
 بازیی که بازی نیست                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمیدرضا مغانلو تالیف:

 

 1397پاییز 

www.takbook.com



                                                                                     

 madresetavangari@gmail.com                           09109295004                     www.madrasetavangari.ir 

| 2 

 

 

 

 

 فهرست مطالب
 3 ......................................................................................................................... مقدمه شیپ

 4 ................................................................................................................................ مقدمه

 6 ................................................................................................................. پول نیریش یمعما

 10 ............................................................................................................... انسان نام به یمعجون

 15 ................................................................................................................ ثروت یفراوان یباز

 20 ................................................................................................................. راه در ییها نشانه

 22 ................................................................................................... ثروتمند اشخاص با مالقات

 22 ................................................................................................................... هیهد افتیدر

 22 .................................................................................................................. درآمد شیافزا

 23 ................................................................................................................ طلبتان افتیدر

 23 ................................................................................................. یقطع نهیهز کی از تیمعاف

 24 .................................................................................................... یقطع نهیهز از مثال چند

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

mailto:madresetavangari@gmail.com


                                                                                     

 madresetavangari@gmail.com                           09109295004                     www.madrasetavangari.ir 

| 3 

 

 این کتاب با عشق نوشته شده است

 

 لطفا

 در وجود شما جاری شود. مطالبدر لحظه لحظه ای که آنرا مطالعه می کنید، لبخند بزنید تا این 

 

 مقدمهپیش 

اختیار تو دوست نازنینم قرار گرفته است، ولی باور این کتاب یه کتاب کم حجمه که به رایگان در 

کنید که اطالعات و آگاهی هایی که در آن به شما ارائه می کنم می تواند راهی به سوی شما باز کند 

بنابر این نه به رایگان بودن آن توجه کنید و نه به که از آن طریق زندگی مالی شما متحول شود.

لعه کنید.ثروت با دنبال کردن این آموزشها و این مسیر به زندگی حجم آن و بلکه آنرا به دقت مطا

 شما جاری می شود.

 

 پیشاپیش مبارکتون باشه

 

طور الزم است بدانید که این کتاب بخشی از آموزشهای ما در اپلیکیشن بازی ثروتمندان  همین

است و چندین برابر حجم این کتاب فایلهای صوتی و تصویری آموزشی به صورت رایگان در اختیار 

می توانید به سایت و کانال تلگرامی مدرسه  "بازی ثروتمندان"شماست.جهت دریافت اپلیکیشن 

 ه آدرسهای زیر مراجعه کنید:بتوانگری 

 

@madrasetavangari 

setavangari.irawww.madr 
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 مقدمه

 

موضوع این کتاب مربوط به یکی از شیرین ترین تکنیکهای ذهنی به دست آوردن پول و ثروت 

است که در عمرم با آن آشنا شده ام و در اینجا آن تکنیک را بطور کامل به تو خواننده گرامی 

تکنیک عمل کرده ام، به دست  اینآموزش خواهم داد و تجارب خودم را که در طی سالیانی که به 

 ام با تو در میان خواهم گذاشت. ردهوآ

موضوع دیگری که در مقدمه الزم است بگویم این است که اگر تو موفق به مطالعه کامل کتاب شدی، 

من با قاطعیت باال می توانم بگویم که در چند ماه اخیر افکاری مبنی بر پیشرفت مالی و افزایش 

این کتاب پاسخ جهان است به تو برای ایجاد  درآمد و یا موقعیت کاری بهتر و ... در سر داشته ای و

 تغییر و تحول مالی در زندگیت.

ر د یت رسیده است مهم اینست که االن اطالعات نابتمهم نیست از چه طریقی این کتاب به دس

اختیار توست تا با کمال دقت آنها را دریافت کنی و به آنها عمل کنی تا در کمتر از ده روز نشانه 

های عالی آنرا ببینی و با دیدن نشانه ها کار تازه شروع می شود و باید با پشتکار و اشتیاق بیشتری 

ه ندگی االنت نداشتاین مباحث را دنبال کنی تا زندگی چند وقت دیگرت هیچ ارتباطی به اوضاع ز

 نفر مطرح کرده ام و نتیجه آنرا دیده ام. هاباشد.این موضوعی است که حداقل با صد

مثالها و تجربه های مشابه زیادی در زندگی خود سراغ دارم از اینکه خدای نازنین مرا از طریق یک 

من  فایل آموزشی یا یک کتاب خوب به مسیری هدایت کرده است که موجب تحول و پیشرفت

گشته است و البته در مواردی هم من متوجه آن راهنمایی نشدم و آنرا نادیده گرفتم و نتیجه طبیعی 

 آن دور شدن از اهدافم بوده است.

www.takbook.com

mailto:madresetavangari@gmail.com


                                                                                     

 madresetavangari@gmail.com                           09109295004                     www.madrasetavangari.ir 

| 5 

 

خ بی و به این پاس یتکرار نکن تومن را گذشته بنابر این از تو دوست نازنینم می خوام که اشتباه 

نظیری که از سمت جهان دریافت کرده ای، با دقت و خوشحالی تمام گوش فرا بده و این مسیر را 

 به وضوح ترسیم می کنم طی کن و جلو برو. کههمانگونه 

انتهای این راه یک زندگی مملو از ثروت و خوشبختی است و البته ما همیشه مسافر هستیم و راه 

تن بلکه خواس، منتها نه با حرص و طمع خواستن ،را خواسته های بشر انتهایی نداردزی .انتهایی ندارد

 به تو میرا  من نشانه های راهی را که رفته ام . با عشق و امید و توکل و لذت بردن از سراسر مسیر

گویم تا با دیدن آن نشانه ها مطمئن شوی که راه را درست داری طی میکنی و خیالت از بابت نتایج 

 دریافت خواهی کرد راحت باشد. ،بزرگتری که در ادامه مسیر

اصل اول لذت بردن از مسیر ثروتمند شدن است و برای همین است من از یک بازی استفاده می 

 کنم که سرتاسرش لذت و کیف کردن است.

 آماده ای؟
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 معمای شیرین پول

 

 

بعنوان یکی از بزرگترین و مهم ترین دغدغه های انسانها در طول  ثروتندارم که  یمن هیچ تردید

اله مسهای مختلفی به اهسانها نگنزندگیشان و از اول تاریخ تا به االن بوده است.درست است که ا

پول دارند و وقتی این کلمه را جلوی آنها به زبان می آوری، عکس العمل های متفاوتی را مشاهده 

 این نظر همه آنها مشترک باشند که :می کنی، ولی شاید در 

 نبود یا کمبود پول خیلی دردسر ساز و مشکل آفرین است.

ه می توانیم بگوییم هم لیبله!!شاید نتوانیم بگوئیم همه آدمها پول را خیلی خیلی دوست دارند و

کی از پول بدش "گی پدیدار می شوند و به قول معرف آنها معتقدند بدون پول، مشکالت در زند

 "میاد؟!

داشته اند که راه ثروتمند شدن را کشف کنند.فراغ از اینکه  زیادیدر طول تاریخ انسانها تالشهای 

این تالشها چقدر به پول منجر گشته است، یک چیز مسلم است و آن اینکه تمام پیشرفتهایی که 

ا همین تالشه در طول تاریخ بشر حاصل شده است)اعم از تکنولوژیکی، رفاه، سالمتی و... ( ماحصل

 بوده است.انگیزه مالی بسیار محرک و انگیزاننده است در هر پیشرفتی که مورد مطالعه قرار بگیرد.

 در طول تاریخ، انسانها نتایج متفاوتی از تالشهایشان برای کسب پول و ثروت گرفته اند:

 برخی با تالش زیاد به پول زیاد رسیده اند

 سیده اندبرخی با تالش زیاد به هیچ چیزی نر

 برخی با کمترین تالش به بیشترین نتیجه دست یافته اند 

 برخی هم که تماشاچی این میدان بوده اند: نه تالشی و نه نتیجه ای

www.takbook.com

mailto:madresetavangari@gmail.com


                                                                                     

 madresetavangari@gmail.com                           09109295004                     www.madrasetavangari.ir 

| 7 

 

بین انسانها از نظر میزان ثروت در طول تاریخ همیشه وجود داشته است)اصطالح نام آشنای  فاصه

خورشید بر کره خاکی ما می تابد و ما در زمین فاصله طبقاتی است(.به نظر من تا زمانی که  آن،

نفس می کشیم این فاصله وجود خواهد داشت حتی اگر امروز همه ثروت را یکجا جمع کنیم و 

بصورت مساوی بین افراد تقسیم کنیم تا فردا صبح باز فاصله ها شروع به شکل گرفتن خواهد 

جود اراده و اختیار همواره نتایج غیر یکسانی کرد!!زیرا اینجا دنیای ماده و اراده و اختیار است و و

    را فراهم خواهد نمود.

نمی دانم برای اولین بار چه کسی در جهان به این فکر افتاد که آیا ثروتمند شدن از یک قاعده 

خاصی پیروی می کند یا نه؟ولی مطمئن هستم هر کس که بوده است، ثروتمند نبوده است و یا 

ه است یک انسان خودساخته بوده است یعنی ثروتش را خودش ساخته حداقل اگر ثروتمند بود

است و آنرا به ارث نبرده است.این شخص حتما بارها تالش کرده است و ثروتمند نشده است و از 

 انجا به این سوال رسیده است که چرا؟
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بال اوضاع چرا آدمها ثروتمند می شوند و چرا فقیر؟چگونه است که افرادی را می شناسیم که ق

معمولی داشته اند و یا حتی از تمکن مالی بسیار پایینی برخوردار بوده اند و اکنون بسیار بسیار 

بیش از نیازشان به پول دسترسی دارند؟و همینطور بر عکس.حتما می دانید که وقتی انسانی شروع 

خر عمرش جوابی برای به اندیشه می کند تا به جواب نرسد آن سوال را رها نمی کند و حتی اگر تا آ

وال را در اطرافیانش زنده نگه می دارد تا دیگران راهش را ادامه سسوالش پیدا نکند وجود آن 

 بدهند و این وجه تمایز انسان با بقیه موجودات است.

این چرایی و چگونگی مثل هزاران چرایی و چگونگی دیگر بوده است که بشر در طول تاریخ با آن 

 کرده است:دست و پنجه نرم 

 چرا و چگونه اجسام به سمت زمین کشیده می شوند؟ 

 چرا و چگونه ما شاهد روز و شب هستیم؟ 

 آیا قاعده ای برای وقوع طوفان، زلزله، برف و باران و... وجود دارد؟ 

 چه خاصیتی در مواد گوناگون موجود در کره زمین وجود دارد؟ 

 در آسمان زیبای باالی سر ما چه خبر است؟ 

  چگونه انسان ها بیمار می شوند؟چرا و 

 

 چگونه انسان می تواند ثروت بیشتری به دست آورد؟و چرا بعضی ها می توانند و بعضی ها نه؟

 

در طی سالیانی که بشر به دنبال جوابی برای سوال آخر بوده است به جوابهای زیادی دست پیدا 

 کرده است:
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  و اقبال به ثروت می رسند.هیچ قاعده خاصی وجود ندارد و انسانها با شانس 

 .هر کس که بیشتر کار می کند پول بیشتری را به دست خواهد آورد 

 .خداوند بدون توجه به تالش افراد، ثروت را بین انسانها توزیع می کند 

  پول و ثروت خیلی کم و محدود وجود دارد و امکان ندارد همه ادمها بتوانند به میزان زیاد

 .دبه آن دسترسی داشته باشن

  ثروت فقط از راه پایمال کردن حقوق دیگران به دست می آید و اگر می خواهی باید آنرا از

 کسی بربایی.

 .پول به راحتی در دسترس است فقط باید استعداد خاصی داشته باشی یا الاقل باهوش باشی 

  همانطور که جهان از نظم بسیار باالیی برخوردار است، ثروتمند شدن هم قاعده و اصول

 خاص خودش را دارد و هر کس از طریق آن اصول جلو برود قطعا ثروتمند خواهد شد.

شما را نمی دانم ولی حداقل خود من در تمام زندگیم دوست داشتم که جواب آخری جواب درست 

باشد زیرا الاقل امید را در من زنده می کرد که روزی بتوانم آن قاعده را کشف کنم و ثروتمند 

ال بسیار باال می دهم که شما هم مثل من باشید چون در بقیه جوابها که چیزی در شوم.البته احتم

 اختیار ما نیست برای تغییر اوضاع.

ما دوست داریم اختیار زندگیمان دست خودمان باشد.من دوست دارم قدرت آنرا داشته باشم که 

ت آمده باشد و همه هر چقدر که بخواهم ثروت حالل داشته باشم، ثروتی که از راه درست به دس

 از آن ببخشم. خواهمعمرم را در حال لذت بردن از آن باشم و به هر کس که می 

 چگونه انسان می تواند ثروت بیشتری به دست آورد؟و چرا بعضی ها می توانند و بعضی ها نه؟

ا هدانید که میلیونها انسان اعتقاد دارند جواب آخری جواب درست است و من و شما تنالزم است ب

نیستیم و همینطور خوشحال باشید که قواعد خوبی هم قبال کشف شده که راه ثروتمند شدن را 

د و بسیاری از انسانها هم عد چندین سال است که بیان شده انبرای ما باز می کنند.برخی از این قوا

 مل کرده اند و زندگیشان هم تغییرات فوق العاده ای داشته است.عبه قواعد 

برخی از این قواعد را درک کرده است و از عملکرد شخصی که این کلمات را دارد می نویسد هم 

 آنها اطمینان صد در صد دارد و اینجاست تا به شما بگوید که چکار کنید؟!
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 معجونی به نام انسان
 

 

 

 راستش خیلی دلم می خواست این جمله را در پایان بخش قبل اضافه کنم که:

 "جوابهایی که به سوال چگونگی ثروتمند شدن داده شده است، درست است.همه  "

بله!! همه آن جوابها درستند و کار می کنند یعنی جواب می دهند یعنی اگر هر کدام از آن جوابها 

االن  می دانم که برخی از شمارا درست تلقی کنیم، نتیجه مطابق با آن را کسب خواهیم کرد.

ابروهایتان را در هم کشیده اید و می گوئید مرد حسابی چطور ممکن است همه آنها درست باشند 

در حالیکه بعضی از آنها به روشنی با بعضی دیگر در تناقض هستند؟؟چطور ممکن است ثروت هم 

 از طریق شانش به دست بیاید هم با سختی کشیدن و خون دل خوردن؟؟

ی آرام تر پیش برویم قضیه روشن می شود.حقیقت اینست که این جمله جواب این است که اگر کم

 گونه بیان می کردم: ای که اضافه کردم و موجب دردسرم شد را باید این

 

از بین این جوابها فقط یکی درست است ولی هیچ فرقی نمی کند که کدام یک از آنها را انتخاب  "

 "تخاب کرده اید!! کنید هر کدام را که شما انتخاب کنید درست ان
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شما هر کدام از جوابها را دلتان می خواهید انتخاب کنید.همان درست است و کار می کند و جواب 

.وقتی یکی از جوابها را انتخاب کردید بقیه گزینه ها برای شما دیگر کار نمی کنند ولی می دهد

ب کند و برایش کار کند ممکن است شخص دیگری یکی از آنها را که شما انتخاب نکرده اید، انتخا

 و جواب بگیرد.

حاال روشن تر شد وقتی می گویم همه جوابها درستند، حرف بی راهی نزده ام.آنها همه درست 

 هستند و هر کس اختیار دارد یکی از آنها را انتخاب کند و از انتخابش نتیجه متناسب بگیرد.

ر افتادیم، بیایید جواب این سوال مهم سبه دردحاال که دنده عقب گرفتیم و بخاطر یک جمله انقدر 

 را نیز بدهیم که:

آیا من می توانم گزینه ای را که انتخاب کرده ام را عوض کنم؟مثال من تا االن معتقد بودم که همه "

چیز شانسی است و کسی که شانس ندارد، به هیچ جا نمی رسد.حاال می خوام یه گزینه دیگر را 

 انتخاب کنم.شدنی است؟

را رد طول زندگی مان و در هر لحظه عوض کنیم و  توانیم گزینه خود ین است که بله ما مجواب ای

دهد و اصال خود من انقدر این گزینه می نتیجه انتخابمان خیلی زود خودش را در زندگی مان نشان 

 ها در ذهنم عوض کردم تا فهمیدم که همه آنها درستند و کار می کنند و بد با خودم گفتم حاال که

همه گزینه ها درستند، پس من گزینه ای را انتخاب می کنم که به نفعم باشد و نتایج بیشتر و بهتری 

 برایم داشته باشد.

ی دن آنها یک شبه نمتغییر دافقط یک نکته دیگر می ماند و آن اینکه عوض کردن این گزینه ها و 

ری ندگی کرده باشیم، زمان بیشتی زتواند صورت بگیرد و هر چقدر سالهای بیشتری را با گزینه خاص

 گزینه جدید جایگزین آن بشود.می برد تا 

چیست، الزم است وجود  "چگونه ثروتمند شویم "برای اینکه بهتر و راحت تر بفهمیم جواب سوال 

انسان را بیشتر و بهتر بشناسیم و بدانیم که انسان چه ابزارها و امکاناتی در اختیار دارد تا از آنها 

 رسیدن به مقاصدش استفاده کند.برای 

اد وجودی انسان به خوبی عواقعیت اینست که انسان موجودی پیچیده است و هنوز بسیاری از اب

انواع و اقسام  توسطشناخته نشده اند.حتی در مورد جسم انسان که در جلو دیگان ما قرار دارد 

یاری هنوز در پیش روی بشر دستگاههای پیشرفته علمی مورد بررسی قرار می گیرد، ابهامات بس

 است چه برسد به بعدی مثل ذهن انسان.
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به خوبی آنروز را بخاطر دارم که به استادم گفتم اگر شخصی فقط دو ثانیه وقت داشته باشد که 

حرف شما را بشنود، شما چه چیزی در آن دو ثانیه به آن شخص می گوئید که بتواند در زندگیش 

 شود؟موفق 

 یع.حاال هر روز که می گذرد و من س"ذهنتو بشناس"زدند و گفتند بهش میگم ایشان لبخندی 

 مفاهیمی مثل ضمیرکنم ذهن را بیشتر بشناسم، معنی حرف ایشان برایم ملموس تر می شود. می

ی مثل قانون جذب، همگی یا اشاره ، احساسات سازنده و یا حتی مفهومناخودآگاه، ضمیر ناهشیار

و یا ابزاری هستند که در اختیار ذهن می باشند و ذهن می تواند از طریق ای به کلیت ذهن هستند 

 آن ابزارها کار انجام دهد.

اتفاقات خوب و بدی که در زندگی انسانها رخ می دهد، ماحصل داد و ستد  ممی توانیم بگوئیم تما

 ست:و یا تبادل ذهن انسان با جهان هستی است.وقایعی را که ما می بینیم از این قرار ا

 

  با شخصی مالقات می کنید و بعد از مدتی پیشنهادی به شما می دهد و آن پیشنهاد شما را

 وارد مسیری می کند که انتهایش فقر و یا ثروت است.

  سرمایه تان را در موردی درگیر می کنید  و بد از مدتی سودی سرشار و یا زیانی هنگفت

 نصیب شما می گردد.
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 تان می گیرید مثال محل کارتان را عوض می کنید یا تصمیم تصمیماتی در مورد کسب و کار

و یا پسرفت و  شغلتانبه نوعی تبلیغات خاص می گیرید که ماحصل رشد چند برابری 

 ورشکستگی است.

 .... شریک تجاری وارد مسیرتان می شود و بعد از شراکتتان 

 ..و. 

یک از دو گزینه صعود و یا  اینها همگی همان تبادل ذهن ما و شما با جهان است.اینکه کدام

سقوط در مثالهای باال در مورد من و شما صدق می کند بستگی به برنامه ای که در ذهن ما 

ذهن بصورت مدام برنامه هایی را که ما بر روی آن قرار داده ایم)اگر آنرا شبیه موجود است دارد.

ه !!(را اجرا می کند.این وظیفبه یک کامپیوتر فرض کنیم که البته شباهت زیادی هم به هم ندارند

ذاتی ذهن است که مدام برنامه های موجودش را اجرا کند.آن برنامه می تواند برنامه ای باشد 

 که تولید ثروت بکند یا ایجاد فقر.

قدرت پردازش مغز انسان را داشته در جایی می خواندم اگر بخواهیم کامپیوتری بسازیم که 

لت  امریکاست.باید بدانیم که ذهن میلیاردها ااییک دازه مساحت باشد، بزرگی آن کامپیوتر به ان

برابر قویتر از مغز است و حال سوال اینست که کامپیوتری که بخواهد شبیه ذهن باشد باید چه 

 حجمی داشته باشد؟؟

حال اگر برگردیم به گزینه های جوابی که به سوال چگونه می توان ثروتمند شد پیدا کرده 

نیم بگوئیم هر گزینه ای که انتخاب بکنیم، در حقیقت داریم برنامه ای به ذهن می بودیم، می توا

و ذهن طبق همان برنامه با جهان ارتباط برقرار می  دهیم و ماموریتی برایش تعریف می کنیم

 کند و ما می بینیم که گزینه ای که انتخاب کرده ایم دارد جواب می دهد.
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چیزی که در ذهن ماست عکس العمل نشان می دهد و شرایط به عبارت دیگر جهان به آن 

متناسب با آن را در اختیار صاحب ذهن قرار می دهد.مثال کسی که این برنامه را در ذهنش دارد 

که پول با سختی و جان کندن به دست میاد، جهان به این برنامه عکس العمل نشان می دهد و 

 پول به"ت می آورد و برعکس کسی که برنامه آن شخص با مشقت و دشواری زیاد پول به دس

را  "وفور در جهان جریان دارد و به اندازه ای که اراده کنم می تواند در اختیار من قرار بگیرد

 در ذهنش دارد، مطابق با همین برنامه از جهان هستی سرویس می گیرد.

برنامه ها را راجع به رین تکاری که بازی فراوانی ثروت می کند این است که یکی از قدرتمند 

پول در ذهن ما نصب می کند و می توانیم کم کم و آرام آرام نتایج اجرا شدن آن برنامه را در 

 زندگی خود ببینیم.حاال وقت آن است که برویم سراغ بازی.
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 بازی فراوانی ثروت
 

 

 

بخش قبل چند کلمه ای در مورد ذهن بیان کردیم.بازی فراوانی ثروت در حقیقت ذهن خوب در 

ساعته  24شما را هدف قرار می دهد و برنامه مفید و قوی روی آن نصب می کند و ذهن بصورت 

 دیگران سختبا اجرا آن برنامه، معجزاتی در زندگی شما به وجود می آورد که باور کردنش برای 

با  شماو این داد و ستد جدید ذهن  که داستان از چه قرار است ددانیشما می است اگرچه خود 

 جهان مطابق برنامه جدید است.

شده است.احتمال زیاد اگر فیلم راز را با  مطرحاین تکنیک ذهنی توسط خانم استر هیکس 

انم خدقت دیده باشید اسم ایشان را شنیده اید ولی اگر فیلم راز را ندیده اید و یا به صحبتهای 

 قتیشان با ددقت زیادی نداشته اید توصیه می کنم فیلم را ببینید و به صحبتهای ا هیکس

 گوش دهید.

 دانلود کنید کانال مدرسه توانگریفیلم را می توانید از 

 از طریق کانال فیلم رازلینک دانلود 
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ما این بازی را بصورت کامال حرفه ای در اپلیکیشن بازی ثروتمندان طراحی و پیاده سازی کرده 

 است که:قوانین بازی این طور  هم استفاده کنید. ایم که می توانید از آن

ما در ذهنمان یک حساب بانکی باز می کنیم و هر روز مبلغی فرضی به حساب بانکی ذهنی ما 

 واریزمی گردد و ما باید آن مبلغ را خرج کنیم و نحوه خرج کردنمان را بنویسیم.

کنید و معادل آن به حساب ذهنی  روز اول بازی شما یک مبلغی را بعنوان مبلغ پایه انتخاب می

 شما واریز می گردد و آنرا خرج می کنید.

 .و الی آخر روز اول روز دوم دو برابر مبلغ پایه به حسابتان واریز می گردد و روز سوم، سه برابر

بطور مثال اگر مبلغ پایه شما یک میلیون تومان باشد، روز اول یک میلیون تومان، روز دوم دو 

تومان ، روز سوم سه میلیون تومان، روز پنجاهم پنجاه میلیون تومان و... به حساب میلیون 

 ذهنی شما واریز می گردد.

کاری که این بازی با ذهن شما می کند فوق العاده است و تا آنرا درست و عالی انجام ندهید 

در اینجا آنها  متوجه منظور من نخواهید شد.قواعدی را در حین انجام بازی باید رعایت کنید که

 را بیان می کنیم:

  تمام پولی که در حساب ذهنی شما واریز شده است، باید تا آخر همان روز توسط شما خرج

 شود و نمی توانید بخشی یا کل آنرا به روز بعد منتقل کنید.

  اگر مبلغی در انتهای روز در حساب ذهنی شما باقی ماند)به هر دلیلی(شما باید بازی را از

 ل شروع کنید.روز او

  اگر به هر نحوی یک روز یادتان رفت بازی را انجام بدهید، باید بازی را از روز اول شروع

 کنید.

  از مبلغ موجود در حساب ذهنیتان نمی توانید برای خرید کاالهای سرمایه ای مثل سکه طال

 وانند برایو ارز و ... با نیت سرمایه گذاری و کسب سود استفاده کنید.البته خانم ها می ت

 مصرف شخصی خود طال بخرند!! لطفا ناراحت نشوید.

  امکان خرید هدیه برای دیگران هم وجود دارد.طبق شرایطی با این پول 

 .بهتر است هر روز چند قلم کاال یا خدمات بخرید نه یک مورد 
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  ،هرچقدر روزهای بیشتری بازی را انجام بدهید، ذهن شما نسبت به پذیرش و جذب پول

یک بادکنک به اندازه تعداد روزهای بازی ، باد می شود و بزرگ می شود پس سعی مثل 

 کنید در هر سری که بازی را انجام می دهید، تا روز چهلم بروید.

  نحوه ثبت خریدها به این ترتیب است که هم سعی کنید در سررسید خودتان یادداشت

کنید  ثبت بازی ثروتمندانکنید و هم از طریق اپلیکیشن ودر فروشگاه اینترنتی موجود در 

و توصیه ما اینست که هر دو کار را انجام دهید زیرا زا دو طریق دارید روی ذهنتان تاثیر 

 .هتری می گیریدو نتیجه ب می گذارید

 بی نهایت مهمی که وجود دارد و بدون آن نتیجه زیادی از بازی نخواهید گرفت  عموضو

اینست که بازی باید در بهترین حالت احساسی ممکن انجام بگیرد.یعنی هنگام خرید از 

 .دنقش ببندصورت شما روی اپلیکیشن و یا نوشتن خریدهای روزانه باید لبخند بزرگی 

 

گری که در اینجا باید به آن اشاره کنیم آن است که در این بازی ما از یکی از ویژگی نکته مهم دی

 های ذهن استفاده می کنیم و آن اینکه :

 

ذهن هر تصویری که در آن ایجاد شود را می پذیرد و تفاوتی بین تصاویری که ریشه در بیرون از 

 ی شود.شما دارند و تصاویری که خود در ذهن خلق می کنید قائل نم

 

مثال همین االن به گوشی موبایلتان نگاه کنید.شما از طریق چشمانتان گوشی را دیدید و تصویری 

از آن در ذهن شما ثبت شد.حاال چشمان خود را ببندید و همان گوشی موبایل را تجسم و تصور 

ک انید یکنید.فرقی بین این دو تصویر برای ذهن وجود ندارد و به همین دلیل است که شما می تو

لیمو ترش تر و تازه را ببینید که شخصی دارد آنرا از وسط می برد و دهانتان پر از آب شود و یا 

چشمتان را ببندید و تصور کنید که لیمو ترشی را خودتان یا شخص دیگری دارید از وسط می برید 

بدن دارد دستور ترشح و باز هم دهانتان پر از آب شود. در هر دو حالت ذهن با مکانیزمی که با مغز و 

بزاق را می دهد و برایش فرقی نمی کند که این کار در واقعیت دارد رخ می دهد و یا فقط تصویر 

 سازی ذهنی شماست.
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زیرا بازی فراوانی ثروت از همین خاصیت ذهن  فوق العاده اهمیت دارد عدرک و پذیرش این موضو

جام می دهید، ذهنتان فرقی بین آنها استفاده می کند.وقتی شما دارید خرید های ذهنی ان

وخریدهای واقعی تان نمی گذارد و به هیچ عنوان و به هیچ عنوان متوجه نمی شود که این خریدها 

این روند ذهن به این رفتار شما عادت می کند و در داد ستند و واقعی نیستند و با ادامه صوری ه

 وستدی که با جهان دارد آنرا اعمال خواهد کرد.

 

کار ذهن اینست که راه را برای شما باز کند، مسیر را به شما نشان دهد و شما در آن مسیر به راحتی 

و با لذت قدم بردارید.حتی اگر سرعت قدمها کم باشد هم جای نگرانی نیست.اگرچه سرعت باال 

ر یبسیار مطلوب است ولی درست بودن راه بسیار بسیار از داشتن سرعت مهم تر است زیرا در مس

غلط، هر چقدر سرعت باالتر باشد بیشتر از خواسته و هدف خود دور می شوید در حالیکه با سرعت 

پایین در مسیر درست رفتن شما را لحظه به لحظه به هدفتان نزدیک می کند و به راحتی می توانید 

 روی سرعت عملتان کار کنید.

ترین موضوع اینست که در مسیر می خواهم روی این مساله توجه ویژه ای داشته باشید: مهم 

تفاوت درست قرار بگیرید و باز هم مهم ترین موضوع اینست که در مسیر درست قرار بگیرید.

 بسیاری در بین افرادی که هنوز به هدفهای خود نرسیده اند وجود دارد:

  درجه ای، خود را فرسنگها از هدف خود دور  180برخی از آنها با رفتن در مسیر اشتباه

 ه اند.کرد
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 ویه گرفتن از مسیر اصلی راه خود را پر پیچ و خم کرده اند و هدف را نمی ابرخی از آنها با ز

 بینند.

  برخی از آنها در مسیر درست هستند و هنوز خیلی راه دارند تا به هدف برسند ولی هر

 لحظه آنرا می بینند و از دیدنش لذت می برند.

  حضورش را احساس می کنند و آغوششان باز برخی در چند قدمی هدف هستند و گرمای

 است.

بی انصافی نیست اگر همه این افراد را در یک گروه قرار دهیم و بگویم هیچ کدام به هدفشان 

 نرسیده اند؟؟
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 نشانه هایی در راه

 

بسیار خوب، قبال گفتیم که یکی از مهمترین موضوعات در زمینه موفقیت اینست که متوجه شویم 

کند  در مسیر درست قرار داریم.این موضوع بی نهایت اهمیت دارد زیرا خیال شما را راحت می که

 و با افزایش سرعت در مسیر درست، همه چیز به سامان خواهد رسید.

کنید  آزمایشدر این بخش نشانه هایی از راه را برای شما بیان می کنم تا در مورد خودتان آنها را 

 ر مسیر درست قدم بر می دارید یا خیر؟و متوجه شوید که آیا د

شما وقتی بازی فراوانی را بصورت اصولی شروع می کنید، نشانه ها و نتایج کوچک و بزرگی در 

دارم همه آنها را نتیجه بنامم و از شما بخواهم بخاطر  تمایلزندگی شما نمایان می شود.اگر چه من 

و بخاطرشان سپاسگزار باشید، ولی شما می  بروز آن نتایج، شور و شوق در خودتان ایجاد کنید

ر د توانید برخی از آنها را که کوچک تر هستند، نشانه بنامید و برخی که بزرگتر هستند را نتیجه.

هر صورت پیشنهاد می کنم بابت همه آنها سپاسگزار باشید و با اشتیاق بسیار باال مسیر را ادامه 

 ین زمینه تکمیل تر کنید.را در ا نابدهید و هر روز آموزشهای خودت

 

ست که این نشانه ها و نتایجی که ما از آنها سخن می گوئیم ا سوال که در اینجا مطرح می شود این

 انجام می دهد پدیدار می شوند؟ را  یذشت چه مدتی در زندگی کسی که بازبعدا ز چند گ

ساعت و یک روز باشد تا از یک  مدت می تواند جواب اینست که بسته به آمادگی ذهنی شما، این

طور موارد مشابه  من خودم در زندگی شخصی ام نتیجه چند ساعته هم دیده ام و همین چند هفته.

ربه کرده ام.البته افرادی هم بودند جت و به خودم را در بین افرادی که به آنها آموزش داده ام، دیده

در کل هرچقدر برنامه ریزی  دیده اند. که در حدود یک ماه بعد از انجام بازی نتایج و نشانه ها را
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قبلی  ذهن ما اشکاالت بیشتری داشته باشد زمان بیشتر می شود ولی درنهایت همه به نتیجه 

 خواهند رسید. 

ه دهد ک ینشان م "بازی ثروتمندان"پلیکیشن تجربه ما در مدرسه توانگری و کار با مخاطبین ا

وز حداقل یک نشانه و تجربه قابل توجه دیده اند و به ر 20درصد از مخاطبین در کمتر از  70باالی 

 ماندهاقیبدرصد  30احتمال زیاد این درصد در مورد شما هم صدق می کند ولی حتی اگر شما جزء آن 

، اصال جای نگرانی نیست و فقط باید آموزشهای خودتانرا در این زمینه تکمیل کنید و وضعیت باشید

 ید تا راهنمایی شوید.را با ما در میان بگذار خودتان

را باال می برید و سپس با شروع  مطالب بیشتر، آمادگی ذهنی خودتان وشما با دریافت راهنمایی ها 

 را به شما نشان خواهند داد. مجدد به انجام بازی، مطمئن باشید که نتایج خیلی زود خودشان

نکته مهم دیگری که می بایست به آن اشاره شود این است که مخاطبین بازی ثروتمندان توسط 

تیمی فوق تخصصی حمایت می شوند و با دقت مشکالت فردی و موانع شخصی شما بررسی و رفع 

 می شوند و راهی جز موفقیت برایتان نمی گذاریم.    

ت که حتما حتما حتما دفترچه یادداشتی را مهم دیگری که باید دراینجا مطرح کنیم اینس عموضو

کنید  باور کنید وقتی هزینه تهیه کنید تا نتایج ونشانه هایی را که می بینید در آن یادداشت کنید.

 "دفترچه تمرین بازی فراوانی و ثبت نتایج مربوطه"واین دفترچه را تهیه کنید و باالی آن عنوان 

د لذا به هیچ عنوان از شوافت نتایج خوب ، چند برابر می ، آمادگی ذهنی شما برای دریرا بنویسید

 تهیه دفترچه و ثبت نتایج در آن غافل نشوید.

آنها را ببینید  در ادامه، برخی از نمونه نشانه ها و نتایجی که احتمال دارد شما در طی انجام باز ی

 بیان می کنیم:
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 مالقات با اشخاص ثروتمند 

انجام بازی، مالقات غیر منتظره ای با شخصی ثروتمند داشته باشید که ممکن است چند روز بعد از 

قبال مورد مشابه آن اتفاق نیفتاده یا خیلی کم اتفاق افتاده باشد.آن شخص می تواند یک شخص 

ن شما حتما در ای ی از افراد ثروتمند و موفق در بین اطرافیانتان.سمعروف و مشهور باشد یا حتی ک

 در مورد پول صحبتی خواهید کرد و خواهید شنید.مالقات)یا تماس(، 

ید و با ذوق فراوان آنها را ثبت کنید تا در مسیر درست به سمت بینب دید مثبتاین اتفاقها را به 

 جلو حرکت کنید.سپاسگزاری از بابت آنها هم که نیاز به یادآوری ندارد.

 

 دریافت هدیه

ت کنید که قبال فکرش را هم نمی کردید و ممکن است از شخصی یا مجموعه ای هدیه ای دریاف

تواند پول باشد یا کاال و خدمات با ارزشی باشد و یا  اصال برایتان قابل پیش بینی نبود.این هدیه می

حتی می تواند غیر مادی باشد مثال مورد تقدیر و تحسین کالمی قرار بگیرید که احساس فوق العاده 

 یبیاورد.مطمئن باشید که این احساس، خودش مولد پول بسیاردر شما بوجود  ارزشمند بودن را

روی تولید احساسات خوب  احساسات موتور مولد موفقیت در هر زمینه ای هستند، پس است.

 خیلی حساب باز کنید.

ممکن است شخصی شما را به نهار یا شام دعوت کند و یا بلیط مترو، اتوبوس و یا کرایه تاکسی شما 

ی آنها باشید و آنها را ثبت کنید و منتظر معجزات اصلی چه هست با عشق پذیرا هر را حساب کند.

 باشید.

 

 افزایش درآمد

دی پول به زندگیتان از هر طریقی افزایش یابد.این موضوع می وممکن است مبلغ دریافتی و ور

ا و ی کارین، دریافت پاداش نرخ دستمزدتاتواند با افزایش حقوق، افزایش ساعت اضافه کار و یا 

حتی دریافت پول تو جیبی بیشتر از والدینتان باشد.آنها را عاشقانه بپذیرید، ثبت کنید و سپاسگزار 

 ن باشید تا به زودی افزایش چشمگیر آنها را مشاهده کنید.جهان بیکران و خدای نازنی
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 تانطلب دریافت

یا مجموعه ای داشتید،  ممکن است چند روز پس از انجام بازی، یک مطالبه قدیمی که از شخصی

وصول شود.طلب کهنه ای که شاید خودتان هم بی خیال آن شده بوده اید.اصال تعجب نکنید ذهن 

شما دارد کارش را درست انجام میدهد.از آن شخص که بدهی اش را به شما داده تشکر کنید و این 

ر بیاورید زیرا شما در مسی موفقیت فوق العاده را ثبت کنید.البته می توانید از خوشحالی پر هم در

 درست هستید.

 

 معافیت از یک هزینه قطعی

ممکن است شما از یک هزینه قطعی خالص شوید و پولی که باید بابت آن پرداخت می کردید، در 

حساب بانکی تان یا در کیف پولتان جا خشک کند!! با توجه به اهمیت این نشانه و اینکه برخی 

، آنرا بیشتر توضیح می دهم و جند مثال از تجربه داه برداشت کننممکن است در این مورد اشتب

مهم اینست که جهان هستی به شما نشان می دهد که یک  عهای خودم را بیان می کنم.موضو

ی وجود داشته است و شما از آن معاف شده اید.بنابر این اگر قطعی بودن آنرا درک عهزینه قط

ا ما می پرسیدند من ب دوستان ازذارید.بطور مثال برخی از نکردید نباید آنرا به حساب نشانه بگ

ماشینم صحیح و سالم از منزل به محل کارم رفته ام در حالیکه ممکن بود در راه تصادفی بکنم آیا 

 این یک نشانه است؟

اینست که اگر شما تصادف قطعی را دیدید و از آن خالص شدید این یک نشانه  لجواب این سوا

 ، نه. صورت در غیرایناست 

صحیح و سالم رسیدن به سر کار موضوعی مثبت است و همیشه جای سپاسگزاری  عاگر چه موضو

 .نمی تواند نشانه نتیجه گرفتن از بازی باشدهمیشه دارد اما 
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 مثال از هزینه قطعیچند 

  من در یک مهمانی شرکت کرده بودم، کل افرادی که در آنجا بودند بر اثر غذایی که همه از

و درمان  وراهزار تومان هزینه د 70آن خورده بودیم مسموم شدند و بطور میانگین مبلغ 

کردند ولی من اصال مشکلی برایم پیش نیامد.این یک هزینه قطعی است که فقط من از آن 

 معاف شده بودم.

  یک روز صبح با عجله سوار ماشینم شدم و باید در یک جلسه خیلی مهم که هیئت مدیره

بزرگ در آن حضور داشتند، حاضر می شدم.وقتی ماشین شروع به حرکت کرد، یک شرکت 

ری در داخل ماشین شنیده می شد.با توجه به عجله ای که داشتم گفتم ممکن اجهنصدای نا

است در مسیر بمانم لذا سریع ماشین را بردم پیش مکانیک تا موضوع را بررسی 

ن، گفت تسمه ماشین خراب است و قطعا کنید.مکانیک بالفاصله بعد از دیدن موتور ماشی

اصال در عرض نیم ساعت ماشین را تعمیر می کند ولی من  گفتو ا .مشکل ساز خواهد شد

ن .مرفتمسریع به سمت محل جلسه ام و  سوار ماشین خودم  شدم م و شتاوقت این کار را ند

م چهار ساعته ا صحیح و سالم به جلسه رسیدم و اتفاقی که افتاد این بود که بعد از جلسه

وقتی پشت ماشین نشستم هیچ خبری از صدای تسمه نبود و حتی وقتی به منزل رسیدم 

تازه یادم آمد که صبح ماشین مشکل داشت.من چندین ماه دیگر هم با آن ماشین حتی 

می دانستم این یک هزینه قطعی بود که من از آن  ،مسافرت هم رفتم و هیچ مشکلی نبود

 معاف شده بودم.

 ونه زیبای دیگر مربوط به پرداخت دستمزد پیمانکارم در یک پروژه نرم افزاری نم

است.موضوع بر می گردد به اینکه یک شرکت برنامه نویسی داشت برای ما نرم افزاری را 

کرد و ما اصالحاتی در پلن برنامه داده بودیم و آنها گفتند این تغییرات مستلزم  تهیه می

دو نفر از آن شرکت با من در ارتباط بودند که یکی از آنها پرداخت هزینه بیشتری است.

مدیر فنی طی تماسی، توجیهات فنی را الزم را ارائه  و دیگری مدیر فنی. مدیر شرکت بود

داد و گفت این تغییرات مستلزم پرداخت دو میلیون تومان بیشتر از مبلغ قید شده در 

 در عصر همان قطعی با هم بستیم. قرار پذیرفتم این موضوع را قرارداد قبلی است و من 

روز مدیر شرکت تماس گرفت و گفت مبلغ مازاد را مدیر فنی باید دو برابر بیشتر اعالم می 

ن مشتر ی مدار هستیم کرده و شما این وسط دو میلیون تومان سود کرده اید و ما چو

ی گفت باید برای اعالم جالب این بود که مدیر فنی م و کار را انجام می  دهیم. اشکالی ندارد
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 کرده بود که با ایشان تماس بگیرد این قیمت تاییدیه مدیر را می گرفته ولی تمام روز تالش

 و موفق نشده بود.

این هم یک نمونه است هزینه قطعی که من از آن معاف شده بودم.به این نمونه ها می توانیم تخفیف 

یکی از مخاطبین ما تعریف می کرد که پول شهریه  ومثال های غیر قابل پیش بینی را هم اضافه کنیم

تحصیلش را تمام و کمال جور کرده بود و هنگامی که برای پرداخت و ثبت نام رفته بود متوجه شده 

درصدی به ثبت نام ها تعلق  30بود که به مناسبت تولد مدیر آموزشگاه فقط در آن روز تخفیف 

 ه از تخفیف ثبت نام کرده بود.گرفته بود و با خوشحالی تمام و با استفاد

نکته ای که در پایان می خواهم اضافه کنم اینست که این نمونه هایی که از نشانه ها گفتیم نباید 

باعث شود که شما ذهنتان را به سمت آنها ببرید و انتظار داشته باشید که ین این نمونه ها را ببینید 

تواند از راههای بیشماری پول را به سمت شما سرازیر بلکه اینها فقط مثال هستند و ذهن شما می 

 کند.
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