فكر به قدرت انسان در مورد ايجاد اشيايي كه به آنها فكر مي
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  . اثبات استترين و اين بزرگ. از لحاظ تجربي نيز درستي اين شيوه استدالل را درك كردم
خواند با انجام آنچه در اين كتاب گفته شده است، ثروتمند شود، مدركي كه اين كتاب را مي يك فردياگر       
كند، ثروتمند هاي اين كتاب عمل ميكه به گفته فردياما اگر هر  .شوددعاي من فراهم ميا پشتيباني ازبراي 

شود تا زماني كه يك فرد اين فرآيند را به كار گرفته و يشود، دليل محكمي براي اثبات اين مدعا فراهم م
گاه و اين فرايند هيچ. اين تئوري تا زماني كه اين فرايند با شكست مواجه شود، درست است. شكست بخورد

دهد، به گويد، به صورت دقيق انجام ميبراي هر انساني كه آنچه را اين كتاب در مورد ثروتمند شدن به او مي
  . انجامديشكست نم

به منظور انجام كارها به روش  . شوندها با انجام كارها به روش خاص، ثروتمند ميمن قبالً گفتم كه انسان      
  . خاص، انسان بايد قادر به فكر كردن به روش خاص باشد

       .روش يك انسان در مورد انجام كارها نتيجه مستقيم نحوه فكر كردن او در مورد آن كارهاست
خواهيد، مجبور به كسب توانايي فكر كردن به روشي هستيد كه دوست براي انجام كارها به روشي كه مي      

  . اين اولين مرحله ثروتمند شدن است. داريد آنطور فكر كنيد
  . خواهيد به معني فكر كردن با ايمان كامل و برخالف ظواهر استكه مي آنچهفكر كردن به 

ولي اين نوع از . خواهدهر انساني داراي توانايي طبيعي و ذاتي براي فكر كردن به چيزهايي است كه مي      
شود، به تالش و توانايي بيشتري نيازمند تفكر در مقايسه با تفكر در مورد آنچه به وسيله ظواهر به انسان القا مي

برخالف ظواهر كار دشواري است و نسبت به تمامي تفكر صادقانه و . تفكر بر مبناي ظواهر آسان است. است
  . كندكارهاي ديگر انسان، توانايي بيشتري را طلب مي

اين مطلب . ترين كار در دنياستتفكر مشكل. تر از تفكر طوالني و مستمر نيستهيچ كاري سخت       
ي كه در دنياي قابل هر واقعيت. ها و ظواهر استمخصوصاً زماني صادق است كه حقيقت برخالف واقعيت

و تنها با تفكر . كندكند، ايجاد ميمشاهده وجود دارد، فرم مرتبط با خود را در ذهن كسي كه آن را مشاهده مي
  . توان از اين كار جلوگيري كرددر مورد حقيقت مي

مگر اينكه شما . شودبروز بيماري، باعث ايجاد شكل بيماري در ذهن و در نهايت در بدن شما ميتوجه به       
  . اي وجود ندارد و تنها واقعيت موجود، سالمتي استاين حقيقت را در ذهن خود ايجاد كنيد كه بيماري
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فكر كردن به سالمتي زماني كه در ظاهر شما را بيماري فرا گرفته است، و نيز فكر كردن در مورد ثروت،       
اما كسي كه اين قدرت را بدست آورد، صاحب يك  . ردزماني كه در ميانه بروز فقر هستيد، به قدرت نياز دا

  . خواهد بدست آوردتواند بر سرنوشت چيره شود و آنچه را كه ميشود و ميذهن ماهر مي
اي كه در پشت همه ظواهر وجود دارد، به خاطر سپرده آيد كه واقعيت پايهاين قدرت زماني بدست مي      

  . شودداراي فكر وجود دارد كه همه چيزها از  آن ساخته مي شود و آن حقيقت اين است كه يك ماده
اي كه بر روي اين ماده واقع شود، تبديل به يك  شكل بعد از آن بايد به اين حقيقت برسيم كه هر انديشه      
قابل  تواند با افكارش طوري بر اين ماده تأثير بگذارد كه اين افكار شكل بگيرند و به اشيايشود و انسان ميمي

  . مشاهده تبديل شوند
دانيم كه آنچه را كنيم زيرا ميكنيم، تمامي ترديد و ترس خود را رها ميزماني كه  اين حقيقت را درك مي      
تر پيشاي كه به عنوان اولين گام براي ثروتمند شدن، بايد به سه اصل اساسي. توانيم خلق كنيمخواهيم، ميمي

  :كنمبه منظور تأكيد بيشتر دوباره آنها را تكرار مي. اعتقاد داشته باشيددر اين فصل گفته شد 
اش در فواصل مياني اين ماده در حالت اوليه. يك ماده اوليه وجود دارد كه همه چيز از آن ساخته شده است   

  .كندجهان نفوذ كرده و آنها را پر مي
  . آوردآن فكر تجسم شده است، به وجود مييك انديشه روي اين ماده اوليه، چيزي را كه به وسيله 

تواند به اشياء در ذهنش شكل دهد و با تأثير روي ماده بدون فرم از طريق تفكر خود، باعث به انسان مي
  . كندوجودآمدن چيزي بشود كه به آن فكر مي

آنقدر روي اين مفهوم  شما بايد ساير مفاهيم موجود در جهان غير از اين مفهوم يگانه را كنار بگذاريد و      
اين عبارات را بارها و بارها بخوانيد و . تمركز كنيد كه در ذهنتان تثبيت شده و تبديل به عادت فكري شما شود

گوييد معتقد هر كلمه آن را در ذهن خود تثبيت كنيد و روي آنها تمركز كنيد تا زماني كه كامالً به آنچه مي
هايي كه برخالف اين عقيده است يك گناه آن را از خود دور كنيد؛ به گفتهاگر دچار ترديد شديد، مانند . شويد

-ها و مجالتي را كه ايدهشود، نرويد؛ كتابهايي كه مفاهيم مخالف ارائه ميگوش ندهيد؛ به كليساها و سخنراني

بيهوده خواهد دهند نخوانيد؛ اگر در ايمان خود دچار ترديد شويد، تمام تالش شما هاي متفاوتي را آموزش مي
  . بود
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در مورد علت درستي اين مطالب فكر نكنيد و خيلي ساده به . نپرسيد كه چرا اين مطالب درست است      
  .آنها بنگريدعنوان يك حقيقت به 

  . شودعلم ثروتمند شدن با پذيرش مطلق اين حقيقت شروع مي

  بهبود هر چه بيشتر در زندگي
خواهد شما فقير باشيد يا عقيده قديمي باشيد كه خدايي وجود دارد كه مي ممكن است شما متمايل به اين      

  .اينكه هدف او نگه داشتن شما در فقر است
كند، يك ماده آگاه ماده داراي فكر كه همه چيز و در همه چيز است و در همه چيز و در شما زندگي مي       

بايد داراي عالقه طبيعي و ذاتي به ت باقي بماند، داراي حيات است و براي اينكه يك ماده آگاه داراي حيا
اي بايد به طور مستمر در جستجوي توسعه هر موجود زنده. زندگي آگاهانه براي ترقي و بهبود زندگي باشد

  . زيرا زندگي به صرف فعاليت براي زندگي كردن، بايد خودش را توسعه دهد. زندگي باشد
شود، شروع به فعاليت كرده  و در جريان فعاليت زندگي بيش از هزاران يك دانه وقتي در زمين كاشته مي      

كند و پيوسته در حال رشد است و بايد همين زندگي با زنده بودن خودش را چند برابر مي. كنددانه توليد مي
  . طور نيز باشد

اي ضرورت فكر كردن به فكر كردن در مورد هر ايده. هوش و تفكر نيز نياز مشابهي به رشد مستمر دارد      
يادگيري هر حقيقتي ما را . تفكر و انديشه به طور مستمر در حال رشد است. آوردهاي ديگر را به وجود ميايده

شكوفايي هر يك . دانش به طور پيوسته در حال افزايش است. سازدبه سمت يادگيري حقيقتي ديگر رهنمون مي
عاليق شكوفا نشده ما هدف . آورداي ديگر را در ذهن به وجود مياز استعدادها، عالقه به شكوفايي استعداده

زندگي هستيم و اين عاليق براي شكوفايي خود ما را وادار به بيشتر دانستن، بيشتر انجام دادن و بيشتر شدن 
  .كنندمي

براي دانستن، كار كردن و شدن، . براي بيشتر دانستن، بيشتر كاركردن و بيشتر شدن بايد بيشتر داشته باشيم      
  .بايد ثروتمند شويم تا بتوانيم بيشتر زندگي كنيم. احتياج به ابزار داريم

به معني تالش هر عالقه . تر استعالقه به ثروتمند شدن به طور ساده به معني جستجوي زندگي كامل      
هر قدرتي كه بدنبال بروز خود باشد عالقه را به وجود . يكي از استعدادهاي شكوفا نشده براي بروز يافتن است
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كند، همان چيزي است كه باعث رشد يك گياه آن چيزي كه شما را عالقه مند به داشتن پول بيشتر مي. آوردمي
  . دن خود استيعني همان زندگي، كه به دنبال شكوفا كر. شودمي

اي عالقه مند به زندگي بيشتر هر موجود زنده. اي بايد تابع اين قانون ذاتي زندگي باشدهر موجود زنده      
  . است
خواهد كه تمامي چيزهايي را ماده زندگي به دنبال زندگي بيشتر در درون شماست به همين دليل از شما مي      

  . باشيدكه براي اين منظور الزم است، داشته 
خواهد كه ثروتمند شويد زيرا خدا از شما مي. خواست خدا بر اين قرار گرفته است كه شما ثروتمند شويد      

و در صورتي كه ابزار مورد  تواند از طريق شما خود را آشكار سازدوقتي كه ثروتمند هستيد خداوند بهتر مي
  . تواند بيشتر در شما زندگي كندوند مينياز زندگي به صورت نامحدود در اختيار شما باشد، خدا

  . خواهيد، داشته باشيدخواست جهان از شما اين است كه آنچه را كه مي
  .هاي شماستطبيعت نيز هماهنگ با طرح

  .همه چيز به طور طبيعي متعلق به شماست
  . به ذهن خود القا كنيد كه اين مطلب درست است

، هماهنگ كه در زندگي به صورت كلي وجود داردهدف شما بايد با هدفي با اين وجود، ضروري است كه 
   .باشد
و زماني انسان قادر به . شما بايد به دنبال زندگي واقعي باشيد و نه فقط به دنبال رضايت و مطلوبيت بيشتر      

جام آنهاست، به نحو اي را كه قادر به انتمامي كاركردهاي فيزيكي، ذهني و روحيزندگي واقعي است كه بتواند 
  . مطلوب انجام دهد

هاي حيواني خود را شويد كه يك زندگي حيواني داشته باشيد و خواستهشما به اين خاطر ثروتمند نمي      
انساني كه . اين زندگي نيست ولي انجام هر يك از كاركردهاي فيزيكي بخشي از زندگي است. ارضا كنيد

  . گيرد، زندگي كاملي نخواهد داشتشكوفايي سالم را ناديده ميهاي بدني خود در مورد سيگنال
مند شويد؛ دانشمند شويد؛ تا از هاي فكري بهرهشويد كه فقط از لذتشما به اين خاطر ثروتمند نمي       

همه اينها بخشي قانوني از زندگي است اما فردي كه فقط براي عاليق . ديگران سبقت بگيريد و مشهور شويد
  . يك زندگي كامل نخواهد داشتكند، خود زندگي ميفكري 
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شما فقط به خاطر ر فاه حال ديگران، قرباني كردن خود براي رستگاري ديگران و به منظور تجربه احساس       
هاي احساسات روحي تنها بخشي از زندگي است و از ساير بخش. شويدبخشش و گذشت،  ثروتمند نمي

  . يستتر و ارزشندتر نزندگي مهم
بخوريد، بياشاميد و در زمان انجام اين كارها خوشحال باشيد، : شويد كهشما به اين منظور ثروتمند مي      

هاي دور را ببينيد، ذهن خود را تغذيه كنيد، دانش خود را پيرامون خود را با اشيا و اجناس زيبا پر كنيد، سرزمين
ها را دوست داشته باشيد و به آنها مهر بورزيد و قادر به اين باشيد كه نقش مهمي را در توسعه دهيد، انسان

  . درك حقيقت جهان بر عهده بگيريد
هر دوي اينها . اما به ياد داشته باشيد كه ديگرخواهي مطلق از خودخواهي مطلق بهتر و ارزشمندتر نيست      

  .  اشتباه است
خواهد كه خود را براي ديگران قرباني كنيد و نيز از اين طرز فكر كه از شما مياز اين ايده كه خداوند       

  . خواهدخدا چيزي از اين نوع از شما نمي. توانيد او را راضي كنيد، دوري نماييدبدين روش مي
. ببريد بيشترين استفاده را از زندگي خود، به نفع خود و ديگرانخواهد اين است كه آنچه خدا از شما مي      

  .توانيد به ديگران كمك كنيدبهتر از هر روش ديگري مي ،با استفاده بهينه از زندگي خود
بنابراين اين مطلب كامالً  .توانيد بيشترين استفاده را از زندگي خود ببريد كه ثروتمند شويدزماني مي      

  . درست است كه بايد توجه خود را روي كسب ثروت متمركز كنيد
با اين وجود به ياد داشته باشيد كه ماده بدون فكر به همه عالقمند است و حركت آن بايد در جهت       

امكان ندارد كه اين ماده براي زندگي كمتر در مورد يك فرد خاص فعاليت كند . باشدزندگي بيشتر براي همه 
  . ثروت استزيرا اين ماده به صورت مساوي در همه وجود دارد و به دنبال زندگي و 

كند ولي طوري نيست كه اين ابزار را از ديگران بگيرد و به ماده داراي فكر ابزار مورد نياز شما را فراهم مي      
  . شما بدهد

شما بايد به دنبال خلق كردن باشيد نه به دنبال رقابت براي چيزي كه . شما بايد از تفكر رقابت دوري كنيد      
  . خلق شده است

  . د ديگران را از چيزي محروم كنيدنباي شما
  . شويد خطرناكنبايد وارد معامالت  شما
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همچنين نياز نداريد كه افراد را وادار كنيد كه با درآمدي كمتر از حد واقعي . نبايد از راه تقلب نفع ببريد شما
  . براي شما كار كنند

هيچ انساني چيزي را ندارد كه  شما نتوانيد . آنها طمع كنيد دارايي شما نبايد دارايي ديگران را قبضه كنيد يا در
  . اينكه آن انسان را از آن چيز محروم كنيد نياز به نظيرآن را داشته باشيد بدون

آوريد ولي به روشي كه خواهيد به دست ميشما آنچه را مي. شما بايد تبديل به يك خالق شويد نه يك رقيب
  . هر فرد ديگري نسبت به قبل، از آن چيز بيشتر داشته باشد وقتي آن چيز را بدست آورديد،

-من كامالً به اين موضوع واقفم كه افراد زيادي وجود دارند كه مقادير زيادي پول را از روشي بدست مي      

برخي از افراد متعلق به طبقه اشراف با . آورند كه مخالف روشي است كه در عبارات باال توضيح داده شد
در برخي موارد نيز به . اند، به ثروت بااليي دست يافتهاي كه در زمينه رقابت دارندالعادهه از قدرت خارقاستفاد

صورت ناخودآگاه خودشان را با ماده اوليه و هدف بزرگ آن در زمينه بهبود وضعيت بشر از طريق انقالب 
در . هاي توليدي در اين زمينه هستندين بنگاهتراز مهم... راكفلر، كارنگي، مورگان و . صنعتي، مرتبط ساخته اند

آنها توليد را . اين روز خيلي نزديك است. شودها منجر به بهبود در زندگي همه مينهايت كار اين بنگاه
   .آالت توزيع به موفقيت خواهند رسيدو به زودي با استفاده از سازماندهي ماشيناند سازماندهي كرده

آنها نقشي اساسي را در فرآيند انقالب بازي . افراد ميليونر شبيه هيوالهاي خزنده عصر ماقبل تاريخ هستند      
خوب است به ياد داشته باشيد . اما همان قدرتي كه آنها را به وجود آورده است، مانع آنها خواهد شد. كنندمي

دهد كه آنها واقعاً بدبخت و صوصي اين طبقه نشان ميبررسي زندگي خ. اندكه آنها هرگز ثروتمند واقعي نبوده
  . ذليل بوده اند

ها اين ثروت. شوند، هيچ  وقت راضي كننده و دائمي نيستندهايي كه به وسيله رقابت محافظت ميثروت      
به ياد خواهيد به روشي علمي و مطمئن ثروتمند شويد اگر مي. امروز متعلق به شما و فردا متعلق به ديگرانند

اي باشيد كه در آن هرگز نبايد به فكر لحظه. داشته باشيد كه بايد خودتان را كامالً از انديشه رقابت دور كنيد
در اختيار بانكدارها و ساير افراد قرار ها هر زماني كه در اين فكر باشيد كه تمامي پول. شودعرضه محدود مي

د قوانيني را كه براي توقيف اين فرايند الزم است ياد بگيريد، وارد و شما بايشود كنترل مي دارد و به وسيله آنها
آيد اين در اين حالت اشتباهي كه به وجود مي. رودشويد و قدرت خالقيت شما از بين ميفاز انديشه رقابتي مي

  . كنيدايد، زنداني مياست كه شما احتماالً نيروهاي خالقي را كه به تازگي ايجاد كرده
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. استخراج نشده استهاي روي زمين وجود دارد كه ها دالر طال در كوهتوجه داشته باشيد كه هنوز ميليون      
و همچنين بدانيد كه حتي اگر چنين چيزي وجود نداشته باشد، مقدار بيشتري به وسيله ماده داراي فكر خلق 

  . خواهد شما تا نيازهاي شما را برآورده سازد
باشيد كه پولي كه شما نياز داريد حتماً به سوي شما خواهد آمد حتي اگر الزم باشد كه براي  توجه داشته      

  . اين منظور هزارها نفر همين فردا  وادار به جستجوي كشف معادن طالي جديد شوند
ن هاي نامحدود موجود در ماده بدوقابل مشاهده توجه نكنيد و هميشه متوجه ثروت موجوديهيچ وقت به       

-ها با سرعتي كه شما بتوانيد آنها را دريافت و استفاده كنيد، به سوي شما ميفرم باشيد و بدانيد كه اين ثروت

مانع دسترسي شما به چيزي شود كه متعلق تواند هيچ كس با در اختيار گرفتن موجودي قابل مشاهده نمي. آيند
  . به شماست

هاي ساختمان سازي قبل از بنابراين هيچ وقت حتي براي يك لحظه اينطور فكر نكنيد كه بهترين مكان      
هيچ وقت . اينكه شما بخواهيد خانه خود را بسازيد توسط ديگران گرفته خواهد شد مگر اينكه عجله كنيد

هيچ وقت . ختيار خود خواهند گرفتها به زودي همه زمين را در اها و اتحاديه5نگران اين نباشيد كه تراست
-شما را از رسيدن به آن باز ميخواهيد از دست بدهيد چون ديگران نگران اين نباشيد كه ممكن آنچه را مي

شما آنچه را . شما در جستجوي چيزي كه ديگران مالك آن هستند نيستيد. اين كارها اتفاق نخواهد افتاد. دارند
  :با توجه به عبارات زير. كنيد و عرضه اين ماده نامحدود استخلق مي خواهيد از ماده بدون فرمكه مي

اش در اين ماده در حالت اوليه. وجود دارد كه همه چيز از آن ساخته شده است داراي فكر يك ماده اوليه   
  .كندفواصل مياني جهان نفوذ كرده و آنها را پر مي

  . آوردوسيله آن فكر تجسم شده است، به وجود مييك انديشه روي اين ماده اوليه، چيزي را كه به 
تواند به اشياء در ذهنش شكل دهد و با تأثير روي ماده بدون فرم از طريق تفكر خود، باعث به انسان مي

  . كندوجودآمدن چيزي بشود كه به آن فكر مي
  

                                                            
  )مترجم(ادغام چند شرکت در همديگر و توافق آنها با يکديگر به منظور قبضه بازار و کسب سود بيشتر  ٥
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  آيد؟ثروت چگونه به سوي شما مي
اي ت خطرناك شويد منظورم اين نبود كه نبايد هيچ گونه معاملهزماني كه من گفتم شما نبايد وارد معامال      

منظورم اين بود كه . نياز هستيدها بيداشته باشيد و نيز منظورم اين نبود كه از هر گونه ارتباطي با ساير انسان
شما نبايد چيزي را در قبال هيچ چيز بدست بياوريد . اي داشته باشيدنيازي نيست با آنها ارتباطات غيرمنصفانه

   .گيريد نفع برسانيدتوانيد به هر انساني بيش از آن چيزي كه از او ميولي مي
- گيريد ولي ميتوانيد از نظر پولي يا  بازاري به هيچ انساني بيش از آن چيزي بدهيد كه از او ميشما نمي      

ممكن است كاغذ، .  كنيد ارزش استفاده بيشتري به آنها بدهيدن دريافت ميتوانيد در قبال پولي كه از ديگرا
ايد نداشته باشد جوهر و ساير موادي كه در تهيه اين كتاب به كار رفته است ارزش پولي را كه شما براي آن داده

فرادي كه اين كتاب را هايي كه در آن ارائه شده است هزارها دالر را براي شما  به ارمغان بياورد، اولي اگر ايده
آنها در قبال دريافت پولي اندك، ارزش . انداي را در حق شما انجام ندادهكار غيرمنصفانهاند به شما فروخته

  . انداستفاده زيادي را نصيب شما كرده
فرض كنيد كه من مالك يك تابلوي نقاشي هستم كه به وسيله يكي از هنرمندان بزرگ خلق شده است و       
برم و به كمك بازاريابي يك مي 6اجتماعات متمدن هزارها دالر ارزش دارد و آن را به منطقه بافين ري در

در اين حالت . دالر به من بدهد 500به ارزش  م كه براي خريد آن يك دسته پوست خزكناسكيمو را راضي مي
از اين تابلو استفاده كند و اين تابلو براي او  تواندزيرا او نمي. اماي را در مورد او انجام دادهمن كار غيرمنصفانه

  . كنداش اضافه نمياي ندارد و چيزي را به زندگيهيچ استفاده
در اين . دهمبه او مي دالر 50به ارزش  حال فرض كنيد كه من در قبال پوست خزهايش يك اسلحه     

غذا و پوست خز تواند ند و اين اسلحه ميتواند از اسلحه استفاده كمي زيرا صورت او معامله خوبي كرده است
تواند او اين اسلحه مي. تواند چيزي را به زندگي او اضافه كنداين اسلحه مي. بيشتري را براي او به ارمغان آورد

  . را ثروتمند كند
تجاري توانيد تمامي معامالت ميآوريد، زماني كه شما از ميدان رقابت به  آفرينش و خالقيت روي مي      

فروشيد كه در قبال آنچه از او در اين صورت اگر چيزي را به كسي مي. خود را با دقت مورد بررسي قرار دهيد
شما . توانيد سعي كنيد كه اين كار را متوقف كنيدكند، ميكنيد، چيزي را به زندگي او اضافه نميدريافت مي

                                                            
6 Baffin Ray 
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رساند، آن را رها كرده اي هستيد كه به ديگران ضرر مياگر در حرفه. نبايد در معامالت به ديگران ضرر برسانيد
  .و سراغ حرفه ديگري برويد

در آن صورت شما با هر معامله تجاري چيزي را . گيريد به آنها نفع برسانيدبيش از پولي كه از ديگران مي      
  .كنيدبه زندگي دنيا اضافه مي

. دهيد از آنان نفع نقدي ببريدبيشتر از مزدي كه به آنها مي كنند، ممكن استاگر افرادي براي شما كار مي      
توانيد طوري كسب و كار خود را مديريت كنيد كه اصل پيشرفت بر آن حاكم شود طوري كه هر اما شما مي

  . كارمندي كه بخواهد بر طبق آن اصل رفتار كند، هر روز كمي پيشرفت كند
دهد، را به جايي تبديل كنيد كه آنچه را اين كتاب براي شما انجام ميتوانيد محل كسب و كار خود شما مي      

توانيد طوري كسب و كار خود را هدايت كنيد كه تبديل به شما مي. كسب و كار شما براي كارمندان انجام دهد
د و هر را كه رنج كار را بر خود هموار كند، به سطح باالتري از ثروت برسان نوعي نردبان شود كه هر كارمندي

  . در اين صورت شما مقصر نخواهيد بود. كارمندي كه نخواهد اين فرصت را از دست بدهد
كنيد كه در تمامي محيط در نهايت اين نكته كه شما ثروت مورد نياز خود را از ماده بدون فرمي خلق مي      

گيرد و در جلوي چشم شما خواهيد از اتمسفر شكل مياطراف شما نفوذ دارد، بدين معني نيست كه آنچه مي
  .شودظاهر مي

بايد فكر يك چرخ  خواهم به شما بگويم كهبه عنوان مثال اگر به دنبال يك چرخ خياطي هستيد، من نمي      
خياطي را روي ماده داراي فكر تثبيت كنيد تا زماني كه بدون هيچ كار يدي، چرخ خياطي در اتاقي كه در آن 

ولي اگر به دنبال يك چرخ خياطي هستيد، تصوير ذهني داشتن آن . نشسته ايد و يا در هر جاي ديگر ظاهر شود
د طوري كه انگار ساخته شده يا در راه رسيدن به دست چرخ خياطي را با اطمينان در ذهن خود داشته باشي

بعد از اينكه اين انديشه در ذهن شما شكل گرفت، مطمئن باشيد كه چرخ خياطي به دست شما . شماست
طوري فكر . هيچ وقت به روشي غير از اين روش در مورد چرخ خياطي فكر يا صحبت نكنيد. خواهد رسيد

  .ن چرخ خياطي هستيدكنيد كه انگار همين حاال مالك آ
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هاست به سمت شما هدايت فاده از قدرت ذهن برتر كه مافوق ذهن همه انساناين چرخ خياطي با است      
كنيد، ممكن است فردي در تگزاس يا ژاپن وجود داشته باشد كه زندگي مي 7اگر شما در ايالت مين. شودمي

  . رساندخواهيد ميمياي شود كه در نهايت شما را به آنچه كه وارد معامله
  . اي كه به نفع ديگران است به نفع شما نيز خواهد بوداگر اينطور باشد اين موضوع به اندازه

حتي براي يك لحظه هم فراموش نكنيد كه ماده داراي فكر در بين همه چيز و داخل همه چيز است؛ با       
خلق تر باعث قه ماده داراي فكر به زندگي بهتر و كاملعال. تواند بر همه تأثير بگذاردكند و ميهمه مشاركت مي
ها مورد ديگر تواند باعث خلق ميليونو همين طور مي هايي شده است كه اكنون وجود دارندهمه چرخ خياطي

   .  كه افراد آن را با عالقه و ايمان و با انجام كارها به روش خاص به حركت وادارند در صورتيشود 
توانيد هر چيز توانيد يك چرخ خياطي در خانه خود داشته باشيد و با همين اطمينان ميشما مطمئناً مي       

داشته باشيد و نيز تمام چيزهايي را كه  در زمينه  در اختيار خواهيد،ديگر و يا چيزهاي ديگري را كه مي
  . پيشرفت زندگي خودتان و ديگران الزم داريد

اين « : چون به قول حضرت عيسي. در مورد زياد خواستن، شك و ترديد به خود راه دهيدشما نبايد       
  ». خواست خداست كه پادشاهي را به شما ارزاني دارد

خواهد كه تمام چيزهايي را كه براي يك خواهد تا حد امكان در شما زندگي كند و از شما ميماده اوليه مي      
  . زندگي پربار الزم است، در اختيار داشته باشيد

اگر اين واقعيت را در ناخودآگاه خودتان تثبيت كنيد كه عالقه شما به مالكيت ثروت، همان عالقه قادر       
  .شودتر ميمطلق به تجلي هر چه بيشتر است، ايمان شما در اين زمينه راسخ

با استفاده از  تا كردتالش مي ثمربي قبالً يك بچه كوچك را ديدم كه پشت يك پيانو نشسته بود و       
توانست يك آهنگ واقعي بسازد خشمگين و اين بچه به خاطر اينكه نمي. كليدهاي پيانو يك آهنگ بسازد

يقي را در درون خود توانم موسمن مي«: در جواب گفت. علت اين ناراحتي را از او پرسيدم. نارحت بود
موسيقي درون او همان عالقه شديد » .توانم به درستي اين كار را انجام دهمهايم نمياحساس كنم ولي با دست

تمام موسيقي موجود در ماده اوليه بدنبال بروز . هاستماده اوليه بود كه در برگيرنده همه امكانات تمام زندگي
  . دادن خود از طريق آن بچه بود

                                                            
7 maine 
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من «: گويداو مي. خداوند به دنبال اين است كه از طريق انسان زندگي كند، فعاليت كند و لذت ببرد      
هاي باشكوه بكشد؛ هاي خدايي بنوازد و نقاشيانگيز بسازد، آهنگهاي شگفتخواهم كه ساختماندستاني را مي
هايي كه حقايق هاي مرا ببينند؛ زبانزيباييهاي مرا اجرا كنند؛ چشماني را كه خواهم كه فرمانپاهايي را مي

  . و غيره» .بزرگ را بيان كنند و آوازهاي جالب و حيرت آور بخوانند
خداوند از . باشدتمامي امكاناتي كه در دنيا موجود است در جستجوي تجلي خود از طريق انسان مي      

زم براي شكوفايي استعداهايشان در باالترين حد خواهد كه پيانو و ابزارهاي النوازند، ميكساني كه موسيقي مي
. ها پركنندخواهد كه پيرامون خود را از زيبايياز كساني كه به دنبال زيبايي هستند مي .را در اختيار داشته باشند

از كساني كه در فكر . خواهد كه مسافرت و مشاهده كننداز كساني كه توانايي تشخيص حقايق را دارند مي
-باشند ميهاي زيبا بپوشند و از كساني كه به فكر غذاي خوب مياسخواهد كه لبهر خود هستند ميزيبايي ظا

  .خواهد كه با خيال راحت غذا بدست بياورند
خواهد بازي اين خداست كه مي. بردخواهد كه از آنها لذت ميخداوند همه اين چيزها را به اين دليل مي       

به . هاي زيبا بپوشد و غذاهاي مناسب بخوردزيبايي لذت ببرد، حقيقت را اظهار كند، لباسكند، آواز بخواند، از 
  ».شود شما چيزي را بخواهيد يا انجام دهيداين خداست كه باعث مي« :8قول پل

باشد مانند آن چيزي كه در مورد اي كه شما به ثروت داريد نامحدود و در جستجوي ابراز خود ميعالقه      
  .خواست پيانو بنوازدي ديديد كه ميكودك

  .بنابراين نبايد در زياد خواستن شك و ترديد داشته باشيد
  .شما بايد اين عالقه را در خدا متمركز و شكوفا سازيد

كنند كه فقر آنها بر اين عقيده قديمي اصرار مي. ها مشكل استپذيرفتن اين مطلب براي بسياري از انسان       
به نظر آنها . از نظر آنها فقر، جزئي ضروري در طبيعت است. شودخود موجب خشنودي خدا ميو قرباني كردن 

توانسته به وجود آورده است و اكثر مردم بايد فقير بمانند زيرا به خداوند كارش را تمام كرده و آنچه را كه مي
اند كه از اينكه به دنبال ثروت كردهآنها آنقدر اين عقيده نادرست تكرار . مقدار كافي پيرامون آنها وجود ندارد

-فقط بقدري مي .آنها به دنبال اين نيستند كه از حد متوسط بيشتر داشته باشند .كنندباشند احساس شرم  مي

  .خواهند كه احساس راحتي كنند
                                                            
8 Paul 
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آنچه  كنم كه به يك دانشجو گفته شد كه بايد تصوير واضحي را ازاكنون براي مثال موردي را يادآوري مي      
او فرد فقيري . خواهد در ذهن خود ايجاد كند طوري كه اين انديشه خالق روي ماده بدون فرم تثبيت شودمي

- او نمي. داداي بود كه انجام ميكرد و آنچه داشت نتيجه كار روزانهاي زندگي ميبود و در يك خانه اجاره

بعد از تفكر در مورد آنچه به او گفته شد، . توانست اين حقيقت را باور كند كه تمامي ثروت در وجود اوست
اش در هواي تصميم گرفت كه به دنبال يك قاليچه براي كف اتاقش و يك بخاري زغالي براي گرم كردن خانه

.  هاي ارائه شده در اين كتاب، اين چيزها را در كمتر از چند ماه بدست آوردبا پيروي از دستورالعمل. سرد باشد
-اي كه در آن زندگي مياو به داخل خانه .هاي او به حد كافي نبوده استرسيد كه خواسته سپس به اين نتيجه

او به صورت ذهني . ريزي كرداش الزم بود برنامهبراي تمام چيزهايي كه براي بهبود وضعيت خانهكرد، رفت و 
همين طور ادامه داد تا اش اضافه كرد و اين كار را يك پنجره در اين طرف و يك اتاق در طرف ديگر خانه

  . پراخت سپس به طرح ريزي تجهيزات خانه. زماني كه آن خانه به عنوان يك خانه ايدئال در ذهنش تكميل شد
او اكنون . خواست حركت كردبا اين ذهنيت، شروع به زندگي به روش خاص كرد و به سوي آنچه مي       

باشد و با دوباره آن مي ير ذهني جديد به دنبال بازسازيتشكيل تصواين خانه را بدست آورده است و بعد از 
او همه اين چيزها را به واسطه ايمان خود  .ايماني بيشتر از هميشه به دنبال بدست آوردن چيزهاي بزرگتر است

  .بدست آورده است و اين موضوع در مورد شما و در مورد همه ما نيز صادق است

  گزاريشكر
مثالي كه در باال ارائه شد بايد خواننده را به اين حقيقت رسانده باشد كه اولين گام در ثروتمند شدن اين       

  . است كه بايد تصاوير ذهني خود را به سمت ماده بدون فرم هدايت كنيد
ست كه اين مطلب كامالً درست است و شما به زودي خواهيد دانست كه براي انجام اين كار الزم ا      

  . به روشي منسجم با ماده بدون فرم مرتبط كنيدخودتان را 
بدست آوردن اين رابطه منسجم آنقدر داراي اهميت است كه بايد در اينجا مقداري در مورد آن بحث كنم       

با خدا توانيد با اطمينان ذهن خود را هايي را براي شما ارائه كنم كه اگر از آنها پيروي كنيد ميو دستورالعمل
  .هماهنگ سازيد

  .گزاريشكر: در يك كلمه خالصه شودتواند تمامي فرايند تعديل و تطبيق ذهني مي
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اين ماده آنچه  -2.شودفكر وجود دارد كه همه چيز از آن ناشي مي يك ماده داراي -1: شما بايد معتقد باشيد كه
عميق خودتان را با اين ماده توانيد با يك احساس شكرگذاري شما مي- 3. كندرا بخواهيد براي شما فراهم مي

  .مرتبط سازيد
دهند به دليل فقدان شكرگذاري در تمامي افرادي كه زندگي خود را به روشي غير از اين روش سامان مي      

  . اندآنها با شكست در امر شكرگذاري، ارتباط خود را با خدا از دست داده. مانندفقر باقي مي
است كه هر چه به منبع ثروت نزديكتر باشيم ثروت بيشتري را بدست  آساندرك اين مطلب خيلي       

همچنين درك اين موضوع نيز آسان است كه روحي كه اغلب اوقات شكرگذار است در مقايسه  .خواهيم آورد
  .نگرد، ارتباط بيشتري با خدا داردبا روحي كه هرگز به ديده شكرگذاري به خدا نمي

هر چه در زمان دريافت چيزهاي خوب، با شكرگذاري بيشتري ذهن خود را به ماده برتر وصل كنيم،       
دليل اين . و اين چيزها با سرعت بيشتري به سوي ما خواهند آمد چيزهاي خوب بيشتري دريافت خواهيم كرد

  . شودمنبع خير و نعمت مي گرايش ذهني به شكرگذاري باعث ارتباط نزديكتر ذهن با. موضوع خيلي ساده است
هاي خالق ذهن شما را به سمت ارتباط و هماهنگي نزديكتري با انرژي ،اگر اين موضوع كه شكرگذاري      

در اين صورت به . توانيد آن را مورد بررسي قرار دهيددهد، براي شما مطلب جديدي است، ميجهان سوق مي
 ،كنون در اختيار شماست به واسطه پيروي شما از قوانيني قطعيچيزهاي خوبي كه ا. درستي آن پي خواهيد برد
دهد و شما را در شكرگذاري ذهن شما را در مسير حركت اشياء به سوي شما قرار مي. بدست شما رسيده است

  . كندرقابت جلوگيري مي ذهنيتدهد و از افتادن شما در تماس نزديك با انديشه خالق قرار مي
شما را از اين انديشه غلط كه عرضه اشيا معطوف كند و  كلتواند توجه شما را به شكرگذاري به تنهايي مي    

  . داشتن اين طرز فكر غلط همه اميدهاي شما را برباد خواهد داد .در جهان محدود است، دور نگه دارد
كه اگر در جستجوي نتايج مورد نظر اين قانون شكرگذاري است و دانستن اين مطلب كامالً ضروري است       

  .خود هستيد بايد از اين قانون پيروي كنيد
العمل هميشه با هم برابر و گويد عمل و عكسقانون شكرگذاري نمايانگر همان اصل طبيعي است كه مي      

  . در جهت خالف يكديگرند
تواند اين انرژي نمي. كردن انرژي استنوعي آزاد موجود برتر، حق شناسي شما در ستايش شكرگذارانه از       

  . اي به سوي شماستالعمل اين انرژي حركتي لحظهعكس.  ايد نرسدبه آنچه كه شما خواسته
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اين عبارت يك حقيقت . »به خداوند نزديك شويد در اين صورت او نيز به شما نزديك خواهد شد«       
  . روانشناسانه است

العمل آن روي ماده بدون فرم نيز قوي و مستمر خواهد مستمر باشد، عكسو  عميقاگر شكرگذاري شما      
به رفتار شكرگذارانه مسيح توجه  .خواهيد هميشه به سوي شما خواهد بودبود و مسير حركت چيزهايي كه مي

توانيد شما بدون شكرگذاري نمي» .شنويكنم كه صداي مرا ميتو را شكر مي« :گويدكنيد كه چگونه هميشه مي
  .داردقدرت بيشتري بدست بياوريد زيرا شكرگذاري شما را در ارتباط با قدرت نگه مي

بدون . رساندهاي فراواني ميارزش شكرگذاري فقط منحصر به اين نيست كه شما را در آينده به نعمت      
  . در امان بمانيد شود،هاي ناخوشايندي كه مربوط به اشياي موجود ميتوانيد از انديشهشكرگذاري نمي

شروع به عقب نشيني دهيد كه در تماس با اشياي موجود قرار بگيرد، به مجرد اينكه به ذهنتان اجازه مي      
در نتيجه ذهنتان نيز . كنيداهميت تمركز ميكنيد و روي اشياي معمولي و موجود، فقر، بدبختي و چيزهاي بيمي

كنيد و فقر، اين اشكال و تصاوير ذهني را به ماده بدون فرم منتقل مي سپس. گيردحالت اين اشياء را به خود مي
  .آيداهميت به سوي شما ميبدبختي، ناپاكي و چيزهاي بي

اهميت و پست پيرامون شما را اهميت و پست قرار دهيد، چيزهاي بياگر ذهنتان را در معرض چيزهاي بي      
  .فرا خواهند گرفت

ها ها، بهترين چيزها به سوي شما خواهد آمد و تبديل به بهتريناز طرف ديگر با تمركز بر روي بهترين      
  . خواهيد شد

كنيم براي ما به وجود قدرت خالقيتي كه در درون ما نهفته است چيزهايي را كه بر روي آنها تمركز مي      
  .آوردمي

كند به خود هميشه فرم چيزي را كه به آن فكر مياده داراي فكري ما موجودات متفكري هستيم و هر م      
  . گيردمي

كند بنابراين گرايش به بهتر شدن دارد، فرم ها تمركز مييك ذهن شكرگذار به طور مستمر روي بهترين      
  .كندها را دريافت ميگيرد و بهترينها را به خود ميبهترين
يك ذهن شكرگذار به طور مستمر در انتظار اتفاقات خوب است و اين . ايمان زاييده شكرگذاري است      

گذارد، توليد ايمان است و هر صدايي اثري كه شكرگذاري روي ذهن يك فرد مي. شودانتظار تبديل به ايمان مي
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گونه احساس شكرگذاري ندارد  هيچكسي كه . شودكه به قصد شكرگذاري بلند شود باعث افزايش ايمان مي
تواند ايماني سرزنده و مستمر داشته باشد و بدون يك ايمان سرزنده، همانطور كه در فصول بعد خواهيم نمي

  .امكان ثروتمند شدن با استفاده از روش خالقيت و آفرينندگي وجود نداردديد، 
را در خودتان ايجاد كنيد تا بتوانيد به بنابراين الزم است كه عادت شكرگذاري در مورد چيزهاي خوب       

  .صورت مستمر شكرگذار باشيد
  . و به اين دليل كه همه چيز در پيشرفت شما سهيم است، بايد بابت همه چيز شكرگذار باشيد

زادگان تلف ها يا رفتار اشتباه اشراف و نجيبشكستوقت خود را با فكر كردن و صحبت كردن در زمينه 
آوريد، آنچه شما واقعاً بدست مي. هاي شما را به وجود آورده استسازماندهي آنها از جهان، فرصتنوع . نكنيد

  )35ص( .به واسطه آنهاست
در اين صورت . شديماگر آنها نبودند ما دچار هرج و مرج مي .در مقابل سياستمداران فاسد طغيان نكنيد      

  .يافتهاي شما در حد زيادي كاهش ميفرصت
خداوند صبورانه وقت زيادي را صرف اين كرده است كه ما را از نظر صنعتي و حكومتي از آنچه هستيم      

كمترين شكي در اين زمينه وجود ندارد كه خداوند اشراف و . دهدباالتر ببرد و اين كار را به درستي انجام مي
ولي عين . به زودي مجازات خواهد كرد زادگان، فرمانروايان صنعت و سياستمداران فاسد راهاي نجيبتشكل

از . كنندبه ياد داشته باشيد كه همه آنها به ثروتمندشدن  شما كمك  مي. حال وجود آنها داراي اهميت است
ها در همه چيز قرار اين موضوع شما را در ارتباطي هماهنگ و منسجم با خوبي .گذار باشيدهمه آنها سپاس

  . سمت شما حركت خواهد كردها به خواهد داد و همه خوبي

  خاصفكر كردن به روش 
اش به وجود آورد، برگرديد و دوباره داستان مردي را كه تصويري ذهني را در مورد خانه 6به فصل       

شما بايد يك  .اي را در زمينه اولين گام به سوي ثروتمند شدن بدست خواهيد آورددر اين صورت ايده. بخوانيد
اي داشته باشيد توانيد قبل از اينكه ايدهشما نمي. خواهيد، بسازيدتصوير ذهني واضح و روشن از چيزي كه مي

  . آن را به ديگران منتقل كنيد
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توانند بر بسياري از مردم نمي. شما بايد قبل از اينكه چيزي را به كسي بدهيد خودتان صاحب آن باشيد      
خواهند انجام بدهند، داشته باشند يا بشوند، دركي ناقص و ر تأثير بگذارند زيرا در مورد آنچه ميماده داراي فك

  . مبهم دارند
  . اي داردهر فردي چنين عالقه. اي كلي به ثروت داشته باشيدكافي نيست كه فقط عالقه

هر فرد . بيشتر زندگي كنيد و غيرهكافي نيست كه فقط بخواهيد به مسافرت برويد، چيزهاي جالب ببينيد،       
اگر قصد داشته باشيد كه به يكي از دوستانتان يك تلگراف بفرستيد، حروف الفبا . ديگري نيز چنين عاليقي دارد

همچنين براي ايجاد . با استفاده از آنها بسازدرا فرستيد تا خودش پيامي را با همان ترتيب الفبايي براي او نمي
دار براي او يك جمله منسجم و معني و كنيدبه صورت تصادفي از فرهنگ لغت انتخاب نمياين پيام كلمات را 

هايتان را روي ماده بدون فرم تثبيت كنيد، بايد اين كار را با عباراتي خواهيد خواستههنگامي كه مي. فرستيدمي
توانيد با فرستادن شما نمي .خواهيدبايد به طور قطع و يقين بدانيد كه چه چيزي را مي. منسجم انجام دهيد

  .   عاليق مبهم و غيرمنسجم به ماده داراي فكر، ثروتمند شويد و يا اينكه نيروهاي خالق را به حركت وادار كنيد
آنچه را  كه . كرد، گفته شداش فكر ميآنطور به عاليق خود فكر كنيد كه در مورد فردي كه در مورد خانه      
خواهيد، ببينيد و تصويري ذهني و روشن در مورد آن بسازيد مانند تصويري كه هنگام بدست آوردن آن چيز مي

  . خواهيد ديد
شما بايد اين تصوير ذهني واضح را به طور مستمر در ذهن داشته باشيد مانند يك ملوان كه مسيري را كه       

و بايد  در تمامي لحظات به اين تصوير توجه داشته باشيدشما بايد . به ياد دارد ،رانددر آن كشتي خود را مي
  . دهد، از اين تصوير غفلت نكنيدمانند يك سكاندار كه توجه خود را به مسير حركت خود از دست نمي

الزم نيست كه تمريناتي را در مورد تمركز در اين زمينه انجام دهيد يا اينكه وقت خاصي را به دعا       
همه اينها مفيد . و يا هر نوع كار ديگري از اين قبيل را انجام بدهيد ه تمرين سكوت بپردازيداختصاص دهيد يا ب

خواهيد و آن را طوري بخواهيد كه در ذهن است ولي تمامي آنچه شما نياز داريد اين است كه بدانيد چه مي
  . شما بماند

ولي . در مورد تصوير ذهني خود اختصاص دهيدتوانيد بيشتر اوقات فراغت خود را به تفكر تا آنجا كه مي       
تنها چيزهايي در ذهن شما . خواهيد، انجام دهيدمي واقعاً الزم نيست كه تمريناتي را در مورد تمركز روي آنچه

  .وضوعات در ذهن نيازمند تالش استتثبيت اين م و فقط براي شما اهميت ندارندمانند كه نمي
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تا زماني كه واقعاً به فكر ثروتمند شدن نباشيد طوري كه عالقه شما آنقدر قوي باشد كه انديشه شما را       
خيلي مهم و ارزشمند است كه  .مانند يك مغناطيس جذب اهدافتان كند، مسير حركت خود را گم خواهيد كرد

  .يدعملي سازهاي ارائه شده  در اين كتاب را تالش كنيد تا دستورالعمل
روشي كه در اين كتاب ارائه شده است براي كساني است كه عالقه آنها براي ثروتمند شدن به حدي است       
  .و آن را به كار گيرند توانند بر تنبلي ذهني خود غلبه كنندكه مي
داريد و  تر باشد و هر چه مدت بيشتري آن را در ذهن خود نگهتر وشفافهر چه تصوير ذهني شما واضح      

به جزئيات خوشايند آن توجه بيشتري داشته باشيد، عالقه شما بيشتر خواهد شد و هر چه عالقه شما بيشتر 
    . تر صورت خواهد گرفتشود، تثبيت اين تصوير در ذهنتان راحت

اگر . با اين وجود چيزهاي ديگري نيز عالوه بر داشتن يك تصوير ذهني واضح و شفاف، ضروري است      
و توانايي رسيدن به اهدافتان را نخواهيد  پرداز خواهيد بوددهيد، تنها يك خيالين تنها كاري باشد كه انجام ميا

  .داشت
تا بتوانيد آن را در جهان  عالوه بر داشتن يك تصوير واضح ذهني، بايد به دنبال تحقق بخشيدن آن باشيد      

    .واقعي و به صورت ملموس ظاهر سازيد
اكنون متعلق به شما و در دستان عالوه بر اين بايد ايمان محكم و راسخ داشته باشيد كه اين چيزها هم      

   .شماست و شما تنها مالك آنها هستيد
. به طور ذهني در خانه جديد خود زندگي كنيد تا زماني كه در اطراف شما به صورت فيزيكي شكل گيرد      

  .ه داريد لذت كامل ببريدبه صورت ذهني از چيزهايي ك
شما بايد آنها . كنيد، دريافت خواهيد كردايمان داشته باشيد كه آنچه را در زمان نيايش طلب مي« :به گفته مسيح
  ».را داشته باشيد

. خواهيد طوري در ذهن خود تصور كنيد كه انگار واقعاً هميشه در اطراف شما هستندآنچه را كه مي      
در ذهن خود طوري از آنها استفاده كنيد كه انگار در . مالك آنها ببينيد و از آنها استفاده كنيد خودتان را در ذهن

سپس با  .آنقدر روي تصوير ذهني خود كار كنيد كه واضح و شفاف شود. كنيدجهان واقعي از آنها استفاده مي
در ذهن خود را مالك همه آنها . اين نگرش به اشياي موجود در آن تصوير نگاه كنيد كه مالك تمامي آنها هستيد
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حتي . اين احساس مالكيت را در ذهن خود حفظ كنيد. بدانيد با اين اعتقاد كه آنها واقعاً متعلق به شما هستند
  . عي بودن آن شك نكنيدبراي يك لحظه ايمان خود را از دست ندهيد و در واق

به خاطر تصوير ذهني خود  .آنچه را كه در فصل پيش در زمينه شكرگذاري گفته شد به ياد داشته باشيد      
انساني كه به دليل مالكيت . شكرگذار باشيد همان طوري كه در زمان بدست آوردن آن شكرگذار خواهيد بود

چنين فردي ثروتمند خواهد شد و موجب خلق آن . اقعي استكند، داراي ايمان وخدا را شكر مي ءذهني اشيا
  . خواهدچيزي خواهد شد كه مي

خواهيد نيايش و شكرگذاري كنيد و الزم نيست كه هر نيازي نيست كه به طور مكرر براي چيزهايي كه مي      
  .روز در مورد آنها با خدا صحبت كنيد

زيرا خداوند قبل از اينكه چيزي را از او . بيهوده پرهيز كنيد از تكرارهاي« : گفتمسيح به شاگردانش مي      
  ».از نياز شما آگاه است ،طلب كنيد

براي تأثيرگذاري بر ماده بدون فرم . توانيد روي ماده اوليه تأثير بگذاريدبا تكرار يك رشته از كلمات نمي      
ا بدست آوريد، در ذهن نگه داريد و به اين خواهيد آن رالزم است كه تصوير ذهني خود را با اين هدف كه مي

  . امر ايمان كامل داشته باشيد كه روزي آن را بدست خواهيد آورد
گيرد، بلكه بر مبناي ايمان شما پاسخ به نيايش شما بر مبناي ايمان شما در لحظه صحبت كردن انجام نمي      

  .گيرددر زمان كاركردن انجام مي
هاي خود براي خدا و سپس به عبادت و بيان خواسته 9يك روز مانند يكشنبه اختصاصتوانيد با شما نمي      

همچنين با تخصيص ساعاتي  .فراموش كردن اين خواسته در ساير روزهاي هفته، بر ذهن خدا تأثير بگذاريد
عا برسد، ها تا زماني كه دوباره وقت نيايش و دها و فراموش كردن اين خواستهخاص به نيايش و طلب خواسته

  . توانيد بر ذهن خدا تأثير بگذاريدنمي
سازد و تر مينيايش شفاهي به جاي خود اهميت دارد بخصوص از اين بابت كه تصوير ذهني شما را واضح      

- خواهيد بدست شما ميهاي شفاهي شما نيست كه آنچه را مياما اين خواسته. كندايمان  شما را تقويت مي

آنچه شما نياز داريد عبادت بدون وقفه . نداريد» ساعات شيرين عبادت«شما براي ثروتمندشدن نيازي به . رساند

                                                            
  )مترجم(روز تعطيلی و عبادت مسيحيان  ٩
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منظورم از عبادت نيز اين است كه بايد به طور مستمر روي تصوير ذهني خود تمركز كنيد با اين هدف . است
  . اين كار را خواهيد كرد كه باعث خلق آن از ماده بدون فرم شويد و با ايمان كامل به اينكه

  ».بدست مي آوريدباشيد كه آن را مطمئن « 
زماني كه تصوير . بعد از اينكه تصوير ذهني شفافي را ايجاد كرديد كل موضوع پيرامون دريافت مي چرخد      

عالم ذهني خود را شكل داديد، بهتر است كه از طريق شفاهي و در قالب شكرگذاري عميق آن را به ماده برتر ا
به صورت ذهني در خانه . در آن لحظه بايد آنچه را در جستجوي آن هستيد به صورت ذهني دريافت كنيد. كنيد

جديد خود زندگي كنيد؛ لباس هاي زيبا را بپوشيد؛ اتومبيل خود را برانيد؛ به مسافرت برويد؛ و با اطمينان براي 
يزهايي كه در جستجوي آنها هستيد  طوري فكر و در مورد تمامي چ. مسافرت هاي بزرگتر برنامه ريزي كنيد

يك محيط يا يك شرايط مالي را دقيقاً به آن صورتي كه مي . صحبت كنيد كه انگار واقعا مالك آنها هستيد
با اين وجود به . خواهيد تصور كنيد و در تمامي لحظات در محيط  و شرايط مالي مورد نظر خود زندگي كنيد

ايمان داشته باشيد كه اين . كار را فقط به عنوان يك رؤياپردازي محض انجام ندهيد ياد داشته باشيد كه اين
ذهنيت به واقعيت تبديل خواهد شد و با اين هدف به تصوير ذهني خود بپردازيد كه آن را در جهان واقعي 

عث تمايز يك داشتن هدف و ايمان همزمان با كاربرد يك تصوير ذهني بابه ياد داشته باشيد كه . تحقق بخشيد
  . اكنون بايد با كاربرد صحيح از خواسته ها آشنا شويد. عالم از يك رؤياپرداز مي شود

  نحوه كاربرد صحيح خواسته ها
به ديگران براي اينكه بتوانيد به روشي علمي ثروتمند شويد، نبايد به دنبال اين باشيد كه خواسته هاي خود 

  . تحميل كنيد
  .كه چنين كاري را انجام دهيدشما به هيچ وجه حق نداريد 

اگر بخواهيد خواسته هاي خود را به ديگران تحميل كنيد و از آنها بخواهيد كه آنچه را شما مي خواهيد انجام 
  .دهند كار اشتباهي كرده ايد

به همان اندازه كه اجبار افراد به صورت فيزيكي كار كامال اشتباهي است، اجبار آنها با استفاده از قدرت ذهني 
اگر اجبار فيزيكي ديگران براي اينكه كاري را براي ما انجام دهند، مقام آنها را در حد برده . نيز اشتباه است

. تنها تفاوت در روش كار است. يقاً به همين معناستكاهش مي دهد، اجبار آنها به وسيله نيروي ذهني نيز دق
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اگر گرفتن اشياء از ديگران با استفاده از قدرت فيزيكي دزدي است، گرفتن اشياء با نيروي ذهني نيز دزدي است 
  . و تفاوتي بين اين دو وجود ندارد

زيرا . مصلحت اوست شما حق نداريد كه خواسته هايتان را به شخص ديگري تحميل كنيد حتي براي آنچه به
علم ثروتمند شدن از شما نمي خواهد كه ديگران را وادار به . ه چيزي به مصلحت اوستشما نمي دانيد كه چ

در حقيقت هر تالشي كه براي تحميل خواسته هايتان . هيچ نيازي براي انجام اين كار وجود ندارد. اجبار كنيد
  . ن به هدف خود ناكام بمانيدبر ديگران انجام دهيد، باعث مي شود كه در رسيد

  . نيازي نيست كه خواسته هايتان را به اشيا تحميل كنيد تا آنها را وادار كنيد كه به سمت شما بيايند
  . اين مطلب به طور ساده به معني اجبار كردن خداوند و كاري احمقانه و غيرمفيد است

همان طور كه نمي توانيد خورشيد را . ما بدهدتوانيد خداوند را مجبور كنيد كه چيزهاي خوبي به ششما نمي
  . وادار كنيد كه طلوع كند

همچنين الزم . مجبور نيستيد كه انرژي خود را در اين زمينه صرف كنيد كه بر يك خداي سركش غلبه كنيد
  . نيست كه نيروهاي سركش را وادار به انجام خواسته هاي خود كنيد

  .  شتاق است كه شما را به خواسته هايتان برساندماده بدون فرم دوست شماست و كامالً م
  . براي ثروتمند شدن فقط الزم است كه خواسته هايتان را از خودتان بخواهيد

زماني كه چگونگي فكر كردن و كار كردن را ياد گرفتيد بايد انرژي خود را صرف فكر كردن به روش خاص و 
ت استفاده از خواسته ها براي بدست آوردن چيزهاي اين كار روش درس. انجام كارها به روش خاص نماييد

انرژي و توان خود را صرف . مورد عالقه شماست تا بتوانيد با استفاده از آن خود را در مسير درست نگه داريد
  . فكر كردن به روش خاص و انجام كارها به روش خاص نماييد

انرژي، توان و انديشه خود را درگير بدست آوردن خواسته هاي خود از طريق محيط بيروني، اشيا و اشخاص 
  . نكنيد

  . اين بهترين كار است. تان را در مورد  خودتان به كار بگيريدتوان ذهني
هدف بدست  با استفاده از فكر خود يك تصوير ذهني واضح از آنچه مي خواهيد خلق كنيد و اين تصوير را با

هايتان را طوري به كار بگيريد كه ذهن و خواسته. آوردن آن و با ايمان و اعتقاد كامل در ذهن خود نگه داريد
  . شما را وادار به انجام كارها به روش خاص نمايد
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ا هاي مثبت رتر و پايدارتر باشد، زودتر ثروتمند خواهيد شد زيرا فقط سيگنالهر چه باور و ايمان شما محكم
  . كنيدهاي منفي خنثي نميفرستيد و آنها را با سيگنالبه ماده بدون فرم مي

شود و در فواصل زياد تصوير ذهني شما كه همراه با باور و اعتقاد راسخ است به وسيله ماده بدون فرم گرفته مي
  . كنددر طول جهان نفوذ مي

تمامي . آيدتحقق بخشيدن آن به حركت درمي شود همه چيز در جهتزماني كه اين تصوير در جهان منتشر مي
آيد تا موجودات زنده، تمامي موجودات غيرزنده و تمامي چيزهايي كه هنوز خلق نشده است به حركت درمي

همه چيزها . كنندهمه نيروها شروع به حركت در آن جهت مي. خواهيد به دست شما برساندآنچه را كه مي
ها در هر كجاي دنيا در جهت انجام كارهاي الزم براي ذهن انسان .دكننت به سوي شما ميكشروع به حر

   . كنندآيد و  به صورت ناخودآگاه براي شما كار ميبرآورده شدن خواسته شما به حركت درمي
همان طور . منفي به ماده بدون فرم امتحان كنيد) انديشه(توانيد همه اينها را با فرستادن يك سيگنالاما شما مي

شود كه اشيا از شود، شك و ضعف باور باعث ميهدف و باور باعث شروع حركت اشيا به سمت شما ميكه 
خواهند از علم ذهني براي ثروتمند شدن به همين دليل است كه بسياري از افرادي كه مي. شما دور شوند

امي لحظاتي كه در شويد، در تمدر تمامي لحظاتي كه دچار شك و ترس مي. خورنداستفاده كنند، شكست مي
شود، تسلط خود را بر ماده ايمان شما ضعيف ميدر تمامي لحظاتي كه از نظر روحي  و بريدنگراني به سر مي

توجه داشته باشيد كه چقدر حضرت عيسي روي . همه چيز در گرو باورهاست. دهيدبدون فرم از دست مي
  . فهميديحال شما علت اين تأكيد را م. كندايمان و باور تأكيد مي

اگر افكار شما در حد زيادي به وسيله . هايتان باشيدبه خاطر اهميت باور و ايمان، الزم است كه مراقب انديشه
  . گيرد، بايد افكار خود را كنترل و مديريت كنيدكنيد، شكل مياشيايي كه مشاهده و در مورد آنها فكر مي

هاست كه سمت و سوي تمركز افكار خود به واسطه خواسته آيند زيراها به كارشما ميدر اينجاست كه خواسته
   . كنيدرا مشخص مي

  . خواهيد ثروتمند شويد، نبايد در مورد فقر مطالعه كنيداگر مي
توان به ها نميبا مطالعه و تفكر در مورد بيماري. آينداشياء با فكر كردن در مورد متضادشان به وجود نمي

توان به راستي و درستي رسيد و هيچ كس با مطالعه و و تفكر در مورد گناه نمي سالمتي دست يافت؛ با مطالعه
  . تواند ثروتمند شودتفكر در مورد فقر نمي
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مذهب به عنوان علم گناه و . ها را افزايش داده استها، بيماريعلم پزشكي به عنوان علم مطالعه بيماري
عنوان علم مطالعه فقر، جهان را پر از بدبختي كرده  معصيت، معصيت را تقويت كرده است و علم اقتصاد به

  . است
هرگز در مورد علل آن فكر . آن را بررسي نكنيد و خودتان را با آن درگير نكنيد. در مورد فقر مطالعه نكنيد

  .ها كاري بكنيدتوانيد با آنشما نمي. نكنيد
  .شود، بهبود يافتن استآنچه به شما مربوط مي
اي را كه هاي خيرخواهانه بدبختيحركت. هاي خيرخواهانه نكنيدمور خيريه يا حركتوقت خود را صرف ا

  . مدعي كاستن آن است، هميشگي كرده است
منظورم اين نيست كه شما بايد سنگدل يا نامهربان باشيد و صداي نيازمند را نشنويد؛ اما شما نبايد به دنبال 

فقر و وابستگي به فقر را پشت سر خود بياندازيد و آن را . هاي سنتي باشيدفرونشاندن فقر با استفاده از روش
  . جبران كنيد

  . اين بهترين روش كمك به فقراست. ثروتمند شويد
. توانيد تصوير ذهني مربوط به ثروتمند شدن را در ذهن نگه داريداگر ذهن خود را از تصوير فقر پر كنيد نمي

چيزهايي . ها و بيچارگي كودكان كار است، مطالعه نكنيدمورد بدبختي اجاره نشينكتاب ها و مقاالتي را كه در 
  . كند مطالعه نكنيدانگيز رنج و نياز پر ميرا كه ذهن شما را از تصوير غم
دانش همه جانبه در اين مورد هرگز باعث . توانيد كمترين كمكي به فقرا بكنيدشما با دانستن اين چيزها نمي

  .شودحذف فقر نمي
براي كاهش فقر الزم نيست كه تصوير فقر را وارد ذهن خود كنيد، بلكه بايد تصوير ثروت را وارد ذهن فقرا 

  . كنيد
  . گذاريدشان تنها نميدهيد ذهنتان از تصوير فقر و بدبختي پر شود، فقرا را در فقر و بدبختيزماني كه اجازه نمي
قيري كه به ثروتمند شدن خود ايمان دارند، افزايش يابد نه زماني كه رود كه تعداد افراد ففقر زماني از بين مي

  . كنند افزايش يابدتعداد افراد ثروتمندي كه به فقر فكر مي
-دهد تا در بدبختيخيريه فقط به آنها يك تكه نان مي. فقرا نيازي به خيريه ندارند؛ آنها نيازمند انگيزش هستند

ولي . كند تا براي يك يا دو ساعت فقر خود را فراموش كنندرا سرگرم مييا مقداري آنها  شان زنده بمانند
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خواهيد به فقرا كمك كنيد به آنها ثابت كنيد اگر مي. شان بيرون بيايندكند كه از بدبختيانگيزش آنها را وادار مي
  .كنيد خودتان ثروتمند شويد تا بتوانيد اين مطلب را به آنها ثابت. توانند ثروتمند شوندكه مي

تواند براي هميشه از روي زمين محو شود اين است كه تعداد افرادي كه يادگرفتن مطالب تنها راهي كه فقر مي
  . اي افزايش يابدكنند در حد وسيع و گستردهاين كتاب را تمرين مي

  . افراد بايد بياموزند كه با خالقيت ثر وتمند شوند نه با رقابت
اندازد و ديگران نردباني را كه با آن باال رفته است پشت سر خود مي ثروتمند شودهر فردي كه به واسطه رقابت 

گذارد ولي هر فردي كه به واسطه خالقيت و آفرينش ثروتمند شود، راهي را براي هزاران نفر ديگر را در فقر مي
  . نددهد كه به همان طريق رفتار كنكند تا از او تبعيت كنند و به آنها انگيزه ميباز مي

در مورد آن فكر و  كنيد،كنيد، در مورد آن مطالعه نميشويد، به آن توجه نميزماني كه از وجود فقر متأسف نمي
به دنبال آن نيستيد كه رفتاري  دهيد، كنند، گوش نميكنيد و به كساني كه در مورد آن صحبت ميصحبت نمي

هاي خود را در قدرت خواسته. گونه احساسي در اين زمينه نداشته باشيدسنگدالنه از خود نشان دهيد و هيچ
-اين جهت به كار بگيريد كه موضوع فقر را از ذهن خود بيرون كنيد و با ايمان و اعتقاد روي تصوير آنچه مي

  . خواهيد تمركز كنيد

  كاربرد بيشتر خواسته ها
كنيد، بدون توجه به اينكه اين تصاوير مخالف ميزماني كه توجه خود را به طور مستمر معطوف به تصاوير 

  .توانيد تصويري درست و واضح از ثروت را در ذهن داشته باشيدبيروني هستند يا ذهني،  نمي
در مورد . و هرگز به آن فكر نكنيد اگر در گذشته وضعيت مالي اسفباري داشته ايد، در مورد آن صحبت نكنيد

تان صحبتي نكنيد؛ اگر هر يك از اين كارها را انجام دهيد هاي ابتداي زندگيفقر والدينتان يا در مورد سختي
  . كندكنيد و اين كار مطمئناً از حركت اشياء به سوي شما جلوگيري ميذهنتان را با فقر هماهنگ مي

  »  كار مردگان را به مردگان واگذار كنيد «: به قول عيسي
  . ر كامل رها كنيدوط به آن را به  طوفقر و تمام چيزهاي مرب

هاي آينده شما بستگي به درستي آن ايد و تمامي شاديشما درستي يكي از قوانين مربوط به جهان را پذيرفته
  ؟هاي مخالف آن در ذهن، چه چيزي بدست خواهيد آورددر اين صورت با نگه داشتن تئوري. دارد
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هاي فالسفه بدبين را كه و نيز نوشتهرسد آخر ميگويند دنيا به زودي به اي را كه به شما ميهاي مذهبيكتاب
  . شود را نخوانيددنيا جهنم مي گويندمي

  . رود؛ دنيا در حال حركت به سوي خداستدنيا به سمت جهنم پيش نمي
  . دنيا در حال شدن است

چيزها اين  كه درست است كه در شرايط موجود چيزهاي زيادي وجود دارد كه قابل پذيرش نيست اما زماني
در حال از بين رفتن است مطالعه آنها چه سودي دارد؟ و آيا مطالعه اين چيزها مانع از بين رفتن و ماندن آنها با 

وقت و  توانيد با تقويت رشد تكاملي باعث تسريع از بين رفتن اين چيزها شويد، زماني كه مي چراشود؟ ما مي
  روند؟ شد تكاملي از بين ميكنيد كه به واسطه رتوجه خود را صرف چيزهايي مي

بدون توجه به اينكه شرايط موجود در يك كشور، بخش يا مكان چقدر ناگوار است، با بررسي اين چيزها وقت 
  . كنيدخود را تلف و شانس خود را ضايع مي

  . شما بايد خود را عالقه مند به جهاني كنيد كه در حال ثروتمند شدن است
به ياد داشته باشيد كه تنها راهي كه شما . شودثروتمند به جاي فقر وارد ذهن شما ميدر اين صورت فكر جهان 

جهان را در مسير ثروتمند شدن ياري كنيد اين است كه خودتان ابتدا با استفاده از روش مبتني بر توانيد مي
  . خودتان را ثروتمند شويد - نه رقابت –خالقيت و آفرينش 

  . ثروت كنيد؛ فقر را فراموش كنيد تمام توجه خود را معطوف به
خواهيد در مورد فقرا صحبت يا تفكر كنيد طوري صحبت يا تفكر كنيد كه انگار آنها افرادي هر كجا كه مي

در اين . گيرندمورد تمجيد قرار مي بايد هستند كه در حال ثروتمند شدن هستند ؛ افرادي كه به جاي تأسف،
  . افتندهايي براي رهايي از فقر ميشوند و به دنبال راهبرانگيخته ميساير افراد  صورت آنها و

اينكه من به شما گفتم كه بايد تمامي وقت و فكر خود را صرف كسب ثروت كنيد به اين معني نيست كه شما 
  . فرد بدجنس و خسيسي هستيد

زيرا تمامي چيزهاي ديگر را . توانيد در زندگي داشته باشيدثروتمند شدن بهترين هدفي است كه شما مي
  . گيرددربرمي

ولي زماني كه . در فضاي رقابتي هرگونه تالشي براي كسب ثروت، تالش براي اعمال قدرت روي ديگران است
  . كندشويم همه چيز تغيير ميوارد ذهن خالق مي
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ت صادقانه تمامي آنچه در مسير بزرگي و عظمت روحي وجود دارد و تمامي آنچه در مسير تالش و خدم
  . شودها با استفاده از اشياء ميسر ميو دسترسي به همه اين. وجود دارد، با ثروتمند شدن قابل دسترس است

  . اگر از سالمتي فيزيكي برخوردار نيستيد خواهيد دانست كه دستيابي به سالمتي مشروط به ثروتمند شدن است
توانند سالم باشند كه نگراني مالي نداشته باشند، از امكانات الزم براي يك زندگي بدون دغدغه تنها كساني مي

  . و قواعد بهداشتي را رعايت كنندبرخوردار باشند 
و تنها كساني  پذير است كه وراي قانون تنازع براي بقا قرار دارندشادابي ذهني و روحي تنها براي كساني امكان

اگر . از اثرات منفي ناشي از ر قابت به دور هستند ،اندهن و انديشه خالق خود ثروتمند شدهبا استفاده از ذكه 
فرد به كند كه كنيد به ياد داشته باشيد كه عشق زماني به بهترين وجه رشد ميدر درون خود احساس شادابي مي
و همه اينها . كننده به دور باشد هاي وااليي داشته باشد و از عوامل تخريبدنبال تزكيه و تهذيب باشد، انديشه

زماني قابل دسترس است كه فرد با استفاده از انديشه خالق خود ثروتمند شده باشد نه با استفاده از جدل و 
  . رقابت

شما بايد توجه خود را به طور كامل روي . تر از ثروتمندشدن نيستتر و باارزشهيچ هدفي براي شما مهم
تصوير ذهني ثروتمندشدن متمركز كنيد و تمامي چيزهايي را كه ممكن است ذهن شما را از اين تصوير منحرف 

  . كند از ذهن خود دور كنيد
هاي غلط كه بزرگترين آنها ء را درك كنيد و به انديشهشما بايد ياد بگيريد كه راستي و صداقت موجود در اشيا

  . ، بهايي ندهيد»رودجهان به سمت شكوفايي و شادابي بيشتر پيش نمي«اين است كه 
  . واقعيت اين است كه چيزي به نام فقر وجود ندارد و فقط ثروت وجود دارد

و . ثروت وجود داردگيرند كه براي آنها هم مانند كه اين حقيقت را ناديده ميبرخي از مردم به اين دليل فقير مي
  . توانيد به بهترين نحو به آنان بفهمانيد كه فراواني را وارد زندگي خود كنيدرا زماني مياين موضوع 

كنند راهي براي رهايي از فقر وجود دارد برخي ديگر از مردم به اين علت فقيرند كه با وجود اينكه احساس مي
بهترين . كنندافي براي يافتن آن راه و دنبال كردن آن تالش نميآنقدر دچار تنبلي ذهني هستند كه به اندازه ك

توانيد در اين مورد انجام دهيد آن است كه با نشان دادن شادابي ناشي از ثروتمند شدن به آنان، كاري كه شما مي
  . عالقه آنان را به ثروتمندشدن افزايش دهيد



٤١ 
 

هاي ينكه داراي شم علمي هستند، آنقدر غرق تئوريبرخي ديگر از افراد به اين دليل فقيرند كه با وجود ا
هاي مختلف را آنها تركيبي از سيستم. دانند بايد چه راهي را انتخاب كننداند كه نميرمزآلود و متافيزيكي شده

توانيد انجام در اينجا نيز بهترين كاري كه شما مي. شوندكنند و در همه موارد با  شكست روبرو ميآزمايش مي
ارزش انجام يك كار كوچك از . دهيد اين است كه به وسيله رفتار خودتان بهترين راه را به آنان نشان دهيد

  . دانستن هزار تئوري بيشتر است
  . توانيد براي همه دنيا انجام دهيد اين است كه بهترين استفاده را از خودتان ببريدبهترين كاري كه مي
البته اگر با استفاده از روش خالقيت . دشدن براي خدمت به خدا و خلق وجود نداردراهي بهتر از ثروتمن

  . ثروتمند شويد و نه روش رقابتي
اگر اين موضوع درست باشد . كندبيان مي با جزئياتاصول علم ثروتمندشدن را  اين كتاب. يك موضوع ديگر

ست اين امر به نظر كوته بيني و خودخواهي ممكن ا. هاي ديگر در اين مورد نداريدنيازي به خواندن كتاب
اما دقت داشته باشيد كه در رياضي غير از جمع، تفريق، ضرب و تقسيم، روش علمي ديگري براي . بيايد

ترين فقط يك مسير وجود دارد كه كوتاه. پذير نيستمحاسبه وجود ندارد و محاسبه به روش ديگري امكان
ترين فقط يك راه وجود دارد و آن هم روشي است كه از كوتاههم براي تفكر علمي . مسير بين دو نقطه است

تر از روشي كه در اين كتاب تر و خالصههيچ فردي تا به حال نتوانسته است روشي ساده. راه به هدف برسيد
زماني كه اين روش را انتخاب . شده استاين روش از همه مطالب غيرضروري پيراسته . آمده است، ارائه كند

  .و از ذهن خود خارج كنيدكرده ها را رها كرديد بقيه روش
ها و اين كتاب را هر روز بخوانيد؛ آن را با خود نگه داريد؛ آن را به ذهن بسپاريد و در مورد ساير سيستم

هايتان خواهيد شد و در ديد در انديشهاگر اين كار را انجام بدهيد دچار شك، نگراني و تر. ها فكر نكنيدتئوري
  . شويدنتيجه دچار شكست مي

ولي تا زماني . هاي مورد عالقه خود را مطالعه كنيدها و تئوريتوانيد ساير سيستمبعد از اينكه ثروتمند شديد مي
مگر اينكه . وانيدايد، در اين مورد چيزي غير از اين كتاب را نخخواهيد رسيدهايد كه به آنچه ميكه مطمئن نشده
  . اي باشد كه در مقدمه آمده استمتعلق به نويسنده

  . بينانه و هماهنگ با تصوير ذهني شماستو فقط عباراتي را بخوانيد كه خوش
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وارد مطالعات عرفاني، روح گرايي و مطالب . به تأخير بيندازيدعالوه بر اين بررسي موضوعات اسرارآميز را 
با اين وجود اين چيزها را رها . زياد مرگ هنوز وجود دارد و در همين نزديكي است به احتمال.  مشابه نشويد

  .كنيد و به كار خود بپردازيد
. هاي مرده در هر كجا كه باشند كارهاي مخصوص خودشان را دارند و داراي مشكالت خاص خود هستندروح

ك كنيم و معلوم نيست كه آنها بتوانند به ما توانيم به آنها كمما نمي. ما حق نداريم در كار آنها دخالت كنيم
مردگان و آخرت را رها . اگر هم بتوانند معلوم نيست كه ما حق داشته باشيم وقت آنها را بگيريم. كمك كنند

اگر وارد كارهاي اسرارآميز شويد ذهن خود را درگير . كنيد و مشكالت خودتان را حل كنيد؛ ثروتمند شويد
حال با توجه به مطالب اين فصل و فصل قبل . كندزوهاي شما را با شكست مواجه ميكنيد كه آرفرايندي مي

  :هاي پايه زير را بيان كنيمواقعيتتوانيم مي
اش در اين ماده در حالت اوليه. وجود دارد كه همه چيز از آن ساخته شده است داراي فكر يك ماده اوليه   

  .كندميفواصل مياني جهان نفوذ كرده و آنها را پر 
  . آوردتجسم شده است، به وجود مي انديشهيك انديشه روي اين ماده اوليه، چيزي را كه به وسيله آن 

تواند به اشياء در ذهنش شكل دهد و با تأثير روي ماده بدون فرم از طريق تفكر خود، باعث به انسان مي
  .كندوجودآمدن چيزي بشود كه به آن فكر مي

-بايد از ذهنيت رقابت وارد ذهنيت خالقيت شود و يك تصوير ذهني واضح از آنچه ميبراي اين منظور انسان 

خواهد ايجاد كند و اين تصوير ذهني را با هدف به دست آوردن آن در ذهن نگه دارد و ايمان راسخ داشته باشد 
كند، يجاد ميهمچنين بايد تمامي چيزهايي را كه در هدف او اخالل ا. آوردخواهد بدست ميكه آنچه را مي

  . برد، از ذهن خود خارج كندكند و ايمان او را از بين ميتصوير ذهني او را مخدوش مي
   .كند رفتارعالوه بر همه اينها فرد بايد به روش خاص زندگي و 

  به روش خاص) عمل كردن(تار كردن رف
فكر كردن به روش  .شودنيرويي كه باعث فعال شدن قدرت خالقيت مييا فكر يك نيروي خالق است و 

تان به افكارتان تكيه كنيد و توجهي به رفتار شخصي تنهانبايد اما  آوردخاص ثروت را براي شما به ارمغان مي
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 - شونداينجا همان جايي است كه بسياري از انديشمندان علوم متافيزيكي با شكست مواجه مي. نداشته باشيد
  . خصيشكست در ايجاد ارتباط بين انديشه و رفتار ش

كه بتوانيم بدون  -اي وجود داشته باشدبه فرض اينكه چنين مرحله –ايم اي از پيشرفت نرسيدهما هنوز به مرحله
انسان نه . فرايندهاي طبيعي و بدون استفاده از دستان بشر، چيزي را به طور مستقيم از ماده بدون فرم خلق كنيم

  . افكارش را تكميل كند بايد با عمل خويشتنها بايد فكر كند بلكه 
توانيد طالهاي موجود در قلب كوهستان را وادار كنيد كه به سوي شما بيايند؛ اما اين شما با فكر و انديشه مي

به خودي خود تبديل به سكه د شد؛ ندشد؛ به خودي خود تصفيه نخواهنبه خودي خود استخراج نخواه هاطال
  . د افتادنبه جيب شما به راه نخواه د شد و در جستجوي مسيري براي رسيدنننخواه

شود كه برخي از آنها طال را براي ها به نحوي سازماندهي ميتحت تسلط و اراده روح برتر، رفتارهاي انسان
شود كه طال در جهت ها طوري تنظيم ميهمچنين معامالت و كسب و كارهاي انسان. كنندشما استخراج مي

نيز بايد رفتار و كسب و كار خود را طوري تنظيم كنيد كه بتوانيد آن را در  شما. شودرسيدن به شما فروخته مي
شود كه موجودات زنده و غيرزنده طوري عمل فكر شما باعث مي. آيد دريافت كنيدزماني كه به سوي شما مي

بتوانيد آن اما عملكرد و رفتار شخصي شما بايد طوري باشد كه . خواهيد به سمت شما بيايدكنند كه آنچه مي
كنيد يا از را به عنوان خيريه دريافت نميچيز شما آن . رسد، دريافت كنيدچيز را دقيقاً در زماني كه به شما مي

  . گيرد استفاده بيشتري را نصيب آنها كنيدشما بايد در قبال پولي كه از ديگران مي. آوريدراه دزدي بدست نمي
خواهيد؛ نگه داري اين تصوير صوير ذهني واضح و روشن از آنچه مياستفاده علمي از افكار شامل ايجاد يك ت

خواهيد، كسب آنچه مي ايمان بهو  شكرگذاري اين تصوير با ندر ذهن با هدف بدست آوردن آن و واقعي كرد
  . مي باشد

وند و كارها را وادار كنيد كه به اطراف براي مبهم و رازآلود افكار خود را هرگز به فكر اين نباشيد كه با برنامه
  . اندازداين يك تالش بيهوده است و سالمت عقلي شما را براي تفكر به خطر مي. براي شما انجام دهند

هدف و ايمان شما باعث . نقش افكار در فرايند كسب ثروت در فصل قبلي به طور كامل توضيح داده شده است
. ماده همانند شما عالقه به زندگي بيشتر دارداين . شودتثبيت تصوير ذهني شما روي ماده بدون فرم مي

كند كه در مسير شود تمامي نيروهاي خالق را وادارميتصويري كه به وسيله ماده بدون فرم از شما دريافت مي
  . قانوني فعاليت خود، منتهي در جهت رسيدن به شما به كار بيفتند
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تصوير : ه شما بايد انجام دهيد اين است كهتمامي آنچ. ي خالق نيستاكار شما هدايت و مديريت فراينده
ذهني خود را به صورت مداوم در ذهن داشته باشيد، به هدف خود بچسبيد و ايمان وشكرگذاري خود را حفظ 

  . كنيد
اما بايد به روش خاصي عمل كنيد طوري كه بتوانيد آنچه را كه متعلق به شماست در زماني كه به سوي شما 

طوري كه بتوانيد اشياي موجود در تصوير ذهني خود را در بيرون مشاهده كرده و آنها را . آيد، دريافت كنيدمي
  . در جاي مناسب خود قرار دهيد

زماني كه قرار است اين اشيا به دست شما برسند در . توانيد صحت اين موضوع را درك كنيدشما واقعاً مي
  . كنندن از شما طلب مياختيار ساير افراد خواهند بود و آنها معادلي را براي آ

  . توانيد آنچه را متعلق به شماست به دست بياوريدو شما با دادن آنچه متعلق به ديگران است، مي
گونه تالشي بكنيد هميشه كه بدون اينكه هيچ قرار نيست كه كيف توجيبي شما تبديل به يك كيف شانس شود 

  . پر از پول باشد
افراد زيادي . بايد فكر و رفتار شخصي با هم تركيب شود است كهدر علم كسب ثروت  اصل اساسي اين همان

وجود دارند كه به صورت خودآگاه و ناخودآگاه با تمركز و پافشاري روي عاليق خود، نيروهاي خالق را به 
  . كنندآيد آماده نمياندازند اما به دليل خود را براي دريافت آنچه به سمت آنها ميكار مي

  . كنيدبا عمل آن را دريافت مي. آيدخواهيد به سوي شما ميبا انديشه و تفكر، آنچه مي
توانيد در گذشته فعاليت شما نمي. فعاليت كنيد» حال«فعاليت شما هر چه كه باشد واضح است كه بايد در زمان 

توانيد در نمي همچنين. دكنيد و الزم است كه براي شفافيت تصوير ذهني خود گذشته را از ذهن خود دور كني
توانيد بگوييد كه قصد انجام چه فعاليتي را در همچنين شما نمي. آينده فعاليت كنيد زيرا آينده هنوز نيامده است

  . يك موقعيت خاص در آينده داريد مگر آنكه آن موقعيت خاص فرا رسيده باشد
د بايد فعاليت خود را تا زماني كه وارد شغل فكر نكنيد كه به خاطر اينكه اكنون در محيط و شغل مناسب نيستي

هاي روبرو همچنين وقت فعلي خود را صرف تفكر در مورد روش .و محيط مناسب شويد به تأخير اندازيد
هاي خود ايمان داشته باشيد تا بتوانيد درزمان وقوع به توانايي. بيني نشده در آينده نكنيدشدن با حوادث پيش

  . بيني نشده، به خوبي با آنها روبرو شويدحوادث پيش
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كنيد، ذهن شما متوجه آينده باشد، عمل فعلي شما با يك ذهن اگر با وجود اينكه در زمان حال فعاليت مي
  . تقسيم شده انجام خواهد شد و كارايي نخواهد داشت

  . فعاليت فعلي خود كنيد معطوف بهتمامي توجه خود را 
. خالق خود را به سمت ماده بدون فرم فرستاديد، بيكار نمانده و به انتظار نتايج ننشينيد هايبعد از اينكه سيگنال

زماني غير از حال وجود . فعاليت  كنيد» حال«در . اگر اين كار را بكنيد هيچ وقت آنها را بدست نخواهيد آورد
خواهيد آماده كنيد، بايد اكنون اگر قرار است خود را براي بدست آوردن آنچه مي. ندارد و به وجود نخواهد آمد

  . آماده شويد
و فعاليت شما، هر چه باشد، به احتمال خيلي زياد بايد در شغل فعلي شما و در ارتباط با اشخاص و اشيايي 

  . باشد كه در محيط فعلي شما وجود دارند
فقط . است باشيد، فعاليت كنيد ايد و در جايي كه قرارتوانيد در جايي كه نيستيد، در جايي كه قبالً بودهشما نمي

  . توانيد فعاليت كنيد كه اكنون هستيددر جايي مي
كار امروز خود را در نهايت كمال انجام . نگران اين نباشيد كه كار ديروز شما كامل انجام شده است يا ناقص

  . دهيد
  . فردا به اندازه كافي براي انجام اين كارها وقت داريد. سعي نكنيد كار فردا را امروز انجام دهيد

  . نكنيد كه با اهداف مبهم و اسرارآميز، روي افراد و اشيايي كار كنيد كه در دسترس شما نيستندسعي 
  . با رفتار خود محيط را تغيير دهيد. قبل از  اينكه كاري انجام دهيد منتظر ايجاد تغيير در محيط نباشيد

توانيد در شرايط فعلي خود فعاليت كنيد طوري كه به واسطه آن بتوانيد وارد شرايط بهتري ن شما مييبنابرا
  . شويد

با تمام وجود، با تمام توجه و با تمام شته باشيد، اما با هدف و ايمان تصوير مربوط به شرايط بهتر را در ذهن دا
   . توان، روي شرايط فعلي خود كار كنيد

خواهيد در ذهن تصوير آنچه را مي. هاي روزمره و ساختن دژهاي خيالي نكنيدوقت خود را صرف رؤياپردازي
  . داشته باشيد و در حال فعاليت كنيد
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. به عنوان اولين قدم براي ثروتمند شدن به دنبال انجام كارهاي جديد، عجيب، غيرمعمولي و برجسته نباشيد
اما اكنون . ايددادهممكن است كه رفتار شما حداقل براي زماني كوتاه همان رفتاري باشد كه در گذشته انجام مي

  . ا را ثروتمند خواهد كردكنيد كه مطمئناً شمشروع به انجام اين كارها به روش خاص مي
كنيد مناسب شما نيست، براي شروع فعاليت، منتظر اين نباشيد اگر اكنون مشغول انجام كاري هستيد كه فكر مي

  . خود شويد كه وارد شغل مناسب
هيچ كس آنقدر در شرايط بدي . به خاطر اينكه در شرايط مناسبي قرار نداريد، بيكار ننشينيد و تأسف نخوريد

كه نتواند شرايط بهتري پيدا كند و هيچ فردي آنقدر درگير شغل نامناسبي نشده است كه نگرفته است قرار 
  . نتواند وارد شغل مناسب خود شود

آوريد و با ايمان به تصوير مربوط به شغل دلخواه خود را در ذهن داشته باشيد، با اين هدف كه آن را بدست مي
از شغل فعلي خود به عنوان ابزاري براي . در شغل فعلي خود فعاليت كنيد اما. اينكه آن را بدست خواهيد آورد

اگر تصوير شما در . تر استفاده كنيدشغل بهتر و از شرايط فعلي به عنوان ابزاري براي دستيابي به شرايط مناسب
دلخواهتان را   كند كه شغلمورد شغل دلخواه با ايمان و هدف در ذهن نگه داشته شود، نيروي برتر را وادار مي

به سوي شما بياورد و اگر رفتار شما به روش خاص انجام شود شما را وادار به حركت به سمت شغل 
  . كنددلخواهتان مي

خواهيد بايد شغل  كنيد كه به منظور دستيابي به آنچه مياگر يك كارگر يا دستمزدبگير هستيد و احساس مي
برنامه ريزي نكنيد كه به فضا برود و شغل مورد نظرتان را بدست شما خود را تغيير دهيد، فكر خود را طوري 

  .فكر شما احتماالً قادر به انجام اين كار نيست. برساند
تصوير مربوط به شغل دلخواه را در ذهن داشته باشيد، در عين حال با هدف و ايمان در شغل فعلي خود كار 

  . دست خواهيد آورددر اين صورت مطمئناً شغل دلخواه خود را ب. كنيد
آورد تا آن را به سوي شما بياورند و رفتار و نيروهاي خالق را به حركت درمي شما، تصوير ذهني و ايمان

به  تانكند تا شما را به سمت شغل دلخواهعملكرد شما نيروهاي موجود در محيط پيرامون شما را وادار مي
  :كنيمبه نكات كليدي خود اضافه مي در پايان اين فصل عبارت ديگري را .حركت دربياورند

اش در اين ماده در حالت اوليه. وجود دارد كه همه چيز از آن ساخته شده است داراي فكر يك ماده اوليه   
  .كندفواصل مياني جهان نفوذ كرده و آنها را پر مي
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  . آوردوجود مي يك انديشه روي اين ماده اوليه، چيزي را كه به وسيله آن انديشه تجسم شده است، به
تواند به اشياء در ذهنش شكل دهد و با تأثير روي ماده بدون فرم از طريق تفكر خود، باعث به انسان مي

  .كندوجودآمدن چيزي بشود كه به آن فكر مي
-براي اين منظور انسان بايد از ذهنيت رقابت وارد ذهنيت خالقيت شود و يك تصوير ذهني واضح از آنچه مي

د كند و اين تصوير ذهني را با هدف به دست آوردن آن در ذهن نگه دارد و ايمان راسخ داشته باشد خواهد ايجا
كند، همچنين بايد تمامي چيزهايي را كه در هدف او اخالل ايجاد مي. آوردخواهد بدست ميكه آنچه را مي

  . ارج كندبرد، از ذهن خود خكند و ايمان او را از بين ميتصوير ذهني او را مخدوش مي
آيند، دريافت كند بايد در زمان حال و در را در زماني كه به سوي او مي هايشخواستهيك فرد براي اينكه بتواند 

  . ارتباط با افراد و اشياي موجود در محيط فعلي خود، به فعاليت بپردازد

  رفتار كارآمد
به كار بگيريد و در هر جايي كه هستيد شما بايد افكار خود را به روشي كه در فصول پيشين توضيح داده شد 

  . توانيد انجام دهيدتمامي آنچه را مي
تواند از موقعيت توانيد پيشرفت كنيد كه فراتر از موقعيت فعلي خود باشيد و هيچ فردي نميشما زماني مي

  . رها نكند فعلي خود فراتر برود مگر اينكه هيچ يك از كارهاي مربوط به موقعيت فعلي خود را انجام نشده،
  . كند كه فراتر از موقعيت فعلي خود هستندجهان تنها به وسيله افرادي پيشرفت مي

اگر افراد موقعيت فعلي خود را به طور كامل پوشش ندهند، خواهيد ديد كه بايد نوعي پسرفت در همه چيز به 
اجسادي مرده در جامعه، توانند موقعيت فعلي خود را به طور كامل پوشش دهند آنها كه نمي. وجود آيد

فرايند رشد جهان تنها به وسيله آنهايي كند شده است كه موقعيت . حكومت، دولت، تجارت و صنعت هستند
تر حيات هستند و گرايش به تباهي و آنها متعلق به دوره گذشته و مراحل پايين. دهندفعلي خود را پوشش نمي

تحول . هد كردتر از موقعيت فعلي خود هستند پيشرفت نخوااي كه در آن افراد پايينجامعه. انحطاط دارند
در دنياي حيواني، تحول به واسطه ازدياد حيات . شودجامعه به وسيله قاعده تحول فيزيكي و فكري هدايت مي

  . شودميسر مي
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ردار هنگامي كه يك موجود زنده، نسبت به كاركردها و استعدادهاي مربوط به گونه خود از حيات بيشتري برخو
  . آيددهد و گونه جديدي به وجود ميشود، اندام يك گونه برتر را توسعه ميمي

هاي جديد هرگز به وجود نخواهند هايي موجود نباشند كه فراتر از موقعيت فعلي خود باشند، گونهاگر ارگانيسم
   . ن اصل در تمامي امور داردثروتمندشدن شما بستگي به كاربرد اي. در مورد شما نيز قانون دقيقاً همين است. آمد

هر روز يا توأم با موفقيت است و يا توأم با شكست و اين روزهاي همراه با موفقيت است كه شما را به آنچه 
در حالي كه اگر هر روز . اگر هر روز توأم با شكست باشد، هرگز ثروتمند نخواهيد شد. رساندخواهيد ميمي

  . توأم با موفقيت باشد، مانعي براي ثروتمند شما وجود ندارد
، در تمامي مواردي كه به اين كار براي انجام دادن وجود داشته باشد و آن را انجام ندهيد كارياگر امروز 
و نتيجه اين كار ممكن است خيلي فاجعه آميزتر از آنچه باشد كه شما فكر . خوريدمي شود شكستمربوط مي

  . كنيدمي
شما عملكرد تمامي نيروهايي را كه به خاطر . بيني كنيدتوانيد حتي نتايج كارهاي خيلي جزئي  را پيششما نمي

به انجام يك كار كوچك از سوي  بسياري از اين موارد ممكن است مربوط. شناسيدافتند، نميشما به كار مي
توانيد شما هرگز نمي. توانند درهاي فرصت را به سوي شما بگشايندموارد زيادي وجود دارند كه مي. شما باشد

شكست در انجام . آورد، بشناسيدتمامي تركيباتي را كه نيروي برتر در دنياي اشيا و افراد براي شما به وجود مي
  . خواهيدآوردن آنچه شود كه مي ها ممكن است باعث تأخير طوالني در بدستكارهاي كوچك و غفلت از آن
   . توانيد انجام دهيدهر روز، تمامي آنچه را كه مي

  . با اين وجود در اين مورد يك قيد وجود دارد كه بايد به آن توجه داشته باشيد
همچنين لزومي ندارد كه به صورت كوركورانه به دنبال اين باشيد كه . لزومي ندارد كه بيش از حد كار كنيد

  . بيشترين تعداد ممكن از كارها را در كمترين زمان ممكن انجام دهيد
  . دهيد همچنين الزم نيست كه كار يك هفته را در يك روز انجام. لزومي ندارد كه كار فردا را امروز انجام دهيد

انجام هر يك از  و كارايي كيفيت بلكهدهيد، آن چيزي كه واقعاً اهميت دارد تعداد كارهايي نيست كه انجام مي
  . كارهاي جداگانه است

  . به تنهايي، يك موفقيت يا يك شكست است فعاليتهر 
  . هر فعاليت به تنهايي، كارآمد يا ناكارآمد است
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هاي ناكارآمد كنيد، تمام زندگي تان را صرف انجام فعاليتاگر زندگي هر فعاليت ناكارآمد يك شكست است و
  . شما يك شكست خواهد بود

  . هاي شما ناكارآمد است، هر چه بيشتر فعاليت كنيد، بدتر استزماني كه تمامي فعاليت
هاي زندگي شما كارآمد از طرف ديگر هر فعاليت كارآمد به تنهايي يك موفقيت است و اگر تمامي فعاليت

  . تمام زندگي شما  بايد يك موفقيت باشدباشد، 
ها به صورت هاي ناكارآمد و انجام ندادن تعداد كافي از فعاليتعلت شكست، انجام تعداد زيادي از فعاليت

  . كارآمد است
نيز تعداد كافي از  خواهيد ديد كه اين يك قضيه آشكار است كه اگر هيچ فعاليتي ناكارآمدي را انجام ندهيد و

حال اگر شما بتوانيد هر فعاليتي را به صورت كارآمد . هاي كارآمد را انجام دهيد، ثروتمند خواهيد شدفعاليت
  .شويد كه ثروتمندشدن يك علم دقيق شبيه رياضي استانجام دهيد متوجه مي

. يت جداگانه را با موفقيت انجام دهيدتوانيد هر فعالآيد اين است كه آيا شما ميسؤالي كه در اينجا به وجود مي
  . توانيدپاسخ اين است كه مطمئناً مي

كند و نيروي برتر توانيد هر فعاليتي را به يك موفقيت تبديل كنيد زيرا نيروي برتر با شما كار ميشما مي
  . خوردشكست نمي

   . نيروي برتر در خدمت شماست و براي تبديل هر كار به يك موفقيت، بايد توان خود را صرف آن كار كنيد
كنيد ها كامل است، شما به روش خاص عمل ميو زماني كه هر يك از فعاليت. هر فعاليتي كامل يا ناقص است
  .كه شما را ثروتمند خواهد كرد

ي خود را در ذهن داشته باشيد و تمامي نيروي ايمان و هدف خود را اگر در زمان انجام هر كار تصوير ذهن  
  . صرف آن كار كنيد، آن كار به طور كارآمد و كامل انجام خواهد شد

آنها . شوندكنند، با شكست مواجه ميدر اينجاست كه افرادي كه قدرت ذهني را از فعاليت شخصي جدا مي
كنند اما در عين حال در يك زمان و مكان ديگر فعاليت يقدرت ذهن خود را صرف يك زمان و مكان خاص م

اما . هاي آنها به تنهايي يك موفقيت نيست و بسياري از آنها ناكارآمد استبنابراين هر يك از فعاليت. كنندمي
اهميت و معمولي است، هر يك كار چقدر بي آناگر تمام توان صرف انجام هر كار شود، بدون توجه به اينكه 

و با توجه به واقعيت نهفته در ذات اشياء كه هر موفقيتي، راه . رها به تنهايي يك موفقيت خواهد بوداز كا
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هايتان به سوي شما، هايتان و نيز حركت خواستهكند، حركت شما به سمت خواستههاي ديگر را باز ميموفقيت
  .  تسريع خواهد شد به صورت افزايشي

از آنجا كه عالقه به حيات بيشتر ذاتي . هاي موفق، تجمعي و انباشتي استفعاليتبه ياد داشته باشيد كه نتايج 
كنند كند، اشياي بيشتري خود را به او ملحق ميهر چيز است، هنگامي يك فرد به سوي زندگي بهتر حركت مي

  . شودو تأثير عاليق او مضاعف مي
  . ها را به صورت كارآمد انجام دهيداين فعاليت توانيد انجام دهيد و هر يك ازهر روز تمام آنچه را كه مي

گويم كه شما بايد در زمان انجام كارها، هر چند كارهاي كوچك و رايج، تصوير ذهني خود را به ياد وقتي مي
داشته باشيد منظورم اين نيست كه الزم است در همه اوقات تصوير ذهني خود را به طور دقيق و با همه 

اين كار بايد در اوقات فراغت شما انجام شود تا تخيل خود را در مورد جزئيات . باشيدجزئيات در ذهن داشته 
اگر به دنبال نتيجه . تصوير ذهني خود به كار ببريد و آنقدر در مورد آنها فكر كنيد كه در ذهن شما تثبيت شوند

  . گيري سريع هستيد تمام اوقات استراحت خود را صرف انجام اين تمرين كنيد
خواهيد حتي با كوچكترين جزئيات بدست آوريد و آن را به طور توانيد تصوير آنچه را ميكر مستمر ميبا تف

در اين صورت در . كامل در ذهن خود تثبيت كنيد ونيز آن را به طور كامل به ذهن ماده بدون فرم انتقال دهيد
زمان كار و فعاليت فقط الزم است كه به تصوير ذهني خود مراجعه كنيد تا از اين طريق انگيزه و ايمان خود را 

  . براي رسيدن به هدف افزايش دهيد و به بهترين صورت تالش خود را به كار بگيريد
آنقدر روي تصوير ذهني خود كار كنيد كه ناخودآگاه شما به قدري از آن پر شود كه بتوانيد فوراً آن را به ياد 

ترين قويشويد كه تفكر صرف در مورد آن در اين صورت به قدري مجذوب تصوير ذهني خود مي. آوريد
  . هاي وجود شما را به كار خواهد انداختانرژي

و با ايجاد تغييري مختصر در عبارت آخري آن را  اجازه بدهيد يك بار ديگر نكات كليدي خود را تكرار كنيم
  :ايم منطبق سازيمبر آنچه اكنون بدان رسيده

اش در اين ماده در حالت اوليه. وجود دارد كه همه چيز از آن ساخته شده است داراي فكر يك ماده اوليه   
  .كندفواصل مياني جهان نفوذ كرده و آنها را پر مي

  . آورديك انديشه روي اين ماده اوليه، چيزي را كه به وسيله آن انديشه تجسم شده است، به وجود مي
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تأثير روي ماده بدون فرم از طريق تفكر خود، باعث به  تواند به اشياء در ذهنش شكل دهد و باانسان مي
  .كندوجودآمدن چيزي بشود كه به آن فكر مي

-براي اين منظور انسان بايد از ذهنيت رقابت وارد ذهنيت خالقيت شود و يك تصوير ذهني واضح از آنچه مي

اند انجام دهد و هر يك از اين توو با ايمان و هدفمندي، در هر روز تمامي آنچه را كه ميخواهد ايجاد كند 
  . كارها را به صورت كارآمد انجام دهد

  وارد شدن به شغل مناسب
- هاي مورد نياز در آن شغل، بهرهاز استعدادها و مهارت موفقيت در هر شغل خاص بستگي به اين دارد كه شما

  . مند باشيد
بدون داشتن استعدادهاي . تواند يك معلم موسيقي موفق شودبدون داشتن استعداد موسيقي هيچ فردي نمي

بدون داشتن استعداد و شم تجاري هيچ فردي . تواند در كارهاي مكانيكي موفق باشدمكانيكي هيچ فردي نمي
هاي مورد نياز يك حرفه اما كسب استعدادها و مهارت. تواند در مشاغل تجاري و بازرگاني موفق باشدنمي

مندي از استعدادهاي قابل توجه، دانان با وجود بهرهبرخي موسيقي. اي ثروتمند شدن نيستخاص تضميني بر
برخي از آهنگران و نجاران با وجود اينكه برخورداري از استعدادهاي عالي مكانيكي، ثروتمند . هنوز فقيرند

  . هاي تجاري هنوز فقيرندمهارت مندي ازبرخي از تجار نيز با وجود بهره. نيستند
داشتن ابزار مناسب ضروري است اما الزم است كه اين ابزار به روش . استعدادهاي مختلف به منزله ابزار هستند

تواند يك اره تيز، يك صفحه و چيزهايي از اين قبيل را بردارد و با يك فرد مي. صحيح به كار گرفته شوند
ابزار مشابه را بردارد و براي ساختن نسخه اي جديد تواند همان فرد ديگري نيز مي. استفاد از آنها چيزي بسازد
داند كه چگونه بايد از ابزار به روشي او نمي. بندي خواهد بودولي كار او نوعي سرهم. از همان چيز به كار ببرد

  . مناسب استفاده كند
. ما را ثروتمند كندهاي مختلف شما ابزاري هستند براي اينكه به وسيله آنها كاري را انجام دهيد كه شتوانايي

  . توانيد موفق شويدتر مياگر وارد شغلي شويد كه از استعدادهاي ذهني مورد نياز آن برخوردار هستيد راحت
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به طور كلي شما در شغلي كه به استعدادهاي شما نياز دارد و از نظر طبيعي با آن بيشترين تناسب را داريد، بهتر 
هيچ فردي نبايد حرفه خود را بر مبناي . هايي نيز وجود داردمحدوديت مورد ايناما در .  توانيد فعاليت كنيدمي

  . استعدادهاي زمان تولد خود انتخاب كند
توانيد آنها هاي مورد نياز آن شغل را نداشته باشيد ميتوانيد ثروتمند شويد زيرا اگر تواناييشما در هر شغلي مي

يد به جاي اينكه خود را محدود به استفاده از استعدادهاي زمان اين مطلب بدان معني است كه با. را كسب كنيد
ممكن است دستيابي به موفقيت در شغلي كه . تولد خود كنيد، در طول مسير حركت خود ابزار را بدست آوريد
وفق اي متوانيد در هر حرفهتري باشد اما شما ميفعالً استعدادهاي مورد نياز آن را در حد كمال داريد، كار ساده

باشيد زيرا توانايي كسب و پرورش هر استعداد ابتدايي را داريد و هيچ استعدادي وجود ندارد كه شما نتوانيد 
  .  حداقل آن را به صورت ابتدايي كسب كنيد

اما . توانيد با انجام كارهايي كه متناسب شما هستند ثروتمند شويدحقيقت امر اين است كه شما به سادگي مي
  . شويد كه آنچه را كه دوست داريد انجام دهيدبخش ثروتمند ميصورتي رضايتزماني به 

اگر مجبور باشيم كارهايي را كه دوست نداريم انجام دهيم و هرگز  .زندگي يعني انجام دادن آنچه دوست داريم
ه  شما مسلم است ك. خواهيم انجام دهيم، زندگي هيچ وقت رضايت بخش نخواهد بودنتوانيم آنچه را كه مي

عالقه به انجام كار به معني اثبات اين مطلب است كه شما . توانيد آنچه را كه دلخواه شماست انجام دهيدمي
  . توانايي انجام آن كار را داريد

  . عالقه مظهر توانايي است
توانايي نواختن موسيقي است كه در جستجوي ظهور و شكوفايي  استعداد و عالقه به نواختن موسيقي همان

عالقه به اختراع ابزار مكانيكي همان استعداد مكانيكي است كه در جستجوي شكوفايي و توسعه . ود استخ
  . باشدخود مي

اي نيز براي زماني كه استعداد انجام يك كار، چه پرورش يافته و چه پرورش نيافته، وجود ندارد، هيچ عالقه
براي باال وجود استعداد و توانايي  بر ر دليلي محكمانجام يك كا بهانجام آن كار وجود ندارد و عالقه شديد 

  . فقط اين استعداد بايد پرورش يابد و به روش درست به كار گرفته شود .باشدكار مي انجام آن
اما اگر عالقه زيادي به . در شرايط يكسان بهتر است شغلي را انتخاب كنيد كه بيشترين تناسب را با آن داريد

  . انجام يك كار داريد بايد آن كار را به عنوان هدف نهايي خود انتخاب كنيد
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خوشايند ويد كه اي براين حق شماست كه به دنبال شغل و حرفه. خواهيد انجام دهيدتوانيد آنچه را ميشما مي
  . و سازگار شما باشد

اي كه شما مجبور نيستيد آنچه را كه دوست نداريد، انجام دهيد و نبايد آن را انجام دهيد مگر به عنوان وسيله
  . خواهيد برساندشما را به انجام آنچه مي

براي مدتي  اگر اشتباهات گذشته باعث شده باشد كه شغل و موقعيت نامطلوبي داشته باشيد، ممكن است
شود توانيد با دانستن اين مطلب كه اين كار باعث مياما مي. شويد كه دوست نداريدبمجبور به انجام كارهايي 

  . بخش سازيدانجام اين كار را براي خود رضايتكه بتوانيد كارهاي دلخواه خود را انجام دهيد، 
رشد و پيشرفت . براي يافتن شغلي ديگر عجله نكنيدكنيد كه در شغل دلخواه خود نيستيد اگر احساس مي

  . بهترين راه براي تغيير شغل و موقعيت است
شما هاي دقيق به اين نتيجه رسيديد كه اين فرصت براي زماني كه فرصتي برايتان پيش آمد و پس از بررسي
يد هرگز به دنبال تغييرات ولي زماني كه دچار ترديد هست. مناسب است، از تغييرات ناگهاني و اساسي نهراسيد

  . ناگهاني و اساسي نباشيد
ها نيز مواجه نخواهيد همچنين در اين فضا با كمبود فرصت. اي وجود نداردگونه عجلهدر فضاي خالقيت، هيچ

  . شد
هيچ كس . آييد خواهيد دانست كه هرگز الزم نيست كه با عجله كار كنيدزماني كه از ذهنيت رقابت بيرون مي

به اندازه كافي براي همه . به دنبال آن نيست كه در انجام كارهايي كه دلخواه شماست با شما رقابت كندديگري 
هنگامي . هاي زيادي وجود داردفرصت. اگر جايي گرفته شود جايي بهتر از آن به شما خواهد رسيد. وجود دارد

د تصوير ذهني خود بپردازيد؛ ايمان و به عقب برگرديد؛ به تفكر در مور ؛شويد، صبر كنيدكه دچار ترديد مي
  . هاي ترديد و دودلي به شكرگزاري بپردازيدهدف خود را تقويت كنيد و البته در زمان

و شكرگذاري صادقانه براي بدست آوردن آن، ذهن  خواهيدصرف يك يا دو روز براي تفكر در مورد آنچه مي
  . كه هنگام انجام كار مرتكب هيچ اشتباهي نخواهيد شد ردشما را آنقدر به ماده برتر نزديك خواهد ك
توانيد به واسطه ايمان و با اگر عميقاً شكرگذار باشيد، مي. داندها را ميذهني برتر وجود دارد كه همه دانستني

  . هدف پيشرفت در زندگي، به ذهن برتر بپيونديد
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همراه با ترس و دودلي و يا از فراموش كردن انگيزه  يا از فعاليت شوندناشي مي از فعاليت عجوالنه يا اشتباهات
  . واقعي يعني زندگي بيشتر براي همه

در ايمان و شما بايد . آيندها به صورت افزايشي به سمت شما ميشويد، فرصتزماني كه وارد روش خاص مي
قدم باشيد و همچنين با شكرگذاري متواضعانه، ذهن خود را در تماس نزديك با ذهن برتر قرار هدف خود ثابت

  . دهيد
اما اين كارها را بدون عجله، نگراني يا ترس . توانيد به صورت كامل انجام دهيدهر روز تمامي آنچه را كه مي

   .با سرعت هر  چه تمامتر حركت كنيد ولي هرگز عجله نكنيد. انجام دهيد
كنيد و وارد كنيد، خالقيت و آفرينندگي را رها مياي كه شروع به عجله ميبه ياد داشته باشيد كه در لحظه

  . گرديدو دوباره به فضاي قديمي برمي. شويدذهنيت رقابت مي
خواهيد، هر زمان كه خود را عجول يافتيد، كمي مكث كنيد؛ ذهن خود را روي تصوير ذهني مربوط به آنچه مي

تمرين شكرگذاري باعث  تقويت . مركز كنيد؛ و به خاطر اينكه در حال دستيابي به آن هستيد شكرگذار باشيدمت
  . ايمان و يادآوري هدف شما خواهد شد

 پيشرفت و ترقياحساس 

  . ايد يا نه، رفتار فعلي شما بايد در ارتباط با شغل فعلي شما باشدبدون توجه به اينكه حرفه خود را عوض كرده
وارد شغل و با انجام كارهاي روزانه خود به  روش خاص، توانيد با استفاده مناسب از شغل فعلي شما مي

  .دلخواه خود شويد
تا زماني كه شغل شما به ارتباط با ساير افراد، چه به صورت شخصي و چه از طريق نامه، وابسته است، تمام 

  . را وارد ذهن آنها كنيد قيو تر پيشرفتشما بايد صرف  اين شود كه احساس  تالش
اين همان عالقه ذهن برتر در . چيزي است كه تمامي مردان و زنان در جستجوي آن هستند پيشرفت همان

   . درون آنهاست كه در جستجوي شكوفايي بيشتر است
بشر بر  تمامي رفتار. اين ميل، انگيزه بنيادي جهان است. عالقه به پيشرفت و ترقي در ذات همه چيز وجود دارد

، رفاه بيشتر، زيبايي هاي بيشتر، مسكن بهترافراد در جستجوي غذاي بيشتر، لباس. پايه عالقه به پيشرفت است
  . بيشتر،  دانش بيشتر، لذت بيشتر و در نهايت زندگي بيشتر هستند
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پاشيدگي و شود، از هم زماني كه پيشرفت زندگي متوقف مي. اي نيازمند پيشرفت مستمر استهر موجود زنده
  . شودمرگ شروع مي

قانون پيشرفت دائمي . داند و از اين رو هميشه در جستجوي بيشتر استانسان به طور غريزي اين مطلب را مي
  . مانندآورند، باقي مير تمثيل استعدادها بيان شده است؛ تنها كساني كه بيشتر بدست ميبه وسيله عيسي د

  . اين عالقه به منزله تنفس است. نيست و نبايد مورد سرزنش قرار گيرد عالقه طبيعي به ثروت بيشتر چيز بدي
شوند كه ابزار زندگي ترين غريزه است، همه مردان و زنان مجذوب كسي ميبه خاطر اينكه اين عالقه عميق

  . دهدبيشتري به آنها مي
كنيد و نيز آن را به ميبا پيروي از روش خاصي كه در صفحات پيشين توصيف شد،  به طور مستمر پيشرفت 

  . دهيد كه با آنها معاشرت داريدتمام افرادي مي
  . شودشما يك مركز خالق هستيد كه پيشرفت از شما به ديگران منتقل مي

اي كه با شما در ارتباط است از اين بابت مطمئن باشيد و اطمينان در مورد اين حقيقت را به هر مرد، زن يا بچه
بدون توجه به اينكه معامله شما چقدر كوچك است، حتي اگر اين معامله فروختن يك شكالت . نيز انتقال دهيد

مطمئن باشيد كه مشتري از اين انديشه . گذاري كنيدبه يك بچه كوچك باشد، روي انديشه پيشرفت، سرمايه
  . پذيردتأثير مي

د به ديگران منتقل كنيد طوري كه تمامي دهيبا استفاده از تمام كارهايي كه انجام ميرا  و ترقي احساس پيشرفت
توانيد  بهك پيشرفت كنند به اين احساس برسند كه شما يك فرد موفق هستيد و ميافرادي كه با شما كار مي

- حتي زماني كه افراد را در قالب روابط اجتماعي مالقات مي. كنند، كمك كنيدهمه كساني كه با شما معامله مي

  . احساس پيشرفت را در آنها بيدار كنيد وش چيزي را به آنها نداريد، كنيد و قصد معامله و فر
با ايمان راسخ به اينكه خودتان در مسير پيشرفت هستيد و اجازه دادن به اين توانيد اين احساس را شما مي

  . هاي شما الهام بخشد، در آنها نفوذ كند و آنها را پركند، منتقل كنيدايمان كه به تمامي فعاليت
تمامي كارهاي خود را با اعتقاد راسخ به اينكه يك شخصيت در حال پيشرفت هستيد و به پيشرفت ديگران نيز 

  . كنيد، انجام دهيدكمك مي
كنيد و منافع آن را به احساس كنيد كه در حال ثروتمندشدن هستيد و در اين مسير ديگران را نيز ثروتمند مي

  . كنيدهمه اعطا مي
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ايمان واقعي . ن نپردازيدهاي غيرضروري در مورد آازيد، به خاطر آن الف نزنيد و به صحبتبه موفقيت خود نن
  . زني نيستبه معني الف

ايمان خود . ايد كه به صورت پنهاني مردد و نگران استهر جا كه يك فرد الف زن را پيدا كرديد، فردي را يافته
اجازه دهيد كه فعاليت، صدا و . را احساس كنيد و به آن اجازه دهيد كه هر يك از معامالت شما را تكميل كند

عبارات براي انتقال اين احساسات به . نگاه شما اين اطمينان را ايجاد كند كه شما در حال ثروتمند شدن هستيد
  . آنها احساس پيشرفت را در وجود شما درك خواهند كرد و جذب شما خواهند شد. كافي نيستند ديگران

شما بايد طوري بر ديگران تأثير بگذاريد كه آنها احساس كنند با معاشرت با شما خودشان نيز پيشرفت خواهند 
  )66(. كنيدصيب  آنها ميگيريد استفاده بيشتري را نكرد و ببينند كه شما در مقابل پولي كه از آنها مي

در اين صورت هيچ . در انجام اين كار نوعي غرور صادقانه داشته باشيد و بگذاريد ديگران نيز آن را درك كنند
مند پيشرفت و ماده برتر كه عالقه. روند كه پيشرفت كنندافراد به جايي مي. وقت بدون مشتري نخواهيد بود

اند به سمت شما به زناني را كه هرگز چيزي در مورد شما نشنيده شناسد، مردان وهمه است و همه را مي
اي در اين صورت به سرعت درشغل خود پيشرفت خواهيد كرد و به خاطر نتايج غيرمنتظره. آوردحركت درمي

در اين صورت قادر خواهيد بود كه روز به روز تشكيالت . زده خواهيد شدآيد، شگفتكه به سوي شما مي
ه دهيد، منافع بزرگي بدست آوريد و در صورت عالقه وارد مشاغلي شويد كه سازگاري بيشتري خود را توسع
  . با شما دارند

  .  خواهيد از دست بدهيدبا همه اينها، هرگز نبايد بصيرت، هدف و ايمان خود را در مورد آنچه مي
  . د كه در اينجا مطلبي را به عنوان هشدار بيان كنماجازه بدهي
تر از اعمال بخشبراي يك ذهن پرورش نيافته چيزي لذت. اعمال قدرت روي ديگران برحذر باشيداز وسوسه 

عالقه به اعمال قدرت به منظور ارضاي تمايالت خودخواهانه يكي از . وجود نداردقدرت و تسلط روي ديگران 
سلطه خود زمين را از  شمار پادشاهان و سالطين براي گسترشدر طول ساليان بي. هاي جهان بوده استمصيبت

تمناي قدرت بيشتر اين كار به معني جستجوي حيات بيشتر نيست، بلكه به معني  .اندها رنگين كردهخون انسان
  . است
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براي  ،ها در تقاليي ديوانه وار و مشابهانسان. امروز، محرك اصلي جهان صنعتي و تجاري نيز همين عامل است
دار و را جريحه ديگر ها انسانگذارند و قلب ميليونبرتري يافتن بر ديگران، دالرهاي خود را به نمايش مي

  .اندرتمندان سياسي آزمند و حريص قدرت شدهقدرتمندان اقتصادي نيز نظير قد. كنندزندگي آنان را ويران مي
فصل بيست . يد كه به دنبال برانداختن آن بوددهاي دنياي پليدي را ميطلبي نشانهحضرت عيسي در سلطه

وسوم انجيل متي را بخوانيد و ببينيد كه او خودخواهي، سلطه طلبي، در جايگاه باال نشستن، بر ديگران اعمال 
در همچنين توجه داشته باشيد كه چگونه . كندسلطه كردن و باري را بر دوش آنها نهادن را چگونه توصيف مي

   . كندبا جستجوي خير و نيكي مقايسه مي سلطه طلبي راهاي خود به حواريون گفته
از وسوسه جستجوي قدرت، از اينكه بخواهيد بر ديگران تسلط داشته باشيد، از اينكه ارباب ديگران باشيد و از 

  . شيداينكه بخواهيد با تظاهر بيش از حد بر ديگران تأثير بگذاريد و از اين قبيل كارها، برحذر با
. ذهني كه به دنبال سلطه بر ديگران است يك ذهن رقابتي است و يك ذهن رقابتي، ذهني خالق نخواهد بود

ها فرمانروايي براي اينكه بتوانيد بر سرنوشت و محيط خود مسلط شويد هرگز الزم نيست كه بر ساير انسان
افتيد، سرنوشت و محيط بر شما مسلط يهاي باالتر به تقال مكنيد و در حقيقت زماني كه براي كسب موقعيت

  . شود و ثروتمند شدن شما تابع شانس و گمان خواهد شدمي
رفتار خالق وجود  مربوط به اصل عبارتي بهتر از قاعده طاليي جونز در مورد. از ذهنيت رقابتي دوري كنيد

  ».خواهمخواهم، براي ديگران نيز ميآنچه براي خودم مي« : ندارد

  )پيشرفته( انسان مترقي
آنچه در فصل پيش گفتم همان طور كه در مورد افراد متخصص و حقوق بگير كاربرد دارد، در مورد افرادي كه 

  . كنند نيز كاربرد داردتجارت مي
يا يك كشيش اگر باعث ايجاد پيشرفت در زندگي هستيد يا يك معلم  پزشكبدون توجه به اينكه آيا يك 

. براي آنها مشهود سازيد، جذب شما خواهند شد و شما ثروتمند خواهيد شد ديگران وشويد و اين حقيقت را
كند و همان طور كه در فصول پيشين پزشكي كه تصوير ذهني خود به عنوان يك درمانگر موفق را حفظ مي

كند، آنچنان به توضيح داده شد، براي تحقق بخشيدن اين تصوير ذهني با حفظ هدف و ايمان خود تالش مي
  . آورندرسد و بيماران به سوي او هجوم مياي ميشود كه به موفقيت غيرمنتظرهزندگي نزديك ميمنبع 
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مهم نيست كه او . بنددبهاي اين كتاب را به كار ندارد كه آموزه اين فرصت را هيچ كس بهتر از يك پزشك
است و ممكن است در همه به ها يكسان اي باشد زيرا قواعد درمان در همه اين دانشكدهمتعلق به چه دانشكده

يك فرد متبحر در پزشكي، كه تصوير خود به عنوان يك فرد موفق را در ذهن . روش مشابهي ياد گرفته شود
، بدون توجه به روش درمان، هر مورد قابل درماني را كنددارد و از قانون هدف، ايمان و شكرگذاري تبعيت مي

  . درمان خواهد كرد
زندگي  علم صحيح به مستمعان خود توانندمذهب نيز جهان در جستجوي كشيشاني است كه كه مي دنيايدر 

شاد ، سالمتكسي كه بر جزئيات علم ثروتمند شدن و نيز ساير علوم مرتبط با آن نظير . را بياموزند برخوردار
كمبود مخاطب روبرو  دهد هيچ گاه بابودن و عشق ورزيدن مسلط است و اين جزئيات را از منبر آموزش مي

تواند باعث ايجاد ترقي در اي كه ميهمان مژده. اي است كه جهان به آن نياز دارداين همان مژده. نخواهد شد
افراد با شادماني به اين سخنان گوش خواهند داد و پشتيبان شخصي خواهند بود كه اين مژده را . زندگي شود
  . رساندبه آنان مي

ما نيازمند واعظاني هستيم كه به جاي اينكه در . باشد علم زندگي استثبات از منبرها ميآنچه اكنون نيازمند ا
ما نيازمند واعظي . مورد چگونگي با ما صحبت كنند با شخصيت و رفتار خود اين چگونگي را به ما نشان دهند
وانيم به اين چيزها تهستيم كه خودش ثروتمند، سالم، شاداب و عاشق باشد تا به ما ياد دهد كه چگونه مي

  . زياد و وفاداري پيدا خواهد كردو زماني كه چنين فردي پيدا شود پيروان . برسيم
وضعيت آموزان را با ايمان و هدف زندگي رو به پيشرفت آشنا كند نيز تواند دانشدر مورد معلمي كه مي

اين ايمان و هدف را داشته باشد هر معلمي كه . چنين معلمي هيچ وقت بيكار نخواهد بود. مشابهي وجود دارد
تواند آنها را به آموزان خود منتقل كند و اگر خودش مشغول تمرين اين موارد باشد نميتواند آن را به دانشمي

  . آموزان منتقل كنددانش
كارمندان بيمه و كند در مورد وكيل، دندانپزشك، مشاورين امالك، آنچه در مورد معلم، واعظ و پزشك صدق مي

  . ر كس ديگري نيز صادق استه
هر مرد و زني كه اين . تركيب فعاليت ذهني و شخصي كه قبالً توضيح دادم به شكست نخواهد انجاميد

قانون پيشرفت زندگي مانند . ها را به صورت دائمي و با پشتكار به كار بگيرد، ثروتمند خواهد شددستورالعمل
  . ثروتمند شدن يك علم دقيق است. ي بااليي برخوردار استقانون جاذبه در عملكرد خود از اطمينان رياض
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فكر نكنيد كه به خاطر اينكه در . يك فرد حقوق بگير مانند هر فرد ديگري اين قانون را صادق خواهد يافت
كنيد كه در آن فرصتي براي پيشرفت وجود ندارد، دستمزدها پايين و هزينه زندگي باالست،   جايي كار مي
خواهيد در ذهن خود ايجاد كنيد و با تصويري ذهني و شفاف از آنچه مي. روتمند شدن نداريدشانسي براي ث

  . ايمان و هدف كسب آن به شروع به كار كنيد
و هنگام انجام . توانيد انجام دهيد و هر كار خود را در بهترين حالت انجام دهيدهر روز تمام كارهايي را كه مي

  . هر يك از كارهاي خود، قدرت موفقيت و هدف خود در مورد كسب ثروت را به ياد داشته باشيد
البته اين كار را صرفاً به خاطر اينكه نظر كارفرماي خود را جلب كنيد و به اميد اينكه او و ساير افرادي كه از 

احتمال دارد كه آنها اين كار را . ا دهند، انجام ندهيدشما باالترند كار خوب شما را ببينند و درجه شما را ارتق
  . انجام ندهند

و  دهدهاي خود پوشش مياست و موقعيت خود را با به كارگيري بهترين توانايي» خوب«كسي كه يك كارمند 
كند، براي كارفرماي خود ارزشمند است و اين عالقه كارفرماي او نيست كه باعث از آن احساس رضايت مي

  . ارزشي فراتر از موقعيت فعلي خود داردخود شود او قاي او ميارت
به منظور اينكه پيشرفت شما تضمين شود عالوه بر اينكه بايد از موقعيت خود فراتر باشيد به چيز ديگري نيز 

  . نياز داريد
دركي واضح تواند از پيشرفت خود مطمئن باشد كه خيلي فراتر از موقعيت فعلي خود باشد و همچنين كسي مي

خواهد و هم بايد تواند آنچه بشود كه مييعني فرد هم بايد بداند كه مي. خواهد داشته باشدو قطعي از آنچه مي
  . خواهدبداند كه چه مي

اين كار را . سعي نكنيد با اين ديدگاه كه نظر كارفرماي خود را جلب كنيد، فراتر از موقعيت فعلي خود كار كنيد
در جريان انجام كار و نيز قبل و بعد از انجام آن، متوجه ايمان خود و هدف . د انجام دهيدبا ايده پيشرفت خو

آنقدر روي ايمان و هدف خود متمركز شويد كه هر فردي كه با شما ارتباط دارد چه سركارگر، . پيشرفت باشيد
و ترقي را از شما و هر كس احساس پيشرفت  چه كارگر و چه آشنا، قدرت تشعشع آن را از شما احساس كند

در اين صورت افراد جذب شما خواهند شد و در صورتي كه در شغل فعلي موقعيتي براي . دريافت كند
  . پيشرفت شما وجود نداشته باشد به زودي فرصتي فراهم خواهد شد كه وارد شغل ديگري شويد
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پيشرفتي كه به دنبال تبعيت از اين هاي در حال قدرتي برتر وجود دارد كه هرگز در ارائه فرصت براي انسان
  . شودقانون هستند، با شكست روبرو نمي

دهد او به اين خاطر اين كار را انجام مي. كندكنيد خدا به شما كمك نميزماني كه شما به روش خاص عمل مي
  . كه به خودش كمك كند

اگر با . نگه داشتن شما شودهيچ چيزي در شرايط شما و يا در موقعيت صنعتي وجود ندارد كه باعث عقب 
توانيد در يك زمين كوچك كشاورزي ثروتمند نتوانيد ثروتمند شويد مي فوالد انحصاري كاركردن در صنعت

اگر شما شروع به حركت به روش خاص كنيد مطمئناً از صنعت استيل خارج خواهيد شد و به زمين . شويد
  . رويدكشاورزي يا هر جاي ديگري كه بخواهيد مي

صنعت گرفتار  اين فوالد شروع به استفاده از روش خاص كنند، انحصاري نفر از شاغالن صنعت هزاراگر چند 
هاي بيشتري فراهم كند و يا فعاليت در اين صورت يا بايد براي شاغالن خود فرصت. مخمصه بدي خواهد شد

يك صنعت انحصاري . تهيچ كس مجبور به كار كردن براي يك صنعت انحصاري نيس. خود را متوقف كند
اي قرار دهد كه از نظر فكري آنقدر تنبل شوند به دنبال تواند افراد را در آنچنان شرايط نااميدكنندهمي) تراست(

  . يادگيري و كاربرد علم ثروتمند شدن نباشند
را  هاييشود كه فرصتكردن به روش خاص كنيد، ايمان و هدف شما باعث ميوقتي شروع به فكركردن و عمل

  . بيابيد كه شرايط شما را بهبود بخشد
كند، اين زيرا ماده برتر كه در همه چيز و در شما فعاليت مي ها به سرعت به سمت شما خواهد آمداين فرصت

  . ها را براي شما به وجود خواهد آوردفرصت
تواند آيد كه ميپيش ميهر وقت فرصتي . خواهيد برساندبه دنبال فرصتي نباشيد كه شما را به تمامي آنچه مي

هاي بزرگتر اين فرصت اولين گام به سوي فرصت. بخشد، از آن استفاده كنيدشرايط فعلي شما را بهبود مي
  . خواهد بود

  . ها روبرو شودامكان ندارد كه در اين دنيا انساني كه به دنبال پيشرفت در زندگي است با فقدان فرصت
. دارد كه همه چيز بايد در خدمت اين شخص باشد و به نفع او كار كند اين قانون در ذات جهان هستي وجود

بنابراين زنان و مردان حقوق . اين شخص اگر به روش خاص فعاليت و فكر كند مطمئناً ثروتمند خواهد شد
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 اين روش شكست. بگير بايد با عالقه كامل اين كتاب را بخوانند و با اطمينان رهنمودهاي آن را به كار گيرند
  . ناپذير است

  گيريبرخي مالحظات و نتيجه
اين افراد با تأكيد . گيرندبرخي از افراد اين ديدگاه را كه علمي دقيق براي ثروتمند شدن وجود دارد به سخره مي
بتوانند توان اي از افراد بر اينكه عرضه ثروت محدود است، اصرار دارند كه قبل از اينكه تعداد مقابل مالحظه

  . رقابت را پيدا كنند، مؤسسات اجتماعي و دولتي بايد تغيير كند
  . اما اين مطلب درست نيست

هاي انبوهي از مردم را در فقر نگه داشته است، اما علت اين موضوع آن است درست است كه دولت فعلي توده
  .كنندكه آنها به روش خاص عمل و فكر نمي

كه در اين كتاب پيشنهاد شده است، شروع به فعاليت براي پيشرفت كنند، به ثروتمند  ها به روشياگر اين توده
  . تواند آنها را در فقر نگه داردشدن خود ايمان داشته باشند و با هدف ثروتمند شدن پيش بروند، هيچ چيزي نمي

و زماني كه تعداد قابل توانند در زمان هر دولتي وارد روش خاص شوند و خودشان را ثروتمند كنند افراد مي
كنند كه طوري تعديل يابد كه راهي را براي اي از افراد به اين روش عمل كنند، دولت را وادار ميمالحظه

  . پيشرفت ديگران باز كند
اما در دنياي خالقيت . شوددر دنياي رقابت، هر چه تعداد بيشتري از افراد ثروتمند شوند، وضعيت بقيه بدتر مي 

  . د بيشتري ثروتمند شوند، براي بقيه نيز  بهتر استهر چه افرا
رود كه تعداد زيادي از افراد روش علمي مطرح شده در اين كتاب را ها تنها زماني از بين ميفقر اقتصادي توده

اين كار به ديگران نيز راه را نشان خواهد داد و عالقه به زندگي واقعي را در . به كار گيرند و ثروتمند شوند
  .ابي به آن افزايش خواهد دادو ايمان آنها را براي دستي د آنها زندهوجو

داري و رقابتي با توجه به آنچه تا به حال گفته شد بايد متوجه شده باشيد كه نه دولت و نه سيستم سرمايه
ها شويد از اين چيزهنگامي كه از نظر ذهني وارد فضاي خالقيت مي. شودصنعتي مانع ثروتمند شدن شما نمي

  . شويدرويد و شهروند اقليم ديگري ميفراتر مي
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حتي براي يك لحظه هم نبايد . اما به ياد داشته باشيد كه انديشه شما بايد در فضاي رقابتي نگه داشته شود
  . همچنين نبايد در فضاي رقابتي فعاليت كنيد. تسليم اين فكر شويد كه عرضه امكانات محدود است

زيرا زماني . هاي قديمي فكر كردن شديد، به سرعت ديدگاه خود را اصالح كنيدروشهر وقت كه دوباره وارد 
  . دهيدشويد، همكاري و مشاركت ذهن برتر را از دست ميكه وارد ذهنيت رقابتي مي

وقت خود را صرف برنامه ريزي براي نحوه برخورد با حوادث غيرمنتظره در آينده نكنيد مگر در موارد خاصي 
آنچه فعالً بايد نگران آن باشيد انجام كارهاي امروز به بهترين وجه . گذارديت فعلي شما تأثير ميكه روي فعال

-زماني كه اين اتفاقات رخ دهند مي. اي كه ممكن است در آينده اتفاق بيفتندبيني نشدهاست نه حوادث پيش

  . توانيد به نحو مناسب با آنها برخورد كنيد
-توانيد بر موانعي كه در مسير كسب و كار خود با آن مواجه مياين قبيل كه چگونه ميخودتان را با سؤاالتي از 

شويد، غلبه كنيد درگير نكنيد مگر اينكه به وضوح بدانيد كه به منظور جلوگيري از آن بايد روش فعلي خود را 
  . تغيير دهيد

شوي، چقدر بزرگ است، خواهيد  بدون توجه به اينكه مانعي كه ممكن است در مسير حركت خود با آن مواجه
شود و يا اينكه راهي براي غلبه بر ديد كه اگر به روش خاص عمل كنيد، زماني كه به اين مانع برسيد ناپديد مي

  . شودآن يافت مي
خواهد از مسيرهاي دقيق علمي تواند باعث شكست مرد و يا زني شود كه ميگونه تركيبي از شرايط نميهيچ

تواند هيچ كس نمي. كند ثروتمند نشودغيرممكن است كه مرد يا زني كه از اين قانون تبعيت مي. ثروتمند شود
  . دو را در دو ضرب كند و به چهار نرسد

به اندازه كافي وقت . ها و ساير شرايط نامطلوب نگران و مضطرب نباشيدها، موانع، بحرانبه خاطر مصيبت
در اين صورت خواهيد ديد كه . شما نشان دادند با آنها روبرو شويدهست كه زماني كه اين شرايط خود را به 

  . آوردحل خود را نيز به همراه ميهر مشكلي راه
هاي خود و يا هر چيز هرگز با يأس و نوميدي در مورد خود، تالش. هاي خود باشيدها و صحبتمراقب حرف

  . ديگري صحبت نكنيد
  .اي بشودصحبت نكنيد كه به امكان شكست اشاره هيچ وقت امكان شكست را نپذيريد و طوري
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لحظات براي كسي به سختي خواهد . هرگز در مورد لحظات سخت و شرايط نامطمئن تجاري صحبت نكنيد
. طور نيستگذشت و شرايط تجاري براي كسي نامطمئن خواهد بود كه ذهنيت رقابتي دارد اما براي شما اين

  . شما برفراز ترس قرار داريد. خواهيد خلق كنيدتوانيد آنچه را ميشما مي
  . ها را خواهيد يافتزماني كه ديگران لحظات سخت و كسب و كار ضعيفي دارند، شما بهترين فرصت

خود را طوري عادت دهيد كه به جهان به ديد چيزي كه در حال شدن و رشد كردن است، نگاه كنيد و به آنچه 
. هميشه در مورد پيشرفت صحبت كنيد. زي نگاه كنيد كه توسعه نيافته استرسند، به ديد چيبدي به نظر مي

ايد و از بين رفتن ايمان شما به يك چيز انجان چيزي غير از اين بدان معني است كه ايمان خود را از دست داده
  . باشدبه معني از دست دادن آن چيز مي

انتظار داشته باشيد كه يك چيز معين را در يك زمان ممكن است . گاه نااميدي را به وجود خود راه ندهيدهيچ
  . ايدمعين در آينده بدست آوريد و اين اتفاق نيفتد و به نظر شما بيايد كه شكست خورده

  . اما اگر ايمان خود را حفظ كنيد خواهيد ديد كه اين شكست ظاهري است
به استفاده از روش خاص ادامه دهيد در اين صورت اگر آن چيز را دريافت نكرديد و چيزي خيلي بهتر از آن به 

  . دست شما رسيد خواهيد ديد كه شكست ظاهري شما يك موفقيت بزرگ بوده است
خاص، اي از شرايط مورد عالقه خود در يك كسب و كار يكي از فراگيران اين علم ذهن خود را روي مجموعه

كرد ولي در زمان موعود به داليل نامشخص به خواسته خود و چند هفته براي بدست آوردن آن تالش  متمركز 
در مقابل به خاطر . او نااميد نشد. كردندانگار كه برخي از عوامل پنهاني برخال ف خواسته او عمل مي. نرسد

در . اسي شكرگذارانه به فعاليت خود ادامه داداينكه بر خواسته خود مسلط شده است خدا را شكر كرد و با احس
و . عرض چند هفته فرصتي خيلي بهتر از آن براي او پيش آمد كه قبالً آن را در محاسبات خود لحاظ نكرده بود

داند به خاطر اينكه او بتواند فرصت خيلي بهتر را بدست آورد، از او فهميد كه ذهن برتر كه بيش از او مي
  . تر جلوگيري كرده استكم اهميت رسيدن او به فرصت

كند اگر ايمان خود را حفظ كنيد، هدف خود را در ذهن داشته باشيد، اين موضوع در مورد شما نيز صدق مي
  . وانيد به بهترين حالت و به روشي كارآمد انجام دهيدتشكرگذار باشيد و هر روز تمامي آنچه را كه مي
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به كار خود . ايداست كه به اندازه كافي روي خواسته خود تأكيد نكرده شكست شما در برخي موارد به اين دليل
اين نكته را به . دادامه دهيد در اين صورت مطمئناً چيزي بهتر از آنچه به دنبالش بوديد، بدست خواهيد آور

  .خاطر بسپاريد
زيرا اگر به . نخواهيد شدشما به دليل نداشتن استعدادهاي الزم براي انجام كار مورد نظر خود با شكست روبرو 

  .خواهيد دادروشي كه بيان كردم عمل كنيد تمامي استعدادهاي الزم براي انجام آن كار را در خود پرورش 
اما مطمئناً در مورد فرايند بدست . هدف اين كتاب اين نيست كه در مورد علم پرورش استعدادها بحث كند

  . كندآوردن ثروت بحث مي
اينكه وقتي وارد يك كار خاص شويد توانايي انجام آن را نداشته باشيد، دچار ترديد و اما به خاطر ترس از 

هاي الزم نيز به كار خود ادامه دهيد در اين صورت زماني كه وارد آن موقعيت شويد به توانايي. نگراني نشويد
ري را كه تا به حال همان منبعي كه لينكلن درس نخوانده را قادر ساخت كه بزرگترين كا. مجهز خواهيد شد

توانيد براي كسب شما نيز مي. هيچ كس قادر به انجام آن نبوده، در دولت انجام دهد، در اختيار شما هم هست
با ايمان . هايي كه بر عهده شماست، به ذهن برتر نزديك شويددانش مورد نياز براي مواجه شدن با مسئوليت

  . راسخ به راه خود ادامه دهيد
 .هاي موجود در آن مسلط شويد، آن را همراه خود داشته باشيدبخوانيد و تا زماني كه به تمامي ايدهاين كتاب را 

ها را رها كنيد كنيد بهتر خواهيد دانست كه بسياري از تفريحات و سرگرميدر حالي كه ايمان خود را تقويت مي
. شود، دوري كنيدظه در آنها ترويج ميهاي مخالف اين كتاب از طريق سخنراني و موعهايي كه ايدهو از مكان

در اين مورد كمتر بخوانيد البته غير . نشويدو متضاد را نخوانيد و وارد بحث پيرامون اين مطالب  بدبينانه مطالب
اغلب اوقات استراحت خود را صرف تفكر در مورد تصوير ذهني . انداز آثار نويسندگاني كه در مقدمه ذكر شده

اين كتاب دربرگيرنده تمام چيزهايي است كه براي ثروتمندشدن . خود، شكرگذاري و خواندن اين كتاب كنيد
  . تمام نكات ضروري در اين مورد را در فصل بعد خواهيد يافت. بدان نياز داريد
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  خالصه علم ثروت
اش در اين ماده در حالت اوليه. اوليه داراي فكر وجود دارد كه همه چيز از آن ساخته شده استيك ماده    

  .كندفواصل مياني جهان نفوذ كرده و آنها را پر مي
  . آورديك انديشه روي اين ماده اوليه، چيزي را كه به وسيله آن انديشه تجسم شده است، به وجود مي

 نش شكل دهد و با تأثير روي ماده بدون فرم از طريق تفكر خود، باعث به وجودتواند به اشياء در ذهانسان مي
  .كندآمدن چيزي بشود كه به آن فكر مي

تواند خود را با در غير اين صورت نمي.  براي اين منظور انسان بايد از ذهنيت رقابت وارد ذهنيت خالقيت شود
  .كندذهن بدون فرم كه ذاتاً هميشه خالق است، هماهنگ 

هاي خود روي ماده بدون فرم، به تثبيت خواسته به منظورعميق و خالصانه تواند از طريق شكرگذاري انسان مي
هاي كند طوري كه انديشهشكرگذاري ذهن انسان را با شعور برتر متحد مي. طور كامل با آن هماهنگ شود

از طريق  و واسطه متحد شدن با ماده بدون فرمانسان فقط به . شودانسان به وسيله ماده بدون فرم دريافت مي
  . تواند در فضاي خالقيت باقي بماندشكرگذاري عميق و مداوم، مي

ايجاد كند و اين داشته باشد، انجام دهد و يا بشود،  خواهديك تصوير ذهني واضح از آنچه مي انسان بايد 
شكرگذار ذهن برتر باشد كه تمامي عاليق او  عميقاً تصوير ذهني را با هدف به دست آوردن در ذهن نگه دارد و

تكميل  برايخواهد ثروتمند شود بايد اوقات فراغت خود را صرف تفكر انساني كه مي. كندرا برآورده مي
زماني كه تفكر مستمر در مورد تصوير ذهني با . تصوير ذهني خود و شكرگذاري به خاطر تحقق يافتن آن كند

اين همان فرايندي . ، استرس بيش از حد بر فرد غلبه نخواهد كردايمان راسخ و شكرگذاري صادقانه همراه شود
  . آوردبه حركت درمي گذارد و نيروهاي خالق رااست كه بر ماده بدون فرم تأثير مي

تمامي آنچه در . كند و تابع نظم اجتماعي و صنعتي استمي عملهاي طبيعي رشد كانال از طريقانرژي خالق 
هاي ارائه شده در باال تبعيت كند و ايمان خود را تصوير ذهني يك فرد وجود دارد درصورتي كه از دستورالعمل

هاي تجارت و بازرگاني موجود به سمت خواهد از طريق راهاو ميآنچه . از دست ندهد، به سمت او خواهد آمد
  . او خواهد آمد

. آيد دريافت كند، بايد فعال باشددر زماني كه به سمت او مي ،انسان براي اينكه بتواند آنچه را متعلق به اوست
را كه ثروتمندشدن از او بايد هدف خود . پذيرد كه فرد از موقعيت خود فراتر باشدفعال بودن زماني تحقق مي
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همچنين بايد در هر روز تمامي آنچه را كه . طريق واقعيت بخشيدن به تصوير ذهني است، به خاطر داشته باشد
و بايد نسبت به پولي كه از . تواند انجام دهد و نيز مراقب باشد كه هر كار را به بهترين نحو انجام دهدمي

اي براي زندگي بهتر نصيب آنها كند طوري كه هر معامله وسيله كند، استفاده بيشتري راديگران دريافت مي
همچنين بايد به قدري روي انديشه پيشرفت تأكيد كند كه همه افرادي كه با او ارتباط دارند در اين . باشد

  . انديشه با او سهيم شوند
- شد و ثروتي كه بدست مي هاي گفته شده عمل كنند، مطمئناً ثروتمند خواهندمردان و زناني كه به دستورالعمل

  . آورند دقيقاً متناسب با  شفافيت تصوير ذهني، پايداري ايمان و عمق شكرگذاري آنهاست
  

  پايان
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