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پولیش2  جو  رابینز1،  تونی  عزیزم  دوستان  به  را  کتاب  این  می خواهم 

تاثیرات بسیاری در  نفر  این سه  و دان سالیوان3 تقدیم کنم، چرا که 

زندگی، موفقیت و رهایی از محدودیت ها داشتند.

نمی دانم چطور از این سه نفر تشکر کنم، همانهایی که دقیقا زمانی که 

به زنان  را  این کتاب  اما می خواهم  نیاز داشتم پیدایشان شد.  آنها  به 

و مردانی نیز تقدیم کنم که در طول سال های سال از طریق گفتگو، 

نوشتن کتاب و راههای دیگر، خرد و تجربیات زندگی شان را در اختیار 

ما قرار داده اند. 

Tony Robbins -1
Joe Polish -2

Dan Sullivan -3

تقدیم

تقدیم



عادت های میلیونر8

و  خوانده  آنچه  از  بهره بردن  و  یادگرفتن  برای  را  تالشم  نهایت  من 

شنیده ام، انجام دادم و سعی کردم آنچه آموخته ام را به خوبی در تمامی 

جوانب زندگی ام به کار برم. آنچه را در این کتاب می بینید، طی سال ها 

خودم با آزمون و خطا، شکست ها و موفقیت ها آموخته ام. اما راهی که 

من رفته ام، قبال توسط بسیاری پیموده شده بود و آنها راهنمای من 

بودند و به این دلیل از آنها تشکر می کنم. 

این کتاب را از آن جهت به این افراد تقدیم می کنم که در زندگی من 

اثرات مثبت بسیاری گذاشته اند، به این امید که خواندن این کتاب در 

زندگی آنها نیز اثرات بسیاری بگذارد.



9 معرفی

در سال 1944 پسری که او را »جی پی« می نامیم، در یک خانواده ی 

و  پدر  که  بود  نشده  سالش  دو  شد.  متولد  لس آنجلس  مقیم  مهاجر، 

مادرش از هم جدا شدند و این، وضعیت اقتصادی مادرش را به شدت 

تحت تأثیر قرار داد. 9 ساله بود که در خیابان ها برای کمک به مادر 

چیزی  هر  او  می گشت.  راهی  دنبال  به  زندگی،  مخارج  تأمین  جهت 

می فروخت. گوشت، روزنامه، گل و هر چیزی که فکرش را بکنید. اما 

وقتی مادر دیگر نتوانست از او و برادرش مراقبت کند، آنها به پرورشگاه 

سپرده شدند.

جی پی، که دیگر از راهنمایی های خانواده بهره مند نبود، با افراد ناباب 

دوست شد. او وارد گروهی گنگستری شده بود، و در دبیرستان جان 

معرفی
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مارشال به سختی می توانست از پس درس هایش بر بیاید. آنها به کالس 

یازدهم وارد شده بودند. یک روز معلم، جی پی و دوستش میشل را 

در حالی دید که مشغول رد و بدل کردن تقلب بودند. هر دوی آنها را 

مجبور کرد مقابل کالس بایستند و رو به همه دانش آموزان گفت: »این 

دوتا را ببینید. اینها به هیچ دردی نمی خورند، و در هیچ کاری موفق 

نخواهند شد.« 

که  هستند  لحظات  همین  که  نمی دانست  زمان  آن  پی  جی  شاید 

البته  هستند،  موفقی  عادت های  اینها  می سازند.  را  انسان  عادت های 

موفق در عقب نگه داشتن انسان ها. جی پی می توانست این نظر معلم 

را بپذیرد و با خود بگوید: »شاید معلم راست می گوید. من هیچ ارزشی 

ندارم«. اما با خود گفت: »بگذار به جهنم برود. من به او ثابت می کنم 

اشتباه می کند.«

او اولین کار و شغل را آغاز کرد. با خود گفت: »از 9 سالگی کار کرده ام 

و حاال هم حتماً می توانم خیلی خوب کار کنم. آنقدر کار کرده ام که 

حتی نمی توانستم از خستگی راه بروم. برای هر ساعت یک دالر و 25 

سنت، خودم را کشته ام. یک روز صاحب کارم زنگ زد و گفت: همه 

جا را آنقدر تمیز کردی که اثری از هیچ گرد و غباری دیده نمی شود. 

او  استخدام کرده ای.  را  برای همین کار من  تو هم  من گفتم: خوب، 
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آنقدر خوشحال شد که دستمزدم را 0/25 دالر افزایش و به 1/5 دالر 

در ساعت رساند. آن زمان انگار یک جایزه ی اسکار برده ام. از آن لحظه 

در زندگی ام یاد گرفتم که؛ افراد موفق چه برای دیگران کار کنند چه 

برای خودشان، همیشه سعی می کنند بهترین و بیشترین تالش خود را 

بکنند -انگار همواره رئیسی در حال نظارت بر کار آنهاست. یاد گرفتم 

در هر کاری که می کنی بهترین باش.«

شاید خیلی ها بگویند، اگر این طور باشد تو به یک بله قربان گوی محض 

تبدیل می شوی، ولی نه. این، تنها یکی از عاداتی است که افراد موفق 

به  عادت،  این  است.  زیاد  بسیار  آن  منافع  کنند.  ایجاد  خود  در  باید 

جی پی کمک کرد بتواند وظایف آن زمان و آینده ی خود را به بهترین 

نحو انجام داده و موفق شود. 

را  نکاتی  شما  به  می خواهم  دهیم،  ادامه  را  او  داستان  این که  از  قبل 

بگویم که در موفقیت تان بسیار کمک خواهد کرد. 

می خواهم شما را وارد مسیری کنم که عادت های موفقیت را در خود 

یا  دهید،  تغییر  را خیلی  زندگی تان  نیست  نیازی  کنید. شما  نهادینه 

برای نهادینه کردن آنها طوری بجنگید که تمام زندگی تان خراب شود. 

شما می توانید تغییر را کم کم ایجاد کنید و به تدریج عادت های کوچکی 

نفع شما  به  که  مفیدی  عادت های  با  نمی کنند،  به شما کمک  که  را 

معرفی
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سرمایه گذار،  کارآفرین،  شما  نیست  مهم  نمایید.  جایگزین  هستند، 

عادت ها،  تمرین ها،  هستید.  معمولی  انسان  یک  یا  ارشد  مدیر  مالک، 

اصول و مطالبی که در فصل های پیش  رو بیان می کنیم، شما را به یک 

فرد رقابتی و موفق تبدیل خواهد کرد. 

پس با این که تمرکز این کتاب بر موفقیت اقتصادی است، ولی به شما 

نیست  مهم  کرد.  خواهد  کمک  نیز  دیگر  زمینه های  در  موفقیت  در 

وارد  می توانید  شما  است،  گفته  چیزی  چه  شما  به  کسی  چه  قبل ها 

مسیر موفقیت، خوشحالی و رهایی از محدودیت ها شوید. 

من از طریق روش های متنوع، به شما در رسیدن به  این اهدافتان کمک 

خواهم کرد. داستان های افراد بسیار موفق را با شما به اشتراک خواهم 

گذاشت و به شما خواهم گفت چطور به  این همه موفقیت رسیده اند و 

چه رفتار و عاداتی را پیش گرفتند. به شما تمرین هایی ارائه می کنم تا 

بتوانید ایده های تازه را در خود نهادینه کنید. همچنین داستان هایی 

از زندگی خودم خواهم گفت، که  امکان دارد به شما کمک کند. حاال 

اجازه دهید به جی پی برگردیم.

او از مدرسه فارغ التحصیل شد، ولی به دانشگاه نرفت. به جای این، او 

وارد نیروی دریایی آمریکا شد و دو سال در ناو هواپیمابر، خدمت کرد. 

بعد از بیرون آمدن از ارتش، به بسیاری از کارها با درآمد کم روی آورد؛ 
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از مراقبت از پمپ بنزین گرفته تا کارهای دیگر. او با یک آزمایشگاه 

حتی  او  شد.  اخراج  رئیسش  با  اختالف  خاطر  به  ولی  بست،  قرارداد 

به عنوان یک فروشنده ی دانشنامه خانه به خانه که درآمد کمی هم 

داشت، کار کرد.

را  دیگری  مهم  بسیار  نکته ی  زندگی اش،  لحظات سخت  همان  در  او 

آموخت. می گوید: »یاد گرفتم ممکن است دِر 50 خانه را بزنم و همه 

بسته باشند، ولی وقتی می خواهم دِر خانه ی 51  یا 151 را بزنم باید 

به همان اندازه ی زدن دِر اول، اشتیاق داشته باشم. چون این بار ممکن 

است این در به رویم باز شود. او یاد گرفت با ردشدن کنار بیاید، با مردم 

ارتباط برقرار کند، و آنها را برای انجام کارها قانع کند. با این که شغل 

خیلی خوبی نداشت، این را هم نمی دانست که همین لحظات در حال 

نهادینه کردن عادت هایی هستند که به او در موفقیت های آینده کمک 

خواهد کرد. متوسط زمانی که یک فرد برای فروش دانشنامه خانه به 

خانه کار می کرد، فقط سه روز بود، در حالی که جی پی سه سال و نیم 

به این کار ادامه داد.

»وقتی  می گوید:  شد.  تبدیل  بی خانمان  یک  به  جوانی  هنگام  به  او 

دیگر  داشتم. همسرم  سال  فقط 20  بی خانمان شدم،  بار  اولین  برای 

ساله مان   2/5 پسر  و  من  پس  کند.  تحمل  را  مادربودن  نمی توانست 

معرفی
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زود  برد. خیلی  با خودش  هم  داشتیم  پول  هرچه  و  گذاشت،  تنها  را 

نیم  نپرداخته است و من و پسر دو و  را  اجاره سه ماه اخیر  فهمیدم 

تنها  افتاده داشتیم،  اجاره ی عقب  ماه هم  ساله مان، در حالی که سه 

ماندیم. من و پسرم پولی نداشتیم. از این شاخه به آن شاخه می پریدم، 

به  همیشه  می کردیم.  زندگی  داشتم  که  قدیمی  اتومبیل  در  هم  با  و 

با هم درست می کنیم. راستش خیلی  پسرم می گفتم این وضعیت را 

سخت است هم پدر باشی، و هم نتوانی از پس هزینه های زندگی ات بر 

بیایی. باز آنجا بود که متوجه شدم وقتی خیلی وضعیتت خراب شده و 

هیچ راهی نداری، فقط باید به باال نگاه کنی. 

جی پی، با این که زندگی سختی داشت، ولی مزیتی داشت که خیلی ها 

دید  آینده اش  و  زندگی  برای  او،  ندارند.  او  از  بهتر  شرایطی  در  حتی 

مثبتی داشت. او مصمم بود که شرکت خود را راه اندازي کند و بعد 

فروش  به  خانه  به  خانه  به صورت  را  دانش نامه ها  که  آن سه سال  از 

و  کند  کار  دیگري  براي شخص  نمي خواهد  که  مي دانست  مي رساند، 

خودش مي تواند کار ایجاد کند. 

او می خواست شرکت خودش را تأسیس کند اما فقط 700 دالر پول 

برای  چون  بکنی،  را  کار  این  نمی توانی  می گفتند  او  به  همه  داشت. 

او  اما  داری.  نیاز  بیشتری  و هوش  دانش  تجربه،  پول،  به  شرکت زدن 
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همان کاری را کرد که بسیاری از انسان های موفق انجام می دهند. به 

تمام سخنان گوش کرد، ولی در نهایت، کاری را انجام داد که باید انجام 

می داد. شرکتش را تأسیس کرد. او عادتی را در خود نهادینه کرده بود. 

به خود باور داشت و از مانع تراشان دوری می کرد. می گوید: این خیلی 

از خودم می پرسیدم تو اصاًل چطور شرکت تأسیس  برایم سخت بود. 

کردی؟ با وجود بی پولی و عدم کسب درآمد چطور کار می کردی؟ در 

آن روزها هر لحظه تصور می کردم باید ورشکست شویم، ولی نشدیم و 

2 سال بعد تازه توانستیم قبض هایمان را به موقع پرداخت کنیم. یادم 

می آید تمام بدهی هایمان را نیز پرداختیم. 

از  از مهارت های بسیاری که داشت،  استفاده  با  توانست  نهایت،  او در 

او  برساند.  خوبی  نقطه ی  به  را  شرکتش  ارتباطی،  مهارت های  جمله 

بخواند.  را  همچنین می توانست عمیق ترین الیه های ذهن مشتریانش 

می گوید: »به نظر من بزرگ ترین مهارتی که دارم همین توانایی گوش 

کردن است. من یاد گرفته ام و می توانم به جای فکرکردن به چیزی که 

خودم می خواهم بگویم، به مردم و آنچه می گویند گوش کنم. خیلی 

در  االن  که  است  این  تصورم  ولی  برسم،  مهارت  به  این  کشید  طول 

وضعیت خوبی هستم.«

او، با تمام عادت های خوبی که داشت؛ یعنی از طریق مداومت و توسعه ی 

معرفی



عادت های میلیونر16

عادت های مثبت مربوط به موفقیت -گوش دادن به هدف، کسب درک و 

فهم، آینده نگری، این که همیشه صرف نظر از وظیفه ای که داریم بهترین 

تالشمان را داشته باشیم، نادیده گرفتن منفی گرایان و مثبت ماندن در 

مقابل نادیده گرفته شدن- توانست شرکتش را به یک شرکت بزرگ و 

موفق بین المللی تبدیل کند. 

حتماً شما هم این جمله را شنیده اید که می گوید: مهم نیست از کجا 

به  و  کرد  هیچ شروع  از  او،  است.  پایان  نقطه ی  مهم  می کنی،  شروع 

دالر  میلیارد   2/8  ،2015 سال  در  او  شد.  تبدیل  میلیاردرها  از  یکی 

ثروت داشت، و در بین لیست 400 نفره ی ثروتمندان آمریکایی رتبه ی 

بنیان گذار  او،  پائول ِدجوریا1 است.  او جان  نام کامل  234 را داشت.  

کارخانه ی محصوالت آرایشی پائول میچل، نوشیدنی پاترانت و دهها کار 

و حرفه ی موفق دیگر است.

او به جوانان توصیه می کند عادت های مثبت را در خود به وجود آورند، 

به خود باور داشته باشند و ریسک کنند. او می گوید: شما نمی توانید 

بایستید و تماشا کنید تا دیگران شما را به زمین بزنند. منظورم این 

است که آنها اصال چیزی نمی دانند. بارها به من گفته شد که تو اصال 

اینها  وقتی  من  شوی.  آرایشی-بهداشتی  لوازم  صنعت  وارد  نمی توانی 

John Paul DeJoria -1
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از من می پرسند چرا محصوالتت  را می شنوم، خنده ام می گیرد. همه 

دالر   37 را  نوشیدنی  بطری  هر  می کنی؟  بازار  وارد  قیمت  این  با  را 

بطری  یک  دالر  چهار  با  می توانم  من  می کنی؟  شوخی  می فروشی؟ 

نوشیدنی عالی بخرم. پس به آنچه دلتان می گوید عمل کنید و همیشه 

کاری انجام دهید که برای دیگران نیز مفید باشد.

با این که من تمام داستان های جان پائول ِدجوریا را دوست دارم، اما از 

آن نصیحتی که معلم دبیرستان به او و دوستش میشل گیلیام1 گفت که 

شما به هیچ دردی نمی خورید و به هیچ جا نمی رسید لذت بردم.  خب 

این که فقط بگوییم آنها به معلمشان ثابت کردند اشتباه می کند، خیلی 

کم گفته ایم. جان حاال میلیاردری است که در حال تغییردادن زندگی 

بسیاری از افراد در سراسر جهان است و امروزه میشل گیلیام را بیشتر با 

نام میشل فیلیپس می شناسند، که یکی از بنیانگذاران گروه راک فالک2، 

از  مادران و پدران، در اوایل دهه ی 1960 بود که 40 میلیون نسخه 

آلبوم های خود را فروختند. میشل برای تولد 50 سالگی جان آن معلم 

را دعوت کرد و وقتی این معلم در مورد موفقیت های دو دانش آموزش 

اطالع یافت، تنها چیزی که توانست بگوید این بود: »خوب، لعنتی«

Michelle Gilliam -1
folk rock band -2

معرفی
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عادتهایموفقیتشمارادرمسیریمتفاوتقرارمیدهند

می دانید شنیدن داستان کسی مانند جان، می تواند خیلی الهام بخش 

باشد. این داستان می تواند داستان کوههای راکی باشد یا داستان ماهی 

قرمز کوچک، یا آن سگ بازنده و تو سری خوری که در نهایت راه خود 

را یافته و به هدفش می رسد. اما داستان های جان پائول آنقدر اثرگذار 

و الهام بخشند که حتی ممکن است شما با خواندنشان به توانایی هایتان 

شک کنید. می تواند به شما در ادامه ی مسیر کمک کند. شاید شما با 

خواندن داستان های او به خود بگویید: من که مثل او نیستم. نمی توانم 

مانند او باشم. شاید اصاًل انرژی که او دارد را نداشته باشم. اگر افکار شما 

این چنین است، باید در این لحظه بدانید؛ مهم نیست از کجا آمده اید. 

آنچه مهم است این است که، کجا هستید و به کجا می خواهید بروید. 

جز  می توانستید  شما  شده اید.  متعهد  آنجا  به  رسیدن  برای  شما  اما 

همان  می توانستید  دهید.  انجام  دیگر  کار  هزاران  کتاب،  این  خواندن 

کارهای همیشگی که احساسات تان را کند و کرخت می کردند و باعث 

می شدند از نظر وضعیت زندگی در همان وضعیتی باشید که لیاقت تان 

بیشتر از آن است، را انجام دهید. 

انسان ها امروزه مشغو ل تر از هر زمان دیگری هستند. من تکنولوژی را 

دوست دارم، اما با وجود این که تکنولوژی زندگی ما را آسان تر کرده، 
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در اصل تنها باعث شده ما سریع تر پیش برویم. بیایید با آن روبرو شویم: 

با  انجام داده این است که، همه را مشغول کرده است.  آنچه این امر 

پیامک ها و ایمیل هایی که هر لحظه تلفن همراهمان به خاطر ارسال 

بودنمان  دسترس  در  دائم  با  می زند،  زنگ  ما  جیب  در  دریافتشان  و 

داخل  برنامه های  روزه ی  همه  افزایش  و  تماس ها  به  پاسخ دادن  برای 

حواسمان  اجتماعی،  شبکه های  در  فعالیت هایمان  و  همراهمان  تلفن 

ما  و  می یابد  کاهش  بیشتر  تمرکزمان  می شود،  پرت  بیشتر  روز  هر 

باعث  این  می شویم.  بی اهمیت  مسائل  نگران  قبل  از  بیشتر  روزه  هر 

می شود بسیاری از ما این حس را داشته باشیم که هر روز داریم تالش 

می کنیم اما واقعا به جایی نمی رسیم. خب اگر من به شما بگویم این 

اما شما  از همیشه بیشتر شده  باور درست است چطور؟ سرعت شما 

به جای این که روی پله کان باشید و به سمت باال بروید، روی تردمیل 

هستید. سریع رفتن تنها زمانی به کارتان می آید که در مسیر درست 

باشید. اگر این طور نباشد فقط سریع تر گم می شوید، همین. اما وقتی 

مسیر درستی را بپیمایید، می توانید خیلی سریع تر از آنچه تصورش را 

را طوری  به شما قول می دهم مطالب  برسید. من  به مقصد  می کنید 

بیان کنم که هضمش نیز برای شما آسان تر باشد. خیلی خوب است اگر 

بتوانید به هرچه می خواهید در زندگی تان برسید. خیلی زود مشخص 

معرفی
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خواهد شد که شما چطور تمامی صداهای مزاحم زندگی تان را از بین 

بعدی حرکت  مراحل  به سمت  آشکار خود  در معرض مسیر  و  ببرید 

کنید. خب اجازه دهید بگویم چرا این بار با همیشه فرق دارد.

وقتی  که  کنید  اعمال  کوچکی  تغییرات  باید  شما  پائول  جان  مانند 

به مقصد می رسید، می بینید بسیار هم عظیم و مهم بوده اند. من هم 

وقتی کالس هفتم بودم، توسط معلم روان خوانی ام به نام خانم تامسون 

می گفت  من  به  معموال  او  پائول.  جان  مثل  درست  می شدم؛  مسخره 

احمق، چون من بدون این که بدانم مبتال به اختالل نارساخوانی1 بودم 

و نمی توانستم خوب بخوانم و یا کلمات ساده را هجی کنم. من اصال 

نمی توانستم این چیزها را متوجه شوم. اما همیشه در این درگیری ها 

و حتی انگیزه بخشی اشتباه خانم تامسون، کور سوی امیدی هست. در 

حقیقت امیدهای بسیاری از همان مسئله و موقعیت برایم زنده شد، اما 

یکی از آنها به درد شما به عنوان خواننده می خورد.

درک  و  خواندن  در  توانایی ام  عدم  همین  از  دقیقا  من  خاص  توانایی 

کردن همانند سایر کودکان بروز کرد و آشکار شد. به دلیل این ناتوانی، 

من به شخصی با توانایی بسیار در یادگیری صوتی و تصویری تبدیل 

شدم که می داند چطور راههای ساده ای را برای موفقیت ایجاد کند و 

Dyslexia -1
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خودش نیز راههایی را دنبال کند که سرعتش بسیار بیشتر از آموزش 

از طریق آزمون و خطا و یا نوشتن است. 

دستورالعملصرفهجوییدرزمان

اگر راهش را بدانید، خیلی زود به موفقیت می رسید. اگر شما می خواهید 

دوباره همان تجربه ی به یاد ماندنی و تحریک کننده ی خوردن اسپاگتی 

ایتالیایی را برای دوستان و  و گوشت های گرد شده در یک رستوران 

دارید. شما  کار  این  انجام  برای  بسیاری  راههای  ایجاد کنید،  خانواده 

می توانید به ایتالیا رفته و ماهها به مطالعه ی یادگیری آشپزی ایتالیایی 

بپردازید. می توانید به انستیتوی آشپزی آمریکا در هایلندپارک نیویورک 

ایتالیایی به شما  تا مدرک پخش غذای  رفته و سال ها درس بخوانید 

ُسس  پیداکردن  امید  به  را  آشپزی  دستورهای  می توانید  یا  و  بدهند 

خاصی که این غذا دارد بارها و بارها امتحان کنید.

پایان  با  با مشاهده ی سرآشپزی که  روز یکشنبه  یا می توانید در یک 

خویش  خودروی  سمت  به  رفتن  حال  در  ساعته اش   12 کار  شیفت 

است، به او نزدیک شده و بگویید: سالم. من از اسپاگتی و گوشت های 

گرد شده ی شما بسیار خوشم آمده است. من اصال کارم آشپزی نیست 

و نمی خواهم رقیب شما باشم و نخواهم بود، من فقط می خواهم این 

معرفی


