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 سخنی با خوانندگان

 

 

ناپلئون هیل : در هر یک ازفصول این کتاب به رمز ثروتمند شدن کسانی اشاره شده است که من 

سالها به دقت تمام با گفتگو و مصاحبه ، زندگیشان را تحلیل کردم این راز را اندروکارنگی بیش از 

 زی که پنجاه سال برای دانستن و اثبات آن کار کردم .(نیم قرن پیش برایم بازگفت . )پ ن : را

تمام موفقیت شرکت عظیم فوالد آمریکا به دست مرد جوانی حاصل شد که کارنگی توسط او ثابت  

کرد هر کس آمادگی الزم را داشته باشد می تواند از مزایای آن بهره مند شود واین البته به شرطی 

 پی چه چیزی هستید . است که بدانید چه می خواهید و در 
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رمز مورد اشاره بیش از یک صدباردر صفحات این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است . اسم 

خاصی برای آن انتخاب نکرده ایم زیرا به نظر می رسد وقتی با آن سربسته برخورد می کنیم کاربرد 

توانند از آن  مند باشند میبیشتری پیدا می کند تنها مترصدان آن و کسانی که از آمادگی الزم بهره 

 استفاده کنند . 

 

وقتی از ویژگیهای این رمزاین است که وقتی کسی به آن احاطه پیدا می کند و آن را به کار می گیرد 

 خود را در مسیر رسیدن به موفقیت بی اراده در حرکت می بیند . 

ی شما نمی شود براتوجه داشته باشید هرگز موفقیت بدون زحمت و در ازاء هیچ ، چیزی عاید 

رسیدن به موفقیت باید بهای آن را بپردازید هر چند هزینه در مقایسه با آنچه به دست می آورید 

بس ناچیز است اما کسانی که به راستی خواستار آن نباشند در مقابل هیچ مبلغی نمی توانند به 

ود ؛ بخش تشکیل می ش آن دست یابند این فرمول با پول قابل خرید نیست زیرا این فرمول از دو 

بخش اول کسانی که آمادگی داشتنش را دارند از پیش تصاحب کرده اند. )پ ن : خواستار همان 

 اشتیاق سوزان برای رسیدن به هدف و خواسته است .(

می توانید آنچه را که می خواهید به دست آورید ؛ ثروت ، شهرت ، شناخت و خوشبختی می 

 که با عزمی راسخ تصمیم گرفته اند به آن دست یابند . تواند از آن همه کسانی باشد  

گاه از این رمز بود و  04در  سالی که به درخواست کارنگی پژوهش کردم ، هرگز کسی را نیافتم که آ

 موفق نشد و هرگز کسی را نیافتم بی آنکه به این رمزتجهیز باشد به موفقیت برسد . 

ده ایم ، ته باشید و آن اینکه ما به حقایقی اشاره کر هنگام مطالعه کتاب به نکته دیگری توجه داش

جایی برای افسانه نیست همه کسانی که از آمادگی الزم برخودارند می دانند که چگونه از آن به 

 سود خود استفاده کنند این اشخاص از انگیزه الزم برای شروع کار خود برخوردار خواهند بود . 

ا و همه ثروتهای به دست آمده از یک ایده آل )رویا ، هدف و سرانجام بدانید شروع همه موفقیته

 ، خواسته( بوده است . 
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 فصل اول

 
 

 : فکر کردن ، تجسم کردن ، خیال کردن(Thinkاندیشه ثروت است )

 

 مردی که با اندیشه ، با توماس ادیسون شریک شد 

زم هدف مشخص ، ع به راستی که اندیشه ثروت و دارایی است ، دارایی قدرتمندی که وقتی با 

راسخ و اشتیاق سوزان ترکیب می شود ، راه رسیدن به ثروت و سایر داراییها را برای شما می گشاید 

. 

به ادوین بارنز ثابت شد که انسان می تواند با اندیشیدن ثروتمند شود ، کشف او بی مقدمه و 

گاهی رسید شروع این بینش وزان در او از اشتیاق س ناگهانی حاصل نشد بلکه اندک اندک به این آ

بود یکی از ویژگیهای بزرگ اشتیاق او این بود که هدفی مشخص و قطعی داشت او خیلی ساده می 

خواست با ادیسون مخترع بزرگ آمریکایی ، اما نه برای او  ، کار کند اما وقتی به این اندیشه به 

ن رابطه دوستی از قبل ذهنش رسید دو مشکل بزرگ بر سر راه خود داشت اول آنکه با ادیسو 

نداشت و دوم آنکه به قدر کافی پول نداشت که با قطار به شهر ارنج نیوجرسی برود ، اما اشتیاق 

 بارنز هرگز عادی نبود . 

نقل قول توماس ادیسون در مورد ادوین بارنز : من به استناد سالها تجربه با دیدن اشخاص مختلف 

به خواسته خود برسد مطمئنا به هدفش دست می یابد ، می دانستم وقتی کسی عمیقا می خواهد 

 من در چهره اش خواندم که مصمم است تا برای رسیدن به موفقیت تالش کند . 
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روانشناسان به درستی گفته اند که وقتی انسان به واقع برای چیزی آماده می شود به آن می رسد 

اده ن پیمان شراکت با ادیسون آم)پ ن : همان اندیشیدن فکر کردن توجه کردن( بارنز برای بست

بود و از آن گذشته مصمم بود این موقعیت و وضعیت را تا زمانی که به خواسته اش نرسیده حفظ  

 کند . 

به درستی که اگر انسانها پای عقیده خود بایستند و به هدف خود بچسبند و آنقدر مداومت کنند 

 چه اتفاقها که نمی افتد .  تا خواسته آنها به وسواسی دائمی مبدل گردد آنگاه که

و سر انجام  چون فرصت از راه رسید در جامه مبدل بود )لباس مدل ، از جایی که نمی شناخت ( 

و از مسیری خالف آنچه بارنز پیش بینی کرده بود آمد و بدانید که این یکی از ترفندهای فرصت 

ند القه ای به فروش آن نداشتاست آقای ادیسون دستگاه جدیدی اختراع کرده که بازاریابان او ع

اما بارنز در این دستگاه جدید فرصتی مناسب یافت او می دانست که می تواند این دستگاه جدید 

را بفروشد ، اما سوای ثروت ، او ثابت کرد که می توان اندیشد و ثروتمند شد دانش او این بود که 

ادی ناملموس ، اندیشه را به ثروت م می توان با استفاده از اصول مشخص و شناخته شده و انگیزه

 تبدیل کرد . 

او در شروع تنها این را می دانست که چه می خواهد )هدف مشخص (او عزمی راسخ داشت که 

 به او این امکان داد تا زمان دستیابی به هدف روی پای خود بایستد

 سانتیمتری طال !!!؟ 04در فاصله 

که در برخورد با مشکالت موقتی ، متوقف می شویم یکی از علل عمده شکست و ناکامی این است  

 و دست از تالش برمی داریم

 مشکالت موقتی و زودگذر ==< دست از تالش برداشتن ==< شکست

او هرگز نشنیده بود که در مغز انسان طالیی به مراتب بیشتر از آنکه او را از زمین بیرون بیاورد 

 وجود دارد . 

ر کشیدن باید با متخصص مشورت کرد )باید به راههای جدید و قبل از تسلیم شدن و دست از کا

 دیگری فکر کرد (. 
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آقای داربی مدتها بعد جبران زیان خود را کرد او به ثروتی بیش از اینها دست یافت و این زمانی بود  

که او به کشفی بزرگ نائل آمده بود او فهمید که اشتیاق می تواند به طال تبدیل شود آقای داربی 

سانتیمتری طال کارش را  04کار فروش بیمه عمر مشغول شد او می دانست به دلیل  آنکه در   به

سانتیمتری طال متوقف   04رها کند سود کالنی را از دست می دهد با خود گقت >> من در فاصله  

شدم اما از این به بعد به اشخاص رجوع می کنم و اگر از آنها جواب نه شنیدم تسلیم نمی شوم << 

 )پ ن :دست از تالش برندارید شاید آخرین تالش شما به نتیجه دلخواه شما باشد .(

 قبل از موفقیت باید شکستهای موقتی را پذیرفت . 

بزرگترین موفقیت آنها یک قدم بعد از جایی بود که شکست خورده بودند نصیبشان شد تو گویی 

نفر از موفق  044ز بیش از شکست به عمد در یک قدمی موفقیت چهره می نماید. ) صحبت ا

 ترین افراد آمریکا است .(

 سنتی ازمداومت و ایستادگی  04درس  

داربی می گوید :>> هر بار مشکلی پیش می آمد ، هر بار مشتری به خرید اوراق بیمه از من رضایت 

هم دنمی داد آن کودک را در برابر چشمانم می دیدم  و به خود می گفتم باید این فروش را انجام 

 ، در واقع بیشترین فروش خود را زمانی داشتم ام که خریداران بالقوه به جواب نه داده اند <<

سانتیمتری طال مرتکب شده بود او می گوید این تجربه  04>> او به یاد اشتباهی که در فاصله 

 مهملطف خداوند در جامه مبدل بود از آن حادثه آموختم باید به جهد و تالش خود ادامه دهم 

نیست که این تالش تا چه اندازه سخت و طافت فرساست  این درسی بود که من قبل  از موفقیت 

 در هر کاری به آن احتیاج داشتم <<  . 

وقتی ثروت به سوی شما جاری می شود حرکتی بس سری    ع دارد با تنعم همراه است . آنگونه که 

 تعجب می کنید که تا حاال کجا پنهان بوده است

ب کسانی می شود که سخت کوشند و از مداومت الزم برخوردارند وقتی اندیشیدن را ثروت نصی

شروع کنید و ثروتمند شوید و در می یابید که ثروت با یک حالت ذهنی آغاز می شود باید هدف 

 مشخص داشته باشید باید به ذهنیت مثبت برسید . 
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 هر چه را لمس کنید دارایی شما می شود 

 هرگز غیرممکن نیست . غیر ممکن است ؟ نه 

یکی از نقاط ضعف اشخاص این است که  ازغیر ممکن حرف می زنند همه آن چیزهایی را که به 

نتیجه نمی رسند می دانند همه از نشدنی ها حرف می زنند موفقیت از آن کسانی است که ذهنیت 

بیفتد  رید موفق دارند.)فقط به آنچه می خواهید توجه کنید فقط به آن اتفاقی که دوست دا

 بیاندیشید .(

برخی به این نتیجه می رسند که نمی توانند بیندیشند و ثروتمند شوند زیرا عادات فکری )توجه( 

کت پرورش یافته است .   آنها ، در نداری و در فال

این کتاب برای کسانی نوشته شده است که می خواهند از اقدامات افراد موفق استفاده کنند )الگو 

 برداری(

 روی حماقت خیال می کنیم که محدودیتهای ما معیار سنجش هستند .  ما از 

فورد موفق شد زیرا اصول موفقیت را درک کرد و آن را به کار گرفت از جمله رموز موفقیت او این 

 بود : >> باید بدانید چه می خواهید.<<

 یم . کنترل کن  چرا شما حاکم بر سرنوشت خود هستید؟ زیرا این قدرت را داریم که افکارخود را 

مغز ما با افکاری که در ذهن خود داریم عجین می شود و در شرایطی قرار می گیرد که رفتار و 

 وضعیت زندگی ما را ، با شرایط و افکار ما سازگاری دارند هماهنگ می کند . 

قبل از اندوختن ثروت کالن باید اذهان خود را از اشتیاق به ثروت انباشته کنیم اگر طالب پول 

هستیم باید ذهنیت )باور( پول داشته باشیم تا اشتیاق ما به ثروت ، ما را به طرحی برای دستیابی 

 به آن مجبور کند . 

این اصول برای جمع کثیری از اشخاص موثر واقع شده اند شما هم می توانید از آنها به سود خود 

 استفاده کنید . 
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 فصل دوم
 

 

 آنچه را مغز باور کند به آن می رسد . 

 

 اشتیاق نقطه شروع همه موفقیتها

سال پیش ادوین بارنز از قطار باری در ارنج پیاده شد به خانه به دوشها بیشتر  04وقتی بیش از 

 شباهت داشت ، اما افکارش سالطین گونه بود. 

اشتیاق بارنز امید و آرزو نبود ، میلی معین و مشخص بود میلی بود که به همه امیال دیگر تفوق و 

 داشت ، اشتیاقش قطعی بود .  برتری
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پ ن : وقتی خواسته ای داری و میل شدیدی برای رسیدن به آن ، در اصطالح می گویند باید آن 

خواسته خواب و خوراک را از شما گرفته باشد و شما مداوم و پیوسته کانون توجهت رسیدن به آن 

سیر حرکت باشدبلکه باید از م خواسته باشد با امتحان راههای مختلف البته نباید وابسته به آن

 خود و داشته های فعلی خود لدت ببرید . 

بارنز موفق شد زیرا برای خود هدف مشخص در نظر گرفت تمام نیرو و توان و تالش خود را برای 

 رسیدن به آن هدف صرف کرد )تئوری المپ یا ذربین ( . 

یسون می دید و این باور از همان پنج سال طول کشید اما در این پنج مدت بارنز خود را شریک اد 

روز که به دیدار ادیسون رفت از ذهنش و فکرش بیرون نرفت و این خواسته ای بود که او به آن 

 بیش از هر چیزی بها می داد. 

وقتی به ارنج رفت به خود نگفت :>>سعی می کنم ادیسون را راضی کنم که به هر ترتیب شغلی 

به ادیسون می گویم از راه دور آمدم تا شریک تجاری شما  به من دهد<< به جای آن گفت :>>من

شوم << گفت تنها هدف من این است که شریک تجاری ادیسون شوم من تمامی پلهای پشت سر 

خود را خراب می کنم و برای رسیدن به هدفی که در سر دارم تمام توان و وجودم را بسیج می کنم 

. 

 نگداشته بود یا باید پیروز می شد یا از بین می رفت . او برای بازگشت خود راه بازگشتی باقی 

 این رمز موفقیت بارنز بود

 

راه رسیدن به ثروت : هر کس طالب پیروزی است باید کشتیها و پلهای پشت سرش را در آتش 

بسوزانید و راههای عقب نشینی را بر خود ببندد اینگونه است که می توان ذهن را در شرایط 

 ی پیروزی قرار داد و این شرط الزم موفقیت است . اشتیاق سوزان برا

توجه داشته باشید که خواستن تنها به ثروت نمی انجامد اما مشتاق ثروت بودن ، با ذهنیتی 

وسواس گونه و آنگاه برنامه ریزی دقیق و تدارک راههای رسیدن به هدف و در کنارهمه اینها 

 اسباب غنا و موفقیت می گردد . مداومت و پایداری در برابر چالشها و مشکالت ، 
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 شش مرحله برای تبدیل شدن اشتیاق به طال : 

 مبلغ مورد نیاز خود را دقیقا مشخص سازید .  -1

دقیقا مشخص کنید برای دستیابی به این مبلغ چه چیزهایی حاضر هستید بپردازید چه بهایی  -0

 جان(.  حاضرید برای آن پرداخت کنید )زمان ، انرژی ، فکر ، پول ، حتی

 تاری    خ مشخصی برای دستیابی به هدف خود در نظر بگیرید .  -3

برنامه ای قطعی برای اجرای برنامه خود بریزید و بی درنگ دست به کار شوید باید بی درنگ  -0

 این برنامه را به مرحله اجرا بگذارید . 

بهایی که  ید  و دربارهرقم و مبلغ مورد نیاز خود را بنویسید و زمان دستیابی به آن را مشخص کن -0

حاضر هستید برای رسیدن به هدف بپردازید را مشخص کنید و تصمیم بگیرید و متعهد شوید در 

صورت نیاز آن را پرداخت کنید آنگاه برنامه ای را که می خواهید برای رسیدن به این پول به اجرا 

 بگذارید ، در نظر بگیرید و اقدام را شروع کنید . 

را با صدای بلند ، روزی دوبار ، قبل از خواب و به هنگام بیدار شدن بخوانید . یادداشت خود  -6

 در حال خواندن ببنید و باور کنید که صاحب این پول و دارایی شده اید . 

ادیسون معتقد بود که نه تنها این شش مرحله برای انباشت ثروت الزم است بلکه می توان برای 

 له استفاده کرد . رسیدن به هر هدفی از این شش مرح

مراحل پیشنهادی مستلزم کار طاقت فرسا نیستند ، مستلزم از خود گذشتگی نیستند . برای اجرای 

آن الزم نیست کسی شما را مسخره کند ، شرط موفقیت آموزش و تحصیالت رسمی زیاد نیست 

خص ش اما شرط الزم  کاربرد موفق این شش اصل داشتن تصور کافی و ذهنیت مثبت است که به

امکان درک این مطلب را می دهد که انباشت ثروت را نمی توان به بخت و اقبال و چیزهایی از این 

قبیل واگذار کرد باید دانست همه کسانی که ثروت کالن اندوخته اند قبل از آن رویا ، امید و آرزو 

 و برنامه هایی در سر داشتند و بعد به این سرمایه دست یافته اند . 
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نید نمی توانید بر مبالغ عظیم دست یابید مگر آنکه در سر اشتیاقی سوزان برای آن داشته باید بدا

 باشید و باور کنید که می توانید به آن برسید . 

در کار برنامه ریزی برای ثروتمند شدن ، به کسی اجازه ندهید که رویای شما را از بین ببرد باید با 

آشنا شوید یابد با کسانی آشنا شوید که رویای آنچه را انسان های موفق روزگار و دوران گدشته 

ارزشمند است به دنیای ما ارزانی داشته اند ؛ به من و شما امکان داده است تا استعدادهای خود 

 را بروز دهیم 

اگر کاری که می خواهید بکنید درست باشد و به آن باور داشته باشید درنگ نکنید ،قدمی بردارید 

جامه عمل بپوشانید هرگز به گفته های این و آن توجه نکنید ممکن است موقتا و رویای خود را 

شکست بخورید چونکه دیگران نمی دانند که هر شکست با خود بذرهایی از موفقیت و پیروزی به 

 همراه دارد . 

اشتیاق سوزان برای بودن و انجام دادن ، نقطه شروعی است که باید صاحب رویا از آن شروع کند 

از بی تفاوتی ، تنبلی یا نداشتن الهام و آرزو ناشی نمی شود توجه داشته باشید همه کسانی   رویا 

که در زندگی موفق شده اند ، ممکن است در شروع با دشواری هایی روبرو شده اند نقطه عطف 

 موفقیت از لحظات بحرانی شروع شده اند . 

 ردگان قرار نمی گیرد . اگر کسی خود را شکست خورده نپندارد ، در شمار شکست خو 

توجه داشته باشید که میان خواستن و آماده دریافت آن بودن تفاوتی وجود دارد بدانیم هیچ کس 

برای رسیدن به خواسته خود آماده نیست مگر باور داشته باشد که می تواند آن را بدست آورد 

رط الزم نیت باز و مثبت ، شذهن باید در شرایط باور باشد امید و آرزو تنها کافی نیست داشتن ذه

 باور است کسانی که ذهن خود را می بندند با حقیقت ،شجاعت و باور غریبه هستند . 

کت نیاز  توجه داشته باشید که برای رسیدن به موفقیت و تنعم ، به تالش بیش از قبول فقر و فال

زیاد یا   می آوریم توقعداریم هر قدر در زندگی بخواهیم و توقع داشته باشیم همان اندازه به دست 

کم داشتن تفاوت فکری چندانی ایجاد نمی کند )چه فکر کنیم موفق و ثروتمند می شویم و چه 

 فکر کنیم فقیر و بدبخت و بیچاره می شویم در هر دو صورت فکر کرده ایم( . 
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وعه م)پ ن : تالش یک نفر در کار کارمندی یا کارگری با یک رییس کارخانه و شرکت یا مدیر یک مج

یکسان است هر دو شاید و به احتمال زیاد به یک اندازه کار می کنند اما نتایج کار با هم متفاوت 

است یکی حقوق بخور و نمیر کارگری و دیگری حقوق و درآمد ریاست و مدیریتی ؛ شما کدام را 

 دوست دارید و می پسندید(

 

نا نسانها که تا به حال دیده ام آشی از عجیب ترین اکاس ترین بخش این فصل شما را با یدر حس

می کنم وقتی به دنیا آمد از الله گوش و بخش بیرونی گوش محروم بود و پزشک گفت که او 

احتماال عمری ناشنوا و الل خواهد بود اما من به عنوان پدر آن کودک این را نپذیرفتم و این نظر را 

می  بودم که پسرم می شنود و حرف نه با صدای بلند بلکه به سکوت در قلبم گفتم من مطمئن

زند  البد  می پرسید چگونه ؟ مطمئن بودم راهی هست و من آن را پیدا خواهم کرد به قول امرسون  

کبیر : >> به هر چه بنگرید درسی از ایمان هست به تنها چیزی که نیاز داریم اطاعت است )گوش 

د ، اگر خوب گوش دهیم کلمات دادن به درون( << . برای هر کدام از ما راهی وجود دار 

 )هدایت(مناسب خود را می شنویم . 

میل و اشتیاق از هرچیزی مهمتر است من آرزو کردم گه پسرم ناشنوا و الل نماند لحظه ای از این 

اشتیاق غافل نبودم )پ ن : همواره به آن توجه می کردم و با دید مثبت دنبال راه حل بودم و دنبال 

 هدف خودم بودم (

خواستم در ذهنش این اندیشه را بکارم که ناراحتی جسمانی )تضاد ، چالش ،مشکل( او یک می 

 دارایی بزرگ بود که ارزش فراوان داشت . 

او به مدرسه مخصوص ناشنوایان نرفت ما این اجازه را به او ندادیم و مصمم بودیم که او زندگی 

د ی این تصمیم خود ایستادیم هر چنطبیعی داشته باشد با بچه های سالم رفت و آمد کند ما پا

 مجبور شدیم که به این دلیل با مقامات مدرسه بحثهای تند داشته باشیم . 

توجه داشته باشید که باور همراه با اشتیاق سوزان را همه می توانند داشته باشد و از آن به سود 

 خود استفاده کنند . 
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یرا دیده ام که چگونه این  نیرو اشخاص را از ذلت من به قدرت اشتیاق توام با ایمان ، اعتقاد دارم ز 

به قدرت و ثروت می رساند دیده ام که چگونه این اشخاص به کمک آن در پی شکستها و تالش 

 های پیاپی به موفقیت رسیده اند  . 

جان کالم این است که طبیعت با ایجاد اشتیاق سوزان  ذهن انسان را چنان دگرگون می سازد تا 

 یزی را به عنوان شکست نپذیرد  . غیر ممکن<<  را به رسمیت نشناسد و چمفهوم >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صل سومف
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حدودیت ذهن ما ، همان محدودیتی است که ما برای آن در نظر می گیریم فقر و تنعم ، هر دو م

 نشات گرفته از ذهن ما هستند . 

 

ل ا اندیشه )اشتیاق ، میگام دوم به سوی ثروت : ایمان مهمترین عنصر ذهن است وقتی ایمان ب

گاه بی درنگ ارتعاش آن  سوزان و فکر و خیال به هدف و خواسته( در هم می آمیزد  ذهن ناخودآ

را درک می کند و آن را به یک هوشیاری نامحدودی تبدیل می کند )پ ن :یعنی تا ابد هوشیار و 

 آماده است تا شما به خواسته و هدف تان برساند .( . 

یل جنسی از جمله نیرومندترین احساسات ما هستند  وقتی این سه درهم می ایمان ، عشق و م

آمیزند بر اندیشه انسان چنان تاثیری می گذارند که بی درنگ ذهن نیمه هوشیار انسان را متحول 

 می سازد و در آنجا مفهومی پیدا می کند تا به هوشیاری نامحدود ختم شوند . 

آن را به کمک تایید و آموزشهای تکراری برای ذهن نیمه  ایمان حالتی از ذهن است که می توان

 هوشیار و به کمک اصل تلقین به خود ایجاد نمود . 

ذهن نیمه هوشیار شما با توجه به این باور )آنچه را که می خواهید و مترصد آن هستید( اقدام می  

ی به قطعی و شخصکند ذهن نیمه هوشیار به شما ایمان و باوری می دهد تا به کمک برنامه های 

 آنچه می خواهید  برسید . 

اصل این کتاب ایجاد می شود   13ایمان حالتی از ذهن است که به صورت خود به خود  و به کمک 

. 

تکرار آنچه که می خواهید ) توجه به خواسته تان ( تنها روش شناخته  شده ای است که می تواند 

نکه من الیق خواسته ام هستم ، من توانایی رسیدن به باور  و ایمان را در شما ایجاد کند )باور ای

 خواسته ام دارم ( . 

هر اندیشه ای که به تکرار به ذهن نیمه هوشیار برسد جذب آن می شود و به تدری    ج این ذهنیت 

حالت فیزیکی می گیرد به عبارت دیگر افکاری که حالت احساسی پیدا می کنند و با ایمان همراه 

 عنصر فیزیکی مبدل می گردند .  می شوند بی درنگ به
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)پ ن : جمالت تاکیدی را همراه با احساس و تجسم و خیال بیان کنید هر چقدر این احساس قویتر 

 باشد تاثیرگذاری بیشتر دارد و این احساس را می توان با تجسم و تخیل ایجاد کرد( . 

 کیاندیشه ==< تکرار همراه با احساس ==< ایمان و باور  ==< حالت فیزی

 

با توجه به آنچه گفته شد مشخص است که ذهن نیمه هوشیار اندیشه های منفی و مخرب را 

درست به همان شکل اندیشه های سازنده به عمل و حالت  فیزیکی تبدیل می کند و این گونه 

است انسانهای بد شانس به وجود می آیند .)پ ن : اندیشه های منفی معموال یک بار احساسی 

مراه دارد و با توجه به اینکه اکثریت مردم اندیشه منفی دارند و همین موضوع باعث با خود به ه

تایید دیگران نیز می شود  و نمونه ها نیز فراوان است در نتیجه اندیشه منفی راحتر و آسان تر در 

 ذهن ما قرار می گیرد  و تبدیل به باور می شود( . 

نیمه هوشیارتان به آنها برسید  و از جمله این  می توانید با انتقال خواسته های خود به ذهن

خواسته ها می توان به ثروت و تنعم اشاره کرد  باور  یا به عبارتی ایمان شما همان عنصری است  

که عمل ذهن نیمه هوشیارتان را مشخص می کند . می توانید با تلقین به خود ذهن نیمه هوشیارتان 

 را فریب دهید . 

، خود را چنان ببینید که انگار به خواسته خود رسیده اید مطمئنا با تجربه  برای رسیدن به نتیجه 

 کردن و عمل کردن به آنچه در جستجوی آن هستید سریعتر می رسید . 

توجه داشته باشید که عمل شرط الزم برای موفقیت است و خواندن راهنمایهای کتاب به تنهایی  

خود تشویق و احساسات منفی را کنار بگذارید کافی نیست الزم است احساسات مثبت را در ذهن 

 . 

به خود ایمان داشته باشید ، به خداوند ایمان داشته باشید قبل از شروع بدانید که ایمان آن چیزی 

 است که به شما حیات ، قدرت و عمل می بخشد . 

 ود : این جمالت )زیر( را چند بار بخوانید حتی ارزش آن را دارد که با صدای بلند خوانده ش
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ایمان نقطه شروع انباشت ثروت است ، ایمان مبنای همه اعجازها است مبنای همه اسراری است  

که به کمک قانون علم ، نمی توان آن را تحلیل کرد ایمان تنها پادزهر شکست است ایمان عنصری 

ست ااست که اندیشه را متحول می سازد  ایمان تنها عاملی است که به کمک آن می توان نیروی فر 

گاهی( الهی را در خدمت انسان گرفت .   )آ

حقیقت شناخته شده ای است که انسان هر چه را به خود تلقین کند خواه مطلبی دروغ یا راست 

باشد آن را باور می کند اگر کسی دروغی را بارها و بارها به خود تلقین کند، ، سرانجام آن را به 

ر می کند که حقیقت دارد . هر انسان تحت تاثیر عنوان یک باور می پذیرد  ، از آن گذشته باو 

افکاری است که بر ذهن او می گذرد ، افکاری که آن را به عمد در ذهن خود می کارد و آن را به 

 همدلی و همدردی تشویق می کند . 

افکاری که با احساس و هیجان همراه می شوند نیروی مغناطیس ایجاد می کنند که اندیشه های 

 ا به خود جذب می نماید . مشابه دیگر ر 

هر اندیشه ، نظر ، برنامه یا هدفی که انسان در ذهن خود دارد نظرات مشابه خود را جذب می   

کند این نظرات به هم پیوند می خورند و آنقدر در ذهن رشد می کند تا در ذهن حالتی غالب پیدا 

 می کند . 

 در ذهن کاشت ؟ چگونه بذر اولیه یک نظریه ، برنامه یا هدف را می توان

با تکراراندیشه می توان این بذر را در ذهن کاشت به همین دلیل است که توصیه می کنیم  

جمالتی در مورد هدف خود بنویسید هدف اصلی خود را مشخص سازید و آن را به حافظه بسپارید 

یمه هوشیارتان ن جزئیات آن را کلمه به کلمه و هر روز آنقدر برای خود بگویید تا ارتعاش صدا به ذهن

 برسد . 

برای خود زندگی مورد عالقه تان را سفارش دهید . کافیست اندیشه مثبت را روی کاغذی بنویسید 

 و آن را آنقدر به تکرار بخوانید تا بخشی از ذهنیت شما شود 

  

 فرمول اعتماد به نفس :: 
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ه با خود انتظار دارم کمن مطمئن هستم که می توانم به هدفی که در زندگی دارم برسم من از  -1

 مداومت و پشتکار در راستای این خواسته )هدف( حرکت کنم . 

 

من می دانم که اندیشه های غالب ذهن من )کانون توجه( ، خود را باز تولید  می کنند و وسیله  -0

 ای برای عمل و اقدام می شوند و به تدری    ج به یک واقعیت فیزیکی تبدیل می گردند . 

ه به شخصیت دلخواهم فکر می کنم تا تصویر ذهنی مناسبی از این دقیق 34هر روز 

 شخصیت در من ایجاد شود . 

من به استناد اصل تلقین به خود می دانم هر میلی که من به گونه ای آن را در ذهن داشته  -3

باشم با ایجاد این میل ، ذهن عمل مرا در راستای هدفم و خواسته ام هدایت می کند به همین 

 دلیل

 دقیقه از وقتم را به ایجاد اعتماد به نفس در خودم اختصاص می دهم .  14روزی 

من هدفهای قطعی و مشخصم را روی برگه کاغذی نوشته ام و هرگز دست از تالش بر نمی  -0

دارم)اقدام( تا برای رسیدن به خواسته خود از اعتماد به نفس کافی برخوردار شوم )قانون تکامل( 

. 

فی را می نویسی باید یک ذهنیت مثبت که من می توانم و لیاقت داشتن هدف )پ ن : وقتی هد

را دارم را در خود ایجاد کنید و لحظه به لحظه و گام به گام باور و ذهنیت و اعتماد به نفس در مورد 

 هدف را در خود تقویت کنید( . 

دی دیگران سو  من نسبت به دیگران یک ذهنیت مثبت دارم و سعی می کنم در اقداماتم به -0

برسانم و دیگران را تشویق می کنم به من کمک کنند خود من هم در کمک به دیگران پیشقدم می 

 شوم و کاری می کنم که دیگران مرا باور کنند زیرا به آنها و به خود ایمان دارم . 

وفق ممن ایمان راسخ دارم که سر انجام اندیشه بر اعمال من تاثیر می گذارد تا متکی به نفس و 

 شوم . 
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اشخاصی که شکست می خورند و زندگیشان به بدبختی و پریشانی می انجامد کسانی هستند که 

نکته های منفی را به خود تلقین می کنند این حقیقت را فراموش نکنیم که اندیشه به معادل 

 فیزیکی خود تبدیل می شود . 

ن ست هر چه به او بدهیم با آذهن نیمه هوشیار تفاوتی میان اندیشه مخرب و سازنده قائل نی

تغذیه می شود مانند بادی که یک کشتی را به شرق و کشتی دیگر را به غرب می برد اصل تلقین 

به خود می تواند شما را به سمت تعالی و لذت سوق دهد همه چیز به این بستگی دارد که اندیشه 

 خود را چگونه شکل می دهید. 

 

 پندارید شکست می خورید. اگر خود را شکست خورده ب        

 اصل تلقین به خود

 اگر خود را موفق و پیروز ببنید موفقیت نصیبتان می شود        

 اگر فکر می کنید که می بازید ، حتما بازنده می شوید 

 اگر طالب پیروزی هستید اما فکر می کنید توانایی آن را ندارید ،موفق نخواهید شد

 سان رابطه مستقیم دارد همه چیز به ذهن شما بستگی دارد . بدانید که موفقیت با اراده ان

لزوما همیشه قوی ترین ها و سریعترین ها پیروز نمی شوند ، پیروز کسی است فکر می کند می تواند 

 پیروز شود . 

درست به همان شکل که استاد موسیقی می تواند با سیمهای ویولون زیباترین آهنگها را بسراید شما هم 

نبوغی را که در ذهن شما خفته است بیدار کنید  و از آن برای رسیدن به هر هدفی استفاده   می توانید 

 کنید . 

من در بررسیهایم به این نتیجه رسیدم که در پیروزی تمام افراد برجسته و موفق دنیا ، نفوذ عشقی وجود 

 داشته است )پ ن : چرایی انجام کار ، عشق به کاری که انجام می دادند( . 

قرار باشد پدیده ای به نام اعجاز وجود داشته باشد از طریق احساسی از ذهن ، که آن را به نام ایمان  اگر 

 می شناسیم ایجاد می شود . 
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ثروت با اندیشیدن شکل می گیرد میزان ثروت با توجه به آنچه در ذهن شخص می گذرد محدود می 

 د با تمام مسائل زندگی خود فراموش نکنید .  شود ایمان محدودیتها را  برطرف می کند این را در برخور 

 

 

 فصل چهارم
 

 

 تلقین به خود راه نفوذ به ذهن نیمه هوشیار

 

تلقین به خود مفهومی است که ارتباطی میان ذهن هوشیار و نیمه هوشیار برقرار می سازد تلقین به خود  

 قرار می دهد . ، خود به خود به ذهن نیمه هوشیار می رسد و آن را تحت تاثیر افکار 

انسان طوری ساخته شده است که می تواندبه کمک حواس پنجگانه ، خود دریافتی ذهن نیمه هوشیار 

 را کنترل کند . 

تلقین به خود عاملی کتنرل کننده است که انسان به کمک آن می تواند داوطلبانه ذهن خود را با افکاری 

 خالق تغذیه کند . 

 آن را احساس کنید . پول را در دستهای خود ببینید و 

همه روزه دوبار با صدای بلند ، قصد خود را برای تحصیل پول بخوانید و خود را ببینید که به این پول 

رسیده اید با تبعیت از این دستورالعمل شما میل خود را مستقیما به ذهن نیمه هوشیارتان با ایمانی راسخ 

 اد می کنید که می تواند میل و اشتیاق را به معادل، مخابره می کنید اینگونه در خود عادتی فکری ایج

 پولی آن تبدیل کند . 
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خواندن کلمات بی فایده است مگر آنکه شما احساسات و هیجان را با کلماتتان درهم بیامیزید . ذهن 

نیمه هوشیار شما تنها نسبت به افکاری واکنش نشان می دهد که با احساس و هیجان در هم آمیخته 

 باشد . 

ید که کلمات عاری از احساس ، برذهن نیمه هوشیار تاثیری نمی گذارد اگر به ذهن نیمه هوشیارتان بدان

نفوذ نکنید ، اگرنتوانید افکار و احساسات مورد باور یا سازنده را به ذهن نیمه هوشیارتان برسانید نتیجه 

 مطلوب نخواهید گرفت . 

ما ا کنترل کنید نامید نشوید در قبال هیچ نصیب شاگر در شروع کار نتوانستید احساسات و افکار خود ر 

هم هیچ است نمی توانید توانایی مطلوبی )مهارت و توانمندی در یک کار ( را به بهای ناچیز به دست 

آورید .شما و تنها شما باید تصمیم بگیرید که آیا پاداش آنچه را که برایش تالش می کنید )ذهنیت کسب 

 نه؟ پول( به زحمتش می ارزد یا 

 

 کلمات + احساسات <<< باور <<< نتایج مالی و ملموس

توانایی استفاده از اصل تلقین به خود تا حدود زیادی بستگی توانایی تمرکز کردن روی یک میل شخصی  

 دارد ، آنگونه که این میل و اشتیاق به وسواس سوزان در شما تبدیل گردد . 

 تقویت تمرکز : 

دارید و بر آن می شوید که رقم مورد نظرتان را مشخص  وقتی نخستین گام را بر می   

سازید لحظاتی به این رقم بیندیشید چشمانتان  را ببندید و بکوشید که ظاهر ذهنیت پول مورد نظر را 

در ذهن خود ببینید  دست کم روزی یک بار این عمل را تکرار کنید خود را ببنید که پول مورد نظرتان را 

 )این کار را می توان برای هر هدف یا خواسته ای انجام داد (به دست آورده اید . 

ذهن نیمه هوشیار هر دستوری را که همراه با ایمان و باور و عمل به آن داده شود می پذیرد اما الزم است  

که این دستورات بارها و بارها به شکل تکرار ارائه شوند تا در ذهن نیمه هوشیار جای بگیرند کاری کنید  

ن کنید این پول )هدف و خواسته( پیشاپیش انتظار شما می کشد و اینکه ذهن نیمه هوشیار شما که گما

 باید با برنامه های عملی )اقدام( برای تحصیل پولی که از آن شماست اقدام کند
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اکنون اندیشه را به تصور خود منتقل سازید و ببینید که چگونه به کمک این تصویر می توانید برنامه های 

 ی برای فراهم آوردن پول ، از طریق تبدیل میل خود به آن ایجاد کنید . عمل

مترصد این برنامه باشید )گوش به زنگ( و چون آن را یافتید بی درنگ به مرحله اجرا در بیاورید احتماال 

برنامه های بعدی نیز از طریق ذهن حس ششم به ذهن شما خطور می کند حالتی الهام بخش دارند با 

 ام برخوردی احترام آمیز داشته باشید و به محض دریافت به عمل کنید . این اله

وقتی پول مورد نظر را در ذهن خود تصور می کنید و آن را با چشمانی بسته در ذهن خود می بینید ، به 

این نکته توجه داشته باشید که در ازاء تحصیل این پول چه بهایی می خواهید بپردازید و بدانید که این 

 ه بسیار مهمی است . نکت

 تجسم :: 

اول : به مکانی آرامی بروید ، جای مناسبی برای این کار می تواند رختخواب به هنگام خواب   

شب باشد باید در شرایطی قرار بگیرید که کسب مزاحم شما نشود چشمان خود را ببندید و به صدایی 

خص  ین شده را برای تحصیل این پول را مشبلند مبلغ درخواستی را به زبان بیاورد و محدوده زمانی تعی

کنید ببنید که برای کسب این دارایی از چه می خواهید مایه بگذارید وقتی این دستورالعمل را به کار می 

 برید خود را ببنید که این پول را به دست آورده اید . 

ست صد به ددوم : این برنامه را آنقدر در ذهن خود مجسم کنید تا بتوانید پولی را که ق  

 آوردن آن را دارید ببینید

   

سوم : هدف نوشته شده خود را در جایی بگذارید که بتوانید شب و صبح ببینید آن را قبل   

 از خواب و بعد از بیدار شدن از خواب ببینید آنگونه که در خاطره شما حک و ضبط شود . 

هد که ل هایی واکنش مثبت نشان می دبه خاطر داشته باشید که ذهن نیمه هوشیار تنها به دستورالعم

با احساس همراه باشد   با این حساب دقت کنید که سفارش به ذهن نیمه هوشیار با احساس همراه 

 باشد بدانید که ایمان و باور موثرترین و قوی ترین احساسات هستند . 

خود  نیمه هوشیار انسان می تواند ارباب خویشتن و مسلط بر محیط خود گردد زیرا می تواند بر ذهن 

تاثیر بگذارد تبدیل اشتیاق به پول مستلزم استفاده از تلقین به خود و تحت تاثیر قرار دادن ذهن نیمه 
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هوشیار است سایر اصول در حقیقت ابزاری هستند که می توانند به کمک آن تلقین به خود را به کار برد 

. 

 

 

 

 

 فصل پنجم
 

 

تگی  با خود و به همان اندازه یا حتی بیشتر  امتیازی مثبت هر بدبیاری ، هر شکست  و هر دل شکس

 دارد . 

 دانش تخصصی : 

 گام چهارم به سوی ثروت     

  

ما با دو نوع دانش عمومی و تخصصی رو به رو  هستیم دانش عمومی بدون توجه به اندازه   

 و تنوع آن نقش چندانی درتحصیل ثروت بازی نمی کند 

تنعم و ثروت نمی شود مگر آنکه به کمک برنامه های عملی مشخص این دانش به خودی خود اسباب 

 دانش سازمان بگیرد و به سمت هدف قطعی کسب درآمد هدایت شود )تخصصی شود (

انسان تحصیل کرده کسی است که ذهنش را وثعت بخشیده  و به کمک آن می تواند به خواسته خود 

 ا بگذارد به آنچه می خواهد دست پیدا کند . برسد می تواند بی آنکه حقوق دیگران را زیر پ
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 جواب هنری فورد در دادگاه )فورد به آدم بی سواد متهم شده بود ( : 

من کسانی را در استخدام خود دارم که می توانند به همه سواالت من پاسخ دهند ؛ ممکن   

ه می نی را دارم کاست به من بگویید چرا باید مترصد اطالعات کلی و عمومی باشم در حالی که کسا

 توانند مرا در پاسخ دادن به سواالتم درباره کارم یاری دهند . 

با سواد کسی است که می داند جواب سواالت خود را از کجا پیدا کند ، با سواد کسی است که می داند 

 چکونه علم و دانش و اطالعات خود را به برنامه های مشخص عملی تبدیل کند . 

ن اطالعات تخصصی کافی داشته باشید ممکن است به دانش تخصصی بیشتری که باید در طمینه کارتا

خود می توانید داشته باشید احتیاج داشته باشید در این صورت باید کمبود اطالعاتی خود را با گروه 

 صاحبنظران و اندیشمندان جبران کنید . 

 حاصل می  شود . انباشت ثروت مستلزم قدرت است و قدرت از دانش تخصصی سازمان یافته 

کسی که بتواند گروه متخصصین مورد نیاز را دور هم گرد آورد و آنها را سازمان دهد ، خود  انسانی 

 آموزش دیده و تحصیل کرده است )ویژگی های رهبر(

 اطالعات تخصصی از جمله فراوان ترین و ارزانترین خدماتی هستند که می توانید به آن دست یابید . 

ا بیاموزید  ، قبل از هر چیز تصمیم بگیرید به چه دانشی نیاز دارید و چرا آن را می راه خرید دانش ر 

خواهید تا حدود زیادی هدف شما در زندگی که در راستای آن حرکت می کنید نوع دانش مورد نیاز شما 

 را مشخص می سازد . 

اده  ن به هدف مشخص استفدانش راباید سازمان دهید و آن را استفاده کنید ، باید از دانش برای رسید

کرد و از برنامه های عملی کمک گرفت ، دانش اگر به سوی هدف ارزشمندی هدایت نشود بی ارزش 

 خواهد بود . 

انسانهای موفق هرگز در تحصیل دانش تخصصی در ارتباط با هدف خاصشان متوقف نمی شوند بدانیم  

 که قانون روزگار ما داشتن تخصص است . 

نشگاه فعال بوده و شخصیتی داشته است که می تواند با اشخاص مختلف کنار کسی که در محیط دا

بیاید و کارهای مختلفی را انجام دهد در مقایسه با دانشجوی درس خوانی که صرفا در درس خواندن 

 موفق بوده است هواخواهان بیشتری دارد . 
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 برای خودتان کار کنید و کسب وکار خود را راه بیاندازید . 

 صی در کنار قوه تخیل یکی از موارد مهم برای موفقیت در کار است . دانش تخص

اطالعات تخصصی خود را به صورت دفترچه در بیاورد و به دیگران عرضه کنید .)رزومه البته رزومه را 

 عالوه بر تخصص از کارهای که با موفقیت انجام داده اید همراه کنید .(. 

 می کنیم چنان اسیر یکنواختی می شویم که هرگز به  ذهن ما نمیوفتی از پایین ترین رده سازمانی شروع 

رسد می توانیم آن را کنار  بگذاریم به همین دلیل است که می گویم بهتر است به جای شروع از قعر 

سازمان از یکی دو تا پله باالتر شروع کنیم . وقتی در رده های باالتر قرار می گیریم پیشرفت دیگران را می 

 صتهای مناسب را درک می کنیم و از آنها استفاده می کنیم . بینیم فر 

اگر بخواهیم می توانیم به مناصب باال  و مسئولیتهای در خور توجه برسیم ، همانطور که می توانیم در 

قعر سازمان خود بمانیم ) می توانیم به درآمدهای بخور و نمیر بسنده کنیم همچنین می توانیم به 

 کنیم و آنها را داشته باشیم ( . درآمدهای باال فکر  

موفقیت و شکست ناشی از عادت است ) اخت شدن و عادت کردن به شرایط موجود ( همکاران در 

 شکست و موفقیت افراد نقش حیاتی دارند ) الگو ها و دیدن الگوها در موفقیت نقش اساسی دارند ( . 

، کار جدید ( مسئله اصلی است دانش توجه داشته باشید که نقطه نظر )ایده ، نظریه ، حرف جدید 

 تخصصی را می توان در هر گوشه ای یافت . 
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 فصل ششم
 

 

 کارگاه ذهن  

 

خیال کارگاه است که تمام برنامه های ناشی از انسان از آن شکل می گیرد ) اختراعات و حتی اکتشافات 

یل به کمک قوه تخ و ساخته های دست بشر همه ابتدا ذهن سازنده های آن  ساخته شده است ( عمل

 ذهن ، جاری می شود . 

گفته اند که انسان می تواند هر چه را در ذهن تصور کند و در خیال می بیند ایجاد کند و به وجود بیاورد 

. 

 تنها محدودیت انسان محدوده منطق ، استدالل و استفاده و پرورش قوه تخیل است . 

 نوعی عمل  می کند . ذهن خیالی انسان به دو شکل تصور خالق و  تصور مص

تصور مصنوعی : به کمک این ذهنیت انسان مفاهیم ، نقطه نظرها  و یا برنامه های گذشته را با  

ترکیبی جدید ارائه می دهد در واقع این ذهنیت چیزی را خلق نمی کند بلکه صرفا به استناد آموزش ، 

 تجربه و مشاهدات دریافتی گذشته کار می کند . 
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گاهی( الیتناهی در ارتباط می   تضور خالق : به  کمک تصور خالق انسان می تواند با فراست )آ

شود انسان به کمک این ذهنیت الهامات را دریافت می کند به وسیله این ذهنیت است که نقطه نظرهای 

جدید به انسان منتقل می شود  به کمک این ذهنیت است که شخص می تواند با ذهن نیمه هوشیار 

 برقرار کند .  سایرین ارتباط

تصور خالق تنها زمانی عمل می کند که ذهن هوشیار به سرعت در حال فعالیت است گوش به زنگی 

ذهن خالق در صورت استفاده از آن افزایش می یابد درست به همان شکل که وقتی از عضله ای بیشتر 

 را قویتر می کند . استفاده می کنیم قوی تر می شود ، استفاده از ذهن خالق و مصنوعی نیز آنها 

میل تنها یک انگیزه است ، موضوعی مجرد است و به خودی خود ارزش ندارد مگر آنکه آن را به معادل 

فیزیکی خود تبدیل کنیم در حالی که تصور مصنوعی در جریان تبدیل میل و انکیزه به پول اغلب مورد 

 استفاده قرار می گیرد . 

یت ملموس مثل پول مستلزم داشتن برنامه یا چند برنامه است تبدیل انگیزه ناملموس میل به یک واقع

 این برنامه را باید به کمک تصور  و بیشتر با قوه ذهنی مصنوعی ایجاد کرد . 

به خاطر داشته باشید به محض آنکه میل خود را خالصه می  کنید و طرحی برای تحقق آن می ریزید ، 

ید و طرحی برای تحقق آن می ریزید ، قدمهای نخست به محض آنکه خواسته خود را روی کاغذ می آور 

 را برداشته اید همین اندازه برای تبدیل اندیشه شما به معادل فیزیکی آن کافیست 

 

 قوانینی که به موفقیت منجر می شود : 

زمینی که روی آن زندگی می کنید خود شما و سایرین حاصل تغییرات تکاملی هستید که از نظم   

برخوردار است . از آن گذشته زمین ، هر یک از میلیاردها سلول بدن شما  و هر یک از  و ترتیبی بدیع

اتمهای ماده ابتدا شکلی از انرژی ناملموس داشته اند میل یک انگیزه فکری است ، انگیزه های اشکالی 

بیعت طاز انرژی هستند وقتی با انگیزه فکری میل به انباشت پول شروع می کنید از همان قوانین که 

برای ایجاد  این جهان از آن استفاده کرده است سود می جویید . می توانید از قوانین خدشه ناپذیر 

استفاده کنید اما ابتدا باید با این قوانین آشنا شوید و طرز استفاده از آنها را بیاموزید امید وارم بتوانم 

ین  کنون بدست آمده با خبر شوید شاید  ا  شما را در موقعیتی قرار دهم تا از سر همه موفقیتهایی که تا 
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گفته من عجیب به نظر  برسد اما سر به مفهوم سر وجود خارجی ندارد  طبیعت آن را در زمینی که روی 

آن زندگی می کنیم ، در ستاره ها و سیاره ها و در هر تیفه علف و در هر شکلی از زندگی که آن را می 

 بینیم تبلیغ کرده است . 

 ر موفقیت ، وجود یک نظریه یا نقطه نظر است که این ناشی از تصور  است نقطه شروع ه

 یک ضرب المثل قدیمی می گوید : )) اگر اراده ای باشد راهی وجود دارد . ((

او همه شب قبل از خواب و هنگام بیدار شدن از خواب به آن می اندیشد ؛ این خواسته را به هر کجا  

را همیشه در ذهن خود داشت تا اینکه به وسواسی تبدیل شد ) داستان که می رفت با خود می برد . آن 

 فیلسوف و واعظ بزرگ فرانک گونزالس (

گونزالس دریافته بود که داشتن هدف مشخص و قطعی  ، نقطه شروعی است که باید همه آن را امتحان  

ه ن برای تبدیل میل بکنند او در عین حال می دانست که داشتن عزم و اراده راسخ همراه با میل سوزا

 معادل مالی آن الزم است 

ساعت پس از آنکه تصمیم قطعی   36به این حقیقت مهم توجه کنید او )گونزالس( این را در مدت 

 گرفت و برنامه ای برای آن تدارک دید به دست آورد . 

و تنعم می  تاگر شما از جمله کسانی هستید که معتقدید کار و تالش شدید و صداقت به تنهایی به ثرو 

انجامد ، بدانید که سخت در اشتباه هستید این هرگز حقیقت ندارد ثروت و تنعم ، آن هم به مقدار زیاد 

هرگز حاصل تنها تالش شدید نیست . اگر قرار باشد ثروتی در کار باشد این ثروت حاصل تنها خواسته 

 مشخص براساس استفاده از اصول معین می باشد . 

دانند اگر نتوان کاالیی را فروخت می توان نقطه نظر )ایده ، فکر ( را فروخت همه فروشندگان می 

 فروشندگان معمولی این را نمی دانند به همین دلیل است که آنها )) معمولی (( هستند . 

وقتی اندرو کارنگی این نقطه نظر )ایده سازمان دادن به اصول موفقیت( را برای نخستین بار در من  

تا آن را در خود زنده نگه دارم به تدری    ج این موضوع به غولی بزرگ تبدیل شد و با  کاشت تالش کردم

نیروی عجیب خود مرا به حرکت در آورد ایده ها عموما از چنین کیفیتی برخوردارند ابتدا شما به آنها 

ات محیات و حرکت و هدایت می دهید و بعد آنها شما را هدایت می کنند قدرت می گیرند و همه نامالی

 و ناراحتیها را کنار می زنند . 
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نقطه نظر ، نیروهایی ناملموس هستند اما بیش از مغزی که به آنها تولد بخشیده ، نیرو و توان دارند 

آنها از قدرت ادامه دادن به حیات خود برخوردارند حتی وقتی مغزی که به این نقطه نظرها حیات 

 ای ایجاد شده به حیات خود ادامه می دهند . بخشیده ، منفعل و بازنشسته می شود نقطه نظره

 

 

 فصل هفتم
 

 

 برنامه ریزی سازمان یافته 

هر چه انسان خلق می کند باید با میل و خواسته او شروع شود از تجربه می گذرد و حالت واقعی پیدا 

 می کند به کارگاه تخیل می رود تا برنامه ای برای انتقال آن سازماندهی شود . 

 رای رسیدن به خواسته های خودبرنامه عملی ب

الف : با کسانی که به کمک آنها برای طرح این برنامه نیاز دارید همکاری کنید )استفاده از نیروی دیگران 

) 

ب : قبل از تشکیل گروه همکاران ، ببینید که متقابال در ازاء همکاری آنها چه امتیازی می توانید برای آنها 

 در نظر بگیرید . 

ی گروه خود هفته ای دوبار و اگر الزم شد بیشتر تشکیل جلسه دهید تا به اتفاقی برنامه ج : با اعضا

 یابرنامه های الزم برای انباشت پول را تدارک ببینید . 

 د : میان خود و سایر اعضای گروه هماهنگی کامل ایجاد کنید
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برخوردار  ایتان از اهمیت فراواناین حقایق را به ذهن بسپارید  : نخست ، شما دست به کاری زده اید که بر 

 است برای اطمینان از موفقیت باید برنامه های بی کم و کاست داشته باشید . 

دوم : باید از امتیاز تجربه ، آموزش ، توانایی و تصور سایر ذهن ها برخوردار باشید همه کسانی که ثروت  

 کالن اندوخته اند از این مهم برخوردار بوده اند

 

ی که در تالش خود برای کسب ثروت انتخاب کنید باید حاصل اندیشه شما و سایر اعضای  هر برنامه ا

گروه شما باشد البته بخش یا تمام برنامه می تواند از شما منشاء بگیرد با این حال الزم است که افراد  

 گروه شما بر این برنامه مهر تایید بزنید . 

به اجرا بگذارید این کار را آنقدر ادامه دهید تا برنامه  در صورت شکست هر برنامه ای ، برنامه بعدی را 

موثر و مفید بیابید دقیقا در همین جاست که اغلب اشخاص به دلیل فقدان پافشاری و ابرام )مداومت( 

 با شکست روبرو می شوند . 

 شکست موقتی تنها می تواند یک معنا داشته باشد و آن اینکه جایی از برنامه شما نقص دارد . 

 وجه داشته باشید که موفقیت شما هرگز از اندازه درستی برنامه شما فراتر نمی رود ت

 انسان تا زمانی که خود را شکست خورده نپندارد ، شکست خورده نیست . 

به کسانی برخورد می کنیم که ثروت و مال و منال فراوان اندوخته اند اما تنها پیروزی آنها را می بینیم و 

 ها برای رسیدن به پیروزی قطعی را فراموش می کنیم . شکستهای موقتی آن

دستیابی به پیروزی بدون پشت سر گذاشتن شکستهای موقتی تقریبا امکان پذیر نیست ) البته امکان  

دارد که شما بدون شکست هم موفق شوید و تجربیات خود را از کتابها و دیگران به دست آورید ( وقتی 

خورید ، این شکست را به حساب آن بگذارید که در برنامه شما نقصی  در اجرای برنامه خود شکست می

 وجود داشته است برنامه خود را بازسازی کنید و باز دیگر به تالش خود ادامه دهید . 

 یک برنده هرگز متوقف نمی شود. 

د تبدیل و بعضیها گمان می کنند تنها پول تولید پول می کند این هرگز حقیقت ندارد میل به معادل پولی خ

می شود از پول به تنهایی کاری ساخته نیست پول توان حرکت ، اندیشیدن یا حرف زدن ندارد اما می 

 تواند صدای هر کسی را که میل او می کند بشنود و به سمت او حرکت کند . 
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برنامه ریزی هوشمندانه برای موفق شدن در بسیاری از کارها و فعالیتهای که به منظور انباشت ثروت 

 صورت می گیرد الزم است . 

جالب است بدانید که عمال تمام موفقیتهای بزرگ با دریافت وجوه جبرانی برای خدمات شخصی یا با 

 فروش نقطه نظر )ایده( شکل گرفته است . 

به طور کلی در دنیا با دو دسته اشخاص روبه رو هستیم گروه اول را پیروان و گروه دوم را رهبران تشکیل 

همان آغاز تصمیم بگیرید می خواهید در کدام گروه باشید تفاوت جبران پرداختی )درآمد ( می دهند از 

 این دو موقعیت بسیار زیاد است . 

 اغلب رهبران بزرگ زمانی پیرو بوده اند اما به یمن هوش و فراست خود به رهبری رسیده اند . 

شوند  می توانند خود یک رهبر بزرگاشخاصی که نمی توانند با هوش و ذکاوت از یک رهبر پیروی کنند ن

یک پیرو با هوش و با فراست امتیازات متعدد دارد که از جمله آن می توان به کسب دانش از رهبر خود 

 اشاره کرد . 

 ویژگیهای مهم رهبری : 

شجاعت ادامه دار بر اساس شناخت خویشتن و از افراد مقابل ، پیروی نیست که  -1  

 عتماد به نفس تبعیت کند . بخواهد از یک رهبر فاقد ا

توان کنترل خویشتن ، کسی که می تواند بر خود مسلط باشد سرمشق پیروان خود می  -0  

 شود . 

 داشتن احساس انصاف و عدالت .  -3  

 قاطعیت در تصمیم گیری -0  

داشتن برنامه های مشخص ، رهبر موفق باید کارش را برنامه ریزی کند و آن را به اجرا  -0  

 رد . بگذا

 رهبر باید از پیروان خود فعال تر باشد .  -6  

شخصیت خوش آیند : هیچ انسان بی توجهی نمی تواند یک رهبر موفق باشد رهبری  -7  

 مستلزم احترام است . 
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احساس همدردی و همدلی : رهبر موفق کسی است که پیروان خود و مسائل آنها را می  -8  

 شناسد . 

 موفق باید بر جزئیات کار خود احاطه داشته باشد .  احاطه بر امور : رهبر  -0  

تمایل به قبول مسئولیت : رهبر موفق باید مسئولیت اشتباهات و نواقص   -14  

 همکارانش را بپذیرد . 

همکاری : رهبر موفق کسی است که اصل فعالیتهای تعاونی را می داند و آن را به کار  -11  

 می گیرد . 

 

 ری : علت مهم شکست در رهب 14

ناتوانی در سازمان دهی : کسی که در مقام رهبری اذعان می کند که تحت تاثیر شرایط نمی  -1 

تواند در برنامه های خود تجدید نظر کند نداشتن کاریی خود را اذعان کرده است رهبر موفق باید با 

اردان بسپارد الیق و ک جزئیات مرتبط با وظیفه اش احاطه داشته باشد و باید جزئیات کار خود را به افراد 

. 

 فقدان فروتنی : بزرگترین شما کسی است که به دیگران بیشتر خدمت کند .  – 0 

 

توجه داشته باشید که دنیا به اشخاص نه به دلیل علم و اطالعشان ، بلکه به خاطر کارشان  – 3 

 و به خاطر ترغیب دیگران به کار پاداش می دهد . 

هبری که از پیروان خود می ترسد که جای او را بگیرند دیر یا زود به ترس از رقابت پیروان : ر  – 0 

این مصیبت گرفتار می شود و رهبر توانا اشخاص را پرورش می دهد  که بتواند به اراده خود هر بخش 

 از کارش را به آنها واگذار کند  . 

ضطراری ا شرایط افقدان تصور و تخیل : رهبر بدون داشتن قدرت تصور و تخیل نمی تواند ب – 0 

 روبرو شود و برنامه ای بریزد که پیروان خود را به گونه ای موثر هدایت کند . 
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خود خواهی : رهبری که همه موفقیتها را به پای خود بنویسد مطمئنا دیگران را دلخور خواهد   – 6 

 کرد . 

 

 م نمی گذارند . افراط : پیروان به رهبری که حد و حدود اعتدال را رعایت نمی کند احترا – 7 

 

فقدان صمیمیت : نداشتن وفاداری و صمیمت انسان را تا حد ذرات خاک تنزل می دهد  – 8 

. 

 

تاکید بر اختیار و اقتدار :رهبر موفق همکارانش را ترغیب می کند رهبر واقعی جز با عمل  – 0 

 و رفتار خود نمی تواند رهبری خود را به دیگران ثابت کند . 

سمت و عنوان : درهای اتاق رهبر واقعی به روی همه کسانی که مایل به  تاکید بر  – 14 

 مالقات او هستند باز است . 

 

 

وقتی قرار است رزومه برای استخدام ارائه کنید همانند یک وکیل باشید که می خواهد از موکل 

 خود دفاع کند باشید و اطالعات ارائه کنید . 

ه ر این شغل وجود ندارد ، ممکن است بتوانید آن را بتصمیم بگیرید متقاضی چه شغلی هستید اگ

 وجود آورید 

به جای آنکه به آنها بگویید من طالب چه شغلی هستم ، به جای اینکه از آنها بپرسید چه شغلی 

 برای من دارید ، به آنچه که می توانید به آنها بدهید ، بیندیشید . 

 ت . برنامه ریزی دقیق و منظم پیمودن نیمی از راه اس

 فرمول کمیت )میزان( و کیفیت )چگونگی ( ارئه خدمات : 
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 کیفیت خدمت به این معناست که خدمات خود را به کاراترین شکل ممکن ارائه دهید .   – 1 

 کمیت خدمت به این معناست که خدمات خود را در همه مواقع ارائه نمایید .   – 0 

نگ و موافق است روحیه ای که به روحیه ارائه خدمت به معنای داشتن رفتاری هماه – 3 

 بهبود روحیه همکاری همکاران شما کمک کند . 

اهمیت شخصیت خوشایند مورد تاکید است زیرا عاملی است که به اشخاص امکان می  – 0 

 دهد خدمات خود را با روحیه ای مناسب ارائه دهند . 

مغز سرمایه ای است که در اثر کسادی با فرسایش روبرو نمی شود نه می توان آن را دزدید و نه آن 

را خرج کرد از آن گذشته پول الزم برای اداره یک کار تا زمانی که با یک مغز کارآمد ترکیب نشود ،  

 کمترین ارزشی ندارد . 

 

 دالیل عمده شکست : 

 همترین علت ناکامینداشتن هدف مشخص در زندگی : م – 1  

نداشتن اشتیاق برای پیشرفت و ترقی : آنهایی که مایل نیستند بهای ترقی و  – 0  

 پیشرفت را بپردازند ، شانسی برای موفقیت ندارند

 نداشتن دانش : دانشی که بصورت موثر مورد استفاده قرار بگیرد .  – 3  

اند ت که هر کس می تو انضباط شخصی : تسلط بر خوشتن دشوارترین کاری اس – 0  

 بکند . 

 تنبلی و مسامحه : امروز و فردا کردن یکی از علل مهم شکست و ناکامی است  – 0  

صبر نکنید و منتظر نمانید زیرا زمان مناسب هرگز از راه نمی رسد از همین جایی که هستید و با هر 

 د . تری پیدا می کنیآنچه که در اختیار دارید شروع کنید وقتی دست به کار شدید ابزار به
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نداشتن مداومت و پشتکار : بسیاری از اشخاص با مشاهده نخستین نشانه های  – 6  

شکست و ناکامی دست از کار می کشند و این در حالی است که جایی برای مداومت و پشتکار 

 وجود ندارد پشتکار و مداومت ، شکست را محو می کند . 

منفی به اشخاص و امور نگاه می کند شانسی  شخصیت منفی : کسی که با دید  – 7  

 برای موفقیت ندارد . 

نداشتن عزم راسخ در تصمیم گیری : افراد موفق به راحتی تصمیم می گیرند و در  – 8  

 تجدید نظرهایشان تانی )صبر و مداومت( به خرج می دهند . 

کاری رزش همانتخاب همکاران اشتباه : کسی را برای همکاری انتخاب کنید که ا – 0  

 دارد  و از فراست الزم برخوردار است . 

انتخاب شغل مناسب : موفق شدن در کاری که آن را دوست ندارید امکان پذیر  – 14  

 نیست . 

فعالیتهای غیر متمرکز : همه کاره و هیچ کاره ، همه تالش خود را روی یک هدف  – 11  

 قطعی متمرکز کنید . 

 ادت کنید بخشی از درآمد خود را پس انداز کنید . خرج کردن بی حساب : ع – 10  

   

 

تحلیل ساالنه خویشتن نشان می دهد که آیا پیشرفتی حاصل شده است  و اگر شده است اندازه 

 آن چقدر بوده است . 

سرمایه منحصر به پول نیست در کنار پول باید به وجود افراد باهوش و برنامه های سازمان یافته 

 ی دقیق اشاره کرد که امکاه استفاده موثر از پول را فراهم می سازد . و برنامه ریزی ها

 برای انباشت ثروت تنها یک راه مفید و مطمئن وجود دارد آن ارائه خدمات مفید است . 
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شما می توانید با ارائه خدمات خود به تنعم برسید هیچ عاملی نمی تواند شما را از رسیدن به 

آموزش ، استعداد و تجربه بیشتری برخوردار باشد می تواند مبالغ هدفتان باز دارد اگر کسی از 

 هنگفتی از ثروت را جذب کند . 

توجه داشته باشید که نظام به وسیله قانون اقتصاد کنترل می شود و به حکم این قانون تا چیزی 

 ندهید ، چیزی دریافت نخواهید کرد. 

 

 فصل هشتم

 
 موفقیت را نیازی به توضیح نیست 

 یم گیری : غلبه بر دودلی و تردیدتصم

 

مسامحه و کار امروز را به فردا موکول کردن ضد تصمیم گیری است این دشمن مشترکی است که 

 هکه باید بر آن غلبه کنند . 

بررسی افراد موفق نشان می دهد که همه آنها از ویژگی تصمیم گیری سری    ع برخوردارند همه آنها  

 نند و به سادگی آنها را تغییر نداده اند . در تصمیمات خود پافشاری می ک

یکی از برجسته ترین ویژگیهای هنری فورد تصمیم گیری سری    ع و قاطعانه بود او بر تصمیمات خود 

 می ایستاد ، آن گونه که به لقب فرد سمج را داده بودند . 

ید شد و بعید هاگر هنکام تصمیم گیری تحت تاثیر عقاید دیگران قرار گیرید در کار خود موفق نخوا

 است بتوانید تمایل به ثروتمند شدن را جامه عمل بپوشانید . 
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به جز همکارانی که برای خود انتخاب کرده اید اجازه ندهید دیگران در تصمیمات شما دخالت کنند 

در انتخاب همکاران خود دقت به خرج دهید کسانی را انتخاب کنید که با شما هماهنگ و همدرد 

 باشند . 

و گوشهای خود را باز و دهان خود را ببندید این کار به تصمیم گیری شما کمک بیشتری می  چشمها 

 کند . 

 ارزش تصمیمات شما بستگی به شجاعتی دارد که برای آن الزم دارید . 

در جای جای شرح این کتاب )فلسفه بیندیشید و ثروتمند شوید (  می خوانید که اندیشه همراه با 

 هم ارز فیزیکی خود تبدیل شود .  میل شدید می تواند به

گاهند )عزم راسخ و هدف مشخص ( ،  کسانی که قاطعانه تصمیم می گیرند و از خواسته خود آ

اغلب به خواسته خود می رسند رهبران در هر بخش از زندگی تصمیمات صری    ح  و قاطع می گیرند 

شان ی که گفتار و کردارشان نو این یکی از دالیل رهبر بودن آنها است دنیا از روی عادت به کسان

 می دهد به کجا می خواهند بروند روی خوش نشان می دهد )این یک قانون است ( . 

 الزمه عزم راسخ در تصمیم گیری شجاعت است گاه به شجاعتی بس زیاد احتیاج داریم . 

ف دآزادی مالی و اقتصادی ، کار و حرفه مطلوب و مقام شایسته  ، ارزانی کسانی است که از ه

گاهند و برای آن برنامه ریزی می کنند .   خود آ
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 فصل نهم
 

 

 گام هشتم به سوی ثروت  : ابرام )مداومت و پشتکار ( 

 

ابرام و مداومت عاملی حیاتی برای تبدیل میل به هم ارز پولی و فیزیکی آن است مبنای مداومت 

 و پایداری قدرت اراده است . 

ستی ترکیب شود ترکیبی مقاومت ناپذیر ایجاد می شود وقتی نیروی میل واشتیاق و اراده به در 

 موفقهای بزرگ گاه به خونسردی و گاه به بی رحمی متهم می شوند . 

آنچه انسانهای موفق دارند قدرت و اراده ای است که آن را با پایداری و مداومت درهم می آمیزد 

 تا به شرایط دلخواه خود برسند . 

گاه شوید نخستین آزمون شما در زمینه  اگر شما این کتاب را می خوانید  تا از راز نهفته در آن آ

 اصل مندرج در فصل دوم را تعقیب کنید .  6پایداری و مداومت زمانی مشخص می شود که 

نداشتن مداومت در کار یکی از علل عمده و اصلی ناکامی و شکست در حرکت به سوی هدف و 

 خواسته است . 
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اشتیاق است این را همیشه در نظر داشته باشید میل و اشتیاق   نقطه شروع همه موفقیتها میل و 

کم نتایج ضعیف به بار می آورند همانطور که آتش اندک گرمای اندک تولید می کند اگر احساس 

 می کنید فاقد پایداری و مداومت هستید باید میل و اشتیاق خود را تقویت کنید . 

یت پولدار شدن را به دست نیاورده اید و این چیزی اگر احساس بی تفاوتی دارید مطمئنا هنوز ذهن

 است که برای انباشت ثروت باید به آن مجهز باشید . 

پیروزی از آن کسانی است که مغزی آماده برای جذب دارند ذهن نیمه هوشیار شما در خواب و 

 بیداری فعال است . 

خواه به طور رسیدن به نتایج دل تالشهای گاهگاهی برای استفاده از این قوانین بی فایده است برای

پیوسته و مرتب از تمامی قوانین پیشنهادی استفاده کنید  تا استفاده از انها تبدیل به یک عادت 

 همیشگی در شما بشود . 

فقر نصیب کسانی می شود که ذهنشان مایل به آن است و به همین صورت ثروت نیز نصیب  

با این حال در هر دو مورد قوانین مشابهی حاکم  کسانی می شود که برای جذب آن آمادگی دارند 

گاهانه از عادات مناسب  ، رشد خواهد کرد و ذهنیت پول باید  است ذهنیت فقر بدون استفاده آ

 در اشخاص ایجاد شود مگر اینکه کسی با این ذهنیت متولد شده باشد . 

ت خود را در شمار برندگان بدون مداومت از همان ابتدا خود را مغلوب شده بپندارید اما با مداوم

و موفقها بدانید این کار به صورت قدم به قدم امکان پذیر است )ایجاد ذهنیت ثروتمند و قانون 

 تکامل (

برای رهایی از بی حسی ذهنی ، ابتدا با حرکت آهسته شروع کنید  ، آنگاه بر سرعت خود بیافزایید 

شما چقدر است مقاوم باشید و مداومت  تا بر اراده خود مسلط شوید مهم نیست در شروع سرعت

 به خرج دهید با مداومت مطمئنا موفقیت حاصل خواهد شد . 

 کسانی که عادت مداومت را در خود می کارند خود را در برابر شکست بیمه می کنند . 

هیچ کس نمی تواند قبل از موفقیت در آزمون مدوامت  به پیروزی برسد اما کسانی که در این 

دلیل مدوامت موفق می شوند به هدف خود می رسند اما این همه ماجرا نیست آنها به آزمون به 
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چیزی به مراتب بهتر از جبران پولی می رسند آنها باور می کنند که هر شکست و هر مانعی به 

 همراه خود بذرهایی به همان اندازه مفید یدک می کشد . 

سانتیمتری طال ..( اینها کسانی  04داستان در بعضیها به حکم تجربه اهمیت مداومت را می دانند )

هستند که شدت اشتیاق در آنها به قدری موج می زند که می دانند هر شکست سرانجام به 

 موفقیت منجر می شود . 

هر جا که به کسی برخوردید که در حال انباشت ثروت است بدانید که دست مداومت در کار بوده 

 است . 

توان آن را کاشت و تکثیر کرد مداومت هم همانند همه جنبه های مدوامت ذهنیتی است که می 

 ذهنی علل مشخصی دارد از جمله مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد : 

هدف مشخص : اینکه چه می خواهیم نخستین و احتماال مهمترین گام به سوی افزایش  – 1 

 مداومت است . 

 مت و ایستادگی را افزایش می دهد . میل و اشتیاق : میل شدید مداو  – 0 

اتکای به نفس  : تواناییهای خود را باور داشتن ، شخص را ترغیب می کند تا در جهت  – 3 

 تحقق برنامه های خود اقدام کند . 

برنامه های مشخص : برنامه سازمان یافته حتی اگر ضعیف  هم باشد مداومت را نقویت  – 0 

 می کند . 

 دانش تخصصی  – 0 

قدرت اراده : عادت تمرکز دادن فکر به ایجاد برنامه هایی برای رسیدن به هدف مشخص  – 6 

 منجر به مدوامت و پشتکار می شود . 

 عادت : مداومت نتیجه مستقیم عادت است .  – 7 
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ترس از جمله بدترین دشمنان انسان است که می توان آن را با تکرار اقدامات شجاعانه از بین برد 

. 

 فی که همه عالقمندان به کسب ثروت باید از آنها اطالع داشته باشند : نقاط ضع

مسامحه کاری و به فردا  – 0 ناتوانی در شناخت و تعریف دقیق هدف و خواسته  – 1

 موکول کردن کارها 

تردید و دودلی و  – 0   بی عالعقگی به کسب دانشهای تخصصی                – 3

 ری هابه تعویق انداختن تصمیم گی

 عادت اتکا به تواناییها به جای ایجاد برنامه های مشخص برای حل مسائل – 0

دیگران را مسئول  -7         از خود راضی بودن  – 6

 اشتباهات خود دانستن

تسلیم شدن در  – 0         کمی میل و انگیزه   – 8

 برخورد با نخستین نشانه های شکست 

بی توجهی به  – 11      فته فقدان برنامه های سازمان یا – 14

 ایده ها یا فرصتها

کنار آمدن با   – 13       آرزو کردن به جای مایل بودن  – 10

 فقر )ذهنیت فقر (

ترس از انتقاد  – 10        توجه به راههای میان بر – 10

 دیگران

 

ین ترس شده ااغلب مردم می ترسند که انتقاد کنند و مورد انتقاد قرار بگیرند هر کس که تسلیم 

گاه است و باعث نابودی میل و اشتیاق می شود .   است از سنگینی خسارات آن آ
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بسیاری از نقطه نظرها )ایده ها ، فکرها ، اندیشه ها ( را باید آفرید و آنها را با برنامه و عمل 

 یمحسوس همراه کرد زمان پرستاری از یک نقطه نظر زمان تولد آن است هر لحظه که بیشتر زندگ

 می کند شانس بقا و دوامش بیشتر و بیشتر می شود . 

)پ ن : وقتی ایده ای به ذهنتان می رسد و به آن ایده عالقه دارید آن را در خود زنده نگاه دارید  و 

برای آن عملی و کاری انجام دهید  و هر روز برای تحقق ایده خود حداقل یک گام کوچک بردارید 

 رورش و بزرگ شدن ایده شما می شود ( . این کار باعث زنده مانده و پ

 او می دانست که اگر ادامه دهد دیر یا زود موفق می شود و همین اتفاق هم افتاد . 

توجه داشته باشید که تنعم و ثروت نسبت به رویا و آرزو واکنش نشان نمی دهد ، واکنش آنها به 

 ت پر دوام است . برنامه های مشخص )اقدام ( ، میل و اشتیاق شکل گرفته و مداوم

 چگونه مداومت خود را افزایش دهیم ؟

 به کمک چهار اقدام ساده می توانید به مداومت عادت کنید : 

 هدف مشخش همراه با اشتیاق سوزان برای رسیدن به هدف – 1  

 برنامه ای مشخص با اقدام مستمر و پیوسته  – 0  

 ی دیگرانذهنی بسته و گارد گرفته در برابر صحبت های منف – 3  

 استفاده از همکاران مناسب و واجد شرایط – 0  

 

 مداومت و پشتکار به اشخاص نیرویی قدرتمندی برای غلبه بر مشکالت می دهد. 

 مداومت مهمترین رکن پیروزی مردان بزرگی همچون هنری فورد و توماس ادیسون است 

و  ران ، فیلسوفانمداومت ،تمرکز تصمیم قطعی و هدف مشخص منابع اصلی موفقیت پیامب

 رهبران مذهبی بوده است
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 فصل دهم

 
 گام نهم برای رسیدن به ثروت  : قدرت همکاری و همکاران 

 

تا زمانی که برنامه به مرحله اجرا در نیامده است ، از آن کاری ساخته نیست . تالش سازمان یافته 

ال سیدن به هدف خاصی در حناشی از همکاری  و هماهنگی دو یا بیشتر از دو نفر است که برای ر 

 تالش هستند . 

قدرت همکاران ، در انباشت ثروت نقش بزرگی بازی میکند و این قدرت برای حفظ آن ضرورت 

 دارد . 

 اگر قدرت )) دانش سازمان یافته (( است منبع این دانش عبارت است از : 

 .نیروی الیزال الهی : با کمک تصور خالق می توان به آن دست یافت  – 1  

تجربه انباشت شده : می توان در کتابخانه ها و کتاب های خوب و مفید به آن  – 0  

 رسید . 
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آزمایش و پژوهش : انسا ن ها با اجتماع کردن به دور هم حقایق و واقعیتهای  – 3  

 جدید به دست می آورد . 

های  شخصی شبررسی سه منبع مهم نشان می دهد که هرگز شخص نمیتواند به تنهایی به اتکای تال 

اش موفق شود  برای جامعیت بخشیدن به برنامه و به خصوص اگر قرار باشد برنامه ابعاد گسترده 

 ای داشته باشد باید از دیگران برای همکاری دعوت شود . 

منظور  استفاده از همکاران به مفهومی که مورد نظر ماست در تالش هماهنگ میان دو یا سه 

مشخص خالصه می شود  . هیچ کس بدون نیروی دیگران به شخص برای رسیدن به یک هدف 

 جایی نمی رسد . 

)پ ن : به نظر من این همکاران را می توان همان اهرم نامید وقتی این نام را برای آن انتخاب می  

کنیم اهرم هم می تواند انسانی و فیزیکی باشد  و یا غیر انسانی مثل :کتاب ، بسته های آموزشی 

 یت ، رباتها و هر چیزی که به شخص برای انجام راحتر کارها کمک می کند ( . ، اینترنت ، سا

ماهیت اقتصادی : هر کس بتواند با اشخاص دیگر  – 1دو ویژگی مهم و اصلی برای همکاران : 

 همکاری کند و با آنها هماهنگ باشد و از توان آنها بهره بجوید ، به موفقیتهای برزگ می رسد . 

: هر دو مغزی که در کنار هم قرار می گیرند مغز سومی با نیروی نامرئی و نا ماهیت روانی  – 0

 ملموس ایجاد می کنند که هر دو می توانند با مغز سوم ارتباط برقرار کنند . 

سابقه کاری هر کسی که در زمینه کسب ثروت موفق بوده است را بررسی کنید به شما ثابت می 

گاهانه گاهانه یا ناآ ر از گروه همکاران سود برده اند برای دستیابی به ثروت اصلی مهمت شود که آنها آ

 نیست . 

وقتی دو یا چند نفر کنار هم قرار می گیرند تا برای رسیدن به هدف مشخص فعالیت کنند خود را 

در موقعیتی قرار می دهند تا از نیروی عظیم یکدیگر بهره برداری کنند این باالترین نیروی است که 

 وانند از آن استفاده کنند . همگان می ت
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پول کم رو و وسوسه برانگیز است برای بدست آوردن آن باید تالشی صمیمانه کرد برای دستیابی 

به پول باید از ایمان و باور کافی برخوردار باشید باید باور را با میل و اشتیاق ترکیب کنید باید آن را 

 ه داشته باشید و آن را به مرحله اجرا بگذارید . با مداومت و پایداری در هم بیامیزید باید برنام

رودخانه ای را در نظر بگیرید با این تفاوت که محتوای این رودخانه در دو جهت متفاوت در حرکت 

کت و تنگدستی . هر کس تاکنون  است یک جهت موفقیت ، پول و ثروت و جهت دیگر فقر ، فال

گاه بوده است مسئله فرآیند فکری مطرحثروت کالنی در زندگی خود انباشته است از رودخ  انه آ

است احساسات و اندیشه های مثبت همان جانبی است که پول و ثروت را با خود همراه می سازد 

. توجه داشته باشید که شرط الزم موفقیت عمل کردن است خواندن به تنهایی این کتاب ، کافی 

 نیست . 

دهند وقتی ثروت جای فقر را می گیرد برنامه ای  فقر و ثروت اغلب با هم جای خود را تغییر می

 دقیق به اجرا گذاشته می شود ثروت و غنا ترسو و خجالتی است با ید آن را به خود جذب کنید . 

 برای فقیر شدن نیازی به برنامه نیست نیازی به کمک دیگران نیست فقر گستاخ و بی رحم است . 
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 فصل یازدهم

 
 نه صرفا به دانش  خوشبختی در انجام دادن است 

 گام دهم به سوی ثروت  :  کیمیاگری ، احساس جنسی  

 

 منظور از کیمیاگری تغییر دادن یا انتقال یک عنصر یا شکل انرژی به شکل دیگر است . 

احساس جنسی ذهنیت خاصی را ایجاد می کند این احساس به سه امر مهم نظر دارد : یک بقای 

انیان متوسط به انسان نابغه .  برای رسیدن به این استحاله   نسل ؛ دو حفظ سالمتی ؛ سه تبدیل

 کافیست که ذهن را از اندیشه های فیزیکی به افکاری با ماهیت دیگر تبدیل کنیم . 

میل جنسی قویترین میل موجود در انسان است کسی که تحت تاثیر آن قرار می گیرد از نیروی 

، قدرت اراده ، مداومت و خالقیتی پیدا می کند  تصور  و تخیل فراوان برخوردار می شود شجاعت 

 که در سایر اوقات وجود خارجی ندارد . 

میل جنسی در انسان به اندازه ای قدرتمند است که شخص به خاطر آن شهرت و اعتبار خود را 

به خطر می اندازد و حتی جانش را در معرض خظر قرار می دهد وقتی از این میل به درستی استفاده 
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ت تاثیر تصور و تخیل و شجاعت ناشی از آن ادبیات و هنر ، پول و ثروت صورت خارجی شود تح

 پیدا می کنند . 

استحاله و تبدیل نیروی جنسی مطمئنا مستلزم اعمال قدرت اراده است اما پاداش دریافتی به تالش 

 آن می ارزد . 

ه جای آن آن را ازبین برد ب میل ابزار جنسی درونی وطبیعی است این میل را هرگز نباید فرونشاند و 

 باید راه عبوری به آن داد که در خدمت جسم ، ذهن و روحیه انسان قرار گیرد . 

 رابطه موفقیت با میل جنسی متعالی : 

 به راستی چه خوشبخت است کسی که می تواند از میل جنسی به گونه ای خالق استفاده کند . 

 که می توان به دو مورد از آنها اشاره کرد :   بررسیهای علمی به حقایق مهمی دست یافته اند 

انسانهای موفق از طبیعت جنسی متعالی برخوردارند به عبارت دیگر  آنها هنر تبدیل  -1 

 میل جنسی را آموخته اند . 

 مردان موفق ،تحت تاثیر نفوذ یک زن قرار داشته اند .  -0 

دام  نیرو به ابر نیرویی برای اق احساس جنسی نیروی مقاومت ناپذیر است انسان تحت تاثیر این

کردن مجهز می شود . اگر معنای این عبارت را درک کنید می بینید که تبدیل و استحاله جنسی راز 

 توانایی خالقیت است . 

 ده محرک ذهن : 

ذهن انسان نسبت به محرکها واکنش نشان می دهد به کمک این محرک پشتکار ، تصور خالق ، 

 سان ایجاد می شود این محرک ها عبارتند از : میل شدید و غیره  در ان

اشتیاق سوزان برای  -3    عشق  – 0   میل ابراز جنسی  – 1

 شهرت ، قدرت ، منابع مالی ، پول
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 دوستی میان دو جنس مخالف یا موافق  – 0     موسیقی – 0

تالش  یایجاد اتخادیه ای از همکاران که با فعالیت همگون برای پیشرفت مادی و معنو  – 6 

 تلقین به خود – 8  رنج بردن متقابل  – 7   می کنند 

 مواد مخدر و الکل – 14      ترس  – 0

 این ده محرک سبب اقدام و حرکت انسان است . 

نابغه کسی است که می تواند بر شدت اندیشه خود بیفزاید تا بتواند آزادانه از منابعی از دانش که 

 د استفاده کند . در ذهن و اندیشه طبیعی وجود ندار 

حس ششم تجسم خالق است تجسم خالق آن چیزی است که اغلب مردم در تمام مدت عمر 

خود از آن استفاده نمی کنند و اگر بکنند صد در صد تصادفی است تنها معدودی به عمد و قصد 

 از تجسم خالق استفاده می کنند کسانی که از این ذهنیت داوطلبانه استفاده می کنند و معنای

 آن را می دانند نابغه هستند . 

 ذهنیت تجسم خالق اتصال مستقیم میان ذهن محدود انسان و فراست الهی است . 

وقتی نقطه نظر ها با مفاهیم به ذهن انسان خطور می کند از یک یا چند منبع زیر حاصل می 

 شوند : 

 فراست بی انتها  – 1   

به دست آمده توسط حواس ذهن نیمه هوشیار که در آن کلیه اطالعات  – 0   

 پنجگانه و مخابره شده در آن جای دارد . 

 اندیشه های ازاد شده از ذهن دیگران  – 3   

 ذهن نیمه هوشیار دیگران – 0   
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وقتی مغز تحت تاثیر یک یا چند محرک ذهنی تحریک می شود ، می تواند شخص را به فراسوی 

درک  ت و دامنه ای از افکار که در سطوح پایین تر قابلافکار عالی ببرد و به او امکان بدهد تا کیفیا

 نیستند را ببینند . 

وقتی در سطح اندیشه باالتر قرار می گیریم تحت تاثیر عوامل محدود کننده ای مانند دستیابی به 

نیازهای اولیه ، غذا ، لباس  و مسکن قرار نمی گیریم کسی که در چنین موقعیتی و سطحی قرار 

کسی را دارد که از درون هواپیما ، دره ها ،تپه ها و سایر محدودیتهای فیزیکی مانع می گیرد حالت  

 از دیدن او نمی شود  ذهن خالق در این هواپیمای اندیشه آزادانه عمل می کند . 

 حس ششم آن ذهنیتی است که تفاوت میان نابغه و شخص عادی را مشخص می کند . 

چه از خارج از ذهن نیمه هوشیارشخص سرچشمه توسعه ذهن خالق : ذهن خالق نسبت به آن

می گیرد گوش به زنگ تر و حساس تر می شود می توان این قدرت ذهنی را با تمرین و با استفاده 

 از آن رشد و پرورش داد . 

هنرمندان ، نویسندگان ، موسیقی دانها و شعراء نامی از آن جهت بزرگ می شوند زیرا می توانند از 

خود استفاده کنند و این نکته را کسانی که از قوه تصور باال برخوردارند به ذهن و تصور خالق 

 خوبی درک می کنند . 

ذهن استداللی اغلب خطا می کند زیرا تحت تاثیر تجربه های انباشت شده شخصی است باید 

توجه داشته باشید که لزوما همه دانشی که شخص به کمک تجزبه انباشت می کنند صحیح 

نظرهای دریافتی از طریق ذهن خالق به مراتب قابل اعتمادترند زیرا در مقایسه با  نیستند نقطه

 ذهن استداللی از منابع مطمئن تری استخراج می شوند . 

تفاوت اصلی میان نوابع و مخترعین اغلب در این است که نابغه به کمک ذهن خالق خود کار می  

 د . کند و حال آنکه دیگران اطالعی از این ذهنیت ندار 

صفحات تاری    خ انباشته از ماجرای رهبران بزرگی است که پیشرفتهای آنها را می توان به نفوذ زنانی 

نسبت داد که ذهن خالق آنها را به کمک تحریک انگیزه جنسی فعال کردند همچون ناپلئون بناپارت 

 ، جرج واشنگتن ، ویلیام شکسپیر ، والدو امرسون ،
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ابغ است البته هرگز منظور   این نیست که همه کسانی که نیروی جنسی انرژی خالق همه نو 

زندگی جنسی موفق داشته اند در شمار نوابغ قرار دارند انسان زمانی به مرحله نبوغ می رسد که 

بتواند ذهن خود را به کمک نیروهای موجود خود و به کمک ذهنی خالق مورد استفاده قرار دهد 

، نیروی جنسی است اما دانستن این امر به تنهایی برای نابغه در این مرحله از جمله محرکهای مهم 

 شدن کافی نیست این نیرو را باید از میل و انگیزه به سمت امیال و اعمال هدایت کرد . 

میل ابراز جنسی تا حدود زیادی قویترین هیجانات انسانی است و به همین دلیل وقتی به درستی 

فا به صورت فیزیکی بروز ندهیم می توانیم برای رسیدن به آن را به عمل تبدیل کنیم و آن را صر 

 موفقیتهای سطح باال از آن استفاده کنیم . 

طبیعت برای انسان امکاناتی فراهم دیده که از آن به سود خود استفاده کند می تواند از آن به 

ای طبیعی هافکار نادری دست یابد که کسی از آن اطالع نداشته است تاکنون جایگزینی برای محرک

 درست نشده است . 

ذهن خالق صرفا براساس احساسات و هیجانات عمل می کند ، نه بر اساس استدالل سرد و بی 

روح . اشخاص در اعماق خود بیش از آنکه تحت تاثیر استدالل باشند تحت تاثیراحساسات خویش 

 هستند قدرتمندترین احساسات و هیجانات انسان مربوط به نیروی جنسی است . 

تبدیل میل جنسی مستلزم قدرت اراده است توجه داشته باشید زحمت رسیدن به این مهم به 

 مراتب به فایده اش می ارزد . 

به ندرت اتفاق می افتد که کسی قبل از چهل سالگی کاری خالق صورت دهد اغلب افراد در سن 

 سالگی به این مهم دست می یابند .  64تا  04مابین 

 د را کنترل کنید : مخزن قدرت احساسی خو 

نیروی جنسی به تنهایی انگیزه ای قدرتمند برای عمل است اما این نیرو به تند باد شباهت دارد و 

به عبارت دیگر قابل کنترل نیست احساس عشق و احساس جنسی درهم می آمیزد وتعادلی ایجاد 

 می شود . 
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ست به یق می شود ممکن اوقتی مردی تنها تحت تاثیر انگیزه جنسی برای راضی کردن زنی تشو 

قمار ، تقلب و حتی قتل دست بزند  اما وقتی احساس عشق با هیجان جنسی درهم می آمیزد ، 

 شخص اعمال خود را به گونه ای پاک ، متعادل و مستدل هدایت می کند . 

عشق ، تخیل و نیروی جنسی جملگی احساساتی هستند که می توانند انسان را به باالترین موفقیتها 

وق دهند عشق احساسی است که مانند درپوش ایمنی عمل می کند و تعادل را تضمین می کند س

 وقتی این سه احساس درهم می آمیرند از انسان یک نابغه به وجود می آورند . 

احساس و هیجان حالتی ازذهن است با ترکیب اشتباه احساسات ممکن است تولید سم شود مثل 

رهم می آمیزند می توانند از انسان جانوری وحشی بسازند . احساس جنسی و حسادت ، وقتی د

 راه رسیدن به نبوغ شامل توسعه ، کنترل و استفاده از نیروی جنسی ، عشق و عاشقی است . 

ذهن ساخته و پرداخته عادت است ذهن با  توجه به افکاری که به آن راه می یابد شکل می گیرد 

ان درباره حضور داشتن با نداشتن احساس تصمیم گیری به کمک نیروی ذهنی و قدرت اراده می تو 

 نمود کنترل در اثر مداومت و عادت ایجاد می شود  راه رسیدن به نبوغ تالش ارادی است . 

 عاشق واقعی هرگز بازنده نمی شود : 

اثر عشق پایا و پردوام است ، زیرا عشق طبیعتی معنوی و روحانی دارد کسی که نمی تواند تحت 

به مقام رفیع برسد عاجز و درمانده است ، مرده است در حالی که به ظاهر زنده به  تاثیر عشق

 نظر می رسد . 

بدون تردید عشق بزرگترین تجربه زندگی است که انسان را با فراست بی انتها پیوند می دهد وقتی 

عشق با احساس جنسی درهم می آمیزد ؛ خالق می شود احساس عشق و میل جنسی و احساس 

، مثلثی هستند که در به موفقیت رساندن اشخاص نقش بزرگی ایفا می کنند عشق احساسی  تخیل

است با سایه ها و جوانب متفاوت ، اما شدیدترین و سوزان ترین نوع عشق تجربه ای است که 

 احساس عشق و نیروی جنسی را درهم می آمیزد . 

دهد  وفقیت یا به شکست و ناکامی سوقاز دیر باز گفته اند که همسر یک مرد می تواند او را به م

اما دلیل آن اغلب بیان نمی شود و همه چیز بستگی به درک یا عدم درک همسر از احساس عشق 

 ،جنسی و تخیل دارد. 
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 بی فایده بودن ثروت بدون همسر : 

بزرگترین نیروی انگیزه بخش برای مردان آنها به راضی کردن زنان است مردانی که در زمینه های 

ی به موفقیتهای بزرگ می رسند می خواهند از این میل خود برای راضی کردن زنان استفاده  مال

 کنند . 

اغلب مردها به این سادگی نمی پذیرند که تحت نفوذ زنان مورد عالقه خود قرار گیرند زیرا طبیعت 

ین امرد حکم می کند که خود را موجودی قوی تری ببیند از آن گذشته زن با هوش و با فراست 

 ویژگی مردانه را رعایت می کند و درگیر آن نمی شود . 

هیچ مردی بدون نفوذ یک زن متناسب به شادی و خوشبختی نمی رسد مردی که این واقعیت 

مهم را در نظر نمی گیرد خود را از آنچه به مردان موفق اجازه موفقیت داده است محروم می سازد 

. 

 

 فصل دوازدهم

 
 : ذهن نیمه هوشیارگام دهم به سوی ثروت 

ذهن نیمه هوشیار شامل آن فراستی است که در آن هر انگیزه فکری که به کمک حواس پنچگانه 

به ذهن هوشیار می رسد طبقه بندی و ضبط می شود از ذهن نیمه هوشیار است که می توان 

ده ها به متون نافکار را به یاد آورد درست به همان شکل که می توان با بیرون کشیدن نامه ها از پرو 

 آنها دسترسی پیدا می کند . 
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ذهن نیمه هوشیار افکار را بدون توجه به ماهیتشان ، آنها را در خود نگه می دارد می توانید 

داوطلبانه در ذهن نیمه هوشیار خود ، برنامه ، اندیشه ، و یا هدفی را که می خواهید آن را به 

 د . معادل فیزیکی یا پولی آن تبدیل کنید بسپاری

گاهی(  ذهن نیمه هوشیار انسان شب و روز فعال است ذهن نیمه هوشیار با استفاده از فراست )آ

بی انتها می تواند امیال شخصی را به معادل فیزیکی آن تبدیل کند . امکان کنترل صد در صد ذهن 

 کنید .   تقلنیمه هوشیار وجود ندارد اما می توانید به راحتی برنامه ، میل و هدف خود را به آن من

به دالیل و شواهد مختلف می توان گفت که ذهن نیمه هوشیار میان ذهن محدود انسان و فراست 

بی انتها ارتباط برقرار می کند که این رابطه ای است  که به کمک آن می توان از فراست بی انتها به 

 سود خود استفاده کرد . 

واند نشوید بدانید که ذهن نیمه هوشیار می تاگر نخستین اقدامات خود به نتیجه نرسیدید ناراحت 

خود به خود و تنها به کمک عادت و ایمان هدایت شوید شما هنوز فرصت آن را که به ایمان و باور 

احاطه پیدا کنید نداشته اید صبر وشکیبایی را از دست ندهید . مداومت و پشتکار را فراموش نکنید 

. 

 یار شما داوطلبانه عمل می کند در این جا طبیعتا به اینبه خاطر داشته باشید که ذهن نیمه هوش

نتیجه می رسید که اندیشیدن به هراس و فقر و سایر افکار منفی محرکی برای ذهن نیمه هوشیار 

شما هستند ، مگر آنکه بتوانید این تکانشها را به کنترل درآورید و آن را به گونه ای مطلوب تر تغذیه  

کار باقی نمی ماند اگر در آن چیزی نکارید تحت تاثیر هر اندیشه ای به کنید ذهن نیمه هوشیار بی

آن برسد واکنش نشان می دهید قبال گفتیم که انگیزه های فکری ، از منفی گرفته تا مثبت ، پیوسته 

 به ذهن نیمه هوشیار ما می رسد .   

ه سمت آن ار مثبت را بوقتی بتوانید ذهن نیمه هوشیار خود را بر روی افکار منفی ببندید و افک

هدایت کنید آنگاه کلید گشودن ذهن نیمه هوشیار  خود را در اختیار دارید و می توانید آن را چنان  

 کنترل کنید که هیچ اندیشه نامطلوبی نتواند بر روی آن اثر بگذارد . 

ندیشه ا بدانید هر چه را انسان خلق می کند ، به شکل یک انگیزه فکری است انسان تا چیزی را در 

نبیند نمی تواند آن را خلق کند انگیزه فکری به کمک نیروی تصور و تخیل می تواند به برنامه تبدیل 
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شود وقتی تخیل وتصور انسان تحت کنترل در آید می توان از آن برای ایجاد برنامه یا هدفهایی که 

بدیل به ی آنکه تمنجر به به موفقیت در حرفه اشخاص می شوند استفاده کرد .انگیزه های برا

معادل فیزیکی خود شوند باید ابتدا از مسیر تخیل و تصور عبور کرده با ایمان و اعتقاد همراه شوند 

با توجه به این گفتار به روشنی مشخص است که استفاده داوطلبانه از ذهن نیمه هوشیار مستلزم 

 هماهمنگی و استفاده از همه اصول است . 

 بگیرید :  احساس مثبت را در خدمت خود 

با توجه به دالیل گفته شده در این فصل کتاب بیندیشید وثروتمند شوید تنها افکار آمیخته با 

احساس می تواند روی ذهن نیمه هوشیار تاثیر بگذارد حقیقت کامال شناخته شده ای است که 

احساس و هیجان بر اغلب مردم حکومت می کنند هفت احساس کلی مثبت و هفت احساس کلی 

فی وجود دارند احساسان منفی بی آنکه دخالتی داشته باشیم بر تکانشهای فکری ما جای می  من

گیرند و بع ذهن نیمه هوشیار ما می رسند اما جنبه های مثبت را باید به افکار ترزیق کرد و راه انجام 

 این کارتلقین به خویشتن است . 

 عشق  – 3  ایمان  – 0  میل و اشتیاق  – 1هفت احساس کلی مثبت : 

 امید – 7  تخیل  – 6  دلگرمی – 0  میل جنسی    -0 

  تنفر  – 3   حسادت  – 0  ترس  – 1هفت احساس کلی منفی : 

 – 7   خرافات  – 6   حرص  – 0   انتقام  – 0 

   خشم

احساسات مثیت و منفی نمی توانند به طور هم زمان ذهن شما را اشغال کنند در هر لحظه تنها 

نها بر ذهن حاکم است این وظیفه شماست کاری کنید که احساس مثبت در ذهن شما یکی از آ

حضور داشته باشد این جاست قانون عادت در شما کاربرد پیدا می کند عادت استفاده از 

احساسات مثبت را در خود ایجاد کنید . مطمئن باشید که اینها سرانجام چنان بر ذهن شما مسلط 

 منفی اجازه ورود نمی دهند .  می شوند که به احساسات
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سر عبادت موثر : اگر شما به دالیلی دعا می کنید اما نگرانید که با دعا به آن نرسید ، یا می ترسید  

که دعایتان مستجاب نشود این دعا و نیایش بی اثر و بی حاصل است روش ارتباط با خدا ، شباهت 

یمه هوشیار در حکم واسطه ای است که دعا و زیادی با ارتعاش صدا در دستگاه رادیو دارد ذهن ن

نیایش انسان را به شکلی قابل درک برای فراست بی انتها تبدیل می کند پیام را به او می رساند و از 

آن پاسخی در قالب برنامه یا نظریات قطعی دریافت می کند این اصل را فراموش نکنید به همین 

ی تواند ارتباط میان ذهن انسان و فراست بی انتها دلیل است که تنها خواندن یک کتاب دعا نم

 ایجاد می کند

 

 

 

 فصل سیزدهم

 
هر کس می تواند آرزوی ثروت داشته باشد و اغلب هم دارند اما تنها تعداد معدودی از آنها می 

 دانند که یک برنامه مشخص به اضافه اشتیاق سوزان تنها راه انباشت ثروت است . 

 ت : مغز ؛ ایستگاه گیرنده و فرستنده اندیشه گام دوازدهم به سوی ثرو 

سال قبل به این تنیجه رسیدم که مغز در آن واحد فرستنده و گیرنده ارتعاشات فکری  04بیش از 

است مغز می تواند افکاری را که به وسیله سایر مغزها پخش می شود دریافت کند تصور خالق 

 هان دیگر را دریافت می کند . دستگاه گیرنده مغز است که اندیشه های ارسالی اذ
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ذهن انسان اگربه اندازه کافی تحریک شود بهتر می تواند ارتعاشات موجود در اطراف خود را 

دریافت کنداین کار به کمک احساسات مثبت یا منفی انجام می شودبه عبارت دیگر، به کمک 

 احساسات ارتعاشات فکری افزایش می یابد . 

انگیزه مربوط باشد هیجان جنسی مهمترین هیجان انسان است به تا جایی که به شدت و نیروی 

عبارت دیگر هیجان جنسی روی انگیزه های انسانی تاثیر شگرف دارند مغز اگر به وسیله احساس 

یا هیجان جنسی تحریک شده باشد در مقایسه با شرایطی که این احساس وجود نداشته باشد به 

ور دیل احساس جنسی به اندیشه به حدی است که تصسرعت بیشتری فعالیت می کند نتیجه تب

 خالق می تواند نقطه نظر را به خوبی دریافت کند . 

ذهن نیمه هوشیار ایستگاه فرستنده مغز است که به کمک آن ارتعاشات فکری پخش می شود در  

کنار عوامل مهم ، ذهن نیمه هوشیار  و ذهنیت تصور خالق که دستگاههای گیرنده و فرستنده 

تگاه مغز هستند اکنون به اصل تلقین به خود توجه کنید که وسیله به کار انداختن ایستگاه دس

 بخش مغز شماست  . 

هنگام استفاده از دستگاه گیرنده و فرستنده مغز باید به سه اصل توجه داشته باشید این سه نکته 

یل و لب با موضوع ممهم عبارتند از : ذهن نیمه هوشیار ، تجسم خالق ، تلقین به خود شروع مط

 اشتیاق است . 

 بزرگترین نیروها ناملموس هستند : 

ما به عصر باشکوهی رسیده ایم عصری که به ما نیروهای ناملموس جهان را بشارت می دهد شاید 

به این نتیجه برسیم که خویش دیگر ما به مراتب از خویش جسمانی ما قوی تر است اغلب ما به 

ه خود درک نمی کنیم توجه نداریم اما واقعیت این است که انسان آنچه به وسیله حواس پنجگان

به وسیله نیروهایی که آنها را نمی بیند و دیده نشدنی هستند کنترل می شوند مثل امواج خروشان 

 اقیانوسها ، جاذبه کره زمین ، نیروی طوفان ، برق و الکتریسیته و ... 

 داستان حیرت انگیز مغز : 

اطالع خود ، اطالعات چندانی از نیروی ناملموس اندیشه ندارد انسان درباره  انسان با همه علم و 

 شرایط فیزیکی مغز و شبکه پیچیده و ظریف آن نیز اطالعات ناچیزی در اختیار دارد . 
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چگونه می توان از ذهن گروهی استفاده کرد ؟ :به کمک تجربه و عمل به این نتیجه رسیده ایم که 

یم و با در هم آمیختن آنها راه حلی برای بسیاری از مسائل شخصی بیابیم اذهان خود را تحریک کن

خیلی ساده است ما دور یک میز می نشینیم  و درباره طبیعت مسئله ای که با آن رو به رو هستیم 

حرف می زنیم هر کس نظرش را به طور کامل می گوید نکته جالب درباره این روش تحریک مغزی 

ا در ارتباط با دانشی قرار می دهد که به طور کامل خارج از حیطه دانش است که هر یک از ما ر 

 اوست . 

 

 

 

 

 

 فصل چهاردهم

 
 باالی نردبان موفقیت هرگز شلوغ نیست  

 گام سیزدهم به سوی موفقیت : حس ششم ، قلعه درایت  

 

اصل سیزدهم ، حس ششم نامگذاری شده که از طریق آن فراست بی انتها بدون تالش و بی آنکه 

عمد و قصدی در کار باشد مخابره می شود حس ششم آن بخش از ذهن نیمه هوشیار است که 
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تصور خالق نامیده می شود حس ششم تنها به کمک مراقبه از طریق توصعه دادن درونی امکان 

 پذیر می گردد . 

گاه شوید و از آن اجتناب کنید در عین حال می توا ید نبه کمک حس ششم می توانید از بروز خطر آ

 حوادث خوشایند  و فرصتهای مطلوب را پیش بینی کنید  و از آنها به سود خود استفاده کنید . 

طبیعت هرگز خارج از قوانین عمل نمی کند اما بعضی از قوانین به قدری دور از ذهن هستند که  

 گاه آنچه را اعجاز می نامیم به وجود می آورند . 

 شخصیت سازی به روش تلقین به خود : 

را به خوبی می دانستم که افراد با توجه به امیال و افکار خود به موقعیت امروزشان رسیده اند  این

این را به خوبی می دانستم که میل و اشتیاق عمیق می تواند شرایطی را فراهم سازد که خواسته را 

ت و سبه واقعیت مبدل سازد این را می دانستم تلقین به خود عامل مهمی در بازسازی شخصیت ا

 در واقع تنها اصلی است که شخصیت به وسیله آن ساخته می شود . 

 استفاده از منبع الهام : 

جایی در ساختار سلولی مغز ، اندامی است که ارتعاشات افکاری که از آینده خبر می دهد را دریافت 

مهم  ز می کند تاکنون علم به محل دقیق این اندام حسی ) حس ششم ( پی نبرده است اما این هرگ

نیست مهم این است که انسان از طریق حسی سوای حواس پنجگانه اطالعاتی را دریافت می کند 

این علم و اطالع اغلب زمانی دریافت می شود که ذهن تحت تاثیر انگیزه ها و محرکهای فوق العاده  

د که نو غیز متعارف قرار می گیرد هر موقعیت اضطراری که احساسات را برانگیزانند و سبب شو 

جریان نبض بیش از حد نرمال افزایش یابد حس ششم را فعال می کند بارها اتفاق افتاده که حس 

ششم مانع بروز حوادث رانندگی شده است و این را کسانی که از حادثه ای جان سالم به در برده 

 اند به خوبی می دانند . 

عظیم  یی استفاده از این قدرتحس ششم چیزی نیست که کسی به اراده از آن استفاده کند توانا

به تدری    ج  و با استفاده از سایر اصولی که در این فصل کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید  به آن 

اشاره شد حاصل می شود نقطه شروع همه موفقیتها از میل واشتیاق است و نقطه پایانی آن 

ین دیگران ،درک قوانرسیدن به دانشی است که به درک منتهی می شود ؛ درک خویشتن ، درک 
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طبیعت ، شناخت و درک خوشبختی ، درک تنها با استفاده از حس ششم ایجاد می شود جالب 

است اگر یک ماه دیگر دوباره  این فصل را بخوانید خواهید دید که ذهن شما به انگیختگی باالتری 

ه سر انجام ب دست خواهد یافت مهم نیست که در هر مورد چقدر کم یا زیاد نصیب می برید اما 

موقعیتی می رسید که می بینید به ثروتی دست یافته اید که می توانید ناامیدیها و دلسردیها را از 

خود دور کنید . می توانید بر ترس خود غلبه کنید از تنبلی و بی حالی و مسامحه کاری بپرهیزید و 

به آن ))  است می توانید  از قوه تخیل و تصور خود به شکل بهتری استفاده نمایید در این صورت

چیز (( ناشناخته ای که به مبتکرین ، رهبران ، هنرمندان ، موسیقی دانها ، نویسندگان و دولتمردان 

نامی  انگیزه و امکان حرکت داده آشنا شوید آنگاه در موقعیتی قرار می گیرید تا میل و اشتیاق خود 

 یل کنید . را به سادگی تمام به معادل پولی یا فیزیکی خود تبد

 

 

 

 فصل پانزدهم

 
 شش شبح ترس  

سه دشمنی که ذهن شما باید برای برخورد با آنها آمادگی داشته باشد عبارتند از شک ، تردید و 

ترس . تا زمانی که این سه عنصر منفی ، کال یا جرئی در ذهن شما باقی باشد حس ششم شما نمی 

 تواند به وظایف خود عمل کند . 

هال ترس است هنگام مطالعه مطلب به این نکته توجه داشته باشید تردید و دودلی تردید جوانه و ن 

به شکست می انجامد و ترکیب این دو تولید هراس می کند فرآیند ترکیب اغلب آهسته است به 
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همین دلیل است که این سه دشمن تا این حد خطرناک هستند اینها بی آنکه متوجه باشیم و بی 

 می گیرند و ناگهان ظاهر می شوند .  آنکه دیده شوند شکل

شش هراس اصلی : با شش هراس اصلی روبه رو هستیم که همه اشخاص در زمانی با یک یا ترکیبی 

 – 3 ترس از انتقاد  – 0 ترس از فقر  – 1از آنها رو به رو می شوند این هراسها عبارتند از : 

ترس از سالهای   – 0اص   ترس از دست دادن عشق و محبت اشخ – 0  ترس از بیماری 

 ترس از مرگ  – 6  کهولت  

ترس یک حالت ذهنی است و ذهن را می توان کنترل و هدایت نمود  انسان قبل از احساس اندیشه 

می کند در پی این بیان به مطلب به مهمتری برخورد می کنیم و آن اینکه اندیشه انسان بی درنگ 

 به هم ارز فیزیکی خود تبدیل می شود . 

ر جواب این سوال که چرا بعضی ها خوشبخت و موفق و پیروزند و افراد دیگر با توان مشابه و د

حالت کامال یکسان بدبخت وفقیر و بیچاره اند می توان گفت که هر کس می تواند ذهن خود را  

کنترل نماید همچنین هر کس می تواند تحت تاثیر دیگران و محیط اطراف خود باشد همانطور  

ی تواند درها را به روی خود ببندد و به انتخابها و خواسته های خود توجه داشته که شخص م

 باشد . 

ترس ازفقر : سازش و مصالحه ای میان فقر و نتعم وجود ندارد جاده های منتهی به فقر و ثروت 

در دو جهت مغایر هم کشیده شده اند اگر شما طالب ثروت هستید نباید شرایطی را که به فقر 

 ی شود بپذیرید نقطه شروع راه منتهی به ثروت و تنعم ، میل واشتیاق است )خواسته ها (ختم م

اگر خواهان ثروت هستید باید شکل ، نوع و اندازه آن را مشخص کنید شما راه منتهی به تنعم را 

می شناسید اگر شروع درست نداشته باشید و یا اگر قبل از رسیدن به مقصد متوقف شوید کسی 

مستوجب سرزنش نیست مسئولیت از آن شماست برای رسیدن به ثروت باید ذهن خود جز شما 

 را بسیج کنید توجه داشته باشید ذهن خریدنی نیست باید آن را ایجاد کنید . 

مخرب ترین ترسها : ترس از فقر یک حالت ذهنی است )باور کمبود ( و چیزی بیش از آن نیست 

را مسدود کند این ترس ذهن استداللی را فلج می کند ، تصور اما این ذهنیت می تواند راه موفقیت 

وتخیل را نابود می کند اتکای به نفس را می کشد دلگرمی و اشتیاق را از بین می برد ابتکار را نابود 
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می کند هدف و مقصود را نامطمئن می کند تنبلی و مسامحه کاری را تشویق و دلگرمی و پشتکار را 

بر خویشتن را نابود می سازد خوشی را از شخص گرفته امکان درست اندیشی از بین می برد کنترل 

را از بین می برد تمرکز و تالش را منحرف می کند مداومت و استقامت را تحلیل برده قدرت اراده را 

از بین می برد ترس از فقر آرزو و اشتیاق را در شخص می کشد بر حافظه انسان تاثیر نامساعد  

در انواع و اقسامش به ذهن انسان دعوت می کند این ترس عشق را نیز نابود  گذاشته شکست را 

می کند و .... و همه اینها در شرایطی اتفاق می افتد که ما به طور مسلم در دنیایی از تنعم زندگی 

 می کنیم دنیایی که هر آنچه را که بخواهیم می توانیم به دست بیاوریم . 

را رنج نمی دهد و او را تحقیر نمی کند تحلیل خویشتن ممکن است  هیچ چیزی به اندازه فقر انسان

نقاط ضعفی را آشکار کند که اشخاص به راحتی آن را تصدیق نکنند این شکل از امتحان برای همه  

کسانی که از زندگی خود بیش از فقر انتظار دارند ضرورت دارد هنگام تحلیل شرایط خود به یاد 

واحد هم دادگاه ، هم هیئت منصفه ، هم دادستان و هم وکیل مدافع  داشته باشید که شما در آن

 هستید با حقایق رو به رو شوید از خود بپرسید و به آن پاسخ دهید . 

 نشانه های ترس از فقر : 

بی تفاوتی : نداشتن میل و آرزو ، تنبلی ذهنی و جسمانی ، نداشتن تصور و تخیل و   - 1 

 اشتیاق. 

 دیگران اجازه بدهیم به جای ما فکر کنند . شک و تردید :به  – 0

 نگرانی :مقصر کردن دیگران ، بی توجهی به وضعیت ظاهر ، اخم کردن .  – 3

احتیاط بیش از اندازه : فقط جنبه های منفی را دیدن ، اندشیدن و صحبت کردن درباره – 0

 شکست های احتمالی ، درانتظار زمان مناسب بودن 

 خورده  و بی توجهی به موفق ها بدبینی و نفوس بد زدن توجه به افراد شکست  – 0

 تنبلی و مسامحه کاری ، کارها را به فردا موکول کردن  – 6
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ترس از انتقاد : خیلی ها از انتقاد می ترسند اما به طور قطعی نمی گوید که نگران انتقاد دیگران 

د ور کامال پیشرفته وجود دار است اما واقعیت این است که ترس از انتقاد در اغلب اشخاص به ط

ترس از انتقاد انسان را از کار محروم می سازد قدرت تصور را نابود می کند به فردیت او لطمه وارد 

 می کند اتکای به او را از بین می برد به انواع و اقسام راهها به آسیب می زند . 

 نشانه های ترس از انتقاد : 

ا بودن ، ترس از گفتگو با دیگران ، ترس از مالقات بکمرویی : که اغلب به شکل خجالتی   -1

 غریبه ها

 نداشتن تعادل و توازن : ناراحتی در حضور دیگران ، ناتوانی در کنترل صدا -0

شخصیت : ناتوانی دز تصمیم گیری و ابراز عقیده به صورت قطعی ، پذیرفتن دیگران  -3

 بدون اطالع از درست بودن آنها

 را کمتر از دیگران دیدن ، تقلید از دیگران ، الف زدنعقده حقارت : خود  -0

 ولخرجی : رقابت با دیگران در خرج کردن بدون در نظر گرفتن درآمد  -0

 نداشتن ابتکار -6

 فقدان جاه طلبی : تنبلی ذهنی و جسمانی ، ابراز وجود نکردن ، تصمیم گیری ضعیف -7

 

ا رس از مرگ ارتباط نزدیکی دارد در واقع بعضیهترس از بیماری : این ترس با ترس از پیر شدن و ت

به قدری نگران سالمتی خود هستند که تحت تاثیر آن بیمار می شوند روی هم رفته انسان از آن 

 جهت نگران بیماری است که ترس از مرگ را در ذهن او کاشته اند . 

اشد چند یا نابودگر ب انسان بیش از آنچه فکر می کنید قدرتمند است مفز انسان می تواند سازنده

سال پیش در جریان آزمایشهای متعددی که صورت گرفته ثابت شد که اشخاص را می توان با 

تلقین بیمار کرد بذز ترس از بیماری در همه وجود دارد نگرانی ، ترس دلسردی و نومیدی به رشد 

 بذر ترس کمک می کند . 
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 نشانه های ترس از بیماری : 

صد نشانه های بیماریهای مختلف بودن ، صحبت در مورد بیماری ، تلقین به خود : متر  -1

 خوردن دارو سر خور

 خود بیمار انگاری : مرتب از بیماری حرف زدن و در اندیشه بیماری بودن  -0

ورزش نکردن : ترس از بیماری اغلب در کار ورزشهای جسمانی اختالل ایجاد می کند و  -3

 دیاد وزن است . نتیجه آن بی تحرکی و در پی آن از 

 

ترس از دست دادن معشوق : منبع اولیه این هراس احتماال از زمانی نشات می گیرد که مردها 

 زنهای یکدیگر را می ربودند یا با زنهای دیگر ارتباط برقرار می کردند . 

 نشانه های ترس از دست دادن مهر و محبت : 

دلیل مستدل و منطقی ، تهمت حسادت : داشتن سوءظن به دوستان و عزیزان بدون  – 1 

 زدن به همسر بدون دلیل 

 عیب جویی : عیب یابی در دوستان ، اقوام ، بستگان ، همکاران  – 0 

 قمار کردن : قمار ، دزدی و تقلب – 3 

خرج کردن بیش از اندازه یا زیر بار قرض رفتن به منظور راضی نگه داشتن معشوق، بی – 0 

 و پایداریخوابی، عصبیت، فقدان مداومت 

  

ترس از مرگ : اغلب ناشی ازتعصبات مذهبی می باشد . اندیشه مجازات ابدی عالقه به زندگی را 

 از بین می برد و خوشبختی را نابود می کند . 

نشانه های ترس از مرگ : اندیشیدن به مرگ به جای فکر کردن به زندگی ، بهترین راه درمان ترس 

است عمومی ترین علل ترس از مرگ عبارتند از : بیماری ، فقر ، از مرگ اشتیاق سوزان به پیروزی 

 نداشتن کار و شغل مناسب ، نا امید شدن از عشق و تعصبات مذهبی
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نگرانی : حالتی از ذهن است که مبتنی بر ترس می باشد ترس ادامه دار که در اثر تردید و دودلی به 

تولید نگرانی می کند خود را راحت کنید  وجود می آید .شش ترس اولیه به خاطر تردید و دودلی

ترس از مرگ را کنار بگذارید مرگ را به عنوان یک حادثه غیر قابل اجتناب بپذیرید ترس از فقر را 

فراموش کنید تصمیم بگیرید به ثروت و تنعم برسید نگران حرفهای دیگران نباشید مهم نیست آنها 

 چه می کنند و چه می گویند . 

گی موفق شدن است برای موفق شدن به آرامش ذهن و ذهن آرام احتیاج دارید هدف شما در زند 

می توانید ذهن خود را کنترل کنید می توانید آن را با هر تکانش فکری که می خواهید تغذیه کنید 

می توانید از ذهن خود استفاده سازنده کنید شما حاکم بر زندگی دنیوی خود هستید افکارخود را  

توانید بر محیط خود تاثیر بگذارید آن را هدایت و کنترل کنید می توانید آن طور   کنترل کنید می

 که می خواهید زندگی خود را بسازید . 

 

چگونه می توان خود را از افکار منفی نجات داد ؟ به این مهم توجه داشته باشید که شما از قدرت 

منفی  اری قرار بگیرید که از نفوذ افکار اراده برخوردارید از این نیروی خود استفاده کنید تا در حص

در امان باشید بدون تردید متداول ترین نقطه ضعف همه انسان ها این عادت است که ذهن خود 

 را در برابر نفوذهای منفی سایرین نتها می گذارند این نقطه ضعف بسیار آسیب زننده است . 

ید و به جز یک مورد کنترل مطلق ندار چیزی که بر آن کنترل مطلق دارید : شما نسبت به هر چیز 

آن یک مورد اندیشه های شماست ذهن شما جایگاه معنوی شماست از آن به دقت حراست کنید  

 شما برای رسیدن به این مهم از قدرت اراده برخوردارید. 

ادیسون می دانست که ذهن انسان هر چه را بتواند تصور کند می تواند آن را تولید نماید همین 

 و نگاه بود که ادیسون کبیر را در ردیفی باالتر از دیگران قرار داده بود .  باور 

وول ورت می دانست که می تواند هر کار منطقی را انجام دهد او معتقد بود که برای رسیدن به 

هدف باید برنامه و ایمان کافی داشته باشید او با بی اعتنایی به سخنان بقیه توانست بیش از یکصد 

 الر انباشت کند . میلیون د 
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توجه داشته باشید که تفاوت میان هنری فورد و دیگران این بود که فورد ذهنی داشت که آن را  

 کنترل می کرد کنترل ذهن نتیجه نظم و انضباط و عادت است . 

مفیدترن روش عملی برای کنترل ذهن این است که آن را با هدفی مشخص و با برنامه ای معین 

همه افراد موفق را مطالعه کنید و ببنید که آنها ذهن خود را کنترل کرده اند و سرگرم کنیم زندگی 

از آن برای دستیابی به هدفهای شخصی استفاده نموده اند بدون این کنترل موفقیت امکان پذیر 

 نیست . 

عذر و بهانه آوردن و شکست را توجیه نمودن اقدامی بسیار فراگیر است شاید بتوان گفت که این 

 از بدو خلقت انسان وجود داشته و عامل تباه کننده موفقیت است .  عادت

افالطون به این حقیقت واقف بود او می گفت : ))نخستین و بهترین پیروزی ، پیروزی بر خویشتن 

 است اما تحت سلطه این خویشتن قرار گرفتن بسیار مصیبت بار و اسباب شرمندگی است .(( 

غیرقابل قبول است زیرا در حال حاضر شاه کلیدی در دست توجیه در حال حاضر بی مفهوم و 

دارید که می تواند درهای تنعم را به روی شما بگشاید این شاه کلید ناململوس است و با این حال 

قدرتی عجیب دارد اشاره من به توانایی شما در خلق اشتیاق شوزان برای رسیدن به ثروت و تنعم 

شمول هیچگونه جریمه ای نیست اما اگر از این کلید به درستی شخصی است استفاده از این کلید م

استفاده نکنید باید تاوان شکست را بپردازید اما اگر از این کلید به درستی بهره ببرید به شما فایده 

هایی می رساند و پاداشی می گیرید که به زخمتش می ارزد آیا متقاعد شدید که شروع کنید؟ 

 به هدفی که مترصد آن هستید می رساند مطالعه این کتاب شما را 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

65 
 

 خالصه و چکیده جمالت طالیی کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

HABIBRAZAVI.IR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با تشکر از زمانی که برای مطالعه 

این کتاب الکترنیکی اختصاص 

تمایل می توانید  تور در ص دادید 

  به سایت 
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مراجعه و از مقاالت و دیگر کتابها 

 و خالصه کتاب ها استفاده کنید
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 دیعد بخر و ب د یکن  سهی: مقا د یو ثروتمند شو  د یشیندیکتاب ب  د یخر  

https://www.habibrazavi.ir/buying-books-think-and-get-rich/ 

 می خواهیم به حافظه بلند مدت بفرستیم با شش قدم هر آنچه را که : sq4r روش مطالعه

 

https://www.habibrazavi.ir/study-method-sq4r / 


