
 ︎▪ است ثروت  اندیشه ︎▪

وت و دارایی است؛ دارایی قدرتمندی که وقي با هدف مشخص، عزم به راستی که اندیشه ثر

راسخ و اشتیاق سوزان ترکیب می شود، راه رسید به ثروت و سایر دارایی ها را به روی شما 

 می گشاید. 

 علت شکست 

یکی از علل عمده شکست و ناکامی این است که در برخورد با مشکالت موقتی متوقف می 

 می داریم. هرکسی را که بگویید این را زمانی تجربه کرده است. شویم و دست از تالش بر 

 سخت کوشی 

ثروت نصیب کسانی می شود که سخت کوشند. وقتی اندیشیدن را شروع می کنید و 

ثروتمند می شوید، در می یابید که ثروت با یک حالت ذهنی آغاز می شود، باید هدف  

 مشخصی داشته باشید،.باید به ذهنیت مثبت برسید. 

 یکی از نقاط ضعف اشخاص این است که از غیر ممکن حرف می زنند 

همه آن چیزهایی را که به نتیجه نمی رسند می دانند، همه از نشدنی ها حرف می زنند. این  

استفاده  اشخاص موفقکتاب برای کسانی نوشته شده است که می خواهند از اقدامات 

 کنند.

 ارند موفقیت از آن کسانی است که ذهنيت موفق د

شکست از آن کسانی است که بی تفاوت اجازه می دهند ذهنیت شکست در آنها نفوذ کند.  

هدف این کتاب کمک به کسانی است که می خواهند از ذهنیت شکست به ذهنیت موفقیت 

 برسند. 

از جمله نقاط ضعف بسیاری از اشخاص این است که همه چیز و همه کس را با توجه به 

 برداشت خود می سنجند.



 ■   ها موفقیت همه شروع نقطه اشتیاق  ■

 پول برای تبدیل اشتیاق به شش راه طالیی 

. مبلغ مورد نیاز خود را دقیقا مشخص سازید. گفتن اینکه »من پول می خواهم« کافی  １

 نیست. 

.دقیقا مشخص کنید که برای دستیابی به این پول چه مبلغی سرمایه میگذارید. توجه ２

 داشته باشید که برای رسیدن به هر چیز باید چیزی را از دست بدهید. 

 . تاریخ مشخصی برای دستیابی به هدف خود در نظر بگیرید. ３

 کار شوید.. برنامه ای قطعی برای اجرای برنامه خود بریزید و بی درنگ دست به ４

   . رقم پول مورد نیاز را بنویسید و زمان دستیابی به آن را مشخص سازید.５

یادداشت خود را به صدای بلند، روزی دوبار، قبل از خواب و به هنگام بیدار شدن    . ６

 بخوانید. 

 قدرت رویا 

باید دانست همه کسانی که ثروت کالن اندوخته اند قبل از آن رویا، امید، آرزو و برنامه هایی  

در سر داشتند و بعد به این سرمایه دست یافتند. باید بدانید نمی توانید بر مبالغ عظیم  

ثروت دست یابید مگر آنکه در سر اشتیاقی سوزان برای آن داشته باشید و باور کنید که می 

 د به آن برسید. توانی

 میل اشتیاق طبیعت را فریب میدهد 

 برای هر کدام از ما راهی وجود دارد، اگر گوش دهیم کلمات مناسب خود را میشنویم. 

 ایمان 



از جمله نیرومندترین احساسات ما هستند، وقتی این سه درهم  میل جنسیو  عشق، ایمان

بی درنگ ذهن نیمه هوشیار انسان می آمیزند بر اندیشه انسان چنان تأثیری می گذارند که 

 را متحول می سازند. 
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 به سایت ما وارد شوید و بهترین و به روز ترین کتاب ها را از همه جا ارزان تر تهیه کنید  

 

 چگونه ایمان را در خود ایجاد کنیم

هر اندیشه ای که به تکرار به ذهن نیمه هوشیار برسد، جذب آن می شود و به تدریج این  

پیدا می کنند و با  احساسیذهنیت حالت فیزیکی می گیرد. به عبارت دیگر افکاری که حالت 

 شوند، بی درنگ به یک عنصر فیزیکی مبدل می گردند. همراه می ایمان

 ایمان نقطه شروع انباشت ثروت است 

ایمان عنصری است که اندیشه را متحول می سازد. ایمان اندیشه ساخته و پرداخته ذهن  

 انسان را به معادل روحانی و معنوی آن تبدیل می کند. 

راست الهی را در خدمت انسان تنها عاملی است که به کمک آن می توان نیروی ف ایمان

 گرفت. 

 اعجاز تلقین به خود 

حقیقت شناخته شده ای است که انسان هرچه را به خود تلقین کند، خواه مطلبی دروغین یا 

حقیقی باشد آن را باور می کند. اگر کسی یک دروغ را بارها و بارها به خود تلقین کند، 

 آن گذشته باور می کند که آن حقیقت دارد.  سرانجام آن را به عنوان یک باور می پذیرد، از

 ■   ذهن کارگاه: تخیل  ■
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کارگاهی است که در آن تمام برنامه های ناشی از انسان شکل می گیرد. عمل به کمک  خیال 

قوه تخیل ذهن جاری می شود.گفته اند که انسان می تواند هرچه را که در ذهن تصور کند و 

 در خیال ببیند، ایجاد نماید. 

 شکست هر برنامه، برنامه ی بعدی را به اجرا بگذارید  درصورت

دستیابی به پیروزی بدون پشت سر گذاشتن شکست های موقتی تقریبا امکان پذیر نیست.  

وقتی در اجرای برنامه خود شکست می خورید، این شکست را به حساب آن بگذارید که 

ی کنید و بار دیگر به تالش نقصی در برنامه شما وجود داشته است. برنامه خود را بازساز

 . ادامه دهیدخود 

 قدرت احساسات مثبت

را با میل و اشتیاق ترکیب کنید باید آن را با مداومت و پایداری در هم بیامیزید. باید   باورباید 

همان   اندیشه های مثبتاحساسات و  برنامه ای داشته باشید و آن را به مرحله اجرا بگذارید.

جانبی است که پول و ثروت را با خود به همراه دارد و احساسات منفی جانب دیگر حرکت را 

فقر گستاخ و بی ترحم است. ثروت و غنا   مشخص می سازند که همانا فقر و فالکت است.

 نمود. جذب ترسو و خجالتی است. باید او را 

 مخزن قدرت احساسی خود را کنترل کنید 

جنسی در هم می آمیزد، شخص اعمال خود را به گونه ای وقتی احساس عشق با هیجان 

 پاک، متعادل و مستدل هدایت می کند. 

عشق، تخیل و نیروی جنسی احساساتی هستند که می توانند انسان را به باالترین موفقیتها 

 سوق دهند. 

 ذهن نیمه هوشیار



د نگه میدارد. می  ذهن نیمه هوشیار افکار یا احساسات را بدون توجه به ماهیت آن ها در خو

توانید داوطلبانه در ذهن نیمه هوشیار خود، برنامه اندیشه و یا هدفی را که می خواهید آن را 

 به معادل فیزیکی یا پولی آن تبدیل کنید، بسپارید. 

 


