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Buku ini bersifat PRAGMATIS (sesuai kegunaan yang bersifat praktis), bukan 

filosofis, sebuah buku panduan PRAKTIS, bukan risalah yang berisi teori-teori. Buku ini 

ditujukan bagi pria dan wanita yang prioritas utamanya adalah mendapatkan uang dahulu, 

baru kemudian kebutuhan filosofis. Buku ini ditujukan bagi orang yang ingin mencapai 

tujuan KAYA dan menjadikan kesimpulan prinsip-prinsip ilmiah sebagai dasar 

tindakannya, tanpa terlibat dalam proses mengenai cara kesimpulan ilmiah itu didapat. 

Pembaca diharapkan menerima prinsip-prinsip dasar disini tanpa ragu, seperti dikala 

pembaca menerima prinsip-prinsip ilmiah yang berhubungan dengan hukum listrik yang 

dikemukakan oleh Marconi atau Edison dan menerimanya tanpa ragu, sampai pembaca 

membuktikan kebenarannya  dengan cara bertindak berdasar prinsip-prinsip tersebut tanpa 

keraguan. Setiap pria atau wanita yang melakukan prinsip-prinsip ini PASTI AKAN 

KAYA, karena sains yang diterapkan disini adalah sebuah ilmu pasti dan kemungkinan 

gagal adalah TIDAK MUNGKIN.  

Dalam menulis buku ini, saya telah berusaha keras agar menghasilkan hasil akhir 

yang simpel, agar semua pembaca mudah faham. Rencana tindakan dalam buku ini, 

disimpulkan dari simpulan-simpulan filosofi yang telah diuji dan berdasarkan proses uji 

pengalaman praktis: IT WORKS! (teruji sukses).  

 

BAB 1 

 

HAK UNTUK KAYA 

Apapun yang dikatakan orang mengenai hebatnya hidup dalam kemiskinan, fakta 

tetap menunjukkan bahwa tidak mungkin seseorang menjalani hidup secara sempurna atau 



sukses kecuali ia KAYA. Tak seorangpun mampu mencapai potensi tertinggi 

pengembangan jiwa dan bakatnya, kecuali ia mempunyai banyak uang, sebab untuk 

mengembangkan potensi jiwa dan bakatnya, seseorang harus menguasai banyak hal untuk 

dijadikan sarana dan dia tak bisa menguasai banyak hal bila ia tak punya cukup uang untuk 

membelinya. Seseorang mengembangkan akal, jiwa dan raga dengan memanfaatkan banyak 

sarana dan masyarakat telah sampai pada tingkatan yang sangat terorganisir .hingga orang 

harus punya uang agar bisa menjadi penguasa sarana-sarana yang dibutuhkannya. Oleh 

sebab itu, basis dari semua kemajuan perkembangan manusia, pastilah ilmu pasti (sains) 

untuk menjadi KAYA.  

Tujuan semua makhluk hidup adalah perkembangan atau kemajuan hidup dan segala 

sesuatu yang hidup PASTI mempunyai satu hak untuk meraih perkembangan potensi 

tertingginya setinggi yang mampu ia bisa raih. Hak seseorang terhadap kehidupan yaitu hak 

untuk menguasai secara bebas penggunaan sarana-sarana yang ia butuhkan bagi 

perkembangan maksimal fisik, mental dan spiritualnya atau dengan kata lain HAK UNTUK 

KAYA. Dalam buku ini saya tidak akan berbicara mengenai kekayaan secara kiasan saja. 

Untuk benar-benar KAYA, seseorang tidak berarti harus puas dan senang hanya dengan 

memiliki sedikit. Tak seorangpun boleh puas dengan memiliki sedikit jika ia mampu 

memanfaatkan dan menikmati lebih banyak. Secara universal, tujuan evolusi alamiah adalah 

kemajuan dan perkembangan hidup dan setiap orang harus mempunyai segala sarana yang 

mendukungnya untuk meraih kekuatan atau kekuasaan, kemewahan, keindahan dan 

keberlimpahan hidup. Untuk puas dengan hanya memiliki sedikit BERTENTANGAN 

dengan prinsip alam.  

Seseorang yang memiliki semua yang dia inginkan untuk menjalani semua aspek 

kehidupannya secara sempurna baru bisa disebut KAYA dan tak seorangpun yang punya 

sedikit uang bisa memiliki yang dia inginkan. Kehidupan telah sampai pada tingkat 

kemajuan yang sangat tinggi dan menjadi sangat kompleks hingga bahkan orang yang biasa-

biasa saja membutuhkan sejumlah besar kekayaan agar bisa menjalani hidup yang 

mendekati level kesempurnaan. Setiap orang secara alamiah ingin menjadi APA SAJA 

YANG IA INGINKAN. Keinginan atau hasrat tersembunyi untuk mewujudkan potensi 

terpendam ini merupakan sifat alamiah yang melekat pada setiap manusia, kita tak bisa 

menahan keinginan untuk menjadi semua apa saja yang kita inginkan.  



Sukses dalam kehidupan adalah menjadi apa yang anda cita-citakan. Anda bisa 

menjadi apa yang anda cita-citakan HANYA dengan memakai sarana dan anda bisa 

menguasai sarana secara bebas hanya jika anda menjadi cukup KAYA untuk membelinya. 

Sebab itu, memahami ILMU PASTI (SAINS) UNTUK MENJADI KAYA adalah ilmu 

paling penting bagi semua jenis ilmu pengetahuan. Tak ada yang salah dengan 

menginginkan jadi KAYA. Keinginan untuk menjadi KAYA sesungguhnya adalah hasrat 

untuk kehidupan yang lebih berlimpah, lebih KAYA, serta lebih sempurna, dan keinginan 

seperti itu layak dipuji. Seseorang yang tidak menginginkan hidup lebih berlimpah adalah 

ABNORMAL, sehingga seseorang yang tidak menginginkan mempunyai cukup uang untuk 

membeli semua yang ia inginkan adalah ABNORMAL.  

Ada 3 motif untuk apa kita hidup, kita hidup untuk raga, kita hidup untuk akal 

fikiran, dan kita hiodup untuk jiwa. Tak satu dari 3 motif ini lebih mulia dibanding motif 

lainnya. Semua seimbang dan tak satupun dari motif ini bisa hidup secara penuh atau 

sempurna jika satu atau dua motif lainnya perwujudannya secara utuh ditekan. Tak 

dibenarkan menjalani hidup hanya untuk kebutuhan motif kejiwaan saja dengan 

mengesampingkan motif akal dan raga dan KELIRU menjalani hidup hanya untuk 

kepuasan intelektual saja dan mengesampingkan jiwa dan raga. Kita telah tahu konsekuensi 

memalukan bagi orang yang menjalani hidup hanya untuk kebutuhan ragawi saja dan 

menekan motif kebutuhan akal dan jiwa dan kita melihat bahwa kehidupan secara utuh 

berarti perwujudan lengkap potensi semua motif dimana sesorang bisa berkembang raga, 

akal dan jiwanya.  

Apapun yang orang katakan, tak seorangpun bisa benar-benar bahagia atau puas 

kecuali raganya berfungsi secara penuh dan begitu juga akal dan jiwanya. Dimanapun 

fungsi tersebut tidak diwujudkan secara penuh, berarti ada keinginan atau hasrat yang tidak 

terpuaskan. Hasrat adalah potensi dalam manusia yang mencari jalan perwujudan atau 

fungsi raga, akal dan jiwa untuk mencari jalan ekspresi. Tak seorangpun bisa hidup secara 

utuh secara ragawi tanpa makanan yang layak, baju yang nyaman dan selimut hangat serta 

tanpa kebebasan dari kerja berlebihan dan rekreasi juga penting bagi kehidupan fisiknya. 

Seseorang tak bisa hidup utuh secara akal fikiran tanpa buku-buku dan waktu untuk 

mempelajarinya, tanpa kesempatan perjalanan studi dan observasi atau tanpa sahabat 

intelektual. Untuk hidup secara utuh seseorang harus melakukan rekreasi intelektual dan 



harus mengelilingi dirinya dengan semua benda seni dan keindahan yang ia mampu 

apresiasi. Untuk hidup secara lengkap akal, jiwa dan raga, seseorang harus mempunyai 

CINTA dan cinta adalah ekspresi yang PALING TIDAK MUNGKIN DIWUJUDKAN 

oleh kemiskinan. Kebahagiaan terbesar manusia ada pada kemampuan memberikan 

keuntungan-keuntungan bagi orang-orang yang ia cintai, dan ekspresi paling spontan dan 

alamiah dari cinta adalah MEMBERI. Seseorang yang tidak mempunyai hal untuk 

diberikan tak bisa mengisi perannya sebagai pasangan hidup seseorang dalam rumah tangga, 

atau orang tua, sebagai warga negara atau sebagai seorang manusia.  

Dalam penggunaan hal-hal materiallah seseorang menemukan kehidupan secara utuh 

akal, jiwa dan raganya. Oleh sebab itu menjadi kebutuhan paling penting bagi tiap individu 

untuk menjadi KAYA. Anda berada pada posisi sangat tepat bila berkeinginan untuk 

menjadi KAYA. Jika anda pria dan wanita normal anda pasti berkeinginan demikian. Sudah 

tepat juga anda memberi perhatian paling utama pada ilmu pasti (sains) untuk menjadi 

KAYA, karena sains ini studi paling penting dari semua jenis studi. Jika anda mengabaikan 

studi ini, anda abai terhadap tugas anda pada diri sendiri, pada Tuhan, pada kemanusiaan 

sebab anda tak bisa menyumbangkan sesuatu pada Tuhan dan kemanusiaan lebih besar, 

kecuali anda mengembangkan diri anda seutuhnya.  

 

 

BAB 2 

ADA ILMU PASTI (SAINS) UNTUK MENJADI KAYA 

 

Ada ilmu pasti (sains) untuk menjadi KAYA dan ini adalah ilmu eksak, seperti 

aljabar dan aritmatika. Ada prinsip-prinsip khusus yang mengatur proses mendapatkan  

kekayaan dan sekali proses ini depelajari dan diikuti oleh seseorang, maka aeseorang akan 

menjadi KAYA dengan kepastian matematis. Kepemilikan uang dan asset kekayaan 

didapat seseorang sebagai sebuah hasil AKIBAT melakukan sesuatu dengan cara tertentu 

dan SIAPAPUN YANG MELAKUKAN SESUATU DENGAN CARA TERTENTU 

tersebut baik dengan sengaja atau tidak – AKAN MENJADI KAYA -, sementara orang 

lain yang TIDAK MELAKUKAN SESUATU DENGAN CARA TERTENTU ini tak peduli 

seberapa keras atau seberapa mampu ia bekerja –TETAP MISKIN-. Prinsip ini adalah 



hukum alam yang merupakan hukum sebab akibat dan oleh sebab itu sembarang laki-laki 

atau perempuan yang belajar melakukan sesuatu dengan cara tertentu ini pasti KAYA. 

Pernyataan diatas benar seperti yang ditunjukkan fakta berikut ini: 

Menjadi KAYA tak ditentukan oleh lingkungan seseorang tinggal, sebab 

seandainya demikian semua orang di lingkungan tertentu pasti KAYA semuanya, artinya 

semua orang dalam satu kota akan KAYA semua, sedangkan semua orang dalam satu kota 

akan miskin semuanya atau semua penduduk dalam satu Negara akan KAYA semuanya, 

sementara penduduk dalam satu Negara lain akan miskin semuanya. Namun sebaliknya, 

nyatanya kita melihat KAYA dan miskin hidup berdampingan, di lingkungan yang sama 

dan sering berkecimpung di profesi yang sama. Bila dua orang berada di lingkungan yang 

sama dan jenis usaha yang sama, dan yang satu menjadi KAYA sementara satunya lagi 

tetap miskin, ini menunjukkan bahwa menjadi KAYA pada dasarnya tidak disebabkan oleh 

lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tertentu mungkin memang mendukung orang untuk 

menjadi KAYA dengan mudah, namun bila dua orang yang mempunyai jenis usaha yang 

sama dan berada di lingkungan yang sama dan yang satu menjadi KAYA dan yang lain 

gagal, fakta ini menunjukkan bahwa menjadi KAYA adalah hasil dari MELAKUKAN 

SESUATU DENGAN CARA TERTENTU.  

Dan lebih jauh, kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu ini tak 

ditentukan oleh penguasaan bakat, karena faktanya banyak orang yang mempunyai bakat 

yang hebat tetap miskin sementara yang punya bakat sedikit bisa menjadi KAYA. 

Mempelajari orang-orang yang telah menjadi KAYA, kita menemukan bahwa mereka 

orang-orang yang biasa saja dalam segala aspek, tak mempunyai kemampuan atau bakat 

lebih besar dibanding orang lain. Ini merupakan bukti bahwa mereka menjadi KAYA bukan 

karena mereka punya bakat dan kemampuan yang orang lain tak punya, tapi karena mereka 

kebetulan MELAKUKAN SESUATU DENGAN CARA TERTENTU.  

Menjadi KAYA juga bukan karena kebiasaan menabung atau menghemat. Banyak 

orang yang sangat pelit tetap miskin sementara orang yang gampang mengeluarkan orang 

malah menjadi KAYA. Menjadi KAYA juga bukan karena melakukan seauatu yang orang 

lain tak mampu melakukannya, karena 2 orang yang berkecimpung di jenis usaha yang 

sama dan melakukan hal yang sama persis dan yang satu menjadi KAYA sementara yang 

satunya menjadi miskin atau malah merugi. Dari pernyataan-pernyataan diatas, kita harus 



menyimpulkan bahwa menjadi KAYA adalah hasil karena MELAKUKAN SESUATU 

DENGAN CARA TERTENTU.  

Jika menjadi KAYA adalah hasil melakukan sesuatu dengan cara tertentu, dan jika 

cara itu merupakan hukum sebab yang menimbulkan akibat, lantas laki-laki atau perempuan 

sembarang yang bisa melakukan sesuatu dengan cara tertentu itu bisa jadi KAYA dan 

semua cara tertentu itu tunduk dalam prinsip-prinsip ilmu eksak. Pertanyaan akan muncul 

disini apakah cara tertentu itu terlalu sulit hingga hanya sedikit orang saja yang mampu 

melakukannya? Seperti yang kita lihat jawabnya adalah tidak. Orang berbakat bisa jadi 

KAYA, orang tolol pun bisa jadi KAYA. Intelek bisa KAYA sementara orang super bodoh 

pun bisa jadi KAYA. Orang berfisik kuat bisa KAYA, sementara orang yang sakit-sakitan 

bisa pula jadi KAYA. Memang dibutuhkan kemampuan untuk berfikir dan memahami 

dalam taraf tertentu, namun sejauh kemampuan alamiah manusiawi saja yang dibutuhkan 

sembarang pria dan wanita yang mampu membaca dan memahami kata-kata ini pasti bisa 

jadi KAYA. Juga, kita sudah melihat bahwa menjadi KAYA tidak ditentukan oleh 

lingkungan orang tersebut berada. Memang ada lingkungan yang mendukung orang untuk 

menjadi KAYA. Namun anda tak perlu pergi ke jantung Gurun Sahara dan berharap 

mendirikan bisnis yang yang sukses disana. Jika seseorang ditempat anda bisa jadi KAYA, 

anda juga bisa menjadi KAYA dan jika sembarang orang dinegara anda bisa menjadi 

KAYA anda juga bisa.  

Lagi, menjadi KAYA tak ditentukan karena memilih pekerjaan atau jenis usaha 

tertentu. Orang bisa menjadi KAYA disetiap jenis usaha dan disetiap pekerjaan, sementara 

tetangga mereka yang punya pekerjaan yang sama tetap miskin. Benar bahwa anda akan 

melakukan yang terbaik dalam sebuah jenis pekerjaan atau usaha yang membutuhkan bakat 

dalam usaha itu. Juga anda bisa melakukan usaha terbaik dilingkungan yang cocok bagi 

usaha tersebut. Toko es krim akan cocok di daerah panas dibanding di daerah dingin dan 

usaha ikan salmon lebih laris di daerah beku bila dibanding daerah penghasil salmon seperti 

Florida. Namun terlepas dari batasan-batasan umum tersebut, menjadi KAYA tak 

tergantung apakah anda bekerja di usaha tertentu, tapi TERGANTUNG pembelajaran anda 

untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Jika anda sekarang anda berkecimpung 

dalam suatu usaha dan orang lain di lingkungan anda menjadi KAYA di usaha yang sama 



sementara anda tetap miskin, itu hanya karena anda tak melakukan sesuatu dengan cara 

orang tersebut melakukannya.  

Tak seorangpun terhalangi untuk menjadi KAYA karena kurangnya modal. Benar, 

saat anda mendapat modal peningkatan kesuksesan usaha anda bisa menjadi cepat dan 

mudah, tapi orang yang sudah punya modal itu sudah KAYA dan tak perlu berfikir mencari 

jalan bagaimana ia menjadi KAYA. Tak masalah seberapa miskin anda, jika anda mulai 

melakukan sesuatu dengan cara tertentu anda akan menjadi KAYA dan akan mendapat 

modal. Mendapat modal adalah satu bagian proses untuk menjadi KAYA dan merupakan 

satu hasil yang pasti dihasilkan karena melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Anda 

mungkin orang termiskin di benua ini dan utang sedang menenggelamkan anda. Anda 

mungkin tak punya teman, pengaruh dan sumber daya, tapi jika anda mulai melakukan 

sesuatu dengan cara ini, anda pasti mulai KAYA, karena sesuai hukum sebab akibat, suatu 

sebab pasti menimbulkan akibat. Jika anda tak punya modal ANDA AKAN DAPAT 

MODAL. Jika anda di jenis usaha yang salah, anda akan PUNYA AKSES KE JENIS 

USAHA YANG TEPAT. Jika anda di tempat yang salah anda AKAN PUNYA AKSES 

KE TEMPAT YANG TEPAT. Dan anda bisa meraihnya dengan memulainya di kegiatan 

apapun atau jenis usaha anda sekarang, di tempat anda sekarang untuk melakukan sesuatu 

dengan cara tertentu yang pasti menyebabkan sukses. Anda harus mulai hidup secara 

harmonis dengan hukum yang mengatur alam semesta ini. 

 

BAB 3 

APAKAH SEMUA KESEMPATAN UNTUK KAYA ITU DIMONOPOLI SEDIKIT 

ORANG? 

 

Tak satupun orang harus dipaksa miskin disebabkan sedikit orang telah memonopoli 

kekayaan dan menghalangi orang lain untuk mendapatkannya. Anda mungkin tak punya 

akses ke suatu jenis usaha, tapi ada banyak jenis usaha lain terbuka bagi anda. Pada setiap 

waktu, gelombang besar kesempatan tercipta di berbagai bidang, mengikuti tuntutan 

kebutuhan umat manusia dan tingkat perkembangan evolusi sosial yang telah dicapai 

manusia. Ada kesempatan yang melimpah bagi tiap orang yang mengikuti arah gelombang 

itu, bukan sebaliknya dengan melawan arus gelombang. Jadi para pekerja, apakah itu 



sebagai individu atau kelas sosial tidak dihalangi untuk mendapat kesempatan emas itu. 

Para pekerja tidak dihalangi agar tetap berada dibawah majikan atau perusahaan besar atau 

pemilik modal besar. Sebagai suatu kelas sosial, para pekerja tetap menjadi pekerja karena 

mereka tidak melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Kelas pekerja akan menjadi kelas 

majikan bila mereka mulai melakukan seseuatu dengan cara tertentu. Hukum alam yang 

mengatur kekayaan berlaku bagi sembarang dan setiap orang. Ini yang harus mereka 

pelajari dan mereka tetap ditempat mereka sekarang selama mereka tetap melakukan sesuatu 

seperti sebelumnya. Seorang individu dari kelas pekerja tidak dipaksa untuk tetap jadi kelas 

karyawan karena abainya seluruh kelas karyawan terhadap hukum-hukum yang mengatur 

kekayaan ini, sebaliknya dia bisa mengikuti arus gelombang kesempatan untuk jadi 

KAYA dan buku ini akan memberi tahu caranya.  

Tak seorangpun harus tetap miskin karena kurangnya persediaan kekayaan sebab 

ada lebih dari cukup kekayaan untuk semua umat manusia. Satu istana mewah sebesar 

gedung putih di Washington bisa dibangun untuk setiap keluarga diatas bumi hanya dengan 

bahan bangunan dari satu negara Amerika Serikat saja. Dengan pertanian intensif, negara ini 

bisa memproduksi wol, katun linen, sutra yang cukup untuk memenuhi kebutuhan baju 

setiap orang diatas bumi lebih baik yang dilakukan Nabi Sulaiman dalam keagungannya, 

juga cukup makanan untuk memberi makanan secara mewah. PERSEDIAAN YANG 

NAMPAK MATA secara praktis tidak akan habis dan PERSEDIAAN TAK NAMPAK 

MATA benar-benar tidak akan habis.  

Segala sesuatu yang anda lihat diatas bumi dicipta dari SATU BAHAN ASAL, tidak 

berbentuk dan bisa berfikir yaitu bahan dimana semua yang terlihat mata ini dicipta. Benda-

benda baru secara konstan sedang dibuat dan benda-benda lama sudah dan sedang musnah, 

namun semua benda yang nampak mata tercipta dari SATU BAHAN ASAL.  

Tak ada habisnya persediaan bahan asal yang tak berbentuk ini, alam semesta yang 

nampak ini pun dicipta dari bahan asal ini, tapi tidak semua habis untuk mencipta alam 

semesta ini. Tempat kosong yang ada dialam ini, yang berada diantara semua benda yang 

tampak dialam semesta ini, diisi dan dipenuhi dengan bahan asal ini, bahan asal semua 

yang tampak ini. Puluhan ribu kali segala sesuatu benda dibuat dan dibuat lagi, dan bahkan 

tidak lantas kita akan kehabisan persediaan bahan asalini. Oleh sebab itu, tak seorangpun 

jadi miskin karena tak ada cukup persediaan kekayaan. Alam universal adalah gudang 



kekayaan tak terbatas, persediaan yang tak akan habis. Bahan asal itu hidup bergerak 

dengan energi kreatif dan secara konstan menghasilkan benda-benda yang lebih banyak lagi. 

Bila persediaan bahan bangunan habis, persediaan lebih banyak akan dihasilkan lagi. Jika 

persediaan tanah habis hingga bahan makanan dan pakaian tak bisa tumbuh lagi diatasnya, 

akan ada cara tanah itu diperbaharui atau akan banyak tanah lagi dicipta.  

Bila semua emas dan perak telah tergali dari dalam bumi, jika adab kemanusiaan 

masih berada ditingkat perkembangan sosial yang membutuhkan emas dan perak, lebih 

banyak lagi akan dihasilkan lagi dari bahan asal ini. Bahan asal merespon semua 

kebutuhan umat manusia, karena bahan asal tak akan membiarkan dunia tanpa adanya 

benda yang layak. Ini berlaku bagi setiap orang. Umat manusia secara keseluruhan pada 

dasarnya dilahirkan KAYA secara melimpah dan jika seseorang itu miskin itu disebabkan 

mereka tidak melakukan sesuatu dengan cara tertentu yang mebuat mereka KAYA. Bahan 

asal tersebut bisa berfikir, bergerak dan selamanya mendukung kehidupan yang lebih 

sempurna. Merupakan sifat alamiah yang melekat pada makhluk hidup untuk menjalani 

hidup lebih dari sekarang, sifat alamiah untuk lebih baik dan sifat alamiah kesadaran 

makhluk hidup untuk memperluas batas kemampuannya dan menemukan jalan perwujudan 

lebih lengkap setiap potensi dirinya. Setiap bentuk kehidupan diciptakan dari bahan asal 

yang hidup ini, berubah menjadi benda yang terlihat agar bisa mewujudkan kehidupan lebih 

sempurna. 

BAB 4 

PRINSIP-PRINSIP DALAM ILMU PASTI (SAINS) UNTUK MENJADI KAYA 

Pikiran (kata benda dari berfikir) adalah satu-satunya kekuatan yang bisa 

menghasilkan kekayaan yang nampak mata dari bahan asal tanpa bentuk ini. Bahan asal 

semua benda nampak mata dibuat adalah sebuah bahan yang bisa berfikir dan sebuah fikiran 

berupa sebuah bentuk benda dalam alam fikiran bahan asal ini akan menghasilkan suatu 

bentuk benda yang nampak oleh mata. Bahan asal bergerak menurut fikirannya dan setiap 

bentuk benda yang nampak mata dan proses gerakan yang anda lihat di alam ini adalah 

perwujudan yang nampak dari sebuah fikiran dalam bahan asal ini.  

Saat bahan asal ini berfikir tentang sebuah gerakan, bahan asal ini akan 

menghasilkan sebuah gerakan yang nampak mata. Begitulah cara semua benda yang 

nampak ini dicipta. Kita hidup di sebuah dunia pikiran yang merupakan alam semesta 



pikiran. Pikiran mengenai sebuah alam semesta yang bergerak menjangkau bahan asal ini 

dan bahan asal ini bergerak mengikuti pikiran tersebut menghasilkan bentuk nyata sistem 

planet dan mempertahankan bentuk tersebut. Bahan asal itu menghasilkan bentuk benda 

nampak, bentuk yang sama yang berada di alam pikiran bahan asal ini dan bahan asal ini 

bergerak mengikuti pikirannya. Mempunyai gagasan tentang sistem tata surya dan planet-

planet, bahan asal ini menghasilkan bentuk matahari dan planet-planet yang 

mengelilinginya dan menggerakkannya sebagaimana bahan asal itu memfikirkannya. 

Berfikir mengenai bentuk sebuah pohon ek yang tumbuh secara lambat, bahan asal ini 

bergerak mengikutinya dan menghasilkan pohon meski berabad-abad dibutuhkan untuk 

menyelesaikan bentuk pohon ek hingga nampak seperti sekarang. Dalam proses penciptaan, 

bahan asal ini nampaknya bergerak menurut prinsip dan tata cara yang telah bahan asal ini 

ini tentukan. Dengan kata lain pikiran tentang sebuah pohon ek tidak serta merta 

menghasilkan bentuk nyata sebuah pohon ek secara instant dan tiba-tiba, tapi bahan asal ini 

memulainya dengan aktivitas menggerakkan tenaga-tenaga dan sarana yang menghasilkan 

pohon ek, sesuai alur hukum alam tentang pertumbuhan. Setiap pikiran tentang sebuah 

bentuk benda yang ada dalam alam fikiran bahan asal ini menyebabkan penciptaan sebuah 

bentuk benda yang nampak mata tapi selalu mengikuti prinsip-prinsip hukum pertumbuhan 

dan hukum aktivitas yang telah mapan.  

Fikiran akan sebuah rumah dalam bentuk konstruksi tertentu jika ditujukan pada 

bahan asal ini, tidak akan menyebabkan penciptaan rumah secara langsung atau instant 

namun akan menyebabkan berkumpulnya energi-energi kreatif  yang sudah ada pada bidang 

perdagangan dan ekonomi pada saluran-saluran tertentu yang akhirnya menyebabkan 

pembangunan secara cepat sebuah rumah. Dan jika tak ada saluran-saluran yang ada bagi 

energi kreatif ini bisa bekerja, maka bentuk nyata rumah akan dibentuk secara langsung dari 

bahan asal ini, tanpa menunggu proses yang lambat dunia oraganik dan anorganik. Tak 

satupun pikiran sebuah bentuk benda yang dikirimkan (dicetakkan) pada bahan asal ini 

tanpa menyebabkan penciptaan sebuah bentuk nyata. Manusia adalah makhluk berfikir 

(pusat berfikir, thinking center) dan bisa menghasilkan fikiran. Semua bentuk benda yang 

seseorang bentuk lewat tangannya pertama kali harus ada dulu di alam fikirannya. Ia tak 

bisa membentuk sebuah benda sebelum ia memikirkan sebuah bentuk benda tersebut. 

Sejauh ini, umat manusia telah membatasi usahanya secara keseluruhan terbatas pada hasil 



kerja tangannya saja, menerapkan usaha manual pada dunia penciptaan bentuk dan mencipta 

bentuk baru dengan cara merubah dan memodifikasi bentuk yang sudah ada. Umat manusia 

tak lagi berfikir untuk berusaha menyebabkan penciptaan bentuk-bentuk baru dengan cara 

menjangkaukan sebuah fikiran pada bahan asal ini.  

Bila seseorang memiliki sebuah fikiran tentang suatu bentu benda, ia mengambil 

bahan materi dari bahan-bahan alam dan membentuk benda sesuai yang ada dalam 

fikirannya. Manusia sejauh ini sangat sedikit atau tidak berusaha untuk bekerja sama dengan 

bahan asal ini. Seseorang membentuk dan membuat ulang benda-benda baru, bentuk yang 

sudah ada dengan cara manual dan tak memberi perhatian pada pertanyaan apakah dia bisa 

menghasilkan benda-benda dari bahan asal ini dengan menkomunikasikan fikirannya pada 

bahan asa tersebut. Kita akan membuktikan bahwa seseorang bisa melakukannya dan 

untuk menunjukkan bagaimana caranya sebagai langkah pertama, kita harus meletakkan tiga 

prinsip mendasar. Pertama, kita menyatakan bahwa ada satu substansi tak berbentuk  atau 

bahan asal yang menjadi asal semua benda yang terlihat mata ini. Semua benda nampaknya 

bermacam-macam namun merupakan segala macam perwujudan dari satu bahan. Semua 

bentuk yang bersifat organic dan anorganik yang berbentuk, dicipta dari bahan yang sama. 

Dan bahan ini bahan yang bisa berfikir, sebuah fikiran yang ada dalam substansi tak 

berbentuk ini menghasilkan benda yang nampak mata. Sebagai makhluk yang berfikir, 

manusia mampu menghasilkan fikiran. Jika seseorang bisa mencetakkankan 

(mengkomunikasikan) fikirannya pada substansi tak berbentuk yang bisa berfikir ini dia bisa 

menyebabkan penciptaan atau pembuatan benda yang difikirkannya. Kesimpulannya:  

Ada sebuah bahan tak nampak mata (disebut juga substansi tak berbentuk) yang 

bisa berfikir, bahan yang merupakan asal semua benda yang ada ini dicipta yang dalam 

keadaan aslinya menembus dan mengisi serta memenuhi ruang-ruang kosong antara 

benda dialam semesta ini. Sebuah fikiran pada substansi tak berbentuk  ini menghasilkan 

benda yang digambarkan oleh fikiran substansi tak berbentuk ini. Manusia dapat 

membuat gambar mental sebuah benda di fikirannya dan dengan mencamkan fikirannya 

pada substansi tak berbentuk  ini, ia bisa menghasilkan sebuah benda yang ia fikirkan 

tadi tercipta dalam bentuk nyata.  

Mungkin ada yang bertanya apa saya bisa membuktikan pertanyaan-pertanyaan 

diatas dan tanpa alasan yang mendetail saya jawab saya bisa baik secara logika maupun 



secara pengalaman. Menalar kembali tentang fenomena bentuk dan fikiran, saya sampai 

pada kesimpulan mengenai adanya substansi tak berbentuk   yang berfikir ini dan menalar 

kedepan tentang substansi tak berbentuk   yang berfikir ini, saya sampai pada kesimpulan 

mengenai kekuatan seorang manusia untuk menghasilkan pembentukan benda yang ia 

fikirkan. Dan berdasarkan pengalaman saya melihat penalaran tersebut benar. Ini adalah 

pembuktian terkuat saya. Jika seseorang yang membaca buku ini menjadi KAYA akibat 

melakukan apa yang buku ini katakan, itu merupakan bukti yang mendukung klaim saya, 

tapi jika setiap orang yang melakukan apa yang dikatakan buku ini menjadi KAYA, ini 

merupakan bukti positif sampai seseorang yang melakukan apa yang dikatakan buku ini 

lalu gagal. Teori dalam buku ini dianggap benar hingga ada orang yang terlibat dalam 

proses ini lalu gagal dan proses ini tak akan gagal karena siapapun yang melakukan secara 

persis apa yang dikatakan buku ini akan menjadi KAYA. Saya telah menyatakan bahwa 

orang menjadi KAYA karena melakukan sesuatu dengan cara tertentu dan untuk melakukan 

sesuatu dengan cara tertentu orang harus berfikir dengan cara tertentu. Cara seseorang 

melakukan sesuatu adalah hasil langsung cara dia berfikir mengenai sesuatu. Untuk 

melakukan sesuatu sesuai cara anda ingin melakukannya, anda harus mempunyai  

kemampuan untuk berfikir sesuai dengan cara anda ingin berfikir. Ini adalah langkah 

pertama untuk menjadi KAYA. Dan untuk berfikir sesuai dengan cara berfikir yang anda 

inginkan yaitu cara berfikir yang benar, tak peduli bagaimana nampak mata keadaan itu. 

Setiap individu mempunyai kekuatan alamiah untuk berfikir sesuai yang diinginkannya, tapi 

masih dibutuhkan usaha keras untuk melakukannya dengan benar, bukan berfikir yang 

dipengaruhi oleh nampak mata. Berfikir sesuai yang nampak mata adalah mudah, berfikir 

benar tak peduli bagaimana nampaknya sesuatu itu sangat sulit. Membutuhkan banyak 

tenaga dan kekuatan dibanding pekerjaan lain. Kita tak bisa mengupah orang untuk 

melakukan cara berfikir yang benar, yaitu berfikir berkesinambungan dan berurutan. Ini 

pekerjaan terberat diatas bumi terutama bila hakekat yang tidak nampak berlawanan dengan 

bentuk fisik yang nampak.  

Setiap bentuk yang nampak cenderung menghasilkan bentuk dalam fikiran kita, dan 

ini bisa dicegah dengan menyadari untuk tetap berfikir yang benar. Melihat bentuk fisik 

kemiskinan akan menghasilkan bentuk kemiskinan dialam fikiran anda, kecuali anda 

menyadari untuk berfikir benar bahwa tak ada kemiskinan, hanya ada keberlimpahan. 



Berfikir mengenai keadaan sehat saat kita berada di lingkungan orang-orang sakit atau 

berfikir kekayaan saat kita di lingkungan orang-orang miskin membutuhkan usaha dan siapa 

yang bisa berfikir demikian menjadi penguasa alam fikirannya. Orang seperti itu bisa 

menguasai nasib dan bisa mempunyai apa yang dia inginkan. Kemampuan ini hanya dapat 

diperoleh dengan terus memegang prinsip dasar bahwa dibelakang semua benda yang 

nampak bermacam-macam ini, ada fakta bahwa ada satu substansi tak berbentuk   yang 

berfikir yang menjadi bahan asal yang jadi pembentuk semua hal yang nampak ini. Kita 

harus memegang prinsip benar ini, bahwa setiap pikiran yang ada di substansi tak 

berbentuk   ini menghasilkan sebuah bentuk nyata dan manusia bisa mencamkan fikirannya 

pada substansi tak berbentuk   ini  hingga menyebabkan apa yang difikirkan oleh alam 

fikirannya tadi berwujud menjadi benda yang nampak dilihat. Saat kita sudah menyadari hal 

itu, kita kehilangan ragu dan takut mengenai hal ini karena kita bisa mencipta yang ingin 

kita cipta, kita bisa mendapat apa yang kita ingin punyai dan menjadi apa yang kita 

inginkan. Sebagai langkah pertama untuk menjadi anda harus percaya tiga pernyataan 

diatas. Ada sebuah bahan tak nampak mata (disebut juga substansi tak berbentuk) yang 

bisa berfikir, bahan yang merupakan asal semua benda yang ada ini dicipta yang dalam 

keadaan aslinya menembus dan mengisi serta memenuhi ruang-ruang kosong antara 

benda dialam semesta ini. Sebuah fikiran pada substansi tak berbentuk  ini menghasilkan 

benda yang digambarkan oleh fikiran substansi tak berbentuk ini. Manusia dapat 

membuat gambar mental sebuah benda di fikirannya dan dengan mencamkan fikirannya 

pada substansi tak berbentuk  ini, ia bisa menghasilkan sebuah benda yang ia fikirkan 

tadi tercipta dalam bentuk nyata.  

Anda harus mengesampingkan semua konsep tentang alam semesta dan harus 

meresapkan dalam fikiran dengan teguh dan menjadikannya sebagai kebiasaan berfikir 

anda. Baca prinsip tersebut berulang-ulang. Tanamkan setiap kata di ingatan anda dan 

fokuskan fikiran anda pada prinsip-prinsip itu hingga anda percaya. Jika ragu menghampiri 

anda, singkirkan. Jangan dengarkan argumen yang berlawanan dengan prinsip-prinsip ini. 

Jangan pergi ke ceramah-ceramah yang mengajarkan konsep lain. Jangan baca buku atau 

majalah yang mengajarkan ide lain. Jika anda mencampurkan pemahaman dan kepercayaan 

anda, demua usaha anda akan sia-sia. Jangan tanya apa prinsip-prinsip ini benar atau 



berspekulasi apa ini benar atau salah. Pokoknya percayai saja. Ilmu menjadi KAYA berawal 

dari menerima secara penuh prinsip-prinsip ini.  

 

BAB 5 

KEHIDUPAN YANG MENINGKAT 

 

Anda harus membuang jauh-jauh sisa kepercayaan lama yang menyatakan ada 

kepercayaan dalam agama yang mengharuskan anda hidup dalam keadaan miskin, atau 

menghalangi anda agar bisa keluar dari kemiskinan. Substansi tak berbentuk   yang berfikir 

merupakan bahan asal semua yang ada dan ruhnya ada pada setiap benda, yang hidup di 

semua benda dan ada dalam diri anda adalah substansi yang hidup secara sadar. Karena ia 

adalah substansi yang hidup secara sadar substansi ini pasti punya keinginan alamiah seperti 

yang dimiliki substansi yang hidup yaitu perkembangan hidup. Setiap makhluk hidup harus 

mencari cara terus menerus bagi perkembangan hidupnya, karena kehidupan harus 

berkembang. Satu biji yang jatuh diatas tanah, tumbuh dalam gerak dan kehidupan, saat 

dalam proses hidupnya menghasilkan ratusan biji, dengan cara tumbuh dan 

melipatgandakan atau memperbanyak dirinya sendiri. Satu kehidupan selalu berkembang 

menjadi lebih. Memang harus terjadi demikian. Substansi tak berbentuk   juga tunduk pada 

hukum yang sama yaitu perkembangan terus menerus. Setiap fikiran yang kita fikirkan 

membuat kita berfikir fikiran lain lagi, kesadaran manusia akan hal-hal baru terus menerus 

meluas. Setiap fakta yang kita pelajari mengarahkan kita untuk pembelajaran fakta lain, 

hingga pengetahuan terus menerus berkembang. Setiap bakat yang kita kembangkan 

membawa kita untuk berkeinginan mengembangkan bakat lain, kita tunduk pada dorongan 

dan keinginan hukum kehidupan untuk mencari jalan perwujudan atau ekspresi yang 

mendorong kita untuk tahu lebih banyak, melakukan lebih dan menjadi lebih. Untuk tahu 

lebih, melakukan lebih dan menjadi lebih, kita harus menguasai sarana untuk dipakai 

karena kita bisa belajar lebih dan melakukan lebih serta menjadi lebih, kita harus menguasai 

sarana untuk dipakai, sebab kita bisa belajar lebih, melakukan lebih dan menjadi lebih hanya 

dengan menggunakan sesuatu. Setiap hasrat yang ada pada kita adalah potensi dalam 

manusia yang tidak terekspresikan yang mencari jalan perwujudan atau ekspresi dalam 

wujud nyata. Kekuatan dalam diri manusia yang mencari jalan perwujudanlah yang 



menyebabkan keinginan atau hasrat. Makhluk hidup pasti tunduk pada hukum alam yang 

melekat pada setiap makhluk hidup ini. Substansi yang hidup ini mengandung keinginan 

untuk menjalani hidup lebih dan itulah mengapa substansi tak berbentuk ini tunduk pada 

kebutuhan untuk menciptakan sesuatu. Keinginan Tuhanlah yang membuat anda harus jadi 

KAYA. Ia ingin anda jadi KAYA karena dia ingin mengungkapkan kekuasaannya lebih 

baik melalui anda jika anda mempunyai banyak hal untuk digunakan untuk memberiNya 

ekspresi. Ia bisa hidup lebih jika anda punya kuasa tak terbatas terhadap alat-alat kehidupan. 

Alam semesta berkeinginan agar anda mempunyai segala sesuatu yang ingin anda punyai. 

Alam sangat ramah terhadap rencana hidup anda. Segala sesuatu di alam ini secara alamiah 

tercipta untuk anda. Tanamkan di fikiran anda bahwa ini benar. Sangat penting bahwa 

tujuan anda harmonis dengan tujuan semua substansi yang ada di semua makhluk ini. Anda 

harus menginginkan kehidupan yang sebenarnya, tak hanya demi pemenuhan kesenangan 

seksual saja misalnya. Hidup adalah perwujudan segala fungsi yang ada dan seseorang 

betul-betul hidup hanya jika dia mampu mewujudkan setiap fungsi, baik fungsi fisik, mental 

dan spiritual yang dia bisa tanpa penindasan salah satunya. Anda tak ingin jadi KAYA agar 

bisa hidup secara badani demi pemenuhan nafsu hewani. Itu bukan kehidupan. Tapi 

perwujudan ekspresi setap fungsi fisik adalah bagian dari kehidupan dan tak seorangpun 

bisa hidup secara lengkap bila ia abaikan insting ragawinya dalam bentuk perwujudan raga 

yang normal dan sehat. Anda tak ingin menjadi KAYA hanya untuk menikmati kepuasan 

mental saja, memperoleh ilmu, memenuhi ambisi, agar lebih pandai dari orang lain, untuk 

terkenal. Semua ini bagian yang penting dalam hidup, namun orang yang hidup hanya untuk 

kebutuhan intelektual saja hanya akan mempunyai kepuasan hidup sebagian dan tak akan 

pernah puas dengannya. Anda juga tak ingin hidup KAYA agar hanya untuk bisa berkorban 

demi orang lain, mengorbankan diri demi keselamatan umat manusia, untuk merasakan 

nikmatnya berkorban. Nikmatnya jiwa hanya satu bagian dari hidup dan tidak lebih mulia 

dari bagian kehidupan yang lain. Anda ingin KAYA agar anda bisa makan dan minum dan 

bersenang-senang saat melakukannya, agar anda bisa mengelilingi diri dengan hal-hal indah 

pergi ke tempat-tempat jauh memenuhi dahaga intelektual dan mengembangkan 

intelektualitas anda agar anda bisa mencintai orang lain dan melakukan hal-hal baik dan 

dapat berperan membantu dunia menemukan kebenaran.  



Namun ingat, bahwa mengorbankan diri secara ekstrem demi orang lain tak lebih 

mulia dari mementingkan diri secara berlebihan, dua-duanya salah. Jauhkan gagasan yang 

mengatakan Tuhan ingin anda harus mengorbankan diri sendiri untuk orang lain dan anda 

menyenangkannya dengan berbuat demikian. Tuhan tak membutuhkan hal seperti itu. Yang 

Tuhan inginkan adalah agar anda berkembang secara utuh untuk diri sendiri dan orang lain. 

Dan anda bisa membantu orang lain secara lebih baik dibanding dengan cara lain, dengan 

cara mengembangkan diri anda dengan menjadi KAYA. Anda bisa berkembang secara utuh 

hanya dengan menjadi KAYA. Jadi benar dan layak dipuji bila anda memberi prioritas 

pertama dan terbaik untuk bekerja mencari kekayaan. Namun ingat keinginan dari substansi 

tak berbentuk adalah untuk semua, maka setiap aktivitasnya harus demi keuntungan 

perkembangan bagi semua. Tak boleh aktivitas membuat kehidupan pihak lain dirugikan. 

Karena semua keinginan dasar itu ada pada setiap makhluk hidup yaitu mencari seumber 

kekayaan dan kehidupan. Substansi tak berbentuk yang berfikir ini akan menghasilkan 

sesuatu buat anda namun tidak dengan cara mengambil dari orang lain dan memberikannya 

pada anda. Anda harus menjauhkan fikiran tentang kompetisi.  

Anda mencipta bukan bersaing untuk mendapatkan yang sudah dicipta. Anda tak 

harus mengambil sesuatu dari orang lain. Anda tak harus punya tawar menawar yang bagus. 

Anda tak harus licik dan ambil keuntungan dari orang lain. Anda tak perlu membuat orang 

lain bekerja lebih banyak dari yang ia dapat.  

Anda tak perlu iri akan kekayaan orang lain atau melihatnya dengan mata penuh 

nafsu. Tak seorangpun mempunyai sesuatu yang anda tak bisa memilikinya yang serupa dan 

itu dengan cara tanpa mengambil darinya. Anda adalah kreator atau pencipta bukan 

kompetitor atau pesaing. Anda akan dapat yang anda ingin tapi dengan suatu cara 

sedemikian rupa hingga saat anda mendapat yang anda ingini, orang yang terlibat dalam 

proses anda mendapatkannya juga mendapat keuntungan lebih dari yang mereka punya 

sekarang. 

 Saya tahu ada sekelompok orang yang bisa menghasilkan uang yang luar biasa 

banyak dengan cara berlawanan dengan statemen-statemen diatas dan saya akan 

menjelaskannya disini. Orang-orang jenis itu yang menjadi sangat KAYA disebabkan 

karena semata-mata kemampuannya yang hebat pada level kompetisi dan kadang-kadang 

mereka secara tak sadar berhubungan dengan substansi tak berbentuk   dengan cara yang 



luar biasa efektif demi majunya peradaban secara umum melalui evolusi industri. 

Reckefeller, Carnegie dan Morgan adalah manusia-manusia yang tak sadar mempunyai 

kemampuan luar biasa dalam aktivitas kerja yang penting dalam mensistematisir dan 

mengorganisir industri produktif dan hasil kerjanya memberi sumbangan hebat bagi 

perkembangan kehidupan bagi semua. Tapi hari mereka hampir berakhir. Mereka telah 

mengorganisir produksi dan akan digantikan oleh sekelompok orang-orang yang akan 

mengorganisir mesin-mesin distribusi. Mereka seperti reptil-reptil monster jaman 

prasejarah. Mereka memainkan peran dalam proses evolusi tapi kekuatan yang sama yang 

melahirkan mereka akan mengalahkan mereka. Dan perlu anda camkan dalam fikiran anda 

bahwa mereka tak pernah benar-benar KAYA. Melihat sejarah hidup pribadi mereka 

sebagian besar kelas sosial mereka menunjukkan hidup dalam kehinaan dan kesialan. 

KAYA dalam level kompetitif tidak pernah memuaskan dan bersifat permanen. Prinsip 

mereka adalah hari ini milikku dan besok milik orang lain. Ingat, jika anda menjadi KAYA 

dengan cara tertentu dan lewat jalan ilmiah anda harus jauh dari fikiran kompetisi. Jangan 

pernah berfikir sesaatpun bahwa persediaan kekayaan terbatas. Segera setelah anda berfikir 

bahwa semua kekayaan telah dikuasai oleh orang lain dan bahwa anda merasa harus 

berusaha keras supaya anda berkompetisi untuk berebut dengan orang-orang yang 

menguasai kekayaan itu dan seterusnya, disaat itulah anda telah jatuh ke level kompetitif 

dan kekuatan anda untuk mencipta lewat hukum alam, hilang saat itu juga. Lebih buruk lagi, 

anda telah memenjara gerakan energi kreatif yang telah anda mulai. Ketahuilah bahwa 

triliunan uang tak terhitung dan tak bisa habis didalam bumi yang belum digali. Dan 

seandainya tak adapun, lebih banyak lagi akan dicipta dari substansi tak nampak ini untuk 

memenuhi kebutuhan anda. Ketahuilah bahwa kekayaan yang anda butuhkan akan tiba, 

bahkan jika memerlukan ribuan manusia untuk menemukannya besok. Jangan pernah 

melihat persediaan kekayaan yang nampak. Lihatlah selalu pada kekayaan tak terbatas 

jumlahnya, yang tak terlihat (substansi tak berbentuk) dan ketahuilah kekayaan ini sedang 

mendatangi anda secepat anda bisa menerimanya dan menggunakannya. Tak seorangpun 

dengan menguasai persediaan kekayaan yang nampak bisa menghalangi anda mendapatkan 

apa yang ditakdirkan menjadi bagian anda. Jadi jangan membiarkan anda berfikir sekilas 

pun bahwa semua titik perumahan elit telah diambil seseorang sebelum anda siap 

membangun rumah ditempat itu, kecuali anda tergesa-gesa. Jangan khawatir telah 



bergabungnya pemilik modal besar dan jangan pernah takut mereka akan menguasai seluruh 

dunia. Jangan pernah takut anda akan kehilangan apa yang anda inginkan, sebab orang lain 

telah merebutnya dari anda. Ini tak bisa terjadi. Anda tak mencari apa yang telah dimiliki 

orang lain. Andalah yang menyebabkan apa yang ingin anda ciptakan dari substansi tak 

berbentuk, dan persediaan kekayaan dari substansi ini adalah tanpa batas.  

Tancapkan lagi pada fikiran anda pernyataan pada bab 4: Ada sebuah bahan tak 

nampak mata (disebut juga substansi tak berbentuk) yang bisa berfikir, bahan yang 

merupakan asal semua benda yang ada ini dicipta yang dalam keadaan aslinya 

menembus dan mengisi serta memenuhi ruang-ruang kosong antara benda dialam 

semesta ini. Sebuah fikiran pada substansi tak berbentuk  ini menghasilkan benda yang 

digambarkan oleh fikiran substansi tak berbentuk ini. Manusia dapat membuat gambar 

mental sebuah benda di fikirannya dan dengan mencamkan fikirannya pada substansi 

tak berbentuk  ini, ia bisa menghasilkan sebuah benda yang ia fikirkan tadi tercipta 

dalam bentuk nyata. 

 

BAB 6 

CARA KEKAYAAN DATANG PADA ANDA 

 Bila saya katakan anda tak perlu mempunyai kemampuan tawar hebat, saya tak 

maksudkan bahwa anda tak perlu melakukan proses tawar menawar, atau anda tak perlu 

berhubungan dengan orang lain. Yang saya maksudkan anda tak perlu berhubungan dengan 

mereka secara tidak adil. Anda tak perlu mendapatkan sesuatu dengan tidak memberi yang 

seimbang nilainya pada orang lain, tapi anda bisa memberi setiap orang lebih dari apa yang 

anda ambil dari mereka. Tentu anda tak bisa memberi setiap orang lebih dari nilai uang 

yang anda ambil dari mereka tapi anda bisa memberi nilai guna lebih dari nilai uang, suatu 

harga dari suatu barang yang anda ambil dari mereka. Kertas, tinta, dibuku ini tak sebanding 

dengan uang yang anda pakai untuk membelinya, namun gagasan-gagasan yang tercantum 

dalam buku ini bernilai guna banyak buat pembaca, sehingga anda merasa tidak didhalimi 

oleh penjual buku. Penjual buku telah memberi nilai guna yang besar untuk nilai uang yang 

kecil.  

 Misalkan lagi saya punya sebuah lukisan dari pelukis seni yang terkenal, bagi 

masyarakat beradab ini bernilai ribuan dollar. Saya membawanya ke pasar tradisional dan 



menukar lukisan itu pada seorang primitive dengan bulu bernilai 500 dollar. Nah disini saya 

mendhalimi orang itu. Karena lukisan itu tak punyai nilai guna bagi dia, karena tak 

menambah apapun pada kehidupannya. Namun coba saya menukar bulunya itu dengan alat 

tembak seharga 50 dollar. Maka dia merasa pertukaran itu adil dan menguntungkan. 

Baginya alat tembak punya nilai guna. Ini akan membantunya untuk mendapatkan lagi lebih 

banyak bulu dan daging dan ini menambah sesuatu dalam hidupnya. Ini membantunya 

untuk menjadi KAYA.  

 Bila anda pindah dari level kompetitif ke level kreatif, anda akan melakukan bisnis 

dengan hati-hati dan jika anda menjual sesuatu pada seseorang yang tidak menambah 

sesuatu pada hidup orang itu lebih dari barang yang anda tukar dengannya anda harus 

menghentikannya. Jangan curangi orang lain dalam usaha atau bisnis. Jika sekarang anda 

dalam usaha atau bisnis yang mencurangi orang, keluarlah. Beri setiap orang nilai guna 

yang lebih dari nilai uang yang anda terima darinya, maka anda menambah pada kehidupan 

orang-orang ini pada setiap transaksi.  

 Jika anda seorang majikan  anda harus bisa mengambil  nilai uang lebih dari anda 

bayar buat mereka, namun anda mesti mengorganisir bisnis anda sedemikian rupa sehingga 

dijiwai prinsip-prinsip perkembangan, sehingga masing-masing karyawan merasakan 

perkembangan diri mereka setiap hari. Anda bisa memberi karyawan anda seperti yang buku 

ini berikan pada anda. Anda bisa menatur bisnis anda sedemikian rupa hingga membentuk 

semacam tangga bagi setiap orang bisa menjadi KAYA dengan usahanya sendiri. Dan 

karena anda memberi kesempatan mereka, jika tidak dimanfaatkan, maka ini bukan 

kesalahan anda. Dan akhirnya hanya karena anda menjadi penyebab penciptaan kekayaan 

dari sumber tak tampak yang berada disekitar anda, bukan berarti apa yang anda ingini 

langsung tercipta dari atmosfer dan langsung berwujud dihadapan anda.  

 Jika anda ingin mesin jahit, misalnya bukan maksud saya anda mengirimkan fikiran 

tentang mesin jahit pada substansi tak berbentuk  yang berfikir hingga benda itu tercipta 

tanpa tangan diruang anda duduk sekarang. Tapi jika anda ingin mesin jahit, bentuklah dan 

pertahankan gambar mental sebuah mesin jahit dialam fikiran anda dengan sebuah SIKAP 

POSITIF YANG SANGAT YAKIN bahwa mesin jahit itu sedang dibuat atau sedang 

diantar menuju anda. Setelah membentuk visualisasi demikian miliki KEYAKINAN 

PASTI yang tak tergoyahkan bahwa mesin jahit sedang menuju anda. Jangan pernah 



berfikir atau bicara mengenai mesin jahit itu kecuali pasti akan tiba   untuk menjadi milik 

anda. Klaim secara mental mesin jahit seperti sudah menjadi milik anda. Mesin jahit itu 

akan dibawa kedepan anda oleh kekuatan alam semesta melalui aktivitas manusia. Jika anda 

hidup di Maine, mesin itu mungkin dijual belikan dari Texas atau Tokyo dalam sistem 

transaksi yang terjadi, yang akhirnya menjadikannya milik anda. Jika demikian, semua 

transaksi yang terjadi akan menguntungkan orang yang yang terlibat juga menguntungkan 

anda. 

 Jangan lupakan sejenak bahwa substansi tak berbentuk  berfikir ini menembus 

semua, ada di semua makhluk berkomunikasi dengan semua dan memberi pengaruh bagi 

semua. Hasrat substansi yang berfikir ini untuk memperoleh hidup yang lebih sempurna dan 

ekspresi lebih penuh dan lebih baik yang menyebabkan terciptanya setiap mesin jahit yang 

sudah tercipta dan menyebabkan jutaan lagi dan lagi selama manusia bertindak dengan 

didasari hasrat dan keyakinan serta bertindak dengan cara tertentu. Anda boleh meminta 

dengan yakin untuk punya mesin jahit dirumah anda, seyakin anda menginginkan barang-

barang lain lagi yang ingin anda punyai dan barang-barang yang akan anda manfaatkan 

demi perkembangan kemajuan anda dan kemajuan orang lain untuk menuju hidup yang 

berkelimpahan. Jika anda menggugah kesadaran anda mengenai fakta bahwa hasrat akan 

kekayaan sejatinya hasrat Tuhan untuk perwujudan ekspresi lebih lengkap, keyakinan anda 

menjadi kekuatan yang luar biasa.  

 Suatu saat saya melihat sorang anak kecil duduk didepan piano, dengan usaha yang 

sia-sia berusaha memainkan piano dengan baik. Saya lihat ia sedih dengan 

ketidakmampuannya untuk bermain musik dengan baik. Saya tanya dia apa yang menjadi 

penyebab kejengkelannya, dia menjawab saya merasakan gairah musik dalam diri saya tapi 

saya tidak bisa menyalurkannya lewat tangan saya dengan baik. Gairah musik dalam dirinya 

adalah hasrat dari substansi tak berbentuk yang mengandung semua potensi dalam 

kehidupan. Ini contoh bahwa ada gairah musik yang mencari perwujudan melalui anak itu. 

Tuhan, pusat segala substansi, berusaha hidup dan bertindak dan menikmati segala sesuatu 

melalui hal-hal manusiawi. Dia berkata Aku ingin tangan-tangan membangun bangunan 

megah, memainkan irama terindah melukis lukisan agung, Aku ingin kaki yang menjadi 

suruhanKu, mata untuk meliohat keindahanKu, lidah untuk menyatakan kebenaranKu dan 

menyanyikan lagu-lagu hebat dll.  



 Semua itu adalah potensi yang mencari jalan perwujudan ekspresi melalui orang-

orang. Tuhan ingin agar orang-orang yang ingin bermain musik mempunyai piano dan alat 

musik lain dan mempunyai sarana-sarana untuk mengembangkan bakat setinggi mungkin. 

Dia ingin siapa yang ingin mendapat kebenaran punya kesempatan untuk bepergian dan 

observasi. Ia ingin semua yang mampu mengapresiasi baju indah agar berbaju indah dan 

menghargai makanan baik agar bisa makan mewah. Ia ingin ini semua karena ini adalah 

hakekatnya Dialah yang menikmati dan mengapresiasinya karena semua adalah ciptaanNya. 

Jadi jangan anda ragu untuk meminta sebanyak-banyaknya. Tugas anda adalah fokus dan 

menyatakan hasrat tersebut pada Yang Maha Kuasa. Ini adalah hal yang sulit bagi semua 

orang. Mereka mempertahankan semacam ide lama bahwa kemiskinan dan pengorabanan 

diri itu adalah perbuatan menyenangkan Tuhan. Meeka melihat kemiskinan adalah satu 

bagian dari rencanaNya, sebuah kebutuhan bagi kesimbangan alam semesta. Mereka 

mempunyai gagasan bahwa Tuhan telah menyelesaikan tugasnya dan telah membuat semua 

yang bisa Dia buat dan mayoritas orang harus miskin karena persediaan kekayaan sudah 

habis. Mereka bertahan dengan gagasan yang salah itu hingga merasa malu untuk minta 

banyak. Mereka tak berusaha minta lebih dari sekedar untuk hidup sederhana cukup untuk 

hidup seadanya saja.  

 Saya kemukakan sekarang contoh seorang pembaca buku ini yang menerima saran 

agar dia memiliki sebuah gambaran yang jelas tentang benda-benda yang ia inginkan dalam 

alam fikirannya. Dia seorang yang sangat miskin hidup di rumah sewaan dan dia dapat gaji 

yang hanya cukup untuk hidup hari perhari dan dia tak bisa menerima fakta bahwa semua 

kekayaan tak tampak adalah miliknya. Hingga ketika dia telah menyadari ilmu dari buku ini 

dia memutuskan, dia mungkin beralasan untuk meminta sebuah karpet biru untuk lantai dan 

pemanas ruangan untuk menghangatkan ruangan selama musim dingin. 

 Mengikuti instruksi yang diberikan buku ini dia mendapatkan barang-barang yang 

dia inginkan dalam waktu relative tak berapa lama. Akhirnya dia sadar, ia perlu minta lebih 

banyak lagi. Dai meneliti rumahnya dan merencanakan semua perbaikan bagi rumahnya. 

Dengan membentuk seluruh gambar lengkap dialam pikirannya, dia mulai hidup dengan 

cara tertentu dan bergerak menuju yang dia ingini dan sekarang ia punya rumah dan 

merenovasi rumahnya setelah membentuk gambar mentanya. Dan sekarang masih dengan 



keyakinan yang lebih besar dia menginginkan hal-hal besar lain. Semua diterimanya karena 

keyakinannya dan hal itu berlaku untuk anda dan kita semua.  

 

BAB 7 

BERSYUKUR 

  

 Ilustrasi diatas pada akhir bab 6 menggugah pembaca tentang fakta bahwa langkah 

pertama menuju kekayaan adalah mengirimkan gagasan terhadap apa yang anda ingini pada 

substansi tak berbentuk. Ini benar dan anda akan lihat bahwa agar bisa demikian, penting 

agar anda berhubungan dengan substansi tak berbentuk ini dengan harmonis. Untuk 

mendapatkan hubungan yang harmonis adalah hal sangat penting hingga saya memberi bab 

khusus untuk ini dan memberi instruksi anda bahwa jika anda mengikuti instruksi ini pasti 

akan membawa anda kedalam kesatuan fikiran yang sempurna dengan kekuatan agung atau 

Tuhan. Segala proses penyesuaian dan pembiasaan mental bisa dirangkum dalam satu kata: 

bersyukur. Satu, anda percaya ada satu substansi tak nampak yang merupakan bahan asal 

semua dicipta dan dua, anda percaya substansi ini mampu memberi apa yang anda ingini 

dan ketiga, anda berhubungan dengan substansi ini dengan merasa bersyukur.  

 Banyak orang yang telah mengatur hidupnya dengan sedemikian rupa tetap miskin 

karena kurangnya bersyukur. Telah menerima satu hal dari Tuhan mereka memotong kabel 

penghubung yang menghubungkan mereka dengan Tuhan karena tidak memberi pengakuan 

akan pemberianNya karena gagal bersyukur. Mudah dimengerti bahwa makin dekat kita 

tinggal dengan sumber kekayaan makin banyak kekayaan yang akan kita terima. Juga 

mudah dipahami bahwa jiwa yang bersyukur hidup lebih dekat dengan Tuhan dibanding 

orang yang tak pernah mensyukuri pemberiannya.  

 Semakin fikiran kita bersyukur pada Tuhan saat hal-hal baik itu terima, akan lebih 

banyak hal baik yang akan kita terima dan lebih cepat hal-hal baik itu datang. Alasannya 

sederhana, bahwa sikap mental bersyukur menempatkan alam pikiran kita lebih dekat 

dengan sumber asal berkah itu datang. Jika ini adalah gagasan baru bagi anda, bahwa 

bersyukur membawa alam fikiran anda lebih dekat dengan energi-energi kreatif dari alam 

semesta, pikirkan ini masak-masak, anda akan melihat ini benar. Hal-hal baik yang sudah 

anda terima, datang melalui alur yang tunduk dengan hukun-hukum tertentu. Bersyukur 



akan mengarahkan fikiran anda pada alur-alur yang menjadi jalan hal-hal baik diatas, dan 

akan menempatkan anda pada harmoni dengan pikiran kreatif substansi tak tampak dan 

mencegah anda jatuh ke level kompetitif.  

 Bersyukur saja sudah bisa membuat anda menuju ke yang anda inginkan dan 

mencegah anda untuk jatuh pada cara berfikir salah bahwa persediaan kekayaan itu terbatas 

dan berfikir demikian fatal bagi harapan-harapan anda. Ada hukum tentang bersyukur dan 

sangat penting bahwa anda harus amati hukum ini jika anda ingin dapat hasil-hasil yang 

anda ingini. Hukum bersyukur adalah prinsip alam bahwa aksi dan reaksi selalu seimbang 

dan dengan arah yang berlawanan. Rasa bersyukur yang mengarahkan fikiran anda pada 

sikap berterima kasih pada Tuhan adalah sebuah pembebasan kekuatan. Ini tak bisa gagal 

mencapai tempat yang dituju dan reaksinya instant dan cepat menuju anda.  

 Dan jika rasa syukur anda kuat dan konstan, reaksi dalam substansi tak berbentuk, 

juga akan kuat dan terus menerus, gerakan hal-hal yang anda inginkan selalu menuju anda. 

Anda tak akan bisa menggerakkan kekuatan besar tanpa punya rasa syukur, sebab rasa 

syukurlah yang membuat anda terhubung dengan kekuatan itu. Namun arti bersyukur 

sendiri bukan hanya agar anda bisa mendapatkan berkah lebih dimasa datang. Tanpa 

bersyukur anda terjebak dengan fikiran tidak puas karena melihat sesuatu hanya 

sebagaimana adanya. Saat anda membiarkan akal fikiran anda terjebak dalam ketidakpuasan 

atas hal-hal yang anda punyai, anda mulai kehilangan pondasi. Jika anda tujukan perhatian 

alam fikiran anda pada hal-hal biasa saja, kemiskinan, hal jelek, jembel alam fikiran anda 

akan membentuk hal-hal tersebut. Hingga anda akan mengirimkan gambaran-gambaran 

mental demikian pada alam fikiran substansi tak berbentuk. Maka hal-hal jelek, jembel, 

miskin dan joroklah yang akan datang pada anda. Dengan membiarkan alam fikiran anda 

terjebak pada hal-hal jelek hanya akan menghasilkan hal-hal jelek dan mengelilingi diri 

anda dengan hal jelek.  

 Disisi lain dengan  mengarahkan fikiran anda pada hal-hal terbaik akan membuat 

anda mengelilingi anda dengan hal terbaik dan akan mewujudkan hal-hal terbaik. Kekuatan 

kreatif alam fikiran dalam diri kita membentuk imaje atau gambar mental sama dengan 

gambar nyata yang kita kasih perhatian. Kita adala substansi yang berfikir juga dan 

substansi yang berfikir selalu mengambil bentuk yang ia fikirkan.  



 Alam fikiran yang bersyukur ini secara konstan terarah pada yang terbaik. Oleh 

karena itu, hal ini cenderung mengambil wujud menjadi hal-hal terbaik, mengambil bentuk 

atau karakteristik terbaik dan akan menerima yang terbaik. Juga keyakinan anda lahir karena 

bersyukur. Fikiran bersyukur secara terus menerus mengharapkan hal-hal terbaik dan 

harapan menjadi keyakianan. Reaksi dengan rasa bersyukur pada alam fikiran seseorang 

menghasilkan keyakinan dan setiap gelombang pernyataan rasa bersyukur meningkat pada 

keyakinan.  

 Orang yang tak punya rasa bersyukur tak bisa mempertahankan sebuah keyakinan 

dan tanpa mampu menjalankan keyakinan anda tak bisa menjadi KAYA dengan metode 

kreatif, seperti yang akan kita lihat dalam bab-bab berikutnya. Oleh sebab itu, penting untuk 

menumbuhkan kebiasaan rasa bersyukur atas setiap hal baik yang anda terima dan 

bersyukurlah secara terus menerus. Dan karena semua hal telah berperan dalam 

perkembangan anda hingga saat ini, anda harus mengikutsertakan semua hal dalam rasa 

syukur anda.  

 Jangan buang-buang waktu berfikir dan berbicara anda tentang kekurangan dan 

kesalahan orang-orang yang memegang kekuasaan. Keberadaan mereka di dunia ini telah 

menciptakan kesempatan anda saat ini, semua yang anda dapat juga karena peran mereka. 

Jangan gusar pada politisi-politisi korup. Jika bukan karena politis-politisi itu kita sudah 

jatuh pada anarkhi dan kesempatan anda jauh lebih sedikit.  

 Tuhan telah bekerja sangat lama dan sangat sabar membawa kita sampai pada tahap 

pemerintahan dan industri sekarang ini. Dia telah bekerja secara benar. Tak ada keraguan 

bahwa Dia akan menghapus para plutokrat, penguasa-penguasa perusahaan besar, kapten-

kapten industri dan politisi sesegera mereka bisa dihapus, tapi untuk saat ini keberadaan 

mereka sangat penting. Ingat bahwa mereka membantu transaksi yang merupakan jalan bagi 

kekayaan anda akan datang. Ini akan membawa anda pada hubungan-hubungan harmoni 

dengan segala hal dan segala hal baik dalam segala sesuatu akan bergerak meuju anda.  

 

BAB 8 

BERFIKIR DENGAN CARA TERTENTU 

  



 Kembali pada akhir bab 6 dan baca lagi tentang cerita seorang laki-laki yang 

membentuk sebuah gambar mental tentang ruangan tempat tinggalnnya dan anda akan 

mendapat gagasan mengenai langkah awal untuk menjaadi KAYA, anda harus membentuk 

sebuah gambar mental jelas dan spesifik apa yang anda inginkan. Anda tak bisa mengirim 

sebuah gagasan kecuali anda sendiri telah mempunyai gagasan tersebut. Anda harus 

mempunyainya sebelum anda bisa memberi gagasan itu, dan banyak orang gagal untuk 

mengesankan substansi tak berbentuk karena mereka sendiri hanya mempunyai konsep 

yang kabur tentang hal yang anda ingin lakukan, ingin punyai atau ingin jadi.  

 Tak cukup bila anda mempunyai keinginan umum untuk meminta kekayaan, untuk 

melakukan hal yang baik. Setiap orang punya keingingan seperti itu. Tak cukup bila anda 

ingin menyatakan satu keinginan untuk melakukan perjalanan, melihat hal-hal, untuk hidup 

lebih dll. Setiap orang juga punya keinginan demikian. Jika anda mengirim sebuah pesan 

telegram pada teman anda anda tak mengirim huruf-huruf alphabet berjajaran dan menyuruh 

teman anda menyusun pesan bagi dirinya sendiri atau anda tidak mengambil kata-kata 

secara acak dari kamus. Anda mengirim kalimat yang koheren yang mempunyai makna 

tertentu. Bila anda berusaha mengecamkan keinginan-keinginan anda pada Substansi tak 

berbentuk, ingat anda harus melakukannya dengan mengirimkan pernyataan yang koheren. 

Anda harus tahu apa yang anda inginkan dan harus spesifik dan definitif. Anda tak akan bisa 

menjadi KAYA atau memulai aksi kekuatan kreatif dengan mengirimkan keinginan-

keinginan kabur dan tak berbentuk jelas. Sampaikan keinginan-keinginan anda seperti cerita 

laki-laki yang saya sebutkan saat dia menjelajahi rumahnya. Lihat bentuk nyata apa yang 

anda inginkan dan buat gambar mental yang jelas tentang apa yang anda inginkan seperti 

kelihatan seperti bagaimanakah benda ini saat anda menerimanya.  

 Gambar mental yang jelas itu harus anda pertahankan difikiran anda secara terus 

menerus. Seperti seorang nahkoda yang menatap gambaran menara pelabuhan yang 

ditujunya, saat ia menahkodai kapal, anda harus menghadapkan wajah anda terus menuju 

gambar tersebut sepanjang waktu. Anda tak boleh kehilangan pandangan akan gambar 

tersebut sama seperti penjaga kompas tak boleh terlena dari menatap kompasnya yang 

ditunggunya. Namun demikian, anda tak perlu latihan berkonsentrasi  atau menyediakan 

waktu khusus untuk melakukan doa-doa atau affirmasi atau pergi ke keheningan atau 



melakukan hal-hal yang membantu anda untuk memvisualisasikannya keinginan-keinginan 

anda dengan cara-cara ekstrim.  

 Beberapa hal tersebut memang berguna tapi yang terpenting adalah mengetahui apa 

yang anda inginkan dan menginginkannya banget sehingga gambar apa yang anda ingini 

terus bersemayam di alam fikiran anda. Sempatkan pada waktu luang anda untuk mengingat 

gambar-gambar mental anda. Namun, seseorang tak perlu latihan mengkonsentrasikan  

fikirannya pada sesuatu hal yang ia benar-benar inginkan. Ini adalah hal-hal yang anda tak 

perlu membutuhkan usaha keras bagi anda untuk mengarahkan perhatian pada hal-hal 

tersebut. Dan kecuali anda benar-benar ingin menjadi KAYA, sehingga hasrat tersebut 

begitu kuat untuk mempertahankan gambar mental sedemikian rupa di alam fikiran anda 

dan di pada tujuan seperti kutub magnet yang mengarahkan jarum kompas, ini akan 

bermanfaat bagi anda untuk berusaha mengamalkan instruksi di buku ini, metode-metode 

yang dipaparkan disini adalah bagi orang yang hasratnya untuk menjadi KAYA cukup kuat 

untuk mengalahkan kemalasan mental dan kecintaan pada kesenangan, dan membuat 

metode-metode dalam buku ini bisa diamalkan secara sukses. Semakin jelas dan nyata dan 

tertentu (definitive), anda menggambarkan apa-apa yang anda ingini, lebih mudah 

gambaran-gambaran itu akan bertahan di fikiran anda. Bagaimanapun ada yang lebih 

penting dari pada melihat gambar mental tersebut secara jelas.  

 Jika cuma hal tersebut yang anda lakukan, anda hanya seorang pemimpi dan tak 

akan membangunkan kekuatan untuk terwujudnya keinginan anda dalam bentuk benda 

nyata. Dibelakang visi anda harus ada TUJUAN atau MAKSUD (untuk selanjutnya dalam 

buku aslinya disebut sebagai tujuan saja) untuk merealisasikannya untuk membawanya ke 

perwujudan tampak mata. Dan dibelakang tujuan tersebut harus ada sebuah KEYAKINAN 

(untuk selanjutnya dalam buku aslinya sering disebut dengan keyakinan saja) yang 

tak tergoyahkan yang kuat bahwa sesuatu yang anda inginkan tersebut sudah menjadi 

milik anda dan statusnya sudah menjadi milik anda dan anda hanya tinggal mengambil 

kepemilikan benda itu secara nyata.. Tinggallah dirumah baru itu secara mental, hingga 

rumah itu berwujud secara fisik. Dalam alam mental, masukilah rumah itu dengan 

menikmati kesenangan secara penuha apa yang anda ingini. Lihat hal-hal yang anda ingini 

seolah benda-benda itu benar-benar disekitar anda disepanjang waktu. Lihat diri anda 

seperti anda sedang memiliki dan menggunakannya. Gunakan benda-benda tersebut dalam 



imajinasi anda seperti anda akan menggunakan ketika benda-benda itu sudah berwujud 

nyata.  

 Pertahankan gambar mental anda. Ambil kepemilikan hal-hal itu di fikiran anda 

dalam keyakinan penuh bahwa benda itu benar-benar sudah menjadi milik anda. 

Pertahankan sikap kepemilikan mental tersebut. Jangan pernah goyah sedikitpun dengan 

keyakinan bahwa ini nyata. Dan ingat apa yang dikatakan dalam bab mengenai bersyukur. 

Bersyukurlah sekarang sepanjang waktu seperti ketika anda menerimanya dalam bentuk 

nyata. Orang yang bisa rendah hati bersyukur pada Tuhan atas hal-hal yang ia miliki dalam 

imajinasinya punya keyakinan yang sejati. Dia akan KAYA. Dia bisa mencipta apa yang 

dia ingini.  

 Anda tal perlu mengulang doa untuk mendapat apa yang anda ingini. Tak penting 

memberi tahu Tuhan tentang hal itu setiap hari. Bagian anda adalah secara cerdas 

memformulasi keinginan anda akan hal-hal yang bisa membuat hidup anda lebih 

berkembang dan menyusun keinginan-keinginan tersebut kedalam satu kesatuan utuh yang 

koheren lantas mengirimkan keinginan tersebut pada Substansi tak berbentuk, yang 

mempunyai kekuatan dan kemauan membawa apa yang anda ingini. Anda tak bisa membuat 

kesan dengan mengulang-ulang barisan kalimat doa, anda mengesankannya dengan 

mempertahankan visi gambaran mental dengan TUJUAN yang tak tergoyahkan untuk 

mendapatkannya dengan KEYAKINAN teguh bahwa anda akan mendapatkannya. 

 Jawaban dari doa tak tergantung pada keyakinan anda saat saat anda mengucapkan 

doa tapi menurut KEYAKINAN anda saat anda bekerja.ak bisa mengesankankan alam 

fikiran Substansi tak berbentuk dengan melakukan doa satu hari dalam satu minggu dan 

mengatakan apa yang anda ingini lalu melupakannya sepanjang minggu. Anda tidak bisa 

mengecamkannya dengan menyediakan jam khusus untuk berdoa lalu melupakannnya 

hingga jam khusus itu datang lagi. Berdoa lewat mulut bagus dan memiliki efeknya sendiri. 

Khususnya pada diri anda dalam mengklarifikasi gambar mental anda dan memperkuat 

keyakinan anda tapi bukan ucapan anda yang menghasilkan apa yang anda ingini.  

 Untuk menjadi KAYA anda tak perlu jam khusus untuk berdoa tapi anda perlu 

berdoa tanpa henti. Doa yang saya maksudkan adalah mempertahankan secara teguh 

gambar mental anda  dengan TUJUAN untuk menyebabkan penciptaan kedalam bentuk 

nyata dan dengan keyakinan bahwa anda sedang memilikinya. Saat anda telah membentuk 



gambar mental, akan baik bila anda membuat pernyataan oral dengan mengucapkan syukur 

pada Yang Maha Kuasa. Lalu mulai dari saat itu, dalam fikiran anda harus menerima 

kepemilikan SECARA MENTAL apa yang anda minta, hiduplah dalam rumah baru anda, 

pakaian bagus kendarai mobil, pergilah ke perjalanan mewah, dan secara percaya diri 

rencanakan perjalanan mewah yang lebih besar. Berfikir dan bicaralah tentang semua orang 

yang anda temui dengan istilah-istilah kepemilikan akstatustual saat ini. Imajinasikan satu 

keadaan dan satu kondisi finansial secara persis anda menginginkannya dalam kondisi 

nyata. Jalani hidup sepanjang waktu dikondisi lingkungan dan finansial SECARA 

MENTAL hingga kondisi tersebut berwujud dalam bentuk nyata. Ingat bagaimanapun 

bahwa anda melakukan ini bukan semata-mata pemimpi atau pelamun. Pertahankan 

keyakinan bahwa imajinasi tersebut sedang diwujudkan dan pada TUJUAN anda untuk 

MEREALISASIKANNYA. Ingat bahwa KEYAKINAN DAN TUJUAN dalam 

penggunaan imajinasi tersebut yang membedakan antara ilmuwan dan pemimpi. Dan setelah 

mempelajari fakta diatas anda harus belajar penggunaan yang tepat dari kehendak atau 

kemauan.  

 

BAB 9 

BAGAIMANA MENGGUNAKAN KEHENDAK ATAU KEMAUAN 

 Dalam melangkah untuk menjadi KAYA lewat cara ilmiah anda tak boleh 

menggunakan kekuatan kemauan anda pada segala sesuatu diluar anda. Bagaimanapun anda 

tak boleh melakukan yang demikian. Salah apabila anda menggunakan kehendak anda pada 

orang lain dengan memaksa mereka melakukan apa yang ingin anda lakukan. Salah secara 

terang-terangan jika anda memaksa orang dengan menggunakan kekuatan mental sama 

seperti memaksa mereka dengan menggunakan kekuatan fisik. Jika memaksa orang dengan 

kekuatan fisik untuk melakukan sesuatu bagi anda menurunkan mereka kearah perbudakan, 

memaksa mereka dengan menggunakan kekuatan mental sama saja. Perbedaannya terletak 

pada metodenya.  

 Jika mengambil sesuatu dari orang lain dengan menggunakan kekuatan fisik adalah 

perampokan, maka dengan menggunakan kekuatan mental dinamakan juga perampokan. 

Tak ada perbedaan dalam prinsipnya. Anda tak punya hak untuk menggunakan kekuatan 

kehendak anda atas orang lain meskipun demi kebaikan mereka, karena anda tak tahu apa 



yang baik untuk mereka. Ilmu pasti (sains) untuk menjadi KAYA tak memerlukan anda 

untuk menggunakan kekuatan kehendak atas orang lain dengan cara apapun karena hanya 

akan menghancurkan tujuan anda. Tak ada kebutuhan untuk itu.  

 Sesungguhnya dalam upaya untuk menggunakan kehendak anda, anda tak perlu 

menggunakan kekuatan kehendak pada hal-hal diluar anda untuk menarik hal-hal itu agar 

datang kepada anda. Secara sederhana, anda dianggap berusaha memaksa Tuhan dan itu 

terlihat bodoh sekaligus tak berguna. Anda tak perlu memaksa Tuhan untuk memberi anda 

hal-hal bagus lebih dari seperti anda menggunakan kekuatan kehendak anda untuk membuat 

matahari terbit. Anda tak perlu menggunakan kekuatan kehendak untuk menaklukkan setan 

yang membuat anda miskin. Atau membuat kekuatan dahsyat untuk melakukan tawar 

menawar anda.  

 Substansi tak berbentuk sangat berkawan dengan anda, ia terlalu ingin memberi 

anda apa yang anda ingini, untuk menjadi KAYA. Anda hanya perlu menggunakan 

kekuatan kehendak anda pada diri sendiri. Saat anda tahu bagaimana cara berfikir dan 

bertindak, maka anda harus menggunakan kehendak anda untuk memaksa diri sendiri untuk 

berfikir dan bertindak hal-hal yang tepat. Inilah cara benar menggunakan kehendak dalam 

mendapatkan apa yang anda ingini. Untuk menggunakannya dalam mempertahankan diri 

anda pada jalur yang benar.  

 Gunakan kehendak anda untuk menjaga anda agar tetap berfikir dan bertindak 

dengan cara tertentu. Jangan berusaha memproyeksikan kekuatan kehendak anda atau 

fikiran-fikiran atau alam fikiran anda pada benda-benda milik orang lain atau orang-orang. 

Jagalah agar fikiran anda tetap dirumah. Ini lebih menghasilkan dibanding ia pergi kemana-

mana. Gunakan fikiran anda untuk membentuk sebuah gambar mental tentang apa yang 

anda ingini dan untuk mempertahankan gambar mental anda dengan KEYAKINAN DAN 

TUJUAN, dan gunakan kehendak anda untuk menjaga agar fikiran anda bekerja dengan 

cara yang benar.  

 Makin kuat dan kontinyu KEYAKINAN DAN TUJUAN anda makin cepat anda 

akan menjadi KAYA karena anda hanya membuat kesan positif pada Substansi tak 

berbentuk dan anda tak akan menetralisir gerak Substansi tak berbentuk dengan kesan 

negatif. Gambar mental keinginan-keinginan anda bila dipertahankan dengan 

KEYAKINAN DAN TUJUAN diambil oleh Substansi tak berbentuk dan 



menembuskannya pada jarak yang jauh yang melalui alam semesta. Saat kesan anda itu 

menyebar, semua hal disiapkan bergerak menujun perwujudan apa yang anda ingini. Setiap 

makhluk hidup, setiap benda mati dan setiap benda yang belum tercipta diarahkan menuju 

perwujudan menjadi benda yang nampak mata yaitu benda yang anda inginkan. Semua 

kekuatan mulai diarahkan kearah itu. Semua benda atau makhluk hidup mulai bergerak 

kearah anda. Fikiran orang-orang dimana saja terpengaruhi menuju untuk melakukan hal-hal 

yang penting bagi pemenuhan keinginan anda dan mereka bekerja secara tak sadar untuk 

anda.  

 Tapi anda bisa menggagalkannya dengan mulai mengirimkan kesan negatif pada 

Substansi tak berbentuk. Ragu dan tak yakin secara pasti mulai membuat gerakan tadi 

menjauh dari anda sebagaimana KEYAKINAN DAN TUJUAN membuat permulaan 

gerakan menuju anda. Inilah yang tak dimengerti orang-orang hingga kebanyakan orang 

melakukan kesalahan. Setiap jam dan waktu anda habiskan untuk menghidupkan keraguan 

dan ketidakyakinan menjadikan aliran tadi menjauh dari anda. Segala janji diberikan BAGI 

YANG PERCAYA DAN HANYA PADA MEREKA. Karena percaya itu syarat yang 

utama, hal ini menyebabkan anda harus mengawal pikiran anda dan karena kepercayaan-

kepercayaan anda dibentuk terutama oleh hal-hal yang anda lihat dan anda pikirkan, maka 

penting bagi anda secara hati-hati mengatur apa yang anda perhatikan. Dari sinilah kekuatan 

kehendak digunakan karena DENGAN KEHENDAK anda menentukan apa hal-hal yang 

ada difikiran anda untuk diperhatikan.  

 Jika anda ingin KAYA jangan mempelajari mengenai kemiskinan. Segala sesuatu 

tak bisa dibawa kedunia nampak mata dengan cara memikirkan hal yang berlawanan. Sehat 

tak pernah didapat dengan mempelajari penyakit dan berfikir tentang penyakit. Kebenaran 

tak diraih dengan mempelajari dosa dan berfikir mengenai dosa. Dan tak satupun orang 

akan menjadi KAYA hanya dengan mempelajari kemiskinan dan berfikir tentang 

kemiskinan.  

 Ilmu kedokteran sebagai ilmu tentang penyakit telah meningkatkan penyakit dan 

agama sebagai ilmu tentang dosa telah menyebarkan banyak dosa, ilmu ekonomi sebagai 

ilmu tentang kemiskinan membuat dunia hidup dalam keadaan yang buruk dan keinginan 

tak terpenuhi. Jangan bicara tentang kemiskinan, jangan menelitinya atau jangan 

memperhatikan kemiskinan. Jangan berfikir tentang apa penyebab kemiskinan tak ada yang 



bisa anda lakukan untuk itu. Yang anda perlu perhatikan adalah cara penyembuhannya. 

Jangan habiskan waktu anda untuk kerja amaldan gerakan amal karena kebanyakan badan 

amal cenderung mengekalkan keadaan buruk yang tujuan sebenarnya ingin mereka hapus. 

Saya tak mengatakan anda harus berhati batu atau tak sopan atau menolak mendengar 

tangisan orang yang membutuhkan tapi anda tak boleh berusaha menghilangkan kemiskinan 

lewat cara-cara lama.  

 Letakkan kemiskinan dibelakang anda letakkan semua yang berhubungan dengan 

kemiskinan dibelakang anda. Buatlah sesuatu. Jadilah KAYA. Inilah cara terbaik bagi anda 

untuk membantu orang miskin. Dan anda tak bisa mempertahankan gambar mental yang 

membuat anda menjadi KAYA jika anda isi alam fikiran anda dengan gambar-gambar 

kemiskinan dan semua penduduknya yang kekurangan. Jangan baca buku atau Koran yang 

memberi berita-berita buruk dan penduduk di perumahan kumuh susahnya buruh dll. Jangan 

baca sesuatu yang mengisi fikiran anda dengan gambar muram tentang kekurangan dan 

penderitaan. Anda tak bisa menolong orang miskin sedikitpun dengan mengetahui tentang 

keadaan-keadaan itu dan tersebarnya berita mengenai hal diatas tak menghilangkan 

kemiskinan dari mereka.  

 Yang bisa menjauhkan mereka dari kemiskinan adalah bukan mengisi gambar-

gambar kemiskinan pada alam fikiran anda tapi mengisi gambar-gambar kekayaan 

keberlimpahan dan kemungkinan-kemungkinan untuk menjadi KAYA pada alam fikiran 

orang miskin. Anda tidak meninggalkan orang-orang miskin dalam kemiskinannnya bila 

anda menolak untuk membiarkan fikiran anda diisi gambar kemalangan mereka. 

Kemiskinan bisa disingkirkan bukan dengan meningkatkan jumlah orang KAYA  yang 

berfikir tentang kemiskinan tapi dengan meningkatkan jumlah orang miskin yang 

mempunyai tujuan dengan keyakinan untuk menjadi KAYA.  

 Si miskin tak butuh amal, mereka perlu inspirasi. Amal hanya mengirim mereka 

sebongkah roti hanya agar mereka bisa tetap hidup dalam kemiskinan atau memberi mereka 

satu kesenangan untuk membuat mereka lupa pada kemiskiann selama satu dua jam. Namun 

inspirasi bisa membuat mereka terentas dari kemalangan mereka. Jika anda ingin membantu 

orang miskin tunjukkan pada mereka bahwa mereka bisa menjadi KAYA. Buktikan hal itu 

dengan anda sendiri menjadi KAYA duluan. Satu-satunya cara agar kemiskinan bisa 



dihapus dari muka bumi adalah dengan meningkatkan jumlah orang yang secara konstan 

mengamalkan ajaran buku ini.  

 Orang harus diajarkan menjadi KAYA dengan kreasi atau penciptaan bukan dengan 

kompetisi. Setiap orang yang menjadi KAYA dengan kompetisi akan merubuhkan tangga 

yang membuatnya naik dengan berusaha membuat orang lain tetap dibawah namun setiap 

orang yang menjadi KAYAk arena proses kreatif membuka satu jalan bagi ribuan orang 

untuk mengikuti dan menginspirasi mereka untuk melakukan yang deikian itu. Anda tak 

menunjukkan kasarnya hati anda atau sebuah watak tak berperasaan bila anda menolak 

untuk mengasihani si miskin melihat si miskin membaca tentang kemiskinan memikirkan  

dan berbicara tentang hal itu atau mendengarkan orang-orang berbicara tentang hal itu. 

 Gunakan kekuatan kehendak anda agar alam fikiran anda bebas dari topic 

kemiskinan dan untuk menjaga agar alam fikiran anda mampu mempertahankan sikap yakin 

dan bertujuan pada gambar mental apa yang harus anda ingini dan anda cipta.  

 

BAB 10 

PENGGUNAAN LEBIH JAUH DARI KEHENDAK 

  

 Anda tak bisa mempertahankan sebuah gambar mental tentang kekayaan secara jelas 

dan benar-benar jika anda secara terus menerus mengalihkan perhatian pada gambar yang 

berlawanan baik gambar itu nyata maupun imajinasi. Jangan bicarakan tentang masalah 

keuangan anda yang buruk, jika anda pernah mengalaminya. Bahkan jangan pernah 

memikirkannya lagi. Jangan bicarakan tentang kemiskinan orang tua anda atau sulitnya 

kehidupan anda sebelum ini. Sebab melakukan yang demikian itu secara mental 

menempatkan anda pada situasi dan suasana miskin pada anda saat ini, dan ini akan 

membalikkan narah gerakan hal-hal yang anda ingini kearah berlawanan dengan anda. 

 Letakkan kemiskinan dan semua hal yang berkaitan dengan kemiskinan seluruhnya 

dibelakang anda. Anda telah menerima sebuah teori tentang alam semesta sebagai sesuatu 

yang benar dan anda meletakkan harapan-harapan akan kebahagiaan. Apa yang akan anda 

dapat dengan memberi perhatian pada teori yang berlawanan? Jangan membaca buku-buku 

yang mengatakan pada anda bahwa dunia akan kiamat, jangan baca tulisan penulis jelek dan 



filosof pesimistik yang mengatakan bahwa dunia menuju ke peradaban setan. Dunia tidak 

menuju ke setan, tapi menuju ke Tuhan. Dunia menuju keadaan yang lebih baik.  

 Benar mungkin ada banyak hal bagus tak bisa anda setujui tapi apa gunanya 

mempelajari hal itu jika hal-hal itu akan hilang dengan sendirinya dan jika dengan 

mempelajarinya hanya cenderung memperlambat musnahnya hal itu dan membuat hal-hal 

itu malah terus bertahan dengan kita? Mengapa membuang waktu dan perhatian pada hal-

hal yang akan dimusnahkan oleh hukum petumbuhan evolusi peradaban bila anda bisa 

membantu mempercepat hilangnya hal itu dengan mendukung pertumbuhan evolusi sejauh 

yang peran yang menjadi tanggung jawab anda dalam pertumbuhan itu?  

  Tak masalah bagaimana buruk tampaknya kondisi di Negara tertentu bagian dunia 

dan tempat tertentu anda menyia-nyiakan waktu dan menghancurkan kesempatan anda 

dengan memikirkan hal-hal itu. Anda harus menarik diri anda ke dalam dunia menjadi 

KAYA. Pikirkan dunia yang akan datang akan dipenuhi oleh kekayaan bukan dengan 

kemiskinan dan tumbuhkan keyakinan dalam fikiran anda bahwa satu-satunya cara yang 

anda bisa gunakan untuk menolong dunia menjadi KAYA adalah dengan menjadi KAYA 

melalui metode kreatif bukan dengan cara kompetitif.  

 Beri perhatian sepenuhnya pada kekayaan. Jangan fokuskan pada kemiskinan. 

Kapanpun anda berfikir atau berbicara pada orang miskin berfikir dan berbicaralah pada 

mereka seolah mereka oang yang KAYA, sebagai orang yang dikasih selamat  bukan orang 

yang dikasihani. Lantas mereka dengan yang lain akan menangkap inspirasi anda dan mulai 

mencari  jalan keluar kemiskinan. Karena saya berkata bahwa anda harus memberi seluruh 

waktu dan fikiran anda padfa kekayaan tak berarti anda harus menjadi tak sopan atau kasar. 

Untuk menjadi benar-benar KAYA tujuan paling mulia yang harus anda punyai dalam 

hidup sebab ini menyangkut segala kehidupan anda.  

 Pada level kompetitif, perjuangan untuk menjadi KAYA adalah pertarungan yang 

tak melibatkan nilai-nilai Tuhan, namun saat kita masuk level kreatif, hal ini beubah. Semua 

cara yang mungkin bagi pelayanan kebesaran, usaha mulia datang dengan cara menjadi 

KAYA, karena semua dibuat menjadi mungkin dengan menggunakan sesuatu. Anda tak 

punya tujuan yang lebih mulia, saya ulangi dibanding menjadi KAYA anda harus 

pertahankan perhatian anda pada gambar mental anda dan harus mengesampingkan semua 

hal yang cenderung mengaburkan dan mematikan gambar mental anda.  



 Beberapa orang tetap dalam kemiskinan karena abainya mereka pada fakta bahwa 

adanya persediaan kekayaan buat mereka dan ini bisa diajarkan dengan menunjukkan 

mereka cara-cara untuk hidup KAYA melalui contoh anda dan lewat praktek. Yang lain 

tetap miskin karena saat mereka merasa adanya suatu jalan keluar mereka malas secara 

intelektual untuk melakukan usaha mental yang perlu untuk menemukan jalan itu dan 

menjalankannya. Untuk orang-orang ini hal terbaik yang bisa anda lakukan adalah 

membangunkan hasrat meeka dengan menunjukkan kebahagiaan yang timbul dengan 

menjadi KAYA dengan melalui jalan yang benar. Lainnya tetap miskin karena karena walau 

mereka telah menyadari adanya ilmu untuk menjadi KAYA mereka terlalu tenggelam dan 

tersesat dalam belantara teori yang membuat meeka bingung memilih mana yang harus 

merka gunakan. Mereka berusaha mencampur banyak sistem dan gagal semuanya. Untuk 

orang ini, hal terbaik yang bisa anda lakukan yaitu meunjukkan cara yang benar dengan diri 

anda sendiri dan lewat praktek. Satu ons praktek melakukan sesuatu lebih baik dari satu 

ponds teori.  

 Hal terbaik yang bisa anda lakukan buatlah seluruh dunia menjadi seKAYA 

mungkin. Anda bisa melayani Tuhan  dan kemanusiaan dengan paling efektif dengan 

menjadi KAYA yaitu dengan KAYA melalui metode kreatif bukan kompetitif. Hal lain 

kami menegaskan bahwa buku ini memberi prinsip-prinsip ilmu pasti (sains) untuk menjadi 

KAYA secara mendetail, dan jika ini benar anda tak perlu membaca buku lain yang 

membahas topic yang sama.  

 Ini kedengaran sempit dan egois, tapi pertimbangkan tak ada metode pada operasi 

hitung pada matematika kecuali penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, 

metode lain tidak mungkin. Hanya ada satu jarak paling dekat diantara 2 titik. Hanya ada 

satu cara untuk befikir secara ilmiah yaitu berfikir melalui cara yang mengarah pada tujuan 

melalui rute yang paling langsung dan sederhana. Tak seorangpun sudah memformulasikan 

satu sistem yang lebih ringkas dan sederhana dibanding buku ini. Buku ini telah diupayakan 

agar tidak menyertakan hal-hal tidak penting. Jika anda mulai membaca buku ini, 

kesampingkan buku lain. Keluarkan segala teori tentang hal yang sama dari fikiran anda. 

Baca buku ini tiap hari. Bawalah terus bersama anda dan tancapkan diingatan anda, jangan 

berfikir tentang teori dan sistem lain.  



 Jika tidak, Anda akan mulai mempunyai keraguan-keraguan dan tidak kepastian dan 

menggoyahkan fikiran anda dan anda mulai membuat kesalahan-kesalahan. Setelah anda 

mampu mencipta banyak dan menjadi KAYA, baru anda boleh belajar sistem lain sebanyak 

yang anda mau. Dan hanya bacalah komentar-komentar paling optimis tentang berita dunia, 

berita yang selaras dengan gambaran mental anda. Jangan telibat studi filosofi spiritualisme 

atau studi-studi semacam itu. Biarkan permasalahan akhirat dan orang mati dibelakang anda 

dan pecahkan masalah anda sendiri, menjadi KAYA. Jika anda mulai mencampur ilmu ini 

dengan klenik, anda mulai berjalan melalui perlintasan mental yang pasti membuat harapan-

harapan anda menjadi karam. Sekarang bab ini dan selanjutnya telah membawa kita pada 

pernyataan fakta berikut ini:  Ada sebuah bahan tak nampak mata (disebut juga substansi 

tak berbentuk) yang bisa berfikir, bahan yang merupakan asal semua benda yang ada ini 

dicipta yang dalam keadaan aslinya menembus dan mengisi serta memenuhi ruang-

ruang kosong antara benda dialam semesta ini. Sebuah fikiran pada substansi tak 

berbentuk  ini menghasilkan benda yang digambarkan oleh fikiran substansi tak 

berbentuk ini. Manusia dapat membuat gambar mental sebuah benda di fikirannya dan 

dengan mencamkan fikirannya pada substansi tak berbentuk  ini, ia bisa menghasilkan 

sebuah benda yang ia fikirkan tadi tercipta dalam bentuk nyata. Untuk melakukannya, 

seseorang harus pindah dari alam fikiran kompetitif ke alam fikiran kreatif dia harus 

membentuk sebuah gambar mental yang jelas benda-benda yang ia inginkan dan 

mempertahankan gambar mental tersebut dialam fikirannya dengan sebuah tujuan yang 

teguh untuk mendapatkan apa yang ia inginkan atau mewujudkannya menjadi 

kenyataan dan dengan keyakinan tak tergoyahkan bahwa dia akan mendapat apa yang 

dia inginkan menutup alam fikirannya terhadap hal-hal yang bisa menggoyahkan 

tujuannya, mematikan gambar mentalnya tadi atau menggoda keyakinannya.  

  Dan sebagai tamabhannya, kita akan melihat bahwa dia harus hidup dan bertidak 

dengan cara tertentu. 

BAB 11 

BERTINDAK DENGAN CARA TERTENTU 

 Berfikir adalah kekuatan penciptaan atau kekuasaan pendorong yang menyebabkan 

kekuatan kreatif bertindak. Berfikir dengan cara tertentu akan membawa kekayaan kearah 

anda tapi anda tak boleh menggantungkan diri pada befikir saja tanpa memberi perhatian 



pada tindakan pribadi  anda. Inilah batu sandungan yang membuat pemikir ilmiah karam, 

kegagalan untuk menghubungkan berfikir dengan tindakan pribadi.  

 Kita belum mencapai tahap perkembangan meskipun kita berharap tahap itu 

mungkin dicapai manusia, dimana seseorang bisa langsung mencipta dari stb tanpa proses 

alamiah atau lewat tangan manual manusia. Seseorang tak boleh hanya berfikir saja tanpa 

tindakan pribadinya yang harus melengkapi pikirannya, dengan berfikir anda bisa 

menyebabkan emas dari jantung gunung diubawa kearah anda, namun, emas tidak digali 

sendiri, keluar sendiri membentuk koin sendiri dan menggelinding melalui jalan mencari 

jalannya sendiri menuju  anda.  

 Dibawah kekuatan TUHAN YANG MAHA KUASA, urusan manusia akan diatur 

hingga seseorang akan diarahkan pada pertambangan emas buat anda. Transaksi bisnis 

orang lain akan menjadi begitu terarah hingga mas tadi akan dibawa menuju anda. Aktivitas 

berfikir anda menghasilkan semua hal. Makhluk hidup dan segala benda mati bekerja untuk 

membantu apa yang anda ingini tapi aktivitas pribadi anda harus sedemikian rupa hingga 

anda bisa menerimanya secara tepat apa yang anda ingini saat apa yang anda ingini itu 

datang pada anda. Anda tak mendapatkannya karena pemberian amal atau Cuma-Cuma atau 

mencarinya.  

 Anda harus memberi setiap orang nilai guna yang lebih dari nilai uang yang anda 

berikan. Penggunaan cara berfikir secara ilmiah yaitu dengan membentuk gambar mental 

yang jelas dan nyata apa yang anda ingini, dan mewujudkan keyakinan dengan bersyukur 

bahwa anda  mendapat apa yang anda inginkan. Jangan mengarahkan fikiran anda dengan 

cara misterius dan klenik dengan gagasan supaya orang itu melakukan sesuatu untuk anda. 

Ini adalah usaha sia-sia dan melemahkan keuatan kehendak anda untuk berfikir dengan 

sehat. Kegiatan berfikir untuk menjadi KAYA sudah dijelaskan pada bab terdahulu. 

Keyakinan dan  tujuan secara positif mengecamkan gambar mental anda pada substansi tak 

berfikir, yang mempunyai hasrat yang sama untuk hidup lebih dari yang anda punya dan 

gambar itu yang diterima dari anda menyebabkan semua kekuatan kreatif bekerja didalam 

dan melalui saluran-saluran aksi regular mereka dan diarahkan menuju anda. Bukan 

bagiananda untuk menuntun cara proses kreatif ini, yang anda harus lakukan adalah 

mempertahankan gambar mentalanda menguatkan tujuan anda untuk merealisasikannya dan 

mempertahankan keyakinan serta bersikap bersyukur. Tapi anda harus bertindak dengan 



cara tertentu sehingga anda bisa menerima apa yang menjadi bagian anda saat apa yang 

anda ingini itu datang pada anda  sehingga anda bisa mendapat apa-apa yang anda punyai di 

gambar mental anda dan menempatkan anda ditempat yang tepat saat hal itu tiba. Anda bisa 

benar-benar melihat kebenaran ini. Saat hal-hal tersebut itu datang sampai pada anda, bisa 

saja akhirnya ditangan orang lain, yang juga meminta hal yang sama seperti yang anda 

minta, yaitu hal-hal yang datang tadi. Dan anda hanya dapat mendapat apa yang menjadi 

bagian anda dengan memberi orang lain yang merupakan haknya. Dompet anda tak akan 

diubah menjadi dompet fortunate yang terisi penuh dengan sendirinya tanpa usaha anda. Ini 

adalah aspek penting dari ilmu pasti (sains) untuk menjadi KAYA disini, dimana fikiran dan 

tindakan pribadi harus digabungkan. Ada banyak orang yang sadar atau tak sadar mampu 

mengarahkan kekuataan kreatif penciptaan dengan kekuatan dan keteguhan hasrat namun 

tetap miskin karena tidak menyediakan sarana penerimaan saat apa yang diingini itu datang. 

Dengan berfikir, hal yang anda ingini dibawa menuju anda. Dengan bertindak anda 

menerimanya. Apapun tindakan anda seharusnya,ini merupakan bukti bahwa anda harus 

bertindak sekarang. Anda tak bisa bertindak dimasa lalu dan ini penting untuk 

membersihkan gambar mental anda hingga  anda harus mengosongkan alam fikiran anda. 

Anda tak bisa bertindak di masa depan, karena masa depan belum ada sekarang ini. Dan 

anda tak bisa mengatakan bagaimana anda akan ingin bertindak dikesempatan masa depan, 

hingga kesempatan itu datang. Karena anda tak berada di bisnis yang tepat atau tempat yang 

tepat jangan berfikir bahwa anda harus menunda bertindak hingga anda dibisnis dan di 

lingkungan yang tepat. Dan jangan buang waktu saat ini untuk befikir tentang tindakan anda 

pada saat masa-masa kritis yang berpotensi muncul di masa datang, milki keyakinan dan 

kemampuan anda untuk menghadapi masa kritis itu bila sudah betul-betul datang dihadapan 

anda. Jika anda bertindak saat ini dan fikiran anda menjangkau masa depan tindakan anda 

saat ini anda lakukan dengan  fikiran terbagi dan tidak akan efektif. Gunakan seluruh fikiran 

anda paa tindakan sekarang. Jangan kirimkan kekuatan kreatif anda pada sa, dan kemudian 

duduk dan menunggu hasil. Jika anda bertindak demikian anda tak akan pernah 

mendapatkannya. Bertindaklah sekarang tak ada waktu lain tapi sekarang dan tak ada waktu 

lain kecuali sekarang. Jika anda harus mulai untuk siap menerima apa yang anda ingini anda 

harus mulai dari sekarang. Dan tindakan anda apapun itu harus pada pekerjaan atau bisnis 

atau kegiatan anda sekarang dan harus dimulai dengan orang-orang dan hal-hal yang ada 



dilingkungan anda sekarang. Adna tak bisa bertidnak disuatu tempat yang anda tak bisa 

kesana atau bertindak ditempat yang pernah anda tempati di masa lalu atau bertindak 

ditempat yang akan anda tempati. Anda Cuma bisa bertindak hanya ditempat anda sekarang 

berada. Janga fikirkan apakah pekerjaan kemarin sukses atau tidak sukses anda selesaikan. 

Kerjakan tugas anda saat ini dengan baik. Jangan kerjakan tugas besok saat ini akan ada 

banyak waktu untuk melakukannya saat anda mendapat tugas itu. Jangan berusaha 

menggunakan klenik atau mistis pada orang atau benda yang ada diluar jangkauananda. 

Jangan menunggu perubahan  lingkungan sebelum anda betindak raihlah perubahan 

lingkungan dengan bertindak. Anda bisa berbuat deemikian paa lingkungan sekarang tempat 

anda sekarang sebagai sarana bagi anda agar bisa pindah kelingkungan yang lebih baik. 

Pertahankan keyakinan dan tujuan gambar mental anda dalam lingkungan yang lebih 

baiktapi bertindaklah pada lingkungan sekarangdengan sepenuh hati dengan sepnuh hati hati 

anda dan dengansepenuh fikiran anda. Jangan buang waktu untuk melamun atau mimpi 

siang bolong pertahankan gambar mental apayang anda inginidan bertindaklah sekarang. 

Jangan carisesuatu yang baru untuk melakukan aksi aneh tak biasa dan luar biasa untuk 

dilakukan sebagai langkah wawal untuk KAYA. Mungkin saja apa yang anda lakukan 

sekarang meprupakan ..yang telah anda lakukan kemarin-kemarin, namun mulai saat ini 

anda melakukannya dengan cara tertentu yang pasti membuat anda menjadi KAYA. Jika 

anda tergabung dalam suatu bisnis dan mersa anda tak cocok disitu, jangan tunggu bertindak 

hingga anda berada di bisnis yang tepat.  Jangan merasa tak semangat atau duduk dengan 

malas karena anda di tempat yang salah. Tak seorangpun begitu salah tempat hingga ia tak 

bisa menemukan tempat yang tepat dan tak seorangpun begitu menyatu dengan bisnis yang 

salah hingga ia tak bisa pindah ke bisnis yang tepat. Pertahankan gambar mental anda 

berada di bisnis yang tepat dengan tujuan merealisasi anda pergi berada di bisnis yang tepat 

dengan keyakinan bahwa anda akan berada disitu dan sedang menuju tempat itu, tapi 

bertindaklah dibisnis sekarang. Gunakan bisnis anda sekarang sebagai sarana mendapatkan 

yang lebih baik dan gunakan tempat anda sekarang sebagai sarana mendapatkan lingkungan 

yang lebih baik. Gambar mental anda tentang bisnis yang tepat, jika dipertahankan dengan 

keyakinan dan tujuan akan menyebabkan kekuatan kreatif untuk menggerakkan bisnis yang 

tepat kearah anda dan tindakan anda jika dilakukan dengan cara tertentu akan menyebabkan 

anda bergerak menuju kebisnis yang anda inginkan itu. Jika anda seorang karyawan dan 



hidup dari gaji dan merasa bahwa anda harus merubah tempat agar mendapat apa yang anda 

ingini jangan mengerahkan pikiran anda keruangan kosong dan meletakkannya untuk 

mendapatkan pekerjaan lain. Ini akan gagal. Pertahankan gambar mental diri sendiri pada 

pekerjaan yang anda ingini saat anda bertindak dengan yakin dan dengan tujuan, pada 

pekerjaan yang anda punyai sekarang dan anda pasti mendapat pekerjaan yang anda ingini. 

Gambar mental anda dan keyakinan akan menggerakkan kekuatan kreatif agar membawa 

pekerjaan itu untuk anda dan tindakan anda akan sebabkan kekuatan-kekuatan di lingkungan 

anda menggerakkan anda menuju tempat yang anda ingini. Untuk menutup bab ini kita akan 

menambah pernyattan lain dalam prinsip-prinsip ini… hingga dia akan menerima apa yang 

dia ingini saat hal itu datang seseorang harus bertidnak sekarang bertindak terhadap orang-

orang dan segala sesuatu di tempatnya sekarang. 

Tindakan efektif 

Anda harus menggunakan fikiran anda sebagaimana diarahkan bab-bab sebelumnya dan 

mulailah melakukan apa yang bisa anda lakukan diposisi anda sekarang dan adna harus 

melakukan semua yang anda bisa lakukan deposisi anda sekarang. Anda hanya bisa 

berkembang ke tempat lebih baik hanya jika anda lebih besar dari tempat atau posisi anda 

sekarang dan tak seorangpun bisa lebih besar dari posisinya bila dia mengabaikan banyak 

pekerjaannya pada tempatnya sekarang. Dunia dikembangkan oleh orang-orang yang bisa 

mengisi lebih pada posisinya sekarang. Jika tak seorangpun mengisi tempatnya dengan 

cukup baik adna pasti akan melihat segala kemunduran dalam segala hal. Siapa-siapa yang 

tidak cukup mengisi tempatnya sekarang adalah mayat hidup yang membebani masyarakat, 

pemerintah perdagangan dan industri. Mereka harus ditopang oleh orang lain dengan biaya 

besar. Kemajuan dunia diperlambat hanya oleh orang yang tidak mengisi perannya ditempat 

mereka saat ini. Mereka milik masa lalu dan kecenderungan mereka adalah kemunduran dan 

degenarasi. Takada masyarakat bisa maju jika setiap orang lebih kecil dari tempat mereka 

evolusi sosial dituntun oleh hukum evolusi mental dan sosial. Didunia hewan evolusi 

disebabkan oleh perkembangan kehidupan. Bila suatu organisme telah mempunyai 

kehidupan lebih dari yang bisa diekspresikan dalam fungsi tahap-tahap perkembangan 

fisiknya, organisme  tersebut berkembang organorannya ke tahap organisme yang lebih 

tinggi dan satu spesies baru telah lahir. Tak akan pernah ada spesies baru jika tak ada 

organisme yang mengisi lebih baikm dari tempat mereka. Hukum itu sama persis dengan 



yang berlaku bai anda. Keberadaan anda menjadi KAYA tergantung dari penerapan prinsip-

prinsip ini pada urusan-urusan anda. Setiap hari bisa jadi adalah hari sukses atau hari gagal 

dan hari hari sukses lah yang memberi anda apa yang anda ingini. Jika setiap hari adalah 

kegagalan anda tak pernah KAYA, sementara jika setiap hari adalah kesuksesan anda pasti 

akan KAYA. Jika ada sesuatu yang dilakukan hari ini dan anda tak melakukannya anda 

telah dianggap gagal sejauh masalah ini dan konsekuensinya bisa lebih fatal dari yang anda 

bayangkan. Anda tak bisa meramalkan hasil-hasil dari suatu hal yang bahkan anda anggap 

remeh. Anda tak tahu kerja semua kekuatan yang telah disiapkan agar bergerak untuk 

kepentingan anda.sebagian besar mungkin tergantung tindakan anda melakukan sesuatu 

yang sederhana dan hal yang sederhana itu bisa saja hal yang amat penting yang 

menimbulkan kesempatan anda untuk peluang-peluang yang sangat besar. Anda tak pernah 

tahu semua kombinasi-kombinasi yang sb sediakan buat anda pada dunia benda dan umat 

manusia. Keabaian anda untuk melakukan beberapa hal kecil mungkin menyebabkan satu 

penundaan yang lama dalam mendapatkan apa yang anda inginkan. Lakukan setiap hari 

semua yang bisa dilakukan hari itu. Bagaimanapun ada satu batasan atau kualifikasi hal 

diatas yang harus anda perhatikan. Anda tak perlu kerja berlebihan atau tergesa-gesa 

membabi buta dalam usaha anda untuk melakukan sejumlah hal dalam jumlah besardalam 

waktu sesedikit mungkin. Anda tak perlu melakukan pekerjaan esok pada hari ini atau 

pekerjaan satu minggu dalam satu hari. Yang dihitung bukan jumlah yang anda kerjakan 

tapi efisiensi setiap pekerjaan terpisah yang dihitung. Setiap tindakan dalam satu tindakan 

yang dilakukan itu bisa bernilai gagal atau sukses. Setiap tindakan bisa dianggap efektif dan 

efisien atau tidak efektif dan tidak efisien. Setiap tindakan yang tidak efisien adalah sebuah 

kegagalan dan jika anda habiskan hidup anda untuk melakukan tindakan-tindakan yang 

tidak efektif dan seluruh kehidupan anda adalah kegagalan. Semakin banyak yang anda 

lakukan semakin buruk buat anda, jika semua tindakan anda tidak efektif. Disisi lain setiap 

tindakan efisien adalah sebuah kesuksesan dan jika setiap tindakan hidup anda adalah 

tinakan efektif seluruh hidup anda pasti sebuah kesuksesan. Penyebab kegagalan adalah 

melakukan terlalulbanyak hal hal dengan tindakan yang tidak efektif dan tidak melakukan 

cukup hal dengan tindakan efisien. Anda akan melihat bahwa ada proposisi pembuktian diri 

anda sendiri bahwa jika anda tak melakukan tinakan yang tidak efisien dan jika anda 

melakukan sejumlah tindakan yang efisien anda akan jadi KAYA. Jika sekarang ini 



mungkin bagi anda untuk membuat setiap tindakan menjadi tindakan efektif, anda melihat 

lagi bahwa menjadi KAYA telah direduksi menjadi satu ilmu eksak seperti matematika. 

Lalu tibalah pada pernyataan apakah anda bisa tindakan yang terpisah masing-masing 

tindakan menjadi sukses. Anda pasti bisa. Anda bisa membuat menghasilkan masing-

masing tinsakan menjadi satu kesuksesan, karena semua kekuatan bekerja dengan anda dan 

semua kekuatan tidak pernah gagal. Kekuatan ada pada kendali anda. Dan untuk membuat 

masing-masing tindakan efisien anda hanya perlu meletakkan kekuatan tersebut pada 

tindakan itu. Setiap tindakan itu bisa kuat atau lemah. An bila setiap tindakan itu kuat anda 

bertindak dengan cara tertentu yang akan membuat anda KAYA. Setiap tindakan bisa dibuat 

kuat dan efisien dengan cara mempertahankan gambar mental anda saat anda sedang 

melakukan tindakan pekerjaandan meletakkan seluruh kekuatan keyakinan dan tujuan anda 

pada tindakan tersebut. Inilah alas an mengapa orang-orang yang memisahkan kekuatan 

mental dengan tindakan pribadi gagal. Mereka menggunakan kekuatan fikiran disatu tempat 

dan satu waktu dan mereka bertindak dengan cara lain di waktu dan tempat lain. Hingga 

tindakan-tindakan itu tidak bisa tergolong sukses dan juga tidak efisien. Namun jika semua 

kekuatan disatukan dalam setiap tindakan seberapa biasa dan sederhana kelihatannya, setiap 

tindakan akan merupakan sebuah kesuksesan. Dan karena anda ingin dan kemajuan apa 

yang anda ingini munuju anda akan menjadi sanga t cepat. Ingat bahwa tindakan yang 

sukses bersifat kumulatif dalam hasil-hasilnya. Karena hasrat untuk adanya kehidupan yang 

lebih melekat pada makhluk hidup, apabila seseorang mulai bergerak menuju kehidupan 

yang lebih besar, lebih banyak hal dengan sendirinya mendekati orang itu dan pengaruh atau 

efek dari hasrat orang itu menjadi berlipat. Kerjakan tiap hari apa yang bisa anda kerjakan 

hari itu, kerjakan setiap tugas atau tindakan dengan sikap atau tindakan efisien. Ketika 

dikatakan bahwa anda harus mempertahankan gambar mental ketika anda sedang 

melakukan setiap tindakan betapa remehpun, saya tak bermaksud setiap saat anda melihat 

gambar mental secara nyata sehingga detail-detailnya yang paling kecil. Namun, luangkan 

waktu anda untuk mempraktekkan hal tersebut. Dengan kontemplasi terus menerus anda 

akan mendapat gambar apa yang anda inginkan, hingga detailnya yang terkecil sangat 

tertancap di alam fikiran anda dan hingga secara utuh ditransfer kealam fikiran ba. Di jam-

jam kerja anda anda hanya perlu mengingat gambar mental tersebut untuk merangsang 

keyakinan dan tujuan anda serta menyebabkan usaha terbaik anda bisa keluar. Laulan 



kontemplasi gambar anda di jam-jam senggang anda hingga kesadaran anda penuh dengan 

gambar tersebut hingga anda dapat mengingatnya dalam sekejap. Anda akan menjadi sangat 

antusias dengan janji-janji gambar mental bahwa hanya fikiran itu saja mengenai gambar. 

Akan mampu mengeluarkan energi-energi potensial terkuat sebagai seorang makhluk hidup 

sempurna. Dia harus membentuk gambar mental yang jelas apa-apa yang dia ingini dan dia 

dengan keyakinan dan tujuan harus melakukan semua yang bisa dilakukan tiap hari 

melakukan setiap tindakan dalam sebuah sikap yang efisien.  

Pindah ke bisnis yang tepat  

Kesuksesan dalam usaha tertentu dalam satu hal tergantung keahlian yang anda punya yang 

cocok dengan jenis usaha tersebut. Tanpa keahlian musik, anda tak bisa sukses sebagai guru 

musik. Tanpa keahlian mekanik, seorang pun tak bisa mencapai sukses besar dibidang 

mekanik. Tanpa keahlian berdagang, seseorang tak akan sukses dibidang perdagangan. 

Namun, memiliki keahlian hebat yang dibutuhkan dalam satu pekerjaan tak menjamin anda 

KAYA. Ada musisi yang punya bakat luar biasa hebat tapi tetap miskin. Ada tukang kayu, 

pandai besi dan pekerjaa lain yang mempunyai keahlian luar biasa hebat tapi tidak KAYA. 

Ada juga pedagang yang mempunyai kemampuan hebat berhubungan dengan orang lain 

namun juga gagal. Keahlian adalah alat. Penting bagi anda mempunyai alat bagus. Namun 

lebih penting lagi bila alat tersebut digunakan dengan cara tepat. Seorang bisa mengambil 

gegaji yang tajam dan satu bahan dan alat-alat lain untuk membuat satu furniture yang 

bagus. Orang lain lagi menggunakan alat dan bahan yang sama dan mencontoh furniture 

yang dihasilkan tukang pertama tadi, tapi hasilnya jelek. Ia tak tahu cara menggunakan alat 

tersebut dengan cara yang sukses. Berbagai macam keahlian alam fikiran anda adalah alat-

alat yang harus anda pergunakan untuk bekerja agar anda bisa menjadi KAYA. Akan lebih 

mudah bagi anda untuk sukses jika anda memasuki suatu usaha yang anda dilengkapi 

dengan alat-alat mental. Mudahnya, adna akan melakukan yang terbaik di usaha yang 

menggunakan keahlian terbaik anda, yang secara alamiah cocok buat anda. Namun, ada 

batasan-batasan bagi pernyataan-pernyataan diatas. Tak seorangpun harus menganggap 

pekerjaannya harus sesuai dengan bakatnya. Anda bisa KAYA di usaha apapun, karena jika 

anda tak punya bakat yang tepat anda bisa mengembangkan bakat yang dibutuhkan. Intinya, 

bakat bisa diasah sambil bekerja, tak harus terikat dengan baka tyang anda bawa sejak lahir. 

Memang lebih mudah bagi anda sukses di pekerjaan yang anda punya bakat terasah pada 



bidang itu, tapio anda bisa sukses di pekerjaan apapun, karena anda bisa mengembangkan 

bakat dasar dan tak ada bakat dasar dibidang apapun yang tak anda punyai. Anda akan 

menjadi KAYA paling mudah bila anda bekerja di usaha yang cocok dengan bakat anda, 

tapi anda akan KAYA dengan memuaskan bila anda melakukan pekerjaan yang anda ingil 

melakukannya. Melakukan apa yang anda ingin lakukan adalah kehidupan. Dan tak ada 

kepuasan sejati dalam kehidupan jika kita dipaksa melakukan sesuatu yang kita tak suka 

melakukannya dan tak pernah bisa melakukan yang ingin kita lakukan. Dan pasti anda ingin 

melakukan yang ingin anda lakukan. Hasrat untuk melakukan yang ingin anda lakukan bukti 

bahwa ada kekuatan dalam diri anda yang bisa melakuakn pekerjaan itu. Hasrat untuk 

menemukan alat-alat mekanik adalah bakat bidang mekanik yang mencari perwujudan 

ekspresi dan perkembangan. Dimana ada kekuatan baik yang sudah berkembang maupun 

yang tak berkembang untuk melakukan sesuatu berarti tak pernah ada hasrat untuk 

melakukan  pekerjaan itu dan dimana ada hasrat kuat untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu 

merupakan bukti bahwa ada kekuatan untuk melakukan pekerjaan itu kuat dan hanya 

memerlukan untuk dikembangkan dan diterapkan dengan cara yang tepat. Karena semua 

pekerjaan itu setara, paling baik bila anda pilih usaha yang anda punya bakat terasah 

dibidang itu namun jika anda punya hasrat kuat untuk bekerja di pekerjaan tertentu, anda 

sebaiknya memilih pekerjaan sebagai tujuan akhir yang anda tuju. Anda bisa melakukan apa 

yang ingin anda lakukan dan merupakan hak anda untuk memilih usaha atau pekerjaan yang 

paling menyenangkan dan cocok buat anda. Anda tak boleh dipaksa melakukan apa yang 

anda tak suka melakukannya dan sebaiknya tak melakukannya kecuali sebagai sarana yang 

membawa anda untuk mendapat pekerjaan yang anda ingini. Jika ada beberapa kesalahan 

masa lalu anda yang bermacam konsekuensinya menempatkan anda pada lingkungan dan 

usaha salah saat ini, anda mungkin terpaksa dalam beberapa waktu melakukan apa yang tak 

anda sukai tapi anda bisa membuat apa yang anda lakukan sekarang itu jadi nenyenabgkan 

dengan mengetahui bahwa sangat mungkin bagi anda untuk menuju ke pekerjaan yang anda 

sukai. Jika anda merasa bahwa anda tidak berada dipekerjaan yang tepat, jangan berusaha 

terlalu membabi buta untuk mendapatkan pekerjaan yang lain. Cara terbaik umumnya 

merubah usaha dan tempat tinggal melalui pertumbuhan alamiah. Jangan takut membuat 

perubahan radikal dan tiba-tisubstansi tak berbentuk   jika kesempatan diberikan anda dan 

anda merasa bahwa setelah berfikir hati-hati bahwa kesempatan itu kesempatan yang tepat, 



namun jangan lakukan perubahan radikal dan tiba-tisubstansi tak berbentuk   jika anda 

ragu-ragu melakukannya setelah berfikir. Tak boleh ada ketergesaan di level kreatif, tak 

pernah ada kekurangan kesempatan, saat anda keluar dari fikiran level kompetitif adna akan 

faham bahwa tak pernah perlu bertindak tergesa-gesa dan membabi buta. Tak seorangpun 

akan merebut pekerjaan impian anda, ada cukup untuk semua. Jika satu kesempatan 

diambil, kesempatan lain dan yang lebih baik akan terbuka bagi anda dimasa akan datang. 

Masih ada cukup banyak waktu jika anda ragu, tunggulah. Kembalilah, kembali 

kontemplasikan gambar mental anda, tingkatkan keyakinan anda dan tujuan anda. Dan tentu 

saja saat anda dalam keraguan dan ketidakyakinan, tumbuhkanlah rasa bersyukur. Satu hari 

dan dua hari sediakan waktu untuk mengkontemplasikan visi yang anda ingini dan dalam 

pernyataan bersyukur dan terimakasih anda sedang menerima apa yang anda ingini, akan 

membawa alam fikiran anda kedalam hubungan yang dekat dengan Tuhan yang membuat 

anda tak melakukan kesalahan. Saat anda melakukan tindakan. Ada fikiran sa yang 

mengetahui semua yang ada yang perlu diketahui dan anda bisa berada dalam jarak dekat 

dengan fikiran ini dengan yakin dan tujuan demi perkembangan hidup. Jika anda punya rasa 

syukur yang besar, kesalahan-kesahan terjadi karena bertindak tergesa-gesa dan membabi 

buta dan berindak dengan rasa takut atau ragu atau lupa pada motif yang benar bahwa 

segalanya harus menguntungkan bagi semua orang dan tak merugikan siapapun. Saat anda 

terus melakukan sesuatu dengan cara tertentu kesempatan yang melimpah akan datang pada 

anda dalam jumlah yang meningkat. Anda akan membutuhkan keteguhan dalam keyakinan 

dan tujuan dan untuk menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan dengan rasa syukur yang 

besar. Lakukan semua yang bisa anda lakukan dengan sikap sempurna sukses setiap hari 

tapi melakukannya tanpa rasa khawatir, takut tergesa-gesa. Lakukan secepat yang anda bisa 

tapi jangan pernah tergesa-gesa. Ingat bahwa disaat anda mulai tergesa-gesa anda berhenti 

menjadi creator atau pencipta dan menjadi competitor. Anda jatuh kembali ke pola lamalagi. 

Kapanpun anda merasa tergesa-gesa, erhentilah. Perhatikan anda pada gambar mental anda 

tentang apa yang anda ingini dn mulailah bersyukur bahwa anda sedang mendapat apa yang 

anda ingini. Latihan dan melakukan rasa syukur tak pernah gagal menguatkan keyakinan 

anda dan memperbaharui tujuan anda.  

Kesan akan perkembangan  



Apakah anda merubah pekerjaan anda atau tidak, tindakan anda pada saat ini harus 

berhubungan dengan usaha atau pekerjaan yang anda tekuni saat ini. Adna bisa 

mendapatkan akses pada pekerjaan atau usaha yang anda ingini dengan membuat 

penggunaan konstruktif bisnis anda saat ini dengan melakukan kerjaan harian anda saat ini 

dengan cara tertentu. Dan sejauh usaha anda menyebabkan anda berhubungan dengan orang 

lain, baik lewat tatap muka atau dengan komunikasi surat, fikiran kunci dari semua usaha 

anda harus memberi kesan akan perkembangan pada fikiran mereka. Perkembangan adalah 

apa yang mereka cari adalah dorongan stb dalam diri mereka yang mencari perwujudan 

ekspresi. Hasrat untuk berkembang adalah sifat yang melekat pada semua makhluk adalah 

insting dasar alam semesta semua aktifitas manusia didasari pada hasrat untuk berkembang. 

Orang-orang mencari makanan yang lebih, baju, selimut, kemewahan, keindahan, 

pengetahuan, kesenangan, perkembangan dalam sesuatu dan kehidupan lebih. Setiap 

makhluk hidup tunduk pada kebutuhan untuk perkembangan terus menerus. Bila 

perkembangan makhluk hidup berhenti kemusnahan dan kematian tiba. Manusia secara 

insting mengetahui ini. Oleh sebab itu dia selalu mencari lebih. Hasrat normal untuk 

kekayaan bukanlah sesuatu yang bersifat buruk dan patut dicela, secara sederhana itu adalah 

keinginan untuk kehidupan yang lebih berlimpah. Hasrat ini adalah aspirasi. Dan karena 

hasrat ini adalah insting terdalam dari sifat alamiah manusia, semua orang tertarik pada 

orang-orang yang mampu memberi mereka lebih banyak sarana bagi kehidupan yang lebih 

baik. Di bab berikut cara tetentu anda akan mendapat perkembangan diri sendiri secara terus 

menerus anda juga memberi yang sama pada siapa saja yang anda berhubungan anda pusat 

penciptaan dimana perkembangan diberikan pada semua. Yakini ini dan beri kepastian 

tentang fakta pada setiap manusia laki-laki dan  perempuan dan anak-anak yang 

berhubungan dengan anda. Berikan kesan  perkembangan dengan suatu yang anda lakukan 

sehingga semua orng akan menerima kesan bahwa anda punya kepribadian yang 

berorientasi perkembangan dan bahwa anda mengembangkan semua orang yang 

berhubungan dengan anda. Bahkan terhadap orang-orang yang anda jumpai dalam 

pergaulan sosialpun, tak ada kepentingan bisnis sekalipun dan tanpa potensi menjual 

apapun, berilah fikiran perkembangan. Anda bisa memberi kesan ini dengan memegang 

keyakinan teguh bahwa diri anda ada pada jalur perkembangan dengan membiarkan 

keyakinan ini menginspirasi mengisi dan menembus setiap aksi atau tindakan. Yakini 



bahwa anda pribadi unggul dan anda memberi perkembangan bagi setiap orang. Rasakan 

bahw anda sedang akan menjadi KAYA dan adna bertindak yang berefek membuat mereka 

KAYA dan memberi semua. Jangan menyombongkan kesuksesan anda atau 

membicarakannya tanpa perlu karena keyakinan sejati tak pernah sombong. Kapanpun anda 

bertemu orang sombong anda bertemu orang orang yang secara diam-diam ragu atau takut. 

Secara sederhana rasakan keyakinan biarkan bekerja pada setiap transaksi. Biarkan setiap 

tindakan ucapan dan penampilan anda menunjukkan jaminan .. bahwa anda sedang menjadi 

KAYA bahwa anda sudah KAYA. Kata-kata tak begitu penting untuk mengkomunikasikan 

perasaan ini pada orang lain. Mereka akan merasakan kehadiran anda dan akan tertarik ke 

anda lagi. Anda harus memberi kesan sedemikian rupa hingga mereka merasa bahwa 

dengan berhubungan dengan anda mereka merasa diri meeka berkembang. Lihat bahwa 

anda membei meeka nilai guna yang lebih dari nilai uang yang anda ambil dari mereka.  

Jujurlah dalam melakukannya dan biar orang-orang tahu itu dan anda tak akan pernah 

kehabisan pelangan. Orang akan pergi ketempat dimana mereka mendapat perkembangan 

dan sa yang juga menginginkan perkembangan pada semua dan yang mengetahui semua 

akan menggerakkan laki-laki dan perempuan yang belum pernah mendengar anda akan 

menuju anda. Usaha anda akan berkembang cepat dan anda akan terkejut dengan 

keuntungan tak terduga yang akan dating pada anda. Dari hari kehari anda akan menapat 

kombinasi-kombinasi yang lebih besar mendapat keuntungan-keuntungan yang lebih besar 

dan mendapat akses ke pekerjaan yang anda sukai. Jika anda menginginkannya. Namun, 

ketika melakukan ini, anda tak boleh kehilangn pandangan gambar mental anda mengenai 

apa yang anda ingini atau keyakiann dan tujuan untuk mendapatkan yang anda ingini. Mari 

sya ingatkan lagi berkaitan dengan motif: waspadailah dengan godaan hati anda untuk 

menggunakan kekuatan mental atas orang lain. Tak ada yang begitu menyenangkan bagi 

alam fikiran yang belum berkembang secara utuh seperti penggunaan kekuatan dan 

dominasi atas orang lain. Hasrat untuk menguasai orang lain bagi kepuasan egois 

merupakan kutukan bagi dunia. Karena untuk jangka waktu yang lama banyak raja dan 

bangsawan telah menumpahkan darah dalam pertempuran untuk meluaskan dominasi, 

mereka bukan untuk mencari kehidupan lebih buat semua, tapi hanya untuk mendapatkan 

kekuasaan lebih buat mereka sendiri. Hari ini motif utama dari dunia bisnis dan industri 

sama saja. Orang-orang mempersenjatai perusahaan mereka dan membuang kehidupan dan 



hati jutaan orang dengan pertempuran yang sama untuk mendapat kekuasaan atas orang lain. 

Raja komersial, seperti raja politik didorong oleh gairah akan kekuasaan. Hati-hati dengan 

godaan untuk mendapat otoritas untuk menjadi penguasa agar dianggap sebagai orang yang 

berada diatas orang umunya, berkesan bagi orang lain dengan tampilan hebat dan lain-lain 

.fikiran yang mencari kekuasaan atas orang lain adalah fikiran kompetitif dan kompetitif itu 

bukan kreatif. Untuk menguasai lingkungan atau nasib anda, sama sekali tak penting bagi 

anda untuk menguasai anak buah anda dan tentu saja buat anda jatuh pada perjuangan Cuma 

untuk meraih tempat tinggi anda mulai dikuasai oleh nasib dan lingkungan dan walau anda 

KAYA  maka anda menjadi penguasa kesempatan dan spekulasi. Waspadai car berfikir 

kompetitif. Tak ada pernyataan yang lebih baiuk tentang aksi kreatif dinyatakan oleh jones 

of Toledo yang aku ingin buat diriku sendiri aku ingi buat semua setiap orang.  

Kepribadian unggul  

Yang telah saya katakana dibab sebelum ini berlaku juga bagi pekerja professional dan 

karyawan juga orng-orang yang bekerja pada bidang penjualan atau sembarang usaha 

apapun. Tak masalah apapun anda seorang dokter, seorang guru, atau tokoh agama, jika 

anda bisa memberi perkembangan atau meningkatkan kehidupan pada orang lain dan 

membuat mereka merasakan fakta itu, mereka akan tertarik pada anda dan anda akan kaya. 

Dokter yang mempertahankan visi dirinya sebagai seorang penyembuh sukses dan bekerja 

menuju perwujudan yang komplet visi tersebut dengan keyajinan daan tujuan seperti 

digambarkan dalam bab sebelumnya dia akan berada dengan dekat sumber kehidupan 

hingga dia akan mendapat sukses fenomenal, pasien akan berbondong-bondong. Tak 

seorangpun punya kesempatan lebih besar mendapatkan efek pengajaran buku ini lebih 

besar dari praktisi dibidang kesehatan. Tak masalah dari alunni mana saja dirinya, karena 

prinsip penyembuhan menyangkut semua manusia. Kepribadian unggul bidang kesehatan 

yang mempertahankan pada gambar mental yang jelas dirinya sendiri sebagai orang sukses 

dan yang mematuhi hokum keyakinan tujuan dan bersyukur akan menyembuhkan setiap 

penyakit yang bisa disembuhkan setiap harinya. Dibidang agama, dunia membutuhkan 

pengkhotbah yang mengajar para pendengarnya ilmu sejati tentang kehidupan yang 

berkelimpahan. Ia yang menguasai detail dari ilmu pasti (sains) untuk menjadi kaya dan 

yang mengajarnya dari mimbar tak akan pernah kekurangan jamaah. Inilah kalimat suci 

yang dunia butuhkan karena ilmu ini memberi perkembangan kehidupan dan orang-orang 



akan mendengarnya dengan senang dan memberi dorongan liberal bagi pengkhotabah yang 

membawa ilmu itu bagi mereka, yang dibutuhkan sekarang adalah satu demonstrasi tentang 

sains kehidupan dari mimbar. Kita membutuhkan pengkhotbah yang dirinya sendiri kaya 

sehat dan dicintai mengajar kita bagaimana mendapatkan hal-hal diatas dan apabila dia 

dating da diikuti banyak pengikut yang loyal. Sama juga bagi guru yang dapat 

menginspirasi murid-murid dengan keyakinan dan tujuan akan hidup yang unggul. Dia tak 

akan pernah keluar dari sebuah pelajaran dan siapapun gru yang punya keyakinan dan 

tujuan dapat memberinya ilmu pada murid-muridnya. Dai paasti memberi ilmu ini jika ilmu 

ini bagian dari praktek dan hidupnya sendiri. Yang benar bagi guru, pengkhotbah dokter 

juga berlaku bagi pengacara, dokter gigi agen real estate agen asuransi, juga setiap orang. 

Kombinasi aksi pribadi da mental yang telah saya gambarkan tak bisa salah tak dpat gagal. 

Setiap orang yang mematuhi instruksi-instruksi ini dengan teguh dan gigih akan menjadi 

kaya. Hokum perkembangan hidup seperti pasti dalam operasinya seperti hokum gravitasi. 

Menjadi kaya adalah sebuah ilmu pasti. Porang yang dapat uang dari gaji akan 

membuktikan kebeanrannya, sebagaimana yang dibuktikan para professional diatas. Jangan 

merasa anda tak punya kesempatan menjadi kayak arena anda sedang bekerja ditempat 

dimana tak ada kesempatan terlihat bagi kemajuan nda dimana gaji kecil dan biaya hidup 

tinggi. Bentuk gambar mental yang jelas tentang apa yang anda ingini mulailah bertindak 

dengan keyakinan dan tujuan. Kerjakan apa yang bisa anda lakukan tiap hari dan lakukan 

setiap tugas dengan cara dan sikap sukses. Bawa kekuatan sukses dan tujuan untuk menjadi 

kaya pada segaala sesuatu yang anda lakukan. Tapi jangan lakukan ini semata-mata karena 

gagasan untuk menyenangkan atasan anda dalam harapan agar ia senang atau agar ia 

melihat kerja anda dan mengangkat posisi anda. Tak mungkin mereka akan melakukan yang 

demikian.  Seseorang yang melakukan pekerjaan hebat yang mengisi tempatnya dengan 

kemampuan yang terbaik dan puas dengan hal itu, memang bekerja buat majikannya, tapi 

bukan kepentingan majikannya untuk memperbaiki posisinya. Dia layak pada posisi yang 

lebih baik dimana sekarang. Untuk mendapatkan kemajuan ada yang lebih penting dari 

menjadi lebih besar dari posisi anda. Orang yang pasti akan maju adalah orang yang terlalu 

besar untuk posisinya saat ini, yang gigih untuk menjadi apa yang ia ingini. Jangan berusaha 

untuk mengisi lebih dari tempat anda hanya untuk menyenangkan majikan and. Lakukan itu 

dengan tujuan demi perkembangan anda sendiri. Pertahankan keyakinan dan tujuan 



perkembangan selama jam-jam kerja setelah jam kerja dan sebelum jam kerja. Pertahankan 

sedemikian rupa sehingga setiap orang yang berhubungan dengan anda apakah itu mandor, 

karyawan atau teman pergaulan dsosial akan merasakan kekuatan dari tujuan yang keluar 

dari anda hinga setiap orang akan merasakan peningkatan dari anda. Orang-orang akan 

tertarik pada anda saat ini tak ada kesempatan pada pekerjaan and asehingga gagal 

membawa peluang bagi pribadi unggul  yang bertindak tundauk pada hokum alam. Tuhan 

malu bila tak membantu anda jika anda bertindak dengan cara tertentu. Dia harus membantu 

anda karena hakekatnya membantu dirinya sendiri. Tak ada apapun pada situasi industri 

atau nasib anda yang membuat anda harus tetap dibawah. Jika anda tak kayak arena bekerja 

di industri baja, anda akan kaya dengan pertanian 10 acre. Dan jika anda mulai bertindak 

dengan cara tertentu anda pasti akan keluar dari kemelut industri baja dan mendapatkan 

tanah pertanian atau kemanapuna anda ingin. Jika ribuan karyawan pabrik baja bertindak 

dengan cara tertentu , pabrik baja akan kehabisan karyawannya. Karena keberadaan hokum 

ini menyebabkan karyawan mempunyai peluang lebih atau keluar dari bisnis ini. Tak 

seorangpun dipaksa bekerja bagi pemilik modal besar. Pemilik modal besar bisa memaksa 

orang-orang hidup dalam kondisi menyedihkan sepanjang orang-orang itu abai dengan ilmu 

ilmu pasti (sains) untuk menjadi kaya atau secara intelektual malas mempraktekannya. 

Mulailah berfikir dan bertindak dengan cara ditas dengan keyakinan dan tujuan anda akan 

membuat anda dalam waktu yang sangat singkat melihat kesempatan ke kondisi yang jauh 

lebih baik. Kesempatan sepeti itu maka cepat dating karena yang maha kuasa bekerja pada 

semuadan bila kesempatan untuk menjadi lebih dari tempat anda sekarang diberikan anda 

… untuk itu, ambillaj. Ini akan menjadi langkah awal untuk kesempatan lebih besar. Tak 

ada kemungkinan yang sedemikian rupa diata ini terdekat pada hokum alam .. segala hal 

diperuntukkan baginya da bersatu bekerja baginya. Dan dia pasti menjadi kaya jika ia 

bertindak dan berpikir dengan cara tertentu. Maka misi para orang-orang yang hidup dari 

gaji belajar buku ini dengan kepedulian yang besar dan melakukan instuksinya dengan 

percaya diri. Apapun ia tak akan gagal.  

BAB 16 

PERNYATAAN DAN OBSERVASI DAN KESIMPULAN 

Banyak orang akan mencemooh pada gagasan bahwa ada sains untuk menjadi kaya. 

Dengan mempertahankan pendapat bahwa persediaan kekayaan itu terbatas, mereka 



bersikeras bahwa institusi sosial dan pemerintah harus diubah agar sejumlah penduduk bisa 

mendapatkan kesempatan untuk mendapatkannya. Tapi ini tak benar. Benar bahwa 

pemerintah yang ada memang membuat kebanyakan orang tetap dalam keadaan miskin tapi 

ini hanya karena kebanyakan orang tidak berfikir dan bertindak dengan cara tertentu. Jika 

kebanyakan orang mulai bergerak kedepan seperti yang disarankan buku ini, tidak sistem 

pemerintah maupun sistem industripun yang bisa menahan mereka, semua sistem harus 

diubah untuk mengakomodasi gerakan massa tersebut. Jika orang-orang punya pikiran 

maju, punya keyakinan bahwa mereka bisa menjadi kaya dan bergerak maju dengan tujuan 

teguh untuk menjadi kaya, tak ada satupun  yang bisa menahan mereka supaya tetap miskin. 

Orang-orang bisa melakukan tindakan tertentu kapanpun dibawah pemerintahan siapapun 

dan bisa menjadi kaya. Dan jika yang melakukan demikian itu berjumlah sangat banyak 

hingga menjadi gerakan massal dan berada dibawah suatu pemerintahan manapun, massa ini 

akan menyebabakan sistem sosial berubah dan termodifikasi sehingga akan terbuka 

kesempatan buat yang lain. Makin banyak orang menjadi kaya melalui level kompetitif, 

akan makin buruk bai yang lain. Sebaliknya makin banyak orang menjadi kaya melalui level 

kreatif, makin baik bagi orang lainnya. Keselamatan ekonomi massa hanya bisa dicapai 

dengan mengerakkan sejumlah orang yang mempraktekkan metode ilmiah yang ada di buku 

ini dan menjadi kaya. Orang-orang ini akan menunjukkan pada yang lain caranya dan 

menginspirasi mereka dengan sebuah keinginan untuk kehidupan nyata, dengan keyakinan 

bahwa hal tersebut bisa dicapai dan dengan maksud atau tujuan untuk mendapatkannya. 

Untuk saat ini, bagaimanapun cukup untuk diketahui bahwa baik tidak dari satu ini: baik 

pemerintahan dimana anda hidup atau sistem kapitalistik atau sistem kompetitif dari industri 

bisa menahan anda untuk menjadi kaya. Saat anda memasuki level fikiran kreatif, anda akan 

naik diatas sistem diatas dan menjadi seorang warga Negara "kerajaan lain". Tapi ingat 

bahwa pikiran anda harus dipertahankan agar tetap dilevel kreatif. Jangan sekali-kali 

sedetikpun membayangkan persediaan kekayaan itu terbatas atau bertindak pada level moral 

kompetitif.  Kapanpun anda jatuh ke cara berfikir lama, perbaikilah saat itu juga. Karena 

saat anda berada di level kompetitif, anda telah kehilangan kerja sama dengan alam fikiran 

substansi asal. Jangan habiskan waktu untuk merencanakan bagaimana anda akan bertindak 

bila menjumpai masa-masa genting di masa depan, kecuali ketika masa-masa genting itu 

mempengaruhi tindakan anda pada hari ini. Anda hanya berkewajiban pada melakukan 



pekerjaan hari ini dengan sikap sukses dan bukan dengan potensi kesulitan yang mungkin 

timbul esok hari. Anda bisa menghadapinya saat masa-masa itu benar-benar tiba. Jangan 

libatkan anda dengan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana anda akan memecahkan 

masalah-masalah yang akan menghalangi bisnis anda kecuali anda benar-benar melihat 

didepan anda bahwa tindakan anda harus diubah hari ini untuk menghindarinya. Tak 

masalah bagaimanapun sulitnya suatu masalah kelihatan nun jauh disana, anda akan tahu 

bahwa jika anda tetap melakukan sesuatu dengan cara tertentu, masalah itu akan hilang 

dengan sendirinya saat anda mendekatinya. Tak ada kemungkinan kombinasi peluang-

peluang sulit yang bisa mengalahkan seorang laki-laki atau perempuan yang bertindak 

mencari kekayaan melalui cara sangat ilmiah. Tak seorangpun yang mematuhi hokum ini 

gagal menjadi kaya, sepasti dua kali dua sama dengan empat. Jangan takut akan 

kemungkinan kombinasi peluang sulit, musibah dan panic. Ada cukup waktu untuk 

memcahkan hal-hal tersebut saat hal itu berada didepan anda pada saatnya dan anda akan 

menemukan bahwa setiap kesulitan membawa solusinya sendiri. Jaga bicara anda. Jangan 

pernah membicarakan diri sendiri, urusan-urusan anda dengan arti yang merendahakan atau 

memperlihatkan sisi kegagalan dan kelemahannya. Jangan bicara mengenai kemungkinan 

gagal atau bicara dimana anda menyiratkan kegagalan sebagai suatu kemungkinan. Jangan 

bicara masa-masa sulit atau kondisi bisnis dalam keadaan tak pasti. Masa sulit dalam bisnis 

atau bisnis yang tidak pasti mungkin dialami orang-orang yang berada di level kompetitif 

tapi tidak pernah bagi anda. Anda bisa mencipta apa yang anda mau dan anda telah 

menaklukkan ketakutan. Saat yang lain berada di masa sulit dan berada di situasi bisnis 

yang buruk, anda justru akan  menemukan peluang terbesar. Latih diri anda untuk berfikir 

dan melihat dunia sebagai bagian yang berkembang kearah yang lebih baik, bertumbuh dan 

dan anggaplah bagian dunia yang mencerminkan hal-hal buruk sebagai hal yang tidak 

pernah berkembang atau malah berkurang. Selalulah berbicara dengan menggunakan istilah-

istilah yang menggambarkan perkembangan, kemajuan dan peningkatan. Melakukan 

sebaliknya berarti mengkhianati keyakinan anda dan mengkhiananti keyakinan berarti 

kehilangan keyakianan. Jangan izinkan diri anda merasa kecewa. Anda mungkin berharap 

mendapatkan sesuatu dalam satu waktu tertentu tapi anda gagal mendapatkannya. Saat itu 

anda menganggap sebagai suatu kegagalan. Tapi jika anda mempertahankan keyakinan 

anda, anda akan tahu bahwa kegagalan adalah tampak luarnya saja. Tetaplah lakukan 



sesuatu dengan cara tertentu, jika anda tidak mendapatkan sesuatu, anda anda akan 

menerima sesuatu yang jauh lebih baik yang anda akan melihat bahwa kegagalan yang 

nampak adalah benar-benar sebuah sukses besar. Seorang siswa sains di buku ini telah 

mengatur alam fikirannya sedemikian rupaa untuk membuat sebuah kombinasi bisnis yang 

baginya tampak prospektif, ia bekerja beberapa minggu untuk mempersiapkannya. Saat 

waktunya tiba, segalanya gagal dengan suatu cara yang sulit untuk dijelaskan. Seolah-olah 

ada kekuatan tak terlihat telah bertindak secara diam-diam melawan dia. Tapi dia tak 

kecewa. Sebaliknya, dia bersyukur pada tuhan bahwa keinginannya telah ditolak dan tetap 

teguh bertindak dengan cara tertentu dengan fikiran bersyukur. Dalam beberapa minggu 

kemudian sebuah peluang emas yang jauh lebih baik mendatanginya sehingga dia merasa 

tak perlu membuat kesalahan besar pada bisnis pertamanya dan dia melihat bahwa satu alam 

fikiran yang lebih tahu dari dirinya telah menjganya dari kerugian yang lebih besar dengan 

mengalihkan pada kerugian yang jauh lebih kecil. Inilah cara setiap kegagalan yang tampak 

bekerja buat anda jika anda menjaga keyakinan anda, mempertahankan tujuan anda, 

bersyukur dan melakukan setiap hari semua yang bisa anda lakukan hari itu, melakukan 

setiap tugas dengan sikap sukses. Sat anda membuat kesalahan, itu karenan permintaan anda 

masih kurang. Bertahanlah dan suatu yang lebih besar kemudian, suatu yang sedang anda 

cari akan dating pada anda. Ingat ini. Anda tidak akan gagal karena anda kurang bakat 

penting untuk melakukan apa yang anda ingin anda lakukan. Jika anda bertindak seperti 

yang telah saya arahkan anda akan mengembangkan semua bakat yang penting untuk 

mengerjakan pekerjaan anda. Bukan bahasan buku ini mengenai sains untuk menggali 

bakat, tapi sains ini seperti dan sesimpel proses untuk menjadi kaya. Bagaimanapun jangan 

goyah karena takut pada perasaan saat anda merantau ke suatu tempat  anda akan gagal atau 

kekurangan keterampilan untuk bertahan. Bertahanlah, dan saat anda tisubstansi tak 

berbentuk   pada tempat itu, inspirasi untuk mendapat keahlian akan datang dari sumber 

keterampilan yang sama yang memungkinakan Lincoln yang tak berpengalaman dapat 

melakukan pekerjaan pemerintahan terbesar yang pernah diselesaikan oleh satu orang, juga 

terbuka buat anda. Anda mungkin bisa menarik semua kebijaksanaan yang ada pada semua 

alam fikiran untuk digunakan memecahkan masalah-masalah tanggung jawab yang ada pada 

pundak anda. Bertahanlah dan bertindaklah dengan penuh keyakinan. Pelajari buku ini. 

Jadikan buku ini sebagai teman hingga anda bisa menguasai semua gagasan yang berada 



didalamnya. Saat anda sedang berusaha mempunyai keyakinan yang sangat kuat, untuk 

sementara jauhilah tempat yang mengajarkan teori yang berlawanan dengan buku ini. 

Janganbawa literature pesimistik atau berlawanan dengan ini atau berargumen mengenai 

masalah ini. Luangkan semua waktu luang anda untuk mengkontemplasikan visi gambar 

mental anda, meyuburkan rasa syukur dan membaca buku ini. Buku ini berisi apa-apa yang 

anda butuhkan untuk mengetahui ilmu pasti (sains) untuk menjadi kaya dan anda 

menemukan semuanya yang mendasar di ringkasan bab berikut.  

Kesimpulan  

Ada sebuah bahan tak nampak (dibuku ini sering juga disebut substansi tak 

berbentuk, tak nampak dan bisa berfikir), bahan asaldari semua yang nampak ini dibuat 

dan dalam keadaan aslinya, mengapung, melayang, menembus dan mengisi  ruan kosong 

diantara benda-benda di alam semesta ini. Sebuah fikiran yang berada di alam fikiran bahan 

tak nampak ini mampu menghasilkan benda yang digambarkan oleh fikiran dalam alam 

fikiran bahan tak nampak ini. Seseorang bisa membentuk gambar suatu bentuk benda dalam 

alam fikirannya dan dengan mencetakkan (mengirimkan) hasil fikirannya pada substansi 

tak berbentuk ini bisa menyebabkan bentuk benda dalam fikiran seseorang tadi tercipta 

dalam bentuk nyata.  Unutk melakukan ini, seseorang harus mengalihkan alam fikirannya 

dari alam fikiran level kompetitif ke level kreatif. Jika tidak dia tak bisa berhubungan 

dengan harmonis dengan substansi berfikir ini, yang semangatnya selalu kreatif dan tak 

pernah kompetitif. Seseorang bisa tetap dalam harmoni dengan substansi tak berbentuk ini 

dengan bersikap bersyukur atas hal-hak baik yang diberikan padanya. Rasa syukur 

menyatukan alam fikiran manusia dengan alam fikiran substansi tak berbentuk ini sehingga 

fikiran manusia bisa diterima oleh alam fikiran substansi tak berbentuk. Seseorang bisa 

tetap pada level kreatif hanya dengan menyatukan dirinya dengan substansi tak berbentuk 

melalui perasaan bersyukur yang dalam dan terus menerus. Seseorang harus membentuk 

gambar mental yang jelas dan definitive benda-benda atau hal-hal yang ingin ia punyai ia 

lakukan atau ia ingin jadi. Dan dia harus mempertahankan gambar mental tadi dalam 

fikirannya bersamaan dengan rasa bersyukur pada sa yang akan memberikan hal-hal yang 

diinginkannya. Orang yang menginginkan jadi kaya harus menyediakan waktu luangnya 

untuk mengkontemplasikan gambar mentalnya dan memberi rasa syukur atas kenyataan 

bahwa apa yang diinginkannya itu sedang diberikan menuju kepadanya. Jangan terlalu 



banyak tekanan mental dalam melakukan kontemplasi gambar mental tadi, misalnya 

tergesa-gesa supaya cepat berhasil. Dalam keadaan santai ditambah dengan keyakinan yang 

teguh dan rasa syukur yang besar lakukanlah kontemplasi. Ini adalah proses dimana 

pengiriman gambar dari alam fikiran manusia kea lam fikiran sad an kekuatan energi kreatif 

diarahkan menuju gerakan kreatif (penciptaan). Energi kreatif bekerja melalui alur yang 

sudah mapan pada pertumbuhan alamiah dan susunan social dan industri.  Semua yang ada 

dalam gambar mentalnya pasti akan diwujudkan pada orang-orang yang melakukan apa 

yang ada dalam buku ini dan yang mempunyai keyakianan yang teguh. Yang dia ingini akan 

berada didepannya melalui alur-alur  perdagangan dan perekonomian yang sudah mapan. 

Untuk menerima bagiannya ketika benda ini sudah siap untuk diterima dia, seseorang harus 

bertidnak sedemikian rupa yang menyebabkan dia mengisi lebih dari posisinya sekarang. 

Dia harus menjaga fikirannya pada tujuan untuk menjadi kaya melalui niat untuk 

mewujudkan gambar mentalnya. Dan dia harus setiap hari melakukan apa yang bisa dia 

lakukan hari itu melakukan setiap tugas dengan sikap sukses. Dia harus memberi setiap 

orang nilai guna yang lebih dari nilai uang yang dia terima, sehingga setiap transaksi 

menghasilkan sesuatu yang lebih pada kehidupan dan dia harus mempertahankan fikiran 

yang berorientasi pada kemajuan dan peningkatan sehingga kesan akan peningkatan akan 

dikomunikasikan pada semua orang yang dating kepadanya. Pria dan wanita yang 

mempraktekkan instruksi dalam buku ini pasti akan menjadi kaya dan kekayaan yang 

mereka terima akan setimbang dengan proporsi eksak dengan kejelasan gambar mental 

mereka, keteguhan tujuannya dan keteguahn keyakinannya dan kedalaman rasa syukur 

mereka. 

 

 

 

 

  


