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  پیدا کند،» محیط«ي ضعیف  بگذارید شکست محتواي نادرست خود را در واژه
  کند و آزاد است، اما روح آن را تمسخر می

  کند، بر زمان مسلط است، فضا را تسخیر می
  ،کند  را تضعیف میمغرور  وبخت شیاداو 

  دگوی و به شرایط ستمگر خوشامد می
  .کند تاج و تخت کرده و جاي یک خدمتگزار را پر می او را بی

  نشدنی، آن نیروي دیدهخواست انسان، 
  ،یرفناناپذي روح  زادههمان 

  تواند مسیر هر هدفی را بشکافد، می
  .ی سنگی در میان باشندیحتی اگر دیوارها
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  هنگامی که روح برخیزد و فرمان دهد،
  .اربابان براي اطاعت آماده هستند

  گردد اي که به دنبال دریا می  رودخانه
  شود، با مانع و پرتگاه مواجه می

  ؛ارددر دست ب تالشتواند شکست بخورد یا از داند نمی  میبا این وجود
  !رسیدخواهید خواهید   میآنچه هر  بهشما

  1اال ویلر ویلکاکس
 

                                                      
1 Ella Wheeler Wilcox ي آمریکایی  شاعر و نویسنده  



 

 

  مقدمه
 

 ایـد   تعیین کـرده   خود را    ي براي  چندین بار اهداف و مقاصد     حال  تابهشما  
  اید؟  خوردهو شکست

گفتم چرا شما پیـروز نـشدید و چگونـه آن را درسـت                اگر من به شما می    
 رؤیاهـاي شد؟ این واقعیتی است بدون انکـار کـه مـردم بـه                کنید، چه می  

انجام سـر خـود را بـه       رؤیاهـاي خود نیاز دارنـد؛ مـردم نیـاز دارنـد تـا             
تمرکز » چگونه«ها بر روي      بدتر از این، آن   . دانند چگونه   برسانند ولی نمی  

در ایـن کتـاب   . شـود   یافـت مـی   » یـی چرا«اند در حالیکه موفقیـت در         کرده
اي طراحی شده است تا بـه شـما بیـاموزد چگونـه بـا اسـتفاده از                    برنامه

ام، اهـداف را       آموخته  خود پولداري ذهنی و مهارتهایی که من از پدر       نیرو
  .به سرانجام برسانید

  ذهن» ییچرا«
سـازد، اسـتعداد،      چه یک شخص را موفق می       به من آموخت آن   پولدار  پدر

قـرار  ذهن  » ییچرا«، در   واقعموفقیت در   . نفوذ کالم و جذبه و پول نیست      
  .دارد
» ییـ چرا« نخـست  ها یـا اهدافـشان، بایـد     اشخاص براي تغییر عادت   اغلب

برخی از مردم، این کار شاید سخت باشد زیـرا          براي  . یر دهند خود را تغی  
هـا    ها، دوست داشتن    یک شخص بیشتر به منبع باورها و ارزش       » ییچرا«

  .و تنفرها وصل شده است
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گـاهی  . وجـود دارنـد  » ییچرا«هاي بسیاري براي نیروي ذهنی      محدودیت
مـن  «: تواند توسط رویکردها و باورهایی مانند       می» ییچرا«نیروي ذهنی   

ثـروت منبـع   «، »اي به پـول نـدارم   من عالقه«، »هرگز ثروتمند نخواهم بود   
زمانی کـه در  تا  . محدود شود » گذاري ریسک دارد    سرمایه«یا  »  است گناه

در  صورت نگیرد، تغییـرات زیـادي        یاین باورهاي کهنۀ ذهنی تغییر جهت     
مـن  «براي مثال، اگـر شـما بـاور داشـته باشـید       .  د نخواهند دا  زندگی رخ 

 .شـود  مـی  شما در ثروتمند شدن کـم     سرعت» شدهرگز ثروتمند نخواهم    
را هـم  ي تـالش کـردن    شما حتـی بـه شـما اجـازه      » ییچرا « این حالت  در

  .نخواهد داد

  ظرفیت شما/ شما » ییچرا«
بـه دو روش مهـم   » چگونـه «بـر روي   » یـی چرا «رسـد   وقتی به اهداف می   

  :یک مثال استفاده کنیمبگذارید از پول به عنوان . گذارد  میتأثیر
ي شـما را محـدود      » چگونـه «، در واقـع     »یـی چرا«محدود کردن    .1

من بـه معـامالت امـالك    «شخصی با  » ییچرا«براي مثال، اگر    . کند  می
هـا بیـشتر      ي آن   محـدود شـده   » ییچرا«محدود شود،   » اي ندارم   عالقه

عبـارت  بـه   ؛    معامالت امالك را رد خواهد کرد       پرسودهاي  »  چگونه«
توفیق رسـیدن شـما را   » چگونه به«شما » ییچرا«یگر، محدود کردن   د

  . فیلتر یا محدود خواهد کرد
توانـد     یک شخص فقط می    .کند  را تعیین می  شما  ظرفیت  » ییچرا«. 2

بـراي  . دهد، ثروتمند باشـد      او اجازه می   که به » ییچرا«اي که     به اندازه 
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 بنـزین   1گـالن  5ثر  تواند تا حـداک      بنزین فقط می   یگالن 5مثال، یک باك    
رسـد، شخـصی کـه شـاید ظرفیـت             وقتی به مبحث پول مـی      .نگه دارد 

ي پولی اسـت   همهدر واقع  دالري داشته باشد، این     000/100» ییچرا«
  .تواند نگه دارد که او می

  
ش خـود را گـستر  » یـی چرا«خواهید ثروتمندتر شوید ظرفیت      اگر شما می  

 براي  . ري از یک میلیونر دارد    ت  بزرگ» ییچرا«میلیاردر ظرفیت   یک  . یدده
ها کودك کمـک      ها بخواهند به هزاران کودك نه به میلیون         نمونه، شاید آن  

  .کنند
خـود،  » ییچرا« با گسترش     شما .مهم هستند » ییچرا«هم  » چگونه به «هم  

تـر افـزایش      به عبارتی ظرفیت خود را در به دست آوردن اهـداف بـزرگ            
تمرکـز  » چگونـه بـه   «هـاي هـدف مـدار بـر روي            بیشتر برنامـه  . دهید  می
خواهند بـه شـما بگوینـد چـه بایـد             ها می   آن. کنند؛ که این اشتباه است      می

هـایی درسـت کنیـد تـا          ها شما را نصیحت خواهند کرد تا لیست         آن. بکنید
. بـین باشـید      ایجاد کنیـد و واقـع       تري در بین اهداف کوچک      اهداف کوچک 

  .کنند تمرکز می» ییچرا«ها به ندرت بر روي نیروي ذهنی  آن

   ذهنی استتصویریک » ییچرا«
. ســت ذهنــی اتــصویربیــشتر فقــط یــک » یــیچرا«در اصــطالح ســاده، 

 شـما ی  زنـدگ تامحیط خود را تغییر بده  «:طور که پدر ثروتمند گفت  همان
 زنـدگی شـما را      تـان » ییـ چرا«تغییر دادن یا گسترده کـردن       » .کندتغییر  

                                                      
1 1 gallon = 3/7853لیتر  
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ي کـافی سـخت نباشـد، حـذف           اگر چراي شما به اندازه    . تغییر خواهد داد  
 ظـاهر شـوند، غیـرممکن        در پیگیـري شـما      قرار اسـت   موانعی که مطمئناً  

  .است» چگونه«تر از  مهم» ییچرا«. خواهد بود

  اهداف من دارد؟این چه ارتباطی با تحقق 
 یآسـودگ نابا  «ي کتاب     ي مدال المپیک و نویسنده      دوست خوب من، برنده   

در رابطه با اهـداف را بـه مـن          » ییچرا« اهمیت   1، بیلی مول،  »آسوده باش 
ایـن اجـزا    .  وجـود دارد   ء سـه جـز    ؛اعتقاد دارد در هر هدف     باب   .آموخت

  :ها هستند این
خواسـتن  . ء یـک هـدف    تـرین جـز     مهم. ییخواستن و اراده ــ چرا     .1

  .روح هدف است. هدف شما است» ییچرا«ي هدف است، یعنی  زمینه
. در هدف شما درگیر است    » چه کسی  «.وجود و بودن ــ چه کسی     . 2

  .است که باید باشی تا هدف خود را به انجام برسانی» تو«این 
ي »  چگونه«عملکرد  . آموزند   همه به تو می    آنچه .عملکرد ــ چگونه  . 3

این مهم است ولـی کمتـرین اهمیـت را     . ست، فحواي هدف است   هدف ا 
  .در سه جزء هدف دارد

  
که همه قصد و نیت سال جدیـد خـود    در هفده ژانویه، یک هفته پس از این  

هـا    آیـا آن  . خورنـد    مـردم شکـست مـی      ٪75، بـیش از     کننـد   تعیین مـی  را  
هـا فرامـوش    آن! فراموش کردند چگونه اهداف خـود را محقـق کننـد؟ نـه         

هـا   آن. ها کجاست یا چگونه بارفیکس انجام دهند   کردند سالن ورزش آن   ن
                                                      
1 Get Comfortable With Being Uncomfortable, Bob Molle 
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خود را از دست    » ییچرا«ها    به عبارتی آن  .  خود را از دست دادند     اشتیاق
  .دادند

  

  
  

توانیـد انجـام دهیـد و انجـام دادن       مـی آنچهدانستن «: گفت  پدر پولدار می  
 کـه زنـدگی     هـا جـایی اسـت       شکاف بین آن  . ها دو چیز متفاوت هستند      آن

که چـه   دانستن این. شود موفقیت در آن شکاف یافت می» .شود ساخته می 
 از جــزء انجــام دادن آن واقعــاً. کــاري انجــام دهیــد جــزء عملکــرد اســت

  .آید خواستن می
شـما در   » ییـ چرا«ي زیر، ما با آموختن چگونـه تعیـین کـردن              در برنامه 

. نگـران نباشـید  . مینهوراي اهدافتان، آغاز خواهیم کرد یعنی خواستن و ز 
  .ما با این وجود عملکرد اهداف شما را نیز خواهیم آموخت

از این برنامه لذت ببرید و از آن براي راهنمایی خـود بـه سـوي نیـروي                  
  .اهداف استفاده کنید
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  »یادداشت«
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  من» ییچرا«یافتن 
 ایـن  . اسـت 1متن زیـر از کتـاب مـن، جـوان و پولـدار بازنشـسته شـوید،           

داستانی از چگونه آغاز کردن سفر همسرم کیم، بهترین دوسـتم لـري و              
. )تا بازنشستگی در کمتر از ده سال       و (من از ورشکستگی تا ثروت است     

اید مردد باشید یا نیاز     گویم تا هر یک از شما که ش         این داستان را می   من  
 داشته باشید، تشویق کنم تا اهداف و سفرهایتان را          نفس  اعتمادبهبه کمی   

کـیم و مـن آغـاز     وقتـی  .خـود آغـاز کنیـد   » ییـ چرا«ابتدا با کشف کردن     
.  پایین و پـر از تردیـد       نفسی  اعتمادبهکردیم، تقریباً هیچ پولی نداشتیم، با       

تفاوت ایـن اسـت کـه مـا بـا ایـن       اما  ؛ دارندهاییباید بدانید که همه تردید    
خود را شناسایی   » ییچرا«این بود که ما     تفاوت  . کنیم  تردیدها چه کار می   

  .کرده بودیم
. کـردیم را انجـام دادیـم        روز سال نو، ما همان کاري که هر سال مـی          در  

بنـدي   ید لیست کردیم ولی این سـال، لیـست        اهداف خود را براي سال جد     
خواست براي سال جدید چیـز بیـشتري از           ي می لر. هدف ما متفاوت بود   

هایی بچینیم که     خواست ما هدف    او می . بندي هدف انجام دهد    لیست) فقط(
تنظـیم   اي  چـرا برنامـه    «داد  هاي ما تغییر می     غییر واقعیت زندگی ما را با ت    

  »که چگونه ما همه بتوانیم از لحاظ مالی آزاد باشیم؟ نکنیم براي این
توانستم   چه گفت را شنیدم ولی نمی       وش کردم و هر   هاي او گ    من به حرف  

ي آن حــرف زده بــودم،   مــن دربــاره. هــضم کــنمگفــت را   او مــیآنچــه
دانستم که روزي آن را انجـام          کرده بودم و می    رؤیاپردازيي آن     درباره

                                                      
1 Retire Young Retire Richاین کتاب توسط انتشارات طاهریان چاپ گردیده است  
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 در آینـده دور    از لحاظ مالی آزاد بودن همیشه یک ایـده       ةدهم ولی اید    می
از لحـاظ   «: پرسـیدم مـن   . شـد   ن این ایده جور نمـی     ، نه امروز، بنابرای   بود

ــدر  چــهاي کــه صــداي خــودم را شــنیدم، دانــستم   لحظــه» مــالی آزاد؟ ق
  .من نبودصداي من شبیه صداي قبلی . ام اراده بی

اي بـسازیم و پـس از آن بـر روي ایـن               بگذارید هدف را بنویسیم، برنامه    
کننـد تـا      کـر نمـی   ي بازنشـستگی ف     بیشتر مردم دربـاره   . ایده تمرکز کنیم  

زمانی که خیلی دیر شده باشد یا تا زمـان شـصت و پـنج سـالگی بـراي                   
خواهم این کار را انجـام دهـم، مـن            من نمی . اي ندارند   بازنشستگی برنامه 

 را تنهـا بـا کـار کـردن     ام زندگیخواهم  من نمی . خواهم  ي بهتري می    نقشه
خـواهم   ، مـی خـواهم زنـدگی کـنم      من مـی  . ها بگذرانم   براي پرداخت هزینه  

ي کـافی بـراي لـذت         خواهم تا زمانی که بـه انـدازه         من می . ثروتمند باشم 
  . جوان هستم، دنیا را بگردمزندگیبردن از 

هاي    که منفعت  طور که من در حال گوش دادن به لري نشسته بودم            همان
 آرامتوانـستم صـداي       کـرد، مـی     اي را به من ارائه مـی        چیدن چنین برنامه  
گفت چیدن یک هدف بـراي آزاد مـالی           وم که به من می    درون خود را بشن   

  .استحتی غیرممکن به نظر . استبینانه  و بازنشستگی غیرواقع
رسید که اهمیت دهـد کـیم یـا       به نظر نمی  . داد  میهمچنان ادامه   لري ادامه   

 بنابراین من در طنین صداي او شروع به فکر کـردن            ؛کردیم  من گوش می  
 یـک هـدف   نتظـیم «: صدا با خـود گفـتم   بی. ردم بود ک   گفته آنچهي    درباره

با آن  دارم  ي خوب است، پس چرا من         براي زود بازنشسته شدن یک ایده     
  »!ي خوب بجنگم با یک ایدهباید من چرا جنگم؟  می
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پولـدار کـردم کـه     ، شروع بـه شـنیدن صـداي پدر        ناگهان در سکوت خود   
نبلـی خـود    ترین چالشی کـه داري مبـارزه بـا تردیـد و ت              بزرگ«: گفت  می

کنـد تـو چـه کـسی          این تردید به خود و تنبلی توست که تعیین مـی          . است
تردید بـه خـود    خواهی کسی که هستی را تغییر دهی، باید           میاگر  . هستی

تردید به خـود و تنبلـی تـو اسـت کـه تـو را                این  . و تنبلی خود را بپذیري    
اي را    این تردید به خود و تنبلی تو است کـه زنـدگی           . دارد  کوچک نگاه می  

 واضـح پولـدار را  توانـستم صـداي پدر      من مـی  » .کند  میخواهی رد     که می 
در مـسیر تـو بـه جـز خـودت و            مـانعی   کـس     هـیچ «: گفـت   بشنوم که مـی   

تغییر نکردن ساده   . گونه ماندن ساده است     همین. تردیدهایت وجود ندارد  
. کنند تا در تمام زندگی خود کوچک بماننـد          بیشتر مردم انتخاب می   . است

ي آزادي خود     ، دروازه  وجود تردید به خود و تنبلی خودت را بپذیري         اگر
  ».را خواهی یافت

که من هـاوایی را تـرك کـنم و            پولدار این حرف را درست پیش از این       پدر
دانست احتماالً مـن هـاوایی        او می . این سفر را پیش بگیرم به من زده بود        

  و جاي خود را که     دانست من خانه    او می . کنم  را براي کار خوبی ترك می     
مـن  دانـست     میاو  . کردم  ، ترك می  کردم   بسیار احساس راحتی می    در آن 

آمیـز    در دنیا بدون هیچ تضمین و امنیتی مبـادرت بـه یـک اقـدام ریـسک                
پولدار، من خـودم    رست یک ماه پس از صحبت من با پدر        داکنون  . کنم  می

افتم کـه  از برف شـده یـ  پوشیده را در حال نشستن بر روي این کوه بلند  
پذیري و عدم امنیت داشتم؛ در حالیکه به سـخنان            احساس ضعف، آسیب  

. گفـت   هـا را بـه مـن مـی          کردم کـه همـان حـرف        بهترین دوستم گوش می   
 یـا زمـان تـسلیم شـدن و بـه      زمان بزرگ شدن اسـت  یا  دانستم  حاال      می
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هـا اسـت      ي ضعف بر روي کوه      من فهمیدم این لحظه   . است خانه برگشتن 
 زمـان   ؛گیـري بـود      زمان تصمیم  ،بار دیگر   یک. اجه شده بودم  که با آن مو   
توانستم اجازه دهم تردید به خود و تنبلی مـن پیـروز      من می . انتخاب بود 
زمان حرکت  این  .  خودم را تغییر دهم    ةدربارباورها  توانستم    شوند یا می  
  .بودبه زندگی بخور و نمیر گذشته  ینینش عقببه جلو یا به 
 بازگـشت،    مالی ي آزادي   هاي لري درباره     به صحبت   حواسم در حالی که  

در آن لحظـه،    . زد  ي آزادي حـرف نمـی        دربـاره  واقعـاً متوجه شدم که او     
تـرین چیـزي بـود کـه      فهمیدم که پذیرفتن تردید به خود و تنبلی من مهـم          

پـذیرفتم، زنـدگی مـن بـه عقـب           اگـر ایـن را نمـی      . توانستم انجام دهـم     می
  .گشت بازمی

ارخوب، بگذار این را انجـام دهـیم، بیـا بـراي رسـیدن بـه                بسی«: من گفتم 
  ». کنیمیزير برنامهآزادي مالی 

لري به  . ، کیم و من آزاد بودیم     1994در سال   .  بود 1985آن روز سال نو     
  کنندة هاي سریع پیشرفت     از شرکت  ساخت شرکت خود ادامه داد که یکی      

خـود را   شـرکت    سـالگی    46 در سن    1998سال  لري در   .  شد 1996سال  
  .فروخت، بازنشسته شد و یک سال استراحت کرد

شـود   گویم، پرسشی که از مـن پرسـیده مـی         هرگاه من این داستان را می     
: گـویم  سـپس مـن مـی   » چگونـه، چگونـه آن را انجـام دادي؟   «: ایـن اسـت  

 این است که چرا کـیم و مـن آن را   ةدربار. درباره چگونه نیست  صحبت  «
  ».شد بدون چرایی، چگونه غیرممکن می«:همد من ادامه می» .انجام دادیم

تر از چگونه، چرایـی اسـت کـه مـا آن را انجـام              کنم مهم    من فکر می   آنچه
خواستم تردید به خود، تنبلـی         به این دلیل است که می      ییدادیم و این چرا   
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این چرایی بـود کـه بـه مـا نیـروي انجـام         . ام را به چالش بکشم      و گذشته 
  .چگونه را داد

پرسند چگونـه کـاري را        مردم زیادي از من می    «:گفت   اغلب می  پدر پولدار 
گفتم تا زمانی کـه فهمیـدم حتـی وقتـی بـه               ها می   من به آن  . دهم  انجام می 

هـا اغلـب آن را انجـام     دادم، آن گفتم چگونه کـاري را انجـام مـی      ها می   آن
 فهمیدم کـه ایـن چگونـه نبـود بلکـه چرایـی کـاري را        آنگاهمن  . دادند  نمی

 اسـت کـه بـه شـما نیـروي انجـام             ییاین چرا . تر است   دهم مهم   یانجام م 
 آنچـه دلیلـی کـه بیـشتر مـردم         «: گفـت   چنین می   او هم » .دهد  چگونه را می  

دهنـد ایـن اسـت کـه یـک چرایـی بـه                توانند انجام دهند را انجـام نمـی         می
پیـدا کـردن    کـه شـما چـرا را بیابیـد،            همین. ي کافی نیرومند ندارند     اندازه

به جاي نگاه کردن درون خودشان بـراي پیـدا کـردن     . ه است  ساد  چگونه
خواهند ثروتمند شوند، بیـشتر مـردم بـه دنبـال راه سـاده بـراي                  چرا می 

بـا راه سـاده ایـن اسـت کـه معمـوالً بـه               مشکل  . گردند   می مند شدن ثروت
  ».یابد بست پایان می بن

 آن شب، با نشستن در کلبۀ کوهستانی در حال گوش کردن به لـري، مـن     
هـر  . کـرد  در سکوت با او بحث می و صداي درون من  خود را پیدا کردم     

بگذار این را به عنوان یک هـدف بچینـیم، بنویـسیم و             «: گفت  بار که او می   
 را بـشنوم کـه در        صـداي خـودم    توانستم  من می » ...اي ایجاد کنیم    برنامه

  :گفت  چیزهایی مانند این می وکرد پاسخ بحث می
  ».لی نداریمولی ما که هیچ پو« %
  ».توانم آن را انجام دهم من که نمی« %
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 ةمن سال دیگر یا وقتی که کیم و من سر و سامان گرفتیم دربـار              « %
  ».کنم آن فکر می

  ».کنی تو موقعیت ما را درك نمی« %
  ».زمان بیشتري نیاز دارمبه من « %

  
یکـی از   . هاي زیادي به من آموختـه بـود         پولدار درس ها، پدر   در طی سال  

ي خوب پیدا     اگر خود را در حال بحث کردن با یک ایده         «: ها این بود    رسد
  ». بحث را متوقف کنیبهتر استکردي، 

ي ثروتمند شدن و زود بازنشسته شدن         دربارهدر حالی که لري     آن شب   
ي بحـث    بـه مـن دربـاره    پولـدار  که پدر  یادم آمد ، من دوباره    زد  یمحرف  

: گفـت  مـی  پـدر پولـدار  . داد مـی ي خـوب هـشدار        کردن در برابر یک ایـده     
تـوانم    مـی نمن  " یا   "آیم  مینمن از پس آن بر    " مانند   اي  جملههرگاه کسی   «

چـرا  . دبدانید که یک مشکل بزرگ وجـود دار       د،  گوی  می "آن را انجام دهم   
 !بریـد  هاي خود این جمالت منفی را بـه کـار مـی        براي رسیدن به خواسته   

د؟ ایـن هـیچ     یـ کن   مـی  محرومد  یخواه   خود را از چیزهایی که می      شماچرا  
  ». منطقی نداردمفهوم
کـرد، مـن خـود را در حـال      طور که آتش در شومینه ترق تـرق مـی        همان

سـرانجام از   مـن   . ، دیـدم  خواسـتم   استدالل و بحث مقابل چیـزي کـه مـی         
چرا زود ثروتمند و بازنشسته نشوم؟ ایـن چـه اشـکالی           «: خودم پرسیدم 

باز شدن کرد و در سکوت بـا خـودم     شروع به   به آرامی   ذهن من   » دارد؟
کـنم؟ چـرا در       چرا من در مقابل این نظر جر و بحث مـی          «: کردم  تکرار می 

 آن ةمن دربار . ي خوب است    کنم؟ این یک ایده     برابر خودم جر و بحث می     



ها انتخاب اهداف و   

 

18

 سـالگی بازنشـسته شـوم و        35خواسـتم تـا       من می . ام  ها حرف زده    سال
ه بازنشـستگی نبـودم، تقریبـاً       ساله بودم و حتی نزدیک بـ       37حاال تقریباً   

  »کنم؟ پس چرا بحث می. ورشکسته بودم
ي خوب    که این را به خودم گفتم، متوجه شدم چرا در برابر یک ایده              همین

 سـالگی مـن برنامـه داشـتم ثروتمنـد      25سن در . کنم استدالل و بحث می 
 یـاي رؤایـن   . شوم و بین سن سی تا سی و پنج سالگی بازنشسته شـوم            

 تجـارت کیـف پـول نـایلونی در ابتـدا،          ورشکسته شدن    با از    من بود ولی  
 را از دست داده بودم کـه   نفسم  اعتمادبهقدر    روح من در هم شکست و آن      

 یـایی رؤدر برابـر  مـن  حاال . دادم  انجام می با خود   و بحث را    این استدالل 
  .رفتم یمخواستم با خودم کلنجار  که می

 بحـث    بـا  ه ناامیـد شـوم؛ مـن      خواستم دوبـار    کردم زیرا نمی    من بحث می  
ــرد ــال نک ــه خی ــر دردي ک ــودم در براب ــردازي   از خ ــايپ ــزرگ رؤیاه  ب

 بزرگ بـه واقعیـت تبـدیل        رؤیاياگر آن   توانست برایم بیاورد و اینکه        می
.  کرده و شکـست خـورده بـودم        رؤیاپردازيمن  . کردم   مراقبت می  نشود

سـتدالل  آن شب متوجه شدم که من در برابر شکست دوباره مقاومت و ا            
  .رؤیاکردم نه در برابر آن  می

من . من به آرامی به لري گفتم     » .، بیا یک هدف بزرگ بچینیم      خوب یاربس«
. ي خــوب دســت برداشــتم ســرانجام از بحــث کــردن در برابــر یــک ایــده

هنوز وجود داشت ولی قصد نداشتم اجازه دهم این استدالل من           استدالل  
ن فقط یک استدالل بـود کـه مـن بـا     ها، ای   ي این   پس از همه  . را متوقف کند  

 درون من در برابر شخصی      شخص کوچک . يخودم داشتم نه کس دیگر    
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تـر باشـد، مـشاجره، اسـتدالل و بحـث             خواست رشد کند و بـزرگ       که می 
  .کرد می

اراده بـودن      بـی  چنـین    ایـن  خوب است، زمان این اسـت کـه از        «: لري گفت 
  ». نگران تو هستمواقعاًمن .  برداریمدست
 که من تصمیم گرفتم این را انجـام دهـم ایـن بـود کـه مـن چرایـی                     دلیلی

خـواهم ایـن را انجـام دهـم،      دانستم چرا مـی   می. خودم را پیدا کرده بودم    
  .خواستم آن را انجام دهم  چگونه میدانستم گر در آن لحظه نمیاحتی 

خـسته   و امیـد نامـن از خـودم   «: ایـد  چند تن از شما تا کنون به خود گفته      
وب آن شب سال نـو، در حـالی کـه دور آتـش بـا کـیم و لـري                     ؟ خ »شدم

م و تـصمیم    ه بـود   و خـسته شـد     امیـد ناام     از خود قـدیمی    نشسته بودیم، 
ایـن تغییـري بـود کـه از         . فقط یک تغییر ذهنی نبود    این  . گرفتم تغییر کنم  
توانم تغییـر     دانستم می   زمان تغییري بزرگ بود و می     . آمد  عمق درون می  

  .خواهم تغییر کنم کنم زیرا فهمیده بودم چرا می
موارد زیر برخی از چراهاي شخـصی مـن هـستند ـــ چـرا مـن تـصمیم                 

آن هــم در  گـرفتم بــراي بازنشـسته شــدن و ثروتمنــد بازنشـسته شــدن   
  : کنمیزير برنامهجوانی 
من از ورشکسته بودن و همیشه در تقالي پول بودن سیر و بیزار              %

  .شده بودم
  . بودن خسته شده بودمیو معمولمن از متوسط   %
وقتی هشت ساله بودم، به خانه آمدم و متوجه شـدم مـادرم سـر                %

 از  کـرد زیـرا زیـر کـوهی         او گریـه مـی    . کـرد   میز آشپزخانه گریه مـی    
آورم در سـن هـشت سـالگی     مـن بـه یـاد مـی       . ها دفن شده بود     هزینه
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توانست بـه مـادرم کمـک         هایی پیدا کنم که می      گرفتم پاسخ   تصمیم می 
  .کند
ترین چرایی این واقعیت بود که من حاال یک زن جوان زیبا              دردناك %

 و  من به عشق خود رسیده بـودم      . در زندگی خود یعنی کیم را داشتم      
آن شـب در کوهـستان،      . گی مالی بود زیرا عاشق من بـود       او در آشفت  

من متوجه شدم که من همان کاري که پدرم بـراي مـادرم انجـام داده     
یـک الگـوي خـانوادگی را تکـرار     مـن  . دادم  بود، براي کـیم انجـام مـی       

  .در آن لحظه، من چرایی واقعی خود را یافتم. کردم می
  

هـا را نوشـتم و در     آن شـب آن   من  .  من هستند  هاي  ییچراها    بنابراین این 
 کـه پولمـان تمـام شـد،          پـس از ایـن     و من کیم  . جاي مخفی نگه داشتم   یک  

بـه خـاطر   فقـط  . نزدیک به سه هفته در ماشین تویوتایمان زندگی کـردیم   
بهتـر   اوضـاع    که ما تصمیم گرفته بودیم تا ثروتمند بازنشسته شویم،          این

  .داشت  ادامه وامی بود که ما را بهوضعیت اهرمیولی این شد  نمی
او . رفـت    براي لري هـم خـوب پـیش نمـی          شرایط ،پس از ترك کوهستان   

 داشـت بـا ایـن وجـود         1980ي    هاي مالی اساسی در اواخر دهـه        شکست
  .داشت  وامی او را به ادامۀ راه هایش چرایی
. ي خــود را خواهیــد یافــت گــاه چگونــه چرایــی خــود را بیابیــد، آنوقتــی 

جایی که خواستن باشـد یـک       «: گوید  ول قدیمی می  طور که این نقل ق      همان
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براي من، پیدا کردن خواستن خودم یافتن راهـم را          » .1وجود دارد راه نیز   
  .شد بدون خواستن، راه خیلی سختی می. ساخت ممکن می

 G  ترکیبـی از  ،ها پیش یـاد گـرفتم شـور و اشـتیاق        من سال : پیشهادیک 
 بـراي چیـزي نداشـته       تا زمـانی کـه کـسی اشـتیاقی        . عشق و نفرت است   

اگـر  «: گفـت   پدر پولدار می  . باشد، به انجام رسیدن هر چیزي سخت است       
ات انـرژي   شور و اشتیاق به زنـدگی . خواهی، پراشتیاق باش چیزي را می  

چیـزي کـه    عاشق  خواهی که نداري، دریاب چرا        اگر چیزي را می   . دهد  می
وقتـی تـو    . ريخواهی تنفر دا     می آنچه از نداشتن     چرا خواهی هستی و    می

بـراي خـالص شـدن از       الزم  ترکیـب کنـی، انـرژي       با هم   این دو افکار را     
  ».خواهی را پیدا خواهی کرد  میآنچه آوردنجایگاهت و رفتن و به دست 

هـا و تنفرهـا     عـشق کننـده  مقابله شما شاید بخواهید با یک لیست        بنابراین
  :هاي زیر را ساختم مثال، من لیستبراي . شروع کنید
þ ثروتمند بودن، آزاد بودن، خریدن هر چیـزي کـه بخـواهم؛             :عشق 

  . که کارهاي من را انجام دهنداستخدام افراديچیزهاي گران؛ داشتن 
þ داشـتن  خـواهم؛      می آنچه؛ نداشتن    بودن، نیازمند به کار     فقیر :تنفر

  .خواهم انجام دهم  که نمیکارهاییچیزهاي ارزان؛ انجام 
  

 خـود را از عـشق و تنفرهـا           لیـست مـروز   همـین ا  پیشنهاد من این اسـت،      
ها و تنفرهاي خـود را        در آرامش بنشینید و عشق    براي این کار    . یدنویسب

هاي زیر را کامل کنید تا چرایی خود را          گاه تمرین  آن. یافته و تعریف کنید   

                                                      
   در فارسی ما معادل خواستن توانستن را داریم- 1
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که کامل کردید شاید بخواهیـد آن را بـه یـک دوسـت کـه در             همین. بیابید
  .ا پشتیبانی خواهد کرد، نشان دهید شما ررؤیاهایتاندستیابی 

هـاي خـود بـه ایـن      ، اهداف و برنامـه  رؤیاها براي یادآوري طور منظم   به  
از  آن حرف بزنید؛ براي پشتیبانی و حمایت        ة دربار ی گاه نگاه کنید؛ کاغذ  

 داشته باشید تـا پیوسـته یـاد         اشتیاقدرخواست کنید؛   دوست خود کمک    
  .کنند  شروع به اتفاق افتادن میزهای چکه بفهمید؛ بگیرید و پیش از این

  تمرین دلیل چرایی

  نخستین گام براي از لحاظ مالی مستقل شدن
دهـد تـا    دارد؟ چه چیز به شما انگیزه مـی  چه چیزي شما را به رفتن وامی      

اي کـه      براي رسـیدن بـه زنـدگی مـالی         آنچهوقت گرانبهاي خود را براي      
ی یـ دلیل چرا : سخ این است  برد، صرف کنید؟ پا     ، می هیداخو  براي خود می  

  .شما
یک دلیل چرایی چیست؟ چیزي در روح شما است که شما را براي ادامـه               

یـک  ایـن  .  وقتی چیزهـا مطـابق برنامـه پـیش نـرود       راند   به پیش می   دادن
کمان است که به شـما روحیـه و           ي بسیار شخصی در پایان رنگین       جایزه

فقط با فکـر  است که این چیزي . این علت وجودي شماست. دهد انگیزه می 
  .شود میباعث لبخند شما آن 

  :ی دیگران آمده استی  چرایلجا چند مثال خوب از دال در این
 آن را رؤیـاي خواهم شغل عکاسی را شروع کنم که همیـشه          من می  '

  .ام داشته
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  . بنویسمنامه یلمفخواهم یک  من می '
 خانـه   روند و وقتـی بـه       هایم به مدرسه می     خواهم وقتی بچه     من می  '

  .جا باشم آیند هر روز آن می
 کوچکهاي  خواهم یک سازمان غیرانتفاعی ایجاد کنم که وام         من می  '

  .براي مردم کشورهاي جهان سوم مهیا کند
  .خواهم در پاریس زندگی کنم و هر روز نقاشی کنم  من می'
  بادبانی یا یک کشتی تفریحـی      خواهم با همسرم در یک قایق        من می  '

  . سر دنیا سفر کنمکروز به سرتا
  

کنیـد،    طور که شما شروع به گسترش دلیل چرایی خود می           در ابتدا، همان  
  :رو شوید ممکن است با چنین دالیلی روبه

Óخواهم پول بیشتري دربیاورم  من می.  
Óخواهم از لحاظ مالی آزاد باشم  من می.  
Óبازنشسته شومجوان خواهم   من می.  
Óبخرمي جدید  خواهم یک خانه  من می.  
Óخواهم بیشتر از این در شغلی که هستم کار کنم  من نمی.  

  
دهنـد؟ آیـا قلـب شـما را           ها دلیل هستند ولی آیا بـه شـما انگیـزه مـی              این
 کـافی قـوي     ةکنید؟ آیا این دالیل به انداز       ها فکر می    آنوقتی به   لرزانند    می

اجـه  هایی که شاید با آن مو هستند تا شما را از میان اشتباهات و شکست        
  . نهشوید رد کند؟ احتماالً
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 شـما را بـه      تـان، رسید، روح درون    وقتی به دلیل چرایی شخصی خود می      
  . وقتی شما پایین هستید، شما را باال خواهد کشید.هیجان درخواهد آورد

 بـزرگ یابیـد،   طـور کـه تکامـل مـی      دلیل چرایی شـما همـان   :یک نکته % 
آوریـد، از آن لـذت        یوقتی دلیل چرایی خـود را بـه دسـت مـ           . شدخواهد  

به سوي دلیل چرایی دیگر خود حرکـت        سپس  ! آن را جشن بگیرید   ! ببرید
  .  ادامه دهید و پیشرفتهمیشه به تکامل. کنید

  دلیل چرایی شخصی خود را کشف کنید
متفاوت است ولی یک چیز که مـا همـه          با دیگري   دلیل چرایی هر شخص     

  .هستیم نیاز به کشف آن استدر آن مشترك 
کـه بـه خـودي خـود بـراي          (ها    پرتی  ، یک مکان آرام بدون حواس     نخست

 انتخـاب   روشـی را  . پیـدا کنیـد   ) تواند کار بزرگی باشـد      بسیاري از ما می   
  .کنید که به شما اجازه دهد با افکار خود در تماس باشید

از این مرحله با عجله عبور      کار بگذارید؛   ، زمان کافی براي انجام این       دوم
 هفته تـا    درهید مقدار معینی زمان براي روزهاي زیادي        شاید بخوا . نکنید

ی یـ دلیـل چرا  .  برایتان آشکار شـود کنـار بگذاریـد        ییزمانی که دلیل چرا   
 موقـع بدانیـد کـه      آن برایتان بیاید ــ شاید شـما        فوراًشخصی شما شاید    

مل تح. رام زیادي صرف کند تا کشف شود      هاي آ   چیست ــ یا شاید لحظه    
  . که در این مرحله نیاز دارید را به خود بدهیدصرف کردن تمام وقتی

نویسید، فکـر نکنیـد؛        چیزي که می   ةدربار.  نوشتن است  ۀ، این مرحل  سوم
هیچ کس به جز شـما آن را نخواهـد دیـد         . آید را بنویسید    هر چه پیش می   

ایـن یـک   ). که شما انتخـاب کنیـد آن را بـه دیگـران نـشان دهیـد       مگر این (
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ایـن  . هاي درست یا نادرست وجود ندارد        پاسخ جا  در این . آزمایش نیست 
هـا    افکار خود را قضاوت نکنید؛ فقـط آن       . اي از خود اکتشافی است      مرحله

بگذاریـد  . نگران نباشید دیگران چه فکري ممکـن اسـت بکننـد       . را بنویسید 
هـاي   در بسیاري از موارد، مانند کنـدن الیـه  . افکار و قلم شما جریان یابد   

مطمـئن  شود ولی     هاي شما حس می     پاسخ به مرکز    یک پیاز براي رسیدن   
  .نتیجه ارزش تالش را خواهد داشتباشید 

به نوشتن واکنش خود به هر پرسش ادامه دهید تـا زمـانی کـه احـساس                 
  .برسید» آها «ي کشف  لحظهکنید کامل است یا به یک

  
تواند به شما کمک کند دلیل چراي شخصی خود را   هاي زیر می    پرسش

  :ز خود بپرسیدا .کشف کنید
 زمـانم بـراي خـودم       اگر هرگز باز مجبور نبودم براي پول کار کـنم و           .1

بعـد از  (ام  ي زنـدگی   دوسـت داشـتم بگـذرانم، بقیـه    آنچـه  بر  بود تا دقیقاً  
  دادم؟ چه کاري انجام می) مآن هست سزاوارکامالًکه  طوالنیتعطیالت 

……………………………………………………………  
……………………………………………………………  

……………………………………………………………  
……………………………………………………………  
……………………………………………………………  
……………………………………………………………  
……………………………………………………………  
……………………………………………………………  
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……………………………………………………………  
……………………………………………………………  

ل ترین دلیل براي دنبـا      ترین و عمیق    درونی. حاال، یک قدم جلوتر بروید    . 2
کردن، حفظ کردن و بـه دسـت آوردن هـدفم از اسـتقالل مـالی چیـست؟               

  خواهم، چیست؟  میواقعاًچیز که من  آن
……………………………………………………………  
……………………………………………………………  
……………………………………………………………  
……………………………………………………………  
……………………………………………………………  
……………………………………………………………  

……………………………………………………………  
……………………………………………………………  
……………………………………………………………  
……………………………………………………………  

  

 آنچـه دلیل قلبی و حقیقت با روح مـن بـراي انجـام             .  و بازهم جلوتر    ....3
 مـن را پـیش      واقعـاً براي رسیدن به هدفم نیاز است، چیست؟ چه چیـزي           

  راند؟ می
……………………………………………………………  

……………………………………………………………  
……………………………………………………………  
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……………………………………………………………  
……………………………………………………………  
……………………………………………………………  
……………………………………………………………  
……………………………………………………………  
……………………………………………………………  
……………………………………………………………  

  
درون ر داز خود ادامه دهید، در حالی که هر بـار         را  پرسش سه   پرسیدن  

 بـه وضـوح      شخصی شما  یی چرا تا زمانی که دلیل    روید   می تر  یقعمخود  
  .به شفافیت کریستال شد، آن را خواهید فهمیدوقتی . کریستال شود

هـاي   هـاي پیـاز و پیـدا کـردن پاسـخ            جا مثالی از پوست کندن الیه       در این 
  :تر درون شماست عمیق

  ؟ی من چیستیدلیل چرا
ي وقـت مـن را        چـرا؟ زیـرا همـه     . ر بـروم  خواهم هر روز سر کـا       من نمی 

چرا؟ من  . شوم   دیگر بسیار خسته می    کارگیرد و براي انجام دادن هر         می
ي عالی بـراي      چرا؟ من چند ایده   . ام ندارم   هیچ وقتی براي خود یا خانواده     

خودم دارم ولـی مـن در تمرکـز بـر روي تجـارت             و کسب و کار     تجارت  
مرکز بر روي تجـارت خـود و پـول    و پول درآوردن او به جاي ت      (رئیسم  

 تنهـا منبـع درآمـد مـن     چـرا؟ . لۀ مـالی دارم   بسیار مشغ  )درآوردن خودم 
شغل من است بنابراین تا زمانی که آن را با منبع دیگري جایگزین نکـنم،               
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. انـد   چرا؟  زیرا من گیر افتادم، فرزندان من نیز گیـر افتـاده            . درگیر هستم 
چرا؟ اگر من تجـارت خـود را        . گذرانیم چرا؟ زیرا ما وقت کافی با هم نمی       

 مـا   چـرا؟ . توانـستند بخـشی از آن بـشوند         مـی نیـز   ها    وقت آن   داشتم، آن 
اشتیاق مـن همیـشه داشـتن    . توانستیم آن تجارت را با هم انجام دهیم   می

توانستم شور و اشتیاق خـودم را         من می . تجارت موفق خودم بوده است    
ایـن  .  با هم یاد بگیریم و رشد کنـیم توانستیم با فرزندانم تقسیم کنم و می    

. بـراي فرزنـدانم باشـد     العـاده        فـوق  ی مشارکت  تحصیالت توانست یک   می
تجارت خـودم کـه فرزنـدانم بخـشی از آن باشـند جـایی کـه مـا                   داشتن  

 و بـا    گیـریم   کنیم و یاد می    میتجربیات روز به روز خود را با هم قسمت          
خـواهم از لحـاظ مـالی         مـن مـی   . کنیم، دلیل چراي مـن اسـت        هم رشد می  
  .مستقل باشم
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  خودتان» چه کسی«مدیریت کردن 
است که در هدف شما نقش دارد ایـن         » چه کسی  « در واقع  بودن و هستی  

  .هستید که باید هدف خود را به انجام برسانید» شما«
چه معنـی دارد؟  این . شماست» چه کسی «عنوان این بخش مدیریت کردن      

  :دادم به یاد بیاورید زمانی را که من به لري گوش می
گفـت ولـی      شـنیدم او چـه مـی        دادم و مـی     هاي او گـوش مـی       من به حرف  

 آن ةدربـار مـن  . گفت را با واقعیت خود جور کنم  او میآنچهتوانستم    نمی
 ۀدانستم روزي آن را انجام خـواهم داد ولـی نظریـ      حرف زده بودم و می    

از لحاظ مالی آزاد بودن همیـشه یـک نظریـه در آینـده بـود، نـه امـروز،                    
  .من پرسیدم» از لحاظ مالی آزاد؟«. شد ن این نظریه جور نمیبنابرای
. اراده شـده بـودم      قدر بـی    اي که صداي خودم را شنیدم، فهمیدم چه         لحظه

  .صداي من مانند صداي من قدیمی نبود
این ایده  گاه بر روي      اي ایجاد کنیم و آن      بگذارید هدف را بنویسیم، برنامه    

زنشـستگی تـا زمـانی کـه خیلـی دیـر             با ةمردم دربار بیشتر  . تمرکز کنیم 
کنند یا براي بازنشستگی در شـصت و پـنج سـالگی          نشده باشد، فکر نمی   

ي بهتـري     مـن برنامـه   . خواهم این کار را انجام دهم       من نمی . برنامه دارند 
هـا    ام را بـا کـار کـردن و پرداخـت هزینـه              خـواهم زنـدگی     نمی. خواهم  می

مـن  . اهم ثروتمنـد باشـم  خـو   مـی . خواهم زنـدگی کـنم      من می . صرف کنم 
قدر جوان هستم که بتوانم       تا زمانی که آن   و   خواهم دور دنیا سفر کنم      می

  .از آن لذت ببرم


	Ahdaf Chap
	Onvan
	Shenasname
	Pishgoftar1
	Moghadame2
	F1
	F2
	F3
	F4
	F5


