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 ست؟یچ باور اول فصل

 :نکهیامثل گرفته صورت باور یبرا یادیز یهافیتعر آن، مهم یهانکته و باور فیتعر سراغ میبرو

 ؛دارد اعتقاد هاآن تیحقان و یدرستبه فرد که هستند ییهاشهیاند باورها،

 ؛دادن یوبرتر کردن انتخاب ، اعتقاد ن،یقی، یعنی باور

 ؛قتیحق مانند مذهب ای اصل کی یعاطف رشیپذ

 ؛باشد یمبتن انتقاد ای شیآزما بر آنکه بدون و است رفتهیپذ را آن یدرست شخص، که است یاهیقض

 جامعه به بلکه ستین یانفراد امر نیا نکهیا و دهیعق و ثابت و استقرا حالت به شک حالت از درآمدن یعنی باور

 ؛کندیم تیسرا زین

 ؛خاص وضع کی در ثابت قیطر وهیش کی در خودآگاهانه واکنش به لیتما

 .است شده تکرار ادیز یلیخ که یفکر یعنی باور

 ؛دارد گمنیسل پروفسور فیتعر با یادیز مطابقت دارم باور از من که یفیتعر اما

 :باور من نظر به

 یواکنش عادت کی به لیتبد و است شده تکرار اریبس که است یدرون یگفتگو از یناش یقضاوت "

 نکهیا مگر میده صیتشخ را هاآن میتوانینم ما یحت مواقع یبعض کهیطور به ست،ا شده ناخودآگاه

 ".میکن تمرکز هاآن یرو و میکن فکر موردشان در

 لحظهکی ،شودمی روشن موضوع کاملاً کرد خواهم که ییهاصحبت و هامثال با م،یبگو رو باورها انواع نکهیا از قبل

 متیقگران ظرف کی و خوردیم دستتان ستین حواستان ،دیشویم شپزخانهآ وارد شما :دیکن دقت مثال نیا به

 !!!!شکندیم و افتدیم نیزم به ییشوظرف یرو از

 شکر را خدا زند؟یم خشکتان ؟آوریدمی را جارو ؟دیشویم یعصبان ؟دیشویم ناراحت ؟دیکنیم کارچه

 واکنش مدل کی هرکس باًیتقر دیدانیم ایآ( ؟دیکنیم فرار آشپزخانه از و دیترسیم ؟اللهبسم د؛ییگوی؟مدیکنیم

 .)بود نخواهد کسانی هاواکنش و دهدیم نشان

 کار نیاول دیآیم شیپ یاتفاق یوقت چگونه؟ اما .شماست باور دهندهنشان دهیدمی انجام که یکار قتیحق در

 دییگویم خودتان به را یسخنان و یمطالب ،دیکنیم صحبت به شروع خودتان با یدرون صورتبه شما که است نیا

 .شودمی اتفاق آن به نسبت شما واکنش و عمل باعث مطالب نیا که

 اکثراً  و یهیبد واکنشمان ما یبرا یلیخ که میدهیم انجام عیسر و میکرد عادت قدرنیا را یدرون یگفتگوها

 :دیبدان را نیا روزام از اما است، گونهاین ما واکنش چرا میدهینم صیتشخ یحت .است ناخودآگاه

 یدرون یگفتگوها صورتبه یجملات ای جمله سرش پشت در میدهیم انجام یاتفاق به نسبت ما که یواکنش هر

 ناخودآگاه ما واکنش دیشا .ستین وکتابحسابیب و یآن طورنیهم باوراست، چند ای کی به وابسته که دارد وجود

 ذهن در عادت گاهیجا چون است درآمده عادت صورتبه شده تکرار بس از که یدرون یگفتگو لیدل به باشد،

 .ستین لحظه آن در شدهخلق و یآن قطعاً  اما ماست، ناخودآگاه
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 .دییبفرما مطالعه رو سخنانم هیبق مطلب نیا رد ای و دیتائ از قبل لطفاً 

 و است، حل هیقض نصف میدار آن یبرا یدرون یگفتگوها یاتفاق به نسبت واکنشمان از قبل دیکن قبول اگر

 .بحث ادامه سراغ میبرو

 در ما است، یخواندن و یداریشن و یدارید عوامل هاآن نیاول، است عوامل از یاریبس از یناش یدرون یگفتگو

 و میخوانیم ،میشنویم ،بینیممی فرهنگمان و هاکتاب مدرسه، ن،یوالد از را موضوعات و مطالب از یلیخ ابتدا

 اعتماد مورد افراد جانب از ضمناً و شود تکرار مجدداً  مطالب نیا از هرکدام اگر سپس ،مکنیمی احساس عملاً  ای

 و کنیممی اشیشخص و یدرون ،میریگیم نظر در اریمع کی عنوانبه و کنیممی قبول مروربه را آن باشد ما

 اریمع آن از استفاده با سپس و !!!یکاف تیدرا و باعقل همآن میکرد کسب خودمان را نظر نیا کنیممی احساس

 ذهنمان در موجود اریمع با را اتفاق آن ما ،افتدیم یاتفاق یوقت یعنی میدهیم نشان واکنش اتفاقات مقابل در

 خودمان از را العملعکس ای و واکنش بعد و کنیممی صادر حکم یدرون یقاض کی مثل عیسر و سنجیممی

 .کنیممی فرض یرمنطقیغ را دهندهواکنش و واکنش م،ینیبب ار یگرید متفاوت واکنش اگر و .میدهیم نشان

        (ندیفرا دهنده انجام )گر ندیفرا کی باور اصطلاحبه است، قضاوت یبرا ما یذهن اریمع همان قتیحق در باور

 هزاران نیب از خاص یهایورود ،کندیم افتیدر را یورود هر نه و خاص یورود یسر کی گر ندیفرا .است

 کی صورتبه و دهدیم انجام را یتحولات و لیتبد هایورود نیا یرو بر سپس، شوندیم انتخاب و لتریف یورود

 ییاستارترها ای و مخمرها دیکنمخلوط  واردرا   آب شما اگر مثالعنوانبه .فرستدیم رونیب به یخروج محصول

 .کندیم نان به لیتبد را ریخم زین آتش و کنندیم ریخم به لیتبد را وارد آب دارند وجود طیمح در که

 نیا قدرت آتش، یگرید و مخمر یکی دارد وجود دیگر مهم ندیفرا دو دهنده، انجام فرد بر علاوه نان دیتول در

 ندیفرا نیا کار یسر هر در .است مؤثر کاملاً آمدهدستبه محصول تیفیک زانیم در هاآن اثر شدت و گرها ندیفرا

 را نان (است یورود مواد از متفاوت و ستین یورود مواد به برگشتقابل که شودمی دیتول یمحصول گرها

 .)کرد آب و آرد شودینم را ریخم و کرد ریخم شودینم

 هر م پسیباش خودمان کارها دهنده انجام فرد و میریبگ نظر در گر ندیفرا کی صورتبه را مانیباورها اگر حال

 محصول ای یخروج تواندیم خودش قدرت به بسته و شیهایورود انتخاب نحوه کارش، نوع به بسته یگر ندیفرا

 نشان واکنش و کند نگاه ک موضوعی به متفاوت باور نیچند با زمانهم فرد، کی اگر یعنی .کند جادیا یمتفاوت

 دارد ودوج گر ندیفرا هزاران آورد، دست خواهد به باور ای گر ندیفرا اون قدرت به توجه با یمتفاوت جینتا دهد

 باور قدرت زانیم به یبستگ هاجهینت نیا از هرکدام قدرت ،رندیگیم قرار موردتوجه شهیهم هاآن نیمؤثرتر اما

 مطمئناً دیبد انجام و دیکن انتخاب باور کیهیپا بر رو یعمل ،یاتفاق کی مقابل در اگر یعنی دارد، فرد یانتخاب

 .دهدیم نشان را باورها قدرت نیا .بود خواهد متفاوت گرید یباور اساس بر یعمل با اشجهینت

 و آوردیم خود با را یامکانات یعنی دارد همراه به را یخودنگرش با یباور هر ،هاستنگرش موضوع دوم، موضوع

 هاآن از استفاده با عمل که هستند ارزشمند ییهانگرش و باورها آن دارد کنارش در را ییهاتیمحدود نیهمچن

 چیه .باشند داشته خود با یکمتر یهاتیمحدود و باشد داشته همراه به یشتریب یهاتیموفق و تریقو جینتا

 یبرخ موردقبول باورها شهیهم باشد، همه موردقبول صد در صد که ندارد وجود یباور چیه کنممی دیتأک یباور
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 دگاهید در اصولاً است،یدن نیا یهاییبایز از هم نیا .ستندین هاانسان از گرید یبرخ موردقبول و هستند هاانسان

 به ما اقیاشت آن که دارد وجود یجینتا یباور هر واسطهبه بلکه میدانینم مطلق را یباور چیه هاانسان ما ،یکل

 ؛میبکن ترقیعم را مطلب یکم.کندیم نییتع ما ازنظر را باور کی یارزشمند زانیم جینتا آن

 حق کی هم نیا دینکن قبول دیدارحق ( میدار انتخاب حق نهزارا یاتفاق هر برابر در ما ایدن در

 ،کنیممی ذهنمان وارد را یمحدود یهاحلراه فقط میدار که ییباورها واسطهبه ما اما. )است انتخاب

 را یورود یمحدود تعداد بلکه کنندینم قبول را هایورود همه که هستند ییگرها ندیفرا باورها گفتم

 ذهن به ای هایورود هیبق .باشد داشته یهمخوان باور یدارا فرد یذهن یهااریمع با که ییاهیورود ،رندیپذیم

 یبرا انتخاب تینهایب وجود چون است یعال اریبس نیا البته .رسدیم نظر به فیضع و یرمنطقیغ ای رسدینم ما

 کی یبرا یانتخاب نهیگز هارچ ای سه اصولاً کندیم گرفتار یذهن برنات و تنش در را ما موضوع، کی به واکنش

 میمانیم یدوراه در اکثراً  ،حلراه دو در م،یندار انتخاب راه و میمجبور ما حلراه کی در چون .است یعال موضوع

 .چرا حلراه شتریب ای پنج اما کندینم رمانیدرگ ادیز حلراه چهار ای سه

 دارد احتمال البته ،کنیممی محدودتر را عاتموضو یرنگ نکیع کی زدن مثل کنیممی انتخاب که یلتریف با ما

 را خودمان باور مخالف و متفاوت و نقاد تفکر ما که دیآیم شیپ یزمان مشکل نباشد، درست تیمحدود نیا که

 آن در م،یکن سخت اعتقاد کی به لیتبد را باور کی یعنی م،یبکن نامناسب برخورد آن با یحت ای و مینکن قبول

 .میکنینم قبول را گرانید یباورها هم و کنیممی فکر رتمتعصبانه هم موقع

 یحت و میدهیم انجام باورها آن اساس بر فقط را اعمالمان ما شودمی ما شاکله یهاشهیر جز باورها که یزمان

 ترس یرو از را شا مال بخشش که شناختمیم را یفرد داشت، مینخواه هم را باور آن خلاف کردن فکر جرئت

 نکه،یا نه افتد،یم یبد اتفاق حتماً نبخشد یپول هرروز اگر کردیم فکر چون دادیم انجام بلا به شدن مبتلا

 حفظ یبرا خرندیم یاخانه ای یالهیوس یوقت که هستند یافراد ای .شودمی نعمت یفراوان باعث بخشش

 .بلا دفع نه بکنند، یبانقر ینعمت داشتن شکرانه به دیبا کهیدرحال ،کنندیم یقربان مشکل از شانلهیوس

 آن م،یکن برخورد یباور هر با اتفاقات برابر در یعنی هستند، گر ندیفرا باورها، یهمه .هستند تینهایب باورها

 خواهد بهتر هاجهینت کدام نکهیا اما ،شودمی حاصل باور آن با متناسب یاجهینت که دهدیم انجام را یکارها باور

 آگاهانه ای و میبکن انتخاب میتوانیم را باورمان نوع ابتدا خودآگاه صورتبه ما .است اورب آن قدرت به بسته بود؟

 و رفت خواهد ما ناخودآگاه ذهن به باور آن ممارست و تکرار یمدت از پس شود، داده آموزش و نیتلق ما به

 .آورد خواهد وجود به را مرتبط جینتا و کرده عمل اتفاقات مقابل در وار کیاتومات

 شیپ در افتاده اتفاقات مقابل در واکنش یبرا که ییرهایمس معتقدم من ؛میشویم ترقیعم هم یکم

 یریمس و قیطر هر به را یکار هر ما .کنیممی انتخاب را ریمس نوع فقط ما و اندشدهمیترس قبل از میریگیم

 یعنی کند، عبور قبولقابل یرهایمس از شود انجام میخواهیم که را یکار آن دیبا .میده انجام میتوانینم

 نموده عمل و انتخاب را بهتر ریمس که است آن اشفهیوظ انسان .کند کشف را دارد وجود قبل از که ییرهایمس

 را رهایمس آن در رفتن از حاصل جینتا و کار کی انجام یرهایمس همه هنوز هاانسان بکند، حرکت ریمس در آن

 با هایبعض .رسدیم یمشابه جینتا به برود رهایمس آن از هرکس که دارد وجود ثابت ریمس تینهایب ،دانندینم
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 دست به را یترمتفاوت جینتا و گذارندیم دیجد یهادرراه قدم ،شانیزندگ طیشرا اجباربه ای جرئت و جسارت

 یگاهیجا و شیاباوره به بسته فرد هر یبرا رهایمس نیا در حرکت و امکانات رفتن سرعت رفتن، نوع .آورندیم

 عبور نحوه به راجع وکارکسب یاندازراه در گذار ریمس از عبور بحث در .متفاوت است دارد قرار آن در که

 ریمس یهادهندهشتاب و هاکند کننده ر،یمس در موجود امکانات با رابطه در و کردم صحبت رهایمس نیا از

 یباور جذب قانون است، جذب قانون ای راز یجنجال وربا بحث از پر یهادهندهشتاب از یکی ،امداده حیتوض

 یشرط به ،کندیم ترعیسر را هاخواسته به دنیرس ریمس از عبور ندیفرا باور، نیا دارند ادعا آن کاشفان که است

 .کندینم یکار چیه ناموجود ای رممکنیغ یرهایمس در الا و باشد داشته وجود ایدن نیقوان در ریمس آن که

 دهندهشتاب یاریبس ست،ین آرزوها به دنیرس جهت ترعیسر حرکت یبرا موجود دهندهشتاب تنها بجذ قانون

 نیا کنممی یادآوری مجدداً که یمهم نکته .کنندیم ترعیسر دنیرس قابل را رهایمس که دارد وجود هم گرید

 مینرفت را هاراه آن ما ونچ فقط است مشخص قبل از اش جینتا که دارد وجود عبور یبرا ریمس تینهایب" است

 به تهران از حرکت هدفمان اگر مثلاً ."میکن دقت حرکتمان ریمس انتخاب در دیبا ما میدانینم را اش جینتا

 یالهیوس با و تند هرچند دیرس مینخواه مشهد به ما ز،یتبر سمت به حرکت ریمس به رفتن با است مشهد سمت

 .میبرو یعال

 یهاییتوانا دیبا .باشد درست حرکتمان ریمس بعد و باشد مشخص مقاصدمان و هاهدف مانیزندگ در دیبا

 داده یپرواز پر هاانسان ما یبرا :مثالعنوانبه م،یکن استفاده قدرتمند یباورها از بعد و میبشناس را خودمان

 قطعاً  من" نکهیامثل ییباورها و میباش داشته آماده یبدن هرچند میکن پرواز میتوانینم عتاًیطب ما است، نشده

 مثلاً میکن پرواز جسم نیهم با که میبرو یریمس در میکن انتخاب اگر یعنی .میباش داشته "کنم پرواز توانمیم

 باشد ادیز اگر که دارد ساختمان ارتفاع به یبستگ ما پرواز زانیم میبپر بامپشت از و میبدو رفته بامپشت به

 میتوانیم که است، شدهداده ما به یخلاق فکر و ذهن عوض در !!!نه طلقاً م جسممان یول .کندیم پرواز روحمان

 قدرتمند یباورها داشتن پس م،یبکن پرواز زاتیتجه ساخت و لیوسا از استفاده با و میکن انتخاب را ریمس نیا

 هم اش آدم و شود شناخته هدف از لهیوس و باشد مشخص هم مقصد و ریمس دیبا .ستین یاما کاف است لازم

 لهیوس کی فقط پول کنممی عرض شما خدمت مثال کی .میباش که یریمس هر در باشد، کار آن آدم

 ست؟یچ یپولدار از هدفمان و ؟میخواهیم چه یبرا را پول میکن نییتع دیبا ما هدف، نه است دهندهشتاب

 .ماست یباورها به بسته پول از ما نفرت ای و احترام نحوه

 ترراحت راه نییپا سمت به یعنی است ییسربالا باً یتقر که میدار شاهراه کی یزندگ در ما م،ینشو دور بحث از

 به را ما راه ییسربالا هلاکت، یسوبه گرید سمت و است سعادت به منجر راه سمت کی راه یبالا تا میرویم

 .میشویم هدیکش هلاکت سمت به میشو غافل سعادت سمت به حرکت از یالحظه اگر ،خواندیم سعادت سمت

 با دیبا هروز ما .میکن تلاش و میبگذار یانرژ و تمرکز توجه، وقت، سعادت، سمت به رفتن یبرا شهیهم دیبا

 هاداشته بر هرروز و میباش خداوند گذار سپاس مانیهاداشته یبرا و میبکن روبخشین یدرون یگفتگوها خودمان

 تلاش از دست ما که شوندیم ظاهری زمان هایسخت و بد حس مشکلات، م،یکن تمرکز مانیهاخواسته و اهداف و
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 به دیبا م،یده انجام یخوب رفتار و اعمال یزندگ طیمح در و رونیب در نکهیا بر علاوه کار، نیا یبرا .میبردار

 .میبپرداز هم ننفسما و درون از مراقبت

 :هستند جنبه دو از اکثراً ما یدرون یگفتگوها

 .است اتفاقات به نسبت یمنف دید و سوءظن ،یمنف احساسات از یناش هاگفتگو شتریب دیشا و یبرخ( 1

 بد احساس هرلحظه مخصوصاً ،شودمی ما ترس باعث و شودمی ما حرکت عدم و رکود باعث که یاوسوسه

 .است شتریب گفتگو نیا م،یباش داشته

 دوارکنندهیام یگفتگو و قاتاتفا به نسبت مثبت دید ظن، حسن مثبت، احساسات از یناش گفتگوها از یبرخ( 2

 .میباش خوب و احساس یانرژ از پر که یزمان مخصوصاً  ،شودمی ما تلاش و یبخش روین باعث که است،

 عامل هاتنش نیا وجود چون است یعاد نیا البته و دارد وجود ما درون در گفتگو نوع دو هر از مواقع اکثر در

 تیمسئول حالنیدرع و میبگذار خودمان با مثبت یدرون یگوگفت بر را تیاولو دیبا ما .هستند ما شرفتیپ

 غلبه یمنف یدرون یگفتگوها و ها ترس بر دیبا .میریبپذ و میکن قبول را مانیزندگ سعادت ریمس در حرکت

 هستند سعادت سمت به ما حرکت ریمس در کنندهفلج یو گاه کند کننده هم ما یذهن یها ترس چون میکن

 درصد 59 یبالا خواندم یقیتحق در (ستندین یقیحق ما یها ترس اکثر ضمن در ،دارندیمباز عمل از را ما و

 میبزن عمل به دست ترس احساس نیح در دیبا ما، آمد ما سراغ یترس که یزمان پس )ستندین یقیحق ها ترس

 به سقوط با یمساو مثبت، حرکت از ستادنیا هرلحظه چون م،یبازمان حرکت از و میبرو یدفاع لاک در نکهیا نه

 .است هلاکت و رکود سمت

 نیا لتریف ایو  نکیع با مانیزندگ در و میدار یاریبس یباورها ما .است مطرح موضوع نیا هم باورها بحث در

 هستند، ما موردقبول باًیتقر ما یزندگ جینتا .رمیگیم هم را یجینتا بالطبع و کنیممی نگاه موضوعات به باورها

 یباور باشد یاساس باور کی به مربوط باور، آن اگر نکهیا مخصوصاً  م؟یکن عوض را هاآن که هست یازین چه پس

 .بود تر خواهدسخت و برزمان آن رییتغ باشد، گرید باور چند شهیر که

 درست یبرا یشواهد شهیهم م،یباش داشته قبول را یباور هر که دارد یستمیس ایدن که؛ است نیا موضوع

 .دهدیم نشان را دیجد باور بودن اشتباه یبرا یشواهد ضمن در و گذاردیم ما اریاخت در باور آن بودن

 اگه و میشویم خوشبخت میاریب شانس اگه "هیشانس ایدن کار" که باشد نیا باورم من اگر :میبگو مثال کیبا 

 و کار تلاش هیپا رب ایدن نه" نکهیا باور با را باور نیا رمیگیم میتصم ،میشویم بدبخت میباش نداشته شانس

 جادیا میخواهیم یزندگ در ما که یرییتغ هر گفتم شهیهم که گونههمان .بکنم عوض "است شده بنانهاده

 و خواهیانرژ کار کی و است ریمس یبها دادن به میتصم آن یاصل ازین و میبکن عبور یگذار ریمس از دیبا میکن

 یریمس دنبال رییتغ یبرا است بهتر نه؟ ای ارزدیم اش جینتا به میدهیم که ییبها ایآ مینیبب دیبا .است برزمان

 .کند جادیا را یباتریز و بهتر جینتا هم و باشد بایز هم که دیباش

 باور اگر و بینیممی را شانس یپا یتلاش هر در میباش داشته قبول ییبالا درصد با را بودن یشانس باور ما اگر

 ذهنمان در موجود اریمع به بسته را اتفاق .بینیممی را یتلاش یشانس هر در میباش معتقد را تیموفق یبرا تلاش
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 آن ای است درست باور نیا که گویمنمی من ،کنیممی صادر حکم یدرون یقاض کی مثل عیسر و سنجیممی

 .انددرست باورها همه که کرد نگاه گونهاین شودمی ،گویممی من، باور

 است؟ ترتدرس یککدام است نیا سؤال اما

 جهان نیقوان با همسو بلکه نباشد تضاد در یهست جهان نیقوان با که است تردرست یباور : است نیا جواب

 توانمی چگونه :شودمی مطرح یگرید سؤال حالا .برساند دلخواه جهینت به را ما ترآسان و ترسریع و باشد یهست

 کتابچه از استفاده یزیچ هر کار هایروش و نیقوان ییاشناس راه نیبهتر کرد؟ ییشناسا را یهست جهان نیقوان

 متعال خداوند است صادق قانون نیا هم نجها مورد در .شودمی ارائه اشسازنده توسط که است آن یراهنما

 در و هستند نیقوان نیا جز زین باورها است، داده ارائه تغییرناپذیری و ثابت نیقوان آن یبرا و دهیآفر را یجهان

 .است شدهارائه آن در باورها نیقدرتمندتر و ترینصحیح و شدهارائه نیقوان نیا قرآن یعنی بشر یراهنما کتاب

 آن یمعان درک یبرا البته .است قرآن مؤکد دستورات از یکی آن، یمعنا در تعمق و تفکر مطالعه به هیتوص

 قیتحق بدون ریتفس از و دیباش داشته هایشممفهو و اصول بر مطالعه نکهیا ای و دیبرو دیاسات سراغ ای دیبا حتماً 

 دانمینم صلاح کنممی تیفعال وکارکسب طهیح در من کهازآنجایی .دیکن خودداری دیبا یآگاه و اطلاع بدون و

 یعنی خودمان یبحث اصل سراغ رومیم و شومیم رد و کرده یااشاره شوم، یمذهب یاعتقاد یهابحث وارد نجایا

 .وکارکسب در یگرکوزه یهافوت یروانشناس بحث و وکارکسب در تیموفق یاشهیر باور 1 + 6 موضوع

 باورها؟ ییشناسا نحوه دوم فصل

 ،تریقو یبرخ هستند، گرید مشابه یباورها سرگروه و شهیر باورها از یبرخ که دارد وجود باورها انواع جهان در

 ،یاخلاق ،یاعتقاد یباورها شامل یکل یباورها ،اندارتباط در باهم باورها هستند، ترپربازده و دتریمف و مؤثرتر

 هدف د،یباش رشد و یریادگی در حال باورها نیا همه در هستند، یمعنو و یماد ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع

 .میرویم باورها نیا یبررس سمت به پس کنم، تیفعال وکارکسب یاقتصاد یباورها طهیح در که است نیا من

 :کنیممی افتیدر را مانیباورها قیطر 4 به ما

 سوابق ای و یانتزاع میمفاه اساس بر مواقع اکثر در که هستند ییباورها :یمنطق و یعقل یباورها (1

 آن به استناد با ما و هستند یمنطق و درست ما به نظر که یعقلان لیدلا یسر کی اثر در که یشواهد

 بیقر احتمال با جواب که 2*2 ضرب مثل .یمکنمی حاصل نیقی یمفهوم ای یموضوع به نسبت لیدلا

 نیا )آوردم را احتمال کلمه لیدل نیهم به دارد ینیمخالف باورها همه البته ( .است 4 صد در صد به

 .دارند را شدن قانون ییو توانا دارند، را یعموم تیمقبول نیشتریب باورها نوع

 ،یاتفاق به نسبت ینیع مشاهدات یرس کی دنید با و حضور براثر ما نکهیا یعنی :ینیع یباورها (2

 یاتفاق ای یزیچ تجربه یعنی درواقع .است درست موضوع نیا که میکن حاصل نیقی یعامل ای یموضوع

 تیخاص مثلاً؛ .است بسته باور نقش کی صورتبه ما ذهن در و میاکرده ملاحظه آن را ناٌیع ما که

 را آتش یسوزانندگ قدرت افراد از ییار بالایبس درصد اما میندان را آن ییچرا دیشا آتش، یسوزانندگ

 دیشا مثالعنوانبه باشند، داشته را مردم عموم درصد موافقت 59 یبالا دیشا ینیع یباورها (.دارند باور

 .)سوزاندینمشه یهم آتش که باشد نیا یبرخ باور
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 بد کار ای و خوب کار از یفیتعر خود ذهن در ،مییآیم ایدن به ما یوقت :شدهداده آموزش یباورها (3

 یباورها جزو و منتقل ما به رشد طیمح ای و خانواده تیترب اثر در بد میمفاه ای و خوب میمفاه م،یندار

 قبولقابل لیدل بدون اگر اما ،کنندیم رییتغ ما رشد با و یزندگ طول در باورها نیا از یبعض ،شوندیم ما

 هم و کنیممی فکر ترمتعصبانه هم موقع آن م،یکن سخت اعتقاد کی به لیتبد باورها نیا از یبعض

 کاملاً عطسه، مقابل در صبر باور مثلاً شود، ثابت آن خلاف اگر یحت ،میکنینم قبول را گرید یباورها

 اکثراً و است نوع نیا از ما کنندهفیتضع یباورها اکثر ) ندارد شهیر و است شدهداده آموزش باور کی

 به تغییر دارند(.احتیاج  باورها نوع نیا

 و منتقل ما به رشد طیمح ای و خانواده تیترب اثر در که ییباورها مقابل در :خودآموخته یباورها (4

 انمانیاطراف یباورها از متفاوت که میآوریم دست به ما خود را ییباورها ،شوندیم ما یدرون یباورها جزو

 به یبستگ نیا که ،کنیممی انتخاب خود را آن ما که یباور یعنی ماست، خود مال اصطلاحبه و است

 میکن انتخاب خود یبرا میخواهیم را یباور ما یوقت .دارد ما درون و شاکله بخصوص و یآگاه تفکر،

 لذا میبشو تربااراده و قدرتمندتر میخواهیم و ،کنیممی نگاه آن به مانیماد و یمعنو منافع چهیدر از

 .بکنند ییراهنما مؤثرتر و بهتر واکنش کی به را ما اتفاقات مقابل در که کنیممی انتخاب را ییباورها

 ینیع و یمنطق ،شدهآموخته یباورها با شدهداده آموزش یباورها نیب ما، ذهن در اکثراً  که است نیا مهم نکته

 سخت یکم رییتغ نیا و دارند رییتغ به ازین موارد از یاریبس در شدهداده آموزش یباورها یعنی دارد، وجود تنش

 نانیاطم ما مواقع از یاریبس در که است نیا یاساس موضوع باورها، رییتغ ریمس اول در الخصوصیعل .است

 ،کندیم عمل و فکر یاشتباه یموضوع در بفهمد اگر یاریهوش انسان هر چون ستند،ین اشتباه ما یباورها میدار

 ما اعتقاد به بسته یباور هر چون !!!ستین اشتباه هم نچندا نانیاطم نیا البته کرد خواهد اصلاح را آن عیسر

 تواندیم که است داده یقدرت انسان وجود در خداوند ،کندیم ترکینزد هدفمان به را باور، ما آن ییکارا به

فرا  باور مفهوم یبرا است یمنطق فرا باور کی نوشتم من که جمله نیهم(کند خلق را اتفاقات و ش رایایدن

 قدرت انسان متأسفانه اما دارد، تیخلاق قوه انسان لیدل نیهم به )امآورده یحاتیتوض جلسه نیهم در یمنطق

 یهاسنگ عطسه، شانس، سنگ: مثل فیضع موجودات به را شیهاخواسته شدن برآورده و گرفته خدا از را

 .است کرده وصل ...و زخمچشم ینیچ

 جهینت به که سپس و میبکن رد را یامرحله 4 گذار ریمس کی دیبا ابتدا میدار باور رییتغ به ازین نکهیا قبول یبرا

 ما یدرون یگفتگو ابتدا در میدار یرییتغ به میتصم یوقت م،یبکن مانیباورها دادن بهبود به شروع میدیرس

 خوب یزندگ هم یطورنیهم هست؟ یازین چه "دیگویم ،کندیم مخالفت جسممان و ذهن :است گونهاین

 بزند معاملهبه  دست اوضاع رییتغ با مبارزه یبرا کندیم یسعذهن  رفتهرفته .ستین یغم گذردیم ،چون"است

 چه حالا ":دیگویم ذهن ازآنپس "کنممی رو کار نیا من بعد ادیب زیچ فلان اول بذار " :مییگویم موقع در آن

 غرغر با آخر هم در "کنممی رییتغ به شروع بعد سال بعد ماه بعد هفته از شه،یم درست اوضاع کن صبر هیکار

 یایدن در ذهن از خارج یهامقاومت اگر و "کنم بهترش دیبا را باور نیا":کندیم قبول کردن

 چرا؟ ،دهدیم انجام را دیجد یکارها فیضع اراده کیبا  بدهد اجازه رونیب
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 هیقض مهم نکته اما .کنندیم خواسته آن به دنیرس یبرا یکمک موضوع، کی به مربوط یباورها اکثر چون

 مثلاً م،یبرس تریقوی جینتا به تا میکن نیگزیجا تریقو و تردرست باور با را درست باور دیبا ما که نجاستیا

 اگر که باور نیا ایآ اما ،کندینم فکر اشتباه کند درآمد کسب شتریب تواندیم شتریب کار با دارد باور که یکس

 دنبال دیبا مواقع اکثر در ما پس ست،ین یقدرتمندتر باور داشت همخوا یشتریب درآمد کارکنم ترهوشمندانه

 ،باشندیم وکندکننده کنندهفیتضع دیجد یحت و یمیقد یباورها از یبرخ چون میباش تردهنده قدرت یباورها

 .کنندیم تندتر شمارا درآمد و وکارکسب شرفتیپ سرعت باور 1 + 6 نیا اساساً  پس

 احتمال البته هستند، دهندهشتاب یباورها نیتریقو هاآن اکثر یول باشد، دیجد همه یبرا هاآن همه نکهیا نه

 گذاشتن انیدرم .دیباش آموخته را تریقوی یباور خودتان شما ای باشد، هم تریقوی یباورها باورها، نیا از دارد

 یدانیم را تریقوی یاورهاب یکنیم احساس اگر دارم تقاضا زیعز دوست تو از و دانمیم خوب را باورها نیا

 اعتقاد زانیم به بسته هستند، وکارکسب کی رشد یهابرنده شیپ نیبهتر جزء باورها نیا درهرحال .یبده ارائه

 .گرفت دیخواه جهینت باورها نیا از استفاده در شما و تلاش شما

 1 شماره باور

 شروع او درمان یبرا شانیهاتلاش روز آن از دارد، سرطان که گفتند پدرش به شیپ سال کی که دارم یدوست "

 تا نشد بهتر حالش اما کردند یدرمانیمیش یحت اندکرده نهیهز اریبس شد بدتر روزروزبه فرد نیا اوضاع اما شد،

 انیپا به را فرد هاسرطان اکثر کهازآنجایی نبود دسترس در دوستم یگوش روز نیچند رفت، کما به نکهیا

 دسترس در اامشدهفوت پدرش ادیزاحتمالبه زدم حدس .شودمی فرد فوت به منجر و دکنیم کینزد عمرشان

 او از یعکس یاجتماع یهاشبکه از یکی در بعد ماه دو یکی البته بشوم هیقض ریگیپ و بکنم صحبت او با تا نبود

 پدرش احوال یایجو بکنم صحبت او با تا آمد شیپ یفرصت است، خوب پدرش حال انگار که دمید پدرش کنار

 رونیب خانه از تواندینم دهدیم ادامه را اشیدرمانیمیش الان و وبرگشترفت کما حد تا پدرم :گفت .شدم

 ترهیباروح یلیخ او "بمانم زنده متوانمی بشوم، میتسل ندارم میتصم من "دیگویم است یعال اشهیروح اما دییایب

 شکست شانیکارها در مردم از یاریبس چرا دمیفهم تازه که ردک صحبت پدرش هیروح از چنانآن .است من از

 باور واقعاً  و واقعاً  چون ،شوندیم میتسل )العلاجصعب( شونده معالجه سخت یهایماریب مقابل در و خورندیم

 در فقط فرد نیا ایآ .نندیبب مشکل از تریقو و تربزرگ را خود و ندیایب مشکل نیا پس از ندتوانمی که ندارند

 به روستا در و درآمدکم یاخانواده در که است یفرد او است نه قطعاً  جواب دارد؟ باور گونهاین یماریب مورد

 در روزشبانه دارد نیزم و مغازه و خانه نیچند است اردریلیم کی یسالگ 95 قبل و الآن اما است، آمده ایدن

 یگرید یواقع مثال ".ندیبیم اطرافش مشکلات از تربزرگ را خودش او است دهیکشزحمت شوکارکسب شروع

 خود درون را باور کی هرچقدر :گویممی گرید بار اما کرد، خواهم ذکر یگرید باور مورد در داستان نیا مشابه را

 .آورد دیخواه دست به تریقوی جینتا دیباش داشته قبول یشتریب اعتقاد با و

 :شد نیا باور نیاول پس

 تریقو مرا مسائل ،کنممی غلبه هاآن بر و هستم مشکلات و مسائل از رتیقو و تربزرگ من "

 "رومیم استقبالش به بلکه ترسمینم مسائل از پس کنندیم
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 دیباور دار که را آنچه آن، یجابه ،دیکنینم باور دینیبیم که را آنچه شما : است نیا باور قانون و تیواقع

 یبرا و ستین ریپذامکان یکار انجام که دیباش داشته باور خود ذهن در گرا که : دیگویم کوئه لیام .دینیبیم

 یترتیفیک وکم ترفیضع جهینت نکهیا ای و (بود خواهد جهینتیب دیکن تلاش هم هرچقدر دیکن تلاش کار آن انجام

 کردم رهاشا متن نیا یهاصحبت در که شوندیم میتقس عمده قسمت سه به خودباورها. )دیکنیم افتیدر را

 :میبگو ترقیدق است بهتر اما

 مثلاً ،رندیگیم یمنطق جینتا بالطبع و دارند را هاآن مردم اکثر که ییباورها :است یمنطق یباورها یاول

 دیاسات یهاو صحبت رفتارها نظرات، مهم، اصول که یشرط به شودمی وکارکسب تیموفق شیافزا باعث یابیبازار

 .کنیممی کسب را یبهتر جینتا درست، کار دادن انجام درست اثر در جهینت در میبکن عمل و میبدان را رشته هر

 استفاده باورها نیا از شانیهاخواسته به دنیرس درراه و دارند یمنطق یباورها بالا به متوسط یهاکاسب شتریب

 .کنندیم

 نیبا قوان همسو چون اما ندبکن خطور دیشا ما ذهن در که هستند ییباورها :است یرمنطقیغ یباورها یدوم

 نیاول کردیباز م را اشمغازه هر صبح بود که یکاسب مثلاً ،آورندینم بار به یمناسب جینتا ستند،ین یهست جهان

 یادیز درآمد امروز الا و باشه دیارزون نبا اول دشت :گفتیم و دادینم خواستیم ارزان جنس اگر یمشتر

 نکهیا از غافل ،ترسدیم اش ضرر و آن انجام ندادن از فرد نیا اما ستین یقمنط که دارد یباور داشت، نخواهم

 ییتوانا عدم کارتازه یهاکاسب اکثر .افتدیم اتفاق که یموضوع نه شودمی بد اتفاقات به منجر بدش حس

 .است یرمنطقیغ باور کینیا و دنیم نسبت یبدشانس به رو خودشون

 دارد، را هامخالف نیشتریب که هستند، باورها نیا باورها نوع نیترجالب :است یمنطق فرا یباورها یسوم

 دارند، خوب یهاکاسب یو حت هاکاسب عموم از یترمتفاوت یباورها هستند بودن یعال به معتقد که یکسان

 یهااحساس یمدار یمشتر بر علاوه یعال کاسب یول است، یمدار یمشتر به معتقد خوب کاسب مثالعنوانبه

 یباورها کنار در موفق یهاکاسب اکثر ،دهدیم پرورش خود در را است یهست نیقوان با مطابق که را یرگید

 فرا را خود یرمنطقیغ یباورها هاکاسب از یاریبس متأسفانه و یرمنطقیغ نه دارند یفرا منطق یباورها یمنطق

 درون، یمنطق فرا یباورها در "ستا نیا دهمیم که یحیتوض یمنطق فرا یباورها به راجع .دانندیم یمنطق

  .دهمیم حیتوض را اشیچگونگ "گذارندیم اثر ما اطراف برجهان ما یدرون یباورها و افکار

 :رندیگیمریشه باورها در دو جبهه قرار 

 و یدرون نفسعزت در ضعف امکانات، نبود انتخاب، اریاخت داشتن عدم ترس، مثل ؛محدودکننده یباورها

 ...و جهان شدن بدتر روزهروزب ،یرونیب

 ،ییتوانا به مانیا ،یزندگ ریمس انتخاب در اریاخت ،یفراوان د،یام مثل ؛دهندهیانرژ و بخش وسعت یباورها

 ...و جهان گسترش ،ینیبخوش

 رییتغ را باور آن یاشهیر باور آرامآرام بعد و را باور خود آن ابتدا دیشناخت را تانیباورها یاصل شهیر نکهیازاپس

 دیکن تکرار قدرآن را دیجد باور سپس دیکن نیگزیجا آگاهانه صورتبه را دیجد یباورها و دیکن اصلاح و دیبده
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 یهیبد و کیاتومات صورتبه رو شیپ اتفاقات با مواجه در جهیدرنت .شود ناخودآگاهتان در یقبل باور نیگزیجا تا

 .آوریدمی تدس به را یبهتر جینتا و دهیدمی انجام را بهتر واکنش

 از استفاده و باورها اصلاح باورها، ییشناسا یبرا در که دهممی حیتوض مثال کی با

 :کنیممی شروع اتفاق با یک را موضوع د،یکن رفتار چگونه دیبا دیجد یباورها

 .ایدکردهگم را آن لنگه کی و ،ایدگرفتهامانت به گوشواره جفت کی یدوست از : اتفاق

 از حتماً  او هستم مسئولیتبی یلیخ من :باشد نیا دیشا است باورتان یحاک که نتادرونی یگفتگو

 گرید و شدممی متنفر طرف از بودم او یجا من اگر .دارد هم حق البته و شودمی یعصبان یلیخ من دست

 . هستم عرضهبی واقعاً من نداشتم او با یکار هرگز

 .امشده ضیمر که کنممی احساس و کنممی یناراحت اساحس کاملاً من :که شودمی نیا باور نیا جهینت

 افتاده یاتفاق چه میبگو و بزنم زنگ او به که کنمنمی جرئت ،کنممی یدستپاچگ احساس و امشرمنده اریبس

 اتفاق کی با برخورد در آن یمنف جهینت و محدودکننده باور کی دهندهنشان قایدق جهینت نیا و باور نیا .است

 ای یمنف افکار با و میببر سؤال ریز را باور نیا دیبا بهتر جینتا آوردن دست به و اوضاع بهبود یبرا .است

 بزرگ میکنینم تمرکز محدودکننده و بد افکار یرو ما باورها، بردن سؤال ریز در .میکن مبارزه محدودکننده

 دیبا "کینزد یلیخ ندهیآ رد بد اتفاق با است یمساو بد احساس" که است قتیحق کی نیا چون .میکنینم اش

 آن شدن دار شاخه ادامه و میببر سؤال ریز را آنها و میکن حمله یمنف یدرون یگفتگوها و یمنف یباورها به

 ما به کیتکن نیا م،یبده قرار یبررس مورد و میبپرس خود از را افکار نیا لیدلا میبشکن را درونمان در گفتگوها

 نیهم یبرا .مییایب در تر هیروح با و فعال حالت به و میبشو خارج رکود و یناراحت حالت از که کندیم کمک

 :است گونهاین بردن رسوالیز مثال

 بکنم؟ یجسم ضعف ای و یدسپاچگ ،یشرمندگ احساس دیبا من چرا د،یبپرس خودتان از چرا چند ابتدا

 را ام نفس عزت دیبا چرا ؟کنممی ضعف احساس دروناً من چرا دارم؟ یگرید برخورد از ترس احساس من چرا

 ببرم؟ سؤال ریز

 با یلیخ ها آن کردم، گم را گوشواره من که دارد تاسف یجا واقعاً بله" دیبکن گفتگو خودتان با گونهاین دیبا

 اتفاق کی نیا شود متوجه که است دهینقدرفهمیا حال هر به او اما شد خواهد ناراحت حتماً او و بودند ارزش

 نیچن خاطر به کنمنمی فکر هم من شود، متنفر من از یا مسئله نیچن خاطر به او مدار شک من است بوده

 ".بزنم یگ عرضهبی و بودن دقت کم ،یمسئولیتبی برچسب خودم به یاتفاق

 )دیکنیم تیتقو خود در را نفس عزت یا شهیر باور بردن، سؤال ریز نوع نیا با (

 :دییبگو مثلا .دیبده یانرژ خود به و دیکن نیگزیجا را دیجد باور دیبا ادامه در

 مسئله رمیگ یم تماس او با کنم کنترل را خودم متوانمی اما ندارم، یخوب احساس مورد نیا در هنوز"

 یم و اتفاقم نیا مسئول من کنم جبران را وارده خسارت کنممی یسع و دهممی حیتوض را آمده شیپ

 دیکن تکرار باخود را نیگزیجا باور نیا و )است کننده یقو باور کی نیا( "کنم اش اصلاح توانم
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 .شود آگاهتان خود نا وارد کهیطور به

 از و دیریبپذ کاملبطور را دیجد باور دیتوانمی یزمان :که است نیا دیجد باور مورد در نکته نیمهمتر

 قانع لیدل و جواب "دارم؟ قبول را دیجد باور نیا چرا" سؤال به که دیکن استفاده تانیزندگ در باور آن

 .دیباش داشته "دارم؟ قبول را یقبل باور چرا" سؤال از یتر کننده

 دیبا ؟ینکرد صبر عطسه مقابل در چرا :دیپرس شما از گرید یفرد ای خودتان اگر گر،ید مثال عنوال به

 هر تریقو باور دیباش داشته " ینیب یم ضرر الا و کن صبر" یقبل باور از تریقوی و تر قبول مورد جواب

 با عطسه به خودم من مثلا ست،ین یگرید فرد باور مشابه صد در صد و است خودش مخصوص کس

 دنبال نکند دایپ یمنطق جواب که یموضوع هر یبرا انسان" معتقدم که ستمین موافق لیدل نیا به صبر

 جواب قعموا یبعض کند، ریدرگ را ذهنش یسوال ندارد دوست و گردد یم پشتوانه بدون یمنطق فرا جواب

 ،هاست تیواقع یجستجو از تر ندیخوشا فرد یبرا دهدیم نجات یدرون وبرنات یریدرگ از را فرد که یرمنطقیغ

 با تنها نه دارد هم یدهندگ بهبود تیخاص ما ینید یها تیروا طبق و است بدن یعیطب تیخاص کی عطسه

 .گفت هم الحمدلله دیبا بلکه کرد صبر دینبا عطسه آمدن

 نظر از یبهتر باور زیدوست عز شما دیشا است، سر درد و ضرر از ترس باور از تریقو نظر به و بود من لیدل نیا

 .دیکن انتخاب را آن برسد نظرتان به تردرست که دیباش داشته خودتان

 اگر دارد یمنف و مثبت جینتا چه باور نیا که دیکن یبررس شهیهم کندیم جادیا باور آن که است یا جهینت مهم

 .دیکن انتخاب را دیجد باور آن عیسر بود، ها یمنف از شتریب اش مثبت جینتا شما نظر در

 از و کامل بطور را یقبل باور موقع چیه ما دینکن فراموشد، یجد باور ینیگزیجا و باورها رییتغ روش یبرا پس

 اش قبول واقعاً  و میکن یزندگ آنقدر دیجد باور با دیبا بلکه .است یعیطب نیا و کرد، مینخواه فراموش انیبن

 ناخودآگاه عمق از باشد نداشته را ما یزندگ در حضور جرئت یقبل باور که میکن رفتار دیجد باور با یطور میکن

 یها تیموقع در را دیجد یباورها شهیهم پس هستند در پشت شهیهم یقبل یباورها نکند، نفوذ سطح به ما

 تا دیکن تیحما قاطعانه دیا گرفته که یمیتصم از یدرون یهاگفتگو در دویکن یآور ادی مجددا یزندگ مختلف

 .دینشو یذهن برنات دچار

 د،یرینگ نظر در یعموم اطلاعات ای و جادو چوب کی مشابه به را دیجد یرهاباو باشد ادتانی حتما  

 درست جواب به حل روش دنیفهم بشود،بدون آنها از استفاده با که یزن تست یها کیتکن مثل ای

 د،یکنیم یزندگ الانتان یباورها و تیشخص با که همانگونه .دیکن یزندگ باورها نیا با دیبا د،یرس

 .دیکنیم عمل و دهیدمی نشان واکنش د،یکنیم فکر

 2 شماره باور

 هستند، شهر یها کاسب نیبهتر از یکی داره، که هست یسال 95 رو اش مغازه نیا سالشه، 93 حدودا الان

 و شهر نیا در ومغازه خونه نیچند جنس، از پر و ادیز یلیخ وسعت با شهره یجا نیبهتر در شون ومغازه

 یها یگذار ریتأث و ها یقیتزر بدن زبان یاداها و ها فروشنده یها یباز سوسول نیا از داره، گهید یشهرها
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 هایروش از یمنف استفاده بلکه ستین فروش ییراهنما و جنس ارائه مخالف( ست،ین بلد یزیچ نما گریباز

 او دارد، را خودش مخصوص بدن زبان )پسندد ینم را شیها حرف به اعتقاد بدون یها شینما ای و یابیبازار

 جنس تا کندیم کمک او به و کندیم یزندگ یمشتر با واقعاً بلکه آوردینم در ادا یمشتر جلب یبرا است خودش

 تر ارزان کندیم یسع و آورد یم خودش صنف در زیچ همه از .اوردیب دست به مناسب متیق با را اش دلخواه

 رفتارشون که یکسان و ها بهیغر با یمنطق سود با فروشم یم ادیز ارم،یم زیچ همه از" :دیگو یم بدهد، همه از

 قابل شهر نیا تو ایک اومده دستم گهید سال 95 نیا یط ،کنممی معامله ینقد نه،یش ینم دلم به گفتارشون و

 یچک جنس یمال قول بد و حساب بد فرد به .کنممی فروش و دیخر هم یچک باهاش هباش معتبر اگه .اعتمادند

 ".فروشمینم

 یم همنگا :دیبرس شهر تو ارزش و اعتبار و یمال قدرت و ثروت نیا به دیتونست شده چطور : پرسم یم ازش

 ."صداقت و یراست رو ":گهیم و کنه

 یط تاینها ،یبده ادامه کارت به و یبفروش گران را ارزش کم جنس یبتوان که ستین بزرگ آنقدر یشهر چیه

 با مجدداً تونه یم که صادقه و راست رو کاسب فقط و شهیم داده صیتشخ بد از خوب کاسب شهر تو دوسال

 بر خودش به بکنه یهرکار آدم بده، برکت مالش به هم خدا و بکنه فروش و دیخر و معامله هاش یمشتر

 نیماش وبا کنندیم حاضر کارکنانش عیسر رو بار بخوان جنس و رنیبگ تماس اشه یمشتر اگه فرد نیا گرده،یم

 فهمه، یم خدا نفهمه هم فرد اگر م،یبذار کنار را یمنف یباز زرنگ دیبا .کنن یم ارسال روز همون یشهر نیب

 نیقوان با دیبا دکهیباش مطمئن گرده،یم بر خودمون به اش جهینت میبکن یهرکار که نهیا جهان نیقوان ضمن در

 ".دیکن رشد تا دیباش همسو یهست جهان

 : 2 شماره باور

 صادقانه و یدرست در ثروت و برکت دیبدان و دیباش راست رو و صادق کسبوکارتان و معامله در "

 "است کردن رفتار

 حیتوض مجدد هم یخارپشت مفهوم به راجع داره خودش با یخارپشت مفهوم هی خودش کنار در باور نیا

 :دمیم

 و ها خارپشت دوگروه به را مردم نیبرل ایزایآ قول از نز،یکال میج نوشته یعال به خوب کتاب از یبخش در

 روباه ".داند یم را مهم یلیخ زیچ کی فقط خارپشت اما داند،یم زهایچ یلیخ روباه" .کندیم میتقس ها روباه

 و کند حمله خارپشت به یدزدک و کند ابداع را یفراوان دهیچیپ یراهکارها است قادر او است، مکار یموجود

 هیشب و بدقواره یموجود خارپشت سو آن از ".ماند یم خارپشت انداختن دام به یبرا یفرصت دنبال روزه همه

 را خود ساده روز و رود یم راه اردک مثل او .است کوچک یلیآرماد و خارانداز نیماب یف یکیژنت یا زهیآم به

 . است اش لانه از مراقبت و غذا یجستجو او کار و کندیم آغاز

 با است، خود کار فکر در فقط کهیحال در خارپشت و ماند یم منتظر او ریمس در زیآم زنگین یسکوت در روباه

 خود از و چدیپ یم خود دور به شد، مواجه یخطر با هرگاه و ردیگ یم قرار روباه ریمس در درست یالیخ یب
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 دیجد یها لهیح فکر به و دارد یم بر نبرد از دست ند،یب یم را خارپشت یدفاع سپر یوقت روباه و کندیم دفاع

 دوگروه به مردم که ردیگ یم جهینت کوچک تیحکا نیا از نیبرل شودمی روزیپ خارپشت شهیهم یول افتدیم

 جهان و کندیم دنبال همزمان بطور را ها روش از یاریبس روباه .ها خارپشت و ها روباه :شوندیم میتقس یاصل

 ردیگ یم شیپ در را ها روش از یاریبس متفرق، و پراکنده یا گونه به او .نگرد یم دارد که یدگیچیپ تمام با را

 جهان کی خارپشت ،یطرف از .کندینم متمرکز کپارچهی دگاهید ای یکل مفهوم کی یرو را خود تفکر هرگز و

 تمام خارپشت کی باشد، دهیچیپ که هم چقدر هر جهان .کندیم ساده افتهی سازمان دهیا کی حد تا را دهیچیپ

 واقع، در .کندیم لیتبد ساده دهیا به و کرده خلاصه انگارانه ساده یا گونه به واقع در را، تنگناها و ها چالش

 خارپشت .است یسادگ ق،یعم نشیب اصل که دانند یم آنها برعکس، درست .ستندین احمق ها خارپشت

 . ردیگ یم دهیادن را هیبق و داند یم را زیچ هر اصل

 سرشت از استفاده با آنها .بودند ها خارپشت هیشب یحد تا ساختند، را یتعال رهسپار یها شرکت که یکسان

 شرکت رانیمد .دادند سوق شرفتیپ سمت به را شرکت م،یدینام یخارپشت مفهوم را آن ما که خود، یخارپشت

 درعوض، و اوردندین دست به را یخارپشت شفاف و ثبتم یژگیو هرگز بودند، ها روباه هیشب شتریب تراز، هم یها

 و یتعال رهسپار یها شرکت نیب یاساس و کیاستراتژ فرق یفکر محور سه. بودند ثبات یب و متفرق پراکنده،

 در را خود یمش خط یتعال رهسپار یها شرکت نخست، .است نهفته یاساس تفاوت دو در تراز، هم ها شرکت

 یمفهوم به را درک نیا یتعال رهسپار یها شرکت دوم، .دانستند )یفکر محور سه( یاساس بعد سه قیعم درک

 . کرد یم یراهبر را آنان یها تلاش تمام که کردند، لیتبد روشن و ساده

 یفکر محور سه مشترک فصل قیعم درک از یناش شفاف، و ساده یمفهوم ،یخارپشت مفهوم م،ییبگو تر قیدق

 : است ریز

 :یخارپشت مفهوم یفکر محور سه

 یهدف ،یخارپشت مفهوم کی د؟یباش داشته جهان در را عملکرد نیبهتر دیتوانمی یا نهیزم چه در شما (1

 نیبهتر یبرا یمیتصم ای بودن نیبهتر یبرا یلیتما بودن، نیبهتر یبرا را یراهکار بودن، نیبهتر یبرا را

 داشته را عملکرد نیبهتر دیتوانمی نهیزم چه در شما که است نکته نیا درک مفهوم نیا .ستین بودن

 یستگیشا و مهارت بر هیتک از فراتر یعملکرد دیبا م،یبرس یعال به خوب رده از نکهیا یبرا . دیباش

 ،صرفکنیممی عمل خوب نهیزم نیا در نکهیا صرف" :میباش اصل نیا بر معتقد و میباش داشته

 نهیزم نیا در که ستین آن یمعنا به الزاما  م؛یدار ندهیفزا رشد و میآور یدرم پول نکهیا

 را ما م،یمهارت دار آن در آنچه انجام صرفاً که افتندیدر یتعال رهسپار یها شرکت ".میباش نیبهتر

 مطمئن که است یا نهیزم در کامل تمرکز ،یعال سطح به دنیرس راه تنها رساند؛ یم خوب سطح به

 . دیکن تیفعال یگرید نهیزم هر از بهتر آن در دیتوانمی دیهست

 و ینگینقد ممکن، وجه نیبهتر به چگونه که میبدان دیبا ست؟یچ شما یاقتصاد موتور حرکت عامل (2

 از یقیعم درک ،یتعال رهسپار یها شرکت . میکن جادیا سازمان یبرا را یرومندین و داریپا یسودآور
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 که است نیا ممه باشند، خود عیصنا اول رده در ستین لازم .آوردند دست به خود یاقتصاد محرک

 نظر در خود تیموفق یبرا را یخوب یارهایمع کی هر و اند کرده ابداع را یخوب اریبس یاقتصاد روش

 یراستا در وستهیپ که نستیا ،یعال سطح در ماندن راه تنها. اند برده شیپ را آنها و گرفته

 . میکن حرکت یادیبن اصول نیهم

 دنبال به و بودند علاقمند شان تیفعال به ،یتعال رهسپار یها شرکت د؟یدار وافر علاقه یکار چه به شما (3

 یروش یتعال رهسپار یها شرکت . آورد بوجود اقیاشت و زهیانگ سازمان در که بودند ییها تیفعال

 شوق و شور آن به نسبت میتوانمی که میکن یکار دیبا فقط ندیگو یم و رندیگیم شیپ در را معقول

 داشته انتظار و میمند علاقه آنها به ما که میکن یکار به مجبور را شرکت ادافر میتوانینم و میباش داشته

 شده اشاره قبل یها فصل در که همانگونه نیبنابرا .باشند داشته اقیاشت و شور زین آنها که میباش

 اقیاشت و شور شرکت کار یبرا شرکت، افراد ریسا مثل که شوند انتخاب یا بگونه افراد دیبا است،

 د،یگرد یم یزیچ دنبال دود و مه انیدرم که است نیا مثل یخارپشت ماقبل تیوضع. اشندب داشته

 افتیدر با بلافاصله و دیده ادامه را ریمس دیبتوان تا دیباش داشته خزنده و کند یحرکت دیبا عتاًیطب

 دیکن ترسریع را خود حرکت دیتوانمی و رود یم کنار به غبار رایز داشت دیخواه یروشن دید یخارپشت

 . دیکن یط را ریمس سرعت حداکثر با دیتوانمی یخارپشت بعد ما نکهیا تا و

 شرکت یبرا است، روشن و ساده حد نیا تا ،یتعال رهسپار یها شرکت یبرا که ییایدن همان درست

 هم یها شرکت نکهیا نخست .لیدل دو به است؛چرا؟؟ غبار و دود از دهیپوش و دهیچیپ تراز هم یها

 شتریرا ب خود یها یمش خط و اهداف آنان نکهیا دوم و نبود یفکر محور سه چارچوب رد الاتشانسو تراز

 . یواقع درک براساس تا نهند یم بنا کاذب بنفس اعتماد براساس

 کنندیم یط را رشد ریمس یخارپشت افتیدر از یریگ بهره بدون تراز هم یها شرکت دوسوم از شیب

 خود توجه و کردند جادیا سودآور و ثبات با یرشد آنان، خلاف بر یالتع رهسپار یها شرکت کهیحال در

 حاتیتوض نیا از .بودند فراتر همتراز یها شرکت از شهیهم حال نیا با و نکردند معطوف رشد به را

 جهش غالباً . است یخارپشت مفهوم ،یعال به خوب مرحله از دنیرس راه در عطف نقطه که کرد برداشت توانمی

 افتیدر وارد بلافاصله که میباش داشته انتظار دینبا نیبنابرا و افتدیم اتفاق یخارپشت افتیدر چندسال لدنبا به

 .میشو یخارپشت

 کارخانه نیبزرگتر از یکی صاحب که است یا جمله بگم متوانمی یخارپشت مفهوم که یگرید مثال

 :کرد یم فیتعر شانیا گفتند، بنده دیاسات یکی پاسخ در رانیا شکلات یها

 از رساندم، شانیا به را خودم م،یسفر هم و ماستیهواپ در کارخونه فلان ریمد دمیشن ییهوا یسفر در

 ؟یشد موفق نقدریا شد چطور دمیپرس رعاملیمد یآقا

 و"رو نیارزونتر حال نیع در و کنم دیتول را کالا نیتر خوشمزه"که نهیا وکار کسب در من هدف :گفت

 .یخارپشت مفهوم کی یعنی نیا .کندیم تلاش اش هدف یبرا دل و جان با واقعاً
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 3 شماره باور

 شدن موفق روش به راجع نظرت دمیپرس ازش دادم، یم گوش هاش صحبت به داشتم بود، یثروتمند کاسب

 سال چند تازه که من یبرا خدمت یخوب بودم، اومده تازه یسرباز خدمت از گفت ه؟یچ وکار کسب شروع در

 در چون شدم، خدمت مشغول پادگان یها نیماش رگاهیتعم در که بود نیا م،یبود آمده شهر به روستا از بود

 من به را خودرو برق راتیتعم و برد خودش شیپ را من .بود من نیا با زبان هم رکاریتعم خودروها برق قسمت

 .داد آموزش

 :کنممی فیتعر را داستان خودش زبان از

 تومن هزار255 ینفر م،یبزن خودور برق رگاهیتعم هی باهم ایب که کرده صحبت دوستم با اومدم که خدمت از "

 دو یبرا درآمد یا اجاره مغازه تو اونم میکرد کار که ماه چند م،یکرد شروع رو وکار میگذاشت پول 59 سال

 هم از ایب :گفت دوستم خواست، یم کیشر داشت مغازه که هم آشناها از یکی ضمن در نبود، یکاف مون ینفر

 به کردم، قبول اما شدم ناراحت اش حرف نیا از من .بمون نجایا هم تو کنم کار یفلان شیپ برم من میبش جدا

 از هم بعد چندماه .کردن کار یبرا فرد نیا شیپ رفت دوستم .اون به دادم و کردم جور رو تومن 255 زور

 به دادن گوش از تا دیخر بود مد عاونموق که بزرگ یضبطها نیا از و داد هم رو تومن 255 اومد، در اونجا

 .ندارم ازش یخبر ادیز گهید و شده جدا هم از رهامونیمس .ببره لذت آهنگ

 به مشغول میپدر ی خونه تو و کردم یعروس کردم انداز پس رو پولهام کردم کار مغازه اون تو یسال دو من

 رو یا گهید مغازه گرفتم میتصم بود کیکوچ هم مغازه و بودم تنها دست بود شده ادیز کارام م،یشد یزندگ

 15 کردن کار به میکرد شروع و گرفتم روهم یشاگرد رفتم تر بزرگ مغازه هی به .ارمیب هم شاگرد و کنم اجاره

 خوب خودمون رو یضیتعو و یریتعم قطعات :گفت زد یخوب حرف هی شاگردم کار اواسط م،یکرد کار مدام سال

 .کنیممی جلب رو مردم اعتماد هم و کنیممی درآمد هم میبد یکدی لوازم متیق به و میاریب رو اش

 هرچقدر و مینزن دست لوازم سود به شد قرار و میگذاشت شاگردم هم و من هم ونیلیم 3 ینفر کردم قبول من

 حضورم از سال ده .میبکن رد سود نیا از رو مون مهیب ضمن در .میبکن شتریب رو هامون جنس اون با کرد سود

 شیب کردن اضافه و یریسختگ بر گذاشت رو بنا مغازه صاحب .داشتم یخوب باً یتقر یزندگ بود گذشته زهمغا در

 در کار اون افتادن جا از پس مغازه صاحب تیاذ یا اجاره مغازه مشکل نیبزرگتر از یکی ( مغازه هیکرا حد از

 :گفت و شمیپ اومد ییروبرو هیهمسا ).است مغازه

 وکارش کسب محل کاسب یبرا د،یخر مغازه شهینم خونه از یول دیخر خونه شهیم مغازه از یفلان "

 "اعتماد مورد هم ،یشیم تر شناخته هم بخر، مغازه هی برو تره، واجب شب نون از

 "ندارم پول" : گفتم

 دیبا ر،یبگ شهر پرت یتوجا یاقساط مغازه هی برو ر،یبگ وام کن، قرض بفروش، رو ات خونه" :گفت

 "باشه ثابت و باشه خودت لما ات کسب محل

 همون تو خدا لطف به مغازه، دیخر دنبال افتادم بخرم مغازه و بدم گوش اش حتینص به گرفتم میتصم
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 اول بخرم داشتم میتصم چون خودم، مغازه از بزرگتر کردم دایپ مغازه هی کردم یم کار که یابانیخ

 -یم یزندگ باهم مادرم و من الان که رو ام یپدر خونه دادم، رو پرداخت شیپ و فروختم رو نیماش

 . فروختم هم رو میکرد

 بودم، گرفته دیجد خونه صاحب از فرصت یماه سه موند پول از هم ذره هی و شد، جور مغازه پول

 یبرا رهن گفت من به برگشت بود آشنا اش صاحب که ها، یبنگاه از یکی در خونه، رهن دنبال افتادم

 سه بفروشه خواد یم اومده در آجر از داره، نبش سه خونه هی یشخص هی دارم، برات شنهادیپ هی ؟یچ

 .بخر رو اون ایب هست، هم طبقه

 بخر؟ طبقه سه خونه ایب یگیم تو دارم، زور به رهن پول یاخو :گفتم

 بره، سیبنو بخدا توکل : گفتم ،یدیم چک هم مقدار هی ،کنممی درست وام برات نباشه تیکار گفت

 داد هم رو اون داشت پول یمقدار هم مادرم ضمن در .میگرفت نیسنگ وام دوتا هم دم،یکش چک هم

 محل بزور و بود شهر اطراف شهرک در که یساختمان از آماده بایتقر طبقه کی به میرفت ما و ما، به

 .بود نشستن

 :داشتم یاساس مشکل چند اونموقع

 نایا و وفتهیب راه وکارم رمیبگ وام بانک از ،یشهردار مجوز با تا ساختم یم رو ساختمون دیبا -

 .خواستیم پول

 .دادمیم اطلاع هم ها یمشتر به و شدممی آماده اشیخاکخور یبرا دیبا بود شده عوض کسبم محل -

 قسط دیبا ونیلیم 3.9 یماه  55 سال موقع اون داشتم قسط و نهیهز یلیوخ نداشتم آمد و رفت یبرا لهیوس -

 .بماند که هم یزندگ و خونه خرج و دادمیم

 ساعت ها شب اکثر کردن، وکار کارکردن کردن، کار به میکرد وشروع رفتم دیجد مغازه به شاگردم با

 درآمد یهرچ و شد، کم یلیخ استراحت و مسافرت اومدم یم کار سر زود صبح و رفتم یم خونه به 11

 اش قسط و داشتم ستاجرم تا دو بود حاضر باً یتقر خونه یسخت دوسال از پس ها قسط یپا رفت میکرد

 یم تر فعال و تر آرام ذهنم واشی واشی و شد، پاس هاهم چک و ها وام از یمقدار هی دادم،یم اونها هیکرا با رو

 ها اون نیبب گفتم خودم با .کردم یم نگاه بود ابونیخ طرف اون که ام یروبرو یها مغازه به روز هی .شد

 بود هم سال چند ده،یم رو خونواده تا سه یخرج مغازه هر و نارشونک آوردن رو فرزندانشون از دوتا و خودشون

 کار دستات با بکنه کار ذهنت دیبا نیبب گفتم د،یرس ذهنم به یمطلب .خوبه شون بار کار دونستم یم

 ای نیماش نیا ریز یبر یتون ینم که شهیهم شه،یم ادیز هم سالت و سن داره نداره سود گهید ادیز کردن

 . یبکن یکار هی دیبا یکن ریتعم چراغ ای کولر نام،ید و نیماش اون

 ینم یا گهید کار .بودم شده شناخته کار نیا تو و بودم کار نیا تو بود سال 15 بکنم چهکار کردم فکر نشستم

 یها جنس به نگاهم کنم؟ چهکار که کردم یم فکر داشتم باشه، کار نیا به مربوط نکهیا مگر بکنم تونستم

 مهیب هم سال چند ضمن در شد یم ونیلیم 35 کینزد الان راحت لمونیوسا و لوازم افتاد میتداش که یریتعم

 .فروشم یم یبرق لوازم کردم دایپ آره :گفتم خودم با .میبود کرده رد کار نیا سود از رو دونفر
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 .بذارم یباطر و نامید فروش به رو تمرکزم گرفتم میتصم نداره سود داره، دردسر یفروش زهیر دمید اما

 کار کلاس هم یندگینما .نیماش یباطر کننده دیتول معتبر شرکت کی یندگینما گرفتن دنبال افتادم

 در .داشت شدن بزرگ یبرا جا ضمن در داشت یفروش خرده از یبهتر شرفتیپ طیشرا هم و بالاتر

 راتیعمت یبرا ارنیم رو شون لهیوس که یافراد چون .یبکن تر بزرگ رو کارت یتون ینم راتیتعم

 ستین مشکل نیا فروش در اما شن، یم ناراحت یبسپر شاگرد به واگه یبکن ریتعم تو دارند انتظار

 .بفروشه رو کالا یراحت به تونه یم هم اعتماد مورد شاگرد

 تر نییپا مغازه وچند اون به دادم رو کار لیوسا هیکل و کنم شروع رو کار نیا خوام یم گفتم شاگردم به

 یستیبا خودت یپا یرو دیبا گهید فرستم، یم برات ادیب یمشتر هم یهرچ گفتم و فتمگر مغازه براش

 پولش و میفروش یم بهمرور کن صبر مقدار هی کنن، یم یخر بز میبفروش زود رو یریتعم لوازم گفتم و

 یندگینما به رگاهیتعم از رو مغازه من و میفروخت رو لیوسا همه تا دیکش طول ماه 6 .کنیممی نصف رو

 .است تر راحت و زتریوتم تر وکارم مهیرکاریتعم زمان برابر نیچند درآمدم الان شکر خدا کردم، لیتبد

 رو یادیبن باور دارم میتصم چون من یول .بود کسبوکار یبرا خوب باورها و آموزش از پر داستان نیا

 :گمیم 3 شماره باور در رو بالا مطلب دهیچک بگم،

 3 شماره باور

 "دیبگذار ها ساز ییدارا دیخر یرو بر را تان تمرکز اروک کسب در "

 شتریب درآمد به کمک آنها داشتن که هستند یومدارک ها محل امکانات، از دسته آن ها ساز ییدارا

 بتواند دیبا کاسب هستند، ساز یدارا مغازه ای و دوم خانه یول ستین ساز ییدارا فرد خود خانه کند،یم

 قابل و ثابت کسبوکارتون محل دیبا ضمن در .بخرد را وآنها بدهد صیتشخ بتواند را سازها ییدارا

 .نترنتیا در یحت باشه یدسترس

 .است ساز ییدارا هم جامعه در استفاده قابل تخصص است، ییدارا کی ساز ثروت ذهن !دینکن فراموش

 .ستین ساز ییدارا کی ،ییدارا هر و ستند،ین یماد ها ییدارا همه

 ن،یماش ، طلا نیب از .هستند ساز ییدارا ها، ییدارا چه دیبدان تا دهممی را وجوابش کنمیم مطرح را یسوال

 دیسیبنو تیاولو بیترت به کرد؟ دیخواه انتخاب را کدام دیکن انتخاب را یکی باشد قرار نیزم و پول
. 

 :پاسخ

 یبرا که خرند یم را یا لهیوس ابتدا یاقتصاد هوش یدارا یها نانسا یثان در و کرد ینگر ندهیآ دیبا

 ستندین تیفعال به وارد مدهدست آ به تلاش بدون پول با افراد اکثر کهازآنجایی باشد، ساز هیسرما ها آن

 : است گونهاین تیاولو میببر جلو به را زمان سال ده اگر

 هنگا را قبل یها سال ندیبرآ و دیریبگ متوسط البته ( است شدن گران حال در شهیهم نیزم :نیزم

 )دیکن

 .کنندیم سهیمقا طلا با را کشور هر پول بلکه شودینم کم اش ارزش موقع چیه که است یمال منبع :طلا
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 بماند کجای اگر یحت ستین زا نهیهز پول هرحال به یول افتد یم ارزش از پول زمان گذر در :پول

 شودمی کم اش متیق از مرور به هم چون باشد یمال هوش از انتخاب نیآخر دیبا نیماش :نیماش

 .است نهیهز بلکه ندارد یمال سود تنها نه دارد خرج روزش نیاول از هم و

 4 شماره باور

 6 تا جلسه بود شده برگزار تهران شهر شمال تو بود کشور اتصالات و لوله کنندگان دیتول انجمن جلسه

 .بودم رفته رعاملیمد ندهینما عنوانه ب من شد، یم کیتار زود هم هوا و بود زییپا بود، دهیکش طول عصر

 و کار :مثل دنیپرس یم یسوالات و گرفتنیم اطلاعات همه از که شدم آشنا برادر دوتا با جلسه تو

 صحبت خوب همه با ضمن در و گرفتنیم رو ها تماس شماره چطوره؟ هاتون متیق چطوره؟ بارتون

 .شدن قیرف هم من با کردن یم

 به رتونیمس د؟یدار لهیوس :دمیپرس ها اون از من گشتم، یم بر نالیترم به دیبا من شد تموم که جلسه

 ؟ اون کینزد ای طرفا اون دیببر دیتون یم رو من خوره؟یم نالیترم

 .متیرسونیم نالیترم کینزد که ییجا هی تا یول میرینم نالیترم م،یدار لهیوس آره :گفت بزرگتر برادر

 بودن نداده جواب ها تماس به صبح از چون بود، خوب شون وضع ظاهراً داشتند، یخوب بلند یشاست نیماش

 چک کردن نقد فروش، و دیخر به راجع کردنیم صحبت هاشون فروشنده با و کردن یم چک رو هاشون تلفن

 انگار تهران، شمال کیتراف تو میافتاد ماهم و بود شده کیتار هم هوا دیبار یم بارون ها، بحث جور نیا و ها

 گهید نیماش هیبا رو ریمس اواخر البته د،یکش طول ساعت 4 نالیترم تا شیتجر از دبو شده قفل تهران کل

 دل بالاخره بپرسم، هاشون تیموفق به راجع ازشون خواست یم دلم یه بودم دونفر نیا نیماش داخل اومدم،

 وکارکسب یانداز هرا اصول به راجع من م،یبکن صحبت باهم شده یفرصت هی دیشد کیتراف :وگفتم زدم ایدر به

 نیا به راجع دیدار دوست هیچ نظرتون شما بشنوم رو کشور داخل افراد نظرات دارم دوست و کنممی قیتحق

 د؟یکن ییراهنما رو من موضوع

 دوتا دست بود، ساله 42 بزرگه داداش صحبت به کردن شروع دمیپرس رو اونا دل حرف خواسته خدا از انگار

 قوله ب و روین نفر چهل با داشتند کارخونه هی گهید کیشر هی بعلاوه باهم و ودب گرفته رو گهاشید داداش

 .)لطفاً  دیبخون رو ادامه نباشه ادیز نیا ها یلیخ تونظر دیشا البته ( بالا مدل خوب نیماش و مغازه چند خودشون

 در شونیا کنم یم رافتخا بهش بود، مدرسه دار هیسرا پدرمون ما :گفت بزرگتر برادر شد، جالب نجایا از هیقض

 سانسیل و خوندن درس داداشام تا دو البته کردم ترک رو درس من کرد، تلاش ما یزندگ بهبود یبرا توانش حد

 ن؟یدیرس نجایا به شد چطور جالب چه :گفتم .دارن

 :گمیم رو داستان همه باش داشته صبر :گفت

 افراد با اون از بعد و ندادم، ادامه خودم ندازما ینم گرانید گردن البته نخوندم، درس شتریب ییراهنما دوم تا

 پهلوان من و مینبود شهر مناسب محله در ما .نبودند هم خوب هاشون یبعض که داشتم ارتباط جامعه در یادیز

 رفتم نکهیا تا بشم، راه به سر اصطلاحه ب و بذارم کنار گرفتم میتصم رو ها نیا ی همه شلوغ یلیخ و بودم محل

 .یسرباز خدمت
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 رو یکار تهران تو لوله دیتول معتبر شرکت کی در نکهیا تا بودم، کار دنبال بودم اومده یسرباز خدمت از هتاز

 !!!تیریمد و یادار دفتر یآبدارچ شدم ؟یکار چه هم اون کردم، دایپ

 یرکا یبرا نفر هی موقع هر بود، شتریب من از اش سابقه اون داشتم گهید همکار کی البته بودم یآبدارچ دوسال

 بالاخره نبود، ها یآبدارچ هیشب اصلا ام افهیق کرد، یم تعجب دید یم یآبدارچ عنوانه ب رو من و اومد یم

 شوم تر موفق و بدم رو میقبل یزندگ کردن رها و شدن خوب یبها بودم حاضر و بودم گرفته یقطع میتصم

 که داشت فروش قسمت شرکت .شدن تر خوب و بهتر یبرا تلاش بعد و بود ام یمنف غرور شکستن کار نیاول

 یم ییکارها چه ها اون نمیبب کردم یم دقت رفتم یم فروش قسمت به که یموقع من بودن، اونجا تورهایزیو

 هم آمد و رفت و میبود دوست باهم کردمیم برقرار ارتباط خوب چون دن،یم انجام ییها صحبت چه و کنن

 قسمت برم من بکنه کمک و بکنه صحبت عامل ریمد اب گفتم نیمسئول از نفر کی به مدت کی از بعد م،یداشت

 قسمت بره دیبگذار شه یم اگه بمونه یآبدارچ فهیح پسر نیا :گفت و کرد صحبت رعاملیمد با فرد نیا .فروش

 بده دست از رو اش پیخوشت یآبدارچ نداشت دوست ضمن ودر بود یریگ سخت آدم رعاملیمد .فروش

 "نه":گفت

 گفت رعاملیمد .بدهند من به کیکوچ فرصت کی حداقل که کرد درخواست املع ریمد از فرد نیا مجددا

 ای تونه یم نمیبب بفروشه جنس بره ینقد صورت به فقط و عصر 6 از بعد یعنی یکار ساعت از بعد فقط باشه

 طیمح هم ساعت کی شدم،یم منتظر بودند کارکنان که ساعت تا من .کنم یم شیکار هی بعدا فروخت اگر .نه

 ماه آخر در و بود نیا کارم ماه کی رفتم، یم مغازه به مغازه ادهیپ فروش دنبال شب تا 6 از کردم یم زیتم رو

 کی یانداخت یزندگ رو کار از هم رو بچه نیا :گفت واسطه به ریمد نشدم، هم دیامنا یول !!!نشدم موفق

 .بکنه رو کارش بذار ادیوم رهیم یه ماهه

 به بود یحاج هی رفتم که یا مغازه نیاول زنم،یم سر یقبل افراد شیپ گهید بار هی الیخ یب خودم گفتم با من

 ها؟ مغازه سمت به رهیم محل نیا از ییایم روز هر یه ینشد خسته تو :گفت من

 یچ جنس نمیبب ایب :گفت .بفروشم جنس دیبا بشم خسته تونم ینم که هیطور طمیشرا من امر قتیحق :گفتم

 .اریب فردا برو خوامیم رو نایا :گفت و دکر نگاه رو ستیل ؟یدار

 !!!هینقد فقط فروشم ارمیب برم تونم ینم والله گفتم

 کنم؟ اعتماد تو به یچطور من آخه :گفت

 .دیدون یم خودتون هینجوریا من طیشرا گهید :گفتم

 .جنس دیخر یبرا داد من به نقد پول تومن ونیلیم سه لغیم 1354 سال کرد اعتماد هم اون گرم دمش

 .خونه اومدم خوشحال

 عامل ریمد اومدن موقع تا ومدمیم در خونه از صبح 9 ساعت من و اومد یم 6 ساعت صبح عامل ریمد

 :گفت من به کارخونه اومد 6 ساعت سر رعاملیمد کارکنان از قبل صبح باشم، اونجا

 ؟ یزد در اون و در نیا بس از ینشد خسته

 ه؟یچ نایا گفت کرد نگاه تعجب با بهش دادم رو پول ینلوینا سهیک کی لحظه، هی آقا حاج :گفتم
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 خرد الان از ها پول موقع اون ( پولشه هم نیا و فروختم جنس تومان ونیلیم 3 نفر کی به روزید گفتم

 )بودند تر

 !!کرد؟ اعتماد تو بهی چطور طرف :گفت

 پس؟ یبود فرستاده اهیس نخود دنبال مارو آقا حاج گفتم

 قسمت برو ایب ،یبفروش ظهرها از بعد نقد تومان ونیلیم 25 یتونست موقع هر :فتگ و دیخند رعاملیمد

  . فروش

 دنیپرس یم ها اون و گفتم یم رو طیشرا رفتم یم مغازه هر به کردم قبول بود شده گرم موتورم تازه که من

 ؟ینبر مارو پول معلوم کجا از

 دیبپرس دیخواه یم فروختم جنس یفلان حاج به گفتم یم

 به بایتقر ماه کی یط در نکهیا تا کرد، یم دییتا رو من هم یحاج و کردند یم رو کار نیا هم اه اون

 هم گهید سال سه و شرکت توریزیو شدم و شرکت فروش قسمت رفتم و فروختم ونیلیم 25 اندازه

 .بودم شرکت فروشنده

 من به .بود رفته و ،بود شده کاسب خودش یبرا شرکت واصفهان رازیش منطقه توریزیو کار لیاوا در

 و نقد بصورت تلاشم با و منطقه اون در فروش یبرا رفتم من .شده یخال اونجا که فرد نیا یجا برو تو :گفتند

 در یتوریزیو دور نیاول در یاعتبار یچک

 شب که بود ینطوریا لیاوا در کارم روش .تهران واومدم گرفتم جنس صورت تومان ونیلیم 95 شهرها نیا

 بود یعموم گرمابه کی نبودند، باز ها مغازه دمیرس یم صبح 9 ساعت اصفهان رفتم یم و شدممی وساتوب سوار

  9 ساعت تا گذروندم یم رو وقتم سرما تو هم گرفتم یم دوش هم اونجا رفتم یم

 صبحونه بهم امیم تهران از دونست یم و بود شده دوست من با گرمابه صاحب آمد و رفت بار چند بعد

 .ادد یم هم

 سوار کردم یم یسع یطور شب دادم، یم انجام رو فروش و یابیبازار اصفهان در شب تا 9 ساعت بعد

 .رفتم یم هم عباس بندر بعدش روز شد یم لازم اگر و رازیش برسم 5 ای 6 صبح که بشم اتوبوس

 :گفتند من به و برگشتند شانیا

 .نکن فراموش رو وخواستن تفکر یول تیقموف اصول جز نشدن دیام نا و تلاش آقاجانلو، یآقا نیبب"

 "تو برو پنجره از کردن رونتیب در از اگه یمصمم که یکار در

 :کنم یم عرض شما خدمت جا نیهم را چهارم باور داستان ادامه از قبل

 4 شماره باور

 "آموزش فقط نه روند یم شیپ یریادگی قیطر از ها وکارکسب همه "

 در حضور یگواه ای یلیتحص مدرک گرفتن صرف افراد از یاریبس است، آموزش از تر قیوعم تر کامل ،یریادگی

 را خودشان یکاسب ندتوانمی که کنند یم احساس بازار، یقو فرد کی شیپ در یشاگرد یمدت ای و دوره کی

 یمشتر اصول و خدمت ای کالا که ندارند یمشتر اصلا ندیبب یم شوند، یم بازار وارد یوقت یول بکنند شروع
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 یمشتر چگونه که ردیبگ ادی فرد دیبا است نیهم آن لیدلا نیتر مهم از یکی بکنند، تیرعا او مورد در را یمدار

 یول است لازم آموزش بودن، دواریام و وتلاش صبر و یعمل کار به دارد ازین کار نیا و بکند یساز وبازار یابی

 خودتان دیبا و دهد ینم شما به کس چیه را آن که است تیموفق شرط دنیفهم و یریادگی کاراست شروع هیپا

 .دارند یخاکخور ها وکارکسب ی همه دینشو دیوناام ناراحت ضمن در و دیاوریب بدست

 پنجم باور به شود یم مربوط داستان ادامه

 5 شماره باور

 را یتوریزیو بازهم و دیباخت ینم را تان هیروح جنس ارائه یبرا نه جواب مقابل در یچطور دمیپرس فرد نیا از

  د؟یدیرس نجایا به شد چطور و دیداد یم ادامه

 بدم حیتوض بهت داستان هیبا بذار رو موضوع داره، راه زیچ همه : گفت

 جنس فرد نیا به بودن نتونسته ما یتورهایزیو از کدوم چیه و بودن زیتبر اهل شونیا که بود یا فروشنده

 بفروشم جنس فرد نیا به ونمت یم من :گفتم من بود آقا نیا بحث کی بفروشن،

 .خره یم جنس اون از فقط داره کننده نیتام هی یحاج نیا تونه ینم یک چیه نه : گفتند همکاران

 یادار قسمت همه به فروش واحد یها بچه هیبق بفروشم جنس من اگر که میگذاشت نیا بر رو قرار

 .بدم یزید همه به دیبا من نتونستم من اگر و بدن یزید ناهار

 نقدریا شما به نتونست اگه طرفدارشم هم من تونه، یم آقا یعل وگفت دیشن رو موضوع نیا رعاملیدم

 .دمیم پاداش مبلغ

 !!!!ینکن یخرابکار کردم اعتماد بهت :گفت دیکش کنار رو من رعاملیمد

 بشه کامل حرفم نذاشت اومدم، شرکت فلان از سلام : گفتم و فرد نیا مغازه در رفتم روز همون من

 ".خوام ینم یچیه لهیتکم" :گفت

 .رونیب اومدم عیسر و ممنون یلیخ :گفتم نکردم هم بحث نکردم، صبر نکردم، اصرار من

 .کار سر ادیم زودتر شاگردهاش از فرد نیا دمیفهم اطراف یها محله و کوچه از کردم قیتحق

 گفتم و پاشدم عیسر مداو فرد نیا بود 5 ساعت در، دم یسکو نشستم اش مغازه در رفتم صبح 6 فردا

 .سلام

 له؟یتکم نگفتم ؟یاومد دوباره تو باز :گفت

 . کنه باز رو اش مغازه ادیب منتظرم دارم قرار یباکس من :گفتم

 سرده هوا آقا حاج گفتم گرفتم رو دهایکل عیسر بالا، بده رو مغازه کرکره کنه باز رو قفل خواست یم

 دادم رو کرکره د،یوفتیب زحمت به شما سمیوا جوون من ارهد خجالت کنم، یم باز رو در من بده اجازه

 .رونیب سادمیوا نرفتم هم خودم و آقا حاج دییبفرما گفتم و کردم باز رو در بالا

 رفتم اش شیپ برو اومد فرد اون موقع هر تو ایب شهیم سردت : وگفت اومد ربع کی قهیدق ده از بعد

 .میبخور ییچا باهم تا بکن دم یچا هی حالا گفت تو

 .گذاشتم مغازه داخل سوز گرد یرو و کردم پرآب رو یکتر هم من
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 ارمیم من کجاست بگو تو رو ها جنس آقا حاج گفتم عیسر من و اومد یمشتر چندتا نیح نیهم تو

 یشیم خسته تو گفت

 .ارمیم من کجاست دیبگ کارمیب هم فعلا وسرحال وشاد جوون من بابا نه گفتم

 .یبود اومده روزید ؟ یدار یچ حالا :گفت من به برگشت ختاندا راه رو ها یمشتر

 و گرفتم رو گازش هم من و داد صورت من به سانین کیو کرد نگاه رو ستیل دارم، رو ها نیا آقا حاج گفتم

 شد؟ یچ شرطمون خب :گفتن من به ها دفتر بچه دم رفتم

 لهیتکم گفت من به روزید :گفتم

 م؟یبر کجا ناهار آقا یعل :گفتن

 .ناهار یبرا باش آماده ستین فرصت نه گفتن نیبد فرصت هی فتمگ

 .هیفلان حاج مال دیکن آماده دیبد رو ستیل نیا فعلا گفتم

 هی .داره رو خودش راه یهرکار بودن، رفته فرد نیا شیپ بار 155 یبالا نهایا بودن درآورده شاخ همکارام

 یتون یم شتریب و بهتر یلیخ غلطک رو افتاد کارا که مدت هی بعد یول یکن تلاش یروز شبانه دیبا یزمان

 در هم اون شن پولدار زود خوان یم ها یلیخ ،یکن عجله دینبا یلیخ .یباش داشته درآمد و یکن استراحت

 نداره امکان ینکن یط رو ریمس پله وپله ینکن کارت در یخاکخور تا .ستین ریپذ امکان نیا و ماه چند عرض

 .یبش موفق
 به دادن یبرا یدست پول دنبال میبود یمشتر دنبال میبود هامون چک کردن پاس دنبال یه که بود یزمان

 چک ونیلیم 955دیشا الان یکن عجله دینبا شد، بهتر گذشت که دردسر و گذار دوران میبود کننده نیتام فلام

 داشتم یبرگشت چک نویلیم15 اگه کارم لیاوا در یزمان هی یول شم ینم نگران ادیز باشم داشته هم یبرگشت

 .شدممی ورشکست

 بار سه رونیب امیب شرکت از گرفتم میتصم یتوریزیو کار سال سه از بعد ده،یم جواب یزیر برنامه با سکیر

 هیگر مادرم شرکت از خروج موقع بودم گرفته رو ممیتصم من اما کرد، رد ریمد رو بار سه هر و نوشتم استعفا

 .کرد یم

 و رونیب بود اومده کار از هم دامادمون ،یکن یم چارهیب رو خودت و یکن یم بدبخت رو خودت یدار تو :گفت

 .گشت یم کار ودنبال بود کاریب

 که گفت شهر سطح یها فروشنده به و کرد میتحر رو من عامل ریمد افتادم، مشکل به یلیخ و رونیب دراومدم

 .دیند هم جنس فرد نیا به و دینخر جنس فرد نیا از

 دیبا و یخودت مسئول یول گرفت مشاوره دیبا رهیبگ میتصم خودش یبرا تونه ینم آدم خود اندازه به کس چیه

 ادامه و بود یقطع ممیتصم یول بود اتریمزا با هم یکارمند و بود سخت یلیخ کار شروع .یریبگ میتصم تفکر با

 یم کار روزمره صورت به لسا 5 میرفت یورشکستگ مرز تا بار چند باش بامن ایب گفتم هم رو داداشم .دادم

 بازار شناخت و اعتبار آوردن بدست و سال 5 از بعد میداشت ادامه یبرا هیسرما هم یکم و مون یخرج میکرد

 دیبا ست،ین یشانس و یباز یپارت یزیچ چیه جهان در .میداشت درآمد سال 5 اون همه اندازه به سال کی یط
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 کارهات در .ینکن یفروش کم و یباش داشته صداقت ،یبکن تلاش دیبا ،یباش دواریام و یبد ادامه ،یبکن انتخاب

 .نکن عمل ها هیتوص به بسته چشم و کن فکر

 5 شماره باور

 خالق ما ستین ما خالق طیشرا شد، موفق شودمی هم گرانید یمال کمک بدون "

 رشد یفرهنگ با و خوب محله ودر نداشتم یثروتمند ومادر پدر من دیگو یم خودش با فرد مواقع از یاریبس در

 مشکلات یحت ست،ین حیصح عنوان چیه به مطلب نیا باشم، بدبخت و پول یب دارم اجازه لیدل نیهم به نکردم

 مشکلات نیا همه ،یوفرهنگ یماد مشکلات به برسد چه ستند،ین مشکل ما روح وقدرت عظمت مقابل در یجسم

 .است حل قابل میباش گذار ریمس در حرکت آماده و میباش داشته یکاف اراده اگر

 6 شماره باور

 :پرسمیم شما از سؤال کی متفاوت و ارزشمند باور نیا شروع در

 چه شتریب و روین نفر 29 با ساله 35 ای 29 فروشگاه ریمد کی ای ثروتمند، ساله 25 ای 15 جوان کی دنید با

 خودمان و م،یباش صادق و روراست اگر چه؟ دباش خانم موفق، و ثروتمند فرد نیا اگر د؟یکنیم دایپ یاحساس

 جامعه هر در .میندار آنها به نسبت یخوب حس که است نیا مواقع تیاکثر در جواب مینباش آنها سال و سن هم

 جیرا یتفکر نیچن جوامع از یبعض در مثال عنوان به دارد، یبالاتر تیاولو تفکرها یبرخ موفق افراد به نسبت

 ردستیز دینبا یمسنّ فرد چیه برود، بالا حقوقشان هم و مقامشان هم سن گذر با و مرور به دیبا افراد :است

 مهارت به نه است سال و سن به یستگیشا معتقدند جوامع از یبعض ناخودآگاه صورت به و باشد جوان فرد کی

 را نیا یا رهمحاو و یعاد یصحبتها در دیشا .رادارند تفکرها نیا افراد از یاریبس ماهم کشور در ،ییتوانا و

 را موضوع نیا وکارها کسب بر حاکم یها نقش و رفتارها یرو از و مواقع از یبعض در دیبا ،یول دینکن قبول

 که یفرد ،یاصل رانیمد د،ینیبیم کامل را تفکر نیا دیشو قیدق اگر ها گروه و ها شرکت از یاریبس در د،یسنج

 نیا معتقدند خودشان هم چون کنند،یم یبخش ئولمس ای ریمد را دارد یشتریب سال و سن و شتریب کار سابقه

 رند،یگیم قرار کارکنانشان و گروه در حاضر افراد ریسا اعتراض مورد نکنند نیچن اگر هم و است یاصول کار کی

 یبرا فرد کی یکار یاه سال زانیم و سال و سن ظاهر، که است شده مرسوم ما جامعه در ناخودآگاه صورت به

 شرفتیپ هرروز و میدار رییتغ هرروز که یجهان در.ردیبگ قرار یابیارز مورد کار کی انجام ییتوانا و اقتیل داشتن

 دیبا گرید وکارهاست، کسب یبقا عناصر از یکی یریپذ آموزش و یذهن یریپذ انعطاف متفاوت، اتفاقات و

 ارگان با .روهاین ریسا رشیپذ و سال و سن نه گذاشت طیشرا دارا بودن را پست کی یبرا روین انتخاب تیاولو

 صحبت تیاولو بلکه ندارم یکار فعلاً رادارند خود یقانونها و دارند ثابت استخدام که یدولت یها ستمیس و ها

 خورده گره میمستق صورت به ینوآور و یسودآور درآمد، با شانیبقا که است ییها شرکت و ها ستمیس با من

 طیشرا فاقد یروهاین و کنند وارد ستمشانیس به را طیشرا یدارا و تریقو یروهاین دیبا ها شرکت نیا .است

 اکثر در که کنند، میتفه را موضوع نیا هم ها آن به ضمن در و بکنند شرفتیپ و بهبود به راغب را موردنظر

 با صرفاً و مهارت و تخصص بدون که یفرد و قدرت از ینشان نه است تیمسئول از ینشان پست ای و شغل مواقع
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 خروج یبرا راه یهموارساز مشغول که بداند دیبا است تر مهم یپست منتظر خودش، ساساح و سابقه بودن دارا

 .است سازمان از خود

 :بود بایز اریبس که خواندم دیشه دکتر از یداستان

 :گفتند شانیا تخصص؟ ای است بهتر تقوا کار در دندیپرس چمران دکتر از

 را یکار و ندارد تخصص که آنکس میگویم اما .رمیپذیم را آن .است رت لازم تخصص از تقوا "

 ".تقواست یب ردیپذیم

 است، ثروتمند و باهوش و قیلا یجوان اگر که میبکن قبول را موضوع نیا خودمان وجود در ابتدا میبکن یسع دیبا

 خوب اریبس شود هم ما بیرق اگر یحت و است یعال اریبس شود ما همکار اگر و ماست کشور یبرا ینعمت او

 یها طیمح از یاریبس در است، خود از تر یقو یبیرق با کردن نرم پنجه و دست در رشد از یبخش چون است

 آن مثبت یتکاپو و وجوش جنب باعث چقدر تر متخصص و جوانتر افراد ورود که ام دهید ها سازمان و کار

 ناسبم واکنش و شد آشنا آن با دیبا آن برابر در مقاومت یجاه ب است ریناپذ اجتناب رییتغ است، شده ستمیس

 .برداشت رییتغ ریمس از را ها بهانه دیبا بلکه دینترس رییتغ رقص از دیبا داد نشان را

 را ما وکار کسب ادیبن دیجد یفنّاور لیس یگاه و دهند،یم رییتغ از خبر ییها شوک یگاه مینکن رییتغ اگر

 .کندیبرم

 :کنممی عرض شما خدمت زیعز یاستاد از را یداستان

 جنوب از یبخش در کار یبرا و بودم لیالتحص فارغ تازه یجوان 1351 سال در گفتیم نشایا م،یبود یا جلسه در

 من و بود ها پشه از یخاص نوع بردن نیب از یبرا یسمپاش ما فهیوظ شدم، یگروه همکار یا پروژه در کشور

 برندیم ها خانه و ادارات به و گرفتندیم انبار از سم یمقدار کارگران هرروز بودم، سموم نیتأم از یقسمت مسئول

 در روز طول در پشه از نوع نیا دمیفهم کردم که یقیتحق یط کردند،یم یسمپاش را محل آن روز طول در و

 یمتفاوت روش از دیبا و رودیم افراد حضور یها محل و ها خانه سمت به یکیتار در و ها شب و ستین ها خانه

 و است نقراریازا موضوع که گفتم و رفتم خودم ریمد شیپ ن مطلبیا استناد به .کرد استفاده آن با مقابله یبرا

 نیا با است سال ستیب ما" : که گفتند صحبت جواب در من ریمد .ستین درست اصلاً یسمپاش روش نیا

 انجام گونهاین را کار نیا است سال ستیب است؟ما غلط کار نیا ییگو یم وارد تازه تو و کنیممی کار روش

 انجام یدرست لیدل سابقه و دیکنیم اشتباه که است سال ستیب شما" :گفتم من گفت،یم استاد نیا "!!!میدهیم

 مشخص و اوضاع رییتغ با و مدت چند از بعد یخصوص شرکت نیا .آمدم رونیب شرکت آن از و "ستین کار کی

 یژپرانر یول نداشت یا سابقه که یجوان حرف به افراد نیا اگر رفت، نیب از کلاً روش نیا بودن اشتباه شدن

 .شدیم بهتر اوضاعشان دیشا شدندیم روزتر به و دادندیم گوش بود

 امبریپ گردد،یبرم قبل اریبس یها سال به وکار کسب در سال و سن به نه و ها ییتوانا و اقتیل به احترام سابقه

 .است بوده موفق و اعتماد قابل ن،یام تاجران از یکی یجوان نیسن در یامبریپ دستور افتیدر از قبل اسلام
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 .ستین سال و سن درگرو چگاهیه و خواهدینم یگرید زیچ یکاردان و اقتیل جز ،یاجتماع یها تیموقع و مقام

 تایماتسوش یآقا را یداستان ک،یپاناسون مؤسس تایماتسوش کونوسوکه یآقا نوشته "من یدگاههاید" کتاب در

 ؛است 1591 سال به شودمی مربوط که دیگویم

 چهل از شتریب آنها از هرکدام که کندیم ملاقات شرکت کی نیمهندس از نفر سه با داشته، که یسفر در دیگویم

 یتقاضا و رندیگیم تماس خودشان ریمد با آنها یسؤال آمدن شیپ لیدل به مذاکرات طول در اند داشته سن سال

 که یهمانطور (بودند ساله پنجاه حداقل یریمد حضور منتظر تایماتسوش یآقا .کنندیم را جلسه در حضور

 در حدوداً که نند،یبیم را جوان اریبس یمرد تعجب کمال در اما )میشویم یفرد نینچنیا منتظر ما ناخودآگاه

 تایماتسوش یآقا جلسه، ترک از پس بودند، فرد نیا پدر سن هم یراحت به نیمهندس است، یسالگ ستیب اواخر

 تجربه سال 3 تاًینها با یمرد ردستیز دیشوینم حتنارا شما :دمیپرس لیدل نیهم به بودم کنجکاو یلیخ دیگویم

 د؟یا شده

 فیوظا زین ما و دارد را خود ژهیو تیمسئول ارشد مهندس عنوان به او م،یشو ناراحت دیبا چرا نه ": گفتند آنها

 یشتریب تیمسئول که معناست نیا به اما باشد، ما از شتریب او اراتیاخت که میکن فرض .میدار عهده بر را یگرید

 ".است تمام کارش و بدهد دیبا یتر نیسنگ یبها بخورد شکست اگر و دارد عهده بر مه

 کمتر یحت و ساله ستیب جوان کی که م،یبکن قبول خودمان درون و ذهن در ابتدا دیبا که است نیا موضوع

 موفق و شدن ثروتمند چون .میبکن نیتحس را او دلمان در و باشد داشته را یادیز و حلال ثروت تواندیم هم

 یها دهیا با و جهان سطح در که میبگرد یجوانان دنبال یثان در ندارد سال و سن به یربط و دارد راه شدن

 شتریب اند توانسته یسالگ ستیب از کمتر در که دارند وجود یادیز اریبس جوانان شوند، موفق اند توانسته ساده

 ینگاه و ها نیا دنید شتریب هرچه با .اند آورده دست به هم یقانون کاملاً و اورندیب دست به دلار ونیلیم کی از

 یشانس دارد راه ثروت دیبکن یادآوری خودتان به هستند درآمد کم یکارها مشغول جامعه در که مسن افراد به

 .کندینم رشد سال و سن با متناسب و ستین

 به توکل و آرامش با سپس و دیریبگ قاطعانه میتصم ابتدا د،یاوریب دست به را یثروت خودتان دیخواهیم اگر ثالثاً

 دهیا کی کردن دایپ یقطع یریمگیتصم از پس کار یعمل شروع نظرم به دیبگذار قدم آن حیصح ریمس در خدا

 .دیبکن تمرکز و مطالعه جستجو، نهیزم نیا در دیبا است، کسبوکار شروع یبرا ارزشمند

 باور دیبا د،یببر لذت دیجد یجهان دنید از تا دیکن عوض را تانیذهن نکیع ست،ین ییدانا ملاک سال و سن

 بودن ادیز باشد ادتانی گرید طرف از د،یکن یانداز راه وکارکسب دیتوانمی یسال و سن هر با که دیباش داشته

 متفاوت یکم را حرکت وهیش دیبا است ادیز سن که یزمان در شود، ما حرکت مانع دیونبا است بهانه هم سن

 میکن جور میبتوان هم یانداز پس اگر ضمن در و کرد حرکت دیبا بهتر وکتاب حساب با و تر آرام مثلا کرد، تر

 وجود یسرماه حقوق موقع آن در چون م،یکنشروع  را یوکارکسب میتوانمی هم یبازنشستگ نیسن در یحت

 داماد و وسعر ای و ها نوه یدارا افراد اکثر یبازنشستگ سن در مینکن فراموش است، آزاد بایتقر هم وزمان دارد

 .کند یم کمک اریبس ریمس نیا در اریبس کردن حرکت وستهیپ و اطیاحت با هستند،

 6 شماره باور
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 یا زنده تا ست،ین نبودن ای و بودن قیلا ی دهنده نشان عنوان چیه به سن یادیز ای و بودن کم "

 "یبپرداز وکارکسب به ات علاقه مورد ریمس در یتوانمی

 7 شماره باور

 من یبرا نه مهمه خودت یبرا فقط یدار کتاب به راجع یرنظ هر


