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 مفصل یازده

 صاقدام به شیوه ای خا

 

ه دارد. تفکر باندیشه، نیرویی خالق و یا قدرتی است که نیروی خالق را به انجام کاری وا می

کند. اما باید توجه داشته باشید که تکیه و ای خاص ثروت را به زندگی شما سرازیر میشیوه

ی محض به اندیشه، همان تکیه.ای نداردتوجِه صرف بر اندیشه بدون هیچ اقدامی فایده

 به افکار متافیزیکی خود اعتماد می ایصخره
ً
کنند است که ِکشتی تمامی آن افرادی که صرفا

جا ی خود را با اقدام همراه کنید. ما در ایننشیند. باید اندیشهکند و به ِگل میبه آن برخورد می

 ای از رشد بشری که انسان بتواند در آن مرحله مستقیمدهیم که مرحلهفرض را بر این قرار می
ً
 ا

ای و از طریق جوهره اندیشمند به خلق و آفرینش اقدام کند، وجود ندارد و اگر چنین مرحله

 .وجود داشته باشد انساِن این عصر هنوز به آن مرحله نرسیده است
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رساند و باید با اقدام فردی مناسب همراه شود. اندیشه به تنهایی هیچ کاری به انجام نمی 

ها را به شما نشان خواهد داد. اما آن طالها دل کوهستان ی شما طالی پنهان دراندیشه

و  آیندکنند و به صورت سکه در نمیبخودِی خود استخراج نخواهند شد. خود را پاالیش نمی

 .که وارد زندگی شما شوندغلتند تا اینها نمیروی جاده

ر فردی به سوی های انسانی را در نظمی قرار داده است که اگقدرت هوش برتر کیهانی تالش

ود شای هدایت میشان به گونهمعدن هدایت شود، افراد دیگری نیز هستند که روابط تجاری

تا طالها را برای شما بیاورند. و شما هم باید مسائل تجاری خود را طوری برنامه ریزی کنید که 

 .ها را دریافت کنیدهنگام رسیدن طالها بتوانید آن

ه هایتان برسانند. البتکنند تا شما را به خواستهیر زنده را خلق میها، اشیاء زنده و غاندیشه

ا ی خود ر ها بتوانید خواستهای باشد که هنگام مهیا بودن آناقدام فردی شما باید به گونه

که ی خود را در قالب یک اقدام خیریه دریافت کنید یا ایندریافت کنید. قرار نیست خواسته

 .آن را بدزدید

کنید بیش از ارزش مادی آن شئ از لحاظ علمی به هر فرد در ازاء شیئی که دریافت می شما باید

ی علمی از اندیشه به این شکل است که شما ابتدا تصویری روشن، و معنوی بپردازید. استفاده

ی خود در ذهن شکل دهید و سپس در جهت دستیابی به واضع و پر از جزئیات را از خواسته

 
ً
ی خود خواهید که به خواستهاقدام کنید. و این کار را با ایمان کامل از این آن تصویر سریعا

 .دهیداید، انجام میی خود رسیدهکه به خواستهرسید و با شکرگزاری از این

رسید، متوسل نشوید. ی خود میکه به خواستهبه هیچ روش مرموز و یا سحرآمیز به امید این 

ن سازد. در فصول پیشیفکر پاک و مقدس شما را تضعیف میاین تالش بیهوده است و قدرت ت

جزئیات اقدام صحیح در هم راستایی با اندیشه به طور کامل شرح داده شده است. ایمان و 

ی اندازه کنید دارد که بهشکل القاء میهدفمندی شما تاثیر مثبتی به تصویری که بر جوهره بی

 .رشد دهدشما تمایل دارد حیات بخشی کند و شما را 
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های موجود و معمول گیرد تا از طریق تمامی کانالجوهره تمامی نیروهای خالق را به کار می 

ی شما حرکت کند و آن خواسته را برآورده سازد. نقش شما هدایت و نظارت در جهت خواسته

 ،ی شما این است که به تصویر ذهنی خود پایبند بمانیدباشد. وظیفهبه آن جریاِن خالق نمی

ا ای خاص عمل کنید تهدفمند باشید و ایمان و شکرگزاری خود را حفظ کنید. اما باید به شیوه

 گیرد شناسایی کردهای که در مقابل شما قرار میچه را که از آِن شماست در آن لحظهبتوانید آن

 .و بر اساس تصویر ذهنی خود آن را به دست بیاورید و در جای مناسب خود قرار دهید

یت این است که این اشیاء ممکن است به صورتی به شما روی آورد که در دستان دیگران واقع

جا شما با پرداخت معادل آن اشیاء باشند و دیگران معادل آن اشیاء را از شما طلب کنند. در این

رسید.کتاب جیبی شما قرار ی خود میکند به خواستهکه شخص مقابل طلب میصورتی به آن

هم در ی میچ تالشی به یک کیف جادویی پر از پول تبدل شود. این یک نکتهنیست بدون ه

 این
ً
 .جاست که فکر و عمل فردی باید با هم ادغام شوندقانون توانگری است. دقیقا

ود ی تفکر و تخیل مدام خافراد زیادی هستند که آگاهانه یا ناخودآگاه نیروی خالق را به وسیله 

 خواهندچه که مین فقیر هستند. به این علت که برای دریافت آنچناکنند، اما همفعال می

 .آید، آماده نیستندکه میزمانی

آید. ولی با عمل است که شما آن را تان میخواهید به سمتچه که میبا فکر کردن شما، آن

 .دریافت خواهید کرد

گذشته کاری کنید و این توانید برای تان آمد آن را انجام دهید. شما نمیهرگاه عملی به ذهن

یک اصل است که برای شفاف کردن تصویر ذهن خود باید گذشته را فراموش کنید. از طرفی 

 اینشما نمی
ً
وانید تجا نیست. شما نمیتوانید در آینده عمل کنید. به این دلیل آینده فعال

که نبه خاطر ای خواهید در آینده کاری کنید. تا وقتی که آن زمان نرسیده باشدبگویید که می

در شغل مناسب نیستید یا هم اکنون در مکان مناسب نیستید، نباید تصور کنید که باید عمل 

 .که به شغل و محیط مناسب برسیدرا متوقف کنید تا زمانی
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چنین به دنبال یافتن راه حلی برای مشکالت احتمالی و شرایط اضطراری یا به اصطالح روز هم

اشته باشید که توانایی روبرو شدن با هر شرایط اضطراری در آینده را مبادا نباشید. ایمان د

تان روی آینده کار کنید، کاری که باید برای هم خواهید داشت. اگر شما در زمان حال با ذهن

 .تان خوابیده خواهد ماند و موثر واقع نخواهد شداکنون انجام دهید در ذهن

کنید. به جز حال، زمانی در دست نخواهد بود و  ذهن خود را به عمل در حال حاضر متمرکز 

چه هرگز هم هیچ زمانی به جز حال وجود ندارد و اگر بخواهید که همواره برای دریافت آن

 .خواهید آماده باشید، باید در حال حاضر زندگی کنیدمی

مان حال چه که باشد باید روی مردم و چیزهایی برنامه ریزی شود که در زکار و عمل شما هر آن 

 توانید در جایی که قبکه نیستید کاری انجام دهید. نمیتوانید در زمانیشما هستند. نمی
ً
ال

توانید در جایی که در آینده خواهید بود، کاری کنید. شما بودید کاری انجام دهید و نیز نمی

شغول توانید در جایی که هم اینک هستید کاری انجام دهید. خود را به این امر متنها می

که فردا فالن کار خوب انجام دادم یا ایننکنید که کاش دیروز فالن کار را خوب انجام می

 .شود. کار امروز را خوب انجام بدهمی

ها و اشیاء تاثیر بگذارید. نخواهید همه های مرموز بر انسانسعی نکنید با سحر و جادو و شیوه

خود محیط را تغییر دهید. با اقدام صحیح  چیز تغییر کند و بعد شما اقدام کنید. با اقدام

 .توانید بر محیط اطراف خود تاثیر بگذارید و امکانات بهتری را برای خود فراهم سازیدمی

با ایمان و هدفمندی در بهترین فضای ممکن به تصویر ذهنی خود پایبند بمانید. با این حال  

با تمام قوا و قدرت ذهنی خود آغاز کنید.  با تمام وجود در فضای کنونی اقدام کنید و این کار را

 .ی خود در ذهن دارید پایبند بمانید و از هم اکنون اقدام کنیدبه تصویری که از خواسته

 جدید، عجیب و متفاوت و یا چشمگیر به عنوان گام نخست  
ً
به دنبال انجام کاری کامال

ی باشند که از چندی پیش نباشید. اقدامات مناسب شما در زمان کنونی شاید همان چیزهای

 ی خاصی انجامی این کتاب این کار را به شیوهاید. با این تفاوت که پس از مطالعهآغاز کرده

 شما را ثروتمند خواهد کرد
ً
 .خواهید داد و مطمئنا
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که احساس می کنید تجارت کنونی شما نامناسب است، قبل از اقدام منتظر آغاز در صورتی

ای خاص را آغاز کنید. به این ر همان شغل کنونی خود اقدام به شیوهتجارت جدید نباشید. د

دلیل که در جایگاه مناسبی قرار ندارید، ناامید نشوید و زانوی غم به بغل نگیرید. جایگاه شما 

قدر نامناسب نیست که نتوان آن را تغییر داد تا به جایگاه مناسب خود برسید. یک تجارت آن

 .قدر شما را درگیر خود کند که نتوانید کار جدیدی را آغاز کنیدتواند آننامناسب و اشتباه نمی

ی خود را با هدفمندی شکل دهید و ایمان داشته در ذهن، تصویری از تجارت مورد عالقه

باشید. رسید و اکنون هم در حال طی کردن مراحل رسیدن به آن میباشید که به آن هدف می

 .د اقدام را آغاز کنیدبا این حال در تجارت کنونی خو

از تجارت فعلی خود به عنوان پلی جهت رسیدن به کاری بهتر استفاده کنید و از محیط 

 .مند شویدکنونی خود به عنوان ابزاری جهت دستیابی به محیطی بهتر بهره

کنید برای رسیدن به که کارمند و یا حقوق بگیر هستید و احساس میدر صورتی

تان باید تغییر مکان دهید، کاری که باید انجام دهید این است که به تصویر ذهنی هایخواسته

تان پایبند بمانید و با ایمان و هدفمندی شغل کنونی خود را به بهترین خود از شغل مورد عالقه

 آن شغل دلخواه را به دست خواهید آوردنحو انجام ده
ً
 .ید. مطمئنا

 :در پایان این فصل عبارت جدیدی را به قاعده اضافه خواهم کرد که با این مضمون است

باشد که در حالت اصل خود ی اشیاء میجوهره اندیشمندی وجود دارد که منشاء خلق همه

ای میان اشیاء مختلف را پر کرده در سرتاسر کائنات پراکنده شده و نفوذ کرده است و فضاه

تواند آن اندیشه را در واقعیت خلق کند. ای بر این جوهره میاست. القاء تصویر هر اندیشه

شکل ها به جوهره بیی خود تصور کند و با القاء این اندیشهتواند اشیاء را در اندیشهانسان می

گیری ذهنی را از رقابت به خالقیت هتها را بیآفریند. برای انجام این کار باید جآن اندیشه

های خود داشت و با هدفمندی این تصاویر را در ذهن سوق داد و تصویری روشن از خواسته

ی قابل دسترسی هست. راه تثبیت کرد تا به خواسته رسید و ایمان راسخ داشت که خواسته

ازد، تان را متزلزل سا ایمانتان را سست کرده، تصویرتان را تار کند و یرا به هر ذهنیتی که هدف

 گیرد بتواند آناش سر راه او قرار میای که خواستهکه در همان لحظهببندید. انسان برای این

 .کند ماقدا درا دریافت کند، باید در لحظه، در زمان حال و در شرایط کنونی خو
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