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 به نام خدای مهربان

و  و جذب ثروت مدرس موفقیت مشاور و  من حمیدرضا شهریاری هستمسالم به همه ی دوستای خوبم 

باشی و دقایقی رو که با هم  روز و شب خوبی رو داشتهامیدوارم کام.مدیر وبسایت ثروت بزرگ دات 

و سپری میکنیم بهت خوش بگذره و بتونم مطالب مهمی رو که امروز میخام بهت بگم بدقت گوش بدی 

ینده زندگی آوری باشی و بتونی آادن اتفاقات خیلی شگفت توی زندگیت بکار بگیری تا شاهد رخ د

نظیر تبدیل کنی و بقیه رو هم توی این مسیر رسیدن به ثروت و موفقیت  خودت رو به یه شاهکار بی

.یاری کنی   

زیادی برخوردارن وبه قول ونی رو سراغ داریم که از ثروت و موفقیت همه ما انسان های خوشبخت فرا

مردم دست به خاکستر میزنن طال میشه و برعکس انسان های زیادی رو هم دیدیم که با مشکالت 

چاه عقمیقتری سقوط میکنن.راستی این تفاوت  ته زیادی دست به گریبانن و مدام از چاله در میان و به

!!!!یگیره ؟از کجا سرچشمه م  
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ن به موفقیت های باال دست پیدا کنن و یا تونستن به زندگیشون تونستکنی کسایی که توی ایا فکر می

یکسره ازش بیخبری؟ شماو که راز بزرگی خبر دارن ثروت های بسیار زیاد دست پیدا کنن از   

؟یا خیلی باهوشترن ایی که ثروت هنگفتی دارن از تو با استعداد ترنایا فکر میکنی اون  

 که توی یه نیمکت باهم می نشستید دوست و شاید همکالسی شما تا حاال از خودت پرسیدی چی شد که

همچنان داری درجا میزنی؟ و نمرات باالتری میگرفتی د و شما که از اون باهوش تر بودیموفق ش  

درصد از ثروتمندان و افراد موفق دنیا از اون با 3درست حدس زدی یه رازی وجود داره که فقط 

"ریهمعجزه هدف گذا "اطالعند.و اون:  

هوش اگه تو دوست خوبم تمامی لوازم و امکانات الزم برای پیشرفت روداشته باشی مثل استعداد و  

اد کافی و ....مادامی که هدفی رو برای خودت انتخاب نکردی زندگیت هیچ تغییری نمیکنه و هیچ سوو

.وقتی "ناخدایی ستکشتی شکستگان را هر موج "پیشرفتی رو شاهد نیستی.یادت باشه بقول قدیمیا:

هدفی توی زندگی نداری دیگه باد موافق معنایی نداره.باید یه هدفی داشته باشی که  صبح ها بخاطرش 

 زودتر از خواب پاشی و شب ها دیرتر به رختخواب بری.

دقیقا از لحظه ای که برای خودت هدفی رو مشخص میکنی )این هدف میتونه جذب ثروت بیشتر یا 

خواهت یا هر چیزی که تصور میکنی باشه(و آتش رسیدن به هدف رو در وجودت موفقیت در شغل دل

و برای  به کمکت میان و تو رو به اون جایی که توی تصورت هستخداوند روشن میکنی تمام کائنات 

میرسونن. خودت مشخص کردی  

 

توی  درصد از مردم جهان 97دوست خوبم هدف گذاری سنگ بنای تمام موفقیت های زندگی شماست.

درصد باهوش توی دنیا به اهمیت هدف گذاری پی بردن و از این راز  3زندگیشون هدفی ندارن!!!تنها 

.بزرگ استفاده میکنن و با اون به تمامی دنیا حکومت میکنند  
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و برای خودت هدفی اولین قدم در راه موفقیت و ثروت اینه که واقعا بدونی قراره به چه سمتی بری 

سته خودت رو با تموم وجودت بخای که بهش برسی و مطمئن باشی که تموم کائنات داشته باشی و خوا

دست به دست میدن و تموم اسباب و امکانتش رو بکار میگیره تا به زندگی رویایی و اهداف قشنگت 

برسی.و اینو بدون توقع نداشته باش توی مسیرت بسمت موفقیت و ثروت بقیه افراد تو رو درک کنن و 

بزودی روزی میرسه که همون افرادی که افکار و دوست خوبم اه بشن و بهت کمک کنن. باهات همر

رو برای دوستاشون  شماشنایی شون با آ، داستان  و مسخرت میکردن رزو های تو رو قبول نداشتنآ

!تعریف میکنن  

 

 

یده ال اینم بدون که تالش های بی هدف تا حاال کسی رو به موفقیت نرسونده.ازت میخام زندگی ا

میدم که بهش براحتی میتونی برسی. خودت رو تصور کنی و بهت قول  

براحتی یاد بگیری هیچ نگرانی بخودت راه نده با چند تا تکنیک ساده که بهت اموزش میدم میتونی 

خودت به پیش بری . و با سرعت بسمت خلق اینده رویایی چطوری هدف گذاری کنی  
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تمامی این قوانین رو به زبون  وخب دوست خوبم از اینجا به بعد وارد بحث های تخصصی تری میشیم 

 خیلی ساده و با ذکر مثال های متعدد میزنم تا قشنگ متوجه بشی و برات جا بیفته.

قسمتی هستش : 7هدف گذاری کردن یه پروسه   

برای شروع یه قلم و یه دفترچه کوچیک الزم داریم.دوست خوبم متوجه شدی از لغت باید استفاده .

یه جایی بنویسیش.چرا همین االن یه دفترچه تهیه نمیکنی واسه نوشتن  هدفت رو ا بایدکردم حتم

بزار.اهدافت مثال یه دفترچه کوچیک که براحتی میتونی تهیش کنی.اسم این دفترچتو دفترچه اهداف   

ث اینجوری به قراردای که با کائنات داری مینویسی پایبند میشی و از طرفی نوشتن یه هدف دقیقا باع

کم رنگ ترین "میشه که از فراموش کردن اون هدف جلوگیری بشه.یادت باشه زمانی بزرگی گفت:

.من قبال  اهدافه.پس اصل اول در هدف گذاری نوشتن "جوهر ها از قویترین حافظه ها ماندگار تر است

ویسم و اهدافی رو که داشتم همیشه توی ذهنم نگه میداشتم شاید میترسیدم که اگه اونا رو جایی بن

تصادفی دست فرد دیگه ای بیفته بخاطر اون اهدافم مورد تمسخر قرار بگیرم .اما زمانیکه فهمیدم اولین 

قدم برای اینکه به کائنات ثابت کنیم در رسیدن به هدفمون جدی هستیم نوشتن اون اهدافه، ترس 

م داشتم و هر روز با خودمو کنار گذاشت و اهدافم رو نوشتم و توی یه دفترچه کوچیک با خودم همرا

 مطاله اون باعث میشه جهت حرکتم رو گم نکنم و هر روز بهشون نزدیک و نزدیکتر شدم.
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اهداف خوتون صریح و با ذکر جزئیات عمل کنید.اگه اهدافی رو که انتخاب میکنین خیلی  در نوشتن

مه و میکنین احتمال خیلی گنگ و نامفهوکلی باشن و یا اینکه گنگ و نامفهوم باشن پاسخی که دریافت 

 دچار سردرگمی میشین.برای روشن شدن موضوع براتون مثال میزنم .اهدافی مثل :

 میخوام موفق بشم

 میخام یه خونه بزرگ داشته باشم

 میخام ماشین مدل باال داشته باشم.

 میخام پولدار بشم

 میخام الغر بشم

 میخام سفر خارج برمو......

% احتمال داره که شما بهشون نرسی چرا؟چون 99اهدافی رو که مثال زدم خیلی کلی و گنگ هستند و 

ه ریز ترین جزیئات براش بگی تا بره و دقیقا کائنات عاشق جزئیات هست و دوس داره اهداف خودتو ب

اون تصویری رو ازش میخای برات بسازه.پس گام اول در هدف گذاری اینه که اهدافی که دوس داریم 

 بهشون برسیم شفاف و با جزیئات باشن.مثال اهدافی مثل:

)صد و بیست میلیون تومان( در امد داشته باشم 120.000.000میخام مبلغ   

سیلندر سفید رنگ که چراغای جلوش ال ای دی کار شده باشه  8اشین تویوتا لندکروزر میخام یه م

 داشته باشم.

میخام یه ویال توی بابلسر با یه حیاط پر از درخت سیب و نارنج و منظرش رو به دریا باشه و پنجره های 

 سفید رنگ بزرگ و دیوارای کوتاه و دوخواب با یه حموم مجهز به وان داشته باشم
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کیلو گرم برسونم و .... 75میخام وزن بدنمو به   

احتمال رسیدن شما به اهدافی که با جزیئات اونا رو مشخص کردین بشدت باالتر از اهدافییه که گنگ و 

کائنات میفرستین کلی و گنگ باشه به همون اندازه جوابی که  باشن.اگه سیگنالی که دارید به سمتکلی 

کلی و گنگ خواهد بود و  احتماال شما در یه مقطع کوتاه موفقیت های  از اون سیگنال دریافت میکنید

کوچیک بدست میارین و ناگهان همه چی مثل سابق میشه و دوباره توی چاله های ذهنی خودت گرفتار 

میشی.پس موقعی که داری اهدافتو مینویسی دقیقا هدفت رو با ریزترین جزئیات بیان کن اینجوری 

از سرعت نور هم باالتر میشه. سرعت رفتنت بسمت هدف  

 

 

خب دوست خوبم تا اینجا شما یه دفترچه اهداف)آرزوها( تهیه کردی و قول دادی که همیشه با خودت 

تی تا داشته باشی و اون رو هر روز مرور کنی.بعد اومدی و اهداف خودت رو با بیان جزیئات توش نوش

کائنات بتونه با سرنخ هایی که تو بهش میدی راحت تر بتونه اون خواسته تو رو به واقعیت تبدیل کنه.اما 

یه مطلب خیلی مهم اینه که وقتی که داری اهدافت رو روی کاغذ مینویسی حتما باید زمان دستیابی به 

پول نقد میخام.اوکی هدفت میلیون تومان  100اون هدفت رو هم مشخص کنی.مثال اومدی و نوشتی من 

سال بعد بدستت برسه میخای؟ کائنات هنوز منتظره تا تو تاریخ  20مشخصه ولی تو که نمیخای اون پول 

میلون تومان پول نقد  100من میخام مبلغ "رسیدن به اون رو هم براش بگی .مثال میتونی اینطوری بگی:

انگلیسی رو تا حد مکالمات روزمره تا تاریخ  زبان ".یا مثال میخام"داشته باشم 1/1/1397تا تاریخ 

"یاد بگیرم 1/1/1397  

اینجوری تموم قدرت و توانایی خودت رو جمع میکنی تا توی اون تاریخی برای هدفت برنامه ریزی 

و هر خواسته ای ازش شماست برده  کائناتکردی بهش برس برسونه.یادت باشه که تو ارباب هستی و 

کائنات تموم قدرتشو جمع میکنه تا توی اون که خاستت کوچیک باشه یا بزرگ ،ره داشته باشه فرقی ندا

میرسونه. زمانی که مشخص کردی تو رو به هدفت  
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وری بنویس که همین حاال نکته دیگه توی نوشتن اهداف اینه که هدفت رو به زمان حال بنویسی.یعنی ط

میلیون تومات پول  100مبلغ  1/1/1397میخام تا تاریخ "به اون خاستت رسیدی .مثال بجای اینکه بگی 

میلیون تومان پول نقد دارم و  100مبلغ  1/1/1397امروز در تاریخ "اینجوری بنویس "نقد داشته باشم

"از این بابت بسیار خوشحال و سپاسگزارم  

و بزمان حال مینویسی یعنی توی ضمیر ناخوداگاهت رو با خودت همراه میکنی ذهنت رو وقتی اهدافت ر

 با خودت همراه میکنی تا هدفت رو باور کنه و در رسیدن به اون هدف تو رو یاری بده .

 

 

رسیدن به  سعی کنین تمام دالیلی که باید به اون هدف برسین رو یادداشت کنین اینجوری وقتی واسه

یه هدف دالیل کافی داشته باشین دچار تله های ذهنی و ناامیدی و سردرگمی نمیشین.بذارین براتون یه 

مثال بزنم .فرض کنیم که هدف شما جذب یک میلیارد تومن پول بوده و دارید برای رسیدن بهش 

 تالش میکنین اونوقت دالیل رسیدن به اون میتونه جمالتی مثل این باشه:

میخام ثروتمند بشم تا بتونم ماشین -ثروتمند بشم تا بتونم صاحب یه شرکت بزرگ بشم میخام

میخام ثروتمند -میخام ثروتمند بشم تا صاحب یه ویالی بزرگ توی شمال بشم-موردعالقمو داشته باشم

میخام ثروتمند بشم تا بتونم با ارامش و شادی زندگی کنم و -بشم تا بتونم به اطرافیانم کمک کنم

...دوست خوبم هرچقد دالیلی که واسه رسیدن به هدفتون داشته باشین بیشتر و بیشتر باشه احتماال شما .

و انگیزه مضاعفی در وجودت برای میدی و نتایج بهتری بدست  میاری  تالش بیشتری از خودتون نشون

 رسیدن به اون اهداف در وجودت شکل میگیره.
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خب تا اینجای کار قسمت تئوری رو بهت اموزش  دادم و بهت یاد دادم چطور اهداف زندگی خودتو 

 بنویسی و توی یه دفترچه همراه خودت داشته باشی.حاال وارد قسمت عملی مساله میشیم.

 سوال:چطور باید برنامه ریزی عملی خودمون رو برای رسیدن به هدف شروع کنیم؟

جواب:دوست خوبم راز اینکار در اینه که تو بری و کاری رو که واقعا از انجام دادنش لذت میبری رو 

میکنی و این انجام بدی اینجوری حتی اگه ساعت ها مشغول انجام اون کار باشی احساس خستگی ن

مین کننده موفقیت تو دوست خوبم باشه و باعث بشه در انجام اون کار دست به ابتکارات میتونه تض

خیلی زیادی بزنی و خودت رو به مرتبه باالیی برسونی .وقتی مشغول انجام دادن کاری میشی که به اون 

عشق و عالق داری و از انجام دادنش لذت میبری نه تنها دچار خستگی نمیشی و گذر زمان رو هم 

متوجه نمیشی بلکه دیگه اون فعالیت کار محسوب نمیشه و یه تفریحه .چی بهتر از انجام دادن کاری که 

واقعا از ته دل دوسش داری و برات هیجان انگیزه.خب دوست خوبم اینجا یه سوال پیش میاد و اون اینه 

این یه سوال واقعا که از کجا بدونیم به چه کاری عالقه داریم و انجام چه کاری برامون لذت بخشه؟

جدیه چون دوست خوبم اگه تو کاری رو انجام بدی که زیاد عالقه ای بهش نداری بمرور نه تنها انجام 

اون برات هیچ هیجان و لذتی نداره بلکه خسته کننده هم میشه و این باعث میشه که بازده کاریت کم و 

. پس باید دنبال کاری بریم که دوسش داریم کم بشه و نهایتا اون کار رو رها کنیم و دچار ناامیدی بشیم

و همیشه دوس داشتیم که انجامش بدیم.دوست خوبم اگه واقعا نمیترسیدی و مطمئن بودی که موفق 

میشی واقعا دست به کاری میزدی هان؟؟؟همین االن اونو انجام بده ممکنه یه تماس تلفنی باشه ممکنه 

قدام کن ترستو زیر خروارها خاک دفن کن.کسب یه مهارت جدید باشه و.....همین االن ا  
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یادتون باشه که طوالنی ترین سفرها با برداشتن اولین گامها اغاز میشه.مهم نیست که هدفی رو که 

قعا از ته دلت اونو بخای که بهش برسی این اتفاق انتخاب کردین چقد بزرگه بهتون قول میدم اگه وا

 میفته باشین و  مطمئنم بهش میرسی.

خب دوست خوبم بهت تبریک میگم االن دیگه یاد گرفتی چطور هدف گذاری کنی و در مسیر اهدافت 

 حرکت کنی .توی مسیر ممکنه دچار تشویش بشی و یا در هدف خودت تردید داشته باشی و

م رو هدایت کنم به نقطه ای برسی که دیگه هیچ مساله ای توی زندگیت نداشته میخام تو دوست خوب

باشی نه مشکل مالی و نه مشکل عاطفه ای و روحی و شخصی.توی تموم این مسیر من کنارت هستم و 

بهت کمک میکنم که موانعی که جلوی راهت هستن رو براحتی پشت سر بزاری و هر روز موفقیت و 

کنی. ثروت بیشتری رو جذب  

 

 

 

یه نکته خیلی مهم باقیمونده که میخام برات بگم.اگه بخوام اهدافی که آدم توی زندگی برای خودش در 

 نظر میگره رو توی یه نمودار رسمش کنیم یه شکلی مثل شکل زیر میشه:
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 هدف سوم        هدف دوم      هدف اول                    

 

 

باال:اهدافتو همیشه از کوچیک شروع بشه و به ترتیب به اهداف بزرگتری فکر کنید.اما اما تفسیر نمودار 

هدف اخرتون باید اونقدر بزرگ باشه که هیچوقت بهش نرسین چرا؟چون وقتی بهش برسین دیگه 

کاری نمونده که انجامش بده و اینجوری شما دچار پوچی و افسردگی میشین.دو تا مثال برای اثبات 

هزار دالر دستمزد طلب کرد و پل رو  200ازنده پل تاریخی برلین با جاه طلبی اون موقع ها س-1حرفام:

توی دهه هفتاد میالدی همه فضا نوردانی که به کره ماه -2ساخت.بعد از یک سال از ساخت پل مـــرد.

سفر کرده بودن بعد از بازگشت به زمین دچار افسردگی شدن!چرا؟چون کار بزرگتری روی زمین 

داشتن طفلیا!!!!!!!!!!!ن  

.دوست خوبم آرزوی قلبی من و تیم ثروت بزرگ دات کام موفقیت بیش از پیش شماست.اگه احساس 

میکنی این مطلب برا مفید بوده به وبسایت ما بیا و اونجا نظرت رو راجب این مقاله بزار .اینجوری نقاط 

ا عزیزان بهای مفیدتری رو برای شمضعف و قوت خودمون رو بهتر شناسایی میکنیم و مقاالت و کتا

با ریز به ریز هدف گذاری اشنا شدی و قوانینشو دونستی قدم بعدی اینه که شروع  که حاال اماده میکنیم.

؟موافقی.کنی و استارت کارتو بزنیو موتورتو روشن کنی و به سمت خلق اونها  پیش بری  

ــــــــــــــــــــــــدف               آتــــــــــــــــــــــــــشآمــــــــــــــــــــــــــاده                هـــ  
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 برای دانلود مقاله های طالیی و رایگان بیشتر به وبسایت ما سر بزنید
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 هدیه ویژه برای شما

 

 

رزو میکنم .آروزهای خیلی قشنگی رو برات   

 موفق و شاد باشی

 دوستدار همیشگی شما

 حمیدرضا شهریاری
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