
 

1 
 

 

 بزرگترین

 راز پول در آوردن

 در طول تاریخ

 

 

 

 نوشته دکتر جو وایتلی

 ترجمه فرهاد فروغمند

www.eft.ir 

  

http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/


 

2 
 

  



 

3 
 

 خواننده عزیز

 0444حالل باشه تنها راهش اینه که مبلغ خواین خوندن این کتاب براتون اگه می

 های زیر واریز کنینتومن به یکی از حساب

  4540410524440 بانک ملی حساب شماره

 2440 1150 0044 0144کارت شماره  یا 

 

   0441004404بانک ملت حساب شماره

 2540 4405 4425 0044یا کارت شماره 

 به نام فرهاد فروغمند

که این مساله هیچ استثنایی نداره. اگه این کتاب رو از هر  لطفا توجه داشته باشین

کسی گرفتین یا از هر سایتی دانلود کردین باز هم شرطش همینه و قضیه هیچ فرقی 

 کنه.نمی

 تونین به بخش دانلود رایگان سایتگردین میدر ضمن اگه دنبال کتاب مجانی می

برین. اونجا مطلب مجانی فراوونه. اما این کتاب جزو اونا   w.eft.irwwتیافای

 نیست.
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 مقدمه مترجم

در حوالی سال  این کتاب رو تقریباً همون موقعی که برای اولین بار منتشر شد یعنی

گفت که قبول کردنش حداقل برای من و در اون زمان خوندم. اصولی رو می 4444

مشکل بود. این بود که با خودم گفتم باید امتحانش کنم تا راست و دروغش برام 

 معلوم بشه. 

و البته بیشتر  رسینخواین میگفته بود که با این روش به هر چی که توی زندگی می

روی پول برام سخته. پس  . با خودم فکر کردم که امتحان کردنشصحبتش از پول بود

چیز دیگه آزمایش کنم. مثالً چی؟ کتاب. خیلی دوست دارم کتاب  بهتره فعالً با یک

پیاده کردم. داشتن داشته باشم و بخونم. این بود که اصول این روش رو برای کتاب 

هام حداقل ده برابر شدن. با خودم فکر کردم بعد از مدتی )و نه فوری( تعداد کتاب

کارایی ه باحال. ولی باید روی بعضی چیزهای دیگه هم امتحانش کنم تا عجب و چ

 .بهم ثابت بشه این روش

هام از هر کسی که دیتعداد سیدی بود. باز هم بعد از مدتی دفعه بعدی نوبت سی

-دیدن میهام رو میدیشناختم بیشتر شد. کار به جایی رسید که کسانی که سیمی

 ا و سیماست؟گفتن مگه اینجا انبار صد

خوام در علم به روم باز بشه. باز هم بعدش با خودم گفتم که خب، حاال نوبت علمه. می

بعد از مدتی همین طور شد. مطالب علمی که به دست آوردنش برای کسانی که 
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ها در این که طالبش بودن خیلی سخت بود برام جوری سرازیر شدن که گاهی وقت

 .از این بابت هم وفور نعمت شده بودیعنی موندم. دد میحاال چی رو باید یاد بگیرم مر

های مختلف رو با این روش امتحان کردم تا باالخره خالصه این که اون قدر خواسته

 جرات کردم سراغ موضوع اصلی کتاب برم.

 خوندن این کتاب خیر دیدم که حد نداره. از به قدری هم 

 دوارم خیرش به شما هم برسه.و حاال امی

  

 فروغمندفرهاد 

 5414مرداد 
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 نوعی مقدمه

 قدرتی که در بخشش وجود داره

 نوشته جان هاریچاران

-یک روز خیلی گرم تابستونی برام افتاد. داشتم می تویاین اتفاق چند سال پیش و 

اومد که به سوپرمارکت برم چون اون رفتم چند تا چیز بخرم. اون روزها زیاد پیش می

-کردیم یککه بتونم مواد غذایی رو که در طول هفته مصرف میقدر پول نداشتم 

 ای بخرم.دفعه

ای هم ها مبارزه با سرطان مرده بود. هیچ بیمهزن جوونم چند ماه پیش و بعد از مدت

وقت داشتم مون زیاد بود و خیلی هم بدهی داشتم. فقط یک شغل نیمهخرجنداشتیم. 

شکم دو تا بچه کوچیکم رو سیر کنم. اوضاع  آوردم که بتونمکه ازش به قدری در می

 خیلی بد. –بد بود 

اون روز در حالی که دلم حسابی گرفته بود و فقط چهار دالر توی جیبم بود داشتم 

ها گرسنه بودن و رفتم سوپرمارکت تا چند لیتر شیر و یک بسته نون بخرم. بچهمی

رمز رسیدم یک زن و مرد دادم تا سیر بشن. وقتی به چراغ قباید چیزی بهشون می

های کنار خیابون نشسته بودن. آفتاب سر شون دیدم که توی چمنجوون رو با بچه

 کرد.شون میظهر هم حسابی اذیت
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. زنش هم "کنماگه بهم غذا بدین براتون کار می"مرد روی یک تکه مقوا نوشته بود 

شون بچه کرد.ه میهایی که پشت چراغ قرمز وایمیستادن نگاکنارش بود و به ماشین

هم که حدود دو سالش بود عروسکی رو که فقط یک دست داشت بغل کرده بود. همه 

 ای که پشت چراغ بودم دیدم.این چیزها رو توی همون سی ثانیه

کردم دیگه پولی خواست چند دالر بهشون بدم. ولی اگه این کار رو میخیلی دلم می

عه دیگه بهشون سبز شد یک دف ند. چراغ کهموبرای خرید شیر و نون برام باقی نمی

کنم( و هم ناراحت شدم احساس گناه کردم )که بهشون کمک نمی نگاه کردم. هم

 )چون پول کافی نداشتم که به اونا هم بدم(.

های موقع رانندگی نتونستم از فکر اونا بیرون بیام. تا یکی دو کیلومتر فقط چشم

دیدم. دیگه نتونستم تحمل کنم. اش رو میوادهروح اون مرد جوون و خونغمگین و بی

دردی رو که داشتن حس کردم و دیدم باید کاری براشون بکنم. این بود که دور زدم 

 و برگشتم به همون جایی که اونا رو دیده بودم.

کنار خیابون نگه داشتم و دو دالر از چهار دالری رو که داشتم به اونا دادم. وقتی ازم 

هاش جمع شده بود. لبخندی زدم و به سمت اشک توی چشمکرد تشکر می

سوپرمارکت رفتم. امیدوار بودم که شاید هم شیر و هم نون رو به قیمت حراجی 

-شد که فقط شیر یا فقط نون بخرم. خب، باید این جوری میبفروشن. شاید هم می

 بود.
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اس خوبی وقتی به پارکینگ رسیدم هنوز هم اون واقعه توی ذهنم بود. ولی احس

دم داشتم. از ماشین که پیاده شدم احساس کردم که یک ونسبت به کاری که کرده ب

چیزی زیر پامه. پام رو بلند کردم و دیدم یک بیست دالری اونجاست. اصالً باورم 

شد. اطراف رو نگاه کردم و هیچ کسی رو ندیدم. در حالی که از تعجب حیرون نمی

و عالوه بر شیر و نون چند تا چیز دیگه هم که مونده بودم رفتم توی سوپرمارکت 

 خیلی الزم داشتم خریدم.

کنم چون بهم یاد داد که دنیا عجیب و مرموزه. یک اون واقعه رو هرگز فراموش نمی

شه به دنیا زیادی بخشید تقویت کرد. دو دالر داده بار دیگه این باورم رو که هرگز نمی

توی مسیر برگشت هم دوباره به اون خونواده بودم و بیست دالر گیرم اومده بود. 

 گرسنه رسیدم و پنج دالر دیگه هم بهشون دادم.

های این جوری بود که توی زندگیم افتادن. به نظر میاد اون اتفاق فقط یکی از اتفاق

که هر چی بیشتر بدیم بیشتر گیرمون میاد. شاید هم این یکی از قوانین جهانی باشه 

 ."این بگیرین باید اول بدینخواگه می"گه که می

 یک شعری رو به این مضمون یادمه:

 ."شددارتر میداد پولای بود که هر چی بیشتر مییک آدم دیوونه"

-کنیم که چیزی نداریم که بدیم. ولی اگه به دقت نگاه کنیم میاغلب مواقع فکر می

م. بیاین برای یک تونیم اونا رو به دیگران بدیبینیم که چیزای کوچیکی داریم که می



 

12 
 

دفعه هم که شده فکر نکنیم که اول باید خیلی داشته باشیم تا بعدش بتونیم بدیم. با 

کنیم بخشیدن از همون مقدار کمی هم که داریم در انبار دنیا رو روی خودمون باز می

 مون سرازیر بشن.دیم که خیلی چیزها به طرفو اجازه می

گم باور کنین. فقط کافیه طر این که من دارم میلزومی هم نداره که اینو فقط به خا

گیرین تعجب کنین. معموالً هم از که صادقانه امتحانش کنین تا از نتایجی که می

گیریم بلکه از جاهایی میاد که ما حتی همون کسانی که بهشون دادیم پس نمی

 تونیم بکنیم.تصورش رو هم نمی

 کنه.قانون جهانی همیشه کار میاین قانون جهانی رو خودتون امتحان کنین. 

ا مث همین ماجرایی که براتون تعریف کردم اونچه که دادین خیلی زود هگاهی وقت

ه بدین کشه. ولی مطمئن باشین که اگول میا هم طهگرده. گاهی وقتبهتون برمی

 شه.شه، خیلی هم بیشتر از اونی که دادین بهتون پس داده میبهتون پس داده می

دین نترسین و با دلی پر از احساس قدردانی بدین. از نتایجی که به دست وقتی می

کنین. درهای نعمت رو با دادن کمی از اونچه که دارین به کسانی میارین حیرت می

های بزرگ گفته که نیاز دارن به روی خودتون باز کنین. همون طوری که یکی از معلم

 ."شهاگه بدین بهتون پس داده می"

 کنین. ازش خوشتون میاد.امتحانش 
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 بزرگترین راز پول در آوردن در طول تاریخ!

 خواین فقط الزمه که یک چیز رو بدین.اگه پول می

 کنن.ای روی زمین کردن و دارن میهدارترین آدماون همون کاریه که بعضی از پول

و های مختلف نوشته شده های قدیمی متعلق به فرهنگاین همون کاریه که در کتاب

 زنن.هنوز هم در موردش حرف می

ترسن که رسه ولی اکثر مردم میاین همون کاریه که هر کی بکنه پول بهش می

 انجامش بدن.

 اون کار چیه؟

 که میلیاردر شد. داد تا اینجان راکفلر از وقتی که بچه بود انجامش می

 دار شد.اندرو کارنگی هم همین کار رو کرد و حسابی سرمایه

 راز پول در آوردن در طول تاریخ چیه؟بزرگترین 

 ده؟اون چه کاریه که برای همه نتیجه می

 پول ببخشین.

 درسته. پول ببخشین.
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کنن تا با دنیای درونی خودتون در ارتباط باقی به کسانی بدین که بهتون کمک می

 بمونین.

ا کنن، شما رو شفشن، بهتون خدمت میبه کسانی بدین که باعث الهام در شما می

 تون دارن.دن و دوستمی

بدون این که توقع داشته باشین که مردم در عوضش چیزی به شما بدن بهشون 

 دن. . ولی اینو هم بدونین که چند برابرش رو از جاهای دیگه بهتون میدینب

ای به پسرش نوشت و این روش پول دادن رو براش توضیح نامه 5140جان راکفلر در 

ل که بچه بودم شروع کردم به دادن و به مرور که درآمدم بیشتر ...از همون اوای"داد: 

 "شد من هم بیشتر دادم...

 متوجه شدین چی گفت؟

 114بخشید. در طول عمرش هم شد بیشتر هم میهر چی درآمدش بیشتر می

 میلیون دالر بخشید.

مردم نصیبش  بینکنن که راکفلر برای این که وجهه خوبی در بعضی از مردم فکر می

داده. ولی این درست نیست. کسی که به عنوان بشه کمی پول خورد به دیگران می

کرده اسمش آیوی لی بوده که در کتاب مسئول روابط عمومی برای راکفلر کار می
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. تنها دادهال خودش شخصاً به دیگران پول میها ساش نوشته که راکفلر دهنامهزندگی

 گفته.این بوده که اینو به مردم می کاری هم که لی کرده بوده

هر دقیقه یک داده. همون طوری که در کتاب پی تی بارنوم هم به مردم پول می

دونسته که دادن به گرفتن منجر راجع به اون نوشتم اون می شودمشتری متولد می

 ای روی زمین شد.هدارترین آدماز پولی شه. اون هم یکمی

ا در تاریخ هدارترین آدمداد. البته اون هم یکی از پولمی اندرو کارنگی هم خیلی پول

 آمریکا شد.

او بوده و موضوع دیبیموسسه تبلیغاتی بی گذارهایبروس بارتون هم که یکی از بنیان

این طور  5140اعتقاد داشته. اون در  دادن بوده به اثرِ شده موفقیتهفت راز گمکتابم 

 نوشته:

ار بکنه و این کار رو اون قدر تکرار کنه تا براش تبدیل به اگه کسی برای دیگران ک"

شن تا هر کاری رو که بخواد بتونه عادت بشه همه نیروهای دنیا پشت سرش ردیف می

 "بکنه.

دار های پرفروشی شد. خیلی هم معروف و خیلی خیلی هم پولبارتون نویسنده کتاب

 شد.
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این کار آسونی  پول داشتن که بدن و دارای سرمایههها بگن که این آدمشاید بعضی

. دادندار شدن اونا این بوده که میولگم که یک دلیل پبرای اونا بوده. ولی من می

 دادن به گرفتن منجر شده بوده. بخشیدن باعث ثروت شده بوده.

 کنم:یک بار دیگه تکرار می

 دادن به گرفتن منجر شده بوده. بخشیدن باعث ثروت شده بوده.

روزها برای صاحبان کسب و کار مد شده که برای کارهای خیریه پول بدن. این این 

 شه. گیرن کمک میکنن و البته به اونایی هم که پول میجوری وجهه خوبی پیدا می

گم که زنم. دارم میبدن حرف میپول ولی من اینجا دارم از این که افراد خودشون 

 ون میاد.اگه شما خودتون هم بدین بیشتر پول گیرت

دن دن اشتباهی انجام میاگه یک چیز باشه که به نظرم وقتی مردم به کسی پولی می

-شه نمیوقتی موقع دادن میچسبن و دن. به پولی که دارن میاینه که خیلی کم می

شون بریزه. برای همین هم هست که چیز زیادی گیرشون نمیاد. ذارن زیادی از دست

 دین تا بعدش راه گرفتن توی زندگی براتون باز بشه.اولش باید بدین، خیلی هم ب

اولین باری رو که راجع به بخشیدن پول چیزی شنیدم یادم میاد. با خودم فکر کردم 

ها رو بهم ای برای سرکیسه کردن منه تا به کسانی که این حرفکه این هم یک حقه

 زنن پولی بدم.می
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-طبیعی هم بود که اونچه که گیرم میدادم. دادم مث گداها میاگه پولی به کسی می

 اومد.دادم و کم هم گیرم میاومد معادل همون چیزی بود که داده بودم. کم می

 ولی یک روز تصمیم گرفتم که این نظریه دادن رو امتحانش کنم.

-شن خیلی خوشم میاد. اونا رو میهایی که باعث ایجاد انگیزه در آدم میاز داستان

شون دم و برای مردم تعریفشونو هم به دیگران میدم و کپییخونم و بهشون گوش م

هایی که هر روز برای کنم. یک روز تصمیم گرفتم از مایک دولی به خاطر ایمیلمی

 کرد تشکر کنم. فرستاد و همه رو باانگیزه میهای دیگه میمن و خیلی

دادم. ولی در می قبالً در چنین مواقعی شاید پنج دالرتصمیم گرفتم پولی بهش بدم. 

ترسیدم قانون دادن برام کار نکنه. ولی این کردم و میپولی میاون مواقع احساس بی

 کرد. دسته چکم رو درآوردم و یک چک هزار دالری براش نوشتم.دفعه فرق می

 این تا اون موقع بیشترین پولی بود که داده بودم.

خواستم فرقی هیجانم شد. میباعث البته کمی باعث شد که عصبی بشم. ولی بیشتر 

خواستم ببینم خواستم از مایک تشکر کرده باشم. و البته میایجاد کرده باشم. می

 شه.بعدش چی می

مایک گیج شده بود. چک من با پست به دستش رسیده بود و به قدری حواسش رو 

. اصالً باورش رو بشهپرت کرده بود که باعث شده بود موقع رانندگی تقریباً وارد پیاده
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اش خوشم شد. حتی بهم زنگ زد و ازم تشکر کرد. از اون حالت تعجب بچگانهنمی

 )توجه کنین!(اومد. احساس کردم که میلیونرم. 

از این که سر حالش آورده بودم خوشم اومد. من هم از این که پولی بهش داده بودم 

کرد. مهم این بود که ر میکرد که با اون پول چی کاخوشحال بودم. فرقی هم برام نمی

احساسی باورنکردنی نصیبم شده بود چون به کسی کمک کرده بودم تا کاری رو که 

باور داشتم درسته باز هم انجام بده. یک جور حس درونی بهم گفته بود که این کار رو 

 د.بکنم. هنوز هم از این که گهگاه پولی بهش بدم خوشم میا

 د.بعدش یک اتفاق خیلی خوبی افتا

یک کسی بهم زنگ زد و ازم خواست که برای نوشتن کتابش کمکش کنم. این کار 

 باعث شد که خیلی بیشتر از اونی که داده بودم گیرم بیاد.

بعدش هم یک ناشری در ژاپن باهام تماس گرفت و خواست که حق انتشار کتاب 

به مایک داده  در ژاپن رو ازم بخره. اون هم چند برابر پولی رو که بازاریابی معنوی

 بودم بهم داد.

تونه بگه که این ماجراها ربطی به هم ندارن. شاید اگه کسی خیلی شکاک باشه می

 ای شکاک این طور باشه. ولی از نظر من که این طوریه.هتوی ذهن آدم
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دارم و پول دادم پیغامی هم به خودم و به دنیا دادم که من پولوقتی به مایک پول می

گه: هر طور داره. از یک جور اصل آهنربایی هم استفاده کردم که می به سمتم جریان

 بدی همون طور هم گیرت میاد.

 اگه وقت بدین وقت گیرتون میاد.

 اگه جنس بدین جنس گیرتون میاد.

 اگه محبت بدین محبت گیرتون میاد.

 اگه پول بدین پول گیرتون میاد.

تون رو متحول کنه. به کسانی فکر کنین که ظرف یک تونه زندگیهمین یک نکته می

کسانی باعث شدن که احساس  ایجاد انگیزه در شما شدن. چههفته گذشته باعث 

 هاتون پیدا کنین؟تون، رویاهاتون یا هدفخوبی نسبت به خودتون، زندگی

به هر کسی که این کار رو کرده پولی بدین. از ته دل هم بدین. نیش هم نزنین. 

دین توقع نداشته باشین که از پول. وقتی هم که میدارین نه بیس کنین که پولاحسا

 همون آدم پس بگیرین. ولی توقع این که یک جوری پس بگیرین رو داشته باشین.

 شین.دارتر میبینین که پولبا این کارتون می

 دار شدن در طول تاریخه!این بزرگترین راز پول
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 نراز بزرگ فعال کردن قانو

 خانمی که پشت خط تلفن بود سوالی داشت.

دارتر نشدم. کجای کارم اصالً پول تا حاال لیدم وهاست که دارم پول میسال"

 "اشتباهه؟

 "دین؟به کجا پول می"

 "مون.به کلیسای محله"

 "دین؟چرا به اونا پول می"پرسیدم 

 "چون الزم دارن."

 "نین؟کدین چه احساسی پیدا میوقتی بهشون پول می"

 "مث اینه که دارم از توی چاله درشون میارم."

 "موقع پول دادن به اونا چه احساسی دارین؟ واقعاًولی "

 مدتی ساکت موند.

 "کشم سختمه.خوشم نمیاد. وقتی براشون چک می"بعدش گفت 

 خوب نیست.
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اگه موقع پول دادن احساس خوبی نداشته باشین در این صورت "براش توضیح دادم 

خواین که از اون کنین. احتماالً هم نمیدارین با احساس بد مربوط می پول رو

 "شه.تون نمیتون بشه. اینه که احتماالً پول بیشتری هم نصیباحساس بد بازم نصیب

 "عجب، تا حاال این جوری بهش فکر نکرده بودم."

تقویت اگه کسی پولی بخواد یا براش التماس کنه در این صورت شما نیاز داشتن رو "

شه تون بشه باید به هر جایی که باعث میبرای این که ثروت بیشتری نصیب کردین.

تون بشه پول بدین. هرچند که پول دادن به کسی که نیاز داره احساس بهتری نصیب

کار خوبیه و باید انجامش داد. ولی این اون اصلی نیست که اینجا دارم ازش صحبت 

 "کنم.می

ای از دنیا بهش کمک ن هم احساس کردم که بخش دیگه. م"حاال فهمیدم"گفت 

 کرد تا چیزایی رو که من نتونستم براش توضیح بدم بفهمه.

 "؟فهمیدیچی "ازش پرسیدم 

خواد داشت. دلم میکردم کلیسا رو در حالت گدایی نگه میکاری که می"جواب داد 

به کلیسا و گاهی  اهشه پول بدم. گاهی وقتبه هر جایی که باعث رشد معنوی من می

 "ا هم به جاهای دیگه.هوقت

 "حاال فهمیدی!"گفتم 
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 حاال شما هم فهمیدین.

تونین پول بدین. خودم هم به صلیب سرخ و بعضی بنیادها به هر جایی که بخواین می

و برای مبارزه با سرطان و خیلی جاهای دیگه پول دادم. ولی انتظار نداشتم که با اون 

کرد ولی ای کمک میدارتر بشم. البته اون جور بخشیدن به عدهلها پوجور پول دادن

 کنه.لزوماً این قانون معنوی رو فعال نمی

افته که به جایی که باعث رشد به نظر میاد که قانون معنوی درآمد وقتی به کار می

شه با خیال راحت پولی بدین و کمی هم توقع داشته باشین که یک معنوی شما می

 تون بهتر بشه.روزی به خاطر این کارتون وضع مالیجوری و یک 

اگه به بعضی جاهای خیریه پولی بدین و حس کنین که اون جاها باعث رشد معنوی 

قانون رو فعال کنه. ولی اگه چنین احساسی این تونه شن این کار هم میشما می

ی که دین احتماالً فقط دارین به کساننسبت به اونا ندارین و پولی بهشون می

 اش بدین.گم ادامهکنین. البته این هم کار خوبیه و من که مینیازمندن کمک می

کنم که موضوع این کتاب بزرگترین راز پول در آوردن در طول تاریخه. ولی تکرار می

فقط هم وقتی با خیال راحت و با خوشحالی و به هر کسی که باعث رشد معنوی شما 

 افته.تون به کار میعشه پولی بدین اون راز به نفمی
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 راز بزرگ و مخفی کسب ثروت

ها بود ازش خبری نداشتم با پست یک چکی برام امروز یک دوست قدیمی که مدت

 فرستاد.

اون چک فقط به اندازه بخشی از پولیه که اون بهم بدهکار بود. ولی از اونجایی که ده 

 بینم.این چک رو میسال طول کشیده تا همین رو هم بده خوشحالم که باالخره 

تا براش یک برنامه دقیق بازاریابی بنویسم. اون موقع  باهام قرارداد بستده سال پیش 

گرفتم. اون هم قبول کرد که اون مبلغ رو بهم برای این جور خدمات چندهزار دالر می

 اون پول رو نداد. لیبده. من کار رو کردم و

ها گذشت. بعدش هم پی نگرفتم. ماه ولی از اونجایی که اون دوستم بود موضوع رو

ها گذشت. بعدش اون به یک ایالت دیگه رفت و من هم به یک شهر دیگه رفتم. سال

اون راه خودش رو توی زندگی رفت و اساساً دیگه خبری ازش نداشتم. من هم راه 

 ها و نوارهایی که داشتم توی اینترنت معروف شدم. خودمو رفتم و به سرعت با کتاب

ماه پیش یک روز یک کسی ایمیلی برام فرستاد و ازم خواست که بهش در چند 

شناسه و اسم های منو مینوشتن یک کتابی کمک کنم. گفت که بعضی از دوست

 همون دوستم رو که بهم بدهکار بود برد.
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به محض این که اسم اون دوست قدیمیم رو دیدم فشار خونم باال رفت و حس کردم 

کردم سرمو کاله گذاشته و بهم خیانت کرده و منو حس می شم.دارم عصبانی می

 اذیت کرده.

چند تا نفس عمیق کشیدم و خودمو آروم کردم. کمی هم با خودم حرف زدم. به 

های مختلفی و نه تونه از راهدم یادآوری کردم که دنیا خیلی بزرگه و ثروت میوخ

که اون دوستمو ببخشم و تصمیم گرفتم های گذشته نصیب آدم بشه. لزوماً از طلب

همین کار رو هم به صورت ذهنی کردم. صادقانه دست از اون و از بدهی که بهم 

 نداشت که حتماً حق با من باشه. داشت برداشتم. لزومی هم

دونه که پولی بهم سال اون دوستم ایمیلی برام فرستاد و گفت می 1بعد از حدود 

ن مدت اوضاعش خوب نبوده و مجبور شده بدهکاره. برام توضیح داده بوده که در ای

ای بشه. اینو هم ران حرفهکنه یک سخنمحل سکونتش رو تغییر بده و داره سعی می

 مون دوباره رابطه دوستی برقرار بشه.خواد بیناضافه کرده بود که می

برقراره.  مون صلح و صفاکه همین حاال هم بیننامه کوتاهی براش نوشتم و گفتم 

به اندازه بخشی )حدود بیست درصد( از پولی که تم که اگه یک چکی بهش هم گف

 گیرم. اونم موافقت کرد.اش رو ندید میبهم بدهکاره بنویسه بقیه

خب، اون چکی برام نفرستاد. یعنی بالفاصله نفرستاد. چند ماه دیگه هم گذشت تا 

 رو گفت.  دوباره ازش خبری شد. این دفعه هم برام ایمیل فرستاد و نظرات خودش
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رسم. لزومی دونستم که به اون پول میمن هم آرامش خودم رو حفظ کردم. می

ای که روی موندم دنیا یا هر اسم دیگهنداشت که از طرف اون بهم برسه. اگه آروم می

کرد که اون پول بهم برگرده. ذارین کاری میاون قدرت بزرگتر از من و خودتون می

 باقی بمونین.زندگی ای اینه که در جریان آروم موندن هم راه خوبی بر

 و همون طور که اول این فصل گفتم اون چک امروز به دستم رسید.

نوشته چه احساسی ک رو میاون چ دونم که اون دوستم موقعی که داشتهاصالً نمی

داشته. امیدوارم با دلی خوش نوشته باشه. اگه این طور بوده باشه اصل جذب پول رو 

 فعال کرده.

بیست سال پیش که توی مشکلی گیر کرده بودم برادرم کمکم کرد. وقتی چکی به 

ای نوشتم تا زحمتش رو جبران کنم یادم میاد که احساس معرکهدالر می 144مبلغ 

ها شدم. یک جور آرامش درونی هم نصیبم شد که کردم مث پادشاهداشتم. حس می

 ها دالر ارزش داشت.میلیون

همون راز  –تونین اسمشو بذارین بخشایش اگه بخواین مییا  –این حس آرامش 

 مخفی کسب ثروته.

از دست کسی که پولی بهتون بدهکاره ناراحتین؟  تونشما در چه بخشی از زندگی

 شاید هم شما به کسی بدهکارین؟
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دست از اونا بردارین. با خودتون حرف بزنین. به خودتون اجازه بدین که بفهمین که 

های شما. پول از اونا به شما گردونه نه دوستاونا رو به شما برمی این دنیاست که

 رسه. اونا به شما می از طریقرسه بلکه نمی

 شین تا بگیرین.هاتون بردارین آزاد میهر وقت که بتونین دست از ناراحتی
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 شه مث خدا فکر کردچه جوری می

 .مراقب این تله باشین

بزرگترین راز پول در آوردن در "بنویسم اسمش  ای که باعث شد این کتابومقاله

 ای از فصل اول همین کتابه.بود که در واقع خالصه "تاریخ

ی اینترنت اونو به همدیگه دادن. واون مقاله به قدری معروف شد که هزارها نفر ت

هایی هم که ناشرهای مجالت الکترونیکی اونو کپی کردن و تکثیر کردن. وبسایت

ها نفر هم برام نامه نوشتن و . دهنشون گذاشتدن اونو توی سایتمیمحتوا به مردم 

 اکثراً از اون مقاله تعریف کردن.

هایی که به دستم رسیدن عجیب بودن. کسانی که اونا رو نوشته ولی چند تا از ایمیل

 بودن ازم پول خواسته بودن.

ه من یک کسی هستم کظاهراً اونا مقاله رو خونده بودن و به این نتیجه رسیده بودن 

ای نوشته بودن و پول دم. این بود که برام نامهکه به هر کی پول بخواد پول می

 خواسته بودن.

که راز بزرگ جذب ثروت اینه. من هیچ  مگمشکل اینجاست که در اون مقاله نمی

به هر "بلکه پیامش این بود که  "دار بشین.پول بخواین تا پول"وقت ننوشته بودم 
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شه پول بدین تا قانون جذب پول براتون فعال باعث رشد معنوی شما میکسی که 

 "بشه.

ای نوشتم و قضیه برای همه کسانی که برام نامه نوشته بودن و پول خواسته بودن نامه

 رو براشون توضیح دادم. 

 شون جواب ندادن.هیچ کدوم

 این ماجرا رو به دو دلیل براتون تعریف کردم:

دار بشین. فقط کنین نباید انتظار داشته باشین که پول اگه برای پول گدایی -5

کافیه که به گداهای توی خیابون نگاهی بندازین. زندگی پر از نعمتی ندارن. 

ها پول جمع گذرونن. یا به کسانی که برای خیریهشون رو میفقط زندگی

کنن. ولی هیچ وقت کنن نگاهی بندازین. اکثر اونا هم دارن گدایی میمی

ذارن. به نظر هم میاد که هیچ وقت به اندازه کافی ندارن. به شو این نمیاسم

 شه رسید؟نظر شما از این سرنخ به کجا می

دار بشین. دقت کنین دین انتظار نداشته باشین که پولاگه به گداها پول می -4

که نگفتم به فقرا کمک نکنین هرچند که این که این کار چقدر به اونا 

گم که فقط به این دلیل که مردم بحث داره. دارم میکنه جای کمک می

ازتون پول خواستن بهشون پول ندین و اگه این کارو کردین انتظار نداشته 

 .باشین که دنیا بهتون برگردونه
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 ئولیت یا وظیفه یک جور تله اس.به نظر من پول دادن از روی مس

خواستن ردم پول میهایی داشتم که از ماین مشکلی بوده که من همیشه با کشیش

 چون که یا خودشون پول الزم داشتن یا انجیل این طور گفته بوده. 

ای بدون هر کدوم از اون دو حالت ممکنه درست باشه. ولی اگه شما یا هر کس دیگه

 دین بهتون برگرده.دل شاد پول بدین بعیده که چند برابر این پولی که می

باید پول بدین اینه که این سوال ساده رو از بهترین راه این که معلوم بشه به کجا 

 خودتون بپرسین:

 کجا باعث بیشترین شادی من شده؟

های بیشتری الزم دارین تا تر بشه یا سوالخواین قضیه بازم براتون روشناگه می

 تونین اینا رو هم امتحان کنین:بفهمین که به کجا باید پول بدین می

 کجا به یاد خدا افتادین؟

 تشویق شدین که به دنبال رویاهاتون برین؟کجا 

 کی باعث شد که از این که زنده هستین خوشحال بشین؟

 که باید بهش پول بدین. همونیهتون هر چی که باشه جواب
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 اعتراف بزرگ من

 کنم.باشه، اعتراف می

 برام سخت بود که باور کنم اگه پول بدم پول گیرم میاد.

به خواستن ای نقشه کشیده بودن و میانگار که عده اومد.به نظرم یک جور حقه می

 پولی بدم.اونا 

 ها بودم.تر از این حرفخب، من هم زرنگ

 تصمیم گرفتم که پول به کسی ندم و در عوض کتاب بدم.

ها درسته، کتاب. خیلی کتاب داشتم. از اونجایی که اوایل کارم خبرنگار بودم و سال

دادم خیلی کتاب جمع کرده بودم. شدن نظر میهایی که چاپ میهم درباره کتاب

بیشتر از اونی که الزم بود کتاب داشتم. این بود که فکر کردم چرا بعضی از اونا رو 

 نبخشم؟

هنوزم موقعی رو که اون تصمیم رو گرفتم یادمه. توی تختخوابم در هیوستون دراز 

 ر بشم.داتونم پولکردم که چه جوری میکشیده بودم و داشتم فکر می

 "ترین آدم توی آمریکا بشم.داراتونم از لحاظ کتاب می"کردم که فکر می ه داشتمیادم

 دقیقاً در همون موقع بود که تصمیم گرفتم اصل دادن رو در مورد کتاب امتحان کنم.
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خوان دعوت کردم که بیان و هر چی کتاب می هامچند روز بعد از چند تا از دوست

ها های چند تا از قفسههامو در اختیارشون نذاشتم. فقط کتابببرن. البته همه کتاب

 خوان بردارن.هام هر چند تا رو که میترو در آوردم و گذاشتم دوس

دادم. به زدم کتاب هم میرفتم و حرف میهای بعدش هم هر جایی که میظرف ماه

مد کسی اوهر وقت که به نظر می هه.نظرم اومد که این راهی عالی برای جلب توج

گفتم که به هر کسی که سوال خوبی ازم بکنه یک کتاب حواسش بهم نیست می

 شد.هاشون تیز میدم. این جوری همه کسانی که اون دور و بر بودن گوشهدیه می

تا جعبه کتاب رو  41هره اومدم وقتی هم که به این خونه فعلیم که در حومه شَ

از کسانی که اومده بودن خواستم که  گذاشتم توی گاراژ. بعدش یک مهمونی دادم و

خوان بردارن. همه تونن هر چی رو که میسری هم به گاراژ بزنن. بهشون گفتم که می

شون به قدری کتاب برداشت که مجبور شد یک فرقون هم این کارو کردن. حتی یکی

 ها رو ببره دم ماشینش.بیاره تا کتاب

 نتیجه این همه کتاب دادن چی شد؟

وزی که توی هیوستون تصمیم گرفتم کتاب هدیه بدم تا کتاب نصیبم بشه از اون ر

 همیشه کتاب زیاد آوردم.

های دنیا رو در زمینه بازاریابی و یکی دیگه هم در امروز هم یکی از بزرگترین مجموعه

 زمینه متافیزیک دارم.
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 کنن.بینن تعجب میمردم هر وقت که اینجا میان و مجموعه منو می

 فهمن اینه که:که نمی ولی اونچه

 دم. رسه چون به دیگران کتاب میهمیشه کتاب بهم می

 کردم.داشتم اصل بخشیدن رو در مورد کتاب فعال می

دونم که برای این که پولی گیرم بیاد باید پول بدم. در نتیجه خیلی امروز هم می

 کردم پول دارم.بیشتر از اون موقعی که در هیوستون زندگی می

خواستم به هر چی که دارم ترسیدم پولم رو از دست بدم و میاون روزها که میولی 

 بچسبم تنها چیزی که تونستم به خودم اجازه بدم که ببخشم کتاب بود.

 در نتیجه کتاب نصیبم شد.

 .تا بعدش گیرتون بیاد بدینخواین که می مونیخوب گوش کنین و یاد بگیرین: از ه
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 دالر بخشید میلیون 03مرد بزرگی که 

 دوست آمریکایی مرده.داشتنی و انسانهمین اآلن شنیدم که یک فرد خیر و دوست

اسمش پرسی راس بود. شاید شما هم اسمشو شنیده باشین. راس تقریباً سی میلیون 

ها به ها بخشید. یک ستون خاصی هم در روزنامههای خیریه و سازماندالر به موسسه

 044سال و برای حدود  50داشت که اونو به مدت  "میک میلیون بار متشکر"اسم 

کرد های مردمی رو ذکر مینوشت. توی اون ستون نامهروزنامه سراسری در کشور می

شونو برای راس نوشته بودن و ازش کمک خواسته بودن. خیلی که ماجرای زندگی

 جالب بود.

خوند و های اونا رو میدید. نامهاز این بابت جالب بود که راس همیشه باطن مردمو می

کنن. همیشه هم عاقالنه جواب فهمید که صادق یا تنبلن یا این که دارن گدایی میمی

بار چک به دیگران  544ای فرستاد. هفتهداد و گاهی اوقات هم چکی براشون میمی

 میلیون دالر بخشید. 44سال کالً  50داد و در طول اون می

 کار فقط دو میلیون دالر داشت! ولی مساله اینجاست که راس اول

 کنه؟چه جوری کار می دادنبینین اصل می

راس با دو میلیون دالری که داشت شروع کرد. شاید شما این قدر نداشته باشین ولی 

 میلیون دالر بخشید! سیسال  50اصل قضیه بازم درسته. راس در طول اون 
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 بینین که دادن به گرفتن منجر شده.یک بار دیگه می

نکته: تا حاال براتون پیش اومده که ازتون خواسته باشن به جایی کمک کنین و شما 

دونستین تون دارین نگاهی انداختین و نمیبه مختصر پولی که توی حساب بانکی

ها بهم گفتن که دقیقاً چنین موقعیتی براشون پیش اومده. ولی بدین یا ندین؟ خیلی

بدن از این که ناگهانی مقداری پول از جایی که بعد از این که تصمیم گرفتن که پولی 

 شون شده تعجب کردن.کردن براشون رسیده و جایگزین اون پولفکرشو هم نمی

واقعیت اینه که اگه به اون پولی که دارین بچسبین این خطر رو داره که همون رو هم 

نصیب از دست بدین. ولی از طرف دیگه اگه اطمینان داشته باشین که خیلی چیزها 

فی برای برطرف کردن نیازهاتون به ابخشن همیشه پول کشه که میکسانی می

 رسه.تون میدست

اش رو برای اثبات این موضوع کافیه به پرسی راس نگاهی بندازین. اون کارهای خیریه

 سال سی میلیون دالر بخشید! 50با دو میلیون دالر شروع کرد و در طول 

 م. خیلی پرسی راس رو دوست داشت

 تونین جای اونو بگیرین.می شماولی حاال 
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 دارین؟ "ایذهنیت معادله"دادن واقعی چیه؟ یا آیا شما هم 

کردم. اون در کار همین اآلن داشتم تلفنی با دوستم دکتر پل هارتونیان صحبت می

ها رو هم خیلی دوست دوسته و سگروابط عمومی یک نابغه اس. خیلی هم انسان

 داره.

یدم که نظرش در مورد بخشیدن چیه و این کار در زندگیش جه تاثیراتی ازش پرس

 گذاشته. در جواب چیزی بهم گفت که حسابی چشمام رو باز کرد.

دن و بعدش خیلی از مردم برای دادن یک جور معادله دارن. یک پولی می"اون گفت 

 "واقعی نیست.کنن تا ده برابرش رو به دست بیارن. این کار از نظر من دادن صبر می

 "دادن واقعی چیه؟"پرسیدم 

شه. اگه کسی یک نام انجام میبه اعتقاد من دادن واقعی به صورت بی"توضیح داد 

میلیون دالر به یک بنیادی بده تا اونا اسمشو روی یک ساختمونی بذارن این معامله 

 "اس نه دادن.

 کرد.پل داشت به نکته مهمی اشاره می

ایمیلی فرستاد و پرسید اگه بخواد به یکی از دوستاش  مکسی برایادم اومد که یک بار 

پولی بده و اون قبول نکنه اون وقت باید چی کار کنه. یادم میاد که با خودم فکر کردم 
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تونی یواشکی دی؟ مگه نمیچرا دوستت باید بدونه که اون پول رو تو داری بهش می"

 "بدی؟

 کرد: تری رو برام تعریفبعدش پل یک چیز جالب

گرده یا نه. هر کنم راز دادن در اینه که اهمیتی ندی که اون پول بهت برمیفکر می"

 "شه.وقت که دیگه اهمیتی ندادی اون وقت جریان پول برات سرازیر می

 آهان، همینه!

 همون رازشه! این

تون رو شاد بکنین بدین. بدین و انتظار پس گرفتن نداشته باشین. به خاطر این که دل

 شه.بدین تا از این کار لذت ببرین. این جوری جریان زندگی براتون باز می

کنه. تونم بگم اینه که دنیا خودش بقیه کارها رو میتنها چیزی که می"پل بهم گفت 

ها برسم. دنیا ها نصیبم شدن ولی من ندادم تا به اون نعمتتوی زندگیم خیلی نعمت

 "خودش هوای منو داشته.

داد خیلی خوشم اومد. دادن رو به صورت عملی و در سطح فهم عامه  از توضیحی که

 مردم توضیح داد.
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از این که مردم کسی رو به خاطر دادن بشناسن اصالً ناراحت "بعدش هم اضافه کرد 

دی تا شناخته بشی یا انتظار داری که ده برابرش رو پس بگیری شم. ولی اگه مینمی

 "کنی.ساب میدی بلکه داری حدر این صورت نمی

یک ایمیل برام فرستاد  4444های کریسمس سال پل حرفش با عملش یکیه. نزدیکی

های مجله و ازم خواست که یک چیزی رو که جنبه معنوی داشته باشه به خواننده

الکترونیکیش بدم. گفت که همیشه به اونا در مورد نحوه کسب شهرت و پول در 

 خواست یک چیز معنوی به اونا بده.هایی کرده. حاال میآوردن توصیه

هاش کتاب الکترونیکی بازاریابی معنوی رو بخونن. اینو بهش گفتم که بذاره خواننده

 هم اضافه کردم که خوندن آنالینش برای همه امکان داره.

هاش همینو گفت. این کارش رو با بزرگواری انجام داد چون هیچ پل هم به خواننده

 داد.به مردم شد. اون فقط یک چیزی پولی از کتابم نصیبش ن

خواننده داشت. این یعنی این که هدیه  02444ولی نکته مهم اینه که پل اون موقع 

ها اثر گذاشت. پل با تمام وجودش داد. من هم با تمام اون )و من( روی زندگی خیلی

 گردن رو هیچ کسی به جزوجودم دادم. حاال این که اینا چه جوری به سمت ما برمی

 دونه. نمی دنیا

 دین؟شما می
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 پول رو نشونم بده!

 رو دیدم؟ گوایرجری مکفیلم  واقعاًیعنی من تنها کسی بودم که 

پول رو نشونم "اون فیلم با بازی تام کروز کاری کرد که این جمله ورد زبون همه بشه: 

 "بده!

کاریه. طمعکردم موضوعش تا یک سال بعد از نمایش اون فیلم ندیدمش چون فکر می

پول رو  "گفت زد و اون جمله رو میهر کسی هم که فیلم رو دیده بود لبخندی می

 اومد.انگار که به تکیه کالم ملی تبدیل شده بود. من که خوشم نمی "نشونم بده!

ولی بعد یک شب من و نریسا خواستیم یک فیلمی از تلویزیون ببینیم. از قضا درست 

دادن. این بود که ما هم نشستیم تا اونو و نشون میگوایر رهمون موقع جری مک

 ببینیم.

گوایر از جایی اومده بود کاری نبود. البته جری مکتعجب کردم. فیلم اصالً درباره طمع

که مردمش خیلی در حسرت پول بودن. ولی اون خیلی زود فهمید که با این طرز فکر 

 رسه.به جایی نمی

 شد.بست بود. طمع باعث فقر روحی میطمع رو کنار گذاشت. چون مث بن

به جای اون، جری که نماینده معامالت ورزشی بود، درباره قدرت عالقه چیزایی یاد 

هاش اهمیت قائل بشه و ببینه که ته گرفت. شروع کرد به این که واقعاً برای مشتری
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همون شه چیه و دل اونا رو شاد کنه. درست از هایی که نماینده اونا میدل بازیکن

 موقع بود که مزه موفقیت واقعی رو چشید و شادی رو واقعاً تجربه کرد.

خیلی جذابه. خیلی هم  "پول رو نشونم بده!"البته اینو هم باید بگم که اون جمله 

-شه. جوری هم بااحساس گفته میخوب توی فیلم روش کار شده. زیاد هم گفته می

 اً به یادتون بمونه.ها رو فراموش کرد و حتمشه که نشه اون صحنه

ولی موضوع فیلم اصالً این نیست. حداقل از نظر من این طور نیست. موضوع فیلم اینه 

 گذره نه این که پولتون رو نشونم بدین.تون چی میکه نشون بدین ته دل

 دادن این جوریه.

 کنین.دین و دارین تجارت میخواین بدین در واقع نمیاگه به خاطر این که پول می

دین اون وقت واقعاً دارین تون رو گوش کنین میلی اگه به خاطر این که حرف دلو

 دین.می

 همینه. "قلبت رو نشونم بده" با "پول رو نشونم بده!"فرق بین 

تون. پول فقط یک ده نه به پولتونه واکنش نشون میدنیا هم به اونچه که توی قلب

 جور نشونه اس.

 تون پول بدین.از ته دل
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پول رو بهتون نشون های خیلی عجیبی این کار رو بکنین دنیا خیلی سریع و از راه اگه

 .دهمی

 ولی ندین که پس بگیرین. ندین تا با دنیا معامله کرده باشین.

 بدین تا داده باشین.
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 درمان معنوی برای ذهنروش  هترینب

جوری کار  دین خیلی با مالیمت بهتون یادآوری کنم که اصل بخشیدن چهاجازه می

 کنه؟می

. یک جور دعا همراه با 5رو توی اینترنت گذاشتم "روش درمان معنوی برای ذهن"این 

جانبه و قدرت شناخت علم الیتناهی و حضور همه  ..."گه جمالت تاکیدیه که می

 "...4مطلق روح و درک یگانگی بشر با روح

بتونیم درکش کنیم. اینه که تر از اونی باشه که من و شما این مفهوم شاید سنگین

نهایت بهتره فرمول روش درمان معنوی برای ذهن رو به صورت هماهنگی با بی

-تونین اسمشو جادو یا یادآوری یا جذب شانس بذارین. فرقی نمیخالصه کنیم. می

 کنه.

بر که خواد که شما چیزی رو این درمان نمی"رابرت بیتزر در مقاالتش نوشته که 

خواد باور شما رو جوری ولی شما قبولش ندارین قبول کنین. بلکه می اساس واقعیته

 "تغییر بده که واقعیت رو بشناسین و قبولش کنین.

                                                           
1
 www.wmop.org/smt.htm 
2
 Ernest Holmes, Science of mind textbook, p 149 
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به عبارت دیگه این روش درمانی راهی برای یادآوری اونچه که همین اآلن هم وجود 

فقط همین اآلن هم وجود داره و واقعیتیه. درمان  دادنداره به شماست. مثالً قانون 

 برای اینه که اینو به شما یادآوری کنه.

هایی رو که در ادامه میان شب یا صبح و توی دل یا با صدای بلند تونین جملهمی

خواین به کسی پولی بدین باید اینا )یا بگین. ولی از همه مهمتر اینه که وقتی می

 دن( بگین:ای رو که براتون معنی میهای دیگهجمله

نهایتی در دنیا وجود داره که من و هر چی که توی ظام انرژی بیدونم که یک نمی"

شه. همه ما به اون وصلیم و توی اون وجودمه و هر چی رو که در اطرافمه شامل می

ای از طریق همین هستیم و بخشی از اون هستیم. من به شما و به هر کسی دیگه

بدم با محبت چند  دونم که هر وقت چیزی به این نظام انرژیانرژی متصلم. می

گردونه چون طبیعت این نظام اینه که کنه و بهم برمیکنه و تقویتش میبرابرش می

رشد کنه و گسترش پیدا کنه. به خاطر درک این مساله و به خاطر هدایایی که همین 

کنم. مطمئنم که این روش برام کار گیرم شکر میگیرم و بعداً میاآلن دارم و دارم می

-ین طور میکنه. همدن فعالش کرده داره کار میبرای هر کسی که با دا کنه چونمی

 "شه. همین طوره!

ی که موقع گفتن این کلمات دارین از همه مهمتره. ساینجا هم مث همیشه احسا

 کنه.احساسه که قانون رو فعال می
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 بکنین. شادیاحساس 
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 شه مث خدا فکر کردچه جوری می

شه مث خدا فکر چه جوری می"رانی کردم به اسم حدود ده سال پیش یک سخن

شون اومد. اون عده کمی که اون روز توی هیوستون . مردم خیلی ازش خوش"کرد

رانیم رو گوش کردن هنوز اونو یادشونه. پارسال اونو گذاشتمش توی اینترنت تا سخن

 شون میاد.همه بتونن اونو بشنون. همه ازش خوش

مث خدا "ده. ده داره اینه که احساس آزادی به آدم میدلیل این که این همه شنون

کنین که خدا به درباره محدودیت نداشتن در فکر کردنه. واقعاً فکر می "فکر کردن

کنین که خدا هم از کمبود و لحاظ فکر کردن محدودیتی داره؟ واقعاً فکر می

کارها بهانه  کنین خدا هم برای انجام ندادنزنه؟ واقعاً فکر میمحدودیت حرف می

 میاره؟

 کنم.من که این طور فکر نمی

-راهای بری نیل کافمن و زنش سوزی رو تعریف کردم که بچهرانیم ماجتوی سخن

 شون رو که مبتال به اوتیسم بوده خوب کرده بودن.

درباره مایر اشنایدر هم گفتم که کور به دنیا اومده بوده و تشخیص داده بودن که غیر 

شون رو به کنه که بیناییبینه و به دیگران هم کمک میی اآلن میقابل درمانه. ول

 دست بیارن.
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و درباره کاری هم که چند سال پیش با جاناتان یعنی همون مشاور معجزات کرده 

 بودم براشون گفتم. )بیشتر اون ماجراها رو توی کتاب بازاریابی معنوی نوشتم.(

تونین مث خدا فکر کنین چه تظاهر کنین که میدر اینجا نکته مهم اینه: اگه قرار بود 

 گفتین؟کردین؟ چی میکردین؟ چی کار میجوری فکر می

 زنه.ای( جا نمیمن که کامالً مطمئنم که خدا موقع پول دادن )یا هر چیز دیگه

 شه.ده قائل نمیکامالً هم مطمئنم که خدا حدی هم برای چیزایی که می

 کردین؟چی کار می کردیناگه مث خدا فکر میپس: 

 تون هم سرایت کنه. های زندگیتونه به بقیه جنبهاین سوالی عالیه که می

 کردین؟کردین در برخورد با دیگران چه جوری رفتار میاگه مث خدا فکر می

 کردین؟کردین توی محیط کار چه جوری رفتار میاگه مث خدا فکر می

 کردین؟ی رفتار میکردین توی جامعه چه جوراگه مث خدا فکر می

-بیشتر از یک جور تصور خالقانه اس. این فرصتیه برای این که دل چیزیاین تمرین 

 تون هم بزرگ بشه.

 کنین؟شما چه جوری مث خدا فکر می

 کنین.تظاهر می
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 کنین که خدا هستین.تظاهر می

 کردین؟اگه خدا بودین چه جوری فکر می

 کنم.بازی کنم به هیچ محدودیتی فکر نمیکنم نقش خدا رو شخصاً وقتی شروع می

ره: معالجه سرطان؟ البته! برنده یک میلیون دالر ذهنم سراغ هر چیزی و هر جایی می

آزمایی؟ آسونه! حل مشکل گرسنگی در دنیا؟ اصالً زحمتی شدن در مسابقه بخت

 نداره!

 ایه.از دسترس ماجرای دیگه های دورالبته انجام دادن این هدف

 شه شما و من.مون یعنی به افراد که میه بهتره برگردیم به بحث اصلیاینه ک

کردم چه کاری رو به شکل متفاوتی انجام اگه من توی زندگی خودم مث خدا فکر می

 دادم؟ می

 خب، این کتاب خودش مثال خوبیه.

جمعه بعد از ظهر با جان هاریچاران صحبت کردم. اون دوست خوبیه و مشاور امور 

معنویه. اون روز در یکی از جاهایی بود که به لحاظ معنوی براش اهمیت داره و بهم 

 نویسم.گفت که به زودی یک کتاب دیگه می

ام. همیشه دارم گو باشه تا اینو بدونه. من نویسندهکسی غیبالبته لزومی نداره که 

 نویسم.کتاب می
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چیزی توی وجودم تکون نویسم یک ولی وقتی جان بهم گفت که یک کتاب دیگه می

های خوب برای کتاب با هم صحبت کردیم. بهم ای راجع به ایدهخورد. چند دقیقه

بزرگترین راز پول در "ام خیلی مشهور شده. همونی که اسمش گفت که اون مقاله

تونه برای بود. بعدش هم گفت که کتابی درباره این موضوع می "آوردن در طول تاریخ

 شه.با استقبال روبرو میدنیا مفید باشه و 

خواستم کتابی راجع به قبالً در این مورد به جان چیزی نگفته بودم ولی خودم هم می

 موضوع اون مقاله بنویسم. اشاره کوچیک جان برام کافی بود تا شروع کنم.

نویسم دوشنبه روی بعد نوشتن این کتابو شروع کردم. اآلن هم که دارم اینا رو می

  سه روز گذشته. اس. یعنی فقط 

گفتن نوشتن یک هایی رو که میهمه محدودیتخالصه این که با فکر کردن مث خدا 

 کشه کنار زدم.طول می قدرکتاب چ

 این کتاب کم و بیش ظرف یک هفته نوشته شد.

 بد نیست.

-کردین همین اآلن چی کار میبرگردیم به خود شما: اگه شما مث خدا فکر می

 کردین؟

 دادنه برین پول بدین. اگه موضوع پول
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 .نوشتناگه موضوع کتاب نوشتنه شروع کنین به 

 اگه موضوع شروع یک کسب و کاره دست به کار بشین.

 هیچ حدی وجود نداره.

 .مث خدا فکر کنینفقط 
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 اشتباه بزرگ لئو بوسکالیا

ای بود و کتاب ها پیش لئو بوسکالیا رو دیدم. نویسنده خیلی جذاب و باعالقهسال

رانی گفته بود که پرفروشی هم به اسم عشق نوشته بود. یک بار هم توی یک سخن

 "!عشق مال منهمعنوی مالکیت "

داد. کرد و به آدم انگیزه میهاش دل آدم رو گرم میداشتنی بود. حرفدوست یآدم

کردیم. بهمون هاش رو از تلویزیون گوش میمن و مریان، که اون موقع زنم بود، حرف

 داد.می انگیزه

گرفتیم. من خیلی به این اون موقع تازه داشتیم در مورد عشریه دادن چیزایی یاد می

بازیه. ولی مریان کردم که دادن یک جور حقهموضوع مشکوک بودم. هنوزم فکر می

ها مریان بیشتر از کرد. در اون سالهمیشه ذهن بازتری داشت و بهتر از من اعتماد می

 کرد.من دادن رو تمرین می

یاد لئو بوسکالیا  تونه پولی بدهکرد که به کی مییک روز که مریان داشت فکر می

هایی که در مورد عشق زده بود ازش هاش و حرفخواست که به خاطر کتابافتاد. می

 تشکر کنه.

این بود که آدرس اونو پیدا کرد و یک چک براش فرستاد. یادم میاد که وقتی اون 

فرستاد خیلی خوشحال بود. انگار که دلش یادداشت براش میچک رو همراه با یک 

 زنده شده بود.
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 ای افتاد.ولی بعدش اتفاق ناراحت کننده

ای برای مریان فرستاد. چک رو برگردونده بود. یک لئو بوسکالیا نامهچند هفته بعد 

خواد و گفت خیلی پول داره و بیشتر از این نمیهش بود که میرایادداشت هم هم

ازی هم نداره. این بود که خواهش کرده بود که اون چک رو به یک کسی که نیاز نی

 داره بدیم.

کرد طرد شده. به نظرش قبول مریان ناراحت شده بود. بهش بر خورده بود. حس می

 انگیز بود.نکردن اون هدیه به معنی قبول نکردن شخصیت خودش بود. خیلی غم

ای که به دستش رسیده بود کنش مریان به نامهشه درباره واهرچند که در اینجا می

کنم لئو اشتباه کرد. برای این خوام از رفتار لئو بگم. فکر میحرف بزنم ولی بیشتر می

که توی جریان زندگی قرار بگیرین باید هم بدین و هم بگیرین. ولی لئو جریان رو 

 قطع کرده بود.

اش رو اش زده. در خونهشنیدم که چند دفعه دزد به خونه –از خود لئو  –بعدها 

شکونده بودن و اموالش رو برده بودن. تا جایی که یادم میاد حداقل دو بار این اتفاق 

 براش افتاده بود. 

تونم جز این فکر کنم که لئو یک جور موانع درونی درباره گرفتن داشته. من که نمی

به شکل از دست دادن اموالش ظاهر شدن. شاید  اون موانع هم توی دنیای بیرونیش
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ای بین رد کردن خواد بدونم که آیا رابطهکنم ولی خیلی دلم میمن دارم اشتباه می

 ا از دست دادن اموالش وجودداشته یا نه.بهدیه 

 بیاین از اشتباه لئو درس بگیریم.

 ده قبول کنین.وقتی کسی پولی بهتون می

 کنه قبول کنین.وقتی کسی ازتون تعریف می

 ده با خوشحالی قبولش کنین.ای بهتون میوقتی کسی هر جور هدیه

به سمت شما اگه هدیه و تعریف و پول رو رد کنین در رو به روی توانگری که داره 

بگیرین توی  وکه توی جریان باقی بمونین. اگه بدین  هم اینهبندین. نکته میاد می

 مونین. جریان زندگی باقی می

 خیرش به همه برسه. ی باشه پول باید به گردش در بیاد تاهر چ

 بدینش.

 .بگیرینشگرده و وقتی هم که به طرف شما برمی
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 هم ارزشی داره؟ جانیمگه م

شون برسه ارزشی قائل به دست جانیی چیزی که مراگن مردم بتوی بازاریابی می

 شن.نمی

 درسته؟

ترین لغتیه که توی بازاریابی وجود قویاحتماالً  "مجانی"هرچند که درسته که لغت 

کنه ولی اینم ممکنه درست باشه که هر داره و از همه هم بیشتر مردم رو تشویق می

کنه و ارزشی توجهی میچیزی رو که کسی مجانی نصیبش بشه معموالً بهش بی

 شه.براش قائل نمی

و مجانی در اختیار شون راین بارها و بارها ثابت شده. مشاورهایی که وقت و خدماتش

-ها رو گرفتن قدر اونا رو نمیبینن که مردمی که اون هدیهذارن اغلب میمردم می

 کنن که پولی براش بدن.دونن. کالً مردم فقط وقتی به چیزی توجه می

 ولی آیا این حرف در مورد هنر پول دادن هم صادقه؟

 کنم.اوالً این که من این طور فکر نمی

 اهمیتی نداره. ثانیاً هم این که

 نگاهی بندازیم.باال بیاین به هر دو جمله 
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شون برسه کنم که مردم به پولی که به صورت هدیه به دستاوالً این که من فکر نمی

ای از چیزهای خیلی باارزش در به شکل تحقیرآمیزی نگاه کنن چون پول نشونه

-نش هستن و براش میکنن و نگرادنیای ماست. مردم برای پول تقال، دعوا و کار می

ها گیرنش. بعضیگیرنش با روی باز میدونن. اکثر مردم وقتی میمیرن. ارزشش رو می

گیرن ولی این به خاطر باوریه که در مورد کمبود و زنن که پول کافی نمیغر می

 دونن که چیز باارزشی بهشون دادین.محدودیت دارن. کالً اگه به مردم پول بدین می

کنم اهمیتی نداشته باشه که در مورد اون پول چه فکری این که فکر میثانیاً هم 

 تون روشن بشه.دین تا دلبکنن یا چه کاری باهاش بکنن. پول رو می

کنن. دم که اونا با پول چی کار میاهمیتی نمی"دوستم باب پراکتور یک بار بهم گفت 

  "دم.دم میتونن آتیشش بزنن. من به خاطر خوخواد میشون میاگه دل

دین به خوبی بگیرن و ای رو که میخواین هدیهنکته هم همینه. هرچند که شما می

تون رو کنین در واقع اینه که روحقدرش رو هم بدونن ولی کاری که با این دادن می

 کنین.بیدار و یک قانون معنوی رو فعال می

رو به یکی از  کولیه های رابرتنامهیادم میاد یک بار یک نسخه از کتاب باارزش 

 هام دادم. اون کتاب خیلی کمیابه و خیلی هم قیمت داره.دوست
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گرده. من هاست که داره به دنبال اون میام اومده بود و گفت که سالدوستم به خونه

-هاش از تعجب داشت بیرون میهم یک نسخه زیادی داشتم و اونو بهش دادم. چشم

 تونست جلوی تشکر کردنش رو بگیره.نمی شد وزد. گیج شده بود. باورش نمی

 ولی اون آخرین باری هم بود که اون دوستم رو دیدم.

 دونه؟یعنی قدر اون هدیه رو نمی

 شاید.

 گرفتنش براش خیلی سخت بوده؟

 شاید.

 دم؟اگه دوباره همون موقعیت پیش بیاد بازم اونو بهش می

 فوراً.

 احساس خیلی خوبی پیدا بکنم. مندادن اون هدیه باعث شد که 

 اینم یک مثال دیگه.

خوندم و به نوارهاش گوش های بری نیل کافمن رو میسال پیش کتاب 41حدود 

اومد دست از اونچه که دارم بردارم. دادم. اون موقع پول کمی داشتم و دلم نمیمی

د که پنج کنم. این بوخواستم چیزی بدم تا نشون بدم که از بری حمایت میولی می
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هایی که دالر براش فرستادم. اون موقع این برام خیلی پول بود و امیدوار بودم با پول

 دن جمع بشه.دیگران بهش می

به موسسه اون رفتم و سر کالسش حاضر شدم. آخرین شبی  5101بعدش در سال 

جمعی داشتیم. همه کسانی که در اون هفته به که اونجا بودم یک مراسم تشکر دسته

ون موسسه اومده بودن در یک جا جمع شدن و به نوبت گفتن که به خاطر چه ا

 طول کشید.  سه ساعتتشکرن. اون مراسم مچیزایی 

شه که وقتی سی نفر توی یک اتاقی بنشینن و سه ساعت تموم از باورتون نمی

همدیگه به خاطر چیزایی که گرفته بودن تشکر کنن چقدر انرژی اونجا به وجود میاد. 

 آور بود. هنوز هم به خوبی اون شب رو به یاد میارم.رتحی

هایی که بهش وقتی نوبت به خود گری رسید منو به همه نشون داد. به خاطر نامه

و به خاطر اون پنج دالری  –هایی که ازش کرده بودم نوشته بودم و به خاطر حمایت

 ها قبل براش فرستاده بودم.که ماه

 تعجب کرده بودم.

کمک کوچیکی که به بری کرده بودم احساس خوبی بهم داده بود ولی  هرچند که

برد قشنگ  -دیدم که اون هم از دریافتش خیلی سرحال اومده بوده. یک بردحاال می

 بود.
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 یادتون باشه که احساسی که موقع دادن دارین از همه چیز مهمتره.

یه منو گرفته بود یعنی مث بری موقعی که هد –اگه اون طرف مقابل هم سرحال بیاد 

ای برای اینه که جشن بگیریم و شاد باشیم. و اگه اون طرف این خودش دلیل دیگه –

مث اون  –تون ازش خبری نشه مقابل حرف چندانی نزنه و حتی دیگه توی زندگی

 بذارین همین طور بشه. –دوستم با اون کتاب باارزش 

 موقع دادن دارین.  شماگم که مهم احساسیه که یک بار دیگه می
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و چه جوری همین اآلن دست از اونا  –باور محدود کننده درباره پول  74

 بردارین

 نوشته مندی اوانز

تری در کنن نقش مهمباورهایی که راجع به پول دارین از اونچه که اکثر مردم فکر می

 تون دارن.شما و  کیف کردن از پول دار شدنمیزان پول

تونن تصورش رو هم بکنن که باورها چه نقشی در دم حتی نمیردر واقع اکثر م

موفقیت یا عدم موفقیت اونا به لحاظ مالی دارن. اغلب مردم حتی راجع به باورهاشون 

 کنن.کنن و صرفاً بر اساس اونا عمل میفکر هم نمی

کنن ها رو برای زمستون جمع میوهیهایی که مغز مهای زیادیه که مث سنجابمدت

کنم. در اینجا چند تا از باورهای آوری میهایی از باورهای مخرب رو جمعم مثالمن ه

ها به دست آوردم براتون ها و کالسواقعی مردم واقعی رو که از کار کردن در کارگاه

ها شدن یا سرعت جریانش این باورها مانع ورود پول به زندگی خیلی کنم.فهرست می

های دیگه به قدری منحصر به شناسین و بعضیهاشون رو میرو کم کردن. بعضی

تونه راه رو باز ها یک باور برای یک کسی میفردن که به نظر عجیب میان. گاهی وقت

ای جلوش رو بگیره. این فهرست رو بخونین و ببینین کدوم کنه و برای کس دیگه

 یکی از این باورها رو دارین.
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دوست داشتن "بوده که پول ریشه همه شرهاست. )جمله اصلی این  -5

 .("پول ریشه همه شرهاست

 شن.اگه موفق بشم مردم ازم متنفر می -4

اگه یک میلیون دالر در بیارم ممکنه از دستش بدم و اون وقت برای  -4

 کنم و از خودم بدم میاد.همیشه احساس حماقت می

 پول به اندازه کافی و برای همه وجود نداره. -0

 پول بمونه.اشم یکی دیگه باید بیاگه کمی بیشتر از نیازم داشته ب -1

اگه خیلی بیشتر از نیازم پول داشته باشم اون وقت خیلی از مردم باید  -2

 پول بمونن.بی

ای های زندگی کس دیگهبهتره کمتر بگیرم تا این که مسئول سختی -0

 باشم.

 کنن.دارها رو جریمه میها پولدموکرات -0

 کنن.ها فقرا رو جریمه میخواهجمهوری -1

یلی پول در بیارم اون وقت به پدرم که در زندگیش هیچ وقت اگه خ -54

 خیانت کردم. دهپول زیادی در نیاور

 شن.دارتر میدارها پولپول -55

 شن.فقیرها فقیرتر می -54

 من زرنگ و باهوشم پس باید بیشتر بگیرم. -54
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 همیشه باید به خوبی از پول استفاده کنین. -50

 شه از پس پول بر اومد.به سختی می -51

 شه پول در آورد.به سختی می -52

 باید به سختی کار کنین تا پول در بیارین. -50

 انداز کنین باید خیلی چیزها رو نداشته باشین.برای این که پس -50

 وقت هم پوله. -51

 تونم هم پول داشته باشم و هم وقت آزاد.نمی -44

 پول داشتن معنوی نیست. -45

ن برای این که پول در بیارین باید خیلی از کارهایی رو که دوست نداری -44

 انجام بدین.

 اون قدر پول ندارم که به دیگران بدم یا ببخشم. -44

 شه که در برابر اونا مسئول بشم.قبول کردن پول از دیگران باعث می -40

بهتره کمتر از حقم بگیرم و آزاد باشم تا این که در شرایط ناجوری گیر  -41

 بیفتم.

پول برای این که آدم باارزشی باشم باید در مقایسه با دیگران برای  -42

 کمتر بیشتر کار کنم.

 شه.پول داشتن مانع شاد بودن می -40

 پول باعث فساده. -40
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 هیچ وقت به اندازه کافی گیرم نمیاد. -41

هایی که قبالً کردم احساس بدی نداشته باشم و از در مورد اشتباهاگه  -44

کنم. )اینو یک ها میآینده هم نترسم اون وقت باز هم از همون اشتباه

 گفت(گذاری میمدیر سرمایه

 همون قدری بخوام که زندگیم بگذره.فقط بهتر اینه که  -45

 رسین.به هر چی که حقش رو دارین می -44

تون به هر پول سیاهی هم که دارین کار خوب و درست اینه که حواس -44

 کامالً باشه.

 هیچ وقت چیزی نخرین که بهش نیاز ندارین. -40

 بودی.اگه زن زرنگی بودی تا حاال از عهده مخارج خودت بر اومده  -41

دار گیر آورده اگه زن زرنگ و خوشگلی بودی تا حاال یک شوهر پول -42

 بودی.

 کنم. خرید خونه کار ترسناکیه.من همیشه اجاره می -40

 کنم.اگه بیشتر از این مسئولیت داشته باشم احساس امنیت نمی -40

حداقل باید یک یا باید خونه مال خودم باشه تا احساس امنیت بکنم.  -41

. اگه چیزی بخرم که خراب بتونم توش زندگی کنم داشته باشم تاقایق 

 کنم.بشه اون وقت احساس حماقت می

 ایه.نگران پول بودن کار عاقالنه -04
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 اگه زیاد خرج نکنم بابام منو بیشتر دوست داره. -05

خوام مردم بفهمن که چقدر پول دارم چون مردم با هیچ وقت نمی -04

 کنن.دارها خیلی بدرفتاری میپول

شم خیلی پول داشته باشم چون این جوری یر میخوام وقتی پمی -04

 کنن.رفتاری میمردم باهام خوش

 بردارم.فهمن که من کالهاگه خیلی پول بگیرم اون وقت مردم می -00

 اگه زیادی خرج نکنم بابام خوشش میاد.  -01

شه کمتر خوان. ولی وقتی نوبت پول میهمه از هر چیزی بیشتر می -02

 بهتره.

 کنه.هام رو خرج میکه همه پولای توی منه یک کس دیگه -00

اگه هر کدوم از این باورها رو در خودتون تشخیص دادین این سه سوال رو در مورد 

 اون باورها از خودتون بپرسین:

 چرا این باور رو دارم؟

 درسته؟

 شم؟اگه این باور رو نداشته باشم اون وقت نگران چه اتفاقی می

احساسی اونا رو خالی کنین و آزاد بشین که به تونین بار ها میبا پرسیدن این سوال

 هاتون برین.دنبال خواسته
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 و بگیرین. –شین که بدین به عالوه این جوری آزاد می

 همین حاال روی این باورها کار کنین.
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 بینی از طریق ایمیلروشن

خواد چی کار بکنه. از شغلش استعفا داد و دونست که میمایک دولی خودش هم نمی

اش رو ول کرد. به اورالندو رفت و اونجا در حالی که گیج شرکت، امنیت آینده و خونه

 و متحیر مونده بود منتظر شد تا هدایتی بهش برسه. ولی نرسید.

کرده بود  یحاهایی که طردر این مدت برادرش داشت با فروش حق امتیاز پیراهن

دها مادرشون وارد کار پیراهن آورد. این بود که مایک و برادرش و بعکمی پول در می

های کردن و پیراهنها از دیزنی گرفته تا میسی ازشون خرید میشدن. همه شرکت

 شون خوب بود.فروختن. ظرف ده سال یک میلیون پیراهن فروختن. اوضاعاونا رو می

ولی به تدریج بازار عوض شد و خریدارهای عمده شروع کردن به این که خودشون 

رو تولید کنن. این بود که خونواده اونا هم تصمیم گرفتن که کارشون  هاشونپیراهن

ا گر و کمدین شد. مادرش هم که قبالً دو ترو متوقف کنن. برادر هنرمندش رفت بازی

مام وقتش رو گذاشت روی نویسندگی. مایک هم تصمیم گرفت که کتاب نوشته بود ت

 اش بکنه.هشون بخره و خودش ادارسهم اون دو نفر رو در شرکت

های ما اونایی بودن که ترین پیراهنمعروف"مایک یک روز تلفنی برام توضیح داد که 

های ایجاد انگیزه روی اونا نوشته شده بودن. این بود که من هم تصمیم گرفتم جمله

 "هامون بفرستم.هر دوشنبه یک ایمیل ایجاد انگیزه برای مشترک
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ها نفر اون ایمیل 5444بود. اون موقع حدود  ها بیشتر شامل شعرهای دوشنبهایمیل

 کردن. مایک تصمیم گرفت روش خاص خودشو به کار بگیره.رو دریافت می

یک جور باشگاه ماجراجویی درست کردم و ازشون خواستم با "برام توضیح داد که 

-دالر در سال عضو بشن. این جوری هر هفته و حتی هر روز ایمیل 42پرداخت فقط 

کردن و حالت معنوی کردن که همشون هم ایجاد انگیزه میریافت میهای منو د

 "داشتن.

 ای داد؟نتیجه

نه. تقریباً هیچ کسی اون پول رو نداد. این بود که تصمیم گرفتم اونا رو مجانی بدم. "

 "کنم.دونستم که در آینده راه پول در آوردن از اونا رو پیدا میمی

گیر شدن. مردم از اون شعرهای ایجاد انگیزه خیلی های مایک همههای دوشنبهایمیل

شون اومد. باالخره هم اون کمی شجاعت به خرج داد و نظرات خودش رو هم خوش

 "هاش به سه هزار نفر رسید.ها فرستاد. تعداد مشترکبه همراه ایمیل

های دالر از بنرهای روی کارت 51444اون موقع یک دوستی داشتم که ماهی "

آورد. این بود که من هم همه توانم رو گذاشتم روی رونیکی پول در میتبریک الکت

های تبریک الکترونیکی تا مردم بتونن با یک کلیک تبلیغ درست کردن کارت

هایی که موقع درست کردن پیراهن به دست خودشون رو به اونا بچسبونن. از تجربه

 "ب در بیان.هام خیلی خاص از آآورده بودم هم استفاده کردم تا کارت
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 ای نداد.ولی اون روش هم نتیجه

ها ندادن. اون دوستم هم ها دیگه هیچ آگهی برای کارتماه بعد آگهی دهنده 2ظرف "

دالر در بیاره. خودم هم هیچ وقت نتونستم بیشتر از صد  51444دیگه نتونست ماهی 

 "دالر از این کار در بیارم. ولی خوشحالم که این کار رو کردم.

 وشحاله؟چرا خ

دادن و یک دفعه اونا برام یک جور ابزار تبلیغاتی شدن. مردم اونا رو به همدیگه می"

ها هنوز هم بخش مهمی از شناسن. اون کارتها نفر وبسایت منو میدیدم که میلیون

 "دن و مردم به اونا عالقه دارن.وبسایت منو تشکیل می

بود که مایک تصمیم گرفت بزرگترین قدمش  4445ها یعنی در سال در همین موقع

 رو به لحاظ ایمانی برداره. 

شونو هم گذاشتم شون کردم و اسمبندیتا نوار صوتی ضبط کردم و بسته 54"

های . اونا ترکیبی از ایمیل«امکانات نامحدود: هنر زندگی کردن بر اساس رویاها»

 "طالب کامالً جدید بودن.های قدیمی و مرانیهفتگی، سخن

 اون مجموعه نوارها به نقطه عطفی در کسب و کار اینترنتی مایک تبدیل شدن.

رسید. لینکی روی اون در مورد شون میمردم یک کارت الکترونیکی به دست"

 "افتاد که خرید کنن.شون میدیدن و یک دفعه به دلنوارهای من می
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فروشه. قیمت هرکدوم از اونا دی میار یا سیمحموعه نو 24تا  04مایک هر ماه بین 

  دالره.  541هم 

تا حاال هم هیچ وقت از مردم نخواسته که از نوارهاش تعریف کنن. با این وجود 

های مردم رو توی وبسایتش گذاشته تا ها این کار رو کردن و اون هم حرفخیلی

 دیگران هم تشویق بشن که خرید کنن.

فرسته. ولی هیچ وقت برای های روزانه هم میهای هفتگی ایمیلمایک عالوه بر ایمیل

کارش تبلیغی نکرده و بازاریابی هم نکرده. فروشش به خاطر اینه که مردم اونا رو به 

نفر توی فهرستش هستن و این تعداد داره بیشتر  1444کنن. فعالً همدیگه توصیه می

هر کلیک استفاده کنه تا خواد اول از خدمات پرداخت به ازای شه. میهم می

ها ای برای فروش توسط نمایندگیخواد برنامهفهرستش بزرگتر بشه و بعدش هم می

 راه بندازه.

کرد بدون هیچ هدفی خالصه این که مایک کسی بود که از شرکتی که توش کار می

کنه ماموریت مهمی در زندگیش داره. از اینترنت استعفا داد و اآلن آدمیه که حس می

ترین ابزار برای کمک به این که مردم به دنبال رویاهاشون برن م به عنوان اصلیه

های روزانه و هفتگیشه که هنوز هم کنه. مهمترین ابزار بازاریابیش ایمیلاستفاده می

 مجانی هستن.

 ای داره؟اون برای این که کسب و کار موفقی به راه بندازین چه توصیه
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خواین بهش برسین به لحاظ احساسی نهایی رو که می تونین نتیجهتا جایی که می"

به وضوح مشخص کنین. همین اآلن یعنی قبل از این که کار روی رویاتون رو شروع 

تون استعفا بدین اون احساس رو درک کنین. اگه کنین و قبل از این که از شغل

-میدر طول راه به موانعی برخورد  وقتیتون داشته باشین نتیجه نهایی رو توی ذهن

 "تونین از اونا رد بشین.کنین بهتر می

ها راه رسین. میلیوننگران این هم نباشین که چه جوری به اون نتیجه نهایی می"

خواین وجود داره. اگه فکر کنین برای رسیدن به شهرت یا ثروت یا هر چیزی که می

بندین. دنیا امکانات ع دست دنیا رو میکه فقط از یک راه ممکنه بهش برسین در واق

 "نامحدودی داره. بهش اعتماد کنین.

و باالخره این که از مایک خواستم که یکی از اون مطالب قشنگش رو اختصاصاً برای 

 شما بنویسه. اون هم اینو برام فرستاد:

 ای بیشتر بستگی به این داره که چهموفقیت در دنیا، کسب و کار یا هر چیز دیگه"

جوری از دنیا و جادوهاش استفاده کنین تا این که چه جوری زمان و مکان اطراف 

صرف نظر از  –دارهاست کاری کنین. این همون راز بزرگ سرمایهخودتون رو دست

 این که خودشون اینو بدونن یا نه.

های تون باشین یا مطابق میل مشتریتر از رقیبوظیفه شما این نیست که زرنگ

رفتار کنین یا چرخ رو مجدداً اختراع کنین. وظیفه شما اینه که رویاتون رو  تونآینده
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مشخص کنین، نتیجه نهایی رو تصور کنین و بر اساس غریزه عمل کنین. همین. بقیه 

راهکارهای شن. امور به صورت خودکار و بدون هیچ تالشی از طرف شما انجام می

شه. دنیا زنده بندی مناسب جور میزمانعالی بازاریابی، بهترین مکان، ایده عالی و 

اس ولی مخفیه و در همه کارهای شما فعاله. یاد بگیرین که چه جوری ازش استفاده 

 "کنین.

شه های مایک رو که به موضوع ما خیلی مربوط میدر اینجا هم یکی دیگه از نوشته

 میارم:

رسه. حتی تون میتگه که شما مطمئنین که باز هم چیزایی به دسبه دنیا می دادن"

شه نباید بترسین. باید با وقار خودتون نشون تون خالی میوقتی هم که کیف پول

شن. مهمتر از همه هم عشقیه که پر می تونبدین که ایمان دارین. این جوری خالها

به اون کسی که بهش چیزی دادین دارین. وقتی به درستی این چیزها باور داشته 

شه و کنین و در آسمون به روی شما باز میتجربه هم می باشین چنین حقایقی رو

 "باره.شما می هنعمت ب

هاش بوده. اون های مایک به خاطر بخشیدنتوجه دارین که بخش بزرگی از موفقیت

های ده(. هنوز هم ایمیلداده )و هنوز هم میهای الکترونیکیش رو مجانی میکارت

 فرسته.مردم مینویسه و برای روزانه و هفتگیش رو می
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 414444کنه هایی که میرانیکنه که از فروش و از بابت سخنبینی میامسال پیش

 یک میلیون دالر رو هدف گرفته. 4440دالر در بیاره و برای سال 

کردم هیچ کدوم از یت در باشگاهم رو مجانی نمیضوها و عاگه ایمیل"گه مایک می

شن و دونستم که این کارها به کجا ختم میوقع نمیافتادن. البته اون ماینا اتفاق نمی

تونم ازشون پولی در بیارم. فقط احساس کردم دونستم که چه جوری میاصالً هم نمی

دم، مردم هم ازم تشکر کردن و من هم کارم رو که دارم کار درستی رو انجام می

 خیلی دوست داشتم.

ده. در روی سر ما واکنش نشون نمیها دنیا با مهربونی یا با ریختن دالر گاهی وقت

و اینا حتی از  گردونهعوض اعتماد به نفس شما و رویاها و حس شهود رو بهتون برمی

مونن که از ماهی بهتره. از اون به گیری میپول هم بهتر هستن. چون اینا مث ماهی

 "تون بشه.فهمین که چه جوری باید بیشتر نصیببعد خودتون می
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 منجر شد درآمدبه یک و نیم میلیون دالرچه جوری دادن 

 نوشته جان میلتون فاگ

 من کتابم رو مجانی دادم.

نوشتم. اون موقع مالک و سردبیر نشریه  5114رو در سال  سازبزرگترین شبکهکتاب 

کرد. ای بودن خدماتی ارائه میآپالین بودم که به کسانی که در کار بازاریابی شبکه

 ار نفر مشترک داشتیم.اون موقع حداکثر چند هز

هام بهم توصیه کرد که اپ اول کتاب رو نداشتم. یکی از دوستپول کافی برای چ

-ها و تهیهفروشتونن اونو به دیگران بفروشن یعنی به عمدهای که میکتاب رو به عده

فروش کنم. بهم فروختن پیشهای لوازم بازاریابی و کسانی که کتاب و مجله میکننده

یمت کتاب رو برای اونا خیلی پایین بیارم تا بتونن پول خوبی ازش در گفت که ق

شد که با و سودی هم نصیبم می اومدبیارن. این جوری خرج چاپ کردن کتاب در می

نسخه به  5444های بیشتری چاپ بکنم. اون دوستم خودش تونستم کتاباون می

 دالر ازم خرید. 4قیمت هر کدوم 

-خواد بفروشه. میخواد اونا رو بفروشه. گفت که نمیمی ازش پرسیدم که چه جوری

 خواد اونا رو مجانی بده. 

 "چرا؟"توجهم جلب شد. ازش پرسیدم 
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کرد که مردم از کتاب خیلی خواد بازار رو تحریک کنه. فکر میبرام توضیح داد که می

. این خرن تا به دیگران هدیه بدنش یا بفروشنششون میاد و میان و باز هم میخوش

شه که به معنی فروش پیچه و برای کتاب تبلیغ میجوری خبرش دهن به دهن می

 بیشتر برای اون و برای منه.

رو توضیح داد. گفت که یکی از محصوالت خودش رو برای  "ارزش افزوده"برام روش 

ذاره بغل اون تا انگیزه بیشتری کنه. کتاب منو هم مجانی میفروش به مردم ارائه می

-دالر می 54ای به اندازه این جوری مردم به ارزش افزودهخرید ایجاد کنه.  برای

 رسیدن. ولی دوستم براش فقط سه دالر داده بود.  

کرد تا محصوالت خودش رو این معامله خوبی برای اون بود چون بهش کمک می

 بیشتر بفروشه.

احساس خوبی گرفتن، برای مردم هم معامله خوبی بود چون یک کتاب هم هدیه می

 کردن که محصول اونو بخرن.داد و بیشتر تمایل پیدا میبهشون دست می

دونم که ها فروخت. ولی میهای منو در طول این سالدونم مایک چند تا از کتابنمی

 خیلی بیشتر از اون خرجی که کرده بود در آورد.

بود که من هم شروع فهمیدم که خوبه یا نه. این دیدم میای رو میمن هم وقتی ایده

شد یک جلد کتاب هم ام میکردم به مجانی دادن کتابم. هر کسی که مشترک نشریه

گرفت بیشتر احتمال داشت که مشترک بشه. ای میگرفت. اگه کسی هدیههدیه می
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تونستن در موردش صحبت بکنن این جوری اون کتاب به دست بهترین افرادی که می

کردن و خبرش دهن به دهن پیچید. من هم تونستم ازش تعریف  رسید و اونا هم

 تعداد بیشتری ازش بفروشم.

مون گذاشتم و باز هم وقتی هم که اینترنت به وجود اومد کتاب رو روی وبسایت

 مجانی دادمش.

نسخه ازش رو هدیه دادم. هزینه این  04444ها احتماالً بیشتر از در طول این سال

دالر به  14444شه گفت که به اندازه . اینه که میدالر بوده 14444کار برام حدود 

 دیگران بخشیدم.

شد. این جدای رسید یک دالر نصیب من میولی از هر نسخه کتابی که به فروش می

 رسید.های دست دوم بهم میهایی بود که بابت فروش عمده یا فروش نسخهاز پول

 خودتون حساب کنین.

 نیم میلیون دالر سود خالص برام داشته. زنم که این کار حدود یک وحدس می

 همش هم به خاطر این بوده که کتاب رو مجانی دادم.

 کنم:یک ماجرای دیگه هم در مورد قدرت بخشیدن براتون تعریف می

رو نوشت  ایده ویروسیشناسین؟ )اون استاد بازاریابیه.( ست کتاب ست گودین رو می

ت اونو مجانی گذاشت توی اینترنت. مردم که انقالبی توی بازاریابی ایجاد کرد. س
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های الکترونیکی گفتن که اون دیوونه شده. بیشتر از یک و نیم میلیون نسخه از کتاب

اون از طریق اینترنت به دست مردم رسیدن. بعد از این که اونو مجانی داد با جلد اعال 

 رد.دالر فروخت و پول خوبی ازش در آو 01اش رو هم چاپش کرد و هر نسخه

خوشبختانه این موقعیت نصیبم شد که از طرف مجله بازاریابی با ست گودین 

رو برام تعریف کرد که باعث  "بازاریابی بخشیدنی"ای بکنم. اون این ماجرای مصاحبه

 شد مخم سوت بکشه. این واقعاً کار یک نابغه اس!

دی ج تا سیاون پنسازه. ها آهنگ میشناسه که برای بچهسازی رو میست یک آهنگ

ده. ولی فروشه. ست اآلن دیگه مشاوره به کسی نمیتهیه کرده که خودش اونا رو می

ای برای فروش بیشتر اون خانم دوستش بود. این بود که وقتی از ست خواست که ایده

 بهش بده ست قبول کرد.

دالر. بعدش  51فروشه. اون هم گفت دی رو چند میست ازش پرسید که هر سی

سنت. این بود که  04دی چقدره. جواب داد بندی هر سیهزینه تولید و بستهپرسید 

 ست بهش گفت...

خره تو دو تا بهش بده. هیچ کسی هیچ دی ازت میببین، هر وقت که کسی یک سی"

-کنن؟ میدی دوم نداره. چون همون موسیقیه. پس چی کار میای برای سیاستفاده

ها به عنوان هدیه کنن. اگه یکی از این بچهاش میبخشنش به دیگران. احتماالً هدیه
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دی به یک بچه دیگه بده احتمال داره که اون دو، سه یا چهار تای دیگه تولد یک سی

 "شن.دی خسته میهم بخره. چون پدر و مادر بچه از شنیدن اون یک دونه سی

شدن هایی که بخشیده دی. هر کدوم از اون سی"نابغه اس"همون طور که گفتم 

دالر بیشتر  4/50دی بیشتر به فروش برسه و این جوری باعث شدن که یک سی

فروش کرد. همون طوری هم که ست گفته بود پدر و مادرها احتماالً دو یا سه یا چهار 

خریدن یکی دیگه هم از خریدن. هر بار هم که یکی میمیدی رو و حتی هر پنج سی

اونو به یکی از دوستاشون هدیه بدن و بگن شدن گرفتن و مجبور میهمون مجانی می

 ."این خیلی باحاله، هری کوچولو حتماً ازش خوشش میاد"

هاش اول دیساز هم این جوری فروشش رو از طریق مجانی دادن سیاون خانم آهنگ

 دو برابر و بعدش سه برابر کرد.
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 کنهقانونی که هیچ وقت خطا نمی

 نوشته دکتر رابرت آنتونی

یک وبسایتی "هام برام ایمیلی فرستاد. توش نوشته بود یش یکی از دوستدو سال پ

 "های تو رو توی صفحه اولش گذاشته.رو دیدم که یکی از جمله

های منو با حروف درشت توی صفحه های یکی از کتابرفتم اونو دیدم. یکی از جمله

 اول وبسایت گذاشته بود.

ده. بش خدمات خوبی داره ارائه میت رو نگاه کردم و دیدم صاحایکمی اون وبس

باهاش تماس گرفتم و همین نظرم رو بهش گفتم. اینو هم اضافه کردم که عالوه بر 

ای که استفاده کرده حاضرم یک مطلب کوتاه هم براش بنویسم و ازش اون جمله

 شد که من حاضرم این کارها رو بدون هیچ توقعی بکنم.تعریف کنم. اصالً باورش نمی

ین بود که ازش حمایت بکنم و کمکش کنم تا موفق بشه. اصالً هم به ذهنم قصدم ا

 "جبران"دونستم که دنیا یک جوری برام نرسید که در مقابلش چیزی ازش بخوام. می

 کنه.می

بعدها فهمیدم که به خاطر کاری که براش کردم فروشش در سال بعد خیلی بیشتر 

ای با هم نداشتیم و راستش من به یگهشده بوده. در طول اون مدت هم هیچ تماس د

 کلی اون قضیه رو فراموش کرده بودم.
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یک کسی که "ای بعد ایمیلی ازش دریافت کردم. برام نوشته بود یک سال و خورده

های شما رو از من توی وبسایتم دیده باهام تماس گرفته و خواسته که با شما تعریف

تون دین آدرس ایمیلهم مهمه. اجازه میگه که موضوع خیلی ارتباط داشته باشه. می

 "رو بهش بدم؟

خودم هم از این رفتارم تعجب  "بله، بگو باهام تماس بگیره"وقتی که فوراً بهش گفتم 

 کردم.

ای با صاحب اون وبسایت این تنها تماسی بود که در طول اون یک سال و خورده

 داشتم. 

برقرار کردم. اون  گرفته بود رابطهموضوع رو پیگیری کردم و با کسی که باهاش تماس 

 یک دونه تماس زندگی منو تغییر داد.

های نزدیکم شد و باالخره هم این جوری شد که اون آقا تبدیل به یکی از دوست

بعدش هم مدیر کسب و کار و بازاریابیم شد. در نتیجه به کمک اون کسب و کارم 

 درصد رشد کرد! 144

که چیزی رو مجانی به کسی دادم و اصالً هم ازش همه اینا هم به خاطر این بود 

نخواستم که جبران کنه. این نتیجه واضح و مستقیم قانون جبران )دادن و گرفتن( در 

 عمله.
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 کنه.این قانون هیچ وقت خطا نمی
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 شهدادن واقعاً به گرفتن منجر می

 نوشته باب برگ

گم که منظورم از ماً میکنم اولش حتهر وقت راجع به موضوع ایجاد شبکه صحبت می

 چیه. "شبکه"

الً بد فهمیده شده و یک مقدار بار منفی هم به همراهشه )مثالً این مفهومیه که ک

تونن کارت کنن که باید در یک جلسه یک ساعته کاری تا جایی که میای فکر میعده

شون حرف ویزیت خودشون رو به زور به مردم بدن و درباره خودشون و محصوالت

 نن.(بز

 و گرفتن و به صورت برد/ دادنایجاد روابط دوجانبه مبتنی بر "من ایجاد شبکه رو 

 کنم.تعریف می "برد

 هست. "دادن"بینین در اینجا تاکید روی قسمت همون طوری که می

 گرایانهآل، به نظرت این جور طرز فکر زیادی ایدهببینم صبر کن"یک نفر ازم پرسید 

 "ده؟ای مینتیجه نیست و در دنیای واقعی

 ده.اصالً. دادن نتیجه می

 ده!بذارین یک بار دیگه بگم. دادن نتیجه می
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ای هم اینجا وجود نداره. دادن هم به لحاظ عملی و هم به گرایانهآلهیچ چیز ایده

 ده. ولی اینجا فقط با جنبه عملیش کار داریم.لحاظ معنوی نتیجه می

در شرایط مساوی "سازی اینه که شبکه "قاعده طالیی"ذارم اونچه که من اسمشو می 

شون بیاد دن که بشناسن و ازشون خوشکنن و بهشون کار میمردم با کسانی کار می

 "و بهشون اعتماد داشته باشن.

داریم تا شبیه کنیم قدم مهمی برمیدیم یا کاری براش میوقتی چیزی به کسی می

بشیم. اغلب به  "دارن و بهشون اعتماد دارنشون شناسن و دوستمی"اون کسانی که

گم که بهترین راه کاسبی و پیدا کردن مشتری اینه که اول به کاسبی مردم می

 دیگران کمک کنیم و براشون مشتری پیدا کنیم.

دین که به کسب و کارش به قدری اهمیت می هشچرا؟ چون وقتی کسی بفهمه که ب

کنه. یا بهتره بگم که احساسی پیدا میکنین احساس خوبی نسبت به شما کمک می

 خواد که یک جوری لطف شما رو تالفی بکنه.کنه و میعالی نسبت به شما پیدا می

تونین البته لزومی نداره که شما عمالً فقط به کسب و کارش کمک بکنین. می

اطالعاتی بهش بدین که توی کارش، زندگی شخصی و اجتماعیش و حتی تفریح 

 کنه.  کردنش بهش کمک

شاید خوندن یک کتابی رو به کسی توصیه کرده باشین )یا اونو براش خریده باشین( 

 دونین براش خیلی باارزشه.که می
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مدیر اون گرده و دونستین که پسر یا دخترش دنبال کار در یک شرکتی میشاید می

 زدین و کمک کردین تا اون استخدام بشه. ششناختین. زنگی بهشرکت رو می

کنه. بذارین یک مثالی از زندگی خودم براتون بزنم. این چند سال فرقی نمی عمالً

ای شروع کردم اتفاق افتاد. یک ران حرفهپیش و بعد از این که کارم رو به عنوان سخن

خواستم که مشتری من بشن. های زیادی داشت و من هم میشرکتی بود که شعبه

تونستم که واردش بشم ندارم. حتی نمی اومد که هیچ راهی برای اینولی به نظر می

 واردش بشم. بتونمراه ورود بهش رو هم پیدا کنم تا بلکه 

ها بودم یک کسی رو دیدم که مدت زیادی راناز قضا یک روز که توی مجمع سخن

اش دوست شدم و با اون و خونوادهکرد. ای داشت کار میران حرفهبود به عنوان سخن

 دیدم.رو میدر مراسم مختلف اونا 

دونستم که توی کارش خیلی موفقه ولی هیچ در طول این مدت و با وجود این که می

اومد کمکش کردم. وقت چیزی ازش نخواستم. اما در چند مورد که از دستم بر می

رانی چند بار پیش اومد که در تاریخ مشخصی وقتم پر بود و به همین دلیل کار سخن

 اون ارجاع دادم.رو که ازم خواسته بودن به 

ها چاپ شده بودن و گاهی اوقات اون هام هم توی مجلهتعداد نسبتاً زیادی از مقاله

کردم. ها معرفی میدوستم رو هم به عنوان نویسنده همکارم به سردبیرهای مجله
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دونست و این کار هم هیچ خرج یا زحمتی برام نداشت. بدیهیه که قدر این کارم رو می

 رسونه.کنه و به هیچ کسی آسیبی نمییای دادنه: به همه کمک میاین یکی از مزا

ای فهمیدم که اون شرکتی که چند سال بعد از آشنایی با اون از طریق یک کس دیگه

 های اصلی اون دوستمه.خواستم باهاشون کار کنم یکی از مشتریمن می

نه ولی حس تونستم همون موقع از اون دوستم بخوام که بهم کمک کهرچند که می

خواستم این طور حس کنه که حاال که کردم که این کار چندان درستی نیست. نمی

تونستم به راحتی ازش بخوام که . ولی می"بدهکاره"بهش کمک کردم چیزی بهم 

 روش نزدیک شدن به اون شرکت رو بهم توصیه کنه.

ازت  اصالٌ همهای اصلی تو هستن و دونم که اینا یکی از مشتریمی"بهش گفتم 

-خواد بدونم که چه جوری میخوام که منو به اونا وصل کنی. ولی خیلی دلم مینمی

. تونم بهشون بکنمکمکی میتونم باهاشون تماس بگیرم تا حداقل اونا بفهمن که چه 

 "ای برقرار کنم.این جوری فرصتی برام پیش میاد تا با اونا رابطه

از اون "نا رو قبول نکرد و به جاش گفت یز اخب، خالصه بگم که اون هیچ کدوم ا

 ."خوام که بهت زنگ بزنهکسی که باهاش در تماس هستم می

 همین کار رو هم کرد.
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هاش بودم و این جوری از اونا چند میلیون و شعبه شرکتها بود که دنبال اون سال

 دالر نصیبم شد. 

فاده مالی از این کارم بردم. اون اولین بار و تنها باری نبود که اول دادم و بعد است

 چرخونم. کسب و کارم و همین طور زندگیم رو همین جوری می

 ده.دادن نتیجه می

جبران مستقیم یا اصال توقع شه بدین و ولی یک چیزی رو هم باید احتیاط کنین. نمی

 هر جور جبرانی رو داشته باشین.

ای این جوری نتیجه "ه؟کنخب، حاال اون برام چی کار می"کنین که اگه فکر می

 گیرین.نمی

شه. ولی بیشتر احتمال تون نمییزی نصیبنظورم این نیست که این جوری هیچ چم

حساس وظیفه باشه. این تون بشه و از روی ایک بار نصیب داره که اون یک چیز فقط

شناسه و ازتون خوشش میاد و بهتون شما رو می"جوری طرف مقابل به خاطر این که 

کاری براتون نکرده و برای همین هم شاید دیگه نخواد موفقیت شما رو  "د دارهاعتما

 ببینه.

خواهید اینه که بدین چون کار درستیه و توقع جبران مستقیم رو هم نداشته باشین. 

 ترین اصول دنیاست.دید که این یکی ازدرست
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 دادن و گرفتن: روشی که هیچ کسی بهتون نگفته بوده

 نوشته جان زاپا

در مورد قانون جهانی دادن و گرفتن خیلی چیزها نوشتن ولی در برخورد با دیگران 

دونن که این اصل رو چه جوری باید در عمل ها درست نمیمتوجه شدم که خیلی

 انجام بدن.

باور عمومی اینه که هر چی بیشتر بدین بیشتر هم گیرتون میاد. هر چی بکارین 

با کمی توضیح کنم که ین کار خوبیه ولی فکر میکنین. البته اهمون رو هم درو می

شه درک بهتری از قانون دادن پیدا کرد. اونم اینه که مهم این نیست که چی کار می

 کنین. مهم نیت و انگیزه اس.کنین بلکه مهم اینه که چرا اون کار رو میمی

ن. اگه تون میشه بدیاین یعنی این که فقط باید به خاطر لذتی که از دادن نصیب

قانون متضاده. دنیا رو  بدین و توقع داشته باشین که چیزی بهتون برسه این با هدف

 شه به این راحتی گول زد.نمی

دادن با هدف این که چیزی در مقابلش به دست بیارین معموالً از فکر کمبود ناشی 

شه به حاال که چیزی دادم باید چیزی هم نصیبم بشه. این که با خودتون بگین که می

. این باورتون هم خیلی زود مورد "به اندازه کافی ندارم"گین معنی اینه که به دنیا می

 گیره. ارتعاش ناشی از کمبود فقط کمبود بیشتر به بار میاره.تایید قرار می
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 کنین.اینجا هم هر چی بکارین همون رو درو می

شون رو بدن احساس پولدن یا اگه وقت یا شناسم با اکراه میخیلی از کسانی که می

کنن که از چیزی محروم شدن. اگه از روی احساس وظیفه یا به دلیل فداکاری می

دین احساسی که در زیر ایناست نوعی کمبوده. این که احساس کمبود رو با نقاب می

شه. اینه که مهم این نیست که چی کار سخاوت بپوشونین فقط به ناامیدی منجر می

 کنین.اینه که چرا اون کار رو میکنین بلکه مهم می

تون بشه گذاری چیزی نصیبتون رو با دادن و بعدش توقع این که از این سرمایهوقت

تلف نکنین. خدا که سهام نیست که توی بازار بورس روی اون معامله کنین و با 

این طرز  "اگه بدم باید چیزی در مقابلش بگیرم و در غیر این صورت..."خودتون بگین 

 شه.ناشی می "به اندازه کافی ندارم"تفکر از 

ای هم در بین ما دن ولی کسان دیگهترین نیات میهرچند که بعضی از مردم با عالی

دن. به گفته به ندرت چیزی می "ندارم که بدم"هستن که به خاطر این باور که 

ونایی که فکر تونن و اکنن می... اونایی که فکر می": مردم دو دسته هستنهنری فورد 

همیشه باورهای شما  ."کننتونن و هر دو دسته هم درست فکر میکنن نمیمی

 کنین.کنن چه جوری زندگی میهستن که مشخص می

 های ندادن همین قدر که گفتم بسه. حاال به جای اونا چی کار کنیم؟برای روش
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بگیریم. همه ما با تجربه شخصیم اینه که اون قدر صبر کنیم تا در جریان زندگی قرار 

های ها احساس خوبی داریم و گاهی وقتنوسان احساسات روبرو هستیم. گاهی وقت

دیگه احساس بدی داریم. هر وقت دیدین احساس خوبی دارین از این موقعیت 

 تون شده به دیگران بدین.هایی که نصیباستفاده کنین و از نعمت

هاتون رو تونین بخشی از نعمتتر میسونکردن به خاطر چیزهایی که دارین آ با شکر

کنین که از این چیزها بیشتر از اینا وجود به دیگران بدین. در این جور مواقع حس می

 داره.

ای که از دادن واقعی نصیبم شد مربوط به چند تا جایی که یادم میاد اولین تجربه

وک اولیه شه که بیماری سرطانم برگشته بود. بعد از این که از شسال پیش می

های معنوی وجودم بیدار شدن و شروع کردم به تشخیص سرطان بیرون اومدم جنبه

 هایی که توی زندگی دارم.شمردن نعمت

این موقعیت نصیبم شد که در تعطیالت کریسمس به  درمانیبعد از چند ماه شیمی

هم درمانی بای از بابت شیمینیویورک برم. دکترم تصمیم گرفته بود که چند هفته

مرخصی بده تا بتونم از تعطیالت لذت ببرم و به سفر کوتاهی که خیلی هم الزمش 

داشتم برم. چراغونی کریسمس در نیویورک و باد سرد زمستونی و این واقعیت که من 

ها دارم و کردم که خیلی نعمتهنوز زنده بودم حسابی سر حالم آورد. احساس می

 شکرش رو به آوردم.
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خانمان رو دیدم رفتم شام بخورم یک آدم بیزنم و برادرم می یک شب که داشتم با

که جلوی رستوران وایستاده بود و ازم خواست که یک دالر بهش بدم. من هم که 

حسابی سر حال بودم به جاش بیست دالر بهش دادم. این جوری اون هم سر حال 

تر کرد. از اومد و همین که باعث شده بودم حالش بهتر بشه حال منو هم خیلی به

نظر من قسمت مهم این کار این بود که منتظر شده بودم تا زنم و برادرم برن توی 

خواستم کسی ندونه که اون کار رو کردم رستوران و بعدش به اون پول داده بودم. می

و کسی هم عاقالنه بودن کارم رو زیر سوال نبره. چون اون موقع مرخصی استعالجی 

شدم که از خودم دفاع کنم و ودی داشتم. اگه مجبور میگرفته بودم و درآمد محد

 رفت.کاری رو که کرده بودم برای دیگران توجیه کنم کیفش از بین می

دونستم که در آینده چی برام پیش میاد ولی در اون لحظه همه چیز اون موقع نمی

ه رفتار خواستم کسی با گفتن این که باید عاقالنعالی بود. احساس خوبی داشتم و نمی

دم بهترین کار اینه که صبر کنم تا کسی نبینه که دارم یکنم حالم رو بگیره. اینه که د

 دم.به اون آدم پول می

برد بود. اون آدم احساس خوبی کرد و من هم تا آخر شب  -یک جور موقعیت برد

کردم حسابی سر حال بودم. این همون راز من بود. بدون هیچ دلیلی داشتم حس می

باره و به کسی بیست برابر اونچه رو که خواسته بود داده بودم و م میرانعمت داره بکه 



 

87 
 

این جوری نعمت به اونم باریده بود. در اون لحظه در جریان زندگی بودم و وقت خیلی 

 مناسبی برای دادن بود.

یک جورهایی بیست درصد بود  "ثابت" که ظرف چند ماه بعد مستمری از کارافتادگی

دونین که سوالی هم در این مورد دونم چه جوری یا چرا و البد مید. نمیبیشتر ش

 نکردم.

دونستم. فقط از روی غریزه اون موقع نقش قانون دادن و گرفتن در زندگی رو نمی

کاری کرده بودم. ولی بعد از این که در مورد مسائل معنوی مطالعاتی کردم به این 

ای هم داشتم تازه یدا کرده بودم و تجربهقانون رسیدم. با این درک جدیدی که پ

 فهمیدم.داشتم ارتباط اونا رو می

یادتون باشه  از نظر من مهمترین جنبه این قانون اینه و ارزش بارها تکرار رو هم داره:

کنین. اگه کنین بلکه مهم اینه که چرا اون کار رو میکه مهم نیست که چی کار می

-افکار منفی بهتون هجوم آوردن به صرف این که فکر میروز خوبی براتون نبوده یا 

دین و با این کنین باید چیزی بدین این کار رو نکنین. این جوری چیزی به خدا نمی

 شه.گیره امتیازی نصیبش نمیشرایط نه شما و نه اون کسی که می

در عوض بهتره صبر کنین تا یک موقعی برسه که حال خوبی دارین و حسابی سر 

-در اون حال هستین چیزی بدین و ببینین چه اتفاقی می یوقت شهستین. بعدحال 

بدین یا نگران این هستین تونین کنین که چقدر میافته. اگه دیدین دارین حساب می
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خودی به خودتون زحمت ندین. چون دیگه اون کنن بیکه دیگران چه فکری می

 احساس رو از دست دادین.

خواین یان زندگی برگردین و مقدار چیزی رو هم که میصبر کنین تا دوباره به جر

رسین انتخاب کنین. هر بدین بر اساس اولین چیزی که به صورت غریزی بهش می

که به خاطر این که  ،شهشه و باعث نمیمقداری رو که باعث احساس خوبی براتون می

 احساس کنین فقیرتر شدین بدین.  ،تون کمتر شدهموجودی کیف پول

د که شاید درک کردن این قانون جهانی فقط چند لحظه طول بکشه ولی یک هرچن

کشه تا بهش مسلط بشین. ولی صرف این که هنوز بهش مسلط عمری طول می

شه که نتونین از تمرین کردنش لذت ببرین. امتحانش کنین و بر نیستین دلیل نمی

 شن قضاوت کنین.تون میهایی که نصیباساس تجربه
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 خواین برسینبه اونچه که میچه جوری 

 نوشته سوزی و اتو کالینز

-خواین بدین از همون بیشتر نصیببه نظر چیز عجیبی میاد ولی اگه از اونچه که می

 شه.تون می

 زندگی ما اثبات همین ادعاست. چون که...

رابطه خیلی خوبی با هم داریم و حسابی عاشق همدیگه هستیم و با همدیگه و همین 

 دای خودمون ارتباط خیلی عمیقی داریم.طور با خ

ولی روابط ما همیشه هم این طوری نبوده. روابطی که قبالً با دیگران داشتیم از خیلی 

 خواستیم.جهات انعکاسی از چیزی بوده که نمی

مون تصمیم قبل از این که با همدیگه آشنا بشیم و کامالً مستقل از همدیگه هر کدوم

 خوایم برسیم.که الزمه بکنیم تا به اون رابطه رویایی که میگرفتیم که هر کاری رو 

ای داشتیم همه جور کتابی خوندیم ای که به ایجاد چنین رابطهبه خاطر شدت عالقه

و به همه سمینارها هم رفتیم و نوارهایی رو گوش دادیم و خیلی وقت صرف صحبت 

مون دن رابطه دلخواهکردن و بحث کردن گذاشتیم تا بفهمیم که برای به وجود اوم

 چی کار باید بکنیم.

 بعدش چی کار کردیم؟
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 به دیگران عشق دادیم.

ای که به داشتن عشق و رابطه عالی داشتیم اونچه رو که کشف به خاطر شدت عالقه

 کرده بودیم به دیگران هم گفتیم.

 و اونچه رو که در مورد "عشق هدیه کنیم"خواستیم به دیگران به دلیل این که می

تر و عشق و رابطه و شادی یاد گرفته بودیم بهشون بگیم نه فقط رابطه خودمون عمیق

 مون هم پر شده.تر شده بلکه حساب بانکیمحکم

 تون این قدر خوبه.پرسیدن که چی کار کردین که رابطهمردم ازمون می

یک خبرنامه اینترنتی با موضوع روابط و رشد شخصی درست  5111این بود که در 

 ردیم.ک

-های مورد استفاده در ایجاد یک رابطه عالی رو به مردم مینکات و ایده این جوری

 گفتیم. 

خواستیم مجانی به دیگران دادیم: به عبارت دیگه اونچه رو که خودمون خیلی می

 عشق.

 کنن.ما رو دریافت می رابطه طالیینامه رایگان نفر هفته 44444اآلن حدود 

 د روابط نوشتیم و قصد داریم دو تای دیگه هم بنویسیم.سه تا کتاب هم در مور
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مونه به مون و توی زندگیگر نیستیم. فقط اونچه رو که توی قلبما مشاور یا درمان

کردیم دونیم که آرزو میگیم. چیزهایی هم در مورد عشق و روابط میدیگران هم می

 دونستیم.ها پیش میای کاش سال

خوایم دیگران هم بدونن که چه جوری قدری عالیه که میاونچه که اآلن داریم به 

 شه بهش رسید.می

اینو هم کشف کردیم که عشق هم مث پول خیلی زیاده و فقط منتظره که ما وارد 

 دنیای اون بشیم.

 فقط باید بخوایم که در اونو باز کنیم.

 شق بود.خواستیم یک رابطه عمیق و پر از عای میاونچه که بیشتر از هر چیز دیگه

 تونیم بگیم که اون رابطه رو با همدیگه داریم.اآلن هم با خوشحالی می

-نه فقط داریم مورد عشق قرار می "عشق رو به دیگران هدیه دادیم"به خاطر این که 

 شه.گیریم بلکه به لحاظ مالی هم بهمون پاداش داده می

 کنیم.این همون دنیای پر از نعمتیه که ما توش زندگی می

 ن، بدین، بدین.بدی

 ازش بیشتر به دست میارین.
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 وقتی پول ندارین چی بدین

 نوشته کریستوفر گوریرو

حدود دو سال پیش و با وجود این که چند تا کسب و کار پر رونق داشتم ولی درآمد 

. ولی دیگه خیلی دوست داشتم که به دیگران چیزی بدمشد. کمی از اونا نصیبم می

 کردم(.این طور فکر می چیزی نداشتم که بدم )یا

شه. در واقع که عشریه ندادم دیدم که اوضاع داره بدتر میهایی که دگدر طول ماه

 بالً در شرکتم بارها ثابت شده بود،که کارایی اونا ق هم، های بازاریابیروشاون حتی 

کردم که ها حس میتونستن درآمدی برام ایجاد کنن. اون موقع گاهی وقتدیگه نمی

 ای به دنبالم هستن.ای تیرهابره

دونستم که هر چی بیشتر بدم بیشتر گیرم میاد. ولی به ها تجربه میبر اساس سال

لحاظ مالی چندان چیزی نداشتم که بدم. چند تا کسب و کار بود که باید ازشون 

اون چند تا کسب و کار  کردم. به عالوه خونواده کارمندهایی هم که درحمایت می

 دن.داشتم هم بو

ها یاد گرفتم این بود که لزوماً نباید از موجودی حساب اونچه که در طول اون سال

بانکیم بدم. در اون دوران رکود لزومی نداشت که پول بدم. فقط باید به دادن ادامه 

 های آینده ایجاد بشه.دادم تا موقعیتی برای گرفتن در سالمی



 

93 
 

این کارم جلوی همه چیزهایی رو که خدا اینو وقتی فهمیدم که دیگه عشریه ندادم. با 

داشتم شروع کردم: که برام ذخیره کرده بود گرفتم. این بود که با دادن چیزهایی 

 های تخصصی من نیاز داشتن.وقت، دعا و کمک زیاد به کسانی که به کمک

بینم که اون دوران رکود یک جور امتحان برام بوده کنم میاآلن که به گذشته نگاه می

رسه این کار به ضررمه باز هم تونم حتی وقتی هم که به نظر میببینم که آیا میتا 

کنم. شکر میرو خدا ها افتم به خاطر اون تجربهع میبدم یا نه. اآلن که یاد اون مواق

 چیزی که از اونا یاد گرفتم این بود که هرگز نباید دست از دادن بکشم.

اش رو هم با چیزهای دیگه دم و بقیهعشریه میاآلن به لحاظ مالی تا جایی که بتونم 

هایی چون برای رسیدن به هدفدم کنم. همیشه اول عشریه مالیم رو میجبران می

ها باید از طریق من و کسب و که توی زندگی دارم خیلی پول الزم دارم. این پول

 کارهام به گردش در بیان.

داری از پول، موفقیت، سالمتی، نگه ای که من به دست آوردم اینه که دادن رازتجربه

 عشق و شادی در زندگیه.
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 سی سال طول کشید تا این راز رو درک کنم

 نوشته ریچارد وبستر

 دادم.دادم ولی جالب اینه که از روی ترس میهمیشه می

کردم. اگه هم پولی خواست همیشه دستم رو توی جیبم میاگه کسی ازم پول می

 رفتم.کشیدم و میدادم و راهم رو مییخواست چیزی بهش نمنمی

تونم بگم بله یا نه. اگه کردم که اگه کسی چیزی بخواد حق انتخاب دارم و میفکر می

نه  مگفترسه. اگه هم میدادم به معنی این بود که همیشه پول به دستم میپول می

 کنم.ناخودآگاهانه کمبود پول رو جذب می

دادم شد که بدم. بدیهیه که هرچند که میباعث میاین بود که ترس از کمبود پول 

 دادم.ولی همیشه مقدار کمی می

بعدش جایزه ادبی ریچارد وبستر زندگی منو تغییر داد. ماجرا از یک ناهار خوردن با 

های زدیم که نویسندهام شروع شد. داشتیم غر میهای نویسندهیکی از دوست

هاشون رو چاپ کنن و شناخته بشن. ن کتابتونپسند به سختی میهای مردمداستان

گرفتن و با ای میدیگه امکاناتنوشتن بودجه و های ادبی میهایی که کتابنویسنده

هایی که چیزهای تجاری کردن. ولی چیزی گیر نویسندهاونا کارهاشون رو منتشر می
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 دالری برای این جور 5444خوام یک جایزه اومد. گفتم که مینوشتن نمیمی

 دوستم هم خندید و بعدش راجع به مسائل دیگه حرف زدیم.ها بذارم. نویسنده

ولی اون فکر توی ذهنم موند و باالخره تصمیم گرفتم عملیش کنم. باید اعتراف کنم 

ای به اسم من کردم که اگه جایزهای براش داشتم. فکر میهای خودخواهانهکه انگیزه

هام تونه به فروش کتابشه و همین میمی باشه باعث زیاد شدن شهرت و اعتبارم

 کمک کنه.

باالخره یک ناشری برای انتشار خبرش پیدا کردم و دو سال پیش کار رو شروع 

دالری هم  5444دالر باال بردم و یک جایزه  1444کردیم. مبلغ جایزه نفر اول رو تا 

 دادم.م میاومد که داشتبه نفر دوم اختصاص دادم. این به نظرم مبلغ زیادی می

-ولی خوشبختانه اون جایزه باعث شد که بیشتر بهم توجه کنن. برای خیلی از روزنامه

کنم های رادیویی هم باهام مصاحبه کردن. فکر میها مقاله فرستادم و خیلی از شبکه

های دیگه رو نداده بود ای هزینه جایزه دادن به نویسندهکه تا اون موقع هیچ نویسنده

شد که موضوع ارزش خبری پیدا کنه. من هم از انجام این کار احساس و همین باعث 

 ای نصیبم بشه.خوبی پیدا کرده بودم. ولی انتظار نداشتم که چیز دیگه

 ولی با کمال تعجب دیدم که این جایزه در پول رو برام باز کرد.

 هام زیاد شد.فروش کتاب
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-ابر شد و تقاضاهایی برای سخنهای دیگه چند برهام به زبونه کتابمحق امتیاز ترج

 دادن.رانی در نقاط مختلف دنیا به دستم رسید و پول اونا رو هم از پیش می

ماه اول بیشتر از دو  54شه ظرف همون هام تامین میدرآمدم که کالً از طریق کتاب

 برابر شد.

دیگران مند شده باشم. از پول دادن به طبیعیه که اآلن خیلی بیشتر از قبل سخاوت

 شم.دارتر میدم پولخیلی خوشم میاد. هر چی هم که بیشتر می

 کاش این راز رو سی سال پیش یاد گرفته بودم. یا
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 چه جوری دادن به درآمد مستمر منجر شد

 نوشته لری داتسون

دونستم یک کتاب الکترونیکی نوشتم. ولی مشکلم این بود که نمی 4445در سپتامبر 

ام های بالقوهبازاریابی کنم. اون موقع هیچ فهرستی از مشتریچه جوری باید براش 

نداشتم. این بود که تصمیم گرفتم از جو وایتلی بخوام که اسم اونو هم به عنوان 

نویسنده ذکر کنم و در عوض اونم توی منافع کتاب شریک بشه. این کار رو هم با 

 کمال رضایت کردم.

 د موضوع کتاب من نوشته معروف هستن. هایی که جو در موردونستم که کتابمی

جو هم قبول کرد. یک مقدمه حسابی هم برای کتاب نوشت. چند تا از مطالب خودش 

رو هم به چیزهایی که نوشته بودم اضافه کرد. اواخر همون سال کتاب رو به بازار 

 دادیم.

مون ترکبقیه ماجرا دیگه جزئی از تاریخ شده. جو و من بعد از نوشتن اولین کتاب مش

 هفت تا کتاب الکترونیکی دیگه هم نوشتیم. 

-و البته پیدا بود که به خوبی می –خواست یک کتابی بنویسه وقتی هم که جو می

خواد که من هم توی نوشتنش ازم پرسید که آیا دلم می –بر بیاد  اشاز عهده ستتون

باهاش شریک بشم. اصالً مجبور نبود که این کار رو بکنه. ولی از اونجایی که من 
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چیزی بهش داده بودم حس کرد که باید یک جوری جبران کنه. این بود که یک 

 کتاب دیگه هم با همدیگه نوشتیم.

دومون چیزایی  من با دادن به جو و اون هم با دادن به من کاری کردیم که به هر

شه و رابطه دوستی و کاری مون میها پولی نصیبرسید. هر ماه از فروش اون کتاب

خیلی خوبی با همدیگه پیدا کردیم. ولی تا به امروز همدیگه رو ندیدیم و حتی تلفنی 

مون از طریق ایمیل انجام های مشترکهم با همدیگه صحبت نکردیم. همه نوشته

 شدن.

 دن شروع شد.همه چیز هم با دا
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های پرفروش قرار چه جوری دادن باعث شد که کتابی در صدر جدول کتاب

 بگیره

 نوشته مایک لیتمن

های تونستن زندگی خوانندهظرف یک سال مقدار خیلی زیادی مطلب نوشتم که می

ام رو تغییر بدن. اطالعاتی بهشون دادم که به معنی واقعی کلمه و در مقایسه خبرنامه

 شون سوت بکشه.شد که مخهای اینترنتی باعث میخبرنامه با سایر

تونم یک قدم دیگه هم برای اون چه جوری می"پرسیدم که هر هفته از خودم می

تونم بیشتر از اونچه که چه جوری می"و  "ام بردارم؟های باارزش خبرنامهخواننده

 "توقع دارن بهشون بدم؟

اومد. من هم دائماً داشتم  شونهام خوشز نوشتهام بیشتر شدن و اهای خبرنامهخواننه

 دادم.تونستم بهشون میهر چی رو که می

یک کتابی نوشتم. تعداد زیادی از ناشرها  جیسون اومانبه همراه  4445اواسط 

خونه. هیچ کسی حاضر نیست تون رو هیچ کسی نمیمون کردن و گفتن کتابمسخره

تون رو بخونه. این بود که توی راه چاپ دارین کتاببا اون برنامه رادیویی کوچیکی که 

 کتاب تنها موندیم.
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خواستیم چاپش نوشتیم و خودمون هم میاولین بار بود که کتابی می ی ماهر دو

دونستیم که تعداد زیادی دونستیم که باید چی کار بکنیم. ولی اینو میکنیم. نمی

ردیم این بود که ازشون تقاضای کمک کخواننده وفادار داریم. تنها کاری که باید می

 بکنیم.

کردن این بود که ما هزارها خواننده داریم که آماده هستن اونچه که ناشرها درک نمی

 دونن که ما خیلی بهشون خدمت کردیم.بهمون کمک کنن چون میتا 

 ذارم با عشق دادن.شو میاین همون قدرتیه که اسم

ای برای بعد از انتشار کتاب و بدون هیچ هزینهروز  02یعنی  4444ژانویه  50روز 

رانی فروش کتاب ما از کتاب جان گریشام هم جلو زد و تبلیغات و حتی بدون سخن

 ترین کتاب سایت آمازون شد.پرفروش

 های پرفروش رسیده بود.مون به صدر جدول کتابکتاب

 دالر هم برامون درآمد داشت. 45404به عالوه 

 شه که چیزها مث فواره روی سر ما ببارن. هست باعث میقدرتی که در دادن 

های جدیدی پیدا کردیم و راهی هم برای کمک پول زیادی ازش در آوردیم، دوست

ها پیدا کردیم. به عالوه اون کتاب تا حاال به سه زبون خارجی هم ترجمه به خیلی

 شده.
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ز مردم اثر گذاشته. همش ها هزار نفر ااز اون موقع تا حاال اون کتاب روی زندگی ده

دین و در مقابلش توقعی ندارین خیلی بیشتر از هم به خاطر اینه که وقتی چیزی می

 کنین.شه. هر چی بکارین همون رو هم درو میتون میاونی که بخواین نصیب

-تون میخواین به دیگران بدین و بهشون خدمت کنین و در عوض مسخرهوقتی می

 ا بیفتین.کنن یاد ماجرای کتاب م
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 اصل دادن 

 آنجلونوشته آلن دی

 ها پیش به شکلی تقریباً تصادفی اصل دادن رو کشف کردم.سال

هام که به عنوان تشکر براشون بود که دیدم بعضی از مشتری 5110اوایلش در حدود 

های بیشتری رو بهم معرفی مشتری ،به نسبت بقیه ،یک جعبه شکالت فرستاده بودم

اونایی که شکالت گرفته بودن در مقایسه با اونایی که شکالت نگرفته کنن. کالً می

دادن. اینو هم باید اضافه کنم که در اون درصد بیشتر مشتری بهم ارجاع می 04بودن 

هام تقریباً هیچ مشتری جدیدی رو بهم های قبل از شکالت دادن اکثر مشتریسال

  دادن.ارجاع نمی

زیادی مشتری بهم ارجاع داده شده بودن تصمیم  بعد از این که تعداد ییک روز

تر بگیرم. صادقانه باید بگم که اوایل دلیل این کارم کامالً گرفتم دادن رو جدی

علولی مخودخواهانه بود. از این که دیده بودم که بین دادن و گرفتن رابطه علت و 

دونستم ها چیزی که میتنخیلی قوی وجود داره مخم سوت کشیده بود. اون موقع 

این بود که باید در این مورد بیشتر یاد بگیرم چون فهمیده بودم که دادن یک جنبه 

 کنه.قوی و مرموز هم داره که در پشت صحنه کارش رو می

های مختلف زندگی هر چی برای دیگران برای اولین بار به خوبی فهمیدم که در جنبه

گیریم. یک بار هم در اش میبیشتر ارزش ایجاد کنیم به همون نسبت هم بیشتر پاد
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یک جایی شنیده بودم که راز ثروت فراوون اینه که ارزش خیلی زیادی برای دیگران 

کردم که دادن راه های جدیدم داشتم کشف میایجاد کنین. ولی حاال بر اساس تجربه

 کنه.ثروت رو توی زندگیم باز می

باعث شد روش جدیدی طولی نکشید که میلی که به کشف بقیه خواص دادن داشتم 

رو توی زندگی کشف بکنم و این هم خودش به رشد معنوی من خیلی بیشتر از رشد 

هام دارن راه دونستم که این کشف کردناقتصادیم کمک کرد. ولی اون موقع اصالً نمی

 کنن.باغ بهشت رو توی وجودم باز می

شه گرفتن منجر می چند تا آزمایش خیلی موثر برای این که ببینم دادن چه جوری به

فکرانه شد. بیشتر انجام دادم. این بود که طرز فکرم کمتر خودخواهانه و بیشتر روشن

خواستم بدونم چه جوری با دادن چیزهای ام بود که میهم ناشی از کنجکاوی بچگانه

تونم زندگی و کسب و کارم رو همیشه اداره باارزش به دیگران و تغییر زندگی اونا می

 کنم.

وع کردم به این که چیزهایی بیشتر از یک جعبه شکالت بدم. هرچند که هنوز هم شر

کردن ولی شروع کردم ترین زوایای روحم رو روشن میهای شکالت تاریکاون جعبه

ذاشتم و هام وقت میای برای مشتریهای اضافههای باارزش. ساعتبه دادن توصیه

فرستادم. به هر شون میهای مورد عالقهعهام کتاب و مقاله راجع به موضوبرای دوست
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تونستم تونستم به صورت منظم باهاش در تماس باشم و تا جایی که میکسی که می

 دادم.می

ذاشتم که حتماً حکمتی در اینه گرفت فرض رو بر این میاگه کسی سر راهم قرار می

افراد روز و با همه  دادم. این کار رو هرتونستم بهش میترین چیزی رو که میو باارزش

شون توی فهرست اونایی بود که به لحاظ کسب و با کسانی هم که اسم دادم.انجام می

شون دیم همین کار رو کردم. حتی با کسانی هم که اسمکار به همدیگه مشاوره می

 هام بود هم همین کار رو کردم.های ایمیلکنندهتوی فهرست دریافت

ام رو عوض شد. روحیهزحمت انجام میخیلی هم بی برای خودم که مث جادو بود.

های پرهزینه رو هم توی کسب و کارم گرفت. از همه بهتر هم این کرد. جای بازاریابی

 اومد.ذاشتم انگار که روحم به پرواز در میبود که هر بار که در زندگی کسی تاثیر می

بینه منو ایجاد یطولی نکشید که هدفم این شد که کاری کنم هر کسی که منو م

کننده ارزش بدونه. هدفم این بود که به یک منبع بزرگ و بدون خودخواهی تبدیل 

قلبم به  دونستم که اگه با دادن، بیشتر روی باز کردن درِبشم. به صورت غریزی می

 شه.قلب اونا هم به روی من باز می روی نیازهای مردم، کار کنم درِ

که اول باید داد باعث باز شدن درهای وجود دیگران اینه که عمل بر اساس این اصل 

نیازی خیلی قوی برای ایجاد ارتباط در کسب و کار و شه. این پیشبه روی شما می

 مسائل شخصی و چیزای دیگه اس.
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خوام ایجاد کننده ارزش باشم باید صادقانه، غیر بعدش فهمیدم که اگه می

اصالً هم توقع پاداش فوری و مستقیم خودخواهانه، فراوون و بدون ناراحتی بدم و 

های هام باید تعادل داشته باشن تا قدر ارزشنداشته باشم. اینو هم فهمیدم که دادن

عمالً ها فقط انعکاس خود ما نیستن بلکه دم رو بدونم. هدیهواقعی که به دیگران می

 شن.بخشی از وجود ما هستن که در بیرون از ما ظاهر می

گیره برای کسی که میاگه ای که بدین شما هم صادقه. هر هدیه قضیه برایهمین  

 خیلی باارزش باشه عمالً بخشی از وجود خودتونه. 

ای خیلی قوی بین شما ره و رابطهها میاین همون بخشی از وجودتونه که به دوردست

 کنه. و گیرنده ایجاد می

طبیعی هم روی گیرنده  ان یک جور اثر مثبت و ماوراردادن یک چیز باارزش به دیگ

 فهمه.ذاره چون اون هم ارزش هدیه شما رو میمی

-مدت کوتاهی بعد از این که اصل دادن رو توی زندگیم عملی کردم دیدم که اتفاق

 افتن.های جالب توجهی دارن توی زندگیم می

 هاش و از جمله اینو قبول دارم:من خودم شاگرد جو وایتلی هستم و خیلی از حرف

گیرنده هدیه باارزش من بدون این که خودش هم بدونه بالفاصله بعد از دریافت اون "

 "شه.وارد یک جور معادله روانشناختی با من می
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ریزی درسته. گیرنده با دریافت اونچه که من با خیال راحت بهش دادم جوری برنامه

من بده. گاهی شه که دنبال فرصت بگرده تا چیزی رو که همون قدر ارزش داره به می

ایه. ولی آمیز راجع به من به کس دیگهها این به معنی گفتن چند کلمه محبتوقت

 شه.اغلب به صورت ارجاع یکی دو مشتری به من انجام می

ای رو که براش پرسم که هدیهگیرم و ازش میاغلب پیش میاد که با کسی تماس می

کنه. در چنین لی ازم تشکر میفرستادم دریافت کرده یا نه و اون هم معموالً خی

هایی بودن که کاشتم و هایی که دادم مث تخم گیاهمواقعی بوده که متوجه شدم هدیه

 دن. در زمان مناسب محصول خوبی بهم می

مهم اینه که چیزی بدیم که واقعاً برای همیشه باید به خودمون یادآوری کنیم که 

 گیره باارزش باشه.کسی که اونو می

های گذشته های بزرگ در قرنها همیشه همین طوری بوده. فیلسوفی آدمروانشناس

 هم همین راز رو در مورد اصل دادن گفتن. مثالً:

اگه کسی همه "اریک هوفر که یک فیلسوف آمریکایی در قرن بیستم بوده گفته: 

 "چیزش رو به ما بده ما رو بنده خودش کرده.

هدیه باید تا حدی روی گیرنده اثر "گفته:  والتر بنیامین فیلسوف آلمانی قرن بیستم

 "بذاره که بهش شوک بده.
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سخاوت بیشتر در دادن در زمان "ژان دوالبرویر فیلسوف فرانسوی قرن هفدهم نوشته: 

 "مناسبه تا دادن هر چی بیشتر.

کنه. اگه هر چی آدم عاقل چیزی رو احتکار نمی"الئو تسو فیلسوف چینی قرن ششم: 

شه. اگه هر چی رو که داره به یگران بده باز هم بیشتر نصیبش میرو که داره به د

 "شه.مندتر میدیگران بده ثروت
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 چرا دادن در واقع یک جور فروش مخفیانه اس؟

 نوشته جو هان موک

 دادن واقعاً نوعی فروش مخفیانه اس!

مقاومت واقعیتی که در مورد فروش وجود داره اینه که اگه بخواین چیزی بفروشین با 

کنه که شما زیگ زیگلر باشین یا نه. حتی زیگ زیگلر شین. فرقی هم نمیروبرو می

 تونه به صد درصد موفقیت در کار فروش برسه.هم نمی

تون مقاومت زنین که چقدر در مقابلولی اگه بخواین چیزی به کسی بدین حدس می

 کنن؟

 هیچی. مطلقاً هیچی.

کنن بلکه احتماالً با آغوش باز هم هدیه شما نمی توننه فقط هیچ مقاومتی در مقابل

شون کنن. اگه چیزی به مردم بدین راهی ندارن جز این که از شما خوشرو قبول می

 بیاد و فکرهای خوبی در موردتون بکنن.

دم. وقتی کار نوشتن آگهی رو شروع کردم اولش گفتم که کارم رو مجانی ارائه می

 ی اون خدمات مجانی گذاشتم.درصد توانم رو هم برا 54444

شون اومد؟ مگه غیر از این مردم تحت تاثیر قرار گرفتن؟ شک نکنین. ازم خوش

 دادم.ممکن بود. همه چیز رو مجانی می
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بینن به خاطر یک نامه های مجانی من وقتی که میکنین که اون مشتریفکر می

 کنن؟حساسی میشه چه اشون میها سود نصیبفروش که من براشون نوشتم مدت

-این باشه که یک نامه تاییدیه برام بنویسن فکر می اگه تنها چیزی که ازشون بخوام

 نویسن؟ی برام میایهکنین که چه جور تایید

 برای نوشتن یک تاییدیه پر آب و تاب مشکلی دارن؟

 های بیشتری بهم ارجاع بدن.خواد مشتریشون میدل

ه برام نوشتن اعتباری نصیبم شد؟ دادن برام نتیجه ای کهای تاییدیهاز اون همه نامه

 داد؟

کنم نتیجه داد. چون مردم به معنی واقعی کلمه پشت در اتاقم صف من که فکر می

 خوان که براشون آگهی بنویسم. بندن و ازم میمی

تونه آگهی بنویسه خدماتم رو مجانی دادم. ظاهرش اینه که من به عنوان کسی که می

این جوری بگیم: من خودم رو به عنوان یک نویسنده آگهی شناسوندم. ولی بهتره 

بهترین راه فروش هر چیزی اینه که یک نمونه "همون طوری که کلود هاپکینز گفته 

 "از اونو مجانی بدین!

 رسه؟تون میفروختم!!! راه بهتری به ذهنداشتم از طریق دادن می

 کنم.من که این طور فکر نمی
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ها ترین دالیلی که پشت سر تاثیرگذاری دادنه قانون جبرانه. طبیعت آدمیکی از قوی

 خوان یک جوری جبرانش کنن.گیرن میاینه که وقتی چیزی رو مجانی می

دونستن. راه خاصی هم برای استفاده ازش پیدا هاری کریشنا اینو میفرقه پیروان 

 ذاشتن. ونا میرفتن و یک شاخه گل توی جیب اکرده بودن. به طرف مردم می

شدن که ها به معنای واقعی کلمه موظف میبه این کارشون فکر کنین. این جوری آدم

 یک چیزی به اونا بدن. 

با این وجود کلید اصلی موفقیت در این کار اینه که توقع نداشته باشین که حتماً 

ما جبران بشه. اگه توقع جبران دارین دیگه اسمش دادن نیست. هدیه دادن برای ش

 ای داشته باشه.خواین واقعاً هدیه باشه باید هم براتون هزینهای داره. اگه میهزینه

دم که برام هیچ به خدا چیزی نمی"هم در انجیل همین حرف رو زده:  ]ع[داود 

 "خرجی نداشته!

تون به نظر میاد که تناقض داره. ولی اگه بدون هیچ توقعی بدین بیشتر از اون نصیب

 صالً توقع نداشتین که جبران بشه.شه چون امی

 روی این فکر کنین.
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دونم که اگه عشریه بدین هرچند که باید بگم که اینجا قصد ندارم موعظه کنم ولی می

افته. عشریه دادن یعنی این که ده درصد از یک جور اتفاق متافیزیکی براتون می

 تون رو به جامعه بدین.درآمد ناخالص

شه. وقتی به عنوان برگردوندن اون ده درصد به خدا تلقی می در جامعه دینی این کار

های بیشتری کنین بلکه راهکنین نه فقط به لحاظ معنوی پیشرفت میاین کار رو می

تونین اونو یک جور کارمای خوب به شه. میتون پیدا میبرای وفور نعمت در زندگی

 حساب بیارین.

شه شی از انجیله که در اون گفته میها بخیک نکته جالب هم اینه که عشریه دادن تن

 تونن خدا رو امتحان کنن.ها میمسیحی که

ها رو قبول کنین یا قبول نکنین. ولی همون طوری که نویسنده شاید شما این حرف

برده. در هر صورت  -این یک موقعیت برد"مورد عالقه من یعنی سی اس الیوت گفته 

 "این!شما برنده

  



 

112 
 

 راتوری معنوی بدون بدهی درست کردنزوجی که یک امپ

خواد این کتابم رو با یک ماجرای دیگه تموم کنم و بعدش ازتون بخوام که دلم می

 عمل کنین.

 موفقیت کلیسای یونیتی نمونه خوبیه.

توسط چارلز و میرتل فیلمور در کانزاس  5001جنبش یونیتی در مسیحیت در سال 

قابل توجه خانم فیلمور که از طریق دعا کردن ی سالمت سیتی ایجاد شد. بعد از بهبود

مند شدن که هاش عالقههای تاکیدی به دست اومده بود خیلی از دوستو جمله

های کوچیکی که به همین دلیل بدونن چه جوری اون معجزه رو کرده. همون حلقه

 اش تشکیل شد باعث ایجاد یونیتی شدن.توی اتاق نشیمن خونه

تونستن همه پولی رو که برای ساختن و گسترش دادن  چارلز و میرتل فیلمور

تهیه کنن. امروزه کلیسای یونیتی اجتماعی از مردمیه که به  کارشون الزم داشتن

کارشون هم عالقه دارن. رسیده خدا که از طرف های عملی و مربوط به توانگری پیام

هیچ بدهی به همه جای دنیا گسترش پیدا کرده. از هیچ شروع کردن و هنوز هم 

 ندارن.

اومد فاش نشده بود. های مالی که از فیلمورها به عمل میراز واقعی حمایت 5104تا 

 نوشته بودن منتشر شد: 5014رو که فیلمورها در  یتا این که این متن
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-مان، پولبدین ویسله ما، چارلز فیلمور و میرتل فیلمور، شوهر و زن، خودمان، وقت"

 کنیم.می یونیتیداریم به دست آوریم وقف جامعه مان و هر چه را که توقع 

که خداوند در ازای این کار آرامش ذهن، سالمت جسم، ایم دانیم و توافق کردهمی

خواهیم به ما شعور، توانایی درک عشق و زندگی و وفور نعمت از هر آنچه که می

 "خواهد داد.

اسمی برای نشریاتش ده به جز یک مبلغ کلیسای یونیتی هرگز روی خدماتی که می

قیمتی تعیین نکرده و تازه اونم به دلیل الزام قانونی بوده. همیشه همه چیز رو مجانی 

 رسه که همیشه پول کافی برای همه نیازهاش داره.داده و با این وجود به نظر می

ده اگه به قوانین خدا اعتماد کنین همه نیازهای چه اثباتی بهتر از این که نشون می

 شه؟آورده میشما بر

 بزرگترین قانون در بین اونا هم قانون دادنه.
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 شین؟دار میفهمین که پولمیاز کجا 

 شین یا نه؟دار میین که پولنخواین بدومی

 ای برای فهمیدنش وجود داره.راه ساده

 ها جواب بدین:فقط کافیه که به این سوال

 دین؟با دل خوش میمندانه، بدون توقع و ، سخاوتبه طور منظممجانی، 

 دارین. تون مثبته احتماالً همین اآلن هم پولاگه جواب

دین بهتره یک نگاهی بهش های این سوال جواب منفی میاگه به هر کدوم از قسمت 

مندانه، بدون ، سخاوتبه طور منظممجانی، بندازین و دست ازش بردارین و بعدش 

 توقع و با دل خوش بدین.

 راه براتون بازه.

 دادن راهشه.

 دین؟امروز به کجا می

 حاال نوبت شماست.

 دین؟امروز به کجا می

 از خودتون بپرسین: کجا بیشترین شادی رو نصیبم کرده؟
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 تون رو اینجا بنویسین.جواب

 

های بیشتری الزم دارین تر بشه یا سوالخواین که قضیه براتون روشناگه باز هم می

 اینا رو هم جواب بدین: تا بدونین به کجا باید پول بدین

 اندازه؟کجا شما رو به یاد جنبه خدایی زندگی می

 

 کنه که به دنبال رویاهاتون برین؟کجا شما رو تشویق می

 

 کی باعث شده که از این که زنده هستین خوشحال بشین؟

 

 تون هر چی که هست، همون جاییه که باید بهش پول بدین. جواب

شون جاهایی که در باال نوشتین پول بدین یا این که یکیها یا تونین به همه آدممی

 رو انتخاب کنین و همین حاال بهش یک چیزی بدین.

 همیشه هم این اصول اولیه رو یادتون باشه:
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 مجانی و بدون توقع بدین. -5

 نام بدین.اگه ممکنه بی -4

 با دل خوش و با لبخند بدین. -4

 

 کنین.دین در وضع فعلی دنیا تغییری ایجاد میوقتی می

 کنین.دین در زندگی خودتون تغییری ایجاد میوقتی می

 کنین.تغییری ایجاد می بالفاصلهدین وقتی می

 !بدینپس 

 

 

 


