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يــات نباشــد، امــا بــرای  بــا این کــه ممکــن اســت پــول در زندگــی تــو جــزء ضرور
گاهــی از حــق آزادی، مســئلۀ  کــه آ کثــر مــردم پــول بــه معنــی آزادی اســت. از آنجــا  ا
بســیار مهمــی اســت، در نتیجــه رابطــۀ تــو بــا پــول يکــی از مهم تریــن مســائل زندگــی ات 
کــه چنــان احساســات شــديدی  محســوب می شــود. پــس جــای تعجــب نیســت 
کــه برخــی از مــردم آزادی را در به دســت آوردن  نســبت بــه پــول داشــته باشــی. از آنجــا 
کمتــری  بســیار  پــول  اوقــات  بیشــتر  امــا  زندگی شــان می بیننــد،  پــول هنگفتــی در 
و  می آورنــد  به دســت  باشــند،  داشــته  می خواهــد  دلشــان  يــا  دارنــد  نیــاز  آنچــه  از 

نمی کننــد.  آزادی  احســاس  بیشترشــان 
ــه طــور واضــح  ــی را ب ــری مال کــه علــت ایــن نابراب هــدف مــا در اينجــا ایــن اســت 
کــه می خواهــی و الیــق آن هســتی را در  توضیــح دهیــم، تــا تــو بتوانــی ثــروت و فراوانــی 
کنــی. وقتــی ایــن کلمــات را می خوانــی و شــروع بــه همنوایــی بــا ایــن  زندگــی ات تجربــه 
ی خــود را بــا ثــروت و وفــور دنیــای خــود  حقایــق قانون محــور می کنــی، خواســته  و آرزو
کــرد و خیلــی زود نشــانه هایی از ایــن هماهنگــی جديــد بــرای خــودت  همتــراز خواهــی 
که شــاهد آن هســتند، آشــکار می شــود. چه جزء آن دســته از افرادی باشــی  کســانی  و 
کــه  کــه سال هاســت در تــاش بــرای دســتیابی بــه ثــروت هســتند، چــه جوانــی باشــی 
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ــو  ــاه چنــدان از ت ــروت و رف ــه ســوی ث گذاشــته، مقصــد ســفر ب ــازه قــدم در ایــن مســیر  ت
کنــی چــون مــا  ــادی برايــش صــرف  ي دور نیســت. الزم هــم نیســت وقــت و زحمــت ز
کــه  يــم بــا اصطاحاتــی ســاده و آســان چگونگــی اســتفاده از قــدرت انــرژی  قصــد دار
کامــل بیــن انديشــیدن  در اختیــارت اســت را يــادت بدهیــم. مــا می خواهیــم ارتبــاط 
کــه در زندگــی نصیبــت  کــردن بــه آن و پول هایــی  بــه پــول، احســاس ناشــی از فکــر 
کنــی و  گاهانــه ایــن رابطــه را ايجــاد  کــه بتوانــی آ می شــود را نشــانت دهیــم. زمانــی 
کیهانــی دســت  تصمیــم بگیــری هوشــیارانه افــکار خــود را هدايــت نمایــی، بــه قدرتــی 
کشــیدن،  گذاشــتن و زحمــت  کــه چــرا وقــت  خواهــی يافــت و آنــگاه خواهــی ديــد 

هیــچ ربطــی بــه موفقیــت مالــی ات ندارنــد.
ــو آغــاز می کنیــم يعنــی  کائنــات و دنیــای ت ــا فرضیــه ســاده  کارمــان را ب بنابرایــن، 
کــه بــه آن می اندیشــی. مــردم معمــواًل بــه مــا  تــو همــان چیــزی را به دســت مــی آوری 
می گوينــد: »ایــن حقیقــت نــدارد چــون از وقتــی بــه خاطــر دارم پــول می خواســتم و 
ــدارم.« و پاســخ  ــی هــم ن کاف ــول  ــا همچنــان تقــا می کنــم و پ ــردم، ام ــه آن فکــر می ک ب
را  گــر قصــد داری وضعیــت مالــی خــود  ا کــه  آنهــا مهم تریــن چیــزی اســت  بــه  مــا 
بهبــود ببخشــی بايــد بدانــی - موضــوع پــول در واقــع دو جنبــه دارد: اول پــول، پــول 
کــه پــول فــراوان به دنبــال دارد و دوم فقــدان پــول، نداشــتن  هنگفــت، احســاس آزادی 
کافــی و تــرس و ناامیــدی ناشــی از پــول نداشــتن. مــردم اغلــب تصــور می کننــد  پــول 
وقتــی جملــۀ »مــن پــول بیشــتری می خواهــم« را بــه زبــان می آورنــد، دارنــد در مــورد پــول 
مثبــت حــرف می زننــد، امــا وقتــی از پــول يــا هــر چیــز ديگــری صحبــت می کنــی و 
کــردن احســاس تــرس يــا ناراحتــی بــه تــو دســت می دهــد، در اصــل  هنــگام صحبــت 
کافــی  مــورد موضــوع پــول صحبــت نمی کنــی، بلکــه در عــوض در مــورد نداشــتن پــول 
ســخن می گویــی. تفــاوت بیــن ایــن دو بســیار مهــم اســت، زیــرا جملــه اول پــول را بــه 

ــی دارد. ــه م ــو دور نگ ــی آن را از ت ــد و دوم ــرازیر می کن ــويت س س
کردنــت بــه پــول و از آن مهم تــر احســاس تــو نســبت بــه پــول،  گاهــی از نحــوه فکــر  آ
کار می بــری:  تــی از ایــن قبیــل را بــه  گــر افــکار يــا جما برايــت بســیار ارزشــمند اســت. ا
»وای خیلــی خوشــگله، امــا از پــس خريــدش برنمیــام«، در جايــگاه ارتعاشــی که اجازه 
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می دهــد پــول خواســتۀ مــورد نظــرت بــه ســويت جــذب شــود، قــرار نــداری. احســاس 
ناامیــدی ناشــی از اذعــان بــه عــدم اســتطاعت مالــی خريــد آن چیــز نشــانگر این اســت 
ی افکارت در ســمت عدم دســتیابی به خواســته ات، ســنگین تر از رســیدن به  که ترازو
که از اعتراف به ناتوانی در خريد آنچه می خواهی  خواسته ات است. احساس منفی 
ــو دســت می دهــد، يکــی از راه هــای درک تعــادل افــکارت اســت و میــزان مــال و  ــه ت ب
کــه در زندگــی به دســت مــی آوری نیــز راه ديگــری بــرای درک ایــن موضوع اســت. ثروتــی 
کافــی نداشــتن را در زندگی شــان  کــه بســیاری از مــردم، مــدام پــول  دلیــل ایــن 
کــه در واقــع تجربــه  کــه آنهــا فراتــر از واقعیــت چیــزی  تجربــه می کننــد ایــن اســت 
کمبــود پــول را تجربــه می کننــد  گــر آنهــا  می کننــد فکــر نمی کننــد. بــه عبــارت ديگــر، ا
گاه هســتند و دربــاره اش حــرف می زننــد، خودشــان دارنــد ایــن وضعیــت  و از آن آ
مزمــن را بــرای خــود حفــظ می کننــد. بنابرایــن، وقتــی مــا بــه مــردم توضیــح می دهیــم 
کــه دلشــان می خواهــد باشــد،  کــردن داســتان وضعیــت مالی شــان آنگونــه  کــه تعريــف 
گلــه و شــکايت، زیــرا آنهــا بــر  کــه هســت چــه قدرتــی دارد، شــروع می کننــد بــه  نــه آنطــور 
کــه بايــد دربــاره آنچــه اتفــاق می افتــد صــادق باشــند. امــا مــا می خواهیــم  ایــن باورنــد 
گــر همچنــان بــه شــرايط فعلی نــگاه کنی و از شــرايط فعلی ســخن  کــه ا بــه تــو بفهمانیــم 
بگویــی، بــه پیشــرفت مطلوبــت دســت نخواهــی يافــت؛ شــايد شــاهد تغییراتــی در 
آدم هــا و مکان هــا باشــی، امــا اساســًا هیــچ پیشــرفتی در زندگــی ات حاصــل نمی کنــی.
بايــد  هســتی  خــود  زندگــی  در  اساســی  تحولــی  و  تغییــر  ايجــاد  خواهــان  گــر  ا
بــا  کــه  بــه چیزهایــی بینديشــی  بايــد  کــه  يعنــی  ارائــه دهــی،  ارتعاشــات متفاوتــی 

می دهــد. دســت  تــو  بــه  متفاوتــی  احســاس  فکرشــان 

گذاشتن، موفقیتی حاصل نمی شود50 . با دست روی دست 
جــری: آبراهــام! ســال ها پیــش مــن در نزديکــی ال پاســو۱ در ايالــت تگــزاس، مالــک 
مســافرخانه ای بــودم و يکــی از ثروتمندتریــن مــردان امريــکا )جــزء میلیاردرهــا بــود( بــه 
کنــون  کــه ا گرانــد خريــده بــود  کنــار رودخانــه ریــو  مــن زنــگ زد. او تفرجــگاه کوچکــی در 
کــه ممکــن اســت مــن بتوانــم اطاعــات  در آســتانۀ ورشکســتگی بــود. و شــنیده بــود 
کوچکــم  کمــک بــه او در اختیــارش بگــذارم. وقتــی در قهوه خانــۀ  مفیــدی را بــرای 

1. El Paso
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کنــم چــون  ی مکالمــه ام بــا او تمرکــز  کــردم بــه ســختی می توانســتم رو بــا او ماقــات 
کــه چــرا يــک مــرد بــه ایــن ثروتمنــدی هنــوز هــم از زندگــی اش رضايــت  درک نمی کــردم 
کســب پــول بیشــتر اســت. نمی فهمیــدم چــرا او حاضــر  نــدارد و بــه دنبــال راهــی بــرای 
کــرده بــود از زندگــی  کســب  کــه قبــًا  نمی شــد آنجــا را بــا هــر قیمتــی بفروشــد و بــا پولــی 
کــه جــزء طبقــۀ مولتــی میلیاردرهــا  خــود لــذت ببــرد. دوســت ديگــری هــم داشــتم 
بــود. چنــد ســال پیــش در ریــو دوژانیــرو برزیــل بوديــم و داشــتم بــا هــم در ســاحل قــدم 
متحیــر  واقعــًا  مــن  می کرديــم.  صحبــت  تجــاری اش  مشــکات  دربــاره  و  می زديــم 
کــه چــرا مــردی بــا آن همــه و ثــروت، بــا ایــن قبیــل مشــکات دســت و پنجــه نــرم  بــودم 
کــه بســیار هــم برايــم ارزشــمند اســت، ایــن  ــو آموختــم  می کــرد. امــا آبراهــام! آنچــه از ت
يــم  کــه چقــدر پــول دار کــه موفقیــت واقعــی مــا در زندگــی بــه ایــن معنــا نیســت  اســت 

يــم، درســت اســت؟ کل چــه چیــزی دار يــا در 

. ابتدا تعادل ارتعاشی ام را می جویم51
کــه انجــام می دهــی همگــی در راســتای تعالــی  کارهایــی  کــه داری و  چیزهایــی 
کــه داری و  وجــودت اســت. بــه عبــارت ديگــر، همــه چیــز مربــوط بــه احساســی اســت 
کــه  کــه واقعــًا هســتی. هنگامــی  کســی اســت  این کــه چــه احساســی داری همســو بــا 
کــه بــه ســوی خــود می خوانــی  کنــی، ســپس چیزهایــی  از ابتــدا خــودت را هماهنــگ 
گــر  کــه انجــام می دهــی، حــس خــوب وجــودت را تقويــت می کننــد. امــا ا کارهایــی  و 
کنــی بــا تجربــۀ چیزهــای  از همــان ابتــدا تعــادل ارتعاشــی خــود را پیــدا نکنــی و ســعی 
يــا شــرکت در فعالیت هــای بیشــتر احســاس بهتــری داشــته  بیشــتر در زندگــی ات 

باشــی، فقــط از حالــت تعــادل خــارج می شــوی.
يــم تــو را از بــه دســت آوردن چیــزی يــا انجــام کاری محــروم کنیم، زیرا  مــا قصــد ندار
همــۀ اينهــا بخــش اساســی زندگــی مــادی ات محســوب می شــوند. بــه بیانــی ديگــر، تــو 
کاوش در مــورد جزئیــات دنیــای مــادی خــود  ــۀ شــگفت انگیز  قصــد داشــتی از تجرب
کــه  ــا رشــد پیشــرفت و خوشــبختی خــود را رقــم بزنــی، امــا هنگامــی  کنــی ت اســتفاده 
و  ناهماهنگــی  دچــار  همــواره  کنــی،  اقــدام  نامتعــادل  نقطــه ای  از  می کنــی  ســعی 

ناراحتــی می شــوی.
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کــه می خواهــی داشــته باشــی را  گــر از همــان ابتــدا نــوع احســاس يــا وضعیتــی  ا
گردهــم آينــد و متمرکــز  کنــی و ســپس اجــازه دهــی خواســته ها و آروزهايــت  مشــخص 
کنــون از چیزهایــی  کــرد، بلکــه از هــم ا شــوند، نــه تنهــا تعــادل خــود را حفــظ خواهــی 

ــرد.  کــه انجــام می دهــی لــذت خواهــی ب کارهایــی  کــه جمــع می کنــی و 
در  می خواهنــد.  کمبودهايشــان  به خاطــر  را  خــود  خواســته های  افــراد،  بیشــتر 
بســیاری از مــوارد آنهــا فقــط بــه دلیــل نداشــتن خواسته هايشــان، آن هــا را می خواهنــد. 
ــرا همیشــه يــک  ــه دل راضــی نمی کنــد، زی ــان را از ت بنابرایــن به دســت آوردن آنهــا، آن
کــه ندارنــد. بنابرایــن همیشــه درگیــر تاشــی بی پايــان بــرای دســتیابی  چیــزی هســت 
رضايت بخــش  برايشــان  همچنــان  کــه  ديگــری  چیــز  هســتند،  ديگــر  چیــز  يــک 
نخواهــد بــود. »ایــن را می خواهــم چــون ندارمــش« و فکــر می کننــد به دســت آوردن آن 

ــون جــذب اســت. ــا ایــن خــاف قان ــر می کنــد، ام خاءشــان را پ
گرفتــه باشــد، همیشــه نتیجــه معکــوس  کمبــود صــورت  کــه از محــل  هــر اقدامــی 

کمبــود می شــود. ــه احســاس  دارد و همیشــه منجــر ب
کــرد و نــه  کــه   ایــن افــراد احســاس می کننــد را نــه می تــوان بــا چیــزی پــر  خألیــی 
کــرد، زیــرا ایــن احســاس خــأل مربــوط بــه اختــاف ارتعــاش بیــن  بــا عملــی راضــی 
خواســته ها و افــکار روزمــرۀ آنهاســت. بــا انديشــیدن بــه افــکاری دارای احســاس بهتــر، 
تعريــف يــک داســتان متفــاوت، جســتجوی جنبه هــای مثبــت، تشــخیص آنچــه 
کنــی.  کــه می توانــی آن خــاء را پــر  واقعــًا می خواهــی و يافتــن چیزهــای مثبــت اســت 
وقتــی ایــن کار را بکنــی، بهتریــن اتفــاق برايــت رقــم می خــورد - خواســته ها و آرزوهايــت 
کــردن احســاس خــاء  کــرد. امــا ایــن چیزهــا بــرای پــر  شــروع بــه بــرآورده شــدن خواهنــد 
ــه ســويت نمی آينــد، چــون ديگــر خألیــی وجــود نــدارد، در واقــع علــت  و پوچــی ات ب
ــدارد.  ــود ن ــی وج ــر خألی ــه ديگ ک ــت  ــر اس ــن ام ــو همی ــمت ت ــه س ــا ب ــن آنه ــان يافت جري
کــرد. پیــام  بــدون شــک تــو چیزهــای باشــکوه بســیاری را در زندگــی ات تجربــه خواهــی 
کــه از خواســتن، انجــام دادن يــا داشــتن دســت نکــش، ولــی ایــن  مــا بــه تــو ایــن اســت 

کمبودهايــت. ــا حــال خــوب انجــام بــده، نــه به خاطــر  کار را ب
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