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ــا ــینجوویت ــسنده ب ــی کتــاب پرفــروش  ل نوی ــابی معنــوي"الملل ، "بازاری
 و کتـاب    "آور  نوشـتن خـواب   "نیک بـا عنـوان      وترین کتاب الکتر    پرفروش

 و بسیاري   "قدرت بازاریابی تکان دهنده   "،  "کاننت بلبل "وتی پرفروش   ص
  .هاي دیگر است از کتاب

هایی براي انجمـن بازاریـابی آمریکـا و انجمـن مـدیریت        او همچنین کتاب  
ترین کتاب او که با همکـاري هـان مـک نوشـته               تازه. آمریکا نوشته است  

 فوراً به صورت آنالیـن پولـدار         اینکه  راز براي  47:قوانین کاربردي "بنام  
  ."شوید

 بـا   تگـزاس دکتر ویتیل هم اکنون در شهر هیـل خـارج از ایالـت اوسـتین                
  .کند حیوانات خانگی و همسرش نریسا زندگی می

هـا و نوارهـاي او، خوانـدن بـسیاري از             براي پیدا کـردن فهرسـت کتـاب       
ن او، بـه    مقاالت رایگان توسط او یا عضویت در خبرنامه الکترنیکی رایگا         

  :اش به نشانی زیر مراجعه کنید سایت اصلی وب
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  مقدمه

  
به سمت فروشگاه خواربار    ها قبل در یکی از روزهاي گرم تابستان،           سال
در آن روزهـا اغلـب     . جنس مورد نیاز خود را تهیه کنم      دو قلم   رفتم تا     می

آنقدر خـوب  ام  مجبور بودم به سوپرمارکت سر بزنم چون وضعیت مالی     
  .باره براي کل هفته خرید کنمنبود که به یک

انگیـز بـا     اي غـم    سر جوانم را، پس از مبارزه     ن ماجرا هم   از ای  قبلچند ماه   
اي در کار نبود، تنها مخارج فراوان         هیچ بیمه . سرطان از دست داده بودم    
وقتی براي  پارهکار  . ها روي دستم مانده بود      و انبوهی از صورت حساب    
شد    که به زحمت پول ناچیزي از آن عایدم می         خود دست و پا کرده بودم     

  .شرایط بسیار بدي بود، بسیار بد. رزندم را سیر کنمتا شکم دو ف
 روز با قلبی آکنده از درد، براي خرید یک گالن شیر و یک قرص نـان                 آن

هـا    بچـه . که فقط چهار دالر در جیبم بود        رفتم درحالی   به سوپرمارکت می  
وقتی به پشت چـراغ     . کردم  گرسنه بودند و باید چیزي براي آنها تهیه می        

وجهم به سمت راستم جلب شد که یـک زن و مـرد جـوان               قرمز رسیدم، ت  
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آفتـاب  . هـاي کنـار جـاده نشـسته بودنـد           به همراه کودکی بر روي چمـن      
 .تابید امان بر آنها می روزي بی نیم

ایم، بـه مـا    ما گرسنه" :مقوایی با این عنوان در دست داشتمرد یک کاغذ  
روهایی که پـشت    او فقط به خود   .  زن در کنار او ایستاده بود      ".کمک کنید 

کودك که حدوداً دو ساله به نظـر        . کرد  چراغ قرمز ایستاده بودند نگاه می     
ها نشسته بود و عروسـکش را کـه فقـط یـک دسـت          رسید، روي چمن    می

من تمام این چیزها را در مدت سی ثانیه کـه  . داشت در آغوش گرفته بود  
 .چراغ قرمز به سبز تبدیل شد، دیدم

م به آنها کمک کـنم، ولـی در ایـن صـورت پـول      خواست  با تمام وجود می  
چهـار دالر در حـد   . مانـد  کافی براي خرید شـیر و نـان بـرایم بـاقی نمـی         

بـا تغییـر رنـگ چـراغ راهنمـایی، بـراي       . برآورده کردن نیاز خـودم بـود    
بـراي کمـک   (آخرین بار نگاهی به آنها انداختم، در حالی که عذاب وجدان        

) ي نداشتن پول کافی که با آنها تقسیم کنم        برا(و ناراحتی   ) نکردن به آنها  
 .کرد اي رهایم نمی لحظه

توانستم تصویر آن سـه   دادم، نمی  داشتم به رانندگی ادامه می همانطورکه
اش   چشمان ناراحت و محتاج آن مرد و خـانواده        . نفر را از ذهنم محو کنم     

مـن  . دیگـر قـادر بـه تحملـش نبـودم     . تا حدود یک کیلومتر همراه من بود  
دور پس  . کردم  دردشان را احساس کرده بودم و باید کاري برایشان می         
ماشــین را در . زده و بــه ســمت جــایی کــه آنهــا را دیــده بــودم برگــشتم

در همان حال که . نزدیکی آنها متوقف کردم و نصف پولم را به آنها دادم        
مـن  . کـرد، اشـک از چـشمانش جـاري شـد            مرد داشت از من تـشکر مـی       

 شـیر و   دعا دعا می کردم کـه     .  سمت سوپرمارکت رفتم   لبخندي زده و به   
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شود اگر فقط شیر یا حتی نان         د؛ و اینکه مگر چه می     آنروز حراج باش  نان  
وارد پارکینـگ فروشـگاه   . بردم؟ خب، راهی جز این نداشتم را به خانه می 
کـرده و از بابـت کـاري کـه             به کل ماجرا فکـر       هنوز هم که    شدم، درحالی 

وقتــی داشــتم از ماشــین پیــاده . حــس خــوبی داشــتمانجــام داده بــودم 
ناگهـان در کنـار پـاي       . رو لیـز خـورد     شدم، پایم روي شیئی در پیاده       می

به اطرافم نگاه کـرده     . شد  باورم نمی . خود یک بن بیست دالري پیدا کردم      
سپس به طرف فروشگاه رفته و نه تنها شیر و          . و با ترس آن را برداشتم     
 . که شدیداً به آنها نیاز داشتم را تهیه کردمینان، بلکه سایر چیزهای

آن اتفـاق باعـث شـد کـه       .  هیچ وقت نتوانستم آن حادثه را فراموش کـنم        
 کنم کـه  همچنین باعث شد باور.  مرموز است عجیب و بسیارجهان  بدانم  

من دو دالر به دیگران کمـک       . توان از اتفاقات جهان مطلع شد       هیچگاه نمی 
در راه بازگشت از سـوپرمارکت، از       .  آوردم کردم و بیست دالر به دست     

این حادثـه  . کنار خانواده گرسنه گذشتم و پنج دالر دیگر نیز به آنها دادم         
رسـد کـه      به نظـر مـی    . تنها یکی از حوادث اتفاق افتاده در زندگی من بود         

شـاید هـم ایـن یکـی از         . آوریـم هرچه بیشتر ببخشیم بیشتر به دست می      
خواهی چیـزي بـه دسـت آوري،     اگر می": گوید قوانین جهانی است که می  

 ".باید ببخشیابتدا 

 :شود  شعر کوتاهی  نیز در این باره وجود دارد که این گونه شروع می

 گفتند مجنون است و دیوانه همان مردي که می"

 "کرد کاشانه ر میبخشید، پ                                     به آن حدي که می

با این حـال اگـر      . کنیم که چیزي براي بخشیدن نداریم       یاکثر اوقات فکر م   
کمی بیشتر دقت کنـیم، خـواهیم دیـد کـه حتـی همـان مقـدار نـاچیز هـم                     
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نبایـد منتظـر شـویم کـه دارایـی زیـادي            . تواند با دیگران تقسیم شود      می
بـا بخـشیدن و تقـسیم       . داشته باشیم و آنگاه تصمیم به بخـشش بگیـریم         

کنـیم     جهان را به روي خود باز مـی        جهايگنموجودي ناچیزمان، درهاي    
 . بیایند مادهیم که به سمت و به اتفاقات خوب اجازه می

فقط با صداقت براي بخشش تـالش کنیـد         . تنها حرف مرا سند قرار ندهید     
به طور کلی، این رویـدادها از طـرف         . زده شوید   تا از نتایج حاصل شگفت    

یزها از منابعی تـأمین     این چ . گیرد  کسانی که کمکشان کردیم صورت نمی     
پس راهتان را بـه سـمت ثروتمنـد         . کنیم  شوند که ما فکرش را هم نمی        می

 .شدن ادامه دهید

شـانس خـود را   . شانستان را بر اساس این قاعـده جهـانی امتحـان کنیـد            
 .دهند قواعد جهانی همیشه جواب می. امتحان کنید

عـی بـاال    هاي ما به همـان صـورتی کـه در داسـتان واق              گاهی پاسخ کمک  
بعضی اوقات مدت زمـان بیـشتري    . دهد  صورت گرفت، به سرعت رخ می     

اً اگر ببخشید قطعـ   کشد؛ اما به این قضیه شک نداشته باشید که            طول می 
 بیشتر از آن مقداري کـه بخـشیده    حتیپاسخش را دریافت خواهید کرد    
 .بودید، به دستتان خواهد رسید

ن کار را نکنید، بلکه با قلبـی        گیرید، با ترس ای     وقتی تصمیم به بخشش می    
حتماً از چگونگی رخ دادن اتفاقـات پـس از آن           .  عمل کنید  رضایتمملو از   

تـان را بـه وسـیله         درهـاي وفـور نعمـت در زنـدگی        . متعجب خواهید شد  
همان . بخشیدن کمی از دارایی خود به کسانی که محتاج هستند، بگشایید          

ز جاي دیگري به تو بـاز    ببخش و بدان که ا    ": طور که معلم بزرگی گفت    
 ".گردد می
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  . حتماً لذت خواهی برد،امتحانش کن
 جان هري کرن

  
  
این کمبود هرگاه کمبودي در هر چیز وجود داشت که "

تواند نیاز به شغل، پول، مشاوره یا حتی بهبود سالمتی  می
موثرترین . باشد، مانعی در جریان زندگی شما قرار گرفته است

  "! بخشیدن نیست جز چیزيرفع آن مانعراه 
  

  مراحل موفقیت: اریک باترورث، اقتصاد معنوي
 



  !ترین راز درآمدزایی در تاریخ بزرگ

  
ایـن یکـی از آن      . اگر نیاز به پول دارید، تنها کـافی اسـت یـک کـار بکنیـد               

هــایی اســت کــه ثروتمنــدترین افــراد ایــن کــره خــاکی انجــام داده و  کار
 .دهند می

هاي کهن مختلف نوشته شـده و هنـوز           این تنها کاري است که در فرهنگ      
  .شود هم ترویج می

کنـد، امـا در عـین     کاري است که براي جویندگانش پول مهیا مـی    این تنها   
 .ترسند حال اکثر مردم از آن می

 این کار چیست؟اما 

او اکنـون   .  از وقتی کـه بچـه بـود بـه ایـن کـار پرداخـت                فلرراک. جان دي 
 .میلیاردر است

داران مهم شـده       نیز به این کار دست زده و یکی از سرمایه          اندرو کارنیج 
 .است
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  ه براي هرکسی چاره ساز است، چیست؟راهی ک
 .بخشیدن پول

کنند تـا شـما در ارتبـاط مـستقیم بـا              هایی که کمک می     بخشیدن به انسان  
 .جهان درونی خود بمانید

دهنـد،   هـایی کـه بـه شـما روحیـه مـی              به انـسان    به چه کسانی؟   بخشیدن
 .کنند، مراقبتان هستند و دوستتان دارند برایتان خدمت می

ها، بدون انتظار پاسخی از طرف آنها، ولی کمک کردن            سانبخشیدن به ان  
با علم به اینکه چند برابر بیشتر از آن از طریق منـابع دیگـر بـه دسـتتان                   

 .رسد می
اي براي پسرش نوشـت و راجـع بـه            فلر نامه ، جان دي راک   1924در سال   

در همان ابتدا که شـروع      ... ": او نوشت . بخشیدن پول برایش توضیح داد    
ل درآوردن کردم، با وجود اینکه بچه بودم، تصمیم بـه بخـشیدنش             به پو 

 "... می بخشیدمبیشترشد،  گرفتم و هرچه درآمدم بیشتر می

 ؟!اید آیا متوجه منظور او شده

او . بخـشید   کرد، پول بیشتري مـی      او هرچه قدر درآمد بیشتري کسب می      
 .تاش را بخشیده اس  میلیون دالر از سرمایه زندگی550به تنهایی

ها شروع کرد که از آن        فلر با بخشیدن ده سنتی    کنند راک   ها فکر می    بعضی
ایـن حقیقـت    . براي بهتر جلـوه دادن تـصویرش در جامعـه اسـتفاده کنـد             

 اش  کتاب زندگینامه در  . آیوي لی مسئول روابط عمومی راکفلر بود      . ندارد
بـه  هـاي زیـادي را    فلـر سـال  کند که راک بیان می، مردمگزار    خدمتبه نام   

تمام کاري که لی انجام داد این بود که مردم را با            . بخشیدن پول پرداخت  
 .کرد می آشنا راکفلر
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هـر  " مهمان طور کـه در کتـاب  . بخشید هایش را می پول نیز   بارنومتی  .پی
راجع به او نوشته بودم، بـارنوم بـه          "،آید   یک مشتري به دنیا می     دقیقه

او . نامید اعتقـاد داشـت    می"بشردوستی سودآور"اصطالحی که خودش  
 او  .دانست که بخشیدن به دریافت کردن دوباره منجر خواهـد شـد             می

 .نیز به عنوان یکی از ثروتمندترین مردان جهان شناخته شده است

البتـه او یکـی از ثروتمنـدترین        . بخـشید   اندرو کارنیج نیز به حد افراط می      
 .مردان تاریخ آمریکا است

 و  BBDO1آژانــس تبلیغــاتی معــروف بــروس بــارتن، یکــی از اعــضاي  
 نیـز  "هفت راز فراموش شده موفقیت "شخصیت کلیدي کتاب من به نام       

 : نوشت1927او در سال . به بخشش معتقد است

اگر مردي آن قدر تمرین کند که براي دیگران کار انجام دهد تا جـایی         "
که برایش همچون عادتی در ضمیر ناخودآگاهش شود، تمام نیروهاي 

شوند و قادر به انجام هـر کـاري           هان پشت سرش به صف می     خوب ج 
 ".خواهد شد

تـرین نویـسندگان، شخـصیت معـروف          بارتن به عنوان یکی از پرفـروش      
 .شناخته شده استدر دنیا  و شخصی بسیار ثروتمند یک خیرتجاري، 

 دارنـد    داران مهم آنقـدر پـول       ها ممکن است بگویند سرمایه      اگرچه بعضی 
گویم آنها همانقدر که با میل و     د ببخشند، من در پاسخ می     که راحت بتوانن  
 .پول بیشتري را دریافت می کنندبخشند،  رغبت پول می

                                                           

 1928اعضاي این آژانس تبلیغاتی شامل باتن، بارتن، دورسـتین و اوسـبورن کـه در سـال           -1
 .شکل گرفت
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 :کنم دوباره این را تکرار می

  گیري هرچقدر ببخشی همان قدر می           
  .تا ثروتمند شويبخشش ب                                                 

هزینـه   کارهـاي خیریـه   ل را براي     مرسوم است که پو     امروزه در تجارت  
 آنهـا و البتـه کمـک بـه افـراد             شدن وجهۀ  این حرکت باعث بهتر   . می کنند 

 . شود محتاج می

کـنم راجـع بـه بخـشیدن بـه            اما موضوعی که من در اینجـا صـحبت مـی          
گویم که شما پولتان را ببخشید تـا پـول    من می. صورت انفرادي اسـت  
 .بیشتري دریافت کنید

 مرتکب که مردم موقع تمرین بخشیدن       اشتباهیجع به تنها    اگر بخواهم را  
آنهـا  . بخـشند   ، این است که آنها به مقدار ناچیز مـی         صحبت کنم  شوند  می

ی پرداخت  دارند و موقع بخشش به صورت قطره چکان         پولشان را نگه می   
شـما بایـد    . کننـد    است که چیزي دریافت نمـی      یدلیلتنها   به این     و کنند  می

 .اش را ببینید هم ببخشید تا در مسیر زندگی نتیجهببخشید و زیاد 

فکـر  . اولین باري که راجع به ایده بخشش شـنیدم را خـوب بـه یـاد دارم                
 قاصـد انـد کـه بـراي م    اي اسـت کـه افـراد محتـاج کـشیده       کردم نقـشه    می

 .خودشان از من پول بگیرند

، چیـزي کـه مـن        . به همین دلیل همچون افـراد خـسیس بخـشیدم          طبیعتـاً
من کم بخشیدم و کم     . ت کردم برابر با چیزي بود که بخشیده بودم        دریاف

 .به دست آوردم

 .اما پس از آن، روزي تصمیم گرفتم که فرضیه بخشیدن را امتحان کنم
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خــوانم،  مــدام آنهــا را مــی. هــاي امیــدبخش هــستم  عاشــق داســتانمــن
. زنم کنم و راجع به آنها حرف می        دهم، بازگو می  هایشان را گوش می     پیام

هـاي امیدبخـشش در        از مایک دوولی بابت پیـام      خواستم  میبراي شروع   
تشکر کنم که هـر روزه توسـط ایمیـل بـا مـن و دیگـران بـه                   2سایت توت 
 تصمیم گرفتم کـه مقـداري پـول بـه او             به همین دلیل   .گذاشت  اشتراك می 

درگذشته حدود پنج دالر به او داده بودم؛ اما آن زمانی بود که من              . بدهم
ترسـیدم اصـول بخـشیدن مـؤثر واقـع            ود مالی مواجه بودم و مـی      با کمب 

ام را بـاز کـردم و     من دفترچه چـک بـانکی     . کرد  نشود اما این بار فرق می     
 .چکی به مبلغ هزار دالر نوشتم

ام   ترین و تنها مشارکتی بـود کـه مـن تـا آن زمـان در زنـدگی                   این بزرگ 
 .انجام داده بودم

ر من شد؛ اما بیشتر از آن هیجان مـرا          بله، این قضیه باعث نگرانی مختص     
.  ایجـاد کـنم    ام  بـزرگ را در زنـدگی      خواستم تغییـري    می. به دنبال داشت  

مایل بودم ببینم چه اتفاقی بیشتر  دوست داشتم پاداشی به مایک بدهم؛ و        
 .دهد رخ می

اصـالً  . او چک مرا از طریق پست دریافت کـرد     . زده شده بود    مایک حیرت 
از . تی تماسـی بـا مـن گرفـت و از مـن تـشکر کـرد           او ح . شد  باورش نمی 

احساسی که در من ایجـاد شـده بـود بـه            . تعجب بچگانه او لذت بردم    
 !)یادتان باشد. (ها دالر ارزش داشت اندازه میلیون

                                                           
2 www.tut.com 

http://www.tut.com
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ــسیار خوشــحال کــنم  ــذت . دوســت داشــتم او را ب ــه او ل ــول ب از دادن پ
. بخـش بـود     تکرد بـرایم لـذ      هاي من می    هر کاري که او با کمک     . بردم  می

 دیگـران چیزي که من به دست آورده بودم احساس باور نکردي کمک به    
اي بـراي کمـک    مسابقه. دادم و مخصوصاً باور به کاري بود که انجام می    

من هنوز هم از فرستادن پـول بـراي او          . به او در درونم شکل گرفته بود      
 .آیم به وجد می

 .و پس از آن اتفاق عجیبی شروع به رخ دادن کرد

بـه طــور ناگهــانی تماسـی از شخــصی دریافــت کـردم کــه از مــن بــراي    
همکاري مشترك در کتابش دعوت کرده بـود، شـغلی کـه مبلغـی بـسیار                

 .بیشتر از آن چیزي که بخشیده بودم را برایم به دنبال داشت

سپس ناشري از ژاپن با من تماس گرفت و خواستار خریـد حـق ترجمـه                
آنها نیـز مبلغـی بـسیار     .  شد ابی معنوي بازاریکتاب پرفروش من به نام      

باالتر از آن چیزي که بـه عنـوان پـاداش بـه مایـک داده بـودم پیـشنهاد                     
 .کردند

. تواند بگوید که این اتفاقات به هم ربطی ندارنـد           یک فرد شکاك واقعی می    
شاید در ذهن فرد شکاك ربطی نداشته باشند ولی براي من کامالً مرتبط             

 .هستند

ه مایک دادم، پیامی براي خود و جهان فرسـتادم کـه مـن              وقتی پولی را ب   
همچنین اصـول ثـابتی را      . امام و در مسیر موفقیت قرار گرفته      موفق شده 

  :شد وضع کردم که باعث جلب توجه من به پول می
þ  ،به دست خواهی آوردحتماً اگر ببخشی. 

þ زمانت را به دیگران اختصاص بده تا وقت بیشتري پیدا کنی. 
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þ بیـشتري بـه دسـت    چیزهـاي  را به دیگران ببخش تـا   هایت  تهداش 
 .آوري

þ عشقت را به دیگران ابراز کن تا عشقشان را به تو تقدیم کنند. 

þ  کنیکسب بیشتري ثروتپولت را ببخش تا . 

به فرد یا افرادي    . افزایش دهد تان را     توانند دارایی   این موارد به تنهایی می    
چه کسی باعـث ایجـاد   . به شما امید دادندفکر کنید که در طول هفته پیش       

 احساس خوب نسبت به خود، زندگی، آرزوها و اهدافتان شد؟

. با رضایت قلبی به آنها بدهیـد      را  پولی  . به آن شخص مقداري پول بدهید     
بـدون  . تـان نباشـید   هایزیـاد کمـک کنیـد و نگـران کمبود         . خساست نکنید 

ولــی منتظــر نیــد، انتظـار از بازگــشت پولتـان از شــخص بــه او کمـک ک   
  .اش باشید نتیجه

 .وقتی به این کار دست زدید، شاهد افزایش موفقیت خود خواهید بود

 !ترین راز درآمدزایی در تاریخ است این بزرگ
 بینی پس لمسش کن اگر می"

  اگر لمسش کردي، احساسش کن      
 اگر احساسش کردي، دوستش داشته باش                      

 ".بخشش...و اگر دوستش داري                                                      
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   قانونفعال کردن اینترین راز  بزرگ

  
 :خانم پشت تلفن سؤالی داشت

ها پولم را به دیگران بخشیدم ولی هیچ گونه رشـدي در رونـق                من سال "
 "ایراد کار من کجاست؟. کارم مشاهده نکردم

 "اید؟بخشیده  پولتان را به کجاها"

 ".به کلیساي محلی خودم"

 "دادید؟ چرا پولتان را به آنها می": پرسیدم

 ".چون نیاز داشتند"

 "کردید، چه احساسی داشتید؟ از اینکه به آنها کمک می"

 ".دهم مثل این بود که دارم آنها را از یک شرایط دشوار نجات می"

د بـه آنهـا پـول       منظورم این است که احساس واقعی شـما وقتـی داشـتی           "
 "دادید چگونه بود؟ می

 .اي سکوت حکم فرما شد لحظه

وقتــی چکــی برایــشان . خــب، دردآور بــود": او بــا تــصدیق حــرفم گفــت
 ".نوشتم احساس خوبی نداشتم می

 .این اتفاق خوبی نیست
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اگر در موقع دادن پول احساس نارضایتی داشتید،        ": برایش توضیح دادم  
در آن  قطعـاً   شـما   . کردیـد  خیر مشارکت    احساس بدي در این کار     پس با 
خواستید احـساسات بـدتري را جـذب کنیـد پـس قاعـدتاً پـول                  نمیلحظه  

 ".بیشتري نیز کمک نکردید

 ".بحال از این منظر به قضیه فکر نکرده بودم من تا. واي"

 اگر بخشش شما به خاطر درخواست کسی براي کمک          ضمناً": به او گفتم  
اگــر . ایــد پــس بــه نیــازش پاســخ دادهیــا حتــی التمــاس شخــصی بــود،

خواهید افزایش ثروت را تجربه کنید، باید هر زمان که از انجـامش          می
؛ بـه عبـارت     به دیگران کمـک کنیـد     ،  شودحس خوبی در شما ایجاد می     

این کار  . اي است   دیگر، بخشیدن پول به فردي که نیاز دارد حرکت ارزنده         
زنم ایـن     جا راجع به آنها حرف می     را ادامه دهید؛ اما اصولی که من در این        

 ".نیست

 مـن نتوانـستم کمکـی بـه او بکـنم جـز اینکـه از                 "!متوجه شـدم  ": او گفت 
عناصر این دنیا بخواهم به او در فهم این قضیه کمـک کننـد، چـون خـود                  

 .قادر به توضیحش نبودم

 "متوجه چه مطلبی شدید؟": پرسیدم

 .و بدین ترتیب او به این قضیه پی برد

مـن بـه   . توانید پولتان را براي هر دلیلی که دوست دارید ببخشید        شما می 
، صـندوق کمـک بـه بیمـاران         3صلیب سرخ، مؤسسه خیریه بـاغ آرزوهـا       

                                                           

مندي از منابع مالی در جهت تأمین آرزوهاي کودکانی که  اي بدون بهره مؤسسه -4
  . هستند هاي تهدید کننده زندگی دچار بیماري
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هـایم را بـه      کنم؛ اما انتظار افزایش دارایـی       سرطانی و غیره کمک مالی می     
آري، آن گـشاده دسـتی کمـک کننـده اسـت، امـا        . ها ندارم   خاطر آن کمک  

 . نیستال کننده ثروتفعلزوماً جزء 

 شـما بـه طـور دلخـواه هرکجـا کـه              فعال مـی شـود کـه       قوانین وقتی این  
ترین تـوقعی در      شود، آن هم بدون کوچک      احساسات معنویتان درگیر می   

تـان در نتیجـه آن کـار افـزایش            اینکه چطور، چگونه و چه روزي دارایـی       
  .ببخشیدیابد، می

باعـث  کنیـد   خوبی  حساس   ا  باعث شود   اگر امور خیریه کمک کردن براي    
احـساسی در   ؛ اما در صـورتی کـه چنـین          فعال شدن این قانون می شود     

 و فقط کمکی کرده باشید، احتماالً شما تنها به مردم نیازمنـدي            کار نباشد 
گـویم    من به شما می   . اید؛ که البته این نیز کار ارزشمندي است         کمک کرده 

 .که این کار را ادامه دهید

رآمدزایی در  ترین راز د    صلی این کتاب درباره بزرگ    دوباره به موضوع ا   
شما وقتی به اختیار خود و با خوشحالی بـه هـر   : گـردیم   تاریخ باز می  

 کمک کنید، بـه     براي شما ایجاد کند    را   لذت بخشی جایی که احساسات    
 .اید این راز دست پیدا کرده

  ".بخشیدن پول شکل خارجی نشان دادن ذات معنوي افراد است"
  »انا تري وست، ده فرمان براي موفقیتجورجی«
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  ترین راز سر به مهر ثروت بزرگ

  
چک تنهـا  . ام چکی را دریافت کردم امروز از طریق پست از دوست قدیمی      

داد ولـی چـون ده سـال          شامل بخشی از مبلغی بود که او باید به من مـی           
  . به من برگرداند، از دیدن آن خوشحال شدم راطول کشید تا این مبلغ

مان دوست ده سال پیش مرا استخدام کرد تا راه حل بازاریـابی دقیقـی          ه
در آن زمان مبلغ بسیار کمـی را بـراي ایـن کـار در       . را برایش تنظیم کنم   

مـن آن   . پردازد  او با آن مبلغ موافقت کرد و گفت که آن را می           . نظر گرفتم 
  . کار را انجام دادم ولی او به وعده خود عمل نکرد

هـا   هـا و سـال   مـاه . ، صـورت حـساب را نادیـده گـرفتم         چون دوستم بود  
. من هم به شهر دیگري رفتم     . گذشت و او به کشور دیگري مهاجرت کرد       

من هـم بـه     . او به مسیر زندگی خود ادامه داد و مرا به کلی فراموش کرد            
ام بـه     ها و نوارهاي صوتی     مسیر زندگی خود ادامه دادم و به خاطر کتاب        

  .ف شدمسرعت در اینترنت معرو
چند ماه پیش از شخصی یک ایمیل در مـورد همکـاري در زمینـه تـألیف                 

شناسـد و همـان    او گفت برخی از دوسـتان مـرا مـی        . کتاب دریافت کردم  
  .دوستی را نام برد که به من بدهکار بود
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احـساس  . ام را شنیدم فشار خـونم بـاال رفـت           همین که نام دوست قدیمی    
ول خـوردن، خیانـت و آسـیب در         حس گ . کردم که بسیار عصبانی هستم    

  .من ایجاد شد
در خلـوت خـود فکـر     . چند بار نفس عمیق کشیدم و بر خود مسلط شـدم          

توانست از هر جـاي دیگـري جـز           کردم که دنیا بزرگ است و آن پول می        
تصمیم گـرفتم کـه دوسـتم    . هاي قدیمی به من برگردد     آن صورت حساب  

م و خالصانه دیگـر سـراغی از   را ببخشم و این کار را از ته دلم انجام داد 
به آن پول احتیـاجی نداشـتم و نیـازي هـم نبـود کـه                . بدهی خود نگرفتم  
  .خودم را ثابت کنم

دانـد بـه      بعد از حدود نه سال دوستم ایمیلی برایم فرستاد و گفت که مـی             
او دوران سختی را از سر گذرانده بـود کـه مجبـور بـه      . من بدهکار است  

ش کرده بـود از ایـن فرصـت بـراي سـخنران             مهاجرت شد و اینکه او تال     
خواهـد رابطـه      همچنـین اضـافه کـرد کـه مـی         . اي شدن استفاده کند     حرفه
  .اش را با من از سر بگیرد قدیمی

یادداشت کوتاهی برایش نوشته و گفتم که ما هنوز هـم آشـتی هـستیم و     
از او خواستم کل صورت حـساب را بـا پرداخـت درصـد کمـی از بـدهی         

  .تسویه کند و او نیز پذیرفت)  درصد بود20حدود فکر کنم (خود 
چنـد مـاه گذشـت تـا دوبـاره از او      . او در آن زمان چکی بـرایم نفرسـتاد     

این بار ایمیل دیگري دریافت کـردم کـه او مجـدداً            . خبري به دستم رسید   
  .شرایط خود را برایم شرح داده بود

فی پـول دارم و  دانستم که به انـدازه کـا     می. من باز هم با او دوست بودم      
من می دانستم که بـه آن پـول مـی           . ام را از او بگیرم      مجبور نیستم بدهی  
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ادامه دوستی راه خوبی بود براي ماندن در مسیر درسـت           رسم بنابراین   
  . توضیح دادم، امروز آن چک به دست من رسیدقبالًهمانطور که .زندگی

وارم بـا   امیـد . دانم دوستم در موقع نوشتن آن چک چه حسی داشـت            نمی
اگـر ایـن گونـه باشـد، او         . قلبی پر از شوق این کـار را انجـام داده باشـد            

  .اصول گردش جذاب پول را فعال کرده است
 سـال   20 دالري را براي برادرم نوشتم تا پولی که          500آن زمان که چک     

مضایقه به من داده بود را برگردانم را خوب بـه خـاطر دارم کـه                  پیش بی 
اي کــه چــک را بــراي بــرادرم تــد  لحظــه. دمکــر احـساس خوشــحالی مــی 

نوشتم، احـساس کـردم یـک پادشـاهم و ایـن مـسئله حـس خـوبی را                 می
درونم ایجاد کـرده بـود کـه خـودش بـه انـدازه یـک میلیـون دالر ارزش                  

تـرین راز سـر بـه مهـر      من این حس آرامش یا بخـشش را بـزرگ        .داشت
  .دانم ثروتم می

 زمانی که به کـسی بدهکاریـد؟   چه زمانی شما احساس نارضایتی دارید؟  
  یا زمانی که کسی به شما بدهکار است؟

آگاهی روحانی را از دنیا     . با خودتان کنار بیایید   . بگذارید زمان بگذرد  
رسـد    ها به دست شما نمی      پول از سوي آن   . بخواهید نه از دوستانتان   

وقتی این نارضایتی را از خود دور کنید،         .رسد  ها می   بلکه از طریق آن   
  .شوید راي دریافت آن آماده میب
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  مراقب این دام بزرگ باشید

  
تـرین راز درآمـدزایی در        بزرگ"اي که باعث پیدایش این کتاب شد،          مقاله
  . بود همین کتاب از فصل اولخالصه ايشد که   نامیده می"تاریخ

آن مقاله چنان رواج پیدا کرد که بین هزاران نفر در شبکه مجازي پخـش               
 و منتـشر    کپـی  را مجـدداً     مقالـه  هم ایـن     الکترونیکیالت  ناشران مج . شد

وبسایت هاي معتبـري نیـز آن مقالـه را در صـفحه خـود ذخیـره                 . کردند
ها نفر به من نامه نوشتند که اکثـراً از مـن تـشکر کـرده و آن               کردند و ده  

هـا عجیـب و غریـب       ولی تعداد اندکی از ایمیـل      .کردند  مقاله را تحسین می   
رادي ارسال شده بود که از من درخواسـت پـول کـرده             بود و از سوي اف    

  .بودند
ظاهراً آنها مقاله مرا مطالعه کرده بوده و به این نتیجه رسیده بودنـد کـه                

کـنم؛ بنـابراین آنهـا نیـز بـا            کنند کمک مـی     من به کسانی که پول طلب می      
  .اي از من پول خواسته بودند نوشتن نامه

مقاله از آن بـه عنـوان راز بـزرگ          مشکل اینجاست که این چیزي نبود که        
طلب پول کنید و بدانیـد کـه        "من هرگز ننوشتم که     . یاد کند    جذب سرمایه 

پـول را   "، بلکه سعی کردم این پیام را منتقل کنم کـه            "پولدار خواهید شد  
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جایی بدهید که نیروي معنوي به شما بدهد تا بتوانیـد قـانون جـذب               
  ".پول را فعال کنید
فـرادي کـه از مـن درخواسـت پـول کـرده بودنـد، نامـه                بنابراین به همه ا   

  .هیچکدام از آنها پاسخم را ندادند .نوشتم و این مفهوم را توضیح دادم
  :کنم من این تجربه را به دو دلیل براي شما بیان می

.  کسی براي پول التماس نکنید و انتظار پولدار شدن نداشته باشـید            به -1
آنهـا خوشـبخت نیـستند، فقـط بـه         . یـد کافیست به گدایان خیابان نگـاه کن      

یـا بـه کـسانی کـه مرتـب بـه            . کشند  دهند و نفس می     حیات خود ادامه می   
کننـد، گرچـه هرگـز     اکثر آنها گدایی می   . افزایند نگاه کنید    سرمایه خود می  

رسـد کـه بـه انـدازه      دانند و هرگز به نظـر نمـی     رفتار خود را التماس نمی    
  یزي جز یک راه حل است؟آیا این مطلب چ. کافی ثروت دارند

بـا کمـک بـه آنهـا     کننـد کمـک نکنیـد و      میگداییبه کسانی که پول را       -2
. گـویم بـه فقـرا کمـک نکنیـد      من نمی. نداشته باشیدرا انتظار پولدار شدن    

. گیرد جاي بحـث دارد      البته اینکه کمک مالی تا چه اندازه دست آنها را می          
 از شـما پـول درخواسـت        حرف من این است که به افراد صرف ایـن کـه           

 .هاي دنیا به آنها روي آورد، کمک نکنید اند و انتظار دارند نعمت کرده

 . دانم من پول دادن به خاطر احساس الزام یا وظیفه را همچون دامی می

هـایی داشـتم کـه از مـردم پـول             این مشکلی بود که من همیشه با کشیش       
تند، یا کتـاب مقـدس حکـم    خواستند زیرا یا آنها به آن پول احتیاج داش      می

  .این کار را داده بود
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دارد ولـی اگـر شـما بـدون احـساس      دانم چقدر این قـضیه صـحت     نمی
شادي قلبی به کسی پول بدهید، احتمالش خیلی کم است کـه آن پـول               

  .به صورت چند برابر به شما برگردد
بهترین راه براي تعیین اینکه چه زمانی پولتان را بـه دیگـران بدهیـد ایـن                 

  :است که این سؤال ساده را از خود بپرسید
   لذت را بردید؟بیشترینکجا 

خواهید این موضوع شفاف تر شود یا اینکـه سـؤاالت بیـشتري               و اگر می  
به شما کمک کند تا در پول دادن بهتر تصمیم بگیرید، به این سؤاالت فکر               

  :کنید
  کنید؟ در چه وضعیتی بیشتر به خدا فکر می

  شوید که سراغ آرزوهایتان بروید؟  میدر چه وضعیتی تشویق
  کند؟ چه کسی امید به زندگی را در شما ایجاد می

توانید پول خـود      پاسخ شما هر چه باشد، درست همان جایی است که می          
  .را خرج کنید

 یـک دهـم از امـوال   شناختی در برابـر      بعضی از مردم یک مانع روان     "
دینی همیـشه تاکیـد   دارند، زیرا بسیاري از علماي  ) نوعی از بخشش  (

اند که بخشیدن پول چه فوایدي براي کلیسا دارد به جاي اینکـه          داشته
  ".بر فواید بخشش بر روي خود افراد تاکید کنند

  » بگشاچشم دلندر، کاترین پا«
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  اعتراف بزرگ من

  
  .کنم بله، من اعتراف می

باور کردنش برایم خیلی سخت بود که اگر پـولی را بـه کـسی مـی دهـم                   
  .م آن را پس بگیرمبتوان

این تنها شبیه به یک کالهبرداري است، شبیه به راه حلی است که توسـط      
  . اند شود که از من پول طلب کرده افرادي مطرح می

 آنهاتصمیم گرفتم که به جاي پول به         .خب، در این کار خیلی زرنگ بودم      
  .کتاب بدهم

ا به عنـوان یـک   ه از آنجایی که سال  . من خیلی کتاب داشتم   . درسته، کتاب 
کـردم، تعـداد زیـادي کتـاب      نگار روشنفکر و منتقد ادبی کار مـی        روزنامه

چرا نباید برخـی    . حتی بیش از نیازم کتاب داشتم     . جمع آوري کرده بودم   
  دادم؟ از آنها را به دیگران می
در شـهر هیوسـتون،    . آورم  گیري را به خـاطر مـی        هنوز هم لحظه تصمیم   

کردم، روي تخت دراز کشیده بـودم و فکـر            جایی که آن زمان زندگی می     
  .کردم چگونه طعم موفقیت را بچشم می
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هـا پولـدارترین مـرد        توانم بـا آن کتـاب       می"کردم    به یاد دارم که فکر می     
  ".آمریکا شوم

درست در همان زمان و همان جا بود که تصمیم گرفتم اصـول بخـشش               
  .ها امتحان کنم را روي کتاب

وسـتانم را فراخوانـده و بـه آنهـا اجـازه دادم             طی چند روز تعـدادي از د      
البته به آنها اجازه ندادم هـر کتـابی را بردارنـد یـا              . هایم را بردارند    کتاب

چند کتاب پـیش روي آنهـا گذاشـتم و       . ها را با خود ببرند      اینکه همه کتاب  
  . خواهند بردارند به آنها گفتم هر کدام که می

هـایی را   که سخنرانی داشتم کتاب  از آن پس در طی چندین ماه، هر زمان          
هـر  . ترین راه براي جلب توجه دیگـران بـود        العادهاین فوق . دادم  هدیه می 
، کتـاب   حس می کردم شـنوندگان دچـار حـواس پرتـی هـستند            زمان که   

هدیـه  رایگانی را به عنوان جایزه اولین شخصی که از من سـؤال بپرسـد             
  .شدند همه افراد حاضر در اتاق هوشیار می. دمدا می

کـنم    و زمانی که به همین شهري که در حـال حاضـر در آن زنـدگی مـی                 
سـپس یـک مهمـانی      . ام منتقل کردم     جعبه کتاب را به گاراژ خانه      25آمدم  

هاي جدید برگزار کرده و از آنها خواستم کـه پـیش از          آشنایی با همسایه  
براي ها سري بزنند و هر کدام از آنها را که خواستند          رفتن به جعبه کتاب   

یک نفر آن قـدر کتـاب برداشـت کـه           . همه این کار را کردند    . خود بردارند 
  .براي بردن آنها تا ماشینش نیاز به چرخ دستی داشت

  هاي من چه بود؟  کتابگستردهنتیجه اهداي 
از روزي که در شهر هیوستون تصمیم گرفتم براي دریافت کتاب بیـشتر     

  دریافت می کردم زیادي کتاب آنها را به دیگران هدیه دهم، تعداد بسیار
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هاي کتاب در زمینه بازاریـابی و         ترین مجموعه   و امروز من یکی از بزرگ     
  .متافیزیک در جهان را دارم

هاي من بـا شـگفتی    آیند از مجموعه کتاب مردم زمانی که به دیدار من می  
  .کنند دیدن می

  :چیزي که دیگران متوجه نشدند این بود
  .گردند زیرا همیشه به اهداي آنها پرداختم میها همواره به من بر کتاب

 شـما نیـز   .هـا ثابـت کـردم     ترین اصل بخشش را روي کتاب       من بزرگ 
  .4توانید با اهداي این کتاب اصل بخشش را امتحان کنید می

دانم کـه بـراي دریافـت پـول بایـد آن را ببخـشم و در نتیجـه                     امروزه می 
  .کردم پول دارم میبسیار بیشتر از زمانی که در هیوستون زندگی 

ترسـیدم بـه کـسی پـول بـدهم و             ولی در همـان روزهـاي اولیـه کـه مـی           
خواستم همـه آنچـه دارم را بـراي خـودم نگـه دارم، تنهـا چیـزي کـه               می

  .ها برگشتند در نهایت کتاب .حاضر به بخشیدن آن شده بودم کتاب بود
 تـا آن    خواهد را ببخشید  آنچه که دلتان می   : گوش فرا داده و یاد بگیرید     

  .را به دست آورید
نباید تالش کنیم که سـرمایه خـود را راکـد نگـه داریـم تـا از طریـق آن             "

بخـشید از طریـق       دلیلی ندارد فکر کنید آنچـه کـه مـی         . خوب زندگی کنیم  
  ".اید به شما بازگردد همان کسی که به او بخشیده

  »چارلز فیلمور، کامیابی«

                                                           

داشـته باشـید انتـشارات      کتـاب   رین در زمینـه اهـداي        در صورتی که مایلید تجربه اي شـی        -4
 .طاهریان می تواند در این امر با شما مشارکت کند



 30 راز ثروت

   میلیون دالر بخشید30مرد بزرگی که 
تازگی باخبر شدم که یکی از بشر دوسـتان فعـال، محتـرم و مـشهور                به  

 .آمریکایی فوت کرده است

 " آن را به دست بیـاور   به دنبال ماه باش و      "همیشه به کتاب او با عنوان       
 .عالقه داشتم

راس حـدود سـی     . شاید راجع به او شنیده باشید     . نام او پرسی راس بود    
همچنین به مـدت  .  خیریه بخشیدهاي میلیون دالر به مؤسسات و سازمان     

 روزنامه سراسر کشور ستونی را براي تبلیـغ         800 سال و حدوداً در      17
ایـن سـتون شـامل      . اختـصاص داد  لـذت بخـشش      بـه نـام   اتحادیه خـود    

شـد و در آنهـا        هایی بود که از طرف مردم براي راس فرسـتاده مـی             نامه
کردنـد کـه       نوشته و از او درخواست مساعدت مـی        برایشداستانشان را   

 .حرکت بسیار خوبی بود

توانست در بین مردم حضور       خوبی این کار در این بود که او همیشه می         
داد که آنهـا   کرد و تشخیص می هایشان را مطالعه می    او نامه . داشته باشد 

اي   به همین دلیل همیشه با کلمـات هوشـمندانه        . صادق، تنبل یا گدا هستند    
اي   دادن هفتـه  . کرد   چکی ضمیمه نامه می    داد و گاهی هم     به آنها پاسخ می   

 دالر بـراي  30000000 سـاله منجـر بـه پرداخـت     17 چک و فعالیـت   120
 .امور خیریه شد

 !نکته مهم این است که راس کارش را با دو میلیون دالر شروع کرد

 کنید؟ تأثیر مثبت بخشیدن در این قضیه را مشاهده می
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