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 به نام خدا

 «موفقیت نهایی رمز و قاعده»

 : است چهارمرحله دارای نهایی موفقیت ی قاعده

 .بگیرید نظر در خود برای روشنی هدؾ خواهید،و می چه زندگی در که کنید مشخص لطع بطور اینکه اول

 .بزنید عمل به دست و بردارید هدؾ به رسیدن برای هایی لدم که بگیرید تصمیم اینکه دوم

 .نه یا مؤثرند و مفید کنید می که کارهایی ببینید تا کنید کنترل را خود اتالدام اینکه سوم

 .یابید دست دلخواه هدؾ به تا دهید تؽییر را خود ی شیوه و فکر طرز اینکه چهارم

 است کرده طی را رمرحلهاچه باشد،این یافته دست بزرگی توفیك به که هرکس. 

 یک از ناشی شکست، که طور همان.است عمل از خودداری ی نتیجه ستشک. ندارند واحدی منشأ معموال شکست و موفمیت

 .است پشتکار ابتکار، و آؼازگری از ناشی است،موفمیت جزئی تصمیمات رشته

 .است مهم دیگر تصمیم هر اندازه به ، سازید ممید مدت دراز های هدؾ به را خود اینکه به تصمیم

 که است نیرویی این.میسازد دگرگون شمارا زندگی که است نیرویی باشید، پایبند و ممید آن به که تصمیمی باشید داشته یاد به

 .شماست اختیار در بخواهید که هرلحظه

 .هستید تصمیم اهل که کنید ثابت خودتان به

 توانا چمدر که دهید نشان خودتان به. تر مشکل تصمیم ویک  ساده بسیار تصمیم یک. بگیرید تصمیم دو یا یک اکنون هم

 .دهید انجام را کار این اکنون هم ید،هست

 کار، این با! بچسبید آن به و بردارید آن انجام برای را لدم اولین. بگیرید مرتب و روشن تصمیم یک و کنید متولؾ را مطالعه

 .آید می وجود به شما در زندگی مسیر تؽییر برای الزم ی اراده و سازید می لوی را گیری تصمیم های ماهیچه

 .کند مماومت انسانی ی اراده ممابل در تواند نمی اریدیو هیچ

 می ایجاد هنگامی فمط آن به بودن مسلط و زندگی مسیر تؽییر ی ،اراده پیروزی به اراده اما. است تسخیرناپذیر انسانی روح

 .شود شما مانع تواند نمی مانعی و مشکل هیچ که کنید وباور بگیرید تصمیم شما که شود

 همیشه برای شما زندگی لحظه آن در دهد، شکل شما تصمیم که ، محیط شرایط نه را شما زندگی که دبگیری تصمیم اگر

 .شوید می مسلط دهند، می شکل را شما زندگی که نیروهایی وبر میشود دگرگون

 بدانند درست را کاری انجام ولتی و گیرند می تصمیم بسرعت معموال موفك افراد که است داده نشان پیوسته محممان تحمیمات

 به را خود تصمیم به و گیرند می تصمیم دیر معموال خورده شکست اشخاص برعکس. گردند برنمی خود تصمیم از آسانی به

 .دهند می تؽییر آسانی

 والعی باشد،تصمیم داشته دنبال به عمل شما تصمیم اگر." شود می عمل موجب که است اطالعاتی" از عبارت تصمیم یک

 .است
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 تحمك جهت در خاص عملی مگرآنکه. نمیشوم منصرؾ تصمیمی از هرگز اینکه آن و کنم می مراعات همیشه ار لاعده من

 .باشم داده انجام آن

 .باشید داشته آمادگی همیشه نیز خود تفکر ی شیوه تؽییر برای اما باشید، پایبند خود های تصمیم به

 .کنید استفاده خود زندگی شؤون تمام کردن دگرگون ایبر ازآن توانید می لحظه هر در که ایست وسیله گیری تصمیم

 .است شده اؼاز تصمیم یک با انسانی های پیشرفت همه

 ای حادثه که هنگامی و نمانده برایتان راهی کنید می احساس که هنگامی یا و ها سختی هنگام در که باشید داشته یاد به

 سازید دگرگون را شرایط همه توانید می بگیرید، صمیمت و آیید خود به لحظه یک اگر افتد، می اتفاق برایتان

 «میشود همان باشید معتقد هرچه به»

. دهد نشان را معینی های العمل عکس تا کنید می صادر خود مؽز به چرایی و چون بی فرمان دارید، اعتماد چیزی به ولتی

 فکر خود با اید رفته می آشپزخانه به الیکهح در شما و باشد خواسته نمک لدری شما از کسی است ممکن مثال، عنوان به

 «کنم پیدا را نمکدان توانم نمی: » اید گفته سرانجام و اید گشته را لفسه چند بعد. دانم نمی را نمکدان جای که من: اید کرده

 چشمتان جلو رد درست یکه چیز به بعد. است ایستاده کنارتان در و گذاشته آشپزخانه داخل به لدم اطمینان با آنکس گاه آن

 پس است؟ بوده انجا در اول از نمکدان آیا اید؛ شده نمکدان متوجه انولت شما و  «چیست؟ این:»است گفته و کرده اشاره بوده

 .نداشتید عمیده انجا در نمکدان بوجود اصال که است این علتش بودید؟ ندیده را ان چرا

 و حال های لابلیت میتواند که کند می پیدا نیرویی و میشود اعصاب ایفرمانرو عمیده آن بپذیریم، را ای عمیده اینکه محض به

 .کشایند نابودی به یا دهد افزایش مارا آتی

 عماید بکنند توانند می که کارهایی و خود شخصیت ی درباره آنکه علت به اما هستد، اشتیاق شورو دارای مردم از بسیاری

 .زنند نمی دست بخشد می حمكت هارا ان رویاهای که عملی به دارند، محدودی

 .آورند بدست را آن توانند می که دارند ایمان و خواهند می چه که میدانند موفك مردم

 :است بوده اعتماد چندین از ناشی هایم موفمیت

 .بخواهم والعا آنکه شرط به هست، راهی همیشه کارها انجام برای

 .شد خواهم موفك سرانجام بیاموزم درسی والعه هر از اگر ندارد، وجود شکست نام به چیزی زندگی در

 . دارد زود دیر گاهی فمط است بندگان حال شامل خدا لطؾ

 .است آینده ؼیراز گذشته،

 .دهم تؽییر را خود زندگی تمام لحظه یک در توانم می تصمیم یک گرفتن با

 و برآیم کارها عهده از بزرگ، مشکالت و موانع الرؼمع که اند شده باعث و اند بوده من اعمال افکارو راهنمای عماید این

 .برسم پردوامی های موفمیت به
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 باهوشی آدم  خودم عمیده به من:» گویید می ولتی مثال نیست؛ خاص معنای یک به نسبت اطمینان احساس جز چیزی اعتماد

 و منابع که میشود باعث اطمینان احساس این و «باهوشم که میکنم اطمینان احساس» من که است این منظورتان «هستم

 .برسید دلخواه نتایج وبه کنید عمل هوشمندانه انها کمک با بگیریدو بکار را خود های توانایی

 باعث عماید این و کنید ایجاد خود در را ان و انتخاب را معینی باور خودتان درباره میتوانید. است عظیم بسیار باور نیروی

 .ببخشند نیرو و امید شما به و شوند شما تمویت باعث که است عمایدی انتخاب مهم.دهید نجاما را معینی الاعم که میشود

 احساس و هستید ناراضی خود زندگی از اگر پس. دارند کنترل تحت را تان زندگی و گذارند می تاثیر رفتارهایتان بر عماید

 .دهید رؽییت را خود باورهای باید اید نیافته دست خواهید می آنچه به کنید می

 .کنند می تعیین را مان سرنوشت ما باورهای

 .کنیم کنترل اگاهانه را خود اعتمادات ،باید بگیریم دست به را خود زندگی ی اداره خواهیم می اگر

 یا کلمب،ادیسن کریستؾ کپرنیک، امثال یا مسیح، ،حضرت( ص)دمحم حضرت اند، کرده دگرگون را تاریخ که مردانی

 .اند کرده دگرگون مارا اعتماذات که اند بوده افرادی انیشتین،

 به که کسانی ببینیم باید ، کنیم سازی مدل را بهروزی خواهیم می اگر. کرد اؼاز ها باور تؽییر از باید را رفتارها تؽییرات

 .اند داشته اعتمادی چه اند، رسیده بهروزی

 محل در بعد و اند ساخته وانمود گداخته فلز را تلمین،آن لدرت با و داده تماس مؽناطیسی خواب حال در شخصی بابدن را یخ

 مسلم و مستمیم ارتباط به فرد باور و ایمان بلکه نبوده، امر،والعیت این علت. اند کرده مشاهده آثارسوختگی و تاول یخ تماس

 .است بوده عصبی سیستم با

 باشید،شکست معتمد شکست به اگر و میشود ایجاد شما در آن به رسیدن برای الزم نیروی باشید، داشته عمیده موفمیت به اگر

 عمیده کدام که است این مساله. دارند نیرومندی اثرات اعتمادات نوع دو هر. اید کرده فکر درست صورت دو هر در میخورید

 .کنیم ایجاد خود در را آن باید چگونه و ماست نفع به

 «اندیشی می که همانی تو»

. اورد می حساب به ضعیؾ را خود که است اموزی دانش مثال بیند؛ می ناتوان کاری انجام زا را خود شخصی کنیم فرض

 گرفت؟ خواهد کار به موفمیت برای را خود های توانایی از ممدار چه شود، مردود که باشد داشته انتظار اموز دانش این اگر

 انتظار در که است فرستاده خود مؽز به هایی پیام اللب. داند نمی چیزی که است گفته خود به پیشایش زیرا کم، خیلی مسلما

 که هایی ولدم میکند که کارهایی کرد؟آیا خواهد تالش چگونه باشد کرده آؼاز انتظاراتی چنان با که کسی.باشد شدن رد

 .است بعید ایت؟ والعی استعداد بیانگر میکند که کارهایی آیا است؟ مثبت و مناسب مطمئن،پرانرژی، برمیدارد،

 آؼاز عمیدتی نظام نوعی با شما بکشید؟ زحمت و کنید تالش که دارد لزومی چه شوید، می مردود که باشید معتمد شما اگر

 نامطمئنی و مردد های لدم و اید گرفته کار به را اندکی های توانایی و استعداد. دارد تکیه شما های ناتوانایی بر که اید کرده

 شد؟ خواهد منتهی ای نتیجه چه به ممدمات این ی همه. اید برداشته

 بعدی های کوشش برای شما باورهای و انتظارات در اثری چه نامطلوب نتایج این. نامطلوب ای نتیجه به زیاد احتمال به

 .شد خواهد آؼاز دوباره باطل دور واین کرد خواهد تمویت را منفی باورهای و اعتمادات زیاد احتمال به گذاشت؟ خواهد
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 با که آنان و بدبخت مردم. شود می شکست باعث شکست. کشاند می ضعؾ به روز به روز را اشم باطل دور

 آرزوهای به روزی کنند نمی باور دیگر که افتند می دور خود های خواسته از انمدر اؼلب کنند می زندگی «ورشکستگی»

 حدالل با بلکه کنند، بهتر لدری را خود گیزند تا گیرند کار به را خود های توانایی کنند نمی سعی جهت بیدن. برسند خود

 .میدارند نگه سطح رهمان د را خود زندگی کوشش

 به اند؟ موفك همیشه دارند، مثبت عماید و فکر طرز که کسانی آیا. خورد؟البته می گره کارشان هم فعال و کاردان افراد آیا

 .وجه هیچ

 درزش الی مو،» معروؾ بمول که دارید دست در وفمیتم به رسیدن برای جادویی فرمولی که گفت شما به کسی اگر

 نشان بارها تاریخ اما. کنید فرار مخالؾ جهت در و بگیرید محکم را خود پول ید،کیؾ آ می در درست هم همیشه و «نمیرود

 نیروی و زد خواهند عمل به دست گرداند، نیرومند هارا آن که باشند سالمی عمیدتی نظام دارای کسانی اگر که است داده

 برای راهی ،همیشه سازم بند پای و ممید کاری انجام  به خودرا اگر.شوند می موفك سرانجام و کنند می پیدا مضاعفی

 . دارد وجود موفمیت

 در موفمیت برای:» بکیند خود از را سوال این که است این من ی توصیه گیرید، نیم را دلخواهی نتیجه خود، زندگی از اگر

 ممکن ترتیب این به «دارد؟ ضرورت باورهایی چه موفمیت، کسب برای:» بپرسید یا«  شوم؟ معتمد زیچی چه به زندگی

 .یابید در اید، گرفته نادیده که را اصلی ی عمیده خوبی به است

 فعلی احساس: »بپرسید خود از کنید می خشم و یأس احساس و هستید مواجه مشکلی با ولتی یا بردن رنج هنگام در همچنین

 «است؟ باورهایی چه از ناشی من

 

 زندگی تؽییر= عماید تؽییر

 .کرد ایجاد خود باورهای در تؽییری باید ابتدا فردی، موفمیت هر به رسیدن برای

 .کنیم استفاده خود رؤیاهای ساختن عملی جهت در ها آن از و کنیم تمویت هارا آن بشناسیم، را خود ی سازنده و مثبت عماید

 کدامند؟ میدارند، باز هستید آن ارزوی در که موفمیتی به یافتن دست از را شما که ای عمده باورهای

 به را شما ایمان. نیست میسر ایمان داشتن بدون معموال و است اشتیاق و پشتکار و تالش نیازمند بزرگ های هدؾ به رسیدن

 .بردارید خود یپا پیش از را هرمانعی که میشود سبب و میبرد پیش هدؾ بسوی و دارد وامی عمل

 .میشود شما ایمان تمویت و عواطؾ لدرت رفتن باال و تعهد و شوق ازدیاد باعث برمیدارید که هرلدمی

 به مارا که باشیم داشته واال و بزررگ آنچنان هدفی باید کنیم، کشؾ ماست وجود در که را پایانی بی نیروی اگربخواهیم

 .کنیم کشؾ را خود والعی های توان و برویم پیش خود معمول حدود از فراتر تا آورد، حرکت

 نشان دارید، سر در که هایی هدؾ بزرگی بلکه نیست، شما توانایی حداکثر ی نماینده شما، فعلی شرایط که باشید داشته یاد به

 .کنیم متوجه پرشکوه و عظیم های هدؾ به را خود فکر باید. شماست توانایی ی دهنده

 در مهم ی نکته اما کند، جلوه محال آنها به نیل است ممکن ؾ/بگیریم نظر در خود برای یبزرگ های هدؾ  آنکه از پیش

 .شود آزاد ما درونی نیروهای تا باشیم داشته بخش الهام و بزررگ های ارزو که است این گذاری هدؾ
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 ولتی حال عین در اما.میرسند بنظر ؼیرممکن های هدؾ از که دارم صحیحی های هدؾ که شوم می متوجه زمانی من خود

 .میکنم احساس خود در العاده فوق هیجانی و شوق آورم، می نظر در را آنها به رسیدن امکان

 از اموری چه انجام اینکه به و دهیم تؽییر را خود عمیدتی نظام که است الزم. یابیم دست عالی های هدؾ به بخواهیم اگر

 .نکنیم اعتنا اند، خارج ما لدرت

 .است «کران بی نیروی» ی دنیا به ای دریچه باشکوه های هدؾ

 .سازد می محدود را زندگی محدود های هدؾ

 .بود آنها از بزرگتر ام توانایی و ایمان زیرا شد؛ عملی اما بود، بزرگ خیلی اهدافم

 

 « است هدف به رسیدن از فراتر هدف »

 افراد این. شوند دلسرد و مأیوس و نرسند  خود ی خواسته به ترسند می زیرا دارند؛ واهمه گذاری هدؾ از افراد از بعضی

 .ندارد اهمیت آن به رسیدن برای تالش و گذاری هدؾ نصؾ اندازه به هدؾ به رسیدن که دانند نمی

 حرکت ماست ی عالله مورد که جهتی در و بدیهم جهت خود زندگی به خواهیم می که کنیم می گذاری هدؾ دلیل این به ما

 ارزش دارای کنیم می پیدا تالش این اثر در که شخصیتی نصؾ اندازه به نرسیم، یا برسیم هدؾ آن به که این نهایت در. کنیم

 .نیست

 .است فردی های دستاورد از تر مهم زندگی در هدؾ و جهت داشتن که باشیم داشته توجه نکته این به باید

 افزایش را نفس به اعتماد ، زندگی جزیی اهداؾ به تنیاف دست. دارد اهمیت بسیار درونی لدرت بردن باال برای اهداؾ تنظیم

 .میسازد مهیا شخصیت پیشرفت برای را راه و دهد می

 خاص موارد به دستیابی تنها اهاؾ، تنظیم پس در نهفته اصلی نیت من اعتماد به. است کار حاصل و نتیجه از فراتر هدؾ

 .بخشید خواهد جدیدی هویت شما به کار این بلکه. نیست

 شما خوشحالی و رضایت موجب کدام هیچ اید، اورده دست به عمرتان طوا در که را چیزهایی تمام زندگی راه پایان در

  اید؟ کرده چه انسان یک ممام در که است این دارد، ای ویژه اهمیت برایتان آنچه بلکه شد، نخواهند

 جلب خود به مارا توجه که است ای وسیله بزارا هدؾ نیست؛ حیات ؼایی ممصود ولی. است پایانی ی نمطه دارای هدؾ هر

 .است بیشتر توسعه و رشد ، ها هدؾ تعمیب والعی دلیل. دهد می جهت ما اعمال و افکار به و کند می

 

 « ذهنی ی شبکه ی کننده فعال سیستم »

 از لبل اشیا آن البته خرید، از پس. اید شده جا همه در آن مشابه متوجه باشید، خریده ای تازه ی لهیوس یا اتومبیل کنون تا اگر

 .اید شده نمی آنها متوجه اما اند، داشته وجود شما اطراؾ در هم آن

 موفمیت یا و بما برای که را آنچه فمط و کند ؼربال را اطالعات ی کلیه تا است مسوؤل مؽز از بخشی. است ساده موضوع

 می شما رؤیاهای شدن عملی و موفمیت کار به که دارد دوجو اطرافتان در چیزها از بسیاری. نماید ذهن وارد است ضروری
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 نیاموخته خود مؽز به دیگر عبارت به و اید نکرده تعریؾ روشنی به را خود های هدؾ زیرا نمیشوید؛ آنها متوجه اما ، آیند

 .هستند اهمیت دارای چیزها آن که اید

 شبکه کننده فعال سیستم» به موسوم ذهنی ؼربال عینو شدید، یاداور خود ذهن به را مهم امور یا ها هدؾ آنکه از پس

 است ممکن که را هایی فرصت و اطالعات کلیه و کند، می عمل اهنربا مانند ذهن از بخش این. افتد می کار به «ذهنی

 .نماید می جذب شود هدؾ به شما رسیدن و سریع موفمیت موجب

 

 «موفق ترین افراد کسانی هستند که از پول درآوردن لذت میبرند » 

 

 ))  ثروتمند شدن آسان است ((

سال ها پیش تراشه های چوب و خاک اره جزو ضایعات تلمی میشد و دفع آن جزء دردسرهای کارگاه های نجاری بود. تا 

 ند.اینکه کسی پیدا شد و آنها را با کمک چسب و فشار دوباره به هم چسبا

امروزه میدانیم که نئوپان چه کاربرد وسیعی در نجاری دارد. شخصی با کارگاه های نجاری لرارداد بست که ضایعات آنها 

سال چند میلیون دالر ثروت به دست آورد ، در حالی که مواد  2را به رایگان خارج سازد . او با ساختن نئوپان ، ظرؾ 

 اولیه را مفت به دست آورده بود.

 راد متفکر و پیشگام همین است. این افراد میتوانند منابع خود را در راه های مفید و پول ساز به کار اندازند.کار اف

 ، ثروتمند شدن آسان است. با وجود این بسیاری از افراد ثروتمند نمیشوند.یک چیز در نظر من مسلم است 

 )) دیدگاهتان را نسبت به پول تغییر دهید ((

 

تیابی به ثروت روز افزون باز میدارد و آنچه موجب میشود در راه موفمیت ناگهان جا بزنیم یا خرابکاری آنچه مارا از دس

کنیم، عدم برنامه ریزی نیست، نبود راه حل نیست ، عدم امکانات نیست ، عدم استعداد نیست، فمدان سرمایه هم نیست بلکه 

 تصوری است که ما از پول درآوردن داریم.

 ی که باعث میشود افراد از موفمیت مالی اجتناب کنند آن است که درباره ی ثروت عماید مختلطی دارند.بزرگترین عامل

این افراد در عین حال که به مزایای رفاه مادی والفند ، ممکن است عمیده داشته باشند که جمع آوری ثروت محتاج تالش و 

 ا اینکه افراد ثروتمند از وجود دیگران سوء استفاده میکنند.کوشش طالت فرسا ، یا انحراؾ ار معیارهای اخاللی است و ی

 اولین دلیل برای اینکه اؼلب از نظر مالی ناموفك اند این است که پول در ذهنشان با مسائل منفی متعددی هماهنگ شده است.

 واهد شد.برخی معتمدند پول زیاد معنویتشان را از بین خواهد برد. آنها میگویند بشر در پول زیاد ؼرق خ

 علت اینکه بسیاری از مردم از نظر مالی موفك نیستند آن است که پول در ذهنشان به عنوان یک عامل منفی جا افتاده است 

 : باید به این سوال پاسخ دهید که آیا والعأ بدست آوردن پول زیاد خوب است ؟؟؟ اجازه بدهید من نیز از شما سوالی بپرسم
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ما کار خوبی است؟؟؟ آیا ایجاد رابطه ی نزدیک با همسرتان کار خوبی است؟؟؟ آیا انجام کاری که آیا باال بردن سطح هوش 

 فرزندانتان را خوشحال تر، لوی تر و باهوش تر کند خوب است؟؟؟

آیا نزدیک شدن به خالك تان کار خوبی است؟ هر زمان در زندگی لادرید با کسب ثروت بیشتر کارهای خوب انجام دهید همه 

 ز ممکن میشود.چی

 از اینکه ممکن است ثروت زیاد داشتنه شما باعثه حسرت دیگران شود احساس گناه نکنید زیرا......

در این جهان همه فرصت های طالیی یکسانی در اختیارشان لرار میگیرد. انسانها در تصمیماتشان ، میزان تحصیالتشان و 

ا فرصت موفمیت در تمامی آنها در سطح انگیزه ، یکسان نیستند ، امحتی تولعی که از یکدیگر یا از خودشان دارند ویا 

 ولی آیا همه حك انتخاب دارند تا از این فرصت ها بهره ببرند یا خیر؟؟؟.هست

مؽز شما در صورتی میتواند عملی انجام دهد که به روشنی بداند از چه چیزهایی باید اجتناب کند و به چه چیزهایی جلب 

 به سلسله اعصاب خود می دهیم مختلط هستند و از این روست که نتایجی گیج کننده به دست می آوریم. شود. عالئمی که

از سویی به خود مگوییم که پول به ما آزادی میدهد ، امکان میدهد که به افراد مورد عالله ی خود کمک کنیم و به 

م جمع آوری مال دنیا مستلزم زحمت فراوان ، از رویاهایمان جامه ی عمل بپوشانیم، از سویی دیگر ممکن است فکر کنی

 دست دادن معنویت ، انگشت نما شدن و حتی جلب دشمنی دیگران است.

بعضی ها نسبت به کسانی که وضع مالی خوبی دارند احساس خشم می کنند و ؼالبأ تصور میکنند که اگر کسی پول فراوانی 

 وجود دیگران سوء استفاده کرده است آیا اینگونه نیست؟؟؟؟؟کارهای خالؾ انجام داده و از به چنگ آورده حتمأ 

اگر در شما نسبت به اشخاص ثروتمند حالت خشم وجود داشته باشد، چه پیامدی به مؽز خود میدهید؟ احتماأل پیامی نظیر این 

د. خشم نسبت به موفمیت بد است، یعنی احساس ناخوشایندی دارید که اگر زیاد پول جمع کنید آدم بدی میشوی« پول زیاد » که 

 دیگران باعث میشود که خود را شرطی کنید و در زندگی مالی خود بهبود الزم و دلخواه را به وجود نیاورید.

از احساس گناه بابت پول درآوردن بپرهیزید. احساس گناه دامی است که شما را میبلعد. این نوع هماهنگی های منفی شما را 

 یدارد.از آنچه که میخواهید باز م

به نظر من فمر و نداری الزمه ی ترلی و تعالی روح بشر نیست. تنها فایده ی آن این است که موجب میشود به واسطه ی 

 گرفتاریهای متعدد ، دیگر نتوانیم آنچنان که باید فکر خود و اوضاع زندگی مان باشیم.

است بهره ببرد، هم میتواند توجه اش را بیشتر به منافع انسان چه فمیر یا ؼنی ، هم میتواند از آنچه برای ارتماء روح الزم 

 خودش معطوؾ کند.

 هیچ نمطه ای از دنیا را سراغ ندارم که مردم در فمر و بدبختی باشند و معنویاتاشان دستخوش خطر نشود.

 هرجا که مردم از نظر التصادی وضعیت خوبی ندارند ، آمار جرایم نیز باالتر است.

افراد دنیا کسانی هستند که از پول درآوردن لذت میبرند. اگر به پول درآوردن عالله ای نداشته باشید،  می گویند موفك ترین

 هر روز یک رویداد تلخ مالی را پشت سر خواهید گذاشت یعنی اتفالات بد روی سر شما انبار خواهند شد.

خودآگاه معتمدید که ثروت بیشتر موجب اگر زندگی شما در سطحی محدود میگذرد و درجا میزنید بیشک خودآگاه یا نا

 ناراحتی شما خواهد شد.
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 از پول درآوردن فرایندی مثبت و لذت بخش بسازید.

تمام ناراحتی هایی را که به دلیل فشار مالی تحمل میکنید و تمام چیزهایی که شایستگی داشتن آنها را دارید اما توانایی » 

 «بنویسید.  دفتری یاد چه مشکالتی را برای شما در بر دارد درخریدشان را ندارید و اینکه نداشتنه پول ز

 ))احساس ثروتمند بودن کنید ((

 

 روتمند شدن، احساس دارا بودن استاولین کلید ث

ثروت فمط پول نیست ، ثروتمند بودن ، یعنی در اختیار داشتن نعمت های فراوان و هرچه خود را داراتر بدانید نعمت های 

 خواهید آورد . بیشتری به دست 

 ثروت توانایی استفاده از نعمت هاست. 

منظور چیست ؟ میخواهم بگویم شما در جهانی زندگی میکنید که درتمام گوشه های آن وفور نعمت است و شما از همه ی 

 آنها برخوردارید.

خت نمیکنید یعنی پول بنزین شما مالک تمام اتوبوس های شهری و اتوبان ها هستید و برای رفت و آمد در آن هیچ پولی پردا

و خرج تعمیراتشان را شما نمیدهید فمط پول مسیری را که طی میکنید را میپردازید. شما صاحب تمام ساختمان های دولتی 

 هستید ، هرزمان که بخواهید میتوانید به آنجا بروید.

 د دارند.درباره ی این نعمت ها فکر کنید . نعمت های خداوند در همه جای زندگی شما وجو

 هیچ ولت از نداشتن پول ننالید. از هر چه دارید به خوبی استفاده کنید و هر روز احساس کنید بیشتر از پیش دارا هستید.

 خود را ثروتمند بدانید تا ثروت جذب شما گردد.

 یکی از نشانه های دارایی بخشش است. باید بیاموزید از هرچه دارید بیشتر ببخشید.

 درصد آن را ببخشید.01آمد دارید، مهم نیست چمدر در

ولتی درصدی از آنچه را که به دست می آورید می بخشید، به ذهن ناخودآگاه خود میفهمانید که شما فردی دارا هستید، پس 

 ذهن ناخودآگاه آنچه را باورکرده است تحمك می بخشد.

 «میگویند ... بگویید .... » 

ا بگویید : بله ، اما من انسان مسؤول و حساسی هستم و با وجود به دست آوردن میگویند : پول مایه ی شر و بدی است . شم

 پول زیاد باز هم ار آن به شیوه ای نادرست استفاده نخواهم کرد.

 

 «شش کلید ثروتمند شدن»
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با یأس و دلسردی  اولین کلید برای رسیدن به ثروت و خوشبختی آن است که بدانید چگونهبدانید چگونه با یأس مبارزه کنید.

 مبارزه کنید.

 هرکاری از دستتان برمی آید بکنید،هرچه ممدور است اگرمیخواهید همان چیزی بشوید که استعداد و استحمالش را دارید،

 بشنوید،هرچه میتوانید، ببینید.

لسردی،برداشت های مثبت را به باید یاد بگیرید که با یأس مبارزه کنید. یأس،رویای شما و ارزوهای شمارا نابود می کند. د

 لدرت روحی را به ضعؾ تبدیل می کند.منفی و 

 بزرگترین زیان تفکر منفی،از بین رفتن انظباط است و اگرانظباط نباشد هدؾ نیز از میان میرود.

 درآورید.برای این که در دراز مدت، همیشه موفك باشید باید یاد بگیرید که ناکامی های خود را تحت نظم 

موفمیت چیزی نیست مگرمجموعه ای از همین ناکامی ها. هرجا موفمیت بزرگی ببینیدفانبوهی از ناکامی ها را در مسیر آن 

 می کنید. هر کس خالؾ این مطلب را میگوید از موفمیت چیزی نمی داند.مشاهده 

 

 . از پاسخ منفی نترسید2

 نیست.« نه»اسید در زبان انسان ها، هیچ کلمه های گزنده تر از کلید دوم این است که از پاسخ منفی نهر

 بزرگترین گرفتاری مردم زمانه ی ما این است که نمی توانند پاسخ منفی را تحمل کنند.

لبال گفتم اکر مطمئن بودید که در هیچ کاری شکست نمی خورید چه می کردید؟  آیا در آن صورت کاری را که مشتاق آن 

 نیست؟« نه»اکنون چه عاملی مانع شماست؟ آیا همین کلمه ی نالابل نجام نمی دادید؟ اهستید 

برای موفمیت باید بدانید که اگر دست به سینه ی شما گذاشتند، چگونه خود را با شرایط سازگار گنید باید لدرت پاسخ های 

 منفی را خنثی سازید.

نسان فرو برود. لدرت این کلمه ناشی از ناتوانی هایی است که در خود فمط  یک کلمه است. خنجر نیست که در تن ا« نه»

 به وجود می اوریم. این ماییم که فکر خود را محدود می سازیم ودر نتیجه زندگی ما محدود میشود.

 موفمیت، همزاد جواب رد شنیدن هاست.

 

 . پس انداز و سرمایه گذاری 3

 کنید.همیشه ده درصد درامد خود را پس انداز 

پس از آنکه ده درصد درآمد خود را کنار گذاشتید، ده درصد دیگر را برای کاهش بدهی ها و ده درصد دیگر را برای 

 سرمایه گذاری کنار بگذارید و سعی کنید با هفتاد درصد از درامد خود زندگی کنید.
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ت اوردن آن چه باید بکنید. صید را بگیرید، اما درست مانند یک شکارچی شما هم به دنبال صید پول باشید، ببینید برای بدس

نکشیدش، آن را به خانه ببرید و حیوان دست اموز خود کنید. از پول مرالبت کنید؛ زیرا در موالع لزوم او ازما مرالبت 

 خواهد کرد.

کنید هرگز نمی توانید  باید یاد بگیرید که پول خود را با توجه به امکانات سرمایه گذاری کنید. اگر همه پولتان را خرج

  سرمایه ای فراهم کنید.

 «هنر خرج کردن » 

علت این که اؼلب افراد نمی توانند سرمایه ای داشته باشند، این است که نمی دانند چگونه باید باید این کار را کرد. به این 

 ستند و از مبالػ کوچک صرؾ نظر می کنند.دلیل است که در جمع اوری سرمایه پیگیر نی

باید در این هنر )هنر خرج کردن( به درجه ای از مهارت برسید که بتوانید در هر لحظه تصمیمات مالی مناسبی بگیرید. 

درؼیر این صورت ناچارید ضررهای مالی بزرگی را تحکل کنید؛ ضررهایی که ممکن است موجب نابودی شما شود.من بر 

 بیاتی که اندوخته ام چنین توصیه ای میکنم.اساس تجر

کمتر از درامد خود خرج کنید، ما بمی را سرمایه گذاری کنید و درآمد حاصل از آن را هم سرمایه گذاری نمایید. این کار 

 حالت تصاعدی داشته باشد. » باعث می شود که سرمایه به جای شما کار کند و رشد آ

 

 . عدم قناعت به وضع موجود4

 چهارمین کلید ثروت و خوشبختی این است که به آسایش خاطری که به دست می آورید لانع نباشید.

در زندگی خود، شاید با افراد نامدار یا لهرمانان ورزشی مواجه شده باشید که چون به لله ای از موفمیت رسیده اند، در همان 

دست از تالش هایی که آن ها را به آن توفیك رهنمون شده است جا متولؾ شده اند، همین که به حدی از راحتی رسیده اند، 

 برداشته اند.

می تواند اثرات مخربی در زندگی انسان داشته باشد کسی که زیاد احساس راحتی بکند، از رشد، تالش و خاللیت « راحتی»

 ؾ میشود.باز می ماند، لذا به دنبال راحتی مطلك نباشید. اگر زیاد راحت باشید، رشد شما متول

 شیب می افتید.به باال حرکت نکنید، ناچار به سرااگر در زندگی رو 

یک بار خواستند که اندرزی بدهد که بتواند برای تمام عمر سرمشك افراد در راه « مک دونالد»بنیانگذار « ری کراک»از 

، پالسیده می شود. شما هم تا زمانی که میوه تا سبز است، رشد می کنند، ولتی که رسید:» رسدن به موفمیت باشد. وی گفت 

 «.سبز هستید رشد می کنید

 «خود را با دیگران مقایسه نکنید » 

، زیرا خود را با کسانی که ممایسه است .  زمانی فکر میکردم که وضعیت من خوب است  ،یکی از دالیل تولؾ رشد

 میشناختم ممایسه میکردم.

 نوع ممایسه اشتباه است. ممکن است معنی چنین ممایسه ای این باشد که دیگران خوب کار نکرده اند.این 
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سعی کنید همیشه خود را با هدؾ های خود ممایسه کنید، نه با دوستان و هممطاران؛ زیرا همیشه میتوان افرادی را یافت که 

یتان چیست و خواسته هایتان کدام است، نه اینکه دیگران چه کرده و در سطحی پایین تر از شما باشند، یا ببینید که لابلیت ها

 چه می کنند.

همیشه کسانی هستند که بیشتر از شما دارند و کسانی هم هستند که کمتر از شما دارند. هیچ یک  از این ها مالک نیست. خود 

 را فمط با هدؾ های خود ممایسه کنید.

 از خویشتن است.« رضایت»شکست ،  مطمئن ترین و راحت ترین راه برای

 اگر از خود رضایت داشته باشید به لدری راحت خواهید بود که دیگر توجه به خویش را فراموش می کنید.

 . با شکست مقابله کنید5

 آیید. پس از موفمیت و عبور از موانعی که لبال بر شمردیم، باز هم احتمال شکست وجود دارد؛ضرباتی که باید برآن ها فایك

در زندگی هر فردی اولاتی هست که ناگهان همه چیز به هم میریزد.برای هرکسی، هر لدر ثروتمند، ممکن است بحران های 

مالی مصیبت باری رخ دهد. مهم نیست که چه کسی هستید، چمدر معتبر و شناخته شده اید، چمدر موفك هستید و چمدر برای 

ش می کنید.هرکس باید بداند هرمشکل، هراندازه که بزرگ باشد، می تواند برای کسب اینکه چنین مولعیتی را حفظ کنید، تال

 یک تجربه ارزشمند هم باشد.

خدایا من که تمام درس های خود را خوب »اگر زمانی که به بحران مالی دچار شدید، دست های خود را باال برید و بگویید: 

و یا با خود بگویید : دیگر هرگز سرمایه گذاری نخواهم کرد، زیرا « دی؟یاد گرفته بودم ، پس چرا چنین بالیی سرم آور

 با این طرز فکر مسلما بر پیکر آینده ی خود خنجر خواهید زد. یکبار این کار را کردم و هرچه داشتم از دست دادم.

   

 . به دیگران کمک مالی کنید6

چه می گیرید بدهید . این نکته از نکات لبلی مهم تر است، زیرا خرین کلید ثروت و خوشبختی این است که همیشه بیش از آنآ

 ضامن سعادت حمیمی است.

 راز زندگی بخشش است ، سخاوت به زندگی انسان معنی می بخشد.

 اگر می خواهید زندگی شما معنی دار شود یاد بگیرید که چگونه ببخشید.

سلطنت شما وسیع باشد، ممکن است در کار تجارت به منتهای  ممکن است ثروت بی حساب بدست آورید، ممکن است للمرو

توفیك برسید، اما اگر تنها به فکر خود باشید به موفمیت والعی دست نخواهید یافت و لدرت والعی  و ثروت والعی نخواهید 

  درصد انچه را بدست می آورید، ببخشید. پنجدست کم داشت .

 ،خبرهای خوبی برای شما داریمرا در سایت ما  دنبال کنید آموزشیمطالب 
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