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 فصل پنجم

 افزایش حیات

 

شما فقیر  است او باعث شده یکه اراده ای وجود داردابدی این عقیده خالص کنید که الهه خود را از رنج  

در همه جا  در همه چیز وید. جوهره هوشمند که کنآن الهه خدمت میبا فقیر ماندن به  کهینبمانید و یا ا

 کند. در شما نیز زندگی می ،زندگی می کند

چه آن ت هراحی یعرصه تر کردن حیات خود است. زیرا درای همواره در طلب گستردهزندههر موجود 

 ،افتدای که روی زمین میوجود بیاورد. دانهه را بآن باید بتواندو جوهره  وجود آیده د ببای قابلیت حیات دارد،

 ،حیات ای باجود زندههر مو کند.می دیگر را تولید یصدها دانه بخش خوددر فعالیت حیات و شودفعال می

که  ایهرموجود زندهشود. ابدی می و درسانظهور می یستعدادهای خود را به عرصهای از تربیش بخش

  بخشی کند.باید حیات ،بخواهد ابدی بماند

که به دنبال  داردما ضرورتی وجود  یاندیشه . در هرکندکیهانی نیز همین ضرورت را حس می برتر   هوش  

 هپیوسته در حال رشد و افزایش است. با فراگیری یک حقیقت ب ،ی دیگری است. هوشیاریشهیخلق اند
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رشد است. با شکوفایی هر  حالر پیوسته د ،دانش شود.سوق داده میت دیگر حقیق سوی فراگیری

 کند.میجهت شکوفا شدن به ذهن ما خطور  ، استعداد  استعداد

 یم. میل به ثروت تری داشته باشر بتوانیم زندگی پربا باید ثروتمند شویم تا 
 
 تن یک حیات  ظرفیت داش صرفا

به ظهور  یک احتمال   ،تالش است. هر میل   ظهور رسیدن به تجلی یافتن و که در طلب   رو به رشد است

 آن میل را ،تجلی خود که درطلب   د. نیرویی در درون شما وجود داردخواهد متجلی شوت که میرسیدن اس

 همان قدرتی همانند ،بیاوریددست ه تری را ببخواهید پول بیششود شما چه باعث میآن و آوردوجود میه ب

 تر است. طلب تجلی کامل همان قدرت حیاتی است که در و شودرشد گیاه میکه باعث  است

ت تا تح ،بخش قرار بگیردقانون ذاتی حیات خود در معرض این حیات   یتمامی دوره یک جوهره زنده باید در

ک جوهره ی .بیابدبرای او ضرورت  آفرینش اشیاء ،نتیجه و در تر قرار داشته باشدبیش به حیات   میل   ثیر  تا

ر د توانیدکه میرا چه خواهد تمامی آنشما می بنابراین از تجربه کند.در شما تری را میل دارد حیات بیش

 خواهداو میرا کار بگیرید. خواست خدا بر این است که شما ثروتمند باشید. این ه ب اختیار داشته باشید،

تواند بهتر می ،ر اختیار داریدد استفاده شما اشیاء فراوان را جهتکه هنگامی . زیراشما ثروتمند باشید که

 خود را از طریق شما متجلی کند.

ی را از خود بروز دهد. کائنات ترحیات بیش تواندخداوند می ،امکانات موجود با تسلط نامحدود شما بر 

 های خود برسیدبه تمام خواستهد که شما هنخوامی
 
 .شماست از آن   . همه چیز طبیعتا

جستجوی ر هماهنگی کامل باشد. د در هدف شما با آن هدفی که در کل وجود داردضرورت دارد  ،حال با این 

دگی به فعلیت رسیدن تمامی زنبه ارضاء نیازهای جسمی قانع نکنید.  خود را حیات واقعی باشید و

  و های بالقوه استییتوانا
 
 روحی ، ذهنی وهای جسمیبالقوهتمامی  که کندزندگی می انسان زمانی واقعا

 طور که لیاقت دارد، به فعلیت رسانده باشد. ها و آنخود را بدون افراط در هر کدام از آن

زیرا این زندگی  .گری کنیدجسمی خود پرسی ارضاء امیال   شدن برای این نیست که در جهت  ثروتمند 

ر ه بخشی از حیات است. ،ی جسمیی بالقوهکدام از نیروها رسیدن هر به فعلیت .صحیح و کامل نیست

ه لی را تجربحیات متکام، را انکار کند های جسمیتهکه سعی کند  میل به تجلی سالم و طبیعی خواس

 نخواهد کرد.

 شما نمی 
 
شهرت ثروتمند شوید.  یا جاه طلبی و ارضاء ،کسب علم های ذهنی  خاطر لذته ب خواهید صرفا

 می دربر های قابل قبولی از زندگی راها همگی بخشاین
 
نی های عقالخاطر لذته ب گیرند. اما فردی که صرفا

 ارضاء نخواهد شد. وجود هرگز با تمام  و کند، یک حیات نسبی داردمی زندگی
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 از و دوستی بشر لذت   یتجربه ،برای بشریت کردن خود قربانی ،برای خیر رساندن به دیگران شما صرفا

و  هستند های معنوی تنها بخشی از حیاتثروتمند شوید.این لذتخواهید که می گذشتگی نیست خود

د و تا بتوانید بخوری ثروتمند شوید خواهیدباشند. شما میها نمیاز دیگر لذت یا بهتر تر وشرافتمندانه

های زمینزیبا قرار دهید. سر  اشیاء یتا خود را در احاطه، کارها شاد باشید هنگام انجام این بیاشامید و

 ها را دوستتا بتوانید انسان ،را رشد دهید تانعقالنیت و ا تغذیه کنیددست را ببینید. ذهن خود ر دور 

هان ایفا ج در کمک به یافتن حقیقت در بتوانید نقش مناسبی را و کو انجام دهیدکارهای نی و داشته باشید

 نید. ک

 و خودپسندی افراطی غیرقابل قبول است یکه نوع دوستی افراطی به اندازه البته به خاطر داشته باشید

 که خود را فدای دیگران کنید است عقیده که خواست خدا بر این بوده خود را از اینهر دو اشتباه هستند. 

نخواسته است. خواست  .خداوند هرگزچنین چیزیدکنیرها  را شامل حال خود سازید، با این کار لطف او و

اه ر  هر از بهتر توانیدمی این کار با دیگران انجام دهید. که تالش خود را برای کمک به خود و خدا این است

  دیگری به دیگران کمک کنید.
 
ران را برای کمک به دیگ تمام تالش خود توانیدروتمند شدن میبا ث صرفا

 شما در خدمت کسب ثروت باشد.  یکه بهترین و اولین اندیشه این سنجیده است و انجام دهید

که اشیاء را از دیگران  کندآورد. اما به این صورت عمل نمیرا برای شما به وجود می اشیاء ،جوهره هوشمند

 و دحال آفرینش باشی شما باید در رقابتی خالص کنید. یاندیشه اید خود را از شر  گرفته و به شما بدهد. ب

ی را از کسی بگیرید. چیز چه از قبل خلق شده است رقابت نکنید. نیازی نیستدست آوردن آنه برای ب

دیگران  یا از ،کار شوید. الزم نیست تقلب کنیده ی سنگین و پیچیده مشغول بهادر تجارتنیازی نیست 

یازی دهید. نشان بتر از حقکم افرادی که در استخدام شما هستندبه و نیازی نیست سوء استفاده کنید. 

 نگاه کنید.  هابا چشمان حسرت بار به آن و دیگران باشیدهای نیست در حسرت دارایی

م توان بدون محرومی و داو ثروت کسب کنی یکه شما نتوانید به اندازه قدر ثروتمند نیستهیچ فردی آن

 دتوانیشما می !نه یک مبارز ،شما یک خالق هستیدختیار داشت. ، همه چیز را در اشانییدارااز کردن افراد 

ای صحیح که گفته شد، هبسیاری از افراد از روشکه  من شاهدم دست بیاورید.ه ب خواهیدچه را میهر آن

تمام  گاهی ،ثروتمند هستندا اضافه کردند. افرادی که خیلی نیو جهانی گسترده را به د اندثروتمند شده

 یماده که مسیر شوندطور ناخودآگاه باعث میه ب و گیرندکار میه توان خود را برای نقشه کشیدن و رقابت ب

رای ش باگحرکت بزر  ش واراه متفکر در یمتوقف سازند. اما برخی به مسیر حرکت مادهمتفکر را برای خود 

 دهند. انجام می را ها با ساختن صنایع مختلف این کارکنند. آنعموم مردم خدمت می
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مهارتی انجام  یها کار اساسی را از یک پروسهقبل تاریخ هستند. آنهیوالهای مامولتی میلیونرها مانند 

 ا نشانهزندگی خصوصی برخی از آن ها ثروتمند واقعی نیستند. یک گزارش ازاما بسیاری از آن ،نددهمی

ریزی ایهرقابتی را پ یدارند. ثروتمندانی که برنامهرا  مردم فقیر بسی بیش از معضالت   که مشکالت و ددهمی

 ست و فردا مال دیگری است.امروز مال شما ،بود. این نوع ثروت ابدی نخواهند هرگز پایدار و، کنندمی

ی هاباید خود را از ایده ،شوید حقیقی  ثروتمند با یک روش علمی و اشته باشید اگر بخواهیدخاطر ده ب

 رقابتی دور کنید.

ود که منابع محد کنیدای فکر هرگز نباید به لحظه دارد. که محدودیتی وجود کنید شما هرگز نباید فکر

 تیدشما مجبور هس ، است هاتحت کنترل صاحبان بانک آغاز این تفکر که پول در اختیار وباشند. به محض 

  این فرآیند را بگیرد. یرا تصویب کنید که جلو یقوانین
 
 رود درت خالقیت شما از بین میدر آن لحظه ق دقیقا

 متوقف سازید.  اید،ی را که به تازگی شروع کردههای خالقحرکت استکه ممکن  بدتر از آن این است و

الی ط یک معدن   هزاران نفر فردا برای کشف   رسد. حتی اگر الزم باشداز راه میخواهید بدانید پولی که می

 گاشوند. هیچ جدید اعزام
 
محدود در جوهره های ناهمواره ثروت و به منابع آشکار چشم ندوزید ه صرفا

 و یدفت کنها را دریاآن توانیدسرعتی که شما میها با همان بدانید آن داشته باشید. و نظر اندیشمند را در

 د شد. نخواه به سوی شما سرازیر ،کار ببندیده ب

ه تان اجاز محروم سازد. حتی یک لحظه به خود تانحق شما را از تواندنمی کس با نظر به منابع آشکارهیچ

که نیا ساخت و ساز قبل از های مناسب  ینتمامی زم ،نکته فکر کنید که اگر عجله نکنید به این ندهید.

رس به خاطر ت ها نباشید. وشرکت هرگز نگران کارخانجات و شود.توسط دیگران اشغال می ،بسازیدای خانه

که به  نشوید. هرگز نترسیددل نگران  ،خود سازنند زودی تمامی ثروت زمین را از آن  ه ها بکه آناز این

 و شما خنجر خواهد زدری از پشت به چون فرد دیگ ،دهیدرا از دست مییا آن و رسیدخود نمی یخواسته

ن نباشید. دارایی دیگرا کرد. این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. در جستجوی کسب   خود خواهد را از آن  آن

 کرد. دخود را خلق خواهی یخواسته ،شما با کمک جوهره و هستندمحدود منابع در جهان هستی نا

 :بمانید به عبارت زیر پایبند 

خود در سرتاسر  اصیل   که در حالت   باشداشیاء می یمنشاء خلق همه که ی وجود دارددجوهره اندیشمن

ر ه القاء تصویر   است. پر کرده و فضاهای میان اشیاء مختلف را نفوذ کرده است کائنات پراکنده شده و

 یتواند اشیاء را در اندیشهآن اندیشه را در واقعیت خلق کند. انسان می تواندای برای جوهره میاندیشه

 فریند.آها را بییشهآن اند ،شکلاء این اندیشه به جوهره بیقا الب و دتصور کنخود 
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