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 فصل دوم

 علمی به نام ثروت اندوزی وجود دارد

 

قوانین طبق  و علمی دقیق است ،علمی به نام ثروت اندوزی وجود دارد که همانند علوم ریاضی و جبر

 ،وانینکار بستن این قه . انسان به محض قرارگرفتن در بکندهدایت مییابی به ثروت را یند دستآخاصی فر 

خ ای خاص ریوهانجام کارها به ش یدر نتیجه پول ثروتمند شود. تملک اشیاء ووار ریاضی تواند با دقت  می

دهند به یقین ثروتمند خواهند خاص انجام می یدانسته به این شیوهکارها را دانسته یا نکه هایی. آندهدمی

 شد. 

 وشی وکگیرند، بدون توجه به میزان سختخاص بهره نمی یکه از این شیوههاییکه آندر حالی

 ورد. برآنتایج یکسان به بار می نعلل یکسا ،. طبق یک قانون طبیعیمانندمی باقی هایشان فقیریتوانای

 ، قطعدکار بسته باشه ای خاص فرا گرفته و بشیوهبه  را که انجام کارها یهر زن و مرد ،اساس این قانون
 
 ا

 زیر ثابت کرد. استفاده از حقایقتوان با تمند شود. درستی عبارت فوق را میتواند ثرومی
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صورت تمامی ساکنان یک محله یا یک این غیر درزیرا  ،ندارد پیراموناندوزی هیچ ارتباطی با محیط ثروت 

ان یا ساکن، ماندندن شهرهای دیگر همگی فقیر باقی میکه ساکناحالی شدند. درثروتمند می شهر باید

  .بردندسر میه جوار در فقر بساکنان شهر هم کهدر حالی بودند،شهری باید غرق ثروت می

 ندکنزندگی میاین در حالی است که در یک محیط  بینید ودیگر میغنی را در کنار یک در همه جا فقیر و

قیر که یکی فاغلب به یک حرفه هم مشغول هستند. وجود دو نفر با تجارتی یکسان در یک محله در حالی و

 ه ثروتدهد کان میثروتمند است، نش و دیگری
 
 .به محیط پیرامونی وابسته نیست اندوزی اساسا

یک  رکه دو نفر دد. اما هنگامینتر باشهای دیگر ممکن است مطلوبته برخی فضاها در مقایسه با محیطالب 

 .تاسدیگری ورشکست شده  کهشود در حالیمی ، یکی ثروتمندکنندتجارت و در یک محله فعالیت می

  .استای خاص انجام کارها به شیوه ینتیجه ،اندوزیثروت ینتیجه

ر . یعنی با تغییکه در این کتاب گفته شده عمل شودست که به تمام مواردی ا ای خاص اینشیوه از منظور

 ،ای خاصشد. برای درک بهتر شیوهتوان ثروتمند اقدام به موقع می باورها در مورد ثروت و کلی عقاید و

 تا تبدیل به باورها و اعتقادات شما شود.  دیخوانببارها  مطالعه کرده و فصل آخر را بارها و کتاب را یک بار

انایی تو، این . عالوه برشودتان میکنید وارد زندگیکه فکرش را نمیجاییصورت ثروت و فراوانی از آن در آن

 به شیوه کارها انجام
 
فقیر  ،بسیاری از افراد مستعد. دادی خاص نیستنیازمند داشتن استع ای خاص صرفا

 شوند.زیادی ثروتمند می کم استعداد که افرادهستند. در حالی

 اند و دررویی بودههای متوسط و میانهها از هر لحاظ انسانیابید که آنزندگی افراد ثروتمند در می سیر با بر  

تن داش ،اندوزی این افرادثروت روشن است که علت .اندمستعدتر و تواناتر نبوده ،مقایسه با دیگر افراد

 ار  که این افراد کارها است بلکه علت این بوده ،سایر مردم نبوده استاز  های متفاوتیها و توانایاستعداد

 بسیاریدادن ثروتمند نخواهید شد.  خرجه ت باسخسو انداز کردن اند. با پسدادهای خاص انجام به شیوه

  شوند.ها اغلب ثروتمند میخرجکه ولدر حالی ،از افراد خسیس فقیر هستند

کارهایی که دیگران از انجام آن عاجزند شما را ثروتمند نخواهد کرد. زیرا دو نفری  العاده وخارقی انجام کارها

یکی ثروتمند و دیگری  ،. با این وجوددهندکارهای مشابهی را انجام می ند اغلباکه به یک تجارت مشغول

زی اندوثروترسیم که به این نتیجه مید. با در نظر گرفتن تمامی موارد فوق شومی فقیر ورشکسته و

اگر  و ثروتمند شد توانای خاص میای خاص است. اگر با انجام کارها به شیوهانجام کارها به شیوه ینتیجه

انجام  ای خاصبه شیوهرا  پس هر مرد و زنی که بتواند کارهای خود آورد،علل یکسان نتایج یکسانی به بار می

 تواند ثروتمند شود. می دهد،

این است که شود جا مطرح میای که در اینعلم دقیقی وجود دارد. مسئله دهد کهاین تعریف نشان می

. این دند از آن استفاده کننکه تنها تعداد اندکی از مردم بتوانقدر مشکل باشد خاص آن یشاید این شیوه
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، ودشهای طبیعی انسان مربوط میکه به توانائیجاییتا آن که دیدیم و طورا همانزیر  ، نداردمطلب صحت 

 و غنوابشده و ذهن ثروتمند افراد کندد، به همان اندازه نیز شونبا استعداد ثروتمند می که افراد   قدرهمان

 شوند. هوش هم ثروتمند میهای بسیار باانسان

های ییکه به تواناییجااما تا آن است. شناخت الزم توانایی فکری والبته برای ثروتمند شدن سطوحی از 

 طوره ب، فهم این کتاب را داشته باشد ، هر مرد یا هر زنی که توانایی مطالعه وشودطبیعی انسان مربوط می

 خواهد شد. قطع ثروتمند

حال موقعیت مکانی در برخی موارد . با اینای با محیط پیرامون ندارداندوزی هیچ رابطهثروتدانیم که می 

. ازی کندتجارت موفقی را راه اند انتظار داشته باشد و تواند به اعماق صحرا برودکس نمی. هیچمهم است

 و پذیرتر است، امکاندنکنها زندگی میهایی که انسانو حضور در مکان با مردم اندوزی در معاملهثروت

 . تری انتظار برودموفقیت بیش ،در معامله کهای باشد ونهاست که بافت جمعیتی به گ خیلی بهتر

مند توانید ثروتشما هم می، کنداگر در شهر شما ثروتمندی وجود دارد یا در استان شما ثروتمندی زندگی می

ای خاص نیست. افراد در هر تجارت یا حرفه انتخاب تجارت و یاندوزی مسئلهثروت کنم کهشوید. تکرار می

 ها در همان حرفه وممکن است همسایگان کناری آن کهدرحالی د ثروتمند شوند.نتوانای مییا هر حرفه و

 .چیز باقی بمانندبی شغل فقیر و

 ،دتر باشتان هماهنگذاتی وصیاتصکاری که با خ خود وی واقعیت این است که شما در تجارت مورد عالقه 

ه به در تجارتی ک ،شکوفا شده است که به درستی که استعداد خاصی داریدصورتی کنید. دربهتر عمل می

  تر خواهید بود.آن استعداد نیاز دارد موفق

 بهتر نتیجه خواهید گرفت. مث تر باشدچنین در تجارتی که در محل سکونت شما مناسبهم
 
 یغازهیک م ال

. کند ررا ثروتمندت در مناطق سردسیر شماکه ایندهد تا هوای گرم بهتر نتیجه می آب و بستنی فروشی در

اندوزی مختص به انجام تجارتی خاص نیست. بلکه بستگی تام به ثروت ،های کلیرغم این محدویتاما علی

 .ای خاص داردکارها به شیوه فراگیری و انجام

 شما و از این تجارت ثروتمند شده استفردی در محل شما  و هم اکنون به تجارتی مشغول هستید اگر 

دهد، یی خاصی که آن فرد انجام مکارها را به آن شیوهعلت این است که شما  اید ثروتمند شوید،نتوانسته

 اید.انجام نداده

اندوزی آغاز خواهد فرآیند ثروت ،ای خاصبه شیوهشما اهمیتی ندارد. اگر شروع کنید به انجام کارها  فقر  

است که خود بخشی از آن  اندوزیدار شدن بخشی از فرآیند ثروتشوید. سرمایهدار میو سرمایه شد

 آید. ای خاص به دست میر قطع در پی انجام کارها به شیوهطوه که ب است اینتیجه
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  و ساکن در یک قاره باشید فرد   ممکن است فقیرترین
 
ذ و یا نفو ،د. شاید هیچ دوستیمقروض باش شدیدا

طور قطع فرآیند ه ای خاص ببه انجام کارها به شیوه اختیار نداشته باشید. اما به محض آغازمنبعی در 

 د.نآور نتایج یکسانی به بار می ا که علل یکسانچر ی آغاز خواهد شد. اندوزثروت

نید توادار شوید. اگر تجارت کنونی شما نامناسب است، میسرمایه توانیددر صورت نداشتن سرمایه می

 و ، به مکان مناسبی نقل مکان کنیدمکانی نامناسبی هستید اگر در موقعیت مناسبی را آغاز کنید. تجارت

 جغرافیایی کنونی خود آغاز کنید فعلی و موقعیت ای خاص در همان تجارتبه شیوهرا ه انجام کارها کیا این

 به موفقیت برسید. و

 

 

 


