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 مقدمه
است ممکن خوانید، می را کتاب این اکنون هم که شما از بسیاري

ذهن در را کاري و کسب ایده حداقل یا باشید کاري و کسب صاحب

را کاري و کسب چه که دانید نمی اصال هم شاید اما،. بپرورانید

داشته خودتان براي کاري و کسب خواهید می فقط ، باشید داشته

زندگیتان به کم میزان به و سختی به پول که هستید فردي یا باشید.

اید، داده دست از را تان شغل که هستید کسی شما اگر، دارد جریان

اصلی کلید حاضر کتاب,  کنید، آغاز را کارتان و کسب خواهید می یا

 .دهد می شما به را تان زندگی از جدید فصل این کردن باز
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شمابه  کتاب این شوید، خودتان رئیس که است این شما هدف اگر

اوضاع در را کار و کسب هاي فرصت بهترین چگونه آموخت خواهد

کتاب، این در. کنید ارزیابی و شناسایی جهان کنونی اقتصادي

کسب را خود رهبري هاي مهارت ي توسعه براي نیاز مورد اطالعات

براي که شناخت خواهید را میلیونر یک نگرش طرز و کرد خواهید

 .است حیاتی امري موفقیت

به دیگر آورید، می دست به کتاب این از که دانشی از استفاده با شما

را خود روح ماهیانه، حقوق ازاي در داد نخواهید اجازه خودتان
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که کنید کاري انجام به محدود را خود ارزشمند زمان و کنید معامله

 .دارید نفرت آن از

این از استفاده و خود روي گذاري سرمایه با شما چیست؟ شما رویاي

مهمی بسیار گام تان، رویاي به رسیدن براي اي جاده عنوان به کتاب

منتظرتان دنیا است، منتظرتان شما زندگی بعدي سطح. ایدبرداشته

 .است

می شما. نیست تالش بدون و سریع شدن ثروتمند درباره کتاب این

می فکر چه آن از تر سریع تواند می امر این و شوید ثروتمند توانید

 .دهد نمی رخ شبه یک معموال امر این اما بیافتد، اتفاق کنید
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آسمان از پول قبیل از رویاهایی با را شما ذهن خواهد نمی کتاب این

پر شوید، ثروتمند فردا همین قرعه کشی در شرکت با یا آید می

 .کند

تا ایم رفته مدرسه به مان زندگی از سال 20 تا 12 ما اغلب

مهم هرگز اما بیاموزیم، زبان دستور و جغرافیا علوم، تاریخ، ریاضیات،

.شویم موفق چگونه که این نیاموختند، ما به را زندگی موضوع ترین

موفقیت، براي نیاز مورد اصول و واقعی زندگی هاي مهارت تمام

دشوار، مسیري در ها آن. شوند نمی داده آموزش مدرسه در هرگز

در و کار و کسب در شکست روابط، در شکست خطا، و آزمون طی
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تواند می موفقیت به سفر. شوند می گرفته فرا ناامیدي و غم خالل

به مردم از بسیاري که است دلیل همین به و باشد دشوار و طوالنی

 .کشند می دست شان اهداف و رویاها از سادگی
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 فصل اول
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 چرا براي پول درآوردن اقدام نمی کنید

گردن به را تقصیر کنیم سعی که ایم شده بزرگ طور این همه ما

این چه و اقتصاد چه باشد، پدرمان و مادر چه. بیندازیم دیگري کس

 .کسی چه نیست مهم...  حزب آن و حزب

کنید می حس نهایت بکنید،در را کار این وقتی که است این مشکل

 .نیست شما دست به تان زندگی کنترل که

توانید می وقت آن پذیرید، می مسئولیت تان زندگی در وقتی پس

مشکل که هایی بخش آن کنترل گرفتن اختیار در به کنید شروع

 .دارد
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چه شما به مردم نیست مهم که است این ایم شده متوجه که چیزي

.بکند چه اقتصادي شرایط که نیست مهم. بکنند چه شما با یا بگویند

چه تان فرزندان که نیست مهم. بکند چه تان رییس که نیست مهم

چه کنند می که کاري به پاسخ در شما که است این مهم. کنند می

 .کند می ایجاد را شما ي نتیجه که است این و دهید می جوابی

می موفقیت به را افراد اکثر رسیدن جلوي که چیزي ترین بزرگ

 .نیستند کافی موارد بعضی در کنند می فکر که است این گیرد،
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به.نیستند تجربه با کافی ي اندازه به نیستند، زرنگ کافی ي اندازه به

به. نیستند لباس خوش کافی ي اندازه به. ندارند آشنا کافی ي اندازه

 .موارد قبیل این و ندارند سرمایه کافی ي اندازه

دارید نیاز که عملی به دست هرگز دارید، اعتقادي چنین که وقتی تا

کافی اي زمینه در هنوز که کرد خواهید احساس چون زد، نخواهید

 .بزنید عمل به دست تا نیستید

 

آسیب شان آینده به شان گذشته گذارند می مردم ها وقت خیلی

کجاي هر در یا خانواده در قبل ها مدت که هست چیزها خیلی. بزند
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شان پیشرفت به این که گذارند می ها آن و افتاده، اتفاق دیگري

 . بشود آن مانع و بزند آسیب

نام به جایی. است حرف فقط دیروز، و گذشته تمام که بفهمید را این

که نیست جایی. ندارد وجود دیروز نام به جایی. ندارد وجود گذشته

آن در که این راه تنها. بروي دیدنش به عینی و واقعی طور به بتوانی

برایت که هست اي منفی چیز اگر پس.است ذهنت در باشی، جا

را آن که کن کار این روي کنی، فراموشش خواهی می و افتاده اتفاق

با را آن. کن جایگزین مثبت چیزي با را آن. کنی پاکسازي ذهنت از

برایت که بشو هایی فعالیت وارد. کن جایگزین خواهی می که چیزي
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اتفاق گذشته در چه هر که چرا. باشی داشته ارزش که باشد، مفید

که بیفتد دنبالت به و برگردد تواند می صورتی در فقط باشد، افتاده

 .پرد نمی ات زندگی داخل تو ي اجازه بدون.برگردانی را آن خودت

پس .تواند نمی نگذاري، اگر. برگردد تا بدهی اجازه باید خودت

 . بزن آن به فوالدي پابند. کن زنجیر را گذشته

محض به. نیست فردایی. حاالست همین دارد، وجود که زمانی تنها

.است امروز همیشه. است امروز برسید، 12:00:01 ساعت به که این

می که کاري اگر. بکنید توانید می امروز بکنید، بخواهید که کاري هر

دارد؛ نخواهید انجام را آن هرگز پس نکنید، امروز را بکنید خواهید
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.دارد وجود ثانیه همین فقط. دارد وجود که است امروز فقط چون

تمام و تان عشق تمام مثبت، انرژي تمام. دارد وجود حاال همین فقط

می که بدهید چیزي آن به حاال همین را توانید می که توجهی

 .شد خواهد عالی تان زندگی وقت آن و خواهید

می را شان حرکت جلوي و اندازد می گیر را افراد بیشتر که چیزي

حاضر که است این شوند، نمی موفق بیشترشان که این دلیل و گیرد

 .برود دست از شان آرامش و راحتی نیستند

.شود می راحتی رفتن دست از باعث جدید، رفتار یک کردن امتحان 

از استفاده یا. خانه به رفتن براي جدید راه یک کردن امتحان مثل
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یک برابر در اید، نکرده استفاده آن از تر پیش که فروش روشِ یک

 .مهم مشتري

 .افتد می اتفاقی چه دانید نمی که است این علتش

همیشه که کاري هم باز اگر که است این دانیم می که چیزي اما

کرده دریافت همیشه چه آن هم باز بدهید، انجام را اید داده انجام

 .کرد خواهید دریافت را اید

را رفتارتان باید نیستید، راضی کنید می دریافت که چیزي از اگر

 .کنید عوض
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و تجسم گذاري، هدف تاییدي، هاي جمله از استفاده افراد از خیلی

و مهم خیلی همه ها این. گیرند می یاد را چیزها این ي همه

.دهد نمی جواب عمل بدون خوب ي برنامه یک اما. است قدرتمند

به دست اما باشید، داشته بد ي برنامه یک اگر حتی وجود این با

خوبِ ي نقشه یک از بیشتر خیلی توانید می هم باز بزنید، عمل

 .بروید پیش عمل بدون

در.» تفکر به نه دهد، می پاداش عمل به جهان« گوییم می همیشه

و کنند می فکر حد از بیش مردم چون بکنید، کاري است الزم کل

 .شوند می آماده حد از بیش
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 دهد می قرار تاثیر تحت را ما مالی موفقیتن  ما باورهاي چگونه

ها آن که نیست این کنند، می عمل خوب موفق، افراد که این دلیل

خوب که دارند باور ها آن که است این بلکه هستند، خوب صرفاً

ایمان، و باور این. شد خواهند موفق که دارند ایمان ها آن. هستند

براي واقعاً بودن موفق آن، ي واسطه به که آورند می پدید را نگرشی

 .شود می آسان شان

 دهند می شکل را باورهایمان تجربیات
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ضمیر در جایی همیشه براي اید، داشته زندگی در که اي تجربه هر

نخستین ذهنی، هاي سپرده این. است شده درج تان خودآگاه نیمه

 .کردند ایجاد را شما هویت بنیان که بودند مهمی عامل

است نکته این دانستن دارد، اهمیت موضوع این درك از بیش چه آن

در اگر. ندارند شما آینده موفقیت با ارتباطی وجه، هیچ به ها آن که

فردي که بپذیرید را باور این توانید می اید، خورده شکست گذشته

بر مردم اغلب که است رایجی فرایند این. هستید خورده شکست

آن اغلب که است اصلی دلیل همین به و کنند می زندگی نآ مبناي

 .شوند نمی آگاه خود توانایی و ظرفیت از هرگز ها
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 دهند می شکل را مان باورهاي مردم، هاي حرف

است مطالبی به سپردن گوش مان، باورهاي دادن شکل راه دومین

 .گویند می ما به راجع مردم که

که منفی مطالب و بازگردیم گذشته به توانیم نمی ما که است بدیهی

درباره فردي چه آن بفهمیم توانیم می اما دهیم، تغییر را ایم شنیده

شما که این مگر ندارد، واقعیت در مبنایی هیچ گوید، می شما

کنید عهد خودتان با بعد، به لحظه این از. کنید باور را آن بخواهید

کننده تضعیف جمالت که ندهید اجازه تان زندگی در کس هیچ به

 .بگوید شما درباره
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 دهد می شکل را مان باورهاي گوییم، می خودمان به چه آن

شما افکار و سخنان تان، باورهاي دادن شکل راه ترین مهم و سومین

 .شماست درونی ریزي برنامه یا خودتان به نسبت

شود، می تان خودآگاه ضمیر وارد که فکري و عملکرد سخن، هر

آن وارد منفی اي نکته اگر. کند می ایجاد مثبت یا منفی اي نتیجه

وارد مثبتی نکته اگر. کرد خواهید ایجاد منفی اي نتیجه فقط کنید،

تان ذهن در که چیزي هر. کرد خواهید ایجاد مثبتی نتیجه کنید، آن

نیمه ذهن وارد عملکردي، هر و سخن هر فکر، هر دهید، قرار
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می را شما واقعی هویت ذهنی هاي سپرده این و شود می هوشیارتان

 .سازند

می پیدا نتایج آن تشدید و خلق براي راهی تان خودآگاه نیمه ضمیر

هستید، خوشحال و پرانرژي ثروتمند، بگویید خودتان به اگر. کند

تا کند می کاري هر دارد، که قدرتی تمام با تان خودآگاه نیمه ضمیر

 .کند خلق را واقعیت آن

 .شد خواهند شما سخنان به تبدیل ها آن باشید، افکارتان مراقب

 .شد خواهند شما اعمال به تبدیل ها آن باشید، تان سخنان مراقب

 .شد خواهند شما عادات به تبدیل ها آن باشید، تان اعمال مراقب
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خواهند شما شخصیت به تبدیل ها آن باشید، خود عادات مراقب

 .شد

 .شد خواهد تان سرنوشت به تبدیل زیرا باشید خود شخصیت مراقب

 آورد می موفقیت موفقیت،

به توانید می که داشت خواهید باور بیشتر باشید، تر موفق قدر هر

این اید، نیاورده دست به را موفقیت که زمانی تا. یابید دست موفقیت

به را هدف سمت به پیشروي قدرت که است خودتان خواسته فقط

بخواهید که باشد دشوار کمی شاید که جا آن از. دهد می شما

و خواستن یعنی محرك عامل این سوخت تنهایی به خودتان همواره
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قرار موفق افراد مجاورت در را خودتان پس، کنید، تامین را اشتیاق

 .کنند می دنبال را شما اهداف از غیر اهدافی ها آن اگر حتی دهید،

ها آن هاي حرف به و باشید موفق افراد مجاورت در فقط که همین

وقتی. مانید می مشتاق تان رویاهاي به نسبت همیشه کنید، گوش

موفقیت کسب براي اشتیاق و شوق از لبریز که باشید افرادي کنار در

شما به ها آن اشتیاق نخواهید چه بخواهید، چه هستند، زندگی در

 .کند می سرایت نیز

تغییر براي که باشید کسانی کنار در خواهم می شما از تنها نه

به روز هر خواهم می شما از بلکه دارند، شوق و شور خود زندگی
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گوش کسانی هاي حرف به وقتی. دهید فرا گوش موفق افراد سخنان

می صحبت زندگی در خود پیشرفت از حرارت و شور با که دهید می

رسیدن براي را اشتیاق از مقداري نخواهید، چه و بخواهید چه کنند،

 .گیرید می ها آن از خود رویاهاي به

سپري خود نقلیه وسیله در ساعت یک روزانه متوسط طور به فرد، هر

هفته در روز پنج کنید، گوش رادیو به که این جاي به اگر. کند می

سال هر واقع در کنید، گوش خودتان شخصی پیشرفت برنامه به

 .اید کرده خودتان به بخشیدن قدرت صرف ساعت 250
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 نباشید »تالش فرزند«

را آن نخست، وهله در کنید، پیدا دست هدفی هر به خواهید می اگر

عهده به را آن خلق کامل مسئولیت. بیاورید زبان به صراحت به

،»توانم نمی« ،»امیدوارم« همچون منفی هاي واژه تمام بعد و بگیرید

حذف خود لغات فرهنگ از را »تالش« آور مرگ کلمه و »شاید«

 .کنید

دهد، انجام را کاري تا »کند تالش« خواهد می گوید می کسی وقتی

»تالش« واژه. داد نخواهد انجام را کار نآ که میدان می همیشه

تعهدي هیچ که زمانی در پیشاپیش که اي بهانه جز نیست، چیزي
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هستند این عالمت »تالش« مثل هایی واژه. برید می کار به ندارید،

خودتان با مقابله براي خود قدرت از و ندارید ایمانی هیچ شما که

 .کنید می استفاده

 .شوید »تالش فرزند« که ندهید اجازه هرگز

براي انگیزي شگفت توانایی کودکی، در دانید، می که طور همان

ها بچه از وقتی. کنید فکر این به اي لحظه براي. داشتیم پردازي رویا

ها آن شوند، کاره چه خواهند می شدند بزرگ که زمانی پرسند می

میلیونر تا کنم تالش خواهم می: «گویند می آیا گویند؟ می چه

؟»شوم شناس ستاره تا کنم تالش خواهم می: «گویند می آیا ؟»شوم
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؟»شوم اي حرفه ورزشکار تا کنم تالش خواهم می: « گویند می آیا

می که شوند چیزي همان دارند قصد و دارند را خود رویاي ها آن. نه

 .تمام. خواهند

خواهند می زیرا. شناسند می را عظیم رویاپردازي قدرت ها بچه

اغلب براي چه آن متاسفانه، اما،. باشند داشته اي العاده خارق زندگی

به کم کم و شوند می بزرگ که است این افتد، می اتفاق ها بچه

می ها آن به که کنند می گوش خود معلمان یا والدین هاي حرف

سرشان«:گویند می ها آن به جهان بزرگساالن. باشند گرا واقع گویند

 .»بیاورند بیرون ابرها میان از را
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نسبت کم کم شنوند، می زیادي عده از را ها حرف این ها بچه وقتی

سطح باالخره و شوند می تردید دچار خودشان و شان رویاهاي به

اجتماع معیارهاي با آورندتا می پایین را هایشان آرمان و رویاها

از را شان رویاهاي جامعه دهند می اجازه اصل، در. شوند هماهنگ

 .بدزدد آنان

به نسبت کودکانه اشتیاق آن رسیم، می بزرگسالی به وقتی ما اغلب

که این جاي به مردم، از بسیاري. دهیم می دست از را زندگی

داشته را خودشان میلیاردي چند خانه مالکیت همچون اهدافی

.دارند را هایشان بدهی از شدن خالص حد در اهدافی صرفاً باشند،
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از تومان ها میلیون آوردن دست به رویاي که این جاي به بزرگساالن

می بسنده اهدافی به باشند، داشته را خود هاي گذري سرمایه محل

صورت تمام تا باشند داشته کافی پول صرفاً که این مثل کنند،

رویایی متوسط افراد که جا آن از. کنند پرداخت را شان هاي حساب

 .هستند راضی کنند، زندگی متوسطی حد در که همین به ندارند،

می خودشان قهرمان را والدین دارند، سال شش حدود کودکان وقتی

می خود والدین به ها آن اغلب سالگی، شانزده سنین در بعد. دانند

مرحله از ها آن والدین افتاد؟ اتفاقی چه:گویند می تعجب با و نگرند

ها بچه همین متاسفانه،. اند رسیده تسلیم مرحله به بزرگسالی
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رویاهاي از هم ها آن و گیرند می پیش در را خود والدین راه معموال

 .کشند می دست خود

رویاهاي بپرورانند، سر در بزرگ رویاهاي که این جاي به گاه آن

را ها آن توانند می تر راحت کنند می احساس که دارند تري کوچک

را مالی استقالل به رسیدن رویاي که این جاي به ها آن. کنند دنبال

این رویاي کنند، زندگی جهان کجاي هر در بتوانند که باشند داشته

 .بپردازند را خود بعد ماه اجاره که دارند را

برگزینند را هدفی و باشند داشته بزرگ رویاي که این جاي به ها آن

سپري خود عزیزان و خانواده با را بیشتري زمان که این بر مبنی
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به هفته دو فقط سال هر که پرورانند می سر در را رویا این کنند،

 .بروند تعطیالت

تالش نه، یا کنید باور چون باشید، داشته بزرگ رویاهاي باید شما

براي تالش از بیشتر اندکی تنها بزرگ، رویایی به دستیابی براي الزم

 .است کوچک رویایی به رسیدن

چه آن با را خود دارند تمایل مردم که است زندگی از حقیقتی این

موفق افراد مجاورت در اگر. سازند همگون بینند، می خویش پیرامون

عمل ها آن مطابق داشت خواهید تمایل هم شما گاه آن بگیرید، قرار

خبرهاي و ناموفق افراد با شما اطراف اگر اما،. شوید موفق و کنید
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وجود احتمال این شود؟ می چه بزنید حدس شود، احاطه بدبینانه

رویاهاي بسپارید، فراموشی دست به را خود بزرگ رویاهاي که دارد

و بپذیرید هستند تر گرایانه واقع جامعه پندار به بنا که را کوچکی

بگویید خود با و کنید سپري روزمرگی و یکنواختی در را عمر بقیه

خاطر به کردید، روزمرگی احساس که دیگر بار. بود اشتباه کار کجاي

 .است حفره آن عمق قبر، و روزمرگی بین تفاوت تنها که بسپارید

می دفن سالگی 65 در و میرند می سالگی 25 در ها انسان اغلب

 .شوند
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 کنید دنبالدر زندگی  را خود اشتیاق و شور

شوید کاري وارد باشید، داشته را خودتان کار و کسب دارید قصد اگر

بیش کار، آغاز در خصوص به موارد، اغلب در. دارید عالقه آن به که

اگر. کرد خواهید صرف وقت کارتان و کسب براي ، بخواهید که آن از

را شما وجه هیچ به بیشتر اوقات صرف باشید، کارتان و کسب مشتاق

تواند می اضافی ساعات این اختصاص حتی و کرد نخواهد ناراحت

 .شود انگیز هیجان لحظاتی به تبدیل تان براي

تان آل ایده کار و کسب شما، کار و کسب نخستین موارد، اغلب در

نشان شما به تواند می کارتان و کسب نخستین چه آن.بود نخواهد
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.برید می لذت آن از هایی بخش چه از شما که است این دهد،

نکنید، آغاز را کارتان و کسب کردن اداره واقعا که زمانی معموالً،تا

را کاري چه و دارید دوست را کاري چه دقیقاً دانست نخواهید

و کسب یک شروع براي نباید که است دلیل همین به. ندارید دوست

اي تجربه کاري و کسب هر در. کنید صبر یا تردید آن اداره و کار

آغاز که است این در کار رمز بنابراین بود، خواهد تان براي آموزنده

 .کنید

کار و کسب که این محض به ببینید، وقتی. است جالب که واقعا

می آغاز دارید اشتیاق و شور آن به نسبت که را خود عالقه مورد
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آید، می تان سمت به سرعتی چه با هم درآمد و خوشبختی کنید،

 .کنید می حیرت

سوال چند خودتان از ابتدا کنید، آغاز را کاري و کسب که این از قبل

 :بپرسید

 دارم؟ عالقه چیزي چه به بیشتر من*

 است؟ اي زمینه چه در من هاي دانسته*

 خواهند؟ می مشاوره من از هایی زمینه چه در مردم*

 دارم؟ سررشته کاري چه در واقعاً من*

 دارم؟ را کاري چه تجربه من*
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 اندیشم؟ می موضوعی چه به مدت تمام من*

 هستم؟ اي زمینه چه در کردن صحبت عاشق من*

سرگرمی یک از که باشد هایی مهارت باشد، شغلی اي تجربه خواه* 

آن مورد در و است جالب تان براي که موضوعی صرفاً یا اید، آموخته

شما به که هستند مهمی هاي نشانه ها این همه کنید می صحبت

 .بروید کاري و کسب چه دنبال به باید گویند می

در دارید، اشتیاق آن به نسبت چیز هر از بیش چه آن تعیین براي

 :دارد وجود هایی راه جا این
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کاري هر آن با توانستید می و بود شما به متعلق دنیا پول تمام اگر*

 کردید؟ می چه دهید، انجام را خواهید می که

 کردید؟ می چه بخورید، شکست ندارد امکان که دانستید می اگر*

 برید؟ می را لذت بیشترین کاري چه انجام از خود فراغت اوقات در*

شما از خصوص آن در سایرین که دارید سررشته کاري چه در شما*

 گیرند؟ می مشاوره

معموال شما عالقه مورد تلویزیونی هاي نمایش و مجالت ها، کتاب*

 دارند؟ موضوعاتی چه

  برید؟ می لذت چیزي چه از همه از بیش خود کنونی شغل در*



 مسیر خلق ثروت
 ييدکتر حسن زهدي

 
 .شود موفق ندارد، دوست که کاري در تواند نمی کس هیچ

.ندهید انجام را آن ورزید، نمی عشق دهید می انجام که کاري به اگر

نسبت برید، می کارتان از که لذتی میزان با شما موفقیت شانس

 .دارد مستقیم

 .دارید آن انجام به عمیقی شخصی عالقه که دهید انجام را کاري

در ساعت پانزده یا دوازده دادن اختصاص از که دهید انجام را کاري

 .بیندیشید آن به اوقات باقی و ببرید لذت آن، به روز

 .ندهید قرار خود هدف را پاداش
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خواهد آن دنبال به آن پاداش و کنید پیدا دارید دوستش که را کاري

 .آمد

لذت و قدرت همچنین شماست، پاداش کار.نیست شما مجازات کار،

 .شما

دارید دوست را چه آن که آید می دست به وقتی واقعی موقعیت

 .دهید انجام

هرگز شود، می شما فراغت اوقات به تبدیل شما پیشه که زمانی

 .کنید نمی کار خود زندگی در دیگر روز یک حتی
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آن با راستی به که. باشی عاشقش که باشد طرحی است الزم پس

.دربیاوري پول آن با بخواهی فقط که طرحی نه. باشی داشته پیوند

دیر چون. داشت خواهد مادي نفع برایت کنی فکر فقط که طرحی نه

را خودت قدر آن دیگر. رود می تحلیل حرارت و شور این زود یا

است الزم پس. کردي می بودي عاشقش اگر که کنی نمی آن درگیر

 . باشی داشته حرارت و شور برایش که باشد طرحی

روند می طرف آن و طرف این به ابد تا و دارند هایی طرح افراد خیلی

ي همه با خواهند می. کنند می تحقیق هایشان طرح ي درباره و

از قبل خواهند می. کنند صحبت طرح این ي درباره شان دوستان
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را همه تایید بکنند، آن کردن پیاده به شروع راستی به که این

 . بگیرند

یک باید هم بعد. باشی داشته حرارت و شور خاطرش به باید پس

 .کنی شروع را ات طرح جایی

 افراد) آسایش(امن ناحیه

اگر. داري اتزندگی در حاال همین که است چیزي آسایشت ناحیه

آسایشت عدم ناحیه وارد باید خواهی،می اتزندگی از بیشتري چیز

عدم ناحیه در بیشتر چه هر. است تريبزرگ بسیار حلقه که بشوي

که گذردنمی چیزي. رسیمی بیشتري آسایش به بمانی، آسایش
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حلقه این و آسایشت ناحیه و شودمی ناپدید حلقه اولین محدوده

 . گیردمی بر در را تربزرگ جدید

که چیزي و مقصود یک با را آن باید بگیري، تصمیمی خواهیمی اگر

 .کنی راستاهم است خودت از فراتر

اما بیاوري، در پول تومان میلیارد یک که است این تصمیمت اگر پس

همتت و انگیزه هستی، آن دنبال به ات شخصی نفع خاطر به فقط

من« بگویی که بود خواهد زمانی از کمتر خیلی آن انجام براي

براي خواهممی چون بیاورم، در پول تومان میلیار یک خواهممی

وجود به تغییري ام جامعه در یا... کنم ایجاد مالی امنیت امخانواده
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مقصود این...». بگذرانم هایمبچه با بیشتري وقت بتوانم یا... بیاورم

 .باشد چیزي هر تواندمی

چون. بزنیم پیوند خودمان از فراتر چیزي با را مان هدف است الزم

مشکل به ،ه شدزد مثال که موردي سه از کدام هر ایجاد طی در

 .خورد برخواهی

تصمیمان باشیم، نداشته قوي کافی اندازه به مقصودي اگر پس

.خودمان بردن سوال زیر به کنیممی شروع زیرا. شد خواهد متزلزل

.» توانمنمی من اما بکند؛ را کار این باشد توانسته دیگري کس شاید«
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دنبال به وقتی و روي می رؤیاهایت دنبال به وقتی که دانیممی ما

چیز هر چه و کارآفرین چه و باشی کارمند چه رويمی موفقیت

در. بود خواهد سخت مسیر بود، خواهد برانگیزچالش مسیر دیگري

مسیر این در چرا که داري محکم دلیل یک به احتیاج شرایط این

 .هستی

افراد با ناپذیرتوقف افراد بزرگ هايتفاوت از یکی کنممی فکر

که است این دهند،نمی انجام را کار و زنندمی غر فقط که آورکسالت

هايزمان در که دارند ايکننده قانع دالیل ناپذیرتوقف افراد

 .بردمی پیش را آنها برانگیزچالش
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که است این به %20 ات،زندگی در کاري هر انجام که بدان را این

آن چرا بدانی که است این به %80 و بدهی انجام را آن چگونه بدانی

 . دهیمی انجام را

چرا باشی، موفق خواهیمی چرا که کنی ایجاد کافی دلیل بتوانی اگر

میلیارد یک خواهیمی چرا کند، رشد کارت و کسب خواهیمی

هر هدفت. شود چاپ کتابت خواهیمی چرا بیاوري، در پول تومان

باشی، داشته بزرگ کافی اندازه به ي»چرا« یک اگر,باشد که چیزي

 .بیایی بر اي»چگونه« هر پس از توانیمی
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.کنیمی شناسایی را هستند اتزندگی در همه از بیشتر که نفري 10

کس هر یا باشد همکارانت باشند، ات خانواده اعضاي است ممکن

را اتانرژي یعنی 1 که دهیمی نمره 10 تا 1 از آنها به بعد. دیگري

آیه برد،می سؤال زیر را تو برد،می بین از را رؤیاهایت کند،می زایل

10. داد نخواهد نتیجه کار این که گویدمی تو به و خواندمی یأس ي

روحیه تو به و توست پشتیبان توست، مشوق کامالً یعنی هم

 .دهدمی

اگر. کنیمی ده بر تقسیم و کنیدمی جمع را نفر 10 این امتیاز

پیدا را دیگري افراد است الزم باشد، هفت از کمتر هاامتیاز میانگین
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روحیه تو به و کنند تشویقت بتوانند که کنی معاشرت هاآن با و کنی

بدانند و باشند داشته اعتقاد تو به که داري تیمی به احتیاج. بدهند

 .است ممکن تو براي موفقیت که

در را آنها امروز همین از می توانید شما که موفقیت بصیرت سه

 .ببندید کار به کارتان و کسب و زندگی

اجرا به را ايایده افراد از خیلی. بلندمدت دیدگاه داشتن -1

سراغ به پس دهدنمی جواب. دهندمی انجام را آن ماه یک. گذارندمی

در را معیوب چرخه این و دهدنمی جواب روندمی دیگر ایده یک

 .دهندمی ادامه شان بزرگسالی زندگی بیشتر
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 . است افراد از خیلی خواسته آنی ارضاي

نه کنند؛می اتخاذ را بلندمدت دیدگاه یک بزرگ، هاي کارآفرین تمام

چیزهاي که برندمی پی هاآن. ماهه یک یا اي هفته یک دیدگاه یک

 .دارند الزم وقت شدن ساخته براي و شکفتن براي بزرگ

چه که ببرند پی تا بکنند اشتباه هزاران باید که هستند متوجه

ایمداشته میلیاردي چند هاي ایده ما از خیلی. دهدمی جواب چیزي

 .ایمکشیده دست آنها از زود حد از بیش و
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.کنید نگاه بیشتر یا ساله سه ساله، یک دیدگاه یک در تان ایده به 

رشد را کارتان و کسب و خودتان تا دهدمی را الزم فضاي شما به این

 .بدهید

از این و بیاوریم دست به را ثروتمندشدن حق که داریم نیاز همه ما

 .افتدمی اتفاق عمل و صبر پشتکار، طریق

 . بگیرید ندیده را اباف ه منفی-2

یک اینکه از قبل افتند می دام دراین افراد بیشتر. قدم به قدم-3

دنبال به دفعهیک درآورند، تومان میلیون چند یا تومان میلیون

 روند می تومان میلیاردها
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است این دهد می تغییر را افراد زندگی که بزرگی چیزهاي از یکی

هايپیروزي و  ها قدم آن و کنند می ترکوچک را هایشانهدف که

 .گیرند می جشن را کوچک

دربیاوري تومان میلیون 5 و تومان هزار 500 باید که دانیممی همه

هاآدم اما. دربیاوري تومان میلیارد یک و تومان میلیون 50 بتوانی تا

 .کنندمی فراموش را آن هاوقت بعضی
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 دوم فصل
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 ؟دارید احساسی چه پول ي درباره

 .انگیزد برمی را احساسات شدیدترین که است اي واژه پول

بر ندارید، یا دارید چه آن هر مسئولیت دانید می حاضر حال در

زندگی چگونه افکارتان که اید شده متوجه. شماست خود ي عهده

شما واقعی عقاید بدانیم خواهیم می قسمت این در. سازد می را تان

 .چیست پول ي درباره

 .کنید رشد دهد نمی اجازه و شماست مانع چیزي چه دریابید

اعماق در شاید ولی شوید، ثروتمند دارید دوست کنید می گمان

 .است بد و خطرناك شدن ثروتمند کنید می احساس خود قلب
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دشمنی، حسادت، معرض در ثروتمند افراد کنید می فکر شاید

می جمع ها آن اطراف دروغین، دوستان و دارند قرار غارت و خیانت

زعم به و کنید می امنیت احساس تان، فعلی درآمد با شاید. شوند

می پول ي کلمه. دارید قرار کمتري هاي حمله معرض در خودتان

فکر مردم از بسیاري. کند ایجاد مردم در شدیدي هاي واکنش تواند

 . خودخواه و ثروتمند یا باشند معنوي و فقیر یا باید کنند می

 است احساسی موضوع یک پول
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ذهن موانع اگر. کنند می آشکار را ناخودآگاه عقاید شما احساسات

فایق ها آن بر توانید می سادگی به کنید، درك را خود ناخودآگاه

 .شوید

ي همه که این اول. اید گرفته یاد را مهم مطلب دو در کتاب راز شما

چیزي هر ولی است، شده ساخته انرژي از ماست، اطراف در چه آن

را خود همسان چیزي هر که این دوم. دارد متفاوت موجی طول

موج طول حاضر حال در بفهمید خواهید می حاال. کند می جذب

پول ي درباره خود موج طول مورد در اگر. چیست پول براي شما



 مسیر خلق ثروت
 ييدکتر حسن زهدي

 
مورد در عقایدي  و افکار چه بفهمید که هنگامی یعنی شوید؛ آگاه

 .دهید تغییر را خود موج طول توانید می گاه آن دارید، پول

ناخودآگاهدر  است ممکن ولی باشید، پولدار دارید آرزو آگاهانه شما

خوب شما براي شدن پولدار که باشد داشته وجود خوبی دالیلشما 

شدن ثروتمند مانع شرایطی چنین در شما ناخودآگاه ذهن. نیست

انجام شما از محافظت براي را کار این ناخودآگاه ذهن. شود میشما 

کسب گذشته در که است اطالعاتی براساس آن عملکرد و دهد می

 .است کرده
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تغییر را آن بتوانید تا کنید کشف را خود فکري الگوي باید پس

 .دهید

.اند گرفته شکل کودکی دوران در پول ي درباره ما عقاید از بسیاري

شما به پول ي درباره بار اولین براي کسی چه آورید می یاد به آیا

پول ي درباره که مطلبی ترین مهم آورید می یاد به آیا داد؟ آموزش

مهم پول کردن انداز پس شما نظر از چیست؟ شد، داده یاد شما به

به براي رفت می انتظار شما  از آیا آن؟ از بردن لذت یا است تر

همیشه اند آموخته شما به یا کنید؛ کار سخت پول، آوردن دست

 شد؟ خواهدبرآورده  نیازهایتان
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.پذیرفتید حقایق عنوان به را عقاید این نبودید، بیش طفلی وقتی

آگاهانه را پول ي درباره خود عقاید که است رسیده آن وقت حال

سازنده و مثبت عقایدي آیا که کنید قضاوت توانید می. کنید بررسی

آگاهانه توانید می. غیرسازنده و منفی عقایدي یا دارید پول ي درباره

عقاید و بریزید دور را پول ي درباره خود ي غیرسازنده و منفی عقاید

می تبدیل پول مغناطیس به را شما که عقایدي دارید؛ نگه را مثبت

 .کند

دریافت را آن هستند مطمئن خواهند، می را چیزي وقتی ها بعضی

می و کنند می درخواست خدا از افراشته سري با ها آن. کرد خواهند
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که حالی در. کرد خواهد برآورده را ها آن نیازهاي خداوند دانند

به گدایی ي کاسه گویا که کنند می درخواست طوري افراد برخی

رفتار کدام شما نظر به. دارند صدقه دریافت انتظار و اند گرفته دست

 .آورد می شانسی خوش و شود می مالی هاي موفقیت جذب باعث

پول با خواهید می که چیزهایی روي پول، خود روي تمرکز جاي به

 .شوید متمرکز دهید، انجام آن اب دارید دوست که کارهایی یا بخرید

می پس چیست، پول ي درباره شما واقعی احساس که دریافتید حال

 .دارید پول میزان این خود بانکی درحساب چرا دانید
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الگوهاي شما ناخودآگاه ذهن. هستند قوي بسیار شما باورهاي

می را تان زندگی شما رفتارهاي و کنند می تعیین را تان رفتاري

 .سازند

را ثروت توانیم نمی بمانیم، خود ي محدودکننده باورهاي زندانی اگر

باورهاي.  بگیرید عهده به را خود زندگی مسئولیت. کنیم جذب

را ها آن و بشناسید اند، ساخته را شما زندگی که محدود کننده اي

 .است فراوانی و آزادي به رسیدن راه این. کنید رها

 نیستم خوب کافی ي اندازه به من
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به شما وجود از بخشی آیا آشناست؟ نیز شما براي جمله این آیا

از دیگري بخش که حالی در دهد؟ می تکان سر تایید ي نشانه

عقل و دهد می جواب جور یک شما قلب آیا است؟ مخالف وجودتان

نظر به آیا دارد؟ شما براي معنایی چه  حرف این دیگر؟ جور شما

ارزش بی یعنی!» نیستم خوب کافی ي اندازه به من« معناي شما

لیاقت یعنی ندارید؟ دوست کافی ي اندازه به را خود یعنی هستید؟

بیشتر حقوق دریافت ي شایسته تان همکاران و ندارید شغلی ءارتقا

دانید؟ نمی ارزشمند ، دهید می انجام که را کاري یعنی هستند؟

خوب قدرها آن وقت هیچ یعنی اید؟ شده خود تقدیر تسلیم یعنی

است ممکن ندارد؟ وجود بیشتر تالش براي جایی پس بود، نخواهید
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خوب کافی ي اندازه به باشد گفته شما به کسی پیش وقت خیلی

 .اوست با حق که اید کرده باور و نیستید

خواهیددریافت  کمتري پول بگیرید، پایین دست را خود قدر هر

 .کرد

 خواهید؟ می پول چقدر

 باشید؟ داشته پول چقدر خواهد می دلتان*

 دارید؟ پول چقدر حاضر حال در*

حدس یا دارید پول چقدر دقیق طور به حاضر حال در دانید می آیا*

 است؟ چقدر شما دارایی زنید می
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دست به پول معینی مقدار خواهیم می دلیل چه به بدانیم اگر

خواهیم دست به را آن باشد، ارزشمند ما براي دلیل این و بیاوریم

 .آورد

چشم مقابل همیشه نیروبخش، و روشن تصویر این که است این مهم

خود حرکت به برسیم، کجا به مشتاقیم دانیم می وقتی. باشد ما

می که چیزي ي درباره. کرد خواهیم رشد و داد خواهیم ادامه

کمک شما به کتاب این. باشید روشن و شفاف برسید، آن به خواهید

 .برسید خود هدف به که کرد خواهد
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می بیشتري پول گویند می که میا کرده برخورد زیادي هاي آدم با

جوابی خواهید؟ می چقدر میپرس می ها آن از وقتی ولی خواهند،

.آورند می زبان به رقمی طوري همین ها آن اوقات گاهی. ندارند

رقمی یا اید شنیده تلویزیون از دیروز که باشد رقمی این است ممکن

را چیزي رقم این ولی دهد، می نشان را شان دوست طلبی جاه که

 .دهد نمی نشان خواهند، می ها آن خود که

الزم. بشناسید را خود رویاهاي و کنید خلوت خودتان با است الزم

شمایید این باشد یادتان کنید شفاف و روشن را خود ي پنداره است

 .دیگر کس هیچ نه سازید، می را خود زندگی که
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من زندگی و من موضوع روي که است رسیده فرا آن زمان شاید

 .شوید حاکم آن بر و شوید متمرکز

حفظ واقع در اما داریم، دوست را خود شغل کنیم می فکر ما بیشتر

اساسی نیازهاي از یکی. داریم دوست را خود امنیت و موقعیت

که ایم گرفته یاد کودکی دوران در. است امنیت داشتن انسان،

ي خواسته وقتی مثال براي. کنیم خوشحال را خود والدین چگونه

براي گرفتیم یاد پس شد، می خوشحال او دادیم، می انجام را مادر

نگه راضی را دیگران باید خود حیاتی و اساسی نیازهاي شدن برآورده

صداي دیگر که شد زیاد قدري به دیگران تقاضاهاي کم کم. داریم
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رضایت نداشتیم وقت. نشنیدیم را خود درونی اشتیاق و مان قلب

واقعی هویت مردم از بسیاري که ندارد تعجبی. کنیم جلب را خود

چه و هستند کسی چه اند کرده فراموش و اند داده دست از را خود

 .دارند هایی خواسته

از بسیاري. فرساست طاقت و سخت زندگی، ي شیوه این خوشبختانه

 .کرد خواهیم تجربه را »عمر ي نیمه در بیداري« زود یا دیر ما

را خود واقعی خویشتن که است اي لحظه »عمر ي نیمه در بیداري«

دیگر. ندارد وجود برگشتی راه دیگر بعد، به لحظه آن از. بینید می

 .هستید راضی تان زندگی کنونی ي شیوه از کنید وانمود توانید نمی
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درستی شغل گوید می و شود می سبز تان راه سر کسی اوقات گاهی

شما نظر به. کند می پیشنهاد شما به عالی راهی و اید نکرده انتخاب

بعضی اند؟ داده تغییر را خود شغل دلیل این به ها آدم از نفر چند

یا مرشد پیر، یک مثل نفر یک زیرا هستند؛ شانس خوش بسیار افراد

واسطه به شانس خوش افراد این. کند می راهنمایی را ها آن معلم،

که کنند می تصدیق و شوند می بیدار خواب از راهنمایی همین ي

بیشتر ولی اند، کرده انتخاب خود براي را زندگی راه این خودشان

 .مانند می باقی خود پشیمانی و پرحسرت زندگی و شغل در ها آدم

 خود قلبی ي خواسته تعقیب براي مبارزه
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قلبی تمایل بتوانید تا کنید برطرف را خود هاي انباشتگی باید ابتدا

اوقات اغلب. بشناسید را خود حقیقی اشتیاق و کنید احساس را خود

گفتن با یا است دیگران توقعات کردن برآورده درگیر ما ذهن

 .آییم می کنار خود بار کسالت زندگی با »بساز باهاش«

مشتاق آن به دیگر حاال ولی داشتید، اشتیاق چیزي براي زمانی شاید

باشید حاضر باید. اید کرده پیدا تمایل دیگري چیز به و نیستید

 .بردارید گام جدید راهی در و کنید رها را خودقبلی  مسیر

.بشمارید محترم بودن عملگرا و خود کردن باور با را خویش اشتیاق

بخورید، شکست آن در و دهید نمی اهمیت زیاد چیزي به اگر
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که چیزي در خوردن شکست احتمال ولی نیست، مهم زیاد برایتان

 .است ترسناك اید، گذاشته آن براي را دلتان

از اي نشانه آن کمبود یا پول بلکه نیست، »پول« اصلی مشکل

اشتیاقی ها آدم که است این اصلی مشکل. است شخص اصلی مشکل

 .کنند نمی دنبال را آن ولی دارند، خود قلب در

بگذارید است؛ شده گذاشته ودیعه به موهبتی ما از کدام هر در 

 .شود بارور و آشکار شما موهبت

بی کلی به ولی کنند، می دنبال را خود قلبی اشتیاق ها آدم بعضی

خود کار عاشق که آشپزي یا ماساژور نویسنده، هنرمند،. هستند پول
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اشتباه ها آن کار کجاي. کند می جان نان اي لقمه براي ولی است،

 است؟

هدف و آرزو. کنند نمی متجلی کامل طور به را خود توانایی ها آن

و ها آن بین. دارد قرار شان چشمان مقابل اي صخره روي بر ها آن

هدف و آرزو آن به رسیدن براي. دارد وجود عمیق اي دره آرزویشان،

و آرزو اي صخره سوي به ترسند می ولی اند، ایستاده پرتگاه ي لبه

اقدامات باید که دهد می نشان ها آن پولی بی. بپرند خود هدف

بیشتري چیزهاي ها آن. بگذارند مایه بیشتر و دهند انجام بیشتري



 مسیر خلق ثروت
 ييدکتر حسن زهدي

 
شویم خارج خود امن ي منطقه از باید. دارند دنیا به دادن هدیه براي

 .کنیم زندگی کامل طور به را خود هاي قابلیت بتوانیم تا

حتی و کنید می ناامنی احساس کشانید، می چالش به را خود وقتی

را آن و اید شده خارج خود امن ي محدوده از زیرا ترسید؛ می کمی

توانایی یابد، گسترش شما امن ي محدوده اگر. اید داده گسترش

چیزهاي خواهید می وقتی. شود می بیشتر ثروت جذب براي شما

و راحتی در که باشید نداشته انتظار دهید، هدیه دنیا به بیشتري

فرد شما از زیرا بپذیرید؛ باز روي با را چالش. ببرید سر به آسودگی

 .سازد می بهتري
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پیروي با یافتید، را خود قلبی اشتیاق وقتی که است این خوب خبر

رویاي بر. شوید می تبدیل پول مغناطیس به کتاب، این اصول از

انجام آن به رسیدن جهت در مثبت اقداماتی. باشید متمرکز خود

که این آخر ي نکته. باشید داشته باور را تان هدف و خودتان. دهید

کافی ي اندازه به تو: « گوید می تان گوش در اي زمزمه هنوز اگر

اندازه به کنید وانمود »برسی واالیی هدف چنین به که نیستی خوب

منطقه از مدام. دهید انجام را خود اقدامات و هستید خوب کافی ي

 .شوید خارج خود امن
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 شود بهتر تان مالی وضعیت که دارید توقع آیا

در و ورزش در کار، و کسب در ها برنده ي همه. است ساده خیلی

قدرت به ها آن ي همه. دارند اشتراك به را خصوصیت این زندگی،

.بشوند برنده که دارند توقع ها آن ي همه. اند کرده پیدا دست توقع

بار به ایمان توقع،. شک بدون ٪100. بشوند برنده که دارند توقع بله،

نیرو این افراد، بیشتر. آورد می بار به نفس به اعتماد توقع،. آورد می

کم و نگرانی ترس، شک، آن، جاي به و آورند نمی شان زندگی به را

 .کنند می انتخاب را بودن ارزش
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ذهنیت یک. بدهید انجام روز هر باید که است انتخاب یک توقع،

 .است قدرتمند عادت یک و است برنده ذهنیت است؛

 شود؟ موفق کارتان و کسب که دارید توقع آیا

 شود؟ شکوفا همسرتان با تان رابطه که دارید توقع آیا

 بیاید؟ شان خوشو محصوالت شما  شما از همه که دارید توقع آیا

با هم شروعش. کنیم می باز جا مان زندگی در بهتر نتایج براي ما

بیشتري چیز که این به داشتن باور با و است داشتن بیشتر توقع

 .دارد وجود ما براي
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بدهد تغییر را تان زندگی تواند می »توقع ذهنیت« پذیرفتن خود در

 .شود شروع حاال همین از تواند می تغییر این و

پاك توانید می کجا کنید؟ شروع را توقعی چه داشتن توانید می

 کنید؟ شروع را تردیدهایتان کردن

را اشتباهی افکار و شده تحریف تصاویر ها وقت خیلی ما ي همه

ذهنیت و بودن قربانی فکر طرز گاهی. پذیریم می خودمان ي درباره

 .شود می ایجاد ما در بودن بازنده
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رها خودتان ي درباره را کننده محدود هاي ایده این که است وقتش

به که است وقتش. بشوید برنده زندگی وارد که است وقتش. کنید

 .کنید پیدا دست توقع قدرت

از کرده دریافت مان زندگی طول تمام در ما اکثر ذهن که پیامی اما

که است بوده این  دوستان یا ها معلم برادر، و خواهر مادر، و پدر

است دلیل همین به.» نیست عملی. بکنم را کار این توانم نمی من«

که است دلیل همین به. نیستند بلد را درآوردن پول افراد، اکثر که

دست به توانند می که چیزي ي درباره محدودي بسیار اعتقاد

 .دارند بیاورند
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از که این براي و بدهی قرار تذهن در جدیدي اعتقادات که این براي

کار این و کنی مطالعه و ببینی آموزش باید بشوي، خارج شرایط این

ریزي برنامه خودت براي روز هر باید.  بدهی ادامه مداوم طور به را

صوتی ي برنامه به یا بخوانی کتابی که کنی مشخص را زمانی و کنی

 .بگذاري ذهنی ي تغذیه براي را زمانی روز هر باید. بدهی گوش

را وقتت سابق، روال به و بکنی را کار این نخواهی اگر حتم طور به

همین در بکنی، دادن گوش موسیقی و کردن نگاه تلویزیون صرف

گفته زیبا خیلی رابینز آنتونی. ماند خواهی باقی داري که شرایطی

و کنی تکرار بارها و بارها را کار یک که است این حماقت تعریف که
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به که باشی داشته توقع بعد و بگیري پی در را قدیمت روال همان

 !برسی جدیدي ي نتیجه

.داشت روزانه ي برنامه باید همیشه و کرد گذاري هدف باید همیشه

داشتن بدون که است این مثل باشی، نداشته روزانه ي برنامه اگر

داشته چیزي باید بزنی، گل که این براي! کنی بازي بسکتبال حلقه،

بی داري صورت این غیر در. بیندازي آن سمت به را توپ که باشی

قایق ترین پیشرفته و بهترین توانی می. چرخی می خودت دور هدف

کاپیتان اگر اما باشی؛ داشته رادار بهترین و موتور ترین قوي با را دنیا
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باشد، نداشته اي برنامه اگر و باشد نداشته مقصدي باشد،اگر نداشته

 .شود می سرگردان قطع طور به

 زندگی ریزيبرنامه 

دنگذرانمی جهت هر به باري را شانزندگی طورهمین مردم از خیلی 

ریزيبرنامه هیچ شانزندگی براي. روندمی پیش وکتابحساببی و

 .کنندنمی

ما براي دیگران که گذرانیممی را زندگی ما اکثر که است این مسئله

یاد ایم،شدهتربیت هاآن مطابق که هاییقانون با. کندمی تجویز

فکر ها،آموزش این نتیجه در. کنیم زندگی اینطور که ایمگرفته
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را مان زندگی خواهیم می که شویم می بزرگ طوري کنیممی

 .نداریم را کار این انجام توانایی اما کنیم، هدایت

کنندمی تجویز برایت دیگران آنچه مطابق کردن زندگی از دست

برقرار ارتباط خواهی،می که چیزي آن و هستی که کسی با. بردار

گذاريسرمایه "زندگی ریزيبرنامه" روي بر را انرژیت و وقت. کن

تا کن گذاريسرمایه خودت با ترقوي ارتباط یک ایجاد روي بر. کن

اتزندگی در آنچه و خواهینمی آنچه خواهی،می چه آن با بتوانی

بازتاب که هاییانتخاب به کنی شروع و کنی برقرار تماس داري الزم

 . باشد آن
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قدرت از همه که است این کنیممی را صحبتش داریم که چیزي

این. کنندمی واگذار بیرونی عوامل به را آن و دنکشمی دست شان

و هاییحرف و کنندمی تربیت آن طبق را ما که است چیزي

و خانواده از و گویندمی ما به نسل اندر نسل که است هاییقانون

 .بشویم خالص آن شر از باید ما که. آیدمی ما باور و تربیت

براي وِردي باید که است این بشویم متوجه باید که اينکته ترینمهم

خودم پشت باز هم بخورم شکست اگر حتی« که کنیم ایجاد خودمان

.ایستم می خودم پشت باز هم بکنم اياحمقانه کار اگر. ایستم می

 .»ایستم می خودم پشت باز هم بشنوم رد جواب اگر
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واقعاً که کارهایی انجام براي که شد خواهی متوجه ترتیب این به

بیشتري جرات ترسی،می انجامش از اما بدهی انجام داري دوست

 .کنیمی پیدا

است این هم قدم اولین. داریم که است نعمتی ارزشمندترین زمان،

و کنی نگاه را اخیر هفته دو یا هفته یک و کنی باز را تقویمت که

روز 30 براي هم بعد. ايگذرانده چطور را زمانت که ببینی صادقانه

ضروري کامالً یا شودنمی رضایتت باعث عمیقاً که کارهایی تمام بعد،

 .بگذاري کنار را نیست



 مسیر خلق ثروت
 ييدکتر حسن زهدي

 
اثبات ذهنت پرسی،میاز خودت  را منفی هايسوال زمانی که

و شودمی عمل وارد که چیزي وقت آن و است تو با حق که کندمی

چیزي. هستند رباآهن مثل افکارت که است این است، ترمهم همه از

شروع وقتی پس. کندمی جذب سمتت به را کنی تمرکز رویش که

در که چیزهایی بر تمرکز و منفی هاي سوال پرسیدن به کنیمی

مشکل به را خودت که هست زیادي احتمال دارد، مشکل اتزندگی

 .بیندازي بیشتري

.شویممی بلند چپ دنده از انگار که ایمداشته روزهایی آن از ما همه

و کوبیمی تخت ي پایه به را پایت انگشت آییمی بیرون تخت از
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دکمه و پوشیمی را لباست. است بدي روز عجب واي، گوییمی

افتضاح روزهاي آن از دانستممی گوییمی خودت به. افتدمی لباست

پیدا را ماشینت سویچ هم بیفتی راه خواهیمی که وقتی. است

گوییممی و کنیممی مکث موقعیت این در ما از چندنفر. کنینمی

  ؟!دارد اتفاقات این با ارتباطی من افکار قطعاً واي،

دیگري دلیل هم این. هستند قدرتمند خیلی افکارت. دارد ارتباط

.کنیم تغذیه نیروبخش افکار با را خودمان است الزم چرا که این براي

داریم نیاز و خواهیممی مانزندگی در واقعاً آنچه که افکاري نوع آن با

 .کند جذب مانزندگی به را
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  جهانی قوانین

جهان که است این ها آن ترینِ مهم شاید و  ها قانون این از یکی

ي درباره وقتی. است مساعد جاي یک جهان. بله گوید می همیشه

همه ي درباره. زنیم می حرف زندگی ي درباره زنیم، می حرف جهان

مثبت ي تجربه یک زندگی. زنیم می حرف تان زندگی هاي جنبه ي

جهان. هست بگویید شما که است چیزي آن هر زندگی. است

گوید می بکنم، را کار این توانم می بگویی اگر. بله گوید می همیشه

گوید می جهان بکنم، را کار این توانم نمی بگویی اگر. توانی می بله

 .توانی نمی بله
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این پس. کند می تان کمک جهان بگویید، شما که چیزي هر پس

صاحب تان اعتقادي روش طریق از شما که است عظیم قدرت یک

می پیدا دست جهان به که است طور این. هستید تان زندگی اختیار

با. مداوم بودن مثبت با. بودن مثبت با. دارید اعتقاد چه آن با. کنید

 .بودن فعال با. کارها دادن انجام با. رفتن پیش

بگویید شما که است چیزي آن هر زندگی. نیست منفی زندگی

شما که باشد یادتان باید بیاید، پیش برایتان چه هر. هست

زمانی مثل درست.است تابانده را تصویر این که هستید پروژکتوري

می اگر است، افتاده پرده روي تصویري و روید می سینما به که
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نیست این راهش کنید، عوض را بینید می دارید که تصویري خواهید

 .بکشید پایین را آن و بروید سینما ي پرده سراغ به که

در پس. اندازد می پرده روي را تصویر دارد که است پروژکتور آن

از افکارتان، طریق از دارید شما و هستید پروژکتور شما زندگی،

 .تابانید می را تصویر باورهایتان نظام طریق

 .دارد اهمیت بودن مثبت که است خاطر این به

.ندارم کافی ي اندازه به این از. دارد وجود کمبود کنند می فکر مردم

چه هر هم باز. کند می مثل به ي مقابله دارد همیشه جهان اما

و کردن تقسیم به اگر باشید، بخشنده اگر. شود می همان بگویید
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آن باشید، داشته اعتقاد دیگر افراد و دیگر هاي آرمان از پشتیبانی

.گردد برمی خودتان به آن برابرِ ده. گردد برمی هم خودتان به وقت

یک این.» شد خواهد تان نصیب گاه آن و کنید عطا« گوید می قرآن

 .است بالشک و قطعی حقیقت

کار این گویند می و نشینند می سرجایشان مردم که است این مساله

امتحان را آن وقت هیچ اما. کنم نمی باور را این. دهد نمی جواب

یک دانی نمی تو. اند نکرده استفاده اصل این از وقت هیچ. اند نکرده

بزنی جمع و برداري کاغذ و قلم یک که این مگر دو؛ شود می یک و
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کار بگیرید، کار به را آن اگر پس. دو شود می یک و یک که ببینی و

 .کند می

کار در تبعیضی. نیست کار در تعصبی. است همه اختیار در اصل این

استفاده فقط مساله. است آن به کردن پیدا دست فقط مساله. نیست

کار ات زندگی در بگیري، کار به را اصل این اگر اما. است آن از

 .کرد  خواهد

قانون دارد، وجود ریاضی و فیزیک در هایی قانون که طور همان 

طوري بتوانی که هست راهی پس. دارد وجود هم جهانی هایی

و. باشی هماهنگ جهان با,  باشی هماهنگ زندگی با که کنی زندگی
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کار به ات زندگی در را ها آن و ، ها آن از استفاده به کنی شروع اگر

 !ندارد وجود دیگري راه. رسید خواهی خود دلخواه نتایج به بگیري،

خواهید گاه آن و بجویی,شد خواهد تان نصیب گاه آن و بطلبید

 .یافت

 اهرم رنج و لذت 

از اجتناب خاطر به یا دهیم، می انجام مان زندگی در که کاري هر

چه که کند نمی هم فرقی هیچ. لذت کسب خاطر به یا و است درد

سراغ به نرفتن یا رفتن چه باشد، غذا یک خوردن چه. باشد کاري

یا خودمان کار و کسب انداختن راه چه و داریم عالقه او به که کسی
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مرتبط را درد که چیزي هر به. هستیم که جایی همین در ماندن

چیزهایی بیشتر که اینجاست مشکل. کنیم می اجتناب آن از کنیم،

نیستیم مطمئن اما دهند؛ می لذت ما به خواهیم، می زندگی در که

احساس داریم، قرار که جایی. نه یا کرد خواهیم پیدا دست آن به که

با که وقتی و کنیم می راحتی احساس آن با اما ندارد، خوبی زیاد

اذیت زیاد اما است دردناك که این با برسیم، راحتی احساس به درد

 . کرد نخواهد مان

تربیت چطور و کنیم عوض را شرایط این چطور بگیریم یاد باید پس

شاید. آورد نخواهد دوام اراده قدرت که چرا. بدهیم تغییر را مان
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خاص دسر یا نوشیدنی یا غذا یک عاشق که باشد آمده پیش برایتان

باشد افتاده خاصی اتفاق ناگهان بعد داشتید، اعتیاد آن به و اید بوده

تاثیر چه و است بد چقدر شرایط این باشید شده متوجه که

و غذا آن به دوباره اگر حاال. گذارد می شماسالمتی  بر ناخوشایندي

براي دیگر و آید می بدتان آن از بالفاصله بربخورید، نوشیدنی یا

 .ندارید اراده قدرت به نیاز آن از اجتناب

خواهید، می چه دقیق طور به که بفهمید است الزم موفقیت براي

به را درد چطور است، گرفته را آن به تان رسیدن جلوي چیزي چه

مرتبط رفتن پیش با را لذت و است گرفته را جلویتان که چیزي
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نمی هم فرقی هیچ. بدهید انجام مداوم طور به را کار این و کنید

جسم، انرژي، سالمتی، ي زمینه در انتظارتان مورد موفقیت که کند

 .باشد تان مالی شرایط یا روابط

 شکست از ترس

بی احساس و شدن ضایع هم بعد و کار یک کردن امتحان از ترس 

می را افراد منابع تمام که است چیزي همان این. است کردن ارزشی

.بروند شان خواسته دنبال به بتوانند تا دکن نمی رها آنها و گیرد

آن ي عهده از بفهمند شاید که نگرانند بکنند، را کار این اگر چون

 .نگیرند قرار محبت مورد دیگر وقت آن و آیند برنمی
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که است اي نحوه هم علتش و دارند چیزي چنین ها انسان ي همه

کافی ي اندازه به که هستیم نگران همه ما پس. ایم شده تربیت

که آورند می بهانه دارند همه دلیل همین به. باشیم نداشته ارزش

که آورند می دلیل و دهند نمی انجام خواهند، می که را کاري چرا

 . نیست شان متوجه تقصیري

، گیرد می را هایشان خواسته به مردم رسیدن جلوي که چیزي تنها

 .برسند آن به توانند نمی چرا که است اي بهانه

در چیزي چه راستی به که بپرسی کسی از وقتی مثال عنوان به

هر قدمِ اولین. کند می گویی کلی به شروع خواهد، می اش زندگی
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باشد روشن برایتان کامل طور به وضوح، و دقت با که است این کاري

 .است قدرت وضوح،. خواهید می چیزي چه که

شروع اغلب برسانی، وضوح به هم را کسی اگر که است این چالش اما

فهرست یک آن براي و رسد نمی آن به چرا که این گفتن به کند می

:ندارد را ها آن که است شده تشکیل منابعی از فهرست این. دارد

شناسم، نمی را مناسب هاي آدم ندارم، را پولش ندارم، را وقتش

جاي در ندارم، را اش فناوري ندارم، را تحصیالتش ندارم، را ارتباطش

 .ام آمده دنیا به نامناسبی
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باید که کاري. است نینداخته گیر را شما خودتان از غیر چیز هیچ

بدهید قرار کسانی بین و محیطیدر  را خودتان که است این بکنید

تیم اگر که است ورزش مثل درست. روند می پیش قوا تمام با که

کنند، می بازي شما از بدتر که بگیرد قرار هایی تیم برابر در شما

باالترین در که باشید کسانی کنار در اگر اما. کرد نخواهند رشد هرگز

دور از حداقل تا کنید بازي بهتر باید البته کنند، می بازي سطح

 .نشوید حذف

همان مثل شما. دارد اهمیتهم  زندگی در که است اي مساله این

خواهید می اگر. گذرانید می وقت ها آن با که شد خواهید کسانی
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را افراد از جدیدي گروه باید برسانید، دیگري سطح به را تان زندگی

ها آن با را خودتان دور و قرار دارند باالتري سطح در که کنید پیدا

اخذ تصمیماتی گیرید، می قرار جدید روند یک در وقت آن. کنید پر

عظیم اقدامات به دست داد، خواهد تغییر را تان زندگی که کنید می

رضایت باشید توانید می چه آن از کمتر چیزي به و زنید می

 .داد نخواهید

را کار این که صورتی در برسد، موفقیت به اي زمینه در کسی اگر

.است نبوده شانسی خوش علتش باشد، داده انجام بار یک از بیشتر

.دارد اجرایی ي برنامه یک باشد، کرده  مداوم طور به را کار این اگر
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برنامه یک اما چیست؛ برنامه این که نداند خودش است ممکن حتی

را یکسانی کارهاي. کند می عمل آن به که دارد وجود چیزي و دارد

پاداش کارد، می یکسانی نحو به را یکسانی بذرهاي دهد، می انجام

تکرار را کارها این هم شما اگر. کند می برداشت را یکسانی هاي

دنبال به نیست الزم دیگر چون گیرد؛ می کمتري خیلی زمان کنید،

همه راز زمان، کردن فشرده. بروید خطا و آزمون طریق از یادگیري

 .است چیز

شما به هم اند رسیده نتایج این به تر پیش که کسانی با معاشرت

کم را تان زحمت بیاموزید، ها آن ي تجربه از که دهد می اجازه
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سرعت به را خودتان و کنید کوتاه امکان حد تا را الزم زمان و کنید

 .ببرید پیش

می عمل به دست خواهید، می راستی به که هدفی راستاي در وقتی

 .شود می ذوب ترس زنید،
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 فصل سوم
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 پول با کردن کار مهارت

توانایی زیر 6 در باید باشید، وارد پول با کردن کار در خواهید می اگر

 . باشید وارد

را هزار تومانی اسکناس هر ارزش بتوانید که است این توانایی اولین

را آن اگر و است پول بذر یک ، تومانی هزار اسکناس هر چون. بدانید

می رشد کنید، برداشت و بزنید شخم و بدهید کود آن به و بکارید

آخر تا هم پول درخت این. شود می پول درخت یک به تبدیل و کند

سیستم روي که هواپیمایی مثل و کند می ایجاد پول تان براي عمر

بیشتر اما. رود می پیش خودش باشد، گرفته قرار ،اتوماتیک خلبان،



 مسیر خلق ثروت
 ييدکتر حسن زهدي

 
آن نتیجه در و نیستند قایل ارزشی تومانی هزار اسکناس براي مردم

نمی کنار را آن و کنند می نابودش و اندازند می دوربه طرقی  را

میلیون 10 یا و میلیون 5 یا میلیون نیم و کند رشد بتواند تا ندرگذا

 .باشید قایل ارزش پول براي باید پس. بشود

را آن چطور بگیرید یاد که است این پول ي درباره دوم توانایی

از تر اساسی و تر مهم. باشید داشته سیستم یک باید. کنید کنترل

آیا نه؟ یا کنید می انداز پس پول دارید ماه هر آیا که است این همه

خارج به آن از هم بعد و شود می جاري تان زندگی داخل پول وقتی

داشته درآمد که چقدر هر ؟ نه یا داري مازادي شود، می جاري
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باقی مازادي ماه هر باید باشید، داشته هزینه که چقدر هر و باشید

بسیار بلندمدت ثروت براي اما ، است کار ترین سخت این. بماند

 .است واجب

انداز پس براي و کنید انداز پس که است این توانایی دومین پس

 .کنید خارج تان زندگی از را پول باید کردن،

گذاري سرمایه را پول چطور بگیرید یاد که است این توانایی سومین

.کند رشد باال بازگشت نرخ با را تان پول که کنید کاري باید. کنید

بازگشت نرخ باید. شد نخواهید پولدار هرگز نباشد، طور این اگر

بیشتر خطرپذیري هم این معناي. باشید داشته باالیی ي سرمایه
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از و بگیرید یاد پس. شماست براي بیشتر آگاهی معنایش و است

باید. بیاموزید کنند می دارند کار چه دانند می راستی به که کسانی

بازگشت نرخ غیره و گذاري سرمایه سهام، بورس، مثل چیزهایی در

 .ببرید باال را تان سرمایه

فرق گذاري سرمایه با کار این. است درآوردن پول توانایی، چهارمین

 ..است منفعالنه بسیار کار یک کردن، گذاري سرمایه. دارد

یعنی باشد، میان در حسابی و درست درآوردنِ پول پاي وقتی اما

کسب اساسی پول و دربیاورید راه این از را تان زندگی خرج بخواهید

هاي توانایی به احتیاج که باشید، کار و کسب یک صاحب باید کنید،
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توانایی به احتیاج دارد، بیشتر پذیري خطر به احتیاج. دارد متفاوتی

همین به. دارد بیشتر دانش به احتیاج دارد، بیشتر کردن مجاب

را تان پول فقط که است این از جداگانه و متفاوت توانایی یک خاطر

 . کند می فرق کار، این در شدن موفق. کنید گذاري سرمایه

محافظت تان پول از چطور بگیرید یاد که است این توانایی پنجمین

در را آن از اگر اما بیاورید، دست به زیادي پول توانید می شما. کنید

پس. رفت خواهد تان دست از باشید، نکرده محافظت خطرات برابر

 . کنید آماده را خودتان باید
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که پولی هر. کنید تقسیم را تان پول که است این هم آخر توانایی

همان آورید، می دست به که خالصی سود هر و شود می نصیبتان

.کنید بایدخرج که است پولی اولین این. ببخشید را درصدش ده اول

که طور هر را آن ي بقیه بعد و کنید انداز پس هم را بعدي 10%

 .نمایید خرج دارید دوست

چه که این از فارغ, کنید سوال بخشش مورد در میلیونرها از اگر

دارند باور که گفت خواهند شما به باشند، داشته اي مذهبی اعتقاد

که هستند کار این مباشر اصل در و است وظیفه و مسئولیت این

و ایمان به بسته. بدهند پس را اند آورده دست به چه آن از بخشی
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صدقه بگذارید، بخشش را اسمش توانید می ، دارید که اعتقادي

رویش دارید دوست که اسمی هر بگذارید، دادن خمس بگذارید،

 . بگذارید

که وقتی آب. کند می طی آب که است مختلفی مراحل مثل کار این

نسبت ذهنی نظر از مردم از بعضی. شود می یخ باشد، سرد و سخت

آن با سخت و جامد خیلی و سرد خیلی. هستند طور این پول به

به شروع کنید، می آن بخشیدن به شروع وقتی اما. کنند می برخورد

را آن و شود می منبسط هم بعد. شود می مایع و کند می شدن شل

تبدیل تواند می ترتیب این به. شود می بخار بخشید، می که بیشتر
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بیشتري پول باز ترتیب این به که ببارد شما بر دوباره و شود ابر به

 .شود می تان نصیب

ارتباطی که بیاید مثال یک فقط شما نظر به حرف این است ممکن

را آن ثروتمند افراد از بسیاري اما. ندارد مادي دنیاي واقعیت به

 .اند کرده اثبات را آن زندگیشان مراحل تمام در و کرده تجربه

تان دست به که نیست شما پول اصل در این که است این واقعیت

طوالنی آنقدر ما که است این واقعیت. رود می تان دست از و آید می

باشیم داشته را آن مالکیت ادعاي بخواهیم که مانیم نمی دنیا این در
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شما زندگی هم ببخشید، چطور که بگیرید یاد اگر اما. داریم نگهش و

.شد خواهد رونق پر هستند، تان اطراف که افرادي سایر زندگی هم و

 شوند نمی پولدار هرگز مردم اکثر چرا که ساده دلیل 5 

چطور و شوند نمی پولدار هرگز مردم اکثر چرا که ساده دلیل5

 !شوید می پولدار شما که شوید مطمئن

 :شروع براي کردن صبر .1 ي شماره دلیل



 مسیر خلق ثروت
 ييدکتر حسن زهدي

 
حال، عین در اما. کنند صبر موفقیت براي خواهند نمی افراد بیشتر

صبر موفقیت، ي جاده در حرکت به شروع از قبل که هستند راضی

 .کنند

 هستید؟ مشکل متوجه آیا

آن و موفقیت پول، به رسیدن کنید، صبر شروع براي بیشتر چه هر

 .کشید خواهد طول بیشتر هم خواهید می که اي زندگی

به بعد تا بشود عالی چیز همه تا کنند می صبر دارند مردم از خیلی

نمی پاداش به هرگز و افتند نمی راه به هرگز نتیجه در. بیفتند راه
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اي مسابقه باشد، نکرده ترك را شروع خط که کسی حال به تا. رسند

 .است نرسانده پایان به حتی و نبرده را

راه به موفقیت ي جاده در امروز همین. نکنید صبر افتادن راه براي

 .بیفتید

 :مالی سوادي بی.2 ي شماره دلیل

.است ها هزینه و ها سرمایه بین تفاوت درك ثروت، بناي سنگ

ها هزینه گذارند، می پول تان جیب در ها سرمایه ،است این فرقش

 .آورند درمی پول تان جیب از
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دارایی سایر یا شان ماشین شان، خانه که کنند می فکر مردم بیشتر

این موارد، اکثر در که است این حقیقت اما. است سرمایه هایشان

برایتان. دارند خرج تان براي. آورند می در تان جیب از پول چیزها

 .آورند نمی در پول

ماه هر. هستند هزینه چیزها آن باال، صحیح تعریف طبق نتیجه، در

 .آورند درمی پول تان جیب از

رود، می تان جیب به تان حقیقی هاي سرمایه از که پولی وقتی

رود، می تان جیب از هایتان هزینه خاطر به که باشد پولی از بیشتر

 .اید رسیده مالی رهایی به وقت آن
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 .رساند می بعدي دلیل به را ما که دارد راه یک فقط هم کار این

 انفعالی درآمد جاي به خطی درآمد بر تمرکز .3 ي شماره دلیل

نخواهی پولدار هرگز آوري، درنمی پول هستی خواب در وقتی اگر"

 ".شد

یک. آورید می دست به تان شغل از که است چیزي خطی درآمد

می پول بار یک فقط کار ساعت یک آن براي  کنید می کار ساعت

 .همین و گیرید
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کاري خاطر به اما کنید، می کار بار یک که است وقتی انفعالی درآمد

می ادامه گرفتن پول به بارها و بارها دهید نمی انجامش دیگر که

 .دهید

درآمد برایتان که ها آن بر گذاري سرمایه یا واقعی هاي سرمایه ایجاد

 .است ثروت به رسیدن کلید کند، می ایجاد انفعالی

پول که روشی از نکردن استفاده یا نکردن درك .4 ي شماره دلیل

 دربیاورد
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این بدون بدهد اجازه شما به که است چیزي هر درآوردن، پول روش

راه یک دیگر، عبارت به. دربیاورید پول کنید، تالش خودتان که

 .است درآوردن پول براير خودکا

 .هستند روش نوعی به حقیقی، هاي سرمایه ي همه

آن بر یا کنید ایجاد درآوردن پول براي قطعی روش یک وقتی

محدودیتی بیاورید در توانید می که پولی کنید، گذاري سرمایه

برایتان تواند می مالی، هاي روش در شدن استاد. داشت نخواهد

 .کند ایجاد رویاهایتان از فراتر ثروتی

 :نبودن پشتکار با یا صبور کافی ي اندازه به .5 ي شماره دلیل
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و کرد ترك را شروع خط باید اي، مسابقه هر رساندن پایان به براي

یا نکردن شروع با یا افراد بیشتر. برسید پایان خط به تا بدهید ادامه

 .کنند می ایجاد را خودشان شکست دو، هر با یا و ندادن ادامه با

داشته را پشتکارش و صبر باید شدن خوشبخت و موفق پولدار، براي

بلکه کنید، شروع تنها نه باید. بشوید رد پایان خط از که باشید

نظر به بدیهی موضوع این است ممکن. بدهید هم ادامه همچنین

 .هاست شکست بیشتر دلیل هم باز اما برسد،
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چیزي 5 هستند حاضر که مردم از کوچکی درصد به پیوستن با فقط

را شانس بیشترین توانید می بدهند، انجام شد اشاره باال در که را

 .باشید داشته موفقیت و ثروت براي

آن و بدهید انجام را چیزها این بگیرید تصمیم, است ساده واقع در

مثل وقت آن نکنید، را کار این اگر. شد خواهید پولدار هم شما وقت

 .شد نخواهید پولدار هرگز مردم اکثر

استاد شد اشاره باال در که نظراتی در که بگیرید تصمیم حاال همین

هم بعد. کنید شروع حاال همین موفقیت سوي به را تان راه و بشوید

 . کند می ایجاد تغییري چه ببینید و بدهید ادامه
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اندیشیدن اثر در پول.آیدمی دست به ثروتمند ذهنیت اثر در پول

دقیقاً که آیدمی دست به درك این و بودن آگاه درست، هاياندیشه

رشدش و کنیم حفظش کنیم، ایجاد خودمان براي را آن طور چه

 .بدهیم

 پول کسب براي راهکار سه

 .پول ازاي در زمان مبادله-1

 .کندمی کسب پول که پولی-2

 .دیگران طریق از خودتان به دادن قدرت-3



 مسیر خلق ثروت
 ييدکتر حسن زهدي

 
مبادله. کنیممی مبادله پول با را زمان ما که گویدمی اول استراتژي

.دهندمی انجام را آن مردم %96 تقریباً که است چیزي پول با زمان

،40 اساساً و روندمی کار سر گیرند،می حقوق که هستند کسانی آنها

%96. کنندمی مبادله معین حقوق یک با را هفته در ساعت 60 ،50

راهی واقع در  راه بدترین این حال این با و کنندمی را کار این مردم

، اول استراتژي رویکرد با. است اندوزيثروت براي غیرممکن تقریباً

درآمد ثروتمند،منابع اشخاص تمام.دارید درآمد منبع یک فقط

 .دارند متعدد
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آن به. است پول کسب براي پول از استفاده دوم، استراتژي

سهام طریق از که است این موضوعش. گویندمی گذاريسرمایه

قدرت خودمان به... و امالك در گذاري سرمایه بورس، ها،شرکت

استفاده دوم استراتژي از مؤثري طور به مردم %3 حدود در. بدهیم

خیلی تواندمی اما است، درآوردن پول براي خوبی روش این. کنندمی

از بهتر خیلی هم باز حال این با باشد مخاطره پر خیلی و سخت

 .است اول استراتژي

گیرندمی کار به آگاه اشخاص که اي استراتژي استراتژي، ترینقوي

قدرت زمان به دیگران، طریق از که اینجاست. است سوم استراتژي
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تالش طریق از کنید،می استفاده سوم استراتژي از وقتی. دهیدمی

%1 حدود در. کنیدمی ایجاد اهرم خودتان بازده و زمان براي دیگران،

به را موجود ثروت %96 اما گیرند،می کار به را سوم استراتژي مردم

 !آورندمی دست

درآمد کسب براي مشروع راه یک و راه ترینموفق سوم، استراتژي

بیشتر چه هر که است این اش زیبایی و است روحی چه و مالی چه

تمرکزتان که یابیدمی امکان بیشتر کنید، استفاده سوم استراتژي از

درآمد برایتان که هاییزمینه, بگذارید زندگی هايزمینه سایر بر را

 .کندمی ایجاد روحی
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را سرنوشتشان مسئولیت رسند،می باال هايموفقیت به که کسانی

آموختن مسئولیت. پذیرندمی را شانزندگی مسئولیت. پذیرندمی

و پذیرندمی را نتیجه و روش مسئولیت خود و پذیرندمی را شان

 . دارند مستقیم تأثیر شانآینده بر پیوسته

ثروتمند شانزندگی هايزمینه تمام در که هاآن( ثروتمند افراد

را آنها زندگی کیفیت دیگران که دهندنمی اجازه هرگز) هستند

که دهندنمی اجازه هرگز ثروتمندان مثال، عنوان به. کنند تعیین

داشته درآمد چقدر هاآن که کند تعیین دیگر شخص یک یا شرایط
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سالمتی از سطحی چه و باشد چقدر شان معنوي اتصال سطح باشند،

 .باشند داشته روابط یا
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 فصل چهارم
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 ماندگار درآمد و خطی درآمد

از بعضی. شماست زندگی تمام در موضوعات مهمترین از یکی پول

هاي ناامیدي ترین بزرگ از بعضی و زندگی هاي لذت ترین بزرگ

از که این. گیرد می ریشه پول مورد در شما هاي تصمیم از زندگی

بستگی همیشگی، اضطراب از یا باشید برخوردار فراوان خاطر آرامش

 .درآورید کنترل تحت را تان مالی امور که داشت خواهد این به

براي هستید، خواب در وقتی که است این تعریفش;ماندگار درآمد

 .بیاورد در پول تان
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.شد نخواهید پولدار آورید، نمی در پولی هستید خواب در وقتی اگر

کنید، کار که ساعتی هر ازاي در هستید، گرفتن حقوق دنبال به اگر

بار یک که است این خطی درآمد. گرفت خواهید پول بار یک فقط

است این ماندگار درآمد. گیرید می پول هم بار یک و کنید میکار 

 .گیرید می پول بار هزاران و کنید می کار بار یک که

را خودتان درآمد، جریان یک کردن پیدا براي که است این واقعی راز

 .کنید آماده ماندگار درآمد براي

باشد، بورس بازار چه باشد، امالك در چه:  است این ماندگاردرآمد 

گیري، می ات بانکی حساب موجودي خاطر به که باشد سودي چه
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بسازد، پول ساعته 24 برایت سایت، وب یک یا باشد اینترنت در چه

شبکه بازاریابی چه کنی، می بازاریابی برایش که باشد اطالعاتی چه

 .کند نمی فرقی هیچ. باشد االمتیاز حق فروش چه و باشد اي

را است ات عالقه مورد که زمینه یک که است این مهم ي مساله

مشغول که هایی زمان در شوي، متمرکز آن روي کنی، انتخاب

به تا بکشی باال را خودت کار این با و کنی کار آن روي نیستی شغلت

 .آزادي مالی برسی

از یک باید زندگی در بشویم متوجه که است این ثروت واقعی کلید

رویش که دري و آزادي نوشته رویش که دري ،کنیم انتخاب را در دو
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می دست از را دو هر بروید، امنیت درِ سراغ به اگر. امنیت نوشته

زمین که نیست این معنایش بروید، آزادي درِ سراغ به اگر اما. دهید

و داد نخواهید دست از پول که نیست این معنایش خورد، نخواهید

در اما. کرد نخواهید امنیت عدم احساس که نیست این معنایش

بلکه داشت، خواهید آزادي تنها نه که رسید می جایی به نهایت

 .داشت خواهید هم امنیت

کاري تنها. شود می شروع حاال همین و شود می شروع امروز هم این

بازگشت نرخ با را تان پول بگیرید تصمیم که است این بکنید باید که
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جاري تان زندگی به ساعته 24 که کنید کاري و بدهید رشد باال

 .شود

 . کنید انتخاب امروز همین کنید می که انتخابی هر

 خودتان رشد میزان با متناسب کارتان،دقیقاً و کسب رشد میزان

 بود خواهد

.گویندمی را حقیقت.کنندمی بیان را یبجال داستان شما، فعلی نتایج

تعیین به کرد خواهید شروع وقت آن و بیندازید تان نتایج به نگاهی

کسی چه و کارچه  به مشغول گذشته یکسال یا ماه شش در که این

نتایج هم عمل و رفتار شود،می عمل و رفتار به منجر افکار،. ایدبوده
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و مداوم افکار مستقیم حاصل طرح نتایج نتیجه در. کندمی ایجاد را

 .است مستمرتان رفتار

تان،زندگی در چیز همه کامل گوییپاسخ و مسئولیت پذیرش با

 . بگیرید دست به را خودتان سرنوشت اختیار

خوب که هستند افراد کند، می عمل خوب که نیست کار و کسب

افراد کند، می عمل و رفتار درست که نیست جامعه کنند می عمل

فردي ي جنبه روي وقتی. کنند می عمل و رفتار درست که هستند

یک نتیجه بروید، فردي میان ي جنبه سراغ به هم بعد و کنید کار

 .بود خواهد اجتماعی تغییر
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می خرج زیادي بود،پول شده ایجاد دیگران توسط ما مشکالت اگر

 .بفرستیم روانکاو پیش را آنها تا کردیم

بر باشد حاضر که کنید پیدا ناموفقی انسان است ممکن ندرت به

بزرگترین که دانید می. کند گذاري سرمایه خودش رشد روي

هیچ. هستید خوب شما. است کردن خلق براي خودتان توان سرمایه،

 : که است این سوال. نیست باره این در شکی

 بشوید؟ بهتر که هستید خوب کافی ي اندازه به آیا

بین فرق. دارد ها قابلیت با کمی بسیار ارتباط مدت، بلند موفقیت

در است، باال سطح در یا پایین سطح در عملکردشان که کسانی
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نظام در شان، مداوم فکري روند در بلکه نیست، هایشان قابلیت سطح

آن و گذاري سرمایه شان زمان روي بر که است روشی در و باورشان

 .کنند می تقویت را

این به کنید، می کار چه که ندارد بستگی این به تان موفقیت

 .کنید می را کار آن چطور که دارد بستگی

فقر ستایش در بتوان که چه هر. باشید ثروتمند که شماست حق این

غیرممکن نباشید، غنی اگر که است باقی حقیقت این هم باز گفت،

اگر. کنید زندگی موفق یا بخش کام کامالً حیات یک در که است

استعداد اوج واالترین به توانید نمی باشید، نداشته پول زیادي مقدار
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و روح گشودن براي که چرا. یابید ارتقا تان ممکن معنوي رشد یا

و باشید داشته استفاده براي چیزهایی باید ،داستعدا دادن رشد براي

را ها آن توانید نمی بخرید، را چیزها این تا باشید نداشته پول اگر

 .باشید داشته

هر. بدانیم بیشتر که داریم درونی نیاز یک. داریم خرد کمبود همه ما

هم باز کنید، شرکت و نام ثبت سمینارها در و کنید مطالعه که چقدر

 .بود خواهد یادگرفتن براي بیشتري چیزهاي

خواهید یاد بیشتر بکنید، یادگرفتن به شروع بیشتر چه هر واقع در

آن به اگر که دارد وجود دانستن براي عطشی. دانید نمی که گرفت
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پیش این که آنان. برد خواهید پی وجودش به بدهید، رشد ي اجازه

را شان ذهن گاهی کننند، نمی درك را سرنوشت درونی ي برنده

 .برود تحلیل گذارند می و کنند می خاموش

یاد اش درباره بیشتر یا کنید درك تر کامل دارید نیاز را چیزي چه

که این براي دارید؟ بیشتر آموختن به نیاز اي زمینه چه در بگیرید؟

الزم را چیزي چه برسانید، تان زندگی بعدي ي قله به را خودتان

 کنید؟ درك و بگیرید یاد کامل که داشت خواهید
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 بومرنگ اصل

این. گردد برمی خودتان به کنید، می پرتاب را بومرنگ یک وقتی

ارزش گاه آن ببخشید، ارزش وقتی. است زندگی اصل یک از مثالی

 .بازگردد مقابل در باید

اختیار در شما که گذارد می اختیارتان در را چیزي همان دقیقاً عالم

پول به پس کنید، می ارایه عظیمی ارزش دارید اگر. گذارید می عالم

می ارایه که ارزشی اگر. است ثروت ذهنیت این. رسید خواهید کالنی

 .رسید نخواهید کالن پول به احتماالً پس نیست، هنگفت کنید
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برابر در که ندارد اشکالی هیچ کنید، ارایه هنگفتی ارزش اگر

 .بخواهید هنگفتی پول  تان خدمات یا محصوالت

 گذارد می تاثیر درآمدتان بر که عاملی سه

قایل شما ي ایده یا خدمات محصول، براي بازار در که ارزشی-1

 .هستند

 .تان ایده یا خدمات محصول، ي ارایه یا و عرضه کیفیت-2

.کنند کپی یا جایگزین را شما که این دشواري یا سادگی میزان-3

در. نباشد مطرح تان خدمات قیمت دیگر که بشوید عالی آنقدر باید

 !بشوید برجسته باید. بشوید عالی از فراتر چیزي باید واقع،
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نظیري بی طرز به باید. کند نمی تان نصیب کالنی پول بودن، عالی

صورت همان به تا بیایید چشم به مردم از باالتر باید. بشوید برجسته

 .کنید کسب درآمد هم

که طور آن اگر یا کنند می اعتراض تان درخواستی مبلغ به اگر

نیامده وجود به ارزش سطح آن پس ندارید، درآمد دارید دوست

 .است

است چیزي آن برابر ده همیشه کنند می ارایه ها برنده که ارزشی

 .خواهند می مقابلش در که
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خودتان از کنید، می فکر ارزش ي ارایه ي درباره که حالی در

دیگران که بدهم انجام توانم می را کوچکی چیزهاي چه،بپرسید

می که کنید فکر روابطی به شوند؟ می قائل آن براي زیادي ارزش

شود، می اشاره تان خدمات یا محصول به وقتی تا کنید برقرار توانید

نوع آن دیگري کس هیچ که چرا کنید؛ خطور ها ذهن به شما

 .است نکرده برقرار را اید کرده برقرار شما که روابطی
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 متوازن ثروت ستون پنج

شوید متمرکز چیز یک بر قدر آن که دارد وجود احتمال و امکان این

بینید می را افرادي که میزان همان به. بشود نامتعادل تان زندگی که

دارد، مشکل شان شخصی زندگی و هستند موفق مالی نظر از که

است ضعیف شان جسمانی سالمتی که بینند می را فداکاري والدین

و اند رسیده اوج به معنوي نظر از که بینند می را مرشدهایی یا

این. اند داده دست از جسم و پول مفید هاي حوزه با را شان ارتباط

 .شود می دیده مختلف انواع در نامتوازن، تمرکز هاي ترکیب
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هدف یک از استفاده با کرد؟ جلوگیري شرایط این از شود می چطور

ایجاد وقتی و گذاریم می متوازن ثروت را اسمش که دستیابی قابل

را کدام هیچ و کنید توجه زندگی هاي زمینه تمام به که شود می

 .نگیرید نادیده

را تان فعلی موقعیت پول چون دهد، می تغییر را چیز همه پول

)هایی خوشی یا( مشکالت که رود می سو این به و کند می تر بزرگ

پس. کند بزرگتر حتی را دارد وجود زندگی هاي بخش سایر در که

زندگی یک  متوازن ثروت ایجاد براي. کند نمی ایجاد کامیابی پول،
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زمینه پنج داراي را زندگی بیایید  ها مقوله ي همه در غنی کامیابِ

 :ببینیم اصلی ي

 مالی.1

 روابطی .2

 )احساس و عقل شامل( ذهنی .3

 جسمانی.4

 معنوي .5

را ها آن از یک هر اگر. کنید مجسم ستون صورت به را ها این

کنید می فروریختن به شروع تدریجی یا و باره یک یا کنید، تضعیف
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کنید؛ تر قوي محکم، هاي ستون تقویت با را ساختمان توانید نمی و

توجهی کم که هایی زمینه به, بپردازید ها ضعیف به باید جایش به

 .اید کرده

.باشند محکم اندازه یک به همیشه شما هاي ستون که ندارد امکان

اما شناسند، می "تعادل" نام به افراد بعضی که  است چیزي این

استحکام ، زمینه پنج تمام براي توانید نمی شما. است کننده گمراه

بی و سهل زیستن یک براي را تان زندگی بعد کرده ایجاد کامل

یکنواخت زندگی، صورت این در. دارید نگه موقعیت همین در تغییر،

تعادل در ،کنید فکر موضوع این به. شد خواهد کننده کسل شدیداً و
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هاي زمان در شما پس! چیز هیچ افتد نمی اتفاق چیز هیچ کامل،

این. است خوب این و کنید می تاکید مختلف هاي زمینه بر مختلف،

پی که شود می شروع طور این متوازن ثروت ایجاد. است زندگی

که این نه   کرد توجه حدي تا زمینه پنج تمام به باید همیشه ببرید

 .باشند شما کامل توجه نیازمند همیشه زمینه پنج هر

تان ذهن در بگذارید و بخوانید کامل طور به دوباره را جمله این لطفاً

 .شود ماندگار

ایجاد رضایت و کامیابی سعادت، سرتاسر احساس یک ، متوازن ثروت

به شما هاي ستون که باشید هم نکته این متوجه لطفاً. کند می
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به کنید، رسیدگی ها آن از کدام هر به وقتی. دارند وابستگی یکدیگر

 .شود می اضافه همگی قدرت

ي تغذیه و منظم ورزش با تان سالمت به رسیدگی مثال، عنوان به

تر قوي ي بنیه و نفس به اعتماد. دارد متعددي هاي حسن خوب،

انرژي از کار و کسب. شود می جسمانی روابط بهبود باعث تان

و ذهن حضور تان معنوي اعمال در. گیرد می رونق تان یافته افزایش

تواند می معنوي رشد صورت، همین به. دارید بیشتري جمعی حواس

تبدیل عاطفی روابط و ها دوستی در صمیمیت شدن تر عمیق به
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به هم موارد ي بقیه و بدهد نیرو تان جسمانی هاي تمرین به و شود

 .هستند ترتیب همین

گرفتن دیدهان قیمت به تان زندگی از زمینه دو یا یک بر که قدر هر

خواهید فقر احساس مجموع در شوید، متمرکز دیگر هاي زمینه

تمرکز زمینه پنج تمام بر که هرقدر ،است صحیح هم آن برعکس.کرد

خواهید را نعمت وفور ،بود خواهد نامساوي گاهی البته که ،کنید

 .چشید

تمام شکوفایی باعث ها، زمینه از یک هر به توجه و انرژي دادن

 .شود می ها زمینه
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کنید، کتاب و حساب دایماً بگیرید؟ کار به را این توانید می چطور

که جایی به را تان انرژي و دارد وجود کسري و مازاد کجا در ببینید

مدتی براي خواهید می اگر مثال، عنوان به. کنید منتقل هست نیاز

ها زمینه سایر کردن فدا نیازمند کنید، تمرکز کاري رشد بر عمدتا

می قرار تاثیر تحت که دیگري هرکس و( خودتان با پس. هستید

خواهید را موقت تعادلی بی این مدت چه که کنید توافق) گیرد

 .پذیرفت
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آینده، ماه دو طی که بگویید ها آن به و کنید صحبت تان خانواده با

که دارید برنامه آن از بعد اما داشت، نخواهید حضور مواقع خیلی

 .بگذرانید وقت هم با دوباره

آینده، ماه دو براي ها آن از و کنید صحبت تان کارمندان با

تا باشید پذیر انعطاف هم بعد. بخواهید اضافه تالش و پشتیبانی

شود، خارج دست از فشار مدت طی اند گذاشته که را چه هر بتوانند

 .برسانند روز به و کنند جبران

به و کرد خواهم افراط ماه دو من خوب که کنید صحبت خودتان با

نخواهم غذا قبل خوبیِ به رفت، نخواهم باشگاه به سابق ي اندازه
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نخواهم بودن تنها براي زمان ، خواهد می دلم که آنقدر و خورد

می پس کمی. گذارم نمی کنار هم کامالً را چیزها این اما. داشت

ي نکته. گشت برخواهم ام همیشگی ي برنامه به بعد اما ، کشم

متمرکز محدود هاي دوره براي که است این ها موقعیت تمام کلیدي

 .نروید کامل توجهی بی بار زیر هرگز اما, کنید ریزي برنامه

 توجهی بی ساز آشکار هاي نشانه

یادتان. داد تشخیص توان می راحت خیلی را توجهی بی روابط، در

و چیز هر از پیش پس. است خودتان با تان رابطه ترین مهم که باشد

 :بپرسید خودتان از چیز، هر از بیش
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 برم؟ می لذت گذرانم می خودم با تنهایی به که زمانی از آیا-

 شناسم؟ می را هایم ارزش و احساسات افکار، ترین درونی آیا-

 کنم؟ بیان روشنی به را ها آن توانم می آیا -

وقت آیا دارم؟ صداقت ، هستم کسی چه که باره این در واقعا آیا -

 کنم؟ تعمق باره این در که گذارم می

می نظر به آیا برم؟ می لذت گذرانم می عزیزانم با که زمانی از آیا -

 برند؟ می لذت آن از هم ها آن که آید

این نه و بگویم را حقیقت افراد به توانم می که کنم می احساس آیا -

 بگویم؟ را بشوند خواهند می چه آن فقط که
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 کنم؟ حل رنجش ماندن باقی بدون را ها تعارض توانم می آیا -

که تعریفی. کنید نگاه تان زندگی ي نحوه به تان، مالی مسایل براي

.نیست مبلغ و عدد صورت به دارد، مالی ثروت این از متوازن ثروت

می استفاده خوبی به پول از تان زندگی در چه تا که است این بلکه

 :بپرسید خودتان از. کنید

 است؟ متناسب کنممی ارائه که ارزشی با درآمدم آیا-

گذاريسرمایه ام آینده براي و کرده خرج درآمدم حد در آیا-

 کنم؟می

 دارم؟ کنترل تحت و امداده کاهش را بدهکاریم آیا-
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که کنممی بودن ثروتمند احساس مالی نظر از کافی اندازه به آیا-

دیگران با بخشیدن، هايروش سایر یا خیریه طریق از را پولم بتوانم

 کنم؟ تقسیم

بدهد، آزارم مرتب طور به که هست اممالی زندگی از اي زمینه آیا-

 باشم؟ نکرده رسیدگی آن به هنوز اما

مثل مسائلی ،کنید تمرکز شخصی رشد بر تان،ذهنی زندگی براي

خودتان از. احساسی سالمت و فکري عالیق شخصی، پیشرفت

 : بپرسید
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با یا همکار یک یا استاد یک طریق از مداوم یادگیري کمک به آیا-

دهممی انجام زندگی گذران براي که کاري در،رسمی هايآموزش

  شوم؟می بهتر

بهتري فرد را من که گیرممی یاد جدیدي چیزهاي دارم آیا-

و باشد داشته آشکاري رابطه ام حرفه و کار با چیزها این چه کند؟می

 باشد؟ نداشته چه

هايایده معرض در که این و مطالعه براي را هایمتوانایی دارم آیا-

متفاوت نظرات که دارم باز ذهن آیا بندم؟می کار به بگیرم قرار جدید

 بگیرم؟ نظر در را
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چه واقعاً که دانممی آیا ،شوممی شکوفاتر و ترخودآگاه دارم آیا-

 کنم؟می دنبال را خودم هايخواسته و رویاها و هستم

با و بگذارم احترام هاآن به بشناسم، را احساساتم توانممی آیا-

 کنم؟ بیانشان اطمینان

جسمتان در حد چه تا که بپردازید این به هم جسمانی سالمتی براي

را است مهم برایتان آنچه که دارید کافی انرژي آیا هستید؟ راحت

 : بپرسید خودتان از بدهید؟ انجام

بودن، قوي احساس که کنممی ورزش کافی اندازهبه  آیا-

  باشم؟ داشته اندام تناسب و پذیريانعطاف



 مسیر خلق ثروت
 ييدکتر حسن زهدي

 
کند کمک من به و بدهد قدرت من به که خورممی غذایی آیا-

 بدهم؟ افزایش و کنم حفظ را امسرزندگی و سالمتی

  کنم؟می کافی استراحت کنم، کم خودم شادابی از اینکه بدون آیا -

هايتوصیه دنبال به آیا دارم، سالمتی زمینه در خاصی عالیق اگر-

 کنم؟می عمل ها نصیحت این به آیا روم؟می خوب

چه اینکه از فارغ که بگیرید نظر در را تان معنوي زندگی باالخره و

و روزانه آگاهی و بصیرت شامل کلی طوربه باشید داشته مذهبی

 : بپرسید خودتان از. است خداوند به قلبی اتصال
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یا طبیعت دیگر، اشخاص چطور که کنممی توجه منظم طور به آیا-

 دهیم؟می بازتاب را آمیز معجزه و جادویی چیزي من، خود

که کنممی احساس آیا کنم؟می کائنات با کامل اتصال احساس آیا-

  است؟ تربزرگ خیلی خودم از که هستم چیزي از جزیی

 بجویم؟ را خدا و باشم تنها که گذارممی زمان آیا-

ثقل مرکز یک این آیا کنم؟می تقسیم هم دیگران با را معنویت آیا-

  است؟ امزندگی در

احساس کنم، هدایت را امزندگی بروم، را خودم مسیر توانمی آیا-

 هستم؟ فرهنگی تربیت بازیچه یا شرایط قربانی که نکنم
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درکی وقت آن و بپرسید خودتان از صادقانه را کاونده سواالت این

در است ممکن کجا در آشوب و ایدایستاده کجا که کرد خواهید پیدا

کافی اندازه به که است ذهنتان در فکري هر اگر. باشد تکوین شرف

نادیده هايزمینه به را تانتوجه و کنید فراموش را آن نیستید، خوب

در و بشود توازن عدم موجب است ممکن که بدهید اي شده گرفته

 .دارد بیشتر توجه به نیاز نتیجه

و بودن بینیپیش غیرقابل با که دارد این به نیاز بودن، کامل انسان

 .کنید ایجاد متوازن ثروت رشد،
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  زندگی در پول جریان و اريسپاسگز

خداوند. نیست پوشیده کس هیچ بر گزاري سپاس تاثیر تردید بی

.باشیم گزار سپاس که است توصیه کرده ما به قرآن در بارها و بارها

ستایش و سپاس: «خوانیم می حمد ي سوره در روزانه نمازهاي در

آیه ابراهیم ي سوره در خداوند.» است جهانیان پروردگار مخصوص

شکر اگر فرمود، اعالم پروردگارتان که بود چنین و«:است فرموده ،7

عذاب که بدانید بورزید کفران اگر و افزایم می شما نعمت بر کنید،

 .»است سنگین و سخت من
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مطلق نیاز بی او! هرگز دارد؟ نیاز ما گزاري سپاس به خداوند آیا

این چیست؟ بودن گزار سپاس به سفارش همه این دلیل پس،. است

اما. کند می معجزه انسان زندگی در بودن گزار سپاس که است

خدایا،« ي جمله گفتن فقط آیا است؟ چگونه زیستن گزارانه سپاس

انسان! هرگز است؟ کافی بودن گزار سپاس براي »گزارم سپاس

سپاس فرآیند شاید. باشد گزار سپاس کردارش در باید گزار سپاس

سرآغاز فقط جمله این گفتن اما شود؛ شروع جمله این با گزاري

به براي کردن تصور که گونه همان درست. بود خواهد ماجرا

 .شود می محسوب شروع ي نقطه فقط جذب قانون کارگیري
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وضعیت شغلی، امور شادمانی، میزان سالمتی، وضعیت مالی، امور

از هایی بخش آن در اغلب. بگیرید نظر در را روابطتان و خانوادگی

سرشار شگفتی و فراوانی از اید بوده گزار سپاسکه  تان زندگی

است شگفتی و فراوانی از عاري که تان زندگی از بخش هر. هستند

 .اید نبوده گزار سپاس چندان بخش آن در دهد می نشان واقع در

نمی نباشید؛ گزار سپاس وقتی: است ساده بسیار حقیقتی چنین

در ناسپاسی با. شوید مند بهره بیشتر هایی نعمت از پاسخ در توانید

می متوقف تان زندگی در را آسا معجزه رویدادهاي یافتن ادامه واقع

از شدن مند بهره به مربوط جریان نیستید؛ گزار سپاس وقتی. کنید
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پیشرفت و بیشتر ثروت بیشتر، شادي بهتر، روابطی بهتر، سالمتی

دریافت براي. کنید می متوقف را کارتان و کسب یا اي حرفه شغلی،

انسان. است قانون واقع در حقیقت این. ببخشید ابتدا در باید کردن

نباشید، گزار سپاس اگر.  کند گزاري سپاس باید نیز گزار سپاس

هاي خواسته کردن دریافت و زندگی هاي شگفتی از را خودتان

 .کنید می محروم ارزشمندتان

واقع در نیستیم؛ گزار سپاس وقتی: است این ناسپاسی اصلی دلیل

هاي نعمت وقتی. پنداریم می اهمیت کم را مان زندگی هاي نعمت

اي شیوه به را خودمان پنداریم؛ می اهمیت کم را مان زندگی
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دو جذب، قانون مبناي بر. کنیم می محروم ها نعمت آن از ناخواسته

ما اگر بنابراین، شوند؛ می جذب یکدیگر سوي به مشابه ي گونه

نعمت آن از پس بشماریم، اهمیت کم مان زندگی در را نعمتی

سپاس که کس هر:بسپارید یاد به را نکته این. شد خواهیم محروم

 .شد خواهد گرفته او از نیز هایش داشته حتی نباشد؛ گزار

اندازه چه تا جمله این که بگویم توانم نمی ".گزارم سپاس خدایا"

این براي. دارد اهمیت شما زندگی وضعیت به بخشیدن بهبود براي

در را گزاري سپاس ي معجزه و کنید زندگی گزارانه سپاس که

و ببرید کار به آگاهانه را جمله این باید باشید؛ شاهد تان زندگی
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.شوید یگانه گزاري سپاس احساس با باید شما. کنید احساسش

زندگی به را شما فعلی جایگاه که است پلی واقع در گزاري سپاس

 .دهد می پیوند تان دلخواه و مناسب

 :است چنینسپاس گذاري  انگیز شگفت ي شیوه

:آورید زبان بر را آن و بیندیشید جمله این ي درباره آگاهانه-1

 ".گزارم سپاس خدایا،"

زبان بر را آن و بیندیشید جمله این ي درباره تر آگاهانه چه هر-2

می پدیدار وجودتان در بیشتر چه هر گزاري سپاس احساس آورید؛

 .شود
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را آن و بیندیشید گزاري سپاس ي درباره تر آگاهانه چه هر-3

 .شد خواهید منده بهره بیشتر هایی نعمت از کنید؛ احساس

هدف بنابراین،. شود می محسوب احساس اي گونه گزاري سپاس

آگاهانه امکان حد تا را آن که است این گزاري سپاس تمرین از نهایی

تان زندگی هاي شگفتی بر شما احساس نیروي زیرا. کنید احساس

بدهید؛ را چه آن. است یک به یک قانونی نیوتن قانون. افزاید می

بر اگر: است معنی این به قانونی چنین. کنید می دریافت را همان

انگیز شگفت پیامدهاي بیفزایید؛ خودتان گزاري سپاس احساس

همسان شما احساس با تا یافت خواهند گسترش نیز تان زندگی
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تر خالصانه و تر واقعی شما گزاري سپاس احساس چه هر! شوند

 .کرد خواهد تغییر تر سریع شما زندگی باشد؛

را تان زندگی هاي نعمت گویند می دیگران که اید شنیده اغلب

بهره دلیل به که اندیشید می هایی نعمت ي درباره وقتی. بشمارید

انجام به واقع در هستید؛ گزار سپاس خداوند از ها آن از بودن مند

نعمت شمردن که ندانید شاید اما. هستید مشغول کاري چنین دادن

می که است موثر هاي تمرین از یکی راستی به تان زندگی هاي

تان زندگی کل وضعیت آن، دادن انجام با و دهید انجام را آن توانید

 !یافت خواهد بهبود آسا معجزه اي شیوه به
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گزار سپاس خداوند از تان زندگی کنونی هاي نعمت دلیل به وقتی

کوچک بسیار ها نعمت این است ممکن که این وجود با هستید،

زندگی در درنگ بی ها نعمت این که کرد خواهید مشاهده باشند؛

پول مبلغی از بودن مند بهره دلیل به اگر. یافت خواهند افزایش تان

باشد؛ اندك بسیار آن پول اگر حتی هستید، گزار سپاس خداوند از

افزایش آسا معجزه اي شیوه به پولتان که کرد خواهید مشاهده

خداوند از خوب اي رابطه از بودن مند بهره دلیل به اگر. یافت خواهد

عیار تمام و کامل راستی به رابطه این اگر حتی هستید، گزار سپاس

آسا معجزه اي شیوه به شما ي رابطه که کرد خواهید مشاهده نباشد؛

شغلی از بودن بودن مند بهره دلیل به اگر. شد خواهد بهتر و بهتر
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راستی به شغل این اگر حتی هستید، گزار سپاس خداوند از مناسب

خواهد شروع تان شغلی امور تغییر نباشد؛ تان دلخواه و رویایی شغل

همه ناگهان و دبر خواهید لذت شغلتان از بیشتر که اي گونه شد،به

 .گرفت خواهند قرار اختیارتان در مناسب شغلی هاي فرصت ي

هاي نعمت ما وقتی: است گونه این هم نیز ماجرا  وارونه ي جنبه

شمارش دام در ناخواسته است ممکن شماریم؛ نمی را مان زندگی

می سخن باره این در وقتی. شویم گرفتار مان زندگی منفی امور

حال در واقع در نیستیم؛ مند بهره هایی نعمت چه از که گوییم

جویی عیب دیگران از وقتی. هستیم مان زندگی منفی امور شمارش
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در ایستادن ها، خیابان ترافیک ي درباره وقتی کنیم؛ می انتقاد یا

نبودن کارآمد کارها، شدن انجام در دیرکرد طوالنی، هاي صف

آب وضعیت بودن نامساعد یا کافی پول دولتی،نداشتن هاي دستگاه

منفی امور شمارش حال در واقع در کنیم؛ می شکایت و گله هوا و

در امور این شماریم؛ می را منفی امور وقتی.هستیم مان زندگی

با که است این تر مهم عامل اما. یابند می افزایش مان زندگی

هایی نعمت از را خودمان واقع در مان زندگی منفی امور شمارش

ي شیوه بهترین. برسند دستمان به بود قرار که کنیم می محروم

که است این تان زندگی در فراوانی از شدن مند بهره براي ممکن

 .بشمارید را تان زندگی هاي نعمت
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می. بشمارید را تان زندگی هاي نعمت بکوشید ابتدا در صبح روز هر

یا. بنویسید دستی صورت به را تان زندگی هاي نعمت فهرست توانید

استفاده ویژه اي دفترچه از یا کنید تایپ رایانه از استفاده با را آن

امروز،. بنویسید آن در را خودتان هاي گزاري سپاس ي همه و کنید

به که بنویسید تان زندگی در ویژه نعمت ده از ساده فهرستی باید

 .هستید گزار سپاس خداوند از ها آن از بودن مند بهره دلیل

گزاري سپاس دلیل به دقت با کرد؛ می گزاري سپاس انیشتین وقتی

بهره دلیل به چرا که اندیشید می باره این در وقتی. اندیشید می اش

گرفتن قرار یا ویژه انسانی با داشتن ارتباط ویژه، نعمتی از بودن مند
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تر ژرف را گزاري سپاس هستید؛ گزار سپاس ویژه موقعیتی در

ي معجزه ؛باشید داشته یاد به را نکته این. کرد خواهید احساس

می اتفاق شما گزاري سپاس احساس میزان مبناي بر گزاري سپاس

بکوشید فهرستتان در شده نوشته نعمت هر مقابل در پس،! افتد

خداوند از ویژه نعمت آن از بودن مند بهره دلیل به چرا که بنویسید

 .هستید گزار سپاس

کردن گزاري سپاس و شوید فقیر شود می سبب کردن شکایت و گله

شما زندگی سوي به آسا معجزه اي شیوه به ثروت شود می سبب

 .شود جذب
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شکایت و گله پول ي درباره که کنند نمی تصور ها انسان از بسیاري

تردید بی باشند، نداشته کافی پول شان زندگی در اگر اما، کنند؛ می

کردن شکایت و گله این اغلب و کنند می شکایت و گله باره این در

کردن شکایت و گله بر عالوه ها؛ انسان. گیرند نمی نظر در را ها

.کنند می شکایت و گله نیز خودشان هاي اندیشه در زبانی؛

در موجود منفی  بسیار هاي اندیشه از ها انسان از بسیاري همچنین،

حسادت منفی، سخن یا اندیشه گونه هر. هستند خبر بی ذهنشان

واقعی معناي به پول ي درباره گونه شکایت و نگرانی از سرشار گونه،

هاي شکایت و گله از بسیاري البته. انجامد می تنگدستی و فقر به

 .شود پرداخت پولی باید که شود می مربوط زمانی به اغلب مهم
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است ممکن حسابها صورت پرداختن پس، ندارید؛ پول اگر

ممکن موقعیت این در. دهید انجام باید که باشد کاري دشوارترین

براي موجود پول از ها حساب صورت کل مبلغ که برسد نظر به است

هاي حساب صورت ي درباره اگر اما،. است بیشتر ها آن پرداختن

شکایت و گله حال در واقع در پس کنید؛ وشکایت گله خودتان

شکایت و گله که بدانید. هستید تان مالی وضعیت ي درباره کردن

 .دارد می نگه تنگدستی و فقر در را شما همواره کردن

سپاس باید طبیعی طور به کنید می احساس ندارید؛ کافی پول اگر

فهرست آخر در ها حساب صورت آن ي درباره را کردن گزاري
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اگرکه  است این حقیقت اما. دهید قرار خودتان هاي گزاري سپاس

در باید پس آورید؛ دست به تان زندگی در را بیشتر پولی خواهید می

گزاري سپاس خداوند از خودتان هاي حساب صورت دلیل به ابتدا

فراوانی؛ از سرشار و پربار زندگی یک از بودن مند بهره براي. کنید

مالی امور به که کنید گزاري سپاس کارهایی ي همه دلیل به باید

ي درباره کردن شکایت و گله البته،. شوند می مربوط تان زندگی

باید شما. بود نخواهد گزارانه سپاس کاري اغلب ها حساب صورت

دلیل به باید دیگر، بیان به. کنید عمل وارونه اي ه شیو به درست

است قرار که کنید گزاري سپاس خدماتی یا کاالها از شدن مند بهره

بسیار کار این دادن انجام. بپردازید را ها آن به مربوط حساب صورت
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باقی آور شگفت تاثیري تان زندگی مالی وضعیت در اما است؛ ساده

جذب رباي آهن به واقعی معناي به صورت، این در. گذاشت خواهد

 !شد خواهید تبدیل پول

منفی موقعیتی سوي به را گزاري سپاس آساي معجزه انرژي وقتی

قدیمی موقعیت و آید می وجود به جدید موقعیتی فرستید؛ می

رسانید می سطحی به را خودتان وقتی دیگر؛ بیان به. شود می ناپدید

اندك مبلغی داشتن دلیل به پول، کمبود کردن احساس جاي به که،

تان زندگی در جدید موقعیتی کنید؛ می گزاري سپاس خداوند از هم
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شیوه به بیشتر پولی و شود می ناپدید پول کمبود آید، می وجود به

 .شود می جذب تان زندگی به آسا معجزه اي

از را پول واقع در پول ي درباره ناخوشایند و بد احساسات ي همه

.یابد می کاهش تان زندگی در پول گردش و کند می دور شما

گردش دارید؛ ناخوشایند و بد احساسی پول درباره بار هر همچنین،

پول ي درباره اگر. دهید می کاهش بیشتر اندکی را تان زندگی پول

وجودتان در را ترس یا نگرانی ناامیدي، حسرت، همچون احساساتی

مبناي بر. کنید جذب را بیشتر پولی توانید نمی ، پس پرورانید؛ می

به. کنند می جذب را یکدیگر همواره مشابه ي گونه دو جذب، قانون
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بیشتر هرچه پس ندارید؛ کافی پول که هستید ناامید اگر ترتیب، این

اگر. کرد خواهید جذب پول ي درباره را کننده نگران هایی موقعیت

می وجودتان در را ترس احساس تان مالی وضعیت ي درباره

همواره که کرد خواهید جذب بیشتر را هایی موقعیت پس، پرورانید؛

تان مالی وضعیت ي درباره را هراسی و ترس شوند می سبب

 .کنید احساس

کنونی زندگی در را پول احتمالی کمبود و مالی وضعیت باید شما

دشوار شما براي است ممکن کار این چه اگر بگیرید؛ نادیده تان

واقع در  خداوند از کردن گزاري سپاس که بدانید حال، هر به. باشد
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دلیل به وقتی. است کار این دادن انجام براي شده تضمین اي شیوه

طور به هستید؛ گزار سپاس خداوند از اندك، چند هر پولی، داشتن

.باشید داشته ناامیدي احساس پول ي درباره توانید نمی همزمان

می سر در پول ي درباره را گزارانه سپاس هایی اندیشه وقتی

را نگرانی از سرشار هایی اندیشه توانید نمی همزمان طور به پرورانید؛

وضعیت ي درباره وقتی همچین،. بپرورانید سر در پول ي درباره

نمی همزمان طور به هستید؛ گزار سپاس خداوند از تان کنونی مالی

سر در پول ي درباره را هراس و ترس از سرشار هایی اندیشه توانید

عالوه دارید؛ گزارانه سپاس احساسی پول ي درباره وقتی. بپرورانید

دور شما از را پول که منفی احساساتی و ها اندیشه کردن متوقف بر
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به شما براي را بیشتر پولی که دهید می انجام را کاري کنند، می

 !آورد می ارمغان

بینی پیش چکی کردن دریافت ي وسیله به است ممکن بیشتر پول

و نقدي اي هدیه یا کشی، قرعه در شدن برنده حقوق، افزایش نشده،

ممکن شما پول. برسد دستتان به کسی سوي از نشده بینی پیش

تصمیم خود به خود تان همراه یا دوست که یابد افزایش زمانی است

پول شاید. بپردازد را شامتان یا ناهار قهوه، حساب صورت گیرد می

برید می پی و بخرید را کاالیی است قرار که یابد افزایش زمانی شما

که یابد افزایش زمانی پولتان شاید. دارد ویژه تخفیفی کاال آن
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دیگر، بیان به. دهد می تضمین شما به کاالیی خرید بابت فروشنده

و بازگردانید را آن توانید می نبودید؛ راضی کاال آن خرید از اگر

کسی که یابد افزایش زمانی پولتان هم شاید. بگیرید پس را پولتان

نیاز کاال آن به شما که اي گونه به دهد؛ می هدیه شما به را کاالیی

موقعیت این از یک هر نهایی پیامد. خریدید می را آن باید و داشتید

هرگاه بنابراین، !شد خواهد شما نصیب بیشتر پولی که است این ها

این به موقعیتی چنین آیا: بپرسید خودتان از آمد؛ وجود به موقعیتی

است؛ چنین اگر آورم؟ می دست به بیشتر پولی من که است معنی

معناي به موقعیت این از خودتان دریافتی پول دلیل به باید پس،

 !باشید گزار سپاس خداوند از واقعی
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دوستتان و بخرید را کاالیی است قرار که بگویید دوستتان به اگر

را کاال آن زیرا دهد هدیه یا امانت شما به را کاال آن که کند پیشنهاد

برنامه رفتن سفر براي اگر کند؛ نمی استفاده آن از و دارد خانه در

می مند بهره ویژه تخفیفی از باره دراین که بشنوید و کنید ریزي

قبل از بهتر را خدماتش بکوشد خدماتی اي موسسه اگر یا شوید

افزایش آسا معجزه اي شیوه به شما پول پس، دهد؛ انجام شما براي

نیاز آن به که اید شده مند بهره خدماتی یا کاالها از زیرا یافت خواهد

بپردازید ها آن بابت را پولی نبودید مجبور حال درعین اما داشتید،

بسیار هایی موقعیت با آیا. اید بوده مند بهره ویژه تخفیفی از یا

 کنید؟ دریافت پول توانید می که دارید آشنایی
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این. اید شده رو روبه ها موقعیت این از بعضی با گذشته در تردید بی

جذب را ها آن خودتان زیرا اند افتاده اتفاق شما براي ها موقعیت

داده تشخیص را نکته این زمان آن در که کند نمی فرقی اید؛ کرده

ي شیوه به زیستن گزارانه سپاس وقتی حال، هر به. خیر یا اید

را آسا معجزه هایی موقعیت همواره شود؛ می تبدیل شما زندگی

گونه این با شدن رو روبه ها انسان از بسیاري! کنید می جذب

به کل در موضوع این اما دانند؛ می شانسی خوش را ها موقعیت

بر واقع در ها موقعیت گونه این کردن جذب.شود نمی مربوط شانس

 .شود می انجام جهانی قانونی مبناي
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مند بهره یا بیشتر پول داشتن به که تان زندگی در موقعیتی هر

گزاري سپاس پیامد انجامد؛ می رایگان و ضروري کاالیی از شدن

بسیار تردید بی موضوع، این به بردن پی با. بود خواهد خودتان

احساس با را خودتان شادمانی بکوشید وقتی. شد خواهید شادمان

جذب نیرویی واقعی معناي به کنید؛ همراه بیشتر گزاري سپاس

به بیشتر  و بیشتر را فراوانی جریان همواره که داشت خواهید کننده

 .کرد خواهید جذب تان زندگی سوي
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 براي دریافت مطالب آموزنده و مفید 

عضو خبر نامه وب سایت دکتر حسن زهدي شوید.

www.hassanzohdi.com 
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. ندارید را الکترونیکی کتاب این محتوایات تغییر حق شما

 .ندارید را رایگان الکترونیکی کتاب این فروش حق شما
 ... ولی

 رایگان دانلود براي خود سایت در را آن میتوانید شما

 . بگذارید
 خود محصوالت همراه هدیه عنوان به را آن میتوانید شما

 .نمایید ارائه
 بدهیدهدیه  دیگران به را آن میتوانید شما


