


چگونه ثروتمند شویم؟

2www.GanjeDaron.com

گروه تحقیقاتی گنج درون

چگونه ثروتمند شویم؟

آنچه در کتاب چگونه ثروتمند شویم می آموزید...
1- فرمولی 7 مرحله ای برای جذب فوری پول و ثروت به زندگی شما

2- چگونه بر باورھای مخفی ای که پول و ثروت را از شما دور می کند غلبه کنید و 
آنھا را برای ھمیشه حذف کنید

3- چگونه از فرمول تضمین شده »جذب فوری ثروت« استفاده کنید تا ثروت و پول 
در زندگی تان جاری شود

4- سود مرکب، بزرگترین راز ثروتمندان که می تواند زندگی مالی شما در زمان 
کوتاھی دگرگون کند

5- چگونه می توانید تنھا با یک میلیون ناموت سرمایه اولیه پس از بیست سال 
بیش از 120 میلیارد ناموت سرمایه داشته باشید

6- تفاوت ذھنیت ثروتمند و ذھنیت فقیر و تحلیل عقایدی که باعث ثروتمند شدن 
افراد میشود

7- دو شیوه منحصر به فرد برای درخواست افزایش حقوق که در ھر شرایطی جواب 
می دھد

8- درآمد غیر فعال، رازی که تنھا ثروتمندان پیشتاز با آن آشنایی دارند تکنیکی 
قدرتمند که ھمواره پول بیشتری را به زندگی تان وارد می کند

9- 29روش ویژه و منحصر به فرد برای جذب فوری پول ثروت به زندگی
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عھد نامه ی جذب چگونه ثروتمند شویم ...
باورھای ثروت آفرین

دوست خوبم یکی از روش ھای نفوذ به ضمیر ناخود آگاه جھت خلق دستاوردھای عالی 
و کسب موفقیت ھای چشمگیر اینه که بارھا و بارھا و بارھا عبارت ھای تاکیدی مثبت، 
جمالت طالیی و افکار و ایده ھای کلیدی ای که تو رو به ھدفی که داری می رسونه رو 
تکرار کنی، تا در نھایت اون فکر، ایده و جمله ی طالیی به بخشی از نظام باورھای تو 

تبدیل بشه و در نھایت واقعیت زندگیت رو شکل بده.
بنابراین ازت می خوام که از این صفحه پرینت بگیری و ھر روز چندین مرتبه اون رو با 

صدای بلند برای خودت بخونی ...
به ویژه صبح ھا به محض بیدار شدن از خواب و شبل ھا قبل از خواب!

به خودم قول میدم...
که اونقدر قوی باشم که تحت ھیچ شرایطی اجازه ندم ھیچ چیزی آرامش ذھنی من رو به 

ھم بزنه...
که از این لحظه به بعد، ھر کسی رو که می بینم فقط راجع به ثروت، سالمتی و شادی با 

او صحبت کنم و صرفا بر زیبایی ھای جھان ھستی و مواھب و نعماتی که مرا احاطه کرده 
تمرکز کنم...

که ھر روز به دوستان و اطرافیانم این حس رو منتقل کنم که ارزشمند و دوست داشتنی 
ھستن و می تونن تغییر مثبتی در کائنات و جھان ھستی ایجاد کنن...

که ھمواره نیمه ی پر لیوان رو ببینم تا به کائنات اجازه بدم که به واسطه ی این خوش 
بینی، اتفاق ھا و رخدادھای خوبی رو برام رقم بزنه...

که ھمواره به اھدافم فکر کنم، بھترین ھا رو بخوام، فقط برای دستیابی به بھترین ھا 
تالش کنم و فقط و فقط انتظار دریافت بھترین ھا رو داشته باشم...

که به قدری از موفقیت و شادی دیگران خوشحال بشم که انگار خودم به این موفقیت ھا 
رسیدم و شادم...

که تمامی اشتباھات و کمبود ھای گذشته رو فراموش کنم و سعی کنم که ھر 
روزدستاوردھای بھتر و موفقیت ھای بیشتری نسبت به روز گذشته کسب کنم، تا قدم به 
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قدم آینده ای خارق العاده و بی نظیر رو برای خودم رقم بزنم...
که ھمواره چھره ای بشاش و متبسم داشته باشم و به ھر موجود زنده ای که به او نگاه 

می کنم لبخندی زیبا تحویل بدم...
که ھمواره و در ھر شرایطی وقت زیادی رو صرف بھبود و ارتقا کیفیت خود و زندگیم کنم، 

ھمواره انگشت اشاره ام رو به سمت خودم بگیرم و از دیگران عیبجویی نکنم.
که دلی دریایی داشته باشم تا نگرانی و اضطراب ھیچ جایی در اون نداشته باشه، قلبی 

وسیع وبخشنده داشته باشم که خشم و نفرت ھیچ جایی در اون نداشته باشه، به قدری 
قوی و نیرومند باشم که ترس و دلھره جایی در وجودم نداشته باشه و به قدری شاد و 

خوشحال و مقاوم باشم که اجازه ندم ھیچ مشکلی در زندگیم عرض اندام کنه و دردسر 
ساز بشه...

که به خودم و توانایی ھام ایمان داشته باشم و این واقعیت رو به جھان ھستی و کائنات 
اعالم کنم، نه با صدای بلند بلکه با عملکرد عالی و بی نظیرم و در خشش نا محدودم در 

کائنات خدای رحمن... 
که به قدرت خدای رحمن ایمان داشته باشم و ایمان داشته باشم که خدا با تمام عظمت 

و بزرگیش حامی منه و در ھر لحظه کمکم می کنه...
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مقدمه
اگه احساس می کنی وضعیت مالیت چندان که باید و شاید خوب نیست...

 اگه نگران آینده خودت وخانوادت ھستی... اگر احساس می کنی کسب و کارت اونجوری که باید پر رونق 
نیست و در آمد مطلوبی نداری...

اگر به دنبال روشی تضمینی و تست شده برای جذب فوری ثروت به زندگیت ھستی...
به جای درستی اومدی.اگه تا به حال مطالبی در رابطه ی با قانون جذب و جذب پول و ثروت شنیدی اما 
دقیقا نمی دونی که چگونه میشه از این قوانین استفاده کرد تا به دنیایی از ثروت، رفاه، آسایش و آرامش 
رسید و واقعا دوستداری که یک بار و برای ھمیشه این قانون جادویی رو به صورتی کامال کاربردی، اجرایی 
و عملی یاد بگیری و شاھد تحول جادویی زندگیت باشی، به جای درستی اومدی.اگه دوست داری بدونی 
که چگونه میشه در شرایط بد اقتصادی که رادیو و تلویزیون و ماھواره مدام از رکوداقتصادی و تورم صحبت 
می کنن، از اقتصاد بیمار حرف می زنن و ھیچ جای امید و امیدواری ای رو برایمای بیننده باقی نمیگذارن، 
درآمد عالی کسب کرد و ثروتی حالل و نامحدود به دست آورد، به جای درستی اومدی چون در ادامه قراره 
تکنیک ھا و ایده ھای خارق العاده ای رو با تو دوست عزیزم به اشتراک بزارم که می تونه زندگیت رو متحول 
و جادویی کنه. در ادامه ی کتاب فرمولی 7 مرحله ای رو بھت آموزش میدم که بھت یاد میده چگونه ذھنیت 
ثروت رو در خودت شکل بدی و سپس دو تکنیک جادویی رو بھت آموزش میدم تا قدم به قدم یاد بگیری 
که چگونه می تونی تنھا با یک میلیون ناموت سرمایه اولیه پس از بیست سال صاحب سرمایه ای بیش از 
120 میلیارد بشی و این در حالیه که سرمایه اولیه تو فقط یک میلیون ناموت باشه و در طول این 20 سال 

ھیچ رقمی رو به این سرمایه اولیه اضافه نکنی! 
من امیرحسین دهقانی بنیان گذار گروه تحقیقاتی گنج درون، مدرس ھیپنوتراپی و موفقیت ھستم و خیلی 
خوشحال ھستم که فرصت مجددی پیش اومد تا در غالب این کتاب الکترونیکی در خدمت تو دوست خوبم 
باشم و بھت آموزش بدم که چگونه می تونی در کوتاه ترین زمان ممکن به دنیایی از ثروت حالل برسی و 

یک زندگی سرشار از آرامشو آسایش رو برای خودت و خانوادت بسازی.
اصال اھمیتی نداره که چه شغلی داری، در حال حاضر وضعیت زندگی ات چگونه است، کجای این ایران 

عزیز ھستی...
ھیچ اھمیتی نداره که سطح تحصیالتت چگونه است و یا چقدر تجربه داری و یا چه سن و سالی داری!!!
ھیچ اھمیتی نداره که در حال حاضر شغل یا کسب و کاری داری یا نداری... فقط و فقط تو برای من مھمی...

 تنھا این برای من اھمیت داره که تو ھستی و آماده ی تغییر کردنی!
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از کجا می دونم که آماده ای؟ چون داری این کتاب الکترونیکی رو مطالعه می کنی... در فرکانس ثروت 
قرارگرفتی، از خدای رحمن و کائناتش خواستی که راھی رو نشونت بده و حاال این کتاب وسیله ایه تا قدم 

به قدم این راه و ریزه کاری ھا و میون بر ھای اون رو بھت نشون بده.
بھت قول میدم..

. تضمین می کنم که اگر قدم به قدم با من جلو بیای و تکنیک ھایی رو که در جذب فوری ثروت بھت 
آموزش میدم اجرا کنی، می تونم بھت کمک کنم تا ثروتمند و پولدار بشی.

بر اساس سالھا تجربه و مطالعه و تحقیق و بررسی، فرمولی 7 مرحله ای رو طراحی کردم که در ھرشرایطی 
که باشی بھت جواب میده. تنھا کاری که ازت می خوام انجام بدی اینه که بارھا و بارھا این کتاب رو مطالعه 
کنی و تمامی اونچه رو که یاد میگیری انجام بدی تا خالق روانه شدن جریان ھای عظیم ثروت به زندگی 

ات باشی. به ھمین راحتی!
اگه بھم اعتماد کنی و کارھایی که بھت میگم رو انجام بدی، چنان زندگی ای برای خودت می سازی که باورت 
نمیشه... به قدری اتفاق ھای عالی و عجیب و غریب برات می افته که باورت نمیشه... پیشنھادھایی بھت  
داده میشه که تا قبل از این حتی در خواب ھم برات قابل تصور نبود و چنان زندگی مرفه و سرشار از ثروت 

و نعمتی و شادی ای رو برای خودت می سازی که حتی در رویای بسیاری از افراد نمیگنجه.
حاال این فرصت طالیی در اختیار توئه تا روشی رو یاد بگیری که به واسطه ی اون یک بار برای ھمیشه با 
تمامی دغدغه ھای مالی خداحافظی کنی و از شر تمام مسائل و مشکالت مالی خالص بشی و برای ھمیشه 

اونھا رو به دست فراموشی بسپاری.
می تونی در شرایطی که ھمه از کساد و رکود و وضعیت بد اقتصادی حرف می زنن چنان رشد کنی و به 

چنان ثروت حالل و عظیمی دست پیدا کنی که ھمه رو انگشت به دھان کنی.
می تونی به دنیایی از ثروت، آرامش و شادی برسی.شاید از من بپرسی که آقای دهقانی چطور اینقدر با 
اطمینان صحبت می کنی و چگونه به من تضمین میدی که این کتاب می تونه به من کمک کنه و زندگیم 

مالیم رو متحول کنه؟
یعنی واقعا یک کتاب می تونه به قدری قدرتمند باشه که یک زندگی رو تغییر بده؟

می دونی داستان چیه دوست من؟ تصور کن درست ھمونطوری که در در ھر کشوری یک بانک مرکزی 
وجود داره و تمام اسکناس ھای اون کشور در اونجا چاپ میشه... تمامی سکه ھا اونجا ضرب میخوره و منبع 
غنی ای از پول و طال و ... به حساب میاد و به نوعی تمام سرمایه ی پولی و ارزی یک کشور رو در برمیگیره... 
درست یک چنین بانکی، با عظمتی بسیار وسیع تر در جھان ھستی وجود داره که در اون بینھایت پول 
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و ثروت وجود داره... بی نھایت نعمت وجود داره... بی نھایت فرصت شغلی وجود داره... بینھایت رفاه و 
زندگی عالی و تحصیالت و علم و محبوب و معشوق وجود داره... و خالصه ھمه چیز در حداعال و کمالش 

و البته به صورت نا محدود در بانک جھانی کائنات وجود داره...
می تونی این بانک کائنات رو به عنوان یک گاو صندوق فوق تصور بزرگ و سرشار از تمام چیز ھایی که 
بین  فرقی  ھیچ  و  عادله  باشه  خدا  که  بانک  این  رییس  که  جایی  از  اما  کنی...  تصور  موجوده  درکائنات 

مشتریھای این بانک نمیذاره یه سیستم خارق العاده تعبیه کرده...
چکار کرده؟درست مثل سیستم آب لوله کشی که میاد و تمام آبی که پشت سده رو تصفیه می کنه و از طریق 
یه سیستم بسیار پیچیده و مھندسی شده این آب رو در اختیار تمام شھروندان قرار میده... خدای رحمن ھم 
در این کائنات عظیم یک گاو صندوق خارق العاده و چند صد ھزار وجھی ساخته که دو ویژگی طالیی داره...

1( این گاو صندوق به تعداد انسانھای روی زمین در اختصاصی و رمز منحصر به فرد داره تا ھر فردی باوارد 
کردن رمز اختصاصی خودش بتونه به این دریای عظیم ثروت و نعمت دسترسی پیدا کنه.

2( این گاو صندوق عظیم یک منبع تامین کننده ی بسیار قدرتمند داره که ھمواره این گاو صندوق رو پر می 
کنه و تحت ھیچ شرایطی اجازه نمیده که میزان نعمت و ثروتی که در این گاو صندوق وجود داره کم بشه، 
بنابراین فورا ھر اونچه که از این گاو صندوق برداشت میشه، جایگزین میشه...درست مثل یک کت جادیی!

بنابراین ھر چیزی که میخوای پیشاپیش در اختیار تو قرار داده شده اما یک رمز داره!!! و تنھا کاری که 
بایدانجام بدی اینه که این رمز رو که رمز اختصاصی خودته پیدا کنی، اون رو وارد کنی تا به دنیایی از ثروت 
ونعمت و مکنتی دست پیدا کنی که تا قبل از این نه تنھا نمیدیدیش، بلکه حتی از وجود چنین منبع غنیای 

ھم بی خبر بودی.
اما چگونه میشه رمز این گاو صندوق جادویی رو پیدا کرد؟

راز این رمز در ضمیر ناخود آگاھته... باید به سراغ این ضمیر سوپر قدرتمند بری، باھاش یکی بشی و و رمز 
نفوذ به اون رو پیدا کنی تا دیواری که بین تو و دنیای موفقیت ھا و دستاورد ھا و ثروت ھا و نعمت ھای 

بیشمار و جادویی وجود داره بر داشته بشه... 
و اگر این کار رو نکنی، خودت رو از این دنیای شگفت انگیز محروم می کنی و داستانت میشه داستان فردی 

که میگه: آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم...
با افراد بسیار زیادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم صحبت کردم. افرادی که خونه ای برای زندگی کردن 
نداشتن، درآمد درست و حسابی ای نداشتن، شغل و کسب و کاری نداشتن، اتوموبیل نداشتن،ھیچ ھمراه 
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و دوستی نداشتن و به معنای واقعی کلمه فقیر بودن.
با افرادی صحبت کردم که زندگی معمولی و نیمه مرفھی داشتن اما دوست داشتن رشد کنن و به جمع 

میلیاردرھا و مولتی میلیاردر ھا ملحق بشن...
به خوبی به یاد دارم که دوسال پیش یک جوون 27 ساله ای پیش من اومد که به شدت غرق در مشکالت 
مالیش بود. با وجود اینکه جوان توانمندی بود و روزی 12 ساعت کار می کرد در فقر و بدبختی دست و 

پامی زد. 
با 12 ساعت کار روزانه فقط تونسته بود یک اتاق اجاره کنه و فقط زنده بمونه... واقعا چیزی که برای من 
تعریف می کرد ھیچ شباھتی به زندگی کردن نداشت.جالبه بدونی که وقتی که این جوون 6 ماه بعد پیش 

من اومد نشناختمش... گریه می کرد و با خوشحالی از زندگیش می گفت...:
 آقای دهقانی یک خونه ی 150 متری خریدم... یه 206 خریدم... ھمسر ایده آلم روپیدا کردم و به امید خدا 
قراره به زودی با ھم ازدواج کنیم... آقای دهقانی االن به طور متوسط بیشتر از سه ساعت در روز کار نمی 

کنم ولی درآمد چند ده برابر گذشته است...
دوست عزیزم می دونی علت این تحول چی بوده؟ این جوون حرف من رو به عنوان یک پیشنھاد دوستانه 
پذیرفت و صادقانه و خیلی جدی به تک تک اصول وتکنیک ھایی که در ادامه بھت معرفی می کنم عمل 

کرد...
رمز ضمیر ناخود آگاھش رو پیدا کرد، رمز رو وارد کرد و در گاو صنوق طالیی کائنات رو به روی خودش 

وزندگیش باز کرد.
یادت باشه دوست خوبم... این اصول... این فرمول ھفت مرحله ای... به من جواب داده... در حالی که 
در معرض ورشکستگی کامل بودم به من کمک کرد تا تمام بدھی خودم رو پرداخت کنم و دوباره سر پا 

بایستم... و دوباره به اوج خودم برگردم. چون این تکنیک ھا در سخت ترین شرایط ذھنیت ثروت رو
قرار در ھر  باورش کنی... که در مدارش  زندگیت میبینی که  رو در  قانون ذھنه که فقط چیزی  افکارن  بر 
شرایطی که بوده، به ھر میزانکه این فرمول رو باور کرده و تکنیک ھاش رو اجرا کرده، ازش نتیجه گرفته... 
پس مطمئن باش که اینبه شرط اینکه آماده ی تغییر و تشنه ی ساختن یک زندگی اینکه از بی پولی و کم 
پولی خسته باشی و تشنه پول و الھی بدون حد و مرز می باره و بی انتھائه اما فقط چون ھمه چیز فقط 

به تو بستگی داره تنھا کسی که می تونه زندگیت رو تغییر بده خودتی.
به تمامی اونچه بھت میگم عمل کنی تا بھت زده بشی که چه زندگی محشر و خارق العاده ای می تونستی 

داشته باشی اما تا حاال ازش غافل و بی اما می تونی بی نھایت باال بری و اوج بگیری 
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واقعا حد و مرزی برای کیفیت یک زندگی وجود نداره و تو می تونی ھر لحظه زندگیت رو بھتر از روز قبل 
کنی و طعم بهتری از زندگی رو بچشی.

این کتاب با تمام کتاب هایی که خوندی متفاوته و با تمام آموزش ھایی که دیدی فرق داره و به لطف 
الهی حتما میتونه زندگی تورو،شرایط مالی تو رو، ومیزان سالمتیت رو... ھمه و ھمه رو تغییربده و تو رو در 

جایگاھی که شایسته و درخور تو دوست عزیزمه قرار بده... یک زندگی بھتر و عالی تر وسرشار تر...
اما می دونی داستان چیه؟ جھان ھستی و کائنات یک سیستم مھندسی شده ی خارق العاده است...

واقعا بی نظیره و ھمه چیز در اون روی حساب و کتاب انجام میشه و ھیچ اتفاق و تصادفی درکار نیست 
و همه چیز حساب شده است.

 کارکائنات، دقیقا مشابه منظومه شمسی، از بی نھایت مدار تشکیل شده که ھر مدار ویژگی خاص خودش 
رو داره.

قاون مدارھا یک قانون کلی و یونیورساله.
حتی اگر به ریزترین اجرام و اجزای جھان ھستی ھم که اتم باشه نگاه کنی باز ھم می بینی که قانون

مدارھا بر اون حاکمه... چرا؟
چون یک اتم از یک سری مدار تشکیل شده که ھر مدار ویژگی و خاصیت ویژه ای داره... مداری مربوط به
الکترون ھاست که بارھای منفی در اون قرار میگیرن...مداری مربوط به پروتون ھاست که بار مثبت اتم در

اون قرار میگیره و ھمونطوری که میدونی ھر مدار ویژگی خاص خودش رو داره...
امکان نداره یک بار مثبت یا یک پروتون وارد مدار الکترون ھا بشه یا عکس چنین حالتی رخ بده...

اگر به بزرگترین اجرام جھان ھستی ھم نگاه کنی باز ھم می بینی که این قانون بر اونھا ھم حاکمه...
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کافیه به عنوان مثال به منظومه ی شمسی نگاه کنی، از چندین مدار مختلف تشکیل شده که ھر مدار
ویژگی خاص به خودش رو داره... کره ی زمین در مدار سوم قرار گرفته و دقیقا به ھیمن علته که این

ویژگی ھای به خصوص شاملش شده: آب و ھوای به خصوص، وجود آب، قابلیت سکونت و زندگی، جو
قابل تنفس، مواد معدنی و ... .

دوست دارم خیلی راجع به این موضوع فکر کنی تا یکی از مھمترین راز ھا و قوانین حاکم بر جھان ھستی
رو به خوبی درک کنی و بر اون مسلط بشی... تا زندگیت رو تغییر بدی.

دوست دارم اینھا رو بدونی تا متوجه بشی که تمام اتفاق ھایی که داره توی زندگیت می افته از کجا داره
آب میخوره... دوست دارم اینو بدونی که اگه مثال بیکار ھستی و ھرچه که تالش می کنی باز ھم نمی

تونی کار دلخواھت رو پیدا کنی... فقط و فقط علتش یک چیزه، علت اینه که در مدار بیکاری قرار گرفتی و
چون در مدار بیکاری خبری از فرصت ھای شغلی با کیفیت و درست و حسابی نیست، ھر تالشی ھم که

بکنی خبری از نتیجه نیست و تالش ھایی که در مدار بیکاری صورت بگیره محکوم به شکسته.
به دور و بر خودت نگاه کن. چرا ھر جایی که میری و در ھر شرایطی اتفاق ھایی که برات می

افته کامال مشابه ھمه؟ اگر خوش شانسی، ھرجا که میری شانس میاری. اگر بد شانسی
ھر جا که میری حالت گرفته میشه. تا حاال فکر کردی که چرا داره این اتفاق می افته و علتش
چیه؟ اینھا صرفا به این علته که در مدار اون اتفاق قرار گرفتی و قانون مدار اینه که چیزی رو

که بر مدار حاکمه بارھا و بارھا و بارھا تجربه کنی.
اگر داری شبانه روز تالش می کنی و ھرکاری که می کنی حقوق ماھیانه ات از اونی که ھست باالتر

نمیره، فقط یک علت داره: در مداری قرار گرفتی که نھایت دستاوردی که این مدار می تونه برات داشته
باشه ھمینیه که ھمین حاال داری به دست میاری، نه بیشتر... و این مدار نمی تونه تو رو در کسب

دستاوردھا و موفقیت ھای بیشتر ساپورت کنه.
اما اگر این رو ندونی، شبانه روز تالش می کنی، خودت رو به این در و اون در میزنی ولی باز ھم نتیجه ای

که مطلوبت ھست رو دریافت نمی کنی.
این راھش نیست دوست من... راه بسیار ساده تری ھم ھست!!! راھکار تالش بیشتر نیست، بلکه باید

مدارت رو عوض کنی، در مداری قرار بگیری که ھم راستای با ھدف و اونچه میخوای ھستش تا با تالش
کمتر، سریعتر و خیلی راحت تر به ھر اونچه میخوای برسی.

به ھمین راحتی!
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و این رو بدون دوست من که ھرگز مدارت تغییر نمی کنه مگر اینکه باورھات رو تغییر بدی، چون اتاق 
فرمان و عاملی که تعیین کننده مداریه که در اون قرار میگیری، تک تک باورھایی که داری و خوشبختانه 
فرمول7مرحله ای که در این کتاب بھت آموزش داده میشه کاری که می کنه دقیقا اینه که تو رو در مدار 

صحیح جذب فوری ثروت حالل قرار میده.
کشف حلقه طالیی کسب ثروت

چند سال پیش یک مالقات دوستانه و گپ و گفت صمیمی با سه نفر از بزرگ ترین کار آفرین های مولتی 
میلیاردر ایرانی داشتم این سه عزیز رو برای صرف شام دعوت کردم تا راجع به سر گذشتی که داشتن و 

عواملی که باعث موفقیت آنها شده و آنها را به این همه دست آورد و موفقیت رسانده گپ بزنیم.
ایمان دارم که این رفتار یکی از بهترین ویژگی هاییه که دارم و شدیدا بهت پیشنهاد میکنم که هر جا فرد 
موفقی را که دیدی برو در محضر آن فرد تا میتوانی ازش درس بگیر تا میتوانی از این کوله بار تجربه که رو 

به روی تو است استفاده کن...
این تکنیک یکی از قدرتمند ترین تکنیک های که به صورت عجیب و غریبی زندگی ات رو متحول و سرشار 

از موفقیت های عجیب و غریب میکنه.
من به شخصه ، هر جای دنیا که باشم ،امکان نداره فرد موفقی را ببینم و راجع به موفقیت ها و باورها و 
عواملی که این فرد رو به این جایگاه عالی و رفیع رسانده با او صحبت کنم سعی میکنم با سوالت مهندسی 
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شده و حساب شده تمامی باور های غالب این فرد را استخراج کنم تا هم خودم نکته ی جدید رو یاد بگیرم 
و کیفیت زندگی ام رو بهتر کنم و هم این نکته ای ارزشمند را در اختیار عزیزانی قرار بدم که به صورت مستقیم 

یا غیر مستقیم در تعامل با هستن.
جالب ترین نکته ای که من از صحبت کردن با این کارآفرینان عزیز متوجه شدم این بود که نقطه ی عطف

اونھا و لحظه ای که مسیر زندگیشون تغییر کرده درست ھمون لحظه ای بوده که تصمیم گرفتن آموزش
ھای الزم رو ببینن و زندگیشون رو از مسیر فقر و کمبود و خستگی خارج کنن و در مدار ثروت و فراوانی

قرار بدن.
 مدام کتاب می خوندن، سمینارھای مختلف رو گوش می دادن، در دوره ھای آموزشی شرکت می کردن و 
بالفاصله اقدام می کردن و اونچه رو که آموخته بودن اجرایی می کردن تا سریعتر یک باور قدرتمند ثروت 
آفرین رو در خود شکل داده و تثبیتش کنن و مھمتر اینکه ھمیشه و ھمیشه و ھمیشه متمرکز بر ھدفی 
که داشتن باقی می موندن و ھرگز و تحت ھیچ شرایطی اجازه نمی دادن که ھیچ چیزی تمرکز اونھا رو از 

ھدف و ویژنشون منحرف کنه.
دوست خوبم فرمول 7 مرحله ای که در این کتاب بھت آموزش داده میشه حاصل تجربه ی ھزاران انسان
موفق و ثروتمنده که ھزاران ھزار بار تست شده و ھمواره نتیجه ای ثابت داشته، که این نتیجه چیزی جز

دستیابی به دستاوردھا و موفقیت ھای چشمگیر و عجیب و غریب نبوده.
اگر در حال حاضر زندگیت در شرایطی قرار داره که اصال دوسش نداری و چندان که باید و شاید حس و

حال خوبی بھت نمیده یا حتی اسیر منطقه ی راحتی و امن خودت شدی و کاری برای رسیدن به آرزوھا و
اھدافی که داری انجام نمیدی، به شدت ازت میخوام که بارھا و بارھا به خودت گوشزد کنی که این

شرایط موقتیه و اصال جایگاھی نیست که شایسته و درخور تو دوست خوبم باشه.
تو میتونی خیلی خیلی زیاد رشد کنی، ثروتمند بشی، یک زندگی سرشار از رفاه مادی و معنوی داشته
باشی و از لحظه لحظه ھای زندگیت لذت ببری و این واقعا آینده ایه که در انتظار توئه، به شرط اینکه

انتخابش کنی.
مدار تو باورھاییه که داری و به محض اینکه مداری که در اون قرار گرفتی رو تغییر بدی تمامی جنبه ھای 

زندگیت تغییر می کنه. این یک قانونه دوست خوبم.
یادت باشه دوست خوبم که پایان شب سیه سپید است...

ھمیشه ھمینطوره... تنھا کاری که الزمه انجام بدی اینه که تمام تمرکز و توجه خودتون رو، به اونچه میخوای 
بدی و تا زمان دستیابی به ھدف و مقصدی که برای خودت تعیین کردی، این توجه و تمرکز رو حفظ کنی.
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باید ادامه بدی... باید انقدر این مسیر رو ادامه بدی تا برسی...
باید در ھر لحظه مثبت و امیدوار باقی بمونی و دور و برت رو پر از افراد و منابع مثبت و امید دھنده کنی...

باید بدرخشی و به جایگاھی که خواھانش ھستی برسی تا بتونی در زندگی دیگران ھم منشا اثر باشی
و الھام بخش زندگی اطرافیانت باشی...

مطمئن ھستم که حتی تصورش رو ھم نمی تونی بکنی که چه آینده ی خارق العاده ای در انتظارته و
چقدر می تونی دستاورد ھای عالی تر و بھتر داشته باشی و به انسان برگتری تبدیل بشی. تنھا کاری

که الزمه انجام بدی اینه که این فرمول رو یاد بگیری، قدم به قدم با من جلو بیای و البته به ندای قلبت
گوش بدی.

در ادامه ھفت گام طالیی رو بھت معرفی می کنم که بھت کمک می کنه خیلی فوری ثروت رو به زندگیت
جذب کنی و در مدار ثروت و فراوانی قرار بگیری.

خیلی خوب می دونم که دست و پنجه نرم کردن با مسایل مالی و دغدغه ی مالی داشتن، چه حس و
حالی داره و چه شکلیه و خیلی بھتر می دونم که چگونه میشه موفق، شاد و ثروتمند شد و یکبار و برای

ھمیشه با تمام دغدغه ھا و مشکالت مالی خداحافظی کرد.
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آیا آماده ای تا این فرمول قدرتمند ثروت آفرین رو بھت آموزش بدم؟!
تا به حال سفرھای بسیار زیادی داشتم و به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ھزاران نفر آموزش دادم که

چگونه اون چیزھایی رو که واقعا خواھانش ھستن، به زندگیشون جذب کنن و به دستش بیارن.
اصال مھم نیست که در حال حاضر چه شرایطی داری... اصال مھم نیست که چقدر تمرکز جامعه بر رکود

اقتصادی، تورم و مشکالت مالیه... بارھا و بارھا به این نکته اشاره کردم و باز ھم میگم که شرایط بیرونی،
وضعیت فعلی تو و اوضاع بیرونی کوچکترین تاثیری در موفقیت مادی و معنوی تو نداره. ھمه چیز فقط 

به تو
و باورھای تو بر میگرده و اگر باورھات رو تغییر بدی، در مدت زمان بسیار کوتاھی خواھی دید که شرایط

بیرونی تو ھم به طبع از باورھات تغییر می کنه. این یک قانونه دوست من.
دوست دارم جز اون دسته از آدم ھایی نباشی که دست از اھداف و آرزوھاشون میکشن فقط به این علت
که به وضعیت اقتصادی جامعه نگاه می کنن، به حقوق ماھیانه ای که دارن نگاه می کنن و میگنه اینگونه

که من دارم می بینم امکان نداره...

دوست دارم جز اون دسته آدمایی نباشی که اسیر منطقه امن و راحتی خودشون شدن و فکر می کنن
دیگه نمیشه بیشتر از این پول در آورد، نمیشه رابطه بھتری داشت، نمیشه شغل بھتری داشت، نمیشه

یک حساب پر پول تر داشت ...
متاسفانه بسیاری از افردی که یک حصار دور خودشون می کشن و اسیر منطقه ی راحتی و امن

خودشون میشن، یک باور خطرناک رو در خودشون شکل میدن که نمیشه !!!
بنابراین ھیچ روش و تکنیک جدیدی رو یاد نمی گیرن، به سراغ یاد گیری فوت و فن ھای یک زندگی موفق

نمیرن، اصول و قوانین حاکم بر جھان رو یاد نمی گیرن و در ازای اون ذھن خودشون رو به روی تمامی
فرصت ھای موجود در کائنات میبندن و بزرگترین ظلم رو در حق خودشون می کنن، چون با شکل دادن یک

باور غلط که نمیشه... نمیشه زندگی بھتر داشت... نمیشه خیلی راحت و بی دردسر به مقدار زیاد پول
حالل به دست آورد... نمیشه... نمیشه... نمیشه... این نمیشه ھا رو به واقعیت زندگی خودشون تبدیل

می کنن چون قانون زندگی قانون باورھاست و اگر باور کنی که نمیشه، واقعا دیگه نمیشه!!!
دوست خوبم، به اوضاع و شرایط فعلی ای که داری نگاه نکن، این واقعیت زندگی تو نیست... این چیزیه
که قبال آگاھانه یا نا آگاھانه خلقش کردی و چون خودت اون رو خلق کردی خیلی راحت می تونی تغییرش

بدی.
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اگر مدارت رو تغییر بدی و از مدار زمین مثال به مدار مشتری بری، دیگه اونجا آب و ھوایی که در کره ی
زمین میدیدی رو نمی بینی، شرایط جوی و ساختاری زمین رو نمی بینی، ھمه چیز تغییر می کنه چون

مدار تو تغییر کرده و حاال دیگه در مدار زمین نیستی اصال.
مدار مشتری تعریف خاص خودش رو داره، منابع خاص خودش رو داره و مواردی رو داره که فقط و فقط در

این مدار موجوده و صرفا برای سکنه و اھالی اون مدار ملموسه.
دوست خوبم اگر در مدار ثروت و فراوانی قرار داشته باشی به ھرچه و به ھر کجا که نگاه کنی فقط
فرصت می بینی. فرصتی برای رشد، فرصتی برای یادگیری، فرصتی برای کسب ثروت، فرصتی برای

بھبود روابط، فرصتی برای بھبود کسب و کار و ...
می دونم که ممکنه این جمله رو قبال ھم شنیده باشی و شاید چندان ھم قبولش نداشته باشی...

از اونجایی که ما انسان ھستیم، اغلب تمایل داریم که کارھایی رو انجام بدیم که راحت ترینه و البته برای
ما شناخته شده است. چگونه ضمیر ناخودآگاه از مناطق و اتفاق ھای نا شناخته می ترسه و چگونه با تمام 
قوا سعی می کنه تا تو رو در یک حالت ثابت )شرایط فعلیت( و شناخته شده نگه داره و اگر این نکته رو 
ندونی نا خواسته و نا خود آگاه ھمیشه سعی می کنی در منطقه ی امن خودت باقی بمونی. شاید این 

منطقه ی امن و این شرایط فعلی،
اوضاع بسیار بدی باشه، اما حد اقل شناخته شده است و چون ضمیر ناخود آگاھت از ریسک کردن و نا

شناخته ھا می ترسه، موندن در این شرایط رو به ریسک کردن و رفتن به یک شرایط ناشناخته ترجیح
میده، مگر اینکه از این ویژگی ذھنی آگاه باشی و کنترل ضمیر ناخود آگاھت رو مدام به دست بگیری و

اون رو به ھر سمتی که میخوای ھدایت کنی...
مشکالت مالی عامل شکننده ی غرور انسانه و متاسفانه اعتماد به نفس رو به شدت تخریب می کنه و

فرد رو به این باور می رسونه که واقعا نمی تونه ھیچ کاری انجام بده و کاری از دستش بر نمیاد و این
دقیقا ھمون جاییه که مشکل اصلی به وجود میاد!!!

از این لحظه باورت رو نسبت به خیلی از چیزھا از دست میدی... باورت نسبت به خدا رو از دست میدی و
به اشتباه فکر می کنی که این خواست خدا بوده که مدام با مشکالت مالی دست و پنجه نرم کنی...

باورت نسبت به خودت و توانایی ھات رو از دست میدی، به تمامی آموزش ھا و اطالعات و فرمول ھا شک
می کنی و ناخود آگاه چشمت رو به روی تمامی موقعیت ھا و فرصت ھایی که تو رو احاطه کرده می

بندی و در یک کلمه امیدت رو از دست میدی و نا امید میشی...
به تجربه می تونم بھت بگم که این شک و ترید و این ضعف باور به خاطر اتفاق ھایی که در زنگیت می
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افته نیست، بلکه صرفا به خاطر برداشت و استنباطیه که تو از این رخدادھا داری... و شیوه ی تفسیر تو و
نگاھی که به این وقایع داری این عامل خطرناک رو باعث میشه.

فقط چون در حال حاضر نسبت به یک فرد دیگه پول کمتری در حساب بانکیت داری، واقعا چیزی از ارزش
ھای تو کم نمیشه، اما متاسفانه اکثر افراد در چنین شرایطی حسی کامال متفاوت دارن.

می دونی داستان چیه؟
وقتی که به دور و برت نگاه می کنی و می بینی ھیچ چیز درست و حسابی نیست و به عبارت دیگه ھیچ

چیز سر جای خودش نیست، شاید یک مقدار سخت باشه که سعی کنی نیمه پر لیوان رو ببینی، اما
دوست خوبم این ھرگز به این معنی نیست که موارد خوب، شرایط عالی، اتفاق ھای خوشایند و ... اونجا

نیست!!!
در ھر لحظه و در ھر مکانی که ھستی، ھزاران ھزار فرصت عالی تو رو احاطه کرده اما چون در مدارش

نیستی خیلی از این فرصت ھا رو نمی بینی یا با بی توجھی از کنارش رد میشی... در صورتی که فقط به
یک اقدام کوچک، یک تغییر مدار ساده و یک گام مثبت رو به جلو نیاز داری تا زندگیت متحول بشه و فصل

دلخواه زندگیت رو رقم بزنی.
شاید بگی... آره... اگه منم یه پدر و مادر پولدار داشتم، یا فالن شغل عالی رو داشتم یا فالن سرمایه رو

داشتم حتما می تونستم ثروتمند بشم و زندگی دیگه ای داشته باشم...
اما حاال که این شرایط رو ندارم پس دیگه نمیشه...

دوست خوبم این کذب محضه. ھرگز اینگونه نیست. واقعیت اینه که ھر کسی می تونه پول و ثروت رو به
وفور به زندگیش جذب کنه اما به یک شرط! شرطش اینه که پول و ثروت رو انتخاب کنه و در مدارش قرار

بگیره و بعد ھمه چیز خیلی سریع و اتوماتیک اتفاق می افته.
ھیچ فرقی نمی کنه که شرایط اقتصادی چگونه باشه یا دالر چه قیمتی داشته باشه...

حتی اگر اقتصاد تمام دنیا در حال نابودی باشه و ھمه از بی پولی و فقر داد شکایت سر بدن اما تو در مدار
ثروت و فراوانی باشی ... اتفاقی که می افته اینه که تو حتی در اون شرایط ھم پول و ثروت رو به حد
اعلی به زندگیت جذب می کنی و واقعیت زندگی تو چیزی بسیار متفاوت نسبت به واقعیت سایرین

میشه چون ھر کدام از شما در مدارھای متفاوتی قرار گرفتین، پس شرایط متفاوتی رو تجربه می کنین
ولو ھمسایه دیوار به دیوار ھم باشین. و این یک قانونه دوست عزیزم.

باور نمی کنی؟
اگر سری به تاریخ بزنی، تاریخ برات صدھا و ھزاران شاھد مثال میاره که در بدترین شرایط اقتصادی در
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کشورھای مختلف چه مولتی میلیونر ھایی متولد شدن.

ھیچ شکی نیست و جای کمترین بحثی نیست که اون شرایط بد اقتصادی برای بسیاری از افراد بدترین
زمان زندیگی شون بوده، اما آیا این به این معنی بوده که در اون زمان به خصوص ھیچ فرصتی برای رشد و

ترقی وجود نداشته؟! ھرگز اینگونه نیست.
چون در ھمون شرایط ھزاران میلیونر خود ساخته شکل گرفتن که فقط یک تفاوت با سایرین داشتن، اون

ھا فرصت ھا رو دیدن و فرصت ھا رو به ثروت تبدیل کردن و نه تنھا به خودشون یک زندگی دنیوی و 
اخروی عالی رو ھدیه دادن، بلکه دنیا رو ھم به جای بھتری برای زیستن تبدیل کردن.

در صد ساله ی اخیر ھزاران ایرانی و غیر ایرانی به کرات ثابت کردن که جذب پول و ثروت ھیچ ارتباطی با
تحصیالت آکادمیک نداره. ھزاران نفر ثابت کردن که ثروتمند شدن ھیچ ارتباطی با سرمایه ھای ھنگفت به

ارث رسیده نداره... بلکه تمام تمام راز و رمز کسب پول و ثروت به اونچه در ذھن بر میگرده ختم میشه،
باورھایی که در مورد پول و ثروت داری و مداری که در اون قرار گرفتی ھمه چیز رو تعیین می کنه.

به ھمین راحتی!
و به قول یکی از اساتیدم: » اگه در زندگی تمام چیزھایی رو که میخوای نداری و نمی تونی ھر کاری رو

که دوست داری انجام بدی، تنھا کسی که باید یقه اش رو بگیری ھمونیه که ھر روز صبح توی آینه
میبینیش.« واقعا این جمله طالییه! بھش فکر کن دوست خوبم.

اگر اجازه بدی که شک و تردید و منفی نگری، کنترل افکارت رو به دست بگیره، شک نکن که خیلی زود با
یک حساب بانکی خالی رو به رو خواھی شد چون ثروتی که در زندگی تو در جریانه در ارتباط مستقیم با

حالت ذھنی ایه که بر افکارت حاکمه.
یادت باشه دوست من، پول ثروتی که در زندگی تو در جریانه، ھمیشه بازتابی از باورھا و حالت ذھنی ایه 
که حاکم بر افکار توئه. اگر در مدار کسب ثروت باشی، ھمیشه و در ھر شرایطی راه جذب پول و ثروت حالل 

بھت نشون داده میشه.
اجازه بده داستانی رو برات تعریف کنم. چند سال پیش آقای میانسالی برای مشاوره پیش من اومده بود
که پیمانکار ساختمان بود. بعد از صحبت ھایی که با ھم داشتیم متوجه شدم که این آقا که این آقا یک

آشپز حرفه ایه و چندین دوره ی آشپزی رو در ایتالیا گذرونده. این آقا واقعا دوست داشت که رستوران
خودش رو باز کنه چون حس می کرد این ھمون کاریه که نھایت لذت و معنی رو به زندگیش میده.

تنھا عامل به ظاھر بازدارنده این بود که طبق برآوردھایی که کرده بود برای شروع کسب و کارش به 200
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میلیون ناموت پول نیاز داشت و ھرگز چنین رقمی رو در اختیار نداشت.
این آقا برای من توضیح داد که ھیچ عالقه ای به کار پیمانکاری نداره و صرفا چون پدرش در این کار بوده

وارد این حرفه شده و ھر چند که درآمد نسبتا خوبی داره و تونسته زندگی قابل قبولی رو برای خانوادش
بسازه اما نتونسته به رویایی که داشته جامه ی عمل بپوشونه.من به این آقا یک نکته رو گوشزد کردم و

بھش گفتم متمرکز بر رویایی که داری بمون و تمام توجه و تمرکزت رو به این رویا بده تا فرصت ھایی که
می تونن این رویا رو به واقعیت تبدیل کنن برای تو آشکار بشه.

یک ماه بعد که خیلی اتفاقی این آقا رو دیدم، درباره ھدفش ازش پرسیدم. انقدر ھیجان زده بود که نمی
تونست سرعت صحبت کردنش رو کنترل کنه و تند تند توضیح میداد که این یک ماه چه اتفاق ھایی براش

افتاده!
گفت یکی از مشتری ھایی که قبال کار پیمان کاریش رو تیم من انجام داده بودن یک فضای تجاری با
لوکیشنی عالی داشت که ظاھرا تصمیم داشته اون رو به یکی از بزرگترین رستوران ھای شھر تبدیل کنه.

بعد از صحبت ھایی که با صاحب ملک داشتم، قرار شد که اگر این رستوران رو بازسازی و راه اندازی کنم
و کارش رو روی غلتک بندازم برای سال اول ھیچ اجاره ای از من نگیره و برای سال دوم و سوم ھم اجاره

رو نیم بھا حساب کنه!!!
تجربه ی پیمان کاری این آقا به کمکش اومد و موفق شد که طی 4 ماه بازسازی رستوران رو به اتمام

برسونه و رستوران رویایی خودش رو با سلیقه خودش بازسازی و افتتاح کنه.
می بینی رفیق؟ وقتی که در مدار خواسته ات قرار می گیری زمان و زمین دست به دست بھم میدن تا تو

به ھدف و خواسته ای که داری برسی، اصال مھم نیست اوضاع و شرایط بیرونی چی باشه، اتفاق ھایی
برات رخ میده و شرایطی برای تو رقم زده میشه که در نھایت تو به اونچه میخوای برسی.

این آقا بر رویایی که داشت تمرکز کرد و زمانی که در مدار صحیح و ھماھنگ با خواسته اش قرار گرفت و
ھم فرکانس با رویایی شد که داشت، ھمه چیز دست به دست ھم داد تا رویای این انسان محقق بشه.

نه تنھا این آقای پیمانکار، ھر فرد دیگه ای ھم که آغوشش رو به روی فرصت ھا باز کنه می تونه وارد
مسیر کسب ثروت بشه. این چیزیه که مدام و به تکرار داره در کائنات رخ میده و می تونه برای تو دوست

خوبم ھم رخ بده، اما تنھا در صورتی می تونی به این گروه ملحق بشی که اجازه ندی ترس و تردید بر
ذھنت مسلط بشه و ترس از شکست، شکستت بده.

ھر زمانی که مورد منفی ای رو در مورد وضع اقتصادی می شنوم فورا به خودم میگم شاید این حرف
درست باشه اما در رابطه با من و کسب و کار من ھرگز صحیح نیست چون خیلی خوب می دونم که
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چطور باید ذھنم رو پروگم کنم تا پول و ثروت رو به زندگیم جذب کنم.
و امیدوارم که این آگاھی به اعماق وجود تو دوست عزیزم ھم نفوذ کنه که واقعا خودت ھستی که داری

زندگیت رو می سازی... فقط و فقط خودتی. و اگه واقعا به این باور برسی زندگیت متحول میشه.
اما یک نکته رو یادت باشه!!! خیلی از افراد وقتی که این صحبت رو از من میشنون که بھشون میگم می

تونی ھمین حاال پول و ثروت رو به زندگیت جذب کنی به اشتباه با خودشون فکر می کنن که صحبت من
این معنی رو میده که می تونن خیلی ریلکس و راحت روی کاناپه لم بدن و پول به سمت حسابشون پرواز

کنه. این روش کار نیست.
برای اینکه پول و ثروت رو به زندگیت جذب کنی و زندگی شاد و مرفھی داشته باشی باید 7 گام رو که در

ادامه بھت آموزش میدم برداری که متاسفانه یا خوشبختانه ھیچ کدوم از این گام ھا لم دادن روی کاناپه و
تماشای تلویزیون نیست !!!

این گام ھای 7 گانه تو رو با کائنات ھم راستا می کنه و به محض اینکه ھم فرکانس با خواسته ات شدی،
از اونجا به بعد ھمه چیز اتوماتیک در زندگیت رخ میده.

جذب پول و ثروت به توجه و تمرکز و اقدامات الھام شده نیاز داره، که نباید ھیچ یک از این مراحل رو از قلم
انداخت.

از طرف دیگه این نکته رو ھم یادت باشه که کسب پول و ثروت مقصد نھایی ما نیست بلکه اولین قدمه و
این فرصت رو در اختیارت قرار میده تا بتونی یک زندگی خارق العاده بسازی و برای زندگیت سنگ تموم

بذاری تا لطف و فضل خدای رحمن رو بیشتر درک کنی، بیشتر به خدای رحمن نزدیک بشی و انسان
معنوی تری بشی و در ھر لحظه و ھمزمان بھترین زندگی مادی و معنوی رو تجربه کنی.

یادت باشه دوست خوبم که پول و ثروت نه تنھا تو رو از خدا دور نمی کنه بلکه می تونه باعث قوی تر
شدن رابطه تو با خدای خودت بشه.

زمانی که کسب و کار و درآمدی نداری ... وقتی نمی دونی چطوری باید برای فردات یا حتی وعده ی
بعدی غذاییت پول فراھم کنی مسلما در چنین شرایطی دین و ایمان تو قوی نمیشه چون ما حدیث داریم

از دری که فقر وارد زندگی میشه، از در دیگه ایمان خارج میشه.
برای اینکه بتونی زندگی کنی و از زندگیت لذت ببری، به پول نیاز داری و وقتی که این پایه اولیه زندگیت رو
محکم و قوی بسازی و به ھر میزان که بخوای پول و ثروت حالل در اختیارت باشه، می تونی با خیال راحت

به الیه ھای باالتر زندگی بری و مسیر کمال انسانی رو طی کنی.
پول و ثروت نه تنھا چیز خوبیه بلکه می تونه منبع قدرتمندی برای گسترش کارھای خوب ھم به حساب
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بیاد. اما باز ھم تاکید می کنم که این نکته رو به یاد داشته باش که پول فقط یک وسیله است و نه
بیشتر...

اجازه بده این موضوع رو کمی باز کنم...
بودایی ھا باور دارن که زندگی سخت و رنج آوره! اما وقتی که این باور رو به پیروانشون منتقل می کنن،

اون رو اینگونه تفسیر می کنن که زندگی سخته اما به محض اینکه متوجه این حقیقت شدی و اون رو
پذیرفتی دیگه مجبور نیستی از زندگی رنج ببری. از این لحظه به بعد تو کامال آزاد و رھا میشی و متوجه

میشی که زندگی مثل یک تئاتره و تو فقط داری نقشت رو در این تئاتر بازی می کنی. تو واقعا اون
شخصی نیستی که داری نقشش رو بازی می کنی و خودت ھم کامال به این مطلب آگاھی و اشراف

داری. در زندگی ھم باید اینگونه رفتار کنی ...
در شرایطی که احسای می کنی زندگی خیلی داره بھت فشار میاره باید این نکته رو بدونی که این

واقعیت نیست و فقط نقشیه که داری بازیش می کنی، ذات حقیقی تو از تمامی این مشکالت مبرا و
جداست.

اغلب در پروازھایی که با تاخیر انجام میشه این رو می بینم که ھمیشه افرادی پیدا میشن که در چنین
شرایطی کنترل خودشون رو از دست میدن و شروع می کنن به داد و بیداد راه انداختن.

آیا با این کار ھواپیما زودتر پرواز می کنه؟ معلومه که نه !!! آیا این رفتار باعث میشه که اونھا زودتر از من به
مقصد برسن؟ نه.

اما من چه می کنم؟ برای مدتی تکنیک بودایی ھا رو قرض می گیرم ) البته نه باورشون رو!!! چون زندگی
واقعا زیباست( و خیلی راحت در حالی که ریلکس و راحت روی صندلی خودم نشستم مثل یک تماشاچی

به این اتفاق نگاه می کنم. چون می دونم که تاخیر جزیی از بازی پروازه و می تونه گاھی اتفاق بیفته،
پس لزومی نداره خودم رو ناراحت کنم.

از طرف دیگه مشکلی که من اون رو مشکل تلقی می کنم می تونه برای دیگری یک نعمت بزرگ به
حساب بیاد. ھمه چیز به نگرشی که داری بستگی داره.

من دوستی داشتم که ھمیشه ھر وقت مشکلی پیش می اومد یک سر داستان به این دوست من می
رسید! یک بار که دوباره مشکلی براش پیش اومده بود بھش گفتم دقت کردی ھرجا میری مشکالت ھم

به دنبالت میان؟
دوست عزیز می دونی اصل مشکل کجا بود؟ مشکل در دیدگاه و نگرش دوست من بود. باورھای منفی
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ای داشت که باعث میشد ھمه چیز رو یک جور دیگه ببینه... باعث میشد طوری به مسایل نگاه کنه که
در نھایت مشکلی ایجاد بشه و جالبتر اینکه حتی خودش ھم ھیچ اطالعی از این ماجرا نداشت!

بھش گفتم این باورھای مشکل آفرین رو از ذھنت حذف کن تا ھمه ی این مشکالت خود به خود نا پدید
بشه.

و واقعا ھم ھمین طور شد!
و دقیقا در مورد تو دوست عزیزم ھم ھمینطوره. نگرش و دیدگاھی که نسبت به پول داری، می تونه
بسته بسته اسکناس ھا و تراول چک ھا رو به زندگیت وارد کنه یا اینکه داستان زندگی مالیتت بشه

داستان جن و بسم هلل... .
انتخاب با خودته عزیز من...

اخیرا مشاوره ای داشتم که آقایی برای مشاوره پیش من اومده بود که به شدت نا امید و افسرده شده
بود. گفت چند روزیه که خیلی افسرده شدم و دیگه واقعا موندم و نمی دونم که چه باید بکنم چون نمی

تونم ھیچ گزینه ای پیدا کنم.
بھش گفتم گزینه برای چی؟

گفت برای نگه داشتن شغلم!!
بھش گفتم چرا فکر می کنی داشتن این شغل تنھا منبعیه که می تونی ازش درآمد کسب کنی؟ چرا این

باور در تو شکل گرفته؟
چند دقیقه ای رو طوری به من خیره شده بود که انگار خیلی بیراه گفتم !!!!

بھش گفتم این شغلی که تو داری فقط یک وسیله است برای کسب درآمدت... نه بیشتر، نه کمتر!
و فقط به این علت اھمیت این شغل برای تو انقدر زیاد شده که احساست رو باھاش درگیر کردی. تو ھر

روز با ھزاران ھزار فرصت عالی برای کسب درآمد رو به رو میشی... صدھا پیشنھاد عالی بھت میشه
ولی چون باور کردی که فقط و فقط از راه شغلی که داری می تونی کسب درآمد کنی اون ایده ھا رو

نمی بینی یا اونھا رو نادیده می گیری و کوچکترین توجھی ھم بھشون نمی کنی.
بھش گفتم فرض کن که شغلت رو از دست دادی، چی میشه حاال؟ بعدش چه اتفاقی می افته؟

یک مقدار فکر کرد و گفت خوب مجبورم یک کار دیگه پیدا کنم.
گفتم یک کار جدید چی می تونه باشه؟ چه حس و حالی می تونه بھت بده؟

گفت شاید بتونم کاری با حقوق باالتر پیدا کنم. شاید ھم کاری پیدا کنم که نیاز به حضور فیزیکی در محل
کار نداشته باشه، بنابراین در 24 ساعت شبانه روز ھر زمان که دلم بخواد می تونم پول بسازم و درآمد
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داشته باشم.

در حالی که داشت با من صحبت می کرد، مدام ایده ھای مختلف به ذھنش می رسید، تا جایی که کامال
متقاعد شده بود که از دست دادن شغل فعلیش بھترین اتفاقیه که می تونست براش رخ بده تا به درآمد

بیشتری برسه.
این آقا به محض اینکه اون احساس منفی ترس رو از رخداد از دست دادن شغل جدا کرد، موفق شد اتفاق

ھای مثبتی که به واسطه ی این رخداد واسش اتفاق می افته رو ببینه.
اصال میدونی چرا به مشکل میگیم مشکل؟

چون نمیخوای اتفاقی که افتاده رو بپذیری، بنابراین مدام تمرکزت رو به نیمه خالی لیوان میدی، به
کمبودھا، به از دست دادن ھا، به ناراحتی ھا و شکست ھا ...

اما این اشتباھه دوست من!
باید ایمان داشته باشی که خدای رحمن خیر مطلقه و چیزی جز خیر و خوبی از خدا به ما نمی رسه. باید

به خاطر ھمه چیز و ھر اتفاقی که در زندگیت می افته شاکر و سپاسگزار باشی تا نعمت ھای بیشتری
وارد زندگیت بشه.

وقتی که با این آگاھی و ھوشیاری سپاسگزاری می کنی و حس منفی رو از اتفاقی که افتاده جدا می
کنی، دیگه مشکلی نمی بینی! تنھا چیزی که می بینی یک اتفاق ساده است که نه تنھا قابل حله بلکه

بر این باوری که حتما خیری در اونه و در نھایت به نفع تو تموم میشه.
تنھا کاری که الزمه انجام بدی اینه که احساس ترس و استرس رو از بین ببری و دقیقا ھمین موقعه که

گام بعدی بھت نشون داده میشه.
اجازه بده این موضوع رو بیشتر باز کنم.

ثروت صرفا یک مفھوم ذھنیه. پولی که در زندگی روزانه ما رد و بدل میشه صرفا تکه کاغذیه که طبق
قوانین و قراردادھای بین المللی برای خرید و فروش و به نوعی ارزش گذاری اجناس و اقالم مختلف

انتخاب شده.
دوست خوبم خیلی مھمه که این توضیح رو ھمواره در ذھنت داشته باشی چون بسیاری از افراد زمانی

که بحث از ثروت میشه تمامی حواسشون به سمت این برگه ھای کاغذی میره، در صورتی که ثروت معنا
و مفھومی بسیار وسیع تر داره و ھر نوع نعمت و دستاوردی که میشه در زندگی داشت رو شامل میشه

و دقیقا معادل کلمه ی رزقیه که بارھا و بارھا در قران کریم تکرار شده.
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بنابراین زمانی که به جذب فوری ثروت فکر می کنی، می تونی حوزه ی دیدت رو خیلی وسیع تر کنی و
به ھمه ی مواردی فکر کنی که دوست داری اونھا رو در زندگیت جذب کنی. تمامی مواردی که به نوعی

می تونه کیفیت زندگیت رو بھتر کنه...
اما نکته ای که اینجا وجود داره اینه که وقتی میگیم ثروت یک حالت ذھنیه، این به این معنیه که

احساسی که نسبت به پول و ثروت داری، ھر فکر و آگاھی و باوری که نسبت به پول و ثروت داری... اینھا
عواملیه که میزان قدرت و توانایی تو در جذب ثروت به زندگیت رو معین می کنه و به عبارت دیگه تمام

زندگی تو بازتابی از ھمین حالت ذھنی میشه.
به محض اینکه به این آگاھی برسی که تمامی اتفاق ھا و شرایطی که در زندگی تو خلق شده به

واسطه ی ھمین حالت ذھنی حاکم بر افکار تو بوده و صرفا به خاطر باورھایی بوده که داشتی، می تونی
خیلی راحت و سریع باورھای مخربت رو شناسایی کنی و اونھا رو با باورھایی قدرتمند و سازنده و ثروت

آفرین جایگزین کنی و سد و مانعی که جلوی ورود ثروت به زندگیت رو می گرفت در ھم بشکنی.
دوست خوبم این نکته ی بسیار مھم رو به یاد داشته باش که ھرگز ھرگز ھرگز قرار نیست که تو به دنبال

پول بدوی، بلکه قراره فرمولی رو یاد بگیری که به واسطه ی اجرای اون خیلی راحت و اتوماتیک وار پول و
ثروت به زندگی تو جذب بشه و تو درست مانند یک آھنربا تمامی فرصت ھای عالی و بی نظیر رو در کمال

راحتی به زندگیت جذب می کنی.
به عنوان نمونه خود من زمانی که اولین بار از این فرمول 7 مرحله ای استفاده کردم، موفق

شدم که در آمدم رو 30 برابر افزایش بدم، اونھم فقط در ماه اول!!!
دوست خوبم باور کن که برای این افزایش 30 برابری درآمد فقط و فقط به اونچه در ادامه بھت آموزش دادم

عمل کردم.
ھیچ سحر و جادویی در کار نیست، اینھا صرفا قوانین حاکم بر جھان ھستن که اگر اونھا رو بشناسی و

اجراشون کنی، درست عین دو ضربدر دو بھت جواب میده. این قانون جھان ھستیه.
دوست داری در اولین گام درآمدت رو چند برابر کنی؟

اما اولین قدم طالیی اینه که اگر آب دستته بذاری زمین و بنشینی و زندگیت رو ارزیابی کنی... ببین چه
حالت ذھنی ای بر افکار و باورھات مسلطه.

ھیچ راه گریزی از این مرحله وجود نداره. اگر از باورھای منفی ای که بین تو و جایی که مقصد توئه قرار
داره با خبر نباشی، چطور میخوای مسیر صحیح دستیابی به ھدفت رو بشناسی و به ھدفت برسی در

حالی که باورھایی داری که ھرگز اجازه نمیده در مدار خواسته و ھدفت قرار بگیری؟
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تا زمانی که با خودت و خدای خودت عھد نکنی که مصرانه روی خودت و باورھایی که درباره ی پول داری
کار کنی تا در مدار ثروت و فراوانی قرار بگیری، خبری از دستاوردھای چشمگیر مالی نیست!!!

در این کتاب قدم به قدم و تک تک کارھایی که الزمه انجام بدی تا در مدار ثروت قرار بگیری رو بھت آموزش
میدم، اما آیا با خودت عھد می کنی که به صورت جدی و تا زمان نتیجه گرفتن اونھا رو پیگیری کنی؟

اقبال نداره و دقیقا یک علمه و قانون مندی ھای خاص  ارتباطی به شانس و  جذب پول و ثروت ھیچ 
خودش رو داره. فرصتی نیست که فقط یکبار در خونه ات رو بزنه، فرمولیه که ھر بار که ازش استفاده کنی 

بھت جواب میده.
من به خاطر یک مشکل مالی در معرض ورشکستگی کامل مالی قرار گرفتم، اما با استفاده از قوانین جذب 
ثروت موفق شدم تنھا در 18 ماه زندگی ای به مراتب بھتر و رویایی تر رو برای خودم بسازم. تو دوست 
عزیزم ھم می تونی یک زندگی سرشار از رفاه مادی و معنوی و یک زندگی رویایی به معنای واقعی کلمه 
برای خودت بسازی چون تمام مسیر رو قدم به قدم بھت معرفی می کنم و آموزش میدم و مطمئن باش 
که اگر من تونستم تو ھم حتما از پسش بر میای و خیلی خیلی سریع تر از من به دنیایی از موفقیت ھا و 
دستاوردھا میرسی چون الگویی داری که این مسیر رو رفته و می تونه در طول این مسیر بھت کمک کنه. 

امیدوارم که به من ملحق بشی و خیلی سریع در مدار خواسته و ھدفی که داری قرار بگیری.

در فصل ھای بعدی کتاب جذب فوری ثروت فرمولی 7 مرحله ای رو بھت آموزش دادم که ابتدا قدم به قدم
بھت آموزش میده چگونه پول و ثروت رو به راحتی و در کوتاه ترین زمان ممکن به زندگیت جذب کنی و
سپس دو تکنیک جادویی رو به تفصیل برات باز کردم که بھت آموزش میده چگونه می تونی تنھا با یک
میلیون ناموت سرمایه اولیه، پس از 20 سال بیش از 120 میلیارد پول نقد داشته باشی و این در حالیه که

ھیچ مبلغی رو به این سرمایه ی 1 میلیون تومانی اولیه ات اضافه نکنی!
در بخش ھایی از کتاب دقیقا بھت کلید دادم و دقیقا مشخص کردم که برای نتیجه گیری سریع و حداکثری

از فرمول جذب فوری ثروت الزمه که چه کارھایی رو انجام بدی و چه کارھایی رو انجام ندی.
علت این کار اینه که از صمیم قلب و با تمام وجود آرزو دارم و میخوام که ثروتمند بشی تا در نھایت ایرانی

با 75 میلیون انسان قدرتمند و ثروتمند داشته باشیم.
دوست دارم زمانی که به انتھای این کتاب رسیدی، مسیری که الزمه برای کسب ثروت طی کنی رو پیدا
کرده باشی و ھیچ سوال و ابھامی برات باقی نمونده باشه و تمامی اصول الزم و ضروری این سفر رو به

خوبی برش مسلط شده باشی.
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اگر آماده ای تا با قدرتمند ترین فرمول 7 مرحله ای جذب فوری ثروت اشنا بشی با من به صفحه ی بعد
بیا...

نکات کلیدی فصل

 - برای کسب ثروت تنھا کاری که الزمه انجام بدی اینه که در مدار ثروت قرار بگیری. برای افرادی که در 
مدار ثروت قرار میگیرن و ترس ھا و تردید ھا رو باور نمی کنن ھمیشه و در ھر شرایطی دریچه ای به 

روی ثروت، موفقیت و خوشبختی باز میشه.
 - این تو ھستی که تصمیم میگیری در مدار ثروت قرار بگیری یا در مدار فقر. اکثر افراد نمی دونن که می 
تونن مدارشون رو تغییر بدن، در مدار ثروت و فراوانی قرار بگیرن و به دنیایی از ثروت ھا و موفقیت ھا و 

زیبایی ھا برسن.
 - برای جذب فوری ثروت به تمرکز کامل و برداشتن گام ھای الھام شده نیاز داری. این دو عامل، دو کلید 

طالیی در جذب فوری ثروت ھستن که تحت ھیچ شرایطی نباید مورد غفلت قرار بگیرن.
مساله ای که برای کسی مشکل تلقی میشه می تونه برای دیگری موھبت و فرصتی عالی باشه. ھمه چیز 

به نگرشت بستگی داره.
 - وقتی که به مشکل بر میخوری علت اینه که اونچه رو که داری و اونچه که اتفاق افتاده رو نمیپذیری و 

در عوض سرشار از حس فقدان و احساسات منفی میشی.
 - طبق قانون، پول و ثروت یک مفھوم کامال ذھنیه و بر طبق این قانون احساسات، افکار و باورھایی که 

پیرامون پول و ثروت داری، عاملیه که توانایی تو در میزان جذب ثروت به زندگیت رو تعیین می کنه.
 - جذب پول و ثروت شانسی نیست و از قواعد خود پیروی می کنه. اگر فرمول جذب فوری ثروت رو 

بدونی، در ھر زمانی و در ھر شرایطی می تونی اون رو به زندگیت جذب کنی.
 - تمامی پول و ثروتی که به زندگی تو وارد میشه و در اون جریان داره، بازتابی از حالت ذھنی ایه که بر 

افکار و باورھات حاکمه.
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گام ھای اجرایی فصل

تمامی باورھایی که درباره پول و ثروت داری رو روی یک برگه کاغذ یاد داشت کن. ) نتایجی که داری در 
زندگیت به دست میاری بازتابی از باورھاییه که داری(

از خودت بپرس که آیا این باور ھا به من کمک می کنن که پول و ثروت بیشتری رو به زندگیم جذب
کنم و یا پول و ثروت رو از من دور می کنن؟

حد اقل 5 دلیل مثبت رو یاد داشت کن که چرا میخوای پول و ثروت بیشتری رو به زندگیت جذب کنی؟

یکی از مشکالت و یا مسائلی که در حال حاضر داری رو یاد داشت کن.

ایده ھایی رو یاد داشت کن که می تونه این )Brainstorming( با استفاده از طوفان ذھنی مشکل رو به 
یک محصول یا سرویس جدید تبدیل کنه.
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شروع یک تغییر اساسی در زندگی

گروه تحقیقاتی گنج درون تا گرفتن نتیجه دلخواه در کنار شماست 
با ما همراه باشید ...
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اولین گام برای جذب فوری ثروت
باورھا و طرز فکرت رو تغییر بده!

یادت باشه دوست من که باورھای منفی و محدود کننده، دزد موفقیت ھای تو ھستن و دستاورد ھا و
موفقیت ھایی رو از تو میگیرن که می تونه زندگی تو رو خارق العاده و رویایی کنه.

باورھایی که داری دقیقا عامل تعیین کننده ی مداری ھستن که در اون قرار میگیری و این باور ھا تعیین
می کنن که آیا می تونی پول و ثروت ر به زندگیت جذب کنی یا به طرق مختلف پول و ثروت رو به به 

صورت ناخودآگاه دفع می کنی.
اولین گام برای جذب فوری ثروت اینه که به این آگاھی برسی که برای جذب ثروت به زندگیت باید باورھات 

رو تغییر بدی.
برای این کار الزمه به اعماق ذھنت بری و تمامی باورھایی که درباره ی پول و ثروت داری رو ارزیابی کنی.
تاکید می کنم که ھرگز نباید این مرحله رو از قلم بندازی چون این تمرین پایه ی جذب ثروت تو به حساب
میاد و اگر اون رو از قلم بندازی، ساختمونی که روی این پایه بنا میشه مقاومت چندانی نخواھد داشت و

در نتیجه ھرگز نمی تونی به موفقیت ھای چشمگیر مالی دست پیدا کنی.
بنابر این ازت میخوام که حتما این تمرین رو انجام بدی و اگر واقعا دوست داری که زندگی مالی موفقی

داشته باشی، بر داشتن این گام بی نھایت ضروریه.
برای رسیدن به موفقیت مالی الزمه که به ذھنت مقصد رو نشون بدی و براش تعریف کنی که قراره به

کجا برسی و به چه کسی تبدیل بشی.
از طرف دیگه باید بدونی که قانون مندی ھای کسب ثروت چیه و ثروت از نظر تو چگونه تعریف میشه. باید

به وضوح بدونی که چی میخوای و چقدر میخوای؟ و گرنه مدام اسیر حفره ھای ذھنی میشی. تا حاال شده 
حس کنی که به چیزی که میخوای خیلی نزدیک شدی و دیگه چیزی نمونده که به دستش

بیاری، اما درست در آخرین لحظه ھمه چیز خراب بشه؟
این اتفاق به کرات در ورزش رخ میده. اغلب به نظر میرسه که یک تیم پیروز میدونه اما در آخرین لحظات
تیم به ظاھر پیروز مرتکب خطای بزرگی میشه و به قدری این خطاھا ادامه پیدا می کنه تا در نھایت ورق

بازی برگرده. 
چرا این اتفاق می افته؟

چون ھمه چیز به باورھای تیم و فضایی که بر افکار بازیکن ھا حاکمه بر میگرده. یادت باشه دوست خوبم
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ھمیشه کسی که قوی تره نمی بره، بلکه کسی پیروز میدون میشه که باور داره برنده است.

»اگر باورھای یک قھرمان رو نداشته باشی، ھرگز نمی تونی به یکی از اونھا تبدیل بشی«

مشکل اینجاست که اغلب افراد فکر می کنن زمانی می تونن یک ذھنیت ثروتمند رو در خودشون شکل
بدن که حساب پر پولی داشته باشن، اما این ھرگز کارایی نداره.

بلکه عکس این موضوع حقیقت داره. تنھا زمانی می تونی پول و ثروت رو به زندگیت جذب کنی که ذھنی
ثروتمند و باورھایی ثروت آفرین داشته باشی و اگر این ذھنیت ثروتمند رو در خودت شکل ندی مدام

میبینی که به اھداف مالیت نزدیک میشی اما نمی تونی رویاھات رو خلق کنی.
فرمول خیلی راحته! باورھای ثروت آفرین رو در خودت شکل بده تا جذب فوری ثروت رو تجربه کنی. به

ھمین راحتی!
برای این کار ضروریه که از 3 باور بسیار خطرناک محدود کنده راحت بشی. تا زمانی که این سه باور منفی

جایی در ذھنت داشته باشه امکان نداره بتونی به دستاوردھای بزرگ مالی برسی.
ممکنه شبانه روز کار کنی ولی چون این سه باور بھت اجازه نمیده در مدار ثروت قرار بگیری، نمی تونی

غول درونت رو صدا کنی تا ھر اونچه رو که میخوای بھت بده...
تالش می کنی اما خبری از نتیجه نیست!

بنابر این اولین گام رھایی از این سه باور خطرناک و محدود کننده است...
اما این سه باور چه ھستن و چه باورھایی باید جایگزینشون بشه؟

من عاشق خودم ھستم ;
خطرناک ترین باوری که احتماال باید از ذھنت پاک بشه اینه: » من خودم رو دوست ندارم.«

این باور اولین دزد موفقیت ھای توئه. دوست من به این نکته خیلی توجه کن، احساسی که نسبت به
خودت داری تعیین می کنه که چقدر پول در حساب بانکیت داشته باشی، چقدر در زندگی خوشبخت

باشی، به چه موفقیت ھا و دستاوردھایی برسی و ...)در کل این موضع بر میگرده به اعتماد  به نفس( .
می دونستی که ھر کسی که نمی تونه اونچه میخواد رو به زندگیش جذب کنه، این باور آگاھانه یا نا

آگاھانه در اعماق ناخود آگاھش جا گرفته؟
خودشو دوست نداره! و تا زمانی که از شر این باور خالص نشه نه تنھا پول و ثروت، بلکه ھیچ موفقیت و
دستاورد خوبی رو نمی تونه به زندگیش جذب کنه. ھمیشه خیال پردازی می کنه که چه خوب میشد اگر
روزی به آرزوھام می رسیدم، اما اگر تالشی ھم بکنه محکوم به شکسته... چون خودش رو دوست نداره!
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و مدام از خودش یک سوال می پرسه...:)) چرا ھمه می تونن با این قوانین موفق بشن... چرا قانون جذب
داره به ھمه جواب میده اال به من ((؟!

زمانی که میگم باید عاشق خودت باشی منظورم اینه که خودت رو ھمینطوری که ھستی بپذیری 
و در عین حال بر ویژگی ھای مثبتی که داری تمرکز کنی، و روی ویژگی ھایی از خودت که دوست 

داری بھترشون کنی،بیشتر کار کنی.

ھرگز منظورم این نیست که باید به یک انسان کامل و بی نقص تبدیل بشی، فقط کافیه با خودت عھد
کنی که ھر روز نسبت به روز قبل پیشرفت بیشتری داشته باشی و ھر روز نسبت به روز گذشته به
انسان بزرگتری تبدیل بشی. دانش و آگاھیت رو بیشتر کنی و سعی کنی ھمواره در مسیر کمال و

پیشرفت باقی بمونی.
شاید خیلی چیزھا باشه که ندونی، ھیچ اشکالی نداره. اما الزمه که مدام تحقیق کنی، بپرسی و یاد

بگیری و مدام متمرکز بر خودت باشی و تمام باورھایی که بین تو و دستیابی به خواسته ات مانع ایجاد
می کنه رو از بین ببری و یک خود ھوشیاری لحظه به لحظه نسبت به خودت داشته باشی.

اما نکته ی طالیی ای که اینجا وجود داره اینه که اگر میخوای عالی این مسیر کمال رو طی کنی، اگر
میخوای ھر روز کمی بھتر از روز گذشته عمل کنی تا بیشتر خودت رو دوست داشته باشی... الزمه که

در این مسیر کمال، شمسی رو پیدا کنی و اون رو الگوی خودت قرار بدی تا موالنا بشی.
لزومی نداره که فقط یک الگو داشته باشی، می تونین در ھر جنبه ای از زندگی الگویی رو برای خودت پیدا

کنی، الگویی که مسیر کمال رو بھت نشون بده... چون الگوھا در زندگی بھت کمک می کنن که مسیر
صحیح رو با کمترین ھزینه طی کنی و در نتیجه موفقیت ھای بیشتری رو در زندگیت به دست بیاری و این

قانونه که ھرچه موفقیت ھایی که به دست میاری بیشتر باشه، بیشتر خودت رو دوست خواھی داشت.
تو شایستگی و لیاقت موفق بودن و درخشیدن در عرصه ھای زندگی رو داری

دومین باور خطرناک و دومین دزد موفقیت ھای یک زندگی این باوره: » من لیاقتش رو ندارم.«
این باور در ارتباط مستقیم و نشات گرفته از باور قبلیه. اگر ھدف مھمی داری که فکر می کنی خیلی برات
ارزشمنده، مثل پیدا کردن یک شغل جدید و عالی، یه افزایش حقوق، فروش بیشتر، خرید خونه و ... و تا

به حال علی رغم تالش ھایی که داشتی نتونستی به دستش بیاری، الزمه که به دنبال چنین باوری در
باورھات بگردی و فورا حذفش کنی چون علت اینکه تا به حال نتونستی به این ھدف برسی این بوده که

در اعماق ناخود آگاھت باور داشتی که شاید چندان شایستگی داشتن این ھدف رو نداشته باشی...



چگونه ثروتمند شویم؟

31www.GanjeDaron.com

گروه تحقیقاتی گنج درون

شاید این حرف به نظرت غیر منطقی برسه...
آیا تا حاال شده که یک لباس خیلی شیک و عالی داشته باشی اما اون رو فقط برای مراسم خاصی

بپوشی؟ یا مثال شده ظروفی داشته باشی که اونھا رو فقط جلوی مھمون ھا بذاری؟
انگیزه و علتی که پشت این رفتار ھا وجود داره و این رفتارھا رو شکل میده وجود باوری در ضمیر ناخود

آگاھه که فکر می کنه نمی تونی در تمام لحظه ھای زندگی ات بھترین ھا رو داشته باشی و از بھترین
ھا استفاده کنی، بلکه فقط در شرایط خاصی مجاز به این کار ھستی.

دوستی داشتم که ھمیشه خیلی ساده لباس می پوشید، اما یکی از روزھایی که به دیدن من اومده بود
دیدم که برای اولین بار بسیار شیک پوش شده و ساده پوشی رو کنار گذاشته. واقعا برای من جالب بود.
با تغییر نحوه ی پوشش خیلی از رفتارھاش ھم تغییر کرده بود... با اعتماد به نفس تر شده بود... شوخ

طبع شده بود... با مزه شده بود... حتی نحوه راه رفتنش تغییر کرده بود...
بھش گفتم چی شده امروز شیک پوش شدی؟

گفت میخوام به دیدن مدیر سازمانم برم، یک مالقات بسیار مھم دارم.
اما ھفته ی بعد که دوباره دیدمش باز به ھمون روال سابق برگشته بود... بھش گفتم چرا دوباره مثل قبل

شدی؟ اون لباس ھای شیک چی شد پس؟
میدونی چه جوابی بھم داد؟ گفت اون لباس مال شرایط خاصه نمیشه که ھر روز پوشیدش!!!

در ناخود آگاھش باور داشت که شایستگی این رو نداره که ھر روز بھترین لباس ھا رو بپوشه...
می دونی چرا؟

چون باور نداشت که شایستگی و لیاقت یک زندگی عالی و مرفه رو داره.
دوست خوبم این نکته رو ھمیشه به یاد داشته باش... ازت میخوام که ھمیشه یک نگاھت به رفتارھا و
کارھایی که انجام میدی باشه، چون رفتارھات دقیقا بھت میگن که روی چی تمرکز داری و چه باورھایی

داری.
باورش داشته باش که قائم مقام خدای رحمن ھستی و شایستگی بھترین نوع زندگی رو داری.

اما اگر خودت رو دوست نداشته باشی ھرگز نمی تونی این حس خود شایستگی رو به دست بیاری و
ھمیشه فکر می کنی که فقط دیگران شایستگی بھترین ھا رو دارن و به قول معروف مرغ ھمسایه غازه!

شاید بپرسی از کجا بفھمم که چنین باورھایی در ناخود آگاھم ھست یا نه؟
جواب خیلی ساده است. به رفتارھات، کارھایی که انجام میدی و نتایجی که به دست میاری نگاه کن.

نتایجی که به دست میاری و دستاوردھایی که در زندگیت به دست میاری صرفا بازتابی از باورھاییه که
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داری. به عبارت دیگه دنیای بیرونی تو دقیقا بازتابی از دنیای درونی تو، افکارت، احساساتت و باورھاییه که
داری.

یکی از روش ھای قدرتمند برای حذف این باورھای منفی استفاده مکرر از عبارت ھای تاکیدیه... البته تنھا
در صورتی این عبارت ھای تاکیدی موثر واقع میشه که به گونه ای طراحی شده باشه که دقیقا مرھم این

باورھای منفی باشه. 
پول و ثروت منبعی برای انجام کارھای خوب و سازنده است

باور خطرناک و محدود کننده بعدی، باوریه که از دو باور قبلی نشات میگیره و مربوط به پول و ثروت میباشد. 
باوری که میگه پول ریشه ھمه بدی ھاست.

این باور بزرگترین چالش رو وارد زندگیت می کنه و اگر چنین باوری داشته باشی یا پول و ثروت رو میبازی
یا معنویتت رو.

اگر چنین باوری داشته باشی، در مداری قرار میگیری که فقط به اندازه ای پول داشته باشی که یک
زندگی ساده و معمولی داشته باشی. اگر چنین باوری داشته باشی امکان نداره بتونی ثروتمند بشی

چون ناخود آگاھت پول رو بد می دونه و اون رو دفع می کنه... و این باعث میشه که ناخود آگاه تمام تالش 
ھایی که برای کسب ثروت می کنی اتوماتیک محکوم به شکست بشه.

می دونی بد ترین قسمت این داستان چیه؟ اینکه این باور اصال صحیح نیست و دروغی بیش نیست!
این پول و ثروت نیست که ریشه تمام بدی ھاست بلکه کمبود پول و ثروته که افراد رو در یک حالت ذھنی

افسردگی و درموندگی قرار میده و اینه که واقعا ریشه تمام بدی ھاست.
ھر فردی که در این حالت ذھنی قرار بگیره ھرگز زمانی رو صرف تفکر درباره ی زندگیش نمی کنه. و چون

فکری نمی کنه، کاری ھم برای ھم زندگیش انجام نمیده و اتوماتیک در مسیر نابودی و پس رفت قرار
میگیره.

اگر در قرآن و احادیث ھم به دنبال این موضوع بگردی به وضوح بھش اشاره شده که اگر از دری فقر وارد
زندگی بشه، از در دیگه ایمان اون فرد خارج میشه...

دوست خوبم تک تک ائمه ی ما یکی از ثروتمند ترین ھای زمان خودشون بودن. امکان نداره آیه ای رو در
قرآن پیدا کنی که پول و ثروت حالل رو نگوھش کرده باشه. اونچه از دیدگاه قرآن مورد پذیرش نیست

پرستش پول و وابستگی به اونه.
اینکه یک نفر حاضر باشه زندگیش رو از دست بده و ھمه چیزش رو ببازه تو پول و ثروتی ولو با قیمتی

گزاف و جبران ناپذیر به دست بیاره مورد نکوھش واقع شده. می دونی چرا؟
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چون از دیدگاه علم ھیپنوتراپی فردی که در این حالت ذھنی قرار میگیره دچار حرص، حسادت، خصاصت و
غرور میشه و در این حالت حاضره ھر چیزی رو فدای کسب درآمد کنه... حتی جون خودش رو!!

داستانی وجود داره که میگه فرد فقیری رفت پیش میرداماد و شروع به نالیدن از وضع زندگیش کرد. گفت
میرداماد چرا من باید خدا رو پرستش کنم؟ چرا باید خدا رو عبادت کنم؟

تو اگر این کار رو می کنی دلیل داری... چون خدا انقدر بھت نعمت و ثروت داده که حد نداره، معلومه که
باید عبادتش رو کنی...

میرداماد به اون فقیر گفت میدونی فرق من و تو چیه؟
من دنیایی از ثروت و مکنت رو دارم اما بھش وابسته نیستم، اگر صبح از خواب بیدار شم و ببینم ھیچ

چیزی برام نمونده آب از آب تکون نیمخوره و خم به ابروم نمیاد. اما تو بھره ی خیلی کمی از این دنیا بردی
و از کل دنیا ھمین یک گوسفند رو داری... اما اگر صبح از خواب بیدار بشی و ببین و گوسفندت نیست،

چنان غصه میخوری که جونت رو ھم از دست میدی...
پول و ثروت غالم تو نیست، تو غالم دارایی ات ھستی، برای ھمینه که بھره ی کمی از دنیا بردی و فقط

یک گوسفند داری...
دوست خوبم به یاد داشته باش که خدا بی نھایت رزاقه و بی نھایت ثروتمند. و صاحب کرانه ی بی کران
کائناته... خدا ثروتمندانی که حالل این ثروت رو به دست آوردن خیلی دوست داره و بھشون افتخار می
کنه چون قائم مقام ھایی ھستن که نشون دادن شایسته مقامی که خدا بھشون داده ھستن. چون این

قانونه که ھمیشه باید یک سنخیتی بین رئیس و قائم مقام باشه دیگه، درسته؟
پس سعی کن خداگونه زندگی کنی... به کم قانع نشو!!!

یادت باشه دوست عزیز، پول و ثروت خنثی است و فقط چیزی که ھستی رو پر رنگ تر می کنه... راجع به
این موضوع فکر کن...

میلیونر ھا و میلیاردر ھای دنیا پول دوست نیستن، اونھا آزادی و رفاھی که پول و ثروت بھشون میده رو
دوست دارن.

و نکته ی طالیی ای که ازت میخوام ھمیشه اون رو به یاد داشته باشی اینه که ھرگز نمی تونی به
موفقیت ھای عظیم مالی برسی مگر اینکه عالیقت رو دنبال کنی... تو به دنبال عالیقی که داری برو و

مطمئن باش که پول و ثروت بی حد و مرز وارد زندگیت میشه.
افراد ثروتمند ھرگز به دنبال پول نمی دون، بلکه ھمیشه این پوله که به دنبال اونھا میاد... راز طالیی جذب

فوری ثروت ھمینه... خیلی بھش فکر کن.
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زمانی که به این آگاھی برسی که پول و ثروت خنثی است و صرفا موضوعی قرار دادی برای انجام تبادالت
روزانه است، می تونی اون رو بالفاصله به زندگیت جذب کنی...

اکثرا زمانی که دوستان من ، من رو میبینن خیلی تعجب می کنن که داستان چیه، چی باعث میشه که
من با صرف زمانی به مراتب کمتر، درآمدی چند ده برابر اونھا داشته باشم!!

اولین سوالی که به ذھنشون میرسه اینه که چطوری این کار رو انجام میدی؟
پاسخی که من به اونھا میدم دقیق ھمون اطالعاتیه که در حال حاضر دارم به تو دوست خوبم میدم.

بھشون توضیح میدم که نحوه عملکرد پول و ثروت چگونه است، چه عوامل و باورھایی ما رو از پول دور نگه
میداره و چگونه میشه این باور ھارو حذف کرد و باورھایی ثروت آفرین رو جایگزین اونھا کرد. اما میدونی

چی من رو متعجب می کنه؟
بعضی از این افراد حتی با اینکه راه رو کامل بھشون نشون میدم، میگن خوش به حالت اما چه فایده، من

که نمی تونم!!!
می دونی علت این طرز فکر چیه؟ خیلی ساده است! چون اونھا در مداری متفاوت از مدار من قرار دارن،

ھرگز نمی تونن فرصت ھایی رو ببینن که من اونھا رو می بینم و جالبتر اینکه حتی وقتی کلید صندوقچه
گنج رو ھم بھشون میدم، باورش نمی کنن و حتی این زحمت رو به خودشون نمیدن که حد اقل این کلید

رو تست کنن!!!
چون باور کرده این آخر رقمیه که می تونه جذب کنه. چون در مداری قرار گرفته که فرصت ھای دیگه و

مواھب خداوند براش قابل رویت نیست و متاسفانه نمی دونه که به راحتی می تونه مدارش رو تغیر بده و
به طبع خودش، زندگی مالیش و ھمه چیز رو تغییر بده...

نمی دونه که با یک تغییر مدار زندگیش اتوماتیک وار تغییر می کنه و چون نمی دونه تالشی ھم نمی
کنه...

یک روال زندگی مشخص و تکراری رو n بار تکرار می کنه و ھر بار ھم تعجب می کنه که چرا نتیجه ی دیگه 
ای رو به دست نمیاره!!!

یادت باشه دوست خوبم، باران رحمت الھی ھمیشه در حال بارشه اما تو فقط و فقط به اندازه ی ظرفی
که دستته می تونی آب جمع کنی... ھیچ محدودیتی در میزان آب موجود نیست، ھمه چیز به تو و ظرفی

که ھمراھته بستگی داره...
کافیه ظرفت رو بزرگتر کنی... در مدار صحیح خواسته ات قرار بگیری تا دریچه ی دنیای به ظاھر غیر ممکن



چگونه ثروتمند شویم؟

35www.GanjeDaron.com

گروه تحقیقاتی گنج درون

ھا به روت باز بشه...
اخیرا به خانمی مشاوره میدادم که میگفت من ھر کاری می کنم نمی تونم اتوموبیل دلخواھم رو بخرم.
ھنوز 10 دقیقه با این خانم صحبت نکرده بودم که از صحبت ھاش متوجه شدم که حد اقل 3 راه قطعی

وجود داره که این خانم می تونه اون اتوموبیل به خصوص رو صاحب بشه...
چرا اون خانم این سه فرصت طالیی رو نمی بینه؟ چون ھمه چیز به فضایی که بر ذھنت

مسلطه و مداری که در اون قرار داری، برمیگرده!
اگر میخوای در مدار خواسته ھدفت قرار بگیری تا یک زندگی جادویی و سرشار از موفقیت و زیبایی و
دستاورد ھای عالی رو تجربه کنی، الزمه که ھر روز روی خودت کار کنی و مدام سیگنال ھای الزم رو به

ذھنت بدی تا به مرور وارد مدار اونچه میخوای بشی.
در این کتاب و دوره تکنیک ھایی که برای موفقیت مالی به من جواب داده رو بھت معرفی کردم و اگر ھر 

روز اونھا رو انجام بدی به قدری پیشرفت می کنی که حتی نمی تونی باورش کنی...
شاید باورت نشه... من واقعا خیلی وقتا متحیر میشم و واقعا نمی دونم چی باید بگم ... که از کجا به کجا

رسیدم و چقدر زندگی من تغییر کرده... و البته چقدر در آینده می تونم پیشرفت کنم...
با استفاده ی از ھمین تکنیک ھا درآمدم رو بیش از سی برابر کردم، اونم فقط در یک ماه!

دوست من باور کن که ھیچ محدودیتی برای تو وجود نداره... تو میتونی خداگونه زندگی کنی... فرمان
بدی و خلق بشه و می تونی از زندگیت واقعا لذت ببری،اما ھمه چیز به این بستگی داره که چقدر

حرفھای من رو باور کنی... که تصمیم بگیری و قدم به قدم اونچه رو بھت میگم اجرا کنی...
یادت باشه دوست من، در ھر جایگاھی که ھستی می تونی بزرگتر فکر کنی و به انسان بزرگتری تبدیل

بشی... با موفقیت ھا و دستاوردھای بیشتر... ھیچ وقت رشد تو متوقف نمی شه و واقعا ھیچ حد و
مرزی برای زیبایی ھایی که می تونی در زندگیت خلق کنی وجود نداره... به این موضوع فکر کن دوست

عزیزم.
جادوی رھایی

بسیار عالی... تا اینجا تعدادی از باورھایی که باعث میشه نتونی در مدار جذب فوری ثروت قرار بگیری رو
شناختی، اما چگونه میشه این باورھا رو تغییر داد؟

اولین گام اینه که باورھات رو شناسایی کنی و ببینی که چرا چنین باورھایی رو داری، چه عاملی باعث
شده که این باور ھا در تو شکل بگیره، چون آگاھی اولین شرط الزمه. تا ندونی چه عاملی جلوی موفقیت

تو رو گرفته، نمی تونی حذفش کنی.
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به محض اینکه باورھایی که الزمه تغییرشون بدی رو شناسایی کردی الزمه جادوی رھایی رو تجربه کنی.
تکنیک ھای بسیاری برای تغییر باورھا و رھایی از باورھای منفی و محدود کننده وجود داره که میتوانید از 
بخش فایل های که برای تغییر باور های در این دوره تدارک دیده ایم استفاده کنید که ما در این فایل ها 
بهترین و ساده ترین روش هارو برای شما در جهت تغییر باور ها در نظر گرفته ایم که میتوانید به راحتی 

باورهایی که الزمه تغییرشون بدی رو شناسایی کنی و تغییرشون بدی در کمترین زمان ممکن!

اما تکنیک بعدی اینه که اون باور محدود کننده رو شناسایی کنی و ببینی که چه احساسی به اون باور
داده شده، اون باور با چه احساسی ترکیب شده؟ مثال اگر حس می کنی شایسته ی رسیدن به اون

ھدفی که داری نیستی، بعد از اینکه به این باور کانکت شدی ببین چه حسی به این باور داری؟ و وقتی
که این باور به ذھنت میرسه چه حسی داری؟

ناراحتی؟ عصبانیت؟ یا حس بی ارزشی؟ ...
در گام بعدی الزمه این نکته رو درک کنی که این حسیه که تو به این باور دادی و در حقیقت دیدگاه و

نگرشیه که خودت انتخاب کردی و حقیقت نیست.
تو قبال خودت اون حس رو به اون باور دادی و حاال تصمیم میگیری که اون احساس رو از اون باور جدا کنی

و رھا بشی...
 در حقیقت این تکنیک، یکی از تکنیک ھاییه که در NLP ... مطرح میشه

به عنوان مثال اگر فردی احساس پوچی و بی ارزشی می کنه، این صرفا به این علته که در کودکی این
جمله رو بارھا شنیده. اما آیا این ھا واقعیت دارن؟ ھرگز!!!

اما چون بارھا و بارھا و بارھا تکرار شده ابتدا به یک باور و سپس و به یک حس تبدیل شده. بنابراین با
روش مھندسی معکوس و تکرار ھمین پروسه میشه با تکرار این حس رو از این باور گرفت و سپس اون رو

با یک باور سازنده عوض کرد.
بنابراین الزمه که تک تک باورھات رو ارزیابی کنی و ببینی که آیا باورھای درستی ھستن و به تو کمک

میکنن یا خیر. معموال در 99.9 درصد این باورھا صحیح نیستن و نه تنھا کمکی بھت نمی کنن، بلکه یک
ترمز قوی ھم به حساب میان که مدام جلوی موفقیت تو رو میگیرن.

اگر در کودکی بنا به اتفاقی که برات افتاده، مثال زمانی که در کالس صحبت می کردی ھمکالسی ھات
بھت خندیدن، احتماال یک باور ترس از صحبت کردن در جمع در تو شکل گرفته... اما ریشه این ترس چیه؟
آیا اگر یک لکچر بدی و در صحبت ھات اشتباه ھم داشته باشی آیا مخاطبات میان روی سن و میخورنت؟
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نه! ضمیر خود آگاھت این رو به خوبی درک می کنه، اما مھم ضمیر ناخود آگاھه و باورھایی که داری،
بنابراین ضروریه که ابتدا اون حس به خصوص رو از اون باور بگیری و سپس باورت رو تغییر بدی...

این کار به تمرین و ممارست نیاز داره، بنابراین ازت میخوام که تا زمان گرفتن نتیجه نھایی این پروسه رو
ادامه بدی.

دوست دارم به این آگاھی برسی که ھمین حاال می تونی اولین گام رو برای رھایی از تمام باورھا و
عواملی که تو رو از پول و ثروت و یک زندگی عالی و ھمه چیز تموم دور نگه میداشت، برداری و در یک

چشم به هم زدن مسیر زندگیت رو تغییر بدی.
زمانی که تازه کسب و کار خودم رو شروع کرده بودم، افراد زیادی از من می پرسیدن که آیا واقعا می تونم

خیلی زود زندگیم رو تغییر بدم؟
پاسخی که من بھشون میدادم بر اساس تجربیاتی بود که خودم داشتم. لحظاتی رو در زندگیم داشتم که

یک داستان که عزیزی برای من تعریف کرده یا جایی مطالعه کردم کل مسیر زندگی من رو تغییر داده.
لحظاتی رو در زندگیم داشتم که صرفا به خاطر یک سکانس از فیلمی که دیدم باوری در من تغییر کرده.

لحظاتی بوده که جمله ی ساده دریچه یا از آگاھی رو به روی من باز کرده...
این امکان برای تو وجود داره که در ھر زمان و شرایطی به این آگاھی برسی و زندگیت رو متحول کنی... و

چه بھتر که این زمان ھمین حاال و در حالی باشه که داری این کلمات رو میخونی. افراد بسیار بسیار
زیادی رو میشناسم که زندگیشون فقط با مطالعه یک کتاب متوحل شده و به کلی مسیر زندگیشون

تغییر کرده.
ھدف من از آماده سازی این دوره بی نظیر صرفا این بوده تا بھت کمک کنم تمام موانعی که بین تو و یک 

زندگی مالی بی نظیر وجود داره رو از بین ببری و در مدار ثروت قرار بگیری.
اما تصمیم نھایی رو تو باید بگیری. آیا آماده ای به جنگ با این باورھای غلط و کھنه قدیمی بری و یک بار 

برای ھمیشه اونھا رو نابود کنی و در ھم بشکنی؟
آیا حاضری به جای اینکه کارھای ساده تر رو انتخاب کنی، تمامی کارھایی که الزمه برای رسیدن به یک

موفقیت مالی چشمگیر انجام بدی رو، ھر کاری که باشه، انجام بدی؟
آیا آماده جذب فوری ثروت حالل ھستی؟

اگه اماده ای تا بقیه ی گام ھایی که تو رو به این جایگاه میرسونه رو یاد بگیری، باید با خودت عھد کنی
که تک تک اونھا رو انجام بدی، به صورت کامل... تا زندگی ای رو تجربه کنی که حتی در رویای بسیاری از

افراد ھم نیست...
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یادت باشه دوست من، اولین گام برای جذب فوری ثروت اینه باورھایی که در مورد پول و ثروت داری 
رو بررسی و سپس تغییرشون بدی.

بھتره به سراغ گام بعدی بریم...

نکات کلیدی فصل

 - باورھای منفی و محدود کننده سارقان موفقیت تو ھستن. اولین گام برای جذب فوری ثروت حذف و 
جایگزین کردن این باورھای محدود کننده است.

 - قبل از جذب پول و ثروت ضروریه که باور رسیدن به این دستاورد ھا رو در خودت شکل بدی، این قانون 
جذب ثروت و فراوانیه.

 - اگر عاشق خودت نباشی، ھرگز به این باور نمی رسی که در زندگی شایسته ی بھترین ھا ھستی.
 - راز جذب فوری ثروت اینه که تمامی باورھات رو ارزیابی کنی و ببینی که ایا این باورھا بھت کمک 

می کنه به انسان ثروتمندی تبدیل بشی و یا صرفا تو رو از این مسیر دور می کنه. در 99.9 درصد اغلب این 
باورھا چندان کارآمد نیستن و نیاز ھست که اصالح بشن.

 - تو این توانایی رو داری که ھمین حاال تمامی باورھایی که تو رو از دستیابی به پول و ثروت دور نگه 
داشته رھا کنی.
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گام ھای اجرایی فصل

 - باورھات رو ارزیابی کن و ببین که در حال حاضر ممکنه کدوم یکی از این سه باور محدود کننده که در 
این فصل مورد بررسی قرار گرفت رو داشته باشی. اونھا رو یاد داشت کن.

 - عبارتی مخالف این باور محدود کننده رو یاد داشت کن و به قدری اون رو تکرار کن تا احساس کنی 
شایستگی پول و ثروت زیاد رو داری و از داشتن پول و ثروت زیاد لذت می بری.

 - به سایر باورھایی فکر کن که ممکنه اونھا رو در ذھنت داشته باشی فکر کن... باورھایی که دستیابی تو 
به پول و ثروت و یا ھر ھدفی که داری رو محدود می کنه... با نوشتن عبارت ھایی مخالف این باور و تکرار 

اونھا سعی کن باورھای ثروت آفرین ملکه ی ذھنت بشه.
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گروه تحقیقاتی گنج درون تا گرفتن نتیجه دلخواه در زندگی در کنار شماست....
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دومین گام طالیی برای جذب فوری ثروت:
بدون انتظار بازگشت ببخش

وقتی که بیغرض به قوانینی که به کسب پول و ثروت حاکمه نگاه کنی شاید یک مقدار برات تعجب
برانگیز باشه، چون میبینی افراد که پول و ثروت دارن مدام بر دارایی ھاشون افزوده میشه و افرادی که
درگیر مشکالت مالی ھستن ھمواره و در ھر برھه ای از زندگیشون در حال دست و پنجه نرم کردن با

این مشکالت ھستن.
میدونی علت چیه؟

اینجا یک راز بسیار مھم وجود داره که افراد ثروتمند از اون آگاھی دارن ولی افرادی که وضع مالی خوبی
ندارن ھیچ اطالعی از این راز طالیی ندارن.

افراد ثروتمند میدونن که اگر به دنبال پول بدوی، پول و ثروت ازت فرار میکنه، افراد ثروتمند میدونن که
پول و ثروت باید در جریان باشه و نباید تحت ھیچ شرایطی جلوی این جریان گرفته بشه.

این رازیه که اغلب افراد ھیچ اطالعی از اون ندارن، برای ھمین ھیچگاه در مدار ثروت و فراوانی قرار
نمیگیرن و در نتیجه ثروت رو در زندگی تجربه نمیکنن.

اکثر افراد فکر میکنن که یک منبع ذخیره سازی پول ھستن، فکر میکنن که اگر پولی به دستشون رسید
باید مثل چسب بھش بچسبن. اما واقعیت اینه که اگر چنین کاری بکنی پول و ثروت ازت فرار میکنه...

اگر دوست داری که ثروتمند بشی ھرگز نباید جلوی جریان ثروت رو بگیری.
  یک مثال:

فرض کن در یک خیابان شلوغ در حال تردد ھستی. اتوموبیل ھایی که در این خیابان در حال حرکت 
ھستن پول و ثروت ھستن. اگر به وسط خیابان بری و سعی کنی که این پولھا رو جمعآوری کنی چیزی 
جز بی نظمی و ھرج و مرج ایجاد نکردی. به طریق مشابه اگر سعی کنی که چراغ راھنمایی و رانندگی اون 
خیابان رو روی حالت قرمز متوقف کنی تا پولھای بیشتری رو ذخیره کنی با این کار صرفًا روند رفت و آمد 
رو به صورت کلی مختل کردی. رازی که اینجا وجود داره اینه که برای ثروتمند شدن ھیچ لزومی نداره که 
اختاللی در این مسیر ایجاد کنی بلکه میتونی این جریان ثروت رو به ھر سمتی که میخوای ھدایت کنی تا

به این واسطه تمامی رویاھا و آرزوھات به واقعیت زندگیت تبدیل بشه. 
افراد ثروتمند به خوبی با این تکنیک آشنایی دارن. اونھا می دونن که پولی که در جریانه یک ابزار بسیار
قدرتمند به حساب میاد، در حالی که پولی که راکده و صرفًا ذخیره شده اتفاقی که براش می افته اینه که

ھر روز از ارزشش کاسته میشه.
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اما علت این امر چیه؟
علت اینه که تمام چیزھایی که شنیدیم و تمامی افرادی که میشناسیم به ما گفتن راه ثروتمند شدن

صرفًا ذخیره کردن پوله و دقیقًا به ھمین علته که ما مفھومی به نام حقوق بازنشستگی داریم و یا خیلی
از افراد مبلغی رو برای روز مبادا ذخیره میکنن. این رفتارھا لزومًا عادتھای بدی نیستن اما باور این

مطلب و قرار گرفتن در این حالت ذھنی که تنھا راه و صحیحترین راه به سوی کسب ثروت این روشه،
اشتباه محضه.

به محض اینکه قدرت جادویی ھدایت جریان ثروت رو ببینی، به وضوح برات مشخص میشه که پلن ھای
ذخیره سازی پول به تنھایی نمیتونه تو رو به جایی که میخوای ببره و زندگی که دوست داری رو برات

بسازه.
منظور من از این توضیحات چیه؟ دقیقًا میخوام به کجا برسی؟

میخوام این نکته رو بدونی که تا زمانی که حالت ذھنیت رو تغییر ندی و خودت رو از شر باورھای نادرست
و محدود کنندهای که درباره ی پول و ثروت داری خالص نکنی مدام ھمین آشه و ھمین کاسه، ھر کاری
ھم که بکنی چون ھنوز در مدار ثروت قرار نگرفتی خبری از آزادی مالی نیست و این مطلب ھیچ ارتباطی

با درآمدت ھم نداره، صرفًا به مداری ربط داره که در اون قرار گرفتی، به باورھا و حالت ذھنی ای که
داری، برمیگرده...

ھمه ما افرادی رو میشناسیم که به نیمه ی ماه نرسیده حقوقشون به اتمام میرسه و نمیدونن تا
پایان ماه چگونه باید زندگیشون رو بگذرونن ... ھیچ فرقی نمیکنه که ماھی 400 ھزار تومن درآمد داشته

باشن یا ماھی 20 میلیون تومن ... روال زندگیشون ھمینه چون در مداری قرار گرفتن که تمرکزشون به
کمبودھاست و به جای اینکه روی خودشون کار کنن تا به یک آھنربای قدرتمند پول و ثروت تبدیل بشن

مدام به دنبال پول میدون ...
دوستی داشتم که در کار امالک بود. امکان نداشت یه موقعیت خوب خرید و فروش ملک باشه و این فرد
رو اونجا نبینی، اما مشکل این بود که با این وجود ھمیشه سرمایهاش روبه کاھش بود و نمیتونست یه

معاملهی نون و آبدار درست و حسابی انجام بده. میدونی چرا؟

کافی بود فقط 5 دقیقه با این مرد صحبت کنی تا متوجه ذھن منفی نگرش بشی ... این مرد یک لایر به
کسی کمک نمیکرد. .... صرفًا با اتوبوس به محل کارش می رفت که مبادا پول تاکسی یا بنزین ماشینش
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رو بده ... نوشیدنی بجز آب نمیخورد تا پولش رو خرج نکنه ...
فکر میکنم نیازی به گفتن نباشه که این مرد گوش شنوایی برای صحبتھای من نداشت چون در مدار
کاماًل متفاوتی قرار داشت. متقاعد شده بود که پول درآوردن کار بسیار سختیه. مدام از زندگی پدر و

مادرش تعریف میکرد که چطور با جون کندن پول در میآوردن .....
متأسفانه یک باور غلط و فراگیر وجود داره که برای به جریان انداختن پول و ثروت به پول زیادی نیاز ھست.
ھرگز اینگونه نیست. پول کم اگر در مسیر صحیح به جریان در بیاد نتایج خارق العادهای ایجاد میکنه چرا

که » قطره قطره جمع گردد وانگھی دریا شود «
اگرچه ممکنه گه ابتدا تصور کنی این قطره ھا قدرتی ندارن اما ھرگز قدرت جادویی این قطره های کوچک
اما مستمر رو دستکم نگیر! مقدار کم پول که در مسیر صحیح به جریان انداخته بشه در خیلی از موارد از

پول به مراتب بیشتری که در جریان صحیح قرار نگرفته رشد بسیار بیشتری میکنه.
به جریان انداختن پول و ثروت بسیار خوب، اگر ضروریه که پول و ثروت به جریان انداخته بشه، از کجا باید 

شروع کرد؟
قبل از اینکه به این سؤال پاسخ بدم الزمه که بازم ھم بھت یادآوری کنم که باید تصمیم بگیری و متعھد

بشی که تمامی اون باورھای قدیمی ای که درباره ی پول و ثروت داری رو کنار بذاری وگرنه چیزی که می
خوام بھت بگم وحشتناک و غیر قابل پذیرش میشه!!!

   راز جذب و وارد کردن جریان پول به زندگیت، بخشش اونه. بارھا و بارھا و بارھا این جمله رو بخون
اگر باورھای قدیمیت درباره ی پول رو کنار نذاشته باشی شرط میبندم که به شدت در مقابل این جمله
 )بخشش پول و ثروت( واکنش نشون دادی و مخالفش ھستی. چطور بخشش پول میتونه اون رو به

زندگی جذب کنه؟
به نظر ایدهی احمقانهای میرسه، نه؟ اما ھرگز اینگونه نیست. وقتی که پولت رو یکجا انباشته میکنی،

در حقیقت داری جلوی گردش اون رو میگیری.
 بخشش پول، بدون انتظار بازگشت از منبعی مشخص دومین گام برای جذب پول و ثروت به زندگی توئه.

طبق قانون جذب از ھر دست بدی از ھمون دست میگیری. اگر عشق بدی، عشق دریافت میکنی. اگر
خشم و نفرت بدی، چیزی جز خشم و نفرت دریافت نمیکنی چرا که به قول جناب موالنا:

 این جھان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداھا را صدا...
فرمول خیلی واضح و راحته!

اگر آزادانه و بدون انتظار بازگشت از منبعی مشخص ببخشی، چند ده یا حتی چند صد برابر اونچه
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بخشیدی به تو اعطا میشه. این قانون کائناته.
دوست من ھرچه بیشتر ببخشی، بیشتر دریافت میکنی که البته این دریافت بیشتر بھت کمک میکنه

تا بخشش ھای بیشتری داشته باشی )و در نتیجه دریافت ھای بیشتر(. این بخشش تو میتونه به
افرادی باشه که دوستشون داری یا افرادی که بھت انگیزه و الھام میدن. این بخشش تو میتونه کمکی

باشه که به یک سازمان خیریه میکنی و... .
ھیچ اھمیتی نداره که به چه کسی میبخشی، مھم اینه که این بخشش حس و حال خوبی بھت بده!

تمام افرادی که به نوعی زندگی تو رو بھتر میکنن، حس و حالت رو خوب میکنن، بھت انگیزه میدن،
خوشحالت میکنن، تشویقت میکنن و ... میتونن شامل این بخشش تو بشن.

انواع بخشش
در حقیقت دو مدل بخشش وجود داره. اولین سطح و مدل بخشش که در حقیقت یک امر مذھبیه و شامل 

پرداخت خمس و زکات و انفاق و ... میشه ... .
سالھا پیش من واقعًا با مفھوم بخشش مشکل داشتم. چون ھرگز نمیدونستم که چه قانونمندی ھای

قدرتمندی پشت این مفھوم وجود داره و اگر توصیه به بخشش شده صرفًا به خاطر رشد مالی خودم بوده
نه چیز دیگهای، اما قباًل ھرگز این نگرش رو نداشتم و بھتر بگم اصاًل چنین مفھومی رو قبول نداشتم.
حتی زمانی که اولین بار این جمله رو شنیدم که بخشش مسیری به سوی دریافت ثروت باز میکنه،

ھرگز اون رو باور نکردم و فکر کردم دروغی بیش نیست چون اصاًل در مدار ثروت قرار نداشتم بنابراین کامال 
طبیعیه که نتونم ایدهھایی که من رو ثروتمند میکنه رو ببینم!

شاید باورت نشه، اما تا زمانی که بخشش رو شروع نکردم مسیر و جریان ھای ثروت وارد زندگیم نشد!
اولین باری که تصمیم گرفتم این تکنیک رو تست کنم در کیف پولم خیلی با وسواس به دنبال کمترین

رقمی که میشد بخشید میگشتم و بیصبرانه منتظر بودم تا پولی که بخشیدم به من بازگردانده بشه.
متوجه شدی مشکل من چی بود؟

حالت ذھنی و مداری که در اون قرار داشتم!!! من با اکراه میبخشیدم نه با لذت و بی چشم داشت،
احساس میکردم با ھمون رقم ناچیزی که بخشیدم کائنات رو مدیون خودم کردم و کائنات باید فورًا دین

خودشون رو به من جبران کنه.
اما درست در زمانی که قانون سپاسگزاری و بخشش تؤام با حس لذت رو یاد گرفتم موفق شدم جریان

ثروت رو به زندگیم وارد کنم. لذت بخشش بیچشمداشت و بدون انتظار!
بدون چشمداشت  و بخشش  که سپاسگزاری  بھت میگم  و خطا  آزمون  و  تجربه  اساس سالھا  بر  دوست من 
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سریعترین، بزرگترین و قدرتمندترین روش جذب ثروت به زندگیته.
برای اینکه بتونی پول و ثروت بیشتری رو به زندگیت جذب کنی و در مدار ثروت قرار بگیری باید ببخشی.

این قانونه.

از منظر ھیپنوتراپی، زمانی که میبخشی باور داری که در دنیایی زندگی میکنی که ھمه چیز به اندازه ی کافی 
ھست، پس نگران تموم شدن چیزی نیستی و با بخششی که انجام میدی، دری روبه روی خودت باز میکنی 

تا مواھب بیشتری رو جذب کنی.
ھرچه بیشتر ببخشی اونچه دریافت میکنی بیشتر خواھد بود. درست مثل این میمونه که بخشش تو
جزئی باشه )تنھا الی در اتاق را باز کنی( یا بخشش زیادی داشته باشی )در رو کامل باز کنی( میبینی؟

میزان دریافت تو در ارتباط مستقیم با اون چیزیه که میبخشی ....
سؤال اینه، چقدر میخوای در رو باز کنی؟

اگر مدام از خودت میپرسی پس پول و ثروت کجاست؟ الزمه که قبلش این سؤال رو از خودت بپرسی:
»آیا تا به حال از پولی که داشتم بخشیدم؟!«

اگر پاسخ مثبته، به چه کسی؟
اون فرد میتونه ھر کسی باشه. شاید کمک به اون دست فروشی باشه که برای اینکه خرج تحصیلش رو

فراھم کنه کار میکنه .... شاید بخشش به کارمندی باشه که استعدادی خارقالعاده داره ... شاید
بخشش به راننده تاکسیای باشه که با یک داستان الھام بخش زندگیت رو متحول میکنه .... این فرد

ھر کسی میتونه باشه ...
افراد بسیار زیادی به من ایمیل میدن و میگن تو میگی به ھر منبعی که ازش الھام دریافت کردم یا

انگیزه گرفتم ببخشم و ھدیه بدم، اما من واقعا نمی دونم که این الھامات رو از کجا و چه کسی دریافت می
کنم. چه باید بکنم؟!!!

پاسخ من به چنین سؤالھایی این جمله است ... کافیه یکم فکر کنی و با خودت صادق باشی ... از
خودت بپرس امروز چه کسی بھم انگیزه داد؟ امروز از چه افرادی الھام گرفتم؟

شاید لبخندی که از یک غریبه دریافت کردی ... شاید جمله ی قشنگی که از مجری تلویزیون شنیدی ....
کتابی که دوستت بھت ھدیه داد .... یه رفتار زیبا که از یک کارمند دیدی .... یا ھر اتفاقی که به نوعی

بھت انگیز داده و حس و حالت رو خوب کرده ....
وقتی که گوش به زنگ باشی و آماده ی دریافت این الھامات باشی، ھمه جا اونھا رو میبینی و

متوجھشون میشی .... به محض اینکه با چنین مواردی رو به رو شدی به این افراد پاداش بده و ببخش...
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ھدیه بده .... به اون فرد، به اون سازمان، به اون مکان پولی بده یا ھدیهای بده ....
در رو باز کن ....

چند سال پیش از یک مؤسسه ی خیریه با من تماس گرفتن و راجع به یک پسر ھفت ساله که سرطان
داشت و برای درمانش و ھزینه ھای درمانش به حدود سه چهار میلیون ناموت پول نیاز بود، صحبت کردن. 

مورد
نادری بود و تا به حال چنین چیزی رو نشنیده بودم.

شماره حساب مؤسسه رو دریافت کردم و مبلغ رو به حسابشون واریز کردم. واقعًا از این کار رضایت
داشتم و حس بینظیری بھم دست داد. چند ماه بعد مجددًا با اون سازمان خیریه تماس گرفتم تا از

وضعیت اون پسر پرسوجو کنم . ببینم که آیا به چیز دیگه ای نیاز داره یا نه؟ بھم اطالع دادن که این پسر
بچه به چند عمل عمل جراحی نیاز داره و حدودًا به 30 میلیون پول نیاز داره.

تصمیم گرفتم اطالعیه ای در سایت )سایت قبلیم که در زمینه راه اندازی کسب و کار آنالین  بود( قرار بدم تا 
کاربرانی که عالقهمند به کمک کردن به این پسر بچه ھستن از موضوع مطلع بشن و ھزینه ی عمل جراحی 
فراھم بشه. شماره حساب سازمان خیریه رو ھم اعالم کردم تا مستقیمًا پول در اختیار مسئولینی که عھده 

دار این مسئولیت بودن قرار بگیره.
مبلغی که جمعآوری شده بود چند صد ھزار تومانی بیشتر نبود .... متأسفانه خیلی نا امید شدم و دلم به

حال اون پسر میسوخت .... با خودم فکر کردم که چرا مردم نمیبخشن؟ .... که یکدفعه این فکر به
ذھنم رسید که چرا من نبخشم؟ چرا من به این پسر کمک نکنم؟ دسته چکم رو برداشتم و یک چک به

مبلغ 30 میلیون نوشتم، به مؤسسه ی خیریه رفتم و چک رو به مادر اون پسر دادم.
این پول رو به کسی میدادم که تا به حال حتی یک بار ھم ندیده بودمش. شاید باور نکنی، اما نوشتن

اون چک یکی از بھترین تجربیاتی بود که در طول زندگی داشتم. واقعًا بینظیر بود!
واقعًا نمیدونم چطوری حسم رو بھت انتقال بدم که چقدر امضای یک چک 30 میلیونی حس و حال خوبی

به من داد. چون زمانی خود من به شدت درگیر مشکالت مالی و بدھی ھایی که داشتم، بودم ....
اما حاال میتونستم 30 میلیون به یک غریبه ببخشم. واقعًا حس خارق العادهای بود.

جالبتر اینکه این ھدیه دریچه ی بسیار بزرگی رو به روی زندگی من باز کرد و جریان بزرگتری از ثروت رو
وارد زندگی من کرد. فردای اون روز، کاماًل غیر منتظره یک چک 65 میلیون ناموت دریافت مردم که در ازاری

حق امتیاز یکی از کارھام به شرکتی داخلی بود.
دوست عزیز من، من ھرگز اون چک رو به خاطر بازگشت پول به زندگیم ھدیه ندادم. ھرگز فکر نکردم که با



چگونه ثروتمند شویم؟

47www.GanjeDaron.com

گروه تحقیقاتی گنج درون

اھدا این چک کائنات یا ھر فرد دیگه ای مدیون منه .... بلکه اون چک رو به عنوان ھدیه به کسی دادم که
بھم انگیزه داده بود .....

وقتی که عکس اون پسر رو دیدم معصومیت خاص چھره اش و لبخندی که بر لب داشت الھام بخش من
شده بود. به خودم گفتم این پسر داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه اما باز ھم لبخند بر لب داره و

داره میخنده. ما چه بھونه ای برای گله کردن و شاکی بودن داریم؟ واقعا ھیچی!
این پسر به قدری درگیر بیماریشه که حتی نمیتونه از جاش تکون بخوره ولی با این حال باز ھم شاده...

برای من این پیام ارزش ھدیه دادن 30 میلیون ناموت رو داشت و البته اینکه طبق قانون جھان از ھر دست
بدی، از ھمون دست میگیری و در زمانی واقعًا کوتاه 65 میلیون ناموت وارد زندگی من شد، اون ھم از

جایی که اصاًل انتظارش رو نداشتم. دوست من این قانون قرآن خداست که خدا به ھر که بخواھد بغیر
حساب و بدون حساب روزی میدھد، به شرط اینکه از قانونمندی هاش پیروی کنی ....

واقعًا خارق العاده است!
به تجربه یاد گرفتم که سپاسگزاری و بخشش یک تکنیک جادوییه که نه تنھا جریان ثروت و نعمت رو به

زندگیت وارد میکنه بلکه زندگی ات رو زیباتر و با معناتر میکنه. دوست دارم خیلی به این موضوع فکر
کنی و به این آگاھی برسی که بخشش و سپاسگزاری واقعًا الزم و ضروریه، صرفًا برای کمک به بھبود

زندگی خودت، اما دوست دارم این بخشش رو آگاھانه انجام بدی و اون رو به افراد یا سازمانھایی بدی
که زندگیت رو بھتر میکنن و حس و حال خوبی بھت میدن، نه اینکه اتوماتیکوار و بدون توجه ببخشی.
ھر بار که آگاھانه و با ھدف ببخشی یک سیگنال قدرتمند به ضمیر ناخودآگاھت ارسال میکنی که داری

از قانونمندی جذب فوری ثروت پیروی میکنی و ضمیر ناخودآگاھت سیگنال رو دریافت میکنه و بھش
پاسخ میده... جریان ثروت و نعمت رو وارد زندگیت میکنه.

بسیاری از افراد ممکنه این تفکر رو داشته باشن و بگن زمانی که پول زیادی به دست آوردم می بخشم
نه حاال !!!

مثال منی که n میلیون ناموت در حساب بانکیم داشتم شروع به استفاده از این تکنیک میکنم. من رو به
این n میلیون برسون، بھت قول میدم بخشش و ھدیه دادن رو شروع کنم .... اما این راھش نیست

دوست من.
درست ھمونطوری که قبل از تبدیل شدن به یک فرد موفق ضروریه که حالت ذھنی یک فرد موفق رو

داشته باشی و در مدار موفقیت قرار بگیری، برای ثروتمند شدن ابتدا باید ببخشی، چون بخشش دروازه
ھای دریافت و دریچه ھای جریان ثروت رو برات باز میکنه و اگر ھمین حاال از ھر آنچه که داری نبخشی
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خبری از دریافت و جذب جریانه ای ثروت به زندگیت نیست. کافیه از فرمول پیروی کنی تا اتوماتیک در مدار
ثروت قرار بگیری.

در سال 1924 جان راکفلر ثروتمند آمریکایی نامه ای به پسرش نوشت و در اون نامه به پسرش توضیح داد
که چرا پولھای بسیار زیادی رو میبخشید.... »پسرم من از کودکی بخشیدن رو شروع کردم، ھرچه

بیشتر میبخشیدم ھدایا و مواھبی که دریافت میکردم بیشتر میشد....«
میبینی دوست خوبم؟ راکفلر منتظر نشد تا بعد از ثروتمند شدنش شروع به بخشیدن و کمک کردن کنه،

بلکه بخشیدن و کمک کردنھای او منجر به ثروتمند شدنش شد. طبق آمار ثبت شده آمریکا، راکفلر در
طول عمرش بیش از 550 میلیون دالر از پولش رو به طرق مختلف به افراد و سازمانھای مختلف بخشیده.

چقدر در رو باز میکنی؟ برای ورود یک فیل یا یک پشه؟

به اعتقاد من یکی از بزرگترین اشتباھاتی که اغلب افراد زمانی که قصد دارن تکنیک بخشش رو تمرین
کنن تا دریچه ھای عظیم ثروت و جریان نعمت و فراوانی رو وارد زندگیشون کنن، مرتکب میشن اینه که
بخشش اونھا به قدری کم و ناچیزه که صرفًا در رو برای ورود یک پشه )ثروت و نعمتی بسیار ناچیز( باز

میکنه و متأسفانه به ھمین علت جریان عظیمی از ثروت و نعمت رو که میتونستن دریافت کنن، از
دست میدن.

دوست خوبم ھمیشه سخن علی )ع( رو به خاطر داشته باش که خیراالمور اوسطھا. ھمیشه اعتدال
بھترین خط مشیه. ھیچ لزومی نداره که تمام دارایی و زندگیت رو ببخشی و در عین حال ھرگز ھم نباید

نبخشی و از ھمه مھمتر فضای ذھنی بخششی که بر ذھنت حاکمه جزئی و ناچیز باشه .....
چون قانون مشخصه: تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دھد باز

دوست دارم که روی مفھوم بخشش خیلی کار کنی و تا میتونی راجع به اون تحقیق کنی و آگاھی
بیشتری به دست بیاری.

برای خود من ھم یک مدت زمانی طول کشید تا به عمق این مفھوم و تکنیک پی ببرم و به طریقه ی کارش
مسلط بشم. اوایل، طوری میبخشیدم که انگار بخششی در کار نیست و بیشتر تمرکزم بر از دست دادن

بود، و چندان که باید و شاید به اون به بخشش به عنوان عاملی برای جذب جریان ثروت به زندگیم نگاه
نمیکردم، به ھمین علت تا جایی که امکان داشت کمترین مبالغ ممکن رو میبخشیدم، و اونچه در

مقابل دریافت میکردم و وارد زندگیم میشد ھم طبیعتًا کم و ناچیز بود و این میتونست برای ھر کسی
یک استدالل محکم و قوی باشه که این تکنیک جواب نمیده!

اما میدونی اشکال کار در چی بود؟ من انتظار داشتم از فضایی که قطره قطره ھا میتونن از اون عبور
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کنن )چون بخشش کم دریچه ی کوچکی از ثروت رو به زندگی باز میکنه(، آبشارھایی از ثروت رو وارد
زندگی میکنه .... موضوع اینه که خدا بی نھایت رزاق و ثروتمنده و طبق قولی که داده گفته از من بخواه

و من بھت میدم، بنابراین یک منبع غنی از ثروت و نعمت ال یتناھی موجوده، اما سدی در جلوی اون قرار
گرفته که فقط و فقط اجازه میده، آب قطره قطره وارد ازپشت این سد خارج بشه ....

اما بعد از مطالعات بیشتری که انجام دادم، تصمیم گرفتم که به صورت کامال جدی این تکنیک رو و اثر
بخشی اون رو تست کنم و دقیقًا مطابق قانون عمل کنم.

چون مدتی بود که یک سری داستان الھام بخش که در قالب کتابی گردآوری شده بود رو میخوندم و
واقعًا از داستانھای آموزنده، انگیزه بخش و تأثیرگذاری که در اون کتاب بود نھایت لذت رو میبردم

تصمیم گرفتم که یک ھدیه ی نقدی برای گردآورنده ی کتاب ارسال کنم. شاید اگه با دیدگاه گذشته ام به
این داستان نگاه میکردم ھدیه و بخشش من خیلی جزئی و ناچیز میبود، اما با نگرش جدیدی که به

دست آورده بودم یک چک 5 میلیون تومانی رو امضا کردم و اون رو به آدرس انتشارات مورد نظر به نام
گردآورنده ی کتاب پست کردم تا برای اولین بار سدی که جلوی ورود جریان ثروت و نعمت به زندگیم رو
میگرفت بشکنه. حس خیلی خاصی داشتم، درست مثل حس فردی که یک کادوی گرانبھا جلوشه و می

خواد کادو رو باز کنه، اما با یک تفاوت و اون اینکه این بار به جای دریافت کننده ی ھدیه، من کسی بودم 
که این ھدیه رو میداد ....

کمتر از یک ھفتهی بعد که چک ارسالی من به دست گردآورنده ی اون کتاب رسیده بود، مؤلف با من
تماس گرفت و در حالی که بھت زده بود و واقعًا باور نمیکرد که چنین ھدیه ای رو دریافت کرده باشه از من

تشکر کرد. مجددًا حس بینظیری به من دست داد، واقعًا حس میکردم که پنج میلیونر یا پنج میلیاردر ھستم 
که به ھر کسی که بخواد میتونه ھر رقمی رو ببخشه و ھدیه بده.

مھمترین بخش داستان ھمینجاست چون زمانی که حس کنی و باور کنی که یک میلیاردر ھستی،
شرایط به گونهای رقم میخوره و اتفاق ھایی در زندگیت میافته که این باور تو به حقیقت زندگیت تبدیل

بشه و مدام و مستمر جریان ھایی از ثروت و نعمت وارد زندگیت میشه تا در نھایت به یک میلیاردر تبدیل
بشی .... این قانون کائناته دوست من، قدرتمندترین قانونی که بر زندگی و کائنات حاکمه قانون

باورھاست.
و جالبه بدونی که چند ساعت بعد، تماسی با من گرفته شد و پیشنھاد ھمکاری به من داده شد که

در نھایت سودی چند صد میلیونی برای من داشت.
اما شاید یک فردی که چندان به قوانین حاکم بر جھان ھستی آگاه نیست این موضوع رو مطرح کنه که
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این اتفاق ھا ھیچ ارتباطی به ھم ندارن و این ھمزمانی کاماًل اتفاقی بوده. شاید در ذھن اون فرد شکاک
این افکار رفت و آمد داشته باشه اما از دیدگاه ھیپنوتراپی و قانون جذب ارتباط بسیار قدرتمندی بین این
رخداد وجود داره. زمانی که من اون ھدیه ی پنج میلیونی رو به اون مؤلف دادم این سیگنال رو به جھان
ھستی و ضمیر ناخودآگاھم فرستادم که من وارد مدار ثروت شدم، موفق شدم بدرخشم که چنین قدرتی

برای بخشش و ھدیه دادن پیدا کردم و دقیقًا ھمین سیگنال ارسالی من رو در مدار ثروت قرار میده و
مقدار قابل توجھی پول و ثروت رو از منابع مختلف به زندگی من جذب میکنه، که به مراتب خیلی خیلی

بیشتر از بخششیه که داشتم.
ازت میخوام که به فرد یا سازمانی فکر کنی که در ھفته ی گذشته بھت انگیزه داده و الھام بخشت بوده.
کسی که باعث شده حس خوبی نسبت به خودت، زندگیت، رؤیاھات و اھدافت پیدا کنی. به اون فرد یا

سازمان ھدیه بده. یه ھدیه ای که از قلبت نشات گرفته باشه و بھت توصیه میکنم که در این باره با
سخاوت برخورد کنی. از منظر و دیدگاه ثروت و فراوانی به این موضوع نگاه کن نه از منظر فقر و کمبود و

کاستی.
و البته مھمتر اینکه بدون انتظار بازگشت و عوض ببخش تا با چشم خودت ببینی که چطور وقتی که سد و

مانع رو میشکنی جریانھای عظیم ثروت به زندگیت جاری میشه!
یادت باشه دوست خوبم، دومین گام برای جذب فوری ثروت بخشش بیچشم داشت و بدون انتظار بازگشت 
از یک منبع مشخصه. این تکنیک، تکنیکی قدرتمنده که فورًا تو رو در مدار جذب فوری ثروت قرار میده ....
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و اما گام سوم ....

نکات کلیدی فصل

 - برای جذب پول و ثروت به زندگیت ھرگز نباید که مثل چسب به پولی که به دست میاری بچسبی ....
برای جذب منابع بزرگتر ثروت باید یاد بگیری که ثروت رو در زندگیت به جریان بندازی ....

 - افراد ثروتمند به خوبی میدونن که چگونه باید جریانھای عظیم ثروت و نعمت رو به زندگیشون جذب 
کنن ....

نتایج  میتونه  بگیره  قرار  درست  مسیر  در  و  صحیح  روش  به  اگه  ناچیز،  و  جزئی  سرمایه  یک  حتی   -  
خارقالعادهای رو به ھمراه داشته باشه.

 - اگر آزادانه و بدون انتظار بازگشت ببخشی، کائنات به شیوهای خارقالعاده و چندین برابر بھت پاسخ میده.
 - اگر میخوای موفق بشی به شدت ضروریه که یک ذھن موفق و باورھای موفقیت آفرین رو در خودت 

شکل بدی. در عین حال قبل از اینکه به قدری پول و ثروت داشته باشی که بتونی که به ھر کسی که
دلت میخواد ھر رقمی رو ببخشی باید این حالت ذھنی رو )حالت ذھنی بخشایش( در خودت ایجاد

کنی.
 - در بخششھات سخاوت داشته باشه و از منظر فراوانی و ثروت به این موضوع نگاه کن، نه از منظر فقر و 

نداری. ھرچه رو که میبخشی بدون انتظار بازگشت و عوضش ببخش.
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گام ھای اجرایی فصل
 - امروز از چه افراد و چه مکانھایی انگیزه و الھام گرفتی؟ اونھا رو یادداشت کن. 

 - به افراد یا مکانھایی که بھت انگیزه و الھام دادن مقداری پول و یا یک ھدیه بده. 
 - انتظار ورود جریانھای عظیم ثروت و نعمت رو به زندگیت داشته باش، اما ھرگز این انتظار رو نداشته 

باش که این جریانھا دقیقًا از ھمون منابعی به زندگیت وارد بشن که به اونھا بخشش کردی و ھدیه
دادی، منابع رو به کائنات بسپار.
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سومین گام برای جذب فوری ثروت:
ثروتمندانه خرج کن

اگر به صحبت ھای افراد مختلف گوش بدی و به اونچه میگن توجه کنی متوجه میشی که حالت
ذھنیت هایی که بر اغلب اونھا غالبه ذھنیت فقیره. بسیاری از افراد متأسفانه این طرز فکر رو دارن که زمانی

که دارن ناداشته ھا و کمبودھای زندگیشون رو میشمارن و راجع به به اونھا صحبت میکنن در حقیقت
دارن خیلی منطقی رفتار میکنن و حقایق زندگیشون رو میبینن، اما ھرگز اینگونه نیست. این افراد با

این کار صرفًا دارن باورھای محدودکنندهای که دارن رو به نمایش میذارن.
تمام اونچه تک تک رخدادھای زندگی تو رو تعیین میکنه باورھاییه که داری و زمانی که فردی ذھنیت

فقیری داشته باشه تمامی اونچه بر افکارش غالبه رو به عینه در تمامی جنبه ھای زندگیش مشاھده
میکنه. وقتی که فردی به اونچه که نمیخواد، به اونچه که نداره و به ھر اونچه که حس بدی بھش میده

توجه و تمرکز میکنه طبق قانون جذب موارد بیشتری از این کمبودھا و نداریھا رو به زندگیش جذب
میکنه. اما میدونی اینجا چه رازی وجود داره که خیلی ھا بھش توجه نمیکنن؟

قانون این رو میگه برای ساخت یک زندگی مالی ایدهآل و مرفه باید بدونی که در حال حاضر کجا ھستی
و در چه شرایطی قرار داری و مھمتر اینکه قراره در ادامه به کجا برسی، تا با استفاده ی از قوانین حاکم بر

جھان ھستی این مسیر رو طی کنی و به مقصد نھایی که خلق اھدافت باشه برسی. اما رازی که اینجا
وجود داره اینه که ھرگز نباید توجه و تمرکزت رو به جایگاه فعلیت و جایی که در حال حاضر در اون ھستی

بدی، بلکه الزمه در ھر لحظه نگاھت به مقصد باشه و مدام خودت رو چک کنی که چقدر به مقصد
نزدیکتر شدی و چگونه میتونی سریعتر و راحتتر به مقصد تعیین شده برسی و ھدفت رو خلق کنی.

آیا افرادی دور و برت ھستن که در ھر موردی بدترین ویژگی ھا رو میبینن؟ اگه بحث کسب و کارشون
باشه فقط نق میزنن و ایراد میگیرن. اگه بحث درس و دانشگاه باشه مدام به زمین و زمان و استاد و

دانشگاه گیر میدن...
اگر نگاھی به زندگی شخصی و حرفهای این افراد بکنی میبینی که در ھر شرایط اقتصادی و اجتماعی

مدام وضع این افراد بدتر و بدتر میشه و واقعًا اینطور به نظر میرسه که زمین و زمان با ھاشون دشمنه!
میدونی علت چیه؟ مدار ناصحیح و باورھای محدودکننده! چون قانون زندگی قانون باورھاست و چون این
افراد خودشون رو اسیر این باورھای محدودکننده و غلط کردن ھیچ روش و تکنیک جدیدی رو ھم تست

نمیکنن چون پیشاپیش باور کردن که اونھا ھم جواب نمیده .... تا به حال خیلی سعی کردم که به
چنین افرادی کمک کنم تا از حصار باورھای منفیشون بیان بیرون تا طعم زندگی مرفه و لذت بخش رو
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بچشن اما تا زمانی که خود فرد نخواد تغییر کنه ھیچکس نمیتونه بھش کمک کنه چون این سخن
خداست که ِان هلل ال یغیر ما بقوم حتی یغروا بانفسھم ....

دوست خوبم این نکته طالیی رو به یاد داشته باش که داشتن دنیایی از ثروت، عشق، سالمتی و ... 
صرفًا به یک ذھن ثروتمند برمیگرده و کمبود عشق و سالمتی و ثروت و پول صرفًا به یک ذھنیت فقیر.
چند ماه پیش ایمیلی رو خوندم که از یک دختر خانم بود که از من درخواست راھنمایی و کمک کرده بود.

در ایمیل به این نکته اشاره کرده بود که کمکم داره 30 سالش تموم میشه اما موفق نشده که ازدواج
کنه چون خواستگار مناسبی بھش پیشنھاد ازدواج نداده. به این نکته ھم اشاره کرده بود که ھر روشی

رو که دیگران بھش گفتن امتحان کرده و ھیچ نتیجه ای نگرفته .
وقتی که تمام متن ارسالی رو مطالعه کردم دقیقًا متوجه شدم که مشکل در کجاست. این خانم در یک

مؤسسه مالی و اعتباری کار میکرد و متأسفانه یک باور غلط ولی بسیار قدرتمند داشت که نمیتونه
ازدواج موفقی داشته باشه و با مردی ازدواج کنه که معیارھای مورد نظرش رو داشته باشه. و با این باور

غلط خودش رو در مداری قرار داده بود که ھرگز فرصت ازدواج مناسب و خوبی در اون مدار وجود نداشت و
حتی اگر به طور اتفاقی فرصت مناسبی ھم پیش می اومد به علت قرار گیری در مدار غلط این خانم ھرگز
نمیتونست اون فرصت رو ببینه و اون فرصت رو به ثروت که در اینجا منظور یک ثروت یک ازدواج موفق و

یک زندگی سرشار از خوشبختیه، تبدیل کنه.
راھکار کاماًل مشخصه: باید باور این جمله که من نمیتونم یک ازدواج موفق با مرد ایدهآلم داشته باشم رو

از بین برد و باور کرد که به راحتی میتونم با مرد ایده آلم ازدواج کنم و زندگی خوبی داشته باشم.
فایل ھای  به  4 ھفته تمرینات مربوط  انجام داد و حدود  رو  این خانم تمرین ھای مربوطه  خوشبختانه 
ھیپنوتراپی رو ھم دنبال کرد .... دو ماه بعد ایمیلی از این خانم دریافت کردم که اون این نکته رو ذکر کرده 
که مرد ایده آلش رو پیدا کرد و حاال در دوران نامزدی ھستن ... قانون واقعًا ساده است، کافیه یا علی بگی 
و دست به کار بشی که اگه چنین کنی بھت قول میدم باالخره به ھر چه که میخوای برسی .... این قانونه.
نکتهای که اینجا وجود داره اینه که اگر آگاه نباشیم و خودمون کنترل ھدایت ضمیر ناخودآگاھمون رو به
دست نگیریم، ضمیر ناخودآگاه ما در تمامی جنبه ھا به وسیله ای اطالعات و ورودی ھایی از اطرافیان ما

میگیره، پروگرم میشه که این اصاًل خوب نیست و دقیقًا به ھمین علته که استفاده ی از فایلھای
ھیپنوتراپی رو به تمامی افرادی که از من مشاوره و یک شاه کلید برای رسیدن به موفقیت در تمامی

جنبهھای زندگی میخوان، توصیه میکنم ... چون اگر افرادی دور و برت باشن که نگران و مضطرب باشن
این حس بھت منتقل میشه .... اگر افرادی دور و برت باشن که مھمترین دغدغه ی زندگیشون پول باشه
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این دغدغه به طور حتم به یکی از دغدغه ھای تو ھم تبدیل میشه و الی آخر ...
اما زمانیکه شما به فایلھای بسیار قدرتمند ھیپنوتراپی حداقل به مدت 6 ھفته گوش میدی و تمرینات

مربوط به اون رو به صورت صحیح انجام میدی تمامی این باورھای منفی و محدودکنننده از ضمیر
ناخودآگاھت پاک میشه و ضمیر ناخودآگاھت در عین حال برای موفقیت، شادی، سالمت، ثروت و عشق

پروگرم میشه، بنابراین اگر ھدفی داری که خیلی برات مھمه و به دنبال روشی ھستی که مسیر
دستیابی به این ھدف رو برای تو تسھیل کنه و در دستیابی به اون سرعت بھت ببخشه، حتمًا یک فایل

ھیپنوتراپی اختصاصی ھمگام با ھدفت داشته باش و ھر روز تمرینات مربوط به اون رو دنبال کن ....
بسیاری از افرادی که از من مشاوره میگیرن اغلب یه عالمت سؤال خیلی بزرگ در ذھنشون دارن که چرا

دو خانواده، دو کاسب، دو دانش آموز، دو دانشجو و ... با شرایط پیرامونی کاماًل یکسان در زندگی شرایط و
تجربیات بسیار متفاوتی رو تجربه میکنن ؟!!! چرا در یک شرایط اختصاصی ثابت مثاًل فردی که معلمه
وضع مالی خوبی داره، ھر سال چند سفر داخلی و خارجی میره، بودجه ی بیشتری برای خرید داره و

از صبح تا شب کار                    اما در ھمون شرایط اقتصادی معلمی ھست که  چندان نگران وضع مالیش نیست، 
می کنه اما باز ھم نمیتونه زندگیش رو تأمین کنه ....چرا؟!!

جواب خیلی سادست مداری که این معلم در اون قرار دادن دو مدار کاماًل مجزای از ھمدیگه است،
بنابراین با اینکه به ظاھر شرایط زندگی برای ھر دوی اونھا ثابت و یکسانه اما دو زندگی کاماًل مجزا و

متفاوت رو تجربه میکنن ... چون ھمه چیز به باورھایی که داریم و مداری که در اون قرار گرفتیم بر می
گرده ... این یک قانونه.

ما در فایل های دوره شما را با مبحث مدار ها به صورت کامل آشنا میکنیم با فایل هایی که برای شما در 
نظر گرفته ایم پس نگران چیزی نباشید....

دوست دارم این اصل بسیار مھم رو بپذیری که نه تنھا شرایط مالیت بلکه تمامی جنبه ھای زندگیت
بازتابی از مداریه که در اون قرار گرفتی ... ھیچ چیزی نیست که شرایط بیرونی تو اون رو رقم زده باشه،
ھمه چیز صرفًا از باورھای تو نشأت می گیره. تو مسئول تمامی افکاری ھستی که داری چون این افکار،

این باورھا تمام زندگی تو رو شکل میده ....
چند بار تا حاال شده به قبض ھا و ھزینه ھای زندگیت نگاه کنی و بگی اگر پول بیشتری داشتم تمامی این

مسائل و مشکالت حل میشد؟
این یک دروغ بزرگه! تا زمانی که در ھمین مدار فعلی بمونی و اجازه بدی حالت ذھنی قبلی و باورھای
قبلی به ذھنت حاکم بشه، حتی اگه درآمدت رو دو برابر ھم کنی باز ھم این حس کمبود در زندگیت رو
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حس میکنی و چون در مدار صحیح نیستی به میزان رشد درآمدی که داشتی ھزینه ھای زندگیت ھم
رشد میکنه تا باز ھم احساس کمبود کنی ...

کافیه یه نگاھی به داستان التاری که توی آمریکا خیلی مرسومه بندازی ... فردی که بدون آمادگی ذھنی
مبلغ زیادی به ناگھان وارد زندگیش بشه چون در مدار صحیح نیست در مدت زمانی بسیار کوتاه تمام این
پول رو از دست میده. میدونی چرا؟ چون ناخودآگاھش آمادهی پذیرش این ھمه ثروت نیست و با خود
تخریبی تا زمانی که این فرد رو به حالت قبلی که داشتن پول کم بود، بر نگردونه دست بردار نیست، به

این پدیده ھومیو استیسیس گفته میشه .
تغییر مدار و باورھا چندان ساده نیست و یه تمرین و ممارست نیاز دارد

مفھومی که بھت معرفی کردم مفھومی بسیار ساده است:
مدارت رو تغییر بده تا دستاوردھا و رخدادھای زندگیت به صورت اتوماتیک تغییر کنه...

اما ھم من و ھم تو دوست خوبم به خوبی میدونیم که تغییر باورھا کار چندان راحتی نیست و به
پیگیری، تمرین و ممارست نیاز داره. پروسه ایه که الزمه حداقل 6 ھفته روزی چند دقیقه رو به اون

اختصاص بدی، تمرینھای اون رو انجام بدی تا به مرور این باورھای محدودکنندهای که سالیان سال به
مرور در ذھنت تثبیت شده رو حذف و با باورھایی قدرتمند و ثروت آفرین جایگزین کنی ...ھمه چیز به

خودت و جدیتی که در انجام تمرین ھا به کار میبندی بستگی داره چون قدرتمندترین فرمول تغییر مدار و
قرارگیری در مدار ثروت رو به صورت کامل در این کتاب بھت آموزش دادم، کافیه که گام به گام فرمول رو

دنبال کنی تا نتیجه بگیری.
اگر در حال حاضر در شرایط مالی خوبی به سر نمیبری وظیفه ی تو دو برابر میشه ... چون در عین حال

ھم باید با مسائلی که در حال حاضر در زندگیت ھست دست و پنجه نرم کنی و اونھا رو حل کنی و ھم
روی باورھات کار کنی تا در مدار ثروت قرار بگیری و یک بار و برای ھمیشه از ذھنیت فقیر و باورھای

محدودکننده فعلی رھا بشی.
فرمول خلق دستاوردھای مالی و معنوی چشمگیر و بینظیر: در مدار صحیح قرار بگیر، مثبت فکر کن، مثبت 

اقدام کن و به دست آور.
باید دست به کار بشی و از وادی حرف و شعار خارج بشی .... باید به یک انسان اقدام محور تبدیل

بشی، کسی که فورًا فورًا فورًا ھر تکنیکی که یاد میگیره رو اجرایی میکنه، باھاش کار میکنه تا به
تکنیک مسلط بشه و با ریزهکاریھای فرمول آشنا بشه ....

فکر مثبت بدون اقدام و دست به عمل زدن ھیچ نتیجه ای به ھمراه نداره و ھیچ تغییری در زندگیت ایجاد
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نمیکنه... باید ھر اونچه رو که یاد میگیری به کار ببندی.
به محض اینکه در مدار صحیح قرار بگیری و تمریناتی که در فایل های دوره آماده کردیم شروع کنی گام 
ھای اجرایی قدم به قدم بھت الھام میشه و راه قدم به قدم بھت نشون داده میشه.... الزمه که فورًا دست 

به کار بشی و این الھامات رو اجرایی کنی، یه نقشه و پلن اجرایی آماده کنی و دست به کار بشی ....
در کائنات قانونی وجود داره که من اسمش رو قانون اعتماد به کائنات میذارم طبق این قانون کائنات ھرگز

یکجا کل مسیر رو بھت نشون نمیده بلکه زمانی که در مدار خواسته ات قرار گرفتی قدم به قدم گام ھای
اجرایی که تو رو به ھدفت میرسونه رو بھت الھام میکنه یا به طرق مختلف بھت نشون میده و تنھا در
صورتی گام بعدی رو بھت نشون میده که بھش اعتماد کنی و قدم به قدم به اونچه بھت میگه اعتماد

کنی و انجامش بدی. برای این کار الزمه که ایمان داشته باشی که این خواست خداست که تو به ھدفت
برسی و حتمًا خدا در این مسیر بھت کمک میکنه و ھرگز مجبور نیستی تنھا و بدون حامی این مسیر رو

طی کنی...
بر اساس تجربهای که دارم و تحقیقاتی که انجام دادم اصواًل در برخورد با پول و ثروت و وضعیت مالی با

سه گروه مواجه میشیم. گروه اول که اعضای بسیار کمی داره افرادی ھستند که اسیر بحرانھای مالی
شدن و یا دچار ورشکستگی شدن و قدرت مالی اونھا تقریبًا صفره.

این افراد اغلب احساس میکنن که دیگه ھیچ راه امیدی نیست و بی پناه موندن و این به این علته که
مدام تا زمانی که از این بحران ھای مالی خارج نشدن مجبورن که تصمیمات دشواری بگیرن. با توجه به
اینکه قباًل در چنین شرایطی قرار داشتم به جرئت میتونم که تغییر این شرایط و خروج از بحران ممکنه اما

به یک تعھد جدی برای ارتقاء زندگی مالی نیاز داره، متأسفانه افرادی که وارد مدار بحران مالی و
ورشکستگی میشن بارھا و بارھا فکر تسلیم شدن و جا زدن به ذھنشون میرسه ....

دوست خوبم ازت میخوام که این باور رو در خودت شکل بدی که ھیچ وقت تسلیم نشی و جا نزنی و از 
ھدفی که داری دست نکشی... چون این راه نیست، چاھه!

گروه دوم افرادی ھستن که بسیار ثروتمندن و از لحاظ مالی وضعیت بسیار خوبی دارن. اونھا با زمان کمتر،
خیلی خیلی راحتتر و به مقدار زیاد و قابل توجه پول و ثروت رو به زندگیشون جذب میکنن و ھرگز در

زندگی چیزی به نام دغدغه ی مالی ندارن، چون راه پول ساختن رو بلدن و مدار ثروت و فراوانی رو پیدا
کردن و در اون قرار گرفتن.

اما اکثر افراد بین این دو دسته قرار دارن. افراد این گروه در حدی که بتونن زندگیشون رو بگذرونن به پول و
ثروت دسترسی دارن، نه بیشتر اغلب زندگی سادهای دارن و اگر یک ماه کار نکنن خبری از درآمد نیست
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بنابراین ھمیشه به صورت پنھان در ناخودآگاھشون دغدغه ی پول و ثروت و ترس از روز مبادا رو دارن. این
گروه پول کافی برای ساختن زندگی ایدهآلشون رو ندارن و چون بر این باورن که طبقه ی متوسط جامعه

ھستن از خیلی رؤیاھا و اھدافشون دست میکشن، اما ھر از گاھی در خیال و رؤیا یک نیم نگاھی به
زندگی رؤیاییشون میندازن که اگر پول و ثروت بیشتری داشتن چه زندگی مرفه و شادتری رو برای

خودشون و خانوادهشون میساختن.
اگر به اونچه توضیح دادم دقت کرده باشی حتمًا متوجه شدی که افراد حاضر در این گروه آخر در چه مدار

قرار دارن و چه حالت ذھنیای به زندگی اونھا حاکمه... مدار و ذھنیت ترس ... ترس از به پایان رسیدن
ثروت و نعمت و فرصتھای موجود ....

مدار ترس یکی از خطرناکترین مدارھایی است که یک فرد میتونه در اون قرار بگیره... چون دقیقًا ترس از
دست دادنه که افراد رو مشغول به انجام کارھایی نگه میداره که ازش متنفره و در نتیجه ھرگز به خود

اجازه نمیده تا رؤیاھاش رو دنبال کنه. ترس از دست دادن ھمون موارد جزیی که فرد در حال حاضر در
زندگیش داره و چسبیدن به اونھا فرصت دستیابی به یک زندگی بھتر رو از اون فرد میگیره.....

احتمااًل افرادی رو میشناسی که مدام میگن » ندارم «» نمیتوم پولش رو بدم « :  
اگر دقتی کنی فرقی نداره که چی میخواد بخره یا چه قیمتی داره مدام میگه ندارم و این ندارم گفتنھا

صرفًا باورھا و مداری راکه در اون قرارگرفته رو نشون میده...
دوست خوبم این نکته رو بدون که متأسفانه بسیاری از این باورھای منفی به واسطه ی رسانه ھا وارد

ضمیر ناخودآگاه میشه و با تکرارش بدون اطالع تو باورھا یا باورھای مخرب و محدوده کننده رو در تو شکل
میده. ممکنه خیلی تلویزیون تماشا کنی، به اخبار گوش بدی، خبرھای اینترنتی رو دنبال کنی این

بزرگترین اشتباھه ... چون تمامی رسانه ھای خبری چه داخلی وچه خارجی صرفا بر منفی ھا وکمبودھا
)اخبارمنفی( تمرکز دارن که این اصاًل واقعیت جھان نیست.

یکی از کالسھای دانشگاھی من در مقطع کارشناسی مربوط به عناوین خبری ورسانه ھای خبری بود.
میدونی متأسفانه مھمترین پیام کتاب چیبود؟ خبر خوب، اصاًل خبر به حساب نمیاد!! اگر فردی رو دیدی

که یه شغل جدید بدست آورده یا به یک پیرمردی کمک کرده تا از خیابان عبور کنه. این خبر نیست ... اما
اگر دیدی جایی قتلی رخ داده .... دزدی ای بوده .... آشوبی بوده ... سیل یا طوفانی اومده ... به این

بچسب که چه خبر عالی ایه و حسابی صدا میکنه...
دوست من این چیزیه که به خبرنگارھا و ریپورترھا چه داخلی و چه خارجی داره آموزش داده میشه ... و

دقیقًا به ھمین علته که ازت میخوام ھمیشه خودت رو از رسانهھا و به ویژه رسانه ھای خبری دور نگه
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داری تا اجازه ندی دیگران ذھنت رو ناخواسته برای فقر و شکست و بدبختی برنامه ریزی کنن.
رسانه ھای خبری باور دارن که فقط خبر بده که جلب توجه میکنه و به ھمین علت صرفًا به منفی ھا

متمرکز میشن و اگر این رو ندونی و به اونھا ملحق بشی ناخواسته اجازه دادی که ھر روز انرژی های منفی  
وارد ناخودگاھی بشه و باوری منفی رو در ذھنت شکل بده تا در مدار ترس و فقر و شکست قرار بگیری.

زمانی که بر فقر و قحطی و مشکالت مالی تمرکز میکنی و مدام این ورودیھا و اطالعات رو دریافت میکنی
مغزت فعال میشه و ناگھان متوجه میشی که اطرافیانت دارن راجع به ھمین خبرھا صحبت میکننن، اتفاق 
ھا وشرایط پیرامونی تو داره مشابه اونچه دیدی و  روی اون تمرکز کردی میشه و ... اینھا تمامًا باعث میشه 

که در مدار فقر، ترس، و شکست قرار بگیری ...
اما یه خبر خوب! این اتفاق ھا میتونه ھیچگاه در زندگی تو نیفته ... چطوری؟ تلویزیونت را خاموش کن و

دیگه به سراغ اخبار نرو ... به صحبت افرادی که چیزی جز منفی گرایی ندارن گوش نکن ... تا اجازه ندھی 
که دیگران ذھنت رو پر و گرم کنن....

اما... دراینجا قصد دارم که یکی از بزرگترین رازھای جذب فوری ثروت رو بھش اشاراتی داشته باشم ...

چگونه خرج کنیم؟!
سومین گام برای جذب فوری ثروت خرج کردن ثروتمندانه است.این رازیه که افراد بسیار کمی از او اطالع

دارن اما واقعا جادویی بھت نتیجه میده.
یادته بھت گفتم برای جذب ثروت، پول باید در گردش باشه؟ خواه یا ناخواه مجبوری ھر روز مقداری پول

خرج کنی اما یک سؤال آیا این پول رو با احساس شادی خرج میکنی یا با حس ترس؟
دوست دارم در ھر لحظه که قراره پولی رو خرج کنی این سوال رو از خودت بپرسی تا ببینی چه باورھایی

برافکارت حاکمه.
صحبت من ھرگز راجع به ولخرجی و قرض باال آوردن نیست. سوال من اینه، وقتی داری پولتو خرج میکنی
تمرکزت روی چیه ؟ حس خوبی داری یا نه؟ آیا پولت رو شادمانه خرج میکنی تاکیفیت بھتری به زندگیت

ببخشی؟
اگر پول کافی دراختیار داری تا چیزھای رو بخری که کیفیت زندگیت رو بھتر میکنه و حس خوبی بھت میده، 

حتمًا این کار رو بکن...
یکی از باورھا و پارادایم ھایی که افراد بسیاری اسیر اون ھستند این باوره که اگر پول زیادی رو خرج

خودت کنی این ولخرجیه و میدونی این باور ریشه در چه باوری داره؟ این باور از جایی نشان میگره که فرد
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در اعماق ناخودآگاھش باور داره که کائنات الیتناھی و بی انتھا نیست.
شاید پول و ثروتی که امروز دارم رو فردا دیگه نداشته باشم...

به ھمین علت فردی که چنین باوری رو داره اغلب یا سعی میکنه پول زیادی رو خرج خودش نکنه و یا اگر
ھم چنین کاری رو انجام بده اغلب با حس گناه این پول رو خرج میکنه...

دوست من خداوند بی نھایت رزاق و بخشنده است... کائنات بر مبنای فراوانی و ثروت خلق شده و خیلی
خیلی فراتر از ھر اونچه که تو فکر کنی نعمت و ثروت ھست چون خدا رزاقه و اصاًل چیزی به غیر از این

انتظار نمیره...
ھرگز اینو بھت نمیگه که اجازه داری ھرچیزی که به ذھنت رسید رو بخری و » ثروتمندانه خرج کن « قانون

بیحساب و کتاب پولت رو خرج کنی، بلکه بھت میگه زمانی که پولی رو خرج میکنی الزمه از اینکه
میتونی این پول رو خرج کنی، لذت ببری و بدون ھیچگونه احساس گناه یا حس منفی اون پول پول رو 

خرج کنی.
بھت میگه فکر نکن که این پولی که داری خرج میکنی رو داری از دست میدی، بلکه باور داشته باش که

این پول در جھان به گردش در میاد سیل عظیمی از پول ھا و ثروت رو به زندگی تو جذب میکنه.... بنابراین
ھر بار که پولی رو خرج میکنی این جمله رو به خودت یادآوری کن و واقعًا حسش کن.

یادت باشه دوست من اگر ھمین تمرین ساده رو ھرباری که میخواھی پولی رو خرج کنی، انجام بدی بعد
از مدت زمان کوتاھی واقعًا میبینی که پولھای زیادی داره ازمنابع مختلف وارد زندگیت میشه چون طبق
این قانون زمانی که در ھر لحظه احساسات مثبتی درباره ی پول و ثروت تولید میکنی، این احساسات

مثبت تو رو در مدار ثروت قرار میده و قانون حاکم بر مدار ثروت اینه که ثروت رو به زندگیت جذب کنه تا
ثروتمندانه زندگی کنی.

وقتی که اتفاق ھای خوبی برای من رخ میده یا کاری رو عالی انجام میدم به خودم پاداش و جایزه میدم.
میدونی چرا؟ چون این یه سیگنال بسیار قدرتمنده به ضمیر ناخودآگاھه که آفرین! کارت خوب بود، لطفًا

بازھم چینن اتفاق ھایی رو برای من رقم بزن.
درست ھمونطوری که اگر وقتی یک کودک کار خوبی رو انجام میده تشویقش کنی یا بھش پاداش بدی،

اون کودک ترغیب میشه تا مدام اون کار به خصوص رو تکرار کنه، در مورد ضمیر ناخودآگاه ھم این امر
کامال صدق میکنه. بنابراین ازت میخوام که به خودت پاداش بدی... ھر زمانی که به ھدفی که برای

خودت تعیین کرده بودی رسیدی به خودت کادو بده، برای خودت جشن تقدیر بگیر و از خودت قدردانی 
کن، ھر طور که دوست داری ... چیزھایی رو به خودت ھدیه کن که عاشقشون ھستی، به مکان ھایی برو 
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که حس و حال خوبی بھت میده....ھیچ لزومی نداره که این ھدیه، پاداش خیلی پرھزینه ای باشه، بلکه
چیزی که اھمیت داره اینه که حس و حال خیلی خیلی خیلی خوبی بھت بده.

زمانی که اولین کتاب الکترونیکی خودم را نوشتم، در کمتر از سه روز بیش از ھفت ھزار نسخه از اون به
فروش رفت، واقعًا خوشحال بودم که موفق شدم اینقدر سریع پیام خودم رو به بیش ازھفت ھزار نفر

انتقال بدم و تأثیری و لو کوچک در بھبود کیفیت زندگی ھفت ھزار نفر داشته باشم، به ھمین علت تصمیم
گرفتم بلکه جایزه ی عالی و به یاد موندنی به خودم بدم.

به صورت کامال اتفاقی از کنار بوتیکی رد شدم که یک فندک خیلی زیبا داشت. البته من ھرگز سیگار
نکشیدم و نمیکشم عالقه ای ھم به جمع آوری فندک مختلف و کلکسیون فندک داشتن نداشتم، اما در
اون لحظه فندک زیبا توجه من رو به خودش جلب کرد و دوست داشتم که اون رو به خودم کادو بدم.

بنابراین اون فندک رو که در اون زمان قیمتی حدود 350 ھزار ناموت داشت خریدم. میدونی چرا؟ چون خود
فندک اھمیتی نداشت اما او یک لینک ذھنی برای من ایجاد میکرد چون ھر زمان که اون رو میدیدم

میتونستم این روز به یادماندنی و موفقیت آمیزم رو به یاد بیارم.
شاید بگی 350 ھزار ناموت برای یه فندک؟ اونم در صورتی که این قندک ھیچ کاربرد و استفادهای برایت

نداشت؟
بله ... من اوت فندک رو خریدم و واقعا احساس بی نظیری داشتم.

ھرکسی که اون رو میدید از این رفتار من متعجب میشد که چرا یک فندک 350 ھزار ناموت خریدم در
حالیکه ھیچ کاربردی ھم برام نداره؟

 بله ... کاماًل دسته من به یک فندک اونم فندک 350 ھزار تومانی نیاز نداشتم، اما در اینجا اصاًل نیاز داشتن
مطرح نیست. داستان چیز دیگه ایه ...

اما جالبه بدونی که یکی از دوستام بھم گفت که دقیقًا میدونم چرا اون فندک رو خریدی ... حتمًا اون رو
با یکی از احساسات خوبت یا یکی از موفقیت ھات لینک کردی و خودت رو با ھاش شرطی کردی درسته؟

دقیقًا ھمینه!
یادته چی بھت گفتم؟ گفتم اگر میخوای در مدار خوب فوری ثروت قرار بگیری باید پول رو به گردش در

بیاری ... باید ببخشی و البته گاھی ھم باید به خودت ببخشی ... بدون حس ترس یا حس گناه، باید به
خودت ببخشی و به خودت ھدیه بدی و از این کار بینھایت لذت ببری.

اما یادت باشه زمانی که شروع به بخشیدن یا ثروتمندانه خرج کردن میکنی، ممکنه گھگاھی سرو کله
ی باورھای قدیمی شروع و به محدود کننده است پیدا بشه ... ممکنه به کاری که در حال انجامش
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ھستی شک کنی.... کاماًل طبیعه چون تغییر، یک پروسه و فرآیند زمان بره و برای تغییر به تمرین و تکرار
نیاز ھست تا به یک باور و رفتار تثبیت شده تبدیل بشه. کاری که الزمه انجام بدی اینکه که فورًا این

نشونه ھا رو درک کنی و متوجه این ھشدارھا که بھت میگه از مدار ثروت خارج شدی بشی و فرد را به
مسیر صحیح که مسیر خواسته و ھدفته برگردی.

کافیه به این مطلب آگاھی داشته باشی، نسبت به خودت ھوشیاری و توجه داشته باشی و در زمان
ھای الزم با انجام اقدامات ضروری فورا خودت رو به مدار ثروت برگردونی و انقدر این کار رو انجام بدی تا 
این باور ثروت آفرین جایگزین باورھای محدود کندهی گذشته بشه و به یک باور قوی و رفتار تثبیت شده 

تبدیل بشه.
یکی ازخارق العاده ترین روش ھا برای اینکه ببینی آیا در مدار ثروت قرار داری یا نه اینکه به صحبت ھای

دیگران گوش کن و رفتارھای دیگران را ببینی.

تا حاال شده که چندین ساعت در یک ھایپر مارکت بمونی و به صحبت ھای افراد دور رو بروت گوش بدی؟
این تمرین خارق العاده است و به شدت آگاھی دھنده است. من اغلب این تمرین رو انجام میدم و یک

دفترچه با خودم می برم و یاد داشت میکنم که چند جمله ی مثبت و چند جملهی منفی شنیدم.
اما چرا این تمرین رو انجام میدم و این تمرین چه کمکی میکنه؟

بھت گفتم که قانون زندگی قانون باورھا و قانون مدارھاست. طبق این قانون زمانی که مثاًل در مدار ثروت
قرار بگیرید فورا سروکله ی نشونه ھایی در زندگیت پیدا میشه که نشون میده در این مدار قرار گرفتن و

ھرچه بیشتر در این مدار بمونی اتفاق ھای بزرگتر و پررنگتری در زندگیت رخ میده که نشون میده در این
مدرا قرار گرفتی.

اتفاق ھایی که در زندگیت میافته نشون میده که در حال حاضر درچه مداری قرار گرفتن...
این تمرین دو ویژگی منحصر به فرد داره اول از ھمه نشون میده که در چه مداری قرار داری؟ آیا در مدار
خواسته و ھدفت ھستی یا نه، برای اینکه در مدار خواسته و ھدفت قرار بگیری الزمه بیشتر روی خودت

تمرین کنی ... چرا؟
چون به عنوان مثال اگر درمدار شادی قرار گرفته باشی، قانون مدار شادی اینه که اتفاق ھایی در زندگیت
بیفته، افرادی وارد زندگیت بشن، چیزھایی بخری، وقایعی رو تجربه کنی و ... که ھمه و ھمه در نھایت
به شادی بیشتر ختم بشه. درسته؟ بنابراین، این تمرین اول از ھمه این آگاھی رو بھت میده که آیا در

مدار خواسته ات ھستی یا نه و دومین ویژگی این تمرین اینه که زمانی که مطمئن شدی در مدار صحیح
ھستی... زمانیکه مننتظر نشونه ھا و الھاماتی ھستی که تو رو به مقصد میرسونه و با توجه و



چگونه ثروتمند شویم؟

63www.GanjeDaron.com

گروه تحقیقاتی گنج درون

ھوشیاری بیشتری متوجه اطرافت میشی... خیلی خیلی سریعتر متوجه گام بعدی و نشونه ای که تو رو
به ھدفت نزدیکتر میکنه میشی....

بھت پیشنھاد میکنم که ھر از گاھی این تمرین رو انجام بدی، چون تمرین بسیار جالبیه ... خالصه و لب
کالم جذب ثروت اینه، که فضایی رو فراھم کنه که بیشتر از زندگیت لذت ببری، اما ھرگز مجبور نیستی که

زمان شادیات رو زمانی موکول کنی که پول و ثروت زیادی وارد زندگیت بشه.
با خودت عھد کن که درحالی که متمرکز بر اھدافت ھستی و داری روی آنھا کار میکنی سعی کنی

مدام چیزھایی رو به زندگیات اضافه کنی که احساسات خوب و خوشایندی بھت میده.

و یادت باشه که وقتی به ھدفی رسیدی، به خودت پاداش بدی و از خودت قدردانی کنی. چون لیاقت و
شایستگی اش رو داری.

چیزی که در زندگی من وجود داره و احتماال از اون بیخبری اینه که من به ندرت به دنبال دستاوردھا و
موفقیت ھا میرم، چون معمواًل دستاوردھا وموفقیت ھا خودشون به سراغ من میان، من فقط سعی میکنم
که در ھر لحظه به اندازه کافی به خودم و دورو برم ھوشیار باشم و موفقیت ھا و دستاوردھا رو دریافت کنم

و به ورود اونھا خوشامد بگم و این اسرار آمیزترین رازیه که در قانون جذب وجود داره، میدونی چرا؟
چون قانون آھنربا جذبه و آھنربا برای جذب ھیچ تالشی نمیکنه ... کار خاصی انجام نمیده...مدت زمانی
که الزم رو صرف کرده و در یک محیط مغناطیسی قرار گرفته و از آھن بی جذبه به آھنربا تبدیل شده و

واقعا دوست دار که تو دوست عزیزم با تک تک سلولھات این مثال من رو ببلعی و بیای و آھنربای
قدرتمندی بشی و ھر اونچه رو که میخوای به راحتی و خیلی سریع جذب کنی باشی....

تا واقعًا و به معنای واقعی کلمه درک کنی که قائم مقام خدای رحمن بودن به چه معناست... اینکه فکر
کنی و خلق بشه به چه معناست... و اینکه تمام کائنات خدا مسخر و در تسخیر توئه به چه معناست...

یادت باشه دوست من زمانی که با انجام تمرین فایلھای خود ھپنوتیزم به آھنربا تبدیل شدی
دیگه ھیچ لزومی نداره که نگران چیزی باشی ... کافی که فکر کنی، چیزی رو بخوای ... به

کائنات سفارش بدی ... از قانونمندی ھای حاکم پیروی کنی و به راحتی و درکوتاھ ترین زمان
ممکن اون ھدف رو دریافت کنی ... این قانونه.

یادت باشه دوست من، قانون آھنربا در ھر جنبه ای از زندگی بھت جواب میده . کافیه فکر کنی ، بخوای و
به کائنات سفارش بدی، آزاد و رھا بشی و کار رو به خدا و قانونمندی ای که بر کائنات قرار داده بسپاری
)وابسته به ھدف نشی چون وابستگی به ھدف تو رو از ھدفت دور میکنه (. ودر زمان دریافت اقدامات
الزم رو انجام بدی و ھدفت رو دریافت کنی. در حقیقت ھرچه وابستگی تو به ھدفت کمتر باشه، بھتر و
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سریعتر میتونی از قانون جذب جواب بگیری و ھدفت رو در آغوش بکشی.
اما در انتھای این فصل بازھم تأکید میکنم که خیلی به سومین کلید طالیی جذب فوری ثروت توجه کنی   

،ثروتمندانه خرج کن!
ثروتمندانه خرج کردن یعنی: وقتی که محصول یا سرویسی که میخوای موجوده، و واقعًا اون رو میخوای

و میل و رغبتی نسبت به اون داری و پولش رو ھم داری، پس بخرش.
چرا؟

وقتی ثروتمندانه خرج میکنی )لطفًا توجه کن که ھرگز منظور من این نیست که به گونهای خرج کنی که
بدھی باال بیاری و یا بی ھدفی و با بیدقتی پول و سرمایه ات رو بر باد بدی( سیگنال بسیار قدرتمندی
به ضمیر ناخودآگاھت ارسال میکنی که من انسان ارزشمند و شایسته ای ھستم و دقیقًا درھمین لحظه

است که در فرکانس ثروت و فراوانی قرار داده میشی ... و زمانی که تو موفقیت ھای اولیهی خودت رو به
دست بیاری، انتظارات ازکائنات و خدای رحمن نیز میشه و انتظار دریافت ثروت ونعمت بیشتری رو
خواھی داشت و دقیقًا راز دیگه ای که اینجا وجود داره اینه: ھراونچه انتظارش رو داری به واقعیت

زندگی تو تبدیل میشه.
قبل از اینکه این فصل از کتاب رو به پایان برسونم دوست دارم روی سخن رو به خانم ھایی بکنم که دارن

این کتاب رو مطالعه میکنن. اصواًل در ایران اینگونه است که خانم ھا مراقب تمام کسانی که دوستشون
دارن ھستن اال خودشون. ھمیشه عاشق خودت باش، خودت رو تحسین کن و مراقبت خودت باش.

ھمون قدر که دیگران رو دوست داری و مراقبشونی،خودت رو دوست داشته باش ومراقب خودت باش.
وقتی که میخوای برای فرزندت کادو بخری برای خودت ھم یک کادو بخر چون این تو بودی که ھمچنین

دسته گلی رو بزرگ کردی، پس به خودت افتخار کن و قدر خودت رو بدون.
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و اما گام چھارم در جذب فوری ثروت ...

نکات کلیدی فصل

 - زمانی که به اونچه نمیخوای، به اونچه که نداری و اونچه ازش لذت نمیبری توجه و تمرکز میکنی تنھا در 
حال خلق مقادیر بیشتری ازاون شرایط و رخدادھا ھستی.

 - افرادی که دور و بر ما ھستن، نقش بسزایی در شکل دھی حالت ذھنی حاکم به افکار ما دارن. 
 - اگر افرادی منفی ما را احاطه کرده باشن، حالت غالب برافکار ما منفی بافی خواھد بود. اولین گام برای 

دریافت جریان ثروت رھایی از این حالت است.
 - بدون ترس به استقبال ھرآنچه الزمه انجام بدی برو. اگر میخوای نتایج بیشتری رو به دست بیاری الزمه 

که مثبت فکر کنی و سپس گامھای مثبتی برداری.
 - بر تکنیک ثروتمندانه خرج کردن تسلط کامل پیدا کن. ثروتمندانه خرج کردن سومین گام، طالیی در 

جذب فوری ثروت است.
 - احساسات و عواطف مثبتی که ثروتمندانه خرج کردن ایجاد میکنه باعث جذب جریانھای عظیم پول و 

ثروت به زندگیت میشه.
 - خودت رو از ھر نوع احساس ترس و حس گناه آزاد کن و به خودت اجازه بده در حالی که درحال بھبود 

کیفیت زندگیت ھستی از لحظه لحظهھای زندگیت لذت ببری.
 - از قانون آھنربا پیروی کن. اجازه بده موفقیتھا ودستاوردھا به دنبال تو بیان و در زمان صحیح با انجام 

اقدامات الزم آغوشت رو برای دریافت این دستاوردھا باز کن.

گامھای اجرایی فصل

سه چیزی رو که دوست داری ھمین حاال بخری، یادداشت کن 
یکی از اونھا رو که برای خریدش بدھکار نمیشی و زیر بار قرض نمیری رو انتخاب کن و بخرش.
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چھارمین کلید طالیی در جذب فوری ثروت:
درخواست کمک

بسیاری از افراد می دونن که از زندگی چی می خوان و چه ھدفی دارن و جالبتر اینکه میدونن که
میتونن به اھدافشون برسن اما اغلب نگرشی دارن که اون نگرش، مانع دستیابی اونھا به اھدافی که
دارن میشه و برای دستیابی قطعی به ھدفشون، این نگرش باید تغییر کنه. من به این نگرش میگم

سندرم »خودم ھمه چی رو میدونم«.
طبق اونچه در غالب اصل ھمکاری در کتاب بسیار قدرتمند و تأثیرگذار بیندیشید و ثروتمند شوید اومده من
یک نفرم و نمیتوم به تنھایی تمامی کارھایی که برای رسیدن به اھداف الزمه انجام بشه رو انجام بدم. و
چون تمامی اطالعات الزم رو ندارم، تمامی مھارتھای الزم رو ندارم، زمان محدودی دارم و ... اگر صرفًا به

توانایی ھا و مھارت ھای خودم تکیه کنم و بخوام که تمام بار مسئولیت دستیابی به این ھدف رو خودم به
تنھایی به دوش بکشم، یا دستاورد چندانی نخواھم داشت و یا به زمانی فوق تصور نیاز خواھم داشت.

اما مسأله ای که اغلب انسان ھای کره زمین و به ویژه ما ایرانی ھا داریم اینه که فکر میکنیم اگر درخواست
کمک کنیم این نشنونه ضعف ماست.

اما ازت یه سوال دارم. اگر کسی به سراغت بیاد و ازت درخواست کمک کنه، چه حسی بھت
دست میده؟

من به شخصه زمانی که ازم درخواست کمک میشه بسیار لذت میبرم چون از کمک کردن به دیگران
لذت میبرم ... چون حس و حال خوبی بھم میده ... و زمانی که میبینم میتونم به دیگران کمک کنم تا

مسائل شون رو حل کنن لذت میبرم وحتی به خودم افتخار میکنم...
زمانی که از دیگران درخواست کمک و ھمکاری نمیکنیم در حقیقت داریم این ھمه حس و حال خوبی که

میتونستیم به دیگران بدیم رو از شون دریغ میکنیم.
فرمول خیلی ساده است. درخواست کمک کن ...

درخواست کمک چھارمین گام و چھارمین کلید برای جذب فوری ثروته ... یک گام ضروری که نباید اون رو
نادیده بگیری و ازکنارش بگذری. میتونی از ھر کسی که کمکی از دستش برمیاد درخواست کمک

کنی...
اما درمبحث حصول اھداف و دستیابی به رویاھا به دو سطح درخواست میرسیم ...

ادعونی استجب لکم )از من بخواھید و من به شما میدھم ... (
اولین وقدرتمندترین سطح درخواست، متصل شدن به قدرتمندترین نیروی حاکم بر جھان ھستی و
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درخواست از خدای رحمن... و این قول و سخن خداست که اگر ازش چیزی رو بخوای ... اگر ازش کمک
بخوای حتما بھت پاسخ میده ....

زمانیکه مسیر زندگیم رو تغییر دادم و نشونه ھای تحول و تغییر در زندگیم پدیدار شد باز ھم ھر ازگاھی
سروکله ی بدھی توی زندگیم پیدا شد...

یادت باشه دوست من مسائل و مشکالتی که داری در زندگیت با اونھا دست و پنجه نرم میکنی ،صرفًا
به این علت که تصمیم بر تغییر گرفتی، فورًا ناپدید نمیشن، بلکه این امر به تمرین و صبر و حوصله نیاز
داره چون تغییر مدار و تغییر باورھا یک عمل فوری و ناگھانی نیست و عملی زمان بره و به مدت زمانی

تمرین مستمر نیاز داره.
دوستی برای من تعریف میکرد که معاملهای انجام دادم و حسابی متضرر شدم.

من مونده بودم با کلی چک و سفته که اونھا رو روی میزم گذاشته بودم. ھرشب روی تختم دراز میکشیدم
و به این ھمه چک و سفته نگاه میکردم و افسوس میخوردم، چون واقعًا نمیتونستم اونھا رو پرداخت

کنم و ھیچ ایدهای برای پرداخت اون ھمه چک و سفته نداشتم. دیگه کمکم باورم شده بود که به ھیچ
جایی نمیتونم پناه ببرم و ھیچ راھی برام باقی نموده، تنھا کاری که میتونسم انجام بدم دعا کردن و از

خدا کمک خواستن بود.
گفتم: خدایا نمیتونم این بار رو تحمل کنم، ھیچ فرصتی رو پیش روم نمیبینم، خودت راه رو نشونم بده

 خودت ھدایتم کن و یه پولی برسون تا این بدھیھا رو پرداخت کنم...
ھمیشه توی کارھا از خدا کمک بگیر و ازخدا بخواه که راه صحیح رو نشونت بده وھدایتت کنه،

چون این قانونه که زمانی که به برترین وقدرتمندترین منبع جھان متصل میشی و خالصانه
ازش کمک و راھنمایی میخوای ھمیشه با دست پر بر میگردی ... ھمیشه...

یادت باشه دوست من، درخواست از منبع الیتناھی جھان ھستی ھمواره دو دستاورد داره ... اولین
دستاوردش اینه که ھمیشه یک در غیب روبه روت باز میکنه ....میدونی چرا؟

چون زمانی که دعا میکنی و درخواست کمک میکنی داری به خدا و کائناتش میگی که آمادهی دریافت
اونچه میخوای ھستی، پس نسبت به فرصت ھایی که بھت کمک میکنه و تو رو به ھدفت میرسونه

ھوشیار تر میشی و ذھن و قلبت به روی الھامات و فرصتھای موجود باز میشه.
و دومین دستاورد و اثر مثبت درخواست کمک اینه که از بار استرس و فشاری که روی تو کم میکنه. چرا؟

چون کارت رو به خداوندی سپردی که زمین و زمان رو خلق کرده و از ھمه چیز آگاھه ... وقتی با چنین
آگاھی و شناختی از خدا کمک بخوای و راھکار ازش بخوای دیگه ھیچ استرسی برات باقی نمیمونه، چرا
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که اال بذکرهلل تطمئن القلوب ...
پس چی شد؟ فرمول خیلی ساده است، قراره بیای و به یک منبع الیتناھی و سوپر قدرتمند وصل بشی
و ازش بخوای که کمکت کنه و خودت رو از شر ھر نوع استرس و افکار منفیای رھا کنی و ایمان داشته

باشی که طبق قولی که خدا بھت داده وگفته ادعونی استجب لکم حتمًا به درخواست تو پاسخ داده
میشه و سپس کامال ھوشار و گوش به زنگ باش تابه محض اینکه خداوند مسبب االسباب به وسیله ی

وسیله ھاش راه رو بھت نشون داد اقدام کنی و بری تا برسی.
ازت میخوام که ھر روز فرصتی رو به خلوت با خدای خودت اختصاص بدی، از یپشرفت ھایی که داشتی

براش بگی، بابت نعمتھایی که بھت داده سپاسگزاری کنی ازش و برای مسائل و مشکالتی که داری
ارزش درخواست کمک وراھنمایی کنی.

الزمه که سیم اتصالت خودت رو به خدا رو پیدا کنی و انقدر بر این ارتباط اصرار بورزی و به تکرار از 
خواسته ات رو مطرح کنی تا پاسخ بگیری و خدای رحمن ھدایت کنه و دری از درھای رحمت خودش رو به 
روی تو بنده ی عزیزش باز کنه. یادت باشه که خدا ازھمه چیز با خبره و ھمه چیز رو میبینه بنابراین راھھایی 
رو بھت نشون میده، و طوری ھدایتت میکنه که واقعًا میبری و بھت زده میشه که چقدر جادویی و عجیب

و غریب با یه درخواست ساده کل مسأله و مشکلی که مدتھا بود درگیرش بودی حل شد!!
ھر روز زمانی رو به گفتگو و صحبت با خدای خودت اختصاص بده. ازش سپاسگزاری کن،

باھاش مشورت کن وازش بخواه که کمکت کنه و در مسایلی که داری راه صحیح رو نشونت بده و 
راھگشات باشه. خیلی راحت باش، بگو خدایا این مسئله رو دارم .... دارم روش کاری میکنم اما نمیدوم 

که چطوری باید این مسأله رو حل کنم خودت راه رو نشونم بده و کمکم کن.
اما این نکته رو یادت باشد دوست خوبم که این درخواست برات مسئولیت ھم میاره. چون قانون خداست

که به محض اینکه ازش درخواست میکنی بھت پاسخ میده ... بنابراین الزمه که کاماًل ھوشیار و گوش به
زنگ باشی و به محض اینکه مسیر روشن شد و راه بھت نشون داده شد اقدامات الزم رو انجام بدی و

دست به کار بشی الزمه که به الھامات قلبیت توجه کنی. الزمه که به قول پائولو کوئیلیور در کیمیاگر
حواست به نشانه ھا باشه و بتونی زبان نشانه ھا رو کشف رمز کنی، اگر به دلت افتاد که راه حل این

مسأله، اینه که به فالن فرد به خصوص زنگ بزنی ، اون کتاب به خصوص رو بخری و یا ... فورًا اقدام کن
چون این پاسخیه که خدای رحمن به درخواست تو داده و راھیه که تو رو به مقصدی که میخوای میرسونه

ھمکاری تیمی و درخواست از سایرین
دومین سطح درخواست کمک، کمک خواستن ازدیگرانه. ھمه ی ما بدون استثنا به کمک دیگران نیازمندیم، 
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از فرد نابینایی گرفته که میخواد از خیابان عبور کنه تا مدیر عاملی که چندین شرکت چند صد میلیون
دالری رو میچرخونه ... ھمه ی ما به کمک و توصیه ھای ھوشمندانه و مفید نیازمندیم.

زمانی که از دیگری کمک میگیری این امر نه تنھا باعث دلگرمی بیشترت میشه بلکه در جریان مشورت،
ایده ھای بسیار ارزشمند و خوبی رد و بدل میشه که میتونه نتایج خارق العاده رو برات به ھمراه داشته

باشم.
من ھمواره ھرکسی رو که میبینم به شدت بھش توصیه میکنم که یک تیم حامی برای خودش شکل

بده. تیم حامی شامل گروھی از افراد ھم فرکانس و ھماھنگ باخودته که در اعضای این تیم ھمواره در
نقشه ای حمایتی از ھمدیگه ظاھر میشن که این پروسه تا زمان دستیابی تک تک اعضای تیم به

ھدفھایی که دارن ، ادامه پیدا میکنه ...
اعضای این گروه 6،7 نفره حداقل ھفتهای یک بار دور ھم جمع میشن و از اھداف و آرزوھایی که دارن ، 

،اقداماتی که انجام دادن ،و مسایلی که در این مسیر باھاش مواجه شدن ... صحبت میکنن ... و انفجار
ایده ھاست که در این گروه رخ میده ...

تشکیل یک تیم حامی یکی از قدرتمندترین روشھای تضمینی، استمرار و استقامت تا زمان
دستیابی نھایی به ھدفه!

به عنوان مثال اگر میخوای یک کسب وکار جدید برای خودت راه بندازی، واقعًا خارق العاده است که به
سراغ افراد موفقی بری که پیش از تو این کار رو با موفقیت به انجام رسوندن. وقتی که اونھا از تجربیات،

موفقیت ھا و شکستھایی که داشتن برات بگن، این ھا ھمه باعث میشه که این مسیر رو خیلی خیلی
سریع تر طی کنی و البته از اشبتاه ھا و خطاھای این افراد موفق درس بگیری و بدون آزمون و خطا و با
حداقل ھزینه و اشتباه این مسیر رو با موفقیت و زمانی به مراتب کوتاه تر طی کنی و به اونچه میخوای

برسی و البته مھمتر از اون اینکه در طول مسیر میتونی از این افراد که قباًل این مسیر رو پشت سر
گذاشتن کمک بگیری تا راه و چاه رو بھت نشون بدن ... بنابراین ھمیشه یک راھنمای مطمئن و قابل

اطمینان و یک راه بلد مسیر در اختیار توئه !!!
زمانی که یک تیم حامی تشکیل میدی ھمزمان میتونی از چند جنبه ی مختلف به مسائل و رخدادھا نگاه

کنی چون ھرفرد ممکنه دیدگاھی داشته باشه و جنبهای از مسأله رو ببینه که دیگران قادر به دیدن او
نیستن.

یک مثال...
فرض کن به عنوان مثال تصمیم میگیری که با ساخت تیزرھای تبلیغاتی و تبلیغ در صدا و سیما کسب و
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کارت رو گسترش بدی. موضوع رو با اعضای تیم حامیت مطرح می کنی که یکی از اعضای تیم بھت میگه
عالیه من طراحی رو میشناسم... کارگردانی رو میشناسم که کارش دقیقا ھمینه، تیزرھای تبلیغاتی می

سازه. به سراغ طراح میری، تیزر رو می سازی و سپس طراح فردی رو بھت معرفی می کنه تا به واسطه
ی اون فرد بتونی تیزر تبلیغاتی است رو به صدا و سیما برسونی و در نھایت پخش بشه...

این خاصیت گروه حامیه... ھر فرد در گروه افراد دیگه ای روی می شناسه که ھر یک از اون افراد ھم افراد
دیگرای رو می شناسن که در نھایت این زنجیره ای ارتباطی باعث میشه ھدف تو خلق بشه و به جایی

که می خوای برسی.
مزیت دیگه ای که شکل دادن یک گروه حامی داره اینه که حس مسولیت پذیری رو بھت میده و این حس
رو در تو پر رنگ می کنه، چون زمانی که ھدف و خواسته ات رو با اعضای تیم حامیت مطرح می کنی به

خوبی میدونی که اعضای تیم ازت انتظار پیشرفت دارن و میخوان که به نتیجه برسی، پس جدی تر
ھدفت رو پیگیری می کنی و زمانی که می بینی افرادی دور و برت ھستن که براشون مھمه تو به ھدفی

که داری برسی و این مسأله رو مدام پیگیری می کنن، انگیزه ی بیشتری به دست میاری تا سریع تر
حرکت کنی و سرعت بیشتری به این پروسه بدی.

یادمه سالھا پیش که عضو یکی از این گروه ھای حمایتی بودم، اعالم کردم که دوست دارم اولین کسب و
کار آنالین خودم رو راه اندازی کنم و این با وجودی بود که که من ھیچ اطالعات و تجربه ای در این زمینه

نداشتم. اعضای تیم می تونستن من رو مسخره کنن... بھم بخندن یا این ایده رو با توجه به گذشته ی
ایران که کسب و کار اینترنتی ھیچ جایگاھی در اون نداشت غیر قابل اجرا بدونن!

اما اونھا ھرگز این کارو نکردن بلکه از من حمایت کردن. یکی از اعضای تیمم اطالعات مربوطه رو برای من
مھیا می کرد، دیگری به دنبال عوامل اجرایی بود و ... و نتیجه اینکه در کمتر از سه ماه اولین کسب و کار

اینترنتی خودم رو آغاز کردم.
بنابراین حتما این نکته رو مدنظر داشته باش که یک تیم حامی ، واقعا میتونه در پروسه خلق ھدف و

جذب آروزھا و اھدافی که داری بھت کمک کنه و قدرت ھمکاری واقعًا جادوییه!
اما چگونه یک تیم حامی رو شکل بدیم؟

طراحی و شکل دھی چنین گروھی بسیار ساده است. احتمااًل در حال حاضر افراد بسیار زیادی دور و برت
ھستن که دوست دارن عضو چنین گروھی باشن. اما یادت باشه دوست خوبم در شکل دھی گروه

حامی و حمایت کننده باید به گونه ای رفتار کنی که انگار تو یک مدیر ھستی و قصد داری برای شرکتت،
کارمند استخدام کنی. ھر کسی صالحیت ورود به این شرکت و کارمند این شرکت شدن رو نداره،
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درسته؟ تو ھم دنبال افرادی میگردی که در زمینه مد نظرت سابقه و تجربه ی خوبی داشته باشن ...
به عنوان مثال اگر قصد افتتاح رستوران خودت رو داری، احتمااًل اعضای گروه حمایتی تو افرادی خواھند بود

که خودشون رستوران دار، حسابدار، صندوقدار، وکیل، نماینده بیمه، عمده فروش و ... ھستن. چون اینھا
افرادی ھستن که می تونن در رسیدن به این ھدف و افتتاح رستوران شخصی خودت بھت کمک کنن ...

درسته؟!
 احتیاط: مراقب باش که ناخودآگاه افراد فامیل و دوستانت رو وارد این گروه نکنی. تنھا در صورتی می   
تونی دوستات و افراد فامیل رو به این گروه راه بدی که صالحیت الزم و معیارھای مدنظرت رو داشته 

باشن.
برای برقراری ارتباط با تیم حامی می تونی از ھر روشی که احساس می کنی باھاش راحت تری

استفاده کنی، می تونی ھر ھفته جلسات منظمی رو دایر کنی، می تونی از تماس ھای تلفنی استفاده
کنی، می تونی مالقات گروھی داشته باشی ... می تونی مالقات ھای نفر به نفر داشته باشی... کاری

رو انجام بده که فکر می کنی بھت جواب میده...
با استفاده از اپلیکشن ھا و تکنولوژی ھای پیشرفته ای که امروزه در اختیار ماست می تونی به راحتی با

ھر فردی در ھر نقطه ای از دنیا که دوست باشی ارتباط برقرار کنی...
وقتی که در این مدار و در مدار دریافت کمک قرار میگیری متوجه میشی که مدام افرادی وارد زندگیت

میشن که چیزی برای تقدیم کردن به تو دارن...
اما یادت باشه مفھوم درخواست کمک یه جاده ی دو طرفه است. این مفھوم و پیروی کردن از او نشون

میده که قلب بخشنده ای داری و در ازای کمک ھایی که دریافت میکنی ھمواره و در ھر لحظه
آماده ای تا به دیگران کمک کنی و خیر برسونی و ایده ھا و آموزه ھات رو با دیگران به اشتراک بذاری.
افراد بسیار زیادی رو می شناسم که نه جرات دارن ایده ھا و افکارشون را با دیگران مطرح کنن تا کمکی
دریافت کنن و نه حاضرن ایده ھا و افکارشون رو با دیگران به اشتراک بذارن، چون میترسن که سایرین

ایدهھای نو اونھا رو بدزدن!
به جرأت بھت میگم که تقریبًا ھیچ ایدهی جدیدی وجود نداره. کائنات ھمواره یک ایده رو به ذھن چندین 
و چند نفر میاندازه و فقط کسی میتونه این فرصت رو به ثروت تبدیل کنه که فورًا بلند بشه و اقدامات الزم

رو انجام بده. اگر ایدهی خوبی به ذھنت رسید، اما اقدامی روی اون انجام نمیدی و اجرایش نمیکنی
مطمئن باش که خیلی زود کائنات اون ایده رو به ذھن افرادی میاندازه که اون ایده ی خام رو اجرائیش

میکنن.
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یادت باشه دوست من ھیچ فرقی نمیکنه که به چه موفقیت ھا ودستاوردھایی در زندگی دست پیدا
کردی، برای رشد و ترقی نامحدود به کمک دیگران نیاز داری.

من ھر روز به خودم یادآوری میکنم که درھر لحظه سپاسگزار خدای رحمن باشم و به خاطر تک تک
نعمتھایی که بھم داده چه کوچک و چه بزرگ سپاسگزارش باشم والبته مدام به این امر متمرکز ھستم

که از تمامی افرادی که کاری برای من انجام میدن تشکر کنم ... مھم نیست کار بزرگی باشه یا کار
کوچکی ... قانون مدار شکرگزاری اینه که شکر نعمت نعمت افزون کند... و اگر شکرنکنی واین ھمه نعمت

که در زندگیت ھست رو نبینی و بھش بیتوجھی بکنی کفر، نعمت از کفت بیرون کند...
بنابراین سعی کن ھمیشه شاکر و سپاسگزار لطف دیگران باشی و اونھا رو به زبان بیار ... و ھرخوبی که

از دیگری دیدی اونو بیان کن، سپاسگزارش باش و نشون بده که زیبایی و خوبیھا رو میبینی و
تحسینشون میکنی و ...

دوست خوبم تك تك جمالت و عبارت ھا و تكنیك ھايي كه در اين دوره و كتاب ذكر شده و داري 
مطالعش مي كني و از فایل ها استفاده میکنی...

موارديه كه اونھا رو در زندگیم تست كردم. بنابراين ايمان داردم كه اگر اين مفاھیم و تكنیك ھا به من 
جواب داده و تونسته زندگي من رو متحول كنه به طور حتم اين امر در مورد تو ھم صدق مي كنه . من 
با آزمون و خطا به اين تكنیك ھا رسیدم اما حاال اين مسیر ، اين مسیر دستیابي به ثروت كامال آماده 
و با جزئیات براي تو شرح داده شده ، بنابراين مي توني خیلي سريع تر اون رو طي كني و به موفقیت 

ھايي كه مي خواي برسي.
تنھا چیزي كه مي خواھم بھت بگم اينه كه اگر از پیش اين اصول رو مي دونستي به راز كسب ثروت 

عمل
مي كردی، حتما در حال حاضر در رديف میلیونرھا و میلیاردرھا بودی. اما اگر حاال در اون جايگاه عالي 
و بي نظیر نیستي، آيا عاقالنه نیست كه از سیستمي پیروي كني كه به صورت تضمیني تو رو به اون 
جايگاه مي رسونه؟ امتحانش ھیچ ضرري نداره . درسته؟ ازت مي خوام كه فقط چند ماه به شیوه اي كه 
بھت پیشنھاد دادم و داراي آموزش مي بیني زندگي كني و بعد دستاوردھاي اين چند ماھه است رو با
دستاوردھاي كل زندگي گذشته ات مقايسه كني و بعد خودت تصمیم بگیري كه آيا دوست داري به 
روش گذشته زندگي كني يا به قدري موفقیت و دستاوردھاي عالي و بي نظیر در زندگیت به دست 
آوردي كه راه و رسم ثروتمندانه زندگي كردن رو پیدا كردي. يادت باشد دوست خوبم ،چھارمین گام براي 
جذب فوري ثروت درخواست كمك كردنه؛ درخواست كمك از خداي رحمان و افرادي كه حس مي كني 
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مي تونن به تو در دستیابي به ھدفي كه داري كمك كنن .

و اما گام پنجم ...

نكات كلیدي فصل

 - درخواست كمك چھارمین كلید طاليي براي جذب فوري ثروته ... 
 - اولین سطح درخواست كمك ، كمك خواستن از خداي رحمنه كه قدرتمند ترين نیروي حاكم بر 

جھان ھستی است.
 - دومین سطح درخواست، كمك خواستن از ديگران و تشكیل تیم ھاي حمايتیه ... 

 - درخواست كمك درھاي بسیاري به سوي دريافت باز مي كنه و انواع استرس و احساسات منفي 
رو ازت دور مي كنه ...

 - وقتي كه به درخواست كمك تو پاسخ داده شد و راه بھت نشون داده شد الزمه كه فورا اقدام 
كني و گام ھاي الھام شده ي صحیح رو برداري ...

 - تشكیل يك تیم حمايتي در مسیر حصول ھدف كمك شاياني بھت مي كنه

گام ھاي اجراي فصل

 - ھر شب مدتي رو به گفت و گوي با خداي خودت اختصاص بده و براي مسائلي كه داري ازش 
كمك بخواه ، به شیوه اي دعا كن که از شر نگراني ھا و استرس ھات خالص بشي ... در پروسه ي
دستیابي به اھدافت تمام اين بار سنگین رو به تنھايي حمل نكن، بلكه از خدا بخواه كه سريع ترين

و بھترين راه رو بھت نشون بده.
 - لیستي از افرادي تھیه كن كه مي تونن در دستیابي تو به ھدفي كه داري كمكت كنن. 

 - با اونھا تماس بگیر و تیم حمايتي خودت رو شكل بده .
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پنجمین كلید طاليي براي جذب فوري ثروت :
جادوی تجسم و خود ھیپنوتیزم

براي اينكه در زندگي به جايي كه مي خواي برسي بايد،بايد و بايد بتوني نتايج دلخواه و مقصدت 
رو پیش از اينكه بھش برسي تجسم كني و در ذھنت به تصوير بكشي.

قدرتمندترني و تكنیك شماره يك در جذب ھر اونچه كه مي خواي استفاده از فایل هاییه که ما برای 
شما فراهم کرده ایم .  این تمرین ها باعث میشن تو از جايي كه ھستي در مدار خواسته و ھدفي 
كه داري قرار مي گیری و با تكرار تمريناتی که در دوره فراهم کردیم تو در مدار صحیح و دلخواھت 
تثبیت مي شه. به جرات مي تونم بگم كه ھیچ دوره و فایل آموزشی کارایی فایل هایی که ما برای 
شما آماده کردیم رو نداره که این آموزش ها میتونه در کوتاه ترین زمان ممکن چنین قدرتمند بھت 
پاسخ بده و تو رو در مسیر و مدار صحیح و مطلوب قرار بده که هیچ دوره و آموزشی نمیتونه این 

کار رو کنه!.
پنجمین گام طاليي براي جذب فوري ثروت تجسم اھدافي كه داري و البته انجام تمريناتی که 

برای شما فراهم کردیم)در فایل های دوره(
اجازه بده بیشتر توضیح بدم ...

ذھنیت  تصاوير  به  كه  اينه  برخوداره  اي  ويژه  اھمیت  از  ذھني  تصويرسازي  و  تجسم  در  اونچه 
احساس و حواس 5 گانه ات رو اضافه كني و اونچه كه در ذھنت به تصوير مي كشي رو با تمام 

وجود حس كني، درست انگار كه ھمین حاال داره اتفاق مي افته ... كامال واقعي و ملموس ...
فرض كنیم كه مي خواي در 12 ماه آينده 1 میلیاردناموت رو به زندگیت جذب كني. اين رقم براي 
خیلي از افراد ھدف بزرگ و شايد حتي دست نیافتني اي محسوب بشه، بنابراين براي اينكه به گونه 
اي اين ھدف رو در ذھنت به تصوير بكشي كه مورد پذيرش ذھنت واقع بشه )عالوه بر اجراي 

تكنیك ھاي که در فایل های دوره آماده کردیم( بايد به يه سري ريزه كاري توجه كني .
زماني كه به اين ھدف برسي ھزينه ھاي زندگي تو و مخارج تو چه تغییري مي كنه ؟

قدرت خريد چه چیزھايي رو داري ؟ بھش فكر كن ...
زماني كه زندگي ايده آلت رو تجسم مي كني به جزيئات اون متمركز بشو و حواس 5 گانه ات

رو وارد اين تجسم كن ...
تجسم كن كه در دفتر كارت ھستي ، پشت میزت نشستي و داري چك حقوق كارمنداي شركتت رو 
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امضا مي كني ... چه حسي بھت مي ده ؟
داري مي خندي؟ خوشحالي ؟ آيا احساس غرور مي كني و لبخند رضايت بر لب داري ؟

اجازه بده غرق اين احساسات و عواطف بشي ...
حاال تصور كن كه با وجود اين ا میلیارد  به زندگیت، چه چیزھايي در زندگیت تغییر مي كنه ؟

آيا خونه ات رو عوض میکنی؟ اگر پاسخت مثبته ، خونه ي جديدت چه شكلیه ؟ كجاست؟ چه 
ويژگي ھايي داره ؟

آيا به سفرھاي خارج از كشور مي روي ؟ آگر پاسخت مثبته ، دوست داري به كجاھا سفر كني ؟
اونچه تصوير سازي ذھني رو بھش قدرت میده و اون رو به تكنیكي موثر تبديل مي كنه افزودن

احساسات به تصويرسازي ھای تجسمیه !
از اين تكنیك مي توني براي دستیابي به ھر ھدفي كه داري استفاده كني . تكنیكي كه در اكثر دوره 
ھا بھش اشاره دارم و تكنیكي كه تجسم تو رو قوي تر و موثرتر مي كنه، استفاده از تكنیك نوشتن 

سناريوي زندگیه ...
درست مانند يك نويسنده فیلمنامه كه ھر اونچه قرار در فیلمش رخ بده رو با تمام جزئیات مكتوب 
میکنه ، الزمه كه ھر روز زماني رو به انجام اين كار اختصاص بدي و درست مانند يك فیلمنامه زندگي 
ايده آلت رو مكتوب كني . اين تكنیك جادويي بھت جواب مي ده و اين فرصت رو در اختیارت قرار 
میده كه ھر روز زمان مشخصي رو به تمركز بر اھدافي كه داري اختصاص بدي و طبق قانون جذب 

به ھر چه تمركز و توجه كني
در زندگیت خلق مي شه !

حتي مي توني از اين تكنیك براي تجسمت ھم استفاده كني و قبل از تجسم، اونچه رو كه مي خواي
تجسم كني مكتوب كني تا در زمان تجسم دقیقا بدوي كه چه بايد انجام بدي .

اين تكنیك رو جزيي از برنامه ي زندگیت كن و ھر روز اون رو انجام بده تا خیلی زود تاثیر جادويي 
اش رو در زندگیت ببیني.

تصوير سازي ذھني و البته آموزش های فراهم شده در فایل های دوره دو تكنیك بسیار قدرتمند 
كه  میده  بھت  رو  باور  اين  نتیجه  در  و  کنن  پروگرم می  نو  از  رو  ناخودآگاھت  كه ضمیر  ھستن 

دستیابي به چیزھايي كه مي خواي ممكنه و خلق ھدفت شدنیه ...
آيا میدونستی كه ضمیر ناخودآگاه ھیچ تفاوتي بین اونچه تجسم مي كني و اونچه در واقعیت 
تجربه مي كني قائل نمي شه ؟ اين قانون ذھنه ... اگر حرف من رو باور نمي كني یه فیلم واقعا 
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ترسناك رو تماشا كن! وقتي كه داري فیلم رو تماشا مي كني بدنت به گونه اي واكنش نشون میده 
كه انگار واقعا يك خطر فیزيكي وجود داره و داره تھديدت مي كنه . بنابراين آدرنالین ترشح مي كنه 
و آدرنالین فشار خونت رو افزايش میده و ضربان قلبت رو سريع تر مي كنه و در اين حالت ضمیر 
ناخوداگاھت به بدنت فرمان میده كه در حالت جنگ يا گريز قرار بگیره و جالب تر اينكه تمامي اين 

اتفاق ھا و واكنش ھا مي توني امتحانش كني تا به چشم خودت ببیني !
بنابراين كامال مشخصه كه اگر ضمیر ناخودآگاه در مقابل يك فیلم و حس ترس اينگونه پاسخ مي 
ده و ازخودش واكنش نشون مي ده پس در مقابل تجسم ھا و تصويرسازي ھاي ذھني )مثل جذب 
500 میلیونتومان در سال آينده( ھم دقیقا به ھمین شكل عمل مي كنه و واكنش نشون مي ده. اگر 
به تصويرھاي ذھنیت احساس رو اضافه كني، ضمیر ناخودآگاھت ھیچ تفاوتي بین تصوير تجسم 

شده با يك رخداد واقعي كه واقعا در زندگیت رخ مي ده قائل نمي شه.
اگر ناخودآگاھت با تماشاي يك فیلم ترسناك، بدنت رو وادار به واكنش فیزيكي میكنه پس

حتما مي تونه متقاعدت كنه كه در سال آتي 500 میلیون رو به زندگیت جذب كني چون تو رو
در مدار جذب اون پول قرار مي ده! اين قانونه ...

عملیش كن شايد تو ھم ھمون ديدگاھي رو داشته باشي كه من قبال داشتم. شايد تا زماني كه 
اين دو تكنیك رو تست نكني، باورش نكني اشكالي نداره ، تستش كن . يك ھدف كوتاه مدت يك 
ماھه رو براي خودت تعییین كن و ھم زمان از فايل ھاي آموزشی آماده شده استفاده كن و تمرينات 

تجسمیت رو ھم انجام بده و شاھد میزان پیشرفت و موفقیتت باش و سپس قضاوت كن.
مي توني روي جذب يك ھدف مالي كوچك تمركز كني ...

شايد 3 میلیون ، 4 میلیون ، يا 7 میلیون ناموت... ھر چیزي كه به نظرت معقول و منطقي مي رسه 
رو انتخاب كن . حاال چشمات رو ببند و تصور كن يك چك 4 میلیوني پاداش از رئیست دريافت 
كردي . یا يك ھديه 4 میلوني گرفتي ... يا يك فروش 4 میلوني اضافه بر سازمان داشتي ... آيا اون 
ھیجان و شادي ناشي از اين واقعه رو حس مي كني؟ تصور كن كه چگونه با شوق به خونه میاي 

تا به ھمسرت داستان جذب اين پول رو بگي يا داستان رو براي دوستات تعريف كني !
در يكي از دوره ھايي كه برگزار كرده بودم، خانم میان سالي بود كه خیلي نسبت به اين تكنیك 

كنجكاو بود اما يك مقدار ھم شكاك بود و فكر مي كرد كه اين تكنیك ھا بھش جواب نمي ده.
بھش گفتم بھتره تستش كني ، براي يك ماه آينده دوست داري چه مبلغي رو به زندگیت جذب 

كني ؟
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گفت : مي خوام يك لپ تاب بخرم ، 1 میلیونش رو دادم اما يك و نیم میلیون ديگه مي خوام. اين 
خانوم

طبق پیشنھاد من از فایل های آموزشی داخل دوره استفاده کرد و ھر روز چند دقیقه صحنه ي نھايي 
ھدفش كه داشت با لپ تاپ مورد عالقه اش كار مي كرد رو در ذھنش مجسم مي كرد.

حدود يك ماه بعد ايملي از اون خانم دريافت كردم . گفت كه دو ھفته بعد از اون جلسه، رئیس 
شركتي كه در اون كار مي كردم به خاطر فروش بااليي كه داشتم يك چك ھديه 1 میلیون توماني 

به عنوان ھدیه و پورسانت )اضافه بر سازمان( فروشي كه داشتم ، بھم داد.
سه روز بعد توي قرعه كشي بانك يك ربع سكه بردم كه حدودا 300 ناموت قیمت داشت و جالب 
تر اينكه دو ھفته بعد يعني حدود 33 روز بعد از آغاز تمريناتم در روز تولدم، ھمسرم دقیقا ھمون 
لپ تاپ مورد عالقه ام رو بھم كادو داد و جالب تر اينكه ھمسرم اصال نمي دونست كه من قصد 

خريد چینن چیزي رو دارم !!!
یک لپ تاپ 2/5 میلیونی + 1300000 پول نقد در ازاي 33 روز تمرين به دست آوردم !!واقعا خارق 

العاده است..
يك فرد شكاك و غافل از قوانین حاكم بر جھان ھستي، ممكنه بگه كه اين اتفاق ھا در ھر صورتي 
مي افتاد و نیازي به انجام تمرينات خود ھیپنوتیزم و تجسم نبوده! اما آيا واقعا اينگونه است؟ 

آخرين باري كه در قرعه كشي بانك برنده شدي كی بوده ؟
اخرين باري كه به ازاي فروش عالي يك چك ھديه دريافت كردي كی بوده ؟

و سوال بعدي اينكه چرا اين دو اتفاق دقیقا بايد در ھمین ماھي مي افتاد كه اين ھدف رو تعیین 
كردي؟

جواب خیلي ساده است، اين قانون جذب و قرارگیري در مدار خواسته است و اون خانم پروسه ي 
جذب كردن رو به خوبي ياد گرفته بود كه موفق شده بود چنین دستاوردي داشته باشه و خیلي 

خیلي بیشتر از ھدفي كه داشت رو به دست بیاره !

يادت باشه دوست خوبم به محض اينكه كائنات فرصت مطلوب رو بھت نشون داد، حاال اين
وظیفه ي توئه كه اون فرصت رو به ثروت تبديل كني . كائنات ھمیشه پول نقد يا چك بھت

نمیده ، گاھي ممكنه اون رو در قالب يه فرصت، محصولي براي فروش و ... در اختیارت قرار بده . چند 
سال پیش ايمیلي از عزیزی دريافت كردم كه مي خواست با استفاده از ھمین تكنیك، تا قبل از
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كريسمس 10 میلیون ناموت پول به زندگیش جذب كنه . اون آقا چون كاري با درآمد ثابت داشت 
به اين مبلغ نیاز داشت تا تعطیالت كريسمس رو در ايتالیا كنار خانواده اش بگذرونه . بنابراين با 
استفاده از فايل ھاي آموزشی دوره و تجسم ھدفش سعي كرد تا برخواسته اي كه داره متمركز بشه 

تا در مدار خواسته و ھدفش قرار بگیره و اين 10 میلیون رو جذب كنه.
چند روز بعد كه به ديدن يكي از دوستاي قديمیش رفته بود، خیلي اتفاقي ساعت قديمي اش رو از
جیبش درآورد كه به ساعت نگاه كنه... ساعش عتیقه بود. دوستش اظھار كرد كه مدتھاست به دنبال

چنین ساعتي مي گرده و حاضره اين ساعت رو 6 میلیون ناموت خريداري كنه .
و دقیقا يك ھفته بعد بانك با اين آقا تماس مي گیره و بھش اعالم مي كنه كه با وام 5 میلیون 

توماني كه سفارش داده بود موافقت شده و مي تونه با مراجعه به بانك پولش رو دريافت كنه ...
و نه 10 میلیون ، بلكه موفق شد 11 میلیون ناموت پول رو به زندگیش جذب كنه ...

اين آقا فقط به يك علت موفق شد اين رقم رو به زندگیش جذب كنه، چون فرصت ھا رو مي ديد 
و ذھنش رو به روي فرصت ھا باز گذاشته بود، بنابراين موفق شد كه حتي رقمي بیش از اونچه كه 

نیاز داشت رو به زندگیش جذب كنه !
لطفا به اين نكته توجه داشته باش كه ھرگز نبايد انتظار داشته باشي پول از ماجرايي به خصوص 
يا به شیوه اي به خصوص وارد زندگیت بشه، بلكه دست خدا رو باز بذار و اجازه بده كه كائنات 
به ھر طريق كه الزم مي دونه جريان ثروت رو وارد زندگي ات كنه و تو فقط با آغوش باز آماده ي 

دريافت و جذب اون باش.
به محض اينكه قدرت جادويي اين تكنیك رو در زندگیت مشاھده كردي، ايمان دارم كه دوست 
از اين تكنیك در تمامي جنبه ھاي زندگیت استفاده كني تا سريعتر و راحت تر به تمامي  داري 
اھدافي كه داري دست پیدا كني مثال اگر دوست داري كسب و كار جديدي براي خودت آغاز كني 
ممكنه از تمرينات فایل های دوره ، کمک بگیری و ھم زمان با تمرينات تجسمي ات، محل كار ايده 
الت رو در ذھنت به تصوير بكشي، به وضعیت حساب بانكیت پس از تصاحب اين شغل فكر كني، 

خودت رو در حال تعامل با مشتري ھات در ذھنت به تصوير بكشی، خودت رو ببیني كه
داري توصیه ھاي الزم رو به كارمندانت مي كني و ...

چه حسي بھت مي ده؟ اجازه بده كه تمامي اين احساسات رو به صورت ملموس حس و تجربه 
كني .

شايد حس غرور باشه ... يا احساس شادي و سپاسگزاري و يا حتي حس لذت از كسب موفقیت 
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ھايي كه به دست آوردي.
دوست خوبم تا به حال ھزاران ايمیل از كاربران سایتم دريافت كردم كه وقتي كه قدرت جادويي اين  
تكنیك رو در زندگي شون ديدن واقعا حیرت زده شدن و واقعا باورشون نمي شده كه چقدر سريع 

زندگي شون تغییر كرده و خارق العاده و عجیب و غريب جادويي شده .
علت اينكه چرا اين دو تكنیك اينقدر قدرتمنده بسیار ساده و قابل فھمه.

 فرصت ھا ھمیشه وجود دارن اما تو تنھا زماني اونھا رو میبینی که سیستم RAS ات اين اجازه رو 
بھت بده و اونھا رو مھم و با اھمیت تلقي كنه .

اين دقیقا قانون ذھنه، زماني كه فرصت ھاي مختلف و تمامي اتفاق ھاي مختلف رو به زندگي تو 
جذب مي كنه، و چون به ذھنت اين سیگنال رو ارسال مي كني كه اين ھدف و فرصت ھايي كه 
من رو به اين ھدف مي رسونه براي من مھمه ذھنت شروع به فیلترسازي مي كنه و فقط به دنبال 
چنین فرصت ھا و موفقیت ھايي مي گرده و اونھا رو برات قابل توجه مي كنه تا ببینی شون و توجه 

ات رو از ساير موارد ديگه دور مي كنه تا ھمواره در مدار خواسته ات باقي بموني .
و دقیقا به ھمین علت كه تا اين حد تاكید دارم كه اين دو تكنیك رو جز جدایی ناپذیر پروسه ی

ھدف گذاری و خلق ھدفت قرار بدی، چون اگر واقعا دوست داری به اھدافت برسی باید به
ذھنت اجازه بدی که در این مسیر کمکت کنه و از نو برنامه ريزيش كني تا توانايي كمك كردن

به تو رو داشته باشد.
گاھي ايمیل ھايي دريافت مي كنم كه مي بینم برخي فكر مي كنن ايده ھا تموم شده و ديگه ھیچ 
فرصتي براي كسب ثروت وجود نداره و يا حتي بعضي از افراد فكر مي كنن ايده ھايي كه دارن، 

مسخره و غیر قابل اجراست !!!
من ھمیشه زماني رو به مطالعه سرگذشت و داستان ھاي الھام بخش افراد موفق اختصاص میدم 
و واقعا عاشق اين كار ھستم چون نه تنھا از اين كار الھام مي گیرم و حس و حال بھتري پیدا مي 
كنم و باورھای قوي تري به دست میارم، بلكه زماني كه مي بینم افرادي بودن كه در بدترين شرايط 
با يك ايده ي عالي مولتی میلیارد شدن و اين باور رو كه» ھمیشه و ھمه جا فرصتي براي تبديل 

شدن به ثروت « وجود داره رو در خودم تقویت کنم.
اگر تو دوست خوبم ھم چنین كاري رو انجام مي دي مي بیني كه بسیاري از اين ايده ھاي میلیاردي 

در ابتدا ايده اي مسخره و غیر قابل اجرا به نظر مي رسیده، اما با استمرار و پا فشاري بر
اجرايی كردن اون ایده، ثروت ھنگفتي رو براي صاحب اون ايده ايجاد كرده .
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از كجا آغاز كنم؟ 
اولین گام براي تجسم و خود ھیپنوتیزم اينه كه از خودت بپرسي » من چي مي خواهم « این گام 

به نظر كامال مشخص و واضحه، اما براي بسیاري از افراد سخت ترين و دشوارترين كار دنیاست.
ممكنه با گذشت زمان، اونچه كه مي خواي ھم تغییر كنه، اين كامال طبیعیه چون انسان كمال 
گراست. اما براي شروع، به اين موضوع فكر كن كه از زندگیت چي مي خواي؟! اصال به اين موضوع 
كار ندارم كه ديگران دوست دارن تو رو چه شكلي ببین و يا چه انتظاري ازت دارن .... دوست دارم 
اين شجاعت و جسارت رو در تو ببینم كه خودت اھدافت رو تعیین مي كني نه ديگران. با اين وجود 

خواسته و ھدف تو چیه؟
در اين مرحله با دو دسته انسان مواجه مي شیم. گروه اول، افرادي ھستن كه مي دونن چي مي 
خوان، ھدفشون رو تعیین مي كنن و فورا به سراغ تكنیك ھاي خلق اھدافشون میرن. اما اگر شامل 

گروه دوم بودی و واقعا ھیچ ايده و نظري نداشتي كه واقعا از زندگي چي مي خواي چطور؟
اگر فورا پاسخ الزم رو دريافت نكردي و واقعا متوجه نشدي كه از زندگي چي مي خواي و دوست 
داري به كجا برسي، ھیچ اشكالي نداره، كافیه يك مقدار بھتر روي خودت كار كني و به پرسیدن اين 
سوال از خودت ادامه بدي تا به سیستم RSA ذھني ات بفھموني كه كشف ماموريت زندگي من 

براي من از اھمیت خاصي برخورداره و دقیقا ھمین جاست كه جواب بھت داده مي شه.
الھاماتي كه  مي توني به پارامترھا و معیارھايي كه برات مھمه فكر كني و به دنبال نشونه ھا و 

دريافتمي كني باشي ...
يادت باشه دوست خوبم كه به محض اينكه كائنات راه رو بھت نشون داد و الھام الزم رو دريافت 
انتظار دريافت اين  آگاه باش و در ھر حال  اقدام كردنه. ھمیشه ھشیار و  كردي زمان حركت و 
الھامات و نشونه ھا رو داشته باش چون ممكنه در زمان و مكانی اين الھام رو دريافت كني و پاسخ 

سوالت بھت داده بشه كه ھرگز انتظارش رو نداري!
تكنیك ديگه اينه كه لیستی از اونچه نمي خواي تھیه كني و حال لیستی از متضاد اونچه ثبت كردي 

آماده
تكنیك ديگه اينه كه لیستی از اونچه نمي خواي تھیه كني و حال لیستی از متضاد اونچه ثبت كردي 

آماده كني، اينھا ھم مواردي ھستن كه اھداف و خواسته ھاي تو رو نشون میده. مثال اگر میگي
» دوست ندارم ورشكسته بشم« متضاد اين جمله اينه كه »دوست دارم پول و ثروت داشته باشم «
پس پول و ثروت داشتن میشه يك از اھدافي كه داري و شايد چندان كه بايد و شايد ازش آگاھي 
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نداري .
دوست دارم كه روياھاي بزرگي داشته باشی . فقط به اين علت كه اتفاقي در گذشته رخ

نداده، دلیل نمي شه كه ھدف تو غیر ممكن و غیر قابل دسترس باشه، شايد قراره تو اولین
نفري باشي كه قراره اين به ظاھر غیر ممكن رو به ممكن تبديل كنه! بنابراين با جسارت برو

جلو و امتحانش كن!
تابلوي آرزوھا )دريم بورد(

به شدت بھت توصیه مي كنم كه يك تابلوي آرزوھا يا دريم بورد براي خودت آماده كني . نحوه ي 
ساخت اين تابلو و علت اينكه چرا تكنیكي بسیار قدرتمند و جادويیه و چه تاثیرات خارق العاده اي 

رو مي توني بر زندگي تو داشته باشد.
به عنوان مثال اگر ھدف تو جذب خونه ي رويايي و ايده آلته، براي ساخت دريم بوردت مي توني 
عكس ھايي كه به بھترين شیوه ي ممكن خونه ي ايده آلت رو نشون مي ده رو ببري و بر روي 
تابلوي آرزوھات قرار بدي و سپس الزمه كه دريم بوردت رو در يك مكان ثابت و جايي كه مدام در 

معرض ديدت باشه قرار بدي.
شايد اين تكنیك به نظرت يك مقداري عجیب و غريب برسه، اگر دوست داري دقیقا بدوني كه 
چگونه و چرا اين تكنیك تكنیكي بسیار قدرتمنده و داليل علمي اي كه قدرت جادوي اين تكنیك رو 
تايید و ثابت كرده رو بدوني بھت پیشنھاد مي كنم كه كتاب الكترونیكي راز و رمزھاي ناگفته ذھن 

رو مطالعه كني. 
يكي ديگه از مزاياي دريم بورد اينه كه در تجسم و تصوير سازي ذھني خیلي بھت كمك مي كنه و 
بھت كمك مي كنه كه قدرت تجسمت رو افزايش بدي و تصاوير دقیق و بھتري رو خلق كني. نكته 
اي كه اينجا وجود داره اينكه، براي اينكه به تابلوي آرزوھات وضوح و جذابیت بیشتري بدي لزومي 
نداره كه مثال اگر ھدف تو جذب ثروتي مشخصه عكس يك دسته اسكناس رو در دريم بوردت قرار 

بدي بلكه مي توني زندگي ات رو پس از حصول اين ھدف، در دريم بوردت به تصوير بكشي ...
آيا پس از جذب اين پول يك بي ام و آخرين مدل مي خري ؟ خونه ات رو عوض مي كني ؟

كسب و كار جديدي راه میندازي ؟ نماي اين تصاوير رو در دريم بوردت قرار بده ...
آيا به سفر مي ري ؟ سفر داخلي يا خارجي ؟ كدوم كشور ؟ كشورھاي اروپايي ؟ آمريكا ؟ استرالیا ؟

تصويرش رو در تابلوي آرزوھات قرار بده ...
به اينجا كه مي رسي ممكنه بعضي از باورھاي محدود كننده ات خودشو نشون بده و با خودت یک 
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چنین جمالتی رو زمزمه كني ... آخه چجوري... آخه من كه انقدر استعداد ندارم كه به اين سطح 
موفقیت برسم...

دوست خوبم به تجربه بھت مي گم كه ھرگز اينگونه نیست و واقعا استعدادي كه داري بي نھايته 
و حد و مرز نداره و به قدري تو باھوش و توانمندی كه مي توني ھر ھدفي كه داري رو به دست 

بیاري به شرط اينكه اين استعداد بالقوه رو به صورت بالفعل در بیاري .
براي اينكه بتوني اين استعداد بالقوه رو به صورت بالفعل در بیاري به سه عامل نیاز داري :

استمراره  و  تمرين، مداومت  ... دومین عامل  اشتیاقه  الھام و جرقه ھاي  دريافت  اولین عامل 
وسومین عامل كمك گرفتن از يك مربي عالیه که راه رو بھت نشون بده.

دوست خوبم يادت باشه كه پنجمین گام طاليي براي جذب فوري ثروت استفاده مداوم و مستمر 
از تكنیك تجسم و فایل های آموزشی دوره است . آيا واقعا دوست داري كه زندگي مالي عالي و 

مرفھي داشته باشي؟
پس از اين تكنیك های جادويي غافل نشو.

و اما دو گام باقي مونده ...

نکات کلیدی فصل

 - پنجمین گام طالیی برای جذب فوری ثروت استفادهی از دو تکنیک قدرتمند و جادویی تجسم 
و تمرین های درون فایل های دوره است.

 - آنچه تجسم رو قدرتمند می کنه و اثر بخشی اون رو باعث میشه، افزودن احساسات به تصاویر 
تجسمی و ساخته شدهی در ذھنه .

 - وقتی که کائنات منبع جذب ثروت رو بھت معرفی کرد، نوبت توئه تا دست به کار بشی و اون 
فرصت رو به ثروت تبدیل کنی .

 - به محض اینکه قدرت جادویی ھیپنوتیزم و تجسم رو درک کردی، می تونی از اون برای دستیابی 
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به ھر ھدفی که داری استفاده کنی .
 - اگر از خودت پرسیدی که خواسته ام چیه و پاسخی نگرفتی ، تا زمانی که پاسخت رو دریافت 

نکردی به پرسیدن ادامه بده .
 - شکایت ھای موجود رو به محصول یا سرویس ھای مطلوب تبدیل کن . 

 - برای اینکه در مدار خواسته ات قرار بگیری و سپس جایگاھت در اون مدار تثبیت بشه به تمرین 
و تکرار نیاز داری )در رابطه با تمرینات خود ھیپنوتیزم حداقل 6 ھفته ( .... .

گامھای اجرایی فصل
 - یک ھدف مالی که بھت ھیجان و انگیزه می ده رو انتخاب و یادداشتش کن. 

 - زمانی که به این ھدف برسی، چه حس و حالی خواھی داشت، اون رو با تمام جزئیات مکتوب 
کن.

 - برگه ای کاغذ بردار و سناریوی زندگیت رو پس از دستیابی به این ھدف مکتوب کن .

ششمین کلید طالیی برای جذب فوری ثروت :
مثل یک کار آفرین فکر کن

علت اینکه دوست داری پول و ثروت رو به زندگیت جذب کنی اینه که آزادی بیشتری داشته باشی،
درسته ؟

تا بتونی به ھرجایی که دوست داری بری ، ھرکاری که دوست داری انجام بدی و زندگی شاد و 
مرفھی داشته باشی . پول در حقیقت ابزاریه که می تونه این آزادی رو به ما بده .

سریعترین روش برای افزایش در آمدت اینه که یک کارآفرین باشی. منظورم از کار آفرین بودن اصال 
این نیست که صرفا کسب و کاری داشته باشی چون این اشتباھیه که افراد بسیار زیادی اسیر اون 
میشن و به جای اینکه برای دیگری کار کنن اسیر کسب و کاری می شن که خودشون راه اندازی 
کردن و این ھیچ آزادی ای به زندگیت نمی ده و ھیچ تفاوتی با زمانی که برای یک شرکت یا کمپانی 
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دیگه کار می کردی، نداره .
یک کار آفرین واقعی به دنبال این نیست که شغلی برای خودش دست و پا کنه ، بلکه دوست داره 
تا جایی که ممکنه و تا جایی که می تونه در جامعه ارزش آفرینی کنه. و این یعنی جذب جریان 

ھای مختلف و متنوع ثروت به زندگی.
مزیت این کار اینه که تو فقط یک بار محصول یا خدمتی رو آماده می کنی و بارھا و بارھا از اون 
درآمد کسب می کنی . کتابھا و حتی ھمین کتابی و دوره ای که ھمین حاال داری می خونیش و 
ازش استفاده میکنی بھترین مثال و نمونه ی این ایده است . تو فقط یک بار و یک زمان مشخص 
برای نگارش و تالیف یک کتاب وقت صرف می کنی اما این کتاب سالیان سال می تونه به فروش 

بره و جریان ھای ثروت رو به زندگیت وارد کنه.
بی نھایت فرصت کار آفرینی وجود داره، اما تنھا زمانی می تونی اونھا رو ببینی و اون فرصت ھارو 
به ثروت تبدیل کنی که در مدار کار آفرینی قرار داشته باشی و حالت ذھنی یک کار آفرین بر افکار 

و باورھات مسلط باشه .
فرمول کار آفرینی : به دور و برت، جامعه ات و جھان نکاه کن ... مسئله و مشکالتی رو پیدا
کن و محصول و یا خدمتی رو ارائه بده که اون مشکل رو برطرف کنه . ھر چه مشکلی که

برطرف می کنی مشکل مھم تر و بزرگتری باشه ، جریان ھای عظیم تری از پول و ثروت وارد
زندگیت بشه.

زمانی که در مدار کار آفرینی قرار بگیری و حالت ذھنی یک کار آفرین بر افکار و باورھات حاکم بشه ،
ھرجایی که میری و به ھر چیزی که نگاه می کنی، چیزی جز قرصت نمی بینی ، فرصتی که می 

تونی اون رو به ثروتی حالل تبدیل کنی.
این ششمین گام طالیی برای جذب فوری ثروت به زندگیته . ایده ھای تو می تونه اینترنت محور 
باشه، می تونه در زمینه ھای فرھنگی باشه )مثل ایده نگارش کتاب( و یا تولید خدمات و محصوالت 

متنوع و گوناگون... بی نھایت ایده و روش برای کارآفرینی وجود داره.
تو شکل  در  تمرین  با  آفرینی  کار  بگیره،  یاد  رو  اون  تونه  بودن مھارتیه که ھرکسی می  کارآفرین 

میگیره...
باید به دنبال فرصتھا بگردی... و در ھر شرایطی فقط به دنبال فرصتھا و نکات مثبتی که در اون 

واقعه نھفته است بگردی تا به مرور این طرز فکر در تو تثبیت بشه .
میلیونرھای خود ساخته
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اکثر میلیونرھای خود ساخته ، اگر در گذشته زندگی شون جست و جو کنی، میبینی غرق پول و
میلیاردھا ثروت نبودن و حتی اغلب در بدترین شرایط مالی زندگی می کردن. اونچه این افراد رو به

میلیاردھای خود ساخته تبدیل کرده ذھنیت کارآفرین و اشتیاق شدیدی بوه که برای موفق شدن
داشتن...

اما تو دوست عزیزم ... چقدر شدید و جدی دوست داری موفق شی؟ برای ساختن زندگی ایده آلت 
چقدر جدی ھستی و تا کجا این مسیر رو ادامه میدی؟

یادت باشه دوست خوبم ... برای ساختن این زندگی عالی و بی نظیر باید گامھای اجرایی الزم رو 
برداری و یادت باشه که نگرش و حالت ذھنی که بر افکار، عاملیه که افراد رو به دو گروه ثروتمند و 
فقیر تقسیم می کنه... اینکه از لحاظ مالی توانمند و قوی باشی و یا اسیر و وابسته به کاری که داری 

باشی و مدام با بدھی ھا و قرض ھا دست و پنجه نرم کنی...
نگرش و حالت ذھنی حاکم که بر افکاره که افراد مختلف رو به گروھای شکست خورده، موفق و 

فوق تصور موفق تقسیم بندی می کنه .
اگر دوست داری به یک میلیاردر مقتدر و توانمند تبدیل بشی الزمه که به ایده ی جذب جریانھای 

مختلف ثروت به زندگیت خیلی فکر کنی و راھی براش پیدا کنی .

چند کلید طالیی :
ھمواره به دنبال فرصتھای بیشتر و بھتر باش چون قانون ذھنه که ھرچی رو بجویی دقیقا

ھمون رو میابی.
می تونی مھارت ھایی که در حال حاضر داری رو به عاملی برای جذب جریان ھای عظیم

ثروت به زندگیت تبدیل کنی.
برای شروع به ھیچ چیز به جز یک ذھنیت کار آفرین و ثروتمند نیاز نداری ؛ پول و ثروت در طول

مسیر به سمت تو میاد...
کوچک فکر نکن ، می تونی به تجارت جھانی فکر کنی و منابع ثروت رو از از ھر نقطه ی جھان

به زندگیت جذب کنی، بنابراین ھرگز خودت رو به فرصتھای کوچک و کم محدود نکن و باور نکن
که فقط مجبوری از منابع مشخص و بخصوصی در آمد کسب کنی و ثروت رو به زندگیت جذب

کنی.
یادت باشه که خدا بی نھایت رزاقه و به کسی که در مدار ثروت باشه بغیر حساب و بدون
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حساب و کتاب و خیلی زیاد روزی می ده، از جایی که حتی تصورش رو ھم نمی کنی... این
قانونه.

در آمد غیر فعال
دوست خوبم یادت باشه که ایده جذب فوری ثروت ، پول و ثروت زیادی رو به زندگیت جذب می کنه اما تو
رو ثروتمند نمی کنه. برای ثروتمند شدن ضروریه یاد بگیری که چگونه باید این جریانھای ثروت رو ھدایت
کنی تا ماندگار بشه و در ھر شرایط اقتصادی، چه خوب و چه بد، تو ھمواره در آمد باالیی داشته باشی و
لزوما مجبور به کار کردن نباشی . باید به گونه ای این جریان ثروت رو ھدایت کنی که اگر به عنوان مثال
تصمیم گرفتی دیگه کار نکنی وضعیت مالیت کوچکترین تغییری نکنه. عجیب و غریب به نظر می رسه؟
اصال نگران نباش، در ادامه مفھومی رو بھت معرفی می کنم که دقیقا بھت کمک می کنه تا چنین کاری

رو انجام بدی .
مفھومی که قصد دارم در ادامه راجع به اون صحبت کنم، مفھومیه به نام درآمد غیر فعال و سود مرکب.

دو مفھوم جادویی که می تونه آینده مالی تو رو تضمین کنه و کاری کنه که ھمواره یک ذخیره ثروت عظیم
و رو به رشد داشته باشی.

دوست عزیز، برای اینکه بتونی در آینده به گروه ثروتمندان ملحق بشی و خیالت راحت باشه که ھر
اتفاقی ھم که بیفته آینده ی مالی تو و خانوادت تامینه، الزمه در زندگیت عالوه بر درآمد فعالی که داری،

درآمدی غیر فعال ھم داشته باشی و در حقیقت ھمین درآمد غیر فعاله که می تونه تو رو ثروتمند کنه.
فرض کنیم که تو معلمی ھستی با درآمد ماھی 3 میلیون ناموت و یا مھندس و یا پزشکی ھستی با

درآمد ماھیانه 20 میلیون ناموت و یا ... . این حقوق ماھیانه ای که دریافت می کنی در حقیقت درآمد فعال
تو رو تشکیل میده.

اما چرا درآمد فعال نمی تونه تو رو ثروتمند کنه؟
چون با توجه به درآمدی که داری... سعی می کنی وضعیت زندگیت رو با این حقوق ماھیانه تطبیق بدی
و اگر درآمد ماھانه ات افزایش پیدا کنه به طبعش اولین کاری که می کنی اینه که کیفیت زندگیت رو بھتر

می کنی... اتوموبیل بھتری می خری... خونه ات رو بزرگتر می کنی و ... .
و می بینی حتی با اینکه حقوقت افزایش پیدا کرده اما باز ھم چیزیش برات نمونده و ھمه ی پولی که به

دست آورده بودی رو خرج کردی.
با این وجود چه کنیم تا ثروتمند بشیم و ثروتمند باقی بمونیم؟

برای ثروتمند شدن و البته ثروتمند باقی موندن ضروریه که با دو مفھوم سود مرکب و در آمد غیر فعال آشنا
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بشی.
در آمد غیر فعال چیه؟

درآمد غیر فعال پولیه که جدای از درآمد ماھیانه ات وارد زندگی ات میشه که البته به طرق مختلف می
تونی اون رو به زندگیت جذب کنی. برای ثروتمند شدن الزمه یاد بگیری که درآمد غیر فعال ات رو مدام

سرمایه گذاری کنی و این سرمایه رو روز به روز گسترشش بدی.
یادت باشه دوست خوبم که تحت ھیچ شرایطی حق دست زدن به این سرمایه و برداشت اون رو نداری و

تمامی ھزینه ھای زندگیت رو باید به واسطه ی درآمد فعالت تامین کنی.
اجازه بده مثالی بزنم...

فرض کن تصمیم میگیری که از ھمین امروز بخش درآمد غیر فعال رو به زندگیت اضافه کنی. وقتی با
خودت فکر می کنی و حساب و کتاب می کنی، می بینی به عنوان مثال 200 میلیون ناموت پول توی

حسابت داری که فعال نیازش نداری، بنابراین تصمیم میگیری که این پول رو برای سرمایه گذاری و جذب
جریان ھای ثروت به زندگیت، به ایجاد بخش درآمد غیر فعال اختصاص بدی.

اولین ایده ای که به ذھنت میرسه سرمایه گذاری در ملکه . با بخشی از پولی که داری یک زمین کوچک
میخری، وامی از بانک میگیری و شروع به ساخت و ساز می کنی.

و پس از گذشت چند ماه، ساختمونت آماده میشه و مثال 40 درصد سود میکنی. آیا می تونی سود این
پول رو وارد زندگیت کنی؟ ھرگز!!!!

200 میلیون اولیه رو به ھمراه سود حاصله مجددا در ھمین بخش سرمایه گذاری می کنی و این بار دو
قطعه زمین میخری و مجددا شروع به ساخت و ساز می کنی.

و این پروسه رو به ھمین صورت، مدام ادامه میدی... پولت رو سرمایه گذاری می کنی، سود دریافت می
کنی و پولت رو بسط و توسعه اش میدی و مدام بیشتر و بیشترش می کنی...

این مثال رو زدم تا دقیقا متوجه درآمد غیر فعال و نحوه ی عملکردش بشی. اگر راستش رو بخوای، من
شخصا عالقه یا به سرمایه گذاری در ساخت و ساز و ملک ندارم، اما افراد بسیاری ھستن که این کار رو

انجام میدن و حسابی ھم در اون موفق ھستن.
دوست عزیز، برای ایجاد درآمد غیر فعال الزمه که به چند نکته توجه داشته باشی:

صرفا به خاطر اینکه دیگری در در یک سرمایه گذاری به خصوصی موفق بوده رو به اون بازار نبر. شدیدا
بھت توصیه می کنم که در کار تخصصی خودت سرمایه گذاری کنی و این درآمد غیر فعال رو از تخصصی

که داری به دست بیاری و خودت این سرمایه گذاری رو انجام بدی و تحت ھیچ شرایطی پولت رو به
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دیگری ندی تا به نیابت از تو این سرمایه گذاری رو انجام بده. با شناخت و چشم و گشو باز خودت وارد این
عرصه شو.

به عنوان مثال اگر معلمی ھستی که درآمد فعال تو از طریق تدریس در مدارس حاصل میشه، در آمد غیر
فعال تو می تونه آماده سازی و طراحی جزوه، کتاب یا دی وی دی ھای آموزشی ای باشه که اون رو تھیه

می کنی و مثال به صورت آنالین در سراسر کشور به فروش می رسونی. ) ھمین ایده می تونه تو رو
مولتی میلیاردر کنه!!!(

اگر سرگذشت آقای کاظم قلمچی رو مطالعه کرده باشی، می بینی که ایده کانون قلمچی دقیقا از شکل
دادن و ایجاد یک درآمد غیر فعال شروع شده که امروز تا این حد پیشرفت داشته و ھمه گیر شده.

چون سود حاصله، به سرمایه اولیه اضافه شده و باعث گسترش کسب و کار شده و این روال بارھا و
بارھا تکرار شده تا قلمچی در ھر نقطه از ایران چند شعبه و نمایندگی داشته باشه.

زمانی که به دنبال منبع و روشی برای ایجاد درآمد غیر فعال می گردی، الزمه که چند نکته رو
مد نظر داشته باشی:

اول از ھمه اینکه این منبع انعطاف پذیر باشه. چون ممکنه شغلی که درآمد فعالت رو تامین می کنه فول
تایم باشه، بنابراین درآمد غیر فعالت باید منبعی باشه که نیاز به حضور فیزیکی یا زمان مشخص برای

جذب ثروت نداشته باشه تا در ھر زمان و شرایطی بتونی پول بیشتری رو به زندگیت جذب کنی.
بھتره منبعی باشه که جای پیشرفت و قابلیت رشد داشته باشه و مھمتر اینکه درآمد با ثبات و ادامه داری
باشه. اگر می بینی منبع و روشی که برای جذب درآمد غیر فعالت انتخاب کردی قابلیت تامین درآمد بیش

از چند ماه یا نھایاتا یک سال رو نداره، بھتره به دنبال منبع و روش دیگری باشی.
درآمد غیر فعال تو باید به واسطه ی کاری انجام بشه که عاشق انجام دادنش ھستی. بنابراین بھت

پیشنھاد می کنم که به دنبال عالیقی که داری بگردی و موردی رو انتخاب کنی که پتانسیل و قابلیت
تولید درآمد رو داره. بھت اطمینان میدم که اگر به کاری که دوست داری مشغول بشی، خیلی زود خواھی

دید که منابع عظیم پول و ثروت به زندگیت جذب میشه.
بھتره برای شروع منبعی رو انتخاب کنی که با کمترین ھزینه قابلیت راه اندازی رو داشته باشه. برای ایجاد

در آمد غیر فعال باید از ھر اونچه داری استفاده کنی و از ھر جایی که ھستی کار خودت رو شروع کنی،
اصال و به ھیچ وجه نباید خودت رو مقروض کنی و با زیر بار بدھی رفتن درآمد غیر فعال رو در زندگیت 

ایجاد کنی!
برای جذب درآمد غیر فعال باید از تخصصی که داری استفاده کنی و حتی می تونی شغلی که داری رو
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گسترش بدی.
به عنوان مثال اگر تو یک فروشنده ھستی و محصوالت به خصوصی رو میفروشی، برای جذب درآمد غیر

فعال، می تونی یک محصول جدید رو به محصوالت قبلیت اضافه کنی و با درآمد از حاصله فروش، اون رو
گسترش بدی، می تونی شعبه ھای دفتر و یا شرکتت رو گسترش بدی و ... .

نکته ی بعدی اینکه برای جذب درآمد غیر فعال لزومی نداره که سرمایه ی زیادی داشته باشی. حتی اگر
تمام سرمایه تو یک سرمایه ی تک ھزار تومانیه، می تونی کارت رو با ھمون مبلغ جزیی شروع کنی و
رشدش بدی. چون قطره قطره جمع گردد، وانگھی دریا شود... . خواھش می کنم این مطلب رو جدی

بگیر و فورا دست به کار شو تا به حرفم ایمان بیاری.
حواست باشه که اسیر این وسوسه نشی که فکر کنی به سرمایه زیادی نیاز داری و چون در حال حاضر
چنین سرمایه ای نداری دست به کار نشی! از ھمین جایی که ھستی شروع کن، خواھی دید که پولت

به سرعت و به میزان قابل توجھی رشد می کنه.
ھمین حاال یک برگه کاغذ بردار و ببین به چه روش ھایی می تونی درآمد غیر فعال رو در زندگیت شکل 

بدی؟
سود مرکب

قانون سود مرکب بھت میگه برای ثروتمند شدن و جذب فوری ثروت باید مدام با پولت کار کنی و رشدش
بدی. تمامی شرکت ھای بیمه عمر، بانک ھا، موسسات اعتباری دقیقا به ھمین شیوه عمل می کنن که

می تونن چنین ارقام بزرگی رو به کاربرانشون بدن و ھمچنان سود باالیی داشته باشن.
طبق این قانون، اگر تو فقط یک میلیون ناموت سرمایه اولیه داشته باشی و بتونی با پولت کار کنی، خرید و

فروش داشته باشی، واردات داشته باشی... و در پایان ماه فقط 20 درصد این رقم رو ) یعنی 50 ھزار
ناموت( به عنوان سود ماھیانه به سرمایه اولیه ات اضافه کنی و این پروسه رو به مدت 20 سال ادامه بدی

و در این 20 سال ھیچ رقمی رو به سرمایه اولیه ات اضافه نکنی در پایان سال بیستم سرمایه ای 121
میلیاردی خواھی داشت!

اما باید توجه داشته باشی که نباید در طول این 20 سال به این سرمایه اولیه و سودش دست بزنی و
باید سود حاصله به مبلغ سرمایه اولیه اضافه بشه و ھر ماه 20 درصد به این رقم اضافه کنی.

ماه اول: یک میلیون ناموت+ 20 % سود= ا میلیون و 50 ھزار ناموت
ماه دوم: 1 میلیون و 50 ھزار ناموت+ 20 % سود= 1 میلیون و 260 ھزار ناموت

ماه سوم: 1 میلیون و 260 ھزار ناموت+ 20 % سود= 1 میلیون و 512 ھزار ناموت
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الی آخر...
این روش به صورتی جادویی می تونه در زمانی کوتاه تو رو به یک مولتی میلیاردر تبدیل کنه دوست من!

اینترنت دوست توئه!
دوست من چطور با من آشنا شدی و در حال حاضر در حال مطالعه این کتاب و استفاده از دوره آموزشی 

ھستی؟ بسیاری از کاربران من از طریق اینترنت با من آشنا شدن!
اینترنت منبع غنی ایه که می تونه جریان ھای عظیمی از ثروت و فرصت رو وارد زندگیت کنه...

یادت باشه دوست من که ششمین کلید طالیی برای جذب فوری ثروت اینه که مثل یک کار آفرین فکر
کنی...

و اما آخرین گام در جذب فوری ثروت...

نکات کلیدی فصل

 - در ششمین گام طالیی برای جذب فوری ثروت الزمه که ذھنیت یک کار آفرین رو در خودت شکل بدی 
و مثل یک کار آفرین فکر کنی.

 - برای اینکه به یک میلیاردر و فردی ثروتمند تبدیل بشی باید چندین و چند جریان مختلف ثروت رو به 
زندگیت جذب کنی.

 - فرصت ھایی رو انتخاب کن که آینده ای خوب و رو به پیشرفت داشته باشه.
 - باید کاری رو انجام بدی که عاشقش ھستی. ببین انجام چه کارھایی رو دوست داری و چگونه می تونی 

به وسیله انجام کارھایی که دوست داری، درآمد کسب کنی.
 - با استفاده از اینترنت و فضای مجازی می تونی فرصت ھا و جریان ھای عظیمی از ثروت رو به زندگیت
جذب کنی. ھیچ عذر و بھانه ای برای نادیده گرفتن و استفاده نکردن از این فرصت طالیی قابل قبول نیست.
 - مثل یک کار آفرین فکر کردن و ذھنیت کارآفرینی داشتن مھارتیه که ھر کسی می تونه اون رو یاد بگیره.

گام ھای اجرایی فصل
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 - 10مورد از کارھایی که عاشق انجام دادنش ھستی رو یادداشت کن 
 - بررسی کن و ببین که کدام یکی از این موارد این قابلیت رو داره که به یک محصول یا خدمت تبدیل بشه

 - به روش ھایی فکر کن که به وسیله اون بتونی این محصوالت و خدمات رو به صورت آنالین به فروش 
برسونی

 - ھمین حاال دست به کار شو و اولین گام رو بردار تا این ھدف رو به نتیجه برسونی

ھفتمین گام طالیی برای جذب فوری ثروت:
ھمین حاال اقدام کن!

با انجام اقدامات الھام شده، ھمین حاال دست به کار شو!
بھت تبریک میگم دوست خوبم چون در حال حاضر به خوبی 7 گامی که برای جذب فوری ثروت ضروریه رو

میدونی. می دونی که باید از کجا شروع کنی و باید به قلبت و الھاماتی که بھش میشه گوش کنی. می
دونی که نباید دست روی دست بذاری و منتظر باشی تا با شانس و اتفاق پول به سمتت بیاد... پس

ھمین حاال دست به کار شو و با اقدامات الھام شده، توجه و تمرکز به جلو حرکت کن.
افراد بسیاری ھستن که میدونن چه باید بکنن و چگونه باید کاری رو انجام بدن، اما چالش اصلی به

کارگیری این دونسته ھا و نتیجه گرفتن از اونھاست.
اگر کارھایی رو انجام بدی که تا حاال انجام میدادی، ھمون نتایجی رو به دست میاری که تا به حال به

دست آوردی. آیا وقت ایجاد یک تغییر بزرگ و طالیی در زندگیت نیست؟
آیا بھتر نیست که ھمین حاال این تغییر رو ایجاد کنی؟ آیا وقتش نرسیده که اجازه بدی ثروت و نعمتی که

ھمیشه آرزوش رو داشتی وارد زندگیت بشه؟
پول ابزاری مثبت و قدرتمنده. وسیله ایه که این امکان رو بھت میده که کارھای بزرگی رو انجام بدی. با
پول می تونی به خودت، خانوادت، دوستات، جامعه ات و جھانی که در اون زندگی می کنی خدمت و

کمک کنی. و حاال با این فرمول 7 مرحله ای می تونی پول و ثروت رو به زندگیت جذب کنی.
من وظیفه خودم رو انجام دادم. کتاب و دوره ای رو آماده کردم و قدم به قدم اونچه الزمه برای 

جذب فوری ثروت انجام بشه رو در اختیار تو دوست خوبم قرار دادم.
بقیه اش به عھده توئه. اگر ھر سوالی داشتی می تونی اون رو در صفحه همین دوره مطرح کنی و یا اینکه 

از بخش تماس با ما در وب سایت میتونید با ما د ارتباط باشید...
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با آرزوی شادی، سالمت و ثروت برای تو ھمراه عزیز و دوست داشتنی
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 25 روش طالیی برای جذب فوری ثروت

 - بارھا و بارھا فایل های این دوره و این کتاب  رو باستفاده کن و بخون تا ھربار باوری قوی تر برای 
جذب ثروت در تو شکل بگیره.

- به ھر فرد یا مکانی که از او الھام گرفتی پول یا ھدیه بده.
 - برای خودت چیزی رو بخر که دوستش داری و توان خریدش رو ھم داری. 

 - یکی از ایده ھایی که داری رو عملی کن. 
 - نمایشنامه ای از زندگیت بنویس، زمانی که ثروت و زندگی ایده آلت رو داری... چه حس و حالی داری؟ 

تمامی اونھا رو با جزییات مکتوب کن.
 - فیلم راز که در همین دوره به شما داده میشه رو بارھا و بارھا ببین. 

 - ھر روز تمریناتی که پایان هر فایل دوره به شما داده میشه رو دنبال کن و اونهارو انجام بده.
 - ھر روز یک داستان الھام بخش یا سرگذشت یکی از افراد موفق رو مطالعه کن. 

 - گوش دادن به اخبار و یا تماشای تلویزیون رو به حد اقل برسون و یا کامال حذفش کن. 
 - یک تیم حامی و ساپورتر ایجاد کن. 

 - خودت رو و دیگران رو ببخش. 
 - کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید رو مطالعه کن. 

 - مساله و مشکلی موجود رو به یک محصول تبدیل و به صورت آنالین به فروش برسونش. 
 - به خاطر ھر اونچه داری سپاسگزاری کن و این سپاسگزاری رو با تموم وجودت حس کن. 

 - فرمول 7 مرحله ای جذب فوری ثروت رو اجرایی کن. 
 - با خدای خودت راز و نیاز کن. 
 - تابلوی آرزوھات رو آماده کن. 

 - سعی کن ھر روز حد اقل 5 گام مثبت و رو به جلو برای دستیابی به اونچه میخوای برداری. 
 - درخواست کمک کن.
 - به دیگران کمک کن. 

 - از زمانت ھوشمندانه استفاده کن. 
 - ترس ھات رو در ھم بشکن، به دل ھر اونچه ازش می ترسی بزن.

 - در شغل ایده آلت مشغول به کار شو
 - سعی کن ھر روز زمانی رو به کار کردن روی خودت و حذف باورھای محدود کننده ات اختصاص بدی.

 - ھر روز تمرینات تجسمت رو دنبال کن.
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