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مقدمه

اکثراکتابینامحتوای.استشدهتهیهعزیزانشمادرمثبتانرژیوانگیزهایجادومالیاستقاللبهرسیدنومالیموفقیتجهتشیمپولدارکتاب

میموفقویسندگانندیگروجانسوناسپنسرکیوساکی،رابرتتریسی،برایانجملهاززمینه،ایندربزرگنویسندگانموفقیتهایکتابازبرگرفته

.هستندشدنثروتمندجهتعالیراهکارهاییارائههمراهبهکاربردیالعادهفوقهاکتاباینکهباشد،

.کنمتهیهاراثرایننویسندگاناینآموزشیشیوهترکیبوآنهاکلیدیومهممطالبوهانکتهگزینشوهاکتاباینادغامباکردمتالشبنده

.کنممیتوصیهشمابهراحتماایشانهایکتابمطالعهکههرچند

به،جذبقانونکارکردگذاری،هدفدرستهایشیوهمالی،مدیریتگرفت،خواهندقراربحثموردشیمپولدارهایکتابمجموعهدرکهمطالبی

تمارین،ندثروتموموفقهایچهرهبیوگرافیفروش،راهکارهایکار،وکسبوکارآفرینیکلیدینکاتانگیزه،ایجادجهتذهنیتصویرگیریکار

.شوندمیشاملرامثبتانرژیوانگیزشیتصاویروعملی

امیدوارم.شداهدخواعالمشیمپولدارتلگرامکانالیااینستاگرامصفحهطریقازکتاببعدیجلدهایانتشارزمان.باشیدکتاببعدیجلدهایمنتظر

.باشیدداشتهمفیداستفادهوببریدلذتمطالباز

.استمنقلبیآرزویعزیزانشمامالیاستقاللوثروتمندی
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فهرست مطالب
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نکات آموزشی

راد بیوگرافی اف
موفق

تمرینات عملی

انگیزشی، 
انرژی مثبت، 
قوانین جذب 

معرفی چند 
کتاب 

سخن پایانی
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؟چراشغلي دستوپا نميكنيد

.شگاهيدانتحصیالتداشتننهواستالزاميداشتنپـولنـهشدنثروتمندبراي.نیستدرستهمیشه«میآوردپولپول،»کهمشهورجملهاین

راهامـااست،ضروريسنتيهايحرفهبهپرداختنبرايتحصیالت،.کردهاندرهاکارهنیمهرامدرسهوکـارکـسبدنیـايپیروزمنـدانازبسیاري

خداداديرمایهس،ورزیدعـشقآمـوختنبهکرد،گیريتصمیمفراوانداشت،سردررویایيبایدشدنثروتمندبراي.نمیدهدنشانراثروتبهدستیابي

تلـف،مخفنـيمهـارتهـايمتفـاوت،هاياندیشهبهدرآمدزایيگوناگونروشهاي.برگزیدماليموقعیتهردررامناسبهايراهوگرفتکاربهرامغز

پولچگونهلکهبنیست،مهمچندانمیکنیمچـهکـهایـن.اسـتدرآمـدآفرینـيکلیدي،واژه.داردنیازمتفاوتانسانهايومتفاوتتحصیليپیـشینیه

کسباختیاردرراآنهمهنبایدواسـتمحـدودمـاتـوانوزمـان.اسـتزندگيپشتیبانپولامااست،مهمترپولاززندگي.استمهمساختن

ـههموهمـهتفـریح،داشتنوروانوتنبهداشتتأمینکارآفریني،خیریه،اموربهکمـكتـوانخانواده،برايکافيوقتداشتن.دهیمقراردرآمد

ندی،کارم)شخصیتچهارهرازاندکيماازبسیاري.کردکارآنکسببرايراعمرسراسرنبایداما.استمهمپولدلیلهمینبه.استپـولمحتـاج

شکستاحتمالهمواستنهفتهشدنثروتمندامکـانهـمموقعیت،چهارهردر.داریمخوددررا(گذارسرمایهمشاغل،صاحبانفرمایی،خویش

ذشتگبااستممکن.برگزینیمآسانترراخوددلخواهراهخود،شخصیتبهتوجهباتامیکندکمكمـابـهراههـاایـنتفـاوتهـايشـناخت.خوردن

.استمهمتریننهایيهدفداشتناما.هستندبااهمیتراههاهمه.یابدوکـارتغییرکـسبمختلـفهـايموقعیـتدرگرفتنقراربهفردعالقهزمان

نکات آموزشی
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؟چرا انسانها ايمنی را بر آزادي برتر ميدارند

ووکـارکـسبمالکینمقابلدر.میدانندخوداولاولویتراشـغليایمنيکسبهستند،فرمایيخویشیاکارمنديموقعیتدرفطرتًاکهکساني

آنهابههکاستاینمیدانندمهمترراشغليایمنيمردماغلبکهدلیليمهمترین.میدهندبیشتريبهايماليآزاديداشـتنبـهگـذارانسـرمایه

کهدانندميپیروزراخودوقتيافراداین.میشوندهابدهيدرگیرسرعتبهتحصیلازفراغـتازپـسآنـانآنگـاه.اسـتشـدهدادهآموزشاینگونه

اینقساطابازپرداختتوانتاکنندکاربیشتربایدهموارهترتیببدین.کنندرفاهيلوازمخریدصـرفراآنوداشـتهتوجهيقابلمزایايوحقوق

لحظههرپیروزيکسببادیگرگروهدومقابلدر.دارندشانخانوادهوخودبهپرداختنبرايکمتريوقتبالطبعوباشندداشتهراتجمليزندگي

کارنهداردـازنیمـاليهوشـمنديبـهپیروزيایشانبراي.میکندکاربرایشانخودشانپول،حتيودیگرانکـهچـراکنندميپیدابیشتريآزادوقت

ومیداریداوساختنپولبهراپولتانچگونهکهمعناستبـدانبلکـهسـازید،مـيپـولچقـدرکهنیستمعنابدانماليهوشمندي.بیشتربدني

مهوکنیدکـارخودتـانهـمیعنيشوید،خبرهماليکارراههازراهدودرکمدستاستبهتر.شودحفظآتـينـسلهـايدرکـهمیدهیدترتیبي

ـاتکردماليمسائلآموختنصرفراخودثروتازبخشيهموارهوبـودآمـادهآینـدهرسـیدنبرايباید.واداریدکاربهخودبرايراپولودیگران

ترتیبـنایبـه.کننـدکـارشـمابـرايدیگـرانبگذاریدوبپردازیدگذاريسرمایهوکاروکسببه.باشیمآمادههـادگرگـونيبـامقابلـهبـراي

کارهبوبیاموزیدرادرآمدکسبروشهايتمامي.نمانیدبازآمـوختنازموقعیتيهردرکهاستاینمهمنکته.داریدرانکردنکاریاکارکردناختیار

.ببندید
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سرمايه گذارانسطح شش 

ندارندسرمایه اي آناني که هیچ : سطح صفر

.میکنندخرجراآنازبیـشترحتـيیـاومیآورنددرهرچهوندارندگذاريسرمایهبرايپوليافراداین

وام گیرندگان: سطح یك

روتمنـدثظـاهردروکنندميخریدبسیاراغلب.میکنندبرطرفراخـودماليمشکالتشدهگرفتههايوامگذاريسرمایهحتيوواماخذباگروهاین

پـولکـردنهزینـهرفتارچگونگيازمجمـوعدروگیرنـدمـيدیگـروامـيوام،یـكبازپرداخـتبـراي.بدهکارنـدهمیـشهامـارسـندمـينظـربـه

.نمیرهندماليمشکالتازندهنـدعـادتتغییـرتـااینـان.ندارنـدخبـرخـود

کنندگانپس انداز : سطح دو

استاینبراياناندازشپسوبیزارندوامگرفتنازاینان.میپردازندبانـكدرگـذاريسپردهمانندبیخطروسنتيروشهايبهپولاندازپسبهگروهاین

اندکي.نیستمناسبيشیوهروش،اینپولارزشروزافـزونکاهشوموجودتورمبهتوجهبا.کنندخریدنقدپولباواقعدروکنندمـصرفراآنکـه

.داشتنگاهبانکيحسابدرماهششازبـیشنبایدراپولامااستخوبپسانداز
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هوشمندسرمایه گذاران : سطح سه

بقـهطدروهـستندخوانـدهدرسافـرادياغلـب.میشوندبازارواردمحـدودمـشارکتهـايوبهاداراوراقخریدباوآگاهندگذاريسرمایهلزومبهاینان

.داردخوددرگـذارسـرمایهگـروهسهسطحاین.نیستندبرخوردارخوبيماليدانشازامامیگیرندقـرارجامعـهمیـاني

دردسرگریزان از گروه 

درانکارگـذارکمـكبـهگـاهيومشتركصندوقهايدراندكسرمایهگذاريبـهوندارنـدچنـدانيسررشـتهپـولکـارکردازکـهمـیپذیرنـداینـان

.قانعندبـورسبازار

بدبینان

افانهمنفیبهايتوصیههموارهوليپیروزندخاصهايزمینهدروهوشـمندافـرادي.آگاهنـدگـذاريسـرمایهشکـستهـايدلیـلهمـهازگروهاین

وارزاندمیخرنگـرانهمـوارهروهمـیناز.نـشینندمـياوضـاعتثبیـتانتظـاردروشوندميواردبازاربهدیر.مـیپردازنـدگویيکليبهودارند

.میفروشند

قماربازان

خودپولدادندستازتلخهايتجربهجریاندررادیگرانکـهاسـتایـناینـانبـزرگبـدي.شـوندمـيقربـانيهمـوارهبدبینانمانندنیزاینان

هربهوندنداردادوستددرايویـژهسیاسـت.بـودهشـانسرويازعمـدتاً نیـزآنهـاکـهمیدهندجلوهبزرگراخودپیـروزیهـايتنهـاونمـیگذارنـد

.میپردازندگذاريسرمایهبهتنبليبا.بـشناسندرابازيقواعدوبازیگراناینکهبدونشوندميواردمیداني
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دراز مدتسرمایه گذاران : سطح چهار

لعهمطا.میکنندهزینهپولووقت،گذاريسرمایهزمینهدرخـودآمـوزشویادگیريرويبروآگاهندگذاريسرمایهبهنیازازروشنيبهاینان

.میروندپیششکیبایيباوبرخوردارندماليریزانبرنامههايتوصیهاز.آگاهنـدقوانینبهومیکنند

پیچیدهسرمایه گذاران : سطح پنج

استوارماليبنیانوپولباکردنکاردرستعادتهايالزم،هوشـمندياززیـرازننـدمـيدسـتپرخطـرهـايگـذاريسـرمایهبهگروهاین

زمینــهدرهگــسترددانـشداشـتنعلیـرغم.پیروزنـداغلبآنهاازگرفتندرسبااینكواندشدهمرتکبگذشتهدرراهایـشاناشتباه.برخوردارند

کيانـدبخـشوبرخوردارنـدوکالوکارگذارن،حسابدارها،مشاورهاازشدهدستچینگروهــياز.یــادگیریانــدطلــبدرهمـوارهگــذاريســرمایه

بیایندرونبیمیدانازچگونهاقتصاديبداوضاعدرحتيکهمیداننـد.میرسندسرشارسودبهآنانلاقبازوکنندميهزینهآنانبرايراخوددرآمداز

درومیخوانندراتخصصيکتابهـايومجالت،اندبرنامهباوهدفمندگذاريسرمایهدر.کنندميتبدیلفرصتبهخـودبـرايراشـرایطاینو

هـامـشارکتوهـاتراسـتبـزرگ،شرکتهـايشکلدرراثروتومیآموزندبعديهـاينـسلبـهراخـودهـايیافتـه.میکننـدشرکتهاهمایش

رسیدهارثبههايسرمایهسرنوشتتعیینورهبريدرنیزمرگازپسحتيواندخانوادهماليمباشراغلبافراديچنین.میدهندانتقالایشانبـه

.مؤثرند



10

((Capitalistsسرمایه  داران : سطح شش

دفـه.مـیپردازنـدنیـزگذاريسرمایهبهوبودهوکاريکسبدارايهمزمـانکـهکـساني.رسـندمـيسـطحایـنبـهجهاندرشماريانگشتافراد

هوشـمنديوپـولیـاريبـهاینـان.اسـتدیگرانوقتوهوشمنديپول،کردنهمخوانوافزایيهمراهازبیشترپـولآوردندسـتبـه،شان

شـغلـروت،ثآفـرینشموجـب.مـیفروشـنددیگرانبهومیآفرینندسرمایه.میسازندفـراهمدارنـدنیـازکـهکـسانيبـرايسـرمایهوپـولدیگـران،

.شناسندميرافرصتهازیرا،بهترندنیزآنازبدشرایطدروپیروزنداقتصاديخوبشرایطدر.میشوندرفاهو

آنرفعبهوبشناسیدراخودهايکاستي.کنیدمشخصبرسیدآنبهخواهیدميآنچهباراخودموقعیتوکنیدمطالعهدقتبهراششگانهسطحهاي

.رسید6و5سطوحبهنمیتوان4سطحدرشدنمـاهربـدونکـهبدانیـدامـا.کنیـدهمت
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ديدپول را نبايد با چشم سر 

وانینق.استآنمتوجهکهتهدیدهایيومیکندایجادگـذاريسـرمایهآنکـهفرصـتهـایيگرفت،درنظرراجوانبتمامبایدگذاريسرمایهبراي

یكردنبایدکـهداشـتدرنظـربایـدهرحالدر...وآنبازگشتزمان،گذاريسرمایهبازده،اقتصادياوضـاع،هـاریـزيبرنامـهتغییراتمالیاتي،

شودوارونهدقیقًابایدرونـدایـنحـالیکـهدرمغزبا%5ومیبینندسرچشمبا%95گذاريسرمایهدرعاديافراد.شودهزینهجیبازگذاريسرمایه

فـراداهـايراهنمـایيازرهگیـريبه.یابندميدستنکردنيباورقدرتيبـهدهنـدعـادتمـاليفرصتهـايوپولدیدنبهراخودمغزکهکساني.

وتخصصفنونتماممانندنیزگذاريسرمایه.آموختماليدانشبایدپولدیدنبهمغزپرورشبراي.استگذاريسرمایهآفـتبزرگتـرینناآگـاه

نـامفهومبرایتـاننیزمشاورانهايتوصیهحتيباشیدنداشتهدانـشيچنـینچنانچـه.ارقامندواعدادآنکلماتکهداردراخودویژهزباندیگرهاي

.نمیدارندابرازنیزراحقیقتتمامنمیگویند،دروغمابهگرچهنیـزبانـكکـارگزاران.بـودخواهـد

هـايهيبـدکهکنیمکاريبایدامابودنیمبدهکارازناگزیرهمگيمـا.داراتریدباشندبدهکارشمابهمردمهرچهونادارتریدباشیدبدهکارترچههر

بدانیمرابازينایقواعدباید.نگریستزنـدگيخـودحتـيوبقـاابـزاریـكچـشمبهآنبهنباید.استبازيیكهمپول.بپردازنددیگـرانرابزرگمـان

فرصـتنانـهبدبیوآشناعباراتبهتکیهبامردمازبسیاري.دهندقرارخودبازیچهرامادیگراننگذاریموگیـریمقـراربـازيایـنمناسـبسمتدرو

.یشودممالیشانگرفتـاريباعـثهمـینوندارنـدارقـاموآمـاربـهتوجهياینان.دهندميدستازیاونمیبینندراخـودرويپـیشمناسـبهـاي
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شويدخودتان 

ازيجـایبهجاروند.بودنخواهیدخودتان،برسیدجـایيبهتالشنبدواگروليشدخواهیدکسيحتمابکوشیداگر.استمهمبودنکسيچه

.داردوانفـراکوشـشبـهنیـازواسـتدشـواربـسیارگـذاريسرمایهووکارکسبمالکیتسويبـهفرمـایيخـویشیـاکارمنـديمـاليموقعیـت

دیگررخيببرايوآسانبرخيبرايکهفرایندي.گیردشـکلشـمادربایدکهاستدگرگونياینفرایندخودمهم.نیستمهمحرکتایناجرايروش

رخوشسداریـدپـولکهزمانيتاآنگاه.ماندخواهیـدآنبـهوابـستههمـوارهکنیـدعـادتآنبهچنانچه.استمخدرمادهیكمانندپول.استنشدني

موقعیتسمتبهشغليتضمیندارايموقعیتازحرکتبخشتریندشوارپولآوردندستبهروشسـاختندگرگـون.خمـارآننبـوددروهستید

.ایستتردهگسنظام،پولدنیاي.ماستدگرگونيبرايبزرگيمانعدیگرانوماذهندرشدهتعیینپیشازالگوهاي.استماليتضمیندارايهاي

رمایهسودارددردستراآناختیاریاومیآفریندرانظاموکارکسبمالك.استفعـالنظامدروندرخویشفرما.میکندکارنظاماینبرايکارمندیك

انجامبهرمافخویششغل،گرفتنبـهکارمنـدشـوداحـساسپـولبـهنیازکههنگاميترتیباینبه.میکندگذاريسرمایهنظامدرراپـولشگذار

بـهنـسبتمـاشبیـنتغییراصليمانع.میاندیشدگذاريسرمایهفرصتیافتنبهگـذارسـرمایهوآفـرینشبـهوکارکسبمالكمستقل،فعالیتي

ماسـتشدروندرکـهرابرتريآرزويبایدنخستپیروزي،براي.ناآشناستوضعسويبهآشناوضعیتيازتغییربرابردرترساحـساسپـول،

.شویدافلغنبایدارقامواعـدادزبـانبـاشـدنآشـناویـادگیريازمیانایندر.کنیدپیادهآنگردبرراتانعالقهموردنظـامآنگـاهوبـشناسید
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؟من چگونه ثروتمند شدم

.نيـستيدهپيچودشوارچندانآنانكارعمليبخشزيـرا.انـدنخواندهدرسچندانثروتمندانازبسياري.استسادهبسيارميكنندداراهاآنچه

سويبهركتحمسيركليديواژهسهاينها.داشتن-دادنانجام-بودن.ميانديشندديگرانازمتفاوتكهاسـتاينثروتمندانداراييبزرگترين

.ميافتندددهنانجامآنبهرسيدنبـرايبايـدآنچـهبررسـيدنبالبههدفيداشتنپيدرمردماغلب.استهدفازعبارتداشتن.اندپيروزي

رمايهوسكاروكسبكاراناندردستكرداردرتفاوت.ماستهايانديشههمـانبـودن،.هـستندكجـاكـهببيننـدبايـدابتـداكهدرحالي

ازهاينيوهاخواستهچهارگانه،ايگروهه.استوجودشانگوهروريشهدرافراد،بودنچهوانديشيدنچگونگيدربلكـهنيـست،گذاران

انـسانازيبزرگـبخـش.ميدهدشكلراآنهابودنچگونهدرتفاوتكههاستخواستهدرتفـاوتايـن.شـدگفتهپيشتركهدارندمتفاوتي

درآنهاتمديريوبرخوردنحوهدرتفـاوتاست،يكسانمختلفافراددرهااحساس.احساسداشتنيعنيانسانيتواستانسانيتبـودن،

ونيمميكبازياحتياطبااغلبروهميناز.استپولدادندستازاز،ترسمـالي،ناكـاميايجـادعامـلبزرگتـرين.اسـتمتفاوتافراد

ـرهچيمنطـقبـراحـساسمانآنهـادركـهايمكردهتجربهرامواقعيزندگيدرماهمه.باشيمداشتهدستدررااوضاعمهـارتـاميكوشـيم

هببايد.بياموزيمراهااحساسبرمديريتبايـددليلهمينبه.استاستدالليهوشبرابر24انساناحساسيهوشميگويند.استشـده

يـكدرنچهآكهبدانيمبايدماليآزاديخواستنموقعيتبـهشـغليتـضمينطلـبموقعيـتازرحركـتد.دهـيمبهـاخـوددرونيگفتگوهاي

كـهماسـتخـوددرونـينـدايهمـانراهنمـابهتـرينراهايـندر.باشـدغيرمنطقـيديگرسمتدراسـتممكـناسـتمنطقـيطـرف

.نـيمكاجتنابمنفيبافانهسخنانازبايد.ميدهندشكلراهايمانانديشهما،سخنان.نهكدامواستمنطقيانديشهكدامدهيمتشخيص
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اشـتهدیادبههموارهخوددرونيسفردر.گذارنـدميدادخواهیمانجامبرآنچهبزرگيتأثیروشدخواهندتبدیلفکرشیوهبهبرایمانماسـخنان

هوشمندي.یمبهراسافتادنوشکستازنبایدوداریمراکردنشروعدوبارهوبرگشتنفرصتهمیـشهباشـیمفراگرفتـهراکـاررمـوزاگـرکـهباشـیم

ارخودباید.شدخواهدماآنازماليپیروزيدهیمقراردرستمسیردرراخوداحساساتچنانچه.دارداحساسيهوشمنديبانزدیکيپیوندمالي

مهارراخوداتاحساسنمیتوانندکـهگـذاردمـيکـسانياندیـشهبـرمنفـيتـأثیريتـرس،احـساس.بیاندیـشممثبتهايجنبهبهکـهدهیمعادت

.میداردبازمسیرادامهازراآنهاترتیببدینوکنند

کنيداز همان جايی که هستيد شروع 

به«.استموفقيتکليداين»”دهيدانجامهستيد،کهجايیهماندروداريدآنچهباتوانيد،میکهراکاري“:گفتزمانیروزولتتئودور

درستراچيزهمهبايدکههستيدشما.شوددرستچيزهمهکهنمانيدمنتظر.بگيريدنظردرراتانفعلیموقعيتکنيد،توجهحالزمان

.کنيد

سروکارآنهاابکهکسانینصيبراارزشبيشترينکهدهمانجامتوانممیکارچه«:بپرسيدخودازوکنيدنگاهخوداطرافبهلحظهايندر

دهيد؟جاماناندوابستهشمابهکهاشخاصیبرايبهتروآسانترتر،سريعراکارهايتانکهدهيدانجامتوانيدمیکاريچه»بکنم؟دارم،

خلقخودهايالشتباراآنبينيد،نمیمناسبیفرصتاگروسازدمیخودنصيبرافرصتهاکهباشيدکسی.باشيدعامل.نباشيدواکنشی
.کنيد
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باشيد بانك خودِ بانك به جاي کار کردن در 

بـازيدرشـرکتبرايالزممهارتوآگاهينداشتنواسـطهبـهعـاديمـردماقتـصاديسـاماننابـهاوضـاعوقوانینگستردهتغییراتشرایطدر

یافتهسـتدمـاليآزاديبـهکـهکسانيکهدرحاليبکوشندبیشترناچارنداینان.نمیبینندراهافرصتوشـوندمـيسـردرگميدچـاراغلـبپـول،

درکـهتاسـاینقضیهتمامامااستدرکارايتوطئهکهمیپندارندمردمشرایطایندر.کنندشکاروبیابندرافرصتهاکهدارندزیاديآزادوقتاند

آنهاواستوکارکسبمالکینوگذارانسرمایهدیـدرسدرآنحرکاتهمهحالیکهدرنمیبینندرامقابلطرفعملکردوبازیگرانندآنانبازيایـن

درآمد-استبگیـرانحقـوقدوشبهاغلبکه-مالیاتيفشارهايبارواینازودارندنیازپولبهدولتها.میکنندبرداريبهرهبینشاینازکههستند

.میکنندمنتقلمرزهاازخارجبهراخودسرمایهشرکتهاآورنـد،فـشارهـاشـرکتبـراگـرکهمیدانندآنهاکهچرا.کنندميتأمینراخود

کنيدارزش بيشتري توليد 

آنها.پرورانندمیسردرتريبزرگرؤياهايآنها.دارندبهتريعاداتهاموفق.هستندهاموفقغيرازترمولدهاموفقساده،عبارتبه

.نندکمیتالششدنبهترهمبازوبهتربرايودهندمیانجامدارند،دوستکهراکاريآنها.کنندمیکارخودمکتوبهايهدفبراساس

لحظههرازهاآن.کنندمیپيداموجودمسائلبرايهايیحلراهپيوستهآنها.کنندمیرااستفادهبيشترينخودطبيعیهايتوانمندیازآنها

.کنندمیاستفادهنتايجحداکثربهرسيدنبرايخودزندگی

کاريتلحظاتمامدرآنها.آورندوجودبهارزشیکنندمیکهکاريهردرتاکنندمینگاهخودپيرامونبهمرتبآنهابگذريم،کههاايناز

.شوندمیناشدنیمتوقفزودخيلینتيجهدرودارندروندهپيشحرکتیآنها.کنندمیکارخود
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گامهايی همچون نوپايان

معیار.برداریدکوتاه،گاميپیشبهجهشجايبهآغازدریعنـي.کـردآغـازنوپایـانهمچـونگـامیـكبرداشتنبابایدهمراکیلومتريهزارسفر

آغـازینتردیدهايوترس.میآوریمدواممیداندرکهاستزمانيمدتوحرکتجهت،هاگامشمارنیـست،بـزرگهـايگـامباماليپیروزي

اگـر.ـکندشمـيراایـستایيپویـایي،.اسـتجـسميواحـساسيذهني،یادگیرينیازمنـدراسـتین،یـادگیري.داردمـيبـازحرکـتازرابـسیاري

.میآموزیدبدنيیااحساسيذهني،چیزيکمدستدهد،رخاشتباهيوکنیـدحرکـت

:دارندگيویژهسهعمدتًااندرسیدهثروتبهناداريازکهافرادي

،اندبودهمدتبلنددیدگاهداراي•

دارند،باوردیررسسعادتبه•

.اندنمودهبرداريبهرهخودنفعبهنیروهاترکیبتوانمندياز•

نابهادهاستفترکیب،نیرويازوزودگذرندهايخوشيخواسـتارداشـته،مـدتکوتـاهدیـدگاهيانـدرسـیدهنـاداريبهثروتازکهکسانيدرمقابل

انگیزهنآازکنیـدوميمشاهدهراخودپیشرفتترتیباینبه.کنیدحرکتآنسويبهکوچكگامهايباوليبرگزینیدبزرگرارؤیا.میکننـدجا

.میگیرید

خوددرآمدازمیانيطبقات.نمیگذارندباقيخودبرايدارایيومیکنندهزینهراخوددرآمدتمامنادارها.داردوجودمردمبراينقدینگيالگويسه

ایشانهدارایيطریقازراخوددرآمدثروتمنداناما.دارندبدهيآنجايبهوندارندنیـزدارایياینـان.کننـدمـيهزینـهنیـزراآنوسازندميبدهي

.نیستيکافدرآمدوپولداشتن.کنیممهـارراخـودنقدینـگـيجریـانوببینـیمآمـوزشبایدثروتمندانهمچوناندیشیدنبراي.میکنندکسب

.بنشاندخاكبهیاسازدثروتمنـدمارامیتواندکهاستنقدینگيجریاناین
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شوندطی يك به يك که بايد دارد وجـودهفت گام براي وارد شدن در عرصه کسب و کار منتهی به آزادي مـالی 

استبراي خودتان کسب وکاري زمان دستوپا کردن : 1گام

ولـتدمالیـاتپرداخـتبـاکرده،ثروتمندراخودکارصاحبکـهانـدشدهکارمندانيبهتبدیلاغلباندکردهعملمعمولهايتوصیهبهکهکساني

خـوداروکـکسببهیافتندستبراي.میرسانندنواونانبهراگوناگونوکارهايکسبصاحبانخودروزافزونمصرفبـاوکننـدمـيثروتمنـدرا

خودتمددرازومـدتکوتـاهبـرايگـذاريهدفبهدستدارید،قراردرآنکهجایگاهيشناختنبـاوبنویـسیدراخـودمـاليبیانیـهبایـدابتـدا

.باشدسنجشقابلتابودهارقامواعدادبابایدنیزگذاريهدفاینکهباشیدداشتهخاطربه.بزنید

کنیدخود را مهار نقدینگی جریان : 2گام

پـولبیشترد،نشویمدیریتاینبهموفقاگر.نمیکندحلرامـسئلهبیـشترپـول  است،نقدینگيجریانمدیریتنبودازناشيمشکلکهدرجایي

باشیدداشتهخاطربه.کنیدکمینهراتعهـداتوبـدهي.بکـشیدنقـشهخودکردنخرجهايعادتمهاربرايباید.نمیکندثروتمنـدراشـمادرآوردن

ازبخشي.بپردازیدخودتانبهنخست.باشندداشتهبرعهدهدیگرانراآنپرداختبازکهاستخـوبايبـدهيواسـتدیگـراندارایيشما،بدهيکه

آنگاه.نکنیدبرداشـتگـذاريسـرمایهعموقـدرمگـرهرگـز،آنازوبـسپاریدگـذاريسـرمایهویـژهحـسابیـكبـهراخـودشغلازناشيدرآمد

.بیفزاییدخودگذاريسرمایهاندازپسبهمیشودجـویيصرفهراهاینازکهرامبلغي.دهیدقرارهابدهيازکاستنبرراتوجه
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تفاوت میان خطرپذیري و پرخطر بودن را بیاموزید: 3گام

گذاريهسرمای.شوندميدچارماليگرفتاريبهخواندهدرسافـرادبـسیارمـاليهوشـمنديبـدون.اسـتمـاليهوشـمندياهمیـت،بابسیارنکته

وارههمـنمیزننـدخطرناكکارهايبهدستوليمیکنندخطرکهکساني.اسـتپرخطرماليهوشمنديازبودنمحروموناآگـاهينیـست،پرخطـر

شمانظـرازنیدببی.کنیدتعریفخودزبانبهراخطرپذیريابتدازمینهایندراقدامبراي.استهایشانبدهيسـتونازدرازتـرهایـشاندارایـيسـتون

تصادياقاخبارجریاندروبپردازیداقتصاديمطالعهبهآنگاه.درآمـدتانازبخـشيگـذاريسـرمایهیـااسـتپرخطـرشغلازناشيدرآمدبهاتکا

.گیریدقرار

بشوید؟سرمایه گذاري میخواهید چگونه : 4گام

بنـديدستهشد،گفتهقبالً کهگذارانسرمایهسطحششبرعالوه.برویـدبـزرگمـاليمـسائلپیـشوازبـهبرسـید،کالنثروتبهزودمیخواهیداگر

:نمودارائهتـوانمـينیـزدیگـري

.میگردندمسئلهدنبالبهکهگروهي•

.میگردندپاسخدنبالبهکهگروهي•

"نمیدانیمهیچ":گویندميخودکهگروهي•

مـيپولـشانگـذاريسـرمایهبـرايراهـيوهستندمشاورهدنبـالبـهدومگـروه.شـانسکمـكبـهمگـرنمـیشـوند،ثروتمندهرگزسومگروه

ذاريگسرمایهبازدهيواسـتادندگـشایيمـشکلدراینـان.انـدآوردهوجـودبهماليناآگاهانکههستندمسائليدنبـالبـهاولگـروه.جوینـد

کـردپیـداگيخبرهزمینهیكدرابتداسه،تایكهايگامپیمـودنازپـسمیتوانآنهاهايتفاوتشناختبا.بودسههرهمزمانمیتوان.دارندباالیي

.بردسودگانخبرهمشاورهازهـمدیگـرهـايزمینـهدرو
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مرشد گزیني: 5گام

حتيوثبتمهاينقشباکسانيبپردازید،مربيجستجويبه.باشدپیمـودهپیـروزيباارشمانظرموردراهپیشترخودکهقراردهیدمرشدراکسي

بـافرديدهآیندرمیخواهیدچنانچه.شماستآیندهمـیگذرانیـد،وقتکههرکسباکهباشیدداشتهیادبه.بیاموزیـددرسآنانازوبیابیـدمنفـي

درراآنانتموقعیوکنیدتهیهآنانازفهرستيراهایـندر.کنیـدنظـرتجدیـدآنـانگـزینشدربایـدباشیدتانهمنشینانازمتفـاوتموقعیـت

آنانگذاريهسرمایسطحپایـهبـررادوسـتانکهنیایدخوشبرخيمذاقبهاستممکن.بگیریدتصمیمآنگاه.کنیـدتعیـینماليوضعیتکارراهه

.خودمانماليموقعیـتتعیـینبـراياسـتتمرینيایناما.کنندانتخاب

حس پشیماني را به یك توانمندي تبدیل کنید: 6گام

.سازدقلمنتدیگرانبهکردنسرزنشباراپشیمانيازناشيدردمـیخواهـدیعنـي.میورزدعشق،کردنسرزنشبهاست،لنگکارشدرکهانساني

هردرون،استنهفتهفرصتیكمسئلههردرکههمانگونه.کنیمتبدیلتوانمنديیكبهراآنوشویممواجهپشیمانيدردبـابایدپیروزيبراي

راهنمایيزا.کنیدکسبهـاشکـستبـاشـدنمواجهبرايراالزمآمادگيو!باشیدپشیمانيانتظاردرپس.جایداردهوشمنديژنیكنیزپشیماني

.نهراسیددخوتقصیراتبامواجههازوبگوییدراحقیقتهمواره.ندانیدمطلقمقصرراخـودوباشـیدمهربـانخـودبـا.بگیریـدبهـرهمرشدیكهاي

.دباشاشتباهولوکنید،اقدامبایدکهبدانیدهرحالبه.نمیشویدمتـضررخیلـياشـتباهاتازکـهاسـتایـنکوچكگامهايباشروعفایده
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ایماننیروي : 7گام

ایمانخودهايتوانمنديوخودبهوکنیددورخودازرانمیتوانمجمله.کنیـدتوجـهخوددرونجمالتوهاواژهبه.دهیدگوشخوددلسخنانبه

.شماسـتتشخـصینمایانگرکههستیدهـایياندیـشهآفریننـدهخودتـانتنهـا.شـویدواقـفنیزخودهايمحدودیتبهآنکناردر.باشیدداشته

اندیشبزرگبخـشبـه.ماننـدمـيبـازخـودبـزرگآرزوهـايپیگیـريازگروهـيکـهاسـتانساندرونُخردانگـاربخـشدخالـتدلیـلبـهتنهـا

بپردازیدیادگیريبهنیستید،کاملايزمینهدرکهمیدانیدهماگر.بدهیدجوالنوبروزفرصتخودتوانپرو
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مالیسه مانع موجود بر سر راه استقالل 

رایبفکریباهدفمندفردی.آیندمیخودساختههایتجارتازآمریکا،خودساختهمیلیونرهایازدرصدچهاروهفتادتاکنون،قبلسال200از

دستموفقیتومالیاستقاللبهنتیجهدروکردآغاززیرزمینازکرد،تبدیلتجارتیکبهراآنوکردآغازراخودکارخوب،خدماتییامحصول

.نندکنمیدنبالخودرویاییمالیاستقاللبهدستیابیوتجارتآغازبرایراخودرویاهایهرگزافرادچراکهداردوجوددلیلسهاحتماال.یافت

خطاترس از -1

شمادرویندنشمیشمافکریسیستمدرخطاازترس.استبزرگسالیزندگیدرخطادلیلبزرگترینوتنهااینکهخطاستازترسدلیل،اولین

یادبایدکهزیچیاولینشدن،میلیونریعنیتوانید،میکهباشیدهمانیکهاینمنظوربه.شودمیقدماولینبرداشتنازمانعوکندمیایجادرخوت

برسیدمالیاستقاللبهتاباشیدمدارهدفوشویدروبروخودترسباکهاستایندهیدانجاموبگیرید
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آگاهینداشتن -2

درچگونهیانندکآغازراتجارتیچگونهکهدانندنمیافرادازبسیاری.استآگاهینداشتنتنهامالی،استقاللبهنداشتندستیابیاصلیدلیلدومین

ترسولکامناامیدیدرآنها.دهندنمیخودبهرایادگیریزحمتهرگزدالیلیبهوکنندگذاریسرمایهمالیوسایلدیگریاامالکقرضه،اوراقسهام،

.کنندمیزندگیخطااز

آنها پول کافی ندارند-3

پولتوانندینمکهکنندمیاحساسوندارندکافیپولکنندمیفکرآنهاکهاستاینکنندنمیآغازراخودموفقیتوتجارتافرادچراکهسومدلیل

کارآفرینانهدهایرویگذاریسرمایهپولتاروندمیخودمحلیهایبانکسراغبهمشتاقکارآفرینانازبسیاری.آورنددستبهدیگرمنابعازرانیازمورد

نتیجه،اینبهنرسیدبا.نداردوجودآنهابرایپولیکهرسندمینتیجهاینبهشوند،میراندههابانکتوسطدائمطوربهکهوقتی.بگیرندقرضراخود

.کنندکاردستمزدبرایکهگردندبازمیوشوندمیتسلیم
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بپذيريدمسئوليت کامل کارهايتان را 

بابایدماشروایناز.شودمیهمیشهبرایشماسرمایهسوختبهمنجرانتخابهااینازبرخیدارد،راخودشمنطقینتایجکنیدمیکهانتخابیهر

تاثیرمروز،ادرتصمیمهرگونهانتخابکهبدانیدبایدهمرااین.کنیداقدامتانمالیامنیتتامیننسبتتانگذاریسرمایهمسئولیتپذیرش

نحوبهراانتمالیمدتبلنداهدافحولکردهاهزینهوخریدهاتصمیمات،هرگونهبایستیشمابنابراین.داشتخواهدتانآیندهزندگیبرمستقیمی

.کنیدبرآوردوبررسیاحسن

باشيدمراقب مخارج خود 

کهستدالیلیتریناصلیازیکیشماکردنخرجعادت.کندمیکردنخرجبهوادارپیوستهراماکهکنیممیزندگیمحور-مصرفایجامعهدرما

اینانجام.یدکنفکرآنمورددرباردوخریدیهرازقبلوکنیدبررسیراتانمخارجهمه.کنیدتامینراتانمالیآیندهراحتیباتوانیدنمیشماچرا

مالیستقاللاآوردنبدستگرفتید،یادراتانمخارجمدیریتزمانیکهاماباشید،ولخرجیآدماگرخصوصًارسد،مینظربهمشکلکمیابتدادرکار

.استخوشایندوآسان
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استتعيين بودجه مشخص براي مخارج الزامی 

زندگیدریمالاسقاللبهرسیدنالزاماتازیکیکندمیایجادبرایتانکهمحدودیتهاییهمهباکردنزندگیومخارجبرایمشخصیبودجهتعیین

امنیتدخواهیمیاگر.کندمیایجادشمادرپذیریمسئولیتحسوکردهکردهاهزینهکنترلودرآمدمدیریتبهملزمراشمابودجهتعیین.است

.گذاردمیشمااختیاردرراآنبهرسیدنبرایالزمابزاربودجهتعیینباشید،داشتهمالی

بپردازيداول به خودتان 

دافاهوآرزوهارویاها،بهرسیدنازراشماوکردهتهیداخلازراشمابدهی.استمردمبیشترزندگیدرمالیامنیتعدمعمدهدالیلازیکیبدهی

شماوبودهزندگیدرشمااهدافتریناساسیازیکیبایدبدهینداشتن.شودمیآیندههایشادیازشمامحرومیتباعثبدهی.داردمیبازتان

.باشیدداشتهامرایندرراتانسعیتمامباید

.باشدتاناصولمهمترینازیکیبایدبدهیبدونزندگیهستیدمالیاستقاللخواستاراگر
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باشيدپس انداز اضطراري داشته صندوق 

هایینههزپوششبرایتوانیدمیهمچنین.دهدمیپوششراهایتانهزینهماهسهمدتبهحداقلکهاستنقدپولازپربالشیاندازپسصندوق

شمابهونچاستالزماضطراریاندازپسداشتن.کنیداستفادهآنازاضطراریهایهزینهسایرودرمانیهایهزینهتعمیرات،مثلنشدهبینیپیش

آیندهردتانزندگیهایهزینهاینکهازاطمینان.افتیدنمیبدهیدروداریدفرارراههاییموقعیتچنینوقوعصورتدرکهمیدهدرااطمیناناین

.دهدمیذهنیآرامششمابهگیردمیقرارپوششتحت

.استآندراندازپسبهشروعومجزابانکیحسابایجادنقدپولازبالشیداشتنهایراهبهترینازیکی
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نکنيدآموختن را متوقف 

.باشدشمااولویتباالترینبایستیحسابدارییامالیامورمسائلآموختن

ختنآمووکالسهادرشرکتباراتانمالیامورکاملمسئولیت.داردوجودآنکارکردنحوهوتانمالیدانشتقویتبرایبیشماریمنابعامروزه

صورتدردتوانیمیشمامثاًل.بیاموزیدراموضوعیکبارهردرتوانیدمیشماجلسه،یکدرموضوعاتهمهبهپرداختنبجای.بپذیریدحسابداری

وبگیریدادیراآنهاترتیببهتوانیدمیکهداردوجودنیزدیگریمتعددمالیموضوعاتبعالوه.بیاموزیدخانهدربودجهمدیریتدربارهمندیعالقه

.دهیدافزایشراتانمالیسوادوسیلهبدین

باشيدروشن و دقيق مالی داشته اهداف 

کاروکسبادایجخواهاناگر.برداریدگامتانمالیاستقاللتامینجهتدرکهاستمشکلبسیارباشید،نداشتهروشنوشدهتعریفمالیاهدافاگر

مناسبهایرصتفکهبیاموزیدهستید،گذاریسرمایهخواستاراگرو.کنیدآغازراکارتانراهایندرخودتانشخصیشرکتتاسیسباهستید،بزرگی

.بودخواهیدهایتانتواناییتشخیصبهقادرداریدذهنتاندرروشنیاهدافزمانیکهتنها.بقاپیدبداندسترسیمحضبهرا

.کنیدزندگیداریدذهنتاندراکنونهمکهرویاییزندگیدرکهبخشدمیانگیزهشمابهآنهابهرسیدنجهتدرتالشواهدافداشتن
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تصميم گيري

شرکتسمینارردخواند،میکتابکهشخصیحتی!بشوندثروتمندکهنمیگیرندتصمیمهیچگاهآنهاکهاینستمردمنشدنثروتمنددیگردلیل

درخاصیکارهایانجامباکهباشدممکنشخصیبرایاگرحتی.کردنخواهدتغییریاوضاعشمیکند،برقراررابطهمالینظرازموفقافرادبایامیکند،

اغلبکهکاریانجامبهاگر“ماندخواهدباقیهست،کههمانجایینهایتدرنگیرد،تصمیمگاماولینبرداشتنبرایاگرشودثروتمندمشخص،مسیری

.”دادخواهیدادامهکنید،میبرداشتاغلبکهچیزیکردنبرداشتبهدهید،ادامهمیدهیدانجام

یاوشنرتعهدیراسخ،عزمیهیچگاهآنها.شوندموفقگیرندنمیتصمیمکهاینستمردم،اکثریتبرایناکامیوشکستعمدهدالیلازیکی

کهدوارانهامیوکنندمیدعاوآرزو.اندبستهدلآنبهوکشندمیانتظارآیندهدررانامشخصروزیآنها.ندارندشدنثروتمندبرایقاطعتصمیمی

بهبرایضروریگاماولینتصمیماین”!دادخواهمانجامراکاراینمن“گویندنمیمصممومحکمهیچگاهولیآورند،بدستپولزیادیمقدارروزی

.استمالیاستقاللآوردندست
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می شوندافکار شما باعث موفقيت مالی شما 

فکرالیماستقاللشرایطبهمواقعبیشتردردارندعادتآن هاکهاستاینخودساخته،ثروتمندانمورددرفکرکردنالگوهایمورددرکشفاولین

برایودساختهخثروتمندان.می کنندتمرکزمالیموفقیتبرایخاصاهدافیبهدستیابیبرآن هازندگی،ازخاصینقطهدریاجوانیسنیندر.کنند

وسازماندهیصرفراخودمالیزندگیآن ها.دهندانجامرامالیاهدافاینبهدستیابیبرایالزمفداکاریهرتامی کنندایجادراقانوناینخود

.کنندکمکآن هابهمالیخاصاهدافآنتحققسویبهحرکتدروباشندهماهنگمواردهمهکهجاییتامی کنندمجددسازماندهی

اختهخودسثروتمندانعادت هایخالفعادت هاییپول،بارابطهدرافرادبسیاریمی کنندتعیینراخودمالیاهدافخودساخته،ثروتمندانچگونه

دست شانبهکهپولیهرازبردنلذتوکردنخرجبهمالی،موفقیتوپولپس اندازمورددرکردنفکرومالیاهدافتعیینجایبهافراداکثر.دارند

فرینانکارآخصوصیاتمورددر.می کنندفکراست،موجودآناناعتباریکارتدریابگیرندقرضدوستان شانازمی توانندکهچیزیهرومی رسد

.کنیدمراجعهثروتراه هایگزارشنامبامنسایتبهموفقتجارتایجادراه هایوموفق

راهدرحالیکهرود،میپولکردنجمعواندازپسدرآمد،سمتبهراهیک.می رسدخودمالیاهدافچهارراهبهفردیهرزندگی،ازخاصنقطه ایدر

کهنیستممه.برویدراهکدامبهمی خواهیدکهبگیریدتصمیمبایدمسوول،وبالغفردیعنوانبه.می رودپیشقرضوهزینهدرآمد،سمتبهدیگر

.کنیدانتخابکنید،سپریمی خواهیدامروزازکهراراهیآزادیدشمابرمی داشتید،قدمراهکدامیندرتاکنون
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کنيدزندگی مالی خود را کنترل 

چنینهیچ گاهرادافازبسیاری.استمالی تانزندگیمسوولیتپذیرفتنشما،برایخودساختهثروتمندانجرگهبهپیوستنومالیموفقیتآغازنقطه

عقیدهاینبامی کننداعتمادشانسبهمی کنند،صرفراخودپولوروزهانمی کنند،تعیینخودبرایمالیهدفهیچآنجایبهبلکه.نمی کنندکاری

دربردبهوندمی کنشرط بندیمی خرند،بخت آزماییبلیتبلکهنمی کنندتعیینمالیهدفآن ها.می آیدنجاتبرایکسیوقتی،یکحال،هربهکه

.استمدتدرازپولثبات،باپولومالیموفقیتکهاستاینحقیقت.دارندنگرانیپولبرایهمیشهومی کنندفکرسهامبازار

درصد10تا۸سالهردرآن هاداراییارزشکهمی کنندسازماندهینحویبهراخودمالیزندگیومالیاهدافخودساختهثروتمندانازبسیاری

پولوریعسشدنثروتمندبرنامه هایدرپیومی کنندتعیینراخودمالیاهدافآن ها.می یابدافزایشداشتند،کارابتدایدرکهپولیبهنسسبت

آن ها.دکننجمعپولوکنندپس اندازسال هاطیکهمی گذارندخودبرایراقانوناینآن ها.هستنددوراندیشواستوارصبور،آن ها.نیستندآسان

افزایشن هاآثروتسالهرپول،مورددرتفکرروشایننتیجهدر.نیستندپولدارشدنآسانوسریعراه هایدنبالیانمی کنندخطرنمی کنند،قمار

.می دهندادامهراهاینبههمچنانومی گذرندمیلیاردمرزازناگهان.می یابد
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دهيدذهنيت يك ثروتمند خودساخته را در خود پرورش 

یادومینکهباشیدیشخصمی توانیدکند،پس اندازبیشتریادالرمیلیونیکوکندتعیینمالیاهدافمی تواندکهمی شویدشخصیبهتبدیلوقتی

آنبارهدوبودخواهیدقادربدهید،دستازراخودپولتمامشماودهدرخنامیموناتفاقیاگرحتی.آورددستبهمی تواندهمرادالرمیلیونسومین

ازراآنهرگزرید،آودستبهراشخصیتیچنینکهوقتیوشودثروتمندیکمی تواندکهشده ایدشخصیبهتبدیلشمازیرابازگردانیدسرعتبهرا

مالیاهدافباید،شویدخودساختهمیلیونریکاینکهبرای.نیافته انددستمالیموفقیتاینبهشانسرویازخودساختهثروتمندان.دادنخواهیددست

.کنیدکارمالیموفقیتبهرسیدنبرایروزهروکنیدتعیین

شماحقيقت درباره 

روابطیکهاریددحقشما.هیجانولذتخوشبختی،موفقیت،ازپرزندگییکهستید،عالیزندگییکشایستهشما.هستیدخوبیکاماًلانسانشما

ومقصوداینها.تندهسشمامادرزاديحقاینها.برسیدمالیاستقاللبهوبکنیدارزشمنديکارباشید،مندبهرهعالیسالمتیازباشید،داشتهخوشایند

خصیمشسربلنديوغروروخودبهاحترامنفس،عزتبااليسطحازتاایدشدهطراحیومهندسیموفقیتبرايشما.هستندشمازندگیمنظور

ونخوردهدستاستعدادهايازشما.استنداشتهوجودبشريتاریختمامدرشمامانندکسیهرگز.هستیدالعادهفوقشما.باشیدبرخوردار

بهتریندرشما.دکنیپیدادستخواهیدمیزندگیدرآنچهبهتوانیدمیکنید،استفادهآنهاازدرستیبهاگرکهبرخورداریدعالیبالقوهتوانمندیهاي

تنها.بخشیدحققترؤیاهایتانبهآنهاازاستفادهباتوانیدمیکهاستسرشاريفرصتهايازپرشماپیرامون.بریدمیسربهبشريزندگیتاریخمقطع

.استنامحدودشماآینده.کاریدمیذهنتاندرشماخودکهاستمحدودیتیآنداردوجودشمابرايکهمحدودیتی
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!جدي شويد و آستينها را باال بزنيد

کردیدکهزوآرصمیمانهوآمدخوشتانمطالباینازنخست،.بودنوعدوازشماواکنشزیاداحتمالبهدادید؟نشانواکنشچگونهفوقپاراگرافسهبه

هدفمندوشادسالم،زندگیخواهیدمیعمیقًاآنکهبا.کردیدنگاهناباوريوبدبینیباکهداردوجودهماحتمالایناما.بکنندصدقشمادربارهاینها

توصیه.کنیدپیداستداینهابهنتوانیداستممکنچگونهکهافتادیدفکراینبهوشدیدمرددبالفاصلهخواندید،میراکلماتاینوقتیباشید،داشته

!بپیوندیدمابهکهاستاینمن

ايبهرهکافیآموزشومهارتازبرسم،بزرگموفقیتهايبهزندگیدرخواستممیآنکهبا.داشتماحساسیچنیندقیقًاقبلسالچندینهممن

مناسبتهايفرصومنابعوبزرگهايایدهمیانکردممیاحساس.بکنمتوانممیچهامزندگیکردنبهتربرايدانستمنمی.بودمکاربی.نداشتم

.دادندرتغییهمیشهبرايراامزندگیوشدندموفقیتاسباببرايکهیافتمدستانگیزيحیرتاصولسلسلهبهبعد.امکردهگیرمحدود

آناز.ندکناستفادهخودسودبهاصولاینازکهبیاموزمآنهابهتاکردمدیگراندادنآموزشبهشروعام،زندگیدرقواعدواصولایناثباتازپس

دوبهوکردمکارکشور24در.کشیدندمیطولروزچهارمعمواًلکههمایشهایی.امکردهبرگزارهمایشوسخنرانیهزاردوازبیشبعدبهزمان

من.کردغییرتحالتشانآموختند،بیاموزیدراآنهااستقرارهمشماکهرامطالبیوقتیاما.بودندبدبینآغازدرهمآنهااغلب.دادمآموزشنفرمیلیون

دادخواهدتغییرراشمازندگیکتاباینمطالبکهطورهمانکردم،متحولراآنهازندگی
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بزرگاصل 

.کنیدمیپیدادستآنبهکنید،فکراوقاتاغلبدرچههربهکهاستاینشدهکشفتاکنونکهمعنويوذهنیاصلترینمهمشاید

میو.داردوجودشمادروندرکهاستشرایطیوحوادثبازتابگذرد،میشمابیروندرآنچه.شماستدروندنیايکنندهمنعکسبیروندنیاي

.گذردمیچهآنهادروندرکهبگوییداشخاصبیروندنیايبهکردننگاهباتوانید

هستندافکار تعيين کننده 

راشمابقلضربانسرعتتوانندمی.کنندمیکنترلدهند،میرخبرایتانکهرااتفاقاتیتمامشماهاياندیشه.استقدرتمندبسیارشماذهن

شمابهتوانند،میندبدهتغییرراشماخونشیمیاییترکیباتتوانندمیکنند،بدتریابهترراشماگوارشدستگاهتوانندمیبدهند،کاهشیاافزایش

.بکشیدبیداريراشبیاوباشیدداشتهآرامیخوابکهکنندکمک

کنند،زنگبهگوشوهشیارراشماتوانندمی.افتدمیاتفاقلحظهیکدراینگاهوبسازندغمگینیاشادانسانیشماازتوانندمیشماهاياندیشه

ازتوانندمیماشافکار.برسانندگمنامیبهیامحبوبیتوشهرتبهراشماتوانندمی.بسازندافسردهیکشماازوکنندپرتراحواستانتوانندمی

ازتوانندیمافکارمادي،زندگیدر.بدهندقراربزدلهایاقهرمانانپیروزمندان،ردیفدرراشماتوانندمیبسازند،قدرتبییاقدرتمندشخصیشما

تنهاکهاستاینخوشخبرمیانایندرو.دهندمیشکلراتانزندگیتمامشماهاياندیشهوافکار.بسازندخوردهشکستیکیاموفقیکشما

.کنیدکنترلراافکارتانتوانیدمیشما
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اميالانديشه ها، احساسات و 

نهاایازکدامهرکههستیدآرزوهاونظرهانقطهتردیدها،امیدها،هراسها،ذهنی،تصاویرامیال،نگرش،احساس،اندیشه،ازپیچیدهايمجموعهشما

زندگیتمام.استبینیپیشقابلغیرتأثیرگذارياینمعمواًلکهگذارندمیاثریکدیگربرشخصیتهايجنبهاینازیکهر.کندمیتغییرمرتب

.باشدمیعواملاینمتقابلارتباطنتیجهشما

شمادررافمختلاقداماتونگرشهااحساساتوتصاویراین.گرددمیسببراعواطفیواحساساتآنهاباهمراهوکندمیتولیدذهنیتصاویراندیشه،

.سازندمیمشخصدهند،میرخبرایتانکهرااتفاقاتیدارندکههمراهبهونتایجیعواقبشمااقدامات.گردندمیسبب

اشتباهبهاگر.شودمیبهترکارتاننتیجهوعملکردورسید،میتوانمنديوصالحیتازاحساسیبهکنید،فکراطمینانواعتمادوموفقیتبهاگر

.شدخواهدضعیفکارتاننتیجهکنید،فکرکشیدنخجالتوکردن

یکبهکردنفکر.ندمیکآنهابامرتبطنگرشهاییواحساساتنظر،نقطهتولیدبیرونینفوذهايازناشیتصاویرویاشماتصوراتازناشیذهنیتصاویر

شویدتنهایاداشتنیدوستعصبانی،یاآمدهوجدغمگین،بهویاشادبالفاصلهشودکهسببمیتواندموقعیتیکیاشخص
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نگرشها، اعمال و احساسات  

.گذارندمیتأثیرروابطتانوزندگیرويکهشوندمیسببرااقداماتیواحساساتذهنی،تصاویرمخرب،یاسازندهمنفی،یامثبتشما،نگرشهاي

.هستندامورشمایلوشکلدربارهشماباورهايوقبلیتجربیاتبرمبتنیخودسهمبههمشمانگرشهاي

حاکیگوییاریکهرفتبا.شمامیشوداقدامبامنطبقشماپذیري،احساسبرگشتقانونرعایتبا.میگرددراسببمرتبطونگرشهاییشما،احساساتاعمال

.پیدامیکنیددستاحساساتیچنینبهخوددردروناست،بزودياطمینانوواعتمادبودنازرضایت،خوشبختی،مثبت

آنهابهراماشواکنشهايواحساساتنظرها،نقطهنگرشها،گیریدمینظردرآنبرايکهايمعنیتنها.هستندخنثیشمازندگیبیرونیهايجنبه

کهجاییآنازو.دهیدمیتغییرزمینهآندررارفتارتانواحساسبدهید،تغییرخودزندگیازبخشیهردربارهرافکرتانطرزاگر.سازدمیمشخص

.ریدبگیدستبهراخودزندگیکاملکنترلکهبرخورداریدتوانمندياینازبگیرید،تصمیمکردنتانفکردربارهتوانیدمیشماتنها
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باورهاي خود را مورد سؤال قرار بدهيد 

باورهايرینتعمیقباسازگارومبتنیهمیشهشمارفتار.گرددمیواقعیتبهتبدیلباشید،داشتهباورراسخایمانباراچههر:گویدمیباورقانون

.داینداشتهراباورهااینکهداشتهوجودزمانی.هستندآموختنیباورهاهمهدیگر،سويازباشند،کاذبیاوحقیقیباورهااینخواهشماست،

می.ینیدبمیایدکردهباورقبلازراآنچهبلکهکنید،نمیباوربینیدمیآنچهشما.سازندمیمشخصراشماحقیقتزیادحدودتاشماباورهاي

داشتهیمنفباورهايهایتانتوانمنديوخوددربارهکهداردوجودهمامکانایناما.کندبینخوشوخشنودراشماکهباشیدداشتهباورهاییتوانید

.کنیدپیدادستخواهیدمیزندگیدرآنچهبهکهشوندمیآنازمانعاینها.باشید

وداریدودختوانمندیهايوخوددربارهکههستندباورهاییاینها.هستندکنندهمحدودخودباورهايباشیدداشتهتوانیدمیکهباورهاییمضرترین

ایناغلب.ایدپذیرفتهراآنهاسؤالبدونکههستندآنهاباورهاییاغلب.نیستنددرستباورهاایناغلب.شوندمیجلوسمتبهشماحرکتازمانع

یاوشبختیخووسالمتیمانندهاییزمینهدرکهکنیداحساساگرباشند،نداشتهواقعیتصددرصداگرحتی.ایدآموختهکودکیدوراندرراباورها

کهطورانهم.گردیدمیروبهرومشکلباهازمینهایندرراستیبهشماوپیونددمیحقیقتبهامراینهستید،روبهرومحدودیتبادرآمدکسب

گردیدروبهرومحدودیتباراستیبهتاکنیدپافشاريمحدودیتهایتانروي«:نویسدمیتوهماتکتابدرباخریچارد
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هستيدشما مغناطيس زنده 

هماهنگیانغالبتافکارباکهراشرایطیوفرصتهانظرها،نقطهاشخاص،استثنابدونشما.هستید»زندهمغناطیس«شماگویدمیجذابیتقانون

.کنیدمیجلبخودزندگیبهباشد،داشته

میخودمتسبهراآهنکهمغناطیسیکمانندکهکنیدمیایجادمغناطیسیحوزهیککنید،میفکرموفقومهرانگیزبین،خوشمثبت،وقتی

اگر.شودمیحاصلکجاازشماستسودبهآنچهکنیدفکراینبهنیستیدمجبور.سازیدمیخودنصیبکنید،میفکراشدربارهکهراآنچهکشد،

میجلبخودبه،داریداحتیاجآنبههدفهایتانبهدستیابیبرايکهراآنچهنیندیشید،خواهیدنمیآنچهبهوبیندیشیدخواهیدمیآنچهبهدقیقًا

.کندتغییرتانزندگیتاکنیدعوضرافکرتان.کنید

حقيقیتنها معيار 

تنهابنابراین».اندادهدانجامراآنقباًلدیگرانکهاستایندادانجامبتوانراکارياینکهاثباتبهترین«:گفتزمانیانگلیسی،فیلسوفراسل،برتراند

اقتصادیدمن،فرمیلتونکند؟میتولیدراشماعالقهموردنتایجآیا»شود؟میواقعمؤثرآیا«:استاینبپرسید،ايایدههردربارهبایدکهراسؤالی

خوشخبر.»کنیدبدقیقبینیپیشآیندهدربارهآنبراساسکهشماستتوانایینظرنقطهیانظریهیکمعیارتنها«:گویدمینوبل،جایزهبرندهدان

خنثیودخخوديبهاینها.اندرسیدهاثباتبهانسانمیلیونهاهايتجربهوزندگیدربیاموزید،استقرارکهرااصولیونظرهانقطهکهاستاین

.رویاندمیراآنعتطبیبکارید،زمیندرکهرابذريهر.کندمیرفتارشکلیکبههمهباطبیعت.کندنمیکسیبهبخصوصیلطفطبیعت.هستند

داردشمابهبستگیچیزهمه.رویاندمیهمراآنطبیعتبکارید،خودذهندرکهرااياندیشهبذرهر
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کنيدانديشه هاي خود را انتخاب 

ازمتفاوتشکلیبهمسائلشانوهدفهاروابط،زندگی،باآنها.اندیشندمیبیشتريکارآییباموفقهاغیربامقایسهدرکههستندکسانیموفقانسانهاي

فکرسالمهاوبهاشاداموفقها،سایرمانندکهبیاموزیداگر.کنندمیبرداشتبهتريزندگینتیجهدروکارندمیبهتريبذرهاي.آیندمیکناردیگران

شوخیسرسیکباطبیعت.کندمیتغییرتانزندگیکنید،عوضرافکرتانوقتی.شویدمیبرخوردارآنهازندگیمشابهزندگیاززوديبهکنید،

هکانسانهایی.انسانهاستآنازهمیشهلغزشهاوخطاها.زندمیدرستحرفواوستباحقهمیشه.استجديهمیشه.گراستواقعهمیشه.ندارد

.کندمیفاشراستینهاو،خالصهانابهابرايرااسرارشهمیشهطبیعت.گیرندمیقرارزمینهپسدرباشنداوقدرشناستوانندمی

گفت و گوهاي درون خود را کنترل کنيد  

خودبهتوانیدمیکهکلماتیقدرتمندترین.شویدمیهمانهمبزنیدخودبهکهحرفیهرشوید،میهمانکنیدفکرهرگونهکهطورهماندرست

»!دارمدوستراخودم!دارمدوستراخودم!دارمدوستراخودم«:هستنداینهابگویید

ودرتمندققدريبه»دارمدوستراخودم«کلمات.شودمیبیشترشجاعتتانوکنندمیپیداکاهشهراسهایتان»!دارمدوستراخودم«:بگوییدهرگاه

شمانگرشهايو،احساساتافکاررويبالفاصلهاینها.شوندمیپذیرفتهفرمانیکشکلبهشماهشیارنیمهذهنناحیهازبالفاصلهکههستندمثبت

صدایتانلحن.ودشمیترشادابوترمثبتتانچهره.ایستیدمیترقائموراستشماوکندمیپیدابهبوديبالفاصلهشماتنزبان.گذارندمیتأثیر

وترتانهدوسرفتارخوداطرافیانتمامبانتیجهدرورسیدمیبهترياحساسبهخودتاندرباره.کنیدمیپیدابیشترياعتماد.شودمیترقوي

کنیدمیپیداتريصمیمانه
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با خود مثبت حرف بزنيد 

احساساتدرصد95،زنیدمیخودباکهحرفهاییخود،باشماصحبت.گوییدمیخودتانبهکههستندکلماتیشما،عباراتدرکلماتقدرتمندترین

آنباراماشرفتاربعد.کندمیقبولراآنهاوگیردمیراکلماتاینشماهشیارنیمهذهنزنید،میحرفخودتانباوقتی.سازندمیمشخصراشما

.کنیدمیپیداآنبامنطبقتنیزبانوذهنیتصویرودهد،میتطبیق

تیدنیسآنخواهانصمیمانهکهخودبهحرفهاییگفتناز.بزنیدحرفباشیدخواهیدمیوبکنیدخواهیدمیآنچهدربارهخودبابعد،بهحاالاز

بهترینمن«:یدبگوی»!دارمدوستراخودم«:کنیدتکرار.بگوییدتکراربهخودبهرا»بکنمراکاراینتوانممی«مثبتوقدرتمندکلمات.ورزیدخودداري

نمیدیري.دهیدبانجاموجودتمامباتوانید،میکهراکاريگاهآنوبنشانیدخودلبانبربخشیاطمینانتبسمبایستید،پاهایتانرويبعد»!هستم

.شودمیعادتیکشمابراياینکهگذرد
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هستيدشما شايسته بهترينها 

کهندارندباوروپذیرندنمیدیگر،عبارتبه.استکنندهمحدودخودباوریککهپذیرندمیرادیگرياسطورهاشخاصگذشته،مخربانتقادنتیجهدر

آنازچنینهمتواندمیروحیهاین.اندشدهبزرگدرآمدکمهخانوادیکدرکهبینیممیکسانیدربیشترراروحیهاین.هستندموفقیتشایسته

بهگناهشدنندثروتمواستفضیلتیکتنگدستیوفقرکهباشندگفتهمابهشدیممیبزرگکهحالیدروکودکیدرکهباشدشدهایجادجهت

.آیدمیشمار

توجهقابلموفقیتبهحالاینباوباشد،دلیلیهربهتواندمیاینکهندانید،خوبچیزهايشایستهراخودکهباشیدشدهبزرگايگونهبهاگر

راشماشیاديینازودیادیروایدرسیدهموفقیتبهشیاديباکهکنیدمیاحساسشرایط،ایندر.بشوید»شیادسندورم«گرفتاراستممکنبرسید،

.گیرندبشماازراموفقیتاینکهشویدمیآنترسگرفتارایدرسیدهموفقیتبهسختکوشیاثردراینکهبهتوجهبدون.شوندمیمتوجه

گناهاحساسنایازفراربرايروحیهاینبااشخاصازبسیاري.کنیدمیگناهاحساسشویدموفقاینکهازاغلبباشید،داشتهراشیادیکاحساساگر

قابلیرغرفتارهايانگارند،مینادیدهراخودخانوادهبرند،میپناهمخدرموادبهنوشند،میوخورندمیاندازهازبیش.کنندمیخودتخریببهاقدام

درو.تندنیسموفقیتشایستهکهکنندمیاحساسخودوجوداعماقدرآنها.دهندمیغیرعاقالنهگذاریهايسرمایهبهتنوکنندمیبینیپیش

دهندمیدستازاند،آوردهدستبهکهراآنچهنتیجه
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بکنيدخود را وقف خدمت به ديگران 

کهشویدمیموفقصورتیدرشما.باشیدداشتهباالسطحدرآمدکهآنیدشایستهدهید،میانجاماحسننحوبهراکارتانوقتیکهاستاینواقعیت

وضعشاننندکاحساسکهکنندمیخریداريراخدمتییاکاالصورتیدرمردم.کندتسهیلرادیگرانکاروزندگیکهکنیدتولیدخدماتیوکاالها

حساساکهخرندمیراکاالییصورتیدرتنهااشخاص.هستنداختیاريوداوطلبانهمعامالتهمهبازارياقتصادیکدر.شودمیبهترهستآنچهاز

عرضهدیگرانهبراخدماتیوکاالهاکهشویدمیموفقصورتیدرتنهابلندمدتدرشمابنابراین.گیرندمیقراربهتريشرایطدرخریداینباکنند

.یابدمیافزایشدرآمدتانسطحوشویدمیتر،شایستهکنیدخدمتدیگرانبهبیشترچههر.برساندسودوبکندخدمتآنهابهکهکنید

برود،باالتردرآمدشانچههراشخاصمترقی،جوامعدر.»شویمآنهاازیکیمانندکهنیستاینفقرابهکمکراهبهترین«:گفتزمانیلینکلنآبراهام

هزینه،پزشکیمراقبتهايهايبرنامهرفاهی،هايبرنامهها،جادهبیمارستانها،مدارس،مالیاتیدرآمدهايمحلاز.کنندمیپرداختبیشتريمالیات

.هستیدموفقمالیلحاظبهکهکنیدافتخارتوانیدمی.کنندمیپیداخارجیصورتدیگرچیزهايونظامیهاي

.کنیدمیخدمتخودتانبهدیگرانبهکردنخدمتباشما.کنیدخدمتمردمازکثیريجمعبهتوانیدمیزیاددرآمدباشما

خودوفقیتمازمن.برممینصیبدیگراننیازموردخدماتوکاالهاتولیدباکههستمدرآمديشایستهمن«:شویدیادآورتکراربهخودتانبهرااین

».کنممیافتخارآنبهوهستمشادمان
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هستيدشما یک انسان عالي 

ازوزنیدمیفحراحتراموادببهدیگرانباشما.هستیدسختکوشوبینحقیقتفروتن،صادق،شما.هستیدشایستهوخوبکاماًلانسانیکشما

.هستیدمسئولومطمئنقوي،شما.کنیدمیشرکتتانودوستانخانواده،وقفراخودشما.دهیدمینشانصمیمیتخود

شدهمتولدیخاصدلیلبهشما.هستیدارزشمندجامعههمهبرايبلکهخود،نزدیکانبرايتنهانهشما.هستیدتجربهباوهوشمنداطالع،وعلمباشما

.هستیدکاستوکمبیوعالیزمینههردرشما.سازیدمقدرراآنبایدکهداریدسرنوشتیشمااید،

خوبیتوصیفاماباشد،نداشتهمصداقشمامورددرمواقعدرصد100دراستممکن.شماستمنشوشخصیتکنندهبازگوونشانهفوق،پاراگراف

راباوراینتید،هسارزشمندشخصیکهبپذیریدشرطوقیدبدونوقتی.رویدمیکجابهتانزندگیباوهستیدکسیچهشمادهدمینشانکهاست

بهبدیلتشماآلایده.گرددمیایجادشمادرویژگیهااینکهگذردنمیدیريودهیدمینشانکنیدمیکهکارهاییوزنیدمیکهحرفهاییهمهدر

.شودمیشماواقعیت

راالشمتبیشترینکاريهردرهمیشهوهستمخوبیآدمجهاتجمیعبهمن.هستمامزندگیعاشقودارمدوستراخودم«:بگوییدخودبهتکراربه

».کنممی
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فروشگاه نرم افزار ذهنی  
آنخواهیدمیکهرانگرشیوباورانگاره،خودهرفروشگاهاینازتوانستیدمی.فروختمیذهنیریزيبرنامهکهداشتوجودفروشگاهیبکنیدتصور

داريخریخواهیدمیراآنچهآنازتوانستیدمیوداشتوجودمشخصاتاینبافروشگاهیاگر.کنیدخریداريبدهید،قرارذهنتانکامپیوتردررا

کردید؟میانتخابراچیزيچهکنید،

برايرااورهابهمینبعدوبرخوردارندباورهاییچهازشمادنیايدرمردمترینموفقوشادترینکهببینیدوکنیدنگاهخوداطرافبه.دارمپیشنهادي

.بگذارداجرابهراآنهابرنامههمانبعدوکنیدبارگیريخودمغزکامپیوتردرراباورهااین.کنیدانتخابخود

درراباورهاییهچبعدبهکودکیدورانازواندشدهریزيبرنامهچگونهآنهاکهدانیممیدقیقًاموفق،اشخاصبامصاحبهصدهابهتوجهباخوشبختانه،

وفقیتهايمبهکهاستقراروهستمخوبیبسیارآدممن«:استباوراینکنیدانتخابخودبرايتوانیدمیکهباوريترینمهم.اندنمودهایجادخود

طوربهکهاستموفقیتیبهدستیابیازبخشیبد،تاگرفتهخوباتفاقاتازداده،رويمنبرايتاکنونکهاتفاقیهر.یابمدستخودزندگیدربزرگ

».یافتخواهمدستآنبهیقین

بهکهاستآنبرايتمشکالوموانعهمهکهباشیدباوراینبراگرکنید،پیدادستموفقیتبهکههستیدشدهتضمینکهباشیدباوراینبرقطعًااگر

باخورید،میکهشکستیهرباوگیریدمینطردرعالیوبزرگهدفهايخودتانبراي.شویدنمیمتوقفايلحظهصورتایندربرسید،موفقیت

.دهیدمیتغییرراتانزندگیخود،اندیشهدادنتغییرباشما.شویدمیکاربهدستدوبارهمضاعفنیرویی

برايآنهاازیدتوانمیواسترسیدهاثباتبهآناثربخشیکهکنممیآشنافنونیوروشهاباراشماخوانید،میمطلبادامهدرکهصفحاتیتمامیدر

بهتوانیدمیکهسیدبرنتیجهواحساساینبهتاکنیدفکرمثبتچگونهکهدهممیتوضیحشمابه.کنیداستفادهخودفکريهايزمینهتمامیکنترل

منطبقشماندرودنیايتاوبکنیدمجددنویسیبرنامهونویسیبرنامهراتانخودانگارهچگونهکهآموزیدمی.کنیدپیدادستخودهايخواستههمه

.بمانیدباقیناپذیرتوقفچگونهکهآموزیدمی.بگیریدقرارموقعیتآندرخواهیدمیکهباشدشرایطیباسازگارو
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مثبتانديشه 

برسیدتريبیشخاطراطمینانبهوبکنیدبیشتريقدرتاحساستادهندمیقدرتوامکانشمابهافزایند،میزندگیغنايبرمثبتهاياندیشه

شماخالقیتورژيانمیزانوسالمتیشخصیت،برگیرياندازهقابلوسازندهتأثیريبلکه.نیستبخشیانگیزهموضوعیکصرفًااندیشیمثبت.

میایجادراموقعیتاینبرعکسمنفیهاياندیشهاما.بودخواهیدشادترتانزندگیشئوناتتمامیدربشوید،تربینخوشوترمثبتچههر.دارد

بیندیشیدمنفیموردیکبههرگاه.بدهیددستازراخوداطمینانوبکنیدضعفاحساستاسازندمیمحرومقدرتازراشمامنفیهاياندیشه.کنند

ندیشهامرور،به.کنیدمیمرارتوناراحتیاحساس.دهدمیدستشمابهتدافعیوخشماحساس.دهیدمیدستازراقدرتتانبزنید،منفیحرفیا

.سازدمسمومراروابطتانوحتیکندرابیمارشمافیزیکیلحاظبهتواندمیمنفی

کاهشراشمااثربخشیوشودمیذهنیبیماريسببمنفیاندیشه.رساندمیاوجبهراشماعملکردوشودمیذهنیسالمتیبهمنجراندیشیمثبت

منفیحساساتاشرازوکنیدایجادمثبتاحساساتخوددرکهباشداینبایدهدفتانباشید،داشتهعالیزندگییکخواهیدمیاگربنابراین.دهدمی

.شویدخالص

وهاهاندیشبرکهبارهر.برداریدخوشحالوخوشبختیسالمتی،سويبهتوانیدمیکهاستقدمیترینمهممنفیاحساساتبردنبیناز

منفی،حساساتاغیابدر.کندمیپیدابهبودشمابیرونیودرونیزندگیکیفیتباشید،داشتهمثبتروحیهبخواهیدوشویدمسلطخوداحساسات

.کندمیموفقیتاحساسوشاديخوشبختی،تولیداینوشودمیپرمثبتاحساساتباخودبهخودشماذهن
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کنيدمی توانيد انديشه هاي خود را انتخاب 

اندیشهجايخواستدلتانهرگاهتوانیدمی.منفییامثبتـبپردازداندیشهیکتواندبهمیتنهالحظههردرشماذهن«:گویدمیجایگزینیقانون

میادتعقانون.کنیدبیرونخودذهنازرامزاحمهاياندیشهعمد،بهاندیشیمثبتباتوانیدمی».کنیدعوضمثبتهاياندیشهبارامنفیهاي

بدهید،نشانواکنشمثبتطرزيبهتکراربهوقتی».گرددمیتبدیلجدیدعادتیکبهکنید،تکراربارهاوبارهاراآنکهعملییااندیشههر«:گوید

با.یندیشیدبمثبتآسانیبهتوانیدمیوکنیدمیعادتاندیشیمثبتبهکهگذردنمیدیري.آوریدمیدستبهراخودهشیارذهنکاملکنترل

زندگیوشویدتمثبانسانیکبهتبدیلتوانیدمیقانون،اینبردنکاربهبا.رسیدمیاقدامیوفکريجدیدعاداتبهتکرار،وارادهقدرتازاستفاده

بدهیدتغییرراخود

هستيدشما مسئول 

کارينیسترارقکسی.هستیدمسئولشما.استمرتبطومربوطشماخودبهبرسید،چههربهبدانیدکهکنیدمیپیدادستموفقیتبهشمازمانی

.بکندشمابراي

.شوندمیقخلبرایتانبیشتريهمبازوبیشترفرصتهايگیرد،میشدتهمچنانرقابتوکندمیرشدهمچنانتکنولوژيواطالعاتکهحالیدر

.کنیدخلقخودبرايراآنهانیافتید،راآنهااگروکنید،شناساییرافرصتهااینکهاستاینشماوظیفه
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احساسات منفی خود را تغذيه نکنيد 

تغییرگینوآموختباتوانیدمیاید،آموختهکهراآنچهاما.استکودکیدورانازآنهافراگرفتنشروع.هستندگرفتنیفراجملگیمنفیاحساسات

احساساتانیدتومیویژهبه.،بیاموزیددانیدمیمطلوبکهرامهارتییاعادتهرتوانیدمی.افتدمیاتفاقسرعتبهمواقعیدرنوآموختگیاین.بدهید

.بزداییدخودذهنازرامنفیهايایدهتابیاموزیددیگرعواملوپولاشخاص،دربارهراسازندهومثبت

قبالدرمنفینگرشیکداشتنیاموضوعیکدربارهمنفیایدهیکگاه.استدروغینوکاذبباورهايبرمبتنیمنفینگرشهايیاهاایدهازبسیاري

.نداردحقیقتدداشتیدیگريشخصیاوخوددربارهکهايایدهبیاموزیدناگهانتوانیدمی.کندمیتغییرکلیبهجدیداطالعاتیکباشخص،یک

.باشیدداشتهباورراامکاناین.دهیدتغییرراخوداندیشهلحظهیکدرتوانیدمینتیجهدر

.کنیممیتقویتوتغذیهمنفیهاياندیشهباپیوستهراآنها.دهیممیحیاتومیدانآنهابهماکهدارندوجوددوآنازمنفیاحساسات

ترضعیفاحساسبرقدرتمندتراحساس«:گویدمیقانوناین.شویدخارجشرایطاینگرفتاريازاحساساتقانونکمکبهتوانیدمیخوشبختانه،

».شودمیترقويوکندمیرشدکنیدتمرکزبیشترکهاحساسیهرروياینکهوشودمیحاکم

ازراخودانرژياگر.گذاردمیتأثیرزمینهآندرشمااندیشهرويسرانجاموکندمیرشدبپردازیدکهاحساسیهربهکهاستاینحرفاینمعناي

میبینازرانجامسآنبامرتبطاحساسکنید،فکرآنبهکهنخواهیدوسازیدمنحرفکندمیعصبانییااندوهگینراشماکهموقعیتییاکسیروي

.....گرددمیخاموشونشیندمیفرو.شودمیتمامسوختشکهاستآتشیمانند.رود
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استموفقيت ناشی از عادتهاي خوب 

.اندکردهایجادخوددرراموفقیتعادتکههستندآنهاییموفقانسانهاي.استعادتازناشیدهیدمیانجامروزههمهکهکارهاییدرصد95

بدعادتهايبهموفقغیراشخاصاما.شودحاکمرفتارشانبرعادتهااینتاکنندمیکاريوکنندمیایجادخوبعادتهايخوددرموفقانسانهاي

.شوندمیشکستوناراحتیبهمنجربدعادتهاياینوبگیرد،شکلآنهادرکهدهندمیامکان

بديعادتهابهدادنشکلدیگر،سوياز.استسادهآنهاباکردنزندگیامااست،دشوارخوبعادتهايبهدادنشکل«:گویدمیادفورمن،دوستم،

».استدشوارآنهاباکردنزندگیامااست،آسان

کرارتباراعادت.استخاصموقعیتیکبهدادننشانواکنشبرايخودبهخودروشیاین.است»محركیکبهنسبتشدهشرطیپاسخ«عادت،

شماتیراسشود،میترسادهآندادنانجامگیرد،میشکلعادتاینوقتی.آوریدمیدستبهویژهواکنشواندیشهیکیاخاصاقدامیککردن

دارید؟عادتهاییچگونه

بعضیاتانددادهتمرینوآموزشراخودورزشکارانمانندآنها.کنندمیایجادخوددرراموفقیتبهمنتهیعادتهايکههستندآنهاییموفقاشخاص

اینمااًلاحت.بدهندانجامراکارهااینخودبهخودوخودکارطوربهبتوانندتا،کنندتکرارراکارهااینقدرآنوبدهندانجامخاصشکلبهراکارهااز

:ایدشنیدهراقدیمیگفته

سازیدمقدرراخودسرنوشتتابکاریدمنشکنید؛برداشتمنشتابکاریدعادتکنید؛برداشتعادتوبکاریدعملکنید؛برداشتعملوبکاریدفکر

.
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استموفقيت بزرگ نيازمند تالش زياد و طوالنی 

داوودسمهمجخالصهطرحتاکشیدطولسالدو.کردشروعراکارشبعدوکنندحملاواستودیويبهراسنگتختهکهخواستکارگرانازآنژمیکل

.کردپیداحالتمجسمهتاگرفتوقتدیگرسالدو.شدتهیه

.پیچیداایتالیتمامدرکندمیکارمدیسیسخانوادهناحیهازسفارشیروياواینکهخبر.بودسرشناسسازمجسمهیکپیشاپیشآنژمیکل

رفت،گصورتبرداريپردهوقتی.شدندجمعشهراصلیمیداندرایتالیاسرتاسرازمردمازنفرهزارانرسید،فرامجسمهازبرداريپردهروزوقتی

مجسمهرینتبزرگعنوانبهآنژمیکلبالفاصله.شدنددهانبهانگشتمجسمهاینزدنیمثالزیباییازمردم.رفتندفروحیرتوبهتدرنفرهزاران

.شدمعرفیخودعصرساز

رانچهآکهبوداینکردمکهکاريتنهادادجواباووبسازد،زیباییازسطحایندرايمجسمهتوانستچگونهپرسیدندآنژمیکلازبعد،کمی

کردمجداسنگتختهازوتراشیدمنبودداوودمجسمه
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شويدمی توانيد توقف ناپذير 

لحاظبهکهاستاینهدف.کنیدپیدادستخواهیدمیخودزندگیدرکههدفیهربهتاکنیدعوضرافکرتانکهاستاینکتابایناصلیهدف

یابیددستقدرتیوعزمشجاعت،اطمینان،اعتماد،بهکهاستاینشماهدف.سازدمتوقفراشمانتواندعاملیهیچکهبگیریدقرارشرایطیدرروانی

کهردیدگمصمموشویدمقاومقدريبهباید.بپوشانیدعملجامهخوداهدافاینبهتوانیدمیکهباشیدمطمئنوکنیدگذاريهدفخودبرايتا

.بدهدتغییرراحرکتتانمسیریاوبکاهدکارتانسرعتازنتواندعاملیهیچوکسهیچ

ببينيدخوابهاي بزرگ 

هدفبهنیدببیتربزرگخوابهايچههرشود،میشروعاندیشهیکیاکنیدمیایجادخوددنیايدرآنچهکهآنجاییاز.ببینیدبزرگخوابهايباید

.کندپروازآسمانهادرتادهندمیامکانخودذهنبههنرمندانهمه.شوندمیرؤیادرموفقزنانومردانهمه.کنیدمیپیدادستتريبزرگ

بهاگرهککنندمیتوجهاینبه.بینندمیقبلازراخودآیندهسالچندتاآنها.رسندمیحاللحظهبهوکنندمیشروعآیندهازموفقانسانهاي

هنذدرروشنیبهکهراچههرمطابقت،وهمخوانیقانونبراساس.بودخواهدبرخوردارکیفیتیچهازشانزندگیبرسند،خودهايخواستههمه

باتوانیدمیهچهر.کنیدمجسمراخودهدفهايترشفافوبهترچههربتوانیدبایدبنابراین.کنیدمیتجربهخودازبیروندرسرانجامببینید،خود

و.ایدیافتهدستهاآنبهپیشاپیشکهانگاربگذاریدنمایشبهذهنتاندرچنانآنراخودهدفهايتصویر.ببینیدذهندرراهدفهایتانبیشتريتناوب

تانهدفاینکهتادهیدانجامذهندربارهاوبارهاراسازيتجسمتمریناتاین.کنیدمجسمذهندرراهدفهایتانخوابازقبلدرستکهبهترچه

.کنیدمیپیدابیشترينفسبهاعتمادوشجاعتببینید،ترشفافراهدفتانچههر.شودزندهوشفافمشخص،کاماًل
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کنيدپنداره آينده آرمانی خود را خلق 

میکجابهکهیدبیندیشاینبهکنید،فکرامکاناتبهاینکهازقبل.کنیدخلقراخودآرمانیپندارهکهاستاینبزرگخوابهايدیدنبخشترینمهم

.دپیداکنیدستمیخواهیدکههرهدفیبهتوانیدومینیستیدمواجهمحدودیتیهیچنظرکنید،تصورکنیدباآیندهبه.برسیدخواهید

دداریالزمکهپولیوزمانهمهازکهکنیدوانمود.شویدرؤیادرکهبگذارید.بدهیددیدنخواباجازهخود،بهکنیدجداموجودواقعیاتازراخود

بهتوانیدمی.شماستاختیاردرنیازموردآموزشهايومنابعهمهکنیدتصور.داریداختیاردرراالزمارتباطهايوپیوندهاهمهکنیدتصور.برخوردارید

.برسیدشوید،میرؤیادرآنچه

چگونهد،کنیزندگیخواهیدمیکجاکنیدتصور.بگیریدنظردرراخودآرمانیدرآمدوشغل.کنیدمجسمذهندرراخودآرمانیزندگیطرزوسبک

تصویرسازيذهندرراخودآرمانیخانوادگیزندگی.بگذرانیدخواهیدمیچگونهراماههایتانوهاهفتهبگذرانید،راروزتانهرخواهیدمی

بگیریدنظردرجهاتجمیعازراخودعالیزندگی.بگیریدنظردرراخودآرمانیسالمتی.کنید
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فهرست رؤياهاي خود را خلق کنيد

تمامیگاهآنویدبکشخطیآنزیربعد.بنویسیدرا»رؤیافهرست«عنوانصفحهبااليبروبرداریدکاغذيبرگ.رسدمیتمرینیکبهنوبتاینجادر

.کنیددرجبرسید،آنبهخواهیدمیزندگیدرکهراآنچه

«تهیهکنندهمحدودهاياندیشهاینبابرخوردراه.مانندمیبازهدفهایشانبهرسیدنازکنندهمحدودخودهاياندیشهتأثیرتحتاشخاصاغلب

نهاآبهدسترسیبرايالزمتوانمنديازکهدهدمینشانبیاوریدکاغذرويراهایتانخواستهورؤیاهاتوانیدمیکههمین.است»رؤیافهرست

.برخوردارید

؟جرئت ديدن کدام رؤيا را داريد

کردید؟میتصویرخودذهندررارؤیاکدامبخشید؛میتحققخودرؤیايبهحتمًاکهبودیدمطمئناگر«:شویدمیروبهروربزرگیسؤالبااینجادر

«

میلیاردکیاگربود؟کدامهدفاینبرسید،کوچک،هدفهايتاگرفتهبزرگهدفهايازدارید،کههدفیهربهتوانیدمیکهداشتوجودتضمینیاگر

اگرکردید؟یمچهوبودیدمیکجاباشد؟توانستمیچهرؤیاآنبرسید،تانزندگیرؤیايترینبزرگبهآنکمکبهکهنوشتمیشمابرايچکی

دقتباوروشنیبهسؤاالتاینبهکرد؟میپیداشمایلیوشکلچهباشد،کاستوکمبیوعالیتوانستمیشمازناشوییروابطوخانوادگیزندگی

.کنیدیادداشتراآنها.بدهیدجواب
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کنيدروي آينده خود کار 

دقیقاً نید،کتهیهداریددوستکهراآنچهبرسید،آنبهداریددوستکهراآنچه.کنیدشروعرؤیافهرستبابایدابتداخود،آرمانیآیندهایجادبراي

.شدهیدخواموفقحتمًابدانیدکهبنویسیدايگونهبهراخودفهرست.نیستشمامتوجهمحدودیتیکهبگذاریداینبررافرضوبنویسید

نیدکبناآنزیردرراآنهايپایهوشویدکاربهدستخوب،بسیاراید؟کردهبناآسماندرراخودقصرهايآیا«:نوشتزمانیتورئودیویدهنري

.بخشیدتحققراهدفهایتانوشویدکاربهدستتوانیدمیگیرید،میفاصلهکنندهمحدودهاياندیشهازوقتی.»

کنيداز زمان خود به درستی استفاده 
ایناگر»دهد؟میسوقهدفهایمازیکیتحققيراستادرمرااینآیا«:بپرسیدخودازکنیدمیاستفادهدرستیبهزمانازآیابدانیداینکهبراي

زمانازد،باشاینازغیراگر.کنیدمیدرستاستفادهخودزمانازبرسید،ایددیدهتداركخودبرايکههدفیبهکهکندمیکمکشمابهفعالیت

میمتحولانتزندگیکند،هدایتهدفتانجانببهراشماکهبدهیدانجامراکارهاییتنهاکهکنیدعادتوقتی.کنیدنمیاستفادهدرستیبهخود

مینظردرخودبرايروشنیهدفوقتی.حرکتیددرخودهايخواستهتحققجانبدربینیدمیکهگذردنمیدیري.شودمیبهترنتایجتان.شود

نمیباقیبرایتانفرصتی.ورزیدمیخودداريرساندنمیهدفتانبهراشماکهاقدامیهربهزدندستازخواهید،میچهکهدانیدمیدقیقًاوگیرید

گوشرادیوبهرکمت.کنیدمیتماشاتلویزیونکمتر.کندنمییاريهایتانخواستهتحققدرراشماکهبکنیدکارهاییدادنانجامصرفراآنکهماند

کسانیباهاتن.کنیدمیانتخابدقتبهراخودفعالیتهايودوستان.دهیدمیانجامراکاراینسرعتبهبخوانید،روزنامهکهاستقراراگرو.دهیدمی

قدیمیگفتهاینبهسرانجامو.بیاموزیدمطلبیآنهاازبتوانیدکهکنیدمیمعاشرتکسانیبابرید،میلذتآنهابامصاحبتازکهکنیدمیوقتصرف

.کندنمیفرقیبرویدکهراهیهرازروید،میکجابهدانیدنمیاگر«:کنیدتوجه
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خواهيددقيقاً تصميم بگيريد که چه می 

درهکاستخیالیک.نیستهدفاصواًلشفافغیرومشخصغیرهدفاما.استتحققزمانباگیرياندازهقابلوواقعی،خاصمشخص،هدفیک

صرفًاهکاستکسانیازمتفاوتشرایطشانخواهند،میچهدانندمیدقیقًاکهکسانیدارند،روشنوشفافهدفهايکهاشخاصی.استشناورهوا

.برسندجاییبهخواهندمیوامیدوارند

تصمیمدتواننمیکههستندآنهاتنهاگویممیجوابشاندر.باشدبایدچههدفشانپرسندمیوکنندمیمراجعهمنبههمایشهادراغلباشخاص

ضمندرماااست،دشوار.موافقمآنهاباهممنواستدشواربسیاربرایشانگذاريهدفگویندمیآنهاازبسیاريکهاستانگیزشگفت.بگیرند

.بدهیدجامانتوانیدنمیکاريهیچتقریبًاگذاريهدفبدون.بدهیدانجامتوانیدمیبخواهید،کهراکاريهرروشنهدفهايداشتنبا.استضروري

است،زشارکمیاکهکنندمیکارهاییصرفراخوداوقاتازايمالحظهقابلبخشآنهاکهاستاینزندگیدراشخاصناکامیاصلیدالیلازیکی

گردندمیچهدنبالزندگیدردانندنمیواقعدرکهاستاینکنندمیصرفوقتهمهایناینکهدلیلو.باشدمیارزشفاقدکلیطوربهیاو

.یابدمیبهبودزیادحدودتازمانبرمدیریتدرشماتواناییباشید،داشتهروشنهدفهايوقتی.
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هدفهايتان را مکتوب کنيد 
کنید،میوبمکتراهدفهایتانوداریدبرمیکاغذيوقلموقتی.افتدمیايالعادهفوقاتفاقشمادستومغزمیان.بنویسیدکاغذرويراهدفهایتان

کردنوبمکت.کنیدپیدادستخودهدفهايبهتوانیدمیکهرسیدمیباوراینبه.سازیدمیفعالراهمخوانیوجذابیتانتظارات،قوانینزمانهم

.بدهیدانجامدارد،ضرورتهدفهایتانبهدستیابیبرايکهرااقدامیهرتاافزایدمیشماارادهوعزمبرهدفها

10آنهابهیابیدستاحتمالهدفهایتان،نوشتنبا.کنیدمیپیدادستخواهیدمیآنچهبهآسامعجزهسرعتیباکنید،میمکتوبراهدفهایتانوقتی

.رسدمیدرصد1000بهشودـمیبرابر

که بهاي کار را بپردازيدمتعهد باشيد 
.کنیدتهیهدهیدانجامبایدکهکارهاییهمهازفهرستی.کنیدپرداختبایدرابهاییچههدفتانبهدستیابیبرايکنیدمشخص

بربایدآیا.کنیدتیادداشرااینهابمانید؟باقیمیزتانپشتبیشترکمیکنید؟تالشبیشترکمیکنید؟آغاززودترکمیراکارتانبایدروزههمهآیا

تانحرفهیاوصنعتشغل،بایدآیا.کنیدیادداشتهمرااینهاکنید؟نامثبتآموزشیهايدورهدربایدآیابیفزایید؟خودمهارتهايوآموزشهامیزان

.کنیدیادداشتبدهید؟تغییررا

کاملطوربهوقبلازبایدرابهااین.بپردازیدبهاییبایدخواهیدمیآنچهبراي.استهستیعالمآهنینومهمقوانینازیکیمعلولوعلتقانون

انجاماستالزمکهارکاريهرباشیدداشتهتمایلوقتی.بکاریدبرداشت،ازقبلباید.نیستکاشتوبرداشتقانونبرداشت،وکاشتقانون.بپردازید

برايهکدهیدمینشانبدهید،انجاماستالزمکهراگذشتگیخودازهروبرویداستالزمکهجاهرتابپردازید،استالزمکهراقیمتیهربدهید،

.برخورداریدالزمآمادگیازهدفتانبهدسترسی
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برنامه دقيق و مفصلی بريزيد
بسیارمهارتآنهاققتحبرايریزيبرنامهومکتوبطوربههدفهافهرستتهیهتواناییکهباشیدداشتهخاطربه.کنیدتهیهمکتوبشکلبهايبرنامه

هدفهایتانبهرسیدنبرايکارهادادنانجاممنظوربهرسیدمیذهنتانبهآنچهازفهرستیبایدبرنامهتهیهبراي.استموفقیتبهرسیدنبرايمهمی

فهرستاینهیهتدرتوانیدمیبیفزاییدآنبهرسد،میذهنتانبهبعدًاکهراموارديتوانیدمیکردید،تهیهرافهرستاینآنکهازپس.کنیدتهیه

کارهايازقبلواابتدبایدراکارهاکدامبدهید؟انجامبقیهازقبلراآنبایدهدفهایتانبهدستیابیبرايکهاستکارکدام.بکنیدرااولویتهارعایت

آمدنراهمفحکمدراقداموعملبرايايبرنامهتهیهاست؟دیگرکارهايازبعضیشدنانجامبهمنوطشدنشانانجامکارهاکدامبدهید؟انجامدیگر

کهویدشمیمتقاعدتدریج،به.یابدمیافزایشهدفبهرسیدنبرايشمااعتقادوباورمیزانگونهاین.بدویدبتوانیدآنرويکهاستمسیري

.استپذیرامکانهدفهایتانبهدستیابی

.شدیدنمیمتوجهراآنهاهرگزمکتوببرنامهیکنبودصورتدرکهشویدمیمتوجهرااحتماالتیوامکاناتکمکم

را به اجرا بگذاريدبرنامه 
قتیوکردید،مکتوبراآنونمودیدمشخصراهدفیآنکهازپسبدهیدصورتاست،الزمکهراکاريوشویدکاربهدستهدفتانتحققبراي

اطالعاتیککسبیاتلفنیتماسیکبرقراريکارایناگرحتی.دهیدصورتاقدامیبالفاصلهبایدبپردازید،استالزمکهرابهاییشدیدمصمم

.دهیدانجامراآنباشد،

سوییچیجاردرااتومبیلتانسوییچ.ایدشدهخیالدرکهانگار.ایددادهانجامبخشلذتتمرینیکصرفًاندهید،صورتمشخصیکارکهزمانیتا

.ایدنگردانیدهراآنهنوزامااید،دادهقرار
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دهيدهمه روزه کاري صورت 

براي.دهدمینیروشمابهکهاستمهماصلیکاین.درآوردحرکتبهداریدکههدفیترینمهمجانببهراشماتادهیدصورتکاريروزههمه

.دهیدصورتکاريروزههمهبایدکنید،پیداراالزمانگیزهاینکه

نشویدتسلیمهرگز:هفتماقدام

نشويدهرگز تسليم 

شوید،میروبهرومشکالتیوموانعچهبااینکهبهتوجهبدون.برنداریدتالشازدستخودهدفبهنرسیدنتاهرگزکهبگیریدتصمیمپیشاپیش

کاريکهویدشمیمصمموگیریدمیتصمیمقبلازوقتی.برسیدهستید،آندنبالکهموفقیتبهتادهیدصورتکاريپیوستهکهشویدمصمم

جايبهکهبرخورداریدايآمادگیازذهنیلحاظبهکنند،میبروزمشکالتیوقتیگونهاین.رسیدمیروانیامنیتحاشیهیکبهدهید،صورت

.یابیددستايشدهتضمینموفقیتبهتابدهیدادمهبکنیدبایدکهکارهاییبهشدن،تسلیم
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اسرار ميليونرهاي خودساخته
تقریبًا.دندبومدیونشدتبهحتییاوکردندشروعپولبدونهستند،پولدارحاضرحالدرکهکسانیاغلببدانیداست،درآمدکسبشماهدفاگر

.بودندصفيانتهادر،زمانیاندایستادهصفجلويدرکهکسانیتمامیتقریبًا.بودندقعردرزمانیاند،گرفتهقراررأسدرامروزکهکسانیتمامی

.بودندفقیرزمانیهستند،ثروتمندامروزکهکسانیتمامیتقریبًا

300ازشبیحاضرحالدرمادنیاي.نمودندهموارباالسمتبهراراهشانوکردندشروعهیچبادیگر،عبارتبهوهستندخودساختهمیلیونرها،اغلب

فوقمالیتایجنبهتاکردندآزادراخوددرونتوانمندیهايفکرشان،دادنتغییرباکردند،وشروعصفرازآنهاازبسیاري.داردمیلیاردرمولتیومیلیاردر

تیراس.دهیدانجامتوانیدمیهمشمااند،دادهانجاممنطقوعقلمحدودهدردیگرانکهراکاريهربدانید،همرااین.کنندپیدادستزیاديالعاده

کدامند؟شماهدفهاي

تعهدقدرت 
استموريچارلزنامبهکوهنورديازامشنیدهکهجالبیسخنانازیکی

وهادهایآنازناشیجهلکهداردوجودحقیقتی.داردوجودبودنحاصلبیوبرگشتنامکانهمیشهنباشد،میاندرجزمیعزموتعهدکهزمانیتا

هبچیزهمه.شودمیوارددرازخداوندعنایتشود،میمتعهدکسیآنکهمحضبه:استاینحقیقتآنوکشدمیراباشکوهوعالیهايبرنامه

.دندشنمیدیدههمخوابدرکهچیزيرسند،میراهازطبیعیهايکمک.افتندمیاتفاقايمترقبهغیروناشناختهحوادث.آیدمیشخصکمک

:کندمیاشارهگوتهازسخنیبهاوآن،ازبعد

در.کنیدروع،شباشیدداشتهتوانیدمیکهرارؤیاییهریادهید،انجامتوانیدمیکهراکاريهر.کنیداستفادهلحظهاینازهستید؟کوشسختآیا

.شودمیجامانکارکهگذردنمیدیريکنید،شروع.کندرشدذهنتانتاشویدکاربهدستکهاستکافی.استنهفتهاعجازيوقدرتنبوغ،شجاعت
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بیو گرافی افراد موفق

برایان تریسي

نپِمبِرتُدکتر جان 

موريتاآکيو 

وکارلوس اسليم هِل
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برایان تریسي

رسددرمدرسه.نبودممندبهرهچندانیمزایایازکنجکاوذهنیکداشتنجزبهزندگیآغازدرمن

یدیسختکارهایبهسالها.کردمتحصیلترکهمآخردستوبودمضعیفیشاگردوخواندمنمی

.دیدمنمیخودرویپیشدررابخشیامیدیآیندهوبودممشغول

کردمسفرالسهشتمدتبه.ببینمرادنیاتارفتموکردمپیداکارباربریکشتییکدرجوانیدر

جهانارهقپنجدرراکشورهشتادازبیشنهایتااینکهتاکردمسفرهمبازوکردمکار،کردمکار،

میخانهآنهبخانهایناز.رفتمفروشندگیسراغبهکنمپیدایدیکارنتوانستمدیگروقتی.دیدم

گیردرمدتها.کردممیزندگیگذرانشدمینصیبمکاالهافروشازکهمعینیدرصدباورفتم

کهستاچطور»:پرسیدمخودازوکردمنگاهاطرافمبهروزیکاینکهتابودممختلفاجناسفروش

ترند؟موفقمنازدیگران

وفتمرموفقفروشندگانسراغبه.کردروآنبهرواینازمرازندگیکهزدمکاریبهدستوقتآن

آنقدرهایتان.رفتباالفروشموکردمعملهایشاننصیحتبههممنوکنندمیکارچهکهگفتندمنبهآنها.کنندمیکارچطورکهپرسیدمآنهااز

مدیریتکاردکهکسانیگرفتمیادتاکردمپیرویاستراتژیهمانازهمفروشمدیریتکاردر.شدمفروشمدیریکبهتبدیلکهکردمپیشرفت

مرایزندگگرفتممییادآنچهگیریکاربهویادگیریجریاناین.دادمانجامراکارهاهمانهمخودمآنوقتوکنندمیکارچههستندموفقفروش

وقتآنوکنندمیکارچهموفقافرادکهبگیریدیاداستکافیفقط.استبدیهیوسادهچقدرکاراینکههستممبهوتهمهنوز.کرددگرگون

استجالبیایدهچهواقعا.برسینتایجهمانبهتابکنیراکارهاهمانهمخودت

فهرست 
افراد
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ارهایکواقعدر.دهندمیانجاممتفاوتیروشبهرابخصوصیکارهایچونکنندمیعملدیگرانازبهترافرادازبعضی.استسادهخیلیمطلب

خاطربهنندکمیاستفادهعادیفردیکازبهتربسیاربسیارنحویبهوقتشانازافرادایناینکهبخصوص،دهندمیانجامدرستروشبارادرست

فکرکهودمبشدهگرفتارذهنیمخمصهایندر.بودگرفتهشکلمندرکاراییعدموضعفاحساسنوعیکداشتمزندگیدرکهناموفقیتجربیات

باراکارهافقطهاآن.نیستدرستضرورتافکراینکهبوداینگرفتمیادآنچه.هستندمنازبهترواقعاکنندمیعملمنازبهترکهکسانیکردممی

وبودمکاشفهیکحکمدرمنبرایاین.بگیرمیادتوانستممینیزمنبودندگرفتهیادآنهاکهراآنچهمنطقینظرازودادندمیانجامدیگریروش

کهفیهدهربهتقریباتوانممیودهمتغییرراخودزندگیتوانممیکهدریافتم.هستمهمهنوز.زدههیجانهموبودممبهوتهمکشفاینازمن

نهایتاتاهمدانجامراکارهاهمانخودمسپسوکنندمیچههستندموفقزمینهآندرکهکسانیببینمآنکهشرطبهبرسمکنمتعیینخودمبرای

.برسماندآوردهدستبهآنهاکهنتایجیهمانبه

وانستمتشدممدیریتحوزهواردآنکهازپسیکسال.شدماولطرازفروشندهیکبهتبدیلفروشزمینهدرکارمشروعازپسسالیکمدتظرف

.تمداشسالپنجوبیستزمانآندر.کردندمیکاردستشزیرکشورششدرفروشنمایندهنفرنودوپنجکهشومعاملیمدیربهتبدیل

بازرگانیمدیریترشتهدرمعتبردانشگاهیکازوکردماندازیراهوتاسیسراشرکتچندین.کردمکارمختلفحرفهدووبیستدرسالهاطیدر

همکاریکمپانی500ازبیشبامشاورومربی،سخنرانعنوانبهوبگیرمیادرااسپانیاییوآلمانی،فرانسهزبانهایتوانستمهمچنین.گرفتممدرک

.دارندکنندهشرکتنفر00020ازبیشکهکنممیبرگزارسمینارهاییوکنممیسخنرانینفرهزار300ازبیشبرایساالنهحاضرحالدر.کنم

اینندگیزدرخوشبختیومقام،احترام،پیروزی،بزرگموفقیتبهیابیدستکلید.دریافتمراسادهحقیقتیکخودایحرفهسوابقطولدر

ازدستاینرساندهاتمامبهآنراتاودهیانجامدرستراآن،کنیمتمرکزداریکههدفییاکارمهمترینرویکمالوتمامراذهنتبتوانیکهاست

.نکشیکار

فهرست 
افراد
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ترجمهنیزماورکشدرکهاستتریسیبرایانکتابهایترینموفقازیکیموفقیتجهانیقوانینشناختبااهدافبهیابیدستوسریعپیشرفت

حقیقیدالیلتااستکردهسفردنیاکشورهشتادبهسالسیطیدرکتابایننویسنده:استآمدهآننویسندهدربارهکتابایندر.استگردیده

افرادبهدنیاردهاسالکهاستکردهخالصهقوانینیصورتبهراهاپاسخاو.افتندمیاتفاقهستندکهصورتیبهوقایعچراکهبیابدراپرسشاین

–جسمیسالمتوخوشبختی،موفقیت،اصوللینگرفتنکاربهبااندتوانستهزنانومردانازبیشماریتعدادواستشدهدادهآموزشمختلف
.دهندافزایشخودزندگیدرراروانی

برغلبهعالیروس21بارهدرکهاستبدهغورتراقورباغهکتاباستگردیدهروبروعمومیاقبالباایراندرنویسندهاینازکهکتابهایازدیگریکی

.باشدمیزمانکمتریندرکاربیشترینانجاموتنبلی

.برویدپیشسریعترکارهایتاندرچطوربدهدنشانشمابهکهاستشدهنوشتهاینبرایکتاباین:استگفتهکتابایندربارهتریسیبرایان

کشفردیفکاراییزمینهدرکنونتاکهکهاستاصولیقدرتمندترینمجموعدرکهاستاصلیکوبیستشاملداریدروپیشدرکهصفحاتی

یستبهایایدهاینرفتههمروی.هستندالعملسریعوشدهاثبات،کاریردیشوندمیارائهکههاییاستراتژیوهاتکنیک،هاروش.امکرده

بهداردشمابرایکنونیشرایطدرکهاهمیتیترتیببهوزمانهردرراآنهاتوانمیکههستندآمادهغذاهایمثلفردیکاراییمورددرگانهویک

.دادقراراستفادهمورددلخواهطور

:کرداشارهزیرمواردبهتوانمیاستگردیدهترجمهایراندرکهنویسندهاینهایکتابدیگراز.

کاروزندگیدرزنانبرایموفقیترموز•

همهبرایوکارزندگیدرنفسبهاعتمادرموز•

همهبرایکاروزندگیدروقتازبهتراستفادهرموز:زمانمدیریت•

.اهدافتمامیبهیابیدستوکارآییکردندوبرابر،زندگیکردنآسانبرایکارآمدوسادههایروش:هدفرویتمرکز•

فهرست 
افراد
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 Brian Tracy) الزم به ذکر است که برایان تریسی در حال حاضر یک سخنران ، مربی ، و مشاور حرفه ای و مدیر شرکت بین المللی برایان تریسی 

International)  پس از ادامه در سی سالگی از دانشگاه آلبرا درجه کارشناسی و. مشاوره ای در سوالتابیچ کالیفرنیاست–است که یک شرکت آموزشی

وی یکی . فرزند است 4ازدواج موفقی داشته ودارای . تحصیل مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت از دانشگاه کلمبیا پاسفیک دریافت کرد

.از معتبرترین مراجع صاحب نظرجهان در زمینه موفقیت و پیشرفت است

فهرست 
افراد
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دکتر جان پِمبِرتُن
شماربهیزانگنشاطبهنوشابهیکامروزوداشتمصرفتقویتیشربتیکعنوانبهکوکاکوالابتدا

.شدعرضهکشور40در1940سالدروکردآغازرامیلیونی اشفروشکوکاکوال1925سالدر.می آید

تنوعبررژیمی،کوکاکوالی19۸2سالدروشدبازاروارد1961سالدرنوشابهاینSpriteمارک

John)پمبرتنجاندکترتوسطباراولینبرایکوکاکوال،1۸۸6مهماهدر.افزودشرکتاینمحصوالت

Pem-berton)ویتیتقشربتیکعنوانبهکوکاکوالابتدا.شدتهیه(جورجیا)آتاالنتااهلداروسازی

فروشکوکاکوال1925سالدر.می آیدشماربهانگیزنشاطبهنوشابهیکامروزوداشتمصرف

سالدرنوشابهاینSpriteمارک.شدعرضهکشور40در1940سالدروکردآغازرامیلیونی اش

همماهدر.افزودشرکتاینمحصوالتتنوعبررژیمی،کوکاکوالی19۸2سالدروشدبازاروارد1961

John)پمبرتنجاندکترتوسطباراولینبرایکوکاکوال،1۸۸6 Pem-berton)آتاالنتااهلداروسازی

.شدتهیه(جورجیا)

محصولبرایپمبرتن،جانکتابداررابینسون،فرانک.کردترکیبخانه اشپشتیحیاطدربرنجیکترییکدرراکوکاکوالاولیهموادپمبرتنجان

بههمنوزهکهکردخطاطیگونه ایبهراکوکاکوالناموبودخوبیخطاطکتابداری،علمازآگاهیبرعالوهویبرگزید،راکوکاکوالنامخود،کارفرمای

ایامآندر.شدعرضه1۸۸6مه۸درآتاالنتادر(Jacob)ژاکوبداروخانهدرباراولینبرایکوکاکوالنوشابه.استاستفادهموردشرکتاینآرمعنوان

اینکلدرکهاستاینخنده دارنکتهبود،دالر50حدودفقطکوکاکوالسالآنفروشمجموعومی رفتفروشبهروزانهنوشیدنیاینازعدد9حدود

.بودضررسالپمبرتنجانبرایاول،سالیعنیبرداشت؛درهزینهدالر70ازبیشتولیدکننده اشبراینوشیدنی

فهرست 
افراد
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کافئینازشارسرکهکوالدانهشربتبرعالوهکهچرامی شدمصرفتقویتینوشابهیکعنوانبهوداشتداروییمصرفبیشترکوکااول،سال هایدر

.شدتبدیلکاآمرینوشیدنی هایمعروف ترینازیکیبهوکردبازنوشابه هامیاندرراجایشکوکاکوالتدریجبه.بودنیزکوکائینعصارهحاویبود،

Asaگرییگزکاندلرآساحضور grigscandler))یسال هادررانوشابهاینتولیدپمبرتنباهمکاریشوکوکا،شرکتدرآنتاالنتا،ازدیگرداروسازی

طرفدارانالکوکاکونظرموردسدهپایانتا.بودکاندلروپمبرتنموفقیتدرمهمیعاملتبلیغات.یافتافزایشدرصد4000ازبیشتا1900تا1۸90

وستقلمشرکت هایبهخوددانه هایشربتفروشبهنسبتکوکاکوالشرکتکهبودزمانهماندرحدودا.آورددستبهکاناداوآمریکادربسیاری

.می کنددنبالراروشهمینآمریکاسازینوشابهصنعتامروزحتیکردمبادرت(داشتندرامحصولاینفروشجوازکه)زنجیره ای

دلیلبهولی.می شدندعرضهفروشی هابستنیدروداروخانه هادرکوچکشهرهایدرچهوبزرگشهرهایدرچهگازدار،نوشیدنی های،60دههتا

.درآورد هاساندویچ فروشیورستوران هاازسرنوشابهایننتیجهدرزدندسربازمحصوالتاینفروشازداروخانه هااماکناینشدنمختلفافرادپاتوق

جهاندرکوکاروزانهمصرفحاضر،حالدروجوداینبا.کردمواجهمشکلبارامذکورشرکتوشدبرمالجدیدکوالیفرمول،19۸5سالآوریل23

می شوددالرمیلیارد7بربالغ

فهرست 
افراد
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آکيو موريتا
Akio Morita»در1921سالژانویه26در«Nagoya«تحصیلفیزیکرشتهدرکهاو.شدمتولدژاپنکشور

.شدمشغولکاربهارتشدریاییناوگاندرودرآمدژاپنارتشخدمتبهدومجهانیجنگآغازباکرد،می

Masaru»نامباجنگدرهمرزمانشازیکیهمراهبه»Marito»1946سالمهماههفتمدر Ibuka«شرکتیک

Tokyo»عنوانتحتدومدسترادیوهایتعمیر Tsushin kogyo«زمانآندر.کردندبناMoritaسال25دارای

میادارهکارمند20باراشرکتژاپنینهزار190اولیهسرمایهبادوهروبودندسنسال3۸دارایIbukaو

ضبطاولینتوانست1950سالدروکردبازارروانهراخودمغناطیسینوارهایاولینشرکت1949سالدر.کردند

رضهعبازاربهوتولیدکمپانیاینتوسطجیبیرادیوهایاولیننیز1957سالدر.نمایدتولیدراژاپنیهایصوت

تغییربهتصمیم،شدتبدیلنامصاحبنسبتاکمپانییکبهحالسابقکوچکشرکتکهزمانیبعدیکسال.گردید

ونمودابداعراترانزیستوریهایتلویزیوناولینSonyکمپانی1960سالدر.شدگرفته»Sony»بهآنعنوان

اختهسکمپانیاینتوسطخانگیفیلمبرداریدوربیناولیننیز1965سالدر.نمودبازارروانهگستردهطوربهبعد

وکامپیوترهایدیسکتمایکرو»Trinitron»هایتلویزیون»Walkman»ازبودندعبارتSonyمهممحصوالتآنازپس.شدعرضهبازاربهو

Sony»ازسرانجام Playstation«عرصهردکمپانیفعالیتشدنترگستردهبا.ساختروانهعظیمامپراطوریاینسویبهرافراوانیشهرتیکهرکه

راخودکار1970سالدرشعبهاینآمریکاکشوردر.شدبناخاکیکرهاینسراسردرمتعددیشعباتدنیاسراسرازتقاضاحجمافزایشوالکترونیک

دریعنیبعدسالدو.یافتحضورنیویورکبورسدرژاپنیشرکتاولینعنوانبه»Sony»کهشداینگونهونمودآغاز»Morita»شخصریاستبا

.کردمیدایرآمریکاییکارخانهیککهبودکمپانیاولینSonyمجددا1972سال

فهرست 
افراد
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درMatsushitaکمپانیبارقابتدرSonyشکست.استنبودههمراهصعودیسیرخطباهمیشهفرمانشتحتقلمروو»Morita»کاریروندالبته

سازیفیلمکمپانیگرفتناختیاردرباداشتقصدکهشرکتایندالریمیلیارد4/3ناموفقخریدهمچنینوVHSنوارهایتولیدوعرضه

«Columbia Pictures«روندمیشماربهتخلیروزگارجملهازباشد،داشتههالیووددرقطعیحضور.

میوزدهمیالکترونیکبازاردررااولحرفهموارهsonyحالهربهاما.بودندآوردهپدیدSonyپادشاهیبرایایعدیدهمشکالتایدورهدرکه

نژاپکشوربرعالوهدنیاسراسردربسیاریپرنفوذدوستاناشزندگانیمدتدراو.وجوداردجالبینکات»Morita»شخصیزندگیرابطهدر.زند

.روندمیشماربهافراداینجملهازمتحدهایاالتسابقهایدههجمهوررئیس»Kissinger»همچنینوژاپنپیشینوزیرنخستکهداشت

لیستدررا»Morita»نام»Forbes»اقتصادیمجلهتاگشتسببشدمیزدهتخمیندالرمیلیارد3/1ازبیشکهاوثروت1990دههاواخردر

لیستدربازرگانانومدیرانترینموفقوبزرگترینعنوانبه»Time»مجلهکهبودآمریکاییغیرتنهااوهمچنین.دهدقراردنیاهایثروتمندترین

،ژاپنمختلفعلمیمجامعسویازگذارد،نمایشبهخودازکهمدیریتیهایمهارتواقتصادیهایسیاستسبببههمچنیناو.دادجایخود

سالگی50سنازپس»Morita»جوانیدوراندرکاریفراوانمشغلهسبببهاینکهدیگر.کرددریافتلیاقتویادبودنشانمتحدهایاالتوانگلستان

موجبهاورزشاینبهاویکبارهاشتغال.استنظیربیخودنوعدرامراینکهآوردرویغواصیهمچنینوتنیساسکی،هایورزشیادگیریبهتازه

بعدالیکس.نمایدسپریدارچرخصندلیرویبرراعمرمابقیوشودقلبیحملهدچاربود،تنیسبازیمشغولکههنگامی1993سالدرتاگردید

Norio»وداداستعفاSonyکمپانیدرخودسمتاز1994سالدریعنی Ohga«سرانجام.ساختخودجانشینرا«Akio Morita«اکتبرسومدر

هم.گذاشتارثبهدخترشتنهاوپسردووهمسربرایراخودداراییواموالتمامیوسپردجانالریهذاتبیماریاثربرسالگی7۸سندر1999

.داردقرارتصویریصوتیبازارقدرتمندترینجایگاهدردالر،میلیارد33ازبیشساالنهفروشباSonyعظیمامپراطوریاکنون

فهرست 
افراد
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ماشین هایالستیکهماو.می رونداوزنجیره ایرستوران1۸0ازیکیبهمکزیکدرغذاصرفبراییامی خرنداوزنجیره ایفروشگاه هایازراخود

.می کندتامیننیزرامکزیکقهوهاسلیمکارلوس.می گیرندواماوبانک هایازمردم.استراه سازیپیمانکاربزرگترینهمومی کندتامینرامکزیکی ها

ایناو.تشناخارزان قیمتشپالستیکیساعتبارااومی توانهمیشه.استمشهورصرفه جوییبهدارد،کهقدرتیوسرمایههمهبااسلیمکارلوس

اوتلفنخدماتشرکت هایبزرگ ترینازیکیمثال.معمولی اندوسادهبسیارکارخانه هایش،وشرکت هاهمهودادهانتقالهمخودکاربهراصرفه جویی

.داردقرارالستیک سازی اشکارخانهمحلدردارد،درآمدآنازدالرمیلیون هاساالنهکه

درتامیشودباعثکاراين.میبخشدشتابشرکتپيشرفتبهامرايندهيد،ادامهرياضتبهاقتصادیشکوفايیزماندر»:میگويداسليم
.«شودگرفتهتغييراتبرایشديدنيازجلویبحران،زمان

کارلوس اسليم هِلو
باکیمکزیسرمایه گذاروتاجراین.استجهانثروتمندمرددومینهلو،اسلیمکارلوس

وتجارتحوزهدرجهانمردانموفق ترینازیکیخالص،سرمایهدالرمیلیارد60

.شویداآشنتجارتوکاروکسبدربارهاوعقایدوخصوصیاتازبرخیبا.استبازرگانی

ه،لحظهروشویدمکزیکوارداستمحال»:می گویدکهداردوجودمعروفیضرب المثل

لباغزیراداردواقعیتزیادیحدتاضرب المثلاین.«نریزداسلیمجیببهپولتان

وجودبهاسلیمکارلوسسرمایه هایبابه گونه ایمکزیکدرروزمرهمسائلوخدمات

دگیزنمایحتاجاغلبمردم.اوستبهمتعلقمکزیکتلفنخطوطدرصد92مثال.آمده اند
فهرست 

افراد
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وگرفتنقدرتشیوه.می خواندتاریخیکتاب هایومی ماندبیدارشبازپاسیتاشبهراو.استاسلیمکارلوسمحبوبشخصیتمغولخانچنگیز

صادداناناقتازبسیاری.می کنندفتحراچیزهمهناگهانومی کنندحملهآرامآرامدوهر.نداردچنگیزروشباچندانیفرقاو،اقتصادیسیاست های

غیرفردیراودخدارداصرارهمیشهاسلیم.می دانندمکزیکاقتصادبرایمهلکیسمرااوانحصارطلبیومخالفنداسلیمکارلوسشیوهاینبامکزیک

ومشهورانانمیهمازیکیالبته.بزندسراوبهگاهبهگاهنیزامریکارئیس جمهورحتیمی شودباعثمالی اشقدرتحالهربهاماکندمعرفیسیاسی

ازیبخشهموارهومی کندادارهفرزندخوانده اشیکوپسرسهباراخوداقتصادیمجموعهاسلیم،کارلوس.استمارکزگارسیاگابریلاو،محبوب

دوچرخههزار95کرد،کمکخیریهموسسه هایبهدالرمیلیون۸00ومیلیاردیک،2006سالدراو.می دهداختصاصخیریهاموربهرادرآمدهایش

آیندهسال4درداردنظردراو.رساندیاریدانشجو،هزار150بهوشودخریدهمحصلینبرایعینکهزار700تاکردکمکخرید،فقیرکودکانبرای

یماسلکارلوس.دهداختصاصپرورشوآموزشپیشرفتهمچنینومکزیکدرمانوبهداشتسیستمبهراخودسرمایهازدالرمیلیارد10حدود

رایبدرون سازمانیآموزشوفردیتوسعهاداری،سلسله مراتبحداقلباسادهسازمان هایوساختارها»:می گویدشرکت هایشموفقیتاصولدرباره

ه هایپایازواحدشرکت هایآوردنوجودبهودوبارهساختارسازیکوچک،شرکت هایمزایایباکردنکارآنی،تصمیم گیریوانعطاف پذیریمدیران،

مشکالتباوانندمی تبهترآنافرادسخت،شرایطدرووقوی ترندمی کنندزندگیسختیدرکهشرکت هاییباشیدداشتهیادبههمیشه.استموفقیت

شماکهنیستاینموفقیت»:گفتموفقیتدربارهاسلیمکارلوس.دا شتفراوانیتوصیه هایکهنوشتجوانانبهنامه ای94سالدراو.«شوندروبه رو

.استودنبخوبازدرونیاحساسیکنیست،بیرونیعقیدهیکموفقیت.بگیریدتاییددیگرانازودهیدانجامخوبخیلیحتییاخوبراکاری

.«داردنیازراستیواصالتدوستی،خانواده،عشق،ماننداحساساتیبهقطعاواستروحتعادلموفقیت،

فهرست 
افراد
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تمرینات عملي
آیندهسال5اهدافکاغذسومینرویبرآیندهسال3اهدافدومینرویامسالاهدافبرگهاولینعنوانرویبرداریدکاغذبرگهچهاروقلمیک•

رویبررامیشودمالیتاناموربهمربوطکهاهدافیفقطکهباشیدداشتهتوجه)کنیدیادداشتراخودآیندهسال10اهدافبرگهآخرینرویبرو

زمانیرهکنیدیادداشتموردبهموردعنوانبهبناراخوداهدافسپس(بنویسیددیگریدرجایراخوداهدافدیگرکنیدیادداشتهابرگهاین

هدفهرجلویکنیدلحاظشفافصورتبهودقیقجزئیاتباراخوداهدافکنیدتالشکنیداضافهبرگهدرراآنآمددرذهنتاندیگرهدفیهم

برایرایزهانگوکردهمنتقلشمابهراخوبیحسکاراین)بزنیدتیکمربعداخلرسیدیدموردآنبهکهزمانیتاکنیدرسمکوچکمربعیک

موردهرایوویالماشینخانه)اهدافتانازکنیدتالشکنیدمرورهفتهدرروزچندرااهدافتانکنیدسعی(میکندزیاددیگراهدافبهرسیدن

.کنیدبایگانیراآنهاکاوریاوپوشهیاکنزومداخلخوداهدافهایبرگههمراهبهوکنیدتهیهعکس(...دیگر

.کنیدحسابایندرخودمالیسنگرساختبهشروعبایدآیندهسالهایوماههاطی.کنیدافتتاحاندازیپسحسابوبرویدبانکبه•

میدرآمدبکسبهراکمکبیشترینآنعالیانجامکهمهارتیک.شویدتبدیل((بهترین))بهکردیدانتخابکهایزمینهدرکهشویدمتعهد•

.کنیدشناساییکند

.کنیدمعطوفخودموفقیتاحتمالافزایشبهراخودتمرکزبیشترمقاومتوتالشبا.نباشیدموقتیهایشکستنگران.بگذاریدکنارراترس•
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راشماهاموفقیتدرکهسربلندیوغرورشادمانی،احساسباراتصویراین.کنیدخلقزندگیابعادتمامدرموفقیکامالذهنیتصویرخوداز•

.کنیدمرورروزطولدربارچندینشده،آمیختهاحساساتباهمراهرا،تصویراین.بیامیزیدمیکنند،همراهی

60االی30روزانه.کنیدپراحترامتان،وتحسینموردافرادمهماقداماتپیروزی،موفقیت،مورددرکتابهاییباراخودموفقیتکتابخانهامروزاز•

.کنیدمطالعهراهاکتابایندقیقه

واهنماییردرخواستآنهااز.کنیدمعاشرترانند،میسوکدامبهراخودزندگیکشتیدانندمیکههدفمندوبینخوشمثبت،پیروز،افرادبا•

.بگذاریدمیاندرآنهاباراهایتانایدهبهترینوکنیدتوصیه

چیزیهرتوانممی!دهمانجامتوانممی“گفتنباراشکستازترساحساس.شویدخودمشوق.باشیدداشتهمثبتدرونیگفتگویخودباهمواره•

.نهراسیدکارآنانجامازدیگرکهدهیدادامهآنقدرراعباراتاینگفتن.کنیدنابود”!دهمانجاماستذهنمدرکه

برایونیدکطراحیمدتبلندبرنامهکنید،تحلیلراخودشروعنقطه.کنیدتعیینخودهدفعنوانبهرادالرمیلیونیکآوردنبدستامروزاز•

کار،هدفاینسمتبهحرکتشروعبرایامروزاز.کنیداندازپسوگذاریسرمایهکنید،مشخصسنجشمعیاروشمارکیلومترخوددرآمدهای

شودمیآغازگامنخستینبرداشتنباطوالنی،سفریک.کنیدآغازرا
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کهزمانی.کنیدکسباطالعاتناگهانی،حوادثبرابردرتانخانوادهوخودمحاظتبرایبیمهانواعدربارهاوازوبرویدبیمهکارگزاریکسراغبه•

داشتخواهیدتانخانوادهوخوددربارهبهتریاحساسباشیدبیمهپوششتحت

مسیردرراشماشخصیتکوچک،اقدامهمین.کنیداندازپسآندرتانماه6تا3هایهزینهاندازهبهوکنیدبازویژهاندازپسحسابیک•

.دهدمیتغییرمثبتی

.شودمیدرجآیندهمالیمسائلزمینهدرموفقافرادبهمربوطاخبارآنادرکهشویدمالیهایروزنامهومجالتمشترک•

اینبرایوکنیدفکردسترس،درونزدیکمناطقبه.نماییدمستغالتوامالکرویبرگإاریسرمایهمختصنقدی،حسابیکایجادبهشروع•

.نرویددستدورجاهایبهکار

دستیابیبرایوکنیدیادداشتهدفیکعنوانبهراآن.دهیدافزایشدرصد50راخودساالنهدرآمدکهتصمیمبگیرید.بدهیدترفیعخودتانبه•

.نکنیدمتوقفراکاراید،نیافتهدستآنبهکهزمانیتاودهیدانجامراالزماقداماتفورا.کنیدریزیبرنامهآنبه
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انگیزشی

+انرژی 

قوانین جذب
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ه همیشه می دانستم ک
تی ثروتمند می شوم، ح

یک لحظه هم به آن 
شک نکردم

 وارن بافت

POOLDAR_SHIM
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نوع جنگ من برنده 
 چ شدن است و دیگر هی
 وارن بافت

POOLDAR_SHIM
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وی آن فرصتی طالیی که در جستج
نه در . هستید، در درونتان است

ال محیط پیرامون، نه در بخت و اقب
ا در و نه در کمک دیگران، تنها و تنه

 استدرون خودتان 
 اریسون سوت ماردن

POOLDAR_SHIM
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ید که امکان بزرگترین چالش این است که به بهترین چیزی تبدیل شو
شر چه ها می نمی توانید باور کنید که برای روح ب. تبدیل شدن به آن را دارید

ی شود، آنرا توان کرد که پتانسیل هایش را به حداکثر برساند و تا آنجا که م
 جیم رانگسترش دهد

POOLDAR_SHIM
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، به هر چیزی را به شدت بخواهید، به دست خواهید آود
زی را هر کسی که بخواهید،تبدیل خواهید شد، هر چی
روع که مطلوبتان باشد، خواهید داشت و هر کاری را ش

تان را به یک کنید، به پایان خواهید رساند، اگر خواسته های
هدف واحد تبدیل کنید

POOLDAR_SHIM

 رابرت کولیر
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ه بتوانید از زمانی خواهد رسید که فرصتهای بزرگ به شما رو می آورند، زمانی که شما باید در موقعیتی باشید ک
 سم والتون آنها بهره برداری کنید

POOLDAR_SHIM
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« المح»برای سست دالن، . آینده چندین نام دارد
است و برای« ناشناخته»است، برای بزدالن 

است« ایده آل»عاقالن و دلیران، 

POOLDAR_SHIM

 ویکتور هوگو
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 .نباشید العاده فوق فرصتهای منتظر
 را آنها و بیاورید چنگ به را معمولی فرصتهای

 تهافرص انتظار در ضعیف، مردمان .بپرورانید
 سازند می را آنها بزرگ، مردمان هستند،

POOLDAR_SHIM

 اریسون سوت ماردن
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تصاویر را  جزئیات این. تصور کنید که نتایج دلخواهتان چگونه خواهند بود
ان ظاهر بارها و بارها آنها را نزد خودت. مشخص کنید و به وضوحشان بیفزایید

 کنید تا سرانجام تحقق پیدا کنند
 POOLDAR_SHIMزماکسول مالت
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رفت زمان را با کمک آنچه دیگران نگاشته اند، در جهت پیش
به شخصی خود به خدمت بگیرید و این گونه به سادگی
ه آنها چیزهایی می رسید که سایرین با مشقت و دشواری ب

رسیده اند
 سقراط

POOLDAR_SHIM
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معرفي چند کتاب
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شويدثروتمندخودروشبه:کتابنام

تريسیبرايان:نویسنده

گرفتهنظردراصولوروش هابررسیبهآندروشدهتدوینفصل10درکتاباین:کتابشرح

پولهجذب کنندشاملکتاباینمهمسرفصل هایازبرخی.استشدهپرداختهشدنثروتمندبرای

راعملتکارابشوید،ثروتمندوکنیدفکرکنید،بناراخودشخصیحرفه،دست خالیباشروعشوید،

ویسندهن«تریسیبرایان»مورددر«رایزلینگویکتور»کتابمقدمهدر.است...وبگیریددستدر

روش،فمورددرسمینار هاییومی کندسفرجهانسرتاسربهمداوم،طوربهبرایان»:استآوردهکتاب

کتاب35او.می کندبرگزارفردیدستاورد هایوتجاریتوسعهشرکت،تاسیسکارآفرینی،مدیریت،

.شده اندترجمهزبان25ازبیشبهتاکنونکهنوشته

عنوهرباچگونهمی دهدنشانشمابهتریسیبرایان«شویدثروتمندخودروشبه»کتابدر

.«شویدثروتمندمی توانیدپیش رویتانسال هایدرهستید،کههرکجاوداریدکهشخصیتی

بانیسخبخشدرنیزاستسازمانصنعتیروانشناسیمدرکدارندهکهفتوتیاحمدرضاهمچنین

آزمایشموردبارهاآمده،کتابایندرکهمهارت هاییوروش هامفاهیم،»:استنوشتهخوانندگان

.استگرفتهقرار

ایندنخوانبا.داریدنیازآنبهشدنثروتمندبرایشماکهاستچیزهاییآنتمامشاملکتاباین

«.رسیدخواهیدثروتبهدستیابیبرایموثرتریوتازهروش هایکشفبهکتاب

هستند  ”عمل گرا“افراد موفق در هر زمینه ای 
 هستند”حرف گرا“در حالی که شکست خوردگان 
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دارابابایکارراهه:کتابنام

لچترشارونکيوساکی،رابرت:نویسنده

.نيستخارجحالتچهارازافرادمالیموقعيت:کتابمختصرشرح

زادیآبهدستيابی.سرمايهگذارووکارکسبمالکفرما،خويش،کارمند

راههایچهارموسومموقعيتهایامااستممکنحالتچهارهردرمالی

.میباشندآنبهرسيدندرپرشتابتری
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پولبیبابایپولدار،بابای:کتابنام

کيوساکیرابرت:نویسنده
ریتيمدیهايکتابترینپرفروشازیکي”پولبیپدر،پولدارپدر”کتاب:کتابشرح

حاضرعصربرايرامدارسآموزشيهايروشکتاب،نوسندگان.استاخیرسالچند

“پرورکارآفریننهوپرورندکارمندهامدرسه”کهمعتقدندودانندنميکافيومناسب
يگوجوابدیگربود،مناسببوروکراتیكوبزرگهايسازمانعصربرايکههایيآموزش

واقعدروباشندنميامروزدانشبرمبتنيوايشبکهپیچیده،هايسازماننیازهاي

تربیتدنیاییبرايرامافرزندان

.نداردوجوددیگرکهکنندمي

 “ار کند بگذارید پول براي شما کنكنید براي پول کار ”
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ثروتمندذهناسرار:کتابنام

ِاِکرهاروتی:نویسنده
کهودمی شبیاناولقسمتدر.استکتابیکدرکتابدوثروتمندذهناسرارکتاب:کتابشرح

ویصمیم،شوخبیان هایازترکیبیطریقاز.استچگونهشماذهندرپولاولیه یطرحعملکرد

نوشتسرشماکودکیدورانچگونهکهمی گیریدیاد،داردنویسندهکهشهریخم هایوچمبهآشنا

خیصتشراخودبهمتعلقپولاولیهطرحچگونهکهمی گیریدیادهمچنین.می زندرقمراشمامالی

آنازرمهمتبلکه،کندموفقیتایجادتنهانهکهدهیدقرارنظرتجدیدموردگونه ایبهراآنوداده

معرفیثروتپروندههفدهشمابهدومقسمتدر.دهیدرشدراآندائموکردهحفظراآنبتواند

توسطمطبقهوفقیرآدم هایبهنسبتچگونهثروتمندآدمهایکهمی کندبیاندقیقاکهمی شود

درآنتمرینبهتا،شماستبرایعملیمراحلشاملثروتپروندههر.می کنندعملوفکرمتفاوت

اگر.یدکنانباشتهراخودثروتودادهافزایشراخوددرآمد،اساسوریشهازوبپردازیدواقعیدنیای

ییرتغراخودپولاولیهطرحباید،نمی بریدپیشازراکاریمالینظرازداریددوستکهطورآن

راآنوانیدبتاینکهمگربماندشماباعمرآخرتاداردخیالشمافعلیپولاولیهطرحمتاسفانه.دهید

العادهخارقکتاباینکمکبهکهاستکاریهماندقیقااین.دهیدقرارنظرتجدیدموردوشناخته

ودبیندیشیهمشما،می کنندعملومی اندیشندثروتمندمردمکهطورآناگر.دادخواهیدانجام

!استزیادخیلیشویدثروتمندنیزشمااینکهاحتمال،کنیدعمل

 ثروت بازي در ٬ شوید ثروتمند تا کنید فكر ثروتمند
 طالعهم اي گونه به را کتاب شویداین استاد خود درون
 .تاس وابسته آن به شما زندگي گویي که کنید
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بابلمردثروتمندترین:کتابنام

کالسونجورج:نویسنده

ورمایانفکار،بیمهشرکتهایبانکها،استقبالموردانتشارازپسکتاباین:کتابشرح

بدین.دشتوزیعزیادیتعدادبهووسیعمقیاسدر،ایشانتوسطوگرفتقرارگذارانسرمایه

مطالعۀزاوشدندآشنا«بابلمردثروتمندترین»معروفشخصیتبا،نفرمیلیونهاترتیب

رفعهکدریافتندآنانازبسیاریضمندر.بردندلذتکتاباینآموزندۀوزیباداستانهای

.نیستدشواریچندانکارمالی،مشکالتوکمبودها

رفعصخصودرکالسون.اس.جورجنوشته،بابلمردثروتمندترینکتابازنقلبهاینجادر

رموزتادشماموربابلپادشاهدستوربودبهفقیرزمانیخودکهآرکاد.میپردازیممالیمشکالت

.بیاموزدشاگردیکصدبهمعبدآموزشدرراخودشدنثروتمند

مییمتعلشمابهراایسادهراههای،کنیدپرازپولراخودهایکیسهبتوانیدکهاینبرای

راخودپاینتوانیداگروگویممیشمابهراثروتمنبعبهرسیدنبرایقدماولینمن.دهم

.برویدباالتوانیدنمیترقینردبانازکنید،محکمپلهاولینبر



88

سخن پايانی

هریانظراتتونیتونیدمباشید،راضیکتابازوباشهبودهقبولتونموردکهامیدوارمکردیدمطالعهروکتابانتهایتاکهخوشحالم
انتشاردرزانعزیشماخوبنظراتقطعاکنید،ارسالمنبرایزیرایمیلآدرسطریقازداریدکتاببهکهانتقادییاپیشنهاد

.بودخواهدگذارتاثیرشیمپولدارهایکتابمجموعهبعدیجلدهای
ازوبپیوندن”شیمپولدار“خانوادهبهوکننددنبالماروحتمانیستنماتلگرامکانالواینستاگرامصفحهدرکهدوستانیمیکنمپیشنهاد
اعالمشبکهدوهمینطریقازکتاببعدیجلدهایانتشارزمان.ببرنبهرههمشبکهدوایندرشدهگذاشتهاشتراکمطالب
شدخواهد
.استموجودکتاباولدراینستاگرامصفحهوتلگرامکاناللینک

موفق و ثروتمند باشید 
سهیل شیوافر
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