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خود به خود    پولها شوید،  ها شوید. وقتی در حیطۀ کاری خود یکی از بهترین اراده کنید جزو بهترین -1

 .به سوی شما سرازیر خواهد شد

 دن میچل 

فعالیت صاحبان   . برای یک لحظه دیدمدن میچل را  گفته خن دن میچل موافق هستم. وقتی این من هم با س 

دهند در ذهنم  خدمات و محصولی به مردم ارائه می   با عناوین مختلف  کسانی که   لا و کُکوچک و بزرگ  مشاغل  

 نقش بست.  

که برای رفع تکلیف و از سر باز کنی کار و    از ما این اتفاق افتاده باشد بسیاری  برای  شاید  چرا راه دور برویم  

کنیم هر چه زودتر آن کار تمام شود و شاید هم کلی بد و بیراه به  پذیریم و روز شماری می مسئولیتی را می 

خواهیم از  در آخر هم می دهیم.  خودمان هم بگوییم که چرا داریم این کار را برای فرد یا گروهی انجام می 

ی بین من نوعی و کسی  م بایستخواهیم منصفانه برخورد کنیهم برخوردار باشیم. اگر ب  خوبی   و مزایای   دستمزد 

   این طور نیست؟ کند تفاوتی باشد.که با جان و دل کار می 

یب خودت  همیشه بهترین و بزرگترین رق ، گوید که می   ن بیل گیتس به ذهنم رسید خس  هم بلفاصله در ادامه 

خدمت به  هم در فصل هشت خواندم بذر پول،نوشته دیوید شوارتز  رگ  در بخشی از کتاب جادوی فکر بز  باشد.

 مردم است.  

 افتد به طور حتم اگر هر روز تلش کنیم بهترین خود را ارائه دهیم پس از آن اتفاقات خوشایندی برایمان می 

. به نظرم اگر تمامی  شودسرازیر می سمت ما    روت بیشتری به آوریم بلکه پول و ثنه تنها از نظر ثروت کم نمی 

با این نگرش به مردم تحت هر عنوانی خدمات  با خواندن    ، از طرفی   شود.ارائه دهند دنیا گلستان می   افراد 

برای کسب پول بایستی ذهن ثروتمند هم داشته    شومو ثروتمند متوجه می از زبان افراد موفق    ی کتابهای بسیار

 . را به سمت خود بکشانیم قی کلی پول مثل جاروبرتوان می  به راحتی. به طور حتم با این شیوه مشیبا

شما شبیه به کسانی خواهید شد که بیشترین رابطه را با آنها دارید؛ پس با گوید: »می   در این باره  انیشتن

 « ثروتمند دارند  افرادی معاشرت کنید که ذهن

کنم اگر در یک کار دولتی یا سازمانی و کلا هر جا نقص و کوتاهی  همیشه فکر می بگویم    هم  در ادامه این را 

با من فررزانه کردلو  آیا  تواند من شما و هر کسی باشد.  می   است. این یک  وجود دارد یکی مسیر را اشتباه رفته

رود.  در نهایت این مسیر تا ثریا کج می درست پایه گذاری نشده باشد    یک کاری ی  ید که وقتی مبنا موافق هست

وجود کاری  در آن روز و لحظه خاص با تمام کنیم  گذاریم احساس میه نمایش می وقتی بهترین خودمان را ب
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  نقص ی به طور کامل و ب  آن کار را    اگر   اشود حتّرضایت قلبی در کار ایجاد می  انجام دادیم و در این صورت 

 ربط با این جریان نباشد.  ای هم بی ه نشاید ماجرای اثر پروا انجام نداده باشیم.

ر برخورد  گیرتسخت با من  به شخصه از افرادی که برای یادگیری مطلبی از آنها    فته این را هم بگویمرنتا یادم   

اشتباه  .  و در زندگی تا بدین لحظه مدیون آنها هستم  کلی چیز یاد گرفتم  خواستند   نم  و کار خوب از  کردند 

ها هم هستند با زبان نرم هم  کاری نیست. خیلی کتبیراه گفتن و کُ و منظورم از سخت گیری فحش و بد نکنید  

     از من دیدند.کار خوب را سخت گیری کردند و در نهایت 

توانیم برای ایجاد حس خوب در خودمان و بقیه بهترین خودمان باشیم.  پس تا جایی که می نکته پایانی اینکه  

  بودن  از بهترین  به طور حتم این بهترین بودن در هر شخصی تعریف متفاوتی دارد. بهتر است تعریف خودمان 

 دست به کار شوید.    نلطفا این گوی و این هم میدان را به معرض نمایش بگذاریم.  
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 .آموزندثروت متعلق به کسانی است که موضوعات تازه را خیلی سریع می -2

 

 پل زین پیلزر -

 

ژی همراه و هم مسیر شویم  با تکنولوبخصوص  به روز باشیم و    ر حتم اگر در کاری که مشغول هستیمبه طو

گفته    این  از جمله خودم با  مانه هم   یقینن اکثریت.  ترقی را یکی پس از دیگری طی کنیم  هایتوانیم پله می 

و بخشی    کنم  که در حوزه تولید محتوا کار می   به عنوان مثال من فرزانه کردلو   . پیلزر موافق هستیم  پل زین 

و    باشمکارهای بیشتری  دارعهده  امیاد گرفتم توانسته هر چقدر موضوعات جدید  به عینه دیدم  ،از کارم است

ها برای من بلکه برای همه  و این قانون نه تن  . دریافت کنم  پول بیشتری   بیشتری بکنم و در ازای آن همخدمت  

 و استثنایی هم وجود ندارد.   کند ا صدق می مردم دنی

قابل ر تنها مهارتی که غی: »گوید می   این چنین  مو تکمیل صحبتدر راستای سخن پل زین پیلرز  پیتر دراکر  

ها این موضوع را  قدر مسلم آن است که خیلی  .  «های جدید استری مهارتیگتوانایی یاد   شوداستفاده نمی 

به گفته خودشان    ستند،خواهند دست به عمل بزنند و به جایگاه و دستمزد فعلی خود راضی هدانند ولی نمی می 

کنند تا به سمت آن موضوعات جدید و  ها خود را توجیه می یا اینکه با انواع بهانه .  سک کنند یر  خواهند نمی

 ناشناخته نرود.  

خواهید بهترین باشید اگر می گفت: »که می یک سخن جالب از مایکل فلپس خواندم  به    امروز  هم  در این باره  

 . «م دهند خواهند انجاهید که بقیه مردم نمی باید کارهایی انجام د

یا اینکه    بیزار هستند و خلصه موضوعات جدید    جدید، زبان جدید   بسیاری از مردم از یادگیری مهارت  بله

کنند هر چیزی که تا به  ی ، منتها فکر مند شود گفت بیزارنمی   گویند هنوز وقت هست.یا  اینکه می   ترس دارند 

ند. در  گذراند و پا را فراتر نمی های گذشته تعصب دارگیری کافی است و به نوعی به آن یاد  د گرفتن  حال یاد

ترس از این جهت  هر لحظه در حال یادگیری موضوعات جدید باشد.    که  ی است دانیم برنده کسحالی که می 

بهتر  چند این هم طبیعی است و به مرور    نگ باشد. هرکه ممکن است در ابتدای راه همه چیز برایشان گُ

رسد؛ از همین جایی که هستی  گوید: »صبر نکن! هیچ وقت زمان مناسب نمی دانیل هیل می از طرفی،    شود.می 

 ل مسیر ابزارهای بهتری پیدا خواهی کرد«. هر ابزاری که داری کار کن. در طوشروع کن و با 
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ن  از خواند   های مختلف تجربه شود،ند در زمینه توامیعات جدید  ویادگیری موضمن فرزانه کردلو معتقد هستم  

  نا شدن با فرد ش حتی آَ  جدید کتاب جدید بگیرید تا دیدن مکان جدید، خوردن غذای جدید، یادگیری مهارت  

به آن موضوع جدید   نسبت  و البته مشتاق   گیرد. خلصه فرد یادگیرنده و ... در این بخش قرار می   جدید   و افراد 

  د رود حتی اگر رونسمت آن موضوعات می د و با فراق باز به  کنگیری نمی د و به قولی جبههکنمقاومت نمی 

     خرد.ها را به جان می سختی ولی با این حال تمامی آن  ،یری برایش راحت نباشد یادگ

به نظر من    گوید:  می کند. اپرا  می   ی را مطرحبته جالنک  جلوتر به آن اشاره خواهم کرد   که  اپرا وینفر در سخنی

تواند گواه این باشد که هیچ چیز شانسی و  پرا می این گفته اُ،  شانس تلقی آمادگی قبلی با فرصت است. پس

و در نهایت فرصت برایش فراهم شده    است  روی آن مهارت جدید کار کرده  ناتفاقی نبوده و فرد مورد نظر قبل

 معطلی شروع کنید.  بنابراین، شما هم بی نشان دهد.  ی است تا خود

شخصیت  کنید و زمانی که  ، وقتی شما شروع به آموختن می خوانیمکتاب افسانه کارآفرینی گربر می   بخشی از  در

تر از  دهید تا رشد کنند، بازی با ارزش ها می شخصیتکنید و مجال کافی به دیگر  متخصص خود را مهار می 

 کردید.  شما فکرش را می شود که آن چیزی می 

ورق    کنیمعمل تبدیل می البته آن را به  گیریم  و  ید را خیلی سریع یاد میوقتی موضوعات جد ناگفته نماند که  

مان  نفسهای مختلف اعتمادبه و موقعیت شود گفت در شرایط  کنیم و می ه می را تجربزندگی جدیدی    گردد.برمی 

  .یابد افزایش می  هم

شوند می   متوجهایر دوستان  و س کارفرماها    وقتی موسسات،ه زیسته خودم آن است که  در مورد تجرب مثال آخر  

هم    فتوشاپو در کنار آن  هایی چون نوشتن، مقاله نویسی سئو شده برای سایت،  به مهارت   و که سایتی دارم  

کنم به مانند خیلی از افراد موفق  توصیه می ،  پسکنند.  به من محول می را  موضوعات کاری بیشتری  بلد هستم  

ای بیشتر و بهتری را تجربه کنید  هاجتناب نکنید و به سمت آن بروید تا فرصت های جدید  از یادگیری مهارت

 ربا جذب کنید.  به مانند آهن فراوانی را تا در ادامه هم بتوانید پول و ثروت
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 کار خوب بهترین هنرهاست. و پولسازی هنر است. کار کردن هنر است؛ و کسب -3

 اندی وارهول  -

تواند  افزایش پول و درآمد به مانند هر کار خلق دیگری می با توجه به نقل قول اندی وارهول بایستی گفت،  

پول و ثروت بعدی را    مسئلهکند. همین  افزایی می ارزش   ثروتش   به مقدار قبلیه فرد  هنر محسوب شود، چرا ک 

و    دن پول یا همان پولسازی به مانند بسیاری از کارهای خلقانه هنر به دست آور  حتمبه طور  به همراه دارد.  

پولسازی هم از این اصل    بنابراینکنیم،  نری اثری را خلق می شود. مگر نه اینکه در کار همحسوب می   مهارت

هنر و مهارت دیگری    هر   ه نیست که این هنر و مهارت هم به مانند مستثنی نیست. البته بر هیچ کس پوشید 

د ارزش و  یکه با کار کردن این پول بدست بیا. در صورتی  بلد باشید های بدست آوردن آن را  بایستی تکنیک 

 کند.اعتبار ما را به عنوان هنرمند صد چندان می 

فرد  برای هر کس تعریف خودش را دارد.    هم  های خوب است. شغل خوبشغلالبته منظور از کسب وکار   

کند.  یعنی شغل خود می   ، افراد را جذب و مسحور هنر خود  دهد می   بتکاری که به خرج او  هنرمند با خلقیت  

، به  د یبرطرف نمای  را  نیاز افراد   )خدمات و محصوالت تولیدی(اندر کارتبه شیوه درست و اصولی    د اگر بتوانی

یعنی تحت هر  شما باشند  محصوالت  و    آثارو به نوعی    کارو خواستار کسبکاربران و مخاطبین  صورتی که  

 هستید.   شرایط به شما رجوع کنند شما برنده

مشتریان زیادی را به سوی خود بکشاند،    ، تواند با واکس زدن خوب کفشمی خوب  یک کفاش  به طور مثال،  

از  تا کفه ترازو به سمت کفاش خوب سنگینی کند.  تی باشد  ها یک تفاوبه شرطی که بین او و سایر کفاش 

نیست. فرد پول درآورنده    در باطن اینگونه به نظرم در ظاهر فقط پول درآوردن مطرح است، منتها    ،طرفی

دهد خلقیت  مخاطب خود را بشناسد و برای محصول و خدماتی که ارائه می بایستی مثل یک هنرمند واقعی  

  ، پس .  سیل عظیمی از مخاطب را به سوی خود بکشاند   تا   ا او را از سایرین متمایز کند باشد تو ابتکار داشته  

خلقیت و ایده همراه باشد هنر    را به این دنیا اضافه کند و در بطن آن فکر و  توسط فرد  هر کاری که ارزشی 

 روانه بازار کنید.   اگر چنین هنری دارید، دست به کار شوید و محصوالت و آثار خود را شود.می محسوب  

توانید پول بیشتری را به سوی  این نکته را هم در نظر داشته باشید شما به کمک کار خوب می  ،از سوی دیگر

توانید  است. در نهایت به کمک پول بیشتر می   و آسایش بیشتر  خود جذب کنید. پول بیشتر برابر با زندگی بهتر 

 برای کمک با خود همراه سازید.  کار خود را توسعه دهید و افراد بیشتری را 
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افت  ل بیشتری دریکار خود بنا کردید پوو ای کسبای که برر خوب و خوشایند آن است که از این سفره خب

 مند بار بهره از این سفره پر   توانند افراد بیشتری می   به این شیوه   نکته مهم و حیاتی قضیه آن است که  .کنید می 

در    ای را به کار مشغول کنید. ن که عده چه هنری بزرگترین از ای  . به راستی و برای خود درآمدی ایجاد کنند 

 .بکنید  اهللکار خود خدمتی به خلق که در نهایت قرار است به کمک    ضمن چه هنری واالتر و ارزشمندتر از

هم اگر    اییبی. در کنار زبا زیبایی همراه نیستفقط  خاطرنشان سازیم که هنر همیشه    در پایان  این نکته را هم

 هم سهم بسزایی را به خود اختصاص داده است.   خلقیت ،افزاییارزش  است همراهش )کار( در اثر 

 نمایم:سخنی از هلن کلر جلب می  ه در پایان این فصل توجه شما را ب

 

ترین وظیفه من انجام خدمات کوچکی  اما مبرم م؛  کنمن در آرزوی انجام خدمتی بزرگ و پرشکوه زندگی می 

 .شکوهمند ظاهر شوند است که در کسوتی بزرگ و  

  هلن کلر
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ک عالم پول بکنید این است که برای کمک به دیگران  توانید با یمن بهترین کاری که می به نظر  -4

 بهره ببرید. 

 مایکل بلومبرگ  

 

یا  وقتی در سر چهارراه  را دراز    انش و دست  را پوشاندند   انصورتش  با چادری مشکی کهزنانی    کودکان کار 

. شاید هم  برایم تأمل برانگیز استها  بیشتر اوقات دیدن این صحنه   . شود  انش نصیب   تا شاید پولی   د نکنمی 

باشد ها  ماشنین   رانندگان و سرنشیناناحساسات    برانگیختن  هاها از جمله متکدی از این دست آدم   هدف برخی 

هم داستان    شانبر سر دو راهی ماندن  د ند یا ندهنبدهد اینکه  نبکن  اندر جیب مبارکشو دست    تا حرکتی بکنند 

خواهم فردی چنین  نمی  ، پس  .دهد حس و حال خوبی انتقال نمی ها  جالبیست و برای من به شخصه این صحنه 

 لحظات دردناکی را تجربه کند همان دیدنش هم جالب نیست چه برسد جای آن طرف باشم.

خصوص کودکان کار جالب است. یا   ه بعضی از این مخاطبین ب  به سوی  های سرد همین رانندگانگاهی نگاه

باال می  دیوار صحبت می شیشه ماشین را  با  انگار آن کودک  رفتارهای دیگر که  برخی  و  این  کند.  کشند  با 

در آن  ر  گ ا  .ی داردید. این به خود شما بستگ در چنین  لحظاتی سریع کمک کنبگویم    مهخوانمی  هایمگفته 

شکل   کنید به فقط شما دارید با روحیات یک کودک بازی می معطلی کمک کنید. لحظه حس خوبی دارید بی 

توانید کمک کنید. مثلا تشکر کنید و با روی خوش از او  ک بفهمانید که نمی توانید به آن کودبهتری هم می 

تصاویر خوبی    ،پس .شودری ثبت می ی با جزئیات بیشتانچهره افراد در ذهنیت چنین کودکخداحافظی کنید. 

 را در ذهن آنها حک کنیم.  

کاش این قدری    گویمروم و در آن لحظه فقط یک دعا دارم می هایی به فکر فرو می همیشه در چنین صحنه 

ناخواسته    حداقل به این کودکان که اگر در دنیا هستند واقعاا  بیشتر ببخشم. تری  به شکل اصولی داشته باشم تا  

)شاید هم گاهی    وزدس خواهم بگویم دلم می گذاشتند. نمیو اگر به میل خودشان بود پا به این دنیا نمی   هبود

چرا که    ،نه به هیچ وجه   (و بسیار سخت است  ل ندهمنتقاکنم حداقل چنین حسی را اکنترل می خودم را  

 کند.شدم ترحم و دلسوزی حس خوبی را منتقل نمی  متوجه 
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  داشتن پول بیشتر و   تواند توانیم کمک کنیم آن هم به روشی درست که یکی از آنها می یایید اگر می ب  ،پس 

ای همچون موسسه صبح رویش که برای حمایت از این کودکان در حال حاضر در  خیریه کمک به موسسات  

   بدمیم.  کودکانای به زندگی این  روح دوباره  مانو با کمک  ،کند ایران فعالیت می 

ادامه   از همچون تکدی   ییگرم آن است که به زودی زود پدیده دعای دیدر  شهرم، کشورم در    گری حداقل 

 ا کوچ کند و برود.  وسعت بیشتر دنی

که   شود با بخش پولی چه خوب می به نظرم برای ثروتمند شدند بایستی ذهنیت ثروتمند و غنی بودن داشت. 

آموزش    تا بتوانیم در کنار هم در بخشکمک کنیم.    و افراد نیازمند واقعی  آوریم به این کودکانبه دست می 

بهداشت روانی و جسمی آنها کاری صورت دهیم. شاید بیشترمان بگوییم دولت پس چکاره    گرفته تا بخش 

 این حرفها را نگفتم که به اینجا برسم. است؟! 

اشاره    نویسنده کتاب  کتاب برایان تریسیاز  بخشی    درتان تغییر کند؛  گی در کتاب افکارتان را تغییر دهید تا زند 

 ران کنید. خودتان را وقف کمک به دیگ  کرده است

گوید، واقعیت این است که شما با انجام دادن کاری عالی و تولید و توزیع محصوالت  دامه برایان تریسی می در ا 

از راه مشروع  توانید داشتن هر چیزی را که می بخشد، استحقاقبا خدماتی که زندگی و کار مردم را بهبود می 

ها داوطلبانه و اختیاری  امروز ما، همه معاملت و داد و ستد بازاری  ی  و درست به دست آورید دارید. در جامعه 

خرند. ی بهتری خواهند گرفت چیزی را می اگر احساس کنند که در پایان خرید کردن نتیجه هستند. مردم  

محصوالتی که مردم برای بهبود بخشیدن به زندگی و کار خود به آن نیاز    نبنابراین شما تنها با فراهم کرد

توانید در بلند مدت موفق شوید. هر چه بیشتر و بهتر به مردم خدمت کنید. شایستگی بیشتری پیدا  دارند می 

 آورید.  ت میس کنید و بیشتر به دمی 

: بهترین راه کمک کردن به مردم فقیر این  گوید در جایی دیگری از آبراهام لینکن نقل قول آورده است که می 

 نیست که ما نیز یکی از آنها شویم.  

تمند شدن قدمی  م که هر روز برای ثرو رس می   بندیر جهان فکری خودم  به این جمع ا خودم به شخصه د منته

. پول  میا به نوعی به کودکان کار بیشتری کمک کن یاری برسانم    بتوانم به افراد بیشتری    بردارم تا حداقل

ثروتمند    د فرا تعداد ا  اگر  یعنی   ، با این اتفاق  به تبع .  ی مستقیمی دارند رابطه باهم  دو  هر  بیشتر و کمک بیشتر  

متکدی کمی خواهد بود. به طور حتم بچه کار کمتری در سطح شهر خواهیم    و موفق در جامعه زیاد باشد 

جلوی هر کس و    تاتوانیم بگیریم  های بیشتری را می ت دید. در نهایت اگر یک عالمه پول داشته باشیم دس 

 در نهایت به هر ذلتی تن ندهد.  همین افراد از سر ناچاری ناکسی دراز نشود و 
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در مقابل خدمتی که    ،ان یک بحثی هم وجود دارد این است که سعی کنیمک به دیگرمالبته در خصوص ک

قرار است برای  دیگری انجام دهیم مبلغی حتّا کم را در نظر بگیریم. شاید بپرسید چرا. دلیل آن این است که  

 رایگان کار نکنیم.  

 گویم چرا رایگان کار نکنیم.  االن می 

مان  هایکردم. صحبت داشتم صحبت می  های اجتماعیشبکه   در یکی از  چند روز پیش با یک دوست عزیزی

 در همان زمان کوتاه به جاهای خوبی کشیده شد.  

 ت منتشر کنی.  نویسم تا در  سایتتوانم مقاله به رایگان می و دوستم در ادامه به من گفت که اگر بخواهی، می 

 وقتی این  مخاطب عزیز، این پیشنهاد را داد کلی خوشحال شدم. پیش خودم گفتم: 

ودت باشی. از او و  توانی شاهد انتقال خوبی افراد به خچه خوب اگر کسی را از نزدیک ندیده باشی، باز هم می 

 لطفتش تشکر کردم، ولی حرفی به او نزدم.  

ولی یک درخواست از هم شما مخاطبین گرامی دارم و این دوستم دارم، به خصوص اگر هنرمند هستید و هر  

آن  دنیای نت یا حتی در خارج از    هر فضایی چه در  روز در حال خلق اثر در قالب نوشته، تصویر، ویدئو و ... در 

هیچ وقت رایگان کاری را انجام ندهید. منظور زمانی که قرار است برای فردی کاری انجام دهید و اگر    هستید.

 کرد.  داد در قبالش پول دریافت می کس دیگر انجام می 

 حتی اگر قرار است کمترین مبلغ را هم دریافت کنید، حتمن در ازای کارتان پول دریافت کنید.  

 چرا؟

گردد و بسیار ارزشمند است را با  . شما دارید زمانی را که دیگر بر نمی د چون شما برای آن کار زمان گذاشتی

 کنید. تعیین شده مبادله می   انجام دادن آن کار در زمان

 همین میزان زمان هم مسئله دارم.  هر چند من با 

ی کمتری بایستی  کنیم، چون زمان کمتری برای آن کار صرف شده، پس هزینه هایمان فکر می چون خیلی 

بایستی هزینه  یا برعکس این حالت هم  است، چون زمان بیشتری صرف شده، پس  یا  دریافت کرد  باال  ی 

 کمتری بگیریم، به کیفیت کار نگاه کنیم.  

این   پیکاسو می موقیعت در  از  یاد داستان جالبی  درکتابی خواندم،  ها همیشه  بار  اولین  برای  وقتی  که  افتم 

 تلنگری بزرگ برای خود من بود.  
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اگر بخواهم خلصه بگویم. یک روز  پیکاسو در زمان کهنسالی خود بود و تنها در یک کافه نشسته بود. برای  

دستمال کثیف یک طرحی کشید و بعد بلند شد که برود. در مسیر  دقایقی، وقتی در آن کافه بود، بر روی یک  

 خواست آن را به سطل زباله بیاندازد.

خانمی از پشت سر صدایش کرد. کسی که برای مدت کوتاه کنار پیکاسو نشسته بود و نقاشی کشیدن او را  

 گر بود. برای دقایقی کوتاه به نظاره 

 خرم. را به من بده ازت می زن گفت: آن دستمالی که رویش نقاشی کشیدی 

شود. زن تا این قیمت را شنید، متحیر شد و به پیکاسو  هزار دالر می   20پیکاسو پذیرفت و گفت قیمت آن  

 اش دو دقیقه طول کشید آن را بکشی. گفت: چی؟! همه 

 پیکاسو در جواب گفتم: نه خانوم، بیشتر از شصت سال طول کشید تا این را بکشم.  

 در جیبش گذاشت و از کافه بیرون رفت.  پیکاسو دستمال را

خواندم و برایم جالب بود و دوست داشتم اینجا هم    اثر مارک منسون من این داستان را از هنر ظریف رهایی  

 از آن داستان و ماجرا یاد کنم.  

در کمترین  اگر    اگویم، مبالغ نجومی تعیین کنید، ولی برای کار خود ارزش قائل شوید، حتّمن فرزانه کردلو نمی 

 سطح باشد و مبلغی به ازای آن دریافت کنید.

تا به حال سرپرستی و مدیریت مجموعه  اگر روزی خودم سرپرستی  البته من  بر عهده نگرفتم، منتها  ای را 

کنم و حق آن فرد  ترین اثرها هم مبلغ تعیین می ای به عهده بگیرم، در عین حال که برای کم ارزش مجموعه 

ای وجود نداشته باشد. تا بداند تحت دهم تا شک و شبه هم. و همه چیز را با جزئیات توضیح می دیا افراد را می 

 چه عنوانی مبلغ دریافت کرده است.  

خلصه اینکه البته من منظورم این نیست که برای کارهای داوطلبانه یا خیرخواهانه هم این کار انجام دهید  

ای مثل محک یا صبح رویش)کودکان کار(  ر موسسات خیریه گرد. من خودم اگهر چند به خود شما بر می 

شان بنویسم و مبلغی دریافت نکنم، چون بحث  ی سایتدوست داشته باشند مایلم  مقاله کوتاه برای صفحه 

 آنها جداست. 
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 ثروت یعنی اینکه زندگی را تمام و کمال تجربه کنیم. -5

 هنری دیوید تورو 

قدرش را بدانیم و برای  ی حضور داشته باشیم و  در تمام لحظات زندگآن است که    واقعیظر من هم ثروت  به ن

به    ر از آن است که بخواهیم در موردش صحبت کنیم.زندگی فراتهای خوبی را به یادگار بگذاریم.  خود تجربه 

کنیم وقتی  فکر می   از ما  یاری بس  بگذاریم.  ش ااست که بخواهیم اصلا قیمتی بر روی واقع ارزشمندتر از آن  

اسکناس  دنیایی از  و در   واریز شود  انمنکه پول هر روز و هر لحظه به حسابکنیم یعنی ایت می ورصحبت از ث

  د یهستند. از همه مهمتر اینکه سالم هست  تاندر کنار  تانات، منتها ثروت واقع یعنی اینکه خانواده غلت بخوریم

   .ثروت دنیا دنیا این یعنی  د کشیوبی نفس می و به خ د شویست می دوال را همین که و 

دانند، کسانی که برای چند صدم  دانید چه کسی قدر همین نفس کشیدن به اصطلح ساده و راحت را می می 

 ثانیه آن را نداشتند. 

فس کشیدن ساده را  ظرم همین ن به نلوحانه به نظر برسد، ولی حقیقت دارد.  شاید ساده  !کشیدنبله نفس   

یک    است در حالی که از نظر من  برای همه ما یک امر طبیعی و عادی   اوقات  شود گفت بیشترمی   ! گاهی که نه

 همه جوره غافل هستیم. آن از وجود   که شودهبت محسوب می مو  وثروت  

برم. ماجرا اینطور  نظیری دارم و هیچ وقت از یاد نمی کشیدن ساده تجربه بی   اصطلح نفسراستش از همین به  

م و هیچ کسی دیگری خانه  ییک عصر تابستان بود. من و برادرم خانه بود  درسال پیش     6و    5شروع شد که  

تا بقیه    کردمبرای عصرانه آماده می   م رایپخته بود گوشت کوبیده آبگوشتی را که برای ناهارو من داشتم   بودن

  اعضای خانواده با هم شریک باشیم.  ن آن همهو در خورد  رسیدند به ما بپیوندند ز راه می به زودی ا  که  هم

گوشت  یک بخشی از  ها بودم. یک لحظه به ذهنم رسید که  ها از استخوان کردن گوشت  همین طور مشغول جدا

حس  س کردم.  وَشاید بشود گفت هَ  .بخورمهم بود را  البته گوشتی  داشت  هم  استخوان نرم  که  آبگوشت را  

دانم چه شد تا متوجه بشم و به خودم بیایم  هانم گذاشتم نمی دآن تکه خیلی کوچک را در    داد.خوبی بهم می 

 نیست.    یدن را گرفت. اول فکر کردم چیزییم حین خوردن به گلویم پرید و گوشت به اصطلح نرم راه نفس کش

تر  نه موضوع جدی نگذشت که متوجه شدم    ، چند ثانیه که چه عرض خیلی کمتر از چند ثانیه چند ثانیهبعد  

توانستم داد بزنم کمک بخواهم  نمی حتی  توانستم نفس بکشم. از جایم بلند شدم.  ها بود. واقعاا نمی از این بحث 
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برادرم که    .شنیدمکه از گوشم می بود    ضعیف  ایی وجود ندارد. فقط صدای ناله نکردم دیگر اکسیژ احساس می

 ه موضوع شده بود. نگران شد، چون با صداهای من متوج  دید سر وضع  و مرا با آننزدیکم آمد در اتاق بود 

برادرم دست پاچه شده    ببشتر ترسیدم.  متوجه شدم نه اوضاع خوب نیست.  روبروی خود   از دیدن چهره برادرم 

م انگار یک صدای خفیفی از دهانم بیرون  پرید چیزی نیست من باال و پایین می گفت  بود و مدام به من می 

بله درست شنیدید،    بتوانم نفس بکشم.    راحتخواستم این بود که  آمد. در آن لحظه تنها چیزی که می می 

ی زیاد  انگار در آن اوضاع و احوال خواسته  باز شود. راه گلویم  برای چند ثانیه حداقل فقط یک نفس کوچک و

م دیگر  گذشت. من در این لحظه اشکهایم سرازیر شد و چون گفتلحظات به سرعت می   وشاید غیرممکن بود.

 کارم تمام است.  

در این  کردم نه چیز دیگری.  در آن لحظه فقط فقط به نفس کشیدن فکر می   ، منتهادانم قضیه چه بودنمی

توانستم چند باری تلش  خواستم ولی نمی گفت سرفه کن. من می می   م در درون  یا صدایی   لحظات یک ندایی

نشد. ولی  و    کردم  می   توان زور  داشتم  را  سرفه آخرم  تا  نمی زدم  که  بیاید  چطور  نمی   کهآمد  ام  آخر  آمد. 

بکشمی  نفس  کنم توانستم  سرفه  و  بود  م  بسته  گلویم  و  راه  بود  ترسیده  برادر حسابی  و  کردم  تقل  . خیلی 

 عمری شد. مگذشت برایها از پی هم می هایی که ثانیه دانست چکار کند. در این تلش نمی

نفس بند    کردم واقعاا  متوجه شدم که دیگری چیزی نماندهکردن تلش می  هدر حین اینکه داشتم برای سرف

در آن دقایقی که راه نفسم بسته شده  خواستم این اتفاق بیافتد.  من نمی   واقعاا، ولی  ن بشومنقش زمی  بیاید و

  شد.   که احساس کردم یک مقدار راه گلویم باز  . در این کش و قوس بودمسرفه کنم  بود بازم تلشم را کردم

 هم امیدوار شدم هم نه.  

و    کردم راه نفس کشیدن بازتکرار  شاید نتیجه ندهد. بیشتر که این کار را  دانستم  امیدوار شدم هر چند می 

حس رودخانه یا سد خروشانی    آن لحظه   گلویم  شد و یک مرتبه به سرفه افتادم و توانستم نفس بکشم. در  بازتر

از مسیرش کنار زده    این سنگ را   متحهزار زور و ز  و باالخره با   اشت سنگ بزرگی قرار د  را داشتم که جلویش 

. در آن  کند حرکت می های متلشی شده  الی سنگبه سرعت دارد از البه   در این مسیر  ینبا جریانی طوفا  آب و  

شد در عرض چند ثانیه داشتم زندگی را  نمی   . باومم توانستم گریه کردد و تا می لحظه چشمانم پر از اشک ش 

 گفتم.  به درود می 

شد  سبب  بود    شت چسبیده به آنو گو    یی که باعث و بانیش یک تکه کوچکی از استخوان نرمماجرا  نهمی

ی به آن اتفاق فکر  کنم، منتها وقتام را بدانم. هر چند گاهی باز فراموش می های زندگیهمیشه قدر دم و بازدم 

که زندگی ارزشمندتر از هر مقدار پولی است که قرار است با آن  شوم  تر می مطمئنکنم  فکر می   و   کردم می 

 معامله کنیم.  
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در آن لحظات  از طرفی،  ی یک دم و بازدم است.  و واقعن اندازه  مهمتر از همه اینکه زندگی خیلی کوتاه است 

  است که   پی در پی   هاییو بازدم عی لمس کردم. بله زندگی همین دم  و زندگی کردن را به معنای واقزندگی  

 است.   همان شد های زندگی جزو روزمرگی متأسفانه به آن نداریم و  هم توجهی نو اصل کنیمردو بدل می 

و  مان را بدانیم  ک تک لحظات زندگی که قدر ت ی پایانی برسم  خواستم به این نکته   گو کردن این ماجرا، بازبا  

 واقعاٌ این شعار نیست.  
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 توانید از پنج حس دیگرتان بهره کامل ببرید.  ماند که بدون آن نمی پول به حس ششمی می -6

 سامرست موام 

 

توان آن طور که باید و  نمی اگر در زندگی پول نباشد  چیزها ربط داد.  خیلی   توان به به عینه این نقل قول را می 

توان زندگی  به شخصه معتقدم شاید پول همه چیز نباشد، منتها بدون آن هم نمی شاید از زندگی لذت برد.  

 پس:کرد. زندگی استفاده از پنج حس است. 

 توانیم زیبایی اطرافمان را لمس کنیم.  اگر پول نداشته باشیم نمی 

شنوایی  حس  باشیم  نداشته  پول  خوبی اگر  و  دارد  کمی  قوت  زیبایی مان  و  زندگی  ها  و    ینیم بنمی را  های 

ا  . به طور حتم شمایی که این عبارت رادامه دهیم توانیمهای گوناگون می ها را به شکلاین عبارت . شنویمنمی

. منظورم همان  ه خودم به چند مورد اشاره کردماز نگا  مو من ه  تکمیل کردید   خوانید از نگاه خودتان آن را  می 

 پول نباشد و الی آخر.  

شته باشیم و از زندگی لذت ببریم. از طرفی،  توانیم آن طور که باید و شاید تمرکز دانمیانگار وقتی پول نباشد  

گیرد و همه چیز  ه چیز تحت شعاع آن قرار می شوم وقتی پول نیست هممتوجه می کنم  ه بیشتر فکر می االن ک 

 . روغ گفتن بگیرید تا دزدی کردن و ... شود. از دمنفی هدایت می فکرهای  به منفی بودن و  

پول هدف    شود،زنان پولدار آخرش پولدار می   کتاب  نویسنده  طبق گفته دیوید باخ  ه  هر چند درست است ک 

مان در  های شخصی ی استفاده از پول با ارزش یک ابزار برای رسیدن به هدف است. اگر نحوه نیست و فقط  

 تعارض باشد دسته آخر زندگی شاد و دلخواه خود را نخواهیم داشت.  

تأیید میبله   ابزار است و طرز نگرش ما به آن است که زندگی   کنم کهمن هم موافقم و  تغییر  پول  مان را 

یعنی اینکه همه هوش و حواست یعنی پنج حواست در خدمت ما باشد، ولی   ،گوییم زندگینمیدهد. مگر می 

 بدون پول امکان ندارد. بگویید 

خوابی و...    نکارهایی کردند که آنها را از فقر و کارت  برخی افراد  پولی همبله امکان ندارد، ولی در همان ایام بی 

امروز داشتم کتاب همین حاال را پول جذب کن جو ویتال  تند.  ها کم نیساز این دست آدم نجات داده است.  

  جبردم که حتی اگر پنمی رفتم بیشتر به این نکته پی  خواندم جلو می طور که صفحات را می خواندم. همینمی 

هایمان که تعطیل نشده است. بایستی برای جذب پول  حسمان هم تعطیل شود، ولی مغزمان بین دو گوش 
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های ها و ثروت مان کار کند و پول لی و فکر قبلی را تغییر دهیم تا بیشتر و بهتر پنج حس بیشتر زندگی قب

هایی  بیشتری را به سوی خود جذب کنیم. این را هم یادمان باشد که پول و ثروت فقط اسکناس نیست. هدیه

توان به  کنیم می ت می دریاف   مانهای دور و اطراف آدم   از   های گوناگون به شکل  در قالب غذا، لباس و ...  که 

 به حساب آید.   هم  ی و پول معنو  عنوان ثروت

  ید ات را بیشتر کنو توجه   دقت   د های مادی را بشماری و در انتظار دریافتش باشیجای آنکه پول به    در نتیجه

و  هدایت شود.    تانبه سوی تا در ادامه پول مادی هم    د های معنوی را به سوی خود جذب کنیتا ثروت و پول 

د تا در ادامه  یربا شما را جذب کند. پس پنج حست را حتی در کمبود و نیز نبود پول تقویت کنمثل آهن 

 افتد. و مطمئن باشیم و باشید که می   اتفاقات خوبی برایت رقم بخورد.
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تعجب    ورم؟«ایتوانم پول بیشتری به دست بنه می شما این باشد که »چگو اگر از بام تا شام، در مرکز  -7

 شود. کنید از اینکه پول چگونه به سمتتان سراریز می می 

 جین سیمونز  

 

 

ای اشاره کنم. خیلی از مردم  توان به سخنرانی از آقای الهی قمیشه می های جین سیمونز  در تکمیل صحبت 

می  را شروع  که صبح خود  نکته همین  اولین  به ذهنکنند.  می ای  پول  شان  امروز  که چطور  است  آن  رسد 

توانند در این روز خاص  به افراد بیشتری کمک  بیشتری به دست آورند، منتها به این فکر کنند که چگونه می 

 تواند پول را به سوی خود بکشانند.  د بهتر می کنن

،  گفته استتان تغییر کند، نویسنده کتاب یعنی برایان تریسی  در کل در کتاب افکارتان را تغییر دهید تا زندگی 

بایستی برای افزایش پول و درآمد خود به آن مقدار پولی که دارید حس و حال بهتری داشته باشید به این  

 کنید.  را جذب میشکل پول بیشتری 

آید اگر  همه افراد موفق با این نظر موافق هستند که به هر چه بیشتر فکر کنید به سمت تو می   د رس به نظر می 

 شود.  ربا به سمتت سرازیر می با حس خوب به پول بیشتر درآوردن فکر کنی به تبع پول ببشتری هم  مثل آهن 

گفت :  فلر روبرو شدم که می نوشتم با نقل قول جالبی با جان دی راکامروز که داشتم ادامه این مطلب را می 

به این نقل قول که دقت کردم به این    کند، زمانی برای پول درآوردن ندارد.کسی که تمام طول روز کار می 

نتجه رسیدم که برای بدست آوردن پول نباید مثل کبک سرت را پایین بیندازی و بگویی من که دارم کار  

مانی که آنی یعنی هر چه بیشتر به پول به فکر کنی مثل  آوردم. درست است تو هکنم چرا پول در نمی می 

آن را جذب می آهن بلکه کارهای جانبی  ریا  نیست.  به سخت تلش کردن  فقط  دراآوردن  پول  منتها  کنی، 

 دیگری هم در کنار آن انجام داد از کار کردن روی ذهن و ....

ونه ثروتمند شویم او بخوانید که گفته، طی  گفته را از زبان برایان تریسی فرد موفق و ثروتمند در کتاب چگ 

ام بیش از یک میلیون دالر در هشت صنعت  ام. توانسته کار تجارت فعال بوده وکسب  22در  های گذشته  سال

نم. در تمام این موارد، وقتی شروع کردم، کمترین علم و اطلعی درباره آنها نداشتم. اما بعد  مختلف تحصیل ک 
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های الزم را آموختم. بعد  را بارها و بارها انجام دادم تا مهارتکارها    چه باید کرد. آن موفق شدن    برای   دانستم

 از آن، پول به جانب من سرازیر شد.  
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 ترسید  ها می ثروت شما پشت کارهایی پنهان است که از انجام آن-8

 جو ویتالی  

 

 

نداشتم.   آن  از گوینده  دیدم هیچ شناختی  را  این جمله  متو  زمانی که وقتی  کردم  ه شدم سخنران  جسرچ 

ت.  آورده اس رانگیزشی است. از طرفی کتابهایی هم در مورد جذب ثروت و راز جذب کتابهایی به رشته تحریر د

  این تحقیق از این نویسنده   در ادامهبنابراین این جمله و نقل قول را که دیدم بیتشر نظرم را به خود جلب کرد.  

هایی که در حال حاضر  ه شدم در جوانی به کتاب خواندن علقمند شده است و قبل اینکه به این موفقیتجمتو

 خواب بود.  ندر ابتدا کارت ، دارد دست پیدا کند 

با این چند نکته بیشتر به جمله و حرفش ایمان پیدا کردم. کسی که از    اش مطلع شدم واز گذشته وقتی از  

طور حتم حرف  به  رسیده  اینجا  به  تجربه صفر  تبع  به  و  دارد  زیادی  گفتنی  مسیر  های  در  هم  زیادی  های 

 کار موفق کسب کرده است. و کسب

افکار و  هایی را تجریه کردم. شما  من خودم این چنین موقعیت اگر در عمق  کمی فکر کنید. به طور حتم 

 های مختلف زندگی کم نداشتید. از این نوع اتفاقات در بخش   هم  شوید شماکندوکاو کنید متوجه می تان  ذهن

در  به دنیای نوشتن و تولید محتوا بود.  وارد شدن  برای من اگر بخواهم بگویم یک مورد همین به طور جدی  

های این نوع  شتر از این بابت که من در این مورد هیچ تجربه ندارم. تا اینکه با تمام سختی ابتدا نگران بودم. بی

 کار و مسیری که در پیش رویم قرار داشت و دارد، تا حدود زیادی برایم آورنده ثروت  و فراوانی بود. 

  شیک معنایهم   کنیم که بحث پول کلن است. شاید اینشود. فکر می به طور حتم وقتی اسمی از ثروت می 

های جدید شوید با افراد و موضوعات و موقعیت ثروت باشد. ولی همین که وارد یک محیط کاری جدید می

 . شوید که برایتان آورده داردروبرو می 

 از چه نظر؟ 

توان ارزش و اعتبار آن  با پول هم نمی   او گاهی حتّآید.  هم از نظر مادی و معنوی کلی ثروت به حساب می  

 شود را بسنجید.  ذب میمواردی که به سمتت ج
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دانید  می پیتر دراکر گفته است، اگر امتیاز رقابتی ندارید، بلفاصله دست به کار شوید و این امتیاز را ایجاد کنید.  

و برای  ی جدیدی را شروع کنیم  خواهیم کار یا حرفه توان تحلیل کرد. زمانی که می این جمله را از چه نظر می 

با یک  ما نبایستی دانید مهمترین مسئله در این ماجرا چیست.رقبایی داریم. می وارد شدن به آن پست و کار  

به مسیرمان ادامه دهیم تا  بایست با وجود تمام موانع     عکسال، بلکه بکشیمبچندین مانع پاپس    یا حتّا  مانع و

 اتفاق خوبی که در انتظارش هستیم برایمان رونمایی کند.  

با ترس    یی، شجاعت مقابله ی آمریکای برجسته ایاالت متحده ی مارک تواین نویسنده ه طبق گفته ک همانطور  

 و سلطه بر آن است نه فقدانِ ترس. 

یا مانعی بذر فرصت یا سودی بیشتر    درون هر مشکل  گفته است، در در این باره  در جای دیگری، ناپلئون هیل  

 نهفته است. کار شما یافتن آن است.  
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پول آینه است. بررسی رابطۀ خودمان با پول، یک راه برای خودشناسی است. پول دقیقاً مثل آینه    -9

 .کشدما را به تصویر می 

 مایکل فلپس 

 

 

گیریم  . در مورد هر موضوعی که در زندگی از آن بهره می گوید به واقع که همین طور است که مایکل فلپس می 

تا حدود زیادی درون  دهد به عبارتی  هر اتفاقی در بیرون ما رخ می و    ارتباط با خودشناسی نداردبه نوعی بی 

ت  بداریم از پول صح  هم دراین کتاب  در این مورد و در این موقعیتگذارد.  ما را در دنیای بیرون به نمایش می 

 گوید. کنم و نقل قول مورد نظری هم که انتخاب شده است دارد به واقع لب کالم را می می 

با خودتان را به تصویر می  کشد. مدیریت و نظم مالی در زندگی و کارتان رادر معرض دید  پول رفتار شما 

 دهد. خودتان ودیگران قرار می 

بدهید   اهمیت  پول  به  آن  وقتی شما  و  بی را چیزی  ء  شی یعنی  در گذشته در جمالت  و کثیفی که  ارزش 

 لنگد.شویم کجای کارمان می ه میج بهتر متوشت تلقی نکنیم، مان وجود داهایالمثلضرب

پردازد که پول  آقای تریسی به این موضوع می   این کتاب  در بخشی از   برایان تریسی  « مدیریت زمان»در کتاب  

توانی آن را برگردانی. بایستی برای مدیریت پول وثروت با  به مانند زمان است. اگر مصرف کردی دیگر نمی 

 برنامه و براساس نظم شخصی خرج کرد.  

ان عامیانه ثروتمند  مردم برای اینکه در زب  بسیاری اوقات افراد موفق و ثروتمند بر این موضوع تأکید دارند که 

 من کاملن با این گفته موافق هستم. شان از درآمدشان کمتر باشد. شود بایستی خرج 

تواند ثروتی که مد نظرشان است را برای خود دست و پار کنند. و  برعکس این موضوع باشد نمی چرا که اگر  

پس اندازی داشته باشند که از باقی    سالگی به بعد برای خود   50د از سن  نتواننمی این  افراد   به معنای واقعی 

 شان باشند. تا آخر عمر بایستی نگران دخل و خرج خود در زندگی  . در حالی کهعمر خود لذت ببرند 

  گردد ، چرا که در این مورد هم به خود ما برمی نهایت داشته باشیمبنابراین به رفتارمان با پول دقت و توجه بی 

 .  نه دیگری

 کننده درون خودمان با خودمان است.کنیم منعکسمی رفتاری که با پول 
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 توانید بدون آن پیر شوید.  ؛ اما نمی توانید بدون پول جوان باشیدشما می -10

 تنسی ویلیامز  

 

به  کند.  به نظر آینده نگری در مورد پول را مطرح می و از طرفی،  دهد.  این جمله نیاز واقعی پول را نشان می 

گردد. ما بایستی فقط در فکر حال و اتفاقات آن  این موضوع به پس انداز هم بر میطور حتم تا حد زیادی  

سالی خود هم پول داشته باشیم  تا از گذر عمر در آن دوران هم از  نباشیم و برای دوره میان سالی و کهن

 زندگی لذت ببریم. 

در مورد دوراندیشی و عادت پس انداز کردن یک نقل قول قشنگی خواندم. نقل قول در مورد پول و این موضوع  

 این بود: دوراندیشی 

کند، خود کنترلی را درس  انداز کردن به خودی خود یک آموزش است؛ هر عمل خوبی را تقویت می عادت پس

 مانگر  –دهد دهد و قلمرو ذهن را گسترش می می دهد، دوراندیشی را یاد  دهد، حس نظم را ترویج میمی 

 توانیم دوران پیری را هم بخوبی سپری کنیم.  ای داشته باشیم می مان طرح و برنامه بنابراین، اگر برای آینده 

 و در ادامه هم شنیدن این نقل قول از زبان جو بایدن خالی از لطف نخواهد بود که گفته است: 

گویم چه  تان را به من نشان دهید و من به شما می بندی دهید، بودجه چیزی ارزش می به من نگویید به چه  »

 بایدن  جو – «چیزی برایتان ارزشمند است
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 ثروت و موفقیت شما معادل میانگین ثروت و موفقیت پنج نفر از دوستان و نزدیکانتان است.-11

 جیم ران 

های  به شکلاین جمله را    ای رفت که به دفعات گاه ذهنم به جمله وقتی این جمله از جیم ران را شنیدم به نا

تان را با آنها  نفری هستید که بیشترین وقت   5. وی گفته بود شما  میانگین  ودشنقل قول می   از او  گوناگون 

تواند کنیم  این پنج نفر که بیشترین ارتباط را در طی روز با آنها داریم می گیری می نتیجه   ،پسگذرانید.  می 

 دهد.  را تحت شعاع قرار می و باقی رفتارجمله درآمد و میزان ثروت ما   را از  ما همه زوایای زندگی 

جز آنها حاصل نخواهد شد. نتیجه چیزی  د به طور حتم اگر مدام با افراد منفی و تنبل و ... ارتباط داشته باشی

شاید برخی بگویند ما دوربرمان افراد ثروتمند و موفق زیاد نیست.  شما هم مثل همان فرد یا افراد خواهید بود.  

 توانیم با آنها در ارتباط باشیم. بهترین کار و البته بیشتر اوقات  چطور می 

کاری شکست بخوریم وباز هم برنده باشیم.    چگونه در هرهایی از کتاب اسکات آدامز با نام  االن داشتم بخش 

 است.  خواندم. بخشی که با عنوان شروع شده انتخاب هم نشینمی 

توانند در تقویت کاری نقش  کرد که اطرافیان با هر نوع دیدگاه و فکر و نظری چقدر می هایی مطرح می از مثال 

در همان    اش نوشته بود. در حالی که رئیس   اکتاب دیلبرت رکرد که  داشته باشند. از محل کاری صحبت می 

 اش بود زیاد جالب نبود.  چون اولین نوشته  ؛ م کتابی نوشته و به چاپ رسانده بوده محل کار

پس    د ر کردن.نوشته و منتشهایی  کردند کتابدو نفراز افرادی که آنجا کار می   ی،بعدها متوجه شد یک آدامز    یا  

دانست و تأثیر آنها را بیان  را جدای از این هم نشینی و آن افراد نمی   نوشتن طرح دیلبرت و نویسندگی خودش 

 کرد. می 

شما   .حرکت بیایستید و در انتظار اتفاق خوبی باشید شود شما بی از طرفی، این را در نظر داشته باشید که نمی 

همه موضوعات    در کل در  هم بایستی کاری صورت دهید تا چیزی که در انتظارش هستید برایتان رقم بخورد. 

شما هم بایستی از  کند.  گردد و درصد کمی به عوامل بیرونی ارتباط پیدا می زنندگی همه چیز به شما برمی

 خودتان چیزیبه نمایش بگذارید تا عوامل بیرونی فعال شوند. 
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 دور نکن. احساس ثروتمند بودن ثروت واقعی را در پی خواهد داشت. این فکر را هرگز از خاطر    -12

 اندرو میتوس  

 

من هم به این موضوع باور دارم. در ابتدا این نکته را هم یادآور شوم که ثروت فقط پول زیاد در حساب بانکی  

تعاریف متعددی داشته  د  توانثروت می درست است که بخش زیادی به این موضوع ربط دارد، امّا  داشتن نیست.  

هستند.  و شما  مان سالم در کنار من  همان سالم بودن است. همین که اعضای خانواده   آن   ترینباشد. اصلی

زندگی بر ما اتفاق    رسد هر چیز که دربه نظر می اینکه برای لحظاتی از روز شاد هستیم و حس خوبی داریم.  

 کند. دهد چه مثبت از حسی است که در ما ایجاد می رخ می 

طبق    هستیم. م که ثروتمند  ی بگوی  دکنیم بایستی پول هنگفتی داشته باشیم تا به خواز طرفی، همه ما فکر می 

 معروف تو همانی که آنی. این جمله 

های کوچک و بزرگ  ویم و ثروتش ما آهنربا می   ،و قبول کنیم  وریعنی اگر ما در وجود خود ثروت واقعی را با

 یم. کندر قالب ثروت مادی و معنوی را آهن ربای وجودی ما جذب خود می 

 : در جایی در این مورد به این سخن کوتاه برخوردم

 (تورو  دیوید  هنری )ثروت یعنی توانایی تجربه کامل زندگی  

از    پس دیگریدکتر دیوید شوارتز در کتاب جادوی فکر بزرگ گفته که شواهد زنده و حقیقی یکی  در ادامه  

گواهی دادند که میزان پول در حساب بانکی، میزان خوشحالی و میزان خشنودی از زندگی به میزان  دیگری  

 گی دارد و در بزرگ اندیشی افسون نهفته است. تفکر شخص بست

کند که روش ثروتمند  در این باره برایان تریسی در کتاب چگونه ثروتمند شویم اینگونه نظرش را بیان می 

ثروتمند شده چگونشدن بسیار ساده است.   افراد فقیر و ندار چگونه؟  فکر می   ه فقرای  اصولن فرق  کردند و 

های نادرستی که  اندیشه  فرق دارد. موفقان ثروت با ناموفقان ثروت در نوع اندیشیدن آنهاست که بسیار با هم  

   های مالی و اقتصادی آنهاست. ناموفقان ثروت راجع به ثروت دارند، مهمترین عامل شکست

باره   این  ران  در  دارد  جیم  نظری  بدست هم چنین  که  نیست  پولی  مبلغ  میلیونر شدن  پاداش  بیشترین   ،

 نایی میلیونر شدن را داشته باشید.  باید آنچنان شخصی بشوید که تواآورید. مهم این است که می 
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 برند ترس از دست دادن آن است.  ای که از ثروتشان می افرادی هستند که تنها بهره -13

 آنتوان ریواری  

 

ام که وقتی نگران از دست دادن پول و ثروت خود باشی خواه و ناخواه آن را از دست  من هم بسیار شنیده 

 خواهی داد.  

نگران از    ی خیلاز سویی،  مدیریت داریم.  زندگی  های الزم  چه خوب است که در حین اینکه در هزینه   ،پس

با حس خوب آن را در تبادل کاال    دست دادن پولمان نباشیم و اگر در حال خرج کردن پول خود هستیم 

 استفاده کنیم. و با این ذهنیت پول را خرج کنیم که قرار است به زودی چند برابر آن به سوی ما برگردد. 

کار خود گفته است  ودر کتاب اسرار ذهن ثروتمند مثل هر فرد موفق و  ثروتمندی در کسب   تی. هارو ِاِکر

 ی بیرونی شماست. کننده دنیادنیای درونی شما منعکس 

خوشبختی در داشتن مقدار زیاد پول نیست؛ بلکه خوشبختی در  فرانکلین روزولت گفته است،  در جایی هم  

 است.  خلقانه  تالش  در هیجان یک  و نیز   لذت موفقیت نهفته است،

نکته مهم آن حس از داشتن است  همیشه وقتی از داشتن به پول به معنای واقعی از درون خوشحال باشیم.  

 بودن است. ها به اشتباه ملک ما برای شاد  نه میزان و مقدار پول که  زیاد باشد خیلی وقت 
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می -14 دنیا  موفق  افراد  از  بسیاری  بیشامروز  اقتصادی  رکود  زمان  در  که  رونق   گویند  زمان  از 

 ند. اه آورداقتصادی پول در 

 لی میلتر  

 

ها و ... در دل خود نهفته  رسد هر اتفاقی که در دور و اطراف ما میافتد در خود فرصت و موقعیت به نظر می 

گوید، وقتی از هر حادثه انتظار مثبت داشته باشید، یک  برایان تریسی در کتاب چگونه ثروتمند شویم می   دارد. 

 کنید.  های مناسب، پول و اشخاص را به سوی خود جذب می ها، فرصت کنید که ایده میدان انرژی ایجاد می 

اقتصادی در این دوران  منظر  ز  چنین شرایطی دارد. شاید در ظاهر اتفاقات خوبی ا  به نظر رکود اقتصادی هم

های خوبی برای پول  توان فرصتنیافتد، منتها در دل همین رکود اقتصادی می   و مردمان آن  برای هیچ کشور 

 درآورند و ... ایجاد نمود.  

ها ها و نبودن در محدودیت   ی دنیا هاشما هم موافق هستید که بسیاری از کشفیات و اختراعات و دیگر موفقیت 

 توان چنین نقطه نظری را بیان کرد.در مورد پول  و رکود اقتصادی هم می رخ داده است. 

تان  ای روبرو شدید، مرکز توجه ام در زندگی اگر با مشکل و مسئله همیشه از زبان افراد موفق و ثروتمند شنیده  

تان بر روی راه حل و  دور کنید و بیشتر توجه و تمرکز   تان را از آنبه آن مسئله و مشکل نباشد، بله توجه 

تان سراریز  ها و راهکارهایی بسیاری است که به سمتراهکار برطرف کردن آن شرایط باشد. به طور حتم ایده 

 شود. می 

 اتفاقاتی را تجربه کردم و بسیار هم شگفت زده شدم.  های سخت چنین موقعیت من خودم در شرایط  و 
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یابید. ولی اگر عاشق کارتان باشید و مشتری  اگر فقط برای پول کار کنید، هیچ وقت به آن دست نمی -15

 رسید. را در اولویت قرار دهیدف حتماً به موفقیت می 

 ری کرات 

ن و براساس موضوعات مختلف با    مشوو تولید محتوا که وارد می   ویسندگی من خودم در هر کاری از جمله 

   و هستم.   روبرو بودمن به عناوین گوناگو  مسئله و  با این موضوع واقعیبه طوری  کنم. ها پروژه قبول می شرکت

ی  این  حس لذت بردن در وهله لذت ببرم.  م دهبسیاری اوقات هم سعی کردم از کاری که انجام می از طرفی، 

به طور  م دهم  اآن کار را با حس خوب به شکل مطلوب انج،  اگر  یگرد  رسد. از طرف اول سودش به خودم می 

 حتم پشت بند آن پول هم آمده است.  

  ب توانیم پول مورد نظر را کسرای پول کار کنیم به هیچ وجه نمی بمن فرزانه کردلو هم معتقد هستم اگر فقط  

مشتری و نظرش را در اولویت قرار دهم ثروت بیشتری  در ادامه کار،  کنیم. ولی اگر با لذت کارم را انجام دهم و  

 شود با حرف توصیف کرد. شود که اصلن نمی در اثر این رویداد نصیبم می 

بخش  از  یکی  در  من  پیشنهاد  براساس  که  داشتم  دوستی  پیش  سال  موسسهچند  من  های  آن  در  که  ای 

دوستم  من،  قرار شد با معرفی    ، را بر عهده داشتمآن شرکت مجموعه    شان  ندگی و مقاله نویسی سفارشاتنویس

 آن موسسه مشغول به کار شود.   در

ولی    ، خواهد که سفارشی را انجام دهد، او این کار را پذیرفتهاینطور هم شد. وقتی مدیر آن بخش از وی می 

گذارد  دهد بابت اینکه بسته به کاری که از او دارند و زمانی که می نمونه کارش را به مسئول بخش ارائه می وقتی  

 کند.  هزینه قابل توجهی دریافت نمی

خوشایند نبوده و بدون اینکه چیزی بگوید با او در همان    این حرف دوست منآن مسئول    برای  مثل اینکه 

 مراحل اولیه قطع همکاری کردند.  

تنها با یک نمونه    در همان اول کار    و ایر ماجرا شدم، گفتند که  گ بعدها وقتی من از مسئول همان بخش پی

 آید.  دی به کار ما نمی و این طور فر  هاز روند کار شکایت داشتکاری هم که ما از او خواسته و کامل هم نبود 

 خواهیم که در کار انگیزه و پشتکار داشته باشد و همان اول کار دم ناسازگاری نزد.  و به من گفت ما فردی می 

 بگذریم.
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های مختلف برخورد داشتم و خودم با افراد مختلف تجربه  موضوع به شکل خیلی مواقع با این  من فرزانه کردلو  

پرسند آیا درآمدش خوب است که وارد این  تولید محتوا و نویسندگی افراد از من می کردم که در همین کار  

 کار شویم یا نه. 

دهیم  گویم. درست است که پول مهم است و بابت کاری که انجام می اتی به آنها می ظمن همیشه در چنین لح

عالقه و    صبر ول بگذاریم و از  بایستی انتظار درخواستی داشته باشیم، منتها از همان اول اگر مبنا را بر پو

 بیاوریم.  متوانیم در هیچ کاری از جمله  شغل نویسندگی و تولید محتوا دواپشتکار در کار خبری نباشد، نمی

تا در آن کار و حرفه    د چه بسا برخی اوقات در همان بدو شروع به کار بایستی یک مقدار هم پول از جیب بدهی 

 جای بیوفتید.  

تواند با خرید کردن  والتون زمانی گفت: ما تنها یک رئیس داریم و او هم مشتری است. او میسام در این باره  

 راج کند.  خبه جای ما، هر لحظه که بخواهد ما را از کارمان ااز رقبای ما، 

نیم  یکنیم ببوقتی در هر موقعیتی فعالیت می ها من بر این باور هستم.  طبق این گفته و باقی صحبت بنابراین،  

به فکر افزایش پرداختی و ...    مشتری و کارفرما از کار ما چه برداشت و نظری دارد. آیا راضی هست یا نه. بعد 

 شود.به این شکل نتایج خوب عایدمان می باشیم. 
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 به پس انداز کردن عادت کن، پس انداز الزمه موفقیت است. -16

 جکسون براون 

.  هید دراحت هم از دست می   د اگر از هر چیزی مثل پول به شکل اصولی و درست  نگهداری نکنی  د رس به نظر می 

 هایی را تجربه کردید.مطمئن هستم شما هم چنین موقعیت  بحث خسیس بازی نیست.ن اصل

این اثر یعنی دیوید    . نویسندهخواندمرا می   شوند کتاب زنان باهوش آخرش پولدار میچند روز پیش داشتم  

مهمترین عامل در    د کنیمقدار پول که از درآمدت حفظ می به این نکته اشاره دارد که    خ در بخشی از کتاببا

مان نیست و  یمشکل درآمدهاو در ادامه این نویسنده به این موضوع تأکید دارد که  .  ستپول دار شدن شما

کنند.  اند نگاه نمیبیشتر ثروتمندان به اینکه چقدر درآمد کسب کرده   کنیم.مشکل چیزی هست که خرج می 

 اند.اند. یعنی چقدر کم خرج کرده کنند که چقدر پول نگه داشته به این نگاه می 

دیوید باخ نویسنده کتاب اثر الته و نکاتی که    ی افرادی چون جکسون براون و همچنینوقتی به گفته در ادامه  

ها رسم که میلیونر به این نتیجه می   کنم جه می و، تگفته است  شوند می آخرش پولدار    از کتاب زنان باهوش 

 گذاری کردن هستند.همیشه به دنبال سرمایه 

ما بیش از اینکه   بنابراین،ها بایستی فرق کند. های خرج کردن و سرمایه گذاری ما آدم آنها معتقدند که عادت

های  توانیم پول بیشتری را نگه داریم و به روش به فکر پول خرج کردن باشیم، بایستی فکر کنیم چگونه می 

 پول را افرایش دهیم.   یزان  قانونی و درست این م

های برایان تریسی با نام افکارتان را  در یکی از کتاب  مطلب جالبی  در خصوص پس اندار کردن پول   در ادامه 

 :مطلب این بود  تان تغییر کند خواندم. تغییر دهید تا زندگی 

های بیشتری برای  شود و فرصتبه سوی شما جذب می هر چقدر پول بیشتری پس انداز کنید، پول بیشتری  

وقتی به پول فکر کنید و از داشتن پول در حساب بانکی خود لذت  انباشته کردن پول بیشتر خواهید داشت.  

 کنید. دهید و پول بیشتری جذب می نرژی اطراف پول خود را افزایش می برید، میدان امی 

اندازهای مالی  شود. وقتی پس تر و قدرتمند می میدان نیروی انرژی قوی از طرفی، وقتی عاشق پول خود شوید  

  و پول بیشتری   کنید کنید، انرژی اطراف پول خود را تشدید میرو به افزایش خود، با شادی فراوان فکر می 

 کنید. جذب می 



 هان فکر  من و پول                                                                                                               سایت ج

های غیرضروری خودداری  از هزینه توانیم  چگونه می   بدانیم   توانیم بایستی در پی این باشیم که بنابراین تا می 

 و بیشتر پس انداز کنیم. کنیم  

مالی فقط جمع » تا  سلمتی  زندگی کنید،  از درآمدتان  با کمتر  این است که  یادگیری  نیست.  آوری چیزها 

  دیو ) «.توانید برنده شوید انداز کنید. تا زمانی که اینکار را نکنید نمی گذاری پسببخشید و برای سرمایه بتوانید 

 (. رمزی

 

  


