
 
 

1 
 

 کتاب اسرار ذهن ثروتمندخالصه 
 

 مهم این است که شما چگونه هستید؟
 چطور فکر میکنید؟

 اعتقادات شما کدامند؟
 ویژگی ها و عادات شما چیست؟

 واقعاً در مورد خودتان چه احساسی دارید؟
 تا چه حد به خودتان اطمینان دارید؟

 آیا واقعا احساس میکنید که استحقاق ثروتمند شدن را دارید؟
 شما برای عمل کردن با وجود ترس .نگرانی. عدم اطمینان و ناراحتی تا چه اندازه است؟ توانایی

 آیا وقتی سر حال نیستید می توانید دست به اقدامی بزنید؟
حقیقت این است که شخصیت شما نحوه فکر و اعتقادات شما نقش اصلی را در تعیین میزان موفقیت شما 

 .بازی می کند
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 دن:اصلی برای ثروتمند ش
 درآمد شما تنها به میزان عملکرد تان افزایش می یابد

 ریشه هاست که میوه ها را می سازند
 

 :اصلی برای ثروتمند شدن
خواهید دیدنیهای زندگی را اگر میخواهید میوه ها را تغییر دهید اول باید ریشه ها را تغییر بدهید اگر می

 تغییر دهید باید اول نادیدنی ها را تغییر دهید
 

 :اصلی برای ثروتمند شدن
پول یک نتیجه است. ثروت یک نتیجه دیگر، سالمتی ،بیماری و حتی وزنی که دارید همه و همه نتایجی 

 هستند. ما در دنیای علت و معلول زندگی میکنیم
 

 عبارت های بیانی، راز های قوی برای ایجاد تغییر هستند
 عبارت بیانی

 ا می سازددنیای درونی من ،دنیای بیرونی مر 
 حاال سر خود را لمس کرده و بگویید:

 من یک ذهن ثروتمند دارم
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 می شود ما چیست و این ترس چگونه تشکیل منظور از طرح اولیه پول در ذهن ش

 
 اصلی برای ثروتمند شدن

 دقیقه به من فرصت دهید تا بتوانم آینده مالی شما را برای بقیه زندگی پیشگویی کنم ! ۵
 

 ثروتمند شدناصلی برای 
 افکار، احساسات را می سازند

 احساسات ،اعمال را می سازند
 اعمال، نتایج را می سازند

 

 
 
 

طرح اولیه پول که در ذهن خود دارید، ترکیبی از افکار، احساسات و اعمال شما در زمینه پول و ثروت است. 
طرح اولیه پول اصوالً شامل  این طرح اولیه پول ،در ذهن من چگونه تشکیل می شود؟ پاسخ آن ساده است.

اید باشد که در گذشته و به ویژه به موقعی که نوجوان بودید. دریافت کردههایی میاطالعات و یا برنامه
گیری این طرح در ذهن شما چه کسانی بودند ؟برای اغلب مردم این افراد عبارتند:از پدر، .منابع اولیه شکل

https://khobekhodet.com


 
 

4 
 

ی شخصیتی، معلمان، رهبران مذهبی ،وسایل ارتباط جمعی و فرهنگ مادر، خواهر، برادر ،دوستان ،الگوها
 شودکه کمتر از آن نام برده می

 برنامه ریزی
 افکار

 احساسات
 نتیجه

 :ما به سه گونه تربیت می شویم
 یعنی اینکه وقتی جوانتر بودی چه مواردی را    شنیده ایدکالمی و لفظی : .1
 چه مواردی را دیده اید؟یعنی اینکه وقتی جوانتر بودی الگوگیری:  .2
 یعنی اینکه وقتی جوان تر بودید چه تجربه ای را آموخته اید؟رویدادهای خاص:  .3

 اصلی برای ثروتمند شدن
وقتی که ذهن ناهشیار باید بین احساسات عمیق و منطق، یکی را انتخاب کند ،تقریباً همیشه احساسات 

 برنده می شود
 

 تفاده از ارکان تغییر، در ذهن خود تغییر دهیم؟چگونه تربیت شدن کالمی را با اس
 تمام عبارت هایی را که در دوران جوانی خود در مورد پول ,ثروت و ثروتمندان شنیده اید بنویسیدآگاهی:

 .ود را به عبارت هایی که زندگی مالی شما را تحت تاثیر قرار داده است, بنویسیدچگونگی باور خفهمیدن: 
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می شوید که این افکار فقط آنچه را که یاد گرفته اید به شما عرضه می کنند حقیقت آیا متوجه جداسازی: 

 کنند؟وجودی شما را بیان نمی
 

 برای پیاده کردن این رکن عبارت بیانی زیر را اینگونه اظهار کنیدبازسازی: 
 

 عبارت بیانی
 در حالتی که دست خود را بر روی قلبتان گذاشته اید بگویید:

ام، لزوما درست نیست. من طرزفکر های جدیدی که شادی و موفقیت را  ه من در مورد پول شنیدهآنچه را ک
 مورد  حمایت خود قرار دهند انتخاب می کنم

 :بعد سر خودتان را لمس کرده و بگویید
 من یک ذهن ثروتمند دارم

 الگوگیری
جوان تر بودید، پدر، مادر یا دومین عامل موثر در تربیت شدن ما، الگوگیری نامیده می شود. وقتی 

کردند؟ سرپرستان شما در مورد پول چه نظری داشتند؟ آیا یکی و یا هر دوی آنها پول را خوب مصرف می
د؟ آیا ریسک پذیر نمی کردن ، یا اصوال سرمایه گذاریگذارانی زیرک بودندولخرج بودند یا مقتصد؟  آیا سرمایه

یشه پول در دسترس آنها بود یا نه؟ آیا پول در خانواده شما آسان به دست می کار! آیا هم بودن یا محافظه
 ای سخت؟ای برای درگیری های تفریح بود یا وسیلهانه شما پول منبعی بر یا سخت؟آیا در خآورد 
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 در ذهن خود متحول کنیم؟، ی را با استفاده از ارکان تغییر چگونه الگو بردار
 

و عادت های هر یک از والدین خود را در مورد پول و کسب درآمد در نظر  روش های زندگیآگاهی یافتن:
 بگیرید و این که چه شباهت ها و یا اختالف هایی با آنها دارید، بنویسید

 
 تاثیری را که این نمونه سازی برروی زندگی مالی شما داشته است بنویسیدفهمیدن: 

 
گی تنها همان است که یاد گرفته اید و متعلق به خود شما آیا می توانید دریابید که این شیوه زندجداسازی:

 توانید بفهمید در حال حاضر گزینه را در پیش رو دارید که شما را فردی متفاوت می سازد؟نیست؟آیا می
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://khobekhodet.com


 
 

7 
 

 
 عبارت بیانی

 
می هرکس که الگو دهنده من در مورد پول بوده است، به خود او ارتباط دارد من راه خود را خودم انتخاب 

 کنم.
 

 بعد سر خود را لمس کرده و بگویید:
 من یک ذهن ثروتمند دارم

 
 رویدادهای خاص

رویدادهای خاص می باشد که در زندگی ما رخ می دهند. وقتی که  ، کندین عاملی که ما را تربیت میسوم
ها بی نهایت مهم جوانتر بودید ،در مورد پول، ثروت و ثروتمندان چه عواملی را تجربه کرده اید؟ این تجربه

 .چون عقاید و یا حتی توهماتی را هم اکنون با آنها زندگی می کنی می سازند  ،هستند 
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 چگونه اثر رویدادهای خاص را با استفاده از ارکان تغییر، در ذهن خود متحول کنید؟
 

ریخچه را که هر اکنم .بنشینید و تدر اینجا تمرین را که شما می توانید با شریک خود انجام دهید، ارائه می
کدام از شما در مورد پول به فکرتان می رسد، با همدیگر مورد بحث قرار دهید .هر عبارتی را که در دوران 

ای هیجان آوری که برای اید و یا واقعهجوانی خود شنیده اید، یا از هر موردی که در خانواده خود الگو گرفته
ی شریک شما واقعاً پول چه معنایی دارد. آیا مفهوم لذت شما اتفاق افتاده است؛ همچنین ببینید که برا

دهد؟ این نکته به شما در تعیین نمودن طرح اولیه پولی که در بردن ,آزادی, امنیت و یا حفظ موقعیت را می
حال حاضر در ذهن هر کدام از جریان دارد، کمک کرده و امکان دارد به شما در کشف و اینکه چرا ممکن 

نه با هم اختالف داشته باشید کمک نماید .بعد در راستای اینکه چه نکاتی را اکنون دوست است در این زمی
دارید داشته باشید، به عنوان یک شریک و نه به عنوان یک فرد مورد بحث قرار دهید. بر روی اهداف 

عد لیستی از معمولی و نگرش های خود از نظر پول و موفقیت تصمیم گیری کرده و با هم به توافق نمایید. ب
این نگرش ها و اعمالی را که هر دوی شما موافقید در زندگی به کار ببرید تهیه کرده و آنها را بنویسید .این 
لیست را بر روی دیوار نصب کرده و اگر موضوع در آینده پیش آمد شدیداً به هم یادآوری نمایید، شما  این 

بدون هیجان و خارج از هزار کهنه و قدیمی که نسبت پول در ،  واقع بینیفق ها را در حالتی که در عین توا
 اید.با هم توافق نموده ذهن خود دارید ،
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،  ، آن طور که در دوران جوانی خود تجربه کرده اید یک رویداد هیجانی خاصی را در رابطه با پول :آگاه شدن
 در نظر بگیرید

 
 بنویسید حت تاثیر قرار داده باشد ،این رویداد که ممکن است زندگی ما بی شما را ت: فهمیدن

 
 آیا به این نکته می توانید پی ببرید که این طرز زندگی روشی است که شما آن را یاد گرفته اید و از: جداسازی

آن خود شما نیست؟آیا می توانید درک کنید که هم اکنون گزینه متفاوتی را با آنچه در ذهن خود داشته اید 
 دارید؟

 
 خود را روی قلب خویش بگذارید و این جمله  را بگویید:دست : بیان کردن

 
 عبارت بیانی

می کنم و آینده ای نو و ثروتمند  رها و گذشته ام  دارم ،رد پول من تجربه های تضعیف کننده ای که در مو
 ایجاد می کنم.

 بعد سر خود را لمس کنید و بگویید:
 من یک ذهن ثروتمند دارم
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 ول در ذهن خود دارید روی چه نکاتی تنظیم شده است؟طرح اولیه شما برای پ

در حال حاضر چه طرح اولیه را  حاال وقت آن است که به سوالی که یک میلیون دالر می ارزد پاسخ دهیم.
شما برای دستیابی به پول و موفقیت در ذهن خود دارید و چه اهدافی شما را به طور ناخودآگاه به سوی خود 

 دهند؟حرکت می
 ، معمولی بودن یا برای مضیقه های مالی تنظیم شده اید؟ شما برای موفقیتآیا 

 
ریزی شده اید یا به سختی به دست آوردن  آیا در رابطه با پول، برای به دست آوردن سهل و آسان آن برنامه

 آن؟
 

 ید؟برنامه ریزی شده اردن یا متعادل کار کردن کار ک آیا برای دستیابی به پول به سختی 
 

 آیا برای داشتن درآمدی ثابت تربیت شده اید یا برای درآمدی متغیر؟
 

 از کجا می توانید پی ببرید که طرح اولیه پولی که در ذهن خود دارید روی چه میزانی تنظیم شده است؟
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ترین روش ها این است که به نتایجی که برای شما حاصل شده نگاه کنید .به حساب بانکی یکی از واضح
د، درآمدی که دارید ،ثروت خود، میزان موفقیتی که از طریق سرمایه گذاری به دست آورده اید ،موفقیتی خو

که در   کسب و کار خود داشته اید، اینکه آیا پول جمع کن اسید یا پول خرج کن ، میزان مهارتی که در اداره 
ه ای پول درآوردن و به نوع روابطی ککوشی بر کردن پول دارید ،ثابت یا متغیر بودن درآمدتان، میزان سخت

 در مورد پول با دیگران برقرار می کنید نگاه کنید.
 آیا برای شما پول با مشقت  به دست می آید یا به راحتی؟

 آیا برای خود کار می کنید یا برای دیگران؟
 پرید؟آیا برای مدتی طوالنی به کاری میچسبید یا اینکه هر دم از این شاخه به آن شاخه می 

 
 اصلی برای ثروتمند شدن

تنها راه برای تغییر دادن همیشگی دمای اتاق، تنظیم کردن ترموستات روی دمای دلخواه است. به همین 
صورت، تنها راه برای تغییر دادن همیشگی میزان درآمد مالی، تنظیم کردن ترموستات آن است ؛در غیر این 

 کند.پول دارید عمل میصورت همان طرح اولیه که در ذهن خود برای 
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متحان کنید مثالً دانش خود را در مورد تجارت ،بازاریابی، فروش ،معامالت ا توانید هر مورد دیگری رابعد می
و مدیریت گسترش دهید می توانید در بازار خرید و فروش سهام یا معامالت ملک خبره شوید. تمام این 

و بدون استفاده از جعبه ابزاری که به اندازه کافی بزرگ و قوی  موارد ابزارهای حسابی هستند؛ اما در نهایت
 بوده تا به آن مقداری کالن پول به دست بیاورید تمام این ابزارها برای شما به استفاده خواهد بود.

 
خوشبختانه یا متاسفانه، طرح ذهنی شما برای پول و موفقیت برای بقیه زندگی با شما خواهد بود، مگر اینکه 

ا تشخیص و بخواهید تغییرش دهید .این دقیقا همان موردی که ما به انجام دادن آن در بخش دوم آن ر 
کتاب ادامه خواهیم داد. به خاطر داشته باشید که اولین رکن هر تغییری، آگاهی یافتن است . به خود نگاه 

تحرکی خود اعمال و حتی بیکنید تا نسبت به خودتان آگاه و خود آگاه شوید. افکار، ترس، باورها ، حرکات ،
 را مشاهده کنید .خودتان را زیر میکروسکوپ گذاشته و مطالعه کنید

 
 اصلی برای ثروتمند شدن

خودآ گاهی مشاهده کردن افکار و اعمال شماست طوری که بتوانید بر اساس انتخاب واقعی در زمان حال و 
 به جای گرفتن برنامه از گذشته زندگی کنید
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 خودا گاهی میتوانیم خود امروز را به جای خود دیروزمان بگذاریم و با آن زندگی کنیم  با گسترش دادن
به این طریق با هدایت کردن صحیح از ظرفیت ها ،مهارت ها و استعدادهای خود ،به جای نشان دادن 
هایی واکنش های نامناسب به رویدادها که زاییده ترس احساس ناامنی ماست، پاسخی دقیق را به موقعیت 

 که داریم بدهیم
هیچ فکری که در مورد سرمایه گذاری باشد چه در مورد هزینه کردن آن فکر یا شما را به سوی خوشبختی رد 

گیرد به همین دلیل می کند یا از آن دور می نماید یا شما را صاحب توانمندی می کند یا قدرت را از شما می
تا این اندازه مهم است فرض کنید افکار و باورهایی که است که برگزیده فکر و باورهای درست و اصولی 

،معنی و اهمیت دارید، خود واقعی شما نباشند و الزاماً به شما نچسبیده باشند به میزانی که به آن ها  ارزش
می دهید،دارای ارزش معنا و اهمیت هستند .هیچ کالمی به خود به خود معنی نمی دهد، مگر آنکه شما به 

 ید آن معنی بده
 عبارت بیانی

 دست خود را روی قلب تان بگذارید و بگویید
 کنممن افکارم را مشاهده می کنم و از بین آنها فقط به مواردی که مرا قدرتمند مینمایند توجه می

 
 سر خود را لمس کنید و بگویید

 من یک ذهن ثروتمند دارم.
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 بخش دوم
 های ثروتپرونده

 فراد ثروتمند، افراد فقیر یا متوسطتفاوت در نحوه فکر کردن ا 1۷
 

 اصلی برای ثروتمند شدن
خود شما میتوانید به جای افکاری که تضعیف کننده شادمانی و موفقیت شما هستند، افکاری را انتخاب کنید 

 که تقویت کننده آنها هستند
 

 1پرونده ثروت 
 آدمهای ثروتمند معتقدند: من زندگی خویش را میسازم

 تقدند: زندگی برای من تصادفی پیش می آیدآدمهای فقیر مع
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 ویژگی اول :مقصر کردن دیگران
 

مقصر »بیشتر قربانیان وقتی به اینجا می رسند که چرا ثروتمندان نیستند، استاد یک بازی هستند به نام 
ی توان موضوع این بازی این است که به چند مورد از افراد و شرایط بدون نگاه کردن به خود م« کردن دیگران

تواند سر افراد قربانی را برای مدتی گرم کند .متاسفانه برای اطرافیان این اشاره کرد .حداقل این بازی می
افراد ضربه ای  بد تر از این وجود ندارد، چون آنهایی که قربانیان نزدیکتر هستند، به راحتی هدف مقصر 

کومت، بازار سهام، کارگزاران ردن اوضاع اقتصادی، حگیرند. قربانیان گناه را به گقلمداد کردن آنها قرار می
بورس،نوع   کسب و کار خود ،کارفرما، کارکنان، مدیر ،اداره مرکزی، باالدستی و پایین دستی ها، خدمات 

اندازند .همیشه افراد  یا مشتری، بخش حمل و نقل ،شریک ،همسر ، خدا و البته همیشه والدین خود می
شود مگر به خود د آنهاست که مقصرند . مسئله به همه کس و همه چیز مربوط میموارد دیگری غیر از خو

 آنها.
 

 ویژگی دوم: توجیه کردن
های از این قبیل بیند که وضعیت خود را با عبارتاگر قربانی تقصیر را به گردن دیگری نیندازد .اغلب می

اگر شما بگویید »پرسم که ل از شما میاین سوا اجازه بدهید« پول واقعاً مورد مهم نیست» کندتوجیه می
کنم پول هم فکر نمی«شود همسر دوست یا شریک تان اهمیتی ندارد آیا تا مدتی نزدیک شما آفتابی می

 همینطور است .
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هر کس که می گوید پول مهم نیست. پول ندارد! آدم پولدار اهمیت پول و جایگاهی را که جامعه دارد می 
بی پول وضعیت ناشایست مالی خود را دارد و با مقایسه کردن های نامربوط تایید  فهمد .از طرف دیگر ،آدم

اآیا این مقایسه احمقانه نیست ؟مثل «خب پول به اندازه عشق اهمیت ندارد » می گیرد آنها اظهار می دارند
 اینکه بگوییم دست مهمتر است یا پا؟آیا امکان دارد که هر دو مهم باشند؟

د اهمیت نیز ندارد ر هایی که کاربردی نداکه کاربرد دارد بی نهایت مهم است و در زمینه پول در زمینه هایی
شود آن تواند در دنیا کاربرد داشته باشد،ولی مطمئناً برای ساختن بیمارستان یا خانه نمیاگرچه عشق نیز می

 شود با آن شکم کسی را سیر کردرا پرداخت کرد! ضمناً نمی
 

 شدناصلی برای ثروتمند 
 هایی که کاربرد دارد بی نهایت مهم استپ در زمینه هایی که کاربرد ندارد نیز بی اهمیت استپول در زمینه

 اگر متقاعد نشده اید ،پس از صورت حساب های خود را با عشق بپردازید
 

دند و هیچیک از ادم های قدرتمند اعتقاد ندارند که پول مهم نیست و اگر من در متقاعد کردن شما موفق ش
هنوز هم بنا به دالیلی معتقدید که پول مهم نیست،پس فقط باید این دو حرف را به شما بزنم که شما 

کن رید ریشهورشکسته و تا زمانی که این پرونده  تضعیف کننده را  از طرح اولیه پولی که در ذهن خود دا
 شکست خواهید بودر نکنید ،همچنان نیز و
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 ویژگی سوم :شکایت کردن

رین مورد ممکن که شما می توانید در زمینه سالمتی یا ثروت خود انجام دهید ,شکایت کردن است. چرا بدت
 بدترین ؟

روی هر چیز که تمرکز کنید، گسترش پیدا می کند. وقتی که از موردی شکایت می کنید ،روی آن تمرکز کرده »
ح است که شما روی آنچه اشتباه اید که چه حرکتی در زندگی شما درست و چه رفتاری اشتباه است؟واض

است متمرکز می شوید و چون روی هر رفتاری که تمرکز کنید گسترش می یابد پس از اشتباهات بیشتری را 
 در زندگی خود وارد خواهید کرد.

 کنید وقتی شما از مورد شکایت می کنید در واقع موارد چرند  را به زندگی خود جذب می
 

 اصلی برای ثروتمند شدن
شوید که فقط موارد چرند را به زندگی تی شما از مورد شکایت می کنید تبدیل به یک آهنربای فعال میوق

 خود جذب می کنید
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شما باید مطمئن باشید که خودتان را در مجاورت با افرادی که همیشه از اوضاع زندگی می نالند قرار 
که باید چتری فوالدی برای جلوگیری از باریدن ای جز مجاورت با آنها ندارید، مطمئن شوید ندهید.اگر چاره

 این چرندیات روی سرتان بگیریم و گرنه این چرندیات نیز دامن شما را خواهد گرفت 
 تا آنجا که ممکن است از افرادی که همیشه از اوضاع  شکایت دارند دوری کنید

 تمرینی که زندگی شما را متحول خواهد کرد
برای خودتان و برای دیگران از موردی  شکایت نخواهید کرد،ولی باید برای برای هفت روز آینده دیگر نه 

چرا؟چون ممکن است در چند روز اول هنوز مقداری از سرم بیاد هفت روز تمام این تکالیف را انجام دهید 
متری برای شما باقی مانده باشد متاسفانه این موارد نا با سرعت نور حرکت نمی کنند بلکه با سرعت بسیار ک

 برد تا کامال از بین بروند شوند بنابراین زمان میجا میجابه
از حاال به بعد وقتی به گفته های خودتان گوش می دهید که دارید کسی را مقصر می کنید ،موردی را توجیه 

که  می کنید یا از آن شکایت می نمایید ،این کار را متوقف کنید و دست نگه دارید .به خودتان یادآوری کنید
این شما هستید که زندگی خودتان را می سازید و این شما هستید که در هر لحظه موقعیت عوامل به درد 

ای خود را نخور را به جذب زندگی خود می کنید .این خیلی مهم است که به نحوی عاقالنه افکار و حرفه
 .      آماده اید؟دنیا در دنیا بشنویدانتخاب کنید. حاال شما آمادگی این را دارید که یکی از بزرگترین اسرار 

 هیچ چیز بدتر از قربانی واقعی ثروت نیست!
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» ماند که من دارم با دست خودم در قایقی که بر آن سوار هستم سوراخ ایجاد می کنم و بگویممثل این می
 «اصالً مهم نیست

 
 اصلی برای ثروتمند شدن

 هیچ چیز بدتر از قربانی واقعی ثروت نیست
با قربانی شدن پاداش های نصیب انسان می شود مردم از قربانی شدن چه دستاوردی عایدشان می زمان 

 شود؟جواب : مورد توجه قرار گرفتن
دلیل این که مردم برای جلب توجه زندگی می کنند این است که آنها مرتکب یک اشتباه اساسی شدند و   

 این است که جلب توجه کردن را با عشق اشتباه میگیریم این اشتباه را واقعاً همه ما مرتکب می  شویم و آن 
 عبارت بیانی

 دست خودتان  را روی قلب تان بگذارید و بگویید:
 من خودم دقیقاً باعث و بانی وضع مالی خودهستم

 
 سر خود را لمس کنید و بگویید:

 من یک ذهن ثروتمند دارم
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 تمرین های عملی
تن دیگران ،توجیه کردن خود یا شکایت کردن از وضع هر زمان که خود را در حالت مقصر دانس .1

خواهید سر ببرید برای یادآوری این که دارید موجود یافتید، انگشت نشانه خود را مثل حالتی که می
با این کار گلوی موقعیت مالی خودتان را می برید، روی گردنتان  بکشید ؛یک بار دیگر، حتی اگر 

تر از مقصر کردن دیگران این کار را انجام دهید ،چون خشن رسد،برایتان کمی خشن به نظر می
توجیه کردن خود یا شکایت کردن از وضع موجود نیست و در نهایت با این اقدام اثرات مخرب این 

 نهادهای ناشایست را از بین ببرید 
بد بوده  بدهید در پایان هر روز یک مورد را که برای شما خوب و یک مورد را که« گزارش» به خودتان .2

چگونه من وضعیت های موجود را به وجود آوردم »است بنویسید بعد پاسخ این سوال را بنویسید ،
سهم من در به وجود آوردن »اگر دیگران نیز در این وضعیت ها نقش داشتند از خودتان بپرسید « ؟

از روش  این تمرین شما را در مقابل زندگی پاسخگو می کند و«این وضعیت ها چقدر بوده است؟
 سازد  هایی که عملی نیست  ، آگاه میهایی که برای شما عملی بوده و روش

 
 2پرونده ثروت 

 آدمهای ثروتمند با هدف برنده شدن با پول بازی می کنند
 آدم های فقیر با هدف بازنده نشدن با پول بازی می کنند
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 اصلی برای ثروتمند شدن
هرگز فرصت پولدارشدن را نخواهید یافت؛ولی اگر هدف شما اگر هدف شما این است که فقط راحت باشید 

 پولدار شدن است،فرصت های یک زندگی راحت داشتن نیز برای شما به وجود خواهد آمد
 

 تمرین های عملی
دو هدف مالی را که نشان دهنده هدف شما برای جودو فراوانی نه برای متوسط بودن یا فقیر نشدن در .1

 نیل به اهدافی  با در نظر گرفتن موارد زیر طرحی  بنویسید: زندگی است بنویسید. برای
دستیابی به این اهداف را طبق یک برنامه زمانی واقعی عملی کنید با این حال هم زمان این را به خاطر  

 داشته باشید که ستاره ها را هدف بگیرید
 بدون اینکه در مورد قیمت آن بپرسید بهبه رستورانی  غیر از آن که تا به حال  می رفتید بروید و غذایی را .2

 قیمت بازار سفارش دهید)اگر پول کم  دارید می توانید با یک نفر دیگر شوید(
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 3پرونده ثروت 
 آدمهای ثروتمند متعهد به ثروتمند شدن هستند

 آدم های فقیر آرزومند ثروتمند شدن هستند
 

 موانع ذهنی آدمهایی که ثروتمند نمیشوند
 ه دست بیاورم و بعد  آن را از  دست بدهم احساس شکست خواهم کرداگر پول را ب ●
 نمیدانم مردم مرا به خاطر پولم دوست دارند یا به خاطر خودم ●
من درآمد مشمول مالیات زیادی پیدا خواهد کرد و مجبور خواهد بود نیمی از پولم را به دولت  ●

 مالیات بدهم
 کار خیلی سخت است ●
 دهمسالمتی خودم را از دست می ●
 «فکر می کنی تو کی هستی؟:»دوستان و خانواده ام خواهم گفت  ●
 هر کسی از من انتظار کمک خواهد داشت ●
 شدن خواهم بوددر معرض خطر ربوده ●
 بچه های من در معرض خطر ربوده شدن خواهند بود  ●
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یرنده باورهای هر کدام از ما دارای یک پرونده ثروت در قفسه بایگانی به نام ذهن هستیم این پرونده دربرگ
شخصی ما و از جمله اینکه چرا ثروت شدن مورد خوبی می تواند باشد با این حال برای بیشتر مردم نیز این 

های پرونده شامل اطالعاتی در این باره است که چرا ثروتمند شدن مورد خوبی نیست؛ یعنی این افراد پیام
پول بیشتر »بخشی از آنها  با خوشحالی می گویند:داخلی در مورد ثروتمند شدن را با هم مخلوط می کند و 

اوه من باید مثل سگ کار »اما بعد بخش دیگری به  فریاد می آید «داشتن، زندگی را با نشاط تر    می کند 
با ثروتمند شدن می توانم به همه دنیا  »یک قسمت می گوید « کنم!کجای این مورد با نشاط تر است

این پیام « اوه بعد هر کس از دنیا از تو صدقه می خواهد» گر نجوا می کندبعد به قسمت دی« مسافرت کنم
های مختلط ممکن است بی غرض باشند ؛ ولی در واقع این ها یکی از   اصلی ترین دالیل ثروتمند  نشدن 

 شدن بیشتر مردم است .
 

 اصلی برای ثروتمند شدن
چه می  می آورند ،این است که آنها نمی دانندخواهند به دست ندلیل اول برای اینکه مردم آنچه را می

  خواهند
آدمهای فقیر دالیل زیادی برای این عقیده دارند که ثروتمند شدن ممکن است یک دردسر بشود به همین 

 خواهند ثروتمند شوندمطمئن نیستند که واقعاً می %1۰۰ترتیب آن ها 
 اصلی برای ثروتمند شدن
 ایجاد ثروت نیستید، شانسی هم برای به دست آوردن آن نخواهید داشت. اگر کامالً و حقیقتاً متعهد به

 تا انسان خود را به چیزی متعهد نداند همیشه تردید و دودلی نقطه ضعف و ناتوانی برایش وجود دارد 
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 عبارت بیانی
 دست خود را روی قلب تان بگذارید و بگویید:

 من متعهدم به اینکه ثروتمند باشم
 کنید و بگویید:سر خود را لمس 

 من یک ذهن ثروتمند دارم
 

 تمرین های عملی
 عبارت کوتاهی را در مورد اینکه چرا ثروتمند شدن برای شما مهم است بنویسید؛دقیق بنویسید 
  با یک دوست یا یکی از اعضای خانواده که مایل است از شما حمایت کند مالقات کنید و به او بگویید

مایید دست خود را ا به منظور ایجاد موفقیت بزرگتر در خودتان ایجاد نخواهید نیرویی تعهد ر که می
 اسم)……روی قلبتان بگذارید و به چشمان این شخص نگاه کنید و این جمله را تکرار کنید من 

 به شوم آن از بیشتر یا ثروتمند یک. … تاریخ تا شوممی متعهد وسیله این به( بگویید را خودتان
 «متشکرم »بعد بگویید « من به تو ایمان دارم»: شخص مورد نظر بگویید
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 ۴پرونده ثروت 
 اندیشندثروتمند ها گسترده می

 فقیر ها محدود می اندیشند
 اصلی برای ثروتمند شدن

 قانون درآمد:طبق وضعیت بازار بر اساس ارزش ای که ایجاد می کنید به شما پول پرداخت خواهد شد
 

 عبارت بیانی
 ب تان بگذارید و بگوییددست خود را روی قل

 ن نفر کمک کنم خواهم به هزاراکنم. میمن بزرگ فکر می
 سر خود را لمس کنید و بگویید:

 من یک ذهن ثروتمند دارم
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 تمرین های عملی
شماست بنویسید. اینها مواردی هستند که همیشه به « استعدادهای ذاتی» آنچه را ما معتقدید  .1

د همچنین جاها و نحوه هایی را که می توانید این موهبت های طور ذاتی در آنها خوب بوده ای
 خودتان را در زندگی به خصوص در شغل خود به کار ببرید بنویسید

این را که چگونه می توانید تعداد افرادی که در رابطه با شغل شما هستند یا از شغل شما تاثیر می  .2
ید یا روی کاغذ بنویسید حداقل سه راهکار را گیرند به ده برابر تعداد فعلی برسانید از نظر بگذران

 نشان دهید و پرقدرت کنید
 

 ۵پرونده ثروت 
 کنندآدمهای ثروتمند روی فرصت ها تمرکز می

 آدمهای فقیر روی موانع تمرکز می کنند
آدمهای ثروتمند فرصت ها را می بیند و آدم های فقیر موانع را ،آدمهای ثروتمند زیادشدن فرصت ها و آدم 

ها تمرکز و حال آن که آدم های فقیر روی ی فقیر کم شدن آنها را می بینند .آدمهای ثروتمند روی پاداشها
 مخاطره ها تمرکز می کنند

دهند ذهن آنها  دائم آنچه را در هر موقعیتی های خود را بر اساس ترس انجام میاشخاص فقیر انتخاب
هن  آنها این است اگر ذاز نظر می گذرانند معیار  اولیه  تواند یک اشکال محسوب شودایران بوده است یا می

 شودنشد چی ؟یا اغلب این است ،نه ،  نمی
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 آدم های متوسط کمی خوش بین تر هستند، معیار ذهن آن ها این است  امیدوارم که بشود
ل و بر اساس آدمهای ثروتمند همانگونه که قبالً گفتیم. مسئولیت نتایج به دست آمده در زندگی خود را قبو

کنند که می شود چون من آن را عملی می کنم آدم های  ثروتمند انتظار دارند این معیار ذهن خود عمل می
ای پیش بیاید ها و خالقیت خود اعتماد دارند و بر این باور هستند که اگر مسئلهموفق شوند آنها به توانایی

 تواند راه دیگری را به سوی موفقیت پیدا کنندمی
 
 عموالً می گویند که هرقدر  خطر بزرگ تر باشد، پاداش کار هم بیشتر استم

ها را می بینند به پیشواز خطر نیز می روند آدمهای ثروتمند معتقدند که آدمهای ثروتمند چون دائم فرصت
 اگر بد پشت بد بیاید همیشه می تواند پول خود را برگرداند از طرف دیگر آدمهای فقیر انتظار شکست را

گونه افراد معتقدند که اگر کاری عملی نشد فاجعه کشند به خودشان و تواناییهای خود اعتماد ندارند اینمی
خواهد بود و چون همیشه تنها و موانع را می بینند تمایلی برای به استقبال خطر رفتن ندارند پس پاداشی 

می روند یعنی اینکه آنها تحقیق  هم نخواهند گرفت، آدمهای ثروتمند به استقبال خطر های تحقیق شده
گیرد آیا مدام کردند پیگیری الزم را به عمل آوردند و بر اساس اطالعات و حقایق متقن تصمیمات  خود را می

دهند؟ نه آنها آنچه را در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانند انجام می دهند و تصمیمی این کار را انجام می
 ندادن آن کار می گیرند آگاهانه در مورد انجام دادن یا

 روی هر چه تمرکز کنید زیاد میشود
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 چون آدمهای ثروتمند بر  فرصت ها تمرکز می کنند فرصت های مختلف برای آنها زیاد می شود 
 مشکل آنها چگونه برخورد کردن با آن همه موقعیت پولساز است

و بنابراین موانع هم برای آنها زیادتر  از طرف دیگر آدم های فقیر بر موانع سر راه هر کاری تمرکز می کنند
 آنها چگونه برخورد کردن با آن همه موانعی که مشاهده می کنند شوند و بزرگترین مشکلمی

ساده است زمینه ای  که شما روی آن تمرکز می کنید تعیین می کند در زندگی چه موردی برای شما پیدا شود 
کنید روی موانع تمرکز کنید تا هم آنها را در زندگی پیدا می روی فرصت ها تمرکز کنید همانی خواهد شد که

 در زندگی بیابید
من نمی گویم به مشکالت اهمیت ندهید البته با مشکالتی که هم اکنون با آن مواجه هستید برخورد کنید 

را ولی چشمان خود را به هدفی که دارید دوخته و حرکت خود را به سمت آن حفظ کنید وقت و انرژی خود 
خواهید بگذارید هر وقت هم که موانعی به وجود آمد با آنها برخورد کنید سپس به سرعت فقط روی آنچه می

 روی هدف خود متمرکز شویم
اگر میخواهید ثروتمند شوید پول خود را صرف ایجاد و حفظ سرمایه گذاری کنید و اگر میخواهید فقیر و فقیر 

 تر باشید روی خرج کردن تمرکز نمایید
 وی هر موردی که تمرکز کنید زیاد میشودر
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 عبارت بیانی
 دست خود را روی قلبتان بگذارید و بگویید:

 من بر فرصت ها تمرکز می کنم نه موانع
 من آماده ام هدف میگیرم و شلیک می کنم

 سر خود را لمس کنید و بگویید
 من یک ذهن ثروتمند دارم

 
 تمرین های عملی

وژه یا موقعیتی را در نظر بگیرید که شروع کرده اید هر موردی را که منتظر به بازی وارد شوید یک پر .1
آن بوده اید فراموش کنید اکنون از آنچه هستید و آنچه به دست آورده اید شروع کنید اگر امکان 

داشته باشد این اقدام را در حالی که کار می کنید یا همراه با شخص دیگری انجام دهید یاد بگیرید 
 که تاکنون آن را یاد گرفته اید پس درنگ جایز نیست به آن وارد شویداگر هم 

خوش بینی را تمرین کنید تا امروز آنچه را طبق گفته کسی یک مشکل است یا یک مانع،به یک   .2
 فرصت تغییر حالت دهید ،افراد منفی باف را همیشه از خودتان دور کنید

ز ده  موردی که در زندگی دارید و برای آنها خوشحال بر آنچه دارید تمرکز کنید ونه  آنچه ندارید. ا .3
روز آینده هر روز صبح آن را  3۰هستید فهرست تهیه کنید و آن را با صدای بلند بخوانید و برای 

دیگر به نه  دید ویشتری را نه  به دست آور اید نباشید مورد ببخوانید اگر قدردان آنچه به دست آورده
 آن نیاز خواهید داشت
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 ۶ده ثروت پرون
 آدمهای ثروتمند آدم های ثروتمند و موفق را ستایش می کنند

 آدم های فقیر ،از آدمهای ثروتمند بیزار و متنفرند 
 

 اصلی برای ثروتمند شدن
 برای آنچه طالبان هستی آرزوی خیر کن

 
 عبارت بیانی

 دست خود را روی قلب تان بگذارید و بگویید:
م من مردم ثروتمند را آرزوی خیر می کنم من مردم ثروتمند را دوست کنمن مردم ثروتمند را تحسین می

 دارم و من نیز  می خواهم یکی از این همین آدم های ثروتمند باشم.
 سر خود را لمس کنید و بگویید:

 من یک ذهن ثروتمند دارم
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 تمرین عملی
طراف گردید یا مجله در اخواهید  آرزوی خیر کنید .فلسفه هونا را  تمرین کنید. برای چیزی که می .1

هایی بخرید و به خانه های زیبا و اتومبیل های قشنگ نگاه کنید و مطالب کسب و کارهای موفق را 
بخوانید هر مورد را که به نظرتان رسید دوست دارید برای آن و آنانی که آن را دارند و کسانی که با 

 آن سرکار دارند آرزوی خیر کنید
دانید) الزم نیست شخصی باشد( در زمینه کامال ترونیک برای هرکس که مییک نامه یا یک نامه الک .2

موفق هستند بنویسید و به آنها بگویید که چقدر آنها را به خاطر داشتن پیشرفت هایشان تحسین    
 داریدمی کنید و گرامی می

 
 ۷پرونده ثروت 

 آدم های ثروتمند با آدم های مثبت و موفق معاشرت می کنند
 ی فقیر با آدم های منفی یا شکست خورده معاشرت می کنندآدم ها
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کنند تا در خودشان ایجاد انگیزه کنند آن ها به افراد موفق دیگر به افراد موفق به افراد موفق دیگر نگاه می
گویند :اگر آنها میتوانند انجام دهند، پس من هم کنند و به خود میعنوان مدل هایی برای یادگیری نگاه می

 یتوانم انجام دهم.م
های مهم برای یادگیری در افراد است آدم های موفق از اینکه دیگران در موفقیت پیش الگوگیری یکی از راه

 قدم شده اند خوشحال اند
 

 عبارت بیانی
 دست خود را روی قلب تان بگذارید و بگویید

د و موفق همراه هستم. اگر آنها می من آدمهای ثروتمند موفق را  الگوی خود می کنم. من با آدمهای ثروتمن
 توانند .من هم میتوانم

 سر خود را لمس کنید و بگویید
 من یک ذهن ثروتمند دارم
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 تمرین های عملی 

به یک کتابخانه. کتاب فروشی یا یک پایگاه اینترنتی بروید و شرح زندگی برخی از افراد را که واقعاً  .1
های خوب در این مورد اندرو کارنگی .جان دی نمونه ثروتمند یا موفق بودند یا هستند بخوانید

راکفلر.مری کی .دونالد ترامپ .وارن بافت .جک ولش  .بیل گیتس .تد ترنر .از داستان زندگی آنها 
ریزی ذهن الهام بگیرید تا راهکارهایی برای موفقیت به دست آورید و از آن مهم تر بتوانید از برنامه

 آنها نسخه  برداری کنید
 

از باشگاه های رده باال در رشته مثل تنیس ، سالمتی تجارت یا گلف شوید، و در آنجا با یکی   ضوع .2
آدمهای ثروتمند در محیطی ثروتمندانه صحبت کنید یا اینکه اگر برای شما عضویت در چنین باشگاه 

چنین جوی مقدور نیست ، در یکی از بهترین هتل های شهر با آنها یک قهوه یا   چای بخورید و در 
 خودتان راحت حس  و این مشوق ها   را مشاهده کنید که با شما هیچ تفاوتی ندارد

موقعیت یا فردی را که در زندگی برای شما مثل آینه دق است  مشخص کنید و خودتان را از او  .3
 خالص کنیم اگر جزئی از خانواده شماست کمتر با او دم  خور شوید

 خود را از خبرهای بد دور نگه داریدتماشای تلویزیون را کم کنید و 
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 ۸پرونده ثروت 
 آدمهای ثروتمند مشتاق تبلیغ کردن خود و ارزش های شان هستند

 آدمهای فقیر اشتیاقی به تبلیغ ندارند
 

تنفر از تبلیغ کردن یکی از بزرگترین موانع بر سر راه موفقیت است. افرادی که در رابطه با تبلیغ کردن از 
 دارند معموالً ورشکسته هستندخودشان مشکل 

 
اگر نخواهید از فضیلت هایی که دارید تعریف کنید .کسی که به این مسئله اشتیاق داشته باشد به سرعت 
شما را در نردبان ترقی شرکت جا می گذارد مردم به چند دلیل با تبلیغ از خود مشکل دارند زیرا ممکن است 

 یدا کنید.شما نیز تشخیص یک یا چند مورد زیر را پ
 

ممکن است شما در گذشته تجربه بدی در رابطه با افرادی داشته باشید که خودشان را ناشایست  اول اینکه
تبلیغ کردند. ممکن است شما کاله گذاشته باشند یا ممکن است در زمان نامناسب باعث به زحمت انداختن 

ته باشد در هر مورد فهمیدن این نکته شما شده باشند یا ممکن است تمایلی به دریافت جواب منفی! نداش
 مهم است، زیرا این تجربه مربوط به گذشته است و نگه داشتن آن تا امروز نفعی برای شما ندارد.
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ممکن است وقتی در گذشته خواسته های خودتان را پیش کسی تبلیغ کنید ، بدون اختیار آن  دوم اینکه

لیل دور دبی رغبتی شما برای تبلیغ کردن از خود، صرفاً به ت در این حال شخص کامالً شما را رد کرده باشد
کنم به این فکر کنید که الزامی ندارد آینده با گذشته  کردن ترس از شکست و ترک شدن است تکرار می

 مساوی باشد
 

تند ممکن است مشکل شما از طرف تربیت والدین تان در گذشته باشد در کودکی به بیشتر ما گف سوم اینکه
که از خود تعریف کردن بی ادبی است خوب این غلط  است اما در دنیای واقعی وقتی به این مسئله در 

رابطه با پول و تجارت مطرح می شود اگر از خود تبلیغ کنیم مطمئنم کس دیگری هم مشتاق نیز این کار را 
با هر کس که می خواهد آنها را انجام بدهد.آدمهای ثروتمند مشتاقند برای برتری ها و امتیازهای خود را 

 ستایش و گفتگو شکند با امیدواری کامل معامله نمایند .
 

کنند تبلیغ کردن از خود، برای آنها خیلی کم است من این را بیماری بعضی از افراد احساس می آخر اینکه
ست این احساس دان«آیا من یک آدم مخصوص نیستم ؟» خود بزرگ بینی می نامند و گرنه آن را باید بینش

کند اگر مردم بخواهند بدانند شما چه چیز دارید، باید به گونه ای متوجه شوند و سراغ به این صورت بروز می
شما بیاید. آدم هایی که این عقیده را دارند یا ورشکسته هستند یا به زودی خواهند شد ،مطمئن باشید! 

ن را از وجود آن ها  پاکسازی کنند. چون حقیقت این است که بازار پر از محصوالت و مردم مایل هستند  زمی
نخواهد شد، چون  خدمات است. حتی اگر کاالهای متعلق به آنها بهترین هم باشد، هیچ کس از آن خبر دار

 گویند.آنها آنقدر پر افاده هستند که به کسی چیزی نمی
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توانند از محصوالت عالی تبلیغ می کنند. آنها اشتیاق دارند و میثروتمندان تقریباً همیشه خودشان را 
جمع بندی ارزش های ،خدمات و ایده های خودشان با شور و شور و اشتیاق تبلیغ کنند. دیگر  اینکه آنها در 

آرایش   اشد تبحر دارند. اگر فکر می کنید این روش اشکالی دارد، پسنهایت جذاب ببه شیوه ای که بی خود،
کردن برای خانم ها یا لباس پوشیدن آقایان را تحریم کنید .همه اینها چیزی نیست به جز تبلیغ و نشان 

 دادن.
 

ای که نتواند یا نخواهد تبلیغ کند برای مدت زیاد برجسته نخواهد ماند که در به طور خالصه هر فرد برجسته
 سیاست چه در تجارت چه در ورزش 

 
 دمتی که ارائه می کنید واقعاً ایمان دارید؟آیا به محصول یا خ

 ودمند است؟کنید نافع و سآیا به این اعتقاد دارید که آنچه دارید برای کسی که برایش تبلیغ می
 اگر به ارزش و بهای خود ایمان دارید چطور ممکن است آن را از مردمی که با آن نیاز دارند مخفی نمایید؟

 
 عبارت بیانی

 قلب تان بگذارید و بگویید:دست خود را روی 
 من ارزش های خود را برای دیگران با شور و اشتیاق تبلیغ می کنم

 سر خود را لمس کنید و بگویید:
 من یک ذهن ثروتمند دارم
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 تمرین های عملی

کنید )یا خیال دارید ارائه دهید( از نظر اینکه محصول یا خدمتی را که در حال حاضر ارائه می .1
باالترین رتبه است(  1۰ترین و چنداز است از یک تا ده  رتبه بندی کنید )یک پایین معتقدید ارزش آن

کنید بازبینی کنید قرار بگیرد محصول یا خدمتی را که ارائه می ۹تا  ۷اگر نتیجه رتبه بندی شما بین 
ارید عرضه اما اگر نتیجه زیر شش بود، از ارائه آن خودداری کنید و موردی را که به آن ایمان واقعی د

 کنید.
کتاب ها، نوار ها و سی دی هایی را در زمینه بازاریابی و فروش بخوانید یا گوش دهید. در این زمینه  .2

بدون نقص، با تبلیغ و مهارت کسب  %1۰۰ها تا جایی که می توانید با موفقیت ارزش خودتان را 
 کنید

 
 ۹پرونده ثروت 

 آدم های ثروتمند از مشکالت خود بزرگتر هستند
 آدم های فقیر از مشکالت خود کوچکتر هستند

 خودمان چنان رشد دهیم که از هر مشکلی بزرگتر شویم
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 اصلی برای ثروتمند شدن
راز دست یافتن به موفقیت این نیست که سعی کنیم از بروز مشکل خودداری نماییم یا از دست مشکالت 

را چنان رشد دهیم که از هر مشکلی بزرگ تر خودمان را خالص کنیم،بلکه راز آن در این است که خودمان 
 شویم

 
 اگر در زندگی مشکل بزرگی دارید ،معنای آن  این است که شما هنوز آنقدر روش نکرده اید

آدمهای ثروتمند و موفق راه حل گرا هستند آنها وقت و انرژی خود را برای راهکار و برنامه ریزی برای پاسخ 
 ند صرف و سیستم را ایجاد می کنند تا مشکل دوباره بروز نکنددادن به مشکالتی که به وجود آمد

 
هستند . آنها وقت و انرژی خودشان را صرف نق زدن و شکایت کردن « مشکل گرا »آدمهای فقیر و ناموفق 

می کنند و خیلی به ندرت برای کاهش مشکل خالقیت نشان میدهند و می خواهند آن مشکل دوباره هم 
ی در مورد مشکل نمی کنند و شکایتشوند .از مشکل فرار نمیاز مشکل دور نمیدان  اتفاق  نیفتد.ثروتمن

 نمایند 
 

 عبارت بیانی
 دست خود را روی قلبتان بگذارید و بگویید

 من از هر مشکلی بزرگترم من حل مشکل را میتوانم اداره کنم 
 سر خود را لمس کنید و بگویید

 من یک ذهن ثروتمند دارم
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 لیتمرین های عم

ای کوچک ،ای »هر وقت در مورد مشکلی بزرگ ناراحت هستید به خودتان اشاره کنید و بگویید  .1
من می توانم از پس این بربیایم؛من »سپس یک نفس عمیق بکشید و به خودتان بگویید: «. کوچک 

 «از هر مشکلی بزرگتر هستم
ی توانید برای حل کردن یا الاقل مشکلی را که در زندگی دارید بنویسید .سپس ده اقدامی که         م .2

برای بهتر کردن این مشکل انجام دهید فهرست کنید. این عمل شما را از فکر کردن در مورد مشکل 
به سوی فکر کردن در مراحل حرکت می دهد. اول اینکه این فرصت خوبی برای حل کردن مشکل 

 خواهد بود و دومی که کل آن احساس می کنید خیلی بهتر شده اید
 

 1۰پرونده ثروت 
 هایی عالی هستندثروتمندان گیرنده

 هایی ضعیف هستندفقیران گیرنده
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 کنندمردم به چند دلیل در گیرندگی مشکل پیدا می
اول این که بیشتر مردم احساس بی ارزشی یا ناالیق بودن می کنند و این یک بیماری شایع در جامعه ما 

 تبدیل شده است 
ساساتی عدم کفایت در رگ هایشان در جریان است این احساس خود کم بینی از درصد مردم اح ۹۰بیش از 

 کجا می آید؟
 است « آری» در برابر هر«نه »بار  2۰معموالً از تربیت ما. برای بیشتر ما عامالن شنیدن 

 است «تو معرکه ای»در برابر حرف « تو احمقی»بار  ۵و « خوب کردی»در برابر هر « اشتباه کردی»ده 
 
دهند ای بیشتر مردم تربیت شدن با تنبیه آنچنان عمیق و ریشه دار است که وقتی کاری را اشتباه انجام میبر 

کنند. وقتی آن ها کوچک بودند، و کسی نیست که آنها را تنبیه کند، ناخودآگاه خود خودشان را تنبیه می
الت خبری نیست. با وجود این ممکن است که به این صورت تنبیه شده باشند که چون تو بد بودی ،از شک

،امروز ممکن است به این صورت باشد که چون تو بد بودی ،از پول خبری نیست ،این مسئله نشان می دهد 
کنند و چرا عده ای ناخودآگاه موفقیت خود را خراب که چرا بعضی از مردم درآمد خودشان را محدود می
مشکل داشته باشند .یک اشتباه کوچک و متعااقب آن  میکنند. پس تعجبی ندارد که مردم با گیرندگی خود

 تحمیل فقر و بدبختی برای بقیه عمر 
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ها ،معانی ساختگی به داستان های غم انگیز و فاجعه ذهنی که تربیت شده یک پوشش است که با برنامه
 آمیز انباشت شده است خیلی معنی دار نیست،

 
 اصلی برای ثروتمند شدن

ما شبی ارزشید و در هر صورت ،  یید بی ارزش هستیدگومیهستید ،هستید، اگر گوید با ارزش اگر می
 هستید که در داستان خود زندگی خواهید کرد

 
 اصلی برای ثروتمند شدن

 پا  بیشتر قد نمی کشید 1۰اگر یک درخت بلوط با صد پا  ارتفاع ذهن انسان را داشت فقط به اندازه 
 

 اصلی برای ثروتمند شدن
 ای باشد.برای هر دهنده ای  باید گیرنده ای برای هر گیرنده ای  باید دهنده

 اصلی برای ثروتمند شدن
 پول فقط شما را در وضعیتی که اکنون هستید بیشتر موفق می کند
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 پس چه باید کرد؟
 گیرنده خوب خواهید شد؟ چگونه شما یک 

ی مردم  هستند که     عادت های خود را به وجود مکنم این اول شروع به ساختن خودتان کنید یادآوری می
در  آورند ،بنابراین باید آگاهانه بهترین زندگی را از نظر گیرندگی به خودتان ارائه نمایید. یکی از عناصر اصلی

گیرید بازی کردن با حساب بانکی فرضی است که  سیستم اداره کردن پول که در دوره ذهن ثروتمند یاد می
کند با احساس یک میلیونر مبالغی را برای چیزی که الزم دارید بخرید برداشت کنید. این کار میبه شما کمک 

 برای اعتبار دادن به ارزشمندی شما و تقویت ابزارهای گیرندگی در شماست .
 

دار دوم از شما می خوام هر موقع پولی را می گیرید از خودتان هیجان و سپاسی احمقانه بروز دهید خنده
وقتی ورشکسته بودن و پول کم ارزشی را روی زمین می دیدم هیچ وقت برای برداشتن آنها هم  نمی  است

شدم با این حال اکنون که ثروتمند هستم هر شئی را که شبیه پول به نظر برسد برمیدارم و به خاطر خوش 
 رم متشکرمن آهنربای پول هستم  متشکرم متشکمبوسم و با صدای بلند میگویم شانسی آن را می

 
 عبارت بیانی

 دست خود را روی قلب تان بگذارید و بگویید
خواهم پول زیادی را در زندگی دریافت من گیرنده ای قوی هستم ،آغوش خود را به روی عالم گشودم و می

 کنم
 سر خود را لمس کنید و بگویید

 من یک ذهن ثروتمند دارم
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 تمرین های عملی

لی  شوید. هر بار که کسی از شما تعریف و تمجید کرد، به او  بگویید تمرین کنید تا یک گیرنده ی  عا .1
والزم نیست در همان لحظه شما نیز از او تعریف و تمجید کنید .این روش به « از تو متشکرم :»

کنند و جواب تعریف و تمجید را می دهند، شما اجازه می دهد آن طور که بیشتر مردم عمل می
دهد از هدیه دادن باشید. همچنین  این روش به شخص دهنده اجازه مینباشید و کامالً گیرنده 

 خودش بدون اینکه به سوی آنها پرتاب شود ،لذت ببرد
هر پولی را مشتاقانه بپذیرید، منظورم هر پولی است که پیدا یا دریافت می کنید ،جلو بروید و فریاد  .2

روش در مورد پولی که روی زمین  این«من آهنربای پول هستم متشکرم متشکرم متشکرم :»بزنید 
افتاده یا پولی که به شما هدیه می شود ،پولی  که از دولت می گوید پولی که در مقابل چکی  که 

  آورید هم صادق استدارید به شما می دهند یا پولی که از راه کسب و کار به دست می
ان شما را بنوازد انجام دهید خودتان را  لوس  کنید .حداقل ماهی یک دفعه کاری را که شما و رو .3

خودتان را ماساژ دهید و با آراستگی به یک نهار یا شام گرانقیمت بروید یک قایق یا خانه ییالقی در 
آخر هفته اجاره کنید و بخواهید صبحانه را در رختخواب به شما بدهند) میشود با یک دوست یک از 

که به شما احساس ثروتمند یا الیق بودن اعضای خانواده شریک شد (  کارهایی را انجام دهید 
فرستید کنم ،انرژی مرتعشی که شما از این نوع تجربه  ها از خود به اطراف می دهد تکرار میمی

 می فرستد که شما با برکت زندگی می کنید پیامی را به عالم 
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 11پرونده ثروت 
 آنها پول پرداخت شود آدمهای ثروتمند ترجیح می دهند  بر اساس دستاوردها به

 آدم های فقیر ترجیح می دهند بر اساس زمان به آنها پول پرداخت شود
 

 اصلی برای ثروتمند شدن
داشتن درآمد ثابت مشکلی ندارد،مگر اینکه با توانایی شما برای به دست آوردن آنچه ارزشش را 

 دارید،تداخل کند و معموالً در اینجاست که مشکل به وجود می آید
 
دهند مستمری و دستمزد ثابت به آنها پرداخت شود آنها نیاز دارند خاطرجمع باشند که قیران ترجیح میف

توانند بدانند دقیقاً مقدار معینی پول در زمانی دقیق در اول و آخر هر ماه دریافت می کنند .آنچه آنها نمی
به دست می آید .زندگی کردن بر تصورش را بکنند ، این است که این خاطر جمعی به بهای سالمتی آنها 

اساس امنیت خاطر همان زندگی کردن بر اساس ترس است .در واقع با این عمل می خواهیم بگوییم که 
ای راحتی و به دست آورم ، بنابراین فقط به میزانی که بر م پول کافی را بر اساس عملکردم ترسم که نتوانمی

 می آورم زنده ماندن من کافی باشد، پول را به دست
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اس نتایجی که فراهم می کنند،اگر نشود به مقدار کلی حتی به مقدار جزئی سدهند بر اثروتمندان ترجیح می

به  آنها پرداخت شود.معموالً آدمهای ثروتمند کسب و کار خود را دارند و درآمدشان را ترجیح می دهند 
ثروتمندان شریک شدن در سود و وضعیت ثروتمندان بر اساس کمیسیون یا درصدی از درآمد کار می کنند 

بازار را به حقوق های باال ترجیح می دهند، توجه داشته باشید که برای هیچ کدام از حالتهای باال تضمینی 
وجود ندارد. معموالً در دنیای پول پاداش ها به نسبت خطرات است که ثروتمندان به خودشان معتقد اند و 

وز دادن آنها ایمان دارند، اما فقیران چنین نیستند .به همین خاطر است که به ارزش و توانایی خود برای بر
 آنها نیاز به تضمین دارند.

 
 اصلی برای ثروتمند شدن

 هیچ وقت برای درآمد خود سقف  تعیین نکنید
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 عبارت بیانی

 دست خود را روی قلبتان بگذارید و این عبارت را بگویید:
 ه من پول پرداخت شودمن ترجیح میدم بر اساس عملکردم ب

 سر خود را لمس کنید و بگویید
 من یک ذهن ثروتمند دارم

 
 تمرین های عملی

 
اگر در حال حاضر شغلی دارید که بر اساس ساعت کاری که انجام می دهید حقوق یا  دستمزد می  .1

بدهد  گیرید، یک برنامه حقوقی را برای کارفرمای خودتان ایجاد و هدف گیری کنید که به شما اجازه
آورد حداقل بخشی از حقوق شما بر اساس نتایج عملکردتان به عالوه نتایجی شرکت به دست می

پرداخت شود اگر کسب و کار متعلق به خود دارید یک  برنامه حقوقی  ایجاد کنید که به کارمندان یا 
آنها و نیز  حتی فروشندگان اصلی شما اجازه دهد که بر اساس عملکرد های حاصل از آن از فعالیت

 نتایج حاصل پول دریافت کنند. بی درنگ این برنامه را اجرا کنید
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اگر در حال حاضر شغلی دارید که مطابق با ارزشی که بر اساس عملکردی که نشان می دهید پول  .2
دریافت نمیکنید روی راه انداختن کسب و کار که متعلق به خودتان باشد فکر کنید. می توانید به 

شروع کنید .و آنچه را  می دانید به یک شبکه بازاریابی ملحق شوید یا یک مربی شوید  طور پاره وقت
کردید ، پیشنهاد دهید به و آنچه  را می دانید به دیگران تعلیم دهید یا به شرکتی که برای آن کار می

نتایج اورند؛ اما این بار بر اساس عملکرد و حقوق اصول ای شما رو بیاستفاده از خدمات مشاوره
 پرداخت شود نه فقط بر اساس زمانی که صرف انجام کار می کنید

 12پرونده ثروت 
 اندیشندمی« هر دو»ثروتمندان به 

 می اندیشند« یااین یا آن» فقیران به
 

برند البته ها به سر میکنند؛ اما فقیران در دنیای محدودیتثروتمندان در دنیای پر برکت و فراوانی زندگی می
 در دنیای مادی واحدی زندگی می کنند هر دو

 ولی دیدگاه های آنان متفاوت است و افراد فقیر و متوسط از جنس کمبود هستند.
 آنها با شعار های از این قبیل زندگی می کنند:

 .…فراوانی فقط  مربوط به اطراف ماست،هیچ چیز کافی نیست،تو نمی توانی همه چیز را داشته باشی،و.
 د روی تجارت متمرکز شوید یا تفریح و سرگرمی داشته باشید؟  هر دو خواهیآیا می

 آیا میخواهید ثروتمند شوید یا کاری را که دوست دارید انجام دهید؟هردو!
آدمهای ثروتمند می دانند که با کمی  آدم های فقیر همیشه یکی را انتخاب می کنند،ولی ثروتمندان هر دو را

 .موارد در هر دو دنیا به دست آوردرا برای داشتن بهترین خالقیت می شود تقریباً راهی 
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 سوالی که باید از خودتان بپرسید این است
 چگونه می توانم هر دو را داشته باشم ؟

این سوال زندگی شما را متحول خواهد کرد و شما را از حالت کمبود و محدودیت به دنیای امکانات و فراوانی 
 خواهد برد 

 است،  پول یک رواج دهنده
شما را قادر می سازد به جای خراشیدن به  خود،در زندگی سر بخورید. پول آزادی می آورد؛آزادی برای اینکه  

 و آزادی برای اینکه آنچه را میخواهید با وقتی که دارید انجام دهید. خواهید بخریدهر چه را می
ه و این امکان را به شما می دهد که رددهد از کوچک ترین مورد در زندگی خود لذت بپول به شما اجازه می

 به دیگران برای رفع نیازهای شان کمک کنید
باالتر از همه پول به شما اجازه می دهد انرژی خود را به خاطر نگرانی نداشتن آن صرف نکنید شادی نیز مهم 

 است
 

ل و شادی در مقابل در اینجاست  که آدم های فقیر و متوسط گیج می شوند.بسیاری از آنها معتقدند که پو
کنند این موردی نیست جز یک یکدیگر هستند.یعنی شما می توانید یا ثروتمند باشید یا شاد تکرار می

را داشته باشید « هر دو» ریزی فقیرانه مردمی که ثروتمند هستند در هر صورت معتقدند که شما بایدبرنامه
د با پول و خوشحالی را نیز با هم داشته باشید می درست مثل اینکه باید هم دست و پا داشته باشی ولی بای

 توانید هم کیک داشته باشید و هم از خوردن آن لذت ببرید
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 اصلی برای ثروتمند شدن

ثروتمندان معتقدند شما هم میتوانید کیک داشته باشید و هم از خوردن آن لذت ببرید. افراد متوسط و فقیر 
پس فقط یک برش از آن را می خواهند افراد فقیر اعتقاد ندارند که معتقدند که یک کیک خیلی زیاد است . ،

دهند .آنها به ته چاه نگاه     می کنند و تازه از این الیق یک کیک هستند پس فقط یک دونات  سفارش می
 شوند.که هیچ چیز هم ندارند، متعجب می

 
 عبارت بیانی

 دست خود را روی قلب تان بگذارید و بگویید
 فکر می کنم« هردو» به من همیشه

 سر خود را لمس کنید و بگویید
 من یک ذهن ثروتمند دارم

 
 تمرین های عملی

هایی به شما ارائه را تمرین کنید. هر وقت گزینه« هر دو» های رسیدن بهفکر و ایجاد کردن راه .1
 گردید ،از خودتان بپرسید :چطور     می توانم هر دو را داشته باشم ؟

در جریان است به زندگی هرکس افزوده می شود ،هر  وقت پول خرج می کنید ،به  بدانید پولی که .2
 آفریندخودتان بگویید که این پول از میان صدها نفر خواهد گذشت و برای همه آنها ارزش می

به خودتان به عنوان یک الگو برای دیگران فکر کنید و نشان دهید که می توانید مهربان، سخاوتمند،  .3
 ی و ثروتمند باشیدداشتندوست
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 13پرونده ثروت 

 آدمهای ثروتمند روی ارزش خالص دارایی خود تمرکز می کنند
 آدمهای فقیر روی درآمد شغلی خودشان تمرکز می کنند

 وقتی صحبت به پول می رسد معموال مردم در جامعه از ما می پرسند:
 «.ایی شما چقدر است؟ارزش دار »به ندرت این سوال را می شنوید که « چقدردر  می آوری»
 

 اصلی برای ثروتمند شدن
 میزان صحیح برای ثروت ارزش دارایی است نه درآمد شغلی

 
 چهار عاملی که نقش تعیین کننده در ارزش خالص دارایی را دارند عبارتند از:

 درآمد فعال و غیرفعال 
 پس انداز

 سرمایه گذاری
 ساده زیستی

 
 ا صرف یادگیری برای سرمایه و سرمایه گذاری می کنند.آدمهای ثروتمند پول و وقت خودشان  ر 
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بنابراین  اپول موردی «این پول که بیشتر نیست »آدمهای ولخرج سه شعار دارند. شعار اول آنها این است 

یا حداقل آنها اینطور امیدوارند، «رود آید و میپول  می.»است که آنها زیاد ندارند .شعار دوم آنها این است 
بدون ایجاد درآمد و پر کردن « متاسفم ،االن نمی توانم، من ورشکسته ام» ر سوم آنها می گویدچون شعا

قیف برای نگهداری آن ، پرداختن به عامل ایجاد کننده بعدی دارایی غیر ممکن است .وقتی پس انداز 
گذاری ن را با سرمایهقسمتی معقول از پول خود را آغاز کردید، می توانید به مرحله بعدی بروید و پول  خودتا
کند و ارزش بیشتری بیشتر کنید .معموالً هرچه در سرمایه گذاری بهتر عمل کنید سریعتر پول شما رشد می

کنند گذاری میشود  آدمهای ثروتمند پول و وقت خود را صرف یادگیری برای سرمایه و سرمایه نیز ایجاد می
 ساس افتخار می کنند آنها از اینکه سرمایه گذاری خوب  می شوند اح

 
 یک کاغذ سفید بردارید و باالی آن این عنوان را بنویسید

 خالص دارایی
شود و تا هر مقدار که ارزش دارایی شماست ادامه سپس یک جدول ساده بکشید که از صفر شروع می

ار ارزش دارایی داشته باشد توجه کنید که منظور از دارایی همان است که امروز داریم بعد هر نود   روز یکب
 جدید  خود را در آن جدول وارد کنید ، اگر این کار را انجام دهید متوجه خواهید شد که ثروتمند تر و ثروتمند

هر موردی که رید که بر کنید به خاطر بسپاتر خواهید شد چرا؟ چون شما ارزش دارایی خودتان را دنبال می
 می یابد تمرکز کنید گسترش 
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 تمند شدناصلی برای ثرو

 به هر کجا که توجه می رود انرژی جریان می یابد و نتیجه آن نشان داده می شود
 

 عبارت بیانی
 دست خود را روی قلبتان بگذارید و بیان کنید

 من بر افزایش دادن دارایی خود تمرکز می کنم
 سر خود را لمس کنید و بگویید

 من یک ذهن ثروتمند دارم
 

 تمرین های عملی
ر عامل موثر در افزایش دارایی تمرکز کنید: درآمد، پس انداز و سرمایه گذاری خود را روی هر چها .1

 افزایش و با ساده زیستی هزینه زندگی خود را کاهش دهید
یک صورت حساب خالص دارایی بسازید .برای  انجام این کار ارزش هر مورد که متعلق به خودتان  .2

(با هم جمع کنید و از آن  کل بدهی را که دارید کسر  بوده است و در حال حاضر دارید )دارایی شما
ماهه )هر فصل ( دنبال و بازبینی نمایید .تکرار  3نمایید  تعهد کند که این صورت حساب را هر دوره 

 یابدز، هر موردی را که دنبال کنید افزایش میکنم ، به موجب قانون تمرکمی
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3.  ً در کار خودش موفق است و با شرکت های خوشنام و  یک طراح امور مالی را استخدام کنید که کامال

معروف کار می کند تکرار می کنم بهترین راه برای یافتن طراح مالی خوب سوال کردن از دوستان و 
 ها برای معرفی کردن آن استشرکت

 
 1۴پرونده ثروت 

 آدمهای ثروتمند پولشان را خوب اداره می کنند
 ی کنندآدمهای فقیر پولشان را  بد اداره م

 
 ثروتمندان در اداره کردن پول خود ماهر هستند

کنند؛ اما فقیران پول خود را بد اداره میکنند .افراد ثروتمند اصوالً آنها  پول خود را خیلی خوب اداره می
 باهوش تر از افراد فقیر نیستند فقط روش پولی حمایت کننده و متفاوتی را دارند

 یت گذشته ماستروش اداره کردن پول بر اساس ترب
را  اول اگر نمی توانید به درستی پول خودتان را اداره کنید احتماالً این گونه برنامه ریزی شده اید که پول خود

 خوب اداره نکنید
 دوم شما فرصت نداشته اید یاد بگیرید که چگونه پول خود را به روشی آسان و موثر اداره کنید
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ق  نبودن از نظر مالی این است که شما چگونه پول خود را اداره کنید بزرگترین تفاوت بین موفق بودن و موف

کنند .بسیاری از مردم دوست ندارند افراد  فقیر یا پولشان را بد اداره میکنند یا رو ی هم رفته از پول فرار می
که آنها پول  پولشان  را اداره کنند ؛اول به  این دلیل که آزادی آنها را محدود می کند و دوم به این خاطر

پول ،آزادی را محدود نمی کند،  کافی برای اداره کردن ندارد .در پاسخ به دلیل اول  باید گفت که اداره  کردن
بلکه برعکس باعث بیشتر شدن آن می شود. در نهایت اداره کردن پول به شما اجازه می دهد استقالل مالی 

 پول کار کنید برای من این آزادی به تمام معناست  ایجاد کنید آنچنان که دیگر مجبور نباشید به خاطر
 

 اصلی برای ثروتمند شدن
 تا نشان ندهید آنچه را دارید می توانید پیشرفت کنید ،مورد بیشتری را به دست نخواهید آورد

 
شما باید روش ها و مهارتهای اداره کردن مقداری کمی از پول را پیش از آن که مقدار زیادی از آن را به 

انید داشته باشید، کسب کنید. به یاد داشته باشید، ما ساخته روش ها هستیم به همین خاطر، روش تو
 اداره کردن پول از مبلغ پول مهم تر است
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 اصلی برای ثروتمند شدن
 روش اداره کردن پول از مبلغ پول مهم تر است

 درصد پس انداز و سرمایه گذاری 2۰
 درصد بخشش 1۰
 درصد آموزش 1۰
 تفریح  درصد1۰

 درصد ضروریات ۵۰
 

پول را به کنترل خود در آورید یا آن شما را به کنترل خود در خواهد آورد. برای کنترل کردن پول باید آن را 
 اداره کنیم

 
پول بخش بزرگی از زندگی شما و وقتی که یاد می گیرید که چگونه اموال خود را تحت کنترل در آورید 

 وج خود خواهد رسیدقسمتهای دیگر زندگی شما به ا
 

 عبارت بیانی
 دست خود را روی قلب تان بگذارید و بگویید

 من یک اداره کننده ممتازپول  هستم
 سر خود را لمس کنید و بگویید

 من یک ذهن ثروتمند دارم
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 تمرین های عملی
حساب  درصد از تمام درآمد خود را در این 1۰یک حساب بانکی استقالل مالی برای خود  افتتاح کنید. .1

بگذارید این پول هیچ وقت نباید خرج شود، تنها باید سرمایه گذاری شود و ایجاد درآمد غیرفعال 
 برای دوران بازنشستگی شما کند

یک قلک استقالل مالی برای خودتان در خانه ایجاد کنید و هرروز داخل آن پول بیندازید،این پول  .2
قدار پول خرد که دارید باشد تکرار می کنم این پول دالر یک دالر یک پنی یا هر م ۵دالر، 1۰میتواند 

 توجه روزانه شما را به استقالل مالی معطوف و هر جا که توجه شود نتایج آن بروز می کند
درصد درآمد  1۰یک حساب برای تفریح کردن افتتاح کنید یا یک قلک تفریح در خانه ایجاد نمایید و  .3

اب تفریح و حساب استقالل مالی ، چهار حساب دیگر نیز خودتان را در آن قرار دهید همراه با حس
 افتتاح کنید و درصد های زیر را در هر یک قرار دهید

 ده درصد در حساب به نام پس انداز طوالنی مدت برای حساب هزینه ها .1
 درصد در حسابی به نام تحصیل و آموزش 1۰ .2
 درصد در حسابی به نام ضرورت ها ۵۰ .3
 مکدرصد در حساب بخشش و ک 1۰ .۴

ه هر پولی را که دارید همین االن شروع به اداره کردن کنید انتظار روز دیگر نمانید و حتی اگر یک دالر داشت ۴
باشید آن را اداره کنید ده سنت را بردارید و در قلک استقالل مالی بریزید و ده سنت دیگر  را در قلک  

ه شما برای پول بیشتر آمادگی دارید البته هرچه تفریحات .این عمل به تنهایی پیامی را به عالم می فرستد ک
 بیشتر بتوانید اداره کنید پول بیشتری را برای این کار به دست خواهید آورد
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 1۵پرونده ثروت 

 آدمهای ثروتمند پول خود را می دهند تا برای آنها شدیداً کار کنند
 آدمهای فقیر شدیداً برای پول خود کار می کند

 «رای ثروتمند شدن سخت کار کرد، یک تصور کاذب استتصور اینکه باید ب»
ثروتمندان می توانند روز ها را به تفریح و استراحت بگذرانند چون آنها هوشمندانه حرکت می کنند آنها 
 ار کندقانون اهرم را به خوبی می دانند و به کار می برند .افراد دیگر پول خود را به کار می گیرند تا برای آنها ک

ید برای پول خود سخت کار کنید با این حال برای ثروتمندان این یک وضعیت موقتی است و برای افراد شما با
شما به « پول»باید سخت کار کنید تا زمانی که « شما»فقیر این یک وضعیت دائمی. ثروتمندان می دانند که 

ند ،شما کمتر کار کل شما کار دانند که هر چه بیشتر پومیزان کافی بتوانند به جای شما کار کند آنها می
خواهید کرد به یاد داشته باشید که پول انرژی است بسیاری از مردم انرژی خود را میگذارند و انرژی پول را 

گذاری با انرژی و کنند، آموخته اند چگونه سرمایهبرمیدارند مردمی که در زمینه استقالل مالی پیشرفت می
زین کنند نمونه این اشکال شامل نیروی افراد دیگر سیستم های تجاری کار را با اشکال دیگر انرژی جایگ

کنم اول برای پول سخت کار کنید و سپس اجازه دهید عملی یا سرمایه گذاری در هر زمینه است تکرار می
 پول برای شما سخت کار کند
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برای پرداخت جهت روش غیر فعال برای پیروز شدن در بازی پول هدف به دست آوردن مقدار کافی درآمد
، از نظر تر شودهایتان   بیشزندگی دلخواه است. مختصراین  که شما وقتی درآمد غیر فعالتان   از هزینه

 می شوید مالی مستقل
گذاری برای اندیشند. آنها هزینه کردن برای لذت بردن امروز را با سرمایهافراد ثروتمند طوالنی مدت می

کنند. آنها زندگی خود را بر مبنای مدت فکر میبا هم متعادل می کنند افراد فقیر کوتاه استقالل مالی  فردا
توانم به فردا فکرکنم  در حالی که برند که چگونه میخرسندی آنی  می گذارند افراد فقیر این عذر را به کار می

روز خواهد شد .اگر به مسائل امروز به زور زنده ام ؟ مسئله در نهایت این است که فردا نیز در نهایت ام
 امروز اهمیتی ندارید فردا هم دوباره همین را خواهیم گفت

 دهدرا ترجیح می«تعادل » دهند افراد ثروتمند را ترجیح می« اکنون»افراد فقیر 
ای که اکنون میخواهند می در حالی که افراد فقیر یک دالر را به عنوان یک دالر برای خرید و فروش هر وسیله

دالر کاشته شود  1۰۰تواند برای برداشت دانند که میمی« بذر »بینند ،افراد ثروتمند هر دالر را به عنوان یک 
تواند برای برداشت هزار دالر دوباره کاشته شود. در موردش فکر کنید هر دالری  که امروز خرج که آن هم می

اید .من هر یک از دالر هایم را که ب اشدبکنید ممکن است   فردا واقعاً صد دالر ارزش داشته می
رد که است نیاز به گفتن ندا« استقالل»در نظر می گیرم  که مأموریت آنها « سربازانی» د گذاری شونسرمایه

 اه استقاللم هستم و به سرعت و آسانی از دست آنها خودم را خالص می کنممواظب جنگجویان ر من
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 اصلی برای ثروتمند شدن
دالر کاشته شود و آن هم  1۰۰تواند برای برداشت د ثروتمند هر دالر را به منزله یک بذر  می دانند که میافرا
 تواند برای برداشت هزار دالر دوباره کاشته شودمی

 
 1۶پرونده ثروت 

 آدمهای ثروتمند برخالف ترسی که دارند دست به عمل میزنند
 قفاشان  کندآدم های فقیر به ترس اجازه می دهند که متو

 
 اصلی برای ثروتمند شدن

 اقدام و عمل پلی است بین دنیای درون و دنیای بیرون
پس اگر اقدام کردن این همه مهم است چه عاملی از دست دادن به اقدامات که ما می دانیم به انجام آنها 

ت و شادی و نیازمندیم جلوگیری می کند؟استرس تست شک و اضطراب بزرگترین موانع بر سر راه موفقی
 ثروتمند آدمهای که است این فقیران و ثروتمندان بین اختالفات ترینبزرگ از یکی ایننشاط هستند 

 کند قفمتو را آنها که دهندمی اجازه بهتر فقیران به اما دارند نیز عملکرد به تمایل دارند که ترسی رغمعلی
 

 ترس را مهار کند اصلی برای ثروتمند شدن یک سرباز واقعی می تواند کبرای
واجب است درک شود که الزم نیست به منظور نیل به موفقیت سعی کنیم از دست ترس خالص شویم 

آدمهای ثروتمند و موفق هم ترس و تردید و نگرانی دارند اما اجازه نمی دهد این احساسات آنها را متوقف 
 د این احساسات آنها را متوقف کنددهنکند آدم های ناموفق ترس تردید و نگرانی دارند اما اجازه می
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 اصلی برای ثروتمند شدن

 الزم نیست به منظور نیل به موفقیت سعی کنیم از دست ترس خالص شویم
های مان هستیم نیاز داریم به رغم وجود ترس شک نگرانی تردید عدم اطمینان ناراحتی چون ما ساخته عادت

 ست دست به اقدام بزنیمو حتی هنگامی که خلق ما برای عمل کردن جرم نی
 

 اصلی برای ثروتمند شدن
اگر فقط آنچه را آسان است بخواهید انجام دهید زندگی سخت خواهد شد    اما اگر کاری را که سخت است 

 بخواهید انجام دهید زندگی آسان خواهد شد
 

 اصلی برای ثروتمند شدن
 ن هستیدفقط وقتی در سختی قرار دارید ،زمانی است که در حال رشد کرد
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اگر می خواهید به سمتی جدید در زندگی خود حرکت کنید، باید  ناحیه راحتی خود را بشکنید و مواردی را 
تمرین کنید که راحت نیستند. اجازه دهید فرض کنیم که شما در حال حاضر در سطح پنجم زندگی هستید و 

راحتی شماست؛ اما سطح ششم و  می خواهید به سطح دهم زندگی بروید . سطح پنجم و زیر آن , منطقه
باالتر خارج از محدوده است و در منطقه ناراحتی شما قرار دارد یعنی برای رفتن از سطح پنجم سطح دهم در 

خواهند ناراحت آدم های فقیر و بسیاری از طبقه متوسط ها  نمیاید از منطقه ناراحتی عبور کنید زندگی ب
که  ودن بزرگترین اولویت در زندگی آنهاست اما اجازه بدهید رازی راباشند به یاد داشته باشید که راحت ب

از آن باخبرند به شما بگویم :به راحت بودن بیش از اندازه بها داده شده است  فقط آدمهای موفق و ثروتمند
دهد راحت بودن ممکن است که شما احساس گرمی  ،نرمی و امنیت بدهد اما به شما اجازه رشد کردن نمی

ای رشد کردن به عنوان یک شخص باید منطقه راحتی خودتان را وسعت دهید تنها زمانی که واقعاًمی بر 
 از منطقه راحتی خودتان باشید« خارج» توانید رشد کنید وقتی است که 

معموالً «  اولین دفعه که مورد تازه را امتحان کردید راحت بود یا سخت»اجازه بدهید سوالی از شما بپرسم 
اما بعد از آن چه  شد؟ هر چه بیشتر این کار را انجام دادید راحت تر شد؛ درست است؟ این هم سخت ؛

همینطور است هر کاری در آغاز سخت است ؛اما اگر ادامه آن به آن بچسبید و ادامه دهید ،در نهایت از 
ارید که  معنای منطقه سختی عبور می کنید موفق می شوید و بعد از آن یک منطقه راحتی جدید و بزرگ د

 این است: شما شخص بزرگتری شده اید
کنم فقط وقتی در سختی قرار دارید، زمانی است که در حال رشد هستید از حاال به بعد هر وقت تکرار می

وقدیمی خودتان با کف دست  نشینی و برگشتن منطقه راحتاحساس سختی و ناراحتی کردید به جای عقب
 و حرکت به جلو را ادامه دهید« من باید رشد کنم»به پشت خود زده  وبگویید 
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 اصلی برای ثروتمند شدن

 فقط وقتی در سختی قرار دارید، زمانی است که در حال رشد کردن هستید
 

تازه زندگی کردن در شرایط راحتی بیش از هر مورد دیگری باعث مردن بسیاری از ایده ها فرصت ها، 
می کشد اگر هدف شما در زندگی راحت بودن است دو  اشکال را برای اقدامات و رشد ها شده است راحتی 

 هرگز ثروتمند نخواهید شد و دوم اینکه هرگز خوشبخت  نخواهید شد  دانم اول اینکهشما حتمی می
 

خوشبختی به عنوان نتیجه قرار داشتن در حالت طبیعی رشد و زندگی کردن در حداکثر ظرفیت انرژی و روانی 
 حاصل می شود

برای رشد دادن خودتان به حداکثر ظرفیت ای که دارید باید همیشه در مرزهای حیاتی خود زندگی کنید و 
خواهم برخالف ترس ، تردید های خود هستیم باید عمل کنیم من با اصرار از شما میچون ما ساخته عادت

االترین سطح زندگی ورت به سوی بصحوصلگی  خودتان عمل کنید در این ،ناراحتی و حتی بر خالف بی
کنید چون حرکت خواهد کرد در  طول این مسیر این حرکت مطمئن شوید که حساب بانکی خود را چک می

 مطمئنا  آن هم به سرعت رشد خواهد کرد
ذهن شما یکی از بزرگترین نویسندگان سریالهای آبکی در طول تاریخ است که از داستان های باور نکردنی 

هیجان ها و فاجعه ها  در مورد حوادثی که هرگز اتفاق نیفتاده و اتفاق نخواهد افتاد که معموالً بر اساس 
من هزاران مشکل در زندگی دارم که در واقع بسیاری از »تشکیل شده است مارک تو این را بهتر گفته است 

 «آنها هرگز اتفاق نیفتاده است
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 اصلی برای ثروتمند شدن

از نظر رسیدن به نشاط و چه از نظر رسیدن به موفقیت ، مهمترین تربیت و اداره  کردن ذهن شما چه 
 مهارتی است که تاکنون توانسته اید داشته باشید

 
 چگونه ذهن خود را تربیت می کنید؟

با مشاهده شروع می کنید. توجه کنید که چگونه ذهن شما دائم افکاری را که حمایت کننده ثروت و شادی 
توانید آگاهانه آنها را با افکار حمایتگر تی شما این افکار را مشخص کنید میکند وقشما نیستند تولید می

جایگزین کنید این افکار حمایت را  از کجا می توانید پیدا کنید دقیقا همین جا در این کتاب هر کدام از 
 ن کتاب آورده شده است  . یک شیوه حمایتگر و موفقیت آمیز استهای بیانی که  در ایعبارت

 
 ارت های بیانیعب

من با وجود نگرانی  3یک من با وجود ترس دست اقدام می زنم دو من با وجود شک دست به اقدام میزنم 
من با وجود سختی دست به  ۵دست به اقدام میزنم چهار من با وجود عدم اطمینان دست به اقدام میزنم 

 ی زنممن وقتی هر با حوصله نباشم نیز  دست به  اقدام م ۶اقدام میزنم 
 سر خود را لمس کنید و بگویید

 من یک ذهن ثروتمند دارم
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 تمرین های عملی

  سه مورد از بزرگترین نگرانی ها دلمشغولی ها یا ترس هایی را که در مورد پول و ثروت دارید لیست
ق کنید در مورد آنها بیندیشید و برای هر کدام وضعیتی را بنویسید که واقعاً از آن ترس دارید که اتفا

بیفتد آیا در این وضعیت هنوز زنده اید؟آیا راه برگشتی دارید؟به احتمال زیاد پاسخ های این سوال 
 ها مثبت هستند حاال نگرانی را متوقف کنید و ثروتمند شدن را شروع نمایید

  خارج شدن از منطقه راحتی خود را تمرین کنید تصمیم هایی را که برای شما راحت نیستند اتخاذ
کنید صحبت نمایید در محل کار خود در رابطه فرادی که در حالت طبیعی با آنها صحبت نمیکنید و ا

با شغل یا افزایش بهای خدمات خود درخواست ارتقا کنید هر روز یک ساعت زودتر از خواب بلند 
 ها در بیشه ها راهپیمایی کنید نماییدشوید و شب

 کری خود را مشاهده کنید فقط با افکاری که از قوی اندیشی را پیشه خود سازید خود و الگوهای ف
کنند توجه نمایید که هر وقت این صدای کوچک را در سر خود می شادی و موفقیت شما حمایت می

کنم آن را به چالش کشید یا اینطور احساس نمی« خواهممن نمی»یا نه « توانممن نمی»شنوید که 
است بهترین الگوی شما باشد با خودتان عهد ببندید  اجازه دهید این صدا که بر پایه ترس و راحتی

که هر زمان این صدا بخواهد شما را انجام دادن کاری که ممکن است موفقیت  شما را تقویت کند 
آن  کار را انجام دهید تا به ذهن خود نشان دهید که شما  متوقف نماید ، به هر صورت که شده

اد خود تان را افزایش خواهید داد و در نهایت آن صدا  تاثیر فرمانده هستید نه او  بدین ترتیب اعتم
 کمی بر شما دارد شما را رها خواهد کرد
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  1۷پرونده ثروت 
 آدمهای ثروتمند همیشه در حال رشد کردن و یادگرفتن هستند 

 آدم های فقیر  فکر می کنند که همه موارد را می دانند
 

 اصلی برای ثروتمند شدن
 وتمند باشید یا دقیقا هر با شما باشد ؛ولی هر دو با هم نمیشودیا می توانید ثر

 اصلی برای ثروتمند شدن
 هر استادی یک زمانی ناشی بوده است

 
 اصلی برای ثروتمند شدن

 برای اینکه به بهترین وجه به شما دستمزد پرداخت شود باید بهترین خودتان باشید
 

 عبارت بیانی
 و این جمله را بیان کنید دست خود را روی قلبتان بگذارید

 من متعهد می شوم که همیشه در حال یادگیری و رشد باشم
 سر خود را لمس کنید و بگویید

 من یک ذهن ثروتمند دارم
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