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 سخن مترجم 

اگر به توزيع ثروت در جهان نگاه کنيم، آمار و ارقام بسيار عجيبي را خوواييم ديو   

از مردم،  %70از مردم متموّل دنياست و در آن سو،  %1نيمي از ثروت در دست تنها 

 از ثروت موجود يستن !  %3در مجموع تنها صاحب 

شوود از جمهوه در يا يم دي ه مييا و حوزهتوزيع نامتقارن فوق در ساير فعاليت     

شوون   اموا چورا از سووديا مي %90يا، صواحب از برترين %10بورس  در بورس يم 

ي سوااليا در بوازار بوورس اسوت؟ ايون چنين است؟ چه عامهي باعث موفقيتِ برن ه

کن  و ير کس ممکن اسوت ول ميکهي ي است که ذين فعاالن بازار را به خود مشغ

پاسخي به آن ب ي   اما آيا اصوالً پاسخ صحيحي بوه ايون پرسوش وجوود دارد؟ آيوا 

پاسخ صحيح در دسترس است يا رازي است سر به مُهر؟ براي يافتن پاسخ نودد چوه 

 کسي باي  رفت؟ 

در واقع، پاسخِ صحيح به اين پرسش، يم وجود دارد و يم در دسوترس يمگوان      

ي شود که پس چرا موفقيت يميشه فقط نصويب عو هت! بنابراين مسئهه اين مياس

از فوا  شو ن فرموول موفقيوت  سوال100شود؟ چرا با اينکه بيش از مع ودي مي

نگار موو اومتت توسووط نوواپهئون ييوود، نويسوون ه و روزنامووه× بوواور× )موفقيووتا اراده

ن را در عمد پياده کنن ؟ آيا توانن  آي مع ودي ميگذرد، باز تنها ع هآمريکايي مي

 رمد و راز ديگري در کار است که در اين فرمول بيان نش ه است؟ 

پردازد و بوه خصوور روي کتابي که در دست داري  دقيقاً به يمين موضوع مي     

شوود  در ايون کتواب مبواني نموري مشوک ت بورس و بازارياي موالي متمرکود مي

ياي عمهوي يا و رو ت، مباني نمري راه حدي شکسشناختي، عهد پشت پردهروان

ياي عمهويِ آن شوود  برناموهيا با بياني ساده و روشون بيوان ميسازي آنبراي پياده

دقيقه بيشتر از شما وقوت  30الي  10روزي  ياآنان  که اجراي طوري طراحي ش ه
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اسوت درص  باشي  کوافي  10روز به پايان برس   براي آنکه جدء آن  21نگيرد و در 

ارائوه شو ه  يوايدست از مقاومت برداري ، ذين خوود را تسوهيم کنيو ، بوه راه حد

کنيو  يا صبوري به خرج ديي   الب  با خود فکر مياطمينان کني  و براي اجراي آن

يا نيست  بهه، حق با شماست! در واقع يميشه راهِ موفقيوت که قضيه به اين سادگي

مانو ! چورا؟ ر اکثريتِ ديگور، کماکوان بسوته ميي مع ودي باز است و بتنها بر ع ه

چون با موجودي يوشمن  به اسم انسان طرف يستيم که سيستم مغودي و عصوبي 

سوالگيت بوه  6-7اي دارد که متأسفانه در اکثر موارد، در دوران کودکي )توا پيچي ه

شود و اغهب تا آخر عمر، زيور بوار يويغ تغييوري ريدي ميب ترين وجهِ ممکن برنامه

بن د  آن ده درص ي کوه از آن صوحبت رود و راهِ موفقيت را بر صاحب خود مينمي

ريدي افتضاحِ سيستم فکري خود در ش ، يمان مع ود افرادي يستن  که يا از برنامه

ي، بوا سوالبدرگان  در ان  )که انگشت شمارن ت يا موفوق شو هکودکي در امان مان ه

 ن کتاب معرفي ش ه، خود را تغيير دين   يايي شبيه به آنچه در ايکمک برنامه

يواي ورود ممنووع نصوب بسياري از مردم در تمام مسويرياي ذيون خوود تابهو     

ياست که اين چنوين بووده و ان  و مراقب يستن  تا تخهفي صورت نگيرد! سالکرده

يور کوس در »يست و خواي  بود  اريک بِورن بوه درسوتي بيوان کورده اسوت کوه  

ي زنو گي گيرد چه کسي شود و چگونه بميورد و ايون نقشوهم ميا  تصميکودکي

ان ، سالگي نوشته 7خود را که تا « نويس زن گييشپ»ياست که افراد سال«  اوست

ي تغيير آن را به خود و ييغ کس ديگر کنن  و اجازهتا آخر عمر با ج يت دنبال مي

ا بوراي خوود چوه انتخاب ير کس با خوود اوسوت  شوم خوشبختانهدين   ولي نمي

 اي ؟تصميمي گرفته

اي  ع وه بر کسب سود در بازاريوا بوه آراموش ذيون و روان و گرفته اگر تصميم     

يک زن گي متعادل يم دست پي ا کنيو ، يموه چيود مهياسوت  کتواب پويشِ رو از 

زبان است که از زمان انتشار در ياي بورسي در سه کشور آلمانيترين کتابپرفرو 
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تا کنون، باريا تج ي  چاپ ش ه و توسط يداران نفر مورد استفاده قورار  2012سال 

گيري بوا ياي آن در عمد اثبات ش ه است  حواال ديگور تصوميمگرفته و کارايي مت 

 خودتان است که ک ام مسير را در پيش گيري  

ي اصهي کتاب را از آمازون تهيوه از دوست عديدم دکتر مه ي قاسمي که نسخه     

معيّ  و گدارم  يمچنوين از مهنو س حمي رضوا يوسوفيه من ي يه کورد سوساسو ب

مج داً دکتر مه ي قاسمي که کتاب را ويرايش نمودن  ممنونم  از صوبر و يمرايوي 

 نهايت متشکرم  يمسر و فرزن  عديدم در طول م ت کار بر روي اين کتاب، بي

در ايون دو  -لوذت ببريو  که امي وارم از خوان ن آن-ي ي ف اين کتاب چکي ه     

 بيت از ديوان شمس به بهترين وجه متجهي است 

 نشود آنم آرزوستیافت می چهگفت آن ایم ماستهجُ ،نشودگفتند یافت می

 تــآرزوس **ارزانم ادرِن قِـیـعق *نِاک ردفلسم نپذیرم عقیق خُهر چند مُ

 ارزنده**معدن * 
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