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 فصل چهارم

 اولین اصل علم ثروت اندوزی

 

. این جوهره که منشاء شکل خلق کندهای آشکار را از جوهره بیتواند ثروتکه می اندیشه تنها نیرویی است 

جود آمده است که اندیشمند است. اندیشیدن به یک فرم و ه وای باز جوهره ،اشیاء است یهوجودی هم

اصیل آن جوهره  موجود در جوهره یآورد. اندیشهوجود میه شکل ببی آن قالب را در جوهره ،قالب خاص

ر ای است که دتجلی آشکار اندیشه ،یا فرآیند طبیعی موجود در طبیعت آورد. هر قالب ورا به حرکت در می

 آید. می آن قالب در شکلشکل به جوهره بی اندیشیدن   شکل وجود داشته است. به محض  ماهیت بی

ما در  اند.اشیاء به این شیوه خلق شده یهمه گیرد.آن جنبش شکل می ،اندیشیدن به جنبشی به محض  

 که خود بخشی از کائنات اندیشمند است. کنیم ی میگجهانی از اندیشه زند 

ظر کشد. به نها طول میکند که رشد آن قرنکم، درختی را تولید می یشیدن به یک درخت بلوط با رشد  اند

زند. مسیر حرکتی که خود خلق کرده است، دست به آفرینش می شکل بر اساس آنجوهره بیرسید که می

  یشیدن به یک درخت بلوط منجر به خلق  اند
ا
 اما نیروهای خلق. شودرشد یافته نمی آنی یک درخت کامل

  د.نآور حرکت در می ای بهاز پیش تعیین شده آن درخت را در راستای مسیر رشد   ،کننده
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 ایناما  شود.منجر به خلق آن قالب می، جوهره اندیشمند وجود داشته باشدهر قالبی که در  یاندیشه

 
ا
 یدهد. القاء اندیشهکه از پیش تعیین شده است، رخ می در راستای آن مسیری از رشد آفرینش عموما

های اما انرژی .آن خانه نخواهد شد شکل گیری سریع  منجر به  شکلای با ساختاری خاص بر جوهره بیخانه

  .آن خانه کمک کنندتر سریعشدن  که به ساخته آوردمجراهایی به حرکت درمی فعال تجاری را در خلق  

واهد شد. انسان مرکز اندیشه ق آن قالب خمنجر به خل شود هر قالبی که بر جوهره اصیل القاء یاندیشه

او خلق  یباید در اندیشه یرد،گ که در دستان انسان قرارهر شیئی پیش از این .تواند اندیشه کندمی واست 

 را خلق کند.آن چیزی فکر کنده به کتواند پیش از اینانسان نمی شده باشد.

ها تحمیل معطوف کرده است. او کارگری را به جهان قالب خود را به امور یدی تا به امروز انسان تمامی تلش  

 گاه این اندیشه را نداشته استبوده است. او هیچ های موجوددر صدد تغییر و تبدیل در قالب و کرده است

 فریند. آبیشکل خلق کند و خود به جوهره بی یجدیدی را با القاء اندیشه یهاکه سعی کند قالب

د شای و خود نشان داده همکاری با هوش کیهانی از هنگی وانسان تلش بسیار اندکی در هما ،هتا این مرحل

 
ا
جهان از خود نشان  بر حاکم  خداوند   یتلشی نکرده است. این فرد تلش اندکی در هماهنگی با اراده اصل

. کند آفرینش همانند خداوند اقدام به خلق و تواندکه می گاه به این نکته فکر نکرده استهیچ اواست.  داده

گاه به این مسئله کند. او هیچصلح میو ا دهدها را دوباره شکل میآن ،های موجودانسان با دستکاری قالب

اشیاء را  ،ن جوهرههای خود به آانتقال اندیشه شکل و باتواند با کمک جوهره بیست که میفکر نکرده ا

 خلق کند. 

ی آن را نشان خواهم گدارد و چگون که هر مرد و زنی قابلیت و توانایی انجام این کار راتوانم ثابت کنم من می

 هیت  مایک که  کنمکنم. در ابتدا تاکید میاساسی را مطرح می ینخستین گام سه فرضیه داد. به عنوان

موجود  تمامی عناصر   است. اشیاء یکه منشاء پدید آمدن همه جوهره وجود دارد یا اصیل و شکل  بی

شکال معدنی ا موجود در طبیعت عالی و یها. تمامی قالبدنباشعنصر مینمودهای متفاوتی از این 

 که خود جوهره اندیشمند است. گوناگونی از یک ماهیت هستند

ای هاندیشه از با استفاده  اگر انسان بتواند اندیشه را خلق کند. تواندمی و انسان یک مرکز اندیشمند است 

اندیشد شکل چه که میبه آن و دتواند منشاء آفرینش باشکند، می مند ارتباط برقرارخود با جوهره اندیش

 توان گفت: طور خلصه میه دهد. ب

خود در سرتاسر  اصیل   که درحالت   ،باشداشیاء می یکه منشاء خلق همه جوهره اندیشمندی وجود دارد

 است.و فضاهای میان اشیاء مختلف را پر کرده ات پراکنده شده و نفوذ کرده کائن



 

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

 

تواند اشیاء را در واقعیت خلق کند. انسان می تواند آن اندیشهای بر این جوهره میاندیشه هر القاء تصویر  

ممکن است  فریند.آآن را بی ،شکلها به جوهره بیاندیشه با القاء این و خود تصور کند یرا در اندیشه

انسان  ،گویم: بلیمیمن  استفاده کنم؟ این مسیر توانم بدون وارد شدن به جزئیات ازآیا من می :بپرسید

 دلیل به این و ام ام این را در یافتهمن با تجربه و ند که باعث شکل دهی به افکار شودتواد و میرا دار قدرت آن

  دهم.که قاطعانه پاسخ می است

س ک هر شود. ونمیمطمئن هستم که این نظریه نقض حیح است. اما من که نقض شود صهر نظریه تا زمانی

 دقی گویدمی در این کتاب را که چههر آن
ا
ها با انسانام: همیشه گفته انجام دهد، به ثروت خواهد رسید.قا

در ، ای خاص انجام دادکه بتوان کارها را به شیوهینبرای ا و دشونای خاص ثروتمند میانجام کارها به شیوه

 ید. خاص اندیش یابتدا باید به شیوه

 سراصیل خود که در سرتا حالت   که در باشداشیاء می یکه منشاء خلق همهجوهره اندیشمندی وجود دارد 

ای هر اندیشه القاء تصویر  است.  مختلف را پر کرده و فضاهای میان اشیاء شده و نفوذ کردهکائنات پراکنده 

شکل آن جوهره بی ها بهقاء این اندیشهبا ال ود د آن اندیشه را در واقعیت خلق کنتوانبر این جوهره می

 فریند.آبی ها رااندیشه

ر خود شیوه را دباید توانایی اندیشیدن به آن  ،سدخواهید به انجام بر بخواهید کارها به آن شیوه که می اگر 

به  یتان به معنای اندیشیدنهاثروت اندوزی است. تفکر به خواستهاین نخستین گام در جهت  و خلق کنید

طور ذاتی و طبیعی ه ای نشان دهید. هر انسانی بکه به ظواهر توجهراستین است. بدون این حقیقت

هر امور اکه تحت تاثیر ظو ه افکاری را در ذهن داشته باشیدک. اما ایندیشدخود بیان یبه خواسته تواندمی

 ، مستلزم تلش فراوان است. به ما القاء نشده باشند

 و بدون توجه به ظواهر طاقت فرساست ،یار آسان است. اما اندیشیدن به حقایقتفکر بر اساس ظواهر بس

که انسان بخواهد افکار  تر از این نیستکاری سخت جهان هیچ مستلزم صرف نیروی فراوانی است. در

تر درست ،باشدظاهر در تضاد می که حقیقت با. این موضوع هنگامیمداوم خود را کنترل کند همیشگی و

ذهنی که آن هر ظاهر موجود در جهان آشکار این کشش را دارد که شکل متناظر خود را در  رسد.می نظره ب

 داد شد.توان مانع از این رخحقیقت میی آورد. با حفظ اندیشه به وجود کندرا مشاهده می

 آید.وجود میه سپس در بدن ب و کندشکل آن را در ذهن ترسیم می نگریستن به بیماری در ابتدا برای مثال

بیماری یک شکل  خود حفظ کنید. ذهن عدم وجود بیماری را در حقیقت مبنی بر یکه شما اندیشهمگر این

 سلمتی حقیقت محض است. و ظاهری است
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شما به این حقیقت  کهآورد. مگر اینمی وجوده انسان ب اشکال متناظر با آن را در ذهن فقرنگریستن به ظاهر  

 فراوانی است. ،تنها چیزی که هست و وجود نداردکه هیچ فقری  پایدار بمانی

که اندیشیدن به ثروت زمانی است، را فرا گرفته که در ظاهر بیماری شماآن هنگامی ،اندیشیدن به سلمتی 

که در صورت کسب این قدرت به یک ذهن برتر  نیازمند قدرتی است ،دارید شار از فقر قراردر دل ظاهری سر 

 خود کنید.  یخواستهنوشت را مغلوب توانید سر می و دتبدیل خواهید ش

ی در ئیکه اصل وجودی هر ش توان به این واقعیت اصیل پا برجا ماندتوان کسب کرد. میاین توانایی را می

، واقعیت اشیاء است یورای ظاهر آن قرار دارد . وجود یک جوهره اندیشمند که مسبب شکل گیری همه

تبدیل به قالبی خواهد ، دارد ای که در این جوهره وجوداندیشه که بپذیریمدارد. حال باید این واقعیت را 

اشیاء مرئی تبدیل  ها وها را به قالبآن و ء کندهای خود را به این جوهره القاتواند اندیشهشد و انسان می

 سازد.

خود  یتوانیم خواستهکه می آگاهی را داریم بندد. زیرا که اینبر میبا درک این مطلب شک و تردید رخت  

 خواهیم. به عنوانتوانیم آن چیزی بشویم که میو می خود برسیم یتوانیم به خواستهرا خلق کنیم. می

 باور داشته در این فصل به آن اشاره شده است نخستین گام در جهت ثروت اندوزی باید سه عبارتی که

 باشیم. 

 یم.نکسه عبارت را تکرار میآن  ،تربرای تاکید بیش

 رخود در سرتاس اصیل   که در حالت   اشیاء است یجوهره اندیشمندی وجود دارد که منشاء خلق همه

ای هاندیش هر تصویر   کرده است. القاء مختلف را پر شیاءفضاهای میان ا و ئنات پراکنده شده و نفوذ کردهکا

 دخود تصور کن یاشیاء را در اندیشهتواند را در واقعیت خلق کند. انسان می آن اندیشه تواندجوهره می بر

 فریند.آاندیشه را بیآن  ،شکلبا القاء این اندیشه به جوهره بی و

ده پایدار این عقی بر این برداشت را به کناری گذاشته و ات به جزکائن های دیگر موجود ازباید تمامی برداشت

و همیشگی شما بدل شود. این عبارت را روزمره  یبه اندیشه و ذهن شما شود یکه ملکهطوریه ب، بمانید

که به ایمان راسخ تا این ،ها تمرکز کنیدآن بر و به خاطر بسپارید را. کلمه به کلمه آنبارها بخوانید بارها و

در  به مباحثی که و  دور سازید و آن را از خود با شک همانند گناهی نابخشودنی برخورد کنیدبرسید. 

با این  که مفاهیم متضادیی هاسخنرانی وگوش ندهید. در مراسم  شودمخالفت با این عقیده مطرح می

 مرثهای شما را بیگمی در ایمان و اعتقادتان تمامی تلشدهند شرکت نکنید. سردر مفاهیم را آموزش می
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 ا را به عنوان حقیقتهکنید. فقط آنها فکر نبه چگونگی آن و درستی مطالب را نپرسیدخواهد کرد. علت 

 شود.راسخ آغاز می ایمان مطلق و . فرآیند ثروت اندوزی با یکمحض بپذیرید

 

 


