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 فصل دهم

 تر از ارادهبیش یاستفاده

 

 صویرکه پیوسته توجه خود را به تدرحالی، باشیدثروت داشته  پرجزئیات از تصویری روشن وتوانید نمی شما

الت از مشک .یا عینی دنذهنی باش ،این تصاویرکه  کندمیاید. فرقی نکرده مخالف آن یعنی فقر معطوف

  خود صحبت نکنید. یمالی گذشته
ا
از فقر والدین یا زندگی سخت  به این مشکالت فکر نکنید. اصال

قرار  طبقات فقیر جامعه یدر زمره صورت خود رااین  د صحبتی به میان نیاورید. در غیرخو یگذشته

به را چه هر آن فقر ون کنترل خواهد شد.حرکت اشیاء در جهت شما با این سخنا ،طور قطعه ب و دهیدمی

 
ا
 پشت سر بگذارید. آن مربوط است کامال

. حال اگر تمامی حاکم استقطعی و صحیح بر کائنات  یکه یک نظریه ایدشما این واقعیت را پذیرفته 

واهید رسید. خود خ یخواسته به، ن عمل کنیدبر اساس آ ساس آن نظریه بخواهید وود را بر اخآرزوهای 

 که از را های مذهبیکمکی به شما نخواهد کرد. آن کتابمتناقض هیچ  های مخالف وتوجه کردن به نظریه

باف یهای منفهای فیلسوفام جهان صحبت به میان می آورند، مطالعه نکنید. نوشتهپایان یافتن زود هنگ
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کنترل و  مطالعه نکنید. جهان دردانند، شیطان می تحت کنترل یدر قلمرو و فضول را که همه چیز را

 است. قدرت الهی خداوند یجهان در قبضه .دستان شیطان نیست

ای هم ها فایدهآن یواقعیت دارد. اما آیا مطالعه ادی در شرایط کنونی ما وجود داردزی که موارد نامطلوباین 

ها را کنترل ها فقط سر آمدن آنآن یو مطالعه بین رفتن هستندحال از  امطلوب درموارد ن ؟خواهد داشت

 که در را صرف مسائلی کنیم ی خودانرژ زمان و دارد. چراا با ما نگه میر  هاآن یتربیش مدت زمان کرده و

 ،ودخ درست   با ایفای نقش واقعی و توانیداز بین خواهند رفت. شما می خوده ب روند رشد تکاملی بشر خود

 د رشد تکاملی بشر کمک کنید. بین رفتن آن مسائل در رون به از

 
ا
یا مناطق تا چه حد وحشتناک است. شما با توجه  و ها، بخشاهمیتی ندارد که شرایط در برخی کشورها اصال

ثروتمند  به سازید. شما بایدها را از خود دور میو فرصت دهیدرا هدر می خود این مشکالت فقط زمان بر

به وارد  ،که به خارج شدن از فقر فکر کنیداین جهانی عالقه مند باشید. به جای یشدن آن هم در سطح

 ندیشید. ات بیشدن به ثرو

 کارگیری ازه که خود شما با ب است جهان این تنها راه کمک به ثروتمند شدن   به خاطر داشته باشید

 ثروتمند شوید. های خالق و نه رقابتیروش

 .اشدذات ببد که باید انسان سنگدل و نیست اندیشه را صرف ثروت کردن، به این معنا ذهن و تمامی وقت

 گیرد. میبرزیرا تمامی دیگر اهداف را در، حیات استهدف  ترینشرافتمندانهثروت اندوزی 

های دیگر ثروت اندوزی از قدرت انسان در جهت به کنترل در آوردن انسان رقابتی   چوبدر یک چهار 

ن به ذهن خالق همه چیز را تغییر شود. اما وارد شدت خداوند در نظر گرفته نمیسخوا و شوداستفاده می

ود. ششدن محقق می ثروتمند تالش شرافتمندانه و خدمت به خلق همگی با، واهد داد. عظمت و گشایشخ

 آید.دست میه که با ثروت ب ها امکاناتی الزم استزیرا برای دستیابی به این ارزش

وزی ثروت اند خواهید دید که دستیابی به سالمت جسمانی مشروط بر ،بریدرنج می اگر از ضعف جسمانی 

 الزم برای یک امکانات و بوده دوره های مالی بکه از نگرانی دنسالمت بمان دنتواناست. تنها کسانی می

 د بهداشت را رعایت کنند.نبتوان و نگرانی داشته باشند و زندگی بدون دغدغه

ای و در راست دقاء نیازی به رقابت نداشته باشنکه برای حفظ بکسانی است  ن  آاخالقی از  عظمت روحی و 

 ،سعادت خانوادگی هستیدبه دنبال  خالق ثروتمند شده باشند. اگر از صمیم قلب یچوب اندیشهیک چهار 

 و با درک باالیی به آن اندیشید ،را درک کرد ارزش آن که بتوانشود انی بهتر شکوفه میکه عشق زم بدانید
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ای ز اندیشهکه با استفاده ا دهداین زمانی رخ می مرگی حفظ کرد. وفساد و روز یرا از افتادن در ورطه آن

 ابت ثروتمند شده باشید. رق بدون درگیری و خالق و

 :کنمتکرار می

 تر از ثروتمند شدن را جستجو کنید.عظیم و ترفی شرافتمندانههد توانیدشما نمی

  کز است، دور کنیدتوجه خود را از آن تصویر ذهنی که بر فقر متمر  
ا
. سعی داشته باشید پاکیزه تا ذهنی کامال

حقایق را ببینید.  ،اشیاء در ورای ظاهر اتفاقات و ای هر شئی را درک کنید. سعی کنیدماهیت زیب کنید

نام فقر ه که چیزی ب تر است. واقعیت این استسعادت کامل همواره در جهت تجلی کامل و حیات کامل

  ثروت مطلق است. ستهوجود ندارد. هرچه 

 ها هم ثروت وجود دارد.که برای آن دانندنمیزیرا این حقیقت را  مانندبرخی مردم فقیر می

ز فقرا ا ها آموزش دهید. برخی دیگراین مطلب را به آن توانیدمی رات شخصیتی در رسیدن به ثروتیبا تغی 

 د تالش ذهنی الزم را درنتوانو نمی انداما از لحاظ عقلی بسیار کم بهره که راه حلی وجود دارد دندانمی

ساس ا رکه ب این است توان کردهترین کاری که برای این افراد میرساندن آن انجام دهند. ب به ثمر یافتن راه و

ان دیگر  توان به ثروت واقعی سعادتمند شد.که می ها ثابت کردبه آن و ا انگیزه دادهشان به آنیالتتما

وی تر هزار اما د ،بینندمیهایی از علم ثروت اندوزی را چه بارقه برند. زیرا اگرسر میه فقر ب چنان درهم

تلف م مخوااز عترکیبی  کنندها سعی میاند. آنسردرگم شده و اسیر گرهای افسونماوراء الطبیعه و نظریه

 خورند. ها شکست میآن یدر همه و را به کار گیرند

ن مسیر از آ که شما خودتان راه درست را پیدا کرده و بهترین راه این است کنمتاکید می بارهبه همین دلیل دو

 به کل جهان توانیدبهترین خدمتی که میو ارزش دارد.  ارزدعمل بر خروارها نظریه پردازی می ای. ذرهبروید

ز خلق خدا بهتر ا روشی برای خدمت به خدا و تان را بکنید. هیچاین است که نهایت تالش بکنیدهستی 

 باشد. نباید با روش رقابتی ثروتمند شوید. روش خالق نمی از استفادهثروت اندوزی با 

که این کتاب اصول علم ثروت اندوزی را با جزئیات کامل ارائه داده است. در صورت ادعای دیگر ما این است 

ه وتک د داشت. شاید این تفکریدیگری در این زمینه نیاز نخواه هیچ کتاب یبه مطالعه صحت این ادعا شما

لی عمل اص که در محاسبات ریاضی به جز چهار اما توجه داشته باشید ،فکرانه و متعصبانه به نظر برسد

 تقسیم، جمع و تفریق راه دیگری وجود ندارد.  ضرب،

 ترین وکردن به مستقیم و آن فکر یان یک راه برای علمی فکر کردن وجود داردترین فاصله مکوتاهفقط یک 

چه از آن ترمفید سته سیستمی مختصر ونانسان تا به امروز نتوا رسیدن به هدف است.ترین راه برای ساده
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ضروری حذف شده است. این کتاب تمامی مواد غیر  بندی کند. دردسته طراحی و این کتاب آمده است در

 را ازها و همگی آن را به کناری بگذارید های دیگرکتاب ،های این کتاب متعهد شدیدکه به آموزههنگامی

  ذهن پاک کنید.

ستمی به هیچ سی و را به خاطر بسپارید آن ،را به همراه خود داشته باشید آن ،این کتاب را روزانه مطالعه کنید

رد. آوشک و دودلی به شما روی می ،که این کار را انجام ندهیددر صورتی دیگری فکر نکنید. ییا نظریه و

غاز خواهد شد. آجاست که شکست شما و این پردآن شاخه می به از این شاخه مطمئن شده وافکارتان نا

ه بررسی و مطالع تا آن اندازه که عالقمند هستید را یهای دیگرسیستم، موفقیت و ثروتمند شدن پس از

 کنید. اما تا ز
ا
 که در را دیگری یهیچ نوشته ،ایدهای خود رسیدهاید به خواستهمطمئن نشده مانی که کامال

 .دمطالعه نکنی کتاب نباشد راستای این

که با تصویر ذهنی شما در هماهنگی کامل  به آن خبرهایی توجه کنید و فقط خبرهای مثبت را بخوانید 

ی هاپردازی مسائل مربوط به نظریه امور مرموز بپرهیزید. چنین از تجسس و موشکافی درهم باشد.

چنان به حیات خود ادامه به این که مردگان هم و ذاریدگفسون و سحر و جادو را به کناری با گوناگون و

ای نکنید. مردگان را به حال به صحت و سقم این مسئله توجه و کننددر نزدیکی ما زندگی می و دهندمی

ا م به امورات خود مشغولند. جا که باشند هرارواح مردگان  خودتان باشد. خودشان رها کنید. سرتان به کار

ه ما د بنتوانها میآیا آن دانیمها کمکی کنیم. نمیبه آنتوانیم نمی ها وارد شویم.حق نداریم درمسائل آن

  و کمکی کنند
ا
 یهمه یا خیر؟ زمانی را نیز به ما اختصاص دهند ها بخواهیمکه از آن این حق را داریم یا اصال

و ثروتمند شوید. اگر با سحر و جادو و  تان را خودتان حل کنیدو مشکالت  موارد مشکوک فوق را رها کنید

های شما را بر باد خواهد که امید وارد نوعی جریان ذهنی خواهید شد ، گری خود را مشغول کنیدافسون

 داد. 

  :کنیمای را تکرار میعبارت پایه ،در این فصل همانند فصول پیشین

که در حالت اصل خود در سرتاسر  باشداشیاء می یکه منشاء خلق همه جوهره اندیشمندی وجود دارد

 ره تصویر و فضاهای میان اشیاء مختلف را پر کرده است. القاء نفوذ کرده است کائنات پراکنده شده و

 یاشیاء را در اندیشه تواندانسان می آن اندیشه را در واقعیت خلق کند. تواندمی ،ای بر این جوهرهاندیشه

اید ند. برای انجام این کار بفریآها را بیآن اندیشه ،شکلبه جوهره بی هابا القاء این اندیشه و ندک خود تصور

با هدفمندی  و اشتخود د یو تصویری روشن از خواستهرقابت به خالقیت سوق داد  از گیری ذهنی راجهت

ی قابل دسترس یایمان راسخ داشت که خواسته و ذهن تثبیت کرد تا به خواسته رسید این تصاویر را در
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متزلزل سازد را تان یا ایمان کند و تصویرتان را تار ،تان را سست کردهذهنیت که هدف است. راه را به هر

 دام کند.اق ای خاص زندگی ونسان باید به شیوها یابیمگرفتن تمامی مطالب فوق در می نظربا در . ببندید

 

 

 

 


