
 מדע ההתעשרות
וואלאס די. ווטלס

מדריך מרתק משנת 1910 העוסק בשאלות :

האם התעשרות היא מדע מדויק ?

 האם קיימת דרך מוכחת להשגת עושר ?

האם היא פתוחה גם בפניך ?

.www.my-secret.co.il   :”המדריך ניתן להורדה חינם דרך עמוד הבית באתר “זה הסוד שלי

ע”ב הרעיונות המוצגים במדריך זה הופק הסרט “הסוד” אשר בו צפו מיליוני אנשים בעולם .

בסיום קריאת מדריך זה הינך מוזמן לבקר באתר “זה הסוד שלי”  www.-my-secret.co.il  ולבחון את 
האפשרות שלך ליישם את המידע באמצעות כלים פשוטים שעובדים עבור כל אחד בדרך אל העושר.

בונוסים במהדורה מיוחדת ובלעדית זו :

טיפים והסברים – המסייעים לקורא את הבנתו של המדריך. 

נספח 1 –  ייחודי למהדורה זו  “המציאות המדומה”.

נספח 2 -  ייחודי למהדורה זו  “כוח המחשבה”.

בהצלחה וקריאה נעימה !

ח.
ק

רו
ני 

ב
  :

ה
יכ

ער
 . 

w
w

w
.s

p
in

d
e

l-
tr

a
n

s
la

ti
o

n
.c

o
m

 )0
52

62
00

17
7 

ם :
גו

תר
תי 

רו
ש

ת 
מנ

הז
)ל

ל 
ד

ינ
פ

ש
ר 

מ
תו

  :
ת

רי
ב

ע
 ל

ם
גו

תר

www.my-secret.co.il



www.my-secret.co.il

2

תוכן העניינים

מבוא                                                                                                                                  3

אודות וואלאס די. ווטלס                                                                                                    4

פתח דבר                                                                                                                           5

פרק 1 – הזכות להיות עשיר                                                                                              6

פרק 2 – ישנה דרך מדעית להתעשר                                                                                7

פרק 3 – האם ישנו מונופול על ההזדמנות?                                                                      9

פרק 4 – העיקרון הראשון של מדע ההתעשרות                                                                11

פרק 5 – העצמת החיים                                                                                                     14

פרק 6 – כיצד יגיע אליך העושר                                                                                        17

פרק 7 -  הכרת תודה                                                                                                         19

פרק 8 -  לחשוב בדרך מסוימת                                                                                         21

פרק 9 – כיצד להשתמש ברצון                                                                                          23

פרק 10- עוד על השימוש ברצון                                                                                        25

פרק 11 – פעולה בדרך מסוימת                                                                                        27

פרק 12- פעולה יעילה                                                                                                       30

פרק 13 – להיכנס לעסק הנכון                                                                                          32

פרק 14 – רושם ההתעצמות                                                                                              34

פרק 15 – האדם המתקדם                                                                                                36 

פרק 16 – אזהרות והערות סיכום                                                                                       38

פרק 17 – סיכום מדע ההתעשרות                                                                                    41

נספח 1 – המציאות המדומה                                                                                             42  

נספח 2  -  עוד  על כוח המחשבה                                                                                     44                                          



www.my-secret.co.il

3

מבוא

על מעט מאוד נושאים אם בכלל קיימת תמימות דעים או הסכמה. לרוב אנו מזהים חילוקי דעות וזוויות ראיה שונות של אותה 
המציאות.

לא כך הדבר בכל הקשור למדע של ההתעשרות. רבים אשר חקרו וכתבו על הנושא מדברים על אותם הדברים ואותם הכלים אותם 
צריך להפעיל על מנת להתעשר.

ראיונות עומק אשר בוצעו עם אלו שהתעשרו, מחקרים שבוצעו ומסקנות שהוסקו משתלבים בצורה מדהימה עם הידוע והנסתר 
מזה אלפי שנים בעולמנו על כל הקשור למשיכת השפע אל חייך כפי שהובאו לידי ביטוי בדיסציפלינות שונות ואף בדתות המרכזיות 

בעולם לרבות היהדות.

תוכנו המרתק  של מדריך אלקטרוני זה נחת על שולחן העבודה שלי לפני מספר שנים בעקבות פעולה קטנה אך חשובה של אדם 
 עמו שתפתי פעולה במסגרת עסקיי השונים. אלמלא אותה פעולה ייתכן מאוד ולא היית קורא מדריך זה כיום .... 

עותק המדריך בו החזקתי תורגם לעברית ע”י גב’ ניבה לב אשר בזכות פעולתה יישמה את עיקרון ההתרחבות עליו תקרא במדריך 
וזוהי הזדמנות נהדרת להודות לה בשם כל מי שקרא או יקרא בעתיד את המדריך.

המדהים לראות שהמדריך נולד עוד לפני שנוצרו המחשבים, המכוניות, המטוסים וכו’ .... וקריאתו של המדריך על ידך תסייע להבין 
איך פריטים אלו נוצרו בעולם שלנו. מהו אותו התהליך שגרם לכך לקרות וכפועל יוצא העשיר את ממציאיו.

מקריאתו של המדריך מצאתי אותו חשוב וחיוני לכל אדם הרוצה להתעשר, יחד עם זאת סגנון הכתיבה המצוין, והמסרים המאוד 
חד-משמעים הכלולים בו  עלולים לעיתים להיות מעט מורכבים ולא מובנים בקריאה ראשונה. לכן, ומעבר להמלצתי לקרוא מדריך 
זה מספר פעמים שילבתי במקומות הדרושים אם כי לא בכולם, הארות וטיפים אשר יסייעו לך להבין את המדריך בצורה טובה יותר. 

לטובת הקוראים שומרי המסורת הוספתי את ההקשרים המתבקשים  לעולם היהדות. הארות אלו מופיעות בכיתוב קטן ובסוף העמוד 
הרלוונטי וכמובן אינן מופיעות במדריך המקורי.

עם סיום קריאתו של המדריך תרצה לדעת עוד, תרצה לדעת יותר, ובעיקר כיצד ליישם את הדברים. לכן בניתי עבורך הקורא  הרציני 
והמחויב תוכנית למידה המבוססת על מערכת כלי עבודה אשר תסייע לך בתהליך.

השימוש בתוכנית הלמידה הינו בהתאמה אישית לבחירתך והוא כולל :

סדרת מסרים, טיפים ומאמרים אשר ישלחו אליך חינם אחת ל-3א.  ימים להטמעה מובנית והדרגתית של המסרים במדריך.  
 תובנות לחיים שפשוט אסור לפספס !

ב. הספר "זה הקוד שלי"  ספר מרתק במהדורה מודפסת המסביר צעד צעד כיצד ליישם את העקרונות המופיעים במדריך 
 מדע ההתעשרות.

ג. תוכנית "זה הסוד שלי להצלחה " –  למי שבאמת רוצה להתעשר ! תוכנית המשלבת סדנה ממוקדת פרונטלית המנתחת את 
המדריך שלב אחר שלב וכוללת תרגילים רבים ליישום הנלמד וכוללת נוסחה פשוטה בת 3 שלבים ליישום וודאי ומצלח של 

מדע ההתעשרות -  חוויה של פעם בחיים !

אני מזמין אותך להירשם עם סיום קריאתו של המדריך לאחד או יותר מהמסלולים בתוכנית ובעלות סמלית המבטא את העיקרון 
המרכזי : "הענק לכל אדם יותר מכפי אשר קיבלת".

בברכת הצלחה ,       
בני רוקח        

 www.my-secret.co.il       
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אודות המחבר

על חייו של וואלאס די ווטלס – מחבר מדריך מדע ההתעשרות ידוע מעט מאוד. 
הוא נולד בארצות הברית וחווה בצעירותו כישלונות רבים. בבגרותו חקר את האמונות הדתיות והפילוסופיות השונות, ובכלל זה את 
עקרונות  את  ניסח  וניסויים  מחקרים  ספור  אין  בעקבות  ואחרים.  אמרסון  הגל,  שופנאואר,  לייבניץ,  שפינוזה,  דקארט,  של  עבודתו 

המחשבה החדשה ויישם אותם בחייו.

“בשנותיו המאוחרות נהג לכתוב כמעט ללא הרף. בתקופה זו יצר את התמונה המנטלית שלו. הוא ראה את עצמו כסופר מצליח, אישיות 
חזקה, אדם מתקדם, והחל לפעול למימוש חזונו. הוא חי כל מילה... חייו היו באמת רבי עוצמה”. כך תארה אותו בתו ,פלורנס.

“מדע ההתעשרות” הוא מדריך ענייני,  ברור, ומעשי המתאר כיצד להתעשר בדרך מנטלית ורוחנית. לדבריו, אם תמלא אחר ההנחיות 
המוצגות במדריך זה, תוכל להתעשר מבלי לחוש רגשות אשמה כלשהם. לשיטתו, מי שאינו עשיר אינו מממש את הפוטנציאל הטמון 

בו כיצור חושב.

על  רבות  השפיעו  ספריו  אולם   ,)1910 ההתעשרות)בשנת  מדע  את  שפרסם  לאחר  קצר  זמן   ,1911 בשנת  נפטר  ווטלס  די.  וואלאס 
מחברים רבים שפרסמו במאה השנים האחרונות ספרים בתחום ההצלחה וההתפתחות האישית .

היהדות  מעולם  המחשבה  לכוח  הקשורים  לרעיונות  רבים   מקבילים  קווים  למצוא  ניתן  ומנטלי  רוחני  זה  מדריך  של  היותו  מתוקף 
והקבלה.
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פתח דבר

לכסף  ולגברים אשר השאיפה  לנשים  מיועד  הוא  ותיאוריות.  אוסף של מאסות  ולא  פילוסופי; מדריך מעשי,  ולא  זהו ספר פרגמטי, 
נמצאת בראש סולם העדיפויות שלהם; כאלה שרוצים קודם להתעשר ולהתווכח על הדרך רק לאחר מכן. הוא פונה לאותם אנשים 
שטרם הצליחו לגייס את הזמן, האמצעים או את ההזדמנויות שיאפשרו להם להעמיק ולחקור את העולם המטפיזי, ובכל זאת רוצים 
ליהנות מהתוצאות ומוכנים לאמץ את מסקנות המדע כבסיס לפעולה, וזאת מבלי להתעמק בכל התהליכים שהובילו לאותן מסקנות. 

מן הקורא מצופה לקבל על עצמו את הצהרות האמון היסודיות, הזהות בדיוק להצהרות שהיה מקבל על עצמו בנוגע לחוקי הפעילות 
החשמלית אילו היו מופצים על ידי מרקוני או אדיסון; וכמו כן, לאחר הצהרת האמון, להוכיח את אמיתותן בכך שיפעל על פיהן ללא כל 
פחד או היסוס. כל איש או אישה שיעשו זאת יתעשרו בוודאות, מפני שהמדע שיישומו מוצג להלן הינו מדע מדויק, וכישלון אינו מהווה 

אפשרות ברת-קיימא. 

יובנו לכל. תוכנית  ופשטות הסגנון, זאת על מנת שהדברים  זה התפשרתי על כל השיקולים האחרים לטובת בהירות  בכתיבת ספר 
הפעולה שתוצג להלן מבוססת על מסקנות הפילוסופיה; היא נבדקה ביסודיות, ועמדה במבחן האולטימטיבי של הניסיון המעשי – היא 

עובדת. 

המחבר



www.my-secret.co.il

6

פרק
הזכות להיות עשיר        

על אף כל הדברים שעשויים להיאמר לזכותו של העוני, המציאות היא כי לא ניתן לחיות חיים מלאים או מוצלחים באמת מבלי להיות 
עשיר. אף אדם אינו יכול לממש את מלוא הפוטנציאל ההתפתחותי שלו מבחינת כישוריו או נשמתו ללא כמויות גדולות של כסף, מפני 
שכדי לחשוף את נשמתו ולפתח את כשרונו עליו להשתמש בהמון דברים, ודברים אלו אינם ניתנים להשגה ללא הכסף הדרוש כדי 

לקנות אותם. 

האדם מתפתח מבחינה תודעתית, נפשית וגופנית על ידי שימוש בדברים, והחברה מאורגנת בצורה שכזו שרק באמצעות כסף יכול 
האדם להשיג בעלות על דברים; לפיכך, כל התקדמות אנושית חייבת להתבסס על מדע ההתעשרות. 

מטרת החיים הינה התפתחות, ולכל יצור חי יש זכות שאינה ניתנת לשלילה להתפתח ככל שיכולותיו מאפשרים לו. 

זכותו של האדם לחיים שקולה לזכותו להיות חופשי ולהשתמש ללא הגבלה בכל האמצעים שלהם הוא עשוי להיזקק בהגשמת מלוא 
הפוטנציאל המנטלי, הרוחני והפיזי שלו, או במילים אחרות, הגשמת זכותו להיות עשיר. 

בספר זה לא אעסוק בעושר דרך דימויים. העושר האמיתי הוא אינו הסתפקות במועט. אל לאדם להסתפק במועט כאשר ביכולתו 
להשתמש ביותר וליהנות מיותר. 

אדם עשיר הוא זה שבבעלותו כל הדרוש לו כדי לחיות את החיים בצורה המלאה ביותר שלה הוא מסוגל , ואף אדם אינו יכול לקבל את 
כל מבוקשיו ללא כסף רב. חיינו התקדמו כברת-דרך ארוכה והפכו כה מורכבים, שאפילו הפשוט שבאדם חייב כמות גדולה של כסף כדי 
לחיות בצורה שרק מתקרבת לשלמות. טבעו של כל אדם הוא לרצות להיות כל מה שהוא יכול להיות. שאיפה זו להגשמת הפוטנציאל 
המולד מהווה חלק בלתי נפרד מהטבע האנושי. איננו מסוגלים להתנתק מהרצון להיות כל שביכולתנו להיות. ההצלחה בחיים נמדדת 
על ידי היכולת להפוך למה שאנו שואפים להיות. שינוי זה מתאפשר רק על ידי שימוש בדברים, ושימוש חופשי בכל הדברים הנחוצים 

מתאפשר רק לאלו שעשירים מספקים בשביל לקנות את אותם דברים. הבנת מדע ההתעשרות היא לפיכך הדבר החיוני ביותר.

אין שום דבר פסול ברצון להתעשר. השאיפה לעושר היא למעשה שאיפה לחיים עשירים, מלאים ושופעים יותר, זוהי שאיפה ראויה 
לשבח. 

האדם אינו יכול לחיות חיים גופניים מלאים ללא תזונה נכונה, ביגוד נוח, ומחסה חם, וללא החופש מעמל רב מדי. מנוחה ופנאי גם הם 
תנאים חיוניים לקיום הפיזי. 

הוא אינו יכול לחיות חיי דעת מלאים ללא ספרים והזמן הנדרש ללמוד אותם, ללא הזדמנויות לטייל ולצפות, וללא שותפים וחברים 
אינטלקטואליים. 

כדי לחיות חיי נפש מלאים, על האדם לדעת אהבה, וביטוי האהבה אינו מתאפשר תחת עוני. 

האושר האדיר ביותר של האדם מגיע מנתינה לאהוביו. הביטוי הטבעי והספונטני ביותר של האהבה היא הנתינה. אדם בלי שום דבר 
להעניק אינו יכול לבצע את המוטל עליו בתור בעל או אב, אזרח או אדם. השימוש בדברים חומריים הוא המאפשר לאדם לחיות חיים 

גופניים מלאים, לפתח את דעתו, ולחשוף את נשמתו, ולכן יש חשיבות עליונה להיותו עשיר. 

שאיפתך לעושר היא דבר מוצדק מאין כמוהו; זוהי תחושה אותה חווים כל איש או אישה נורמליים. עליך להפנות את מלוא תשומת-הלב 
למדע ההתעשרות הואיל וזוהי דיסציפלינה אצילית וחיונית. בהזנחת לימודך, הינך מפקיר את חובתך לעצמך, ליוצרך ולאנושות, מפני 

שהשירות הנעלה ביותר שתוכל להעניק ליוצרך ולאנושות הוא להפיק את המרב מעצמך.

1
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פרק
ישנה דרך מדעית להתעשר          

ישנה דרך מדעית להתעשר, ומדובר במדע מדויק, בדומה לאלגברה וחשבון. תהליך צבירת ההון מוכתב על ידי חוקים. אדם אשר ילמד 
חוקים אלה ויציית להם, יתעשר באותה וודאות המאפיינת חישובים מתמטיים. 

בעלות על כסף ונכסים היא תוצאה של פעולה בדרך מסוימת. אלו הפועלים בדרך מסוימת זו, בין אם הם עושים זאת בכוונה או במקרה, 
ילכו ויתעשרו, בעוד שאלו שאינם פועלים בדרך המסוימת הזו, ואין זה משנה כמה קשה יעבדו או כמה מוכשרים יהיו, יישארו עניים. 

זהו אחד מהחוקים ביקום בו אנו חיים, והוא מבוסס על הקשר שבין סיבה לתוצאה. לכן, כל גבר או אישה אשר ילמדו לעשות דברים 
בדרך מסוימת יתעשרו בוודאות.

את ההצהרה שהצגתי ניתן לאמת על סמך העובדות שלהן:

ההתעשרות אינה תהליך סביבתי, מכיוון שאם הייתה תהליך סביבתי כל האנשים הגרים בשכונות מסוימת היו בעלי ממון; תושביה של 
עיר אחת היו עשירים בעוד שתושביהן של עיירות אחרות היו כולם עניים; או לחילופין, אזרחיה של מדינה מסוימת היו נהנים משפע רב 

בעוד שאלו במדינות השכנות היו חיים בעוני. 

אבל, לכל מקום אשר נביט נראה עשירים ועניים חיים זה לצד זה באותה סביבה, ולעתים קרובות אף מתפרנסים מעיסוק זהה. כאשר 
שני אנשים חיים באותו מקום ועוסקים באותו תחום, והאחד מתעשר בעוד שהשני נותר עני, הדבר מהווה הוכחה לכך שהעושר אינו 
קשורה בצורה משמעותית לסביבה. סביבות מסוימות עשויות אומנם להיות עדיפות על פני אחרות, אך כאשר שני אנשים בעלי עיסוק 
זהה מתגוררים באותה שכונה, והאחד מתעשר בעוד שהשני נכשל, ניתן להבין כי ההתעשרות הינה תוצאה של עשיית דברים בדרך 

מסוימת. 

יתרה מכך, היכולת לעשות דברים בדרך מסוימת אינה נובעת באופן בלעדי מכישוריו של האדם, מפני שאנשים רבים בעלי כשרון רב 
נשארים עניים, בעוד שאחרים כמעט חסרי כשרון מתעשרים. 

יכולות  או  מיוחד  כשרון  כל  ללא  הבחינות,  מכל  ממוצעים  אנשים  של  חבורה  הם  אלו  כי  לנו  תגלה  שמתעשרים  באנשים  התבוננות 
משופרות לעומת שאר האדם. ניתן לראות כי הם לא התעשרו בזכות אי-אלו כשרונות מיוחדים או מיומנויות ייחודיות שאין לאנשים 

אחרים, אלא פשוט בגלל שהם פועלים בדרך מסוימת. 

ההתעשרות היא אינה נגזרת של חסכנות או “קמצנות”. המון אנשים קמצנים הם דווקא עניים, בעוד שאלו שאינם מהססים לבזבז 
לעיתים קרובות מתעשרים. 

גם לא ניתן לייחס את ההתעשרות לעשיית דברים שאחרים אינם מצליחים לעשות, מפני ששני אנשים בעלי עיסוק זהה לעיתים קרובות 
עושים בדיוק את אותן פעולות, אולם אחד מהם מתעשר בעוד שהשני נשאר עני או פושט את הרגל. 

המסקנה היחידה שאליה ניתן להגיע מדברים אלו היא שההתעשרות הינה תוצר של פעולה בדרך מסוימת. אם ההתעשרות הינה תוצר 
של פעולה בדרך מסוימת, ולאור הקשר המחייב בין סיבה לתוצאה, אז כל איש או אישה שיפעלו בדרך הזו יוכלו להתעשר, וניתן לסווג 

את הנושא בתחום המדעים המדויקים. 

כאן עולה השאלה האם הדרך המסוימת הזו כה קשה עד כי רק מעטי מספר יכולים לצעוד בה? כמובן, כפי שנוכחנו לראות, שאין זה 
נכון, לפחות בכל הקשור ליכולות טבעיות. אנשים מוכשרים מתעשרים, וגם חדלי-אישים מתעשרים; אנשים מבריקים מבחינה שכלית 

מתעשרים, וגם אנשים ממש טיפשים מתעשרים; אנשים חזקים פיזית מתעשרים, וגם אנשים חלשים וחולים מתעשרים. 
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כמובן שיכולת חשיבה והבנה מינימלית היא תנאי חיוני, אך בכל הקשור ליכולות טבעיות, כל גבר או אישה המסוגלים לקרוא ולהבין 
מילים אלו יוכלו ללא ספק להתעשר. 

בנוסף, ראינו שאין זה עניין של סביבה. למיקום יש כמובן משקל מסוים – אף אדם לא יצא ללבו של מדבר הסהרה כדי לנסות לפתוח 
להתנהל. אם  ניתן  והימצאות במקומות עם אנשים שמולם  בני-אדם,  עם  גומלין  יחסי  קיום  שם עסק משגשג. ההתעשרות מחייבת 
אנשים אלו יהיו מוכנים לקחת חלק ביחסי הגומלין שאתה מעוניין לקיים איתם, מה טוב, אבל בזאת מסתכמות ההשפעות הסביבתיות 

על היכולת להתעשר. 

אם מישהו במקום מגוריך הצליח להתעשר, סימן שתוכל גם אתה. אם מישהו במדינתך הצליח להתעשר, תוכל להתעשר גם אתה. 

שוב, זה לא עניין של בחירת עסק או מקצוע מסוים. אנשים מתעשרים בכל תחומי העסקים ובכל מקצוע, בעוד ששכניהם העוסקים 
בתחום זהה נשארים עניים. 

יחד עם זאת, אין ספק שתוכל להגיע להישגים טובים יותר בתחום שאתה אוהב ואשר טוב לך לעסוק בו, ואם ברשותך כישורים מסוימים 
המפותחים היטב, כמובן שתוכל להצליח יותר בתחומים המצריכים יישום של אותם כישורים. 

מאשר  חם  אקלים  באזור  יותר  יצליח  גלידה  דוכן  נמצא.  אתה  שבו  למקום  המתאימים  בתחומים  יותר  רבה  להצלחה  תזכה  כן,  כמו 
בגרינלנד, וזיכיון לדיג סלומון ישרת אותך בצורה הרבה יותר טובה בצפון-מערב ארה”ב מאשר בפלורידה, שם אין בכלל דגי סלומון. 

אולם למעט המגבלות הכלכליות שציינתי, ההתעשרות כלל אינה מותנת בעיסוק בתחום מסוים, אלא ביכולת שלך ללמוד לעשות 
דברים בדרך מסוימת. אם אתה מנהל עסק, ומישהו אחר בסביבתך מתעשר מאותו עסק, למרות שאתה בעצמך אינך מתעשר, זה בגלל 

שאינך עושה דברים באותה דרך שהוא עושה אותם. 

הדרך לעושר אינה חסומה בפני אך אחד מפאת מחסור בהון. זה נכון שככל שתצבור יותר הון ההתקדמות תיעשה קלה ומהירה יותר, 
אולם אדם שברשותו הון הוא למעשה כבר עשיר, ולכן אינו צריך לחשוב כיצד להתעשר. אין זה משנה כמה עני אתה, ברגע שתתחיל 
מהתוצאות  ואחת  ההתעשרות,  מתהליך  חלק  מהווה  ההון  השגת  הון.  ולצבור  להתעשר  תתחיל  אתה  מסוימת,  בדרך  דברים  לעשות 
חברים,  בלי  כבדים,  בחובות  ולהיות  ביבשת  ביותר  העני  האדם  להיות  יכול  אתה  המסוימת.  בדרך  הדברים  לעשיית  תמיד  המתלוות 
השפעה או משאבים, אבל אם תתחיל לעשות דברים בדרך הזו אתה ללא ספק תתחיל להתעשר, זאת בגלל הקשר המחייב בין סיבה 

לתוצאה. 

אם אין לך הון תוכל לצבור הון; אם אתה בעסק הלא נכון, תוכל לעשות הסבה לעסק הנכון; אם אתה במקום הלא נכון, תוכל לעבור 
למקום הנכון; ואת כל זה תוכל לעשות אם רק תתחיל לעשות את הדברים בעסק הקיים שלך ובמיקום הנוכחי שלך בדרך המסוימת 

אשר מביאה להצלחה. 
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פרק       
האם ישנו מונופול על ההזדמנות?           

אף אדם לא נשאר עני בגלל שההזדמנות נגזלה ממנו או בגלל שאנשים אחרים הכריזו בלעדיות על העושר והציבו סביבו גדרות. ייתכן 
שאינך יכול להשתלב בתחומים עסקיים מסוימים, אבל גם אז אפיקים אחרים בכל זאת יהיו פתוחים בפניך. כנראה שיהיה לך מאוד קשה 
לרכוש את השליטה במערכת רכבות זו או אחרת, מכיוון שאכן ישנו מונופול חזק מאוד בתחום הזה, אבל ענף הרכבות החשמליות עדיין 
בחיתוליו, והוא מספק הזדמנויות רבות ליזמות עסקית. תוך מספר שנים לא רב גם התחבורה וההובלה האווירית תהפוך לתעשיית ענק, 
וענפיה השונים יספקו תעסוקה למאות אלפי, אם לא מיליוני אנשים. מדוע שלא תפנה את מאמציך לפיתוח התחבורה האווירית, במקום 

להתחרות עם ג’יי.ג’יי היל )טייקון רכבות אמריקני( וחבריו על ההזדמנות המוגבלות בתעשיית רכבות הקיטור? 

באופן כללי אפשר לטעון שסיכוייך כפועל המועסק על ידי תאגיד ברזל להתקדם ולהפוך לבעל המפעל שבו אתה עובד קלושים ביותר. 
אבל ניתן לטעון גם כי אם תתחיל לפעול בדרך מסוימת, תוכל במהרה לעזוב את עבודתך בתאגיד הברזל; תוכל לקנות חווה ששטחה 
בין 50 ל-150 דונם, ולהקים עסק של אספקת מזון. תקופתנו מציעה שלל הזדמנויות לאנשים שמוכנים לחיות על חלקת אדמה קטנה 
ולעבד אותה באינטנסיביות. אדם שיעשה זאת יתעשר בוודאות. אתה עשוי לומר שאין באפשרותך לרכוש חלקה, אבל בכוונתי להוכיח 

שאין זה בלתי-אפשרי, וכי כל אחד יכול לרכוש חווה אם רק יעבוד בדרך מסוימת. 

בתקופות שונות ניתן למצוא הזדמנויות במקומות שונים, זאת בהתאם לצרכיו של הכלל ובהתאם לשלב הנוכחי אליו הגענו במסגרת 
ההתפתחות החברתית. 

שפע הזדמנויות פרוסות בפני אלו שיתקדמו עם הזרם, במקום לנסות לשחות נגד הזרם. 

לכן, עובדי המפעלים, בתור אנשים פרטיים או מעמד, אינם משוללי הזדמנויות. הפועלים אינם “מדוכאים” על ידי אדוניהם; הם אינם 
“מקורקעים” על ידי התאגידים ומצבורי ההון. כמעמד, הם נמצאים במצבם הנוכחי מכיוון שהם אינם עושים דברים בדרך מסוימת. אם 
הפועלים של אמריקה היו בוחרים לעשות זאת, הם יכולים היו לפעול כדוגמת אחיהם בבלגיה ובמדינות אחרות, ולפתוח חנויות כולבו 
ענקיות ותעשיות קואופרטיביות. הם יכלו לבחור נציגים מתוכם למשרות, ולהעביר חוקים שיעודדו פיתוח של תעשיות קואופרטיביות 

מסוג זה. תוך מספר שנים יכלה להיות בידם בעלות על נכסים בתחום התעשייתי. 

מעמד הפועלים יהפוך למעמד השולט ברגע שיתחיל לעשות דברים בדרך מסוימת. חוקי העושר חלים עליהם בדיוק כפי שהם חלים 
על כל אחד אחר. זה מה שהם חייבים להבין, והם יישארו באותו מקום כל עוד לא יבינו זאת. העובד האינדיבידואלי, מצד שני, אינו מוגבל 
על ידי הבורות או על ידי העצלות המנטלית של מעמדו. הוא יכול להשתלב בזרמי ההזדמנויות אשר יישאו אותו אל העושר, וספר זה 

מסביר כיצד לעשות זאת. 

אף אדם לא נשאר עני בגלל מחסור בעושר. יש יותר ממספיק לכולם. אפשר לבנות ארמון בגודל בניין הקפיטול שבוושינגטון עבור כל 
משפחה בעולם באמצעות חומרי הגלם שבארה”ב בלבד, ובאמצעות עיבוד אינטנסיבי תוכל ארה”ב להפיק די צמר, כותנה, פשתן ומשי 

להלביש כל אדם בעולם במחלצות מהודרות יותר מאלו של המלך שלמה בשיא תפארתו, וגם די מזון כדי להאכיל אותם לשובע. 

מקורות האספקה הנראים לעין הינם לצורך הדיון בלתי נדלים, ומקורות האספקה הנסתרים מהעין הם באמת בלתי נדלים. 
כל דבר שניתן לראות על פני כדור הארץ עשוי ממקור ראשוני יחיד שממנו מיוצרים כל הדברים. 

צורות חדשות נוצרות ללא הרף כשמקורן הוא אחד.

ממנו.    נוצר  כולו  היקום  לגביו.  רלוונטי  בלתי  מוגבל  והמושג  אינסופי  הינו  הראשוני   המקור 
במידה ונייצר פי עשרת אלפים מכפי שכבר נוצר ביקום שלנו עדיין לא נצליח למצות את ההיצע האינסופי הקיים. 

אם כך, איש אינו עני מכיוון שהטבע עני, או מכיוון שאין מספיק לכולם.

3
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הטבע הינו מאגר בלתי נדלה של עושר. האספקה לעולם לא תיגמר. המקור הראשוני מלא אנרגיה יצירתית, והוא מפיק ללא הרף עוד 
ועוד צורות. כאשר אספקת חומרי הבניה תאזל, אנו נראה ייצור של חומרי בניה נוספים; כאשר האדמה תמוצה עד כדי שלא ניתן יהיה 
עוד לגדל עליה תוצרי מזון וחומרי גלם לביגוד, האדמה תתחדש או שתיווצר אדמה חדשה. לאחר שכל הזהב והכסף ייחפרו מהאדמה, 
אם האדם עדיין יהיה בשלב בהתפתחות החברתית המצריך כסף וזהב, הם יופקו מהמקור הראשוני אשר מגיב לצרכי האדם; הוא לא 

ייתן לו להישאר בלי הדברים הטובים. 

הדבר נכון לגבי כל בני האדם באופן קולקטיבי; הגזע האנושי כולו תמיד היה עשיר ביותר, ואם ישנם אנשים עניים, זה בגלל שהם לא 
פעלו על פי הדרך המסוימת הגורמת לבני האדם להתעשר. 

המקור הראשוני הוא חכם, זוהי ישות חושבת. הוא חי בעצמו ותמיד מעודד יצירת חיים חדשים. 

החיים מאופיינים על ידי דחף טבעי ומושרש לחיות עוד. טבעה של התבונה הוא להעשיר את עצמה, ושל התודעה לנסות להרחיב את 
גבולותיה כדי למצוא ביטוי שלם יותר. 

היקום הינו נוכחות חיה אדירה, והוא מתקדם באופן טבעי וללא-הרף לעבר חיים עשירים יותר ותפקודים מלאים יותר. 

הטבע נוצר למטרת קידום החיים. המניע שלו הוא הרחבת החיים. ולכן, כל מה שיכול לשרת את החיים מסופק לנו בשפע. לא ייתכן שום 
מחסור מכיוון שבכך סותר הבורא את עצמו ומבטל את יצירתו שלו. 

אינך עני בגלל מחסור בעושר. בהמשך אדגים טענה זו בכך שאראה כי המקור הראשוני נענה לצרכיו של כל איש או אישה שישכילו 
לפעול ולחשוב בדרך מסוימת.
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פרק       

העיקרון הראשון של מדע ההתעשרות 

המחשבה היא הכוח היחיד שמסוגל להפיק שפע מוחשי מהחומר חסר-הצורה*. התמצית שממנה עשויים כל הדברים היא חומר חושב, 
והמחשבה על צורה מסוימת היא שהופכת את החומר חסר-הצורה לחומר ממשי. 

המקור הראשוני נע בתיאום עם מחשבותיו. כל צורה או תהליך הקיימים בטבע מהווים ביטוי גלוי למחשבותיו של המקור הראשוני. כאשר 
הוא חושב על צורה ממשית, הוא הופך לצורה הזו; כאשר הוא חושב על תנועה, הוא מבצע אותה. כך נוצרים כל הדברים. אנו חיים בעולם 

של מחשבה המהווה חלק מיקום שנברא ממחשבה. 

ויוצרת את העץ, למרות שהדבר עשוי לארוך מאות שנים. במהלך  כאשר חושבים על עץ אלון שגדל לאיטו,המחשבה נעה בהתאם, 
היצירה, נראה כי החומר נע בהתאם לקווי התנועה שהוא ביסס. המחשבה על עץ אלון אינה מובילה באופן ישיר להופעתו של עץ בוגר, 

אבל היא כן מזניקה את הכוחות האחראים על יצירת העץ על-בסיס קווי הצמיחה שהיא יצרה. 

כל מחשבה על צורה הנהגית על ידי המקור הראשוני מובילה ליצירה של צורה, אבל תמיד, או לפחות באופן כללי, על בסיס קווי הצמיחה 
והפעולה הקיימים. 

המחשבה על בית בעל מבנה מסוים המשודרת אל המקור הראשוני לא בהכרח תוביל להקמתו המיידית של הבית, אבל היא כן תגרום 
אין  ואם  יובילו להקמתו המהירה של הבית.  היצירתיים הפועלים כבר בתחומי המסחר השונים באפיקי פעולה אשר  לניתוב הכוחות 
אפיקים קיימים שמאפשרים ניתוב יעיל של האנרגיה היצירתית, אז הבית יבנה באופן ישיר מהמקור הראשוני, מבלי להמתין לתהליכים 

האיטיים של העולם האורגני והאנאורגני. 

לא ניתן להטביע מחשבה על צורה מבלי להביא ליצירתה של הצורה. 

האדם הינו מוקד חשיבתי, וביכולתו להפיק מחשבות. כל צורה שרוצה האדם לעצב בידיו חייבת ראשית להתקיים במחשבתו; הוא אינו 
יכול לעצב דבר שלא הגה במוחו. 

כאשר יש לאדם צורת-מחשבה, הוא משתמש בצורות הקיימות של הטבע ליצירת ביטוי ממשי של הצורה שהגה בראשו. עד כה עשה 
האדם מעט מאוד, אם בכלל, כדי לשתף פעולה עם המקור הראשוני, לעבוד "עם הבורא". האדם מעצב מחדש ומתאים את הצורות 
הקיימות באמצעות עבודת כפיים, ואינו מנסה להפיק דברים מהחומר חסר-הצורה על ידי יצירת ערוץ תקשורות בין מחשבותיו והחומר. 

בכוונתי להוכיח כי כל איש או אישה יכולים לעשות זאת, ולהראות לך כיצד. 

הצעד הראשון להשגת היעד שהצבנו לעצמנו הוא הצגת שלוש הנחות יסוד: 

ראשית, אנו טוענים כי ישנו מקור ראשוני יחיד שממנו נוצרים כל הדברים. כל האלמנטים המגוונים לכאורה הם למעשה ייצוגים שונים 
של אלמנט יחיד**; כל הגופים הרבים המרכיבים את הטבע האורגני ואנאורגני הם למעשה צורות שונות העשויות מאותו חומר, והחומר 

הזה הינו חומר חושב.

*חומר חסר צורה -  ביטוי זה נועד לסבר את אוזני הקורא למשהו שהינו רוחני – אינו פיזי ולפיכך אינו בעל צורה לא ניתן לגעת בו וגם לא לחוש בו. בתורת 
הקבלה המחשבה מקבילה לעולם הבריאה שהוא אחד מ -4 עולמות רוחניים )אצילות,בריאה,יצירה,עשייה( בעוד אנו חיים ופועלים בעולם העשייה.להבנה רחבה 

 של הדברים מומלץ לקרוא את הנספח בסוף קריאת מדריך זה.המחשבה המשפיעה על עולם הבריאה יוצרת את המציאות עצמה כאן בעולם העשייה.

** האם אנו חיים בעולם מדומה ? האם כל החומרים הנמצאים מסביבנו הם אמת או מציאות מדומה ?  התשובות בנספח המצורף בסופו של מדריך זה.

4
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המחשבה הגלומה בו מביאה ליצירת הביטוי הממשי של אותה המחשבה. המחשבה המתקיימת בתוך חומר החשיבה מפיקה צורות. 
האדם הוא מוקד חשיבתי בעל יכולת חשיבה מקורית; אם יצליח האדם לבסס תקשורת בין מחשבותיו ובין החומר החושב המקורי, הוא 

יצליח להביא ליצירה, או לגיבוש, של הדברים שעליהם הוא חושב. 

ניתן לסכם זאת באופן הבא : 

קיים חומר חשיבה ממנו נבראו כל הדברים.

מחשבה המוטבעת בחומר זה גורמת ליצירת הדבר שעלה במחשבה.

האדם יכול לעצב דברים באמצעות המחשבה, ועל ידי הטבעת )שידור( המחשבה לגרום ליצירתם של הדברים שהגה. 

הקורא עשוי לשאול אם באפשרותי להוכיח את הטענות הללו, ומבלי להיכנס לפרטים, תשובתי היא שאני יכול לעשות זאת על סמך 
היגיון וניסיון כאחד. 

דומה מהמקור  ובתהליך  יחיד,  קיומו של מקור ראשוני  גיליתי את  והמחשבה,  לוגיים שמקורו בתופעות הצורה  בתהליך של היקשים 
הראשוני והלאה הבנתי כי בכוחו של האדם להביא למימושם של הדברים עליהם הוא חושב. 

בעזרת ניסויים הצלחתי לאמת את מסקנותיי, וזוהי ההוכחה הטובה ביותר לדבריי. 

אם אדם אחד שקרא ספר זה יתעשר כתוצאה מעשיית הדברים שאמרתי לו לעשות, הדבר יחזק את טענתי, אבל אם כל אדם שיפעל 
על פי הכתוב בספר זה יתעשר, הדבר יהווה הוכחה חותכת לדבריי, עד אשר יבוא מישהו שהשלים את התהליך כנדרש ונכשל. התיאוריה 

נכונה עד אשר מתגלה כשל בתהליך, ותהליך זה לעולם לא ייכשל, מכיוון שכל אדם שיפעל בדיוק כפי שמתואר בספר זה יתעשר. 

ציינתי כי האדם יוכל להתעשר אם יעשה דברים בדרך מסוימת, וכדי לעשות זאת, עליו לדעת כיצד לחשוב בדרך מסוימת. 

האופן שבו האדם פועל הוא תוצאה ישירה של האופן שבו הוא חושב. 

כדי לעשות דברים בצורה שבה אתה רוצה לעשותם, עליך ראשית לרכוש את היכולת לחשוב בדרך שבה אתה רוצה לחשוב. זהו הצעד 
הראשון בדרך להתעשרות. 

לחשוב מה שאתה רוצה לחשוב משמע לחשוב אמת, באופן בלתי תלוי ברשמים חיצוניים. 

לכל אדם יש כוח פנימי טבעי המאפשר לו לחשוב בצורה שבה הוא רוצה לחשוב, אבל הדבר דורש הרבה יותר מאמץ מאשר לחשוב 
בצורה המוכתבת על סמך רשמים חיצוניים. קל לחשוב על סמך רשמים, אבל לחשוב אמת באופן בלתי תלוי ברשמים היא עבודה קשה 

הדורשת מאיתנו להשקיע מאמץ רב הרבה יותר לעומת שאר המטלות שעל האדם לבצע. 

אין עבודה או מטלה הגורמת לאנשים להירתע יותר מאשר חשיבה רציפה ועקבית – זו העבודה הקשה ביותר בעולם. הדבר נכון במיוחד 
במקרים שבהם האמת מנוגדת לרושם המתקבל. כל רושם בעולם הגלוי נוטה ליצור צורה מקבילה בתודעתו של הצופה בו, והדרך 

היחידה למנוע זאת היא להיאחז במחשבות אמת. 

תאחז  כן  אם  אלא  בגופך,  גם  דבר  של  ובסופו  בתודעתך,  המחלה  של  צורתה  להתהוות  תוביל  ממחלה  המתקבל  ברושם  התבוננות 
במחשבת אמת, והיא כי אין שום מחלה; המחלה היא רק למראית עין, והמציאות בריאה לחלוטין. 
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התבוננות ברושם המתקבל מהעוני תוביל להתהוות הצורות המקבילות בתודעתך, אלא אם כן תאחז באמת כי אין כלל עוני, אלא רק 
שפע. *

וכל אדם  בכוח,  צורך  יש  עוני  או לחשוב על עושר כשמסביבנו רשמים של  בריאות כשמסביבנו רשמים של מחלה,  כדי לחשוב על 
שירכוש את הכוח הזה יהפוך לאדון המחשבה. הוא יהיה אדון לגורלו ויוכל להשיג את כל אשר ירצה.**

הדרך היחידה להשגת הכוח הזה היא הבנת העובדה הבסיסית העומדת מאחורי כל הרשמים החיצוניים, ועבודה זו היא קיומו של מקור 
ראשוני יחיד שממנו ובאמצעותו נוצרים כל הדברים. 

לאחר מכן עלינו להאמין כי כל מחשבה המתגבשת בחומר החשיבה הזה הופכת לצורה ממשית, וכי כך יכול האדם להטביע עליו את 
מחשבותיו ולגרום להן לקבל צורה ולהפוך לדברים גלויים ומוחשיים. 

לאחר שנבין זאת נוכל להיפטר מהספקות והפחדים שלנו, מפני שנדע כי ביכולתנו ליצור כל מה שנרצה, להשיג כל מה שנרצה ולהפוך 
וכדי  לכל מה שנרצה. הצעד הראשון בדרך להתעשרות הוא להאמין בשלושת הצהרות היסוד שהצגתי בחלקו הקודם של פרק זה, 

להדגישן אחזור עליהם כעת שוב: 

קיים חומר חשיבה ממנו נבראו כל הדברים.

מחשבה המוטבעת בחומר זה גורמת ליצירת הדבר שעלה במחשבה.

האדם יכול לעצב דברים באמצעות המחשבה, ועל ידי הטבעת המחשבה לגרום ליצירתם של הדברים שהגה.

עלינו להתנער מתפישות של היקום שאינן עולות בקנה אחת עם התפיסה אשר הצגתי כאן; ועליך להרהר בדברים אלה עד אשר ייטמעו 
בתודעתך ויהפכו לחלק בלתי נפרד מתהליך החשיבה הטבעי שלך. עליך לקרוא את הצהרות האמונה הללו שוב ושוב; לקעקע כל מילה 
ומילה בזיכרונך, ולחשוב עליהן עד אשר תאמין בלב שלם ברעיונות שעומדים מאחוריהן. אם מתעורר בך הספק, התנער ממנו. אל 
תקשיב לטענות הסותרות רעיון זה. אל תשתתף במפגשים או הרצאות בהם מושמעות תפישות סותרות. אל תקרא מגזינים או ספרים 

המלמדים רעיונות שונים. אם לא תהיה שלם באמונתך, כל מאמציך יהיו לשווא. 

אל תשאל מדוע דברים אלו נכונים, ואל תנסה לשער כיצד הם ייתכנו, פשוט קבל אותם באמונה ובביטחון. 

מדע ההתעשרות מתחיל בקבלה מוחלטת של האמונה. 

 * העוני לא באמת קיים – במידה ושורה זו מעוררת בך ספק – הינך מוזמן לקרוא את המאמר "האמת היחידה"
המשולב במסר מ"ס 15 בסדרת המסרים אותן תקבל מאתר   www.my-secret.co.il זאת במידה והנך מנוי בסדרת המסרים והטיפים. מסר זה צפוי להגיע 

 אליך 42 יום ממועד הרשמתך לסדרת המסרים.

*** בפרק זה מציין המחבר את הפסקה הבאה : “כדי לפעול בדרך הרצויה, יש לרכוש מיומנות חשיבה רצויה”... "לחשוב מחשבות אמת ללא קשר עם המראה 
החיצוני זוהי עבודה קשה שדורשת השקעה רבה יותר מאשר בכל עבודה אחרת שאנו נדרשים לבצע”. לקוראים המעוניינים ליישם את המידע המוצג במדריך 
ממתינה תוכנית למידה אינטרנטית. שלושת השיעורים הראשונים במסלול האינטרנטי  "הסוד שלי – On-line“  )ולא רק הם ( מוקדשים רובם ככולם לתרגול 

www.my- ומתן כלים המחזקים את יכולתך לעשות שימוש נכון ואפקטיבי בכוח המחשבה שלך. לפרטים נוספים היכנס לאחר קריאתו של המדריך לאתר

.secret.co.il 
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פרק       
העצמת החיים     

המקור הראשוני הוא הכול ושוכן בכל, הוא חי בכל וגם בתוכך, הוא חומר חי ומודע. מעצם היותו חומר חי ומודע, הוא מאופיין ברצון הטבעי 
והתורשתי המאפיין כל יצור חי ותבוני להעצים את החיים. כל יצור חי מחויב לשאוף ללא הרף לקידום החיים השלו, מכיוון שהחיים חייבים 

להתעצם כחלק טבעי מקיומם. *

זרע הנטמן באדמה מסמן את תחילתו של תהליך חיים שיוביל בסופו של דבר ליצירת מאות זרעים נוספים. החיים משכפלים את עצמם 
כחלק טבעי מקיומם. הם הולכים ומתרבים לעד. הם חייבים לנהוג כך על מנת שיוכלו להמשיך ולהתקיים. 

אותה התעצמות מתמדת מהווה תנאי הכרחי גם עבור התבונה. כל מחשבה שחולפת במוחנו באופן בלתי נמנע מובילה אותנו למחשבה 
נוספת. תודעתנו  הולכת ומתרחבת ללא הרף. כל עובדה שאנו למדים מובילה אותנו ללמידת עובדה נוספת. הידע שלנו הולך וגדל כל 
הזמן. כל כשרון שאנו מטפחים יוצר בתוכנו דחף לטפח כשרון נוסף. אנו נשלטים על ידי יצר החיים וחיפוש אפיקי התבטאות, מה שמניע 

אותנו לדעת יותר, לעשות יותר ולהיות יותר. 

כדי לדעת יותר, לעשות יותר ולהיות יותר, אנחנו צריכים יותר. אנו זקוקים לדברים שימושיים, מכיוון שהדרך היחידה ללמוד, לעשות, 
ולהיות היא להשתמש בדברים. עלינו להתעשר כדי שנוכל לקדם את חיינו. 

הרצון לעושר הוא למעשה ביטוי של החיפוש אחר הגשמה עצמית; כל רצון הינו מאמץ של אפשרות בלתי ממומשת לצאת אל הפועל. 
מקור הרצונות שלנו הוא כוחות המנסים להתממש. הכוח אשר גורם לך לרצות עוד כסף הוא אותו כוח שגורם לצמח לגדול; זהו כוח 

החיים השואף לביטויים מלאים יותר. 

המקור הראשוני מעוניין שיהיה לך את כל הדברים בהם תוכל להשתמש. מבקש להשיג עבורך את כל אשר תרצה. **

הטבע רואה בעין יפה את תוכניותיך.  הכול מיועד עבורך באופן טבעי. 

קבל החלטה להאמין כי כל זה אמת. 

אך מן ההכרח כי מטרותיך ישתלבו בצורה הרמונית עם המטרה שבכל.

עליך לרצות לחיות חיי אמת, ולא חיי נהנתנות וסיפוק חושי. החיים הינם הגשמת תכלית; האדם חי באמת רק כאשר הוא מממש את 
כל התפקודים, הפיזיים, המנטליים והרוחניים, שלהם הוא מסוגל, תוך שמירה על איזון בניהם.

אל לך לרצות להתעשר כדי לחיות בצורה חזירית ולספק את צרכיך החייתיים – אלו הם אינם חיים. אבל, מימוש כל התפקודים הפיזיים 
זה חלק מהחיים, ואף אדם המתכחש לדחפי הגוף, אשר חפץ בביטוי נורמלי ובריא, אינו מסוגל לחיות חיים מלאים. 

 

* בתפיסת היהדות מצויין כי תכלית הבריאה על ידי הבורא –  להטיב לנבראיו. קיים פסוק בספר תהילים : "הרחב פיך ואמלאהו" – תפקיד האדם הוא להתרחב , 

לגדול ואת המשאבים למלא את השאיפה יספק הבורא.

** “פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון” – פסוק נוסף מספר תהילים אשר המסר בו לאדם הוא להגדיר מהו אותו רצון. שכן מתוקף העובדה שהבורא מטיב 
 לנבראיו הוא מבקש להשיג עבורך את כל מה שאתה רוצה. באמת רוצה.

במסגרת הפעילות באתר  www.my-secret.co.il  המסלול האינטרנטי וסדנת  "זה הסוד שלי" ניתנים הכלים כיצד להגדיר "מה אתה באמת רוצה?" 
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אל לך לרצות להתעשר רק בשביל הנאה שכלית, צבירת ידע, סיפוק אמביציות, התעלות על אחרים או פרסום. אלו הם חלקים לגיטימיים 
בחיינו, אבל אדם החי רק למען הנאות האינטלקט חי חיים חלקיים, ולעולם לא יהיה שמח בחלקו. 

אל לך לרצות להתעשר רק כדי לעזור לזולת, לאבד את עצמך למען גאולת המין האנושי, וכדי לחוות את הנאות הנתינה וההקרבה. 

עליך לרצות להתעשר כדי שתוכל לאכול, לשתות ולהיות שמח בעת המתאימה לכך. כדי שתוכל להימצא בסביבת דברים יפים, לראות 
ארצות רחוקות, להזין את תודעתך ולפתח את שכלך. כדי שתוכל לאהוב את הזולת ולעשות מעשים טובים, וכדי שתוכל לקחת חלק 

חשוב בחיפוש אחר האמת בעולם. 

הבורא מבקש ממך להפיק את המרב מעצמך, עבור עצמך ועבור אחרים. והדרך הטובה ביותר לעזור לזולת היא להפיק את המרב 
מעצמך.

הדרך היחידה להפיק מעצמך את המרב היא להתעשר; לכן זה צודק וראוי לשבח כי תקדיש את מחשבתך הראשונה והטובה ביותר 
למלאכת צבירת ההון. 

רק זכור כי רצונותיו של המקור הראשוני הם לכל, וכי על תנועותיו לשרת את מטרת החיים לכל. לא ניתן לרתום אותו למען הרעת חייו 
של אדם מסוים, מכיוון שהוא שוכן בכל בצורה שווה, בחיפוש אחר אושר וחיים. 

המקור הראשוני יעשה עבורך דברים, אך הוא לא יגזול דברים מאדם אחר כדי להעבירם אליך. 

עליך להוקיע מחשבות תחרותיות. עליך ליצור, ולא להתחרות על מה שכבר נוצר. 

אינך צריך לקחת דבר מאף אחד. 

אינך צריך להתמקח בחריפות. 

אינך צריך לרמות או לנצל. אינך צריך לתת לאף אחד לעבוד עבורך בשכר פחות ממה שהוא נוהג להרוויח. 

אינך צריך לחמוד את רכושם של אחרים, או להביט בו בשקיקה; לאף אחד אין משהו שאינך יכול להשיג, וזאת מבלי לקחת את מה 
ששייך לו. 

עליך להפוך ליוצר, ולא למתחרה; תוכל להשיג את כל מה שרק תרצה, אך תעשה זאת כך שלאחר שתשיג את זה לכל אדם אחר יהיה 
יותר ממה שיש לו עכשיו. 

אני מודע לכך שישנם אנשים שהשיגו כמויות עצומות של ממון על ידי כך שפעלו בצורה מנוגדת לחלוטין לקביעות שהעליתי בפסקה 
התחרותי,  במישור  ייחודית  ביכולות  שימוש  ידי  על  הון  לפעמים  צוברים  מהאריסטוקרטיה  אנשים  להסביר.  לי  הרשה  אך  האחרונה, 
באמצעות  כללי  גזעי  קידום  להשגת  ותנועותיו,  האדירים  יעדיו  על  הראשוני,  למקור  תת-מודע  באופן  עצמם  מקשרים  הם  ולעיתים 
אבולוציה תעשייתית. רוקפלר, קרנגי, מורגן ואחרים היו בלא ידיעתם סוכניו של המקור העליון בביצוע המטלה ההכרחית של הקמת 
השיטה התעשייתית-יצירתית וארגונה. בסופו של דבר עבודתם תתרום לאין ערוך להעצמת החיים של כולנו. עידן זה כמעט והסתיים: 

הם סיימו לארגן את הייצור, ובקרוב יתפסו את מקומם סוכני ההמונים אשר יארגנו את מכונת ההפצה. 

המולטי-מיליונרים הם כמו זוחלים מפלצתיים מהעידן הפרה-היסטורי – הם ממלאים תפקיד הכרחי בתהליך האבולוציוני, אולם אותו 
כוח אשר יצר אותם יביא גם להכחדתם. וחשוב לזכור כי הם לעולם לא היו עשירים באמת. תיעוד חייהם הפרטיים של רוב חברי המעמד 

הזה יראה כי הם היו למעשה עניים מהסוג העלוב והמסכן ביותר. 

עושר המושג על מישור התחרותיות לעולם אינו מספק או קבוע, הוא יכול להיות שלך היום ושל מישהו אחר מחר. זכור כי על מנת להפוך 
עשיר בצורה מדעית ובדרך מסוימת, עליך להתעלות 
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באופן מוחלט מעל החשיבה התחרותית. אל תחשוב לרגע כי המלאי מוגבל. ברגע שתתחיל לחשוב כי כל הכסף נצבר על ידי הבנקאים 
וכי עליך לפעול כדי להעביר חוקים שימנעו תהליך זה, אז גם תתחיל להישאב לחשיבה  ונמצא תחת שליטתם הבלעדית,  וחבריהם 

תחרותית, ויכולת היצירה שלך תיעלם באופן זמני. וגרוע מכך, ככל הנראה תכבול גם את התנועות היצירתיות שכבר יזמת. 

דע כי בהרי כדור הארץ קבור זהב בשווי מיליוני דולרים אשר טרם ראה אור שמש*, ודע כי כאשר ייגמר, עוד זהב ייווצר על ידי המקור 
הראשוני כדי לספק את צרכיך. 

דע כי הכסף הנחוץ לך יגיע, גם אם ידרשו אלפי אנשים לגילוי מכרות זהב חדשים בעתיד. 

לעולם על תתייחס למה שכבר גלוי; פנה תמיד לעושר הבלתי-מוגבל המצוי בחומר המופשט, ודע כי העושר הזה יעמוד לרשותך ככל 
שתוכל לקבל אותו ולהשתמש בו. אף אדם לא יוכל למנוע ממך לקבל את אשר מגיע לך על ידי השתלטות על המלאי הגלוי. 

לכן, אל תרשה לעצמך לחשוב לרגע כי אם לא תמהר ייחטפו אתרי הבניה הטובים ביותר לפני שתוכל לבנות את ביתך. אל תחשוש מפני 
התאגידים וקשירות הקשר, ואל תחשוש כי בקרוב הם ישתלטו על העולם כולו. אל תפחד מלאבד משהו שאתה חפץ בו מכיוון שאדם 

אחר "ישיג את אותו לפניך". זה לא יכול לקרות; אל לך לחפש דבר אשר נמצא בבעלותו של אדם אחר. 

את כל מה שנחוץ לך תוכל ליצור לממש מהמקור הראשוני  ובמלאי בלתי-מוגבל.

פעל על פי הקביעות המנוסחות:

קיים חומר חשיבה ממנו נבראו כל הדברים.

מחשבה המוטבעת בחומר זה גורמת ליצירת הדבר שעלה במחשבה.

האדם יכול לעצב דברים באמצעות המחשבה, ועל ידי הטבעת )שידור( המחשבה לגרום ליצירתם של הדברים שהגה.

* דע כי בהרי כדור הארץ קבור זהב שטרם נחשף – אם מתעורר אצלך ספק בנוגע לפסקה זו  הרי שאפילו כאן בישראל הידועה כארץ הדלילה במקורות 
אנרגיה נמצא בינואר 2009 מאגר גז גדול במיוחד  וכנגד כל הסיכויים, הדעות והאמונות בהם מחזיקים מרבית האנשים. חשוב לרגע על אותם מאגרי אנרגיה 

הקיימים במדינת ישראל ופשוט עדיין לא התגלו .....
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פרק       
כיצד יגיע אליך העושר ?       

כשטענתי כי אינך צריך להתמקח בחריפות, לא התכוונתי שאינך צריך להתמקח בכלל, או שבקרוב תתעלה מעל הצורך לנהל יחסי-
גומלין עם שאר האדם. כוונתי היא כי אינך צריך לנהוג בהם בצורה לא הוגנת. אינך צריך לקבל דברים בלי שום דבר בתמורה, ותוכל 
אפילו לתת לכל אדם יותר ממה שתקבל ממנו. כמובן שלא ניתן לתת לאנשים יותר מה שקיבלת מהם בערך השוק, אבל במקום תשלום 
במזומן בתמורה למה שקיבלת מהם תוכל לתת להם משהו הנחוץ להם. ייתכן כי הנייר, הדיו ושאר החומרים ששימשו להדפסת ספר זה 
אינם שווים את הכסף ששילמת עבורו, אבל אם הרעיונות המוצגים בו יאפשרו לך להרוויח אלפי דולרים, אז אלו שמכרו לך אותו בהחלט 

לא עשו לך עוול. למעשה קיבלת מהם משהו שישמש אותך בצורה טובה תמורת ערך כספי נמוך. 

הבה נניח כי ברשותי תמונה שצוירה על ידי אומן מפורסם ואשר שווה אלפי דולרים בכל קהילה מתורבתת. נניח שאקח אותה למפרץ 
באפין שבקנדה ואשתמש ב"מיומנויות השיווק" שלי כדי לשכנע אסקימוסי לתת לי תמורתה חבילת פרוות בשווי $500. למעשה רימיתי 

אותו כהגון, מכיוון שאין לו מה לעשות עם התמונה הזו; אין לה כל ערך תועלתי עבורו, היא לא תוסיף לחייו. 

אבל נניח שבתמורה לפרוות שלו אתן לו רובה ששוויו $50. זו עסקה טובה! יש לו מה לעשות עם הרובה; הוא יוכל להשיג בעזרתו המון 
פרוות נוספות ומזון לרוב. הוא ישפר את חייו במגוון דרכים; הוא יעשה אותו אדם עשיר. 

אם תתעלה מהמישור התחרותי ליצירתי, תוכל לנתח את העסקאות שאתה מבצע בצורה קפדנית ביותר, וכאשר אתה מוכר למישהו 
דבר שאינו מוסיף לחייו יותר ממה שנתן לך בתמורה, אתה יכול להרשות לעצמך לעצור את העסקה. אינך צריך לנצח אף אחד בביצוע 

עסקים. אם אתה עוסק בתחום שפוגע באנשים, עליך לצאת ממנו מיד. 

תן לכל אדם ערך תועלתי גבוה מהערך הכספי שתקבל בתמורה, וכך תוסיף לחיים בעולם בכל עסקה שתבצע. 

אם אתה מעסיק תחתיך עובדים, עליך לקבל מהם ערך כספי גבוה יותר מהמשכורת שאתה משלם להם, אבל תוכל לארגן את העסק 
שלך כך שיתנהל על פי עקרון ההתקדמות, וכי כל עובד שיבחר לעשות כן יוכל להתקדם מעט מדי יום. 

תוכל להקים עסק אשר יעניק לעובדים שלך את מה שמעניק הספר הזה לך. תוכל לנהל את העסק שלך כך שיהיה מעין סולם המאפשר 
לכל עובד שיהיה מוכן להתאמץ קצת לטפס אל העושר בעצמו. ובהינתן ההזדמנות, לא תהיה זו אשמתך אם הוא יבחר שלא לנצלה. 

ולבסוף, אתה אומנם עתיד לגרום ליצירת העושר שלך מהחומר חסר-הצורה הממלא את סביבתך, אך אין זה אומר שהדברים פשוט 
ייווצרו מהאוויר ויתממשו לנגד עיניך. 

אם אתה רוצה מכונת תפירה, לדוגמה, אינני טוען כי עליך להטביע מחשבה של מכונת תפירה עד אשר תיווצר המכונה ללא מגע יד 
בחדר בו אתה יושב או בכל מקום אחר. אם אתה מעוניין במכונת תפירה, עליך להיאחז במחשבותיך בתמונה המנטלית שלה, בוודאות 
חיובית ככל האפשר כי היא מיוצרת או כי היא בדרכה אליך. לאחר התהוותה הראשונית של המחשבה, האמן בלב שלם וללא כל ספק כי 
מכונת התפירה מגיעה. בשום אופן אל תחשוב עליה או תדבר עליה אם הדבר אינו נעשה מתוך וודאות מוחלטת כי היא עומדת להגיעה. 

התייחס אליה כאילו כבר הייתה שלך. 

היא תובא אליך בכוחו של המקור הראשוני, הפועל על פי תודעתם של בני האדם. אם אתה  מתגורר במיין, ייתכן כי אדם כלשהו יגיע 
מטקסס או יפן כדי לבצע איתך עסקה אשר בסופו של דבר  תאפשר לך לקבל בדיוק את מה שרצית. 

במקרה כזה, המאורע כולו יתרום לאדם השני בדיוק כפי שתרם לך. 

אל תשכח לרגע כי המקור הראשוני עובר בכול, שוכן בכול, מתקשר עם הכול, ומשפיע על הכול. רצונו של המקור הראשוני לחיים 
מלאים וטובים יותר הוא שהביא ליצירת כל מכונות התפירה הקיימות; והוא יכול גם לגרום ליצירת מיליוני מכונות תפירה נוספות, וכך 
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יעשה כאשר האדם יזום זאת באמצעות הרצון והאמונה, ועל ידי פעולה בצורה מסוימת. 

אין לי ספק שגם לך יכולה להיות מכונת תפירה בבית, ואני משוכנע גם שתוכל להשיג כל דבר אחר שרק תרצה ואשר יוכל לשמש אותך 
לקידום חייך האישיים וחייהם של אחרים. 

אינך צריך לחשוש לבקש דברים גדולים.* המקור הראשוני רוצה שתפיק מחייך כמה שניתן, ורוצה שיהיה לך את כל אשר יאפשר לך 
לחיות חיים כמה שיותר שופעים. 

אם תקבע בתודעתך את העובדה כי הצורך בעושר שאתה חש הינו בלתי נפרד מהצורך של הכל-יכול לביטוי מלא ושלם יותר, אמונתך 
תהיה בלתי מנוצחת. 

ראיתי פעם ילד קטן יושב ליד פסנתר ומנסה ללא הצלחה להפיק הרמוניות מהקלידים. הבחנתי כי הוא חש בתסכול וכעס עקב חוסר 
והוא ענה, “אני חש במוסיקה בתוכי, אך אינני מצליח לגרום לידי  יכולתו לנגן מוסיקה אמיתית. שאלתי אותו מה המקור לתסכוליו, 
להתנועע בצורה הנכונה”. המוסיקה שהילד חש בתוכו הייתה יצרו של המקור הראשוני, המכיל את כל האפשרויות של כל החיים; כל 

אשר הוא מוסיקה חיפש ביטוי דרך אותו ילד. 

כל אשר הוא אפשרי מחפש ביטוי דרך האדם. הצורך שלך בעושר הוא האינסוף המחפש ביטוי עצמי בך כפי שחיפש ביטוי דרך אותו 
ילד קטן ליד הפסנתר.

אז אל תהסס לבקש דברים גדולים לעצמך. 

תפקידך הוא להתמקד ולהביע את רצונותיך בפני הבורא. 

הרבה אנשים מתקשים להבין זאת. הם נאחזים במושגים ישנים לפיהם העוני והקורבן-העצמי  נושאים חן בעיני האל. הם מתייחסים 
לעוני כחלק מהתוכנית האלוהית, חלק בלתי נפרד מהטבע. הם חושבים שהבורא סיים את מלאכתו, יצר את כל שהיה ביכולתו ליצור, 
וכי על רוב בני האדם להישאר עניים מכיוון שאין מספיק לכולם. הם נאחזים בתפישה שגויה זו בעיקשות רבה ולכן מתביישים לבקש 

לעצמם עושר. הם עושים מאמץ מודע לא לרצות מעבר ליכולות המינימליות, מספיק כדי לחיות בנוחות יחסית. 

הרגע נזכרתי במקרה של תלמיד אחד שסיפר לי כי הוא חייב לגבש בעיני נפשו תמונה ברורה של הדברים שבהם הוא חפץ על מנת 
שיוכל להטביע את המחשבה עליהם. הוא היה אדם מאוד עני שחי בבית שכור ושרד על הכסף שהרוויח מיום ליום, והוא לא הצליח לקבל 
את העובדה שכל העושר שלו הוא. לכן, לאחר ששקל את העניין, הוא החליט ששטיח חדש לרצפת חדרו הטוב ביותר ותנור פחם לחימום 
ביתו בימי החורף הקרים הן בקשות סבירות. לאחר שפעל על פי ההוראות המופיעות בספר זה, שתי בקשותיו התממשו תוך חודשים 
ספורים, ורק אז הבין כי לא ביקש מספיק. הוא עבר בין חדרי הבית שהוא שוכר וחשב על כל השיפוצים הנחוצים לו: בדמיונו הוסיף עוד 

חלון פה ועוד חדר שם, עד אשר השלים את תכנון ביתו האידיאלי, ועבר לבחירת הריהוט. 

את מכלול הבקשות איגד לתמונה אחת שקיבע בתודעתו, ואז החל לחיות בדרך מסוימת ולהתקדם לעבר מבוקשיו. כיום הוא בעליו של 
הבית והוא בונה אותו מחדש לפי התמונה המטלית שבראשו. וכעת, כשאמונתו אף חזקה ממקודם, הוא בדרכו להשיג דברים גדולים 

יותר. הדבר ניתן לו על פי אמונתו, וכך יהיה גם איתך ועם כולנו. 

* אל תהסס לבקש דברים גדולים  - דונאלד טראמפ אמר פעם: "אם אתה חושב , אז למה לא לחשוב בגדול ?" מומלץ לקרוא את מסר מ"ס 23 בסדרת 
המסרים אשר תקבל מאתר  www.my-secret.co.il אל תיבת הדואר שלך תוך 66 יום ממועד הרשמתך לסדרה.
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פרק       
הכרת תודה     

מטרת הפרקים הקודמים הייתה לשכנע את הקורא בעובדה כי הצעד הראשון להתעשרות הוא העברת הרצונות שלך כרעיונות אל 
המקור הראשוני. עובדה זו נכונה, ואתה תראה כי כדי לעשות זאת עליך לקשר את עצמך למקור הראשוני בצורה הרמונית. 

שימור מערכת היחסים ההרמונית הזו הינו דבר בסיסי וחשוב ביותר, ולכן אדון בו כעת בהרחבה, ואציג בפניך הוראות אשר, אם תבצען 
בקפידה, ללא ספק יאפשרו לך לפתח אחדות תודעתית מושלמת בינך ובין הבורא. 

ניתן לסכם את כל תהליך ההתאמה והתיקון המנטלי בשתי מילים, הכרת תודה. 

ראשית, האמן בקיומו של מקור ראשוני תבוני יחיד, שממנו נובעים כל הדברים. שנית, האמן כי מקור זה יעניק לך את כל אשר תרצה. 
ושלישית, דע כי באפשרותך לבסס קשר בינך ובינו בעזרת רגשות הכרת תודה עמוקים וכנים. 

אנשים רבים חיים את חייהם בצורה נכונה מכל הבחינות האחרות, אך נשארים עניים בגלל שאינם מטפחים רגשות הכרת תודה. לאחר 
שקיבלו מתנה אחת מהבורא, הם מנתקים את הכבלים הקושרים אותם אליו מכיוון שאינם מעריכים את הדברים שניתנו להם. 

ברור כי ככל שנחיה קרוב יותר למקור העושר, כך יהיו חיינו מלאים יותר בעושר*. וברור גם כי נשמה עשירה ברגשי הכרת תודה חיה קרוב 
יותר לבורא לעומת אלו שלעולם אינן נושאות אליו את עיניהם בהוקרה. 

ככל שנחוש ברגשות הכרת תודה עזים יותר למקור העליון כאשר דברים טובים קורים לנו, כך נקבל דברים רבים יותר ולעתים תכופות 
יותר. הסיבה לכך היא פשוטה, גישה מנטלית המבוססת על הכרת תודה מחזקת את הקשר בין התודעה שלנו ובין המקור שממנו מגיעות 

כל הברכות. 

אם זוהי הפעם הראשונה שאתה נתקל ברעיון כי הכרת תודה מחזקת את ההרמוניה בין נשמתך ובין האנרגיות היצירתיות של היקום, 
שקול זאת היטב ותבין כי זו האמת. את הדברים הטובים שכבר יש לך השגת בגלל שפעלת בהתאם לחוקים מסוימים. הכרת תודה 
תנחה את תודעתך לעבר הנתיבים שדרכם מגיעים כל הדברים, והיא תאפשר לך לשמור על הרמוניה עם המחשבות היצירתיות ותמנע 

ממך להתדרדר לחשיבה תחרותית. 

הכרת תודה כשלעצמה תוכל לאפשר לך להישיר את מבטך לעבר ה”הכול”, ולהרחיקך ממחשבות כי מלאי העושר מוגבל, מחשבות 
שעלולות למוטט את תקוותיך. 

ישנו חוק של הכרת התודה, וכדי להשיג את מבוקשך חובה עליך לקיים את החוק הזה. 

חוק הכרת התודה הינו למעשה העיקרון הטבעי כי פעולה ותגובה לעולם יהיו שוות ובכיוונים מנוגדים. 

מאמצי הכרת התודה של תודעתך בהענקת שבח לאל מהווים שחרור או השקעה של כוח שדבר לא ימנע ממנו מלהגיע ליעדו, והתגובה 
אליו הינה תנועה מיידית לעברך.

זה     בנושא  נרחב  למידע  שפע.  לקבל  המסוגל  כלי  להיות  להפוך  שניתן  לכך  היא  הכוונה   – יותר  רב  עושר  נקבל  כך   * 
 הינך מוזמן לקרוא את המאמר "השפע בדרך אליך" המשולב במסר מ"ס 18 בסדרת המסרים אותן תקבל מאתר   www.my-secret.co.il זאת במידה והנך 

מנוי בסדרת המסרים והטיפים. מסר זה צפוי להגיע אליך 51 יום לאחר מועד הרשמתך לסדרת המסרים.
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ואם הכרת התודה שלך תהיה איתנה ועקבית, תגובתו של המקור הראשוני תהיה רבת עוצמה ומתמשכת. הדברים שבהם אתה חפץ 
ינועו תמיד לעברך. 

אולם הכרת התודה אינה רק תורמת לשיפור מצבך העתידי. ללא הכרת תודה לא תוכל להימנע ממחשבות של חוסר שביעות רצון 
ממצבך הנוכחי. 

ברגע שתאפשר לתודעתך לשקוע בחוסר שביעות רצון מהמצב הנוכחי, תתחיל לאבד את אחיזתך באמת. תשומת לבך תופנה לשגרתי, 
לדל, לעלוב ולבזוי, ותודעתך תושפע מהדברים הללו. את הצורות או הדימויים המנטליים הללו אתה תטביע בחומר חסר-הצורה, וכל 

השגרתי, הדל, העלוב והבזוי יהפוך לחלק מהמציאות שלך. 

אם תאפשר לתודעתך לשקוע בנחות אתה תהפוך לנחות בעצמך ואתה תקיף עצמך בדברים נחותים. 

מצד שני, אם תפנה את תשומת לבך לטוב ביותר, תמצא את עצמך מוקף בטוב ביותר ותהיה הטוב ביותר. 

הכוח היצירתי שבתוכנו מאפשר לנו לעטות את הדימויים שאליהם מופנית תשומת ליבנו. אנחנו בעצמנו חומר חושב, וחומר חושב עוטה 
את הצורות שעליהם הוא חושב. 

רק  וזוכה  המובחר,  של  האופי  או  הצורה  את  עוטה  היא  למובחר.  להפוך  נוטה  היא  ולכן  במובחר,  מתמקדת  תודה  אסירת  תודעה 
במובחר. 

גם האמונה נולדת מהכרת תודה. תודעה אסירת תודה מצפה תמיד לדברים טובים, וצפייה זו הופכת לאמונה. השפעתה של הכרת 
התודה על תודעתו של האדם היא המקור לאמונה, וכל פרץ יוצא של הכרת תודה כנה תורם לחיזוק האמונה. אדם שאינו חש בהכרת 
תודה לא יוכל להיאחז באמונת החיים לאורך זמן, וללא אמונת החיים לא ניתן להתעשר בדרך היצירתית, כפי שנראה בפרקים הבאים. 

לכן, עליך ללמוד כיצד להעצים את הכרת התודה עבור כל הדברים הטובים שקיבלת, ולהודות עליהם כל דקה ודקה. 

ובנוסף, מכיוון שכל הדברים תורמים לקידומך האישי, עליך להוקיר את כל הדברים. 

אל תבזבז את זמנך במחשבות או שיחות על מגרעותיהם או מעשיהם הרעים של בעלי ההון הגדולים. האופן שבו הם ארגנו את העולם 
מספק לך הזדמנויות, וכל מה שיש לך התאפשר בזכותם. 

היה  ומספר ההזדמנויות הזמינות  היינו מתדרדרים למצב של אנרכיה,  פוליטיקאים מושחתים. ללא הפוליטיקאים  בגלל  אל תתרגז 
מתמעט.

יחסים  יכול לבסס מערכת  והייה אסיר תודה על כך. בזכותם אתה  זכור כי לכולם יש תפקיד בארגון קווי התמסורת מהעושר אליך, 
הרמונית עם הטוב במצוי בכל, והטוב המצוי בכל יוכל לנוע לעברך. 
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פרק      
חשיבה בדרך מסוימת     

חזור רגע לפרק 6 וקרא שוב את סיפורו של האיש שגיבש תמונה מנטלית של ביתו. סיפור זה אמור לתת לך מושג כללי בנוגע לצעד 
הראשון שעליך לקחת בדרכך אל העושר. עליך ליצור תמונה ברורה ומוחלטת של הדבר שאותו אתה רוצה, מכיוון שכדי לשדר רעיון 

אתה חייב שיהיה לך רעיון. 

אתה צריך אותו לפני שתוכל למסור אותו, והסיבה שאנשים רבים אינם מצליחים להטביע את מחשבותיהם היא שיש להם רק מושג כללי 
ומעורפל בנוגע לדברים שאותם הם רוצים להשיג או אליהם רוצים להפוך. 

רצון כללי להתעשר איננו מספיק “כדי לעשות טוב”. הרי כולם רוצים להיות עשירים. 

גם הרצון לטייל, לראות דברים, לחיות יותר וכו’ זה לא מספיק. גם זה משהו שכולם רוצים. כאשר אתה רוצה לשלוח מסר לחבר, אינך 
שולח לו את אותיות האלפבית בסדר המקורי שלהם ומבקש ממנו לבנות את ההודעה בעצמו. גם לא תבחר מלים אקראיות מהמילון. 
וברור, משפט בעל משמעות. כאשר אתה רוצה להטביע את רצונותיך על החומר, זכור כי עליך לעשות  אתה תשלח משפט מנוסח 
זאת במשפט ברור. עליך לדעת מה אתה רוצה, ולהיות חד-משמעי. לעולם לא תוכל להתעשר או לעשות שימוש בכוח היצירתי על ידי 

שליחת רצונות לא מגובשים ושאיפות מעורפלות. 

עליך לבחון את רצונותיך השונים בדיוק כפי שבחן האיש שעליו סיפרתי את ביתו. עליך להבין בדיוק מהם הדברים שאתה רוצה, ולגבש 
תמונה מנטלית ברורה שלהם בדיוק כפי שהייתה רוצה שיראו כאשר תקבלם. 

הוא משיט את  הנמל שאליו  יורד-הים בתמונה המנטלית של  כפי שנאחז  בדיוק  הזו באופן קבוע,  להיאחז בתמונה המנטלית  עליך 
ספינתו. עליך תמיד להישיר את מבטך אל היעד. שמור על קשר עין איתו, בדיוק כפי ששומר הנווט על קשר עין עם המצפן. 

אינך צריך לעסוק בתרגילי ריכוז למיניהם ולא לבצע אי-אילו להטוטים מיסטיים. כל שעליך לעשות הוא לדעת מה אתה רוצה, ולרצות 
אותו מספיק עד אשר ייקבע במחשבותיך.

נצל כמה שיותר מהזמן הפנוי שלך כדי להרהר בתמונתך, אבל דע כי איש אינו זקוק לתרגילים מיוחדים כדי למקד את תודעתו בדברים 
שבהם הוא חפץ. דברים שלא אכפת לך מהם הם אלו שמצריכים מאמצי ריכוז מיוחדים. 

לכן אלא אם כן אתה באמת רוצה להתעשר, רוצה בזה עד כדי כך שרצונך עז דיו כדי להשתלט על מחשבותיך ולהכווין אותן למטרה כפי 
שמכווינים הקטבים המגנטים את מחט המצפן, אל תטרח לבצע את ההוראות המופיעות בספר זה מכיוון שכל הנראה הן לא תתרומנה 

לך דבר.

השיטות המוצגות בספר זה מיועדות לאנשים אשר רצונם להתעשר חזק דיו כדי להתגבר על העצלות השכלית והמשיכה הטבעית 
למנוחה, חזק דיו כדי לגרום להם לעבוד. 

לכן, ככל שתהפוך את התמונה המנטלית לברורה וחדה יותר, וככל שתהרהר יותר בה ובכל הפרטים המופלאים המרכיבים אותה, כך 
יהיה רצונך עז יותר, וככל שיהיה רצונך עז יותר יהיה לך קל יותר להיאחז בתמונה של הדבר בו אתה חפץ. 

אך יש צורך בדבר נוסף מלבד גיבוש תמונה ברורה. אם תסתפק בזה לא תשיג דבר מלבד כמה חלומות בהקיץ, ויכולתך להגיע להישגים 
אמיתיים תהיה מזערית עד אפסית. 

החזון הברור חייב להיתמך על ידי כוונה להגשימו. להוציא אותו אל הפועל דרך ביטוי מוחשי. 
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ומאחורי הכוונה חייבת להימצא אמונה בלתי-מנוצחת וחסרת-פשרות כי הדבר כבר שלך. כי הוא “בהישג יד”, וכל שעליך לעשות הוא 
להושיט את ידך ולקחת אותו. 

עליך לחיות בביתך החדש באופן מנטלי עד אשר ילך ויתגבש סביבך באופן פיזי. בתחומי תודעתך עליך להתחיל ללא דיחוי ליהנות 
באופן מלא מהדברים שבהם אתה חפץ. 

התייחס לדברים שאתה רוצה כאילו היו מסביבך כל הזמן. עליך להאמין כי הם כבר שלך וכי באפשרותך לעשות בהם שימוש. השתמש 
בהם בדמיונך בדיוק באותה צורה שתשתמש בהם כאשר יהפכו לחלק מרכושך הממשי.  היאחז בתמונה המנטלית עד אשר תהיה ברורה 
וחדה, ואז הטל את הבעלות המנטלית שאימצת על כל הדברים שבתמונה. דרוש בעלות על הדברים בתודעתך באמונה שלמה כי הם 

באמת שלך. היאחז בבעלות המנטלית הזו, ואל תפקפק לרגע באמיתותה של אמונתך. 

זכור את מה שנאמר בפרק הקודם בנוגע להכרת תודה. עליך להיות אסיר תודה עבור הדבר גם לפני שגיבש צורה והפך לחלק מרכושך. 
אדם אשר יכול להודות לבורא עבור דברים הקיימים כרגע רק בדמיונו הוא בעל אמונה אמיתית. אדם זה יתעשר ויוכל להביא לבריאת 

כל אשר ירצה. 

תפקידך הוא לנסח בצורה נבונה את רצונותיך בדברים שיאדירו את חייך, לארגן את הרצונות הללו במכלול עקבי, ולבסוף להטביע את 
מכלול רצונותיך בתקשורת עם המקור הראשוני אשר נושא ביכולת וברצון להעניק לך את כל אשר תרצה. 

הטבעת הרצונות אינה יכולה להתבצע על ידי הקראת מחרוזות של מילים. יש לעשות זאת על ידי היאחזות בחזון מתוך כוונה בלתי 
מעורערת להשיג אותו, ומתוך אמונה מלאה כי אכן תשיגו. 

לאחר גיבוש החזון עליך להכין את עצמך לקבלתו. הצהר על החזון שגיבשת לעצמך במילים בפני הבורא בעזרת תפילה מתאימה, 
ומרגע זה ואילך עליך, בתודעתך, להתחיל בקבלת מה שביקשת. לחיות בבית חדש, ללבוש בגדים משובחים, לנסוע במכונית, לצאת 
דמיין תנאים סביבתיים  כבר שלך.  היו  כאילו  כל הדברים שביקשת  ודבר על  זה  על  ולתכנן בבטחה מסעות עתידיים. חשוב  למסע, 
וכלכליים זהים לתנאים שבהם אתה חפץ, וחייה תמיד באותם תנאים סביבתיים וכלכליים דמיוניים. רק זכור כי אינך עושה זאת בתור 
חולם בהקיץ או בונה מגדלים, היאחז באמונה כי הדמיון חייב להתממש, ובכוונה לממש אותו. זכור כי האמונה והכוונה להשתמש בדמיון 

הם ההבדל בין המדען לחולם. לאחר שתבין העובדה זו יהיה עליך ללמוד את השימוש הנכון ברצון. 

*לחשוב בדרך מסוימת -  יצירת תמונה מנטלית ברורה. בפרק זה המחבר נותן דגש על החשיבות ביצירת תמונה מנטלית ברורה והקדשת תשומת לב להרהור 
בתמונה. על מנת לתמוך במרכיב חשוב זה תוכל לעשות שימוש בערכת הכיס - “זה הסוד שלי”  בת 24 העמודים אשר תסייע לך ליצור תמונה מנטלית ברורה 

 .www.my-secret.co.il  :וחשוב מכך תאפשר לך בכל רגע  להרהר בתמונה. לפרטים נוספים היכנס לאתר
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פרק      
כיצד להשתמש ברצון     

כדי להתחיל להתעשר בדרך מדעית עליך להימנע מהפעלת כוח הרצון שלך על כל דבר חיצוני מלבד עצמך. 

גם כך אין לך שום זכות לעשות זאת. 

אין זה צודק לכפות את רצונותיך על אחרים על מנת לאלץ להם לעשות את מה שאתה רוצה. 

זהו פשע חמור לכפות על אנשים לעשות משהו באמצעות כוח המחשבה, והדבר אינו שונה משימוש בכוח פיזי. אדם המשתמש בכוח 
פיזי כדי להכריח אנשים לעשות עבורו דברים כופה עליהם עבדות, וכפיה באמצעות המחשבה אינה שונה כלל וכלל. ההבדל היחיד הוא 

השיטה. לקיחת משהו מאדם אחר בכוח פיזי זה שוד, ולקיחת דברים בכוח המחשבה גם זה שוד, באופן עקרוני אין שום הבדל. 

אין לך שום זכות להפנות את כוח הרצון שלך לעבר אדם אחר, אפילו אם זה “לטובתו שלו”, מכיוון שאינך יכול לדעת מה טוב בשבילו. 
מדע ההתעשרות אינו דורש ממך להפנות כוח לעבר הזולת בכל דרך שהיא. אין שום צורך לעשות זאת, וכל ניסיון להפנות את כוח הרצון 

שלך אל אחרים יביא בדרך כלל לתוצאה הפוכה משהתכוונת. 

אינך צריך להפנות את הרצון שלך לעבר דברים כדי לאלץ אותם לבוא אליך. בכך תנסה למעשה לאלץ את הבורא לספק לך דברים 
טובים, דבר טיפשי וחסר תועלת מאין כמוהו, וכלל לא רלוונטי. 

אינך צריך לאלץ את הבורא להעניק לך דברים טובים, בדיוק כפי שאינך צריך להשתמש בכוח הרצון שלך כדי לגרום לשמש לזרוח. 

כדי להתעשר, עליך להשתמש בכוח הרצון שלך על עצמך בלבד. 

כאשר ידוע לך מה עליך לחשוב ולעשות, חובה עליך להשתמש בכוח הרצון כדי לאלץ את עצמך לחשוב ולעשות את הדברים הנכונים. 
זוהי הדרך הנכונה להשתמש בכוח הרצון כדי להשיג את מבוקשך - להשתמש בו כדי להישאר במסלול הנכון. השתמש ברצון שלך כדי 

להמשיך לחשוב ולפעול בדרך המסוימת. 

אל תנסה להקרין את הרצון שלך, או את מחשבותיך, או את תודעתך, אל החלל, “לעבוד” על דברים או אנשים. 

מקומה של תודעתך הוא הבית, משם כוחה רב יותר מבכל מקום אחר. 

השתמש בתודעתך לגיבוש התמונה המנטלית של הדבר שאותו אתה רוצה, היאחז בחזון הזה באמצעות אמונה וכוונה, והשתמש בכוח 
הרצון שלך כדי לוודא שמוחך עובד תמיד בדרך הנכונה.

ככל שאמונתך וכוונתך תהיינה יציבות ועקביות יותר, כך תתעשר מהר יותר, מכיוון שתטביע על החומר אך ורק מחשבות חיוביות, ולא 
תנטרל או תבטל אותן על ידי הטבעת מחשבות שליליות. 

תמונת הרצונות שלך, המואחדת על ידי אמונה וכוונה, מאומצת על ידי המקור, ולמיטב ידיעתי מופצת למרחק רב ברחבי היקום. 

במקביל להתפשטותה של המחשבה המוטבעת, כל הדברים מתחילים לפעול למען הגשמתה; כל החי, הדומם ואף הדברים שטרם 
נבראו מופעלים למען מימוש רצונך. כל הכוחות מופעלים בכיוון המתבקש, כל הדברים מתחילים לנוע לעברך. תודעתם של אנשים בכל 

העולם מושפעת כדי לפעול באופן הנדרש להגשמת מאווייך, ובאופן בלתי מודע הם פועלים למענך. 
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ספק  כל  ללא  יובילו  אמונה  וחוסר  ספק  כולו.  התהליך  את  למעשה  תעצור  אתה  שלילית  מחשבה  תטביע  אם  אבל, 
הסיבה  היא  זאת  להבין  היכולת  חוסר  לעברך.  לתנועה  מבאים  וכוונה  שאמונה  כפי  בדיוק  ההפוך,  בכיוון  לתנועה 
הספקות  ממך  שיגזלו  ודקה  שעה  כל  רוחני”.  “מדע  של  באמצעים  להתעשר  המנסים  אנשים  בקרב  לכישלון  העיקרית 
הלאה. ממך  זרימה  יעודדו  נפשך,  על  ישתלט  האמונה  חוסר  שבה  שעה  כל  בדאגה,  שתבזבז  שעה  כל   והפחדים, 

כל ההבטחות ניתנות לאלו שמאמינים, ולהם בלבד. 

מכיוון שהאמונה כה חשובה, חובה עליך להגן על מחשבותיך. ומכיוון שאמונותיך מעוצבות במידה רבה על ידי הדברים שאתה רואה 
וחושב, עליך לדעת לשלוט ביכולות ההבחנה שלך. 

כאן נכנס תפקידו של כוח הרצון, מכיוון שכוח הרצון הוא שמאפשר לך לקבוע היכן לרכז את תשומת לבך. 

אם ברצונך להתעשר, אל לך לחקור את העוני. 

דברים אינם יכולים להתממש באמצעות מחשבות נגדיות. בריאות לעולם לא תושג על ידי למידת מחלות ומחשבה על אותן מחלות ואף 
אדם אינו יכול להתעשר על ידי חקירת העוני ובאמצעות מחשבות על עוני. 

התעשר! זוהי הדרך הטובה ביותר לעזור לעניים. 

אינך יכול להיאחז בתמונה המנטלית שתביא לך את העושר אם תמלא את ראשך בתמונות של עוני. אל תקרא ספרים או כתבי עת* 
המספקים דיווחים נסיבתיים על קשייהם של תושבי שכונות המצוקה, על זוועות הילדים המנוצלים במפעלים וכיו”ב. אל תקרא דבר 

אשר ימלא את ראשך במחשבות דכאוניות של עוני וסבל. 

ידיעותיך בנושאים אלו אינן עוזרות בדבר לעניים, והידע הנרחב הנאסף אודותם אינו מסייע כלל למיגור העוני. 

הפתרון לעוני אינו העלאת מספר האנשים האמידים החושבים על העוני, אלא העלאת מספר האנשים העניים שמתכוונים להאמין 
ביכולתם להתעשר. 

העניים אינם זקוקים לצדקה, הם זקוקים להשראה**. הצדקה מספקת להם בסך הכול כיכר לחם שיאפשר להם להמשיך לחיות במצב 
האומלל שלהם, או שעשוע שיאפשר להם לשכוח ממצבם הקשה לשעה-שעתיים, אבל השראה תאפשר להם להיחלץ מן הייאוש. אם 

ברצונך לעזור לעניים, הראה להם כי ביכולתם להתעשר. הוכח להם את זה על ידי כך שתתעשר בעצמך. 

יש ללמד אנשים כיצד להתעשר דרך יצירה, ולא דרך תחרותיות. 

כל אדם שנהיה עשיר דרך תחרות מפיל מתחת לרגליו את הסולם שעליו טיפס, ומונע מאחרים לטפס בעקבותיו. מצד שני, כל אדם 
שמתעשר דרך יצירה סולל את הדרך לאלפים שיוכלו ללכת בעקבותיו, ונותן להם את ההשראה לעשות זאת. 

* אל תקרא ספרים או כתבי עת -  המלצתי האישית היא להימנע לגמרי מקריאה של עיתונים. מספיק להביט איזו העצמה מבצעת התקשורת למשבר הכלכלי 
והמיתון הפוקד את העולם עד לכדי מצב בו הקורא ממתין לרגע בו המעסיק שלו יגיש לו את מכתב הפיטורין ושלא לדבר על נושאים אחרים המספקים 

דרמה,מתח ודאגה לקורא כאשר המטרה היא גיוס רייטינג. ובאופן זה ממש  לייצר את המציאות גרועה הרבה יותר מכפי שהיא. עצם העיסוק בבעיה עצמה ולא 
במציאות הרצויה שתגיע אחריה היא האויב מספר אחד שלך. הימנע מקריאה של עיתונים במשך שבועיים ימים. תגלה שאתה יכול להסתדר נהדר גם בלי זה 

והרגשתך הכללית בחיים תשתפר. זה שווה בדיקה!

** העני זקוק להשראה – מתן השראה לעני הופכת אותך לאישיות מקדמת. אתה מתקדם בעצמך על ידי כך שאתה מתעשר ומקדם את הסביבה שלך על ידי 
שכפול התהליך אותו אתה עברת. על פי התפיסה היהודית במתן צדקה לעני קיימות מדרגות. המדרגה הגבוהה ביותר היא מתן השראה לעני, לדוגמה: סיוע 

בפתיחה של עסק משלו עדיפה על פני מתן צדקה לטווח הקצר.  
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פרק      
עוד על השימוש ברצון       

או  חיצוניות  הן  אם  בין  מנוגדות,  לתמונות  לבך  תשומת  את  תפנה  הזמן  כל  אם  העושר  של  וברור  אמיתי  בחזון  להיאחז  תוכל  לא 
דמיוניות. 

אל תדון בבעיות פיננסיות מעברך, אם ישנן כאלו, ולמעשה על תחשוב עליהן בכלל. אל תספר לאנשים על תנאי העוני שבהם חיו הוריך, 
או על הקשיים של ילדותך. אלו הן פעולות אשר יביאו לסיווגך הזמני בקטגוריה מנטלית אחת עם העניים, דבר שללא ספק יעקב את 

זרימת העושר לכיוונך. 

אם אתה מוכן לקבל תיאוריה מסוימת בנוגע לטבעו של היקום, וכל תקוותיך לאושר תלויים על נכונותה של אותה תיאוריה, אז למה 
בכלל לשקול תיאוריות סותרות?

אומנם נכון כי בתנאים הנוכחיים ישנם המון דברים שאינם נעימים וטובים, אבל מה זה ייתן לך ללמוד אותם אם הם בסך הכול דברים 
ייעלמו בתהליך הצמיחה  וכה  גורמת להארכת שהותם בקרבנו? מדוע להשקיע זמן ומאמץ בדברים שבין כה  ולמידתם רק  חולפים, 

ההתפתחותי הטבעי, כאשר באפשרותך להאיץ את היעלמותם על ידי קידום הצמיחה ההתפתחותית אם רק תמלא את חלקך?

אין זה משנה כמה נורא לכאורה נראה המצב במדינות, אזורים או מקומות מסוימים, מכיוון שהתעסקות בדברים הללו פשוט תפגע 
בסיכוייך לשפר את מצבך. 

עליך לעסוק בהתעשרותו של העולם. 

חשוב על העושר הרב שלעברו מתקדם עולמנו, במקום על העוני שממנו הוא נחלץ, וזכור כי הדרך היחידה שבה תוכל לתרום לתהליך 
ההתעשרות העולמי היא להתעשר בעצמך באמצעות השיטה היצירתית – ולא השיטה התחרותית. 

התמסר באופן מוחלט לעושר – ושכח מהעוני. 

בכל פעם שאתה חושב או מדבר על אלו החיים בעוני, חשוב ודבר עליהם ככאלו שמתעשרים – חשוב עליהם בתור אנשים שיש לברך 
ולא בתור אנשים הזקוקים לרחמים. כך תאפשר להם ולאחרים לשאוב השראה, ולהתחיל לחפש את הדרך לצאת מהעוני. 

אומנם אמרתי כי עליך להשקיע את כל זמנך, תודעתך ומחשבתך לעושר, אך אין זה אומר שעליך להיות נבזי או רשע. 

עושר אמיתי הוא היעד האצילי ביותר שתוכל להציב לעצמך בחיים, זאת מפני שהמונח טומן בחובו גם את כל שאר הדברים. במישור 
אנו מתחברים לתודעה  כוח לשלוט באנשים אחרים, אך כאשר  יותר ממאבק שפל להשגת  לא  הוא  התחרותי, המאבק להתעשרות 

היצירתית, כל זה משתנה.

כל אשר אפשרי בדרך של גדולה והתפתחות רוחנית, בדרך של שירות ומעשים מפוארים,  מגיע אלינו דרך העושר. בזכות השימוש 
בדברים הכול הופך אפשרי.

אנשים מסוימים נשארים עניים מפני שאינם מודעים לכך שישנו בעולם עושר שמיועד עבורם, והדרך הטובה ביותר ללמדם היא להראות 
להם את השפע האישי שלך והשפע שבמעשיך. 
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אחרים מרגישים כי ישנה דרך החוצה, אך למרות זאת נשארים עניים בגלל שהם עצלנים מדי מבחינה מנטלית מכדי להשקיע את 
המאמץ החשיבתי הנדרש כדי למצוא את הדרך הזו ולהתקדם בה. הדבר הטוב ביותר שתוכל לעשות עבור אנשים אלו הוא לגרות את 

רצונם בכך שתראה להם את האושר הנלווה לעושר האמיתי והנכון. 

ותורת  ישנה עוד קבוצה של אנשים עניים אשר מודעים במידה מסוימת למדע, אך שקעו עמוק מדי במבוך התיאוריות המטפיזיות 
הנסתר, והם אינם יודעים כיצד עליהם לפעול. הם מנסים לשלב מספר שיטות ונכשלים בכולן. שוב, הדבר הטוב ביותר שתוכל לעשות 
למענם הוא להראות להם את הדרך הנכונה באופן אישי ובאמצעות דוגמה אישית. משקלה של הפעולה הינו פי עשרה ויותר ממשקלה 

של התיאוריה. 

הדבר הטוב ביותר שתוכל לעשות למען העולם הוא להגיע למיצוי עצמי. 

ולא  היצירתית  בשיטה  מתעשר  שאתה  בתנאי  כמובן  זה  התעשרות.  מאשר  האדם  שאר  ואת  הבורא  את  לשרת  יותר  טובה  דרך  אין 
התחרותית. 

קרא ספר זה מדי יום, קח אותו איתך לכל מקום, שנן אותו, ואל תחשוב על “שיטות” ותיאוריות אחרות. אם תעשה זאת יתעוררו בך 
ספקות, וחוסר וודאות והיסוס ישתלטו על מחשבותיך. ברגע שזה יקרה אתה תתחיל להיכשל. לאחר שתעשה טוב ותהפוך עשיר, תוכל 

ללמוד שיטות אחרות כמה שרק תרצה.

קרא רק את הכותרות האופטימיות בחדשות העולם, אלו המשתלבות בצורה הרמונית עם החזון שלך. 

בפרק זה ובפרקים הקודמים הוצגו הטענות הבאות המבוססות על עובדות יסודיות:

קיים חומר חשיבה ממנו נבראו כל הדברים.

מחשבה המוטבעת בחומר זה גורמת ליצירת הדבר שעלה במחשבה.

האדם יכול לעצב דברים באמצעות המחשבה, ועל ידי הטבעת )שידור( המחשבה לגרום ליצירתם של הדברים שהגה. 

כדי לעשות זאת על האדם להשלים את המעבר מתודעה תחרותית ליצירתית; עליו לגבש תמונה מנטלית ברורה של הדברים בהם הוא 
חפץ, ולהיאחז בתמונה הזו במחשבותיו מתוך כוונה להשיג את מבוקשו, ומתוך אמונה מלאה כי הוא אכן יקבל את מבוקשו. עליו להגן 

על מחשבותיו מפני כל מה שעשוי לערער את כוונתו, לעמעם את חזונו, או לדכא את אמונתו. 

בנוסף לכל זה, נראה כעת כי עליו גם לחיות ולהתנהג בדרך מסוימת. 
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פרק      
פעולה בדרך מסוימת       

המחשבה הינה כוח יצירתי, או הכוח המניע הגורם לכוח היצירתי לפעול. חשיבה בדרך מסוימת תביא לך את העושר, אבל אינך יכול 
להסתמך על המחשבה לבדה תוך התעלמות ממעשיך האישיים. נקודה זו היא הסלע עליו מתנפצים חושבים רבים אחרים, שאילולא 

בעיה זו יכולים היו להיחשב למדענים – חוסר היכולת לחבר בין המחשבה והפעולה האישית. 

טרם הגענו לשלב ההתפתחות, בהנחה כמובן ששלב זה בכלל אפשרי, שיאפשר לאדם ליצור ללא תהליכי הטבע או עמל כפיים. על 
האדם לא רק לחשוב, אלא גם לחזק את מחשבותיו במעשים. 

באמצעות המחשבה תוכל לגרום לזהב שבלב ההרים להתקדם לעברך, אך הוא לא יכרה מעצמו, יזקק את עצמו, יהפוך עצמו למטבעות 
ויתגלגל לאורך הדרכים בניסיון להגיע לכיסך. 

תחת כוחו המניע של המקור הראשוני, ענייני האדם יושפעו כך שמישהו יובל לכרות עבורך את הזהב, והתנהלותם העסקית של אחרים 
לכל  יגרמו  מחשבותיך  הגעתו.  בעת  לקבלו  לך  שיאפשר  באופן  עסקיך  את  להסדיר  מוטל  עליך  אך  לעברך.  יובל  שהזהב  כך  תוכוון 
הדברים, החיים והדוממים, לעבוד בצורה שתביא לך את מבוקשך, אבל עליך לוודא כי פעילותך האישית תאפשר לך לקבל את מבוקשך 
כאשר הוא מגיע. הדבר אינו ניתן לך בתור צדקה, ואל לך לגנוב אותו. עליך לגמול כל אדם בערך תועלתי גבוה מערכו הכספי של הדבר 

שנתן לך בתמורה. 

השימוש המדעי במחשבה כולל יצירת תמונה מנטלית ברורה וחדה של הדבר בו אתה חפץ, היאחזות עיקשת בכוונה לקבל את מבוקשך, 
והבנה מתוך אמונה שלמה כי הינך עומד לקבל את מה שאתה רוצה. 

אל תנסה "להקרין" את מחשבותיך בדרכים מסתוריות או מיסטיות, מתוך ציפייה כי הם יצאו ויעשו עבורך דברים שונים, יהיה זה בזבוז 
מאמץ לשווא, וזה יחליש את כוחך לחשוב בצורה שפויה. 

יכולות לשמש אותך להטבעה  והכוונה  הוסבר באופן מלא בפרקים הקודמים. האמונה  תפקידה של המחשבה בתהליך ההתעשרות 
חיובית של חזונך בתקשורת עם המקור הראשוני, אשר רצונו לחיים מלאים ועשירים יותר זהה לשלך. חזון זה, שמקורו בך, הוא שמזניק 

את כל הכוחות היצירתיים בתוך ודרך אפיקי הפעולה הרגילים שלהם, אבל במגמה לעברך. 

אין זה מתפקידך להנחות את התהליך היצירתי או לפקח עליו. כל שעליך לעשות הוא לדבוק בחזון, להתמיד בכוונה, ולשמור על אמונה 
והכרת תודה. 

אבל, חובה עליך לפעול בדרך מסוימת על מנת שתוכל להעריך את הדברים שיש לך, וכדי שתוכל להשיג את הדברים שדימית בחזונך 
ולמקם בצורה הנכונה לאחר הגעתם. 

קל לראות את האמת שבאמירות אלו. כאשר הדברים יגיעו אליך, הם יהיו בידיהם של אנשים אחרים המחפשים משהו שווה ערך. 

הדרך היחידה שתוכל לקבל את השייך לך היא לתת לאדם האחר את מה ששייך לו. 

הארנק שלך לא יהפוך פתאום לארנק פלאים שיהיה תמיד מלא בכסף ללא כל מאמץ מצדך. 

זוהי נקודה חשובה במדעי ההתעשרות, המתעוררת בדיוק כאשר על המחשבה והמעשים האישיים להשתלב יחדיו. אנשים רבים, באופן 
מודע או בלתי-מודע, מזניקים את הכוחות היצירתיים לפעולה באמצעות עוצמת רצונותיהם וההתמדה ברצונותיהם, אך נשארים עניים 

מכיוון שאינם מכינים עצמם לקבלת הדברים בעת הגעתם. 

בעזרת המחשבה הדבר שבו אתה חפץ מובא אליך, ובעזרת הפעולה אתה מקבל אותו. 
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בכל דרך פעולה שלא תבחר, ברור ומובן כי עליך לפעול עכשיו. אינך יכול לפעול בעבר, ולמעשה חובה עליך למחוק את זכר העבר 
מתודעתך כדי לשמור על בהירות החזון המנטלי שלך. אינך יכול לפעול בעתיד, מכיוון שהעתיד טרם הגיע, ואינך יכול לתכנן כיצד תפעל 

במצבים עתידיים עד אשר תיתקל במצבים אלה. 

אם כעת אינך בעסק הנכון או בסביבה הנכונה, אל תחשוב שעליך לדחות את מעשיך עד אשר תהיה בעיסוק הנכון או בסביבה הנכונה. 
גם אל תבזבז את זמנך בהווה במחשבות על דרך הפעולה הטובה ביותר במקרי חירום עתידיים אפשריים. האמן ביכולתך להתמודד עם 

כל מצב חירום שבו אתה עשוי להיתקל. 

אם תפעל בהווה בעודך מפנה את מחשבותיך אל עבר העתיד, פעולותיך הנוכחיות לא יבוצעו בלב שלם, ולכן לא יהיו יעילות. 

מקד את כל מחשבותיך בפעילות המתרחשת בהווה. 

אל תעביר את דחפיך היצירתיים למקור הראשוני רק כדי לשבת ולהמתין לתוצאות. אם כך תפעל אז לא תקבל דבר. פעל עכשיו. אין זמן 
אחר מלבד ההווה, ולעולם לא יהיה כל זמן אחר מלבד ההווה. אם בכוונתך להכין את עצמך לקבלת מבוקשך, עליך להתחיל עכשיו. 

וחייבת להיות מכוונת  ופעילותך, תהיה אשר תהיה, חייבת ככל הנראה להתבצע במסגרת תחום העיסוק או המשרה הנוכחית שלך, 
לאנשים ולדברים השייכים לסביבתך הנוכחית. 

אינך יכול לפעול במקומות שאינך נמצא בהם. אינך יכול לפעול במקומות בהם ביקרת בעבר, וגם לא במקומות בהם אתה עומד לבקר 
בעתיד. ביכולתך לפעול רק היכן שאתה נמצא. 

אל תטריח את עצמך במחשבות על טיב העבודה שבוצעה ביום האתמול, דאג לבצע היטב את העבודה היום. אל תנסה לעשות היום את 
העבודה של מחר, יהיה לך די זמן לעשותה בעת המתאימה. 

אל תנסה להשפיע על אנשים או דברים הנמצאים מחוץ להישג ידך באמצעים מיסטיים או מסתוריים. 

אל תחכה לשינוי סביבתי כדי לפעול, עליך להביא לשינוי הסביבתי על ידי פעולה. 

ביכולתך לפעול ולהשפיע על הסביבה שבה אתה נמצא בצורה שתאפשר לך לעבור לסביבה טובה יותר. 

דבוק באמונה ובכוונה בחזון שבו אתה נמצא בסביבה המשופרת, אך המשך לפעול בסביבתך הנוכחית בלב שלם, במלוא הכוח ובמלוא 
המודעות. 

אל תבזבז את זמנך בחלומות בהקיץ ובניית מגדלים באוויר. היאחז בחזון מפורש של הדבר שאותו אתה רוצה, ופעל עכשיו. 

אל תחפש דברים חדשים לעשות, או פעולות מוזרות, חריגות ויוצאות דופן שיפתחו לך את הדלת אל העושר. סביר להניח שפעולותיך, 
לפחות בעתיד הנראה לעין, יהיו פעולות שאתה מבצע כבר זמן מה, אך כעת תתחיל לבצע פעולות אלו בדרך המסוימת אשר ללא ספק 

תביא להתעשרותך. 

אם הינך פועל בתחום עסקי כלשהו, ומרגיש כי אין זה תחום המתאים לך, אל תחכה עד שתעבור לעסק הנכון כדי להתחיל לפעול. 

אל תתייאש ואל תוותר או תתחרט על כך שאינך נמצא במקום הנכון. אף אדם לעולם לא נמצא במקום כה רחוק שלא יכל למצוא את 
מקומו הראוי, ואף אדם לעולם לא עסק בתחום כה שגוי עד שלא יכל למצוא את התחום ההולם לו.
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היאחז בחזון שלך עוסק בתחום הרצוי, מתוך כוונה לחדור לתחום הזה ובאמונה כי תצליח בכך, ועשה זאת. אך פעל בעיסוק הנוכחי שלך. 
השתמש בעסק הקיים שלך בתור כלי למעבר לעסק טוב יותר, והשתמש בסביבה הנוכחית שלך כאמצעי למעבר לסביבה טובה יותר. 
חזון של עיסוק ראוי, המגובה על ידי אמונה וכוונה, יגרום למקור העליון לקדם לעברך את העסק הנכון בשבילך, ופעולותיך, אם תבצען 

בדרך המסוימת, יגרמו לך להתקדם לעבר העסק. 

אם הינך שכיר ואתה מרגיש שאתה חייב לשנות מקום כדי להשיג את מבוקשך, אל “תקרין” את מחשבותיך לעבר החלל ותצפה מהן 
להשיג עבורך עבודה חדשה. כנראה שזה לא יקרה. 

למשרה  תתקבל  ספק  ללא  כך  הנוכחית.  במשרתך  וכוונה  אמונה  מתוך  פעל  ובמקביל  המבוקשת,  במשרה  עצמך  של  בחזון  היאחז 
הרצויה. 

החזון והאמונה שלך יניעו את הכוחות היצירתיים כדי לקדם לעברך את מבוקשך, ופעולותיך יגרמו לכוחות שבסביבתך לקדם אותך 
לעבר המקום שבו אתה רוצה להימצא. פרק זה הגיע לסיומו וכעת נוסיף טענה נוספת לסילבוס שלנו:

קיים חומר חשיבה ממנו נבראו כל הדברים.

מחשבה המוטבעת בחומר זה גורמת ליצירת הדבר שעלה במחשבה.

האדם יכול לעצב דברים באמצעות המחשבה, ועל ידי הטבעת )שידור( המחשבה לגרום ליצירתם של הדברים שהגה. 

כדי לעשות זאת על האדם להשלים את המעבר מתודעה תחרותית ליצירתית; עליו לגבש תמונה מנטלית ברורה של הדברים בהם הוא 
חפץ, ולהיאחז בתמונה הזו במחשבותיו מתוך כוונה להשיג את מבוקשו, ומתוך אמונה מלאה כי הוא אכן יקבל את מבוקשו. עליו להגן 

על מחשבותיו מפני כל מה שעשוי לערער את כוונתו, לעמעם את חזונו, או לדכא את אמונתו.

על מנת שיוכל לקבל את מבוקשו בעת הגעתו, חייב האדם לפעול עכשיו ולהשפיע על האנשים והדברים בסביבתו הנוכחית. 

* לפעול בדרך מסוימת – מומלץ לקרוא את סדרת המסרים אשר תקבל מאתר  www.my-secret.co.il אל תיבת הדואר והקשורים לפעולה בדרך מסוימת: 

מסרים מ"ס 13,19,22 אשר ישלחו אליך  תוך 36,54,63 יום ממועד הרשמתך לסדרה בהתאמה.
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פרק     
פעולה יעילה   

עליך להשתמש בכוח המחשבה שלך כפי שהוסבר בפרקים הקודמים, ולהתחיל לעשות את כל שבאפשרותך לעשות במקום שבו אתה 
נמצא. חובה עליך גם לעשות את כל שביכולתך במעמד שבו אתה נמצא. 

הדרך היחידה להתקדם היא להתעלות מעבר למעמדך הנוכחי, ואדם שהתעלה מעבר למעמדו הנוכחי לעולם לא יזניח דבר מהעבודה 
הנדרשת במסגרת מעמדו. הקידמה בעולם נגרמת רק על ידי אותם אנשים שממלאים מעל ומעבר את חובותיהם במעמדם הנוכחי. 

כאשר אף אחד אינו ממלא את המוטל עליו מתוקף מעמדו, הנסיגה בכל היא בלתי ניתנת למניעה. אלו אשר אינם ממלאים את חובותיהם 
מהווים נטל על החברה, הממשלה, המסחר והתעשייה. הם חיים על חשבונם של אחרים בעלות יקרה ביותר. הקידמה העולמית נעצרת 
רק על ידי אלו שאינם ממלאים את המוטל עליהם מתוקף מעמדם. אלו הם אנשים השייכים לעידן ישן ולשלב נמוך יותר במישור החיים, 
וככאלו הם מעודדים התנוונות. אף חברה אינה יכולה להתקדם כאשר כל חבריה אינם ממלאים את מעמדם. ההתפתחות החברתית 

מונחית על ידי חוקי ההתפתחות הפיזית והמנטלית. 

ניתן לסווג כל יום כיום של הצלחה או יום של כישלון, ואלו הם הימים המוצלחים שיביאו לך את מבוקשך. אם כל יום בחייך יהיה כישלון, 
לעולם לא תתעשר, אך אם כל יום יהיה הצלחה, לעולם לא תיכשל בדרכך אל העושר. 

יותר  גרועות  להיות  עשויות  וההשלכות  הזה,  לדבר  הנוגע  בכל  נכשלת  אותו,  עושה  ואינך  היום,  לעשות  שבאפשרותך  משהו  יש  אם 
משאתה מסוגל לתאר לעצמך. 

אינך יכול לחזות את תוצאותיהם של מעשים, ואף לא הטריוויאליים ביותר. אינך יכול לחזות את השפעתם של הכוחות שמעשיך יכניסו 
לפעולה. כל פעולה קטנה שאתה מבצע עשויה להשפיע על המון דברים, ולעיתים אף תפתח עבורך את דלת ההזדמנות לעולם שלם 
של אפשרויות. לעולם לא תוכל לתפוס את כל האפשרויות השונות הזמינות לך בעולם הדברים וחיי האדם. גם אם תדחה או תזניח 

ביצוע של פעולה ולו הקטנה ביותר, הדבר עלול לעכב בצורה משמעותית את קבלת מבוקשך. 

בכל יום ויום עשה את כל אשר ניתן לעשות באותו יום. 

אולם, על הדברים שנאמרו לעיל יש מספר הגבלים ותנאים שעליך לקחת בחשבון. 

אל תעמיס על עצמך יותר מדי, ואל תיחפז ללא מחשבה במאמץ לעשות כמה שיותר דברים למען העסק שלך בזמן הקצר ביותר. 

אל תנסה להשלים היום את העבודה של מחר, ואל תנסה להשלים עבודה של שבוע ביום אחד. 

מה שחשוב הוא לא מספר הדברים שאתה עושה, אלא היעילות שבה אתה מבצע כל פעולה נפרדת. 

כל פעולה כשלעצמה מהווה הצלחה או כישלון. כל פעולה שלעצמה הינה יעילה או בלתי-יעילה. 

כל פעולה בלתי-יעילה מהווה כישלון, ואם תבזבז את חייך בביצוע מעשים בלתי-יעילים, יהיו חייך כישלון.

אם כל מעשיך הם בלתי-יעילים, ככל שתעשה יותר דברים יהיה מצבך גרוע יותר. 
מצד שני, כל מעשה יעיל הינו הצלחה בפני עצמו, ואם כל מעשה בחייך יהיה יעיל, חייך יהיו ללא ספק מוצלחים. אנשים שנכשלים 

עושים יותר מדי דברים בצורה בלתי יעילה, ואינם עושים מספיק דברים בצורה יעילה. 

12
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אתה תיווכח כי הטענה שלפיה אם לא תעשה מעשים בלתי-יעילים ותעשה מספיק מעשים יעילים בסופו של דבר תתעשר, היא טענה 
המוכיחה את עצמה. אם תצליח להפוך כל פעולה שאתה עושה לפעולה יעילה, אתה תיווכח שוב כי ההתעשרות הינה מדע מדויק, בדיוק 

כמו מתמטיקה.

כעת השאלה היא אם אתה יכול להפוך כל מעשה שאתה מבצע להצלחה בפני עצמו, והתשובה היא שאתה בהחלט יכול. באפשרותך 
להפוך כל מעשה להצלחה מכיוון שכל הכוחות פועלים לטובתך, וכל הכוחות אינם יכולים להיכשל. 

הכוחות נתונים לשירותך, ועל מנת שכל מעשיך יהיו יעילים כל שעליך לעשות הוא לתעל אליהם את הכוחות. כל פעולה שאתה מבצע 
היא חזקה או חלשה, וכאשר פעולותיך חזקות, אתה פועל למעשה בדרך המסוימת אשר תעשה אותך עשיר. 

תוכל להפוך כל פעולה לחזקה ויעילה אם תיאחז בחזונך בזמן ביצועה ותתעל לתוכה את כל כוחות האמונה והכוונה. 

בשלב זה אנשים רבים אינם מצליחים להפריד בין הכוחות המנטליים והפעולה האישית. הם משתמשים בכוח המחשבה במקום אחד 
ובזמן אחד, ופועלים במקום אחר ובזמן אחר. לכן מעשיהם אינם מהווים הצלחה בפני עצמם; חלק גדול ממעשיהם מבוצע בצורה לא 
יעילה. אבל אם כל הכוחות יתועלו לכל מעשה, גם לפעולות יומיומיות ושגרתיות, כל מעשה יהיה הצלחה בפני עצמו. ומטבע הדברים, 
כל הצלחה פורצת דרך להצלחות נוספת, וקצב התקדמותך לעבר הדברים שאתה רוצה, והתקדמות הדברים שאתה רוצה לעברך, ילך 

ויגבר. 

זכור כי תוצאות הפעולות המוצלחות הן מצטברות. מכיוון שהשאיפה להעצמת החיים הינה מאפיין טבעי של כל הדברים, כאשר מתחיל 
האדם להתקדם לעבר חיים מלאים יותר, עוד ועוד דברים נמשכים אליו, והשפעת הרצונות שלו מתחזקת. 

עשה כל יום את כל אשר באפשרותך לעשות באותו יום, ובצע כל פעולה בצורה יעילה. 

כאשר אני אומר כי עליך להיאחז בחזון שלך בעת ביצוע כל מעשה, כולל המעשים הטריוויאליים והשגרתיים ביותר, אינני מתכוון כי בכל 
דקה עליך לראות את החזון בבירור על כל פרטיו הקטנים. שעות הפנאי שלך הן הזמן המתאים לפיתוח ושיכלול כל הפרטים הקטנים 
של חזונך באמצעות הדמיון, ולהרהר בהם עד אשר ישתרשו באופן מוחלט בזיכרונך. אם אתה מעוניין בתוצאות מהירות, נצל כל דקה 

פנויה שיש לך כדי לעשות זאת. 

על ידי הרהור מתמשך תוכל לגבש תמונה של הדבר שבו אתה חפץ, לרבות הפרטים הקטנים ביותר, ולהטביע אותו בזיכרונך בעוצמה 
כה רבה ולשדר אותה למקור הראשוני בצורה כה מלאה, עד אשר בשעות העבודה לא תצטרך לעשות דבר מלבד להעלות בעיני רוחך 
את התמונה המנטלית וכך להמריץ את אמונתך וכוונתך ולהוציא מעצמך את המאמצים הטובים ביותר. הרהר בתמונתך בשעות הפנאי 
עד אשר תשתלט על כל תודעתך ותוכל להיאחז בה מתי שרק תרצה. אז תהיה כה נלהב מהאפשרויות הנהדרות הגלומות בחזונך, ועצם 

המחשבה אודותיו תוציא ממך את האנרגיות החזקות ביותר של הווייתך. 

הרשה לי לחזור שוב על הסילבוס שלנו, עם שינוי קטן בהצהרה האחרונה אשר יאפשר לנו להתאים אותו לנקודה שאליה הגענו. 

קיים חומר חשיבה ממנו נבראו כל הדברים.

מחשבה המוטבעת בחומר זה גורמת ליצירת הדבר שעלה במחשבה.

האדם יכול לעצב דברים באמצעות המחשבה, ועל ידי הטבעת )שידור( המחשבה לגרום ליצירתם של הדברים שהגה. 

כדי לעשות זאת על האדם להשלים את המעבר מתודעה תחרותית ליצירתית; עליו לגבש תמונה מנטלית ברורה של הדברים בהם הוא 
חפץ ולעשות, מתוך כוונה ומתוך אמונה, את כל אשר ביכולתו לעשות באותו יום, תוך הקפדה שכל מעשה ומעשה יבוצע בצורה יעילה. 
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פרק      
להיכנס לעסק הנכון       

ההצלחה בתחום עסקי מסוים תלויה, בין השאר, בפיתוח הולם של הכישורים הנחוצים להפעלת העסק. 

איש אינו יכול להיות מורה מצליח למוסיקה ללא כשרון מוסיקלי גבוה. אף אדם לא יזכה להצלחה אדירה בתחום המיכון ללא יכולות 
טכניות מפותחות כהלכה. לא ניתן להצליח בתחומי המסחר ללא טקט ושאר הכישורים המסחריים הנדרשים. אבל פיתוח הולם של 
הכישורים הנחוצים לעשייה בתחום עסקי זה או אחר אינו, כשלעצמו, מהווה ערובה לכך שתוכל להתעשר. ישנם מוסיקאים מוכשרים 
להפליא שלמרות זאת נשארים עניים; ישנם נפחים, נגרים וכיו”ב בעלי יכולות טכניות מעולות אשר אינם מתעשרים; וישנם סוחרים 

המציגים את התכונות הנחוצות להתנהלות מול אנשים אחרים, אבל בכל זאת נכשלים. 

הכישורים השונים הינם כלים. כל איש מקצוע חייב כלים איכותיים, אבל עליו גם לדעת להשתמש בכלים הללו בדרך הנכונה. אדם אחד 
עשוי לקחת מסור חד, סרגל, מקצועה טובה וכו’, ולבנות פריט ריהוט נאה, בעוד שאדם אחר שינסה להשתמש באותם כלים כדי לחקות 

את היצירה של חברו יפיק מוצר ירוד. אדם זה אינו יודע כיצד להשתמש בכלים בצורה מוצלחת. 

הכשרונות השונים הקיימים בשכלך הם הכלים שבעזרתם עליך לבצע את העבודה שתעשה אותך עשיר. יהיה לך הרבה יותר קל להצליח 
אם תבחר בעסק המתאים לכלים המנטליים הנמצאים ברשותך. 

באופן כללי, תזכה להצלחה רבה יותר בתחום עיסוק שבו תוכל להביא לידי ביטוי את הכישורים החזקים ביותר שלך, תחום עיסוק אליו 
אתה מתאים באופן טבעי. אבל גם לאמירה זו יש מספר סייגים. אסור לנו להתייחס למקצוע שלנו בתור משהו שנקבע באופן בלתי 

הפיך על ידי הנטיות שאיתן נולדנו. 

תוכל להתעשר בכל תחום, מכיוון שגם אם אין לך את הכשרון המתאים תוכל לפתח אותו. פשוט תצטרך לפתח את הכלים המתאימים 
במהלך העבודה במקום להגביל את עצמך לכלים שאיתם נולדת. יהיה לך קל יותר להצליח במקצוע שמתאים לכשרונות שכבר הצלחת 
להביא לרמה מפותחת-היטב, אבל תוכל להצליח בכל מקצוע מכיוון שבאפשרותך לפתח ולחזק כל כשרון לא מפותח, ואין אף כשרון 

שאינו קיים אצלך בצורה זו או אחרת, מזערית ככל שתהיה. 

הצורה הקלה ביותר להתעשר מבחינת המאמץ שעליך להשקיע היא לעסוק במקצוע שמתאים לך בצורה הטובה ביותר, אבל תוכל 
להתעשר ברמה מספקת ביותר גם אם תעשה את מה שאתה רוצה לעשות. 

ללא  לעשות,  אוהבים  שאיננו  דברים  רק  לעשות  נאלצים  אנו  כאשר  מספקים  אינם  והחיים  חיים,  היא  אותך  המעניין  בתחום  עשייה 
אפשרות לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות. אני משוכנע כי תוכל לעשות את מה שאתה רוצה לעשות, מכיוון שהרצון לעשות אותו 

הוא ההוכחה לכך שקיים בתוכך הכוח שיאפשר לך לעשותו. 

הרצון הוא ביטוי של כוח. 

הרצון לנגן מוסיקה הוא הכוח לנגן מוסיקה בחיפוש אחר דרכי ביטוי ואפיקי התפתחות. הרצון להמציא מכשירים ומכונות הוא הכשרון 
הטכני בחיפוש אחר דרכי ביטוי והתפתחות. 

כאשר אין כוח, מפותח או בלתי-מפותח, לעשות משהו, לעולם לא יהיה רצון לעשות את הדבר הזה, וכאשר יש רצון חזק לעשות משהו, 
זוהי הוכחה חותכת לכך כי הכוח לעשות אותו הוא חזק, ונשאר רק לפתח וליישם אותו בדרך הנכונה. 

כאשר כל שאר הגורמים שקולים, האפשרות הטובה ביותר היא לבחור תחום עיסוק בו תוכל ליישם את הכשרון המפותח ביותר שלך. 
אבל אם אתה חש רצון עז לפעול בתחום עיסוק אחר, עליך להציב לעצמך תחום זה בתור היעד הסופי שלך. 

תוכל לעשות את כל אשר תרצה, וזוהי זכותך המלאה לפעול בעסק או במקצוע שבו אתה חש הכי בנוח, ואשר גורם לך להיות מאושר. 
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אינך מחויב לעשות דברים שאינך אוהב לעשות, ועליך לעשות דברים שאינך אוהב אך ורק בתור אמצעי אשר יקדם אותך לעבר עשיית 
הדברים שאתה רוצה לעשות. 

אם טעויות שביצעת בעבר הביאו אותך לעיסוק לא-רצוי או לסביבה לא-רצויה, ייתכן שיהיה עליך לעשות משהו שאינך רוצה לעשות 
במשך תקופה מסוימת, אבל תוכל להפוך את העשייה לנעימה אם רק תזכור שהדבר יאפשר לך להגיע בסופו של דבר לתחום שבו 

אתה רוצה לעסוק. 

אם אתה מרגיש שאינך במקצוע הנכון, אל תנהג בחופזה ותנסה לעבור למקצוע אחר. באופן כללי, הדרך בטובה ביותר לשנות עסק או 
סביבה היא על ידי צמיחה. 

אל תפחד לקבל על עצמך שינוי פתאומי וקיצוני כאשר ההזדמנות דופקת על דלתך, ולאחר ששקלת זאת בכובד ראש הגעת למסקנה 
שזוהי הזדמנות טובה. אך לעולם אל תבצע פעולות פתאומיות או קיצוניות כאשר יש בלבך ספק אם אכן נכון לעשותן. 

אין כל צורך למהר במישור היצירתי, ואין בו לעולם מחסור בהזדמנויות.

לאחר שתיחלץ מהלך החשיבה התחרותי תבין כי לעולם לא היה עליך להיחפז. אף אחד לא יתפוס לך את הדברים שברצונך לעשות, יש 
מספיק לכולם. אם חלל אחד נתפס, חלל אחר וטוב יותר יתפנה עבורך בעתיד. אין שום קוצר בזמן. אם יש בלבך ספק, חכה. עטוף עצמך 

בהרהורים בחזון שלך, וחזק את אמונתך וכוונתך. בזמנים של ספק וחוסר החלטיות מומלץ גם לטפח את רגשות הכרת התודה שלך. 

אם תשקיע יום או יומיים בהרהור בחזון הרצונות שלך, ובהכרת תודה כנה עבור כך שאתה עומד לקבלו, תוכל לקרב את נפשך אל הבורא 
בצורה משמעותית, ולא תוכל לקבל החלטה שגויה כאשר תחליט לפעול. 

קיימת תודעה היודעת את כל אשר ניתן לדעת, ובאפשרותך להגיע לאחדות קרובה עם התודעה הזו באמצעות אמונה וכוונה לקדם את 
חייך, בשילוב עם הכרת תודה אמיתית. 

טעויות נובעות מקבלת החלטות בחופזה, כתוצאה ממעשים הנובעים מפחד או ספק, או כתוצאה מהתעלמות מהמניע הנכון – העצמת 
חיי הכלל מבלי לגרוע מחייו של אף אחד. 

ככל שתתמיד בדרך המסוימת, יותר ויותר הזדמנויות יקרו בדרכך. כדי לאפשר זאת עליך לחזק את אמונתך וכוונתך, ולשמור על קשר 
קרוב למקור התודעה על ידי הכרת תודה כנה.  

עשה מדי יום את כל שבאפשרותך לעשות בצורה מושלמת, אך עשה זאת מבלי להיחפז, לדאוג או לפחד. עשה זאת כמה שיותר מהר, 
אך אל תמהר. 

זכור כי ברגע שתתחיל למהר תחדל להיות יוצר ותהפוך למתחרה. אתה תדרדר בחזרה למישור הקודם שלך. 

בכל פעם שאתה מבין כי הינך ממהר, עצור. חשוב על התמונה המנטלית של רצונותיך, והייה אסיר תודה על כך שאתה עומד לקבל את 
מבוקשך. הכרת תודה באופן בלתי נמנע תביא לחיזוק אמונתך וחידוש כוונתך. 
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פרק      
רושם ההתעצמות       

בין אם החלטת לשנות את תחום עיסוקך ובין אם לא, על פעולותיך בהווה לשרת את תחום העיסוק שבו אתה כרגע פועל. 

תוכל לעסוק בתחום הרצוי אם תנצל בצורה יעילה את התחום העסקי שבו כבר התבססת, ועל ידי ביצוע עבודתך היומיומית בדרך 
המסוימת. 

ואם, במידה זו או אחרת, מצריך עיסוקך הנוכחי ניהול תקשורת אם אנשים, בין אם זו תקשורת אישית או בהתכתבות, קו המחשבה 
שצריך להנחות את כל מאמציך הוא שידור רושם של התעצמות לתודעתם. 

ההתעצמות היא משאת נפשם של כל איש ואישה, זהו הדחף של המקור הראשוני השוכן בתוכם ואשר נובע משאיפתו לביטוי מלא 
יותר.

הרצון להעצמה הינו דבר המושרש בכל מרכיבי הטבע. זהו הדחף הבסיסי ביותר של היקום. כל הפעילות האנושית מבוססת על הרצון 
להעצמה. בני האדם לעולם יחפשו יותר מזון, יותר בגדים, מחסה טוב יותר, נוחות רבה יותר, יותר יופי, יותר ידע, יותר הנאות – להעצים, 

לחיות יותר. 

כל יצור חי מחויב תמיד להישגיות מתמשכת. ברגע שהעצמת החיים נעצרת, ההתפוררות והמוות מיד תופסים את מקומה. 

האדם יודע זאת באופן אינסטינקטיבי, ולכן תמיד ישאף לעוד. 

השאיפה הטבעית לעושר רב יותר זה לא דבר רע או מביש. זה פשוט ביטוי של הרצון לחיים שופעים יותר, תקווה. 

מכיוון שזהו האינסטינקט העמוק ביותר שלנו, כל גבר ואישה נמשכים לאנשים שיוכלו לספק להם יותר אמצעים לחיות. 

על ידי פעולה בדרך מסוימת, כמתואר בדפים הקודמים, תוכל להעצים את עצמך מדי יום, ותוכל גם להעביר את זה הלאה לאנשים 
שבקשר איתך. 

אתה תהפוך למוקד יצירתי המקרין עצמה לכול. 

הייה בטוח בכך, והקרן את הביטחון בעובדה זה לכל איש, אישה וילד שבאים איתך במגע. אין זה משנה כמה קטנה תהיה העסקה, אפילו 
אם מדובר במכירת סוכרייה לילד קטן, עליך להשקיע בה את המחשבה על התעצמות, ולוודא כי הלקוח התרשם מהמחשבה. 

שדר רושם של התקדמות לכל דבר שאתה עושה על מנת שכל אדם יקבל את הרושם כי הינך אדם מתקדם, המקדם כל אדם שבא 
איתו במגע. הדבר נכון גם לגבי אנשים שאתה פוגש בנסיבות חברתיות, ללא כל מחשבה עסקית. עליך לשדר את מחשבת ההתעצמות 

גם כשאין בכוונת למכור שום דבר. 

כדי להעביר את הרושם הזה עליך לטפח אמונה בלתי-מעורערת כי אתה בעצמך צועד על דרך ההתעצמות, ולתת לאמונתך להוות 
השראה לכל מעשיך, למלא אותם ולחלחל לתוכם. 

עליך לבצע כל פעולה מתוך אמונה שלמה כי הינך אישיות מתקדמת, וכי ביכולתך לקדם את כל השאר. 

עליך להרגיש כי הינך מתעשר, וכי הדבר מאפשר לך לגרום לכל מי שמסביבך להתעשר ולתרום לטובת הכלל. 

אל תתפאר ותתרברב בנוגע להצלחתך, ואל תעלה את הנושא שלא לצורך. אמונה אמיתית לעולם אינה יהירה. 
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אם אתה נתקל באדם יהיר, דע כי בסתר ליבו הוא מלא בספקות ובפחדים. עליך פשוט לחוש את האמונה, ולתת לה לבוא לידי ביטוי 
בכל עסקה שתבצע. תן לכל פעולה, מילה ומבט להביע את הביטחון הפנימי בידיעתך כי הינך מתעשר – כי אתה כבר עשיר. אינך זקוק 

למילים כדי להעביר את התחושות הללו לאחרים. בנוכחותך הם ירגישו בתחושת ההעצמה, וימשכו אליך פעם אחר פעם. 

באופן שכזה עליך להעביר לאנשים את הרושם שדרך הקשר שלהם איתך הם יוכלו להעצים את עצמם. עליך תמיד להעניק להם ערך 
תועלתי רב יותר מהערך הכספי שקיבלת מהם. 

על זה תוכל להיות גאה בעצמך, ודאג שכולם ידעו זאת. אם תעשה זאת לעולם לא יהיה לך מחסור בלקוחות. אנשים נמשכים למקום 
יניע לעברך גברים ונשים שלעולם לא שמעו  ויודע הכול,  יכולים להעצים את עצמם, והכוח-העליון, השואף להעצמה בכול  שבו הם 
אודותיך. העסק שלך יצמח במהרה, ואתה תמצא את עצמך מופתע מהרווחים שיגיעו לכיסך. מיום ליום תוכל לסגור עסקאות גדולות 

יותר, להבטיח יתרונות רבים יותר, ואם תרצה תוכל גם לעבור לתחום עסקי בו תמצא יותר סיפוק. 

אבל גם אז, אסור לך בשום אופן לאבד את חזון רצונותיך, או את אמונתך וכוונתך לקבל את מבוקשך. 

הרשה לי להוסיף הערת הזהרה נוספת בנוגע למניעים.

עליך להישמר מפני הפיתוי הבזוי של רדיפת כוח למטרת שליטה באנשים אחרים. 

אחת ההנאות הגדולות של התודעה הגולמית או הבלתי-מפותחת היא שימוש בכוח לשליטה באנשים אחרים. הרצון לשלוט ממניעים 
אנוכיים היה מאז ומעולם קללת העולם. במשך עידני עידנים זרו מלכים ואדונים מוות על פני האדמה בקרבות להרחבת אזורי השליטה 

שלהם. הדבר לא נעשה בחיפוש אחר העצמת חיי הכלל, אלא מתוך רדיפת כוח אישי. 

המניע העיקרי כיום בעולם העסקים והתעשייה הוא זהה. בעלי הממון מובילים לקרב את צבאות הדולרים שלהם, ומחריבים את חייהם 
ולבבותיהם של מיליוני אנשים במרוץ מטורף וחסר טעם  אחר כוח ועוצמה המתנהל מזה אלפי שנים. מקור ההשראה של מלכי המסחר, 

בדומה למלכי הפוליטיקה, הוא התאווה לכוח. 

הישמר מפני הפיתוי לחתור לסמכות, להפוך ל"אדון", להיחשב כאדם שהתעלה מעל עדר פשוטי העם, להרשים אנשים בהתנהגות 
בזבזנית וכו'. 

תודעה החותרת לשליטה בזולת היא תודעה תחרותית, והתודעה התחרותית אינה יצירתית. כדי להיות אדון לסביבתך ולגורלך, אינך 
צריך לשלוט בבני אדם אחרים, ואם תדרדר למאבק אחר עמדות כוח, תהפוך לעבד של הגורל והסביבה והתעשרותך תהפוך לעניין 

אקראי וספקולטיבי. 

הישמר מפני התודעה התחרותית! 

לא ניתן לנסח עיקרון פעולה יצירתית טוב יותר מההצהרה האהובה על "חוק הזהב" ג'ונס מטולדו*: "מה שאני מבקש עבור עצמי, אני 
מבקש עבור כולם". 

* הכינוי של ראש עיריית טולדו, אוהיו בין השנים 1897 ל-1904. "חוק הזהב", המקור לכינוי שלו, הוא חוק שקידם במסגרת תפקידו ואשר מבוסס על עיקרון ואהבת 
לרעך כמוך. 
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פרק      
האדם המתקדם      

הדברים שכתבתי בפרק האחרון תקפים גם לאנשי מקצוע ולשכירים, וגם לאנשים בתחומי המסחר השונים. 

ואתה  יימשכו אליך  ולגרום להם להבין זאת, הם  חייהם של אחרים  ביכולתך להעצים את  רופא, מורה או איש דת, אם  בין אם אתה 
תוכל להתעשר. רופא אשר יאחז בחזון של עצמו כמרפא מוכשר ומוצלח ואשר יפעל למען הגשמתו המלאה של החזון מתוך אמונה 
וכוונה, כמתואר בפרקים הקודמים, יבסס קשר חזק ביותר בינו ובין מקור החיים, ואין ספק כי הוא יצליח במעשיו. המטופלים יגיעו אליו 

בהמוניהם. 

מה שנכון לגבי המורה, המטיף והרופא נכון גם לגבי עורך-הדין, המתווך וסוכן הביטוח – הדבר נכון לגבי כל אדם ואדם. 

הפעולה המנטלית-אישית המשולבת שתיארתי היא בדוקה ומוכחת – היא אינה יכולה להיכשל. כל איש ואישה אשר יעקבו בקפידה, 
בדייקנות ולאורך זמן אחר ההוראות שהצגתי יתעשרו בוודאות. חוק העצמת החיים פועל בוודאות מתמטית זהה לזו של חוק הכבידה. 

ההתעשרות היא מדע מדויק. 

העובד השכיר יגלה כי הדברים נכונים לגביו באותה מידה שהם נכונים לכל אדם אחר שהזכרתי. אל תחשוב שאין לך סיכוי להתעשר רק 
בגלל שאתה עובד במקום ללא כל אפשרות נראית לעין לקידום, במקום עם משכורות נמוכות ועלויות מחיה גבוהה. גבש לעצמך חזון 

מנטלי ברור של רצונותיך, והתחל לפעול מתוך אמונה וכוונה. 

עשה את כל שביכולתך לעשות מדי יום, ובצע כל מטלה בצורה מוצלחת באופן מושלם. הבא לידי ביטוי את כוח ההצלחה ואת כוונתך 
להתעשר בכל אשר תעשה. 

אותך.  ויקדמו  טוב  עובד  כי אתה  יראו  עליך,  או הממונים  לרצות את המעביד שלך מתוך תקווה שהוא,  כדי  רק  זאת  אך אל תעשה 
הסבירות שזה יקרה נמוכה למדי. 

אדם שהוא עובד “טוב” ותו לא, אדם שעושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר ומסתפק בזה, מהווה נכס חשוב בידי המעביד שלו, ולכן 
אין לו שום אינטרס לקדם אותו. אדם כזה שווה יותר במקום בו הוא נמצא. 

כדי להבטיח לעצמך לקידום עליך לעשות דבר נוסף מלבד מילוי תפקידך מעל ומעבר לנדרש. 

מי שיקודם בסופו של דבר הוא האדם המתעלה מעל מעמדו, וגם יודע באופן מפורש מה הוא רוצה להיות. הוא יודע כי ביכולתו להפוך 
לכל מה שירצה להיות, והוא נחוש בדעתו להיות כל שירצה להיות. 

אל תנסה לבצע את תפקידך מעל ומעבר רק כדי לרצות את המעביד שלך, עשה זאת מתוך רצון לקדם את עצמך. היאחז באמונה 
ובכוונה להעצמה במהלך שעות העבודה, לאחר שעות העבודה, ולפני שעות העבודה. היאחז בהן בעוצמה כה רבה עד שכל אדם שיבוא 
ידיד, יחוש בכוח הכוונה המוקרן ממך, עד שכל אדם יחוש בהישגיות ובהתעצמות  איתך במגע, בין אם זה מנהל משמרת, עמית או 
הזדמנות  תגיע  במהרה  כי  הנוכחית, אתה תראה  בעבודתך  לקידום  כל אפשרות  אין  אם  וגם  אליך,  יימשכו  אנשים  המוקרנות ממך. 

למשרה חדשה. 

ישנו כוח שלעולם ייצור הזדמנויות עבור אדם מתקדם הנע בציות לחוק. 

אין אף גורם בנסיבות חייך או במצב התעשייה שיכול למנוע ממך להתקדם. אם אינך מצליח להתעשר כפועל בתאגיד פלדה, תוכל 
להתעשר בחווה של 40 דונם, ואם תתחיל לפעול בדרך המסוימת, אין ספק שתצליח להיחלץ מ”מלתעות” תאגיד הברזל ולהגיע לחווה 

או לכל מקום אחר אליו תרצה להגיע. 

15
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אם כמה אלפי פועלים יתחילו לפעול בדרך המסוימת, תאגיד הברזל יהיה במהרה בצרה צרורה. אם לא יתחיל לספק לעובדיו יותר 
הזדמנויות הוא יפשוט את הרגל. אף אחד אינו חייב לעבוד בשביל התאגיד. התאגיד יוכל לכפות על אנשיו תנאים חסרי-תקווה לכאורה 

רק כל עוד ימשיכו להיות אנשים בורים מדי מכדי להבין את מדע ההתעשרות, או עצלים מדי אינטלקטואלית מכדי ליישמו. 

ברגע שתתחיל לחשוב ולפעול בדרך זו, אמונתך וכוונתך במהרה יאפשרו לך לזהות את כל ההזדמנויות השונות לשיפור מצבך. 

תוך זמן קצר ההזדמנויות יתדפקו על דלתך אליך מכיוון שאדון-עולם, הפועל בכול ועבורך, יביאן אליך. 

אל תחכה להזדמנות המושלמת להיות כל אשר ביכולתך להיות. כאשר נקרית בדרכך הזדמנות המאפשרת לך להעצים את עצמך ואתה 
מרגיש משיכה אליה, תפוס אותה. יהיה זה הצעד הראשון לעבר הזדמנויות גדולות יותר. 

ויעבדו יחדיו  יהיו עבורו  לאדם החי חיי התקדמות לעולם לא יחסרו הזדמנויות. הטבע המושרש בחוקי היקום מבטיח כי כל הדברים 
לקידום טובתו, ולכן אם יפעל בדרך המסוימת הוא לבטח יתעשר. מסיבה זו על השכירים והשכירות ללמוד ספר זה בקפידה רבה וליישם 

בביטחון מלא את דרך הפעולה המתוארת בו – היא אינה יכולה להיכשל. 



www.my-secret.co.il

38

פרק      
אזהרות והערות סיכום       

אנשים רבים ילעגו לרעיון כי ישנו מדע מדויק להתעשרות. הם אינם מוותרים על התפיסה כי מלאי העושר מוגבר, ולכן מתעקשים כי 
המוסדות החברתיים והממשלתיים חייבים להשתנות לפני שמספר משמעותי של אנשים יזכו ביכולת להתעשר. 

אך הדבר אינו נכון. 

זה רק בגלל שההמונים אינם  נכונה, אבל  עוני אומנם  כי הממשלות הקיימות תורמות להישארותם של ההמונים במצב של  הטענה 
חושבים ופועלים בדרך המסוימת. 

יהיו  כל המערכות  או מערכת תעשייתית לא תוכל לעצור אותם.  זה, אף ממשלה  לנוע קדימה כמתואר בספר  יתחילו  אם ההמונים 
מחויבות להשתנות כדי לשרת את התנועה קדימה. 

יוכל להמשיך  כן, דבר לא  כוונה מלאה לעשות  וינוע קדימה מתוך  יאמינו ביכולתם להתעשר,  ייפתחו תודעה מתקדמת,  אם אנשים 
ולכפות עליהם את העוני. 

באופן אישי יכול כל אדם להתחיל לפעול בדרך מסוימת תחת כל שלטון וכך להביא להתעשרותו. אם מספר משמעותי של אנשים יעשו 
זאת תחת כל ממשלה שהיא, הם יובילו שינוי מערכתי אשר יסלול את הדרך לאחרים. 

ככל שיותר אנשים מתעשרים במישור התחרותי, כך יהיה מצבם של האחרים גרוע יותר, אבל ככל שיותר אנשים מתעשרים במישור 
היצירתי, מצבם של האחרים יהיה טוב יותר.

ישועה כלכלית להמונים תושג רק אם נגרום למספר גדול מספיק של אנשים ליישם את השיטות המדעיות המוצגות בספר זה, ולהתעשר 
בעצמם. כך נוכל להראות לאחרים את הדרך הנכונה, ולהעניק להם השראה שתאפשר להם לשאוף לחיים אמיתיים, להאמין כי ניתן 

להשיגם, ולהתכוון להשיגם. 

אך לעת עתה כל שעליך לדעת הוא שלא הממשלה שתחתיה אתה חי וגם לא השיטה התעשייתית הקפיטליסטית או התחרותית יכולות 
למנוע ממך להתעשר. ברגע שתתחיל לחיות במישור היצירתי של המחשבה אתה תתעלה מעל הדברים הללו ותהפוך לאזרח בממלכה 

אחרת. 

רק זכור כי עליך להגביל את מחשבותיך למישור היצירתי. בשום אופן אסור לך להתפתות למחשבה כי המלאי מוגבל, או לפעילות 
השייכות למישור המוסר התחרותי. 

אם בכל זאת מעדת וחזרת לצורות המחשבה הישנות, תקן את דרכיך מיד, מכיוון שהלך רוח תחרותי מוביל לאובדן שיתוף הפעולה של 
תודעת הכלל. 

אל תבזבז את זמנך בתכנון דרכי התמודדות עם מקרי חירום עתידיים פוטנציאליים, למעט מדיניות הכרחית שעשויה להשפיע על 
פעילותך היום. עליך לחשוב כיצד לבצע את העבודה של היום בצורה לגמרי מוצלחת, ולא לעסוק במקרי חירום שעלולים להתרחש 

מחר. תוכל לטפל בהם כשיגיעו. 

אל תטריח את עצמך במחשבות כיצד להתגבר על מכשולים שעשויים לצוץ באופק העסקי שלך, אלא אם כן ניתן לראות בבירור כי עליך 
לשנות את נתיב הפעולה שלך היום כדי להימנע מהם. 

ייראה המכשול גדול ומאיים ככל שייראה, אתה תגלה כי אם תפעל בדרך המסוימת הוא יעלם ברגע שתתקרב אליו, וגם אם לא אז 
תמצא דרך מעליו, דרכו או מסביבו. 

יישום עקרונות מדעיים. כל איש או אישה אשר  יכול לבלום איש או אישה הפועלים להתעשר תוך  נסיבות אינו  אף צירוף קיים של 
יצייתו 
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לחוקים יתעשרו ללא כל ספק, בדיוק כפי שתוצאת המכפלה שתיים כפול שתיים תהיה תמיד ארבע. 
אל תחשוש מפני אסונות, מכשולים, בהלות או כל שילוב שלילי אחר של נסיבות שעשוי להתרחש. יהיה לך די זמן להתמודד עם הדברים 

האלה אם וכאשר תתקל בהם בהווה המיידי. אתה תגלה כי כל קושי טומן בחובו את האמצעים הנחוצים להתמודד איתו. 

שמור על מוצא פיך. לעולם אל תדבר על עצמך, על עיסוקך או על כל דבר אחר בצורה מיואשת או מייאשת. 

לעולם אל תודה באפשרות לכישלון, ואל תאמר דבר שניתן להסיק ממנו כי כישלון מהווה אפשרות ברת-קיימא. 

אלו  עבור  רק  בעייתיים  העסקיים  והתנאים  קשים  הזמנים  בעייתיים.  העסקיים  התנאים  כי  או  הקשים,  הזמנים  כי  תאמר  אל  לעולם 
הפועלים במישור התחרותי, אך מבחינתך הם לעולם לא יהיו כאלו. ביכולתך ליצור כל אשר תרצה, ואינך יודע פחד. 

כאשר עבור אחרים הזמנים קשים והעסקים אינם מצליחים, ניתן למצוא את ההזדמנויות הטובות ביותר. 

הרגל את עצמך לחשוב על העולם ולהתייחס אליו כמשהו נוצר, משהו מתפתח, ולהתייחס לרוע לכאורה בתור אלמנטים שטרם התפתחו. 
עליך לדבר תמיד במונחים של הישגיות, כל דבר אחר יהיה התכחשות לאמונתך, והתכחשות לאמונה משמע איבוד האמונה. 

לעולם אל תאפשר לעצמך להיות מאוכזב. לעיתים תצפה לקבל משהו מסוים בזמן מסוים, אך לא לקבל אותו בזמן המצופה. דבר זה 
עשוי להיתפס ככישלון, אך אם תדבק באמונתך תגלה כי הכישלון הוא רק אשליה. 

המשך לפעול בדרך המסוימת, וגם אם לא תקבל את מה שרצית, תקבל משהו טוב בהרבה, כה טוב למעשה שתיווכח כי מה שהיה 
לכאורה כישלון הוא למעשה הצלחה כבירה. 

והוא עבד מספר שבועות כדי  אחד מתלמידי מדע ההתעשרות גמר בדעתו לבצע עסקה שבאותה עת נראתה לו מאוד משתלמת, 
להוציאה אל הפועל. כאשר הגיעה שעת הכושר, העסקה נכשלה בצורה לגמרי לא ברורה. היה זה כאילו איזשהו כוח בלתי נראה פעל 
נגדו בסתר. אך הוא לא התאכזב. להפך, הוא הודה לבורא על כך שרצונותיו לא התממשו, והמשיך קדימה מתוך אסירות תודה. תוך 
מספר שבועות נקרתה בדרכו הזדמנות טובה הרבה יותר, והוא שמח על כך שלא ניצל את ההזדמנות הקודמת. הוא הבין כי תודעה 

היודעת הרבה יותר ממנו גרמה לו להפסיד קצת כדי להרוויח הרבה יותר.

בצורה זו גם הכישלון יוכל לשרת לעיתים את מטרותיך, זאת בתנאי שתדבק באמונתך, תאחז בכוונתך, תהיה אסיר תודה, ותעשה מדי 
יום את כל שביכולתך לעשות באותו יום, תוך ביצוע כל מעשה ומעשה בצורה מוצלחת. 

כאשר הינך נכשל, זה בגלל שלא ביקשת מספיק. המשך באותה דרך ואין ספק שבסוף דבר גדול יותר ממה שביקשת יינתן לך. זכור 
זאת. 

יכול להיכשל בגלל חסך בכשרון הנחוץ לעשות את אשר ברצונך לעשות. אם תפעל על סמך הנחיותיי תפתח את הכשרונות  אינך 
הנחוצים לביצוע עבודתך. 

ספר זה קצר מלהסביר את מדע פיתוח הכשרון, אבל זהו תהליך ודאי ופשוט, בדיוק כמו תהליך ההתעשרות. 

וכאשר תגיע  יכולות. עליך להמשיך להתקדם,  כי כאשר תגיע למקום כלשהו תיכשל מפאת חוסר  ואל תפחד  בכל אופן אל תהסס 
למקום הזה היכולות הנחוצות יינתנו לך. מקור היכולות אשר אפשרו ללינקולן חסר הכישורים לבצע את עבודות הממשל המופלאות 
ביותר שאי פעם בוצעו על ידי אדם יחיד זמין גם עבורך. תוכל להתחבר לתודעת כל הדברים הקיימים ולשאוב את החוכמה הנדרשת 

כדי לשאת באחריות המוטלת עליך. צעד קדימה באמונה שלמה. 

למד ספר זה על-בוריו. קח אותו איתך לכל מקום עד אשר תבין את כל הרעיונות המוצגים בו לעומקם. לאורך תהליך ביסוס האמונה 
מומלץ להימנע מעיסוקי פנאי והנאות, ולהתרחק ממקומות בהם מוצגים רעיונות סותרים לאלו שבספר. יש להימנע מקריאת ספרות 
פסימית או סותרת, ולא להיגרר לוויכוחים בנושא. הקדש את רוב זמנך הפנוי להרהור בחזונך, טיפוח הכרת התודה וקריאת ספר זה. כאן 

תמצא את כל שעליך לדעת בנוגע למדע ההתעשרות, ובפרק הבא תמצא סיכום של הנקודות החשובות ביותר. 
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פרק      
סיכום מדע ההתעשרות       

קיים חומר חשיבה ממנו נבראו כל הדברים.

מחשבה המוטבעת בחומר זה גורמת ליצירת הדבר שעלה במחשבה.

האדם יכול לעצב דברים באמצעות המחשבה, ועל ידי הטבעת )שידור( המחשבה לגרום ליצירתם של הדברים שהגה. 

כדי לעשות זאת על האדם להשלים את המעבר מתודעה תחרותית ליצירתית, אחרת לא יוכל להתקיים בהרמוניה עם המקור הראשוני, 
אשר תמיד רוחו תמיד יצירתית ולעולם אינה תחרותית.

האדם יכול לחיות בהרמוניה מלאה עם המקור הראשוני. כדי לעשות כן עליו לטפח הכרת תודה נמרצת וכנה עבור הברכות שניתנו לו. 
הכרת תודה תורמת לאיחוד תודעת האדם עם תודעת החומר בצורה המאפשרת למחשבות האדם להיקלט על ידי המקור הראשוני. 

האדם יכול להישאר במישור היצירתי רק אם יביא לאיחוד בינו ובין המקור הראשוני דרך רגשות עמוקים ועקביים של הכרת תודה. 

על האדם לגבש תמונה מנטלית ברורה וחדה של הדברים שהוא רוצה להשיג, לעשות או להיות, ועליו להיאחז בתמונה המנטלית הזו 
במחשבותיו, תוך חיזוק רגשות הכרת תודה לאדון-עולם על כך שכל רצונותיו מוענקים לו. כל אדם שמעוניין להתעשר חייב להקדיש את 
זמנו הפנוי להרהור בחזונו, ולהודות מכל הלב על המציאות שהוענקה לו. אחד הדברים החשובים ביותר הוא הקפדה על הרהור תכוף 
בתמונה המנטלית, בשילוב אמונה בלתי מתפשרת והכרת תודה אמיתית. זהו למעשה התהליך שבאמצעותו מוזנקים הכוחות היצירתיים 

לפעולה. 

האנרגיה היצירתית פועלת דרך הנתיבים הקיימים של הצמיחה הטבעית, ושל הסדר החברתי והתעשייתי. כל הקיים בתמונתו המנטלית 
יוענק בוודאות מלאה לאדם אשר יפעל על פי ההנחיות שהוצגו לעיל, ואשר לא יזנח את אמונתו. כל אשר ירצה יובא אליו דרך אפיקי 

המסחר הקיימים. 

כדי לקבל את השייך לו עם הגעתו, על האדם להיות פעיל. עליו לפעול מעל ומעבר לנדרש בעמדתו הנוכחית. עליו לחזק במוחו את 
הכוונה להתעשר על ידי מימוש התמונה המנטלית שגיבש, ועליו לעשות מדי יום את כל שבאפשרותו לעשות באותו יום, תוך הקפדה כי 
הדבר נעשה בצורה מוצלחת. עליו לגמול כל אדם בערך תועלתי גבוה מהערך הכספי שהוא קיבל, זאת כדי להבטיח כי כל עסקה תביא 

להעשרת החיים. עליו גם להיאחז במחשבה מקדמת על מנת שרושם ההתעצמות יועבר לכל מי שבא איתו במגע. 

כל איש ואישה שיבצעו הוראות אלו יתעשרו ללא כל ספק, והעושר שיוענק להם יהיה ביחס ישר להחלטיות החזון, איתנות הכוונה, חוזק 
האמונה ועומק הכרת התודה שלהם. 
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נספח      
המציאות המדומה    

מחבר מדע ההתעשרות וואלאס די. ווטלס כותב במדריך :

"כל מה שקיים בעולם נוצר ממקור ראשוני ממנו נוצרו כל הדברים"    

האמנם ?

חלק מהמונחים המופיעים במדריך כגון: "חומר החשיבה", "חומר חסר הצורה"  יכולים להיות עבור קוראים מסוימים דמיוניים או בלתי 
הגיוניים,  על אחת כמה וכמה כשהמחבר מתאר כיצד הטבעה של המחשבה שהיא רוחנית יכולה ליצור את הצורה עצמה -   משהו 

שהוא חומרי ופיזי בו ניתן לגעת או למשש.

כיצד זה יכול להיות ? 

הייתכן שהמתכת, העץ, הפלסטיק והזכוכית נוצרו ממקור אחד ?

השורות הבאות יהוו עבורך תהליך מצוין של התבוננות.
התבוננות על הדברים הקיימים סביבנו אך בשגרה אין אנו מייחסים אליהם חשיבות או תשומת לב. והתבוננות זו עשויה להשאיר אותך 
נדהם ומשתאה אך חשוב מכך תסייע לך בתהליך של הכרת התודה המוזכר בפרק 7 במדריך – איך הכל עובד עבורך "אוטומט" מבלי 

שתרגיש . . . 

המדע הקוונטי הוכיח שהיקום כולו וכל פרט הנמצא בו בנוי מאנרגיה. המשמעות היא שללא אותה אנרגיה – אין יקום וכפועל יוצא גם 
לא את הפריטים הרבים הקיימים בו.

התבונן סביבך. ובכן מה אתה רואה ? 
סביר להניח שאתה רואה עצמים וחפצים שונים. אתה קורא שורות אלו כשאתה מתבונן על צג המחשב או מחזיק בידך את המאמר 

מודפס על גבי דף נייר. ייתכן מאוד ואתה כרגע יושב על כסא, רוכן על שולחן העבודה והמשותף לכל אלה – כל הפריטים כולם בנויים 
ועשויים מחומר.

עם התפתחות המדע בעשורים האחרונים, באמצעות מיקרוסקופ מיוחד הצליחו מדענים לראות לראשונה את החלקיק הקטן ביותר 
הנמצא בחומר. כיום ידוע כי רוב החומרים מורכבים ממולקולות אשר הן עצמן מורכבות משילובים של אטומים. לכל יסוד בטבע סוג 

אטומים מסוים האופייני לו. האטום אשר הינו החלקיק הקטן ביותר של החומר, בנוי מגרעין האטום הקרוי פרוטון ואשר סביבו חג 
אלקטרון. )אותו אלקטרון אשר מאפשר לנו ליהנות כיום ממוצרי אלקטרוניקה וחשמל...(

כלומר כל החומרים כולם בנויים מאלקטרון אשר חג סביב גרעין האטום הקרוי פרוטון ואשר ביחד מהווים את האטום, אשר הינו חלק 
ממולקולה המרכיבה את החומר.

וכיצד כל זה קשור לאנרגיה ?  שים לב למשהו מדהים......

אם תתבונן היטב במבנה האטום תגלה שאותו אלקטרון מסתובב סביב גרעין האטום- הפרוטון במהירות עצומה של מיליארדי 
סיבובים בשנייה והמרחק בינהם עצום אף הוא !!!

אין מדובר בטעות. זה ממש כך !

 במילים אחרות, האטום שהוא הבסיס של החומר בנוי ברובו מחלל, מריק !!!! 
)או במילים שלנו מאוויר.....( 

1
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יתרה מכך, בניסיון המדע לענות על השאלה האם האלקטרון הוא מסה או אנרגיה ידועות מסקנות הניסוי המפורסם "ניסוי 2 הסדקים" 
כי לאלקטרון ובניגוד למצופה יש תכונות גליות כמו של תדר ולא התנהגות חלקיקית של חומר !

אם כך , נשאלת השאלה כיצד אנו חשים בעצמים מוצקים כשאנו נוגעים בהם ?

אתה נוגע במתכת, בעץ או בכל חומר אחר הקיים ביקום שלנו, אתה ממש מחזיק אותו ביד !

ההסבר לכך הוא פשוט.  לבטח ראית גלגל אופנוע או כנף של מאוורר. כשהם נעים במהירות נמוכה אתה יכול להבחין במרווחים 
הקיימים בתוך הגלגל או בין כנף לכנף ותוכל אם כי בקושי מסוים להחדיר מקל ולראותו מתרסק לרסיסים. כשהם נעים במהירות 

גבוהה מאוד תיווצר אצלך מציאות מדומה הגורמת לך לראות את הגלגל או כנף המאוורר כמקשה אחת, למשהו שהוא בלתי חדיר !

ובכן מהי מהירות גבוהה מאוד של גלגל אופנוע או כנף מאוורר לעומת המהירות העצומה בה חג האלקטרון ? 

זה מדהים , נכון ?  ללא מהירות הסיבוב העצומה הזו לא היינו יכולים להחזיק חפץ או חומר ביד ?

כלומר כל הפריטים והחומרים ביקום שלנו בנויים בבסיס מאנרגיה !

ושאלה נוספת, מהו הכוח המניע את האלקטרון מסביב לגרעין ?

ומה עלול לקרות אם אותו כוח יפסיק להניע אותו ?

ענית נכון. המקור הראשוני  שהוא המקור להכל ומניע את הכל ! וברגע שיפסיק להניע את הכל יחדל היקום להתקיים בדיוק כמו 
שמכשיר חשמלי המנותק מזרם האנרגיה יחדל מלפעול.

בהיבט נוסף, בדוק את הדוגמה הבאה.   האם לדעתך העין רואה ? האוזן שומעת ? 

דמיין לעצמך כי ממש לידך מונחת גופה של אדם ללא רוח חיים. לגופה זו, בדיוק כמו לך זוג עיניים, אוזניים, מוח וכו'.

בהנחה שלשניכם יש זוג עיניים, מדוע אתה מסוגל לראות והגופה לא רואה דבר ?
בהנחה שלשניכם יש זוג אוזניים, מדוע אתה מסוגל לשמוע והגופה לא תשמע דבר ?

מה יש לך בתור אדם חי המאפשר לך לבצע פעולות אלו שלגופה אין ?

התשובה היא : נשמה, אנרגיה, רוח.   

משהו שהוא לא פיזי, לא חומרי.  משהו רוחני.
לא בכדי אנו משתמשים בביטוי לגבי אדם מת "נמצא ללא רוח- חיים" . . . 

מעבר לקריאת שורות אלו מומלץ מאוד לצפות בסדרת הסרטונים "הסוד שמעבר לחומר" באתר  www.my-secret.co.ilאשר יסייעו 
לך לענות על השאלה  האם אתה חי במציאות מדומה או במציאות אמיתית ?!

וכעת קל יותר להבין  מדוע כשבאים לדבר על המדע של ההתעשרות, הפתרון הבסיסי והאמיתי אינו קיים ולא נמצא באזור הפיזי 
והמוכר אלא באזור הרוחני והמנטלי.
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נספח        
עוד על כוח המחשבה       

אדם נמצא במקום בו מחשבותיו נמצאות

וודא שמחשבותיך נמצאות במקום

בו תרצה להיות 

)רבי נחמן מברסלב(

במדריך “מדע ההתעשרות” ניתן להבחין  שאותה פעולה בדרך המסוימת מקורה הוא בכוח המחשבה.

מעניין לראות איך כ-150 שנים !!! לפני כתיבתו של המדריך, רבי נחמן מברסלב התייחס לכוח המחשבה בכתביו השונים.  

להלן מספר ציטוטים  על כוח המחשבה ואת המסקנות המתבקשות אתה הקורא תסיק בעצמך... 

ְבּתוֹ  ק ַמֲחשַׁ ְהֶיה ָכְך, ַוֲאִפּלּו ִאם ְיַחזֵּ יִּ עֹוָלם, יּוַכל ִלְפעל שֶׁ בָּ ָבר שֶׁ ְבּתוֹ ַעל ֵאיֶזה דָּ ר ַמֲחשַׁ ק ִויַגבֵּ דֹול, ְוִאם ְיַחזֵּ ָבה ֵיׁש ָלּה ּתֶקף גָּ ֲחשָׁ ַהמַּ ע שֶׁ "דַּ
ׁשֹות." ל ַהַהְרגָּ ִבּטּול כָּ ְהֶיה בְּ ָבה תִּ ֲחשָׁ ַהמַּ ָבר. ַרק שֶׁ ָכל דָּ אי ִיְהֶיה לוֹ, ְוֵכן בְּ ַודַּ ְהֶיה לוֹ ָממוֹן, בְּ יִּ ְמאד שֶׁ

ה ֲאחּוָזה ּוְדבּוָקה  לָּ ָבה ִהיא כֻּ ֲחשָׁ ַהמַּ שֶׁ י כְּ ִבים... כִּ ֵהם חֹושְׁ ם ַמה שֶּׁ ְבתָּ י ְיכֹוִלין ִלְפעל ַעל ְיֵדי ַמֲחשַׁ דֹולֹות, כִּ ְבֵני ָאָדם ְסֻגּלֹות גְּ יֵּׁש בִּ ע שֶׁ "דַּ
ֶאָחד  ם כְּ לָּ כֻּ ה, ּוְכשֶׁ ֻקדָּ ם ַעד ַהנְּ לָּ ִחינֹות כֻּ ָאר ַהבְּ ִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ּושְׁ ַהְינּו פְּ ָבה, דְּ ֲחשָׁ מַּ יֵּׁש בַּ ִחינֹות שֶׁ ל ַהבְּ ַהְינּו כָּ ן, דְּ ְהֶיה כֵּ יִּ ָדָבר ֶאָחד שֶׁ בְּ
ִבים.  ֵהם חֹושְׁ מוֹ שֶׁ ן, כְּ ֶהְכֵרַח ִיְהֶיה כֵּ בְּ ָבה ַאֶחֶרת, ַעל ְיֵדי ֶזה ֵהם ּפֹוֲעִלים שֶׁ ְלּבּול ּוְנִטיָּה ְלַמֲחשָׁ ִלי בִּ ן בְּ ְהֶיה כֵּ יִּ ִבים שֶׁ ֲאחּוִזים ּוְדבּוִקים ְוחֹושְׁ

ָלל הּוא  ֶדֶרְך כְּ ב בְּ חֹושֵׁ שֶׁ ְפָרִטּיּות. ֲאָבל כְּ ְך ְוָכְך בִּ ן ִיְהֶיה כָּ ִאם ִיְהֶיה כֵּ יֲַּחׁשב שֶׁ גוֹן שֶׁ ָלל כְּ ֶדֶרְך כְּ ָרִטּיּות, לא בְּ ְפָרֵטי פְּ ְהֶיה בִּ ָבה תִּ ֲחשָׁ ַהמַּ ְוַגם שֶׁ
ִלים " ְלֵמי כֵּ ִחיַנת גָּ בְּ

ל ָהָאָדם" ם כָּ ֶכל, שָׁ ב ַהשֵּׂ חֹושֵׁ ָמקֹום שֶׁ ן בְּ ֶכל, ְוַעל כֵּ ר ָהָאָדם הּוא ַהשֵּׂ י ִעקַּ "כִּ

“שכל בחינה שהיא גבוהה יותר אצל האדם, היא יכולה להשיג יותר. למשל, עם הרגל אפשר להשליך איזה דבר למעלה, אבל עם היד 
אפשר להשליך גבוה יותר, ובהדיבור אפשר להשיג ולהגיע יותר ויותר, כי בדיבור אפשר לדבר למרחוק, והשמיעה היא גבוהה יותר, 

ואפשר לשמוע קול ממקום רחוק מאוד, והראיה יכולה להשיג ולהגיע יותר ויותר, כי בראיה אפשר לראות ולהביט על השמים, נמצא 
שכל בחינה שהיא גבוהה יותר למעלה, היא יכולה להשיג ולהגיע יותר, והמחשבה היא גבוהה מאוד מאוד למעלה מן הכל, ויכולה 

להשיג ולהגיע למעלה למעלה.”
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