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 فصل نهم

 چگونه اراده خود را به کار بگیریم

 

را  این کار باشد. هیچ ضرورتی ندارددیگر نمی یهازم اعمال قدرت یا زور بر انسانعلم ثروت اندوزی مستل

 رسیدن در شما نابجا از قدرت اراده منجر به شکست یگونه تالش در استفاده هر ،درحقیقت انجام دهید.

د. نتا به سوی شما حرکت کن خود را به اشیاء تحمیل کنید یکه ارادهشود. نیازی نیست هایتان میبه هدف

  ،کاری کند دخداوند را وادار سازی این معناست که بخواهید به این اجبار
 
قابل یر غ فایده وبی ،احمقانه که قطعا

 قبول است. 

ه ب این کار، عدم توانایی شما در شما قرار دهد. اختیار ها را درکه خوبی مجبور کنید خداوند را توانیدنمی

خود  یاز قدرت اراده .برای طلوع خورشید است خود یعدم توانایی شما در استفاده از قدرت ارادهی اندازه

ه نیروهای ک کنیداراده  توانیداستفاده کنید. نمی یمهربانشیطانی و نا یبرای شکست دادن الهه توانیدنمی

 آورده کند. های شما را بر خواسته سرکش گر وطغیان
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د. آورده کنشما را بر  یکه خواسته تمایل داردتر از شما صبرانه حتی بیشبی و شما دوست است جوهره با

 خودتان اعمال کنید.  وقتی چگونگی درست فکر کردن و خود را بر شخص   یبرای ثروت اندوزی فقط اراده

درست  یعمل به شیوه جهت تفکر و خود در یقدرت اراده از توانیدمی ،کردن را بدانیددرست عمل 

 استفاده کنید. 

جهت  خود دری اراده یمشروع از اراده در راه رسیدن به خواسته است. از قوه یاستفاده روش، روش   این

 کار بگیرید. سعیه ای خاص باقدام به شیوه جهت تفکر و را در آن و صحیح استفاده کنید ماندن در مسیر

 اجباری تحمیل شود. ذهن اشیاء   ،که به افراد ای القاء کنیدهای خود را به گونهافکار و ذهنیت یاراده نکنید

 شود. میتان بسیار بهتر عملکرد ذهن ،خود را در جایگاه مناسب آن قرار دهید. با این کار

 ایمان با را آن تصویر ذهنی و از ذهن خود استفاده کنید ،تانیهاذهنی خواسته تصویر   دهی  شکل جهت   در

در مسیر صحیح  یشخود در جهت حفظ ذهن خو یاز اراده و حفظ کردهدر ذهن خود  طور هدفمنده ب و

زیرا  .تر ثروتمند خواهید شدسریع، باشدتر استفاده کنید. هر چه هدف و ایمان شما پابرجاتر ومستحکم

 . خواهید کردهمواره تاثیر مثبتی را بر جوهره القاء 

یافت شکل درتوسط جوهره بی ،تان تثبیت شده باشدهدفمندی در ذهن تصویر تمایالت شما که با ایمان و

 .که از آن مطمئنم این تمام آن چیزی است و ات منتشر خواهد شددر سرتاسر کائن در فواصل دور و وشده 

شما حرکت خواهند خواسته اشیاء در جهت به ظهور رسیدن   یبه محض انتشارات این القاء ذهنی همه

آورده شدن در جهت بر ، اندخلق نشده که هنوزییهاآن غیره زنده و ،موجودات زنده یکرد. همه

وی سه تمامی اشیاء ب و گیرندیروهای کائنات در آن جهت قرار میتمامی ندارند. میتان گام برهایخواسته

نات الزم در رسیدن شما به که امکا گیرددر جهتی قرار میکنند. ذهن افراد دیگر شما حرکت می

ه تا ب کنندآگاه به شما کمک میدهای دیگر به طور ناخورا در اختیارتان قرار دهد و انسانتان هایخواسته

 خود برسید.  یخواسته

ایمانی نیز شما را از بی شک و، دنکتان نزدیک میرا به خواسته شما ،هدفمندی به همان اندازه که ایمان و

 کند.تان دور میهایخواسته

عدم درک این واقعیت شکست  با ،وتمند شونداستفاده از قدرت فکر ثر با  نندکاغلب افرادی که سعی می

ر ه و ذرانیدگساعتی که به نگرانی میهر  ،کنیدترس می ای که صرف شک ولحظه خورند. هر ساعت ومی

هوشمند به سوی شما  جوهره یجریانی را که در کل قلمرو ؛ایمانی استبی تسخیر ساعتی که روح شما در

 سازید. دور می از خود روان شده است
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 آن   اختیار در جهان از تمامی قدرت و که اعتقاد داشته باشند شوداین وعده برای کسانی برآورده می

  و بر خدا اعتقاد بسیار عمیقی داشتخودشان است. پیام
 
 علت آن و به اعتقادات خود استوار بود شدیدا

  کند.افکارتان می شما را وادار به محافظت از زیرا، اهمیت داردصد صددر  نیز روشن است. اعتقاد کامل و

 که توجه خود گیردکه تصمیم می استزیرا قدرت اراده ، کنیدقدرت اراده استفاده میاز جا است که این در

ر اشیاء با تفک را بررسی کنید. نباید فقر، ثروتمند شوید خواهیداگر می را به چه چیزی معطوف سازید.

ید. ری به سالمتی نخواهید رسبیما یبارهگاه با مطالعه و تفکر درگیرند. هیچشکل نمی متضادشان یبارهدر

فقر  یارهبتفکر در گاه با مطالعه وهیچ دست نخواهید آورد.ه تفکر به گناه ب گناه و یکاری را با مطالعهدرست

ای وجهبه علل آن ت و ران آن نباشیدرا موشکافی نکنید. نگ آن فقر سخن نگویید. ازثروتمند نخواهید شد. 

  به شما هیچ ربطی ندارد. نشان ندهید.

  چه که به شما مربوط است، درمان است.آن

مک ک شوید. چون بهترین راه   وتمندر ارد رها کرده و فقط موفق شوید، ثچه که به آن بستگی دآن هر فقر و

 قرا ثروت اندوزی است.به ف

 ییهاروزنامه ، مجالت وهاکنید.کتابتصویر ذهنی ثروت را حذف  نیدتواشار از تصاویر فقر نمیبا ذهنی سر 

مطالعه نکنید. با داشتن این مطالب هیچ کمکی به فقرا نخواهید  نویسند،می بیچارگی که اخبار فقر و را

را  آن ،فقر در ذهن تصویر   کند. حفظ  ی کمکی نمییزدا به فقر امل فقرعو اشتن دانش فراوان از علل ودکرد. 

 کرد.  ریشه کن نخواهد

را در مانع از ماندن فقبدبختی  دشمن فقر است. با منع ذهنی از داشتن تصاویر فقر و ،حفظ تصاویر مثبت

با  خالص نخواهید شد.اندیشند، از شر فقر یش تعداد ثروتمندان که به فقر میشوید. با افزابدبختی می

. ریشه کن خواهد شد فقر ،ثروت اندوزی هستند هدفمندی به دنبال افزایش تعداد فقیرانی که با ایمان و

ی بدبخت در ها راآن و دهدها قرصی نان میخیریه به آن خواهند.می انگیزهها فقرا به خیریه نیازی ندارند. آن

 . فراموش کنند ها راسختی یو ساعت همهیکی د شودکه باعث مییا این دارده مینگ

 صی از فقر حرکت کنند.که برای خال شودباعث میانگیزش بخشی اما 

روتمند ثروتمند شوید. با ث توانیدکه شما خودتان می ها ثابت کنیدنبه آ ،به فقرا کمک کنید خواهیداگر می

 شدن خودتان به فقرا انگیزه دهید.

 
 
د ست. مردم بایاکتاب های این از آموزه ثروتمند کردن روز افزون مردم با استفاده ،نی ابدی فقرراه ریشه ک

روتمند ای رقابتی ثتوان ثروتمند شد. فردی که با شیوهمی، نه با رقابت و که با خلق و آفرینش بگیرندیاد 



 

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

 

ای اما فردی که به شیوهدارد. دیگران را از رشد باز می و اندازدن ترقی را پشت سر خود به زمین میپلکا ،شود

ن آ قدم گذاشتن در یها انگیزهبه آن و شایدگهایی را پیش روی هزاران نفر میراه، شودخالق ثروتمند می

احساسی نیست. وقتی فقر بی سنگدلی و یفقرا نشانه دلسوزی به حال ترحم و دوری از دهد.ها را میراه

که  های کسانیبه حرف و کنیدمورد آن فکر و صحبت نمی یا در کنیدآن مطالعه نمی یبارهدر ،بینیدرا نمی

کنید تا ذهن خود را از خود استفاده می یاز قدرت اراده ،یددهگوش نمی کنندفقر صحبت می یبارهدر

به آن برسید،  خواهیددور نگه دارید. ذهن خود را با ایمان و هدفمندی بر آن تصویری که می فقر بحثم

 متمرکز کنید.

 

 


