
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک

https://telegram.me/karnil 
 
 

http://www.karnil.com/


 

1 

http://www.monyms.ir                                                                                  دگی با علمی ترین روشتغییر زن 

    

 

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.monyms.ir/
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

2 

http://www.monyms.ir                                                                                  دگی با علمی ترین روشتغییر زن 

    

:درباره نویسنده  

 

محمد علیخانی مدیر سایت مانی ام اس و افشا کننده پیام های سالم دوست خوبم من 

 برای تغییر ضمیر و بصری لبوم های صوتیآارائه دهنده همچنین  هستم ایراندرپنهان 

ی مانهمه این مطالب رو در سایت  که به لطف خدای مهربان ناخودگاه با پیام های پنهان

تحقیق در مورد  و ساعته با جستجو  42بعد از سه سال شغل  جمع اوری کردم و ام اس

هر کسی با تغییر آن  وضمیر ناخوداگاه انسان است قدرتمند ترین قسمت ذهن که 

ما سانترین روش اآبا  اینکار رااما من .تغییرات بزرگی در زندگیش ایجاد کند دمیتوان

افرادی که به این روش و خودم موفق به تغییر زندگی انجام دادم و بسیار قدرتمند 

و امروز  شدم دننون میدایفه خودشظرو جزئی از و  و تغییر زندگیشون دارند اعتقاد

زندگی تو رو  همفتخرم  به تو دوست خوبم اطالعاتی رو به اشتراک بذارم که میتون

  .همتحول کن
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 عزیزمو دوست پیام شخصی من به ت

 با درود

یار که بس "چطور اولین میلیونر در خانواده باشید"شما را به کتاب دوم خودم تحت عنوان 

ن امد میگویم. به عنوان فردی که توانسته ام میلیون ها تومآهیجان انگیز است خوش 

برای در زندگی خودم ایجاد کنم میدانم که دقیقا چه چیز در ایجاد کردن ثروت هم  ار

شان دارم تفاوت ایجاد میکند.در این کتاب شما متوجه ودم و هم کسانی که دوستخ

 .چگونه به اولین میلیونر در خانواده تبدیل شویدخواهید شد که 

هدف این است که شما در مسیر تغییر زندگی با استفاده از قدرت  سایت مانی ام اسدر 

اگاه قرار بگیرید تا در نهایت یک زندگی پر از ثروت و شادی را تجربه کنید ضمیر ناخود

 و در این مسیر من همیشه حامی و پشتیبان شما خواهم بود.

به نظر من تنها راه لذت بردن از شادی و ثروت خدمت به دیگران است و تفاوت ایجاد 

 کردن در این مسیر بسیار مهم است.

ا مسیر و فرمول موفقیت برای رسیدن به رویای مالی را در این کتاب الکترونیکی شم

ا رو تغییر زندگیشان و حتما این کتاب را به کسانی که رویای ثروت پیدا خواهید کرد 

 دارند معرفی کنید.
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تما در حمطالب مرتبط با ضمیر ناخودگاه و اپدیت های سایت ،برای دریافت تخفیفات ویژه 

 ید.شو کانال تلگرام مانی ام اس عضو

https://telegram.me/monyms 

 

این افتخار من است که شما در حال خواندن این کتاب هستید و اگر این کتاب برای شما 

 ن را به اشتراک بگذارید.آمفید بود حتما 
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 فهرست:

 یلیونراولین م 

 میراث ایرانی 

 یدباش انعاشق کارت 

 دن با چالشمواجه ش 

 یدمبارزه کن 

 یدمسیر خودت را پیدا کن 

 ظاهر شدن جواب ها 

 زندگی میلیونر در خوداگاه شما 

 راه های جدید برای ایجاد پول 

 احساساتی که به شما کمک میکند به یک میلیونر تبدیل شوید 

 قدرت پول 

 کمبود در مقابل فراوانی 

 باورهایتان را غلبار کنید 

  مورد پولتشخصی دادن باورهایتان در 

  گاهانهآقدرت انتخاب 

  شما نیاز به فرمول دارید 

 فرمول برای ایجاد ثروت 

  ینده تان را ببینیدآهمین االن 

 کنیدتجسم  بینظرتان راینده آ  

 زمان موفق شدن شما همین االن است 

 یداقدام کن ! 
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 اولین میلیونر

و ارید این کتاب ردچرا  اینکه  شما میخواهید به یک میلیونر تبدیل شوید و این دلیل

 .میخونید

 یاآاین هدف واقعی شماست آیا شما میخواهید به اولین میلیونر خانواده تبدیل شوید 

 ناوبه  دتبدیل شدن به یک میلیونر هدفی است که میتونی این رویای شماست ؟

 برسید.

که به یک میلیونر تبدیل شوید شما باید میلیونر  بخواهیدبا این حال اول شما باید 

 .برای رسیدن به موفقیت مالی  میل سوزانکنید و این یعنی  عمیقا احساسبودن را 

 

ا شدم شنآ و فیلم راز زمندیانآبودم برای اولین بار با دکتر  بسیار کوچکیادمه وقتی 

البته من در خانواده بسیارمعمولی  شومرزو کردم به یک میلیونر تبدیل آن روز وو ا

اما من  دی اهدافش مجبور بود تسهیالت مالی بگیربزرگ شدم که پدرم همیشه برا

زمانی که بزرگ شدم داشته باشم بنابراین تصمیم  ودوست نداشتم این مشکالت ر
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بدست بیارم و  وچه چیزایی ره نم قرارونوشتم که واقعا بد ااهداف خودم رو گرفتم 

 سالگی تقریبا یک فرد موفق بودم. 42در 

کمک به  حداقل یک میلیون هموطن ایرانی ،بله یک  اما امروز رویای من بزرگتر است

میلیون میلیونر .کمک به کسانی که میخواند زندگیشان یک زندگی لوکس و پر از رفاه 

 رامش باشد و از استقالل مالی لذت ببرند.آ و

 ؟ماده ایآی مالی زادآ،برای رسیدن در مسیر آیا برای انتخاب یک تصمیم 

اس با تمام قدرت ابزارهایی رو برای کمک به افرادی که به همین دلیل سایت مانی ام 

میخواهند در نهایت به یک میلیونر تبدیل شوند و یک زندگی واقعا سراسر شادی را 

 داشته باشند فراهم میکند.

 نیاند اما امروز من اینجا هستم تا رمتاسفانه بسیار از خانواده ها یک فرد میلیونر ندا

 ره ،بهزن هستید،یک مرد ،یک دانشجو و یا یک دانش آموز  را تغییر دهم .آیا شما یک

در مسیر آزادی مالی قدم  دتصمیم گرفته ای دحال اگر در حال خواندن این کتاب هستی

 . دبرداری
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 ؟یک سوال واضح میپرسم شمااز 

 ؟"شویآیا میخوای به یک فرد میلیونر در خانواده تبدیل " 

 میپرسم!!یکبار دیگه 

 ؟"به یک فرد میلیونر در خانواده تبدیل شویآیا میخوای " 

 میخوای؟ اگه میخوای پس ادامه کتاب رو بخون....

اگر در حال خوندن این کتاب هستی احتماال جواب شما بله است در غیر اینصورت چرا  

 ؟مطالعه کنی واین کتاب ر دباید تمایل داشته باشی

نهایی که شما را آرید به خصوص دا ون و کمک به دیگران روشما توانایی کمک به خودت

 دوست دارند ...همسرتان،فرزندانتان،پدر ،مادر،همسایگان، حتی دوستان و آشنایان .

؟جواب درا نداری ان؟ چرا ثروت مورد نظرتدچرا به سطح ثروت مورد نظر خود نرسیده ای

 واضح است زیرا شما یک میلیونر نیستید.

حتی نمیدانند صبحانه چه چیز باید بخورند ا نهآبرخی از افراد یک مسیر روشن ندارند 

میخواهند و قرار است در  هنمیدانند چچه برسد به اینکه بخواهند میلیونر شوند و 

 ون راونها شور شوق ندارند و آزندگیشان چه بیزینس و کسب کاری را انجام دهند.
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مهم ر بسیااین افراد ممکن نیست یک هدف عمیق داشته باشند .این احساس نمیکنند 

هستیم پس اگر یک میلیونر  از یک نوعاینجا روی زمین هستند همه ما شما است چرا 

در جهان وجود داشته باشد شما هم باید بتوانید میلیونر شوید بودن شما در این جهان 

 اتفاقی نیست.

خبرند  هنوز هم مردم باورهایی در مورد پول در ناخوداگاه خود دارند که خود از آن بی

ع رسیدن پول به زندگی انها میشود .خواه ناخواه این باورها برای شما حقیقت مان که

هستند و این باعث  عدم ایجاد شدن راه و فرمول برای کمک به شما و میلیونر شدن  

 میکند.

بدون دانستن فرمول و آگاهی امکان ندارد بتوانید ثروت ایجاد کنید .پول برای کمک 

یک .وسیله برای لذت بردن از یک زندگی لوکس است  و به کسانی که دوستشان دارید

 ...،زندگی رویایی شما نه خوب ، یک ماشین خوب ،تعطیالت وخ

بدون فرمول مناسب شما امکان ندارد یک میراث بزرگ را برای نسل های آینده تان 

ن با خانواده و کسانی که وداشته باشید.شما حتی امکان به اشتراک گذاری خاطراتت

 .هستیدندارید زیرا همیشه در حال کار کردن  ودارید ردوستشان 
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بدون فرمول مناسب بسیاری از مردم مهمترین دستاورد زندگی خود را از دست 

میدهند .همانطور که االن شما در حال فکر کردن هستید سطح موفقیتی که قرار است 

اه که در ر به آن برسید را تجسم کنید آیا میخواهید یک تفاوت مثبت را برای نسلی

 است ایجاد کنید و آن را تحت تاثیر قرار دهید؟

 ادر این کتاب من این فرمول را برای شما افشا میکنم ..... فرمول مناسبی که .... شم

 این نتایج فقیرانه را به نتایج ثروتمندانه تبدیل کنید.تا نیاز دارید 

 

 میراث ایرانی

او یکی از ردان تاریخ ایران فکر میکنم در مورد میراث بجا مانده یکی از بزرگترین م

 در سرار کشور است.موفقیت مهمترین و اولین رهبران 

 با شروع کسب کار خودش تبدیل به یک میلیونر شد. زمندیانآدکتر 

مؤسسه فرهنگی علمی پدیده فکر با تشکیل کالسهای تکنولوژی ازمندیان بنیانگذار 

تحوالت بزرگی در نظام که ن پرداخت این تکنولوژی در ایرا فکر به بسط و گسترش

مطالعه مبانی ذهن، قدرت بیکران فکر و به  فکری و باورهای دانشجویان خود ایجاد کرد
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انسان و با اشراف به مکانیسم های فکر، باور و برنامه ریزی سیستم ضمیر ناخودآگاه 

 .پرداخت.ازمندیان قطعا یکی از بزرگترین مردان ایران است انسان

 زمندیان؟علیرضا آ

 << کسی که برای همه مردم ایران منشأ اثر بود >>دوست دارم که روی سنگ قبرم بنویسند 

        سمینار راز استاد آزمندیان   

. دارد بدنیال تغییر -------------  تصمیم  

  

.کافی نیست که افکار عالی را بدانی بلکه باید همان گونه شوی   

.هرچه اراده کنی در کائنات خلق می شود امروز روز طراحی سرنوشت توست .   

.شوند می ساخته بلکه  انسانهای بزرگ زاده نمی شوند   

.اولین بال پرواز انسان آگاهی و دومین آن هشیاری است   

 کیفیت زندگی شما را سواالت شما تشکیل می دهید 

و زیبا رسالت من در زندگی چیست ؟ زندگی زیبا ) جمع آوری مواهب الهی و زندگی شاد  ) 

 احساس خوب   good felling خوشبختی چیست ؟

برای موفقیت آینده زندگی تان ابتدا هدف گزاری کنید ، آنهم زمانبندی شده و بعد برای رسیدن به آن برنامه 

.ریزی کنید   

. اگر در طراحی آینده ات قصور بورزی مانند اینست که برای شکست برنامه ریزی کرده ای  

 

 ا به سمت ثروت نیستشغل شما مسیر شم

 هکیک مرد یا زن با شغلی که دارند برای آزادی مالی تالش کنند فقط نیست که  طوراین

ر دهم ممکن است شما این را تجربه کرده باشید ،اکثر صاحبان کسب کارهای کوچک 
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حال مبارزه هستند بسیاری از انها سالها برای موفقیت مالی مبارزه میکنند ،اما چرا 

 ؟از انها نمیتواند موفق شوند %99و چرا  ستاینگونه ا

انها نه تنها یک مسیر روشن ندارند به مراتب بدتر هیچ فرمولی برای استفاده از زیرا 

آن هم نمیدانند با این حال این وضعیت شما نیست زیرا شما در حال کشف یک مسیر 

ش درامدم نزدیک به دوسال برای افزای را و یادگیری یک فرمول هستید این فرمول

 استفاده میکنم.

با این حال به جای این که خودتان این فرمول را پیدا کنید باعث افتخار من است که 

ن به میلیون ها آاین فرمول  را با شما به اشتراک بگذارم در واقع به اشتراک گذاری 

م یک فرمول برای ایجاد ثروت حالل  هنفر از مردم ایران هدف من است.در واقع میخوا

بته م اله ان استفاده کردآم که خودم برای ایجاد کردن میلیون ها تومان از ویه شما بگب

کاربران سایت مانی ام اس برای این کتاب حاظرند مبلغ بسیار خوبی را پرداخت کنند 

 اما من آن را رایگان با شما به اشتراک میگذارم.

حال مبارزه برای تغییر  شما درخوب در حال حاظر شما در حال حرکت رو به جلو هستید 

 از فقر به سمت ثروت هستید این بسیار عالی است.
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قبل از اینکه ادامه کتاب را بخوانید یک لحظه فکر کنید ،این که شما اینجا هستید این 

 من اماده ام تا فرمول جذب ثروت و رفاه مالی را به شما آموزش دهم. تصادفی نیست 

اماده اید شاید شما یک مرد، زن، و یا دانشجو  شما برای تبدیل شدن به یک میلیونر

باشید اما اماده اید تا با کمک کردن به دیگران ثروت را به وجود بیاورید و این دنیا را 

مکانی بهتر برای زندگی کنید و این بسیار مهم است که همان اندازه مسیر ثروت برای 

 سیر بسیار مهم است.شما مهم است ارزش ها و باورهای شما عزیزان هم در این م

و امروز بسیار خوشحال هستم که میتوانم به شما کمک کنم تا برای حرکت رو به جلو 

 .دان ایجاد کنیتبه سمت امور مالی تحولی بزرگ در زندگی

بنابراین اجازه دهید با داستان ازمندیان جلو بریم ،همانطور که شما از خواندن این 

حق الهی ،اشته باشید که پول و ثروت داشتنکتاب لذت میبرید این را هم بیاد د

 ،اماده ای ؟در واقع منظورم این است چقدر تشنه ای تا به سمت جلوحال آیا شماست .

آیا آنقدر تشنه هستی که یک شب تا صبح را فقط فکر ؟حرکت کنیبه سمت موفقیت 

 کنی که چطور موفق شوی؟
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مه این کتاب  منصرف شو زیرا از خواندن ادا پس از همه این حرفا اگر اماده نیستی 

عالقه ای نداری اما اگر بسیار عالقه مند برای کسب دانش و یادگیری  هستی پس انچه 

 در مورد آن صحبت میکنم میتواند زندگی تو را متحول کند.

البته عالوه بر حرف های من ذهن خودت را همیشه باز بزار و مشتاق یادگیری هر درس 

نا به خوبی استفاده کن.پس اجازه دهید وخر از همه اآدر و کتابی را داشته باش و 

 ...بدیمادامه 

 خوبی نداشت.چندان داریم ، کسی که زندگی  وزمندیان رآدر اینجا ما 

آمد و  در یک خانواده مذهبی در تهران به دنیا 2334آزمندیان در سال  دکتر علیرضا

له دبیرستان علوی تهران تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در مدارس اسالمی و از جم

آموزان نمونه از دبیرستان علوی  کرد و در رشته ریاضی به عنوان یکی از دانش طی

التحصیل شد. وی تحصیالت دانشگاهی را در مقطع لیسانس در دانشگاه تهران فارغ

کرد و همزمان با آغاز پیروزی انقالب  مکانیک طی صنعتی شریف در رشته مهندسی

پس  او .کارشد ا و سیما به عنوان خبرنگار سیاسی و اقتصادی مشغول بهاسالمی در صد

تحصیل  برای ادامه 2362سیما در سال  و سال کار پر تالش و شبانه روزی در صدا 6از 

میکرد اما هزینه تحصیل خارج از ایران برای او بسیار سنگین بود به امریکا سفر باید 
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را در  خود فوق لیسانسکند با این حال  ی خود را عوضگو تصمیم گرفت مسیر زند

ی مهندسی صنایع با گرایش مدیریت مهندسی و مقطع دکترا و فوق دکترا در رشته

ها در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ادامه داد و در ی مهندسی صنایع در سیستمرشته

 .مریکا به تدریس پرداختآهای ی تخصصی خود در دانشگاهعین حال در رشته

زمندیان به سمت مدیر عامل شبکه تلویزیونی آفتاب متعلق به جمهوری اسالمی دکتر آ

سال در این سمت به باال بردن سطح فرهنگ  2ایران در نیویورک برگزیده شد و مدت 

سال تحقیق و  24دکتر علیرضا آزمندیان ضمن  .گماشت همت امریکا مقیم ایرانیان

ا مطالعات علمی پیرامون قدرت فکر به تدریس در دانشگاههای آمریکا و در عین حال ب

تبادل اطالعات با دانشمندان این رشته پرداخت و ضمن شرکت در کنفرانس های علمی 

تکنولوژی فکر سالها در راستای توسعه این پدیده بزرگ قرن تحقیق و تدریس نمود و 

در  دسرانجام برای انتقال دستاوردهای بی نظیر تکنولوژی فکر به هموطنان ایرانی خو

 .برگشتبه ایران  2336سال 

 فقیر بود اما تصمیم گرفت زندگی عالی را داشته باشد. انساناو یک میبینیم که 

خوب چگونه این اتفاق افتاد؟چطور او که هزینه تحصیلش را نداشت امروز یکی از 

 .میلیاردرهای ایران است
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ت که باید خودش باشد .او میدانس او از یک ایده ساده برای تولید ثروت استفاده کرد 

درست مثل بقیه ادم های موفق دیگر و درک کردن این مفهوم باعث شد او یک زندگی 

هیچ وقت در زندگیم سعی ، یا خود من .پر از رفاه و ارامش را برای خود ایجاد کند

ر نگاه گنکردم تقلید کنم همیشه به دنبال عالقه شخصی و استعداد های درونیم بودم.ا

دگی ازمندیان بیندازیم متوجه خواهیم شد که او همیشه به دنبال راهی عمیقی به زن

برای کمک به دیگران بود چه زمانی که مدرس بود چه زمانی که االن در ایران است.او 

میدانست که باید خود واقعیش باشد و پولش را روی چیزی که درک نمیکند سرمایه 

ی برا ساختن پول بود که انها را دوست زمندیان همیشه به دنبال راهایآ .گذاری نمیکند

 داشت .

 

 استاد آزمندیان لطفا بگویید که چطور شد به این جایگاه رسیدید ؟

 

پس از شش سال خبر نگاری خواندن کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید تحولی در من 

صورت گرفت و باور کردم که محکوم نیستم که فقط یک کارمند ساده باشم و ماهی 

تومان حقوق بگیرم. چون بزرگترین آرزوی من ادامه تحصیل بود و آن زمان  هفت هزار

مقاطع فوق لیسانس و دکترا در رشته مهندسی تدریس نمی شد بنابراین باید به خارج 
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داشت. در همان زمان بود که من البته این کار هزینه زیادی در براز ایران می رفتم که 

با قانونمندی های جهان هستی آشنا شدم و با  و انسان قدرت زیادی دارددریافتم که 

تالش شبانه روزی توانستم ظرف دوسال ثروت حالل خوبی بدست آورم تا بتوانم به 

 . همراه خانواده ام برای ادامه تحصیل به آمریکا سفر کنم

زادی آاو با شور شوق و قدرت تمام حرکت کرد و سر انجام به هدف نهایی خود یعنی 

 کرد.مالی دست پیدا 

این را بدانید زمانی که شما در حال تالش برای ایجاد ثروت هستید در واقع شما در 

حال تالش برای تبدیل شدن به یک میلیونر هستید .انچه را انجام دهید که دوست 

 دارید چیزی که میدانید تفاوت ایجاد میکند و در عین حال به دیگران هم کمک میکند

 .را انجام دهید

 !همیشه به نقاط قوت خود اهمیت دهید!ه عاشقش هستید را انجام دهیدهمیشه کاری ک

 !همیشه به دیگران کمک کنید

و امیدوارم این کتاب و زندگینامه دکتر خوب حال شما تا اینجا کتاب را خواندید 

آازمندیان الهام بخش شما باشد .به همین دلیل این کتاب را نوشتم تا حداقل به یک 

 میلیونر شدن و داشتن یک زندگی پر از ارامش را بیاموزم. میلیون ایرانی مسیر
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 و در اینجا سه سوال مهم برای شما دارم:

 آیا شما میخواهید یک تفاوت مهم برای انهایی که دوستشان دارید ایجاد کنید؟ .2

 آیا شما خسته و ناامید شده اید ،از اینکه همه پولی که نیاز دارید را ندارید؟ .4

مسیر درست برای رشد و موفقیت خود میگردید؟ مسیری  آیا شما به دنبال یک .3

رامش،منابع مالی ،شادی و لذت بردن از زندگی را برای شما به ارمغان آکه زمان،

 ؟می اورد

اگر تمایل دارید به سمت چنین زندگی حرکت کنید حتما به آدرس زیر بروید و دوباره 

در سراسر دنیا و همچنین در مورد پکیج تضمینی و علمی که زندگی میلیون ها نفر 

  .ایران را عوض کرده است دوباره فکر کنید 

 اینجا کلیک کنید

هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت این پکیج بی نظیر افزایش پیدا نکند اما این تضمین 

 دزندگی شما ایجاد کن ا درنتایج بسیار ملموسی ر نداوجود داره که کمتر از یک ماه میتو

پس از شما دعوت میکنم همین االن برای دریافت این پکیج اقدام کنید و مسیر زندگی 

خودتان را از همین االن تغییر دهید .تصور کن اگر سه سال پیش با این روش آشنا 

چقدر حساب  ؟ دودیدر حال حاظر کجا ب دو این پکیج را در اختیار داشتی دشده بودی
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عالی  تعطیالتبانکی شما فرق میکرد؟چقدر کیفیت زندگی شما تغییر کرده بود ؟چقدر 

 ؟دداشتی انتنرو با دوستا

 به قول حافظ

 گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش          تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی

مسیر میلیونر شدن قرار  همین االن در یعنی هستیداین کتاب  در حال مطالعهاگر پس 

 .گرفته اید

 عوض را خواستم زندگیماز خداوند  و تغییر دادم را که کسب کارمرا یادم میاد زمانی 

کنم هیچ پولی نداشتم سه سال زحمت کشیدن ،سه سال بی خوابی با تمام امکانات و 

وز با رها کردم و حرکت کردم و به لطف خداوند مهربان امر اموقعیت خوبی که داشتم ر

ن در حال همکاری هستم که البته در این مورد ویدئویی ایکی از میلیونر های شهرم

 .دو ببینیر ناو اینجا دمیتونیکه اماده کردم 
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 عاشق کارت باش

ه ه بوده کثروتمند شده اند همیشه داستان زندگیشان اینگون بسیاری از افرادی که

و قبل از اینکه موفق شوند نسبت به ان را به کارشان اختصاص داده اند شسالهای عمر

 کارشان شور و عشق داشتند.

زمانی که ما انچه را که انجام میدهیم دوست داشته باشیم درواقع ما در حال هدیه 

ان و در حال ارائه دادن خدمات یا سرویس به دیگر،دادن توانایی هایمان به دیگران

کسانی که دوستشان داریم هستیم و زمانی که ما در این مسیر ثروت را ایجاد میکنیم 

 زادی مالی خواهیم بود.آما در حال نزدیک شدن به ثروت و 

سالگی مصمم بودم که موفق شوم و همیشه کتاب های مختلفی را در این  21اوایل سن 

من پول رو برای عدم نداشتن پول  زمنیه مطالعه میکردم اما انگیزه من بسیار ساده بود

نمیخواستم بیشتر اغلب به این دلیل بود که پدرم همیشه پول را سخت بدست میاورد 

 نمیخواستم. رو و من این

نوز ولی ه منکتاب قبلی میدانید چه در این کتاب چه در  وشما داستان زندگی من ر حاال

 رم.ای تغییر کردن گرفتم رو بیاد میابرتصمیم روزهایی رو که 
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همیشه  ونما در شهرستان زندگی میکنیم و خانه ما در حومه شهر است و زمین بازیم

 نورتر بود .وچند کوچه ا

 رنند اکثر خانواده های دیگهمیشه با توپ بازی میکردم و سبک زندگی ما معمولی بود ما

 ور یک زندگی بهتر همشکل کجاست ،دقیقا هیچکس باور نداشت که میتون دنیواما مید

 .هرقم بزن وخانواده اش برای خود اینده بهتر رآیک  همیتون هداشته باش

 

 باورهای خانواده شما در مورد پول چه بود؟

ر روی ذهن من نصب کرد موزش پرورش را بآمن یک فرهنگی بود و ارزش های  مادر

پول را باید از  "شه این جمله را به من میگفت که یپدر من کارمند کارخانه بود و هم

اما این جمله بسیار برای من نامفهوم بود و هیچ وقت  "زیر پای فیل بیرون بکشی

 نخواستم که آن را بفهمم یا درک کنم.

ما از عشق و عالقه بود و به   اما مادر بزرگ من یک فرشته بینظیر بود و همیشه صحبت

 موخت .آبه من  وعبارتی عشق ر
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چه   ارییادمه زمانی داشتم کتاب میلیونر یک شبه رو میخواندم پدر و مادرم گفتند د

زمانی که بزرگ شدم یک  میخوامگفتم  بهش عالقه داریکه اینقدر  میخونیکتابی 

 "!!بشممیلیونر 

گفتم صورت مادرم حالت شوک به  ون جمله رن لحظه را یادم هست که زمانی ایاوحتی 

 به کسی نگو. ون داد و در یک سکوت گفت این روتک وشتش روگرفت و انگ شخود

بله ما خانواده معمولی بودیم و پدر مادر من در مورد افرادی صحبت میکردند که از راه 

 ثروتمند شوند. بودندهای خالف توانسته 

اهمیت برایم این صحبت ها .اصال نادیده گرفتم ن حرف ها را اوبا این حال من تمام 

و تنها برایم مهم بود که روزی تبدیل به  یک میلیونر شوم و انچه مهم است  نداشت

 باور کردم. واین است که من این ر
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 با چالش نمواجه شد

ا دوست با این حال عمیق بشمباید یک میلیونر  طورنستم چوتا پنج سال پیش دقیقا نمید

پول زیادی را داشته باشم و همه چیز در زندگیم بهترین باشد و حداقل کاری داشتم 

 .بود که آن زمان انجام میدادم تصور کردن اینکه من یک میلیونر هستم

ای آبنمای شیشهخوابه با  6سالگی ،بهترین خانه  41خوب کمی به جلوتر میرویم یعنی 

و دقیقا در این نقطه زندگی فکر ، از امکانات رفاهی و بسیاری ورزشی سالن، در تراس

میکردم واقعا موفق شده ام چون در کودکی این خانه همیشه در رویاهایم بود حتی 

 .فراهم کرده اموسایل مخصوص گیم زمانی که کوچکتر بودم و جزء رویاهایم بود  را 

حال بسیاری از شما ممکن است تعجب کنید چطور در عرض چند سال به این زندگی 

ام و چطور این پول را در زندگیم ایجاد کردم .در ادامه مختصری از زندگی من رسیده 

 میتوانید بخونید. ور

من در یک مدرسه دولتی نه چندان خوب شروع به تحصیل کردم و در دانشگاه تمام 

به سختی میتوانستم پولی برای  هزینه های تحصیلم را پدرم با اقساط پرداخت میکرد 

جدید داشته باشم اما همیشه به دنبال فرصت برای درامد زایی  تفریح یا خرید لباس
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با دادن رزومه شخصی و پشتکار بودم و همیشه از خدا تقاضای پول میکردم تا اینکه 

فتوشاپ درامد طراحی با زمینه  یکی از شرکت های فیلمبرداری مجالس توانستم در

ردم به تانی که تحصل میکحتی تابستان هم کامال تنها در شهرس بسیار خوبی کسب کنم

و با همین شغل کل دوران ماده کردم آ وترم بعدم ر هزینهتنهایی زندگی کردم و 

 .تحصیلم را به اتمام رساندم 

 

 

 ؟دهیدمیکاری انجام چه برای کسانی که دوستشان دارید 

و بعد از اتمام خدمت سربازی که دراونجا هم همه تالش در دانشگاه  این بعد از این

ساعته شدم  42در نهایت فروشنده خوبی از خرید نگهبانی ها بدست می اوردم  درامد

میلیون چک  21تا  6 بعالوهو همیشه با مشتریان سر پرداخت بدهیشان مشکل داشتم 

هر ماه پرداخت میکردم و به نوعی به نظر میرسید با شروع تحریم ها مردم به باید که 

کاری که داشتم فقط میتونست هزینه های  دنبال جنس ارازان بودند و به مرور کسب

مشتری ها و بدهی  ازخودش را پرداخت کند و این وسط من مانده بودم با پستانکاری 

سال داشتم اما  42های چک های پرداختی بدون یک ریال پس انداز.من در آن زمان 
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همیشه خوش بین بودم و در همین دوران در حین اینکه فروشندگی میکردم با فایل 

ها یی که خودم ضبط کردم شروع کردم به گوش دادن و بعد از چند ماه احساس بسیار 

و قدرت این خوبی در مورد اینده ام داشتم و کمکم باورم شد که میتونم تغییر کنم 

سال کل  3بسازم بنابراین بدون هیچ معطلی بعد از  ودارم که یک زندگی مرفه ر ور

و حداقل  تومان رها کردم برای مزایده 2111درامد و اجناس را بدون برداشت حتی 

سال بی خوابی را برای پرداخت وام بانک و بدهی  3،و تمام پول صاف کردن بدهی ها

دم احمق فرض آیر قرار گرفتم که کل خانواده من را قچک ها دادم تا حدی مورد تح

 .مو با هم صحبت نمیکردی از خانه بیرون کرد وکرده بودند حتی مدتی پدرم من ر

د نا حتی نمیتونستنون چیزی بود که اواما اینده ای که من برای خودم تصور کرده بودم ا

 بکنند. وتصورش ر

سال عرق ریختن بدست امده بود اینگونه من  21از انجا که وضعیت مالی پدرم بعد از 

نستم این واقعیت نیست بنابراین با دقت تمام کتاب ورا تربیت کرد بود اما من مید

فقیت را مطالعه میکردم و حتی در زمان دانشجویی همیشه مواقع بیکاری این های مو

 کتاب ها را چندباره مطالعه میکردم.
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ا تالش فیزیکی بلکه باما چیزی که متوجه شدم این بود که باید برای موفق شدن نه با 

 و بعد از اشنایی با ضمیر ناخوداگاه به صورت تخصصی روی برنامه تالش ذهنی موفق شد

ریزی آن با روش های مختلف شروع به کار کردم که خوشبختانه بهترین روش را برای 

برنامه ریزی آن تحت کنترل گرفتم.اما هیچ برنامه ای برای اینده ام اینکه چگونه و 

توسط چه کسی موفق میشوم را نمیدانستم ولی به طور معجزه وار افراد به من موقعیت 

ا پیشنهاد میدادند حتی همین امروز که در حال نوشتن های شغلی با درامد های کالن ر

و االن  هبه من پیشنهاد داد واین کتاب هستم یک فرد میلیونر درخواست همکاری ر

کم کم فایل ها اثرات احساس میکنم یک ماهی است که با ایشان بیزینس میکنم و 

ی شروع به برنامه ریز مدتی است همچنین  استخودش را روی ذهنم گذاشته 

ند چ ونتایج ر ها ناخودگاهم به صورت بصری کرده ام که تاثیر گذاری آن در کنار فایل

 .هبرابر میکن

 

 

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.monyms.ir/
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

27 

http://www.monyms.ir                                                                                  دگی با علمی ترین روشتغییر زن 

    

 مبارزه کن

و دقیقا در مورد موفقیت توضیح میدهد معموال یک کلمه در اکثر کتاب ها وجود دارد 

 زکلمه ای که بسیار تکرار شده است و معنی تغییر را میدهد  و باید در جهت مثبت ا

این است که بسیار تالش کنید ،اصرار بورزید و غیره ... اما من از آن استفاده شود 

ن م"برنامه ریزی ناخوداگاهم استفاده میکنم و آن این استجمله ای هم معنای آن برای 

وردن بیزینس جدید آبدست "یا  "همواره در حال تالش برای تغییرات جدید هستم 

 ."هستم

روع بسیار تنبلند ، یا حوصله ندارند و یا وقت انجام دادن آن را اما اکثر افراد برای ش

ولی (مقاله تلویزیون رو حتما بخونیدو همیشه در حال تماشای تلویزیون هستند )ندارند 

ید با عادت های قبلیتان مبارزه وردن هدف شما باآبرای بدست  جواب نمیدهاین 

من این جمله در طول روز استفاده میکنم و هر شب اهدافی که دارم را مرور کنید.

در یک روز یا در برای برخی اهداف ما خالق تغییرات هستیم ،اغلب شاید زیرا  میکنم

اول هر هفته ایده هایی جدیدی به ذهنم میرسد که  هن نشوشاید باورت ،یک ساعت 

ماه  4کمتر از با همین روش در و  میتوانم درامد و بیزینسم را گسترش دهمچطور 
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 ن هم فقط با یک جمله مثبت که ولولهاوافزایش دهم  %35 و تار خودم  توانستم درامد

 .هدر ناخوداگاه ایجاد میکن ای

من را به سمت پله های  دکه میتوان گرفتمکمکم در مسیری جدید قرار به نظر میرسد 

 هدایت کند.موفقیت 

توانستم ایجاد  ورقمی شد و بسیاری از اهدافی که داشتم ر 9و  1به مرور درامدم 

کنم و خدارو شکر در عرض سه سال به موفقیت مالی دست پیداکردم که میتوانم در 

 رقمی را داشته باشم . 1کمتر از یک ماه درامد 

رقم هم نمیرسید و  1اما قبل از این فقط یک فروشنده بودم که در سال درامد به 

رزوهام بسته آهمیشه با کوله باری از بدهی ها همراه بودم که چشمانم را برای دیدن 

 بود.

بسیار هیجان انگیز است که از پولی که ایجاد کرده ایم خانه ای جدید بخریم  و یا ماشین 

 لوکس را برای همسرمان کادو بدهیم.

ی بیشتری را برای خودم رقم بزنم و در با این وجود دوست دارم درامد و استقالل مال

از اینکه میتوانم تجربیاتم را با میلیون ها نفر به عمیقی عین حال ارامش درونی 

 اشتراک بگذارم را داشته باشم .
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 مسیر خودت را پیدا کن

در این یکی دوسال اخیر همیشه درگیر درک کردن اینکه چطور میتوان از تمام قدرت 

و همچنین ارتقا معنویت برای درک کردن وجود خداوند  مبود بشر استفاده نمود

)من از رگ گردن به شما نزدیک ترم( شاید این  :فرموده استخداوند همانطور که 

برای گفتن بسیار ساده باشد اما در مفهوم بسیار پیچیده است و همچنین پیدا کردن 

 هدفم برای زندگی و اینکه من برای هدفی روی زمین پا گذاشته ام.

بی بی خوا باهدف های بزرگ بهایی بزرگ را میطلبند شبهایی بسیاری را بخاطر دارم که 

ر در چطو نمبه جلو حرکت ک مهای شبانه دستو پنجه نرم کردم برای اینکه چطور میتون

حالی که بشر تمام قدرتش در ذهن اوست پس باید به طریقی بتوان از این قدرت 

زندگی ما  %93ست با کنترل گرفتن ناخوداگاه که ه اآن ناخوداگا پاسخاستفاده نمود و 

 تحت کنترل دارد  میتوان به راحتی هر خواسته ای را خلق کرد. ور

به دنبال راهی بودم که درک کنم چرا اینجا هستم و چگونه میتوانم از در این میان 

 استعداد هایم برای بهتر یک کردن این جهان استفاده کنم.
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ه کتبدیل به یک میلیونر شده ام  در حالی به خودم انداختم  درنهایت یک روز نگاهی

 به اشتراک بگذارم. هموطنانمتوانسته ام تجربیاتم را برای کمک به 

 یرا ذهن من با یک هدف پر شده بود. هدف میلیونر شدنز شد؟چرا اینگونه خوب 

را  ذهن،یدر این چند سال به فکر این بودم که چگونه میتوان با استفاده از تکنولوژ

تغییر داد البته نه یک روش جادویی یا وعده یک شبه میلیونر شدن بلکه روش علمی 

ورد و به آو ثابت شده که واقعا بتواند ذهن را به مرور رام کند و تحت کنترل خود در

را بین کسانی که واقعا میخواهند زندگی را لمس  یتفاوتالبته معنای واقعی کار کند و 

 . ایجاد کنم در خوابهاشان زندگیشان را لمس میکنندکنند و کسانی که 

 

 

 ظاهر شدن جواب ها

در حال خوندن یک مجله موفقیت بودم  چشمم به  کهگرم بودم  روز که در وان آب یک

 "میلیونر شدن اگاهانه"افتاد که جرقه ای در ذهنم زد آن کلمه این بود  ای کلمه
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رامش درونی در من ایجاد شد و احساس وقتی این کلمه را با صدای بلند خواندم یک آ

بسیار خوبی داشتم در واقع آن چه که مدتی  دنبالش بودم رو پیدا کردم و  این باعث 

شد اسم این کتاب شکل بگیره و از انجایی که به باورهام اعتقاد راسخ دارم میدونم 

به  منو انچه پیش روی من ایجاد شده د واقع مسیر میتونم توی این مسیر حرکت کنم 

سمت اهدافم است پس شروع کردم به اماده کردن سرفصل های این کتاب که چطور 

 با ناخودگاه و با کمک از ناخوداگاه میلیونر بشیم.

این کتاب الکترونیکی به شما کمک میکنه که چطور دقیقا خودتان را با این سفر تنظیم 

اور ما با پذیرش خودتان و بکنید و به اولین میلیونر در خانواده تبدیل بشید.در واقع ش

داشتن استعدادهایتان از اینکه از کاری را که انجام میدهید لذت میبرید و با تمرکز 

 روی کمک به دیگران میتوانید به اولین میلیونر در خانواده تبدیل شوید.

به عبارت دیگر شما میتوانید ثروت خود را با کمک به هزاران نفر ایجاد کنید و یا حتی 

ن ها نفر .تصور کنید شما روی زندگی هزاران نفر تاثیر گذار بوده اید آن موقع میلیو

 چگونه احساسی دارید؟

و تنها چیزی که برای برداشتن اولین قدم به آن نیاز دارید داشتن یک فرمول درست 

 برای تبدیل شدن به اولین میلیونر در خانوده است.
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ست که شما تمام این سالها که تالش بله یک فرمول درست و دقیق  این تنها چیزی ا

 آن را نمیدانستید.و  میکردید

با قرار گرفتن در مسیر درست و استفاده از فرمول مناسب شما ارزش زیادی به 

و به زندگی که انها را دوست دارید کمک میکنید و شما عزیزان مشتریان خود میدهید 

رید شما را به سمت میلیونر در یک  سفر رویایی حرکت میکنید و هر قدمی که برمیدا

 شدن نزدیک تر میکند.

شما درمسیر ثروت میتوانید مانند افراد بزرگ موفق باشید مانند دکتر آزمندیان که 

 از هیچ چیز به یک فرد میلیونر تبدیل شد.
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اگر واقعا میخواهید به یک فرد میلیونر تبدیل شوید پس درست مثل آزمندیان و من 

 اد شوید و در مسیر کار آفرینی قرار بگیرید.زآباید از کار کردن 

ساعت در هفته  ثروتی  31تا  41شما میتوانید به سادگی فقط با نشتن پشت میز با 

بزرگ برای خود ایجاد کنید.اگر شما در طول روز با کار کردن خودتان را خسته میکنید 

داز و آزادی و شرکت شما هیچ قدردانی از شما نمیکند خالقیت خودت را به کار بین

خودت را از دل سیاهی بیرون بکش و کارهایی که دوست داری را انجام بده در غیر 

اینصورت هرگز  به پتانسیل واقعی خودت دست پیدا نخواهی کرد.هرگز تفاوت های 

 بزرگ را ایجاد نمیکنید و هرگز به یک میلیونر تبدیل نخواهید شد.

به زندگی و عشق کمک به دیگران گامهای  و با عشقشما باید رو به جلو قدم بردارید 

 بلندتری را بردارید.

آزمندیان این کار را انجام داد من هم انجام دادم پس شما هم میتوانید.من به شما و 

استعدادهایت باور دارم البته ممکن است خیلی از شماها که در حال خواندن این کتاب 

مکن است همینجا خواندن را متوقف هستید به من بگوید این کار خیلی طول میکشد و م

ی را برای میلیونر شدن انجام هر کار دزیرا اماده ای دکنیمیاینکار را ن شما اماکنید 

 و اصال مهم نیست چقدر زمان میبرد مهم این است که این اتفاق خواهد افتاد. دهید 
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ر تن دبا این حال این چیزی نیست که برای انجام دادنش تنها باشید زیرا قدم گذاش

این مسیر آن هم به تنهایی ممکن است کمی نگران کننده باشد .زمانی که شما تصمیمی 

را به تنهایی بدون علم و داشتن یک فرمول برای انجام دادنش میگیرید ممکن است 

 موفقیت بسیار کوچکی را برای شما رقم بزند.

چ جام دهید  زیرا شما هیزمانی را بیاد بیاورید که نمیدانستید دقیقا چه کاری را باید ان

که به آن اعتماد کنید آیا باید به راست بروید یا به چپ؟ این راهنمایی نداشته اید 

بسیار سخت است که بدون فرمول مناسب وقت با ارزش خود را هدر دهید زیرا این 

 کار شما را به شکست هدایت میکند.

را با کامل کردن تصمیمتان رویاهای میلیونر شدن خود را در آغوش بگیرید و این کار 

انجام دهید و ثروتی که الیق آن هستید را ایجاد  کنید ارزش های خودتان را فراموش 

 نکنید و هرگز فردی که باید بشوید را فراموش نکنید.

برای ایجاد کردن ثروت سریع و آسان با افراد هفکر بگو مگو کنید و اجازه دهید برای 

 ت کنند.رسیدن به موفقیت شما را حمای

 آیا دوست دارید در مسیر میلیونر شدن قرار بگیرید؟

 آیا دوست دارید یک زندگی لوکس را داشته باشید؟
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 آیا شما در مسیر تفاوت ایجاد کردن برای انهایی که دوستشان دارید هستید؟

 آیا شما در مسیر تعریف میراث خود برای دیگران هستید؟

 نصورت االن این کتاب را مطالعه نمیکردید.بله شما در این مسیر هستید در غیر ای

بسیاری از کاربران از من میپرسند اولین گام برای میلیونر شدن چیست؟ این سوال 

بسیار مهم است اما جواب آن بسیار ساده است. اولین گام تصمیم گیری است این 

 اولین گامی است که هر کسی میتواند به یک میلیونر تبدیل شود.

میم بیشتر شبیه به یک تعهد است لحظه ای که تصمیم میگیرید به یک درواقع این تص

میلیونر تبدیل شوید من این تصمیم را از سن بسیار پایین شاید پانزده سالگی گرفتم 

 و در سن بیستو پنج سالگی به آن رسیدم .

زمانی که شما تصمیم میگیرید؟ آیا این احساس درون شما شعله میزند که شما هم 

تی برای خود دست پا کنید و این یعنی اینکه چیزی شما را صدا میزند تا باید ثرو

 تصمیمی اتخاذ کنید.

به یک میلیونر تبدیل میشوید قرار  %211خودتان را درون این تصمیم تا زمانی که 

 دهید 
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و اکنون این نوشته ها برای افرادی است که متعهد و آماده اند به یک میلیونر تبدیل 

 ین بخش این کتاب است و البته هنوز هم ادامه دارد...شوند.این بهتر

برای رسیدن به انتهای مسیر شما در طول این مسیر نیاز به ابزار دارید که باید خودتان 

را به آنها مجهز کنید و اینکه شما باید تصمیم بگیرید تصمیم برای زنده کردن پتانسیل 

 رنگ کردن اقدام هایتان.های درونیتان تا تبدیل شدن به یک میلیونر و پر 

برای اینکه بتوانید امروزتان را بهتر از دیروز کنید باید تصمیم بگیرید و فقط با تصمیم 

 میتوانید رویاهای خود را واقعیت ببخشید و به اولین میلیونر در خانواد تبدیل شوید.

 انگیزه تصاویر صداها و لحضاتی را تصور %241و افزایش  خودتانو برای کمک به 

کنید که به یک میلیونر تبدیل شدید این احساسات بسیار شگفت انگیز است زیرا شما 

 در مسیر قرار میدهد.را 
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امروز آن را در اختیار ندارید؟پس  وانجام دهید د عزیزان من چه چیزی را دوست داری

د وانیبا انجام آن کار میت از همین االن کاری را انجام دهید که تفاوت را ایجاد میکند و

 به جامعه و خودتان کمک کنید.

 

 زندکی میلیونر در خوداگاه شما

برای قدم گذاشتن در این مسیر شما اول باید به صورت آگاهانه میلیونر شدنتان را 

 تعریف کنید.

در یک زندگی ایده ال و اینکه شما در این زندگی چکار   ایده التوصیف کردن یک روز 

سبک زندگی رویایی شما چگونه است؟ شامل چه آدم  میکنید؟ کجا زندگی میکنید ؟ و

ها و فعالیت هایی است که شما از انها لذت میبرید؟ این آدم ها چه منافع مشترکی با 

 شما دارند؟

خانه رویایی خودتان ، ماشین رویایی ، وسایل شخصیتان را توصیف کنید و حتی چه 

 تکنولوژی هایی را در زندگیتان لمس میکنید؟
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همیشه در سفر و تفریح هستید ؟ یا اینکه در دل طبیعت زندگی میکنید؟ چه آیا شما 

ورزش هایی را انجام میدهید،چه سرگرمی دارید و دوست دارید چه لحظاتی را تجربه 

 کنید؟ و در یک کلمه....

 زندگی ایده آل میلیونری شما چگونه است؟

زندگی خود را طراحی  وزندگی آگاهانه یعنی اینکه همه چیز را باید انتخاب کنید 

کنید.توجه داشته باشید شما باید خودتان را در حال کمک و خدمت به دیگران ببینید 

و تفاوت ها را پیش بینی کنید و با ایجاد کردن این تفاوت ها مطمعن باشید کسب کار 

 شما رشد خواهد کرد.

 

 راه های جدید بری ایجاد کردن پول

 ه میخواهید خودتان را آموزش و ارتقا دهید وشما باید برای بدست آوردن هدفی ک

در روش های سنتی اینگونه بود که برای ساختن یک این را درک کنید که  البته باید
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ه بدون هیچ گون را روی ایجاد کردن پول بیشتر باشد شما فقط باید تمرکز بیزینس

 عالقه  و شور شوقی.

ب کار میتوانید پیدا کنید و باید که متاسفانه این روش را در بسیاری از کتاب های کس

بگویم این روش اصال درست نیست زیرا در این حالت کسب کار شما صرفا برای پول 

سازی است نه عالقه و عشق به انجام دادن آن،در حالی که شما باید یک مشکل بزرگ 

را به عنوان مثال در سوپرمارکت پیدا کنید و محصولی را برای حل این مشکل ارائه 

 د و در نهایت محصول خودتان را به بازار وارد کنید.دهی

 و شرکت های بزرگ را ایجاد کنید. بله با  این روش شما میتوانید میلیاردها تومان پول

اشد پول ایجاد کردن ب، صادقانه بگویم اگر غیر از این باشد غیر از اینکه تنها دلیل شما

آن را  یا و یزینستان را گسترش دهید و دلیلی بزرگتر از این نداشته باشید چرا باید ب

د کردن فقط میتواند مدتی شما را تحریک کند و با گذشت بسازید.اما صرفا پول ایجا

بخشی برای حرکت کردن  مزمان شما احساس پوچی میکنید زیرا انگیزه و هدف الها

 ندارید.
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 یاما در صورتی که هدفی بسیار بزرگ و هیجان انگیز مثل داشتن یک کشتی شخص

داشته باشید شما حاضرید هزاران بار شکست بخورید اما به پتاسیل واقعی درونیتان 

 و هدف شخصیتان برسید.

تشین نداشته باشید چگونه میخواهید پول بسازید ممکن است در آاگر هدفی عمیق و 

صورتی که اوضاع بسیار سخت شود و شما احساس کنید که باید بسیار تالش کنید تا 

را بدست بیاورید احتماال آن کسب کار را رها میکنید و شغلی دیگر را  درامد معقولی

 انتخاب میکنید.

 .استفاده میکنند این روشی است که میلیونر ها از آن برای ساختن پول با شور شوق

زمانی که شما پول را به این روش میسازید در واقع شما در حال انجام دادن کاری 

رائه میدهید بسیار حساس هستید  و در پایان روز شما هستید و در مورد مواردی که ا

این کار را انجام داده اید و میدانید چطور باید برای ساختن پول بیشتر خدمتی بزرگتر 

را ارائه دهید. یکی از چیزهایی که یک زندگی و کسب کار شما را دگرگون میکند کمک 

 به دیگران است.

ایت میشوید و تفاوت را برای انهایی که با این کار شما به سمت میلیونر شدن هد

 دوستشان دارید ایجاد میکنید.
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احساساتی که به شما کمک میکند به یک 

 میلیونر تبدیل شوید

کسب کارتان را با احساسات ایجاد میکنید سفری را به سمت میلیونر زمانی که شما 

هر چه تمام  د شما با سرعتشدن اغاز میکنید .اگر در مورد اهدافت احساساتی باشی

 تر به سمت موفقیت حرکت میکنید.

زمانی که شما به کسب کارتان عالقه وافر داشته باشید بیشتر تمایل به انجام دادن آن 

 دارید.

  "کسب کاری را انتخاب کن که به شما انگیزه حرکت بدهد"

هر چه احساسات شما بیشتر باشد راحتر افراد جدید را به سمت خود جذب میکنید و 

 ند اهنربا موقعیت ها و ایده های جدید به سمت شما جذب میشود.مان

با این کار انرژی شما با افراد اطرافتان متصل میشود و به طور طبیعی افراد هم سنگ 

 و هم وزن شما به سمت شما جذب میشوند.
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از انجا که انرژی همیشه در حرکت است احساسات و شور شوق واگیر دار است.زمانی 

ور شوق از خواب بلند میشوید به سرعت این انرژی در کل اتاق پراکنده که شما با ش

 میشود که میتواند به تیم ، کارمندان یا مشتریان شما انرژی بدهد.

ند چرا همیشه افراد انرژی انرژی مانند خود را جذب میکند .بسیاری از مردم فکر میکن

ر شور شوق و انرژی مثبت بد و بی احساس با انها برخورد میکند.زمانی که شما بسیا

داشته باشید شما مردم با انرژی را به سمت خود جذب میکنید و همچنین کسانی که 

میخواهند شبیه به شما باشند حال بعد از همه این صحبت ها چه کسی میخواهد انرژی 

 مثبت و فراوانی یا ثروت را داشته باشد؟

 که میتوانند به شما کمک کنند هر چه شور شوق و عالقه بیشتری داشته باشید افرادی

 تا ثروت بیشتری را ایجاد کنید را بیشتر جذب میکنید.

شما در حال جستجو برای تبدیل شدن به یک میلیونر هستید و شور شوق و عالقه به 

 شما کمک میکند تا رسیدن به هدفتان به سمت جلو حرکت کنید.

شما در حال بهره برداری از یک  در واقعه عالقه شما از قلب شما بیرون بیاید کزمانی 

انرژی بینهایت هستید ک این انرژی درون شما در جریان است و این نوع انرژی و عشق 

 به شما کمک میکند با تمرکز روی این هدف به سمت میلیونر شدن حرکت کنید .
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  قدرت پول

مند تشما به این دلیل در حال خواندن این کتاب هستید چون اشتیاق دارید به یک ثرو

تبدیل شوید و دقیقا همین اشتیاق به ثروتمند شدن یکی از دالیلی است که شما 

 میتوانید تفاوت ها را ایجاد کنید.

پرداخت هزینه های زندگی پول الزم دارد،خرید اتومبیل،خانه،مواد غذایی،هزینه های 

ن تریآموزش پرورش، سرگرمی و تفریح همگی به پول نیاز دارند و اگر میخواهید از به

سفر ها،ماشین ها و یه طور کلی یک زندگی ایده ال و رویایی داشته باشید باید پول 

 بسازید.

زاد بیشتری برای خوش گذرانی با دوستانتان داشته باشید و اگر آاگر میخواهید وقت 

زادی و استقالل مالی داشته باشید و بدون زحمت پول را راحت بسازید آمیخواهید 

 ی سرمایه گذاری داشته باشید.باید پول زیادی برا

داشتن پول باعث میشود شما کارهای شگفت انگیزی برای کمک به دیگران انجام دهید 

و دنیا را مکانی بهتر برای زندگی کنید.چه تفاوت هایی را میسازید ؟چگونه از پولتان 
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 آیا هزینه مدرسه کودکان را پرداخت میکنید یا اینکه به یک والدهاستفاده میکنید؟

 پیر کمک میکنید؟

در نظر بگیرید با استفاده از ثروتتان میتوانید پایه و اساس میراث خود را بنیان گذاری 

 کنید.

قدرت ثروت شما را مجهز میکند تا کسب کار خود را توسعه دهید و محصوالت جدید 

 به مشتریان خود ارائه دهید و در نهایت برای آینده خود سرمایه گذاری کنید.

 هر دو به خوبیمیلیونر میمانند افرادی که ه به میلیونر تبدیل میشوند و افرادی ک

 میتوانند از آزادی مالی لذت ببرند و به دیگران کمک کنند.

 پول میتواند یک نیروی قدرتمند برای خوبی ها باشد

مطالعه کنید و بررسی کنید روزی به آزادی مالی برسید باید  هدفتان است است که اگر

انید مثل خواندن کتاب، گوش دادن به فایل های صوتی، شرکت در چطور میتو

 سمینارهای موفقیت و غیره خود را به هدفتان برسانید.

البته باید این را هم در نظر گرفت که داشتن درامد ساالنه زیاد یا حتی افزایش 

فروشنده های شما تضمینی برای آزادی مالی نیست بلکه شما باید یک کسب کاری را 

 ازید که مدام برای شما سود آور باشد بدون اینکه خطری پول شما را تهدید کند.بس
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 پول میتواند یک نیروی قدرتمند برای خوبی ها باشد

و این دلیلی است که چرا من این کتاب الکترونیکی را نوشته ام.ساختن میلیون ها 

مین تضتی تومان پول تضمینی برای آزادی مالی شما نیست در ضمن بدتر هم است ح

 شوید .نمیکند شما روزی بی پول ن

 چرا؟ پاسخ بسیار روشن است!!!

فکر میکنم کسانی را دیده باشید که خیلی ثروتمند بوده اند و حتی بعد از اینکه صدها 

کر .آیا تا به حال فبه مرور به سمت ورشکستکی رفته اند میلیارد تومان را ساخته اند

 خورده اند؟ کرده اید که چطور این افراد شکست

زیرا انها هرگز مسئولیت نگهداری پولشان را توسعه ندادند و یا استراتژِی مالی نداشته 

نها برای افزایش ثروتشان شکست خوردند و سرمایه گذاری های را آاند. در نتیجه 

بدون اینکه درصد ریسک آن را در نظر بگیرند انجام دادند که این میتواند شامل 

باشد که هیچ تخصصی در ربطه با موضوع ندارد و یا مشورت با افراد اعتماد به افرادی 

 غیر متخصص باشد.

نها به جای اینکه از پولشان برای داشتن یک زندگی لوکس لذت ببرند آن را آبه عالوه 

 در قسمت های مختلف زندگی بر باد میدهند.
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زندگی خود را با پیروی کردن از راه های یک میلیونر پیش ببرید و تصمیم های مالیتان 

موخت که با کمک به دیگران آرا بگیرید .تفاوت ها را ایجاد کنید و به مرور خواهید 

 چطور ثروتتان را بسازید.

ت فو پولتان را برای کارهای بسیار شگشما میتوانید امنیت و آزادی مالی داشته باشید 

 انگیزی برای کسانی که دوستشان دارید انجام دهید.

سطح از پول شما باید ناخودگاه خود را منظم کنید و آن را با اهداف  این برای رسیدن به

نها را بدست بیاورید در پایین چگونگی انجام آرزوهایتان تنظیم کنید تا در نهایت آو 

 این کار را به شما توضیح داده ام....

 

 مقابل فراوانیکمبود در 

حال که شما درک کردید باید در چه مسیری قرار داشته باشید و اینکه پول شما را 

قویتر خواهد کرد باید مطمعن شوید که مجموعه ای از باورهایی را در ناخودگاه دارید 

 که شما را در این مسیر نگه میدارد.
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ها شما را به جلو حرکت شما باید افکار ثروتمندانه داشته باشید و این افکار و باور

 میدهد و باعث میشود به اولین میلیونر در خانواده تبدیل شود.

ه راحتی منافع خود را ایجاد کنید و موفق شوید بسیاری از امتاسفانه به جای اینکه ر

فراینان در یک طرز فکر کمبود گیر میکنند و این طرز فکر به دلیل وجود باورهای آکار 

دازه کافی وجود ندارد مثل زمان،مشتریان،منابع،استعداد، است که میگوید به ان

 فرصتها و غیره...

زمانی که مردم در این باور کمبود خرید میکنند انها شروع به مبارزه با پول میکنند و 

نها شکل میگرید و همیشه میگویند پول بی ارزش است و هرگز آاحساس ناامیدی در 

 نخواهند رسید.به چیزهایی که در زندگشان میخواهند 

د و ندر بدترین شرایط گاهی اوقات این افراد خود را مورد شماتت قرار میده

نها از دست خواهد رفت و این تفکر کمبود گاهی اوقات میتواند حس قربانی آاحساسات 

 بودن در بیزینس و کسب کار به فرد دهد.

 آیا تا به حال این حالت را داشته اید؟
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که هنوز میخواهد کسب کاری برای خودشان ایجاد کنند  صاحبان کسب کار و افرادی

در دام این کمبود گرفتار شوند و گاهی اوقات فکر میکنند بیزینس واقعا ممکن است 

 بیرحم است.

انها به اشتباه این را باور دارند که برای ساختن پول  باید در رقابت کسی را نابود یا 

 نها را از کسب کار خارج میکنند.آله کنند و دقیقا هم همینکار را میکنند و 

در این لحظات برخی مواقع حتی ممکن است دروغ بگویند و یا تقلب هم بکنند در حالی 

 که دوست دارند واقعا منصفانه باشند و با دیگران صادقانه رفتار کنند.

 یحالی که در درون انسان بسیار خوباما انها اینکار را نمیکنند زیرا انها بد شده اند در 

 .نداینکار را میکننا امید شوند  یامیترسند که فقط شکست بخورند چون هستند زیرا 

این طرز فکر وحشتناک از یک طرز فکر عدم فراونی می اید و این احساس جدایی 

 نهاست.آناپذیر 

نها به جای اینکه خود را بخشی از جامعه ثروتمندان بدانند خود را جدا از دیگران آ

 وبه تالش برای موفقیت هستند  مجبوربا پول دیگران اس میکنند میبینند انها احس

فکر میکنند این تنها گزینه برای انتخاب کردن است اما االن شما متوجه شده اید که 

 این اتفاق میتواند رخ ندهد.
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امروز این باور کمبود بسیار در افراد شایع است .زمانی که شما به ثروت فکر میکنید 

 ور را دارید که باید از کسی دیگر کم شود و به شما افزوده شود.به اشتباه این با

چرا؟ زیرا شما در درون به خودتان میگوید فقط مقدار کمی ثروت در جهان وجود دارد 

و باور دارید که باید هم خودتان را قبل از اینکه کسی دیگری آن را بگیرد بگیرید.آیا 

 ؟تا به حال خودتان را در این حالت دیده اید

متاسفانه این افکار در عمق ناخودگاه شما وجود دارد و حاظر هستم تضمین کنم این 

 باورها در تاریک ترین قسمت های ناخوداگاه شما النه کرده اند.

دیدگاه های رایج امروز بیشتر این را ابراز میکند که ثروت بسیار چرا این را میگویم؟

 طرز فکر در ذهن ما گنجانده شده است.کم است و به اندازه کافی وجود ندارد و این 

موخته ایم برای منابع کم یاب رقابت کنیم که شامل آما در مدرسه و کسب کارمان 

مشتریان ما میشوند و این بارها و بارها در تبلیغات تلویزیونی ابالغ شده است و 

 همچنین در مجالت، روزنامه ها و کتاب ها هم پیدا میشود.

 قرار گرفته اید. نید تحت تاثیر این طرز فکر و بدون اینکه تحقیق ک

اگر میخواهید کارهای خوب بزرگی در جهان انجام دهید کسب کار خود را رشد دهید  

 و از زندگی و فروانی که وجود دارد لذت ببرید .
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است که در داخل شما است و مسیر شما  کمبود ایجاد شدن هر کمبودی از یک طرز فکر

 نشان میدهد.را به اشتباه به شما 

باورهای بسیار زیادی وجود دارد اما مهمترین باور که به اشتباه در ،برای بررسی کردن 

 ناخوداگاه افراد وجود دارد همین باور کمبود ثروت در جهان است.

چرا؟ از انجایی که ثروت در جهان به یک اندازه است و جمعیت رو به افزایش است 

 غلط است. %211این  اماود نخواهد داشت .بنابراین ثروت به اندازه کافی وج

و متوجه شوید که چرا غلط است .اگر در جهان مقدار در مورد این با دقت فکر کنید 

روت وجود داشته باشد و هر روز ، هر ماه و هر سال به همان مقدار باقی بماند ثمعینی 

ل به فضا ارساپس جهان نباید تغییر میکرد.برجها نباید ساخته میشدند ، ماهواره ها 

 و بسیار موارد دیگر. نمیشدند

 بنابراین به نظر نمیرسد مقدار ثروت ثابت باشد بلکه با یک فراز و نشیب همراه است.

چه میشود اگر همه با با هم در بازار تولید ثروت کنیم زمانی که چند نفر با هم یک ایده 

 میدهند. را پرورش میدهند و به مشتریان خدمت و ارزش بهتری را ارائه

این چرا این است که همکاری با رقیب تولید ثروت و ارزش بیشتری به بازار میکند و 

 درنهایت راه های بهتری برای افزایش ثروت هر کدام از شما میشود.
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 ردن میسازدکهمکاری ثروت بیشتری بجای رقابت 

 ارزش به دیگران و برگشت همان ارزش به خود شماست.،نتیجه ثروت دادن 

 لحظه ای به این سوال فکر کنید: برای

که باعث شود شما با تکنولوژی و فن اوری وجود دارد آیا محدودیتی در کسب کار شما 

 ؟ایجاد کنید نتوانید ثروت 

آیا محدودیتی وجود دارد که به شما اجازه نمیدهد محصولتان را به بازار به فروش 

 برسانید؟

وجود دارد که شما نتوانید ارزش کسب میخوام به سوال ها فکر کنید آیا محدودتی 

 کارتان را به دیگران ارائه دهید؟

 البته که نه!

البته که هیچ محدودتی برای ارائه دادن ارزش بیشتر و ایجاد کردن ثروت بیشتر وجود 

ندارد بنابراین با این تفسیر چقدر میتوانید ثروت ایجاد کنید؟ هیچ محدودتی برای شما 

 ن و صاحب کسب کار برای ساختن ثروت  بیشتر وجود ندارد.به عنوان یک کار افری
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فریانان و شرکت ها یکسان است برای کل مردم دنیا یکسان آو این برای همه کار 

 است.

از انجایی که شما االن میدانید این دیدگاه کمبود که از گذشته به شما رسیده است 

 اه را تغییر دهید.نادرست است شما هر زمان که بخواهید میتوانید این دیدگ

فراوانی در جهان بی نهایت است ، پتانسیل ثروت بی حد مرز است، و راه های بسیاری  

 .و ثروت ایجاد کنید وجود دارد که شما میتوانید به دیگران ارزش ارائه دهید

حقیقت اینجاست که شما میتوانید به هر اندازه ای که بخواهید ثروت ایجاد کنید و تنها 

 ا این است که باید این باور را انتخاب کنید و بپذیرید.محدودیت شم

یکی از اهداف شخصی من این است که به رایگان به دیگران بیاموزم باورهای 

محدودکننده خود را بدانند باورهایی که مانند یک قفس ذهن شما را زندانی کرده اند 

 و این قفس شما را کنترل میکند.

این باورهای محدود کننده است که ثروت شما را االن بهترین زمان برای شکستن 

 محدود کرده است.

 االن بهترین زمان برای آزاد کردن ذهنتان است.
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 باورهایتان را غلبار کنید

و آن را به عنوان ن را تکرار کرده اید آفکر میکنم شما بارها  که شما داریدباوری هر 

ل و ایجاد یک باور جدید در معرض حقیقت قبول کرده اید.بنابراین یکی از راهای تشکی

 قرار گرفتن تکرار این باور است.

 راه دیگر توسعه یک باور واعتقاد فکر کردن آن باور برای بارها و بارها است.

باورهای خودتان را با نگاه به زندگی که میخواهید غلبار کنید. این باورها تعیین میکنند 

آن تمرکز میکنید و چطور زندگیتان را  چه چیزی ممکن است و شما به طور طبیعی روی

تفسیر کنید این باورها همچنین روی شما تاثیر میگذارند که فرصت ها را ببینید یا 

 خیر.

دود کند و هم به شما قدرت ببخشد که این اتفاق باورهای شما میتواند شما را هم مح

رهای محدود کننده در انتخاب های شما رخ میدهد .شما این توانایی را دارید که این باو

 را تغییر دهید و باورهای قدرتمند را داشته باشید .
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بسیاری از مردم شاید حتی خود شما به خودتان صدمه میزنید زیرا باورهای بررسی 

گاه جلوی پیشرفت شما را میگیرند و به کسب کار شما آسیب انشده ای دارید که ناخود

 میزنند.

 کنید برای ایجاد ثروت روی اقدامات تمرکز

شما باید آن باورهایی که زندگی االن شما را ایجاد کرده است را معکوس کنید و یک 

زندگی را بسازید که شایسته آن هستید.یاد بگیرید چگونه مانند لیزر روی آنچه که 

 میخواهید تمرکز کنید و سپس برای رسیدن به آن اقدام کنید.

ممکن است شما مانند بسیاری دیگر از رید. واقدام کنید... و هیچ عذر و بهانه ای نیا

مردم بهانه های را بیارید که نمیتوانید به یک میلیونر تبدیل شوید اما بدانید همه 

اینها در ناخودگاه شما است که راه میلیوتر شدن شما را مسدود میکند و برای تغییر 

 ن فاکتور است.یانها اقدام کردن اصلی تر

 چگونه این اتفاق رخ میدهد؟

شما از شبکه های عصبی تشکیل شده است و هر اعتقاد یا باور یک الگوی عصبی  ذهن

 اه میکند.گو ذهن شما برای کار کردن به این الگو ها نخاص در ذهن ایجاد میکند 
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بنابراین اگر شما یک الگوی عصبی پابرجا  برای چیزی داشته باشید  ذهن شما محیط   

و اگر آن را پیدا کرد شما به صورت طبیعی آن اطراف را برای این الگو جستجو میکند 

 را به عنوان واقعیت درک خواهید کرد.

اگر شما یک مسیر عصبی پابرجا نداشته باشید شما آن را از زندگی محو میکنید و  اما

برای تطابق آن با محیط تالشی نمیکنید بنابراین شما به صورت طبیعی آن را نخواهید 

 دید.

را ببینید ذهن شما مسیر عصبی جدیدی ایجاد میکند پس زمان اما زمانی که شما آن 

شما راحتر آن را با محیط اطراف تطابق میدهید و به راحتی این کار را انجام ،بعدی 

 میدهید.

با این حال چه اتفاقی می افتد اگر شما فکر کنید هر چیزی امکان پذیر نیست؟برای 

میلیون در ماه وجود  2101110111ردن مثال اینطور فکر کنید که  راهی برای ایجاد ک

 ندارد!!

اگر اینطور فکر کنید هر ایده و هر موقعیتی را ببینید که میتوانید به این مبلغ 

دسترسی داشته باشید را رد میکنید.حتی تالش هم برای بدست اوردن آن نمیکنید، 
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امید به  شما استراتژی ها خود را توسعه نمیدهید  حتی  ذره ای کاری کوچک هم برای

 رسیدن آن نمیکنید.

به این دلیل این مسیر عصبی در ذهن شما ریشه کرده است بنابراین اعتقاد به این 

 .ندارید که با فرصت ها میتوانید پول بیشتری را برای خود ایجاد کنید

میلیون تومان را بدست می اورند به  21بنابراین حتی افرادی را نمیبینید که ماهانه 

 ر شما اصال نمیبینید که این امکان دارد.عبارت ساده ت

متاسفانه حتی اگر روزی این فرصت ها را هم مشاهده کنید به دلیل باورهای محدود 

؟ چون چرا کننده احتماال به خودت میگویی من که نمیتوانم از این فرصت استفاده کنم

 رد میکند.این را ناخوداگاهات 

 برای شما رخ دهد؟ آیا در موردش فکر کردی؟آیا تا به حال شده در گذشته این اتفاق 

 ممکن است به خودت گفته باشی )در گذشته همه چیز آسانتر بود اما االن که نه(

 ممکن است بگویی:

 من هنوز خیلی جوانم ....

 با اینکه من خیلی پیر شده ام...
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 من هیچ پولی برای شروع یک کسب کار ندارم...

 ت ،و استعدادش را ندارم.یا اینکه من به اندازه کافی مهار

 بازندگان بهانه می آورند 

 برندگان تمرکز خود را روی اقدام کردن میگذارند 

اگر انگیزه ای دارید شما باید تصمیم بگیرید نحوه تفکر کردن خود را تغییر دهید.تغییر 

 باورهای شما نیاز به یک سیستم حمایت مثبت دارد.

د به مردم محصوالتتان را در تلویزیون بفروشید، برای مثال اگر باور دارید : میتوانی

تلویزیون میتواند یک فرصت برای شما باشد زیرا شما این مسیر عصبی جدید را باور  

دارید و شما در اتاق راه میروید و فکر میکنید چطور فروشتان را از این طریق افزایش 

 دهید.

فرصت ها عمل کنید و به  بهباورهای روانی شما ،ذهن شما ، به شما قدرت میدهد 

 فروش نزدیکتر شوید.
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در مقابل اگر فکر کنید نه نمیتوانید با سخنرانی در تلویزیون فروشی داشته باشید  

شما خودتان را در باورهای شخصیتان محدود میکنید .باورهای شما مسیر عصبی جدید 

 را رد میکند و شما این راه را برای فروش را نادیده میگیرید.

انی که شما این باور را نگه دارید به جای اینکه آن را به یک باور قدرتمند تغییر تا زم 

دهید درون شما این زمزمه میشود که سخنرانی نمیتواند فرصت خوبی برای فروش 

 باشد.

باورهای ناخوداگاه شما حال اجازه دهید طرز فکر و نتایج ایجاد شده را توضیح دهیم.

.طرز فکر شما روی رفتار شما تاثیر میگذارد که شما را  طرز فکر شما را تشکیل میدهد

 به سمت نتایج هدایت میکند.

زمانی که شما به باورهایتان،طرز فکرتان،رفتارتان اجازه میدهید زندگیتان را کنترل 

کنند بدون اگاهی یا ناخودگاه مسئولیت انها را به عهده میگیرید و نتایج به مراتب کمتر 

 به رویایتان میشود. مورد پسند شما نسبت

 خوشبختانه این باورها و اعتقادات میتوانند عوض شوند.اما 
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آیا میدانید از گذشته تا به امروز  چند بار باورهایتان تغییر کرده است.همین االن که 

شما در حال خواندن این کتاب هستید  احتماال بسیاری از باورهای شما در مورد پول و 

 ورهای  فروانی و ثروت جایگزین انها شده است.فروانی  تغییر کرد و با

باید بارها و بارها این باورها را تکرار کنید تا اعتقادات فروانی و ثروت در ذهن شما اما 

 توسعه یابد.

چقدر تفاوت های بزرگتری میتوانید ایجاد کنید ،چقدر منافع بیشتری با تصور کنید 

.تصور کنید با این کار شما میتوانید به انتخاب صحیح افکارتان میتوانید ایجاد کنید 

 اولین میلیونر در خانوده تان تبدیل شوید.

 

 تشخیص دادن باورهایتان در مورد پول

اگر  تمایل دارید یک کسب کار موفق را گسترش دهید ،مشتریان بیشتری جذب کنید، 

سعه وسود بیشتری داشته باشید باید باورهای قدرتمند در مورد پول را در خودتان ت

 دهید!
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اگر واقعا میخواهید به اولین میلیونر در خانواده تبدیل شوید باید باورهای خودتان در 

 مورد پول را توسعه دهید!

اگر واقعا میخواهید تفاوت را برای کسانی که دوستشان دارید ایجاد کنید باید باورهای 

 خودتان در مورد پول را توسعه دهید!

بوط به هر باوری میشود که به پول ربط دارد و شما انها را باورهای شما در مورد پول مر

تان توسعه دادید و قبول نربیاماز زمانی که رشد کرده اید با شنیده ها ،دیده ها و 

 کرده اید.

این شامل گفته های پدر مادر،معلمان،و بازیگرانی که دیدید میشود همچنین از افرادی 

 کرده اید. که در جامعه با انها زندگی میکنید جذب

های که شامل گفتگوشما همچنین باورهای در مورد پولتان را بر اساس تجربیات شخصی 

 توسعه دادید. درونی درباره انچه در کسب کار و داراییتان رخ داده است 

 باورهای منفی در مورد پول شما را از رسیدن به ثروت میلیونر شدن دور نگه میدارد.

ی نها را بررسآدگاه شما ذخیره شده اند و تا زمانی که شما این باورها در بخش ناخو 99%

نها چطور در زندگی شما آنکنید حتی نمیدانید باورهای شما در مورد پول چه است و 

 اجرا شده اند.
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 :باشدشامل این موارد باید باورهای شما در مورد پول 

 شما شایسته و سزاوار پول و ثروت زیاد هستید 

  ب استخوداشتن و ساختن پول 

 را داریدمهارت و توانایی برای ساختن پول و میلیونر شدن  شما 

  هستیدبرای میلیونر شدن شما به اندازه کافی باهوش 

  داریدشما اطالعات و علم کافی برای ساختن پول را  

  ربطی به شما نداردگذشته و نوع خانواده شما 

  میکند و نگهداری جذب پول راتوانایی های شما 

  نخواهد کرد به یک فرد حریص و خودخواه تبدیل پول شما را 

و اینجا میخواهم به شما بگویم .....این برای ثروتمند شدن عالی است..... خیلی خیلی 

 عالی است اگر این باورها را دارید..... زیرا این حق طبیعی شماست.

دفی ز اهاین کامال خوب است که به اولین میلیونر در خانواده تبدیل شوید و این یکی ا

 است که با تفاوت ایجاد کردن برای دیگران میتوانید به آن برسید.

و تنها فقط و فقط زمانی میتوانید به اولین میلیونر در خانواده تبدیل شوید که طرز فکر 

و ناخودگاه خود را تغییر دهید .من شرط میبندم شما سعی در تغییر افکارتان دارید و 
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کتاب های مشابه به این را بخوانید باورهای شما سریعتر هر بار که بیشتر این کتاب و 

 تغییر خواهند کرد.

توجه کنید وقتی به میلیونر شدن فکر میکنید چقدر احساس شما عوض میشود هر چه 

 بیشتر این احساس را نگه دارید باورهای شما راحتر تغییر میکنند .

نر سازید و به یک میلیوفراموش نکنید تصمیم ، شما تصمیم گرفتید زندگی خود را ب

تبدیل شوید .این تعهدی است برای اینکه زندگی که سزاوار آن هستید را داشته 

باشید و اینکه شما برای لذت بردن از این زندگی به دنیا امده اید .زندگی و سبکی که 

 واقعا رفاه و آرامش با آن همراه است.

 را دارید که یک زندگی با شما شایستگی ثروتمند شدن را دارید شما شایستگی این

امکانات کامل داشته باشید.شما با کمک به دیگران شایسته چنین زندگی هستید و 

 ورده خواهد شد.آخواب و رویا فقط مال گذشته بود اما امروز میدانید این رویا بر
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 قدرت انتخاب آگاهانه

گیرید.اما در سطح در طول روز شما انتخاب های متعددی برای زندگی و کسب کارتان می

ناخوداگاه شما روزانه بینهایت انتخاب میکنید که از انتخاب های کوچک گرفته تا انتخاب 

های بزرگ و مهم و هر انتخاب یک تصمیم است که روی نتیجه ای که بدست می آورید 

 تاثیر میگذارد.

ه ن لحظو اینکه چه چیزی در آاساسا انتخاب یک تصمیم ساده در مورد اولویت های شما 

.این انتخاب ها تصمیم گیری برای آینده شما و اینکه چطور است برای شما ارزش دارد 

 است. هر انتخاب شما یک درب را باز و درب دیگری را میبنند. قرار است به انها برسید

درب های باز به شما فرصت های خاص ارائه میکند اما درب های بسته گزینه دیگری 

 د.را برای شما حذف میکن

بگذارید.انتخابی را بکنید برای شروع و رشد کسب کارتان همه انتخاب ها را روی میز 

که به کسب کار شخصیتان و ارزش های درونیان هماهنگ باشد تا در نهایت به 

 مشتریانتان خدمات ارائه دهید.
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 دآیا شما انتخاب های روزانه تان را بر اساس فعالیت ها و اولویت هایتان انتخاب میکنی

یا اینکه مثل دیگر مردم به صورت اتفاقی روز خود را میگذرانید به امید اینکه اتفاق 

 های خوب رخ دهد.

 رزوی آن را داریدآسرنوشتی را انتخاب کنید که واقعا 

ه هدفتان متمرکز بمانید یا اینکشما باید این را انتخاب کنید که مثل لیزر همیشه روی 

ن خارج شوید.شما انتخاب میکنید که هر اتفاقی در همیشه نگران باشید و از مسیرتا

 طول روز برای شما رخ دهد باید پاسخگو باشید.

شما تعیین میکنید که کسب کار شما چقدر سریع و چگونه رشد کند تا به اهدافتان 

 برسید و استراتژی ها و اقدامات خاصی را برای این انتخاب انجام میدهید.

صت ها را انتخاب کنید و چطور به خوبی خطرات آن را شما انتخاب میکنید چگونه فر

 مدیریت کنید.

 شما سطح های متفاوتی را انتخاب میکنید و این انتخاب ها جهان شما را میسازد.
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در حالی که بسیاری از مردم ممکن است با بهانه های زیر دلیل بیاورند و من شما را 

 اشید پول و موفقیت ناچیزی را به سمتگارنتی میکنم تا زمانی که این افکار را داشته ب

 خود جذب میکنید:

 سطح موفقیت مالی شما نتیجه مستقیم انتخاب های شماست!

هر انتخاب شما مشخص میکند شما به موفقیت های بیشتری میرسید یا اینکه در حال 

 درجا زدن یا  رفتن رو به عقب هستید .

در حال رشد رو به باال است یا انتخاب های شما مشخص میکند که آیا کسب کار شما 

اینکه مدام پول خود را از دست میدهید و این تعیین میکند که شما در حال بهتر کردن 

 زندگی مشتریانتان هستید  یا اینکه با محصوالتتان ارزش کمی را به انها ارائه میدهد.

، شما.کسب کار هر کاری که شما انجام میدهید یک انتخاب استواقعیت این است که  

 زندگی شخصیتان و هر چیزی که شما آن را دارید.موقعیت مالی شما،

با این حال اکثر شرکت ها  و افراد قبل از عمل هرگز انتخاب هایشان را روی میز 

  نمیگذارند و بدون انتخاب عمل میکنند.
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برخی هنوز مراحل اولیه ساختمان سازی را تکمیل نکرده اند به مراحل میانی ساخت 

.اما برعکس بسیاری از کارآفرینان موفق عواقب انتخاب هایشان چه بد چه یروند ساز م

 خوب را بررسی میکنند و بعد بر اساس آن انتخاب میکنند.

 مواقع موفق میشوند. %91کار افراینان دارای یک فرمول هستند که 

کارافرینان و شرکت ها افرادی هستند که مسئولیت انتخاب هایشان را به عهده 

 گریند.می

 شما نیاز به فرمول دارید

کار افرینان کسانی هستند که بزرگترین تفاوت ها را ایجاد میکنند رشد میکنند و کسب 

نها هر روز از زندگیشان لذت میبرند و عمیقا تمام آکارشان را گسترش میدهند.

 مسئولیتی که باید برای رسیدن به هدفشان انجام دهند میپذیرند.

 کنترل آینده خود باید مسئولیت انتخاب هایشان را به عهده بگیرند نها میدانند برایآ

نها نتایج دلخواهشان را با توجه به فرمول ایجاد میکنند .خوب حاال این آبه طور خالصه 

مراحل است.این مجموعه  از فرمول دقیقا چی هست؟ فرمول یک استراتژی مجموعه ای
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بدست آوردن نتایج از آن استفاده  د براییخاص دستورالعمل هایی دارد که میتوان

 د.نیک

 بلکه نظم به کار بردنعالوه بر این نه تنها هر فرمول راه درست را به شما نشان میدهد 

 به شما آموزش میدهد. رانها آ

با این گفته ها شما در حال فهمیدن فرمول نهایی برای تبدیل شدن به اولین میلیونر  

 انواده هستید.خدر 

نها را به طور کامل برای شما بیان آل سه مرحله است و قبل از اینکه این فرمول شام

 کنم خود من فرمولی رو استفاده کردم که اکثر افراد موفق از آن استفاده کرده اند.

 و این باعث شد من به اولین میلیونر در خانواده علیخانی تبدیل شوم.

پیشرفت کنم  و  استفاده  این مراحل به من فرصت هایی داد تا بتوانم در کسب کارم

 مکرر از آن من را به یک میلیونر تبدیل کرد.

 فرمول برای ایجاد ثروت

را تجربه کنم و اعث شد من یک زندگی سراسر شادی استفاده مداوم از این مراحل ب

 آزادی مالی را برای خودم به ارمغان اورم.
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 رده ام.از این فرمول برای رسیدن به هر هدف بزرگ  کوچکی استفاده ک

حال شما هم میتوانید از این فرمول در کسب کار خودتان برای رسیدن به آزادی مالی 

 استفاده کنید.

این فرمول همچنین باعث میشود شما نه فقط برای رسیدن به ثروت بلکه میتوانید 

 برای رسیدن به هر نتیجه ای استفاده کنید.

ور میتونم سریعتر پول بیشتری تا چند سال پیش این سوال رو از خودم میپرسیدم چط

برای خودم ایجاد کنم تا اینکه متوجه شدم با بکار بردن سه فرمول میشه به راحتی 

 داد. اینکارو انجام

 موفقیت یک حادثه نیست!!!

 سه مرحله ایجاد کردن ثروت:

 آگاهی 

 تمرکز 

 اقدام کردن 
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 ارتشوند این مه فکر میکنم کسانی که میخواهند به اولین میلیونر در خانواده تبدیل

 هایی هستند که باید برای استاد شدن در موفقیت توسعه داده شوند. ها مهارت

 آگاه بودن : مرحله اول

آگاه بودن به این معنی است که به طور کامل باید هوشیار باشید.آگاه از اینکه چه کسی 

رون درونیتان و نقاط قوتتان میشود.آگاه بودن از د و این شامل احساساتهستید 

 به همان اندازه مهم است که باید از بیرون خود آگاه باشید.   تانخود

 .آگاه بودن به عنوانبزرگ هستید انسان های شما باید درک کنید که بخشی از مجموعه 

یک کارفرما و یا یک رهبر  که شما نه فقط مسئولیت خودتان را به عهده دارید بلکه 

 زندگی میکنید را نیز دارید.مسئولیت دیگران و جامعه ای که درآن 

 آگاه بودن یعنی توجه به نحوه چگونگی:

موثر به آنها در بازار ،و رشد دادن خدمت تعریف مشتریانتان،انتخاب محصوالت،ارائه  

 سودآوری شما.

آگاه بودن شامل جمع آوری اطالعات و سپس تجزیه و تحلیل آنها قبل از تصمیم گیری 

 نیز می باشد.
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ر مورد کسب کار و شرایط مالیتان تصمیم گیری میکنید با اینکار توجه زمانی که شما د

 شما روی تصمیم گیری بهتر  میرود و شرایط زندگیتان بهبود میابد.

با توجه کردن به ندای قلبتان شما میتوانید راه های بهتری برای کمک به دیگران پیدا 

 کنید و  یک تفاوت بزرگ را ایجاد کنید.

ه است، زمانی که شما و تیمتان به چیزی که برایتان مهم است دست دلیل اینکار ساد

 باعث میشود شور و اینکاردست پیدا میکنید  از پول پیدا میکنید به یک هدف فراتر

 هیجان در شما برای حرکت بیشتر شود.

البته نیاز به تذکر نیست که : شور و هیجان ارزش بیشتری به مشتریان شما ارائه 

 باعث افزایش فروش و سود شما نیز میشود.میدهد که خود 

همانطور که شما روز به روز آگاه تر میشوید شما از پتانسیل درونیتان آگاه تر میشوید 

و با اینکار شما تمایل بیشتری برای یادگیری و رشد دیدگاه هایتان  تا انجایی که ممکن 

 است پیدا میکنید.

ا پیدا رارتباط با سطح های باالتر از خودتان در نهایت با توسعه آگاهیتان شما توانایی 

 میکنید که به ایجاد هدف شما کمک کند.

 آگاه بودن شامل جمع آوری اطالعات و سپس تجزیه و تحلیل آنها قبل از تصمیم گیری نیز می باشد.
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اکنون شما درحال سفر رو به جلو برای میلیونر شدن هستید و شما بزودی فرصت های 

 ایجاد ثروت پیدا خواهید کرد.زیادی را  برای 

 چرا؟

حس آگاهی باال کنترل میکنند.انها کسب میلیونر های هوشیار احساسشان را با یک 

 کارشان را با تعریف یک هدف برای رسیدن به منافع باالتر ایجاد میکنند.

نها خواهان یک بازی بزگتر هستند دقیقا مثل بازی کودکان وقتی که بزرگ میشوند آ

های قبلی برای آنها جذابیتی ندارد و خواهان بازی بزرگتر و پیچیده تری  دیگر بازی

هستند.این دقیقا چیزی است که شما میخواهید ؟ در مورد آن مطمعن شوید .این چیزی 

 است که همه افراد که خواهان ثروت هستند آن را میخواهند.

 

 تمرکز :دوم مرحله 

مسیر شما را تا هدفتان را دنبال میکند  همیشه روی جهتی خاص متمرکز بمانید. تمرکز 

 و توانایی شما را برای تسلیم کردن حواس پرتی باال میبرد.
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زمانی که تمرکز شما پراکنده است انرژی شما در یک طیف گسترده ای پراکنده میشود 

 در نتیجه میل شما برای فعالیت در کسب کارتان کاهش خواهد یافت.

د لیزر متمرکز میمانید  شما به طور طبیعی به سمت هدف با این حال زمانی که شما مانن

خود با سرعت بسیار زیاد حرکت میکنید و شما مدام روی یک جهت خاص متمرکز 

 هستید و بیشتر در کسب کارتان حرکت میکنید.

سب گسترش کاگر شما روی کسب کار رویایی تان متمرکز بمانید شما راه هایی را برای 

 کارتان پیدا میکنید.

اگر شما روی افزایش سود تمرکز کنید شما راه هایی برای افزایش سود پیدا 

میکنید.اگر روی ایجاد محصوالت جدید با ارزش باال تمرکز کنید شما به طور طبیعی راه 

 هایی برای توسعه آن پیدا میکنید.

 اگر شما روی جذب مشتریان بیشتر و فروش بیشتر تمرکز کنید شما مشتریان بیشتر

 ش بیشتری را جذب میکنید.و فرو

 البته فراموش نشود درگیر کردن احساستان با این افکار نکته کلیدی عمل کردن آن است
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این در حالی است که یک کارافرین همان وقت ،روز،هفته و ساعت را برای کسب 

موفقیت در اختیار دارد.آگاهانه روی باالترین اولویت هایتان تمرکز کنید و از زمان خود 

 رین استفاده را ببرید.بهت

 

 اقدام کردن :سوم مرحله 

یکی از تفاوت های اصلی بین کسانی که در کسب کارشان برنده هستند با کسانی که 

 عملکرد ضعیفی دارند همین اجرا کردن است.

کارافرینان موفق به طور مداوم در حال اقدام کردن هستند اما اقدامات انها تصادفی 

 نیست.

رایج افراد در کسب کار این است که به یکباره میخواهند لقمه ای  یکی از اشتباهات

بزرگ را برداند اما زمانیکه شما روی هدفتان متمرکز بمانید با اقدامات کوچک اما 

 تضمین شده به هدفتان خواهید رسید . %211پیوسته سریعتر و 

ید و اینکه بدون تعمل و دست دست کردن اگاهانه روی چیزی که میخواه –اقدام کنید 

 چطور در بهترین حالت به آن برسید اقدام کنید.
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با این حال کارآفرینان برای ساختن ثروت و تبدیل شدن به یک میلیونر از فرمول برای 

ایجاد کردن نتایج خاص استفاده میکنند و مانند لیزر روی هدفشان متمرکز میمانند و 

 .تا رسیدن به هدفشان اقدامات خود را طراحی میکنند

نه تنها اقدامات مناسب انجام میدهند بلکه با سرعت این اقدامات موفق کارآفرینان 

را انجام میدهند .آنها اولین کسانی هستند که محصولی را میسازند ؛خدمتی را ارائه 

نها آ،یکنند.انها جسورانه اقدام میکنندمیدهند و یا استراتژی خاصی را اجرا م

 های بازار هستند.برترین

و یا حتی محصولی بهتر شما نیستند ا از دیدن افرادی که به نظر بهتر از شما آیا شم

سته خ با بهترین ماشین رانندگی میکنندو اما بهترین خانه را خریده اند  ارائه ندادند

 نشده اید؟

 آیا فکر نمیکنی که شما هم باید چنین زندگی را داشته باشید؟

 د و بدانید که بیشتر از آن به سمت شما برمیگردد؟آیا نمیخواهید عمیقا پولی را پرداخت کنی

 آیا نمیخواهید در بازی زندگی بزرگ بازی کنید و پرداخت های میلیونی را داشته باشید؟

تصمیمی که از امروز  –فراموش نکنید بحث ما در مورد چی بود؟ در مورد تصمیم گیری  

 شوید.متعهد میشوید به یک میلیونر تبدیل  %211گرفته میشود و 
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وقعا االن زمان برای شروع و دستیابی به انچه که میخواهید است و دقیقا همنجا روی 

 زمین روی زمین باید اهدافت را بدست بیاری.

 کارآفرینان موفق نه تنها اقدامات مناسب انجام میدهند بلکه با سرعت این اقدامات را انجام میدهند

فاوتی را ایجاد کنید.وقت آن است که تصمیم االن دقیقا همان زمانی است که شما باید ت

بگیرید به یک میلیونر تبدیل شوید و هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند جلوی حرکت شما 

 را بگیرد.

کارآفرینان با متمرکز ماندن روی نتایج زندگیشان میتوانند نتایج در سطح باالتری را 

اما به طور پیوسته نتایج  ایجاد کنند شما هم میتوانید با انجام دادن اقدامات کوچک

زندگیتان را تغییر دهید و این را در نظر بگیرید که روزی به یک میلیونر تبدیل خواهید 

 شد.

با توجه کردن به فیدبک دریافتی از هر کدام از این سه مرحله شما متوجه خواهید شد 

 که با تمرکز بیشتر روی کدام مرحله نتیجه بهتری را کسب میکنید.

ودن شما باعث میشود شما نسبت به نتایج دید بهتری داشته باشید و هوشیاری ب

 استراتژی را ایجاد کنید که برای رسیدن به هدفتان به شما کمک میکند.

 تمرکز انرژی شما را به سمت نتایج مورد نظر هدایت میکند.

 اقدامی که حرکت رو به جلو داشته باشد شما را به سمت نتیجه دلخواه میرساند.
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 نده ات را همین االن تجسم کنآی

دوست عزیزم میخوام اینو بهت بگم هیچ مرزی ،هیچ مانعی برای موفقیت تو وجود نداره 

،برای ساختن ثروت سن ،جنسیت،استعداد یک محدودیت به حساب نمیاد و تنها عامل 

بازدارنده موفقیت به زندگیت خودت هستی یا بهتره واضح تر بگم ناخودگاه تو مانع تو 

 یشه.م

من یک انسان موفق در شهر کوچکی در خطه کرمان هستم با این حال زمانی هم بود که 

 مثل یک زندانی زندگی میکردم کسی که همیشه در مشکالت مالی رنج میبرد.

همانطور که قبال هم گفتم من از دوران کودکی رویای میلیونر شدن رو در سر داشتم 

تجربه کردم حتی کارگری ولی تصمیم گرفتم و کسب کارهای زیادی رو در این دوارن 

 وقتی بزرگ شدم به یک میلیونر تبدیل شوم.

از اون دوران به بعد همیشه خودم رو اینطور میدم که من یک میلیونر هستم و هرگز 

 این رویا از ذهن من پاک نشد و ایمان داشتم که باالخره روزی این اتفاق خواهد افتاد.
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یرید و به این سطح از موفقیت برسید، اگر آزمندیان اینکار شما هم میتوانید تصمیم بگ

شما هم را انجام داد ،اگر من اینکار را انجام دادم و اگر دیگران اینکار را انجام دادند 

 میتوانید انجام دهید.

 

 شما فقط باید ببینید و باور کنید که رویایتان به حقیقت تبدیل خواهد شد.

،اینکه چطور در ذهنتان میبینید به رویایتان من به این عمل تجسم میگویم 

میرسید.اطال باید بتوانید در ذهنتان رویایتان را ببینید تا بتوانید به آن واقعیت 

 فیزیکی بدهید.

موفقیت ورزشکاران ، بازیگران ، سخنرانان ، خوانندگان ، صاحبان کسب کار،مدیران 

 دگیشان تبدیل شده است.فروش، همه نوعی تجسم است که به نتایج واقعی در زن

ورزشکاران و بازیکنان المپیک از تجسم برای برنده شدن در مسابقه به خود کمک 

یا اینکه در مسابقه برنده تجسم میکردند در مرحله فینال نها خودشان را آمیکردند.

 شدند.
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شما هم خودتان را تجسم کنید که در کسب کارتان موفق شده اید .شما باید همین 

تان را ببیند که به یک میلیونر تبدیل شده اید.چه نوع لباسی دارید چه نوع االن خود

عطری استفاده میکنید ،چه نوع ساعتی به دست دارید ،رنگ لباس شما چیست و همه 

 ئیات تجسم کنیدو ببیند چگونه زندگی شما دگرگون میشود.زرا با ج

 ود.بیاد بیارید زمانی که شما کودک بودید تجسمتان بی پایان ب

شما از طریق تجسم خیلی راحت میتونید به یک فرد مشهور،بازیگر معروف،خواننده 

 موفق ،ازدواج با فرد موفق دسترسی داشته باشید.

در ذهنتان شما سرزمین خیالی دارید که میتوانید وانمود کنید یک میلیونر 

ن که ایهستید.میتوانید خودتان را با جزئیات ببینید و به طور کامل احساس کنید 

 تجسمات واقعی هستند.احساس و هیجان واقعی یک میلیونر بودن را احساس کنید.

 حال چه کاری باید انجام دهید؟ تجسم کنید

 

 همین االن ببینید اتجسم کنید و آینده تان ر
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یادتان باشد من دوران کودکیم را با شما به اشتراک گذاشتم و تمام این سالها خودم  

وز میکردم هر رمیلیونر تبدیل شدم.دقیقا چکار میکردم؟ تجسم رو میدیدم که به یک 

 و هر روز.

خوب نتیجه ای که در این قسمت گرفتیم این بود که فرایند بسیار قدرتمند رو با شما 

به اشتراک گذاشتم از این فرایند هر چه سریعتر استفاده کنید و به خودتون کمک 

 کنید به اهداف و خواسته هیتان برسید .

 

 نده بینظرتان را تجسم کنیدآی

من میلیونر شدن رو تجسم کردم.تجسم شامل سه مرحله است این فرمول برای ایجاد 

 ثروت بسیار قدرتمند است:

در ذهن خود از آینده ایده آلت جزئیات دقیق داشته باش،آینده  :هوشیار باش

دهید ،شامل و واقعیت جدید رو که میخواهید تجربه کنید . انچه که میبینید را شرح 

بو،طعم نوشیدنی که میخورید،چیزهایی را که لمس میکنید،و اینکه چه احساسی دارید 
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و اگر اینکار را انجام دهید ببینید که به هدفتان رسیده اید ح .در ذهن خود به وضو

 نها خواهید رسید.آبه 

به شدت تمرکز کنید و اجازه دهید روح و قلب شما واقعیت موفق تمرکز کنید: 

شما را احساس کند.تصور کنید هر سلول و اعضای بدن شما مانند لیزر روی  شدن

ده ن کار اینینتیجه شما تمرکز کنند و هر انچه اطراف شما است را نادیده بگیرید با ا

 ای که دسترسی شما به آن غیر ممکن بود به سمت شما حرکت میکند. 

نظر فکری  زط هستید ادرحالی که با احساسات قلبی خود در ارتبا اقدام کنید:

واقعیت برای ایجاد واقعیت بسیار  ناقداماتتان را تمرین کنید و بدانید که باور کرد

ضروری است.اکنون وقتی در حال تمرین ذهنی هستید شما اولین قدم های خود را 

 برای هدفتان برداشته اید.

.با ا یاد دادممیلیونر بودن چیزیه که من تجسم کردم و این تکنیک قدرتمند رو به شم

احساسات فیزیکی و روحی خود واقعیت خود را ایجاد کنید و سریعا به سمت اهداف 

 خود حرکت کنید.
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تجسم به شما کمک میکند رویایی میلیونر بودن را به واقعیت میلیونر شدن تبدیل 

 کنید.

ز کنتایج تمرکردن روز خود را با تجسم موفقیت خود شروع کنید بنابراین  برای ایجاد 

 کنید و برای انها اقدام کنید.

یکی از اسرار اینکه چرا میلیونر ها به طور مداوم نتایج عالی را ایجاد میکنند استفاده 

از  همین تکنیک قدرتمند تجسم است.زیرا زمانی که شما به روح و قلب خودتون با 

 .نتیجه ارتباط برقرار میکنید انرژی شما تبدیل به نتیجه مورد نظر شما میشود

تمام چیزهایی که شما همین االن دارید از درون شما آغاز میشود و در بیرون 

 از شما واقعیت فیزیکی به خود میگیرد.

درست در لحظه ای این اتفاقات رخ میدهد که در بدن،روح،و ذهن شما تغییرات عمیق 

 ایجاد شود.

و برای ایجاد کردن این تغییرات از امید به اینکه نتایج روزی رخ میدهند ایجاد میشود 

 نتایج االن بهترین زمان برای تغییر است.

ینده تان را میبینید بلکه آن را آبا تجسم کردن میلیونر شدن خودتان نه تنها شما 

 میسازید.
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؟بله با تجسم شما نسبت به چیزی که میبینید ایمان کامل پیدا میکنید مگه میشه؟چطور

ور میکند که تمام این دیده ها واقعیت است و تمام بدن شما مخصوصا ناخودگاه شما با

 و بر اساس این دیده ها اتفاقات جدید را بر سر راه شما قرار میدهد.

با استفاده از تجسم شما میتوانید به خودتان را در باالترین سطح ممکن زندگی ببینید  

که اکثر مردم از تجسم کردن خودشان در هواپیمای شخصی شان  جالب است بدانید

 .ترسندمی

فیزیکی به خود شکل میتواند واقعیت درونی شما دقیقا از طریق پروسه تجسم 

ذهنتان  رنفس و ایمان داشتن به انچه که د بنابراین شما با عمل کردن ؛اعتماد بهگیرد.ب

 برای خود رقم بزنید. میتوانید نتایج جدید راتجسم میکنید 

خودتان را  کار فزایش دهید،کسبآیا میخواهید به اهدافتان برسید ،فروش خود را ا

ارتقا دهید،به یک میلیونر تبدیل شوید پس هر هدفی که برای شما مهم است را تجسم 

 کنید.
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 زمان موفق شدن شما همین االن است

به زمانی که شروع به خواندن این کتاب کردید فکر کنید.زندگی ایده آلی که برای 

بدیل شدن به اولین میلیونر در خانواده سفر ت؟ خودتان تعریف کرده بودید چگونه بود

نهایی که دوستشان دارید آرا چگونه شروع کردید؟ چه تفاوتی هایی میخواستید برای 

 ایجاد کنید؟ یک نگاهی به زندگی ایده آلی که میخوهید داشته باشید بیندازید.

همین االن وقت آن است که این دیدگاهت را گسترش بدی .زمان آن است که با 

ش ذهنت گزینه های بیشتری را برای خودت رقم بزنی  و ایمان داشته باشی که گستر

 موفقیتت تضمین شده است.

 ز من و تو این حرف ها را نمیشنودخوب االن فقط ما دو نفر هستیم و هبچ کسی غیر ا

 پس اجازه بده در مورد نتیجه تو از از خواندن این کتاب حرف بزنیم...

رزو و امید درون شما باید واقعیت فیزیکی به خود بگیرد آکه من به این اعتقاد  دارم 

و هنوز کارهای بزرگی وجود دارد که باید انجام دهی کارهایی که در دیگران تغییر ایجاد 

 ماده هستی.آمیکند و ایمان دارم که تو 
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زندگی تو از کنار هم قرار گرفتن همین لحظه ها ایجاد میشه جهان هستی همواره برای 

فاوت نی که با توماده است و االن فیس تو فیس با سرنوشتت هستی و میدآه تو کمک ب

 شی.بایجاد کردن برای دیگران و خدمت به بشریت میتونی ثروتمند 

ماده ای کسب آدوست من این چرای این است که چرا این کتاب را تمام کردی زیرا 

ماده ای تا آه دهی تو کارت را ارتقا دهی و ارزش بهتر و بیشتری به مشتریانت ارائ

خودت را بشکنی و فراتر از مرز های ذهنت قدم برداری و با تمرکز رو  سقف شیشه ای

اه تا رماده ای و میدونی که غیر ممکن برای دیروز بود و آماده ای آتو به جلو حرکت کنی.

 های جدید رو تجربه کنی و یک زندگی جدید رو برای خودت بسازی.

 این سوال ها رو در نظر بگیر

 آیا میخواهی تفاوت های بزرگی رو بسازی؟

 آیا میخوای شروع کنی ، و کسب کارت رو گسترش بدی؟ 

آیا دوست داری که پول ،وقت، و منابع بیشماری برای درامد زایی داشته  

 دگی لوکس رو برای خانوادت رقم بزنی؟باشی و یک زن
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دوست داری چه اینده ای رو برای بچهات داشته باشی؟ چطور میخوای از اونها در برابر 

 خواسته هاشون حمایت کنی؟

اده مآماده ای که یک زندگی جدید رو تجربه کنی.تو آاگر جوابت به سوال ها مثبته تو  

بزرگت رو به حقیقت تبدیل  ای که پس رفت کردن رو متوقف کنی و رویاهای

کنی.میدونم که آماده ای تا با عزم راسخ و جسورانه اهدافت رو انتخاب کنی و برای 

 وردنشون عمل کنی.آبدست 

زندگیت تغییر کنه ؟چقدر سه سال دیگه  تا خوب چه میشه اگر از امروز شروع کنی و

 با اعتماد به نفس تر میشی تا اهداف بعدیت رو کامل کنی.

ت چند برابر میشه؟ دوبرابر؟ سه برابر ؟ هفت برابر؟ ده برابر .تصور کن زندگیت درامد

 چقدرت تغییر کرده اگر اولین قدمت رو برداری.

 

 ماده ای!آاالن نوبت توه و تو 

پس همین االن ترس ها و شک هایی که تو رو عقب نگه داشته رو رها کن .افکار منفی 

 ه ایمان تو  نسبت خدا رو مسدود کردن. لوده راآرو دور بریز که همین افکار 
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و تمام رویاهات،آرزوهات رو به حقیقت تبدیل  االن وقتشه که اولین قدمتو برداری

 کنی...

گی تصمیم بگیری،روی زند کنیو برای انجام این کار باید از فرمول که بهت گفتم پیروی 

 ی.که میخوای داشته باشی تمرکز کنی و برای رسیدن به اون اقدام کن

آگاه بودن ،آگاه بودن از نتیجه ای که میخوای بدست بسیاری اولین گام این فرمول چیه؟ 

 و تصمیم بگیری که به اون برسی.

این قدم اول توست.تصمیم بگیر که چی میخوای داشته باشی و متعهدشو که حرکت 

 میکنی و هرگز توی این مسیر متوقف نمیشی.

ادامه بده یا اینکه مسیر جدیدی رو انتخاب کن  یا اینکه مسیر قبلی رو با همین سرعت

 و وارد یک مرحله جدید زندگی ،مرحله جدید  برای رشد و ارتقاء خودت شو؟

تصور کن تمام موانعی که تو رو عقب نگه داشته بودند رو از بین بردی و خودت رو 

 ایمان داری به یک میلیونر تبدیل میشی. %211جوری ببین که 

میتونی اینکارو انجام بدی زیرا هر کسی در شرایط من و تو و حتی من میدونم که تو 

 بدتر هم تونستن اینکارو انجام بدن.
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 ه به اندازه کافیخیلی جوونم یا خیلی پیر شدم یا اینک فرق بین افرادی که میگن من

رادی که فقط به موفقیت فکر و اف به این یا هرچیزی شبیهتحصیالت ندارم 

 .بهونه میارنمیخورن که اونایی شکست ،میکنن

 %211االن وقتشه که یک تصمیم گرفته بشه یک تصمیم خاص .تصمیمی که تو رو 

 و باعث میشه که از درون خودت رو احساس کنی. هیجان زده میکنه 

 برای همین میخوام از بخوام که این جمله رو با صدای بلند بخونی...

 بله من اماده ام"

 رکت کنممن آماده ام تا رو به جلو ح

 تا تفاوت ایجاد کنم و رشد کنم

 من به گروه افرادی میروم که برای 

 "میلیونر شدن متعهد هستند

 با صدای بلند بخون برو باال دوباره با صدای بلند بخون باور کن منوگفتم ه ا

 فرینآ

ت و توسی مشتریان و تیم توست برای جهان خانواده توست براو این تصمیم برای تو 

 .شیببرنده  وتو اینجا هستی تا کاری انجام دهی و بازی زندگی ر
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 م و یک هدیه ویژه برای تو دارم...اینده ات هیجان زده او  من برای تو 

با ارسال نظر خودشون در مورد برای تمام افرادی که خواهان میلیونر شدن هستند 

بعد از هماهنگی با همکاران   داخل سایت در مورد یک جمله یا هر چیزی این کتاب 

چون میخوام کمکت  ؟چرا اینکارو میکنم خریداری کنن تخفیف % 31میتونن پکیج رو  با 

 .اریاگه تو موفق باشی روز زندگی من و هزاران نفر دیگه تاثیر میذکنم چون 

 ...حرف هایی برای گفتن دارمهنوز  دهیدالبته به خوندن ادامه 
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 قدام کنید !ا
من محمد علیخانی به عنوان یک فرد موفق و ارائه دهنده پیام های پنهان در ایران 

که به شما برای  و ثابت شدههدفم این است که مسیر موفقیت را با ابزارهای علمی 

د رت رو رشنی کسب کارشد شخصی کمک میکند نشان دهم.دوست عزیزم زمانی میتو

 استفاده کنی.بدی که ازتوانایی هات 

ه افراد همفکر که تمایل دارند عشما به جام ،ا انتخاب درست مسیر میلیونر شدنب

افزایش بدن میپیوندین.به هرحال چه االن یک فرد موفق هستید آگاهی خودشون رو 

چه در حال ایجاد کردن یک کسب کار هستید بدونید که شما میتونید به اولین میلیونر 

 در خانواده تبدیل بشید.

 

 م دادن کارهای بزرگ متولد شده ایدشما برای انجا
حال با در نظر گرفتن توانایی هایتان به مشتریان ،تیمتان ،همکارانتان، و همچنین 

خانواده و دوستان نشان دهید چطور با به خطر نینداختن موقعیت و ارزش های فعلیتان 

 ثروت را بسازید.

ینکه شما با کمک و صداقت اگر بچه دارید باید به او نشان دهید چطور ثروت بسازد و ا

به دیگران ثروتمند شده اید بنابراین اگر بچه دارید به شما باید بگویم حتما مسیر 

 ساختن ثروت سریع و حالل نشان دهید.نها برای آموفقیت را به 

 جهان به شما برای رهبری موقعیتتان نیاز دارد.

بپیوندید که میخواهند یک تصمیم و بگیرید و متعهد شوید که میخواهید به افرادی 

 برای خود و کسانی که دوستشان دارند تفاوت و آزادی مالی رو ایجاد کنند.
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تون رو تکمیل کنید و با پیروی برهرحال االن زمانش است که مرحله بعدی زندگی خود

روز میتونید یک قدم به سمت زندگی ایده التان داشته  3کردن نکته های زیر در  

 .باشید 

هرگز شروع هم نمیکنند چه برسد بخواهند میلیونر شوند اونا فقط برای یک اکثر مردم 

ظه هیجان زده میشوند ولی هرگز اقدام نمیکنند اما تو میدونی که در اینده وضعیت حل

توجه به گفته های این کتاب من در پکیج ویژه به صورت  ااالن رو نمیخوای بنابراین ب

دم و پشتیبان شما خواهم بود به طوری که کامل مسیر موفقیت رو به شما آموزش می

 یاد بگیرید  بااین حال موارد زیر رو اضافه کردم: عمیق تر یدر سطح

 

 سطح آگاهیتان را توسعه دهید و بررسی کنید چطور میتوایند از این اطالعات بهره ببرید 

 3 فعالیتی که در اونها خیلی موفقی رو پیگیری کن و به یک میلیونر تبدیل شو 

 1 لیلی که افراد نمیتونن موفق بشن رو بررسی کن و از اون دوری کن )یکی از همین اشتباهات اقدام نکردن است(د 

 7 عادت افراد میلیونر رو پیدا کن و از اونا برای ایجاد ثروت استفاده کن 

  نها بفروشیدآبررسی کنید چطور میتوانید مشتریان بیشتری جذب کنید و خدمات بیشتری به 

  امروزی بیشتر مشتاق و اماده خرید محصوالت بروز و جدید هستندمشتریان 

 5 راه برای سرمایه گذاری پول پیدا کن بدون اینکه ارزش اونو از دست بدی 

 

  ردکو یا هرچیزی که به شما برای موفقیت کمک با ثبت نام در سایت و اعالم نظر 

 پکیج هدیه من به شماستتخفیف  30%

 اعالم نظرثبت نام و 

 االن اقدام کنید فردا دیر استهمین 
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 من به شما در این مسیر کمک میکنم 

 وفقیت و تبدیل شدن به یک میلیونرم

 

 دوست داری یک میلیونر باشی؟

 اولین میلیونر در خانواده؟

 .لطفا این کتاب رو به کسانی که دوستشان دارید هدیه دهید

 

 

 

 

 

 محمد علیخانی: با احترام
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 بیشتره؟ چاپی های کتاب با یادگیری درصد و مطالعه لذت دونستید می آیا

 ردیف موفقیت های کتاب بهترین( ایران موفقیت شبکه ترین محبوب) کارنیل

 کرده تهیه ایرانیان همه برای رو

 داشت خواهید دسترسی ها کتاب به  زیر لینک طریق از

www.karnil.com 

 هستیم شما منتظر سادست، موفقیت کارنیل با


