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 دوازدهمفصل 

 اقدام موثر

جا که هستید  هر در استفاده کنید. ،که تاکنون به شما آموزش داده شده است طورهای خود هماناز اندیشه

 را کنونی خود یکه وظیفهو این کار را با تمام وجود انجام دهید. هنگامی کنید آغاز که می توانید را هر کاری

 حوکنونی خود را به بهترین ن یکه وظیفهزمانی شود. تابه بهترین نحو انجام داده باشید پیشرفت آغاز می

 روید. شرایط کنونی خود فراتر از توانیدنمی ،دانجام نداده باشی

د جورشد در جهان را به و ،دنرسانبه بهترین نحو ممکن به انجام می شرایطی که کار خود را در هر کسانی 

امورات جهان عقب گردی را  یهمه در خود را به درستی ایفا نکند، ید. اگر هیچ انسانی وظیفهنآور می

اقتصاد،  دوش دولت، باری بر دهندخود را به درستی انجام نمی یمشاهده خواهیم کرد.کسانی که وظیفه

را به  یند رشد جهانیآاین افراد فر د. نها را باید دیگران به اتمام برسانتمام آنجامعه هستند و کار نا صنعت و

 واهند رفت.بین خ از و کنندی کنونی زندگی میای قبل از دورهیا دوره ها در عصر ود. آننانداز تعویق می

ند. ک تا جامعه رشد دهترین نحو ممکن به نتیجه برسانبه ب را ای باید کارهای خودتک تک افراد هر جامعه 

کامل ت در دنیای حیوانات سیر باشد.سمی و ذهنی تک تک افراد جامعه میتکامل ج عی تابع  تکامل اجتما

رقی تکامل های متاز جایگاه خود به ارگانیسم ،باشد ترهرگاه یک ارگانیسم فعال تکامل نوع است. یبه وسیله
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 دکنکه بیش از مکان خود پر نمیشود. هرگز برای ارگانیسمی باز میها برای آن یو مکان جدید یابدمی

 شود.مکانی ساخته نمی

زندگی  و کار تان برای اجرا کردن این اصول درشما به تالش ثروتمند شدن   است. همین طور برای ما نیز قانون 

 یا روز موفقیت و آن روزهایی روزهای موفقیت هستند یا روز شکست است ،تان بستگی دارد. هر روزشخصی

د. هرگز ثروتمند نخواهید ش ،را با شکست توام باشدخود رسیده باشید. اگر هر روزتان  یکه شما به خواسته

 هر روزتا که اگر حالیدر 
 
 شوید. ثروتمند می ن را با موفقیت همراه کنید، حتما

 و ایدانجام آن کار شکست خورده آن روز در ،را انجام ندهید انجام شود و آن که باید امروز کاری دارید اگر

ترین نتایج حاصل از حتی کوچک توانیدبسیار مصیبت بار باشد. شما نمی استاین شکست ممکن  یجهنتی

 آیندیبه حرکت درم ندن به شمای عملکرد نیروهایی که در جهت سود رساهبینی کنید. از نحواقدام را پیش

 امدباشند. شاید اق متکیفقط به انجام اقدامات کوچک شما  نیروها ممکن است بسیاری از ندارید. اطالعی

 العاده به روی شما گشوده شود. رقااحتماالت خ ها وفرصت زیادی الزم نباشد تا دری از

ی به درست خواهد داد اختیارتان قرار جهت موفقیت در که هوش کیهانی در تلفی راخشما شاید احتماالت م

دراز مدت را در رسیدن  تاخیری ممکن است کوتاهی شما در به انجام رساندن امور جزئی غفلت و نشناسید.

 تان رقم بزند. هایبه خواسته

ی هاییجام دهید. البته محدودیت و توانارا به طور کامل و درست ان هر روز تمام کارهای مربوط به آن روز

دهید.  میا کارهای خود را چشم بسته انجا خود کار بکشید اندازه از خود را نیز در نظر بگیرید. نباید بیش از

 نیست ن به نتیجه برسانید. نیازیترین زمان ممککوتاه در را ترین تعداد کارهاسعی نکنید تا حد امکان بیش

م تعداد کارهای انجا به انجام برسانید. یک روز در که کار یک هفته راو یا این امروز انجام دهید فردا را که کار

 دهد.است که نتیجه می کار انجام دادن هر موثر کارآمدی و، آیدکه به حساب می شده نیست

هر عملی خودش به تنهایی  به تنهایی یک موفقیت یا شکست محسوب شود. تواندکاری خودش می هر 

نجام اتمام زندگی خود را صرف  اگر شما و غیرموثری یک شکست است کار هر اثر باشد.تواند موثر یا بیمی

 تری انجام دهید،شبی غیر موثر  چه کار واهد بود. هرختمام زندگی شما یک شکست  ،کنید کارهای غیرموثر

  .است تان بدتربرای

ت موفقیتان یک موثری به خودی خود یک موفقیت است و اگر تمام کارهای زندگی کار هر به بیان دیگر

  یشود. نظریهزندگی شما به یک موفقیت تبدیل میتمام  د،باش
 
که ورتیص در، روشن و سریع است فوق کامال
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موفق و  ،تمامی اقدامات شما موثر باشند و عملی وجود نداشته باشداقدامات شما اقدام غیر  یکارنامه در

 ثروتمند خواهید شد. 

 که علم ثروت اندوزی ید دیدخواه این کار با و به انجام برسانید اقدامات موثرتری را جا که ممکن استتا آن

توان هر اقدامی را شود که چگونه میمیحال این پرسش مطرح  دقیق است. بسیار علمی و ،یهمانند ریاض

 که خداوند قادر و زیرا ،راحتی انجام داده توان بمی را دیل کرد. این کارخودی خود به یک موفقیت تبه ب

و در  نیروهای الهی در خدمت شما هستند خورد.گاه شکست نمیمتعال به همراه شماست و هیچ

 نیرو به درستی و در جهت انجام صحیح کارها بهره بگیرید، موفق خواهید شد.  که از اینصورتی

به  و داقدامات شما قدرتمند باش یکه همههنگامی .یا قدرتمند انجام شود ضعیف تواندامی میداق هر

تصویر ذهنی خود پایبند اقدامی به  ثروتمند خواهید شد. هنگام انجام هر ،ای خاص عمل کرده باشیدشیوه

د. تان اقدام کردیهدفمندی زیرا با تمامی ایمان و ،کارآمد خواهد بود باشید. با این کار اقدام شما قدرتمند و

با شکست  کنندهم جدا می را از اقدام موثر که کسانی که قدرت ذهنی ومرحله است درست در همین 

زمان دیگری  مکان و اما در ،کنندهن خود استفاده نمیذ رتزمان از قد یک مکان و ها درآن شوند.مواجه می

 موفق خواهد بود.این اقدام نا و کننداقدام می

حتی اگر آن کار بسیار ساده و معمولی باشد  ،خدا دست به کاری بزنید بربا توکل  که با تمامی قوا وهنگامی 

تری های بیشسوی موفقیته با موفقیت توام خواهد شد. در ماهیت ذاتی اشیاء هر موفقیت دری را ب

 خاطره دهد. بتان حرکت میهایجهت رسیدن به خواسته در افزونی شما را با سرعت روز گشاید ومی

رسد. میل به حیات رو به رشد در طور جمعی به شما میه مجزا بکه نتایج حاصل از هر اقدام  داشته باشید

وی سه بسیاری از اشیاء را ب ،شودگاه انسانی طالب حیاتی بهتر میوجود دارد .هر تمامی اشیاء و موجودات 

 شود. می و تاثیر این گرایش چندین برابر کندمیخود جذب 

ه تان بهنگام انجام کارهای در ی موثر به نتیجه برسانید.اشیوه کارهای مربوط به هر روز را در همان روز و به

ه امل بک تمامی اوقات با جزئیات دقیق و در الزم نیست این تصویر ذهنی را خود پایبند بمانید. تصویر ذهنی

اوقات فراغت خود  توانید درمعمولی باشد. شما می این تصویر بسیار ساده و ممکن است خاطر بیاورید.

 کنید. اما آن کاری که باید جزئی را مشاهده دقیق و ذهنی بسیار و یک تصویر داده پر تان را بال وخیال یقوه

د. انگیزه بخش در ذهن شما ثبت شو که این تصاویر باید به اشکال مثبت و به درستی انجام دهید، این است

م اختصاص دهید. با تعمق مداو تمامی اوقات فراغت خود را به این کار ،به نتایج سریع عالقه مند هستید اگر

ه در ن جزئیاتی کتریرسید. حتی کوچکخود می یپر جزئیات از خواسته جامع و و تصویر ذهنی به تصویری

. در اوقات شکل منتقل خواهد شدبه جوهره بینقص یب به همان صورت کامل و، اندذهن شما ثبت شده
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ه محض و بتوانید ب لبریز شودآگاه شما از تصویر خودناکه ضمیر ییدر تصویر خود تعمق کنید. تا جا فراغت

 یرینش لحظه به تصویر دسترسی کامل داشته باشید. نتایج این کار آن چنان جذاب و در که اراده کنیداین

  خواهد بود
 
  خواهد آورد. های درونی شما را به حرکت درترین انرژیها قدرتمنداندیشیدن به آن که صرفا

 ه روند مطالب تغییراتپایانی آن با توجه ب یجمله کنم. البته در را تکرار خود یاره قاعدهدوب اجازه بدهید

 :ایماندکی داده

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

 ویر  القاء تص مختلف را پر کرده است.فضاهای میان اشیاء  و نفوذ کرده است و شده کائنات پراکنده جهان و

 یتواند اشیاء را در اندیشهق کند. انسان میلتواند آن اندیشه را در واقعیت خای بر این جوهره میهر اندیشه

اید ند. برای انجام این کار بفریآها را بیآن اندیشه ،شکلها به جوهره بیبا القاء این اندیشه و ندک تصور خود

با  و های خود داشتخالقیت سوق داد و تصویری روشن از خواستهگیری ذهنی را از رقابت به جهت

توان آن کارهایی را که می در هر روز تمامی و را در ذهن تثبیت کرد تا به خواسته رسید هدفمندی این تصاویر

 ، به نحو موثری به نتیجه رسانید.داد انجام 

 

 


