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 فصل ششم

 ثروت چگونه به شما روی می آورد

ت در واقع منظورم این نیس ،های سنگین و پیچیده وارد شویدکه شما در تجارتگویم نیازی نیست وقتی می

 
ا
ری ه افراد جامعه داد و ستد تجاک که هیچ ضرورتی نداردیا این و سنگینی را آغاز کنیدنباید تجارت  که اصل

 چیزی، ازای هیچ نباید در عادالنه ندارید. ستد غیر و ست که نیازی به دادا اینداشته باشند. منظورم 

 کنید.  پرداخت کنید،چه از او دریافت میدریافت کنید. بلکه باید به هر انسان بیش از آن

که برای آن  ی باشدیتر از آن بهاکم کار رفته در این کتاب شایده ب یمواد اولیه لی کاغذ، جوهر واارزش م

خود  یرا وارد زندگ ثروت این کتاب بتوانید در های پیشنهادیاگر با استفاده از ایده ،پردازید. با این حالمی

 و ارزش مالی ،ها درمقابل ارزش مالی اندکیآن اند.هشما کلهی نگذاشت فروشندگان این کتاب سر  ، کنید

 اند. تری را به شما هدیه دادهبزرگ معنوی بسیار

جاری خود را معاملت ت توانیدمی، شویدهارچوب خلق میچوب رقابتی وارد یک چکه از یک چهار هنگامی

، خشدب تری به زندگی خریدارتان نمیکه غنای بیش فروشیدی را مییگر کاال ا انتخاب و انجام دهید.  ،با دقت

 
ا
ا ر  کنونی خود این کار اگر در تجارت   و کسی کله نگذارید ز در معامله سر  هرگ این کار را متوقف کنید. فورا

 انجام می
ا
 سازید.  را متوقف آن دهید، فورا
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گاه شما به کند، بدهید. آنچه به شما پرداخت میازای آن درد بخورتر دره تر و بکسی چیزی بیش به هر

که برای شما کار  اگر افرادی هستندکنید. تجارت مفید خود چیزی اضافه می  حیات در جهان با زندگی و

تجارت خود را به باید  ،عاید شما شود دپردازیمیها چه به آنتری از آنسود بیش خواهیدو می کنندمی

ی هر روز کم علقه مند است باشد. بنابراین هر کارمندی که اساس تکاملی داشته کنید یای طراحشیوه

 برای شما کار کنند. بهتر تر وبیش

 تجارتکه این کتاب برای شما عمل کرده است.  تان عمل کندطوری برای کارمندان تواندتجارت شما می 

 اده کنداستف تر شدنتواند با تلش خود از آن برای ثروتمندکه هر کارمندی می نردبانی باشدتواند شما می

قصیر آن دیگر ت تر را دریافت نکند. وچیزی بیش ،نات آن طوری باشد که اگر کسی تلش کافی نکندو امکا

 از و ایدفاده کردهدر انتها شما ثروتمند خواهید شد. زیرا از روش خلق برای ثروت خود است وشما نیست 

  اید.بهره برده ،را احاطه کرده است محیط اطراف شما شکلی که تمام  بی یماده

د. شو و جلو چشمان شما ظاهر چیزی یک دفعه شکل بپذیرد وجود   اما به این شکل نیست که از اتمسفر  

 
ا
 به آن چرخ خیاطی را یشما باید اندیشهکه  منظور من این نیست ،الزم دارید اگر یک چرخ خیاطی مثل

 و ایدهاقی که نشستتآن ا چرخ خیاطی بدون دخالت در انتظار داشته باشید و جوهره اندیشمند القاء کنید

را با ایمان راسخ  مثبتی از آن تصویر ذهنی   ،خواهیدچرخ خیاطی می اگر شود. جای دیگر پدیدار هر یا در

 ،شماست یا در مسیر رسیدن به و وجود آمدن استه ب که چرخ خیاطی در حالحفظ کنید. با ایمان به این

که چرخ خیاطی در حال رسیدن به ایمان راسخ و پایداری خود را مبنی بر این ،پس از شکل گیری اندیشه

آن  که از رسیدن به دنای باشچرخ خیاطی باید به گونه یبارهرافکار و سخنان شما د شماست، حفظ کنید.

 
ا
 باشید. را داشته ادعای مالکیت آن و مطمئن باشید کامل

 هابرای انجام این کار بر ذهن انسان رساند.را به دست شما می شما یکیهانی خواسته برتر   هوش   قدرت   

 و اشیاء وجود دارد یهمه در که جوهره اندیشمند در همه جا و فراموش نکنیدای ل خواهد کرد. لحظهعم

ر جوهره اندیشمند د ثیر بگذارد. گرایشاشیاء تا یتواند بر همهو می کنداشیاء ارتباط برقرار می یبا همه

سبب خلق  تواندمی و ها شده استهتر منجر به خلق تمامی چرخ خیاطیتر و زندگی بجهت حیات غنی

رکت ح ،انگیزه که انسان با ایمان و دهدرخ می این اتفاق هنگامی ها چرخ خیاطی دیگر نیز بشود. ومیلیون

 ای خاص عمل کند. شیوهبه  صحیح را آغاز کرده و در مسیر

ها در جهت و از آن داشته باشیددیگری که مایلید  توانید یک چرخ خیاطی یا هر شیطور قطع شما میه ب

اشته تامل و تردید د ، فراوانی درخواست  در  دیگران استفاده کنید. شما نباید رشد و بهتر شدن زندگی خود و

 .که پادشاهی را به شما اعطا کند ر شما این استخوشنودی پدماید: فریدا مباشید. پیامبر خ
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خواهد که می و که امکان حیات دارد است ئیبخشی به هر شیجوهره اندیشمند خواهان حیات  

خود بر این عقیده  اگر در ناخودآگاه آورده سازد.پربارتر بر  تر ورا در راستای حیاتی غنی های شماخواسته

ی کامل تجل در طلبکه  های خداوند یکتا استیکی از خواستهکه گرایش شما در ثروت اندوزی  پایدار بمانید

 خواهد شد.  شما شکست ناپذیر ایمان  ، خویش است

از اشیاء  و کارها را به انجام رساند یابد، از طریق انسان حیات کندسعی می ،خداوند یا همان جوهره یکتا

 نواهای هماهنگ، دننبنا کرا  خواهم که بناهای شگفت انگیز: دستانی میفرمایدخداوند می لذت ببرد.

ه زیبائی انی کند. چشمامر مرا اجرا ک خواهم که اود. پاهائی میننتصاویر باشکوه ترسیم ک و دنبنواز  را آسمانی

 نواز را بسرایند. های دلحقایق محکم را بیان کنند و نغمه ی کهیهامرا ببیند. زبان

 خواست خدا بر این است .استدر طلب متجلی شدن  ،را داشته باشدچه امکان وجود از طریق انسان هر آن

 و داشته باشنددیگر آالت موسیقی را در اختیار  که توانایی نواختن موسیقی را دارند، پیانو وییهاکه آن

که زیبایی را درک ییهاخواهد آناو میی خود را در دست بگیرند. استعدادها ر  باامکانات شکوفایی پر

مشاهده داشته  حقیقت فرصت سفر و هد جویندگان  اخوشده باشند. او میبا اشیاء زیبا احاطه  ،دکننمی

قدر  کهییهاآن و زیبا لباس بپوشند خوب و، کنندکه زیبایی لباس را درک میییهاخواهد آنباشند. او می

 ، شاهانه غذا بخورند. دانندخوب را میغذای 

 که در طلب تجلی یافتن است. بنابراین در درخواست  نامحدودی است  گرایش گرایش به ثروت در وجود شما

رضه ع به خداوند که امیال خود را به زبان آورده ونقش شما این است  تردید نکنید. نعمت تامل و فراوانی و

که خوشنودی  را منسوخ یها این عقیدهکنید. درک این مطلب برای بسیاری از افراد دشوار است. آن

ئی از طرح ها فقر را جز اند. آنچنان در دل خود حفظ کردههم هاست،قربانی شدن انسان خداوند در فقر و

 و است خود را به اتمام رسانیده یکه خداوند وظیفه کنندد و خیال میندانات و طبیعت میضروری حی

ی کاف ها به علت عدم وجود امکاناتکه اغلب انساناین . واست توانسته خلق کردهچه را که میآن تمامی هر

اند خطا غرق شده یاندیشهاین  قدر درهاست. این افراد آنسرنوشت آن، باشندمحکوم به زندگی در فقر می

 .کننداحساس شرمساری میخواست ثروت که از در 

 

 

 


