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  شدن در زندگیحق ثروتمند 
چنان به قوت خود باقی خواهد ماند که داشتن یک زندگی کامل و توأم  سرایی شود این حقیقت هم  فقر هر چقدر هم مدیحه  در مدح

ي رشد  تواند به باالترین درجه پول فراوان نمی سانی بدون در اختیار داشتن هیچ ان. پذیر نیست با موفقیت بدون کسب ثروت امکان
  . روحی و یا شکوفایی استعدادهاي خود برسد

ي انسانی  جامعه. ها را تهیه کند تواند آن انسان براي رشد روحی و شکوفایی استعدادهایش به امکاناتی نیاز دارد که بدون پول نمی
توان  اندوزي را می لذا علم ثروت. ه مالکیت و استفاده از این امکانات صرفاً از طریق پول ممکن استدهی شده است ک طوري سازمان

  .هاي بشري دانست  پایه و اساس تمامی پیشرفت

حق حیات در . هاي خود را تا حد امکان رشد دهد اي است که قابلیت هدف از زندگی، رشد و بالندگی است و حق هر موجود زنده
طور آزادانه و نامحدود در جهت رشد و بالندگی جسمی، روحی و  ین معنا است که او حق دارد از تمامی امکانات ممکن بهانسان به ا

  .مفهوم ثروت در این کتاب یک مفهوم استعاري نیست . دیگر او حق دارد که ثروتمند باشد بیان ذهنی استفاده کند یا به 

تري استفاده کند و لذت ببرد نباید به کم قانع  هرکس که بتواند از امکانات بیش. ستمعنی واقعی ثروتمند بودن قناعت به کمی نی
چه را که به قدرت شکوه، زیبایی و  هدف از خلق طبیعت، شکوفایی و بالندگی و رشد حیات است و هر انسانی باید بتواند هر آن. باشد

  .تر از آن گناه است  ت به کمشود در اختیار داشته باشد و قناع زندگی پربار و غنی مربوط می

پول فراوان، تمامی  تواند بدون  هیچ انسانی نمی. ثروتمند کسی است که تمامی امکانات الزم را براي یک زندگی پربار در دست دارد
هاي  خواسته و مرد معمولی براي رسیدن به  امروزه زندگی بسیار پیشرفته و پیچیده شده است و هر زن . نیازهاي خود را بر آورده سازد
هاي آن در درون وي به امانت  شدن به آن چیزي است که قابلیت گرایش و میل ذاتی هر انسان، تبدیل. خود به ثروت زیادي نیاز دارد

  . توانیم باشیم  ما باید بپذیریم که خواهان آن بودنی هستیم که می. نهاده شده است

  .خواهیم توانیم و می که میمعناي موفقیت در زندگی این است که همان چیزي شویم 

درك و شناخت علم . دهد ها را به ما می توانیم با استفاده از امکاناتی انجام داد که ثروت امکان خریداري آن و این کار را می
به تمایل به ثروت در واقع گرایش . هیچ اشکالی ندارد اگر که بخواهید ثروتمند شوید. ها است ترین دانش اندوزي از ضروري ثروت

  .تحسین و ستایش است  تر، پربارتر و سرشارتر است که این میل قابل زندگی غنی

ي خود پول کافی در  کسی که نخواهد در جهت رسیدن به خواسته. انسانی که فاقد یک زندگی پربار است انسانی غیرطبیعی است
  .دست داشته باشد غیرطبیعی است
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کدام از موارد فوق بر دیگري برتر یا  هیچ. کنیم براي جسم، ذهن و روح خود زندگی میما . کند انسان با سه انگیزه و هدف زندگی می
ي جسم، روح و ذهن در گرو تجلی پربار  همگی به یک اندازه مطلوب هستند وحیات پربار در هر کدام از سه عرصه. تر نیستند مقدس

  .ي دیگر است آن دو عرصه

زندگی کردن در خدمت ذهن و . وح زندگی کرد و جسم و ذهن را به کناري گذاشتدر خدمت ر درست و شرافتمندانه نیست صرفاً 
انگیز حیات صرفاً جسمانی و انکار نیازهاي روحانی و  همگی با پیامدهاي نفرت. نادیده گرفتن نیازهاي جسمی و روحی نیز خطا است

  . ذهنی آشنا هستیم

هیچ .به عرصه برساند  خود  ان بتواند با استفاده از جسم، ذهن و روححیات واقعی به معناي تجلی کامل آن چیزهایی است که انس
  .رسد اش در تمامی کارکردهاي خود به کمال نرسیده باشد به سعادت واقعی و رضایت نمی که جسم انسان پیش از آن

اي بالفعل نشده  یا بالقوهاي وجود دارد و  که احتمال به ظهور نرسیده در جایی. و ذهن هم صادق است  ي روح  همین مطلب درباره
اي است که در  خواهد متجلی شود و یا بالقوه اي وجود خواهد داشت و این میل همان احتمالی است که می است، میل ارضاء نشده

  .طلب به فعلیت درآمدن است

ار جسمی حیات کاملی را فرساي ک و زحمت طاقت  تواند بدون غذاي مناسب و لباس راحت و سرپناه گرم و رهایی از رنج  انسان نمی
تواند بدون کتاب و زمانی کافی براي مطالعه و  انسان نمی. استراحت و تفریح در یک حیات کامل جسمی ضروري است. تجربه کند

  .چنین داشتن دوستانی که از لحاظ عقلی او را رشد دهند، یک حیات کامل ذهنی را تجربه کند داشتن فرصت سفر و هم

حیات . ها را ستود باید بتوان آثار هنري زیبا را در اطراف دید و آن. هنی باید تفریحات عقلی در اختیار داشتبراي یک حیات کامل ذ
  .شود ورزي است و فقر مانع از تجلی عشق می روحی کامل، نیازمند عشق

ترین و طبیعی ترین تجلی  عالی. اي را به عزیزانش تقدیم کند ي سعادت روحی در انسان زمانی است که بتواند هدیه باالترین درجه 
عنوان همسر و پدر یک شهروند و یا یک انسان  تواند نقش خود را به اي را ببخشد نمی انسانی که نتواند هدیه. عشق در بخشش است 

  . کند  درستی ایفا  به

دهد و روح خود را  یذهن خود را پرورش م. کند در استفاده از امکانات مادي است که انسان حیات کامل جسمانی را درك می
غیر   تواند به و مرد طبیعی نمی ثروتمند بودن حق مسلم شماست و هیچ زن . بنابراین ضروري است که انسان ثروتمند باشد. گشاید می

ترین  ترین و ضروري زیرا که شرافتمندانه. اندوزي معطوف کنید دارید که توجه کامل خود را به علم ثروت کامالً حق . از این فکر کند 
زیرا . اید اي که نسبت به خود و بشریت و حتی خدا دارید کوتاهی کرده ي این دانش سرباز زنید، در وظیفه اگر از مطالعه. هاست دانش
  .ي الزم را از وجود خود ببرید توانید به بشریت کنید این است که بهره ترین خدمتی که می بزرگ
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  به نام ثروت اندوزي دانشی
یابی به  ت اندوزي وجود دارد که همانند علوم ریاضی و جبر، علمی دقیق است و طبق قوانین خاصی فرآیند دستعلمی به نام ثرو

تملک اشیاء و . وار ثروتمند شود تواند با دقت ریاضی انسان به محض قرارگرفتن در به کار بستن این قوانین، می. کند ثروت را هدایت می
دهند  ي خاص انجام می که کارها را دانسته یا ندانسته به این شیوه هایی آن. دهد اي خاص رخ می هي انجام کارها به شیو پول در نتیجه

  .به یقین ثروتمند خواهند شد

. مانند هایشان فقیر باقی می کوشی و توانایی گیرند، بدون توجه به میزان سخت ي خاص بهره نمی که از این شیوه هایی که آن در حالی
اي  بر اساس این قانون، هر زن و مردي که انجام کارها را به شیوه. آورد ، علل یکسان نتایج یکسان به بار میطبق یک قانون طبیعی

  .توان با استفاده از حقایق زیر ثابت کرد درستی عبارت فوق را می. تواند ثروتمند شود خاص فرا گرفته و به کار بسته باشد، قطعاً می

صورت تمامی ساکنان یک محله یا یک شهر باید ثروتمند  پیرامون ندارد، زیرا در غیر این اندوزي هیچ ارتباطی با محیط ثروت 
که  بودند، در حالی ماندند، یا ساکنان شهري باید غرق ثروت می که ساکنان شهرهاي دیگر همگی فقیر باقی می در حالی. شدند می

  . بردند جوار در فقر به سر می ساکنان شهر هم

کنند و اغلب به یک حرفه هم  بینید و این در حالی است که در یک محیط زندگی می دیگر می غنی را در کنار یکدر همه جا فقیر و 
دهد که  که یکی فقیر و دیگري ثروتمند است، نشان می وجود دو نفر با تجارتی یکسان در یک محله در حالی. مشغول هستند

  .اندوزي اساساً به محیط پیرامونی وابسته نیست ثروت

که دو نفر در یک تجارت و در یک محله  اما هنگامی. تر باشند هاي دیگر ممکن است مطلوب البته برخی فضاها در مقایسه با محیط 
ي انجام کارها به  اندوزي، نتیجه ي ثروت نتیجه. که دیگري ورشکست شده است شود در حالی کنند، یکی ثروتمند می فعالیت می

  . اي خاص است شیوه

یعنی با تغییر کلی عقاید و باورها در مورد . اي خاص این است که به تمام مواردي که در این کتاب گفته شده عمل شود یوهمنظور از ش
اي خاص، کتاب را یک بار مطالعه کرده و فصل آخر را بارها و بارها  براي درك بهتر شیوه. توان ثروتمند شد ثروت و اقدام به موقع می

  . رها و اعتقادات شما شودبخوانید تا تبدیل به باو

اي  عالوه بر این، توانایی انجام کارها به شیوه. شود تان می کنید وارد زندگی که فکرش را نمی جایی در آن صورت ثروت و فراوانی از آن
زیادي ثروتمند که افراد کم استعداد  در حالی. بسیاري از افراد مستعد، فقیر هستند. خاص صرفاً نیازمند داشتن استعدادي خاص نیست

  .شوند می

اند و در مقایسه با دیگر افراد،  رویی بوده هاي متوسط و میانه ها از هر لحاظ انسان یابید که آن با بررسی زندگی افراد ثروتمند در می 
ز سایر مردم نبوده هاي متفاوت ا اندوزي این افراد، داشتن استعدادها و توانایی روشن است که علت ثروت. اند مستعدتر و تواناتر نبوده
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انداز کردن و خساست به خرج دادن  با پس. اند اي خاص انجام داده است، بلکه علت این بوده است که این افراد کارها را به شیوه
  . شوند ها اغلب ثروتمند می که ولخرج بسیاري از افراد خسیس فقیر هستند، در حالی. ثروتمند نخواهید شد

زیرا دو نفري که به یک تجارت . و کارهایی که دیگران از انجام آن عاجزند شما را ثروتمند نخواهد کردالعاده  انجام کارهاي خارق
با در نظر گرفتن . شود با این وجود، یکی ثروتمند و دیگري ورشکسته و فقیر می. دهند اند اغلب کارهاي مشابهی را انجام می مشغول

اي  اگر با انجام کارها به شیوه. اي خاص است ي انجام کارها به شیوه اندوزي نتیجه ترسیم که ثرو تمامی موارد فوق به این نتیجه می
اي  آورد، پس هر مرد و زنی که بتواند کارهاي خود را به شیوه توان ثروتمند شد و اگر علل یکسان نتایج یکسانی به بار می خاص می

  . تواند ثروتمند شود خاص انجام دهد، می

قدر  ي خاص آن شود این است که شاید این شیوه جا مطرح می اي که در این مسئله. د که علم دقیقی وجود داردده این تعریف نشان می
طور که دیدیم و تا  زیرا همان این مطلب صحت ندارد، . مشکل باشد که تنها تعداد اندکی از مردم بتوانند از آن استفاده کنند

شوند، به همان اندازه نیز افراد  قدر که افراد با استعداد ثروتمند می شود، همان می هاي طبیعی انسان مربوط که به توانائی جایی آن
  . شوند هاي بسیار باهوش هم ثروتمند می کندذهن ثروتمند شده و نوابغ و انسان

شود،  نسان مربوط میهاي طبیعی ا که به توانایی جایی اما تا آن. البته براي ثروتمند شدن سطوحی از توانایی فکري و شناخت الزم است
  .هر مرد یا هر زنی که توانایی مطالعه و فهم این کتاب را داشته باشد، به طور قطع ثروتمند خواهد شد

کس  هیچ. حال موقعیت مکانی در برخی موارد مهم است با این. اي با محیط پیرامون ندارد اندوزي هیچ رابطه دانیم که ثروت می 
اندوزي در معامله با مردم و حضور در  ثروت. و انتظار داشته باشد تجارت موفقی را راه اندازي کند تواند به اعماق صحرا برود نمی

در معامله، موفقیت  اي باشد که پذیرتر است و خیلی بهتر است که بافت جمعیتی به گونه کنند، امکان ها زندگی می هایی که انسان مکان
  . تري انتظار برود بیش

کنم که  تکرار می. توانید ثروتمند شوید کند، شما هم می ندي وجود دارد یا در استان شما ثروتمندي زندگی میاگر در شهر شما ثروتم
. توانند ثروتمند شوند اي می افراد در هر تجارت و یا هر حرفه. اي خاص نیست ي انتخاب تجارت و یا حرفه اندوزي مسئله ثروت

  .چیز باقی بمانند همان حرفه و شغل فقیر و بی ها در که ممکن است همسایگان کناري آن درحالی

در . کنید تر باشد، بهتر عمل می تان هماهنگ ي خود و کاري که با خصوصیات ذاتی واقعیت این است که شما در تجارت مورد عالقه 
  . تر خواهید بود که استعداد خاصی دارید که به درستی شکوفا شده است، در تجارتی که به آن استعداد نیاز دارد موفق صورتی

ي بستنی فروشی در آب و  مثالً یک مغازه. تر باشد بهتر نتیجه خواهید گرفت چنین در تجارتی که در محل سکونت شما مناسب هم
اندوزي  هاي کلی، ثروت رغم این محدویت اما علی. کند که در مناطق سردسیر شما را ثروتمندتر  دهد تا این هواي گرم بهتر نتیجه می

  .اي خاص دارد کارها به شیوه بلکه بستگی تام به فراگیري و انجام. ه انجام تجارتی خاص نیستمختص ب
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اید ثروتمند شوید،  اگر هم اکنون به تجارتی مشغول هستید و فردي در محل شما از این تجارت ثروتمند شده است و شما نتوانسته 
  .اید دهد، انجام نداده د انجام میي خاصی که آن فر علت این است که شما کارها را به آن شیوه

. شوید دار می اندوزي آغاز خواهد شد و سرمایه اي خاص، فرآیند ثروت اگر شروع کنید به انجام کارها به شیوه. فقرِ شما اهمیتی ندارد
اي  ام کارها به شیوهاي است که به طور قطع در پی انج اندوزي است که خود بخشی از آن نتیجه دار شدن بخشی از فرآیند ثروت سرمایه

  . آید خاص به دست می

شاید هیچ دوست، نفوذ و یا منبعی در اختیار نداشته . ممکن است فقیرترین فرد ساکن در یک قاره باشید و شدیداً مقروض باشید
که علل یکسان نتایج  چرا. اندوزي آغاز خواهد شد اي خاص به طور قطع فرآیند ثروت اما به محض آغاز به انجام کارها به شیوه. باشید

  .آورند یکسانی به بار می

. توانید تجارت مناسبی را آغاز کنید اگر تجارت کنونی شما نامناسب است، می. دار شوید توانید سرمایه در صورت نداشتن سرمایه می
اي خاص در همان تجارت  ه شیوهکه انجام کارها را ب اگر در موقعیت مکانی نامناسبی هستید، به مکان مناسبی نقل مکان کنید و یا این

  .فعلی و موقعیت جغرافیایی کنونی خود آغاز کنید و به موفقیت برسید
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٩ 

  فرصت ها انحصاري هستند؟آیا 
که دیگران ثروت را در انحصار خود در آورده و دور آن دیواري  هایی که از او گرفته شده است و یا این هیچ کس به دلیل فرصت

. هاي دیگري نیز وجود دارد ممکن است از فعالیت در تجارتی خاص منع شده باشید، اما همیشه راه. برد ر به سر نمیاند، در فق کشیده
تري را در  هاي بیش کنند فرصت که بر خالف جریان حرکت می هایی افرادي که درجهت جریان رود حرکت کنند در مقایسه با آن

   . اختیار خواهند داشت

ها را  رؤساي این کارگران آن. اند ي اجتماعی از این فرصت محروم نشده نوان تک تک افراد جامعه و یا طبقهکارگران کارخانه به ع
ي اجتماعی در همان جایگاهی قرار  کارگران به عنوان یک طبقه.ها را محدود نکرده است صنایع و سرمایه آن. محدود نکرده اند

اي خاص شروع  که انجام کارها را به شیوه ي کارگر زمانی طبقه. دهند اي خاص انجام نمی هاند که باید باشند، زیرا کارها را به شیو گرفته
  .ها همانند دیگران عمل خواهد کرد ي ارباب تبدیل خواهند شد و قانون ثروت براي آن کنند، به طبقه

که به انجام این کار ادامه دهد  ا زمانیي کارگر باید در جایگاه کنونی خود یاد گرفته و به کار ببندد و ت این کاري است که طبقه 
تواند جریان فرصت موجود را تا ثروتمند شدن دنبال کند و  او می. جهل و سستی کارگر او را محدود نکرده است. ثروتمند خواهد شد

  . آموزد این کتاب چگونگی انجام این کار را به او می

منابع پنهان . منابع آشکار پایان ناپذیرند. از نیاز همه، منابع ثروت وجود داردبیش . ماند کس به دلیل کمبود منابع ثروت فقیر نمی هیچ
اصیل ساخته شده است که تمامی اشیاء از آن   چه بر روي زمین وجود دارد، از یک جوهره تمامی آن. نیز نامحدود و پایان ناپذیرند

ها از یک ماهیت واحد به  اما همگی این قالب. روند ز بین میترها ا گیرد و قدیمی هاي جدیدي شکل می پیوسته قالب. اند شکل گرفته
  .اصیل هیچ محدودیتی وجود ندارد  شکل و جوهره در ماهیت بی. اند وجود آمده

فضاهاي . هاي آن در به وجود آوردن کائنات استفاده نشده است که کائنات از آن شکل گرفته است، از تمامی قابلیت اما با وجود این 
تمامی جهان مادي و اشیاء . اصیل پر شده است  ي آن، همگی از جوهره هاي آشکار شده ائنات و فضاهاي پیرامونِ قالبموجود در ک

  .گیرند موجود در آن با استفاده از این جوهره اصیل در کائنات شکل می

هم ما هنوز منابع مواد خام کائنات  چه تاکنون به وجود آمده است، امکان به وجود آمدن هست و حتی پس از آن ده هزار برابر هر آن 
طبیعت انباري سرشار . علت فقر کمبود منابع نیست. کس به علت فقر و کمبود در طبیعت در فقر نمانده است هیچ. ایم را به پایان نبرده

ته است که پیوسته جوهره اصیل را یک انرژي خالق زنده نگه داش. گاه کاسته نخواهد شد از ثروت است و از منابع موجود در آن هیچ
  . هاي جدید است در حال تولید قالب

پذیر  اي پایان که منابع خاك به گونه هنگامی. تري تولید خواهد شد منابع بیش و ي مصالح ساختمانی پایان ناپذیرند منابع تولیدکننده
  . و منابع جدیدي تولید خواهد شد که امکان رشد و پرورش منابع غذایی و مواد اولیه پوشاك وجود نداشته باشد، خاك تجدید شده
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١٠ 

ي  این مطلب درباره. دهد انسان از اشیاء مورد نیاز خود محروم بماند کند و اجازه نمی نیازهاي آدمی را برآورده می   شکل ماهیت بی
اي خاص  یوهعلت فقرِ بسیاري از افراد این است که از ش. ها است ي انسان تمامی نژادهاي بشري صادق است و ثروت در خدمت همه

میل . تر کشش دارد اندیشد، زنده است و به حیات بیش شکل هوشمند است، می جوهره بی. کنند اندوزي استفاده نمی براي ثروت
تر  نبض تپنده و ذاتی حیات در هر موجودي در طلب حیات بیش. تر است اي رسیدن به حیات طوالنی طبیعی و ذاتی هر موجود زنده

  .این میل قرار دارد که آگاه است و در طلب رشد و گسترش است ماهیت هوشمندي در. است

کائنات یک موجود زنده متعالی . هاست هاي کائنات را شکل داده و در طلب تجلی کامل خود در این قالب شکل قالب جوهره حیات بی 
ي آن افزایش  ات قرار دارد و انگیزهطبیعت در جهت رشد و حی. کند تر حرکت می تر و عملکرد کامل است که ذاتاً در جهت حیات بیش

در پیشگاه خداوند . به طور کامل در طلب رشد و حیات است و رشد داشته باشد،   امکان حیات  چه که بنابراین هر آن. حیات است
. ت نیستمنابع ثرو  فقر شما به علت کمبود. زیرا کمبود در تضاد با ذات نامتناهی خداوند است. هیچ کمبودي وجود نخواهد داشت

ي کسانی قرار دارد که به  شکل تحت اراده ي کتاب به خوبی ثابت خواهم کرد، حتی منابع موجود در جوهره بی این مطلب را در ادامه
  .کنند اي خاص عمل می شیوه
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١١ 

  اولین اصل علم ثروت اندوزي
اشیاء  ي این جوهره که منشاء وجودي همه. خلق کندشکل  هاي آشکار را از جوهره بی تواند ثروت که می اندیشه تنها نیرویی است 

شکل به وجود  بی اندیشیدن به یک فرم و قالب خاص، آن قالب را در جوهره. اي به وجود آمده است که اندیشمند است است، از جوهره
عی موجود در طبیعت، تجلی هر قالب و یا فرآیند طبی. آورد ي موجود در جوهره اصیل آن جوهره را به حرکت در می اندیشه. آورد می

  .آید شکل به شکل آن قالب در می به محضِ اندیشیدنِ جوهره بی. شکل وجود داشته است اي است که در ماهیت بی آشکار اندیشه

ما در جهانی از اندیشه زندگی . اند ي اشیاء به این شیوه خلق شده همه .گیرد به محضِ اندیشیدن به جنبشی، آن جنبش شکل می
  . که خود بخشی از کائنات اندیشمند است کنیم می

رسید که جوهره  به نظر می. کشد ها طول می کند که رشد آن قرن اندیشیدن به یک درخت بلوط با رشد کم، درختی را تولید می
لقِ اندیشیدن به یک درخت بلوط منجر به خ. زند شکل بر اساس آن مسیر حرکتی که خود خلق کرده است، دست به آفرینش می بی

 اي به اما نیروهاي خلق کننده، آن درخت را در راستاي مسیر رشد از پیش تعیین شده. شود آنی یک درخت کامالً رشد یافته نمی
  . آورند حرکت در می

 در راستاي آن اما این آفرینش عموماً. شود ي هر قالبی که در جوهره اندیشمند وجود داشته باشد، منجر به خلق آن قالب می اندیشه
منجر به شکل  شکل اي با ساختاري خاص بر جوهره بی ي خانه القاء اندیشه. دهد مسیري از رشد که از پیش تعیین شده است، رخ می

تر  شدن سریع آورد که به ساخته هاي خالقِ فعال تجاري را در مجراهایی به حرکت درمی اما انرژي. گیري سریعِ آن خانه نخواهد شد
  . آن خانه کمک کنند

. تواند اندیشه کند انسان مرکز اندیشه است و می. شود منجر به خلق آن قالب خواهد شد ي هر قالبی که بر جوهره اصیل القاء یشهاند
که به چیزي فکر  تواند پیش از این انسان نمی. ي او خلق شده باشد گیرد، باید در اندیشه که در دستان انسان قرار هر شیئی پیش از این

  .ندرا خلق ک کند آن

ها تحمیل کرده است و در صدد  او کارگري را به جهان قالب. خود را به امور یدي معطوف کرده است  تا به امروز انسان تمامی تالش  
هاي جدیدي را با القاء  گاه این اندیشه را نداشته است که سعی کند قالب او هیچ. هاي موجود بوده است تغییر و تبدیل در قالب

  . شکل خلق کند و بیآفریند وهره بیي خود به ج اندیشه

. تا این مرحله، انسان تالش بسیار اندکی در هماهنگی و همکاري با هوش کیهانی از خود نشان داده و شاید اصالً تالشی نکرده است
ته فکر نکرده است گاه به این نک او هیچ. است بر جهان از خود نشان داده ي خداوند حاکم  این فرد تالش اندکی در هماهنگی با اراده

دهد و اصالح  ها را دوباره شکل می آن هاي موجود، انسان با دستکاري قالب. تواند همانند خداوند اقدام به خلق و آفرینش کند که می
اشیاء هاي خود به آن جوهره،  انتقال اندیشه شکل و با تواند با کمک جوهره بی گاه به این مسئله فکر نکرده است که می او هیچ. کند می

  . را خلق کند
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به عنوان نخستین . دارد و چگونگی آن را نشان خواهم داد توانم ثابت کنم که هر مرد و زنی قابلیت و توانایی انجام این کار را من می
پدید  شکلِ اصیل و یا جوهره وجود دارد که منشاء کنم که یک ماهیت بی در ابتدا تاکید می. کنم ي اساسی را مطرح می گام سه فرضیه

هاي موجود در طبیعت عالی و  تمامی قالب. باشند تمامی عناصرِ موجود نمودهاي متفاوتی از این عنصر می. ي اشیاء است آمدن همه
  .معدنی اشکال گوناگونی از یک ماهیت هستند که خود جوهره اندیشمند است

هاي خود با جوهره اندیشمند  از اندیشه بتواند با استفاده اگر انسان . اندیشه را خلق کند تواند انسان یک مرکز اندیشمند است و می 
  : توان گفت به طور خالصه می. اندیشد شکل دهد چه که می و به آن تواند منشاء آفرینش باشد ارتباط برقرار کند، می

ات پراکنده شده و نفوذ باشد، که درحالت اصیلِ خود در سرتاسر کائن ي اشیاء می جوهره اندیشمندي وجود دارد که منشاء خلق همه
  .کرده و فضاهاي میان اشیاء مختلف را پر کرده است

ي خود تصور  تواند اشیاء را در اندیشه انسان می. تواند آن اندیشه را در واقعیت خلق کند اي بر این جوهره می اندیشه القاء تصویرِ هر
توانم بدون وارد شدن به جزئیات از این  آیا من می: ممکن است بپرسید. شکل، آن را بیآفریند ها به جوهره بی اندیشه کند و با القاء این

ام این را در  تواند که باعث شکل دهی به افکار شود و من با تجربه را دارد و می بلی، انسان قدرت آن: گویم مسیر استفاده کنم؟ من می
  .دهم است که قاطعانه پاسخ می و به این دلیل  ام  یافته

چه را که در این  و هر کس هر آن. شود اما من مطمئن هستم که این نظریه نقض نمی. که نقض شود صحیح است یهر نظریه تا زمان
و  شوند اي خاص ثروتمند می ها با انجام کارها به شیوه انسان: ام همیشه گفته. گوید دقیقاً انجام دهد، به ثروت خواهد رسید می کتاب

  . ي خاص اندیشید ي خاص انجام داد، در ابتدا باید به شیوها که بتوان کارها را به شیوه براي این

باشد که در حالت اصیل خود که در سرتاسر کائنات پراکنده شده و  ي اشیاء می جوهره اندیشمندي وجود دارد که منشاء خلق همه
تواند آن اندیشه را در واقعیت  هره میاي بر این جو القاء تصویرِ هر اندیشه. مختلف را پر کرده است نفوذ کرده و فضاهاي میان اشیاء

  .ها را بیآفریند شکل آن اندیشه جوهره بی ها به خلق کند و با القاء این اندیشه

خواهید به انجام برسد، باید توانایی اندیشیدن به آن شیوه را در خود خلق کنید و این نخستین  اگر بخواهید کارها به آن شیوه که می 
اي  که به ظواهر توجه بدون این. هایتان به معناي اندیشیدن به حقیقت راستین است تفکر به خواسته. است گام در جهت ثروت اندوزي

که افکاري را در ذهن داشته باشید که تحت  اما این. ي خود بیاندیشد تواند به خواسته هر انسانی به طور ذاتی و طبیعی می. نشان دهید
  . ند، مستلزم تالش فراوان استتاثیر ظواهر امور به ما القاء نشده باش

اما اندیشیدن به حقایق، بدون توجه به ظواهر طاقت فرساست و مستلزم صرف نیروي فراوانی . تفکر بر اساس ظواهر بسیار آسان است
که  یاین موضوع هنگام. تر از این نیست که انسان بخواهد افکار همیشگی و مداوم خود را کنترل کند جهان هیچ کاري سخت در. است

هر ظاهر موجود در جهان آشکار این کشش را دارد که شکل متناظر خود . رسد تر به نظر می باشد، درست ظاهر در تضاد می حقیقت با
  .توان مانع از این رخداد شد ي حقیقت می با حفظ اندیشه. کند به وجود آورد را در ذهنی که آن را مشاهده می
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ي  که شما اندیشه مگر این. آید کند و سپس در بدن به وجود می شکل آن را در ذهن ترسیم می ابراي مثال نگریستن به بیماري در ابتد
  .بیماري یک شکل ظاهري است و سالمتی حقیقت محض است. خود حفظ کنید حقیقت مبنی بر عدم وجود بیماري را در ذهن

که شما به این حقیقت پایدار بمانی که هیچ  مگر این. دآور انسان به وجود می نگریستن به ظاهرفقر اشکال متناظر با آن را در ذهن 
  .فقري وجود ندارد و تنها چیزي که هست، فراوانی است

که در دل ظاهري سرشار از  که در ظاهر بیماري شما را فرا گرفته است، اندیشیدن به ثروت زمانی اندیشیدن به سالمتی، آن هنگامی 
توانید سرنوشت را مغلوب  ر صورت کسب این قدرت به یک ذهن برتر تبدیل خواهید شد و میفقر قرار دارید، نیازمند قدرتی است که د

  . ي خود کنید خواسته

. توان به این واقعیت اصیل پا برجا ماند که اصل وجودي هر شیئی در وراي ظاهر آن قرار دارد  می. توان کسب کرد این توانایی را می
اي که  حال باید این واقعیت را بپذیریم که اندیشه. ي اشیاء است، واقعیت دارد یري همهوجود یک جوهره اندیشمند که مسبب شکل گ

ها  ها را به قالب هاي خود را به این جوهره القاء کند و آن تواند اندیشه در این جوهره وجود دارد، تبدیل به قالبی خواهد شد و انسان می
  .و اشیاء مرئی تبدیل سازد

توانیم به  می. ي خود را خلق کنیم توانیم خواسته که می زیرا که این آگاهی را داریم. بندد تردید رخت بر میبا درك این مطلب شک و  
به عنوان نخستین گام در جهت ثروت اندوزي باید سه عبارتی که . خواهیم توانیم آن چیزي بشویم که می ي خود برسیم و می خواسته

  . ته باشیمدر این فصل به آن اشاره شده است باور داش

  .کنیم تر، آن سه عبارت را تکرار می براي تاکید بیش

کائنات پراکنده شده و نفوذ کرده  ي اشیاء است که در حالت اصیلِ خود در سرتاسر جوهره اندیشمندي وجود دارد که منشاء خلق همه
انسان . تواند آن اندیشه را در واقعیت خلق کند یاي بر جوهره م تصویرِ هر اندیشه القاء. و فضاهاي میان اشیاء مختلف را پر کرده است

  .شکل، آن اندیشه را بیآفریند ي خود تصور کند و با القاء این اندیشه به جوهره بی تواند اشیاء را در اندیشه می

که  ید، به طوريهاي دیگر موجود از کائنات به جز این برداشت را به کناري گذاشته و بر این عقیده پایدار بمان باید تمامی برداشت
به  را کلمه به کلمه آن. این عبارت را بارها و بارها بخوانید. ي روزمره و همیشگی شما بدل شود ي ذهن شما شود و به اندیشه ملکه

 دبا شک همانند گناهی نابخشودنی برخورد کنید و آن را از خو. که به ایمان راسخ برسید ها تمرکز کنید، تا این خاطر بسپارید و بر آن
با این  هایی که مفاهیم متضاد در مراسم و سخنرانی. شود گوش ندهید و به مباحثی که در مخالفت با این عقیده مطرح می دور سازید 

علت درستی . ثمر خواهد کرد هاي شما را بی سردرگمی در ایمان و اعتقادتان تمامی تالش. دهند شرکت نکنید مفاهیم را آموزش می
ایمان  فرآیند ثروت اندوزي با یک. ها را به عنوان حقیقت محض بپذیرید فقط آن. ها فکر نکنید چگونگی آن مطالب را نپرسید و به
  .شود مطلق و راسخ آغاز می
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  خالصی از فکري بی اساس
که با فقیر  ني او باعث شده است شما فقیر بمانید و یا ای اي وجود دارد که اراده خود را از رنجِ ابدي این عقیده خالص کنید که الهه

  . کند جوهره هوشمند که در همه چیز و در همه جا زندگی می کند، در شما نیز زندگی می. کنید ماندن به آن الهه خدمت می

چه قابلیت حیات دارد، باید به  ي حیات هر آن زیرا در عرصه. تر کردن حیات خود است اي همواره در طلب گسترده هر موجود زنده
بخش خود صدها  شود و در فعالیت حیات افتد، فعال می اي که روي زمین می دانه. را به وجود بیاورد اید بتواند آنوجود آید و جوهره ب

رساند و ابدي  ي ظهور می تري از استعدادهاي خود را به عرصه اي با حیات، بخش بیش هر موجود زنده. کند ي دیگر را تولید می دانه
  . بخشی کند ابدي بماند، باید حیات اي که بخواهد هرموجود زنده. شود می

. ي دیگري است ي ما ضرورتی وجود دارد که به دنبال خلق اندیشه در هر اندیشه. کند هوشِ برترِ کیهانی نیز همین ضرورت را حس می
دانش، . شود با فراگیري یک حقیقت به سوي فراگیري حقیقت دیگر سوق داده می. هوشیاري، پیوسته در حال رشد و افزایش است

  .کند با شکوفایی هر استعداد، استعداد جهت شکوفا شدن به ذهن ما خطور می. پیوسته در حال رشد است

میل به ثروت صرفاً ظرفیت داشتن یک حیات رو به رشد است که در . باید ثروتمند شویم تا بتوانیم زندگی پربارتري داشته باشیم 
نیرویی در . خواهد متجلی شود یلِ تالش، یک احتمالِ به ظهور رسیدن است که میهر م. طلبِ تجلی یافتن و به ظهور رسیدن است

تري را به  شود شما بخواهید پول بیش چه باعث می آورد و آن درون شما وجود دارد که درطلبِ تجلی خود، آن میل را به وجود می
  . تر است ت حیاتی است که در طلب تجلی کاملشود و همان قدر دست بیاورید، همانند همان قدرتی است که باعث رشد گیاه می

بخش قرار بگیرد، تا تحت تاثیرِ میلِ به حیات  ي حیات خود در معرض این قانون ذاتی حیات یک جوهره زنده باید در تمامی دوره
. ي را در شما تجربه کندتر یک جوهره میل دارد حیات بیش. تر قرار داشته باشد و در نتیجه، آفرینش اشیاء براي او ضرورت بیابد بیش

خواست خدا بر این است که شما . توانید در اختیار داشته باشید، به کار بگیرید چه را که می خواهد تمامی آن بنابراین از شما می
ارید، بهتر در اختیار د که شما اشیاء فراوان را جهت استفاده زیرا هنگامی. خواهد که شما ثروتمند باشید این را او می. ثروتمند باشید

  .تواند خود را از طریق شما متجلی کند می

خواهند که شما به تمام  کائنات می. تري را از خود بروز دهد تواند حیات بیش با تسلط نامحدود شما بر امکانات موجود، خداوند می 
  .همه چیز طبیعتاً از آنِ شماست. هاي خود برسید خواسته

در جستجوي حیات واقعی باشید و . آن هدفی که در کل وجود دارد در هماهنگی کامل باشد با این حال، ضرورت دارد هدف شما با 
هاي بالقوه است و انسان زمانی واقعاً زندگی  زندگی به فعلیت رسیدن تمامی توانایی. خود را به ارضاء نیازهاي جسمی قانع نکنید

طور که لیاقت دارد، به فعلیت رسانده  ها و آن راط در هر کدام از آنهاي جسمی، ذهنی و روحی خود را بدون اف کند که تمامی بالقوه می
  . باشد
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به . زیرا این زندگی صحیح و کامل نیست. گري کنید ثروتمند شدن براي این نیست که در جهت ارضاء امیالِ جسمی خود پرسی
میل به تجلی سالم و طبیعی    ندهر که سعی ک. ي جسمی، بخشی از حیات است فعلیت رسیدن هر کدام از نیروهاي بالقوه

  .هاي جسمی را انکار کند، حیات متکاملی را تجربه نخواهد کرد خواسته

هاي قابل  ها همگی بخش این. هاي ذهنیِ کسب علم، ارضاء جاه طلبی و یا شهرت ثروتمند شوید خواهید صرفاً به خاطر لذت شما نمی 
کند، یک حیات نسبی دارد و هرگز با تمام  هاي عقالنی زندگی می رفاً به خاطر لذتاما فردي که ص. گیرند قبولی از زندگی را دربر می

  . وجود ارضاء نخواهد شد

ي لذت بشر دوستی و از خود گذشتگی نیست که  شما صرفاً براي خیر رساندن به دیگران، قربانی کردن خود براي بشریت، تجربه
شما . باشند ها نمی تر و یا بهتر از دیگر لذت بخشی از حیات هستند و شرافتمندانههاي معنوي تنها  این لذت.خواهید ثروتمند شوید می
ي اشیاء زیبا قرار  خواهید ثروتمند شوید تا بتوانید بخورید و بیاشامید و هنگام انجام این کارها شاد باشید، تا خود را در احاطه می

ها را دوست داشته باشید  تان را رشد دهید، تا بتوانید انسان و عقالنیت ذهن خود را تغذیه کنید. هاي دوردست را ببینید سرزمین. دهید
  . و کارهاي نیکو انجام دهید و بتوانید نقش مناسبی را در کمک به یافتن حقیقت در جهان ایفا کنید

خود را . و اشتباه هستندي خودپسندي افراطی غیرقابل قبول است و هر د البته به خاطر داشته باشید که نوع دوستی افراطی به اندازه
از این عقیده که خواست خدا بر این بوده است که خود را فداي دیگران کنید و با این کار لطف او را شامل حال خود سازید، رها 

با . خواست خدا این است که تالش خود را براي کمک به خود و دیگران انجام دهید. خداوند هرگزچنین چیزي نخواسته است.کنید
توانید تمام تالش خود را براي کمک به  صرفاً با ثروتمند شدن می. توانید بهتر از هر راه دیگري به دیگران کمک کنید ار میاین ک

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

باید . کند که اشیاء را از دیگران گرفته و به شما بدهد به این صورت عمل نمی اما. آورد جوهره هوشمند، اشیاء را براي شما به وجود می
چه از قبل خلق شده است  شما باید در حال آفرینش باشید و براي به دست آوردن آن. ي رقابتی خالص کنید خود را از شرِ اندیشه

الزم نیست . اي سنگین و پیچیده مشغول به کار شویده نیازي نیست در تجارت. نیازي نیست چیزي را از کسی بگیرید. رقابت نکنید
نیازي . شان بدهید تر از حق و نیازي نیست به افرادي که در استخدام شما هستند کم. تقلب کنید، یا از دیگران سوء استفاده کنید

  . ها نگاه کنید هاي دیگران باشید و با چشمان حسرت بار به آن نیست در حسرت دارایی

شان،  توان بدون محروم کردن افراد از دارایی ي او ثروت کسب کنید و می در ثروتمند نیست که شما نتوانید به اندازهق هیچ فردي آن
من شاهدم . خواهید به دست بیاورید چه را می توانید هر آن شما می! شما یک خالق هستید، نه یک مبارز. همه چیز را در اختیار داشت
افرادي که خیلی . اند و جهانی گسترده را به دنیا اضافه کردند صحیح که گفته شد، ثروتمند شده هاي که بسیاري از افراد از روش

شوند که مسیر  گیرند و به طور ناخودآگاه باعث می ثروتمند هستند، گاهی تمام توان خود را براي نقشه کشیدن و رقابت به کار می
اش براي عموم مردم  اش و حرکت بزرگ ي متفکر در راه سیر حرکت مادهاما برخی به م. ي متفکر را براي خود متوقف سازند ماده

  . دهند ها با ساختن صنایع مختلف این کار را انجام می آن. کنند خدمت می
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ها  دهند، اما بسیاري از آن ي مهارتی انجام می ها کار اساسی را از یک پروسه آن. مولتی میلیونرها مانند هیوالهاي ماقبل تاریخ هستند
دهد که مشکالت و معضالت بسی بیش از مردم فقیر  ها نشان می یک گزارش از زندگی خصوصی برخی از آن. روتمند واقعی نیستندث

این نوع ثروت، امروز مال شماست و . کنند، هرگز پایدار و ابدي نخواهند بود ریزي می ي رقابتی را پایه ثروتمندانی که برنامه. را دارند
  .فردا مال دیگري است

  .هاي رقابتی دور کنید ثروتمند شوید، باید خود را از ایده  به خاطر داشته باشید اگر بخواهید با یک روش علمی و حقیقی

به محض آغاز این تفکر . اي فکرکنید که منابع محدود باشند هرگز نباید به لحظه. شما هرگز نباید فکر کنید که محدودیتی وجود دارد
. شما مجبور هستید قوانینی را تصویب کنید که جلوي این فرآیند را بگیرد  ها است، کنترل صاحبان بانککه پول در اختیار و تحت 

هاي خالقی را که به تازگی شروع  دقیقاً در آن لحظه قدرت خالقیت شما از بین می رود و بدتر از آن این است که ممکن است حرکت
  . اید، متوقف سازید کرده

گاه  هیچ. حتی اگر الزم باشد هزاران نفر فردا براي کشف یک معدنِ طالي جدید اعزام شوند. رسد ید از راه میخواه بدانید پولی که می
ها با همان  و بدانید آن. هاي نامحدود در جوهره اندیشمند را در نظر داشته باشید صرفاً به منابع آشکار چشم ندوزید و همواره ثروت

  . ریافت کنید و به کار ببندید، به سوي شما سرازیر خواهند شدها را د توانید آن سرعتی که شما می

به این نکته فکر . حتی یک لحظه به خودتان اجازه ندهید. تان محروم سازد تواند شما را از حق کس با نظر به منابع آشکار نمی هیچ
هرگز . شود بسازید، توسط دیگران اشغال میاي  که خانه هاي مناسبِ ساخت و ساز قبل از این کنید که اگر عجله نکنید، تمامی زمین

ها به زودي تمامی ثروت زمین را از آنِ خود سازنند، دل نگران  که آن و به خاطر ترس از این. ها نباشید نگران کارخانجات و شرکت
شما خنجر خواهد زد و دهید، چون فرد دیگري از پشت به  را از دست می رسید و یا آن ي خود نمی هرگز نترسید که به خواسته. نشوید

منابع در جهان هستی . در جستجوي کسبِ دارایی دیگران نباشید. این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. را از آنِ خود خواهد کرد آن
  .ي خود را خلق خواهید کرد نامحدود هستند و شما با کمک جوهره، خواسته

  :به عبارت زیر پایبند بمانید 

باشد که در حالت اصیلِ خود در سرتاسر کائنات پراکنده شده و نفوذ  ي اشیاء می ه منشاء خلق همهجوهره اندیشمندي وجود دارد ک
تواند آن اندیشه را در واقعیت خلق  اي براي جوهره می القاء تصویرِ هر اندیشه. کرده است و فضاهاي میان اشیاء مختلف را پر کرده است

  .ها را بیآفریند شکل، آن اندیشه ود تصور کند و با القاء این اندیشه به جوهره بیي خ تواند اشیاء را در اندیشه انسان می. کند
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  به شما روي می آورد اینگونهثروت 
هاي سنگین و پیچیده وارد شوید، در واقع منظورم این نیست که اصالً نباید تجارت  گویم نیازي نیست که شما در تجارت وقتی می

منظورم این است که نیازي به . ه هیچ ضرورتی ندارد که افراد جامعه داد و ستد تجاري داشته باشندک سنگینی را آغاز کنید و یا این
کنید،  چه از او دریافت می بلکه باید به هر انسان بیش از آن. نباید در ازاي هیچ، چیزي دریافت کنید. داد و ستد غیر عادالنه ندارید

  . پرداخت کنید

با این حال، اگر . پردازید تر از آن بهایی باشد که براي آن می ي به کار رفته در این کتاب شاید کم اولیهارزش مالی کاغذ، جوهر و مواد 
هاي پیشنهادي در این کتاب بتوانید ثروت را وارد زندگی خود کنید، فروشندگان این کتاب سرِ شما کالهی  با استفاده از ایده

  . اند تري را به شما هدیه داده ارزش مالی و معنوي بسیار بزرگ ها درمقابل ارزش مالی اندکی، آن. اند نگذاشته

توانید معامالت تجاري خود را با دقت، انتخاب و انجام  شوید، می که از یک چهارچوب رقابتی وارد یک چهارچوب خالق می هنگامی
هرگز در معامله سرِ . این کار را متوقف کنیدتري به زندگی خریدارتان نمی بخشد، فوراً  فروشید که غناي بیش اگر کاالیی را می. دهید

  . دهید، فوراً آن را متوقف سازید کسی کاله نگذارید و اگر در تجارت کنونی خود این کار را انجام می

گاه شما به زندگی و حیات در جهان با  آن. کند، بدهید چه به شما پرداخت می تر و به درد بخورتر در ازاي آن به هر کسی چیزي بیش
ها  چه به آن تري از آن خواهید سود بیش کنند و می اگر افرادي هستند که براي شما کار می. کنید تجارت مفید خود چیزي اضافه می 

بنابراین هر کارمندي عالقه مند . اي طراحی کنید که اساس تکاملی داشته باشد پردازید عاید شما شود، باید تجارت خود را به شیوه می
  .تر و بهتر براي شما کار کنند بیشاست هر روز کمی 

تواند نردبانی باشد  تجارت شما می. تان عمل کند که این کتاب براي شما عمل کرده است تواند طوري براي کارمندان تجارت شما می 
تالش کافی  تواند با تالش خود از آن براي ثروتمندتر شدن استفاده کند و امکانات آن طوري باشد که اگر کسی که هر کارمندي می

زیرا از روش خالق براي ثروت . و آن دیگر تقصیر شما نیست و در انتها شما ثروتمند خواهید شد. تر را دریافت نکند نکند، چیزي بیش
  . اید شکلی که تمامِ محیط اطراف شما را احاطه کرده است، بهره برده ي بی اید و از ماده خود استفاده کرده

مثالً اگر یک چرخ خیاطی . اتمسفرِ وجود چیزي یک دفعه شکل بپذیرد و جلو چشمان شما ظاهر شود اما به این شکل نیست که از
ي آن چرخ خیاطی را به جوهره اندیشمند القاء کنید و انتظار داشته باشید چرخ  الزم دارید، منظور من این نیست که شما باید اندیشه

خواهید، تصویر ذهنیِ مثبتی  اگر چرخ خیاطی می. در هر جاي دیگر پدیدار شوداید و یا  خیاطی بدون دخالت در آن اتاقی که نشسته
که چرخ خیاطی در حال به وجود آمدن است و یا در مسیر رسیدن به شماست، پس  با ایمان به این. از آن را با ایمان راسخ حفظ کنید

افکار و . یاطی در حال رسیدن به شماست، حفظ کنیدکه چرخ خ از شکل گیري اندیشه، ایمان راسخ و پایداري خود را مبنی بر این
  .اي باشند که از رسیدن به آن کامالً مطمئن باشید و ادعاي مالکیت آن را داشته باشید ي چرخ خیاطی باید به گونه سخنان شما درباره
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اي  لحظه. ها عمل خواهد کرد انسانبراي انجام این کار بر ذهن . رساند ي شما را به دست شما می قدرت هوشِ برترِ کیهانی خواسته 
تواند بر  کند و می ي اشیاء ارتباط برقرار می ي اشیاء وجود دارد و با همه فراموش نکنید که جوهره اندیشمند در همه جا و در همه

ها شده  طیتر و زندگی بهتر منجر به خلق تمامی چرخ خیا گرایش جوهره اندیشمند در جهت حیات غنی. ي اشیاء تاثیر بگذارد همه
دهد که انسان با ایمان و انگیزه، حرکت  و این اتفاق هنگامی رخ می. ها چرخ خیاطی دیگر نیز بشود تواند سبب خلق میلیون است و می

  . اي خاص عمل کند در مسیر صحیح را آغاز کرده و به شیوه

ها در جهت رشد و بهتر شدن زندگی  د و از آنتوانید یک چرخ خیاطی یا هر شی دیگري که مایلید داشته باشی به طور قطع شما می
خوشنودي پدر شما : فرماید پیامبر خدا می. تامل و تردید داشته باشید  شما نباید در درخواست فراوانی، . خود و دیگران استفاده کنید

  .این است که پادشاهی را به شما اعطا کند

هاي شما را در راستاي حیاتی  خواهد که خواسته کان حیات دارد و میجوهره اندیشمند خواهان حیات بخشی به هر شیئی است که ام 
هاي  اگر در ناخودآگاه خود بر این عقیده پایدار بمانید که گرایش شما در ثروت اندوزي یکی از خواسته. تر و پربارتر برآورده سازد غنی

  . خواهد شدخداوند یکتا است که در طلب تجلی کامل خویش است، ایمانِ شما شکست ناپذیر 

: فرماید خداوند می. کند از طریق انسان حیات یابد، کارها را به انجام رساند و از اشیاء لذت ببرد خداوند یا همان جوهره یکتا، سعی می
پاهائی . خواهم که بناهاي شگفت انگیز را بنا کنند، نواهاي هماهنگ آسمانی را بنوازند و تصاویر باشکوه ترسیم کنند دستانی می

  . هاي دلنواز را بسرایند هایی که حقایق محکم را بیان کنند و نغمه زبان. چشمانی که زیبائی مرا ببیند. خواهم که او امر مرا اجرا کند می

که توانایی  هایی خواست خدا بر این است که آن. چه امکان وجود از طریق انسان را داشته باشد، در طلب متجلی شدن است هر آن
ا دارند، پیانو و دیگر آالت موسیقی را در اختیار داشته باشند و امکانات شکوفایی پربارِ استعدادهاي خود را در دست نواختن موسیقی ر

خواهد جویندگانِ حقیقت فرصت سفر و  او می. کنند، با اشیاء زیبا احاطه شده باشند که زیبایی را درك می هایی خواهد آن او می. بگیرند
که قدر غذاي خوب  هایی کنند، خوب و زیبا لباس بپوشند و آن که زیبایی لباس را درك می هایی خواهد آن میاو . مشاهده داشته باشند

  . دانند، شاهانه غذا بخورند را می

بنابراین در درخواست فراوانی و نعمت تامل و . گرایش به ثروت در وجود شما گرایش نامحدودي است که در طلب تجلی یافتن است
درك این مطلب براي بسیاري از افراد دشوار . نقش شما این است که امیال خود را به زبان آورده و به خداوند عرضه کنید .تردید نکنید

ها  آن. اند چنان در دل خود حفظ کرده هاست، هم ي منسوخ را که خوشنودي خداوند در فقر و قربانی شدن انسان ها این عقیده آن. است
ي خود را به اتمام رسانیده است و تمامی هر  کنند که خداوند وظیفه دانند و خیال می یات و طبیعت میفقر را جزئی از طرح ضروري ح

باشند،  ها به علت عدم وجود امکانات کافی محکوم به زندگی در فقر می که اغلب انسان و این. توانسته خلق کرده است چه را که می آن
  .کنند اند که از درخواست ثروت احساس شرمساري می ي خطا غرق شده دیشهقدر در این ان این افراد آن. هاست سرنوشت آن
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  ،گامی اساسیشکرگزاري
هایی به  جا دستورالعمل در این. شکل عرضه کنید هاي خود را به جوهره بی نخستین گام در جهت ثروت اندوزي این است که خواسته
تمامی این . هنگی و وحدت کامل ذهنی با خداوند خواهید رسیدها به هما شما داده خواهد شد که در صورت پیروي صحیح از آن

  .»شکرگزاري«: توان در یک کلمه خالصه کرد سازي ذهنی را می فرآیند اصالح و هماهنگ

شوند و اطمینان دارید که این جوهره تمامی  ي اشیاء از یک جوهره هوشمند خلق می اید که همه جا بر این باور رسیده تا این 
  . پس با احساسی عمیق و درونی از طریق شکرگزاري با آن جوهره ارتباط برقرار کنید. اي شما را در اختیارتان قرار خواهد داده خواسته

ها به علت کمبود  فقرِ بسیاري از آن. مانند دهند، فقیر باقی می که تمامی کارهاي خود را به درستی انجام می بسیاري از مردم با این
ها پس از دریافت هر هدیه از خداوند خالق با عدم  آن. کنند یرا که در مسیر حیات راه دیگري را دنبال میز. حس شکرگزاري است

  . کنند ها با خداوند است، قطع می ي ارتباط آن شکرگزاري، آن سیم ارتباطی را که واسطه

آن هنگام که . س به درگاه الهی راهی نداردروح ناسپا. گزار و شاکر است، در جوار لطف الهی قرار دارد آن روحی که همواره سپاس
تري را  هاي بیش هوشِ برترِ کیهانی متمرکز کنیم، خوبی  تر ذهن خود را به گزاري بیش دهد، اگر با سپاس اتفاقات خوبی برایمان رخ می
  . تري به سوي ما روان خواهند شد ها با سرعت بیش دریافت خواهیم کرد و خوبی

شاید این عقیده . دهد که منشاء تمامی برکات است ذهنی شکرگزارانه، ذهن را در جوار آن منبعی قرار می علت آن این است که نگرش
اما اگر با دقت به آن . تان جدید به نظر بیاید گیرد، براي تر با انرژي کائنات قرار می که با شکرگزاري، تمامِ ذهن شما در هماهنگی بیش

آورند در راستاي اطاعت و  هایی که در زندگی به شما روي می خوبی. مالً صحیح استبنگرید، خواهید دید که این عقیده کا
ي  دهد و از افتادن در اندیشه ي خالق قرار می اند که شما را در هماهنگی نزدیک با اندیشه فرمانبرداري از قوانین خاصی به شما رسیده

  . کند رقابتی حفظ می

سقوط در . کند باشند، دور می کشاند و از افتادن در این اشتباه که منابع محدود می شکرگزاري به خودي خود شما را به جلو می
قانونی به نام قانون شکرگزاري وجود دارد و اگر در طلب رسیدن به نتایج دلخواه . ي این اشتباه سمی براي آرزوهاي شماست ورطه

العمل  زاري یک اصل طبیعی و بر مبناي قانون عمل و عکسقانون شکرگ. خود هستید، ضرورت دارد این قانون را کامالً درك کنید
  . العملی است مساوي با آن، اما در جهت عکس آن هر عملی را عکس. است

شکل نیز قدرتمند و پیوسته خواهد بود و در جهت  العمل جوهره بی اگر شما با قدرت و پیوسته از منبع آفرینش تشکر کنید، عکس 
رسد که پیامبر خدا همواره  به نظر می. ي پیامبر خدا توجه داشته باشید به نگرش شاکرانه. گیرد رار میي شما ق برآورده شدن خواسته

تري را به کار  توانید قدرت بیش بدون شکرگزاري نمی. »کنم که مرا شنیدي خداوندا تو را شکر می«: این عبارت را تکرار کرده است که
  . کند به منبع قدرت نزدیک میبگیرید، زیرا این شگرگزاري است که شما را 
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ي آن  اي درباره هاي ناراحت کننده گزاري، اندیشه شکرگزاري صرفاً در جهت آوردن فراوانی به زندگی شما نیست، بلکه بدون سپاس
د ذهن اي که اجازه دهی آن لحظه. ها را نیز از دست خواهید داد تان شکل خواهد گرفت و آن چیزهایی که در اختیار دارید، در ذهن

  .شود شما بر نارضایتی از شرایط کنونی متمرکز گردد، فرآیند از دست دادن آغاز می

ها را به خود گرفته و  ي فقر، بدذاتی و بدبینی متمرکز کنید، ذهن شما این قالب که توجه خود را بر مسائل عمومی و روزمره هنگامی 
که اجازه دهید ذهن شما بر مسائل کم ارزش  در صورتی. منتقل خواهید کردشکل  ها و یا تصاویر ذهنی را به جوهره بی شما این قالب

  .تمرکز کند، خودتان کم ارزش خواهید شد و امور کم ارزش شما را احاطه خواهد کرد

ها  ترینذهنِ شکرگزار همواره بر به. شوید گیرد و شما بهترین می ها شما را در برمی ها، بهترین به کالم دیگر، با تمرکز به بهترین 
گیرد که بهترین است و در نتیجه بهترین را  قالب یا شخصیتی را به خود می. بنابراین تمایل دارد که بهترین شود. شود متمرکز می
  . کند دریافت می

العمل  سجهان در عک. شود کشد و این انتظار به ایمان تبدیل می ذهنِ شاکر همواره انتظار خوبی را می. ي شکرگزاري است ایمان زائیده
فردي که فاقد . شود تر می ي دیگر ایمان بیش آورد و با انتشار هر موج شکرگزارانه نسبت به شکرگزاري ذهنی، ایمان را به وجود می

که بتوان با استفاده از  براي این. تواند به مدت طوالنی ایمانِ فعال را در درون خود حفظ کند هرگونه احساس شکرگزاري است، نمی
  . ثروتمند شد، باید ایمانی فعال داشت که جزئیات آن در فصول بعد خواهد آمدروشی خالق 

از . الزم است این عادت را در خود به وجود آوریم که در ازاي هر نعمتی شکرگزار باشیم و این شکرگزاري پیوسته و همیشگی باشد
گزار  تن هر چیزي هر چند کوچک و ناچیز، شاکر و سپاسي اشیاء در خدمت رشد انسان قرار دارند، باید در ازاي داش که همه جایی آن

  .باشیم
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  تفکر به شیوه اي خاص
توان آن اندیشه را  بدون شکل دادنِ دقیقِ یک اندیشه در ذهن، نمی. هایتان باید مشخص و دقیق باشد تصویرِ ذهنی شما از خواسته

بسیاري از . ل کنید، باید آن تصویر را در ذهن خود خلق کرده باشیدکه بخواهید یک تصویر را به کائنات منتق در صورتی. منتقل کرد
ي خود و کارهایی که  زیرا تصویري مبهم و نامفهوم از خواسته. هاي خود را به جوهره اندیشمند القاء کنند توانند خواسته افراد نمی

  .خواهند بشوند، دارند خواهند انجام دهند و یا آن چیزي که می می

آرزوي سفر رفتن، دیدن . همه این گرایش را دارند. ثروتمند شدن براي به انجام رساندن کارهاي خوب کافی نیست گرایش کلی به
اگر بخواهید پیامی را از طریق تلگراف به دوستی . ي مردم این تمایالت را دارند همه. تر و غیره کافی نیست اشیاء مختلف و عمر طوالنی

که به طور تصادفی لغات را از  خواهید تا پیام را خودش بخواند، یا این فرستید و از او نمی تیب نمیارسال کنید، حروف الفبا را به تر
که  هنگامی. فرستید اي معنادار و منسجم را براي وي می شما جمله. دارید کنید و براي وي ارسال نمی فرهنگ لغت خارج نمی

ي  باید خواسته. در نظر داشته باشید که باید از جمالت منسجم استفاده کنیدخواهید افکارخود را به جوهره اندیشمند القاء کنید،  می
  . خود را بدانید و دقیق باشید

گاه ثروتمند نخواهید شد و قدرت خالق را به حرکت وا نخواهید  هاي مبهم هیچ شما با فرستادن تمایالت شکل نگرفته و خواسته
تان همواره جلوي چشمان شما قرار  خواسته. زي را ببینید که خواهان آن هستیدفقط آن چی. هایتان را مشخص کنید خواسته. داشت

  . تان را به وجود بیاورید تصویر ذهنی روشنی از خواسته. داشته باشد

کند،  مانند ملوانی که به هنگام هدایت کشتی تصویر لنگرها را در ذهن خود حفظ می. پیوسته این تصویر را در ذهن خود حفظ کنید
اي تمرکز خود را از  طور که سکاندار کشتی لحظه همان. اي تمرکز خود را از دست ندهید یز باید آن تصویر را ببینید و لحظهشما ن

ي  نیازي به روزه. ضرورتی ندارد که این تمرینِ تمرکز در زمان خاصی انجام شود. سازد سکان و قطب نما به چیز دیگري معطوف نمی
قدر قدرتمند و با  هاي خود را آن چه شما به آن نیاز دارید این است که خواسته تمام آن. ده بازي کنیدالزم نیست شعب. سکوت نیست

  . تمام وجود بخواهید که تصویر آن همواره در ذهن شما باشد

کز به آن زمان و تالش زیادي براي تمر. توانید از اوقات فراغت خود در جهت یادآوري تصویر ذهنی استفاده کنید که می تا جایی
که واقعاً بخواهید  هنگامی. ي تالش خود نباشید هنگام تمرکز به تصویر، نگران زمان و اندازه. اي که واقعی باشد الزم نیست خواسته

  . دهد چنان قدرتمند خواهد بود که تمامی افکارِ شما را در یک جهت قرار می ثروتمند شوید، این گرایش آن

قدر  هاي قدرتمند شما آن خواسته. دهد ي قطب نما را در جهت مناسب قرار می مغناطیسی عقربه نماي طور که در کشتی قطب  همان
هاي ارائه شده در  روش. هاي این کتاب را به خوبی پیاده کنید العمل ها باید دستور ارزشمند خواهند بود که شما در جهت رسیدن به آن

تواند بر سستی ذهن و راحت طلبی خود  چنان قدرتمند است که می ها آن کتاب براي کسانی مناسب است که گرایش به ثروت در آن
  .ها را در عمل پیاده سازند غلبه کنند و این روش
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تري بر آن داشته باشید و تمامی جزئیات آن را با شادي و به  تر باشد و تمرکز بیش تر و پرجزئیات هرچه تصویر ذهنی شما واضح 
و هر چه این گرایش قدرتمندتر باشد، تصویر خواسته . تمایالت شما قدرتمندتر خواهند بود روشنی مشخص کرده باشید، گرایش و

ي مهم دیگري جدا از دیدنِ واضح و روشن جزئیات خواسته وجود دارد و آن این است  البته مسئله. شود تان تثبیت می تر در ذهن آسان
  . دکی در به واقعیت رساندن آن تصاویر خواهد داشتسازد و قدرت ان که تصویرسازي صرف از شما یک رویا پرداز می

در وراي این هدف، ایمانی . در وراي هر تصویرِ واضح باید هدفی قرار داشته باشد که آن تصویر را معنادار سازد و آن را به ظهور برساند
اید اندك زمانی بگذرد تا به ظهور که آن خواسته در اصل متعلق به شماست، در دستان شماست و فقط ب راسخ و استوار مبنی بر این

  .برسد و آماده شود

اي لذت کاملِ  که به وجود بیاید، در قلمروي ذهنی، لحظه پیش از این. الزم است از لحاظ ذهنی در یک منزلی جدید زندگی کنید 
یابید و از آن  طلبید، می ر دعا میچه د باور این است که هر آن«: فرماید پیامبر خدا می. ي خود را درك و احساس کنید داشتنِ خواسته

هاي خود را طوري در نظر بیاورید که گویی همواره در اطراف شما قرار دارند و خود را در حال استفاده  خواسته. »برخوردار خواهید شد
تا . استفاده کنیدکنید،  ها استفاده می طور که در واقعیت به طور ملموس از آن ها تصور کنید و در تصورات خود همان و داشتن آن

  .آشکار و پرجزئیات شدنِ تصویر ذهنی، به تصویرسازي خود ادامه دهید

مالکیت را ذهناً از آنِ خود بدانید و ایمان راسخ . چه را در تصور وجود دارد، خلق کنید سپس نگرشِ ذهنیِ داشتن و مالکیت هر آن 
اي در ایمانِ راسخ خود سست  مالکیت ذهنی را تقویت کنید و حتی لحظهاین . داشته باشید که آن اشیاء واقعاً متعلق به شما هستند

اند در خاطر داشته باشید و همیشه به خاطرِ داشتن آن اشیاء  مطالب مربوط به شکرگزاري که در فصل پیش مطرح شده. نشوید
چه که در ذهن خود به تصویر  بابت داشتن آنفردي که بتواند . ها را دریافت کنید زیرا انتظار دارید که به موقع آن. گزار باشید سپاس

  . کشیده، خالصانه از خدا تشکر کند، ایمان واقعی دارد و ثروتمند خواهد شد

ي خود را از خدا  اما الزم نیست هر روز خواسته. ي خود دعا کنید براي خواسته. باشد ي خویش می او قادر به خلق و آفرینش خواسته
. کردند گونه که بت پرستان می چنین هنگام دعا عبارتی توخالی تکرار نکنید، آن هم«: فرمود ان خود میپیامبر خدا به شاگرد. بطلبید

که از او  پس مانند ایشان نباشید، زیرا خداي شما پیش از این. شوند شان مستجاب می پنداشتند به سبب زیاده گفتن دعاي زیرا می
  . »داند درخواست کنید، نیازهاي شما را می

اي شکل دهید و این خواسته را به صورت یک کلِ  تر را در خود به طرز هوشمندانه ما این است که تمایل به حیات کاملنقش ش
ي شما را  جوهره این قدرت را دارد که خواسته. شکل القاء کنید سپس این گرایش کامل و جامع را به جوهره بی. منسجم در بیاورید

. ي خود، آن هم به طور خالصه به جوهره القاء کنید توانید این تاثیر را با تکرار خواسته شما نمی. ردبرآورده سازد و این کار را خواهد ک
  .ي خود خواهید رسید که ایمان دارید حتماً به خواسته دهید، در حالی بلکه این کار را با تصاویر ذهنی هدفمند و قدرتمند انجام می

  .می شما نیست، بلکه در جواب ایمان به همراه عمل استبرآورده شدن دعا در واقع پاسخ به ایمان کال
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هایتان برسید و در روزهاي  هاي خود را از خدا بطلبید و به خواسته توانید با اختصاص یک روز خاص به عبادت، خواسته شما نمی
ت خدا را تحت تاثیر قرار داده و در توانید با اختصاص دادن ساعاتی از روز به دعا در مکانی خلو نمی. مانده خدا را فراموش کنید باقی

دعاي کالمی بسیار . ها را در ذهن خود مرور و یادآوري کنید دیگر ساعات روز اصالً به آن چیزها فکر نکنید و دوباره درساعات دعا آن
ن درخواست کالمی اما ای. تر نشان داده است خوب است و تاثیرات خود را مخصوصاً در جهت پایدار کردن ایمان و تصویر ذهنی واضح

شما باید به طور پیوسته و . ثروتمند شدن نیازي به ساعات طوالنی و شیرین دعا ندارد. رساند تان می شما نیست که شما را به خواسته
  .همیشگی دعا کنید

لتی در ذهن خویش به این صورت که همواره بر تصویر ذهنی خود و به صورتی هدفمند پایدار بمانید و همواره آن تصویر را در هر حا 
باور داشته باشید . هایتان را در خود حفظ کنید فقط ایمانِ رسیدن به خواسته. هاي مادي شکل بگیرد که در قالب تا این. داشته باشید

  .شوید ي دریافت می پس از مشخص کردن دقیق تصویر ذهنی وارد مرحله. اید خواهید رسید چه طلبیده که به آن

ویر، بهتر است یک عبارت کالمی تاکیدي را در قالب دعاي خالصانه به وجود آورید و خداوند را مخاطب قرار پس از شکل دهیِ آن تص 
. زندگی کنید   ي جدیدي در یک خانه. اید ي خود را دریافت کرده از آن لحظه به بعد ذهناً این باور را خواهید داشت که خواسته. دهید
. ریزي کنید تر برنامه هاي بیش به مسافرت بروید و با اطمینان کامل براي مسافرت. برانیداتومبیل خود را . هاي زیبا بپوشید لباس
فضاي اطراف و شرایط مالی خود را . ي خود طوري صحبت کنید که گویی اکنون و در واقعیت از آنِ شماست ي خواسته درباره
البته این نکته را در نظر داشته باشید که این . دگی کنیدخواهید باشد تصور کنید و همواره در آن فضاي خیالی زن طور که می همان

اما ایمان داشته باشید که تفاوت میان یک دانشمند و یک رویا پرداز به دلیل وجود . بافی نباشد کار صرفاً یک رویا پردازي و خیال
  .ي درست از قدرت اراده را نیز فرا بگیرید هشوید که شما باید استفاد اي وارد می با فراگیري این واقعیت به مرحله. هدف و ایمان است
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  بکارگیري قدرت اراده
درحقیقت، هر . هیچ ضرورتی ندارد این کار را انجام دهید. باشد هاي دیگر نمی علم ثروت اندوزي مستلزم اعمال قدرت یا زور بر انسان

ي خود را  نیازي نیست که اراده. شود هایتان می دن به هدفي نابجا از قدرت اراده منجر به شکست شما در رسی گونه تالش در استفاده
این اجبار به این معناست که بخواهید خداوند را وادار سازید کاري کند، که قطعاً . به اشیاء تحمیل کنید تا به سوي شما حرکت کنند

  . فایده و غیرقابل قبول است احمقانه، بی

ي عدم توانایی شما در  عدم توانایی شما در این کار، به اندازه. را در اختیار شما قرار دهد ها توانید خداوند را مجبور کنید که خوبی نمی
ي شیطانی و  توانید براي شکست دادن الهه ي خود نمی از قدرت اراده. ي خود براي طلوع خورشید است استفاده از قدرت اراده
  . هاي شما را برآورده کند گر و سرکش خواسته طغیانتوانید اراده کنید که نیروهاي  نمی. نامهربانی استفاده کنید

براي ثروت اندوزي فقط . ي شما را برآورده کند تر از شما تمایل دارد که خواسته صبرانه حتی بیش جوهره با شما دوست است و بی
توانید از قدرت  ید، میوقتی چگونگی درست فکر کردن و درست عمل کردن را بدان   .ي خود را بر شخصِ خودتان اعمال کنید اراده
  . ي درست استفاده کنید ي خود در جهت تفکر و عمل به شیوه اراده

ي خود در جهت ماندن در مسیر صحیح  ي اراده از قوه. ي مشروع از اراده در راه رسیدن به خواسته است این روش، روشِ استفاده
اي  هاي خود را به گونه ي افکار و ذهنیت سعی نکنید اراده. ار بگیریداي خاص به ک استفاده کنید و آن را در جهت تفکر و اقدام به شیوه

تان بسیار  با این کار، عملکرد ذهن. ذهن خود را در جایگاه مناسب آن قرار دهید. القاء کنید که به افراد، اشیاء اجباري تحمیل شود
  . شود بهتر می

د استفاده کنید و آن تصویر ذهنی را با ایمان و به طور هدفمند در ذهن تان، از ذهن خو هاي دهیِ تصویرِ ذهنی خواسته در جهت شکل
هر چه هدف و ایمان شما پابرجاتر . ي خود در جهت حفظ ذهن خویش در مسیر صحیح استفاده کنید خود حفظ کرده و از اراده

  .قاء خواهید کرد زیرا همواره تاثیر مثبتی را بر جوهره ال. تر ثروتمند خواهید شد تر باشد، سریع ومستحکم

شکل دریافت شده و در فواصل دور و در  تان تثبیت شده باشد، توسط جوهره بی تصویر تمایالت شما که با ایمان و هدفمندي در ذهن
ي اشیاء در  به محض انتشارات این القاء ذهنی همه. سرتاسر کائنات منتشر خواهد شد و این تمام آن چیزي است که از آن مطمئنم

اند، در جهت  که هنوز خلق نشده هایی ي موجودات زنده، غیره زنده و آن همه. خواسته شما حرکت خواهند کرد   هور رسیدنجهت به ظ
گیرند و تمامی اشیاء به سوي شما حرکت  تمامی نیروهاي کائنات در آن جهت قرار می. دارند تان گام برمی هاي برآورده شدن خواسته

تان را در اختیارتان قرار دهد و  هاي گیرد که امکانات الزم در رسیدن شما به خواسته ی قرار میذهن افراد دیگر در جهت. کنند می
  . ي خود برسید کنند تا به خواسته هاي دیگر به طور ناخودآگاه به شما کمک می انسان

تان دور  هاي شما را از خواستهایمانی نیز  کند، شک و بی تان نزدیک می به همان اندازه که ایمان و هدفمندي، شما را به خواسته
  .کند می



WWW.DZBOOK.IR روانشناسی ثروتمند شدن 
 

  
.، ممنوع بوده و قابل پیگیري خواهد بود به هر نحو هرگونه تغییر در محتواي این کتاب و یا فروش آناین کتاب رایگان است ،   

 
٢٥ 

هر ساعت و . خورند کنند با استفاده از قدرت فکر ثروتمند شوند، با عدم درك این واقعیت شکست می اغلب افرادي که سعی می
ست؛ ایمانی ا گذرانید و هر ساعتی که روح شما در تسخیر بی کنید، هر ساعتی که به نگرانی می اي که صرف شک و ترس می لحظه

  . سازید جریانی را که در کل قلمروي جوهره هوشمند به سوي شما روان شده است از خود دور می

پیامبر خدا اعتقاد . شود که اعتقاد داشته باشند تمامی قدرت و اختیار در جهان از آنِ خودشان است این وعده براي کسانی برآورده می
اعتقاد کامل و صددرصد اهمیت دارد، زیرا شما را . وار بود و علت آن نیز روشن استبسیار عمیقی داشت و شدیداً به اعتقادات خود است

  . کند وادار به محافظت از افکارتان می

گیرد که توجه خود را به چه چیزي معطوف  کنید، زیرا قدرت اراده است که تصمیم می جا است که از قدرت اراده استفاده می در این
گاه با مطالعه و  هیچ. گیرند ي متضادشان شکل نمی اشیاء با تفکر درباره. ند شوید، نباید فقر را بررسی کنیدخواهید ثروتم اگر می. سازید

گاه با  هیچ. ي گناه و تفکر به گناه به دست نخواهید آورد درستکاري را با مطالعه. ي بیماري به سالمتی نخواهید رسید تفکر درباره
اي  نگران آن نباشید و به علل آن توجه. آن را موشکافی نکنید. از فقر سخن نگویید. نخواهید شد ي فقر ثروتمند مطالعه و تفکر درباره

  . به شما هیچ ربطی ندارد. نشان ندهید

  . چه که به شما مربوط است، درمان است آن

  .مک به فقرا ثروت اندوزي استچون بهترین راه ک. چه که به آن بستگی دارد رها کرده و فقط موفق شوید، ثروتمند شوید فقر و هر آن

هایی را که اخبار فقر و بیچارگی  ها، مجالت و روزنامه کتاب.توانید تصویر ذهنی ثروت را حذف کنید با ذهنی سرشار از تصاویر فقر نمی
ل فقر به فقر داشتن دانش فراوان از علل و عوام. با داشتن این مطالب هیچ کمکی به فقرا نخواهید کرد. نویسند، مطالعه نکنید می

  . حفظ تصویرِ فقر در ذهن، آن را ریشه کن نخواهد کرد. کند زدایی کمکی نمی

با افزایش . شوید با منع ذهنی از داشتن تصاویر فقر و بدبختی مانع از ماندن فقرا در بدبختی می. حفظ تصاویر مثبت، دشمن فقر است
با افزایش تعداد فقیرانی که با ایمان و هدفمندي به دنبال . نخواهید شد اندیشند، از شر فقر خالص تعداد ثروتمندان که به فقر می

ها قرصی نان  خیریه به آن. خواهند ها انگیزه می آن. فقرا به خیریه نیازي ندارند. ثروت اندوزي هستند، فقر ریشه کن خواهد شد
  . ها را فراموش کنند ي سختی عت همهشود یکی دو سا که باعث می دارد یا این ها را در بدبختی نگه می دهد و آن می

  .شود که براي خالصی از فقر حرکت کنند اما انگیزش بخشی باعث می

با ثروتمند شدن خودتان به فقرا . توانید ثروتمند شوید ها ثابت کنید که شما خودتان می خواهید به فقرا کمک کنید، به آن اگر می
  .انگیزه دهید

مردم باید یاد بگیرند که با خلق و . هاي این کتاب است د کردن روز افزون مردم با استفاده از آموزهراه ریشه کَنی ابدي فقر، ثروتمن
اندازد  اي رقابتی ثروتمند شود، پلکان ترقی را پشت سر خود به زمین می فردي که با شیوه. توان ثروتمند شد آفرینش و نه با رقابت، می
ها  گشاید و به آن هایی را پیش روي هزاران نفر می شود، راه اي خالق ثروتمند می ي که به شیوهاما فرد. دارد و دیگران را از رشد باز می
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وقتی فقر . احساسی نیست ي سنگدلی و بی دوري از ترحم و دلسوزي به حال فقرا نشانه. دهد ها را می ي قدم گذاشتن در آن راه انگیزه
ي فقر صحبت  هاي کسانی که درباره کنید و به حرف مورد آن فکر و صحبت نمیکنید یا در  ي آن مطالعه نمی بینید، درباره را نمی

ذهن خود را با ایمان و . کنید تا ذهن خود را از مبحث فقر دور نگه دارید ي خود استفاده می دهید، از قدرت اراده کنند گوش نمی می
  .خواهید به آن برسید، متمرکز کنید هدفمندي بر آن تصویري که می

  از اراده حداکثريي  استفاده
که پیوسته توجه خود را به تصویر مخالف آن یعنی فقر  توانید تصویري روشن و پرجزئیات از ثروت داشته باشید، درحالی شما نمی

اصالً به این . ي خود صحبت نکنید از مشکالت مالی گذشته. کند که این تصاویر، ذهنی باشند یا عینی فرقی نمی. اید معطوف کرده
ي  در غیر این صورت خود را در زمره. ي خود صحبتی به میان نیاورید از فقر والدین یا زندگی سخت گذشته. ت فکر نکنیدمشکال

  .دهید و به طور قطع، حرکت اشیاء در جهت شما با این سخنان کنترل خواهد شد طبقات فقیر جامعه قرار می

چه را به آن مربوط است کامالً پشت سر  فقر و هر آن. به خاك بسپارندبگذارید مردگان، مردگان خود را : فرماید پیامبر خدا می 
  .بگذارید

حال اگر تمامی آرزوهاي خود را بر اساس آن . ي قطعی و صحیح بر کائنات حاکم است اید که یک نظریه شما این واقعیت را پذیرفته 
هاي مخالف و متناقض هیچ کمکی به  توجه کردن به نظریه. ي خود خواهید رسید نظریه بخواهید و بر اساس آن عمل کنید، به خواسته

هاي  نوشته. هاي مذهبی را که از پایان یافتن زود هنگام جهان صحبت به میان می آورند، مطالعه نکنید آن کتاب. شما نخواهد کرد
جهان در کنترل و دستان . نیددانند، مطالعه نک باف و فضول را که همه چیز را در قلمروي تحت کنترل شیطان می هاي منفی فیلسوف

  .ي قدرت الهی خداوند است جهان در قبضه. شیطان نیست

اي هم خواهد داشت؟ موارد  ها فایده ي آن اما آیا مطالعه. که موارد نامطلوب زیادي در شرایط کنونی ما وجود دارد واقعیت دارد این 
ها را با ما نگه  تري آن ها را کنترل کرده و مدت زمان بیش مدن آنها فقط سر آ ي آن نامطلوب در حال از بین رفتن هستند و مطالعه

توانید با  شما می. چرا زمان و انرژي خود را صرف مسائلی کنیم که در روند رشد تکاملی بشر خود به خود از بین خواهند رفت. دارد می
  . بشر کمک کنیدایفاي نقش واقعی و درست خود، به از بین رفتن آن مسائل در روند رشد تکاملی 

شما با توجه بر این مشکالت فقط . ها و یا مناطق تا چه حد وحشتناك است اصالً اهمیتی ندارد که شرایط در برخی کشورها، بخش
. شما باید به ثروتمند شدن آن هم در سطحی جهانی عالقه مند باشید. سازید ها را از خود دور می دهید و فرصت زمان خود را هدر می

  . که به خارج شدن از فقر فکر کنید، به وارد شدن به ثروت بیاندیشید ینبه جاي ا

هاي خالق و نه رقابتی  به خاطر داشته باشید تنها راه کمک به ثروتمند شدنِ جهان این است که خود شما با به کارگیري از روش
  .ثروتمند شوید
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ثروت اندوزي . باید انسان سنگدل و بدذات باشد تمامی وقت ذهن و اندیشه را صرف ثروت کردن، به این معنا نیست که
  . گیرد ترین هدف حیات است، زیرا تمامی دیگر اهداف را دربرمی شرافتمندانه

شود و خواست  هاي دیگر استفاده می در یک چهارچوب رقابتیِ ثروت اندوزي از قدرت انسان در جهت به کنترل در آوردن انسان
عظمت و گشایش، تالش شرافتمندانه و . ا وارد شدن به ذهن خالق همه چیز را تغییر خواهد دادام. شود خداوند در نظر گرفته نمی

ها امکاناتی الزم است که با ثروت به دست  زیرا براي دستیابی به این ارزش. شود خدمت به خلق همگی با ثروتمند شدن محقق می
  .آید می

توانند  تنها کسانی می. ابی به سالمت جسمانی مشروط بر ثروت اندوزي استبرید، خواهید دید که دستی اگر از ضعف جسمانی رنج می 
هاي مالی به دور بوده و امکانات الزم براي یک زندگی بدون دغدغه و نگرانی داشته باشند و بتوانند  سالمت بمانند که از نگرانی

  .بهداشت را رعایت کنند

ي  بقاء نیازي به رقابت نداشته باشند و در راستاي یک چهارچوب اندیشهعظمت روحی و اخالقی از آنِ کسانی است که براي حفظ  
شود که بتوان  اگر از صمیم قلب به دنبال سعادت خانوادگی هستید، بدانید که عشق زمانی بهتر شکوفه می. خالق ثروتمند شده باشند

دهد  و این زمانی رخ می. ي فساد و روزمرگی حفظ کرد ارزش آن را درك کرد، با درك باالیی به آن اندیشید و آن را از افتادن در ورطه
  . اي خالق و بدون درگیري و رقابت ثروتمند شده باشید که با استفاده از اندیشه

  :کنم تکرار می

  .تر از ثروتمند شدن را جستجو کنید تر و عظیم توانید هدفی شرافتمندانه شما نمی

سعی کنید ماهیت زیباي هر . کز است، دور کنید تا ذهنی کامالً پاکیزه داشته باشیدتوجه خود را از آن تصویر ذهنی که بر فقر متمر 
حیات کامل همواره در جهت تجلی کامل و سعادت . سعی کنید در وراي ظاهر اتفاقات و اشیاء، حقایق را ببینید. شئی را درك کنید

  . ست ثروت مطلق استهرچه ه. واقعیت این است که چیزي به نام فقر وجود ندارد. تر است کامل

  .ها هم ثروت وجود دارد دانند که براي آن مانند زیرا این حقیقت را نمی برخی مردم فقیر می

دانند که راه حلی  برخی دیگر از فقرا می. ها آموزش دهید توانید این مطلب را به آن با تغییرات شخصیتی در رسیدن به ثروت می 
بهترین . توانند تالش ذهنی الزم را در یافتن راه و به ثمر رساندن آن انجام دهند اند و نمی بهره وجود دارد اما از لحاظ عقلی بسیار کم

توان به ثروت  ها ثابت کرد که می ها انگیزه داد و به آن شان به آن توان کرد این است که بر اساس تمایالت کاري که براي این افراد می
بینند، اما در هزار توي  هایی از علم ثروت اندوزي را می زیرا اگر چه بارقه. برند ر به سر میچنان در فق دیگران هم. واقعی سعادتمند شد

ي  کنند ترکیبی از عوام مختلف را به کار گیرند و در همه ها سعی می آن. اند گر اسیر و سردرگم شده هاي افسون ماوراء الطبیعه و نظریه
  . خورند ها شکست می آن
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اي عمل بر  ذره. کنم بهترین راه این است که شما خودتان راه درست را پیدا کرده و از آن مسیر بروید اکید میبه همین دلیل دوباره ت
تان را  توانید به کل جهان هستی بکنید این است که نهایت تالش بهترین خدمتی که می. ارزد و ارزش دارد خروارها نظریه پردازي می

نباید با روش رقابتی . باشد لق خدا بهتر از ثروت اندوزي با استفاده از روش خالق نمیهیچ روشی براي خدمت به خدا و خ. بکنید
  . ثروتمند شوید

در صورت صحت این ادعا شما به . ادعاي دیگر ما این است که این کتاب اصول علم ثروت اندوزي را با جزئیات کامل ارائه داده است
شاید این تفکر کوته فکرانه و متعصبانه به نظر برسد، اما توجه داشته . واهید داشتي هیچ کتاب دیگري در این زمینه نیاز نخ مطالعه

  . باشید که در محاسبات ریاضی به جز چهار عمل اصلی ضرب، تقسیم، جمع و تفریق راه دیگري وجود ندارد

ترین راه براي  ترین و ساده یمترین فاصله میان یک راه براي علمی فکر کردن وجود دارد و آن فکر کردن به مستق فقط یک کوتاه
بندي  چه در این کتاب آمده است طراحی و دسته توانسته سیستمی مختصر و مفیدتر از آنانسان تا به امروز ن. رسیدن به هدف است

هاي دیگر را به  هاي این کتاب متعهد شدید، کتاب که به آموزه هنگامی. در این کتاب تمامی مواد غیرضروري حذف شده است. کند
  . ها را از ذهن پاك کنید کناري بگذارید و همگی آن

ي دیگري  نه مطالعه کنید، آن را به همراه خود داشته باشید، آن را به خاطر بسپارید و به هیچ سیستمی و یا نظریهاین کتاب را روزا
افکارتان نامطمئن شده و از این شاخه به آن . آورد که این کار را انجام ندهید، شک و دودلی به شما روي می در صورتی. فکر نکنید
هاي دیگري را تا آن اندازه که  پس از موفقیت و ثروتمند شدن، سیستم. ما آغاز خواهد شدجاست که شکست ش پرد و این شاخه می

ي دیگري را  اید، هیچ نوشته هاي خود رسیده اید به خواسته اما تا زمانی که کامالً مطمئن نشده. عالقمند هستید بررسی و مطالعه کنید
  .که در راستاي این کتاب نباشد مطالعه نکنید

چنین از تجسس و  هم. ي مثبت را بخوانید و به آن خبرهایی توجه کنید که با تصویر ذهنی شما در هماهنگی کامل باشدفقط خبرها 
هاي گوناگون و افسون و سحر و جادو را به کناري بگذارید و به این  مسائل مربوط به نظریه پردازي. موشکافی در امور مرموز بپرهیزید

. اي نکنید کنند و به صحت و سقم این مسئله توجه دهند و در نزدیکی ما زندگی می ادامه می چنان به حیات خود که مردگان هم
ما حق . ارواح مردگان هر جا که باشند به امورات خود مشغولند. سرتان به کار خودتان باشد. مردگان را به حال خودشان رها کنید

توانند به ما کمکی کنند و یا اصالً این حق را  ها می دانیم آیا آن نمی. ی کنیمها کمک توانیم به آن نمی. ها وارد شویم نداریم درمسائل آن
تان را خودتان  و مشکالت  ي موارد مشکوك فوق را رها کنید  ها بخواهیم زمانی را نیز به ما اختصاص دهند یا خیر؟ همه داریم که از آن

وارد نوعی جریان ذهنی خواهید شد که امیدهاي  را مشغول کنید، گري خود  اگر با سحر و جادو و افسون. حل کنید و ثروتمند شوید
  . شما را بر باد خواهد داد

  : کنیم اي را تکرار می عبارت پایه قسمت مثل قسمت قبلیدر این 

 باشد که در حالت اصل خود در سرتاسر کائنات پراکنده شده و نفوذ ي اشیاء می جوهره اندیشمندي وجود دارد که منشاء خلق همه
تواند آن اندیشه را در واقعیت  اي بر این جوهره، می القاء تصویر هر اندیشه. کرده است و فضاهاي میان اشیاء مختلف را پر کرده است

. ها را بیآفریند شکل، آن اندیشه ها به جوهره بی ي خود تصور کند و با القاء این اندیشه تواند اشیاء را در اندیشه انسان می. خلق کند



WWW.DZBOOK.IR روانشناسی ثروتمند شدن 
 

  
.، ممنوع بوده و قابل پیگیري خواهد بود به هر نحو هرگونه تغییر در محتواي این کتاب و یا فروش آناین کتاب رایگان است ،   

 
٢٩ 

ي خود داشت و با هدفمندي  گیري ذهنی را از رقابت به خالقیت سوق داد و تصویري روشن از خواسته جام این کار باید جهتبراي ان
راه را به هر ذهنیت که . ي قابل دسترسی است این تصاویر را در ذهن تثبیت کرد تا به خواسته رسید و ایمان راسخ داشت که خواسته

یابیم  با درنظر گرفتن تمامی مطالب فوق در می. تان را متزلزل سازد ببندید را تار کند و یا ایمان تان را سست کرده، تصویرتان هدف
  .اي خاص زندگی و اقدام کند انسان باید به شیوه

 اقدام به شیوه اي خاص

 
ثروت را به زندگی شما  تفکر به شیوه اي خاص. اندیشه، نیرویی خالق و یا قدرتی است که نیروي خالق را به انجام کاري وا میدارد

تکیه ي محض به . اما باید توجه داشته باشید که تکیه وتوجه صرف بر اندیشه بدون هیچ اقدامی فایده اي ندارد . سرازیر میکند
 اندیشه، همان صخرهاي است که کشتی تمامی آن افرادي که صرفاً به افکار متافیزیکی خود اعتماد میکنند به آن برخورد میکند و به

ما در اینجا فرض را بر این قرار میدهیم که مرحله اي از رشد بشري که . باید اندیشه ي خود را با اقدام همراه کنید. گل می نشیند
انسان بتواند در آن مرحله مستقیماً و از طریق جوهره اندیشمند به خلق و آفرینش اقدام کند، وجود ندارد و اگر چنین مرحله اي 

 . نسانِ این عصر هنوز به آن مرحله نرسیده استوجود داشته باشد ا
 

اندیشه ي شما طالي پنهان در دل .اندیشه به تنهایی هیچ کاري به انجام نمی رساند و باید با اقدام فردي مناسب همراه شود
نند و به صورت سکه در خود را پاالیش نمی ک. اما آن طالها بخوديِ خود استخراج نخواهند شد. کوهستانها را به شما نشان خواهد داد

قدرت هوش برتر کیهانی تالشهاي انسانی را در نظمی قرار داده .نمی آیند و روي جاده ها نمی غلتند تا اینکه وارد زندگی شما شوند 
است که اگر فردي به سوي معدن هدایت شود، افراد دیگري نیز هستند که روابط تجاریشان به گونه اي هدایت میشود تا طالها را 

و شما هم باید مسائل تجاري خود را طوري برنامه ریزي کنید که هنگام رسیدن طالها بتوانید آنها را دریافت کنید . راي شما بیاورندب
البته اقدام فردي شما باید به گونه اي باشد . اندیشه ها، اشیاء زنده و غیر زنده را خلق می کنند تا شما را به خواسته هایتان برسانند.

قرار نیست خواسته ي خود را در قالب یک اقدام خیریه دریافت کنید . مهیا بودن آنها بتوانید خواسته ي خود رادریافت کنید که هنگام
 .یا اینکه آن را بدزدید 

استفاده ي علمی . شما باید به هر فرد در ازاء شیئی که دریافت میکنید بیش از ارزش مادي آن شئ از لحاظ علمی و معنوي بپردازید
ز اندیشه به این شکل است که شما ابتدا تصویري روشن،واضع و پر از جزئیات را از خواسته ي خود در ذهن شکل دهید و سپس در ا

و این کار را با ایمان کامل از اینکه به خواسته ي خود خواهید رسید و با شکرگزاري از . جهت دستیابی به آن تصویر سریعاً اقدام کنید
به هیچ روش مرموز و یا سحرآمیز به امید اینکه به خواسته ي خود می رسید، .ود رسیده اید، انجام می دهید اینکه به خواسته ي خ

در فصول پیشین جزئیات اقدام صحیح در . این تالش بیهوده است و قدرت تفکر پاك و مقدس شما را تضعیف می سازد.متوسل نشوید
ایمان وهدفمندي شما تاثیر مثبتی به تصویري که بر جوهره بی شکل القاء  .استهم راستایی با اندیشه به طور کامل شرح داده شده 

 . میکنید دارد که به اندازه ي شما تمایل دارد حیات بخشی کند و شما را رشد دهد
 

د و آن جوهره تمامی نیروهاي خالق را به کار میگیرد تا از طریق تمامی کانالهاي موجود و معمول در جهت خواسته ي شما حرکت کن
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وظیفه ي شما این است که به تصویر ذهنی خود . نقش شما هدایت و نظارت به آن جریانِ خالق نمیباشد .خواسته را برآورده سازد
اما باید به شیوهاي خاص عمل کنید تا بتوانید آنچه را که از آنِ . پایبند بمانید،هدفمند باشید و ایمان و شکرگزاري خود را حفظ کنید

لحظهاي که در مقابل شما قرار میگیرد شناسایی کرده و بر اساس تصویر ذهنی خود آن را به دست بیاورید و در جاي  شماست در آن
 . مناسب خود قرار دهید

واقعیت این است که این اشیاء ممکن است به صورتی به شما روي آورد که در دستان دیگران باشند و دیگران معادل آن اشیاء را از 
. در اینجا شما با پرداخت معادل آن اشیاء به آن صورتیکه شخص مقابل طلب میکند به خواسته ي خود می رسید .شما طلب کنند

این یک نکته ي مهم در قانون توانگري . کتاب جیبی شما قرار نیست بدون هیچ تالشی به یک کیف جادویی پر از پول تبدل شود
افراد زیادي هستند که آگاهانه یا ناخودآگاه نیروي خالق را به .م ادغام شوند دقیقاً اینجاست که فکر و عمل فردي باید با ه. است

به این علت که براي دریافت آنچه که می خواهند زمانیکه . وسیله ي تفکر و تخیل مدام خودفعال میکنند، اما همچنان فقیر هستند
 ولی با عمل است که شما آن رادریافت خواهید کرد. می آیدبا فکر کردن شما، آنچه که می خواهید به سمتتان .می آید، آماده نیستند 

. 
شما نمی توانید براي گذشته کاري کنید و این یک اصل است که براي شفاف کردن . هرگاه عملی به ذهنتان آمد آن را انجام دهید
شما . ن دلیل آینده فعالً اینجا نیستبه ای. از طرفی شما نمیتوانید در آینده عمل کنید. تصویر ذهن خود باید گذشته را فراموش کنید

تا وقتی که آن زمان نرسیده باشد به خاطر اینکه در شغل مناسب نیستید یا . نمی توانید بگویید که می خواهید در آینده کاري کنید
 . ب برسیدهم اکنون در مکان مناسب نیستید، نباید تصور کنید که باید عمل را متوقف کنید تا زمانیکه به شغل و محیط مناس

 
ایمان داشته باشید که . همچنین به دنبال یافتن راه حلی براي مشکالت احتمالی و شرایط اضطراري یا به اصطالح روز مبادا نباشید

اگر شما در زمان حال با ذهنتان روي آینده کار کنید، کاري که . توانایی روبرو شدن با هر شرایط اضطراري در آینده را خواهید داشت
ذهن خود را به عمل در حال حاضر متمرکز .راي هم اکنون انجام دهید در ذهنتان خوابیده خواهد ماند و موثر واقع نخواهد شد باید ب
به جز حال، زمانی در دست نخواهد بود وهرگز هم هیچ زمانی به جز حال وجود ندارد و اگر بخواهید که همواره براي دریافت . کنید

 . ، باید در حال حاضر زندگی کنیدآنچه می خواهید آماده باشید
نمیتوانید در زمانیکه . کار و عمل شما هر آنچه که باشد باید روي مردم و چیزهایی برنامه ریزي شود که در زمان حال شما هستند

ه خواهید بود، کاري نمیتوانید در جایی که قبالً بودید کاري انجام دهید و نیز نمیتوانید در جایی که در آیند .نیستید کاري انجام دهید
خود را به این امر مشغول نکنید که کاش دیروز فالن کار را . شما تنها میتوانید در جایی که هم اینک هستید کاري انجام دهید. کنید

 . کار امروز را خوب انجام بده. خوب انجام می دادم یا اینکه فردا فالن کار خوب انجام میشود
با . نخواهید همه چیز تغییر کند و بعد شما اقدام کنید. ه هاي مرموز بر انسانها و اشیاء تاثیر بگذاریدسعی نکنید با سحر و جادو و شیو

با اقدام صحیح می توانید بر محیط اطراف خود تاثیر بگذارید و امکانات بهتري را براي خود فراهم . اقدام خود محیط را تغییر دهید
 . سازید

با این حال با تمام وجود در فضاي کنونی اقدام کنید  .اي ممکن به تصویر ذهنی خود پایبند بمانیدبا ایمان و هدفمندي در بهترین فض
به تصویري که از خواسته ي خود در ذهن دارید پایبند بمانید و از هم اکنون .و این کار را با تمام قوا و قدرت ذهنی خود آغاز کنید

اقدامات مناسب شما در . عجیب و متفاوت و یا چشمگیر به عنوان گام نخست نباشیدبه دنبال انجام کاري کامالً جدید، .اقدام کنید 
با این تفاوت که پس از مطالعه ي این کتاب این کار را به . زمان کنونی شاید همان چیزهایی باشند که از چندي پیش آغاز کرده اید
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 . شیوه ي خاصی انجام خواهید داد و مطمئناً شما را ثروتمند خواهد کرد
 

در همان شغل کنونی . در صورتیکه احساس می کنید تجارت کنونی شما نامناسب است، قبل از اقدام منتظر آغاز تجارت جدید نباشید
. به این دلیل که در جایگاه مناسبی قرار ندارید، ناامید نشوید و زانوي غم به بغل نگیرید. خود اقدام به شیوه اي خاص را آغاز کنید

یک تجارت نامناسب و اشتباه نمی تواند . ر نامناسب نیست که نتوان آن را تغییر داد تا به جایگاه مناسب خود برسیدجایگاه شما آنقد
در ذهن، تصویري از تجارت مورد عالقه ي خود را با هدفمندي .آنقدر شما را درگیر خود کند که نتوانید کار جدیدي را آغاز کنید 

با این حال .ه آن هدف می رسید و اکنون هم در حال طی کردن مراحل رسیدن به آن می باشیدشکل دهید و ایمان داشته باشید که ب
از تجارت فعلی خود به عنوان پلی جهت رسیدن به کاري بهتر استفاده کنید و از محیط .در تجارت کنونی خود اقدام را آغاز کنید 

 . د شویدکنونی خود به عنوان ابزاري جهت دستیابی به محیطی بهتر بهره من
در صورتیکه کارمند و یا حقوق بگیر هستید و احساس میکنید براي رسیدن به خواسته هایتان باید تغییر مکان دهید، کاري که باید 

انجام دهید این است که به تصویر ذهنی خود از شغل مورد عالقه تان پایبند بمانید و با ایمان و هدفمندي شغل کنونی خود را به 
در پایان این فصل عبارت جدیدي را به قاعده اضافه خواهم .مطمئناً آن شغل دلخواه را به دست خواهید آورد . جام دهیدبهترین نحو ان

 : کرد که با این مضمون است

جوهره اندیشمندي وجود دارد که منشاء خلق همه ي اشیاء می باشد که در حالت اصل خوددر سرتاسر کائنات پراکنده شده و نفوذ 
القاء تصویر هر اندیشهاي بر این جوهره میتواند آن اندیشه را در واقعیت . و فضاهاي میان اشیاء مختلف را پر کرده استکرده است 

 .انسان می تواند اشیاء را در اندیشه ي خود تصور کند و با القاء این اندیشه ها به جوهره بیشکل آن اندیشه ها را بی آفریند.خلق کند
د جهتگیري ذهنی را از رقابت به خالقیت سوق داد و تصویري روشن از خواسته هاي خود داشت و با هدفمندي براي انجام این کار بای

راه را به هر ذهنیتی . این تصاویر را در ذهن تثبیت کرد تا به خواسته رسید و ایمان راسخ داشت که خواسته ي قابل دسترسی هست
انسان براي اینکه در همان لحظه اي که خواسته . یا ایمانتان را متزلزل سازد، ببندیدکه هدفتان را سست کرده، تصویرتان را تار کند و 

 . اش سر راه او قرار میگیرد بتواند آنرا دریافت کند، باید در لحظه، در زمان حال و در شرایط کنونی خود اقدام کند
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  اقدام موثر
در هر جا که هستید هر کاري را که می توانید . ه شده است، استفاده کنیدطور که تاکنون به شما آموزش داد هاي خود همان از اندیشه

ي کنونی خود را به بهترین نحو انجام داده باشید پیشرفت آغاز  که وظیفه هنگامی. آغاز کنید و این کار را با تمام وجود انجام دهید
  .توانید از شرایط کنونی خود فراتر روید باشید، نمیي کنونی خود را به بهترین نحو انجام نداده  که وظیفه تا زمانی. شود می

اگر هیچ انسانی . آورند رسانند، رشد در جهان را به وجود می کسانی که کار خود را در هر شرایطی به بهترین نحو ممکن به انجام می 
ي خود را به  کسانی که وظیفه.ي امورات جهان عقب گردي را مشاهده خواهیم کرد ي خود را به درستی ایفا نکند، در همه وظیفه

این . ها را باید دیگران به اتمام برسانند دهند باري بر دوش دولت، اقتصاد، صنعت و جامعه هستند و کار ناتمام آن درستی انجام نمی
  .و از بین خواهند رفتکنند  ي کنونی زندگی می اي قبل از دوره ها در عصر و یا دوره آن. اندازند افراد فرآیند رشد جهانی را به تعویق می

تکامل اجتماعی تابعِ تکامل . اي باید کارهاي خود را به بهترین نحو ممکن به نتیجه برساند تا جامعه رشد کند تک تک افراد هر جامعه 
تر  الهرگاه یک ارگانیسم فع. ي تکامل نوع است در دنیاي حیوانات سیر تکامل به وسیله. باشد جسمی و ذهنی تک تک افراد جامعه می

هرگز براي ارگانیسمی که بیش از . شود ها باز می یابد و مکان جدیدي براي آن هاي مترقی تکامل می باشد، از جایگاه خود به ارگانیسم
  .شود کند مکانی ساخته نمی مکان خود پر نمی

تان بستگی  ر کار و زندگی شخصیتان براي اجرا کردن این اصول د ثروتمند شدنِ شما به تالش. قانون براي ما نیز همین طور است 
اگر . ي خود رسیده باشید هر روز، یا روز شکست است یا روز موفقیت و آن روزهایی روزهاي موفقیت هستند که شما به خواسته. دارد

اً ثروتمند که اگر هر روزتان را با موفقیت همراه کنید، حتم  درحالی. هر روزتان را با شکست توام باشد، هرگز ثروتمند نخواهید شد
  . شوید می

ي این شکست ممکن  اید و نتیجه اگر کاري دارید که باید امروز انجام شود و آن را انجام ندهید، آن روز در انجام آن کار شکست خورده
وهایی که ي عملکرد نیر از نحوه. بینی کنید ترین اقدام را پیش توانید نتایج حاصل از حتی کوچک شما نمی. است بسیار مصیبت بار باشد

بسیاري از نیروها ممکن است فقط به انجام اقدامات کوچک شما . آیند اطالعی ندارید در جهت سود رساندن به شما به حرکت درمی
  . العاده به روي شما گشوده شود ها و احتماالت خارق شاید اقدام زیادي الزم نباشد تا دري از فرصت. متکی باشند

غفلت و کوتاهی . ه هوش کیهانی در جهت موفقیت در اختیارتان قرار خواهد داد به درستی نشناسیدشما شاید احتماالت مختلفی را ک
  . تان رقم بزند هاي شما در به انجام رساندن امور جزئی ممکن است تاخیري دراز مدت را در رسیدن به خواسته

. هاي خود را نیز در نظر بگیرید لبته محدودیت و تواناییا. هر روز تمام کارهاي مربوط به آن روز را به طور کامل و درست انجام دهید
ترین تعداد کارها را در  سعی نکنید تا حد امکان بیش. نباید بیش از اندازه از خود کار بکشید یا کارهاي خود را چشم بسته انجام دهید

که کار یک هفته را در یک روز به انجام  ید و یا ایننیازي نیست که کار فردا را امروز انجام ده. ترین زمان ممکن به نتیجه برسانید کوتاه
  .دهد آید، کارآمدي و موثر انجام دادن هر کار است که نتیجه می تعداد کارهاي انجام شده نیست که به حساب می. برسانید
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. اثر باشد ر یا بیتواند موث هر عملی خودش به تنهایی می. تواند به تنهایی یک موفقیت یا شکست محسوب شود هر کاري خودش می 
هر کار غیرموثري یک شکست است و اگر شما تمام زندگی خود را صرف انجام کارهاي غیرموثر کنید، تمام زندگی شما یک شکست 

  . تان بدتر است تري انجام دهید، براي غیر موثر بیش   هر چه کار. خواهد بود

تان یک موفقیت باشد، تمام زندگی شما به  تمام کارهاي زندگی به بیان دیگر هر کار موثري به خودي خود یک موفقیت است و اگر
ي اقدامات شما اقدام غیرعملی وجود  که در کارنامه ي فوق کامالً روشن و سریع است، در صورتی نظریه. شود یک موفقیت تبدیل می

  . نداشته باشد و تمامی اقدامات شما موثر باشند، موفق و ثروتمند خواهید شد

ممکن است اقدامات موثرتري را به انجام برسانید و با این کار خواهید دید که علم ثروت اندوزي همانند ریاضی، علمی و جا که  تا آن
این کار . توان هر اقدامی را به خودي خود به یک موفقیت تبدیل کرد شود که چگونه می حال این پرسش مطرح می. بسیار دقیق است

نیروهاي الهی در خدمت . خورد گاه شکست نمی یرا که خداوند قادر و متعال به همراه شماست و هیچتوان به راحتی انجام داد، ز را می
  . که از این نیرو به درستی و در جهت انجام صحیح کارها بهره بگیرید، موفق خواهید شد شما هستند و در صورتی

اي خاص عمل کرده باشید،  ات شما قدرتمند باشد و به شیوهي اقدام که همه هنگامی. تواند ضعیف انجام شود یا قدرتمند هر اقدامی می
با این کار اقدام شما قدرتمند و کارآمد خواهد بود، . هنگام انجام هر اقدامی به تصویر ذهنی خود پایبند باشید. ثروتمند خواهید شد

قدرت ذهنی و اقدام موثر را از هم جدا  درست در همین مرحله است که کسانی که. تان اقدام کردید زیرا با تمامی ایمان و هدفمندي
کنند، اما در مکان و زمان دیگري اقدام  ها در یک مکان و زمان از قدرت ذهن خود استفاده نمی آن. شوند کنند با شکست مواجه می می
  .کنند و این اقدام ناموفق خواهد بود می

تی اگر آن کار بسیار ساده و معمولی باشد با موفقیت توام خواهد که با تمامی قوا و با توکل بر خدا دست به کاري بزنید، ح هنگامی 
گشاید و با سرعت روز افزونی شما را در جهت  تري می هاي بیش در ماهیت ذاتی اشیاء هر موفقیت دري را به سوي موفقیت. شد

. رسد زا به طور جمعی به شما میبه خاطر داشته باشید که نتایج حاصل از هر اقدام مج. دهد تان حرکت می هاي رسیدن به خواسته
شود، بسیاري از اشیاء را به سوي  هرگاه انسانی طالب حیاتی بهتر می.میل به حیات رو به رشد در تمامی اشیاء و موجودات وجود دارد 

  . شود کند و تاثیر این گرایش چندین برابر می خود جذب می

تان به تصویر ذهنی خود پایبند  در هنگام انجام کارهاي. موثر به نتیجه برسانیداي  کارهاي مربوط به هر روز را در همان روز و به شیوه
ممکن است این تصویر بسیار ساده و . الزم نیست این تصویر ذهنی را در تمامی اوقات با جزئیات دقیق و کامل به خاطر بیاورید. بمانید

را بال و پر داده و یک تصویر ذهنی بسیار دقیق و جزئی را مشاهده  تان ي خیال توانید در اوقات فراغت خود قوه شما می. معمولی باشد
اما آن کاري که باید به درستی انجام دهید، این است که این تصاویر باید به اشکال مثبت و انگیزه بخش در ذهن شما ثبت . کنید
با تعمق مداوم و تصویر ذهنی به . تصاص دهیداگر به نتایج سریع عالقه مند هستید، تمامی اوقات فراغت خود را به این کار اخ. شود

اند، به همان صورت  ترین جزئیاتی که در ذهن شما ثبت شده حتی کوچک. رسید ي خود می تصویري جامع و پر جزئیات از خواسته
ودآگاه شما از که ضمیر ناخ تا جایی. در اوقات فراغت در تصویر خود تعمق کنید. شکل منتقل خواهد شد نقص به جوهره بی کامل و بی
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نتایج این کار آن چنان جذاب . که اراده کنید در لحظه به تصویر دسترسی کامل داشته باشید تصویر لبریز شود و بتوانید به محض این
  . هاي درونی شما را به حرکت در خواهد آورد ها قدرتمندترین انرژي و شیرین خواهد بود که صرفاً اندیشیدن به آن

  :ایم ي پایانی آن با توجه به روند مطالب تغییرات اندکی داده البته در جمله. ي خود را تکرار کنم قاعده اجازه بدهید دوباره

باشد که در حالت اصل خود در سرتاسر جهان و کائنات پراکنده شده و  ي اشیاء می جوهره اندیشمندي وجود دارد که منشاء خلق همه
تواند آن اندیشه را در  اي بر این جوهره می القاء تصویرِ هر اندیشه. ا پر کرده استنفوذ کرده است و فضاهاي میان اشیاء مختلف ر

ها را  شکل، آن اندیشه ها به جوهره بی ي خود تصور کند و با القاء این اندیشه تواند اشیاء را در اندیشه انسان می. واقعیت خلق کند
هاي خود داشت و با  رقابت به خالقیت سوق داد و تصویري روشن از خواستهگیري ذهنی را از  براي انجام این کار باید جهت. بیآفریند

داد، به نحو   توان انجام  هدفمندي این تصاویر را در ذهن تثبیت کرد تا به خواسته رسید و در هر روز تمامی آن کارهایی را که می
  .موثري به نتیجه رسانید

  آغاز یک تجارت مناسب
چنان در  موسیقیدانان مستعدي وجود دارند که هم. کند ي خاص موفقیت در آن زمینه را تضمین نمی صرف داشتن استعداد در زمینه

تجاران فراوانی هستند که . اي وجود دارند که ثروتمند نیستند العاده هاي مستعد و فوق تجارها، آهنگران و انسان. برند فقر به سر می
  .خورند شکست می اي دارند، اما در معامالت خود استعداد قابل توجه

اما الزم است از این ابزار . کند و داشتن ابزار الزم و مناسب در انجام موثر هر کاري ضرورت دارد هر استعدادي مانند یک ابزار عمل می
  .اي مناسب استفاده شود به شیوه

به طور کلی، شما در تجارتی که . بود تر خواهد موفقیت در آن تجارتی که شما به ابزار ذهنی الزم براي آن تجارت مجهز باشید، آسان
  . تر خواهید بود تان استفاده کرده باشید و از لحاظ طبیعی با شما سازگارتر باشند، موفق در آن از قدرتمندترین استعدادهاي

نداشته باشید، زیرا  اما همواره به یاد داشته باشید شما قابلیت موفقیت در هر تجارتی را دارید، حتی اگر استعدادهاي الزم آن تجارت را
دارید، امکانات مورد نیاز خود را نیز  که در مسیر پیشرفت گام بر می توانید در حالی در واقع می. توانید آن استعدادها را کسب کنید می

  .تان محدود کنید ي صرف از استعدادهاي مادرزادي الزم نیست خود را به استفاده. تامین کنید

اي  تر است، اما موفقیت در هر حرفه اید آسان که از قبل استعداد الزم جهت رشد در آن را کسب کردهاي  البته موفقیت در حرفه 
توانید هر کدام از استعدادهاي فطري خود را پرورش داده و در آن استعداد به باالترین سطح از رشد و  زیرا شما می. پذیر است امکان

  . پیشرفت برسید
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ي خود استفاده  که از استعدادهاي شکوفا شده در صورتی. ینه حداقل استعداد فطري الزم را داریدمطمئن باشید که شما در هر زم
ي خود استعدادهاي شکوفا  ي مورد عالقه که در راستاي شغل وحرفه با این حال، در صورتی. توانید ثروتمند شوید کنید، به راحتی می

  .تري توام خواهد بود  ي شما با رضایتمندي بیشي خود را پرورش داده و شکوفا کنید، ثروت اندوز نشده

که کاري را انجام دهید که دوست دارید و اگر مجبور باشید براي همیشه شغلی داشته باشید که به آن عالقه ندارید،  زندگی یعنی این
  .گاه رضایت واقعی نخواهید داشت هیچ

گرایش به نواختن موسیقی نیرویی است . یل نشانگر وجود توانایی استتما. خواهید انجام دهید توانید کاري را که می شما مطمئناً می
تمایل به اختراع ابزار مکانیکی یک استعداد . دهد که در طلب آشکار شدن و رشد است که توانایی نواختن موسیقی را نشان می

یافته و یا حتی ضعیفی براي انجام که هیچ نیروي رشد  جایی در آن. دهد که در طلب آشکار شدن و رشد است مکانیکی را نشان می
دهد که نیروي عظیمی  وجود میل شدید براي انجام کاري نشان می. کاري وجود نداشته باشد، تمایلی به انجام آن کار نیز وجود ندارد

  .اي صحیح به کار گرفت در جهت انجام آن کار وجود دارد و فقط باید این نیرو را پرورش داده و به شیوه

اما با این . یکسان، بهتر است آن تجارتی را انتخاب کنید که استعدادهاي مورد نیاز آن تجارت در شما شکوفا شده باشددر شرایط  
چه را که  توانید هر آن شما می. ي کاري خاصی گرایش دارید، در نهایت باید آن را به عنوان هدف خود انتخاب کنید حال اگر به زمینه

تري دارد و از آن لذت  اي را دنبال کنید که با شما هماهنگی بیش حق شماست که مهارت و یا حرفهخواهید انجام دهید و این  می
  . برید می

که از آن به صورت ابزاري در جهت  شما مجبور نیستید کاري را که دوست ندارید انجام دهید و نباید آن کار را انجام دهید، مگر این
اگر به خاطر اشتباهات گذشته و پیامدهاي آن در محیط یا تجارتی نامطلوب قرار دارید و . دي خود استفاده کنی انجام کار مورد عالقه

که تجارت کنونی شما این امکان را  توانید با علم به این مجبور خواهید بود تا مدت زمانی به کاري که عالقه ندارید ادامه دهید، می
اگر احساس . بخش خواهید کرد تر شوید، انجام آن کار را لذت ي خود نزدیک قهتان فراهم خواهد کرد که به انجام آن کار مورد عال براي
معموالً بهترین راه تغییر شغل و یا محیط کاري، رشد و . ي دیگر عجله نکنید ي مناسبی ندارید، در پا گذاشتن به حرفه کنید حرفه می

  .ترقی در همان شغل کنونی است

که پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدید  دارد، از تغییر سریع و ناگهانی نهراسید و هنگامی تان قرار که فرصتی درمقابل در صورتی 
در چارچوب خالق عجله . که از لحاظ عقالنی تردید دارید عجوالنه و ناگهانی اقدام نکنید که فرصتی مناسب در اختیار دارید، تا زمانی

  .فهمید که به اقدام عجوالنه نیازي نیست با کنار گذاشتن ذهن رقابتی می. مدگاه کمبود فرصت پیش نخواهد آ معنایی ندارد و هیچ

اگر . ي کافی موجود است براي همه، جا و محیط و فضاي کافی به اندازه. در ذهن خالق کسی در صدد شکست دادن شما نیست 
  .فضایی اشغال شود، به زودي فضایی بهتر در مقابل شما گشوده خواهد شد

نظر عمیقی بیاندازید و هدفمندي ایمان  به تصویر ذهنی خود . هنگام دودلی و شک، صبور باشید. ی در اختیار شما استزمانِ فراوان
یکی دو روز را صرف تعمق بر تصویر ذهنی . گزار خداوند باشید هاي شک و تردید با تمامی وجود سپاس در زمان. خود را تقویت کنید
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با این کار ذهن شما در چنان ارتباط . اید، خداوند را شکر کنید هاي خود رسیده به خواسته که خود کنید و خالصانه به خاطر این
  .گیرد که شما هنگام اقدام مرتکب هیچ خطایی نخواهید شد نزدیکی با شعور کیهانی قرار می

ان در جهت رسیدن به یک ت شناسد و شما با ایمان راسخ و هدفمندي در دست یابی به اهداف چه را که باید می ذهن شما هر آن 
هاي  اي خاص فرصت ي رفتار به شیوه با ادامه. توانید به وحدت کامل با این ذهن برسید گزاري عمیق قلبی می حیات کامل با سپاس

گزاري خالصانه در نزدیکی و  چنین با سپاس هم. روزافزونی به شما روي خواهند آورد و در ایمان و هدف خود استوار و راسخ بمانید
با . هر روز کارهاي آن روز را به طور دقیق و کامل و فارغ از ترس و نگرانی و عجله انجام دهید. ارتباط عمیق با خداوند قرار بگیرید

  :به خاطر داشته باشید. سرعت تمام به جلو حرکت کنید، اما هرگز عجله نکنید

شوید که دوباره به چارچوب  نخواهید بود و به رقیبی تبدیل می که در انجام کاري عجله کنید، شما دیگر آفریننده و خالق به محض این
  .رقابتی سقوط خواهد کرد

تان معطوف سازید و به خاطر به  هاي اي درنگ کنید، توجه خود را به تصویر ذهنی خواسته هرگاه خود را در حال عجله یافتید، لحظه 
  .کند کند و هدف شما را دوباره سازي می تان را تقویت می ه ایمانتالش در جهت شکرگزاري همیش. ها شکرگزار باشید دست آوردن آن

  رشد و پیشرفت
تري  مردم غذاي بیش. و رشد شکل گرفته است  ي تصور پیشرفت تمام فعالیت بشر بر پایه. ترین انگیزه در کائنات است این ابتدایی

تر و افزایش در همه چیز را  تر، لذت بیش تر، دانش بیش بیشتر، زیبایی  تر، سرپناه بهتر، تجمالت بیش هاي بیش لباس. کنند طلب می
  .کند ي زندگی و تکامل را درك می اي ضرورت براي ادامه هر موجود زنده

ها به طور طبیعی این  انسان. شود شود، مرگ و نابودي در همان لحظه به زندگی اضافه می که پیشرفت و رشد از زندگی حذف می زمانی
در تمثیل با ذوقی بیان شده ) ع(این قانونِ توسط عیسی مسیح . کنند تر حس می ر خود را براي درخواست بیشدانند و اجبا را می
  .است

  .شود چه را که دارند گرفته نمی رسانند، توانگري و آن تري می که نفع بیش تنها از کسانی

نیاز طبیعی رشد و ارتقاء یک فکر شیطانی و کار غلطی . اگر قدر موقعیتی را که در اختیار شماست ندانید، آن را از دست خواهید داد
. ترین غریزه در طبیعت ما است این مانند تنفس ضروري است، زیرا این عمیق. تر است نیست، بلکه تصوري الهی براي زندگی فراوان

  . ها ارزانی دارند را به آنتري از زندگی  ها چه زن و چه مرد دوست دارند با کسانی در ارتباط باشند که معناي بیش تمام انسان

حتی اگر کارتان فروختن آب نبات به کودکان باشد، در کارتان . کند کار شما کوچک باشد، حقیر باشد و یا هرچیز دیگر تفاوتی نمی
را، حتی در هر فشار و نیاز به تکامل . شود افکارِ بهبود، رشد و ارتقاء را وارد کنید و مطمئن شوید این فکر به مشتري شما هم القاء می
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ي مردم این موضوع را که شما یک انسان تکامل یافته هستید،  در این صورت همه. دهید رعایت کنید کار کوچکی که انجامش می
  . کنند و شما باعث رشد هر کسی می شوید که با شما سروکار دارد دریافت می

تري  ها چیزِ با ارزش شما به آن. یابند ا شما خودشان هم ارتقاء میشما باید این احساس را به دیگران القاء کنید که در صورت ارتباط ب
در این مورد با خودتان قراري بگذارید و بگذارید همه آن را بدانند و خواهید دید . کنید، بدهید ها دریافت می چه که از آن نسبت به آن

مردم . روند که باعث رشد و ارتقاء آن ها می شود  ی میمردم به سوي جای. که بعد از آن شما هرگز کمبود ارباب رجوع نخواهید داشت
شغل و بازرگانی، شما را به سرعت با . کنند، حتی کسانی که هرگز راجع به شما نشنیده بودند ناخواسته به سوي شما حرکت می

  . شوید آیند، شوکه می اي که به سوي شما می هاي غیره منتظره ي خود رشد خواهند داد و شما از موفقیت مراجعه

شوید، البته اگر آن  تر به سوي مکان و موقعیت بهتر رهسپار می شوید و در تکامل بیش تر می ها موفق شما روز به روز در ساختن ترکیب
. خواهید از دست بدهید چه می ها نباید باعث شود که هرگز تصویر ذهنی خود را از آن اما انجام تمام این. را از قبل تصور کرده باشید

  .خواهید دریافت خواهید کرد، از دست ندهید چه را که می که آن ان و اعتقاد راسخ خود را به اینایم

هیچ . خود را از این وسوسه که قدرت را از دیگري طلب کنید، برحذر دارید. هایتان بدهم بگذارید یک هشدار مهم در هدایت حرکت 
قانون اصلی جهان تصور . خواهید قدرت را از دیگران گدایی کنندچیز براي ذهن تکامل یافته عجیب و غیر ممکن نیست، پس ن

کردند تا حکومت خود را  سالیان متمادي پادشاهان و بزرگان در جهان با ظلم بر مردم حکومت می. خشنودي براي کل دنیا است
وزه حرکت اساسی جهان در بازرگانی امر. دزدیدند ها قدرت را از مردم می آن. خواستند دیگران پیشرفت کنند ها نمی آن. گسترش دهند

  . اندازند خواهند به دیگران تسلط داشته باشند، دور می کنند و کسانی را که می مردم دالرهاي خود را رهبري می. و صنایع یکسان است

ذهنی که } )ع(مسیح  عیسی{. که باالترین باشید، باید خدمتگزار دیگران باشید براي این. ي قدرت را رها کنید تا برتري یابید وسوسه
نخواهید که به محیط و اطرافیان خود حکومت . بخواهد بر دیگران ریاست کند، ذهن رقابتی است و ذهن رقابتی ذهن خالق نیست

از ذهن رقابتی دست . یابید، به محیط و اطرافیان تسلط خواهید داشت که شما با تالش جهان به جایگاه باالتري دست می زمانی. کنید
  .و در آخر قانون طالیی را به یاد بیاورید. هیچ موقعیتی بهتر از یک عمل خالقانه در آینده براي شما کاربرد نخواهد داشت. بردارید

  .خواهم خواهم، براي دیگران هم می چه را که من براي خود می آن 

   

  

  

  



WWW.DZBOOK.IR روانشناسی ثروتمند شدن 
 

  
.، ممنوع بوده و قابل پیگیري خواهد بود به هر نحو هرگونه تغییر در محتواي این کتاب و یا فروش آناین کتاب رایگان است ،   

 
٣٨ 

  انسان در حال پیشرفت
بگیر هستند یا در حرفه و تجارتی  کند که این افراد حقوق رقی نمیي افراد صادق است و ف موارد مطرح شده در فصول پیشین در همه

ها را با این  اگر بتوانید در مسیر رشد دیگران قدم بردارید و آن. کند شما پزشک باشید یا معلم و یا روحانی فرقی نمی. مشغول بکارند
  . جه ثروتمند خواهید شدها را به سوي خود جذب خواهید کرد و در نتی واقعیت رشددهنده آشنا کنید، آن

دارد تا به آن تصویر  ي موفق و بزرگ است، با کمال ایمان و هدفمندي گام برمی اش تصویر یک شفادهنده پزشکی که تصویر ذهنی
چنان به منبع حیات نزدیک خواهد شد که بدون شک موفق  با توجه به مطالب مطرح شده در فصول پیشین، آن. ذهنی خود برسد

هاي  تواند از آموزه هر پزشکی بدون توجه به مکتبی که به آن تعلق دارد، می. یماران گروه گروه به او روي خواهند آوردخواهد شد و ب
توانند به نحوي یکسان  کند و همه می زیرا که اصول شفادهی در همگان یکسان عمل می. این کتاب به بهترین شکلِ ممکن بهره بگیرد

  . ها دست یابند به آن

کند، با هدفمندي و  پروراند و از قوانین ایمان تبعیت می اش تصویرِ ذهنیِ فردي موفق می قی که از خود در ذهنپزشک موف
ي مذهب  در حوزه. کند درمان کند که از کدام دارو استفاده می تواند هر بیمار قابل درمانی را بدون توجه به این گزاري از خدا می سپاس

  .هاي خود علم حقیقی یک زندگی پربار و غنی را به مردم بیاموزند است که بتوانند در موعظهي آن روحانیونی  نیز جهان تشنه

توانند  افرادي که در کنار دانشِ خود در علوم دیگر بر جزئیات علم ثروت اندوزي تسلط دارند، با بزرگ منشی و عشق ورزي می 
این همان سرود مذهبی است که جهان به آن نیاز دارد و جهان . ندجزئیات این علم را آموزش دهند و هرگز دچار از هم گسستگی نشو

ها آموزش داده است، قاطعانه حمایت  به آن گوش خواهند داد و از آن فردي که این اعتقادات را به آن. دهد را در مسیر رشد قرار می
  .خواهند کرد

خواهیم که نه تنها از چگونگی براي ما سخن  واعظانی می. هاي مذهبی است ي ما تجلی علمِ حیات از مسیر آموزه نیاز کنونی جامعه 
ما به واعظانی ثروتمند، سالم، بزرگوار و محبوب نیاز داریم تا کسب . بگویند، بلکه خود بتوانند آن چگونگی را در عمل به ما نشان دهند

ي آن معلمی که  همین مطلب درباره. کنندي پیروان وفادار فراوانی را جذب  ها را به ما آموزش دهند و هنگام موعظه این ویژگی
  . او هرگز بیکار نخواهد شد. ي حیات رو به رشد را با ایمان و هدفمندي به کودکان منتقل کند، صادق است تواند انگیزه می

مه وهمه در مورد وکیل، دندانپزشک ،معامالت امالك ، کارگزار بیمه وه.تمامی مواردي که در باره معلم، واعظ وپزشک صحت دارد
ودرجائیکه اقدام فردي با اقدام ذهنی هم راستا باشد، شکست .اقدام فردي را نمیتوان ازاقدام ذهنی تفکیک کرد.وهمه صدق می کند

  .معنایی نخواهد داشت

رشد در  قانون حیات روبه. زن ومردي که این دستورالعمل را بطور پیوسته و با جدیت واصرار موبه مو اجرا کند، ثروتمند خواهند شد 
هر فرد حقوق بگیر از اجتماع این موضوع را در مورد . هنگام عمل مانند یک قانون ریاضی و یا قانون جاذبه زمین دقیق عمل می کند

اگر در جایی کارمی کنید، که بدلیل دستمزد پائین و هزینه هاي باالي زندگی هیچ فرصتی را براي ثروتمند . خود صادق خواهد دید
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هر روز تمام آن . و با ایمان هدفمندي اقدام کنید. تصویر ذهنی روشن و پرجزئیاتی ازخواسته خود را شکل دهید.شدن نمی یابید
  .دقیق و با موفقیت انجام دهید "کارهایی را که می توانید، انجامش دهید را به شکلی کامال

اما . هید، در جهت ثروت اندوزي استفاده کنیداز نیروي حاصل از آن موفقیت هاي کوچک وهدفمند خود در هر کاري که انجام می د
زیرا کارفرماي شما . این کاردر جهت رضایت کارفرماي خود و به این امید که کار خوب شما را دیده و شما را ارتقاء دهد، انجام ندهید

  .این کار را نخواهد کرد

بکارگرفته و از کارخود راضی است از نظر کار فرما یش  کارگر یا کارمندي که وظیفه خود را بخوبی انجام میدهد و تمام توانائیش را
   . او درجایگاه کنونی خود ارزشمند تر است. و ترفیع او بسود کارفرما نیست. فرد ارزشمند در موقعیت کنونی اش می باشد

عقیده که می خواهید، بلکه با این . به خاطر خوشنودي کارفرما کار کنونی خود را به بهترین نحو انجام دهید "سعی نکنید صرفا
در خالل ساعات کاري بیش از آن و پس از آن ایمان و هدفمندي خود را حفظ .خودتان رشد و ترقی کنید، این کار را انجام دهید

  کنید

زیرا کمک به رشد شما در واقع کمک به رشد در راستاي . به شما کمک می کند "اگربه شیوه اي خاص عمل کنید، خداوند قطعا
  .موقعیت و یا شرایط کنونی شما و یا جامعه صنعتی نمی تواند، شما را از تالش باز دارد. ي خداوند استخواسته ها

فرصتهاي . ایمان و هدفمندي چشمان شما را در دیدن فرصتها بیناتر می کند. اندیشیدن و اقدام به شیوه اي خاص را آغاز کنید
و فرصتها را در اختیارتان . ا که خداي متعال در همه جا حاضر و ناظر استزیر. مناسب خیلی زود دردسترس شما قرارخواهند گرفت 

از فرصتهاي بسیار کوچکی که در . انتظار نداشته باشید،که از همان ابتدا فرصت ایده آلی در مقابل شما قرار داده شود. قرار می دهد
  .راستاي رسیدن به خواسته هایتان کمک تان می کند، آغاز کنید

در کائنات براي . این نخستین گام در جهت رسیدن به فرصتی بزرگتر است. یی که درونتان به آنها تمایل دارد،آغاز کنیداز فرصتها 
در خلقت جهان همه چیز درخدمت . انسانی که یک زندگی در حال رشد را تجربه می کند، هرگز کمبود فرصت وجود نخواهد داشت

موجودات و همه چیز درخدمت انسانی هستند، که به شیوه اي خاص تفکر و اقدام می  و همه کائنات و. انسان قرار داده شده است
و با ایمان و . زنان ومردان حقوق بگیر و کم در آمد باید این کتاب را با دقت فراوان بخوانند. باید ثروتمند شود "این فرد مطمئنا. کند

  . شکست ناپذیر هستآموزه هاي این کتاب . اعتقاد کامل به دستورهاي آن عمل کنند
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 کند شما را ثروتمند میکه باورهایی 

و  آیا ممکن است نوعی ناهنجاري روانی مرتبط با پول. هاي روانی بسیاري توسط روانشناسان و روانکاوان شناسایی شده است ناهنجاري
رد هرچند که ممکن است هنوز در رسد که چنین مشکلی وجود دا به نظر می. شود  هم وجود داشته باشد که مانع کسب ثروت ثروت

 .بنابراین الزم است که به روانکاوي پولی خود بپردازیم. هاي درسی روانشناسی موجود نباشد هاي روانی کتاب لیست ناهنجاري
مورد ثروت تا وقتی که باورهاي ما در . شود را شامل می و ثروت این مقاله اطالعاتی بسیار ارزشمند در رابطه با باورهاي مرتبط با پول

 .هایمان نتایج دلخواه را به بار نخواهد آورد مثبت و قدرتمند نباشد تالش

زنند و رفتار ما نتایج را به وجود  احساسات، رفتار ما را رقم می. افکار ما احساساتمان را می سازند. باورها و افکار قدرت زیادي دارند
نتایجی که در زندگی . شود اي از افکار و باورها آغاز می ر فرآیند خالقهه. این مکانیسمِ خلق هر چیزي در زندگی ماست. آورد می
پس براي تغییر نتایج باید باورهایی را که علت آن نتایج . ایم در واقع نمایانگر افکار و باورهاي غالب در ذهن ماست دست آورده به

 .پولی و فقر برخی دیگر به بی شوند و برخی باورها به پول و ثروت سرشار منتهی می.اند تغییر دهیم بوده

این نوشته . کند مطرح کرده است تمایز ایجاد می هفده باوري را که بین فقرا و ثروتمندان اسرار ذهن ثروتمند هارو اکر در کتاب. تی
زمانی . ردازدپ شود، می می نیست بلکه فقط به مقایسۀ باورهایی که منجر به فقر یا ثروت هاي فقیر و ثروتمند یک مقایسه میان آدم

 :درجایی دو جمله قابل تامل در مورد فقر و فقرا خوانده بودم

 .فقرا را دوست بدار اما از فقر بیزار باش

 .توانید بکنید این است که سعی کنید یکی از آنها نباشید بهترین کاري که براي فقرا می

باهم این  .کنند آسایی پیدا می ا تثبیت شوند قدرت معجزهاین باورها ممکن است ساده به نظر برسند اما وقتی در ذهن ناخودآگاه م
 :کنیم باورها را مرور می

 .سازم من، زندگی خویش را خودم می: هاي ثروتمند معتقدند آدم-1
 .آید زندگی براي من تصادفی پیش می: آدم هاي فقیر معتقدند

ویژه فرمان وضعیت مالی زندگی در دستان  ان زندگی و بهدست آوردن ثروت هستید، اعتقاد داشتن به این مسئله که عن اگر طالب به
پول هستند که بخت خود را در  هاي فقیر و بی اید که معموالً این آدم آیا به این مسئله دقت کرده. خود شما قرار دارد، خیلی مهم است

 .رسد ها می ادن قرعه به نامشان به آنها در واقع به این اعتقاددارند که پول از طریق شانس و افت آزمایند؟ آن ها می کشی قرعه

 .کنند هاي ثروتمند با پول، باهدف برنده شدن بازي می آدم-2
 .کنند هاي فقیر با پول، باهدف بازنده نشدن بازي می آدم

یی که به ها هدف آدم. و برکت، زنده ماندن و امنیت خاطر است جاي به وجود آوردن ثروت ها از بازي با پول به اولین هدف بیشتر آدم
 .و برکت هستند، داشتن دارایی و خیروبرکت زیاد است، نه به مقدار کم، بلکه مقدار زیادي از پول، ثروت معناي واقعی ثروتمند
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 .هاي ثروتمند متعهد به ثروتمند شدن هستند آدم-3
 .هاي فقیر آرزومند ثروتمند شدن هستند آدم

 .اندیشند ثروتمندان بزرگ می-4
 .یشنداند فقرا محدود می

بینند و حتی  ها شکست را با مرگ برابر می آن .چرا؟ اول به خاطر ترس. کنند بیشتر مردم در بازي زندگی، بازي کوچک را انتخاب می
ها احساس  آن. کنند کنند، بازي کوچک را انتخاب می که می ها به خاطر احساس کوچکی دوم اینکه آن. از موفقیت بیشتر، گریزانند

اندازه کافی خوب و مهم هستند، تا تفاوتی واقعی را در زندگی خود و دیگران  ند و این احساس را در خود ندارند که بهکن می لیاقتی بی
 .ایجاد کنند

 دیزرائیلی. تر از آن است که کوچک باشیم زندگی کوتاه

 .کنند ها تمرکز می هاي ثروتمند بر روي فرصت آدم-5
 .دکنن هاي فقیر بر روي موانع تمرکز می آدم

 .کنند هاي ثروتمند و موفق را ستایش می هاي ثروتمند، آدم آدم-5
 .هاي ثروتمند بیزار و متنفرند هاي فقیر، از آدم آدم

 هاي شریفی هستند و به همین دلیل است که ثروتمند نود و هشت درصد از مردان و زنان ثروتمند، انسان: اجازه بدهید واضح بگویم
هاي بزرگی را تشکیل داده و زمینه    ها شرکت ها به پول اعتماد دارند و به همین دلیل است که آن آنبه همین دلیل است که . هستند

چون اگر آدم خوبی باشید، با داشتن آن، . باید! دست آورید آورد و شما باید آن را به قدرت می پول .اند اشتغال هزاران نفر را فراهم کرده
 .هیدتوانید انجام د کارهاي خوب بیشتري می

 .کنند هاي ثروتمند با آدم هاي مثبت و موفق معاشرت می آدم-7
 .کنند خورده معاشرت می هاي منفی و یا شکست هاي فقیر با آدم آدم

قدم  پیش از اینکه دیگران در موفقیت ثروتمند هاي آدم. کنند کنند، تا در خودشان ایجاد انگیزه افراد موفق به افراد موفق دیگر نگاه می
 ها را به موفقیت ها، طرحی را براي خود بریزند که دستیابی آن توانند اکنون و بر اساس تجارب آن اند، چون می خوشحال اند شده
 .نماید تر می آسان

 .هایشان هستند هاي ثروتمند مشتاق تبلیغ کردن خود و ارزش آدم-8
 .هاي فقیر اشتیاقی به تبلیغ ندارند آدم

دارند،  افرادي که در رابطه با تبلیغ کردن از خودشان مشکل. است بر سر راه موفقیت ترین موانع تنفر از تبلیغ کردن یکی از بزرگ
 .خبر باشند طبیعی است که سراغ شما نخواهند آمد بی هاي شما اگر مردم از کاال، خدمات یا توانایی. معموالً ورشکسته هستند
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٤٢ 

 .تر هستند هاي ثروتمند از مشکالت خودشان بزرگ آدم-9
 .تر هستند خود کوچک هاي فقیر از مشکالت آدم

دنیاي بیرون شما دقیقاً انعکاسی از دنیاي . اگر در زندگی مشکل بزرگی دارید، معنی آن این است که شما شخص کوچکی هستید
آن  جاي خواهید که تغییري همیشگی در خود بدهید دست از تمرکز کردن روي اندازة مشکل برداشته و به اگر می. شماست درون

 .بزرگی شما به اندازة بزرگی رویاهاي شماست! تمرکز کردن روي اندازه خودتان را شروع کنید

 .هایی عالی هستند ثروتمندان گیرنده-10

 .هایی ضعیف هستند فقیران گیرنده

خود در گرفتن  و ناالیق دانستن بینی بسیاري افراد به دلیل احساسات خودکم. بخشید باید دریافت کنید به همان اندازه که می
 .خواهد بگیرد شود که می خواهید سهم خودتان را از دنیا بگیرید، آن نصیب کسی می اگر نمی. دارند مشکل

 .پرداخت شودپول ها  دهند تا بر اساس دستاوردها به آن ترجیح می آدم هاي ثروتمند-11

 .ها پول پرداخت شود دهند تا بر اساس زمان به آن آدم هاي فقیر ترجیح می

دست آوردن آنچه که ارزشش را دارید، تداخل کند و معموالً در این  براي به درآمد ثابت داشتن مشکلی ندارد، مگر اینکه با توانایی شما
ترجیح  ثروتمندان .ها پرداخت شود دهند که یک مستمري و درآمد ثابتی به آن فقیران ترجیح می. آید جاست که مشکل به وجود می

به ارزش و توانایی خود . ثروتمندان به خودشان معتقدند .ها پول پرداخت شود کنند، به آن تایجی که کسب میدهند، بر اساس ن می
 .ها نیاز به تضمین دارند به همین خاطر است که آن. دارند، اما فقیران چنین نیستند ها ایمان براي بروز دادن آن

 .اندیشند می» هر دو«ثروتمندان به -12

 .اندیشند می» ، یا آنیا این«فقیران به 

افراد فقیر و متوسط . برند ها به سر می کنند، اما فقیران در دنیاي محدودیت ثروتمندان در دنیاي پربرکت و فراوانی و نعمت زندگی می
شتغال کنند که از بین شغل خوب یا ارتباط خوب با خانواده، از بین ثروت و معنویت، از میان ا آنها فکر می. از جنس کمبود هستند

توان راهی را براي  شود تقریباً همیشه می می دانند که باکمی خالقیت ثروتمندان می. کار و تفریح حتماً باید یکی را انتخاب کنند به
افراد متوسط و . توانید کیک داشته باشید و هم از خوردن آن لذت ببرید ثروتمندان معتقدند شما، هم می .ها پیدا کرد داشتن هر دو آن

 .خواهم معتقدند یک کیک خیلی زیاد است، پس من فقط یک برش از آن را میفقیر 

 .کنند آدم هاي ثروتمند روي ارزش خالص دارایی خود تمرکز می-13

 .کنند خودشان تمرکز می درآمد شغلیآدم هاي فقیر روي 
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کننده در ارزش خالص دارایی دارند  چهار عاملی که نقش تعیین. میزان صحیح براي ثروت، ارزش دارایی خالص است نه درآمد شغلی
 .گذاري و ساده زیستی انداز، سرمایه درآمد، پس :اند از عبارت

 .کنند هاي ثروتمند پولشان را خوب اداره می آدم-14

 .کنند هاي فقیر پولشان را بد اداره می آدم

دست  توانید حفظ کنید، مورد بیشتري را به می تا نشان ندهید که آنچه را که دارید. تر است روش اداره کردن پول از مبلغ پول مهم
 .یا شما پول را به کنترل خود درآورید، یا پول شما را به کنترل خود در خواهد آورد. نخواهید آورد

 .ها شدیداً کار کند دهند تا براي آن هاي ثروتمند پول خود را می آدم-15

 .کنند هاي فقیر شدیداً براي پول خودکار می آدم

تواند براي برداشت  تواند براي برداشت صد دالر کاشته شود که آن هم می دانند که می منزله یک بذر می وتمند هر دالر را بهافراد ثر
 .هزار دالر دوباره کاشته شود

 .زنند هاي ثروتمند برخالف ترسی که دارند، دست به عمل می آدم-16

 .دهند که متوقفشان کند هاي فقیر به ترس خود اجازه می آدم

. کنند کنند و هزاران هزار نفر ثروتمند شدن را تجسم، تصور یا مراقبه می می» فکر«ها نفر از مردم در مورد ثروتمند شدن، فقط  میلیون
ها سر خود پولی واقعی را به دنیاي حقیقی شما  کدام از آن ها ابزارهاي جالبی هستند اما هیچ ها، تصورها و دعاها و مدیتیشن تجسم

. شود شده تبدیل به احساسات می از افکار شروع خواسته فرآیند تجلی هر  .در دنیاي واقعی باید دست به اقدام بزنیم .ردنخواهند آو
افکار و احساسات بخشی از دنیاي درونی هستند و اعمال و نتایج . شود احساسات منجر به اعمال گشته و اعمال باعث خلق نتایج می

 .باید علیرغم ترس دست به عمل بزنید. عمل پلی است بین دنیاي درونی و دنیاي بیرونیاقدام و . بخشی از دنیاي بیرونی

 .هاي ثروتمند همیشه در حال رشد کردن و یادگرفتن هستند آدم-17

 .دانند کنند که همه موارد را می هاي فقیر، فکر می آدم

توانید موفق شدن در هر موردي  می. رت یادگرفتنی استیک مها موفقیت .نباشید، عقب خواهید ماند اگر شما دائما در حال یادگیري
و  ترین راه براي ثروتمند شدن سریع .هر استادي زمانی ناشی بوده است. اي هستید مهم نیست که اکنون در چه مرحله. را بیاموزید

شما ریشه . اي درون شماستدنیاي بیرون شما دقیقاً انعکاسی از دنی. است ثروتمند ماندن کار کردن بر روي توسعه دادن خودتان
 .ها هستند هستید نتایج شما میوه
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٤٤ 

  .باش، انجام بده، داشته باش :دانند چنین می جهت موفقیت را این هاي ثروتمند آدم

 .داشته باش، انجام بده، باش :دانند چنین می را این هاي متوسط و فقیر جهت موفقیت آدم

خواهم انجام بدهم و آدم موفقی  توانم آنچه را که می من پول هنگفتی داشته باشم، میاگر  :هاي فقیر و طبقه متوسط، معتقدند که آدم
 .بشوم

خواهم از  اگر من یک فرد موفقی بشوم قادر خواهم بود آنچه را که نیاز دارم انجام بدهم و آنچه را که می :هاي ثروتمند معتقدند آدم
 .جمله پول، داشته باشم

باشد که تا به  نیست، بلکه کمک به رشد دادن خود می پول هنگفت داشتنهدف از ایجاد ثروت اساساً  :دانند که ثروتمندان واقعی می
 .براي اینکه به بهترین وجه به شما دستمزد پرداخت شود، شما باید بهترین باشید .بهترین فردي که ممکن است تبدیل شوید
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٤٥ 

  ثروتمند ین ذهننواق
فقط . تواند این حق را از شما بگیرد حق شماست و هیچ کس نمی ثروتمند شدن کند به شما ثابت میقوانین طالیی وجود دارند که 

 .اید لذت ببرید توانید از ثروتی که کسب کرده کافی است آنها را بشناسید و باور کنید، پس از اجراي باورهایتان می
ا بدون هیچ نوع خجالت، رودربایستی و درگیري درونی براي شم“ .…ثروت بهتر است یا “ هر وقت، هر کجا، هر کس از شما سوال کرد

اجازه بدهید حق آن گونه که وجود دارد در مورد شما اجرا شود و با کالمتان مانع آن  .حفظ وجهه خودتان، سریع بگویید ثروت
  .نشوید

نگر این مطلب است که ثروتمند این موضوع بیا .نه کسی شانسی ثروتمند می شود و نه کسی شانسی ثروت خود را از دست می دهد
و فقط کسانی که از این موضوع باخبرند می تواند به , شدن نیز مثل رسیدن به هر خواسته دیگري در این دنیا براي خود مراحلی دارد

  . ثروتمند شدن خود امید داشته باشند

 :این مراحل عبارتنداز

 
 :نابرده رنج گنج میسر نمی شود -1

اینکه دوست داشته باشید ثروتمند شوید با اینکه بخواهید واقعا انسان ثروتمندي شوید متفاوت . د تالش کردبراي ثروتمند شدن بای
فراموش نکنید که نابرده . براي رسیدن به استقالل مالی باید نهایت تالش خود را بکنید, رسیدن به استقالل مالی شانسی نیست. است

معموال انسانهاي که هدف واالیی در سر . ثروت برسید باید سختی هاي آن را تحمل کنید اگر بخواهید که به. رنج گنج میسر نمی شود
ندارند با کوچکترین سختی ها دست از تالش خود بر می دارند ولی اگر بتوانید سختی ها را تحمل کنید به زودي به هدف خود می 

مکن است در شروع با دشواري روبه روشده و مجبور باشند م, توجه داشته باشید که همه کسانی که در زندگی موفق می شوند. رسید
هنگامی که . باید مشکالت و سختی ها را پشت سر بگذارید تا بتوانید به هدف خود برسید. که به تالشی نومید کننده دست بزنند

م شد که به رویاي خود او مصم. توماس ادیسون تصمیم گرفت تا المپ را اختراع کند در اولین تالش خود موفق به ساخت آن نشد
 .آنقدر ایستاد تا موفق گردید, جامه عمل بپوشاند و با آنکه بیش از هزار بار شکست خورد

 
 :ارزش پول خود را بدانید -2

اکثر انسانها اصال کنترلی بر نحوه پول خرج کردن خود ندارند و بدون هیچ تفکري . قدر پول خود را بدانید و آنرا بیهوده خرج نکنید
در هیچ مدرسه اي یا هیچ . اگر می خواهید ثروتمند شوید باید بدانید که کی و کجا پول خرج کنید. ورانه پول خرج می کنندکورک

دانشگاهی اصول ثروتمند شدن را تدریس نمی کنند شما این اصول را فقط از طریق رفت و آمد در جامعه و مطالعه درباره زندگی 
براي اینکه بتوانید بر روي منابع مالی زندگی خود تلسط داشته باشید باید بهترین راه استفاده . ثروتمندان جهان به دست می آورید

 .سعی کنید از تجربیات دیگران استفاده کنید و اشتباهاتی را که آنها مرتکب شدند را مرتکب نشوید. کردن از پولتان را بدانید
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 :ارباب پول خود باشید -3

آنرا خرج می  -1. به چه دلیلی پول خرج می کنید؟ شما به چهار طریق از پول خود استفاده می کنید آیا تا بحال فکر کرده اید که
سوالی که ممکن است شما از خودتان . یا اینکه پول خود را می بخشید - 4. سرمایه گذاري می کنید - 3. پس انداز می کنید -2. کنید

یعنی هم خوب خرج کنید و هم خو پس انداز کنید؟ براي رسیدن به , کنیدبپرسید این است که چطور می توانید خالقانه پول خرج 
جواب این سوال قبل از هرچیز باید مشخص کنید که شما چه نوع پول خرج کنی هستید؟ براي بعضی ها پول خرج کردن یه نوع 

به پول خرج کردن معتاد شده حتی ممکنه آدمهایی هم پیدا بشن که . بعضی ها هم براي پز دادن پول خرج می کنن, تفریح است
به هر حال و به هر دلیلی که پول خرج می کنید فراموش نکنید که براي ثروتمند شدن باید ارباب پول خود باشید و به اون . باشند

 .اجازه ندید که هر کاري دوست داره بکنه

 
 :اهدافتان را مشخص کنید -4

 100اگر شما می خواهید به . ي رسیدن به آن از هیچ تالشی مضایقه نکنیدبراي رسیدن به موفقیت باید هدف داشته باشید و برا
مهمترین مرحله در راه رسیدن به ثروت داشتن یک برنامه . میلیون تومان تالش کنید 100میلیون تومان ثروت برسید باید به اندازه 

نباید کورکورانه و بدون هیچ برنامه ریزي . باشد هدفی را که براي خود در نظر می گیرد باید قابل دسترسی. اصولی و کاربردي است
مثال تا هنگامی که شما بدهکاریهاي زیادي دارید نباید تصمیم بگیرید . قبلی و سنجیدن تمام شرایط اقدام به برنامه ریزي مالی کنید

 .اولین برنامه شما باید براي صاف کردن قروض شما باشد. که پس انداز کنید

 

 :صرفه جویی کنید  -5

آیا اشخاص ثروتمند مادرزاد ثروتمند به دنیا می آیند؟ اگر جواب شما به این سوال نه می باشد پس چرا شما ثروتمند نمی شوید؟ راز 
اگر شما هم می خواهید به ثروت مورد نظر خود برسید باید بدانید که . میلیونر شدن بیشتر ثروتمندان جهان صرفه جویی کردن است

براي صرفه . شما هم بسته به موقعیت تان همان اصول را در زندگی شخصی خود بکار بگیرید, استفاده کردند  دیگران از چه روشهاي
شما حتی می توانید در زمان . ضمنا صرفه جویی منحصرا محدود به پول نمی شود, جویی کردن هیچ محدودیت خاصی وجود ندارد

 .شما می شود براي افزایش در آمد زندگی خود استفاده کنید خود صرفه جویی کرده و از ساعاتی که از این طریق نصیب

 
 :پس انداز کنید -6

هرچقدر که بتوانید بیشتر پس انداز کنید بهتر می توانید جلوي خروج . پس انداز کردن یک راه میانبر براي رسیدن به ثروت است
شما باید آگاهانه و , هاي زیادي براي پس انداز کردن وجود داردراه. میزان پس انداز ربطی به مقدار درآمد شما ندارد. پولتان را بگیرید
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اشخاصی وجود  .قبل از اینکه تصمیم به پس انداز بگیرید باید از مفهوم صحیح و درست آن باخبر باشید. نه کورکورانه پس انداز کنید
لذتها محروم می سازند و به این ترتیب شادي و  دارند که به دلیل نداستن مفهوم صحیح پس انداز خود و خانواده خود را از ساده ترین

اگر شما با همسر خود درباره پس انداز تفاهم نداشته باشید تالش شما نتیجه موثري . آسایش را از کانون خانواده خود دور می کنند
 .شرط موفقیت در پس انداز رسیدن به یک تفاهم مشترك میان زوجین است. نخواهد داشت

 
 :راي کمک به دیگران استفاده کنیداز پول خود ب  -7

بهترین نحوه استفاده از پول آن است که . پس انداز و صرفه جویی کردن تنها راههاي درست استفاده از پول نیستند, سرمایه گذاري 
ینکه بیشتر علت ا. نه تنها از طریق آن به رشد اقتصاد جامعه کمک کرده بلکه از پول خود براي کمک به دیگران نیز استفاده کنید

. مردم ثروتمند نمی شوند این است که از آن فقط به نفع خودشان استفاده می کنند و براي کمک مالی به دیگران ارزشی قائل نیستند
هنگامی که شما از پول تان به نحو متفاوتی . با دیگران قسمت کنید و از آن براي کمک به دیگران استفاده کنید, پول تان را ببخشید

. فرصت هاي بیشتري از طریق خداوند در اختیار شما قرار می گیرد, کرده و از براي کمک به دیگران استفاده می کنید استفاده
خودخواه بودن و حریص بودن باعث پولدار شدن شما نمی شود ولی سرمایه گذاري در روابط اجتماعی تان می تواند باعث ثروتمند 

 .شدن شما بشود
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 کنید تقویت را تان مالی هوش

. کند حل را آن و شناسایی را تان مالی مشکالت و مسائل به مربوط موضوعات تواند می که شماست هوش از بخشی مالی هوش
 براي راهکارهایی کردن پیدا و کافی درآمد نداشتن شامل است آن رفع به قادر هوش این که مشکالت این از اي ساده هاي نمونه

 .است آن از مفید استفاده براي ناآگاهی و پول داشتن زیاد، يها بدهی بیشتر، درآمدزایی

 

 امور به دادن نظم دلیل همین به و داریم احتیاج پول به مان زندگی اولیه نیازهاي رفع براي که کنیم انکار را حقیقت این توانیم نمی
 را ادعا این توان نمی البته است، ضروري جامعه افراد تک تک براي آن به مربوط آگاهی و دانش داشتن و پول به مربوط مسائل و مالی

 دارد؟ همراه به آرامشی پولی بی آیا کنیم نگاه موضوع این به صادقانه اگر ولی خرید، را خوشبختی توان می پول با که داشت

 

 روانی و جسمانی هاي ماريبی اقسام و انواع به شدن مبتال و نگرانی و اضطراب جز آن به دائم کردن فکر و پولی بی جم، جام گزارش به
 و مالی زمینه در ها هوش برترین از یکی که خود مالی هوش به است بهتر پول مساله اهمیت به باتوجه پس. ندارد مثبتی نکته

 حل در بتوانیم هم هوش، این از استفاده با تا بپردازیم آن به بیشتر و کرده تقویت را آن کنیم سعی و توجه بیشتر است اقتصادي
 .بگیریم یاد را بیشتر درآمدزایی هاي راه هم و کنیم عمل بهتر مان مالی مشکالت نکرد

 

. کند حل را آن و شناسایی را تان مالی مشکالت و مسائل به مربوط موضوعات تواند می که شماست هوش از بخشی مالی هوش
 براي راهکارهایی کردن پیدا و کافی درآمد ننداشت شامل است آن رفع به قادر هوش این که مشکالت این از اي ساده هاي نمونه

 که است مالی مشکالت از بخشی اینها البته. است آن از مفید استفاده براي ناآگاهی و پول داشتن زیاد، هاي بدهی بیشتر، درآمدزایی
 مرحله به مرحله و میآرا به را مشکالت این تواند می باال مالی هوش با فردي. آید پیش زندگی طول در فردي هر براي است ممکن

 رود، نمی بین از هرگز و ماند می باقی نشده حل همیشه تان مالی مشکالت باشید داشته پایینی مالی هوش شما اگر متاسفانه. کند حل
 لیما معلومات باید است، پایین زمینه این در شما هوش اگر. شود می تر پررنگ دیگر زمانی در و تر کمرنگ زمان از برهه یک در بلکه
 .شوید قبل از تر قوي و کرده حل را مالی مشکالت توانید می افزایش این با. دهید افزایش را خود

 در هرگز و دارند پایینی مالی هوش پسندیده صفات از بسیاري و صداقت سختکوشی، باال، تحصیالت وجود با که هستند بسیاري افراد
 از صبح عادت طبق اند گرفته یاد فقط و اند نبرده پی خود مالی هاي استعداد به آنان. کنند نمی رضایت احساس مالی نظر از خود زندگی
. روند رختخواب به و خورده مختصري غذاي منزل به بازگشت از پس شوند، حاضر خود کار سر مقرر ساعت سر و شده بیدار خواب
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 اگر. زنند می درجا همیشه خود و کنند می پولدارتر ،ندارند تحصیالت هم آنان نصف شاید که را خود کارفرمایان فقط گروه این درواقع
 این اهمیت. کنند کار خودشان براي توانند می کنند استفاده تحصیالتشان و  مالی استعدادهاي از و دهند سختی خود به کمی آنان

 با همیشه و کنیم نمی اساحس را شادي و لذت ما، زندگی بر آن انداختن سایه و مالی مشکالت وجود با که است دلیل این به هوش
 هاي زمینه در نتوانند افراد اگر ماست؛ هیجانی هوش میزان است مهم مالی هوش تعیین در که مسائلی از یکی. رویم می کلنجار خود

 ديافرا مثال. شوند می رو روبه مشکل با هم هایشان پول حفظ و کنترل در قطعا کنند، کنترل را خود بد هاي عادت و احساسات عواطف،
 این براي مناسبی حل راه است الزم حتما و هستند دنیا مقروضان ترین بزرگ کنند، خرج خود درآمد از بیش دارند عادت همیشه که

 انجام تر بادقت را کار این هرچه کنیم، تقویت را آن و کار خود مالی هوش روي بگیریم یاد است خوب چه پس. کنند پیدا خود مشکل
 .شویم تر اي حرفه و کرده حل تر راحت را خود مالی مشکالت توانیم می دهیم

 

 :کنید توجه زیر هاي توصیه به مالی هوش افزایش در

 .برد می بین از هم را باارزش چیزهاي ارزش ارزش، بی موارد براي گذاري سرمایه: کنید گذاري سرمایه دارند، ارزش که چیزهایی براي

. کنید تمرکز دیگران و خود هاي شکست بر و کنید استفاده بخوبی دیگران مالی تتجربیا از: باشیم داشته هوشیار ذهنی و چشم
 .است آن درون بلکه نیست شکست مقابل پیروزي باشید مطمئن

 به اما کنند، انتخاب را کوچک اهداف شدن موفق براي کنند می پیشنهاد مردم به مالی کارشناسان از بسیاري: کنید انتخاب واال اهداف
 .بود بهترین و کرد انتخاب را ها بهترین باید بهترین، به دستیابی براي باشید داشته یاد

 و ها توانایی از بتوانید تا باشید تان مالی رشد براي مناسب محیط دنبال به شوید، موفق مالی زمینه در خواهید می اگر همچنین
 شده تعریف ناامیدي و شکست آن در فقط که کنید می ارک محیطی در شما اگر مثال. کنید استفاده شکل بهترین به خود هاي قابلیت

 .رسید نمی شغلی رضایت به گاه هیچ و کرده رخنه هم شما در ناامیدي و یاس این زیرا بمانید، آنجا ندارد دلیلی است

 که هستند تنبلی افراد کنند، کشف را خود هاي قابلیت و استعدادها کنند نمی سعی که افرادي: دریابید را خود هاي توانایی و استعداد
 و رشد به آنها در دهیم اجازه خودمان به و کرده پیدا را خود خاص هاي توانایی باید. دهند می انجام را دردسر بی و ساده کارهاي فقط

 .برسیم تکامل

 از برخی که دارد تگیبس امر این به زیادي حد تا شان مالی مدیریت براي زنان توانایی خانواده براي توانمند مالی مدیر ها، خانم
 .کنند پاك خود ذهن از کامال را زیر هاي خرافه
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 همراه به خوشحالی زن یک براي هم ماندن فقر در اما خرید پول با را شادي همیشه توان نمی البته: آورد نمی شادي زن یک براي پول
 جمله این. نیست آن انجام به قادر دیگري یزچ هیچ که گذارد می شما پاي پیش هایی راه آن درست استفاده و پول گاهی. ندارد

 فقر از بهتر بودن ثروتمند کنید باور. ام بوده هم فقیر ام، بوده ثروتمند من: گفت می داران سرمایه از یکی که باشید یادداشته به را معروف
. کنید استفاده مشکالتتان حل براي لپو از چگونه دانید نمی که است دلیل این به ببرید لذت خود پول از توانید نمی شما اگر. است

 .ببرد خوب درمانگر یک نزد را شما تواند می پول حداقل،

 داشته خانم یک منزلت و شأن به تواند می ارتباطی چه پول درباره گو و گفت واقعا: نیست خانم یک شأن در پول درباره کردن صحبت
 که است مالی هاي زمینه در زنان برخی ذکاوت و هوش بلکه دهد، می ارآز را دیگران که نیست پول درباره کردن صحبت حقیقت باشد؟

 .آورد می ارمغان به را قدرت آنان براي دو هر پول و دانش نکنند فراموش زنان. سازد می آزرده را آنان

 که دارد وجود مردان در پول ژن نام به اي ناشناخته ژن آیا: ترند باهوش زنان از پول و مالی امور در مردان که نکنید باور را خرافه این
 .اند شده ورشکسته نهایت در و اند کرده اطمینان مردانشان مالی هوش به زنان که افتاده اتفاق بارها. نیست زنان در

 باال اغلب چراکه است، درست اي اندازه تا باور این: شود می وي همسر سرخوردگی موجب باشد، همسرش از باالتر زن یک آمد در اگر
 مسائل درباره صادقانه هاي گو و گفت درست، مدیریت با شما اما. شود می دیگري در نفس به اعتماد  و تنش ایجاد باعث زن درآمد نبود

 درآمدزایی باعث حتی خوب هاي ایده ارائه با و ببرید بین از خانه در را ها تنش گونه این توانید می همسرتان با... و ها هزینه و مالی
 .ویدبش هم همسرتان

 از بعد ثانوي درآمد عنوان به شما درآمد چراکه: باشید داشته تاکید پردرآمد شغل براي عالی تحصیالت روي اندازه این تا نیست نیازي
 به شما پیشرفت مانع دارند قصد فقط کنند می ایجاد شما در را نادرست تصور این که افرادي باشید مطمئن. شود می محسوب ازدواج
 .شوند یلیتحص عالی سطوح

 بنابراین نیستند قوي ریاضیات در دختران که اند عقیده این بر برخی چرا: نیستند مناسب محاسبات و پول به مربوط امور براي زنان
 شوند، موفق ریاضی درس در توانند می اندازه یک به پسران و دختران که است آن نشانگر تحقیقات شود؟ نمی مربوط آنان به محاسبات

 .دارند بیشتري نگرانی ریاضیات یادگیري براي ندخترا اما
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 مالی هوش تقویت نبایدهاي و باید

 ببینید را تلویزیونی هاي شبکه اقتصادي هاي برنامه. دهید اختصاص اقتصادي مسائل و پول درباره مطالبی خواندن به را زمانی روز هر ـ
 .ببرید باال ار خود مالی اطالعات اقتصادي مجالت و ها کتاب مطالعه با و

 حتما کنید، شروع را کردن انداز پس خواهید می مبلغی چه از و دارید درآمد چقدر کند نمی فرقی. کنید شروع را کردن انداز پس ـ
 .نشوید هم تان خانواده فرد ترین نزدیک محتاج نیاز صورت در تا بگذارید کنار انداز پس عنوان به را مبلغی

 سعی و ببرید باال را خود نفس به اعتماد. کنید استقبال بیشتر پایه حقوق و باالتر شغلی موقعیت اشتند از. نترسید شدن مدیر از ـ
 .کنید عمل آن به و فراگیرید بخوبی را تجارت و مدیریت هاي مهارت کنید

 در است ممکن. ماستش بد حال براي مدت کوتاه حل راه یک کردن خرید. نکنید خرید لطفا ندارید، خوبی روحی شرایط که هنگامی ـ
 .است زودگذر احساس این اما شود خوب حالتان لحظه همان

 به کنید، خرج یکجا را هایتان پول تا شوید می وسوسه که اي لحظه در کنید سعی. کنید مقاومت کردن خرج وسوسه برابر در ـ
 .برهاند عاطفی کردن خرج از را شما بتواند که کنید فکر دیگري احساسات

 طبقه به یکباره به ازدواج واسطه به اگر مثال عنوان به. هستید افرادي و شرایط چه تاثیر تحت پول کردن خرج در پرسیدب خود از ـ
 خود آرامش باشید مراقب. کنید می خودنمایی درواقع و کنید می خود هاي پول کردن خرج به شروع طبیعتا اید، کرده پیدا راه ثروتمند

 .ندهید دست از ها خرجیول و ها نمایی خود این با را

 دگرگونی یا بیماري یک با است ممکن چراکه است زودگذر و فانی ثروت، که اند عقیده این بر برخی. کنید توجه هایتان ارزش به ـ
 .ثروتتان با متناسب نه کنید زندگی هایتان ارزش با متناسب پس. شود نابود ها پول همه ناگهان اقتصادي شرایط

 آخرین این که باشید داشته را تصور این رسد می شما به اي ارثیه وقتی. باشید داشته صحیحی ریزي برنامه خود ارثیه از استفاده براي -
 .کنید گذاري سرمایه تان آینده براي خود ارثیه با. شماست شانس

 .باشد شما به فرد ترین نزدیک لیما شریک این اگر حتی. باشد تان مالی شریک نام به تان مشترك دارایی تمام ندهید اجازه گاه هیچ -

 .بگذرید خود حق از آسانی به و شود تان مالی کتاب و حساب براي مانعی تان احساسات ندهید اجازه. باشید تان احساسات مواظب ـ

 شغل در نباید دارید را رشته فالن مدرك که دلیل این به فقط. شود تان سرنوشت کننده تعیین تان تحصیلی مدرك ندهید اجازه ـ
 .شوید کار به مشغول رشته آن به مربوط درآمد کم
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 اطرافیان و مستمندان به توجهی دیگر که هستند پول آوري جمع در غرق قدر آن افراد برخی. کنید شرکت خیریه کارهاي در ـ
 .بگذارید مایه هم دیگران ايبر. نکنید خرج خودتان براي فقط را پولتان و نکنید فراموش را نیازمندان گاههیچ. ندارند خود نیازمند

 کنید یادآوري کنند، می طلب پول شما از فرزندانتان دائما اگر. باشید مستقل مالی نظر از خواهید می که بقبوالنید خود فرزندان به -
 .شود عادت تصور به نباید کار این اما نیست، بد فرزندان به کردن کمک البته. باشید کسی محتاج پیري روزگار در ندارید دوست که

  ثروتمندذهن  داشتن براى اسرار ویژه
 بهره شدن ثروتمند براى ویژه اسرار سرى یک از آنها اما. نیستند شما از برتر و تر باهوش ساخته خود میلیاردرهاي و ثروتمند افراد

  .بخشید رونق را خود کار و کسب حداقل آنها از پیروى با توانید مى نیز شما که اند گرفته

  .ساخت خواهد متحول را شما زندگى بزرگ افکار. باشید داشته سر در بزرگى رویاهاى -1

 دستیابى امکان باشد تر خاص و تر مشخص تصویر این اندازه هر. کنید ترسیم تان ذهن در خود مسیر مقصد از خاص تصویر یک -2
  .بود خواهد بیشتر آن به شما

 این. کنید مى کار دیگرى شرکت و شخص براى آنکه ولو. هستید کارتان و کسب مالک شما گویى که کنید رفتار اى گونه به -3
  .کاشت خواهد شما سرنوشت در را شغلى استقالل و موفقیت بذرهاى شما نگرش

 پول براى تنها که شغلى به گفتن »نه« با. کنید رها را آن نیستید مند عالقه آن به چنانچه. باشید داشته دوست را خود شغل -4
  .کرد خواهید خود جذب ربا آهن همچون را خود دلخواه شغل دهید مى انجامش

 ایده و ها اندیشه. دهید تشکیل جلسه هستند بزرگ شغل یک ایجاد به متعهد که افرادى با. دهید تشکیل فکر خوش گروه یک -5
  .کنید پشتیبانى یکدیگر از و بگذارید میان در یکدیگر با را خود هاى

  .کنید رعایت را کارى اخالق ضوابط همواره-6

  .بیفزایید خود علم به همیشه. دهید قرار خود اعمال لوحه سر را خود شغل در وقفه بى و دائم بهبودى و پیشرفت -7

  .بخشید خواهد رونق را شما کار و کسب دیگران به رساندن یارى. بنگرید رسانى خدمت یک عنوان به خود شغل به -8

  .شماست پیشه این. یابید آگاهى خود شغل هاى کارى ریزه و جزئیات تمام از -9

  هستید؟ آماده شما آیا. بکوبد شما در بر است ممکن لحظه هر. باشید فرصتها مترصد -10
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 سالمت. است ضعیف ذهن معلول ضعیف بدن. آورد مى پدید نیرومندى جسم توانمند ذهن. کنید حفظ را خود اندام تناسب -11
  .باشد مى زندگى در شما موفقیت اساس شما روانى و جسمانى

  .رسانید انجام به را تر مهم کارهاى ابتدا. کنید بندى اولویت را خود زندگى -12

  .دهد مى افزایش را شما مشتریان و کرده سازى اعتماد عمل این. دهید ارائه خدمت وى به دارد انتظار مشترى آنچه از پیش -13

. کنید پر آورند،مى فراهم را شما بالنگى و پیشرفت موجبات که افرادى و فعالیتها از را خود زندگى. باشید منضبطى فرد -14
  .سازید دور خود از را گذارند مى منفى اثر شما زندگى بر که فعالیتهایى

  .نکنید فراموش هیچگاه را انداز پس. است متموالن قانون نخستین این. کنید پرداخت خودتان به نخست -15

 ریزیهاى برنامه و دهید فرا گوش خود ذهن هاى اندیشه و درون نداى به تنهایى زمان در. کنید تجربه را تنهایى گاهى چند از هر -16
  .کنید خالقانه

  .نباشید قانع آن از کمتر به و دهید ارج را بهترین. بردارید گام برترى بسوى -17

  .دارید بیان صادقانه همیشه را آنها و بشناسید را خود هاى خواسته و خود. است سیاست بهترین درستکارى و صداقت -18

  .باشید آهسته و کند آنها تغییر در و کرده عمل سریع گیرى تصمیم روند در-19

  .گردید موفق باید شما. باشد متمرکز موفقیت بر باید شما افکار تمام. بود نخواهد شما گزینه شکست -20

 نزدیک نهایى پیروزى به را شما و کرده تقویت را شما بنفس اعتماد سرسختانه پافشارى. باشید مصمم اهدافتان به دستیابى در -21
  .کند مى

  .نهراسید نو رویکردهاى و عقاید ها، ایده از هیچگاه. کنید شنا آب جریان خالف بر-22

  .موانع برروى نه و کنید تمرکز فرصتها روى بر-23

  .اندازید بیرون خود زندگى از را تنبلى و اندازى گوش پشت ترس، عنصر سه -24

 و شد نخواهند خشنود شما شدن ثروتمند و پیشرفت از کنند مى زندگى شما کنار در که افرادى اغلب باشید داشته خاطر به-25
 .بگیرید نادیده را آنها و بیندیشید خود اهداف به تنها. سازند دلسرد اهدافتان به دستیابى از را شما مرتبا مسیر این در است ممکن
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 و ها خواسته به نهادن ارج مفهوم به بلکه. نیست دیگران حقوق گرفتن نادیده معنى به خودخواهى. باشید خودخواه بگیرید یاد -26
  .است دیگران هاى خواسته بر آنها دانستن مقدم و خودتان آرزوهاى

  در چند مرحلههنر کسب ثروت 
  ! :ذهن ثروتمد ، انسان پولدار       -1

شما در هر طبقه اجتماعی هستید و یا هر : برایان تریسی یکی از مهمترین کارشناسان فعال در زمینه موفقیت و کسب و کار می گوید
بنابراین اگر می خواهید موفقیت مالی باالیی . ته اید نیستسطحی از درآمد را دارا هستید نتیجه چیزي جز آنکه اندیشه اید و خواس

بدست آورید و پول بسیاري داشته باشید و اگر می خواهید شیوه و میزان کسب در آمد خود را متحول کنید باید از نظر ذهنی تغییر 
  .کنید

  .ثروتمند نقطه آغاز پولدار شدن شماست ذهن. شما نیازمند ذهنی ثروتمند هستید تا ثروت و پول را براي شما به ارمغان بیاورد

  :کشف راه هاي کسب در آمد و پولدار شدن        -2

شما نمی توانید بدون پیدا کردن راه و شیوه درست پول دار شدن . دومین مرحله ثروتمند شدن کشف نحوه پول درآوردن است
سپس راه را بشناسید تا به مقصد نهایی یعنی کسب  نقطه شروع را باید مشخص کنید و. حرکتی انجام دهید و به موفقیت برسید

  .ثروت برسید

بدانید در چه زمینه اي میخواهید به استقالل مالی و کسب درآمد باال دست پیدا . باید عمیقا درك کنید و بدانید که چه میخواهید 
  .کنید و چگونه رفتارهاي خود را براي رسیدن به این هدف تنظیم کنید

  .شما تنها باید این قوانین را آموخته و بکار ببندید. وانین ثابتی براي کسب ثروت و پولدار شدن وجود دارددر هر زمینه اي ق

  :برنامه ریزي       -3

پس از آنکه مشخص کردید از چه طریق میخواهید به ثروت برسید و راه هاي موفقیت در کسب و کار را آموختید باید برنامه ریزي 
درست امکانات ، زمان و حرکت بعدي شما مشخص و هدایت شده خواهد بود و شما را در پیش برد اهدافتان با برنامه ریزي . کنید

  .یاري خواهند کرد ضمن اینکه با وجود برنامه ریزي بررسی میزان پیشرفت کار براي شما ساده تر و قابل پیگیري خواهد بود

کار را هم بلد باشید بدون برنامه ریزي و مشخص کردن جدول حتی اگر ذهن ثروتمند داشته باشید و راه هاي درست کسب و 
  .زمانبندي به مقصد نهایی نخواهید رسید و هرگز ثروت رویایی خود را بدست نخواهید آورد

  :تالش و پشتکار مداوم       -4
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.، ممنوع بوده و قابل پیگیري خواهد بود به هر نحو هرگونه تغییر در محتواي این کتاب و یا فروش آناین کتاب رایگان است ،   

 
٥٥ 

رعایت کنید تا قدم در راه تمامی مراحل ذکر شده براي ثروتمند شدن شرایط الزم هستند و نه شرایط کافی یعنی شما باید آنها را 
کسب در آمد بگذارید اما براي نهایی کردن اقدامات خود و حقیقت بخشیدن به مراحل قبل باید تالش و پشتکار مداوم را چاشنی 

کار آنقدر سعی و تالش کنید تا اگر در آینده به . آنهم تالش تا جایی که دیگر کاري براي انجام نباشد. فعالیت هاي روزمره تان کنید
اگر شما تالش و پشتکار “ ! اگر یه کم بیشتر تالش میکردم فالن میشد و بهمان می شد“ ها و فعالیت خود نگاه کردید به خود نگویید 

  .خوبی داشته باشید حتما به موفقیت و استقالل مالی خواهید رسید

  :بررسی نتایج       -5

و ! در راهی قدم گذاشته اید و مرتبا با قطب نما یا شاید هم جی پی اس بررسی نتایج از مهمترین مراحل است و مانند این است که
ارزیابی و کنترل رفتارها و تعدیل افکار و اعمال . نقشه اي که در دست دارید موقعیت کنونی خود و فاصله و جهت مقصد را می سنجید

انید موقعیت هاي سخت و تهدیداتی که در سر راه در این حالت شما میتو. براي رسیدن به ثروت و پولدار شدن بسیار اهمیت دارند
موفقیت شما قرار دارند را از پیش ارزیابی کرده و عکس العمل مناسب را در زمان مناسب از خود نشان دهید تا در راه موفقیت و 

  .کسب درآمد عالی با شتاب به پیش روید
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