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  .... پدیده ای ثابت شده، تضمینی و جدید برای 

  

  جذب فوری ثروت                   
  

  

  ...آنچه در کتاب جذب فوری ثروت می آموزید

ü  به زندگی شماحله ای برای جذب فوری پول و ثروت مر 7فرمولی 
ü  چگونه بر باورھای مخفی ای که پول و ثروت را از شما دور می کند غلبه کنید و آنھا را

 برای ھمیشه حذف کنید
ü  استفاده کنید تا ثروت و پول در " جذب فوری ثروت"چگونه از فرمول تضمین شده

 زندگی تان جاری شود
ü لی شما در زمان کوتاھی سود مرکب، بزرگترین راز ثروتمندان که می تواند زندگی ما

 دگرگون کند
ü  چگونه می توانید تنھا با یک میلیون تومان سرمایه اولیه پس از بیست سال بیش از

 میلیارد تومان سرمایه داشته باشید 120
ü  تفاوت ذھنیت ثروتمند و ذھنیت فقیر و تحلیل عقایدی که باعث ثروتمند شدن افراد می

 شود
ü  درخواست افزایش حقوق که در ھر شرایطی جواب می دو شیوه منحصر به فرد برای

 دھد
ü درآمد غیر فعال، رازی که تنھا ثروتمندان پیشتاز با آن آشنایی دارند 
ü تکنیکی قدرتمند که ھمواره پول بیشتری را به زندگی تان وارد می کند 
ü 29 روش ویژه و منحصر به فرد برای جذب فوری پول ثروت به زندگی 

  

د جواب نگرفته اید، این کتاب اگر ھر راھی رفته ای
 تحولی بزرگ در زندگی مالی تان خواھد بود
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  عھد نامه ی جذب فوری ثروت                                   

  باورھای ثروت آفرین                                            
دستاوردھای عالی و کسب موفقیت دوست خوبم یکی از روش ھای نفوذ به ضمیر ناخود آگاه جھت خلق 

ھای چشمگیر اینه که بارھا و بارھا و بارھا عبارت ھای تاکیدی مثبت، جمالت طالیی و افکار و ایده ھای 
تا در نھایت اون فکر، ایده و جمله ی  ،کلیدی ای که تو رو به ھدفی که داری می رسونه رو تکرار کنی

  .شه و در نھایت واقعیت زندگیت رو شکل بدهطالیی به بخشی از نظام باورھای تو تبدیل ب

بنابراین ازت می خوام که از این صفحه پرینت بگیری و ھر روز چندین مرتبه اون رو با صدای بلند برای 
  ...خودت بخونی

  !ھا قبل از خواب ا به محض بیدار شدن از خواب و شببه ویژه صبح ھ                        

  ...به خودم قول میدم

ü  شرایطی اجازه ندم ھیچ چیزی آرامش ذھنی من رو به ھم  اونقدر قوی باشم که تحت ھیچکه
 ...بزنه

ü  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
ü ھر روز به دوستان و اطرافیانم این حس رو منتقل کنم که ارزشمند و دوست داشتنی ھستن  که

 ...و می تونن تغییر مثبتی در کائنات و جھان ھستی ایجاد کنن
ü  ،که ھمواره نیمه ی پر لیوان رو ببینم تا به کائنات اجازه بدم  که به واسطه ی این خوش بینی

 ...رقم بزنه اتفاق ھا و رخدادھای خوبی رو برام
ü  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
ü خوشحال بشم که انگار خودم به این موفقیت ھا رسیدم  نکه به قدری از موفقیت و شادی دیگرا

 ...و شادم
ü  اشتباھات و کمبود ھای گذشته رو فراموش کنم و سعی کنم که ھر روز دستاوردھای که تمامی

بھتر و موفقیت ھای بیشتری نسبت به روز گذشته کسب کنم، تا قدم به قدم آینده ای خارق 
 ...العاده و بی نظیر رو برای خودم رقم بزنم

ü ی که به او نگاه می کنم که ھمواره چھره ای بشاش و متبسم داشته باشم و به ھر موجود زنده ا
 ...لبخندی زیبا تحویل بدم

ü  که ھمواره و در ھر شرایطی وقت زیادی رو صرف بھبود و ارتقا کیفیت خود و زندگیم کنم، ھمواره
 .کنمنانگشت اشاره ام رو به سمت خودم بگیرم و از دیگران عیبجویی 

ü  ،قلبی وسیع و که دلی دریایی داشته باشم تا نگرانی و اضطراب ھیچ جایی در اون نداشته باشه
بخشنده 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 

 ...زه ندم ھیچ مشکلی در زندگیم عرض اندام کنه و دردسر ساز بشهکه اجا
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ü  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
ü  رحمن ایمان داشته باشم و ایمان داشته باشم که خدا با تمام عظمت و که به قدرت خدای

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

کسب و کارت اونجوری که باید پر رونق نیست و در آمد مطلوبی اگر احساس می کنی ... خانوادت ھستی
به جای ... اگر به دنبال روشی تضمینی و تست شده برای جذب فوری ثروت به زندگیت ھستی... نداری

  .درستی اومدی

دونی که  رابطه ی با قانون جذب و جذب پول و ثروت شنیدی اما دقیقا نمی مطالبی درتا به حال اگه 
ن استفاده کرد تا به دنیایی از ثروت، رفاه، آسایش و آرامش رسید و واقعا دوست ه از این قوانیچگونه میش

داری 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

از رکود  رادیو و تلویزیون و ماھواره مدام که چگونه میشه در شرایط بد اقتصادی کهاگه دوست داری بدونی 
اقتصادی و تورم صحبت می کنن، از اقتصاد بیمار حرف می زنن و ھیچ جای امید و امیدواری ای رو برای 

درستی مای بیننده باقی نمیدارن، درآمد عالی کسب کرد و ثروتی حالل و نامحدود به دست آورد، به جای 
اومدی چون در ادامه قراره تکنیک ھا و ایده ھای خارق العاده ای رو با تو دوست عزیزم به اشتراک بذارم 

مرحله ای رو بھت آموزش  7فرمولی  ،در ادامه ی کتاب .که می تونه زندگیت رو متحول و جادویی کنه
دو تکنیک جادویی رو میدم که بھت آموزش میده چگونه ذھنیت ثروت رو در خودت شکل بدی و سپس 

بھت آموزش میدم تا قدم به قدم یاد بگیری که چگونه می تونی تنھا با یک میلیون تومان سرمایه اولیه پس 
بشی و این در حالیه که سرمایه اولیه تو فقط یک  یمیلیارد 120از بیست سال صاحب سرمایه ای بیش از 

  !به این سرمایه اولیه اضافه نکنی سال ھیچ رقمی رو 20باشه و در طول این  تومان میلیون

خیلی خوشحال ھستم که فرصت و  ممن محمد امین عرفانی زاده، مدرس ھیپنوتراپی و موفقیت ھست
مجددی پیش اومد تا در غالب این کتاب الکترونیکی در خدمت تو دوست خوبم باشم و بھت آموزش بدم که 

ز ثروت حالل برسی و یک زندگی سرشار از آرامش چگونه می تونی در کوتاه ترین زمان ممکن به دنیایی ا
  .و 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

!!!  ن و سالی داریھیچ اھمیتی نداره که سطح تحصیالتت چگونه است و یا چقدر تجربه داری و یا چه س
فقط و فقط تو برای من ... یا کسب و کاری داری یا نداریو ھیچ اھمیتی نداره که در حال حاضر شغل 

  !ھستی و آماده ی تغییر کردنی تنھا این برای من اھمیت داره که تو... مھمی

در فرکانس ثروت قرار ... از کجا می دونم که آماده ای؟ چون داری این کتاب الکترونیکی رو مطالعه می کنی
گرفتی، 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

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

www.takbook.com

www.takbook.com



 

7 | P a g e  
 

احی کردم که در ھر رو طر ایمرحله  7بر اساس سالھا تجربه و مطالعه و تحقیق و بررسی، فرمولی 
تنھا کاری که ازت می خوام انجام بدی اینه که بارھا و بارھا این . بھت جواب میده شرایطی که باشی

روانه شدن جریان ھای عظیم  شاھدکتاب رو مطالعه کنی و تمامی اونچه رو که یاد میگیری انجام بدی تا 
  !ن راحتیبه ھمی. به زندگی ات باشی ثروت

ام بدی، چنان زندگی ای برای خودت می سازی که بھم اعتماد کنی و کارھایی که بھت میگم رو انج اگه 
پیشنھاد ... به قدری اتفاق ھای عالی و عجیب و غریب برات می افته که باورت نمیشه... باورت نمیشه

ھایی بھت میشه که تا قبل از این حتی در خواب ھم برات قابل تصور نبود و چنان زندگی مرفه و سرشار 
  .نمیگنجهھم افراد  بسیاری ازرای خودت می سازی که حتی در رویای از ثروت و نعمتی و شادی ای رو ب

حاال این فرصت طالیی در اختیار توئه تا روشی رو یاد بگیری که به واسطه ی اون یک بار و برای ھمیشه با 
تمامی دغدغه ھای مالی خداحافظی کنی و از شر تمام مسائل و مشکالت مالی خالص بشی و برای 

  .به دست فراموشی بسپاریھمیشه اونھا رو 

چنان رشد کنی و به  ،می تونی در شرایطی که ھمه از کساد و رکود و وضعیت بد اقتصادی حرف می زنن
  .بذاریچنان ثروت حالل و عظیمی دست پیدا کنی که ھمه رو انگشت به دھان 

  .می تونی به دنیایی از ثروت، آرامش و شادی برسی

چطور اینقدر با اطمینان صحبت می کنی و چگونه بھم  شاید از من بپرسی که آقای عرفانی
یعنی  تضمین میدی که این کتاب می تونه به من کمک کنه و زندگیم مالیم رو متحول کنه؟

  واقعا یک کتاب می تونه به قدری قدرتمند باشه که یک زندگی رو تغییر بده؟

ر کشوری یک بانک مرکزی تصور کن درست ھمونطوری که در در ھمی دونی داستان چیه دوست من؟ 
تمامی سکه ھا اونجا ضرب میخوره و ... وجود داره و تمام اسکناس ھای اون کشور در اونجا چاپ میشه

کشور رو در  اونبه حساب میاد و به نوعی تمام سرمایه ی پولی و ارزی ... پول و طال و  از منبع غنی ای
در جھان ھستی وجود داره که در اون  ،سیع تربا عظمتی بسیار و ،درست یک چنین بانکی... بر میگیره

بی ... بی نھایت فرصت شغلی وجود داره... بی نھایت نعمت وجود داره... بی نھایت پول و ثروت وجود داره
و خالصه ھمه چیز در حد ... وجود داره قنھایت رفاه و زندگی عالی و تحصیالت و علم و محبوب و معشو

  ...نا محدود در بانک جھانی کائنات وجود دارهاعال و کمالش و البته به صورت 

می تونی این بانک کائنات رو به عنوان یک گاو صندوق فوق تصور بزرگ و سرشار از تمام چیز ھایی که در 
اما از جایی که رییس این بانک که خدا باشه عادله و ھیچ فرقی بین مشتری ... کائنات موجوده تصور کنی

  چکار کرده؟... سیستم خارق العاده تعبیه کردهیه  ،ھای این بانک نمیذاره

از طریق یه  و درست مثل سیستم آب لوله کشی که میاد و تمام آبی که پشت سده رو تصفیه می کنه
خدای رحمن ھم ... سیستم بسیار پیچیده و مھندسی شده این آب رو در اختیار تمام شھروندان قرار میده

در این کائنات عظیم یک گاو صندوق خارق العاده و چند صد ھزار وجھی ساخته که دو ویژگی طالیی 
  ...داره

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

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

و تنھا کاری که باید !!! اما یک رمز داره ،بنابراین ھر چیزی که میخوای پیشاپیش در اختیار تو قرار داده شده
اینه که این رمز رو که رمز اختصاصی خودته پیدا کنی، اون رو وارد کنی تا به دنیایی از ثروت و انجام بدی 

نعمت و مکنتی دست پیدا کنی که تا قبل از این نه تنھا نمیدیدیش، بلکه حتی از وجود چنین منبع غنی 
  .ای ھم بی خبر بودی

  

  اما چگونه میشه رمز این گاو صندوق جادویی رو پیدا کرد؟

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

کنی، خودت رو از این دنیای شگفت انگیز و اگر این کار رو ن... ر داشته بشهشمار و جادویی وجود داره، ب
  ...آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم: محروم می کنی و داستانت میشه داستان فردی که میگه

افرادی که خونه ای برای زندگی . با افراد بسیار زیادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم صحبت کردم
شغل و کسب و کاری نداشتن، اتوموبیل نداشتن، کردن نداشتن، درآمد درست و حسابی ای نداشتن، 

  .ھیچ ھمراه و دوستی نداشتن و به معنای واقعی کلمه فقیر بودن

اما دوست داشتن رشد کنن و به جمع  ،با افرادی صحبت کردم که زندگی معمولی و نیمه مرفھی داشتن
  ...میلیاردرھا و مولتی میلیاردر ھا ملحق بشن

ساله ای پیش من اومد که به شدت غرق در مشکالت  27سال پیش یک جوون به خوبی به یاد دارم که دو
در فقر و بدبختی دست و پا  ،ساعت کار می کرد 12با وجود اینکه جوان توانمندی بود و روزی . مالیش بود

واقعا چیزی که ... ساعت کار روزانه فقط تونسته بود یک اتاق اجاره کنه و فقط زنده بمونه 12با . می زد
  .ای من تعریف می کرد ھیچ شباھتی به زندگی کردن نداشتبر

گریه می کرد و با خوشحالی ... ماه بعد پیش من اومد نشناختمش 6که این جوون  زمانیجالبه بدونی که 
ھمسر ایده آلم رو ... خریدم 206یه ... متری خریدم 150آقای عرفانی یک خونه ی ... از زندگیش می گفت
بیشتر از سه  به طور متوسطآقای عرفانی االن ... خدا قراره به زودی با ھم ازدواج کنیمپیدا کردم و به امید 

  ...چند ده برابر گذشته است مکار نمی کنم ولی درآمد در روز ساعت

  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 و 
  ...تکنیک ھایی که در ادامه بھت معرفی می کنم عمل کرددقیقا به ھمون 

وق طالیی کائنات رو به روی خودش و درمز ضمیر ناخود آگاھش رو پیدا کرد، رمز رو وارد کرد و در گاو صن
  .ش باز کردزندگی

در حالی که در ... به من جواب داده... این فرمول ھفت مرحله ای... این اصول... یادت باشه دوست خوبم
تا تمام بدھی خودم رو پرداخت کنم و دوباره سر پا  رشکستگی کامل بودم به من کمک کردمعرض و
چون این تکنیک ھا در سخت ترین شرایط ذھنیت ثروت رو بر افکار . و دوباره به اوج خودم برگردم... بایستم
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که در مدارش قرار ... ن قانون ذھنه که فقط چیزی رو در زندگیت میبینی که باورش کنی

به ھر میزان  در ھر شرایطی که بوده،سی 
پس مطمئن باش که این ... که این فرمول رو باور کرده و تکنیک ھاش رو اجرا کرده، ازش نتیجه گرفته

اینکه آماده ی تغییر و تشنه ی ساختن یک زندگی 
به شرط اینکه از بی پولی و کم پولی خسته باشی و تشنه پول و 

انتھائه اما فقط  الھی بدون حد و مرز می باره و بی
چون ھمه چیز فقط به تو بستگی داره و 

  .چون ھمه چیز به تو بستگی داره تنھا کسی که می تونه زندگیت رو تغییر بده خودتی

به تمامی اونچه بھت میگم عمل کنی تا بھت زده 
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 
واقعا حد و مرزی برای کیفیت یک زندگی وجود نداره و تو می تونی ھر لحظه زندگیت رو بھتر از 

با تمام آموزش ھایی که دیدی فرق داره و 
ھمه و ھمه رو تغییر ... میزان سالمتیت رو 

لی تر و ایک زندگی بھتر و ع... ه شایسته و درخور تو دوست عزیزمه قرار بده

... 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 در کار 

کائنات، دقیقا مشابه منظومه شمسی، از بی نھایت مدار تشکیل شده که ھر مدار ویژگی خاص خودش 

  

ن قانون ذھنه که فقط چیزی رو در زندگیت میبینی که باورش کنیمن حاکم کرد و ای
  ...قانون بدون چون و چرائه و این یک

سی ھزاران نفر دیگه جواب داده و ھر کاین فرمول به اون جوون و 
که این فرمول رو باور کرده و تکنیک ھاش رو اجرا کرده، ازش نتیجه گرفته

اینکه آماده ی تغییر و تشنه ی ساختن یک زندگی  به شرط... فرمول به تو دوست عزیزم ھم جواب میده
به شرط اینکه از بی پولی و کم پولی خسته باشی و تشنه پول و ... ایده آل و مرفه برای خودت باشی

الھی بدون حد و مرز می باره و بیثروت حالل و رفاه و فراوانی باشی، چون باران رحمت 
چون ھمه چیز فقط به تو بستگی داره و ... گرفتی از این بارون بھره می بریبه اندازه ی ظرفی که دستت 

چون ھمه چیز به تو بستگی داره تنھا کسی که می تونه زندگیت رو تغییر بده خودتی

به تمامی اونچه بھت میگم عمل کنی تا بھت زده . تنھا و تنھا تویی که باید تصمیم بگیری و وارد گود بشی
محشر و خارق العاده ای می تونستی داشته باشی اما تا حاال ازش غافل و بی  بشی که چه زندگی

اما می تونی بی نھایت باال بری و اوج  ،نمی دونم که االن چه شرایط زندگی ای داری
واقعا حد و مرزی برای کیفیت یک زندگی وجود نداره و تو می تونی ھر لحظه زندگیت رو بھتر از 

  .ز قبل کنی و طعم بھتری از زندگی رو بچشی

با تمام آموزش ھایی که دیدی فرق داره و ... این کتاب با تمامی کتاب ھایی که تا به حال خوندی متفاوته
میزان سالمتیت رو  ه زندگی تو رو، شرایط مالی تو رو،به لطف الھی حتما می تون
ه شایسته و درخور تو دوست عزیزمه قرار بدهبده و تو رو در جایگاھی ک

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 در کار 

  .ھمه چیز حساب شده است

کائنات، دقیقا مشابه منظومه شمسی، از بی نھایت مدار تشکیل شده که ھر مدار ویژگی خاص خودش 

من حاکم کرد و ای
و این یک... بگیری

این فرمول به اون جوون و 
که این فرمول رو باور کرده و تکنیک ھاش رو اجرا کرده، ازش نتیجه گرفته

فرمول به تو دوست عزیزم ھم جواب میده
ایده آل و مرفه برای خودت باشی

ثروت حالل و رفاه و فراوانی باشی، چون باران رحمت 
به اندازه ی ظرفی که دستت 

چون ھمه چیز به تو بستگی داره تنھا کسی که می تونه زندگیت رو تغییر بده خودتی

تنھا و تنھا تویی که باید تصمیم بگیری و وارد گود بشی
بشی که چه زندگی

نمی دونم که االن چه شرایط زندگی ای داری... خبر بودی
واقعا حد و مرزی برای کیفیت یک زندگی وجود نداره و تو می تونی ھر لحظه زندگیت رو بھتر از ... بگیری

ز قبل کنی و طعم بھتری از زندگی رو بچشیرو

این کتاب با تمامی کتاب ھایی که تا به حال خوندی متفاوته
به لطف الھی حتما می تون
بده و تو رو در جایگاھی ک

  ...سرشار 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 در کار 

ھمه چیز حساب شده است... تنیس

کائنات، دقیقا مشابه منظومه شمسی، از بی نھایت مدار تشکیل شده که ھر مدار ویژگی خاص خودش 
  ...رو داره
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  .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 
  چرا؟... مدارھا بر اون حاکمه

مداری مربوط به ... داره ایچون یک اتم از یک سری مدار تشکیل شده که ھر مدار ویژگی و خاصیت ویژه 
مداری مربوط به پروتون ھاست که بار مثبت اتم در ...الکترون ھاست که بارھای منفی در اون قرار میگیرن

  ...دار ویژگی خاص خودش رو دارهاون قرار میگیره و ھمونطوری که میدونی ھر م

  ...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
نی، از چندین مدار مختلف تشکیل شده که ھر مدار کافیه به عنوان مثال به منظومه ی شمسی نگاه ک

ن علته که این ار سوم قرار گرفته و دقیقا به ھمیکره ی زمین در مد... ویژگی خاص به خودش رو داره
آب و ھوای به خصوص، وجود آب، قابلیت سکونت و زندگی، جو : ویژگی ھای به خصوص شاملش شده

  ... .قابل تنفس، مواد معدنی و 

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

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

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

  .بکنی خبری از نتیجه نیست و تالش ھایی که در مدار بیکاری صورت بگیره محکوم به شکسته

چرا ھر جایی که میری و در ھر شرایطی اتفاق ھایی که برات می . به دور و بر خودت نگاه کن
ی اگر بد شانس. ریافته کامال مشابه ھمه؟ اگر خوش شانسی، ھرجا که میری شانس میا

می افته و  ھا تا حاال فکر کردی که چرا داره این اتفاق !ھر جا که میری حالت گرفته میشه
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
  

باالتر  ھستاگر داری شبانه روز تالش می کنی و ھرکاری که می کنی حقوق ماھیانه ات از اونی که 
در مداری قرار گرفتی که نھایت دستاوردی که این مدار می تونه برات داشته : نمیره، فقط یک علت داره

در کسب  رو و این مدار نمی تونه تو ...، نه بیشترباشه ھمینیه که ھمین حاال داری به دست میاری
  .دستاوردھا و موفقیت ھای بیتشر ساپورت کنه

در و اون در میزنی ولی باز ھم نتیجه ای  اینشبانه روز تالش می کنی، خودت رو به  ،اما اگر این رو ندونی
  .که مطلوبت ھست رو دریافت نمی کنی

راھکار تالش بیشتر نیست، بلکه باید !!! راه بسیار ساده تری ھم ھست... این راھش نیست دوست من
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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باورھات رو تغییر بدی، چون اتاق فرمان و این رو بدون دوست من که ھرگز مدارت تغییر نمی کنه مگر اینکه 
 7و عاملی که تعیین کننده مداریه که در اون قرار میگیری، تک تک باورھاییه که داری و خوشبختانه فرمول 

مرحله ای که در این کتاب بھت آموزش داده میشه کاری که می کنه دقیقا اینه که تو رو در مدار صحیح 

  

گترین کار آفرین ھای مولتی ربا سه نفر از بز
این سه عزیز رو برای صرف شام دعوت کردم تا راجع به سرگذشتی که داشتن و 

  .این ھمه دستاورد و موفقیت رسونده گپ بزنیم

ایمان دارم که این رفتار یکی از بھترین ویژگی ھاییه که دارم  و شدیدا بھت پیشنھاد می کنم که ھرجا فرد 
ازش درس بگیر، تا میتونی از این کوله بار تجربه که 
این تکنیک یکی از قدرتمند ترین تکنیک ھاییه که به صورت عجیب و غریبی 

  .زندگی ات رو متحول و سرشار از موفقیت ھای عجیب و غریب می کنه

من به شخصه، ھر جای دنیا که باشم، امکان نداره فرد موفقی رو ببینم و راجع به موفقیت ھا و باورھا و 
سعی می کنم با سواالت . ین جایگاه عالی و رفیع رسونده، با او صحبت نکنم

مھندسی شده و حساب شده تمامی باورھای غالب این فرد رو استخراج کنم تا ھم خودم نکته ای جدید 

و این رو بدون دوست من که ھرگز مدارت تغییر نمی کنه مگر اینکه 
و عاملی که تعیین کننده مداریه که در اون قرار میگیری، تک تک باورھاییه که داری و خوشبختانه فرمول 

مرحله 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

با سه نفر از بز یفت صمیمپیش یک مالقات  دوستانه و گپ و گ
این سه عزیز رو برای صرف شام دعوت کردم تا راجع به سرگذشتی که داشتن و . میلیاردر ایرانی داشتم

این ھمه دستاورد و موفقیت رسونده گپ بزنیمعواملی که باعث موفقیت اونھا شده و اونھا رو به 

ایمان دارم که این رفتار یکی از بھترین ویژگی ھاییه که دارم  و شدیدا بھت پیشنھاد می کنم که ھرجا فرد 
ازش درس بگیر، تا میتونی از این کوله بار تجربه که  می تونیموفقی رو دیدی برو در محضر اون فرد  و تا 

این تکنیک یکی از قدرتمند ترین تکنیک ھاییه که به صورت عجیب و غریبی ... اده کنرو به روی توئه استف
زندگی ات رو متحول و سرشار از موفقیت ھای عجیب و غریب می کنه

من به شخصه، ھر جای دنیا که باشم، امکان نداره فرد موفقی رو ببینم و راجع به موفقیت ھا و باورھا و 
ین جایگاه عالی و رفیع رسونده، با او صحبت نکنمعواملی که این فرد رو به ا

مھندسی شده و حساب شده تمامی باورھای غالب این فرد رو استخراج کنم تا ھم خودم نکته ای جدید 

و این رو بدون دوست من که ھرگز مدارت تغییر نمی کنه مگر اینکه 
و عاملی که تعیین کننده مداریه که در اون قرار میگیری، تک تک باورھاییه که داری و خوشبختانه فرمول 

مرحله 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

پیش یک مالقات  دوستانه و گپ و گ چند سال
میلیاردر ایرانی داشتم

عواملی که باعث موفقیت اونھا شده و اونھا رو به 

ایمان دارم که این رفتار یکی از بھترین ویژگی ھاییه که دارم  و شدیدا بھت پیشنھاد می کنم که ھرجا فرد 
موفقی رو دیدی برو در محضر اون فرد  و تا 

رو به روی توئه استف
زندگی ات رو متحول و سرشار از موفقیت ھای عجیب و غریب می کنه

من به شخصه، ھر جای دنیا که باشم، امکان نداره فرد موفقی رو ببینم و راجع به موفقیت ھا و باورھا و 
عواملی که این فرد رو به ا

مھندسی شده و حساب شده تمامی باورھای غالب این فرد رو استخراج کنم تا ھم خودم نکته ای جدید 
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رو یاد بگیرم و کیفیت زندگیم رو بھتر کنم و ھم این نکته ی ارزشمند رو در اختیار عزیزانی قرار بدم که به 
  .صورت مستقیم یا غیر مستقیم در تعامل با من ھستن

عطف  زیز متوجه شدم این بود که نقطه یجالب ترین نکته ای که من از صحبت کردن با این کارآفرینان ع
و لحظه ای که مسیر زندگیشون تغییر کرده درست ھمون لحظه ای بوده که تصمیم گرفتن آموزش اونھا 

رو از مسیر فقر و کمبود و خستگی خارج کنن و در مدار ثروت و فراوانی ھای الزم رو ببینن و زندگیشون 
مدام کتاب می خوندن، سمینارھای مختلف رو گوش می دادن، در دوره ھای آموزشی شرکت . بگیرنقرار 

اجرایی می کردن تا سریعتر یک باور  ،می کردن و بالفاصله اقدام می کردن و اونچه رو که آموخته بودن
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

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

  .دستیابی به دستاوردھا و موفقیت ھای چشمگیر و عجیب و غریب نبوده

ه که اصال دوسش نداری و چندان که باید و شاید حس و در شرایطی قرار دارزندگیت  ،اضراگر در حال ح
ی راحتی و امن خودت شدی و کاری برای رسیدن به آرزوھا و  حال خوبی بھت نمیده یا حتی اسیر منطقه

 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 

  .نتخابش کنیا

اگر این کتاب ( ھمونطوری که در کتاب الکترونیکی راز و رمز ھای ناگفته ذھن به این نکته اشاره کردم 
جادویی و بسیار تاثیر گذار و تحول آفرین رو ھنوز مطالعه نکردی، می تونی اون رو به رایگان از لینک 

anizade.com/zehn.pdfwww.erf زندگی فعلی تو فقط بازتاب مداریه که در حال ) دانلود و مطالعه کنی
مدار تو باورھاییه که داری و به محض اینکه مداری که در اون قرار گرفتی رو تغییر . حاضر در اون قرار گرفتی

  .دوست خوبم هاین یک قانون. تغییر می کنه اتوماتیک وار بدی تمامی جنبه ھای زندگیت

  ...یادت باشه دوست خوبم که پایان شب سیه سپید است

تنھا کاری که الزمه انجام بدی اینه که تمام تمرکز و توجھت رو به اونچه میخوای بدی ... ھمیشه ھمینطوره
مقصدی که برای خودت تعیین کردی، این توجه و تمرکز رو حفظ  رسیدن به دستیابی به ھدف وو تا زمان 

  .کنی

  ...باید انقدر این مسیر رو ادامه بدی تا برسی... د ادامه بدیبای

  ...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 
  ...افیانت باشیربخش زندگی اط و الھام

تونی بکنی که چه آینده ی خارق العاده ای در انتظارته و  نمیمطمئن ھستم که حتی تصورش رو ھم 
تنھا کاری . داشته باشی و به انسان برگتری تبدیل بشی یتونی دستاورد ھای عالی تر و بھتر میچقدر 
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، قدم به قدم با من جلو بیای و البته به ندای قلبت که الزمه انجام بدی اینه که این فرمول رو یاد بگیری
  . 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

چه حس و  ،مالی داشتن خیلی خوب می دونم که دست و پنجه نرم کردن با مسایل مالی و دغدغه ی
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 ھزارن نفر آموزش دادم که 
  .چگونه اون چیزھایی رو که واقعا خواھانش ھستن، به زندگیشون جذب کنن و به دستش بیارن

که چقدر تمرکز جامعه بر رکود اصال مھم نیست ... اصال مھم نیست که در حال حاضر چه شرایطی داری
بارھا و بارھا به این نکته اشاره کردم و باز ھم میگم که شرایط بیرونی، ... اقتصادی، تورم و مشکالت مالیه

ھمه چیز فقط به . کوچکترین تاثیری در موفقیت مادی و معنوی تو نداره ،وضعیت فعلی تو و اوضاع بیرونی
ورھات رو تغییر بدی، در مدت زمان بسیار کوتاھی خواھی دید که شرایط تو و باورھای تو بر میگرده و اگر با

  .دوست من هاین یک قانون. بیرونی تو ھم به طبع از باورھات تغییر می کنه

دوست دارم جز اون دسته از آدم ھایی نباشی که دست از اھداف و آرزوھاشون میکشن فقط به این علت 
نن، به حقوق ماھیانه ای که دارن نگاه می کنن و میگنه اینگونه که به وضعیت اقتصادی جامعه نگاه می ک

  ...که من دارم می بینم امکان نداره
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آدمایی نباشی که اسیر منطقه امن و راحتی خودشون شدن و فکر می کنن از دوست دارم جز اون دسته 
ی داشت، نمیشه پول در آورد، نمیشه رابطه بھتری داشت، نمیشه شغل بھتر ایندیگه نمیشه بیشتر از 

  ...یک حساب پر پول تر داشت

متاسفانه بسیاری از افردی که یک حصار دور خودشون می کشن و اسیر منطقه ی راحتی و امن 
  !!! که نمیشهیک باور خطرناک رو در خودشون شکل میدن  ،خودشون میشن

ن ھای یک زندگی موفق بنابراین ھیچ روش و تکنیک جدیدی رو یاد نمی گیرن، به سراغ یاد گیری فوت و ف
گیرن و در ازای اون ذھن خودشون رو به روی تمامی  رن، اصول و قوانین حاکم بر جھان رو یاد نمینمی

بندن و بزرگترین ظلم رو در حق خودشون می کنن، چون با شکل دادن یک میفرصت ھای موجود در کائنات 
خیلی راحت و بی دردسر به مقدار زیاد پول نمیشه ... نمیشه زندگی بھتر داشت... باور غلط که نمیشه
این نمیشه ھا رو به واقعیت زندگی خودشون تبدیل ... نمیشه... نمیشه... نمیشه... حالل به دست آورد

  !!!می کنن چون قانون زندگی قانون باورھاست و اگر باور کنی که نمیشه، واقعا دیگه نمیشه

این چیزیه ... ی نگاه نکن، این واقعیت زندگی تو نیستدوست خوبم، به اوضاع و شرایط فعلی ای که دار
که قبال آگاھانه یا نا آگاھانه خلقش کردی و چون خودت اون رو خلق کردی خیلی راحت می تونی تغییرش 

  .بدی

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

  .مدار تو تغییر کرده و حاال دیگه در مدار زمین نیستی اصال

ط در مدار مشتری تعریف خاص خودش رو داره، منابع خاص خودش رو داره و مواردی رو داره که فقط و فق
  .و اھالی اون مدار ملموسهسکنه   این مدار موجوده و صرفا برای

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

  ...بھبود روابط، فرصتی برای بھبود کسب و کار و 

  ...ممکنه این جمله رو قبال ھم شنیده باشی و شاید چندان ھم قبولش نداشته باشیمی دونم که 

از اونجایی که ما انسان ھستیم، اغلب تمایل داریم که کارھایی رو انجام بدیم که راحت ترینه و البته برای 
ناخود در دوره ی موفقیت اتفاقی نیست به تفصیل توضیح دادم که چگونه ضمیر . ما شناخته شده است

آگاه از مناطق و اتفاق ھای نا شناخته می ترسه و چگونه با تمام قوا سعی می کنه تا تو رو در یک حالت 
نا خواسته و نا خود آگاه ھمیشه  ،و شناخته شده نگه داره و اگر این نکته رو ندونی) شرایط فعلیت(ثابت 

ی امن و این شرایط فعلی، شاید این منطقه . ی  امن خودت باقی بمونی سعی می کنی در منطقه
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 

ر ناخود آگاھت رو مدام به دست بگیری و میده، مگر اینکه از این ویژگی ذھنی آگاه باشی و کنترل ضمی
  ...اون رو به ھر سمتی که میخوای ھدایت کنی

عامل شکننده ی غرور انسانه و متاسفانه اعتماد به نفس رو به شدت تخریب می کنه و  ،مشکالت مالی
و این فرد رو به این باور می رسونه که واقعا نمی تونه ھیچ کاری انجام بده و کاری از دستش بر نمیاد 

  !!! دقیقا ھمون جاییه که مشکل اصلی به وجود میاد
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باورت نسبت به خدا رو از دست میدی و ... از این لحظه باورت رو نسبت به خیلی از چیزھا از دست میدی
... به اشتباه فکر می کنی که این خواست خدا بوده که مدام با مشکالت مالی دست و پنجه نرم کنی

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

  ...بندی و در یک کلمه امیدت رو از دست میدی و نا امید میشی

این ضعف باور به خاطر اتفاق ھایی که در زنگیت می به تجربه می تونم بھت بگم که این شک و ترید و 
تو و  و شیوه ی تفسیر... افته نیست، بلکه صرفا به خاطر برداشت و استنباطیه که تو از این رخدادھا داری

  .این عامل خطرناک رو باعث میشه نگاھی که به این وقایع داری

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

  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 
قدار سخت باشه که سعی کنی نیمه پر لیوان رو ببینی، اما چیز سر جای خودش نیست، شاید یک م

اونجا ... شرایط عالی، اتفاق ھای خوشایند و  ه این معنی نیست که موارد خوب،دوست خوبم این ھرگز ب
  !!!نیست

در ھر لحظه و در ھر مکانی که ھستی، ھزاران ھزار فرصت عالی تو رو احاطه کرده اما چون در مدارش 
در صورتی که فقط به ... ارش رد میشیرو نمی بینی یا با بی توجھی از کناین فرصت ھا  نیستی خیلی از

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

ا فالن شغل عالی رو داشتم یا فالن سرمایه رو اگه منم یه پدر و مادر پولدار داشتم، ی... آره... شاید بگی
  ...داشته باشم ایداشتم حتما می تونستم ثروتمند بشم و زندگی دیگه 

  ...اما حاال که این شرایط رو ندارم پس دیگه نمیشه

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

  .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

داد شکایت سر بدن اما تو در  ،اشه و ھمه از بی پولی و فقرحتی اگر اقتصاد تمام دنیا در حال نابودی ب
اتفاقی که می افته اینه که تو حتی در اون شرایط ھم پول و ثروت رو به حد ... مدار ثروت و فراوانی باشی 

اعلی به زندگیت جذب می کنی و واقعیت زندگی تو چیزی بسیار متفاوت نسبت به واقعیت سایرین 
، پس شرایط متفاوتی رو تجربه می کنین شما در مدارھای متفاوتی قرار گرفتین میشه چون ھر کدام از

  . و این یک قانونه دوست عزیزم . ولو ھمسایه دیوار به دیوار ھم باشین

  باور نمی کنی؟

اگر سری به تاریخ بزنی، تاریخ برات صدھا و ھزاران شاھد مثال میاره که در بدترین شرایط اقتصادی در 
  .مختلف چه مولتی میلیونر ھایی متولد شدن ،کشورھای
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ھیچ شکی نیست و جای کمترین بحثی نیست که اون شرایط بد اقتصادی برای بسیاری از افراد بدترین 
معنی بوده که در اون زمان به خصوص ھیچ فرصتی برای رشد و  اینزمان زندیگی شون بوده، اما آیا این به 

  .یستھرگز اینگونه ن! ترقی وجود نداشته؟

شتن، اون چون در ھمون شرایط ھزاران میلیونر خود ساخته شکل گرفتن که فقط یک تفاوت با سایرین دا
صت ھا رو به ثروت تبدیل کردن و نه تنھا به خودشون یک زندگی دنیوی و اخروی ھا فرصت ھا رو دیدن و فر

  .دنعالی رو ھدیه دادن، بلکه دنیا رو ھم به جای بھتری برای زیستن تبدیل کر

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

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

  !به ھمین راحتی

اگه در زندگی تمام چیزھایی رو که میخوای نداری و نمی تونی ھر کاری رو : " و به قول یکی از اساتیدم
ھمونیه که ھر روز صبح توی آینه  تنھا کسی که باید یقه اش رو بگیری که دوست داری انجام بدی،

  .بھش فکر کن دوست خوبم! ن جمله طالییهایواقعا ." میبینیش

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

  .حالت ذھنی ایه که بر افکارت حاکمه

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

  .پول و ثروت حالل بھت نشون داده میشهشرایطی راه جذب 
  

چند سال پیش  آقای میانسالی برای مشاوره پیش من اومده بود  . اجازه بده داستانی رو برات تعریف کنم
یک آشپز حرفه  یم متوجه شدم که این آقابعد از صحبت ھایی که با ھم داشت. که پیمانکار ساختمان بود

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

 200تنھا عامل به ظاھر بازدارنده این بود که طبق برآوردھایی که کرده بود برای شروع کسب و کارش به 
  .داشت و ھرگز چنین رقمی رو در اختیار نداشت نیازمیلیون تومان پول 

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 

من به این آقا یک نکته رو گوشزد کردم و .بسازه اما نتونسته به رویایی که داشته جامه ی عمل بپوشونه
رویا بده تا فرصت ھایی که  نایبھش گفتم متمرکز بر رویایی که داری بمون و تمام توجه و تمرکزت رو به 

  .شکار بشهرو به واقعیت تبدیل کنن برای تو آرویا  اینتونن  می

 انقدر ھیجان زده بود که نمی. سیدماتفاقی این آقا رو دیدم، درباره ھدفش ازش پر یلیک ماه بعد که خی
فاق ھایی براش و تند تند توضیح میداد که این یک ماه چه ات تونست سرعت صحبت کردنش رو کنترل کنه

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

راه اندازی کنم  بازسازی و ر این رستوران روبعد از صحبت ھایی که با صاحب ملک داشتم، قرار شد که اگ
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

ماه بازسازی رستوران رو به اتمام  4پیمان کاری این آقا به کمکش اومد و موفق شد که طی  ی تجربه
  .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 
ھایی  ه ای که داری برسی، اصال مھم نیست اوضاع و شرایط بیرونی چی باشه، اتفاقبه ھدف و خواست

  .تو رقم زده میشه که در نھایت تو به اونچه  میخوای برسی برات رخ میده و شرایطی برای

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

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

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 
دونم که  میمن و کسب و کار من ھرگز صحیح نیست چون خیلی خوب  اما در رابطه با درست باشه

  .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 
  .باور برسی زندگیت متحول میشه اینواقعا به  و اگه. فقط و فقط خودتی... زندگیت رو می سازی

ن صحبت رو از من میشنون که بھشون میگم می خیلی از افراد وقتی که ای!!! اشهاما یک نکته رو یادت ب
تونی ھمین حاال پول و ثروت رو به زندگیت جذب کنی به اشتباه با خودشون فکر می کنن که صحبت من 

ریلکس و راحت روی کاناپه لم بدن و پول به سمت حسابشون پرواز  این معنی رو میده که می تونن خیلی
  .این روش کار نیست. کنه

گام رو که در  7ل و ثروت رو به زندگیت جذب کنی و زندگی شاد و مرفھی داشته باشی باید برای اینکه پو
ادن روی کاناپه و ادامه بھت آموزش میدم برداری که متاسفانه یا خوشبختانه ھیچ کدوم از این گام ھا لم د

  !!!تماشای تلویزیون نیست

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

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

باشه که کسب پول و ثروت مقصد نھایی ما نیست بلکه اولین قدمه و  یادتاز طرف دیگه این نکته رو ھم 
این فرصت رو در اختیارت قرار میده تا بتونی یک زندگی خارق العاده بسازی و برای زندگیت سنگ تموم 
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بیشتر درک کنی، بیشتر به خدای رحمن نزدیک بشی و انسان بذاری تا لطف و فضل خدای رحمن رو 
  .معنوی تری بشی و در ھر لحظه و ھمزمان بھترین زندگی مادی و معنوی رو تجربه کنی

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

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

  !که از دری که فقر وارد زندگی میشه، از در دیگه ایمان خارج میشه

داری و وقتی که این پایه اولیه زندگیت رو  نیازی زندگی کنی و از زندگیت لذت ببری، به پول برای اینکه بتون
و به ھر میزان که بخوای پول و ثروت حالل در اختیارت باشه، می تونی با خیال راحت  محکم و قوی بسازی

  . به الیه ھای باالتر زندگی بری و مسیر کمال انسانی رو طی کنی

تونه منبع قدرتمندی برای گسترش کارھای خوب ھم به حساب  میپول و ثروت نه تنھا چیز خوبیه بلکه 
و نه  استاما باز ھم تاکید می کنم که این نکته رو به یاد داشته باش که پول فقط یک وسیله . بیاد

  ...بیشتر

  ...اجازه بده این موضوع رو کمی باز کنم

باور رو به پیروانشون منتقل می کنن،  ایناما وقتی که ! سخت و رنج آورهبودایی ھا باور دارن که زندگی 
اون رو اینگونه تفسیر می کنن که زندگی سخته اما به محض اینکه متوجه این حقیقت شدی و اون رو 

از این لحظه به بعد تو کامال آزاد و رھا میشی و متوجه . پذیرفتی دیگه مجبور نیستی از زندگی رنج ببری
تو واقعا اون . تئاتر بازی می کنی اینکه زندگی مثل یک تئاتره و تو فقط داری نقشت رو در میشی 

و خودت ھم کامال به این مطلب آگاھی و اشراف  ستی که داری نقشش رو بازی می کنیشخصی نی
  ...در زندگی ھم باید اینگونه رفتار کنی . داری

 اینفشار میاره باید این نکته رو بدونی که در شرایطی که احسای می کنی زندگی خیلی داره بھت 
ذات حقیقی تو از تمامی این مشکالت مبرا و  ،واقعیت نیست و فقط نقشیه که داری بازیش می کنی

  .جداست

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

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

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

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

دیگری یک نعمت بزرگ به  مشکل تلقی می کنم می تونه برایرو از طرف دیگه مشکلی که من اون 
  .ھمه چیز به نگرشی که داری بستگی داره. حساب بیاد
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دوست من می  اینمن دوستی داشتم که ھمیشه ھر وقت مشکلی پیش می اومد یک سر داستان به 
مشکالت ھم یک بار که دوباره مشکلی براش پیش اومده بود بھش گفتم دقت کردی ھرجا میری ! رسید

  به دنبالت میان؟ 

باورھای منفی . دوست عزیز می دونی اصل مشکل کجا بود؟ مشکل در دیدگاه و نگرش دوست من بود
باعث میشد طوری به مسایل نگاه کنه که ... ای داشت که باعث میشد ھمه چیز رو یک جور دیگه ببینه

  !اطالعی از این ماجرا نداشتت مشکلی ایجاد بشه و جالبتر اینکه حتی خودش ھم ھیچ یدر نھا

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

  !و واقعا ھم ھمین طور شد

نگرش و دیدگاھی که نسبت به پول داری، می تونه . عزیزم ھم ھمینطوره دوستدر مورد تو  او دقیق
بسته بسته اسکناس ھا و تراول چک ھا رو به زندگیت وارد کنه یا اینکه داستان زندگی مالیتت بشه 

  ... . داستان جن و بسم هللا

  ...انتخاب با خودته عزیز من

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

  .گزینه ای پیدا کنم تونم ھیچ

  بھش گفتم گزینه برای چی؟

  !!گفت برای نگه داشتن شغلم

این شغل تنھا منبعیه که می تونی ازش درآمد کسب کنی؟ چرا این بھش گفتم چرا فکر می کنی داشتن 
  باور در تو شکل گرفته؟

  !!!!چند دقیقه ای رو طوری به من خیره شده بود که انگار خیلی بیراه گفتم

  !نه بیشتر، نه کمتر... کسب درآمدت برایبھش گفتم این شغلی که تو داری فقط یک وسیله است 

تو ھر . این شغل برای تو انقدر زیاد شده که احساست رو باھاش درگیر کردیعلت اھمیت  اینو فقط به 
صدھا پیشنھاد عالی بھت میشه ... روز با ھزاران ھزار فرصت عالی برای کسب درآمد رو به رو میشی

درآمد کنی اون ایده ھا رو  کسبولی چون باور کردی که فقط و فقط از راه شغلی که داری می تونی 
  .اونھا رو نادیده می گیری و کوچکترین توجھی ھم بھشون نمی کنینمی بینی یا 

  شه حاال؟ بعدش چه اتفاقی می افته؟بھش گفتم فرض کن که شغلت رو از دست دادی، چی می

  .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؟

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

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

  .بیشتری برسه

این آقا به محض اینکه اون احساس منفی ترس رو از رخداد از دست دادن شغل جدا کرد، موفق شد اتفاق 
  .ی این رخداد واسش اتفاق می افته رو ببینه ھای مثبتی که به واسطه

  اصال میدونی چرا به مشکل میگیم مشکل؟ 

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

  !اما این اشتباھه دوست من

باید . باید ایمان داشته باشی که خدای رحمن خیر مطلقه و چیزی جز خیر و خوبی از خدا به ما نمی رسه
افته شاکر و سپاسگزار باشی تا نعمت ھای بیشتری  میبه خاطر ھمه چیز و ھر اتفاقی که در زندگیت 

  .وارد زندگیت بشه

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

  .بر این باوری که حتما خیری در اونه و در نھایت به نفع تو تموم میشه

موقعه که  ھمینتنھا کاری که الزمه انجام بدی اینه که احساس ترس و استرس رو از بین ببری و دقیقا 
  .گام بعدی بھت نشون داده میشه

   .اجازه بده این موضوع رو بیشتر باز کنم

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

  .انتخاب شده

زمانی  دوست خوبم خیلی مھمه که این توضیح رو ھمواره در ذھنت داشته باشی چون بسیاری از افراد
ی که ثروت معنا حواسشون به سمت این برگه ھای کاغذی میره، در صورت که بحث از ثروت میشه تمامی
و ھر نوع نعمت و دستاوردی که میشه در زندگی داشت رو شامل میشه  و مفھومی بسیار وسیع تر داره

  .و دقیقا معادل کلمه ی رزقیه که بارھا و بارھا در قران کریم تکرار شده

ی و که به جذب فوری ثروت فکر می کنی، می تونی حوزه ی دیدت رو خیلی وسیع تر کن بنابراین زمانی
تمامی مواردی که به نوعی . داری اونھا رو در زندگیت جذب کنی دوستی  مواردی فکر کنی که  به ھمه

  ...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 
اینھا ... ھر فکر و آگاھی و باوری که نسبت به پول و ثروت داریاحساسی که نسبت به پول و ثروت داری، 

گه تمام عواملیه که میزان قدرت و توانایی تو در جذب ثروت به زندگیت رو معین می کنه و به عبارت دی
  .حالت ذھنی میشه زندگی تو بازتابی از ھمین

زندگی تو خلق شده به  به محض اینکه به این آگاھی برسی که تمامی اتفاق ھا و شرایطی که در
واسطه ی ھمین حالت ذھنی حاکم بر افکار تو بوده و صرفا به خاطر باورھایی بوده که داشتی، می تونی 
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خیلی راحت و سریع باورھای مخربت رو شناسایی کنی و اونھا رو با باورھایی قدرتمند و سازنده و ثروت 
  .ه زندگیت رو می گرفت در ھم بشکنیآفرین جایگزین کنی و سد و مانعی که جلوی ورود ثروت ب

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 

ت مانند یک آھنربا تمامی فرصت ھای عالی و بی نظیر رو در کمال ثروت به زندگی تو جذب بشه و تو درس
  .راحتی به زندگیت جذب می کنی

مرحله ای استفاده کردم، موفق  7به عنوان نمونه خود من زمانی که اولین بار از این فرمول 
  !!!برابر افزایش بدم، اونھم فقط در ماه اول 30شدم که در آمدم رو 

اونچه در ادامه بھت آموزش دادم  برابری درآمد فقط و فقط به 30ایش برای این افزدوست خوبم باور کن که 
  .عمل کردم

ھیچ سحر و جادویی در کار نیست، اینھا صرفا قوانین حاکم بر جھان ھستن که اگر اونھا رو بشناسی و 
  .این قانون جھان ھستیه. اجراشون کنی، درست عین دو ضربدر دو بھت جواب میده

  در اولین گام درآمدت رو چند برابر کنی؟ دوست داری

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

مقصد توئه قرار جایی که  و اگر از باورھای منفی ای که بین تو. ھیچ راه گریزی از این مرحله وجود نداره
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؟

ه ی پول داری که مصرانه روی خودت و باورھایی که در بار تا زمانی که با خودت و خدای خودت عھد نکنی
  !!!تسکار کنی تا در مدار ثروت و فراوانی قرار بگیری، خبری از دستاوردھای چشمگیر مالی نی

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

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

  .جواب میده

رو خونده باشی به خوبی میدونی که به خاطر یک مشکل مالی در  اگر کتاب راز و رمز ھای ناگفته ذھن
 18معرض ورشکستگی کامل مالی قرار گرفتم، اما با استفاده از قوانین جذب ثروت موفق شدم تنھا در 

تو دوست عزیزم ھم می تونی یک زندگی . ماه زندگی ای به مراتب بھتر و رویایی تر رو برای خودم بسازم
دی و معنوی و یک زندگی رویایی به معنای واقعی کلمه برای خودت بسازی چون تمام سرشار از رفاه ما

ئن باش که اگر من تونستم تو ھم حتما از ھت معرفی کردم و آموزش دادم و مطممسیر رو قدم به قدم ب
پسش بر میای و خیلی خیلی سریع تر از من به دنیایی از موفقیت ھا و دستاوردھا میرسی چون الگویی 

امیدوارم که به من ملحق بشی . ری که این مسیر رو رفته و می تونه در طول این مسیر بھت کمک کنهدا
  .و خیلی سریع در مدار خواسته و ھدفی که داری قرار بگیری
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مرحله ای رو بھت آموزش دادم که ابتدا قدم به قدم  7در فصل ھای بعدی کتاب جذب فوری ثروت فرمولی 
ول و ثروت رو به راحتی و در کوتاه ترین زمان ممکن به زندگیت جذب کنی و بھت آموزش میده چگونه پ

سپس دو تکنیک جادویی رو به تفصیل برات باز کردم که بھت آموزش میده چگونه می تونی تنھا با یک 
میلیارد پول نقد داشته باشی و این در حالیه که  120سال بیش از  20پس از  ،میلیون تومان سرمایه اولیه

  !میلیون تومانی اولیه ات اضافه نکنی 1مبلغی رو به این سرمایه ی  ھیچ

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 
  . میلیون انسان قدرتمند و ثروتمند داشته باشیم 75با 

دوست دارم زمانی که به انتھای این کتاب رسیدی، مسیری که الزمه برای کسب ثروت طی کنی رو پیدا 
سوال و ابھامی برات باقی نمونده باشه و تمامی اصول الزم و ضروری این سفر رو به کرده باشی و ھیچ 

  .خوبی برش مسلط شده باشی

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

برای مطالعه نشخه ی . دوست عزیزم اونچه تا اینجا مطالعه کردی اولین فصل از کتاب جذب فوری ثروت بود
منوی خدمات و بخش جذب فوری ثروت مراجعه  www.erfanizade.comکامل این کتاب می تونی به آدرس 

  .کنی و یا بر روی لینک زیر کلیک کنی
         61.html-05-07-22-04-44/2014-05-07-22-04-http://erfanizade.com/index.php/2014     

 

  :ھدیه ویژه وبسایت عرفانی زاده دات کام به شما دوست عزیز و گرامی
سه فایل بسیار قدرتمند و تاثیرگذار در  94فروردین ماه  30و  93بھمن ماه  30،  93آذر ماه  30 در سه تاریخ

، به عنوان رابطه با جذب فوری ثروت به اعضای خبرنامه وبسایت عرفانی زاده دات کام به صورت رایگان
ه به وبسایت لطفا با مراجع ،دریافت رایگان این سه فایل در ایمیل خود برای. ھدیه تقدیم میشه

www.erfanizade.com از عضویت خود در خبرنامه وبسایت اطمینان حاصل نمایید.  
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  نکات کلیدی فصل
ü برای افرادی که . برای کسب ثروت تنھا کاری که الزمه انجام بدی اینه که در مدار ثروت قرار بگیری

ایطی دریچه و در ھر شردر مدار ثروت قرار میگیرن و ترس ھا و تردید ھا رو باور نمی کنن ھمیشه 
 .به روی ثروت، موفقیت و خوشبختی باز میشه ای

ü  اکثر افراد نمی دونن که . مدار ثروت قرار بگیری یا در مدار فقراین تو ھستی که تصمیم میگیری در
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
ü عامل، دو این دو . جذب فوری ثروت به تمرکز کامل و برداشتن گام ھای الھام شده نیاز داری برای

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

 .ھمه چیز به نگرشت بستگی داره. باشه
ü نچه که اتفاق افتاده رو وقتی که به مشکل بر میخوری علت اینه که اونچه رو که داری و او

 .نمیپذیری و در عوض سرشار از حس فقدان و احساسات منفی میشی
ü  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

ü اگر فرمول جذب فوری ثروت رو . جذب پول و ثروت شانسی نیست و از قواعد خود پیروی می کنه
 .بدونی، در ھر زمانی و در ھر شرایطی می تونی اون رو به زندگیت جذب کنی

ü  تمامی پول و ثروتی که به زندگی تو وارد میشه و در اون جریان داره، بازتابی از حالت ذھنی ایه
 .و باورھات حاکمه که بر افکار
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  گام ھای اجرایی فصل
ü  نتایجی که . ( داشت کن یادتمامی باورھایی که درباره پول و ثروت داری رو روی یک برگه کاغذ

 )داری در زندگیت به دست میاری بازتابی از باورھاییه که داری
ü  بیشتری رو به زندگیم جذب از خودت بپرس که آیا این باور ھا به من کمک می کنن که پول و ثروت

 کنم و یا پول و ثروت رو از من دور می کنن؟
ü  دلیل مثبت رو یاد داشت کن که چرا میخوای پول و ثروت بیشتری رو به زندگیت جذب  5حد اقل

 کنی؟
ü یکی از مشکالت و یا مسائلی که در حال حاضر داری رو یاد داشت کن. 
ü  با استفاده از طوفان ذھنی)  Brainstorming ( ایده ھایی رو یاد داشت کن که می تونه این

 .یا سرویس جدید تبدیل کنهمشکل رو به یک محصول 
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