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Rozdzia� 5.

Wzrost �ycia

MUSISZ pozby� si ostatniego �ladu przekonania, i� istnieje jakie� bóstwo,
którego wol� jest to, aby� by
 biedny, lub którego celem jest utrzymywanie
Ci w stanie ubóstwa.

Inteligentna Substancja, która jest wszystkim, która jest we wszystkim i która
�yje we wszystkim, nie wy
�czaj�c Ciebie, jest �wiadomie �yj�c� Substancj�.
Bd�c �wiadomie �yj�c� Substancj�, musi mie� ona naturalne i wrodzone
pragnienie typowe dla ka�dego �yj�cego inteligentnego bytu, przy czym
pragnieniem tym jest rozkwit �ycia. Ka�dy �yj�cy byt musi nieustannie d�-
�y� do wikszej �ywotno�ci, poniewa� �ycie, na drodze samego tylko pro-
cesu egzystencji, musi samo w sobie wzrasta�.

Ziarno, które trafi na gleb, rozpoczyna swoj� aktywno�� i dokonuj�c aktu
�ycia, rodzi sto kolejnych ziaren; �ycie dziki procesowi �ycia pomna�a si.
Jest wiecznym Pomna�aniem; je�li �ycie w ogóle trwa, tak w
a�nie musi by�.

Tym, co kryje si za konieczno�ci� nieustannego wzrostu, jest inteligencja.
Ka�da pojawiaj�ca si w nas my�l czyni dla nas koniecznym zrodzenie ko-
lejnej my�li; �wiadomo�� jest tym, co nieustannie si poszerza. Ka�dy fakt,
jaki poznajemy, prowadzi nas do poznania kolejnego faktu; wiedza wci��
staje si wiksza. Ka�dy talent, jaki pielgnujemy, sprawia, �e umys
 pragnie
rozwin�� kolejny talent; jeste�my podporz�dkowani pragnieniu �ycia, szu-
kaj�c sposobów ekspresji, która prowadzi
aby nas do wikszej wiedzy, do
czynienia wicej i bycia czym� wicej.
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Po to, aby wiedzie� wicej, czyni� wicej i by� czym� wicej, musimy po-
siada� wicej; musimy mie� �rodki, z których mo�emy korzysta�, gdy� ucze-
nie si, czynienie czego� i stawanie si mo�liwe jest tylko dziki wykorzy-
stywaniu niezbdnych �rodków. Musimy si wzbogaci�, aby dziki temu
�y� pe
niej.

Pragnienie bogactwa jest po prostu przymiotem rozkwitaj�cego �ycia, które
d��y do osi�gnicia pe
ni; ka�de pragnienie jest prób� dzia
ania, jak� podej-
muje niewykorzystana dot�d mo�liwo��. Pragnienie wywo
uje si
a, która
szuka sposobu, aby zamanifestowa� swoj� obecno��. Ta sama si
a, która
sprawia, �e pragniesz pienidzy, pobudza ro�lin do wzrostu; ta si
a to �y-
cie szukaj�ce pe
ni wyrazu.

Jedna �yj�ca Substancja musi podporz�dkowa� si temu wrodzonemu pra-
wu �ycia; wype
nia j� pragnienie wikszej �ywotno�ci, st�d bierze si ko-
nieczno�� tworzenia nowych rzeczy.

Jedna Substancja pragnie wikszej �ywotno�ci w Tobie, dlatego chce, aby�
posiad
 wszystkie te rzeczy, które mog� zosta� przez Ciebie u�yte.

Pragnieniem Boga jest, aby� si wzbogaci
. Bóg pragnie, aby� osi�gn�
 bo-
gactwo, poniewa� je�li masz mnóstwo rzeczy, za pomoc� których mo�esz
Go wyra�a�, sam Bóg mo�e lepiej wyra�a� si poprzez Ciebie. Je�li posia-
dasz nieograniczony dostp do �rodków potrzebnych w �yciu, Bóg mo�e
�y� w Tobie pe
niej.

Wszech�wiat pragnie, aby� mia
 wszystko, o czym marzysz.

Natura sprzyja Twoim planom.

Wszystko jest Ci dane z natury.

Przyjmij, �e to prawda.

Wa�ne jest jednak to, aby Twój cel harmonizowa� z celem, który kry-
je si	 we wszystkim.

Musisz pragn�� prawdziwego �ycia, a nie tylko zmys
owej przyjemno�ci.
Przejawem �ycia jest pe
nienie funkcji i jednostka �yje tak naprawd tylko
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wtedy, gdy wykonuje wszystkie funkcje, do wykonywania których jest zdol-
na, w tym funkcje fizyczne, umys
owe i duchowe, bez wywy�szania jedne-
go rodzaju ponad drugi.

Nie chcesz wzbogaci� si po to, aby �y� jak zwierz, zaspokajaj�c zwierzce
pragnienia; taka egzystencja to nie �ycie. Jednak wykonywanie fizycznych
funkcji jest cz�ci� �ycia i nie mo�e �y� pe
ni� �ycia ten, kto uniemo�liwia im-
pulsom cia
a znalezienie swobodnego i s
u��cego zdrowiu sposobu wyrazu.

Nie chcesz wzbogaci� si jedynie po to, by czerpa� rado�� z przyjemno�ci
intelektualnych, aby zdobywa� wiedz, zaspokaja� ambicje, przy�mi� in-
nych, aby zyska� s
aw. Wszystko to jest pe
noprawn� cz�ci� �ycia, jednak
cz
owiek, który �yje jedynie dla czerpania przyjemno�ci intelektualnych,
bdzie mia
 niepe
nowarto�ciowe �ycie i nigdy nie bdzie zadowolony ze
swoich towarzyszy.

Nie chcesz wzbogaci� si jedynie dla dobra innych, aby zatraci� si w zba-
wianiu ludzko�ci, aby do�wiadczy� rado�ci p
yn�cej z filantropii i po�wi-
cenia. Rado�� ducha jest tylko cz�ci� �ycia i rado�� ta nie jest lepsza ani
szlachetniejsza od rado�ci do�wiadczanej w innej cz�ci �ycia.

Chcesz osi�gn�� bogactwo po to, aby móc je��, pi� oraz cieszy� si z robie-
nia tych rzeczy, po to, aby otacza� si piknymi przedmiotami, odwiedza�
odleg
e krainy, karmi� umys
 oraz rozwija� intelekt, po to, aby� móg
 ko-
cha� ludzi i czyni� szlachetne rzeczy i aby� móg
 odegra� wa�n� rol, poma-
gaj�c �wiatu odkry� prawd.

Pamitaj jednak o tym, �e skrajny altruizm nie jest ani lepszy, ani szlachet-
niejszy ni� skrajny egoizm; obydwa te podej�cia s� niew
a�ciwe.

Pozb�d� si przekonania, �e Bóg pragnie, aby� po�wici
 si dla innych, i �e
mo�esz zdoby� jego przychylno��, postpuj�c w ten sposób; Bóg nie ��da
od Ciebie niczego podobnego.

Pragnie On, aby� wykorzysta
 w pe
ni swoje mo�liwo�ci dla dobra swojego
i innych; mo�esz pomóc innym najbardziej, daj�c z siebie wszystko.

A tylko staj�c si bogatym, mo�esz wykorzysta� pe
ni swoich mo�liwo�ci;
s
uszne i godne pochwa
y jest zatem, aby� w pierwszej kolejno�ci i najbar-
dziej intensywnie my�la
 o pracy prowadz�cej do osi�gnicia bogactwa.
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Pamitaj jednak o tym, �e pragnieniem Substancji jest dobro wszystkich
i jej ruch ma zapewni� wicej �ycia wszystkim; nie mo�na sk
oni� jej, aby
niektórym dawa
a mniej �ycia, poniewa� znajduje si ona w równym stop-
niu w ka�dym, d���c do zapewnienia bogactwa i jako�ci �ycia.

Inteligentna Substancja wytworzy rzeczy dla Ciebie, ale nie na zasadzie,
w my�l której zabiera je innym i daje Tobie.

Musisz odpdzi� od siebie my�l o konkurencji. Masz tworzy�, a nie bi� si
o rzeczy, które ju� stworzono.

Nie musisz odbiera� niczego innej osobie.

Nie musisz prowadzi� agresywnego handlu.

Nie musisz oszukiwa� ani wykorzystywa� okazji. Nie pozwól, aby inny
cz
owiek pracowa
 dla Ciebie za mniej, ni� warta jest jego praca.

Nie musisz po��da� w
asno�ci innych ludzi ani spogl�da� na ich rzeczy
z zazdro�ci�; �aden cz
owiek nie ma niczego, czego i Ty nie mo�esz mie�,
i to bez odbierania mu tej rzeczy.

Musisz sta� si twórc�, a nie rywalem; otrzymasz to, czego chcesz, ale w spo-
sób, który sprawi, �e kiedy ju� to dostaniesz, inni ludzie bd� mie� wicej
ni� teraz.

Jestem �wiadomy tego, �e istniej� ludzie, którzy zyskuj� znaczne sumy pie-
nidzy, postpuj�c ca
kiem przeciwnie do za
o�e� z powy�szego akapitu,
i by� mo�e nale�y wtr�ci� tutaj kilka s
ów wyja�nienia. Ludziom typu plu-
tokratycznego, osi�gaj�cym ogromne bogactwo, udaje si czasem tak wzbo-
gaci� dziki temu, �e posiadaj� oni nadzwyczajne umiejtno�ci w kwestii
rywalizacji, i czasem ludzie ci nie�wiadomie 
�cz� si z Substancj� w reali-
zacji jej wspania
ych celów i dzia
a� maj�cych przynie�� ogólny rozwój
ludzkiej rasie na drodze rewolucji przemys
owej. Rockefeller, Carnegie,
Morgan i inni s� nie�wiadomymi niczego agentami Najwy�szej Si
y, wyko-
nuj�cymi niezbdn� prac polegaj�c� na systematyzowaniu i organizowa-
niu produktywnego przemys
u i, co wa�ne, ich praca w ogromnym stopniu
wp
ywa na rozkwit jako�ci �ycia innych ludzi. Dni tych przedsibiorców
dobiegaj� ko�ca — zorganizowali produkcj i wkrótce ich miejsce zaj-
m� liczni agenci, którzy uruchomi� maszyneri	 dystrybucji.
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Multimilionerzy s� niczym gigantyczne gady z prehistorycznej epoki — od-
grywaj� wa�n� rol w procesie ewolucyjnym, jednak ta sama Si
a, która po-
wo
a
a ich do �ycia, unicestwi ich. I nale�y tak�e pamita� o tym, �e ludzie
ci nigdy nie byli tak naprawd bogaci — historia �ycia prywatnego wik-
szo�ci przedstawicieli tej klasy pokazuje, �e s� to w rzeczywisto�ci najubo�si
z biednych.

Bogactwa osi�gnite dziki rywalizacji nigdy nie s� zadowalaj�ce ani trwa-

e; dzisiaj s� Twoje, a jutro bd� nale�a
y do kogo� innego. Pamitaj, je�li
masz wzbogaci� si w naukowy i pewny sposób, musisz odsun�� od siebie
ca
kiem ducha rywalizacji. Nie mo�esz pomy�le� ani przez moment, �e
ilo�� zasobów jest ograniczona. Kiedy tylko zaczniesz my�le�, �e wszystkie
pieni�dze s� „trzymane” i kontrolowane przez bankierów i innych i �e mu-
sisz do
o�y� stara�, aby uchwalono prawo, które powstrzyma
oby ten pro-
ces, w tej chwili ulegasz duchowi rywalizacji i Twoja si
a twórcza póki co
odp
ywa; co gorsza, zahamujesz prawdopodobnie kreatywny ruch, który
zosta
 ju� przez Ciebie rozpoczty.

WIEDZ, �e w górach istniej� z
o�a z
ota wartego wiele milionów dolarów,
które nie zosta
y jeszcze odkryte, i wiedz, �e gdyby ich tam nie by
o, zosta-

yby wytworzone z My�l�cej Substancji, aby zaspokoi� Twoje potrzeby.

WIEDZ, �e pieni�dze, których potrzebujesz, przyjd� do Ciebie, nawet je�li
jutro konieczne stanie si wys
anie tysi�ca m�czyzn, których zadaniem b-
dzie odkrycie nowych kopalni z
ota.

Nigdy nie patrz na widzialne zasoby, zawsze my�l o niesko
czo-
nych bogactwach skupionych w Bezkszta�tnej Substancji i WIEDZ,
�e przyjd� one do Ciebie tak szybko, jak tylko b	dziesz móg� je
otrzyma� i b	dziesz móg� z nich korzysta�. Nikt poprzez gromadze-
nie widzialnych zasobów nie mo�e powstrzyma� Ci od uzyskania tego,
co Twoje.

Nigdy wic nie dopuszczaj do siebie nawet chwilowej my�li, �e wszystkie
najlepsze ziemie zostan� zajte, zanim Ty sam bdziesz gotowy na to, aby
zbudowa� w
asny dom, chyba �e si pospieszysz. Nigdy nie my�l z przej-
ciem o trustach i wielkich spó
kach i niech nie ogarnia Ci strach przed
tym, �e wkrótce zaczn� one rz�dzi� ca
ym �wiatem. Nigdy nie obawiaj si,
�e stracisz to, o czym marzysz, gdy� kto� inny zdo
a Ci ubiec. To wielce



WZROST �YCIA

35

nieprawdopodobne — nie d��ysz do zdobycia �adnej rzeczy, któr� posiada
kto� inny, ale sprawiasz, �e to, czego chcesz, zostaje wytworzone z Bez-
kszta
tnej Substancji i zasoby tego czego� s� niewyczerpane. Trzymaj si
sformu
owanego wcze�niej za
o�enia:

Istnieje my�l�ca materia, która daje pocz�tek wszelkim rzeczom
i która, w swoim pierwotnym stanie, przenika, przeszywa i wype�-
nia wewn	trzn� przestrze
 wszech�wiata.

My�l skupiona w tej substancji tworzy rzecz, która zosta�a wyobra-
�ona przez t	 my�l.

Cz�owiek mo�e tworzy� rzeczy w swoich my�lach, a nast	pnie, po-
przez odciskanie tych my�li w Bezkszta�tnej Substancji, mo�e spra-
wi�, �e rzecz, o której my�li, zostanie stworzona.
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