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 مقدمه

ها متناسب  اصطالح موفقيت از جمله اصطالحاتى است كه متأسفانه خيلى

 اند.با معلومات و نگرش خود آن را تعريف كرده

هاى گوناگونى بوده يكى از داليل عمده تعدد تعاريف موفقيت، برداشت

كه از اين مفهوم شده است. چه بسبا افبرادى كبه ببه دديبل دسبتيابى ببه 

پندارند، امّا اين موفقيت از نظر هايشان، خود را موفق و كامياب مىهخواست

ديگران چندان ارزش و اعتبارى ندارد. و يبا افبرادى هسبتند كبه احسبا  

 اند اما در حقيقت چنين نيست.هكنند، موفق شدمى
  

 

 

 موفقيت در لغت

 .و به معناى سازگارى، انطباق و همراهى است« وفاق»و « وفق»از مادّه  
 

 

 موفقيت در اصطالح

هبا و اهبداف  گويند كبه توانسبته باشبد ببين تبالشانسانى را موفق مى 

سازگارى و انطباق ايجاد كنبد و سبعى و كوشب  خبود را  برين و همبراه 

 اهداف خوي   رار دهد.

گوينبد. به عبارت ديگر، انسان به هبدف رسبيده را انسبان موفّبق مبى 

مراتبب  متعببددى برخببوردار اسببت. اهببداف انسببان، متنببو  و از سببطوح و 
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بنابراين، موفقيت يك تعريف ندارد؛ بلكه هر فرد، بسته به اين كه هبدف او 

 آورد.چه باشد، تعريف خاصى از آن به دست مى

 

 عوامل موفقيت از منظر قرآن

موضو  موفقيت به صورت مختلف در  رآن كريم مورد تأكيبد  برار گرفتبه 

ز موفقيت و يا عوامل و موانب  موفقيبت ديكن چگونه موفق شدن و رمز و را

چيست؟ در آيات مختلف و هر يك در جاى خود مورد اشباره  برار گرفتبه 

 پردازيم:كه به بعضى از آنها مى

 يك. اصالح نفس

ما بايد كارى انجام بدهيم كبه هبم از درون مشبكلى پيبدا نكنبيم، هبم از 

ون مشببكلى بيببرون. اگببر چنانزببه از درون مشببكلى پيببدا نكببرديم، از بيببر

نخواهيم داشت؛ يعنى آن دشمن درونبى را از ببين ببرديم؛ و تبى دشبمن 

 درونى از بين برود، دشمن برونى كارى نخواهد كرد.

ترسد، براى اينكه وابسبته ببه آب و خبا  يك و ت انسان از بيگانه مى

است. امّا اگر وابسته به خا  آفرين و آب آفرين باشد، وابسته به شبمس و 

اشد؛ او هراسى ندارد! باألخره اگر ماه خوب است، شمس خوب  مر آفرين ب

است، زمين خوب است، آسمان خبوب اسبت؛ آنكبه شبمس آفريبد و  مبر 

 آفريد از همه بهتر است. گفتند:

 اى يار،  مر بهتر يا آنكه  مر آرد

 اى يار، شكر بهتر يا آنكه شكر آرد
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شبمس و  مبر تر اسبت. و اگبر اگر شكر شيرين است، شكر آفرين شيرين 

زيبا هستند،  مر و شمس آفرين زيبباتر اسبت... اينكبه  ات س بد  ببارى 

 تعادى به ما فرمود:
 

 «فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا» 

 «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا» 

رى دارد؛ و اگبر سلسبله جبباس اسبت، تو دريايى. اگر انسان درياست، گبوه

 هايمان معدن خوبى باشد.معدنى دارد. بايد بكوشيم اين معدن

 اينكه گفته شد: 

 فيض روح ادقد  ار باز مدد فرمايد 

 كردديگران هم بكنند آنزه مسيحا مى

الزم نيست كه حتماً انسان مثل عيساى مسيح مرده را زنبده كنبد! در  

ست. وجود مبار  عيسباى مسبيح فرمبود: اين بخ  مثل عيساى مسيح ا

خدا توفيقى به من داد كه من هر جا باشم، منشأ بركتم... پبس بيباييم مبا 

 هاى موفق عادم منشأ بركت باشيم.هم مثل انسان

 دو. انديشه و عقالنيت

مرتبه در  رآن آمده و هر مرتببه همبراه ببا يبك  16 «أُولُوا الْأَلْبابِ»واژه 

 ه است. از جمله:كماس و وصفى بيان شد
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وَ دَكُببمف ف ببى ادفق  بباا  حَيبباول يببا سُود ببى »فهمنببد. . راز احكببام را مببى1 

 (.6«)ادفأَدفباب 

ون  يبا سُود بى تَزَوَّدُوا فَإ نَّ خَيفرَ ادزَّاد  ادتَّقفوى وَ اتَّقُب»نگر هستند. . آينده2 

 .«ادفأَدفباب 

د بأُود ى »مق بد.  گباه ودانند نه تو بف. دنيا را محل عبور و گذر مى3 

نبا مبا خَلَقفبتَ ادفأَدفباب  ادَّذ ينَ... يَتَفَكَّرُونَ ف ى خَلفق  ادسَّماوات  وَ ادفبأَرِف  رَبَّ

 «هذا باط لًا

دَقَدف كانَ ف ى  َ َ  ه مف ع بفرَول د بأُود ى »گيرند. . از تاريخ، در  عبرت مى4 

 «.ادفأَدفباب 

تَم عُونَ ادفقَبوفسَ . »پذيرنبد. بهترين و برترين منطق را مبى5  ادَّبذ ينَ يَسبف

 .«كَ هُمف سُودُوا ادفأَدفباب فَيَتَّب عُونَ سَحفسَنَهُ... وَ سُودئ 

سَمَّنف هُبوَ  ان بتل آنبااَ ادلَّيفبل ... م نَّمبا »باشند. . اهل تهجّد و عبادت مى6 

 «يَتَذَكَّرُ سُودُوا ادفأَدفباب 

 سه. صبر 

 بخاطر صبر و اسبتقامتتان! چبه نيكوسبت سالم بر شما»فرمايد:  رآن مى 

 «.سرانجام آن سرا)ى جاويدان(

 چهار. خود را در محضر خدا ديدن

ميزان موفقيت انسان بستگى به ميزان آرامب  اوسبت ببه هبر انبدازه كبه 

آرام  داشته باشد به همان ميزان عقل و استعدادهاى او توانمند هسبتند 

انسان خبود را در محضبر خبدا اين آرام  زمانى درست و وا عى است كه 

ببيند با اطمينان بايد گفت به هر اندازه كه به ياد خدا ببودن و خبود را در 
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محضر خدا ديدن تقويت كند به همان ميزان آرامب  وا عبى دسبت پيبدا 

 كند.مى

 فرمايد:خداوند متعاس در  رآن كريم مى 

د خبدا هايشبان ببه يباانبد، و دسآنها كسانى هستند كه ايمبان آورده» 

 «يابد!ها آرام  مىد خدا دسمطمئن )و آرام( است آگاه باشيد، تنها با يا
  

 پنج. عمل صادح

 زندگى با رضايت از اعماس ورفتار درست است كه زندگى را شيرين كند. 

 فرمايد:خداوند مى 

تبرين آنها كه ايمان آوردند و كارهاى شايسبته انجبام دادنبد، پباكيزه» 

 «.ها!است و بهترين سرانجامن )زندگى( ن يبشا

  

 عوامل عمومى موفقيت

توان به دو دسبته تقسبيم در يك تقسيم بندى كلى، عوامل موفقيت را مى

 كرد: عوامل درونى و بيرونى.

ترين نق  را عوامل درونبى ببر عهبده دارنبد و عوامبل بيرونبى و مهم 

محيطببى )مثببل خببانواده، دوسببتان و فرهنببم عمببومى جامعببه، وضببعيت 

 ماعى، ا ت ادى و سياسى( بيشتر نق  ابزارى را به عهده دارند.اجت

براى رسيدن به يبك زنبدگى موفبق، بايبد ببه افبزاي  تبوان روحبى  

اى محكم و استوار بنا كرد. تنها ببا پبرورش  بدرت پرداخت و آن را بر پايه

توان كماس فردى آنها را آشبكار سباخت. منظبور از روانى افراد است كه مى
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، رسيدن به احسا  تعادس، آرام  و رضايت خباطر و داشبتن كماس فردى

 ارتباطاتى مثبت با محيط و ديگران است.

 يك. مسئوديت پذيرى 

هباى واژه مسئوديت، مفهوم  درت  انتخاب پاسبخ را در خبود دارد و انسبان

كننبد. اند. آنها شرايط و محيط را سرزن  نمبىهايى مسئوساثرگذار، انسان

نها ناشى از انتخاب آزادانه و آگاهانه خود آنهاست. بر اسا  رفتار و اعماس آ

 سازند.دهند و با اراده، تقدير خود را مىها، احساساتشان را شكل مىارزش

ادبته اين بدان معنا نيست كه آنان با محيطشان رابطه ندارند و محيط  

ست كبه گذارد؛ بلكه در رابطه متقابل انسان با محيط، هم اوبر آنها اثر نمى

بخشد. بر ايبن اسبا ، ايبن سبخن دست باال را دارد و به محيط شكل مى

توانبد شبما را آزرده سبازد، كس نمىهيچ»حكيمانه مشهور شده است كه: 

بنبابراين، بايبد «. اى را به او داده باشبيدمگر آن كه شما خود چنين اجازه

 ابتكار عمل را به دست گرفت.

فاهيم اسالمى موضوعى با اهميبت و پذيرى و اثرگذارى در ممسئوديت 

 شود.هايى از آن اشاره مىباشد كه به اخت ار به نمونهجارى مى

 . مسئوديت پذيرى در برابر خود1 

تنهببا بببه اعمادتببان جببزا داده »؛ «نَ مببا كُنفببتُمف تَعفمَلُببونَم نَّمببا تُجفببزَوف» 

 «.شويدمى

گبرو اعمباس خبوي  هبر كبس در »؛ «ر ئٍ ب ما كَسَبَت رَه ينبهلكُلُّ امف» 

 «.است!
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 . مسئوديت پذيرى در خانواده2 

ايبد خبود و اى كسانى كه ايمبان آورده»؛ «سَكُمف وَ سَهفل يكُمف ناراً ُوا سَنففُ» 

خانواده خوي  را از آتشبى كبه هيبزم آن انسبانها و سنگهاسبت نگبه 

 «.داريد

 «.كنيد و به پدر و مادر ]خود[ احسان»؛ «ب ادفواد دَيفن  م حفساناً وَ» 

 پذيرى در برابر بستگان و اطرافيان. مسئوديت3 

 رآن كريم به صورت مختلبف انسبان را تبذكر ببه رعايبت رابطبه ببا  

 فرمايد:خويشاوندان داده است يك نمونه اين كريمه است كه مى

 ؛«رَ  يباًهَ كانَ عَلَيفكُمف وَ اتَّقُوا ادلّهَ ادَّذ ى تَسائَلُونَ ب ه  وَ االرفحامَ م نَّ ادلّ» 

از خدايى بپرهيزيد كه )همگى به عظمت او معترفيد و( هنگبامى كبه  

بريد! )و نيز( )از  طب  رابطبه ببا( خواهيد، نام او را مىچيزى از يكديگر مى

 خويشاوندان خود، پرهيز كنيد! زيرا خداوند، مرا   شماست.

و  خدا را بپرستيد! و هيچ چيز را همتباى او  برار ندهيبد! و ببه پبدر» 

مببادر، نيكببى كنيببد همزنببين بببه خويشبباوندان و يتيمببان و مسببكينان، و 

همسايه نزديك، و همسايه دور، و دوست و همنشين، و واماندگان در سفر، 

و بردگانى كه مادك آنها هستيد زيرا خداوند، كسبى را كبه متكببر و فخبر 

 «.داردزند،( دوست نمىباز مىفروش است، )و از اداى حقوق ديگران سر

 انديشىدو. عا بت 

انديشى و تدبير، در حقيقت فعاس كردن مجموعه عوامل درونى خود عا بت

در رسيدن به هدف مورد نظر است. اگر ما ت ويرى درست از آخر زنبدگى 

توانيم با بررسى هر رفتارى از خبود و و عا بت كارهايمان داشته باشيم، مى
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بيشبترين اهميبت را  آينده آن رفتار. مشخص كنيم كه چه چيز ببراى مبا

 دارد.

مردى از پيامبرصلى اهلل عليه وآده تقاضاى اندرز نمود. پيامبر، سبه ببار  

فرمود: در صورتى كه اندرز به تو بدهم اندرزپبذير هسبتى؟ پاسبخ داد بلبه. 

داً »پيامبر فرمودند:  م  َا هَمَمفتَ ب أَمفرٍ فَتَبدَبَّرف عَا  بَتَبهُ فَبإ نف يَبكُ خَيفبراً سَوف رُشبف

هرگاه خواستى در امبرى وارد شبوى »؛ «رّاً سَوف غَيّاً تَرَكفتَهُاتَّبَعفتَهُ وَ م نف يَكُ شَ

اى و عا بت آن را خوب بسنج، اگر در آن خير و سعادت باشد به آن رسيده

دبذا نبايبد تو ب  داشبت «. اىاگر در آن شر و فساد باشد آن را تر  گفتبه

 سيد.بدون عا بت انديشى به موفقيتى مناس  ر

عليه ادسالم در ضمن تأكيد بر عمل صادح و توجبه ببه اميرمؤمنان على 

عا بت كار و استقامت و پرهيزكارى، به  كبر سبخن پيامبرصبلى اهلل عليبه 

 طعباً ببراى »؛ «نهايتكمان دكم نهايه فانتهوا ادى »وآده پرداخته كه فرمود: 

بت اندي  باشيد )عا «. شما عا بت و پايانى هست، خود را به آنجا برسانيد

 و براى رسيدن به عا بت نيك هم اكنون آماده گرديد(.

 سه. اودويت شناسى

در آيات وروايات اسالمى به اودويت دهى در امور توجه خاا شبده اسبت. 

 كنيم.براى نمونه به چند مورد اشاره مى

 هاها و خوبى. اودويت دادن خوب1 

آيببا كسببانى را كببه ايمببان آورده و »؛ «ر ادفمُتَّق ببينَ كَادففُجّببا سَمف نَجفعَببلُ» 

انببد همزببون مفسببدان در زمببين  ببرار كارهبباى شايسببته انجببام داده

 «.دهيم، يا پرهيزگاران را همزون فاجرانمى
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 . اودويت دادن به نياز آينده2 

سودبى االشبياا سن يتعلمهبا االحبدا  »عليه ادسالم:  َاسَ سَم يرُ ادفمُؤم ن ينَ 

بهتبرين مطبادبى كبه »؛ «اروا رجباال احتباجوا مديهباا صاالشياا ادتى م 

شايسته است جوانان ياد گيرند چيزهايى است كه در بزرگسادى مبورد 

هباى دوران نيازشان باشد و بتواننبد در زنبدگى اجتمباعى از آموختبه

 «.جوانى خود استفاده نمايند

ادعلم اكثر من ان يحبا  ببه فخبذوا مبن كبلّ علبم »عليه ادسالم:  اس على

علم و دان  بي  از مقدارى است كه  ابل احاطبه باشبد و »(؛ 26«)احسنه

تواند ببر همبه آنهبا وا بف گبردد پبس از هبر علمبى بهتبر و يك فرد نمى

 «.ترش را فرا گيريدشايسته

براى رسيدن به بهترين و موثر ترين روش اودويت بندى، به موارد  يل  

 توجه نماييد.

 ا اودويت بندى كنيد؛كارها را بر اسا  اصوس و مبن - 

 بر اسا  فوريت هر كارى ت ميم نگيريد؛ - 

 كارهاى درست و مشخص را در ابتدا انجام دهيد؛ - 

 به و ت كافى براى انجام آن كار توجه داشته باشيد. - 

 چهار. رعايت عدادت

ها را ببراى هبم سبودمند و شود تعامل بين انسانرعايت عدادت موج  مى

ها، احسبا  خوشبايندى در مبورد ت بميم مه طرفراضى كننده كند و ه

گرفته شده و توافق به عمل آمده، داشته باشند و خود را نسبت به اجبراى 

داننبد. ايبن چبارچوب، طرح و برنامه عملى حاصبل از عبدادت متعهبد مبى
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كنبد. ببر زندگى را نه يك صحنه ر ابت، بلكه به صحنه همكارى تبديل مى

ه اندازه كافى امكانات هست و موفقيبت هبر اسا  اين تعريف، براى همه ب

آيبد؛ بلكبه فرد، به  يمت از دست رفتن موفقيت ديگبران ببه دسبت نمبى

توان طورى عمل كرد كه همه موفق باشند، گو اين كه موفقيبت ببراى مى

 هركس معناى خاا خودش را دارد.

 پنج. همددى و همفكرى

 پردازيم.ضى از آنها مىهمددى داراى آثار زيادى است كه به اخت ار به بع 

 كند.از بسيارى از رفتارهاى ناخوشايند پيشگيرى مى - 

 آورد.در طرفين احسا  خوشايندى به وجود مى - 

 شود.تر مىهاى صحيحموج  اخذ ت ميم - 

 كند.ها جلوگيرى مىها و سوا تفاهماز بسيارى تعارِ - 

 شود.موج  تعديل و اصالح شناخت و رفتار مى - 

 دهد.احسا  آرام  افزاي  مى - 

 شود.موج  اعتماد به نفس مى - 

 آورد.زمينه شناخت وا عى از اطرافيان را به وجود مى - 

 كند.روابط خانوادگى و اجتماعى را شيرين مى - 

 كند.امنيت روانى را تقويت مى - 

 كند.ميل به همكارى و همراهى را تقويت مى - 

 كند.تر مىگران را آسانهاى خود و ديبيان احسا  - 
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 راهكارهاى تقويت همدلى

 شنونده خوب بودن

در ارتبا  با ديگران خ وصاً اعضاى خانواده شبنونده خبوبى باشبيد و ببه  

راحتبى بيبان كننبد، در وا ب  هاى خود را بهها فرصت دهيد تا احسا آن

 اصل مهم همددى شنونده خوب بودن است.

يك ضبرورت اسبت « گوش دادن»عليه ادسالم: به تعبير زيباى اميرمؤمنان 

ها را از خبوب شبنيدن يك هنر، زيرا بيشترين بهره« خوب گوش كردن»و 

ها نيز به دديل خوب گوش نكردن و توان به دست آورد و اغل  خسارتمى

 ها است.بهره نبردن از شنيده

عببود ا نببك حسببن »فرمايببد: حضببرت اميرعليببه ادسببالم چنببين مببى 

 «.عادت بده!« خوب شنيدن»گوش خود را به »؛ (27«)االستما 
 

 ابراز احساسات 

هاى خود را با اعضاى خانواده در ميبان بگذاريبد. هنگبام همبددى، احسا 

هاى خود را شمرده بيان كنيد تبا طبرف مقاببل احسبا  آرامب  احسا 

علبيهم گونه ابراز محببت در سبيره و كبالم مع بومينبيشترى بنمايد. اين

 شود.ه وفور يافت مىادسالم نيز ب

دبيس »صلى اهلل عليه وآده روايت شده است كه فرمودند: از رسوس اكرم 

از مبا نيسبت كسبى كبه ببا »؛ «م صغيرنا و دم يو ِّر كبيرنبامنَّا مَن دم يرح

 «.كودكان مهربان نباشد، و به بزرگان احترام نگذارد
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 مهارت عبور از بحران 

 به چند نكته شايان توجه است: درباره مهارت عبور از بحران اشاره

. همه ما چون انسان هسبتيم و ببه ناچبار، نوا  بى داريبم، در طبوس 1 

تبر كبه كنبيم. ببزر زندگى، احسا  ناكامى و درماندگى را تجربه مبى

يابى فورى به تمبامى رسيم كه دزوماً امكان دستشديم به اين نتيجه مى

 امياس و آرزوهايمان وجود ندارد.

موان  زندگى ممكن است بر سر راه هر يبك از مبا  برار . شكست و 2 

ها و علل آن مطلب  شبد كبه اشبتباه گيرد. در آن هنگام بايد به ريشه

 اساسى در كجاى كار بود. پس از آن، در پى حل آن برآمد.

. بعضى از افراد و تى كه مشكلى را احسا  كنند، شبانس را دديبل 3 

ى براى حل آن نيستند؛ گويا اين ادانند. حتى در فكر  هيچ چارهآن مى

 اند؛ ودى بعضى ديگر به فكر چاره هستند.طور خلق شده

ش باشد؛ مانند يك راننده . انسان بايد بياموزد كه زندگى تحت اراده4 

كه اختيار حركت اتومبيل خود را كامالً در دسبت دارد، و اگبر زمبانى 

ى شود. انسبان اشتباه كند و يا غفلت كند، شايد دچار حواد  خطرناك

خوب است بداند خداوند  بدرت تسبلط ببر مشبكالت را ببه او داده و 

 هاى برون رفت از مشكالت را نيز به او ارائه كرده است.راه

. فرد  با اراده و موفق كسى است كه داراى هبدفى معقبوس و فكبرى 5 

ايسبتد؛ خالق است و تا مو عى كه به آن هدف نرسيده است، باز نمبى

زننبد و از وان  روانى يا مادى به اراده و عزم او دطمه نمبىمشكالت و م

ثبات و ضبعيف، فا بد كنند. افراد زودرنج، بىپيشرفت  جلوگيرى نمى
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شبود و در اراده هستند. و كمترين مشكل، سبب  ددسبردى آنهبا مبى

 شوند.نوعى تفكر كشنده، غرق مى

نند با اين تبوان تواها  ادر به انجام هر كارى هستند. آنها مى. انسان6 

بر مشكالت، پيروز شوند و راهى بهتر انتخاب كنند. نو  تفكر آنهاسبت 

تواند موان  را از سر راهشان بردارد و يا آنها را در برابر مشكالت كه مى

 زندگى، ضعيف جلوه دهد.

 هاى صعود بسازيد.. از مشكالت، پله7 

 . نگرش مثبت را بسط دهيد و آن را تمرين كنيد.8 

آخبر »فرمايبد: عليه ادسالم به اين نكته مهم اشاره مىحضرت على .9 

در براببر آن،  ها، گشباي  اسبت. بنبابراين، صببر و اسبتقامتگرفتارى

 «.بسيار مهم است

. درمان فشارهاى روحى ناشى از مشكالت، با يباد و  كبر خداونبد 10 

 «.گيرندها با ياد خدا، آرام مىدس»پذيرد: مهربان صورت مى
 

 يريت بحرانمد

هاى شخ يتى افرادى كه ببا مبديريت صبحيح و مقابلبه ترين ويژگىعمده

اثببربخ  بببا بحببران، شببرايط را در جهببت اهببداف واالى خببوي  هببدايت 

 كنند:مى

 .  درت كنترس1

هاى يك انسان موفق احسا   درت كنترس  رويدادها، از جمله ويژگى 

ر اختيار مبا نيسبت، است. به خاطر داشته باشيد گرچه و و  حواد  د
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ودى كنترس و مديريت آنها و سرانجام هدايت شرايط در مسير سبازنده 

 بخ ، در اختيار ماست.و تعادى

 . احسا  تعهّد2

پبذير يك انسان موفق در مقابل بحبران، فبردى متعهّبد و مسبئوديت 

 است.

 . تالش و مبارزه3

رو ببهاو به جاى تسليم شبدن در مقاببل حبواد  زنبدگى ببا آنهبا رو 

 كند.شود و با شرايط بحران مبارزه مىمى

 . داشتن تفكّر مثبت4

 هاى شخ يتى افراد موفّق داشتن تفكّر مثبت نيز يكى ديگر از ويژگى 

 در مقابل بحران است.
   

 آثار بحران در انسان

هايى كه بدن و روان در وضعيت مواجهه با بحران شناخت عاليم و واكن  

 زا نقشى مهم دارد.ناسايى به مو   شرايط بحراندهد، در شبروز مى

اى با آگاهى از اين عاليم خواهيد توانست با ا دام بهنگبام و ببه شبيوه 

سازنده با بحران، مقابله كنيد، و پي  از آنكه مهارناپذير شود آن را كنتبرس 

 و مديريت نماييد.

 برخى عاليم هشدار دهنده
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 ادف( بدنى

 سوا هاضمه؛ . درد معده و مشكالت1 

 هاى عضالنى؛. گرفتگى2 

 . تپ   ل ؛3 

 . اسهاس؛4 

 . بيمارى  ل ؛5 

 . كلستروس باال؛6 

 . خستگى و كوفتگى؛7 

 . سردرد و احسا  گيجى؛8 

 . اختالس تنفّسى؛9 

 . دردهاى موضعى.10 

 ب( روانى

 . كاه  يا نبود  تمركز، و از هم گسيختگى افكار؛1 

 خشم؛ پذيرى زياد با. تحريك2 

 . وابستگى به دارو؛3 

 . اضطراب و افسردگى؛4 

 اشتهايى؛. فربهى يا بى5 

 . اشتغاس  هنى؛6 

 . شلختگى و نرسيدن به سر و وض  خود؛7 

 . آغاز كردن كارهايى زياد بدون به پايان رساندن آنها.8 
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 هاى عبور از بحرانمهارت

 يكم. نظم و برنامه ريزى

ريبزى در كارهبا را از جملببه رعايبت نظبم و برنامبه اوديباى ببزر  اسبالم،

 اند.ترين مسائل در زندگى انسان شمرده، آن را مورد تأكيد  رار دادهمهم

حسبن و عليه ادسالم در ضمن وصيت خبود، خطباب ببه امبامامام على 

اوصيكما وجمي  وددى واهلبى ومبن »فرمايند: عليهما ادسالم مىحسينامام

شما و همه فرزندانم و هبر كبس »(؛ 7«)هلل ونظم امركمبلغه كتابى بتقوى ا

رسد را به تبر  از خبدا و نظبم در كارهايتبان سبفارش ام به او مىكه نامه

 «كنم.مى

براى هر انسانى شايسته اسبت در همبه كارهباى زنبدگى برنامبه منظمبى 

 داشته باشد تا بتواند از عمر خوي  بهترين بهره را ببرد.

م اين اسبت كبه انسبان او بات شببانه روز را ببر هاى نظيكى از نشانه 

هاى خوي  تقسيم كند و زير بنباى زنبدگى را كبه نظبم اسبت، نيازمندى

نظمبى كبه ضباي  كننبده عمبر و ببر بباد دهنبده تر سبازد و از ببىمحكم

 استعدادهاست، دورى كند.
 

 آثار نظم

گيرى بيشتر از زنبدگى؛ اسبتفاده بهتبر و بيشبتر از زنبدگى و . بهره1 

ريزى د يق و جلوگيرى از هدر رفتن سرمايه و استعداد، نيازمند برنامه

 ها است.رعايت نظم در تمامى فعاديت
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. نتيجه بخشى كارها؛ حاكم كردن نظم و انظببا  در كارهبا موجب  2

بخب  و شود كه هر كارى بجا و به مو ب  انجبام پذيرفتبه، نتيجبهمى

 سودمند باشد.

وامل مؤثر در نظم فكرى انسان، رعايت نظم . تنظيم افكار؛ از جمله ع3

 در رفتار فردى و اجتماعى است.

 -رحمه اهلل نظم فكرى را نتيجبه نظبم در رفتبار دانسبته امام خمينى 

 -در رفتبار و حركاتمبان نظبم ببدهيم  -مبان فرمايد اگر در زندگىمى

و تى فكر نظم گرفت يقيناً از آن نظبم  -گيرد فكرمان بادطب  نظم مى

 رى كامل ادهى برخوردار خواهد شد.فك

 

 نظمىپيامدهاى بى

 . ايجاد هرج و مرج.1 

دار شدن شخ يت اجتماعى؛ از جمله عواملى كه شخ بيت . خدشه2 

كنبد دار مبىاجتماعى انسان را تحت ادشبعا   برار داده آن را خدشبه

نظمى در كارها و در بر خورد با ديگران است چرا كه افبراد جامعبه بى

انظبا  و نا منظم موج  هرج و مرج يابند كه فرد بىشنى در مىبه رو

شبان در كارها و هدر رفتن و ت و عمر آنان شده از پيشبرفت و تر بى

كند. به همبين دديبل او را از ميبان خبود رانبده ببراي  جلوگيرى مى

 شوند.ارزش چندانى  ائل نمى
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تبأخير  . پايماس شدن حقوق ديگران؛ كسى كه كارهاى مبردم را ببه3 

هبا و بت  را بگيرنبد در دهد كه ساعتاندازد و به بعضى اجازه مىمى

 دهد.نتيجه فرصت مال ات با ديگران و انجام كارشان را از دست مى

توجهى به حقوق ديگبران را از جملبه عليه ادسالم بىاميرمؤمنان على 

من دالئبل ادخبذالن »كند: ياورى انسان معرفى مىداليل تنهايى و بى

از داليببل )تنهببايى و( دورى انسببان از »؛ «الشببتهانه بحقببوق االخببوانا

 «.ديگران، سبك شمردن حقوق برادران دينى است

هبا؛ از ببين رفبتن امكانبات مبادى نيبز يكبى از . هدر رفتن سرمايه4 

 نظمى است.پيامدهاى بى

 ريزى كنيم؟چگونه برنامه 

فراد از عدم موفقيبت در آيد، برخى اريزى به ميان مىو تى سخن از برنامه 

ريزى كرديم ودى پيشرفتى در كارمان كنند كه: ما برنامهشان گله مىبرنامه

گونه افراد يادآور حاصل نشد و به سود مورد نظر، دست نيافتيم! بايد به اين

ريزى، اصودى را رعايت كرد و از امورى پرهيز كبرد، شويم كه بايد در برنامه

 اى پايا و سودآور دانست.مه را برنامهتوان اين برناوگرنه نمى

 كنيم:ريزى اشاره مىدر اين جا به چند عن ر اساسى در برنامه

پبذير اسبت كبه ريزى صحيح، هنگبامى امكبان. تعيين هدف؛ برنامه1

هدف، به خوبى تعيبين و تعريبف شبده باشبد تبا كارهباى الزم ببراى 

ببراى فعاديبت  رسيدن به آن انجام گيرد. اهداف، نيروى محركه افبراد

ها در تعيين اسبتانداردها و ادگوهبا نيبز غيبر  اببل هستند. نق  هدف

 انكار است.
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ها را مشخص و آنها . رعايت اودويت؛ در يك برنامه خوب بايد اودويت2

شبود كبه مسبائل را رعايت كرد ؛ زيرا عدم رعايت اودويت، موج  مبى

 مهمّى بدون رسيدگى يا به صورت نا صف رها شوند.

گيبريم آن طبور كبه شناسايى دزدان و ت؛ گاهى ت ميم جدّى مى. 3

ريبزى ايم، عمل كنيم اما كارها به شبكلى كبه برنامبهريزى كردهبرنامه

ريم؛ رود. در پارهايم پي  نمىكرده اى از اين مشكالت، خودمبان مق بّ

امّا در بخشى از اين مشكالت، اطرافيان و مسبائلى ديگبر هسبتند كبه 

كنند و به مبا زيبان گيرند و برنامه ما را دچار آفت مىمىزمان را از ما 

 رسانند. براى نمونه تلفن، دوست تلويزيون، اينترنت.مى

ريببزى صببحيح و پايببدار بايببد سببعى كنببيم دزدان و ببت و در برنامببه 

آفرينان در برنامه را شناسايى كرده، پبي  از انجبام دادن كبار، مشكل

 آنها را از خود دور كنيم.

بپرهيز از دوستى با كسانى كه براى گذراندن و بت »گويد: مى عارفى 

 «.آيند تا روزت را از تو بگيرندخود به زيارت تو مى

. تالش در اجراى برنامه؛ انسبانى موفّبق خواهبد ببود كبه عبالوه ببر 4

كننبد و در راه آن، ريزى صحيح، ببر اجبراى آن نيبز تبالش مبىبرنامه

 پايدار باشد.

ريزى، نه تنهبا افبراد را دهى و ت بر اسا  اصوس برنامهثبات  دم در سامان

سازد، بلكه فشبارهاى روحبى را به سوى توسعه و بهبود  آشكار رهنمون مى

بينانبه را در زنبدگى كاه  داده، در نتيجه، گراي  رفتارى مثبت و خوش

 كند.فرد، ايجاد مى
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رش شبده هبا سبفايادداشت كردن برنامه؛ در تعاديم دينى، نوشبتن برنامبه

عليه ادسالم خادم  را به كارهاى كه نقل شده است امام هادىاست. چنان

مختلفى امر فرمود و براى اين كه در يادش بماند، به او فرمبود كبه آنهبا را 

 بنويسد.

نوشتن برنامه، فوايدى در بر خواهد داشت كه به برخى از آنهبا اشباره  

 كنيم:مى

 ها را از دست نخواهيم داد.امهيك. با نوشتن برنامه، چيزى از برن 

دو. برنامببه نوشببته شببده، بببار حفببى و نگهببدارى برنامببه را از  هببن  

 دارد.برمى

سه. برنامه نوشته شده، داراى تحريك روانبى ببراى انجبام دادن كبار  

 است

آيبد و پافشبارى بيشبترى چهار. تمركز بهترى در شخص به وجود مى

 داشت.براى به انجام رساندن برنامه خواهد 

پنجم. تعيين مهلت پايانى؛ يكى از مواردى كه در نوشتن برنامبه ريبز   

روزانه بايد به آن توجه شود، تعيبين مهلبت انجبام دادن هبر فعاديبت 

كند تا ظرف زمان تعيين شبده، كبار را است. اين كار، شما را مقيد مى

 انجام دهيد.

برنامبه  پذيرى؛ هميشه آنزه در  هبن شبما ببوده و درششم. انعطاف 

شبود شبما از افتد. آنزه موج  مبىمنعكس شده، در عمل اتفاق نمى

پذيرى برنامه و روش اتخا ى شما مسير برنامه منحرف نشويد، انعطاف
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گونه حواد  است كه شاخص هوش و خال يت شما نيبز در مقابل اين

 هست.

 ارزيابى و كنترس برنامه؛ نظارت، ارزيابى و كنترس برنامبه، كارآمبدترين 

 سمت در استفاده از زمان است كه احتياج به و ت، تأمل و درايبت همبراه 

ورزنبد، با جدّيت و پشتكار دارد. بسيارى كه از اين  سمت كبار غفلبت مبى

يابند. بايد حتمباً در فهمند و راه پيشرفت خود را نمىنقص كار خود را نمى

و مشكالتى كبه  هاحين انجام دادن برنامه، بر كار نظارت نمود و تمام و فه

آيد در ستون مربو  به آن در برنامه ثبت كرد. اين كبار در برنامه پي  مى

را بايببد در حببين روز انجببام دهيببد. در غيببر ايببن صببورت، در پايببان روز 

ها را شناسايى كنيد. بايد هبر شب   ببل از توانيد به درستى اين و فهنمى

يبابى برنامبه همبان روز نوشتن برنامه روز بعد، و تى را براى بررسبى و ارز

اخت اا دهيد و با شناسايى نقا  ضعف و  وت، براى برطرف كردن نقا  

 ضعف، تدبيرى بينديشيد و راهى نو اتخا  كنيد.

هر روز تو را عبرت بخشد، اگبر آن را »فرمايد: عليه ادسالم مىامام على 

 «.با فكر، همراه سازى

 ها و اطالعاتدوم. استفاده از داشته 

 باس ادعامبل علبى غيبر ب بيرو »عليه ادسالم فرموده است: م صادقاما 

كسبى كبه »؛ «كادسّائر على غير ادطّريق ال يزيده سرعة ادسّير ادّبا بعبدا

زند مانند مسافرى است كبه بدون ب يرت و دانايى، به كارى دست مى

رود، او هر  در بر سرعت مسير خود ميافزايبد ببه همبان در بيراهه مى

 «.شوده اصلى دورتر مىنسبت از جادّ
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من عمل على غير علم كان ما »صلى اهلل عليه وآده فرموده: رسوس اكرم

كسى كه كارش بر پايه علم و معرفت اسبتوار »؛ «يفسد اكثر ممّا ي لح

 «.نباشد، زيان و فساد عمل  بيشتر از خير و م لحت است

 سوم. كنترس هيجانات در زندگى

ا از خشم و غض ، و ع بانيت و از كوره روايات و آيات  رآن، همگان ر

دارنببد، و غضبب  را عبباملى نابودكننببده، نشببانه در رفببتن برحببذر مببى

مغزى، علت هالكت، و آتشى از سوى شيطان، و نبوعى جنبون و سبك

 كنند.دانند، و آن را منشأ تمام شرور معرفى مىديوانگى مى

معبانى اشباره عليه ادسالم در جمالتى حكيمانه ببه ايبن اميرادمؤمنين 

خشم و ع بانيت شرّى است كه »؛ «اَدفغَضَ ُ شَرٌّ ا نف اَطفلَقفتَهُ دَمَّرَ»دارند: 

 «.كنداگر آن را در وجودت آزاد بگذارى نابودت مى
 

نببرم و آرام سببخن گوييببد و از  بهتببرين شببيوه ارتبببا  آن اسببت كببه

گويى خوددارى ورزيد. خداوند، خلق عظيم پيبامبر را در امبورى درشت

دانبد. از چند چون نرمى و خوش خلقى و مهر و محبت و تبسبم او مبى

دهد كبه ببا مؤمنبان نبرم اين رو به پيامبرصلى اهلل عليه وآده فرمان مى

سخن گويد كه در اين نرم سبخن گفبتن رحمبت ادهبى خبود را نشبان 

 دهد.مى

بهتر است كه شخص افزون بر اين كه از گفتن سخنان باطبل و نباروا    

كند. بكوشد تا سخنان خوي  را به شكلى بيان كند كه از مىخوددارى 

 زيبايى و شيوايى نيز برخوردار باشد.
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هاى ايجاد محبت و صبميميت ببوده در زندگى انسان زبان يكى از روش

هباى هبا را در بحبرانتوان ارتبا  كالمبى ببين انسبانو با اين زبان مى

ن در زنبدگى توانبايى زندگى به سمت آرام  و محبت كشاند. اگبر زببا

چرخ  درست را داشبته باشبد، زنبدگى م بداق آرامب  را ببه خبود 

هبا و گيرد. اما اگر چرخشب  نادرسبت باشبد، بايبد منتظبر بحبرانمى

 مشكالت فرا روى خود باشيم.

اخزن دسبانك »فرمايد: عليه ادسالم در مورد حفى زبان مىحضرت على

بان خود را چنانكبه محكبم محكم نگاه دار ز»؛ «كما تخزن  هبك و ور ك

 «.دارى طالى خود را و دراهم خود رانگاه مى
 

 

 هاى ارتباط كالمى براى آرامشروش

 كالم بايد به دور از   د و غرِ شخ ى و ناراحتى همديگر باشد؛

حرفبى كبه جبواب  »؛ «ال تقودنّ ما يسئو  جواببه»عليه ادسالم:  اس على

 «.كند را نگوناراحتت مى

 مالس آور نباشد؛ كالم بايد

بهتبرين »؛ «خيبر ادكبالم مبا ال يمبلّ و ال يقبلّ»عليه ادسالم:  اس على 

كننبده نباشبد و از گوينبده نكاهبد. ]يعنبى كالم، گفتارى است كه خسبته

 «.اش را پايين نياورد[جايگاه گوينده

 منظم و همه فهم باشد؛ 
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ادخباا و فهمبه ادكالم مازانه حسن ادنظام واحسن »عليه ادسالم:  اس على 

نيكوترين گفتار، كالمى است كه منطق و نظم زيباي  كبرده »(؛ 22«)ادعامّ

 «.باشد و همه فهم باشد

 خريدار داشته باشد؛

هرگباه »؛ «ال تتكلّمن ا ا دم تجد دلكبالم مو عبا»عليه ادسالم:  اس على 

 مستهجن نباشد؛«. بينى حرف نزنبراى حرف خود جايى نمى

از »؛ «ايا  و مستهجن ادكالم فانه يوغر ادقلبوب»الم: عليه ادس اس على 

 «.اندازدكالم مستهجن بپرهيز كه  لبها را به دشمنى و كينه مى
 

 كسب و كار موفق در دوران ركود

بيشتر شركت های موفق در دوران ركود شركت هايی هستند كه نبه تنهبا 

شبيوه هبايی  از هزينه های بازاريابی خود نمی كاهند بلكه با به كار ببردن

رفتبار جديبد م برف كننبدگان وفبق  هوشمندانه در بازاريابی، خود را ببا

 .دهندمی

 دهيم؟ نشان واكن  بودجه تغيير به چگونه ●  

معموال به محض اينكه حرف از كاه  بودجه به ميان مبی آيبد، كسب  و 

كارها از هزينه های تبليغاتی و بازاريابی خود می كاهند امبا حقيقبت ايبن 

 ه چنين كاری در كوتاه مدت نتيجه ای غير از كاه  فروش ندارد.است ك

در وا   شركت هبا پبس از كباه  هزينبه هبای بازاريبابی اگرچبه از  

های خود می كاهند اما كاه  فروش و در نتيجه درآمد هبم آنقبدر هزينه

هست كه اثر كاه  هزينه ها را از بين ببرد و به كاه  سبود بينجامبد و 
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اجرا نيست چرا كه شما با كاه  هزينبه هبای بازاريبابی از تازه اين همه م

سهم خود در بازار نيز خواهيد كاست و هنگبامی كبه دوران ركبود ا ت باد 

پشت سر گذاشته شود به سختی خواهيد توانسبت سبهم خبود از ببازار را 

بازيابيد و اگر بخواهيد چنين كاری را نيز انجام دهيبد بايبد چنبدين براببر 

 بی صرفنظر شده در دوران ركود، هزينه كنيد.هزينه بازاريا

در وا   واكن  مناس  به دوران ركود ايبن نيسبت كبه يبك خودكبار 

 رمز در دست بگيريد و روی بسياری از هزينه ها خط بكشيد بلكه بايد در 

 اين دوران هوشمندانه تر وموثرتر عمل كرد.
 

 رفتار م رف كنندگان چگونه تغيير می كند؟

نيم كه در دوران ركود، رفتار م برف كننبدگان، كبه منبب  همه ما می دا 

اصلی درآمد كس  و كارها هستند، تغييبر مبی كنبد. ببرای مثباس برخبی 

خريدها را عق  می اندازند يا به جای برخی كاالها، جانشين های ارزانتری 

را خريداری می كنند اما نبايد فراموشكرد كه همه اين ها به معنبی تو بف 

 ت.خريد كردن نيس

آنها در وا   دست از خرج كردن نمی كشند بلكه شبيوه خبرج كبردن 

خود را تغيير می دهند تا اوضا  مادی خود را سامان ببخشند. مشبتری هبا 

به سوی برندهای ارزانتر سوق پيدا می كنند و ادبته اگر برندهای گرانتر به 

هبم  ميزان كافی وفاداری مشتری ها را جل  كرده باشند و در دوران ركود

آن را حفى كنند، آنگاه مشتری ها به محض اينكه وضعيت ا ت ادی بهتبر 

 شد دوباره به عادات سابق خود باز خواهند گشت.

http://bit.ly/2NIPonB

www.takbook.com

http://bit.ly/2Triz44
http://bit.ly/2Triz44


 32                                                                       تمرین موفقیت و ثروت  17           

همزنين اگر شما بتوانيد راه حل های كم هزينه تبری را پبي  پبای آنهبا 

بگذاريد، ديگر هرگز مشتری های خبود را از دسبت نخواهيبد داد و رابطبه 

ی در دوران سخت نيز حفى خواهيد كرد و چبه بسبا خود با مشتری را حت

آن را بهبود خواهيد بخشيد. كافی است به آنهبا نشبان دهيبد كبه شبرايط 

 ا ت ادی را در  می كنيد و برای آن به دنباس راهكارهايی هستيد.

در وا   بيشتر شركت های موفق در دوران ركود شركت هايی هستند  

ی خود نمی كاهند بلكه ببا ببه كبار ببردن كه نه تنها از هزينه های بازارياب

شببيوه هببايی هوشببمندانه در بازاريببابی، خببود را بببا رفتببار جديببد م ببرف 

كنندگان وفق می دهند و اين وفق يبافتگی را ببا مشبتريان در ميبان مبی 

گذارند. اگر شما مشتری های وفادار خود را در روزهای سخت ا ت اد تنهبا 

 خواهند ماند.نگذاريد، آنها نيز كنار شما با ی 

 چگونه می توان در دوران ركود فرصت های جديد بازار را شناخت؟

اين درست است كه در دوران ركود بازار تغيير می كند. نبوعی جنبم  

 يمتی ميان كس  و كارها شكل می گيبرد، ر اببت شبديدتر مبی شبود و 

نقدينگی موجود در بازار نيز كاه  می يابد. با اينحاس همزنان مبی تبوان 

 رصت های مناسبی را در بازار يافت.ف

برای مثاس در اين دوران بسياری از رسانه ها حاضر می شوند با مبباد   

بسيار كمتری كاالهای شما را تبلي  كنند، همزنين ر بای شما نيبز ببرای 

كاه  بودجه از شدت فعاديت های بازاريابی خود می كاهند و ايبن د يقبا 

يبد جايگباه خبود را در ميبان مشبتريان همان زمانی است كه شما می توان

 تثبيت كنيد و سهم بيشتری از بازار به دست آوريد.
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اگر برنامه ای بلند مدت برای حضور در بازار داريد، اين روش ببرای دوران  

پس از ركود بسيار به كارتان خواهد آمد. جادب  اسبت بدانيبد بسبياری از 

ود را مديون بازاريبابی شركت های بسيار موفق امروز، بخشی از موفقيت خ

هوشمندانه خود در دوران ركود هسبتند كبه از ميبان آنهبا مبی تبوان ببه 

( Walmart( و فروشبگاه هبای زنجيبره ای وادمبارت )Intelشركت اينتبل )

 اشاره كرد.

 Smeal College ofيك تحقيق هم كه توسط كادج بيزنس اسبميل ) 

Businessهبا توانسبته انبد ببا  ( انجام شد نشان داد كه بسياری از شركت

اتخا  شيوه های بازاريابی هوشمندانهف نه تنهبا در دوران ركبود، كسب  و 

كار خود را حفى كنند، بلكه آن را  وی تر كنند و پس از دوران ركبود، ببه 

 موفقيت های بسياری دست يابند.

شبعار  2001و  2000برای مثاس شركت واس مارت كه طی ساس هبای  

انتخاب كرد ايبن پيبام را ببه « ت های پايين، هر روز يم»تبليغاتی خود را 

مشتری می رساند كه نه فقط در ف ل حراج بلكه در تمبام روزهبای سباس 

 می تواند با هزينه ای كمتر از فروشگاه های واس مارت خريد كند.

مهمترين ويژگی برای به كار گرفتن استراتژی درست در زمان ركبود،  

د كه آنها چگونبه مبی انديشبند و چگونبه شناخت مشتری است. بايد بداني

رفتار می كنند. همزنين مبی بايبد بدانيبد كبه وضبعيت ا ت بادی فعلبی 

چگونه بر مشتری های شما تاثير گذاشته است. برای مثاس اگر كااليی مبی 

فروشيد كه طبقه مرفه جامعه مشتری شما هستند، واكن  مشبتری هبای 
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ت فرودست متفباوت خواهبد شما نسبت به ركود ا ت ادی با واكن  طبقا

 بود.

اگر اين تفاوت را در  نكنيد، نتيجه الزم را كس  نخواهيد كرد. بايبد  

ضربه ای را كه ركود ا ت ادی به مشتری های شما زده اسبت بشناسبيد و 

بازاريابی تجاری خود را پيرامون آن ضربه شكل دهيد. همزنين در صورت 

تا راه هبايی را ببرای كاسبتن از  دزوم، فرايندهای تجاری خود را مرور كنيد

 هزينه ها بيابيد.

برای تحقق اين امر بايد انعطاف پذير بود. در نظر داشته باشيد كه اگر  

از بودجه بازاريابی خود بكاهيد در اين صورت مشتری هبا چگونبه شبما را 

بيابند؟ همزنين در اين شرايط چگونه می توانيد به رشد كس  و كار خود 

؟ من نمی دانم كه چگونه بدون بازاريابی مبی تبوان كسب  و اميدوار باشيد

 كار را توسعه داد، شما می دانيد؟

 

 عبور از ركود

 تحقيقات روی مشتری-1 

به جای اينكه بودجه خود را صرف تحقيقات بازار كنيبد، ببه ايبن احتيباج 

داريد كه بفهميد مشتری ها در دوران ركبود چگونبه ارزش هبای خبود را 

كنند و به ركود پاسخ می دهند. برای مثباس كشب   يمتبی بازتعريف می 

تغيير می كند، يعنی اگر  بال افزاي  ده درصدی  يمت تاثير چنبدانی ببر 

ميزان فروش نمی گذاشت اما اكنون ممكبن اسبت كمبی افبزاي   يمبت 

 باعث شود تا مشتری ها به سرعت ناپديد شوند.
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ا صرف مبی كننبد تبا همزنين مشتری ها در دوران ركود زمان بيشتری ر

كاالهببايی را بيابنببد كببه از كيفيببت و  يمببت مناسبببی برخوردارنببد. آنهببا 

همزنين بي  از گذشته چانه زنی می كنند. عق  انداختن خريبد، توجبه 

بيشتر به حراج ها و كمتر خريد كردن از ويژگی های اصلی رفتبار م برف 

 كنندگان در دوران ركود است.

ن آنها ضروری جلوه می كبرد اكنبون ببه كاالهايی كه در گذشته داشت 

نظر مشتری ها كاالهايی می آيند كه می توان ببدون آنهبا نيبز سبر كبرد. 

كس  و كارهايی كه در دوران پي  از ركود توانسته اند اعتماد مشتری ها 

را جل  كنند، اوضا  بهتری خواهند داشت چرا كه جلب  اعتمباد م برف 

 ر مشكل خاست.كنندگان در دوران ركود ا دامی بسيا

 تمركز روی ارزش های خانوادگی-2 

و تی دوران سخت ا ت اد فرا مبی رسبد، جايگباه ارزش هبای خبانوادگی 

برای م رف كنندگان افزاي  می يابد. به همين خاطر در اين ايام معمبوال 

ارنبد جبای خبود را ببه آگهبی هبايی آگهی هايی كه مفاهيم فردگرايانبه د

 دگی در آنها به چشم می خورد.دهند كه صحنه هايی خانوامی

جاد  اينكه معموال در دوران ركود ميزان فروش كارت هبای تبريبك،  

استفاده از تلفن و همزنين خريد دوازم منزس افزاي  می ياببد. ببه همبين 

خاطر بايد تالش كنيد تا مح وس خود را به نوعی با ارزش های خبانوادگی 

د كبه شبما هبم ببرای كبانون پيوند بزنيد و به م رف كنندگان نشان دهي

 خانواده ارزش  ائليد.

 حفى هزينه های بازاريابی-3 
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ادبته مهلك ترين اشتباه در دوران ركود، كاه   اببل توجبه هزينبه هبای 

بازاريابی است اما شيوه هوشمندانه اين است در دورانی كه بسياری از ر ببا 

ايلی ببه آن نشبان توان پرداخت هزينه های بازاريابی را ندارند يا اينكه تمب

نمی دهند، شما با بهره گرفتن از بازاريابی، سهم خبود در ببازار را افبزاي  

 دهيد.

حتی اگر می خواهيد هزينه های بازاريابی خود را كاه  دهيد باز هم  

بهتر است اين كار را هوشمندانه انجام دهيد. برای مثاس اگبر هبر روز يبك 

پخ  مبی شبود، ببه جبای اينكبه ثانيه ای از شما در تلويزيون  30آگهی 

روزهای پخ  آگهی را تغيير دهيد، بهتبر اسبت از زمبان آن بكاهيبد و در 

عوِ باز هم هر روز در تلويزيون ديده شويد. اگر شبما از خباطر مشبتری 

 پا  شويد، شركت ديگری جای شما را می گيرد.

 تجديد نظر در پي  بينی ها-4

دن ايبن حقيقبت خوشبحاس دوران ركود فرا رسيده، ممكبن اسبت از شبني

نشويد. اما هر چه زودتر آن را بپذيريد، از شبانس بيشبتری ببرای عببور از 

روزهای سخت برخوردار خواهيد ببود. يكبی از نخسبتين ا بدامات پبس از 

پذيرش ورود ا ت اد به ركود اين خواهد بود كه در پي  بينی هبای خبود 

 تجديد نظر كنيد.

ه طی مباه هبای آينبده چقبدر فبروش بيشتر طرح های شما در مورد اينك

خواهيد داشت ديگر كاربرد چندانی نخواهد داشت.  واعد بازار نيز به طبور 

كلی تغيير می كند. در اين دوران بهتر اسبت وضبعيت ببازار در ركودهبای 
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سابق را مورد مطادعه  رار دهيد تا ت وير بهتری از آنزه پي  رو داريد ببه 

 دست آوريد.

 كنندگانحمايت از توزي  -5

در دورانی كه اطمينان چندانی به بازار وجبود نبدارد، هبيچ كبس دوسبت 

ندارد كه انبارش مملو از كاالهای فروش نرفته باشد. به همين خاطر سبعی 

كنيد روابط خود با توزي  كنندگان را توسعه دهيد تا آنها انگيبزه بيشبتری 

 برای فروش مح والت شما داشته باشند.

امتيبازاتی ببرای توزيب  كننبدگان ا و در نظر گرفتن تغيير در  رارداده 

تواند به عبور شما از روزهای سخت يباری رسباند. توزيب  كننبدگان در می

اين دوران با مشكالت پرشبماری از جملبه مشبكل نقبدينگی مواجبه مبی 

 شوند. پس تالش كنيد حسن نيت خود را به آنها نشان دهيد.

 شيوه های  يمت گذاری-6

بهتبرين  راردادهبا و بهتبرين  وزهبای سبخت، ببه دنبباسمشتری هبا در ر

ها هستند. پس شما هم بايد در شيوه  يمبت گبذاری خبود تجديبد  يمت

نظر كنيد. ادبته برای اين كار الزم نيست حتما از بهای  يمت خود بكاهيد. 

شايد اين نخستين راه حلی باشد كه به  هن مبی رسبد امبا بهتبرين آنهبا 

شيوه های هوشمندانه تری مانند ارائه تخفيف ببرای نيست. بهره گرفتن از 

خريد بيشتر به مرات  روش مفيدتری است. ايبن درسبت اسبت كبه بايبد 

تدبيری به كار ببنديد كه مشتری ت ميم بگيرد از شما خريد كند اما برای 

 اين كار نبايد خود را ورشكسته كنيد.

 غفلت از كاركنان-7
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ا هستند تا مبادا مشتری های  بلبی در دوران ركود همه به فكر مشتری ه

را از دست بدهند اما اين نبايد باعث غفلت شما از كاركنانتان شبود. ببرای 

آنها شرح دهيد كبه دوران سبخت فبرا رسبيده اسبت و آنهبا را در جريبان 

 استراتژی های شركت در اين دوران  رار دهيد.

بيشتری  كاركنان و فروشندگان شما نيز مجبورند در دوران ركود و ت 

را صرف تعامل با مشتری و ديگر امور بكنند به همين خباطر بايبد انگيبزه 

زه هببايی مببی تواننببد از طريببق بيشببتری بببه آنهببا ببخشببيد. چنببين انگيبب

های مادی ايجاد شوند اما ايجاد ارزش هايی در بنگاه نيز مبی تواننبد پاداش

فعاديبت  باعث شوند تا كاركنان با عال ه بيشتری برای حفبى آن ارزش هبا

 كنند.
 

 بينديشيد و ثروتمند شويد

  بينديشيد و ثروتمند شويد

 كبه  درتمنبدی دارايبی. اسبت دارايبی و ثروت انديشه كه راستی به ●

 راه شبود،می تركي  سوزان اشتياق و راسخ عدم مشخص، هدف با  وتی

 عميقبباً كسببی و تببی. گشببايد مببی شببما روی بببه را ثببروت بببه رسبيدن

 مهمتبرين. رسبدمی هدف  به مطمئناً برسد خود خواستة به خواهدمی

شود  تی كسی به وا   برای چيزی آماده میو است، انديشه ساختن امر

   رسد.به آن می

 خبود هبدف ببه و بايسبتند خبود عقيبده پبای انسانها اگر راستی به ●

 مببدس دايمی وسواسی به آنها خواسته تا كنند مداومت آنقدر و بزسبند
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  افتد نمی كه اتفا ها چه گردد،

 :فرصت

ببه صبورت  گباه كنبد،می كمبين شما خلوت حيا  در پشت فرصت ●

گيرد، ببه همبين شود، گاه شكل شكست مو تی میبدبياری ظاهری می

هبا نمبی تواننبد فرصبت مناسب  را تميبز دهنبد.دديل است كبه خيلی

 ناملمو  انگيزه شده شناخته و مشخص اصوس از استفاده با توان می  

  كرد تبديل مادی صورت به را انديشه

كبه در برخبورد ببا  اسبت ايبن ناكبامی و شكست عمده علل از يكی ● 

  داريم.شويم و دست از تالش بر میمشكالت مو تی متو ف می

 يبتموفق از  ببل و نكشبيد كبار از دسبت ديگبران گفتبة ببه هرگز ● 

 بپذيريد را مو تی شكستهای

 .داريبد نيباز آن ببه رسبيدن ببری كبه است چيزی تنها سادم نظريه ●

دارد، ببا  سري  بس حركتی شود،می جاری شما سوی به ثروت و تی ●

كنيد كه در اين چند سباس كجبا تنعم همراه است، آنگونه كه تعج  می

ا هبم بدانيبد پنهان بوده است بدانيد كه اين موضو  مهمی است. ايبن ر

شود كبه سبخت كوشبند و از مبداومت الزم كه ثروت ن ي  كسانی می

شبويد در كنيبد و ثروتمنبد میبرخوردارند. و تی انديشيدن را شرو  می

شود، بايبد هبدف شخ بی يابيد كه ثروت بايك حادت  هنی آغاز میمی

 داشته باشيد.
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  موفقيت از آن كسانی است كه  هنيت موفق دارند . 

  هنيبت دهنبدمی اجبازه تفباوت ببی كه است كسانی آن از شكست ●

  كند نفو  آنها در شكست

 را محبدوديتهايمان مبا كنبيم باور فهميمنمی را آنزه خواهيمنمی ما ●

 «بلكه بايد بدانيم چه می خواهيم»دهيميار سنج  مان  را رمیمع

 روح كاپيتبان مبا هسبتيم، خبود سرنوشبت ببر مسلط بدانيم بايد ما ●

 مغبز. كنيم كنترس را خود افكار كه داريم را  درت اين زيرا هستيم،خود

  برار شبرايطی در و.شبودمی عجين داريم خود  هن در كه افكاری با ما

وی انسانها و وضعيت زندگی را كه ببا شبرايط افكبار مبا نير كه گيردمی

 «.كندسازگاری دارند هماهنم می

 ثبروت ببه اشبتياق از را ودخ ا هان بايد كالن ثروت اندوختن از  بل ●

 تبا باشبيم داشبته پبوس  هنيت بايد هستيم پوس طاد  اگر كنم انباشته

مجببور  آن ببه دسبتيابی برای مشخص طرحی به را ما ثروت به اشتياق

 .كند
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  : اشتياق نقطه شرو  همه موفقيتها2ف ل 

  رسدآنزه را مغز انسان ت ور و باور كند به آن می

كند، برای خود راه قيت: كسی كه پلهای پ  سرش را ويران میرمز موف

  گذارديا بايد پيروز شود و يا از بين برود.بازگشتی با ی نمی

هركس كه طاد  پيروزی است بايد كشتيها و پلهای پشت سبرش را در 

  آت  بسوزاند و راههای عق  نشينی را برخود ببندد

ط اشتياق سوزان برای پيروزی توان  هن را در شراياينگونه است كه می

  رارداد و اين شرايط الزم موفقيت است.

  ش  راه برای تبديل اشتياق به طال:

  .سازد مشخص د يقاً را خود نياز مورد مبل  (1

برای رسيدن به هرچيز، بايبد چبه چيبز را از دسبت  كنيد مشخص( 2

  بدهيد.

( 4 .دبگيريب درنظبر خبود هبدف به دستيابی برای مشخ ی تاريخ( 3

 .بريزيد خود برنامه اجرای برای  طعی ایبرنامه 

 .بگيريد ت ميم خود خودگذشتگی از دربارو ( 5

ر كنيبد بباو و بخوانيد دوبار روزی بلند، صدای به را خود يادداشت ( 6

 ايد.كه صاح  اين پوس و دارايی شده

در كار برنامة ريزی برای ثروتمند شدن به كسی اجازه ندهيبد كبه رويبای 

شما را از بين ببرد. بايد با موفقهبای روزگبار و دوران گذشبته خبود آشبنا 

شويد. بايد با زندگی كسانی آشنا شويد كه رؤيبای آنزبه را كبه ارزشبمند 
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است به دنيای ما ارزيانی داشته است؛ به من و شبما امكبان داده اسبت تبا 

 استعدادهای خود را بروز هيم.

ته باشبيم همبان انبدازه بدسبت هر در در زنديم بخواهيم و تو   داش

 آوريممی

 كلمبات بدهيم گوش خوب اگر دارد، وجود راهی ما از هركدام برای ●

 .شنويممی را خود مناس 

 ايمان

همان محدوديتی است كه مبا ببرای آن درنظبر  ما  هن محدوديت ●

 گيريم، فقر و تنعم هر دو نشأت گرفته از  هن ما هستند .می

 درهبم انديشبه ببا ايمبان و تبی اسبت  هن عن ر مهمترين ايمان ●

 و كنبدمی در  را آن ارتعباش درنم بی هوشيار نيمه  هن آميزدمی

 نمايد می تبديل اليتناهی فراست به را آن

به كمك تلقبين ببه  چگونه ايمان را در خود ايجاد كنيم: می توانيد ●

اشتياق را به معادس فيزيكبی يبا پبودی آن تببديل كنيبد. ايمبان  خود،

توان آن را به كمك تدييبد يبا آموزشبهای دتی از  هن است كه میحا

تكراری برای  هن نيمه هوشيار و به كمك اصل تلقين به خود ايجباد 

 نمود.

 مخرب يا منفی هایانديشه ود ندارد:  هن نيمه هوشيار وج بدشانسی 

. كنبدمی تببديل عمل به سازنده هایانديشه شكل همان به درست را

 و انبدكردهتجربه را آن نفبر ميليونهبا كه است غريبی دهپدي همان اين

 دانندمی بدشانسی يا بدبياری را آن بسياری
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ه هوشبيار را نيمب  هبن عمبل كبه اسبت عن ری همان شما ايمان ●

سازد. می توانيد با تلقين ببه خبود  هبن ناهوشبيارتان را مشخص می

 فري  دهيد.

آن جامبة عمبل بپوشبانيد، برای رسيدن به اين مهم و برای آنكه به    

ايد. توجه داشبته خود را چنان ببينيد كه انگار به خواستة خود نرسيده

باشيد كه عمل شر  الزم موفقيبت اسبت. الزم اسبت كبه احساسبات 

مثبت  هن را تشويق و احساسات منفی را كنار بگذاريد و براسا  آن 

 عمل كنيد.

 بخشدمی لعم و  درت حيات، شما به كه است چيزی آن ايمان 

  .است ثروت انباشت شرو  نقطه ايمان 

 .است شكست پادزهر تنها ايمان 

 كمك به را آن كه است اسراری همة هاست، اعجاز همه مبنای ايمان 

 توان تحليل نمود.ون علم نمی ان

  .سازدمی متحوس را انديشه كه است عن ری ايمان 

 را ادهی فراست رویني توانمی آن كمك به كه است عاملی تنها ايمان 

 .گرفت انسان خدمت در
 

 تلقين به خود راه نفوذ بر ذهن نيمه هوشيار

ار و نيمه هوشي  هن ميان ارتباطی كه است مفهومی خود به تلقين ●

سازد. در وا   ارتباطی ميان  هبن هوشبيار و  هبن هوشيار بر رار می
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شبيار نيمه هوشيار است. تلقين به خود، خود به خود به  هن نيمه هو

 دهد.رسد و ان را تحت تأثير افكار  رار میمی

تواند به كمك حوا  پنجگانه خود انسان طوری ساخته شده كه می  

دريافتی  هن نيمه هوشيار را كنترس كند. اما به خباطر داشبته باشبيد 

كه  هن نيمه هوشيار را به زمين حاصلخيز تشبيه كرديم كبه اگبر در 

از آن مرا بت نكنبيم، علفهبای هبرز در  آن بذرهای نامطلوب بكاريم و

آن به وفور رشد ميكنند. تلقين به خود عاملی كنترس كننده است كبه 

انسان به كمك آن می تواند داوطلبانه  هن خود را ببا افكباری خبالق 

 تغذيه كند.

همبانطور كببه مببی توانببد افكبباری بببا طبيعببت مخببرب را در زمببين    

 حاصلخيز خود كشت نمايد.

 دانش تخصصي

 اندازه همان به خود با شكستگی دس هر و شكست هر بياری، بد هر ●

  .دارد مثبت امتيازی بيشتر يا

 رو هستيم دانب  عمبومیروب تخ  ی و عمومی دان  نو  دو با ما   

بدون توجه به اندازه و تنو  آن نق  چندانی در تح يل ثبروت ببازی 

  كند.نمی

دانب   بدرت »ن مبی كننبد ميليونها نفر انسانی بوده است كه گما   

 هرگز چنين چيزی نيست.« است

كلمة آموزش در زبان انگليسی از يك كلمه التبين ا تببا  شبده كبه 

  كند.مفهوم عمالً از درون را تداعی می
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انسان تح يل كرده دزوماً كسی نيست كه دان  عمومی و تخ  بی  

ك زياد دارد. بلكه كسی است كه  هن  را وسعت بخشبيده و ببه كمب

 آن می تواند به خواستة خود برسد.

فراموش نكنيد كه توما  اديسون تنها سه ماه بعد به مدرسه رفت و   

ساس به مدرسه رفت و به مردی ثروتمند تبديل  6هنری فورد بي  از 

 شد.

 كارگاه ذهن

 شكل انسان از ناشی هایبرنامة تمام ان در كه است كارگاهی خياس ●

 .شودمی جاری  هن تخيل  وو كمك به عمل. گيرد می

 عمبل م بنوعی ت بور و خبالق ت ور شكل دو به انسان خيادی  هن

 .كندمی

كنبد بلكبه صبرفاً ببه نمی خلق را چيزی  هنيت اين: م نوعی ت وير

كنبد كبه می رااستناد تجربه، آموزش و مشاهدات دريافتی گذشبته كب

 كنند.اغل  مخترعين از آن استفاده می

كند. به كمك اين  هنيت ادهامات را دريافت می ت ور خالق: انسان به

های جديبد ببه انسبان منتقبل نظروسيله اين  هنيت است كبه نقطبه

تواند با  هبن نيمبه شود به كمك اين  هنيت است كه شخص میمی

 هوشيار سايرين ارتبا  بر رار سازد.

 .دارد وجود راهی باشد، ایاراده اگر 
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 ان يافتهمريزي سازبرنامه

 كبه ندارد كافی دان  و توانايی آموزش،تجربه، تنهايی به كس هيچ ●

ر پذي امكان مهم اين ديگران همكاری بدون. برسد كالن ثروت به ان با

 نيست.

در صورت شكست هر برنامه، برنامة بعدی را به اجبرا بگذاريبد. اگبر    

نخستين برنامه انتخابی شما با موفقيبت همبراه نببود، جبای ان را ببا 

ای مؤثر و مفيبد ديگری تغيير دهيد و انقدر ادامه دهيد تا برنامه برنامه

هيا معين و عملبی نمبی بيابيد. با هوش ترين افراد بدون داشتن برنامه

توانند موفق شبوند. ايبن حقيقبت مهبم را ببه  هبن بسبپاريد. و تبی 

شود بدانيبد كبه شكسبت مبو تی، ببه ای به شكست منتهی میبرنامه

 نيست. مفهوم ناكامی دائمی

 خبورده شكسبت نپندارد، خورده شكست را خود كه زمانی تا انسان ●

  نيست
 

 دودلی و ترديد بر غلبه گيريتصميم

گيری از جمله مهمترين داليل شكست و نباكمی در ت ميم ناتوانی ●

ببدون اسبتثنا كسبانی  است. كسانی كه نمی تواند سبرمايه بيندوزنبد،

 ند.گيری كنتوانند ت ميمهستند كه نمی

مانند به سادگی تحبت تبأثير عقايبد اكثر كسانی كه از تنعم دور می   

دهند كه روزنامبه نگباران و اطرافيبان گيرند. اجازه میديگران  رار می

ترين كباالی وشايعه پردازان به جای آنها فكر كنند. اظهار عقيده ارزان
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بواند ديگبران را تحبت ای دارد و میروی زمين است. هركس عقيبده

گران  برار يگيری تحت تأثير عقايد دتأثير  رار دهد. اگر هنگام ت ميم

 شويد.گيرد در كار خود موفق نمی

شما برای خود مغز و  هنی داريد. از آن استفاده كنيد و برای خبود    

 ت ميم بگيريد.

 الزم آن ارائبه ببرای كبه دارد شبجاعت به بستگی ت ميمات ارزش   

 . داريد

 ابرام و سرسختی

 و ميبل نيبروی و تبی. اسبت اراده  درت پايداری و مداومت مبنای ●

يجباد ا ناپبذير مقاومبت تركيبی شود تركي  درستی به اراده و اشتياق

 شود.می

 همبين ببه. اسبت آن ببه مايبل  هبن  كه شودمی كسی ن ي  فقر

 آمبادگی آن جبذب ببرای كه شودمی كسانی ن ي  هم ثروت صورت

 هسبتند حباكم مشبابهی  بوانين مبورد ود هبر در حباس اين با. دارند

. كنبد می رشد آن مناس  عادات از آگاهانه استفاده بدون فقر  هنيت

شخاا ايجاد شبود مگبر اينكبه كسبانی ببا ايبن ا در بايد پوس  هنيت

  هنيت متودد شود.

به مفهوم د يق اين پاراگراف توجه كنيد، تا به معنبای مبداومت در    

به موفقيت پی ببريد. بدون مداومت، از جريان انباشت ثروت و رسيدن 

شويد. امبا ببا مبداومت در شبمار برنبدگان  برار همان آغاز مغلوب می

 گيريد.می
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 قدرت همكاران

 حقيقبت يك اين. كرد مقايسه باطری يك با توان می را انسان مغز ●

 ببرق بباتری يك با مقايسه در ادكتريكی، طريهای با مجموعه كه است

 ببا بباطری هبر كبه اسبت مشخص همزنين كنند می توديد بيشتری

 .كندمی توديد برق خود ظرفيت و واحدها به توجه

ت مبی كنبد. بعضبی از مغزهبا در فعاديب مشبابهی شبكل به هم مغز   

مقايسه با مغزهای دگيران فعادترند و با كنار هم  رار گرفتن هماهنبم 

د چند مغز انرژی فكری بيشتری در مقايسه ببا يبك مغبز سباده توديب

 ايجباد نيبرو بباطری يبك از ببي  باطری چند كه همانطور شود. می

 .كندمی

د، يكبی از آنهبا دهيب خبرج به كافی وسوا  خود همكاران انتخاب در

ماهيتی ا ت ادی دارد و ديگری ماهيتی روانبی. ويژگبی ا ت بادی آن 

مشخص است. هركس بتواند با اشخاصی كه از شعور مقبوس برخبوردار 

ند، با آنها هماهنم باشد و از توان آنها بهره بجويبد، باشند همكاری ك

به سودخود كار كرده است. اين تعاون و همكاری مبنای تقريبباً همبة 

توانبد موفقيتهای بزر  بوده است. در  شما از اين حقيقت بزر  می

مو عيت مادی شما را مشخص سازد. در  مرحلبة روانبی اصبل گبروه 

 همكار بسيار دشوارتر است.

ايد اين عبارت شما را در در  موضو  كمك كند. هبر دو مغبزی ش   

گيرند مغز سومی با نيرويی نامرئی و نباملمو  كه در كنار هم  رار می

 تواند با مغز سومی در ارتبا  باشد.ايجاد می كنند كه می
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 شبح ترس

 ش  شبح تر 

دگی گانه استفاده مفيد كرد،  هن بايبد آمبا 13 بل از آنكه بتوان از اصوس 

دريافت آنها را داشته باشد. تدار  اين كبار دشبوار نيسبت. در وا ب  ايبن 

آمادگی با مطادعه، تخيل و در  سه دشمن كه بايد با آنهبا برخبورد كبرد، 

 بدست می آيد. اين سه دشمن عبارتند از:

 شك -1

 ترديد -2

 تر  -3

حبس يا جزاً در  هن شما ببا ی باشبد،  عن ر منفی كالً 3تا زمانی كه اين 

اصبل ببا هبم در ارتببا   33ششم نميتواند به وظايف خود عمل كند. اين 

نزديك هستند و و تی يكی را بيابيم، دو مورد ديگر در دسبتر  خواهنبد 

 بود

ترديد، جوانه و نهاس تر  است. ترديد و دوددی به شكست می انجامبد 

ببه و تركي  اين دو، توديد هرا  ميكند. فرايند تركي  اغل  آهسته است. 

دشمن تا اين حد خطرنا  هستند. اينهبا ببی  3همين دديل است كه اين 

 آنكه ديده شوند، شكل ميگيرند و ناگهان ظاهر ميشوند

 بل از هر پيروزی بر دشمن بايد نام  را بدانيد. بدانيد كه چه عاداتی 

 -ترديبد -دارد و در كجا يافت ميشبود. فريب  عبادات ايبن دشمنان)شبك

جه داشته باشيد كه اينها گباه در  هبن نيمبه هشبيار تر ( را نخوريد. تو
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پنهان می مانند. شناسائی آنها در اين شرايط دشوار است. از اين دشبوارتر 

 از ميان برداشتن آنهاست.

ما با ش  هرا  اصلی روبرو هستيم كه همه افراد با يك يا تركيببی از 

 آنها روبرو ميشوند. اين هراسها عبارتند از:

 تر  از فقر -1

 تر  از انتقاد -2

 تر  از بيماری -3

 تر  از، از دست دادن عشق و محبت -4

 تر  از سادهای كهودت -5

 تر  از مر  -6

 6ساير ترسهای ديگر اهميت كمتری دارنبد و ميتبوان آنهبا را تحبت ايبن 

 .عنوان خالصه كرد

تر  يك حادت  هنی است و  هن را ميتبوان كنتبرس و هبدايت نمبود.   

احسا  انديشه ميكند و انديشه انسبان ببه هبم ارز فيزيكبی  انسان  بل از

خود تبديل ميشود. تكانشهای فكری كه به صورت اتفا ی دريافت ميشوند، 

ميتوانند شرايط مادی، شغلی، حرفه ای و يا سرنوشت اجتماعی اشبخاا را 

 مشخص سازند.

هر كسی ميتواند  هن خود را كنترس كند. هر كس ميتواند تحت تاثير 

نشهای فكری ديگران  رار گيرد. همان طور كه شخص ميتواند درهبا را تكا

 به روی خود ببندد و به انتخاب خود توجه داشته باشد

www.takbook.com



 تمرین موفقیت وثروت 17                                                                       51

طبيعت، انسان را در شرايطی  رار داده كه جز انديشه به همه چيز كنتبرس 

داشته باشد. اين حقيقت در كنار اين مهم كه هر چه انسان خلبق ميكنبد، 

است، ما را به اصلی كه ميتوان به كمك آن بر هبرا   به شكل يك انديشه

 غلبه يافت، نزديكتر ميكند

  

 ترس از فقر

سازش و م ادحه ای ميان فقر و تنعم وجود ندارد. جاده هبای منتهبی ببه 

فقر و ثروت در دو جهت مغاير هم كشيده شده اند. اگر شما طادب  ثبروت 

 را بپذيريدهستيد نبايد شرايطی را كه به فقر منتهی ميشود 

اگر خواهان فقر باشيد بايد  هن خود را برای دريافت و پذيرش فقر آمباده 

 مشبخص را آن انبدازه و  كنيد و اگر خواهان ثروت هستيد بايد شكل، نو 

 سازيد

برای رسيدن به ثروت بايد  هن خود را بسيج كنيد. بايبد توجبه كنيبد 

 كه  هن خريدنی نيست بلكه بايد آن را ايجاد كنيد

ر  از فقر مخرب ترين نو  ترسهاست. تر  از فقر يك حادت  هنبی ت

است و چيزی بي  از آن نيست. اما ايبن  هنيبت ميتوانبد راه موفقيبت را 

 مسدود كند.

 تر  از فقر:

  هن استدالدی را فلج ميكند □

 ت ور و تخيل را نابود ميكند □

 اتكای به نفس را ميكشد □
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 د و ابتكار را نابود ميكندددگرمی و اشتياق را از بين ميبر □

 هدف و مق د را نا مطمئن ميكند □

تنبلی و مسبامحه كباری را تشبويق و ددگرمبی و پشبتكار را نبابود  □

 ميكند و كنترس بر خويشتن را غير ممكن ميسازد

خوشی را از شخص گرفته، امكان در  انديشبی را از ببين ببرده و  □

 تمركز و تالش را منحرف ميسازد

 استقامت را تحليل برده و  درت اراده را از بين ميبردمداومت و  □

تر  از فقر، آرزو و اشتياق را در شخص ميكشد، بر حافظبه انسبان  □

تاثير نامساعد گذاشته و شكست را در انوا  و ا سام ، به  هن انسبان 

 دعوت ميكند

تر  از فقر، عشق را ميكشبد، احساسبات  لببی را نبابود ميكنبد و  □

 ز ميان برميدارددوستی ها را ا

اسباب بيخوابی ميشود و به عبارت ديگبر فالكبت و ببدبختی را ببه  □

 ارمغان می آورد

و همه اينها در شرايطی اتفاق می افتد كه ما به طور مسلم در دنيبائی 

از تنعم زندگی ميكنيم.دنيائی كه در آن هرچه را كه بخواهيم بدسبت 

 می آوريم

نو  ترسهاست زيرا احاطه ببر آن  بدون ترديد تر  از فقر، هادك ترين

 دشوار است

هيچ چيزی به اندازه فقر انسان را رنج نميدهد و او را تحقيبر نميكنبد. 

 تنها كسانی كه فقر را تجربه كرده اند معنای آن را ميدانند
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تحليل خويشتن ممكن است نقا  ضعفی را آشكار كنبد كبه اشبخاا ببه 

ن ببرای همبه كسبانی كبه از راحتی آن را ت ديق نكنند. اين شكل امتحبا

زندگی خود چيزی بي  از فقر انتظار دارند ضبرورت دارد. هنگبام تحليبل 

شرايط خود، به ياد داشته باشيد كه شبما در آن واحبد هبم دادگباه و هبم 

هيئت من فه هستيد،هم دادستان و هم وكيل مداف  هستيد. توجه داشته 

شويد. از خود بپرسبيد و  باشيد كه شما را محاكمه ميكنند. با حقايق روبرو

به آن پاسخ مشخص بدهيد. در پايان اين امتحان، درباره خبود ببه مطادب  

 بيشتری پی ميبريد

در كار تحليل خويشتن اگر احسا  ميكنيد كه نميتوانيد يبك  اضبی 

بی طرف باشيد، از كسی كه شما را بشناسد به عنوان  اضی استفاده كنيد. 

آن را بدست آوريد، مهم نيست كه آن را زيرا شما مترصد حقيقت هستيد. 

به چه  يمتی بدست می آوريد. هبر چنبد ممكبن اسبت رسبيدن ببه ايبن 

 حقيقت شما را مو تاً شرم زده كند

اشخاا مختلف به نبدرت ميداننبد كبه تحبت تباثير هبرا  هسبتند. 

احسا  تر  به  دری عميق است كه ممكن است شخص عمری را با آن 

در خود آگاه نباشد. تنها يبك تحليبل شبجاعانه  زندگی كند و از حضور آن

 .ميتواند حضور اين دشمن همگانی را ثابت كند
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 نشانه هاي ترس از فقر

ويژگی های ببی تفباوتی نداشبتن ميبل و آرزو، تنبلبی  بی تفاوتی: -1

 هنی و جسمانی، فقدان ابتكبار، ت بور، تخيبل، اشبتياق و خويشبتن 

 داری است

 اجازه ميدهيم كه به جای ما فكر كنندبه ديگران  شك و ترديد: -2

تق يرها را در ديگران ميجوئيم. بي  از درآمد خبود ميبل  نگرانی: -3

به خرج كردن داريم، بی توجهی به وض  ظاهر، اخم كردن، افبرا  در 

 نوشيدن ادكل، استعماس مواد مخدر و ع بيت

عادت در نظر گرفتن جنبه منفبی در همبه  احتيا  بي  از اندازه: -4

شرايط. انديشيدن و صحبت كردن در مورد شكست احتمادی به جبای 

 توجه به راههای دستيابی به موفقيت

اطال  از راههای منتهی به فالكت و م يبت بی توجهی ببه يبافتن  -5

 برنامه هائی برای اجتناب از شكست

در انتظار زمان مناس  بودن برای به اجبرا گذاشبتن برنامبه هبا و  -6

 نگونه كه صبر كردن به عادتی دائمی تبديل ميشودنقطه نظر ها، آ

 توجه به اشخاا شكست خورده و بی توجهی به موفقها -7

 بد بينی و نفو  بد زدن -8

 تنبلی و مسامحه كاری و كارها را به فردا موكوس كردن -9

بهانه آوردن پشت سر هم ببرای انجبام نبدادن كارهبا.اين نشبانه  -10

ا احتيا  ببي  از انبدازو ترديبد و نگرانبی ناراحتی در ارتبا  نزديك ب

 است.
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 نپذيرفتن مسئوديت در جائی كه امكان آن وجود دارد -11

 تمايل به سازش و م ادحه به جای جنگيدن و مبارزه كردن -12

سازش با مشكالت به جای استفاده از آنهبا ببه عنبوان پلبه هبای  -13

 تر ی و منتهی به پيشرفت

ی ببی ارزش ببه جبای توجبه ببه تبنعم، چانه زدن درباره چيزها -14

 ثروت، رضايت و خوشبختی

برنامه ريزی برای شكست خوردن به جای در هم كوبيدن پلهبای  -15

 پشت سر و توجه به امكان عق  نشينی

 نداشتن اعتماد به نفس، هدف و عزم راسخ -16

 ناتوانی در خويشتن داری -17

توانبائی اسبتدالس نداشتن ابتكار، پشت گرمبی، ددگرمبی، آرزو و  -18

 درست

 انتظار فقر به جای انديشيدن به ثروت -19

همكاری و مجادست با كسانی كه فقر را پذيرفتبه انبد، ببه جبای  -20

 همنشينی با كسانی كه مترصد ثروتند و به آن ميرسند

 

 ترس از انتقاد

خيلی ها از انتقاد ميترسند اما به طور  ط  كسی نميگويد كه نگران انتقاد 

تر  از انتقاد ناشی از آن بخ  به ار  رسيده انسان اسبت كبه نبه است. 

تنها ميخواهد اشيا و مايملك سباير همنوعبان خبود را بدسبت آورد، بلكبه 

 ميخواهد خود را از انتقاد ساير همنوعان مبرا نگهدارد
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تر  از انتقاد انسان را از انتقاد محروم ميكند.  درت او را نابود ميكند. ببه 

مه ميزند. اتكای به نفس او را از بين ميبرد. به انبوا  و ا سبام فرديت او دط

 راهها به او دطمه ميزند

بهترين راه استفاده از انتقاد، پيشنهاد سازنده است. چون انتقاد تر  را 

 در دس انسان ميكارد اما توديد عشق و محبت نميكند

به همبان تر  از انتقاد به اندازه تر  از فقر عموميت دارد و اثرات آن 

اندازه در موفقيت انسان مشكل ساز ميشود. تر  از انتقاد تبا حبدود زيباد 

نمونه هبای  ابتكار را نابود ميكند و استفاده از  درت تخيل را از بين ميبرد.

 بارز اين تر  عبارتند از:

كه اغل  به شكل خجادتی ببودن، ترسبوئی در گفتگبو ببا  كمروئی: -1

تكان دادن ببی رويبه دسبت هبا و سباير  ديگران، مال ات با غريبه ها،

 اندامهای بدن و ثابت نماندن تخم چشم، ديده ميشود

اين نشانه تر  از انتقاد، در ناتوانی شخص  نداشتن تعادس و توازن: -2

در كنترس صدا، ناراحتی در حضور ديگران، بد  رار دادن بدن و حافظه 

 بد، خود را نشان ميدهد

گيری و ابراز عقيده به صورت  طعبی،  ناتوانی در ت ميم شخ يت: -3

 پذيرفتن ديگران بدون اطال  از درست بودن آنها

خببود را كمتببر از ديگببران ديببدن، دسببت زدن بببه  عقببده حقببارت: -4

ا داماتی كه شخص بخواهد بوسيله آنها عقده حقارت خود را بپوشباند، 

زدن حرفهای پر طمطراق برای تباثير گبذاردن ببر ديگبران، تقليبد از 

ران در دبا  پوشيدن، تقليد از رفتار و گفتار ديگبران، الف زدن از ديگ
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های خيادی. كسی كه دارای عقده حقارت است، ميخواهبد ببا مو عيت

احسا  برتری دادن ظاهری به خود، بر عقده حقارت خبود سبرپوش 

 بگذارد

ر ابت با ديگران در خرج كبردن ببدون در نظبر گبرفتن  ودخرجی: -5

 درآمد خود

استفاده نكردن از فرصتهای مناسب  ببرای اعبتالی  تن ابتكار:نداش -6

شخ ی، تر  از ابراز عقيده، بی اعتمادی به عقايد خود، تفره رفتن از 

 جواب گفتن به سواالت مسئودين و ترديد در سخن گوئی

تنبلی جسبمانی و  هنبی، اببراز وجبود نكبردن،  فقدان جاه طلبی: -7

ن  رار گرفتن، عادت انتقباد در ت ميم گيری ضعيف، تحت تاثير ديگرا

پشت سر و چاپلوسی كردن در حضور آنها، عبادت پبذيرفتن شكسبت، 

 سوا ظن بی دديل نسبت به ديگران، بی ادبی در رفتار و گفتار
 

 ترس از بيماري

تر  از بيماری را ميتوان به ميراثهای اجتماعی و فيزيكی نسبت داد. ايبن 

ارتببا  نزديبك دارد. در وا ب   تر  با تر  از پير شدن و تر  از مبر ،

بعضيها به  دری نگران سالمتی خبود هسبتند كبه تحبت تباثير آن بيمبار 

 ميشوند

انسان از آن جهت نگران بيماری است، چون تر  از مر  را در  هبن 

او كاشته اند. نگرانی از ناتوانی پرداخت وجوه درمان نيز علتی بر اين تبر  

 است
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كه كمتبرين دديلبی ببرای تبر  وجبود تر  از بيماری حتی در شرايطی 

ندارد، اغل  نشانه های بيماری را در شخص هراسيده ايجاد ميكند. انسبان 

بي  از آنزه فكر ميكنيم  درتمند است. مغز انسان ميتواند بسازد يا نبابود 

 كند

تكانشهای فكری منفی ميتوانند اشخاا را براسبتی بيمبار كننبد. ايبن 

 هنی به  هن ديگر انتقاس يابدتكان  ميتواند با تلقين از  

بذر تر  از بيماری در همه وجود دارد. نگرانی، تر ، ددسردی و نوميبدی 

به رشد بذر تر  كمك ميكند. نوميدی و ددسبردی در كارهبای شبغلی و 

 امور عشقی از جمله مهمترين علل بيماری هستند

 نشانه های تر  از بيماری عبارتند از:

ز تلقين های به خود و مترصد نشبانه هبای تلقين به خود:استفاده ا -1

بيماری های مختلف بودن، درانديشه بيماری های خيادی فرو رفبتن و 

صحبت كردن از آنها به طريقی كه انگبار حقيقبت دارنبد، ببا ديگبران 

درباره عمل جراحی،حادثه و ساير بيماريها حرف زدن، پيبروی پبی در 

تهبای جسبمانی ببدون پی از برنامه هبای غبذائی، تبن دادن ببه فعادي

راهنمائی افراد واجد شرايط، از سر خود دارو م رف كبردن و خبود را 

 .به حساب خود درمان كردن

خببود بيمببار انگبباری: مرتبب  از بيمبباری حببرف زدن و در انديشببه  -2

بيماری بودن و انتظار بيماری را داشتن، تا حدی كه به فكر فرو پاشی 

كه اينها نتيجه انديشه منفبی اع اب منتهی ميشود. بايد توجه داشت 

هستند و چيزی جز انديشه مثبت نميتوانبد آن را درمبان كنبد. خبود 
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بيمار انگاری اصطالحی است برای بيماری هبای خيبادی. خبود بيمبار 

انگاری به شخص آسي  ميزند. اغل  بيماريهای اع اب و روان، ناشبی 

 .از بيماريهای خيادی هستند

ی اغلب  در كبار ورزشبهای جسبمانی ورزش نكردن: تر  از بيمار -3

اختالس ايجاد ميكند و نتيجه آن بی تحركبی و در نتيجبه زيباد شبدن 

 .وزن است

تر  از بيماری، مقاومت بدن را كاه  ميدهد و شرايط مطلوبی برای بروز 

 انوا  بيماری ايجاد ميكند

تر  از بيماری اغل  با تر  از فقر، به خ بوا در مبورد بيماريهبای 

شخص نگران پرداخت پبوس دكتبر و دارو و بيمارسبتان اسبت، توهمی كه 

 .ارتبا  دارد
 

 ترس از از دست دادن عشق و محبت

 ميگيبرد نشبأت  منب  اوديه تر  از دست دادن معشوق، احتماال از زمبانی

 ميكردند بر رار رابطه ديگر زنهای با يا ميربودند را يكديگر زنهای مردها كه

هبای روانبی، ناشبی از تبر  ببه ار  حسادت در همه انبوا  نباراحتی 

رسيدو عشق و محبت ديگران است. ايبن تبر  در ميبان ترسبهای شب  

 گانه، از همه دردناكتر است و بيشتر فكر و  كر اشخاا را مشغوس ميكند

بررسی های د يق به عمل آمده نشان ميدهد كه زنهبا ببي  از مردهبا 

به تجرببه آموختبه  در معرِ اين تر  هستند. توضيح ساده ای دارد. زنها

 اند كه مردها طبيعتا از ارتبا  با زنهای مختلف استقباس ميكنند
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 نشانه های بارز تر  از دست دادن مهر و محبت عبارتند از:   

حسادت: داشتن سوا ظن به دوستان و عزيزان بدون دديل مستدس  -1

و منطقی. تهمت زدن به همسر بدون هر گونه دديل موجه. سبوا ظبن 

 سبت به همه و باور نداشتن اشخااداشتن ن

عي  جوئی: عي  يبابی در دوسبتان، ا بوام، بسبتگان، همكباران و  -2

 عزيزان بدون دديل مشخص

 مار كردن:  مار، تقل  و دزدی و تن دادن به كارهبای خطيبر ببه  -3

 منظور تامين پوس برای جل  محبت ديگران

منظبور راضبی  خرج كردن بي  از اندازه يا زير بار  رِ رفتن ببه -4

كردن معشوق: بی خوابی، ع بيت، فقدان مداومت و پايبداری، ضبعف 

  اراده، خويشتن دار نبودن، نداشتن اعتماد به نفس و بد خلقی
 

 ترس از مرگ

برای بعضيها تر  از مر  ظادمانه ترين ترسهاست. علبت مشخ بی دارد. 

ی دينهبا تر  از مر  اغل  ميتواند ناشی از تع بات دينی باشد. كفار و بب

 كمتر از افراد متدين از مر  ميترسند

انديشه مجازات ابدی، عال ه به زندگی را از بين ميبرد و خوشببختی را 

غير ممكن ميسازد. در حادی كه رهبر دينی ممكن است نتواند راه ورود ببه 

بهشت را نشان دهد، كسی كبه در مسبير دوزق  بدم برميبدارد، احساسبی 

ا انديشيدن به آن هر گونه دديبل و منطبق را چنان وحشتنا  دارد كه تنه

 فلج ميكند و تر  از مر  را مطرح ميسازد
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تمام دنيا از ماده و انرژی تشكيل شده است و با توجبه ببه اصبوس فيزيبك 

ميدانيم كه ماده و انرژی هيزكدام  ابل توديد و انهبدام نيسبتند. انبرژی و 

بين برد. زنبدگی يبك نيبرو ماده را ميتوان تبديل كرد اما نميتوان آن را از 

است. اگر نتوان نيرو و ماده را تخري  كرد در اين صورت زندگی نيبز  اببل 

تخري  نيست. بلكه مانند ساير انبوا  انبرژی ميتوانبد دسبتخوش تغييبر و 

 .تحوس گردد؛ اما نابود شدنی نيست. مر  تنها يك مرحله گذرائی است

 

 نشانه های تر  از مر  عبارتند از:

يدن به مر  به جای فكر كردن به زندگی. اين تر  بيشبتر در انديش □

ميخبورد، امبا گباه بسبياری از جوانبان  رببانی آن   افراد مسن به چشم

ميشوند. بهترين راه درمان تر  از مر ، اشبتياق سبوزان ببه پيبروزی 

است. كسی كه به  در كافی از مشغله  هنی برخوردار باشبد، هرگبز ببه 

او زندگی جائی برای نگرانی نيست. گاه تر  از  مر  فكر نميكند. برای

مر  با تر  از فقر در ارتبا  است. در ساير موارد تر  از مر  ناشبی 

از بيماری و از بين رفتن مقاومت بدن است. عمومی ترين علل تبر  از 

مر  عبارتند از: بيماری، فقر، نداشتن كار و شغل مناسب ،نوميد شبدن 

 .از عشق و تع بات مذهبی است
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 نگرانی

نگرانی حادتی از  هن است كه مبتنی بر تبر  ميباشبد. حركتبی آرام امبا 

ادامه دار دارد.  دم به  دم و به تدريج در  هن انسان نفو  ميكند تبا آنكبه 

  درت  هن را نابود ميكند و اعتماد به نفس و ابتكار را از بين ميبرد

دوددبی ببه وجبود  نگرانی شكلی از تر  ادامه دار است كه در اثر ترديد و

می آيد. بنابراين ميتوان آن را كنتبرس نمبود.  هبن بيقبرار عباجز اسبت و 

ترديد و دوددی  هن را بيقرار ميسازد. اغل  اشخاا فا بد  بدرت اراده ای 

  هستند كه بتوانند به سادگی ت ميم بگيرند و بر آن بايستند

ندارد،  كسی كه  هن  انباشته از تر  است، نه تنها رفتار هوشمندانه

 بلكه آن را به  هن همه كسانی كه به او نزديك ميشوند انتقاس ميدهد

ارتعاش تر  از  هنی به  هن ديگر ميرسد. درسبت همبان طبور كبه 

 صدای انسان از ايستگاه فرستنده به ايستگاه گيرنده راديو منتقل ميشود

 

 آسيب پذيري در برابر نفوذ منفی

شاره شد، هرا  ديگبری نيبز وجبود افزوده بر ش  تر  اوديه كه به آن ا

ادبك تبر اسبت. كبه آن را دارد كه اغلب  از شب  هبرا  مبورد اشباره ه

 پذيری در برابر نفو  منفی مينامندآسي 

برای حراست خود از نيروهای منفی، خواه اين افكار زائيده خبود شبما 

باشد يا فعاديت اشخاا منفی، به اين مهم توجه داشته باشيد كبه شبما از 

اراده برخورداريد. از اين نيروی خود اسبتفاده كنيبد تبا در ح باری  درت 

 . رار گيريد كه از نفو  افكار منفی به  هنتان م ون باشيد
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انسان در معرِ آسي  همه تلقين هائی اسبت كبه ببا نقبا  ضبعف او در 

 ارتبا  باشد

نفو  منفی اغل  از طريق  هن نيمه هشيار بر روی شما عمبل ميكنبد. 

ل تعقي  كردن آن دشوار است. كاری كنيد كه  هن خبود را به همين ددي

 به روی اشخاا منفی ببنديد

در جست و جوی معاشرت با كسانی برآييد كه شما را ببه انديشبيدن و 

 به صالح خود كاری صورت دادن، تشويق كنند

بدون ترديد متداوس ترين نقطه ضعف همه انسانها اين عادت است كبه 

فو های منفی سبايرين تنهبا ميگذارنبد. ايبن نقطبه  هن خود را در برابر ن

ضعف بسيار آسي  زننده است زيرا اغل  اشبخاا متوجبه نيسبتند كبه از 

 اين حيث دطمه ميخورند

شما نسبت به همه چيز به جز يك مورد كنترس مطلق داريد و آن يبك 

مورد انديشه های شماست. اين مهمترين و ادهام بخ  ترين حقايقی است 

ز آن خبر دارد. به كمك اين علبم و اطبال  ميتوانيبد سرنوشبت كه انسان ا

خود را ر م بزنيد. اگر نتوانيبد  هبن خبود را كنتبرس كنيبد ممكبن اسبت 

مطمئن باشيد كه چيزهای ديگبر را نميتوانيبد كنتبرس كنيبد.  هبن شبما 

جايگاه معنوی شماست. از آن بد ت حراست كنيد. شما برای رسبيدن ببه 

 ه برخورداريداين مهم از  درت اراد

كنترس  هن نتيجه نظم و انضبا  است. يا  هن خود را كنترس ميكنيد 

 و يا كنترس خود را به دست او ميدهيد. راه سازشی وجود ندارد

www.takbook.com



 64                                                             تمرین موفقیت و ثروت        17              

مفيد ترين روش عملی برای كنترس  هن ايبن اسبت كبه آن را ببا هبدفی 

مشخص و با برنامه ای معين سرگرم كنيبد. زنبدگی همبه افبراد موفبق را 

ه كنيد و ببينيد كه آنها  هن خود را كنترس كرده انبد و از آن ببرای مطادع

دستيابی به هدفهای شخ ی استفاده نموده اند. بدون اين كنترس، موفقيت 

 امكان پذير نيست

اشخاا ناموفق از ويژگی مشتركی برخوردارند. آنها همه داليل ناكامی 

 .كنندخود را ميدانند و برای موفق نشدن خود بهانه سازی مي

 

 عذر و بهانه رايج عبارتند از: 55
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اگر ميتوانستم زندگيم را از نو  -11

 اداره كنم...

 

 

اگتتتر از حتتترا دينتتتران  -12
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 بودم...

اگتتر ميتوانستتتم اشتتخا   -20
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اگر شجاعت آن را داشتم كه خبود را  كه اين اگر بزرگترين همه اگرهاست.

آن طور كه هستم ببينم، ميفهميدم كه چه اشكادی در مبن هسبت و آن را 

اصالح ميكردم در اين صورت احتماال فرصت داشتم كه از اشبتباهات خبود 

در  بياموزم و از تجربه ديگران پند بگيرم. زيرا ميدانم كه اشكادی در مبن 

 هست. ميدانستم كه اگر نقا  ضعف خود را بيشتر تحليل ميكردم و كمتبر

از عذر و بهانه برای سرپوش گذاشتن بر آنها استفاده می نمودم، موفبق تبر 

 ميشدم

افراد ناموفق به اين دديل از عذر و بهانه خود دفا  ميكنند چبون خبود 

خادق آنها هستند و انسان به حكم طبيعت خود از فرزند زائيده مغبز خبود 

 حمايت ميكند

د درهای تنعم و ثبروت در حاس حاضر شما شاه كليدی داريد كه ميتوان

را به روی شما بگشايد. اين شاه كليد ناملمو  است و با اين حباس  بدرت 

عجيبی دارد و آن خلق اشتياق سبوزان ببرای رسبيدن ببه ثبروت و تبنعم 

شخ ی است. استفاده از اين كليد مشموس هيچ گونبه جريمبه نيسبت امبا 

دازيد. اما اگر از اين اگر از اين كليد استفاده نكنيد بايد تاوان شكست را بپر

كليد به درستی استفاده كنيد ببه شبما فايبده هبا ميرسباند. پاداشبی كبه 

 ميگيريد به زحمت تالش  می ارزد.

 

 

http://bit.ly/2NIPonB

www.takbook.com

http://bit.ly/2Triz44
http://bit.ly/2Triz44


 68                                                             تمرین موفقیت و ثروت        17              

 چگونه پولدار شويم ؟

 چگونه پوددار شويم؟

برای دست يافتن به پوس فراوان، نخست بايد به كباری بپردازيبد كبه از آن 

ه است. اگر به كاری مشغوديد كبه از دذت می بريد. دديل اين امر بسيار ساد

آن بيزاريد، به يقين كارتان از كيفيت خوبی برخوردار نخواهد بود. اگبر دس 

در گرو كار خوي  نداشته باشيد و انرژی و نيروی تحر  شبما، ببه ركبود 

كشيده شود و در كارتان شور و حرارت نباشد، كيفيبت كارتبان ببه شبدت 

است كه اگر كسی از كارش راضی نباشبد، پايين می آيد. تجربه ثابت كرده 

نميتواند رضايت مدير، شريك يا مشتريان خود را جل  كند. چنين كسبی 

اگر حقوق بگير باشد، احتماس بسبيار انبدكی مبی تبوان داد كبه ببه مقبام 

باالتری ارتقاا يابد يا افزاي  حقوق  اببل مالحظبه ای دريافبت كنبد. اگبر 

وجود دارد كبه كسب  و كبار پررونقبی پيشه ور باشد، احتماس بسيار كمی 

داشته باشد. به هر حاس درآمد هر كس نمايان گر عال ه ی او نسبت به كار 

خوي  است. از سوی ديگر درآمد با دستمزد كم از كيفيت كار مبی كاهبد 

و اين سير  هقرايی به همين ترتي  ادامه پيدا می كنبد.و تی مبی گبوييم 

ببدان مفهبوم نيسبت كبه شبغل  كه شما بايبد شبيفته كبار خبود باشبيد،

ددخواهتان بدون مشكل و ناكامی خواهد بود. انتظار نداشته كبه چبون ببه 

كار خود عشق می ورزيد، به بهشت موعود خواهد رسيد. ارتبا  بين انسان 

و كار ددخواه  را می توان به عاشقی تشبيه كرد كبه ببه وصباس معشبوق 

كس می تواند از تمام رسيده است. طبيعی است كه در چنين شرايطی، هر

موانعی كه در راه  می بيند، به سهودت بگذرد. چهره های موفبق در هبر 
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زمينه نيز با اينكه به كارشان عشق مبی ورزيدنبد، گباهی ببا تنبدباد هبای 

وحشتنا  يا ، دس زدگی، فشار و ترديد روبرو شده اند. اگر ميخواهيبد از 

اد انه و صبريحی ببه ايبن ميزان عال ه خود به كارتان آگاه شويد، پاسخ صب

 سواس بدهيد:

اگر يك ميليارد تومان برنده شويد آيا باز هبم كبار خبود را ادامبه مبی 

 دهيد؟

افرادی كه در انتظار بازنشستگی روزشماری مبی كننبد، در حقيقبت از 

زندگی عق  نشينی كرده اند و ماهيت خود را باخته اند. آنان انسبان هبای 

حضور فيزيكی دارند. اگر می خواهيد عمری نيمه مرده ای هستند كه تنها 

طوالنی و شادمان داشته باشيد، به كاری دست بزنيد كه ببه راسبتی از آن 

و ناكبامی هبا موجب  كهودبت زودر  دذت می بريبد. فشبار هبای روانبی 

شود. برای اينكه از درون جوان بمانيد، بايد خواسته های  لبی خبود را می

ازيد كه ددباخته و مجبذوب  باشبيد. تنهبا محترم بشماريد و به كاری بپرد

اری كبه انجبام زمانی می توانيد در كار خود موفق باشيد كه باور كنيبد كب

دهيد، كاملترين كار دنياست، پس در  ل  خودتان جايی ببرای كارتبان می

بگشاييد و عشق و عال ه خود را در كارتان متمركز كنيد. به هر كباری كبه 

دست بزنيد، مشرو  به اين كه ت ميم بگيريبد و ددتان بخواهد، می توانيد 

نيروی مورد نياز آن كار را از خود مايه بگذاريد. همبواره شبغل ددخواهتبان 

در انتظار شماست. اين شماييد كه نبايبد او را در انتظبار بگذاريبد. بباورش 

كنيد و به سوي  بشتابيد. كسی مجبور نيست كه به خباطر معيشبت، ببه 

دست بزند.تنها راه دست يابی به ثروت، دسبت زدن كاری خالف ميل خود 
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به كاری است كه از آن وا عا دذت می بريبد. شبغل ددخبواه خبود را ببدون 

توجه به موان  دنبباس كنيبد. فرامبوش نكنيبد كبه تنهبا شبما مبی توانيبد 

 سرنوشت خود را تعيين كنيد.

اگر در درون خوي  به دنباس آنزه مان  موفقيت شماست، بگرديبد در 

اهيد يافت كه بزرگترين مان  شما برای دست زدن ببه كبار ددخواهتبان خو

آن است كه باور كرده ايد آنزه برای ديگران معقوس است برای شما موجبه 

و معقوس نيست. خطر كنيد و دست اهريمن تر  را از  ل  خبود و  هبن 

 خود دور كنيد تا موفق شويد.

 

 اصول موفقيت و ثروت

  وانين مهم ثروتمند شدن

  انون باور  -

 شود باشيد برايتان به وا عيت بدس می هر چيزی را كه عميقا باور داشته

 معلوس و علت  انون  -

 هيچ چيزی از روی اتفاق رق نميدهد هر چيزی دديلی دارد .

  انون  هن -

 همه اتفا ات نتيزه فكری كه در  هنمون داريم .

  انون عينيت يافتن  هنيات -

تجلی فيزيكی دنيبای درون شماسبت . كبار اصبلی دنيای پيرامون شما 

شما در زندگی اين است كه زندگی مورد عال ه ی خود را در درون خود 

 خلق كنيد .
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زندگی ايده آس خود را با تمام جزئيات آن مجسبم كنيبد و ايبن ت بوير 

  هنی را تا زمانی كه در دنيای پيرامون شما تحقق پيدا كند حفى كنيد 

 ن ناخودآگاه انون فعاديت  ه -

  هن ناخودآگاه رو هر طور برنامه ريزی كنيم عمل ميكنه .

  انون انتظارات -

 هميشه چيزی رو بدست می آوريم كه انتظارش رو داريم .

 تمركز  انون -

 اگر روی ثروتمند شدن يا كسبی علم تمركز كنيم اونرا بدست می اريم .

  انون جذب -

م كه بيشبتر ببه اونهبا فكبر ما چيزی رو به سمت خودمون جذب ميكني

 ميكنيم .

 مثبت تفكر  انون -

 ببرايم نرسم اونها به اگر حتی ميكنم فكر مثبت ها دحظه تمامی در من 

 . ببينی خوب های نتيجه تا فكركن مثبت زيباست تفريحی

  انون تجسم -

هر چيزی رو كه دائما در  هن و فكبر و دس تجسبم كنبيم تبوی دنيبای 

 می كنيم . فيزيكی به وا عيت بدس

 تمرين  انون -

هر چيزی را كه مرتبا تمرين كنيد تبديل به يك عادت جديد می شود . 

 و يك عادت خوب من رو به هدفم بيشتر می رسونه .
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  انون تالش معكو  -

هر چه بيشتر تالش كنيد كه به زور رابطه ی خبوبی ببا ديگبران ايجباد 

 كنيد كمتر موفق خواهيد شد .

طه ی خوب كافی است فقط راحت باشبيد ، خودتبان برای ايجاد يك راب

 باشيد و از دحظاتی كه با ديگران هستيد دذت ببريد .

 نعمت وفور  انون -

ما توی دنيايی زندگی ميكنيم كه از نعمت پر و دبريزه پس غ به نخبور 

 كه من اين همه پوس و ثروت رو از كجا بيارم فقط بخواه .

  انون پس انداز -

تا يه عادت خوب به اسم پس انداز كردن رو يادبگيريم  بايد تمرين كنيم

درصد از درآمدمون رو پس انداز كنبيم و فكبر كنبيم اصبال  10هميشه 

نيست و اونو توی يه كاری بندازيم كه سود كنه و به سودش هم دسبت 

 نزنيم .تا بعد از يه مدت تبديل به يه پوس  لمبه بشه .

  انون جذب -

د كه پوس بيشتری به سوی شبما جبذب جم  آوری پوس موج  می شو

 شود.

در حين جم  آوری پوس ، تفكر مثبت در مبورد آن شبما را تببديل ببه 

چيزی شبيه آهن ربا می كند، با اين تفاوت كه شبما پبوس را ببه سبوی 

 خود جذب می كنيد.
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  كارآفرينی  انون -

 يبا توديبدات. شبود ثروتمنبدنمی ديگبران ببرای كردن كار با هيزكس 

ما كافی است تنها ده درصد بهتر از ر يبانتبان باشبد تبا راه را مات شخد

 برای ثروتمند شدن شما هموار كند.

 ابتكار  انون -

برای شرو  راه موفقيت ، داشتن يك ايده ی خوب تنها چيزی است كبه 

 به آن نياز داريد.

 سعی كن هميشه ايده های خوب و طرحهايی بدی كه جديد باشه

 اهداف وضوح  انون -

ر چقدر با وضوح بيشتری بدانيد كه چه مبی خواهيبد و حاضبريد چبه ه

ا داماتی برای دستيابی به آن انجام دهيد احتماس موفق شدن و رسيدن 

 به آنزه می خواهيد بيشتر می شود .

روشن بودن اهداف مورد نظر مانند مغناطيسی عمل می كند كبه ا بباس 

 را به سوی شما می كشد .

 ايمان  انون -

داشته باشين كه موفق ميشين و به خواسبته هباتون ميرسبين در ايمان 

 تمام شرايط .

خالصه تمام اين  وانين اين ميشه كه برای پودبدار شبدن بايبد اوس ارزوی 

پوددار شدن رو از ته دس داشته باشيم و دوم ايمان داشته باشيم كه پودبدار 

ن كنبيم و ميشيم و سوم در تمام دحظه ها تمركز كنيم و به خودمون تلقبي

تجسم كنيم كه حتی همين االن به همه خواسته هامون رسبيديم ) يعنبی 
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همين االن ت ور كن كبه يبه بزبه مايبه داری كبه شبركت داری بهتبرين 

ماشببينی رو كببه دوسببت داری سببوار ميشببی و بهتببرين چيزهببايی رو كببه 

ارزوشون رو داری همين االن ميتونی بخری و داری و كلی احترام داری تبا 

سا  تمام وجودت و ضمير ناهشيارت رو تحت تباثير  برار ببده تبا اين اح

  توی زندگيت وا عی بشه .
 

 راه و رسم ثروتمند شدن

راه و رسم ثروتمند شدن بسيار ساده و ظاهرا بزه گانه است اما !!! امبا آنبرا 

 به هيچ وجه شوخی نگيريد و كم نانگاريد . حقايق هميشه ساده اند .

م آئينه ايست كه انديشه های درونم را مبنعكس تمام رويدادهای زندگي

 ميكند .

 %20 هنبی و فقبط  %80ثروتمند شدن  روانشناسان معتقد هستند كه

 نتيجه تالش فيزيكی است .

هم اكنون همه چيز و همه كس همه دحظه ها و انرژيهبا مبرا تبوانگر و 

 ثروتمندم ميكنند و من هم وسيله ای هستم برای رفاه بی نظير ديگران .

نيروی جا به ام هر روز و هر دحظبه ثروتهبا و نعمتهبا وآرامب  زيببا و 

 .سمت من و زندگيم می كشاند افزونتری را به

 اين احسا  و انديشه هايمان است كه سرنوشتمان را ر م می زند .

  درت تخيل دائم  درت اعجازگر ضمير باطنم را هويدا كرده است .

بيرونی اصال مهبم نيسبت مهبم در راه موفقيت و ثروتمند شدن شرايط 

 خودم افكارم حرفهايم و احساسهای درونم است .
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 توانگری حاصل حادتی  هنی و گفتاری توانگرانه است .

ثروتمند شدن و رسيدن به خواسته ها ارتباطی به ميزان پوس يبا شبغل 

و محل كس  و كار و اين حرفها نداره بلكه ثروت فقط و فقط تنها بسبتگی 

 باور من داره . به طرز تفكر و

 000/000/5درآمد من هر روز بيشتر و بيشتر می شبود تبا ببه مباهی 

 29/11/86 از  بل تا  تومان سود خادص در ماه می رسم

فكر و انديشه های ما همزون اجسام مادی جبوهری ملمبو  دارنبد . 

اگرچه علم هنوز  ادر به اثبات اين وا عايت نيست . انديشه هاتون رو مثبل 

يس (( بنگريد اين مغناطيسها به سطح جهان و كائنات ميرونبد و )) مغناط

جوهرهای مناس  خود رو جذب می كنند و با هم به سبمت منبب  اصبلی 

 كه شما باشين بر می گردند

 

 به همه عشق بورزيم

 ؛ ميكننبد عمل خاصی برنامه طبق  افراد موفق برای دوست داشتن مردم ؛

 ؟ چطور شما

ی تر ی رسيده اند ؛ راج  ببه شبگرد كبار خبود آنهائی كه به مدارج عاد

 زياد حرف نمی زنند

ودی در اين خ وا ؛ ديندون جانسون خيلی بيشتر از آنكه رئيس جمهبور 

 شود ؛

در جريان كس   درت حيرت انگيزش ؛ سير پيشرفت خود را در يبك 

 دستورادعمل ده ماده ای ساده ؛
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 برای نيل به موفقيت تنظيم كرد :

ه اسامی افراد را به خاطر بسپاری زيرا بی مبباالتی در سعی كن ك -ادف 

 اين مورد ممكن است نشانه بی عال گی نسبت به آنها باشد.

فرد راحتی باش تا هيچ كس در معاشرت با تو احسبا  نباراحتی و  -ب

 اجبار نكند و تعارف و تكلف را كنار بگذار .

وش آيبد و اين اعتقاد را در خود تقويت كن كه هر چه پي  آيد خب -پ

 در اين صورت هيچ چيز نميتواند آرامشت را به هم بزند .

 خود پرست نباش و بيهوده تظاهر نكن كه به همه چيز عادمی . -ت

خ وصياتی را در خودت پرورش بده كه جاد  توجه باشد و با عبث  - 

 شود كه مردم در اثر معاشرت با تو به برداشتهای ارزشمندی برسند .

روحيه مذهبی ؛ سعی كن خودت را از شر همبه سبوا صميمانه و با  -ج

 تفاهمها خارج كنی و گاليه ها را از  هنت دور كن .

شخ يت خودت را زير  ره بين ببرتا بتوانی عوامبل ناهنجارهبا را از  -چ

 آن خارج كنی ؛ بخ وا عواملی كه امكان دارد از آنها آگاه نباشی .

 يبك ب بورت كبار ايبن كه كن تمرين را  آنقدر دوست داشتن افراد -ح

 . آيد در ثانويه عادت

هميشه از فرصتهائی برای تبريك گفتن به افراد و يا اظهار همدردی  -ق

 در غمها و ناكامی هايشان كه پي  می آيد ؛ استفاده كن .

 تبو نثبار را خودشبان ريبای ببی محبت تا بده روحی  درت مردم به  -د

 . كنند
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اعث شد كه جانسون رای بيشتری بيباورد استفاده كردن از اين ده  انون ب 

و آسانتر در كنگره مورد حمايت  رار بگيرد و باعث شد جانسون را ببه اوج 

 موفقيت برساند .

انسانهای بزر  ؛ افرادی گرم و انسان دوست هستند و خبوب ميداننبد 

 چگونه محبوب ددها شوند.

 ؛ متملقبين) رفتارهبا ببد ببا  به نظر شما چگونه ميتوان به دور از ريا ؛

......... (  و سبودجويان و گرهبا وحيله  رحمها بی و خواهها خود ؛ دروغگوها

 ؟  نمائيم رفتار  خوب مان ؛ارتباط در

 

 راز ميليونرهاي خود ساخته

 ساخته خود ميليونرهای راز  26

ببزر  زنبدگی شبما را  روياهای بزرگی در سر داشبته باشبيد. افكبار-1

 متحوس خواهد ساخت.

 وير خاا از مق د مسير خود در  هن تان ترسيم كنيبد. هبر يك ت-2

باشد امكان دسبتيابی شبما ببه   اندازه اين ت وير مشخص تر و خاا تر

 آن بيشتر خواهد بود.

به گونبه ای رفتبار كنيبد كبه گبويی شبما مادبك كسب  و كارتبان  -3

ديگبری كبار ميكنيبد. ايبن   ميباشيد. ودو آنكه برای شبخص و شبركت

رهای موفقيبت و اسبتقالس شبغلی را در سرنوشبت شبما نگرش شما ببذ

 خواهد كاشت.
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شغل خود را دوست داشته باشيد. چنانزه به آن عال ه مند نميباشيد -4

گفتن به شبغلی كبه تنهبا ببرای پبوس انجبام   "نه"آن را رها كنيد. با 

 ميدهيد شغل ددخواه خود را همزون آهن ربا جذب خود خواهيد كرد.

ر تشكيل دهيد. با افرادی كه متعهد به ايجاد يك يك گروه خوش فك -5

دهيد. انديشه ها و ايده های خبود را   شغل بزر  هستند جلسه تشكيل

 با يكديگر در ميان بگذاريد و از يكديگر پشتيبانی كنيد.

 همواره ضوابط اخالق كاری را رعايت كنيد.-6

عمباس پيشرفت و بهبودی دائم و بی و فه در شغل خود را سر دوحبه ا-7

 خود بيفزاييد.  خود  رار دهيد. هميشه به علم

به شغل خود بعنوان يك خدمت رسانی بنگريبد. يباری رسباندن ببه  -8

 بخشيد.  ديگران كس  و كار شما را رونق خواهد

از تمام جزئيات و ريزه كاريهای شغل خود آگاهی يابيبد. ايبن پيشبه -9

 شماست.

ت بر در شما بكوببد. آيبا مترصد فرصتها باشيد. هر دحضه ممكن اس-10

 شما آماده هستيد؟

تناس  اندام خود را حفى كنيبد.  هبن توانمنبد جسبم نيرومنبدی -11

ضبعيف ميباشبد. سبالمت   پديد می آورد. ببدن ضبعيف معلبوس  هبن

 جسمانی و روانی شما اسا  موفقيت شما در زندگی ميباشد.

را به انجبام زندگی خود را اودويت بندی كنيد. ابتدا كارهای مهم تر -12

 رسانيد.
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پي  از آنزه مشتری انتظار دارد به وی خبدمت ارائبه دهيبد. ايبن -13

 شما را افزاي  ميدهد.  مشتريان و كرده  عمل اعتماد سازی

 كبه افبرادی و فعاديتهبا از  فرد منضببطی باشبيد. زنبدگی خبود را-14

مببی آورنببد، پببر كنيببد.   فببراهم را شببما بببادنگی و پيشببرفت موجبببات

 ايی كه بر زندگی شما اثر منفی می گذارند را از خود دور سازيد.فعاديته

نخست به خودتان پرداخت كنيبد. ايبن نخسبتين  بانون متمبوالن -15

 نكنيد.  است. پس انداز را هيزگاه فراموش

هر از چند گاهی تنهايی را تجربه كنيد. در زمان تنهبايی ببه نبدای -16

د و برنامبه ريزيهبای فبرا دهيب  درون و انديشه های  هبن خبود گبوش

 خال انه كنيد.

بسوی برتری گام برداريد. بهترين را ارج دهيد و به كمتر از آن  ان  -17

 نباشيد.

صدا ت و درستكاری بهترين سياست است. خبود و خواسبته هبای  -18

 خود را بشناسيد و آنها را هميشه صاد انه بيان داريد.

تغييبر آنهبا كنبد و در روند ت ميم گيری سبري  عمبل كبرده و در -19

 آهسته باشيد.

شكست گزينه شما نخواهد بود. تمام افكار شبما بايبد ببر موفقيبت -20

 متمركز باشد. شما بايد موفق گرديد.

در دستيابی به اهدافتان م مم باشيد. پافشاری سرسبختانه اعتمباد -21

 شما را به پيروزی نهايی نزديك ميكند.  بنفس شما را تقويت كرده و
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ف جريببان آب شببنا كنيببد.هيزگاه از ايببده ها،عقايببد و بببر خببال-22

 رويكردهای نو نهراسيد.

 بروی فرصتها تمركز كنيد و نه بروی موان .-23

سه عن ر تر ، پشبت گبوش انبدازی و تنبلبی را از زنبدگی خبود -24

 بيرون اندازيد.

به خاطر داشته باشيد اغل  افرادی كه در كنار شما زندگی ميكننبد -25

ثروتمند شدن شما خوشنود نخواهند شبد و ممكبن اسبت  از پيشرفت و

 تنهبا. سبازند ددسرد اهدافتان به دستيابی از را شما مرتبا مسير اين  در

 .بگيريد ناديده را آنها و بينديشيد خود اهداف به

ياد بگيريد خودخواه باشيد. خودخواهی ببه معنبی ناديبده گبرفتن  -26

نهبادن ببه خواسبته هبا و  ارج  حقوق ديگران نيسبت. بلكبه ببه مفهبوم

 آرزوهای خودتان و مقدم دانستن آنها بر خواسته های ديگران است.

 

 رفتار ميليونري

 مانند يك ميليونر رفتار كنيد .

 خواهيبد مبی و ايبد كرده پيدا دست خوبی درآمد به باالخره هم شما پس

 در را پودبداری اگر اما. باشد اينگونبه هم بايد. دهيد نشان دنيا همه به آنرا

 در خبرج پر شبهای و شيك شلوار و بر ی،كت و زرق اتومبيل يك خريدن

  زيبر ثروتمنبد فبرد يك.كنيد نظر تجديد خود تفكر در دانيبد، می شهر

 بنمباي  عا النبه آنبرا بنبابراين كنبد، مبی كار ثروت  بردن پي  از برای

 جرگبه ببه كبه كشبيد نخواهد طودی كنيد، نمايی خود فقط اگر. گذاردمی
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 طببق ببر بايبد زيبر نكبات ادبته پيوست خواهيد ديگر بدهكار هزار هزاران

 عببادات نمببودن ا تبببا  بوسببيله اينبحببباس بببا. گببردد تنظببيم درآمببدتان

 نرهبا می تواند به يكی از آنها تبديل شويدميليو

 ريسك كنيد-1

ريسك كردن بخشی از كس  درآمد است. هر سرمايه گبذاری ببه شبما 

ريسكی بزرگتر باشد، ميبزان سبرمايه برگشبتی  خواهد گفت كه هر  در

بادقوه آن بيشتر خواهد بود. افراد با برگزيدن راه امن پوددار نمی شبوند. 

اين مخاطره طلبی های حساب شبده و د يبق اسبت كبه ميتوانبد يبك 

شخص را به نتيجه برساند. اگر برای خود بيشتر ميخواهيد، بايد سربازی 

 آميزه مخاطره فرصتهای از استفاده بدديل را شما شجا  باشيد. اطرافيان

 .داد خواهند  رار تحسين مورد سودآور حاس عين در و

 هوشيارانه سخاوتند باشد -2

 افبرادی همبه برای بايد هوشيارانه سخاوتمند بودن بدان معنا نيست كه

 چنبين بسبوی شبدن كشبيده. بخريبد نوشيدنی هستند برتان و دور كه

 و دوسبتان برای. كرد خواهد خانه مسكين یراه مستقيما را شما عاداتی

 از هبر فقبط و هميشبگی بطبور نبه اما كنيد، پاش و ريخت همكارانتان

زشبب  را داشببته باشببند، ايببن ار و بببوده  درشببنا  اگببر. چنببدگاهی

سخاوتمندی شما را بخاطر سپرده و روزی دو برابر آنرا جببران خواهنبد 

 كرد.

 مسبتحق افبراد ببه پبوس تنپرداخ باشيد؛ ديگران نوعدوست و خيرخواه

 كمبببك. گبببردد شبببما شبببناخت و سرشناسبببی ببببه منجبببر ميتوانبببد
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 افبراد ببه منتسب  هميشبه پسبندانه خبدا وجوه و تح يلی هایهزينه

اوتمند ميباشند. در اين صورت ميتواند خواستار معافيت مادياتی نيز سخ

 بشويد.

 كنيد بر رار ارتبا  جامعه ممتاز با افراد -3

است، ارتبا  با افراد شايسته مسبئله ای ديگبر. شبما ارتبا  يك مسئله 

بايد حداكثر تالش خبود را ببرای نزديبك شبدن ببه افبرادی كبه دارای 

نقدينگی و گردش مادی بااليی ميباشند بكار بنديد. آنها را تماشا كبرده، 

 توسبط. شويد تبديل آنها گروه از بخشی به كنيد سعی و بياموزيد از آنها

 خ وصبيات و مشخ بات حاوی ای كتابزه يتوانيدم نخبگان با آميختن

 مفيبد اطالعاتی به است ممكن حتی. كنيد تهيه خود برای سرآمد افراد

 ا گردد دست يابيد.شم بيشتر درآمد به منجر كه

 بر سرمايه گذاری های خود نظارت كنيد -4

ثروت مستلزم كار و تالش است. دارايی ها همانند كودكان ميباشند. اگر 

 ببا پهلبو ببه پلهبو  مرا بشان نباشيد ممكن است ناگهان سركشی كنند.

 را آنهبا عملكبرد نحوه و نموده حركت داريد سهام آنها در كه شركتهايی

 مبورد را ا ت بادی مقباالت و  رار دهيد. مجالت، نشبريات بررسی مورد

 ايبن ببا. بگيريد كمك مادی مشاوران و كارشناسان از. دهيد  رار همطادع

 خ وصبيات يك: نمود خواهيد بار پر و غنی را خود پودی اطالعات عمل

 .ميليونرها برای ضروری
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 دور انديشی را پرورش دهيد -5

انسان ميليونر خواسته های خبود را ببرآورده ميكنبد چبرا كبه ديبدگاه 

او رونبد كبار را در حباس توسبعه  ها دارد.شگفت انگيزی نسبت به فرصت

 ايبن. كنبد بينبی پبي  را بعبدی سبودمند اتفا بات بيند و ميتوانبدمی

 در مبداوم مطادعبات بوسبيله بلكه نبوده بادفطره و  اتی دزوما گويیپي 

 بوجبود شبم ميگبردد،ش حبس ببه دانب  تبديل به منجر كه بازار مورد

 .كنيد تيز درآمد ادايج فرصتهای برای را خود چشمهای. آيدمی

 امور را محوس كنيد -6

شما نمی توانيد در هر كاری شماره يبك باشبيد، امبا ميتوانيبد بهتبرين 

وكادت دهنده باشيد. بجای اتالف و ت برای آموختن همبه چيبز، افبراد 

ماهر را برای انجام كارها مورد استفاده  رار دهيد. اگبر مشبكل ماديباتی 

ار زبده بسپاريد. اگبر مسبئله ای  بانونی داريد، آنرا به دست يك حسابد

وجود دارد، يك وكيل استخدام كنيد. پوس بطرز صحيحی خبرج خواهبد 

 احتمادی اشتباهات بروز از و نموده جلوگيری شد زيرا از اتالف و ت شما

يت اصبلی يبك مبدير خ وصب امور واگذاری. آمد خواهد بعمل ممانعت

 يد.خوب بشمار ميرود. اين را بخاطر داشته باش

 متمركز بمانيد -7

انسان ثروتمند برای خود ماموريتی شبفاف ببا اهبدافی اسبتوار در نظبر 

ميگيرد. او نگاهی م  م و پايدار ببه نتيجبه كبارش داشبته و هرگبز از 

مسير خود تغيير جهت نمی دهد. همبين كبار را انجبام دهيبد: ديبدگاه 

وچبك شخ يتان و نحوه رسيدن به آنرا بنوسيد. هرگباه در مشبكالت ك
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ه خبود يبادآوری كنيبد. ببه هبر روزانه گرفتبار آمديبد، آن اهبداف را بب

ای كه برخورد كنيد، ديدگاهتان شبما را ببا انگيبزه نگباه خواهبد مسئله

 داشت.

 خريدهای خود را ارتقاا دهيد -8

آنزه را كه سزاوارش هستيد به خود بدهيد: يك اتومبيل جديد، بهترين 

و كنيد، يا واگن درجه يك در  طار. ببا اتا ی كه ميتوانيد در يك هتل رز

اينكه يك ميليونر پود  را عا النه خرج ميكند، ميداند خوب اسبت كبه 

 انسان با خودش هميشه خوش رفتاری داشته باشد.

 سرگرميهای بخ وصی داشته باشيد -9

ثروت مترادف است با مهارت. اگر مهارت خاصی نداشته باشيد بسبختی 

نخبه و ممتاز  برار بگيريبد. بنبابراين خبود را ببا ميتوانيد در زمره افراد 

سرگرميهای مختلف مشغوس كنيد تا در چنين مبو عيتی  برار بگيريبد. 

عضو يك باشبگاه درجبه يبك بيليبارد يبا بودينبم شبويد. از رسبتوران، 

نوشيدنيها و امكانات خوب آنجا دذت ببريد. زمانيكبه بهتبرين هسبتيد و 

بيشبتر مبورد احتبرام و توجبه  برار  ها را انجام ميدهيبد بسبياربهترين

 خواهيد گرفت.

 پوس به دنباد  خواهد آمد

وانمود كنيد تا بدست  آوريد. اين نكته كوچبك تقريببا در مبورد همبه 

چيز صحت دارد و موفقيبت نيبز مسبتثنی از آن نيسبت. اگبر ميتوانيبد 

 همگی عادات گفته شده در باال را در زندگی خود اعماس كنيبد، نگبرش
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 مبی ز را كس  خواهيد نمود . پوس جذب كسانی می شبود كبه مورد نيا

 دبياورن بدست انرا خواهند

 درباره وين داير

 درباره وين داير

او در تمام كتابهاش دنباس حقيقت است و توی كتابهای آخرش به حقيقت 

رسيده . وين داير به تدريج به هر چيزی كه در اين مسبير رسبيده اونبا رو 

تابهاش كامال مشخ ه. تو كتابهای اود  يبك انسبان نوشته. اين سير تو ك

كامال مادی هست كه ميخواد يه شخ يت محكم و  بوی ببا يبك زنبدگی 

فوق ادعاده داشته باشه. و به تدريج اين زندگی فوق ادعاده رو تبو بهبا دادن 

به يك سری موارد ديگه پيدا ميكنه. وين داير آمريكايی اما از موالنا حبرف 

باشو می خونی عاشق زندگی می شی . ادبته خود اونبم تبو ميزنه. و تی كتا

  كتاب  نوشته

اگه فكر ميكنيد اين كتاب زندگی شما رو عوِ خواهبد كبرد اشبتباه "

ميكنيد. اين كتاب نمی تونه زندگی شما رو عوِ كنه. اين خبود شبماييد 

 "كه بايد زندگی خودتون رو عوِ كنيد. 

از كتاباش می شناسبم امبا يبه حقيقتشو بخواين منم فقط وين داير رو 

ماجرا وا عی از كنت بالنزارت براتون می نويسم شايد كمك كنبه بتبونين 

تاثير گذاری نوشته های وين داير رو در  كنين امبا ببه هبر حباس بقبوس 

خودش اين خود شماييد كه بايد زندگی خودتبون رو عبوِ كنيبد و تبی 

شبما هنگبامی  شما به شهر نيويور  سفر كنيد، جاد  ترين بخب  سبفر
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است كه پس از خروج از هواپيما و فرودگاه،   بد گبرفتن يبك تاكسبی را 

داشته باشيد. اگر يك تاكسی برای ورود به شهر و رسيدن به مق د بيابيبد 

شانس به شما روی آورده است؛اگر راننده ی تاكسی شبهر را بشناسبد و از 

گر زببان راننبده را نشانی شما سر در آورد با ا باس ديگری روبرو شده ايد؛ ا

بدانيد و بتوانيد با او سخن بگوييد بخت يارتان است؛ و اگر راننده ع ببانی 

نباشد، با حسن اتفاق ديگری مواجبه هسبتيد. خالصبه ببرای رسبيدن ببه 

مق د بايد از موان  متعددی بگذريد.هاروی مك كی می گويد: روزی پبس 

ايسبتاده ببودم كبه  از خروج از هواپيما، در محوطه ای ببه انتظبار تاكسبی

ناگهان راننده ای با پيراهن سفيد و تميز و پاپيون سياه از اتومبيل  بيرون 

دطفبا »پريد، خود را به من رساند و پبس از سبالم و معرفبی خبود گفبت: 

سپس كارت كوچكی را به مبن « چمدان خود را در صندوق عق  بگذاريد.

« ی كند توجبه كنيبد.دطفا به عبارتی كه رسادت مرا تعريف م»داد و گفت: 

بر روی كارت نوشته شده بود: در كوتاه تبرين مبدت، ببا كمتبرين هزينبه، 

مطمئن ترين راه ممكبن و در محيطبی دوسبتانه شبما را ببه مق بد مبی 

رسانم.من چنان شگفت زده شدم كه گفتم نكند هواپيما به جای نيويور  

ار اتومبيبل سبودر كره ای ديگر فرود آمده است. راننده در را گشود و مبن 

ای شدم.پس از آنكه راننده پشت فرمان  رار گرفت، رو به من بسيار آراسته

پي  از حركت،  هوه ميل داريد؟ در اينجا يك فالسك  هبوه »كرد و گفت:

معمودی و فالسك ديگری از  هوه مخ وا ببرای كسبانيكه رژيبم تغذيبه 

راننبده «. موافقمخير،  هوه ميل ندارم، اما با نوشابه »گفتم: « دارند، هست.

و « در يخدان هم نوشابه دارم و هم آب ميوه، كدام را ميل داريبد؟»پرسيد:
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اگر ميبل ببه »سپس با دادن مقداری آب ميوه به من، حركت كرد و گفت: 

مطادعه داريد مجالت تايم، ورزش و ت وير و آمريكای امروز در اختيار شما 

تيبارم گذاشبت و گفبت: آنگاه، بار ديگر كارت كوچك ديگری در اخ« است.

اين فهرست ايستگاههای راديويی است كبه مبی توانيبد از آنهبا اسبتفاده »

كنيد. ضمنا من می توانم درباره بناهای ديدنی و تباريخی و اخببار محلبی 

شهر نيويور  اطالعاتی به شما بدهم و اگر تمايلی نداشته باشيد می توانم 

چنبد »از او پرسيدم: «سكوت كنم.در هر صورت من در خدمت شما هستم.

« دو سباس.» پاسبخ داد:« ساس است كبه ببه ايبن شبيوه كبار مبی كنيبد؟

هفبت »جبواب داد:« چند ساس است كه به ايبن كبار مشبغوديد؟»پرسيدم:

از همبه »گفبت: «پرسيدم پنج ساس اوس را چگونه كار مبی كبردی؟« ساس.

مبی چيز و همه كس،از اتوبوسها و تاكسيهای زيادی كه هميشه راه را بنبد 

نببدگی بهتببری را بببه همببراه نداشببت آورنببد، و از دسببتمزدی كببه نويببد ز

ناديدم.روزی در اتومبيلم نشسته بودم و به راديو گوش می دادم كه وين می

داير شرو  به سخنرانی كرد.مضمون حرف  اين بود كه مانند مرغابيها كبه 

 مدام وا  وا  می كنند، غرغر نكنيد، ببه خبود آييبد و چبون عقابهبا اوج

ی ببه پيرامبون خبود نگريسبتم و گيريد. پس از شنيدن آن گفتبار راديبوي

هايی را ديدم كه تا آن زمان گويی چشمانم را ببر آنهبا بسبته ببودم. صحنه

تاكسيهای كثيفی كه رانندگان  مدام غرودند می كردنبد، هيزگباه شباد و 

سرخوش نبودند و با مسافرانشان برخبورد مناسببی نداشتند.سبخنان ويبن 

، بر من چنان تاثيری گذاشت كه ت ميم گرفتم تجديد نظری كلبی در داير

چه تفباوتی در زنبدگی تبو » پرسيدم:« ديدگاهها و باورهايم به وجود آورم.
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ساس اوس، درآمدم دوبرابر شد و ساس گذشته به چهبار »گفت:« حاصل شد؟

نكته ای كه مرا به تعج  واداشت ايبن ببود كبه در يكبی دو « برابر رسيد.

ذشته، اين داستان را حدا ل با سی راننده تاكسی در ميان گذاشتم؛ ساس گ

اما فقط دو نفر از آنها به شنيدن آن رغبت نشبان دادنبد و از آن اسبتقباس 

كردند.بقيه چون مرغابيها، به انوا  و ا سام عذر و بهانه ها متوسل شبدند و 

برگزينند. به نحوی خود را متقاعد كردند كه چنين شيوه ای را نمی توانند 

ل برخورداريببد و بببه همببين دديببل شببما، در زنببدگی خببود از اختيببار كامبب

توانيد گناه نابسامانيهای خود را به گردن اين و آن بيندازيد.پس بهتبر نمی

است برخيزيد، به عرصه پر تالش زندگی وارد شويد و مرزهای موفقيبت را 

 يكی پس از ديگری بگشاييد

  

 خدايا شكرت

 فرشته بيكار

مردی خواب عجيبی ديد، اون ديد كبه پبي  فرشبته هاسبت و ببه  روزی

كارهای آنها نگاه می كند، هنگام ورود، دسته بزرگبی از فرشبتگان را ديبد 

ئی را كه توسط پيك ها از زمبين كه سخت مشغوس كارند و تندتند نامه ها

 رسند، باز می كنند، وآنها را داخل جعبه می گذارند.می

، شما چكار مبی كنيبد؟ فرشبته در حبادی كبه مرد از فرشته ای پرسيد

گفت: اين جا بخ  دريافت است و ما دعاهبا داشت نامه ای را باز می كرد،

 و تقاضاهای مردم از خداوند را تحويل می گيريم.
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مرد كمی جلوتر رفت، باز تعبدادی از فرشبتگان را ديبد كبه كاغبذهايی را 

به زمين می فرسبتند. داخل پاكت می گذارند و آن ها را توسط پيك هائی 

 مرد پرسيد: شما ها چكار می كنيد؟

اين جا بخب  ارسباس اسبت ، مبا ادطباف و يكی از فرشتگان با عجله گفت:

 رحمتهای خداوندی را برای بندگان می فرستيم .

 مرد كمی جلوتر رفت و ديد يك فرشته ای بيكار نشسته است

 مرد با تعج  از فرشته پرسيد: شما چرا بيكاريد؟

ته جواب داد: اين جا بخب  ت بديق جبواب اسبت . مردمبی كبه فرش

دعاهايشان مستجاب شده، بايد جواب بفرستند ودی فقط عده بسيار كمبی 

 جواب می دهند.

 مرد از فرشته پرسيد: مردم چگونه می توانند جواب بفرستند؟

 فرشته پاسخ داد: بسيار ساده، فقط كافی است بگويند: خدايا شكر

 

 از همان دست پس می گيرياز هر دست بدهی 

 از هر دست بدهی از همان دست پس می گيری

  : يك ضرب ادمثل  ديمی می گويد

 از هر دست بدهی از همان دست پس می گيری

در نببور كببم غببروب، زن سببادخورده ای را ديببد كببه در كنببار جبباده 

در آن نور كم متوجبه شبد كبه او نيباز ببه كمبك دارد  درمانده،منتظر بود

از اتومبيل  پياده شبد در ايبن يبك سباعت  زن ايستاد و جلوی مرسد 

كمك  كند زن به خود گفت مبادا ايبن  گذشته هيچ كس نايستاده بود تا
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مرد بخواهد به من صدمه ای بزند؟ ظباهرش كبه ببی خطبر نببود فقيبر و 

در بيرون از ماشيني  در سرما  گرسنه هم به نظر می رسيد مرد زن را كه

گفت: خانم من آمباده ام ببه  جه آثار تر  در او شدايستاده بود ديد و متو

اتومبيبل كبه گرمتبر اسبت  شما كمك كنم بهتر است شما برويبد داخبل

اتومبيل  پنزر شبده  اسم من برايان آندرسون است فقط الستيك "ضمنا

بود اما همين هم برای يك زن سادخورده م يبت محسوب می شد برايبان 

سبنتلوئيس اسبت و  زن گفت اهل در مدت كوتاهی الستيك را عوِ كرد

آن مرد كافی نبود  عبوری از آنجا می گذشته است تشكر زبانی برای كمك

پرداخبت چبون  از او پرسيد كه چه مبل  بپردازد هر مبلغی می گفت مبی

معمبوال ببرای  اگر او كمك  نمی كرد هر اتفا ی ممكن بود بيفتبد برايبان

د نكرده بود ببرای كمبك ببه دستمزدش تامل نمی كرد اما اين بار برای مز

كبرده  يك نيازمند كرده بود و ادبته در گذشته افراد زيادی هم به او كمك

 بودند

او به خانم گفت كه اگر وا عا می خواهد مزد او را بدهد دفعبة بعبد كبه 

نيازمندی را ديد به او كمك كند و افزود آن و ت از من هبم يبادی كنيبد 

كيلومتر جلوتر، خانم، كافبه ای ديبد  سوار اتومبيل  شد و رفت چند خانم

رفت تا چيزی بخورد. پيشخدمت زن پي  آمد و حوده تميبزی  به آن كافه

را خشك كند پيشخدمت دبخند شيرينی داشت دبخنبدی  آورد تا موهاي 

سرپابودن هم نتوانسته بود محوش كند آن خانم ديد كبه  كه صبح تا ش 

اس نگذاشته ببود كبه فشبار و ماهه حامله باشد با اين ح 8پيشخدمت بايد 

بدهد آن گاه به ياد برايبان افتباد و تبی آن خبانم  درد تغييری در رفتارش
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غذاي  را تمام كرد، صورتحساب را با يك اسبكنا  صبد دالری پرداخبت 

 را بياورد و تی برگشت، آن خانم رفته بود پيشخدمت رفت تا بقيه پوس

شبد چيبزی روی پيشخدمت نفهميبد آن خبانم كجبا رفبت. بعبد متوجبه 

دستماس سفره نوشته شده است ببا خوانبدن آن اشبك ببه چشبم  آمبد 

نيست به من برگردانی من هم در چنين وضبعی  برار داشبتم  چيزی الزم

كمك كرد همان طور كه من به تو كمك كبردم اگبر وا عبا  شخ ی به من

را ادا كنی اين كار را بكن نگذار ايبن زنجيبرو عشبق  می خواهی دين خود

زير دستماس چهارصد دالر ديگر هم بود آن ش   ا به تو ختم شودهمين ج

او به آن نوشبته و پبوس فكبر مبی كبرد آن خبانم از كجبا فهميبد كبه او و 

 شوهرش به آن پوس نياز داشتند

بزه ماه آينده به دنيا مبی آمبد و آن و بت وضب  ببدتر هبم مبی شبد 

يده شوهرش هم خيلی نگران بود همان طور كه كنبار شبوهرش دراز كشب

بوسيد و آهسته در گوش  گفت همه چيز درست ميشه  بود به نرمی او را

 برايان آندرسون دوستت دارم

 

 اولين شانس را درياب

 اودين شانس را درياب

مرد جوانی در ارزوی ازدواج با دختر كشاورزی بود كشاورز گفت برو در آن 

نسبتی دم گوشه از زمين بايست . من سه گاو نبر را آزاد مبی كبنم اگبر توا

يكی از اين گاو نرها را بگيری من دخترم را به تو خواهم داد . مبرد  ببوس 

كرد . در طويله اودی كه بزرگترين بود باز شد ، باور كردنی نبود بزرگتبرين 
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و خشمگين ترين گاوی كه در تمام عمرش ديده بود . گاو با سم به زمبين 

را كنار كشيد تا گاو  می كوبيد و به طرف مرد جوان حمله برد . جوان خود

از مرت  گذشت . دومين در طويله كه كوچكتر بود باز شد ، گاوی كوچكتر 

د . جبوان پبي  خبودش گفبت : منطبق از  بلی كه با سرعت حركت كبر

گويد اين را ود  كنم چبون گباو بعبدی كبوچكتر اسبت و ايبن ارزش می

ميكبرد جنگيدن ندارد . سومين در طويله هم باز شد و همانطور كبه فكبر 

ضعيفترين و كوچكترين گاوی بود كه در تمبام عمبرش ديبده ببود . پبس 

دبخندی زد در مو   مناس  روی گاو پريد و دست  را دراز كرد تا دم گاو 

 را بگيرد . . .

 اما . . . گاو دم نداشت ! ! !

زندگی پر از ارزشهای دست يافتنی است اما اگر به آنها اجازه رد شبدن 

ديگر هيزو ت ن يبمان نشود . برای همبين سبعی  بدهيم ممكن است كه

 كن كه هميشه اودين شانس را دريابی .
 

 استخدام

اشخاا مورد نياز خود را با يك آزمون سباده اسبتخدام مبی  يك كار فرما

 نمود

 :  اين موضو  را از يك روستا زاده شنيدم

روسبتای مبا ارببابی ببود كبه زمينهبای  او ميگفت : در زمان  بديم در

و بببرای اينكببه چوپببان بببرای   رزی وسببي  و دامببداری داشببتكشبباو

 استخدام كند ؛ يك فرموس خاا داشت .  اشگله
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) اطا ك يا منزس ( دعوت ميكرد و   ارباب متقاضيان چوپانی را به دفترخود

 و خبرت ميكنم .  : برو  پس از چند د يقه می گفت

د يقبه بعبد  گاهی او ات كسی را اصال خبر نمی كرد و گاهی او بات يبك

 خبر ميكرد و استخدام هم ميكرد .

 ؟  به نظر شما چگونه ؛ چوپان را مورد آزماي   رار ميداد

 شايد درست حد  زديد :

چوپان متقاضی به دفترش ؛ دستور ميداد كه سنم   ارباب پس از ورود

 متقاضبی شخص با سري  و بيندازند متقاضی آ ای كوچكی به داخل كف 

 آ ببای كببه ميكببرد نظبباره و برانببداز پسسبب و مينمببود خببداحافظی

نسبت به اين سنم ريزه در كفش  چه واكنشبی ببه خبرج مبی   متقاضی

سبنگريزه را از كفشب  خبارج   سبري   دهد و اگر ميديد كه آن شبخص ؛

مينمود ؛ او را استخدام ميكرد و اگر ميديد با همان سنگريزه داخل كفب  

 راه ميرود ؛ او را رد مينمود .

 بيانگر چيست ؟  : اين آزماي   ه شماحاس به عقيد

 

 اگر جاي تو بودم

 اگر جای تو بودم

مبرد ميانسبادی را ديبد كبه  .روزی شيوانا از نزديك مزرعه ای می گذشت

كنببار حوضببزه ای نشسببته و غمگببين و افسببرده بببه آن خيببره شببده 

مبرد  .شيوانا كنار مرد نشست و علبت افسبردگی اش را جويبا شبد .است

از جبوانی آرزو داشبتم در  .را از پدرم به ار  گرفتبه اماين زمين » :گفت
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فقط نيازمند سبرمايه ای  .همه چيز آماده است.اين جا ماهی پرورش دهم

بودم كه اين حوضزه را اليروبی و تميز كبنم و فضبای سربسبته مناسببی 

اين آرزو را از همان ايام جوانی  .و نگهداری ماهی ايجاد كنم  برای پرورش

بي  از ده ساس است كبه هنبوز چنبين سبرمايه ای ن بيبم  داشتم و االن

بزه هايم در فقر و دست تنگی بزر  می شوند و آرزوی مبن  .نشده است

برای رسيدن به سرمايه الزم برای آماده سازی اين حبوِ ببزر  هبر روز 

ای كاش خادق هستی همراه ايبن حبوِ  .كم رنم تر و محاس تر می شود

داد تا بتوانم از آن ثروت مورد نياز خانواده  بزر  به من سرمايه ای هم می

 ام را بيرون بكشم

شيوانا نگاهی به اطراف انداخت و سپس حوضزه سنگی كبوچكی را در 

چبرا از آنجبا شبرو  نمبی » :فاصله دور از حوِ بزر  نشان داد و گفبت

هم كوچك و  ابل نگهداری است و هم می تواند دسبتگرمی خبوبی  .كنی

 برای شرو  كار باشد

مببن  «مببرد ميانسبباس نگبباهی نااميدانببه بببه شببيوانا انببداخت و گفببت

خواستم با اين حوِ بزر  شرو  كنم تا به يكباره ببه ثبروت عظيمبی می

آن را  .برسم و شما حوضزه كوچك سنگی را به من پيشبنهاد مبی كنيبد

 » .كه همان ده ساس پي  خودم به تنهايی می توانستم راه بيندازم

من اگر جای تو بودم به جبای دسبت  :«و گفت شيوانا سری تكان داد

روی دسببت گذاشببتن و حسببرت خببوردن الا ببل بببا آن حوضببزه كوچببك 

 » !آرزوهای بزرگم را تمرين می كردم تا كمرنم نشود و از يادم نرود
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مرد ميانساس آهی كشيد و نظبر شبيوانا را پبذيرفت و ببه سبوی حوضبزه 

ه شيوانا خببر دادنبد چند ماه بعد ب .كوچك رفت تا خودش را سرگرم كند

كه مردی با يك گاری پر از خرچنم خوراكی نزديبك مدرسبه ايسبتاده و 

می گويد همه ايبن هبا را ببه رايگبان ببرای مدرسبه هديبه آورده اسبت و 

شبيوانا نبزد مبرد رفبت و ديبد او همبان مبرد .خواهد شبيوانا را ببينبدمی

مدرسبه  او را ببه داخبل .ميانسادی است كه آرزوی پرورش ماهی را داشت

شما گفتيد كه اگر جبای » :مرد ميانساس گفت .آورد و جويای حاد  شد

من هم ت ميم گبرفتم  .من بوديد اوس از حوضزه سنگی شرو  می كرديد

و تی به سراغ حوضزه سنگی رفتم متوجه شدم كه آببی كبه  .چنين كنم

حوضزه را پر می كند از چشمه ای زيرزمينی و متفاوت می آيبد و امبالح 

ی پرورش ماهی اصال مناس  نيست اما ببرای پبرورش ميگبو عبادی آن برا

به همين دديل بالفاصله همان حوضبزه كوچبك را راه انباختم و در  .است

ای كباش همبان ده سباس پبي   .عرِ چند ماه به ثروت زيادی رسبيدم

 همين كار را می كردم و اينقدر به خود و خانواده ام سختی نمی دادم

 » حاس می خواهی چه كنی؟« :تشيوانا تبسمی كرد و گف

ثروت حاصل از اين حوضزه سنگی و پرورش ميگو تمبام  :«مرد گفت

می خواهم از اين به بعد در راحتی و آساي    .خانواده مرا كفايت می كند

 » .به پرورش ميگو در حوضزه سنگی كوچك بپردازم

من اگر جای تو ببودم ببا سبرمايه ای كبه  :شيوانا تبسمی كرد و گفت

ون به دست آورده ام به سبراغ حبوِ ببزر  هبم مبی رفبتم و در آن اكن

مبردم ايبن دهكبده و دهكبده هبای  .پرورش ماهی را هم شرو  می كردم
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اطراف به ماهی نيباز دارنبد و حبوِ ببزر  تبو مبی توانبد بسبياری را از 

 .گرسنگی نجات دهد
 

 استاد و پسر بچه

 استاد

پسر بزه نه ساده ای ت ميم گرفت جودو ياد بگيرد. پسر دسبت چبپ  را 

دريك حادثه از دست داده بود ودی جودو را خيلی دوست داشت به همبين 

دديل پدرش او را نزد استاد جودوی ژاپنی معروفی برد و از او خواست تا به 

 پسرش تعليم دهد.

گذشت اما پسر نمی دانست چرا استاد در اين استاد  بوس كرد. سه ماه 

مدت فقط يك فن را به او ياد می دهد. يك روز نزد استاد رفبت و ببا ادای 

 احترام به او گفت: استاد، چرا به من فنون بيشتری ياد نمی دهيد؟

 استاد دبخندی زد و گفت: همين يك حركت برای تو كافی است.

  ادامبه داد. چنبد مباه بعبد پسر جواب  را نگرفت ودی باز به تمبرين

استاد پسر را به اودين مسابقه برد. پسر در اودين مسابقه برنده شبد. پبدر و 

 مادرش كه از پيروزی بسيار شاد بودند، بشدت تشويق  می كردند.

پسر در دور دوم و سوم هم برنده شد تا به مرحله نهايی رسيد. حريبف 

به شكست داده بود. پسبر او يك پسر  وی هيكل بود كه همه را با يك ضر

می ترسيد با او روبرو شود ودی استاد به او اطمينان داد كبه برنبده خواهبد 

شد. مسابقه آغاز شد و حريف يك ضربه محكم به پسر زد. پسبر ببه زمبين 
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افتاد و از درد به خود پيزيد. داور دستور  ط  مسبابقه را داد. ودبی اسبتاد 

 دامه يابد.مخادفت كرد و گفت: نه، مسابقه بايد ا

پس از اين دو حريف باز رو در روی هم  رار گرفتند و مبارزه آغاز شبد، در 

يك دحظه حريف اشتباهی كرد و پسر ببا  بدرت او را ببه زمبين كوبيبد و 

 برنده شد!

پس از مسابقه پسر نزد استاد رفت و با تعج  پرسيد: استاد من چگونه 

 حريف  درتمندم را شكست دادم؟

ی گفت : ضعف تو باعث پيروزی ات شد! و تی تبو آن استاد با خونسرد

فن هميشگی را با  درت روی حريف انجام دادی تنها راه مقابله با تبو ايبن 

 تو را بگيرد در حادی كه تو دست چپ نداشتی  بود كه دست چپ
 

 روانشناسی

 اشك و تبسم

 شك و تبسما

كفتاری شامگاهان، بر كناره ی رودخانه ی نيل تمساحی ديد و هر كدام    

 برابر هم ايستادند و به هم درود و سالم گفتند.

 كفتار سخن آغاز كرد و گفت: روزگارت را چگونه می گذرانی ؟

تمساح پاسخ داد: بدترين ايام را سپری می كبنم. گباه ببرای سبختی و 

نی كبه پيرامبون مبن هسبتند ببه مبن و آفريبدگارنجم گريه سر می دهم 

 گويند:می

 "اين اشك ها چيزی جز اشك تمساح نيست . "
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اين تعبير و تلقی به حبدی آزرده و زخمنباكم مبی كنبد كبه هرگبز  اببل 

 توصيف نيست.

كفتار همان هنگام به وی گفت: درباره ی رنج ها و سختی هايت خوب داد  

 رباره من انديشه كن.سخن در می دهی، اما دحظه ای نيز د

من به زيبايی جهان، شگفتی ها، شاهكار ها و معجزه های ببديع  ببه 

د ت نظاره می كنم و چنان خنده سر می دهبم كبه حكايبت از شبادمانی 

نابی دارد كه ددم را آكنده می كند و خورشيد را به تبسم وا می دارد، حاس 

 آن كه مردمان می گويند:

 "ه ی كفتار نيست.اين خنده ها چيزی جز خند "

 

 از روزنه زيبايی

 از روزنه زيبايی

می گويد : انسان به راستی خالق ، كسی است كه از دوسبت  ماری چاپيان

داشتنی خلق كند يعنی آن كه بتواند از غم و   نداشتنی ها ، چيزی دوست

 اندوه هيجان ، از تاريكی روشنايی ، و از چيزهای بد ، خوبی بسازد .

شما از مالس ، هيجان و از تاريكی ، روشنايی و زيببايی  شما چطور ؟ آيا

 ساخته ايد ؟ آيا سعی كرده ايد اين طور باشيد ؟

نمی خواهيد امتحان كنيد ؟ بايد جاد  باشد . چه خوب اسبت عينبك 

بدبينی را از چشم برداشته و با نگاهی اميدوار به اطبرف بنگبريم و ببينبيم 

 ين كم نيست .در دنيای اطراف ما چيز زيبا و ددنش
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آيا همين محبت ما به اطرافيان و ابراز عشبق ببه هبر چيبز و هبركس ، از 

 اعضای خانواده گرفته تا دوستان و آشنايان ، شيرين نيست ؟

حتی و تی نگاهی به گلی زيبا بياندازيم ، حس می كنيم در آن دحظبه 

 با خود گل يكی شده ايم .

نديبده مبی گيرنبد و چطور می شود بعضی ها زيبايی هبای زنبدگی را 

 طراوت و زيبايی آن را كمرنم ديده و گاهی اصال نمی بينند ؟

آيا تاكنون به چيزهايی كه داشته ايم انديشيده ايم ؟ ما مو عيت هبايی 

داريم كه شايد خيلبی هبا در حسبرت داشبتن گوشبه ای از آن زنبدگی را 

 سپری می كنند .

ا خلبق كبرد و بهتبرين ، چون عاشبقانه مبا ر ما بايد خدا را شاكر باشيم

و به ما آزادی و اختيار داد تا كه خبوب   نعمت ها را در اختيار ما  رار داده

باشيم و مسيری را طی كنيم كه جز خوبی و مهربانی در حاشيه آن ديبده 

نمی شود و يا اين كه خود را در راهی  رار دهيم كه بدی ها جای خوبی را 

ريم ؟ آيبا در مقاببل ايبن ادطبافی كبه گرفته اند . ما در كدام مسير  رار دا

 نسبت به ما روا داشته شده شاكر هستيم ؟

چون می توانيم چيزهبای زيببايی كبه خداونبد  ما بايد شاكر خدا باشيم

، اما هستند كسانی كه از ديبدن و در اطراف  رار دارد را ببينيم خلق كرده

 اين زيبايی ها محروم هستند.

توانيم آزاد فكر كرده و بيانديشبيم در  چون می ما بايد شاكر خدا باشيم

 .  حادی كه برخی افراد با تر  زندگی می كنند
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چون  لبی رئوف و مهربان داريم در حبادی كبه  ما بايد شاكر خدا باشيم

 انسان هايی هستند كه  لبشان از جنس سنم است .

چون ببا ديبدن ببدی هبا و غبم هبای ديگبران  ما بايد شاكر خدا باشيم

ديگبران شباد مبی شبويم . در   با ديدن خوبی ها و شبادی غمگين شده و

حادی كه افرادی هستند كه ددشان به شبادی ديگبران شباد نمبی شبود و 

 بديها ناراحتشان نمی كند .

چون از توانايی هايمان اسبتفاده كبرده و كبار و  ما بايد شاكر خدا باشيم

ديگبران  تالش می كنيم در حادی كه برخی افراد خود را وابسته و محتباج

 می كنند و تواناييشان را نديده می گيرند .

چرا كه نگاهی زيببا و ددنشبين ببه مبا داده در  ما بايد شاكر خدا باشيم

صورتی كه هستند افرادی كه چشمانشان را به روی  شنگی هبای زنبدگی 

 بسته اند .

 ....  ما بايد شاكر خدا باشيم

نتبايج مثببت دسبت آيا اينزنين هستيم ؟ كمی فكر كنيم ، حتما ببه 

  يابيممی
 

 تالش

روزی شخ ی كه شاهد خروج پروانه ای از پيلبه اش ببود منفبذ كبوچكی 

پروانه تالش می كند از آن خبارج شبود وعليبرغم سبعی  رادر پيله ديد كه

پروانه را   جداس خارج شود . شخ ی كه وكوش  فراوان نمی تواند از پيله

با  يزی منفذ پيلبه  پروانه برای خروج ميديد ت ميم گرفت برای كمك به
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اما ببا  راباز كند تا شاپر  راحت وآسان از آن خارج شود . پروانه خارج شد

كماس تعج  به جای آنكه بادهاي  را باز كند واماده پرواز شبود شبرو  ببه 

كرد ونتوانست پرواز كند .محدوديت پيله وتالش الزم برای خبروج  خزيدن

رای ترشح مايعباتی از ببدن پروانبه ببر كه خدا ب از سوراق آن ، راهی است

 از خروج از پيله بتواند پرواز كند روی بادهاي   رار داده بود تا پروانه بعد

گاهی تالش همان چيزی است كه در زمين نياز داريم .اگر خبدا اجبازه 

مشكلی زندگی كنيم ،فلج می شديم ،به اندازه كافی  وی  ميداد بدون هيچ

خدا مشكالت  پرواز كنيم .من  درت خواستم يمنبوديم وهرگز نمی توانست

دانبايی خواسبتم خبدا ببه مبن  را بر سر راه من  رار داد تا  وی شوم . من

مسببئله داد تببا حببل كببنم .مببن سببعادت خواسببتم خببدا بببه مببن  ببدرت 

و درت فهم داد .من جرست خواستم خدا موانعی بر سر راهم  رار داد  تفكر

تم او افرادی را ببه مبن نشبان دادكبه من عشق خواس. تا بر آنها غلبه كنم

خبدا ببه مبن فرصبتهايی ببرای  نيازمند كمك بودند .من محبت خواسبتم

نياز داشبتم  محبت كردن داد .من به هر چه خواستم نرسيدم اما به هر چه

 رسيدم زيرا كه خداوند من حكيم بود

 

 جرئت ،آرزو ،باور ،فكر

 فكر،باور،آرزو، جرئت

پير مرد مسنی رفبت و از او پرسبيد : ببه ساده ای پي   8پسر بزه ی 

نظرم مرد عا ل و فرزانه ای هستی . آيا مبی تبوانی راز زنبدگی را ببه مبن 

 بگويی؟
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پير مرد نگاهی به پسر انداخت و گفت:من در طوس عمرم خيلی به ايبن 

  مسئله فكر كردم و به نظرم راز زندگی در چهار كلمه خالصه می شود.

شهايی كه ميخواهی بر اسا  آنها زندگی كنبی اوس فكر كردن است؛ به ارز

 ،فكر كن.

دوم باور كردن است ؛ خود را باور كن و بر اسا  آنزه فكر كبرده ای ، 

 عمل كن تا به ارزشهايی كه در سر داری برسی.

سوم آرزو كردن است؛ آرزوی چيزی را بكن كبه ببر اسبا  باورهايبت 

 نسبت به خود و ارزشهايی كه در سر داری باشد.

چهارم جرئت كردن است ؛ جرئت كن آرزوهايبت را ببر آورده كنبی ،  و

 آرزوهايی بر اسا  باورها و ارزشهايی كه در سر داری.

و دست آخر وادتر ديزنی به پسر بزه گفت : فكر كن ، بباور كبن ، آرزو 

 كن ، جرئت كن!
 

 او. خودت را عوض كن 

 اوس خودت را عوِ كن

نگليسبی در كليسبای وسبت اين عبارت روی سنم  بر يك كشبي  ا

 مينستر نوشته شده است :

جوان كه بودم خياس داشتم دنيا را عوِ كنم . مسن تر و عا بل تبر » 

 كه شدم فهميدم كه : دنيا عوِ نمی شود .

بنا براين تو عم را كم كردم و ت ميم گرفتم به عبوِ كبردن كشبورم 

  ناعت كنم .
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 ودی كشورم هم خياس نداشت عوِ شود .

ادی كه رسيدم .آخرين توانايی هايم را بكار گرفتم كه فقط خانواده به ميانس

 ام را عوِ كنم . ودی پناه بر خدا آنها هم خياس نداشتند عوِ شوند .

اينك كه در بستر مر  آرميده ام ناگهان دريافته ام كه اگبر فقبط خبود را 

عوِ ميكردم خانواده ام هم عوِ ميشد و با پشبتگرمی آنهبا ميتوانسبتم 

را چه ديديد شايد حتی ميتوانستم دنيا را هبم   ورم را عوِ كنم وخداكش

  «عوِ كنم . 
 

 آت  اميد

كشتی شكسته به جزيره ی كوچك خادی از سكنه ای   ی يكتنها بازمانده

 افتاد.

او با ددی درزان دعا كرد كه خدا نجات  دهد. اگر چه روزها افبق را ببه 

 سی نمی آمد.دنباس ياری رسانی از نظر می گذراند ك

سر انجام خسته و از پا افتاده موفق شد از تخته پاره ها كلبه ای بسبازد 

تا خود را از عوامل زيان بار محافظت كند و دارايی هبای انبدك  را در آن 

 نگه دارد.

ببه هنگبام برگشبتن  'اما روزی كه برای جستجوی غذا بيرون رفته بود

ز آن ببه سبوی آسبمان ديد كه كلبه اش در حاس سوختن اسبت و دودی ا

 ميرود.

 متاَسفانه بدترين اتفاق مممكن افتاده و همه چيز از دست رفته بود.
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خدايا تو چطور راضبی "از شدت خشم و اندوه در جا خشك  زد.فرياد زد: 

صبح روز بعد با ببوق كشبتی ای كبه ببه "شدی با من چنين كاری بكنی؟

 ساحل نزديك می شد از خواب پريد.

از نجبات دهنبدگان   'د تا نجبات  دهبد. مبرد خسبته كشتی ای آمده بو

 پرسيد:

 "شما ها از كجا فهميديد من در اينجا هستم؟"

 آنها جواب دادند:

 "ما متوجه عاليمی كه با دود می دادی شديم. "

 نا اميد شدن آسان است. 'و تی اوضا  خراب می شود

دسبت  'چون حتی در ميبان درد و رنبج  'ودی ما نبايد ددمان را ببازيم 

 خدا در كار زندگی مان است.

پس به ياد داشته باش : دفعه ی ديگر اگر كلبه ات سوخت و خاكسبتر 

ممكن است دود های برخاسبته از آن عاليمبی باشبد كبه عظمبت و  'شد 

 بزرگی خدا را به كمك می خواند

 با پوس چه چيز هائی را نميشود خريد ؟

 پوس می تواند :

 نه!تختواب بخرد ودی خواب را  #

 كتاب بخرد ودی خرد را نه ! #

 ساعت بخرد ودی زمان را نه! #

 شريك بخرد ودی رفيق وا عی را نه ! #

 زيور آالت بخرد ودی زيبائی را نه ! #
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 !  غذا بخرد ودی اشتها و خوردن را نه #

 دارو بخرد ودی سالمتی را نه ! #

 حلقه بخرد ودی عشق ازدواج را نه ! #

 حادی وا عی و دائمی را نه !سرگرمی بخرد ودی خوش #

 احسا  خريدنی نيست !!!!!!!!!!!!!

كسانی كه با زبان پوس صحبت می كنند ؛ خودشان را خيلی راحت می 

 فروشند ودی اشخاا با شخ يت درست ؛ فروشی نيستند .

ببرای رسبيدن   هدف نيست !!! پوس وسيله ای است ؛  رسيدن به پوس ؛

 به هدف.
 

 ارزش زمان

 چقدر ارزش دارد ساس ده برای اينكه بدانيد سادخورده كي از بپرسيد

فبارغ ادتح بيل  يبك از چقبدر ارزش دارد چهارساس برای اينكه بدانيد

   بپرسيد دانشگاه

دانب  آمبوز دوره  يبك چقدر ارزش دارد از برای اينكه بدانيديك ساس

  بپرسيد دبيرستان

نبوزاد سبادمی  مادری كبه چقدر ارزش دارد از نه ماه برای اينكه بدانيد

  بپرسيد بدنيا آورده

مادری كبه نبوزاد نبار   چقدر ارزش دارد از يك ماه برای اينكه بدانيد

  بپرسيد بدنيا آورده

www.takbook.com



 106                                                             تمرین موفقیت و ثروت        17              

سبردبير يببك هفتببه  چقببدر ارزش دارد از يببك هفتبه ببرای اينكببه بدانيبد

 بپرسيد نامه

دوستی كه منتظبرش  چقدر ارزش دارد از يك ساعت برای اينكه بدانيد

 بپرسيد دگذاشته اي

كسيكه از هواپيما يا  طار  چقدر ارزش دارد از يك د يقه برای اينكه بدانيد

 بپرسيد جا مانده

چقدر ارزش دارد ازكسيكه از ت ادف جان   يك ثانيه برای اينكه بدانيد

 بپرسيد سادم بدر برده

كسبيكه مبداس  چقبدر ارزش دارد از هزارم ثانيبه يك برای اينكه بدانيد

 پرسيدب ادمپيك گرفته

  

 تجربه مدير موفق

 از مدير موفقی پرسيدند:

 است.« دو كلمه»گفت:  "راز موفقيت شما چه بود؟" 

 آن چيست؟ -

 «های درستت ميم»

 و شما چگونه ت ميم های درست گرفتيد؟ - 

 !است« يك كلمه»پاسخ  -

 ؟آن چيست -

 «تجربه»

 و شما چگونه تجربه اندوزی كرديد؟ - 

http://bit.ly/2NIPonB

www.takbook.com

http://baatlaaghe-nejaat.blogfa.com/post-184.aspx
http://bit.ly/2Triz44
http://bit.ly/2Triz44


 تمرین موفقیت وثروت 17                                                                       107

 !است« دو كلمه»پاسخ  -

 آن چيست؟ -

 «ت ميم های اشتباه»
 

 از فقر تا ثروت

 سرگذشت دكستر ياگر

كبی يك داستان موفقيت وا عی از فقر تا ثروت است. او ي  ياگر  سرگذشت

است . ايبن داسبتان هديبه ببه  " MLM "از موفق ترين افراد در صعنت 

كسانيست كه دوسبت دارنبد داسبتانهای مرببو  ببه موفقيبت ديگبران را 

كسی كبه ببه معنبای وا عبی كلمبه   بخوانند . مخ وصا داستانهايی درباره

هيزكاره و بدون هيچ مهارت و تخ ص از صفر تبديل به يك غوس نتبور  

 شد.

مثل  "مردم رويای شرو  يك تجارت كوچك را دارند   از عامهبسياری 

نمی دانند آنزه كه ما را تبديل به يبك نابغبه   اما "سرمايه گذاری آنالين 

« هدفگبذاری» ميكند استفاده از يك فرصت آماده و جبذاب نيسبت بلكبه 

 غلبه بر مشكالت و بدا بادی هاست.« توانايی»و « پشتكار»و « استقامت»

يك داستان موفقيت وا عی از فقبر تبا ثبروت اسبت. او  اگري سرگذشت

 يكی از موفق ترين افراد در صعنت ماست.

در يكی از شهرهای كوچك نيويور  به عنوان فروشنده مبواد  " ياگر "

آشاميدنی شرو  به كار كبرد . بسبياری از مبردم در آن شبهر آ  و پبا  
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دام از آنها از اينكبه و نيز هيزك  بودند و وضعيت مناس  ا ت ادی نداشتند

 از زندگی و كار يكنواخت در كارخانه خارج شوند اميدی نداشتند .

در روزهای اوس به آنها می گفت ما كسی را نمی شناسيم كبه  " ياگر "

آنهبا حرفبی بزنبد .   روياهای بزرگی در سر داشته باشد و يا حدا ل درباره

ی كبرد دوسبتان  او را روياهاي  از آينده صحبت م  درباره ياگر زمانی كه

تح يالت كمی داشت . هيچ پودی در بسبا   " ياگر "مسخره می كردند . 

می گفتنبد :  ياگر نداشت و هيچ چيز در مورد تجارت نمی دانست . آنها به

 فكر می كنی چه كسی هستی نمی توانی به روياهايت برسی.

دكنبت  بايد بر آن فائق می آمد اين حقيقت ببود كبه ياگر بد ا بادی كه

سباعت  2زبان داشت . به نحوی كه يك مشباوره معمبودی نبيم سباعته را 

طوس می داد . همين موضو  كافی بود تا او همه چيز را رها كند و تسبليم 

شود . اما هيزكدام از اين مسائل باعث نشد تا او با شجاعت كامل به دنباس 

 .كه برای خود مشخص كرده بود نرود اهدافی

سادگی هم نبود . زمانی كه خواست كارش را شبرو   اما موضو  به اين

كند مشغوس انجام وظايف شغل روزانه اش بود . در ش  از خانه بيرون می 

رفت و مشاوره های خود را انجام مبی داد و ايبن باعبث ميشبد كبه اغلب  

 او ات دير به خانه برگردد .

همزنين مسئوديت مضاعفی در برابر همسرش داشت . همسبری   ياگر

در حاس بزر  كردن هفت بزه كوچكشان بود و از طرفبی هبم سبخت  كه

 وابسته به شوهرش بود .
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ابتدا هدفهای كبوچكی ببرای خبودش انتخباب كبرد و و تبی ببه  ياگر

اهداف  می رسيد به دنباس اهداف بزرگتری می رفت. و در وا   او بعبد از 

 تحقق هر هدف، اهداف بزرگتری برای خودش تعيين می كرد.

د بود مهمترين اصل در اين تجارت داشتن يبك رويبای ببزر  او معتق

 است . رويايی كه هر روز بايد به آنها نگاه كنيم و به آنها فكر كنيم!

كليد موفقيت ديگر او اين ببود كبه هبر روز مطادب  مثببت مبی خوانبد و 

 نوارهای انگيزه بخ  گوش می كرد .

داد كبه حفى  هنيت در يك وضعيت روحی مثببت ببه او اجبازه مبی 

سرانجام يك سيستم آموزشی فوق ادعاده و عادی ايجاد كند و اين كار به او 

 . آورد بوجود را "  MLM "كمك كرد تا بزرگترين مجموعه در تاريخ 

 عاشق مردم بود و دوست داشت آنها را موفق ببيند.  ياگر

تخ ص من اينسبت كبه مبردم را دوسبت ببدارم و نسببت ببه آنهبا » 

به مردم می آموزم نسببت ببه خبود مسبئوديت داشبته  ددسوزی كنم . من

باشند و به آنها ياد می دهم چگونه از تمام توان خود استفاده كننبد ببرای 

 «رسيدن به فراتر از آنجايی كه فكر می تواند برود . 

موفقيت ربطی به شانس ندارد . موفقيت يبك هديبه » می گويد :  ياگر

 .«يعنی كار بعالوه شكست نيست كه به شما ارزانی شود. موفقيت 

 دارند موفق  هنيت كه است كسانی آن از موفقيت  

 تببالش درصببد 20+  هنببی تببالش درصببد 80)  بببا مسبباوی موفقيببت 

 (فيزيكی
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 اسرار طالیی خوشبختی

 كايت دودت و فرزانگیح

 خالصه كتاب حكايت دودت و فرزانگی . نويسنده : مار  فيشر
 

 دولتمند خویشاوندي : حكایت مشاوره مرد جوان با1فصل 

زيست كه می خواست دودتمنبد شبود. او ببه روزگاری جوانی هوشمند می

خود اعتقاد نداشت. آكنده از نوميدهای ديگر دست و دد  به  ستارو بخت

 رفت.كار نمی

و رؤيا بود كبه ببه كبار جديبدی دسبت بزنبد و تنگناهبای  در اين فكر

 .بين ببرد اش را يكباره و برای هميشه ازمادی

خواست نويسنده شود تبا داسبتانهاي  او را دودتمنبد و پبر آوازه او می

 اما جرست نداشت به كسی بگويد كه چه رؤيايی در سر دارد. كند،

كارش استعفا دهد اما نمی توانسبت، گبويی  بارها ت ميم گرفته بود از

داد از هاي  يباری مبیخواسته شهامتی كه درگذشته او را برای رسيدن به

ناگهان به كفبر  كردده بود. روزی كه به شدت احسا  ناكامی میدست دا

يبا  توانست اندرزی دهبدديدار عمويی افتاد كه بسيار دودتمند بو. شايد می

بهتر از ان پودی! عموي  او را بی درنم پذيرفت اما  بوس نكبرد كبه ببه او 

د. پس از كنزيرا بر اين باور بود بود كه با يان كار به او كمكی نمی وام دهد

حكايت ناده و فغان جوا ناز او پرسيد آيبا فكبر مبی كنبی  گوش سپردن به

كنبد؟ خيبر، ای ده برابر تبو كبار میهفته آورد،كسی كه ده برابر تو در می

  آن بی خبری. بلكه بايد در كارش رازی باشد كه تو يكسر از
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عموي  ت ميم گرفبت ببرای كمبك او را نبزد مبردی بفرسبتد كبه ببه او 

گويند. او اين نام را برگزيد زيرا مبدعی اسبت كبه پبس از آنی می تمنددود

 شبه دودتمند شده است. كشف راز حقيقی تحوس، يك
 

 حكايت ديدار جوان با باغبانی سالمند

سوی شهر دودتمند آنی رهسپار شد ببا هبزاران فكبر و سبؤاس در  جوان به

تمند آنبی در امارات مستخدم به او گفت كه دود  هن پس از وارد شدن به

در باغ منتظبر بمانبد. در حباس  بدم  تواند او را ببيند و بايداين دحظه نمی

 حيثيت بود. زدن در باغ به باغبان پيری برخورد كه به نظر با

كنببی؟ جببوان پاسببخ داد: مببی باغبببان از او پرسببيد: اينجببا چببه می

 10دودتمند آنی را ببينيم، جويای اندرزش هسبتم. باغببان گفبت:  خواهم

اين تمام پبوس همبراه مبن اسبت. باغببان گفبت:  دالر داری؟ جوان گفت:

باالخره با تمام شكو ترديد تمبام  عاديست فقط به هين مقدار احتياج دارم.

از چند د يقه فهميبد  دارايی همراه  را به باغبان داد، در صورتی كه بعد

دالر ببببه عنبببوان پبببوس تبببوجيبی ببببه همبببراه  000/25كبببه باغببببان 

 خشمگين ودی بعد متوجه شد كه او همان دودتمند آنی است. اوسدارد،

بخواهد دودتمند شود و با صدای بلند فكر  اودين  دم اين بود كه جوان

دودتمنبد جبام شبراب  را  كند آنها برای صرف شام روبروی هم نشسبتند

 بنوشبيم. بلند كبرد و گفبت بيبا ببه سبالمتی نخسبتين ميليبون دالر تبو

هميد كه بايد از كبارش دبذت بببرد و از اسبرار در طوس صرف شام جوان ف

 شدن آگاه شود و با شور و اشتياق طاد  آن باشد. دودتمند
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ببرای غنيمبت شبمردن فرصبت و خطردودتمنبد از  حكايت آموزش جوان،

چقدر برای اسرار دودتمنبدی  پرسد: اگر پوس داشتی حاضر بودیجوان می

 بپردازی اودين ر می كه به  هنت می رسد بگو.

 گويد: صد دالر.می وانج

پيببر مببرد مببی خنببدد مببی گويببد پببس وا عبباً معتقببد بببه وجببود ايببن 

دهبد: فرامبوش نيستی. فرصت ديگری به جوان داد، اينبار پاسبخ می اسرار

دودتمند ندا داد: از ازس دودتمندان از پبوس ديگبران  ام.مكنيد كه ورشكسته

  افزوده اند. سود جسته اند تا بر دارايی شان

كت همراهبت هسبت؟ جبوان دسبته چكب  را در حبادی كبه دسته چ

 مرد داد، موجودی آن چهار دالر و نيم بود. شكس داشت به پير

مبوردنظرت را بنبويس، جبوان  دودتمند  لمی به جوان داد و گفت ر م

 گفت نمی دانم چه بنويسم! دودتمند گفت خوب بنويس.

 دالر. 000/50دالر يا اگر كم است 25000

  می خورد. ين چك هرگز پا  نمی شود و برگشتجوان گفت ودی ا

ام را همببين گونبه انجببام دودتمنبد جببواب داد. مبن بزرگتببرين معاملبه

دالر امضا كردم و به دست و پا افتبادم آن را  000/25چكی به مبل   دادم.

 كنم. تهيه

كنند تا اوضا  و شرايط عادی از راه برسبد، هرگبز اشخاصی كه صبر می

 «نمی رسانندبه انجام  كاری را
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انتخباب  اگر می خواهی در زندگی موفق شوی، بايد مطمئن باشی كه حق

 پس اكنون پشت خود را به ديوار بزسبان و آن چك را به من بده.« نداری

هنوز ترديد داشت كه چك را امضاا كند، دودتمند گفبت بيبا ببا  جوان

ا ببه تبو دالر جيببم ر 000/25يانت سكه شير يا خطبياوريم، اگر تو بردی 

 كن. ميدم، اگر من بردم توچك را امضاا

رای يكسباس ديگبر باشبد حاضبر ببه جوان در صورتی كه تاريخ چك بب

را باخت و با دستی درزان امضاا كرد. سپس پير مرد  بندی شد. شر شر 

 كه در اتا ت تنها نشدی نامه را بباز نكبن. ای به او داد و گفت تا زمانینامه

 رفت. انه به اتا  جوان  وس داد و كنجكاو
 

 حكايت به حبس افتادن جوان

اتا ی بسيار مجلل با يبك پنجبره كبه از  باالخره جوان در اتا   تنها ماند،

 سطح زمين بسيار فاصله داشت.

  در كماس تعج  صفحه را خادی و سفيد يافت. نامه را گشود،

يك نامه سفيد مبل  گزافبی  احسا  كرد چقدر ابله است كه در مقابل

زنبدگي   اخت كرده، او اغفاس شده بود. ت ميم گرفت فرار كند. شبايدپرد

در خطر باشد، اما در از بيرون  فل شده ببود و هرچبه زنبم زد مسبتخدم 

زندانی شده ببود. روی تخبت دراز كشبيد و پبس از كلبی پريشبانی  نيامد،

 ربود. خواب او را
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 حكايت آموزش ايمان

پی رمرد را بياببد؛ اسبرارش را  د كهصبح بعد جوان تنها انديشه اش اين بو

نببود. پيبر  او بدهد و چك  را پس بگيرد. به سمت در رفت ديگر  فبل هب

انبداخت. جبوان مرد را سر ميز صبحانه يافت كه داشت سبكه را به هوا می

 11خبواهم بباز بار بلدم به صورتی ينبدازم كبه می 15ديد و گفت فقط  را

خورده، پير مرد گفت من فقط مهارتم  كه ديروز كلك ببازم. جوان دريافت

با مهارت اشتباه می گيرند و اين دو ببا  ها شرافت رارا به كار گرفتم بعضی

دودتمنبد جبواب داد: ان  هم متفاوتند جوان گفت شما به من كلك زديبد.

اسبت،  راز دودت است. پير مرد گفت شما ب رت نداريد اين كامالً طبيعبی

بار به شك افتادی به ياد بيباور كبه نببوغ در   هنتان هنوز ناباد  است، هر

سادگياست. ابتدا  بوس اين موضو  مشكل است، ودی بعد از زمبانی فهبم و 

 شود.می ادراك  آغاز

 «د يقاً با تمام وجودم همين اميد را داشتم فهم ب و ادرا 

می خوهم انبدكی ايمبان داشبته باشبی، اگبر رازی وجبود  پس از شما

شوی و اگبر نبه چيبزی را از دسبت می ايمان صاح داشته باشد به خاطر 

 دهد.نمی
 

 هدف حكايت آموزش تمركز بر

دودتمند گفت زمان با من بودن محدود است. هر سؤادی داری بپبر  اگبر 

براستی دودتمند شوی ر می كه می خواهی ببه دسبت آوری و  خواهیمی

 دهيبد روی همبان برگبهببه خبود می زمانی را كه برای بدست آوردن آن
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زمبان آن، ببه  اند ببا نوشبتن ر بم وبنويس. تمام كسانی كه دودتمند شده

روی، احتمباالً ببه هبيچ اگر نبدانی ببه كجبا مبی»آنزه خواستند رسيدند. 

خبرند كه زندگی د يقباً ببه اكثر مردم از اين اصل بی« نخواهی رسيد كجا

دهد كه می خوهيم، پس به من بگو ساس آينده چقبدر  همان چيزی را می

مجاب شده بود، حبرف پيبر مبرد  خواهی بدست آوری. جوان با اين كهیم

را  درست است، با تأسف گفت نمبی دانبم، دودتمنبد گفبت: خبوب ر مبی

بنويس كه دوست داری تا ساس آينده داشته باشی. به تو فرصت می دهبم، 

اخبرين دانبة شبن پبايين روی ميز را برگردانبد و و تی سپس ساعت شنی

بود. دودتمند پرسيد  خبوب! جبوان  عينی انتخاب نكردهافتاد هنوز ر م م

كاغذ نوشت. فقبط  رسد اهسته بررویبزرگترين ر می را كه به  هن  می

دار. پبس  000/500دالر. انتظار داشبتم ببرای ببار اوس بنويسبی  000/50

 اآلن كاری شرو  می كنيم به نام كاركردن با خويشتن. از

و ر مبی ديگبر بنويسبد. دهبد  از جوان خواسبت  هبن  را گسبترش

اسبت ايبن  دالر نوشته شد. پيرمرد گفت: درون هر انسان نعی رم 000/75

شهر هم د يقاً همان صورتی است كه ت ويرش می كنی. با افزاي  ر مبی 

حبد و مبرز شبهر خبود را گسبتردی. بزرگتبرين محبدوديتها،  كه نوشبتی

رگتبرين تحمل می كند. از ايبن رو بز حدودی است كه انسان به خويشتن

 مان  كاميابی، مانعی  هنی است.

خواست اين بار ر می بسيار جسورانه تر بنويسد. جبوان  پير مرد از جوا

اين حداكثر ر می است كه می بواند  دالر و اعتراف كرد 000/100نوشت 

 ت ور كند.
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باشد و هم  ابل دستر  اكنبون  راز هر هدف اين است كه هم جاه طلبانه

ای دودتمند شبده ی روز، ماه ، ساس زمانی را بنويس كهبه اتا ت برو و تارخ

خواهی همانطور با ی بمبانی. مبادامی كبه ببه آرمبان دودمنبد شبدن و می

هايت تبرين انيدشبهای و اين آرمان بخشبی از زنبدگی و درونینگرفته خو

 تواند به تو كمك كند تا دودتمند شوی.نمی نشد. هيچ چيز

 

 كالم حكايت كشف نفوذ

پرسيد: تمرين چطور بود به خير گذشبت؟ جبوان گفبت: بلبه امبا  پير مرد

زيادی دارم. اوس اينكه چگونه باور كنم كه ظبرف مبدت كوتباهی  سوادهای

كه هنوز خيلی جوانم و حتی نمی دانم در چه  شوم در صورتیدودتمند می

 شوم. ای می خواهم مشغوس به كاررشته

ببی شبماری از توجبوانتر  پير مرد جواب داد: جوانی مان  نيست. افبراد

خبری از راز اسبت. يبا دانسبتن و ببه كبار شده اند مان  عمده بی دودتمند

 نبستن آن.

من آماده به كارگيری آن هستم ودی نمی تبوانم صباد انه  جوان گفت:

شبوم. پيبر مبر گفبت: طبيعتباً چنبدی می خود را مجاب كنم كه دودتمند

 ای بشكافی.ابافتهزمانی خواهد برد تا آنزه در طوس اين ساده

بود  هاي   درتمند تر خواهتر باشد، انديشههرچه من  انسان نيرومند

باستانی يونانی ببر ايبن  هراكلس فيلسوف و« و سريعتر متجلی خواهد شد

 من  يعنی تقدير. باور بود كه:
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هايت اسببت. هرچببه خواسببتن خواسببتن بهتببرين مايببه بقببای انديشببه

شود. راه ابی افزونتر در زندگی متجلی میهايت با شتباشد خواستة شديدتر

شديد آن است، در هر زمينه زندگی، صبميميت و  دودتمند شدن خواستن

الزم است اما كافی نيسبت آنزبه  الزمة كاميابی است. آرزوی سوزانشدت،

كبالم اسبت. جبوان  فا د آنی ايمان است و راه كس  ايمان از طريق تكرار

تبوان از طريبق جبادوی د چطبور میكنيبكنم مبادغبه میگفت: فكبر مبی

ای به جوان داد تا در تنهبايی بخواهنبد در دودتمند شد. پير مرد نامه كالم

نوشته شده بود خدا نگهدار امضاا دودتمند نی. همبان  نامه فقط يك كلمه

كامپيوتری كه تا به حاس متوجه  مو   صدای عجي  از پشت سرش شنيد.

 بود: تكرا شده آن نشده بود روی صفحه آن اين جمله

 فقط يكساعت از زندگی با ی مانده

 فقط يكساعت از زندگی با ی مانده

ترسيد. آيا اين يك تهديد بود. آخبر مگبر مبن چبه آزاری ببه او  جوان

به مر  شبوم. همبه چيبز عجيب  ببود ت بميم  ام چرا بايد تهديدرسانده

شبيد ببود هرچبه فريباد ك گرفت فرار كند اما در اتاق ديگر بار  فبل شبده

صببداي  بببه جببايی نرسببيد. از پنجببره متوجببه مببردی شببد كببه بببه 

شود. ردای گشاد سياه بر تن و كاله دبه پهن سبايهی نزديك می ساختمان

كار ايستاد به جز  باتلی اسبتخدام شبده ببرای  بر سر داشت  ل  جوان از

دام افتاده بود. چندی بعبد  كشتن او چه كسی می توانست باشد. گويی به

را ديبد. ببا  د سياه پوش وارد شد. در كماس تعج  دودتمند انیدر باز و مر

  آرام  به مرد جوان نگريست و گفت: حاال جادوی كالم را در  كردی.
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 .شودو تی تخيل و منطق با هم در تضادند، همواره تخيل پيروز می

 حكايت نخستين اشنايی با دس گل رق

أثير مبی گبذارد. تب دودتمند به جوان گفت: كالم بر زنبدگيمان عميقباً

اثبر  تواند ببر مباانديشه ب حتی دروغ ب اگر معتقد باشيم ه راست است می

 نهد. نبايد بگذاری مشكالت آنقدر برايت مهم شود كه ببه تبو ضبربه بزنبد.

رگبز از آن دسبت نكب . ببه تبو  بوس دراز و دشوار باشد. اما ه سفر شايد

 هم ارزش  را خواهدداشت.ميد

 ير دروت نيست.جهان چيزی جز بازتاب ضم

است كه ت وير زندگی درونت را بباز  ایاوضا  و شرايط زندگيت آيينه

 نمايد.می

 ناهشيار تسلط بر ضمير

دودتمند ادامبه داد: اگبر ايمبان داشبته باشبی كبه كباری را ببه انجبام 

  شود.حتماً انجام می برسانی،

 وشم.می ساس دودتمند 6توانم باور كنم كه پس از جوان گفت: نمی

شوی، تخيل همان تر میدودتمند: هرچه آن را درونی تر كنی،  درتمند

گويند  هن ناهشيار. بخ  نهفته  هنت اسبت و است كه بعضی می چيزی

هشار،  هن نيمه هوشبيار در براببر نفبو  كبالم  بسيار  درتمند تر از بخ 

 تأثيرپذير است.

 د.تواند بر  هن نيمه هشيارت اثر بگذارمی عزم و اراده نيز

 است.« تلقين به خود» بهترين راه حل تكرار است. اين فن

 جوان گفت:
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بيازمايم، اگرچه بايد اين حقيقت  كنم مجابم كرديد كه آن راخ ، فكر می

 را به شما بگويم كه هنوز ظنينم.

 حكايت بحث درباره ار ام و  واعد

كه ببر رويب   دودتمند پشت ميز تحرير نشست و كاغذی به جوان داد

 ه بود:نوشت

داشبت. هبر  دالر خوهم 31250تا پايان اين ساس داراييهايی به ارزش 

برابببر خببواهم كببرد، تببا ....  2سبباس ايببن دارايببی را  5سبباس بببه مببدت 

 «.شوم ميليونر

  تواند چنين باشد.ات میو سپس گفت: تو نيز  اعده

  مدت برای بزرگترين هدفت تعيين كنی. های كوتاهبايد هدف

  كاغذ بنويسی. هايت را برروین است كه هدفمهمترين چيز اي

 بقاپ. مرا بت فرصتها باش و همين كه فرصتی پي  آمد، بی درنم آن را

  گيری.با دست روی دست گذاشتن اضافه حقو ی نمی

رسباند ترديبد گامهای الزمی كه تو را به هبدفت می پس نبايد دربرداشتن

  كنی.

اهوشيارت برايت شگفتيها خواهبد باشد،  هن ن ات درستريزیو تی برنامه

دالر ببر درآمبدت بيفزايبد،  000/10آفريد. و تی به ان دستور ببدهی كبه 

   طعاً ان را اجرا خوهد كرد.

چيزی را می دهد كبه از ان انتظبار داريبم نبه  زندگی د يقاِ به ما همان

  كمتر نه بيشتر
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  يادگيري نيكبختی و زدگی حكايت

نمبی داننبد  خوهند خوشبخت باشند، امبادودتمند گفت: بيشتر مردم می 

ميرنبد. جويای چيستند. پس ناگزير بی آنكه هيزگاه آن را يافته باشند می

ماننبد اگر آن را بيابنبد، چگونبه آن را تشبخيص بدهنبد؟ آنهبا د يقاً حتی

خواهند دودتمند شوند. اما اگر بی درنم به راستی می جويندگان دودتمند.

ساس بدست آورند، بيشتر شان  ادر ببه  واهند درخاز آنها بپرسی چقدر می

ببه جببايی  معمبوالً روی،پاسبخ گفبتن نيسبتند. اگببر نبدانی ببه كجبا مببی

 «.رسینمی

كننده ساده، ببه  اين از نظر جوان كامالً مفهوم بود. به طرزی خل  سالح   

  فكر افتاد چرا هرگز پي  از اين به آن نينديشيده بود.

  «ايد؟ميشه خوشبخت بودهآيا شما ه» جوان پرسيد:

بودم . انديشبه خودكشبی  ابداً، زمانی بود كه يكسر نكبت با ر»دودتمند:    

كبه تقريبباً  نيز به سرم زد اما آنگاه من نيز دودتمند پيری را مال ات كردم

آمبوزم. نخسبت بسبيار همن چيزهايی را به من آموخت كه امروز به تو می

نم كه اين نظريه در مورد من كارگر افتبد. توانستم باور كبودم، نمی شكا 

را ازموده بومد و هنوز ناموفق بودم و چون چيبزی را از  اما چون همه چيز

بيازمبايم . سبی سباده ببودم و احسبا   دادم، مشتاق بوم كهدست نمی

از دسببتم  كببردم عمببرم را بببه هببدر مببی دهببم گببويی همببه موهبتهببامی

 گريختند.می
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انقالببی در  فكر را آغاز كردم به عبارت ديگبرچندی نگذشت كه ان گونه ت

هبر روز » هنم پديد آمد. تقريباً چندی پس از اينكه با خود تكبرار كبردم. 

  «شوم.هر جهت، بهتر و بهتر می از

  زندگی ها درحكايت يادگيری بيان خواسته

  دودتمند كاغذی به جوان داد و گفت:

  «د يق باشندبنويس. بايد  خواهیهرچه را كه از زندگی می

است كه  رؤيايت چيست؟ از چه چيز راضی خواهی شد؟ اين بسيار مهم   

تر باشد، مجادهبای تجلبی همه جزئيات نوشته شوند. هرچه ت ويرت د يق

خواهد بود. جزئيات بسيار مهمند، انديشه هايت كه ببه طبوری  آنها بيشتر

عيتهبايی را شبوند، و به طور مبنظم تقويبت می اسرار آميز و غير منظره و

  وا عيت تبديل شود. دهدبهاورند كه به آنها اجازه میپديد می

سبپس  و« ايمان می تواند كوهها را جابجبا كنبد»به خاطر داشته باشد    

اهداف ساديان گذشته پي  خود را بر كاغذی كهنه به جوان نشان داد، كه 

 سرق رفتند. بهتر شان رسيده بود. و بعد برای  دم زدن به باغ گل امروز به
 
 

  كشف اسرار باغ گل سرخ حكايت

گل سبرق را  بايد هزاران بار اين»دودتمند گل سرخی چيد و به جوان داد: 

ای تببازه بدسببت آورده دادم. بوئيببده باشببم بببا ايببن حبباس هببر بببار تجربببه

 كنم نه درگذشته و نبه در آينبده!ام اكنون و اينجا زندگی میآموخته چون

های تمركببز، كليببد كاميببابی در همببة زمينببهاسببت. ايببن  مسببئله تمركببز

  زندگيست.

http://bit.ly/2NIPonB

www.takbook.com

http://bit.ly/2Triz44
http://bit.ly/2Triz44


 122                                                             تمرین موفقیت و ثروت        17              

همانگونه كه هست ببينی. بيشتر مردم گويی در خوابنبد،  بايد همه چيز را

و شكستهايشبان و از ترسبهای آينبده  بينند  هنشان از خطاهباگويی نمی

  آكنده است.

اند، ما بايد برای نمايانگر راه ترجبه گل سرق مظهر زندگی است، خارهاي 

نيرومنبدتر باشبد، مشبكالتت  هرچه  هنت« هم زيبايی هستی تاب آوريمف

كبه  ناچيزتر خواهد نمود اين منشأ آرام  درون است. پبس تمركبز كبن.

و سبپس ببه سبوی خانبه گبام « يكی از بزرگترين كليبدهای كاميابيسبت

  برداشتند.

  و جوان سرميز شام نشتند. دودتمند

آغباز چگونبه    كنم، اما ببرایدوست دارم كس  كار را شرو»جوان گفت: 

شناسببم كببه وام پببوس پيببدا كببنم؟ آه در بسبباطم نيسببت، بببانكی را نمی

وثيقه هم ندارم. صاح  هيچ چيز نيسبتم. جبز يبك اتومبيبل ببی  بگيرم،

 «ارزش!

را تكرار نكن، مردم اكثبراً ببي  از انكبه بيازماينبد،  دودتمند گفت كه اين

برای رسيدن ببه هبدفت، اگبر كنونی،  دست می كشند! در اوضا  وشرايط

  «وا عاً بخواهی برای گرفتن وامت چه می كنی؟

  گفت: نظری ندارم. جوان

تشبويق  رسد از دودتمندی كبه تبو راحتی اصالً به خاطرت نمی»دودتمند: 

  كند پوس بگيری؟می

دهيبد؟ دالر پوس به من  رِ مبی 25000جوان بی درنم گفت: آيا شما 

  

www.takbook.com



 تمرین موفقیت وثروت 17                                                                       123

  داد او از شادمانی دبريز شد. دودتمند پوس را به جوان

بخشبم. روزی دهم بلكه میاين پوس را به تو  رِ نمی دودتمند گفتك من

سبادها پبس از اكنبون، كسبی را بدهی، تو نيز بايد آن را ببه كبس ديگبری

او را خبواهی  خواهيد ديبد كبه در وضبعيت امبروز توسبت. از روی شبهود

 بدهی. ن پوس دارد به اوشناخت. بايد معادس ارزشی را كه امروز از اي

ها و پير مرد بيرون رفت. جوان خود را تنها يافت. سرش آكنده از انديشه   

  سرشار از پودی كه دودتمند به او داده بود. دست 
 

  راه خود می رود اي كه هريك بهحكايت لحظه

جببوان بببرای مببدتی دراز تنهببا نمانببد. مسببتخدم پببايكتی در دسببت، از     

سرورم ايبن پاركبت را ببه »را به دست جوان داد و گفت:  رسيد: پاكت راه

شبما ببدهم. گفتنبد بايبد آن را در خلبوت اتا تبان  منمحوس كردند تا ببه

اينجا بگذرانيد. آنگاه بايد برويبد. ايبن  بخوانيد. می توانيد روزی ديگر را در

بی درنم به اتا   رفبت.  خواسته سرور من است. جوان از او تشكر كرد و

  گذاشت... هت، اين بار احتياطاً در را اندكی بازبه هر ج

پاكت با مومی  رمز به شكل گل رق مهبر شبده ببود. جبوان دببه تخبت    

د بت مهبر و مبوم را گشبود. از آن رايحبه دطيبف گبل سبرق  نشست و به

را بيببرون كشببيد. وصببيت نامببه  تراويببد. وصببيت نامببة دودتمنببد آنببیمی

ببود، گبويی  ت شاهوار نوشته شبدهادعاده كه با دست و باحروف درشخارق

نفس می كشيد و سرشار از حيات خبود ببود. نامبه دسبت نوشبته زيببای 

  جوهر سياه نيز همراه  بود. ديگری با
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ام را كتابهای كتابخانه اينها آخرين درخواستهای منند. همه»چنين خواند: 

ن ارزشبند. ببر ايب گذارم. بعضياً معتقدند كه كتابهبا يكسبر ببیبرای تو می

سبازند. و چبون از دانشبی كبه اعتقادند كبه خبود شبان جهبان را بباز می

يی نبرده اند، بدبختانه خطاهای نايكان خود را شود بهرهكتابها يافت می در

 دهند.كنند. به اين طريق، و ت و ثروت هنگفتی را به هدر می تكرار می

يفبت. نگبذار اعتماد به هر آنزه كتابها می گويند ن از سوی ديگر، به تله   

تو بينديشند. فقط چيبزی را نگباه دار  آنان كه پی شاز تو آمده اند به جای

  «كه فراسوی گذر زمان است.

ام در ام مرواريدهای فرزانگی را كه توانستهديدارمان كوشيده از نخستين   

به تو برسانم. در اين مدركف چند انديشبه را كبه  طوس عمر درازم برچينم

معنوی من است خواهييافت. مبی خبوهم آنهبا ره بدسبت نمايانگر ميرا  

مبا و اسبراری كبه  افرادی هرچه افزونتر برسانی. به مردم درباره رويبارويی

شيوه  آموخته ای بگو. اگرچه پي  از اين كار، خودت بايد آنها را بيازمايی.

  «يی كه آزموده نشده و به اثبات نرسيده كامالً فا د ارزش است.

اس دودتمنبد خبواهی شبد. در آن هنگبام ايبن آزادی را س در طوس ش    

ميبرا  ببا مبردم، گامهبای الزم را  خواهی داشت كبه ببرای تسبهيم ايبن

  «برداری.

  «منتظرند. اكنون بايد بروم گل سرخهانم»

  بغض گلوی جوان را فشرد، و دحظه يی در سكوت نشست.

گبل سبرخی  ديد كه دودتمند در نيمه راهی كنار بتبه به سوی باغ دويد و
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سينه اش بود و يك شباخه گبل  دراز كشيده است. دستهای پير مرد روی

 سرق بدست داشت. چهره اش كامالً آرام بود.

به اميد روزی كه حسابهای بانكی همتون وددتون و زنبدگيتون سرشبار 

 از ثروت و نعمت و پاكی و موفقيت باشه .
 

هاي ق كه در زندگی شكستفرد فوق العاده موف ۱۱نگاهی به زندگی 

 سختی را تجربه كرده اند

موفقيت آسان به دست نمی آيد. برای اينكه در زندگی موفق باشبيد، بايبد 

ياد بگيريد كه بعد از هر شكست دوباره بلند شويد و تالش خبود را از سبر 

 كبه اسبت آن مهم ندارد، اهميتی وردخ می شكست بار چند گيريد. اينكه

 .باشد شما جلودار شكست نگذاريد و بپاخيزيد بار هر

شكست طعم تلخی دارد و می تواند بسيار نا اميد كننده باشد، اما بايبد 

بدانيد كه هر بار زمبين خبوردن پايبان دنيبا نيسبت و زنبدگی مبی توانبد 

 عبی ببا آمباده يبك جنبم وا همزنان ادامه داشبته باشبد. پبس خبود را

های زندگی كنيد، چرا كه سرانجام شيرينی پيبروزی انتظارتبان را نابرابری

 .می كشد

حرف هايی كه در باال مطرح كرديم شايد شعار مانند به نظر برسند، اما 

وا عيت دارند. در ادامه مطل  نگاهی خواهيم انبداخت ببه برخبی از افبراد 

ری را تجرببه كبرده فوق ادعاده موفق كه در مسير خود شكست های بسبيا

 .اند
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 .همراه باشيد ديجياتو با

 اپرا وينفری.1

اپرا هم اكنون يكی از شناخته شبده تبرين مجبری هبای تلويزيبونی در 

 نببوده ددپبذير او برای اندازه اين به هميشه اوضا  سطح جهان است، اما

 مبورد هباي  پسبرعمو و عمبو توسبط مرتبا نوجوانی سنين در او. است

 در حتبی اپرا. كرد می سپری را سختی روزگاری و گرفت می  رار تجاوز

سادگی بزه ای را به دنيا آورد كبه ادبتبه مبدتی پبس از تودبد،  14 سن

 .درگذشت

اودين تجربه اپرا در تلويزيون نيز چندان خوشايند نبود. بانوی بی ر يب  

ونی خبود اخبراج شبد؛ در آن زمبان  اب جادويی، از اودين برنامه تلويزي

مديران  به وی گفتند كه بي  از حد احساسباتی اسبت و نمبی توانبد 

خود را در جلوی دوربين كنترس كند. اپرا بعدا از همين ويژگی اسبتفاده 

ميليارد دالر سرمايه، عنوان پوددار تبرين زن دنيبا را  3كرد و توانست با 

 .به خود اخت اا دهد

اه هاروارد و در زمانی كبه مشبغوس انتقباس تجربيبات  او يكبار در دانشگ

مفهومی به اسم شكست وجود ندارد. شكست يكی »بود، اينزنين گفت: 

 «.از روش های زندگی است برای اينكه ما را به راه درست هدايت كند

 توما  اديسون .2

اديسون يك مثاس عادی برای فردی است كبه ببه حبرف ديگبران گبوش 

نشد. جاد  است بدانيد كه معلمان توما  ببه وی نكرد و اسير شكست 

مببی گفتنببد كببه او احمببق تببر از آن اسببت كببه بتوانببد چيببزی را يبباد 
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 از پبس سبرانجام و نداشت بر تالش از دست هيزگاه اما اديسون بگيرد.

 .كند جاودانه تاريخ در را خود نام توانست شكست، بار هزاران

سبؤاس كردنبد، چنبين  اديسون هنگامی كه درباره شكسبت هباي  از او

من شكست نخوردم. من فقط هزار راه پيدا كردم كه به موفقيت »گفت: 

 «.ختم نمی شدند

 آدبرت آينشتين .3

آينشتين تا سن چهار سادگی در ارتبا  بر رار كردن با ديگبران مشبكل 

سادگی نمی توانست خواندن را ياد بگيبرد. امبا  7داشت. او حتی تا سن 

فق شد نام خود را به عنبوان پبدر فيزيبك دنيبا همين فرد در نهايت مو

 .مطرح نمايد و جايزه نوبل را به دست آورد

۴. Jay-Z 

در ميان رپر ها شبناخته مبی  Jay-Z شان كارتر كه اكنون با نام مستعار

شود، يكی از تاثيرگذارترين و پوددارترين افراد اين حوزه ببه شبمار مبی 

 .ه استاما هميشه اينزين موفق نبود Jay-Z .رود

Jay-Z   در ابتدا فعاديت  نتوانست توجبه كسبی را ببه كبار خبود جلب

او فروش نرفت و هبيچ شبركتی حاضبر نشبد ببر روی  CD نمايد. اودين

 .موسيقی وی سرمايه گذاری نمايد

Jay-Z  جبايزه 21اكنون Grammy را از آن خبود كبرده و ببه گفتبه 

Forbes  اردميليون دالری را در اختيار د 550سرمايه ای. 

 هنری فرد .5
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يكی از پيشتازان ببه شبمار مبی رود و  Ford اكنون در صنعت اتوموبيل

كمتر كسی است كه نام اين برند را نشنيده باشد. اما ببد نيسبت بدانيبد 

كه آ ای فورد به عنوان مؤسس اين شبركت، شكسبت هبای بسبياری را 

او در تجربه كرد تا سرانجام توانست مجموعه موفق كنونی را شكل دهد. 

اودين كس  و كاری كه راه اندازی كرد شكست خورد و پبس از آن نيبز 

 .را خلق نمود Ford بار طعم ورشكستگی را چشيد تا در نهايت برند 5

 مايكل جردن .6

يكی از ماندگارترين نام های دنيای بسكتباس،  بل از رسيدن به موفقيت 

ر دبيرستان بود هاي ، بارها شكست را تجربه كرده است. او زمانی كه د

به بسكتباس عال ه بسياری داشت، اما هرگز نمی توانست به تبيم اصبلی 

 .مدرسه راه پيدا كند

جردن در اظهار نظری معروف در رابطه با موفقيبت هباي  چنبين مبی 

هزار شوت را به بيبرون زده  9من در طوس مدت ورزشم بي  از »گويد: 

بازی زمانی كه می توانسبته  26بازی را باخته ام. در  300ام. نزديك به 

ام با شوت خود تيمم را برنده كنم، ضربه را هبدر دادم. مبن در زنبدگيم 

بارها و بارها و بارها شكست خورده ام و اين همان دديبل موفقيبت مبن 

 «.است

 بيل گيتس .7

بيل گيتس ساس های ساس است كه عنوان ثروتمند ترين مبرد جهبان را 

ی او هبم در يبك چشبم بهبم زدن به خود اخت اا می دهد. امبا حتب

نتوانسببته بببه موفقيببت كنببوني  دسببت پيببدا كنببد. اودببين شببركت 
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اين شركت دستگاهی را ساخته ببود   .نام داشت Traf-O-Data گيتس

كه می توانست اطالعات ترافيكی را مورد تحليبل  برار دهبد. گيبتس و 

ق  پاؤس آدن، در اودين ا دام برای فروش مح ودشان متوجه شبدند رفي

شكست سختی خورد  Traf-O-Data كه دستگاه كار نميكند. در نهايت

 .و تمام زحمات گيتس به هدر رفت

او سپس مايكروسافت را راه اندازی كرد و بقيه داستان نيز برای همه مبا 

 .روشن است

 چاردز داروين .8

كی از سمت معلمان و حتی پبدرش ببا كبم دطفبی داروين در زمان كود

معلمبان و پبدرم »های بسياری مواجه بود. او در اين رابطه مبی گويبد: 

معتقد بودند كه من يك پسر كامال معمودی هستم كه هوشم پبايين تبر 

 «.از سطح استاندارد است

نياز به توضيح نيست كه دارويبن اكنبون يكبی از شبناخته شبده تبرين 

 .است دانشمندان دنيا

 ونسان ون گو  .9

ونگو  در زمانی كه در  يد حيات بود تنها موفق شبد تبا يبك تبابلوی 

 مبورد خبود زمبان در هرچنبد نقاشی را به فروش رساند. آثار ون گبو 

 كبار از دسبت او تبا نشد باعث موضو  اين اما گرفتند نمی  رار استقباس

شبی را خلبق اثبر نقا 900 بود زنده كه زمانی تا گو  ون ونسان. بكشد

 .كرد كه هر يك از آن ها اكنون ميليون ها دالر  يمت دارند

 استيون اسپيلبر  .10
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كارگردان مطرح دنيا را ديست كنبيم،  طعبا اسبتيون  5اگر بخواهيم نام 

اسپيلبر  را بايد در ميان آن ها جای دهيم. جاد  است بدانيبد كبه در 

، دو ببار درخواسبت ساس های دور، دانشگاه هنرهای سينمايی كاديفرنيبا

 .تح يل اين كارگردان بزر  را رد كرده است

بار جايزه اسكار را به دست آورد. دانشگاه  3اسپيلبر  بعد ها موفق شد 

از او ببه خباطر فبيلم  1994هنرهای سينمايی كاديفرنيبا نيبز در سباس 

 .هاي  تقدير به عمل آورد

 آبراهام دينكلن .11

مريكبا راه بسبيار سبختی را ببرای يكی از بهترين رئيس جمهور هبای آ

رسيدن به كاق سفيد طی كرده است. دينكلن شكسبت را زمبانی كبه در 

ارت  بود تجربه كرد و بعد ها نيز در كس  و كار خود به زمبين خبورد. 

او حتی در زمان ر ابت هبای انتخابباتی نيبز شكسبت هبای بسبياری را 

وری آمريكبا را تحمل كرد تا اينكه سرانجام توانست عنوان رياست جمهب

 .به خود اخت اا دهد

 خانمان بودندفرد مشهور و ثروتمند كه  بال بی 15

داسبتان غير اببل بباور دربباره افبراد  15  د داريم ببه   سمتدر اين 

اند و مشهوری بپردازيم كه زمانی در شرايط بسيار بدی زندگی می كرده

 .آوردندحتی جايی برای خواب نداشته و به گوشه خيابان پناه می

اند و تبديل ببه شان را تغيير دادهو ادبته همه اينها سرانجام رواس زندگی

ای اند كه آرزوی كار و كسب  حرفبهمنب  ادهامی برای ديگر افرادی شده

 .پرورانند. حتی اگر  رار باشد از هيچ شرو  كنندرا در سر می
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 خانببه جلببو چببادری يببا واگنفبودكس ون يببك در مببدتها جبيم كببری  

 كردمی زندگی اهرشخو

شود اين كمدين مشهور پس از اخبراج از دبيرسبتان مبدتی ببا گفته می

كرد. آنها با ايبن اش در يك ون كوچك فودكس واگن زندگی میخانواده

ون به نقا  مختلف كانادا سفر كرده و با پيدا كردن جای پار  مناسب  

نبه خبواهر ماندند. آنها سرانجام ببه چبادری در حيبا  خامدتی آنجا می

 .بزرگتببرش نقببل مكببان كببرده و ون را در خيابببان پببار  كردنببد

  

گويد اين مشكالت و ركود ا ت ادی باعبث شبد كبه وی و بت كری می

 !طبعی خود داشته باشدكافی برای توسعه و رشد حس شوق

هباس بببری، برنببده اسببكار در دهببه دوم زنببدگي  مببدتی را در پناهگبباه 

 خانمانها زندگی كردهبی

وی به شيكاگو آمد تا ببازيگر شبود، پبس از مبدتی پبود  تبه  هنگامی

كشيد و مادرش هم ت ميم گرفت كه ديگر پودی برای وی نفرستد. زيرا 

فرسبا كرد اين به نفع  هست. طبی ايبن زمبان سبخت و طا تفكر می

خانمانها زندگی مبی شده هاديوودی در پناهگاه دودتی بیبازيگر شناخته

 .كرد

اين دوران به من آموخت تا چگونبه مرا ب  »گفته: وی در م احبه ای  

خودم باشم و اكنون تحت هر شرايطی  ادر به زندگی هستم. حتبی اگبر 

هبای برای  ناعت در هزينه و محدوديتهای مادی مجبور باشم در پناهگاه

دودتی زندگی كنم و از گرسبنگی الغبر و نحيبف شبوم. و ايبن مبرا ببه 
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ت هبر شبرايطی راه خبودش را شخ ی تبديل كرد كه مطمئن است تح

 «.پيدا خواهد كرد

مشهورترين روانشنا  آمريكا زمانی با پبدرش در ماشبين زنبدگی مبی 

 كرده

خانمبان شبد و سباس داشبت، بی 12گراو تنهبا هنگامی دكتر فيل مبك

مجبور بود با پدرش درون ماشين زندگی كرده و در شهر كانزا  سيتی 

انترنتببی روانشناسببی را  بزرخنببد. ايببن زمببانی بببود كببه پببدرش دوره

 .گذراندمی

ديسبانس و دكتبری هبای ديسبانس، فوقگراور هبم دورهمدتی بعد مك

روانشناسی را گذرانده و به كلينيك پبدرش در تگبزا  پيوسبت. در دهبه 

اپرا وينفری او را به شو تلويزيوني  دعوت كرد. او پس از مدتی ببه  1990

ل شبد و سبرانجام برنامبه مشباوره يكی از ميهمانان دائمی برنامه اپرا تبدي

  .اندازی كردزنده خودش را راه

های تلويزيبونی ببه ببي  از اكنون سرمايه وی از راه نويسندگی و برنامبه 

  .رسدميليون دالر می 280

بيش از  1973مربي سرمايه گذاري شخصي، سوز اورمن طي سا.  

 ماه در يك ون زندگي كرد 4

ه امی، نويسبنده برخبی از پرفروشبترين مشاور مادی مشهور برنده جايز

ببه بركلبی  1970كت  منتخ  نيويور  تايمز است. هنگامی وی در دهه 

كاديفرنيا رسيد، آنقدر پوس نداشت كه بتواند جايی ببه جبز اتومبيبل ونب  

 .زندگی كند
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  .ميليون دالر سرمايه در اختيار دارد 35امروز وی بي  از 

ن( زمتاني در لنتدن روي دنيل كريگ )همان جيمتز بانتد خودمتا

 خوابيدهاي پار  مينيمکت

شده در كارنامبه كباري  دارد. ها فيلم مشهور تحسينكريم اكنون ده

زمانی به عنبوان يبك  007اما به گزارش يكی از نشريات سينمايی، بازيگر 

  .خوابيده استهای پار  میچيز روی نيمكتبازيگر فقير و بی

ميليبون دالری  65ای م صباح  سبرمايهسادگی كري 46و امروز در سن  

 .است

، مبورد «ملكبه جباز»اال فيتزجرادد خواننده  ببل از تببديل شبدن ببه 

 استفاده  رار گرفته و مشكالتی هم با مافيا داشتسو

جمهبور ببه ديبدار رئيس 1981هبانتر، او در سباس به گفته سايت پويم

بهتبرين خواننبده زن » ريگان رفته و براي  آواز خواند. اما  بل از اينكه به

تبديل شود، پس از مر  مادر جبوان  توسبط ناپبدری « جاز تمام دورانها

مورد سواستفاده  رار گرفت. وی مدتی هم با مافيا همكاری داشت تا اينكه 

   .روزی فرستادپليس او را به يك مدرسه دخترانه شبانه

ا اينكبه در سباس خانمان بود. تبفيتزجرادد از آنجا فرار كرده و مدتی بی    

در تئاتر آپودو مشغوس به كار شد. صدای او ببه سبرعت محبوبيبت  19344

جايزه گرمی شود.  13فراوانی را براي  به ارمغان آورد و وی توانست برنده 

.و ادبته مدادهايی را از روسای جمهور ريگان و جرج بوش پدر دريافت كند
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روی تمبرهبای  2007اس فوت كرد، و ت ويرش هم در س 1996او در ساس 

 .شركت پست آمريكا چاپ گرديد

هنگامی « به سوی خوشبختی»كريس گاردنر ميليونر، منب  ادهام فيلم 

 خانمان شدگذراند، با پسر كوچك  بیكه دوره آموزشی بور  را می

آفرينی ويبل اسبميت عالوه بر فيلمی كه بر اسا  زندگی وی و با نق 

ادعباده پرفبروش منتخب  نوان كتاب فوقساخته شده، گاردنر صاح  دو ع

ببه »نامه( با نام زندگی-تايمز هم هست. يكی اتوبيوگرافي  )خودنيويور 

از جبايی كبه هسبتی شبرو  كبن: »است و ديگری هم « سوی خوشبختی

« خبواهی ببرویكس  درسهای زندگی، از جايی كه هستی تا جايی كه می

  .نام دارد

ين مورد توجه جهانيان  رار گيرد، گارتنر اما  بل از اينكه زندگی وی چن  

كرد. در آن زمان وی سعی می كبرد با پسر كوچك  در خيابان زندگی می

شغلی در يك مركز ببور  دسبت و پبا كنبد. ادبتبه در ايبن زمينبه هبيچ 

ای و تح يالت دانشگاهی نداشت. اما ببا تبالش فبراوان توانسبت در تجربه

پذيرفته شود. اما با درآمد ماهيانه  Dean Witter Reynolds دوره آموزشی

  .بسيار كمی كه داشبت، همسبرش طا بت نيباورده و آنهبا را تبر  كبرد

 Gardner Rich او سببرانجام بببه سببخنگوی انگيزشببی و مببديرعامل 

LLC فرانسيسبكو تبديل شد و شعبات آن را در نيويور ، شبيكاگو و سان

 .تاسيس كرد
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بببا تنگدسببتی، خشببونتهای » بنببابر گفتببه وبسببايت گببارتنر، كببودكی وی 

همبراه « های جنسبی و بيسبوادی خبانوادهخانوادگی، ادكليسم، سواستفاده

 .بوده است

خانمبان ببود و در يبك پاركينبم ببه جيوس پس از اخراج، يك ماه بی

 .مر  نزديك شد

جيوس پبس از اينكبه كبارش را از دسبت داد، مجببور شبد در خياببان 

مبن بباالخره »گويبد: ای میم باحبه مشبهور دربخوابد. اين خواننده فوق

خانمان شدم، زيرا رئيسم از من تقاضای رابطه جنسی داشت و هنگبامی بی

حاضر نشدم به خواسته او جواب دهم، نه تنها حقو م را نداد، بلكه اخراجم 

  «.كرد

 مرا از محل زندگيم بيبرون انداختنبد، زيبرا پبودی ببرای پرداخبت اجباره 

  .نداشتم

كنم، تبا اينكبه م فكر كردم مدتی را در ماشينم زنبدگی مبیخ ، با خود  

هايم مشبكل داشبتند و نتوانسبتم دوباره روی پای خودم بايستم. اما كليبه

ای شغل ديگری پيدا كنم، زيرا اغل  او بات بيمبار ببودم. مبن هبيچ بيمبه

نداشتم و نزديك بود در پاركينبم يبك اورژانبس بميبرم. زيبرا ببه دديبل 

 .كردندپذيرش نمی نداشتن بيمه مرا

اما پس از يك ماه سرگردانی، باالخره توانستم دوباره سراغ آوازخبوانی  

 .خانمانی نجات يابمرفته و از بی

 «The Blind Side» خانمانی و فقر مايكل اوهبر در فبيلمداستان بی

 ادهام بخ  مردم دنياست
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در در سادهای كودكی و نوجوانی مادر اوهبر يبك معتباد كراكبی ببود كبه 

زد. امبا سبرانجام خوابيد و او در خيابانها پرسبه مبیهای دودتی میپناهگاه

توسط يك خبانواده پودبدار ببه فرزنبدی پذيرفتبه شبد، در كبادج دانشبگاه 

بببه 2009پی سببرگرم فوتببباس شببد و سببرانجام در سبباس سببیسیمی

 .و تيم بادتيمور ريونس راه يافت NFL ديم

 توسط مايكل دبويس ببه كتباب 2006زندگی ادهام بخ  وی در ساس    

"The Blind Side: Evolution of a Game" و پبس از آن فبيلم The 

Blind Side تبديل شد. 

ها كف سادن پس از آنكه جنيفر دوپز نوجوان با مادرش سرشاق شد، ماه

 .خوابيدر ص می

 خواسبتمی را تبر  كبرد. زيبرا وی  سبادگی خانبه 18جنيفر دوپز در 

 كه هنگامی. برود دانشگاه به وی كه داشت اصرار مادرش اام شود، ر  نده

 تبا و كبرده تبر  را خانبه جنيفبر كنند، تحمل را يكديگر نتوانستند ديگر

  .خوابيد می ر ص سادن كف هاماه

او پس از چندماه موفق شد يك شغل ر  ندگی در اروپا دست و پا كنبد   

پيوسبته و  In Living Color و پس از برگشت توانست به سبرياس كمبدی

  .نق  ر  نده كمكی را بر عهده بگيرد

سادگی، اين خواننده، بازيگر، تهيه كننبده و طبراح مشبهور  45امروز در   

 .ميليون دالر دارايی دارد 300بي  از 

سادگی از خانه فرار كرده  12هری هودينی، شعبده باز مشهور، در سن 

 كردو در خيابان گدايی می
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خواهد يك شعبده باز شود، دبذا در نی دريافت كه میهودينی از سنين جوا

سادگی با يك ماشين كرايه از خانه فرار كبرد و سبرانجام ببه ميسبوری  12

  .رسيد

چند ساس بعد وی به نيويور  رفت تا با پدرش زنبدگی كنبد. امبا آنهبا    

  .بسيار فقير بودند و دذا هودينی مجبور بود در خيابان گدايی كند

 .سادگی آغاز كرد 17ای خود را از او كار حرفه 

استيو هاروی، مجری تلويزيونی،  بل از جه  بزرگ ، برای سه سباس 

 .كردزندگی می 1976در فورد تمپو مدس 

ساده و شخ يت شناخته شده تلويزيونی به مجله پيپبل  57اين بازيگر 

كارش به عنوان يك كمديت آغاز كرد و با يبك  1980گويد اواخر دهه می

  .خانمان شدق، ناگهان بیاتفا

 1976نويسد هاروی سه ساس تمام در اتومبيل فورد تمپبو اين مجله می   

بنزينهببا يببا كببرد. كببار وی شسببتن دستشببويی هتلهببا، پمپزنببدگی می

 Showtime استخرهای شنا بود. اما سرانجام موفق شد به برنامه تلويزيونی

at the Apollo راه يابد.  

 .رگترين شانس زندگی هاوری بودشايد آن اتفاق، بز 

هيالری سوانك بازيگر برنده اسكار مبدتی ببا مبادرش در يبك ماشبين 

 كردزندگی می

شود سوانك كودكي  را در يك تريلر يد  گذراند. سپس ببا گفته می

مادرش به كاديفرنيا آمد تا از سنين نوجوانی مشغوس بازيگری شود.  ببل از 

ها با مادرش در اتومبيل و يك خانه خبادی آنكه نقشی را به دست آورد، ماه
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  .كردزندگی می

ما دوستی داشتيم كه   د داشت »وی در يك م احبه تلويزيونی گفت:   

اش را بفروشد. و پس از اسباب كشی به ما گفبت. ببينيبد ايبن خانبه خانه

توانيبد شببها را اينجبا بمانيبد. در ای ندارد، اما شما میهيچ اسباب و اثاثيه

روز هم اينجا را تر  می كنيد تا خريداران خانبه را ببيننبد. دبذا مبا طوس 

ها هبم خوابيديم. صببحتشكهای بادی خريديم. آنها را باد كرده و شبها می

  «.رفتيمچيز را جم  كرده و میهمه

ميليبون  40ای سادگی دو جايزه اسكار برد و اكنون سبرمايه 30او تا سن  

  .دالری دارد

 ارلي  اپلين آموختت كته  نونته در خيابانهتاي  سالني 10تا   

 .لندن زندگي كرده و زنده بماند

پس از مر  زودهنگام پدر چاردی، مادرش به بيمارستان روانی منتقبل 

شبان در شد . دذا چاردی و برادر كوچكترش مجبور بودند به شكلی زندگی 

كببار  های نمايشببیخيابببان را ادامببه دهنببد. پببدرو مببادر چبباردی در برنامببه

كردند، دذا وی و برادرش هم ت ميم گرفتند اين راه را دنبباس كننبد. و می

امروزه وی را به عنبوان يكبی از مشبهورترين و بزرگتبرين ببازيگران ع بر 

  .شناسيمفيلمهای صامت می

آنجلس تلويزيون پالستمايي خانماني در لسدرو كاري هننام بي  

 دالر فروخت 40را به 
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سبادگی پبدرش را از دسبت داد.  8هايو بزر  شد و در كاری در كليودند او

 Friends of هنگبام صبحبت ببرای اعضبای سبازمان 2010وی در سباس 

Youth گويد و تی وی راه خودش را پيدا كرد، از اوهايو برای ديبدن  می

 .خانمانی پايان يافتوگا  بیبه كاديفرنيا رفت و سرانجام در ال 

دالر بفروشد يا آن را ببا  40ون پالسما را به او راضی بود كه يك تلويزي    

 .ای ماكارونی و پنير عوِ كندجعبه

دوست اكنبون سبرمايه اين بازيگر، كمدين، مجری تلويزيونی و خيلر نو    

 .ميليون دالری در اختيار دارد 1655
 

 پنج عادت ذهنی مشترک افراد خيلی ثروتمند

رند، ببه نظبر مبی رسبد افراد خيلی ثروتمند خ وصيات منح ر بفردی دا

آهنربايی دارند كه موفقيت و ثبروت را ببه سبمت آنهبا جبذب مبی كنبد؛ 

 .خ وصيتی كه خيلی از ما فا د آن هستيم

خ ، تعجبی هم ندارد كه اين افراد معموال به گروه ميلياردرها و افبراد 

 .موفقی می پيوندند كه همه ما آنها را می شناسيم

ردر شدن نيازی به داشبتن آن آهنرببا يبا اما بايد بگوييم كه برای ميليا

 .برنده شدن در  رعه كشی بانك ها نداريد

يتك ستري عتادات ذهنتي بستيار  بخ  عظيمی از موفقيت ببه

تفكرتان، شما هبم مبی توانيبد موفبق   بستگی دارد. با تغيير شيوه ساده

 .باشيد و مسير خود را به سوی كس  ثروت بپيماييد

 .شويد می آشنا ميلياردرها مشتر  هنی  عادت پنج با در ادامه شما
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 آنها می انديشند

ادات پودبدارها: عبادات روزانبه عب“توما  كوردی در كتاب خود به نبام 

به  كر مطادعه ای كبه در ” های پوددار كه موفقيت را به همراه می آوردآدم

 .خ وا عادات ميليونرهای سراسر دنيا داشته می پردازد

د يقبه از  30تبا  15افراد پوددار روزانبه  كهاو در تحقيقات خو دريافته 

 .و ت خود را فقط به انديشيدن اخت اا می دهند

به نظر ممكن است خيلی عادی بيايد، ودی در يك روز كباری شبلوغ از 

انجببام  خودتببان بپرسببيد كببه وا عببا چببه مببدت زمببانی را بببه جببای

 .پرداخته ايد انديشيدنبهدادن

كبردن ايميبل هايمبان آغباز مبی همه ما روز و هفته كاری را با چبك 

كنيم. ودی بد نيست به ن يحت توما  گوش بدهيم و چنبد د يقبه را ببا 

 .تفكر در مورد اودويت ها بگذرانيم

 را زمبانی كنيد، تبديل خودكار به جای اينكه هدف گذاری را به روندی

ببرای  .بدهيد اخت اا خود كاری روابط و شغلی اهداف مورد در تفكر به

توانيد زمان مشخ ی در طوس روز را برای پياده روی و تفكبر در اينكار می 

 .مورد اهدافتان مشخص كنيد

در صورت دزوم از ديگران كمك می گيرنبد و ببه ديگبران كمبك مبی 

 كنند

اين باور كه افراد ثروتمند در دنيايی جدا از ديگران زندگی می كننبد و 

شتباه است. در عبوِ، موفقيت را در انزوا به دست می آورند باوری كامال ا

درصبد افبراد ثروتمنبد از راهنمبايی مشباوران كمبك  93 بايد بدانيد كبه
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اگر ديگران به آنها نياز داشته باشند هم كمكی را از آنها دريب   و گيرندمی

 .نمی كنند

شما هم بايد آمادگی درخواست كمك از ديگران را در مسيری كبه ببه 

ادتبان باشبد تحقيقبات نشبان سوی موفقيت طی می كنيد داشته باشيد. ي

آدم های موفق اهل گله و شكايت نيستند و از سايرين هم انتقباد  داده كه

 .نمی كنند

آنها اعتقاد دارند كه با هر كمكی كه به ديگران می كننبد، ده براببر آن 

 .را دريافت می كنند

موفقيت را با ديگران به اشترا  بگذاريد. از نتايجی كه ببه دسبت  پس

 .حيرت زده می شويدمی آوريد 

 هدف گذاری می كنند؛ آرزو در سر نمی پرورانند

آدم های موفق موفقيت خود را مديون خياس پردازی نيستند. به گفتبه 

اگر می خواهيد كه آرزويتان به وا عيت بپيوندد بايبد ببرای ”توما  كوردی:

كنيد، اهداف را دنباس كنيد و به آنها دست  هدا گذاري دستيابی به آنها

 .ابيدي

 ”.بايد آرزوی خود را به فعاديت هايی  ابل اجرا تقسيم كنيد

اگر آرزو داشته باشيد كبه ميليباردر شبويد خيلبی خبوب  بعنوان مثاس

است، اما با آرزو كردن به جايی نمی رسيد. در عوِ بايد اهبدافی را ببرای 

 انبداز پبس بيشبتر هبزار تومبان 200هبر مباه “مبثال  خود تعريبف كنيبد

 ”.كنممی
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دين شكل خيلی سريعتر به مق د می رسيد. پبس آرزويتبان را فرامبوش ب

 .نكنيد ودی آن را به اهدافی كوچكتر و  ابل دستيابی بشكنيد

 آنها باور دارند كه خوش شانسند

افراد ثروتمند و خوش شانس انتظاری هم غير از اين از خود ندارنبد. و 

 .ارندآدم های بد شانس هم انتظاری غير از عكس اين را ند

تحقيقاتی كه تا كنون در خ وا مثبت انديشی انجام شده نيبز مويبد 

احساسبات  اين باور است. بارببارا فردريكسبون در تحقيقبی نشبان داد كبه

مثبت می توانند بالفاصله توجه و  درت تفكر فرد را گسترش دهند و او را 

 . ادر سازند ارتباطات در سطوح باالتر را شكل دهد

عادات به موفقيت، سالمتی و شادمانی در مباه هبا و  در طوس زمان اين

ساس هايی كه پي  رو داريد می انجامد. حاال به اين عبارت يك ببار ديگبر 

 .”بعضی ها خيلی خوش شانس هستند”فكر كنيد:

تعجبی ندارد، خوش بينی آنها كمك  ابل تبوجهی ببه خبوش شبانس 

انه خود كنيد تبا بودنشان می كند. پس تفكر مثبت را بخشی از عادات روز

 .ثروت و موفقيت را به سوی خود جل  كنيد

 می شمارندن كوچك هيچ چيز را بی اهميت و

باور اشتباه ديگری كه در خ وا افراد ثروتمند وجود دارد ايبن اسبت 

كه آنها با آنزه دارند شاد و راضی نيستند. در وا   اين افراد به جای اينكه 

ومبيل از اتومبيلی كه دارند ددبزده به محض معرفی مدس جديدی از يك ات

 .شوند، بيشتر  در آن را می دانند
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برای داشبته هبای خبود  بدردان هسبتند  تحقيقات نشان داده افرادی كه

 .درصد باالتر است 10سطح درآمدشان 

 بسبتگی بخشی از اين روند به داشتن ديبدی متفباوت از زنبدگی تجملبی

 .ندانند برابر مخارج باالرفتن با را بيشتر درآمد آنها ميشود باعث كه دارد

عالوه بر اين،  دردانی اثرات مثبت ديگری هم به دنبباس دارد كبه بايبد 

 .به روابط بهتر با سايرين و ارتقا سطح سالمتی اشاره كنيم

از امروز شرو  كنيد و با تقويت اين عادات در خود بيشتر و بيشبتر ببه 

  .موفقيت و ثروت نزديك شويد
 

 موثر_انمردم_عادت_هفت

 ديعامل باش#عادت اوس:  ��

خبود  تيمسبئود یعنيعادت عامل بودن است. عامل بودن  نيتر یاساس

 نيبا ايباشبخاا،  ايب طيرا به عهده گرفتن،مالمت نكردن اوضا  و شبرا

شبدن شماسبت. نقطبه مقاببل عامبل  یبهانه كه رفتار شما حاصل شرط

 بودن است.  یواكنش#بودن، 

و  ميمسئودند و رفتارشبان حاصبل ت بم ینعي. عاملند موثر مردمان ✅

 آگاهانه خودشان است.  #انتخاب #

 نيبعامل ببودن خبود، ا زانيم صيتشخ یراه ها برا نياز بهتر یكي ��

 . ميكن یم يیزهايخود را صرف چه چ یو ت و انرژ مينياست كه بب
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 یما ببوده اسبت . پبس مب روزيد یانتخابها ليبه دد ميما امروز هست آنزه

 ميشو یكه با آنها روبرو م ی. مشكالت ميگونه انتخاب كن گريمروز دا ميتوان

  رار دارد : ريز یهاياز طبقه بند یكيدر 

 شود ( یكه به رفتار خودمان مربو  م ی) مشكالت مي( كنترس مستق1

 شود( یمربو  م گرانيكه به د ی) مشكالت ميمستق ري( كنترس غ2

 ميدربباره شبان بكنب یاركب ميتوان یكه نم ی( عدم كنترس ) مشكالت3

 خود ( تيوضع ايمربو  به گذشته  یتهايمانند وا ع

دادن  رييتغ قيتوان از طر یرا م ممستقي كنترس به مربو  مشكالت ✅

 خود حل كرد. یعادتها

 رييبتغ قيبتوان از طر یرا م ميمستق رغي كنترس به مربو  مشكالت ✅

 ها نفو  خود حل كرد. وهيدادن ش

 زيبمسادمت آم ستنيتوان با ز می را كنترس عدم به مربو  مشكالت ✅

 با آنها حل كرد .

نه منتقبد  مي. ادگو باش ميو آنها را حفى كن جاديكوچك را ا یتعهدات ��

حلقبه  یاز مشكل . در مورد هر كار ینه بخش مياز راه حل باش ی. بخش

 .ميو آن گام بردار ميحل مشكل مشخص كن ینفو مان را برا
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 موثر_مانمرد_عادت_هفت

 ديآغاز كن انيعادت دوم:  هنا از پا ��

را  ديببدان برسب ديبخواه یكه آنزبه مب ديگو یم انياز پا ی هن شرو 

 . ديتجسم كن

كه  دي. تا بدانديمق دتان را بدان یبه روشن یعني ديآغاز كن انياز پا  هنا

 .ديبه كجا برس ديخواه یم

 نيببيد را تعخببو یو فلسببفه و نظببام ارزشبب ديسببيخببود را بنو برنامببه

خود را در دس   personal mission statement"یرسادت شخ ".شعارديكن

 است. " یعادت ر هبر " ی. كه نوعديو  هن تان حك كن

دو  ديبريتان را به دست بگ یزندگ ارياخت عتريهر چه سر نكهيا برای ✅

 وجود دارد: یراه اساس

 ديان برسكه به هدفت ديو متعهد شو ديكن نييخود تع یبرا یهدف -1

 .ديستيخود با مانيو حتما بر سر پ ديببند یعهد -2

و اعتمباد ببه  ديبريگيرا در دسبت م تانيزندگ ارياخت  يترت نيبه ا ��

و  یدار شبتنياز خو یاعتماد به نفس ناش ني.اديكنيم داينفس الزم را پ

دهبد كبه خودتبان  یبه شما نشبان مب راياست. ز یدرون تياحسا  امن

اصوس و نظبام #. و با تمام وجود به ديخودتان هست تيمنشا احسا  امن

افبراد  شتريب تيامن#. حاس آنكه منشا احسا  ديبند یپا  يخو یارزش

 . گراننديد

 ديخواه یم زيدارد، چه چ تياهم تانيبرا يیچه اصوس و ارزشها ديبدان

 و اسا  كدام ارزشهاست. هيو تعهدتان بر پا دياوريبوجود ب
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 جمع بندي

 :و.ا روز تمرين ❌

  نكنيم شكايت و گاليه زندگی از كه كنيم می انتخاب امروز از ��

 سبرزن  آيبد مبی پبي  مبا زندگی در آنزه برای را ديگران و خود��

  نكنيم

  نكنيم توجيه را خود های ناكامی و��
 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 
 

 : دوم روز تمرين# ❌

  باشيم برنده ��

  ماندن زنده و بقا برای نه كنيد كار بودن برنده برای ��

 مجببور ديگبر برخی شما بردن برای كه نيست مسابقه  يك زندگی ��

  است خودش با ر ابت در كس هر . باشند باختن به

 :  مهم بسيار نكته ��

  كنيد ايجاد خود در را بودن برنده احسا  بايد شدن برنده برای ��

 شكست هر و نشدن هر كه بدانيد و باشيد پيروزی منتظر  مشتا انه ��

 به رسيدن راه ما به ها شكست چون اهدافتان به رسيدن برای ايست پله

 آموزند می را اهداف
 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 
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 :سوم روز تمرين#

 باشيد گرا عمل و م مم ��

 باشبيد ثروتمنبد و موفبق بخواهيبد  ل  صميم از و بخواهيد كه اين��

  نيست كافی

  است موفقيت مسير در اوس  دم فقط خواستن ��

 آرزوی انسبانها همبه وگرنبه باشبيد كبردن عمبل و ا بدام آماده بايد��

 خواهند می آنرا و دارند را ثروت و موفقيت

  ثروت و موفقيت رويای كردن عملی برای موثر تكنيك يك ��

 داشبته بباور را شبما رويبای حتما و صد در صد كه بيابيد را شخ ی��

  شود خوشحاس شما شدن تمندثرو و موفقيت از و باشد

 موفق آينده به حسادتی احسا  كمترين شخص اين شويد مطمئن بايد

  كرد نخواهد شما

 زمبان و ميبزان ببا) شبدن  ثروتمنبد بر مبنی را خود ت ميم سپس��

 كنبد تاييد را شما كه بخواهيد او از و بگذاريد ميان در او با را(  مشخص

  شد خواهيد موفق را اين در تماح كه است مطمئن كه بگويد شما به و

 همين كه كنيد ت ور را خيادی فرد يك نيافتيد را شخ ی چنين اگر��

  گويد می شما به را

 زيبادی تاثير اما برسد نظر به  منطق از دور كمی ظاهر در كار اين شايد

 يعنبی انرژی دانيد می كه همانطور و دارد شما  هنی انرژی رفتن باال بر

  كار انجام توانايی
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 . دريابيد آنرا  درت تا كنيد امتحان خودتان
 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 

 :  هارم روز تمرين#

  نكنيد محدود را خود فكر - كنيد فكر بزر  ��

 را خبود كباالی و خبدمات كه كنيد ت ور حادی در را خود توانيد می آيا

  ؟ برسانيد خود فعلی مشتريان از بيشتر برابر 100 تعداد به

  ؟ دانيد می ممكن غير آنرا يا

 ؟ كند رشد تواند می كجا تا شما باورهای
 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 
 

 :پنجم روز تمرين ❌

 موان  نه كنيد توجه ها فرصت به ��

 روی را تمركزتبان پبس  است نهفته فرصتی مانعی هر پشت معموال��

 نكنند متو ف رو شما موان  تا بگذاريد ها فرصت

 مرا   حاس عين در بگرديد ها فرصت دنباس مو عيتی هر در امروز از��

 باشيد نيز موان 

 توجبه بجای اما مانده با ی راه چقدر هدفتان تا بدانيد كه است خوب��

 نيمبه) ببينيد را ايد پيموده اينجا تا كه مسيری  نشده، پيموده مسير بر

 (ديوان پر

 را شدن كم نه ببينيد را شدن زياد
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💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 

 :ششم روز تمرين#

  كنيد تحسين و ستاي  را ثروتمند و موفق افراد ��

  كنيد تظاهر اينكه نه باشيد داشته دس ته از را حس اين

  ببريم بين از را ثروتمندان از نفرت فرهنم كه رسيده آن زمان

 ارتقباا و كند می غنی را شما احسا  و  هن ثروتمندان، تحسين حس

 دهد می

 نداشبتن حس  موفق، افراد و  ثروتمندان به نسبت حسادت و نفرت ��

 كند می تقويت شما در را

 كبه دهبد مبی ناخودآگاه  هن به را پيام اين حسادت يا نفرت حس��

  متنفرم دارد آنرا كه كسی از همين برای  "ندارم را چيز اين من"

 مبی بيشبتر " نداشبتن" سبمت به را شخص د يقا "نداشتن" پيام اين

  كند می تر ناتوان و فقيرتر را او و دكشان

 شود می آن جذب سب  ويژگی، يك تحسين اما��
 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 
 

 :هفتم روز تمرين#

 كم باف منفی و گرا منفی افراد با را خود ارتبا  كه رسيده آن و ت ��

  كنيد  ط  يا

  كنيد پيدا را خود مثبت جم  كنيد سعی و

  نباشيد نگران نگرفته فرا موفق و مثبت فرادا را اطرافتان اگر��
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 مثببت افبراد مبدتی از پبس كنيبد شبرو  مثببت فبرد يك با اگر حتی

  كرد خواهيد جذب را بيشتری

 نگبران هبم بباز هسبتند شبما نزديكان از اطرافتان منفی افراد اگر و��

  نباشيد

  داريد نگاه ضروريات حد در فقط افراد اين با را خود ارتبا 

 پذير امكان اما است تیسخ كار

 سرگذشت در را موفقيت فرايند و بخوانيد را موفق افراد نامه زندگی ��

  كنيد دنباس آنها

 ايبده آنهبا از و بشناسيد را موفق افراد و ثروتمندان  هنی ادگوی و طرح

  بگيريد

 مبی پبايين خود با را شما چون كنيد دوری فقير  هن داری افراد از��

 كنند آرام  و راحتی  احسا خود تا كشند

 نكنيبد  ط  موفقت روانشناسی زمينه با های كتاب با را خود ارتبا ��

  دهند می مثبت انرژی شما به همواره چون

 آمبد و رفبت بيشبتر هسبتند ثروتمنبد و موفق افراد كه مكانهايی در��

  باشگاه يا شاپ كافی  رستوران، مثل - كنيد

 از گاليبه حباس در همواره كه افرادی  و گرا منفی افراد كه مكانهايی از و

 كنيد دوری هستند زندگی
 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 
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 :هشتم روز تمرين#

 ببه را آن حتمبا داريد بارزی و خاا ويژگی كارتان و كس  در اگر  ��

 دهيد ارائه ديگران

  بزنند حد  را شما ارزشهای بتوانند كه نيستند خوان  هن ديگران

 ببه نميتوانيبد باشبيد نداشبته  بباور و  بوس را كارتان اي خودتان اگر��

 برسيد موفقيت

 هميشبه كبه بدانيبد و دهيبد ارتقباا را خود ارزشهای و خود همواره��

 برسند شما امروز جايگاه به مايلند كه هستند كسانی

  خبود مح بوس يبا و كباال خبدمات، ارزش به خود اعتقاد ميزان به  ��

 يدبده 100 تا 1 بين ای نمره

 ميگيبرد 60 زيبر ای نمبره خودتان ديد از شما كاالی يا خدمات اگر��

 باشيد داشته شدن ثروتمند و موفقيت انتظار نبايد و است مردود پس

 ببه را خبود  كباالی و خدمات يا دهيد ارتقاا را كارتان و خود بايد يا��

 است كمتر تو عشان كه كنيد ارائه مشتريانی

 مبديريت كالسبهای در شبركت ارتقباا، و رشبد ببرای شيوه بهترين ��

 .است كار و كس 
 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 
 

 نهم: روز تمرين#

 در مشبكلی و چباد  كبه نيسبت كسبی ثروتمنبد و موفق فرد يك ��

 باشد نداشته زندگی
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 است تر باهوش و بزرگتر مشكالت  از او بلكه

 روست پي  مهم گام دو شدن بزر  و كردن رشد برای��

 شود زياد شما دان  تا ببينيد زشآمو اوس

  بوی و شود زياد شما هوش تا شويد روبرو  مشكالت و ها چاد  با دوم

 شويد تر

 درمانده يا ع بانی ناراحت، را شما كه خورديد بر مشكلی به گاه هر ��

 و باشبيد مشبكل اين از بزرگتر توانيد می كه شويد يادآور خود به كرده

 كنيد حل آنرا

. بنويسبيد  حبل راه تعبدادی خبود مشكل برای كاغذ تكه يك روی ��

 نه، يا باشند درست نيست مهم

 باشد. حل راه روی مشكل بجای شما تمركز و توجه كه است اين مهم
 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 
 

 دهم: روز تمرين# ❌

  بدانيد خواهيد، می كه آنزه داشتن شايسته را خود ��

 باشيد؟ داشته را خود رويايی خانه و ماشين كه بينيد می خود به آيا��

 ديگر؟ ی خواسته هر يا بگيريد؟ باالتری سمت و پست

  "نيستی اندازه و حد اين در تو " گويد می شما درون صدايی اينكه يا 

 يبا كنيد می دريافت كافی پوس خود، مح وس يا خدمات  باس در آيا��

 باشد؟ ايدب كه چيزيست از كمتر بسيار دهند می شما به كه مبلغی
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 ده ماهيانه مدر ، يك مثال چرا كه ايد كرده فكر اين به كنون تا آيا��

 سبرويس، و كيفيبت همان با ديگری مدر  و دارد درامد تومان ميليون

 كند؟ كس  ميليون دو ماهی تواند می فقط

 و كبرد تبالش بايبد ای خواسته هر به رسيدن برای كه است درست��

  داشت را الزم تخ ص و مهارت بايد

 باالتری سطح به توانيد نمی نكنيد شايستگی احسا  كه زمانی تا اما   

 .برسيد دريافت از

 مبواردی چبه در كبه كنيبد فكبر ايبن ببه و برگرديد گذشته به كمی   

 ايد نبوده خوبی كننده دريافت

 ايد نديده بيشتر دريافت شايسته را خود مواردی چه در

 ببرعكس شبما و آمبده پبي  هیمشباب مبوارد كبه كنيد ت ور اكنون   

 هبای خواسبته ببه و ايبد كبرده دريافبت بيشبتری بسيار ميزان هميشه

 ايد يافته دست باالتری

 .باشيد بهترينها دريافت منتظر آينده در ��
 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 
 

 يازدهم: روز تمرين# ❌

 فبرد يبك ببه متوسبط يبا معمبودی فرد يك از خواهيد می وا عا اگر��

 نبه كنيد دريافت پوس خود كار نتايج  باس در بايد شويد تبديل دثروتمن

 كنيد می صرف كه زمانی و و ت  باس در
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 رها را كارتان امروز همين هستيد كارمند اگر كه نيست اين منظور ادبته

  كنيد

 گيرد صورت آرامی به بايد تغيير

 و والتمح  كاال، توانند می  ها خدماتی و كننده توديد  ها، فروشنده   

 بفروشند بيشتری افراد به را خود  خدمات يا

 كنيبد مبی صبرف كبه زمبانی  بباس در يبا و هسبتيد كارمنبد امااگر    

 كنيد پيدا خود كار توسعه برای راهی بايد می گيريد دستمزد

 در تبا شبويد تبديل كارفرما به سپس و فرما خوي  به كارمند از بايد   

 .برسيد "گذار سرمايه" مرحله به بتوانيد نهايت

 نيسبتيد دودبت كارمند اگر ادبته و داريد را الزم مهارت و شهامت اگر   

 حقبوق درخواست خود كارفرمای از حقوق، بجای توانيد می شرو  برای

 كنيد پورسانت همراه

 كبار خروجبی و نتبايج اسا  بر كه كنيد می تمرين شما روش اين به  

 .كنيد دريافت پوس ، خود
 

💐💐💐💐💐💐 
 

 دوازدهم: روز تمرين# ❌

 كنيد فكر فراوانی به محدوديت، بجای ��

 نكنيد محدود را خود انتخاب های

 را خرما هم باشيد داشته را خدا هم ميتوانيد شما موارد از بسياری در 
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 و بدهيبد ادامبه بايبد شبما امبا برسبد نظر به ناممكن و سخت مدتی شايد

 .باشيد داشته را خوب شرايط اب خوب چيزهای انتظار همواره

 انتخابهبای ببه مجببور كبه كنيبد فكر مواردی به و برگرديد گذشته به

 بوديد شده محدودكننده

 است محدودكننده انتخاب يك كم حقوق با و ت پاره شغل مثال

 كببه ببينيبد اينببار و كنيبد ت ببور مو عيبت همبان در دوبباره را خبود

  است شده بهتر و ببشتر شما هایانتخاب

 از يكبی عنبوان ببه زيباد حقبوق ببا و بت پاره شغل يك به مثاس برای

 كنيد فكر رو پي  هایانتخاب

 ميكند رها كردن فكر محدود و محدوديت از را شما  هن تمرين اين

 .ببريد كار به زندگی چادشهای تمام در را تمرين همين
 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 
 

 سيزدهم: روز تمرين# ❌

 كبار يبك انجبام فكبر به شغلتان كنار در گيريد می ثابت حقوق اگر ��

 سود، برساند شما به كه باشيد جديد

 مبی دريافبت كنيبد مبی صبرف كه زمانی  باس در كه است پودی حقوق

 نماييد

 شماست گذاری سرمايه يا خاا فعاديت يك نتيجه سود اما

 تغييبر شما كه است اين مهم نيست، سود، مهم اين ميزان شرو ، برای

 .كنيد آغاز را پيشرفت و
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 زيبر مبوارد در را خبود ف بلی پيشرفت ميزان و كنيد درست جدودی ��

 كنيد يادداشت

 درآمد -1

 انداز پس -2

 هزينه مديريت -3

 فعاس غير درآمد و گذاری سرمايه -4

 يافت دست موارد اين از هركدام به توان می چگونه خود بپرسيد از

 هبای دوره در يبا و برويبد مبادی و شبغلی مشاوران سراغ شد الزم اگر 

 .كنيد شركت تجارت و گذاری سرمايه ، كار و كس  مديريت
 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 
 

  هاردهم: روز تمرين# ❌

 كنيد مديريت خود پوس بر ��

 گبذاری، سبرمايه هبای شبيوه نيبز و هزينه مديريت روشهای مورد در

 دهيد افزاي  را خود دان 

 هبر در را خود مخارج و پوس است الزم ، اريدد درآمد چقدر نيست مهم

 .نماييد مديريت ، درآمد از سطحی

 آن كبه كنيبد انبداز پبس ای گونبه به را خود درآمد از مقداری همواره

  كنيد خرج را آن نتوانيد و نباشد شما دستر  در پوس ميزان

 خود كار و كس  توسعه يا و جديد گذاری سرمايه برای مگر
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 ببه نداريد حق داريد، را خودتان كار و كس  و ستيدني بگير حقوق اگر

 ماهيانبه حقوق كارمند يك مانند بايد بلكه كنيد خرج مايليد كه ميزان هر

  نماييد گذاری سرمايه يا توسعه صرف را بقيه و برداشته را خود

 سبود مقبداری توانيبد مبی نيبز جديبد گبذاری سرمايه محل از سپس

 .نماييد دريافت
 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 
 

 پانزدهم: روز تمرين# ❌

 مجببور كبه كنيبد ريبزی برنامه ای گونه به را خود آينده و زندگی ��

 كنيد كار پوس برای نباشيد

 باشد شما خدمت در پوس بلكه

 و شادی باعث همواره فعاديت و كار چون نيست نشستن كار بی منظور

 .شود می رشد

 باشيد، داشته فعاس غير درآمد ميتوانيد چطور كه كنيد فكر اين به

 كنيد، درآمدزايی خاصی فعاديت انجام بدون اينكه يعنی

  انبار، يا كار محل يا آپارتمان يك دادن اجاره مثل

 .ببريد باال تجارت مورد در خود، را دان  ��
 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 
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 شانزدهم: روز تمرين# ❌

  نيست بد تر ��

 نيبز تبر  می كند آگاه مشكل يك به نسبت را شما درد، كه همانطور

 نمايد می هشيار خطرات به نسبت را شما

 كند متو ف را شما تر  ندهيد اجازه اما

 .سازند می تر توانمند و تر هوشيار را شما ها سختی و چادشها

 كنيد پيدا مادی مسايل و پوس مورد در خود ترسهای ��

 رويدب آن انتهای به و كنيد تجربه را تر  آن خود،  هن در

 دارد شما برای هشداری يا پيام چه ببينيد

 نماييد انديشی چاره آنها برای و كنيد شناسايی را وا عی خطرات

 كمتبر ما تر  شود، بيشتر مسايل يه نسبت ما دان  و شناخت اگر ��

 شد خواهد

 كنيد رشد و بپذيريد را چادشها پس

 .است بيشتر شناخت تر ، بر غلبه راه

 :هفدهم روز تمرين# ❌

 باشيد پيشرفت و يادگيری حاس در همواره و هميشه ��

 روز ببه مهارتتبان يبا تخ بص مورد در را خود دان  و اطالعات همواره

 كنيد

 سباس هبر. اسبت پويبا دانشبی كبار و كس  مديريت و تجارت دان ��

  بگذاريد كنار خود كاركنان و خود آموزش برای را مشخ ی بودجه
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 موفقيبت ببرای ضبروری مهبارت كيب مثبت روحيه و  هن داشتن ��

 .دهيد رشد را خود زمينه اين در همواره پس. است
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 مأخذ و منابع

  اصبد انتشبارات -سرايداريان حميد مترجم و مودف – سرآمدی مسير رد

 1386 ساس -سحر

 غالمرضبا ترجمبه -شويف كثی -استعدادها نگهداشت و جذب مديريت  -

 1389 ساس -باباشاهی جبار اصيلی،

 انتشارات -فدايی داود دكتر:  نويسنده – خالق فرمای خوي  مديريت  -

 1389 سوم چاپ -نوآور كارآفرين فناوران موسسه

 – آريبا انديشبه انتشارات – دنياديده نيا علی دكتر – زندگی مهارتهای  -

 1389 زمستان

 ترجمبه فرنز دی جك: نويسنده – عملكرد و د ت كاربردهای مديريت  -

 1389 ساس  -پژوه  انتشارات – زاده جواهری ناصر دكتر

 سباس/  مرسبل انتشبارات  - فرد مزديان زهره - مسئوديت همت هدف  -

89 

 شبهناز/  پيبل وينسبنت نورمن:  نويسنده – مثبت تفكر بيكران نيروی  -

 87 ساس – مانی انتشارات – مجيدی

 در تگیآراسب پنجگانبه اصوس – نگهداری و سازی پياده نحوه با آشنايی  -

 صوفيان انتشارات – مختاری خان بهرام مهند  مودف – OS كار محيط

 1389 ساس –
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