
 

 ساز()انگشتان رثوت راز رثوت

 نوشته مارگارت لینچ
 رتجمه فراهد فروغمند

ر ای االختیار گری کریگ نماینده اتم  رد کشوراهی افرسی زبانتی( اف)بنیانگذا

www.eft.ir 

@FarhadForughmand 

  

http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
http://t.me/farhadforughmand
http://t.me/farhadforughmand


تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه

ماند و فقط شود، جز خستگی و نومیدی چیزی برایتان باقی نمیتر میتی ثروت به احتمال زیاد جیبتان خالیافهای ای

 رسند.خودشان به ثروت می

 

2 
 

 

 

 

 تی ثروتافهای ایترجمه ایمیل گری کریگ درباره مارگارت لینچ و دوره

 سالم فرهاد،

تی نباید به عنوان وسیله ایجاد ثروت معرفی شود و مارگارت لینچ آن را به افلطفا توجه داشته باش که ای

 تی را به این شکل رقیق نکن.افکند. لطفا ایمناسبی ارائه نمیشکل 

نمایم. این طور نیست که استفاده از مطالب مارگارت لینچ را توصیه نکنم بلکه بر این موضوع پافشاری می

 استفاده کن. ،و نه از مطالب هیچ کس دیگری ،لطفا فقط از مطالب من

 با آرزوی بهترینها، گری
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تواند از طریق لینک زیر مستقیما درستی این مطلب کوچکترین تردیدی دارد میهر کسی که در 

 از گری کریگ بپرسد:

http://www.emofree.com/gary.html 

 :خواهم کهاالختیار گری کریگ از مردم میبه عنوان نماینده تام

 نکنند. تی ثروت شرکتافهای ایدورهبه هیچ وجه در هیچ یک از   -1

تقریبا همه . از مطالب هیچ کس دیگری جز گری کریگ استفاده نکنند -2

شوند تی به شما معرفی میافخارجیهایی که به اسم متخصص ای

 بلد نیستند. نآکاری جز تحریف 

 

تی را تحریف نکنند افایاساتید دروغین بیش از این که امیدوارم همچنین 

 .آبروی خودشان را نبرندو 

  

http://www.emofree.com/gary.html
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 گفتارپیش

شدم و از دورانای رونق و رکود اقتصادی خسته شده بودم. از کارم زیر بار بدهی داشتم له می 3111سال 

ده و این به کنم نتیجه نمیدونستم که کاری که دارم میگشتم. میای میراضی نبودم و دنبال راه دیگه

خواستم هم به لحاظ های مالی شرکت کردم. میخاطر تنبلیم نبود. کتابای خودیاری رو خوندم و توی دوره

 کرد.ولی انگار هیچ چیزی فایده نمی .پیشرفت کنمبه لحاظ مالی شخصیتی و هم 

بود که فهمیدم چیزایی که همیشه  تیو پیدا کردم و همه چیز برام عوض شد. اون موقعافتا این که روش ای

در واقع  -یعنی سخت کار کردن و شانس آوردن و اقتصاد کشور –هستن  "بیرونیبازی "کردم نوعی فکر می

بودن. یعنی به درک و تصمیم و نظام باورا و خاطرات ناگوار و خیلی چیزای دیگه  "بازی درونی"بیشتر نوعی 

 من مربوط بودن.

عمال چه جوری تغییر "تغییر کردن بود. ولی این سوال هنوز باقی مونده بود:  اون فهمیدن قدم اول در

اینجا بود که ضربه  "دونم که الگوها و نظام باورا و خاطرات بدی دارم، حاال با اونا چی کار کنم؟می "کنم؟

 زدن از راهای عجیبی به کمکم اومد.

رو باهاش پاکسازی کردم و واقعیت جدیدی ضربه زدنو شروع کردم آشغاالی قدیمیم  3111وقتی در سال 

ساختم. دلیل ساختنش این بود که  3114 سال ای رو دربرای خودم ساختم. فیلم مستند راه حل ضربه

تونم آرزوهامو به واقعیت تبدیل کنم و تم واقعیت جدیدیو نشون بدم که در اون همه چیز ممکنه و میاسخو

 ی بشم و توی دنیا نقشمو بازی کنم بلکه ازش استفاده مالیم ببرم.این جوری نه فقط باعث ایجاد ارزش زیاد
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العاده بوده. بعد از این که شروع به ضربه زدن کردم وضع مالیمم تغییر کرد و در این شش سال اخیر فوق

دونم که وقت گذاشتم و حسابی به باورای مالیم نگاه کردم و با ضربه زدن اونا رو دلیل این موفقیتو این می

تونه برای شما هم زیادی توی زندگیم شد و می یاین روش علمی و ساده و معتبر باعث تغییراوض کردم. ع

 همین طور باشه.

عملی هیچ ابزاری قویتر از این توی دنیا نیست. ولی  یتونم تضمین بدم که برای ایجاد تغییرااینه که می

مشاور قوی که بتونه دقیقا بگه که به کجا برین و  گاهی وقتا ابزار کافی نیست و به راهنمایی و مراقبتای یه

 رسین.به نتیجه ب چی رو باید پیدا کنین هم نیاز دارین تا سریعتر

تونین اصول ضربه زدنو رسه. البته میاینجاست که نوبت به دوستم مارگارت لینچ و این کتاب جالبش می

گیره و این جوری احتماال بیشتر وقت میخودتون یاد بگیرین و ازش روی خودتون استفاده کنین. ولی 

متخصص مث مارگارت لینچ  هگیرین در مقایسه با این که از راهنماییای یتره و نتایجی هم که میسخت

 رن.تعیفضاستفاده کنین 

تی شروع کرده بودیم دیدم. لبخند و افو موقعی که هردوی ما تازه کارمونو با ای 3118مارگارت رو در سال 

باره زود منو جذب کرد و بعد از مدتی فهمیدم که نه فقط موفقیت و اعتماد به نفس ازش میشخصیتش 

گذاری و همه چیزای مهمی که در ایجاد موفقیت بادوام بلکه درک عمیقی هم از پول و مسائل مالی و هدف

 نقش دارن داره.

جور وضوح و اشتیاقو  هه و یتی داشتافظرف چند سال گذشته دیدم که مارگارت نوآوریایی در زمینه ای

 بهش وارد کرده و نتایج عالی هم ازش گرفته. با این کتاب هم همه اونا رو به سطح باالتری رسونده.
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شناسم استفاده های یکی از زرنگترین خانومایی که میبا این کتاب فرصتی نصیبتون شده که از مشاوره

نظیره و .( درکی که اون از مسائل مالی داره بیکنین. )خودش بارها به صورت خصوصی بهم مشاوره داده

 تونه کمکتون کنه که به شکلی سریع و موثر وضع مالیتونو تغییر بدین.می

شه و تون آزاد میاینه که راحت بشینین و ضربه بزنین و سفرتونو شروع کنین. در این سفر خالقیت بالقوه

 سازین!از موفقیت و نعمت برای خودتون میرین و یه زندگی پر هاتون میدنبال آرزوها و عالقه

 اینیک اورتنر، نویسنده کتاب راه حل ضربه
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 مقدمه

کنن با وجود تالش زیاد درآمدشون چرا پول بیشتری ندارم؟ این سوال رو بارا و بارا از مردمی که احساس می

رسن. بقیه از خوان نمیکه میای کنن و به نتیجهدر حد معینی ثابت مونده شنیدم. خیلیا سخت کار می

کنن کنن. آگاهانه به ثروت توجه میای جدید و قانون جذب برای رسیدن به ثروت بیشتر استفاده میروش

ده. اکثرا ه چرا این براشون نتیجه نمیککنن دم( و بعدش فکر میبیشتر توضیح می 4)در این مورد در فصل 

بعد نوبت به  شه.بیشتری داشته باشن حالشون گرفته میتن درآمد سشن و به خاطر این که نتونناامید می

 رسه:مقصر دونستن و بهانه آوردن می

 تونم پول بیشتری در بیارم؟من چه مشکلی دارم که نمی

 چی کار کردم که استحقاق این وضعو دارم؟

 دونم چه جوری پول بیشتری در بیارم!نمی

 و غیره و غیره.

کنن. وقتشه که رابطه بین شما و پولو تغییر خواین تقویت میرو که نمیمنفی اونچه  یاین پیاما و احساسا

بدیم! این کتابو برای این نوشتم که موانع اصلی سر راه موفقیت مالیو به وسیله روشایی قوی برطرف کنیم. 

قدرت تغییر دادن وضع مالیتون توی دستاتون یا بهتره بگم توی ذهنتونه. مهم نیست که چقدر توی بانک 

تون کندوکاو کنین و ببینین چی باعث شده ارین یا درآمدتون چقدره. اگه حاضرین توی خاطرات گذشتهد

تونین در رو به روی پوالیی بیشتر از اونی وضع پولتون االن این جوری باشه و بعد دست از اونا بردارین می

ای شغل فعلیم استفاده کردم. که بتونین تصور کنین باز کنین. شخصا از روشایی که در این کتاب گفتم بر



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه

ماند و فقط شود، جز خستگی و نومیدی چیزی برایتان باقی نمیتر میتی ثروت به احتمال زیاد جیبتان خالیافهای ای

 رسند.خودشان به ثروت می

 

9 
 

کنین که ثروت بیشتری به دست گم قدرت اینو پیدا میتونین! اگه بفهمین که چی بهتون میشما هم می

 خوام که پولدار بشین!بیارین. منم می

زمینه علمی و کسب و کنن من پسبرخالف خیلی از مشاورایی که از روشای ذهنی/جسمی استفاده می

رشته مهندسی شیمی از دانشگاه فنی وورسستر ماساچوست گرفتم و با ذهنیت  تویسمو کاری دارم. لیسان

سال توی شرکتای مختلف به کار  48عملگرای یه مهندس با روشای ذهنی/جسمی روبرو شدم. بیشتر از 

و فروش مشغول بودم و بعدش تصمیم گرفتم شغلمو عوض کنم و مشاور موفقیت بشم. ولی اول باید  تمدیری

 کردم.موانعی که خودم در زمینه پول و ثروت داشتم کار میروی 

تی )تکنیک رهایی ذهن( رو گرفتم. این افزمینه مهندسی منو به علم جدید طب انرژی کشوند و مدرک ای

دم. در این روش با سرانگشتا بیشتر راجع بهش توضیح می 3گن و در فصل روش رو بهش ضربه زدن هم می

کنین و موقع زنین و به باورا یا خاطرات بدی که داشتین توجه میسوزنی ضربه می روی بعضی از نقاط طب

ده که ضربه زدن احساساتیو که در مورد اونا دارین به زبون میارین. این روش ذهنی/جسمی بهتون اجازه می

یدم که تی استفاده کردم و دافسراغ ذهن ناخودآگاه برین و موانع جسمی رو برطرف کنین. خودم از ای

 رفتارام و اعتماد به نفسم خیلی تغییر کردن.

وقتی کارمو شروع کردم انتظار داشتم خیلی موفق بشم چون این روش قویو بلد بودم. ولی بعد چند ماه دچار 

آوردم. فقط در حد بخور و نمیر بود. انواع ترس و ناامیدی و خجالت و غم شدم چون به اندازه کافی درنمی

و ادامه بدم. ولی دیدم رسیدن به یه درآمد خوب کار سختیه. خیلی از مهامو بدم و کارتونستم هزینهمی

نیت برای کمک گرفتن پیشم اومدن. اونا به خاطر وضع مالیشون تحت فشار آدمای زرنگ و کاری و خوش

نو ذت ببرن و کارشولکنن از زندگی هم کردن عالوه بر این که خرج و دخلشونو یکی میبودن و سعی می

خواستن روی اعتماد به نفس یا توانایی صحبت کردن توسعه بدن و از استعداداشون بهتر استفاده کنن. می
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در جمع براشون کار کنم و فشار و اضطرابشونو از بین ببرم و خاطرات بدیو که داشتن پاک کنم. به خوبی 

 ،بود شونفشار و ناامنی دائمیکه دلیل اصلی احساس ترس و  ،دیدم که چه جوری اوضاع خراب مالیشونومی

 کردن.مخفی می

 ،خیلی از این آدما ذهن بازی داشتن و روی رشد شخصیشون خیلی کار کرده بودن. ولی بازم در مورد پول

شد که همش احساس فشار بکنن مشکل داشتن. این باعث می ،هم توی زندگی شخصی و هم توی کارشون

استعداداشونو به کار بگیرن. محدودیتی که در مورد پول داشتن به و بترسن و نتونن از زندگی لذت ببرن و 

بود های زندگیشون سرایت کرده بود و روی سالمتی و خانواده و شغلشون هم اثر گذاشته بود. این همه جنبه

مالیه. یعنی موانعی که در مورد پول  مسائلکنن ی که بهم مراجعه میکسای یکه دیدم علت اصلی مشکال

 کردن.اشتن نقش مهمی توی زندگیشون داشتن بازی میدرآوردن د

انداز و اهداف و کردن. درآمد و پسهمه مسائل پولی اونا رو مشخص میاین موانع و باورای مربوط به پول 

حتی بدهیاشون به خاطر همینا بودن. بعضی از این آدما خیلی باهوش بودن و به کارشون هم خیلی عالقه 

شدم. به نظرم درست نمیومد و عادالنه نبود که چنین آدمای که خیلی اذیت می داشتن و برای همین بود

ای برای پول درآوردن این قدر مشکل داشته باشن. از طرفی خودمم همین طور بودم زرنگ و مثبت و باانگیزه

 مشابهی داشتم. یچون توی کار جدیدم مشکال

شه ین موانع مربوط به پول و ثروتو چه جوری میاین ناامیدی باعث شد که به عمق بیشتری برم و ببینم ا

پیدا و برطرف کرد. این بود که مجبور شدم سراغ موانع درونی خودم برم و هر چیو که در مورد اینا درس 

کشیم و دادن یاد بگیرم. دیدم که علت اصلی باورای محدود کننده و سختیایی که برای پول درآوردن میمی

کنیم تصمیمای منفی هستن که به صورت ناخودآگاهانه در مورد پول راب میمواقعی که کار خودمونو خ

گردن و خیلی وقته که خودآگاه ما دیگه اونا رو گرفتیم. اغلب اونا به خیلی قدیم و معموال به بچگی برمی
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نبال دم که اگه بدونین که کجا باید دمیفراموش کرده. الگوهای رفتار مردم با پولشونو خوب نگاه کردم و فه

 موانع بگردین پیدا کردنشون خیلی آسونه.

روی مسائل مربوط به پول و ثروت تحقیق کردم و اینا رو با ضربه زدن ترکیب کردم و این جوری موانع 

هام حسابی موفق شدیم. بارا پیش اومد که مراجعه مالیمو برطرف کردم و هم خودم و هم مراجعه کننده

نگاهی به زندگیش انداخته بود و باالخره فهمیده بود که چرا در مورد چون  ."آهان همینه"ای گفت کننده

شد که موانعشو برطرف کنه و رفتاراشو در مورد پول و موفقیت اون اشتباها رو کرده بود. این درک باعث می

کرد. وقتی شد و بیشتر احساس آزادی میآورد و موفقتر میاین جوری پول بیشتری درمی .پول تغییر بده

شن برطرف هایی درست کردم که با اونا بشه همه موانعی رو که به پول و ثروت مربوط مینو فهمیدم برنامهای

کرد. نتیجه هم داد! ظرف چند سال در شغلم به باالترین سطح رسیدم و توی همه دنیا منو به عنوان 

 تی در زمینه مالی شناختن.افمتخصص ای

ای الزمه! دیدین بیشتر از هر وقت دیگه ،روش ذهنی/جسمی برای پول درآوردن هیدر اوضاع اقتصادی امروز، 

ریزن و باید از نو ریزن. اونا مث ساختمونای قدیمی دارن فرو میکه سیستمای مالی توی دنیا دارن بهم می

سوال برده  که به ندرت کسی اونا رو زیر ،ساخته بشن. اغلب اونا بر پایه قوانین و باورا و روشای منسوخ شده

 بر اساس همونا فکر و عملبه وجود اومدن. مساله اصلی اینه که شما هم دارین  ،خورنو اکثرا به درد نمی

کنین. تصور کنین که یه سیستم مالی درونی دارین که مث یه ساختمون قدیمیه. تا حاال وضع مالیتون بر می

ای که اغلب با خجالت و شک به خود و سوخ شدهای منا و روشاساس اون بوده. یعنی بر اساس قوانین و باور

 ترس و احساسات منفی دیگه همراهن.

این اصول فکری به محکمی آهن و سیمانن. اونا رو هم مث ساختمونای قدیمی باید خراب کرد تا بعد بشه 

ن تونین انجامش بدین! وقتی آماده بشیمی هم واقعیت مالی جدیدی ساخت که مطابق اهدافتون باشه. شما
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شن. وقتی از کار کردن توی های جدید و بزرگی از فرصتا باز میشن دروازهدر حالی که بعضی درا بسته می

ها گذشتم. ولی شرکتا دست برداشتم و از ترس اخراج شدن و تعدیل نیرو خالص شدم از یکی از اون دروازه

 کردم: باید میهم برای موفق شدن دو کار مهم 

 کردم.کردم و سیستم عامل پولیمو به روز میدمو خراب میساختمون مالی درونی خو

ای بیشتری انرژی و استعداد و جذبه و انتخابیه قدم خیلی بزرگ در زمینه قدرت شخصیم برداشتم و عالقه و 

 پیدا کردم.

 خواین برای درآوردن پول بیشتر بردارین چقدر بزرگه؟ باید به اندازه هدف و ماموریتی کهکه شما می میقد

این بود که قدمام  .ای داشتمبرای ثروت تعیین کردین باشه. اولش که کارمو شروع کردم دیدگاه بلندپروازانه

بودن. بعد از این که از دست مقاومتایی که در مقابل موفقیت داشتم خالص هم باید بزرگ و شجاعانه می

االن به اندازه "بپرسین اینه که تونین از خودتون همین طور شدن. یه سوال کلیدی که میهم شدم قدمام 

از اوضاع مالیتون خسته شدین و  "رم به نظرم خوبه؟کافی دردم اومده یا این که هنوز این راهی که دارم می

تون ازش سر رفته؟ اگه یکی یا چند تا از این احساسا رو خواین عوضش کنین؟ یا این که فقط حوصلهمی

بینم کنم که میآمد بیشتر هستین ادامه کتابو هم بخونین! کیف میدارین یا به جایی رسیدین که آماده در

 تونم بهتون کمک کنم تا درا رو به روی ثروت بیشتر برای خودتون باز کنین.می

گم که چه جوری بفهمین که موانعتون از کجا اومدن. اول ارتباط ذهن/جسم رو با توی این کتاب بهتون می

دم که ضربه زدن چه جوریه و چطور گم. توضیح میذاره میالیتون اثر میپول و این که چطور روی اوضاع م

تونین باورا و دم که با اونا میتونین خودتون به تنهایی انجامش بدین. بعدش تمرینایی بهتون میمی

 ی رو که در مورد پول دارین پیدا کنین و ببینین که چرا باید روی اونا جدیتر کار کنین تا بتونینیاحساسا

-پول خیلی بیشتری دربیارین. ترسایی رو که ممکنه به خاطر درآوردن پول بیشتر پیدا کنین بررسی می
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گذاریای غلط و مدیریت نکردن تونین ببینین که چه جوری ممکنه با ولخرجی و سرمایهکنیم. این جوری می

اهنماییایی هم برای ثروتی که ها و امثال اینا توانایی خودتون در پول درآوردنو خراب کرده باشین. رهزینه

دارین دربیارین  نتونیای رو که در مورد مقدار پولی که میکنم. باورای ناخودآگاهانهگیرین میهدف می

فهمین که چرا بیشتر از وضع فعلی گیر کنین. آخر کتاب می تویدیم چون اونان که باعث شدن تغییر می

شین که قدمای اساسی بردارین و وض کنین. بعدش آماده میتونین اینو عاین پول ندارین و چه جوری می

 حسابی تغییر کنین.

کنن و بهشون یاد دادم تا حاال به هزارا نفر کمک کردم که ببینن چرا در برابر درآوردن پول زیاد مقاومت می

ن که خوام کمکتون کنم که جواب این سوال رو بدیکه با ضربه زدن موانعشونو برطرف کنن. حاال هم می

تونین موانع خودتونو پیدا کنین و برطرفشون کنین و پول خیلی این جوری می "چرا پول بیشتری ندارم؟"

کنن. بیشتری دربیارین! اکثر فصالی این کتاب تمرینای خاصی دارن که بهتون در درک بهتر درسا کمک می

ن باهاشون موانعتونو یتونمی بندیای مخصوص ضربه زدن ارائه شدن کههایی هم از جملهبه عالوه نمونه

خوام که از چیزی که شاید به نظر نوعی جهنم مالی بیاد بیرون برین و در رو به روی برطرف کنین. می

 ی بعدی راهنماتون باشن.تونین! بذارین فصالمیشما واقعیت جدیدی از ثروت باز کنین. 
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 1فصل 

 ارتباط ذهن/جسم با پول

ذهن و "در مورد ارتباط با ذهن/جسم مشخص شدن. اغلب اونا به کتابای ظرف ده سال گذشته خیلی چیزا 

گردن. در اون کتابا ارتباط نوشته لوئیز هی برمی "شفای زندگی"نوشته دکتر جان سارنو و  "کمردرد

 یمنفی و ناخوشیا توضیح داده شدن و گفتن که چی کار کنین تا مشکال یذهنی/جسمی بین احساسا

 کنم. ف بشن. منم از همون اصول برای بیشتر شدن ثروت استفاده میسالمتی کمتر یا برطر

تونین از این خواین باید بدونین که پول یه بخش ذهنی/جسمی هم داره. میاگه ثروت خیلی بیشتری می

زحمت استفاده کنین تا اختیار پولتونو دستتون بگیرین و بیشتر دربیارین. ولی استفاده ازش چندان هم بی

-ید برای پیدا کردن جواب به درون خودتون نگاه کنین و با خاطرات قدیمی یا باورای محدود کنندهنیست. با

ترین قسمت ای که ممکنه دردناک باشن روبرو بشین. پیدا کردن ارتباط بین ذهن/جسم با پول ممکنه سخت

 شه.ن معلوم میگیرین و این از حساب بانکیتواین سفر باشه. ولی وقتی پیداش کنین پاداش کالنی می

 مگه استفاده از قانون جذب کافی نیست؟

ی رو که توی فیلم راز حرف زده بودن به برنامه خودش دعوت کرد مردم فکر کردن یوقتی آپرا وینفری کسا

هاشون برسن. ولی بعدش دیدن که به اون تونن به خواستهکه با اونچه که درباره قانون جذب گفته شده می

اون برنامه گفته شده بود نیست. بعضی از مهمترین عواملی که در استفاده از قانون  تویسادگی هم که 

 جذب مطرحن اونجا توضیح داده نشده بودن.

سازین کنین و میقانون جذب بر این اساسه که به معنی واقعی کلمه هر چیو که بهش توجه کنین جذب می

خواین فکر خواین یا بیشتر میهانه به اونچه که میاینه که استفاده از قانون جذب یعنی آگاگیرین. و می
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شه. ولی این دو تا مشکل اساسی داره. اول این که اکثر مردم از افکار کنین و اون خودش پیداش می

-کنن یا این که اونچه رو که میهاشون استفاده میشون به عنوان عامل اصلی رسیدن به خواستهخودآگاهانه

گیرن. ولی شما خیلی بیشتر از اون افکار هستین! بقیه ارتعاشا رو ندید می کنن وخوان فقط تجسم می

 ایه که در موردش دارین.خواسته دارین حاصل جمع احساسات مثبت و منفی هی که در مورد ییارتعاشا

ای که در مورد لیاقت یا توانایی کسب درآمد دارین و ریزی شدهبه عالوه احساساتون و محدودیتای برنامه

-تون برسین خیلی روی اونی که به دست میارین تاثیر میمین طور این که انتظار دارین چطور به خواستهه

ذارن. اکثر اینا هم توی دوران بچگی شکل گرفتن. برای همینم هست که فهمیدن ارتباط ذهن/جسم خیلی 

د ذهن ناخودآگاهتون تونین تجسم کنین که روزی یه میلیون دالر درآمد دارین. ولی شایمهمه. مثال می

 چیزایی مث اینو باور داشته باشه:

 "این که صد درصد غیرممکنه."

 "این قدر پول خواستن کار اشتباهیه."

 "توی خانواده ما همه حسابی کار کردن ولی هیچ کسی اون قدر پول درنیاورده."

ندارین که اونا رو دارین،  ی رو که پشت سر اون افکار هستن، حتی اگه خودآگاهانه قبولقانون جذب ارتعاشای

تونن ارتعاش کلیتونو به ناتوانی و ناباوری و احساس گناه تغییر بدن. اگه جداً هدفتون گیره. اون باورا میمی

منفی مث اضطراب یا ترس  یباعث بروز بعضی احساسابه احتمال زیاد این اینه که یه میلیون دالر دربیارین 

شناسن و مستقیما به پول می "واکنش تنشی"سمی رو به اسم شه. این واکنش ذهنی/جاز شکست می

 شه.مربوط می
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شه که ذهنتونو دن. این ارتعاش کلی مانع از این میاینا نحوه رفتار شما با افراد و چیزا رو به کلی تغییر می

منفی در حال  یشن باز نگه دارین. اگه باورا و احساساای که باعث ثروت میهای خالقانهبه روی شهود و ایده

شه با عالقه کار کرد تا به پول زیاد رسید. اگه ارتعاشتون در مورد تون باشن به سختی میجنگ با خواسته

گذاری کنن و ی که شاید بهتون ایده بدن و براتون سرمایهیپول مشخصا مثبت نباشه دیدگاهتونو به کسا

ود که واکنش تنشی نوعی حالت فیزیولوژیکیه گین. در یه مقاله پزشکی نوشته شده بازتون حمایت کنن نمی

فقط "شه چون مغز روی حالت که در اون توانایی شما در تفکر خالقانه برای رشد کردن تا حد زیادی کم می

 دم.بیشتر توضیح می 1کنه. اینا رو در فصل تمرکز می "زنده موندن

ه و مثبت باشین که ارتعاش مثبتی در مورد برای این که قانون جذب به نفعتون کار کنه باید به قدری باعالق

تونین به پول بدین. باید آرزوهاتونو تجسم کنین تا تبدیل به واقعیت بشن و باید باور داشته باشین که می

ها و این که به قدری داشته باشین که زندگیو هدفای بزرگ برسین. ولی اگه فقط به پرداخت هزینه

ن این کارو بکنین؟ اگه هدفاتون به نظر تقریبا غیرممکن بیان چطور تونیبگذرونین توجه کنین چطور می

ناشی از پول خیلی قوی  یتونین احساس خوبی نسبت بهشون داشته باشین؟ در چنین شرایطی احساسامی

منفی که اغلب ناخودآگاهانه هم هستن مانع شما در  یهان. احساساو در جهت مخالف رسیدن به خواسته

 شن.مثبت می نتایججذب 

تون هماهنگ باشن. اگه تهاسشه به صرف فکر کردن به چیزی بهش برسین. همه ارتعاشاتون باید با خونمی

زنین ندارین و غیره در این صورت کنین که لیاقت اونیو که حرفشو میشک یا ترس دارین یا احساس می

احساسا هماهنگن و این که لیاقتشو  کنین که با اونرسین. در عوض آدما و شرایطی رو جذب میبهش نمی

فهمه و هم شه. باید بدونین که قانون جذب هم افکار خودآگاه رو میندارین یا غیرممکنه در شما تقویت می

 مونه که بیشترش زیر سطحه.اونایی رو که زیر سطحن. مقاومت در برابر رسیدن به خواسته مثل کوه یخ می



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه

ماند و فقط شود، جز خستگی و نومیدی چیزی برایتان باقی نمیتر میتی ثروت به احتمال زیاد جیبتان خالیافهای ای

 رسند.خودشان به ثروت می

 

07 
 

نون جذب برای ثروتمندتر شدن وجود داره اینه که باید مشخص کنین ای که در استفاده از قامشکل دیگه

! شما "پول بیشتر"گن خوان اکثرشون میپرسن که چیو بیشتر از همه میخواین. وقتی از مردم میچی می

کنن خونین احتماال با این حرف موافقین. ولی عجیبه که اکثر افرادی که سعی میهم که دارین این کتابو می

خوان مشخص کنن که خوان زندگی بهتری داشته باشن و رشد کنن نمینون جذب استفاده کنن یا میاز قا

-بردن جایزه بخت"رن و در عوض با آرزوی خوان. از این که مقدار پولو مشخص کنن در میچقدر پول می

 شه.کنن. این جوری خواسته مشخص نمیخواستن دلشونو خوش می "بیشتر"یا  "آزمایی

کنین؟ با وجود تعداد زیادی چیزای منفی که به پول و ثروت مربوطن اگه مستقیما فو مشخص نمیچرا هد

شه که به تنش و اضطراب و احساس گناه و ترس از شکست و روی مقدار مشخصی تمرکز کنین باعث می

دار پول اینه که شاید مشخص نکردن مق .تونه دردناک باشهاغلب گفتگوی درونی منفی دچار بشین. این می

برای منفی شدید نشین. ولی اون احساسا وجود دارن.  ینوعی واکنش ناخودآگاهانه باشه تا دچار احساسا

شن. اگه قرار بود شه ناامید میبینن که قانون جذب باعث جذب پول بیشتر نمیهمینه که خیلیا وقتی می

های تاکیدی رو تونین جملهیم. میتن بتونین به چیزی برسین همه ما االن امنیت مالی داشتاسفقط با خو

گن بکنین. ولی وقتی به اون مقدار پولی که ا میو که متخصصبارا تکرار کنین و قصد کنین و همه کارایی

 رسین که:بالقوه توان رسیدن بهشو دارین می

 توجهتون به طور کامل به مقدار پول مشخصی باشه. .4

رو برطرف و  -خواین رسیدن به اونی که مییعنی مقاومت در برابر  –موانع و خاطرات قدیمی  .3

 پاکسازی کنین.

 درک موانع و مقاومتها
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دونین که پاکسازی مقاومتا چقدر مهمه. شاید به نظر ساده بیاد: اگه راجع به قانون جذب خونده باشین می

از کجا شروع  دوننخواین برسین. ولی اکثر آدما نمیفقط کافیه که مقاومتو پاکسازی کنین تا به اونی که می

ها به خاطر وجود همه موانعیه که از بچگی تا حاال توی خودتون کنن. مقاومت در برابر رسیدن به خواسته

چیزی رو  ه. با وجود این که شاید آگاهانه بدونین که یهها و شکالی مختلفی داراندازهمقاومت جمع کردین. 

-ه در زیر سطحن که مستقیما باهاش مخالفت میخواین ولی تعداد زیادی باور و احساس و برنامخیلی می

 کنن.

ترسونه. همه شکایی که بعد هر کسی موانع مخصوص خودشو داره. هر خاطره بد و هر چیزی که شما رو می

از احساس ناامیدی و گول خوردن و طرد شدن از طرف افراد مورد اعتمادتون نصیبتون شدن. همه احساسای 

ایی که بعد از تالش برای رسیدن به چیزی که بهش کنه. همه شکستقاد میی ازتون انتارزشی وقتی کسبی

-ها و نتیجها و تجربهنمره خوب نیاوردن در مدرسه. خالصه همه باوراعتقاد داشتین براتون پیش اومدن. 

ه شن. مثال شاید بگین کای منفی که تا حاال داشتین. اینا باعث مقاومت در برابر خواستن پول بیشتر میگیری

خیلی دوست دارین پولدار بشین ولی اگه ناخودآگاهتون حسابی با پولدار شدنتون یا حتی سعی براش 

یه که در مورد یای از باورا و احساساشین. این بخش از ناخودآگاهتون مجموعهمخالفت کنه اصال پولدار نمی

 و استدالل نیستن. قپول دارین و براتون حقیقت محضن. اینا بر اساس منط

کنین توی ذهن ناخودآگاهتونه. معموال خبر از این موانع منفی اسفانه ریشه بخش بزرگی از کارایی که میمت

ذارن. این مقاومت ناخودآگاهانه ممکنه باعث بشه بهانه بیارین و ندارین و اونا حسابی روی رفتارتون اثر می

گذاری نکنین و کارای ریسکی سرمایهبرای یه شغل بهتر درخواست ندین و بیشتر از این خرج نکنین و توی 

تونین بکنین تا وضع مالیتون بهتر بشه به عقب بندازین. خالصه این که به غیر از اون راهی کارایی رو که می

تونین از یه میلیون راه دیگه هم برین. اگه خواین برسونه میکه شاید شما رو به اون حدی از ثروت که می
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هستن شاید پیدا کردن روش پاکسازی اونا سخت باشه. حتی وقتی هم که هم که بدونین موانعتون چیا 

تونین اوضاع رو وفق مراده بازم موانع منفی اثر بزرگی روی نحوه رفتارتون و این که چه جوری میبر زندگی 

 سریعا بهتر کنین دارن.

ای هم تحقیقات دیگهیه تحقیقی توی دانشگاه وندربیلت کردن و دیدن که اثر درد بیشتر از لذت بردنه. 

منفی در مقایسه با مثبتا اغلب قدرت و دوام بیشتری دارن و مثبتا زودتر از  یهستن که نشون دادن احساسا

خوب بعد از تغییر اوضاع  یکنن. ولی احساساترس و شک و گناه توی ذهن ناخودآگاه گیر میرن. بین می

ما یادآوری کنن که در آینده از چیا باید دوری کنیم. مونن تا به منفی می یممکنه زود از بین برن. احساسا

هایی که برای راه انداختن یه کسب و کار جدید داره بهتون بگه و ازتون در اون کار اگه یه دوستتون از نقشه

رسین آماده ریسک کردن باشین. این فرصتی برای زده بشین و وقتی به خونه میدعوت کنه ممکنه هیجان

تونین همون کاریو بکنین که آرزوشو داشتین! ولی رسه و این جوری میکه به جایی نمیترک کردن شغلیه 

خواست کسب و کاریو راه بندازه شکست خورد و شه خاطرات قدیمی رو میان. پدرتون که میصبح که می

ی تونن مانع شما بشن. حتی اگه فرصتی که شما دارین خیلتوی خرج خونه هم موند. این جور خاطرات می

بهتر از اونی باشه که پدرتون داشته و احتمال موفقیت توش زیاد باشه اون هیجان اولیه احتماال به خاطر 

 شه.منفی که به وجود میان کمتر می یاحساسا

شایدم کسی از استعدادای شما تعریف کرده و گفته که باید کاری بکنین که با اونا هماهنگه و این بهتون 

شن آدم برای شروع یه کار جدید عجله کنه. این همونیه عریفا خیلی باحاله و باعث میانگیزه داده. این جور ت

خواستین بکنین. ولی این احساسا ممکنه خیلی زود به وسیله خاطراتی که توی ناخودآگاه که همیشه می

شک و شن. ب شی و نباید دنبال آرزوهات بری کمرنگدارین و در اونا بهتون گفتن که هیچ وقت چیزی نمی

خواین اون کنه که چقدر میمثبتو از بین ببرن و فرقی هم نمی یترس از شکست ممکنه همه اون احساسا
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شغل باحال برین بازم منتظر  هچقدر براش هیجان داشتین. اینه که به جای این که سراغ یو کارو بکنین 

 ته باشم؟شه منم یه روزی شغل بهتری داشکنین که میمونین. بعدشم فکر میفرصت می

های بدی در مورد پول داشتن احتماال پولدار شدن از اونجایی که اکثر مردم در بچگی یا بزرگسالی تجربه

شه با قانون جذب انجام داد. هر چی بار احساسی مربوط به پولتون بیشتر باشه ترین کاریه که میسخت

کنه که چقدر ش دارین. فرقی هم نمیخواین نرسین یا نتونین نگهبیشتر احتمال داره که به پولی که می

 توی ناخودآگاه خودتونه. "چرا پول بیشتری ندارم؟"براش کار کنین. اینه که جواب این سوال که 

درصد ذهنو گرفته و  85درصد ذهنتون خودآگاهه. ناخودآگاه  45گه که فقط حدود شناسی میعلم عصب

ذهن "گه شناسی باور مین نویسنده کتاب زیستهمه عادتا و باورا و خاطرات توشن. دکتر بروس لیپتو

کنه که یه میلیون بار قویتر از توانایی پردازش به وسیله ذهن خودآگاه هاییو اجرا میناخودآگاه برنامه

های خیلی چرا پول بیشتری ندارین؟ افکار مثبت و خودآگاهی که در مورد پول دارین با برنامه "هستن.

کنن. اینه که سخته که هم هاتون هستن رقابت میکنه و مانع خواستهاجرا میقویتری که ناخودآگاه داره 

 خالص بشین. گیرنرو میها خواستهجلوی رسیدن به حواستون به موانع باشه و هم از دست اون موانعی که 

شن اونا سرشونو خوان و موانعشون باعث میکنن که چی میگن و فکر میاین دعوای درونی آدماست. می

کنن که چرا کارایی رو که باعث بخارونن و با خودشون فکر کنن که پس چرا اون جوری رفتار کردن. فکر می

کنن که چرا گیرن. یا فکر میاندازن یا اصال هیچ چیزیو هدف نمیشن پول بیشتری دربیارن عقب میمی

دادن و اینا باعث درخواست بیشتر شدن حقوق ندادن یا دستمزد بیشتری نخواستن یا چیزیو مجانی 

وقتی متخصصای امور مالی که در کارشون عالی هستن توی مسائل مالی شن. اضطراب و ترس در اونا می

شه و بعدش همه چیزو از دست گیرن یا وقتی کسی موفق و پولدار میافتضاحی می یخودشون تصمیما

 ده دلیل اصلیش همین موانع درونی هستن.می
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بعد از یکی از سخنرانیام سراغم اومد و گفت که حسابداره. توی دانشگاه وضعش خوب بوده و  "نجِ"

خواست بدونه چرا کردن که در مورد پول خیلی زرنگه. ولی وضع مالیش خراب بود و میمشتریاش فکر می

مورد پول زرنگ نا نباید در گفت زَبود که همش می هزدم یاد مادرش افتاداون جوریه. وقتی داشتم حرف می

شن. جالب این بود که اون بعد از این که حسابدار شده بود دیده بود باشن چون این جوری مردا تحقیر می

ایه که مادرش بهش یاد داده بود باشه. وقتی قضیه براش روشن که توی زندگی شخصیش همون آدم درمونده

 کنه. شد تونست اون مانعو برطرف کنه و خیلی به لحاظ مالی پیشرفت

رسم. احتماال موانع خواین و با خودتون فکر کنین که پس چرا بهش نمیممکنه به وضوح بدونین که چی می

شن که چیزای کوچکیو هدف بگیرین و اون قدری گیرن. اونا باعث میتوی ناخودآگاهتون دارن جلوشو می

-ممکنه ناامید بشین و خودتونم نمی کنینتونین یا باید بخواین نخواین. وقتی وضع مالیتونو خراب میکه می

-می گیرن و شما رو با زنجیرای نامرئی گیرناخودآگاه اختیارتونو ازتون می یدونین که دلیلش چیه. احساسا

خصی کار دارین. به تدریج که تمرینای فصالی بعدی رو رسه با موانع خیلی مشت به پول میاندازن. وقتی نوب

خواین بکنین و توی زندگی ا چی هستن. این که آزاد باشین که کاریو که میفهمین که اوندین میانجام می

 کنم که به لحاظ مالی به اونا برسین.خواین داشته باشین حق شماست! بهتون کمک میچیزاییو که می

دم تا بتونین مانع خودتونو تشخیص بدین. توی این کتاب انواع موانعی رو که مردم دارن براتون توضیح می

کنه که دا کردن اونا خصوصا اگه دردناک باشن ممکنه سخت باشه. ولی پیدا کردنشون بهتون کمک میپی

ت ازتون بخواد موانعتونو مخفی نگه داره. ظذهنتون شاید به قصد محافبفهمین چرا پول بیشتری ندارین. 

کسازی کنین مقاومتتون کمتر یکی پاوظیفه شما اینه که اونا رو پیدا کنین. اگه این کارو بکنین و موانعو یکی

 شه. کلید رسیدن به آزادی و ثروت خالص شدن از دست اوناست.می

 ماجرای سری قدرت ذهن ناخودآگاه
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خود به کنن کنه و مردم در واقع چرا کار خودشونو خراب میبفهمین که ذهن ناخودآگاه چطور کار می اگه

 شه که حسابی پیشرفت کنین.باعث میتغییر دادن این بخش از ذهن چطوری فهمین که خود می
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 2فصل 

 اصول ضربه زدن

و کاری بکنین که اوضاع مالیتونو عوض کنه. توی  "چرا پول بیشتری ندارم؟"خوام که دیگه نپرسین می

کنم. شن استفاده میکه مانع پولدارتر شدنتون می چیزاییمقدمه گفتم که از روش ضربه زدن برای حذف 

شن در و موانعی رو که باعث می –که خیلی هم ساده اس  –چه جوری انجامش بدین اگه یاد بگیرین که 

تونین مقاومتتونو برطرف کنین. اگه تا حاال چیزی برابر پول بیشتر مقاومت کنین تشخیص بدین به خوبی می

ولی خوام چیزی رو بگم که شاید به نظر عجیب و غیرمعمراجع به ضربه زدن نشنیدین آماده باشین که می

بیاد. ضربه زدن یه روش کار روی ذهنه و برای برطرف کردن باورای محدود کننده و ترسا و مسائل مربوط به 

 خودانگاری و حتی چیزایی مثل اختالل تنشی ناشی از خاطرات ناگوار و اضطراب خوبه.

که مانع رسیدن  هضربه زدن یکی از قویترین و موثرترین روشای ذهنی/جسمی برای حذف موانع احساسی

شن. با وجود این که به نظر چندان امیدوار کننده نمیاد و حتی مسخره میاد ولی هاتون میشما به خواسته

شه. علمی هم هست و در بیشتر وقتی براتون توضیحش بدم و نتایجشو ببینین نظرتون به سرعت عوض می

! با ضربه دیدنراب و حتی ترسای مرضی رو دی و اضطاستیآزمایش بالینی تاثیر ضربه زدن روی پی 11از 

تونین موانع ناخودآگاهیو که ده میزدن به خاطر این که بهتون اجازه دسترسی به ذهن ناخودآگاهو می

ده که با گیرن حذف کنین. بهتون این آزادیو میهاتون و از جمله پول بیشترو میجلوی رسیدن به خواسته

گیرن بیشتر به دست بیارین. بهترین دلیل نتیجه ب به نفع شما رو میحذف موانعی که جلوی کار قانون جذ

 دادنش هم با امتحان کردنش به دستتون میاد!

 چرا ضربه بزنیم؟
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شه و تی یا تکنیک رهایی ذهن شناخته میافدن. به اسم ایضربه زدن روشیه که باهاش احساسا رو شفا می

گن چون روش تی هم میافا معرفی شده. به ضربه زدن تیبه وسیله گری کریگ به مردم دنی 4991در دهه 

این اسمو داشت و به وسیله دکتر راجر کاالهان درست شده بود. اولش برای این درستش کردن که  شاولیه ا

شه به شکل موثری بعضی از دی شدید رو درمان کنن چون با ضربه زدن میاستیترسای مرضی و پی

دی بودن استیکشی که دچار پیا موفقیت روی سربازای قدیمی و قربانیای نسلاثر کرد. ازش بخاطراتو بی

منفی که به باورای محدود کننده و ترسا و خاطرات  یاستفاده شده. وقتی ضربه بزنین از دست احساسا

وقتی اونا رو با ضربه زدن شین. گیرن خالص میهاتونو میقدیمی مربوطن و ناخودآگاهانه جلوی خواسته

 شه تا چیزای خوبی براتون اتفاق بیفتن.رن و ذهنتون آزاد میطرف کنین موانع از بین میبر

بوده. اغلب برای مشکالت و  گزارش شده که ضربه زدن در هزارا مورد و در خیلی از مسائل با موفقیت همراه

یه که یدن روی کساده. تخصص من استفاده از ضربه زای فایده نداره نتیجه میایی که هیچ چیز دیگهوضعیت

ذارن گیرن و نمیخوان موفق بشن و از دست موانع مشخصی که جلوی رشد کسب و کارشونو میمی

ی کنن که از ضربه زدن روی کسایب میدن خالص بشن. خیلیا تعجکارشونو خوب انجام بدن و پولو هدر می

م. ولی این روش در این جور کنای هستن و همین طور روی کارآفرینا استفاده میکه در شغلشون حرفه

کنن. ممکنه شدیدا احساسی رسه مردم منطقی عمل نمیموارد هم مورد نیازه چون وقتی نوبت به پول می

 بشین و خودتون هم ازش خبر نداشته باشین.

کنن و سالمتیو ضربه زدن بر اساس اصول طب سوزنی درست شده و در اون موانع جریان انرژیو برطرف می

ره. دیدن که اگه روی نقاط طب سوزنی با دن و هزارا ساله که در طب چینی به کار میبهبود می

منفیو که مانع رسیدنتون به  یتونین باورای ناخودآگاهانه و احساساسرانگشتاتون آروم ضربه بزنین می

ر فلسفه دونن که برق در بدن ما جریان داره. دشن تغییر بدین. االن پزشکا میخواین میچیزایی که می
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. اگه چی اون طور که باید توی مریدینا "چی"گن و به انرژیش می "دستگاه مریدینی"گن شرقی به این می

یعنی سالمته. در طب سوزنی نقاطی رو که در مریدینا این جریان داشته باشه بدن حالت طبیعی داره و 

م دوباره سالم دن پیدا کنه که آکنن تا موانع جریان انرژی برطرف بشن و چی جوری جریاهستن تحریک می

 شه.به همین دلیله که محبوبیت طب سوزنی داره بیشتر میبشه. 

وقتی دونن. در پزشکی غربی این جریان برقو به ساز و کار جنگ و گریز و دستگاه عصبی بدن مربوط می

و واکنش به  –مث کلید برقه  –زنین زنین انگار که یه کلیدی رو میروی نقاط خاص طب سوزنی ضربه می

-تونه یه خاطره باشه یا چیزی که ازش میمی شه. این چیزقطع می کنینچیزی که دارین بهش فکر می

تونه کلید همین طور میشه. هاتون یا هر چیزی باشه که باعث عصبانیت یا غمتون میترسین یا هزینه

سر یه مساله پرفشار یا روبرو شدن با کسی که مربوط به دیدن رئیستون و حرف زدن باهاش بر  یاحساسا

کنه و ازش خوشتون نمیاد رو هم بزنه. ضربه زدن ارتباط بین افکار و دستگاه عصبی خودکار بدنو قطع می

شن. به لحاظ فیزیولوژیکی دستگاه شه و اونا آرومتر میمنفی کمتر می یاین یعنی شدت همه احساسا

دستگاه کارش اینه که به تنش واکنش نشون بده. دستگاه عصبی  کنه و اینعصبی سمپاتیکو آروم می

 کنه.و هم که کارش آروم کردن آدمه فعال میکپاراسمپاتی

ی کار کردم که شغلشون کار کردن با پول دیگرانه یشما همه جور احساسی در مورد پول دارین. حتی با کسا

کنن که به امور مالی. به مشتریاشون کمک می ریزای مالی و بقیه متخصصایمثال مدیران شرکتا و برنامه –

شن و همه باورای رسه احساسی میخوبی پولشونو مدیریت کنن. ولی وقتی نوبت به پول خودشون می

شون رو میان. ضربه زدن بهترین روش برای اینه که این حالتای احساسی و باورای محدود محدود کننده

اثر می و ناگواریو که مردم در رابطه با پول و موفقیت دارن بیکننده رو سریع تغییر بدین و خاطرات قدی

 کنین.
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 ضربه زدن برای شما مناسبه؟

اگه تا حاال ضربه زدنو امتحان نکردین شاید فکر کنین که اصال لزومی داره که ازش استفاده کنین یا نه. 

م باور ندارین براتون این خصوصا اگه تا حاال هیچ روش طب جایگزین یا مکملو امتحان نکردین و بهشون ه

الزم نیست بهش باور داشته باشین تا  "بله!"گم جوریه. جواب من در این موارد اینه که با صدای بلند می

ده. قبول دارم که ضربه زدن براتون مفید باشه. فقط کافیه که انجامش بدین تا خودتون ببینین که نتیجه می

های لینی ثابت شده که موثره و به وسیله بعضی از افراد برتر رشتهبه نظر عجیب میاد. ولی بارا به لحاظ با

موفقیت و رشد شخصی مث جک کنفیلد و تونی رابینز و تی هارو اکر استفاده شده. دلیلش هم اینه که برای 

 پیشرفت و رسیدن به اهداف خیلی موثره.

برطرف کردن ترس از پرواز استفاده دیپاک چوپرا هم ضربه زدنو تایید کرده. ووپی گلدبرگ هم ازش برای 

کرده. ریچارد برنسون اینو توی برنامه شرکت هواپیمایی ویرجین اتلنتیک گذاشته. چند تا از دالیل این که 

 باید ضربه زدنو یاد بگیرین اینا هستن:

 تونه روش انجامشو یاد بگیره.هر کسی می 

 کشهیاد گرفتنش زیاد طول نمی 

 ممکنه انجامش ظرف فقط چند دقیقه 

 ا یه کاربر انجامش بدینبگن که بهتره انجام دادنش مجانیه. البته بعضیا می 

 تونین انجامش بدینهر وقت و هر جایی که بخواین می 

 به سرعت ممکنه به نتایج عالی برسین 
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 ذارن اون قدری کهکنم تا موانعی رو که نمیتون میدم راهنماییتوی این کتاب با تمرینایی که بهتون می

خواین پول در بیارین برطرف کنین. شاید مجبورتون کنه که چیزاییو که براتون خوشایند نیستن ببینین. می

کنه که دست از اونا بردارین و پیشرفت کنین و موفقیت مالی بیشتری به دست ولی بهتون هم کمک می

 بیارین.

 نقاط ضربه زدن

زنین بگین. نقاط ی آرومی روی نقاط طب سوزنی میهاضربه زدن آسونه! احساستونو موقعی که دارین ضربه

بینین. با دو انگشت )یا بیشتر( و با یه دست یا هر دو دست بزنین. برای همینه که رو روی شکلی که میاد می

-کنه که با کدام دست و روی کدام سمت بدن میفرقی نمی "طب فشاری احساسی."گن به ضربه زدن می

گم. اگه وزنی خیلی زیادن ولی اوناییو که استفاده ازشون متداولتره براتون میزنین. هر چند که نقاط طب س

زنن. همشون بینین که مردم نقاط متفاوتیو ضربه میزنن ببینین میفیلمای مختلفیو که در اونا ضربه می

ان این که تونین ازش بگذرین. امکای، مثال زیر بغل، براتون سخته میدن! اگه ضربه زدن به نقطهنتیجه می

بینین که چیزی دارین کنین و میضربه زدنو غلط انجام بدین وجود نداره! اگه دستورالعلمای منو دنبال می

 رسونه.گین که براتون درست نیست اشکالی نداره. هر چی که بگین هیچ ضرری بهتون نمیمی

یح سیستم انرژیتون انجام شه. اینو برای تصحشروع می "تصحیح"گن ضربه زدن اغلب با کاری که بهش می

نقطه "گن دین تا بقیه روش موثرتر بشه. برای این کار روی وسط کناره یکی از دستاتون که بهش میمی

زنن تا آجر بازا با اینجای دستشون ضربه میزنین. دلیل این نامگذاری اینه که کاراتهضربه می "ضربه کاراته

گین. این گفتن برای اینه که به اون اس یا باور منفی رو میزنین چند بار یه احسبشکنن. وقتی ضربه می

 گین به چیزایی که قبلش گفتین مربوطه. معموال این جوریه:بیشتر توجه کنین. هر چی که می

 "با وجود این که این ]احساس منفی[ رو دارم ولی ]یه عبارت مثبت["
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 مثال:

 "دونم.مو میاشن ولی قدر همه احساسمی ها باعث اضطراب شدیدمبا وجود این که پرداخت هزینه"

خواین از دستشون خالص بشین توجه کنین. گاهی وقتا انجام ی که مییهدف از این کار اینه که به احساسا

تونین ضربه زدنو شروع کنین و احساستونو بگین. توی تمرینای این کتاب گاهی تصحیح الزم نیست و می

شه غلط انجام داد. هی وقتا هم نه. همون طور که گفتم ضربه زدنو نمیکنم و گاوقتا از تصحیح استفاده می

کنن. نی هم ازشون استفاده میزکنم همونایی هستن که متخصصای طب سوتفاده میاسنقاطی که معموال 

-زنیم و این جوری جریان برق ضعیفی ایجاد میجاش ضربه میه ولی خوشبختانه ما سوزن الزم نداریم! ب

 8شه اونچه که توی بدنتون و خصوصا دستگاه عصبیتون جریان داره تغییر کنه. من از می کنیم که باعث

تونین شکلو ببینین تا مطمئن بشین جای نقاط کنم. میکنم و از نقطه ابرو شروع مینقطه استفاده می

 زنم.کجاست. این نقاطو به ترتیب ضربه می
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 وسط کله فرق سر:

 سمت داخلی ابرو ابرو:

 روی استخون کنار چشم چشم:کنار 

 باالی استخون گونه و زیر چشم زیر چشم:

 بین بینی و لب باالیی زیر بینی:

 توی گودی زیر لب زیر لب:

شکل پایین گردنتونو پیدا کنین و بعد کمی به چپ یا راست برین تا به یه فرورفتگی  U استخون ترقوه:

 کوچک برسین. این همون جاییه که باید ضربه بزنین.

 بند( سانت زیر بغل )برای خانوما زیر بند سینه 41حدود  زیر بغل:

ده. اینا نقاطی هستن که به تجربه . همه جوری نتیجه میدنترتیب ضربه زدن روی نقاطو تغییر میبعضیا 

 زنین جای نگرانی نیست.دن. ولی اگه شما روی بعضی از نقاط دیگه میدیدم بهتر جواب می

 بگم؟از کجا بدونم که چی 

شه که چیزایی بگین که به احساسا و باورای منفی مربوط باشن و مقاومتو در ضربه زدن وقتی موثرتر می

شما به وجود بیارن. این مقاومتا اغلب ناخودآگاهانه هستن و باید بهشون فکر کنین تا تغییرشون بدین. در 

کنین. وقتی حواستون به مقاومتی که  کنم تا با این احساسا بهتر رابطه برقرارتون میهر فصل راهنمایی

زنین با احساس تونین روی نقاط ضربه بزنین و احساساتونو بگین. هر چی حرفایی که میدارین باشه می
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خوام هر تون میازخواین از دست همون احساسا خالص بشین. اینه که بیشتری همراه باشن بهتره چون می

. گاهی وقتا بهتره موقع شروع توی احساسا اغراق کنین تا تونین احساس کنینکلمه رو تا جایی که می

 شن.که ندید گرفتین هم تحریک می بزرگتر بشن. این جوری اون احساسایی

تونین احساسا شین میتر میتوی بیشتر فصال تمرین ضربه زدن هم گذاشتم. به تدریج که با انجامش راحت

های من انجام بدین خوبه. ها بذارین. اگه یه دور هم با کلمهو کلماتیو که بیشتر براتون معنی دارن توی جمله

شه چند دور انجام بدین. بیشتر منفی زیادی می یکنین که باعث احساسااگه دارین چیزیو پاکسازی می

منفیتون دارن با ضربه زدن  یتمرینا هم دور مثبت و هم دور منفی دارن. هر وقت دیدین که احساسا

 ن سراغ دور مثبت برین.تونیشن میکمرنگ می

گم که چه جوری با ضربه زدن بزرگترین موانعیو که در راه ثروت بیشتر و قدرت توی این کتاب بهتون می

تونه کمکتون کنه شخصی و موفقیت توی زندگی دارین برطرف کنین. این روش ابزاریه که خیلی قویه و می

ای هم بکنین. به عالوه تغییرو هم به وضوح دیگه که به شکل موثری اوضاع مالیتونو تغییر بدین و کارای

  کنین.حس می
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 3فصل 

 پول جورپنج 

 5مردم دوست دارن همه مسائل مربوط به پولو با هم یکی کنن ولی موضوع به این سادگی نیست. پولو به 

هر  درآمد و ثروتی که هدف گرفتین و پول سمی. انداز، بدهی،درآمد، پس –کنم دسته مختلف تقسیم می

باید کنین. کنین و پول و ثروتتونو چطوری اداره میای از اینه که با پول چی کار میدسته نشون دهنده جنبه

م به احساسا و باورای خاصی مربوطن و اگه خوب وبه هر دسته به صورت جداگانه نگاه کنین چون هر کد

دن. در این ریزی شدن نشون میمهای از چیزاییو که از بچگی تا حاال توی شما برنابررسی بشن مجموعه

م چه نقشی توی زندگیتون دارن. در وکنم تا بفهمین هر کدگم و کمکتون میجور پولو می 5فصل کلیات 

 گم.فصالی بعدی هم جزئیات بیشتری از اونا رو می

 نعمت و توانگری در مقابل پول

ای که توی بعضی کتابا و که از لغتای قلمبهخوام این واقعیتو بگم جور پولو توضیح بدم می 5قبل از این که 

کنم: منظورم نعمت و توانگریه. دلیلش اینه که اونا کنن استفاده نمیکارگاها برای پول درآوردن استفاده می

کنن. نعمت و توانگری کنن و در پیدا کردن موانعتون کمکی بهتون نمینوع خاصی از پولو مشخص نمی

رن. لب در کتابای خودیاری و تدریس قانون جذب به جای پول به کار میمفاهیمی خیلی کلی هستن و اغ

ها و غیره ربط ندارن. ولی این لغتا به طور مستقیم به نحوه رفتار با پول و درآمد و بدهی و پرداخت هزینه

کنن چون اونا صرفا نوعی که به نعمت و توانگری مربوط باشن حس نمی واکثر مردم اصال هیچ مانعی

 .نمفهوم
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کنیم که از کاری که در استفاده می "توانگری"و  "نعمت"نظر من اینه که اغلب به این دلیل از لغتای 

خوام بکنین دوری کنیم. منظورم اینه که ببینین دقیقا چه احساسی در مورد پول دارین. فصالی بعدی می

و عشق و خوشی رو زیر چتر ثروتای غیرپولی یعنی سالمتی و خانواده و دوستا  هبهمون یاد دادن که هم

و کمتر فکر کنین که پولی  توانگری بیاریم. به نظر خوب میاد و ممکنه باعث بشه که فوری حالتون بهتر بشه

گذاری ندارین. ولی این جور فکر کردن ممکنه شما ها یا سرمایهانداز و پرداخت هزینهبرای خرج کردن و پس

 لیتونو تغییر بده منحرف کنه.رو از این که عمال کاری کنین که وضع ما

تونه هیچ اشکالی نداره که دنبال اون جور توانگری که گفتم برین. ولی گاهی وقتا اون چارچوب ذهنی می

خواین و یا شما رو از مسیر رسیدن بهش منحرف باعث بشه که احساس گناه کنین که چرا پول بیشتری می

ین این به نظر بیشتر نوعی چارچوب معنوی میاد و اگه فقط کنه. اگه بخواین دنبال بیشتر شدن نعمتاتون بر

دونین. ارزشی بیاد. انگار که قدر نعمتایی رو که االن دارین نمیدنبال پول بیشتر باشین ممکنه به نظر کار کم

تونین تونه باعث احساس گناه بشه. ولی حواستون باشه که با نعمت نمیاینه که هدف گرفتن پول بیشتر می

 تونین سطح زندگیتونو باالتر ببرین.هاتونو بپردازین! اگه پولشو ندین هم نمیهزینه

تونین خواین باید مستقیما به مقدار دالر ]یا ریال[ که دارین توجه کنین. البته میاگه پول خیلی بیشتری می

شه. هر چی باشه اگه خواین توجهتون باید به پول باقدر بقیه نعمتاییو که دارین هم بدونین. ولی اگه پول می

شه. اما باید حواستون باشه که به مقدار بیشتری دالر قدر نعمتاتونو بدونین وضع مالیتون هم خیلی بهتر می

 ]یا ریال[ برسین.

 درآمد

ذارین. اولین نوع پول درآمده. درآمد یعنی جریان مستقیم پول توی زندگی در مقابل وقت و انرژی که می

خواین توش زندگی کنین و برای خودتون ارزش قائلین. به عبارت دیگه نشون مینشون دهنده سطحیه که 
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 تونه احساساییومی فکر کردن به درآمدهایی که دارینه. دهنده انرژی و وقت و آموزشایی که دیدین و تجربه

گرفتین که ه که یاد دریزی شدن تحریک کنه. نشون میکه در مورد زندگی کردن در جامعه توی ما برنامه

بینین و توی چه طبقه اجتماعی هستین. ی خودتونو در مورد پیشرفت کردن یا فقط زنده بودن چطور تواناییا

 از خودتون بپرسین:

 کنم؟ یعنی بخور و نمیر؟فقط دارم زندگی می

گی خانواده من طبقه متوسط به حساب میان و به نظر میاد که هیچ وقت به چیزایی که برای بهتر کردن زند

 رسم؟خوام نمیمی

 اون قدر درمیارم که خرج و دخلمو یکی کنم یا این که همیشه آخر ماه کم میارم؟

کنه بین زنده موندن و پیشرفت کردن کجای کار هستین باوراتونو در درآمد عالوه بر این که مشخص می

ود این که عوامل ده. با وجمورد ارزش شخصی و ارزشی که بازار برای تخصص شما قائله هم نشون می

ذاره روی ارزش شما اثر دارن ولی خارجی مثل قیمتی که بازار روی مهارت و تجربه و آموزش و غیره شما می

تونه. در افزایش درآمد چیزی که مهمه باوریه که در مورد ارزش خودتون عامل اصلی توی خودتون و سابقه

ده که چرا خیلیا که آموزش چندانی دی نشون میدین. این تا حدارین و این که چه ارزشی به دیگران می

تونن به اندازه ارزشی شن و خیلیای دیگه که مدارک سطح باالیی دارن به سختی میندیدن خیلی موفق می

 که دارن از دیگران پول بخوان یا دنبال ارزش خودشون برن.

کنه. ولی خیلیا توی عین میکنن یا شغلشونه که ارزش اونا رو مگن که شرکتی که توش کار میمردم می

گیرن چون ارزش خاصی دارن. اینه که اگه باور دارین که همون شرکت هستن که بیشتر از متوسط می

دارین یا این که برای پولتون خیلی سخت ارزش کمی دارین همیشه ناخودآگاهانه یا درآمدتونو پایین نگه می



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه

ماند و فقط شود، جز خستگی و نومیدی چیزی برایتان باقی نمیتر میتی ثروت به احتمال زیاد جیبتان خالیافهای ای

 رسند.خودشان به ثروت می

 

35 
 

خواین درآمد ن یا شرایطو مقصر بدونین ولی اگه میکنین. شاید به خاطر وضع اقتصادیتون دیگراکار می

دربیارین عمیقا  نتونیبیشتری داشته باشین باید دست از این کار بردارین. واقعیت اینه که پولی که می

ریزی شده و باوراییه که در برنامه یده که باور دارین چقدر لیاقت دارین. اینم بر اساس احساسانشون می

دارین. اگه یهو بیشتر از مقداری که به صورت درونی برای خودتون ارزش قائلین و در مورد ارزش خودتون 

تر یا بیشتر کار کنین، خرابش کنین که سختکنین دربیارین ناخودآگاهانه راهی پیدا میاون حد فکر می

 تر بشه.کنین یا به نوعی فداکاری کنین تا قضیه براتون عادالنه

دونست که چرا آورد ولی همش خسته بود و نمین کار کردم که پول خوبی درمیای به اسم دایابا فروشنده

کنه. دایان گفت که پدرش که قهرمان تر کار میها سه برابر بیشتر و سختدر مقایسه با بقیه فروشنده

. اون تمام "باید به سختی کار کنی و کامل باشی"گفته زندگیش هم بوده وقتی بچه بوده اغلب بهش می

کنه. از دایان پرسیدم کرده که خیلی کار میکرده و افتخار میشو توی شرکتای خصوصی کار میعمر

حدودا "گیره داشته باشه. گفت ای رو که میکنه چقدر الزمه کار کنه تا لیاقت اون حقوق گندهاحساس می

 ."اسکنم این اندازه عادالنه حس می"و بعدش هم اضافه کرد  "ای شصت ساعتهفته

دونست این احساس عادالنه بودن ان وقتی فهمید که دعوای ذهنیش سر چیه دوزاریش افتاد. ولی نمیدای

زد که همش خسته و ناخوشه و از طرف دیگه یه ساعت کاریشو چه جوری تغییر بده. از یه طرف غر می

درصد ت سشه اگه فقط با بیازش پرسیدم که چطور میگفت این عادالنه اس. چیزی توی وجودش می

گیره دو برابر کنه؟ درآمد کشه بتونه پورسانتیو که از فروش میزحمتی که االن برای یه فروش جدید می

 ."اصال"بیشتر این جوری و بدون این که ساعتای بیشتری کار کنه عادالنه اس؟ جواب داد 

ته برسه. خیلی کارا ساعت در هف تکشف کردیم که دایان راهایی پیدا کرده بود تا کارشو طول بده تا به شص

ریعتر ستونست بکنه تا فروش کرد تا کارش بیشتر طول بکشه یا کاراییو که میرو به صورت ناخودآگاهانه می
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کنه. گیره میذاره جبران پولیو که میخواست مطمئن بشه که وقتی که میگرفت. میانجام بگیره ندید می

-ییهای خودشو زیر سوال میارفت، توانچیزا رو یادش میرفت، نظم و سردرگم بود، دیر میاغلب خسته و بی

شدن که کارش بیشتر برد و بیشتر از اونی که الزم بود دنبال گرفتن تایید دیگران بود. این عوامل باعث می

طول بکشه. با فهمیدن اینا زندگی دایان عوض شد. تونست باورای قدیمیشو زیر سوال ببره و باور جدیدیو 

. با این باور جدید و با توجه به "تر کار کنیتوی کار بیشتر زرنگ باش تا این که سخت"عنی جایگزین کنه. ی

ساعت کار در هفته به  25کرد تونست فقط با هوش و مهارتایی که توی سازماندهی داشت و کارایی که می

 بهترین فروشنده تبدیل بشه. 

و مقدار کاری که باید بکنین تا لیاقت  آموزش ارزشی که برای وقت و انرژی و هوش و ای بینرابطههمیشه 

درآمدتونو داشته باشین و پولی که درمیارین وجود داره. همون طور که در مثال دایان نشون داده شد فکر 

کنه. اگه مربوط به زنده موندن و ارزشی که برای خودتون قائلین رو تحریک می یکردن به درآمد احساسا

 کنین.قدرت تغییر دادنشونو پیدا میرابطه بین اینا رو بفهمین 

 اندازپس

انداز نداشته باشین ممکنه درآمد خیلی زیادی داشته باشین ولی اگه پسدومین نوع پول به کلی فرق داره. 

انداز داشته برج حقوق تا فاجعه فاصله دارین. اگه مقداری پس هبازم ممکنه حس کنین که فقط به اندازه ی

که ممکنه خبر  ندونیکنین. وقتی میی کم نمیارین و بیشتر احساس امنیت میباشین در مواقع اضطرار

انداز داشتن شه. پسای براش ندارین احساس امنیت کردن سخت میای پیش بیاد و پشتوانهغیرمنتظره

تر باشین. در اینجا هم مث درآمده و اگه ورد پول راحتمو در  ینشه احساس اطمینان و امنیت بکنباعث می

انداز یا نداشتنش فکر کنین باعث تحریک بعضی احساسا و باورای محدود کننده و خاطراتی که به ه پسب

 کنین.می ناامنیشه و این جوری بیشتر احساس پول مربوطن می
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انداز به این معنی هم هست که از این که فقط زنده باشین گذشتین و حاال حق انتخاب دارین و داشتن پس

بخش سراغ چیزای جالب و لذت تونینانتظاراتونو به مقداری که درمیارین محدود کنین میبه جای این که 

شاید دچار یه جور اضطراب خفیف  کنینانداز نداشتن فکر مییا باحال برین. وقتی به ناامنی ناشی از پس

اطراتی که شه که خبشین که در واقع پوشش یه غم عمیق و حتی یه جور حس از دست دادنه. این باعث می

یه جورایی به احساسای مربوط به یه از دست دادن مهم مربوطن رو بیان. مثال از دست دادنی که توی 

 زندگی خودتون یا پدر و مادرتون اتفاق افتاده و هنوزم به خاطرش غمگین یا پشیمون هستین.

یا آدم خاصیو از دست ی داشته باشین یا اصال نداشته باشین نشونه وقتیه که چیز مهم مانداز کاگه پس

یو تحریک کنه که به تونه احساسایز دست دادین. حتی میدادین یا تا حدی احساس کردین که آزادیتونو ا

شن که حس کردین خودتونو گم کردین. این از دست دادنای مهمی که توی گذشته اتفاق مواقعی مربوط می

انداز نداشتن باعث تحریک همون احساسای از تونن باعث ناامنی مالیتون بشن چون پسافتادن تا حدی می

شه. اینا احساسایی منفی و قوی هستن و به چیزای واقعی مث دست دادن و ول شدن یا حمایت نشدن می

انداز کرد ولی اگه ریزی مقداری پسشه به سادگی و با یه برنامهانداز مربوطن. با وجود این که میپس

 انداز دارین قاطی بشن بعیده که این راه نتیجه بده.االن در مورد پس احساسای قدیمیتون با احساسایی که

خواست روی جسیکا خیلی خوشحال و سرحال به یکی از کارگاهام اومد. خیلی اعتماد به نفس داشت و می

انداز رسیدیم انرژیش به هدفای بزرگی که به لحاظ درآمد داشت کار کنه. ولی وقتی به هدفای مربوط به پس

اندازشون دارن و هر فکر یا تغییر کرد. از گروه خواستم که فکر کنن االن چقدر توی حساب پسکلی 

-بالفاصله گفت که اضطراب و ترس شدیدی داره و فکر میاحساسیو که در این مورد دارن بنویسن. جسیکا 

شب از خواب شد که این فکر باعث می "کافی نیست! اگه اوضاع خراب بشه چه بالیی سرم میاد؟"کنه که 

 اندازی نداشت.بپره چون هیچ پس
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بعد از این که با ضربه زدن اضطراب و ترس شدیدشو کمتر کردیم ازش پرسیدم که دیگه چه احساسی در 

-کرده و وقتی میسال پیش با یه کسی زندگی می 9انداز نداشتن داره. اشکش در اومد و گفت که مورد پس

سرطان داره. به خاطر دلسوزی و وفاداری بهش باهاش موند و به خواسته ازش جدا بشه فهمیده که اون 

جای این که برنامه خودشو که سفر به نیویورک و کار کردن در اونجا بود ول کرد و دو سال از اون مراقبت 

پول شد و برای کمک کرد. وقتی هم که نیازش به مراقبت بیشتر شد جسیکا حتی کارشو هم ول کرد. بی

مرد ترک زمانی دوست داشت و حاال داشت مییه تونست مردیو که ازشو خرج کرد. نمیاندبهش همه پس

 کنه.

جسیکا به لحاظ جسمی و احساسی و مالی به کلی از حال رفته بود. وقتی اون مُرد هم غمگین شد و هم از 

کرده. همه دونست که نذاشته زندگیشو بکنه و وضع مالیشو هم خراب دستش عصبانی بود و اونو مقصر می

-انداز فکر میای نداشت و عصبانیت هر وقت که به پساین احساسای از دست دادن و غم و این که راه دیگه

اندازش نیانداخت و سال دیگه بهش فکر نکرد و نگاهی به حساب پس 9کرد سراغش میومدن. این بود که تا 

داد. روبرو نشدن با احساسای ورد هدر میآو پوالییو که درمی ای هم برای تغییر دادن وضع نریختبرنامه

 اندازش نریزه.ای برای حساب پسمنفیش باعث شد که برنامه

جسیکا بعد از چند دور ضربه زدن برای پاک کردن احساسای قدیمیش دید که برای این که پولی کنار بذاره 

ور حساب اتوماتیک باز اوری توی بانک رفته و یه جمشآماده اس. چند روز بعد هم خبر داد که پیش یه 

اندازش بره. این بخشی از هدف یه گیره به صورت خودکار مقداری توی حساب پسکرده تا از حقوقی که می

کنه و از این که انداز کردن بود. خودشم تعجب کرده بود که کال چقدر احساس راحتی میساله اون برای پس

با وجود این که به نظرش کمی احمقانه میومد ولی  کنه.شه کیف میاندازش داره بیشتر میبینه پسمی

 کرد.شد و احساس قدرت میکرد چون این جوری خوشحال میروزی چند بار با اینترنت حسابشو چک می
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بینن باید رسن که میکنن به جایی میانداز نداشتن کار میخیلیا که روی احساسا و باورای مربوط به پس

دارن و مستقیما به وضع مالیشون مربوطن کار کنن. جسیکا هم همین کارو  روی غمای بزرگی که از گذشته

انداز نداشتن براتون به معنی اینه که چه جور آدمی هستین: یعنی تونین ببینین که پسکرد. شما هم می

تونه کسی که هیچ امنیت و آزادی و پشتیبانی نداره. خصوصا اگه سرپرست و مسئول خانواده باشین این می

انداز نداشته باشین و احساس امنیت نکنین ممکنه حس کنین که جلوی ه پسگاتون خیلی دردناک باشه. ابر

تون از عهده مسئولیت خانواده نینشه احساس کاونا شکست خوردین. فکر کردن بهش هم باعث می

 ردن بکنین.انداز کشه و شاید نذاره شروع به پسباعث احساس منفی بزرگی میبرنیومدین و اینم خودش 

 بدهی

سومین نوع پول بدهیه که قدرت خرابکاریش خیلی بیشتر از بقیه انواع پوله. برای اکثر کسایی که بدهی باال 

گن که شدیدا ترین احساسا رو بیان. مردم معموال میشه که بعضی از سیاهآوردن فکر کردن بهش باعث می

کنن. بدهی شون میکنن و اینا کالفهمی احساس خجالت و شرمندگی و شکست و اضطراب و ترس و غم

عرضگی در زمینه تونه بروز انرژیکی خاطرات قدیمی توی ناخودآگاه باشه که به احساس خجالت و بیمی

 مالی مربوطن.

انداز نداشتن به العمل احساسی بشه که مشابه همونیه که به خاطر پستونه باعث یه عکسبدهکار بودن می

اری معموال از اون عمیقتره. در طول روز ممکنه ذهنتون به صورت خودآگاهانه سراغ وجود میاد. ولی بدهک

کردین. ممکنه خیلی مخفی باشه. ولی هر بدهی بره یا کمتر بفهمین که داشتین راجع به بدهیتون فکر می

ن و ششه. خیلیا شب از خواب بیدار میشه باعث بروز احساسای منفی شدیدی میبار که وارد فکرتون می

کنن شه که احساس میفکرشون به قدری مشغول اتفاقای بدی که به خاطر بدهکار بودن ممکنه بیفتن می
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 "من شکست خوردم"تونه باعث گفتگوی ذهنی و باورای منفی بشه. مثال کالفه شدن. بدهی مالی خیلی می

 ."لیاقت خوشحال بودنو ندارم"و 

کنن. توی اره مردم اغلب مستقیما روی این نوع پول کار نمیحساسی منفی داز اونجایی که بدهی خیلی بار ا

جامعه ما تقریبا همه قبول دارن که حرف زدن راجع به بدهی یعنی قبول این که به لحاظ مالی آدم شکست 

ای هستین. به عالوه باعث خجالت هم هست. اینه که اکثر کسایی که با قانون جذب و تفکر مثبت کار خورده

افتن که انرژی و احساسا و باورایی که در مورد بدهی کنن به ندرت به این فکر میت توجه میکنن به ثرومی

 ذارن.دارن چه تاثیری روی کارای مثبتشون می

ده براتون اعتبار قائل شده که بدهی یه روی مثبت هم داره و یعنی این که یه موسسه یا آدمی که قرض می

انون جذب کار کنین بهتره افکار مثبتی در مورد بدهی داشته باشین. فکر خواین با قپولی بهتون داده. اگه می

با فکر کنین تا پسش بدین. سی بهتون پول داده و شما هم دارین حداکثر سعیتونو میککنین که چطور 

سطح  "رسه کارم حرف ندارهبله، من یه آدم حسابیم و وقتی نوبت به اعتبار می"کردن و گفتن چیزایی مثل 

شتونو باال ببرین. همه بدهیا که بد نیستن. ممکنه گاهی وقتا یه وام بخواین یا الزم داشته باشین. اگه ارتعا

گیرن و اینو در چارچوب مثبتی بذارین هیچ اشکالی نداره. مردم همیشه به دالیل خوبی دارن پول قرض می

 بره.دن که اعتبارشونو باالتر میجوری هم پسش می

شه فکر بدهکار بودن هم اغلب و حتی اگه بدهی بد ن به درآمد باعث اضطراب میهمون طور که فکر کرد

تونن در به وجود اومدن اوضاع خیلی خراب کنه. این احساسا و باورای شدید مینباشه هم حالتونو بد می

ون و تعریفی که از بدهی برای خودتمالی نقش داشته باشن. کار کردن روی احساسا و باورای محدود کننده 

 تونه یکی از قویترین عوامل تغییر وضع زندگی و مالیتون باشه.دارین می
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جف چند ماه بعد از این که رستورانیو که آرزوشو داشت تعطیل کرد اومد که باهام کار کنه. توی مصاحبه 

کرد ریشه این مشکلش توی از دست دادن اعتماد به نفسشه. وقتی ازش شغلی مشکل داشت و فکر می

که به خاطر اون کسب و کار ناموفق باال آورده باعث شده  ایبزرگترین مانعش چیه گفت که بدهیپرسیدم 

ایه. مدت کوتاهی بعد از این که رستورانو خریده بود فهمیده بود که احساس کنه آدم شکست خورده

در بیاره گولش  تونه ازشگذاری کنه و پولی که میفروشنده در مورد مقداری که باید برای نوسازیش سرمایه

زده. حتی وقتی هم که واقعیتو فهمید بازم مطمئن بود که با کمک زنش و پدرزنش و سخت کار کردن 

 تونه سودی ازش دربیاره.خودش می

انداز و گفت اینو هم گفت که به مرور پساشو میکنندهسال کار سخت و خسته 5جف وقتی داشت ماجرای 

خیلی احساساتی  .ذاشته بود خرج کرده بود تا رستورانو سر پا نگه دارههر چیو که برای بازنشستگی کنار گ

شد. اون نه فقط کسب و کار و پولشو از دست داده بود بلکه بدهی هم باال آورده بود. شدیدا احساس خجالت 

افتاد یادش میومد که زنش و پدرزن پیرش چقدر براش کرد. هر وقت به فکر رستوران میو غم و گناه می

کرد زندگی اونا رو نابود کرده و همش به خاطر این که کاری کردن و اون همشو از دست داده بود. فکر میفدا

باید "گفت دونست. اغلب میول اون فروشنده دروغگو رو خورده خودشو مقصر میگخیلی احمق بوده که 

 ."دونستممی

تونست تصور دونست. اصال نمییلوح و سردرگم مخودشو یه کاسب افتضاح و غیرقابل بخشش و سادهجف 

با ضربه زدن سعی کردیم احساسای منفی و احساس اعتماد به نفس بکنه. بتونه کنه که روزی بازم 

گفتگوهای ذهنی شدیدیو که در مورد اشتباهای گذشته داشت پاکسازی کنیم و جف باالخره تونست بفهمه 

تبدیل کرده. این بود که به جای این که به خاطر  هتجربکه اون تجربه چطور اونو به یه مشاور کسب و کار با

کرد تا نشون بده که چقدر به کار ها اونو تعریف میماجرایی که داشته احساس خجالت بکنه توی مصاحبه



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه

ماند و فقط شود، جز خستگی و نومیدی چیزی برایتان باقی نمیتر میتی ثروت به احتمال زیاد جیبتان خالیافهای ای

 رسند.خودشان به ثروت می

 

42 
 

مشاوره دادن عالقه داره. وقتی دست از نیاز به فرو رفتن توی احساس گناه و بقیه احساسایی که به خاطر از 

 داشت برداشت زندگیش عوش شد. این بود که تونست بدهیشو زود پس بده.بین رفتن رستورانش 

 درآمد و ثروت هدف

اسم اینو هم یه چهارمین نوع پول به درآمد هدف و مقداری که برای زیاد شدن ثروت هدف گرفتین مربوطه. 

ورای کنین باعث رو اومدن احساسا و باذارم چون وقتی برای درآمدتون هدفی مشخص میجور پول می

شه. واقعیت اینه که درآمدتون هر قدر هم که کم یا زیاد باشه با محدود کننده و ترسای به کلی متفاوتی می

کنین که از این بگذرین و درآمدتونو ل هستین سازگاره. وقتی سعی میئارزشی که برای وقت و انرژیتون قا

 کنین.مقاومت میبیشتر کنین تا به هدفی که توی ذهنتون دارین برسین احساس 

تونین خیلی موفق بشین و بازم به خاطر احساسای ناشی از هدفی که برای پول درآوردن بیشتر دارین می

خواستن براشون کار کنه. برای پاکسازی موانعی که گیر کنین. مثال استفانی یه طراح شبکه بود که خیلیا می

ولی کرد چار سال بود که داشت کار مید این که با وجودر راه موفقیت بیشتر داشت به کارگاه من اومد. 

ها باید برای این که کسب و خواست بیشترش کنه. هر کدوم از شرکت کنندهدرآمدش ثابت مونده بود و می

خواست ازش دربیاره. بهشون به وضوح گرفت. این یعنی این که چقدر میکارش بهتر بشه درآمدیو هدف می

تونه دربیاره. هدف استفانی این بود اس این باشه که کسب و کارشون چقدر میگفتم که این عدد نباید بر اس

دالر بیشتر از درآمد فعلیش دربیاره و این خیلی کمتر از پولی بود که برای پرداخت  41111که سالی 

 ها و لذت بردن از زندگی الزم داشت.هزینه

گاهش کرده بود دچار اضطراب و ناراحتی و خودش گفت که اولش یه درآمد خیلی زیادو نوشته بود و وقتی ن

حتی حالت تهوع شده بود. این بود که چند بار کمترش کرده بود تا به عددی رسیده بود که به درآمد 

کرد. وقتی ازش خواستم بگه در مورد اون فعلیش خیلی نزدیک بود و این جوری بیشتر احساس راحتی می
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اشته یه فهرست طوالنی برام آورد. باالی فهرست عدد بزرگتر به طور مشخص چه فکرای منفی د

بود. این دو باور منفی که در  "تونم بهش برسمدونم چه جوری میاصال نمی"بود و بعدشم  "غیرممکنه"

اگه واقعا اونو هدف "شد که مورد یه هدف خیلی بزرگ داشت براش خیلی قوی بودن. خالصه اونا این می

 ."خورمبگیرم به احتمال زیاد شکست می

شه که این باعث میاستفانی ناخودآگاهانه باور داشت که اگه به هدفی که به نظر میاد غیرممکنه بچسبه 

اکثر کسایی هم که توی سالن بودن همین شکست دردناکی بخوره و ناامید بشه و خیلی خجالت بکشه. 

کردیم باور سومی رو اومد که احساسو داشتن! بعد از این که کمی ضربه زدیم و شدت اون دو باور قویو کم 

. این هدف بزرگ "ام رو ببینمتونم خانوادهاحتماال به قدری باید سخت کار کنم که دیگه نمی"باعث غم شد: 

خواست موفقتر بشه ولی اگه میداد. ترس استفانی از شکست خوردن و این که مادر بدی باشه رو نشون می

سه فهمید که چه جوری از ضربه زدن برای از بین بردن باورای رفت. آخر جلباید دنبال اون هدف بزرگ می

انگیزه بگیره. یه هفته بعد یه ایمیل  وهایی به ذهنش برسن اش استفاده کنه و چه جوری ایدهمحدود کننده

 برام فرستاد و توش گفت که هدفشو تغییر داده و بزرگترش کرده.

اولین قدمیه که باید برای تغییر دادن اوضاع مالی بردارین. هیچ کتاب  مشخص کردن هدفی برای درآمد

گذاری چیزی ننوشته باشه. با این وجود اکثر مردم این کارو موفقیتی توی دنیا وجود نداره که راجع به هدف

کنن چون به محض این که بخواین از پوست خارج بشین احساسا و باورای محدود کننده کارشونو شروع نمی

کنین یا صاحب کسب و کارتون هستین برنداشتن این قدم خیلی براتون کنن. اگه برای خودتون کار میمی

ایه چون هیچ اختیاری در فایدههزینه داره. اگه کارمند هستین شاید بگین که تعیین یه درآمد هدف کار بی

ا سه یا چهار برابر بشه وجود داره. نهایت راه برای این که درآمدتون دو یموردش ندارین. واقعیت اینه که بی

 افته و برای شما هم ممکنه اتفاق بیفته. به شرط این که بهش اجازه بدین.این همیشه داره اتفاق می
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 پول سمی

ذارم پول سمی. شاید ازش توی زندگیتون نداشته باشین ولی اگه داشته باشین از اسم پنجمین نوع پولو می

کنه. پول سمی یعنی پولی که برای زنده به لحاظ انرژیکی بیشتر ضعیف میهمه موانع مالی دیگه شما رو 

شه. معموال هم از جایی میاد که یه دعوا نصیبتون میبا یه احساس منفی یا  اموندن بهش نیاز دارین ولی ب

خیلی دوست دارین از شرش خالص بشین ولی برای زندگی بهش وابسته هستین. مثال اگه کسی بهتون 

ده شاید از این بابت خیلی عصبانی باشه و ده که خیلی بهش نیاز دارین اون کسی که این پولو میمیای نفقه

کنه تا نقش قربانیو بازی کنین. این باعث حالتی از این کار بدش بیاد. اینه که شما رو توی دعوایی وارد می

ز دارین یا برعکس ثابت کنین که مجبورین ثابت کنین که برای زندگیتون به اون پول نیاشه که در اون می

 نیازی بهش ندارین. 

شه. وابستگی به این نوع پول باعث به وجود اومدن رابطه بین پول با عصبانیت و گناه و نیاز به جنگیدن می

شن توی همین به خاطرش هر احساسی که در مورد پول دارین ممکنه منفی بشه. دعواهایی که سر ارث می

کنه که حقشه که به چیزی برسه و به شکلی ناعادالنه جلوش وقتی کسی احساس میگیرن. دسته قرار می

از "بینین بگین تونه آخرش باعث بشه که وقتی گذشته رو میشه. این میشه اون پول سمی میگرفته می

اختیاری در . اگه باعث ادامه پیدا کردن احساس درموندگی و بی"اون روز به بعد دیگه نتونستم پول دربیارم

شه جداً سمیه. به عالوه اگه بدونین که به اون پول نیاز دارین و نتونین کنین حقتونه میاونچه که حس می

 تونه باعث نفرت از خودتون بشه.بدون اون از خودتون مراقبت کنین این می

عث به وجود اومدن پول تونه بااتکا دارین اینم می شلمی دارین و برای مسائل مالی بهااگه با کسی رابطه ناس

برای زندگی یا برای حفظ سبک زندگی که بهش عادت  –کنین که گیر افتادین سمی بشه. اگه حس می

تونه باعث ایجاد احساسای منفی بشه. هر فکری که به نوعی به حمایت شدن و اجبار به این می –کردین 
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تون به خاطر نفرت از ش رو میاره. رابطهحفظ رابطه مربوط باشه با خودش نفرت و عصبانیت و خجالت و چند

تونین خودتون از خودتون مراقبت کنین ممکنه کنین نمیو این که فکر مینیازی که به مراقبت دارین 

 آسیب ببینه. 

کرد و به طور جدی مارک بعد از این که شغل آبرومندشو ول کرده بود پیشم اومد. وقتشو صرف تفریح می

زد. پدرش دو سال قبل مرده بود و برای راجع به دعوایی که سر ارث داشت حرف می دنبال کار نبود و بیشتر

اون و خواهر و برادراش اون قدر پول گذاشته بود که دیگه الزم نباشه کار کنه. حتی برای شهریه دانشگاه 

دعا کرد که دختر مارک هم پول گذاشته بود. ولی یکی از برادراش که وکیل بود به وصیتنامه اعتراض کرد و ا

مارک حرومزاده اس و به کلی باید از ارث و همین طور از خانواده کنار گذاشته بشه. اون پولدار بود و راه 

 کش دادن دعوا رو هم بلد بود.

دزدن. هنوزم کرد با اون تهمتا دارن حقی رو ازش میمارک شوکه شده بود و حسابی عصبانی بود و حس می

که پدرش بهش داده بود غمگین بود. ناعادالنه بودن کارای برادرش و این  ایبه خاطر مرگ پدرش و هدیه

آوری از خانواده کنار گذاشته شده بود خیلی عصبانیش کرده خیانت شده بود و به شکل خجالت شکه به

تونست دیگه پول اش رو از دست بده و نمیبود. تقریبا ورشکست شده بود و چیزی نمونده بود که خونه

گرده چون اگه داشته باشه برادرش اونو توی دادگاه به ترشو بده. بهم گفت که دنبال شغل نمیشهریه دخ

 کنه.نداره مطرح می شویا استحقاقنداره صورت دلیل برای این که مارک به ارثیه نیاز 

ی شد باعث شد که بقیه خواهر و برادراش براش دلسوزاین بود که دیگه کار نکرد. وضعش که داشت بدتر می

شد نه فقط به ارثیه بلکه به پیروز کنن و ازش طرفداری کنن. هر چی بیشتر ورشکسته و بدبخت و فقیر می

شد. وضعیت به قدری دردناک شده بود که مارک بین عدالتیای برادرش هم نزدیکتر میشدن در برابر بی

رفتن حق و پولش همش در انتخاب خانواده و دست برداشتن از اون پول سمی از یه طرف و میل شدید به گ
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کرد و حال و میلی برای این که خودش پولی در بیاره نوسان بود. این بود که دیگه به هیچی توجه نمی

جراش ضربه زدیم فکرش آرومتر و متعادلتر شد. به وکیلش های زیادی از مااین که روی جنبهنداشت. بعد از 

و خودشو از همه دعواها و بگومگوهای خانوادگی که براش  اجازه داد که کارای دادگاهو به تنهایی انجام بده

 بار احساسی داشتن کنار کشید. به سرعت کاری پیدا کرد و به آرامش رسید.

اگه تشخیص بدین که به کدام پول سمی وابسته هستین و برای برطرف کردن احساسای منفی کارایی 

ده. ولی توجه داشته باشین که کار کردن قرار میبکنین این زندگیتون و نه فقط وضع مالیتونو تحت تاثیر 

کنین برای زنده موندن باید توی وضعیت فعلیتون تره خصوصا اگه فکر میروی این نوع پول از همه سخت

بمونین. خیلی سخته که بخواین از یه رابطه وابستگی یا دعوا سر پول بیرون بیاین و حس کنین که برای 

یعنی اگه  –کنن که مارک باور کرده بود در خیلی از موارد مردم همونیو باور میپول درآوردن کامال آزادین. 

 ون خراب باقی بمونه امید بیشتری برای این که به حقشون برسن دارن.شوضع

تونین توی وضع شه بهتر میاگه خوب بفهمین که هر نوع پول باعث تحریک چه جور احساسا و باورایی می

تونین با توجه بیشتر بهشون اونا رو ن. اگه بدونین که چه احساسا و موانعی دارین میمالیتون تغییر ایجاد کنی

پاکسازی موانع مشخصی که در مورد هر پنج نوع پول ین. پاکسازی کنین و به بهترین نتایج ممکن برس

 شه که احساس کنین توی زندگیشه که وضع مالیتون تغییر کنه بلکه باعث میدارین نه فقط باعث می

شن دستکم بگیرین. شاید ی رو که به خاطر پاکسازی موانع ایجاد مییقدرت بیشتری دارین. نباید تغییرا

کنین ولی تاثیر کلیش توی زندگیتون خیلی کنین که به طور مشخص دارین به پول توجه میحس می

  خیلی بیشتره.
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 4فصل 

 پول!( –واقعا در مورد پول چه احساسی دارین؟ )نعمت نه 

خواین که پول بیشتری داشته باشین؟ به قدری که بتونین نگاهی به عمق وجودتون بندازین و میچقدر 

شه؟ به قدری که بتونین با احساسایی که خیلی ببینین چی داره مانع جریان پیدا کردن پول به سمتتون می

-پول سر و کار پیدا میساال مخفی بودن روبرو بشین؟ به قدری که با خودتون در مورد این که هر بار که با 

های تلویزیونی و کارگاهای مربوط به کتابا و برنامهده صادق باشین؟ کنین واقعا چه احساسی بهتون می

با وجود این همه  "چرا من پول بیشتری ندارم؟"پرسن که مسائل مالی فراوونن و با این وجود مردم بازم می

گیرن عمال به کار ییر بدن اکثر مردم اونچه رو که یاد میتونن وضع مالی آدمو تغمنابع و ابزارایی که می

خواین در آینده چه احساسایی هستن که االن دارن. این که شما می به خاطرگیرن چون کارای آدما نمی

 احساسی داشته باشین اینجا هیچ اهمیتی نداره.

های خوب اولویت دارن. اگه دهشن. اینا نسبت به منطق و عملگرایی و نظم و ایاحساساتن که باعث عمل می

-عملتونو هدایت می ،احساستون نسبت به چیزی خنثی باشه در این صورته که منطق و استدالل و انتخاب

دن. خاطرات کنن. ولی اگه این طور نباشه احساساتن که در مورد این که چی کار بکنین یا نکنین دستور می

شن که برای شن و اونان که باعث میباعث احساسای قوی می ریزیایی که به پول مربوطنو باورا و برنامه

هیاتون دست به عمل بزنین یا نزنین. برای همینه که خیلی از دانداز و کمتر شدن ببیشتر شدن درآمد و پس

کنن کنن و برای خودشون بدهیای کالن درست میمتخصصای مالی در مورد پول مشتریاشون عالی عمل می

که در مورد پول دیگران خنثی هستن نه منطقی و این ه کنن. دلیلش اینزندگی میو با حقوق سر برج 

 .هکنن. ولی در مورد پول خودشون اوضاع برعکسجوری عالی عمل می
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تریه. تشخیص دادن صادقانه احساسایی که در مورد پول دارین خیلی مهمه چون ندید گرفتن اونا کار راحت

افته. اول باید ارین اختیار کسب درآمد بیشتر به دست خودتون میاگه تشخیص بدین که چه احساسایی د

خوان دنبال این درد هر نوع درد احساسیو که به پول مربوطه پیدا و برطرف کنین. متاسفانه اکثر مردم نمی

دونن که اگه پیداش کنن باهاش چی کار کنن. ولی این مرحله خیلی مهمه و اینجاست که بگردن و نمی

 کنه و کلید بیشتر شدن ثروت همین جاست.ن شروع به تغییر میوضع مالیتو

خوام کمکتون کنم که احساساییو که در مورد پول دارین تشخیص بدین و ببینین که چه جوری اول می

باعث این وضع مالی براتون شدن. احساسای واقعیتون که اغلب زیر سطح آگاهیتون هستن تعیین کننده 

 وط به پول درآوردن و نگه داشتنش هستن.های مربتقریبا همه جنبه

 آزمایش کردن احساسای مربوط به پول

جواب بدین باید به زیر سطح احساسای آگاهانه  "چرا پول بیشتری ندارم؟"برای این که به این سوال که 

امکانو برین. اغلب هم الزمه که خیلی زیر سطح برین تا احساسای واقعیتونو پیدا کنین. اولین تمرین این 

ده که قدمای موثری بردارین و تشخیص بدین که کدوما باعث این وضع مالیتون شدن. اگه ندونین بهتون می

تونین تغییرشون بدین. اینو با ذهن کامال باز انجام بدین تا واقعیتو در مورد این که چرا چی هستن که نمی

 پول بیشتری ندارین تشخیص بدین.

 مربوط به پولتمرین برای آزمایش احساسای 

مد فعلیتونو درشت روی یه ورق کاغذ بنویسین. منظورم درآمدیه که االن واقعا دارین. اگه دارین یه کسب درآ

رین اون درآمدیو اندازین یا دارین از یه شغل معمولی سراغ کاری که دوست دارین میو کار جدیدو راه می

خواین بدین و می اشتوسعهخواین حسابی یه که میبنویسین که توی شغل رویاهاتون درمیارین. منظورم کار
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ده هم منابع درآمدیو هاتونو میمنبع اصلی درآمدتون بشه. حتی اگه االن یه شغل نیمه وقت دارین که هزینه

 خواین بهشون برسین. بنویسین که می

این مرحله توی ا حتی بعضی "ماهی ...... درآمد دارم."به عددی که نوشتین توجه کنین و با صدای بلند بگین 

چند تا نفس  "کافی نیست!"شن. حاال نگاهش کنین و بگین مرین هم به خاطر اون عدد ناراحت میاز ت

 عمیق بکشین و به خودتون اجازه بدین که احساساییو که موقع گفتنش توی بدنتون پیدا شدن حس کنین. 

شه؟ اون شدن یه احساس جسمی میده؟ باعث شدیدتر چه احساسی بهتون می "کافی نیست"این جمله 

احساسو هم بنویسن و شدتشو در مقیاس صفر تا ده مشخص کنین. صفر یعنی آرامش و ده یعنی احساس 

 خیلی شدید.

گن این تمرینو با هزارا نفر از همه جای دنیا چه به صورت تکی و چه به صورت گروهی انجام دادم. اغلب می

کنن که بیشتر در بیارن گن که دارن سعی میاقعی میاد. خیلیا میبه نظرشون خیلی و "کافی نیست"گفتن 

ده ناامید شدن. خصوصا کسایی که سعی کردن کسب و کار هاشونو نمیو از این که درآمدشون کفاف هزینه

مدشون دارن و آرکنن احساس بدی نسبت به دن کار میجدیدی راه بندازن یا چند سالیه که برای خودشو

عصبانی "یا  "کشمخجالت می"، "شمغمگین می"، "ترسمخیلی می"، "کنماضطراب میاحساس "گن: می

 . همه این احساسای منفی توی مشکل نقش دارن."شممی

مثال جین و کارول با هم دوست بودن و آرزو داشتن که با هم یه مغازه خوراکیای طبیعی درست کنن و 

خوندن و توی اعتقاد داشتن و کتابای تفکر مثبتو میگذاری کردن. خیلی به قانون جذب براش سرمایه

ساختن که توش کسب و کارشون در حال رشد کردن و تخته آرزوها برای خودشون میکارگاهش شرکت می

ولی یازده سال هر روز بود و یه عالمت بزرگ یه میلیون دالری هم به عنوان هدفشون توش گذاشته بودن. 

آوردن که خرج زندگی شخصیشونو بدن. چندانی نکردن. فقط اون قدر درمیساعتای زیادی کار کردن و سود 
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وقتی ازشون خواستم که بگن چه احساسایی در مورد درآمدشون دارن جین و کارول خصوصا در مورد 

دادن مقاومت کردن. توضیح دادن که توجه کردن به منفیا برخالف اعتقاداتشونه. ترجیح می "کافی نیست"

 رسن.شونو نگه دارن و بیشتر سعی کنن باور کنن که بهش مییدالرهدف یه میلیون 

با مالیمت براشون توضیح دادم که پیدا کردن و پاکسازی منفیا چقدر مهمه. در غیر این صورت مثبت بودن 

کنه و منفیا رو براشون ایجاد می فقط به معنی سرباالیی رفتنه. بهشون اطمینان دادم که این روش برعکسِ

کنه. سعی کردن قوی باشن و در مقابل همدیگه مثبت باشن. ولی وقتی دیدن تر میونو خیلی مثبتارتعاشش

چقدر غم و ناامیدی پشت ظاهر شادشونه احساساشون حسابی رو اومدن. کسب و کار رویاییشون باعث 

-ش میجنگیدن. همای از احساسای منفی و دردناک شده بود که اونا باید هر روز باهاشون میمجموعه

پولی تونستن با بیترسیدن و نگران بودن که چه جوری خرج و دخلشونو یکی کنن. به خاطر این که نمی

کردن. هاشون ازشون حمایت کرده بودن احساس گناه میسفر برن غمگین بودن. به خاطر این که خانواده

 ها و امیداشون هدر رفته بودن و دچار ناامیدی و درموندگی شده بودن.اروی

برن توجه کنن. ین و کارول اون قدر بهم اعتماد داشتن که از اون به بعد به مقدار پولی که به خونه میج

شد.  شونچقدر به سختی با اون احساسا جنگیده بودن باعث تعجبشدت احساسای ناشی از پول و این که 

دن و در موردش با هم باالخره فهمیدن که چرا هیچ وقت درآمد حاصل از کسب و کارشونو بررسی نکرده بو

بحث نکرده بودن و به فکر راهایی برای رشد کسب و کارشون نیفتاده بودن. روبرو شدن با اینا براشون بار 

 احساسی شدیدی داشت.

 تشخیص دادنشون هم خیلی راحتشون کرد.

 دخالت احساسا در مسائل مالی
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ه در موردش دارین خیلی مهمه. برای شه اینه که احساسی کدرآمد مهمترین پولیه که وارد زندگیتون می

همینه که روبرو شدن با این واقعیت که به اندازه کافی ندارین که به آرزوهاتون برسین سخته. واقعیت اینه 

-که چه مستقیما با تاثیر احساسا روبرو بشین و چه اونا رو ندید بگیرین تا حدی مث یه بار سنگین که نمی

شن و . خیلیا وقتی ساکتن و مثال موقع خواب دچار اضطراب شدید میموننتونین تکونش بدین باقی می

 بازمره. هر وقت که پول به نوعی جلو میاد حتی اگه بخواین سرکوب یا کنترلش کنین فکرشون همه جا می

ذاره. ترس و اضطراب و وحشت و غم و عصبانیت و ناامیدی به نوعی توی بدن و دستگاه اثر احساسیشو می

 شن.تحریک میعصبیتون 

کنن و العمل جنگ و گریز فعال میگن عکسالعمل تنشی رو که بهش میوقتی این احساسا قوی بشن عکس

العمل جنگ و گریز یه چیز مادرزادی و ابتداییه و فقط برای یه کاره شه. عکساین باعث دردای بیشتری می

ای امنی فرار کنین. این خیلی قویه و به لحاظ جسمی آماده بشین تا برای زندگیتون بجنگین یا به ج –

ما برای زنده موندن به  ،زندگی امروزی تویکنه و یه چرخه منفی به وجود میاره. احساسا رو تقویت می

های ذاره. در مقالهاثر می مونالعمل فقط به لحاظ ذهنی رواینه که این عکس .جنگیملحاظ جسمی نمی

شه شه و توانایی آدم در حل مساله کم میعال بشه ذهن محدود میعلمی راجع به این زیاد نوشتن و وقتی ف

شه و شن. توان جسمیتون زیاد میخیلی سریع و گنگ میشه و فکرای آدم و جلوی خالقیت گرفته می

گرده. شن چون ذهنتون به وضعیت زنده موندن رفته و داره دنبال خطر توی دوردستا میعضالت سفت می

 تونین از همه نبوغتون استفاده کنین.یوقتی این طوری بشه نم

دین یا به فکر مسائل مالی اندازین یا پول قبضا رو میگیرین یا نگاهی به دسته چکتون میهر بار که پولی می

تونن روی کل دستگاه عصبیتون اثر بدارن و باعث به افتین احساسای منفی که در مورد پول دارین میمی

شه. اوال تا جایی می چیزو گریز بشن. از اونجایی که این درد داره باعث دو العمل جنگ وجود اومدن عکس
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مربوط به پول نرین و به پول فکر نکنین و تقریبا هیچی از انرژی و  یکنین سراغ مشکالکه بشه سعی می

وقت و توجهتونو صرف وضع مالیتون نکنین. دوم این که وقتی که باید سراغ پول برین به لحاظ ذهنی در 

ریزی کنین و شن کمتر بتونین فکر کنین و برنامهوضعیت جنگ و گریز هستین. احساسای منفی باعث می

برای زنده موندن ذهنتونو قانع  تونالعمل مادرزادیکاراتون بر اساس خالقیت و نبوغ باشن و موثر باشن. عکس

 کنه که:می

و  اب و کتاب کردن ندارم. فقط توانمو نیاز دارمهای خالقانه ندارم و االنم قطعا نیازی به حسنیازی به ایده

-و توی ذهنم فقط یه چیزه. توی دوردستا دارم دنبال خطر می عضالتم آماده جنگیدن و فرار کردن هستن

 گردم و آماده رفتنم.

خواین ندارین واقعیت اینه که احساسایی که به پول مربوطن دارن جلوی گین میاگه اون مقدار پولیو که می

توانایی شما در درآوردن پول خیلی بیشتر و سر و کار داشتن باهاش به شکلی که منابع مالی بیشتری براتون 

تونه بدنو تحریک کنه که گن که حتی یه فکر منفی هم میگیرن. تحقیقات میبه وجود بیان رو می

گین شه از مسیری که میو این هورمونیه که نشون دهنده مقداره تنشه. تنش باعث می کورتیزول ترشح کنه

خواین توش باشین منحرف بشین. از طرف دیگه جسمتون به شاد بودن و عالقه داشتن هم با ترشح مواد می

ده که به ده و ذهنتونو در مسیری قرار میالعمل نشون میشن عکسشیمیایی که باعث احساسای خوب می

 پول بیشتری ازشون دربیاد. شه کارایی بکنین کهخواین برسین و باعث میاونی که می

تونن احساسای شدیدا منفیو تحریک کنن و مانع حتی اگه درآمد خوبی داشته باشین هم مسائل قدیمی می

لذت بردن شما از چیزایی که دارین بشن و به سالمتیتون هم لطمه بزنن. مثال وقتی کاترینو دیدم به عنوان 

داشت و وضعش برای بازنشسته شدن هم خوب بود. ولی  یه مشاور توی صنایع فناوری زیستی درآمد خوبی

گفت که به خاطر پول دائما اضطراب داره. وقتی ازش خواستم که مقدار درآمدشو بنویسه فورا دچار ترس و 
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-. وقتی اینو می"االنه که اتفاق بدی برام بیفته"شد: ای همش توی ذهنش تکرار میاضطراب شد. یه جمله

 صداش لرزید چون خاطرات قدیمی داشتن رو میومدن. گفت چشماش پر اشک شد و

ت که صرف نظر از این اشکاترین باور د "این جوریه و از وقتی بچه بودم همین جوری بوده."توضیح داد که 

گیره. مثال یه قبض سنگین شه و همه پوالتو ازت میکه چقدر دربیاری همیشه یه بالیی از آسمون نازل می

گیره. از نظر اون ا خرج درمان یا مالیات و غیره. باور داشت که تا آخر پولشو ازش مییا خرج تعمیر ماشین ی

تونی راحت باشی و دیگه نگران نشی چون هیچ وقت به اندازه کافی نداری. هر قدر هم که در بیاری بازم نمی

 ،افتاد کهشه در رفت. وقتی یاد خاطرات بچگیش گفت که اینا سرنوشت هستن و ازشون نمیکاترین می

خواست امروزو به فردا مادرش همیشه نگران بود و ذهنیتش این بود که تا سر برج زنده بمونه و فقط می

کاترین صرف نظر از این که چقدر درآمدش یا امنیت مالی خودش و  شدیدتر شدن. شاحساسا ،برسونه

بود و نگران بود که  خوابیشوهرش در ساالی گذشته بیشتر شده بودن همش اضطراب داشت و دچار بی

اثر این روی سالمتش هم خیلی زیاد بود. بره. باندازشو از بین شه و همه درآمد و شاید حتی پسببالیی نازل 

خوابی بود. کاترین بعد از این که با اش از داروهای ضد اضطراب و بینگران پول بودن دلیل اصلی استفاده

خندید و ساعت خوابیده بود. می 43ون این که بیدار بشه ضربه زدن خدمت اینا رسید گفت که اون شب بد

گفت که آخرش شوهرش بیدارش کرده بود تا مطمئن بشه حالش خوبه. وقتی تنش و نگرانی وسواسیش می

کمتر شدن تونست راحت بخوابه و باالخره از اون امنیت مالی که برای رسیدن بهش به سختی کار کرده بود 

 لذت ببره.

رسه منابع کمتری دارین. شاید دعا کنین یا بیشتر جنگ و گریز باشین موقع عمل که می اگه توی وضعیت

کار کنین یا سعی کنین که با استفاده از قانون جذب پول بیشتری در بیارین. ولی اونی که بیشتر از همه 

نه که شین. دلیلش ایوقع فکر کردن به پول بهش دچار میروی وضع مالیتون اثر داره احساسیه که م
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شن. اگه احساسای منفیو ندید بگیرین اونا پی کارشون احساساتن که باعث فکر کردن و عمل کردن می

العمل جنگ و گریزو خاموش رن. اینجاست که ضربه زدن خیلی موثره چون به معنی واقعی کلمه عکسمین

-به خوبی با اونا مقابله میکنن. ضربه زدن هم تون کار میکنه. همه اون احساسای منفی برخالف خواستهمی

 کنه.

 العمل جنگ و گریزخاموش کردن عکس

نهایت و معجزات احساسای واقعیو تونین سعی کنین با حرف زدن راجع به نعمت و توانگری و امکانات بیمی

که در مورد پول دارین مخفی کنین. ولی برای چنین کاری خوندن از روی فهرست خرید هم کافیه. حتی 

کنن هستین یا مطالب معنوی یا کتابای رشد هایی که با انرژی کار میکمک گرفتن از شفا دهنده اگه دنبال

نهایت باشین بازم بی زنده موندنکنین اگه توی حالت خونین و توی کالساشون شرکت میشخصیو می

 رسن.های عالی به ذهنتون نمیشن و ایدهپیدا نمی تونامکاناتی که در هر لحظه وجود دارن برا

دو برابر یا چهار برابر یا الاقل کمی  وتونه رو بیاد و کمکتون کنه که درآمدتونشما انباری از نبوغ دارین که می

ها و نبوغتون پیداشون بشه. کنه که از کجا شروع کنین. مهم اینه که بذارین ایدهبیشتر کنه. فرقی هم نمی

تونه اتفاق بیفته. مردم در این صورت این نمی "بمونم خوام زندهفقط می"متاسفانه اگه ذهنیتتون اینه که 

، "هامو بدمهزینه خوامفقط می"، "خوام که بتونم زندگیمو بگذرونمفقط اون قدری می"گن اغلب بهم می

و توی زنده موندنخوام! حالت خوام! فقط میخوام! فقط می. فقط می"هامو سفر ببرمم بتونم بچهخوافقط می"

 گیره.شه و جلوی توانایی شما در استفاده از قانون جذبو میدین؟ این مانع فکرای بزرگ مییاینا تشخیص م

-ده و بستگی به تجربهبرای افراد مختلف معنیای مختلفی می "خوام زنده بمونمفقط می"باید بدونین که 

ر دوران بچگیتون تا اگه توی یه خانواده طبقه پایین یا متوسط رو به پایین بزرگ شدین و دهاشون داره. 

حدی با کمبود روبرو بودین یا فقط اون قدر داشتین که امروزو به فردا برسونین بیشتر احتمال داره که ترس 



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه

ماند و فقط شود، جز خستگی و نومیدی چیزی برایتان باقی نمیتر میتی ثروت به احتمال زیاد جیبتان خالیافهای ای

 رسند.خودشان به ثروت می

 

55 
 

داشته باشین یا به خاطر درآمدتون دچار اضطراب بشین چون اینا اون خاطراتو براتون رو  "کافی نیست"از 

بوده باشین بازم بیشتر احتمال داره که االنم  زنده موندنشدین در حالت میارن. اگه وقتی داشتین بزرگ می

. تقال کردن برای این که زنده موندنهتوی همون وضع باشین. زندگی کردن با حقوق سر برج به معنی حالت 

تونین در اونا از انرژیتون فرصتایی که میزنده موندنه. بتونین پول قسطو جور کنین به معنی بودن در حالت 

 "فقط"هایی که انتظارشونو ندارین استفاده کنین حدی ندارن. ولی اگه پول یا رسیدن به معجزهبرای جذب 

-بتونین ادامه بدین نمی "فقط"بتونین پول قبضاتونو بدین یا  "فقط"خواین امروزو به فردا برسونین یا می

دن ین برای دیگران نتیجه میبینتونین از اونا استفاده کنین. هر قدر هم که بخواین از این ابزارایی که می

دن. اگه پول بیشتری ن اینا براتون نتیجه نمییکنین که زنده بمونبازم اگه فقط دارین تقال می استفاده کنین

توی خودتون تشخیص بدین و شدتشو دقیق اندازه بگیرین. بعد تمرینای  زنده موندنوخواین باید حالت می

 ا رو گیر انداختن انجام بدین.ضربه زدنو برای پاکسازی چیزایی که شم

کنین شدت اونا ظرف وقتی از ضربه زدن برای خاموش کردن ترس و اضطراب و عصبانیت و غم استفاده می

شه. عددی که نشون دهنده درآمدتون بود و اونو قبال روی یه صفحه کاغذ نوشتین همونی چند دقیقه کم می

حساس ایه شه. برطرف کردن نسبت بهش خیلی بهتر میالعمل احساسیتون که بود باقی مونده. ولی عکس

، حتی اگه هنوزم کافی نیست، ده که نگاهی به عدد درآمدتونمنفی با ضربه زدن بهتون این اجازه رو می

بندازین و به جای این که نسبت بهش احساس منفی داشته باشین حداقل احساستون خنثی باشه. یا شایدم 

. بعد از "ضعیت هستم ولی انگیزه دارم و تصمیم گرفتم زندگیمو بهتر کنماالن در این و"فکر کنین که 

 اندازه.مقداری ضربه زدن فکر پول دیگه شما رو از حرکت کردن نمی

کنه امید و انگیزه و کنه و احساسای منفیو خنثی میالعمل جنگ و گریزو خاموش میوقتی ضربه زدن عکس

شه و شه. وقتی امکانش باشه انرژی توی وجودتون بیشتر میمی کنجکاوی دوباره با شدت بیشتری پیداشون
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تونو روی یه واقعیت جدید در مورد ثروت خواین که ازش استفاده کنین و ذهن خالق و نابغهشما هم می

کنه! وقتی احساسای مثبتتون با تصمیماتون عمل کردنو آسون و باحال می ،هدف بگیرین. این ارتعاش

 گیرین که بتونین به ثروت بیشتر و هدفای بزرگتری برسین.ر شرایطی قرار میهماهنگ بشن واقعا د

این دقیقا همون چیزیه که برای جین و کارول بعد از ضربه زدن برای خنثی کردن ترس و اضطراب و غمی 

تغییرش  تونیماین چیزیه که ما االن توشیم و می"که در مورد پول داشتن اتفاق افتاد. اونا تقریبا با هم گفتن 

جوشن و خیلی انگیزه گرفتن. اول ها دارن توی ذهنشون میهردوشون حس کردن که ایده "بدیم، درسته؟

یه پله بهتر از اونجایی که ساال توش گیر کرده بودن بود. ولی یه هدف جدید درآمدیو نوشتن که به معنی 

راه انداختن و تصمیم گرفتن  اون هدف یه میلیون دالر نبود. برای ساختن کسب و کارشون توفان ذهنی

ی بدن و ببینن اون تغییرا چه تاثیری روی درآمدشون دارن. این کاری بود که قبال اصال انجام نداده یتغییرا

 بودن.

های مختلفیو امتحان کردن چند فرصت جدید براشون پیدا شد. وقتی نظراییو که چند ماه بعد از این که ایده

شون گفتن اونا هم ازشون حمایت کردن. اونا های مواد اولیههمکارا و فروشندهدر مورد توسعه کار داشتن به 

با همکاری هم چند افتتاحیه موفق داشتن و این کارا باعث شدن که مردم به فروشگاهشون بیان و حال 

 بیشتر شد.  ،ریزی کردنبیشتر برنامه یوقتی برای تغییرا ،کنن. برای اولین بار درآمدشون هم

تعارض بزرگیو که بین درآمد هدف و اونی که وقتی به  "کافی نیست"ده نوشتن درآمد و گفتن تمرین سا

العمل جنگ و گریز خیلی جلوی همه ده. عکسافته نشون میکنین واقعا اتفاق میوضع مالیتون فکر می

ناامید نشده  گیره. حتی اگه در مورد پولچیزاییو که باید برای بیشتر کردن درآمدتون در نظر بگیرین می

داشتین و زنده موندن های قدیمی که برای باشین هم فکر کردن بهش باعث تحریک ناخودآگاهانه برنامه

 شه. مگه این که خودآگاهانه اونا رو تغییر بدین.شن میهنوزم دارن اجرا می
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ضطراب و هر ده. در اولین دور که برای کم کردن احاال وقتشه که ببینین ضربه زدن چه جوری نتیجه می

کنم. در حالی تون میدین من راهنماییالعمل جنگ و گریز که نسبت به درآمد دارین انجام میجور عکس

تونین صادقانه احساساییو که در موردش دارین با صدای بلند بگین. زنین تا جایی که میکه روی نقاط می

شه زنین ذهنتون بازتر میروی احساسا می تر بشن. به مرور کهدکار هستین شاید احساسا شدیاولش که تازه

قدم اول کنین. رسن و در مورد چیزایی که ممکن هستن انگیزه و عالقه پیدا میهایی به ذهنتون میو ایده

و که در مورد پول دارین تشخیص بدین و اونا یتون هم اینه که بتونین احساساییدر تغییر دادن وضعیت پول

 رو تغییر بدین.

. از متن زیر "کافی نیست"برای پاکسازی احساسای منفی کمی ضربه بزنیم. با صدای بلند بگین حاال بیاین 

باشن.  تونهاشو جوری عوض کنین که نشون دهنده احساسا و خاطراتاستفاده کنین و اگه خواستین کلمه

استفاده  تونین ازش به عنوان یه منبع برای نوشتن متن مخصوص خودتوناین متن فقط یه راهنماست. می

کنین. شاید چند دور یا بیشتر طول بکشه تا احساسا به کلی خنثی بشن. روی چیزایی که توی فهرست 

 شن ضربه بزنین.تحریک می "درآمدم کافی نیست"احساسا و فکراتون هستن و با گفتن 

 ضربه زدن روی احساسایی که در مورد درآمد دارین دستورالعمل

 ها رو با صدای بلند بگین:زنین این جملهکنار دست ضربه میهمون اته یا در حالی که روی نقطه ضربه کار

کنم مثبت باشم ولی این مقدار درآمد کافی نیست. به خاطرش یه با وجود این که واقعیت اینه که سعی می

-یترسم و درمونده و ناامید شدم. قدر همه این احساسا رو مگیره. میاحساسی توی دلمه که داره حالمو می

 خوام همشون خوب بشن.دونم و می



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه

ماند و فقط شود، جز خستگی و نومیدی چیزی برایتان باقی نمیتر میتی ثروت به احتمال زیاد جیبتان خالیافهای ای

 رسند.خودشان به ثروت می

 

58 
 

کنم. این با وجود این که این مقدار پول کافی نیست ولی همه احساسای بدیو که در موردش دارم قبول می

اگه هیچ وقت  احساس درموندگی. خجالت شدید. مگه نباید خجالت بکشم؟ همه ناامیدیا و ترسام. خدایا!

 کنم.س میپولیو حدارم درد بی تغییر نکنه چی؟ جداً

ولی در هر حال قدر خودم و  –درآمدم کافی نیست و این عین واقعیته  -با وجود این که پولم کافی نیست 

گیره. انگار که دونم. خیلی ناامید کننده اس، حالمو میاین احساسای شدیدیو که در مورد پول دارم می

 جنگه.

 ها رو بگین. حاال روی نقاط مراحل بزنین و این جمله

 این احساسی که توی دلمه

 خوام ببینم چیهاوه! نمی

 درآمدم کافی نیست

 کنم مثبت باشمسعی می

 ساالست که مثبت بودم

 و هنوز کافی نیست

 جداً ترسناکه

 کنماحساس درموندگی می

 ناامیدی
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 و خجالت

 کافی نیست

 وحشت

 ترس

 افسردگی

 عصبانیت

 کنمهر بار که به پول فکر می

 بینمهر بار که درآمدمو می

 شکر کردن خیلی سخته

 وقتی حالم این قدر بده

 کافی نیست

. شاید "کافی نیست"ی بکشین. دوباره نگاهی به مقدار درآمدتون بندازین و با صدای بلند بگین قنفس عمی

العمالتون در مقیاس صفر تا ده خیلی درست باشه. ولی ببینین شدت احساسا و عکساین جمله هنوزم 

 4ی برای اینه که بفهمین الزمه یه دور دیگه هم ضربه بزنین یا نه. وقتی شدت احساس به چنده. این راه خوب

تونین روش کارو عوض کنین و از ترس و غم و ناامیدی به سراغ قدرت و ارتعاش کامال جدیدی در رسید می

تونین ببرین میریزی شده تونو از بین العمل برنامهمورد درآمدتون برین. پس مثبت باشین! وقتی اون عکس
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تونین باهاش احساس به جاش یه دونه جدیدو نصب کنین. امکان و توان انتخاب یه راه جدیدو دارین و می

 کنین که حالتون خوبه و در مورد پول هیجان و عالقه و شور و شوق دارین.

احساسی که در مورد  خوایم با یه جمله تاکیدی مثبت و قوی بزنیم تابیاین بازم ضربه بزنیم. ولی این بار می

 پول دارین عوض بشه.

 ها رو بگین:زنین این جملهدر حالی که روی نقطه ضربه کاراته می

تونم به پول برسم با وجود این که درآمدم هنوز کافی نیست ولی ذهنمو به روی میلیونا راهی که ازشون می

 دارم.باز نگه می

دونم که فقط دارم به نتایجی که روی کاغذ باشه ولی میخواستم با وجود این که این اونی نیست که می

تونم چیزاییو با قدرت جذب کنم. اینه که کنم ولی حاال مینوشته شدن و مربوط به گذشته هستن نگاه می

دارم. حاال به روی همه راهای پول درآوردن باز نگه می ودم. ذهنمارتعاشیو که در مورد پول دارم تغییر می

ها و کارا و آدما و دم پول بیشتری وارد زندگیم بشه. فکرا و ایدهکنم. اجازه میزم دارم جذب میهر چیو که ال

کنم تا پول توی زندگیم پیداش بشه. ارتعاشیو کنم. هر چیو که الزمه جذب میموقعیتای جدیدیو جذب می

 بله!گم بله! حاال به پول می .برمکه در مورد پول دارم با گفتن یه کلمه باال می

 ها روی نقاط مراحل بزنین:حاال با این جمله

 کردقبلنا نگاه کردن به پول منو عصبانی می

 شدمترسیدم یا افسرده مییا می

 گم بلهبینم فقط بهش میحاال وقتی پولو می
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 درواقع پول درآوردنو خیلی هم دوست دارم

 پول درآوردن کار باحالیه

 کنمبه خاطر پولی که االن دارم شکر می

 دارمذهنمو باز نگه می

 برای درآوردن هر جور پول )قانونی(

 گم بلهبه همه جور پولی می

 نقد، چک، کارت به کارت

 گم بلهبه پول می

 ارتعاش کامال جدیدی در مورد پول

 دارمدست از ترس و افسردگی برمی

 دارمدست از خجالت و عصبانیت برمی

 دمحاال اجازه می

 که خود واقعیم

 عاش با پول بشههم ارت

 خیلی پولو دوست دارم
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 دمباحاله چون کارمو خوب انجام می

 پول درآوردنو جداً دوست دارم

 کارمو دوست دارم

 دمکارمو خوب انجام می

 حاال ذهنم به روی پول درآوردن بازه

 با گفتن یه کلمه ساده

 بله به پول

 گم بلهبه پول می

 گمتمام طول روز اینو می

 درآوردنو دوست دارماین ارتعاش پول 

 حاال درمیارم 

 پول بیشتر

 شهام میوارد خونه

 شهوارد کسب و کارم می

 رسهبه دستم می
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 خوام بدونممی

 شهچه جوری پیداش می

 کنمدارم حسش می

 هیجان دارم

 دونمو قدرشو می

 شهچون پول داره پیداش می

 بله به پول

 پول مممنون

 ذهنم روی پول درآوردن بازه

 وجودم به روی پول بازهتمام 

 ذهن و جسم و روحم

 پولی شمابی

-عکس .دم تا سرنخای بیشتری در مورد این که واقعا چه احساسی دارین پیدا کنیناینجا یه تمرین دیگه می

تریو روبیاره. گفتگوی بدتونه چیزای خیلی درآمدتون چقدر بده؟ این تمرین می به خاطرالعمل جنگ و گریز 

کنه. این تاثیر دائما داره ما رو با سرزنش و قضاوت و اتهام و تنبیه بمبارون می مونرحمانه و منفیذهنی و بی
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کنه تونه خیلی بیشتر باشه. تمرین بعدی کمکتون میثانویه احساسیه که در مورد پول دارین. ولی اثرش می

 جلو برین. اًیتون به دست بیارین و بتونین جدکه اطالعات بیشتری در مورد گفتگوی ذهن

 پولی شماتمرین برای بی

یو توی این جمله پر ل. بعد جای خا"کافی نیست"به عددی که برای درآمدتون نوشتین نگاه کنین و بگین 

-رزنش میزنم به نوعی خودتونو سشه. حدس میکنین. این یعنی من ....... هستم. ممکنه براتون سخت با

بنویسین. در طول روز هم بهش فکر کنین و هر چی به ذهنتون  تونین براشکنین. هر چند تا جواب که می

 رسید به اون فهرست اضافه کنین.

خواین یه گفتگوی ذهنی درباره این که کنین که در اون حدی نیست که میهر وقت به درآمدی فکر می

تون نفرت شه. منتقد درونی یا بخشی از وجودتون که ازدرآمدتون چه ربطی به شخصیتتون داره شروع می

 کنه. مثال:داره جای خالیو با دردناکترین سرزنشایی که تا حاال شنیدم پر می

 ردمو ناامید کردم، خودمو ناامید کردم، چون عرضه ندارم.این یعنی من شکست خوردم، مَ

 کنم چون دنیا بر ضد منه.این یعنی هیچوقت پیشرفت نمی

کنین بذارین هر چیزی که ممکنه به ذهنتون فکر می موقع این تمرین و در حالی که دارین به درآمدتون

و احساساتون توجه کنین.  هاهالعمالتون چقدره. به کلمبرسه. با خودتون صادق باشین. ببینین شدت عکس

تونین خونین هم میها رو میفهمن که اینا چقدر منفی هستن. در حالی که این جملهمردم اغلب فوری می

-باعث می کنینده. هر بار که به درآمدتون فکر میاین تمرین یه تعارضو نشون می گم کهمیبفهمین! بازم 

که  بدالعمالی احساسی جنگ و گریز رو بیان. به عالوه بعضی از گفتگوهای درونی ای از عکسشه مجموعه

 گیرن هم رو میان.جلوی پیشرفتتونو می
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. کرد. طالق باعث شده بود که ورشکست بشهری میاش نگهدامثال باب پدری بود که به تنهایی از دو تا بچه

 ضعفپول شده بود و احساس خودش خواسته بود که همه بدهیای مشترکو قبول کنه. این بود که خیلی بی

-تونه هدفای مالی بزرگ داشته باشه و چه جوری میکرد. به یکی از کارگاهای من اومد تا ببینه چرا نمیمی

دادیم احساس کرد که گیر افتاده و بعدشم به داشتیم تمرینای هدفگذاریو انجام می تونه اینو تغییر بده. وقتی

کرد که چه لحاظ جسمی احساس کرد که مریض شده. ازش پرسیدم چی رو اومده. هر بار که باب فکر می

لیاقتشو نداری، تو شکست "گفت جوری پول بیشتری دربیاره یه صدایی توی ذهنش خیلی بلند و واضح می

 "ردی!خو

واقعیت اینه که من پولمو اصال خوب مدیریت نکردم. مث یه احمق رفتار کردم "اشو صاف کرد و گفت سینه

-این در مورد شخصیتت چه معنی می"پرسیدم  "و گذاشتم ازم سو استفاده بشه. اینه که بدهی باال آوردم.

شکست خوردم و لیاقتم اینه " خیلی راحت جواب داد "ده؟ در مورد کسی که این طوریه چه قضاوتی داری؟

 "هام تهیه کنم.تونم خونه خوبی برای بچهکه حاال خجالت بکشم و تحقیر بشم. پدر بدی هستم چون نمی

کرد کردن. پیدا بود که هر بار که به وضع مالیش فکر میهمه کسایی که توی سالن بودن درد بابو حس می

 خورده، تحقیر شده، پدر بد.کرد: شکست دقیقا همینا رو توی ذهنش تکرار می

تونه حتی بهترین تصمیماییو که برای بیشتر پول درآوردن گرفتین خراب کنه. یه گفتگوی ذهنی منفی می

کنه. نوبتشه که توپو بزنه ولی وقتی به جایی که پسربچه هفت ساله رو تصور کنین که داره بیسبال بازی می

وقتی  ،د باالی سرش و همون چیزاییو که در مورد احساساتونره یه مربی خیلی خشن میابزنه می پوباید تو

و رو توی ذهنتون بیارین و ببینین یگه. این سنارنوشتینو با داد و فریاد بهش می ،خواین پول دربیارینمی

 اون بچه بعد از شنیدن اون حرفا چه احساسایی داره.

 ده؟ه میبعد از شنیدن اون حرفای منفی بازم با شور و شوق بازیو ادام
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 تونه خوب بازی کنه؟زنه میدر حالی که مربیش داره اون جوری سرش داد می

رسه شما عین همون بچه هستین. گفتگوی ذهنی در مورد درآمدتون می تونوقتی نوبت به گفتگوی ذهنی

وقتی . تا هکنبینین تقویت میمنفی ارتباطای قویو که بین پول و این که خودتونو در این مورد چطوری می

تونه کنین انجام ندین فکر کردن به پول میکه کاری برای پاکسازی این انتقادایی که از خودتون می

احساسای وحشتناک و باعث خجالت و شکست خوردنو روبیاره. ولی لزومی نداره این طوری باشه! اگه 

-هایی به ذهنتون میدهکنین و چیزای بیشتری هم به وجود میارین و ایبیشتر کیف می ذهنتونو آزاد کنین

تونین با شور و شوق انتظار داشته باشین که ثروتتون دو برابر یا چهار برابر بشه و کارایی بکنین رسن و می

که اینا اتفاق بیفتن. ولی اگه این همه چیزای منفی به پول مربوط باشن و احساسای منفی جلوشو گرفته 

کنن که گفتگوهای ذهنی منفی چیزاییو منعکس می ای ازباشن چی؟ احساسای جنگ و گریز و مجموعه

 دن:اکثر مردم دارن انجام می

 کننپول خودداری میبه کلی از روبرو شدن با 

 کننهیچ وقت هدفیو برای درآمدشون مشخص نمی

 کنناصال وقت و انرژی برای مسائل مالیشون صرف نمی

 ننککسب و کارشونو قبول نمیو هیچ وقت مسئولیت کامل درآمد 

دونم از نمی"گن کنن و صاحب کسب و کارای کوچک هستن و میتعداد کسایی که برای خودشون کار می

روبرو شدن با موانع پول درآوردن خیلی دردناکه. اینه که به نظر از دستم در رفته.  "کارم چقدر دارم درمیارم

ی کنیم خرجامونو بدیم و دعا کنیم تر این باشه که سرمون به کارای روزمره گرم باشه و فقط سعمیاد راحت

م که اگه وضع ها فراهم بشه و امیدوار باشیای اتفاق بیفته و پول دانشگاه بچهکسی مریض نشه و معجزه
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افته. ولی دنیا این طوری نیست. تا وقتی موانع مالیتونو پاکسازی نکنین اتفاق بدی نمی مونو ندید بگیریمالیم

ولی باید اتفاقاییو که باعث احساسا این که این خیلی ناراحت کننده و دردناکه کنه. با وجود هیچی تغییر نمی

 ن برسین.شوشن مشخص کنین و خدمتمی

کنن اونا رو زنین و گفتگوهای ذهنی منفیتونو به زبون میارین اون طور که بعضیا فکر میوقتی ضربه می

ه! بار احساسی ناشی از گفتگوهای ذهنی دکنین. ضربه زدن به کلی اون احساسا رو تغییر میتقویت نمی

به نظر عجیب میاد که بشه با گفتن دیگه به نظرتون چندان واقعی نمیان.  هاهشه و کلممنفی کمتر می

شن. این امتیاز خیلی ولی احساسا و افکار و دیدگاهای آدم به کلی عوض می .منفی کاری کرد هایهکلم

رسین و احساسایی که در مورد پول داشتین به یه نعمت عالی می بزرگیه چون فقط با چند دقیقه ضربه زدن

تونین بکنین تا درآمدتون خواین که وقت و انرژی بیشتری بذارین و هر کاری که میشن و میعوض می

 رسین!بیشتر بشه. این جوریه که به پول می

تر کسایی که توی سالن بودن وقتی باب گفتگوهای ذهنی دردناکیو که در مورد پول داشت به زبون آورد بیش

فتگوهای ذهنی گما م برای ضربه زدنو پیدا کرد. همه . این بود که اونم شجاعت الز"منم همین طورم"گفتن 

 نمنفیو با صدای بلند و انگار که حقیقت محضن به زبون آوردیم. هر چی باشه اونا رو همین طوری به خودمو

ایو لن بودن برداشته شد. از باب خواستم که دوباره اون جملهگیم. باری از روی دوش کسایی که توی سامی

خوند. بعدشم دردناک بود بگه. جوابش لحن یکنواختی داشت. انگار که داشت از روی یه کتاب می شکه برا

اش عوض شد و لحن قیافه "درست نیست! اشتباهایی کردم ولی آدم زرنگ و پدر خیلی خوبی هستم."گفت 

خواست فوری سراغ هدفاش بره و به بقیه کسایی که اونجا بودن هم انگیزه تر شد. میصداش قویتر و مصمم

کشی کرد و برای یه شغل عالی که وقت داد. چند ماه بعد بدهیشو داد و به یه آپارتمان عالی اسبابمی

 داد مصاحبه داد.هاش بهش میبیشتری هم برای بودن با بچه
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نفی خودتون ضربه بزنین. به فهرستی که توی تمرین قبلی درست حاال وقتشه که روی گفتگوهای ذهنی م

گین شدت احساساتون چقدره و ببینین وقتی اونا رو می "این یعنی من ........ هستم"کردین نگاهی بندازین. 

 دن.یو بگین که بیشتر براتون معنی میهایهو در مقیاس صفر تا ده چقدر واقعی هستن. کلم

 زدن روی گفتگوهای ذهنی منفی برای ضربهدستورالعمل 

 ها رو با صدای بلند بگین و روی نقطه ضربه کاراته بزنین:این جمله

دونم که شکست خوردم. درآمدم همین معنیو کنم و میدرآمدم کافی نیست و همش خودمو سرزنش می

کافی کار نکردم. با  کردم. پیداست که به اندازهتونستم اینو درستش کنم. باید بهتر کار میده. باید میمی

 کنم که اصال آدم قابل قبولی نیستم.وجود اینا خودمو دوست دارم و قبول می

کردم. باید ده و همش تقصیر خودمه. باید بهتر کار میدونم که این چه معنی میدرآمدم کافی نیست و می

حال برای خودم ارزش خورم. در هر کردم. چیزاییو به کلی از دست دادم. دارم شکست میدرست کار می

 قائلم.

ده و اون اینه که من حسابی خراب کردم. دارم این درآمدی که روی کاغذ نوشته شده فقط یه معنی می

ن دهنده شخصیت منه. با وجود این که در واقع خودمو قبول ندارم چون باید شوخورم. این عدد نشکست می

 م.کنولی در هر حال خودمو قبول می مکردبهتر کار می

 خواین بگین:ایو که خودتون میها یا هر جملهحاال روی نقاط مراحل بزنین و این جمله

 این همه قضاوتای بد در مورد خودم

 کردمباید بهتر کار می
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 کنمهمش خراب می

 البد یه چیزیو یادم رفته انجام بدم

 خدایا! باید بفهمم چی کار باید بکنم

 این عدد یعنی

 خورمدارم شکست می

 شمنده میباز

 دمدرست انجامش نمی

 خیلی سنگینه

 کنمشدیدا احساس گناه می

 خیلی احمقم

 خیلی باعث خجالته

 دونستن که چقدر دارم درمیارماگه مردم می

 کردنتحقیرم می

 همش تقصیر خودمه

 باید این طور باشه
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 دممیش دارم اشتباه انجام

 کنمهر وقت که بهش فکر می

 گمبه دنیا می

 ملیاقت ندار

 خیلی سنگینه

 گیر کردم

 شنثروت و موقعیتام همش دارن کمتر می

 کردمباید بهتر کار می

 همش تقصیر منه

 خورمدارم شکست می

 کنمهر بار که بهش فکر می

 کنمگیر می

 کنمخودمو کوچکتر می

 چون لیاقتم کمتره

 خودم دارم ردهمه این قضاوتایی که در مو
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 بینممیحاال اونا رو همون طوری که هستن 

 یعنی فکرایی که توی سرم هستن

 فکرایی که بهشون عادت کردم

 دارمذهنمو باز نگه می

 دونم که همیشه حداکثر سعیمو کردممی

 و االنم درواقع لیاقت دارم

 که جداً احساسم فرق کنه

 . ببینین شدتش چقدر کم شده و دیگه اون قدرا"این یعنی من ..... هستم"نفس عمیقی بکشین و بگین 

 "کنم واقعیهحس می"واقعی به نظر نمیاد. شدتشو با عددی که قبال براش نوشتین مقایسه کنین. اگه عدد 

که بهتر نشون دهنده احساساتون هستن ضربه بزنین. اون قدر  هاییههنوز بیشتر از دوئه یه دور دیگه با کلم

 ادامه بدین تا حس کنین که دیگه اون طور نیستین.

گوهای ذهنی منفیتون کم شدن وقتشه که سراغ مثبتا برین! گفتگوهای ذهنی مثبتی بعد از این که گفت

انتخاب کنین که ازتون و از هدفایی که در مورد مدیریت بهتر پول دارین حمایت کنن. حاال بیاین کمی هم 

 مثبت ضربه بزنیم!

 ضربه زدن برای گفتگوهای ذهنی راجع به درآمددستورالعمل 

 دای بلند بگین و روی نقطه ضربه کاراته بزنین:ها رو با صاین جمله
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ای نیستم. با وجود این که به نظرم درآمدی که روی کاغذه هنوز بده ولی واقعیت اینه که آدم شکست خورده

 اشتباهایی کردم و شایدم خودمو کوچک کردم ولی عرضه تغییر کردنو دارم.

ییم اکنم. توانودمو با این چیزا تعریف نمیاین درآمد فعلیم نشون دهنده ارزش و شخصیت من نیست! خ

 .دارمدونم و ذهنمو به روی اونا باز نگه میبیشتر از اونیه که تا حاال دیگران دیدن. قدر استعدادامو می

 گین روی نقاط مراحل بزنین:و میهای خودتونیا جملهها حاال در حالی که این جمله

 که افتمبینم به این فکر میوقتی درآمدمو می

 من شکست خوردم

 ای نداره!ولی این هیچ فایده

 اصال!

 اینجا یه مشکلی دارم

 خوام حلش کنمو می

 کننها میاین همون کاریه که برنده

 دونم چطوریهنوز نمی

 ذارمولی هدفمو خیلی باالتر می

 تونم انجامش بدممی
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 واقعیت اینه که من خیلی زرنگم

 دونمقدر هوشمو می

 یاد بگیرم تونمهر چیزیو می

 توی زندگیم در خیلی کارا موفق شدم

 بعضیاشون خیلی سخت بودن و من تونستم

 دونمقدر پشتکارمو می

 کارای ترسناکی کردم

 پشتکار داشتم و شجاع بودم

 اشتباهای زیادی هم کردم

 و هر کدوم از اونا باعث شدن که زرنگتر بشم

 هر کدومشون چیزی یادم دادن

 تر کردنهر کدومشون علم منو بیش

 دونمقدر اشتباهامو می

 کنناینا منو در این دیدگاه جدید حمایت می

 دهدرآمدم وضع فعلیمو نشون می
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 نه شخصیت منو

 دونم که قهرمان ماجرای خودم هستممی

 قهرمان زندگیم هستم

 باید پیش برم و درآمد بیشتری به دست بیارم

 با اعتماد به نفس و شجاعت و وضوح ذهنی

 دونمقدر خودمو میحاال کامال 

 دونمشم رو هم میکسی می هو قدر اینو که چ

 دونمقدر درآمدم و مشکالتیو که برام به وجود آورده می

 کنماین مشکالتو قبول می

 کنمبا همه وجودم قبولشون می

 رسممیحسابی خدمتشون 

ای )مثل اون بچهکنین که تغییر کردین و از گفتگوهای ذهنی خیلی منفی نفس عمیقی بکشین. حس می

رحمی داشت( به وضعیت خنثی رسیدین؟ واقعیتو یادتونه؟ یاد نقاط قوت و استعدادا و شجاعت که مربی بی

و میل به موفقیتتون بیفتین. مث گفتگوهای ذهنی قبلیتونه؟ بعد از کم شدن شدت گفتگوهای ذهنی منفی 

ه دور انجام بدین تا آرومتر بشین. ببینین حاال اینا خیلی قویتر شدن. اگه هنوزم احساسای منفی دارین بازم ی

چقدر انرژی و شور و شوق و میلتون به بیشتر کردن درآمدتون بیشتر شده و حاال قهرمان ماجرای خودتون 
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هستین. این خیلی بهتر از اینه که احساس کنین شکست خوردین. با انرژی و شور و شوق و میل، انگیزه 

 گیرین!نین. نتیجه هم میکارای بیشتری بکگیرین که می
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 5فصل 

 اولین دیدگاهایی که در مورد پول داشتین

کنین احساسایی که در مورد پول دارین به خاطر وضع مالی فعلیتون به وجود اومدن؟ غلطه! شاید فکر می

خواین العمل طبیعی و به خاطر ناامیدی از رسیدن به پولی که میفرض کردین که احساسای منفیتون عکس

-دن که چه جوری در مورد پول و معموال در بچگی برنامه. ولی در واقع احساسای فعلیتون نشون میهستن

 کنه.ای تعیین میریزی شده بودین. این اغلب وضع مالیتونو بیشتر از هر عامل دیگه

که میلیونا کنین این مفهوم کامال برعکس اون علت و معلولیه که ظاهرا در واقعیت وجود داره. شاید فکر می

های مختلف وضع مالیتون نقش داشتن. خیلیاشون به نظر میان که عامل خارجی در به وجود اومدن جنبه

ها و اتفاقایی باشن که خارج از اختیار شما هستن. ولی اگه تصادفی نباشن چی؟ تصادفی و هزینه یمشکال

تی اون عامالی خارجیو. اگه اونا اگه همه قسمتای وضع مالیتونو خودتون درست کرده باشین چی؟ یعنی ح

 ریزیایی که در مورد پول دارین سازگار باشه چی؟رو درست کرده باشین تا وضعیت با برنامه

باور من اینه که خودتون هستین که عوامل خارجی موثر بر وضع مالیتونو بر اساس یه جور نقشه بزرگ مالی 

اوایل عمرتونه. با اولین برخوردایی که با پول داشتین های کنین. اون نقشه مالی حاصل تجربهتعیین می

ی در مورد پول پیدا کردین. هر چی هم که به وضع مالی فعلیتون یریزی شدین و این جوری احساسابرنامه

دار بیاد که باور داشته باشیم که دیدگاه ما نسبت به مربوط باشه از همون احساسا میاد. شاید به نظر خنده

منطقیش اینه  قت پیش به وجود اومده. هر چی باشه اگه االن از وضع مالیتون راضی نیستینپول از خیلی و

که همین نارضایتی باعث احساسای منفیتون شده باشه. ولی اگه منطقو کنار بذاریم، برای بیشتر شدن 

 تا بتونین اونا رو خنثی کنین. نباید علت واقعی اون احساسا رو پیدا کنی ،ثروت
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 1کنن. در فصل امروزتون درست می اضی بودنی مربوط به گذشته یه جور مدل برای ناراحساسای مخف

فهمیدین واقعا چه احساسی در مورد پول دارین و هر جور اضطراب، تمرینایی انجام دادین که در اونا می

ام خودادین. در این فصل میترس، وحشت، غم، عصبانیت یا ناامیدیو که به پول ربط داشت تشخیص می

ل بیشتر شدن ثروت دارین تشخیص بدین و ابهای بعضی از اون احساسا برین تا موانعیو که در مقسراغ ریشه

 ازشون خالص بشین.

 تصویر کردن خاطرات بچگی

اصول فکری اولیه "ذارم ریزی شده در مورد پول چیزیه که اسمشو میبزرگترین منشا احساسای برنامه

ها خیلی وقته که براتون جا افتادن و مدلی درست کردن که از روی اون تجربه. این الگوها و "مربوط به پول

 ده.فهمین امروز پول براتون چه معنی میمی

کنین. البته مگه این که سازن که در اثر اون بازم همه چیزو تکرار میاین اصول فکری مدلی براتون می

برسین و تمرینایی انجام  "آهان"خره به اون لحظه تون کنم تا باالپاکسازیش کنین. هدفم اینه که راهنمایی

کنه و باعث فهمین چطور بازم ادامه پیدا میبدین تا دست از اون اصول فکری بردارین. این جوری می

های تر بشه. نه فقط باید تجربهذارن که تصویر مالیتون روشنشه و اونا هم نمیتحریک احساسای منفی می

بفهمین که چقدر شدت دارن و االن چقدر ول داشتین ببینین و حس کنین بلکه باید ایو که در مورد پاولیه

 کنن.روتون قوی عمل می

دن روی اهمیت تشخیص دادن باورای محدود کننده و ترسا و خیلی از کسایی که روشای خودیاریو درس می

ع دارین و خصوصا اگه کنن. ولی اگه فقط بدونین که ماناصول فکری که در مورد پول دارین تاکید می

شه. این جوری سواال و نگرانیای ریزیاتون ناخودآگاهن این باعث ناامیدی بیشترتون میبدونین که برنامه

 کنین و جوابای واضحی براشون ندارین:بیشتری پیدا می
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 تونم موانعیو که ازشون خبر ندارم پاکسازی کنم؟چه جوری می

 تونم اونا رو تشخیص بدم؟ریزیام چیا هستن چه جوری میامهاگه ندونم باورای محدود کننده و برن

شن که دنبال پول بیشتر خوام کمکتون کنم باورای خودتونو تشخیص بدین تا بتونین اوناییو که مانع میمی

کنه. وقتی به وضوح بدونین که گم چیزای ناخودآگاهو براتون خودآگاه میبرین خنثی کنین! راهی که می

شه که سر این که چرا پول بیشتری ندارین خودتونو گول چیا هستن دیگه براتون سخت می اصول فکریتون

تونین وضع مالیتونو بهتر کنین. برای رسیدن به اون کنین و میبزنین. این جوری بیشتر احساس قدرت می

قبول کنین. شه باید خاطرات منفی دوران بچگیتونو شناسایی کنین و که باعث این اتفاق می "آهان"لحظه 

 این کار اولش دردناکه ولی به لحاظ مالی و در درازمدت عالیه.

شه قویتر روی افزایش کنه و باعث میهاییو که در مورد پول دارین پاکسازی میضربه زدن خیلی از برنامه

علت فهمین ریشه و افته که برای اولین بار میبراتون وقتی اتفاق می "آهان"ثروت کار کنین. بزرگترین 

تونین بهش برسین باز اصلی طرز رفتارتون با پول چی بوده. این جوری در به روی مهمترین تحولی که می

 شه. با این تمرین شروع کنین:می

 کنینتمرین برای اولین دیدگاهی که نسبت به اصول فکری مربوط به پول پیدا می

هستین. نفس عمیقی بکشین و بذارین  ش هفت سالگییبشینین و چشماتونو ببندین و تصور کنین که در ش

شن ذهنتون جزئیات تصویرو پر کنه. به جایی برسین که بتونین ببینین که چی پوشیدین. بعضیا نگران می

سازن یا یه عکسیو به یاد میارن. اشکالی نداره. مهم اینه که بذارین ذهنتون که نکنه دارن تصویریو می

 با جزئیات کامل بسازه. تونوتصویری از بچگی
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-ها حرف میحاال پدر و مادرتونو هم وارد تصویر بکنین. اونا دارن توی تصویر راجع به پول و پرداخت هزینه

 زنن. کل تصویرو ببینین.

 توش چه خبره؟

 پدر و مادرتون در مورد پول چه احساسی دارن؟

 کنن؟چی کار دارن می

 گن؟چی دارن می

ببینین. یه بچه کوچک هستین و دارین همه چیزاییو که در مورد پول و سخت کار  حاال خودتونو توی تصویر

. توی تصویر چه احساسی دارین؟ به احساسا گیرینازشون میافتن کردن و کمبود و ضعف و ترس اتفاق می

 .نکه پدر و مادرتون در مورد پول دارن توجه کنین و ببینین چقدر شبیه وضع زندگی فعلیتون ییو مشکال

 شین.معموال به قدری شبیهن که شوکه می

بینین به سابقه رفتارتون با پول فکر کنین. وقتی بچه در حالی که دارین پدر و مادرتونو توی تصویر می

شنیدین؟ احساسایی که اون موقع در مورد پول داشتین باعث وضع مالی دیدین یا میبودین چی می

 کنین: فعلیتون شدن. به طور مشخص به اینا توجه

 در مورد پول نگرانی یا اضطراب یا خاطره بدی داشتین؟

 کارشو از دست داد؟ یا تا وقتی که یه اتفاق بد افتاد زندگی راحتی داشتین؟ پدر یا مادرتون

 خیانت مهمی در مورد پول اتفاق افتاد؟
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 نبود پول در بیاره؟کرد یا حاضر انداز میکرد؟ یعنی زیادی خرج یا پسروی میزیادی پدر یا مادرتون

 هیچ وقت به اندازه کافی نداشتین؟

 کردن که چه کسی خرج کنه؟آوردن و کنترل میتوی دوران بچگی پول زیاد داشتین ولی خانواده فشار می

زدن این بود که هیچی راجع به طرز رفتار با پول یاد نگرفتین؟ اصال راجع به پول حرف نمی نپدر و مادرتو

 این یه موضوع ممنوعه؟کردین که فکر می

الزم نیست بری دانشگاه. یه شوهر "یا  "گیمشی که ما میتو همونی می"شنیدین؟: چیزایی مثل اینو می

 ."خوب پیدا کن

 یادتون میاد که در مورد پول دعوا یا عصبانیتی دیده باشین؟ 

اینا رو بنویسین: جزئیات این تصویریو که در مورد پول داشتین بنویسین. وقتی جوون بودین پول باعث چه 

شد؟ ظرف چند روز آینده به اینا فکر کنین و اگه چیز جدیدی رو اومد اونو هم شما می تویاحساسایی 

خودتونو به چیزایی که فکر کنن که موانعو پیدا کنین و از بین ببرین. بنویسین. این جزئیات کمکتون می

 کنین مهمن محدود نکنین. همه چیزو بنویسین!می

کردن کردن یا در مسائل مالی احساس میاگه پدر و مادرتون اغلب راجع به پول عصبانی بودن و دعوا می

شه که ناخودآگاهانه دونین. این باعث میضعیفن شاید شما هم پولو به عصبانی بودن و دعوا مربوط می

واین زیاد داشته باشین و هدفاییو که برای به دست آوردن پول تعیین کردین خراب کنین. خصوصا اگه نخ

. صدها درستهمالی برای پدر و مادرتون شدین این براتون  یخودتون هم وسط دعوا بودین یا باعث مشکال

تو "گفته بودن: کردن و در بعضی موارد بهشون نفر بهم گفتن که وقتی بچه بودن احساس مسئولیت می
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که پدر و مادرشون از هم ضیا مساله مهم وقتی اتفاق افتاده . برای بع"باعث این همه فشار مالی روی ما شدی

اگه دادن خرج شما که بچشون بودین باعث دعوا جدا شدن و سر این که کی باید خرج چیو بده دعوا داشتن. 

کنین و صرف نی بودن و احساس گناه مربوط میسر پول شده باشه شما هم تا حدی پولو به دعوا و عصبا

 خواین زود از شرش خالص بشین.نظر از این که چقدر در بیارین می

اغلب اوقات اون اصول فکری که باعث وضع فعلیتون شدن واضح نیستن. مثال مری دوران بچگیشو خوب و 

رفت نداشت. پول میومد و می اندازوقتی بزرگ شد هم درآمد خوبی داشت ولی اصال پسدونست. باثبات می

موند. با وجود درآمد زیادی که داشت همش در مورد پول اضطراب داشت. انگار که و چیزی ازش باقی نمی

داد هیچ پشتیبانی شد. اگه کارشو از دست میگرفت اوضاعش خیلی خراب میاگه سر برج حقوق نمی

 کرد. همش نگران بود.اشت خرج و دخلشو یکی میخواد بکنه و فقط دنداشت. آزاد هم نبود که هر کاری می

تا بچه  9گرفت ولی ای که در مورد پول داشت نگاهی انداختیم. پدرش حقوق خوبی میبه اصول فکری اولیه

کردن. فقط به اندازه کافی داشتن و نه بیشتر. از این بابت هم راضی بودن داشت و با حقوق ماهانه زندگی می

ون به آخر برج برسه. پدر و مادر کردن تا پولشهمش نگران بودن و با احتیاط خرج میکردن. ولی و شکر می

هاشون بیشتر کن و حاضرن خودشونو قربانی کنن تا بچهگفتن که به وضع فعلیشون افتخار میری اغلب میم

کشه که یکنه و از این که دید خجالت مداشته باشن. مری فوری فهمید که اونم داره همون طور زندگی می

 بیشتر از پدر و مادر پرافتخارش، که خودشونو قربانی کرده بودن، بخواد تعجب کرد.

مگه نباید به اونچه که داره راضی باشه؟ اونا پول اضافه نداشتن ولی آدمای خوب و شادی بودن. مری اینو هم 

از نظر اون واقعیت به معنی انداز کردن و امنیت مالی و ثروت نیفتاده بوده. فهمید که هیچ وقت به فکر پس

انداز کنه هیچ تونه پساین بود که ماه به ماه پول دربیاره و خرج کنه. از اونجایی که باور کرده بود که نمی
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وقت سعی هم نکرده بود. وقتی اون باور محدود کننده مهمو کشف کردیم مری تونست به اون امنیت مالی 

 انداز کرد.ر پسدال 41111خواست برسه. ظرف یه سال که می

شه که آشوبا و پیچیدگیای خیلی زیادی در مورد این باعث میه باشین پول داشت ردباورای منفی در مواگه 

این که با پول چی کار کنین توی ذهنتون به وجود بیان. پولو به عصبانی بودن و خیانت و طرد شدن و ترس 

همه جزئیات توی تصویر باشه و ببینین که چه اتفاقایی دین. اینه که باید حواستون به و زنده موندن ربط می

 افتن. همه جزئیاتشو بنویسین و اونا رو زیر سوال نبرین. فعال فقط بنویسین.توی تصویر می

 مدل پدر و مادرم/ پولم

طرفانه احساساییو که پدر و مادرتون در مورد پول داشتن و طرز رفتارشون با پولو با وضع مالی اگه بی

بینین که شباهتای زیادی دارن. حتی اگه قسم خورده ب بهش دقت کنین میون مقایسه کنین و خفعلیتو

شین هم بازم اونا بودن که شخصیت شما رو شکل دادن. باورایی که باشین که اصال شبیه پدر و مادرتون نمی

ت براش کار کنین بینین و چقدر باید سخدر مورد این که کی هستین و چقدر ارزش دارین و پولو چطور می

میان. شاید حرفای مثبت یا منفی درباره کسایی که بیشتر  نتون گرفتیای که از خانوادهاز اصول فکری اولیه

از اونا پول داشتن شنیدین. پول بیشتر داشتن اشکالی نداشت؟ یا این که پدر و مادرتون کساییو که بیشتر 

کنین چقدر باید خودآگاهانه روی این که احساس میتونه نادونستن؟ این مینی میوداشتن فاسد و شیط

 دربیارین اثر بذاره.

مثال: غرور این که با وجود  ها هم ممکنه به خاطر پدر و مادرشون دچار انواع غرورای مربوط به پول بشن.بچه

این که زیاد نداریم ولی شاد هستیم یا غرور این که بیشتر از دیگران داریم. پدر و مادر باوراییو در مورد این 

توی ذهنمون فرو کنه دنیا چه جوریه و برای کسایی که توی شرایط مالی مث شما هستن چی کار میکه 

 کنن. شاید چنین چیزاییو شنیده باشین:می
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 "افراد خانواده ما هیچ وقت جلوتر از دیگران نبودن."

 "شاید زیاد نداشته باشیم ولی اونیو که الزمه داریم."

 "شاید هیچ وقت پولدار نشیم ولی حداقل آدمای خوبی هستیم."

 "تونیم کسب و کاریو اداره کنیم.ما کارمندای خوبی هستیم ولی نمی"

رو  "یقتاییحق"ای نداشتین جز این که بندازین. وقتی بچه بودین چارهبه اون باورا و باورای خودتون نگاهی 

تونستین دستتونو بلند گن باور کنین. نمیکه پدر و مادرتون راجع به پول و ثروت و موقعیت و کار سخت می

ارو اگه این ک ".پولدار بشینتونین مامان، بابا، صبر کنین! لزومی نداره این جوری باشه. می"کنین و بگین 

-ادرتونو نسبت به دنیا زیر سوال برده بودین. اون کار احتماال باعث نوعی عکسو مکرده بودین دیدگاه پدر 

که در مورد نحوه دیدن چیزا به پدر و  "دالیلی"یه جور بحث یا انتقاد یا مرور دوباره همه  -شد العمل می

وال بردن پدر و مادرتونه. این جوری . زیر سوال بردن اصول فکری به معنی زیر سگفته بودینمادرتون 

و شه رری خانواده که به پول مربوط میاز اصول فک تونشه و ما هم مهمترین قسمت درکزندگی سخت می

 فهمیم.می

 قوالی دوران بچگی

کنن که اینا چندان تونه چشم آدمو باز کنه. مردم اغلب فکر میدرک اصول فکری خانواده در مورد پول می

مساله فقط جذب دیدگاهایی  "چطوری؟ چرا؟"پرسن کنترلی روی زندگیشون در بزرگسالی ندارن. میاثر یا 

دیم که اون دیدگاهاییو که قدرت که در مورد پول و ثروت داشتن نیست. ما در واقع ناخودآگاهانه قول می

 دارن رعایت کنیم.محدود کردن ما رو دارن و ما رو برای یه عمر فقیر نگه می
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داره که به مورد قبول واقع شدن و امنیت داشتن زنده موندن ران بچگی مغز ابتدایی ما یه جور غریزه در دو

اش طرد بشه و توی جنگل تنها زندگی کنه چندان زنده اگه کسی از قبیله کنه.هم ربط پیدا میتوی خانواده 

 زنده موندن به لحاظر به داریم بیشت زنده موندنمونه. در زندگی مدرن این غریزه قوی که برای نمی

تونیم به بیشترین امنیت و عشق و مراقبت و شه ببینیم چطور میاحساسی کار داره. همینه که باعث می

 .بشیم توجه مثبت برسیم و چطوری از انتقاد و خطر و درد جسمی و طرد شدن دور

دن تا حداکثر جایی که میها قول و میل به پیشرفت کردن به قدری قویه که بچه زنده موندناین غریزه 

شما کی "های ممکنه موفق بشن و این جوری به اصول فکری خانواده وفادار بمونن. این شامل همه جنبه

در مورد پول چقدر احساس قدرت یا ضعف "و همین طور  "در مورد چیزا چه احساسی دارین"و  "هستین

چیزایی که برای آدمی مث من "ت و ثروت و سطح موفقیت و درآمد و تحصیالشه. به عالوه به می "کنینمی

 ی که دادین خبر ندارین.یهم بستگی داره. معموال خودتون هم از این قوال "ممکنه

تون نشین و بر علیه ای هم در دوران بچگی دادین. مثال این که هرگز مث خانوادهجالب اینه که قوالی دیگه

غریزه ابتدایی زنده موندن یه جنبه دیگه هم  خودتون دادین.باورای اونا شورش کنین. اینا رو معموال به میل 

شه رشد کنین و زنده موندن و تکامل موجودات. اون غریزه باعث می –العمالی شخصی داره به جز عکس

ای فکر کنین و سرکشی کنین. اینه که آخرش در مورد تون فرق بذارین و جور دیگهبین خودتون و قبیله

دین بهشون وفادار باشین و خودتونو دین. اوال قول میدو جور قول خالف هم میاصول فکری خانواده 

باهاشون وفق بدین و هیچ وقت از قبیله یا پدر و مادرتون جلو نزنین و جوری که مطابق استانداردای خانواده 

 دین که بر ضد اون اصول فکری سرکشی کنین و محدودیتا رو قبولخوبه باشین. همزمان هم قول می

-کنن و باعث میتون نشین. این قوالی ضد هم همزمان توی ما دارن کار مینکنین و هیچ وقت مث خانواده

 خالف هم داشته باشیم. های زندگی رفتارای ناخودآگاهانهشن در خیلی از زمینه
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مکنه مثال شاید به طور خاص یادتون بیاد که قول دادین هیچ وقت مث پدر و مادرتون فقیر نباشین. این م

باعث شده باشه که به لحاظ درآمد و موفقیت خیلی از اونا جلو بزنین. ولی آخرش قولی که دادین که از 

ونو خراب کنه و به همون جایی برگردین زحمتاتتونه باعث کارا و رفتارایی بشه که تون جلوتر نرین میقبیله

که هزارا آدم کارآفرین و خیلی از شن که قول داده بودین هیچ وقت توش نیفتین. این مسائل باعث می

کنن تعجب کنن و خسته و گیج بشن و همش فکر کنن که چرا همه چیز کسایی که برای خودشون کار می

 این قدر غلط پیش رفت.

تونه باعث محدود شدن در مورد پول میخانواده  یوفادار موندن به اصول فکر برایخالصه این که قول دادن 

که چه جوری پول دربیارین و  هاین ن بشه و این جوری در همون حد بمونین.مقدار پول و موفقیتتو

کنه که چقدر باهوش و بااستعداد و کنین. فرقی هم نمیمدیریتش کنین و خرجش کنین رو محدود می

شه خودتونو کوچک فرض کنین و زیادی نخواین و به ارزش خودتون کرده باشین. این قول باعث میتحصیل

شه که خودآگاهانه سعی کنین که شین. قول سرکشی کردن بر ضد اصول فکری هم باعث میشک داشته با

-از اون محدودیتا بگذرین و ازشون خالص بشین. همزمان هم ناخودآگاهانه موفقیتای خودتونو خراب می

 کنین. دعوایکنین. عمدا این که چه جوری پول در بیارین و مدیریتش کنین و خرجش کنین رو محدود می

به ضرر و خیانت و و گیری یهشه بین باال و پایین نوسان کنین: رشد و سرعتبین غریزه و قول باعث می

 شه.شکست و ناامیدی ختم می

برای این که ببینین قول وفاداری به چه چیزاییو داده بودین باید در حالی که به پدر و مادرتون توی تصویر 

بینین خوشتون کنین باشه. حتی اگه از چیزی که میه پیدا میکنین حواستون به احساسایی هم کتوجه می

کشیدن طرز انجام کارا به وسیله پدر و مادرتون موافق نیستین بازم شاید به خاطر زحمتی که میبا نمیاد یا 

کرد و هیچ وقت پدرم خیلی سخت کار می"آور خانواده احساس دلسوزی کنین. مثال: و خصوصا برای نان
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مادرم خیلی برای این که چیزاییو که الزم داریم تهیه کنه فداکاری کرد و "یا  "ت استراحت کنهنستونمی

حتی شاید احساس کنین این که اونا هیچ وقت احساس قدرت نکردن و به  "خودش چیزای زیادی نداشت.

آوری گذشته آرزوهاشون نرسیدن عادالنه نیست. این احساسا به خاطر قول وفاداری هستن. حتی اگه با یاد

اگه پدر و مادرتون آدمای خوبی بودن و مجبور بودن به سختی کار کنن تا فقط اون عصبانی بشین هم اغلب 

 کنین. قدری پول دربیارن که زنده بمونین احساس غم می

-ت میمکنین و همش زحانگیزه ذاتی وفادار موندن به خانواده یعنی همون محدودیتا رو بازم درست می

رسن. این جوری قدر پدر و کنین و چیزای کمی به خودتون میکنین و خودتونو فدا میمی کشین و کار

هاشون فداکاری کردن و هیچ وقت اونا خیلی برای بچه"کنین دونین و با خودتون فکر میمادرتونو می

اینه که هر  "احساس امینت مالی نکردن. اگه من به چیزایی که اونا نداشتن برسم این خیانت و خودخواهیه!

هدفی که اونا برای درآمد و امنیت و سخت کار کردن و موفق شدن و ناامید شدن داشتن به هدفای شما 

شن. شاید شما هم مث اونا خودآگاهانه بیشتر بخواین. ولی اگه بخواین از هدفی که اصول فکری تبدیل می

گناه و  –گیرن حتماال جلوتونو میکنن جلوتر برین یا حتی براش نقشه بکشین دو احساس قوی اتعیین می

به همه چیزایی که پدر و مادرتون نداشتن برسین و کمتر هم خواین ترس. احساس گناه به خاطر اینه که می

دین براشون زحمت بکشین و ازشون لذت هم ببرین. اگه به اونا برسین اون وقت به پدر و مادرتون نشون می

تونه تون جلو بزنین چون این میکردن. شاید بترسین که از خانوادهاه میکه این کار قابل انجامه و اونا اشتب

باعث بشه که بهتون به عنوان یه غریبه و آدم متفاوت نگاه کنن. این جوری ممکنه قضاوتای بدی در 

شین ولی ردتون کنن. از این جور احساسا به ندرت باخبر میکنن و بهتون دیگه اعتماد نکنن و طموردتون ب

 ر حال اونا خیلی قوین.در ه
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افته؟ خودتون و مقدار پولیو که حاضرین براش کار کنین به میلیونا شکل مختلف این چه جوری اتفاق می

کنین تا خودتونو با یکی از اصول فکری اولیه خانواده وفق بدین. تر کار میکنین. یا این که سختمحدود می

مونین. شاید ناخودآگاهانه قول داده باشین که هیچ وقت از اونا این جوری ناخودآگاهانه به خانواده وفادار می

اگه یه میلیون دالر ". حتی اگه بگین باهاشون فرق نداشته باشین یا بهتر از اونا نباشین یا –جلو نزنین 

کنه که امروز خودآگاهانه چه احساسی بازم همون طوره. فرقی نمی "کنندربیارم پدر و مادرم بهم افتخار می

 کنن.اشته باشین. خاطرات دوران بچگی هستن که وضعیت مالی فعلیتونو مشخص مید

مثال خوبی از این بابته. توی مسائل مالیش کندوکاو کردیم و دیدیم که پدرش چقدر سخت کار  "وگد"

مرده مراقبت کنه و از عهده دو شکست توی اشو سیر کنه و از زنش که داشته میکرده تا شکم خانوادهمی

کسب و کار بربیاد. این چیزا هیچ وقت برای پدرش جبران نشده بودن. اون آدم خوب و دوست داشتنی کمی 

دوگ به خاطر اون ایو که با زحمت تهیه کرده بود از خودش به جا گذاشت. بعد از بازنشستگی مرد و خونه

ولی که داده بود رو اومد عدالتیایی که در حق پدرش شده بود گریه کرد. بعدش احساس گناه ناشی از قبی

خوام از خودم خجالت من کیم که به چیزایی برسم که اون نرسید؟ باید به خاطر این چیزایی که می"

باید به اندازه "ازش پرسیدم چی کار باید بکنه تا لیاقت رسیدن به اونا رو داشته باشه. جواب داد  "بکشم.

. شاید اون وقت لیاقت اینو پیدا کنم که همون بکشمرد پدرم سخت کار کنم و به همون اندازه هم سختی و د

 "جوری زندگی کنم که اون آرزو داشت.

وفادار موندن دوگ به پدرش باعث شده بود که درآمدش کم باشه. از طرف دیگه خیلیای دیگه هم هستن 

دم که حتی وقتی بچه بودم هم به خودم قول دا"کنن که که قول دادن سرکشی کنن. با خودشون فکر می

رن و در حالی که اونا هر طور شده پیش می "ای رفتار کنم.و مادرم نشم و جور دیگه پدرهیچ وقت مث 

رسن. ولی خانواده غلبه کنن به پول و موفقیت میی تونن به اصول فکرکنن و باور دارن که میمثبت فکر می
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گذاریای بد و ولخرجی و با سرمایه شن ولیرسن و صاحب خیلی چیزا میبا وجود این که به پول زیادی می

رسن که پدر و آخرش به همون احساسایی می و کننانواع پول هدر دادنای دیگه وضع خودشونو خراب می

مادرشون داشتن. انگار که از یه کوهی باال رفتن و چیزایی باور نکردنی ساختن و وقتی پول داره حسابی 

چ توجیهی براش ندارن بازم دارن مث پدر و مادرشون زندگی بینن که به شکلی که هیباره میبراشون می

 کنن.کنن. در این سناریو قوالی وفادار موندن و سرکشی کردن همزمان عمل میمی

به معنی قول جنگ هم هست. واقعیت پدر و  - یعنی این که اصال مث خانواده یا قبیله نشین –قول سرکشی 

ون بدین بهتر نشکنین جنگین و سعی مییارین و بعد باهاش میمادرتونو دوباره برای خودتون به وجود م

تونین بهتر . باور دارین که میجلو بزنینتونین بهتر عمل کنین و ازشون هستین و ثابت کنین که از اونا می

شه. قبول دارم که این کارا منطقی بازم شروع می دورکنین و این عمل کنین. بعدش کار خودتونو خراب می

با این وجود مردم به صورت ناخودآگاهانه این رفتارا رو بارا و بارا توی کسب و کار از خودشون نشون  نیستن.

شه و هیچ وقت دن. به مثال ویکتور توجه کنین. اون صد درصد مطمئن بود که هیچ وقت مث پدرش نمیمی

 شه.هم فقیر نمی

خورد و هیچ خورد، همش داشت مشروب میاون به درد هیچی نمی"ویکتور با ناراحتی از پدرش برام گفت 

توی زندگیش خیلی کار کرده بود و یه  "زم متنفرم!اش نبود. ازش متنفر بودم و هنووقت به فکر خانواده

اش بود. ولی وقتی کسب و کار چند میلیون دالری راه انداخته بود. شوهر خوب و پدری عالی برای سه تا بچه

اش دور شد و رفت گیج شد و ترسید که همشو از دست بده. از زن و بچهاوضاع کسب و کارش رو به خرابی 

شن. درست کرده بوده چطوری دارن خراب می هکنه که چیزایی کبه نظر میومد که یخ زده و فقط نگاه می

ظرف چند ماه وضعیت بچگیشو دوباره به وجود آورد و خودش هم نقش پدرشو بازی کرد. توی وجودش درد 
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قول داده بودم که "گفت کرد و ناامید و کالفه شده بود چون همون طور که میدشو نفرین میکشید و خومی

 "ام رو بدم.تونم خرج خانوادههیچ وقت مث اون نشم و حاال همون طوریم و نمی

خودتون نگاهی بندازین و همین حاال مسئولیت کامل اونا رو قبول کنین. تا  گیبه این جور رفتارا توی زند

دونین. اصول فکری کنن ولی حاال میدونستین که اونان که دارن زندگیتونو اداره میهمین حاال اصال نمی

دوباره کنن. اگه اینو بفهمین ای توی زندگی وضعیت کلی مالیتونو کنترل میخانواده بیشتر از هر چیز دیگه

دین خوام در مورد این که چه جوری این کارو توی زندگیتون انجام میتونین قدرتتونو پس بگیرین. میمی

برسین. وقتی اون اصول فکری قدیمی پاکسازی بشن دوباره اختیار وضع مالیتون دست  "آهان"به یه 

 افته.خودتون می

 ثروت هدف

شه. این عدد که از خانواده به ارث بردین تعیین می اندازتون به وسیله ثروت هدفیموجودی حساب پس

نوشته نشده و ناخودآگاهه و بدون این که خودتون هم بدونین توی ذهن ناخودآگاهتون وجود داره و براتون 

یعنی همون  –کنه. ثروت هدف شما چقدره؟ خب، االن در همون حد هستین ریزی میهمه کاراتونو برنامه

-ای که به پسای ثروت و امنیت و چیزای دیگهاندازتون دارین. به همون اندازهمقداری که توی حساب پس

ریزی شدین. ثروت هدف عددیه که، حتی اگه در ظاهر خیلی هم انداز مربوطنو دارین که براشون برنامه

ه شه بر طبق قولی که به خانواده دادین احساس امنیت بکنین. این شاید باحساس ناامنی بکنین، باعث می

کنن انداز بیشتری داشته باشن بیشتر احساس امنیت مینظر خیلی عجیب بیاد چون مردم معموال وقتی پس

شن. اما ثروت هدف هم با امنیت مربوطه و هم با قوالیی که و وقتی نداشته باشن دچار ترس و اضطراب می

 به خانواده دادین.
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کنه. اگه ازش اندازتون عمل میبرای حساب پس ثروت هدف به صورت ناخودآگاهانه و مث یه جور ترموستات

کنه که عددش پایین بیاد. کسایی که باالتر برین خارج از قبیله به حساب میاین و جوری تنظیمتون می

کنن از دستش کنن یه جورایی سعی میشون پول جمع میشدهریزیخیلی بیشتر از ثروت هدف برنامه

ریزیای شما دن. اگه برنامهکنن یا از دست میبشن همشو خرج می آزمایی برندهخالص بشن. اگه توی بخت

انداز کردین ذهن بینین که پول زیادی پسو یهو می دینجورین که به ثروت چیزای منفیو نسبت می

گیره تا از دست اون پول زیادی خالص بشین و به ثروت می وناخودآگاهتون همه جور تصمیمای مالی اشتباه

 برگردین.هدفتون 

تونم در خب، همینه دیگه، فقط همین قدر می"گن اندازن و میاندازشون میخیلیا نگاهی به حساب پس

اندازتونو ثروت ریزی شدن و مقدار پسولی هیچ کدوم اینا درست نیستن. اون باورا توی شما برنامه "بیارم.

کنه. اینو توی این ن هم تغییر میاندازتوکنه. اگه زیادش کنین موجودی حساب پسهدفتون تعیین می

 کنیم.کتاب با هم کار می

 پاکسازی اصول فکری قدیمی

تی احساسا و انرژی افهای ایتونین به خودتون بدین اینه که با ضربههایی که مییکی از بهترین هدیه

ای قدیمی مربوط به این اصول فکری اولیه رو که در مورد پول دارین پاکسازی کنین! این جوری الگوه

رن و دیگه با سرکشی کردن در برابر محدودیت که از وفاداری ناخودآگاهانه شما ناشی شده بودن از بین می

کنین اونچه رو که به دست میارین خراب کنین. وقتی اصول فکری اولیه مربوط به پولو خانواده سعی نمی

هستین انتخاب کنین و دیگه هم الزم تونین با خیال راحت اصولیو که باهاشون راحت پاکسازی کنین می

تونین با پدر و مادرتون فرق داشته باشین. خالصه این که نیست که با قدیمیا بجنگین یا ثابت کنین که می

 دیگه الزم نیست توی اون احساس ناخودآگاهانه مربوط به قول وفاداری بازم گیر کنین.
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شه که دست از مقاومت در برابر داشتن ه باعث میتشخیص دادن و پاکسازی کردن اصول فکری اولیه خانواد

خواین به کار بندازین حسابی احساس آزادی پول بیشتر بردارین. وقتی همه اون انرژیا رو در جهتی که می

اصول فکری قدیمی و این که اونا چه جوری مانع ایجاد کنین. مهمترین قدم بعد از تشخیص دادن می

تی استفاده کنین تا شدت احساساییو که پیدا افهای ایاینه که از ضربه شنوضعیت مالی بهتر براتون می

 خواین.تونین تصمیمایی بگیرین که مطابق با اوناییه که میکنین کم کنین. بعدش میمی

تونم اونا رو جوری انتخاب کنم که می حاال دیگه وقتشه که اصول فکری خودمو در مورد پول انتخاب کنم و"

 ".منو راضی کنن

کنین یه جای خالی به وجود میاد که باید پر بشه. این فرصت خوبی برای تجسم وقتی چیزیو پاکسازی می

حتی اگه هنوز صد درصد  "خوام باور کنم.می وخوام به وجود بیارم. ایناینو می"خواین: کردن چیزاییه که می

و برای تصویر مالیتون انتخاب کنین. تصمیم بگیرین که با تونین فکر کنین که چیبازم می باورش نکردین

که قبال اون اصول فکری مالیو داشته، به سمت این با کسی تمام انرژیتون، و به عنوان یه آدم کامال متفاوت 

 کنین.و این کارو بارا و بارا تکرار کنین. این جوری حسابی پیشرفت می برین

ده به چه چیزایی وفادار بمونه و بر ضد چه چیزایی سرکشی کنه تصمیم ویکتور بعد از این که فهمید قول دا

گرفت روی خودش ضربه بزنه. از دست مقدار زیادی عصبانیت و غم که نسبت به پدرش و به خاطر بچگی 

ای شده. وقتی اون قوال پاکسازی شدن به یه سختش داشت خالص شد. بعدش احساس کرد که آدم دیگه

ت رسید و اینا باعث شدن رفتارش و دیدگاهی که نسبت به اوضاع افتضاح مالیش جور درک و احساس قدر

کردن. با مالی دیگه شخصیتشو تعیین نمی یداشت حسابی تغییر کنن. هنوزم کارش سخت بود ولی مشکال

اندازای اش آشتی کرد و سر کارش برگشت تا چیز جالبی به وجود بیاره. اون آدمی بود که چشمخانواده
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خصیت شداشت، خیلی خالق بود و فوت و فنای زیادی هم بلد بود. از همه مهمتر هم اینه که از  بزرگی

 جدیدی که پیدا کرده، با وجود این که برخالف قولیه که به پدرش داده، خیلی خوشش میاد.

طن از این دستورالعمل ضربه زدن برای کار روی اصول فکری خانواده و پاکسازی موانعی که به اونا مربو

اش بدین تا استفاده کنین. جای خالی باورا و احساسای دوران بچگیو خودتون پر کنین. اون قدر ادامه

 احساسا خنثی بشن و آروم بشین.

 دستورالعمل ضربه زدن برای اصول فکری خانواده

 ها رو بگین:زنین این جملهدر حالی که روی نقاط می

 پدر و مادرم اونجان

 ت داشتنبه خاطر پول ترس و وحش

 اضطراب و نگرانی به خاطر پول

 کردنعصبانی بودن و دعوا می

 شدنکمبودا هیچ وقت تموم نمی

 کردن و ضعیف بودندعوا می

 ترسی که به خاطر اینا داشتن

 باور داشتیم کمبود داریمهمه ما 
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 واقعا توی خانواده کمبود داشتیم

 کردنپدر و مادرم با کمبود زندگی می

 ترس به خاطر پول

 عصبانی شدن به خاطر پول

 خیانت به خاطر پول

 درموندگی به خاطر پول

 بارا و بارا ناامید شدن

 ناامید شدن به خاطر پول

 کردممنم اونجا بودم و اونا رو حس می

 گرفتماون اصول فکریو ازشون می

 ها روهمه اون برنامه

 کردمتوی ذهن ناخودآگاهم فرو می

 کردممیاونا رو توی دستگاه عصبیم وارد 

 همون اصول فکری خانواده رو

 دونمقدر دردیو که کشیدیم می
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 دونمقدر دردیو که پدر و مادرم کشیدن می

 دونمعدالتیو میچیزی و بیقدر غم و بی

 خوام دست از اینا بردارمو حاال می

 چون این جوری برام بهتره

 ر پولاطترس به خ

 افسردگی به خاطر پول

 خاطر پولچیزی به درموندگی و بی

 خجالت و ناامیدی مربوط به پول

 عصبانی شدن و دعوا به خاطر پول

 دونم که روش اونا این جوری بودخوب می

 خوام دست ازش بردارمو حاال می

 تا واقعیت خودمو بسازم

 همین حاال

خانواده عدالتی و غمی که توی چیزی و بیزنین و به بینفس عمیقی بکشین. گاهی وقتا اولش که ضربه می

فهمین شین. وقتی هم که راحت بشین بیشتر میکنین از دست خیلی از احساسا راحت میداشتین فکر می
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که به خاطر پول چقدر بار منفی دارین. بعد از ضربه زدن یه بار دیگه تصویریو که از اصول فکری خانواده 

چیزی توش واضح یا با صدای بلنده و دارین چک کنین. قاعدتا باید آرومتر و دورتر شده باشه. ببینین چه 

کنین که گیر افتادین و برای اونم ضربه بزنین. باید بتونین با وضوح بیشتری همه هنوزم به خاطرش حس می

ایو که از پدر و مادرتون گرفتین ببینین. دنبال این باورای محدود کننده بگردین و اونا باورای محدود کننده

 بندی کنین:رو دسته

 ید سخت کار کنین تا لیاقت ثروتو داشته باشین؟چقدر با

 شخصیت آدمای پولدار چه جوریه؟

 کنن چه جوریه؟شخصیت آدمایی که راحتن و از زندگی کیف می

 روحیه آدمای پولدار چقدر خوبه یا بده؟

 شن؟شن چطور میآدمای خوب بعد از این که پولدار می

 کنه کجاست؟انداز مشخص میدرآمد و پسخطی که فرق بین شما و آدمای پولدارو به لحاظ 

 شن شک دارین؟و بدون دغدغه پولدار می "راحت"چقدر به کسایی که 

به لحاظ اجتماعی و تحصیالت و اقتصادی بتونن قوی و موفق و  "دمایی مث ماآ"دین که چقدر احتمال می

 پولدار بشن؟

 شه زندگیمون بهتر از بخور و نمیر باشه یا نه؟می

 ی یعنی این که چقدر پول توی بانک داشته باشین؟امنیت مال
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این تمرین برای این که از ذهنتون خبردار بشین خیلی مفیده چون باورای قدیمیو به صورت ناخودآگاهانه 

ا تبدیل شدن. وقتی بفهمین بل انکار در مورد پول و آدما و دنیغیرقا یقتایقبول کردین و اونا براتون به حق

های مثبت ضربه بزنیم تا بیشتر سر ازیشون کنین. حاال یه دور با جملهکستونین پایکه اونا چیا هستن م

 حال بیاین!

 دستورالعمل ضربه زدن برای تغییر دادن اصول فکری

 ها رو بگین:زنین این جملهدر حالی که روی نقاط می

 و فهمیدمیامروز یه چیز مهم

 اصول فکری پدر و مادرمو دیدم

 به اصول فکری من تبدیل شده بودن که

 دونمقدر اونا رو کامال می

 اونا برای پدر و مادرم واقعیت بودن

 چون زندگیشون اون جوری بود

 باورا و دردای اونا

 اصول فکری اونا

 هیچ وقت اون اصول فکریو نخواستم
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 کردمولی داشتم باهاشون زندگی می

 حسابی هم بهشون وفادار بودم

 کردم میبه خاطرشون تقال

 کردنزندگی منو اداره می

 حاال نوبت منه

 کنماینو حسابی درک می

 شه همه چیزا تغییر کننو این باعث می

 دارمدست از این اصول فکری قدیمی برمی

 دارمو دست از اون قولی که بابتشون داده بودم برمی

 مقول داده بودم که همش همونا رو به وجود بیارم و به خاطرشون تقال کن

 دونمقدر پدر و مادرم و زحمتاییو که کشیدن می

 ولی حاال نوبت منه

 خوام به اصول فکری خودم برسممی

 خوام در مورد پول راه کامال جدیدیو برممی

 خوام خیلی بیشتر از اونا دربیارممی
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 و کاریو بکنم که دوست دارم

 خوام در مورد پول کامال احساس امنیت بکنممی

 خیلی خوب مدیریت بکنمخوام پوالمو می

 اختیار زندگیم دست خودمه

 سازمخوام میپول درمیارم و اون زندگیو که می

 حاال نوبت منه که پیش برم و بهتر زندگی کنم

 گیرم این جوری پیش برمحاال تصمیم می

 دارمقدیمی برمی انونایدست از اون ق

 دارمدست از اون اصول فکری قدیمی برمی

 دمهحاال انتخاب با خو

این ضربه زدنا رو اون قدر ادامه بدین تا حسابی مفهومشونو حس کنین. احساسای مثبت و باحالی که از 

تونین وضع مالیتونو بهتر شن که ارتعاش خوبی پیدا کنین. این جوری میضربه زدن به وجود میان باعث می

 کنین.
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 6فصل 

 خاطره ناگوار مالی

شما رو شوکه کرده و هم موقعی که اتفاق افتاده و هم بعدش خیلی باعث  خاطره ناگوار یعنی اتفاقی افتاده و

العمال در برابر پول اذیت و آزارتون شده. شاید اونو به پول ربط ندین ولی خیلیا رو دیدم که از این جور عکس

انداز نداشتن یا بدهی داشتن کار کنم دیدم که دارن. وقتی شروع کردم که روی کسایی که مشکل پس

گذشته گاهی وقتا باعث اتفاقای شون وجود داره. اون لگوی مشخصی در مورد ماجراهای ناگوار گذشتها

ناگوار به حساب نیاره هم بازم به  اتفاقوی هم شده بودن. ولی حتی اگه طرف اون سآسیبای جسمی یا احسا

 بدهیش داره.اندازش یا مقدار روی حساب پس خیلی بدینظر میاد که تاثیر زیاد و گاهی وقتا 

تونستم توی احساسا یا وضع می مچند وقت قبل افتاده باشه اثر منفیشو هنوز اتفاقصرف نظر از این که 

. "خاطره ناگوار مالی" –مالی کسایی که پیشم میومدن ببینم. این بود که اسمی برای این وضعیت گذاشتم 

 بدین. شدارتر بشین تشخیصذاره که پولخوام کمکتون کنم که اگه از اینا دارین و نمیمی

 تشخیص دادن خاطره ناگوار

تونین بفهمین که این طوریه یا نه. به عددایی که بدهی از خاطره ناگوار مالی آزار دیدین؟ با این آزمایش می

تون مونیشیدن نگاهی بندازین. بهشون فکر کنین. خاطراتی رو میان که باعث پاندازتونو نشون مییا پس

اگه اون اتفاق "شه که فکر کنین به راه غلطی برد؟ این باعث میرو یم بد؟ یا کسی که شما شن؟ یه تصممی

اگه اون کارو نکرده بودم یا به حرفش گوش نداده بودم االن وضع "یا  "نیفتاده بود االن خیلی جلوتر بودم

ی خاطره ناگوار مالی . اگه در این موردا چیزی از وقایع گذشته یادتون میاد یعن"کردمالیم خیلی فرق می

 دارین.
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خاطره ناگوار مالی دو قسمت مهم داره. اوال یه واقعه مربوط به گذشته اس که اثر منفی شدیدی روی وضع 

انداز یا اعتبارتون یا هر دو رو حسابی خراب کرده. دوم این که وقتی مالی فعلیتون گذاشته و حساب پس

اندازین هنوز اثرشو توی اون انداز یا اعتبارتون میحساب پسی دنگاهی به وضع مالی فعلیتون و مثال موجو

بینین. گاهی وقتا یه خاطره ناگوار واقعی باعثش شده. مثال یه تصادف یا خیانت یا طالق یا کسب و عددا می

کاری که بد پیش رفته یا یه بیماری خیلی بد. حتی اگه خیلی کارا برای رشد شخصیتون کرده باشین و در 

ناشی از اون اتفاق خیلی کارای درمانی هم کرده باشین بازم شاید روی اثرایی که روی وضع  یاسامورد احس

 اتفاقی درمالیتون گذاشته کاری نکرده باشین. اگه نگاهی به وضع مالی فعلیتون بندازین و هنوز به خاطر یه 

کنه. علتای داره کارشو میمونی بکنین پس خاطره ناگوار هنوز شیگذشته شدیدا احساس عصبانیت یا غم یا پ

 متداولی که برای خاطرات ناگوار مالی دیدم اینان:

 اعتماد به کسی که سرتونو کاله گذاشته

 کسب و کاری که بد پیش رفته

 شریک کسب و کارتون بهتون خیانت کرده

 چیزیو ازتون دزدیدن

 موقع طالق حس کردین که دیگه چیزی براتون باقی نمونده

 گذاری یا کسب و کاررد یه سرمایهیه تصمیم بد در مو

 نداشتن بیمه کافی برای یه تصادف یا بیماری

 ورشکست شدن به خاطر هر کدوم از دالیل باال
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کنه که مربوط به چند وقت پیش باشه، اگه اتفاقی مشابه هر کدوم از موارد باال براتون افتاده، و فرقی هم نمی

براتون درست کنه و روی تمایلتون به این که در  تنش بشه وتونه باعث کش پیدا کردن احساساتون این می

گذشته  اتفاقی درشه یه خاطره ناگوار مالی. مثال یاد یه آینده به کسی اعتماد کنین شدیدا اثر بذاره. این می

ها در مقیاس صفر تا ده چقدر براتون بیفتین که شاید براتون به لحاظ مالی ناگوار بوده. ببینین این جمله

 ستن:در

 "از اون روز به بعد اعتماد به نفسمو از دست دادم."

 "تونم به دیگران اعتماد کنم.فهمیدم که نمی"

 "میاره. روی کساییو که بهشون اعتماد دارین هم بدیا پول حتی"

 "دونستم.در اون مورد خوب عمل نکردم و باید اینو می"

 "کردم.باید بهتر از خودم دفاع می"

 "نکردم پس البد آدم بدیم.دنیا ازم حمایت "

خوام زیادی به چیزی امیدوار بشم چون ممکنه ناامید ترسم اعتماد کنم و نمیاز اون روز به بعد دیگه می"

 "خوام سعی کنم.بشم. اینه که دیگه نمی

ضربه های باال براتون درسته این یعنی یه خاطره ناگوار مالی دارین و کنین که هر کدوم از جملهاگه حس می

های ناگوار مالی اینه که دردش ادامه داره. تونه حسابی زندگیتونو عوض کنه. مشکل در خاطرهزدن اینجا می

عدالتی و ناامیدی ده که در مورد پول بیبا گذشت زمان خاطره هم باهاتون میاد و همش بهتون نشون می

ن بخشی از وجودتونو هم از دست وجود داره. حتی ممکنه حس کنین که عالوه بر پولی که از دست دادی
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پذیر و از خودتون های ناگوار معموال شما رو آسیبتونین اونو پس بگیرین. خاطرهدادین و دیگه نمی

کنین و همش نگرانین که در آینده چه اتفاقی ممکنه براتون کنن، به دیگران سوء ظن پیدا مینامطمئن می

 خوان که دیگه سراغ بعضی کارا نرن.ناگوار می قاتفابیفته. برای همینه که مردم بعد از یه 

شن که دیگه به درآوردن پول بیشتر توجه نکنین و شک های ناگواری که به پول مربوطن باعث میخاطره

فهمین که عدالتیای زندگی هستن. میتونین وضع مالیتونو تغییر بدین یا نه. اینا دلیل بیکنین که اصال می

های ناگوار همیشه باهاتون هستن بشه. هر قدر هم که از خودتون مایه بذارین خاطره تونه بداوضاع چقدر می

 و ممکنه خودآگاهانه ازشون خبر نداشته باشین.

 انداز و خاطره ناگوارپس

-یتون مربوط باشه. وقتی روی درآمد کار میلتون ممکنه خیلی به خاطره ناگوار ماانداز داشتن یا نداشتنپس

بده بستونی وجود داره که به باوری که در مورد ارزش وقت و انرژی و کار و هوش و همیشه یه  کنین

انداز خیلی با بقیه فرق داره و همون طور که قبال هم گفتم حساب بستگی داره. انرژی پسدارین مهارتاتون 

-ساب پستونه برای آدمای مختلف معنیای مختلفی داشته باشه. باید ببینین که وقتی به حانداز میپس

افته. این تمرینو انجام بدین تا از احساسایی که در این مورد دارین کنین چه اتفاقی میاندازتون توجه می

 بیشتر باخبر بشین.

 اندازتمرین تشخیص دادن خاطره ناگوار مالی: پس

فصل اندازتونو بنویسین. اگه چیزی توش نیست یا بدهی دارین بنویسین صفر. در موجودی فعلی حساب پس

 ریم. بعدی سراغ بدهی می
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اندازتون باشه. منظورم نگاهی به اون عدد بندازین. زیرش بنویسین که دوست دارین چقدر توی حساب پس

میلیون دالر یا میلیارد دالر نیست. فعال فقط عددیو بنویسین که به معنی یه قدم جلوتر از وضع االنتونه. فکر 

 ندازتون بیشتر بشه تا احساس امنیت بکنین.اکنین که چقدر باید موجودی حساب پس

اندازتون توجه کنین. بعد از این که حسابی بهش توجه اون دو عددو نگاه کنین و بعد به مقدار دقیق پس

ها چقدر به نظرتون . ببینین این جمله"هیچ وقت کافی نبوده"و  "کافی نیست"کردین با صدای بلند بگین 

. رسنسایی رو میان. حواستون هم باشه که چه خاطراتی به ذهنتون میدرستن و موقع گفتنشون چه احسا

 اندازتون شدن.اونا باعث وضع فعلی پس

العمالی هزارا آدمی که باهاشون کار کردم چیزی بین ترس تا وحشته. این احساسا رو قبال و در قسمت عکس

افسردگی و از دست دادن بکنن.  مربوط به زنده موندن توضیح دادم. به عالوه ممکنه شدیدا احساس غم و

کنه که فهمن چه جور خاطره ناگوار مالی ممکنه داشته باشن. فرقی هم نمیاینجاست که خیلی از مردم می

تونه باعث احساسای منفی بشه و روی وضع چند وقت پیش اتفاق افتاده چون خاطره ناگوار مالی هنوز می

کنین دقیقا چی اندازتون توجه میقتی به موجودی حساب پسمالی فعلیتون اثر بذاره. حواستون باشه که و

براتون رو میاد. سرنخای زیادی در مورد این که چرا پول بیشتری ندارین از اینجا به دست میان. برای این که 

 بیشتر بفهمین قسمت دوم تمرینو انجام بدین. 

ر کنین که هنوز باعث فکرای منفی اندازتون بندازین و به خاطراتی فکیه بار دیگه نگاهی به حساب پس

-بعد نگاهی به موجودی حساب پس "این برام به چه معنیه؟"شن و بعد از خودتون بپرسین براتون می

خواین داشته باشین چقدر فاصله اس و بعد اندازتون بندازین و ببینین بین وضع فعلی و اون مقداری که می

 "این یعنی من ...... هستم."بنویسین: 
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شن و سیستم جنگ و انداز عالوه بر احساسای شدیدی که تحریک میکردن به موجودی حساب پسفکر 

شه که حرفای خیلی تندی به خودتون بزنین و از خودتون شدیدا کنن باعث میگریزو توی شما فعال می

 کننن فرق میاغلب با اون گفتگوهای درونی که موقع فکر کردن به درآمد براتون پیش میا اانتقاد کنین. این

 کنن. شبیه به اینان:و به طور مشخص به اعتماد به نفستون در مورد مدیریت مالی حمله می

 "در مورد پول من یه احمقم."

 "نتونستم پولمو خوب مدیریت کنم."

 "ای کردم.تباهای احمقانهدر مورد پول اش"

 "گذاریای بدی کردم.سرمایه"

 "کنم.زیادی خرج می"

دارن یا ریاضیدان یا حسابدار یا مشاور مالی هستن هم  ااین تمرینو با کسایی که مدرک دکترجالب اینه که 

دن. ولی در انجام دادم. اونا تمام عمرشون سر و کارشون با عدداست و برای دیگران مدیریت مالی انجام می

 "مااِ"دن. مثال یکنن و خیلی لقبای بد دیگه به خودشون معرضگی میمورد وضع مالی خودشون احساس بی

گرفت چون کارش عالی بود. برای توسعه کارش باید بیشتر سخنرانی مشاور مالی بود و پول خوبی هم می

 کرد این بود که سراغ من اومد.کرد. موقع سخنرانی اضطراب پیدا میمی

ه. وقتی داریکنه کار مالی شبیه به کالهبرما گفت که حس میوقتی سراغ ریشه ترسش از حرف زدن رفتیم اِ

انداز و امنیت مالی و خه واقعیت اینه که من یه کالهبردارم. خودم هیچ پسآ"ازش پرسیدم چرا گفت که 

شه ازم کاری حاضر نمی یچ وقتای ندارم! مدیریت مالیم برای خودم افتضاحه. اگه کسی اینو بفهمه هسرمایه
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خورد که چرا برد و غصه میروقت خوابش نمیکرد و اغلب شبا تا دیاز این بابت حسابی وحشت می "بخواد!

-با وجود این که درآمد خیلی خوبی داشت ولی هیچ پسست خودش عصبانی بود. دامنیت مالی نداره. از 

 کرد.اندازی نداشت چون ده سال قبل تصمیم بدی گرفته بود. اون اشتباه هنوزم اذیتش می

ستغالت کرد. ولی بعد چند سال دوست پسر جدیدش گذاری خوبی توی ماین که طالق گرفت سرمایهبعد از 

ما اِبکنه. اولش اوضاع خوب پیش رفت و گذاریای ریسکی تشویقش کرد که توی کار مسکن یه جور سرمایه

گذاری کرد. ولی بعد همشو از دست داد. یهو همه چیز غلط از آب در اومد و دوست هم بیشتر سرمایه

کرد بار دنیا روی دوششه ما باقی نموند. در حالی که حس میاِ پسرش هم غیب شد و هیچ پولی هم برای

 "اگه اون طور نشده بود و من اون قدر احمق نبودم االن خیلی جلوتر بودم!"گفت 

از اون روز به بعد فکر کردن به این که دوباره برای خودش امنیت مالی درست کنه خیلی براش دردناک بود. 

ضربه زدن روی اون خاطرات ناگوار مالی استفاده کردیم و احساسای مربوط به این بود که اون کارو نکرد. از 

اما بعدش تونست جداً به لحاظ احساسی دست از اونا مقصر دونستن خودشو خنثی کردیم. ِ اونا و خصوصا

خواد و چه انداز میعوض بشه حسابی باز شد. فهمید که چقدر پس شبرداره. این جوری راه برای این که دید

فهمید که اون ماجرای قدیمی و مقصر دونستن خودش چه جوری باعث شده تونه فوری بکنه. کارایی می

شن استفاده نکنه. اعتماد به نفس نداشتن و انجام ندادن بودن که از فرصتایی که برای سخنرانی نصیبش می

یه جور دور باطل براش درست کرده بودن. این بود که  انداز کنهشدن دوباره پسکارایی که باعث می

 کرد.وضعیتش از صفر تغییر نمی

ای رای اساسی بکنه. از هوش و تجربهاانداز و احساس امنیتش کوقتی خدمت اونا رسید تونست در مورد پس

برنامه  رش رفت و تا نصفه شب رویکه در کارای مالی داشت به نفع خودش استفاده کرد. همون شب به دفت

اش به دقت کار کرد. فرداش هم هر کاریو که الزم بود کرد. ظرف یه سال وضعش جوری شد الی پنج سالهم
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های بیشتری هم پیدا کرد چون کرد بلکه شنوندهکه نه فقط برای نشون دادن تواناییاش بیشتر سخنرانی می

 د.دااونا رو برای مردم توضیح می حل کردنماجراهای مشکالشو و نحوه 

العمل احساسی دردناکی از خودتون شن. اوال عکسبا خنثی کردن یه وضعیت ناگوار امتیازایی نصیبتون می

دین و این باعث گفتگوهای درونی منفی و مقصر دونستن خودتون به خاطر اتفاقای بدی که افتادن نشون می

مالی توی زندگی شخصی و کسب و باعث از بین رفتن اعتماد به نفس خصوصا در زمینه مدیریت  اشه. اینمی

ناگوار مالی براتون پیش میاد اگه با ضربه زدن پاکسازیش کنین یهو  اتفاق. پس وقتی یه شدنکارتون 

تونین پیشرفت کنین. در واقع باید بگم که از ضربه زدن خیلی برای کمک به مردمی که دچار حسابی می

 ده.م اینه که خیلی خوب نتیجه میشه. دلیلش هناگوار شدن استفاده می خاطراتاثرای 

کنیم. انداز نداشتن رو میان شروع میقیم روی احساسایی که موقع فکر کردن به پستضربه زدنو با کار مس

-تونین سراغ هر خاطره ناگوار مالی برین که شاید روی تواناییبعدش میاینا معموال ترس و نگرانی و غمن. 

 شته باشه.در پولدارتر شدن اثر منفی گذا تون

 انداز نداشتندستورالعمل ضربه زدن برای پس

 مطابق این دستور العمل روی نقاط مراحل بزنین:

 اندازم خیلی کمهپس

 شهاین باعث افسردگیم می

 شهباعث اضطراب شدیدم می

 کنم بهش فکر نکنماینه که سعی می
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 خوام بهش فکر کنمنمی

 اندازه کهیادم می

 داشته باشه تونست فرقاع چقدر میوضا

 کنم خیلی چیزا رو از دست دادمحس می

 احساس امنیت و پشتیبانی شدنو

 انگیزهخیلی غم

 شاید هیچ وقت واقعا احساس امنیت نکردم

 هیچ امنیتی نداشتم

 اگه اتفاقی بیفته چی؟

 هیچ پشتیبانی ندارم

 ناامیدی و غم

 کنم چیزاییو از دست دادمحس می

 کنمدارم حسش می

 غم و ناامنی

 انداز ندارمهمش به خاطر اینه که پس
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 غم و ترسی که توی وجودمه

 باید خیلی جلوتر از اینا باشم

 کنم غیر ممکنهحس می

 دونمولی قدر احساسامو می

 خوام کهو واقعا می

 امنیت و پشتیبانی داشته باشم

 تون باشه که قبل از این که شدت احساسا کم بشن ممکنه شدیدتر بشن.حواس

هاش کمتر براتون بار احساسی داشته باشن و دیگه براتون دیگه هم مطابق دستورالعمل بزنین تا جمله یه بار

خاطره ناگوار مالی جور در میاد و روی  یکه با توضیحا اتفاقیچندان درست نباشن. حاال برین سراغ هر 

دت احساستون در مقیاس کنین شفکر می اتفاقوضع مالی فعلیتون هم اثر داره. اول ببینین وقتی به اون 

 صفر تا ده چقدره. عددشو بنویسین )صفر یعنی هیچ احساسی ندارین و ده یعنی خیلی شدیده(.

 اندازتون اثر گذاشتهدستورالعمل ضربه زدن برای خاطره ناگوار مالی که روی پس

 مطابق این دستورالعمل روی نقاط مراحل بزنین:

 ر کمهاندازم این قددونم که چرا پسدقیقا می

 همش از اون ماجرا شروع شد
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 تونم به وضوح ببینمشمی

 کنم بهش فکر نکنماینه که سعی می

 ولی واقعیت خیلی واضحه

 دممی هنوزم دارم تاوان اون روزو

 تونست اوضاع فرق کنهچقدر می

 اگه اون تصمیما رو نگرفته بودم

  اگه اون اتفاق نیفتاده بود

 م ناامید کننده اسکنم خیلی براحاال که بهش فکر می

 خیلی هم ناعادالنه اس

 تونستم تغییرش بدمای کاش می

 کنهتونم و این اذیتم میولی نمی

 گیرهحالمو می

 اشتباهایی که کردم

 چرا اون قدر احمق بودم؟

 و اون خیانت
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 عجب شوکی برام بود

 هنوزم شوکه ام

 وضع مالیمو نابود کرد

 دست برداشتن ازش خیلی سخته

 دست بردارم؟اصال چرا 

 فهمه که چقدر برام مشکل درست کردهیچ کسی نمی

 و چقدر پول از دست دادم

 تونم ببخشم و فراموش کنم؟چطور می

 دونمقدر این ماجرا و احساسامو می

 خوام دست ازشون بردارممی

 تا انرژیم کامال فرق کنه

 تونم از همین امروز شروع کنممی

 رماگه بتونم دست از اون ماجرا بردا

 تونم دوباره از اول شروع کنممی
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کنین شدت احساستون چقدره. حاال یه نفس عمیق بکشین و ببینین وقتی که بازم به اون ماجرا فکر می

کنین که دوباره و انرژی پیدا می شهضربه زدن باعث خنثی شدن احساسا و خاطرات مربوط به اون اتفاق می

کنین این باعث اندازتون فکر میقت به مقدار موجودی حساب پسباید بدونین که هر واز اول شروع کنین. 

شه. ترس و اضطراب و وحشت و ناامیدی و بقیه العمل جنگ و گریز توی همه جای بدنتون مییه عکس

احساسای منفی مث غم و افسردگی و از دست دادن ممکنه رو بیان و آدم به صورت ذهنی با خودش بد 

 نتونسته وضع مالیشو مدیریت کنه خجالت بکشه. حرف بزنه و به خاطر این که

که هدف  ،اندازمگذاری و رسیدن به مقدار موجودی پسحاضرم چقدر برای هدف"از خودتون بپرسین 

منظورم اینه که کارا و انرژی و توجهتون به طور کامل بهش باشه تا موجودیتون دو  "وقت بذارم؟ ،گرفتم

افتن چون کنن یا حتی به فکرشم نمییا صد برابر بشه. خیلیا این کارو نمی سه برابر یا حتی ده برابر ابرابر ی

-اندازشون خوب باشه ولی هیچ هدف یا برنامهخوان پساحساسای بدیو براشون رو میاره. مردم می "مااِ"مث 

بگیره.  نوتوتونه حالاندازتون، یا نداشتنش، میروبرو شدن با واقعیت پسکنن. ای ندارن و هیچ کاری هم نمی

کنین اندازتون فکر میتونه بار احساسی سنگینیو که وقتی به پساینجاست که ضربه زدن خیلی موثره و می

 رو میاد خنثی کنه.

تونه فوری توجهتون و همین طور عالقه اندازتون مربوطه میضربه زدن روی یه خاطره ناگوار مالی که به پس

انداز کنین و گذاری عالقمند بشین و بیشتر پستونه کاری کنه که به هدفو باوراتونو تغییر بده. به عالوه می

این کارا رو هم به شکل موثرتری انجام بدین. اینه که تغییرای مثبتیو به وجود میاره. بعد از چند دور ضربه 

ن که انداز بیشتری داشته باشین و حتی فکر کنیکه پسزدن شاید حسابی به هیجان بیاین و انرژی بگیرین 

-اینجاست که خیلی چیزا براتون تغییر می "خوام که پول خیلی بیشتری داشته باشم!االن وضعم اینه و می"

 کنن.
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تونین به خودتون قول بدین که پولتونو کنین مییاد و خوب به همه چیز توجه ب تون سر جاشوقتی عالقه

د داشتن فقط نصف قضیه اس. برای این هم به بهترین شکل مدیریت کنین. این از این جهت مهمه که درآم

اندازتون سریع زیاد بشه باید راهکارا و مهارتای مدیریت مالی هم داشته باشین. وقتی احساسای منفی که پس

کنین و اینه که ذارین و خوب توجه نمیذارن وقت و انرژی کافی نمیزیادی دارین که روی کاراتون اثر می

تونین توی یه میلیون کالس شرکت کنین و کتابای زیادی در مورد بهتر می کنین.پولتونو خوب مدیریت نمی

تونین به خوبی های ناگوار مالیتونو پاکسازی نکردین نمیگذاری کردن بخونین. ولی تا وقتی که خاطرههدف

 از اون درسا استفاده کنین.

 انداز عالیدستورالعمل ضربه زدن برای داشتن پس

 روی نقاط مراحل بزنین:مطابق این دستورالعمل 

 بینماندازمو میوقتی حساب پس

 افتمو یاد اون ماجرای قدیمی می

 دونماغلب خودمو مقصر می

 کنم که در مسائل مالی عاقل باشمو شک می

 در واقع مدیر مالی خوبی نیستم

 امعرضهمسائل مالیم بی تویکنم گاهی وقتا حس می

 بودممسائل مالی زرنگ ن تویشایدم هیچ وقت 
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 کنمکنم مرور میاغلب همه دالیلیو که بر ای ثابت کردن این که با پول بد رفتار می

 گیرمها رو میدم و همون نتیجهبه خودم گیر می

 کنمتعجبی هم نداره که به مدیریت مالیم چندان توجهی نمی

 ای ندارمتعجبی هم نداره که هیچ برنامه

 کردهاون موقع فرق االن با خب، 

 امروز همه مهارتاییو که الزم دارم نداشته باشمشاید 

 ولی حاال به خودم قول دادم که پیشرفت کنم

 و مدیر مالی بهتری بشم

 من زرنگم

 تونم یاد بگیرممی

 خوام برای این وقت بذارمو می

 خوام حواسم به وضع مالیم باشهمی

 باسواد بشمو یه مدیر مالی زرنگ و 

 میلیون دالری بشمحتی شاید یه مدیر مالی یه 

 کنماندازم توجه میوقتی به حساب پس
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 شهموجودیش بیشتر می

 تونم از گذشته درس بگیرممی

 و در آینده پیشرفت کنم

 تونم این کارو بکنممی

 !کنمو از همین امروز شروع می

کنین م حس میاگه از هیچ خاطره ناگوار مالی که روتون و روی وضع مالیتون اثر گذاشته خبر ندارین و هنوز

تونین با تعریف تر استفاده کنین. این کارو میکه اوضاع خیلی خرابه از ضربه زدن به طور خیلی مشخص

کردن اوضاع انجام بدین. وقتی فکرا و احساسای مختلف رو میان اونا رو با صدای بلند بگین. گاهی وقتا که 

نه میاد و هنوزم براتون حل نشده ممکنه حس کنین که به نظرتون خیلی ناعادالدارین ماجراییو تعریف می

هیچ وقت اون "یا  "هیچ کسی قبول نکرد که تقصیر با اون بوده"کنین که گیر کردین. مثال ممکنه بگین 

کنین. تا وقتی که . در این جور موارد بیشتر در برابر دست برداشتن از اونا مقاومت می"ضرر برام جبران نشد

-اون خاطره ناگوارو با صدای بلند بگین انگار که همش توی دلتون دارین غر می به خودتون اجازه ندین که

شه که اون خاطره ناگواری که توی ذهنتون گیر کرده . ضربه زدن باعث می"طفلکی من"گین زنین و می

 تونین از روش نمایش فیلم همپاکسازی بشه و براتون و توی زندگی امروزتون کمتر اهمیت داشته باشه. می

 گم.می 44استفاده کنین. اینو توی فصل 

تونین بکنین تا از زیر بار اون که می هاستفاده از ضربه زدن روی خاطره ناگوار مالی یکی از بهترین کارایی

خاطره ناگوار مالی توی انرژی و ارتعاشی که نسبت به پول دارین شدیدا اختالل به وجود خالص بشین. 

 مشکالیافتین و بعدش همه موجودیتون چقدر کمه یاد اون خاطره ناگوار میبینین میاره. هر بار که می
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کنه و قانون شن. شاید به شکل خودآگاهانه اینا رو نفهمین ولی بدنتون حسشون میاحساسی پیداشون می

کنین و بینین و به اون اتفاق فکر میده. هر بار که وضع مالیتونو میالعمل نشون میجذب هم بهش عکس

من یه مدیر مالی خیلی "هایی مث در تبعیت کردن از جمله وتونشین تواناییر احساسای منفی میدچا

خاطره ناگوار  کنین.کمتر می "کنم که بشهاین بار کاری می"و  "کنمو کارمو دو برابر می کسب"، "خوبم

 گیره.جلوی نیتای خوبو می

ها ه گفتگوهای ذهنیتون مث اینا باشن اون جملههای تاکیدی بگین ولی اگتونین تمام طول روز جملهمی

 افتن: براتون جا نمی

 "خرابش کردم"

 "درست انجام ندادم"

 "درسمو یاد نگرفتم و حاال دیگه به خودم اعتماد ندارم"

شه دیگه به خودتون یا دیگران یا افته که باعث میآدما به طور معمول اعتماد به نفس دارن. وقتی اتفاقی می

شین که بخواین پولدارتر بشین. دارین و دیگه کسی نمیاعتماد نکنین دست از پیشرفت کردن برمی به دنیا

تونن کاری کنن که در مورد پول بترسین، خشک رفتار کنین و حالت دفاعی به خودتون اتفاقای ناگوار می

 دین.ول درست انجام میناگوار این جوری روتون اثر بذاره دیگه کمتر کاریو در مورد پ رهبگیرین. اگه خاط

کنین یه وقتی از ضربه زدن برای پاکسازی انرژی و احساسای منفی مربوط به خاطره ناگوار استفاده می

شه و رفتار و شور و شوق و خصوصا شه. انرژی کلیتون خیلی بیشتر میامتیاز خیلی خاص هم نصیبتون می

 سخته. شن که توضیح دادنشاعتماد به نفستون به قدری بهتر می
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7فصل   

 شه که درجا بزنینباعث می بدهی چطور

ی بدی بشه؟ اگه بدهی از نوع بدش، مثال اتونه باعث چه احساسمی "بدهی"تا حاال توجه کردین که کلمه 

شه. کنین که باعث تعداد بیشتری احساسای منفی میبدهی مالی یا وام داشته باشین، یه احساسی پیدا می

ذارن احساس عذاب چون همیشه هست و منفیه. هر چی هم که بیشتر به بدهیتون بعضیا حتی اسمشو می

 شه. برای همینه که مردم دوست ندارن بهش فکر کنن.موال حالتون بدتر میعفکر کنین م

 بدهی احساسی

-گذاریایی میخوب و بد. بدهی خوب شامل منابع درآمد و سرمایه –شه بدهی به دو دسته اصلی تقسیم می

شه و براتون درآمد میارن. وام مسکن مثالی از یه بدهی خوبه. چون پوالیی که ارزششون زیاد میشه که 

شن که صاحب ملک بشین نه این که فقط پول اجاره بدین و در مقابلش چیزی به دین باعث میبابتش می

ها نوعی لب خونهارزه ولی خریدن اغدست نیارین. هر چند که خونه بعضیا کمتر از پولی که براش دادن می

با وجود این که به خاطر بدهی خوب هم باید پولی بدین ولی از اون گذاری به حساب میاد. سرمایه

ده کنه براتون به وجود نمیاره. در واقع برعکسه چون بدهی خوب نشون میاحساسایی که بدهی بد ایجاد می

 کنین.عاقالنه مدیریت می وگذاری کردین و دارین پولتونکه خوب سرمایه

باید بدونین که منشا بدهی بد چیه چون اون منشا روی احساسی که در موردش دارین اثر داره. اکثر بدهیای 

شه هستن. مثال ناشی از کارت اعتباری به خاطر خریدن چیزای مصرفی یا چیزایی که ارزششون کم می

های ا هم ممکنه به خاطر هزینههیی خریدین. بعضی بدلباس و بیرون از خونه غذا خوردن و چیزایی که یهوی



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه

ماند و فقط شود، جز خستگی و نومیدی چیزی برایتان باقی نمیتر میتی ثروت به احتمال زیاد جیبتان خالیافهای ای

 رسند.خودشان به ثروت می

 

007 
 

بشین یا تصادف کنین. یا این که کسب و کارتون خراب بشه یا کسی  مریضدرمانی به وجود بیان. مثال 

 بهتون خیانت کنه.

جسمی  یتونه باعث وحشت یا کالفگیتون بشه یا مشکالکنیم. این میدر این فصل به بدهی بد توجه می

-مونه و هر نیتیو که برای پول درآوردن میچاله فضایی میتون به وجود بیاره. بدهی بد مث سیاهای برادیگه

مکه. تا وقتی که نگاهی به همه اثرایی که بدهکاری روتون گذاشته نندازین منفیای خودش می تویکنین 

ه مقداری بدهی باال از نظر قانون جذب این واقعا خیلی منفیه. اگشاید نفهمین که تاثیراش چقدر زیادن. 

 گردونه.گیره و همونا رو بهتون برمیتونه بدتر بشه چون فکراتونو قانون جذب میبیارین وضعتون می

شن که تا حدی وحشت کنن و همش باعث میطرز کارش این جوریه. فکرای مربوط به بدهی ذهنتونو پر می

شاید فکر کنین که چه  شه.تونین بکنین مینمی داشته باشین. اینم باعث نگرانی در مورد آینده و کارایی که

کنین یا شبا از خوابی پیدا میتونین پسش بدین یا اگه اوضاع بدتر بشه چی. این جوری مشکل بیجوری می

شه. از اونجایی که قانون می تنشالعمل پرین. بدهی هر روز برای میلیونا نفر باعث عکسوحشت از خواب می

کنه احساسای قوی مث وحشت و نگرانی راجع کنین بیشتر نصیبتون میون فکر میجذب از چیزایی که بهش

کنین. این جوری استفاده مفید از خواین بیشتر جذب میبه بدهی هم به معنی اینن که از اونایی که نمی

 کنن.شه چون اون احساسای منفی به هر فکر مثبتی که دارین غلبه میقانون جذب خیلی سخت می

پذیریه ولی این در واقع ه به نظر میاد توجه زیاد به بدهی و نگران شدن براش به معنی مسئولیتهر چند ک

باید درسمو یاد بگیرم یا خودمو تنبیه "گه اصال کار مفیدی نیست. انگار که یه باوری وجود داره که می

تونو خراب کنه روحیهتون کنه یا . این جوری این همیشه توی ذهنتون حاضره. ولی وقتی این کالفه"کنم

زیر سطح خواد که تظاهر کنین که اصال وجود نداره. متاسفانه نگرانی و اضطراب همیشه تا حدی دلتون می

 دارن.و شما رو در وضعیت منفی نگه میهستن آگاهی 
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عصبانیت و ناامیدی و درموندگی و گناه. هدف این احساسا  –شه بدهی باعث خیلی احساسای منفی می

ای باشه. اکثر کسایی ممکنه خودتون یا دنیا یا کسایی که بهتون پول دادن یا دولت یا همسر یا هر کس دیگه

کنن قبول دارن که حقشونه که چنین احساسایی که به خاطر بدهیشون شدیدا احساس گناه و خجالت می

دشون باعث اونا شدن. اینه که ممکنه احساس کنن قربانی شدن. از این احساسا و باورا داشته باشن چون خو

تر بشه. این بت به تواناییا و قابلیتاتون ضعیفسشن که باورتون نهیچ چیز خوبی درنمیاد و فقط باعث می

 تونین ببینین.شن راهای در رفتن از زیر بدهیو نکنن و باعث میتونو کم میجور احساسا انرژی و خالقیت

 شهبدهی باعث بدهیای بیشتری می ه خاطرنگران شدن ب

تونه بارا و بارا تکرار بشه ممکنه به دفعات دچار این احساس خیلی منفی بشین. این از اونجایی که بدهی می

شه که مردم سراغ یه راه متداول خنثی کردن درد تونه یه نوع عذاب باشه و اغلب باعث میخودش می

-میبا وجود این که . "خرید درمانی"گیم و بهش می ساختیمخرج کردن! ما براش جوک  –برن  احساسی

کنه. اگه چیزای نو و می و دردتونو بیشتر تونه باعث بشه که مدت کوتاهی حالتون بهتر بشه ولی بدهی

تی که موقع شه. ولی این جوری و وقشه و فکرتون خالص میقشنگ و باحال بخرین موقتا حالتون بهتر می

با درد بدهی شه. خیلی درمانای ناسالم دیگه هم هستن که رسه مشکل بدهیتون بدتر میبازپرداخت می

ذاریم زیادیا: زیادی خوردن، زیادی مشروب خوردن، زیادی مهمونی رفتن. کنن. اسمشونو میمی همین کارو

 کنن.از بین رفت حالتونو بدتر می ریزن و بعد از این که اثر موقتیشوناینا پولو توی چاه فاضالب می

 بدهی و ارزشی که برای خودتون قائلین

اندازین شاید به سختی بتونین بدهی معنی عمیقتری براتون داره؟ وقتی نگاهی به مقدار دقیق بدهیتون می

به شه اینو با یه روش رشد شخصی مث ضربه زدن تغییرش داد. بدهی یه مشکل واقعی درک کنین که می



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه

ماند و فقط شود، جز خستگی و نومیدی چیزی برایتان باقی نمیتر میتی ثروت به احتمال زیاد جیبتان خالیافهای ای

 رسند.خودشان به ثروت می

 

009 
 

میاد که باید فوری حل بشه و به خاطر عوامل محیطی و اشتباهایی که کردین به وجود اومده. به نظر نظر 

وز نیدم یه متخصص امور مالی به اسم سنمیاد که چیزی درونی باشه. خودم هم قبول دارم که اولش که ش

ولی اگه حاضر درکش برام سخت بود.  "شهارزش درونیتون با ارزش خالصتون مشخص می"گفت اورمن می

فهمین که برای حل کردن مشکل بدهیتون حتما باید کارای بشین با دقت بیشتری موضوعو ببینین می

 درونی هم بکنین.

های زندگی چقدر موفق شدین بدهی همیشه صرف نظر از این که چطوری بدهی باال آوردین و در بقیه جنبه

-کنین، اگه با واحد پول اندازهده که کارایی که میمی کنه که مشکل دارین. نشونتوناینو بهتون یادآوری می

ذارین به اندازه و وقت و انرژی که می استعداداتونده که ارزش گیری بشن، کافی نیستن. بدهی نشون می

کنم هر قدر هم که سخت کار کنم و هر کاری حس می"گن کافی نیست. مردم اغلب در مورد بدهیشون می

فهمین که داره . وقتی بتونین بدهیتونو به صورت نتیجه باوراتون ببینین می"نیستهم که بکنم بازم کافی 

ارزین. یعنی استعداداتون و سخت کار کردنتون و به اندازه کافی نمیده که توی عمق وجودتون نشون می

 خواین برسین. ذارین اون قدر ارزش ندارن که به اون جور ثروتی که میوقتی که می

 ده که چقدر برای خودتون ارزش قائلین.گیریه و به صورت دقیق و با واحد پول نشون میدازهبدهی قابل ان

-هی به زحمت و وقت و انرژی که میگیره نگابرای این که بفهمین این باور درونی چقدر داره جلوتونو می

کنن و والنی کار میارین بندازین و اونا رو با درآمدتون مقایسه کنین. خیلی از مردم هستن که ساعتای طذ

. خیلیاشون هم به نظر خیلی موفق میان. دیگران کننفداکاری میکنن و توی شغلشون به دیگران کمک می

ذارن. ولی یه کشن بهشون احترام میدوستشون دارن و به خاطر زحمتی که برای کمک کردن به مردم می

اشن احساس درونیشون با این فرق داشته شه هر قدر هم به ظاهر خوب برازی توی بدهیشونه که باعث می

گه به اندازه شه. اون راز یه باور درونیه که میباشه. راز مخفی اونا این جوری با واحد پول نشون داده می
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به شکلی کافی خوب نیستی. بدهی اونچه رو که اغلب به صورت ناخودآگاهانه در مورد ارزشتون باور دارین 

. اگه بدهی دارین باید نگاهی به عمیقترین باورایی که در مورد ارزش دهشون مینگیری ملموس و قابل اندازه

 انرژیتون دارین بندازین. این قدم مهمی در راه پولدارتر شدنه. و خودتون و ارزش وقت

اهمیت بیان ولی وقتی کاراییو که الزمه روی باوراتون بکنین هر چند که بعضی از این چیزا ممکنه به نظر کم

رسه که مجبور بشین قرض بگیرین. وقتی دارین که بدهی باال بیارین و دیگه کارتون به جایی نمیننیاز دیگه 

بیشتر راجع بهشون  43از دست اون باورا خالص بشین و برای خودتون بیشتر ارزش قائل بشین )توی فصل 

رونیتونه که منشا خالقیت شه. چطوری؟ یادتون باشه که دنیای دگم( بدهیتون هم همراه با اونا غیب میمی

سازن. وقتی باور کنین که ارزش بیشتری دارین و انرژی و کاراتونه و اینا هستن که دنیای بیرونیتونو می

 شن تا اون ارزش بیشترو نشون بدن!راهای پول درآوردن و مدیریت کردنش هم براتون عوض می

 شهتشخیص دادن این که بدهی باعث چه احساسایی می

العمالی با ضربه زدن، قدم به قدم سراغ احساسایی که پشت بدهیتون هستن برین. اگه همه عکس تونینمی

دارن منفیو که به بدهی مربوطن از بین ببرین از دست باورا و احساسای قدیمی که شما رو بدهکار نگه می

ه احساسایی دارین. بدهی ندارین بازم چند دور ضربه بزنین و ببینین چ شین. حتی اگه االن هیچخالص می

ترسن و نگران اغلب پیش میاد که کسایی که هیچ بدهی ندارن خیلی از این که در آینده بدهکار بشن می

گم که باهاش روی احساسای مربوط به بدهی کار کنین. اینو به دو قسمت این هستن. حاال یه تمرین می

 تقسیم کردم. قسمت اولش اینه:

 بدهی )قسمت اول( تمرین برای احساسای مربوط به
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نویسن چون یه برگه بردارین و خیلی درشت کل بدهیتونو روش بنویسین. بعضیا اینو با ماژیک قرمز می

کنه. خیلی با خودتون صادق باشین و هر بدهی کوچک یا وامی هم که دارینو بیشتر احساساشونو تحریک می

ی دارین ولی همیشه به زحمت خرج و کنین که با وجود این که درآمد خوبتوش بذارین. شاید حس می

گین و در سطحی باالتر از کنین. این شاید به معنی این باشه که دارین به خودتون دروغ میدخلتونو یکی می

 شه که بدهی باال بیارین.کنین. این کار فقط باعث میتونین دارین زندگی میاونی که می

شه به ده و باعث مییه. ولی بهتون یه جور حس قدرت مینگاه کردن به عدد بدهی برای اکثر مردم کار سخت

قولی که به خودتون دادین که بدهیتونو صفر کنین بیشتر وفادار بمونین. اون عددو نگاه کنین و این جمله رو 

. وقتی اینو "دالر بدهکارم 51111من "یا  "دالر بدهکارم 5111من "با عدد خودتون و با صدای بلند بگین: 

 احساساتون توجه کنین و ببینین موقع گفتن اون عدد چی براتون رو میاد.گین به می

کنین احساساتون زنین و بهش توجه میمیکنین و راجع بهش حرف معموال وقتی به بدهیتون فکر می

ریزی گفتم این احساسا از زمان بچگی توی شما برنامه 5شن. همون طور که توی فصل خیلی سریع پیدا می

درصد مواقع اولین احساسی که  99سر و کار پیدا کردن با پول یا فکر کردن بهش رو میان.  شدن و موقع

موقع نگاه کردن به بدهی رو میاد همون اصل کاریه اس. اگه اضطراب و ترس رو بیان، که متداول هم هستن، 

ریزی نامهدر مورد پول جوری بر"حواستون بهشون باشه و بذارین حسابی و خودآگاهانه حسشون کنین: 

لی احساسای دیگه یمردم به جز اون احساس اولیه معموال خ "وحشت عمل کنم. وشدم که بر اساس ترس 

 کنن. مثال ترس و اضطراب و وحشت و غم.هم پیدا می

اضطراب  "شم.بینم مضطرب میوای، وقتی بدهیمو می"باید بدونین که این خیلی بیشتر از اینه که بگین 

ذاره و اثرش فقط روی کنین و در همه مواقع اثر میهمه کارایی که در مورد پول میناشی از پول روی 

ذاره. وقتی این تونین بهش برسین هم اثر میبدهیتون نیست. روی نحوه برخوردتون با پول و ثروتی که می
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د تا از افتن. حاال که چناحساسا رو پاکسازی کنین در چند جنبه مالی تغییرای مهمی براتون اتفاق می

احساساییو که بدهی براتون به وجود میاره تشخیص دادین قسمت دوم تمرینو انجام بدین تا بفهمین بدهی 

 شه که خودتونو چطور ببینین.باعث می

 تمرین برای احساسای مربوط به بدهی )قسمت دوم(

 "این بدهی یعنی من ...... هستم."به بدهیتون فکر کنین و این جمله رو کامل کنین: 

کنین چیه، چیزی که توی جای بعد از این که مشخص کردین مهمترین احساسی که بر اساس اون عمل می

دین. ده که پولو چه جوری به ارزش و قدرت خودتون ربط مینویسین نشون میمیتمرین  این قسمتخالی 

این یعنی من "نه که دن ایکنن. بیشترین جوابی که میمردم معموال جای خالیو با چیزای خیلی بدی پر می

وقتی شخصیت خودتونو بر اساس  "تونه بده.ای هم نمیباختم. اون عدد اونجا روی کاغذه. هیچ معنی دیگه

 کنین اوضاع ممکنه خیلی براتون سخت بشه. احساسایی که به خاطر وجود بدهی دارین تعریف می

 نویسن اینان:ای که مردم معموال توی جای خالی میچیزای دیگه

 "این یعنی هر کاری هم که بکنم بازم هیچ وقت کافی نیست."

 "این یعنی من به اندازه کافی زرنگ نیستم تا بتونم پولدار بشم."

 "ده.این یعنی قانون جذب برام نتیجه نمی"

دن که کنین و نشون میریف میتونو چه جوری تعکه شخصیت و قدرت کنناین احساسا تا حدی تعیین می

کنین کنه. وقتی این جوری به بدهی فکر میی تصوریو که از خودتون دارین خراب میبدهی چه جور

گفتم اغلب  2نویسین ممکنه خرد کننده باشن. همون طور که توی فصل چیزایی که توی جای خالی می
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-کنن بدهی باعث چه احساسایی براشون میترین چیزا برای مردم وقتی رو میان که فکر میبدترین و منفی

ه. این اتفاق برای مری که وکیله و با شوهرش درآمد خوبی داره افتاد. پیش من اومد چون به خاطر حساب ش

ها روی هم کردن. همیشه در فشار بودن و هزینهوحشت داشتن و دعوا میها همش جاری و پرداخت هزینه

شون هم کنار دبازنشستگی خو. تازه باید پولی برای دانشگاه پسراشون و دادنشونمیشدن و دیر جمع می

 ذاشتن.می

با وجود این که به طور کلی به هم نزدیک بودن و زوج خوشبختی به حساب میومدن ولی سر و کار داشتن با 

کامل و کاری به همدیگه نداشتن  تها و یکی کردن خرج و دخل براشون دردناک بود. دائما بین سکوهزینه

دونست که این امید شدن از طرف دیگه در نوسان بودن. مری میاز یه طرف و مقصر دونستن دیگری و نا

خواست اوضاع مالیشونو سر و سامون بده. ولی در این شه و خیلی میرن به فاجعه ختم میراهی که دارن می

-مالشو داشتیم کندوکاو میعالکرد. وقتی عکسعرضگی میترسید و احساس بییه زمینه زندگیش خیلی می

-و همه خانواده متونم غر بزنم چون خودم باعثش شدم. با این بدهی فشار زیادی به شوهرینم"کردیم گفت 

واقعیت زندگی ما همینه و "کرد چون به قول خودش حسابی احساس درموندگی و ناامیدی می "ام آوردم.

 "تونیم ازش در بریم.هیچ وقت نمی

ها نکنه و چ کاری برای پرداخت هزینهمقصر دونستن خودش و احساس گناه باعث شده بودن که مری هی

ذاشت با شوهرش در مورد هدفایی که برای بازنشستگی و جور کردن پول دانشگاه داشتن درست و نمی

بعد از این که با ضربه زدن احساس گناهیو که به  "ای هم داره؟مگه فایده"حسابی حرف بزنه. ازم پرسید 

یهویی اون وکیل زرنگ و بردیم نظرش خیلی عوض شد.  خاطر به وجود آوردن این بدهی داشت از بین

باسواد پیداش شد و آماده شد که برای موفق شدن دست به عمل بزنه. شجاعت و تمایل به حرف زدن با 

ای بریزن تا بتونن پیشرفت کنن. خواست نگاهی به وضع مالیشون بندازن و برنامهشوهرشو پیدا کرد. می
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دید مری با شت و راحت شد و از مری پشتیبانی کرد. هر بار که میشوهرش هم دست از مقاومت بردا

 کرد.ها رو بده کیف میره تا هزینهخوشحالی می

 پاکسازی نیاز داشتن به بدهی

اگه در برابر انجام دادن این تمرین مقاومت دارین یا احساسای منفی که موقع پر کردن جای خالی رو میان 

شه که خیلی سریع از این حالت م اینو انجام بدین چون ضربه زدن باعث میکنکنن توصیه میتون میکالفه

تونین تصمیم بگیرین ناراحتی دربیاین و احساس امنیت بیشتری بکنین. اگه دیگه ناراحتی نداشته باشین می

 که از قدرتتون چه جوری استفاده کنین تا از بدهی به نقطه مقابلش یعنی ثروت برسین.

مرینا خاطراتیو رو میارن که در اونا بدهی باال آوردین و دچار عصبانیت و ناراحتی و گاهی وقتا این ت

پیشمونی و غمی شدین و اینا هنوزم ادامه دارن. اگه احساسای جدیدی رو بیان یعنی چیز مهمیو تشخیص 

ناگوار مالی اغلب  اتفاقگفتم  7ناگوار مالی مربوط به بدهیه. همون طور که توی فصل  اتفاقدادین! این یه 

 کنن تاثیر داشته.توی بدهی کسایی که توی کارگاهام شرکت می

توی تمرین اول فهمیدین که چه احساسایی گیره. آماده شدن برای اولین تمرین ضربه زدن کمی وقت می

یعنی  این"براتون به بدهی مربوطن. به اونا فکر کنین. عدد بدهیتونو ببینین و توجه کنین که چه جوابی به 

کنن. بعضی احساسای ه که اکثر مردم میایدادین. اولین تمرین ضربه زدن برای فکرای منفی "من ..... هستم

های من بذارین. یادتون باشه که وقتی های خودتونو جای کلمهتونین کلمهخیلی بدو هم توش آوردم. اگه می

کنین. چه اونا ن با این کار اونا رو تقویت نمیزنیروی فکرای خیلی بد و انگار که اونا واقعی هستن ضربه می

 شه.واقعی باشن و چه نباشن ضربه زدن باعث کمرنگ شدنشون می

 اول( تمریندستورالعمل ضربه زدن برای احساسای مربوط به بدهی )
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 های خودتون روی نقاط مراحل بزنین:ها یا کلمهبا استفاده از این کلمه

 این همه بدهی دارم

 کنممیدارم حسشون 

 اضطراب دارم

 برام مث مرگ و زندگیه

 خیلی بده

 وحشت دارم

 ترسممی

 نگرانم

 کشمخیلی خجالت می

 احساس شرمندگی

 بایدم خجالت بکشم

 کنم حقمه که خجالت بکشمفکرمی

 این قابل بخشیدن نیست

 احساسم این جوریه
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 بدهی باعث خجالت و شرمندگی منه

 و یعنی من ...... هستم

 کنهاذیتم میاوه، خیلی 

 خیلی بده

 این یعنی من باختم

 شکست خوردم

 هر کاری که بکنم بازم کافی نیست

 کنمو اینو توی شکمم حس می

 این یعنی احتماال حقمه

 این غم

 این ترس

 ناامیدی

 درموندگی

 شه واقعا حس کنم که چیزاییو از دست دادماین بدهی باعث می

 کنمنیت نمیبه خاطر این بدهی دیگه هیچ وقت احساس ام
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 شهدیگه هیچ وقت در مورد پول دلم قرص نمی

 همه این احساسایی که به خاطر این بدهی دارم

 دونمقدر همشونو می

 حاال یه نفس عمیق بکشین.

کنه. وقتی بدهی مساله مهمی برای آدم باشه برای این تمرینو تکرار کنین. اولین دور از شدت احساسا کم می

ها رو جوری تغییر بدین تا با احساسا بیشتر از یه دور ضربه زدن الزمه. کلمهکم کردن از شدت اون 

احساسایی که براتون شدیدترن بیشتر جور در بیان. دور بعدی برای کار روی احساسا و باوراییه که وقتی رو 

ده این کنین کافی نیست. به خودتون راست بگین. در مقیاس صفر تا کنین هر کاری که میمیان که فکر می

 جمله چقدر درسته؟

 "هر کاری که بکنم بازم کمه و هیچ وقت کافی نیست."

 خواین روشون ضربه بزنین چقدره.تونین بفهمین که شدت احساسایی که توی این دور میاین جوری می

 دستورالعمل ضربه زدن برای احساسای مربوط به بدهی )تمرین دوم(

 ها رو با صدای بلند بگین:این جملهموقع ضربه زدن روی نقطه ضربه کاراته 

اندازه و کارام هیچ وقت کافی نیستن و حس از دیدن بدهیام متنفرم چون این منو یاد کارایی که کردم می

 تونم برنده بشم.کنم هیچ وقت نمیمی

 ها روی بقیه نقاط ضربه بزنین:حاال با این کلمه
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 ازش متنفرم

 تونم برنده بشمهیچ وقت نمی

 استراحت ندارم اصال وقت

 هر کاری هم که بکنم بازم کافی نیست

 شاید عرضه ندارم

 شه حس کنم ضعیفماین باعث می

 هر کاری که بکنم بازم کافی نیست

 کنم عرضه ندارمحس می

 خورمعرضه ندارم چون همش شکست می

 این برام دلیل واضحیه

 ده که عرضه ندارمعدد بدهیم نشون می

 ای بگیرمیجهتونم با این کارا نتنمی

 دمالبد درست انجامشون نمی

 عرضه ندارم

 گه من عرضه ندارماین باور و برنامه قدیمی که می
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 هر کاری که بکنم بازم کافی نیست

 حاال نفس عمیقی بکشین.

ببینین شدت احساساتون حاال چقدره. این دور ممکنه خیلی احساسا و فکرا و خاطرات و حسای جسمیو 

کنین این کار بهتون ای قابل ضربه زدنه. به تدریج که اونا رو برطرف میبنویسین. هر مسالهروبیاره. اونا رو 

شن که در مورد کنه که از دست الگوهای قدیمی خالص بشین. دو دور اول ضربه زدن باعث میکمک می

این جوریه. االن "گن شن. مثال میگن که این جوری آرومتر میبدهی احساستون خنثی بشه. مردم اغلب می

شه احساس کنم شکست خوردم. این فقط یه عددیه که کنم ولی دیگه باعث نمیدارم اون عددو نگاه می

العمل جنگ ده که خیلی از عکساین در مقایسه با ترس و عصبانیت و غم نشون می "روی کاغذ نوشته شده.

ی از خود که قبال حرفشو زدیم کنه که دست از اون تصور منفو گریز فاصله گرفتن. این بهتون کمک می

 بردارین.

های مثبتی هم داره. این جوری تمرین بعدی ضربه زدن چیزای خوبیو درباره خودتون یادتون میاره و جمله

بره. با تمرین اول احساسای منفیتونو پاکسازی کردین و حاال وقتشه که به ارتعاشتونو باالتر میسطح 

کنم و رفی هستم. به خودم افتخار میشخوام این بدهیو بدم. من آدم بامیجداً "خودتون و به دنیا بگین که 

راه رسیدن به این هدف ازم پشتیبانی  تویخوام که از این بابت هم احساس خوبی دارم. حاال ذهنم بازه و می

یی که کردین بعید بود که به چیزاقبل از این که احساسای منفیو پاکسازی کنین اگه به بدهی فکر می "بشه.

خواین بدهیو تر اینه که آدم اونا رو ندید بگیره. اون جوری برای این که می. راحت"بله"بهش مربوطن بگین 

 کنین.بدین به خودتون افتخار نمی

کنین. وقتی هم که به وضعیت نسبتا رین خیلی فرق میتری میوقتی از حالت منفی به یه حالت مثبت

کنین. از احساسایی مث عصبانیت و غم و کنن چون شما تغییر میخنثایی برسین همه چیزا تغییر می
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دن به رسین. بعدشم همه احساسایی که به رسیخجالت به امید و شور و شوق و اعتماد به نفس و غرور می

 مرین بعدی ضربه زدن برای شروع این کاره.شن. تپول مربوطن قویتر می

 بین بردن بدهیگفتن به از  "بله"دستورالعمل ضربه زدن برای 

 های خودتون روی نقاط ضربه بزنین:ها یا کلمهبا این کلمه

 ایناهاش

 هنوزم این بدهیو دارم

 تغییر نکرده

 ولی من یه جورایی تغییر کردم

 آرومتر شدم

 تونه عوض بشهبینم و این میاین بدهیو فقط به عنوان واقعیت فعلیم می

 اینو نیت کردمبازتره و ذهنم به روی چیزایی که ممکن هستن 

 خوام سراغ این بدهی برم و بدمشمی

 این نیت خیلی خوبیه

 رفی هستممن آدم باش

 کنمبه این خاطر به خودم افتخار می
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 واقعیت اینه که خیلی دوست دارم این بدهیو فورا بدم

 به خاطر این بدهی خیلی خودمو اذیت کردم

 به خاطر بدهی داشتن خودمو شکنجه دادم

 صرف این شده خیلی از انرژیم

 خوام اون انرژیا رو صرف دادن بدهیم بکنممی

 خوام که از راه خوبی پسش بدمچون جداً می

 و واقعیت اینه که

 این کار باعث غروره

 کنمو حاال به خاطر این کار احساس غرور می

 حاال دیگه منفیا پاکسازی شدن و وقتشه که بگم بله

 بلهگم ها و منابع و پشتیبانیا میبه ایده

 گم بلهبه عمل کردن و یاد گرفتن و رشد کردن می

 دماین جوری زودتر بدهیمو می

 گفتم که لیاقت اینو ندارمهمش به خودم می

 فهمم که به همین دلیله که سرجام موندمو حاال می
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 شه بازههایی که برای کمک بهم پیداشون میحاال ذهنم به روی معجزه

 خودم به وجود میان بازه هایی که تویذهنم به روی معجزه

 ها و کارا و پشتکارایده

 از بدهیم به اندازه کافی درس گرفتم

 ام که دست ازش بردارمآماده

 ام که دست از انرژیش بردارمآماده

 غمش

 ناتوانیش

 ام که بگم بلهآماده

 به هر چی که الزم دارم

 یع نصیبم بشهرتا س

 گم بلهها میبه معجزه

 معجزه پس دادن بدهی

 گم بلهبه خودم می

 تونم انجامش بدمچون می
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هر چیزیو که موقع انجام دادن دور مثبت به صورت شهودی به ذهنتون رسید حاال یه نفس عمیق بکشین. 

کنین چقدر احساستون فرق کرده. وقتی موانعتون یادداشت کنین. ببینین حاال که به بدهیتون فکر می

تونین تصویر تر میتشه. این جوری راحتظارشو ندارین پیداش میبرطرف بشن شهود سریع و به شکلی که ان

 مالی بهتری از خودتون بسازین.

 حرکت کردن از بدهی به سمت ثروت

کنن. ولی در واقع ثروت به معنی خیلی چیزای رو به جای هم استفاده می "پول"و  "ثروت"های اغلب کلمه

شه احساس امنیت بکنین و حس جمع کردین و باعث میتونه به معنی پوالیی باشه که دیگه هم هست. می

انداز به اندازه چند ماه و آزادی بیشتری دارین. برای خیلیا این به معنی داشتن پس یکنین که پشتیبان

ده به لحاظ مالی آزادتر باشین. این نقطه خرجشونه. یا شاید هر منبع درآمدی باشه که بهتون اجازه می

های شه بترسین و احساس ناامنی و ضعف بکنین و گیر بیفتین. ثروت از برنامهیمقابل بدهیه که باعث م

درونیتون و دو عامل خارجی خیلی مهم به وجود میاد. پیداست که اولی درآمدتونه. درآمد روی مقدار پولی 

ه که دارین اثر داره چون ثروت به معنی پول جمع شده اس. عامل دومی که روی مقدار ثروتتون اثر دار

 مدیریت مالیه.

برای این که ثروتمند بشین باید هم پول داشته باشین و هم بتونین پولتونو مدیریت کنین. فرمول رسیدن به 

ثروت ساده اس: با درآمدی که دارین شروع کنین و پولتونو مدیریت کنین. مثالی که ارزش گفتن داره 

کنن. کنن و پولشونو عاقالنه مدیریت میکار میمهاجرایی هستن که به امریکا میان و ساال با حداقل حقوق 

هاشونو به دانشگاه بفرستن و تونن بچهکه میکنن انداز میبا وجود این که درآمد زیادی ندارن اون قدر پس

خودشونم بازنشسته بشن. از طرف دیگه کسایی هم هستن که صدها هزار دالر درآمد دارن و همشو خرج 
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م باید درآمد داشته باشین و هم پولتونو مدیریت کنین. این عاملو اغلب توی کنن و هیچی ندارن. پس همی

 گیرن.کنن ندید میکارایی که با قانون جذب می

اگه این کار ساده اس پس چرا مردم با "پرسه گم تقریبا همیشه یه نفر میوقتی اینو توی کارگاهام می

دن که احساساشون به صورت م اجازه میجوابش اینه که مرد "مدیریت کردن پوالشون مشکل دارن؟

گیرن که خرن یا تصمیمای مالی میناخودآگاهانه رفتاریو که با پول دارن مدیریت بکنن. یهویی چیزایی می

این جوری ضعفشون در  "مدیریت مالیم خوب نیست!"گن به نفعشون نیست. خیلیا هم خیلی ساده می

شه که نتونن پول جمع کنن. مدیریت مالی خوب با توجه شه و این باعث میمدیریت پوالشون بیشتر می

شه. کردن به پول و طرز رفتار باهاش و همین طور توجه کردن به ثروت واقعی و هدفای مالیتون شروع می

دین و راهکارای بهتری که وقتی براش شور و شوق داشته باشین مواقعیو که راهکار ندارین تشخیص می

 کنین.ا میدنو پیدبراتون نتیجه می

مدیریت مالی و  "بندی کنن؟مگه کسایی که بدهی دارن فقط نباید پولشونو بهتر بودجه"پرسن اغلب ازم می

ده که شه. این وقتی خوب نتیجه میبندی هم میهدفگذاری و رسیدن به هدفای مالی اغلب شامل بودجه

مثبتی برسین. خصوصا اگه نزدیک شدن به بخشی از یه برنامه باشه که باهاش بخواین به هدفای بزرگتر و 

کنه بندیه که مشخص میخواین براتون هیجان هم داشته باشه. طرز برخوردتون با بودجهاونچه که واقعا می

مونن. اگه قرار باشه قید بندیا مث تنبیه کردن میشانس موفق شدنو دارین یا ندارین. متاسفانه اکثر بودجه

آزادی خودتونو محدود کنین تا کمتر خرج کنین این نوعی تنبیهه. این جوری همه چیزای باحالو بزنین و 

زنین و شه و اغلب با شکست همراهه. بعد از مدتی هم قیدشو میبندی کردن باعث احساس کمبود میهبودج

 تالفیشو درمیارین.
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جلوی خرج  کنین کهبندی کنین کمتر حس میبندی یه امتیاز هم داره. اگه درست بودجهولی بودجه

کنین. اگه رسین و مطابق برنامه کار میکنین که دارین به هدفتون میکردنتونو گرفتین و بیشتر حس می

کنین. مثال به کنین و به جای کمبود احساس قدرت میتوجهتون به هدفتون باشه کمتر یهویی خرج می

خرم چون هدفم برام مروز نمیاونو ا"تونین بگین می "تونم بخرمش چون پولشو ندارمنمی"جای گفتن 

-انداز کردن مقدار بیشتری از پولتون بهتون بیشتر امکان رسیدن به ثروتیو که می. مدیریت و پس"مهمتره

 ده.خواین می

 خالصه این که:

بندی برای رسیدن به هدف اون هدفو شه و بودجهبندی بر اساس کمبود باعث کمبود بیشتر میبودجه

 کنه.تقویت می

که باید به جایی برسین که مدیریت مالی براتون  اولیش اینهاز بدهی تا ثروت چند مرحله مهم وجود دارن. 

کنه که بعضی از تبدیل به عادت بشه و به طور خودکار انجامش بدین. این سخته. ضربه زدن کمکتون می

دن در مدیریت مالی براتون احساساییو که در مورد بدهی دارین پاکسازی کنین و این جوری مهارت پیدا کر

شه. ولی حتما باید درآمدای بیشتری هم برای خودتون به وجود بیارین. برای این که از بدهی به آسونتر می

 سمت ثروت برین باید:

ریزی شدین تشخیص بدین و پاکسازیشون احساسای منفیو که در مورد پول دارین و بر اساس اونا برنامه

ای نصیبتون شده باشن باید ین و چه احساسای مربوط به پول از جاهای دیگهکنین. چه بدهی داشته باش

 اونا رو پیدا و پاکسازی کنین.
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کنین و باید جداً تصمیم بگیرین که روش مدیریت مالیتونو عوض کنین. ببینین با پول چه جوری رفتار می

وت برین برسین. بعدش سعی کنین به هدفایی که برای خودتون مشخص کردین تا از بدهی به سمت ثر

-بیشتر عمل به حساب نمیاد. طرز رفتار روزانه تجسم کردن پولِآگاهانه عمل کنین تا واقعا پیشرفت کنین. 

 تونو با پول تغییر بدین. برای این کار بهتره واقعا پولو توی دستتون بگیرین.

بزرگ در راه ماموریت و قدرت درآمدتونو بیشتر کنین. سریعترین راه بیشتر کردن درآمد اینه که یه قدم 

شخصیتون و روش ارائه استعداداتون به دنیا بردارین. ذهنتونو به روی همه احتماال باز نگه دارین. وقتی بقیه 

 قدما رو بردارین فرصتای مالی خیلی بیشتری براتون به وجود میان.

 ضربه زدن روی مدیریت مالی

موانعیو که در مورد قبول مسئولیت پولتون دارین از بین ببره. تونه بعضی از ضربه زدن روی مدیریت مالی می

چند تا از اینا رو توی فصالی قبلی گذاشتم ولی از اونجایی که این خیلی مهمه باید بازم خدمتشون برسم. 

انگیز یا جذاب نمیاد ولی برای پس دادن بدهی و پولدارتر شدن خیلی مهمه. هر چند که این به نظر هیجان

تونو با پول تغییر بدین. این تعهد مهمیه چون کنین که طرز رفتار روزانهبعدی ضربه زدن تعهد می ورتوی د

شنوه. هر چی از این و حواسشون نیست که دنیا داره حرفشونو می "کنمبا پول بد رفتار می"گن خیلیا می

به خودتون تعهد بدین که یه زنین شن. وقتی ضربه میچیزا بیشتر بگین بیشتر براتون تبدیل به واقعیت می

 مدیر مالی عالی و قوی بشین.

 دستورالعمل ضربه زدن برای این که تعهد بدین مدیر مالی خوبی بشین

 ها رو با صدای بلند بگین و همزمان روی نقطه ضربه کاراته بزنین:این جمله
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که پولمو خوب مدیریت نکردم با وجود این که واقعیت اینه که خودم این بدهیو باال آوردم و این یعنی این 

 دم که مدیر مالی بهتری بشم.. حاال هم به خودم تعهد میدونمکامال قدر خودمو میولی در هر حال 

کنم و هیچ وقت هم برنامه کنم و خوب مدیریتش نمیاز پول دوری میبا وجود این که واقعیت اینه که 

دونم. حاال نوبت منه! حاال وقتشه قدر خودمو میمشخصی براش نداشتم و عادتای بدی هم دارم ولی کامال 

 که تصمیم بگیرم که پولمو خوب مدیریت کنم.

 ها روی بقیه نقاط ضربه بزنین:جملهبا این 

 دم که تغییر کنمبه خودم تعهد می

 دارمدست از ترس و عادتای بد برمی

 کنمای با پول رفتار میو جور دیگه

 زهذهنم کامال به روی راهای جدید با

 راهایی که نتیجه عالی بهم بدن

 نه راه کسی دیگه

 راهی که احساس کنم برام خوبه

 دوست دارم پوالی زیادیو مدیریت کنم

 گماینه که همینو به دنیا می

 مطمئن نیستم که االن مدیر مالی خوبی باشم
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 دمولی حاال تعهد می

 که رشد کنم

 و یه مدیر مالی عالی بشم

 باید این طور بشمدونم چه جوری االن نمی

 دهولی مطمئنم دنیا راهشو بهم نشون می

 دهدنیا هر چیزیو که برای یاد گرفتن این مهارت الزم دارم بهم می

 خوام که باهاش کیف کنمو می

 دم که یه مدیر مالی قوی بشمتعهد می

 بله، همینه!

تون با پوله شه که رفتار روزمرهحاال یه نفس عمیق بکشین. با این تمرین ضربه زدن باید حسابی حالیتون ب

کنه که درآمدتون چقدره. مردم اغلب . فرقی هم نمیکنه بدهی داشته باشین یا پولدار بشینکه مشخص می

کنن که اگه بدهی داشته باشن پس البد پولی ندارن که مدیریتش کنن. ضربه زدن یکی از مراحل فکر می

ستقالل مالیه. هر چی باشه از یه جایی باید حرکتو شروع مهم از بین بردن بدهی و شروع حرکت به سمت ا

و که به پول ریزی نکنین و تعهد ندین که عادتاییکنین. تا وقتی که جداً وقت نذارین و کاراتونو برنامه

کنه که این تعهدو بدین و به یه کنه. ضربه زدن کمکتون میع بدهیتون تغییری نمیمربوطن تغییر بدین وض

 ن بدهی بچسبین.راهکار کم کرد
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8فصل   

 مسائل مخفیتون

دن و هم برای عمل کردن انگیزه توی دو فصل بعدی با مشخص کردن هدفای بزرگی که هم ایده بهتون می

دارین. ولی اول باید کارای مهمیو بکنین. باید هر مساله دن قدمایی به سمت پولدار شدن برمیبهتون می

مربوط باشه کشف کنین. اینا از چیزای زیادی که به پول درآوردن مخفیو که شاید به درآوردن پول بیشتر 

مربوطشون کردین ساخته شدن و دالیل نرسیدن شما به هدفاتونن. اگه کاری بهشون نداشته باشین شما رو 

شن انرژی کمتری برای رسیدن به اندازن و باعث میکنن و تاخیر توی کارتون میاز مسیر منحرف می

-کمتر بهش توجه کنین و کمتر براش کار کنین. چه جوری مسائل مخفیتونو پیدا میهدفتون بذارین و 

 هاشو براتون مشخص کنه.گم که همه جنبهکنین؟ یه تمرین می

 کشف کردن مسائل مخفیتونتمرین برای 

مد هدفتون و به عنوان درآگیرین. ولی حاال و برای این تمرین یه عددیمدیو هدف میتوی فصل بعدی یه درآ

مشخص کنین. اون عدد باید سه چار برابر درآمد فعلیتون باشه. تصور کنین که در آینده دارین اون قدر 

 درمیارین و این سواال رو جواب بدین:

 کنم که:درمیارم باالخره احساس می قدروقتی اون 

4. ......... 

3. ......... 

2. ......... 
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 باالخره فهمیدم که من........ هستم:

4. ......... 

3. ......... 

2. ......... 

 باالخره به ....... ]اسمشو بیارین[ ثابت کردم که من ......... هستم:

 اینجا میارم: وشنومچند تا مثال از چیزایی که زیاد می

 "کنم!باالخره احساس امنیت می"

 "کنم.کنم و کیف میقدرت میو باالخره احساس آرامش "

 "ام.م که به اندازه کافی زرنگ و خوب و برندهدونکنم باارزشم و میباالخره احساس می"

 "دونم که اون قدر خوبم که بتونم درآمد خوبی داشته باشم.باالخره می"

تونم انجامش بدم و راه درستیو انتخاب کردم و کنم که میباالخره به خودم/ مادرم/ پدرم/ معلمام ثابت می"

 "تونم راه خودمو برم و موفق بشم.می

 "کردن و من آدم خاصی هستم.کنم که اونا در مورد من اشتباه میهمه ثابت میباالخره به "

کنه و بهشون پاداش شن: خدا از مردم مراقبت میتری هم ثابت میتر و معنویبرای بعضیا حقیقتای جهانی

 کنه.ده و از منم مراقبت میمی

 دن.دن واقعا نتیجه میزنن قانون جذب و باور کربا وجود همه حرفایی که برخالف اینا می
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 شه به آرزوها رسید.دنیا پر از نعمته و می

دن و اون اینه که ما نیازای احساسیمونو به درآمد هدفمون ها یه مساله کوچک شخصیو نشون میاین انگیزه

 شه به سه دسته تقسیم کرد:کنیم. اینا رو میمربوط می

 مث امنیت و آزادی –کنین چیزایی که باالخره احساس می .4

 مث ارزش یا نبوغ خودتون –کنین درستن چیزایی که باالخره ثابت می .3

 یه آدم برنده، قوی و محترم –شین باالخره کسی می .2

پول بیشتر  از جواباتون خیلی از نیازای احساسی و روانشناختی پیدان و اونا رو ناخودآگاهانه به درآوردن

دن که نباید بخشی از هدف بیشتر پول ری بهتون میارن و معنیایی میئل فشار بیشتمربوط کردین. این مسا

درآوردن باشن. در خیلی از موارد این معنیا از یه جنگ درونی که عمری با خودتون یا پدر و مادرتون یا با 

 بافا یا با خدا داشتین میان.منفی

 گیرنمسائل مخفی چه جوری جلوی هدفا رو می

ن که با استفاده از استعدادا و نعمتاتون یا با ارائه محصوال و خدمات باارزش  به عده به جای این که آزاد باشی

خیلی بیشتری از مردم درآمدتونو بیشتر کنین، مسائل مخفی که به هدفتون مربوط شدن وقتی به طرفش 

که یه  ای یا با تیمی کار کنینشن. تا حاال شده که روی پروژهکنین باعث آشوبای احساسی میحرکت می

کنین که هدفی که روی کاغذه اهمیتش خیلی کمتر از کسی توش مسائل مخفی داشته؟ به خوبی حس می

چیزیه که خودشم وجودشو قبول نداره. جالب اینه که کسایی که مسائل مخفی دارن اغلب همونایی هستن 

کنین هر چیزیو که به  گیرن. برای همینه که حتما باید قبل از این که شروعکه جلوی رسیدن به هدفو می

 کنه ببینین و پاکسازیش کنین.هدفتون ربط پیدا می
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کنین توقعای شن وقتی دارین برای رسیدن به هدفتون کار میاگه مسائل مخفیو پاکسازی نکنین باعث می

شه حالتون بیشتر گرفته بشه. وقتی با مشکالی بزرگتر و غیرواقعی پیدا کنین و وقتی اوضاع خراب می

شن که اونا رو بیشتر به شخصیتتون مربوط کنین. به جای شین مسائل مخفی باعث میی روبرو میمعمول

اش بربیاین به تونین روش کار کنین و از عهدهاین که فکر کنین رسیدن هدفتون به خاطر چیزی که می

ن مربوطه گرفته تاخیر افتاده یا مشکل پیدا کرده شاید حس کنین که جلوی اون نیازی که به مساله مخفیتو

شین و کمتر انرژی دارین یا حتی افسرده میشه میشین و حالتون گرفته شده. این جوری بیشتر ناامید می

 کنین.و کمتر به حل کردن مشکل توجه می

تونن به کمک توجه مثبت و اشتیاق از عهده همه مسائلی که شن. اونا میمشاورا اغلب با این روبرو می

بربیان. ولی درمورد مشکالی کسب و کار خودشون خیلی بیشتر به صورت احساسی برخورد دیگران دارن 

شن. به هدفایی که برای خودتون تعیین کرده بودین و این که چه جوری به مشکال انرژی میکنن و بیمی

زا با بینین که چیزی زیرش بوده که اختیار همه چیالعمل نشون دادین فکر کنین. اگه دقت کنین میعکس

وقتی بهش برسم باالخره باارزش " :ای دارینجنگیده. مثال وقتی چنین مسالهاون بوده و اون با هدفاتون می

 کردین که ارزش ندارین.. این یعنی مدتها حس می"شمو به اندازه کافی خوب و غیره می

که باور کردین  "حقیقتی"خواین به یه ممکنه ناخودآگاهانه اینو به صورت یه جنگ ببینین که در اون می

وقتی توی این  "شم.من هیچ وقت به اندازه کافی زرنگ نمی"غلبه کنین یا ثابت کنین که اشتباهه. مثال 

 شه. مثال:جنگ باشین یه چیزی با آدمای مختلف و در شرایط مختلف بارا و بارا تکرار می

زه کافی خوب و زرنگ و باارزش و چیزایی ناخودآگاهانه عادت دارین جوری کار کنین که ثابت کنین به اندا

 مث اینا هستین تا در نظر دیگران هم همین طور بشین.
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شه ی میتمنفی هستن و به سخو دن گیر می –کنین که با این جنگ جور در بیان کساییو جذب می

 شن.می "شما خوب نیستین"و اینا اغلب باعث تقویت  –راضیشون کرد 

ن یا دیخواین توی اونا ثابت کنین که چیزیو از دست داکنین که انگار مییشرایط و موقعیتاییو جذب م

 نکردین. اشتباهی کردین یا به اندازه کافی کار

 عیف شدین.ضکنین اذیت و خسته و ناامید و حتی جنگین و آخرش احساس میبعدش با مردم و شرایط می

کنین. ولی جدیده و با آدمای جدید تکرار میشه بازم همینا رو به شکلی که ظاهرا وقتی حالتون بهتر می

 سناریو همون قبلیه.

این وضع ممکنه بارا توی زندگیتون تکرار شده باشه. اگه یه قدم به عقب بردارین و خوب ببینین که چه خبر 

بوده شاید خیلی چیزا براتون روشن بشه و قویتر بشین. اگه مسائل مخفیتونو به صورت ناخودآگاهانه وارد 

کنن و زحمتای شما رو کنین که بازم همون جنگو میدرآمدتون بکنین آدما و شرایطیو جذب میهدف 

 کنن.خراب می

واقعیت اینه که نیازای شخصی که در مورد امنیت و آزادی و باارزش بودن و تصمیم گرفتن و نبوغتون دارین 

تونین برای برآورده اونا چی هستن میواقعی هستن و باید صادقانه اونا رو قبول کنین. اگه بهتر بدونین که 

رین احساس آزادی ون میکردنشون کاری بکنین و اونا رو از فهرست چیزای مخفی خارج کنین. وقتی سراغش

کنین نه این که بخواین چیزیو کنین و به خاطر کیف کردن ناشی از به وجود آوردن چیزای جالب کار میمی

 ثابت کنین.

 تشخیص دادن مسائل مخفی
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رای پیدا کردن مسائل مخفی که تا حاال توی زندگیتون نقش داشتن مثاالیی میارم. اگه ندونین اونا چی ب

 کنن.هستن و تغییرشون ندین بازم کارشونو براتون تکرار می

 "کنم.باید این پولو دربیارم. وقتی بهش برسم باالخره احساس امنیت می"مثال اول: 

های ت چنین احساسی نداشتین. این هم توی پولتون و هم توی بقیه جنبهاین به خاطر اینه که قبال هیچ وق

گه هیچ وقت امنیت نداری یا به اندازه کافی پول شه. این جنگ بر ضد باوریه که میزندگیتون نشون داده می

ی اضطراب داشتن برای مسائل مالنداری که از خودت مواظبت کنی و به طور کلی نباید به مردم اعتماد کنی. 

کنین که شه که زیادی کار کنین یا همش بترسین. شرایط و آدماییو هم جذب میو هدفا و روابط باعث می

شین مگه این که این ترسا رو بیشتر کنن. وقتی این دور ادامه پیدا کنه بیشتر غمگین و مضطرب و گیج می

 یو پاکسازی کنین.فمسائل مخ

خره احساس کنم باارزشم و ثابت کنم که به اندازه کافی خوب و زرنگ رم تا باالاباید این پولو دربی"مثال دوم: 

 "و باارزشم.

-شدین یا برای استعدادایی که دارین پاداش نمیاین به خاطر اینه که قبلنا هیچ وقت به طور کامل دیده نمی

شما به گفتن جنگیدین که همش میگرفتین یا براشون ارزشی قائل نبودن. توی خاطراتتون با کسایی می

ترسین دوباره شکست بخورین، کار اشتباهی بکنین، به اندازه کافی خوب اندازه کافی خوب نیستین. می

خواین برسین. ولی با این وجود آدما و نباشین و امثال اینا. این دور برای اینه که به اون تاییدی که می

. به مرور بیشتر به خودتون گیر بشن "من هنوز خوب نیستم"کنین که باعث تقویت موقعیتاییو جذب می

و اعتماد به نفستون هم کم کنین تصور بدی از خودتون پیدا میشین و دین، افسرده و ناامید و ضعیف میمی

 شه. می
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شه که حق با من بوده و اونا )یعنی پدر و مادر و باید این قدر پول دربیارم. وقتی دربیارم ثابت می"مثال سوم: 

 "کردن.برادرا و غیره( در مورد من اشتباه میمعلما و خواهر و 

زدن و هیچ وقت شما رو باور نداشتن و تون میاین به خاطر اینه که قبلنا دیگران همش دست رد به سینه

اینجا جنگ بر ضد آدما و موقعیتاییه که در اونا یا به خاطر اونا حس کردن آرزوهاتونو خراب کنن. سعی می

کنین. این وضع همش رسین و همش کارو خراب میچ وقت به جایی نمیکردین شکست خوردین و هی

کنین. آدما و موقعیتاییو جذب ای به دست میارین و بعدش همه چیزو خراب مینوسان داره. پیروزیای معرکه

 "دنیا با من و ارزشم سر جنگ داره. شاید من همش باید بازنده بشم." :کنین که این فکرو تقویت کننمی

 شین.و شکسته و افسرده میری به مرور عصبانی این جو

-پاتریک یه تاجر و پدر و شوهر بود و یه مساله مخفی توش پیدا کردم. وقتی بچه بود پدرش با اون و خانواده

 .ترسیدکرد. مادر پاتریک همیشه نگران بود و میزد و هر چی پول داشتو خرج مشروب میاش بد حرف می

هاشو سیر کنه داشت. اون به وضوح یادش بود که قسم خورده بود بتونه شکم بچه ای کهچون فقط به اندازه

هیچ وقت مث پدرش نشه و ازش متنفر بود. پاتریک تصمیم گرفته بود که پدر خوبی باشه و دیگه اصال به 

اون جور کمبودا دچار نشه. کسب و کار موفقی درست کرد و مرد خانواده شد و اون تعهدی که به خودش 

ده بود سر جاش بود. با وجود این که پدرش ساال پیش مرده بود ولی پاتریک که حاال دیگه موفق و پولدار دا

و بعد به آسمون نگاه  "شم!ببین! گفتم که هیچ وقت مث تو نمی"زد: شده بود توی ذهنش باهاش حرف می

 "نیستم!خورم ولی برنده شدم. پدر، من اصال مث تو گفتی شکست می"گفت کرد و میمی

ماه از قله موفقیت افتاد و کسب و کار و پولشو از دست داد. زنش  48بعدش همه چیز بهم ریخت. ظرف 

مجبور شد بیشتر کار کنه. پاتریک همش بین ناباوری کامل و یخ زدن همراه با وحشت از یه طرف و 

نوسان بود.  یه توعصبانیت و احساس این که همه و از جمله خدا بهش خیانت کرده بودن از طرف دیگ
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-اشو تامین کنه و افسرده شد. باالخره هم از خونه فرار کرد چون نمیتونه خانوادهکشید که نمیخجالت می

من هر چیزی شدم که ازش متنفر بودم و "کنه. پاتریک بهم گفت تونست ببینه که زنش چقدر سخت کار می

رایط همون وضعیو درست کرده بود که دما و شطریق آاز  "قسم خورده بودم که نشم. درست مث پدرم شدم.

تمام عمرش باهاش جنگیده بود. با پاتریک کار کردم تا احساس گناه و خجالت و عصبانیتو که نسبت به 

 اوضاع داشت پاکسازی کنه.

ثابت کنم پدرم "کرده و چه جوری مساله مخفیش یعنی بعدش تونست به وضوح ببینه که چه جنگی می

به همه موفقیتاش مربوط بوده. موفقیتاش همیشه به خاطر این که ناخودآگاهانه کار خودشو  "کردهاشتباه می

شد. پاتریک وقتی اینو فهمید فوری عوض رفتن و این بود که جنگ همش تکرار میکرد از بین میخراب می

از زنجیرای قدیمی آزاد شد و با انرژی زیاد و اعتماد به نفس و  نگینی از روش برداشته شد و یهوشد! بار س

اش آشتی کنه و ثروت قاطعیت شروع کرد که دوباره زندگی و ثروتشو بسازه. بعدش تونست با خانواده

خودش و نه  روشفای جدیدی برای کسب و کارش تعیین کرد و از زندگیش به دجدیدی به دست بیاره و ه

 کرده لذت برد.ثابت کنه اشتباه می برای این که به پدرش

 جهت دادن مسائل به سمت مثبت

چی باید بیشتر از رسیدن به پول زیاد بهتون انگیزه بده؟ این سوال مهمیه چون این جوریه که انگیزه و 

کنین. کار کردن برای رسیدن به هدف باید با پاداش و کیف کردن همراه باشه. این وضوح بیشتری پیدا می

شه که کنه و جوری میمساله خوب! درآمد خیلی زیاد معموال سبک زندگیتونو هم خیلی عوض می یعنی یه

هم باحاله و هم کیف داره. دومین مساله خوب اینه که زیاد شدن درآمد همیشه از طریق بیشتر دادن 

کاریو که  محصوال و خدمات و استعدادای باارزشتون به عده بیشتری از مردمه. تصور کنین که دارین اون
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کنین و بهترین چیزا رو به عده بیشتری از مردمی که از گرفتن اونا بیشتر از همه ازش خوشتون میاد می

 دین.راضی هستن می

کنین. ببینین دین هم سه برابر میاگه درآمدتونو سه برابر کنین این یعنی ارزشیو که دارین به دیگران می

دین چقدر احساس دین به مردم میمیش یلی خوب هم انجاموقتی اونچه رو که خیلی دوست دارین و خ

شن ین ارزشاییو که نصیب دیگران مینتوکنین که زنده و با شور و شوق و باعالقه و باانرژی هستین و میمی

هم ببینین. وقتی آگاهانه حواستون به این ارزشا باشه به بهترین وجهی برای رسیدن به هدفتون انگیزه پیدا 

گیرین خیلی خوبه. شما آزادین که این هم برای خودتون و هم برای کسایی که ازشون پول می کنین ومی

بخواین این قدر درآمد داشته باشین چون خیلی دوست دارین که استعداداتونو عرضه  کنین و هر روز بیشتر 

و انرژی و  مناسب بشین. وقتی هم که توی راه رسیدن به هدف مشکالیی پیش میان با رفتار "خودتون"

کنین؟ این رسین! حاال چه جوری اینا رو به سمت مساله مناسب هدایت مین خدمتشون میوتوجه و نبوغت

 تمرینو انجام بدین:

 تمرین برای جهت دادن به مسائل مخفیتون

ها پیدا با خودتون صادق باشین و مسائل مخفیو که توی هدفاتون دارین مث قبل با پر کردن این جمله

 کنین:

 "کنم ........کنم ....... و احساس میشم، ثابت میجداً این پولو نیاز دارم چون اونوقت باالخره ...... می"

 حاال صادقانه چیزی شبیه به اینو قبول کنین:

واقعیت اینه که همه عمرم نیاز داشتم حس کنم تایید دیگرانو دارم، به اندازه کافی خوبم و به اندازه کافی "

جنگیدم و آدما و شرایطیو جذب وبم و اینا مسائل مخفیم بودن. این جوری همش با هدفام میبرای هدفم خ
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ام که به شکلی واقعی خدمت این نیازم برسم و خودمو شدن. حاال آمادهکردم که باعث ادامه این وضع میمی

کنم و باعث عرضه می آزاد کنم تا بتونم برای رسیدن به هدفم کار کنم و از این که استعدادامو به دیگران

 "شم کیف کنم.ایجاد ثروت می

شه از ضربه زدن شین تا به کلی این مساله مخفیو از بین ببرین. میبعد از این تمرین آماده ضربه زدن می

کنم استفاده کنین. توصیه می "آهان"های هم برای پاکسازی منفیا و هم برای بیشتر و قویتر کردن لحظه

 های خودتون انجام بدین.تونین با کلمهی بلند و اگه میکه این دورو با صدا

دستورالعمل ضربه زدن برای مشخص کردن و پاکسازی هر چیزی که به درآمد خیلی بیشتر 

 مربوط کردین

 های خودتون روی نقاط بزنین:جملهها یا جملهبا این 

 جداً این پولو الزم دارم

 رسمالزمش دارم چون باهاش باالخره به هدفم می

 کننباالخره دیگران منو تایید می

 بینن که چه نبوغی دارمباالخره می

 این خیلی مهمتر از پوله

 الزمش دارم تا برنده بشم

 کسی بشم که بهش رسیده
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 تا باالخره به همه ثابت کنم

 حتی به خودم

 تونم انجامش بدمکه می

 و به اندازه کافی خوبم

 و مهم هستم

 وقتی اون قدر پول دربیارم

 کنمباالخره احساس امنیت و اطمینان و آرامش می

 خوام داشته باشمخوام بکنم و هر چیو که میشم که هر کاریو که میباالخره آزاد می

 شم که خودم باشمباالخره آزاد می

 احساس کنم قویم

 کننو کمتر به فکر این باشم که دیگران چی فکر می

 وقتی اون قدر پول دربیارم

 کردنشه که اشتباه میثابت میبهشون باالخره 

 دم که آدم خاصی هستمنشون می

 دادمش و از راه خودم انجام
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 و ثابت کردم که با دیگران فرق دارم

 به اندازه کافی خوب بودن

 به اندازه کافی زرنگ بودن

 به اندازه کافی قوی بودن

 شم که لیاقت پاداشو دارهباالخره همون کسی می

 اون پولو الزم دارمبه دالیل زیادی جداً 

 دارمو دست ازش برنمی

 اماین جوری به پول وابسته

 مساله مخفی منه این 

حواستون باشه که بعد از این دور چه نفس عمیقی بکشین و یه دقیقه صبر کنین تا براتون جا بیفته. 

به شکل جدیدی شین تا شه. این جوری آزاد میکنین و قضیه چقدر براتون واضحتر میدیدگاهایی پیدا می

 تر بشین.برای رسیدن به هدف جدیدتون کار کنین! دور بعدیو هم انجام بدین تا مثبت

 تر شدندستورالعمل ضربه زدن برای مثبت

 های خودتون روی نقاط بزنین:جملهها یا جملهبا این 

 باالخره یه مساله قوی و مخفیو با هدفم مربوط کردم
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 احتماال این مساله رو

 همه جور هدفی مربوط کرده بودم قبال هم به

 دست از این جور وابستگیا برداشتن خیلی سخته

 این نیاز به پول درآوردن برای این که باالخره چیزیو حس کنم

 امنیت

 آزادی

 تایید دیگران

 اینا برام خیلی مهمن

 خواماینا چیزایی هستن که می

 خواستمو همیشه هم می

 رست نگاه کردن به هدفم و رسیدن به پول بیشترهخیلی خیلی مطمئن بودم که این راه د

 دارم ولی حاال ذهنمو باز نگه می

 شمو با این نیازا بیشتر روبرو می

 بینمحاال دارم اونا رو صادقانه می

 بینمشونخیلی به وضوح می
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 شهاین جوری هدف رسیدنم به اون درآمد برام باحال می

 شنو خیلی چیزا برام ممکن می

 گیرمجلوی درآمدمو نمیحاال دیگه 

 ذارم نشون دهنده چیزایی باشه که باید نشون بدهو می

 واقعیت اینه که زیاد شدن درآمدم تا این اندازه

 یعنی این که باید استعدادامو به مردم نشون بدم

 و به عده بیشتری نشونشون بدم

 مو نشون بدماخیلی دوست دارم استعداد

 ادا و محصوال و خدماتم استفاده کننخیلی دوست دارم که مردم از استعد

 خیلی دوست دارم مردم راضی باشن

 اونا رو بخوان و ازشون استفاده کنن

 آدمای زیادی هستن

 تونن از استعدادای من استفاده کننکه می

 دمبه شکل خاصی انجامش می

 حاال ذهنم به روی درآوردن پول خیلی بیشتر بازه
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 برماز این که کامال خودم باشم لذت می

 دماونچه رو که خیلی دوست دارم به بهترین شکلی به مردم می

 این هم به نفع خودمه

  و هم به نفع خیلی از مردمه
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 9فصل 

 مقاومت کردن در برابر تعیین هدفای بزرگ

یکی از کلیدای موفقیته و همه اینو قبول  –در واقع نوشتن اونا و مرورشون به طور منظم  –گذاری هدف

یی که فقط اونا رو به زبون نانویسن در مقایسه با اوات نشون دادن که کسایی که هدفاشونو میدارن. تحقیق

میارن بیشتر احتمال داره که بهشون برسن. هر چند که به نظر ساده میاد ولی دیدم که اکثر کسایی که 

-گن که میمی. کننهدفی برای خودشون تعیین نمیآرزوها و فکرای خوبی دارن، خصوصا در مورد پول، 

خوان پول بیشتری در بیارن یا کسب و کارشونو توسعه بدن یا اون قدر داشته باشن که بتونن به سفر برن و 

-هاشونو بدن. ولی اینا کلی هستن و هیچ عدد و جزئیاتی توشون نیستن. عده کمی واقعا مشخص میهزینه

 خواینای این که چیزاییو که توی زندگی میخوان در بیارن. شما باید این کارو بکنین. برکنن که چقدر می

خواین و بعد دنبالش درست کنین و جذب کنین اولین قدمتون باید این باشه که مشخص کنین چی می

 برین.

 کنیم؟گذاری نمیچرا هدف

کنن و همش کنن یا کسب و کارای کوچکی دارن سخت کار میمعموال کسایی که برای خودشون کار می

رسن. مثال کیفیت محصول و بازدهی بیشتر کنن و بهشون هم میبرای خودشون تعیین میهمه جور هدفی 

گیرن. اگه هدفتونو مشخص نکردین هر چی یت مشتریا. ولی اغلب درآمد مشخصیو هدف نمیضادر تولید یا ر

ترین زودتر این کارو بکنین تا از اصول فکری قدیمی به واقعیت جدید ثروت برین. تعیین درآمد هدف مهم

 کنن؟تونین بردارین. پس چرا اکثر مردم این کارو نمیقدمیه که می
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، که هدفای مالی معموال این "محدوده راحتی راهشو بلدم و اعتماد به نفستونه"تعیین هدفی که بیرون از 

شه و این مقاومت خودشو به صورت احساسای ناراحت کننده، که معموال ترس و طورین، باعث مقاومت می

 تونه باعث فکرای قوی و سمجی مث اینا هم بشه:ده. به عالوه میاب هستن، خودشو نشون میاضطر

 "این غیرممکنه"

 یا

 "اگه شکست بخورم چی؟"

 یا

 "امو ببینمتونم خانوادهاین احتماال خیلی سخته و دیگه نمی"

ه چون شکاییو که تونه خیلی ناراحت کننده باشمشخص کردن درآمد هدف و مرور کردنش به طور منظم می

کنه که به این که آرزوهاتون واقعا امکان دارن ایمان به تواناییا و ارزشتون دارین رو میاره. به عالوه معلوم می

 دارین یا نه.

یعنی در  –کنین کجا باید باشین ده که احساس میهمون طور که قبال گفتم درآمد فعلیتون دقیقا نشون می

چه سطحی راحتین. هر چند که ممکنه خودآگاهانه باور داشته باشین که وضع فعلیتون به لحاظ مالی 

کنه محرک نیست. وقتی ای که تعیین هدفای بزرگ تحریکتون میولی این به اندازهبراتون خوب نیست 

ایو که عددتونو رای محدود کنندهریزیا و باوکنین که خیلی بیشتر از درآمد فعلیتونه برنامههدفیو تعیین می

فصالی قبلی گفتم که  ویتونین ببینین و حس کنین. فهمیدن این خیلی مهمه. تکوچک نگه داشتنو می

برن. دارن و میلتونو به درآوردن پول بیشتر از بین میباورای محدود کننده چه جوری شما رو کوچک نگه می
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کنه و ش سخت باشه. تعیین یه هدف بزرگ اونا رو روشن میتونه براولی تشخیص دادن باورای هر کسی می

 شه.یهو با صدای بلند و واضح پیداشون می

کنین هدفای بزرگتون به جای وقتی از ضربه زدن به عنوان ابزاری برای برطرف کردن مقاومتا استفاده می

از همه مهمتر اینه که رسن. شن و امکانای زیادی به ذهنتون میاین که باعث تنش بشن یاعث هیجان می

-دن. وقتی دیگه، به این که چقدر ترسناکه که نمیهدفاتون به جای این که جلوتونو بگیرن بهتون انگیزه می

کنین، و اینا معموال بر پایه چیزایی که قبلنا شنیدین و تونین به هدفتون برسین، فکر نمیدونین چطوری می

شه. از خودتون کنین، گفتگوی درونیتونم عوض میدارین فکر می کم به امکانایی کهباور کردین هستن، و کم

 شه: پرسین که باعث دیدگاهای جدیدی میای میسواالی سازنده

 "شه؟دنیام چه شکلی می"

 "تونم اون قدر دربیارم؟چه جوری می"

 "شه؟کسب و کارم چه شکلی می"

 "چند تا مشتری الزم دارم؟"

ساختم بهشون دارن چون خودم هم وقتی داشتم کسب و کار فعلیمو می دونم که این کارا چه احساسییم

دیدم یه کارگاه کوچک برگزار کردم و با هامو توی دفترم میدچار شدم. بعد از این که یه سال مراجعه کننده

هزار دالر در  251تونم هدفای بزرگی داشته باشم. هدفمو گذاشتم درآمد خودم فکر کردم که چه جوری می

هزار دالر در سال. برای این که ترس و وحشت و ناباوریامو از بین ببرم خیلی باید ضربه  511و بعدشم  سال

کردم که قبال اصال کردم چیزی ممکنه به هیجان میومدم و به سواالیی فکر میزدم. هر وقت که حس میمی

 بهشون فکر نکرده بودم:
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 "دربیارم؟در آینده چی کار باید بکنم تا اون قدر پول "

 "کارگاهام چقدر باید بزرگ باشن؟"

 "چه جوری اون قدر آدمو جذب کنم؟"

 "دیگه باید چی کار کنم؟"

دن. این دیدم که جک کنفیلد روی صحنه اس و هزارا نفر دارن به حرفاش گوش میبستم و میچشمامو می

سخنرانی  "سطح جک کنفیلد"ذاشت. برای این که اون جور درآمدو داشته باشم باید در خیلی روم اثر می

دونم به سمت چیزایی که کردم میدونستم یا فکر میکردم. همه حواسم به سرعت از چیزایی که میمی

زار دالر در ه 411رفت. دیدم که با انجام دادن کارایی که به عنوان یه کاربر باید بکنم تا به دونستم مینمی

هزار دالر برسم. تا حدی گیج شده بودم که چی کار بکنم و بعد   251تونم به سال برسم هیچ وقت نمی

کردن جذب بعضی کتابا شدم و بعضی فیلما رو هم دیدم و طرز کار کساییو که در مورد رشد سخنرانی می

 هم بررسی کردم.

یکی از کسایی که توی رشته من بود قراره  به وسیله دالر 4311خبر رسید که یه کارگاه سه روزه به قیمت 

برگزار بشه. این رقم بیشتر از اونی بود که تصور کرده بودم ممکنه برای آموزش خودم از جیبم خرج بکنم. تا 

شدم. بعد از رسید به سمتش جذب میاونجا یه ساعت فاصله بود. هر بار که ایمیلی راجع بهش به دستم می

. برای خودم توجیه رفتن با خودم باالخره توی اون کارگاه گرون قیمت ثبت نام کردم چند هفته کلنجار

تونم چیزایی هم درباره طرز برگزاری یه کارگاه سه برم و میکردم که از شرکت کردن توی اون فایده می

ه معجزه شبیه بودن و روزه یاد بگیرم. هر دوی اینا اتفاق افتادن. ولی اینا اصال قابل مقایسه با ارتباطایی که ب

 زندگیمو عوض کردن نبودن. اونجا کساییو دیدم که مسیر زندگیمو حسابی عوض کردن.
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اعث شد که اولین قدم واقعی و مهمو در زمینه رسیدن به درآمد هدفم بردارم. وقتی بدست زدن به عمل 

های گذشته پیدا کردین و بر هو دست از باورایی، که بر اساس تجرب ذارینطرز فکر منطقی و تحلیلیو کنار می

نجکاو کشه که دارین و چارچوب ذهنیتون این میبرمی ،دونین که چه چیزایی ممکن هستناساس اونا می

های خالقانه هایی ممکنه اتفاق بیفتن. این جوریه که ایدهمعجزه ،باشین و حال کنین و دنبال جواب بگردین

خیلی راها برای انجام دادنش "به سمت  "این غیرممکنه"تعاش شه. وقتی از ارو فکرای شهودی پیداشون می

 رسن.های بالقوه عالی و میلیون دالری به ذهنتون میرین ایدهمی "وجود دارن

 تغییر از غیرممکن به ممکن

رسین که باور اولش حاضر نیستین به هدفی که خیلی از باورای فعلیتون بیرونه فکر کنین و بعد به جایی می

شه. یه تکه تحلیلی و منطقیه و به اجرا کردن قدم به تونین انجامش بدین. ذهنتون دو تکه میمی کنینمی

خواد شما رو به سمت انداز داشتنه و میقدم یه برنامه عملی تمایل داره. تکه دیگه غیرخطی و خیالی و چشم

نین قدمای خیلی بزرگی توخالقیتای ناخودآگاهانه بیشتری بکشونه. وقتی این تکه دوم برنده بشه می

تونین بهش هر وقت موفق شدن به نظرتون ممکن اومد و خواستین بدونین که چه جوری میبردارین. 

شه. این جوریه که قفل گنج باز گیر کنین( ذهنتون هم خالق می "چه جوریا"برسین )بدون این که توی 

ذهن خالق اینو به  "خوام!بله همینو می" کنین کهبینین فکر میو هر بار که هدفتونو میشه! هر روز می

کنه که به هدف برسه بینه که باید حلش کنه و به خاطر این که داره سعی میصورت یه مساله جالب می

 شه.کنین که هر چیزی ممکنه اونوقت هر چیزی ممکنه میکنه. وقتی باور میحال می

-ها و دیدگاهایی که دارین برسه. حس میایده کنه بهکنه و سعی میقسمت خالق ذهنتون شروع به کار می

کنین که باید همون طور که به صورت شهودی چیزایی فهمیدین کارایی بکنین. اینا گاهی وقتا به نظر 

شین تا باالخره منطقی یا عملی نمیان. ولی اون قدر به ذهنتون میان و اون قدر به سمتشون کشیده می
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یجان میاره و ذهنتون هم بازه انرژی و شجاعت و تمایلتون به انجام گوش بکنین. وقتی هدفی شما رو به ه

و که یکنین و ارتعاشتونم خوبه هر چکنین و بهش توجه میشن. وقتی هدفیو مشخص میکارا بیشتر می

کنین. تمرکز و شور و شوق و پشتکارتون به سطحی برای به ثمر رسیدنش الزمه به سمت خودتون جذب می

 کنه.تر میکنه و کارو ساده. این جوری هدف براتون مث کاتالیزور عمل میرسنکه الزمه می

کنن که فقط خوام دنبال کدوم هدف برم؟ اغلب آدما هدفیو تعیین میاول به این سوال جواب بدین: می

-توی نظام باورای فعلی که در مورد چیزایی که ممکن هستن دارن جا می –کمی بزرگتر از درآمد فعلیشونه 

تونن پیدا کنن. این برای قدم کنن که اگه ذهنشونو باز کنن چه دیدگاهای بزرگتری میاونا فکر نمی -گیره 

خواین جور کنه و چقدر با اونی که میاول خوبه. ولی وقتی بفهمین که تعیین هدف چقدر شما رو قوی می

ی عالی و انگیزه و کاراتون برای هاخواین از ایدهدر میاد بهتره خوب فکر کنین که چیو هدف بگیرین. می

خواین هدفی داشته رسیدن به یه هدفی که فقط یه قدم از وضع فعلیتون جلوتره استفاده کنین؟ یا می

یه هدف گنده و چرب و چیلی و بلندپروازانه که اگه بهش  –باشین که ده قدم از وضع فعلیتون جلوتر باشه 

 برسین دنیاتونو حسابی تغییر بده؟

نی پیشم اومد تحت تاثیر استعدادی زیادی که در زمینه طراحی داخلی داشت قرار گرفتم. ولی وقتی بتا

کرد. چند تا هدف داشت ولی همیشه با اونچه که فکر کسب و کارشو بیشتر مث یه جور سرگرمی اداره می

فاییو مشخص های قبلیش بودن. با هم هدکرد و اینا بر اساس تجربهکرد براش ممکنه خودشو محدود میمی

-انداز و برنامههاش چقدر پول الزم داره شروع کردیم و بعد سراغ پسکردیم. با این که برای پرداخت هزینه

خواد داشته باشه و از زندگیش لذت ببره رفتیم. این هدف براش به معنی یه هایی که برای بازنشستگی می

 511ها و خرج زندگیشو بده و گه بتونه هزینهکرد که اکوتاه مدت و متواضعانه. بتانی حس می –قدم بود 

 دالر در ماه هم برای تفریح کردن بذاره براش تغییر بزرگی به حساب میاد.
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حساب کردیم که اگه هر ماه اون قدر برای خودش برداره درآمد ناخالص کسب و کارش باید چقدر باشه. 

بتانی به وضوح حالش بد شد. با  وقتی درآمد کسب و کارو مشخص کردیم و عددشو روی کاغذ نوشتیم

دونم این نمی"دیدنش حس کرد که به لحاظ جسمی مریض شده و با سرعت و با حالتی عصبی گفت: 

تونم یا نه. دونم میتونم بهش برسم. باید از مردم بیشتر بگیرم؟ نمیدونم چطوری میچطوری ممکنه و نمی

با چند دور ضربه زدن آروم شد و ذهنش به روی  "باشه! خوام این قدر فشار روماون عدد خیلی بزرگه و نمی

 تونست برای درآوردن پول بیشتر انتخاب کنه بازتر شد.راهایی که می

یتای بازاریابی که لمشتری جدید الزم داره. اون عددو به فعاتا بعدش مشخص کردیم که دقیقا هر ماه چند 

اشکش در  دید ایو که کشیده بودیمبتانی وقتی نقشهباید بکنه تا مشتریای جدیدو جذب کنه مربوط کردیم. 

بتانی در حالی که حسابی به هیجان اومده  "اش برمیام!تونم انجام بدم، واقعا از عهدهاینو می"گفت و اومد 

دونست که چند تا مشتری جدیدو باید جذب کنه از دفترم رفت. توی مالقات بعدی که برای بود و می

شو به دیگران گفت. یهو دید که همکاراش پیش اومدن و بهش ایده دادن و کساییو بازاریابی داشت دیدگاه

بهش معرفی کردن تا اون بتونه به هدفش برسه. ظرف شش ماه دقیقا به همون تعداد مشتری جدیدی که 

 مون بود رسید.توی نقشه

 هیجان پیدا کردن

و بلندپروازانه داشته باشین. این  کنم که هم یه هدف کوتاه مدت و هم یه هدف خیلی بزرگتوصیه می

کنین که کم یا زیاد با درآمد وقتی هدفیو مشخص میافتن. شین و اتفاقایی براتون میجوری آماده می

رسن و به نظر عملی هم میان و در مسیر ها و چیزای شهودی به ذهنتون میفعلیتون فاصله داره ایده

کنین که خیلی با ین قدمای بدیهی. وقتی هدفیو انتخاب میهدفتون هستن. حتی شاید اسمشونو بتونین بذار

رسن ممکنه مث چند سال قبل که ها و چیزای شهودی که به ذهنتون میدرآمد فعلیتون فاصله داره ایده
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جذب اون کارگاه شدم عجیب یا غیرمعمولی باشن. اغلب سخته که ببینین اونا چه جوری به هدف بزرگی که 

 انتخاب کردین مربوطن.

بینیا ایمان بیشتری الزم داره. برای رسیدن به یه هدف خیلی بزرگ باید تفکر و دنبال کردن این جور روشن

تونین توی تر میکارا و حتی هویتتونو خیلی تغییر بدین. اگه بدونین که این کار خیلی ایمان الزم داره راحت

 مسیر بمونین و پیش برین.

انگیز افتن و ممکنه که براتون هیجانای هم میین اتفاقای دیگهکنوقتی یه هدف خیلی بزرگو مشخص می

شه. ها پشت سر هم پیداشون میباشن. چیزایی ممکنه براتون جذاب بشن. دم قانون جذب گرم چون معجزه

کنین و به خاطرش هیجان هم دارین . وقتی هدفیو مشخص می"همزمانیای غیرمنتظره"ذارم اسم اینو می

پیدا ای شاید یهویی از غیب کنه. ارتباطای غیرمنتظرهد که واقعیت هم به نفع شما تغییر میاغلب به نظر میا

کنن. ممکنه چیزایی بندی عالی دارن و هم از شما در راه رسیدن به هدفتون حمایت میبشن که هم زمان

حس "یا  "ری بشه؟چقدر احتمال داره که این جو"، "شه که این اتفاق افتادباورم نمی"مث اینا رو بگین: 

 "کنم این معجزه اس!می

گه که وقتی هدفتونو به وضوح بدونین و به خاطرش هیجان داشته باشین و توقع داشته قانون جذب می

کنین و هر چیو هم که الزمه تا اون هدف به واقعیت تبدیل بشه باشین که اتفاق بیفته اونو قویتر جذب می

ر مورد این که این چه جوری ممکنه وجود دارن. مهم اینه که این های زیادی دکنین. نظریهرو جذب می

خواین هیجان داشتین احتماال تجربه اینو هم داشتین. اگه افته. اگه تا حاال به خاطر چیزی که میاتفاق می

بندیش هم عالیه. مردم ممکنه کنه و زمانکنین که دنیا ازتون داره حمایت میحسابی داغ باشین حس می

شه . ولی مساله شانس نیست. چیزای خوب وقتی پیداشون می"انگار که حسابی داری شانس میاری"بگن 

که باورا و شور و شوق و احساس لیاقت داشتنتون در یه جهت باشن و احساسای منفیو که به اونا چسبیده 
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گیرن ها رو میبودنو پاکسازی کرده باشین. همون طور که احساسای منفی جلوی رسیدن به خواسته

 تونه باعث سرعت گرفتنتون بشه.جایگزین کردن اونا با چیزای مثبت هم می

بخشی از این راه به طرز استفاده شما از صداتون بستگی داره. وقتی به خاطر هدفی هیجان دارین راجع 

-گین که کسب و کارتونو چه جوری میخواین نگین ولی میزنین. شاید مقدار پولیو که میبهش حرف می

خواین به آدمای بیشتری واین بزرگتر کنین یا با رسوندن کسب و کارتون به سطحی باالتر چه جوری میخ

شنون و به انرژی مثبتی که میزنین مردم کمک کنین. وقتی از درآمد و توسعه کسب و کارتون حرف می

تونه باعث بشه دن. احساسی که توی صداتونه مهمترین چیزیه که میالعمل نشون میتوی صداتونه عکس

دونین که شور و شوق داشتن چقدر خاصه. وقتی با شور و شوق راجع به هدفتون به واقعیت تبدیل بشه. می

خوان که ازتون زنین مردم هم میخواین داشته باشین حرف میهدفتون و دیدگاهتون و نقشی که می

سمت دیدگاهی که بهشون انگیزه  حمایت کنن و دور و برتون باشن. شور و شوق داشتن مسریه و مردم به

 شن.ده کشیده میمی

 امتیازای هدفای بزرگ

کنه. با این ریزیایی که برخالف انتخاب کردن راه جدید هستن بمبارون میجامعه همش داره ما رو با برنامه

 جذب "اگه اون طور بشه چی؟"وجود مردم به صورت طبیعی بازم به امکان و دیدگاه و هیجان و کنجکاوی 

-تون میشن. وقتی با شور و شوق دیدگاهتونو به دوستا و همکارا و مشتریا و کارمندا و مشتریای بالقوهمی

کنن. اینجاست که گذاری میکنن و براتون سرمایهروی میکنن و ازتون دنبالهگین اونا ازتون حمایت می

شن. این که وقتی دیدگاه جذب می ها از طریق دیگران و آشناهای اونا به سمتتونشرایط و منابع و ایده

کنن خیلی جالبه. گاهی وقتا به گین اونا چه جوری ازتون حمایت میبزرگتر و قصد و هدفتونو به مردم می
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-شه که چقدر کارای زیادی بودن که تا حاال انجام نمیافته که به خوبی معلوم میقدری سریع اتفاق می

 دادین.

لی استفاده کنین که هدفی داشته باشین و به خودتون اجازه بدین که به تونین از این فرصتای عاوقتی می

جای مقاومت کردن هیجان داشته باشین و راجع بهش همش حرف بزنین. مثال جان وقتی پیشم اومد 

جدیدا صاحب یه کسب و کار کوچک شده بود. خیلی زود هم فهمیده بود که طرز رفتار صاحب قبلی با 

خواست با کارمنداش از نو شروع کنه و سریع اوضاعو برگردونه. اونا هم ازش خوششون کارمندا بد بوده. می

کرد راضی بودن. ولی جان دید که اونا اومد و از این که رئیسی نصیبشون شده بود که ازشون حمایت می

کی باید انگیزه و عالقه ندارن که بیشتر از حداقالی الزم برای شغلشون کاری بکنن و اغلب هم سر این که 

 شد.چی کار کنه بینشون دعوا بود و این باعث تاخیر در تولید می

رفت. اولش که ازش خواستم کرد و باید سراغ همه مسائل جزئی هم میجان روزی چارده ساعت کار می

هدفاییو برای خودش تعیین کنه جواب منفی داد. ترسا و باورای منفیش اونو عصبی کردن. یکی از قویترین 

-این بود که باید همه کارای مهمو خودش انجام بده و برای همینم بود که ساعتای طوالنی کار می موانعش

های قبلیش یاد گرفته بود که نباید در مورد کارای مهم به کارمنداش اعتماد کنه. وقتی روی کرد. از تجربه

فاییو تعیین کنه. با هم ها ضربه زدیم قبول کرد که برای ساالی دوم و پنجم کسب و کارش هداون تجربه

بازم کار کردیم تا مطمئن بشیم که برای رسیدن به هدفاش هیجان و انگیزه داره نه این که از اون کارا 

 بترسه.

-ولی اون این حرفا رو به کارمنداش نزد. اینو مث یه راز پیش خودش نگه داشت چون این جوری معلوم می

داره. ولی به راحتی حاضر بود هدفای چقدر پول برمیشد که از کسب و کارش چقدر درمیاره و خودش 

-نمیگذاراش بگه. اما کارمنداش بدون این که دیدگاه اونو بدونن تر و درازمدتشو به همکارا و سرمایهکلی
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-تک اونا بدون یه تصویر کلی بیتونستن ماموریت یا هدف مشترکیو برای خودشون قائل بشن. کارای تک

کردن که برای گرفتن کردن و فقط حس میو بخشی از یه چیز بزرگتر حس نمیمعنی بود. اونا خودشون

 حقوق سر برج باید کاراییو بکنن.

تری نسبت به کسب و کارش پیدا کنه و درآمدش هم بیشتر جوری بشه که دید کلیبا جان کار کردم تا 

تونستیم حدس . میبشه. اون تجسم کرد که شرکتش در اون سطحی که هدف گرفته تولید و فروش داره

رسیدن. مثال رسید اونا هم به خیلی چیزا میبزنیم که این برای کارمندا به چه معنیه. اگه اون به هدفش می

کت بتونه به اون هدف رکار و امکان پیشرفت و سود سهام و امثال اینا. برای این که شامنیت شغلی و اضافه

این "کرد. ازش پرسیدم یت و نوآوری و تولید مطرح میتهاجمی برسه باید خودشو به عنوان یه برند کیف

تر کار کردن براشون جان فهمید که اگه دیدگاهشو به کارمنداش بگه سخت "برای کارمندات به چه معنیه؟

 کنن که شرکت وضعش خوب بشه.شه و انگیزه پیدا میبامعنی می

شه و تونم قول بدم که این طوری میولی من نمی"آخرین نگرانی جان در مورد گفتن دیدگاهش این بود 

. وقتی بهش توصیه کردم که اینو هم به بقیه بگه شوکه شد. "دونم که چه جوری به اونجا برسمحتی نمی

گفته بشه.  محترمانهگفتن دیدگاه به معنی قول دادن نیست. این چیزیه که باید با صداقت و به شکلی 

دن و آدما انگیزه می –خیلی بزرگ  –ه ببینین. هدفای بزرگ هدفتونو به شکل یه تصویر انگیزشی توی آیند

شه که دونین که چه جوری به اونجا برسین باعث میکنن. این واقعیت که شما دقیقا نمیرو با هم متحد می

همه نوآوری داشته باشن و حواسشونو بیشتر جمع کنن. برای جان هم همین طور شد. اون هدفا و 

گفت و این تبدیل به یکی از قویترین و به دیگران خواست برای کارمنداش میدیدگاهش و چیزاییو که 

 های زندگیش شد.مهمترین لحظه
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هاییو که برای کسب و کار داشت و خیلی مهم کرد و برنامه جان با روی باز و به شکلی صادقانه یه سخنرانی

العمل ذارن رو توضیح داد. عکسمیکنن تاثیر این که اونا چطور توی زندگی همه کسایی که براش کار می

تونن برای خواستن بدونن چه جوری میدیگران فوری و عالی بود. کارمندا حسابی جذب شده بودن و می

هایی دادن و نوآوریایی کردن. اون ب و کار ایدهسهای مختلف کرسیدن به اون هدف کمک کنن. در زمینه

وهی خیلی عوض شدن. جان به چند نفر ترفیع داد تا اونا روز همه چیز تغییر کرد. سطح انگیزش و کار گر

-کارو توسعه بدن و ساعتای کاری خودش هم خیلی کمتر بشن. این جوری تونست وقت بیشتریو با خانواده

 .کنناش باشه و کارمنداش هم تونستن به طور کامل توی کارای گروهی و رسیدن به اون هدف مشارکت 

اولش ناراحت کننده باشه، امتیازای زیادی براتون داره. اگه فکر کردن به  هدف گرفتن یه درآمد، حتی اگه

شه حتی به فکر این شما می تویهدفای بزرگ و بلندپروازانه و ترسناک باعث احساسای ترسناک و شدید 

زنین. طبیعیه که این جوری افتین و راجع بهشون حتی حرف هم نمیکه اونا رو به نتیجه برسونین هم نمی

کنین و هدفتونو تونو پاکسازی میولی وقتی باورای منفی و محدود کنندهکنه. ی هم ازتون حمایت نمیکس

تونن از طریق خودتون و ها هم میافتن! اون معجزهها اتفاق میبا صدای بلند و با شور و شوق بگین معجزه

پیش بیان. این  ،با هدفتون جورن ای که خیلیشرایط و اتفاقای غیرمنتظرهو همراه با هم از طریق دیگران، 

 رسین.جوری سریع و سرراست به هدفتون می

تا اولین کاری که باید بکنین اینه که از ضربه زدن برای پاکسازی همه چیزای منفیتون استفاده کنین 

 ده که هدفتونو ببینین وارتعاشی که در مورد هدفتون دارین حسابی تغییر کنه. ضربه زدن بهتون اجازه می

از حالت تنش و ناراحتی در بیاین و به حالت هیجان زیاد و دیدن امکانای فراوون برسین. هر وقت این طوری 

 ها باشین!شد آماده اتفاق افتادن معجزه

 برطرف کردن مقاومت در برابر تعیین هدفای بزرگ
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ناباوری و اینه که این اصال احساس گیرین یکی از اولین چیزایی که رو میاد هدف می زیادووقتی یه درآمد 

-نمی"خواین هدف بگیرین بنویسین و با صدای بلند بگین لیو که میآدرآمد ایده ،ممکن نیست. برای شروع

گین حواستون کامال به اون عدد باشه و ببینین در وقتی اینو می "تونم به این هدف برسم. این غیرممکنه!

خواین که باشه(. حاال اگه حتی ت میاد )نه این که چقدر میمقیاس صفر تا ده االن چقدر به نظرتون درس

 کنین که رسیدن به هدفتون براتون امکان داره شروع کنین به ضربه زدن.کمی هم فکر می

 دستورالعمل ضربه زدن برای احساسایی که با هدف بزرگ رو میان )قسمت اول(

 ها روی نقاط بزنین:با این جمله

 این غیرممکنه

 هشاصال نمی

 شههیچ جوری نمی

 احمقانه اس

 خیلی زیاده

 این هدف خیلی بزرگه

 تونم اون قدر در بیارمهیچ وقت نمی

 کی حاضره اون قدر به من بده؟

 این غیرممکنه
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 دونم که غیرممکنهمی

 باورم اینه که این غیرممکنه

 خیلی خیلی زیاده

 این برای قانون جذب خیلی زیاده

 درنیاوردههیچ کسی تا حاال این قدر پول 

 خب، ولی بعضیا این قدر دارن

 ولی من نه

 تونمحتی یه میلیون سال دیگه هم نمی

 این غیرممکنه

 بینی کنمتونم آینده رو با دقت پیشمی

 دونم که قراره چه اتفاقی بیفتهو می

 گم که این غیرممکنهدارم می

 هیچ راهی براش وجود نداره

 "تونم به این هدف برسم و این غیرممکنهنمی"نفس عمیقی بکشین و ببینین حاال نمره اون باورتون یعنی 

ها رو جوری تغییر بدین که اینا هم توشون ایو که براتون رو اومد بنویسین و جملهچنده. هر فکر یا خاطره

 "این غیرممکنه"تا این که حس کنین باشن. این دورو بازم انجام بدین و همه مقاومتاتونو به زبون بیارین 



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه

ماند و فقط شود، جز خستگی و نومیدی چیزی برایتان باقی نمیتر میتی ثروت به احتمال زیاد جیبتان خالیافهای ای

 رسند.خودشان به ثروت می

 

068 
 

آل نمره شدت احساس در شرایط ایدهبراتون کمتر درسته و هدفتون براتون کمی بیشتر قابل باور کردنه. 

باشه. هر وقت این احساسا به طور نسبی براتون خنثی شدن دور دومو به  2درست بودنش باید بین صفر تا 

 صورت مثبت انجام بدین.

 زدن برای احساسایی که با هدف بزرگ رو میان )قسمت دوم( دستورالعمل ضربه

 ها روی نقاط بزنین:با این جمله

 کنم که این کامال ممکن باشههنوزم باور نمی

 منظورم اینه که احمقانه اس

 ولی تصمیم گرفتم ذهنم باز باشه

 چون فرصتای دنیا حدی ندارن

 تونم ببینمبیشتر از اونی هستن که من االن می

 جورایی ایمان دارمیه 

 که هر چیزی که برای رسیدن به این هدف الزم دارم

 شهای و در زمان مناسبش پیداش میبه شکل غیرمنتظره

 شهوقتی منابعیو که الزم دارم پیداشون بشه خیلی عالی می

 افتنچیزای غیرممکن هر روز دارن اتفاق می

 شه؟اگه بتونم ذهنمو باز نگه دارم چی می
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 شه؟م به قصدی که کردم باشه چی میحواساگه و 

 دم که برام تبدیل به واقعیت بشهاجازه می

 خیلی احمقانه به نظر میاد؟

 شاید باید احمق بشم

 گیرم احمق بشمتصمیم می

نفس عمیقی بکشین. االن در مورد این که یه چیز خیلی بزرگو هدف بگیرین چه احساسی دارین؟ ببینین 

 کنین!اتون ممکن هستن چقدر هیجان پیدا میکنین که چیا بروقتی حس می

 چقدر پول کافیه؟

خواین. بعضیا یه عدد بزرگ مث یه میلیون دالرو باید فکر کنین و دقیق مشخص کنین که چقدر پول می

کنن. اگه مال شما هم این قدر از واقعیت یا توان فعلیتون دوره این باعث به وجود اومدن الکی انتخاب می

کشی شد توی قرعهچقدر خوب می"شه به آرزوی این که شه. در عوض تبدیل میمقاومتی نمیهیچ باور یا 

شه که خرج و شین. اگه هم که عددتون فقط باعث میو اینو خودتونم براش ارزش قائل نمی "شدمبرنده می

مو بتونم زندگیفقط به قدری که "کی بشن یا فقط یه قدم کوچک از اون باالتر برین توی ذهنیت یدخلتون 

 افتادین. اینه که باید درآمد هدفتونو با دقت تعیین کنین. "الزم دارم بگذرونم

ذاره که به عالوه باید حواستون باشه که اصال باور نکنین که بیشتر خواستن خودخواهیه. این ذهنیت نمی

مو ه بتونم زندگیفقط اون قدر داشته باشم ک"پول بیشتری بخواین و قانون جذب هم از باور این که 

کنه موانعش از کجا کنه. مثال وقتی جینا به کارگاهم اومد ازش پرسیدم فکر میپشتیبانی می "بگذرونم
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کرد که هیچ مانعی نداره. پدر و مادرش خیلی همدیگه رو دوست داشتن و درآمد خوبی اومدن. اون اصرار می

ج نکنه. قدیما پدرِ مادرِ جینا کسب و کرده زیادی خرهم داشتن. ولی بعدش گفت که مادرش سعی می

کارشو از دست داده بود و اونا دیگه پولدار نبودن و فقیر شده بودن. این بود که مادرش باور داشت که هیچ 

 انداز داشته باشن.تونن به اندازه کافی پسوقت نمی

ری نبود. اون خیلی هم کرد و اصال اون جوجویی میمادرش فقط ترسیده بود و صرفهجینا با غرور گفت که 

شد و با وجود این که یه عکاس آزاد بود و تضمینی برای به خدا اعتقاد داشت و اصال نگران پول نمی

درآمدش وجود نداشت ولی همیشه به اندازه کافی داشت. بهش گفتم از بس که حواسش به این بوده که به 

-اون الزم نداره. با این وجود تعیین هدف باعث میاندازه کافی داشته باشه دنیا هم ازش شنیده که بیشتر از 

براش وقتی بود که فهمید بزرگترین  "آهان"شد که احساساش رو بیان و براش مث طمعکاری بود. لحظه 

همش حواسش به این بود که به اندازه کافی داشته باشه تا خرجشو بده و کمی هم تفریح  –مانعش چیه 

 خنثی کرد درآمد هدفش و همین طور درآمدش خیلی باالتر رفتن. کنه. وقتی اون باورو با ضربه زدن

هدف گرفتن درآمدای زیاد حسابی مقاومتاتونو رو میاره. هیچ چیزی بیشتر از هدف گرفتن یه درآمد زیاد 

شه. وقتشه که دیگه کوچک فکر نکنین و درآمدتونو تون نمیبره و باعث ناراحتیباوراتونو زیر سوال نمی

کنین! برای این که خیلی بیشترش کنین باید یه درآمدیو هدف بگیرین که خیلی از اونی که خیلی بیشتر 

االن درمیارین فاصله داشته باشه. یه درآمدیو هدف بگیرین که اگه بازم سخت و ساعتای طوالنی کار کنین 

 رسیدن بهش غیرممکن باشه.

هدف گرفتن یه درآمد زیاد به نظر  "باشه؟ اشکالی نداره حواسم همش به پول"کنین که البد دارین فکر می

-فکری و خودخواهانه یا حتی غلط میاد. حواستون باشه که چی داره تحریکتون میگرایانه و غیر روشنمادی

چیزی که  –خواین بخرین هدف مالی بزرگتون به خاطر اینه که چیزیو میکنه و فورا خدمتش برسین. اگه 
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خواین به چیزای غیرملموسی مث آزادی و امنیت و کیف کردن و می یا –تونین پولشو بدین االن نمی

استراحت کردن برسین این شاید به نظر خودخواهانه بیاد. شاید بهتر باشه هدف گرفتن یه درآمد زیادو به یه 

تری مث امور خیریه وصل کنین. این با قلب و هدف و شاید دینتون بیشتر جور در بیاد. ولی اصال یچیز انسان

پول بیشتر برای کیف کردن یا برای دادن به خیریه. شما هم درست به  –ه صورت این یا اون فکر نکنین ب

خواین بتونین درآمدتونو اون قدر بیشتر کنین که هر چیو که می نتونیاندازه دیگران اهمیت دارین و می

 بخرین و به دیگران هم کمک کنین!

 و داشته باشین.بخشندگیوری و خالقیت و بهرهده که بیشترین پول بهتون اجازه می

تونین بکنین. این جوری هم برای فکر کنین که اگه درآمدتون دو برابر بشه چقدر کارای خوب بیشتری می

ده که دین؟ سه برابر شدن درآمدتون بهتون امکان میکنین و هم به دیگران بیشتر میخودتون کارایی می

ت دارین وقتتون آزاد بشه تا به کارایی که براتون مهمن برسین؟ اگه این چه چیزاییو داشته باشین؟ دوس

تر اینه گرایی و گناه بدونین. خودخواهانهتونین پول زیاد داشتنو به معنی خودخواهی و مادیطوره پس نمی

ونین تکه در شرایطی که خیلیا ممکنه از استعدادای شما استفاده کنن خودتونو محدود کنین. بدون پول نمی

باشین  بخشندهتونین خیلی دلسوز و تون برسین و کیف کنین. بدون پول نمیوریبه حداکثر خالقیت و بهره

 باید به اندازه کافی داشته باشین!ست که و به هدفی که توی زندگی دارین برسین. به خاطر همه این چیزا
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 11فصل 

 هدفای بلندپروازانه

در  تونی قبلی رو خوندین باید خوب بدونین که چی جلوی تواناییچرا پول بیشتری ندارم؟ حاال که فصال

شن که ای داشته باشین! اونا باعث میگیره. حاال وقتشه که هدفای بلندپروازانهبهتر کردن وضع مالیتونو می

-خواین بکنین و ایمانتون به این که میتونین کاراییو که میبه باورایی که به خودتون دارین و این که می

شک کنین. ولی اول باید این جوری تحریک بشین تا دالیلی  "این آرزوها رو به واقعیت تبدیل کنین"تونین 

کنن گذاریایی که این جوری تحریکتون میدارین معلوم بشن. هدف ،برای بیشتر از این پول درنیاوردن ،که

خواین ه کمتر از اونی که میدارن کدن که مقاومتاییو که شما رو در جاهایی نگه میبهتون اجازه می

ذارن هدفای زنیم چون گذشتن از موانعی که نمیدربیارین بشکونین. توی این فصل خیلی ضربه می

 بلندپروازانه داشته باشین خیلی مهمه. اون هدفا برای این که خیلی بیشتر پول دربیارین ضروری هستن.

 هدف گرفتن یه درآمد بلندپروازانه

خواین و مطمئن بشین که منظم کمکتون کنم که مشخص کنین چرا پول بیشتری میخوام با یه روش می

فقط پس دادن بدهیاست. برای این که به این هدف برسین باید یه  ازرین که بزرگتر دنبال هدفی می

گذاری انداز و سرمایههیتونو بدین و عالوه بر اون بتونین پسددرآمدی داشته باشین که بتونین باهاش ب

کنین همیشه باید شامل ن و از زندگیتون هم لذت ببرین. وقتی هدفیو برای درآمدتون مشخص میکنی

خواین خواین باشه. این یعنی اون جوری که میپوالیی که برای رسیدن به چیزایی که توی زندگی می

 نظر کنین.زندگی کنین نه این که از خیلی چیزا صرف
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کنین. خرجای ثابت مث قسط و اجاره و بیمه و آب و برق و غیره.  تون تهیهفهرستی از همه خرجای ماهانه

خواین مث شهریه دانشگاه و بازنشستگی و پس دادن بدهیا رو هم توش بذارین. این خرج چیزاییو که می

تون مربوطن باشه. بعدش فهرست باید شامل همه چیزایی که به رفاه مالی االن و آینده خودتون و خانواده

شن. عالوه بر اینا پوالیی هم که الزم رسه که باعث احساسای ناراحت کننده براتون میایی مینوبت به چیز

دارین تا از زندگیتون لذت ببرین هم هستن. با دست و دلبازی با خودتون رفتار کنین! جمع همه اینا یه 

 شه.عددی برای هدف درآمدتون می

ه از کجا درش آوردین. اون عددو خیلی درشت روی یه حاال اون عددو حسابی نگاه کنین و حواستون باشه ک

شین و چه مقاومتاییو کنین چقدر ناراحت میورق کاغذ بنویسین. حواستون باشه که وقتی بهش توجه می

باشه. مثال ممکنه دلتون  دکنین. حواستون به هر احساس جسمی و ذهنی که ممکنه براتون رو بیاحس می

کنین. هر تون بگین چه احساسایی پیدا میدرآمد هدفتونو به دوستا و خانوادهدرد بگیره. فکر کنین که اگه 

گین مخالفن. مقاومتیو که حس کنین نشون دهنده ترسا و باورای محدود کننده و نیتاییه که با اونچه که می

  "نه، این ممکن نیست!"گه ناخودآگاهتون در مورد رسیدن به درآمد هدفتون داره می

؟ به "این غیرممکنه!"زنین که قی بکشین و اون عددو دو برابرش کنین. هنوزم دارین داد میحاال نفس عمی

-شن. دارین فکر میعدد دو برابر شده نگاه کنین و حواستون باشه که احساساتون چه جوری شدیدتر می

اسا شدید ؟ وقتی این فکرا و احس"برای رسیدن بهش معجزه الزم دارم"؟ یا شایدم "این مسخره اس"کنین 

تونو پیدا کردین. برای این که عمال بهش برسین باید مقدار خیلی زیادی بشن یعنی این که هدف بلندپروازانه

از نبوغتونو فعال کنین. باید خالق بشین و ایده بدین. به عالوه باید سطح فعالیت و رهبری و اعتماد به نفس 

سین. برای رسیدن بهش باید آدما و منابع و اطالعات و و کارای اجراییتون هم باالتر بره تا به اون هدف بر
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بندی مناسبی هم داشته باشن تا ازتون حمایت کنن. تصور ها و موقعیتا و فرصتاییو پیدا کنین که زمانایده

 ؟ نه، دیگه این طور نیست."این غیرممکنه"گین افتن. هنوزم دارین میکنین که اینا دارن اتفاق می

هم داشته باشین که  بلندپروازانه ممکنه خیلی زیاد به نظر بیاد باید هدفای کوتاه مدتی از اونجایی که هدف

به معنی قدمایی برای رسیدن به اون هدف بزرگ باشن. همیشه یادتون باشه که طی کردن مسیر رسیدن به 

ها و و عالقههدف بلندپروازانه خودش چیز باارزشیه چون این سفری به درون خودتونه. این جوری با زندگی 

شین. چقدر باحاله که حس کنین میل به رشد کردن و تبدیل شدن به چیزی که تا حاال نبودین هم آشنا می

به همه پوال و موفقیتایی که آرزوشونو داشتین رسیدین و همون آدم شجاع و نابغه و جالبی شدین که به اونا 

خواین باید فکرای کنین. اگه پول خیلی زیادی میرسیده. برای همین بود که بهتون گفتم هدفتونو دو برابر 

 شه!بزرگی داشته باشین. موفقیت بلندپروزانه با یه هدف بلندپروازانه شروع می

رو اومدن ضربه بزنیم. از اونجایی که خیلی بیشتر از  ،درآمد که به خاطر اون عددِ  ،حاال بیاین برای احساسایی

این که بتونین اون قدر پول دربیارین کار سختیه. اینه که مقاومتی که اونیه که تا حاال درآوردین باور کردن 

کنه. اون عددو نگاه کنین و حواستون به در این مورد دارین با بقیه موانعی که دارین کمی فرق می

احساسایی که با گفتن این جمله براتون رو میان باشه: این خیلی بیشتر از اونیه که تا حاال درآوردم. قبل از 

تونین به اون اندازه درآمد برسین کنین که نمیتون و این که چقدر احساس میضربه زدن به شدت ناراحتی

 در مقیاس صفر تا ده نمره بدین.

 دستورالعمل ضربه زدن برای احساسایی که با هدف بلندپروازانه رو میان

 د بگین:ها رو با صدای بلنزنین این جملهدر حالی که روی نقطه ضربه کاراته می



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه

ماند و فقط شود، جز خستگی و نومیدی چیزی برایتان باقی نمیتر میتی ثروت به احتمال زیاد جیبتان خالیافهای ای

 رسند.خودشان به ثروت می

 

075 
 

ته باشم اشگیرم اطمینان ددونم چطوریه ولی تصمیم میبا وجود این که در این مورد مطمئن نیستم و نمی

گیرم. نیت کردم هر روز با عالقه و کیف سراغ هدف زندگیم برم. نیت کردم که که دنبال نیتیو که کردم می

 تویشن ا و کسایی باشن که باعث میای توی زندگیم خودم باشم و اطرافم چیزبیشتر از هر موقع دیگه

گن همش باید تقال کنم هایی که میزندگی کیف کنم. شاید باید این شکلی باشه. دست از همه باورا و برنامه

 کنم.رم و کیف میام میدارم و دنبال عالقهبرمی

 ها روی نقاط مراحل بزنین:حاال با این جمله

 این خیلی زیاده

 غیرممکنه

 تونم بکنم که این قدر دربیارم؟میمگه چه کاری 

 دونم چه شکلیهنمی

 خیلی بیشتر از اونیه که تا حاال درآوردم

 شایدم خیلی سخت باشه

 خیلی بزرگه

 رسیدن به این عدد تقریبا غیرممکنه

 تونم بکنمتصورشو هم نمی

 تونم بکنم که اون قدر بیارزم؟چی کار می
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 باشم؟اصال چرا باید اون قدر پول الزم داشته 

 خیلی زیاده

 به نظر میاد باید خیلی سخت باشه

 احتماال خیلی کار الزم داره

 خیلی زیاده و خیلی هم سخته

یا کمتر نشده از این  2تونو اندازه بگیرین. تا وقتی شدتش حاال یه نفس عمیق بکشین و مقدار ناراحتی

ن یادداشت کنین. شاید احساسای رسمرحله جلوتر نرین. فکرا و احساسا و خاطراتیو که به ذهنتون می

های خودتون برای هر کدوم از اینا یک یا چند دور ضربه ها و کلمهتونین با جملهجسمی هم پیدا کنین. می

 بزنین.

 هر وقت احساسای منفیتون آروم شدن سراغ دور مثبت برین.

 ضربه زدن مثبت برای هدفای بلندپروازانهدستورالعمل 

 ط مراحل بزنین:ها روی نقابا این جمله

 هنوز در این مورد مطمئن نیستم

 کنم که شاید رسیدن بهش سخت باشههنوزم فکر می

 گیرم مطمئن باشمولی تصمیم می
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 گیرمدنبال نیتیو که کردم می

 نیتم اینه که

 هر روز دنبال هدف زندگیم برم

 با عالقه هم دنبالش برم

 رمو کیف کنم که دنبالش می

 خود واقعیم بشمنیتم اینه که بیشتر 

 خوام اطرافم چیزا و کسایی باشن کهمی

 شن از زندگی لذت ببرمباعث می

 هایی که دست از همه باورا و برنامه

 دارمگن همش باید تقال کنم برمیمی

 رمام میدنبال عالقه

 کنمو کیف می

 گیرم دنبال نیتیو که کردم بگیرمتصمیم می

 جازه بدم کهگیرم به ذهن ناخودآگاهم اتصمیم می

 با هدفم ارتباط برقرار کنه



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه

ماند و فقط شود، جز خستگی و نومیدی چیزی برایتان باقی نمیتر میتی ثروت به احتمال زیاد جیبتان خالیافهای ای

 رسند.خودشان به ثروت می

 

078 
 

 و کاری کنه که اطرافم چیزا و کسایی باشن که 

 شن از زندگی لذت ببرمباعث می

 دوست دارم بذارم

 آدما و چیزای بیشتری وارد زندگیم بشن

 تا بیشتر از زندگیم لذت ببرم

 گیرم مطمئن باشمتصمیم می

 گیرمکه دارم دنبال نیت خوبمو می

عمیق بکشین. شاید بخواین اینو چند بار دیگه هم انجام بدین تا حالتون بهتر بشه و در مورد یه نفس 

 هدفتون آرومتر بشین.

 تقویت کردن کارآفرین درونی

کنین یا کسب و کار کوچکی دارین بهتره اول درآمد شخصیتونو مشخص کنین. اگه برای خودتون کار می

زادی مالی هم داشته باشین چقدر پول باید از کسب و کارتون مشخص کنین برای این که راضی باشین و آ

وارد زندگیتون بکنین. از این عدد برای تعیین هدفای کسب و کارتون استفاده کنین، نه برعکس. خیلیا بر 

کنن. یعنی بر اساس این که تا اساس باورایی که در مورد کسب و کارشون دارن درآمد هدفشونو تعیین می

تونن ازش دربیارن. این جور فکر کردن هم خودتون و هم درآوردن و بعدا چقدر بیشتر می چقدر ازش حاال

 کنه.کسب و کارتونو محدود می
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دارینو برای سه سال و پنج سال  ندرآمد هدف و همین طور هدفایی که به لحاظ وقت و آزادی برای خودتو

و کارتون در سه سال و پنج سال و ده  شه که کسبو ده سال آینده مشخص کنین. از روی اینا معلوم می

کنن. ولی خیلی از صاحبای کسب و سال آینده چقدر باید دربیاره. نبوغتون و قانون جذب از این حمایت می

ای دارن. دارن چون مقاومت و باورای محدود کنندهگذاریو برنمیکارا هیچ وقت این قدم خیلی مهم در هدف

ها و روشاتون مث نه برای کسب و کارتون نداشته باشین همه کارا و انگیزهاگه هیچ هدفی نه برای خودتون و 

کنین. این یعنی در سه سال و پنج سال و ده سال آینده همین مونن و این جوری بازم گیر میقبل باقی می

 کنین و به اندازه همین امروز آزادی دارین.قدر درمیارین و کار می

که این طوری بودن مشاوره دادم. اونا به لحاظ جسمی و احساسی و  به خیلی از صاحبای کسب و کارایی

کردن آرزوشونه شروع کرده بودن و به جای این که حتی روانی کال تخلیه شده بودن. چیزیو که فکر می

خواین این طوری ساعته و هفت روز هفته برده کرده بوده. پس اگه نمی 31باعث آزادیشون بشه اونا رو 

-تونو مشخص کنین! بزرگ فکر کنین و اونا رو بنویسین و بدونین که ضربه زدن کمکتون میبشین اون هدفا

کنه که به هر هدفی برسین. یادتون نره که حاال یه اسلحه مخفی توی سرانگشتاتون دارین! هدفای 

اون کنن. کنه و اونا این جوری خیلی پیشرفت میذهن دوربین آدمای کارآفرینو تحریک می ،بلندپروازانه

دونم چه نمی"گردین به کارآفرین توی وجودتونو تقویت کنین و تشویقش کنین و در غیر این صورت برمی

 کنین.و دیگه بزرگ فکر نمی "جوری به اونجا برسم

ذهن تحلیلگرتون با یه هدف بزرگ، یعنی هدفی که نشه با کمی کار بیشتر و قدم به قدم بهش رسید، راحت 

تونه به یه هدف دونه که چطوری میمراحلیو که باید بره بدونه و احتماال نمی خواد همهنیست. چون می

دونه. اگه همون کارا رو بکنین بازم به همون بلندپروازانه برسه. این طبیعیه چون ذهنتون فقط گذشته رو می

بهش برسین.  دونین چه جوری بایدرسین. دلیل این که چنین هدف بزرگیو الزم دارین اینه که نمینتایج می
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شه که رشد کنین و تغییر کنین و تونین بهش برسین این باعث میاگه بفهمین که با بیشتر کار کردن نمی

از محدوده راحتیتون خارج بشین و این جوری به اون پاداش بزرگی که توی محدوده بلندپروازانه اس 

و راجع بهش خیالپردازی کنین و  کنم با هدف ده ساله شروع کنین و اونو تجسم کنینبرسین! توصیه می

 . اگه کسب و کار خودتونو دارین به اینا فکر کنین:"شه اگهچطور می"فکر کنین که 

 ده سال دیگه کسب و کارم باید چی کار بکنه تا اون قدر دربیاره؟

 شه؟چه شکلی می

 شه؟چه جوری اداره می

 کنن؟چند نفر برام کار می

 خرید کنن؟ن که ازم ارچرا مشتریا دوست د

 ای پول درمیارین به اینا فکر کنین:بگیر هستین یا جور دیگهاگه حقوق

 اون موقع شغلم چیه؟

 کنم؟برای کدوم شرکت کار می

 کنم که توش از مهارتا و استعدادام بیشتر استفاده بشه؟کنم و کاریو میمسیر کاریمو عوض می

 قوق بدن؟شه که ارزشم بیشتر بشه و اون قدر بهم حچی باعث می

برای این که ده "تونو مشخص کنین و بازم همون سوالو بپرسین: هدف پنج سال ،از روی هدف ده ساله ،بعد

بعد از روی هدف پنج  "سال دیگه به اون بزرگم برسم پنج سال دیگه کسب و کارم باید چه جوری باشه؟
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کنین در کارایی که فردا می بینین که همهتونو مشخص کنین. این جوری یهویی میساله هدف سه ساله

تونه روی یه چیز باحال نبوغتون می جهت رسیدن به هدفای سه ساله و پنج ساله و ده سالتون هستن. حاال

 کار کنه!

عمداً کارآفرین توی وجودتونو تقویت کنین. هر هفته براش وقت بذارین و با ذهنیت کارآفرینی خیالپردازی و 

یا حتی ده دقیقه رو صرف این کار بکنین خیلی بیشتر از شش ماه تصویرسازی کنین. اگه یه ساعت 

کنن برای خودتون تصویرسازی درصد صاحبای کسب و کار و کسایی که تنهایی کار می 91تصویرسازی 

از بهترین کارایی که  یکیخواین موفق بشین کنین. اگه به عنوان کسی که صاحب کسب و کاره جداً میمی

 اده از یه مشاور کسب و کاره که بازار کارتونو خوب بشناسه.تونین بکنین استفمی

 تمرینایی برای درآمد هدف

خواین فکر کنین و مشخص کنین که چه مقاومتایی در برابر کنن که به هدفی که میاین تمرینا کمکتون می

ر خرجیو به حساب ین باهاش بدهیاتونو بدین. هنکه جداً بتو تصور کنیناونا دارین. یه درآمدی برای خودتون 

بیارین حتی خرجای مربوط به تفریح کردنو. یادتون باشه که هدفتون باید براتون بزرگ باشه. در حالی که 

 باید قابل باور باشه باید تحریکتون هم بکنه چون رسیدن بهش در عمل کار مشکلیه.

 تمرین اول درآمد هدف: هدفتونو مشخص کنین

 اینو بنویسین:

 ". سال درآمدم ...... به دالر برسه.خوام ظرف ....می"
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گین حواستون به احساسای ناراحت هدف بزرگیو انتخاب کنین! با صدای بلند بخونیدش و وقتی اونو می

ای که براتون رو میان باشه. این مقاومت سریعتونه. شدت ناراحتیتونو در مقیاس صفر تا ده بنویسین و کننده

 کنار درآمد هدفتون هم بنویسین:

 "قاومتم در برابر این هدف ..... هست.م"

 به هدفتون و احساسی که براتون به وجود میاره فکر کنین. بعدش سراغ تمرین دوم درآمد هدف برین.

 اباوریتونو بگینتمرین دوم درآمد هدف: ن

 سه دلیل برای این که این هدف احمقانه و غیرواقعی و غیرممکنه رو بنویسین. در مورد دالیل این که به

 تونین منفی باشین. مثال:تونین باور کنین که این هدفتون ممکنه تا جایی که میسختی می

 توی رشته من رقابت زیاده و مشتری کمه.

 دونم دیگه باید چی کار کنم.کنم اینه که نمیهمین حاال هم خیلی کار می

 ایه.اوضاع اقتصادی خرابه و انتظار پول درآوردن کار احمقانه

 دم.و باال ببرم همین مشتریاییو که دارم هم از دست میاگه قیمتام

 شرکت حقوقا رو ثابت نگه داشته اینه که منم گیر کردم.

تونین این کارو ظرف چند روز انجام بدین تا وقت بیشتری دالیلتونو، هر چند تا که هستن، بنویسین. می

 برای فکر کردن در این مورد داشته باشین.
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ین به عمق بیشتری برین. با خودتون صادق باشین. اگه توجه کنین شاید از حرفایی که اگه دالیل زیادی ندار

بینین اینه که هیچی توش زیادی زنه تعجب کنین. این فهرستو فقط خودتون میناخودآگاهتون بهتون می

م احمقانه یا باعث خجالت نیست. هر وقت تا جایی که تونستین دالیلتونو مشخص کردین سراغ تمرین سو

 برین.

 رین سوم درآمد هدف: فهرست موانعتونو بنویسینمت

دو مانعو که توی راه رسیدن به درآمد هدفتون از همه بزرگترن مشخص کنین. یکیش باید کامال واقعی یا یه 

آدم باشه. اون یکی باید یه چیزی که توی خودتونه باشه مثال یه رفتار یا خصوصیت. ببینین اینا باعث چه 

 شن.فوری مث عصبانی شدن و اذیت شدن و ناامیدی می العمالیعکس

تونین تحمل کنین و موانعی که بیرون از خودتون هستن: به یه )یا چند( آدم یا چیز فکر کنین که نمی

کنین چی سر ارزش به حساب میارن. وقتی بهشون فکر میکنن و خودتون و زحمتاتونو بیتحریکتون می

 کنه؟ مثال: می تونگیره یا عصبیراهتونو می

 تونم هیچ کاری بکنم.تا وقتی شرایط مناسب به وجود نیان نمی

 بره.کشم از بین میزنه و زحمتاییو که برای موفق شدن میره غر میا..... همش د

 گیره.کاغذبازی داره همه وقتمو می

 تونو هم بنویسین:موانع بیرونی

 موانع بیرونیم اینا هستن: ...... و .......
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شن ا چند تا چیزی که به خودتون مربوطن و باعث عصبانیت یا ناامیدیتون میینع توی خودتون: به یک موا

تونین بردارین یا باور دارین که خوب انجامش خواین یا نمیتونه یه قدمی باشه که نمیفکر کنین. مثال می

 شه. مثال:دین. شایدم باعث خجالتتون مینمی

 ودم.هیچ وقت توی ...... خوب نب

 کنم پس چرا به خودم زحمت بدم؟کنم...... کارو خراب میوقتی سعی می

 ذارم.شم و این جوری اثر بدی روی دیگران میکنم خیلی عصبی میوقتی کار بزرگیو شروع می

 موانع درونیتونو هم بنویسین: موانع درونیم اینا هستن: ...... و ......

ونه. به اونایی که توی تمرینای قبلی فوری رو اومدن فکر کنین. دور بعدی ضربه زدن برای موانع سر راهت

بهشون حسابی توجه کنین. ببینین توی ذهنتون در مقیاس صفر تا ده چقدر بزرگن و وقتی بهشون فکر 

 شه. کنین نمره احساساتون چند میمی

 ل ضربه زدن برای موانع درآمد هدفدستورالعم

 ها روی نقاط بزنین:با این جمله

 ن موانعای

 تونم ازشون رد بشمبه نظر میاد نمی

 چون غیرقابل عبورن

 شندارن مانعم می
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 کننناامیدم می

 کنم گیر کردمحس می

 گیرندارن جلوی پیشرفتمو می

 رفتن؟شد اگه از سر راهم کنار میچی می

 همش به خاطر وجود این موانعه

 در واقع اگه اونا نبودن االن خیلی جلوتر بودم

 ع خیلی بزرگناین موان

 خیلی ناامید کننده هستن

 کنمکنم احساس درموندگی میوقتی به این موانع فکر می

 شن که حسابی گیر کنمباعث می

 تونم برنده بشماین جوری اصال نمی

 دونم راه حلش چیهو نمی

اون قدر  کنین نمره بدین. این کارویه نفس عمیق بکشین. به شدت احساساتون وقتی به اون موانع فکر می

تونین هر بار فقط یا کمتر برسونین. می 2ادامه بدین تا اهمیت یا اندازه اون موانع کمتر بشه. شدت اونا رو به 

رسه ضربه بزنین. با خودتون مهربون باشین. از به یه مانع توجه کنین. روی هر چیزی که به ذهنتون می

-رست موانع و احساساییو که به خاطر اونا پیدا میدن استفاده کنین تا فهفرصتی که این تمرینا بهتون می
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شه که چیا رو باید پاکسازی کنین. هر وقت حس کردین آماده کنین بنویسین. این جوری مشخص می

 هستین سراغ دور مثبت برین:

 ها روی نقاط مراحل بزنین:با این جمله

 این موانعو دارم

 کنم همه آدما اینا رو دارنفکر می

 حلشون کنم تونمهنوز نمی

 دارمدست از نیاز به کنار زدن اونا برمی

 دارمدست از نیاز به چسبیدن به اونا برمی

 گیرم این تعارضا رو برطرف کنمتصمیم می

 چون این جوری برام بهتره

 برای همه بهتره

 شن هستحاال حواسم به راهایی که یهویی باز می

 گیرمون نتایج بهتری میشن و ازشگردم که یهویی باز میدنبال درایی می

 بینم که در واقع دارم با تعجب می

 شناین تعارضا دارن یه جورایی به سادگی و آروم کمتر می
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 به نظر کمتر مهم میان

 ذارن این چیزای قدیمی جلومو بگیرننمی

 رمدارم توی راهم می

 شن تر میاون تعارضای قدیمی هم دارن آرومتر و کمرنگ

حواستون باشه که احساسایی که االن در مورد مشکالتون دارین در مقایسه با وقتی  یه نفس عمیق بکشین.

ن پیشرفتتون هم دزنین دیمیکه این تمرینا رو شروع کردین چقدر فرق کردن. وقتی روی موانعتون ضربه 

 رین.شه و سراغ چیزای بزرگتری میمهمه و هم باحاله. این جوری دیدتون عوض می

 نعددتونو نشون بدی

کنه تون مشخص کردین و فکر دنبال اون رفتن ناراحتتون میحاال که یه عددیو به عنوان هدف بلندپروازانه

دار بنویسین. همه جوری اونو وقتشه که تاثیرشو بیشتر کنین. اون عددو روی چند تا کاغذ پشت چسب

ق اونا با درآمد ماهانه و ساالنه بنویسین: درآمد ناخالص ماهانه و ساالنه، درآمد خالص ماهانه و ساالنه، فر

فعلیتون. به خوبیای یه درآمد خالص بیشتر حسابی فکر کنین. هم امتیازایی کال توی زندگی به دست 

ین انجام بدین. ارتونین کاراییو که دوست دکنین و هم میمیارین و به خاطر پول تنش کمتری حس می

-ین بدهیاتونو بدین؟ وقتی به دستتون مینتوسریع می تصور کنین که اون پول توی حساب بانکیتونه. چقدر

اسکناساشو روی هم بذارین  و کنین؟ اگه شش ماه اون قدر درآمد داشته باشینرسه چه احساسی پیدا می

 تونین خرج چی بکنین؟ره؟ اونو میچقدر باال می

استفاده از ذهن  دارو همه جای خونه بچسبونین. این جوری بدون هیچ زحمتی و باای پشت چسبذکاغ

بینین رسین. اولش که این یادداشتا رو میعی که خیلی قوی و باور نکردنی هستن میبناخودآگاهتون به منا
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رسه و به نظر هم شن. این خوبه. همه جور مانعی به ذهنتون میتون میکنن و باعث ناراحتیتحریکتون می

کم اونا به حاشیه ذهنتون کنن. کماتونو معلوم میقی میان. ولی اینا بر اساس احساسا هستن و مقاومتطمن

بینیدشون. وقتی دیگه ندیدینشون یعنی ذهنتون قبول کرده که اونا بخشی از واقعیت رن و کمتر میمی

شه که معما رو براتون حل کنه. باهوشترین و فعلیتون هستن. این جوری ذهن ناخودآگاه تحریک می

-کنه و حتی وقتی خواب هستین هم سعی میبراتون شروع به کار میش ذهنتون خخالقترین و فعالترین ب

 زحمت محروم نکنین!کنه اون واقعیتو براتون به وجود بیاره. خودتونو از این منبع قوی و مجانی و بی

ذارین که هدفاتونو به وضوح توی به هر چیزی که شبیه مقاومته حسابی توجه کنین. وقتی یادداشتایی می

بیشتر  "این چیه؟"پرسن بینن و میشاید باعث خجالتتون بشه. وقتی هم که دیگران اونا رو میاونا نوشتین 

کنن؟ یا شن؟ مسخره میکشن؟ اذیت میشن؟ به خاطر شما خجالت میکشین. اونا شوکه میخجالت می

ابل پول خیلی جالبیه. اطالعات زیادی در مورد مقاومتایی که در مق تجربهگن این کارا زشتن؟ این می

 ده.درآوردن دارین و دیگران چه نقشی توی این مساله دارن بهتون می

تونه مفید باشه چون خودم هم مدت طوالنی در برابر این که برای کسب و دونم که این کار چقدر میمی

 کردم. باالخره هم وقتی که این کارو کردم در واقع خودمو مجبور کردمکارم هدفیو مشخص کنم مقاومت می

تر باشه نرسونم. که اون عددا رو بنویسم و با خودم جنگیدم تا اونا رو کمتر نکنم و به حدی که برام راحت

کنن. این بود که فقط یه ام که گهگاه پیشم میومدن چی فکر میخجالت هم کشیدم. نگران بودم که خانواده

ونم بند اومد و احساس حماقت کردم و ام پرسید این چیه زبیادداشت روی آینه گذاشتم. وقتی دختر ده ساله

ای در دیدم که اون سنش کمتر از اونیه که بفهمه عدد درآمد یعنی چی و هیچ قضاوت یا چیز منفی دیگه

 قبول کرد. "هدف مامان برای پول درآوردن"ه عنوان بموردش نداره. اونم توضیح منو 
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کرد و اونا رو همه جای خونه گذاشت تا داشتای بیشتری درست دبعدش کاری کرد که باعث تعجبم شد. یا

خواستم در خواستم باعث اذیتش بشم و نمیبیشتر بتونم ببینمشون. این بود که حسابی گیر کردم چون نمی

ام های منفی به وجود بیارم! مجبور بودم با هدفم یعنی رسیدن به درآمد بلندپروازانهمورد پول براش برنامه

عددا رو همه جای خونه ببینن و بپرسن اونا چی هستن و در موردشون تونستن اون سر کنم. همه می

شدم: خجالت، ناباوری، حتی یه دیدمشون با احساسای باعث مقاومت بمبارون میقضاوت کنن. هر وقت می

کرد. خودم هم حس شکست. بار سنگین باور نکردن تواناییم در رسیدن به هدفام داشت منو خورد می

مغرورم و بپرسن و کار و متکبر تم و انتظار داشتم دیگران فکر کنن من خودخواه و طمعقضاوتای خودمو داش

 کنم کی هستم که توقع دارم به چنین پوالیی برسم.مگه فکر می

دار به شکالیی که اصال خبر ازشون نداشتم منو تحریک کردن. خوشبختانه اون داشتای پشت چسبداون یا

دونستم که هر کدوم از اونا موضوعی برای ضربه زدن هستن. به کمک ضربه تی بودم و میافموقع کاربر ای

دم زدن احساسای ناخوشایندم برام عادی شدن و به دیگران هم گفتم که دارم چیزاییو که به دیگران یاد می

 کنم و اون یادداشتا بیشتر برای ذهن ناخودآگاهم هستن. دیگه خجالت نکشیدم و هر بارخودم هم تمرین می

کردم و دادم به جای خجالت کشیدن احساس قدرت میشون به کسی توضیح میدیدم یا دربارهکه اونا رو می

 گرفتم.انگیزه می

رسیدن و فکرا و اولویتامو تغییر دادم. سراغ منابعی رفتم که به های مختلفی به سرعت به ذهنم میایده

کردن رسیدن و منو مجبور میهای عالی به ذهنم میشدن هدفای بزرگتریو انتخاب کنم. ایدهوضوح باعث می

زدم و برای خودم مرزای امو کنار میکردم و محدودهتر از همیشه کار میکه براشون کاری بکنم. سخت

دادن چون با دیدن شدم. ولی اینا برام به معنی تقال کردن نبودن و احساس خوبی بهم میجدیدی قائل می

تک اون مشکال غلبه کنم و همه کردم. ضربه زدن کمکم کرد که به تکمیگرفتم حال نتایجی که می
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شدن پاکسازی کنم. به مرور دنیا هم باهام راه اومد. اتفاقای مقاومتا و احساساییو که باعث کالفگیم می

 ای افتادن و فرصتایی که در جهت رسیدن به هدفام بودن برام پیش اومدن.غیرمنتظره

گرفتم که چه جوری با این همه هیجانی که داشتم زندگی کنم. ضربه باید یاد می حسابی داغ شده بودم و

کردم شد و با لطف و سخاوت از هر کاری که میزدن در این مورد هم کمکم کرد. مردم و منابع پیداشون می

عا هم کردن. مث معجزه بود! راهای خودمو پیدا کردم و زندگیم ظرف یه سال کامال عوض شد. واقحمایت می

 دار و کمک کوچکی که دخترم کرد شروع شد.باور دارم که همش با اون کاغذای پشت چسب

 شروع مسلط شدن

برین. مثال برخورد  ،که نزدیکتون هستن ،بعد از این که هدف بزرگیو مشخص کردین باید سراغ موانع بیرونی

چیزایی هستن که ازشون خبر دارین و  کنه یا پس دادن بدهیاتون. اینا معموالبا کسی که کاراتونو خراب می

کنن که همش حواستون به واقعیت فعلیتون باشه. این خوب نیست! با قدرت و به کمک احساسا کاری می

باید دست از این واقعیت بردارین چون به خاطر فکرا و کارایی که در گذشته کردین به وجود اومده. هر وقت 

کنه. یادتون باشه که خودتون االن دارین آینده رو برای یر میم تغیه شما تغییر کنین واقعیت فعلیتون

خواین بازم همون جوری که در گذشته زندگی کردین زندگی کنین پس دیگه سازین. اگه نمیخودتون می

 سراغش نرین!

قبول دارم که این گفتنش آسونتر از عمل کردن بهشه. ولی باید برای شروع این کار دست از این که فقط 

بردارین. حتی اگه هیچ چیزی فوری تغییر نکنه  ، ببینینشنتون میکه باعث ناامیدی ،یتای روبروتونوواقع

تونین می با آرامش بیشتریشین و هم وقتی شدت احساسا و اهمیت واقعیت فعلی براتون کم بشه، آزادتر می

ن. سراغ باورای فعلیتون هم کنیتری به هدفاتون توجه میخدمتش برسین و با انرژی بیشتر و باورای مثبت
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ای که دارین احساس بهتری پیدا کنین. اگه حداقل تا حدی برین تا در مورد هدف بزرگ و بلندپروازانه

 کنین.ددشو کوچکتر و کوچکتر میعاختیارش دست خودتون نباشه از هدفتون کوتاه میاین و 

 ا و شرایط فعلیتون عوض کنین. مثال:خالصه اینه که برای تعیین یه هدف بزرگ و رسیدن بهش باید باور

باشه. برای ذهن  هدفتون نیست که حتی کمی هم ممکن باوری که االن دارین که هیچ قسمتی از

شه به هدفی رسید و ممکنه فکر کردن بهش تحلیلگرتون ممکنه خیلی طول بکشه تا ببینه که چه جوری می

 ن.باعث بشه کالفه بشین و همون اول کار دست ازش برداری

گیره. این جوری احساسای منفیتون و خصوصا عصبانیت و کسی یا چیزی نزدیکتونه و سر راهتونو می

 ناامیدی و نفرت رو میان. 

احساسا و فکرایی که االن در مورد کمبوداتون دارین ممکنه مانعتون بشن. نقصا و کمبوداییو توی خودتون 

عرضگی گیرن و احساسای دردناکیو که به بیخواین میبینین و اونا سر راه رسیدن به موفقیتیو که میمی

 مربوطن رو میارن.

اگه االن وقت یا انرژی ندارین تصور انجام دادن کارای بیشتر سخته. حتی فکر کردن به این که برای رسیدن 

 شه که آدم از حال بره.به هدفتون چه کارایی باید بکنین هم باعث می

تونه باعث بروز احساسای منفی شدیدی بشه و احساس درموندگی کنین و کالفه بدهی فعلیتون. این می

 بشین. 

-حتما باید با ضربه زدن خدمت ناباوریا و مقاومتای احساسی که دارین برسین و در غیر این صورت گیر می

خودی به مدت طوالنی به جایی خیره نشین و در مورد این که چه جوری کنین. پس انجامش بدین! بی
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ممکنه بشه خیالبافی نکنین. با باورایی که جلوی بیشتر پول درآوردنتونو گرفتن روبرو بشین. وقتی با عینک 

نین. کبینین چقدر غیرمنطقی و غیرعاقالنه هستن تعجب میضربه زدن بهشون نگاه کنین از این که می

 بهشو انتخاب کنین.شین که خودتون واقعیت و مسیر رسیدن زاد میوقتی این کارو بکنین حسابی آ

 دونم چه جوری به اونجا برسم...ولی نمی

تونه براتون باعث بروز تونین به یه هدف بزرگ برسین این میگاهی وقتا اگه ندونین که چه جوری می

های خارج از چارچوب و خالقیت و شهود و همزمانی الزم داشته  تعارضایی بشه. اگه هدف بزرگ خیلی ایده

دونین نویسین اصال نمیانه رو روی کاغذ میزوارگیره. وقتی هدف بلندپرتون جلوتونو میباشه ذهن تحلیلگ

دونین. اینه که بیشتر تونین بهش برسین. حتی فرداش یا هفته بعد یا ماه بعد هم نمیکه چه جوری می

خالص  کنین غیرممکنه. دور بعدی ضربه زدنو حتما انجام بدین چون برای گذشتن از این شکا وحس می

 ها رو بگین:شدن از دست ذهن تحلیلگره. اول این جمله

 "دونم جه جوری بهش برسم.نمی"

 "همه راها رو باید خودم پیدا کنم."

تون بین صفر تا ده نمره بدین. احساسای ناراحت کننده اینا رو با صدای بلند و با احساس بگین و به شدتِ

 ه هدفتونو پیدا کنین انجام بدین.راه رسیدن ب بعدش این دورو برای این که بفهمین چه جوری

 دستورالعمل ضربه زدن برای فهمیدن این که چه جوری به هدفاتون برسین

 ها روی نقاط بزنین:با این جمله

 خیلی دوست دارم به این هدف توجه کنم
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 تونم کاری کنم که اتفاق بیفتهدونم چه جوری میولی نمی

 باید ببینم که راهش چیه

 تونم راهشو پیدا کنمنمی

 دونم اینا چه جوری ممکنه نتیجه بدننمی

 کنم که االن باید همه راها رو پیدا کنمحس می

 چون اگه نتونم پس اصال نباید اون هدفو روی کاغذ بنویسم

 تونم کاری کنم که اون عدد واقعی بشهدونم چه جوری مینمی

 دونم چه جوری بهش برسمخیلی بزرگه و نمی

 ش مشغوله که چه جوری بهش برسمفکرم هم

 باید راهشو پیدا کنم

 شاید باید صدها فهرست برای کارایی که باید بکنم تهیه کنم

 االن باید راهشو پیدا کنم

 در غیر این صورت داشتن هدفی به این بزرگی با عقل جور در نمیاد

 خورمرم که آخرش شکست میاین جوری دارم به راهی می

 ه این هدف برسمدونم چه جوری بنمی
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 باید راهشو پیدا کنم

نفس عمیقی بکشین. حواستون باشه که شدت احساستون چقدر پایین اومده. هر فکر و احساس ذهنی و 

ایو که رو میادو بنویسین. با خودتون مهربون باشین. با خودتون این جمله رو تکرار هر خاطره جسمی و

 2. تا وقتی که شدت واقعی بودنش کمتر از "هشو پیدا کنمدونم چه جوری بهش برسم و باید رانمی"کنین: 

رسید یه دور خیلی مثبتو، که برای اینه که حالتون خیلی بهتر بشه،  2نشده جلوتر نرین. وقتی شدتش به 

 انجام بدین.

 ها روی نقاط بزنین:با این جمله

 دونم چه جوری بهش برسمولی نمی

 تونم بهش برسمکار من این نیست که بفهمم چه جوری می

 بله، هست

 نه، نیست

 اعتماد دارم که دنیا

 چرخه که این برام اتفاق بیفتهجوری می

 از سریعترین و کوتاهترین و بهترین راهی که برام وجود داره

 کنمیه جوری جذبش می

 شهراهی که برام پیدا می
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 شه باعث تعجبم می

 رسمکنم که به چه چیزایی میتعجب می

 شه؟کنم شهودی باشن چی میکه می اگه همه کارایی

 ی و چه جوری اون کارا رو بکنمدونم که کِمی

 شه؟اگه فقط الزم باشه که اعتماد کنم چی می

 فقط باید حواسم به هدفم باشه

 کنهو اعتماد کنم که دنیا خودش برام جور می

 شهاون جوری چقدر باحال می

 شهالبته که باحال می

 برای دنیا یه پیامیو بفرستمدم که به خودم اجازه می

 آماده کمک گرفتن هستم

 ام که چه جوریشو نشونم بدیآماده

 هر وقت چه جوریشو نشونم بدی

 ام که بر اساس شهودم دست به کار بشممنم آماده

 های عالی داشته باشمخیلی دوست دارم ایده
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 خیلی دوست دارم شهودی عمل کنم

 رش کنهدم که خودش برام جوبه دنیا اجازه می

 شنکنه باعث تعجب و خوشحالیم میچیزایی که نصیبم می

چند بار انجام بدین تا در مورد هدفتون حس خوبی پیدا کنین. اکثر آدما  ویه نفس عمیق بشکین. این دور

گن که حسابی انرژی گرفتن. هر وقت اون قدر انجامش دادین که حس کردین بعد از این دور ضربه زدن می

 تونین هدفتونو به واقعیت تبدیل کنین.ادامه کتابو هم بخونین تا ببینین که چه جوری میحالتون عالیه 
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 11فصل 

 خاطره ناگوار هدف

خاطره "ذاریم گفتیم که اگه خاطره ناگواری داشته باشین که به مسائل مالیتون مربوط باشه اسمشو می

های هدف تونه روی همه جنبههم داشته باشین و این می "خاطره ناگوار هدف". ولی ممکنه "ناگوار مالی

شه که یه اتفاقی که در گذشته افتاده جدیدتون و میلتون به دنبال کردنش سایه بندازه! حاال چی باعث می

 خاطره ناگوار هدف بشه؟ به نظرم هر اتفاقی که این اثرا رو روتون گذاشته از این دسته به حساب میاد:

 شهبیشتر میتون افتین تنش و اضطراب و پیشمونیوقتی یادش می. 

 العمل خواین عکسکنین و میوقتی شرایطی براتون پیش میاد که شبیه اونه تنش بیشتریو حس می

 شدیدی نشون بدین.

 به خاطر  ،یعنی توانایی اعتماد کردن و اعتماد به نفس و باورتونو ،مقدار زیادی از قدرت شخصیتون

 اون از دست دادین.

 تشخیص دادن خاطره ناگوار هدف

خواین و بعد از این که هر کاریو که افته که شدیدا یه چیزیو مییه خاطره ناگوار هدف معموال وقتی اتفاق می

ای دینش. از دست رفتن اون هدف ممکنه به شکل غیرمنتظرهاز دستتون برمیومده انجام دادین از دست می

-خوردن نبودین. خاطره ناگوار هدف وقتی پیش میاد که قلبا چیزیو میبوده باشه. اینه که آماده شکست 

-دین که دنبال آرزوتون برین و فکرای بزرگ بکنین و باور کنین که اتفاق میخواین و به خودتون اجازه می

بافا و قسمتی از وجودتونو که بهش شک داره رو نشنیده بگیرین. برای رسیدن بهش افته و حرفای منفی

 کنین و حتی ممکنه از حال برین.لی سخت کار میخیلی خی
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فداکاری توی این راه هزینه شخصی زیادی براتون داره. ممکنه پولیو از دست بدین که امکان جبرانشو 

تون به خاطر نداشته باشین، روابطتون به خاطر این که زیادی به هدفتون توجه کردین خراب بشه و سالمتی

ای که کنین که به نتیجهقانع می وی به وضع جسمیتون کمتر بشه. خودتونتوجهتنش و خستگی زیاد و بی

رسین شه. نه فقط به آرزوتون نمیارزه. ولی با وجود کار سخت و فداکاری اوضاع خیلی خراب میده میمی

ای کنین که آدم شکست خوردهدین و احساس میبلکه خیلی چیزا رو هم به شکل دردناکی از دست می

کنین که همش توهم دونین و فکر میشین و خودتونو مقصر میغمگین میو خرش هم ناامید هستین. آ

 بوده. بعد از اتفاقی مث این احتماال:

 کنین.کمتر به خودتون اعتماد می 

 کنین.کمتر به آدمای دیگه و به دنیا اعتماد می 

 کنین.بیشتر به این طرز فکر که هر چیزی ممکنه شک می 

ذشته به یادتون میاد که شبیه به چیزیه که براتون گفتم در این صورت یه خاطره ناگوار اگه وضعیتی در گ

گذاری کارتر بشین و کمتر فکرای بزرگ بکنین و وقتی هدفتونه باعث بشه که محافظههدف دارین. این می

مکنه غلط کنین که چی مکنین زیادی امیدوار نشین. وقتی خاطره ناگوار هدف دارین همش احتیاط میمی

گذاری برای یه درآمد جدید چه اشتباهایی ممکنه بکنین. به جای این که سرحال و با پیش بره و موقع هدف

تون شه و در مقابل مشکالیی که پیش میان تواناییمیل زیاد سراغش برین تنش و اضطرابتون بیشتر می

 کنین قدرت کمی دارین.شه و حس میکمتر می

شه که با شک و تاخیر سراغ هدفای جدید برین. به جای این که فوری دست به می خاطره ناگوار هدف باعث

یا  دارینای برای رسیدن به هدفتون برمیاندازین و قدمای نصفه نیمهعمل بزنین کارا رو پشت گوش می

 حتی اگه بخواین یه هدف جدید برای خودتون تعیین کنین هم تونین تصمیم بگیرین که چی کار کنین.نمی
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های قبلی به خودتون اعتماد شه که با تمام توانتون دنبالش نرین. اگه بر اساس تجربهضعفتون باعث می

ندارین یا باور دارین که غیرممکنه پس اصال چرا دنبال اون هدف برین؟ حتی شاید بدونین که دارین جلوی 

 گیرین. نظر می های عملیو هم درکنین این جوری دارین جنبهگیرین و فکر میخودتونو می

تونست مثال آرتور به خاطر این که کسب و کارش مشکل پیدا کرده بود و چند سالی بود که به زحمت می

وقتی داشتیم روی هدفای بزرگ و جدید و دیدگاهایی برای کسب و  خرج و دخلشو یکی کنه پیشم اومد.

کردیم هر چی سعی کردم حتی میگذاری حال بود. موقعی که داشتیم هدفکردیم خیلی بیکارش کار می

هاشو داد و شونهکردم فقط سر تکون مینتونستم یه ذره هیجان توش به وجود بیارم. وقتی چیزیو توصیه می

االن نباید در این مورد زیادی هیجان زده بشم. "انداخت. وقتی ازش پرسیدم چرا این جوریه گفت باال می

قرار  "بذار ببینیم بعدا چی پیش میاد". وقتی براش توضیح دادم که با "بذار ببینیم بعدا چی پیش میاد

عالقگیش بیشتر هم شد. این بود که ازش نیست تغییرای مهمی اتفاق بیفته و درآمدش خیلی بیشتر بشه بی

 پرسیدم اگه به خاطر یه هدف جدید توی کسب و کارش به هیجان بیاد این چه اشکالی داره.

-چند سال قبل که هنوز مربی ورزش بوده یه ایده عالی برای یه محصولی داشته که میآرتور قبول کرد که 

تونسته طرز کار ورزشکارا در چند ورزش مختلفو حسابی تغییر بده. به قدری بهش ایمان داشت که نمونه 

ورزشا تونه توی خیلی از دونست میاشو ساخته بود و ازش نتیجه هم گرفته بود. از اونجایی که میاولیه

انقالبی به وجود بیاره آرزوهای بزرگی به ذهنش رسیدن. به خاطر این که هیچ کدوم از همکارا و دوستاش 

فهمیدن تصمیم گرفت خودش تنهایی اون کارو بکنه. سه سال هر روز ساعتای زیادیو قابلیتای طرحشو نمی

-پوالشو توی اون کار سرمایهکرد. گذروند و بعدشم تا دیروقت شب روی اختراعش کار میتوی شغلش می

گذاری کنن. یه شریک هم پیدا کرد گذاری کرد و دوستا و چند نفر دیگه رو هم قانع کرد که براش سرمایه

کرد. گاهی وقتا پیش ها و مرخصیاشو هم صرف فروختنش میو آخر هفته که توی فروش بهش کمک کنه
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جود به خاطر باوری که به کارش داشت و هیجانی خوابید و با این ومیومد که آرتور چند هفته درست نمی

 داد.که داشت بازم کارو ادامه می

تونست با پسراش بگذرونه از دست داد. پسراش اغلب بعد از شام که توی اون سه سال وقتای باارزشیو که می

کرد جوری توجیه می. اونم هر بار اینو این "بابا کار داره"شنیدن که خواستن باهاش فوتبال بازی کنن میمی

-. مطمئن بود که خیلی زود ورق براش برمی"شهاگه فقط بتونم یه ذره دیگه جلو برم همه چیز جبران می"

تونست اونا رو وارد زیادی گرون بودن و این بود که نمی ،های اولیهگرده. ولی هیچ وقت اون طور نشد. نمونه

اختراعش چقدر براشون مفیده. آخرش انرژی و پول آرتور فهمیدن که میدون بکنه. اکثر مربیا هم اصال نمی

گذاراش به باد رفت. ته کشیدن و مجبور شد قبول کنه که شکست خورده. پول خودش و همه سرمایه

روابطش هم خیلی آسیب دیدن. با دلی شکسته زنشو طالق داد و اختراعشو هم گذاشتن توی انبار. متاسفانه 

شناسه. خیلی هم بیشتر از گذشته توی یه شغلی که ازش متنفر ب نمیهاشو هم خوکرد که بچهحس می

 بود گیر افتاده بود.

هاش اعتماد نکنه. حتی وقتی هم که ها و آرزوها و غریزهآرتور با خودش عهد کرد که دیگه هیچ وقت به ایده

رو خودش بکنه  برای خودش شروع به کار کرد با خودش عهد کرد که به سختی به کارش بچسبه و همه کارا

تا دیگه پوالشو به خاطر آرزوهاش از دست نده. یه کسب و کاری درست کرد که الزم بود هفت روز هفته و 

 کردیمهای ناگوار قبلیشو پاکسازی میروزی ده ساعت توش کار کنه. وقتی داشتیم با ضربه زدن خاطره

از دست داده بود احساس گناه کرد و خیلی غمگین شد و به خاطر چیزایی که، با دنبال آرزوهاش رفتن، 

فهمید که چه جوری شده که دیگه به هیچ چیزی باور نداره و به خاطر هیچ چیزی دیگه به هیجان نمیاد. 

اش جدیدی نسبت به ده سال گذشته بعدش با وجود این که به لحاظ جسمی حسابی از حال رفت ولی دیدِ

بود و حاال آماده بود که بازم چیزیو به وجود بیاره. ولی این بار پیدا کرد. به اندازه کافی خودشو تنبیه کرده 
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. "ساالست که این قدر سر حال نشده بودم"رفت گفت ت از دفترم میاشعاقلتر و متعادلتر شده بود. وقتی د

 ای که آرزوشو داشت حسابی به هیجان اومده بود. به خاطر هدف بلندپروازانه

 پاکسازی خاطره ناگوار هدف

خواین در مورد هدفای فعلیتون موفق بشین حتما باید روی هر خاطره ناگوار هدف که احیانا دارین میاگه 

تونین تغییرای زیادی توی دیدی که نسبت تونین گذشته رو تغییر بدین ولی میکار کنین. هر چند که نمی

ادی در مورد کارایی که دارین به گذشته دارین به وجود بیارین. واقعیت اینه که از اتفاقای گذشته درسای زی

بینین که اون اتفاقا کنین گرفتین و نقاط قوت و ضعفتونو بهتر فهمیدین. اگه به گذشته نگاه کنین میمی

باعث شدن که آدم بهتر و زرنگتری بشین و احتمال موفقیتتون هم بیشتر بشه و موانع کمتری سر راه 

 موفقیتتون باشن.

مقصر دونستن خودتون به خاطر اون اتفاقا رو هم تشخیص بدین. اگه  تونین چیزایی مثبه عالوه می

شه که موفقیتتون خراب بشه. اینا درسای خودتون و تواناییاتونو دست کم بگیرین تقریبا همیشه باعث می

جدیدی به اون  خوام که بتونین با دیدِ خیلی خیلی مهمی هستن! با انجام دادن تمرینی که در ادامه میاد می

به خاطر اون اتفاق االن بیشتر به خودم و به دنیا اعتماد دارم و باور دارم "اقای گذشته نگاه کنین و بگین اتف

 "تونه اتفاق بیفته!که این می

 تمرین برای خاطره ناگوار هدف

ر یه خاطره ناگوار هدفو که در گذشته براتون اتفاق افتاده انتخاب کنین. چشماتونو ببندین و انگا ،برای شروع

بینین اون اتفاقو توی ذهنتون تجسم کنین. اگه اون ماجرا یه فیلم بود که دارین اونو توی تلویزیون می

ده که اون ماجرا چقدر روتون اثر داشته و چقدر از شد؟ اسم فیلم، به تنهایی، اغلب نشون میاسمش چی می
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 "شکست سنگین"، "از دست دادمروزی که همه چیزامو "دست دادین. چیزایی که زیاد شنیدم اینا هستن: 

 ."روزی که برام جهنم شد"یا 

شه؟ ببینین وقتی یاد دونین که اون اتفاق قدیمی امروز باعث ضعفتون در رسیدن به هدفتون میاز کجا می

برای خودتون انتخاب کردین چه  41افتین در مورد هدف بزرگی که توی فصل اون اتفاق قدیمی می

و  "خوام!اونو می جداً"دن؟ های زیر در مقیاس صفر تا ده چه حسی بهتون میجملهکنین. احساسی پیدا می

 "تونم انجامش بدم!دونم که میمی"

 شن یعنی جوابتونو گرفتین.ها باعث هیجان یا انرژی توی شما نمیاگه هیچ کدوم از این جمله

 دور اول –العمل ضربه زدن برای خاطره ناگوار هدف وردست

 ها رو با صدای بلند بگین:زنین این جملهروی نقطه ضربه کاراته میدر حالی که 

-مونه ولی خودمو با عالقه دوست دارم و قبول میبا وجود این که اون ماجرا برام مث یه فیلم وحشتناک می

 کنم چون این برام بار سنگینیه.

دونم. قدر اون باریو که ر خودمو میبا وجود این که اون ماجرا خیلی برام باعث درد و ناراحتیه ولی کامال قد

ه. ذهنمو نستدونم. هیچ کسی حتی خودم تا حاال به خاطر اون قدر منو ندوبه خاطر اون ماجرا روی منه می

 خودمو ببخشم. دلسوزیدارم تا بتونم خودمو دوست داشته باشم و قبول کنم و با باز نگه می

 ها روی نقاط مراحل بزنین:با این جمله حاال

 تونم خودمو ببخشمواقع نمی در

 چون این خیلی بده
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 خیلی خراب کردم

 شکست خوردم

 حسابی

 غیر قابل بخششه

 مث یه کابوس بود

 بلکه خیلی بدتر از اون

 چون واقعا برام مهم بود

 خواستمشواقعا می

 ها باز نگه دارمسعی کردم ذهنمو برای معجزه

 حداکثر سعیمو کردم

 خیلی سخت هم کار کردم

 شدمنابود 

 خیلی اذیت شدم

 هیچ کسی هم جز خودم مقصر نبود

 خیلی چیزا رو از دست دادم
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اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره
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 شمو هنوزم دارم اذیت می

 شکست سنگین

 درد

 غم

 ناامیدی

 بینماون ماجرا رو این جوری می

 فیلم خیلی بدیه

 کنمفکر می هدفام وقتی به

 بینمشمی

 بینمگاهی وقتا که این فیلمو می

 شمحسابی اذیت می

 االنولی 

 خوام قدرشو بدونمفقط می

 قدر کل اون ماجرا رو
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گن که چنین ماجرایی ناگوار به حساب میاد. ممکنه نفس عمیقی بکشین. اغلب بعد از این دور مردم می

دونین اینه که قبل از این که جلوتر بریم یه دور ضربه زدن دیگه هم ببینین که خیلی خودتونو مقصر می

دفعه هم خودتونو توی فیلم اون اتفاق بذارین. خودتونو توی اون قسمتی ببینین که براتون گذاشتم. این 

کنین. اگه چیزای خیلی اوضاع خیلی خراب شد و حواستون باشه که چه قضاوتای بدی در مورد خودتون می

-میها دقیقا بدی به ذهنتون میان یعنی این دور مال شماست. آدمای خیلی زیادی بهم گفتن که این جمله

های خودتونو تونین جملهخواین میکنن. مث همیشه و اگه میگن که اونا چه فکرایی در مورد خودشون می

 های من بگین.به جای جمله

 دور اضافه –دستورالعمل ضربه زدن برای خاطره ناگوار هدف 

 ها روی نقاط مراحل بزنین:با این جمله

 اونجام نم

 دونستمباید می

 احمق!

 ضعیف!

 ابله!

 گیج!

 دونستمباید می



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره
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 زیادی اعتماد کردم

 زیادی بخشیدم

 دونستمباید می

 بودم چقدر ساده

 فهمیدمباید می

 دیدمباید عالمتا رو می

 باید قویتر بودم

 خدایا، از دست خودم عصبانیم

 زیادی اعتماد کردم

 های روی دیوارا رو ندیدمنوشته

 و فقط جلو رفتم

 این حقمه

 چون واقعیتو ندیدم

 احمق بودم

 هضعیف و ساد



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره
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 کردمباید بهتر عمل می

 باید قویتر و زرنگتر بودم

 دمهمش دارم به اون خود قدیمیم گیر می

 و بایدم این طور باشه

 چون کار درستیه

 عالئم زیادی دارم که

 کردمدن باید بهتر عمل مینشون می

 اگه کسی سر این باهام بحث کنه

 کنهدونم که داره اشتباه میمی

 بودم و زیادی اعتماد کردم احمق و ساده

دوباره چشماتونو ببندین و خودتونو توی فیلم ببینین. احتماال بیشتر از قبل دلتون به نفس عمیقی بکشین. 

سوزه. شایدم به خاطر اتفاقایی که براتون افتادن و چیزایی که از دست دادین یهویی خیلی حال خودتون می

که نه فقط چیزای بیرونی بلکه اعتماد به نفس و اعتمادتون به خودتونو هم از  فهمینغمگین بشین. وقتی می

ها خوب به هدف خوردن. دور بعدی برای اینه که قدر احساساییو که ممکنه رو بیان دست دادین یعنی ضربه

 یو که به خاطر اون اتفاق براتون پیش اومدن بدونین.یبدونین. قدر خودتون و مشکال

 دور دوم –ه زدن برای خاطره ناگوار هدف دستورالعمل ضرب



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره
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 ها رو با صدای بلند بگین:زنین این جملهدر حالی که روی نقطه ضربه کاراته می

رحم بودم ولی حاال قدر با وجود این که اون ماجرا برام پیش اومده و در اون مورد نسبت به خودم خیلی بی

شدم و بدون این که کسی ازم حمایت باید حریف همشون میافتادن. دونم. خیلی اتفاقا داشتن میخودمو می

 کردم.کنه مسئولیت همشونو قبول کردم. داشتم بهترین کاریو که بلد بودم می

ولی کامال قدر اون  "نه، من این طوری نبودم"گه با وجود این که یه چیزی توی وجودم همش داره می

ها و اصول فکریم ترسیدم و شاید وحشت کردم. برنامه دونم. خیلی درد کشیدم. خیلیماجرای قدیمی رو می

به طور ناخودآگاهانه در حال کار بودن. با وجود اینا در واقع خوب ازش جون به در بردم. حاال قدر خودمو 

دارم تا شاید بفهمم که به خاطر طرز برخوردم با اون مسائل شاید بتونم به خودم دونم. ذهنمو باز نگه میمی

 .افتخار کنم

ای تونم با صدای بلند به همه بگم که حتی ذرهبا وجود این که اون ماجرای قدیمی برام اتفاق افتاده و می

 دارم تا بتونم درسای مهمیو که ازش گرفتم ببینم.چیزای خدایی هم توش نبوده ولی ذهنمو باز نگه می

 ها روی نقاط مراحل بزنین:حاال با این جمله

 این همه غم

 دونممیو مقدر خود

 دونمقدر خودمو که توی اون ماجرا بودو هم می

 دونهای قدر منو نمیهیچ کس دیگه

 دونمولی حاال من می



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه
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 خیلی چیزا برام اتفاق افتادن

 کردمداشتم بهترین کاریو که بلد بودم می

 یعنی به خاطر اونم باید به خودم گیر بدم؟

 چیزاییو از اون اتفاق یاد گرفتم

 منو زرنگتر کرد

 بندم که همین طور شدشرط می

 قویتر شدم

 بهم قدرت داد

 چون ازش جون به در بردم

 ازش در اومدم

 برای همیشه خورد نشدم

 دونمو قدر اینو می

 حقمه

 دارمذهنمو باز نگه می

 تا قهرمان اون ماجرا رو ببینم



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه
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 اون قهرمان منم

سینما نشون بدن اشک تماشاچیا  اگه اون فیلمتونو توی"پرسم نفس عمیقی بکشین. اغلب از مردم می

اس. اگه تا حاال کسی براتون اشک نریخته پس خودتون باید برای خودتون  "بله"جوابش معموال  "درمیاد؟

اگه قدر اتفاقیو شین. آزاد میکنین که احساس میزنین اشک بریزین. وقتی موقع گریه کردن ضربه هم می

مونه. تا وقتی که قدر غم و از ین اون اتفاق همیشه باهاتون میکه این جوری براتون بار احساسی داشته ندون

کنن. حاال برای آخرین بار چشماتونو ببندین و بازم دست دادن و دردو ندونین اونا همون جوری گیر می

تونه بتون شده باشه اون نعمت چی مییخودتونو توی اون فیلم ببینین. اگه به خاطر اون اتفاق نعمتی نص

ن شواد گرفتین که باعث شده عاقلتر شده باشین؟ چه مهارتاییو ازش یاد گرفتین که واقعا الزمباشه؟ چی ی

کنین؟ چی راجع به خودتون و نقاط قوتتون و میلتون به این که سخت داشتین؟ کدوم اشتباها رو دیگه نمی

 کار کنین یاد گرفتین؟

نصیبتون شده که دائما دارین ازشون استفاده  واقعیت اینه که اون اتفاقو از سر گذروندین و چیزایی هم ازش

شما رو به  ،کنن؟ بذارین اون خاطره ناگوار هدفکنین. اونا برای این هدف جدید چه کمکی بهتون میمی

تونه باعث بشه که حاال قهرمان ماجراتون تبدیل کنه! این که تونستین اون ماجرا رو از سر بگذرونین می

اگه تونستم "ن و نقاط قوتتونو بشناسین. بهش فکر کنین و از خودتون بپرسین بیشتر به خودتون اعتماد کنی

تونم از عهده هر مشکلی که این هدف جدید ممکنه برام درست کنه اونو از سر بگذرونم پس یعنی می

گیرن که شما رو قویتر کنن و برای مرحله بعدی گاهی وقتا مشکال به این دلیل سر راهتون قرار می "بربیام؟

آماده کنن. قبل از این که سراغ هدفای اصلیتون برین و قهرمان ماموریتی که دارین بشین باید بعضی درسا 

 رو یاد بگیرین. ممکنه این براتون درست باشه؟



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه
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تا احساس کنین قدرتتون زیاد شده  کنمتموم میکه راجع به هدف فعلیتونه این فصلو با یه دور خیلی مثبت 

 دنبالشو بگیرین.خواین که حسابی و می

 دور سوم –دستورالعمل ضربه زدن برای خاطره ناگوار هدف 

 ها روی نقاط بزنین:با این جمله

 دارمحاال دست از اون ماجرای قدیمی برمی

 رمو سراغ هدفی که امروز دارم می

 شاید به نظر کمی احمقانه و غیرممکن بیاد

 اشکالی نداره

 واقعیت اینه که

 خوامشواقعا می

 ترسمتا حدی هم می بله،

 ترسمالبته که می

 منم آدمم

 خوامشو متاسفانه خیلی می

 خوام دنبالشو بگیرمو می



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه
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 البته که هنوزم نگرانم که شکست بخورم

 خوام شکست بخورمنمی

 خوامولی اینو جداً می

 امزرنگتر و قویتر شدم و آماده

 گیرمدنبالشو می

 االن

 با همه استعدادام

 و با عالقه

 تمام توانو با 

 حاال نوبت منه

 و این انتخاب خودمه

 خوامو جداً اینو می

 شاید در گذشته بعضی کارا رو از راه سختش انجام دادم

 شهتونه برام مث معجزه باشه و همین طور هم میولی باور دارم که این می

 و حاال ذهنم کامال بازه



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 
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 و انتظارشو هم دارم

 هدفم اتفاق بیفتنهایی برای این ذهنم بازه تا معجزه

 ذهنم به روی این بازه

 برام مث یه سفر جالب و باحال و پرهیجانه 

 و باید توش

 استعدادامو به کار بندازم

 انگیزه داشتن

 نترس بودن

 هیجان داشتن

 و عالقه

 مشکال برام پیش بیان ممنتظر

 من قهرمان ماجرای خودم هستم

 همون سفر قهرمان باشه ،ذارم این هدفو می

 گیرم که رشد کنم و بدرخشموری انگیزه میاین ج

 خوامگم که من اینو میدارم می
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 این آرزوی منه

 این کوه منه

 رمو من دارم ازش باال می

کنین که ها انرژیتون چقدر بیشتر شده و چقدر بیشتر احساس مینفس عمیقی بکشین. ببینین با این جمله

 انداخته از بین رفته.هدف میروی ای که خاطره ناگوار سایهآماده هستین تا دنبال هدفتون برین! این یعنی 
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 12فصل 

 لیاقت پول بیشترو ندارم

اگه بخوام فقط یه چیزو از توی این کتاب انتخاب کنم و بگم که فقط روی همون کار کنین اون چیز ارزشیه 

تغییرا توی همین فصل اتفاق کنین دارین. بزرگترین که برای خودتون قائلین و مقدار لیاقتیه که فکر می

 افتن. ولی اغلب خیلی باید کار کنیم تا مردم قانع بشن که الزمه روی اینا هم کار کنن.می

ای هیچ مساله"شم که اصرار دارن زنم اغلب با مقاومت مردم روبرو میمی "لیاقت"و  "ارزش"وقتی حرف از 

من از اون آدمایی که تصور "گن بعدشم می ."کنن باارزشندر مورد تصور از خودشون ندارن و حس می

که تصور خوبی از خودشون دارن  و. بعد دالیل این"ضعیفی از خودشون دارن نیستم پس این ربطی بهم نداره

های باارزش یا این که چقدر موفق ن. از مدرک دانشگاهی و تجربهگماد به نفس کافی هم دارن بهم میو اعت

دیدی، اعتماد به نفسم در حد جهانیه. این مساله ربطی به "گیرن که ه میگن. آخرشم نتیجبودن برام می

مساله من باارزش بودن "اندازن شاید اعتراف کنن که . ولی وقتی نگاهی به هدفای بزرگ می"من نداره

 "نیست. فقط...

 "به اندازه کافی زرنگ نیستم که اون قدر دربیارم"

 "به اندازه کافی خاص نیستم"

 "بخوام بهم پول بدنسختمه که "

 "دم خوششون نیاد.نگرانم که مردم از چیزی که ارائه می"



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه

ماند و فقط شود، جز خستگی و نومیدی چیزی برایتان باقی نمیتر میتی ثروت به احتمال زیاد جیبتان خالیافهای ای

 رسند.خودشان به ثروت می

 

206 
 

های شناسین که کارای مهمیو کردن، تحصیالت و تجربهبینین؟ احتماال کساییو میتناقض توی باوراشونو می

با اونا  گیرن کهجالبی دارن و باید اعتماد به نفس و تصور از خودشون خیلی باال باشه. ولی تصمیمایی می

بده یا کنترل کننده هستن رابطه عشقی  رگیمنافات دارن. آدمای زرنگ و موفق هم با کسایی که بدرفتار، 

ذارن که پول کمی بهشون بدن یا ازشون سوء استفاده بشه. یا وضع ظاهری کنن یا توی شغلشون میپیدا می

 دن!و حسابیو نشون نمیگیرن. این ناسازگاریا تصور از خود درست و سالمتیشونو ندید می

 درک حد درآمد

دونین. اوال باید ایه که حد خودتون میدارم بر اساس نقطه "لیاقت"و  "باارزش بودن"تعریفی که من از 

بدونین که باورایی که در مورد باارزش بودن خودتون دارین سیاه و سفید نیستن. اینا روی یه طیف بزرگ 

تون رفته که به لحاظ پول و پاداش و کیفایی که لیاقتشونو دارین وی کلهباارزش بودن و لیاقت قرار دارن. ت

کنه که برای این کنه و تعیین میحدایی وجود دارن. این حد ذهنی مث یه جور ترموستات براتون عمل می

 الزم دارین.از چه چیزایی که حد فعلی ارزشتونو حفظ کنین چقدر 

تماد به نفستون و احساس باارزش بودنتون خوبه یا نه. مساله اصلی کنه که االن تصور از خود و اعفرقی نمی

کنین که از سطح فعلی به سطحی که خیلی ای برای خودتون قائلین. وقتی نیت میاینه که چه محدوده

باهاش فاصله داره برین باید روی حدایی که برای ارزش و لیاقت خودتون قائلین کار کنین. هدفی که قبال 

ب برای خودتون تعیین کردین خیلی با سطح فعلیتون فاصله داره اینه که حتما باید روی توی این کتا

کنین و ذهنتون کار کنین تا باهاش بخونه. در غیر این صورت راهایی برای خراب کردن موفقیتتون پیدا می

ر رسیدن به که به خاط وکنین تا احساس خوبیرین برای خودتون سختیایی درست میای که باال میهر پله

 شه خنثی کنین.اونا نصیبتون می
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طرفانه نگاهی به زندگیتون بندازین. االن در هر فهمین که حد ارزش و لیاقتتون چیه؟ آسونه! بیاز کجا می

 کنین:ها دقیقا توی همون سطح از ارزش و لیاقت هستین که حس میکدوم از این دسته

 درآمد و کل ثروتتون

 سالمت جسمی و رفاه

 داشتن و دوست داشته شدن دوست

 موفقیت

 وقت استراحت

 پاداش

 کیف کردن

کنین تعادل نداره نگاهی همیشه توی حد خودتون هستین. به هر چیزی که توی اون فهرست حس می

شین کنین و دست به کار میبندازین. حتی اگه از زندگیتون راضی نیستین و هدفیو برای خودتون تعیین می

کنین که مسائل مربوط به ارزش رو میان چون یه هستین خارج بشین اغلب حس می تا از شرایطی که توش

حد کامال ناخودآگاهانه دارین که تعادل بین رنج و لذت و همین طور تقال کردن و خوش بودنو براتون حفظ 

 کنه و این اثرش روی خیلی چیزا به جز پول هم هست. حد درونیتون شامل ایناست:می

 پولتون سخت کار کنینچقدر باید برای 

 چقدر باید دربیارین



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه

ماند و فقط شود، جز خستگی و نومیدی چیزی برایتان باقی نمیتر میتی ثروت به احتمال زیاد جیبتان خالیافهای ای

 رسند.خودشان به ثروت می

 

208 
 

 انداز کنینچقدر باید پس

 چقدر اجازه دارین که استراحت کنین

 چقدر اجازه دارین که پاداش و عشق بگیرین و کیف کنین

 چقدر اجازه دارین راحت باشین و خوشیای جسمی داشته باشین

تونین به های زندگیتون چقدر میجنبه کنن که توی هر کدوم ازحدای ارزش و لیاقتتون دقیقا مشخص می

کنن ها هم جوری تغییر میچیزای خوب برسین. اگه یه جنبه از زندگیتون تعادلشو از دست بده بقیه جنبه

که تعادل کلی حفظ بشه. مثال اگه درآمدتون خیلی از حد فعلی بیشتر بشه شاید ناخودآگاهانه خرابش کنین 

کیلو چاق بشین و نگران وضع  45ت اون پول پیدا کنین. یا شایدم و یا راهایی برای خالص شدن از دس

ظاهریتون بشین. برای همینه که االن باید سراغ اینا برین چون درآمد هدفتون شما رو خیلی از حدی که 

 کنه. اگه برای ارزش و لیاقتتون کارای ذهنی نکنین پولِ کنه و حسابی نامتعادلتون میاالن دارین خارج می

العمالیی نشون بدین که به چیزایی که بهشون رسیدین شه که تعادل بهم بخوره و عکسباعث میزیادی 

-کنین و اصرار داشته باشین که پول بیشتری میآسیب بزنن. شاید اعتراض کنین که هرگز اون کارا رو نمی

 خواین. ولی یادتون باشه که خراب کردن کاراتون آگاهانه نیست.

-شناسین به یه هدفی برسه و بعد کاری بکنه که اون موفقیت کمن یا یه کسی که میتا حاال شده که خودتو

ای از زندگیش عذاب بکشه؟ اگه ارزش بشه؟ تا حاال کسیو دیدین که پول بیشتری دربیاره و توی جنبه دیگه

. یا شاید بینین که عامل اصلی نتیجه منفی به نظر تصادفی و بیرونی و نامربوط میادبه اینا دقت کنین می

افتن! یه براتون سخت باشه که تصور کنین چرا یا چه جوری کار خودتونو خراب کردین. ولی اینا اتفاق می

بخشی از ذهنتون خیلی استادانه حواسش هست که از حدتون خارج شدین یا نه. اگه خارج بشین اون بخش 
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ون هم ازشون خبر ندارین و این جوری شه کارایی بکنین یا نکنین که حتی خودتگیره و باعث میفرمونو می

کنین تا به همون حد تعادل قبلی برگردین و به نظر میاد که دوباره تعادل برقرار بشه. موفقیتتونو خراب می

 اینا هیچ ربطی به هم ندارن. در ظاهر شاید این طوری باشن:

 "اندازم.همش کارامو پشت گوش می"

 "کالفه شدم"

 "اول به چی توجه کنم تونم تصمیم بگیرم کهنمی"

 "گیج و خیلی خسته شدم"

 "خیلی اضطراب دارم و نگرانم"

 "تونم این کارو بکنمتونم اعتماد کنم / من تنها کسی هستم که میبه هیچ کسی نمی"

 "کاری و مسئولیت دارمخیلی خرده"

 "وقت ندارم که حواسم به اونم باشه/ زیادی برای خودم مسئولیت درست کردم"

کنه که حد فعلی ارزش و لیاقتتونو حفظ کنه. کارای ذهن ناخودآگاه هستن. اون استادانه داره سعی میاینا 

گردونن و از این سرعت تعجب کردم. چیزی که دیدم که این کارا با چه سرعتی مردمو به حد قبلیشون برمی

ذارم. دو نفر ممکنه کار کنه اینه که باید وقت بیشتری برای کارم بمعموال زیاد شدن درآمدو خنثی می

مشابهیو برای درآمد مشابهی بکنن و یکی چهار ساعت در هفته کار کنه و اون یکی شصت ساعت در هفته. 

شن که شصت ساعت در هفته کار کنه. ظاهرا دالیلش بیرونی هستن و اوضاع یا پیچیدگیای کاری باعث می
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چقدر باید سخت کار کنن و چقدر باید خسته اینجا پیداست که این دو نفر حدای مختلفی برای این که 

 بینم.بشن تا لیاقت اون پاداشو داشته باشن برای خودشون قائلن. اینو زیاد می

تونه ازتون حمایت هم کنه میولی این یه حسن هم داره! همون طور که ذهن ناخودآگاه کاراتونو خراب می

شن حاال ه کارایی که به صورت خودکار انجام میبکنه. اگه کارای ذهنی بکنین تا حدتونو تغییر بدین هم

شن! تمرینای این فصل برای اینن که نگاهی به درآمد هدف برای این که ازتون حمایت بشه انجام می

مدو دارین با خودتون صادق باشین. این که لیاقت و ارزش اون قدر درآ تون بندازین و از بابتبلندپروازانه

گه حواستون به اتفاقایی که توی وجودتون نظر از این که ذهنتون چی داره میموقع انجام این تمرینا صرف

 افتن باشه.می

کنین دارین و بین سطح تصور از خود و ارزشی که فکر میگم که تناقضای برای شروع چند تا سوال می

ون چه جوری اونایی که از کاراتون مشخصن براتون واضح بشن. موضوع اصلی این سواال یه چیزه: با خودت

 کنین؟رفتار می

 سوزه؟شین و دلتون برای خودتون میشین چقدر با خودتون مهربون میوقتی مریض می

 اجازه دارین استراحت کنین؟

بعد از یه روز کار سخت اجازه دارین که بدون احساس گناه از این که چرا کار بیشتری نکردین استراحت 

 کنین؟

کنین یا ین که احساس خودخواهی یا گناه بکنین که چرا به کسی کمک نمیها اجازه دارین بدون اآخر هفته

 کنین یا یه جورایی مفیدتر نیستین استراحت کنین؟چیزیو تمیز نمی
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 کنین؟تون یا دیگران فداکاری میتا حد خستگی مفرط برای خانواده

 کنین؟وقتشو پیدا نمیگین که خیلی دوست دارم یکی منو ماساژ بده ولی هیچوقت اغلب به خودتون می

 کنه؟رحمی ازتون انتقاد میذهنتون چقدر با صدای بلند و با بی

دن. واقعیت اینه که در همون ضرر حد واقعی ارزش و لیاقتتونو نشون میرفتارای ناخودآگاهانه و ظاهرا بی

کنین می کنین. همون قدری که حسلیاقت قائلین با خودتون رفتار میحدی که برای خودتون ارزش و 

ساس گناه هم نکنین. یه نشونه دین که استراحت کنین و کیف کنین و احلیاقت دارین به خودتون اجازه می

حدی که برای خودتون قائلین یه جور بدهی روزانه به لحاظ انرژی و وقته. یعنی هیچوقت وقت کافی  یدیگه

و قانع کنین که اینا به خاطر چیزایی شه خودتونندارین یا همش خیلی خسته هستین. از میلیونا راه می

هستن که در اختیار شما نیستن. ولی اگه یه چیزی توی خودتون داره این واقعیتو بر اساس حدی که برای 

کشین دارین هستن کنه چی؟ باورایی که در مورد ارزش وقت و زحمتایی که میخودتون قائلین درست می

ذارین تا لیاقت پول و عشق و قدرشناسی و تایید دیگرانو کنن چقدر وقت و انرژی باید بکه مشخص می

 دارین.

 "آهان"فهمین که چرا باید ساعتای طوالنی کارای سختو بکنین در مورد ارزش و لیاقتتون به یه وقتی می

تون تا حدی و انرژی و بازدهی و ارزش ذاتی اتوی عمق وجودتون باور دارین که زحمتا و استعدادرسین. می

کنه که ساعتایی بیشتر از اونی که الزمه کار کنین و بیشتر اونیه که باید باشه. اینه که وادارتون می کمتر از

بدین و بیشتر کار کنین تا حس کنین که لیاقت درآمد بیشترو دارین. با نگاه کردن به رفتار و کار کردن هر 

 دش داره.شه فهمید که چه احساسا و باورایی در مورد ارزش و لیاقت خوکسی می

 واقعا چقدر برای خودتون ارزش قائلین
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ای که در مورد پول داشتین بندازین. پدرو مادرتون برای اصول فکری اولیه 5نگاهی به کارایی که توی فصل 

در مورد این که چه حدی برای خودتون قائل بشین الگوتون بودن؟ شاید اونا مجبور بودن که برای هر پول 

باید به سختی کار "گفتن: ن به سختی کار کنن یا شایدم چیزایی مث اینو میآوردکمی که به دست می

کردن و شاید اونا از کسایی که تنبل بودن و برای موفق شدن سخت کار نمی "کنی تا بتونی پیشرفت کنی.

ندگی گه که اون جور آدما لیاقت پول و یه زکردن. اون پیام به وضوح داره میآوردن انتقاد میفقط شانس می

تونه مقیاس لیاقت داشتنو براتون ریزی شدین این میتون برنامهخوبو ندارن. اگه بر اساس اصول فکری اولیه

تونین تشخیص این سخته که چقدر راهای ناخودآگاهانه و ریز وجود دارن که با اونا میحسابی بهم بریزه. 

کنین باید بیشتر بدین تا حس س میکارای روزانه بیشتریو برای خودتون جذب کنین. این جوریه که ح

 کنین لیاقت پول و عشق دیگران یا حتی مواقع استراحت کردن خودتونو دارین.

با کارا و کار نکردنای ناخودآگاهانه مجموعه پیچیده و  "این چطور ممکنه؟"پرسن مردم با شک ازم می

ن بگین که هیچ اختیاری ندارین. این تونیکنین و به وجود میارین که در اونا میشلوغی از شرایطو جذب می

-جوری به نظر میاد که نیروهای بیرونی شما رو توی حد خودتون نگه داشتن. این مجموعه شرایط باعث می

تون کمتر بشه و کمتر خالقیت و انگیزه و تمرکز داشته باشین و کمتر فکرای اساسی بکنین. شن که بازدهی

فروشین. اینا به عضیای دیگه رو کم. همش هم دارین وقتتونو میدین و ببعضی کارا رو زیادی انجام می

 رو بهتر ببینین: "لیاقتشو ندارم"م تا باهاشون کارای ناخودآگاهانه کنرتون آشنا میان؟ چند تا سوال مینظ

کنن بگین گیرن و زندگیتونو پیچیده میتونین به مردم و به مسئولیتای اضافه که وقت و انرژیتونو میمی

 ؟"نه"

برای این که وقت و انرژی داشته باشین تا بتونین تمرکز و سازماندهی کنین منابعی الزم دارین و نداشتن 

 کنین؟اونا رو برای خودتون توجیه می
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خواین که اونا هم همین طور تون میبرای وقت خودتون ارزش قائلین و از دیگران و از جمله اعضای خانواده

 باشن؟

پایه زیاد کار کردن برای دیگران بنا شده اینا براتون سواالی سختی هستن. اونایی که همش اگه زندگیتون بر 

اگه چشماتونو به روی این رفتار باز  "لیاقتشو ندارم!"گن دنبال راضی کردن دیگرانن حتی ناخودآگاهانه می

بکشین و بدونین که  کنین نفس عمیقیکنین براتون خیلی ناراحت کننده اس. اگه برای این کار مقاومت می

کشه شه. اگه کسی توی ذهنتون داره فریاد میخواین کاریو بکنین که بعدا خیلی بیشتر براتون جبران میمی

کنن. یعنی درصد مردم هرگز نمی 95کنین که قدر انتقادای اونو بدونین. یادتون باشه که دارین کاریو می

کنین تا بتونین به سطح باالتری برین. تون نگاه میآگاهانهدارین خیلی صادقانه به خودتون و رفتارای ناخود

خواین یه دین. دلیلش اینه که میاین کارو به خاطر این که مجبور هستین یا درمان الزم دارین انجام نمی

قدم بزرگ در راه پول و موفقیت و کیف کردن بردارین. دلیلش اینه که میل و انگیزه دارین که به خود 

 گیره تبدیل بشین!تری که بیشتر هم پول مییتر و سرزندهبزرگتر و قو

گین؟ چقدر پیش دین به خودتون آفرین میحاال جواب اینو بدین: برای میلیونا کاری که خوب انجام می

. اینو با این مقایسه کنین که توی "کردمتر کار میباید بیشتر یا بهتر یا سخت"گین میاد که به خودتون می

اگه به  "کنم!آفرین، تونستم اونو انجام بدم و از این بابت به خودم افتخار می"خودتون بگین ذهنتون به 

شن توجه کنین رفتن حد ارزش و لیاقتی که برای خودتون قائلین مینتون که باعث باالتر گفتگوهای ذهنی

کنین. ن رفتار میفهمین که چه جوری دارین با خودتوشن و خیلی خوب میخیلی چیزا براتون روشنتر می

کنین و برای خودتون ارزش کنین لیاقت دارین از خودتون انتقاد میای که حس میدقیقا به همون اندازه

کنین لیاقت دارین با خودتون مهربون هستین و هوای ای که حس میشین. و دقیقا به همون اندازهقائل می

 خودتونو دارین.
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پرسن اینه که این چه جوری با قانون جذب کار و لیاقت داشتن مییه سوال متداولی که در مورد حد ارزش 

معموال به معنی اینه که حدی که برای  "دهقانون جذب برام نتیجه نمی"گن کنه. وقتی مردم میمی

خواین طلب کنین. ولی حتی اگه در مورد گه که باید اونیو که میخودشون قائلن در کاره. قانون جذب می

وجودتون هماهنگ باشه و بتونین تجسمش کنین بازم حدایی که به لحاظ ارزش و لیاقت خواستن هدفتون 

ن میه"زنه که کنن. انگار که بخشی از وجودتون داره داد میبرای خودتون قائلین برخالف اون عمل می

شه چون کامال با خواستنش هماهنگ نیستین. تون رقیق می. این جوری خواسته"جایی که هستم راحتم

 .نکنخواین دخالت میتوی ظهور اونچه که میاون حدا ینه که ا

 احساس گناه و حدی که برای خودتون قائلین

ریزی شدیم که به خاطر اشتباهامون احساس گناه بکنیم و خجالت ما خصوصا با اتفاقای دوران دبستان برنامه

اشکال کوچک ارزش کارتونو کم  دین و به خاطر یهبکشیم. فکر کنین چند تا کارو هر روز خوب انجام می

کنه. اینو باید بشکونین! حواستون بهش دونین. این یه عادت ناخودآگاهانه اس که شما رو محدود میمی

-کنه. وقتی به چیزای بیشتر میباشه. احساس گناه یه هشدار مهمه و وقتی از حد فعلیتون بگذرین عمل می

تشخص یا حتی یه روز استراحت باشه، و این از حدتون  رسین، چه پول باشه و چه کیف کردن و پاداش و

کنین. اینا هشدارایی هستن که توی کنین و اغلب احساس خودخواهی هم میبیشتر باشه، احساس گناه می

تون فرو رفتن تا بهتون بگن که از حدتون خارج شدین. مردم دوست دارن راجع به این که در مورد کله

فهمن. اونا نن حرف بزنن و در عین حال مساله ارزش و لیاقت خودشونو نمیکبعضی چیزا احساس گناه می

کنم احساس گناه ی خودم قائلم ندارم. فقط وقتی استراحت میراای در مورد ارزشی که بمن مساله"گن می

 "کنم.می
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 کنین؟ مردم معموال دو جورکنین چی کار میاینجاست: وقتی احساس گناه یا خودخواهی می "آهان"

دست به کار بشن تا  ،همون جوری که عادت کردن ،دن. احتماال متداولترینش اینه کهالعمل نشون میعکس

اون احساسا رو خنثی کنن. این رفتارا شامل زیادی کار کردن و زیادی دادن و زیادی خوردن و امثال اونا 

ه به خاطر این که به اندازه کنن تا احساس گنادن. زیادی خرج دیگران میشن. خیلیا زیادی هدیه میمی

ممکنه پولیو که برای چیز خاصی کنار گذاشتین خرج کنین یا کافی برای اونا کاری نکردنو خنثی کنن. 

-براش قرض کنین تا احساس گناه برطرف بشه! وقتی این کارایی که برای کم کردن احساس گناهتون می

 رین.رین و حسابی از حال میشن به لحاظ انرژی و منابع و وقت کم میاکنین تموم می

شه. مثال باالخره العمل سرکشی کردنه و این باعث احساس گناه و یا خراب کردن خود میدومین عکس

کنین احساس گناه رو میاد. این اغلب با کنین و وقتی دارین به خاطرش کیف میکاری برای خودتون می

. حتی ممکنه در ادامه اینو "خوش به حالت"گه شه. مثال کسی میکنه تحریک میقضاوتی که یه کسی می

تونه از این چیز لذت ببره. این جوری و مسئولیتای زیادی داره و نمی ههم بگه که خودش خیلی سرش شلوغ

اندازه که باید احساس گناه و خودخواهی بکنین. این کار برای بعضی آدما باعث احساسای یادتون می

-دلیل سرکشی و دعوا کردن با دیگران و با اون بخش از وجودتون که میشه و همینا نیت و نفرت میاعصب

 شن. خواد به همون حد قبلیتون برگردین می

شین و بقیه رفتارای زیادی هم می "دمنشونت می"کنین وارد رفتار متاسفانه وقتی سرکشی و دعوا می

ت کردن و زیادی مهمونی رفتن و شه: زیادی مشروب خوردن، زیادی خرج کردن، زیادی استراحپیداشون می

که برای موفق شدن و شادیتون  ،زیادی از خود دفاع کردن. این جوری احتماال با آدمای مهمی که منابعیو

شن باالخره به احساس گناه و تا حدی شه. وقتی خرابکاریا زیاد میدر اختیار دارن دعواتون می ،الزم دارین

گاهی وقتا شه تا به حد قبلیتون برگردین. زیادیا تکرار می گردین. این جوری سیکلهم خجالت برمی



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه

ماند و فقط شود، جز خستگی و نومیدی چیزی برایتان باقی نمیتر میتی ثروت به احتمال زیاد جیبتان خالیافهای ای

 رسند.خودشان به ثروت می

 

226 
 

ده که باید شه بهتون نشون میاحساس خجالتی که به خاطر بهم ریختن اوضاع موقع سرکشی نصیبتون می

شن و به قعر این جوریه که آدما وارد یه سیکل رو به پایین میتر بیارین. حد ارزش و لیاقت خودتونو پایین

 کنن.یجدول سقوط م

کنین ثابت کنین که خودخواه کنین یا سعی میچه مدت احساس گناه مینگاهی به زندگیتون بندازین. 

کنین که از احساس گناه بیشتر دوری کنین؟ حسابی بهش دقت کنین تا بفهمین که نیستین یا سعی می

ین جنگ درونی هستن. سربازای ا ،ذاره. احساس گناه و خودخواهیچه جوری داره روی رفتاراتون اثر می

شین و تعادل بین رنج و لذت و همین طور زحمت کشیدن و کیف جنگی که وقتی از حد خودتون خارج می

خوره پیش میاد. از این به بعد یادتون باشه که هر وقت احساس گناه کردین در واقع کردن به هم می

لیاقتشو "کنین که  ، احساس میمنظورتون اینه که، صرف نظر از هر پاداش یا کیفی که بهش رسیدین

این یکی از  "لیاقت این پاداش یا پول یا تشخص یا استراحتو نداری."گه . احساس گناه بهتون می"ندارم

 شه.قویترین محرکای رفتار آدماست و اگه حواستون بهش نباشه و خدمتش نرسین همیشه برنده می

 باال بردن حدی که برای خودتون قائلین

اوال باید ارزش خودتون و ونین حد ارزش و لیاقتیو که برای خودتون قائلین باالتر ببرین؟ تچه جوری می

استعدادای خاصیو که دارینو توی قلب و ذهن و نظام باوراتون باالتر ببرین. این کاریه که کامال درونیه. باید 

های قدیمیو با رین و برنامههمه باورای منفی مربوط به ارزش و لیاقت داشتنتونو پیدا کنین و زیر سوال بب

کنین جایگزین کنین. در واقع باید بدونین که چه نقشی توی باورای جدیدی که در مورد خودتون پیدا می

تون و همین طور ارزش وقت و انرژیتون چقدره. ضربه زدن برای پاکسازی اینا کارا دارین و ارزش و توانایی

 ده!خیلی خوب نتیجه می
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ذارین و نقشیو که دارین باالتر ببرین. ضربه بزنین تا نبوغ و خالقیت و ارزش وقتیو که میدوم این که باید 

کنین بیشتر بشن. وقتی شروع به پاکسازی باورای منفیتون توان رهبری و کارایی که به صورت شهودی می

هم کرد. اون روش شه خیلی بیشترشون افتن. اما با یه روش ساده میکنین اینا به شکل طبیعی اتفاق میمی

ساده اینه که به صورت خودآگاهانه از خودتون بخواین که نبوغتون بیشتر رو بیاد. مستقیما از خودتون 

ای که برای هدفتون بخواین که به حس شهود بیشتر و انرژی و قدرت رهبری و شجاعت و هر چیز دیگه

و نبوغ مخفیتون خیلی بیشتر  ه توان بالقوهشن! باور کنین کالزمه برسین. وقتی بخواین اونا هم پیداشون می

 از اونیه که حتی بتونین تصورش کنین و اونا منتظرن که سراغشون برین.

 تونین و بخواین تا پیداش بشه.باور کنین که می

شه حدی هم که برای ارزش و لیاقتتون قائلین بینین که تواناییای خاصتون بیشتر داره پیداشون میوقتی می

گیرین. شه و پاداشای بیشتری هم میاین جوری نبوغ و اعتماد به نفستون همش بیشتر میره. یباالتر م

گذرین حواستون باشه که چه باورای منفی دارین و اونا رو با ضربه زدن پاکسازی کنین. وقتی از حدتون می

 گیرین استفاده کنین.برای تمرین بعدی از یه درآمد زیاد که هدف می

 داشتنتمرین لیاقت 

 ها رو کامل کنین:نگاهی به درآمدتون بندازین و این جمله

 کامال لیاقت درآمد ..... دالرو دارم )جای خالیو پر کنین(.

 استعدادام اون قدر ارزش دارن که ..... دالر دربیارم.

در کنین چقکنین. در مقیاس صفر تا ده حس میها رو با صدای بلند بگین و ببینین چی حس میاین جمله

-گم که توی عمق وجودتون حس میخواین که چقدر درست باشن بلکه میگم که بگین میدرستن؟ نمی
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-خواین هفتهکنین که چقدر درستن. عددا رو بنویسین و اضافه کنین که برای در آوردن اون مقدار پول می

 ر کنین:ها رو تکراکنین. این جملهای چقدر وقت بذارین. این جوری اون حدتونو تحریک می

 کامال لیاقت اینو دارم که با ..... ساعت کار در هفته ..... دالر دربیارم.

 م اون قدر ارزش دارن که با ..... کار در هفته ...... دالر دربیارم.ااستعداد

گین چه باورا یا کنین اینا در مقیاس صفر تا ده چقدر درستن؟ وقتی اینا رو با صدای بلند میحس می

گن ارزش خودتون و همین طور وقت و انرژی و کنین باورایی دارین که میان؟ حس میمیاحساسایی رو 

 نبوغتون این قدر نیست؟

کنه چون اینا چیزایی نیستن که معموال بگین و بعدشم شدت این تمرین چشمای اکثر آدما رو باز می

روشنترشون کنین. تصور کنین که  با تصوراتوناحساساتونو اندازه بگیرین. حاال اینو یه قدم جلوتر ببرین و 

شه از حدتون خارج بشین چه جوری احساسای گناه و خجالت و قضاوت اون جور خودخواهی که باعث می

 کردن خودتونو رو میاره.

چشماتونو ببندین و تجسم کنین که عدد درآمدتونو روی یه مقوای بزرگ نوشتین و اونو جلوی هزارا نفر 

شناسین بین اون آدما هستن. پدر و مادرتون )حتی اگه فوت کرده کسایی که میباالی سرتون گرفتین. همه 

تون، افرادی که توی باشن(، خواهرا و برادراتون، بقیه اعضای خانواده، دوستا، همکارا، مشتریای فعلی و بالقوه

بینن دو چیزو و میشناختین، همه معلماتون و امثال اونا. در حالی که اونا دارن نوشته باالی سرتونمدرسه می

 با صدای بلند بهشون بگین.

چشماتون بازم بسته  "خوام دربیارم و لیاقتشو هم دارم!این چیزیه که می"گین اوال تصور کنین که دارین می

ترسین؟ جمعیتو توی ذهنتون بیارین. تصور کشین یا میباشن و حواستون به احساساتون باشه. خجالت می
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زنن؟ حواستون به چیزایی که نشون بدن؟ شوک و شک؟ یا دارن براتون دست میالعملی کنین چه عکسمی

بینین باشه. ذهن ناخودآگاهتون داره یه تصویر قوی و واضح در مورد حدی که برای توی ذهنتون می

العمالی دیگران راه کشه. دارین توی ذهنتون دعوایی بین بزرگ بودن خودتون و عکسخودتون قائلین می

 ین.اندازمی

العمل مردم شه چه احساسایی براتون رو بیان و عکساین باعث می "تونم انجامش بدم!می"بعدش بگین 

 بینین.ذارن دنبال هدفتون برین میچیه؟ این جوری همه مقاومتاییو که نمی

کنین که کنین که کامال ارزش و لیاقت اون عددو دارین باالخره ناخودآگاهانه کارایی میاگه حس نمی

-پیشرفتتونو خراب کنن. حاال یه چیز دیگه هم توی اون تصویر بذارین: تصور کنین که دارین به مردم می

خواین کار کنین. با خودتون صادق باشین. شاید بخواین گین که برای رسیدن به اون پول چند ساعت می

بده. اگه االن ای بیست ساعت کار کنین و گفتنش روی اون صحنه خیالی احساس عجیبی بهتون هفته

تون ی محدود کنندهراکنین و بخواین درآمدتون دو یا سه برابر بشه باوای چهل ساعت کار میدارین هفته

شن. برای همینه که تر کار کنی هم قویتر میگن برای اون مقدار درآمد باید دو یا سه برابر سختهم که می

شتری تحریک بشن و اونا رو هم پاکسازی کنین. شه چیزای بیباید زمانو هم واردش کنین. چون باعث می

 شه.این جوری درآوردن پول بیشتر با سعی ناخودآگاه برای ساعت کاری بیشتر همراه نمی

بینین بنویسین. با این کار به کنین یا مییه دقیقه وقت بذارین و هر چیزیو که توی اون تجسم حس می

ه در راه رسیدن به هدفتون و تغییر دادن درآمد فعلی به یه رسین و مهمترین موانعی کگنجی از اطالعات می

شن. دستورالعمل ضربه زدن که در ادامه میاد برای اینه که چیزاییو ثروت جدید دارین براتون مشخص می

ها رو هر طور که الزمه تغییر بدین تا با احساسا و خاطراتی که از این تمرینا رو اومدن پاکسازی کنین. جمله

ره. دیدین که ها میتون بین شنوندهکنین ذهن انتقاد کنندهن بیشتر جور در بیان. وقتی تجسم میکه داری
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گفتن بافا بودن که میکردن و بعضیای دیگه شک داشتن؟ یا این که فقط منفیبعضیا ازتون حمایت می

 "کنی؟!چطور جرات می"

ها بهشون خندیدن یا سر به سرشون که شنوندهاین تمرینو با هزارا نفر انجام دادم و خیلیاشون بهم گفتن 

وقتی ترسا و توقعایی که به خاطر قضاوتای گذاشتن یا از دستشون عصبانی شدن و باهاشون بدرفتاری کردن. 

فهمین که ارزش رسیدن به مرحله بعدی موفقیت و شن بهتر میشدید دیگران دارین براتون مشخص می

تونین اونا رو با ضربه ا مهمه چون بعدش به سرعت و به شکل موثری میثروتو دارین یا نه. تشخیص دادن این

کنین. اندازین و کارای خودتونو خراب نمیزدن از بین ببرین. این جوری دیگه کارا رو پشت گوش نمی

بعدش از ضربه زدن استفاده کنین و بخواین که تواناییای بیشتری پیدا کنین. این قویترین و موثرترین کاریه 

 تونین برای تغییر دادن زندگیتون بکنین.می که

این که صادقانه به بعضی از مسائلی که یه عمر داشتین نگاهی بندازین کار آسونی نیست و پاکسازی اون 

شین و پول خوبی هم گیرتون میاد. ولی با این کار سرزنده و شارژ میباورا شجاعت و اراده الزم داره. 

ذارن به هدفای دامه میاد برای کار کردن روی همین باورای منفیه که نمیدستورالعمل ضربه زدن که در ا

بزرگتون برسین. برای این که بهتر ازشون استفاده کنین قسمتای منفیو با صدای بلند بگین و تا جایی که 

 های خودتون استفادهممکنه توشون اغراق کنین تا سیکل کذایی زودتر شکسته بشه. قبل از این که از کلمه

کنین که زیادی اغراق هاییو که من گفتم استفاده کنین. حتی اگه حس میکنین چند بار همون کلمه

کنین که گین کمتر حس میوقتی چیز منفیو با صدای بلند میتوشونه بازم اونا رو با صدای بلند بگین. 

 شین.واقعیه و مهمه چون این جوری دارین از دستش خالص می

هاتونو نشون بده و پاکسازی کنه. برای همینم هست ترین برنامهنه که بعضی از منفیاین ضربه زدن برای ای

که اولش تا این اندازه منفیه. برای این که آماده بشین اولش به هدفتون خوب توجه کنین و ببینین چه 
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کننده رو  ها و تجسمایی که قبال کردین دارین. مقاومتا و احساسا و باورای محدودالعمالیی به جملهعکس

 جداً حس کنین.

 دستورالعمل ضربه زدن برای حدی که در مورد ارزش و لیاقت خودتون قائلین

 ها رو با صدای بلند بگین:زنین این جملهدر حالی که روی نقاط مراحل می

 خوام که اون قدر دربیارمجداً می

 اون تمرین چشمامو حسابی باز کرد

 مقاومتامو جداً حس کردم

 بخشی از وجودم هست که 

 گیرهداره جلومو می

 چون واقعا مطمئن نیست که لیاقت اون قدر پولو داشته باشم

 یه بخشی از وجودم هم بهم شک داره

 برهو جداً ارزش منو زیر سوال می

 بخشی از وجودم هست که

 کنهشدیدا در برابر این که بگم لیاقت اینو دارم مقاومت می

 گیرهن بخش از وجودم داره جلومو میکنم که ایدارم حس می

 کنهباهام بحث می
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 اصرار داره که لیاقت درآوردن اون قدر پولو ندارم

 خوام ساعت کاریم هم کم باشهخصوصا این که می

 گه این خودخواهیهاین بخش از وجودم می

 و حتی خواستنش هم کار اشتباهیه

 خواستن اون قدر پول

 وقتی گفتم لیاقتشو دارم

 حساس گناه کردمفوری ا

 و ترسیدم

 و خجالت کشیدم

 وقتی اون همه آدمو تجسم کردم

 احساس خجالت کردم

 کنم کیم؟مگه فکر می

 اصم؟خکنم که این قدر واقعا فکر می

 گه که اون قدر هم خاص نیستمبخشی از وجودم داره می

 منحصر به فرد نیستم
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 دنمردم اون قدر بهم پول نمی

 بکنم که اون قدر پول دربیارمتونم هیچ کاری هم نمی

 مگه این که یه میلیون ساعت کار کنم

 به اندازه کافی آدم خاصی نیستم

 نبوغ کافی ندارم

 استعداد کافی ندارم

 کافی خوب نیستم زهبه اندا

 گهاینو با صدای بلند و واضح می

 گیرهو جلوی رسیدن منو به هدفم می

 اون صدا همش مراقب منه

 گهداره بلند میشنوم که دارم می

 خواد بگهچیزای خیلی زشتی هم می

 فکر کردم کیم که بگم لیاقت اون قدر پولو دارم؟

 کنم خودخواهیهاز جهتی حس می

 و غلطه
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 کنمو احساس خجالت می

 خجالت

 و گناه

 ای اینو بدونهکنم که اگه کس دیگهو فکر می

 فهمه که به اندازه کافی خوب نیستممی

 پول کار غلطیهو خواستن اون قدر 

 این تکبره

 در هیچ چیزی به اندازه کافی خاص نیستم

 ته باشماشکه باعث بشه لیاقت اون قدر پولو د

 دونمقدر همه اینا رو می

 بینمدارم حدیو که برای ارزش و لیاقتم قائلم می

 کنمبینم و حس میامو میدارم ناراحتی ناخودآگاهانه

 خوام از اون حد جلوتر برممی

 بینمعامالی مخفیو میدارم 

 شن که کارمو خراب کنممی ثاونا باع
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 یا همش دعوا کنم و عذاب بکشم

 و این جوری توی همون حد بمونم

 کنمبینم و حس میدارم می

 ای باعث رفتارام هستنکه چه چیزای ناخودآگاهانه

 همه رفتارای خودکارم

 شن گیر کنمکه باعث می

 دونمقدر اونا رو می

خوام که این دورو یه بار دیگه هم انجام بدین و به عمق بیشتری برین و هر بکشین. ازتون مینفس عمیقی 

ممکنه هر احساس منفی یا  بازم تا جایی کهداد بیشتر انجام بدین. قسمتیو که براتون بیشتر معنی می

دت اونا کمتر کنین با صدای بلند بگین. این جوری شگفتگوییو که موقع ضربه زدن توی ذهنتون پیدا می

هاییو که قبال گفتم یه بار دیگه بگین و به شدت اونا بین صفر تا ده نمره بدین. همون طور شه. حاال جملهمی

تونه شدت احساس باارزش بودنتونو که برای رسیدن به هدفتون دارین خیلی بینین ضربه زدن میکه می

 شه.قائلین خیلی عوض میتغییر بده. این جوری حدی که برای ارزش و لیاقت خودتون 

دست به کار بشین و حد خودتونو باالتر ببرین. پاکسازی باورای محدود کننده اغلب باعث  تونینحاال می

شه که دید جدیدی پیدا کنین و قدر ارزشا و استعدادای خاصتونو بیشتر بدونین. همین حاال هم منبعی می

های خیلی بزرگتر از اونیه که به عمرتون دیدین. برنامهاز نبوغ و انرژی بالقوه و دست نخورده دارین که 

مهمترین عامل در منفیتون استفاده از اونو براتون محدود کرده بودن. ولی حاال وقتشه که اوضاع عوض بشه! 
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خواین اینه که از تواناییای باالتر بردن حد ارزش و لیاقتتون و تطبیق پیدا کردنشون با مقدار پولی که می

 ون بیشتر استفاده کنین. خاص خودت

ها و تونو بهتون نشون بده. این جوری، اگه برنامهاز وجودتون بخواین که مقدار بیشتری از منابع دست نخورده

به باورای منفی جلوی اونا رو نگیرن، چیزای جالبی از توی وجودتون بیرون میان. وقتی پیداشون شد 

بعد همش حد ارزش و لیاقتتونو باالتر ببرین! این  "ترکونم!می"خودتون آفرین بگین و با صدای بلند بگین 

 کنم.فصلو با یه دور ضربه زدن دیگه که برای دسترسی بیشتر به نبوغتونه تموم می

 دستورالعمل ضربه زدن برای نبوغ بیشتر

 ها رو با صدای بلند بگین:زنین این جملهدر حالی که روی نقطه ضربه کاراته می

ن مقدار ایبخشی از وجودم باور نداره که من واقعا ارزش و لیاقت این قدر پول در آوردنو با با وجود این که 

ساعت کاری دارم و ارزش و لیاقت رسیدن به اون همه کیف و لذت و آسونی که به خاطر اونا به دست میاد 

 دونم و حواسم بهش هست.رو هم ندارم ولی فعال فقط قدر اونو می

غ و استعداد و انرژی الزم برای اون قدر پول در آوردن در بواز وجودم شک داره که ن با وجود این که بخشی

دونم که به عمرم هرگز اون قدر درنیاوردم و حتی تصورش هم برام سخته ولی یه مدت مشخصو دارم و می

خیلی زیاد و واقعیت اینه که من خیلی تواناییا دارم که هنوز خودم هم اونا رو ندیدم. منابع نبوغ و انرژی 

 شجاعت و شور و شوق و شهود و تمرکز و کارای موثر دست نخورده و توی عمق وجودم هستن.

 ها رو بگین:حاال روی نقاط مراحل بزنین و این جمله

 تواناییای بالقوه و دست نخورده زیادی توی وجودم دارم
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 نبوغ دست نخورده دارم

 شمشاید تا حاال قسمتایی ازشو توی زندگیم دیده با

 ولی اونا اصال به حساب نمیان

 خوام نشون بدم به حساب نمیاندر مقایسه با نبوغ خیلی بیشتری که می

 خواماینه که حاال بیشتر می

 نبوغ بیشتر

 دم که حس شهود قویتری داشته باشمبه خودم اجازه می

 حس شهود توی من جریان پیدا کنه

 آماده اونم

 خوام کارای موثری بکنممی

 شنثر از طریق من انجام میکارای مو

 زنممستقیم با ذهن ناخودآگاهم حرف می

 دارههمون بخشی از وجودم که قدمای بزرگی برمی

 و خالقه

 های میلیون دالری دارهو ایده
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 منتظره که رو بیاد

 خواماز این قسمت از وجودم می

 های عالی بیشتری بهم بدهکه ایده

 انگیزه بهم بده

 و شجاعت

 کارای شجاعانهبرای انجام 

 برای رسیدن به توانایی بیشتر در رهبری

 برای پیدا کردن راهکارای موثرتر

 خواماینا رو از ذهن ناخودآگاهم می

 ای دارم خودش برام یه گنجهدونم نبوغ دست نخوردههمین که می

 امآماده وذهنم بازه 

 خوامکنم و میقبول می

 پیداشون بشه دها و شهوکه ایده

 دمپیداشون بشه بهشون گوش میوقتی 

 با ذهن باز و با قلب باز
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 گیرم بر اساس اونا دست به کار بشمتصمیم می

 دمعالئم نبوغمو تشخیص می

 باور دارم که تواناییام بیشتر از اینان

 بیشتر از اینایی که تا حاال دیدم

 بیشتر از اینایی که تا حاال نشون دادم

 نبوغم پیداش بشه دم کهآمادگیشو دارم و اجازه می

 تا باعث خیر بشه

نفس عمیقی بکشین. این دورو چند بار انجام بدین تا احساس بهتری نسبت به ارزش و لیاقتتون پیدا کنین. 

 شه.هر وقت حدتونو باالتر بردین پول هم به آسونی پیداش می
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 13فصل 

 شکستن سیکل همش سعی کردن و هیچوقت نرسیدن

کنین و به لحاظ مالی و اعتبار و موقعیت و کنین که خیلی سخت کار میحس میچرا پول بیشتری ندارم؟ 

کنن و بینین که دیگران همون کار شما رو میرسین؟ میخواین نمیراحتی هیچوقت به اون سطحی که می

کشن به اعتبار و پول دن و با این وجود به خاطر زحمتایی که میحتی شایدم به خوبی شما انجامش نمی

رسن؟ این که همش زحمت بکشین و زحمت بکشین و پول بیشتری دربیارین ولی به نظر بیاد که ی میخوب

اون روزی که بتونین از پاداشای کارای سختتون حسابی استفاده کنین هیچوقت نمیاد ممکنه باعث 

 رم. حاال وقتشه که:تون بشه. توی این فصل سراغ همین موضوع میناامیدی

 دی که راه انداختین دیگه تقال نکنین و یه شرکت خیلی موفق راه بندازین.توی کسب و کار جدی

 تون قدرتونو بدونن.تونو نشون بدین و همکارا و رئیسا و مشتریای توی رشتهنبوغ و تجربه و تخصص

 از امتیازای ساعتای طوالنی کارایی که کردین برخوردار بشین و بتونین به باالترین سطح شغلتون برسین.

 راهای مختلفی درآمد داشته باشین.از 

 کمال

کنه. تونو در زمینه جمع کردن ثروت خیلی خراب و محدود مییه تعهد منفی دیگه هم وجود داره که توانایی

خودشون و دیگران همیشه به استانداردای باالیی برسن و اگه از اون جور آدمایی هستین که دوست دارن 

شه. اگه هم که از اون دسته آدمایی هستین که دوست دارن ا مربوط میاونا رو حفظ کنن این مساله به شم

همه چیزو یاد بگیرن و بهش کامال مسلط بشن یا این که واقعا توی کارتون متخصص هستین بازم این مساله 
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خواد سطح خیلی خیلی باالیی از شه که میشه. این مساله کال به هر کسی مربوط میبهتون مربوط می

آه، این همون "گن فهمن و میتعهد به کمال. مردم اغلب با یه اشاره کوچک اینو می –ته باشه کمالو داش

 . "مساله منه

گن مردم نباید سعی کنن کامل باشن و چیزی به اسم درسی توی علوم رشد شخصی هست که توش می

کنن که ین باور درونی کار میبا این وجود خیلیا بازم بر اساس اگرا بودن چیز بدیه. کمال وجود نداره و کمال

های باشن بعدش همه چیز در همه جنبه –یا بهترین یا کاملترین  –گه اگه سعی کنن که بهتر می

باید کامل باشم و تا وقتی که این طور "دن که شه. اینه که خیلیا به خودشون تعهد میزندگیشون بهتر می

دادن چنین تعهدی به "کنن دونن و فکر میمشکل نمیگراییو . اونا کمال"دمنشدم همش به خودم گیر می

 ."رسمایه. این جوری به نتیجه میخودم کار عاقالنه

 –بینین تونه دو جور باشه. وقتی اشتباهیو که در گذشته کردین میقد درونی مینتاین تعهد از نظر اون م

شه که اون تعهد به کمال به این معنی می –راجع بهش گفتم  7مثال یه خاطره ناگوار مالی که توی فصل 

. و "شهدونستم که چی میباید بهتر می"کنین که اون واقعه نگاه میاشتباه غیرقابل بخششه. با این باور به 

کنین که تقصیر خودتون بوده و حقتونه که تنبیه بشین یا حقتون بوده که اون چیزو از بعدش حس می

 تونه این جور باورا رو پاکسازی کنه.صالی قبلی گفتم ضربه زدن میدست بدین. همون طوری که توی ف

گم اینه که به کاری که در گذشته کردین دومین جنبه این تعهد که توی همین فصل راجع بهش بیشتر می

. تعهد "تونستم حتی از اینم بهتر انجامش بدممی"کنین که کنین و بازم فکر میو خوب پیش رفته نگاه می

بینه. اینه که از این یعنی منتقد درونیتون فقط چیزاییو که انجام ندادین و در حد کمال نبودینو می به کمال

ن هنوز کامل وبه طور کامل لیاقت پول و پاداش و اعتبارو ندارین چ -هنوز  -کنین که  بابت همش حس می

تونین به لحاظ منطقی و مینشدین. از اونجایی که همیشه جا برای پیشرفت هست این گیر دادن به خودتون
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شه. شاید به نظر منطقی بیاد که همه کارا رو کامل تر میتوجیه کنین. این جوری پاکسازی این تعهد سخت

انجام بدین ولی چنین تعهدی یه ایراد خیلی بزرگ داره. اگه بر اساس این تعهد بخواین زندگی کنین درواقع 

 گین که:به دنیا می

کنمو ا وقتی که همه کارا رو درست انجام ندم لیاقت پاداش برای کارایی که دارم میهنوز کامل نشدم پس ت"

 ."ندارم

 ."تقدیر و جبران شدن زحمتام و احترام و اعتبارو ندارملیاقت توجه و "

از اونجایی که رسیدن به کمال غیرممکنه تعهد به کمال یعنی همش باید سعی کنین و هیچوقت به جایی  

کنین و هر کاریو کنین لیاقت پاداشای مالی بزرگو دارین. به عالوه هر هدفیو که تعیین مینرسین که حس 

کنه چون  همشون باید کامل باشن. وقتی کنین بهتون بیشتر فشار وارد میکه برای رسیدن به اون هدف می

-ازم همش دونهو ب "دادمباید بهتر انجامش می"گین کنین و میرسین خودتونو اذیت میهم که بهش نمی

 کنین. دونه اشتباهاتونو مرور می

کردن که چون فکر می این جوری بودنیا پدر یا مادرتون که هیچوقت راضی نشه تا حاال با کسی کار کردین 

-هیچ چیزی هرگز به اندازه کافی خوب نیست و همش همه چیزو با معیارای غیرممکن خودشون اندازه می

بره و باعث شک کردن به خود و اضطراب داشتن به خاطر هر و از بین میفتن؟ چنین محیطی روحیه آدمرگ

شه و همش باید فکر میشه. تعهد دادن به خودتون برای کمال باعث ترس مشابهی کنیم میکاری که می

تونن کاریو شروع کنن یا اونیو آدمای باهوش هیچوقت نمیاز شه. این جوری خیلی کنین که بعدش چی می

شه که آدما سرجاشون گیر کنن و نتونن کاراییو دن تموم کنن. به نظرم این تعهد باعث میکه شروع کر

بکنن که به نفع شغلشونه و نتونن چیزاییو بسازن و کتاب بنویسن و سخنرانی کنن و برای خودشون بازاریابی 
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ور کامل انجام بدن تونن اونا رو به طکنن چون میتر سرگرم میاهمیتکنن. در عوض خودشونو با کارای کم

 تا کارای بیشتریو بکنم. "شمیه روز آماده می"و بعدشم بگن که 

 یکی از موثرترین راهای تشخیص دادن این که شما هم چنین تعهدی دارین یا نه انجام دادن این تمرینه:

 تمرین برای تعهد به کمال

-می"ره به سمت این که ذهنتون میافتین وقتی یادش میبه آخرین کار مهمی که انجام دادین فکر کنین. 

؟ این "چرا بیشتر آماده نشدم"؟ یا "دادمباید بیشتر انجام می"؟ یا "تونم بهتر انجامش بدمدونستم که می

 جور فکرا قویترن یا فکر این که چقدر خوب اون کارو کردین؟

برای  ایهیچ دلسوزی دونیناین جور فکرا عالمت واضح تعهد به کمالن. وقتی هم که خودتونو کامل نمی

رحمانه رفتار کنین. اگه تعهد دارین که خیلی کامل باشین احتماال با خودتون خیلی خیلی بیخودتون نمی

کشه تا ببینه چی اشتباه بوده. حتی اگه سخت کار کنین و سر می چیز تون به همهکنین. منتقد درونیمی

هنوز کامل "و اینم به معنی اینه که  "بهتر از این باشیتونستی نه، می"گه می مچیزیو خوب انجام بدین باز

هنوز لیاقتشو ندارم و باید صبر کنم تا بتونم "شه که حداقل ناخودآگاهانه باور کنین . این باعث می"نشدی

دنیا، لیاقت من همین چیزای معمولیه، حقوق معمولی و ". یا شایدم به این معنی باشه که "بهتر انجامش بدم

 ."ام چون هنوز لیاقت بیشتر از اینو پیدا نکردممولی توی رشتهاعتبار مع

تونین ادعا کنین که تونین به اون لحظه خیالی رسیدن به کمال برسین اینه که هیچوقت نمیهیچوقت نمی

ای به اسم جولی خواین بگیرین. مثال یه مراجعه کنندهبه اندازه کافی خوب هستین که اون پولیو که می

شکلش با این تعهد خیلی اساسی بود. خیلی روی رشد فردیش کار کرده بود و نتونسته بود مداشتم که 

تونه اون قدری که باید پول دربیاره از کسب و کارش دربیاره. جولی توی کار تبلیغاته و چرا نمیکه بفهمه 
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ارن انجام بدن شرکت خودشو داره. خیلی هم دوست داره که به مشتریاش کمک کنه که تبلیغاتیو که الزم د

گه که چه جوری خودشونو به مردم نشون بدن تا مردم بهشون توجه کنن و این جوری کسب و و بهشون می

تونست همین کارا رو برای خودش بکنه. وقتی پیشم اومد خیلی ناامید شده کارشون پیشرفت کنه. ولی نمی

آورد. بعد از این که نمیر ازش درمی بود چون نتونسته بود کسب و کارشو پیش ببره و فقط در حد بخور و

 سوال باال رو ازش پرسیدم بهش گفتم که به خودش تعهد داده که کامل باشه و همش از خودش انتقاد کنه.

کرد حسابی رشد کرده. ولی اون تعهد توی عمق وجودش مخفی شده جولی حسابی تعجب کرد چون فکر می

ذاشت اعتماد به نفسش عالی هستن. ولی منتقد درونیش نمیبود. ظاهرا به نظر میومد که خودانگاری و 

بعدش وقتی فهمید که کامل بودن و حسابی اول باعث شد که اون سرشو تکون بده.  "آهان"کاری بکنه. این 

اش گرفت. دید که توی بیشتر عمرش این تعهد به اش جور درمیاد خندهبه خودش گیر دادن کامال با روحیه

اش نگاهی انداخت و به خاطر هر کامل نبودنی خودشو تنبیه کرده. وقتی به گذشتهکمال جلوشو گرفته 

کردن تا همه چیزو کامل انجام بده. نمره عالی توی کالس یادش اومد که پدر و مادرش اونو تنبیه می

آوردن که شاگرد اول باشه، مراقب وزنش باشه، رفتاراش کامل باشن و هیچوقت کافی نبود. بهش فشار می

کرد بهش تذکر کال دختر کاملی باشه. هر وقت که حتی کمی از انتظارات سطح باالی اونا رو برآورده نمی

 دادن.می

لی یذاشتن که خودشو به عنوان یه تبلیغاتچی خکرد نمیقضاوتای سختی که جولی در مورد خودش می

دم گرفته بود ولی توی عمق های مثبت زیادی از مرخوب به مردم معرفی کنه. با وجود این که تاییدیه

افتاد که سراغ یه مشتری بالقوه و بزرگ بره اون تعهد وجودش اونا رو باور نداشت. هر وقت که به فکر این می

برآورده کنه خوب نیست.  خودشوای که بتونه انتظار شد حس کنه به اندازهگرفت و باعث میجلوشو می

ارتباطای بیشتری پیدا کنه و بهتر بتونه خبرا رو پخش کنه و  کرد تا بیشتر یاد بگیره وهمش داشت صبر می
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گرایی کرد که به اندازه کافی بلده. با وجود این که این کمالبهتر بتونه تلفنی حرف بزنه. هیچوقت حس نمی

کرده و از زمان بچگی اذیتش کرده بود ولی تا وقتی که با هم حرف زدیم و دید که چه جوری سخت کار می

 گرفته خودشم نفهمیده بود که این طوریه.اشای مالی معمولی میفقط پاد

ای که به کارش داره استفاده کنه. انگار که هر وقت ا هیچوقت نتونسته از عالقهراون باالخره فهمید که چ

شد به می گرفت. وقتی دری براش بازخواست توی شغلش یه پله باالتر بره اون منتقد درونیش جلوشو میمی

بست. جواب تماسای کساییو که از نشریات باهاش رسی که از کامل نبودن داشت فوری اون درو میخاطر ت

ترسید حرف اشتباهی بزنه. مشتریای بالقوه رو که کارای بزرگ )و پول بیشتری( داد چون میکار داشتنو نمی

بربیاد. حتی یه فرصت  ترسید که نتونه خوب از عهده اوناداد. میداشتن به تبلیغاتچیای دیگه ارجاع می

از دست داد چون منتقد درونیش باعث شد که حس  ،که خیلی موفقتر از خودش بود ،شراکت با یه کسیو

-تره. نگران بود که اون طرف به خاطر تواناییایی که داره ناامیدش کنه و نمیکنه خیلی از اون طرف پایین

 تونست ریسک اینو قبول کنه.

خواست که گفته بودن که پیش مدیرعامل یه شرکت بزرگ بره. اون شرکت میوقتی جولی پیشم اومد بهش 

برای کار جدیدش تبلیغ کنه. جولی هم که خسته شده بود از بس که فرصتا رو از دست داده بود ازم کمک 

دونست که به خودش تعهد داده بود خواست تا جلوی خودشو نگیره. تا وقتی با هم حرف زدیم خودشم نمی

گیره. با پاکسازی اون مانع خیلی توی کسب و دونست که یه چیزی داره جلوشو میو فقط می باشهکه کامل 

کارش و به طور کلی توی زندگیش پیشرفت کرد. آهان بزرگ برای جولی وقتی پیش اومد که قبول کرد 

کافی کامل  کنه که به اندازهداره چون فکر میذهن منتقدش همش داره اونو توی یه زندان خیالی نگه می

 نیست.
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های نامرئی برای خودش درست که به اندازه کافی تبلیغاتچی خوبی نیست میله کرداز اونجایی که فکر می

ن باوراش گیر کرده بود. باور داشت که قبل از این که خودش و کسب و وکرده بود و این جوری توی زند

دونست که مشتریاش که به لحاظ عقلی می تر بشه. با وجود اینکارش بیشتر پیشرفت کنن باید باتجربه

خیلی ازش راضی هستن و روابط خوبی هم با نشریات داشت ولی اون باور ناخودآگاهانه مربوط به دوران 

شد که قبل از این که کسب و کارش بهتر و گرفت، باعث مینمره رو می بچگیش، که همش باید بهترین

-د که نمییترسر بشه. جولی به قدری از شکست خوردن میثروتش بیشتر بشه بازم همش سعی کنه که بهت

شد که ریسک نکنه و قبول نداشته باشه که بهترین تونست قبول کنه که تبلیغاتچی خوبیه. این باعث می

 ده.خدماتو داره به مشتریاش ارائه می

همه زحمتی که ضربه زدن روی نیازی که به کامل بودن داشت باعث شد که جولی بفهمه چرا با وجود این 

کرد رسه. این جوری تونست طرز فکرشو عوض کنه و از این که فکر میکشه هیچوقت به هدفاش نمیمی

دونست که آماده اس. آماده نیست به این که باید توی کسب و کارش پیشرفت کنه برسه. حاال دیگه می

تی فکرای قدیمی براش رو اومدن روی برای شروع به کارو پیدا کرد. وق م انگیزه الزمیوقتی که بازم ضربه زد

اونا ضربه زد و تونست جلوتر بره. درآمدش از اون موقع تا حاال دو برابر شده و کسب و کارش و همین طور 

کار خوبی به مشتریاش و حتی مشتریای بزرگش ارائه بده بیشتر  هتوناعتماد به نفسش در مورد این که می

گیره. قبلنا هیچوقت هدف اره هدفای جدیدیو برای خودش در نظر میشده. از اون جالبتر براش اینه که د

مالی برای خودش در نظر نگرفته بود چون گذشتن از حدی که توش بود براش غیرممکن به نظر میومد. ولی 

 اندازش هیچ حدی نداره.حاال چشم

ده. اون تعهد رو نشون می ،که همیشه همراه اینه ،مورد جولی ارتباط بین تعهد به کامل بودن و منتقد درونی

داده بود که کامل باشه و تا وقتی به اون کمال نرسیده، که البته غیرقابل رسیدنه، همش از خودش انتقاد 
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بینین؟ از ضربه زدن برای این که این تعهد به کامل بودنو کنه. بعضی از این جور تعهدا رو توی خودتون می

جا هم مث بعضی از موانع دیگه ممکنه موانع درونی داشته باشین که کنیم. در اینپاکسازی کنیم استفاده می

ن چون ممکنه به شکلی خیلی قوی تا حاال براتون نتیجه داده باشن. وقتی ینذارن دست از این تعهد بردار

زنین سعی کنین ببینین که نیاز به کامل بودن چه بدیایی داره و دست برداشتن ازش چه خوبیایی ضربه می

 داره.

بول دارم که همیشه معیارای سطح باالیی برای خودتون قائلین و دوست دارین به چیزایی برسین و عالی ق

شه به یه انتخاب و تعهد نیست. این کامل بودن دیگه تبدیل میباشین. ولی وقتی این تعهد پاکسازی بشه 

و عشق هم با همون عالی گیرین و احترام و اعتبار و حمایت جوری به خاطر این که عالی هستین پول می

کنین. به جای این که تعهدی بدین که باعث بشه همیشه کار دست منتقد حال میهم بودن میان و حسابی 

گم که برای تعهد به کامل درونیتون باشه تصمیم بگیرین که این جوری عالی باشین. حاال یه تمرین می

 بودنه.

 بودنتمرین برای تشخیص دادن احساسای مربوط به کامل 

یاد یه موقعی بیفتین که کاریو خیلی خوب انجام دادین )حتی شاید بر اساس معیارای دیگران عالی انجامش 

کردین باید بهتر یا گشتین و فکر میدادین( و بازم توی ذهنتون دنبال راهایی برای بهتر انجام دادنش می

دارین. توی اون موقع باید چنین فکرایی دادین. احتماال یکی از این مواردو سراغ حتی کاملتر انجامش می

 کرده باشین:

 "کردم.تر کار میباید سخت"

 "کردم.باید بهتر کار می"
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 "باید زرنگتر بودم."

 "شدم.باید بیشتر آماده می"

 "شدم.باید با اعتماد به نفس بیشتری ظاهر می"

که هر کاری که بکنین بازم به اندازه اندازه دن که منتقد درونی داره یادتون میها نشون میاین جور جمله

کافی خوب نیست. فکر کنین چه اتفاقی افتاد که باعث شد اون جوری فکر کنین و بعدش با صدای بلند 

 کنین در مقیاس صفر تا ده این چقدر درسته؟حس می "بهتر انجامش بدم!"تونستم بگین باید یا می

رحمی نشون سعی کنین احساساییو که منتقد درونی با بیزنیم. توی دور اول حاال روی اون تعهد ضربه می

ده با صدای بلند بگین. یادتون باشه که هدف اینه که اونارو خفیفتر کنین و پاکسازی کنین و از سیستم می

 انرژیتون بیرون کنین.

 )قسمت اول(گرایی دستورالعمل ضربه زدن برای دست برداشتن از کمال

 نین:ها روی نقاط بزبا این جمله

 کنم کارم خوب بودمن اونجام و فکر می

 تونستم بکنم نبودولی بهترین کاری که می

 بهترین نبودم

 کردمباید بهتر کار می

 باید باید باید
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 گمو در این مورد دارم درست می

 گمهمیشه در این موردا درست می

 تونستم بهتر انجامش بدممی

 تونستم و بایدمی

 تر کار کنمسخت

 اشمزرنگتر ب

 تر باشمآماده

 اطمینان بیشتری داشته باشم

 تا حاال باید توی این کار بهتر شده باشم

 بودمباید کامل می

 دادمباید بهتر انجامش می

 تر کار کنمکردم که بازم سختباید خودمو مجبور می

 حاال دیگه خیلی دیره

 همه دیدن که کارم اشکال داره و بهترین آدم برای این کار نیستم

 این برام غیرقابل قبوله
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 بودمباید بهتر از این می

 و واقعیت اینه که

 جایی برای خطاهای انسانی ندارم

 جایی برای دلسوزی ندارم

 این تنبیه حقمه

 به اندازه کافی خوب نبودم

 برای خودم معیارای خیلی سطح باالیی دارم

 کنمبه خاطر اونا به خودم افتخار می

 اشم!خوام یه آدم معمولی بنمی

 کنهاین منتقد درونی واقعا داره به نفعم کار می

-باید بهتر انجامش می"حاال یه نفس عمیق بکشین و بعدش دوباره نگاهی به اون ماجرا بندازین و بگین 

-ها چقدره. بدیهیه که می. ببینین االن شدت احساس ناشی از این جمله"بودمباید کامل می"یا  "دادم

دین چون راهای پیشرفت کردن حدی ندارن. ولی مساله اینه که دیدتون نسبت تونستین بهتر انجامش ب

-افی خوب نیستم یا باید بهتر انجامش میبه اندازه ک"بهش متعادلتر شده یا نه و االن چه حسی نسبت به 

 دارین. "دادم

واقعی نیست شاید برای برطرف کردن اون تعهد بیشتر از یه دور ضربه زدن الزم باشه چون این یه احساس 

-که ضربه زدن روش آسون باشه. این یه جور طرز فکره که مدت زیادیه که براتون نتیجه داده و حس می
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ترین بخش منتقد درونیتونه که همش دنبال عالی بودن و استاد کنین درست و عاقالنه اس. این همون سیاه

همش دنبال اشتباها و نقصاتون  وقتی این نامتعادل بشهشدن و رسیدن به معیارای خیلی سطح باالست. 

کنه. اینه که یه جور غرور و احساس حق داشتن با این حرفای منتقد درونی گرده و دائما ازتون انتقاد میمی

 تر باشه.ازیش سختسشه که پاکهمراهه و همین باعث می

بازم روش ضربه بزنین.  "تونست بهتر از این باشهولی... می –بله "گه پس اگه منتقد درونیتون هنوز داره می

تونین بهتر قدر موفقیتاتونو شه و میتر میبراتون شل "کمال"هر چی بیشتر روش ضربه بزنین دیدگاه 

افتین به خاطر کاری که کردین و چیزایی ضربه زدن شاید وقتی یاد اون ماجراتون می بدونین. بعد از دور اولِ

اگه وقتی  "کارم عالی بود!"ن. حاال یادش بیفتین و بگین که یاد گرفتین برای خودتون احساس احترام کنی

پاداش شده و به  گین یعنی ارتعاشتون حاال عوضل میگین واقعا حس کنین که دارین از ته داینو می

 گرفتن و لیاقت داشتن رسیده و دیگه دنبال کمال نیستین.

تر کار کنین و به چیزای بیشتری سخت کنین که باید بهتر باشین وبینین بازم حس میوقتی اون اتفاقو می

من عالیم و به جای این که همش حس "برسین؟ این عالیه به شرط این که با این طرز فکر همراه باشه که 

ن باور برسین که قدر . باید به ای"ه سطحای باالتری برسمگیرم بکنم به اندازه کافی خوب نیستم تصمیم می

اعتبارو همین حاال و نه وقتی که از طریق کمال بهش برسین دارین. دیدتون اینو بدونین که لیاقت پاداش و 

همراه بیاره. این  باید براتون، توی کار بعدیتون، انرژی و شور و شوق و ارزش قائل شدن برای خودتونو به

 بهتره یا اون طرز فکر قبلی؟

حسابی بفهمین تا بتونین دومیو  خوام که فرق بین دنبال کمال رفتن و حداکثر سعیتونو کردنوازتون می 

ای انتخاب کنین. اگه هنوز به اونجا نرسیدین دوباره ضربه بزنین تا طرز فکرتون در این مورد تغییر کنه. رابطه

بین تعهد به کامل بودن و این که چقدر به خودتون اجازه بدین که بگیرین وجود داره. شکستن اون تعهد به 
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گین که لیاقت دارین. هر وقت شدت براتون پایین اومد یه دور مثبت هم ی میمعنی اینه که به لحاظ انرژیک

دونه که انجام بدین تا هم کسی بشین که دوست داره توی کارش عالی باشه و تسلط پیدا کنه و هم می

ه. شه که کمال هدفیه که دائما در حال تغییرهمین حاال هم لیاقت پاداشای عالیو داره. به عالوه باورتون می

 حاال یه دور مثبت میارم تا مثبتا رو تقویت کنه.

 گرایی )دور دوم(دستورالعمل ضربه زدن برای دست برداشتن از کمال

 ها روی نقاط بزنین:ملهبا این ج

 من اونجام

 بینم که کارمو خیلی خوب انجام دادمدارم می

 بهتر از اکثر آدما انجام دادمش

 شه پیشرفت کردبله، همیشه می

 دوست دارم از همه بهتر باشم و منم

 ولی هیچوقت به خودم اجازه نداده بودم که

 دم به خاطرش جشن بگیرموقتی کاریو عالی انجام می

 کردمارزششو کم می

 گرفتم؟چرا باید جشن می

 گیرم که کامل بشموقتی جشن می
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 رحمانه اسولی این خیلی بی

 چون هیچی کامل نیست

 سعی کنمو همش باید برای رسیدن بهش 

 تونم جشن بگیرمو هیچوقت نمی

 و حس کنم که کاملم

 ای بگیرمو به خودم اجازه بدم که به خاطر عالی بودنم جایزه

 دونمحاال قدر خودمو می

 درواقع اون موقع بهترین کاریو که بلد بودم کردم

 درواقع عالی کار کردم

 ام که یه جایزه به خودم بدمحاال آماده

 لیاقتشو دارم و عمیقا حس کنم که

 دونم چون همیشه سعی کردم بهترین کارو ارائه بدمکامال قدر خودمو می

 هیچوقت نبوده که لیاقت نداشته باشم

 دونمحاال قدر اینو که لیاقتشو دارم می

 ای برسمحتی قبل از این که تکونی بخورم و به چیز دیگه
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 همین حاال لیاقتشو دارم

 قلبا آمادگی این لیاقتو دارم

 بته که لیاقت دارمال

 لیاقت عشق و پول و توجهو دارم

 لیاقت ثروت و امنیتو دارم

 لیاقت اینو که منو متخصص بدونن دارم

 لیاقت اینو که منو عالی بدونن دارم

 چون عالی بودن باحاله

 دارمبخشم و دست از این تعهد به کمال برمیحاال خودمو می

 خیلی وقته که هزینه اینو دادم

 ام که اینو شفا بدمحاال آماده

 و بتونم از عالی بودن لذت ببرم

 کنم به معیارای سطح باال برسمسعی می

 کنم لذت ببرمتا از تسلطی که به کارم پیدا می

 کنمچون من این جوری کار می



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه

ماند و فقط شود، جز خستگی و نومیدی چیزی برایتان باقی نمیتر میتی ثروت به احتمال زیاد جیبتان خالیافهای ای

 رسند.خودشان به ثروت می

 

255 
 

 دونم که لیاقت دارمکنم و حاال میبه خودم خیلی افتخار می

ه زدن چه احساسی دارین. مردم اغلب شدیدا هم حس نفس عمیقی بکشین و ببینین بعد از این دور ضرب

کنن و هم این که برای دست زدن به عمل خیلی هیجان دارن. واقعا که خالص شدن از تعهد به آزادی می

شه خالقیتتون شکوفا بشه! وقتی میل به انجام دادن کارای عالی از یه میل ایه که باعث میکمال یه هدیه

 زنه.گرایی باهاش نباشن انرژیتون سر به آسمون میقواعد سفت و سخت کمالد و واقعی به تسلط به کار بیا

شه براشون شکسته می "هیچوقت به اندازه کافی خوب نیستم"گاهی وقتا ممکنه آدما خصوصا وقتی باور 

تون گرفت عالیه. بازم به ضربه زدن ادامه بدین. شدتش به یاد. اگه احساساتی شدین یا گریهباشکشون در

تونین چیزایی به وجود بیارین و به خودتون اجازه شه چون میشه و به هیجان تبدیل میتدریج کمتر می

بدین که در مقابل اونا چیزایی هم بگیرین. از خیلیا شنیدم که تقریبا بالفاصله بعد از این تمرین گفتن که 

-ذارن و قدرشونو میاونا احترام مییهویی گفتن که به  –یعنی همکارا و رئیسا و مشتریاشون  –اطرافیاشون 

 دونن و براشون ارزش قائلن.

. هسطح جدیدی از احترام و قدر دونستن و ارزش قائل شدن برای خودتون نشون دهنده این تغییر واقعی

تونین پیش هزارا نفری خواین کامل باشین. حاال مییادتون باشه که شما تنها کسی توی دنیا نیستین که می

ل از شما به طرف دیگه رفتن و با حال کردن و آزادی کاراییو انجام دادن و چیزاییو به وجود برین که قب

آوردن. این احساس خیلی بهتر از اونه که همش منتظر کامل شدن بمونین و قبل از این که کامل بشین 

 هیچ کار مهمی نکنین و قدمایی به سمت زیادتر کردن ثروتتون برندارین.
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 14فصل 

 شمکنم دیده نمییحس م

ذاره گیره. نمیرین جلوتونو مییه تعهد دیگه هم هست که خیلی متداوله و وقتی دنبال هدف جدیدتون می

. حتما نتری که برای به وجود آوردن درآمد و ثروت ضروری هستنو انجام بدمردم کارای بزرگتر و شجاعانه

در مورد این که برای خودتون ارزش قائل بشین و خدماتتونو با قیمت بیشتری ارائه کنین و تعارضایی هم 

جای . به به وجود میارهخصوصا در مورد بازاریابی برای خودتون، قائل بشین و مرزای سالمی برای خودتون، 

ندین و دنیا جوری شه که خود واقعیتونو نشون صی دارین این تعهد باعث میاین که قبول کنین ویژگیای خا

تر، فداکار و امثال تر، متواضعتر، قابل قبولیه آدم باشخصیت –ای هستین شما رو ببینه که انگار کس دیگه

بهتون گفتن  –یعنی خانواده و پدر و مادر و معلما و دوستا  –دیگران دین که کسی بشین که اینا. تعهد می

 که باید یا الزمه که بشین.

رو  "نشدن دیده"تون به خطر افتاده بوده این تعهد به نه به خاطر این که امنیت جانیگاهی وقتا هم ممک

داده باشین. یعنی یاد گرفتین که دیده نشین تا امنیت بیشتری داشته باشین. اگه خودتونو کوچک کنین 

کنن کر میفدن که ترسیدین دیگه شما رو نبینه. بعضیا به این دلیل این تعهدو میشاید کسی که ازش می

ها و احساسا و استعدادای واقعیشونو نشون بدن نوعی خطر احساسی یا روانشناختی مث انتقاد یا اگه خواسته

کنن که اگه از اون دسته آدمایی باشن که کمتر به صورت اینا فکر میبافی ممکنه براشون پیش بیاد. منفی

اگه شخصیتی داشته باشین که باعث بشه  شن شاید این جوری امنیت بیشتری پیدا بکنن.منفی دیده می

دین که تا شه محدودتره. برای همینه که تعهد میخودتونو کوچک کنین این جوری توجهی که بهتون می

 جایی که ممکنه دیده نشین.
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باید بدونین که صرف نظر از این که این تمایل به دیده نشدن از کی شروع شده اگه سعی کنین که به لحاظ 

شه. وقتی با ماد به نفس و دیده شدن به سطح باالتری برسین این تعهدی که دادین تحریک میکاری و اعت

کنین. اولیش اینه که مینه خیلی خاص یهو احساس ناراحتی میو فرصتای جدید روبرو بشین در دو زمشکال 

دچار ترس شدید و شه بیشتر دیده بشین خواین کاری بکنین یا حتی فکر کاریو بکنین که باعث میوقتی می

شین. دومیش هم اینه که وقتی راجع به خودتون و ارزشتون و هدفتون با اعتماد به نفس حرف اضطراب می

و بعدش هم  "من متکبرم"زنین یه جور حس کنین که دارین اون جوری حرف میزنین یا حتی تصور میمی

 .نبه خاطر اون رو میا "خجالت کشیدن"

ذارن دست به کار بشین و اساسا هم برای همین به وجود میان. ستن که نمیاینا احساسای وحشتناکی ه

گیرن و شما رو در همون حد تعهدی که داده بودین که العمالی دستگاه عصبی به خوبی جلوتونو میعکس

شن همش کارا رو به عقب دارن. اینا باعث میکوچک باشین و دیده نشین و زیادی ندرخشین نگه می

شه. برای همینه که اگه چنین تعهدی گه درست درکشون نکنین غلبه کردن بهشون سخت میبندازین و ا

تونین از تمرینای ضربه زدن که در ادامه میان دادین باید اونو به وضوح ببینین و حسش کنین. بعدش می

ن که روی این رسیدن به هدفای بزرگ به همینا بستگی داره! بعد از ایبرای برطرف کردن اونا استفاده کنین. 

 تریو انجام بدین.خواین که کارای شجاعانهشه و میتعهد کار کردین شجاعتتون خیلی بیشتر می

اینو هم باید بفهمین که این تعهد چه جوری روی زندگی و کاراتون اثر گذاشته. مثال تعهد به دیده نشدن 

اغلب ممکنه ارزش خودتونو کم در تونه جلوی حرف زدن راجع به خودتون و ارزشاتونو بگیره. در عوض می

شه ندید بگیرین و سعی کنین جلب توجه نکنین و کاری کنین که نظر بگیرین و تشکراییو که ازتون می

شه که بااستعدادترین آدما به خاطر ترس از حرف ای توجه کنن. این تعهد باعث میدیگران به کس دیگه

ا وجود این که قبول دارم که تواضع خیلی بهتر از زدن در جمع برای کار خودشون بازاریابی نکنن. ب
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شرایطی کارا و موفقیتاتونو به خاطر اون تعهد کوچک کنین هم  ره همش و در هخودشیفتگیه ولی این ک

بدونن. ولی این جوری در رشته  "کبانم"خوب نیست. البته ممکنه دیگران شما رو خیلی خوب و متواضع و 

 وقتی مشکلی پیش میاد کسی برای حل کردنش سراغتون نمیاد.شین و نمی پیشروکاری خودتون 

گیرن و ناخودآگاهانه تعهد دادین که دیده نشین وقتی فرصتی پیش میاد دیگران هم شما رو ندید می اگه

شین و البته به نوعی هم کنن که انگار دیده نمیره که شما هم هستین. جوری باهاتون رفتار مییادشون می

هستین. توی این دنیا هر کسی از خودش حرف بزنه و خودشو نشون بده بیشتر گیرش میاد. همین طور 

ده که ذاره چون نشون میتعهد به دیده نشدن خیلی روی طرز نشون دادن خودتون به دیگران تاثیر می

ن این به اگه با حرف یا در عمل نخواین بگین که چقدر آدم باارزشی هستیاعتماد به نفس دارین یا ندارین. 

فهمن. اگه تمایل نداشته باشین که با شه و مشتریا و شرکتا اینو میمعنی نداشتن اعتماد به نفس تلقی می

کنن که استعداد خاصی ندارین. برای همینه که این تعهد نشون دادن استعداداتون بدرخشین مردم فکر می

شه که هر به دیده نشدن باعث می با هدف جدیدی که برای خودتون تعیین کردین جور درنمیاد. تعهد

 کنین خنثی بشه. آرزویی که دارین یا هر سعیی که برای رسیدن به هدفتون می

 تعهدتونو آزمایش کنین

کنه. دونین که این تعهد توی ناخودآگاهتونه و داره کارشو میشین؟ شاید نمیکنین که دیده نمیحس می

 تاثیر توی زندگیتون داره یا نه. این تمرینو انجام بدین:بیاین ببینیم بدون این که خودتون بدونین 

 شین؟تمرین: چقدر دیده نمی

یه نفس عمیق بکشین و چشماتونو ببندین و تصور کنین که لباسای شیکی تنتونه و توی یه سالنی جلوی 

کنین . اگه توی شرکتی کار میوایسادینسی نفر که اکثرشون نقش مهمی توی درآمد یا پیشرفتتون دارن 
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رئیس و مدیر و بقیه همکارا رو توی سالن بیارین. کساییو هم که کارشون به شما بستگی داره توی سالن 

 بیارین. ،که درآمدتون یا اضافه حقوقتون تا حدی به اونا بستگی دارههم،  وبیارین. کسایی

دفتون پر کنین. خالصه کنین یا کسب و کار کوچکی دارین سالنو با آدمای بازار هاگه برای خودتون کار می

تونه فرصتی براتون به وجود بیاره. تصور این که هر کسی که اونجاست یا مشتری خوبی براتونه یا این که می

کامال هم حقمه که پول دم. توی کارم عالیم. کارمو عالی انجام می"گین کنین که جلوی اونا وایسادین و می

 "خوبی براش بگیرم.

العمل متداولیه. این کارو با کردین که به اونا چی بگین؟ این عکسین و فکر میشد "اوخ"یه لحظه دچار 

کنه چون اکثر ما، حداقل تا حدی، تعهد نفر انجام دادم. این تمرین خیلی خوب آدما رو تحریک می اهزار

 شه که:دادیم که دیده نشیم. این تعهد باعث می

 خود واقعی و استعدادای خاصتونو نشون ندین

 کنین بیشتر قابل قبولهونو به صورت کسی نشون بدین که فکر میخودت

 خوان که باشیننشون دهنده اونیه که مردم ازتون می

 سعی کنین همه رو راضی و خوشحال کنین

در مورد ارزش خودتون تواضع داشته باشین چون باور دارین که اگه این طوری باشین مردم بیشتر ازتون 

 خوششون میاد

  "خوام از این سالن برم بیرون.اوه، خدایا، منو از اینجا ببر. می"شنوم که: تمرین از مردم میبعد از این 
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تونم این تمرینو انجام مارگارت، حس کردم که آب شدم و توی زمین فرو رفتم و اصال نمی"مردم بهم گفتن: 

 "بدم. خیلی وحشتناکه و باعث خجالته.

چی بود؟ با این که به همه کسایی که توی سالن هستن بگین که چقدر عالی هستین راحت  تونالعملعکس

زنیم تا هر شدت و میالعملتون فکر کنین. اگه به هر شکلی منفی بوده به زودی براش ضربه بودین؟ به عکس

ذاره وقتشه که ای که به این تعهد مربوطه رو پاکسازی کنیم. از اونجایی که روی درآمدتون اثر میبرنامه

 تمومش کنین!

ده بگین که خیلی باارزش هستین و تونین با قدرت اونجا وایسین و به هر کسی که داره گوش میاگه نمی

لیاقتتون اینه که در حد ارزشتون پول بگیرین یعنی این که تعهد دادین که دیده نشین. ممکنه بگین که 

یای خودمو توی بوق نکنم و سعی کنم متواضع باشم مردم خجالتی هستم یا این طور یادم دادن که اگه خوب

بیشتر ازم خوششون میاد. ولی اگه اینا با تعهد به دیده نشدن تقویت بشن ممکنه بزرگترین مانعو سر راه 

 ن نگه دارن.یپیشرفتتون به وجود بیارن و اعتماد به نفستونو هم پای

رسید و فهمید که چقدر  "آهان"ای این تعهد به یه ای به اسم مایکل داشتم که برمثال یه مراجعه کننده

کرد و فرصتای زیادی برای پیشرفت داشت ولی توی زندگیش تاثیر داشته. اون توی یه شرکت بزرگ کار می

-شد. ساال بود که برای بهتر شدن وضع زندگی خانوادههر وقت فرصت خوبی پیش میومد نصیب دیگران می

کرد که خیلی کمتر از تواناییاشه. ولی اصال داد و با این وجود فکر میام میکرد. کارشو خوب انجاش کار می

خواست اوضاعو به هم کرد که ارتقا بگیره و شغلی داشته باشه که بیشتر ازش لذت ببره چون نمیسعی نمی

-می بریزه و با خطر از دست دادن شغلش روبرو بشه. این بود که همه توجهش به این بود که کاریو که فکر

 کرد.یو که از شغلش داشت سرکوب میایکرد باید بکنه انجام بده و نارضایت
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-مسئولیت"پذیر بودنو بهش یاد داده بود. تعریف اون از وقتی مایکل جوون بود پدرش اهمیت مسئولیت

یین دی سرت پااین بود که کاریو که ازت انتظار دارن انجام بدی و وقتی داری کارتو خوب انجام می "پذیری

باشه و کاری نکنی که باعث اذیت مردم بشه و زیادی هم نخوای و قدر اونیو که داری بدونی. مایکل توی 

ر دوران تمعلماشو برآورده کنه. با دوست دخ ایکرد انتظارکشید و سعی میدوران مدرسه خیلی زحمت می

مشکالی زیادی هم داشت و  دانشگاهش ازدواج کرد و هر دو خانواده از این بابت راضی بودن. شغل خوبی

-اشو میآورد پول اجاره خونه و بعضی از خرجای اضافه خانوادهتوی کارش نداشت و با پولی که ازش درمی

-رو از سرش بیرون می "زندگی یعنی فقط همین؟ برم سر کار و شوهر و پدر خوبی باشم؟"فکرایی مث داد. 

ی فقط خودش راکرد که توی زندگیش هیچی بحس می اشو دوست داشت ولیکرد.  با وجود این که خانواده

 نیست.

یعنی کسی بشه که کاراییو  –زدیم کامال معلوم شد که تعهد داده که دیده نشه وقتی داشتیم با هم حرف می

ده. میره و چیز خاصی از خودش نشون نمی "باید"کنه که به نظر دیگران خوبن و از همون راهایی که می

اشو بده و چیزی برای این ورد که خرج خانوادهآمیر بود و فقط اون قدر پول درمیبخور و نزندگیش در حد 

شد که سر کارش خسته بشه و توی خونه هم موند. عمرش صرف این میکه به خودش هم برسه باقی نمی

کرد به کرد و فکر می. هیچوقت به نیازای خودش توجهی نمیاش انجام بدهکاراییو برای اعضای خانواده

گفتن توی زندگی چی کار باید بکنه و رد خانواده باید خرج اونا رو دربیاره. دیگران بودن که بهش میعنوان م

پذیری و اون تعهدی که داده بود و نه از روی آزادی و به خاطر عالقه و لذت بردن اونم از روی مسئولیت

 کرد.کارایی می

کنه و هر چی توی زندگیشه باید توی اون جعبه به زندگی میکرد که انگار داره توی یه جعمایکل حس می

تعریف کردن از خودش یا رفتن دنبال یه کار باحالتر توی اون شد. جا بگیره و در غیر این صورت ناراحت می
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فتن. فکر کردن به کارایی که دوست داشت انجامشون بده هم همین طور بود. زندگی توی رگجعبه جا نمی

خشک بود و چارچوبای مشخصی داشت. از مایکل پرسیدم از زندگی راضیه و اونم خندید و اون جعبه خیلی 

 "کارای درستو انجام بده"ته بود اسرو براش تعریف کنم. از بس که مث پدرش خو "راضی بودن"ازم خواست 

ل زیادی خواست که از اون جعبه بیرون بره و پودونست لذت بردن از زندگی یعنی چی. مایکل میدیگه نمی

خواست پولو هم از کاری دربیاره که بهش در بیاره تا با شور و شوق بیشتری زندگی کنه و آزادتر باشه. می

 حال بده و از مغزش و بقیه استعداداش هم توش استفاده کنه.

ها ای هم داره. حتی وقتی هم که توی پروژهدونست که مایکل چه تواناییای دیگهسر کارش هیچ کسی نمی

ن وجود به خاطر این که ایکرد که از این بابت اعتباری نصیبش بشه. با کرد قبول نمیدیگران کمک میبه 

بینن خیلی احساسای منفی داشت. با وجود این که خیلی زرنگ بود و برای شغالی باالتر هیچوقت اونو نمی

-ن ولی اینو فقط خودش میکه شغالی باالتر از اونو توی شرکت داشت نمهارتاش بیشتر از اکثر کسایی بود

متواضع باش، کاری کن همکارات "دونست چون فقط از چیزایی که یاد گرفته بود تبعیت کرده بود. یعنی: 

کنه توی اون جعبه گیر افتاده. وقتی فهمید که گفت که حس میمی "پیشرفت کنن، زیادی جلب توجه نکن.

کرد زندگی باید اون طوری اومده شوکه شد. فکر میاون جعبه به خاطر تعهد به این که دیده نشه به وجود 

 ولی نبود. ،باشه

دونین که کنیم تا مردم زیادی خود واقعیمونو نبینن. اگه نمیها و سپرایی برای خودمون درست میما جعبه

تونه باعث دین همین ندونستن میالعملی نشون میوقتی به دیگران بگین که چقدر عالی هستین چه عکس

ذارن متواضع بودن و در واقع حرفی نزنین. بعضی از کسایی که تعهد دادن که دیده نشن اسمشو می بشه که

شن که کنن که دیگران اونا رو نبینن. اما فرصتا اغلب نصیب کسایی میبه معنی اینه که عمدا سعی می

خاطر ساال زندگی توی هاش به دن. توانایی مایکل در ارتقای شغلی و رفتن دنبال خواستهشونو نشون میدخو
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دونست که اون جعبه سرکوب شده بود. حتی وقتی هم که فهمید که چه تعهدی برای دیده نشدن داده نمی

 چه جوری تمومش کنه.

بعد از این که حسابی حس کرد که اون چه جوری مانعش شده بوده و فهمید که از اون تعهد خوشش نمیاد 

بینین که پر از ترس و تعهدو شل کنه. وقتی تصویری مث اینو می تونست با استفاده از ضربه زدن بند اون

ریزی شدین تا ندرخشین و استعداداتونو نشون ندین. این شه که چه جوری برنامهاضطرابه براتون معلوم می

گیره. اگه به هر شکلی این خواین و لیاقتشو هم دارین میحسابی جلوی توانایی درآوردن اون پولیو که می

های خودتونو به دادین با دستورالعملی که در ادامه میاد ضربه بزنین. هر جایی هم که الزمه کلمه تعهدو

زنین تصور کنین که توی اون سالن که پر از آدمای جای چیزایی که نوشتم بذارین. وقتی روی نقاط می

 ه که اونا رو زیاد شنیدم.هایی ساخته شدمربوط به شغلتونه وایسادین. این دستورالعمل با استفاده از کلمه

 دستورالعمل ضربه زدن برای دیده نشدن

 ها روی نقاط بزنین:با این کلمه

 اوه، خدایا، این وحشتناکه

 باید از این سالن برم بیرون

 خیلی ترسناکه

 بینماینجا خیلی صدمه می

 خوام که غیب بشممیفقط 

 کنم که تعهد دادم که دیده نشمدارم حس می
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 "دمکارمو عالی انجام می"تونم بگم نمی

 تونم اینو با صدای بلند بگمنمی

 من فقط یه آدم معمولیم

 خوام مردم هم همینو بشنونمی

 بینم کهچون دارم می

 کنندر مورد من دارن قضاوت می

 کننبا شک دارن منو نگاه می

 به خاطر حرفی که زدم شوکه شدن

 کننقطعا دارن در مورد من قضاوت می

 کنن که به اندازه کافی خوب هستم یا نهدارن فکر می

 فکر کرده کیه؟

 خوام در برم و قایم بشممی

 پذیر باشمخوام این قدر آسیبنمی

 پذیرمکنم خیلی آسیباالن احساس می

 این واقعا ترسناکه
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 گمهرگز چنین چیزیو نمی

 این درست نیست

 یه قانونی در این مورد دارم

 این کار درستی نیست

 که هیچوقت این قدر ندرخشمتعهد دادم 

 هیچوقت این طوری دیده نشم

 باور دارم که استعدادا و تواناییای خاصی دارم

 خوام اینو با صدای بلند بگمولی نمی

 خوام اینو به مردم بگمنمی

 کنندر موردم قضاوت می ااون

 کننطردم می

 کننبه تواناییام شک می

 این خیلی ترسناکه

 کنمدارم حس می اون تعهد به دیده نشدنو

 خوام غیب بشمچون االن می
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یه نفس عمیق بکشین. دوباره نگاهی به اون تصویر بندازین و ببینین بعد از گفتن اون چیزا و ضربه زدن 

هایی که اول این فصل تصور کردین بندازین. اغلب، اونا تصویر چقدر آرومتر شده. یه نگاهی هم به شنونده

کنین دارن. کنن و آمادگی بیشتری برای گرفتن اونچه که ارائه میقضاوت می هم تغییر کردن و دیگه کمتر

خواین که از سالن بیرون برین اشکالی نداره. دوباره ضربه اگه هنوزم احساسش براتون شدیده و بازم می

ر واکنش جنگ و گریزو که توی بدنتون به این تعهد و این تصویشدت کنین بزنین. هر بار که این کارو می

 شه.م آرومتر میواکنش ه کنین. هر چی بیشتر ضربه بزنین اونمربوطه کمتر می

زنین ممکنه دچار همه جور احساس جسمی بشین. ممکنه حس وقتی مث حاال روی اون تعهد ضربه می

چون از احساسا براتون بشه  کنه و ممکنه باعث مخلوطیکنین که یه بخشی از وجودتون داره ترکتون می

ولی وقتی دست ازش . بشین خیلی وقته که با این تعهد زندگی کردین. اولش ممکنه خیلی ناراحتاحتماال 

تونین این کارو با چند دور ضربه زدن انجام شه. میزاد میخیلی زیادی از انرژیای جسمیتون آ بردارین مقدار

دین. اگه وب انجام میفهمین آدم خاصی هستین و کارتونو هم خرسین که میبدین. این جوری به جایی می

خودتونو از دست محدودیتایی که باهاشون یه عمری زندگی کردین خالص کنین اطرافیاتون از شخصیت 

 برن.شما خیلی نفع می

فهمن که شما چقدر خاص هستین. اگه با استعدادایی که اگه دست از این تعهد برندارین مردم هیچوقت نمی

گه که: کنین چون قانون بازار میمتر از اونی که حقتونه دریافت میواقعا دارین نتونین بدرخشین خیلی ک

پس باید بتونین  "دونن پول درمیارین.ارزشی که برای خودتون قائلین و تعداد کسایی که اینو می تبه نسب"

بدرخشین. هر وقت با ضربه زدن در دور اول آروم شدین وقتشه که یه دور هم مثبت  ینبا استعدادایی که دار

 بزنین تا به لحاظ پول درآوردن وضعتون بهتر بشه.

 دستورالعمل ضربه زدن برای بیشتر درخشیدن
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 ها رو بگین:زنین این جملهدر حالی که روی نقطه ضربه کاراته می

دونم که اون کنم و این خیلی ترسناکه ولی میبا وجود این که اون تعهد به دیده نشدنو واقعا دارم حس می

 دونم.قدر احساساییو که در این مورد دارم می دلیلی دادم و کامالتعهدو به یه 

ام یاد کنن و خیلی باورا در این مورد دارم و اینا رو از خانوادهبا وجود این که این فکرا احساسامو تحریک می

 دونم.دم میگرفتم ولی قدر خودمو که آدم خاصی هستم و کارمو هم خوب انجام می

دارم استعدادامو به دنیا پذیر هستم ولی دوست کنم آسیبمیترسم و احساس وز میبا وجود این که هن

کنم هم کنم و این کارو هم خیلی دوست دارم. قدر همه کاراییو که مینشون بدم. با تمام وجودم کارمو می

 دونم.می

 های خودتون روی نقاط بزنین:ها یا جملهحاال با این جمله

 ی دوست دارمهمین جوری که هستمو خیل

 ی خاصی که دارماآموزشا و استعداد

 کنمکارای باکیفیتی که می

 دنیا واقعا بهشون نیاز داره

 دادممی نشونارزش خیلی وقت بود که اونا رو کم

 کردممخفیشون می

 شدمدیده نمی
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 ای بشمکردم آدم دیگهخیلی وقت بود که سعی می

 دونمقدر اون کارامو می

 دونمخیلی خاص هستم میقدر خودمو هم که 

 م راجع به کارم حرف بزنمارخیلی دوست د

 دمبا قلب و روحم کارمو انجام می

 م اینو به عده بیشتری از مردم ارائه بدمارو خیلی دوست د

 عده خیلی بیشتری از مردم

 کامال هم لیاقت گرفتنو دارم

 گیرمدم میبر اساس اونچه که می

 م اربر اساس ارزش خیلی زیادی که د

 گیرم نبوغ خاصمو نشون بدمتصمیم می

 تا همه بتونن اونو ببینن

 امدونم که من یه معجزهمی

 امیه ستاره

 دم که بدرخشنبه همه هم اجازه می



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه

ماند و فقط شود، جز خستگی و نومیدی چیزی برایتان باقی نمیتر میتی ثروت به احتمال زیاد جیبتان خالیافهای ای

 رسند.خودشان به ثروت می

 

269 
 

 با نور کامل بدرخشن

 چون منم تصمیم گرفتم که کامال بدرخشم

 دمنبوغمو نشون می

 دهالعمل نشون میهمه دنیا هم عکس

 کنمارزشو به صورت پول و ثروت دریافت میدقیقا همون مقدار 

 و به صورت تایید و پشتیبانی

 خوامتوی همه چیزایی که می

 دارمدست از اون تعهد به دیده نشدن برمی

یه نگاه دیگه به خودتون توی اون تصویر بندازین که جلوی عده زیادی وایسادین و نفس عمیقی بکشین. 

-انگار که حاال دارم می"گن شین. مردم اغلب میچه جوری دیده میببینین بعد از گفتن اون چیزای مثبت 

شاید این اولین باری  "کنن.نگار که یه نور سفیدی اطرافمه. انگار مردم شادن و احساس قدرت میادرخشم، 

باشه که حس کردین این قدرتو دارین که به مردم بگین که چقدر عالی هستین و اینو به عنوان یه واقعیت و 

تونین بگین. واقعیت اینه که اگه با همه نبوغتون بدرخشین و ارزش خودتونو بدونین به ز روی تکبر مینه ا

دین که همین کارو بکنن. این کار عمیقیه و به نفع همه همه کسایی که اطرافتون هستن هم اجازه می

 آدمی بشین!ده. شما هم ممکنه چنین کساییه که باهاتون در تماسن. به آدم حسابی انگیزه می

دفعه بعدی که خواستین برای خودتون بازاریابی کنین یا درخواست افزایش حقوق بدین یا خواستین به 

شه. مردم بگین که چقدر عالی و قوی هستین روی تعهد به دیده نشدن ضربه بزنین. بعدش ببینین چی می
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مونه و کنن و شما رو یادشون میمیتر و قویتری بگین مردم بیشتر بهتون توجه هر چی اینو به صورت واقعی

خوان که به بینن. بعضیاشونم میتون میخوان که اطرافتون باشن و شما رو به شکل یه رهبر در رشتهمی

خوان توی ماموریتی که در راه رسیدن به هدفتون دارین اندازه ارزشتون بهتون پول بدن و بعضیای دیگه می

ین طرفدار و حامی و همین طور کساییو که بهتون باور دارن و تونباهاتون شریک بشن. این جوری می

 گذاری کنن رو پیدا کنین!حاضرن براتون سرمایه

تونین برای باال بردن سطح انرژیتون و این که دیگه کارا رو عقب نندازین هم از این طرز ضربه زدن می

تون خارج بشین. اما این جوری ه راحتیاستفاده کنین. برای این که به هدفای بزرگتون برسین باید از محدود

این کار به جای این که ترسناک باشه براتون هیجان داره. وقتشه که مث کسی حرف بزنین که هدفای 

رسه! چنین ره و بهشون هم میکنه و لیاقت رسیدن به اونا رو هم داره و دنبالشون میبزرگیو مشخص می

خواد که به هدفای بزرگ و کنه که دیده نشه چون میبه حساب نمیاره و کاری نمی کآدمی خودشو کوچ

 ای برسه!بلندپروازانه
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 15فصل 

 یه دریافت کننده عالی بشین

-دوست دارین همه کارا رو خودتون بکنین؟ وابسته بودن به دیگران براتون چندان مهم نیست؟ ترجیح می

مسئولیت همه چیز با خودتون باشه؟ حتی تا جایی که شکست بخورین کنین و ب ا روکارهمه دین خودتون 

خواین؟ یه جایی توی زندگیتون ممکنه تصمیم گرفته باشین که باید تنهایی کارا رو انجام هم کمک نمی

بدین و دیگه به هیچ کسی وابسته نباشین. این تعهد خیلی متداوله و شکستنش هم ممکنه خیلی سخت 

جوون بودین الزم شده که اون طور باشین و وقتی هم که سنتون باالتر رفته تقویت  باشه چون اغلب وقتی

 هاییو که در ادامه میان بخونین و ببینین چقدر براتون درستن؟شده. جمله

 دارین که:به خودتون قول 

 پذیر نباشینهرگز آسیب

 هرگز نیازایی نداشته باشین که نتونین اونا رو برآورده کنین

 یو که واقعا دوست دارین از کسی نخواینهرگز چیزای

 هرگز به کسی اتکا نکنین

 هرگز به خودتون اجازه ندین که عمیقترین نیازاتونو حس کنین

ه خودش قول این که آدم ب "بله، همین طوره و به نظرم با عقل جور درمیاد!"کنین شاید با خودتون فکر می

باشین ممکنه جداً  ضعیفنباشه و به کسی نیاز نداشته باشه کامال با عقل جور درمیاد. اگه  ضعیفکه  بده

شایدم اینو به معنی آسیب ببینین. اگه نیاز داشته باشین که کسایی چیزایی بهتون بدن ممکنه ناامید بشین. 
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رار نیست که از خودتون هرچی باشه مگه ق ال به نظر خوب نمیاد.اصنیازمند یا قربانی بودن بدونین و این 

کنین و این جوری محافظت کنین؟ به نظر میاد که اگه مراقب نیازاتون باشین امنیت بیشتری پیدا می

شن. دیگه الزم نیست به کسی التماس کنین که بهتون کمک کنه و شین که نیازاتون برآورده میمطمئن می

دونن و اغلب به معنی زرنگ بودن می قولو. این مونهتون بزنه کارتون لنگ نمیاگه کسی دست رد به سینه

شین و وقتی کارشونو انگار که براتون خیلی خوب و ضروریه. اگه روی دیگران حساب نکنین دیگه ناامید نمی

 کنین که بهتون خیانت شده.دن حس نمیانجام نمی

 جلوگیری کردن از پشتیبانی

ذاره توی یه ایراد بزرگ هم داره و اون اینه که نمیگرایانه میاد ولی هرچند که این تعهد به نظر عمل

گیرین که زندگیتون و توی کارتون هم پول بیشتر و هم راحتی بیشتری داشته باشین. وقتی تصمیم می

گیرین و دیگه از کسی چیزی نداشته باشین جلوی خودتونو می "دنیا"دیگه هیچ نیازی به دیگران و به 

یا نیازمند نباشین در عوض  ضعیفکه هرگز  ه خودتون قول دادینگیرین. اگه بخواین و چیزی نمینمی

شین. اگه چنین حالتی داشته باشین ای تبدیل میکنین و به آدم بستههمش از خودتون محافظت می

گن می دنقولو به خودشون میشه. بامزه هم اینه که کسایی که این براتون تقریبا غیرممکن می "گرفتن"

دونن که این قولی که به خودشون به وسیله پول و آدما بیشتر پشتیبانی بشن. نمیخوان که اقع میکه درو

 هاشون برسن.ذاره که به این خواستهدادن نمی

رسه که یه هدف بزرگ مالی برای خودتون تعیین کنین این معادله دو قسمت داره. وقتی نوبت به این می

ه. اکثر کسایی که در قسمت دوم یعنی دریافت کردن خوب نیستن قسمت اولش کار کردن یا انجام دادن

خیلی توی این قسمت اول خوب و راحتن. ولی باید به خودتون این اجازه رو هم بدین که پاداش کارای 

کنین به شکل پول و شناخته شدن و زندگی راحت بگیرین. هرچند که به لحاظ منطقی به سختیو که می
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دین رای همه باید راحت باشه ولی مشکل وقتی پیش میاد که به خودتون قول مینظر میاد که این قسمت ب

که هرگز نیازمند نباشین. این قول دادن با توانایی قبول کردن تعریف کردن دیگران ازتون و شناخته شدن و 

کنین شما هم این جوری شه تعارض داره. فکر میاتون بهتون میتتشکر و توجهایی که به خاطر موفقی

نیازی به "یا  "دماینو فقط برای به دست آوردن اعتبار انجام می"ین؟ تا حاال چیزی شبیه این گفتین: هست

که قصدتون فقط انجام دادن کاره و نه گرفتن  نبه طور خالصه به معنی ایناینا ؟ "تشکر کردن دیگران ندارم

 بدین و قبول کنین و آماده گرفتن باشین.خواین باید به هر دو دلیل انجامش پاداش. اما اگه پول بیشتری می

دونن که اگه دیگران بهشون کمک کنن زودتر به هدفای بخوان و بگیرن می "حسابی"خوان کسایی که می

ای که بهتون کمک کنن یا به رسن. یه سیستم پشتیبانی باید وجود داشته باشه. عدهخیلی بزرگشون می

تونین از نبوغتون استفاده کنین و به . این جوری بهتر میلحاظ احساسی و ذهنی ازتون پشتیبانی کنن

تونین تنهایی انجامش بدین ممکنه غمگین یا ناامید بشین دونین که نمیموفقیتای بزرگی برسین. وقتی می

فهمین که این قول چه نقشی توی شه غبطه بخورین. حاال از کجا مییا به کسایی که بهشون کمک می

ونین اینو آزمایش کنین. نفس عمیقی بکشین و راحت تگم که باهاش میتمرین میزندگیتون داشته؟ یه 

 باشین.

 تمرین: آماده گرفتن هستین؟

کردن؟ حواسشون یاد وقتی که بچه بودین بیفتین. پدر و مادرتون با نیازای عاطفیتون چه جوری برخورد می

دادن که بهشون نیاز داشته باشین؟ اجازه میبه اونا بود و دوستتون داشتن و باهاتون مهربون بودن؟ بهتون 

دادن؟ خودتونو ببینین که بچه یا این که به لحاظ احساسی هیچوقت پیشتون نبودن یا همش بهتون گیر می

خواستین که بغلتون خواستین یا ازشون میبودین و تصور کنین که از پدر و مادرتون توجه و عشق بیشتر می

پدر و مادرتون آمادگی و افته؟ ی ذهنتون به نمایش دربیاد. چه اتفاقی میکنن. بذارین فیلمش حسابی تو
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تونین ببینین که کجا کنن؟ میتوانایی برآورده کردن نیازاتونو دارن؟ اگه این طور نیست چه جوری رفتار می

 خواین؟به خودتون قول دادین که دیگه چیزی نخواین و حتی شاید هرگز حس هم نکنین که چیزی می

-بذارین فکراتون و خاطراتتون حتی اگه دردناکن رو بیان. هر چی جزئیات بیشتری یادتون بیان بیشتر می

 تونین پاکسازی کنین.

-راحت میاغلب قول این که هرگز برای نیازای واقعیتون چیزی از کسی نخواین از همین جا شروع شده. 

کردین چون فهمیده اون نیازا رو سرکوب میتونستین عشق و عالقه و توجهو بدین و بگیرین؟ یا این که 

خوان اونا رو برآورده کنن؟ بعضیا فقط یادشون میاد که تونن یا نمیبودین که پدر و مادرتون و دیگران نمی

این بوده که تصمیم گرفتن دیگه هرگز چیزی از پدر و مادرشون نخوان.  .ای بودهفایدهچیزا کار بی واستنخ

 کردن.یگه مراقبشون نبودن و باید خودشون به تنهایی کاراشونو میاین جوری پدر و مادر د

خواستن چیزاییو که واقعا الزم تونستن یا نمیکردن نمیاگه پدر و مادرتون یا کسایی که ازتون مراقبت می

داشتین بهتون بدن این ممکنه باعث شده باشه که دیگه اون چیزا رو نخواین. در عوض احساساییو که در 

این جوری یاد گرفتین که احساسا و نیازاتون بر اساس کنین. هاتون دارین سرکوب میتهاسنیازا و خومورد 

نیستن. اونایی  "زیادی نیاز داشتن"رسین و کدوما به معنی این باشن که کدوما خوبن و احتماال بهشون می

 گیرنو کنار گذاشتین.هم که توی این قالب جا نمی

پذیر نباشین و احساسا و نیازاتونو به کسی نگین هم ممکنه راه ین که هرگز آسیباین که به خودتون قول بد

خوبی برای مراقبت کردن از خودتون به نظر بیاد چون این جوری شاید کمتر درد بکشین و ناامید بشین. این 

ر چیزی که از شن. به نیاز به هکردین باعث قدرت و امنیت براتون میقوال رو به این دلیل دادین که فکر می

شین که خودتون از خودتون . این جوری بیشتر مصمم می"نه"ن یگطرف دیگران باید برآورده بشه می

. مثال "تونم از عقلم و قدرتم استفاده کنم و خودم کارامو پیش ببرممی"گین مراقبت کنین. با خودتون می
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ازمان خدمات اجتماعی خیلی موفق بود. کرد و به عنوان مدیر در یه سکتی زنی بود که خیلی سخت کار می

کشید چون همش نگران مسئولیتایی بود که توی خوابی میاما خسته شده بود و از حال رفته بود و اغلب بی

شغلش داشت. بعد از این که یکی از کارمندا از اونجا رفت قبول کرد که کارای دو نفرو انجام بده. با ناامیدی 

خواست که بتونه بهش مردیو پیدا کنه که شریک زندگیش بشه. یه مردیو میخواد گفت که دلش میهم می

کرد و وقت نداشت که با کسی اتکا کنه و باهاش سفر بره. اما این براش سخت بود چون کتی زیادی کار می

شد که حسابی جلوی خودشو ره باعث میبیرون بره. به عالوه صرف این که فکر کنه که با کسی بیرون می

ه. قبلنا چند بار سعی کرده بود و همشون براش به فاجعه ختم شده بودن. این بود که خودشو دلداری بگیر

تونم از فرصتی که برای مسافرت دارم استفاده کنم. هر حال نمی من که در"داده بود و به خودش گفته بود 

 "همش باید کارای دیگرانو هم بکنم پس وقتی برای سفر رفتن ندارم.

کرد که چرا اوضاع براش اون جوریه و نسبت به کارمنداش خیلی احساس نفرت میت بفهمه نسوتکتی نمی

کرد ولی کردن. با وجود این که داشت خیلی فداکاری میچون اونا از هر فرصتی برای سفر رفتن استفاده می

توی دفتر کارش کرد. خصوصا یکی از خانومایی که کشید توی کارش پیشرفت نمیبه اندازه زحمتی که می

کرد و این جوری کرد چون همش نقش آدمیو که مشکالی زیادی داره رو بازی میتحریکش می بودن خیلی

دید که اون کرد. به عالوه کتی اینو هم میگرفت چون همش اینا رو درخواست میاضافه حقوق و ترفیع می

کنه. و شوهرش ازش مراقبت میکنه همکارش همیشه در آخرین لحظه به وسیله شوهرش نجات پیدا می

کنه و خواد حسودی میبهش گفتم که خیلی داره نسبت به کسی که دقیقا همون چیزاییو داره که اون می

 ده!بهش گیر می

خواد بگیره ضربه تونه اون جوری بخواد و چیزاییو که میدادناش و این که اصال نمی رروی حسادت و گی

صال حواسشون بهش نبوده و از وقتی خیلی کوچک بوده اونو توی خونه زدیم. بهم گفت که پدر و مادرش ا
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سالگی خودش باید  5ذاشتن. یادش میومد که از ذاشتن و حتی غذایی هم توی خونه براش نمیتنها می

کرده. وقتی روی این ضربه زدیم غم سنگینی براش رو اومد و به کرده و هیچ کسی کمکش نمیکاراشو می

برآورده نشده بودن خیلی گریه کرد. دید که در اون سن کم چقدر مجبور بوده که قوی  خاطر نیازایی که

 باشه و از خودش مراقبت کنه. بعد از این که ضربه زدنامون تموم شد حال کتی خیلی بهتر شد.

خواست از خودش مراقبت کرد. از اون به بعد هر روز کمی بیشتر به نیازاش توجه کرد و همون جوری که می

کسیو هم استخدام کرد تا بار کاریش  هسافرت رفت و یماز مرخصیایی که ذخیره کرده بود استفاده کرد و به 

زندگی کتی  "درمیارم.اون همه کار کردنامو  خیلی تنبل شدم و دارم تالفی"گفت نصف بشه. با خنده می

خواد و اجازه لذت بردن از اونا رو هم به که چیا می حسابی تغییر کرد و به خودش اجازه داد حس کنه

رفتار جدیدش باعث شد که یه مردی به زندگیش جذب بشه و اون خیلی  ،خودش داد. ظرف شش ماه

 کرد. توی محیط کار هم فرصتای جدیدی براش پیش اومدن.دوستش داشت و ازش مراقبت می

توی خونه گرفتین. پدر و مادرا شاید به پسراشون یاد  این قوال گاهی وقتا ممکنه به خاطر درسایی باشه که

ره از زنایی که توی زندگیشون هستن هم مراقبت کنن. بدن که باید مستقل باشن و وقتی سنشون باالتر می

اید به معنی شکمک خواستن شاید به معنی ضعف تلقی بشه و سخت کار کردن و قوی بودن در برابر مشکال 

شاید به خودتون قول بدین که همه  –و مرد باشین  –ین روی پای خودتون وایسین خواقدرت باشه. اگه می

کارا رو خودتون بکنین. به خیلی از زنا هم یاد دادن که دیگران رو راضی کنن و نگران نیازای خودشون 

ه اینم همون قول به شکلی غیرمستقیمه. به هر دلیلی که ب "بهتره بدیم تا این که بگیریم."نباشن چون 

خواین و خودتون قول داده باشین که به کسی وابسته نباشین این جلوی گرفتن پاداشاییو که توی زندگی می

-کنه که خودآگاهانه چقدر فکر میشه و فرقی هم نمیثروت هم میگیره. این شامل لیاقتشونو هم دارین می

 خواین.کنین که اونو می



تی را تحریف کرده، در آن آب بسته است و به هیچ وجه افبرای نخواندن منتشر شده است. مارگارت لینچ ایتوجه: این کتاب 

اند. این کتاب تی ثروت به راه انداختهافهای ایمورد تایید گری کریگ نیست. متاسفانه اساتید دروغین با تقلید از او دوره

-دهند. مراقب باشید که با عضویت در دورهرای ثروتمند شدن به مردم میای است که بمنبع تمامی تمرینهای به ظاهر حرفه

ماند و فقط شود، جز خستگی و نومیدی چیزی برایتان باقی نمیتر میتی ثروت به احتمال زیاد جیبتان خالیافهای ای

 رسند.خودشان به ثروت می

 

277 
 

اتتون بیفتین و ببینین به خودتون قول دادین که هیچ وقت تمرین باال رو انجام بدین و حسابی یاد خاطر

چیزی نخواین و هیچ وقت عمیقترین نیازاتونو حس کنین یا نه. منظورم در کل زندگیتون و در هر سطحی و 

کنن هام یا کسایی که توی کارگاهام شرکت میحتی نیازای خیلی کوچکتونه. وقتی اینا رو به مراجعه کننده

رو به زبون میارن و این منطقیه. به جز کاربردایی که این لغت توی تشخیصای  "افسردگی" گم اغلب لغتمی

تری هم داشته باشه و به معنی سرکوب کردن عمیقترین احساسا مث بالینی داره شاید معنی عامیانه

 عصبانیت و غم و عالقه و شور و شوق باشه.

تونو سرکوب کنین؟ یادتون های طبیعیو خواسته ااحساسبا خودتون صادق باشین. یاد گرفتین که بعضی از 

باشه که هیچ وقت اوناییو که مورد قبول هستن، مث میل به یادگیری و موفق شدن و عالی شدن، رو 

کنین که به نظرتون خیلی خودخواهانه و غیرقابل قبول و کنین. بلکه اوناییو سرکوب میسرکوب نمی

شین که نه فقط به شن. اگه اونا رو آزاد کنین خودتون هم آزاد میمیآور هستن یا باعث ضعفتون خجالت

 رسین.لحاظ مالی رشد کنین بلکه به پاداشا و لذتای بیشتری هم توی زندگی و روابطتتون می

 به خودتون اجازه بدین که بیشتر بخواین

نخواین این جوری سخت  ر کنین یا اونچه رو که واقعا الزم دارینباگه همش ص "چرا پول بیشتری ندارم؟"

خواین شروع کنین. از دید قانون جذب، وقتی به تونین بهش برسین. با خواستن چیزایی که واقعا میمی

الزم ندارم هیچ کسی "گین ، این یعنی به دنیا دارین میندین که نیازاتونو برآورده کنیخودتون اجازه نمی

خوام سخت کار کنم و قوی باشم و پاداش الزم ندارم. میکنم هم هیچ کاری برام بکنه. برای کارایی که می

برای این که  ".تونم چیزی بگیرمهمش بدم و بدم و بدم و کار کنم و کار کنم و کار کنم. اما راحت نمی

بتونین بگیرین باید آمادگیشو داشته باشین. باید اونو از دیگران بخواین. برای همینه که توی درسای قانون 

خواین. حتی اگه اولین قدم در استفاده موثر از قانون جذب اینه که به دیگران بگین که چیو میگن جذب می
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ذاره که به همه چیزایی که نیاز دارین برسین. این قول به صورت خیلی ضعیف براتون وجود داشته باشه نمی

 حتما باید پاکسازیش کنین.

شاید باعث شده که به خودتون قول بدین که به هیچ تون دارین و حاال کمی روی اون تصویری که از گذشته

ها و احساسایی که مردم زیاد بهم گفتن موقع این ضربه زنیم. از بعضی از کلمهکسی وابسته نباشین ضربه می

های من بذارین که بیشتر هاییو به جای کلمهکنم. باهام ضربه بزنین و در صورت لزوم کلمهزدنا استفاده می

این تصویر خیلی خیلی مهمه و تشخیص دادن اون قول و شکستنش خیلی سخته چون دن. یبراتون معنی م

شده امنیتتون حفظ بشه اون قولو به خودتون دادین. اون دلیال هنوزم ممکنه اغلب به دلیل این که باعث می

ن که با آماده باشیبرای این که از دست اون قول خالص بشین باید برای ذهن منطقیتون درست باشن. پس 

 .بعضی از مقاومتای درونیتون روبرو بشین

 دستورالعمل ضربه زدن برای قولی که به خودتون دادین که به هیچ کسی وابسته نباشین

 زنین اینا رو با صدای بلند بگین:در حالی که روی نقاط می

 من اونجام

 به خودم قول دادم که قوی باشم

 نخوام چیزی

 دارم یژحتی حس هم نکنم که چقدر انر

 خوامو چقدر چیزای زیادیو می

 خوامو چقدر عشق می
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 خوام که قدرمو بدوننمی

 منو ببینن

 خواستم ولی سرکوبش کردمیه موقعی بود که اینو می

 بردامنیت منو از بین می

 خطرناک بود

 دردناک بود

 دادنبهم گیر می

 این بود که یاد گرفتم عمیقترین نیازامو حس نکنم

 یمو حس نکنمهای واقعتهاسخو

 ای کردمجلوی خودمو گرفتم و در عوض کار دیگه

 از عقلم استفاده کردم

 از قلبم استفاده کردم

 همش دادم و دادم و کار کردم و کار کردم

 گرفتمهیچی هم نمی

 یاد گرفتم که چیزی نخوام
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 شه بیشتر درد بکشمواقعیت اینه که خواستن باعث می

 خواستن خطرناکه

 باعث ناامیدیه

 همه غمایی که توی اون تصویر دارم

 همه عصبانیتی که توی اون تصویر دارم

 خواستم که منو ببیننخیلی می

 خواستم که منو دوست داشته باشنخیلی می

 ولی هیچ وقت اینا رو بهم ندادن

 خواستم بهم بدنتونستم اون جوری که مینمی

 این بود که یاد گرفتم نخوام

 گرفتمنمیو از اون به بعد دیگه خوب 

نفس عمیقی بکشین و دوباره نگاهی به اون تصویر بندازین. اگه این دور حسابی روتون تاثیر گذاشته و خیلی 

تونین احساسا و خصوصا غمو رو آورده بازم اونقدر ضربه بزنین تا حس کنین شدتش کمتر شده و می

شن ه چون اونا هستن که باعث میی از این قول خیلی مهمشردازشش کنین. پاکسازی احساسا و باورای ناپ

همه جور عشق و پاداش و از جمله پول و ثروتو از دنیا بگیرین یا نگیرین. اگه چند دور ضربه بزنین اون 

 "آهان"زدین چند تا دیدین و ضربه میشه. شایدم وقتی اون تصویرو میتصویر براتون کمی آرومتر می
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نگاهش کنین و خودتونو توی  رهتونن باشن. دوبابعدیتون می. اونا موضوع ضربه زدنای ننصیبتون شده باش

 زمان بچگی ببینین.

 اینا رو جواب بدین:

 اون موقعا عمیقترین نیازاتون چیا بودن؟

 خواستین؟واقعا چی می

 هایی داشته؟تون براتون چه هزینههای اولیهسرکوب کردن خواسته

کار تطبیق پیدا کردن بوده که اون موقع برای زنده هرچند که کاری که کردین احتماال یه جور ساز و 

بوده که ازتون محافظت کنه و بهتون کمک کنه که به تنهایی موفق بشین اما این  موندنتون الزم بوده و قرار

 ای زده؟تون و رویاهاتونم صدمهآیا به روحیه

چقدر فرق کرده؟ بازم آمادگی های عمیقتون توانایی پول درآوردنتون تهاسبا سرکوب کردن اون نیازا و خو

 گرفتنو دارین؟

شه؟ دوست چی می بخواینخواین از دنیا دست از همه اونا بردارین و صرفا اونچه رو که واقعا می اگه بتونین

دارین از لذتای مادی که پول براتون میاره چیزی نصیبتون بشه؟ راحتی و استراحت و مسئولیت کمتر 

پولو داشته باشین.  شه؟ باید انرژی گرفتنبگیرین اشکالی نداشته باشه چی میچطور؟ اگه این که بخواین و 

گیرین. توی وضع مالیتون ندیدین. اگه نخواین احتماال چیزی نمی شاید ساال به سختی کار کردین و تغییری

و  خوام که حس کنم همه چیز دارمخوام! میبله، پاداش گرفتنو دوست دارم! پاداش می"وقتشه که بگین 

 "تونم اینا رو بخوام!رسم. و میمیخوام ای که میمردم منو دوست دارن و به ثروت و همه چیزای دیگه
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تر توی زندگیتون ، پول هم راحتکنار بذارینییو که دادین که همه کارا رو خودتون بکنین لوقتی اون قو

که حالتون بیشتر جا بیاد یه دور کنه چون منابع و پشتیبانیای بیشتری دارین. برای این جریان پیدا می

و به خودتون اجازه بدین که خیلی بیشتر  کنار بذارینزنیم تا کمکتون کنیم اون قوال رو مثبت هم می

یا توی دعواها چیزاییو  ،بخواین و بگیرین. این جوری به جای این که بخواین سعی کنین که موفق بشین

 ن.گیریخواین و بیشتر میبیشتر می ،ثابت کنین

 دستورالعمل ضربه زدن مثبت برای آمادگی گرفتن

ها رو با . این جملهردینتهیه کقبال  "درآمدم کافی نیست"فهرستی از احساسا و باورایی که موقع گفتن 

 صدای بلند بگین و روی نقطه ضربه کاراته بزنین:

نباشم و اون موقع این  با وجود این که این قولو به خودم دادم که هیچوقت چیزی نخوام و هیچوقت ضعیف

هامو حس کنم ولی حاال برام کامال با عثل جور در میومد و این جوری شاید هرگز نتونم عمیقترین خواسته

فهمم که اون حاال برام یه تعارض به وجود آورده و چیزی که توی زندگیم کم دارم دونم. میقدر اونو می

شه بهشون خوام. همه لذتا و خوشیاییو که با پول مییمتوانایی بیشتر گرفتنه. لذت و خوش بودن بیشتر 

 خوام.رسید می

ربط پیدا کنه ولی قدر همه مانعاییو  لکردم که به پوبا وجود این که به خودم اون قولو دادم و اصال فکر نمی

با دونم. سر راه پاداش گرفتن و کیف کردن و همه چیزای مادی که که سر راه گرفتن برام درست کرده می

ام که دست از اون قول قدیمی بردارم و قدمای کوچکی به سمت دو گرفته. آمادهیشه بهشون رسپول می

 خواستن و گرفتن بردارم.

 ها رو بگین:بازم روی نقاط بزنین و این جمله
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 قول دادم که هیچوقت ضعیف نباشم

 مطمئن نیستم که بتونم دست ازش بردارم

 زنمر نمیهیچ وقت برای نیازام و احساسام غ

 کنمبه این افتخار هم می

 مطمئن نیستم که بتونم دست ازش بردارم

 ام که فقط قدمای کوچکی بردارمآماده

 یه قدم کوچک به سمت خواستن

 آماده شدن برای رسیدن به خوشیا و لذتا

 خوامگم میو همه پاداشایی که می

 درواقع گرفتنو خیلی هم دوست دارم

 دوست دارمپول زیاد در آوردنو خیلی 

 شهدوست دارم ببینم که روی هم جمع می

 خرج کردنش هم برام لذت داره

 خوام که باهاش کیف کنمکنمش و میبدون این که احساس گناه بکنم خرج خودم می

 ام که یه قدم بزرگ به سمت این که قدر خودمو بدونم بردارمدهاآم
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 و دیگه ضعیف نباشم

 خوام بگیرمچیزیو که می بتونم هر

 خیلی هم قویم

 بازم باید نگران ضعیف بودنم باشم؟

 شماز این به بعد همیشه موفق می

 شه؟اگه بتونم به پاداشا برسم و ازشون لذت ببرم چی می

 ام که دست از اون قول بردارمآماده

 و به خودم اجازه بدم که به سطح جدیدی به لحاظ گرفتن برسم

نفس عمیق بکشین و ببینین بعد از این دور مثبت چه احساسی دارین. ممکنه کمی طول بکشه تا  هحاال ی

-ناخودآگاهتون اینا رو پردازش کنه و شاید الزم باشه که بازم ضربه بزنین تا نسبت به اون قول قدیمی بی

که چرا نباید  ترین کاراست چون میلیونا دلیل دارینتفاوت بشین. دست برداشتن از این یکی از سخت

بخواین و ضعیف نباشین و احساساتونو قبول نکنین و همه اینا هم با عقل جور در میان و به نظر حقیقت 

کشه تا طرز فکرتون تغییر کنه و با این فکرای جدید راحت باشین. برای همینه مطلق میان. مدتی طول می

 آماده شدن برای گرفتن بردارین. دور آخری که ضربه زدین گفتم که قدمای کوچکی به سمت ویکه ت

شاید الزم باشه قبل از این که اون قول قدیمی به کلی از بین بره چند دور دیگه هم ضربه بزنین. هر وقت از 

کنین و در خیلی از موارد با زحمت خیلی کمتری آمادگی خیلی بیشتری برای گرفتن پیدا میبین رفت 
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ز این جور چیزا به خودتون گفتین باید بازم روی خودتون کار رسین. حواستون باشه که هر وقت ابهش می

 کنین:

 "کنماز خودم مراقبت می"

 "تونم همه کارا رو خودم انجام بدممی"

 "اشکالی نداره چون قویم"

 "نیازای زیادی ندارم"

قوی و تونین گیرین. یادتون باشه که هم میگین سر راه خودتونو میهر بار که چیزایی مث اینا رو می

تونین به مستقل باشین و به خودتون متکی باشین و هم به نیازایی که دارین برسین. گاهی وقتا هم می

بیشتر استراحت کنین. حتی ن تونیشه و میآدمای قابل اعتماد تکیه کنین و این جوری کارتون کمتر می

نا رو براتون انجام بده. یعنی ممکنه ای اوشاید بتونین به کلی دست از بعضی کارا بردارین و بذارین کس دیگه

هم مستقل باشین و فقط به خودتون اتکا داشته باشین و هم دیگران ازتون پشتیبانی کنن! یه بار دیگه یه 

نفس عمیق بکشین و ببینین خواستن و گرفتن چیزا براتون چه جوریه و همین جوری هم توی زندگیتون 

یه چیز کوچکو داشته باشین. ممکنه بعضی از دوستا و اعضای  عمل کنین. کافیه که هر بار آمادگی گرفتن

 ده.تون از روی تعجب نگاهتون کنن و وقتی ثروتتون بیشتر بشه این احساس خیلی خوبی بهتون میخانواده
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 16فصل 

 حاضر نیستم پولدار بشم

کنین که از پولدار شدن خیلی هم چرا کسی ممکنه حاضر نباشه پولدار بشه؟ خودآگاهانه احتماال فکر می

در بیارین چقدر دالر خوشتون میاد! فکر کنین که اگه یهویی درآمدتون دو یا سه برابر بشه یا چند میلیون 

گه! توی این کتاب بارا دالیل اینو گفتم که چرا ذهن شه؟ ذهن ناخودآگاهتون اینو نمیباحاله. عالی نمی

دار بشین یا خیلی از حد فعلیتون به لحاظ مالی جلوتر برین. تا وقتی ناخودآگاه حاضر نیست بذاره شما پول

ده که به هدفای بزرگی که به لحاظ پول و که اونا رو پاکسازی نکردین ذهن ناخودآگاهتون اجازه نمی

کنم تا موفقیت دارین برسین. توی این فصل چند تا از موانع بزرگیو که شاید هنوز داشته باشین یادآوری می

کمک بشه. اگه اونا رو  "حاضر نیستم پولدار بشم"گه ون در پیدا کردن هر پیام ناخودآگاه که میبهت

 تونه بهتر بشه. پاکسازی کنین وضعتون به لحاظ مالی می

 پیامای منفی راجع به پولدار بودن

ه پولدار درصد ذهنو گرفته و هدف اصلیش هم اینه که امنیتتونو حفظ کنه. اگ 85ذهن ناخودآگاه تقریبا 

کنه. اگه ذهن ازتون استفاده می "محافظت"بودنو به معنی ناامنی تلقی کنه از همه توانش برای 

درآمد، کنه که داره. فرقی هم نمیناخودآگاهتون باور داره که پولدار شدن خطرناکه شما رو فقیر نگه می

دن که اینا این فصل نشونتون میکنین دارین چقدرن. تمرینای ارزش واقعی یا حتی اون ارزشی که فکر می

چه جوری و به شکل خیلی خاصی توی شما جریان دارن. حاال چرا ذهن ناخودآگاه باور داره که پولدار بودن 

هایی پر شده که نتیجه ناامنی هستن. همون ها و برنامهبه معنی ناامنیه؟ دلیلش اینه که اون اغلب با تجربه

ای که به وسیله پدر و مادر و خانواده توی ذهنتون رفتن ممکنه ای اولیههگفتم برنامه 5طوری که توی فصل 

 همش از بدیای طمعکاری و پول داشتن و فساد و گناهکاری پولدارا بگن. مثال:
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 "پولدارا پررو هستن و صداقت ندارن و به فکر بقیه مردم نیستن"

 "کنهپول حتی آدمای خوبو هم فاسد می"

 "خواین داشته باشیناز شما هستن و اونا مشکالیی دارن که شما نمی کنن بهترپولدارا فکر می"

مذهبی که توی بچگی بهتون دادن چه دیدی در مورد پول زیاد داشتن بهتون دادن؟  توی بعضی  آموزشای

کنن و هیچوقت کشن و تقلب میمی ش آدمپرستن و به خاطرگن که پولدارا طمعکارن و پولو میمذهبا می

-بخشن و مث گداها زندگی میی هم اول همه پوالشونو میبشن. خیلی از شخصیتای مذهنمیوارد بهشت 

دن که فقیر باشن تا بتونن در راهبا و کشیشای کاتولیک تعهد میکنن تا به سطح معنوی باالتری برسن. 

ریزیا هم هوء استفاده از مردم کار خوبی نیست ولی این جور برنامسپرستی یا البته پولخدمت خدا باشن. 

 ممکنه خیلی افراطی باشن. اینا رو شنیدم:

 "شه هم پولدار باشی و هم یه آدم معنوینمی"

 "پرستنپول یه بت دروغکیه. پولدارا پولو می"

 "بهتره شاد باشی تا این که پولدار باشی"

رو به شکل عوضیایی که همش  –یعنی رئیسا و صاحبای کسب و کارا  – اهای تلویزیون اغلب پولداربرنامه

آورن. آدمای پولدار دن. اونا احمق و خودخواه و نفرتخوان برای پول از مردم سوء استفاده کنن نشون میمی

کنن و اگه توجهی میشون بیخوان برسن، به خانوادهکنن تا به چیزایی که میتوی فیلما مردمو اذیت می

ها هم با عالقه کنن. ما بینندهموفقیت باال برن اونا رو له می هایپلهآدمای درستکار و سختکوش بخوان از 

هایی که قبلنا شیم. بعضی از برنامهشه خوشحال میمونیم و وقتی که اون طور میمنتظر افتادن اونا می

ای و حق به شدن کساییو که پول و قدرت داشتن به شکل آدمای احمق و منزوی و پررو و افادهپخش می
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ای ای توی یه جزیرهدادن. یه مثالشو از دوران بچگیم یادمه که یه خانوادهخودخواه و مادی نشون میجانب و 

کردن خیلی آدمای مهمی هستن ای بودن و فکر میای بودن چون خودخواه و افادهبودن. اونا آدمای مسخره

 در حالی که کال یه مشت احمق بودن.

دن که ها آدمای پولدارو نشون میبینین که رسانهین ولی وقتی میآگاهانه به اینا فکر نکنشاید به صورت 

اگه  شه.توی ذهنتون قویتر می منفیِ کنن تصویرِپدر کساییو که درآمد کمتری دارن درمیارن یا جنایت می

 گیرن ولی اوناشه. مثال وقتی مچ مدیرای فاسدو میتر میاون آدم بتونه از مشکالتش در بره اون تصویر منفی

شن منفی کنن یا محترمانه و با چند میلیون دالر پاداش بازنشسته میبازم زندگی لوکسشونو حفط می

بینین که کسایی مث دونالد ترامپ یا پاریس هیلتون پوالی خیلی زیادیو خرج چیزای شه. یا میشدیدتر می

ماشین ارزون بخرین یا  تونین یهکنن و شما حتی نمیخود مث دستشویی طال و جواهر برای سگشون میبی

 به یه مسافرت برین.

ذهن ناخودآگاهتون همه اینا رو به عالوه اون باورای منفی که پدر و مادرتون در مورد پولدار بودن بهتون 

کنه. هرچند که ممکنه به نظر بیاد که اینا به هم ربطی ندارن ولی ذهنتون پولدار بودنو به دن ضبط میمی

شاید باور داشته باشین که اگه پولدار بشین دوستا و کنه. دست دادنا مربوط می دردای عاطفی شدید و از

کنن یا ناراحت کنن یا حسودی میکنن یا بهتون سوء ظن پیدا میای باهاتون رفتار میتون جور دیگهخانواده

تونه اه میکنن. حتی شاید آرزو کنن که وضعتون خراب بشه. ذهن ناخودآگشن یا باهاتون بدرفتاری میمی

دالیل زیادی برای این که چرا نباید پولدار بشین پیدا کنه. شاید به صورت غریزی باور داشته باشین که اگه 

خواین موفق بشین و به ثروت پولدار نشین امنیت بیشتری دارین و بیشتر امکان زنده بودن دارین. اگه می

دونین بعضی پولدارا کارای خیلی خوبی تونن اینو که میهایی میبرسین باید اینا رو تغییر بدین. چنین برنامه

 اثر کنن. کننو بیمی
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دعوا و نگرانی و تنش به خاطر این که چه  –شون شده خیلیا یادشونه که پول باعث مشکالیی توی خانواده

وقتی  در مورد اصول فکریتون کردیم فکر کنین. 5انداز یا خرج بشه. به کارایی که توی فصل جوری باید پس

کنن؟ یا شایدم کمی بیشتر از دوستاتون داشتین و به دیدین که سر پول دعوا میبچه بودین همش می

کردین. این پیامای ناخودآگاه ممکنه کردین با اونا فرق دارین یا احساس گناه میهمین خاطر حس می

 ح فرستاده بشن:اضخیلی باصدای بلند و و

 پول= عصبانیت / دعوا / گناه

اندازه راهایی برای دور شدن از اونا یا خالص شدن از دستشون پیدا ول خاطرات دعواها رو یادتون میوقتی پ

شه باهاش خرید( برای جبران کردن کنین. حالت دیگه اینه که پدر یا مادرتون از پول )یا چیزایی که میمی

کردن. اگه پول براتون جای تونستن بهتون بدن، مث وقت و توجه و مهربونی، استفاده میچیزایی که نمی

 العمالی مربوط به پول و خرج کردن بشه.عشقو گرفته بوده ممکنه باعث خیلی عادتا و عکس

 قسمت اول –سایه پول 

 وخواین خیلی پولدارتر بشین باید هرچیز منفیو که به پولدار بودن مربوطه پاکسازی کنین و خودتوناگه می

 ،انداز دارینکه به لحاظ ثروت و پس ،ذارن به هدفاییکه نمیص کنین خالای از دست عادتای ناخودآگاهانه

کنین که این مسائل ربطی بهتون ندارن هم باید این کارو بکنین. حتی اگه باور برسین. حتی اگه فکر می

 خواین هرچی زودتر پولدار بشین بازم این تمرینو انجام بدین.دارین که خیلی پولدارا رو دوست دارین و می

 کنن.هایی دارن تعجب میفهمن که چه برنامهکنن این ربطی بهشون نداره وقتی میاغلب کسایی که فکر می

هایی دارین و شدت احساسای مربوط به اونا چقدره دو تا تمرینو که اسمشونو برای این که ببینین چه برنامه

انجام بدین. این روی بد پول و پولداراست. سایه پول همه باورای منفیو که در مورد  "سایه پول"ذارم می
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کنین برای پول جمع کردن الزمن بهتون نشون پولدار بودن دارین و همه کارا و رفتارا و توجهیو که فکر می

برابر ثروت چه  کنین تا ببینین مقاومت ناخودآگاهتون درده. توی تمرین اول پا توی کفش سایه پول میمی

 تون زنده بمونین و درد نکشین.شه که بخواین با حفط باورای قبیلهجوری باعث می

 قسمت اول –تمرین سایه پول 

ایو که توی بچگی در مورد پول داشتین تجسم کنین. نفس عمیقی اصول فکری اولیه 5دوباره مث فصل 

مادرتون یا هر کسی که  یابکشین و چشماتونو ببندین و یاد خودتون در شش هفت سالگی بیفتین. پدر 

. از اونجایی هزنراجع به احساسی که در مورد پول و ثروت دارن حرف می هکرده دارداشته ازتون مراقبت می

 وی اون تصویر ضربه زدین االن باید براتون آرومتر باشه.که قبال خیلی ر

حاال تصور کنین که در حالی که بزرگ شدین و به هدفایی که به لحاظ پول و ساعت کاری داشتین رسیدین 

لباسای گرونی پوشیدین و کیفتون پر از چیزاییه که خریدین و یه ماساژ حسابی شین. وارد اون تصویر می

کنین. اومدین به پدر و مادر اون موقعتون بگین که چقدر پول سابی احساس آرامش میهم بهتون دادن و ح

اندازتونو هم کار بکنین تا اونقدر دربیارین. مقدار پسباید و چند ساعت  –یعنی چند برابر اونا  –درمیارین 

تا میلیونر  گین که قراره سوار یه ماشین خیلی شیک بشین و اون شبو با سهگین. بعدشم میبهشون می

 گین توجه کنین.بگذرونین و فردا هم برای تفریح به سفر برین. به احساسا و نگاه و رفتار و هرچیزی که می

شک دارم که این جوری به پدر و مادرتون گفته باشین. اما این تمرین در هر حال عمیقترین مقاومتاییو که 

سازگار موندنوتونو  کنه که قول وفاداری به قبیله وده و مجبورتون مین نشون میاریدر برابر پولدار شدن د

شین سایه پول بشین خصوصا به لحاظ مالی بشکونین تا بتونین ضرراییو که ازش کردین ببینین. مجبور می

تون چقدر سیاه و سفید بوده. این تمرینو با هزارا نفر انجام دادم و جالبه که ریزیین ببینین که برنامهنتا بتو

 شنوم:شه. اغلب اینو مین تصویر چقدر دردناک و منفی و ناراحت کننده میببینیم او
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 "کنن که انگار جنایت کردمپدر و مادرم جوری منو نگاه می"

 "کننکنن و قبولم نمیدارن در مورد من قضاوت می"

 "زنن کاری غلط یا غیرقانونی کردم تا بدون کار سخت اون قدر پول دربیارمحدس می"

 "کنه. اونا خیلی ضعیف به نظر میاناونا حالمو خیلی بد میگفتنش به "

 "کنن.ای هستن و اون جور پوال رو درک نمیپدر و مادرم آدمای ساده"

جدا افتادن، مورد قضاوت قرار گرفتن، یهو ناراحت شدن یا فرق داشتن  ،شه گفت که احساسا به طور کلیمی

منفی از پولدار شدن صرف نظر از این که منطقی باشه یا نباشه این درک ناخودآگاهانه و با خانواده هستن. 

 شه.خیلی دردناکه و هیچوقت راجع بهش حرفی زده نمی

این تمرینو تکرار کنین و این بار دوستا و همکاراتونو توش بذارین تا بازم به اطالعات مشابهی برسین. 

ا اونا جور درنمیام و باهاشون راحت نیستم دیگه ب"کنن اینه که گن پیدا میبیشترین احساسی که مردم می

گن که درآمد و سبک زندگیشون قویترین احساسایی هم که مردم وقتی می "و اونا هم با من راحت نیستن.

یه حالت دیگه که خیلی متداوله اینه که کنن بد بودن، گناه، خجالت و شرمندگی هستن. چه جوریه پیدا می

کنن از دستشون عصبانی شن یا به خاطر این که ازشون پشتیبانی نمیف میبرای خانواده یا دوستاشون متاس

تون باشه که پدر و مادرتون در مورد اون سه تا میلیونری که توی ماشین منتظرتون اسشن. خصوصا حومی

-گردین چی میهستن چه قضاوتی داشتن. در مورد کسایی که خیلی پول درآوردن و این که شما با اونا می

 این تمرین فهمیدین بنویسین. ه ازئیات هر چیزیو کگن؟ جز
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سال کار توی مطب بازم  37لن که یه کایروپراکتوره خیلی خوب جواب داد. بعد از این تمرین برای دکتر اِ 

ای که باید پول کرد به اندازهکارشو خیلی دوست داشت ولی با توجه به عالقه و مقدار کار سختی که می

این که کار مطبش گرفته بود و هزارا بیمار ازش راضی بودن اما به خاطر این که هیچ با وجود آورد. درنمی

های مطب و زندگی شخصیشو بده هینآورد که بتونه هزانداز یا بازنشستگی نداشت و فقط اونقدر درمیپس

ی از اونا پیشم اومد. وقتی از دکتر الن پرسیدم که چه احساسایی در مورد آدمای پولدار داره گفت که خیل

ثروت تو رو "مای خوب و بخشنده و نوعدوستی هستن. اما اینو هم یادش اومد که پدرش بارا گفته بود دآ

 "کنه!فاسد می

-همین تازگیا باهاش شام خورده بود و بهش گفته بود که به نظرش میلیونر شدن خیلی باحاله و با پول می

ته بود که این بدترین چیزیه که ممکنه براش اتفاق تونه خیلی کارای خوب بکنه. پدرش هم با لجبازی گف

گم که با پول ولی بابا، دارم می"الن هم گفته بود  "کنه.الن، این تو رو نابود می"بیفته. بارا و بارا گفته بود 

 کنه و این یه حقیقت مسلمه.پدرش هم خیلی قاطعانه گفته بود که این تو رو فاسد می "کنم.کارای عالی می

دیگه نتونسته بود حرفی بزنه و فهمیده بود که بعضی از باورای منفی که در مورد ثروت داره از کجا الن 

ای بزرگ شده بود که به لحاظ مالی مشکل داشتن و زندگی درواقع براش به معنی اومدن. اون توی خانواده

 درآمد ناکافی بود.

ه کافی برای همه وجود گرفتن که به اندازامو میدکتر الن فهمید که اون و خواهر و برادراش هر روز این پی

دیده بود که وقتی باور داره که برای پولدار شدن باید سهم  دارن و بعضیای دیگه ندارن. انداره. اینه که بعضی

شه. اینو هم فهمیده بود که این که بتونه خرجشو بگذرونه در مقایسه دیگرانو ازشون بگیره چقدر ناراحت می

این بود که ناخودآگاهانه به همون مقدار رضایت داده  .زمان بچگیش یه پیشرفت به حساب میاد با وضع مالی

کرد که به اندازه کرد و پولشو جوری مدیریت نمیی خودش تعیین میرابود و هدفای کوچک و مطمئن ب
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ه فهمید از مطبو برای خودش هدف بگیر بیشتریوقتی بهش فشار آوردم که درآمد  کافی بتونه جمع کنه.

. یعنی پول "افتهها میسایه پولی که روی سر خیلی از شفادهنده"گه که اونم چیزیو داره که بهش می

 درآوردن از راه شفا دادن مردم به نوعی کار غلطیه.

هزار  351کردن. یکیشون با یه ماشین شناخت پزشکی معمولیو کار میاکثر دکترای پولداری که اون می

به جای این که ازشون پشتیبانی کنه فقط  و کردمیومد و با تحقیر با اونا رفتار می دالری جلوی مریضاش

کردن مشابه همین ماجراها رو نوشت. خیلی از کسایی هم که به دکتر الن مراجعه میبراشون نسخه می

بردن  بشه یا مریضاش فکر کنن که از رنج "دکترای پولدار"خواست که مث کردن. اونم نمیبراش تعریف می

نصیبش شد.  "آهان"بره. وقتی فهمید که تعارضش بین دکتر خوب بودن و پولدار بودنه یه اونا داره سود می

بردیم عصبانی و غمگین شد چون  نها رو با ضربه زدن از بیوقتی اون باورای منفی و محدود کننده و سایه

تونست توی اونا حسابی ساالی زیادی که میها و باورا چقدر براش هزینه داشتن. در فهمید که اون برنامه

-ای که خرجش بگذره درآورده بود و این هم زندگی خودش و هم زندگی خانوادهپول در بیاره فقط به اندازه

 اشو محدود کرده بود.

پا توی "دکتر الن بعد از کارایی که با هم کردیم روش کارشو توی مطب حسابی تغییر داد و اسمشو گذاشت 

. این چیزی بود که همیشه ازش دوری کرده بود. سطح هدفاشم باالتر رفتن. "عامل کردنکفش مدیر

حواسش بیشتر به پولش بود و یاد گرفت که چه جوری یه کسب و کار پولسازتر درست کنه. سال بعد 

بهترین قسمتش انداز و بازنشستگیش هم دو برابر شدن. درصد بیشتر شد و موجودی حساب پس 51سودش 

ای اداره کرد تونست اونو به یه مرکز شفابخشی ن بود که وقتی کسب و کارشو مث یه مدیرعامل حرفههم ای

طب مکمل تبدیل کنه و این باالترین آرزوش بود. کاربرا و کارمندای بااستعدادیو جذب کرد. یه پزشک هم 

 کرد.فرستاد و توی کارگاهاشم شرکت میمریضاییو براش می
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بینین برای اینه که شدت احساسای منفیو کم کنه و وقتی درآمدیو ه در ادامه میاین تمرین ضربه زدن ک

تون دارین مانعتون بشه و با ای که از طرد شدن به وسیله قبیلهگیرین نذاره ترس ناخودآگاهانههدف می

شون دهنده تر دنبال هدفاتون برین. برای این که نتایج عالی بگیرین حسابی به کلماتی که نوضوح و عاقالنه

 دن توجه کنین.چیزایی هستن که تجسم کردین و احساسی که بهتون می

 قسمت اول –دستورالعمل ضربه زدن برای سایه پول 

 بینین روی نقاط بزنین:در حالی که اون تصویریو که توی تمرین بود توی ذهنتون می

 پدر و مادرم اونجا هستن

 کنندارن راجع به من قضاوت می

 دارنبهم سوء ظن 

 کنمحتی شاید شک دارن که دارم کار غلطی می

 یا فاسد شدم

 خیلی ناراحت کننده اس

 کشمخجالت می

 امشرمنده

 خیلی وحشتناکه

 همه رو اذیت و ناراحت کردم
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 کنم پررو شدمحس می

 ادببی

 احساسبی

 پدر و مادرم خیلی سخت کار کردن

 دم که برای من خیلی آسونهو دارم نشونشون می

 لی ترسناکهاین خی

 احساس بدی دارم

 حتی شاید با من دشمن بشن

 و منو طرد کنن

 یا ازم پول بخوان

 انتظار داشته باشن که حاال همه چیزو درست کنم

 حالم بده

 برای اونا حالم بده

 کنن مغرور باشنشاید دارن سعی می

 دونم واقعیت چیهولی من می
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 بیننای منو میحاال اونا دارن جور دیگه

 سوء ظن دارنبهم 

 کننیا دارن منو قضاوت می

 حاال همه چیز تغییر کرده

 چون حاال من پولدارم

 ثروتمندم

 با اونا فرق دارم

 شاید حتی ازم متنفر بشن یا ازم در برن

 کنمکنن که من دارم در موردشون قضاوت میشاید احساس می

 از این احساس خوشم نمیاد

 باعث خجالته

 کنم خوام باهاشون مقابلهنمی

 شماین جوری ضعیف می

 و غمگین

 خوام این اتفاق بیفتهاصال نمی
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سی کمتری داشته باشه. دور بعدیو هم بزنین تا بیشتر ندازین. باید بار احساحاال بازم نگاهی به اون تصویر ب

 بفهمین که اون برنامه چی بوده و اون دیگه قدرتی روتون نداشته باشه.

 قسمت اول –ول ضربه زدنای بیشتر برای سایه پ

 بازم روی نقاط بزنین:

 بینمدارم حسابی اون برنامه رو می

 بینمشهمه جوری می

 دهپولدار بودن احساس امنیت یا هیچ احساس خوبی بهم نمی

 کنم کم کار کردن خوب نیستحس می

 کمتر کار کردن در مقایسه با پدر و مادرم

 بینموقتی این تصویرو می

 دارمفهمم که بازم مقاومت می

 ایهمقاومت خیلی ناراحت کننده

 در برابر هدفایی که برای خودم مشخص کردم

 برای پولم

 و متعادل شدن زندگیم

 این برام تعارض بزرگیه
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 با وجود این که به نظر احمقانه میاد

 و غیرمنطقیه

 دناحساسام دارن همشونو نشون می

 باید خدمتش برسم

 قدرشو بدونم

 ن چیزا مهمهای ونستنو حواسم باشه که د

 آمادگی دست برداشتن از اینا رو دارم

 هایی که فقط برای زنده موندن هستناین برنامه

 کاری کردن که حتی اگه پولدار بشم هم احساس نکنم که برنده شدم

 اینا به درد مربوطن

 و خجالت

 دعواو 

 طرد شدنو 

 کننو این که خانواده و دوستام در مورد من قضاوت می

 خوام پولدار بشمچون من می
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 آمادگی اینو دارم که عاقالنه با این روبرو بشم

 ام هم امنیتم حفط بشهو توی قبیله

 خوام به لحاظ مالی درجا بزنمچون نمی

 خوام دست از اونا بردارممی

 ها رو الزم ندارمدیگه اون برنامه

 گیرم آزاد باشمتصمیم می

 و دوستم داشته باشن

 و ازم استقبال کنن

 هم امنیت داشته باشم کامال

 خیلی هم پولدارتر بشم

 و به هدفام برسم

 جوری هم که دوست دارم کار کنم

های تاکیدی برای استفاده هر روزه و بدون ضربه زدن بعد از این دور باید حالتون بهتر شده باشه. این جمله

فا و انتخاباتون در کنین که در مورد زندگی و هدکنن و حسابی حس میهم خوبن و حواستونو جمع می

 زمان حال هستین.

 قسمت دوم  –سایه پول 
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هاییو از پدر و مادر و تربیت مذهبی و کنین که چه برنامهگردونین و کشف میدر این تمرین دوم ورقو برمی

ایو که در مورد ها گرفتین و اونا رو حسابی به خودتون جذب کردین. باورای محدود کنندهجامعه و رسانه

 بینین.بودن دارین با نگاهی به سایه پول از یه زاویه دیگه میپولدار 

 قسمت دوم  –تمرین برای سایه پول 

ت آورده در نظر بگیرین. یه کسی که نتونین قضاوتش نکنین و کامال دسیه کسیو که ثروت خیلی زیادیو به 

-نن و در موردش غر میکدونین که پدر و مادرتون راجع بهش قضاوت میذارین و میهم بهش احترام نمی

 زنن. این آدم براتون نشون دهنده سایه پوله.

کنین. به نظرتون چه جوریه و چه بعدش چشماتونو ببندین و تصور کنین که دارین اون آدمو نگاه می

قضاوتی در موردش دارین؟ به خودتون اجازه بدین که کامال صادق و حتی بدجنس باشین. اون پررو و 

کنه؟ همش به فکر پوله و به ایه و همش پول جمع میکنه؟ مهربون نیست و افادهمی خودخواهه یا اسراف

کنین با جزئیات کامل بنویسین چون چه باور کنین و چه نه این فکر مردم نیست؟ هر چیزیو که احساس می

 رسین مربوطه.مستقیما به اون نعمتی که بعد از این دور ضربه زدن بهش می

، که براتون نشون دهنده سایه رای این که بگین چه قضاوت درستی در مورد اون آدماینجا از ضربه زدن ب

ها همونایی هستن که زیاد شنیدم. لطفا احساسای خودتونو به جای . این جملهکنیماستفاده می نپوله، داری

 شن بذارین.کنین بهتون مربوط نمیاونایی که فکر می

 قسمت دوم –دستورالعمل ضربه زدن برای سایه پول 

 کنین روی نقاط بزنیندر حالی که دارین اون آدمو نگاه می

 اون اونجاست
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 نگاهش کن

 خیلی پولداره

 خیلی هم پرروئه

 کنه از همه بهترهفکر می

 کنه از من بهترهفکر می

 خیلی هم فاسده

 خیلی خودخواهه

 دهاهمیتی به دیگران نمی

 فقط پول

 فقط حواسش به پوله

 خودش براش مهمهخودخواهه و فقط 

 خیلی مادیه

 خوام اون جوری باشماصال نمی

 شمهیچوقت اون جوری نمی

 خانواده و دوستام هم در این مورد باهام موافقن
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 چه مثال بدی از پول داشتنه

 کنمحسابی دارم در موردش قضاوت می

 کامال هم حق با منه

 پررو و خودخواهه

 دههیچ اهمیتی به چیزای مهم نمی

 دممث مرمهم 

 احتماال پدر مردمو درآورده

 تا به اون باال برسه

 مردمو اذیت کرده تا به اون باال برسه

 کنمش قضاوت میوردحسابی دارم در م

 و باید هم این کارو بکنم

 پدر و مادرم باهام موافقن

 دوستام هم باهام موافقم

 خوام مث اون بشماصال نمی

 حاضر نیستم مث اون پولدار بشم
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 خوام ثروتی مث اون داشته باشماصال نمی

تونه راحتتون کنه. فتن اون مقاومتا به شکلی خیلی صادقانه چقدر میگ نفس عمیقی بکشین و ببینین

چشماتونو ببندین و اون آدمو دوباره ببینین. ببینین االن براتون چه جوری به نظر میاد. چقدر ازش بدتون 

حتی بعد از یه دور ضربه زدن هم معموال شدتش خیلی کنین؟ با چه شدتی در موردش قضاوت میمیاد؟ 

 کنین یه دور دیگه هم ضربه بزنین.کمتره. اگه هنوز قضاوت شدیدی در موردش می

 نعمت سایه پول

احساسایی که در موردش دارین  خواد.حاال بریم سراغ اون قسمتی از سایه پول که ذهن خیلی بازی می

کنن که چه چیزاییو ندارین و اگه اونا رو به دست بیارین براتون نعمت به حساب میان چون بهتون حالی می

خواین برسین. شاید اون آدم کارای بد و فاسدی کرده باشه اما تی که میروکنن تا به اون ثکمکتون می

ن بکنین تا زندگی و وضع مالیتون بهتر بشه. شاید از راه بدی ده که شما باید چی کار روی خودتونشون می

تر ببینیدش شاید بتونین طرفانهولی اگه با دید منفی اونو نبینین و بی .پولدار شده و پررو و خودخواهه

 ببینین که نعمتی در انتظارتونه.

ت، بررسی کنین شاید بفهمین تک و به نوبتک اگه بعضی از قضاوتای اصلیو که در مورد آدمای پولدار دارین،

شنوم برن. مثال یه قضاوتی که زیاد میدونین چه منافعی میکه اون آدما از اون چیزایی که شما منفی می

کنم که یه آدم کنم ولی با خودم فکر میاینه که پولدارا پررو هستن. هرچند که از پررو بودن کسی دفاع نمی

 گیرم اینه:. بیشترین جوابی که در این مورد میبرسهتوی زندگیش  چه چیزاییبه پررو ممکنه 

 "قدرت خودش"

 "رسهخواد و بهش هم میخواد از مردم میهرچیزیو که می"
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 "گیرهدونه و هیچوقت کمتر از اون پول نمیقدر خودشو می"

و به مردم اغلب با این موارد مشکل دارن. اگه بتونین قسمتی از این سایه رو برای خودتون قبول کنین 

خواین از مردم بخواین و قدر خودتونو ته باشین و چیزاییو که میاشخودتون اجازه بدین که قدرت بیشتری د

تونین این کارا رو بدون این که به یه آدم وحشتناک و پررو بدونین اینا براتون توی زندگی نعمت نیستن؟ می

خالص شما رو خیلی بیشتر کنه! اغلب  تونه ارزشبه دست بیارین. کمی نعمت خودخواهی میتبدیل بشین 

کنین روی سیاه همون کنین و ازش متنفرین و برخالفش حرکت میاونچه که دارین در موردش قضاوت می

 تونین مقداری از قسمتای سفیدتر اون چیزا رو به دست بیارین.چیزیه که ازش بیشتر الزم دارین. اما می

کنه؟ بیشترین کسی که کمی خودخواهتره و خودش بیشتر از همه براش مهمه توی زندگی چی کار می

 گیرم اینا هستن:جوابایی که می

 "تونه مرزا رو خودش مشخص کنهمی"

 "ذارهتوی فهرست اولویتا خودشو اول می"

شه و خوبی نصیبش می ذاره اینه که احساسبه ایجاد ثروت خیلی بیشتر توجه داره و براش انرژی می"

 "امنیت داره و پول داره

شون هستن. ولی حاضر نیستن ها نشون دهنده بزرگترین مشکالی روزمرهمردم قبول دارن که این جمله

ها چه چیزاییو بهتون یاد خودشون انجامشون بدن چون به نظر خودخواهانه میان. متوجه شدین که سایه

کنن و ن روی پول هم نعمتی هست. پولدارا جوری پولو مدیریت میدن؟ توی مادی بودن و تمرکز داشتمی

شه. اونا باید توی این کار متخصص بشن و مدیریت کنن که باعث جمع شدن ثروتشون میباهاش رفتار می

-پول و سود مالی براشون اولویت دارن. انجام دادن اینا براتون نعمت نیست؟ این روی سایه پول کمکتون می
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ذاره هست که نمی "شمهرگز مث اون نمی"که با وجود این که اون آدم منفیه اما این احساس کنه ببینین 

. ده کنینفابه سطح باالتری به لحاظ ثروت برسین یا از نوع سالمتر چیزایی که ازشون خوشتون نمیاد است

کنه ون کمک میتونن کمکتون کنن که به لحاظ مالی قوی بشین. یاد گرفتن این نعمتا بهتاینا می یدوهر

 که:

 خواین به وجود بیارینتوجهتون به ثروتی باشه که می

خواین از مردم بخواین. کسایی که این کارا رو ین و چیزیو که میاراونقدر پررو بشین که بگین چقدر ارزش د

 رسنخوان میکنن اغلب به چیزایی که میمی

 کنینودتون مشخص میکنن خمرزاییو که اولویتای زندگی و مالیتونو تعیین می

شه که بتونین به سمت دیگه هم برین و در مورد پول اختیار با خودتون باشه. ضربه زدن روی اینا باعث می

دین که مدیر مالی خوبی میبزرگترین نعمتی که توی سایه پوله وضوح ذهنی و اینه که به خودتون اجازه 

چون اغلب قول دادن که هرگز شبیه سایه  "عیفهمدیریت مالیم ض"گن بشین. خیلی از مردم هستن که می

 پول نشن.

 دستورالعمل ضربه زدن برای نعمت سایه پول

 بیاین یه دور دیگه ضربه بزنیم. از نقطه ضربه کاراته شروع کنین:

کنم و ممکنه در خیلی از موارد هم حق با با وجود این که در مورد اون آدم پولدار دارم حسابی قضاوت می

دارم که تعارضیو که در این مورد دارم ببینم. حاضر نبودم اصال شبیه اون بشم اینو من باشه ولی آمادگی 
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کنم. شه که طرد بشم و ضعیف بشم و منو مورد قضاوت قرار بدن. منم دارم اونو قضاوت میچون باعث می

 کنن.مین جوری قضاوت میاگه قراره پولدار بشم همه منو ه

کنم ولی آمادگی اینو دارم که تعارضیو که اینجا با وجود این که خیلی در مورد این آدم سایه پول قضاوت می

 ذاره به اون نعمت برسم.دارم ببینم. قول دادم که اصال شبیه اون نشم و همینه که نمی

رتیو که در مورد پول داری در اختیار بگیر. حاال گه که قداین آدم برام نعمتایی داره. برای خودم. داره می

تونه یه میلیون دالرو مدیریت کنه و خیلی ام که کسی بشم که میآمادگی رسیدن به این نعمتو دارم. آماده

 دوست داره میلیونا دالرو دربیاره و جمع کنه و مدیریت کنه.

 حاال روی نقاط مراحل بزنین:

 کنمخیلی قضاوت می

 شناسم هم همین طورنمی همه کسایی که

 کنمفهمم که چطور در برابر پول مقاومت میکامال می

 بینماینو حاال می

 جوری پولمو مدیریت کردم که از دستم دربره

 تا دیگه مث اون آدم به نظر نیام

 دونمقدر این مقاومتیو که در برابر سایه پول داشتم می

 همه خصوصیتای منفیش برام واضحه
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 خوام مث اون بشمو هرگز نمی

 ام که از این بابت به نعمتایی برسمولی آماده

 نعمت پررویی

 پررویی اسم نعمت کوچک و قشنگی به

 اگه کمی بیشتر توی زندگیم پررو باشم شاید به نفعم باشه

 نعمت کوچکی توی این کلمه بده

 شمکمی توی زندگیم و در مورد پوالم و هدفام پرروتر می

 این برام یه نعمته

 ام که حواسم به پولم باشهآماده

 توجه زیادی بهش باعث عدم تعادله

 ولی توجه کم بهش باعث شده که فقیر باشم

 ام که حواسم به پولم باشهآماده

 کنم کهجوری بهش توجه می

 نبوغمو رو بیاره

 و هوشمو
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 و انرژیمو

 تا پولمو مدیریت کنم

 ام که رشد کنمآماده

 شمو یه مدیر یه میلیون دالری ب

 پول دربیارم

 اش کنماداره

 پوالی خیلی زیادیو مدیریت کنم

 و یه آدم پولدار و باوقار بشم

 و دوست داشتنی

 مهربون

 ترخیلی هم بخشنده

 از اونی که االن هستم

 ام که رشد کنمکامال آماده

 و یه مدیر مالی خیلی خوب بشم

 شاید امروز اون طور نشم
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 دم که رشد کنمولی به خودم قول می

 واین کارو بکنم

 ذارم دنیا بدونهمی

 تونه پول زیادی بهم بدهکه می

 تونم از عهده اداره کردنش بربیاممی

 تونم مدیریتش کنممی

 کنماون پولو درست اداره می

 دونمقدر نبوغمو کامال می

 دم کهو حاال بهش اجازه می

 پولمو هم اداره کنه

 تا خیرش به خودم هم برسه

کرد چون سخته که توی میلیونری که تصویری تمرین دوم سایه پول کمی فرق مینفس عمیقی بکشین. 

خیلی منفی ازش دارین نعمتیو ببینین. امیدوارم از این تمرین ضربه زدن روی سایه پول خوشتون اومده 

و بتونین به کمک این تمرین قدرت بیشتری روی پول داشته باشین و پولدارتر بشین. تصور کنین که  باشه

شه. اگه اندازتون بشه چی میدرصد از انرژی و توجه و نبوغتون صرف هدفای درآمد و پس 31ی اگه حت
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دیگه به ذهن ناخودآگاهتون اجازه ندین که مانع پولدار شدنتون بشه راهای مختلف پول جمع کردن به 

 شه. بهش بگین بله و شروع کنین!رسن و امنیتتون هم بیشتر میذهنتون می
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 17فصل 

 پنج کاری که باید بکنین تا ارتعاش پولتون تغییر کنه

ها دستتون اومده باشن. برنامه یچرا پول بیشتری ندارم؟ حاال که این کتابو خوندین امیدوارم سرنخای بیشتر

کنن. با انجام و اصول فکری مربوط به گذشته خیلی قوی و موثرن چون در زیر سطح آگاهی کارشونو می

تونین اونا رو برطرف کنین و شن و با ضربه زدن میخودآگاهانه براتون کمی روشنتر میتمرینا الگوهای نا

 فرصت آزاد شدن به خودتون بدین.

فهمین که اون الگوها چه جوری دارن روی رفتارای فعلی و شه و میشروع می "آهان"آزاد شدن با یه 

-ذارین و انرژیتون آزاد میذهن و جسم اثر میذارن. با ضربه زدن روی ارتباط بین واقعیت زندگیتون اثر می

کنن. اگه بار اونا از روتون برداشته بشه با تون تغییر میشه و این جوری احساسا و باورای محدود کننده

کنن. برای رسیدن به این نقطه بینین و انتخاباتون با گذشته فرق میموقعیتا و فرصتا رو می یوضوح بیشتر

یاشونم براتون تازگی داشتن. اما برای این که به سطح جدیدی از ثروت برسین پنج تا خیلی چیزا گفتم و خیل

کنم اونا رو هم داشته باشین. اینا درواقع پنج کار هستن که اگه هر چیز مهم هم وجود دارن که توصیه می

 کنن که به هدفاتون برسین.روز انجامشون بدین کمکتون می

 پنج کار مهم برای رسیدن به هدفا

باید به خودتون قول بدین که به طور منظم حواستون باشه که توی اون الگوهای قدیمی نیفتین.  اوال

شن باعث میکنن یا تونین داشته باشین یا انجام بدین محدود میمنظورم اون الگوهاییه که اونچه رو که می

تون که به بدونین که عادتای قدیمیکه با خودتون یا با دیگران یا با موفقیتاتون سر جنگ داشته باشین. اگه 

تونین پول بیشتری دربیارین بشناسین و ایو که توی اونا میپول مربوطن چیا هستن و موقعیتای بالقوه
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-شین. هر بار که میها و اصول فکری قدیمی براتون تصمیم بگیرن خیلی بیشتر موفق مینذارین اون برنامه

ت الزم وقذارن باید فوری خدمتشون برسین. هر رفتار فعلیتون اثر مین روی اربینین اون الگوهای قدیمی د

 بود از تمرینایی که دادم و ضربه زدن برای این کار استفاده کنین تا خیلی سریع اون الگوها رو از بین ببرین.

هر  !تر هم باشیننشون بدین و پرانرژی ودوم اینه که باید به خودتون قول بدین که هر روز بیشتر خودتون

بگیرین و همون موقع خدمت اون حالتون  ومچ خودتون "کنینبا تمام وجود کار نمی"وقت که دیدین 

بود  "خیلی"اگه جوابش  "خوام؟چقدر اینو می"نگاهی به هدفتون بندازین و از خودتون بپرسین برسین. 

نین انرژی و عالقه و میل توکمی وقت بذارین و سطح انرژیتونو باالتر ببرین. اگه چیزیو خیلی بخواین می

 اگه. "خواماینو می"تونین باال و پایین بپرین و بگین الزمو توی وجود خودتون پیدا کنین. اگه الزمه می

-زمان حال باشین و انرژی بیشتری داشته باشین و حواستون هم جمعتر باشه هر کاری که می ربیشتر د

شه که منابع و فرستین باعث می. اون ارتعاشی که میشهگین موثرتر و قویتر میی که میزکنین و هر چی

مشتریا و شریکا و پول الزم براتون صف بکشن. شور و شوق و هیجان و عالقه همون چیزایی هستن که شما 

 . اندازنیی که اونا رو ندارن، اما هوش و ایده و منابع دارن، پیش میسارو خیلی از ک

این یعنی باید برای خیالپردازی و به  هر کاریو که الزمه بکنین.سومی اینه که به خودتون قول بدین که 

عالوه  گیرین. بهکنین و انگیزه میهایی پیدا میوجود آوردن توفان ذهنی هم وقت بذارین. این جوری ایده

کنین. بهتره یه کشین و مهلت تعیین میتون باید چیا باشن و برای اونا نقشه میفهمین که قدمای اولیهمی

ها و ای پونزده دقیقه باهاش حرف بزنین و هدفا و برنامهقابل اعتماد هم داشته باشین تا حداقل هفته شاورم

تونین با هم کار کنین و این جوری همدیگه رو تشویق کنین تا هردوتون به مهلتاتونو باهاش مرور کنین. می

بینین که کسی کنین چون میی میکمتر احساس تنهایاین جوری توی مسیر پولدار شدن هدفاتون برسین. 

 کنارتونه.
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شه و تاثیر کاراتون هم بیشتر تر میکه خودتون انتخابش کردین کنارتون باشه جو براتون مثبت اگه کسی

خوان کنن که نمیکنن چون تا حدی حس میاتکا بودن مقاومت می ابلشه. خیلیا در برابر قول دادن و قمی

خواین که به هدفاتون برسین اگه خودتونو گزارش بدن. ولی اگه خیلی میکسی رئیسشون باشه و بهش 

-چقدر زود می"تونین از خودتون بپرسین تونین بهشون برسین. میمتعهد بهش بدونین خیلی زودتر می

شن تا ارایی استفاده کنین که باعث تمرکز بیشتر براتون میکهست از راه "خیلی زود"اگه جواب  "خوامش؟

که الزمه بردارین. اگه الزم باشه که پیشرفتتونو به کسی اطالع بدین کمتر احتمال داره که قدماییو 

به تدریج که با کار کردن بر اساس اصول فکری جدید راحت اختیارتونو بازم به همون الگوهای قدیمی بدین. 

ردین. ولی فعال اگه شین شاید کمتر الزم باشه که کسی مراقب پیشرفتتون باشه و نذاره که به عقب برگمی

 شه بهتره یه کسی کنارتون باشه.می

ها و هدفاتونو مرور کنین. بعدش کاری بکنین که شاید به نظر مضر چارم اینه که وقت بذارین و همه برنامه

میاد: به خودتون کامال اجازه بدین که کاری برای رسیدن به اون هدفا نکنین و به کلی فراموششون کنین. 

گم که اشکالی نداره که دست از هدفاتون بردارین! به خودتون اجازه بدین که ازشون فاصله بله، دارم می

بگیرین و زندگی و پولتون دقیقا مث همین امروز بمونه و از اونچه که االن دارین لذت ببرین. این حرفم شاید 

زم نیست یه کار جدید باعث تعجبتون بشه ولی این قدم مهمیه پس نباید شل بگیرینش. واقعیت اینه که ال

-یا متفاوت بکنین. قدر خودتونو بدونین چون باید به خودتون اجازه بدین که دست از هدفاتون بردارین و بی

دین و قدرتتونو از دست می "باید انجامش بدم"گین خیال اونا بشین. چون به محض این که به خودتون می

که اصال مجبور نیستین کاری بکنین یا چیزیو انتخاب شین. حق انتخاب واقعی یعنی این برده هدفتون می

 خواین.کنین. بعدش اگه آگاهانه خواستین که دنبالش برین این یعنی واقعا اونو می
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ای که باید اونو هم این کارتون به یه مسئولیت دیگه نرین هدف جدیدتون یعنی ثروتسراغ اگه آگاهانه 

درمیاد. آخرش هم این  اید بکنین و صرفا انجام دادنش با عقل جورشه. اینم کاریه که بانجام بدین تبدیل می

خواین که بر ضدش سرکشی کنین اینم یه جور کار کردنه و بهتون تحمیل شده و میشه که حس میمی

باشین تا از بینشون انتخاب کنین. برای  کنین. برای این که انتخابتون واقعی باشه باید چند تا گزینه داشته

ن این به . اگه حس کنین که فقط یه گزینه داریتونین دنبال اون هدف نرینباید بدونین که میهمینه که 

تونه بهتون فشار بیاره. اگه بدونین که موندن در همین جایی که هستین هم معنی حق انتخاب نیست و می

ون احساس خوبی دونین که اگه هدفتکنین. این جوری میبراتون امنیت داره احساس خیلی بهتری پیدا می

ده مجبور نیستین دنبالش برین. اگه چند تا گزینه داشته باشین طی کردن مسیر به سمت ثروت بهتون نمی

 شه.تر میبیشتر خیلی راحت

تونین خیالش بشین. میته باشین که اگه بخواین دست از هدفتون بردارین و بیاشخوام که کامال اجازه دمی

باعث سبکی و احساس آزادیه؟ وقتی هدفی به بزرگی ثروتمند شدنو انتخاب حس کنین که این اجازه چقدر 

ین که این انتخاب براتون به چه معنیه. اگه به نکنین باید در این مورد کامال آزاد باشین و خوب بدومی

ب ها واقعا و آزادانه و آگاهانه هدفتونو انتخاخودتون حق انتخاب دادین و بعد از بررسی کردن همه گزینه

شین باید بازم نگاهی به هدف کنه. فردا صبح که بلند میشه و ادامه پیدا میکردین کار جدیدتون شروع می

ها و راهکارا و کاراتون بندازین و بازم دوباره انتخابش کنین. باید هر روز اونو به طور کامل و صادقانه و برنامه

تونین روی شین و میین جوری خیلی قوی میبررسی کنین و تصمیم بگیرین و دوباره انتخابش کنین. ا

 کنن.شین که کاراشونو آگاهانه انتخاب میخودتون حساب کنین چون جزو درصد کوچکی از مردم می

یه ایراد هم داره و اون اینه که باید دست از یه انتخاب کامال آگاهانه بردارین: غر زدن! باید هر ولی این 

گیره قبول کنین. خودتون انتخاب کردین که بیشتر کار اهتون قرار میچیزیو که به خاطر انتخابتون سر ر
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کنین و نظم داشته باشین و فداکاری کنین و هر کاریو که الزمه انجام بدین. این یعنی دیگه به خاطر 

کنین مسئولیت کامل کاراتونو و حتی کارای سختیو زنین. وقتی آگاهانه چیزیو انتخاب میهدفتون غر نمی

-اگه بخواین با آزادی بیشتری آگاهانه تصمیم بگیرین که چیو میکنین. بکنین تمام مدت قبول می که باید

خواین درست کنین باید مسئولیت کامل انتخاباتونو هم قبول کنین. هر چی اینو بیشتر انجام بدین بیشتر 

ول کردن هر چیزی که بینین که غر زدن راه آدمای ضعیفه. قبول کردن مسئولیت انتخابتون به معنی قبمی

 با اون همراهه هم هست. 

شه. اینا همون چیزایی هستن مشکال پیداشون نمیغیرمنتظره و این به معنی این نیست که چیزای سخت و 

شن. مهم اینه که افتن که باعث ناامیدی و فشار براتون میاتفاقایی میخواین به خاطرشون غر بزنین. که می

کنین. در اون مواقع احساستونو واقعا حس کنین و قدر چیزاییو که توی ورد میشما چه جوری باهاشون برخ

اش انتخاب بدونین. منکر اونا نشین. در شرایط سخت هم باید بدونین که بازم هر تکه نششما تحریک می

 "ام!خوچون واقعا این هدفو می"کنین؟ جوابش همیشه یه چیزه: ین بازم همونو انتخاب میارخودتونه. چرا د

ه سطح جدیدی از نظم و انرژی و میل واقعی به رسیدن به هدفتون برسین و اینا رو هر ببرای همینه که باید 

روز تقویت کنین. این که موقتا انگیزه پیدا کنین و چیز بزرگیو هدف بگیرین با این که راهی طوالنیو برین و 

 دائما و با شور و شوق کارایی بکنین فرق داره.

-رسیم. نقاط قوت و ضعفتونو بشناسین. مواقعی پیش میان که دچار ترس و عصبانیت میجمی میحاال به پن

تونین به چیزایی که بیشتر از حد آدما ا هم آدم هستین و نمیشمدین چون شین و ایمانتونو از دست می

تکامل پیدا  تونینهستن برسین یا در اون حد تکامل پیدا کنین. از راهایی که در دسترس آدما هستن می

 شن:کنین و بزرگ بشین. قبول کنین که این خصوصیتا هم توی وجودتون پیدا می

 ترس و شجاعت
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 طمع و بخشندگی

 تنبلی و پشتکار

 حماقت و نبوغ

دونین خودتونو در هر حال قبول کنین. این جوریه که دیگه حاال که اینو میهمیشه هردوتاشونو دارین. 

بله، گاهی وقتا خیلی احمق "که عمیقا این واقعیتو در مورد خودتون بدونین: شه جلوتونو گرفت! وقتی نمی

این جوری دیگه مجبور نیستین زحمت زیادی بکشین تا ضعفاتونو مخفی  "شم ولی خیلی هم نبوغ دارممی

ترسم که در موردم قضاوت کنن و خیلی می"دین که: گین یا نشون میکنین. وقتی به خودتون و دیگران می

-حسابی احساس می "شمقهرمان میهم شم ولی شجاع هم هستم و گاهی وقتا هی وقتا خیلی ترسو میگا

 کنین که سبک و غیرقابل شکست دادن شدین.

 یه آدم موفق و ناکامل بشین

تون فاصله بگیرین. اما شین که خیلی از محدوده راحتیگیرین مجبور میوقتی چیز خیلی بزرگیو هدف می

قضاوت کردن خودتون استفاده  از تونین از ضربه زدن برای کم کردن ترسعالی دارین و میحاال یه ابزار 

ترسین، که می حواستون باشه که مواقعی پیش میانکنین و حواستون هم بازم هست که شما هم یه آدمین. 

-میترسین که در موردتون قضاوت کنن و زیادی به خودتون سخت که شکست بخورین، می شیننگران می

تونین نترس و غیرقابل شکست دادن گیرین. اینا هم کامال انسانی هستن. در اون مواقع یادتون باشه که می

تونین هدف بزرگی داشته باشین تونین تمرکز هم داشته باشین. میباشین و کسی نتونه جلوتونو بگیره و می

م یه آدم واقعی باشین که نقص داره و و واقعیت جدیدیو به لحاظ ثروت برای خودتون به وجود بیارین و باز

تر و با هیجان و ناکامله. پس خودتون باشین و تصمیم بگیرین عالی باشین: بزرگتر و شجاعتر و واقعی
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تر به سطح شه که توی زندگیتون راحتشه! هم باعث میسرزنده. این جوری اون هدفتون هم بزرگتر می

 شه.تر میبراتون خیلی واقعی رینجدیدی از ثروت برسین و هم سفری که می

این دستورالعمل آخر ضربه زدن برای اینه که اون چیزای مهمو براتون روبیاره و چارچوب ذهنی خوبی 

 براتون به وجود بیاره تا دنبال هدفای مالیتون برین:

 دستورالعمل ضربه زدن برای موفق شدن

 ها روی نقاط بزنین:جمله اینبا 

 بلندپروازانه رو دارماین هدف بزرگ و 

 در این مورد خیلی از خودم انتظار دارم

 چون تا حاال خیلی رشد کردم

 خیلی چیزا در مورد خودم یاد گرفتم

 خوام قدر خودمو بدونمو حاال می

 دونمقدر خودمو در همین شرایط فعلی می

 منم آدمم

 اینه که تا حدی گیر کردم

 کالفه شدم
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 وحشت کردم

 ترسیدم

 کنمناامنی میاحساس 

 از دست دنیا عصبانیم

 غمگینم

 همه اینا به خاطر اینه که آدمم

 و خیلی هم باحالم

 خیلی زرنگم

 قلب بزرگی هم دارم

 آرزوهای بزرگی هم دارم

 ثروت زیادیو هدف گرفتم

 خوام به جاهایی برسمآرزوهایی دارم و می

 خوامبعضیاشون چندان مهم نیستن و بعضیای دیگه رو واقعا می

 این هدف بزرگو

 خوامواقعا می
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 دونمو قدرشو کامال می

 االن

 خوام معجزه کنمهم ذهنم شلوغه و هم می

 هم اون ماجراهای قدیمیو دارم

 و هم قویم

 من همه اون کارا رو کردم

 خوام خیلی چیزا بشمو می

 این خیلی عالیه

 مسئولیت بزرگیه

 بینم انگار که خوابهایو که میهر کس دیگه

 دونمهمه این چیزا رو میولی من 

 این عالیه

 این مسئولیت عالیه

 خیلی انتخابا دارم و این برام ترسناکه

 سخته که منم از خواب بیدار بشم
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 دونماالن قدر خودمو می

 با همه ترسایی که دارم

 امو همه باورای محدود کننده

 و با این دیدی که دارم

 و همه آرزوهام

 ماموریتی که دارمهای قلبی و و با همه خواسته

 دونمقدر همه وجودمو می

 ام که پیش برمآماده

 به سمت هدف بلندپروازانه

 انتخاب بلندپروازانه

 هدفای بلندپروازانه

 توی این راه پشتیبانی هم الزم دارم

 دماین سخته و دارم انجامش می

 خواماینه که پشتیبانی می

 خواماز همه دنیا می
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 خواماز خدا می

 الزم دارمحس شهود 

 تونه خیلی عالی باشهاین می

 خوام خدا هدایتم کنهمی

 خوام آدمای خوبی پیدا بشن و کمکم کننمی

 خوام زندگیم مث طال باارزش باشهمی

 به هر شکلی که برام خوبه باشه

 ایده و اعتماد به نفس داشته باشم و شهود

 یا معجزات

 یا آدمای باحال پیداشون بشه

 چیزی که الزم دارم اجازه بدم کهام که به هر آماده

 هم از من به عنوان یه آدم پشتیبانی کنه

 و هم از این دیدی که دارم پشتیبانی کنه

 کمکم کنه که دنیا رو شفا بدم

 کمکم کنه که این قدمو بردارم
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 کمکم کنه تا شجاع بشم

 و کمکم کنه که هر چیزیو که توی ذهنمه بسازم

 منتظر اون کمکا هستم

 م خودمو انجام بدمخوام سهمی

 کنمدم و کارشو هم میقولشو می

 خیلی بهتر از قبل

 کنماگه موقع این کار ببینم که دارم خودمو محدود می

 کنم یا کارای خودمو خراب می

 کنمیا کارای کوچک می

 گیرممچ خودمو می

 خواممونه که اون هدفو میبرم و یادم میو سطح انرژیمو باال می

 بینم که تا حاال ندیده بودمیدارم چیزاییو م

 سازمچون منم که دارم اونا رو می

 ثروت و فرصتای زیاد

 بینمخیلی چیزا رو هم دارم توی خودم می
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 خوامبیشتر از اینا رو هم از خودم می

 شجاعت

 نبوغ

 شور و شوق

 ام الزمهو دیدی که برای هدف بلندپروازانه

ثروتی که خیلی دوست دارین بهش برسین و حقتون هم  امیدوارم این کتاب کمکتون کرده باشه که به

شه و اولش هم می دونم که آشنا شدن با روشی که باعث تحریک خاطرات ناراحت کنندههست برسین. می

ولی خیلی خوشحالم هر چی باشه منم قبلنا مهندس بودم. ده. به نظر مسخره میاد چه احساسی به آدم می

برای این که کاری به این بزرگیو بکنین این روش خیلی عجیب به نظر میاد. اگه که این روشو امتحان کردم! 

تر از ساال سعی کردین که از این وضع مالی دربیاین ضربه زدن روی نقاط صورت و بدن ممکنه به نظر ساده

 کنه!اونی بیاد که بتونه فرقی براتون به وجود بیاره. ولی این کارو می

ده. اگه ذهنم اون دم که نتیجه میترسای شما رو داشتم اینه که بهتون قول می منم همین شک و تردیدا و

امتحان کنم این شغلو االن نداشتم.  –که به نظر خیلی احمقانه میومد  –قدر باز نبود که روش ضربه زدنو 

نین. همیشه برای رسیدن به یه ثروت جدید استفاده ک صادقانه امیدوارم که شما هم بتونین از این ابزار قوی

یادتون باشه که هرچی که برای پولدار شدن الزم دارین توی وجود خودتونه. پس دنبالشو بگیرین و از پولی 

همه قدرتی هم که براش شه کیف کنین. لیاقت داشتن پوالی خیلی بیشتریو دارین! که باهاش نصیبتون می

 توی ذهن و سرانگشتاتونه.الزم دارین 
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