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اين كتاب براي همه كساني كه عزم موفقيت و ثروتمندي دارند مفيد است و مي تواند به تدريج باعث 

 انتشار اين كتاب در اينترنت و شبكه هاي اجتماعي  بالمانع است. ) (تغيير در نوع نگرش آنها شود.

 لياردر جوانگروه مي
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 مقدمه

كنند ميليونها نفر از مردم كره زمين معتقدند محكوم به فقر،شكست و ناكامي هستند.آنها گمان مي 
.  بود خواهد بيهوده تالشي ، شكست و فقر از شدن خارج براي تالشي هرگونه و شده مقدر برايشان  زندگيشان شرايط 

 تغييرات كوچك و مرحله به مرحله  با كنند كه باورنمي توانند   آنها مي دانند.  يا بدون پشتوانه آنها خود را بدشانس

 را در زندگيشان به وجود آورند.  بزرگيييرات تغمي توانند ،  باور و نحوه نگرششان در

آنها تسليم شرايط هستند و در دنيائي كه روز به روز عرصه بر فقرا تنگ و تنگ تر مي شود ، دانسته هاي خود را كافي 
 مي دانند و بر باورهاي خود اصرار دارند.

 . از نظر آنها نمي دانندي و شرايط خود زندگ  مسئول را خود و  ناكاميهاي خود هستند  توجيه حال در دائما آنها 
چون خود را مسئول نمي دانند و آنها  .آنها هستند ناكاميهاي مقصر ديگران حتي و اجتماعي  ،اقتصادي  ،شرايط سياسي 
 شكست مي خورند و اين دور ادامه دارد. ،قدم در هر راهي مي گذارند با فكر شكست 

د و به زندگي به عنوان مدت زماني مي نگرند كه خوب يا بد مي گذرد و با اين اين افراد معموال هدفي در زندگي ندارن
 ترتر زيستن و مفيدبه براي هم اي انگيزه و كرده و بي اثر نگرش زندگي خود را صرف تكرار روزمره گي هاي بيهوده 

چون  ولي دهند نشان هستند كه چيزي آن از بهتر را خود تا دهند مي هم چهره و لباس تغيير بودن ندارند.برخي از آنها 
نمي توانند به وضعيتي بهتر از وضعيت امروزشان دست  ندارندكه خود را نشان مي دهند هيچ پشتوانه اي براي آنچه 

 يابند.
به كجا مي چيست ، و ضعفهايشان  نا آگاهيهاچه كاري را بايد انجام بدهند ،  ، آنها نمي دانند از زندگي چه مي خواهند

شروع بكنند. آنها مانند كالف سردر گم به دور خود مي پيچند و مي بايست ند و اصال زندگيشان را از كجا خواهند برو
گفته شود مقصر نابساماني زندگيتان  آنها به اگر و دانند مي شرايطشان مسبب را خودشان جز به همه چيز و همه كس 
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متوسل مي شوند. اين افراد اكثر قريب به اتفاق افراد هر خودتان هستيد به هر بهانه و توجيهي براي بي تقصير بودنشان 
 جامعه و هر كشوري را تشكيل مي دهند.

بله هر كشوري! فكر نكنيد در كشورهاي پيشرفته دنيا انسانها متفاوت با شما هستند. آنجا هم انسانهاي موفق و شكست 
تماعي مي باشد. ولي ترس و نداشتن اعتماد به نفس  و خورده وجود دارد. تفاوت بارز بين ما و آنها تفاوتهاي فرهنگي و اج

انديشه شكست و نا آگاهي در آن كشورها هم وجود دارد. در آنجا بيل گيتس و استيو جابز و مارك زوكر برگ و ...وجود 
دارد، كارتن خواب و شكست خورده و ورشكست شده هم وجود دارد.پس آنچه موجب تفاوت  بين انسانهاي موفق و 

ق مي شود، تفاوت در مكان جغرافيائي و داشتن يا نداشتن دين ومذهب ،  شرايط اقتصادي ،اجتماعي و سياسي ناموف
 نيست بلكه تفاوت بين برنده ها و بازنده ها فقط و فقط در  نگرشها و باورهاي بين آنها است.

ود راه خود را كج مي كند و بر مي اين تفاوت در باورهاست كه باعث مي شود وقتي كسي با مانع يا موانعي مواجه مي ش
 گردد و يا اينكه آنقدر مقاومت مي كند و پافشاري به خرج مي دهد تا راهي بيابد و يا بسازد.

اين تفاوت در باورهاست كه كسي مي خواهد مطمئن پا در جاي ديگران بگذارد و مطمئن گام بردارد و يا خودش شروع 
وت بين شكست خوردگان ، افراد معمولي و نخبگان در باورها و نگرشهايشان كننده يك حركت باشد و پيشرو باشد. تفا

است. نخبگان و آنها كه به ثروت و قدرت مي رسند كساني هستند كه پيشرو هستند . آنهاخودشان را به گام گذاشتن در 
آنها ساختن يك راه جديد  راهي كه ديگران قبل از آنها از آن راه رفته اند محدود نمي كنند بلكه نگرش ، باور و تالش

 است. آنها باورهاي صحيح را در خود ايجاد كرده اند.
 از كمي بسيار صد در افراد اين.يابند مي را ثروتمندي مسير  و در مقابل افراد منفعل قرار دارندافراد مسئول و هدفمند 

 كسب با آنها. هستند پيشرو ميشهه و برند مي پيش به را جامعه كه هستند آنها  ولي دهند مي تشكيل را جامعه هر
آنها شكست .شوند مي سرآمد و دارند مي بر خود پيش از را مشكالت و موانع و روند مي پيش به پشتكار و الزم مهارتهاي

 خوردن را شكست مي دهند. آنها براي خود ،رقيبي جز خود سراغ ندارند.
ه عنوان انسانهاي موفق در هر عرصه اي از علم،كسب و همه ما نمونه هائي از اين افراد را مي شناسيم.كساني كه ب 

 .اند كرده ايجاد خود در را مهارتها و خصوصيات اين …كار،كارآفريني ،ثروتمندي ،ورزش و
 

اين خصوصيت ذاتي ، از شكست و ناكامي استقبال  همه مردم دنيا راحت و بي خطر زندگي كردن را دوست دارند و بنابر
ساده ترين و منطقي در مقابل ما قرار مي گيرند ،زندگي  يا  وقتي شكستها و ناكاميها در كاري نمي كنند . در حالت عاد

 كساني حاليكه در  كاررا انجام مي دهند همينترين راه ، دست كشيدن از ادامه مسير است و اغلب قريب به اتفاق افراد 
يك قدمي  را بايد در پيروزي دانند مي چون ندكن نمي ترك را مسير گيرند مي قرار ثروتمندي و موفقيت مسير در كه

 .است شكستهاي مقطعي تحملموفقيت  بهايجستجو كنند.آنها مي دانند  بعد از شكست
 
مي سازند.سخت كوشي و  تالش و هوشمندي و مداومت مي دانند چه مي خواهند و مسير خود را با گونه افرادين ا

وزي آنها مي شود.آنها مي دانند كه خواستن و آرزو كردن است كه موجب پير باور راستين به موفقيت مداومت در كنار
 پايداري و مداومت و دقيق ريزي برنامه و هدفگذاري و گونه وسواس اشتياق بلكه شود نمي  موفقيت به تنهائي موجب 

 شكالت و ناكاميهاست كه موجب ثروتمندي مي شود.م برابر در
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ي قرار مي دهند كه با روحيات،شخصيت و عالقمنديهايشان هم راستا آنها به خوبي خود را مي شناسند و خود را در مسير
مي يابند و يا مي سازند.آنها مي دانند كه براي پيمودن صحيح و سريع مسير يا باشد.آنها مسير صحيح ثروتمندي را 

 .نكنند گم را خود مسير ث حواد و بحرانها در تا گيرند فرا را  ثروتمندي و ذهن دانش  ثروتمندي بايد
الزم براي  مهارتهاي كه بسياري ازاين افراد با تالش و كوشش و زحمت بسيار و آموختن مداوم  به شما بگويم بايد

 موفقيت را آموخته اند و چون آنها توانسته اند،شما هم مي توانيد. دستيابي به 
 
ب كرده است. در اين انتخاحركت در مسير ثروت آفريني  نامي است كه گروه ميلياردر جوان براي "مسير ثروتمندي"

و تمرينها و برنامه هائي را بصورت عملي و  كنيمآنچه را كه الزمه موفقيت و ثروتمندي است مطرح  كنيممسير تالش مي 
مسير ثروتمندي مالحظه خواهيد كرد تجربيات و مطالعات ما و "آنچه شما در . كنيم ارائه  با برنامه زمان بندي مشخص

ار نويسندگان مختلفي مانند آنتوني رابينز، برايان تريسي، رابرت كيوساكي، تي هارو اكر،دكتر استفاده و تكميل آن با آث
 شوارتز،وين داير و... مي باشد . براي تهيه و طراحي اين مسير زحمات زيادي كشيده شده است.

و كل متن توسط  نحوه نوشتن متن از سبك نوشتاري هيچ يك از اين نويسندگان و سخنرانان كپي برداري نشده است
اعضا گروه به رشته تحرير درآمده است .در مسير طراحي شده تالش كرده ايم تجربيات مرتبط خود و همچنين مثالهاي 
ملموسي كه روزانه شما با آن ارتباط داريد براي فهم هر چه بيشتر مطلب ارائه شود. تمرينهاي مطرح شده در هر مرحله و 

 مير ناخود آگاه مي گذارند و يا مهارتي را كه ايجاد مي كنند بارها ثابت شده است .تاثيري كه انجام آنها بر روي ض
 

 شما به هائي برنامه مرحله هر در كه بود خواهد اي گونه به آن روند و است  مسير ثروتمندي در ده مرحله طراحي شده
ا اقدام كنيد. پيگيري مرحله به شود و بايد در طي مدت زمان مشخص نسبت به انجام و تمركز بر روي آنه مي داده

مرحله و انجام برنامه ها بر اساس برنامه زمان بندي و تعليق و تمركز بر روي آن به تدريج باعث تغيير باور ها و نگرشتان 
شناخت مسير مطالعه .برايخواهد شد چرا كه جز با تغيير باورهاي امروزتان نمي توانيد تغييري در فردايتان ايجاد كنيد

 داوممروز فرصت داريد . ولي اين مسير را شما بايد بصورت  10كه اولين گام در اين مسير است شما تنها  نديثروتم
كتاب حاضر مجموعه مرور كنيد و تمرينهاي ارائه شده را انجام دهيد تا آنچه كه گفته مي شود ملكه ذهنتان شود.

.براي مطالعه بقيه مقاالت مي توانيد دمحسوب مي شو "مسير ثروتمندي" تسلسله مقاالقسمت اول  10ويرايش شده از 
 به سايت مراجعه كنيد.

 مسير تيم بلكه تالش ما اين است كه صرف به شما نيسدادن ما به دنبال دادن انگيزه  "مسير ثروتمندي"در مجموعه 
ما تالش مي كنيم راهكار تغيير باورهايتان را به شما بدهيم. اين راه را باور .كنيم روشن و شفاف برايتان هم را موفقيت

 كنيد و با ما همراه شويد.
 و در خاتمه : 

به ، شغل ، وضعيت مالي و هيچ سن ، جنسيت ، تجر قائل نيست. هيچ فردي هيچ محدوديتي را براي  مسير ثروتمندي
همه شما مي توانيد ثروتمند شويد در صورتيكه حاضر پارامتر ديگري مانعي براي حركت شما در مسير ثروتمندي نيست. 

 باشيد بهاي آن را پرداخت كنيد و بهاي ثروتمند شدن چيزي جز يادگيري و تجربه كردن نيست.
 گروه ميلياردر جوان                                                                                                                                  
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 اول مرحله

 شويد؟ ثروتمند خواهيد مي واقعا آيا

 نمي شما از ما ولي. خواهيدداد مثبت پاسخ تاملي هيچ بدون  شويد؟ ثروتمند خواهيد مي واقعا آيا بپرسيم شما از اگر

 .بدهيد پاسخ بعد و كنيد فكر ، بخوانيد را زير مطلب ادامه ابتدا. دهيد پاسخ تامل بدون خواهيم

.  شوم ثروتمند خواهم مي من!بله. دهند مي پاسخ آرزوهايشان و روياها چارچوب در اغلب  سئوال اين به پاسخ در افراد
 پرداخت را شدن ثروتمند بهاي حاضريد چقدر راستي به ، عمل در ولي شود مي جاري برزبانشان كه است اي جمله اين

 باز احتماال شويد؟ تمندثرو سنگين بهاي اين پرداخت با حاضريد آيا.دارد سنگيني بهاي موفقيت و شدن ثروتمند كنيد؟
 و  شويد آشنا ثروتمندي مسير اصول با ، كنيد صبر  اول مرحله پايان تا  كنيم مي پيشنهاد. است مثبت شما جواب هم

 .بگيريد را خود نهائي تصميم سپس

 اليق را خود و نيستيد راضي خود فعلي شرايط از كه است اين ايد گذاشته ثروتمندي مسير در گام اينكه دليل احتماال
 اعتقاد و هستيم عقيده هم شما با هم ما.  دانيد مي زندگيتان فعلي شرايط از بهتر مراتب به شرايطي و زندگي داشتن
 شرايط بهاي پرداخت به حاضر آيا ولي دارد وجود زندگي از بردن لذت بيشتر و زيستن بهتر براي راهي هميشه داريم
 هستيم؟ هم بهتر

 بهايش حاضرند معدودي تعداد فقط ولي شوند ثروتمند خواهند مي همه:كه بدهم پاسخ كار ابتداي همين من است بهتر

 .بپردازند را

 استفاده با شما و دهد نشان شما به فرمول يك مانند را شدن مسيرثروتمند  و بگيرد را شما دست كسي كه منتظريد اگر
 انسانهاي تعداد به ثروتمندي مسير چون. نكنيد تلف دهبيهو را خود وقت شويد، ثروتمند راحتي به بتوانيد فرمول آن از

 كنيد،شكست مي ،برخورد گيريد مي ياد ، بينيد مي آنچه از خود برداشت با كه هستيد شما خود اين و دارد فرمول دنيا
 وفقيتم براي متناسب فرمولي بايد  افتد، مي اتفاق برايتان زندگي در كه آنچه هر خالصه و شويد مي خوريد،پيروز مي

 .بيابيد خود

 بايد كه هستيد شما اين ولي پردازيم مي آنها به آينده در كه دارد هم مشتركي اجزاي ثروتمندي و موفقيت فرمول البته
 مسير و كنيد طي را ثروتمندي مسير ، مشترك اجزاي اين از استفاده با و خود باورهاي و امكانات ، شخصيت با متناسب
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 ترديد بدون.  بسازيد را جديدي مسير باشيد داشته نياز است ممكن گاهي.بيابيد را خود ئينها مسير و كنيد اصالح را
 آن بهاي پرداخت بدون كه دارد بهائي بلكه  نيست  جمالت اين  خواندن راحتي به ثروتمندي مسير ساختن يا و يافتن

 .رسيد نخواهد مقصد به مسير

 وجود ثروت و موفقيت مسير در شما راهنمائي براي زيادي بسيار هاي مصاحبه و ها برنامه نشريات، سمينارها، كتابها،
 روزمره حالت همان دوباره آن از وپس كنند مي انگيزش دچار را شما روز چند يا ساعت چند براي آنها اغلب ولي دارد
 كنيم مي تالش ما.نيستيم مقطعي انگيزش احساس ايجاد دنبال به مسير اين در ما.  آيد مي سراغتان به هميشگي گي
 به عنوان هيچ به در ما تالش بنابراين افتد نمي اتفاق وقت هيچ تالش بدون شما رشد. كنيد رشد شما شويم باعث كه

. شود منجر شما رشد به تواند مي شود مي داده شما به كه هائي آگاهي كنار در شما تالش ولي بود نخواهد كافي تنهائي

 .كنيد پرداخت  ثروتمندي مسير يافتن براي بايد كه است بهائي از تيقسم شما هوشمندانه و وقفه بي تالش

 است؟ چقدر شدن ثروتمند بهاي

 كم ، كشي قرعه يك در شدن برنده ، كردن قاچاق ، كالهبرداري ، دزدي. دارد وجود شدن ثروتمند براي زيادي راههاي
 ثروتمندي به بتواند است ممكن... و ثروتمند آدم يك با شدن،ازدواج ارثيه يك صاحب ، كردن انداز پس و كردن خرج

 ، كند  ايجاد است ممكن  قانوني لحاظ از كه تبعاتي از جدا  شده گفته راههاي از شدن ثروتمند  ولي بينجامد مقطعي
 اين از كدام هر طريق از  ثروتمندي تبعات با شما خود احتماال و شود نمي سنجيده پول با كه دارد هم ديگري بهاي
 به را مجازاتي تحمل ثروتمندي بجاي بلكه  باشد نداشته دنبال به را ثروتمندي تنها نه  بسا چه و هستيد آشنا راهها

 .بكشاند تباهي به را عمر از زيادي سالهاي كه باشد داشته دنبال

 دست به از ، آن توسعه و حفظ بلكه نيست كافي پول آوردن بدست فقط شدن ثروتمند براي كه است اين ديگر بحث
 هيچ بنابراين و شد نخواهد گرفته ياد پول توسعه و حفظ شده گفته راههاي از كدام هيچ در كه  است مهمتر آن آوردن

 .انجاميد نخواهد پايدار ثروتمندي به شد گفته كه راههائي از كدام

 متعادل وزن يك به ندتوا نمي مداوم ورزش و شده حساب غذائي رژيم يك از استفاده بدون چاق فرد يك ميدانيم ما همه
 ، مداوم زحمت و تمرين با اينكه بدون بشود كشور يك ملي تيم فوتباليست تواند نمي كس هيچ يا و يابد دست پايدار و
 طي و آن بهاي پرداخت بدون هم پايدار ثروتمندي.  كند ملي تيم سطح در مهارتي داراي را خود بدني و فني لحاظ از

   .بود خواهدن پذير امكان ثروتمندي مسير

 بهاي. نيست پذير امكان نيستند پول با سنجش قابل هميشه  كه  هائي هزينه پرداخت بدون  ثروتمندي مسير طي
. باشيد اشتباهات توجيه صدد در يا و بدانيد مقصر را ديگران اينكه بدون است كردن اشتباه براي تمايل شدن ثروتمند
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 شده موفق و ثروتمند،مشهور كه كسي هر از شما. اشتباهات از گرفتن رسد و كردن اشتباه براي تمايل كنم مي تكرار
 فشار و چالش بدون را روزي هيچ كه گفت خواهد شما به بپرسيد موفقيتشان يا شدن ثروتمند بهاي مورد در  است

 با كردن منر پنجه و دست تمايل اين قدر هر. كند مي نرم پنجه و دست چالشها با روز هر هم هنوز و است نگذرانده
 اين در. بود خواهد همراه بهتري نتيجه با و كمتر زمان در ثروتمندي مسير طي باشد بيشتر كسي در چالشها و مشكالت

 كه نكنيد فراموش. است مداوم يادگيري  براي تالش شود مسير طي به بخشيدن سرعت باعث تواند مي كه چيزي مسير
 و قدرتمندي ،  گذاري سرمايه اين قبال در و هستيد خودتان روي بر  يگذار سرمايه  حال در  مداوم يادگيري با شما

 .آوريد مي ارمغان به خود براي را توانگري

 زماني با افراد ترسهاي ريشه ثروتمندي مسير به ورود از قبل.است ترس باشيد داشته توجه آن  به بايد كه ديگري  نكته
 ، شكست از ترس عمدتا ترسها ثروتمندي مسير در نهادن گام از قبل.دارند فرق گذاريد مي ثروتمندي مسير در گام كه

 خواهد تغيير شرايط ثروتمندي مسير در ولي است فشار و سختي از ترس و كردن ضرر از ترس نشدن، پيروز از ترس
 و ترقدرتمند چه هر و شود مي تغيير دچار شما اجتماعي روابط گذاريد مي ثروتمندي مسير در قدم  شما وقتي. كرد

 مسير از شما قبلي آگاهي بدون اگر مسئله اين و شوند مي دورتر شما از اطرافيانتان كنيد مي حس شويد تر ثروتمند

 ...و بودن متفاوت و تنهائي ،  شدن طرد اتهام، ، فشار ، انتقاد از ترس.شود مي شما ترس باعث باشد ثروتمندي

 اين دليل به و دارند وحشت و ترس آنها از مردم اكثر كه  گرفت خواهيد قرار فشارهائي تحت ثروتمندي مسير در شما
 با نكردن مقابله براي ترس و ضعف از ناشي را شدن جماعت همرنگ من.شوند مي جماعت همرنگ  كه است ترس

 غالب با همراهي و متوسط قشر در گرفتن قرار با مردم اكثر.است ضعفا منظق شدن جماعت همرنگ. دانم مي فشارها
 بسيار افراد دليل همين به و كنند زندگي متفاوت و گيرند قرار انتقاد مورد اينكه تا دارند بيشتري امنيت احساس مردم
 راحت مراتب به كردن زندگي متوسط نكنيد فراموش. يابند مي دست ثروت به و كنند مي جدا ديگران از را خود راه كمي

 .است ثروتمندي مسير در حركت از تر آسان و تر

 شويد؟ ثروتمند خواهيد مي واقعا آيا. دهيد پاسخ سئوال اين به بتوانيد بهتر شايد حال

2 

 ثروتمندي براي اي مقدمه خودشناسي

 را خود انگيزه و توان يا و بينيد مي دشوار خود براي را ثروتمندي بهاي  پرداخت يا و هستيد راضي فعليتان شرايط از اگر
 زندگيتان فعلي شرايط از اگر ولي كنيم نمي توصيه شما به را مسير اين در ادننه گام دانيد نمي كافي مسير طي براي
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 قدرت با و بگذاريد كنار را ترديد ، شويد ثروتمند و موفق و دهيد تغيير را زندگيتان مسير خواهيد مي يا و نيستيد راضي

 .شويد همراه ثروتمندي مسير در ما با دقت و

 نياز پيش كه رسيدم نتيجه اين به و دادم قرار خود تجربيات كنار در را خود مطالعات ثروتمندي مسير مورد در من
 براي اي برنامه توان نمي خود ضعف و قوت نقاط از آگاهي و خودشناسي بدون. است "خودشناسي" ثروتمندي و موفقيت

 مسير كه كند مي كمك شما به  ضعف و قوت نقاط و مهارتها و خصوصيات شناخت. كرد تدوين شخصي توسعه و رشد

 . كنيد بيشتر مسير طي در را خود موفقيت امكان و كنيد ترسيم بيشتري آگاهي با و بهتر را خود

 مسيري ، باورها اين تدريجي تغيير با و كرده شناسائي را خود كننده محدود باورهاي توانيد مي شما خود، شناخت با
 و شخصيتي تيپ با متناسب مهارتهائي   ،  يتان باورها در تغيير با ادامه در و كنيد ترسيم خود گذشته با متفاوت و جديد

 . آوريد دست به را روحيتان توانمنديهاي

 اگر و كنيد پيدا شناخت خود روحي كاستيهاي و توانمنديها و ابعاد به نسبت توانيد مي دانيد مي كه طريقي هر از شما
 قرار سايت در منظور اين به كه هائي برنامه در كنيم مي پيشنهاد شما به ما شناسيد نمي خود شناخت براي راهي

 مراكز از بسياري در كه است اي شده اثبات و علمي آزمونهاي از متشكل ، ها برنامه اين.كنيد شركت گرفت خواهند
 مي قرار استفاده مورد بزرگ كارهاي و كسب در شغلي نياز با متناسب انساني منابع انتخاب حتي و تجربي و علمي

 .ندگير

 شوند؟ ثروتمند توانند مي همه آيا

 ديگر با تفاوتي آنها ظاهري، لحاظ از آيا. است مثبت پاسختان حتما ايد؟ ديده را ثروتمند يا موفق فرد يك تاكنون آيا
 نبد اجزاء كه است بديهي هستد؟... و چشم و گوش و پا و دست داراي نيز آنها افراد همه مانند اينكه يا دارند جامعه افراد
 در جامعه هر اكثريت و شوند مي ثروتمند جامعه هر افراد از معدودي تعداد چرا پس.  است انسانها بقيه مانند آنها

 كنند؟ مي زندگي متوسط از تر پائين و متوسط شرايطي

 وتتفا گفت خواهم شما به دهم جواب جمله يك در سئوال اين به بخواهم اگر. ايد پرسيده خود از را سئوال اين حتما
 كه دانند مي انسانهائي را ثروتمندان افراد از بسياري.  آنهاست ذهني باورهاي و نگرشها نوع در ديگران و ثروتمندان بين

 و هنگفت ارثيه به دسترسي آنها، استثمار و ديگران حق روي بر گذاشتن پا اقتصادي، و سياسي رانتهاي از استفاده با

 .اند دهش ثروتمند...  و خالف كارهاي به توسل

 من. نيستند گونه اين ثروتمندان همه ولي كنم نمي انكار را اند شده ثروتمند طريق اين از ثروتمندان از برخي اينكه
 طي. اند رسيده ثروت به استعدادهايشان پرورش و نبوغ و زحمت و پشتكار و تالش از استفاده با ثروتمندان اكثر معتقدم
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 و فقيرانه زندگي يك از دنيا ثروتمندان مولتي از درصد 75 از بيش كرد منتشر دنيا ثروتمندان از فوربس نشريه كه آماري
 مسيري از شدن ثروتمند داريم باور ما.اند شده ثروتمند ثروتمندي مسير صحيح پيمودن و پشتكار و تالش و نبوغ بدليل

 مسير.بياورد ارمغان به كسي براي را بخش لذت زندگي و پايدار شرايط يك تواند نمي هرگز سالمت مسير از غير

 .است انساني و درست مسير در انسانها رشد نيز ما نظر مد ثروتمندي

 حركت ثروتمندي مسير در و بگذاريم كنار را افراد زندگي سبك و رفتارها روي بر گذاري ارزش و قضاوت است بهتر پس

 .كنيم

  گويم مي شما به باشند؟ دسترس در بايد راحتي به فرد هر نيازهاي همه و باشد آسان بايد زندگي كنيد مي فكر آيا
 دليل همين به و دارند زندگي به نگرشي چنين تنبل افراد تنها.ندارند نگرشي چنين هرگز اند شده ثروتمند كه كساني

 .شوند نمي ثروتمند وقت هيچ

 استعداد و نبوغ انسانها همه وجود در. پردازند مي و اند پرداخته را موفقيتشان بهاي شوند مي ثروتمند و موفق كه كساني
 و كنند مي شناسائي را نبوغ و استعدادها اين دارند خود از كه شناختي با ثروتمندان.دارد وجود فردي به منحصر هاي
 نابغه و باهوش افراد دنيا در. است آنها شدن ثروتمند بهاي استعدادها اين پرورش.دهند مي پرورش خود وجود در را آنها

 و نبوغ شناخت عدم از ناشي بيشتر نيز مسئله اين دليل.نيستند ثروتمند يا و موفق انسانهائي  كه ندهست زيادي
 واكنشهايشان  شوند مي مواجه زندگيشان مسير در چالشهائي با وقتي بنابراين. است ضعفشان و قوت نقاط و استعدادها

 پرداخت را موفقيتشان بهاي بايد چگونه و چرا دانند ينم آنها.شوند مي ثروتمندي و موفقيت مسير از آنها شدن دور باعث

 .كنند

 براي دليلي كنند اقدام استعدادهايشان پرورش  به نسبت و باشند داشته خود از  صحيحي آگاهي و شناخت اگرافراد
 رداختپ را آن بهاي كه شرطي به شوند ثروتمند توانند مي افراد همه ديگر عبارت به. ندارد وجود نشدنشان ثروتمند

 .كنند

 از تخطي كه دارد اصولي ثروتمندي مسير معتقدم من. بود ثروتمندي مسير از شما آگاهي براي اي مقدمه شد گفته آنچه
 بپردازم مسير اين اصول به اينكه از قبل. شد خواهد ثروتمندي مسير طي در شكست به منجر تواند مي آنها از كدام هر

 .بپردازم ثروتمندي مسير اصول به بعد و  كنم روشن شما براي را اي نكته  دانم مي الزم

 اختيار در چيز همه كه چرا  كنيم تضمين را شما موفقيت توانيم نمي  ما ، نيست تضميني ثروتمندي مسير در موفقيت
 كه شمائيد اين. كنيد صرف راهي چه در و چگونه را توانتان و انرژي وقت، بگيريد تصميم بايد كه شمائيد اين.شماست

 نسبت كافي شناخت و آگاهي با و كنيد غلبه ترسهايتان بر بايد كه شمائيد اين و بپردازيد را ثروتمندي مسير بهاي بايد
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 حركت مسير اين در ما با و باشيد داشته خاطر به همواره را ثروتمندي مسير اصول پس.كنيد حركت مسيرتان و خود به

 .كنيد

3 

 ثروتمندي مسير اصول

 مي را نكته چند ،  هستيد درزندگي آن هاي هزينه پرداختن به حاضر و دانيد مي ثروتمندانه زندگي اليق خودرا اگر
 توجيه يا و آنها انكار دنبال به ذهنتان در است ممكن.دهيد قرار جدي توجه مورد تمامتر هرچه دقت و آگاهي با بايست

 .بگيريد جدي را آن باشيدولي آن وقوع براي

   ندارد مشخصي فرمول يك ثروتمندي و موفقيت -1

 ، فرد هر براي آفريني ثروت. ندارد ببرد ثروتمندي سوي به را همه بتواند كه مشخصي فرمول ثروتمندي و موفقيت

 .است متفاوت... و مداومت ، پشتكار ، تالش تمركز، ، هوشمندي ميزان ، شخصيتي تيپ با متناسب

 .بپذيريد كامل ربطو را خود زندگي مسئوليت ثروتمندي مسير در -2 

 خودتان بعهده نيز اين از بعد و بوده خودتان بعهده نيستيد راضي آن از كه باشيد شرايطي در امروز شما شده باعث آنچه

 .بپذيريد را بود خواهيد آينده در كه آچه و هستيد اكنون كه را آنچه مسئوليت پس.بود خواهد

 است بوده تاكنون شما مهارتهاي و باورها ، واكنشها ، آگاهيها ، يادگيريها تابع شما فعلي شرايط  -3

 در تغيير براي استپس بوده تاكنون شما مهارتهاي و باورها ، واكنشها ، آگاهيها ، يادگيريها تابع شما فعلي شرايط بپذيريد

 .كنيد تغيير ايد كرده مي رفتار و ايد انديشيده مي امروز تا آنچه با متفاوت بايد زندگيتان

 .باشد مي كرديد مي حركت آن در تاكنون كه مسيري با متفاوت  مسيري ثروتمندي رمسي  -4 

 مسير بايست مي بنابراين.باشد مي كرديد مي حركت آن در تاكنون كه مسيري با متفاوت  مسيري ثروتمندي مسير
 ديگر بعبارت. بيفتد اتفاق شما نگرشهاي و ذهنيتها ، باورها تغيير با بايد مسير تغيير اين. دهيد تغيير را زندگيتان فعلي
 تغيير اين. كنيد جايگزين جديدي عادات و باورها با بتدريج بايد را ايد كرده زندگي آن با سالها شما كه را عاداتي و باورها

 در وضعيتتان نكردن تغيير از بنابراين كنند مي تغيير تدريجي بسيار شما عادات و باورها ، نگرشها. است زمان نيازمند

 .باشيد صبور و نشويد دلسرد مدت تاهكو
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 .كنيد رعايت دقت به را شده داده بندي زمان شود مي داده شما به كه  تمرينهائي و ها برنامه اجراي در  -5

. شود ايجاد جديد موارد درك براي الزم تاخير و تعليق بايست مي.  كند جهش آخر پله به اول پله از تواند نمي كس هيچ
 جديد شرايط بيشتر درك موجب تا دهيد انجام را ممطالعه و تمرين شده انجام ريزي برنامه طبق بخش ره براي بنابراين

 .شود

 و فرهنگ ، تحصيالت ، تجربه ، جنسيت ، سن لحاظ از محدوديتي هيچ ثروتمندي مسير در حركت  -6

 .ندارد مالي وضعيت

 .بگذاريد شود مي مطرح چهآن روي بر را خود تمركز كنيد سعي و نكنيد محدود را خودتان 

 .بشناسيد خوب را خود ، خود از حداكثري استفاده براي  -7

 تطبيق و ذاتي عالقمنديهاي ، مهارتها ، توانائيها ، بيروني و دروني خصوصيات از شناخت ، شخصيتي تيپ شناخت 
 خودتان چنانچه لذا.  باشد داشته  شما پيشرفت در سزائي به تاثير تواند مي كنيد انتخاب بايد كه مسيري با شخصيتتان

 و خصوصيات از كاملي شناخت چنانچه و كنيد مكتوب را آن بايد مسير ابتداي در داريد خود مورد در را شناخت اين

 .كرد خواهيم ايجاد سايت در آنالين بصورت ما را  خودشناسي  امكان نداريد خود ويژگيهاي

 .كنيد همراهي پايان تا را مسير اين.نكنيد ترك را رمسي مقطعي شكستهاي يا پيروزيها كسب با   -8

. كنند مي ترك را مسير شكست و سختي و فشار اولين با و ندارند را موضوع يك پيگيري همت و عزم معموال افراد اغلب

 .هستند خودآنها واقعي مقصر حاليكه در دانند مي خود ناكاميهاي مقصر را ديگران معموال آنها

 آموزشهاي به و شود مي آغاز باورها در  تدريجي تغيير و خود از  شناخت با  ثروتمندي مسير در حركت  -9

 .انجامد مي شخصيتي ويژگيهاي و خصوصيات با متناسب تخصصي

 نياز پيش كه نياز مورد دروني خصوصيات به ابتدا بنابراين.كنيم طراحي مرحله به مرحله را مسير داريم تالش ما
 تاكيد. شود مي پرداخته دانشي ونيازهاي مهارتها به بعد و شود مي پرداخته است عملياتي يزيهاير برنامه و هدفگذاريها

 و برآنها تسلط بدون و است مراحل كليه زيربناي چون دهيد اختصاص را زيادي زمان ودوم اول مراحل براي كه شود مي

 .رسد مي حداقل به موفقيت امكان نگرشها و باورها در تغيير

 در مكتوب بصورت  ها برنامه و سئواالت به و دهيد اختصاص ثروتمندي دفترچه عنوان به را اي چهدفتر -10 

 .دهيد پاسخ دفترچه اين
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 آگاهي آن از خودتان ، آن از قبل تا كه شود آشكار  شخصيتتان از پنهاني زواياي مكتوبتان پاسخهاي در  بسا چه
 بار يك ماه چند هر مرور با را نگرشتان در آمده بوجود تغييرات  تواند مي دفترچه اين از استفاده ، برآن عالوه.نداشتيد

 .دهد نشان

4 

 مسير تمرين اولين قالب در زير سئواالت به دهيد قرار ارزيابي بوته در را خود اعتقادات و باورها اينكه براي اكنون

 .دهيد پاسخ  ثروتمندي

 :1 تمرين

 است؟ كسي چه زندگي از شما نارضايتي و ناكاميها اصلي مقصر شما نظر به      -1

 ايد؟ داشته خود زندگي شرايط بهبود براي تالشهائي چه تاكنون      -2

 است؟ شده زندگيتان از شما رضايت و شما موفقيت باعث تالشهايتان آيا      -3

 است؟ بوده چه شما موفقيت عدم دليل كنيد مي فكر است منفي پاسختان اگر      -4

 دانيد؟ مي مقصر خود نارضايتيهاي و ناكاميها در را اقتصادي سياستهاي و دولت درچق      -5

 ايد؟ كرده خود شناخت در سعي آيا      -6

 است؟ كافي ثروت و موفقيت به دستيابي براي مهارتهايتان و توانائيها كنيد مي فكر آيا      -7

 ؟ تكليف رفع براي صرفا يا است بوده موفقيت به دستيابي براي فيكا  انگيزه و بااشتياق  فعاليتهايتان و تالش آيا      -8

 است؟ بوده چه شما واكنش ناكاميها و شكستها هنگام به      -9

 است؟ بوده چقدر پيرامونتان رخدادهاي به شما واكنش در اطرافيانتان تاثير  -10

 اند؟ كرده خارج مسير از را شما دائما ها شيهحا يا و ايد داشته خود زندگي مسير كارو روي بر كافي تمركز آيا  -11

 دهد؟ نشان شما به را راه و كند كمك را شما تا ايد بوده كسي منتظر شدن ثروتمند و موفقيت براي آيا  -12

 ايد؟ خورده شكست ولي ايد كرده تالش بار چند تاكنون -13
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 است؟ بوده چه شكستهايتان به شما واكنش-14

 كنيد؟ محدود را هايتان حركت هك شده باعث شكست آيا-15

 ترسيد؟ مي خوردن شكست از آيا-16

 مقايسه يافت خواهيد  ادامه در آنچه با و كنيد يادداشت شد عنوان قبل قسمت در كه اي دفترچه در را خود هاي پاسخ
 .كنيد

5 

 شويد؟ ثروتمند ميخواهيد چرا

 ارائه آن پاسخ و شويد؟ ثروتمند خواهيد مي آيا كه ختيمپردا سئوال اين به ثروتمندي مسير اول مرحله از اول قسمت در
 از گرفتن درس و كردن اشتباه براي تمايل آن بهاي و بپردازيد را آن بهاي بايد شدن ثروتمند براي كه گفتيم. شد

 موفق و  نكردن اشتباه راه تا كنيد اشتباه بايد آنقدر. بمانيد متوقف نبايد خود اشتباه در اينكه ضمن. است اشتباهات

 .بگيريد ياد را شدن

 انگيزه بيانگر شدن ثروتمند داليل و چرائي. پردازيم مي شويد؟ ثروتمند خواهيد مي چرا سئوال پاسخ  به قسمت اين در
 از قبل.  است گرفته شكل شما وجود در عمرتان سالهاي طول در كه است شدن ثروتمند براي شما پنهان و پيدا هاي

 .دهيد  پاسخ خود ثروتمندي دفترچه در زير سئواالت به ابتدا بخوانيد را مطلب ادامه  اينكه

 :2تمرين

  داد؟ خواهيد پاسخي چه شويد ثروتمند خواهيد مي چرا بپرسند شما از اگر -1

 و ميكنيد فكر چيزي چه به است رسيده شما به پول هنگفتي مبلغ و ايد شده ثروتمندي آدم شما بگويند شما به اگر -2
 دهيد؟ مي نجاما كاري چه

 خود ثروتمندي دفترچه در خود تصويرسازي اساس بر را سئوال اين پاسخ و كنيد تصوير خودتان براي را موقعيت اين
 شما تفكر طرز و  شويد ثروتمند ميخواهيد اينكه از شما هدف تواند مي باال سئوال دو به پاسخ و تصويرسازي.بنويسيد

 در شما براي انگيزه ايجاد باعث شويد ثروتمند خواهيد مي اينكه دليل دانستن.كند آشكار شما  براي را ثروتمندي از پس
 بنابراين.داشت خواهيد دوباره انگيزشي به نياز و شده كم بسيار تان انگيزه و انرژي  شما كه زماني.است مسير طي هنگام

 .كنيد مرور را خود پاسخ تاريخ و پاسخها و سئواالت و كنيد رجوع ثروتمنديتان دفترچه به مجدد گاهي چند از هر
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 زير سئواالت  داد خواهد نشان شما شدن ثروتمند از پس طبيعي ي واكنشها چه شما ناخودآگاه ضمير بدانيد اينكه براي

 .دهيد پاسخ ثروتمنديتان دفترچه در را

 :3تمرين

 :شدن ثروتمند از پس آيا ، آورديد بدست زيادي پول انگيزي شگفت طرز به كنيد فرض

 دهيد؟ مي تغيير را دوستانتان

 ميدهيد؟ تغيير را شغلتان

 ميكنيد؟ عوض رو اتومبيلتان

 ميخوريد؟ رستوران در را ديگري غذاي آيا

 ميخريد؟ ديگري هاي لباس

 ميكنيد؟ ازدواج ديگري شخص با

 ميخنديد؟ ديگري چيز به آيا

 ميشويد؟ ديگري شخص عاشق

 .كنيد يادداشت خود ثروتمندي دفترچه در را سئوالها اين پاسخ 

................................................................................................... 

 بود؟ منفي شما پاسخ ها بخش كدام در. كنيم مي بررسي را پاسخهايتان هم با حال

 بخشي داديد مثبت جواب كه بخشي هر وبه ديدثروتمن داديد منفي پاسخ كه بخشهائي در شما. بگويم تبريك شما به بايد

 .شويد ثروتمندتر توانيد مي آن در كه است

 پاسخ دقت به راهم  سئوال اين به نيستيد؟ ثروتمند داديد سئواالت به مثبت پاسخ كه بخشهائي در چرا خودتان نظر به

 .دهيد

 .بخوانيد را ما پاسخ بعد و دهيد جواب را سئوال ابتدا.كنيد تامل كمي

http://www.miliyarder.com/
www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


(مرحله اول)مسير ثروتمندي ميلياردر جوان  
 

۱۹ http://www.miliyarder.com | ميلياردر جوان 

 

 خوبي به شدن ثروتمند براي شما ذهن  كه است اين آن و  دارد وجود اصلي دليل يك  نبودن ثروتمند براي  :پاسخ
 براي دليل ترين زيربنائي شما باورهاي.نيست ثروتمندي مسير در شما باورهاي ديگر عبارت به.است نشده ريزي برنامه

 .است فقر و ناكامي يا و ثروتمندي و موفقيت

 .پردازيم مي آنها خاستگاه و آنها تاثير و باورها تعريف به مسير ادامه در

6 

 ؟مشوي ثروتمند بايد چرا

 و دنيا در موجود تورم. داريم نياز مالي امنيت به ، باشد داشته وجود شغلي امنيت به نياز اينكه از بيش امروز دنياي در
 هاي ديگرهزينه و تفريحات آموزش، ، درمان و اشتبهد ، پوشاك ، خوراك  هاي هزينه شده باعث نامتوازن اقتصادهاي

 مردم براي  را زندگي وعمال  باشند داشته رشد مردم درآمدهاي از بيشتر زندگي، نشده بيني پيش و شده بيني پيش

 . است كرده مشكلتر

 حال در  است كرده ايجاد مردم زندگي در معادالت اين كه تغييراتي و دنيا در اقتصادي و سياسي معادالت در تغيير
 نخواهيم را متوسط طبقه  دور چندان نه اي آينده در ما ترتيب اين به و  است اجتماع متوسط طبقه تدريجي حذف

 .داد خواهند تشكيل را جوامع افراد فقرا و ثروتمندان تنها و داشت

 مالي مشكالت و مالي امنيت تننداش. است كرده ناپذير گريز را زندگي در مالي امنيت ايجاد به مبرم نياز شد گفته آنچه
 طبقاتي فاصله شدن گسترده دليل به كه شود زيادي خشونتهاي و جنگها افزايش موجب بتواند بسا چه  آينده در موجود

 .شد خواهد ايجاد ثروتمند و فقير افراد بين

 ممكن كه جنگهائي و  طبقاتي اختالف از ناشي فرهنگي تفاوتهاي ، اي منطقه درگيريهاي و خشونتها قومي، درگيرهاي
 درگيريها اين در. داشت خواهند ايدئولوژيك يا مالي خواستگاههائي شود ايجاد  منافع تامين جهت در كشورها بين است

 تر پيشرفته دنياي به دسترسي و امكانات از برخورداري دليل به باشند برخوردار بهتري مالي شرايط از كه آنان معموال

 .بينند مي ريكمت آسيبهاي ترديد بدون

 خواهند مي كه آنگونه  اينكه دليل به و است  زندگي از نارضايتي از حاكي  كه  عباراتي و جمالت روزانه مردم از بسياري

 .شنوند مي و گويند مي  كنند زندگي توانند نمي

 .كردم مي كمك ديگران به داشتم پول اگر

http://www.miliyarder.com/
www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


(مرحله اول)مسير ثروتمندي ميلياردر جوان  
 

۲۰ http://www.miliyarder.com | ميلياردر جوان 

 

 .داشتم مهاي ايده كردن عملي براي كافي سرمايه  پولداربودم اگر

 .كردم مي مسافرت كشور از خارج به بار يك  سالي حداقل داشتم پول اگر

 !ندارم پول ولي بگردم را دنيا دارم دوست

 .كنم پرداخت را  دانشگاه هاي هزينه تحصيل ادامه براي  توانم نمي

 .آيم نمي بر آن مخارج عهده از ولي بخواند درس مدارس بهترين در پسرم دارم دوست

 .خريدم مي بزرگ اي خانه داشتم لپو اگر

 و آب خوش نقاط ديگر و شمال در اختصاصي ويالي يك داشتن. خريدم مي زيبا اختصاصي ويالي يك داشتم پول اگر

 .دارد لذتي چه آن در تعطيالت گذراندن و  دنيا هواي

 .كردم مي خالص مالي فشار از را ام خانواده داشتم پول اگر

 ......  داشتم پول اگر

 از را مشكلي جمالت اين شنيدن و گفتن آيا ولي بشنويد ديگران از و بگوئيد  جمالت اين از روزانه است ممكن هم ماش
 در را خود نوعي به و اندازد مي صحيح نا مسيري در را شما فكري هاي انرژي فقط يا و كند مي حل ديگران يا شما

 دهيد؟ مي قرار منفي انرژيهاي معرض

 و  اراده از خارج را ماليشان نابسامان شرايط در تغيير ، دنيا همه در من باور به بلكه ايران در فقط نه هجامع افراد اكثر 
 نشان تقصير بي و خود بر وارده فشارهاي از رهائي براي تسكيني را معترضه جمالت اينگونه گفتن و دانند مي خود توان
 دولت يا و سازمانها يا ديگران منتظرند هميشه افراد اين اكثر . دانند مي هستند گريبانگيرش كه شرايطي از خود دادن

 .دهند تغيير را شرايطشان

 اند؟ شده اضافه چقدر حقوقها

 شود؟ پرداخت است قرار پاداشي چه

 شوند؟ مي واريز حسابها به موقع چه ها يارانه

 نداري؟ سراغ من براي پردرآمد كار يك
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 .دست اين از سئواالت بسياري و

 بيرون و  بيشتر پشتكار و كوشش و تالش با توانند مي  خودشان كه كنند تصور توانند نمي اي لحظه براي حتي آنها
 و آرزوها بر شوند مجبور اينكه بدون شوند ثروتمند پولدارو  ، اند ساخته خودشان براي كه امني دژ پشت از آمدن

 .كند حل را آنها مشكالت و بيايد ديگري باشند منتظر يا و بگذارند سرپوش خود خواستهاي

 كنيم؟ مي زندگي چگونه امروزه ما

 حال در مرتبا قالب، يك در مردم اكثر نشيني شهر زندگي كنيم؟ مي زندگي چگونه ما امروزه. كنيم فكر باخود كمي
 مي نگاه گذشته به وقتي. شوند مي كوچكتر ها هزينه مقابل در درآمدها و شوند مي بيشتر روز به روز توقعات. است تكرار
 زمان فراخور به نيز توقعات و ، آسانتر مراتب به ما امروز زندگي از ، نزديك گذشته زمانهاي در زندگي بينيم مي كنيم

 .است بوده امروز از كمتر ، خود

 زندگي در اي افزوده ارزش كه كاالهائي خريد براي و شوند مي گرفته  مختلف وامهاي  مالي مشكالت مقطعي حل براي
 و بيشتر را فشار وامها اين اقساط و. شوند مي صرف شوند مي خريداري  فروشي فخر دليل به بيشتر و كنند نمي ايجاد

 .كنند مي بيشتر

 زندگي، براي مالي بد ريزي برنامه صحيح، بندي بودجه و زندگي شرايط بر تسلط براي الزم دانش و آگاهي نداشتن
 و درآمدها افزايش براي ريزي برنامه نداشتن ، مصرفي كاالهاي خريد ايبر اندازها پس صرف ، اشتباه گيريهاي تصميم
 است امني دژ دام در اسارت از ناشي همگي كه  غلط باورهاي و افكار و  ، تنبلي  ، درآمد حداقل به بودن قانع ، آن توسعه

 ايجاد مردم براي  زيادي بسيار مشكالت ذهني خودساخته دژهاي اين. باشد مي  است ساخته خود براي انساني هر كه
. دانند مي خود نابودي برابر را دژ اين چارچوب از خارج حركتي هر و اند كرده عادت آن به وجود تمام با آنها.  است كرده
 نياز  بيشترين حاليكه در بگذارند ثروتمندي مسير در گام مردم دهد نمي اجازه كه است ساخته خود ذهني دژ اين

 .است مالي امنيت ايجاد و ثروتمندي مسير در تنگذاش گام امروز جامعه

 آورد مي بدبختي پولي بي " جمله آيا ولي. شنويم مي و ايم شنيده بارها و بارها را جمله اين "آورد نمي خوشبختي پول"
  يهتوج براي انسانها  كه است جمالتي دست آن از هم آورد نمي خوشبختي پول جمله من اعتقاد به ايد؟ شنيده نيز را "

 در انتخاب حق افزايش و دنيا لذتهاي از بردن لذت كه دانيم مي ما همه. شوند مي متوسل آن به خود مالي مشكالت
 زندگي نه و شود مي ماندن زنده باعث  تنها زندگي در نمير و بخور و كم هاي درآمد.نيست پذير امكان پول بدون  زندگي
 بدبختي احساس ايجاد باعث دقيقا بلكه شود نمي خوشبختي احساس جاداي موجب تنها نه كردن زندگي نوع اين و. كردن

 .كند مي افراد در
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 متوسط زندگي يك هاي هزينه جوابگوي)درآمد( شغل يك داشتن ديگر ، افراد از بسياري براي  امروزه دانيم مي ما همه
 مي ديگري كارهاي  انجام صرف بشود حتفري يا و بودن خانواده همراه به و استراحت صرف بايد كه زماني بنابراين نيست

 .كنند پيدا همخواني امكان حد تا ها هزينه و درآمدها كه منظور اين به تنها شود

 چهره.هاست هزينه و درآمدها معادالت حل درگير دائما ذهنها ، يابد مي اختصاص كاركردن به فقط و فقط عمال زندگي
 به روزي.  تكراري افكار و زندگي،تصاوير و زمان گذر.  فهميد ها چهره طخطو از توان مي را ناچاري و نگراني و عبوس ها

 .ندارد وجود هم فرزندان براي بلكه خود براي نه اي توشه ولي است شده سپري عمرشان كه آيند مي خود

 .است تكرار و تكرار حال در دائما جامعه افراد اكثر براي كه ماست امروز جامعه غالب زندگي اين

 خارج در حركت كمي حتي و دهد تغيير را زندگي تواند مي كه نكاتي يادگيري و زندگي براي فرصتي عمال ترتيب اين با 

 .داشت نخواهد وجود  ذهني هاي كليشه از

7 

 براي بنابراين.كنيم پيدا صحيح پاسخي آن براي و بپرسيم خود از جواني ابتداي در را زير سئوال ما همه باشد بهتر شايد
 عنوان به ثروتمنديتان دفترچه در هم شما االن همين را سئوال اين به پاسخ كنيد روشن خودتان با را يفتانتكل اينكه

 :دهيد پاسخ تمرين يك

 كنيد؟ زندگي تا كنيد مي كار يا و كنيد كار تا كنيد مي زندگي شما

 زندگيتان و خودتان براي كه است ارزشي و كار زندگي، به شما آگاه ناخود ضمير نگرش بيانگر سئوال اين به شما پاسخ

 .هستيد قائل

 كه بسپاريد خاطر به را نكته اين و... و كنند زندگي تا كنند مي كار فقرا.دارند قرار همديگر مقابل نقطه در دقيقا دو اين

 !اجبار نه است انتخاب يك اين

  پاركينسون قانون

 مي باال آنقدر استثنا بدون ها هزينه پاركينسون نونقا طبق چون داريد درآمد چقدر و هستيد شغلي چه در نيست مهم
 خود قبلي موقعيت در همچنان و كنيد مي خرج بيشتر باشد بيشتر درآمدتان چه هر!!! شوند يكسان ها درآمد با تا روند

 .نيستيد خود هاي هزينه كاهش به قادر شما يابد مي كاهش شما درآمدهاي زمانيكه و مانيد مي باقي
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 ثروتمند و ثروتمندي مسير طي با جز پاركينسون قانون از يافتن رهائي. يابيد رهائي پاركينسون قانون دام از دباي بنابراين

 .نيست پذير امكان شدن

 تعيين شما براي  شما پيرامون شرايط كه آنگونه نه كنيد، زندگي خواهيد مي كه گونه آن امكان حد تا ميخواهيد اگر 
 تابع و اند پذيرفته را موجودشان شرايط كه كساني شامل بحث اين.  نداريد شويد روتمندث اينكه جز اي چاره ، كند مي

 نياز هم آنها چه اگر شود نمي كنند مي زندگي جهت هر به باري و  هستند " آيد خوش آيد پيش هرچه "المثل ضرب

 .دارند مالي امنيت به زيادي

 توانيم مي ما كه دارد وجود زيادي تفريحات و لذتها دنيا در. نيمك نمي زندگي بيشتر بار يك ما  كه كنيم فراموش نبايد
 را شرايط اند توانسته كه كساني از بسياري مانند را آنها از استفاده امكانات و شرايط اين بايد ولي كنيم استفاده آنها از

 .كنيم ايجاد خود براي ، درآورند خود كنترل تحت

 جديد نيايد به ورود و ذهني قدرتمند دژهاي ترك 

 و ها ديده و ها ها،آموخته شنيده با عمرمان ساليان طي در كه داريم قدرتمندي دژهاي خود فكر و ذهن در ما همه
. است سخت بسيار دارد وجود دژ اين در چه آن از خارج چيزي هر پذيرش و ايم ساخته ناخودآگاهمان ذهن در ها تلقين
 چارچوب در كردن عمل بر و كنند مي خودحمايت ذهني دژ  هاي اشتهد از  زيادي تعصب و قدرت با  انسانها اغلب

 .هستند ما باورهاي همان ذهني، خودساخته دژهاي اين. كنند مي پافشاري ذهني ساخته خود دژهاي اين هاي داشته

. كنند مي توجيه را خود عمل در و كنند مي دفاع شدت به  گيرد مي صورت باورهايشان از كه انتقاداتي برابر در مردم
 ولي نيست هم مانند زندگي در نفري دو هيچ شده طي مسير چون نيستند هم مانند دونفري هيچ ساخته خود دژهاي

 باورها  فقط. باشند شبيه و نزديك هم به بسيار تواند مي ذهني ساخته خود دژهاي اين هاي ارزيابي از حاصل واكنشهاي

 .كنند مشخص را سيك شكست يا موفقيت توانند مي كه هستند ذهني ي

 كنم؟ پرداخت را بانك اقساط و خود زندگي هاي هزينه چگونه كنم؟ چكار بايد كنند اخراج كار از را من اگر

 كه ديگري كار يك بايد حتما كنم؟ مديريت را خود مخارج كنم؟چگونه كار چه بايد نياورم دست به ديگري شغل اگر

 .دست اين از افكاري و سئواالت زا بسياري و كنم پيدا باشد داشته شغلي امنيت

 باورها اين با را زيادي زمان كه چرا داند مي زندگيش در بزرگي تهديد را خود ذهني دژ اين از شدن خارج فردي هر
 و  هوشمندانه  نگاه حاليكه در بزند هم به را ذهني  تعادل تواند مي چارچوبها اين در تغيير گونه هر و  است كرده زندگي
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 معموال نيز باورها اين در تغيير هرگونه. كند ايجاد زندگي در را نابي فرصتهاي تواند مي ، تهديد احسساس اين به متفاوت

 . افتد مي اتفاق آگاهي و دانش افزايش با و كندي به و تدريج به

 .كرد تبديل فرصت به توان مي را هرتهديدي تفاوتم نگاهي با

 باره چند مرور ولي باشيد شنيده را بود كرده مراجعه مايكروسافت شركت در استخدام براي كه آبدارچي آن داستان شايد

 .بخوانيد دوباره را داستان اين بنابراين باشد داشته يادگيري براي جديد اي نكته تواند مي نيز آن

 زمينش كردن زتمي و كرد مصاحبه او با مديره هيئت رئيس. داد تقاضا مايكروسافت در آبدارچي سمت براي بيكاري مرد"
 تون واسه رو مربوطه هاي فرم تا بدين رو ايميلتون آدرس شدين، استخدام شما: «گفت و ديد -كار نمونه عنوان به - رو

 ...كنين شروع رو كار بايد كه تاريخي همينطور و كنين پر تا بفرستم

 «!ندارم هم ايميل ندارم، كامپيوتر من اما: «داد جواب مرد

 نداره، خارجي وجود كه كسي و. ندارين خارجي وجود شما يعني ندارين، ايميل اگه. متأسفم: «تگف مديره هيئت رئيس

 «.باشه داشته نميتونه هم شغل

 گرفت تصميم. كنه كار چه داشت جيبش در كه دالري 10 تنها با نميدونست. كرد ترك رو اونجا نوميدي كمال در مرد
. فروخت رو ها فرنگي گوجه و گشت خونه به خونه يعد. بخره فرنگي جهگو كيلويي 10 صندوق يك و بره سوپرماركتي به
. برگشت خونه به دالر 60 با و كرد تكرار بار سه رو عمل اين. كنه برابر دو رو اش سرمايه توانست ساعت، دو از كمتر در

 در. خونه برگرده ديرتر و بره زودتر روز هر كه اين به كرد شروع و بگذرونه رو زندگيش طريق اين به ميتونه فهميد مرد
 خط در رو خودش ناوگان زودي به و كاميون يه بعد خريد، گاري يه زودي به. ميشد برابر سه يا دو روز هر پولش نتيجه

 ...داشت) محصوالت پخش( ترانزيت

 كنه ريزي برنامه اش خانواده آينده براي تا كرد شروع. شد امريكا فروشان خرده بزرگترين از يكي ديگه مرد بعد، سال پنج
 نتيجه به صحبتشون وقتي. كرد انتخاب رو سرويسي و زد زنگ بيمه نمايندگي يه به. بگيره عمر بيمه گرفت تصميم و

 «.ندارم ايميل من: «داد جواب مرد. پرسيد مرد ايميل آدرس از بيمه نماينده رسيد،

 به خودتون شغل در امپراطوري يك تونستين الح اين با ولي ندارين، ايميل شما: «پرسيد كنجكاوي با بيمه نماينده

 :گفت و كرد فكر مدتي براي مرد »داشتين؟ هم ايميل يه اگه ميرسيدين كجاها به كنين فكر ميتونين.. بيارين وجود

 "...مايكروسافت شركت در آبدارچي يه ميشدم احتماالً! آره
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 در تغيير و خودساخته  ذهني بزرگ دژهاي از نشد خارج كه است همين واقعيت ولي نباشد واقعي داستان اين شايد
 ترك وجرات عزم اينكه شرط به بزند رقم زندگيتان در را بزرگي تحوالت تواند مي ، ايد كرده تكرار بارها و بارها آنچه

 جايگزين را ديگري بزرگ روياهاي و كنيد نگاه پيرامونتان به متفاوت اي گونه به و باشيد داشته را خود ذهني دژهاي

 .كنيد خود قبلي كوچك روياهاي

 هميشه. كرد خواهد ايجاد ايدبرايتان آورده دست به آنچه از متفاوت نتايجي ايد داشته هميشه آنچه با متفاوت نگرشي
 بهترين در خواندن درس زندگي در شدن موفق  هميشه. نيست استخدامي موقعيت يك كردن پيدا درآمد كسب راه تنها

 "ارزش خلق" آن به كلمه يك در كه دارد ديگر راز يك  ثروتمندي و شدن موفق. نيست وركش دانشگاههاي و مدارس
 است بديهيات جزء و صحيح ما نظر به  كه باوري آن هميشه بپذيريم بايد. پردازم مي بيشتر آن به  آينده در و گويم مي

 مسائل شايد بگذاريد خود باور و تفكرها بودن اشتباه براي را درصدي هميشه.نباشد كنيم مي فكر كه آنگونه است ،ممكن
 .نباشد ، كنيم مي پافشاري آن برروي و كنيم مي مطرح كنيم، مي  قضاوت ، كنيم مي فكر ما كه گونه آن
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 زندگي در آنها نقش و باورها

 قسمت اين در.باشيد خوانده را شد انجام باورها قدرت ميزان خصوص در هاروارد دانشگاه در كه تحقيقي نتايج شايد

 .نيست لطف از خالي تحقيق اين نتايج مجدد خواندن

 انجام»  هاروارد دانشگاه«  در را آزمايشي انسانها زندگي كيفيت بر باورها قدرت ميزان تعيين بررسي براي دانشمندان

 : دادند

 40 غذاهاي.  ندساخت پيش سال 40  مطابق هياهو از دور به را شهرك يك.  كردند انتخاب را پيرزن 80 و پيرمرد 80
 ، قديمي هاي فيلم ، آهنگها ، مبلمان فرم ، ها مغازه هاي شيشه روي خط.  ميشد پخته شهرك اين در پيش سال

 آزمايش نظر هر از را نفر 160 اين بعد.  ساختند قبل سال 40 با مطابق را ، ميشد پخش تلويزيون و راديو از كه اخباري

 : كردند

 اين بعد...  خون فشار ميزان ، صدا لرزش ، دستها لرزش ، بدن خميدگي ، استخوان نوع ، سر موي رنگ ، سر موي تعداد
 ، ايستادند مي راست ، شد صاف پشتشان كم كم ماه6 الي 5 گذشت از بعد ، بردند شهرك اين داخل به را نفر 160

 به شروع سر موهاي رنگ ، جوان افراد مثل قلب ضربان ، شد خوب صدا لرزش ، رفت بين از ناخودآگاه بطور دستها لرزش

 . رفت بين از صورت و دست چروكهاي و چين ، كرد شدن مشكي
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 ؟ بود چه علت 

 . اند شده جوانتر سال 40 بودند كرده باور ، كردند زندگي  پيش سال40 با مطابق چون آنها.  است ساده خيلي

 انسان در)) باور قدرت(( دهنده نشان و دارد واقعيت تحقيق اين كه گفت بايد ولي است؟ سخت كمي تحقيق اين باور

 :كه دهيد قرار نظر مد هميشه را طالئي نكته اين. است

 كه ميكند القا او به لحظه هر در كه است آدمي باورهاي.  بينديشند توانند مي باشند داشته باور كه گونه همان انسانها

 . بينديشد چگونه

 خلق خود براي را موفقيت ، عالي باورهاي با موفق انسانهاي.  است آنان يباورها ميان فرق ، انسانها بين فرق اصوال
 تمام به توجه بدون و خود عالي نفس به اعتماد با كه دارند آفرين ثروت و عالي باورهاي ، ثروتمند انسانهاي.  ميكنند
 باعث بودن، بهترين باور.  ندميرس خود مطلوب ثروت به مثبتشان باورهاي لحاظ به و ميروند ثروت كسب دنبال به مسائل

 .شود مي شما موفقيت باعث شويد موفق توانيد مي اينكه باور.شود مي بودن بهترين

 . است بزرگ موفقيتهاي همه سرچشمه عالي باورهاي.  باورهاست قانون زندگي قانون

 تعيين باورها زيرا.  ميسازند زندگي در را شما دستاوردهاي شما باورهاي.  ميكنند خلق دارند باور كه را آنچه هر انسانها 
 ميزان  ديگر عبارت به. هستند دستاوردها اصلي عامل اقدامها و اقدامها اوليه عامل ها انديشه ، ها انديشه كيفيت كننده

 . كند مي تعيين او باورهاي را انسان يك توانمندي

 « .آفريند مي را جهانتان گذرد، مي مغزتان در آنچه: «  گفت مي انيشتين

 اگر:« گويد مي كه است انيشتين حرف همين از الهام با احتماالً) موفقيت علم هاي چهره سرشناسترين از( كاوي استفان
 دلتان اگر اما كنيد؛ توجه رفتارتان و ها گرايش به آوريد وجود به جزيي تغييرات تان شخصي روابط و زندگي در خواهيد مي
 عوض را هايتان برداشت و ها نگرش بايد كنيد ايجاد تان زندگي در اساسي تغييرات و برداريد كوانتومي هاي قدم خواهد مي

 «. كنيد

 كه باشد الزم هرازگاه شايد بنگريم؛ داريم چشم به كه عينكي هاي شيشه به كه است اين اي مسئله هر حل راه يا كليد
 اي تازه ديدگاه از را وضعيتي هر بتوانيم تا بدهيم تغيير را خودمان نقش يا برداشت واقع در و كنيم عوض را آنها رنگ

 .است آن از ما تفسير و تعبير بلكه نيست واقعه خود دارد اهميت آنچه:كه باشيم داشته خاطر به.  كنيم تفسير و ببينيم
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 و دنخور نمي ددر به باوردارند مردم اكثر كه چيزهائي: باشيد داشته خاطر به هميشه كنم مي پيشنهاد كه  ديگر نكته و
 ثروتمندي و موفقيت سمت به را شما كه كنيد باور را چيزهائي كنيد تالش. است نخورده درد به هم وقت هيچ شايد

 .نيست پذير امكان ثروتمندي باورهاي ايجاد بدون ثروتمندي مسير طي.دهد سوق

 .پردازيم مي باورها گيري شكل نحوه به بعد قسمت در
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 باورها گيري شكل

 حاصل اطالعات  شخصي، تجربه: دارند اصلي ريشه سه باورها« كه اند رسيده نتيجه اين به اجتماعي سانشنا روان از برخي
  مثالً،. باشند منبع سه اين همزمان محصول باورها است ممكن حتي  كنيم، مي استنباط آنچه از گيري نتيجه و ديگران از

 نوار همچنين. است داده گوش آن به شخصاً رازي كند توصيف خوب خيلي را X آقاي جديد نوار شخصي است ممكن
 به راجع ها روزنامه در يا كند تعريف را آن اعتماد مورد فردي كه برسد نظر به خوب خيلي علت اين به است ممكن مزبور

 ولي بود خواهد استوار ديگران از حاصل اطالعات بر شخص باور  اخير، حالت در. باشد شده نوشته زيادي مثبت مطالب آن

 .است گرفته شكل فرد در باور اين

 شكل در توانند مي) اعتماد قابل اطرافيان بخصوص( اطرافيان و كار محيط ، دانشگاه و مدرسه ، زندگي محيط خانواده،
 موضوع اين ولي كنيم گذاري ارزش را باورها كه نداريم را آن قصد اكنون. بگذارند زيادي تاثير فرد يك باورهاي گيري

 وجود است ممكن و است محل يا فرد ، رخداد از ما تلقي طرز فقط باور كه دهيم قرار نظر مد هميشه دباي را محوري

 .باشد ما شكست يا موفقيت كننده تعيين ولي باشد نداشته خارجي

 و صحيح و بد و خوب بين تشخيص قدرت اينكه بدليل ناخودآگاه ضمير اين و گيرند مي شكل ناخوداگاه ضمير در باورها
 اقدام آن بر مثبت اثرگذاري و تقويت به نسبت روشهائي از استفاده با توان مي ، ندارد را ديگر قضاوت هيچگونه و غلط

 .كرد

 صورت الزم ي مهارتها كسب و ريزيها برنامه و شويد ثروتمند توانيد مي شما كه بپذيرد شما ناخودآگاه ضمير است كافي

 .شويد مي تبديل مندثروت يك به ثروتمندي، مسير در شما  پذيرد

 و ساده كار هستيد دارا شدن ثروتمند براي الزم مهارتهاي و توانائيها شما اينكه به ناخودآگاه ضمير كردن قانع البته

 .بود خواهد ثروتمندي مسير در ما كار مبناي خصوص اين در ريزي برنامه و تمرين.است پذير امكان ولي نيست راحتي
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 خودمان از ما تصوير

. ديگر افراد با مان ارتباط و ارزشمندي ها، توانايي ، ضعف و قوت نقاط از تصويري داريم، خودمان از  تصويري ما همه
 تعريف گونه هر باشيم، زشتي آدم خودمان، ذهني تصوير در اگر مثال براي شناسيم، مي تصوير اين با را خودمان معموال

 باورهاي از تصوير اين.بگذاريم ها آن دلسوزي حساب به را تعريف اين است ممكن يا كنيم نمي قبول را ديگران جانب از

 .گيرد مي نشات ما

 جنبه كننده تعيين و ما هويت حقيقت در باورها. كنيم مي زندگي ها آن اساس بر كه هستند اصلي مفاهيمي باورها
 دهند؛ مي قرار تاثير تحت را زندگي چيز همه ها آن. باشند مي خودمان به نسبت مان احساس چگونگي و زندگي عاطفي

 .پاييزي روز يك از بردن لذت تا گرفته همسر انتخاب از

 شما تصوير وقتي. است وي شخصي هاي گيري تصميم اكثر اساس و پايه روشني به دارد، خودش از كس هر كه تصويري
 اگر ولي نداريد؛ را يتيموفق هيچ شايستگي كه است اين دهد مي شما به كه پيامي است، نقص و عيب از پر خودتان از

 پذيرتر امكان آرزوها به دستيابي و خوشايندتر شما نظر در دنيا است، اطمينان و قدرت از سرشار و جذاب تصويرتان

    .بود خواهد

10 

 شما تصوير وقتي. است او شخصي هاي گيري تصميم اكثر اساس و پايه روشني به دارد، خودش از كس هر كه تصويري
 اگر ولي نداريد؛ را موفقيتي هيچ شايستگي كه است اين دهد مي شما به كه پيامي است، نقص و عيب از پر خودتان از

 پذيرتر امكان آرزوها به دستيابي و خوشايندتر شما نظر در دنيا است، اطمينان و قدرت از سرشار و جذاب تصويرتان

 .بود خواهد

 به رسيدن راه در مانع بزرگترين گويد مي ذهنمان انچه .نيست حقيقت گويد مي ذهنمان آنچه موارد از بسياري در
 شما.  شويد منفي ظهورافكار مانع بتوانيد بايد ديگر عبارت به.  كنيد انتخاب را خود افكار بتوانيد بايد شما. است موفقيت

 را آنها سريع و بريزيد دور را نيستند شما شدن ثروتمند نگرش به دادن قدرت جهت در كه افكاري تمام بتوانيد بايد

 .كنيد فراموش

 نباشد گونه آن حقيقت ولي بدانيم را موردي كه است اين مانع بزرگترين بلكه ، نيست ندانستن ، پيشرفت راه در ما مانع
 بيلينگز جاش. .كنيم مي فكر ما كه
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 افكار ترك و رفتن اراده بايد ، برويد باالتر خود زندگي در پله يك خواهيد مي اگر.بيندازيد خود افكار به نگاهي اكنون

 .ايد كرده چه كه دهند مي نشان شما به نتايج.بپذيريد را جديدي افكار و كرده پيدا را قديمي

 ذهن در پول تصوير

 مالي مديريت تجاري، و مالي اطالعات مورد در آگاهي.دارد وجود زيادي قانونهاي و ابزارها ، پول آوردن دست به براي
 ولي.  هستند درآوردن پول براي  ما ابزار...و توليد ، فروش و خريد ، ساز و ساخت ، ريگذا سرمايه روشهاي شخصي،

 .نيستند شد گفته كه آنچه فقط ، ثروتمندي ابزارهاي

 ثروت به رسيدن براي قويتري ابزارهاي شما حاليكه در هستند ثروتمندي مسير طي براي ما بيروني ابزارهاي تنها اينها
 كه دارد وجود پول  آوردن دست به براي قانونهائي و ابزارها ما همه دردرون.  هستند شما ونيدر ابزارهاي كه داريد

 .كنيم نمي توجه آنها به معموال

 ابزارهاي از داشتن آگاهي. هستند بيروني ابزارهاي اين از كردن استفاده چگونگي براي ، ما مهارتهاي ما دروني ابزارهاي

 .باشد داشته وجود ابزار اين با كار براي الزم مهارت كه آيند مي كار به زماني تنها مدرن و خوب بيروني

 پرداخته و ساخته خوبي به ابزارها اين كه زماني تا. هستند ما اعتقادات و تفكر نحوه ، شخصيت ، ما دروني ابزارهاي

 .برسانند موفقيت و ثروت به را شما توانند نمي بيروني ابزارهاي نشوند

 شدن ثروتمند فرصتهاي باشيد نداشته را آن آمادگي دروني نظر از ولي يابيد دست زيادي پول به گرا ديگر عبارت به

 .داد خواهيد ازدست را آن و بوده كوتاه
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