
 مقدمه 

ت مجموعه ای از نظریات  این کتاب به طور انحصاری عملگرا و نوعی رهنمود کاربردی اس  

مختلف فلسفی به ویژه به درد مردم و زنان می خورد که مهمترین نیازشان پول است و  

خواهند ابتدا ثروتمند شود سپس نظریه پردازی کنند همچنین برای افرادی است که می 

خواهم بدون  زمان وسیله و امکان مطالعه عمیق درباره ماورا الطبیعی را ندارند  ولی می 

 رداختن به این دانش پیچیده از نتایج علمی آن استفاده کنند.پ

 محرک اصلی زندگی 

بنابراین دانش ثروتمند شدن اساسی ترین دانش است میل به ثروتمند شدن هیچ ایرادی 

خواهد پول کافی برای خرید آن چه ندارد کسی که میل به زندگی با نعمت فراوان دارد یا نمی

 سه محرک اصلی برای زندگی وجود دارد؟   .غیر طبیعی است خواهد داشته باشد فردمی 

 دانش ثروتمند شدن 

قوانین معینی بر فرایند کسب ثروت حاکم است که هر کسی این قوانین را بیاموزد و از آنها  

پیروی کند با یقین و قطعیتی ریاضی ثروتمند  خواهد شد مالکیت پول و ملک در نتیجه 

دست می آید و افرادی که کارها را دانسته یا تصادفی به این انجام کارها به روش معین به 

 روش معین انجام می دهند ثروتمند خواهد شد. 

 فرصتی برای ثروت 

به این دلیل است که آنها از  به طور کلی بشر به صورتی ثروتمند است و در افرادی فقیرند 

روش پیروی نمی کنند طبیعت برای پیشرفت زندگی شکل گرفته است و حرکت اجباری آن  

افزایش در زندگی است و همین دلیل هر چقدر توانسته در خدمت زندگی باشد  

 سخاوتمندانه مورد حمایت قرار گرفته است. 

 اولین قدم ثروتمند شدن 



واهیم به دست آوریم و هر آنچه می خواهیم شویم به عنوان میخواهیم بیافرینیم آنچه میخ

اولین قدم به سمت ثروتمند شدن شما باید سه عبارت اساسی که در این فصل مطرح شد 

 با تمام وجود باور کنید. 

 زندگی بهتر 

میل به ثروت ظرفیتی حقیقی است برای رسیدن به زندگی بزرگتر به شما پول بیشتر مانند 

 ی رشد است این همان حیات است که به دنبال تجزیه کامل تر شدن استاجبار گیاه برا

 جوهر هوشمند 

شما را برایتان فراهم می کند جوهر هوشمند بدون آنکه چیزی از کسی بگیرد خواسته های 

شما باید بیافرینید و از دست اندیشه رقابت برای آنچه بیش از این خلق شده است رها  

شوید الزم نیست که شما چیزی از کسی بگیرید الزم نیست شما معامالت خود را زیرکانه  

 انجام دهید یا حقه بزنید 

 ثروت به سوی شما 

ه تان بقبوالنید که تمایل شما به ثروت ها با سرمایه قادر  اگر این واقعیت را به ضمیر خودآگا

 مطلق برای تجزیه بیشتر نیست در آن هنگام   ایمان تان شکست ناپذیر خواهد شد

 شکر گذاری برای همه چیز 

شکرگزاری به تنهایی می تواند شما را در توجه به کل نگه دارد و از سقوط این اندیشه غلط 

ارد اندیشه که می تواند کشنده امیدهای شما باشند قانونی به  که منابع محدود است بازد

 نام شکر گذاری وجود دارد

 تفکر برای ثزوتمندتر شدن 

روشهای این کتاب تنها به کسانی که تمایلشان به ثروت چنان قوی است که بر تنبلی ذهنی 

ر بسازید و و میل به  آسایش چیره شود و به کار مجبورشان کند هرچه تصویر تار را واضح ت



هرچه بیشتر روی آن بمالید و تمام جزئیات شورانگیز را محو کنید میل و اشتیاق شما قوی 

 خواهید آسانتر خواهد بود. تر خواهد شد در نتیجه تمرکز ذهن تان بر تصویر آنچه می 

 ایجاد فرصت 

  هیچی مهم نیست که اوضاع در بعضی مناطق و کشورها و تا چه اندازه وحشتناک و فاجعه

برانگیز است شما با در نظر گرفتن آنها فقط وقت خود را صرف می کنید و فرصت ها را از 

کند درباره ثروت های گردشی که دنیا به جای فقری که در جهان رشد می    .دست می دهید

 به سمت آن می رود صحبت کنید.

 وظیفه ای برای رسیدن به هدف 

و سرپرستی کنید تنها کار شما این است که  وظیفه شما نیست که فرایند آفرینش را هدایت  

رویای خود را نگه دارید به هدف و مقصود تان به جذب و شکرگزاری خود را نیز حفظ نمایید 

 ولی برای تصاحب آن چه به راستی متعلق به شما است باید برای شما این عمل کنید   

 نکاتی برای پیشرفت 

جایگاه فعلی تان بزرگتر باشد و هرکس که  شما فقط زمانی قادر به پیشرفت هستید که از 

تواند چنین باشد جهان فقط با افرادی  کاری مرتبط با آن جایگاه را ناتمام ترک کند نمی

 پیشرفت می کند که فراتر از جایگاه کنونی خود باشند  

 رسیدن به شغل مناسب   

دهید و ابزار خود را   شما می توانید اگر مهارت الزم را ندارید استعداد آن را در خود پرورش

بسازید بی شک موفقیت در شغلی که مهارت های الزم را دارید به مراتب برایتان آسان تر 

است ولی شما می توانید در هر شغلی موفق شوید زیرا می توانید تمام مهارت ها را که یاد  

 نداری در خود پرورش دهید

 جبران گذشته 



حرفه نامناسبی گذاشته شاید مجبور شوید کاری   اگر اشتباه گذشته تان شما را در محیط و

را که دوست دارید انجام دهید برای مدتی کوتاه اما همین کار که موجب این میشود که به 

 شود که کارتان خوشایندتر شودشغل دلخواه تان برسید  باعث می 

 تاثیر افزایش 

زیرا این تفکر ذهنی  افزایش همان چیزی است که تمام مردان و زنان به دنبال آن میگردند

آنها است که به دنبال تجلی و کامل تر شدن هستند میل به افزایش در تمام طبیعت وجود  

 دارد این انگیزه بنیادین جهان است تمام فعالیت های بشر بر اساس میل و افزایش است. 

 هدیه برای دیگران 

ایش در زندگی را به تفاوتی ندارد که شما پزشک معلم یا روحانی باشید اگر بتوانید افز 

دیگران هدیه دهید و حقیقت این قانون را برای شما آشکار کنید مردم مجذوب شما میشود و 

 شما ثروتمند شوید

 انسان پیشرو 

باشد و برای خیر او کار کند  این سرشت ذاتی است که همه موجودات جهان در اختیار انسان 

 اگر عمل تفکر شما به یک شکل باشد به طور قطع ثروتمند می شوید 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


