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مقدمه:�
به	نام	خداوند	روزی	دهنده،	در	کتاب	دفتر	برنامه	ریزی	ثروتمند	شدن	با	120	سؤال	
کلیدی	به	صورت	مدون	و	منظم	ذهن	تنظیم	می	شود	تا	بتوانید	حداقل	درآمد	خود	

را	در	یک	سال	آینده	3	برابر	کنید.
این	کتاب	برای	افرادی	تهیه	شده	است	که	یا	صاحب	کسب	وکار	خودشان	هستند	
و	یا	اینکه	می	خواهند	کسب		وکاری	را	برای	خودشان	راه	بیندازند؛	یعنی	این	کتاب	
به	درد	افراد	خانه	دار	یا	افرادی	که	برای	دیگران	کار	می	کنند	)و	نمی	خواهند	برای	

خودشان	کار	کنند(	نمی	خورد	و	نتیجه	ای	در	بر	ندارد.
در	فصل	اول	هدف	گرایی	و	هدف	گذاری	انجام	می	شود	یعنی	پایه	اساسی	و	اولین	
قدم	برای	رشد	کسب	وکار	را	به	ما	نشان	می	دهد	که	خیلی	از	ما	درواقع	چون	هدف	
واضحی	نداریم	به	نتیجه	موردنظر	نمی	رسیم	و	در	انتهای	فصل	اول	با	مطرح	کردن	

سؤاالتی	هدف	شما	و	مسیر	شما	روشن	می	شود.
در	فصل	دوم	به	مفهوم	تعهد	پرداخته	می	شود	و	تأثیر	تعهد	دررسیدن	به	هدف	
بررسی	می	شود	و	تمرین	های	مخصوص	به	خود	را	دارد	که	باید	حتماً	انجام	شود.
در	فصل	سوم	یکسری	از	باورهای	بنیادین	که	باعث	رشد	شما	می	شود	را	بیان	

می	کنیم	و	باید	تمام	تالشتان	را	برای	تغییر	این	باورها	انجام	دهید.
در	فصل	چهارم	نکته	ای	جادویی	برای	پیدا	کردن	جواب	کارها	و	مسائل	زندگی	
بیان	می	کنیم	که	با	آن	می	توانید	جواب	سؤاالت	کلیدی	کسب	وکارتان	را	پیدا	کنید.	
در	بخش	آخر	که	کاماًل	عملی	است	سؤاالتی	مطرح	شده	است	که	با	جواب	دادن	

به	این	سؤاالت	می	توانید	حداقل	درآمد	خود	را	در	یک	سال	3	برابر	کنید.
						وز	پـای	فتاده	سرنگون	بایـد	رفت گر	مرد	رهی	میان	خون	باید	رفت	
تـو	پـای	به	راه	در	نـه	و	هیـچ	مپـرس										خود	راه	بگویدت	که	چون	باید	رفت
ایمانداشتهباشیدکهباعملیکردنتمرینهایاینکتابحداقلبعدازیکسال

هزارانبرابرقیمتکتابراسودمیکنید.
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فصل اول
هدفگذاری�

قبل	از	هدف	گذاری	می	خواهیم	در	مورد	تصمیم	گیری	صحبت	کنیم،	آیا	واقعًا	
تصمیم	گرفته	اید	که	در	زندگی	موفق	بشوید؟	برای	اینکه	بهتر	بتوانید	تصمیم	
بگیرید	دو	تا	سؤال	کلیدی	که	به	اهرم	رنج	و	لذت	معروف	است	را	از	شما	
می	پرسم	و	باید	به	این	سؤاالت	دقیقاً	جواب	دهید.	سؤال	اول	به	شما	نشان	
می	دهد	که	اگر	موفق	نشوید	چه	اتفاقی	میافتد	و	سؤال	دوم	به	شما	می	گوید	اگر	
موفق	بشوید	چه	می	شود؟	یعنی	سؤال	اول	شما	را	می	ترساند	و	سؤال	دوم	شما	
را	انگیزه	می	دهد،	برای	موفقیت	به	این	دو	مورد	نیاز	دارید.	تنها	راه	رسیدن	به	هر	
خواسته	ای	برنامه	ای	در	ذهن	است	که	رسیدن	به	آن	کاماًل	لذت	بخش	و	نرسیدن	

به	آن	رنج	آور	باشد.
سؤالرنج:فرض	کنید	هیچ	کار	و	هیچ	تالشی	برای	بهبود	زندگی	تان	انجام	
ندهید	و	هرروز	زندگی	تان	بدتر	از	گذشته	بشود	10	سال	دیگر	چه	اتفاقی	می	افتد؟	

بدترین	حالت	ممکن	را	بنویسید.
..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
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سؤاللذت:فرض	کنید	10	سال	گذشته	است	و	هر	آنچه	فکر	می	کنید	دارید	
و	بهترین	زندگی	را	دارید.	بنویسید	که	چه	احساسی	دارید	و	در	طول	یک	روز	

چه	کارها	و	تفریحاتی	انجام	می	دهید؟	بهترین	حالت	ممکن	را	بنویسید.
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حاالبریمبرایهدفوهدفگذاری
سؤال:وضعیت	مالی	کنونی	خودتان	را	بنویسید؟	درآمد	ساالنه،	امالک	و	تمام	

موارد	نقدی	و	غیر	نقدی
..........................................................................................................................................................................................
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خشِتاولگرنهدمعمارکجتاثـریـامیروددیـوارکـج

بنابراین	از	همین	ابتدا	نسبت	به	عمل	نمودن	به	تمامِ	جزئیاِت	هر	فصل	بسیار	جدی	
و	سختگیر	باشید.

»برنامهریزی،آوردِنآیندهبهزماِنحالاست،تابتوانیدکاریدربارهاشانجام
دهید.«			آلن	الکین

ساعت	های	زیادی	برای	برنامه	ریزی	وقت	بگذارید	و	پیش	از	هر	گامی	که	در	
مسیر	زندگی		برمی	دارید	برنامه	ریزی	کنید	تا	بتوانید	بیشترین	نتایج	را	از	فعالیتتان	
به	دست	آورید.	چراکه	با	صرِف	هر	یک	دقیقه	برای	برنامه	ریزی،	10	دقیقه	در	کارِ	

اجرایی	صرفه	جویی	می	گردد.
شکست	در	برنامه	ریزی،	با	برنامه	ریزی	برای	شکست

هیچ	تفاوتی	ندارد!
مهم	ترین	نکته	ای	که	در	برنامه	ریزی	باید	مدنظر	قرار	دهیم	این	است	که	اصاًل	چرا	

باید	برنامه	ریزی	کنیم؟
جواب	واضح	است،	برای	رسیدن	به	اهداف!

به	عنوان	مثال	برنامه	ریزی	فردی	که	انتظارِ	درآمِد	سالیانۀ	میلیارد	تومانی	دارد،	نباید	
مشابه	با	برنامه	ریزی	فردی	باشد	که	به	درآمِد	ماهیانۀ	چند	صدهزارتومانی	قانع	
است!	اکثر	انسان	ها	از	کمبود	وقت	شکایت	می	کنند،	درحالی	که	مشکِل	اصلی	این	

است	که	هدف	ندارند!
بیرونِی	شما	وابسته	 از	آنکه	به	عملکردِ	 موفقیت	در	کسب	وکار	خیلی	بیشتر	
باشد	به	نوع	تفکرِ	درونِی	شما	بستگی	دارد.	اگر	می	خواهید	در	کسب	وکارتان	
به	موفقیت	های	غیرقابل	باور	دست	پیدا	کنید،	باید	پیش	از	آنکه	وارد	فعالیت	های	
میدانی	شوید،	زیربناِی	ذهنی	خود	را	بسازید	و	برای	رسیدن	به	یک	هدف	مشخص	

برنامه	ریزی	کنید.
	حال	به	این	سؤال	اساسی	می	رسیم	که	اصاًل	هدف	چیست؟

برای	پاسخگویی	به	این	سؤال	در	ابتدا	باید	چند	مفهوم	را	بررسی	کنیم.
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�:)Dream(رؤیا
اکثرِ	انسان	ها	هیچ	تعریِف	درستی	از	رؤیاهای	زندگِی	خود	ندارند	و	آن	قدر	غرق	
در	روزمرگی	هستند	که	نمی	دانند	اصاًل	براِی	چه	زندگی	می	کنند!	تعبیرِ	آن	ها	از	
زندگی	پرداخِت	اجاره	خانه،	پرداخِت	قبوِض	برق	و	آب	و	گاز	و	تلفن	و	پرداخِت	
اقساِط	وام	های	گوناگون	است!	آن	ها	در	روز	2	یا	3	شیفت	کار	می	کنند	و	حتی	بعد	
از	بازنشستگی،	بازهم	مجبورند	که	به	کارِ	خود	ادامه	دهند!	شاید	مهم	ترین	بخِش	
فراموش	شدۀ	زندگِی	همۀ	آن	ها،	رؤیاهایشان	است؛	و	متأسفانه	بی	اهمیت	ترین	

سؤالی	که	می	توان	از	آن	ها	پرسید	این	است	که:
»رؤیایشمادرزندگیچیست؟«

اگر	نگاهی	به	دنیاِی	پیراموِن	خود	داشته	باشیم،	به	سادگی	درمی	یابیم	که	هر	آنچه	
ساختۀ	دست	بشر	است،	پیش	از	آنکه	در	دنیاِی	واقعی	به	وجود	بیاید	در	رؤیای	
کسی	شکل	گرفته	است؛	و	اگر	امروزه	از	انواِع	پیشرفت	ها	و	وسایلی	که	آسایش	
و	آرامش	را	برایمان	به	ارمغان	می	آورد،	نظیرِ	تلویزیون،	موبایل،	اینترنت،	اتومبیل،	
هواپیما،	نیروی	برق،	درمان	های	پزشکی	و...	بهره	مند	هستیم،	به	دلیِل	آن	است	که	
روزی	فردی	از	رؤیایش	دست	نکشیده	و	به	آن	جامۀ	عمل	پوشانده	است.	درنتیجه	

همۀ	ما،	زندگِی	امروزمان	را	مدیون	کسانی	هستیم	که	رؤیاپردازی	کرده	اند!
رونِدپیدایش،هموارهازذهنیتبهعینیتاست.

درنتیجه	باید	گفت	که	اگر	از	زندگِی	خود	آن	قدر	که	باید	راضی	نیستیم	و	انتظارِ	
آن	را	داریم	که	شرایِط	جدیدی	در	زندگی	مان	ایجاد	شود،	باید	بپذیریم	که	داشتِن	

رؤیا،	اولین	گام	براِی	چنین	تغییری	می	باشد.

�:)Vision(تصویرذهنی
به	زباِن	ساده	ویژن	هاِی	هر	فرد،	تصویرهایی	ذهنی	از	زندگِی	موردعالقه	و	دلخواهِ	
او	می	باشند.	درواقع	ویژن	ها	زاییدۀ	رؤیاهای	ما	هستند.	درنتیجه	اگر	می	خواهیم	به	
چیزی	دست	یابیم،	اولین	کاری	که	باید	انجام	دهیم	این	است	که	آن	را	در	ذهنمان	
به	تصویر	بکشیم.	اگر	ما	نتوانیم	رؤیاهای	خود	را	تصّور	نماییم،	مطمئناً	هیچ	وقت	
نمی	توانیم	به	آن	ها	دست	یابیم؛	بنابراین	برای	دست	یافتن	به	موفقیت،	در	ابتدا	باید	
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تصویرِ	شفاف	و	واضحی	از	موفقیت	در	ذهِن	خود	ایجاد	کنیم	و	سپس	باید	با	تمامِ	
وجود	بر	این	ایمان	و	باور	خود	خواستار	باشیم	تا	بتوانیم	به	آن	ها	دست	پیدا	کنیم.

�:)Reason(دلیل
همواره	می	توان	برخی	از	ویژن	ها	را	شفاف	تر	و	واضح	تر	از	بقیۀ	ویژن	ها،	تصّور	
نمود؛	و	این	امر،	فقط	و	فقط	به	خاطر	وجودِ	دلیل	است.	هرگاه	برای	به	دست	
آوردِن	یک	ویژن،	دلیلی	محکم	تر	و	مطمئن	تر	از	سایرِ	ویژن	هایمان	داشته	باشیم،	
آن	ویژن	دیگر	یک	رؤیای	خام	نیست،	چراکه	نیروِی	قدرتمنِد	دلیل،	آن	را	تبدیل	

به	یک	هدف	نموده	است.
لزومزندگِیهدفمند:

زندگِی	شما	می	تواند	لبریز	از	هدف	باشد	و	یا	مملو	از	بهانه!
و	این	انتخاب،	اساسی	ترین	انتخاِب	هر	انسانی	است.

آلیس	در	سرزمین	عجایب	به	یک	دو	راهی	رسید.	در	کنارِ	این	دوراهی	یک	گربه	
نشسته	بود.

آلیس	از	گربه	پرسید:	از	کدام	راه	بروم؟	گربه	پاسخ	داد:	می	خواهی	کجا	بروی؟	
آلیس	پاسخ	داد:	نمی	دانم!	گربه	پاسخ	داد:	پس	از	هر	راهی	بروی	فرقی	نمی	کند!	
این	داستاِن	ساده،	بیانگرِ	واقعیِت	زندگِی	همۀ	ما	انسان	ها	است!	ما	اگر	ندانیم	که	به	

کجا	می	خواهیم	برویم،	چگونه	می	توانیم	راهِ	خود	را	انتخاب	کنیم؟!
امروزه	می	توان	با	نگاهی	دقیق	تر	انسان	های	زیادی	را	دید	که	در	مقابل	صدها	راه	
ایستاده	اند!	بدوِن	آنکه	تالِش	هدفمندی	براِی	پیمودِن	راه	انجام	دهند!	زیرا	اصاًل	
نمی	دانند	که	می	خواهند	به	کجا	بروند!	حتی	احتمال	دارد	هر	از	چند	گاهی،	راهی	
را	نیز	انتخاب	کنند	و	چند	قدمی	در	آن	گام	بردارند،	اما	چون	تصمیِم	شان	جدی	
نیست	معموالً	خیلی	زود	منصرف	شده	و	یا	متوقف	می	شوند!	شاید	تصادفاً	واردِ	
کارِ	دیگری	شوند،	اما	بعد	از	طی	نمودِن	مسافتی	اندک	بازهم	توقف	می	کنند،	
چراکه	عالقه	ای	به	ادامه	دادِن	آن	مسیر	ندارند!	و	به	همین	ترتیب	این	سرگردانی	و	

سردرگمی	تا	پایاِن	زندگِی	آن	ها	ادامه	خواهد	داشت!
آنها	باید	مقصدی	را	قاطعانه	انتخاب	کنند	و	واردِ	راهی	شوند	که	به	آن	مقصد	ختم	
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می	گردد.	از	آن	به	بعد	تنها	سرعِت	گام	برداشتن	شان	است	که	زماِن	رسیدنِ	شان	به	
مقصد	را	تعیین	می	کند.
انسان	های	بی	هدف،

هماننِد	مرده	هایی	متحرک	اند!
موفقیتدرگروهدفمندبودناست:

برایان	تریسی	می	گوید:
	»هدف،	سوخِت	آتشداِن	موفقیت	است.«

تنها	دلیلی	که	باعث	می	گردد	انسان	ها	بارها	و	بارها	تالش	کنند	و	از	شکست	
خوردن	خسته	و	دلسرد	نشوند،	هدفمند	بودن	است.

احتماالً	ماجراِی	اختراِع	المِپ	برق	توسِط	ادیسون	را	می	دانید:
روزی	خبرنگاری	نزد	ادیسون	رفت	و	از	او	پرسید:	تاکنون	بسیار	تالش	کرده	اید	و	
تا	آنجا	که	می	دانیم	حدود	900	آزمایش	برای	اختراِع	المپ	انجام	داده	اید	اما	همه	
آن	ها	با	شکست	مواجه	شده	است.	امروزه	همۀ	دانشمندان	به	این	معتقدند	که	بشر	
هرگز	قادر	نخواهد	بود	از	نیروِی	برق	روشنایی	تولید	کند	و	این	سرنوشت	انسان	
است	که	تا	ابد	با	سوخت	طبیعی	تاریکی	ها	را	روشن	نماید.	بااین	حال	چرا	بازهم	

دست	از	تالش	برنمی	دارید؟
ادیسون	درحالی	که	به	آن	جواِن	خبرنگار	لبخند	می	زد	پاسخ	داد:	پسرم،	من	900	
بار	شکست	نخورده	ام،	بلکه	900	روشی	را	پیداکرده	ام	که	به	اختراِع	المپ	منجر	
نمی	شود!	با	چنین	نگرشی	بود	که	تنها	اندکی	بعد		توماس	آلوا	ادیسون	موفق	

گردید	اولین	المپ	الکتریکی	خود	را	بسازد.
خواستنتوانستناست:

مهم	ترین	و	اساسی	ترین	مطلبی	که	سعی	داریم	در	اینجا	توضیح	دهیم	آن	است	
که	همه	چیز	در	این	جهاِن	فانی،	فقط	و	فقط	به	خواسِت	خودمان	بستگی	دارد	نه	
هیچ	چیز	دیگر!	و	صد	البته	اینکه	چقدر	خواستِن	ما	حقیقی	و	از	صمیِم	قلب	و	از	

اعماِق	وجودمان	باشد!	و	دیگر	اینکه	چقدر	بخواهیم	و	چطور	بخواهیم!


