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 قانون علت و معلول 1 

ارد، وجود د یبخصوص یعلتها ایعلت  یهر معلول یهست، و برا یمعلول یهر علت ی. برادهديرخ م یهر چيز به دليل

 به اسم اتفاق وجود ندارد.  یچه از آنها اطالع داشته باشيد چه نداشته باشيد. چيز

  

 قانون ذهن  2

به  لی. شما تبدنندهاندی. افکار شما آفرشونديبه واقعيت م لیهستند. افکار شما تبد یهمه علتها و معلولها ذهن

تيد فکر کنيد که واقعا طالب آن نس ییهميشه درباره چيزها. کنيديکه درباره آن بيشتر فکر م دیشويم یهمان چيز

 نيستيد اجتناب کنيد.  نکه خواستار آ ییو از فکر کردن درباره چيزها

  

 ذهنیات  افتنیقانون عینیت  ٣

ورد عالقه م یاست که زندگ نیا یشما در زندگ یدرون شماست. کار اصل یدنيا یکیفيز یپيرامون شما تجل یدنيا

 را تا یذهن ریتصو نیخود را با تمام جزئيات آن مجسم کنيد و ا دهآلیا یخود را در درون خود خلق کنيد. زندگ

 پيدا کند، حفظ کنيد.  حققپيرامون شما ت یکه در دنيا یزمان

  

 قانون رابطه مستقیم  ٤

 طرف و عملکرد و کیشما از  یشماست. بين طرز فکر و احساسات درون یدرون یبيرون شما بازتاب زندگ یزندگ

 رابطه مستقيم وجود دارد.  گریشما از طرف د یتجارب بيرون

  

 



 
 
 

 قانون باور  ٥
 کنيد،يباور نم بينيدي. شما آنچه را که مشوديبه واقعيت بدل م تانیرا که عميقا باور داشته باشيد برا یچيز هر

را که  یمحدود کنندها یباورها-:  دی. پس بادیباور انتخاب کردها کیکه قبال به عنوان  بينيديرا م یبلکه آن چيز

 . دیببر بينآنها را از -کنيد.   ییمانع موفقيت شما هستند شناسا

  

 قانون ارزشها  ٦

ه را ک ییارزشها یارزشها و اعتقادات شما هماهنگ است. آنچه براست نیتریيربناینحوه عملکرد شما هميشه با ز

نگام در ه ژهیشما به و یشما نيست بلکه گفتهها، اعمال و انتخابها یادعاها کنديبيان م دیواقعا به آن اعتقاد دار

 و عصبانيت است.  یناراحت

   

 قانون انگیزه   ٧

ست ا یدرون التیاز تما دهيديانجام م ای يدیگويکار ممکن ، هر چه م نی. اگيرديشما سرچشمه م زیخواستهها و غرا

-آنها.   یبرا یزیتعيين اهداف و برنامهر-بصورت خودآگاه و ناخودآگاه انجام شود. رمز موفقيت دو چيز است:  

 مشخص کردن انگيزهها. 

  

 قانون فعالیت ذهن ناخودآگاه  ٨

 و یذهن ریکه با تصو ردیانجام پذ ییهمه گفتهها و اعمالتان مطابق با الگو شوديذهن ناخودآگاه شما موجب م

 توانديکنيد م یزیچگونه آنرا برنامهر نکهیشما هماهنگ است. ذهن ناخودآگاه شما بسته به ا ییبنا ریز یباورها

 باز دارد.  يشرفتاز پ ایشما را به پيش ببرد و 

  



 
 
 

 قانون انتظارات  ٩

ا هميشه . شمکنديرا داشته باشيد در جهان پيرامونتان امکان وقوع پيدا م یاگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چيز

 گذارد.  یو انتظارات شما بر رفتار و طرز برخورد اطرافيانتان تاثير م کنيديهماهنگ با انتظاراتتان عمل م

  

 قانون تمرکز  10

آن تمرکز کنيد  یکه رو ی. هر چيزکنديواقعيت پيدا م یدر زندگ دیکه ذهن خود را به آن مشغول ساز یهر چيز

ود را بر فکر خ دیبا نیکند. بنابرا یو گسترش پيدا م گيرديشکل م یواقع یو مرتبا به آن فکر کنيد در زندگ

 . هستيدواقعا طالب آن  یمتمرکز کنيد که در زندگ ییچيزها

  

 قانون عادت  11

 شما حداقل ٩٥٪مضر  یتهامفيد و خواه عاد یعادت است، خواه عادتها یاز رو دهيديکه انجام م ییاز کارها

که رفتار  یصورت که تا هنگام نیدر خود پرورش دهيد. به ا کنديرا که موفقيتتان را تضمين م ییعادتها توانيدمي

 و تکرار آگاهانه و مدام آنرا ادامه دهيد.  نینشوند تمر مانجا یمورد نظر به صورت اتوماتيک و غير اراد

  

 قانون جذب  12

کار خواه اف کنيد،يرا که با افکار غالب شما هماهنگ هستند به خود جذب م ییو موقعيتها دههایشما مرتبا افکار، ا

 یبيشتر یهايیهستيد باشيد، ثروتمند تر از اکنون باشيد و توانا نکهیبهتر از ا توانيديخواه افکار مثبت. شما م یمنف

شما تا  یشما نتيجه انتخابها ین انتخاب زندگقانو ١٣خود را تغيير دهيد.  غالبافکار  توانيديداشته باشيد چون م

 انتیآنچه برا یو تمام تانيهميشه در انتخاب افکار خود آزاد هستيد، کنترل کامل زندگ چونلحظه است.  نیا

 در دست شماست.  افتدياتفاق م



 
 
 

 قانون تفکر مثبت 1٤ 

است. شيوه تفکر شما نشان دهنده  یضرور یتفکر مثبت امر یزندگ یدر تمام جنبهها یموفقيت و شاد یبرا

 ارزشها، اعتقادات و انتظارات شماست. 

  

 قانون تغییر  1٥

غير  یبا سرعت شوديم تیرو به پيشرفت هدا یتغيير غير قابل اجتناب است و چون با دانش روزافزون و تکنولوژ

 آن.  ینه قرباناست که استاد تغيير باشيد  نیقابل قياس با گذشته در حال حرکت است. کار شما ا

  

 قانون کنترل  1٦

را  تانيتا چه حد زندگ کنيديدارد که فکر م نیبه ا یبستگ کنيديکه تا چه حد در مورد خودتان مثبت فکر م نیا

 دیآيپيرامونتان به وجود م طیکنترل کامل افکار، اعمال و شرا قیاز طر یو عملکرد عال ی.  . شاددیتحت کنترل دار

 ی، سالمت

  

 قانون مسئولیت  1٧

. مسئوليت کامل آنچه که دیخواستها نطوریهر جا که هستيد و هر چه که هستيد بخاطر آن است که خودتان ا

 و آنچه که خواهيد داشت بر عهده خود شماست  دیهستيد، آنچه که بدست آوردها

  

 

 



 
 
 

 قانون پاداش  1٨

 از همان دست که هميشه. دیگيريکامل اعمالتان را م. شما هميشه پاداش برديعالم در نظم و تعادل کامل به سر م

 . شيدبخيدليل است که بيشتر م نیبه ا کنيديم افتی. اگر از عالم بيشتر دردیگيرياز همان دست م دهيديم

  

 قانون خدمت  1٩

بهبود  یرابطه مستقيم دارد. هر چه بيشتر برا گرانیبا ميزان خدمت شما به د دیگيريم یکه در زندگ ییپاداشها

ود خ یمختلف زندگ یدهيد، در عرصهها شیخود را افزا یهایيکار و مطالعه کنيد و توانا گرانیو سعادت د یزندگ

 . دیآوريبه دست م ینيز پيشرفت بيشتر

  

 قانون تاثیر تالش  20

شماست. هر چه بيشتر تالش کنيد، بخت و اقبال  یشما در گرو سخت کوش یهدفها و آرمانها اها،یهمه اميدها، رو

 وجود ندارد.  ی. هيچ راه ميانبرکنيديپيدا م یبهتر

  

  یقانون آمادگ 21

کامل است که مراحل کسب  یاست. عملکرد خوب نتيجه آمادگ یشانس در واقع به هم پيوستن موقعيت و آمادگ

هستند که همواره در  ییافراد آنها نیموفقتر یهر حوزها. در شوديآن اغلب از هفتهها، ماهها و سالها قبل آغاز م

 . کننديانجام کار م یبرا یرا صرف کسب آمادگ یبا افراد ناموفق وقت بيشتر سهیمقا

  

 



 
 
 

  ییقانون حد توانا 22

است.  یکارها وقت کاف نیانجام مهمتر یهميشه برا یوجود ندارد ول یانجام همه کارها وقت کاف یهيچ وقت برا

. اما اگر بخواهيد بيش از حد حد توانتان انجام امور مختلف را کنيديپيدا م یبيشتر ییهر چه بيشتر کار کنيد کارا

 دارد.  یانجام کارها حد یشما برا ییداشت که بفهميد توانا اهدنخو نیجز ا ینتيجها دیبه عهده بگير

  

 قانون تصمیم  2٣

حاصل  یدر جهت پيشرفت، هنگام یشما هر جهش یوفق است. در زندگافراد م یاساس یهايژگیمصمم بودن از و

 گرفته باشيد.  یتصميم روشن یکه در مورد شوديم

  

 قانون خالقیت  2٤

 ی. هر نوع پيشرفتابدیقابل درک باشد و آن را باور داشته باشد دست  شیکه برا یبه هر چيز توانديذهن شما م

شما نيز  ندهینامحدود است آ دیجد یدههایشما در خلق ا ییو چون توانا شوديآغاز م دهیا کیبا  تانيدر زندگ

 نخواهد داشت.  یتیمحدود

  

  یریقانون انعطاف پذ 2٥

الت باشيد. در عصر تحو ریبه آنها انعطافپذ یدر تعيين اهداف خود قاطعيت داشته باشيد، اما در مورد روش دستياب

 موفقيت است.  یاساس طیاز شرا یو سازگار یریو کهنه شدن مدام همه چيز، انعطافپذ دیرقابت شد ع،یسر

  

 



 
 
 

 قانون استقامت  2٦

موفقيت  یاساس یژگی. استقامت وهاستیشکستها و نا اميد ها،ياستقامت در برابر سخت ییبه خود، توانا مانیمعيار ا

 . دیشوياستقامت کنيد، طبيعتا سرانجام موفق م یاست. اگر شما به اندازه کاف

  

 قانون صداقت  2٧

رزشها و ا نیهماهنگ با واالتر دیکه تصميم بگير دیآيبه سراغ شما م یهنگام یو داشتن عملکرد عال یخوشبخت

 که در درون شماست صادق باشيد.  نهایبهتر _ نیکنيد. هميشه با آن بهتر یاعتقادات خود زندگ نیعميقتر

  

 قانون احساس  2٨

 دیگيري. با احساستان تصميم مکنيديعمل م یشما در فکر کردن، درک کردن و تصميم گرفتن صددرصد احساس

به  یتگشما نيز بس یکه کنترل افکارتان در دست خودتان است، خوشبخت یی. از آنجاکنيديو با عقلتان توجيه م

 ميزان اراده شما در کنترل افکارتان دارد. 

  

  یقانون خوشبخت 2٩

تان پيرامون عیو احساس شما را تفسير شما از وقا کنديرا احساس شما در هر لحظه تعيين م تانيکيفيت زندگ

است  یافنيست. ک ریداشته باشيد د یاز دوران کودک یتجربه خوش نکهیا ی. هرگز براعینه خود وقا کنديتعيين م

 تغيير دهيد .  دیخود داشتها جربياتتفسير ت یرا که برا یگذشته را مرور کنيد و روش

  

 



 
 
 

  ینیگزیقانون جا ٣0

با  توانيدي. شما میمنف ایمثبت  ایدهد،  یفکر را در خود جا کی توانديذهن خودآگاه شما در آن واحد فقط م

ه در آن است ک یدست پيدا کنيد. ذهن مانند باغ یبه خوشبخت یافکار منف یکردن افکار مثبت به جا نیگزیجا

 علف هرز.  ای دیرويگل م ای

  

 قانون اظهار  ٣1

و  دههایافکار، ا يد،یگويسرشار از احساس به خودتان م یرا با حالت یچيز ی. وقتگذارديبه جا م یتاثير یهر گفتها

فکر کنيد که طالب آن هستيد و راجع  یی. فقط راجع به چيزهادیآيهماهنگ با همان کلمات بوجود م ییرفتارها

 به آنچه که طالب آن نيستيد فکر نکنيد. 

   

 قانون عکس العمل  ٣2

افکار و احساسات شما تعيين کننده اعمال شماست و اعمال شما نيز به نوبه خود تعيين کننده افکار و احساسات 

 شد.  یو خوشبين خواه ندیمثبت، خوشا یو خوشبينانه داشته باشيد، فرد ندیمثبت، خوشا یشماست. اگر برخورد

    

 قانون تجسم  ٣٣

که به آن مشغول هستيد افکار، احساسات و  یذهن ریدرون شماست. تصاو یاز دنيا یریپيرامون شما تصو یدنيا

ما به ش یدر زندگ تایو با تمام وجود تجسم کنيد نها یکه به روشن ی. هر چيزدهديرفتار شما را تحت تاثير قرار م

 . پيوندديواقعيت م

  



 
 
 

  نیقانون تمر ٣٤

و کيفيات  هایيتوانا کردها،یرو توانيدي. شما م شوديم دیعادت جد کیبه  لیکنيد تبد نیرا که مرتبا تمر یهر چيز

 یجزئ خود آنقدر تکرار کنيد تا یصورت که قوانين موفقيت را برا نیو موفقيت را در خود بپرورانيد، به ا یخوشبخت

 از شخصيت شما شوند. 

  

 قانون تعهد  ٣٥

رابطه  گریکدیبا  خواهنديدارد که م یرابطه مستقيم با عمق تعهد هر دو نفر یدوست کیکيفيت عشق و طول مدت 

و شرط متعهد  قيديهستيد از صميم قلب و ب لیقا یادیاهميت ز شانیکه برا یداشته باشند. نسبت به کسان یموفق

 باشيد. 

  

 قانون ارزش  ٣٦
 یجذب م د،یدارند و با آنها توافق دار یکه با شما ارزشها، باورها و اعتقادات مشترک یکسان یهميشه به سو شما

 . عشق کور نيست. دیشو

  

 قانون تفاهم  ٣٧

 . دیدار یمشترک یهدفها و باورها کردها،یدارد که تا چه حد ارزشها، رو نیبه ا یميزان تفاهم شما با هر کس بستگ

  

 

 



 
 
 

 قانون ارتباطات  ٣٨

از به و حفظ روابط خوب ني جادی. اکنديتعيين م گرانیکيفيت روابط شما را، کيفيت و کميت ارتباطات شما با د

 صرف وقت دارد. 

  

 قانون توجه  ٣٩

ارزش قائل هستيد. با دقت گوش کردن به  شیو برا دیکه آن را بسيار دوست دار کنيديتوجه م یشما به چيز

 یيزهمان چ یعنی شود،ياطمينان م جادیکار باعث ا نیو ا دیبفهمند که شما آنها را دوست دار شوديباعث م گرانید

 ارتباط دوستانه است.  کیکه اساس 

  

 قانون عزت نفس  ٤0

 یاحساس خوشبخت یعزت نفس است. شما در کنار کس شیافزا ایحفظ  یبرا دهيديانجام م یکه در زندگ یهر کار

را  کنيد که عزت نفس یارزشمند و مهم هستيد. هر چه بيشتر سع یاحساس کنيد فرد شوديکه باعث م کنيديم

هيد قائل خوا یخودتان احترام بيشتر یداشت و برا يددهيد خودتان را نيز بيشتر دوست خواه شیافزا گرانیدر د

 شد. 

   

 قانون تالش غیرمستقیم  ٤1

ته دوست خوب داش کی نکهیا ی. براشوديغير مستقيم عمل کردن بيشتر باعث موفقيت م گرانیدر روابط با د

. دیير بگيرتاث گرانیشما هم از د دیبا دیتاثير بگذار گرانید یرو خواهيديدوست خوب باشيد. اگر م کی دیباشيد با

 باشيد.  یفرد دوست داشتن کیاول خودتان  دیو حفظ روابط دوستانه با جادیا یبرا

 



 
 
 

 قانون تالش معکوس  ٤2 

 کی ادجیا یکنيد کمتر موفق خواهيد شد. برا جادیا گرانیبا د یهر چه بيشتر تالش کنيد که به زور رابطه خوب

  .دیهستيد لذت ببر گرانیکه با د یاست فقط راحت باشيد، خودتان باشيد و از لحظات یرابطه خوب کاف

  

  تیقانون هو ٤٣

است.  رانگیروابط با د یبروز مشکل در برقرار یاصل لیاز دال یکیکردن مسائل  یشخص ایحساسيت بيش از حد 

خوب  دتوانييو واقع بينانه م ینگرش عين کیکردن، جدا کردن خود از مسائل و داشتن  یغيرشخص قیفقط از طر

 . دیروابط موثر برقرار ساز گرانیعمل کنيد و با د

  

 قانون بخشش  ٤٤

ه شما آسيب ب یرا که با اعمالشان به نحو یکسان توانيديتا چه حد م نکهیدارد به ا یشما دقيقا بستگ یسالمت روان

عدم  نی. ااست گرانیدر بخشيدن د یاز ناتوان یناش هايو بدبخت هاياز ناراحت یببخشيد. بسيار یرساندهاند براحت

 . شوديکينه و نفرت نسبت به آنها م احساسو  گرانیمنجر به مقصر شمردن د ییتوانا

  

 واقعیت  رشیقانون پذ ٤٥

اشته باشيد انتظار د ایرا عوض کنيد  گرانینکنيد د ی. سعدیری. آنها را همانطور که هستند بپذکننديمردم تغيير نم

ه همان آنها ب رشیپذ گران؛یداشتن روابط خوب با د کليد. بينيديتغيير کنند. شما نتيجه نگرش خودتان را م

 است که هستند.  یصورت

  



 
 
 

  یقانون کم کوش ٤٦ 

بشر در زمينه  یتال ش ممکن بدست آورد. همه پيشرفتها نیبا کمتر خواهديآنچه را که م کنديم یبشر سع

ر اساسا همه افراد بش نیدرون داد است. بنابرا نیبرون داد با کمتر نیبه بيشتر یدستياب یدر واقع راهها یتکنولوژ

 انجام کارها هستند.  یراه ممکن برا نیتنبلند و همواره به دنبال آسانتر

  

 قانون حداکثر  ٤٧

خاب نتيجه را حاصل کند. در انت نیاحساس خود بيشتر ایدر قبال صرف وقت، پول، تالش  کنديم یبشر هميشه سع

هستيم.  صیحر یما مردم اصوال در انجام هر کار ن،یبنابرا .کنيميبيشتر، ما هميشه بيشتر را انتخاب م ایبين کمتر 

 واقعيت است.  کیفقط  نیانفسه نه خوب است و نه بد.  یف یژگیو نیا

  

 قانون مصلحت  ٤٨

 برسيد و کمتر به عواقب تانیراه به هدف ها نیزمان ممکن و با آسانتر نیعتریدر سر کنيديم یشما هميشه سع

استفاده کنيد که دردسر و  یکه از روش دیدار لیتما دهيديکه انجام م یدر هر کار. شما دیکار توجه دار نیا

 کند.  جادیا یمشکالت کمتر

  

  یقانون دوگانگ ٤٩

که درست به نظر  یدليل-:  دهيديدو دليل را ارائه م نیاز ا یکیهميشه  دهيديکه انجام م یهر کار یشما برا

احترام برانگيز و ظاهرا شرافتمندانه است. اما دليل  یدليل رسديکه درست به نظر م ی. دليلیدليل واقع-.  رسديم

رسيدن به اهداف  یراه برا نیو آسانتر نیعتریدر حال حاظر سر دیکه انتخاب کردها یاست که راه نیا یواقع

 شماست. 



 
 
 

 قانون انتخاب  ٥0 

انتخاب  ینکردن هم نوع یهيچ کار یغالب در آن لحظه است. حت یبر اساس ارزشها دهيديکه انجام م یهر کار

 . دیه الحظه گرفت نیاست که تا ا ییکه هستيد به دليل انتخاب ها و تصميم ها یاست. هر جا که هستيد و هر کس

  

  یقانون ارزش واقع ٥1

وجود ندارد. ميزان ارزش هر  یهيچ چيز ارزش از پيش تعيين شدها یارزش هر چيز در چشم بيننده است. برا

بها را  نیباالتر گرانیبا د سهیکه حاضر است در مقا یبپردازد. کس شیحاضر است برا یاست که کس ییچيز بها

 . کنديآنرا تعيين م ییبپردازد ارزش نها یچيز یبرا

 

 قانون تعجیل  ٥2

 یهمين دليل است که در تمام عرصهها. به رتریبرسيد تا د تانیکه زودتر به آرزوها دهيديشما هميشه ترجيح م

 هستيد.  قراريب تانيزندگ

  

  ییقانون ارزش نها ٥٣

د مانده آن، چقدر حاضرن یاقالم باق نیآخر یبرا هایمشتر نیکه آخر نستیهر محصول ا یاصل یتعيين کننده بها

 بپردازند. 

  

 

 



 
 
 

 قانون عرضه و تقاضا  ٥٤
 قیو برعکس. تشو شوديقيمت منجر به کاهش تقاضا م شیمواد اوليه محدود است، افزا ایکه مقدار کاال  یهنگام

، ماليات و مقررات در حکم تنبيه عمل  . سود و  یتوليد ی. در فعاليتهاشوديو تنبيه باعث کاهش م شیباعث افزا

 یتوليد رغي یو در فعاليتها کنندي، م کنديبه عنوان پاداش عمل م ایمزا

  

 ( Kohen) قانون کهن ٥٥

از  یکی یاز سو یطیشرا ایو چه در فروش، هر پيشنهاد قيمت  دیهمه چيز قابل بحث و مذاکره است. چه در خر

حبت رسيدن به قيمت بهتر ص ی. هميشه براردیپيشنهاد است که بازار، آنرا بپذ نیبهتر یطرفين معامله در صورت

 کنيد. 

  

 ( Davsonقانون داوسن ) ٥٦

ر از انجام دهيد. هميشه بيشت یمعامله بهتر توانيديهميشه م د،ینحو وارد مذاکره شو نیبه بهتراگر بدانيد چگونه 

را  ی. عجله نکنيد و سپس قيمت بهتردیریرا نپذ یمطالبه کنيد. هرگز اولين قيمت پيشنهاد دیآنچه در نظر دار

 درخواست کنيد. 

  

 قانون تعیین مهلت  ٥٧

عيين ت یقبول آن مهلت ایرد  یبرا دهيد،يم یمعامله است. هرگاه پيشنهاد یضرور یاز جنبهها یکیتعيين مهلت 

: اگر فقط همين قدر وقت دارم جواب يدیاست بگو یتعيين کند، کاف یشما مهلت یکنيد. اما اگر طرف مقابل برا

 است.  یمن منف

  



 
 
 

 پرداخت  طیقانون شرا ٥٨

 دیریذرا بپ یهر قيمت توانيديمعموال م شمااز قيمت مهمتر است.  یحت ط،یشرا ریمعامله از سا کیپرداخت  طیشرا

 پرداخت مطلوب باشد. طیاگر شرا

 

 یقانون آمادگ ٥٩ 

 اطالعات حتما معامله از قبل ٨٠٪دارد که تا چه حد از قبل خود را آماده کنيد  نیبه ا یموفقيت در معامالت بستگ

 خود اطمينان حاصل کنيد.  اترا انجام دهيد و از صحت فرضي یمقدمات یکنيد، کارها جمعآوری را الزم

  

  ییقانون جابجا ٦0

کنيد که او قصد دارد چگونه معامله را پيش ببرد.  یو پيشبين دیطرف مقابل بگذار یقبل از معامله خود را به جا

بهتر خواهيد توانست معامله را به نفع خود به انجام  د،یپيدا کرد یکه از موقعيت طرف مقابل درک درست یهنگام

 برسانيد. 

  

 قانون اشتیاق  ٦1

مت قي نیبدست آوردن بهتر یبرا یامکان کمتر دهدينشان م یاز طرفين معامله، آنکه از خود اشتياق بيشتر

معامله را انجام دهيد که بتوانيد در صورت نامطلوب بودن قيمت از خير معامله  توانيديم یدارد.شما تنها در صورت

 . دیبگذر

  

 



 
 
 

 قانون عمل متقابل  ٦2

متقابال پاداش شما را بدهند. در معامله با  کنيديکه به آنها م یمردم ذاتا عادل هستند و حاضرند در مقابل لطف

 . دیبدست آور یگتردر عوض امتيازات بزر توانيديدادن امتيازات کوچک م

  

 قانون عدم ختم معامله  ٦٣

يد نباش یمعامله راض طیکه باعث شد از شرا دیبدست آورد یدیتمام شده نيست. اگر اطالعات جد یهيچ معاملها

 را تقاضا کنيد.  طیمجدد شرا یمعامله بررس گریاز طرف د

  

 قانون وفور نعمت  ٦٤

ه ک یتمام کسان یاز ثروت برا یکه در آن گنجينه عظيم یجهان کنيم،يم یسرشار از نعمت زندگ یما در جهان

 دیثروت خود تصميم بگير شیافزا یهمين امروز برا یبه استقالل مال یدستياب یطالب آن هستند وجود دارد. برا

 رسيدن به همين هدف انجام دادهاند.  یپيش از شما برا گرانیرا انجام دهيد که د یو سپس همان کار

  

 معاوضه قانون  ٦٥

. ميزان درآمد شما در هر گرینفر است با خدمات و توليدات شخص د کیپول وسيله معاوضه خدمات و توليدات 

 کار شما قائل هستند.  یبرا گرانیاست که د یزمان بازتاب ارزش

  

 

 



 
 
 

  هیقانون سرما ٦٦

ما ش ییدارا نیتوليد پول نقد از آن استفاده کرد. باارزش تر یبرا توانياست که م ییهایيعبارت از دارا هیسرما

 هیشما که مرتبا در حال رشد و تغيير است سرما یو عقالن یذهن یمنابع جسمانکسب درآمد است.  .  ییتوانا

 .شماست یشخص

  

 قانون پس انداز  ٦٧

است که هميشه حداقل ده درصد از درآمد  یاز آن کسان یمال یهميشه اول از همه حق خودتان را بدهيد. آزاد

 . دیپول پسانداز کنيد، استعداد ثروتمند شدن ندار توانيدي. اگر نمکننديخود را پسانداز م

  

  یقانون نگهدار ٦٨

موفق  دافرا. دینگه دار توانيدياست که چه مقدار از آن را م نیمهم نيست، بلکه نکته مهم ا میچقدر درآمد دار نکهیا

 دارند.  یمال یدارند پشت گرم یدرآمد کم یو در نتيجه وقت کننديدارند پس انداز م یکه درآمد خوب یوقت

  

 قانون پارکینسون  ٦٩

به ميزان درآمد برسد. به همين دليل است که اکثر مردم هنگام  نکهیتا ا کنديپيدا م شیمخارج معموال آنقدر افزا

داز مخارجتان کمتر از درآمدتان باشد و باقيمانده را پسان دیبا دیثروتمند شو نکهیا یفقير هستند. برا یبازنشستگ

 کنيد. 

  

 



 
 
 

  یگذار هیقانون سرما ٧0

 هیماسر یبرا یکه مشغول انجام تحقيقات مقدمات ی. هنگامدیتحقيقات الزم را به عمل آور یگذار هیقبل از سرما

 پول درآوردن وقت یبرا یگذار هیکار کنيد، درست همانطور که پس از سرما نیصرف ا یهستيد وقت کاف یگذار

 غير قابل برگشت نکنيد.  یگذار هیسرما کیدرگير  ی. هرگز خود را بطور ناگهانکنيديصرف م

  

 مرکب  یقانون بهره  ٧1

 گيرد،يو هم به سود آن تعلق م هیبهره مرکب، که هم به اصل سرما قیدادن آن از طر شیپول و افزا یآور جمع

و هرگز  دیاست که پول را کنار بگذار نیانداز ا پس قیاز طر یبه استقالل مال یابي. رمز دستکنديشما را ثروتمند م

 به آن دست نزنيد.  یبه هيچ دليل

  

  ندیقانون برآ ٧2

 ای دهید یصدها، بلکه هزارها، تالش کوچک است که ممکن است هرگز توسط کس ندیبزرگ برآ یموفقيت مال

 وجود ندارد.  یآسان ای عیثروتمند شدن هيچ راه سر یبراتحسين نشده باشد. 

 

 قانون جذب  ٧٣

پول، تفکر مثبت در  یشما جذب شود. در حين جمعآور یبه سو یکه پول بيشتر شوديپول موجب م یجمعآور

 . نيدکيخود جذب م یتفاوت که شما پول را به سو نیبا ا کند،يشبيه آهن ربا م یبه چيز لیمورد آن شما را تبد

  

 



 
 
 

 قانون اشتیاق  ٧٤

نيست.  یافمختصر ک یعالقها ایاندک  یکار داشته باشيد. اشتياق نیا یبرا یدیاشتياق شد دیثروتمند شدن با یبرا

دارد  یفعاليتها با ثروتمند شدن هماهنگ نیا ایخود بسنجيد. آ یتوانيد با مشاهده فعاليتها یرا م خودیشدت عالقه 

 نه ؟  ای

  

 قانون هدف  ٧٥

. آن واهيدخيکه دقيقا چه م دیتصميم بگير دیثروتمند شدن با یقطعيت هدف نقطه آغاز ثروتمند شدن است. برا

 یذ مکاغ یکنيد. تمام مردمان موفق افکارشان را رو یزیبه آن برنامهر یابيدست یکنيد و سپس برا ادداشتیرا 

 آورند. 

  

 قانون ثروتمند کردن  ٧٦

نيد ک نی. هر چه بيشتر تمردیآيمختلف بوجود م یاز راهها گرانیثروتمند کردن د قیاز طر داریپا یتمام ثروتها

 . شوديثروتمند شدن شما بيشتر تضمين م دیسهيم شو گرانید یکه در باال بردن کيفيت زندگ

  

  ینیقانون کارآفر ٧٧
. دیکنيد و به مرحله اجرا درآور یزیخود طرحر یرا برا یاست که کار موفق نیثروتمند شدن ا یراه برا نیمطمئنتر

است تنها ده درصد بهتر از  یخدمات شما کاف ای. توليدات شوديثروتمند نم گرانید یهيچکس با کار کردن برا

 ثروتمند شدن شما هموار کند.  یرقيبانتان باشد تا راه را برا

  



 
 
 

  یقانون خودساختگ ٧٨

با مقدار اندک شروع کنيد،  ای هیاست که بدون سرما نیا دیکار جد کی یراهانداز یراه برا نیو مطمئنتر نیبهتر

در  ندکنيکم شروع م یکه با پول خيل ی. کساندیو سپس مرحله به مرحله با استفاده از سود حاصله پيش برو

 دارند.  یاحتمال موفقيت بيشتر کننديمشروع  ادیز یکه با پول خيل یبا کسان سهیمقا

  

 شکست  یبرا یقانون آمادگ ٧٩

ثروتمند شدن است. شکست پيش نياز  یشما برا لیتما یشکست خوردن، تنها معيار واقع یشما برا یآمادگ

 شکست خود را دو برابر کنيد.  یآمادگ دیموفق شو عتریسر خواهيديموفقيت بزرگ است. اگر م

   

 سکیقانون ر ٨0

هستند  یموفق کسان نانیکارآفر یو احتمال شکست رابطه مستقيم وجود دارد ، در هر کار یریسکپذیبين ميزان ر

 . رساننديو به حداقل م کننديتحليل م هیسود بيشتر خطرات کار را تجز یکه برا

  

 نابجا  یقانون خوشبین ٨1

بيش از حد مانند شمشير دو دم است که ميتواند هم به شکست و هم به موفقيت منجر شود. در تجارت،  یخوشبين

 . انجامديبه طول م کنيديم یکه پيشبين یدارد و سه برابر مدت زمان نهیهز کنيديدو برابر آنچه فکر م یهر کار

  

 

 



 
 
 

 قانون ثبات قدم  ٨2

در حين  که یموفق خواهيد شد. موانع دیثبات قدم داشته باشيد، بدون ترد یاگر در راه ثروتمند شدن به اندازه کاف

 . دیدرس بگير یو شکست یپلکان موفقيت شما است به شرط آنکه از هر نااميد شوديکار ظاهر م

  

 قانون هدف تجارت  ٨٣

 هدف متمرکز نیبر ا دیکليه فعاليتها با یاست و در هر تجارت یتجارت پيدا کردن و حفظ مشتر یهدف اساس

 مقرون به صرفه است.  یبا روش یباشد. سود نتيجه پيدا کردن و حفظ مشتر

  

 قانون سازمان  ٨٤

است  یتنها هدف خود که همان پيدا کردن و حفظ مشتر یاز افراد است که برا یمرکب از گروه یموسسه تجار

 باشد.  یموسسه ضرور فیانجام وظا یبرا دیتشکيل شدهاست. وجود هر کدام از کارکنان با

  

  یمشتر تیقانون رضا ٨٥

تاجران  یاست. مشغوليت ذهن یاست و هميشه حق با مشتر یمشتر تیمشغول حفظ رضا یدر تجارت هر کس

 است.  یموفق ارائه خدمات بهتر به مشتر

  

  یقانون مشتر ٨٦

 جابیا یجارخوب ت یزیبرنامهر کیقيمت ممکن.  نیينتریاست با پا نیو بيشتر نیهميشه به دنبال بهتر یمشتر

 توجه و بر آن تاکيد داشته باشيد.  یمشتر یکه شما همواره به منافع شخص کنديم



 
 
 

   

 قانون کیفیت  ٨٧

.  دگيريخدمات تصميم م ایاست که در مورد ارزش کاال  یو مشتر دیگويم یاست که مشتر یآن چيز کيفيت

 خدمات خود تعيين کننده موفقيت شما در بازار است.  ایشما در افزودن ارزش به محصوالت و  ییتوانا

  

  یقانون کهنگ ٨٨

ت و رقاب ایپو یخدمات امروز بدليل تکنولوژ ایکه مورد استفاده قرار گيرد کهنه خواهد شد. محصوالت  یهر چيز

 دیشما که قرار است به بازار بيا دیمحصول جد ای دی. معجزه جدگيرديکهنه شدن قرار م ندیاز همان ابتدا در فرآ

 چيست؟ 

  

 قانون ابتکار  ٨٩

. پيشرفت در تجارت نتيجه دیاست که به آن نياز دار یخوب تنها چيز دهیا کیشروع راه موفقيت، داشتن  یبرا

 کار است.  کیانجام  یارزانتر، بهتر و آسانتر برا عتر،یسر یراهها افتنی

  

 موفقیت  یقانون عوامل ضرور ٩0

 یعوامل، تعيين کننده چگونگ نیموفقيت ندارد. ا یبرا یبيش از پنج تا هشت عامل ضرور یتجارت ایهر کار 

 یرتعيين کنيد و سپس با بهرهگي شونديشکست شما م ایرا که منجر به موفقيت  ییعملکرد شما هستند. کارها

 کنيد.  یزیداشتن عملکرد بهتر در هر زمينه برنامهر یاطالعات، برا نیاز ا

  



 
 
 

 قانون بازار   ٩1

 یآن کاال در بازار آزاد و رقابت یحاضر است برا یاست که مشتر ییهر کاال بها ی، قيمت واقع ریکه در آن سا

 حق با بازار است.  هميشهمشابه نيز وجود دارد، بپردازد.  یکاالها

  

 کردن یقانون تخصص ٩2

 ید را براخو ییرا انتخاب کنيد و سپس تمام توانا یخدمات بخصوص ایابتدا محصول  دیموفقيت در تجارت، با یبرا

 ت. کار کردن اس یشکست در تجارت غير تخصص یاصل لیاز دال یکی. دیروش به کار گير نیانجام کار با بهتر

   

   زیقانون تما ٩٣

 یبازار رقابت کیداشته ، در  یمنحصر به فرد یژگیدر نوع خود و دیکسب موفقيت با یخدمات برا ایمحصوالت 

ل توجه قاب دیشما با یکاال یرقابت در بازار، برتر یگردند. برا زیمحصوالت و خدمات مشابه متما ریباشند تا از سا

 حاضر باشد به خاطر آن پول پرداخت کند.  ازارباشد که ب یو قابل تبليغ کردن باشد و چيز

  

  داریقانون تعیین خر ٩٤

 انیرمشت-خدمات شما هستند.   ایتوليدات  داریاست که در بازار، خر ییموفقيت در تجارت در گرو تعيين گروهها

 آنها چيست؟  دیعلت خر-کجا هستند؟  -هستند ؟   یشما دقيقا چه کسان

  

 

 



 
 
 

 قانون تمرکز بازار  ٩٥
 ایخاص کاال  یهايژگیاز و توانندياست که م یبخصوص انیمشتر یدر بازار در گرو تمرکز کامل بر رو موفقيت

 تانیاست ، تعيين و متمرکز کردن تالشها یاستفاده را ببرند.  . رمز سودده نیبيشتر دهيديکه ارائه م یخدمت

 یگروه خاص و اصل نیا یرو

  

  یقانون برتر ٩٦

عيين و ت ت،یری. اولين کار در مدپردازديم یعال یخدمات برتر بها ایعملکرد برتر، توليدات برتر  یبازار تنها برا

 در آن برتر باشيد.  توانيدياست که م یبهبود بخشيدن به حوزها

  

 قانون احتماالت  ٩٧

احتمال وقوع رخداد مورد نظر خود، تعداد موارد را  شیافزا یاحتمال وقوع دارد. برا یبه ميزان معين یهر رخداد

 . شوديرا به دفعات بيشتر امتحان کنيد، احتمال موفقيت شما نيز بيشتر م یبيشتر یدهيد. هر چقدر کارها شیافزا

  

 قانون وضوح اهداف  ٩٨

به آن انجام دهيد  یدستياب یبرا یچه اقدامات دیو حاضر خواهيديبدانيد که چه م یوضوح بيشتر هر چقدر با

 ی. روشن بودن اهداف مورد نظر مانند مغناطيسشوديبيشتر م خواهيدياحتمال موفق شدن و رسيدن به آنچه م

 . کشديشما م یکه اقبال را به سو کنديعمل م

  

 



 
 
 

 قانون جذب   ٩٩ 

ند. هست یکنيد که با افکار غالب شما هماهنگ ، شما در زندگ یخود جذب م یرا به سو ییو موقعيتها دههایافراد، ا

س که مردم به آن شـــان کنيديدست پيدا م یکه اهداف شما از مغناطيس اشتياق شما سر شار شد به چيز یهنگام

 . ندیگويم

  

 قانون توقعات  100

.  ددهييم شیافزا یرخ دهد، ميزان شانس خود را در زندگ تانیخوب برااگر مدام توقع داشته باشيد که اتفاقات 

 . افتديم میبرا یاتفاق عال کیدانم امروز  یجمله آغاز کنيد: م نیهر روزتان را ا ا

  

 قانون فرصت  101

درست  ادیفرصت شما، به احتمال ز نیپيرامون شماست. بزرگتر یموقعيتها نیتريفرصتها اغلب در معمول نیبهتر

 شما.  یفعل قیعال ایشماست، در کار، حرفه، تحصيل، تجربه  یپيش پا

  

 قانون قابلیت  102

يد داشته باش یبيشتر یهایيجا جمع شود.  هر چقدر توانا کیو موقعيت در  یکه آمادگ دهديرخ م یشانس هنگام

 . شوديشما بيشتر م یمطلوب نيز برا یموقعيتها یو آنها را بيشتر پرورش دهيد شانس رسيدن به ، در هر زمينها

  

 

 



 
 
 

 قانون دانش   10٣

 یينها، در هر زم گرانینسبت به د یداشته باشد شانس موفقيت بيشتر یکه دانش و مهارت گستردهتر یشخص

ا ر شیو در نتيجه فرصتها کنديدارد. دانش و مهارت گسترده، فرد را آگاه ساخته و از چند و چون اوضاع با خبر م

 . دهديم شیافزا

  

 قانون پیش فرضها  10٤
 رشیخود را داشته باشيد. پذ یشکستها هستند. شهامت محک زدن پيش فرضها شهینادرست ر یفرضها پيش

 یم باز مالز یهايو دگرگون دیجد یپيش فرضها افتنی یاحتمال دارد پيش فرضتان اشتباه باشد، راه را برا نکهیا

 صورت بدست نخواهيد آورد.  نیکه در غير ا ییکند، چيزها

  

   یقانون وقتشناس 10٥

شما فرا خواهد رسيد.    یکنيد، زمان مناسب برا جادیالزم را در خود ا یهمه چيز است. اگر آمادگ یوقتشناس

 یپر تالطم زندگ یای، در در یکه اگر با آن حرکت کنيد شما را به ساحل خوشبخت افتیرا  یموج توانيهميشه م

 شکسپير (  ليامی. )ورسانديم

  

  یقانون انرژ 10٦ 

موقعيت مناسب را تشخيص دهيد و از آن استفاده  نکهیداشته باشيد، احتمال ا یو اشتياق بيشتر یهر چقدر انرژ

 . دیآياستراحت و آرامش بدست م یو افکار خالق بعد از مدت دههایا نی. بهترشوديکنيد بيشتر م

  



 
 
 

 قانون روابط  10٧

رد. به دست خواهيد آو یبهتر ینسبت به شما دارند موقعيتها یمثبت دیرا بشناسيد که د یبيشترهر چه افراد 

 . کننديشما باز م یو راه موفقيت را برا دهنديم یدیجد یدههایکه شما را دوست دارند به شما ا یافراد

  

  گرانیقانون درک د 10٨

ه قبال به ک کنيديدست پيدا م ییو راه حلها دهینگاه کنيد، اغلب اوقات به ا یبه موقعيت یگریفرد د دیاز د یوقت

 دتوانييو شما چطور م خواهندي. مرتب از خودتان بپرسيد که مردم به چه نياز دارند و چه مدینبرده بود یآنها پ

 کنيد.  وردهآنها را برآ ینيازها و خواستهها

   

 قانون رشد  10٩

.  دیشويبدتر م دیپس دار دیشوي. اگر روز به روز بهتر نمزنيديدر جا م دینيستيد پس دار یاگر در حال رشد فکر

 خود قرار دهيد.  یاز برنامه روزانه زندگ یرا جزئ یو رشد مداوم فکر یدائم یادگيری

  

 قانون تکرار  110

عادت  کیبه صورت  کنيديرا که مدام و مرتب تکرار م یبدست آوردن مهارت است. چيز یو تکرار بها نیتمر

ه و گذشت ینتيجه کنار گذاشتن عادتها یو خشنود تیو احساس رضا ی. رشد فکردیآيدر م یو عمل یذهن دیجد

 است.  دیجد یو عادتها نهایکردن تمر نیگزیجا

  

 



 
 
 

 قانون پشتکار  111

است که هيچ کس از آن باخبر نيست. مردان  یثاریاز هزاران تالش و ا یخوب و درخشان مجموعها یزندگ کی

شبه به آن نرسيدهاند. اما هنگام شب در  کیکه  ییجاها کنند،يکه فتح کردهاند حفاظت م یبزرگ از ارتفاعات

 وادزورث النگفلو(  ی. )هنردهنديادامه م یپيشرو یکه همراهانشان خفتهاند باز هم به تالش خود برا یحال

  

  ییقانون خودشکوفا 112

 آموزنديکه م یی. آنهادیبياموز دیرسيدن به اهداف تعيين شده خود به آن نياز دار یهر چه را که برا توانيديشما م

 توانا هستند. 

  

 قانون استعدادها  11٣

و به کار گرفته شوند شما را  یینهفته است که اگر درست شناسا هایياز استعدادها و توانا یدر درونتان مجموعها

 یها را خيلو آن دیبرياز کارتان بيشتر لذت م ییچه قسمتها ازبرسيد.  دیکه در نظر دار یتا به هر هدف سازنديقادر م

 شماست.  یواقع یاستعدادها افتنی یراهنما برا نیسوال بهتر نیا دهيد؟يخوب انجام م

  

 قانون کمال  11٤

دهيد.  یو نقص انجام م عيبيب د،یبريکه از انجام آن لذت م یکه کار دیآيبدست م یهنگام یموفقيت و خوشبخت

ن به آن رسيد یو برا دهيدياهميت م یاست که تا چه حد به کمال در زندگ نیشما ا یتعيين کننده کيفيت زندگ

 فوتبال(  یمرب - یلمبارد نسی. )ودانيديتا چه اندازه خود را مسئول و متعهد م

  



 
 
 

 قانون موقعیت  11٥

 ایابر نهفته است، بر یموقعيت ایبذر سود  یهستند. در درون هر مشکل مشکالت مانع کار نيستند بلکه معلم ما

 صعود کنيد.  یبه پلهها لیبيشتر از سود حاصل از انجام کار مورد نظر. در راه موفقيت مشکالت را تبد

 

 قانون شهامت  11٦ 

به  مانع رسيدن نیاست. ترس بزرگتر یبه موفقيت ضرور یدستياب یسنجيده و حساب شده برا یوجود شهامت

 کار را انجام دهيد.  نیا یطیکنيد و در هر شرا تانیاز عادت ها یخود را جزئ یبا ترسها ییارویهدف است. رو

  

  یقانون سختکوش 11٧

، سختتر نه ای دیشويموفق م دیکه شک دار ی. هنگامدیآيبدست م یبه اهداف با سختکوش یموفقيتها و دستياب

ار که مشغول کار هستيد، تمام مدت ک یباز هم بيشتر تالش کنيد. هنگام دیتالش کنيد و اگر به نتيجه نرسيد

 کنيد و وقت تلف نکنيد. 

 

  یقانون بخشندگ 11٨

 ییجاها آن هم از رسد،يبه شما م یبيشتر یخدمت کنيد، خير و نيک گرانیهر چه بيشتر، بدون انتظار پاداش، به د

حقيقتا خوشبخت خواهيد بود که احساس کنيد به دليل خدمت به  ی. شما تنها در صورتدیکه اصال انتظار ندار

 هستيد.  یانسان با ارزش گرانید

  

 



 
 
 

  رشیقانون پذ 11٩

حداقل  زنيد،يچطور با خودتان حرف م نکهای ٩٥٪. ذهن ناخودآگاه کندياز فکر و احساس شما را مشخص م

مثبت، سودمند و موثر داشته  ی. همواره با خودتان گفتگوهاردیپذيشما را به عنوان دستور م یدرون یگفتهها

 . دیندار یکه احساس خوب یهنگام یباشيد، حت

  

  یقانون خوشبین 120

به  ی. اگر عادت کنيد در هر موقعيتدهدينحوه تفسير و توجيه تجربياتتان، تفکرات و احساسات شما را شکل م

نيد و ک یزیهریخود پا یمثبت را برا ینگرش فکر کینقاط مثبت باشيد موفق خواهيد شد که  افتنیدنبال 

سد راهتان شود. توانديسرانجام هيچ چيز نم



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


