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در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺟﺬب ﭘﻮل ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ.ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن :
 -۱آﮔﺎﻫﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻨﯽ
 -۲ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺻﻼح ﺑﺎور »ﭘﻮل آﺳﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﺨﺖ«
 -۳ﭼﺮا ﻋﺪهای ﻏﺮق در ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 -۴ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﻓﮑﺎر ﺛﺮوتآﻓﺮﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺛﺮوتآﻓﺮﯾﻦ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ.
ﻧﻘﺎط ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
-۵

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎورﻫﺎی ﺛﺮوتﺳﺎز

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺮوتآﻓﺮﯾﻨﯽ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﭘﻮل ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻘﺮ و ﺑﯽﭘﻮﻟﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻋﺪم آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﯽ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
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ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻠﻖ ﭘﻮل اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ و اﺻﻮﻻ ً اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﻮل ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﺧﻠﻖ و ﺟﺬب ﭘﻮل ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن دارد؟
آری ،ﻣﺎ در ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻨﻈﻢ و ﺛﺎﺑﺖ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺧﻠﻖ ﭘﻮل
ﻫﻢ از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺟﻬﺎن ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد وزن دارد ،ﺟﺮم دارد و اﻧﺮژی دارد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺴﺎم ،اﻓﮑﺎر ،اﺷﯿﺎ و
...
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻧﺎم دارد ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً اﻓﮑﺎر ﻣﺜﺒﺖ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻫﻢﺟﻨﺲ ﺧﻮد و ﻫﻢ اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺜﺒﺖ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ و ﯾﺎ اﻓﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ
ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺒﺐ ﺟﺬب و ﺧﻠﻖ ﻓﻘﺮ ،ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎل وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی اولازﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺮاف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ »ﺑﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ﻋﯿﻨﺎ ً از ﻫﻤﺎن ﻧﻮع
اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﺟﺬب دﻧﯿﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن آﮔﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ:
 -۱اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
 -۲ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﻮلﺳﺎزی و ﺟﺬب ﺛﺮوت آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻟﺬا ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺣﻼل ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﻧﻈﻢ و ﺗﻌﻘﻞ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ،
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻮل آﺳﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮاوان ﮐﺸﯿﺪ؟؟؟
ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ رﯾﺸﻪ در ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎور اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮل دارد ،درواﻗﻊ
اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎور دارد و اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ ﭘﻮل زﯾﺮ ﭘﺎی ﻓﯿﻞ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎن ﮐﻨﺪ ،در ﺟﻬﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن رﯾﺎل رﯾﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺟﺎنﻓﺮﺳﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻪ ﭘﻮل ﺑﻪدﺳﺖآوردن آﺳﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد.
ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﻣﺆﺳﺲ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۸اﯾﻦ ﻓﺮد ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ .وی اﯾﻦ رﺗﺒﻪ را در ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﺳﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ آنﻫﻢ رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن!!! اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت را
ﺳﺨﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﺳﺎل و در ﺳﻦ  ۳۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﺎوردی ﺑﺮﺳﺪ؟
ﭼﺮا ﻋﺪهای ﻏﺮق در ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
اوﻟﯿﻦ ﻋﻠﺖ آن ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺨﺮب اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺮوت اﺳﺖ.
ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﮔﺎه اﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺎن ﺧﻮد را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎور و اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ در ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر
از ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزد و ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰش ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و اﻫﺪاف
ﺧﻮد اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ.
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ً ﺑﻪ ﮐﻢﭘﻮﻟﯽ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺰاران ﻗﺼﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ و ذﻫﻨﺸﺎن اﻧﺒﺎر
اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن آرزوﻫﺎ و اﻓﮑﺎر زﯾﺒﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎورﻫﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮب و ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮس اﺳﺖ .ﺗﺮس از ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ،ﺗﺮس از ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ و ...
ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از اﻓﮑﺎر ﻓﻘﺮآﻓﺮﯾﻦ رﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ؟

-۱

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺛﺮوتآﻓﺮﯾﻦ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ
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ﻗﺪرت ﺑﯿﮑﺮان اﯾﻤﺎن ،ﺗﺮس را زاﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺗﻼش ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه اﻟﻬﯽ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺠﺰهﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﮔﺮ دﻧﯿﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﺎﺗﻮان ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ را ﺑﻌﯿﺪ ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎرﮔﺎه اﻟﻬﯽ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﺗﻮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰات اﻟﻬﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺶ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺶ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻗﺪرت اﯾﻤﺎن اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺖ و ﺣﺠﻢ و ﻋﺪد و رﻗﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﺎن را در
ﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺧﺴﺘﻪ و درﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﻫﻤ ٔ
 -۲ﻧﻘﺎط ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺑﺪﻫﮑﺎریﻫﺎ؟ ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽ
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﮑﺎریﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪﻫﮑﺎریﻫﺎﯾﺘﺎن را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺪﻫﯽ ﺻﺎف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺛﺮوتﻫﺎ را ﺟﺬب دﻧﯿﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻫﻢ
ﺷﻤﺎرا در راﺳﺘﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪﻃﻮرﺟﺪی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺣﻼل ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﻧﯿﺎی درون ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭘﻮل اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﭙﺲ در
دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﺧﻠﻖ ﺷﻮد.
ﺑﺮاﯾﺘﺎن دو ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪه دارم.
ﺗﻤﺮﯾﻦ اول:
ﻣﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ :
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺟﺬب ﭘﻮل ﺷﻮم؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورم؟
از ﭼﻪ راهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭘﻮل ﺣﻼل ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورم؟
ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺳﺆال را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪی
ﻧﺪارﯾﺪ ،درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دارﯾﺪ و  ...ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺪﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺧﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ.
ﺗﻤﺮﯾﻦ دوم:
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﭘﻮل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ .ﺧﻮد و
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﻏﺮق در آﻣﻮزشﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺛﺮوتآﻓﺮﯾﻦ و ﻫﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و
ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﺘﺎن را رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦﮐﻪ:
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﯾﮏ درﺧﺖ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﻣﯿﻮه را دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ رﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﻦ درﺧﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ آﻧﮕﺎه
ﺑﺮگﻫﺎ و ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ در دﻧﯿﺎی درون ﺧﻮد رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺣﻼل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪراﺣﺘﯽ در
دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون روشﻫﺎی ﺧﻠﻖ آن را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ دﻧﯿﺎی درون و رﯾﺸﻪﻫﺎی ذﻫﻨﯽ را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ آﻧﮕﺎه ﭘﻮل ﻓﺮاوان ﺧﻮد ﺑﻪ
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دﻧﺒﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻮل ﻣﯿﻮه درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ در ذﻫﻦ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺳﺎﻗﻪﻫﺎ و ﺑﺮگﻫﺎﯾﺶ در دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﻣﺎ.

