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  مقدمه

ها و پول داستان جن و        این کتاب براي کسانی نوشته شده است که داستان آن         
اگر مدام در حال کار و فعالیـت هـستید امـا از نظـر مـالی درجـا                   . اهللا است   بسم
ام بلکـه   زنید در این کتاب به طور مفصل نه تنها به دالیل این اتفـاق پرداختـه     می

  .ام  ارائه کردهکارهاي عملی تک این مسائل راه براي تک
ایـد    اگر از لحاظ مالی حداقل یک بار در زندگی خودتـان بـه آخـر خـط رسـیده                  

همین حاال مطالعه این کتاب را شـروع کنیـد چـون تمـام اتفاقـات ایـن کتـاب از             
خـدا را شـاکرم   . زمانی شروع شد که من به خاطر فقر اقدام به خودکشی کردم        

رم که مسیر زندگی خوب را بـه مـن   که نافرجام بود و از آن بیشتر خدا را شاک  
اینجا قرار نیست شما یک سري مطالب کپی شده یا ترجمـه خـارجی         . نشان داد 

از فقـر و نـداري      . مطالعه کنید، داستان این کتاب داستان زنـدگی واقعـی اسـت           
هر چه در این کتاب آمـده اسـت نتیجـه           . شود  شروع و به پول و ثروت ختم می       

ر بـوده کـه در حـال حاضـر یـک معلـم و مـدرس         اتفاقات و تجربیات فردي فقی    
  .ثروت است

شده بسیار ساده است و در تمام مراحل با انجام کارهـاي بـسیار     قوانین مطرح 
طور که روزانه شاهد نتایج بزرگـی        همان. ساده به نتایج بزرگی خواهید رسید     

  .کنند  هاي من شرکت می از کسانی هستم که در سمینارها و کارگاه
راع چرخ بشر عالقه خاصی به سریع رفتن نـشان داده اسـت، ایـن               از زمان اخت  

آالت است بلکه در زنـدگی روزمـره خودتـان هـم              سرعت نه در تنها در ماشین     
هـاي    بـر، تلگـراف، پـست، تلفـن، ایمیـل و شـبکه              کبوتران نامه . شاهد آن هستید  

اجتماعی تنها بخشی از ظهـور سـرعت در ارتباطـات اسـت، حـال فـرض کنیـد                   
ستید از این فرمول در زمینه موفقیت و کسب ثروت استفاده کنید، عـالی            توان  می
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 بخـش خواهید کمی از این حس را تجربه کنید به عنوان             اگر می ! شد مگر نه؟    می
 خواهید دید که کـسب یـک ثـروت میلیـونی هـم              بخشدر آن   . ششم توجه کنید  

  .گویند سخت نیست چنان که دیگران می آن
وجه احساس نکنید که مباحث تئوري صرف هستند بلکه   هیچدر حین مطالعه به     

هـا را در کـار و    است آن  تمام موارد بارها مورد آزمون قرارگرفته و فقط کافی        
وجه تمایز این کتاب این است که در پایان هر فـصل            . زندگی خودتان اجرا کنید   

 بایـد  دانید کـه چـه کـاري را    گام می  به شما یک دستورالعمل جامع دارید و گام      
  .انجام دهید

کنـد کـه شـما در حـال حاضـر از نظـر مـالی در چـه                     براي من هیچ فرقی نمـی     
شـود کـه مـن از     وضعیتی هستید، سفر ما در این کتاب از روزهایی شروع مـی     

نظر اقتصادي در بدترین شرایط ممکن بودم، روزهایی که حتـی یـافتن غـذا در            
ک حـساب میلیـونی را      منزل آرزویی بزرگ بود چـه رسـد بـه اینکـه آرزوي یـ              

اگر زیر خروارها قرض و بدهی هستید در بخش سوم گام به گام             . داشته باشم 
با روش تسویه قرض و بدهی در کمترین زمان ممکن آشنا خواهید شـد چـون                
من با همان فرمول موفق شدم در کمتر از یک سال قـرض هفـت برابـر درآمـد                   

  .ام را پرداخت نمایم سالیانه
چیز در زندگی اتفاقی نیست، اگـر دغدغـه مـالی             گوید هیچ   یک جمله معروف می   

چیز اتفـاقی نیـست، تنهـا         اید این را بدانید که هیچ       دارید و با این کتاب آشنا شده      
کافی است روزي یـک سـاعت در همـین هفتـه بـراي مطالعـه ایـن کتـاب وقـت                     

  :اختصاص دهید آن وقت قول من به شما این خواهد بود
شده در این کتاب عمل کنیـد حـداقل مثـل        ام مطالب گفته  دهم اگر به تم     قول می «

  ». میلیون تومان پول به دست آورید127 روز 121من در 
 



1بخش   

  صفر بودن

  
  ...دارید، به خاطر فقرخودکشی نکنید دست نگه

 اما چند وقته نه تنهـا نوشـتن بلکـه هیچـی      کرد،  همیشه نوشتن آرومم می   
کنه یاده ونسان ونگـوگ افتـادم، بعـد از تمـوم شـدن تـابلوي             آرومم نمی 

گفت من به کمال واقعی خودم رسـیدم و         . غروب خورشید خودکشی کرد   
  .کنم یت کامل این دنیا رو ترك میبا شادي و رضا

خونـه کیـه      نامه رو می    دونم اولین کسی که این نامه شاید هم وصیت          نمی
من بـا دسـتاي خـودم لولـه بخـاري رو            . دونم چرا این کارو کردم      اما می 

درآوردم، شعله رو تا آخر زیاد کردم تا به زندگی یه پایان تلـخ بـدم، بـه        
  .این زندگی تلخ
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  .اید یه استراحت ابدي بهترم کنهام، ش چقد خسته

  ...اي نیست باید رفت دگر ماندن را بهانه
  !بریم سره اصل مطلب؟

من هیچی توي این دنیـا نـدارم امـا دوس دارم چیزایـی کـه دارم رو بـه                     
اونایی بدم که دوسشون دارم، ساعتمو عینک بدین به محسن شیخ، توي            

، دو میلیـون    6625اتم   رمز عابر بانک صـادر     -عابر بانک مهرم پول دارم    
هم دست این صابخونه دندون گردم دارم با این پوال فقط واسـم یـه قبـر               

  .بخرید، همین
چقد ازین همه فقري که توي زندگی داشتم ناراحتم، اینهمه کار کن، حـاال              

خـاطر   دارید، به   دست نگه ...پوالیی رو که جم کردي فقط پول یه قبر شه         
  .فقر خودکشی نکنید



 9 صفر بودن: 1بخش 

اید که یـک کتـاب کـسب ثـروت را بـا نامـه خودکـشی                    شده مسلماً شوکه 
وقتـی کـه جـز قـرض،      .  بود 92داستان مربوط به زمستان     . شروع کردید 

  .بدهی و کلی رویاهاي دور از دسترس چیزي در زندگی نداشتم
الفَقرُ الموت االَکبر   : فرمایند  می) ع (البالغه حضرت علی     نهج 163در حکمت   

ایم که اگـر فقـر از         ه ما هم این حدیث را شنیده      هم. )فقر مرگ بزرگ است   (
مـن در زنـدگی و اطرافیـانم    . رود در وارد شود ایمان از پنجره بیرون می  

 صبور و با پـشتکار بـودم امـا فقـر بـا مـن چـه                   همیشه نماد فردي قوي،   
اما ایـن را      کند،  گویم هر کس که فقیر است خودکشی می         من نمی ! کارکرد؟

تمـام  . م هر کس که فقیر است زنـدگی نخواهـد کـرد    گوی  کامالً قاطعانه می  
هـا و سـمینارهایت حرفـی     گویند از این نامه در کالس       دوستانم به من می   

شـود امـا مـن همیـشه اول      هایت مـی  نزن چون باعث تبلیغات منفی کالس   
خوانم تا همه متوجه شوند کـه         سمینار ثروت این نامه را براي حضار می       

کفـر،    حقـارت،  یک روي آن غـم، درد،     ت دارد، زندگی دو روي کامالً متفاو    
 سـالمتی، رفــاه،   اسـت، امـا روي دیگـر آن ثـروت،    ... ناامیـدي، خیانـت و   

! انتخاب شـما چیـست؟    . عشق و خداست    خانواده خوب،   آسایش، آرامش، 
  !اید؟ شما کدام روي زندگی را انتخاب کرده

  لیست خودتان را تشکیل دهید
 ردیــف اول ایــن لیــست نــام ریــیس یــا  در. تــان کــنم بگذاریــد راهنمــایی

توانیـد نـام پـدر و یـا      در ردیـف دوم مـثالً مـی   . کارفرمایتان را بنویـسید   
نظرتـان راجـع بـه نـام معلـم دوران دبـستان و یـا         . مادرتان را بنویـسید   

  !تان چیست؟ همسایه کناري
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اند شما به ثروت      خواهم لیستی از اسامی کسانی که تا اآلن باعث شده           می
توانید این لیست را تکمیـل        که می   تا جایی   راحت باشید، . یه کنید نرسید ته 

از خـدا و کائنـات      . اي داشتم   دقیقاً مثل من که یک لیست چند صفحه       . کنید
یـک روز کـه طبـق    . شـد  شروع و به ریزگردهاي موجود در هوا ختم مـی     

معمول در حال غر زدن و گله زاري از شرایط خودم و جامعه بودم یکی               
م از من پرسید به نظرت مقصر این شرایط و حال و روزت چـه        از اساتید 

نفس از لیستم حرف به میـان         چیزي و یا چه کسی هست؟ من با اعتمادبه        
وقتی انگشت اتهام به سمت دیگـران       : استادم چقدر حکیمانه گفت   . کشیدم

. گیري یک انگشت به سمت مشکل و سه انگشت به سمت خودت اسـت    می
تـان خـط    ا ماژیک قرمـز برداریـد و روي لیـست         همین حاال یک خودکار ی    

بکشید و در جواب این سؤال که چه کـسی مقـصر اسـت فقـط یـک کلمـه             
  .خودمبنویسید، بنویسید 

ها در خصوص ثروت از بیل گیتس زنـدگی مـن را              ترین جمله   یکی از مهم  
اید مقـصر نیـستید       اگر شما فقیر به دنیا آمده     : گوید   او می   متحول ساخت، 

  ...یر از دنیا بروید فقط خودتان مقصریداما اگر فق

  
اند که دائمـاً در زنـدگی بـه دنبـال             ها به این موضوع عادت کرده       اکثر آدم 

تـا کـی     تا کی به امید سخاوتمند شدن رییستان هـستید        . گردند  مقصر می 
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تا کی قرار است بـه   قرار است از شرایط بد اقتصادي جهانی ایراد بگیرید     
آیـا خودتـان را     ! کـشی بـزرگ بنـشینید؟       یـک قرعـه   امید برنده شـدن در      

  دانید؟ تان می مسئول زندگی
  .تان دارید درصدي در زندگی شما مسئولیت صد

  غُر زدن ممنوع
سامان اقتصاد جهـانی خـوب اسـت یـا            از کجا شروع کنیم؟ وضعیت نابه     

رویـه اجنـاس کـشور        ورود بـی  ! برویم سراغ دو رقمی شدن نرخ تـورم؟       
ن چطور است، اصالً بگذارید به آخر خـط بـرویم و            دوست و همسایه چی   

تمام رکود و ورشکستگی و سـکه نبـودن بـازار را تقـصیر ریزگردهـاي                
  .موجود در هوا بیندازیم

  

  .اسیر این دام خطرناك نشوید: هشدار
  

ایـد همـین حـاال       اگر ذهن خودتان را به غر زدن و ایراد گرفتن عادت داده           
من هم تنهـا کـاري کـه    . ک من استفاده کنیدتوقف کنید، همین حاال از تکنی   

اي درونش داشتم غر زدن و ایراد گرفتن بـه زمـین و               العاده  مهارت خارق 
زمان بود، اما بعد از گذشت چند سال متوجه این موضوع شدم که دیگـر               

آنجا بود  . ها را ببینم    توانم بر روي موارد مثبت تمرکز کنم یا حتی آن           نمی
  :ودم خلق کردمکه این تکنیک را براي خ

  

  .اگه ناراحتی شرایطو تغییر بده غُر نزن،
  

شاید ظاهر ایـن جملـه بـسیار سـاده باشـد امـا اگـر روزي هـزاران بـار                     
ایـن جملـه یکـی از جمـالت         . تکرارش کنید به قدرت آن پـی خواهیـد بـرد          
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بارهـا و بارهـا شـرایط سـخت و          . تأکیدي من در مسیر کسب ثروت بود      
فقط دو گزینه در مقابلم داشتم، غر زدن و یا          آمد و من      دشواري پیش می  

تر بـود امـا انتخـاب         صادقانه بگویم دومی به مراتب سخت     . تغییر شرایط 
این جمله براي تمام امـور و شـرایط زنـدگی قابـل             . من تغییر شرایط بود   

استفاده است پس یادتان باشد هر زمان که دیدید در حال گله و زاري از               
غُـر نـزن، اگـه نـاراحتی        .  به خودتان بگویید   شرایط هستید این جمله را    

  .شرایطو عوض کن

  بخشی از بازي ثروت
. کـنم   ها و سمینارهایم این جمله را چندین بار تکرار می           همیشه در کارگاه  

پـولی   انـد، بـی   پـولی خـسته شـده    این کالس براي کسانی است کـه از بـی        
 ایـن   .هـا شـده اسـت       پولی باعث تحقیر شـدن آن       خُردشان کرده است، بی   

 نپوشـند، نداشـته باشـند،     کالس براي کسانی است که مجبورند نخورنـد،    
روند به بهانه رژیم بودن ساالد سفارش دهند امـا            وقتی که رستوران می   

این کالس بـراي کـسانی اسـت کـه بـه            . دانند که پول ندارند     خودشان می 
  . اند آخر خط رسیده

  و سـرخورده نـشوید،    وقتی به این مرحله رسیدید به هیچ عنوان ناراحت          
ترین مرحله از بازي ثروتمنـد        چون که این وضعیت یکی از مراحل و مهم        

بخش تفریحات مـن مطالعـه زندگینامـه          یکی از بهترین و لذت    . شدن است 
هـا هـستند کـه در ابتـدا      فقط تعداد بسیار کمـی از آن   . افراد ثروتمند است  

هـا در     کثـر آن  وضعیت مالی خوب یا حتی در حد متوسط داشتند، بلکـه ا           
  .بردند شرایط سخت و یا حتی فقر کامل به سر می
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  اعترافات یک معلم ثروت
. ترین اساتید موفقیت کشور بـودم     چند روز پیش در خدمت یکی از بزرگ       

کلیـد   طبق عادت قدیمی از ایشان یک رمز موفقیت یا به قول معروف شـاه            
دریس ثـروت   استاد بعد از اینکه متوجه شدند حوزه کاري من ت         . خواستم

برانگیـز از مـن پرسـیدند، ایـشان اول پرسـیدند از               است یک سؤال چالش   
پـول  : نظر شما پول چیست؟ من هم طبق تعریـف همیـشگی خـودم گفـتم              

ترین و زیباترین عنصر موجود در جهـان اسـت، پـول یعنـی                العاده  خارق
با پـول   : ایشان مجدد پرسیدند  . آرامش، آسایش و رفاه، پول یعنی آزادي      

  !توانی بخري؟ یزهایی را نمیچه چ
سؤالشان من را در فکر فروبرد، همین که خواستم جواب سؤال ایشان را             

چنـدین  . بدهم از من خواستند که جواب این سؤال را فقط به خودم بـدهم             
روز وقت صرف کردم و یک لیست کامل از چیزهـایی فـراهم کـردم کـه                 

 م به معناي واقعی کلمـه     ها را خرید، مثل عزت و احترا        توان با پول آن     نمی
اید که حاضـرم تمـام ثـروتم را           تا حاال این جمله را از یک ثروتمند شنیده        

ایمـان، اعتقـادات و     !  آورد؟  بدهم اما فرزندم سالمتی خودش را به دسـت        
تـر،    و از همه مهم   ! ها قیمت گذاشت؟    توان بر روي این     معنویات چطور، می  

حظه فردي را تجـسم کنیـد       یک ل ! به نظر شما عشق خریدنی است؟      عشق،
که ده میلیارد تومان در حساب بانکی خودش پـول دارد، امـا همـین فـرد         
هیچ عزت و احترام یا اعتباري ندارد یا مثالً دچار یک بیماري بسیار نادر             
است، این ثروت براي ایـن فـرد چـه لـذت و هیجـانی دارد، آیـا ایـن فـرد                      

ی ما هستند که در     پول و ثروت بخشی از مسیر زندگ      ! بخت هست؟   خوش
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مـان پـر    آیند، نرسد روزي که حساب بـانکی   کنار بقیه چیزها به دست می     
  ...مان پر از خالی از اعداد و ارقام نجومی باشد اما دل و زندگی

  تفاوت میان ثروتمند و پولدار
هـا، شـکرگزاري      داشـتن آرامـش، دارایـی     ! تعریف شما از ثروت چیست؟    

 در دسـترس بـودن منــابع و    مــان،هــا، سـاختن زنـدگی خود   بابـت نعمـت  
  ... .ها نیاز داریم و امکاناتی که براي زندگی به آن

سـالمتی،  . چـه مـادي و چـه معنـوي          هاي شماست،   ثروت مجموعه دارایی  
 ارتباط باخدا و پول همه و همه یـک ثـروت             خانواده، دوستان و آشنایان،   

ان افـراد   تفـاوت میـ   . پول هم بخشی از ثروت است اما نه تمام آن         . هستند
یعنی پولدار فقط پول دارد و       ثروتمند و پولدار هم دقیقاً در همین جاست؛       

  یک وجه تمـایز بـسیار مهـم       .  اما ثروتمند همه چیز دارد و پول را         پول را، 
هم بین ثروتمند و پولدار این است که ریال به ریال ثروت افـراد ثروتمنـد    

 چـه راهـی بـه ثـروت      یعنی کامالً معلوم است از کجا و از         مشخص است، 
سفري که ما قرار است بـاهم شـروع کنـیم بـراي ثروتمنـد               .  است  رسیده

  .شدن واقعی شماست
  ...و اما پول

 از تعاریف کتابی گرفته تا تعریـف         هاي مختلفی از پول شده است،       تعریف
اما به نظـر مـن هـیچ     کنند؛ ها که پول را چرك کف دست فرض می         بعضی

پـول همـه   «: گوید  می1زیگلر   زیگ   تعریف نیست،  تر از این    نشین  تعریفی دل 
                                                           

  بخش در زمینه فروش و موفقیت  یک سخنران الهام. 1
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آخـرین بـاري کـه      . »چیز نیست، اما از نظر اهمیت هم رده اکسیژن اسـت          
تـرین    پـول مهـم   ! توانستید بدون اکسیژن زنده بمانید را به خاطر داریـد؟         

ترین موضوعات زندگی وابـسته بـه پـول           موضوع زندگی نیست، اما مهم    
  .است

ترین موضوعات زندگی وابسته  ی نیست، اما مهمترین موضوع زندگ پول مهم
  .به پول است

  

  گنج فقرا
ي تلـخ دارنـد       گویـد آنـان کـه گذشـته         یک جمله معـروف مـی     . مژده مژده 

اگر شما فقیر هستید گنجی در وجود       . ترین سازندگان آینده هستند     بزرگ
اگـر شـما    . خود دارید که هیچ ثروتمند و حتی افـراد عـادي آن را ندارنـد              

ر هستید در گرسـنگی غـذا نخوریـد، در بیمـاري بـه خـاطر هزینـه                  مجبو
ویزیت به سالمتی فکر نکنید، اگر در هنگام نیاز به لباس مجبـور هـستید               

پولی عزت نفـس      چیزي در زندگی مانند بی      اي نخرید و اگر هیچ      لباس تازه 
نفس را از شما نگرفته است، شما در وجودتان داراي این گـنج               و اعتمادبه 

  .و یا یک نیروي نامرئی است  این گنج یک قدرت نامحدود.هستید
اي کـه اگـر در مـسیر          انگیزه. ، بله نام گنج درون شما انگیزه است       انگیزه

پس اگر در حال    . دهد  صحیح قرار بگیرید به شما توانایی هر کاري را می         
حاضر فقیر و غرق در بدهی هستید این را بدانید کـه یـک اهـرم قدرتمنـد      

تـان و   اید تـا زنـدگی   شما آماده. دهد وي جلو و ثروت هل می   شما را به س   
بین صـفر و منفـی یـک بـودن هـیچ فرقـی              . دنیاي خودتان را تغییر دهید    

  :براي تغییر به دو چیز نیاز است! تا کی قرار است صفر باشید؟ نیست
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 درد. 1
 درك. 2

 و  هـا روح    ها عـین درد هـستند، ایـن          آخر بودن این    فقیر بودن،   تنبل بودن، 
هـاي شـما را بـراي یـک پـرواز          ها بال   وجود شما را زخم کرده است، این      

 به درونتان سري بزنید تا متوجه وجود         پس عجله کنید،  . اند  باشکوه بسته 
است به این قدرت نامحدود تکیه کنید تـا شـاهد    این گنج شوید، فقط کافی   

  .تان باشید تغییر زندگی
 غول قدرتمند درونتان بـه شـما        ي ساده براي بیدار کردن این       چند مرحله 
  .دهم پیشنهاد می

زند و تنها  هم می اي کاغذ بردارید و تمام چیزهایی که حالتان را به       تکه. 1
 .پولی است را یادداشت کنید ها بی دلیل آن

دار   پولی شخصیت یا غرور شـما جریحـه         خاطر بی  آخرین باري که به   . 2
 .شد را خوب به یادآورید و یادداشت کنید

خواهم تمـام آن حـال بـد را در تمـام وجودتـان کـامالً واضـح                    می: کرتذ
  .احساس کنید

 آیا واقعاً سـهم مـن از زنـدگی همـین             این سؤال را از خودتان بپرسید،     . 3
 است؟

کنید بیشتر از این لیاقت ندارید همین    اگر جوابتان مثبت است و فکر می      . 4
دانیـد    اآلن این کتاب را دور بیندازید، اما اگر جوابتـان منفـی اسـت و مـی                

سهم شما در این زندگی بـسیار بیـشتر از ایـن اسـت کـه اآلن داریـد بـه                     
 . بروید5مرحله 



 17 صفر بودن: 1بخش 

ــرایط، . 5 ــرین ش ــان را در بهت ــام    خودت ــدن تم ــل ش ــی ح ــسائل و یعن م
کامالً واضح ببینید که دیگر هیچ مـشکل        . تان تصور کنید    هاي مالی   دغدغه

مالی براي شما وجود ندارد و شما در حال لذت بردن از زندگی خودتـان   
 .هستید

 مقایسه کنید و هر وقت کـه دیدیـد       2و  1 را با مرحله     5احساس مرحله   . 6
یاییـد و بدانیـد   اید سراغ این دو احـساس ب  از لحاظ انگیزشی ضعیف شده   

  . است5 به وضعیت 2و 1وظیفه شما تغییر وضعیت 
  

از طریق پاسخ با سؤاالت : قبل از انجام این تمرین بخش بعدي را شروع نکنید
  .باال گنج درونتان را شناسایی کنید

 

  لندکروز مشکی
من قبل از ثروتمند شدن مورد تمسخر بسیاري از افراد و اطرافیانم قـرار        

 آرزو بـر جوانـان    :گفتنـد  یی که مؤدب بودند این جمله را مـی ها  آن. گرفتم
شُـتر در خـواب بینـد       : گفتنـد   بودنـد مـی   شُتر  که   هایی  عیب نیست و آن   

چند سال پیش به همراه پدرم و یکی از اقوام در پیکان پدرم              . ...دانه  پنبه
بودیم که ناگهان چشم مـن بـه یـک دسـتگاه خـودروي تویوتـا لنـدکروز         

براي اولین بار بـود کـه آن خـودروي          . ن مدل بازار افتاد   مشکی جدیدتری 
طبق معمول با تمام وجـودم ابـراز احـساسات      . دیدم  زیبا را از نزدیک می    

. خـرم   کردم و با صداي بلند در پیکان فریاد کشیدم که یک روز آن را می              
  ...ام اي که فامیلمان به من گفت را فراموش نکرده هنوز جمله
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بینی یـه همچـین ماشـینایی سـوار میـشن یـه پـشت                 امیر اینارو که می    -
تو نه خودت داري نه بابات داره نه باباش داشته پـس الکـی               محکم دارن، 

  .خودتو گول نزن
توانم ایـن ماشـین را بخـرم و بـا      هم تاکید کردم که روزي می     اما من باز  

دانـم در دلـش در مـورد            نمی. آمیز او شدم      این حرفم باعث لبخند تمسخر    
هدف مـن   . دهد از سره درون     حرفی زد اما رنگ رخساره خبر می      من چه   

  :از بیان این داستان دو نکته بسیار حیاتی و مهم بود
من در پیکان و فقر بودم اما ذهنیت فقیر بودن نداشتم و پـر از               : نکته اول 

  .پروازي بودم بلند
  .سکوت کنید: نکته دوم

فتان کمکـی کننـد چـرا    وقتی اطرافیان قرار نیست در رسیدن شما به اهـدا       
یادتان باشد اگـر مثـل مـن پـررو و بـا             ! باید از اهداف شما باخبر شوند؟     

پشتکار نباشید با دومین یا سومین لبخند یا حرف تلخ اطرافیان قید تمـام              
  .هایتان را خواهید زد پروازي اهداف و بلند

   پیامک بانکمنتظر
نداي استعفا داده بودم    وقت بعد از اینکه از نمایندگی هیو       آید چند   یادم می 

و معموالً در این شرایط هست       و هنوز هیچ شغل و منبع درآمدي نداشتم       
آینـد و همیـشه       هاي قبلی هم به روي کار می        ها و بدهکاري    که تمام قبض  

انـدازتان را از   شوید تمام پـس    افتد که مجبور می     یک سري اتفاقات هم می    
حتـرم احـساس اضـافه      سـوزد، آپانـدیس م      دست بدهید، مثالً یخچال مـی     

ترین دوسـتتان فقـط تـا دو روز دیگـر قـصد ازدواج                 صمیمی  بودن دارد، 
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خالصه هیچ آهی در بساط و هیچ پولی در بانک و کیف پـولم         ... . دارد و   
تـوانم از شـرایط بیمـه         از طریق یک دوست متوجه شدم کـه مـی         . نداشتم

ایـن شـرایط    ي امیـد و همـان آب باریکـه در             روزنه. بیکاري استفاده کنم  
اي درنـگ نکـردم و از چگـونگی شـرایط             لحظـه . سـالی عـالی بـود       خشک

استفاده از بیمه بیکاري مطلع شـدم امـا یـک مـشکل وجـود داشـت، یـک                   
  ...مشکل بزرگ

من فقط پول کرایه تاکسی تا سازمان تأمین اجتمـاعی را داشـتم و حتـی                
جالـت و   بـا هـزاران خ    (بـا پـدرم     . پول تکثیر مدارك مورد نیاز را نداشتم      

تمـاس گـرفتم و از او خواسـتم         ) شرمندگی و احساس خرد شدن غرورم     
من نزدیک دو ساعت مقابل     . مقداري پول به عنوان قرض برایم واریز کند       

درب سازمان تأمین اجتماعی منتظر ارسال پیامک از طرف بانک بودم تا             
متوجه واریز وجه شوم تا بتوانم مدارك مـورد نیـاز را تهیـه کـرده و از                  

  .یمه بیکاري استفاده کنمب

  هاي کاریابی سایت
چون این عبارت بارها و بارها احساس حقـارت را          . از این عبارت متنفرم   

روز   بعد از استعفاي نمایندگی هیونداي شرایط روزبـه       . به من تزریق کرد   
همه چیز انگار دست به دست هم داده بود تا مـن  . شد تر می بدتر و سخت  

: گفتنـد   یان هم به عنوان ابراز هم دردي جمله را مـی          تمام اطراف . را له کنند  
هاي کاریابی اینترنتی بزن شاید موفـق شـدي کـه کـاري               سري به سایت  

هـاي رابـرت      در همین گیرودار مـشغول مطالعـه یکـی از کتـاب           . پیدا کنی 
شده   مطرح 1985در آن کتاب یک خاطره مربوط به سال         . کیوساکی بودم 
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پولی مجبور بودنـد در تویوتـاي سـیلیکا          که رابرت و همسرش از بی      بود
اطرافیـان  . کردنـد   قدیمی بخوابند و با زور چیزي براي خـوردن پیـدا مـی            

خواسـتند کـه فعـالً        هـا مـی     تـر از آش بودنـد و از آن          ها هم کاسـه داغ      آن
مشغول به کاري شوند تا یک مقدار از این وضعیت اسفبار بیرون بیاینـد              

امـا جـواب رابـرت       قتصادي خود برسند؛  هاي ا   تا بعداً سر فرصت به ایده     
رابـرت  . ها نور مجددي در قلب و وجود من تزریـق کـرد           آن  کیوساکی به 

اگر مشغول به کار دیگري شوم مطمئنم کـه بـاز بـه عقـب               : ها گفت   به آن 
تـوانم    خـوش بـه حقـوق سـر مـاه شـوم دیگـر نمـی                 ام و اگـر دل      برگشته
  .وکار خودم را داشته باشم کسب

  

  : هاي کیم کیوساکی بخشی از گفته
کنم که در روند خودتان اشتباهاتی، گاه بسیار بزرگ، مرتکب  من تضمین می

لحظات هولناکی را خواهید . خواهید شد، باید کامالً آماده مقابله باشید
هایی با نتایج  شوید تصمیم اوقاتی پیش خواهد آمد که مجبور می. داشت

ت ما مورد آزمایش قرار در چنین اوقاتی است که شخصی. مبهم بگیرید
چیز یاد نخواهیم  ها دوري کنیم، رشد نخواهیم کرد و هیچ اگر از چالش. گیرد می

اگر با چالشی مقابله کنیم، چه موفق شویم و چه شکست بخوریم، . گرفت
شویم که باید  شود و همان کسی می موهبتی است که باعث رشد ما می

  .یمت نداردبشویم و این کسب سرمایه احساسی و فکري ق
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  پولی و کار نکردن رابطه بی
ترین لحظات زندگی مواقعی است که کیف پولتان خالیِ خالیِ خالی             سخت
هـاي    خیلی جالب است در ایـن لحظـات انگـار تمـام دنیـا و فعالیـت                . است

بقول معـروف دل  . شوند  موجود در این زندگی وابسته کیف پول شما می        
بخـشی کـه انجـام     حتـی کارهـاي لـذت    و دماغ انجام هیچ کاري را ندارید        

ایـن  ! براي رهایی از این حس باید چه کرد؟. ها نیاز به هیچ پولی ندارد      آن
کننده بیـرون نیاییـد هـیچ اتفـاق           را بدانید تا زمانی که از این احساس فلج        

پس همین حاال اقدامات زیر را انجـام        . خوبی امکان ندارد براي شما بیفتد     
  . دیگر سراغ ادامه مطالعه بیاییددهید و بعد از چند دقیقه

  تهیه لیست مبارزه شخصی: 1اقدام شماره 
پـولی    اش بـی    تان که دلیـل اصـلی       در یک تکه کاغذ تمام موارد تلخ زندگی       

بر فرض مثال اگر یخچال منزلتان خالی اسـت یـا           . بوده را یادداشت کنید   
روي  مجبورید مسیرهاي بسیار طوالنی را به خاطر نداشتن کرایـه پیـاده           

تـان بـه      خانـه  کنید یا مثالً اگر کلی قبض آب، گـاز و بـرق و حتـی اجـاره                
  .تعویق افتاده را یادداشت کنید

بعـد  . شرط این اقدام این است که همه چیز را با جزییات کامل ذکـر کنیـد          
از اینکـه تمـام مـوارد تلـخ را یادداشـت کردیـد نوبـت یادداشـت مبـارزه          

چـسب و انگیزاننـده تعریـف         لبراي هر احساس بد یک هـدف د       . شماست
کنیـد باعـث تـپش قلـب و داغ شـدن       هدفی که وقتی بـه آن فکـر مـی         . کنید

مـثالً در   . تر بهتـر    بزرگ و بزرگ، هر چه بزرگ       هدف بزرگ، . بدنتان شود 
شناسـید   که می ترین خودرویی را هاي طوالنی نام لوکس    روي  مقابل پیاده 
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ل سـاید بـاي سـاید کـه         بنویسید یا در مقابل یخچال خالی نام یک یخچـا         
 بسیار خوب . هاي خوشمزه است را یادداشت کنید       درونش پر از خوراکی   
  .اید رفته تا اینجاي کار عالی پیش

  هاي اجرایی مشخص کردن گام: 2اقدام شماره 
براي هر کدام از مـواردي کـه در         . این گام کمی سخت اما ضروري است      

! باید انجام دهیـد؟   لیست مبارزه شخصی خود یادداشت کردید چه کاري         
  .رسد سریع جواب من را ندهید که راهی به ذهنتان نمی

  ...یک خبر خوب
  هـر   خبر خوب براي شما این است که اآلن شما در انتهـاي خـط هـستید،               
ایـن  . وقت به انتهاي خط برسید یعنی یک مسیر جدید را باید شروع کنیـد       

 باشـد یـا یـک       تواند همان مسیر قبلی یعنی فقـر و نـداري           مسیر جدید می  
خبـر خـوب بعـدي      . پول و رفاه باشد    مسیر کامالً متفاوت و پر از ثروت،      

من براي شما این است، یکی از مواقعی که ذهن بـسیار عـالی شـروع بـه                 
خودآگـاه شـما     مواقعی که ضمیر  . کند لحظات اضطراري است     فعالیت می 
پـس آرام  . ناخودآگاهتـان اسـت   شود نوبـت درخـشش ضـمیر        تسلیم می 

ناخودآگاهتان گوش کنید و هـر چیـزي          و با تمرکز به نداي ضمیر      باشید
  .که به ذهنتان رسید روي کاغذ یادداشت کنید
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آیا این کار در راستاي مبارزه شخصی : 3اقدام شماره 
  !شماست؟

هاي مختلف تهیـه کنیـد و ایـن     در اندازه) هرچه بیشتر بهتر (عدادي کاغذ ت
کار در راستاي مبارزه  آیا این: دها یادداشت کنیـ  تک آن جمله را روي تک  

توانیـد ایـن کاغـذ را بچـسبانید، مـثالً             که می  تمام جاهایی ! شخصی منه؟ 
هاي آشپزخانه، دسته مبـل        کابینت  پشت میز کار، آینه سرویس بهداشتی،     

جـا کـه هـستید ایـن نوشـته           خواهم مدام هـر     می... .  یخچال و   یا صندلی، 
کـشید و بـدون هـیچ         ن دراز مـی   کجاها روي زمی  . جلوي چشمانتان باشد  

کنیـد؟ دقیقـاً خـودش اسـت، روي سـقف هـم               اي به سقف نگاه مـی       انگیزه
اي زمانتان را پِرت کنید دسـت         دانید اگر لحظه    از این به بعد می    . بچسبانید

اید و این زندگی و مسایلش بود که بر           از مبارزه شخصی خودتان کشیده    
  . شما غلبه کرد

  تعهدنامه: 4اقدام شماره 
 و اکثـر افـراد هـم ایـن          »بخوانید مرا تا شما را اجابت کنم      «در قرآن آمده    
چیز را از کائنات و زندگی بخواهید به شما اعطا           اند هر آن    جمله را شنیده  

حـال سـؤال ایـن اسـت چقـدر بـر روي خواسـته خـود مـصمم                 . شود  می
  دو هفته، یک ماه یا تا پیدا کردن یک شغل معمـولی بـا               یک هفته، ! هستید؟

تا ! یک حقوق ثابت شاید هم تا آخرین تپش قلب و آخرین لحظات زندگی؟            
وقتی که با خودتان یـک عهـد و پیمـان بـدون نقـض نبندیـد هـیچ اتفـاقی               

  .ام بود پولی عکس زیر تعهدنامه من در روزهاي سخت و بی. افتد نمی
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م اي که قلب بندم تا لحظه من با تمام وجود، با خودم عهد می    : متن تعهدنامه 

ــه تمــام    مــی تپــه دســت از تــالش در مــسیر کــسب ثــروت برنــدارم و ب
  .ها و اهداف مالی خودم به زودي خواهم رسید خواسته

نکته بسیار مهم این است     . شما هم براي خودتان یک تعهدنامه تنظیم کنید       
که با هر بار مطالعه این تعهدنامه باید در وجودتان یک اشـتیاق سـوزان               

  .ت رو به جلوي شما شودشکل بگیرید و باعث حرک

   اقدام  اقدام، اقدام،: 5اقدام شماره 
حـاال  . حالی و حس پوچی شروع و به اقدام ختم شد           سفر این بخش از بی    

شما یک لیست مبارزه شخصی، یک سري هدف، یک لیـست از کارهـایی              
آیـا ایـن کـار در راسـتاي         : که باید انجام دهید، چندین برگه با این نوشته        

  . منه، یک تعهدنامهمبارزه شخصی 
اگر تمام این موارد باعث این نشوند که ضربان قلبتان باال رود و شما را               
مجبور نکند کاري را انجام دهید حتمـاً در یـک مرحلـه اشـتباهی رخ داده        

.  شـروع کنیـد و تمـام مـوارد را بررسـی کنیـد              1است، مجـدد از مرحلـه       
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بایـد یـک آتــش   دهیـد   فرامـوش نکنیـد تمـام مراحـل را وقتـی انجــام مـی      
انگیزاننده در وجود شما برافروخته شود تا شما را مجبور کند که کـاري           

ایـن اقـدامات را تـا جـایی         . در جهت مبارزه شخصی خودتان انجام دهید      
در تمـام ایـن     . باید انجام دهید تا آن مسئله را به زانـو و گریـه درآوریـد              

  .کند ترم می  قوي هر آنچه مرا نکشد،  لحظات به این جمله خوب فکر کنید،

 دستورالعمل بخش اول

 .اند را یادداشت کنید  پنج دلیل مهم که مانع ثروتمند شدن شما شده. 1
 شوند؟ اگر خودتان را مسئول کنید چگونه دالیل قابل حل می. 2
 .گنج درونتان را بیابید. 3
 .لیست مبارزه شخصی خودتان را تهیه کنید. 4
 .دداشت کنیدهاي اجرایی خودتان را یا گام. 5
 نقطـه قابـل     10تان را حداقل به       آوري مبارزه شخصی  هاي یاد   برگه. 6

 .دید بچسبانید
 .متن تعهدنامه خودتان را یادداشت کنید. 7
 .همین حاال شروع کنید. 8

 

 

 

 

 

 



 26  روز121 میلیون در 127پولسازي از صفر تا 

  »یادداشت«

 

 

 

 

 

  



2بخش   

  پیله شدن
  

  
  تناقض به معناي واقعی کلمه

توانید ره صـد سـاله    شما می. بیایید این بخش را با یک دروغ شروع کنیم 
توانیـد شـب بـه رختخـواب خـود            یعنی شما مـی    را در یک شب طی کنید؛     

بروید و صبح روز بعد بـا یـک حـساب بـانکی کـه دوازده صـفر دارد از                  
ایـن مـتن   ! تـان آشـنا اسـت مگـر نـه؟     ایـن قـضیه برای   . خواب بیدار شوید  

تبلیغات حال حاضر ماست که بیایید یـک سـکه را درون خـاك بکاریـد و         
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هاي طالیی آن سکه لـذت    بدون هیچ زحمت و تالشی چند ماه بعد از میوه         
ي دور و بازنشستگی گرفته تـا ثروتمنـد    از ثروتمند شدن در آینده    . ببرید

بلیغات و شـعارهاي بازاریـابی   ها تماماً یک سري ت شدن در یک لحظه این  
  .هستند

و اما راهکار در این کارزار چیست؟ بگذارید داستان را از یک دانه بـامبو               
هاي دیگـر فـرق       کاشت و رشد درخت بامبو با تمامی درخت       . شروع کنیم 

کاریـد بـه مـدت پـنج سـال بـه آن آب             وقتی شما دانه بـامبو را مـی       . دارد
در ایـن پـنج سـال هـیچ اتفـاقی      . اریـد د دهید و زمین را بارور نگه مـی      می
افتد و شما اثري از درخت که هیچ، اثري از جوانه درخـت بـامبو هـم                 نمی

اما بعد از پـنج سـال فقـط در عـرض کمتـر از شـش هفتـه                    نخواهید دید؛ 
  .کنند هاي بامبو سی متر رشد می درخت

سؤال اینجاست، این درختان نتیجه شش هفته هستند یـا پـنج سـال؟ مـن              
م پنج سال، اگـر در هـر زمـان از ایـن پـنج سـال شـما آبیـاري و                      گوی  می

نگهداري از آن دانه زیر خـاك را رهـا کنیـد در نهایـت بـه درختـان سـی          
  .میرند ها زیر خاك می متري نخواهید رسید و دانه

لطفاً همین حاال به عنوان کتـاب توجـه         . ، گام اول در این مسیر است      صبر
من به شما وعده ثروت یـک شـبه یـا    . تکنید، دقیقاً تناقض در همین جاس 

پول و ثروتمند شدن نیاز به سـپري شـدن زمـان را            . ام  بادآورده را نداده  
پـس اولـین قـدم و اولـین     . دارد که البته باید به این فرآیند سرعت بخشید   

  : است خواهم شما در خود شکل دهید این باوري که می
  .قید یک شبه ثروتمند شدن را بزنید
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  یجه نگرفتنعادت به نت
شـوم کـه در    هایم بـا ایـن سـؤال مواجـه مـی           در اکثر سمینارها و کارگاه    

زمینه ثروت از کدام محـصول آموزشـی بایـد اسـتفاده کـرد؟ وقتـی بـه                  
کـنم خیلـی از       ي معروف و کاربردي را ذکـر مـی          عنوان نمونه چند نمونه   

ز لحـاظ   اند امـا هنـوز ا       ها استفاده کرده    گویند که از تمام این      فراگیران می 
من همیشه در پاسخ به این      . اند  مالی به آن رشد یا مرحله دلخواه نرسیده       

دوستان و شما که در حال مطالعه این کتاب هستید یک جـواب مـشخص               
  .دهم می

دوست عزیز مسئله این کتاب یا فـالن سـمینار یـا فـالن بـسته آموزشـی        
  :مسئله دو مورد حیاتی دیگر است. نیست
 .کنید آموزید عمل نمی  میبه این چیزهایی که. 1
 .ها ایمان ندارید به این آموخته. 2

یـک  گویـد   به یاد اعتقاد یکی از دوستانم در این حوزه افتادم، ایـشان مـی             
 پس یادتان باشد این قـوانین      .درصد یاد بگیر و نود و نه درصد اقدام کن         

هایی که من در اینجا عنـوان خـواهم کـرد بارهـا و بارهـا مـورد                    و روش 
  اند و براي میلیون نفر از جملـه خـود مـن جـواب داده                یش قرارگرفته آزما
اگر کسی به نتیجه دلخواه خود نرسد مشکل مطالب نیست بلکه بـه             . است

  .نوع اقدام و نگرش شما بستگی دارد
  

ترین دلیل نتیجه نگرفتن بعد از آموزش عدم عمل کردن به مطالب  مهم
  .است
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  ناخودآگاهم قفل کردن ضمیر
هـاي آموزشـی      هـا یـا دوره      ترین دالیلی کـه افـراد در کـالس          ز مهم یکی ا 

نگـري و عـدم     گیرنـد منفـی     کنند اما نتیجه مـورد نظـر را نمـی           شرکت می 
در جلسه روانشناسی ثروت با چند      . باورشان در مورد آن آموزش است     

ناخودآگـاه   دهم که چگونه ضمیر     تکنیک بسیار علمی و دقیق آموزش می      
. ي کنید تا از شر باورهاي مزاحم و غلط خالص شوید          ریز  خود را برنامه  

در زیر بخـشی از مکالمـه مـن بـا یکـی از فراگیـران دوره غیرحـضوري                
اي را    ثروت را که فقط فایل صوتی جلسه اول از یـک دوره هـشت جلـسه               

  .گوش کرده بودند مطالعه کنید
  ...پرسی بعد از سالم و احوال

هـاي مـالی و سـاختن فایـل           دفآقاي قنبري به نظر من تکنیک نوشتن ه       -
 .ناخودآگاهم قفل کنه صوتی باعث میشه ضمیر

  دقیقاً یعنی چی میشه؟ دوست عزیز منظورتون از قفل میکنه، -

 . یعنی دیگه کار نمیکنه قفل میکنه دیگه، -

 ها بسیار دقیق و علمی هستند و هیچ مشکلی براي ضمیر            اما این تکنیک   -
اً اول تمـرین رو انجـام بدیـد اگـه نتیجـه             ناخودآگاه شما پیش نمیاد، لطفـ     

 .گو کنیم و نگرفتید میتونیم در موردش باهم گفت

ها بگذریم چون      ازین تکنیک   اصالً بذار آقاي قنبري اصل مطلب رو بگم،        -
 رك و پوست کنـده بـه مـن بگیـد چیکـار کـنم                 براي من اینا جواب نمیده،    

 !پولدار شم؟

 هاش رو انجام دادید؟ ید و تمریندوست عزیز تموم پکیج ثروت رو دید -
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