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  مفصل چهارده

 رشد و پیشرفت

 

 شکل گرفته است. و رشد  پیشرفت تصور یترین انگیزه در کائنات است. تمام فعالیت بشر بر پایهاین ابتدایی

دانش  تر،زیبایی بیش تر،تجمالت بیش ،رتر، سرپناه بهتهای بیش. لباسکنندتری طلب میمردم غذای بیش

رک د زندگی و تکامل را یای ضرورت برای ادامهموجود زنده را هر چیز افزایش در همه و ترلذت بیش تر،بیش

  کند.می

 .شوددر همان لحظه به زندگی اضافه مینابودی  مرگ و، شودیزندگی حذف م از و رشد پیشرفتکه زمانی

 کنند. این قانون  تر حس میخواست بیشبرای در خود را  و اجبار دانندطور طبیعی این را میه بها انسان

 ذوقی بیان شده است. تمثیل با )ع( در توسط عیسی مسیح

 شود.گرفته نمی چه را که دارندتوانگری و آن، دنرسانی میترکه نفع بیشکسانی از تنها

ک یارتقاء  رشد وطبیعی  نیازاد. را از دست خواهید د ندانید، آنست قدر موقعیتی را که در اختیار شمااگر 

 یتر است. این مانند تنفس ضرورکه تصوری الهی برای زندگی فراوانبل، و کار غلطی نیستفکر شیطانی 
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 با کسانی چه مرد دوست دارند ها چه زن وترین غریزه در طبیعت ما است. تمام انسانزیرا این عمیق، است

  ها ارزانی دارند.زندگی را به آن تری ازبیش که معنای ارتباط باشند در

بات به ن فروختن آبحتی اگر کارتان  .، حقیر باشد و یا هرچیز دیگرکند کار شما کوچک باشدتفاوتی نمی

هم  این فکر به مشتری شما مطمئن شوید و را وارد کنیدو ارتقاء رشد  ،ودبهب در کارتان افکار   ،کودکان باشد

 نای رعایت کنید. در دهیدتی در هر کار کوچکی که انجامش میح ،و نیاز به تکامل را فشار شود.میالقاء 

 باعث و شما کننددریافت می تید،که شما یک انسان تکامل یافته هس مردم این موضوع را یصورت همه

  .دارد کارا سرو که با شممی شوید هر کسی  رشد

د. شما نیابمی که در صورت ارتباط با شما خودشان هم ارتقاء احساس را به دیگران القاء کنید شما باید این

ین مورد با خودتان قراری کنید، بدهید. در ادریافت میها چه که از آنتری نسبت به آنبا ارزش ها چیز  به آن

واهید که بعد از آن شما هرگز کمبود ارباب رجوع نخ و خواهید دید را بدانند بگذارید همه آن و بگذارید

سوی شما ه خواسته بامردم ن .آن ها می شود ارتقاء  باعث رشد وکه  روندداشت. مردم به سوی جایی می

 با شما را به سرعت ،بازرگانی شغل و راجع به شما نشنیده بودند. حتی کسانی که هرگز ،دنکنحرکت می

د، شوکه نآیکه به سوی شما می ایهای غیره منتظرهموفقیت از شما و داد رشد خواهند خود یمراجعه

 شوید. می

هتر ب سوی مکان و موقعیته ب تردر تکامل بیش و شویدتر میها موفقساختن ترکیب شما روز به روز در

ه هرگز ک ها نباید باعث شودرا از قبل تصور کرده باشید. اما انجام تمام این البته اگر آن ،شویدرهسپار می

چه را که که آناز دست بدهید. ایمان و اعتقاد راسخ خود را به این خواهیدچه میتصویر ذهنی خود را از آن

 دریافت خواهید کرد، از دست ندهید. هیدخوامی

ه قدرت را از دیگری طلب هایتان بدهم. خود را از این وسوسه کهدایت حرکت مهم در بگذارید یک هشدار 

ا از د قدرت ر یپس نخواه ،کامل یافته عجیب و غیر ممکن نیستبرای ذهن ت حذر دارید. هیچ چیزکنید، بر 

 تصور خشنودی برای کل دنیا است. سالیان متمادی پادشاهان ودیگران گدایی کنند. قانون اصلی جهان 

 خواستندها نمیآن تا حکومت خود را گسترش دهند. کردنددر جهان با ظلم بر مردم حکومت میبزرگان 

امروزه حرکت اساسی جهان در بازرگانی و صنایع  دزدیدند.ها قدرت را از مردم میدیگران پیشرفت کنند. آن

به دیگران تسلط داشته  خواهندو کسانی را که می کننددم دالرهای خود را رهبری میت. مر اس یکسان

 . اندازنددور می باشند،

باشید.  دیگران ارگز باید خدمت که باالترین باشید،برای این بید.تا برتری یا ت را رها کنیدقدر  یوسوسه

ذهن رقابتی ذهن خالق  یگران ریاست کند، ذهن رقابتی است وذهنی که بخواهد بر د }عیسی مسیح )ع({
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ری ش جهان به جایگاه باالتکه شما با تالزمانی . نخواهید که به محیط و اطرافیان خود حکومت کنید.نیست

 هیچ موقعیتی دارید.رقابتی دست بر از ذهن به محیط و اطرافیان تسلط خواهید داشت. ، یابیددست می

 د.بیاوری در آخر قانون طالیی را به یاد نخواهد داشت. و آینده برای شما کاربرد بهتر از یک عمل خالقانه در

 خواهم.برای دیگران هم می ،همخواچه را که من برای خود میآن 

 

 انسان در حال پیشرفت

 

 بگیرکه این افراد حقوق کندفرقی نمی و افراد صادق است یموارد مطرح شده در فصول پیشین در همه

اگر  .یا روحانیو یا معلم  شما پزشک باشید کندمشغول بکارند. فرقی نمیتجارتی  حرفه ور هستند یا د

ی ها را به سوآن ،دهنده آشنا کنیددرش ها را با این واقعیت  و آن قدم برداریددر مسیر رشد دیگران  انیدبتو

 خواهید شد.  نتیجه ثروتمند در و خود جذب خواهید کرد

با کمال ایمان و هدفمندی گام  ،موفق و بزرگ است یدهندهتصویر یک شفا اشپزشکی که تصویر ذهنی

ه نان بچآن ،مطرح شده در فصول پیشین مطالب تا به آن تصویر ذهنی خود برسد. با توجه به داردمیرب

او روی خواهند آورد.  و بیماران گروه گروه به منبع حیات نزدیک خواهد شد که بدون شک موفق خواهد شد

مکن م های این کتاب به بهترین شکل  تواند از آموزهبه مکتبی که به آن تعلق دارد، میهر پزشکی بدون توجه 

ه ب نحوی یکسانبه  دنتوانهمه می و کندهمگان یکسان عمل می دهی دربهره بگیرد. زیرا که اصول شفا

  ها دست یابند.آن

 ،کنداز قوانین ایمان تبعیت می و پروراندمیفردی موفق  ذهنی   تصویر   اشدر ذهن از خود پزشک موفقی که

که از کدام دارو نرا بدون توجه به ای یقابل درمان هر بیمار تواندگزاری از خدا میبا هدفمندی و سپاس

در  دنکه بتوان است یآن روحانیون یجهان تشنه مذهب نیز یوزهح رد کند.درمان  کنداستفاده می

 د.نغنی را به مردم بیاموز  و باررحقیقی یک زندگی پ  های خود علم موعظه

 بزرگ منشی وبا ، دوزی تسلط دارندجزئیات علم ثروت ان بر علوم دیگر خود در کنار دانش   که در افرادی 

ن همااین  از هم گسستگی نشوند. و هرگز دچار جزئیات این علم را آموزش دهند دنتوانعشق ورزی می

 داددهد. به آن گوش خواهند رشد قرار می جهان را در مسیر و دارد که جهان به آن نیاز سرود مذهبی است

 قاطعانه حمایت خواهند کرد.، ها آموزش داده استکه این اعتقادات را به آن و از آن فردی
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خواهیم که نه تنها های مذهبی است. واعظانی میآموزه مسیر حیات از ما تجلی علم   ینیاز کنونی جامعه 

انی شان دهند. ما به واعظآن چگونگی را در عمل به ما ن دنبلکه خود بتوان ،بگوینداز چگونگی برای ما سخن 

 یو هنگام موعظه ها را به ما آموزش دهندتا کسب این ویژگی اریمسالم، بزرگوار و محبوب نیاز د ،ثروتمند

شد رو به ر  حیات   یانگیزه تواندآن معلمی که می یبارهاوانی را جذب کنند. همین مطلب درپیروان وفادار فر 

 را با ایمان و هدفمندی به کودکان منتقل کند، صادق است. او هرگز بیکار نخواهد شد. 

که در باره معلم، واعظ وپزشک صحت دارد.در مورد وکیل، دندانپزشک ،معامالت امالک ،  تمامی مواردی

ند.اقدام فردی را نمیتوان ازاقدام ذهنی تفکیک کرد.ودرجائیکه صدق می کهمه همه ووهمه و کارگزار بیمه

 شکست معنایی نخواهد داشت.هم راستا باشد، اقدام فردی با اقدام ذهنی 

د. شرار موبه مو اجرا کند، ثروتمند خواهند با جدیت واص عمل را بطور پیوسته وزن ومردی که این دستورال 

 .یا قانون جاذبه زمین دقیق عمل می کند ند یک قانون ریاضی وقانون حیات روبه رشد در هنگام عمل مان

اجتماع این موضوع را در مورد خود صادق خواهد دید. اگر در جایی کارمی کنید، که هر فرد حقوق بگیر از 

صویر ذهنی ترا برای ثروتمند شدن نمی یابید. هیچ فرصتیبدلیل دستمزد پائین و هزینه های باالی زندگی 

مام آن کارهایی روز ت هر کنید.با ایمان هدفمندی اقدام  شکل دهید. ورا خواسته خود زئیاتی از رجپ روشن و

 با موفقیت انجام دهید. را به شکلی کامال" دقیق و انجامش دهید را که می توانید،

موفقیت های کوچک وهدفمند خود در هر کاری که انجام می دهید، در جهت ثروت  از نیروی حاصل از آن

به این امید که کار خوب شما را دیده و  کارفرمای خود واما این کاردر جهت رضایت اندوزی استفاده کنید. 

 نخواهد کرد. د. زیرا کارفرمای شما این کار راشما را ارتقاء دهد، انجام ندهی

 ی استاز کارخود راض تمام توانائیش را بکارگرفته و و خود را بخوبی انجام میدهده وظیفه یا کارمندی ک کارگر

 نیست. اوفرد ارزشمند در موقعیت کنونی اش می باشد. و ترفیع او بسود کارفرما  از نظر کار فرما یش

  جایگاه کنونی خود ارزشمند تر است. در 

ن نحو انجام دهید. بلکه با ای رفا" به خاطر خوشنودی کارفرما کار کنونی خود را به بهترینسعی نکنید ص

کار را انجام دهید.در خالل ساعات کاری بیش از آن  ترقی کنید، این عقیده که می خواهید، خودتان رشد و

 هدفمندی خود را حفظ کنید آن ایمان و پس از و

 واقع کمک در زیرا کمک به رشد شما می کند. به شیوه ای خاص عمل کنید، خداوند قطعا" به شما کمکاگر

یا جامعه صنعتی نمی  یا شرایط کنونی شما و خواسته های خداوند است. موقعیت ودر راستای  به رشد

 .تواند، شما را از تالش باز دارد
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را در دیدن فرصتها بیناتر  هدفمندی چشمان شما خاص را آغاز کنید. ایمان و اقدام به شیوه ای اندیشیدن و

خواهند گرفت . زیرا که خدای متعال در همه جا می کند. فرصتهای مناسب خیلی زود دردسترس شما قرار 

که از همان ابتدا فرصت قرار می دهد. انتظار نداشته باشید،و ناظر است. و فرصتها را در اختیارتان  حاضر

ایده آلی در مقابل شما قرار داده شود. از فرصتهای بسیار کوچکی که در راستای رسیدن به خواسته هایتان 

 آغاز کنید. کمک تان می کند،

زرگتر بارد،آغاز کنید. این نخستین گام در جهت رسیدن به فرصتی از فرصتهایی که درونتان به آنها تمایل د 

که یک زندگی در حال رشد را تجربه می کند، هرگز کمبود فرصت وجود است. در کائنات برای انسانی 

همه کائنات و موجودات  وخدمت انسان قرار داده شده است. در  خلقت جهان همه چیزنخواهد داشت. در 

خاص تفکر و اقدام می کند. این فرد مطمئنا" باید  ی هستند، که به شیوه ایدرخدمت انسان همه چیز و

و  د. و با ایماننبخوان ثروتمند شود. زنان ومردان حقوق بگیر و کم در آمد باید این کتاب را با دقت فراوان

 اعتقاد کامل به دستورهای آن عمل کنند. آموزه های این کتاب شکست ناپذیر هست. 

 

 

 


