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 درباره نویسنده

اسماعیل فرخی ، مدرس بهبود فردی و ثروت هستم . تحصیالت خود را در رشته  من

، زندگی من محصول سالها درد ، شکست و تضاد فن آوری اطالعات به پایان رساندم 

از ناخواسته هایی در مورد بی پولی طی شد و از آنجایی که توانستم با چالش عظیمی 

ازاین رو تصمیم گرفتم چکیده سالها  شوم ه در ارتباط با بی پولی داشتم فائقک

تجربه پر از فراز و فرود زندگی خود را و تحقیقات تیم خود را در اختیار تمامی 

و راز آلود را به  ، پر از رمز و دوستان و همراهان عالقه مند به این انرژی بی پایان

وائد و قتری از این موضوع رنج ببرند و با بکارگیری ماشتراک بگذارم و انسانهای ک

بر  ن کتابد . ایی تجربه زندگی غنی را بدست بیاورناصول این کتاب الکترونیک

ازی ساده س، اساس تحقیقات علمی و مرتبطی در رابطه با پول و ثروت به زبان بومی 

 شده است و البته کامال کاربردی
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 راهنمای کتاب

 چگونه این کتاب را مطالعه کنیم ؟

هر محصولی که می خریم اصوال یک دفترچه راهنما دارد ، پیشنهاد ما به شما این 

ی خواهید مطالعه الکترونیکی را داخل تبلت یا موبایل خود ماست اگر این کتاب 

 رافعال کنید .  Airplaneکنید ابتدا

 خواندن این کتاب چقدر زمان می برد؟

گرچه من برای نگارش این کتاب بیش از چند ده جلد کتاب و مقاله و دوره های 

هفته نوشتنش برایم  ینگذرانده ام و چند خوانده ام و را آموزشی متعدد و مختلف

دقیقه همه آن را بخوانید  40طول کشیده است اما شما می توانید حداکثر به مدت 

 و لذت ببرید 

 آیا این کتاب یک هدیه رایگان است ؟

این کتاب یک هدیه بسیار باارزش از طرف گروه موفقیت فرخی به شما دوست 

انبهای خود را ارزشمندم می باشد ولی رایگان نیست چون من وشما وقت گر

گذاشته ایم تا چیزهایی یاد بگیریم که زندگی شخصی ما را بهتر کند و هیچکس 
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بنابراین این کتاب قادر نیست زمانی را که هزینه کرده ایم را به ما برگرداند 

 باارزش هدیه است ولی رایگان نیست .
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 پیشگفتار

پول و کسب ثروت و نا گفته های کتاب تولد ثروت از جمله کاربردی ترین اصول 

می باشد این کتاب برگرفته از  را گویا زندگی غنی رسیدن به تعالی روحی،روانی و

الهامات ، ایده ها و تحقیقات علمی و تجربه شخصی نویسنده را در بر خواهد داشت 

و با انجام تمرینات و مطالعه چندین باره اصول ساده این کتاب رمز ثروتمند شدن و 

ثروت ساختن را با ساده ترین زبان عنوان می کند ، رمز موفقیت و اصول کسب  راه

ثروت به گونه ای در این کتاب به نگارش در آمده است که زمان و مکان و بازار 

و بازار پرسود نمی شناسد و راهنمایی جهت چگونگی دستیابی به توانگری و رکود 

  تحولی نو در حیطه کسب ثروت را ارائه می دهد

 سخنی با خوانندگان 

ذهن شما یا همان مغز در حال کار در تمام کارهایتان دخالت دارد از جمله طرز تفکر، 

احساس ، رفتار و نحوه تعامل شما با جهان بیرون ، ذهن مرکز عادت ها ، باورها و 

ال تر شما خوشح اگر ذهنی زیبا داشته باشید قاعدتاتمام سرنوشت شما می باشد . 

 . کتابهای زیادی در مورد پول  بود، سپاس گذار تر و در نهایت ثروت مند تر خواهید 
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نوشته شده است ولی تمام توجه و تمرکز این اثر بر روی ثروت می باشد و شما 

 نگرش تازه و الگوهای جدید فکری را بعد از خواندن این کتاب ترسیم خواهید کرد

 فصل یک ) ثروت چیست (

 پول از چی تشکیل شده 

فیزیک دانان قدیم ابتدا دنیا را به ماده و اندیشه و سپس به ماده و انرژی تقسیم 

انرژی تشکیل شده و اگر  کردند . حال به درک کنونی علم بپردازیم ، همه چیز از

واقعی ببینیم پول هم از این قائده مستثنی نیست البته که هنوز ما به توضیح 

که ثروت می باشد نرسیدیم . اجازه دهید جلوتر توضیح خواهم مبحث اصلی خود 

داد ، ما در جهانی زندگی می کنیم که متشکل از یکپارچگی و هماهنگی به واسطه 

جنبش می باشد که پیش تر گفتیم از انرژی می باشد ودر نهایت تنها تفاوت بین 

ین گرداب هسته تمام اجرام و اجسام ارتعاش انرژی یا همان دور الکترونها در ب

د . ما همگی بخشی از یک میدان وسیع و نامرئی انرژی هستیم که نانرژی می باش

تمام واقعیت های ممکن را شامل می شود و به افکار و احساسات ما واکنش نشان 

می دهد . درست همانطور که دانشمندان امروزی به رابطه بین اندیشه و ماده می 

www.takbook.com



 تولد ثروت

 

 

10 www.esmaelFarokhi.com                           instagram.com/esmaelfarokhi.ir 

ن کار را در رابطه با پول و در نهایت ثروت انجام پردازند ما نیز می خواهیم همی

 دهیم 

 باواقعیت خود رو برو شوید

در خود بیایید با واقعیت رو برو شویم ، هیچ یک از ما کامل نیست ، چه بخواهیم 

عاطفی و یا معنوی تغییری ایجاد کنیم و چه در خود فیزیکی مان ، همه ما انسانها 

خواسته های یکسانی داریم و می خواهیم نسخه ایده آل کسی باشیم که معتقدیم 

می توانیم باشیم ، وقتی دست در جیب خود می کنیم و یا به حساب بانکی خود 

ی براست. تصور هستیم نداریم مپولی را که  نگاهی می اندازیم و اون عدد یا مقدار

چه احساس و دیدگاهی را به پول نسبت می دهیم و چه احساسی را تجربه می کنیم 

. وقتی که در خیال مان قدم می زنیم یا در واقعیت گذر می کنیم و می بینیم آن 

مقدار پولی را که می بایست داشته باشیم را نداریم و آن همه استرس و اضطراب 

و عدم امنیت مالی را که تجربه کردیم واقعی هستند یا نه ، چه تصویری از خود در 

، گاهی خود را ثروتمند ترین انسان روی سیاره متصور بودیم و  میکنیمذهن حک 

گمان می کردیم که کل کائنات با ما در صلح هستند و در جهت رسیدن ما به ثروت 

گاهی هم ه که دوست داریم برسیم . مادی و معنوی بسیج شده اند تا به هر آنچ

 ک از این تصاویر و لحظه ها واقعی بودند ؟بالعکس ، کدامی
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پاسخ این است که همه آنها واقعی هستند و نه فقط این نمونه های افراطی ، بلکه 

سیر بی نهایتی از تصاویر ، از ثروت تا فقر است ، برای اینکه بهتر بفهمید چرا هیچ 

 تند مجبورممی تان چه فقر و چه ثروت واقعی تر از بقیه نیسیک از نسخه های قدی

 ماهیت بنیادین جهان هستی آشنا کنم شما را در قسمت بعد با

درک وسیعی را در پی خواهد داشت و از برخی جهات هم کل نگرش نظام  مبه نظر

باوری شما را دگرگون خواهد ساخت و به این دلیل به سمت این کتاب کشیده شده 

ه تالش های قبلی تان برای ایجاد تغییرات پایدار و اصولی پر ثمر نبوده اند و اید ک

اینکه چرا این تالش ها ) فیزیکی .ذهنی . روحی و روانی ( شما ناکام مانده اند بیش 

از هر چیزی به باور شما و نگرش تان در مورد قوانین نظام بندی جهان هستی بر 

 میگردد
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  ( قطبیجهان دو فصل دوم ) 

ما در جهانی زندگی می کنیم که پر از تنوع های بی نهایت فراوان است . بی نهایت 

انسان با چهره های متفاوت ، اندام های مختلف ، رنگ پوست متغییر، لهجه و گویش 

های بسیار جذاب و شیرین و گسترده ، طیف وسیعی از فرهنگ و تمدن ها ،طرز 

 ،انسانهایی بلند قامت و کوتاه ، مهربان و زیبا تفکر های بسیار مختلف و متضاد . 

از نظر جنسیت هم متشکل از مذکر و ،پرخاشگر وتندخو ، چاق و الغر ، زشت و زیبا 

طابق با این اصل هم باز پی خواهیم م) اصل هفتم هرمس (  اند مونث آفریده شده

اب مرد و زن ، خومثال شب و روز ، باال و پایین ، ، قین بیشتر جهان دو قطبی یبرد به 

ودر نهایت به  و بیدار ، سیاه و سفید ، زمین و آسمان ، مرده و زنده ، فقر و ثروت

معنا و مفهوم عمیقی پی خواهیم برد که شعور کیهان برگرفته از ذهن فراآگاه هستی 

جهان را چنین آفریده .شاید هنوز مفهوم برایتان مشهود نشده باشد و  می باشد

.اجازه دهید تا توضیحات الزم را به یادتان بیاورم ، برای درک بهتر جهان دو قطبی 

و سازو کار جهان هستی به این موضوع بیندیشید که جهان برگرفته از هیچ نوع 

ب بود و نه روز فقط یکی بود تضاد و ناخواسته و نا زیبایی نبود یعنی اینکه نه ش

حال شما با هرکدامش بهتر رابطه برقرار می کنید در نظرش بگیرید باز هم مثالی 

می زنیم نه باالیی بود و نه پایینی ، نه زشت بود نه زیبا ، نه سیاهی وجود داشت و 
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نه سفیدی و تنها یکی از آنها می بود ، نه سردی وجود داشت و نه گرمی تنها یک 

حیات بود ، نه آب بود و نه آتش بود نه زمین بود و نه آسمان و تنها یکی الزمه حالت 

 پول به تنها یکی الزمه حیات بود نه فقر بود و نه ثروت همه به یک مقدار دسترسی

داشتند نه زشتی وجود داشت و نه زیبایی همه یک شکل بودیم نه بلند قامت 

ی تفاوتی هم در شکل ظاهری ، اندام حتبودیم و نه کوتاه همگی یک اندازه بودیم 

ویش و حتی طرز ادراک هم نبود و رفتارها و خلق و خو ما همگی یکنواخت بود گو 

 به راستی که کدام از ما حاضر به ادامه حیات در این سیاره بودیم ؟

ابتدا نگرش تان را به ساز و کار جهان هستی تغییر ، واقعیت زندگی  برای تغییر

 دهید

ترین الیه های وجودت موضوع بسیار مهم و کلیدی جهان هستی  ا عمیقزمانی که ب

گویی که پرده ای از ابهامات و هاله ای از تاریکی ها از ذهنت پاک  ، پذیری را می

د و به این نتیجه بسیار مهم پی خواهی برد که برای رسیدن به قطب دلخواه نمی شو

ر میشود انسانی فقر را تجربه را بپذیری . چطومی بایست قطب مخالف همان موضوع 

، چطور انسانی که بیمار نشده است و  بفهمدنکرده باشد و معنای واقعی ثروت را 

درد را تجربه نکرده است میتواند درک صحیحی از سالمتی و آرامش داشته باشد 

چطور از انسانی که طعم احساس بد را نچشیده باشد میتوان انتظار احساس عظیم 

www.takbook.com



 تولد ثروت

 

 

14 www.esmaelFarokhi.com                           instagram.com/esmaelfarokhi.ir 

میرسیم معنای واقعی قطب  مد نظر طلب کرد ما زمانی که به قطب توافق درونی را

مخالف همان موضوع را درک می کنیم و زمانی که به فقر میرسیم ، ثروت برایمان 

معنا پیدا میکند . حال بسته به هر شخص تعاریف گوناگون میتوان از ثروت داشت 

 که در این کتاب به چندین ابعاد مهمش اشاره خواهیم کرد 
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 پذیرش جهان دو قطبی یعنی پذیرش تمام مسائل زندگی

هریک از مخاطبین دوست داشتنی که این مبحث مهم و کلیدی را درک کرده باشند 

با تکرار و استمرار این موضوع به حدی از آرامش و صلح درونی خواهند رسید که 

 تا به امروز بر سر تازه دلیل مسائل زندگی ، مشکالت جامعه و تمام تضادهایی که

راه داشته اند را با نگرشی جدید میپذیرند و مفهوم واقعی تضادها ، ناخواسته ها 

، نازیبایی ها ، مسائل و مشکالت مربوط به ثروت و فقر را که منظور این اثر است را 

با جهان بینی متفاوت تری از دیگر افراد غالب جامعه خواهند پذیرفت و افکار و 

 ایدار و مطلوبی را نسبت به جهان دو قطبی پیدا خواهند کردپ ی و نتایجباورهای ژرف
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 برای رسیدن به قطب موافق ، محرک شما قطب مخالف است

روشن است که قصد دارم شما را به چالش بکشم تا مبحث مهم و ساختار اصلی 

جهان هستی را درک کنید ، اما می خواهم بدانید که با شما احساس همدردی میکنم 

چون من هم پیشتر مجبور شده ام دست از غر زدن و انتظارات نابجا و بیهوده 

ارم و امروز بابت پذیرفتن بردارم و به سمت قطب موافق خود یعنی ثروت گام برد

جهان بینی ابتدایی ام که متاثر از مقاومت درونی ام بود سپاسگذارم که اجازه داد 

به سمت خواسته ها ، زیبایی ها ، روابط عاطفی رویایی و زندگی غنی از ثروت حرکت 

جدید و اقدام روزانه را می کنم واین حرکت نیاز به شناخت و تصمیمات آگاهانه 

 طلبید
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 در دنیای امروز ثروت به چه معناست

ما در جهانی زندگی میکنیم که بسیارند انسانهای پولدار که لذت ثروتمند بودن را 

از خود محروم کرده اند ، برای خلق یک زندگی کامال آگاهانه رویایی نیاز است ابتدا 

یم و ینای خود تعریف کنیم که بتوانیم زندگی غنی و فقیر را بببرمعنی ثروت را 

آنوقت تصمیم با شماست که در چه ابعادی میل به رشد و پیشرفت را آگاهانه 

 انتخاب کنید

ثروت به معنای واقعی کلمه یعنی زندگی غنی و وفور نعمت البته در چهار بعد سالمتی 

 : که به دسته های زیر تقسیم میشوند، پول ، روابط و آرامش 

رهایی  -4تقویت روابط انسانی  -3واقعی تندرستی وسالمت - 2 تفکر مثبت  -1 

عاشق خود بودن  -7ایمان وباور  -6میل وشوق به پیشرفت  -5از ترس و نگرانی 

 -11مشتاق بخشیدن  -10رشد شخصی و انضباط  -9متعصب نبودن افراطی  -8

 استقالل زمانی-13استقالل مالی  -12توانایی حل تعارض 

وجود بیایید ولی این دستعورالعمل وکسب ممکن است مقاومت ذهنی برایتان بحال 

حیطه به یکباره بوجود نمی آید و یک فرآیند چند مرحله ای میباشد 13ثروت در این 

که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت ولی خبر خوب این است که احتمال 
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مرحله ثروت شدنی است و بی نهایت لذت بخش به شرط  13رسیدن به تمامی این 

 تمرین اصول ساده استمرار و
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 اصل ذهن گرایی 

، جامعه یا حتی خانواده ای بدون قانون مدون نمی بی شک هیچ سرزمین ، مجموعه 

تواند به حیات و زندگی ادامه دهد . قانونی که زیبایی ها را از زشتی ها جدا کند ، 

ما به دو قانون اشاره داریم .قوانین و  ،ارزش را از ضد ارزش و ثروت را از فقر

سنتهای اولیه جهان که همیشه پایدار است و خداوند ذکر کرده است که به هیچ 

عنوان از قوانین خودش عدول نخواهد کرد و قوانینی ثانویه که به دست بشر 

تعریف شده است و بر اساس موقعیتهای روز متغییر است و یکی از اصلی ترین 

ن حاکم بر جهان هستی اصل ذهن گرایی میباشد که پوشیده از هیچ اصول و قوانی

کس نیست و اما قوائد و قوانین شهر نشینی هم داریم که از افالطون به یادگار 

داریم اصول سیاسی و دموکراسی را از پارلمان یونان باستان وسنا الگو گرفته ایم 

لوم و دانش را بر پایه همچنین از تئوریهای ارسطو و اثر همیشه جاودانه اش و ع

بنا کرده ایم البته که بسیاری از بزرگان و اسطوره ها در این هفت اصل هرمس 

مهم نقش بسزایی داشتند که پرداختن به تمامی آنها از حوصله این کتاب خارج 

 است و همچنین ما را از ماهیت اصلی کتاب جدا میسازد 

و دنیای هر کسی بنابراصل ذهن گرایی جهان جلوه ای از وجود ذهنی خدایان است 

نشانی از وجود ذهنی خود اوست ، نیروی ذهنی به این دلیل یکی از مباحث اصلی 
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این کتاب میباشد که اشاره به این دارد که جهان چیزی ذهنی است و تمام چیزها 

ما تصویری فکر میکنیم و هرچه فکر  از جایگاه نسبی ذهن ما دیده میشود ، یعنی که

میکنیم میبینیم ، از هرچه بترسید یقینا روزی با آن زندگی خواهید کرد ولی حقیقت 

قطعا آن چیزی نیست که ما میبینیم ، میشنویم و لمس میکنیم ، حقیقت ذات واقعی 

 هاش را از باورها و نظام اعتقادی ما می گیرد و در نهایت حقیقت آن چیزی میشود ک

 باور کردیم 

ست که شما ابتدا در ذهن خود ثروت و یا ه کلیدی و مهم اصل ذهن گرایی آننکت

فقر را خلق کرده اید و این اصل اشاره به این دارد که هر آنچه را که شما در دنیای 

ابتدا میبایست در ذهن خود خلق کرده باشید و این  کنیدبیرونتان بخواهید متجلی 

لب افراد درک نکرده اند . شما همین کتاب و یا حتی همین جا نقطه ای است که غا

کلمات که در حال خواندن آن میباشید را متصور شوید چطور میشود ابتدا کتابی 

ذهن خود به  در قبل از  را ه نویسنده آن هزاران هزار بار آنچاپ شود بدون اینک

ثروت و عاری از باشد . شما چطور انتظار دارید که زندگی غنی از تصویر نکشیده 

هر گونه ناکامی را تجربه کنید ولی مدام در حال تصویر سازی و تجسم سازی منفی 

همراه با فقر و شکست در ذهن خود هستید ، امیدوارم که مفهوم واقعی ذهن 

گرایی را درک کرده باشید که برای خلق زندگی کامال آگاهانه رویایی میبایست ابتدا 
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ر قصر بزرگ و نامتناهی ذهن خود ساخته باشید تا ذهن و تفکرثروت سازی را د

 بتوانید در جهان بیرون نیزهمان را متجلی کنید

 شوق سوزان اولین گام ثروت شماست

گام اول سخت ترین قدم هر کاری میباشد ، برای شروع و استارت هر آغازی 

انون ق قدرتمندی جهت انجام آن کار بهره ببرید . بر طبقنیروی عظیم و از  میبایست

شتاب جسم به مقدار زیادی نیرو نیازاست یک موشک را در نظر برای نیوتون ، 

باید از گرانش زمین خارج شود باید توجه کرد علیرغم  بگیرید برای رسیدن به فضا ،

سوخت زیادی هزینه میکند ولی یک موتور درون ، اینکه یک موشک جهت پیشران 

نیرو تولید میکند بلکه اکسیژن  خته وسوز است نه تنها سوخت در درون موتور سو

مورد نیاز خودش را هم از درون خودش تامین میکند و محتاج به هوای بیرون 

نیست این مثال نمادین بود در جهت اقدام اولیه ای که برای ساخت ثروت نیاز 

چ و نیاز به هی نام اشتیاق سوزان تاثیر می پذیرد هداریم که از نیرویی پیشران ب

ونی نیست که ما اقدام کنیم و منتظر امدادهای غیبی باشیم . تمام هر عامل بیر

آنچه را که در جهت ساخت زندگی غنی از ثروت نیاز است را در درون خود به صورت 

بالقوه داریم و با کمک و انجام تمارین این کتاب شما این نیروی عظیم نامتناهی را 

نید و تصویر خود را باور کرده باشید که تصور میکبالفعل خواهید کرد و به هر آنچه 
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خواهید رسید و این بخش سخت ترین قسمت زندگی حرفه ای من به مخاطبینم 

بفهمانم که چقدر قدرت و عظمت و نیروی ژرف درون خود دارند و تنها  تامیباشد 

کسی که حق و اجازه استفاده از آن را دارد تنها خودشان هستند و غالب افراد به 

روت مند نشده اند که چون یا باور غلط نسبت به پول داشته اند و یا این دلیل ث

هرگز به دنبال ثروت نبوده اند و خبر خوب آموزش و زمان راه و چاره ثروت 

اندوختن است البته منظور دقیق ما کسب ثروت و انباشت پول از راه صحیح و 

  درست میباشد
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 ( باورهای محدود کنندهفصل سوم ) 

آنچه را که شما به راستی باور کنید ، در زندگیتان تجربه خواهید کرد . بهتر است 

جهت درک عمیق تر این موضوع ابتدا باور را تعریف کنیم برای ارتباط بهتر میبایست 

از ساختار ذهن کمک بگیریم ، ذهن ما بقول فروید پدر علم روانشناسی ، از سه 

رد از آن می پردازیم . ضمیر خودآگاه و بخش اصلی تشکیل شده که ما به دو مو

ضمیر ناخودآگاه که فروید تشبیه این دو ضمیر را به کوه یخی عظیم می پنداشت 

قدرتمند را میبینیم که نوک کوه را به ضمیر خودآگاه  که تنها ما نوک این کوه عظیم و

هن کوه یخی را ضمیر ناخودآگاه مثال میزند که ذپنهان  هو قسمت عظیم و از دید

میلیون  40بیت در ثانیه و ذهن ناخودآگاه وقایع را با  40خودآگاه با پردازشی برابر با 

بیت در ثانیه پردازش می کند یعنی یک میلیون برابر بزرگتر از ضمیر خودآگاه ، 

االن که در حال مطالعه این کتاب هستید با ذهن خودآگاه خود در حال پردازش 

باشید و چون کار اصلی و حیاتی و ماندگار می موضوعات و دسته بندی آنها می 

بیتی  40بایست در ضمیر ناخودآگاه جای گیرد تا ذهن خودآگاه بتواند به پردازش 

خود بپردازد که همان کار ارادی را شامل میشود . تنها در صورت تکرار و استمرار 

رنه به و گاندیشه میتوان به نظام باوری ضمیر ناخودآگاه دست پیدا کرد یا یک فکر 

طور اتوماتیک حذف می شود برای درک بهتر این موضوع شما را به زمان مدرسه 
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برمیگردانم . حال تصور کنید که چقدر جدول ضرب را تکرار کردید تا توانستید 

ار ، هزاران هزآنرا به ضمیر ناخودآگاه که منبع قدرت بی کران ما می باشد برسانید 

ه سالهای سال از آن زمان بگذرد ولی اصال نیاز بار تکرار جدول ضرب باعث شده ک

. در مورد بستن بند کفشتان هم باز به همین  به توجه و ذهن آگاهی نمی باشد

شیوه عمل کردید یا حتی رانندگی کردنتان را خوب به خاطر بیاورید تا بهتر متوجه 

تفکر قدرت باورهایتان بشوید و به آخرین باری که سوار خودرو خود بودید هم 

کنید که دیگر آگاهانه رانندگی صورت نمی گیرد و تنها مقصد مهم است و کارهایی 

که در حین مسیر انجام می دهیم را حتی آگاه انجام نمی شود، حال که راجب موضوع 

 باور مفصل صحبت کردیم ، بپردازیم به موضوع اصلی خودمان که همان ثروت است
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 ما قربانی قربانیان هستیم  

تکرار هایی که در زندگی آن زمان ما نتیجه داشت را در مثالهای قبل چند نمونه از 

عنوان کردیم ولی نکته کلیدی این است که تکرار بیهوده خیلی موضوعات هم باعث 

شدند که نتیجه بد در زندگی مان تکرار شود ، ما انسانها عمال هفتاد سال زندگی 

تجربه می کنیم . چرا فقر و ثروت در زندگی نمی کنیم بلکه یک سال را هفتاد بار 

یک سری افراد سالهاست که تکرار میشود چون باورهای بنیادین ضمیر ناخودآگاه 

آنها تبدیل به واقعیت فیزیکی آنها شده است ، باور فکری است که هزاران هزار 

بار تکرار شده است یا حرفی که توسط یک شخص هزاران بار به ما گفته شده است 

به عنوان واقعیت حقیقی خود در اثر تکرار این موضوع ضمیر ناخودآگاه آنرا و 

درزندگی مادی ما متجلی  ، در نهایت معادل و همسنگ همان باور پذیرفته است و

ما را ، شده است چه فقر باشد چه ثروت که غالب جامعه گذشته ما بخاطر ناآگاهی 

می کردند از جمله پول در آوردن  بمباران اطالعات و باورهای محدود کننده زیادی

سخت است یا انسانهای ثروت مند از راه نادرست پول بدست می آورند یا اینکه از 

خدا دور هستند و چون باور ریشه ای تری که به ذات یگانه ما متصل است و آن 

ز ا اینست که می خواهد به انرژی منبع خود نزدیک باشد پس طبیعی بود که پول
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یم به این انرژی فوق العاده عالی به طور ماندگار دست و هیچگاه نتوانما دور باشد 

 پیدا کنیم 

 هن و ضمیر ناخودآگاه ما جای دارندباورها در ذ

بله درست متوجه شدید راه دسترسی به باورها کار چندان آسانی نیست ولی خبر 

 شدندخوب این که شدنی است بعضی از باورهای محدود کننده ما که عامل فقر ما 

به طوری ریشه ای در ذهن ما جای گرفته اند که نیاز به زمان و تالش هدفمند تری 

تری وثرمدارند تا بتوان ابتدا آنرا شناسایی کرد و سپس در جهت تغییر آنها گامهای 

 برداشت ، اصوال کار ذهنی کار سخت تری نسبت به کار فیزیکی می باشد
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 راه تغییر باورها دگرگونی است 

 دگرگونی یعنی توانایی و تمایل برای زیستن فراسوی جسم خویش

حس میکنم باخواندن تا اینجای کتاب از دروازه ای گذشته ایم که بازگشت به مکان 

و موقعیت پیش برایمان ممکن نیست ، آنچه که در زندگی واقعی االنتان مشاهده 

جسم شما ، قیافه ظاهری تان ، اندامتان ، بلند یا می کنید حقیقت شما نیست ، 

کوتاهی قامتتان و سایر خصوصیات فیزیولوژیکی شما خالصه تمام حقیقت شما 

نه و نیست و گرنه این فیزیک و ساختار فیزیولوژیکی را که حیوانات هم دارند ، نود

ت نیسدر صداز وجود واقعی و منحصر به فرد شما دیدنی ، بوییدنی و لمس کردنی 

در حقیقت بخش عمده زندگیتان چیزی فراسوی این جسم می باشد کافی است که 

هرروز با احساس ناب اکنون این موضوع را به خود متذکر شوید و بدانید که طبیعت 

بطور خنثی عمل می کند یک مثال نمادین دیگر که در این رابطه به من خیلی کمک 

وانین خاص و نقض نشدنی هدایت می کرده استعاره استخر آب است ، جهان طبق ق

شود که هیچ وقت خداوند از سنت خود عدول نمی کند . حال یک استخر آب را 

برای او چه تفاوتی دارد که شما چاق هستید یا  ، تصور کنید یا حتی یک اقیانوس

، زشت هستید یا زیبا از چه جایی آمده اید و در چه فرهنگی رشد کرده اید الغر 

هم است و آن آگاهی و توانمند بودن به قوانین آب ، اگر شنا بلد تنها یک چیزم
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باشید می توانید لذت ببرید و گرنه غرق خواهید شد . راه تغییر باورها هم به 

همین شیوه است اگر باورهای قدرتمند کننده خوبی نسبت به پول و ثروت داشته 

دگی شما در حال باشید طبیعی ترین حالتش این است که جریانی از ثروت در زن

گردش باشد و گرنه باز به باور شما بستگی دارد که اکنون زندگی غنی و پرباری را 

از نعمتهای االهی تجربه می کنید یا خیر ، راههای زیادی جهت تغییر باورها وجود 

ست درکش نکرده اند مهمی که غالب افراد متاسفانه در دارند ولی موضوع و نکته

ت عمل است و خود عمل نیست . یکی از راههای قدرتمند این است که باور هدای

تغییر باورها همان راه تکرار خودآگاه تا مرحله رسیدن و دستیابی به ضمیر 

ناخودآگاه می باشد که اصطالحا ذهن آگاهی در مورد باور فراوانی هم میباشد یا 

 روش بودا هم گفته میشود
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 راه یک شبه ثروتمند شدن

افراد اطراف ما پراز آدمهای باهوش ، با استعداد ، تحصیلکرده و دارای و جامعه ما  

که هیچگاه ثروتمند نمی شوند و ما هرروز آنها را توانایی های بی شماری است 

مالقات میکنیم و تنها به این دلیل ثروتمند نمی شوند که تصویر ذهنی شان از 

های آنی هستند به استعاره  ثروت یک اتفاق یکباره و یک شبه است و دنبال راه حل

به مسائل مربوط به ثروت یا فقر  که  من دنبال راه حل دکمه ای هستند به این خاطر

درب رحمات االهی به را به مثابه دکمه ای میبینند که با فشار دادن آن یکباره 

خود را با ثروت فراوان شود و کل مسائل به بی پولی به یکباره جای رویشان باز

ند ولی اینها فقط تصورات و توهمات ذهنی انسان ناآگاه به قوانین ثروت کجایگزین 

می باشد و تمام ثروت مندان از این مساله آگاهند که راه یک شبه پولدار شدن 

وجود ندارد و شما باید ابتدا ذهن ثروتمندی را خلق کنی و به فرآیند اعتماد کنی . 

نید که هر خلقی نیاز به سه مرحله تواین زمینه بهتر است از مادر طبیعت تقلید ک

و تا محصولی نکاری نمی توان چند صد برابر آنرا  دارد کاشت ، داشت ، برداشت

و حتی اگر محصول مناسب را در زمان مناسب هم بکاری تا فصل  نیبرداشت ک

 برداشت نشود محصول تو بارور نمی شود و تو ثروتمند نخواهی شد
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 قانون علت و معلول

برای فهم بهتر قوانین ثروت و استفاده و بکار گیری این قوانین در زندگی شخصی 

هر چقدر در بکارگیری قوانین اصلی طبیعت بهتر عمل کنید نهایتا نتایج به طور 

فیزیکی زودتر در زندگی شما متجلی خواهد شد ، می خواهم در مورد یکی از اصولی 

هان هستی با شما صحبت کنم که با ترین قوانین اصلی و پایه ای جهان شمول ج

بکارگیری این اصل زندگی مالی و حرفه ای خود را متحول خواهید کرد برای بهتر 

ارتباط برقرار کردن با اصل علت و معلول یک مثال زنده از جامعه ای که در آن 

خواهم زد یا اشتباه غالب افراد یا حتی خود شما . فرض کنید که ، زندگی میکنیم 

سکونت شما یا خیابان نزدیک شما یا حتی همسایه همجوار خود یک فست در محل 

ی کسب و کار خود را شروع میکند . مطمئنم که این نمونه خیلی بارزی است که فود

حتی در فامیل خودتان هم یافت خواهد شد . اون شخص خاطی بعد از مدت کوتاهی 

به مغازه اش شما شاهد رشد چشمگیر کسب و کارش و سیل نزولی مشتریان 

 العاده او می میشوید و بعد از یک بازه زمانی چند ماهه یا یکساله شاهد رشد فوق

شوید و شما تر غیب میشوید که کسب و کار خود را جایگزین چنین کسب و کاری 

کنید یا بعضا در کنار کسب و کارتان این نوع فعالیت راهم استارت کنید . به هر 

ب و کار خود زیاد نتایج چشمگیری را تا به آنروز تجربه حال بعضی از افراد که در کس
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که شغلشان باعث درآمد کم شان بوده است  فکرخواهند کردنکرده بودند مطمئن 

هم ا رو بهتر است شغل خود را باچنین صنعت پولسازی جایگزین کنند که همینکار 

که در  ند بودهمی کنند ولی بعداز مدت کوتاهی دوباره شاهد همان نتایجی خوا

کسب و کار قبلی شاهد بوده اند چرا چون متوجه ریشه آن کسب و کار یا همان علت 

کسب و کار نبوده اند و تنها به میوه آن شغل یا به اصطالح معلول آن دقت کرده 

ارای دبوده اند . اصوال استعاره خوبی را در اینجا می توان بکار برد هر کسب و کار ی 

نسبت ریشه هایش متفاوت می شود . ریشه هر  میوه های مشخص است که به

کسب و کار و کار آفرینی در افکار و باورهای غالب آن شخص نهفته است و به هیچ 

وجه قابل دیدن نیستند و مردم تنها با دیدن میوه هایش گمان می کنند که می 

 همان میوه ها را بدست بیاورند ،  امیدوارم ، توانند آنها هم بدون آن ریشه ها

 های بیمه هم تا چندین سالشرکت مطلب کامال برایتان قابل هضم بوده باشد حتی 

پیش تخفیف عدم خسارت اتومبیل را به خود اتومبیل اختصاص می دادند و با طرح 

جدیدی پذیرفتند که ماشین تنها یک معلول است و علت آن راننده قانون مندی 

راهنمایی و رانندگی بدون خسارت  است که سالها توانسته با اصول و رعایت قوانین

و همان اتومبیل یا معلول را با  وداز شرکت بیمه مستحق تخفیف از شرکت بیمه ش

سپردن به راننده متخلف و ناشی دیگری در کسری از ثانیه میتواند خسارات جبران 

 ناپذیری را ببار بیاورد 
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 واین قصه همچنان ادامه دارد

در مورد ثروت بنویسم شاید نوشتن آن ماهها به طول اگر بخواهم کامل ترین اثر را 

بیانجامد . اما مطمئن هستم کتابی که مطالعه کردید ، دستورالعمل های عالی جهت 

 تولد ثروت را در اختیارتان قرار داده است

شما خواهید توانست با افکار مناسب نسبت به پول و درک جهان دوقطبی و پذیرش 

در پیش رو خواهید داشت هم ه اید و احتماال در آینده تضادهایی که از سر گذراند

با انجام اصول قوائد ذهن گرایی که مفصل برایتان توضیح دادم با شوقی سوزان 

در جهت خلق زندگی کامال رویایی و شناخت باورها و تغییر آنها و درک فرآیند ساخت 

ه از منفی گرایی و خواندن حداقل دوباره کتاب و فاصلساز تغییر و عادت های ثروت 

 و منتظر بودزندگی کامال شاد و ثروتمند خواهید  خالق، خیلی زودتر از حد تصور 

 خواهم بود  سایتنتایج شگفت انگیزتان در 
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 و اما هدیه آخر 

 زماناکنون که زمان باارزش خودرا تا اینجا به خاطر خواندن این اثر هزینه کردید . 

 دریافت یک هدیه پایانی است

من به شما قول خواهم داد با قرار گرفتن در محیط و بستر مناسب آموزشی تحول 

زندگی مادی و معنوی شما رقم خواهد خورد و ما به شما کمک خواهیم کرد که بهتر 

شما در کنارتان خواهیم و مثمر ثمر تر با آموزشهایی مناسب در جهت بهبود شرایط 

 ماند  

محصوالت   تومانی90,000 یف فو وارد کردن کد زیر از تخ سایت منبا مراجعه به 

 حضوری فوق العاده سایت برخوردار شوید 

tvalod3rvat 

ورت صبه نتیجه تمام تالشها و مطالعاتم را در زمینه ثروت و بهبود فردی را هر هفته 

مقاله ای کامال اثر گذار و کاربردی در سایت قرار می دهم و امیدوارم با پیشنهادات 

ارزنده خود ما را در این مسیر خطیر حمایت کنید و در کنارهمدیگر و با کمک و کامل 

 . مند تر را هر روز در هر ابعاد شاهد باشیمهم بتوانیم سرزمینی ثروت
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