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  مقدمه

  شما و من نیب تفاوت تنها
  

 بخاطر شما به کیتبر گفتن با را کارم خواهمیم همه، از مهمتر و ابتدا در
 دیـ گذاریمـ  ادیـ زي  هـا مـشغله  وجـود  با کتاب نیا خواندني  برا کهی  وقت

 ت،یـ موفق راز 7 از اسـتفاده  و دركي  سـو  بـه  يسفر آغاز با. کنم شروع
ی بـاورنکردن ي  هـا روش بـا ی  زندگ يادامه رییتغي  سو به خود گام نیاول
  . دیداریبرم را
 اکثـر  کـه  ییکارهـا  انجـام  با دیتوانیم مرحله، نیا در گذاشتن قدم با و... 

 جلـو ي  بـاز  در را خودتـان  کننـد ینمـ  فکـر  انجـامش  بهی  حت هرگز مردم
 در کـه  هـستند ي  ادیـ ز افـراد . دیـ کني  گذارهیسرما خودتان در - دیندازیب

 نیماشـ  سـوخت ي  بـرا  سـال  در دالر هـزاران ی  تح ای صدها کردن خرج
ي بـرا  پـول  مقدار هماني  گذارهیسرما در اما آورندینم ابرو به خم خود
   .ذهنشان: ورزندیم امتناع شانییدارا نیتریمتیق و نیترارزش با تیتقو

: گفـت ي  اافسانه موفق سخنران و سندهینو ن،یکارآفر ،1رون میج مرحوم
 و ثـروت  شـما ي  بـرا ي  خودآموز اما ،یزندگ شما،ي  برای  رسم آموزش"

 و زمـان  صـرف  بـا  و کتـاب  نیا انتخاب با ". آورد خواهد بوجود شانس

                                                           

1 Jim Rohn  
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 اصـــول از اســـتفاده و مطالعـــهي بـــرا ازیـــن مـــورد متمرکـــزي انـــرژ
ي گـذار هیسـرما  دیـ اگرفته میتصمی عنی آن، در شده انیبي  ها يواستراتژ

 بـه  دیـ کن شروع و دیکن ترشیب را تاندرك د،یده آموزش خودتان به د،یکن
  . تیواقع به تانیزندگي اهایرو لیتبد

 شـود یمـ  سـبب  که دیگذاشتي  ریمس در قدم اما د،یندان هنوز است ممکن
 حـد  نیبـاالتر  از فراتـر  کـه  دیـ کن تجربـه  رای  فراوان و تیموفق ازی  سطح

 اسـت  ممکـن  دیـ کردیمـ  فکـر  کـه ی  تصوراتی  تمام و است شما انتظارات
  . زندیم کنار را دهد خر شمای زندگي برا

 نیهمـ  انگـار . کـردم ی  زنـدگ  را آن من چون دم؟یرس جهینت نیا به چطور
 در و بـودم  خانمـان ی  بـ  داشـتم، ی  بـده  دالر هـزار ی  سـ  کـه  بـود  روزید

  . کردمیمی زندگ قرمزم و کوچک يقراضه کیویسي هوندا
 تیـ واقع خوب است؟ درست بود، بدی  کاف ياندازه به اوضاع نیا از شیپ
 گـرفتن  دوش حال در ندارم، را شما زدن گول قصد ست،یچ من مورد رد

 قابـل ي  اسـتخرها  کـردم یمی  سع کهی  حال در بودم نیبنز پمپ حمام در
  . بسازم تابستاني هاماه نیترگرم از ماه دو طول در را فروش

 در امـا . بود منی  شخصی  میصم دوستی  زمان او بله، سطح؟ نیترنییپا
ی سیـ ع دمی نـوع  کـه  داشـت  وجـود ی  زمـان  مـن ی  زندگ در مدت نیای  ط

 بـار  چنـد  حـداقل  ما يهمه کنمیم فکر کهي  الحظه کردم، تجربه را حیمس
ی کمـ  مـن یی  آشـنا  حـال  نیـ ا بـا . میشـو یمـ  آشـنا  آن بای  زندگ طول در

   .بودم سایکل نگیپارک در افتاد اتفاق نیای وقت بود، ترواضح
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 کیـ  بـا  کـردم،  دایـ پ 1انایزیلوئ طرف آن در کوچک شهر کی در را خودم
 فـروش  کهي  افراد با معاملهي  برا) دوارکنندهیام (شدهي  بندزمان يجلسه
 شب طول در. اوردیب آنهای  زندگ بهي  ادیز شکوه و لذت تواندیم استخر
 معاملـه  کـه  کـردم یمـ  دعـا  باشم، قرار سر صبح بتوانم تا کردمی  رانندگ
  . اشتمد ازین فروش نیا به بشدت رایز رود شیپ خوب
 نیبنـز  پمپ در کهي  بار نیآخر از که دانستمیم من بود؟ چه مشکل تنها

 ستیـ ن قـرار  بدنم بدي  بو دانستمیم و است گذشته مدت چه کردم حمام
 بـه  شـهر  اطـراف  در مـن . بفروشـم ی  کس به راي  زیچ تا کند کمک من به

 شـهر  در موجـود  نیبنـز  پمپ تنها اما گشتم، استحمامي  برای  مکان دنبال
  . بود شده بسته الًقب

 بـه  بـاالخره  نکهیا تا کردمی  رانندگ باران نیسنگ بارش ریزی  کم نیبنابرا
 تیـ امن احـساس  مـن  بـه  مـسلماً . سایکل نگیپارک کی: دمیرس خوابم محل
 که  کند احساس توانستیم احتماالً نیماش باالبر کی بعد،ی  کم. بود داده
  است؟ درست هستم، سایکل دری نیماش سرقت حال در من

. بستم را میهاچشم و بردم عقب رای  صندل و کردم قفل را نیماشي  درها
 رایـ ز ل؟یـ دل .بخـوابم  توانـستم ینمـ  مـن : داشـت  وجـود  مـشکل  کی فقط
 دیـ بتوان نکهیا از قبل دیدانیم ایآ. کنم احساس را بدنم بدي  بو توانستم یم
  ؟ دیدار قراري ارتبه چه در دیببر نیب از را خودي بو
 بفروشمیی  آنها به راي  زیچ خواهمینم وجه چیه به" کردم، فکر خودم با
  . دهدیمیی بو نیچن شانیهاخانه که

                                                           

1 Louisiana  
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 فکـر  خـودم  بـا  و دمید رای  خال نگیپارک کی و باران خوب، کنم؟ کار چه
  "نه؟ که چرا" کردم،
 ریز گرفتن دوش به کردم شروع و گرفتم را صابونم درآوردم، را لباسم
 به مجبور هرگز دوارمیام د،یاشده کار نیا به مجبور حال به تا ایآ. باران

 ... ستینی  عال اما است خوب باران آب فشار که دیدانیم د،ینشو کار نیا
   .ستین دوش ریز با سهیمقا قابل مطمئناً و

 کـف  کـردم یمی  سع و بودم برهنه سا،یکل نگیپارک وسطی  وقت ن،یبنابرا
 دری  رانندگ حال در یکس اگر که بودم متعجب نیا از م،یبشو را صابونم

 خواهـد  ریدسـتگ  بودن برهنه بخاطر را من باشد سایکل جنبی  اصل جاده
  . کرد

 فـشارش  کـه  شـد  سایـ کل کنـار  آبي  جو جمع حواسم که بودی  زمان نیا
ي جـو  آن بـا  د،یزد حدس درست بله،. بود باران آب فشار از شتریبی  کم
 خـشک  را خـودم  شوم نمیماش وارد که نیا از قبل و شستم را خودم آب

  . کردم
. بودم کرده خود دوست را اوی  تازگ به من کنمیم فکر سطح؟ نیترنییپا
 بتـوانم  کـه  روم فـرو  آب دري  ااندازه به دیبا دمیفهم که بودي  الحظه نیا

  . بکشم رونیب را خودم
 کدام. درد از اجتناب و لذت به لیم: دارد وجودی  زندگ دری  عال زهیانگ دو
   .درد - دیاکرده درك شما ست؟ا شتریب کی

ی زنـدگ  دری  عطفـ  ينقطـه  گذراندم انایزیلوئ کوچک شهر در که یشب آن
 بـه  لیـ م سـوختن،  کـه یی  جـا  بـود،  سایکل نگیپارک آبي  جو در. بود من
  . داشت من درونی واقع وی دائم رییتغ
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ی کـاف ": گفـتم  و شدم داریبی  آلودگ خواب حالت از سرانجام که بود نجایا
 کیـ  بـه  کتـاب  نیـ ا خواندن با که شما ازي  اریبس مانند جه،ینت رد ".است

  . شدم داریب هم من د،یرس دیخواهي داریب
 هـر  سـال،  7 هـر : گفـت یمـ  که بودم خوانده انسان بدن مورد دري  امقاله
 آنچـه  اسـاس  بر و. شودیم دیتول دوباره و ردیمیم شما بدن دری  سلول
 شـما ) رهیـ غ و آب غـذا،  ،يمغـذ  مـواد (ي  هـا سـلول  دیـ کنیمـ  هیـ تغذ شما

  . بسازند دوباره را خودی سالمت سطح توانند یم
 مـن  مطمئنـاً  د،یبـساز  دوباره را خود بدن دیتوانیم شما اگر" کردم، فکر
 . بسازم دوباره را تمیموفق سطح توانمیم

 شـروع . نـامم یمـ ي  بازسـاز  نـد یفرآ را آن مـن  که استي  زیچ همان نیا
 مـرا ی  زنـدگ  تواننـد یم کهیی  هاياستراتژ و و اصولي  جستجو به کردم

   .بچرخانند
ی کـس  کامـل  طور به بودم قادر. افتاد اتفاق نیهم قاًیدق بعد، سال چندی  ط
 21 سـن  نیبـ . ببرم باال را خودی  زندگ تیفیک و بسازم مجددا را بودم که
 خـالص  لمیاتـومب  دری  زنـدگ  وی  ورشکستگ ،یخانمانیب از ،یسالگ 24 تا

 دور بیـ غر و بیعج التیتعط ،یرقم شش درآمد کسب تسم به و شدم،
  . کردم حرکت خودیی ایروی زندگ و ایدن
 کـردم یم کمک گرید نفر چند به که بودم يونریلیمی  سالگ نه و ستیب در

ي درآمـد  شخـصاً  بعـد،  بـه  زمـان  آن از. باشند داشتهی  رقم شش درآمد
 اردیـ لیم کیـ  از شیبـ  فروشـم ي  هاسازمان قیطر از داشتم،ی  رقم هشت
 تـا  کـردم  کمـک  جهان سراسر در نفر 50 از شیب به و داشتم درآمد دالر
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 ثـروت  وی  فراوان ،يآزاد خودي  برا و باشند داشتهي  دالر ونیلیم درآمد
  . بسازند

 بـه  متعهـد  همه از مهمتر و دیهست دنبالش به که هستند یجینتا هانیا اگر
 دیــخواهیمـ  کــه را آنچـه  رایــز دیباشـ  زدهجــانیه د،یهـست  شــدن موفـق 

 تیواقع به آن لیتبدي  برا من که هستند یخاصي  استراتژ هفت دیاموزیب
   .کردم استفاده

 قـول  شـما  بـه  کنم؟یم فیتعر شماي  برا را تیموفقي  هاداستان نیا چرا
 فکـر  کـه  ستین خاطر نیا به ا ی ستین رمیضم از خارجي  زیچ که دهمیم
 اسـت؛  بـرعکس  کـامالً  قـت، یحق در. هستم بهتري  گرید کس هر از کنمیم

   .ندارم شما بای فرق رایز کنمیم فیتعر را هاداستان نیا شماي برا
 در بـار  نینخـست ی  وقتـ . نبـودم  نیبهتـر  ایـ  درخـشان  مدرسـه  در هرگز

 استعداد ای موهبت چیه. کردم تالش اندازهیب کردم کار به شروع تجارت
  . کند امجز جهان دري گرید کس هر از مرا که ندارد وجودي خداداد
 :اسـت  زیـ چ کیـ  و زیـ چ کیـ  خـاطر  به فقط کردم تجربه من کهی  تیموفق
 نفـس  ماننـد  کـه یی  جا تا هاياستراتژ نیا يروزانهي  اجرا و مطلق تسلط
  . شدندي عاد مني برا دنیکش

 و منبـع  چیهـ  بـدون  جهـان  دری  بزرگـ  شـهر  هـر  در را من اگر که آنقدر
 ظـرف  تـوانم یمـ  دانـم یمـ  يصـد  در صـد  نـان یاطم با دیکن رهای  ارتباط
 در هـم  نفـس  بـه  اعتمـاد  نیـ ا .شوم ونریلیم ماه چهار و ستیب تا دوازده
 شـما ي  بـرا  من تین و هدف .استي  قو اریبس اصول نیا در هم و خودم

 اعتقـاد  تانیهاییوتوانا خودتان به تا دیکن رشدي  ادیز حد تا که است نیا
  .دیباش داشته
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  . است راز 7 دانستن در شما و من نیب تفاوت تنها االن؟ نیهم
 انجام من که همانطوریی  تنها به را آن دیستین مجبور شما خوشبختانه و

ي بـرا  انبریـ م کیـ  کـه  است نیا کتاب نیا نگارش از هدف. دیاموزیب دادم
 لطفـاً  کـردم، ی  معرفـ  را انبریـ م کـه ی  وقتـ  و. کـنم ی  معرف شما به تیموفق

 الزم که میگوینم ا ی نمکی  نم صحبتي  کار کم مورد در من. دینکن اشتباه
 اصـول  اسـاس  بـر  درسـت  کـار  انجام من منظور. دیکن کار سخت ستین

  .است صحیح
 فقـط . کنم کار شدم حاضر کردم، کار به شروع نیکارآفر عنوان بهی  وقت

 نبودنـد  مهـم  کـه یی  زهـا یچي  رو نیبنـابرا  نداشتم،ی  درست) ریمس (جهت
ي ا. باشـم  داشـته  دیـ با کـه  را آنچـه  تـا  دیکش طول هاوسال کردم تمرکز
ی روشـ  بـه  را میهـا يانـرژ  توانستمیم نیبنابرا داشتم را کتاب نیا کاش

   .کنم تیهدا مناسب
 جلـو  بـه  مـن  د،یـ دار را کتاب نیا که آنجا از و - دیهست من مثل شما اگر

 اریبـس  لیتما شما -دیکن فرض مني  جا را خودتان و کرد خواهم حرکت
 خـود  درون در کـه ي  ازهیـ انگ با. دیداری  رقم هفت درآمد کسب بهي  ادیز

 دری  مـال ي  آزاد مهمتـر  همـه  از وی  مال تیموفق يمشاهده سمت به دیدار
 بهتر تیحماي  براي  آزاد جهان، در سفري  براي  آزاد. دیهست حرکت حال

ی زنـدگ  نکـه یاي  جا به خود وقت ترمناسب گذراندني  براي  آزاد خانواده،
   .دیکن ستد و داد فصر عصر پنج تا صبح نه ساعت از را خود
 رایز د،یکن آزاد دیدار قرار آن در کهي  گود هر از را خود دیخواهیم شما
 روش کتـاب  نیا. است آن عمق در گودال کی و حفره کی نیب تفاوت تنها
 رونیـ ب را خـود  دیـ بتوان تـا  شماسـت  سـمت  به طناب فرستادني  برا من
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 مطمئنـاً  و باشـد  هکنندخسته وی  طوالن يروند دینبا تیموفق رایز .دیبکش
  .باشد نگونهیا که ستین الزم
 را آن قـبالً  کـه  اسـت ی  اشخاصـ  کـردن  دایـ پ تتانیموفقي  برا راه نیبهتر
 را روند آن سپس و کردند، را کار نیا چگونه که دیبدان باشند، داده انجام
ی نادرسـت  مـورد  در مدرسـه  در اسـت  ممکن که وجودآنچه با (دیکنی  کپ
 تا شماستي  برا من روند راز 7 نیا). دیباش فتهگر ادی فیتکال کردنی  کپ
 و کـرده ی   کپ آن از تانیرقم 7 درآمد جادیا و هاتیموفق کسب منظور به

  .دیکن دنبالش
 کی دیهست کتاب نیا خواندن حال در که چنان هم کنمیم شنهادیپ شما به

 اسـت  نیـ ا هـدفم . دیباش داشته مهم نکات دنیکش خطي  برای  رنگ کیماژ
 کیـ  نیهمچنـ . باشـد  شـما  کتابخانـه  در کتاب نیتربرجسته ابکت نیا که

 ارزشـمند  مطالـب  و هـا نیتمـر  رایـ ز دیباشـ  داشـته  دست در قلم و مجله
   .دیبر بکار تانیزندگ در را آنها دیتوانیم که داشت خواهد وجودي ادیز

 اسـت  بخشش حاصل شتریب ارزش و تیاهم که باورم نیا بر قاطعانه من
 فکـر  نیـ ا به د،یخوانیم را صفحات نیای  وقت. دیکنیم تافیدر که آنچه نه
 کمـک  دیـ توانیمـ ی  کسان چه به کتاب نیا خواندني  برا هیتوص با که دیکن
  . دیبکنی انیشا
 صـفحات  نیـ ا در موجـود  دانش و ارزش. دینیبب را خودتان و دیبرو حاال
 نتـا یزنـدگ  را آنهـا ی  وقتـ  افتـد یمی  اتفاق چه دیکن تجربه و دیکن جذب را

  . دیبر بکار
 ! دیببر لذتی مال تیموفق راز هفت گشودن از



  1 فصل

  کلید پیروزي
  
 نیتـر سـرکش  از فراتـر  هرگـز  دیـ داری  سرکـش  انتظـارات  کـه ی  زمـان  تا

  کرد دینخواهی زندگ خود انتظارات
ــکن تــصور ــدهیآ ســال ده: دی ــ و اســت ن ــه در عــصر روز کی  خــود خان
 تـان یاهایرو يخانـه  مطمئناً اما ،ستیني  بد مکان وجه چیه به. دیا نشسته

   .ستین
 نیـ ا که نیا وجود با د،یکنیم فکر خود تیموقع و فردا کار مورد در شما
 کم احساس شودیم باعث کند،یم پرداخت را شماي  هاصورتحساب کار

 تحـت ی  روشـ  چیهـ  بـه  دیـ کنیم احساس شما ،یکل طور به. دیکن یارزش
 تانیهاییتوانا تمام از دیکنیم احساس د،یکن رشد تا دیانگرفته قرار فشار

  . دیانکرده استفاده
 قـاً یدق بلکـه  ،دیباش متنفري  زیچ هر ا ی تانیزندگ از شما که ستین طورنیا

 دیـ دار دوسـت . دیـ داری  لیمیب وی  سستی  کم احساس. دیستین آن عاشق
 هنوز. دیده انجام خوب اریبس کار کی موارد اکثر در و دیباش قدرشناس

 و خـزد یمـ  شـما  ذهـن  پس در لحظه هر کننده سرزنش احساس نیا ،هم
  .... ..نیبنابرا
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   ".کنم کار شتریبی لیخ امیزندگ با دیبا "
 کـه  اسـت ي  زیـ چ نیـ ا د،یباشـ  داشـته ی  کوچکي  آرزوها دیکن انتخاب اگر

 درون در کـه ی  هنگام). است انتخاب کی شهیهم نیا ،بله و. (افتدی  م اتفاق
 آن کـه  دیـ کنیمـ  حرکـت  تیـ ن نیـ ا به فقط و دیداری  بزرگ و عظمت خود

ی زندگ کی ی حت ،دیداری  مناسبی  زندگ ،دیکن تمالقا راه مهین در را عظمت
   .العاده فوقی زندگ کی نه ،یعالی زندگ کی نه اما ،"خوب"

 و ماه يبسوي  راندازیت مورد در کاربرد پر و بایزي  هاقول نقل ما يهمه
-رسـانه  در آنچـه  مثل جاودانهی  زندگي  آرزو ای هاستاره انیم در فرود

 قابـل  کـه  دازهانـ  همـان  بـه  امـا  .میدینش را میبود دهید نمای اجتماعي  ها
 و قدرتمنـد ی  قتـ یحق باشند، درست است ممکن رسندیم نظر بهی  نیبشیپ
  .هستند مهم بزرگي اهایرو: دارد وجود آنها مورد در انکار رقابلیغ
یی توانـا  گـسترده،  سطح در تیموفق يکننده نییتع عامل نیترمهم ازی  کی

 هنرمنـدان،  گران،یبـاز . اسـت یی  ایرو و بزرگي  آرزوها به کردن فکر در
 از فـارغ  سندگانیـ نو هـا، عامل ریمد ورزشکاران، نان،یکارآفر نوازندگان،

 زیـ چ کیـ  موفـق  افـراد ی  تمام دارند، مهارت آن در کهي  احرفه ای صنعت
-یمـ  خـواب  در فقـط  ابتـدا  کـه  انـد دهیرسـ یی  جـا  به آنها: دارند مشترك
  . برسند آن به توانستند

 نیـ ا گرفتـه  قـرار  رشیپـذ  مـورد  همه از شیب که تیفقمو فیتعار ازی  کی
 آن بـردن  شیپ که نیا از قبل اما. ارزشمندي  ایرو کی ی مترق تحقق: است

  . دیباش داشته ایرو کی اول يدرجه در دیبا دیکن شروع را
 از سـپس  و تـان یایرو کردنی  مفهومي  برا شمایی  توانا بای  واقع تیموفق
 ممکـن  تـان یبرا ایـ رو نیا بهی  ابیدست هک نیا به داشتن اعتقاد قلب میصم
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 را تـان یایرو دیـ دهیمـ  اجـازه  خودتـان  به کهی  زمان. شودیم آغاز است
 الزمي  فـضا  د،یکنیم راسخ را تحققش به اعتقادتان سپس و دیکن فیتعر
  . دیکنیم فراهم را تیواقع در آنها کردن شکوفه وی دوانشهیري برا
 کـه  1وسیـ اورئل مارکوس روم يامپراطوری  شخص يمجله شن،یتیمد در
 بـزرگ ي  اهـا یرو فقـط  که داشت اظهار شد، لیتبد کتاب نیترپرفروش به

 و لیـ م کـه  است روح حرکت نیا. دارند را انسان روح دادن حرکت قدرت
  . سازدیم فراهم را تیموفقي برا الزم اقیاشت
 ،دیـ ده انجام دیتوانیم کهي  کار تمام" نام به خود کتاب در 2امزیلیو آرت
ي روزیـ پ دیکل که کندیم انیب ،"دیده انجام دیتوانیم که استي  زیچ تمام

  . هستم موافق او با هم من و است خواستن و لیم
 سـخت  کهي  زیچ به دنیرس در را شما که استي  عنصر خواستن و لیم
 را خـوب  کـه  استي  عنصر خواستن و لیم. کندیم تریقو است دشوار و
 را شـما  کـه  اسـت ي  زیچ و کندیم جدا موفق واقعاً از را متوسط ،یعال از
  . داردیم باز دیبدان را دیبا کهیی زهایچ دیتوانینم که نیا به کردن فکر از

  ،دیکن دنبال رای عال آموزش کی دینتوایم شما
  .شد دینخواه روزیپ خواستن و لیم بدون اما

  ،دیباش استعداد از پر دیتوانیم شما
  .شد دینخواه روزیپ خواستن و لیم بدون اما

  ،دیکن جمع تجربه هاسال دیتوانیم شما
  .شد دینخواه روزیپ خواستن و لیم بدون هم هنوز اما

                                                           

1 Marcus Aurelius 
2 Art Williams 
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 نیـ ا خـود  معـروف  قـول  نقل با 1يلومبارد نسیو فوتبال سابقی  سرمرب
 ،ستیـ ن زیچ همه شدن برنده" است، کرده انیب شکل نیبهتر به را قتیحق
ي ادیـ بن راز کیـ  خواسـتن  و لیـ م ".است زیچ همهي  روزیپ به لیتما بلکه
 کی لیم يدهیا که دارد وجودی  تیروا هامروز ،متأسفانه اما. است تیموفق
. کنـد یمـ  جاوادانـه  را نـه  ایـ  میشویم متولد آن با ای که استی  ذات صفت
ي موهـا  ایـ  سـبز ي  هـا چـشم  با شدن متولد مورد دری  کیژنت تیقطع مثل
  . قرمز

-جمله نیچن تاجران و رهبران ،دیاسات زا بار چند میبگو شما به توانمینم

 نیـ ا تیـ نجاواقعیا در ".نـدارد  آرزو و لیم فقط او ،خوب": امدهیشن راي  ا
 نیا. شود مهار و خلق درون از دیبا و تواندیم که استي  زیچ لیم: است

   .دیباش مصمم خود لیم جادیا در دیبا ،دیبسپار خاطر به را
یی توانـا  ،میدار خواستن و لیمي  رابی  کسانی تیظرف تولد بدو در ما همه

 بـزرگ  کـه ی  وقتـ  چـرا  پـس . سوزاني  هاشعله برافروختني  برای  کسانی
 بـزرگ ی  آتـش  در کـه  میـ داري  اشعله ما ازی  برخ رسدیم بنظر میشویم

ی حتـ  ای و زندیم سوسو کهي  اشعله در گرانید کهی  حال در کندیم رشد
   کنند؟یم درش شودیم خاموش کامالً کهي اشعله در بدتر
 ،دارنـد  اجیـ احت احتـراق  قابل مواد و ژنیاکس به کهیی  هاآتش يهمه مانند

 و بکـشند  نفـس  آن در دائمـاً  که باشند داشتهی  زندگ دیبا خواستن و لیم
  . بسوزند دائما آن با بتوانند کهی سوخت

                                                           

1 Vince Lombardi 
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 ست؟یـ چ شـود  لیتبـد  مـشتعل ی  آتش به لیتما دهدیم اجازه کهی  سوخت
  . دارندیم نگه روشن را خواستن و لیم آتش دهستنی سوخت اهایرو
 لیـ م دیـ با د،یـ کن مهار را خود عزم و نظم ،حرکت اق،یاشت دیخواهیم اگر

ي بـرا  کـه  دارد ازیـ ن ییاهایرو به سوزان لیم کی. دیباش داشتهی  سوزان
   .باشند بزرگی کاف اندازه به تشیتقو و کیتحر
 با تیموفق بهی  ابیدست مهنگا مردم کهی  مسائل نیبزرگتر ازی  کی ،قضا از
. آنهـا ي  اهـا یرو يانـدازه : اسـت  سـاده  اریبـس  واقع در هستند روبرو آن
. رسـد یمـ  بنظـر  ترمطمئني  انهیگز مانند کوچکي  اهایرو ،ياریبسي  برا

 شکست ایرو که دارد وجود يکمتر شانس رایز دارد وجود يکمتر خطر
   .شوندیم حاصلی راحت به آساني اهایرو  -بخورد

 شدن خالص مانندی  اهداف سمت به را افراد سهولت احساس نیا نیرابناب
ي جا به شانیهاصورتحساب يهمه پرداخت در شدن توانمند ای ی بده از
ي آزاد داشتن اي ی دالر ونیلیم چند يخانه داشتن مانندیی  هاهدف نییتع
. دهـد یمـ  سوق شانيگذار هیسرما از حاصل سود با کردنی  زندگي  برا
 سـطح  تفکـر  غالبـاً  جامعـه  رایز کنندیم نییتع رای  نییپا سطح فاهدا نهاآ
   .کندیم کتهید آنها به "یعمل" و "منیا" یهدف عنوان به را نییپا
 دام بهي  برا فقط ،است راحتي  تئور در کهی  حال در ،یمنیا يدهیا نیا اما

 اسـت  نیا تلخ قتیحق. رودیم بکار تیواقع در ما کردن محدود و انداختن
 نیـ ا کـه ی  حـال  در. دارنـد  همـراه  بـه ی  کـوچک  جینتا ،کوچکي  اهایور که
 نخواهـد ي  ریمـس  هرگـز  ،است افرادی  برخي  برا قبول قابل کامالًي  ریمس
   .شود روزافزون تیموفق به منجر که بود
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 بـه  میـ دار مشابهی  روح شما و من ،دیهست کتاب نیا خواندن حال در اگر
 دیهـست  خـود  یزنـدگ  در بـزرگ ي باز ک ی انجام به متعهد شما نکهیا لیدل
  . کرد نخواهند نیچن کوچکي اهایرو-

 يرییــتغ دیــبا ابتــدا ،تتــانیموفق ســطح دری اساســ يرییــتغ جــادیاي بــرا
 دامـش  در کـه ی  متوسـط  تیـ ذهن از و دیـ کن جـاد یا تـان تفکرات دری  اساس
  . دیشو خالص دیاافتاده

 از ،دزیـ برانگ را تـرس احـساس  ابتـدا  در کـار  نیا است ممکن کهی  حال در
 خـود  نفـع  بـه  آن از عوض در و دینکن فرار کار نیا از که خواهمیم شما
 صـورت  در کـه  دارم باور قلبم میصم از من ،دینیبیم. دیکني  بردار بهره

 توانـد یم ترس. باشد شما دوست نیبهتر ندتوایم ترس ح،یصح استفاده
 ستمیـ س ای یـ  کیولوژیب مبارزه ،باشد مای  داخلي  هازهیانگ نیبهتر ازی  کی

   .کندیم دنیجنگ به بیترغ را ما که يپرواز واکنش
 کتـاب  در ،50 دهـه  ازی  زشـ یانگی  مربـ  و سندهیـ ون ،1شـوارتز ی  ج دیوید

 در اقـدام   و "کنـد یمـ  درمـان  را تـرس  عمل،": گفت 2تفکر بزرگي جادو
 قدم ک ی من اما. کرد خواهد رها آن از را شما تینها در ترس آني  راستا
 عمـل  بـه  اقـدام  شـده  آشکار ترس: که کنمیم اضافه و رفت خواهم فراتر

   .کندیم
 ،کنــدیمــ احــضار را آن کــهي زیــچ از شــدن ردو ،تــرس گــرفتن دهیــناد

 و دیـ دار را آن انجـام  قـصد  کـامالً  کـه  اسـت یی  زهایچ سمت به برگشتن
ي اهـا یرو بـه  دنیرس يبرا که را آنچه اگر . است یزندگ در هدفتان انکار

                                                           

1 David J. Schwartz 
2 Magic of Thinking Big 
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ي اهـا یرو احتمـاالً  ،ترسـاند ینمـ ی  کمـ  را شـما  اقـل ال دیدهیم انجام خود
  . دیدار یکوچک اریبس

 دور بزرگشاني  اهایرو از را مردم که ستیني  زیچ تنها ترس ،متأسفانه
 گنـاه  از دور کـه  دیـ بکن ییاهـا یرو بـه  محدود را خود است ممکن. کندیم

 دن،شـ  ونریـ لیم به شما لیم نکهیا به اعتقاد با ،نباشند آورشرم ای و بوده
 کیـ  و امدهیشـن  را آن شـمار یبـ  که استی  داستان نیا. استی  خودخواه

: گذارنـد یمـ  اشـتراك  بـه  بـاهم  مردم ازی  لیخ که محدودکنندهخود اعتقاد
 لیتبـد  بـد  شخص کی به را شما ینوع به آن به لیتما و است بد ذاتاً پول
  . کندیم

 ضـد  نیوالـد  کیـ  - باشـد  دهیـ ا نیـ ا زوریکاتـال  است ممکن کهي  زیچ هر
 اعتمـاد  مـن  بـه  -ی  نـ ید يآمـوزه  کیـ  ای ی اسیسي  دئولوژیا کی ،اتیماد
ي مـاد ي  آرزوهـا  کـه  نیـ ا بخاطر هاسال. آورمیم بدست را آن من د،یکن

 بـه  دالر اردهـا یلیم 1بافـت  وارنی  وقتـ  امـا . کـردم  گنـاه  احـساس  داشتم
ی خـصوص  يموسـسه  کیـ  ،کـرد  اهـدا  2تسیـ گ نـدا یمل و لیـ ب يموسسه

 کـه  دمیـ فهم ،بشردوستانه اقدام هزار هاده يدهنده سیروسی  باورنکردن
 کـه  میکن کمک گرانید بهی  روش به میتوانیم ،ثروت کردن جمع قیطر از

   .ستین ریپذامکان هرگز آن بدون
 شـرم  ایـ  گناه احساس با است ممکن تیموفق بهی  ابیدست ،ياریبسي  برا

 نیا باي  اریبس .باشد متوسط فکر طرز کی به محدود بلکه ،نشود محدود
  .شوندیم گرفتار است، سخت پول آوردن بدست که غلط باور

                                                           

1 Warren Buffet 
2 and Melinda Gates Bill 
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 شـانس  خـوش  يمعـدود  افـراد  فقـط  دیباشـ  کرده احساس حال به تا اگر
 هـا تیـ واقع ازی  برخـ  بـا  را شما دیده اجازه ،شوندیم ونریلیم که هستند
   .کنم آشنا

 سـال ي  بـرا  را خـود ی  جهـان  ثـروت  گزارش سیسوئي  اعتبار يموسسه
 جهـان  در ونریـ لیم ونیلیم 22 از شیب که نیا بر دییتا با کرد اعالم 2019
 نفـر  ونیـ لیم 22 اگـر : اسـت  نیـ ا شـما  از مـن  سوال نیبنابرا. دارد وجود

  ؟دینشو شما چرا ،اندشده ونریلیم
 اسـت  نیا ،شودیم دییتا امیتجرب شواهد طرف از که ،من راسخ يدهیعق
ي معنـا  هبـ . دارد وجـود  آوردن تبدسـ ي  بـرا ي  ااندازه از شیب ثروت که

 لیـ ما اگـر  دیشـو  ونریـ لیم دیـ نتوان که ندارد وجودی  لیدل چیه کلمهی  واقع
ی طـ  شـما  از قبـل  ونرهـا یلیم که دیکنی  ط راي  ریمس آن یراحت به دیهست
 و کـرده  اتخـاذ  را اعتقاد نیهم که است نیا شما به منیی  راهنما. اندکرده
 بـه  ،بدزدنـد  شـما  از را اعتقاد نیای  ذهن کمبود به مبتال افراد دینده اجازه
  . دیباش سرسخت اعتقاداتتان سرقتي برا آنها تالش ياندازه
 بـدان  نیـ ا دارد، وجـود  شـدن  ونریـ لیم امکـان  انـسان  هاونیلیمي  برا اگر
  د؟یکنیم قبول را يکمتر زیچ چرا ،است ممکن زین شماي برا که ستمعنا
 کمبود تیذهن از را خود دیکن وعشر ،دیخوانیم را کلمات نیا که چنان هم
ی فراوانـ  ثـروت  کـه  دیباشـ  داشته نیقی و دیریبپذ را اعتقاد نیا .دیکن دور

  . دارد وجود شما خودي برا شخصاً
 بـه  ،شـود  انجامی  اخالق کهی  هنگام ،ثروت بهی  ابیدست که دیبدان دل ته از
 خواهـد  کمـک  ایـ دن کـل  و جامعه بلکه شمای  شخصی  زندگ تنها نه تیفیک
  . دیبخش خواهد بهبود را آن و ردک
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ي امـدها یپ توانـد یمـ  تانزانیعز و خودي  برای  مال تیامن آوردن دست به
 تـوان یمـ  اری  مـال ي  آزادي  ایـ مزا ،یشخص سطح در. باشد داشته یمثبت
 بحـث  موضـوع  نیـ ا مـورد  در تـا  ستین نیا بر تالش. کرد مشاهده فوراً
 مـردم  امـروز ی  گزنـد  در اسـترس ی  اصـل  عامـل ی  مـال  مشکالت که میکن

ي داروها شتریب زیتجو ،شتریب طالق باعث پول به مربوط ئلمسا هستند؛
  . هستند يزیچ هر ازی خوشحال عدم و اضطراب ضد
 ،شـود یمـ  حـذف  شمای  روحي  غذا بشقاب از پول مورد دری  نگرانی  وقت

. دیشو لیتبد خودتان از نسخه نیبهتر به تا داشت دیخواهی  خوب فرصت
 يرو کـردن  صـرف ي  بـرا ي  شتریـ بی  ذهنـ  تمرکـز  وي  انـرژ  وقـت،  شما
 ایـ  ،هابچه ،خانواده مانند د،یدار هستند مهم شماي  برا واقعاً کهیی  زهایچ

  . یمسرگر
 درآمد شیافزا دنید با دیبتوان که ستین نیا فقط شمای  شخصی  زندگ اما
 نیا شما به که دیباشی  شغل تیموفق ازی  سطح در است ممکن. دیببر لذت

 جـاد یایی  هـا شـغل  و اسـتخدام  را يدیـ جد کارمنـدان  که دهدیم را امکان
 يهـا مکـان  اقتـصاد  بـه  و دیباش داشته ایدن دور به مجلل يسفر ای ،دیکن

 دیـ ده اجـازه  همـسرتان  بـه ی  حت ای ،دیکن کمک دیکنیم دیبازد کهی  مختلف
 بـاز ي  دیـ جد شخص يبرا را تیموقع آن و کند ترك را خود شغل و کار

 کوچـک ي  هـا نمونـه  فقـط  نهایا .کند استفاده درآمد آن از بتواند تا بگذارد
 اطـراف ي  ایـ دني  بـرا  توانـد یمـ ی  شخصی  مال تیامن که آنچه ازی  اسیمق

  . است اوردیب ارمغان به شما
ی اسـ یمق در جهان کردن بهتري  براي  الهیوس شما اگر داردی  احساس چه

 ،عمـل  ابتکـار  فرصـت  دتـان خو به اگر شودیم چه د؟یباش داشته بزرگتر
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 مـان یا آنهـا  بـه  واقعـاً  کـه یی هـا تیـ مأمور و اهـداف  به کمک ای ی بانیپشت
 کنـار  را تـرس  دیـ بود قادر که است لیدل نیا به همه ایآ -دیبده دیاداشته
ي بـرا  تـالش  و آرزو بندرت گرانید که دیده انجام رایی  کارها و دیبگذار
   ؟.دارند آنها انجام
 بنظـر  کامـل  العـاده  فـوق  ،توانمندسـاز  بخش،قدرت تیموقع کی در بودن

 میتـصم  شـما  کهی  درصورت تنها اما ،باشد شماي  برا تواندیم ؟رسدینم
 آني  سـو  بـه  يشتریـ ب توجـه  بـا ی  حتـ  سپس و دیریبگ بزرگي  ایرو به
 نیا درك به دیکن شروع که افتدیم اتفاقی  وقت فقط امر نیا. دیبرو اهایرو
 تـا  کند بیترغ را شما تواندیم واقع در و ستین اشتباه ثروت يآرزو که
 متوسـط  فکـر  طـرز  و داده گـسترش  را خود تفکر دیده اجازه خودتان به

ي اهـا یرویی  شـکوفا  و رشـد ي  بـرا ی  ذهنـ ي  فـضا  و دیـ ده رییتغ را خود
   .دیکن خلق بزرگ
 نیتـام  را ثـروت  بـه  خـود  ازین که دهدیم شما به رایی  توانا نیا نیهمچن

ی مهم بخش واقع در -باشد ضمتناق اندازه همان به است ممکن -که دیکن
. اسـت ي  ضـرور  امالًکـ  يهمکـار  و کمـک  ،واقـع  در. است ثروت جادیا از

 بـودن ي  جـار  منظـور  بـه  -دیـ کن تـصور  آب حرکت مانند را ثروت کسب
  . شود خارجی میقد آب انیجر دیبا دیجد آب یدائم
 ،دیـ نکن اندازپس را آن و دیباش باهوش خود پول مورد در دینبا میگوینم
 دسـت  از زمـان  در اسـت  ممکـن  کـه  آنچـه  ترس از را خود منابع اگر اما

 و -اسـت  کمبـود  در کردنی  زندگ نیا د،یکن رهیذخ وفتدیب اتفاق آنها دادن
   .برسد بزرگي اهایرو به تا نکرد کمکی کس به هرگز کمبود دری زندگ



23  کلید پیروزي: 1فصل 

 بلکـه  ست،یـ ن ثـروت  خـود ی  حت اي ی مادي  هاییدارا از صحبت ،انیپا در
 تیـ وتق منظـور  بـه  آن از اسـتفاده ي  بـرا  شـما  انتخاب يهنحو از صحبت
 کـه  یتفـاوت  و دیشـو  لیتبد آن به دیخواهیم که استي  فرد اتیخصوص

  . است دیسازیم گرانیدی زندگ در
 هـر  ایـ  گنـاه  ای ترس از خارج خواه ،بزرگ ياهایرؤ به افراد یلیمیب تنها
 عدم بلکه کند،یم مسدود را تیموفق ریمس سمت به آنها راه که ستین دو
 شـان حرکـت  مـانع  کـه  اسـت  تیموفق کسب در شانییتوانا به آنها مانیا
   .گرددیم
 تـالش  بر مشروط اهایرو میریبگ ادی که است نیا معادله نیا گرید يمهین
 بدسـت  افتـاد  خواهنـد  اتفـاق  مطمئناً با که نیا به اعتقاد با اهایرو. ستندین
  . ندیآیم

. اسـت  آن اعـالم  شـما  قـدم  نیاولـ  ،دیبرسـ  یهـدف  هـر  به دیخواهیم اگر
 يهمـه  سـپس  و د،یـ ریبگ برعهـده  را آن جـاد یاي  صـد  در صد تیمسئول
ی سـع  يکـشنده  يکلمـه  و اسـت  ممکن ،توانمینم ،دوارمیام چونی  کلمات

  .دیکن پاك را کنمیم
 ازی  وقتـ . دهنـد یمـ  انجـام  مـا  از بهتر اریبس کودکان که استي  زیچ نیا

 چـه  ایـ  دنباشـ ی  کـس  چـه ی  زنـدگ  در دیـ خواهیمـ  که دیپرسیم کودکان
 کـنم یمـ ی  سـع  مـن " ،دهنـد ینمـ  پاسـخ  نطـور یا باشـند،  داشتهیی  زهایچ

   ".باشم ینشانآتش مامور کی کرد خواهمی سع من" ای "شمبا فضانورد
 باور ندارندی  لیدل رایز ،کنندیم امتحان راي  کار هر که کنندینم ادعا آنها
 هکـ  ياستانداردي  هاتیمحدود. ستینی  واقع کامالً آنهاي  اهایرو که کنند

  . شودینم آنها مانع داردیم نگه عقب را بزرگساالن شتریب
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 یبزرگـ ی  زنـدگ  خواهنـد یم رایز دانندیم را بزرگي  ایرو قدرت کودکان
 و. لـشان یپتانس نیهمچنـ  ،اسـت  مرز و حدی   ب آنها تصور -باشند داشته

 بزرگتـر  سـال  هـر  بـا  لیـ تخ ،ندمایمی  باق نامحدود لیپتانس کهی  حال در
  . کندیم شدن کوچک به شروع آنها شدن
 بـه ی  کـس یی  جـا  هر در اما ،آنها نیوالد دیشا ،معلمان دیشا ،جامعه دیشا
 دیـ با ،کننـد  فکـر  تـر یعملـ  دیـ با ،باشـند  نیبواقع شتریب دیبا دیگویم آنها
 کــه دنــکنیمــ متقاعــد را آنهــای برخــ. باشــند داشــتهي کــوچکتري ایــرو
 بـزرگ ي  فکـر  روش نیهمـ  با نیبنابرا و استی  افتنین دست شانیهاایرو
  . شوندیم میتسل و منصرف افراد به لیتبد بزرگسال از آنها. شوندیم

 ،دیکنیم کهیی  آرزو هر باشد، است ممکن که چه هر شماي  ایرو نیبنابرا
 شـدت  بـه  آنهـا  بـه  دنیرسـ  نسشـا  کـه  میبگو شما به تا هستم نجایا من

 مـن  اًیـ ثان .دیـ کنیمـ  اسـتفاده ی  سـع  يکلمه از کهي  الحظه ابدییم کاهش
 را میکنـ یمـ  تالشي  زیچ بهی  ابیدستي  برا دنیگویم که راي  افرادي  صدا

 انجـام  قـصد  آنها که دانمیم جمله نیا دنیشن از پس بالفاصله ،شنومیم
  . ندارند را کار نیا

 ماشـ  تعهـد  عـدم  هنگـام ي  آخـر  و اول يبهانـه  کیـ  از شیبي  زیچی  سع
 بـه  شـما  نـد یگویمـ  کـه  هـستند یی  هـا نـشانه  تـالش  مانندی  کلمات. ستین

 برابـر  در تانقـدرت  از اسـتفاده  حـال  در و دیـ ندار مانیا خودي  هاییتوانا
   .دیهست تانخود
 از تـرس  و تعجـب  از پری  کودک مانند که دیباش داشته ادی به و دیکن تامل
ي محـدود  تـصور . داردی حس چه بودن روست شیپ کهی  احتماالتی  تمام
 داشتن نگه کوچک و کردن متوقفي  برا جهاني  روهاین يهمه توسط که
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 اعتقـاد  مجـدداً  و دیـ ببر ادیـ  از را اسـت  شـده  لیتحم شما به تانیآرزوها
  . دیکن روشن خود در را دیداشتی جوان زمان در کهی لیبد یب

 دارد وجـود  شـما ی  زنـدگ ي  بـرا  کـه ي  زیـ چ نیتـر ممکن تصور به شروع
 توسـط  ریتـسخ ي  بـرا  کـه  دیـ بکنی  میعظ احتماالت لیتخ به وعشر .دیبکن
 اگـر " ،دیـ بکن سـؤال  نیـ ا دادن پاسـخ  بـه  شروع. هستند دسترس در شما

 تـالش یی  کارهـا  چـه  انجـام ي  بـرا  دیـ خورینمـ  شکـست  کـه  دیدانست یم
  .است قتیحق کی نیا که انگار دیکنی زندگ و " د؟یکرد یم

 آن در کـه ی  گلـدان  يانـدازه  به هتوج با ،دیهست اهیگ مانند شما که دیبفهم
 دیـ خواه بزرگتر ،باشد بزرگتر گلدان چه هر. دیکنیم رشد دیاشده کاشته

 نیـی تع تـان خود را گلـدان  يانـدازه  اهیـ گ کیـ  برخالف وجود، نیا با. شد
   .دیکن یم
 کـردن  محـدود  و اسـت  کوچـک ی  لیخ کهی  گلدان در خودتان دادن قرار با

 اشـتباه  "ینـ یب واقـع " و "تیامن" حساسا بخاطر فقط خود رشد لیپتانس
 کـه  نیا وی  زندگ طول در مردم اکثر عمل و احساس فکر، طرز نیا. دینکن
  .دهدیم نشان را ستندین پولدار ای موفق مردم اکثر چرا
 معدود ازی  کی دیخواهیم اگر د،یباش متوسط حد از باالتر دیخواهیم اگر

 پـس  کنند،یمی  زندگ شانیاهایرو تحقق منظور به واقعاً که دیباشي  افراد
. دیـ کن اجتنـاب  مـردم  اکثـر  مانند کردن عمل و احساس فکر، از دیتوانینم
ي اهـا یرو دیـ توانینمـ  پـس  ،دیباشـ  متوسـط  حد از باالتر دیخواهیم اگر

   .دیباش داشته یمتوسط



26  هفت راز موفقیت مالی

 مـورد  در دیـ با بلکه دیکن فکر است ممکن آنچه مورد در تنها نه دیبا شما
ي ایـ رو دیـ با بـودن،  العاده فوقي  برا. دیکن فکر زین است نیترممکن آنچه
   .دیباش داشتهي االعادهخارق
 دارم قـصد  مـن . دیـ کن شروع حاال نیهم دیتوانیم که است نیا خوب خبر
 را است کرده کمک تمیموفق به دائما و دهمیم انجام هاستسال کهي  کار
 د،یهستي  جد خودي  اهایرو به دنیرس در اگر .بگذارم اشتراك به شما با
 نیـ ا نکهیا از قبل —دیده انجام را کار نیا بالفاصله که خواهمیم شما از

 هـر  انجـام  از قبـل  د،یبرو بعد فصل به آنکه از قبل ،دیبگذار کنار را کتاب
   .دیده انجام را کار نیا خواهمیم ،يگرید کار
 صـد  شـامل  کـه  دیـ کن هیـ ته خـود ی  زنـدگ ي  اهایرو از یستیل" خواهمیم
 داشـته  د،یـ ده انجـام  د،یبـشو ی  زندگ طول در دیخواهیم که باشدي  زیچ

 از نکـه یا از بعـد ی  حتـ  دیشـا  ... دیکن مشارکت آن در و دیریبگ ادی د،یباش
  . دیرفت ایدن
 و دیـ کن خـارج  تانسر از را خودي  اهایرو و ،دیکن استفاده ریزي  فضا از
 بـه  د،یسینویم را خود اهداف و اهایروی  وقت. دیسیبنو سفتي  زیچي  رو

ی زنـدگ  تیـ واقع و هـستند  دهیا از شیبي  زیچ آنها که دیدهیم تعهد خود
   .بود خواهند شما
 قـدم  نیاولـ  و دیبخشیمی  زندگ آنها بهی  واقعي  ایدن در آنها دییتأ با شما
  . دیداریبرم را آنها به دنیبخش تحققي برا
 انیـ ب دادم قرار ستمیل در کهی اول مورد پانزده ازی مثال کار، شروعي  برا
ی وقتـ  من ستیل سرآغاز اما ،اندکرده رییتغ هاسال طول در نهایا. کنمیم
  . بود داشتم سال چهار و ستیب
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  یهنسي بندبسته با قرمزی افع زهر .1
 ارتبـاط ي  هـا ستمیـ س ،يکـوپتر یهل فـرود  پد بای  فوت 150ي  بادی  کرج .2

  یاسک قیقا کی و امواج يکننده کنترل ،ياماهواره
  زردی نیورگالمب .3
   میاستر گلف گرم آب انیجر جت .4
 طبقـات  ،هـا کـوه  بـه  مـشرف  داغ وان بـا  کلرادو در یستانکوه ياخانه .5

 نیزم دری  خصوص اچهی،درکوه نییپا سمت بهي  اشهیشي  وارهاید گرم،
  يهکتار 15،000
 از دوبلکـس ي  هـا پلـه  مرمـر،  کـف  با شهر دری  مربع متر 15000 خانه .6

  هنفر 50 یسالن با طبقه سه ،ورود
  امیبادبان قیقاي برا يبندر بای خصوص و جداي ارهیجز .7
  کشور 150 به سفر  . 8
 قاره هر در کینزد وی میصمی دوستان داشتن .9

ي برا سال هر در دالر ونهایلیمي  اهدا و هیریخ موسسه کی انگذاریبن .10
  هیریخ امور

   شدن پرفروش سندهینو .11
   سال هر در يدالر ونیلیم 1 درآمد کسب .12
  کودکاني برای شخص يامدرسه ساخت .13
   ایدن يگانههفت بیعجا دنید .14
   پک کسیس abs داشتن .15
 مـن . افـت ی شیافـزا  مـورد  300 از شیبـ  بـه  ستیل نیا ،هاسال گذشت با

ی لـ یدال ازی  کـ ی کـه  کـنم  مـرور  را ستیل نیا مرتباً کردم مجاب را خودم
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 را ستیـ ل نیـ ا از مـورد  100 از شیبـ  امتهتوانـس  اکنـون  دانمیم که است
  . کنم برآورده

ي ادیـ ز افـراد  ازی  آموزشـ ي  هـا کارگاه دری  وقت ... کنمیم اخطار شما به
 بـه  کـه  يادیـ اعت لیـ دل بـه  آنها ازی  لیخ کنند هیته را ستیل نیا خواهمیم

 محـدود  هستند شکردن ادداشتی به لیما که را آنچه دارند بودن نیبواقع
  .کنندیم
 دشیسیـ بنو ،دیـ خواهیمـ  را) ایـ رو (آن اگـر  ،دارد وجود یقانون نجایا در

  .نه ای استی عمل که دیکن حس خواه
 از تـر یواقعـ ریغی  لـ یخ مذهن در ،"شدن پرفروش سندهینو" نوشتمی  وقت

 زبـان ی  سـخت  بـه  رایـ ز بـود  میاسـتر  گلـف  گـرم  آب انیـ جر جت داشتن
 نوشـتن  تـصور  توانـستم ینم واقعاً. شدم قبول رستانیدب در رای  سیانگل

ي هـا کتـاب  يسندهیـ نو بـه  لیتبـد  کـه  نیـ ا بـه  رسـد ب چـه  ،بکنم را کتاب
   .شوم پرفروش

 عنـوان  بـه  هرچـه . کـرد  تریواقع را آن ا،یرو نیا نوشتن يساده عمل اما
. شـد  تریواقع هدف نیا شدم، تربزرگ مرد کی عنوان به و نیکارآفر کی

 10 از شیبـ  مولـف  همکـار  ایـ  مولف تنها نه که میگویم افتخار با امروز
 کمـک  گـر ید نفـر  100 از شیبـ  بـه ی  راحتـ  بـه  بلکه هستم پرفروش کتاب
   .دشون لیتبد پرفروش ندگانسینو به مانتشارات قیطر از تا امکرده
 بـدون ي  ایـ رو د،یـ کن آرزو سـرکش  صـورت  به که شماست نوبت اکنون
. دنبخـش یم هامال شما به روزانه کهیی  اهایرو از یستیل جادیا ،تیمحدود
 ،بـزرگ ی  لـ یخ کـه  نـدارد  وجودیی  ایرؤ چیه د؛یده گسترش را خود تفکر
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ي مـاد ی  لـ یخ خودخواهانـه،  حـد  از شیبـ  ،یرواقعـ یغی  لیخ ،بیعجی  لیخ
  . باشد

 نیتربیعج و نیترسرکش تبلوري  برا نیتمر نیا از و دیبرو خود اتاق به
! دیباش نوشته ایور 100 حداقل تا دیده ادامه. دیکن استفاده خود ياهایرو
 تحقـق  بـه  شـروع  دیـ توانیم زودتر د،یهد انجام را کار نیا زودتر چه هر

  . دیبکن تانیایرو دنیبخش
  :مني آرزوها فهرست
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