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 فصل سوم

 آیا این فرصت انحصاری است ؟

 

ورده آکه دیگران ثروت را در انحصار خود در یناز او گرفته شده است و یا ا یی کههادلیل فرصته هیچ کس ب

 ،یت در تجارتی خاص منع شده باشیداز فعال برد. ممکن استسر نمیه در فقر ب ،اندو دور آن دیواری کشیده

در مقایسه با کنند  درجهت جریان رود حرکت نیز وجود دارد. افرادی که یهای دیگراما همیشه راه

  داشت.  اختیار خواهندر ری را دتهای بیشکنند فرصتکه بر خالف جریان حرکت میییهاآن

ای سؤر .انداجتماعی از این فرصت محروم نشده ییا طبقه کارگران کارخانه به عنوان تک تک افراد جامعه و

ها را محدود نکرده است.کارگران به عنوان یک سرمایه آن ها را محدود نکرده اند. صنایع ونآ این کارگران

ای خاص انجام زیرا کارها را به شیوه ،اند که باید باشندگرفته اجتماعی در همان جایگاهی قرار یطبقه

ارباب تبدیل  یطبقه ای خاص شروع کنند، بهکه انجام کارها را به شیوهکارگر زمانی یدهند. طبقهنمی

 مانند دیگران عمل خواهد کرد.ها هقانون ثروت برای آن و د شدنخواه



 

 است!   telegram.me/royalmindکلیه حقوق این مقاله مربوط به شبکه انگیزشی و موفقیت 

 

که به انجام و تا زمانی کار ببندده جایگاه کنونی خود یاد گرفته و ب باید در کارگر یکه طبقهاست این کاری  

تواند جریان است. او میاو را محدود نکرده  سستی کارگر این کار ادامه دهد ثروتمند خواهد شد. جهل و

  موزد.آاو می و این کتاب چگونگی انجام این کار را به جود را تا ثروتمند شدن دنبال کندفرصت مو

 منابع ثروت وجود دارد. منابع آشکار ،ماند. بیش از نیاز همهکس به دلیل کمبود منابع ثروت فقیر نمیهیچ

 ک جوهره، از یزمین وجود دارد روی چه برتمامی آن پایان ناپذیرند.منابع پنهان نیز نامحدود و  پایان ناپذیرند.

و  یردگهای جدیدی شکل میاند. پیوسته قالباز آن شکل گرفته که تمامی اشیاء استاصیل ساخته شده 

شکل اند. در ماهیت بیوجود آمدهه ب ها از یک ماهیت واحدروند. اما همگی این قالبترها از بین میقدیمی

 اصیل هیچ محدودیتی وجود ندارد. جوهره و

های آن در به وجود آوردن کائنات استفاده از تمامی قابلیت ،که کائنات از آن شکل گرفته استاما با وجود این 

 همگی از جوهره، آن یشده های آشکارقالب فضاهای پیرامون   نشده است. فضاهای موجود در کائنات و

 آن با استفاده از این جوهره اصیل در کائنات موجود در جهان مادی و اشیاءاصیل پر شده است. تمامی 

 .گیرندشکل می

حتی پس از آن هم ما هنوز  و وجود آمدن هسته وجود آمده است، امکان به کنون بچه تا ده هزار برابر هر آن 

ت. یعت در فقر نمانده اسمبود در طبکس به علت فقر و کهیچ .ایمکائنات را به پایان نبردهخام  منابع مواد

استه گاه کمنابع موجود در آن هیچ از و انباری سرشار از ثروت است . طبیعتعلت فقر کمبود منابع نیست

های حال تولید قالب که پیوسته دراست  نخواهد شد. جوهره اصیل را یک انرژی خالق زنده نگه داشته

 جدید است. 

که منابع هنگامی تری تولید خواهد شد.منابع بیش و دمصالح ساختمانی پایان ناپذیرن یمنابع تولیدکننده

 ،اد اولیه پوشاک وجود نداشته باشدپرورش منابع غذایی و مو که امکان رشد و پذیرای پایانخاک به گونه

 شد.  منابع جدیدی تولید خواهد شده و خاک تجدید

وم از خود محر دهد انسان از اشیاء مورد نیو اجازه نمی کندنیازهای آدمی را برآورده می  شکلماهیت بی

ها است. علت انسان یثروت در خدمت همه و بشری صادق استتمامی نژادهای  یبارهبماند. این مطلب در

کل شجوهره بی. کننداندوزی استفاده نمیثروتخاص برای  ایاری از افراد این است که از شیوهبسی فقر  

ای ذاتی هر موجود زنده طبیعی وتر کشش دارد. میل به حیات بیش ست وزنده ا اندیشد،هوشمند است، می

 .تر استطلب حیات بیش ذاتی حیات در هر موجودی در تر است. نبض تپنده وحیات طوالنیرسیدن به 

 ب رشد و گسترش است.در طل وکه آگاه است  یت هوشمندی در این میل قرار داردماه
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. هاستخود در این قالبدر طلب تجلی کامل  را شکل داده و های کائناتشکل قالببیجوهره حیات  

  استکائنات یک موجود زنده متعالی 
 
 کند.تر حرکت میعملکرد کامل و تردر جهت حیات بیش که ذاتا

چه که  امکان آن افزایش حیات است. بنابراین هر آن یانگیزه و عت در جهت رشد و حیات قرار داردطبی

حیات است. در پیشگاه خداوند هیچ کمبودی طور کامل در طلب رشد و ه ب ، داشته باشدرشد  ت  وحیا

اهی خداوند است. فقر شما به علت کمبود  منابع نتضاد با ذات نامت در وجود نخواهد داشت. زیرا کمبود

رد، حتی منابع موجود در جوهره ک خوبی ثابت خواهمه کتاب ب ی. این مطلب را در ادامهثروت نیست

 کنند.ای خاص عمل میبه شیوه کسانی قرار دارد که یشکل تحت ارادهبی

 

 

 


