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Prefácio 
 
ESTE livro é pragmático, não filosófico; um manual prático, não um tratado sobre 
teorias. É dirigido aos homens e mulheres cuja necessidade mais premente é o 
dinheiro; que desejam ficar ricos primeiro e depois filosofar. É para aqueles que não 
têm encontrado até agora o tempo, os meios nem a oportunidade para se 
aprofundarem no estudo da metafísica, mas que querem resultados e estão dispostos 
a tomar as conclusões da ciência como uma base para a ação, sem entrar em todos os 
processos pelos quais aquelas conclusões foram atingidas. 
 
É esperado que o leitor aceite as afirmações fundamentais pela fé, exatamente como 
ele aceitaria afirmações relativas a uma lei de ação elétrica, se fossem promulgadas 
por um Marconi ou um Edson; e, aceitando as afirmações pela fé, que ele comprove 
sua verdade agindo por elas sem medo ou hesitação. Todo homem ou mulher que 
fizer isto certamente ficará rico; pois a ciência aqui aplicada é uma ciência exata, e é 
impossível uma falha. Entretanto, para o benefício daqueles que gostariam de 
investigar teorias filosóficas e assim assegurar uma base lógica para a fé, citarei 
determinadas autoridades aqui. 
 
A teoria monística do Universo - a teoria de que Um é o Todo e que o Todo é Um; 
Aquela única Substância manifesta a si mesma como os muitos elementos aparentes 
do mundo material - é de origem hindu e esteve ganhando gradualmente o seu 
caminho no pensamento do mundo ocidental por duzentos anos. É o fundamento de 
todas as filosofias orientais e daquelas de Descartes, Spinoza, Leibnitz, Schopenhauer, 
Hegel e Emerson. 
 
Ao leitor que se aprofundaria nos fundamentos filosóficos disto aconselho ler Hegel e 
Emerson por conta própria. 
  
Na escrita deste livro eu sacrifiquei todas as outras considerações pelas concisão e 
simplicidade de estilo, para que todos pudessem compreendê-lo. O plano de ação aqui 
estabelecido foi deduzido das conclusões da filosofia; foi completamente testado e 
suporta o supremo teste do experimento prático; ele funciona. Se você desejar saber 
como chegaram às conclusões, leia os escritos dos autores mencionados acima; e se 
você quiser colher os frutos de suas filosofias na prática real, leia este livro e faça 
exatamente como ele lhe diz para fazer. 
 
 
O Autor 
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Capítulo 1 

O Direito de Ser Rico 
 
O QUE QUER que possa ser dito em louvor à pobreza, permanece o fato de que não é 
possível viver uma vida realmente completa ou de sucesso a menos que uma pessoa 
seja rica. Nenhum homem consegue ascender até a sua maior altura em talento ou 
em desenvolvimento de alma, a menos que tenha abundância de dinheiro; pois para 
desdobrar a alma e desenvolver talento ele tem que ter muitas coisas para usar e não 
pode ter estas coisas a menos que tenha dinheiro com que as comprar.  
 
Um homem se desenvolve na mente, na alma e no corpo fazendo uso de coisas e a 
sociedade está organizada de tal forma que o homem tem que ter dinheiro para ser o 
possuidor de coisas; portanto, a base de todo progresso para o homem tem que ser a 
ciência de ficar rico. 
 
O objetivo de toda vida é desenvolvimento; e tudo o que vive tem um direito 
inalienável a todo o desenvolvimento que seja capaz de alcançar. 
 
O direito do homem à vida significa o seu direito de ter o uso livre e sem restrições de 
todas as coisas que possam ser necessárias para o seu mais pleno desdobramento 
mental, espiritual e físico; ou, em outras palavras, o seu direito de ser rico. 
 
Neste livro não irei falar de riquezas em um sentido figurado; ser realmente rico não 
significa estar satisfeito ou contente com um pouco. Nenhum homem deveria ficar 
satisfeito com um pouco, se tem capacidade para usar e desfrutar mais. O propósito 
da Natureza é progresso e desdobramento da vida; e todo homem deveria ter tudo o 
que pode contribuir para o poder, a elegância, a beleza e a riqueza da vida; 
contentar-se com menos é pecaminoso. 
 
O homem que possui tudo o que quer, para viver toda a vida de que é capaz de viver, 
é rico; e um homem que não tem abundância de dinheiro não pode ter tudo o que 
quer. A vida avançou tanto, e ficou tão complexa, que mesmo o homem ou a mulher 
mais comum requer uma grande quantidade de riqueza, de modo a viver de uma 
maneira que apenas se aproxime da plenitude. Toda pessoa quer naturalmente se 
tornar tudo que seja capaz de se tornar; este desejo de realizar possibilidades inatas é 
inerente à natureza humana; não podemos evitar querer ser tudo aquilo que podemos 
ser. Sucesso na vida é se tornar aquilo que você quer ser; você apenas pode se tornar 
o que quiser ser fazendo o uso de coisas e você apenas pode ter o livre uso de coisas 
ao se tornar suficientemente rico para comprá-las. Compreender a ciência de ficar 
rico é, portanto, o mais essencial de todos os conhecimentos. 
 
Não há nada de errado em querer ficar rico. O desejo por riquezas é na realidade o 
desejo por uma vida mais rica, mais plena e mais abundante; e este desejo é 
louvável. O homem que não deseja viver com mais abundância é anormal e também o 
homem que não deseja ter dinheiro suficiente para comprar tudo o que quer é 
anormal. 
 
Existem três motivos pelos quais vivemos; vivemos para o corpo, vivemos para a 
mente, vivemos para a alma. Nenhum destes é melhor ou mais sagrado do que o 
outro; são todos igualmente desejáveis e nenhum dos três – corpo, mente ou alma – 
consegue viver plenamente, se qualquer um dos outros estiver reduzido de vida e 
expressão plenas. Não é correto ou nobre viver apenas para a alma e negar a mente 
ou o corpo; e é errado viver para o intelecto e negar o corpo ou a alma. 
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Estamos todos familiarizados com as conseqüências repugnantes do viver para o corpo 
e negar tanto a mente como a alma; e nós compreendemos que a vida real significa a 
completa expressão de tudo o que o homem pode produzir através do corpo, da 
mente e da alma. Apesar do que possa dizer, nenhum homem consegue ser realmente 
feliz ou satisfeito a não ser que o seu corpo esteja vivendo plenamente em cada 
função e a não ser que o mesmo seja verdade para a sua mente e a sua alma. Onde 
quer que exista uma possibilidade não expressa, ou uma função não executada, existe 
um desejo insatisfeito. Desejo é possibilidade procurando expressão, ou função 
procurando execução. 
 
O homem não consegue viver plenamente no corpo sem boa comida, roupas 
confortáveis e um abrigo acolhedor, e sem estar livre do trabalho excessivo. Descanso 
e diversão são também necessários à sua vida física. 
 
Ele não consegue viver plenamente na mente sem livros e tempo para estudá-los, 
sem oportunidade para viajar e observar, ou sem convívio intelectual. 
 
Para viver plenamente na mente, ele tem que ter diversão intelectual, e deve se 
cercar de todos os objetos de arte e beleza que é capaz de usar e apreciar. 
 
Para viver plenamente na alma, o homem tem que ter amor; e amor é expressão 
negada pela pobreza. 
 
A maior felicidade de um homem é poder outorgar benefícios àqueles que ele ama; o 
amor encontra a sua mais natural e espontânea expressão no dar. O homem que não 
tem nada para dar não consegue preencher seu lugar como um esposo ou pai, como 
um cidadão, ou como um homem. É no uso de coisas materiais que um homem 
encontra vida plena para o seu corpo, desenvolve a sua mente e desdobra a sua alma. 
Portanto, é para ele de suprema importância que ele deve ser rico. 
 
É perfeitamente correto que você deve desejar ser rico; se você for um homem ou 
mulher normal, não pode evitar fazer isso. É perfeitamente correto que você deve dar 
a sua maior atenção à ciência de ficar rico, porque é o mais nobre e o mais 
necessário de todos os estudos. Se descuidar deste estudo, você está negligente em 
seu dever para consigo próprio, para com Deus e a Humanidade; pois você não pode 
prestar maior serviço a Deus e à Humanidade do que fazer o máximo de você 
mesmo. 
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Capítulo 2 

Existe Uma Ciência de Ficar Rico 
 
EXISTE uma ciência de ficar rico, e é uma ciência exata como a álgebra ou a 
aritmética. Existem certas leis que governam o processo de adquirir riquezas; uma 
vez que estas leis sejam aprendidas e obedecidas por qualquer homem, ele vai ficar 
rico com certeza matemática. 
 
A posse de dinheiro e propriedades vem como resultado de fazer as coisas de uma 
Certa Maneira; aqueles que fazem as coisas desta Certa Maneira, seja de propósito 
ou acidentalmente, ficam ricos; enquanto que aqueles que não fazem as coisas desta 
Certa Maneira, não importa quão duro trabalhem ou quão capacitados sejam, 
permanecem pobres. 
 
É uma lei natural que causas idênticas sempre produzem resultados idênticos; e, 
portanto, qualquer homem ou mulher que aprenda a fazer as coisas desta Certa 
Maneira ficará rico infalivelmente. 
 
A veracidade da afirmação acima é mostrada pelos seguintes fatos: 
 
Ficar rico não é uma questão de ambiente, pois, se fosse, todas as pessoas em certas 
vizinhanças se tornariam ricas; as pessoas de uma cidade seriam todas ricas, 
enquanto aquelas de outras cidades seriam todas pobres; ou os habitantes de um 
estado nadariam em dinheiro, enquanto aqueles de um estado adjacente estariam na 
pobreza. 
 
Mas em toda parte vemos ricos e pobres vivendo lado a lado, no mesmo ambiente e 
frequentemente engajados nos mesmos ofícios. Quando dois homens estão na mesma 
localidade e no mesmo tipo de negócio, e um fica rico enquanto o outro permanece 
pobre, isto mostra que ficar rico não é, primariamente, uma questão de ambiente. 
Alguns ambientes podem ser mais favoráveis do que outros, mas quando dois homens 
no mesmo tipo de negócio estão na mesma vizinhança e um fica rico enquanto o outro 
fale, isto indica que ficar rico é o resultado de fazer as coisas de uma Certa Maneira. 
 
E mais, a capacidade para fazer coisas desta Certa Maneira não é devida somente à 
posse de talento, pois muitas pessoas que têm grande talento permanecem pobres, 
enquanto outras que têm muito pouco talento ficam ricas. 
 
Estudando as pessoas que ficaram ricas, nós constatamos que elas são um grupo 
mediano sob todos os aspectos, não tendo maiores talentos nem capacidades do que 
outros homens. É evidente que elas ficam ricas não porque possuem talentos e 
capacidades que outros homens não têm, mas porque ocorre fazerem as coisas de 
uma Certa Maneira. 
 
Ficar rico não é o resultado de economia ou de “frugalidade”; muitas pessoas muito 
econômicas são pobres, enquanto gastadores liberais frequentemente ficam ricos. 
 
Nem ficar rico é devido a fazer coisas que os outros não conseguem fazer; pois dois 
homens no mesmo tipo de negócio frequentemente fazem quase exatamente as 
mesmas coisas e um fica rico enquanto o outro permanece pobre ou se torna falido. 
 
De todas estas coisas, nós temos que chegar à conclusão de que ficar rico é o 
resultado de fazer as coisas de uma Certa Maneira. 
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Se ficar rico é o resultado de fazer as coisas de uma Certa Maneira, e se causas 
idênticas sempre produzem resultados idênticos, então qualquer homem ou mulher 
que possa fazer as coisas daquela maneira pode se tornar rico, e a questão toda é 
conduzida dentro do domínio de ciência exata. 
 
Aqui se levanta a questão, se esta Certa Maneira não pode ser tão difícil que 
somente uns poucos consigam seguí-la. Isto não pode ser verdadeiro, como nós 
vimos, conforme seja considerada a capacidade natural. Pessoas talentosas ficam ricas 
e pessoas cabeças-duras ficam ricas; pessoas intelectualmente brilhantes ficam ricas e 
pessoas muito broncas ficam ricas; pessoas fisicamente fortes ficam ricas e pessoas 
fracas e doentias ficam ricas. 
 
Certo grau de capacidade para pensar e compreender é, evidentemente, essencial; 
mas conforme seja considerada a capacidade natural, qualquer homem ou mulher que 
tenha senso suficiente para ler e compreender estas palavras pode certamente ficar 
rico. 
 
Além disso, nós já vimos que não é uma questão de ambiente. A localização conta 
para alguma coisa; ninguém iria para o coração do Saara e esperaria fazer negócios 
de sucesso.  
 
Ficar rico envolve a necessidade de lidar com homens e de estar onde existam 
pessoas com quem lidar; e se estas pessoas estão inclinadas a negociar da forma 
como você quer negociar, tanto melhor. Mas isto é o máximo que o ambiente pode 
fazer. 
 
Se alguém mais na sua cidade pode ficar rico, você também pode; e se alguém mais 
no seu estado pode ficar rico, você também pode. 
 
Novamente, não é uma questão de escolher algum tipo de negócio ou profissão 
particular. Pessoas ficam ricas em todo tipo de negócio e em toda profissão; enquanto 
seus vizinhos da porta ao lado, no mesmo ofício, permanecem na pobreza. 
 
É verdade que você se sairá melhor em um negócio de que goste e que seja 
apropriado para você; e, se tiver certos talentos que estejam bem desenvolvidos, você 
se sairá melhor em um tipo de negócio que peça o exercício destes talentos. 
 
Além disso, você se sairá melhor em um tipo de negócio que seja adequado à sua 
localidade; uma loja de sorvetes se sairia melhor em um clima quente do que na 
Groenlândia e uma peixaria de salmão se sairá melhor no noroeste do que na Flórida, 
onde não existe salmão. 
  
Mas fora estas limitações gerais, ficar rico não depende de seu engajamento em 
algum tipo de negócio em particular, mas do seu conhecimento para fazer as coisas de 
uma Certa Maneira. Se você está agora em um tipo de negócio e alguém mais na 
sua localidade está ficando rico no mesmo tipo de negócio, enquanto você não está 
ficando rico, é porque você não está fazendo as coisas da mesma Maneira como a 
outra pessoa está fazendo. 
 
Ninguém é impedido de ficar rico por falta de capital. Realmente, à medida que você 
obtém capital o crescimento torna-se mais fácil e rápido; mas alguém que tem capital 
já está rico e não precisa considerar como se tornar assim. Não importa quão pobre 
você possa ser, se começar a fazer as coisas de uma Certa Maneira, você começará 
a ficar rico; e você começará a ter capital. A obtenção de capital é uma parte do 
processo de ficar rico; e é uma parte do resultado que invariavelmente segue o fazer 
as coisas de uma Certa Maneira. Você pode ser o homem mais pobre do continente, 
e estar mergulhado profundamente em dívidas; você pode não ter amigos, nem 
influência, nem recursos; mas se você começar a fazer as coisas desta maneira, você 
tem que começar infalivelmente a ficar rico, pois causas idênticas têm que produzir 
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efeitos idênticos. Se não tem capital, você pode conseguir capital; se estiver no tipo 
de negócio errado, você pode entrar no tipo de negócio certo; se estiver no local 
errado, você pode ir para o local certo; e você pode fazer isto começando, no seu 
negócio atual e na sua localidade atual, a fazer as coisas da Certa Maneira que 
causa o sucesso. 
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Capítulo 3 

Está a Oportunidade Monopolizada? 
 
NENHUM homem é mantido pobre porque a oportunidade foi arrebatada dele; porque 
outras pessoas monopolizaram a riqueza e puseram uma cerca ao redor dela. Você 
pode estar excluído de se engajar em certas linhas de negócio, mas existem outros 
canais abertos para você. Provavelmente seria difícil para você obter o controle de 
qualquer dos grandes sistemas ferroviários; aquele campo está muito bem 
monopolizado. Mas o negócio de trens elétricos está ainda em sua infância e oferece 
abundância de campos para empreendimento; e serão apenas uns muito poucos anos 
até que o tráfico e o transporte através do ar se tornarão uma grande indústria, e em 
todos os seus ramos dará emprego para centenas de milhares e, talvez, para milhões 
de pessoas. Por que não voltar sua atenção para o desenvolvimento do transporte 
aéreo, ao invés de competir com J. J. Hill e outros por uma chance no mundo 
ferroviário a vapor? 
 
É bem verdade que, se for um operário empregado no truste do aço, você tem muito 
pouca chance de se tornar o proprietário da fábrica na qual você trabalha; mas é 
também verdade que, se começar a agir de uma Certa Maneira, você pode em breve 
deixar o emprego do truste do aço; você pode comprar uma fazenda de dez a 
quarenta acres e se engajar no negócio como produtor de gêneros alimentícios. Existe 
uma grande oportunidade nesta época para homens que viverão de pequenas áreas 
de terra e as cultivarão intensivamente; tais homens certamente ficarão ricos. Você 
pode dizer que é impossível para você obter a terra, mas eu irei lhe provar que não é 
impossível e que você pode certamente obter uma fazenda, se for trabalhar de uma 
Certa Maneira.  
 
Em diferentes períodos a maré da oportunidade vai para direções diferentes, de 
acordo com as necessidades do todo e do estágio particular de evolução social que foi 
atingido. Atualmente, na América, está indo em direção à agricultura e às indústrias e 
profissões afins. Hoje a oportunidade está aberta diante do trabalhador de fábrica em 
seu ramo. Está aberta diante do homem de negócios que supre o fazendeiro, mais do 
que diante daquele que supre o trabalhador de fábrica; e diante do profissional que 
serve ao fazendeiro, mais do que diante daquele que atende à classe trabalhadora. 
 
Existe abundância de oportunidade para a pessoa que vai com a maré, ao invés de 
tentar nadar contra ela. 
 
Assim, os trabalhadores de fábrica, como indivíduos ou como uma classe, não estão 
privados de oportunidades. Os trabalhadores não estão sendo “achatados” pelos seus 
patrões; não estão sendo “moídos” pelas corporações e associações de capital. Como 
uma classe, eles estão onde estão porque não fazem as coisas de uma Certa 
Maneira. Se os trabalhadores da América escolhessem fazer assim, eles poderiam 
seguir o exemplo de seus irmãos na Bélgica e outros países, e estabelecer grandes 
lojas de departamentos e indústrias cooperadas; eles poderiam eleger pessoas de sua 
própria classe para o legislativo e fazer passar leis favorecendo o desenvolvimento de 
tais indústrias cooperadas; e em poucos anos eles poderiam tomar posse pacífica do 
campo industrial. 
 
A classe dos trabalhadores pode se tornar a classe dominante sempre que começarem 
a fazer as coisas de uma Certa Maneira; a lei da riqueza é a mesma para eles como 
é para todos os outros. Isto eles têm que aprender; e eles permanecerão onde estão 
enquanto continuarem a agir como agem. O trabalhador individual, entretanto, não 
fica retido embaixo pela ignorância ou indolência mental de sua classe; ele pode 
seguir a maré da oportunidade para as riquezas, e este livro lhe dirá como. 
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Ninguém é mantido na pobreza por uma escassez na provisão de riquezas; há mais do 
que o suficiente para todos. Um palácio tão grande quanto o Capitólio em Washington 
poderia ser construído para cada família da Terra a partir do material de construção 
existente apenas nos Estados Unidos; e sob cultivo intensivo este país produziria lã, 
algodão, linho e seda suficientes para vestir cada pessoa no mundo com mais luxo do 
que Salomão foi ornado em toda a sua glória; juntamente com víveres suficientes 
para alimentá-los magnificamente. 
 
A provisão visível é praticamente inesgotável; e a provisão invisível É realmente 
inesgotável. 
 
Tudo o que você vê na Terra é feito de uma Substância Original, da qual todas 
as coisas provêem. 
 
Novas formas estão sendo feitas constantemente e as mais antigas estão dissolvendo; 
porém todas são moldes assumidos pela Coisa Única. 
 
Não existe limite para a provisão da Essência Sem Forma ou Substância Original. 
O Universo é feito dela; mas ela não foi toda utilizada para fazer o Universo. Os 
espaços dentro, através e entre as formas do Universo visível são permeados e 
preenchidos com a Substância Original; com a Essência Sem Forma; com a 
matéria-prima de todas as coisas. Dez mil vezes o tanto que foi feito poderia ainda ser 
feito, e mesmo assim nós não teríamos exaurido a provisão de matéria-prima 
universal. 
 
Nenhum homem, portanto, é pobre porque a Natureza é pobre, ou porque não existe 
o suficiente para ser distribuído para todos. 
  
A Natureza é um armazém inesgotável de riquezas; a provisão nunca escasseará. A 
Substância Original é viva, com energia criativa e está constantemente produzindo 
mais formas. Quando a provisão de material de construção estiver exaurida, mais será 
produzido; quando o solo estiver exaurido de modo que os gêneros alimentícios e 
materiais para vestuário não mais cresçam sobre ele, ele será renovado ou mais solo 
será feito. Quando todo ouro e prata tiverem sido extraídos da terra, se o homem 
ainda estiver em tal estágio de desenvolvimento social em que precise de ouro e 
prata, mais será produzido a partir da Sem Forma. A Essência Sem Forma atende 
às necessidades do homem; ela não deixará que ele fique sem qualquer coisa boa.  
 
Isto é verdade para o homem coletivamente; o gênero humano como um todo é 
sempre abundantemente rico, e se indivíduos são pobres, é porque eles não seguem 
uma Certa Maneira de fazer as coisas, que torna rico o homem individual. 
 
A Essência Sem Forma é inteligente; é uma essência que pensa. Ela é viva e é 
sempre impelida em direção a mais vida. 
 
É o impulso natural e inerente da vida procurar viver mais; é da natureza da 
inteligência ampliar a si mesma, e da consciência procurar estender seus limites e 
encontrar expressão mais plena. O universo das formas foi feito pela Substância 
Viva Sem Forma, modelando-se ela mesma em formas, de modo a se expressar 
mais plenamente. 
 
O Universo é uma grande Presença Viva, sempre se movendo inerentemente em 
direção a mais vida e funcionamento mais pleno.  
 
A Natureza é formada para o progresso da vida; seu motivo impulsionador é o 
aumento de vida. Por este motivo, tudo o que seja possível contribuir para a vida é 
generosamente provido; não pode haver carência, a não ser que Deus vá se 
contradizer e anular suas próprias obras. 
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Você não é mantido pobre por falta na provisão de riquezas; um fato que eu 
demonstrarei um pouco adiante é que até mesmo os recursos da Provisão Sem 
Forma estão sob o comando do homem ou mulher que agem e pensam de uma Certa 
Maneira. 
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Capítulo 4 

O Primeiro Princípio da Ciência de Ficar Rico 
 
PENSAMENTO é o único poder que pode produzir riquezas tangíveis a partir da 
Substância Sem Forma. A Essência da qual todas as coisas são feitas é uma 
Substância que pensa e um pensamento de forma nesta Substância produz a 
forma. 
 
A Substância Original se move de acordo com os pensamentos dela; cada forma e 
processo que você vê na Natureza é a expressão visível de um pensamento na 
Substância Original. Conforme a Essência Sem Forma pensa em uma forma, ela 
adota aquela forma; conforme ela pensa em um movimento, ela faz aquele 
movimento. Esta é a maneira como todas as coisas foram criadas. Nós vivemos em 
um mundo de pensamento, que é parte de um universo de pensamento. O 
pensamento de um Universo em movimento estendeu-se através da Substância Sem 
Forma e a Essência Pensante, movendo-se de acordo com aquele pensamento, 
tomou a forma de sistemas de planetas e mantém aquela forma. A Substância 
Pensante toma a forma do pensamento dela e se move de acordo com o 
pensamento. Mantendo a idéia de um sistema circular de sóis e mundos, ela toma a 
forma destes corpos e os move conforme ela pensa. Pensando na forma de uma 
árvore de carvalho de crescimento lento, ela se move de acordo e produz a árvore, 
ainda que possam ser necessários séculos para executar o trabalho. No criar, a Sem 
Forma parece se mover de acordo com as linhas de movimento que ela estabeleceu; 
o pensamento de uma árvore de carvalho não causa a formação instantânea de uma 
árvore completamente crescida, mas põe em movimento as forças que produzirão a 
árvore, de acordo com as linhas de crescimento estabelecidas. 
 
Todo pensamento de forma, mantido na Substância Pensante, causa a criação da 
forma, mas sempre, ou pelo menos geralmente, conforme linhas de crescimento e de 
ação já estabelecidas. 
 
O pensamento de uma casa de certo tipo de construção, se fosse impresso na 
Substância Sem Forma, poderia não causar a formação instantânea da casa; mas 
causaria o direcionamento de energias criativas já atuantes nos negócios e no 
comércio para canais tais que resultariam na construção rápida da casa. E se não 
existissem canais através dos quais a energia criativa pudesse operar, então a casa 
seria formada diretamente da Substância Primordial, sem esperar pelos lentos 
processos do mundo orgânico e inorgânico. 
 
Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na Substância Original sem 
causar a criação da forma. 
 
O homem é um centro pensante e pode originar pensamento. Todas as formas que o 
homem modela com as suas mãos têm que existir primeiro no seu pensamento; ele 
não pode modelar uma coisa até que tenha pensado naquela coisa. E até agora o 
homem confinou seus esforços inteiramente ao trabalho de suas mãos; ele aplicou 
trabalho manual ao mundo das formas, procurando mudar ou modificar aquelas já 
existentes. Ele nunca pensou em tentar causar a criação de novas formas imprimindo 
seus pensamentos sobre a Substância Sem Forma. 
 
Quando um homem tem um pensamento-forma, ele apanha material das formas da 
Natureza e faz uma imagem da forma que está em sua mente. Ele tem, até agora, 
feito pouco ou nenhum esforço para cooperar com a Inteligência Sem Forma; para 
trabalhar “com o Pai”. Ele não sonha que pode “fazer o que ele viu o Pai fazer”. O 
homem remodela e altera as formas existentes pelo trabalho manual; não deu 

A Ciência de Ficar Rico – Capítulo 4 



 13

atenção à questão se ele pode ou não produzir coisas a partir da Substância Sem 
Forma, comunicando seus pensamentos a ela. Nós nos propomos a provar que ele 
pode fazer isso; provar que qualquer homem ou mulher pode fazer isto, e mostrar 
como. Como nosso primeiro passo, temos que estabelecer três proposições 
fundamentais. 
 
Primeiro, nós afirmamos que existe uma Essência ou Substância Original Sem 
Forma, da qual todas as coisas são feitas. Todos os aparentemente muitos elementos 
são apenas diferentes representações de um elemento; todas as muitas formas 
encontradas na Natureza orgânica e inorgânica são apenas diferentes modelagens, 
feitas a partir da mesma essência. E esta essência é Essência Pensante; um 
pensamento mantido nela produz a forma do pensamento. Pensamento, na 
Substância Pensante, produz modelos. O homem é um centro pensante, capaz de 
pensamento original; se um homem puder comunicar seu pensamento à Substância 
Original Pensante, ele pode causar a criação ou formação da coisa na qual ele 
pensou. Para sumarizar isto:- 
 
Existe uma Essência Pensante a partir da qual todas as coisas são feitas e 
que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do 
Universo. 
 
Um pensamento, nesta Substância, produz a coisa que é imaginada pelo 
pensamento. 
 
O homem pode formar coisas no seu pensamento e, imprimindo seu 
pensamento sobre a Substância Sem Forma, pode fazer com que a coisa em 
que ele pensa seja criada. 
 
Pode ser perguntado se posso provar estas afirmações; e, sem entrar em detalhes, eu 
respondo que posso fazê-lo, tanto pela lógica como pela experiência. 
  
Raciocinando para trás, a partir dos fenômenos de forma e pensamento, chego a uma 
Substância Original Pensante; e raciocinando adiante, a partir desta Substância 
Pensante, chego ao poder do homem de causar a formação da coisa em que ele 
pensa. 
 
E pelo experimento, constato que o raciocínio é verdadeiro; e esta é a minha prova 
mais forte. 
 
Se um homem que ler este livro ficar rico fazendo o que o livro lhe diz para fazer, isto 
é uma evidência em apoio à minha alegação; mas se todo homem que fizer o que ele 
lhe diz para fazer ficar rico, isto é uma prova positiva até que alguém passe pelo 
processo e falhe. A teoria é verdadeira até que o processo falhe; e este processo não 
falhará, pois todo homem que fizer exatamente o que este livro lhe diz para fazer 
ficará rico. 
 
Eu disse que os homens ficam ricos por fazer as coisas de uma Certa Maneira; e 
para fazê-lo, os homens têm que se tornar capacitados para pensar de uma Certa 
Maneira. 
 
A maneira de um homem fazer as coisas é o resultado direto da maneira 
como ele pensa sobre as coisas. 
 
Para fazer as coisas de uma maneira que você quer fazê-las, terá que adquirir a 
capacidade de pensar da maneira que quer pensar; este é o primeiro passo em 
direção a ficar rico. 
 
Pensar aquilo que você quer pensar é pensar na VERDADE, apesar das 
aparências. 
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Todo homem tem o natural e inerente poder de pensar no que ele quiser pensar, mas 
fazer isto requer bem mais esforço do que pensar os pensamentos que são sugeridos 
pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil; pensar na verdade 
apesar das aparências é trabalhoso e requer o dispêndio de mais força do que 
qualquer outro trabalho que o homem seja convocado para executar. 
 
Não existe trabalho do qual a maioria das pessoas recue como o fazem em relação a 
pensar de forma prolongada e consecutiva; é o trabalho mais duro do mundo. Isto é 
especialmente verdadeiro quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparência 
no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a 
observa; e isto somente pode ser evitado mantendo o pensamento da VERDADE. 
 
Observar a aparência de doença produzirá a forma de doença em sua própria mente e 
finalmente em seu corpo, a não ser que você mantenha o pensamento da verdade, 
que é o de que não existe doença; é somente uma aparência e a realidade é saúde. 
  
Observar as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua própria 
mente, a não ser que você se prenda à verdade de que não há pobreza; há apenas 
abundância. 
 
Pensar em saúde quando rodeado pelas aparências de doença, ou pensar em riquezas 
quando em meio às aparências de pobreza, requer poder; mas quem adquirir este 
poder se torna uma MENTE MAGISTRAL. Ele pode conquistar o destino; ele pode ter o 
que quiser. 
 
Este poder somente pode ser adquirido tomando posse do fato básico que está por 
trás de todas as aparências; e aquele fato é que existe uma Substância Pensante, a 
partir da qual e pela qual todas as coisas são feitas. 
 
Então nós temos que compreender a verdade de que todo pensamento mantido nesta 
Substância se torna uma forma, e que o homem pode assim imprimir seus 
pensamentos sobre ela de modo a fazer com que tomem forma e se tornem coisas 
visíveis. 
  
Quando nós compreendemos isto, perdemos todas as dúvidas e medos, pois sabemos 
que podemos criar o que quisermos criar; podemos obter o que quisermos ter e 
podemos nos tornar o que quisermos ser. Como um primeiro passo em direção a ficar 
rico, você tem que acreditar nas três afirmações fundamentais dadas previamente 
neste capítulo; e para enfatizá-las, eu as repito aqui:- 
 
Existe uma Essência Pensante a partir da qual todas as coisas são feitas e 
que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do 
Universo. 
 
Um pensamento, nesta Substância, produz a coisa que é imaginada pelo 
pensamento. 
 
O homem pode formar coisas no seu pensamento e, imprimindo seu 
pensamento sobre a Substância Sem Forma, pode fazer com que a coisa em 
que ele pensa seja criada. 
 
Você tem que pôr de lado todos os outros conceitos de Universo diferentes deste 
conceito monístico; e tem que deter-se nele até que esteja fixado em sua mente e 
tenha se tornado seu pensamento habitual. Leia estas afirmações de fé muitas e 
muitas vezes; fixe cada palavra em sua memória e medite nelas até que você acredite 
firmemente no que elas dizem. Se uma dúvida chegar a você, lance-a fora como um 
pecado. Não ouça argumentos contrários a esta idéia; não vá a igrejas ou palestras 
onde um conceito de coisas contrário seja ensinado ou pregado. Não leia revistas ou 
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livros que ensinem uma idéia diferente; se você ficar confuso em sua fé, todos os seus 
esforços serão em vão. 
 
Não pergunte por que é que estas coisas são verdadeiras, nem especule o modo como 
elas podem ser verdadeiras; simplesmente aceite-as em confiança.  
 
A ciência de ficar rico começa com a aceitação absoluta desta crença. 
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Capítulo 5 

Vida Crescente 
 
VOCÊ tem que ficar livre do último vestígio da velha idéia de que existe uma 
Divindade cuja vontade é que você deva ser pobre ou cujos propósitos possam ser 
atendidos por manter você na pobreza. 
 
A Substância Inteligente que é Tudo e em Tudo, e que vive em Tudo e em você, é 
uma Substância Viva consciente. Sendo uma Substância Viva Consciente, Ela tem 
que ter a natureza e o desejo inerente de toda inteligência viva pelo aumento de vida. 
Cada coisa viva tem que continuamente procurar o aumento de sua vida, porque a 
vida, no mero ato de viver, tem que crescer a si própria. 
 
Uma semente plantada no solo brota em atividade e, no ato de viver, produz uma 
centena mais de sementes; a vida, pelo viver, multiplica a si mesma. Está sempre Se 
Tornando Mais; ela tem que fazer assim para, de qualquer modo, continuar a existir. 
 
A inteligência está sob esta mesma necessidade de crescimento contínuo. Cada 
pensamento que pensamos torna necessário para nós pensar noutro pensamento; a 
consciência está continuamente expandindo. Cada fato que aprendemos nos leva ao 
aprendizado de outro fato; o conhecimento está continuamente crescendo. Cada 
talento que cultivamos traz à mente o desejo de cultivar outro talento; estamos 
sujeitos ao impulso da vida, procurando expressão, o qual sempre nos impulsiona 
para sabermos mais, para fazermos mais e para sermos mais. 
  
De modo a sabermos mais, fazermos mais e sermos mais, nós temos que ter mais; 
temos que ter coisas para usar, porque nós aprendemos, e fazemos, e nos tornamos, 
apenas por meio do uso de coisas. Nós temos que ficar ricos, de modo a que 
possamos viver mais. 
 
O desejo por riquezas é simplesmente a capacidade para vida mais ampla procurando 
realização; todo desejo é o esforço de uma possibilidade não expressa para entrar em 
ação. É poder procurando se manifestar o que causa o desejo. Aquilo que faz você 
querer mais dinheiro é o mesmo que faz a planta crescer; é Vida, procurando 
expressão mais plena. 
 
A Substância Viva Única tem que estar sujeita a esta lei inerente a toda vida; Ela é 
permeada com o desejo de viver mais; por isso é que está sob a necessidade de criar 
coisas. 
 
A Substância Única deseja viver mais em você; portanto, Ela quer que tenha todas 
as coisas que você possa usar. 
  
É desejo de Deus que você deve ficar rico. Ele quer que você fique rico porque Ele 
pode expressar-Se melhor através de você, se você tiver abundância de coisas para 
utilizar no dar expressão a Ele. Ele pode viver mais em você, se você tiver comando 
ilimitado dos meios de vida. 
 
O Universo deseja que você tenha tudo que quiser ter. 
 
A Natureza é amiga dos seus planos. 
 
Tudo é naturalmente para você. 
 
Registre em sua mente que isto é verdade. 
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É essencial, entretanto, que o seu propósito deve se harmonizar com o propósito 
que está em Tudo. 
  
Você tem que querer vida real, não mero prazer de satisfação sensual. Vida é a 
execução de função; e o indivíduo vive realmente apenas quando ele executa cada 
função física, mental e espiritual da qual ele é capaz, sem excesso em nenhuma. 
 
Você não quer ficar rico para viver de modo sujo, para a satisfação de desejos 
animais; isto não é vida. Mas a execução de cada função física é uma parte da vida, e 
não vive completamente quem nega aos impulsos do corpo uma expressão normal e 
sadia. 
  
Você não quer ficar rico apenas para gozar prazeres mentais, para obter 
conhecimento, para satisfazer ambição, para brilhar mais que os outros, para ser 
famoso. Todos estes são uma parte legítima da vida, mas o homem que vive somente 
para os prazeres do intelecto terá apenas uma vida parcial e nunca ficará satisfeito 
com sua parte. 
  
Você não quer ficar rico apenas para o bem dos outros, para perder a si próprio pela 
salvação da espécie humana, para experimentar as alegrias da filantropia e do 
sacrifício. As alegrias da alma são apenas uma parte da vida; e elas não são melhores 
ou mais nobres do que qualquer outra parte. 
 
Você quer ficar rico de modo que possa comer, beber e sentir-se feliz quando for 
tempo para fazer estas coisas; de modo que possa se cercar de coisas bonitas, ver 
terras distantes, alimentar sua mente e desenvolver seu intelecto; de modo que possa 
amar os homens e fazer coisas bondosas, e ser capaz de desempenhar um bom papel 
ajudando o mundo a descobrir a verdade. 
 
Mas lembre-se de que o altruísmo extremo não é melhor nem mais nobre do que o 
egoísmo extremo; ambos são errôneos. 
 
Livre-se da idéia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e de que você 
pode garantir as boas graças Dele fazendo isso; Deus não exige nada deste tipo. 
 
O que Ele quer é que você deve fazer o máximo de si mesmo, para si próprio e para 
os outros; e você pode ajudar os outros mais, fazendo o máximo de si mesmo, 
do que de qualquer outra maneira.  
 
Você pode fazer o máximo de si mesmo apenas ficando rico; assim, é correto e 
louvável que você deve dedicar seu primeiro e melhor pensamento à tarefa de adquirir 
riqueza. 
 
Lembre-se, entretanto, que o desejo da Substância é para todos, e que os 
movimentos dela têm que ser por mais vida para todos; Ela não pode ser posta para 
trabalhar por menos vida para ninguém, porque Ela está igualmente em todos, 
procurando riquezas e vida. 
 
A Substância Inteligente fará as coisas para você, mas não irá tirar as coisas de 
alguém mais e dá-las para você. 
 
Você tem que se livrar do pensamento de competição. Você deve criar, não competir 
pelo que já está criado. 
 
Você não tem que tirar nada de ninguém. 
 
Você não tem que sair ganhando em negociações. 
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Você não tem que enganar ou tirar proveito. Você não precisa deixar nenhum homem 
trabalhar para você por menos do que ele merece.  
 
Você não tem que cobiçar a propriedade de outros ou olhar a mesma com olhos 
desejosos; nenhum homem tem algo do que você também não possa ter igual e isso 
sem tirar dele o que possui. 
 
Você deve se tornar um criador, não um competidor; você vai obter o que quer, mas 
de uma maneira tal que, quando você o obtiver, todos os outros homens terão mais 
do que têm agora. 
 
Estou ciente de que existem homens que obtêm uma vasta quantidade de dinheiro 
agindo em direta oposição às afirmações do parágrafo acima e posso acrescentar 
algumas palavras de explicação aqui. Homens do tipo que imperam pelo poder 
financeiro, que se tornam muito ricos, fazem-no algumas vezes puramente devido à 
sua extraordinária capacidade no plano da competição; e algumas vezes eles se 
relacionam inconscientemente com a Substância nos grandes propósitos e 
movimentos Dela pelo desenvolvimento racial geral através da evolução industrial. 
Rockefeller, Carnegie, Morgan e outros têm sido os agentes inconscientes do 
Supremo no trabalho necessário de sistematizar e organizar a indústria produtiva; e 
no final o trabalho deles contribuirá imensamente em direção a uma vida ampliada 
para todos. Seus dias estão próximos do fim; eles organizaram a produção e em 
breve serão substituídos pelos agentes da multidão, os quais organizarão o 
maquinismo de distribuição. 
 
Os multimilionários são como os répteis monstruosos das eras pré-históricas; eles 
desempenham um papel necessário no processo evolutivo, mas o mesmo Poder que 
os produziu irá dispensá-los. E é bom ter em mente que eles nunca foram realmente 
ricos; um registro das vidas privadas da maioria desta classe mostrará que eles foram 
realmente os mais abjetos e infelizes dos pobres. 
  
Riquezas adquiridas no plano competitivo nunca são satisfatórias e permanentes; elas 
são suas hoje e de outro amanhã. Lembre-se, se deve ficar rico de uma certa e 
científica maneira, você tem que se elevar inteiramente acima do pensamento 
competitivo. Você tem que não pensar nunca, nem por um momento, que a provisão é 
limitada. Exatamente assim que você começar a pensar que todo o dinheiro está 
sendo “monopolizado” e controlado por banqueiros e outros, e que você mesmo tem 
que empenhar-se para obter leis aprovadas para interromper este processo, e assim 
por diante; naquele momento você cai na mente competitiva e seu poder de causar 
criação está perdido por enquanto; e o que é pior, você provavelmente interromperá 
os movimentos criativos que já tiver estabelecido.  
 
SAIBA que existem incontáveis milhões de dólares em ouro nas montanhas da Terra, 
ainda não trazidos à luz; e saiba que se não existissem, mais seria criado a partir da 
Substância Pensante para prover suas necessidades. 
 
SAIBA que o dinheiro de que você precisa virá, mesmo que seja necessário que mil 
homens sejam levados à descoberta de novas minas de ouro amanhã. 
 
Nunca olhe para a provisão visível; olhe sempre para as ilimitadas riquezas 
na Substância Sem Forma e SAIBA que elas estão vindo para você tão 
rapidamente quanto você puder recebê-las e usá-las. Ninguém, por 
“monopolizar” a provisão visível, pode impedir que você obtenha o que é seu. 
 
Assim, nunca permita a você mesmo pensar por um instante que os melhores lugares 
para construir serão ocupados antes de você estar pronto para construir sua casa, a 
menos que se apresse. Nunca se preocupe com as corporações e organizações de 
empresas, nem fique ansioso por medo de que elas venham em breve a possuir a 
Terra inteira. Nunca tenha medo de que perderá o que quer porque alguma outra 
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pessoa “leva a melhor sobre você” para isso. Não é possível àquilo acontecer; você 
não está procurando alguma coisa que seja possuída por alguém mais; você está 
fazendo com que o que você quer seja criado a partir da Substância Sem Forma, e a 
provisão é ilimitada. Apegue-se à afirmação formulada:-- 
 
Existe uma Essência Pensante, a partir da qual todas as coisas são feitas e 
que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do 
Universo. 
 
Um pensamento, nesta Substância, produz a coisa que foi imaginada pelo 
pensamento. 
 
O homem pode formar coisas no seu pensamento e, imprimindo seu 
pensamento sobre a Substância Sem Forma, pode fazer com que a coisa em 
que ele pensa seja criada. 
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Capítulo 6 

Como as Riquezas Vêm Para Você 
 
QUANDO digo que você não tem que sair ganhando em negociações, não quero dizer 
absolutamente que você não tem que conduzir nenhuma negociação ou que você está 
acima da necessidade de ter qualquer negócio com seus semelhantes. Eu quero dizer 
que você não necessita lidar com eles injustamente; você não tem que obter algo por 
nada, mas pode dar para cada homem mais do que você recebe dele.  
 
Você não pode dar para cada homem mais em valor monetário de mercado do que 
você recebe dele, mas pode dar a ele mais em valor de uso do que o valor monetário 
da coisa, o qual você recebe dele. O papel, a tinta e outros materiais neste livro 
podem não valer o dinheiro que você paga por ele; mas se as idéias sugeridas por ele 
trouxerem a você milhares de dólares, você não foi enganado por aqueles que o 
venderam para você; eles deram a você um grande valor de uso por um pequeno 
valor monetário. 
 
Suponhamos que eu possua um quadro de um dos grandes artistas o qual, em 
qualquer comunidade civilizada, vale milhares de dólares. Eu o levo para a Baía de 
Baffin e pelos “talentos de vendedor” induzo um esquimó a dar por ele um lote de 
peles no valor de 500 dólares. Na verdade eu o enganei, porque ele não tem uso para 
o quadro; o quadro não tem valor de uso para ele; o quadro não contribuirá para sua 
vida.  
 
Mas suponhamos que eu dê a ele uma arma de fogo no valor de 50 dólares pelas suas 
peles; então ele fez uma boa negociação. Ele tem uso para a arma de fogo; ela 
propiciará para ele muito mais peles e muita comida; ela contribuirá para sua vida de 
todas as maneiras; ela o tornará rico. 
  
Quando você se eleva do plano competitivo para o plano criativo, você pode examinar 
em minúcias suas transações de negócios muito rigorosamente, e se estiver vendendo 
a qualquer homem algo que não contribui à vida dele mais do que a coisa que ele lhe 
dá em troca, você pode permitir-se pôr fim a isto. Você não tem que derrotar ninguém 
nos negócios. E se estiver em um tipo de negócio que derrota as pessoas, saia dele 
imediatamente. 
 
Dê a cada homem mais em valor de uso do que você recebe dele em valor monetário; 
então você está contribuindo para a vida do mundo através de cada transação de 
negócios. 
 
Se tiver pessoas trabalhando para você, você tem que receber delas mais em valor 
monetário do que paga a elas em salários; mas você pode organizar seu negócio de 
tal forma que ele seja preenchido com o princípio do progresso, e de modo que cada 
empregado que assim desejar possa progredir um pouco todo dia. 
 
Você pode estabelecer que seu negócio faça para seus empregados o que este livro 
está fazendo para você. Pode assim conduzir seu negócio de tal forma que ele será 
uma espécie de escada, pela qual cada empregado, que queira dar-se ao trabalho, 
possa escalar às riquezas ele mesmo; e dada a oportunidade, se ele não fizer assim, 
não é culpa sua. 
 
E finalmente, não é porque você deve causar a criação de suas riquezas a partir da 
Substância Sem Forma que permeia todo o seu ambiente, que elas devam tomar 
forma a partir da atmosfera e se materializar diante dos seus olhos. 
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Se você quiser uma máquina de costura, por exemplo, eu não quero dizer a você que 
deve imprimir o pensamento de uma máquina de costura sobre a Substância 
Pensante até que a máquina seja formada sem as mãos, na sala onde você estiver 
sentado ou em algum outro local. Mas, se você quiser uma máquina de costura, 
mantenha a imagem mental dela com a mais positiva certeza de que ela está sendo 
feita ou que está em seu caminho até você. Após uma vez formar o pensamento, 
tenha a mais absoluta e inquestionável fé de que a máquina de costura está vindo; 
nunca pense ou fale disto de qualquer outra maneira que não seja estando certo dela 
chegar. Reivindique-a como já sua. 
 
Ela será trazida para você pelo poder da Inteligência Suprema, atuando sobre as 
mentes dos homens. Se você vive no Maine, pode ser que um homem seja trazido do 
Texas ou do Japão para participar em alguma transação a qual resultará em você 
obter o que você quer. 
 
Neste caso, a coisa inteira será tão vantajosa para aquele homem quanto for para 
você. 
  
Não se esqueça nem por um momento que a Substância Pensante está através de 
tudo, em tudo, comunicando com tudo e pode influenciar tudo. O desejo da 
Substância Pensante por vida mais plena e melhor viver causou a criação de todas 
as máquinas de costura já feitas; e pode causar a criação de milhões mais, e criará, 
quando os homens a colocarem em movimento pelo desejo e pela fé, e pelo agir de 
uma Certa Maneira. 
 
Você pode certamente ter uma máquina de costura em sua casa; e é exatamente tão 
certo que você pode ter qualquer outra coisa ou coisas que você queira, e as quais 
você utilizará para o progresso da sua própria vida e das vidas de outros. 
 
Você não precisa hesitar em relação a pedir amplamente; “É um prazer para teu Pai 
dar-te o Reino”, disse Jesus. 
 
A Substância Original quer viver tudo o que for possível em você, e quer que você 
tenha tudo o que possa ou que irá utilizar para o viver da mais abundante vida. 
 
Se você fixar em sua consciência o fato de que o desejo que sente pela posse de 
riquezas é uno com o desejo da Onipotência por mais completa expressão, a sua fé 
se torna invencível. 
 
Uma vez vi um garotinho sentado à frente de um piano, e tentando em vão produzir 
harmonia com as teclas; e vi que ele estava magoado e irritado pela incapacidade dele 
de tocar música de verdade. Perguntei a ele a causa de sua vergonha e ele 
respondeu: “Eu posso sentir a música em mim, mas não consigo fazer minhas mãos 
irem certo”. A música nele era o IMPULSO da Substância Original, contendo todas 
as possibilidades de toda vida; tudo o que existe de música estava procurando 
expressão através da criança. 
 
Deus, a Substância Única, está tentando viver e fazer e desfrutar das coisas através 
da Humanidade. Ele está dizendo: “Eu quero mãos para construir estruturas 
maravilhosas, para tocar harmonias divinas, para pintar quadros gloriosos; Eu quero 
pés para levar minhas mensagens, olhos para ver minhas belezas, línguas para dizer 
verdades poderosas e para cantar canções maravilhosas”, e assim por diante. 
 
Tudo o que existe de possibilidade está procurando expressão através dos homens. 
Deus quer que aqueles que podem tocar música tenham pianos e todos os outros 
instrumentos, e que tenham os meios para cultivar seus talentos até o grau mais 
pleno; Ele quer que aqueles que podem apreciar a beleza estejam capacitados para 
cercarem a si próprios com coisas belas; Ele quer que aqueles que podem discernir a 
verdade tenham todas as oportunidades para viajar e observar; Ele quer que aqueles 
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que podem apreciar o vestuário estejam vestidos com beleza, e aqueles que podem 
apreciar boa comida sejam magnificamente alimentados. 
 
Ele quer todas estas coisas porque é Ele Mesmo que as desfruta e aprecia; é Deus 
quem quer tocar e cantar, e desfrutar da beleza, e proclamar a verdade e usar roupas 
finas, e comer boas comidas. “É Deus que trabalha em ti para querer e para fazer”, 
disse Paulo. 
 
O desejo que você sente por riquezas é o Infinito, procurando se expressar Ele 
Mesmo em você, tal como Ele procurava encontrar expressão no garotinho à frente 
do piano. 
 
Assim, você não precisa hesitar em pedir amplamente. 
 
A sua parte é focalizar e expressar o desejo a Deus. 
 
Este é um ponto difícil para a maioria das pessoas; elas retêm algo da velha idéia de 
que a pobreza e o auto-sacrifício são agradáveis a Deus. Elas consideram pobreza 
como uma parte do plano, uma necessidade da Natureza. Elas têm a idéia de que 
Deus terminou o Seu trabalho e fez tudo o que Ele pode fazer, e que a maioria dos 
homens tem que permanecer pobre porque não há o suficiente para ser distribuído 
para todos. Elas se prendem tanto a este pensamento errado que se sentem 
envergonhadas para pedir por riqueza; elas tentam querer não mais do que uma 
muito modesta suficiência, apenas o bastante para fazê-las medianamente 
confortáveis. 
 
Eu relembro agora o caso de um estudante a quem foi dito que ele tinha que obter na 
mente um quadro claro das coisas que ele desejava, para que o pensamento criativo 
delas pudesse ser impresso na Substância Sem Forma. Ele era um homem muito 
pobre, vivendo em uma casa alugada e tendo apenas o que ganhava a cada dia; e ele 
não podia compreender o fato de que toda a riqueza era dele. Assim, depois de pensar 
sobre o assunto, ele decidiu que poderia razoavelmente pedir um tapete novo para o 
piso do seu melhor quarto e um aquecedor a carvão de antracito para aquecer a casa 
durante o tempo frio. Seguindo as instruções dadas neste livro, ele obteve estas 
coisas em poucos meses; e então ele começou a perceber que não tinha pedido o 
suficiente. Ele percorreu a casa na qual vivia e planejou todos os melhoramentos que 
gostaria de fazer nela; ele adicionou mentalmente uma janela panorâmica aqui e um 
quarto ali, até que estivesse completa em sua mente como a sua casa ideal; e então 
ele planejou sua decoração interior.  
 
Mantendo o quadro completo em sua mente, ele começou a viver da Certa Maneira e 
a se mover em direção ao que ele queria; e ele agora possui a casa e a está 
reconstruindo de acordo com a forma de sua imagem mental. E agora, com fé ainda 
mais ampla, ele está continuando a obter coisas maiores. Tem sido para ele de acordo 
com a fé dele, e assim é com você e com todos nós.  
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Capítulo 7 

Gratidão 
 
AS EXEMPLIFICAÇÕES dadas no último capítulo terão levado ao leitor o fato de que o 
primeiro passo em direção a ficar rico é conduzir a idéia do seu querer à Substância 
Sem Forma. 
 
Isto é verdade, e você entenderá que para fazê-lo se torna necessário se relacionar 
você mesmo com a Inteligência Sem Forma de uma maneira harmoniosa. 
 
Assegurar esta relação harmoniosa é uma questão de importância tão capital e vital 
que eu cederei algum espaço para sua discussão aqui e darei a você instruções que, 
se você as seguir, certamente o colocarão em perfeita unidade mental com Deus. 
 
O processo inteiro de ajuste e sintonia mentais pode ser resumido em uma palavra, 
gratidão. 
 
Primeiro, você acredita que existe uma Substância Inteligente, a partir da qual 
todas as coisas são feitas; segundo, você acredita que esta Substância dá a você 
tudo o que desejar; e terceiro, você mesmo se relaciona com ela através de um 
sentimento de profunda e intensa gratidão.  
   
Muitas pessoas, que sob todos os outros aspectos ordenam corretamente suas vidas, 
são mantidas na pobreza pela falta de gratidão delas. Tendo recebido de Deus um 
presente, elas cortam os fios que as ligam com Ele por falharem em ter 
reconhecimento. 
 
É fácil compreender que quanto mais perto da fonte da riqueza nós vivermos, tanto 
mais riqueza nós receberemos; e é também fácil compreender que a alma que está 
sempre grata vive em contato mais estreito com Deus do que aquela que nunca olha 
para Ele com agradecido reconhecimento. 
 
Quanto mais agradecidos nós fixarmos nossas mentes no Supremo quando coisas 
boas vierem para nós, tanto mais coisas boas nós receberemos e tanto mais 
rapidamente elas virão; e a razão é simplesmente que a atitude mental de gratidão 
atrai a mente para um contato mais estreito com a fonte da qual vêm as bênçãos. 
 
Se for novo para você o pensamento de que a gratidão coloca sua mente inteira em 
mais estreita harmonia com as energias criativas do Universo, considere-o bem e você 
verá que é verdadeiro. As coisas boas que você já tem chegaram a você ao longo da 
linha de obediência a certas leis. A gratidão guiará sua mente afora ao longo dos 
caminhos pelos quais as coisas vêm; e manterá você em estreita harmonia com o 
pensamento criativo e impedirá que você caia no pensamento competitivo. 
 
A gratidão sozinha pode manter você olhando em direção ao Todo e impedir que caia 
no erro de pensar que a provisão é limitada; e fazer isso seria fatal para as suas 
esperanças. 
 
Existe uma Lei da Gratidão e é absolutamente necessário que você deve observar a lei 
para obter os resultados que procura. 
 
A lei da gratidão é o princípio natural de que ação e reação são sempre iguais e em 
direções opostas. 
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A grata tentativa de comunicação de sua mente em reconhecido louvor ao Supremo é 
uma liberação ou gasto de energia; ela não pode falhar em alcançar Aquele a 
quem endereçou, e a reação é um movimento instantâneo em direção a você. 
 
“Aproxima-te de Deus, e Ele se aproximará de ti”. Esta é uma afirmação de verdade 
psicológica. 
 
E se a sua gratidão for forte e constante, a reação na Substância Sem Forma será 
forte e contínua; o movimento das coisas que você quer será sempre em sua direção. 
Observe a atitude de gratidão que Jesus tomou; como Ele sempre parece estar 
dizendo, “Agradeço a Ti, Pai, por terdes me ouvido”. Você não pode exercer muito 
poder sem gratidão; pois é a gratidão que mantém você ligado com o Poder. 
 
Mas o valor da gratidão não consiste somente em obter mais bênçãos para você no 
futuro. Sem gratidão você não consegue conter por muito tempo o pensamento de 
descontentamento com respeito às coisas como elas são. 
 
A partir do momento em que você permite à sua mente deter-se no 
descontentamento por causa das coisas como elas são, você começa a perder terreno. 
Você fixa a sua atenção sobre o comum, o ordinário, o pobre, o sujo e o miserável; e 
sua mente toma a forma destas coisas. Então você transmitirá estas formas ou 
imagens mentais para a Sem Forma, e o comum, o pobre, o sujo e o miserável virão 
para você. 
 
Permitir à sua mente deter-se no inferior é se tornar inferior e cercar-se a si próprio 
com coisas inferiores. 
 
Por outro lado, fixar sua atenção no melhor é cercar-se a si próprio com o melhor e se 
tornar o melhor. 
 
O Poder Criativo dentro de nós nos faz à imagem daquilo a que nós damos nossa 
atenção. 
 
Nós somos Substância Pensante e substância pensante sempre toma a forma 
daquilo em que pensa. 
 
A mente agradecida está constantemente fixada no melhor; portanto, ela tende a se 
tornar o melhor; ela toma a forma ou o caráter do melhor e receberá o melhor. 
 
Além disso, a fé é nascida da gratidão. A mente agradecida espera continuamente 
pelas coisas boas e expectativa se torna fé. A reação da gratidão sobre a própria 
mente da pessoa produz a fé; e cada onda emitida por agradecida ação de graças 
aumenta a fé. Quem não tem sentimento de gratidão não pode reter uma fé viva por 
muito tempo; e sem uma fé viva você não pode ficar rico pelo método criativo, como 
nós veremos nos capítulos seguintes. 
  
É necessário, então, cultivar o hábito de ser grato por cada coisa boa que vier para 
você; e dizer obrigado continuamente. 
 
E porque todas as coisas contribuíram para o seu progresso, você deve incluir todas as 
coisas em sua gratidão. 
 
Não desperdice tempo pensando ou falando sobre os defeitos ou ações erradas dos 
que imperam pelo poder financeiro ou dos magnatas das corporações. A organização 
que eles fizeram do mundo criou a sua oportunidade; tudo o que você obtém, na 
verdade vem para você por causa deles. 
 
Não se enfureça contra os políticos corruptos; se não fosse pelos políticos nós 
cairíamos na anarquia e sua oportunidade seria grandemente diminuída. 
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Deus trabalhou por um longo tempo e muito pacientemente para nos trazer até onde 
estamos na indústria e no governo, e Ele continua agora com Seu trabalho. Não há a 
menor dúvida de que Ele irá pôr de lado os que imperam pelo poder financeiro, os 
magnatas das corporações, os capitães da indústria e os políticos tão logo eles possam 
ser dispensados; mas por enquanto observe que eles são todos muito bons. 
Lembre-se de que todos eles estão ajudando a preparar as linhas de transmissão ao 
longo das quais as suas riquezas virão para você e seja grato a eles todos. Isto 
colocará você em relações harmoniosas com o bom em tudo e o bom em tudo se 
moverá em direção a você. 
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Capítulo 8 

Pensando de Uma Certa Maneira 
 
RETORNE ao capítulo 6 e leia novamente a história do homem que formou uma 
imagem mental de sua casa e você terá uma idéia razoável do passo inicial para ficar 
rico. Você tem que formar um quadro mental claro e definido do que você quer; você 
não consegue transmitir uma idéia, a menos que a possua você mesmo. 
 
Você tem que possuí-la antes que possa dá-la; e muitas pessoas falham em imprimir 
na Substância Pensante porque elas mesmas têm apenas um vago e nebuloso 
conceito das coisas que querem fazer, ter ou se tornar. 
 
Não é suficiente que você deva ter um desejo geral por riqueza para com ela “fazer o 
bem”; todas as pessoas têm tal desejo. 
  
Não é suficiente que você deva ter um anseio por viajar, ver coisas, viver mais, etc.. 
Todas as pessoas também têm tais desejos. Se você fosse enviar uma mensagem sem 
fio para um amigo, você não enviaria as letras do alfabeto em ordem alfabética e 
deixaria que ele próprio construísse a mensagem; nem você pegaria palavras 
aleatoriamente do dicionário. Você enviaria uma frase coerente; uma que quisesse 
dizer alguma coisa. Quando você tentar imprimir as suas vontades na Substância, 
lembre-se de que isso tem que ser feito por meio de uma afirmação coerente; você 
tem que saber o que quer e ser definido. Você nunca pode se tornar rico, ou colocar o 
poder criativo em ação, emitindo anseios não formados ou vagos desejos. 
 
Revise os seus desejos exatamente como o homem que eu descrevi revisou sua casa; 
veja exatamente o que quer, e obtenha um quadro mental claro disso, como você 
gostaria que parecesse quando você o conseguir. 
 
Tal quadro mental claro você deve tê-lo continuamente na mente, como o marinheiro 
tem na mente o porto em direção ao qual está dirigindo o barco; você tem que manter 
a sua face voltada em direção a isso o tempo todo. Você tem que não perder isso de 
vista mais do que o timoneiro não perde de vista a bússola. 
 
Não é necessário fazer exercícios de concentração, nem dedicar horários especiais 
para oração e afirmações, nem “entrar no silêncio”, nem fazer truques ocultos de 
qualquer tipo. Essas coisas são razoáveis, mas tudo o que você precisa é saber o que 
quer, e querer isso intensamente o suficiente de modo que permanecerá em seus 
pensamentos. 
 
Passe tanto do seu tempo de lazer quanto possa contemplando o seu quadro, mas 
ninguém precisa fazer exercícios para concentrar sua mente em uma coisa que 
realmente quer; são as coisas com as quais você não se importa realmente que 
requerem esforço para fixar sua atenção sobre elas. 
  
E a não ser que você queira realmente ficar rico, a ponto do desejo ser forte o 
suficiente para manter seus pensamentos direcionados para o propósito como o pólo 
magnético mantém a agulha da bússola, dificilmente valerá a pena você tentar 
executar as instruções dadas neste livro. 
 
Os métodos aqui apresentados são para pessoas cujo desejo por riquezas seja 
suficientemente forte para superar a preguiça mental e o amor pelo fácil, e fazê-las 
trabalhar. 
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Quanto mais claro e definido você construir o seu quadro então, e quanto mais você 
se deter nele, exibindo todos os seus deliciosos detalhes, mais forte será o seu desejo; 
e quanto mais forte o seu desejo, mais fácil será manter sua mente fixada no quadro 
do que você quer. 
 
Algo mais é necessário, entretanto, do que meramente ver o quadro claramente. Se 
isso for tudo o que você fizer, você é apenas um sonhador e terá pouco ou nenhum 
poder de realização. 
 
Atrás da sua visão clara tem que estar o propósito de realizá-lo; exibí-la em expressão 
tangível. 
 
E atrás deste propósito tem que estar uma invencível e inabalável FÉ de que a coisa já 
é sua; de que está “à mão” e você tem apenas que tomar posse dela. 
 
Viva na casa nova, mentalmente, até que ela tome forma ao seu redor fisicamente. No 
reino mental, entre imediatamente no pleno gozo das coisas que você quer. 
 
“Quaisquer que sejam as coisas que peças quando rezar, acredita que as recebes, e tu 
as terás”, disse Jesus. 
 
Veja as coisas que você quer como se elas estivessem realmente à sua volta o tempo 
todo; veja a si mesmo como que as possuindo e usando. Faça uso delas na 
imaginação exatamente como você as usará quando elas forem posses suas tangíveis. 
Detenha-se em seu quadro mental até que ele esteja claro e distinto, e então tome a 
Atitude Mental de Posse relativamente a tudo naquele quadro. Tome posse disto, na 
mente, na plena fé de que é realmente seu. Prenda-se a esta posse mental; não 
abandone nem por um momento a fé de que é real. 
 
E lembre-se do que foi dito em um capítulo anterior sobre gratidão; seja o tempo todo 
tão grato por isto como você espera ser quando ele tiver tomado forma. O homem, 
que pode agradecer a Deus sinceramente pelas coisas que até agora existem apenas 
na imaginação, tem fé real. Ele ficará rico; ele causará a criação do que quer que 
queira. 
 
Você não precisa rezar repetidamente pelas coisas que quer; não é necessário falar a 
Deus sobre isso todo dia. 
 
“Não usa vãs repetições como os gentios fazem”, disse Jesus aos seus alunos, “pois 
teu Pai sabe que tens necessidade destas coisas antes que tu o peças a Ele”. 
 
Sua parte é formular inteligentemente seu desejo pelas coisas que fazem a vida mais 
ampla e arrumar estes desejos em um todo coerente; e então imprimir este Desejo 
Inteiro na Substância Sem Forma, que tem o poder e a vontade de trazer para você 
o que você quer. 
 
Você não causa esta impressão repetindo seqüências de palavras; você o faz 
mantendo a visão com o PROPÓSITO inabalável de alcançá-lo e com constante FÉ de 
que você o alcança realmente. 
  
A resposta à oração não é de acordo com a sua fé enquanto você está falando, mas de 
acordo com a sua fé enquanto você está trabalhando. 
  
Você não pode imprimir a mente de Deus tendo um dia especial de Sabbath 
reservado para dizer a Ele o que você quer, e o esquecimento d’Ele durante o resto da 
semana. Você não pode imprimí-La tendo horas especiais para entrar em seu 
aposento particular e rezar, se você então dispersa o assunto da sua mente até que a 
hora de rezar chegue novamente. 
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A oração verbal é razoável, e tem seu efeito, especialmente sobre você mesmo, 
clareando sua visão e reforçando sua fé; mas não são seus pedidos verbais que lhe 
obtêm o que você quer. Para ficar rico você não necessita de uma “doce hora da 
oração”; você necessita “rezar sem cessar”. E por rezar eu quero dizer agarrar-se 
constantemente à sua visão, com o propósito de causar sua criação em forma sólida e 
com a fé de que você está fazendo isso. 
 
“Acredita e tu recebes”. 
 
A questão inteira passa a ser receber, uma vez que você tenha formado claramente 
sua visão. Quando você a tiver formado, é bom fazer uma afirmação verbal, 
endereçando ao Supremo em reverente oração; e a partir daquele momento você 
tem que, na mente, receber o que você pede. Viva na nova casa; vista as roupas 
finas; ande no automóvel; vá à viagem e planeje confiantemente viagens maiores. 
Pense e fale de todas as coisas que você pediu em termos de posse presente real. 
Imagine um ambiente e uma condição financeira exatamente como você os queira e 
viva o tempo todo naqueles ambiente e condição financeira imaginários. Atente, 
entretanto, que você não faça isso como um mero sonhador e construtor de castelos; 
agarre-se à FÉ de que o imaginário está sendo realizado e ao PROPÓSITO de 
realizá-lo. Lembre-se de que é a fé e o propósito no uso da imaginação que fazem a 
diferença entre um cientista e um sonhador. E tendo aprendido este fato, é aqui que 
você tem que aprender o uso apropriado da Vontade. 
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Capítulo 9 

Como Utilizar a Vontade 
 
PARA começar a lidar com o ficar rico de uma maneira científica, não tente aplicar seu 
poder de vontade a nada fora de você mesmo. 
 
De qualquer forma, você não tem o direito de fazer isto. 
 
É errado aplicar sua vontade em outros homens e mulheres para conseguir que façam 
o que você deseja feito. 
 
É tão flagrantemente errado forçar pessoas pelo poder mental como o é forçá-las pelo 
poder físico. Se obrigar pessoas a fazer coisas para você pela força física as reduz à 
escravidão, obrigá-las por meios mentais efetua exatamente a mesma coisa; a única 
diferença está nos métodos. Se tomar coisas das pessoas pela força física é roubo, 
então tomar coisas pela força mental é roubo também; em princípio não há nenhuma 
diferença. 
  
Você não tem o direito de usar seu poder de vontade sobre outra pessoa, mesmo 
“para o próprio bem dela”; pois você não sabe o que é para o bem dela. A ciência de 
ficar rico não requer que você aplique poder ou força a nenhuma outra pessoa, de 
nenhuma maneira que seja. Não existe a mais leve necessidade de fazer isso; sem 
dúvida, qualquer tentativa de usar sua vontade sobre outros tenderá apenas a anular 
seu propósito. 
  
Você não necessita aplicar sua vontade às coisas a fim de obrigá-las a vir para você. 
 
Isto seria simplesmente estar tentando forçar Deus e seria insensato e inútil, assim 
como irreverente.  
 
Você não tem que obrigar Deus a dar-lhe coisas boas mais do que você tem que usar 
seu poder de vontade para fazer o sol nascer. 
  
Você não tem que usar seu poder de vontade para conquistar uma divindade hostil ou 
para fazer forças teimosas e rebeldes executarem sua ordem. 
 
A Substância é amistosa com você e está mais ansiosa para dar a você o que você 
quer do que você está para receber. 
  
Para ficar rico você apenas necessita usar seu poder de vontade sobre si próprio.  
 
Quando souber o que pensar e fazer, então você terá que usar sua vontade para 
obrigar você próprio a pensar e fazer as coisas certas. Este é o uso legitimo da 
vontade na obtenção do que você quer -- usá-la para manter você próprio no curso 
certo. Use sua vontade para manter a si próprio pensando e agindo de uma Certa 
Maneira. 
  
Não tente projetar sua vontade ou seus pensamentos ou sua mente no espaço afora 
para “agir” sobre coisas ou pessoas. 
 
Mantenha sua mente em casa; ela pode realizar mais lá do que em qualquer outro 
lugar.  
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Use sua mente para formar uma imagem mental do que você quer e para manter 
aquela visão com fé e propósito; e use sua vontade para manter sua mente 
trabalhando de uma Certa Maneira. 
  
Quanto mais constantes e contínuos sua fé e propósito, mais rapidamente você ficará 
rico, porque você fará apenas impressões POSITIVAS na Substância; e você não as 
neutralizará ou contrabalançará com impressões negativas.  
 
O quadro dos seus desejos, mantido com fé e propósito, é absorvido pela Sem Forma 
e a permeia por grandes distâncias - por todo o Universo, tanto quanto sei. 
  
À medida que esta impressão se espalha, todas as coisas são colocadas em 
movimento em direção à sua realização; cada coisa viva, cada coisa inanimada e as 
coisas ainda não criadas começam a se mover em direção a criar aquilo que você 
quer. Toda a força começa a ser exercida naquela direção; todas as coisas começam a 
se mover em direção a você. As mentes das pessoas, em toda parte, são influenciadas 
em direção a fazer as coisas necessárias à realização dos seus desejos; e elas 
trabalham para você, inconscientemente. 
 
Mas você pode deter tudo isso ao dar início a uma impressão negativa na Substância 
Sem Forma. É tão certo que dúvida ou descrença dá início a um movimento contrário 
a você quanto fé e propósito dão início a um movimento em direção a você. É por não 
compreender isto que a maioria das pessoas que tentam fazer uso da “ciência mental” 
para ficar rico comete sua falha. Cada hora e momento que você gasta em prestar 
atenção a dúvidas e temores, cada hora que você gasta em preocupação, cada hora 
em que sua alma é tomada pela descrença, estabelecem uma corrente contrária a 
você no domínio inteiro da Substância Inteligente. Todas as promessas são para os 
que acreditam, e para eles apenas. Note quão insistente foi Jesus quanto a esta 
questão da crença; e agora você sabe a razão. 
 
Visto que crença é de todo importante, convém a você vigiar seus pensamentos; e 
como suas crenças serão modeladas em uma muito grande extensão pelas coisas que 
você observa e pensa, é importante que você deva comandar sua atenção. 
 
E aqui a vontade entra em uso; pois é através da sua vontade que você determina 
sobre que coisas sua atenção será fixada. 
 
E se quer se tornar rico, você não tem que fazer um estudo da pobreza.  
 
As coisas não são criadas através do pensar em seus opostos. A saúde nunca é 
alcançada estudando ou pensando na doença; a retidão não pode ser promovida 
estudando ou pensando em pecado; e ninguém nunca ficou rico estudando e 
pensando na pobreza. 
  
A medicina, como uma ciência da doença, aumentou a doença; a religião, como uma 
ciência do pecado, promoveu o pecado, e a economia, como um estudo da pobreza, 
encherá o mundo com miséria e carência. 
  
Não fale sobre a pobreza; não a investigue ou se interesse você próprio por ela. Nunca 
se importe com quais são suas causas; você não tem nada a ver com elas. 
 
O que interessa a você é a cura. 
 
Não gaste seu tempo em trabalho beneficente ou movimentos de caridade; toda 
caridade tende apenas a perpetuar a miséria que ela visa erradicar. 
 
Eu não digo que você deva ter coração duro ou ser cruel e se recusar a ouvir o clamor 
da necessidade; mas você não tem que tentar erradicar a pobreza de nenhuma das 
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maneiras convencionais. Ponha a pobreza para trás de você e ponha tudo que é 
pertinente a ela atrás de você, e “faça direito”. 
  
Fique rico; esta é a melhor maneira de você poder ajudar os pobres. 
  
E você não pode manter a imagem mental que deve fazer você rico, se encher sua 
mente com quadros de pobreza. Não leia livros ou jornais que dão conta circunstancial 
da miséria dos moradores de habitação coletiva, dos horrores do trabalho infantil, e 
assim por diante. Não leia nada que encha sua mente com imagens sombrias de 
necessidade e sofrimento. 
  
Você não pode ajudar os pobres em nada por saber sobre estas coisas; e o 
conhecimento difundido delas não tende absolutamente a eliminar a pobreza. 
  
O que tende a eliminar a pobreza não é a obtenção de quadros de pobreza em sua 
mente, mas a obtenção de quadros de riqueza nas mentes dos pobres. 
  
Você não está abandonando os pobres em sua miséria quando se recusa a permitir 
que sua mente seja preenchida com quadros daquela miséria.  
 
A pobreza pode ser eliminada, não pelo aumento do número de pessoas 
bem-intencionadas que pensam na pobreza, mas pelo aumento do número de pessoas 
pobres que se proponham com fé a ficar ricas.  
 
Os pobres não necessitam de caridade; eles necessitam de inspiração. A caridade dá a 
eles apenas uma fatia de pão para mantê-los vivos em sua miséria ou dá a eles um 
entretenimento para fazê-los esquecer por uma hora ou duas; mas a inspiração os 
fará ascender para fora de sua miséria. Se você quiser ajudar os pobres, demonstre a 
eles que podem se tornar ricos; prove-o ficando rico você mesmo. 
  
A única maneira pela qual a pobreza será banida para sempre deste mundo é obter 
um grande, e constantemente crescente, número de pessoas para praticar os 
ensinamentos deste livro. 
  
As pessoas têm que ser ensinadas a se tornarem ricas pela criação, não pela 
competição.  
 
Todo homem que se torna rico pela competição derruba atrás dele a escada pela qual 
ele sobe e mantém os outros embaixo; mas todo homem que fica rico pela criação 
abre um caminho para milhares seguirem-no e os inspira a fazer isso. 
 
Você não está mostrando dureza de coração ou disposição insensível quando se recusa 
a ter pena da pobreza, ver pobreza, ler sobre pobreza, ou pensar ou falar sobre ela, 
ou escutar aqueles que falam sobre ela. Use seu poder de vontade para manter sua 
mente FORA do assunto da pobreza e para mantê-la fixada, com fé e propósito, 
SOBRE a visão do que você quer.  
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Capítulo 10 

Uso Adicional da Vontade 
 
VOCÊ não pode reter uma visão clara e verdadeira da riqueza se estiver 
constantemente voltando sua atenção para quadros em oposição, quer sejam eles 
externos ou imaginários.  
 
Não fale dos seus problemas de natureza financeira do passado, se você os teve, 
absolutamente não pense neles. Não fale da pobreza de seus pais ou das dificuldades 
de sua vida pregressa; fazer qualquer destas coisas é classificar mentalmente você 
mesmo como pobre agora e isto certamente reterá o movimento das coisas em sua 
direção.  
 
“Deixem os mortos enterrarem os seus mortos”, como disse Jesus. 
 
Ponha a pobreza e todas as coisas que pertencem à pobreza completamente para trás 
de você.  
 
Você aceitou uma certa teoria do Universo como sendo correta e está apoiando todas 
suas esperanças de felicidade em ela ser correta; então o que você pode ganhar 
dando atenção a teorias conflitantes?  
 
Não leia livros religiosos que digam que o mundo está caminhando para um fim em 
breve; e não leia os escritos de filósofos sensacionalistas e pessimistas que digam a 
você que o mundo está indo para o diabo.  
 
O mundo não está indo para o diabo; está indo para Deus.  
 
É maravilhoso Vir A Ser.  
 
É verdade, pode haver muitas coisas nas condições existentes que sejam 
desagradáveis; mas qual é o uso de estudá-las quando elas estão certamente 
morrendo, e quando o estudo delas apenas tende a reter sua passagem e mantê-las 
conosco? Por que dar tempo e atenção a coisas que estão sendo removidas pelo 
crescimento evolutivo, quando você pode apressar sua remoção apenas promovendo o 
crescimento evolutivo no tanto de sua parte nisso?  
 
Não importa quão horrível na aparência possam estar as condições em certos países, 
zonas ou lugares, você desperdiça seu tempo e destrói suas próprias chances 
levando-as em consideração.  
 
Você deve se interessar pelo mundo se tornar rico.  
 
Pense nas riquezas em que o mundo está entrando, ao invés da pobreza que está se 
espalhando; e tenha em mente que a única maneira pela qual você pode auxiliar o 
mundo a enriquecer é enriquecendo você mesmo pelo método criativo -- não pelo 
competitivo.  
 
Dê sua atenção totalmente às riquezas; ignore a pobreza. 
 
Sempre que você pensar ou falar daqueles que estão pobres, pense e fale deles como 
aqueles que estão se tornando ricos; como aqueles que devem ser felicitados ao invés 
de lastimados. Então eles e outros captarão a inspiração e começarão a procurar pelo 
caminho de saída.  
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Porque eu digo que você deve dar seu tempo, sua mente e seu pensamento integrais 
às riquezas, não decorre que você deva ser sórdido ou mesquinho.  
 
Tornar-se realmente rico é o alvo mais nobre que você pode ter na vida, porque ele 
inclui tudo o mais.  
 
No plano competitivo, o grande esforço para ficar rico é uma disputa herege pelo 
poder sobre outros homens; mas quando nós entramos na mente criativa tudo isto 
muda. 
 
Tudo que é possível na forma de grandeza e desdobramento da alma, de auxílio e 
empenho elevado, vem por meio do ficar rico; tudo é tornado possível pelo uso de 
coisas. 
 
Se lhe faltar saúde física, você descobrirá que a sua obtenção depende de você se 
tornar rico. 
 
Apenas aqueles que são livres de preocupação financeira e que têm os meios para 
viver uma existência sossegada e seguem práticas de higiene, podem ter e reter a 
saúde. 
 
Grandeza moral e espiritual é possível apenas para aqueles que estão acima da 
batalha competitiva pela existência; e apenas aqueles que estão se tornando ricos no 
plano do pensamento criativo estão livres das influências degradantes da competição. 
Se o seu coração está assentado na felicidade doméstica, lembre-se de que o amor 
floresce melhor onde existe refinamento, um alto nível de pensamento e isenção de 
influências corrompedoras; e estes são encontrados apenas onde as riquezas são 
alcançadas pelo exercício do pensamento criativo, sem disputa ou rivalidade. 
 
Você não pode visar nada tão grandioso ou nobre, repito, como se tornar rico; e você 
tem que fixar sua atenção no seu quadro mental de riquezas, para a exclusão de tudo 
que possa tender a turvar ou obscurecer a visão.  
 
Você tem que aprender a ver a VERDADE subjacente em todas as coisas; você tem 
que ver sob todas as condições aparentemente erradas a Grande Vida Única 
movendo-se sempre para frente em direção a expressão mais plena e felicidade mais 
completa. 
 
A verdade é que não existe tal coisa como pobreza; existe apenas riqueza. 
 
Algumas pessoas permanecem na pobreza porque ignoram o fato de que há riqueza 
para elas; e estas podem ser melhor ensinadas mostrando-lhes o caminho para a 
abundância em sua própria pessoa e prática. 
 
Outras estão pobres porque, embora sintam que existe um caminho de saída, são 
intelectualmente indolentes demais para desenvolver o esforço mental necessário para 
encontrar aquele caminho e percorrê-lo; e para estas a melhor coisa que você pode 
fazer é estimular o desejo delas mostrando-lhes a felicidade que vem de ser rico 
corretamente.  
 
Ainda outras estão pobres porque, embora tenham alguma noção de ciência, ficaram 
tão atoladas e perdidas na confusão de teorias metafísicas e ocultas que não sabem 
que estrada tomar. Elas tentam uma mistura de muitos sistemas e falham em todos. 
Para estas, novamente, a melhor coisa a fazer é mostrar o caminho certo em sua 
própria pessoa e prática; uma onça de coisas feitas vale uma libra de teorias. 
  
A melhor coisa que você pode fazer pelo mundo inteiro é fazer o máximo de si 
mesmo.  
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Você não pode servir a Deus e à Humanidade de maneira mais efetiva do que ficando 
rico; isto é, se você ficar rico pelo método criativo e não pelo competitivo.  
 
Outra coisa. Nós afirmamos que este livro dá em detalhes os princípios da ciência de 
ficar rico; e se isto for verdade, você não precisa ler nenhum outro livro sobre o 
assunto. Isto pode soar estreito e egoísta, mas considere: não há método mais 
científico de cálculo na matemática do que pela adição, subtração, multiplicação e 
divisão; nenhum outro método é possível. Pode haver somente uma distância mais 
curta entre dois pontos. Existe apenas uma forma de pensar cientificamente e esta é 
pensar da maneira que conduz pela rota mais direta e simples até o objetivo. Nenhum 
homem formulou ainda um “sistema” mais conciso ou menos complexo do que o 
demonstrado aqui; ele foi despojado de todo o não essencial. Quando você começar 
nele, coloque todos os outros de lado; coloque-os fora da sua mente completamente.  
 
Leia este livro todo dia; mantenha-o com você; deposite-o na memória e não pense 
em outros “sistemas” e teorias. Se fizer isso, você começará a ter dúvidas e a ficar 
incerto e vacilante em seu pensamento; e então você começará a cometer falhas. 
 
Depois que você fizer direito e se tornar rico, você pode estudar outros sistemas o 
quanto quiser; mas até você estar completamente certo de que recebeu o que quer, 
não leia nada deste gênero exceto este livro, a menos que sejam os autores 
mencionados no Prefácio. 
  
E leia somente os comentários mais otimistas das notícias mundiais; aqueles em 
harmonia com o seu quadro. 
 
Também, adie suas investigações do oculto. Não chafurde na Teosofia, Espiritualismo 
ou estudos semelhantes. É muito provável que os mortos ainda vivam e estejam 
próximos; mas se estão, deixe-os sozinhos; ocupe-se com o seu próprio negócio.  
 
Onde quer que os espíritos dos mortos possam estar, eles têm seu próprio trabalho a 
fazer e seus próprios problemas para resolver; e nós não temos nenhum direito de 
interferir neles. Nós não podemos ajudá-los, e é muito duvidoso que eles possam nos 
ajudar, ou que nós tenhamos algum direito de violar seu tempo, se puderem. Deixe os 
mortos e a outra vida sozinhos, e resolva seu próprio problema; fique rico. Se você 
começar a se associar com o ocultismo, você dará início a correntes mentais 
contrárias que certamente levarão suas esperanças ao malogro.  
 
Agora, este e os capítulos precedentes trouxeram-nos à seguinte afirmação de fatos 
básicos:  
 
 
Existe uma Essência Pensante, a partir da qual todas as coisas são feitas e 
que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do 
Universo. 
 
Um pensamento, nesta Substância, produz a coisa que foi imaginada pelo 
pensamento. 
 
O homem pode formar coisas no seu pensamento e, imprimindo seu 
pensamento sobre a Substância Sem Forma, pode fazer com que a coisa em 
que ele pensa seja criada. 
 
De modo a fazer isto, o homem tem que passar da mente competitiva para a 
mente criativa; ele tem que formar um quadro mental claro das coisas que 
quer e manter este quadro em seus pensamentos com o PROPÓSITO fixo de 
obter o que quer e a FÉ inabalável de que ele realmente obtém o que quer, 
fechando sua mente para tudo que possa tender a abalar seu propósito, 
turvar sua visão ou arrefecer sua fé.  
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E em adição a tudo isto, nós agora veremos que ele tem que viver e agir de uma 
Certa Maneira. 
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Capítulo 11 

Agindo de Uma Certa Maneira 
 
PENSAMENTO é o poder criativo ou a força impulsora que faz o poder criativo agir; 
pensar de uma Certa Maneira lhe trará riquezas, mas você não tem que contar com 
o pensamento sozinho, não prestando atenção à ação pessoal. Esta é a rocha na qual 
muitos pensadores metafísicos científicos encontram o naufrágio – a falha em juntar 
pensamento com ação pessoal. 
 
Nós ainda não atingimos a etapa de desenvolvimento, supondo que tal etapa seja 
possível mesmo, na qual o homem possa criar diretamente a partir da Substância 
Sem Forma sem os processos da Natureza ou o trabalho de mãos humanas; o 
homem não tem que apenas pensar, mas a sua ação pessoal tem que suplementar 
seu pensamento. 
 
Pelo pensamento você pode fazer com que o ouro nos corações das montanhas seja 
impelido em sua direção; mas ele não se minerará ele próprio, não se refinará ele 
próprio, não se cunhará ele próprio em moedas e não virá rolando pelas estradas 
procurando o caminho dele para dentro do seu bolso. 
 
Sob o poder impulsionador do Espírito Supremo, os afazeres dos homens serão 
dispostos de tal modo que alguém será conduzido a minerar o ouro para você; 
transações de negócios de outros homens serão direcionadas de tal modo que o ouro 
será trazido em sua direção e você tem que organizar seus próprios afazeres de 
negócios de tal modo que possa ser capaz de recebê-lo quando ele vier para você. Seu 
pensamento faz todas as coisas, animadas e inanimadas, trabalharem para trazer-lhe 
o que você quer; mas a sua atividade pessoal tem que ser tal que você possa receber 
corretamente o que quer quando isto alcançar você. Você não deve recebê-lo como 
caridade, nem roubá-lo; você tem que dar a cada homem mais em valor de uso do ele 
lhe dá em valor monetário. 
 
O uso científico do pensamento consiste em formar uma imagem mental clara e 
distinta do que você quer; em se agarrar firme ao propósito de obter o que quer; e 
em perceber com fé agradecida que você realmente obtém o que quer. 
 
Não tente “projetar” seu pensamento de nenhuma maneira misteriosa ou oculta com a 
idéia de mandá-lo sair e fazer coisas para você; isto é esforço desperdiçado e 
enfraquecerá seu poder de pensar com sanidade. 
 
A ação do pensamento para ficar rico está totalmente explicada nos capítulos 
anteriores; sua fé e propósito imprimem sua visão positivamente na Substância Sem 
Forma, a qual tem O MESMO DESEJO POR MAIS VIDA QUE VOCÊ TEM; e esta visão, 
recebida de você, coloca todas as forças criativas em ação DENTRO E ATRAVÉS DOS 
CANAIS NORMAIS DE AÇÃO DELAS, mas dirigidas para você. 
 
Não é seu papel guiar ou supervisionar o processo criativo; tudo o que você tem a ver 
com aquilo é reter sua visão, agarrar-se ao seu propósito e manter sua fé e gratidão. 
 
Mas você tem que agir de uma Certa Maneira, para que possa se apossar do que 
seja seu quando isto vier para você; para que possa encontrar as coisas que você tem 
em seu quadro e colocá-las em seus devidos lugares quando elas chegarem. 
 
Você pode ver realmente a verdade disto. Quando as coisas alcançarem você, elas 
estarão nas mãos de outros homens, que pedirão um equivalente por elas. 
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E você apenas pode obter o que é seu dando ao outro homem o que é dele. 
 
Sua carteira não será transformada em uma bolsa de Fortunata ***, que estará 
sempre cheia de dinheiro sem esforço de sua parte. 
 
Este é o ponto crucial na ciência de ficar rico; exatamente aqui, onde pensamento e 
ação pessoal têm que ser combinados. Há muitas pessoas que, consciente ou 
inconscientemente, colocam as forças criativas em ação pela intensidade e 
persistência dos seus desejos, mas que permanecem pobres porque não providenciam 
a recepção da coisa que querem quando ela vem. 
 
Pelo pensamento, a coisa que você quer é trazida para você; pela ação você a recebe.  
 
Qualquer que deva ser a sua ação, é evidente que você tem que agir AGORA. Você 
não pode agir no passado e é essencial para a clareza da sua visão mental que você 
despeça o passado da sua mente. Você não pode agir no futuro, pois o futuro não está 
aqui ainda. E você não pode dizer como quererá agir em qualquer contingência futura 
até que tal contingência tenha chegado. 
 
Porque você não está no negócio certo ou no ambiente certo agora, não pense que 
você tem que adiar a ação até que você entre no negócio ou no ambiente certos. E 
não empregue tempo no presente gastando pensamento a respeito do melhor curso 
em possíveis emergências futuras; tenha fé na sua capacidade de confrontar qualquer 
emergência quando ela chegar. 
 
Se você agir no presente com a sua mente no futuro, sua ação presente será com 
uma mente dividida e não será efetiva. 
 
Ponha sua mente inteira na ação presente. 
 
Não dê o seu impulso criativo à Substância Original e em seguida se sente e espere 
por resultados; se fizer isto, nunca os obterá. Aja agora. Não há nunca tempo algum 
senão o agora e nunca haverá tempo nenhum senão o agora. Se você deve começar 
alguma vez a se preparar para a recepção do que quer, você tem que começar agora. 
 
E sua ação, qualquer que seja, tem que ser mais provavelmente no negócio ou 
emprego atuais, e tem que ser em direção às pessoas e coisas no seu ambiente atual. 
 
Você não pode agir onde não está; você não pode agir onde esteve e não pode agir 
onde vai estar; você pode agir apenas onde está. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** Nota do tradutor 
 
Referência à bolsa narrada em conto medieval de autor desconhecido, segundo o qual 
um homem de nome Fortunatus recebeu da deusa da Fortuna em uma floresta uma 
bolsa mágica que era continuamente reabastecida à medida que moedas fossem 
retiradas da mesma. O conto foi imortalizado através de sua referência no livro pouco 
conhecido Sylvie and Bruno Concluded, de Lewis Carroll, autor também de Alice no 
País das Maravilhas. 
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Não se incomode com o trabalho de ontem se foi bem feito ou mal feito; faça bem o 
trabalho de hoje. 
 
Não tente fazer hoje o trabalho de amanhã; haverá abundância de tempo para fazer 
aquilo quando você chegar nele. 
 
Não tente, por meios ocultos ou místicos, agir sobre pessoas ou coisas que estejam 
fora do seu alcance. 
 
Não espere, antes de agir, por uma mudança de ambiente; obtenha uma oportunidade 
de ambiente pela ação. 
 
Você pode então agir sobre o ambiente no qual está agora de modo a fazer com que 
você mesmo seja transferido para um ambiente melhor.  
 
Mantenha com fé e propósito a visão de si próprio no ambiente melhor, mas aja sobre 
o seu ambiente atual com todo o seu coração, e com toda a sua intensidade, e com 
toda a sua mente. 
 
Não empregue nenhum tempo em sonhar de dia ou construir castelos; prenda-se à 
visão única do que você quer e aja AGORA. 
 
Não planeje procurar alguma coisa nova para fazer, ou realizar alguma estranha, 
incomum ou notável ação como um primeiro passo em direção a ficar rico. É provável 
que suas ações, pelo menos durante algum tempo vindouro, serão aquelas que você 
tem realizado por algum tempo passado; mas você deve começar agora a realizar 
estas ações de uma Certa Maneira, a qual certamente fará você rico.  
 
Se você está engajado em algum negócio e sente que ele não é o certo para você, não 
espere até você entrar no negócio certo antes de começar a agir. 
  
Não se sinta desencorajado, nem se sente e se lamente porque você está no lugar 
errado. Nenhum homem esteve alguma vez tão no lugar errado que não pudesse 
encontrar o lugar certo, e nenhum homem alguma vez se tornou tão envolvido no 
negócio errado que não pudesse entrar no negócio certo.  
 
Mantenha a visão de você mesmo no negócio certo, com o propósito de entrar nele e 
a fé de que você entrará nele, e está entrando nele; mas AJA em seu negócio atual. 
Use o seu negócio atual como o meio para obter um melhor e use o seu ambiente 
atual como o meio para entrar em um melhor. Sua visão do negócio certo, se mantida 
com fé e propósito, fará o Supremo mover o negócio certo em direção a você; e sua 
ação, se realizada de uma Certa Maneira, fará você se mover em direção ao negócio. 
 
Se você for um empregado ou trabalhador assalariado, e sentir que tem que mudar de 
lugar de modo a obter o que quer, não “projete” seu pensamento no espaço e conte 
com isto para lhe obter outro emprego. Isto provavelmente falhará em fazê-lo.  
 
Mantenha a visão de você mesmo no emprego que quer, enquanto você AGE com fé e 
propósito no emprego que tem, e você certamente obterá o emprego que quer. 
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Sua visão e fé colocarão a força criativa em ação para trazê-lo em direção a você, e 
sua ação fará as forças em seu próprio ambiente moverem você em direção ao lugar 
que quer. No fechar deste capítulo, nós adicionaremos uma outra afirmação ao nosso 
resumo:-- 
 
 
Existe uma Essência Pensante, a partir da qual todas as coisas são feitas e 
que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do 
Universo. 
 
Um pensamento, nesta Substância, produz a coisa que foi imaginada pelo 
pensamento. 
 
O homem pode formar coisas no seu pensamento e, imprimindo seu 
pensamento sobre a Substância Sem Forma, pode fazer com que a coisa em 
que ele pensa seja criada. 
 
De modo a fazer isto, o homem tem que passar da mente competitiva para a 
mente criativa; ele tem que formar um quadro mental claro das coisas que 
quer e manter este quadro em seus pensamentos com o PROPÓSITO fixo de 
obter o que quer e a FÉ inabalável de que ele realmente obtém o que quer, 
fechando sua mente para tudo que possa tender a abalar seu propósito, 
turvar sua visão ou arrefecer sua fé.  
 
Para que ele possa receber o que quer quando isto vier, o homem tem que 
agir AGORA sobre as pessoas e coisas em seu ambiente atual. 
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Capítulo 12 

Ação Eficiente 
 
VOCÊ tem que usar seu pensamento como indicado nos capítulos anteriores e começar 
a fazer o que puder fazer onde estiver; e você tem que fazer TUDO o que possa fazer 
onde estiver. 
 
Você apenas pode progredir sendo maior do que seu cargo atual; e nenhum homem 
que deixa por fazer algo do trabalho pertencente àquele cargo é maior do que seu 
cargo atual. 
 
O mundo é melhorado apenas por aqueles que mais do que preencham seus cargos 
atuais.  
 
Se nenhum homem preencheu completamente seu cargo atual, você pode ver que 
tem que haver em tudo uma marcha em sentido contrário. Aqueles que não 
preenchem completamente seus cargos atuais são pesos mortos para a sociedade, o 
governo, o comércio e a indústria; eles têm que ser carregados pelos outros a um 
grande custo. O progresso do mundo é retardado apenas por aqueles que não 
preenchem totalmente os cargos que estão mantendo; eles pertencem a uma época 
anterior e a uma etapa ou plano de vida inferior, e a tendência deles é em direção à 
degeneração. Nenhuma sociedade poderia progredir se cada homem fosse menor do 
que o seu cargo; a evolução social é guiada pela lei da evolução física e mental. No 
mundo animal a evolução é causada pelo excesso de vida.  
 
Quando um organismo tem mais vida do que pode ser expressa nas funções do seu 
próprio plano, ele desenvolve os órgãos de um plano mais alto e uma nova espécie é 
originada. 
  
Nunca teriam existido novas espécies, se não tivessem existido organismos que mais 
do que preenchessem suas funções. A lei é exatamente a mesma para você; o seu 
ficar rico depende da sua aplicação deste princípio aos seus próprios afazeres. 
 
Cada dia é um dia de sucesso ou um dia de fracasso; e são os dias de sucesso que lhe 
conseguem o que você quer. Se todo dia for um fracasso, você nunca pode ficar rico; 
enquanto que se todo dia for um sucesso, você não pode falhar em ficar rico. 
 
Se há alguma coisa que pode ser feita hoje e você não a faz, você falhou no tanto que 
concerne àquela coisa e as conseqüências podem ser mais desastrosas do que você 
imagina. 
 
Você não pode antever os resultados mesmo do ato mais trivial; e você não conhece a 
atuação de todas as forças que foram colocadas em movimento em seu nome. Muito 
pode estar dependendo de você fazer algum simples ato; isto pode ser a própria coisa 
que deve abrir a porta da oportunidade para possibilidades muito grandes. Você nunca 
pode estar ciente de todas as associações que a Inteligência Suprema está fazendo 
para você no mundo das coisas e de coisas e de afazeres humanos; sua negligência ou 
falha em fazer alguma pequena coisa pode causar um longo retardo na obtenção do 
que você quer. 
  
Faça, todo dia, TUDO o que possa ser feito naquele dia. 
 
Existe, entretanto, uma limitação ou qualificação do anteriormente escrito que você 
tem que levar em conta. 
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Você não deve trabalhar excessivamente, nem apressar-se cegamente em seu negócio 
no esforço de fazer o maior número possível de coisas no menor tempo possível. 
 
Você não deve tentar fazer hoje o trabalho de amanhã, nem fazer o trabalho de uma 
semana em um dia. 
 
Realmente não é o número de coisas que você faz, mas a EFICIÊNCIA de cada 
ação separada que conta. 
 
Cada ato é, nele próprio, ou um sucesso ou um fracasso. 
 
Cada ato é, nele próprio, ou efetivo ou ineficiente. 
 
Cada ato ineficiente é um fracasso, e se você passar a sua vida fazendo atos 
ineficientes, sua vida inteira será um fracasso. 
 
Quanto mais coisas fizer, pior para você, se todos os seus atos forem ineficientes. 
 
Por outro lado, todo ato eficiente é um sucesso nele próprio, e se todo ato da sua vida 
for eficiente, sua vida inteira TEM que ser um sucesso. 
 
A causa do fracasso é fazer coisas demais de uma maneira ineficiente e não fazer 
coisas suficientes de uma maneira eficiente. 
  
Você verá que é uma proposição evidente por si mesma que se você não fizer nenhum 
ato ineficiente e se fizer um número suficiente de atos eficientes, você se tornará rico. 
Se, agora, for possível para você fazer de cada ato um ato eficiente, você vê 
novamente que a obtenção de riquezas fica reduzida a uma ciência exata, como a 
matemática. 
  
A matéria se volta, então, para as questões de se você pode fazer de cada ato 
separado um ato de sucesso nele próprio. E isso certamente você pode fazer. 
 
Você pode fazer de cada ato um sucesso, porque o Poder MÁXIMO está trabalhando 
com você; e o Poder MÁXIMO não pode falhar. 
 
O poder está ao seu dispor; e para fazer cada ato eficiente você tem apenas que 
colocar poder nele. 
 
Cada ação é forte ou fraca; e quando toda ação for forte, você está agindo de uma 
Certa Maneira que fará você rico. 
  
Todo ato pode ser feito forte e eficiente mantendo sua visão enquanto você o está 
executando e colocando o poder inteiro de sua FÉ e PROPÓSITO nele. 
 
É neste ponto que as pessoas que separam o poder mental da ação pessoal falham. 
Elas usam o poder da mente em um lugar e um tempo, e elas agem em outro lugar e 
outro tempo. Assim os atos delas não são bem sucedidos neles próprios; demasiados 
deles são ineficientes. Mas se o Poder MÁXIMO entrar em cada ato, não importa 
quão lugar-comum, cada ato será um sucesso nele próprio; e como na natureza das 
coisas cada sucesso abre caminho para outros sucessos, o seu progresso em direção 
ao que você quer e o progresso do que você quer em sua direção, se tornarão cada 
vez mais rápidos. 
 
Lembre-se de que a ação bem sucedida é cumulativa nos seus resultados. Como o 
desejo por mais vida é inerente em todas as coisas, quando um homem começa a se 
mover em direção a uma vida mais ampla, mais coisas se juntam a ele e a influência 
do desejo dele é multiplicada. 
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Faça, todo dia, tudo o que você puder fazer naquele dia, e execute cada ato de uma 
maneira eficiente. 
 
Ao dizer que você tem que manter sua visão enquanto está executando cada ato, 
embora trivial ou lugar-comum, eu não quero dizer que é necessário ver a visão 
distintamente nos seus mínimos detalhes todas as vezes. Deve ser o trabalho de suas 
horas de lazer usar sua imaginação nos detalhes da sua visão e contemplá-los até que 
estejam firmemente fixados na sua memória. Se você desejar resultados rápidos, 
passe praticamente todo o seu tempo livre nesta prática. 
 
Pela contemplação contínua você conseguirá o quadro do que quer, até mesmo nos 
menores detalhes, tão firmemente fixado na sua mente, e tão completamente 
transferido para a mente da Substância Sem Forma, que em suas horas de trabalho 
você apenas necessita referir mentalmente ao quadro para estimular sua fé e 
propósito, e fazer com que seu melhor esforço seja produzido. Contemple seu quadro 
em suas horas de lazer até que sua consciência esteja tão repleta dele que você possa 
alcançá-lo instantaneamente. Você se tornará tão entusiasmado com suas promessas 
brilhantes que o mero pensamento nele produzirá as mais fortes energias do seu ser 
inteiro. 
 
Vamos novamente repetir nosso resumo e, mudando ligeiramente as afirmações 
finais, levá-lo ao ponto que nós agora atingimos. 
 
 
Existe uma Essência Pensante, a partir da qual todas as coisas são feitas e 
que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do 
Universo. 
 
Um pensamento, nesta Substância, produz a coisa que foi imaginada pelo 
pensamento. 
 
O homem pode formar coisas no seu pensamento e, imprimindo seu 
pensamento sobre a Substância Sem Forma, pode fazer com que a coisa em 
que ele pensa seja criada. 
 
De modo a fazer isto, o homem tem que passar da mente competitiva para a 
mente criativa; ele tem que formar um quadro mental claro das coisas que 
quer e fazer, com fé e propósito, tudo que puder ser feito cada dia, 
executando cada coisa separada de uma maneira eficiente. 
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Capítulo 13 

Entrando no Negócio Certo 
 
SUCESSO em qualquer negócio particular depende, em primeiro lugar, da sua posse 
das faculdades requeridas para aquele negócio em estado bem desenvolvido. 
 
Sem uma boa faculdade musical ninguém pode ter sucesso como um professor de 
música; sem faculdades mecânicas bem desenvolvidas ninguém pode atingir grande 
sucesso em nenhum dos ofícios mecânicos; sem tato e as faculdades comerciais 
ninguém pode ter sucesso em profissões mercantis. Mas possuir as faculdades 
requeridas em sua profissão particular em estado bem desenvolvido não assegura o 
enriquecer. Há músicos que têm talento notável e que, contudo, permanecem pobres; 
há ferreiros, carpinteiros, e assim por diante, que têm excelente habilidade mecânica, 
mas que não ficam ricos; e há comerciantes com boas faculdades para lidar com os 
homens que, apesar disto, falham.  
 
As diferentes faculdades são ferramentas; é essencial ter boas ferramentas, mas é 
também essencial que as ferramentas devem ser utilizadas da Maneira Certa. Um 
homem pode pegar uma serra afiada, um esquadro, uma boa plaina, e assim por 
diante, e construir uma bela peça de mobília; outro homem pode pegar as mesmas 
ferramentas e começar a trabalhar para duplicar a peça, mas sua produção será um 
remendo. Ele não sabe como utilizar boas ferramentas de uma maneira bem sucedida.  
 
As várias faculdades de sua mente são as ferramentas com as quais você tem que 
fazer o trabalho que é tornar você rico; será mais fácil para você ter sucesso se entrar 
em um negócio para o qual você esteja bem equipado com ferramentas mentais.  
 
Falando de modo geral, você se dará melhor naquele negócio que utilize suas 
faculdades mais fortes; aquele para o qual você esteja naturalmente “melhor 
adaptado”. Mas existem limitações para esta afirmação também. Nenhum homem 
deve considerar sua profissão como sendo algo fixado irrevogavelmente pelas 
tendências com as quais ele nasceu.  
 
Você pode ficar rico em QUALQUER negócio porque, se você não tiver o talento certo 
para isto, você pode desenvolver aquele talento; isto quer dizer apenas que você terá 
que fazer suas ferramentas enquanto segue, ao invés de confinar a si mesmo ao uso 
daquelas com as quais você nasceu. Será MAIS FÁCIL para você ter sucesso em uma 
profissão para a qual você já tenha os talentos em um estado bem desenvolvido; mas 
você PODE ter sucesso em qualquer profissão, porque você pode desenvolver qualquer 
talento rudimentar e não existe talento do qual você não tenha pelo menos o 
rudimento.  
 
Você ficará rico mais facilmente, em termos de esforço, se você fizer aquilo para o que 
está melhor adaptado; mas você ficará rico mais satisfatoriamente, se fizer aquilo que 
você QUER fazer.  
 
Fazer o que você quer fazer é vida; e não existe nenhuma satisfação real em viver, se 
formos obrigados a estar sempre fazendo alguma coisa que não gostamos de fazer e 
não pudermos nunca fazer o que queremos fazer. E é certo que você pode fazer o que 
você quer fazer; o desejo de fazer é prova de que tem dentro de você o poder que 
pode fazer isto.  
 
Desejo é uma manifestação do poder.  
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O desejo de tocar música é o poder que pode tocar música procurando expressão e 
desenvolvimento; o desejo de inventar dispositivos mecânicos é o talento mecânico 
procurando expressão e desenvolvimento. 
 
Onde não exista nenhum poder, seja desenvolvido ou não, para fazer uma coisa, não 
existe nunca nenhum desejo de fazer aquela coisa; e onde exista desejo forte de fazer 
uma coisa é prova certa de que o poder de fazer é forte, e precisa apenas ser 
desenvolvido e aplicado da Maneira Certa.  
 
Em condições iguais, é melhor você selecionar o negócio para o qual você tem o 
talento melhor desenvolvido; mas se você tem um forte desejo de dedicar-se a 
alguma linha particular de trabalho, você deve selecionar aquele trabalho como a 
finalidade máxima à qual você visa.  
 
Você pode fazer o que você quiser fazer, e é seu direito e privilégio seguir o negócio 
ou ocupação que será mais apropriado e agradável.  
 
Você não é obrigado a fazer o que não gosta de fazer, e não deve fazê-lo, exceto 
como um meio de levá-lo a fazer a coisa que você quer fazer.  
 
Se existem erros passados cujas conseqüências colocaram você em um negócio ou 
ambiente indesejáveis, você pode ser obrigado por algum tempo a fazer o que não 
gosta de fazer; mas você pode tornar isto agradável, sabendo que está tornando 
possível para você vir a fazer o que você quer fazer. 
 
Se você sentir que não está na profissão certa, não aja apressadamente demais 
tentando entrar em outra. Geralmente, a melhor maneira de mudar de negócio ou de 
ambiente é pelo crescimento.  
 
Não tenha medo de fazer uma mudança súbita e radical, se a oportunidade for 
apresentada e você sentir, depois de uma consideração cuidadosa, que seja a 
oportunidade certa; mas nunca aja súbita ou radicalmente quando estiver em dúvida 
quanto à prudência de fazer isto.  
 
Nunca existe qualquer pressa no plano criativo; e não existe falta de oportunidade. 
 
Quando você sair da mente competitiva compreenderá que você nunca precisa agir 
apressadamente. Ninguém mais vai vencê-lo na coisa que você quer fazer; existe o 
suficiente para todos. Se um espaço for tomado, um outro e melhor será aberto para 
você um pouco mais adiante; existe abundância de tempo. Quando você estiver em 
dúvida, espere. Volte à contemplação de sua visão e aumente sua fé e propósito; e de 
todas as maneiras, em tempos de dúvida e indecisão, cultive a gratidão.  
 
Um dia ou dois gastos contemplando a visão do que você quer, e em sincera ação de 
graças pelo que você está obtendo, colocará sua mente em tal relacionamento estreito 
com o Supremo que você não fará nenhum erro quando realmente agir.  
 
Existe uma mente que sabe tudo que há para saber; e você pode entrar em união 
estreita com esta mente pela fé e pelo propósito de progredir na vida, se você tiver 
gratidão profunda.  
 
Os erros vêm do agir apressadamente, ou do agir com medo ou dúvida, ou do 
esquecimento do Motivo Certo, que é mais vida para todos e menos para ninguém.  
 
À medida que você prossegue da Maneira Certa, oportunidades virão para você em 
número crescente, e você precisará estar muito firme em sua fé e propósito, e manter 
contato estreito com a Mente Máxima pela gratidão reverente.  
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Faça tudo que possa fazer de uma maneira perfeita todo dia, mas faça-o sem pressa, 
preocupação ou medo. Vá tão rápido quanto possa, mas nunca se apresse.  
 
Lembre-se de que no momento em que você começa a se apressar você deixa de ser 
um criador e se torna um competidor; você retrocede ao velho plano novamente.  
 
Quando constatar você mesmo se apressando, pare; fixe sua atenção na imagem 
mental da coisa que você quer e comece a dizer obrigado por você o estar obtendo. O 
exercício da GRATIDÃO nunca falhará em fortalecer sua fé e renovar seu propósito.  
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Capítulo 14 

A Impressão de Crescimento 
 
QUER você mude a sua profissão ou não, as suas ações para o presente têm que ser 
aquelas pertencentes ao negócio no qual você está engajado agora.  
 
Você pode entrar no negócio que você quer fazendo uso construtivo do negócio em 
que você já está estabelecido; fazendo seu trabalho diário de uma Certa Maneira.  
 
E já que seu negócio consiste em lidar com outros homens, seja pessoalmente ou por 
carta, o pensamento chave de todos os seus esforços tem que ser transmitir às 
mentes deles a impressão de crescimento.  
 
Crescimento é o que todos os homens e todas as mulheres estão procurando; é o 
impulso da Inteligência Sem Forma dentro deles procurando expressão mais plena.  
 
O desejo de crescimento é inerente em toda a Natureza; é o impulso fundamental do 
Universo. Todas as atividades humanas são baseadas no desejo de crescimento; as 
pessoas estão procurando mais alimento, mais roupa, melhor abrigo, mais luxo, mais 
beleza, mais conhecimento, mais prazer – crescimento em alguma coisa, mais vida.  
 
Toda coisa viva está sob esta necessidade de progresso contínuo; onde o crescimento 
da vida cessa, dissolução e morte começam imediatamente.  
 
O homem sabe disto instintivamente e por isso ele está sempre procurando mais. Esta 
lei de crescimento perpétuo está anunciada por Jesus na parábola dos talentos; 
apenas aqueles que ganham mais retêm algum; daquele que não tem será tomado 
até mesmo aquilo que ele tem. 
 
O desejo normal por maior riqueza não é uma coisa má ou repreensível; é 
simplesmente o desejo por uma vida mais abundante; é aspiração.  
 
E porque é o instinto mais profundo de suas naturezas, todos os homens e mulheres 
são atraídos para aquele que pode lhes dar mais dos meios de vida.  
 
Seguindo a Certa Maneira como descrito nas páginas anteriores, você está obtendo 
crescimento contínuo para si próprio, e você o está dando a todos com quem você 
lida.  
 
Você é um centro criativo, a partir do qual o crescimento é emitido para todos.  
 
Esteja certo disto, e transmita a convicção do fato a todo homem, mulher e criança 
com quem você entrar em contato. Não importa quão pequena a transação, mesmo 
que seja apenas a venda de uma barra de doce para uma criança pequena, ponha 
nela o pensamento de crescimento, e certifique-se de que o cliente foi impressionado 
com o pensamento.  
 
Transmita a impressão de crescimento em tudo o que você fizer, de modo que todas 
as pessoas recebam a impressão de que você é um Homem Progressista e de que 
você faz progredir todos os que lidam com você. Mesmo para as pessoas que você 
encontra de um modo social, sem nenhum pensamento de negócio, e para quem você 
não tenta vender coisa alguma, dê o pensamento de crescimento.  
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Você pode transmitir esta impressão mantendo a fé inabalável de que você, você 
mesmo, está no Caminho do Crescimento; e permitindo que esta fé inspire, 
preencha e permeie cada ação.  
 
Faça tudo o que faz na firme convicção que você é uma personalidade progressista, e 
que você está dando progresso para todos.  
 
Sinta que você está ficando rico e que, fazendo isto, você está fazendo os outros ricos 
e outorgando benefícios a todos.  
 
Não ostente ou se gabe de seu sucesso, nem fale sobre isto desnecessariamente; a fé 
verdadeira nunca é prosa.  
 
Onde quer que você encontre uma pessoa prosa, você encontra alguém que está 
secretamente duvidoso e receoso. Simplesmente sinta a fé e permita a ela dar certo 
em cada transação; permita que cada ato e entonação e olhar expressem a serena 
certeza de que você está ficando rico; de que você já é rico. Palavras não serão 
necessárias para comunicar este sentimento aos outros; eles sentirão a sensação de 
crescimento quando em sua presença e serão atraídos para você novamente.  
 
Você tem que impressionar tanto os outros que eles sentirão que, se associando com 
você, obterão crescimento para eles próprios. Cuide para que você dê a eles um valor 
de uso maior do que o valor monetário que está recebendo deles. 
 
Adote um orgulho honesto em fazer isto e permita que todos saibam; e você não terá 
falta de clientes. As pessoas irão aonde lhes for dado crescimento; e o Supremo, que 
deseja crescimento em tudo, e que sabe tudo, moverá em sua direção homens e 
mulheres que nunca ouviram falar de você. Seu negócio aumentará rapidamente e 
você ficará surpreso com os benefícios inesperados que virão para você. Você será 
capaz de, com o passar do tempo, fazer associações maiores, assegurar vantagens 
melhores e entrar em uma profissão mais adequada, se desejar fazer isto.  
 
Mas fazendo todas estas coisas, você tem que nunca perder de vista a sua visão do 
que você quer ou sua fé e propósito para obter o que você quer.  
 
Permita-me dar a você aqui outra palavra de cautela com respeito aos motivos. 
 
Cuidado com a tentação insidiosa de procurar por poder sobre os outros homens. 
  
Nada é tão agradável para a mente imatura ou parcialmente desenvolvida do que o 
exercício de poder ou domínio sobre outros. O desejo de dominar para satisfação 
egoísta tem sido a maldição do mundo. Por eras incontáveis reis e lordes 
encharcaram a terra com sangue em suas batalhas para ampliar seus domínios; isto, 
não para procurar mais vida para todos, mas para obter mais poder para eles 
próprios.  
 
Hoje, o motivo principal no mundo dos negócios e da indústria é o mesmo; os homens 
posicionam seus exércitos de dólares e devastam as vidas e os corações de milhões na 
mesma disputa louca por poder sobre outros. Os reis comerciais, assim como os reis 
políticos, são inspirados pela avidez por poder.  
 
Jesus viu neste desejo de domínio o impulso movente daquele mundo mau que Ele 
procurou derrubar. Leia o capítulo 23 de Mateus e veja como Ele retrata a avidez dos 
fariseus de serem chamados “Mestre”, de sentar nos assentos superiores, de dominar 
sobre os outros e de colocar cargas nas costas dos menos afortunados; e observe 
como Ele compara esta avidez por domínio com a procura fraternal pelo Deus 
Comum para o qual Ele chama os Seus discípulos.     
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Tenha cuidado com a tentação de procurar por autoridade, de tornar-se um “mestre”, 
de ser considerado como alguém que está acima da ralé, para impressionar outros 
pela exposição excessiva, e assim por diante.  
 
A mente que procura por domínio sobre outros é a mente competitiva; e a mente 
competitiva não é a criativa. Para dominar seu ambiente e seu destino não é 
necessário absolutamente que você deva imperar sobre seus companheiros e, 
certamente, quando você cai na luta do mundo pelos lugares superiores, você começa 
a ser conquistado pelo destino e pelo ambiente, e o seu enriquecer se torna uma 
questão de chance e de especulação.  
 
Cuidado com a mente competitiva! Nenhuma afirmação do princípio da ação criativa 
pode ser melhor formulada do que a declaração favorita do falecido “Jones de Toledo 
Regra de Ouro” ***: “O que eu quero para mim próprio, eu quero para todos”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** Nota do tradutor 
 
Referência a Samuel Milton Jones (‡1846 – †1904), prefeito de Toledo, Ohio - USA, 
que procurou governar a cidade de acordo com a “Regra de Ouro”, tornando-se assim 
muito popular junto à classe trabalhadora. Por isso recebeu o apelido de “Golden Rule 
Jones of Toledo”. 
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Capítulo 15 

O Homem Progressista 
 
O QUE eu disse no último capítulo aplica-se tanto ao homem profissional e ao 
assalariado como também ao homem que está engajado no negócio mercantil.  
 
Não importa se você é um médico, um professor ou um clérigo, se você puder dar 
crescimento de vida aos outros e torná-los cientes do fato, eles serão atraídos para 
você e você ficará rico. O médico que mantém a visão de si mesmo como um grande e 
bem sucedido curador, e que trabalha para a completa realização daquela visão com 
fé e propósito, como descrito nos capítulos anteriores, entrará em contato tão estreito 
com a Fonte da Vida que ele será fenomenalmente bem sucedido; os pacientes virão 
para ele em multidões.  
 
Ninguém tem uma oportunidade maior de levar a efeito os ensinamentos deste livro 
do que o profissional de medicina; não importa a qual das várias escolas ele possa 
pertencer, porque o princípio de cura é comum a todas elas e pode ser alcançado por 
todas igualmente. O Homem Progressista na medicina, que se agarra a uma clara 
imagem mental dele próprio como bem sucedido, e que obedece às leis da fé, do 
propósito e da gratidão, curará todo caso curável que tratar, não importa quais 
medicamentos ele possa utilizar.  
 
No campo da religião o mundo clama pelo clérigo que possa ensinar aos seus ouvintes 
a verdadeira ciência da vida abundante. Aquele que domine os detalhes da ciência de 
ficar rico, junto com as ciências aliadas de estar bem, de ser bom e de conquistar 
amor, e que ensina estes detalhes no púlpito, nunca carecerá de uma congregação. 
Este é o evangelho do qual o mundo necessita; ele dará crescimento de vida, e os 
homens o ouvirão com prazer e darão apoio generoso ao homem que o traga para 
eles. 
  
O que é necessário agora é uma demonstração da ciência da vida a partir do púlpito. 
Nós queremos pregadores que possam não somente nos dizer como, mas que em 
suas próprias pessoas nos mostrarão como. Nós necessitamos do pregador que será 
ele próprio rico, saudável, bom e amado, para nos ensinar como alcançar estas coisas; 
e quando ele vier, ele encontrará um séquito numeroso e fiel.  
 
O mesmo é verdade para o professor que pode inspirar as crianças com a fé e o 
propósito da vida progressista. Ele nunca ficará “sem emprego”. E qualquer professor 
que tiver esta fé e propósito pode dá-los aos seus alunos; ele não poderá evitar dá-los 
para eles, se forem parte de sua própria vida e prática.  
 
O que for verdade para o professor, o pregador e o médico é verdade para o 
advogado, o dentista, o corretor imobiliário, o agente de seguros -- para todos.  
 
A ação mental e pessoal combinada que eu descrevi é infalível; ela não pode falhar. 
Todo homem e mulher que seguir estas instruções firmemente, perseverantemente e 
ao pé da letra, ficará rico. A lei do Crescimento da Vida é tão matematicamente 
certa em sua operação quanto a lei da gravitação; ficar rico é uma ciência exata.  
 
O assalariado constatará que isto é tão verdadeiro para o seu caso quanto para 
qualquer dos outros mencionados. Não sinta que você não tem chance de ficar rico 
porque está trabalhando onde não existe oportunidade visível de progresso, onde os 
salários são pequenos e o custo de vida alto. Forme sua visão mental clara do que 
você quer e comece a agir com fé e propósito.  
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Faça todo o trabalho que você puder fazer, todo dia, e faça cada parte do trabalho de 
uma maneira perfeitamente bem sucedida; ponha o poder do sucesso e o propósito de 
ficar rico em tudo o que você fizer.  
 
Mas não faça isto meramente com a idéia de bajular favor de seu empregador na 
esperança de que ele, ou aqueles acima de você, verão seu bom trabalho e promovam 
você; não é provável que eles façam isto.  
 
O homem que é meramente um “bom” trabalhador, preenchendo seu cargo com o 
melhor de sua habilidade e satisfeito com isto, é valioso para seu empregador e não é 
do interesse do empregador promovê-lo; ele vale mais onde está.  
 
Para garantir promoção é necessário algo mais do que ser grande demais para o seu 
cargo.  
 
O homem que é certo para promover é aquele que é grande demais para o seu cargo 
e que tem um conceito claro do que quer ser; que sabe que pode se tornar o que quer 
ser e que está determinado a SER o que ele quer ser.  
 
Não tente mais que preencher o seu cargo atual com uma perspectiva de agradar seu 
empregador; faça-o com a idéia de promover você próprio. Mantenha a fé e o 
propósito de crescimento durante as horas de trabalho, após as horas de trabalho e 
antes das horas de trabalho. Mantenha-os de tal maneira que toda pessoa que entrar 
em contato com você, seja seu chefe, colega de trabalho ou conhecido social, sentirá 
o poder do propósito irradiando de você; de tal modo que todos obterão a sensação de 
progresso e crescimento a partir de você. Os homens serão atraídos para você e, se 
não houver possibilidade de progresso em seu emprego atual, você verá muito em 
breve uma oportunidade para obter outro emprego.  
 
Existe um Poder que nunca falha em apresentar a oportunidade ao Homem 
Progressista que está agindo em obediência à lei. 
  
Deus não pode evitar ajudar você, se você agir de uma Certa Maneira; Ele tem que 
fazer assim para ajudar a Si próprio.  
 
Não existe nada em suas circunstâncias ou na situação industrial que possa mantê-lo 
embaixo. Se não puder ficar rico trabalhando para o truste do aço, você pode ficar rico 
em uma fazenda de dez acres; e se você começar a agir de uma Certa Maneira, você 
certamente escapará das “garras” do truste do aço e terá sucesso na fazenda ou onde 
mais você deseje estar.  
 
Se uns poucos milhares de seus empregados entrassem na Certa Maneira, o truste 
do aço logo estaria em uma má condição; ele teria que dar mais oportunidade a seus 
trabalhadores ou sair do negócio. Ninguém tem que trabalhar para um truste; os 
trustes podem manter os homens em assim chamadas condições sem esperança 
apenas enquanto existirem homens que são ignorantes demais para saber da ciência 
de ficar rico ou indolentes demais intelectualmente para praticá-la.  
 
Comece esta maneira de pensar e agir, e sua fé e seu propósito farão você ver 
depressa cada oportunidade para melhorar sua condição.  
 
Tais oportunidades virão rapidamente, pois o Supremo, trabalhando no Todo e 
trabalhando para você, as colocará diante de você.  
 
Não espere por uma oportunidade de ser tudo o que você quer ser; quando uma 
oportunidade de ser mais do que você é agora for apresentada e você se sentir 
impelido em direção a ela, pegue-a. Este será o primeiro passo em direção a uma 
oportunidade maior.  
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Não existe possível neste Universo tal coisa como uma falta de oportunidades para o 
homem que está vivendo a vida progressista.  
 
É inerente na constituição do cosmos que todas as coisas devem ser para ele e 
trabalhem juntas para o seu bem; e ele tem certamente que ficar rico se agir e pensar 
de uma Certa Maneira. Assim, faça com que homens e mulheres assalariados 
estudem este livro com grande cuidado e entrem com confiança no curso de ação que 
ele prescreve; ele não falhará.  
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Capítulo 16 

Alguns Cuidados e Observações Conclusivas 
 
MUITAS pessoas zombarão da idéia de que existe uma ciência exata de ficar rico; 
mantendo a impressão de que o suprimento de riqueza é limitado, elas insistirão que 
as instituições sociais e governamentais têm que ser mudadas antes que até mesmo 
qualquer número considerável de pessoas possa adquirir uma suficiência.  
 
Mas isto não é verdade.  
 
É verdade que os governos existentes mantêm as massas na pobreza, mas isto é 
porque as massas não pensam e não agem da Certa Maneira.  
 
Se as massas começarem a avançar como sugerido neste livro, nem os governos nem 
os sistemas industriais podem detê-los; todos os sistemas têm que ser modificados 
para acomodar o movimento de avanço. 
 
Se as pessoas tiverem a Mente Progressista, tiverem a Fé de que elas podem se 
tornar ricas e avançarem com o propósito fixo de se tornarem ricas, nada pode 
mantê-las na pobreza.  
 
Os indivíduos podem entrar na Certa Maneira a qualquer tempo e sob qualquer 
governo, e fazerem eles próprios ricos; e quando qualquer número considerável de 
indivíduos fizer isto sob qualquer governo, eles causarão o sistema ser modificado 
para abrir o caminho para outros.  
 
Quanto mais homens ficarem ricos no plano competitivo, pior para os outros; quanto 
mais ficarem ricos no plano criativo, melhor para os outros.  
 
A salvação econômica das massas pode ser realizada apenas obtendo um grande 
número de pessoas para praticarem o método científico registrado neste livro e se 
tornarem ricas. Estas mostrarão aos outros o caminho e os inspirarão com um desejo 
por vida real, com a fé de que esta pode ser alcançada e com o propósito de 
alcançá-la.  
 
Para o presente, entretanto, é suficiente saber que nem o governo sob o qual você 
vive nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem impedir você de 
ficar rico. Quando você entrar no plano criativo do pensamento você se elevará acima 
de todas estas coisas e se tornará um cidadão de um outro reino.  
 
Mas lembre-se de que o seu pensamento tem que ser mantido no plano criativo; você 
não deve nem por um instante ser seduzido a considerar o suprimento como limitado 
ou a agir no nível moral de competição. 
 
Quando você cair mesmo nas velhas maneiras de pensar, corrija a si próprio 
instantaneamente; pois quando está na mente competitiva, você perdeu a cooperação 
da Mente do Todo.  
 
Não empregue nenhum tempo planejando a respeito de como você confrontará 
possíveis emergências no futuro, a não ser quando os planos de ação necessários 
possam afetar suas ações hoje. Você está interessado em fazer o trabalho de hoje de 
uma maneira perfeitamente bem sucedida e não em emergências que possam surgir 
amanhã; você pode cuidar delas quando vierem.  
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Não se interesse por questões a respeito de como você deve superar obstáculos que 
possam elevar-se no seu horizonte de negócios, a não ser que você possa ver 
nitidamente que seu curso tenha que ser alterado hoje a fim de evitá-los. Não importa 
quão colossal uma obstrução possa parecer à distância, você constatará que, se 
continuar na Certa Maneira, ela desaparecerá à medida que se aproximar dela, ou 
que um caminho sobre ela, todavia, ou ao redor dela, aparecerá.  
 
Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou mulher 
que esteja procedendo ao longo de linhas estritamente científicas para ficar rico. 
Nenhum homem ou mulher que obedeça à lei pode falhar em ficar rico, mais do que 
alguém possa multiplicar dois por dois e falhar em obter quatro. 
  
Não pense ansioso em possíveis desastres, obstáculos, pânicos ou combinações de 
circunstâncias desfavoráveis; é tempo bastante confrontar tais coisas quando elas se 
apresentarem diante de você no presente imediato e você constatará que toda 
dificuldade carrega com ela os recursos para sua superação.  
 
Vigie seu discurso. Nunca fale de si próprio, de seus afazeres ou de qualquer outra 
coisa mais de um modo desencorajado ou desencorajador. 
 
Nunca admita a possibilidade de falha ou fale de uma maneira que implique a falha 
como uma possibilidade.  
 
Nunca fale dos tempos como estando difíceis ou das condições de negócio como 
estando duvidosas. Os tempos podem ser difíceis e os negócios duvidosos para 
aqueles que estão no plano competitivo, mas eles nunca podem ser assim para você; 
você pode criar o que quiser e está acima do medo.  
 
Quando outros tiverem tempos difíceis e negócios pobres você encontrará suas 
maiores oportunidades. 
 
Treine a si próprio para pensar e considerar o mundo como alguma coisa que está 
Vindo A Ser; que está florescendo; e para considerar o mal aparente como sendo 
apenas aquilo que não está desenvolvido. Fale sempre em termos de progresso; fazer 
de outro modo é negar sua fé e negar sua fé é perdê-la.  
 
Nunca permita a você mesmo se sentir decepcionado. Você pode esperar ter uma 
certa coisa em um certo tempo e não obtê-la naquele tempo; e isto parecerá para 
você como uma falha. 
 
Mas se você se prender à sua fé, constatará que a falha é apenas aparente. 
 
Continue na Certa Maneira e, se você não receber aquela coisa, receberá alguma 
coisa tão melhor que você constatará que a aparente falha foi realmente um grande 
sucesso. 
  
Um estudante desta ciência instigou sua mente para fazer uma determinada 
associação de negócio que lhe pareceu ser muito desejável no momento e ele 
trabalhou por algumas semanas para criá-la. Quando o momento crucial veio, a coisa 
falhou de uma maneira perfeitamente inexplicável; foi como se alguma influência 
invisível tivesse estado trabalhando secretamente contra ele. Ele não ficou 
decepcionado; pelo contrário, ele agradeceu a Deus que seu desejo tivesse sido 
rejeitado, e continuou firmemente com uma mente grata. Em poucas semanas entrou 
no caminho dele uma oportunidade tão melhor que ele não teria feito o primeiro 
negócio de forma alguma; e ele viu que uma Mente que sabia mais do que ele sabia o 
impediu de perder o proveito maior por embaraçar-se com o menor.  
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Esta é a maneira que cada aparente falha dará certo para você, se mantiver sua fé, se 
se prender ao seu propósito, se tiver gratidão e fizer, todo dia, tudo que possa ser 
feito naquele dia, executando cada ato separado de uma maneira bem sucedida.  
 
Quando você cometer uma falha, é porque você não pediu o suficiente; 
continue, e uma coisa maior do que você estava procurando virá certamente 
para você. Lembre-se disto.  
 
Você não falhará porque lhe falta o talento necessário para fazer o que você deseja 
fazer. Se você continuar como eu indiquei, você desenvolverá todo o talento que é 
necessário à realização do seu trabalho.  
 
Não está dentro do escopo deste livro lidar com a ciência de cultivar talento; mas esta 
é tão certa e simples como o processo de ficar rico. 
 
Entretanto, não hesite ou se abale por medo de que quando chegar a qualquer 
determinado lugar você falhará por falta da habilidade; continue certo e, quando você 
chegar naquele lugar, a habilidade lhe será fornecida. A mesma fonte de Habilidade 
que permitiu ao inculto Lincoln fazer o maior trabalho já realizado por um único 
homem no governo está aberta para você; você pode sacar sabedoria de toda mente 
que existe para utilizar confrontando as responsabilidades que sejam impostas a você. 
Continue em plena fé. 
 
Estude este livro. Faça-o seu constante companheiro até que você tenha dominado 
todas as idéias contidas nele. Enquanto você estiver ficando firmemente estabelecido 
nesta fé, você fará bem em desistir da maior parte dos divertimentos e do prazer; e 
em permanecer afastado de lugares onde idéias conflitantes com estas sejam 
expostas em palestras ou sermões. Não leia literatura pessimista ou conflitante, nem 
entre em discussões sobre o assunto. Faça muito pouca leitura fora dos autores 
mencionados no Prefácio. Empregue a maior parte do seu tempo de lazer 
contemplando sua visão, e cultivando a gratidão e lendo este livro. Ele contém tudo 
que você precisa saber da ciência de ficar rico; e você constatará todos os princípios 
básicos resumidos no capítulo seguinte. 
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Capítulo 17 

Sumário da Ciência de Ficar Rico 
 
EXISTE uma Essência Pensante, a partir da qual todas as coisas são feitas e que, 
em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do Universo. 
 
Um pensamento nesta Substância produz a coisa que foi imaginada pelo 
pensamento. 
 
O homem pode formar coisas no seu pensamento e, imprimindo seu pensamento 
sobre a Substância Sem Forma, pode fazer que a coisa em que ele pensa seja 
criada. 
 
De modo a fazer isto, o homem tem que passar da mente competitiva para a mente 
criativa; de outro modo ele não pode estar em harmonia com a Inteligência Sem 
Forma, que é sempre criativa e nunca competitiva em espírito.  
 
O homem pode entrar em harmonia plena com a Substância Sem Forma 
hospedando uma gratidão vívida e sincera pelas bênçãos que Ela lhe concede. A 
gratidão une a mente do homem com a inteligência da Substância, de modo que os 
pensamentos do homem sejam recebidos pela Sem Forma. O homem pode 
permanecer no plano criativo apenas unindo a si próprio com a Inteligência Sem 
Forma através de um sentimento profundo e contínuo de gratidão.  
 
O homem tem que formar uma imagem mental clara e definida das coisas que deseja 
ter, fazer ou se tornar; e ele tem que manter esta imagem mental em seus 
pensamentos, enquanto é profundamente grato ao Supremo por todos seus desejos 
serem concedidos a ele. O homem que deseje ficar rico tem que empregar suas horas 
de lazer na contemplação de sua Visão e em sincera ação de graças pela realidade 
estar sendo dada a ele. Ênfase demais não pode ser colocada na importância da 
freqüente contemplação da imagem mental, junto com a fé inabalável e a devotada 
gratidão. Este é o processo pelo qual a impressão é dada à Sem Forma e as forças 
criativas colocadas em movimento. 
 
A energia criativa opera através dos canais estabelecidos do crescimento natural e da 
ordem industrial e social. Tudo que for incluído em sua imagem mental será 
certamente trazido ao homem que siga as instruções dadas acima e cuja fé não se 
abale. O que ele quiser virá para ele através dos caminhos dos negócios e do comércio 
estabelecidos.  
 
De modo a receber o que lhe for próprio quando isto chegar para ele, o homem tem 
que estar ativo; e esta atividade pode apenas consistir em mais do que preencher seu 
cargo atual. Ele tem que manter na mente o Propósito de ficar rico através da 
realização de sua imagem mental. E ele tem que fazer, todo dia, tudo que possa ser 
feito naquele dia, cuidando para realizar cada ato de uma maneira bem sucedida. Ele 
tem que dar a cada homem um valor de uso em excesso ao valor monetário que 
recebe, de modo que cada transação contribua para mais vida; e ele tem que manter 
o Pensamento Progressista de tal modo que a impressão de crescimento seja 
comunicada a todos com quem ele entrar em contato.  
 
Os homens e mulheres que praticarem as instruções precedentes certamente ficarão 
ricos; e as riquezas que eles receberem estarão na proporção exata da qualidade de 
detalhamento de sua visão, da firmeza de seu propósito, da perseverança de sua fé e 
da profundidade de sua gratidão.  

FIM 
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