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اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺗﻔﮑﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﻮل و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ:
-۱

ﭘﻮل ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ

 -۲ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﻮل ﺗﻤﺮﮐﺰﮐﻨﯿﺪ
 -۳ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺣﻼل در دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون

ﭘﻮل ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ
ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻮﻟﯽ ،ﻟﺰوﻣﺎً ،ﻣﺸﮑﻼﺗﮑﺴﺐوﮐﺎرﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺮواﻧﯽ و ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ .ﭘﻮل ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﻫﻦ
اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ و ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎورﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎًﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎوری از ﭘﻮل در ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﭘﻮل ﺑﻪزﻋﻢ ﺑﺎورﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺘﺼﺪی ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ
اﻧﺴﺎنﻫﺎی اﺳﺮافﮐﺎری؟ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ را از ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺷﻤﺎ ﺑﺎور درﺳﺘﯽ از اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﻧﺪارﯾﺪ.

ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻋﻘﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ از ﭘﻮل داﺷﺘﻪاﯾﺪ اﯾﻨﮏ در ﺷﻤﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﺷﻤﺎﺗﺖﻫﺎ و ﺗﻮﺟﯿﻪﻫﺎ ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ذﻫﻨﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﻮل اﺳﺖ .ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﻮل ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ذﻫﻨﯽ
ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮل اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ ،اﺗﻔﺎﻗﺎت زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﻮل ﺷﻤﺎ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﻮل ﺗﻤﺮﮐﺰﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و در ﭘﻮلﺳﺎزی اﺳﺘﺎد ﺷﻮﯾﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،ﺗﺮس اﺳﺖ .ﭘﺎرهای از اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻢﭘﻮﻟﯽ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺗﺮس ﺳﮑﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺰار ﻗﺼﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ و ﯾﮏ ﻗﺒﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﻔﺎرش ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ
ﻗﻀﺎﯾﺎی رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﺎن را درﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺧﺴﺘﻪ و
درﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﺮسﻫﺎی ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﯽﻣﻮرد ،ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺪﮔﯽ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﭘﻮل را ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻮد و اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮدش را دارد.

اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺣﺴﺎبوﮐﺘﺎب و ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﭘﻮل را ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﭘﻮﻟﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻮل را ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﯾﮏ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎورﺗﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﻮل ﺑﺎﯾﺪ رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﺎورﻫﺎ واﻗﻌﯿﺖ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻠﻖ ﭘﻮل اﺣﺴﺎس ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن و ﺿﻌﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﭘﻮلﻫﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﭘﻮل را ﻋﺎﻣﻞ ﻟﺬت زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ و
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﭘﻮل ﺑﻠﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎرا ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺪا ﺑﺒﺮد .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﮐﺴﯽ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ او اﻧﺴﺎن ﻣﺎدیﮔﺮا و ﭘﻮلﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ،ﺷﻤﺎرا از وادی ﻧﻌﻤﺖ ﭘﻮل ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﺪ .راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﻮل و
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن ،ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺮﺗﺐ و ﺑﺎ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎمﮐﺎرﻫﺎﯾﮑﺴﺐوﮐﺎر و درآﻣﺪزاﯾﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎبﺷﺪه و ﺑﺎ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و آراﻣﯽ ﭘﻮل ﻣﯽﺳﺎزد و ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد.

ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻘﺮ و ﮐﻢﭘﻮﻟﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻋﺪم آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﯽ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻠﻖ ﭘﻮل و ﮐﺴﺐ وﮐﺎر اﺳﺖ .آنﻫﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ و اﺻﻮﻻ ً اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را راه اﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﻮل ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎرهای از اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺻﻮﻻ ً ﺗﻨﺒﻞاﻧﺪ و اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﭘﻮل ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﻮل اﻧﮕﯿﺰهای ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻼﺷﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻘﺎرتﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﮐﻢﭘﻮﻟﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻨﻮی
ﻫﺴﺘﻢ از ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﻮل درآوردن ﻃﻔﺮه ﻣﯽروﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ و
ﺑﻪﺳﻼﻣﺘﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدﻫﻢ .اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺣﻼل در دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از
روشﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری درﺳﺖ از ﭘﻮل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ
آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻨﺒﯽ اﺷﺘﯿﺎق و ﺷﻮق ﺷﻤﺎ
در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪﻃﻮرﺟﺪی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺣﻼل ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی درون ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭘﻮل اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﭙﺲ در دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﺧﻠﻖ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در
دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻮل ﺑﮕﺮدﯾﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﮐﻼسﻫﺎ و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آنﻫﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﭘﻮل آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و در راﺳﺘﺎی رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ،ﮐﺴﺐ ﭘﻮل را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را روﻧﻖ دﻫﯿﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺣﻼل ﺑﺎﯾﺪ اﺳﮑﻠﺖ اﺻﻠﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﭘﻮل را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭘﻮل درآورم .اﯾﻦﯾﮏ دام
اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎرا از درون ذﻫﻨﺘﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺑﯿﺮون ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ از ﻗﺪرت دﻧﯿﺎی درون ﺧﻮد و ذﻫﻨﯿﺖ ﺧﻮد
ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺐ و روز ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور زﯾﺒﺎی ﺧﻮد و ﺑﺎاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪای رزاق ﺑﻪ ﭘﻮل ﺣﻼل ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺟﺬاﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪک ﺗﻼﺷﯽ ﭘﻮل ،ﺟﺬب ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ درﺧﺖ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﻣﯿﻮه را ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ رﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﻦ درﺧﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ؛
آﻧﮕﺎه ﺑﺮگﻫﺎ و ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا در ﺑﺤﺚ ﺧﻠﻖ درﺧﺖ ﭘﻮل ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل و رﯾﺸﻪﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﯿﻮه آنﮐﻪ ﭘﻮل اﺳﺖ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﮔﺮ در دﻧﯿﺎی درون ﺧﻮد رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺧﻠﻖ
ﭘﻮل ﺣﻼل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪراﺣﺘﯽ در دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون روشﻫﺎی ﺧﻠﻖ آن را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪﮐﺮد.

ﻟﺬا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﻣﻮل ﭘﻮلﺳﺎزی ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﻧﯿﺎی درون و رﯾﺸﻪﻫﺎی ذﻫﻨﯽ را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﭘﻮل ﻓﺮاوان ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻤﺎ
ﻣﯽآﯾﺪو ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ را زﯾﺮ و رو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﻮل ،ﻣﯿﻮه درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ در ذﻫﻦ ﻣﺎﺳﺖ و ﺳﺎﻗﻪﻫﺎ و ﺑﺮگﻫﺎﯾﺶ در
دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﻣﺎ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻗﺪرت ﺧﻠﻖ و درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ارزﺷﻤﻨﺪی
دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺴﯽ درﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺑﺖ آن ﭘﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ارزشآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﮐﻨﯿﺪ؟ وﻗﺘﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﺘﺎن را روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽآورﯾﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ و ﭼﻪ اﻧﺴﺎن ارزﺷﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺟﻮاب ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ:
از اﻧﺠﺎم ﭼﻪﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ؟
از ﮐﺪام ﮐﺎر اﺣﺴﺎس ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﮐﺎری ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﮔﺬر زﻣﺎن را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ .ﺷﻐﻞ اﯾﺪه آل ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ و از ﭼﻪﮐﺎری ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺬت را ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ؟ ( ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺷﻐﻞ(
ﭼﻪﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟
ﮐﺠﺎ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟
ﭼﺮا آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟
ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ،آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ:
رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﭘﻮل ﺣﻼل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ .ذﻫﻦ
ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﻮل ،ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻬﺘﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ رخ دﻫﺪ .ﭘﻮل ﺻﺮﻓﺎ ً ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ذﻫﻨﯽ و رواﻧﯽ
اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎم دﺳﺘﺎوردﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺣﻼل را ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺸﺮوع و ﺣﻼل ﭘﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ و ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﺗﻌﻘﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ
درﺳﺖ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ و از ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.

