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  كنيمچگونه ايدهايمان را به ثروت تبديل  

 

 مقدمه

با سالم دورود خدمت دوستان در اين كتاب ميخواهيم فكر 

وايدهايمان را به ثروت تبديل كنيم در اين كتاب تمام راه هاي كه 

بتواند فكر وايدهمان را به ثروت تبديل كند را آموزش ميدهيم و 

دوست عزيز از شما ميخواهم كه تمام اين مطالب را به دقت بخوانيد 
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كنيد چرا چون به  اجرايي كنيد و عملو در زندگي خودت آنها را 

هان به شيراز راداريد اگر تمام رفتن از اصفد فرض مثال شما قص

ير سفر شما را تابلو گذاري كنند شما ميتوانيد به راحتي بدون مص

پرسيدن راه و هيچ استرسي به شيراز كه هدف شما است برسيد ولي 

كرديد وبه هدف  يطاين شمايد كه قدم در اين راه گذاشتيد وجاده را

ولي اگر شما مسير را بلد باشيد ولي هيچ اقدامي نكنيد  رسيديد خود

د پس مطالب ارزشمند اين كتاب به هدفي كه داريد نميرسي ./.100

ملي كنيد تا به اميد خدا به نتيجه مطلوب كه همان ثروت است را ع

 برسيد در اين دنيا بي نهايت فرست وجود دارد كه ميتواند شمارا به

يالت چه بسا كساني بوده اند ثروت برساند فارق از سن جنس و تحص
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مارك فيشر مي گويد براي  كه بدون هيچ سوادي به ثروت رسيدند

  سپس با اشتياق تالش كني. تواني شروع بايد باور داشته باشي كه مي

 

 شناخت فكر وايده 

 

يكي از همان را تشخيص بدهيم:ه چگونه فكر وايد -1

مارك  هايمان استه مهمترين عامل تشخيص فكر وايدموارد يا 

فيشر مي گويد اگر انسان نيروهاي درونش را بشناسد مي تواند به 

جذب استفاده كردي يا در  مثال از قانون رويا هايش واقعيت بخشد
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يا متوجه چيزي در دنيا ي پيرامون خود ميشويد كه  حالت خواب

كند به فرض مسال بحث ميتواند مشكالت خيلي از انسانها را هل 

آلودگي هوا شما متوجه شديد كه يك راح حل براي آلودگي هوا 

داريد مثل يك دستگاه فتو سنتز مصنوعي چون امروزه بحث آلودگي 

در دنيا خيلي مهم است اين كار براي شما ثروت خيلي زيادي به 

وهم ثروت زيادي همراه دارد هم مشكل اساسي از بشر حل كرده ايد 

آورده ايد به عنوان مثال ايده اي به ذهن شما ميرسد كه به دست 

افراد ميتوانند با اين راه هل به تناسب اندام برسند يا افراد با اين راه 

هل ميتوانند به زندگي ايده ال خود برسند يا محصولي راتوليد كنيد 

كه خيلي از نياز ها ودقدقه اچتماع را حل ميكند حال ما ميتوانيم اين 
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هايمان را عملي كنيم كه در ادامه راه عملي كردن فكر ه دفكر واي

هايمان را به تو دوست خوبم آموزش ميدهم ه وايد  
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يكي از بهترين شيوهاي تكنيك نگاه داشتن فكر و ايده:-2

نگاه داشتن فكر و ايده تكنيك دفترچه ياد داشت بطوري كه خيلي 

و هر فكر ساده يك دفترچه ياداشت كه در جيب جا بشه را تهيه 

وايدهاي در روز به ذهنت خطور ميكند را بنويس چون ايدهاي كه به 

ذهن انسان ميرسه خيلي فرار است و ممكن است حتي بعضي از 

ايدهاي ناب وثروت ساز چند ثانيه بيشتر در ذهن نباشد سپس اين 

آزاد داريد و ها را در پايان روز بررسي كنيد موقعي كه وقت ه ايد

ميم بگيريد  و اجرا كنيد خيلي مهم است كه و تصسپس تحقيق كنيد 

شما اينكار را انجام دهيد چون اين ايده ها پيامي هست كه از طرف 

ان ميرسد و خدا شما را ميخواهد امتح خداي رحمان به شماكائنات 
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كند اگر از ايده خود استفاده كردي خدا راه را براي تو دوست خوبم 

به هدف خود برسي ولي اگر ترسريع حموار ميكند و باعث ميشود 

فكر و ايدهمان را براي روز بعد بگذاريم به هيچ عنوان به خواسته و 

مم براي هدف خود نميرسيم  و بايد تصميم بگيري و مصحدف خود 

گام برداري تا به هدف خود برسي شايد دوست خوبم بپرسي كه من 

از كسي هيچ فكري به ذهنم نمياد و من استعداد ندارم كه مشكلي را 

حل كنم اين يك اشتباه محض است دوست عزيز درون هر كس 

خداوند تواناي ذاتي گذاشته و ميتواند با اين توانايهايش به انسانهاي 

رسد تنها چيزي كه خيلي ها را از ديگر كمك كند وخود به ثروت ب

خود كم بيني است خداوند تو را اشرف دف خود دور ميكند ه

ت كه خود را كم ببينيم همه ما از نيروي مخلوقات آفريده و كفر اس
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دروني واستعداد هاي برخوردار هستيم كه ميتوانيم براي اچتماع 

ارزش آفريني كنيم دوست خوبم هر چيزي كه روي اين دنيا ميبيني 

از فكر انسان بيرون آمده است و قبل از اينكه وسيله ساخته بشود يا 

 روتمندر ميخواهي ثچيزي اختراع بشود در ذهن انسان بوده و اگ

درصد عمل 1درصد روي فكر وذهنت بايد كار كني و 99شوي 

هرچه تو اذهنت بپرسي ذهن به شما جواب ميدهد خداوند در قر آن 

سال عبادت است و هر سوالي 70ميگويد يك لحضه فكر كردن برابر 

هاي به ذهنت ميرسه ه از ذهنت بپرسي جواب آن را ميگيري و ايد

مارك فيشر مي گويد تنها كساني ميتوانند  ميكند كه تو را ثروتمند

فقط  كارهاي بزرگ انجام دهند كه به قدرت ذهن ايمان دارند.

با كار دوست خوبم از راهش بايد وارد بشويم خيلي ها فكر ميكنند 

http://www.servatavar.com/
http://www.servatavar.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 | P a g e  

www.servatavar.com 
 com.ثروت آور

 كتاب چگونه ايدهايمان را به ثروت تبديل كنيم
www.servatavar.com 

 com.ثروت آور

شدن  كردن زياد ميتوان ثروتمند شد نه دوست عزيز براي ثروتمند

ت قرار بگيريم انگاه ير كثب ثروآن هم از راه حالل بايد در مص

ايدهاي به ذهنمان خطور ميكند يا با آدمي روبه رو ميشويم يا كسي 

سر راه انسان قرار ميگيرد كه به راحتي ميتوان ثروت حالل پيدا كرد 

خدا ون براي تك تك انسانها پول و ثروت زيادي آفريده است 

وخداوند شما را ثروت مند وقدرتمن ميخواهد چون شما اگر ثروت 

ند باشي خيلي كار خيرخواهانه انجام ميدهيد ولي اگر فقير باشيد م

انجا ميگه كه از  تان را از دست ميدهيد يك ضرب المثلدين و ايمان

پس خداوند  ندگي شود دين و ايمان خارج ميشودكه فقر وارد ز

پس اين شوي تا خداوند به تو افتخار كند  دوست دارد تو ثروتمند
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ندگي خود كني و به قعيت زايدهاي خود را وامسعله را جدي بگير تا 

ت برسيآرزوي خو  
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ا فكري به ذهنت فرض ميكنيم تا اينجدف:تحقيق در بازار ه-3

م دهيد در اين ول را توليد كني يا كاري را انجارسيد كه فوالن محص

دف خود را شناساي كنيد و ببينيد براي اين مرحله بايد بازار ه

راد بابت مناسب وجود دارد چند درصد افمحصول توليدي آيا بازار 

پول پرداخت كنند در چه رديف سني  جنس يا خدمات شماحاظرند

قراردارند ايا اين كاال كه توليد ميكنيد ميتواند يك عمر يا چندين 

سال براي شما درآمد زاي داشته باشد آيا در آينده محصول باكيفيت 

ت خيلي مهم است ميتواند جاي محصول شمارا بگيرد اين سواالتري 

دوست من وقتي شما سرمايه را خرج كردي ومحصولي را توليد 

ر با شكست روبه رو كرديد ولي اكر مشتري نداشته باشد اين كا
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انيد اين است كه رقابت در بازار مي كه بايد بدميشود مسعله مه

دف شما چگونه است واگر رقابت زياد باشد اين نشان ميدهد كه ه

زيادي در بازار دارد پس بايد محصول باكيفيت  محصول شما خواهان

 تري را به بازار ارائه بدهيد 

 

 دف گذاريه  
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بايد به آن  يكي از سواالتي كه خودتانشما چه ميخواهيد:-1

ويليام جيمز ميگويد  چي ميخواهيد در زندگي جواب بديد اينكه واقعا

 در مسابقه شير با آهوبسياري از آهوها برنده مي شوند چون شير 
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براي غذا مي دودولي آهو براي زندگي پس هدف مهمتر از نياز است 

خيلي ها واقا نميدونند چي ميخواهند گاهي فكر منفي مياد سوراقشون  

دوست من بايد موضع خودت را مشخص كني و هدف خود را 
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در دور از دسترس باشد ني مهم نيست كه هدف شما چقمشخص ك

دواج  شركت در كنكور ويالي شمال و...دوست عزيز مثل ثروت اذ

وقتي هدف خود را شناساي كني و آن را در دفترچه ليست 

ت رو راست باش و هايت بنويسي به آن ميرسي پس با خودآرزو

دافت را در دفترچه آرزوهايت بنويس چرا چون به كائنات ها

مستقيما اعالم ميكوني چي ميخواهي و كائنات فورا دست به كار شده 

د ميرساند را به تو  نشان ميدهد  و كوتاه ترين راهي كه تورا به مقص

وايدهي به ذهنت ميرسه كه خيلي سريع تورا به خواسته ات ميرسونه 

دگي دقيقا به ما آن چيزي را مي دهد كه به مارك فيشر مي گويد زن

پس به عنوان تمرين بعد از خواندن اين كتاب ليست  دنبالش هستيم.

آرزوهاي خود را بنويس و هر روز آنها را بخوان تا باور كني وقتي 
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باور كني و ذهن منطقيت آن را باور كنه سيگنالي براي تو ميفرستد 

ريد ميرسونه در كتاب رايگان كه تو را به ثروت يا هر آرزوي كه دا

درمورد ذهن منطقي گفتيم  كه بر اساس ديدها و شنيدها عمل ميكند 

ن تا حاال فكر كردي و آن را براي شما واقعي جلوه ميدهد دوست م

در محل به خصوص زندگي ميكنند و فقير ها هم در  كه ثروتمندان

 ندين علت نيست كه انسانهاي ثروتممكان بخوصوص فقط اين به ا

پول زيادي دارند ود خانه مجلل زندگي ميكنند افرادي هم در اين 

مكانها زندگي ميكردند كه قبال وضع مالي خوبي نداشتند ولي حال 

ثروتمند شده اند دوست عزيز اين به اين علت است كه آنها يا ذهن 

منطقي آنها ثروت را ديده  و شنيده و ثروت جذو باور آن شخص در 

شدند ولي اگر شما در مكان هاي زندگي گنيد  مندو ثروت آمده است 
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كه فقير نشين هستند ذهن منطقي شما فقر را باور و در نهايتا شما را 

باشيد دوستان  هدايت ميكند اگر هم خيلي ثروتمندبه سمت فقر 

ردم ميتواني در اينترنت در عزيز اين مطالب را من از خودم در نياو

ن مثال شب ها وقتي خواب ميبيني هن منطقي سرچ كني به عنواباره ذ

ذهن منطقي كه فقط ديده وشنيده را درك ميكند آن خواب را باور 

ميكند وبر جسم طوري اثر ميگذارد كه در واقعيت ميگذارد  اگر 

دار ميكند و اگر خواب بد باشد شما را با عرق وترس و دلهوره بي

عني است انگار لذت خواب را ميبري اين بدان م خوب باشد كه واقعا

ه ذهن منطقي نميتواند واقعيت  تمركذ فكري و رويا را از هم ك

تشخيص دهد فقط بر ديدها و شنيدها اثر ميكند در مورد ثروت هم 

همينطور عمل ميكند يادمان باشد ماهرچه شديم و بشويم بخاطر 
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ذهن منطقي است كه در فايل رايگان مواردي كه ذهن منطقي مان را 

را گفتيم اميد وارم كه از اين مطلب خوشد در جهت ثروت ميبرد 

و به آن عمل كني تا بر اميد خدا به پول وثروت فراوان  باشه آمده

 برسي

دوست دف انتخابي مطابق با معيار هاي شما است:ه -2

خوبم يك نكته خيلي مهم خيلي مهم  خيلي مهم اين است كه كار يا 

هدف انتخابي مطابق با سيستم روحي رواني و جسماني شما باشد 

بسيار اين نكته مهم است شايد بگوييد چگونه بفهميم مطابق با معيار 

هاي مان است  در زندگي هرشخصي تمايالت روحي خواصي است به 

ي را انتخاب ميكنيد مثل ساختمان سازي خوب عنوان مثال شما كار
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ساختمان سازي يك شغل بسيار پردر آمد است و يك كسب وكار 

عا لي است ولي مستلزم اين است كه صبح زود از خواب بيدار بشي 

خودت كار گران را هماهنگ كني وسايل مورد نياز آنها را تامين كني 

ايمني آنها را در نظر بايد مدام با ال سر كار گران خود قرار بگيري 

بگيري و... اگر شما اين كار را دوست داشته باشي و خواسته دروني 

تو باشد در اين كار موفق ميشي ولي ممكن است شما اين كارها را 

انجام بدي ولي به سختي صبح از خواب بيدار بشي و دوست داشته 

نم يه نميكاب باشي من اين كار را به شما توصباشي زياد تو رخت خو

بايد شبها بيدار بموني و در صورتي كه يا كاري را انتاخاب ميكني 

يه نداريد  و اين كار رامن بشما توص عادت به بيدار بودن در شبها را

نميكنم يا كار را انتخاب ميكني كه نياز به آمادگي جسماني داشته 
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باشد ولي شما جسم خيلي قوي نداري دوست عزيز كاري را كه 

ايد خيلي مهم است كه در آن كار احساس راحتي انتخاب ميكني ب

كنيد و حس خوبي داشته باشيد ميدوني چرا به اين دليل كه در آن 

يك نكته كه بايد كار وقت زيادي را ميگذاري و حتما موفق ميشويد 

بدانيد اين است كه ممكن است شما كاري را انتخاب كرديد كه 

ي الزم داشته باشد من دمطابق معيار هاي شما باشد ولي سرمايه زيا

يه ميكنم اگر اين سرمايه را در اختيار داشتيد به آن كار به شما توص

يه نميكنم يكي از دوستان صورت به شما توص عمل كنيد در غير اين

نزديك من در كار كشك و ماست فعاليت ميكند سرمايه خود را 

گاهي در آن بزند ولي متري كرد كه كار3000صرف خريد زمين 

براي ساخت كارگاه خود با مشكل مالي روبه روشده و نميتواند  االن
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به اين زودي آن كار گاه را به اتمام برساند در صورتي كه اگر زمين 

تر خود را افتتاه خريد ميتوانست كارگاه توليدي بزرگكوچكتري مي

ال رازدم كه گام كه در جهت موفقيت بر ميداريد بايد با اين مثكند 

رت گيرد و در حد توان مالي شما باشداميد وارم كمترين سرمايه صو

وبتواند شما را به كه دوست عزيز از اين مطلب خوشد آمده باشد 

دايت كندسمت كثب ثروت ه  

يكي از :كنيد هدف خود را به هدف كوچكتر تقسيم-3

راه ها وتكنيك هاي كه جواب داده و من خودم به شخصه ديدم 

شما درآمد در ماه سه  تقسيم كردن هدف است به عنوان مسال

ر آمد داشته باشيد مليون تومان داريد ميخواهيد در ماه صد مليون د
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مليون را انتخاب كنيد بعد 5شما با قانون جذب سعي كنيد در آمد 

ايده اي به ذهن شما ميرسد كه ميتوانيد اين در آمد را پيداكنيد بع 

چون  مليوني باشيد 15در مرحله بعدي شما به فكر كسب در امد 

قانون ثروت به طور تساعدي اتفاق  مي افتد سپس ادامه ميدهيد تا 

به هدف خود برسيد ولي اگر از همان لحضه اول به فكر در آمد 

نميگم نميتوانيد ولي خيلي سخت ذهن مليون در ماه باشيد 100

منطقي شما اين موضوع را باور و فركانس يا كد آن در آمد را به 

مليون بده 50شتم كه اسم آن را نمي آورم شما ميدهد يك دوستي دا

يد كار بود يك كارگاه امدي اف داشت و كار اون انجور كه بايد شا

مليون به 5از من ميخواست من  نگرفته بود پيش من آمد و مبلغي

ماه از دوستم گرفتم بگذريم با من درد 6دوستم كمك كردم و چك 
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لي نا راحت بود به ودل ميكرد و ميگفت اين مقدار پول را چه كنم خي

دوستم پيشنهاد دادم يك ليست بردارد وتمام بده كاري خود را از 

كوچك به بزرگ بنويسد  دوستم اين ليست را نوشت بعد به دوستم 

دوستم در گفتم بدهي خود را از كوچك  به بزرگ پرداخت كون 

من داشت كه اول جواب گفت چرا از كوچك به بزرگ  نظر عكس 

  خرهكند كمي با دوستم صحبت كردم بالف ابدهي بزرگتر راص

ماه 4اف كند بعد از شد بدهي خود را از كوچك به بزرگ صمتقاعد 

مليون را به من داد و خيلي 5دوستم خوشهال آمد پيشم و مبلغ 

ف كردي يا نه گفت نتنها بدهي را اصخوشهال بود پرسيدم بدهي را 

لي از من مليون بيشتر هم كسب كردم و دوستم خي20اف كردم ص

في كردم تشكر كرد من هم بخاطر اين سيستمي كه به دوستم معر
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از اينجا  ال شدم كه توانسته بودم به دوستم كمك كنمخيلي خوشح

ميتوان نتيجه گرفت كه مشورت با دوستان ميتواند چقدر تاثير گذار 

باشد و اگر شما دوست عزيز مشكلي مثل دوست من داريد من اين 

ي از نهاد ميكنم به اين دليل كه ساف كردن بدهروش را به شما پيش

به نفس را افزايش داده وباعث ميشود فكري  كمتر به بيشتر اعتماد

به ذهنمان بيايد كه مابقي بدهي خود را پرداخت كنيم دوست عزيز 

 اميد وارم از اين مطلب خوشدآمده باشد و مفيد واقع شده باشد

 برنامه ريزي 

يكي از بهترين و مهمترين راه براي رسيدن به هدف يا ثروت برنامه  

ريزي است در برنامه ريزي بايد يك سري نكات را به آن توجو 
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داشت برنامه روزانه خود را حتما در 

دفترچه ياداشت نوشده وبايد برسي كني كه برنامه تو متناسب با 

ال شما قصد ي هست يا نه به عنوان مسكاري كه ميخواهي انجام بد
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ول توليد كنيد يا كار آفريني كنيد مثالدر برنامه خود داريد يك محص

تحقيق از فوالن شركت در دستور كار شما است و در برنامه خود نان 

خريدن گوشت خريدن يا فوتبال كردن و...هم وجود دارد كه اين 

هست اين كارها به  برنامه متناسب با كار شما نيست چرا چون ممكن

زمان بر باشد كه شما به برنامه خود نرسي ونكته بعد اينكه قدري 

برنامه اي كه مينويسي بايد قابل اجرا در همان روز باشد بايد موارد 

 برنامه زيادموارد دار  نباشد تا بتواني برنامه خود را عملي كني 

بندي كني و در پايان هر روز بر  برنامه ايكه مينويسي بايد اولويت

مه خود داشته باشي و برنامه روز بعد راتنظيم كني آوردي از برنا

بسيار مهم است كه برنامه كه داري را اجرا كني و مهمتر از آن هر 
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 خودت داشته باش و حتما آنها را تحت هر شرايطيبرنامه براي روز 

 انجام بده تا بر اميد خدا به موفقيت برسي 

 اولين اقدام 

ه كه  كائنات فكر وايدوقتي :چگونه اولين گام را برداريم -1

ملي براي عهاي در ذهن مان ايجاد ميكند حال بايد اولين گام 

ويليام جيمز مي گويد شما هميشه  رسيدن به خواسته مان برداريم

دوست  جلوتر از همه كساني هستيد كه اصال هيچ قدمي بر نميدارند

عزيز بسيار مهم است كه اولين گام را برداريم به فرض مثال اكر 

گام برداريم مهمترين وسخت ترين 100ي رسيدن به هدف بايد برا
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است دوست من طبق مركز 100گام گام اول و راحت ترين گام 

رفتار شناسي امريكا انسان به كار هي جديد كه هيچ زمينه فكري در 

 آن نداشته واكنش معكوس ميدهند و در مقابل آن موزع ميگيرند

كل است اما ممكن ...بازنده مارك فيشر مي گويد برنده مي گويد مش

  مي گويد ممكن است اما مشكل.

مواردي كه كه ما را از اقدام كردن دور ميكند:-2  

يكي از راه هاي كه ميتواند باعث الف:نداشتن اتماد به نفس:

ويليام  حركت انسان به سوي موفقيت بشود اعتماد به نفس است

جيمز مي گويد تنها يك دليل براي شكست انسان وجود دارد و آن 

دوست عزيز اعتماد به  كمبود ايمان فرد به خود واقعي اش است
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به دست آوردني است اينطور نيست كه بگويم اين  نفس يك عمر

فرد با اتماد به نفسي است يا اين فرد اتماد به نفس ندارد در واقع 

نسبت تجربيات موفق به ماد به نفس اين اسكه يك تعريف كلي از ات

تجربيات ناموفق در هر زمينه خواص كه اگر اين نصبت زير عدد 

به نفس و اگر اين عدد باالي يك باشد  اعتماد يك باشد انسان بدون

اتماد به نفس خيلي قويبه عنوان  2انسان با عتماد به نفس و باالي 

8حان موفق داري وقتي امت8امتهان در دانشگاه 10شما از مثال 
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ه ان ناموفق كنيم عدد به دست آمدامتح 2امتحان موفق را تقسيم 

ماد به نفس باالاي داريد تعان ااست كه نشان ميدهد شما در امتح4
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ال ديگر در كارهاي اداري روزمره اگر نسبت موفقيت تو يك مث

باشد شما در آن از موفق نشدن شما درمراجعت به اداره بيشتر 

داريد يا در كسب موفقيت وثروت  بخصوص اعتماد به نفسموضوع 

مامله  سود آور داشته باشي نتيجه ميگيريم شمكا 6مامله 10اگر در 

ثال يك به نفس زيادي در مامله كردن داريد يا به عنوان م عتمادا

موقع  ميزند پس اين فوتباليست گل5مقعيت 10فوتباليست از 

به  عتمادس كامل برخوردار است . ابه نف مواجهه با در وازه از اعتماد

به اعتماد نفس در هر زمينه اي فرق دارد و نميتوان گفت فردي با 

نفس كامل داريم زيرا شما در چند زمينه ممكن است موفق باشي 

به نفس داري كه در آن  عتمادودر چند زمينه ناموفق در زمينه اي ا

نبودي  زمينه موفقيت به دست آوردي و در زمينه اي كه موفق
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به نفس در مرور زمان هم اعتماد به نفس كافي هم نداري  و  عتمادا

به نفس  عتمادمثال شما در زمينه نقشه كشي اممكن است تغير كند 

اين مسعله  زيادي داشتيد ولي اين اواخر چند نقشه را خراب كردي

به نفس شما پااين بيايد  و دوباره چند نقشه  عتمادباعث ميشود ا

خوب كه اماده كني اتماد به نفس شما باال ميرود  پس نتيجه 

كه در تعريف به آن اشاره  طور به نفس همان عتمادميگيريم كه ا

كرديم نسبت موفقيت به ناموفقيت در هر زمينه اي و اگر شما در 

ل نميشود كه براي يك زمينه خواص اتماد به نفس داشته باشيد دلي

ول عتماد به نفس هم در طبه نفس داشته باشيد و اعتماد هر كاري ا

زمان تغير ميكند به فرض شما يك كار جديد را براي كثب ثروت 

به نفسي در  انجام آن كار  هيد انجام دهيد ولي شما هيچ اعتمادميخوا

http://www.servatavar.com/
http://www.servatavar.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 | P a g e  

www.servatavar.com 
 com.ثروت آور

 كتاب چگونه ايدهايمان را به ثروت تبديل كنيم
www.servatavar.com 

 com.ثروت آور

ي نداريد كه طبيعي است چون شما در اين زمينه هنوز هيچ تجربه ا

امل مهم است كه باعث ميشود كثب نكرديد همين عامل يكي از عو

كه شما دنبال آن كار نريد و اولين اقدام را انجام ندهيد ودر نهايت 

ولي دوست من اينجا تكنيكي را به شما معرفي ثروت هم نرسيد  به

به نفس خود را باال ببريد و اولين  عتمادميكنم كه بدون هيچ تجربه ا

گام را برداريد اين تكنيك خودم اسمش را گذاشتم گام و مهمترين 

به نفس تداخلي من در تمام كارهايم خيلي زياد از اين تكنيك  عتمادا

بسيار عا لي و ارزشمند استفاده كردم و به نتيجه رسيدم  تكنيك 

يات اين تكنيك را برسي ميكنيم شما در زندگي است كه جز.وش

يد وشكست هاي هم شخصي خودتان حتما موفقيت هاي كسب كرد

خورده ايد حاال كم يا زياد اين مهم نيست در اينجا ما كاري به 
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شكست ها نداريم بعضي ها هستند برا هر كار جديدي شكست ها در 

بنفس هم تخريب  عتمادهنشان نقش ميبندد كه بي فايده و تازه اذ

هاي كه در تداخلي بايد پيروزي  عتماد به نفسدر روش ا ميكند

ن ست آوردي را دليل شان را شناساي كني و در ايزندكي به د

پيروزي ها شما يك هسن يا يك استعدادي درون خودتان پيدا 

ميكنيد اين استعداد را در اينجا بايد بزرگ نماي كنيد و ببينيد بااين 

چند موفقيت به دست آوردهايد و بگويد من آن كار استعداد زاتي  

را هم شروع ميكنم تا موفق را شروع كردم وموفق شدم پس اين كار 

بشم مثال من بازي فوتبال ياد گرفتم و موفق شدم پس در كثب 

ثروت هم ميتوانم ياد بگيرم و موفق بشم يا به عنوان مثال من در كار 

خياتي ضعيف بودم و بلد نبودم ولي حال خياط ماهري هستم وقتي 
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ي تونستم خياط ماهري بشوم پس ميتوانم ثروتمند شوم يا در خيل

ازين كارها وارد نبودم سپس توانستم ياد بگيرم واز پس كار بر آمدم 

پس مي توانم ازپس كارثروت هم بر بيام متوجه منظورم شديد 

به نفس زيادي پيدا  عتماداسپس به راهتي ميتواني با اين تكنيك 

ام عملي اول را برداريگكثب موفقيت و ثروت  دركنيد وبه راحتي   

از مهمترين موضوعاتي كه باعث ميشود يكي نداشتن عالقه:-ب

ها يمان گام برنداريم نداشتن عالقه به ايده ه ما در جهت ثروت و ايد

ي و كاري كه ميخواهيم در جهت آن گام برداريم است اين بي عالقگ

اختيد وميدانيد چه ير را شندو نوع است نوع اول شما كار ومص

ابي شما مطابق با ري را بايد تي كنيد ولي مسير يا ايده انتخمصي
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معيارهاي شما نيست مثال براي اين كار بايد زياد بامشتريان سروكله 

يه داريد در اين موارد من به شما توصبزني واين كار راشما دوست ن

ميكنم كه دنبال اين كار نرويد چون نميتوانيد وقت زيادي در اين كار 

ده اي نوع دوم عدم شناخت مسير اي سرف كنيد وبه موفقيت برسيد

كه ميخواهيد عملي كنيد گنگ است و استرس زيادي دارد در اين 

از طريق مورد من راهكاري به شما دوست عزيز ميدهم شما ميتوانيد 

ير را تي كردن نگراني خود را برطرف مشورت با كساني كه اين مص

كنيد فقط موازب باشيد به دليل ايجاد رقيب شما را سرد نكند و 

و بي  ولين گام را برداريد تمام استرس هاني و اوقتي كار را شروع ك

عالقگي ها برطرف ميشود و روز به روز عشق و عالقيتان به كاري 
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كه ميكني بيشتر ميشود درامدتان بيشتر ميشود و قدم به قدم به 

 كثب ثروت واستقالل مالي نزديك ميشويد

مهمترين عامل براي اينكه شما تجربيات تلخ گذشته:-ج

ايدهاي خودتان را عملي نكنيد تجربيات تلخ گذشته است  مثال شما 

در گذشته ايده و كاري را شروع كرده ايد و به شكست انجام شده 

مدام ذهن شما فركانس منفي براي شما ميفرستد كه اين كار رانكني 

يد خيلي ديدي يك بار چقدر زرر كردي اين دفعه هم زرر ميكني شا

ها اين اشتباه را بكنند و به خودشان بگويند اگر در گذشته شكست 

خورديم من انسان با ارادهي هستم و دوباره دست به كار ميشوم 

دوست خوبم اين كار محض قلط است كه از نيروي اراده استفاده 
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كني اين نيروي اراده باعث حركت شما ميشود ولي همين شما را 

ل از هر صحبتي نيروي اراده را تعريف ميكنم زمين ميزند چگونه قب

اراده نيروي است كه انسان جهت رسيدن به خواسته خود به مخالفت 

تا به پردازد  و دشمني بازهن منطقي خود و عاليق شخصي خود مي

حدف خود برسد كه در نهايت زهن منطقي پيروز ميشود و به شما 

چنان اثر مخربي سر كوفت ديدي گفتم ميزند و شما راميرنجاند و 

دارد كه شما را از دست زدن به هيچ كاري منع ميكند و حتي 

كارهاي روز مره خود را نميتواني انجام بدهيد و امكان نداره دنبال 

ايدهاي خود برويد و در نهايت شكست ميخوريد و خداي نكرده 

ميگوييد خدا من را دوست ندارد افسورده ميشويد وممكن است 

زنيد به عنوان مثال :موتاد به مواد مخدر هزار دست به خود كشي ب
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بار اراده كرده براي ترك  ولي موفق نشده چرا چون بر مخالفت با 

عاليق خود كه همان مواد مخدر است اقدام كرده در جهت ترك 

اتياد متوجه منظور من شدي دوست عزيز پس هيچ گاه نبايد از 

شود شايد االن مي نيروي اراده كمك بگيري زيرا باعث شكست شما

تا از اين مشكل بيرون بيام و در من چه كار كنم  بپرسيد پس االن

شمندان در مورد زهن منطقي خيلي جهت كثب ثروت گام بردارم دان

قيق كردند و راه كاري براي حل اين موضوع داده اند اين راهكار تح

اين است كه هيچ گاه در خالف جهت خواسته شخصي مان گام 

اگر هم درست نباشد و ما را دور از رسيدن به هدف برنداريم حتي 

ر بديم و با برنامه كند و نظر دانشمندان اين است كه عاليقمان را تغي

دف هاي خيلي كوتاه مدت كه ميتوانيم به راهتي به كوتاه مدت و ه
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آن برسيم تجربيات پيروزيمان را افزايش بدهيم در اينجا يك نكته 

اين پيروزي چقدر كوچك باشد مهم است كه بايد بگم  مهم نيست 

اين است كه ذهن منطقي فرقي بين پيروزي بزرگ و پيروزي كوچك 

قاعل نيست و همه را يك پيروزي ميداند سپس اين برنامه را در 

رسيدن به هدف اجرا ميكني و كم كم ذهن منطقيت باور ميكند كه 

ميتواني به هدف برسي سپس راه را براي كثب ثروت براي شما 

ست عزيز هموار ميكنددو  

يكي ديگر از عواملي كه داف خيلي بزرگ:انتخاب اه -د

لي بزرگ من داف خيشما به احدافتان نرسيد انتخاب اه باعث ميشود

داف بزرگ داشته باشيد ولي يك نوكته است نميگم كه شما نبايد اه
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مليارد در آمد 1دفتان است كه بايد بدانيد به عنوان مثال شما ه كه

داشته باشيد قبل از هر صحبتي بگويم اين امر شدني است نه براي 

شما براي كسي كه قبال اين در آمد را تجربه كرده و ذهن منطقي آن 

حدف را باور كرده ولي شما چون ذهن منطقيتان هيچ تجربه قبلي 

و شما را به  ندارد نميتواند سيگنال كثب چنين ثروتي را به شما بدهد

ثروت برساند من در اينجا راه كاري به شما ميدهم كه به هر هدفي 

دف شما بزرگ است راه كار كه داريد برسيد و مهم نيست چقدر ه

مليارد در سال يا بيشتر در 1دف مثال اگر شما ميخواهيد هشكستن 

30آمد داشته باشيد ولي در آمد فعلي شما در سال 
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ول در نظر بگيريد و ليوني را در مرحله ام60مليون است بايد هدف 

دف رسيديد حال شما هتما به اين هدف برسيد وقتي به اين ه

مليوني در سال داشته باشيد و همينطور ادامه 200ميتواني حدف 

بدهيد تا به هدف خود برسيد و بايد بگويم دوست من اين شدني و 

شما ايدهاي هيچ ربطي به اقتصاد ندارد هرچقدر هم اقتصاد بد باشد 
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به ذهنتان ميرسه كه شما را سريع به سوي كثب ثروت ميكشاند به 

عنوان نمونه در محل يا شهر خود افرادي هستند كه در آمد كالن 

و انگار هميشه پول و ثروت با اينهاست  حالل به دست مي آورند 

دليل اين هم اين است كه آنها مثل مردم آدي فكر نميكنند و افكار 

و طبق قانون جذب ثروت را جذب  هنشان پرورش دهندذمنفي را در

الئوتزو مي گويداگر طرز فكرت را صحيح كني ما بقي چيزها  ميكند

و دوست خوبم اين   به خود درجاي درست قرار خواهد گرفت.خود 

روت زياد خبر را بهت بدم كه هميشه و در هر شرايطي ميتوان به ث

ام برداري ير كثب ثروت گرسيد فقط كافي است در مص  
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يكي از اواملي كه خيلي از ما انسانها را از بي اتناي اطرافيان: -ذ

ثروت دور ميكند بي اتناي اطرافيان است طبق برسي رفتار شناسي 

در آمريكه تاثير ي كه صحبت دوست يا همكار يا ديگران بر رفتار و 

عملكرد ما ميگذارد خيلي قوي است و هيچ چيزي ديگر مثل كتاب و 

انسان تاثير كند كه صحبت  ويدعو يا چيز ديگري نميتواند اينقدر در

يك ديگران تاثير دارد خيلي ها به ثروت كالن رسيدن فقط به دليل 

جمله كوچك كه ازيك فرد شنيده اند و خيلي ها از آرزو هايشان دور 

ن شنيده اند نميگم اين موندند به دليل اينكه يك جمله از دوستشا

ماي و د و قرز گفته شده ممكن است دوسدت جهت راهنجمله با قص

حت خود را گم كرده تو صالح تو گفته باشد ولي چون صالح و مصل
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ير آرزويت دور ميكند در مطالب قبل گفتيم اگر كسي را هم از مص

 ر جاي زندگي كنند كه همه ثرومند هستند آن شخص ثروتمندد

ميشود و اگر ثروتمندي در ميان فقيران زندگي كند همان ثروتي كه 

چون در ميان فقيران طول موجي از فقر و دارد از دست ميدهد چرا 

نداري كه بسيار قدرتمند است فرستاده ميشود و باعث ميشود روشد 

و پيشرفتي درآن جامعه صورت نگيرد و در ميان ثروتمندان هم طول 

موج ثروت پخش ميشود كه آنها را به ثروت زياد ميرساند پس اگر 

اين است كه به  ميخواهي به ثروت برسي يكي از ميانبر ترين راه

خود به خود افكار آنها برتو ثروتمندان نذديك بشوي دوست بشوي 

هن منطقي ثروت را و از همه مهمتر به ترز شگفت آور ذتاثير ميكند 

باور كرده و سريع سيگنالي براي تو ميفرستد وتو را به ثروت زياد 
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زندگي كني كه همه فقير باشند  ميرسوند وبر عكس اگر در جامعه اي

ا دوسدت فقير باشد افكار منفي برتو اثر كرده وتو را از مصير كثب ي

ثروت خارج ميكند  موئسسه رفتار شناسي امريكا به اين نتيجه 

ميمي دوست دارند رفتار همديگر را تقليد كنند صرسيده اند دوستان 

مثل لحجه ودوست دارند  همانند دوست بپوشند و بخورند بازي 

لي ايجاد مد در جامعه است  ثروت هم ص ا كنند وقيره و اين عامل

به هم چنين ولي متعسفانه در جامعه ايران فقر بيشتر مد شده وثروت 

كمتر و اگر در جامعه از ثروت حرف بزني با تو مخالفت شديد 

گنج پيدا برده  كس ثروتمند شده دزدي كرده به ارث ميشود كه هر

جامعه دارد صحبت  كرده اين فرد كه از ثروت حرف ميزنه انگار اليه

صحبت  ميكند چون متعسفانه مد شده همه از نداري و بي چيزي 
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كنند و اين صحبت ها به مزاج جامعه خوش نمي آيد و قانون جذب 

هم كارش را انجام ميدهد و افكار مردم را به خودشان جذب ميكند 

و گرنه ثروتمند يك ادم دوپا است فقير هم همينطور فقط اخطالف 

فكرشان است پس به تو دوست خوبم توسيه ميكنم از  اين دو طرز

افراد فقير پرهيز كني و بيشتر با افراد ثروت مند و  نگرش مثبت 

همنشييني كني يك بار ديگر به تو دوست خوبم ميگم كه همنشينان 

منفي سيگنال خيلي قوي دارند كه روي انسان تاثير ميگذارد حتي اگر 

دوست ممكن است از روي دلسوزي پدر و مادر يا خواهر شما باشند 

و جلوي پيشرفتشان  داشتن فرزندشان آن را به كج راه هدايت كند 

ندگي خودم پدرم دائم به مادرم نوق ميزد كه اگر را بگيرند در ز

گذاشته بودي فوالن زمين را خريداري كنم  من العان ثروتمند بودم  
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من فوالن دائم پدرم افسوس ميخورد و ميگويد مادرت نگذاشت كه 

ل زمين را بخرم وگرنه اين زمين ارزش زيادي داشت  مادرم هم دلي

يه ميكنم از معاشرت با افراد خواص خودش را داشت پس بسيار توص

منفي نگر پرهيز كون تا به اميد خدا به آرزوهايت برسي و افسوس 

 گذشته را نخوري

اگر بخواهيم تعريفي از ترس داشته باشيم تر س يك ترس: -ر

عامل هشدار در مقابل خطرات است قدمت اين ترس به ميليونها 

ود آمد و هميشه ترس و دلهوره از سال قبل ميرسد كه انسان به وج

حيوانات وحشي آن زمان داشت و به صورت كد ژنتيكي در تمام 

انسانها است و هر كسي كه بخواهد كار جديدي انجام دهد اين ترس 
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دعا كند كه هر كاري را  بدون ترس و دلهوره است و كسي نميتواند ا

مارك فيشر مي گويد اجازه  كه اين كامال طبيعي استانجام ميدهد  

فقط نكته اي كه در اينجا وجود دارد اين  نده ترس تو را فلج كند.

است كه نبايد ترسهايمان را بزرگ كنيم و جنبه منفي كار را در نظر 

كن است از بگيريم كه حاال ممكن است برشكست شويم يا مم

دستمان شكايت كنند يا جولو گيري كنند از كارمان و...هركاري 

سختي و دلهوره خودش را دارد پس بايد دلي درياي داشته باشيم و 

نگذاريم هيچ مشكلي در زندگي ارز اندام كنه و مانع پيشرفت مان 

شود به همين جهت عوامل ترسمان راشناساي كنيم ريشه يابي كنيم 

اهتي حل كنيم مثال من خودم مهندس ساختمان هستم و آنهارا به ر
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اولين نقشه و اولين نزارتي كه داشتم خيلي دلهوره وهيجان زده بودم 

كه مبادا كار مردم را خراب كنم يا آنها از من ناراضي باشند از كارم 

خوششون نيا متراج ساختمان را اشتباه كنم ولي اولين كارم را باتمام 

خيلي ريلكس و دم و موفق شدم حاال در كارم اين ترسها انجام دا
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بدون استرس كار ميكنم چون ترس اوليه را پشت سر گذاشتم 

ودست به كار شدم پس دوست من برا ايده و كاري كه به ذهن شما 

ميايد برنامه ريزي كن و سپس اقدام بعد از اقدام شگفت زده 

در آمده و ميشوي ميبيني كه اين قولي كه تو از كار ساختي به زانو 

چقدر ضعيف است و در ادامه اتماد به نفس زيادي پيداميكني و به 

كه ثروت يا هر آرزوي كه داري ميرسي در مطالب قبل گفته بودم 

و مهمترين گام گام اول و  گام باشد سخت ترين100اگر موفقيت 

است يك نكته در مورد ترس اين 100راحت ترين گام گام آخر يا 

فكر دست به عمل يا اقدام زد و بي ترس كار است كه نبايد بدون 

كرد منضورم اين نيست كه بايد بترسيد نه اصال اين نيست بايد قبل 

از هر كاري برسي الزم را انجام دهيد تا با شكست روبه رو نشيد به 

http://www.servatavar.com/
http://www.servatavar.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 | P a g e  

www.servatavar.com 
 com.ثروت آور

 كتاب چگونه ايدهايمان را به ثروت تبديل كنيم
www.servatavar.com 

 com.ثروت آور

شما ميخواهيد به ديدن فوالن دوستتان در يك شهرستان عنوان مثال 

ير را تي كنيم يد اين مصب براي رسيدن به دوست بابرويد . خو

كيلومتري را پيش رو داريم حال اگر بدون آدرس 100فرض مسير 

اقدام كنيم با رفتن به هيچ انوان به مقسد نميرسيم زيرا از اطالعت 

كافي براي حدفمان برخوردار نيستيم ولي اگر آدرس داشته باشيم به 

ار راهتي به خونه دوستمان كه همان هدفمان است ميرسيم پس بسي

را به دست آوريم مثل ثروت و مهم است كه راه و مسير هركاري 

تي به ثروت برسيم ترسي هم در مصير ثروت هركت كنيم و به راح

در اينجا وجود دارد مثال در راه رفتن تصادف نكنيم يا در راه ماشين 

به اين ترس ها بها بدهيم نميتوانيم هركت خراب بشود و.... پس اگر 

رم شدي دوست منكنيم متوجه منظو  
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خيلي دوستان هستند كه جاي مشغول به كار حاشيه امن:-ز

هستند و حقوقي به نسبت دريافت ميكنند ماهانه ولي نميتوانند 

زندگي ايده آل خودشان را تشكيل دهند و هر كاري را آزادانه بدون 

دقدقه مالي انجام دهند اين افراد در برزخ هستند از طرفي نميتوانند 

ايده آل برسند از طرفي شرايط كاري به آنها اجازه كار يا به زندگي 

سرمايه گذاري نميدهد كمترين افرادي كه دست به هيچ كاري نمي 

زنند و اقدامي نمي كنند اين افراد هستند منظورم اين نيست كه كار 

شان را ول كنند و دست به كار آزاد شوند اين افراد حد اقل  وشغل

ساعت 2ر كارهايشان سرفه جوي كنند وساعت ميتوانند د2در روز 

با توجه به ايدها و تواناايهايشان در مسير كسب وقت ازاد خودشان را 
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ثروت گام بردارند بسياري از كارها است كه فرد در خانه هم ميتواند 

انجام دهد مثل تجارت الكتورونيك و اينترنت و نيازي به سرف وقت 

ريزيشان طوري باشد كه ساعت در روز و برنامه 2زياد نيست فقط 

حتما اين دوساعت را وقت صرف كنند و مطمعن باشند كه به 

استقالل مالي ميرسند و بر اميد خدا به ثروت برسند كه اين آرزوي 

هند برسندقلبي من است كه همه در زندگي به آنچه كه ميخوا  

تنبلي:-ك  

ارد كه مانع از حركت انسان به سويدر اينجا تمام مو   

د را گفتيم و رسيديم به آخرين مطلب كه تبلي ميباشد هدف ميشو 

تنبلي چيزي نيست كه بشود يك شبه درست كرد تنبلي به مرور 

http://www.servatavar.com/
http://www.servatavar.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 | P a g e  

www.servatavar.com 
 com.ثروت آور

 كتاب چگونه ايدهايمان را به ثروت تبديل كنيم
www.servatavar.com 

 com.ثروت آور

فته و فقط بستگي به نوع تربيت زمان از زمان بچگي شكل گر

نلسون ماندال مي گويد وقتي مي گوي كار سختي  نوادگي داردخا

 است در حقيقت به معناي نداشتن قدرت كافي براي مبارزه است .

به عنوان مثال فرد در خوانواده ي بزرگ شده كه تمام رفاهيات 

فرزندشان را فراهم كردند و فرد در خوانوادهي بزرگ شده كه 

اال فرزندشان نميگذارند فرزندشان دست به سيا وسفيد بگذارد ح

به نفس  عتمادبزرگ شده و از اقدام كردن براي هدف مي ترسد از ا

نميتواند صبح زود از خواب بيدار بشود و از كافي برخوردار نيست 

نوادگي است و ل كه اين تنبلي منشع از تربيت خاويژگيهاي از اين قبي

اگر من يا هر كس ديگه بخواهد كه اين شخص از تنبلي در بياد 

اند موفقيت چنداني به دست بياورد  ولي مشكلي ندارد اينگونه نميتو
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افراد يك سر عاليق شخصي دارند كه در اين عاليق با استعدادند 

ميتوانند به وسيله اين عاليق به ثروت برسند مثل خوانندگي و 

كارهاي كامپيوتري مثل بازي هاي كامپيوتري تجارت الكتورونيك و 

صوص  ولي اين دوستان فراموش نكنند كه اينترنتي و ساز و آواز بخو

حتما روزي در هفته را به ورزش مورد عالقه به پردازند كه ميتوانند 

ادامه مصير به صوي ثروت به نفس و انگيزشان را جهت عتماد ا

افزايش دهند به اينگونه افراد اثال توصيه نمي كنيم كه دونبال 

ف انتخابي اينجور دند كه انرژي فيزيكي زياد دارد و هكارهاي برو

افراد با معيار شخصي خود بايد 
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مطابقط كند و حتما جزو عاليقشان باشد تا بتوانند در مصير خود گام 

بردارند اميد وارم از اين مطالب استفاده كافي را برده با شيد و اولين 

 گام را در جهت ثروت برداريد تا با اميد خدا به ثروت برسيد
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 وتتكنيك طالي رسيدن به ثر  

 

يكي از تكنيك هاي فوق قوي كه شما را حتما به ثروت يا هر خواسته 

اي كه داري ميرساند اين تكنيك به قدري قوي است كه من در 

اينجا به شما قول ميدهم كه به ثروت يا هر ارزوي داري ميرساند اين 

تكنيك راز همه ثروتمندان يا هر كه به موفقيت هاي بزرك  رسيده 

رق العاده استفاده كرده در اين تكنيك هيچ چيز از اين تكنيك خا

نميتواند جلوي موفقيت شما را بگيرد هيچ مانعي نميتواند سد راه شما 

شود اين تكنيك من خودم از آن استفاده ميكنم و به موفقيت هاي 
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چشمگيري دست پيدا كردم در 
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اين تكنيك شما بايد دوست يا همسر ياپدر و مادر وخواهر داشته 

ال ميشوند و حاضرند حتما داريد كه از موفقيت شما خوشحباشيد كه 

موفقيت شما را ببينند كه در اين تكنيك كاري كه بايد بكني اين 

است كه تمام كارهاي كه ميخواهي انجام بدي با آنها درميان بگذار و 
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ويق را بگير اين انرژي تشويق قدرتند ترين انرژي از انها انرژي تش

است كه انسان داده ميشود و حسن اين كار اين است كه فردي كه 

اين انرژي را دريافت مي كند به قدري در روحيه اين فرد اثر 

ميگذارد كه احساس ميكند از عهده همه كاري بر مي آيد و براي 

نرژي تشويق بگيرد همه اينكه طرف مقابل را خوشهال كند و دوباره ا

كاري را انجام مي دهد و به قدري اين نيرو قوي است كه فرد را به 

همه جا ميرساند حال اگر اين تشويق از عشق خود صورت بگيرد كه 

د اين تكنيك  دوست من جواب فرد محال است به آرزويش برس

داده به عنوان مثال شما افرادي را مي شناسيد كه وقتي اذدواج كرده 

ند به ثروت رسيده اند در حالي كه قبل از اذدواج هيچ چيز نداشتند ا

و افرادي را در رسانه ها ميبينيم كه وقتي از آنها ميپرسند علت 

http://www.servatavar.com/
http://www.servatavar.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 | P a g e  

www.servatavar.com 
 com.ثروت آور

 كتاب چگونه ايدهايمان را به ثروت تبديل كنيم
www.servatavar.com 

 com.ثروت آور

موفقيت شما 

چيست ميگويند تشويق پدر مادر يا همسر يا دوست و دوست خوبم 
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ازشما ميخواهم كه به هر كسي راز خود را نگوييد و فقط به افراد و 

برسيد  يي خود بگويد تا به ثروت و موفقيتواق دوست  

  

 باال بردن توانااي ها 

 

دوست خوبم يك زربول مثل قديمي توانا اي هاي فيزيكي:-1

است كه ميگويد فكر سالم در بدن سالم است واگر ميخواهي سالمت 

روح و روان خود را حفظ كني بايد در روز يك نوبت به ورزش 

اختصاص بدهيد چرا دوست من چون سالمت بدن باعث ميشود ما 
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به هر هدفي كه داريم برسيم و در كارها اين جسم مان است كه مارا 

ه سوي هدف مي كشاند و ما هنواره بايد سپاس گذار خداي رحمان ب

باشيم كه سالمت جسماني داريم كه بزرگترين ثروت سالمت 

جسماني است ما اگر به ثروت كالن هم برسيم حاضريم تمام 

فرق بين يك انسان ثروتمند بايك ثروتمان را براي سالمتي بدهيم 

بدهيم باز هم سالمتي  انسان فقير سالمتي است اگر همه دنيا را

مهمتر است كه اگر واقعا اين مسعله را درك كني هيچ وقت ثروتي را 

كه به دست مي آوري خود را نا اليق آن ثروت نميداني بعض از 

انسانها وقتي ثروت ويا پيشرفتي در زندگي ميكنند احساس ميكنند 

 لياقت ثروتمند شدن را ندارند ميدوني چرا به دليل اينكه ازثروت

بسيار عزيمي كه خدا به آنها داده است قافل هستند و اين نعمت 
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سالمتي است خيلي افراد معيار ارزش در جامعه ثروت ميگذارند ولي 

معيار ارزش سالمتي است فرق يك فردي كه سالمتي دارد و ثروت 

خيلي زيادي دارد با يك فرد كه سالمتي دارد و هيچ چيزندارد مثل 

فرق آن يماند كه يكي از اين دو اتومبيل دو اوتومبيل هم تراز م

باديگري يك دستمال كاغزي است يعني سالمتي اتومبيل ارزشمند و 

تمام ثروت آن مردمثل دستمال كاغزي ميماند كه آن فرد خريده 

پس اينجا معلوم ميشود كه خدا ثروتش را به اندازه به همه داده 

انااي هايش تي و تواست يك اده شكر گذار اين نعمتها بوده و از سالم

ا شكري كرده به جاي شده و يك اده مودام ن استفاده كرده ثروتمند

دافشان تالش كنند و از اين نعمت بخوبي استفاده كنند اينكه براي اه

مدام نق ميزنند كه شرايطش را نداشتم و هركه به ثروت رسيده  
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م شرايطش را داشته كه هم خدا از آنها ناراضي است زيرا ثروت عظي

سالمتي را به آن فرد هم داده دوست من در زندگي ثروتمندان اگر 

وارد شوي ميبيني كه آنها كمتر از مواد قذااي استفاده ميكنند در 

هفته وقت زيادي را به ورزش اختصاص ميدهند خوش برخورد و 

معدب هستند و از همه مهمتر بيشتر از بقيه مردم خودا را شكر 

مك ميكنند و اين گونه افراد براي جامعه و به نياز مندان كميكنند 

هم مفيد هستند و ثروتشان را در راه برداشتن نياز جامعه به دست 

آوردند و فقط اده كمي از ثروتمندان ثروتشان را از جاي ديگر به 

ورزش نكات مثبت ديگري هم دارد در ورزش آوردند مي دست

ن خودم حس اتماد به نفس و قدرت تصميم گيري با ال مي رود م

بار  ورزش واليبال انجام ميدم و چيزي كه از ورزش 2هفته اي 
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به نفس و قدرت تصميم گيري بود چون  عتمادواليبال ياد گرفتم ا

واليبال ورزشي است كه سريع بايد تصميم بگيري و عكسلعمل نشان 

بدهي من متوجه شدم اين تصميم گيري ها خيلي در زندگيم اثر 

و كاري به راحتي ميتوانم تصميم بگيرم  گذاشته و براي انجام هر

ي از اين همين مطالب را كه براي شما دوست خوبم مينويسم يك

دفم اطالع رساني جهت پيشرفت كساني تصميم هاست كه گرفتم و ه

 كه مي خواهند در زندگي پيشرفت كنند ولي چگونگي آن را نميدانند

د و پس دوست من پس از خواندن اين مطلب به سالمت جسم خو

و حتما برنامه ورزشي   سالمت روحي رواني خود بيشتر اهميت بده 

منظم در طول هفته داشته باش تا بر اميد خدا از اين جسم در جهت 

 رسيدن به ثروت استفاده كني.
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يكي از راه هاي كه باعث ميشود توانا ايهاي اطالعاتي:-2

ايدهاي ثروت ساز به ذهنمان برسد داشتن اطالعات است اين 

اطالعت ميتواند در زمينه شغلي ما باشد ميتواند در زمينه هاي ديگر 

مثل فرهنگي اچتماعي ور زشي باشد ما تا ميتوانيم اطالعات خودمان 

كه باعث ميشود دوست  را باال ببريم چرا چون اين اطالعات است

ه دون مشكل باشد و به واسطير انتخابي درست و بخوبم راه ومص

بعضي افراد سود جو نميتوانند كوال برداري  همين اطالعات است كه

يا ركب بما بزنند حال چطور ميتوانيم اين اطالعات ارزشمند را به 

دست بياريم اين اطالعت را با خواندن كتاب از طريق اينترنت سوال 

پرسيدن از افرادي كه در آنزمينه خاص استاد هستن از طريق 
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شايد بپرسيد كه  ياوريم دوستان ميتوانيم اين اطالعات را به دست ب

چگونه اين اطالعات باعث ثروت ميشود خيلي ساده است شما وقتي 

وارد اچتماع ميشويد يك سري از دقدقه يا نياز هاي از اچتماع را 

پيدا ميكنيد كه به واسته اطالعات خودتان و از طريق ايدهتان  

كنيد و  ميتوانيد راه كاري بر آن نياز اچتماعي يا راه حل اساسي ارائه

به ثروت برسيد يك موضوعي را ميخواستم برايتان تعريف كنم يك 

دوستي دارم لوازم آرايشي بهداشتي ميفروشد چند وقت پيش كه به 

ديدنم آمد و گفتو گو مي كرديم بحث مو ي سر پيش آمد دوستم 

گفت ميدوني چرا موي سر ميريزد گفتم نه گفت به دليل وجود كولور 

آبي كه استفاده ميكنيم هاوي حمام كه ميريم در آب است و ما در 

مقداري كلر است و كولور زد مو است و باعث ريزش مو مي شود 
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البته ريزش مو داليل زيادي دارد كه يكي از اين داليل ميتواند كلر 

باشد حال فكر كردم كه اگر ميشد و سيله بسازيم كه جلوي كولور 

نستيم خدمتي به جامعه دوش حمام را بگيرد مثل يك فيلتر هم ميتوا

بكنيم و هم از اين طريق ثروت كالن حالل به دست آوريم ولي 

دوست من خودم اطالعاتي كه بشود چنين كاري را كرد يا نه را 

ندارم شايد هم شدني نباشد ولي اين يك ايده ناب ثروت ساز است و 

هركسي چنين اطالعاتي داردو ميتواند اين كار را انجام دهد مطمعن 

د از اين طريق ميتواند به ثروت زياد برسد. دوست خوبم بي باش

نهايت ايده ناب وجود دارد كه اسان را به ثروت ميرساند و تمام 

ثروت مندان جهان از طريق ايدهاي كه گره از جامعه باز كرده 

و اين خبر خوب را به تو وجديد بودند به ثروت زياد و حالل رسيدند 
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انسان هاي كره زمين صاحب ايده و دوست خوبم بدهم كه همه ما 

فكرو تواناي ذاتي هستيم كه ميتوانيم گره از مشكالت جامعه باز كنيم 

و به ثروت برسيم و اگر كسي بگويد من چنين تواناي ندارم يا 

خودش را نشناخته و به توانايهاي خود آگاه نيست يا نميخواهد يا 

ترا كرد نوجوان باور ندارد به عنوان مثال كسي كه وات ساپ را اخ

آمريكاي كه اپليكيشن دسته بندي اطالعات را ساخت يا ككمپاني 

اپل يا هزاران مور كه باايده يك شخص خدمات زيادي به جامعه 

رسانده شد و خودشان هم به ثروت زياد رسيدند پس دوست خوبم 

بايد ايدهي يا تواناي از نتيچه ميگيريم اگر ميخواهي ثروت مند شوي 

ي تا به درد جامعه بخورد و هيچ وقت به هرف هاي خود كشف كن

منفي اطراف گوش نده كه ميگويند وضع اقتصاد بد است يا كار 
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نيست يا مردم پول ندارند اگر تمام انسانهاي داخل كشور يا دنيا فقير 

./.جهان در طبقه فقير و 95باشند باز هم شما ميتواني ثروتمند شوي 

./.افكار مثبت پس دوست 5منفي و ./.افكار 95./.ثروتمند 5متوسط 

درصد و 5درصد باشي يا جزو95خوبم دست شما است كه جزو 

هميشه و در همه هال قانون جذب كار خودش را انجام ميدهد 

ومواردي را جذب ميكند كه بيشتر به فكر آن باشيد كاري به دوست 

داشتن يا نداشتن آن فكر براي شما ندارد فقط هموني كه بيشتر به 

واقعيت زندگيتان ميكند . اميدوارم از اين كر ميكوني همان را آن ف

مطلب خوشتان آمده و اطالعات خودتان را تا ميتواني باال ببريد و 

 ايدهي به ذهنتان برسد كه شمارا به ثروت برساند.
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كه  يكي از مهمترين و اساسي ترين كاريتواناي هاي ذهني:-3

شدن بايد انجام بدهيد تواناي ذهني  قبل از هر كاري براي ثروتمند

است دوست خوبم بايد بگويم كه براي ثروت مند شدن بايد 

درصد روي توانا ايهاي ذهنيت كار كني و يك درصد كار وتالش 99

شايد بپرسيد كه چه موقع ذهن من توانمند براي كثب ثروت ميشود 

شما بايد بگويم كه موقعي كه ذهن شما باور كند خيلي مهم است كه 

باور كنيد ميتوانيد ثروتمند شويد و در نتيجه ميشويد باور كردن 

ثروت براي ثروتمندان راحت است براي كسي كه ثروتي نداشته 

سخت منظور از سخت اين نيست كه شما نتوانيد به اين باور برسيد 

منظور اين است كه شما بايد روي ذهن خود مدام كار كنيد تا 
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بپرسيد كه چگونه روي ذهنمان كار كنيم تا به اين باور برسد شايد 

ذهنمان به باور ثروت ساز برسد قبل از اينكه موارد را به شما بگويم 

مر است كه اطالعاتي در باره ذهن منطقي كه در ناهيه  الزم خوب

كز مغز وجود دارد را باهم برسي كنيم كه توضيحاتي قبال در مورد 

لي را به شما ميدهم سيستم ذهن منطقي دادم و اينجا توضيحات تكمي
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مغزانسان جوري آفريده شده است كه واقعيت زندگي را از محيط 

ط زندگي ميكنند با هر ترز فكري پيراموني و افرادي كه در اين محي

و باورهاي خودش كه دنياي كه در آن زندگي ميكونيم محدود به جز

ر دنيا اي است كه مي بيني ميشنوي لمس ميكني به عنوان مثال اگ

هستن ذهن منطقيت  تولد شدي كه همه آن محيط ثروتمنددر جاي م

ثروت را باور و شما هم به ثروت ميرسيد به همين سادگي وگر در 

فقر را باور كرده وشما فقير ميشويد محيط فقير باشيد ذهن منطقيت 

هستند كاري  كه در محيط ثروت هستند و ثروتمندحال ما با كساني 

داريم كه در محيط فقر ومتوسط جامعه هستند نداريم با كساني كار 

خوب اينها ذهن منطقيشان فقر را باور كرده حال ميخواهم راه حلي را 

ارائه بدم كه ذهن منطقي شما تغير كند  و دوست خوبم اين تغير به 
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مرور زمان اتفاق مي افتد و يك دفعه روخ نميدهد يكي از اين اوامل 

ندان در آنجا حزور دارند رفتن صحبت كردن جاهاي كه ثروت م

مثل رفتن به بونگاه اتومبيل لوكس و سوار شدن در آن اتومبيل 

وتاحد قرارداد پيش رفتن تا ذهن شما باور كند كه ميتواني اتومبيل 

چند صد مليوني بخري و باور كون دوست من كه فكري به ذهنت 

كه يا جاهاي ديگر  ميخورد كه بتواني آن اتومبيل لوكس را تهيه كني

ثروتمندان ميروند و هيچ اشكالي ندارد كه شما هم در آن جا ها 

 حضور داشته باشيد

يكي ديگر آز كارهي كه بايد بكونيد استفاده از تابلوي رويا هايتان 

است كه قبال هم گفته ام كه ميتوانيد در گوگل سرچ كنيد و تصوير 
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بانده و روياهايتان را پيرينت رنگي گرفته و در منزل  روي ديوار چس

جلوي ديد قرار بدهيد و هرروز چندين بار به آن نگاه كنيد اين كار 

باعث ميشود اين عكس به واقعيت زندگي شما تبديل 
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شود نكته ديگر اينكه ديگران را ببخشيد كينه از كسي به دل نگيريند 

و از انسان هاي منفي بسيار دوري كنيد زيرا افكارمنفي ذهنتان سريع 

دا دوباره بايد تالش كنيد افراد منفي تاثيرات عميقي برميگردد و مجد

هم تاثير زيادي در  يگذارند و همينطور افراد ثروتمندروي شما م

جهت ثروت ميگذارد پس اگر امكان دارد بهتر است با افراد ثروتمند 

معاشرت داشته باشي و از افراد منفي خودت را دور نگاه دار و ديگر 

هيد تهيه ليست آرزوها است و آن ليست كاري كه شما بايد انجام د

العه را جلوي ديد در تابلوي آرزو ها قرار ميدهي و هر روز آن را مط

ه به اين آرزو رسيديد و چقدر ك ميكني و در ذهنت تصور ميكني

باور كن دوست من اين كار معجزه ميكند و همه دنيا اليد خوشح

برسوند در دست به دست هم ميدهد تا تو را به آرزوي كه داري 
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كتاب هي زيادي كه خواندم خيلي ها از اين طريق به پول وثروت و 

هر آرزوي كه دارند رسيده اند و اين را به تو دوست خوبم بگم كه 

هيچ وقت براي رسيدن به آرزو دير نيست دوست من يك تمرين 

ميدهد و باعث ميشود  براي تو دارم كه خيلي سريع ذهن شما را تقير

راقتان نيايد و اين تمرين اين است كه يك دفترچه يا وافكار منفي س

داشت بر ميداري و شب به شب تمام چيزهي مثبتي كه در روز براي 

شما اتفاق افتاده را مينويسي و با اتفاقات منفي كاري نداري سپس به 

آنها توجح ميكني و يك بار ديگر در ذهنت مرور ميكني در شب دوم 

هاي هردو روز  ينويسي سپس به اتفاقاتفاق هاي خوب روز دوم را م

بعد از چند را تصور ميكني و احساس خوشي به شما دست ميدهد 

ماه ميبيني دفترچه پر از اتفاق هي خوب شده و از خدا تشكر ميكوني 
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بابت اين همه اتفاق هاي خوب دوست من من اين كار را خودم 

سراق افكار منفي  امتحان كردم بعد از چند ماه ديكر ذهن شما به

دتان بخواهيد و همين اتفاق باعث ميشود شما نميره حتي اگر خو

جاذب قوي آرزوهايتان بشويد پس خيلي مهم است دوست من كه 

بر روي ذهن خود كار كني و به مرحله باور برسي و وقتي به مرحله 

باور رسيدي مرحله بعدي تمام اتفاقات در ذندكيت خلع ميشود 

ا ميكني اذدواج موافق و... هرچه در طلب آن بودي ثروت زيادي پيد

فارق ازهر اتفاق ها اي كه در جامعه صورت ميگيرد حتما دوست 

خوبم از شما ميخام كه بعد از خواندن دست بكار شي و به آنها عمل 

 كني فقط دونستن كافي نيست و بايد به اين مطالب عمل كني تا

رسينتيجه علي را بگيري و به خواسته هايت ب  
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دوست خوبم به فرض شما تمام نگري كسب وكار: آينده-

مراحل اين كتاب را انجام دادي و يك ايده را به كسب و كار انتخاب 

كردي نكته مهمي كه در اينجا وجود دارد اينكه ايا اين كسب و كار 

ديل كارنگي تو در آينده هم ميتواند مشتري بلغوه داشته باشد يا نه 

نهاي بزرگ  بنبستي وجود ندارد چون بر اين مي گويد براي انسا

بشر از ازماني باورند كه يا راهي خواهم يافت يا راهي خواهم ساخت. 

سري از مشاغل  كه به وجود آمد هميشه رو به پيشرفت بوده و يك

به وجود آمدند و اين مشاغل روبه نابودي رفتن و باتوجه به نياز روز 

يك سري مشاغل هم بودند  يكسري مشاغل جديد به وجود آمدند و

هم هستند و در  خيلي زيادي به وجود آمدند و االنكه زمانهاي 
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آينده هم ميتوان روي اين مشاغل حساب كرد دليل اينكه اين 

مشاغل توانسته اند طوالني مدت خودشان را حفظ كنند كشش نو 

به فرض ال بيشتر توضيح ميدهم ثآوري اين مشاغل است با يك م

ن كرسي خوب اين شغل در گذشته شغل خيلي شغل درست كرد

خوبي با بازار خوبي بود ولي حال با آمدن گاز كسي ديگر از كرسي 

استفاده نميكند و كرسي از گود بازار خارج شده يك مثال ديگر كه 

در آمد طوالني مدت را نشان ميدهد گوشي تلفن همراه سامسونگ را 

شي هاي متعددي اال گوسال قبل تا ح15ض كنيد كه از حدود فر

توليد و به بازار ارائه ميكند و هرچند ماه يك بار يك گوشي با كيفيت 

باالتر به بازار ارائه ميكند وهمين قابليت كشش نو آوري كه درتوليد 

اين محصول است را آن را به عنوان يك محصول با دوام وطوالني 
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پس دوست خوبم محصول يا خدماتي مدت ميشود به حساب آورد 

ميخواهيد ارائه دهيد بايد ببينيد اين پتانسيل وجود دارد در اين كه 

محصول كه در آينده باتغيراتي مد روز باشد نكاتي در آينده نگري 

كسب و كار وجود دارد و يكي از اين نوكات اين است كه محصول 

جديد جاي گذين محصول شما شود منظور از محصول جديد اين 

توليد ميكنيد و آينده نگري هم در است كه شما محصول با كيفيتي 

اين محصول است ولي محصولي به وجود مي آيد كه با نوع محصول 

شما فرق دارد ولي كاراي اين محصول باعث ميشود كسي ديگر به 

 محصول يا خدمات شما احتياج نداشته باشد به فرض مثال شما

خوب همينطور كه براي  آفات كشاورزي داريد  توليد سم كارخانه 

و بهتر و به روز تر زمان پيش ميرود توليدات شما با كيفيت تر 
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ميشود و در آينده هم ميتوانيد به كيفيت كار اضافه كنيد اما ميبينيد 

كه در آينده به جاي سم مواد بيولوژيك استفاده و مد ميشود و ديگر 

كمتر كسي از سموم شيمياي كه براي بدن هم ضرر دارد استفاده 

شرات مفيد كه ضد مواد بيولوژيك اين است كه با حاز ميكند منظور 

آفات هستند آفت كشاورزي را از بين ببريم پس نتيجه ميگيريم 

قابل رشد بودن هم تظميني براي كسب و كار با دوام نيست اقتصاد 

ها اي پيدا  امروزه پيشرفت ميكند و دائما شغلخيلي سريع روز دنيا 

و لي يك سري از مشاغل ميشود كه جاي مشاغل ديگر را ميگيرد 

هستند كه خيلي زياد هستند و رقابت شديدي بين آنها است به اين 

ي بلغوه زيادي دارند اين مشاغل دليل رقابت زياد دارد چون مشتر

و مشاغل پر در آمد هستند ولي دوست خوبم بهترين شغل اين جز
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م است كه با ايده ناب خود بتواني نياز هاي جامعه را حل كني واز تما

اين مشاغل كه نام بردم بهتر است و ميتواند با دوام باشد زيرا شما 

شوروع كننده آن كسب و كار هستيد و ثروت زيادي از اين كار 

ميتوان به دست آورد اميد وارم از اين مطلب هم خوشد آمده باشد و 

ين ايدها هايت را عملي كني به تو ايمان دارم كه ميتوني اه بتواني ايد

ل قديمي است كه ميگويد خواستن ني يك ضرب المثرا عملي ك

خدا بهت ميدهد فقط بايد و هرچه را از خدا بخواهي توانستن است 

دافت حركت كني تا به آرزوي خود برسيدونبال اه  

 

 تكنيك افزايش درآمد و سود آوري 
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يك از راه هاي كه ميتوان روي مشتري هايمان تكنيك هديه:-1

اثر گذاشت تكنيك هديه است اين تكنيك يكي از قدرتمند ترين 
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تكنيك است چرا چون وقتي اين تكنيك را به كار ميبريم 

كسب و كار خود مي كونيم و باعث ميشود نه  عاشقمشتريهايمان را

ن زيادي را تنها ازما خريد كند يا از خدمات ما استفاده كند مشتريا

هم به كسب و كار ما اضافه ميكند در علم روان شناسي هديه خيلي 

در روان انسان تاثير دارد به عنوان مثال يكي از متريال مغازه يا 

هرچه كه خودت ميدوني به رايگان در اختيار مشتري قرار بده بعد 

مشتري به واسته رايگان بودن آ
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نكند به فرض اين  ن محصول ممكن است از شما خريد بكند يا

مشتري از شما چيزي خريد نكرد و هديه رايگان يا آن محصول را 

به تمام دوستان و آشنايان آدرس مغازه يا برد حاال اين مشتري 

هرجاي ديگر هستي را ميدهد وآنها را به طرف فروشگاه يا خدمات 
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رساني شما سرازير ميكند و دوست خوبم اوال بدان اين مشتري 

تبليغ ممكنه كه حتي باصرف هزينه زياد هم نميشود بهترين نوع 

چنين تبليقي را و همچين ترافيكي از مشتريان ايجاد كني اين تكنيك 

در كشور هاي پيشرفته دنيا استفاده ميشود شايد بگويد كه تمام 

وسايل فروشگاه من گران قيمت است ونميتوان چنين هديه به 

گان اين نيست كه هتما مشتريان داد دوست خوبم كلمه هديه و راي

جنس فروشگاه خود را به عنوان هديه بدهي ميتواني يك بازي 

كامپيوتري رايگان در فروشگاه داشته باشي يا به فرض يك شربت 

رايگان هميشه درجلوي فروشگاه باشد تا ديگران استفاده كنند كه 

 هزينه زيادي هم ندارد اين كار باعث ميشود مشتريان شما با

كه ه اين تاثير شگفت آور هديه ا آشنا بشند و به واسطفروشگاه شم
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شما را براي هميشه در ذهن مشتريان نگاه ميدارد كه هيچ تبليغي 

قادر به چنين كاري نيست و يك مشتري چندين مرتبه از شما خريد 

ميكنند و خيلي هاي ديگر را جذب فروشگاه يا خدمات شما ميكند 

م كه با چنين كاري حد اقل من دوست خوبم مينويسم و امضا ميكن

برابر ميشود وبدان دوست خوبم كه هميشه خدمات و 3فروش شما 

كاالي وجود دارد كه ميتواني از آن به عنوان هديه رايگان استفاده 

كني براي اينكه مشتريان شما عالوه بر اينكه شما در ذهنشان 

ند ميباشيد عاشق كسب و كار شما بشوند و خريد بي شمار از شما بكن

ميتوانيد از از اين تكنيك استفاده كنيد تكنيك به چالش كشيدن 

حداقل مشتري ها چگونه به اين صورت كه يك صفحه تلويزيون 

ل به كامپيوتر است و ليستي از هدايا را براي شما ه متصاينچ ك41
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مي آورد و شما از مشتريان خود ميخواهيد كه يكي از اين هدايا را 

تاي آنها 15هديه وجود دارد كه در 20ل انتخاب كند به فرض مثا

درصد تخفيف و 30عدد از آنها هديه 3درصد تخفيف و در 10هديه 

درصد تخفيف و به مشتريان خود واقعيت 50عدد از آنها هديه  2د 

در صد 50را مي گيد و به آنها جزعيات كه چند تا از هديه ها 

درصد تخفيف است اين چالش 10دصد تخفيف و30تخفيف و

ن مشتري ها به اين شكل اثر فوق العاده در ذهن مشتريان شما كشيد

مي گذارد وممكن است تمام بازار به طرف شما جذب بشوند زيرا 

عاشق چنين چالشهاي است اميد وارم كه از اين مطلب استفاده انسان 

ببري و به تكنيك هااي كه گفتم عمل كني اين تكنيك ها در كشور 

http://www.servatavar.com/
http://www.servatavar.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 | P a g e  

www.servatavar.com 
 com.ثروت آور

 كتاب چگونه ايدهايمان را به ثروت تبديل كنيم
www.servatavar.com 

 com.ثروت آور

ستفاده ميشود و شما دوست خوبم هم هاي پيشرفته دنيا همكنون ا

 ميتواني از اين تكنيك ها استفاده كني 

تكنيك سود مركب ميتواند سود آوري :تكنيك سود مركب-2

برابر افزايش دهد  چگونه با يك مثال شروع  3الي  2شما را تا 

ميكنم شما ميرويد در مغازه ساندويچي سفارش ساندويچ ميدهيد 

اقاي مغازه دار از شما مي پرسد 
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نوشابه هم ميل داري و سيب زميني سرخ شده هم ميل داري ويا 

ود خود اضافه ميكند و از چند آفر بر صم بريزم به راحتي با سس ه
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است   ههمه مهمتر مشتري رازي از آفر هاي كه شما به آن داده ايد

پس در تمام كسب و كارها ميتوان اين آفر هاي اضافه را به مشتري 

داد و مشتري هم خوشش مي آيد و رازي است شما هم در آمدتان 

نيك خيلي عالي ود به اين كار مي گويند صود مركب كه تكزياد ميش

ود مندي براي شما است اميد وارم از اين مطلب هم استفاده و ص

كافي كرده باشي و از آن استفاده كني تا هر در آمدي كه داري به 

راحتي با اين تكنيك چند برابر كني وبسيار آرزومندم  كه به ثروت و 

موفقيت برسي  و مطمعنم مي رسي چون تا اينجاي مطلب را خواندي 

يد وارم كه دست به كار بشي و به هر آنچه در اين كتاب و ام

ميخوني عمل كني فقط دونستن اين مطالب كافي نيست و كتاب 
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دوست خوبم نقش راهنما را دارد و تو دوست خوبم هستي كه بايد 

 در اين راه بايد قدم برداري تا به ثروت و آرزوهايت برسي .

 گسترش كسب و كار و رسيدن به ثروت 

 

در اين مرحله شما كسب :گسترش از لحاظ افزايش توليد-1

هايتان و قصد دارين اين ه و كاري راه انداخته ايد با توجه به ايد

كسب و كار را گسترش بدهيد در اينجا بايد يك نكته مد نظرتان 

باشد كه اين كسب و كار ارزش صرف هزينه باال رادارد يا نه به 

ريد و ميخواهيد يك كارخانه فرض مثال شما توليدي كشك را دا
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مليون سرمايه است اين 500توليد كشك بزنيد كه نياز به حد اقل 

سوال را بايد از خودتان بپرسيد آيا ميشود تمام توليدات اين كارخانه 

را به بازار هدف رساند آيا بازار كشش توليدات شما را دارد به 

كارخانه تون در روز را دارد اگر توليدات 100فرض بازار كشش 

تون محصول روي دستتان مي ماند 900تون در روز باشد 1000

منظور از اين صحبت اين نيست كه كارتان را گسترش ندهيد بلكه 

گسترش كار بايد متناسب با نياز بازار باشد و بهتون پيشنهاد ميكنم 

دصد دارايتان باشد در هر 60كه گسترش كار و هزينه نبايد بشتر از 

باشد  و نكته بعدي كه در اين گسترش توليدات  سطحي كه ميخواهد

مورد اهميت است آينده نگري است  ممكن است گسترش كسب و 

كار شما متناسب با نياز با زار باشد ولي متناسب با نياز فرداي بازار 
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نباشد اين نكته خيلي مهم است دوست من خيلي از كارخانه جات به 

خوبي داشتند بعد همين دليل برشكست شدند در اوايل فروش 

پس دوست من براي احداث فروششان به ميزان قابل توجهي كم شد 

سال كار مفيد را داشت ولي اينجا 20كارخانه بايد چشم انداز حداقل 

يك راه حل مناسب وجود دارد و اينكه كارخانه طوري طراحي شود 

كه با اندك هزينه تغير كاربري و محصول جديدي كه متناسب با 

است توليد شود و كارخانه احيا شود دوست خوبم شما كه نياز روز 

كرده ايد فقط رشد كثب و كارتان بايد كسب و كار كوچكي را شروع 

درصد دارا ايتان بيشتر 60متناسب با در آمدتان باشد و هيچ وقت از 

 نشود تا بر اميد خدا به ثروت حالل برسيد 
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 بعظي كسب و كار ها:گسترش از لحاظ تنوع محصول -2

ات زيادي را ميتوانند توليد كنند مثل كارگاه ماست هستند كه مشتغ

قارا -كشك-دوغ-شير-ماست –خامه –در اين كارگاه ميتوان كره 

و....توليد كرد ودر مورد اين قبيل كارها خيلي كار درست و با صرفه 

است كه مشتغات زيادي بتوانيم توليد كنيم و به صود آوري برسيم 

فتاد ايك حوسني كه اين كار دارد اين است كه فردا كشك از بازار 

ه كنيم كه ميتوانيم توليد كشك را كم و بيشتر بر توليد ماست اضاف

بازار بيشتري دارد اين صرفا يك مثال بود در اينجا 
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هم اين نكته دوجود دارد كه در گسترش كسب و كار شما فقط كمتر 

درصد دارايتان را صرف گسترش آن كنيد و بعظي از كارها 60از 

هستند كه نميتوانند تنوع محصول داشته با شند بسيار مهم است كه 
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ه نگري صورت بگيرد زيرا اگر بازار آن در كارهي اين چنيني آيند

محصول كم شود آن سيستم نميتواند دوام زيادي بياورد اميدوارم 

دوست من ازمطالب اين كتاب استفاده كني و انشا اهلل به موفقيت 

گيري دست پيدا كني و به ثروت زياد برسيد و نكته اي كه  چشم

ثروت و هرچه به ميخواهم بگويم اين است كه دوست من تو ميتواني 

را ثروتمند آفريده واز شما   ميخواهي برسي زيرا خداوند انسان

انتظارثروتمند شدن را دارد و از تو دوست خوبم تشكر ميكنم و اين 

شويد  هم و اينكه شما ميخواهيد ثروتمندخبر خوش را به شما ميد

وگرنه اين كتاب را كامل دونبال نمي كرديد و مسيري را كه ميرويد 

ست و ادامه بده به ثروت ميرسي .درست ا  
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 جمع بندي 

هايمان را ه هايمان حتما بايد ايده براي خلق ايدشناخت فكر و ايده:

هايمان را در يك دفترچه ياداشت كنيم كه ه شناساعي كنيم و ايد

فراموشمان نشود زيرا ايدها بسيار فرار هستند و از ذهن بيرون 

 ميروند

در خواب در استراحت تشخيص بدهيم:چگونه فكر وايدهايمان را -1

يا اگر مشغول كاري هستي اين ايدها به ذهن مي آيد كه به وسيله 

اين ايدها ميتوانيم ارزش آفريني كنيم و مشكالت جامعه را برطرف 

 كنيم
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همانطور كه گفتيم ميتوانيم يك :تكنيك نگاه داشتن فكر و ايده-2

وقع به ذهنمان مي آيد هايمان هر مه دفترچه ياداشت تهيه و تمام ايد

 بنويسيم

فكر وايدهاي كه به دست آورديم بايد تحقيق در بازار هدف:-3

ببينيم مشتري بلغوه در بازار وجود دارد و آيا اين ايده اينقدر مهم 

است كه افراد براي تهيه محصول ويا خدماتتان حاضر به پرداخت 

ثروت برساندهزينه باشندو آيا ايده در آمد زا ي هست تا شما را به   

دف گذاري:ه  
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 دفتان را مشخص كنيد وقبل از هر كاري بايد هه ميخواهيد:شما چ-1

يا چه ميخواهيد و ميتوانيد شما از دن باخودتان فكر كنيد و ببينيد واقعا

ايتان بنويسيد.اين اهداف را در ليست آرزو ه  

دفي كه انتخاب بايد هي مطابق معيار هاي شما است:دف انتخابه-2

تا و تخصص شما باشد  با عاليق شخصي ومحارت هاميكوني مطابق 

دف صرف كني و به آرزو هايت بتواني انرژي زيادي براي خلق ه

 برسي.

يكي از بهترين روش يم كنيد:داف كوچكتر تقساهدافتون را به اه -3

داف كوچكتر به ه همان شكستن  اهداف به اهدف و ايدتحقق ه

صورت پلكاني واز احداف كم شروع ميكنيد وبعد از رسيدن به آن 
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هدف ميرويد به سوي هدف بزرگتر تا در نهايت هدف اصلي براي 

 شما خلق بشودو به ثروت و هر هدفي داري برسي.

دفي يا ايده داشته باشي با برنامه ريزي صحيح به هر ه:برنامه ريزي-

و در برنامه بر ت شما هتمي است مي رسي و بدون برنامه شكس

اساس اولويت برنامه روزانه خود را بنويس و حتما برنامه ايكه 

مينويسي به آن عمل كن برنامه شما نبايد طوري نوشته شود كه از 

 اهده آن برنياايد.

اولين اقدام:-  

حتما بايد اولين گام را برداريم تا به چگونه اولين گام را برداريم:-1

دفمان كه همان ثروت است برسيم و قبل ازآن بايد بدانيم كه چه ه
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عواملي باعث ميشود از حركت بسوي ثروت در همان آغاز كار 

 بمانيم و هيچ اقدامي نكنيم.

مواردي كه ما را از اقدام دور ميكند:-2  

ركت است و اتماد  به نفس الزمه حعتماد به نفص:نداشتن ا الف-

و به مرور زمان ر كاري متفاوت است به نفس در مورد ه عتمادا

كاهش يا افزايش ميابدو نسبت موافقيت هايمان را اگر تقسيم نسبت 

شد  2شكست هايمان در يك موضوع بخصوص اگر بيشتر از عدد

باشد 1به نفس درآن موضوع و اگر كمتر وزير عدد  عتمادانساني با ا

يعني از اتماد به نفس كم برخورداريم به اين دليل پيروزي كوچك 

ميتواند اتماد به نفسمان را باالببرد و يك تكنيك درمورد اتماد به 
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كه در گذشته كسب كردي در يك  يهاي نفس اينكه ميتواني پيروزي

د به نفس خودتان را عتماوع اموض نآموضوع ديگر قرار بدهيد و در

 افزايش دهيد كه كامل در مطالب باال توضيح دادم.

كال نبايد ايده را انتخاب كنيم كه در آن عالقه :نداشتن عالقه-ب

نداريم و بدمان مي آيد حتي اگر در آن ايده ثروت زيادي باشد واين 

مطلب خيلي مهم است و اگر كاري را انجام بدهيم كه آنرا دوست 

يم بطور حتم  شكست ميخوريم.ندار  

يكي از عوامل عمل نكردن به ايده تجربيات تجربيات تلخ گذشته:-ج

تلخ گذشته است كه ذهنمان را در گير ميكند و بايد روي ذهن 

خودمان كاركنيم كه در مطالب باال كامال توضيح دادم و همينطور 
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ني نمي شود روي نيروي اراده حساب باز كنيم زيرا اراده كردن يع

 مخالفت با خدمان و ذهن منطقي كه كامال توضيح دادم.

داف خيلي بزرگ نبايد از اغاز كار اهف خيلي بزرگ:داانتخاب اه-د

داشته باشيم زيرا ذهن منطقي نميتواند سيگنال چنين هدفي را يك جا 

دفتان د همانطور كه در مطالب قبل گفتم هبه شما بدهد ولي ميتواني

و را تقصيم كنيد و  به صورت پله پله به سمت ثروت گام برداريد 

ن است اگر از همان لحظه ابتداي گام بلندر بخواهيد برداريد ممك

دافتون را فراموش كنيد.موفق نشويد و براي هميشه اه  

دافت را فقط دوستان خيلي مهم است كه اهان:اطرافي يبي اتناي-ذ

كرده كه دوستان ميتوانند تاثير زيادي  مثبت بدانند زيرا علم ثابت
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روي هم بگذارند واگر دوست مثبت باشد تاثير مثبت خيلي از افراد 

و به هيچ چيز  دنيا به خاطر دوست به همه چيز و ثروت رسيده اند

داف خودشان دور ماندند همه اينها به دليل نرسيده اند و از اه

ه دوست منفي به دوست مثبت و منفي است و دليلي بر اين نيست ك

عمد شما را منحرف كند چون هركس نظر خودش را دارد و از  

دوست منفي پرهيز كنيد كه خيلي مهم است در كثب ثروت و 

 موفقيت.

و در ژنتيك تمام افراد ترس از گذشته دور با بشر بوده ترس:-ر

جامعه است وبشر در گذشته از حيوانات وحشي ميترسيدند و حال از 

ه اقدام زدن و تنها راه از بين رفتن ترس پيروزي زندگي و دست ب
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كوچك در مصير كسب ثروت است كه خيلي زود ترسمان را از بين 

تشديد كنيم زيرا باعث ميشود از  مي برد و نبايد ترس خودمان را

دفمان كه همان ثروت است دور بشويم.ه  

مان پول آمدن به هسابمان هر ماه حاشيه امن كه هحاشيه امن:-ز

مان را هداف كم رنگ بشوند و يك جوري خودباعث مي شود ااست 

قانع كنيم واين خوب است كه ماه به ماه پول به حسابمان مي آيد 

داف بزرگمان برسيم و نميگم كه لي با حقوق كارمندي نميتوان به اهو

ساعت اضافه بر شغلتان 2شغل خود را رها كنيد بلكه ميتوانيد روزي 

و وقتي به ثروت رسيديد ميتوانيد از برداريددر مسير ايدهايتان گام  

 كارتان استعفا بدهيد و بطور خدا گونه زندگي كنيد.
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هايتان جامع عمل ه و آخرين مورد كه باعث ميشود به ايدتنبلي:-ك

بستگي به تربيت نپوشانيد و هيچ گامي برنداريد تنبلي است كه 

شان را دارد كه پدر ومادر تمام موارد آسايش بچه خودخانوادگي 

فراهم و نميگذارند بچه دست به سيا وسفيد بزند كه فرد در آينده 

عادت ميكند و تنها كاري كه اين افراد ميتوانند انجام دهند ايدهاي 

متناسب با تفريهشان است كه ميتوانند از تفريحشان به ثروت برسند 

چون اين افراد فقط در جهت تفريحاتشان گام بر ميدارند و بهترين 

براي اين افراد همين است مثل موصيقي و بازي كامپيوتري و  گذينه

...فوتبال و  
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در اين تكنيك خيلي با ارزش و تاثير تكنيك طالي جذب ثروت:-

گذار شما بايد مطالب و كاري يا ايدهي كه ميخواهيد عملي كنيد تا به 

ثروت برسيد براي دوستان يا پدر ومادر يا خواهر و همسر خود شرح 

يد و با لبخند يا تشويق آنها انرژي بسيا بسيار قدرتمند گذارش ميده

دست از تالش مي گيريد كه باعث ميشود تا به ثروت نرسيديد 

برنداريد تا بتوانيد مايه افتخار خانواده شويد دوست خوبم اين خبر 

ي در اين دنيا به پول و ثروت و خوب را بهت بدم كه هر كس

تفاده كرده بارها در تلويزيون دافش رسيده از اين تكنيك طالي اساه

يا راديو شنيده ايد وقتي از فرد موفق مي پرسند دليل اصلي موفقيط 

شما چيست ميگويد تشويق پدر يا مادر ياهمسر ودوستم براي نمونه 

شما در زندگيتان حتما ديديد يا شنيده ايد كه فردي قبل از اذدواج 
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رسيده فقط يك نكته هيچ چيز نداشته ولي بعد از اذدواج به همه چيز 

در اين تكنيك وجود دارد و اين است كه فقط دوستان واقعي ميتوانند 

در اين تكنيك به شما كمك كنند چون شما راز خودتان را ميخواهيد 

با آنها در ميان بگذاريد و اگر در اين امر اشتباه كني نتيجه عكس 

  ميدهد.

باال بردن توانا ايها :-  

مهمترين مواردي كه ميتواند ما را به  يكي ازتواناي فيزيكي:-1

سان بايد سالم باشد هدافمان برساند توانايي فيزيكي است كه جسم انا

ل روت ساز داشته باشد و يك ضرب المثتابتواند ايدهاي ناب و ث

قديمي است كه ميگويد فكر سالم در بدن سالم است و اين بدن يار 
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است كه بما كمك  هميشگي ما است و تا آخرين مرحله اين بدن ما

مي كند پس هميشه بدنمان را با ورزش و تفريح سالم سر حال نگاه 

داريم و حتما در هفته چندين نوبت ورزش در برنامه ما بايد گذاشته 

 شود.

وقتي كه شما دوست عزيز توانمند از اطالعات تواناايهاي اطالعاتي:-2

اين هاي ثروت ساز را جذب مي كنيد و ه باشيد خيلي سريع ايد

هاي ثروت ساز دارد و ه اطالعات در هر حوزه نقش كليدي در ايد

كه هرچه اطالعاتتان بيشتر باشد مصير كسب ثروت را با نكته مهم اين

به نفس باال و بدون استرس مي پيمايد پس به تو دوست  اعتماد
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خوبم توصيه ميكنم تا مي تواني اطالعت خودتان را باال ببريد در 

ر كشف نياز هم به شما كمك ميكند.ضمن اين اطالعات د  

درصد 99براي رسيدن به صروت الزم است كه توانا اي ذهني:-3

درصد كار عملي انجام بديد و ميتوانيد با مطالعه و 1روي ذهن و 

به تر شناخت ذهن منطقي خود  استفاده از قانون جذب و از همه مهم

ويا هر خودت اين باور را برساني كه مي تواني فارق از سن جنس 

موقعيت ديگر به ثروت زياد برسي وقتي ذهنت باور كرد كه ثروتمند 

ميشود حتمي ثروتمند مي شويد به اين دليل كه باور كردن مساوي 

 خلق كردن است.
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آينده نگري مبحث خيلي مهم است و بايد آينده نگري كسب و كار:-

ببيني كه كسب و كار و ايده شما ميتواند در ساليان دراز مشتري 

بلغوه خود را حفظ كند و يك كسب و كار هميشگي باشد خيلي جواب 

هتان ه اين سوال مهم است كه شما دوست خوبم با توجه به ايد

 جواب اين سوال را به دست آوريد.

تكنيك افزايش در آمد و سود آوري:-  

يكي از قدرتمند ترين تبليغات جهت افزايش در امد تكنيك هديه:-1

 برابر افزايشدهد3الي2تواند در آمد شما را تكنيك هديه است كه مي

به نحوي كه يك كاال يا يك خدمات را به مشتري به صورت رايگان 

.شما ميگذارد تاثير شگفت اوري بر روي مشتريان ميدهي كه اين كار  
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اين تكنيك باعث مي شود كه بدون هيچ تكنيك صود مركب:-2

كامل توضيح تبليغي در آمدتان افزايش يابد كه در مطالب قبل 

.داديم  

گسترش كسب و كار و رسيدن به ثروت:-  

در اين روش ميتوانيد توليد دتان را گسترش از لحاظ توليد:-1

افزايش بدهيد فقط اين نكته را بدانيد كه نبايد توليدتان از نياز بازار 

جلو بزند و متناسب با سرمايه ايكه داريد سرمايه گذاري روي توليد 

.بيشتر كنيد  

تر هرچه محصوالت شما متنوع ش از لحاظ تنوع محصوالت:گستر-2

باشد بهترين بازار يابي را ميتوانيد انجام بديد و گسترش تنوع 
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ن آسن را دارد كه اگر يكي از محصوالت فروش و محصول اين ح

ميتوانيد روي محصوالت ديگر مانور بديد وبيشتر توليد كمتر شد 

.كنيد  

اميد وارم از مطالب اين كتاب با آرزوي سربلندي وشادي و ثروت 

حالل كه خواسته من هم  خوشتان آمده و به تواند شما را به ثروت

  است برساند

 پايان
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