
فصل اول: دوازده ثروت زندگی

کســب چیزهــای بهتــر در  بــه اعتقــاد مــن، شــما هــم دارای آن غریــزه انســانی بــرای 
ــه دنبــال امنیــت  ــادی اســت. شــما ب ي ــراد ز کــه خواســت مشــترک اف زندگــی هســتید 
کنــد. همچنیــن ممکــن اســت  کــه تنهــا پــول می توانــد آن را تامیــن  اقتصــادی هســتید 
خواســتار جایــی بــرای نشــان دادن اســتعدادهايتان باشــید تــا بتوانیــد از ايجــاد ثــروت 

خــود لــذت ببريــد.
برخــی از افــراد بــه دنبــال يافتــن راهــی آســان بــرای دســتیابی بــه ثــروت هســتند بــا 
ــم  ــر ه ــن ام ــه ای ــد. البت ــش، آن را بیابن ــی در ازاي ــن بهای ــدون پرداخت ــه ب ــه اينک ــد ب امی
کــه امیــدوارم بتوانــم  خواســته ای مشــترک در بیــن همــه اســت؛ امــا خواســته ای اســت 
کــه از تجربــه آموختــه ام، چیــزی وجــود نــدارد کــه  آن را بــه نفــع شــما تغییــر دهــم، از آنجــا 

کــرد. کســب  بــدون پرداختــن بهایــی در ازايــش بتــوان آن را 
تنهــا يــک راه مطمئــن بــرای رســیدن بــه ثــروت وجــود دارد و تنهــا افــرادی می تواننــد 
کــه شــاه کلید ثــروت را داشــته باشــند. ایــن شــاه کلید، وســیله  کننــد  کســب  آن را 
گشــودن درهــا بــه  کــه آن را دارنــد می تواننــد از آن بــرای  کســانی  حیــرت آوری اســت و 

ســوی راه حــل تمــام مشــکالت خــود اســتفاده نماينــد.
این شاه کلید، راه دستیابی به صحت و سالمتی را می گشايد.

راه دستیابی به عشق و زندگی عاشقانه را می گشايد.
پايــدار  را  دوســتی ها  کــه  صفاتــی  و  شــخصیتی  ویژگی هــای  کــردن  آشــکار  بــا 

می گشــايد. را  رفاقت هــا  بــه  رســیدن  راه  می ســازد، 
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کــه از طریــق آن هــر مصیبــت، هــر شکســت، هــر  روشــی را مشــخص می کنــد 
ــی  ــه ثروت ــت ب ــن اس ــته ممک گذش ــتی در  ــر شکس ــتباه و ه ــاوت اش ــر قض ــدی، ه ناامی

بســیار ارزشــمند تبدیــل شــود.
کــه آن را دارنــد، جــان  کســانی  ایــن شــاه کلید بــه امیدهــای از دســت رفتــه ی تمــام 
کــه فــرد می توانــد از طریــق آن از  دوبــاره می بخشــد و فرمولــی را مشــخص می کنــد 

منبــع عظیــم علــم مطلــق اســتفاده نمايــد.
افراد دون را به جايگاه های قدرت، شهرت و ثروت می رساند.

کــه خیلــی زود پیــر  زمــان را بــه عقــب بــاز می گردانــد و روحیــه جوانــی را بــه آنهایــی 
ــد. ــاز می گردان شــده اند، ب

کمــال ذهــن خــود را بــه  کنتــرل تمــام و  کــه شــما می توانیــد  روشــی را ارائــه می دهــد 
دســت بگیريــد، بنابرایــن نســبت بــه احساســات قلبــی و قــدرت تفکــر بــه شــما اختیــار 

تــام می بخشــد.
کــه تحصیــالت رســمی ناقصــی دارنــد را رفــع نمــوده و در  کاســتی های افــرادی 
کــه افــراد دارای تحصیــالت باالتــر از  واقــع بــرای آنهــا همــان فرصتــی را فراهــم می کنــد 

آن برخوردارنــد.
و در آخــر، ایــن شــاه کلید، درهــا را يکــی پــس از ديگــری بــه ســوی دوازده ثــروت 

کــرد. کــه بــه زودی آنهــا را توصیــف خواهــم  عظیــم زندگــی می گشــايد 
کــه آمادگــی شــنیدن نــدارد، نمی توانــد آن را بشــنود. ایــن آمادگــی، چیزهــای  کســی 
کامــل ایــن  يــادی را شــامل می شــود از جملــه حســن نیــت، حضــور قلــب، درک  ز
کــه هیچکــس، همــه چیــز را نمی دانــد. واقعیاتــی را برايتــان بازگــو می کنــم و  حقیقــت 
کنــون نشــنیده  کــه ممکــن اســت برخــی از آنهــا را تا اصولــی را برايتــان شــرح می دهــم 
کــه خــود را بــرای پذیــرش  باشــید، زیــرا آنهــا تنهــا بــرای افــرادی شــناخته شــده هســتند 

کــرده باشــند. ایــن شــاه کلید آمــاده 
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دو شخصیت درونی شما

ثروت هایــی  دوازده گانــه،  هــای  ثــروت  کــردن  توصیــف  از  پیــش  دهیــد  اجــازه 
کــه ممکــن اســت  يد-ثروت هایــی  کنــون در اختیــار دار کــه ا کنــم  را برايتــان آشــکار 

گاه نباشــید. نســبت بــه آنهــا آ
گرچــه ممکــن  کــه شــما يــک شــخصیت جمعــی هســتید،  ابتــدا بايــد بدانیــد 
کنیــد. شــما و هــر فــرد ديگــری  اســت خــود را بــه عنــوان شــخصیت واحــدی تلقــی 
از شــما شــخصیت های  بســیاری  و  دارای دو شــخصیت مجــزا هســتید  حداقــل 

بیشــتری دارنــد.
کــه بــا نــگاه در آينــه آن را می شناســید و  يــک شــخصیت همــان »خــودی« اســت 
همــان خــود مــادی و جســمانی شــما اســت، امــا ایــن خــوِد تنهــا بــه منزلــه ی جايگاهــی 
کــه ديگــر خودهــای شــما در آن جــای دارنــد. در ایــن جايــگاه حداقــل دو فــرد  اســت 

کــه دائمــًا بــا يکديگــر در تضــاد هســتند. وجــود دارنــد 
زندگــی اش در  و  تفکــر، حرکــت  کــه  اســت  منفی نگــر  آنهــا شــخصیتی  از  يکــی 
انتظــار  ایــن خــود منفی نگــر،  اســت.  ناخوشــی  و  فقــر  و  ترديــد  و  از شــک  فضایــی 
تأســف باری  شــرايط  بــه  کــه  چــرا  می شــود،  ناامیــد  يــج  تدر بــه  و  دارد  را  شکســت 
کنیــد، امــا ظاهــرًا مجبــور بــه  کــه شــما می خواهیــد آنهــا را رد  از زندگــی می انديشــد 
پذیــرش آنهــا هســتید، شــرايطی چــون فقــر، حــرص، طمــع، خرافــات، تــرس، شــک، 

جســمی. بیماری هــای  و  نگرانــی 
ــت  ــارات مثب ــی، عب ــه پويای ــه ب ک ــت  ــخصیتی مثبت گراس ــما ش ــر« ش ــود ديگ »خ
راجــع بــه ثــروت، ســالمتی، عشــق و دوســتی، موفقیت هــای فــردی، بصیــرت خــالق 
دســتیابی  ســمت  بــه  را  شــما  شــک  بــدون  و  می انديشــد  ديگــران  بــه  خدمــت  و 
ــه  ــادر ب ــه تنهایــی ق ــه ب ک ایــن موهبــات هدايــت می کنــد. ایــن همــان خــودی اســت 
کــه  شــناخت و دربرداشــتن دوازده ثــروت عظیــم اســت. همچنیــن تنهــا خــودی اســت 

کنــد. يافــت  می توانــد شــاه کلید ثــروت را در
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از  اســت  ممکــن  کــه  يــد  برخوردار بســیاری  گرانبهــای  دارایی هــای  از  شــما 
ــناخته  ــا را ش ــه آنه ــت ن ــن اس ــه ممک ک ــی  ــای پنهان ــید، ثروت ه گاه نباش ــان آ وجودش
کــه »مرکــز  باشــید و نــه از آنهــا اســتفاده نماییــد. از میــان ایــن ثروت هــا می تــوان آنچــه 
ــده  گیرن ــتگاه  ــی و دس ــتگاه رادیوی ــی ايس ــرد، نوع ک ــر  ــود را ذک ــده می ش ــاش« نامی ارتع
کــه بــا هم نوعــان و دنیــای اطرافتــان هماهنــگ اســت. ایــن  بســیار حســاس و دقیقــی 
يافت  دســتگاه قدرتمنــد، افــکار و احساســات شــما را انتقــال می دهــد و نیز قــادر به در
مقــدار بی شــماری از پیام هــای حائــز اهمیــت بــرای موفقیــت شــما در زندگــی اســت. 
کــه  ایــن دســتگاه، يــک سیســتم ارتباطــی دوســويه از ظرفیت هــای نامحــدود اســت 

خســتگی در آن راه نــدارد.
ايســتگاه رادیویــی شــما بــه طــور خــودکار و پیوســته عمــل می کنــد، وقتــی شــما در 
کــه در بیــداری بــه ســر می بريــد. همچنیــن  خــواب هســتید همانگونــه عمــل می کنــد 
قــرار  کنتــرل يکــی از دو شــخصیت های اصلــی شــما  ایــن دســتگاه دائمــًا تحــت 

دارد؛شــخصیت منفی نگــر و يــا شــخصیت مثبت گــرا.
می گیــرد،  دســت  بــه  را  کنتــرل  شــما  منفی نگــر  شــخصیت  کــه  هنگامــی 
يافت کننده هــای حساســتان تنهــا پیام هــای منفــی هــزاران شــخصیت منفی نگــر  در
کــه ایــن امــر منجــر بــه شــکل گیری  کامــاًل طبیعــی اســت  ديگــر را ثبــت می نمايــد. 
کار چیســت؟«، و يــا »مــن هیــچ شانســی  افــکاری می شــود همچــون »فايــده ایــن 
کشــنده  گــر  کلمــات نباشــند، امــا ا نــدارم«، البتــه ممکــن اســت دقیقــًا در قالــب ایــن 
يد را از شــما  کــرده و انــرژی دســتیابی بــه آنچه آرزو دار نباشــند، شــما را از خــود مأیــوس 
کــه شــخصیت منفــی شــما،  يافــت می شــوند  می گیــرد. پیامهــای منفــی زمانــی در
کننــده را در اختیــار داشــته باشــد و در صــورت پذیــرش و بــه  يافــت  کنتــرل ايســتگاه در
کــه  کار بــردن آن بــه عنــوان يــک راهنمــا، همــواره منجــر بــه شــرايطی در زندگــی می شــود 

کــرد. کــه شــما انتخــاب خواهیــد  دقیقــًا مخالــف آن چیــزی اســت 
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کنتــرل را به دســت می گیرد تنها آن دســته  کــه شــخصیت مثبت شــما،  امــا زمانــی 
کــه مهیــج، باانــرژی  از پیام هایــی را بــه ســمت »مرکــز عملکــرد« شــما هدايــت می کنــد 
کار  کــه »مــن می توانــم ایــن  و خوش بینانــه هســتند و ایــن را بــه شــما تلقیــن می کننــد 
کــه شــما می توانیدآنهــا را بــه معادل هــای فیزيکیشــان  را انجــام دهــم«، پیام هایــی 
يعنــی موفقیــت، ســالمتی، عشــق، امیــد، ايمــان، آرامــش خاطــر و خوشــبختی تبدیــل 
کــه شــما و هــر شــخص عــادی ديگــری در زندگــی بــه دنبــال آنهــا  کنیــد؛ارزش هایــی 

هســتید.

بزرگترین هدیه

کــه بــا آن بتوانیــد بــه ایــن ثروت هــا و  کنــم  امیــدوارم شــاه کلیدی را بــه شــما تقديــم 
بســیاری از ثروت هــای ديگــر دســت يابیــد.

کنتــرل  در میــان امــور ديگــر، ایــن شــاه کلید، ايســتگاه رادیویــی هــر فــردی را تحــت 
»خــود ديگــر« فــرد، يعنــی همــان شــخصیت مثبتتــان، قــرار می دهــد.

کــه بــا آن بتوانیــد در موهبت هــای شــاه کلید  برايتــان ابــزاری را آشــکار می کنــم 
ســهیم شــويد، امــا مســئولیت ســهیم شــدن آن بــا خــود شــما خواهــد بــود. تمــام کســانی 
کــه شــروع تمــام موفقیت هــای  کرده انــد بايــد بداننــد  کــه از نزديــک ایــن امــور را مشــاهده 
کــه بــه نوعــی بــا آنها  فردیشــان تحــِت تأثیــِر خیرخواهانــه ی اشــخاِص دیگــری بــوده اســت 

گذاشــته اند. ک  بــه اشــترا
بــا اظهــار ابتــکار فــردی،  کــه توســط آن  بــا شــما ســهیم شــوم  مايلــم دانشــی را 

يابیــد! ثروت ها-دســت  ثروت-تمــام  بــه  بتوانیــد  خودتــان 
این بزرگترین هداياست!

کــه از موهبــِت مزايــای ملــِت بزرگــی  کــس  کــه هــر آن  ایــن تنهــا هديــه ای اســت 
چــون ملــت مــا برخــوردار اســت بايــد انتظــارش را داشــته باشــد؛ زیــرا مــا در اينجــا از هــر 

يــم. کــه بــرای بشــر قابــل دسترســی اســت، برخوردار نــوع ثــروت احتمالــی 
ی ثروتمند شدن را داشته باشید. گمانم شما هم آرزو به 
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