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علم ثروتمند شدن ()1
یادداشتی از راندابرن آفریننده و تولید کننده اجرایی راز
صادقانه بگویم از همان اولین شبی که نسخه کهنه ای از این کتاب به دستم
رسید (به لطف یکی از دخترانم) زندگی ام دگرگون شد .شما هم به محض مطالعه
این کتاب دلیل آن را خواهید فهمید( .چرا) آن پرسشها بود که من از خود داشتم.
چرا انسانهایی هستند که به نظر می رسد ثروت نامحدودی را به زندگی خود جذب
می کنند در حالی که افراد دیگری که از لحاظ قابلیت  ،استعداد و یا لیاقت همسنگ
آنها می باشند از فقر و فقدان رنج می برند؟ مطالعه این کتاب کم حجم و شگفت
انگیز این حقیقت را به شما نشان می دهد .
نخسین جمله از فصل اول این شاهکار کم حجم و جاودان حق مطلب را به
خوبی ادا کرده است  ( :در مدح فقر هر چه قدر هم که ستایش شود این حقیقت
همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند که داشتن یک زندگی کامل و توام با
موفقیت بدون کسب ثروت امکان پذیر نمی باشد) .
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مقدمه
انتظار می رود که خواننده این کتاب بی نظیر به تمامی مطالب آن یا همان
ایمانی که اصول مربوط به قانون الکتریسیته ادیسون و مارکونی را می پذیرد ،ایمان
داشته باشد و با ایمان به این مطلب بی درنگ و بدون ذره ای هراس و تردید
دوستی آن ها را ثابت کند .هر مرد و زنی که این کار را انجام دهد به طور قطع
ثروتمند خواهد شد زیرا علم بکار رفته در این کتاب علمی دقیق است و عدم
موفقیت در آن محال است  .کسانی که مایل اند جهت قوت بخشیدن به ایمان خود
از نظریه های فلسفه استفاده کنند می توان به آثار قطعی فلسفه های اشراق ،
سقراط  ،دکارت  ،اسپنیورا ،راینتیس ،شوین هاور ،هگل و امرسون مراجعه کنند .در
اینجا به نظریه یگانگی در کائنات اشاره می کنم  ،آمده است که همه جهان از یک
شما شکل گرفته است و آن شما  ،در واقع از همه جهان به وجود آمده است .در این
نظریه جوهره ای وجود دارد که به شکل ها و قالب های مختلف مادی خود را نشان
می دهد این عقیده از هنر منشاء گرفته است و ظرف  022سال گذشته به
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فلسفه های غربی پا نهاده است .جهت دستیابی به عمق فلسفه حاکم
بر این کتاب آثار هگل و امرسون را مطالعه کنید.
در صورتی که بخواهید چگونگی دستیابی به این نتایج را درک کنید آثار
نویسیدگانی که از آنها نام برده ام را مطالعه کنید اما اگر می خواهید ثمره این
فلسفه ها را در عمل ببینید این کتاب را با دقت مطالعه کنید و هر آنچه را که
از شما خواسته دقیقا و به همان شیوه گفته شده انجام دهید
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