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یش گفتارپ  

" شما برای زندگیتان شود می" در هر چهار دقیقه یک نفر میلیاردر  گویند می

 ؟اید هکارکردچ

 هر در.دیا کرده هیتهشما به دنبال موفقیت واقعی هستید چون این کتاب را  یقیناً

ده درصد افراد هستند که به دنبال یادگیری  در زندگی تنها یطورکل بهو  وکار کسب

که از چشم دیگران شبیه  کنند میدست پیدا  یاین افراد به نتایج مسلماًهستند و 

 .ماند میمعجزه 

 شمارازندگی  تواند میدر عصر کنونی و در دنیای تغییرات فراوان تنها کسی که   

نجات دهد فقط خودتان هستید. بسیاری از افراد تمام طول زندگی خود را به گله و 

اینکه قدمی برای تغییر و بهبود زندگی خود  جای بهو  کنند می زمانشکایت از زمین و 

 .کنند مینابود را بردارند فقط با افکار بیهوده زندگی خود 

ل تعطیل شدن و یا ورشکستگی هستند و اقدامی در در حا وکارها کسببسیاری از    

تغییر زندگی و بهبود و  درراهاولین قدم  مطمئناً.دهند ینمبهبود خود انجام جهت 

تغییر نگرش است و قدم دوم اقدام عملی و قاطعانه در راستای  وکار کسب ی توسعه

 .استاهداف 

مطالب این کتاب حاصل چندین سال تحقیق و مطالعه و مشاوره در حوزه    

.شاید است وکارها کسبراهکارهای موفقیت و بهبود شخصی و همچنین توسعه 

تالش شده است  ش این کتابدر نگار درواقعبسیاری مطالب به نظرتان آشنا باشد ، 

کاربردی و  یا گونه به نانیکارآفرو  مؤلفانمهم و کاربردی سایر  مطالب و تجارب

در همین نکته اساسی  ها کتابگردآوری شود و تفاوت این کتاب با سایر  اجرا قابل

 نهفته است. 
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 توانید یمرا خواهید یافت که با اندکی اراده  ییها هیتوصو  نیتمرشما در این کتاب    

ی واقعیت کتاب بر مبنا یها مثالتان بکار گیرید.اکثر وکار کسبخصی و در زندگی ش

بوده و سعی شده است از فضای تئوری و آرمانی فاصله داشته باشد.برای ثروتمند 

 اقدام و اقدام و اقدام. ازآن پسهمت الزم است و  یا ذرهشدن و افزایش درآمد 

 نقص بیهیچ تالشی  مسلماًدرازمدت باشد. ای رابطه زآغاخرید این کتاب  امیدوارم   

 انندگان گرامی تقاضا دارم نظرات ،نخواهد بود بنابراین از شما همراهان و خو

را  ها ایدهخود را با ما در میان بگذارید تا بتوانیم این  های ایدهو انتقادات و  ها شنهادیپ

همدیگر استفاده کنیم و در کنار  های تجربهدر اختیار دیگران قرار دهیم و بتوانیم از 

 .میبسازهم دنیایی بهتر و سرشار از ثروت 

در اینجا باید از زحمات و مهر و محبت تمام اساتید و دوستانی که در به ثمر     

 یگزار سپاسرسیدن این تالش کوچک من را راهنمایی و مساعدت کردند صمیمانه 

ب دکتر احمد حلت و استاد بزرگوار جناب دکتر جنا قدر گراناز اساتید  ازجملهکنم.

کتاب را مطالعه و با نظرات ارزشمندشان  سینو شیپکامران صحت که افتخار دادند و 

قای مهدی .همچنین از دوست عزیزم آمینما یم این حقیر را راهنمایی کردند تشکر

ارات قای نظام مشرفی مسئول محترم انتشو آاللهیاری که زحمت تایپ و حروفچینی 

 .نمایم میو برای همه این عزیزان آرزوی سعادت و بهروزی  گزارم سپاسرامان سخن 

خود را از طریق ایمیل  های ایدهو یا  پیشنهاد هرگونه انتقاد ، توانید می

javid@modir1.ir    ماره مستقیم از طریق ش صورت بهبا من در میان بگذارید و یا

از طریق  توانید میبا من در تماس باشید.همچنین همواره  09102304080تماس 

با ما در ارتباط بوده و از مطالب و محتویات سایت  www.modir1.irسایت 

شوید. مند بهره

                                                                                                        

 علی جاوید   -با احترام                                                                     

 93تابستان و پاییز                                                                             
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 چرا پول؟

 ی نحوه، باید کنیم میما در دنیایی سرشار از پول و نعمت زندگی    

از آن را بدانیم تا  صحیح ی استفاده روشآوردن آن و  به دست

بتوانیم زندگی سرشار از سعادتی داشته باشیم. استفاده از پول 

یاد بگیرند. بیشتر  توانند میو این دانش را همه  خواهد میدانش 

گفت در  توان میدانشی ندارند بلکه حتی  تنها نهمردم در این مورد 

 هستند. سواد بی تقریباًصحیح از پول  ی استفاده

در زندگی قابل توسعه هستند و اگر شما اصول روابط مالی  -

 توانید میاز پول را بدانید  ی استفادهو  سازی پولو مبانی 

مالی خود را از بین ببرید. شما  های نگرانیبرای همیشه 

 در استفاده از پول استاد شوید. توانید می
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کسی که بتواند از پول استفاده صحیح بکند دیگر قربانی  -

ت مالی نخواهد بود بلکه بر مسالل مالی نامالیمات و مشکال

 فالق خواهد آمد.

یک استاد استفاده از پول تحت حاکمیت پول قرار  -

و هوشمندانه پول را  کند میبلکه بر پول حکومت  گیرد نمی

 تا برای او کار کند. اندازد میبه جریان 

زندگی، سالمتی،  های جنبهاستفاده صحیح از پول تمام  -

مثبتی  طور بهل شخصیت انسان را شغل، روابط و تکام

 .دهد میتحت تأثیر قرار 

و  آورد میاستفاده صحیح از پول هم ثروت مادی به همراه  -

 هم ثروت معنوی

پول تنها همراه ما در سفر زندگی نیست، پول اگر صحیح  -

قرار گیرد، هرچه بیشتر  مورداستفادهآید و صحیح  به دست

 .شود میدوباره در زندگی ما جاری  تر سریعو 

 ممنوعیت ترین بزرگ

در هر جمعی که باشید  معموالً کنیم میدر دنیایی که زندگی      

، اما در یک چرخد میحول محور پول  چیز همهکه  اعتقاددارندهمه 

راجع به پول صحبت کند،  شود میکسی حاضر ن معموالًجمع 

 کامالًبا پول  ها آنروابط شخصی  دهند میترجیح  ها آدم معموالً
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خصوصی باقی بماند، در اغلب موارد حتی همسران از میزان درآمد 

 یکدیگر خبر ندارند.

 های ملتاجتماعی جنبه تاریک و مرموزی دارد و اکثر  ازنظرپول 

نقاط مختلف جهان باورهای نادرستی از پول و ثروت دارند و 

 ها آندرونی  های نگرشباورها و  ها آنعلت فقیر ماندن  ترین بزرگ

 ه پول است.نسبت ب

اما واقعیت این  کند میحکمرانی  برجهانپول  گویند می معموالً    

فاقد ارزش است  خود خودی بهبیش نیست و  ای وسیلهاست که پول 

هستند که از این ابزار جهت حکمرانی استفاده  ها انسانو این 

قدرت را نیز در دست  دارند پول آنان که. پول قدرت است و کنند می

 دارند.

 شتباهات ما در خصوص پولا

آن است که گمان کنیم در دنیای محدودی : اولین اشتباه     

ثروتمند  توانند میو تنها تعداد اندکی از مردم  کنیم میزندگی 

اشتباه بزرگ است، ما باید یاد بگیریم که همه  یک اینباشند. 

که پولدار شوند. انسان  دارند وظیفهپولدار شوند و حتی  توانند می

جانشین خداوند در زمین است و در نهاد هر انسانی خدایی وجود 
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 اندوزی ثروتکه  آن استآورد.مهم  به دستدارد که هرچه بخواهد 

 به قیمت ضرر زدن به دیگران نباشد.

 اشتباه دوم: باورهای غلط در مورد پول

وقتی شما  باورهای انسان پایه و اساس کل زندگی انسان است.    

 توانید نمیقبل از اینکه کاری را انجام دهید باور داشته باشید که 

، یک مثال جالب وجود دارد که دارید نمی برهم  قدم یکحتی 

 100متر هرگز باور نداشتند که کسی بتواند  100دوندگان دوی 

ثانیه بدود تا زمانی که یک شخص بدون  10متر را در کمتر از 

و اعتقاد این رکورد را شکست و آن اعتقاد زیر توجه به این باور 

متمادی، تعداد افرادی  های سالبود که بعد از  ازآن پسرفت و  سؤال

بیشتر و بیشتر  دویدند میثانیه  9که این مسافت را در کمتر از 

 .شد می

 کنید میبه خودتان چیست؟ آیا فکر  شما راجعباور 

 ؟توانید نمییا  توانید می

 داستان کوتاه

تا  3ند که ناگهان شد میاز جایی رد  باهم معی قورباغهروزی ج    

که بیرون بیایند هر  کنند میو تالش  افتند میداخل گودالی  ها آناز 
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در لبه چاله  ها قورباغهسایر  توانند نمی پرند میچه باال و پایین 

به  ها آنهمه  کنند میرا نگاه  ها آن ثمر بی های تالشدر  اند ایستاده

بیرون بیایید  توانید نمیاست نپرید  فایده بیآن سه قورباغه میگویند 

یکی از آن سه  کردند میرا تکرار  ها حرفو پشت سر هم این 

و  افتد می ای گوشهو ناامید به  دارد برمیقورباغه دست از تالش 

اما هرچه  کند می، قورباغه دوم بیشتر تالش دهد میجان  کم کم

تالش و با  ها ساعتبپرد پس از  تواند نمیاله بیشتر تا نیمه چ پرد می

و  دارد برمیی دیگر او نیز دست از تالش ها قورباغه های حرففشار 

.اما قورباغه سوم از میرد می کم کمو  خزد می ای گوشهناامیدانه به 

و  ها حرفو به  پرد میافتادن در چاله همچنان باال و پایین  ی لحظه

پس از ، تا اینکه کند میتوجه ن اصالً ها قورباغهدیگر  های تلقین

 پرسند می از او ها قورباغهدیگر  پرد میتالش فراوان از چاله بیرون 

؟ شنیدی نمیما را  های حرفبپری، مگر  قدر اینچگونه توانستی 

 ها قورباغهنپریده، قورباغه سوم دیگر  قدر اینتاکنون  ای قورباغههیچ 

 زنند نمیو دیگر حرف  اند شدهساکت  ها آنرا نگاه کرد وقتی دید 

از شما ممنونم اگر شما مرا تشویق  واقعاًگفت دوستان عزیز من 

، من ناشنوا هستم ولی آمدم نمیهرگز از چاله بیرون  کردید نمی

م. اکنون شد میو امیدوارتر  دیدم میشما در لبه چاله را  های تشویق

 نجات دهم. از شما ممنونم که کمک کردید تا من جانم را
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ما همواره در برابر موجی از تبلیغات و تلقینات دیگران هستیم     

و باید در بسیاری مواقع  گویند نمیهم چیزی به سود ما  معموالًکه 

ناشنوا باشیم تا بتوانیم اعتقادات و باورهای درستی داشته باشیم و 

که از خواب بیدار  هرروزدر زندگی به سعادت دست پیدا کنیم . 

در معرض هزاران پیام و  روید میتا زمانی که به خواب  شوید می

را  پسندند میخود  آنچه خواهند میتبلیغ و تلقین هستید که 

   باور و اعتقاد به شما تزریق کنند. عنوان به

اگر بتوانید تلویزیون را از زندگی خود حذف کنید، کاری که من     

 های برنامهتعدادی از گزینشی  صورت به، و فقط ام کرده ها سال

خاص و مفید و منطبق بر اهداف خودتان را ببینید سود بسیار 

 بزرگی خواهید کرد.

گرایش به تکامل و پیشرفت دارد و با شکوفا  ها انسانذات ما     

یم دنیایمان را غنا ببخشیم، ثروتمند توان میکردن این میل درونی 

را  ها آنبیابیم و  بودن یک تکلیف است، باید باورهای دروغین را

 تصحیح کنیم.

 پول و خوشبختی

ندارد و  ها انساندر خصوص خوشبخت کردن  ای وظیفهپول     

پول، واسطه یا وسیله معامله بودن است . و پول  ی وظیفهکارکرد و 
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نداشتن  قطعاًاما  کند میزیاد داشتن الجرم انسان را خوشبخت ن

 تواند نمیدر دنیا  چیزی هیچ درواقعپول، بدبختی به همراه دارد. 

 چیزی هیچو  کس هیچبلکه خوشبختی به انسان را خوشبخت کند،  

نیازی ندارد. خوشبختی یک حالت رضایت درونی است که شما باید 

در درون خود این احساس را ایجاد کنید تا نمود واقعی آن را در 

وابسته  چیزی هیچزندگی مادی خود نیز ببینید،خوشبختی به 

 .نیست

 ت؟ثروت چیس

یک  ی سرمایهشاید فکر کنید که ثروت به میزان پول و دارایی و     

و اگر از شما بپرسم واحد شمارش ثروت  شود میشخص گفته 

میلیارد تومان یا میلیارد  مثالًچیست شاید بگویید همان واحد پول 

 زمانبرحسب  درواقعدالر.اما این تعریف صحیحی نیست، ثروت 

است که شما بدون  هایی سال. ثروت تعداد روزها و شود میسنجیده 

حفظ  آن رازندگی عالی داشته باشید و  توانید می کار کردننیاز به 

 بپرسم: سؤالیکنید. اجازه دهید 

را  سؤالجواب این ؟شوید میشما کی ورشکسته 

باید بدهید، ابتدا میزان درآمد یک ماه خود را در نظر  گونه این
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را  سؤالخود را در نظر داشته باشید،  های هزینهو میزان   بگیرید

 :پرسم میدیگر  ای گونه به

 که درحالیکار نکنید  اکنون هماز  توانید میشما تا چه وقت    

، یعنی دارید نگهشرایط زندگی خود را در همین حد فعلی خود 

تان تغییر نکند ولی دیگر سرکار نروید؟ تا چند سال یا های هزینه

 را ادامه دهید؟ تان زندگی کار کردنبدون  وانیدت میچند ماه 

بیشتر  معموالً، خواهد میقدری جسارت  سؤالجواب دادن به این    

 افراد اگر تا یک ماه کار نکنند سر ماه ورشکسته خواهند بود.

 کند میبا خودتان روراست باشید، درک این مطلب به شما کمک    

بردارید که دوران رسیدن به ورشکستگی  هایی گامتا از این به بعد 

 کند. تر طوالنیرا 

 رهایی از مشکالت اقتصادی

که خرجش  شود میانسان زمانی درگیر مشکالت اقتصادی     

بدهکار استفاده کنیم،  ی واژهبیشتر از دخلش باشد. بهتر است از 

که ما پولی را از  شود میمشکالت اقتصادی از جایی شروع  معموالً

. بیشتر افراد جامعه به گیریم مییا از بانک وام  گیریم میکسی قرض 

کیو یا به قول رابرت  دانند نمیدلیل اینکه تفاوت دارایی و بدهی را 
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گرفتار مشکالت  دانند نمیتفاوت بدهی خوب و بدهی بد را  ساکی

 .شوند میمالی 

 از بدهی و دارایی  تعریفی

دارایی: یک دارایی هر چیزی است که شما با تصاحب آن    

ماهانه یا ساالنه از محل آن وسیله یا آن دارایی عایدی  صورت به

و  دهید میاجاره  آن راو  خرید می ای خانه مثالًخواهید داشت. 

، آن خانه برای شما یک دارایی کنید میدریافت  بها اجارهماهانه 

و این پول  کند میما پول وارد زیرا به جیب ش آید می حساب به

 باید از همان لحظه خرید باشد نه موکول به آینده. واردکردن

، کند میبدهی: بدهی هر چیزی است که پول از جیب شما خارج    

شما  مثالًبا تعاریف علم حسابداری همخوانی ندارد.  لزوماًاین تعارف 

ولی در  اید کردهیک دارایی را تصاحب  ظاهراً، خرید مییک خودرو 

سوخت،  ازجملهزیادی  های هزینهحقیقت چون این خو.درو ماهانه 

 حساب بهیک دارایی  کند میاستهالک و ... را از جیب شما خارج 

 .آید مین

 بدهی خوب و بدهی بد 

جهت خرید یک  آن رابدهی خوب، نوعی بدهی است که شما    

و میزان عایدی آن دارایی از  دهید میقرار  مورداستفادهدارایی 
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گرفتن وام جهت  مثالًمیزان بهره و سود آن بدهی بیشتر است، 

باشد و دارایی شما بالفاصله پس از  تر پایینخرید خانه، اگر بهره وام 

 وام داشته باشد. ی بهرهخرید عایدی بیشتر نسبت به سود و 

رفی، بدهی بد: نوعی بدهی که جهت مصرف و خرید کاالهای مص    

وامی که صرف خرید یک  مثالًلوکس و بدون عایدی اخذ شود. 

سوار  قیمت گران های ماشین.بسیاری از مردم شود میماشین 

و امیدوارند که پس از استهالک بدهی و پرداخت  شوند می

مالک آن شوند و دارایی به دست آورند ولی بسیار  هایشان قسط

اشتباه است و من  جای تأسف است زیرا این معامله یک معامله

 مگر در شرایط خاص. کنم نمیهرگز خرید ....خودرو را توصیه 

 فقر سوی بهسیر نزولی 

نابودی  ی ورطهانسان را به  روز روزبهقرض بدهی  بر پایهزندگی    

، شخصی وام استبد  های بدهی، منظور از بدهی همان کشاند می

 شود میو هیچ عوایدی هم حاصل ن کند میو آن را مصرف  گیرد می

توان  ازآنجاکهو  ردیگ یمسپس برای پوشش آن وام، وام دیگری 

ی کاری هم محدود است، لذا ها ساعتو  کار کردنانسان برای 

جسمی و روحی در شرایط  ازنظرمالی، هم  ازنظرشخص هم 

 سوی بهو اگر این چرخه ادامه پیدا کند  شود مینامطلوبی گرفتار 
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 سوی بهشخص را  ها گرفتاریهد رفت و ممکن است این فقر خوا

 نابودی بکشاند. ی ورطهاعمال غیرقانونی و خالف ببرد و او را به 

پول نوعی انرژی است و مشکالت مالی بحران انرژی 

 هستند.

که انسان انرژی را مصرف کند  آید میبحران انرژی زمانی پدید     

انرژی متعلق به کس دیگری است و خود انرژی تولید  که درحالی

وام یا  صورت بهفرد پول یا ثروت شخص دیگری را که  درواقعنکند، 

. کند میقرض گرفته بدون آنکه از آن پول بازدهی گرفته باشد خرج 

 .شود میاینجاست که به بحران انرژی گرفتار 

 ی وهنحراه خروج از بحران پول یا بحران انرژی، یادگیری 

صحیح و  ی استفاده ی نحوهآوردن و  به دستصحیح 

 هوشمندانه از پول است.

 انواع ثروت

 ثروت درونی و بیرونی -

 ثروت مادی و معنوی -

 ثروت شخصی و اجتماعی -
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، العاده فوق های ایدهاز نوع معنوی است مانند  درواقعثروت درونی    

که  هایی سیستمیک نوآوری یا یک حرکت خالقانه پول و ثروت از 

، و برعکس کنند میبیشتر از تولید انرژی، انرژی را مصرف 

پول  کنند میسیستمهایی که بیشتر انرژی یا همان پول را تولید 

 .کنند میبیشتری را نیز جذب 

 تسلط بر پول

زندگی خود را متحول کنید، باید اختیار و  توانید می اکنون هماز    

قدرت را در زندگی و سرنوشت خود به دست بگیرید و باور داشته 

اعتقادات دروغین بیرون بپرید،  ی چالهاز  توانید میباشید که شما 

نسبت به تلقینات منفی دیگران ناشنوا باشید و بپرید، دست از 

خود چه خوب چه بد را قربانی بودن بردارید، تمام مسئولیت زندگی 

مطمئن هستید شما  کامالًبه عهده بگیرید. حتی اتفاقاتی را که 

را به عهده بگیرید. قبول مسئولیت تمام جوانب  اید نبودهمقصر 

موضوع دستیابی به هر موفقیتی  ترین اصلیو  ترین زیربناییزندگی 

است. تا زمانی که مسئولیت خوب و بد زندگی را به عهده نگیرید 

 پذیر مسئولیتید، شجاعانه شرفتی نخواهید کرد. شجاع باشپی

 باشید.

شاید بدهی زیادی داشته باشید. گام اول این است که تقصیر را    

 کدام هیچ، خدا، دولت، پدر، مادر، همسر، نیندازیدگردن کسی 
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مقصر نیستند، مسئولیت را خودتان به عهده بگیرید. دقت داشته 

 سه، کنید میه کسی را مقصر خطاب باشید وقتی با انگشت نشان

انگشت شما به سمت خودتان است. یعنی حتی اگر دیگران مقصر 

خود شما سه برابر بیشتر از دیگران تقصیرکار هستید.  بازهمباشند 

 بیندازیدو از طرف دیگر وقتی شما تقصیر را گردن کس دیگری 

عنان زندگی و قدرت حاکمیت زندگی خود را نیز به او  درواقع

 .اید داده

انقالب در دستیابی به قدرت و حاکمیت زندگی،  ترین بزرگ   

پذیرفتن کامل مسئولیت امور مالی خود در تمام طول زندگی است. 

که موقعیت خود را طبق  راداریدزیرا تنها در این صورت قدرت آن 

بدون قید و  هم آنمسئولیت  پذیرشتغییر دهید. با  هایتان خواسته

این کار  اکنون هم. از شود می آغاز تان زندگیا بر شرط، حاکمیت شم

 را آغاز کنید.

 نوشتن، آغاز تحول

تا، اما  4 گویید میتا بدون مکث  دودوزمانی که از شما بپرسم،    

نداشته باشید،  حساب ماشینو  شود میچند  218×4اگر بگویم 

. زندگی ما بسیار پیچیده کنید میاز قلم و کاغذ استفاده  مطمئناً

را در ذهنشان  چیز همه توانند می کنند میاست ولی اکثر مردم فکر 

شان را روی های برنامهتا  کنند میکنند و هرگز تالش ن وکتاب حساب
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کاغذ بیاورند، افکارتان را روی کاغذ بیاورید، تا بتوانید نظم و ترتیبی 

قسم به قلم و و ، ونن": فرماید میبدهید خداوند در قرآن  ها آنبه 

که به  شدهبرای قلم ارزش قالل  قدر آن، خداوند "نویسد می آنچه

را بدانید وقتی افکارتان را بر روی  است. شما نیز این خورده قسمآن 

. ما اید برداشتهقدمی بزرگ در جهت تحقق آن  آورید میکاغذ 

نوشته شود الجرم محقق  آنچههر "که  اعتقادداریم

تان را بنویسید، های برنامهزندگی خود را مکتوب کنید، ".شود می

را بنویسید،  تان زندگیاهداف و آرزوهایتان را بنویسید، سناریوی 

 شد.  آشکار خواهند ها معجزهمطمئن باشید 

 ها فرمانشما عمل خواهد کرد. هرچه  های فرمانزندگی بر اساس    

خواهد  تر دقیقباشند، نتیجه نیز  تر دقیقو دستورات مکتوب شما 

اختراع بشر که همانا  ترین العاده خارقو  ترین مهمبود. استفاده از 

 آگاهانه زندگی شماست. ریزی برنامهبرای نوشتن است، اولین شرط 

 پذیرش واقعیت

را  اآلنآوردن موقعیت بهتر باید ابتدا موقعیت  به دستبرای    

 کس هیچکه هست قبول کنید،  طور همانبشناسید و موقعیت را 

موجود است تغییر دهد و تا  اکنون همموقعیتی را که  تواند نمی

را قبول کنیم و با آن به ستیز بپردازیم به زمانی که نتوانیم آن 
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 گونه آن، تنها زمانی که موقعیت را کنیم میضعف سقوط  ی ورطه

یم تعیین کنیم که فردا و توان میهست بپذیریم،  اکنون همکه 

 چگونه باید باشد. فرداها پس

خودمان  ی گذشتهو دستورات  ها سفارش زندگی اکنون ما بازتاب   

را رها کنید، هر چه  ها گذشتهاست. اکنون وقت آن رسیده که 

سفارش داده باشید یا تاکنون به شما رسیده یا در حال  درگذشته

 رسیدن است.

 تمرین رهاسازی گذشته

را  ها آنشته را رها کنید باید برای آنکه اثرات نامطلوب افکار گذ   

داده باشید امروز و فردا به  قبالًتجربه کنید، هر سفارشی که 

سراغتان خواهند آمد و تا آن را تجربه نکنید از شر آن خالص 

بجای تجربه واقعی افکار راهی ساده وجود دارد که  شوید مین

را آگاهانه مجسم کنید و رها کنید، این تمرین در  ها آننامطلوب 

 است مؤثرعین سادگی بسیار 

آرام بگیرید و چشمانتان را ببندید، توجه خود را به  درجایی ابتدا-1

تمام شرایط نامطلوب جلب کنید، به کمبود پول و تمامی مشکالت 

با تمام وجود تجربه کنید،  آن راو مساللی که دارید فکر کنید، 

 نکنید مقاومت کنید در آن فرو روید و غرق در آن افکار شوید.سعی 
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تمام جزلیات زندگی نامطلوب را دیدید،  که وقتیدر قدم دوم -2

توجه و تمرکز خود را به نقطه مخالف آن جلب کنید، تصاویری 

ملموس از چیزهایی که دوست دارید را در ذهنتان  کامالًزنده و 

ی ایده آل خود را مجسم کنید، بسازید و در آن غرق شوید، زندگ

جزلیات بیشتری را ببینید و با تمام حواس خود در  توانید میهرچه 

را ببینید، صداها را بشنوید، سطوح را  ها رنگآن موقعیت فرو بروید، 

 لمس کنید، حرف بزنید.

قدم سوم انتخاب است. اکنون انتخاب کنید کدام سبک زندگی -3

 .خواهید میکه تصویر کردید را 

مالی و غیره را  های نگرانیاکنون دوباره موقعیت، مشکالت و -4

هوا را خارج  آرام آرامتصور کنید و هوا را به درون سینه بکشید، 

کنید و توجه و تمرکزتان را بر روی زندگی ایده آلی که تصور 

کردید متمرکز کنید و با خروج هوا، تمامی نامالیمات را به بیرون از 

 .رهاسازیدو خود را  وجودتان بفرستید

ببینید که از وجودتان به شکل  اید کردهدر گام پنجم آنچه را رها -5

. تا جایی که محو و نابود شود میو از شما دور  شود میحبابی خارج 

و سرشار از قدردانی از خودتان شوید و تمام توجه خود را  شود می

و به خود  ایده آل خود جلب کنید. وزندگیو نعمت و ثروت  وفور به

بگویید من  رادارمبگویید این همان زندگی است که من لیاقتش 
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 ها بهترینخلیفه و جانشین خدا روی زمین هستم، من لیاقت 

، تلقینات مثبت را بارها تکرار کنید و با تشکر از خدا و از رادارم

از آن حالت خارج شوید.این تمرین را بارها انجام  باانرژیخودتان و 

 دهید.

 آینده ی تجربه

 ای آیندهنید، شروع کنید بنویسید چه را خلق ک تان آینده   

اجتماعی، تفریحی و  مادی، معنوی، ازنظرداشته باشید،  خواهید می

 توانید میآورید را بنویسید، تا  به دست...، هرچه دوست دارید 

جزلیات را در نظر بگیرید و شروع کنید به تجسم دقیق آینده، 

جمالت خود را صحیح انتخاب کنید، آرزوهایتان را به رؤیا و 

 تبدیل کنید. یافتنی دسترؤیاهایتان را به اهداف 

 آورید به دست خواهید میکه شما  هر چیزیآرزو: 

آن آرزو رؤیا: وقتی در ذهنتان و تصورتان خودتان را همراه و مالک 

 .بینید می

 .اند شده ریزی برنامههدف: رؤیاهایی که 

 را بنویسید. ها آنزیر پاسخ دهید و  سؤاالتبه 

 خواهید بود؟ چندسالهسال آینده  10در -1
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 اتفاق افتاده است؟ قطعاًدر ده سال آینده چه چیزی -2

بلکه آن چیزی که طبق برنامه  کنید مییعنی، نه آن چیزی که آرزو 

، اید کرده ازدواج، شده تمامدرستان  مثالً، شود میانجام  حتماً

 است. شده تمام، قسط وامتان اند شدهتقل مس هایتان بچه

آرزوهای خود را که تاکنون به وقوع پیوسته یادداشت  ی همه-3

 کنید.

 در ده سال آینده من چه خواهم بود؟-4

 در ده سال آینده چه چیزهایی دارم-5

 خواهم بود؟ کاری چهشغول انجام در ده سال آینده م-6

پول و دارایی من چقدر است؟ چه چیزهایی دارم؟ چند تا خانه؟  -7

 سرمایه؟ سود سرمایه ماهیانه؟

من چگونه است؟ با چه کسی زندگی  وزندگیروابط شخصی -8

 ؟کنم می

 را بپرسید و پاسخ دهید. رسد میکه خودتان به ذهنتان  سؤاالتیو  

مجسم سازید  آن رادلخواهتان را روی کاغذ آوردید  ی آیندهوقتی    

و سعی کنید در روز، بعد از بیدار شدن از خواب و قبل از خوابیدن 

زیبای خود را مجسم کنید و در آن غرق شوید و  ی آیندهدقایقی 
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فقط زمانی از آن حالت خارج شوید که احساس شادمانی و شعف 

 کنید.

 ها بدهیو پرداخت  ها هزینهکاهش 

در دستیابی به قدرت در زندگی با نیروی عادت مواجه هستیم،     

ولی برای  کنند میات مقاومت تغییر قابلکهنه، در م های عادت

موفقیت و دستیابی به ثروت باید عادات جدید را جایگزین 

حساسی  ی مرحلهقبلی کنید.و این تغییر جهت دادن  های عادت

است که باید برای آن انرژی مصرف کنید، موضوع بر سر تغییر و 

 تحول در سطح احساسات، عواطف و عملکردهای روزانه است.

 ایجاد سود و سرمایه

، کند میتعیین  شمارانیروی زندگی  درواقعآمد شما، میزان در   

، امتحانی بزرگ برای ماست، درآمد غیرفعالایجاد یک درآمد 

رآمدی است که نیاز به کار مستقیم شما ندارد، برای غیرفعال د

ایجاد سود و سرمایه باید تالش کنید که یک دارایی ایجاد کنید که 

درآمد  کار کردنماهانه برای شما عوایدی داشته باشد و شما بدون 

با شور و اشتیاق   از محل آن داشته باشید. ای ماهانهجاری و ثابت 

آوردن یک دارایی بزرگ تالش  ه دستبعمل کنید و قاطعانه برای 

 کنید.
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آوردن یک دارایی بزرگ را در اولویت قرار دهید و با  به دست   

جدیت برای دستیابی به آن کارکنید. در این مسیر اهداف 

اهداف کوچک زیربنای  درواقعخواهید داشت که  تری کوچک

است. اشتیاق اصلی بسیار مهم است و هر  تر بزرگرسیدن به اهداف 

نکند در دستیابی  ور شعله شماراهدف و آرزویی که اشتیاق درونی 

اهداف بزرگ  خود بسیار  در انتخاببه آن توفیقی نخواهید داشت. 

و دقت کنید، اهدافی را انتخاب کنید که در وجود شما اشتیاق 

 .بیندازدجوش و خروش را به راه 
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 ومفصل د

ایجاد سیستم 

 ساز پول
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 تغییر جهت سیستم انرژی

که برای  ماکسیهستند، ا توجه بینسبت به پول  ها انسانبیشتر    

بداند که پول نیز از چنگ وی  این راباید پول احترامی قالل نیست 

فرار خواهد کرد. افرادی که میگویند پول برای من اهمیتی ندارد یا 

، هر دهند میپول چرک کف دست است، پول را از خود فراری 

، شود میی شود بعد از مدتی افسرده توجه بیچیزی که به آن 

د توجه نکنی ها آنرا در نظر بگیرید اگر مدتی به  تان خانه های گل

 .کند می. پول هم از این قانون رشد تبعیت شوند میپژمرده و نابود 

توجه به پول همان تکامل و رشد توجه به خویشتن است.    

یعنی به خودتان توجه ندارید و به   دهید میپول را هدر  که وقتی

 ازید اال به خودتان.پرد میهمه پول 
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 ساز پولایجاد سیستم  

( موارد زیر را با ساز پولانرژی ساز )برای ساخت یک سیستم    

 شوق فراوان انجام دهید.

در کیف پول خود یک یا چند برگ تراول بگذارید، یا یک  فوراً-1

از بانک بگیرید که فقط قابل پرداخت به خودتان  شده تضمینچک 

روانی خودتان را متقاعد کنید، از  ازنظر توانید میباشد یا اگر 

رنگی بگیرید و در کیف پولتان بگذارید. ، تعدادی کپی ها پول چک

این کار شاید مسخره به نظر بیاید ولی این کار باعث باور ضمیر 

و احساس کمبود و رنج   شود میناخودآگاه شما به فراوانی و وفور 

، مدتی این کار را انجام دهید و کند میپول نداشتن را از شما دور 

این پول تحت هیچ آن را ببینید. دقت داشته باشید  ی معجزه

 شرایطی هرگز،هرگز، نباید خرج شود.

حسابداری  افزار نرمرا شفاف کنید، اگر  تان مالیروابط و مناسبات -2

 بتوانید تهیه کنید عالی است. ای ساده

اکسل استفاده کنید و یا حداقل ارقام را روی کاغذ  افزار نرمیا از 

از سایت ما دریافت  توانید میساده و رایگان را  افزار نرمیک بیاورید،

 .کنید تحت عنوان مدیریت پول
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سیستم جریان پول را طراحی کنید، درآمدتان را مشخص  -3

را مشخص کنید، پول مازاد را محاسبه کنید و یک  ها هزینهکنید، 

تهیه کنید یا یک حساب بانکی برای این امر  انداز پسصندوق 

 اختصاص دهید.

 از درآمدتان را ببخشید. درصد 10تا  3سعی کنید -4

سیستم منظم پرداخت طراحی کنید، از  ها بدهیبرای پرداخت -5

در نظر بگیرید.  ها بدهیدرصدی را برای بازپرداخت  هرماهدرآمد 

طراحی و  آن را ها بدهیسیستماتیک تا تسویه کل  صورت به

 کنید. ریزی برنامه

 غیرضروری زندگی را حذف کنید. های هزینه -6

 خود را طراحی کنید. گذاری سرمایهو  انداز پسسیستم -7

مقداری از پول  درآمد را برای موارد ضروری کنار بگذرید، به -8

 .ا یک حساب بانکیی خانهشکل وجه نقد در 

 افزایش درآمد

اکنون هدف ما فقط این است تا بتوانیم از درآمد فعلی که داریم    

به افزایش درآمد  بعداًمخارج اضافی را شناسایی و حذف کنیم و 

 6میلیون تومان درآمد دارد و  5کنید شخصی  ازیم. فرضپرد می
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فراتر از امکانات مالی  درواقعمیلیون خرج و مخارج، این شخص 

 8درآمدش را به  گیرد میتصمیم  ، او اکنونکند میخود زندگی 

میلیون برساند تا بتواند استاندارد زندگی خود را بهتر کند و 

هم جمع کند، اما واقعیت این  ای سرمایهش را بپردازد  های بدهی

میلیون برساند  8است که اگر آن شخص بتواند درآمد خود را به 

فراتر از امکانات خود زندگی خواهد کرد و مخارج او بیشتر از  بازهم

زمانی  مثالًده میلیون خواهد بود، شاید برای شما هم اتفاق افتاده 

ین بوده و ماهانه هم تآن وزندگیسیصد هزار تومان درآمد داشتید 

درآمد دارید و باز اوضاع  میلیون یکمقداری هم بدهکار بوید، اکنون 

بدون تغییرات کیفی خاصی به همان شکل  وزندگیاست  طور همان

 مبلغی بدهکار هستید. هرماهباقی ماند و شما کماکان 

درآمد در یک سیستم هدر  که وقتیقانون مطلق است،  یک این  

 کنند میافزایش یابد، مخارج نیز افزایش پیدا انرژی و پول  ی دهنده

پس  پول و انرژی است ی هدر دهنده درمجموعو این سیستم 

اینکه تالش کنید تا درآمدتان را افزایش دهید باید تالش  جای به

 کنید تا سیستم را تغییر دهید.

قطب مغناطیسی پول، چیزی نیست مگر یا تغییر  تغییر جهت   

جلوگیری از ولخرجی، یا خرج کمتر از دخل. یعنی انسان یاد بگیرد 

. بگذراندا ر اش وزندگیبا آن درآمدی که دارد بتواند زندگی کند 
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که قطب تغییر کرد و سیستم تغییر کرد، افزایش درآمد ازآن پس

 سودبخش خواهد بود.

 آورد می به دست*ثروت آن چیزی نیست که انسان 

 *دارد میبلکه ثروت آن چیزی است که نگاه 

به پول، دقت نسبت به پول، نگهداری و  آمد گویی خوشگام اول : 

 .حفظ پول، توجه به پول، در نظر گرفتن جایی مناسب برای پول

 طراحی سیستم جریان پول

را  ساز پولیک طرح  ی نمونهخالصه  صورت به صفحه بعد شکل 

 .دهد مینشان 
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 توضیح مختصری در خصوص سیستم 

، اولین اقدام، بخشش شود می 1هر درآمدی که دارید وارد بخش    

امتحان بزرگی در درصد از این درآمد است. این کار  10فوری 

به است، هر میلیونری که خودش ثروتش را  مسیر ثروتمند شدن

 آن رابرنده نشده باشد یا  آزمایی بختدر  آن راآورده باشد و  دست

و  بخشد میدی از درآمدش را به ارث نبرده باشد بدون شک درص

 داند میاین درصد معادل ده درصد و یا بیشتر است، زیرا او  معموالً

که ثروتش را مدیون جامعه است و درصدی از ثروت او متعلق به 

مثال زد ولی  توان میجامعه است. ثروتمندان و بزرگان زیادی را 

 رگذا بنیانازیم، آقای خیامی پرد میفقط به ذکر یک نمونه 

صنعتی  ی کارخانهچندین  باآنکهاز ایران رفت وقتی  خودرو ایران

از ایران رفت ولی  خالی دستکرده بود با  اندازی راهبسیار سودآور را 

 ساز پولو افکار و ذهن او داشت و نگرش  سازی پولچون سیستم 

آورد و از نمونه کارهای  به دستثروت عظیمی  مجدداًبود، 

خیرخواهانه ایشان ساخت چندین مدرسه در زادگاهش ) استان 

 .آیند میخراسان( است که از مجهزترین مدارس کشور به شمار 

در فراوانی و ثروت زندگی  اآلنبخشش فوری یعنی ما همین 

 .کنیم می
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درصد باقیمانده وارد بخش دوم و سوم  90مابقی درآمد یعنی   

 .شود میو بخش سوم نیز خود به سه بخش دیگر تقسیم  شوند می

آن اگر درآمد شما ثابت نیست و نوسان دارد. کمترین حد معمول    

درصد  10کسر  در نظر بگیرید. و طبق شکل درآمدتان را پس از را

صدقه وارد ظرف دوم و سوم کنید، درآمد مازاد بر حد معمول را 

د سرمایه و دارایی است به ظرف پنجم که مختص ایجا مستقیماً

 واریز کنید. 

و نصف  ها بدهینصف پول موجود در ظرف سوم برای پرداخت    

مصرفی  های هزینه انداز پسدیگر آن بین دو ظرف تشکیل دارایی و 

جهت روشن شدن مطلب این سیستم را با ارقام  شود میتقسیم 

. فرض کنید شخصی ماهانه پانصد هزار تومان دهیم میتوضیح 

مخارج او  ی اضافهآمد دارد و ششصد هزار تومان مخارج، یعنی در

ی هم ندارد و کل انداز پسهزار تومان است، این شخص  صد یک

 اقساطهزار تومان برای  100. فرض کنیم او شود میدرآمدش خرج 

درصد درآمدش است. طبق قاعده  20ازد که این خود معادل پرد می

تعلق دارد که با مدیریت  5و  4به صندوق  هم آنهزار توم 100
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 انداز پسهزار تومان برای مصارف  30تقسیم شود که  ها آن

هزار تومان به صندوق شکیل ثروت و  70( و 4، )ظرف شود می

 (.5دارایی )ظرف 

 10هزار تومان درآمد دارد که با کسر  500خوب این شخص   

 200، از این مقدار ماند میهزار تومان باقی  450درصد برای صدقه 

پرداخت بدهی و تشکیل دارایی واریز  3هزار تومان به صندوق 

، ماند میهزار تومان باقی  250بنابراین برای مخارج زندگی  شود می

حال این شخص فقط نصف مبلغ قبلی جهت خرج کردن را در 

 اختیار دارد. 

 پا سیستمخواهد شد اما راهکار این  ناامید مسلماًاین شخص    

و پایین آوردن مخارج زندگی است.  ها هزینهگذاشتن روی ترمز 

که باعث هدر رفتن پول  هایی سوراخاینجاست که شخص باید تمام 

را ببندد و تالش کند بدون آنکه کیفیت زندگی پایین  شود می

 هزار تومان زندگی کند. 250ر سطح بیاید، د
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 ها بدهیسیستم پرداخت  

 یا اعتبارات ها وامانواع 

وامی جهت ایجاد یک مغازه یا یک  مثالً -گذاری سرمایهاعتبارات -1

وام را  توان میکه سودی دارد که از آن سود  گذاری سرمایهشرکت 

 بازپرداخت کرد.

که در  شود میاعتباراتی که برای ایجاد و خرید دارایی صرف -2

 خرید خانه. مثالً رود میآینده ارزش آن باال 

 ماشین مثالًبرای تهیه و خرید اجناس مصرفی -اعتبارات مصرفی-3

احمقانه هستند، البته اکثر کسانی  های بدهیاعتبارات نوع سوم،     

، این بینند میقضیه را برعکس  معموالًدارند  ها بدهیکه از این نوع 

نوع اعتبارات جهت ارضای سریع نیازهایی است که انسان خودش 

نیست. اما این ارضای سریع، سرآغاز  ها آنقادر به برطرف کردن 

 مضاعف است.  های بدهیفقر و ایجاد  سوی بهحرکت نزولی 
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 راهکارها: گام اول

 .نه بگویید انگیز وسوسهبه اعتبارات مصرفی و سایر موارد -1

سیستماتیک را برای  صورت به( را 6)ظرف شماره  ها بدهیظرف -2

را در افق دید خود قرار  ها قرض. تاریخ رهایی از کنید خشکهمیشه 

 .دهید

( و فقط از همین 4کنی )ظرف  انداز پس تر بزرگبرای مصارف -3

 .صندوق برای مخارج بپردازید

 .شخصی را سریع بپردازید های بدهی-4

به   30تمام شد، مبالغ آن به نسبت  ها بدهیآنکه پرداخت  محض به

ی که دیگر های بدهیاقساط  شود میواریز  5و  4به صندوق  70

 . شوند میواریز  انداز پسهای  حساب به شود میپرداخت ن

 گام دوم 
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 .توجه به مخارج روزانه، باال بردن کیفیت زندگی-

 های عادت ی قاطعانهترک اسراف انرژی، با یک تصمیم و یک تغییر -

 .درست وساز سوختتغذیه سالم و ایجاد  سوی بهتغذیه 

 احتیاج دارد ها بدانغذایی باالتر، که بدن  باارزشمصرف چیزهایی -

 ها چربیرها کردن خودتان از دست -

 ترک سیگار-

هزار تومان صرف خرید سیگار کنید، در طول  2اگر شما روزانه 

که اگر  اید کردههزار تومان پول صرف سیگار  720سال حدود 

سال  35 شود می کشید میسالگی سیگار  60تا  25فرض کنیم از 

تومان به  25200000ضرب کنیم رقم  720را در  35که اگر 

با این فرض که تورم صفر باشد و مصرف شما هم  آید میدست 

روز باشد. که اگر نصف  360همان دو هزار تومان باشد و سال هم 

کنیم سودی  گذاری سرمایهرصد د 12این مبلغ را با سود سالیانه 

با  شود میعایدتان  ها سالتومان طی این  105840000معادل 
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 با همینکه اگر  اید کردهن گذاری سرمایهاین فرض که خود سود را 

درصد، سودها را دست نزنیم و به سرمایه اولیه اضافه کنیم چیزی 

 میلیون تومان خواهد شد.  300حدود 

 پس یک تصمیم قاطعانه بگیرید و تغییر را شروع کنید. 

 افزار نرمبا دقت یادداشت کنید )از  کنید میمبالغی را که خرج -

 که در سایت موجود است استفاده کنید(. مورداشاره

 خود را تهیه کنید. های هزینهو  درآمدهاهرماه گزارش -

رید خط بزنید برای زندگی نیاز ندا فوراًآن چیزهایی را که  ی همه-

 واقعاًماه آن چیزهایی که  6)روزنامه، مجالت و ...( بعد از 

ماه  6بخرید، این برنامه باید  توانید می اید کردهکمبودشان را حس 

 دوام داشته باشد تا به شکل عادت شما درآید.

از کارت اعتباری استفاده نکنید و قراردادتان را تمدید نکنید و -

                                                           را پس بدهید. ها آن
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نخرید، با خالقیت و نوآوری هدایای درست  قیمت گرانهدایای -

 کنید.

جانبی را کاهش دهید، با توقعات دیگران  ها مهمانیبرگزاری -

زندگی نکنید، آنچه متناسب حال شماست انجام دهید، خودتان 

 باشید. گیرنده تصمیم

با آن  خواهید میاز خریدهای عصبی پرهیز کنید )خریدهایی که -

اعصاب خود را راحت کنید و ممکن است هرگز از آن استفاده 

 .(نکنید

وسایلی که دیگر احتیاج ندارد را یا ببخشید یا از طریق -

 یا اینترنت بفروشید. ها نیازمندی

 را تعمیر کنید. اند شده خراباشیایی که -

سود کردن نیست،  لزوماًبخرید، ارزان خریدن  فیتباکیکاالهایی -

 .شوند میتمام  تر ارزانو قیمت باالتر در درازمدت  باکیفیتاجناس 
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 تری ارزانبفروشید و ماشین  آن رادارید،  قیمتی گراناگر ماشین -

 بخرید.

 6به مدت  ها هزینهخود را از توقعات دیگران رها کنید و با حداقل 

 ماه زندگی کنید. 

 انداز پسسیستم  سازی بهینهم سوم: گا

 یک حساب بانکی افتتاح کنید،-

 اندازه به که درصورتی( 4موارد مصرفی )ظرف  انداز پسحساب -

واریز  5سپس مازاد آن به ظرف  شود میدرآمد دو ماه شما شود پر 

 .شود می

( گاهی به خاطر این 4موارد مصرفی )ظرف  انداز پساز حساب  -

 تصمیم قاطع و پیشرفتتان به خودتان جایزه بدهید. 

نقدی، عیدی،  های کمک،  ها پاداشتمامی درآمدهای اضافی مانند -

واریز کنید.  5، جوایز را به صندوق شده داده باز پس های مالیات
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رفی جهت موارد مص انداز پس حساب بهدرصد را  30 توانید میالبته 

 باال بردن سطح استاندار زندگی واریز کنید.

باشد که بتواند  ای اندازه بهمصرفی باید  انداز پسیا  4مبلغ صندوق -

را جوابگو باشد، این مبلغ را در  تان خانوادهماه شما و  6 های هزینه

نگهداری کنید که در  تان خانهیک حساب بانکی یا در گاوصندوق، 

نیست بلکه برای موارد  گذاری سرمایهل برای دسترس باشد و این پو

 ضروری است. 

ثروتمند بودن با داشتن میزان معینی از مال و دارایی آغاز -

، ثروتمند بودن، بیش از هر چیز، به وجود آوردن یک شود مین

 سیستم ثروت ساز و تولید ثروت است. 

در مراحل بعدی به  اید یافته راهاکنون شما به جمع میلیونرها    

 شکوفا کردن نیروهای بالقوه جهت تولید ثروت خواهیم پرداخت. 

 های چشمهثروت واقعی در درون ماست، هرچه بیشتر به 

شویم، ثروت درونی ما بیشتر به  تر نزدیکدرون خود 
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. شود میو در جهت ثروت بیرونی جاری  افتد میجریان 

 ثروت است. ی فعاالنهما تولید  ی وظیفه

 سازی پولاز اصلی ر

 سازی پولرازهای  ترین مهمو  ترین بزرگبازی با پول یکی از    

. راجع به گویند میبا پول  کار کردناست. در اصطالح عامیانه به آن 

صحبت کردیم اما راجع به  سازی پولسیستم کسب درآمد و 

ی انداز پسکردن زیاد صحبت نکردیم. بیشتر مردم حتی  انداز پس

ی دارند که یا سودی بابت آن دریافت انداز پسندارند و بسیاری هم 

 .شود مییا اینکه سود ناچیزی نصیبشان  کنند مین

و مبالغی را  کنید میاستفاده  سازی پولاگر شما از سیستم    

اگر نتوانید این مبلغ را به گردش درآورید  کنید می انداز پس

پولتان را در بانک . فرض کنید شما کنید میضرر  درنهایت

درصد سود سالیانه بابت آن دریافت  20و حداکثر  اید گذاشته

در بانک  گذاری سپردهبدترین راه برای کسب سود،  معموالً. کنید می

ریسک کردن ندارند و یا از  جرلتافرادی که  عموماًاست. و 

. البته کنند میهوشمندی مالی برخوردار نیستند اقدام به این کار 

ماه زندگی در  6برای گذراندن  مثالًباید همیشه مقداری پول نقد 
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بانک داشته باشید اما برای آنکه ثروت سازی کنید باید دانش مالی 

 را فرابگیرید و بتوانید با پولتان بازی کنید.

 انداز پساصول 

را نباید  کنید می انداز پسمبلغی که  اصل اول این است که  

فقط باید در اموری  انداز پسخرج کنید. مبلغ  عنوان هیچ به

برای خرید  مثالًسودآور باشد  طورقطع بهشود که  گذاری سرمایه

زمین یا خرید سکه و طال. در این موارد ممکن است برای مدتی 

سیر  درنهایتثابت باشد و یا کاهش یابد ولی  ها قیمتکوتاه 

صعودی دارند. برای مثال قیمت امالک و سکه را در ده سال 

گذشته پیدا کنید و روند رشد قیمت آن را بررسی کنید. دقت 

را خرج کنید و آن را مصرف کنید در  انداز پسداشته باشید اگر این 

 .گیرید میسراشیبی سقوط قرار 

قبلی به سودهای  مرور بهاصل دوم این است که با سودهایی که    

کنید.  گذاری سرمایه تر بزرگ، آن را در کاری شود میشما افزوده 

 کی آنبه مبلغ بزرگی رسید که توانستید با  انداز پساین  وقتی، مثالً

با  توانید میقطعه زمین بخرید آن را استفاده کنید. و سپس 

مشارکت دیگران آپارتمانی چند واحدی بسازید و از طریق آن به 

 هی دست پیدا کنید.سودهای قبل توج
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تهیه کتاب کارخانه پول سازی برای 

به سایت مدرسه کسب و کار اوستا 

 مراجعه کنید

http://movafaghyat.com 

 ی خواهم این کتاب را تهیه کنمم
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