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 :با کتاب اسرار ذهن ثروتمند بیشتر آشنا شوید

ه است این کتاب را به گونه ای مطالعه کنید که گویی زندگی شما به آن وابسته توصیآنتونی رابینز 

سال و نیم توانسته است از یک شرایط معمولی به یک میلیونر تبدیل  2است. هارو اکر در عرض 

شود. در این کتاب با رازهای داشتن یک ذهن ثروتمند آشنا خواهید شد. با خواندن این خالصه 

فکار محدودکننده خود را با افکار درست و قدرتمند جایگزین کنید و به سمت کتاب می توانید ا

 ثروتمند شدن گام بردارید.

 

 آنچه در این خالصه کتاب خواهید خواند:

 چگونه می توان ذهن خود را برای کسب ثروت آماده کرد؟ 
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 خالصه کتاب اسرار ذهن ثروتمند

مهم است. آیا واقعا احساس می کنید که استحقاق ثروتمند باور درونی شما درباره خودتان بسیار 

شخصیت شما، نحوه تفکر و اعتقادات شما، نقش اصلی را در تعیین میزان موفقیت  دارید؟ شدن را

. اگر می خواهید کنند، باید ریشه ها را تغییر دهیدمیوه ها تغییر  دد. اگر می خواهینشما بازی می کن

دهید، باید اول نادیدنی ها را تغییر دهید. ذهنیت ثروتمند شدن بسیار دیدنی های زندگی را تغییر 

مهم است. اگر به پول زیاد دست پیدا کنید؛ اما از نظر درونی آمادگی آن را نداشته باشید، خیلی 

زود پولتان را از دست خواهید داد. بر عکس این مورد، ثروتمندان خودساخته هستند که از صفر 

 ه ثروت بسیار زیادی دست پیدا کرده اند.شروع کرده اند و ب

یادتان باشد که درآمد شما تنها به میزان عملکردتان افزایش می یابد. اگر به پول زیاد دست پیدا 

 کنید ولی از نظر درونی آمادگی آن را نداشته باشید خیلی زود پولتان را از دست خواهید داد.

صفر شروع کرده اند و به ثروت زیادی دست پیدا برعکس آنها ثروتمندان خودساخته هستند که از 

 کرده اند.

 چهار مربع زندگی، ذهنیات، مادیات، احساسات و معنویات هستند.

تنها راه برای تغییر دنیای بیرون،  در دنیای درون ماست. بی پولی معلول است، علت بی پولی شما

 تغییر دادن دنیای درون است.
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 نقش افکار در ثروتمند شدن

  را می سازند. تاننتایج شما، اعمال ازند، احساسات اعمال را می سازند وار، احساسات را می سافک

 به جای ذخیره پول برای روز مبادا، آن را برای روز شادمانی، استقالل و آزادی مالی خود نگهدارید.

خودنمایی  تضعیف کننده مانند ترس، عصبانیت یا اگر انگیزه شما برای کسب پول یا موفقیت، ریشه

به جای این ریشه های ضعیف، باید به  باشد، هرگز پول برای شما خوشبختی نمی آورد.داشته 

 دنبال انگیزاننده های قوی باشید.

طرح اولیه پول برای شما، ترکیبی از افکار، احساسات و اعمال شما در زمینه پول و ثروت است. 

گذشته از پدر، مادر، خواهر، برادر، معلمان و  طرح اولیه شامل اطالعات و برنامه هایی است که در

 وسایل ارتباط جمعی دریافت کرده اید.

تمام عبارت هایی که در کودکی درباره پول شنیده اید، در ذهن ناهشیار شما به عنوان طرح اولیه 

حریص عبارت هایی مثل پول علف خرس است، ثروتمندان  زندگی مالی تان قرار گرفته است.

 را کنار بگذارید تا بتوانید ثروتمند شوید.هستند و... 

از الگوگیری دست بردارید است.  بازسازی رکن های تغییر دادن ذهن، آگاهی، فهمیدن، جداسازی و

 کنم، من یک ذهن ثروتمند دارم. و به خود بگویید من راه خودم را خودم انتخاب می

 ترموستات آن است، در غیر این تنها راه برای تغییر همیشگی میزان درآمد مالی تنظیم کردن

 صورت همان طرح اولیه ای که در ذهن خود برای پول دارید عمل می کند.

 که شما را قدرتمند می کند.توجه کنید تنها به مواردی  ،باید افکارتان را مشاهده کنید و از بین آنها



 

 

های پرفروشخالصه کتاب  

 آکادمی فرجی

 خودت را آزادانه زندگی کن
www.farajiacademy.com 

 
5 
 
 صفحه

 تغییر دادن ذهن برای جذب ثروتمند

ی یافتن است، باید بدانید آدم های ثروتمند چگونه فکر می اولین مرحله برای ایجاد هر تغییر آگاه

شادمانی و موفقیت شما هستند، افکاری  د به جای افکاری که تضعیف کنندهکنند، شما می توانی

 که تقویت کننده آنها هستند را انتخاب کنید.

ت مهم است پول در زمینه هایی که کاربرد دارد بی نهای ل ندارد!هرکس بگوید پول مهم نیست، پو

 و در زمینه هایی که کاربرد ندارد نیز بی اهمیت است.

وقتی شما از موضوعی شکایت می کنید، به یک آهنربای فعال تبدیل می شوید که فقط موضوعات 

پس به جای اینکه همواره در حال حسادت کردن به  چرند را به زندگی اش جذب می کند.

تالش کنید و با مدیریت صحیح پولتان، به یکی از همین ثروتمندان باشید، یاد بگیرید که خودتان 

 افراد ثروتمند و خوشحال تبدیل شوید.
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 تفاوت نحوه فکر کردن بین افراد ثروتمند و افراد فقیر 17

افراد ثروتمند و افراد فقیر، از لحاظ باورها، افکار و اعمال با یکدیگر بسیار متفاوت هستند. همین 

باعث ثروتمند شدن بعضی افراد و فقیر ماندن عده ای دیگر می شود. در این تفاوتها است که 

 تفاوت افراد ثروتمند و افراد فقیر آشنا خواهید شد. 17قسمت، شما با 

ش را خودم می سازم، آدم های فقیر آدم های ثروتمند معتقدند، من زندگی خوی: 1تفاوت شماره 

 .کنترلی روی زندگی خود ندارندو هیچ  معتقدند زندگی برای من تصادفی است

آدم های ثروتمند با پول با هدف برنده شدن بازی می کنند، آدم های فقیر با پول : 2 تفاوت شماره

 با هدف بازنده شدن بازی می کنند.

اگر  تن دارایی و خیر و برکت زیاد است.هدف آدم هایی که به معنای واقعی ثروتمند هستند، داش

راحت باشید هرگز فرصت پولدار شدن را هزینه ها را بپردازید و قط هدف شما این است که ف

نخواهید یافت، اما اگر هدف شما پولدار شدن باشد، فرصت یک زندگی راحت داشتن نیز برای شما 

خواهید ثروتمند شوید، هدف شما باید ثروتمند شدن باشد، نه فقط به  اگر می به وجود خواهد آمد.

 را بپردازید و احساس راحتی کنید! اندازه ای که هزینه ها

فقیر در آرزوی ثروتمند آدم های ثروتمند، متعهد به ثروتمند شدن هستند، آدم های  :3تفاوت شماره 

 شدن هستند!

سعی کنید عبارت کوتاهی درباره اینکه چرا ثروتمند شدن برای شما مهم است بنویسید، دلیل 

به دست نمی آورند این است که آنها نمی دانند  اصلی برای اینکه مردم آنچه را که می خواهند
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اگر کامال و حقیقتا متعهد به ایجاد ثروت نیستید، شانسی هم برای به دست آوردن  خواهند. چه می

 آن نخواهید داشت.

 ثروتمندها گسترده می اندیشند، فقیرها محدود می اندیشند. :4تفاوت شماره 

یعنی در کوتاه ترین زمان ممکن آمادگی خود را به دست آورید، اقدام کنید و  ..آماده، هدف، آتش.

 بعد در حین عمل خود را اصالح کنید.

تمرکز می کنند؛ در حالی که فقیران فقط روی روی فرصت ها افراد ثروتمند : 5تفاوت شماره 

 موانع تمرکز دارند و مدام به موانع مسیرشان فکر می کنند.

آدم های ثروتمند، آدم های ثروتمند و موفق را ستایش می کنند، اما آدم های : 6 تفاوت شماره

 فقیر از آدم های ثروتمند بیزار و متنفر هستند.

الزم نیست که شما برای ثروتمند شدن باید ابتدا ذهنیت خود نسبت به ثروتمندان را تغییر دهید. 

نیازمندید که وقتی افکاری به ذهن شما  ولی به این ؛برای ثروتمند شدن از هر لحاظ کامل باشید

شما باید ثروتمند  وارد می شود و قدرتی را به شما نمی دهد، فورا روی افکار مثبت متمرکز شوید.

درصد از مردان و زنان ثروتمند  98که ثروتمند شوید؛  مطمئن باشید وظیفه شما استشوید و 

 مند هستند.انسان های شریفی هستند و به همین دلیل است که ثروت

وقتی ثروتمند شوید با شخصیت، مهربان و نیکوکار خواهید بود، مردم ثروتمند را تحسین کنید، 

 برای آنها دعای خیر کنید و آنها را دوست بدارید تا یکی از ثروتمندان باشید.
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آدم های ثروتمند با آدم های مثبت و موفق معاشرت می کنند، آدم های فقیر با : 7 تفاوت شماره

  دم های منفی یا شکست خورده معاشرت می کنند.آ

سریع ترین و آسان ترین راه برای پولدار شدن  الگوگیری یکی از راه های یادگیری در افراد است.

 آموختن این است که چگونه افراد ثروتمند با پول بازی می کنند.

اور بسیار اشتباه است و شاید فکر کنید که پول نداشتن شما به خاطر پدر و مادرتان است که این ب

بدون سرزنش کردن والدین به خاطر آنچه که هستند، کار مانع از ثروتمند شدن شما خواهد شد. 

خودتان را بکنید، چون اگر به خاطر آنچه که هستند یا آنچه که انجام می دهند از آنها انتقاد کنید 

 نمی توانید بهتر از آنها شوید. دهید،یا مورد قضاوت قرارشان 

اگر می خواهید با عقاب ها پرواز کنید با مرغابی  فق و هدفمند همنشین شوید؛با آدم های مثبت، مو

 ها شنا نکنید.

اگر می خواهید ثروتمند شوید باید طرح درونی خود را تغییر دهید و هرلحظه بخواهید فردی میلیونر 

یونر دتان سعی کنید یک میلباشید، اگر واقعا می خواهید یک میلیونر را از نزدیک لمس کنید خو

 به جای مسخره کردن ثروتمندان، آنها را الگوی خودتان قرار دهید. باشید.

زندگی نامه افرادی مثل اندرو کارنگی، وارن بافت، ترامپ، جاندی راک فلر، جک ولش، مری کی، 

خود تا چه اندازه تالش ل گیتس، تد ترنر و... را بخوانید و از آنها الگو بگیرید. ببینید که در زندگی بی

 کرده اند و چگونه به موفقیت و ثروت رسیده اند.
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آدم های ثروتمند مشتاق تبلیغ کردن خود و ارزش هایشان هستند، آدم های فقیر : 8 تفاوت شماره

 اشتیاقی به تبلیغ ندارند.

نکنید،  اگر کسب و کارتان را تبلیغ تنفر از تبلیغ کردن یکی از بزرگترین موانع موفقیت است.

هر کسب و کاری »رابرت کیوساکی می گوید:  ز کاالها و خدمات شما باخبر شوند؟دیگران چگونه ا

 «به تبلیغ نیاز دارد. ،حتی نویسندگی

آدم های ثروتمند از مشکالت خود بزرگتر هستند، آدم های فقیر از مشکالت خود : 9 تفاوت شماره

 کوچکتر هستند.

ه محض دیدن یک مشکل نجام می دهند تا مشکلی پیش نیاید و بآدم های فقیر تقریبا هرکاری ا

 فرار می کنند!

کسانی که نمی خواهند مشکلی داشته باشند، بزرگترین مشکالت را پیدا می کنند و ورشکسته و 

  مفلوک هستند.

اگر در زندگی  .خودتان را چنان رشد دهید که از هر مشکلی بزرگتر شویدراه حل این است که 

 گی دارید، معنی آن این است که شما شخص کوچکی هستید.مشکل بزر

 دهد، دنیای بیرون شما دقیقا انعکاسی از دنیای درون شماست.نباید شما را فریب ظاهر کار 

دست از تمرکز کردن روی اندازه مشکل برداشته و  ،اگر می خواهید تغییر همیشگی در خود بدهید

 را شروع کنید. خودتان ه جای آن تمرکز کردن روی اندازهب
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هر زمان احساس کردید با مشکل بزرگی مواجه شده اید، به خودتان اشاره کنید و بگویید: ای من 

در همان لحظه نفسی عمیق بکشید و بالفاصله تصمیم بگیرید که شخص  !کوچک، ای من کوچک

بیرون  بزرگی شوید و به هیچ مشکل یا مانعی اجازه ندهید که شما را از مسیر شادی و موفقیت

 کند.

 ثروت شما به اندازه کاری که می کنید است، پول داشتن شما به ظرف ذهنی شما بستگی دارد.

 بلکه روی هدف تمرکز می کنند. ؛انسان های پولدار روی مشکل تمرکز نمی کنند

معموال ذهن روی برجسته ترین موضوع در یک زمان خاص تمرکز می کند که آن نکته یا غرغر 

 آدم های ثروتمند حل گرا هستند. مشکل است یا کار کردن روی راه حل.کردن از خود 

 ثروتمندان گیرنده هایی عالی هستند، فقیران گیرنده هایی ضعیف هستند.: 10تفاوت شماره 

برای هر دهنده ای باید یک گیرنده و برای هر گیرنده ای باید یک دهنده باشد. وقتی تمایلی به 

می گویید که چیزی به شما ندهد. اگر امکان داشتن پول و سرمایه را  گرفتن پول ندارید، به دنیا

 دارید، اجازه ثروتمند شدن را به خودتان بدهید.

پس با ارزش هستید، اگر فکر می کنید بی ارزشید، بی ارزش هستید،  ،اگر می گویید که با ارزشید

اگر یک درخت  شما هستید که در داستان خود زندگی خواهید کرد. ،به هر یک از این دو صورت

باورهای  پا بیشتر قد نمی کشید. 10 ن انسان را داشت، فقط به اندازهپا ارتفاع ذه 100بلوط با 

چرت و پرت را درباره ارزشمند بودن و بی ارزش بودن متوقف کرده و اقداماتی که برای ثروتمند 

 نید.شدن نیاز دارید را شروع ک
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ای دنیا، اگر نعمت » در روز این عبارات را تکرار کنید:اگر می خواهید پول به سمت شما بیاید، 

نعمت  ، برای من بفرست، من پذیرای همهبزرگی به سمت کسی می فرستی و او آن را نمی خواهد

 «های تو هستم، متشکرم.

 آیا پول شما را عوض می کند؟

اول: فقط آدم های فقیر هستند که فکر می کنند پول آنها را عوض می کند، این یکی دیگر  نکته

 از توجیح های آنها برای موفق نشدنشان است.

دوم: پول تنها شما را در وضعیتی که اکنون هستید موفق می کند، اگر مهربان هستید پول  نکته

با پول می توانید بیشتر از آن  ،هستید دلسوزبه شما فرصت اینکه مهربان تر باشید را می دهد، اگر 

باشید، اگر سخاوتمند باشید با پول سخاوتمندتر می شوید، هرکس هم غیر از این اعتقادی داشته 

 باشد خودش ورشکسته است.

 ؟دباشی برای جذب پول خوب چگونه یک گیرنده

  و به خودتان شروع به ساختن خودتان بکنید: حس ارزشمندی را در خودتان تقویت کنید

 اعتبار بدهید.

 بگویید من آهنربای پول هستم،  ، از خودتان هیجان نشان دهید.هرموقع پولی می گیرید

  متشکرم، متشکرم، متشکرم.

 خودتان را بزرگتر کنید و تماشا کنید که چگونه پول می آید و آن را پر می  جعبه گیرنده

 کند، اگر خودتان را از دریافت پول محروم کنید، از دیگر نعمت ها هم محروم خواهید شد.
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ردها به آنها پول پرداخت ند ترجیح می دهند تا براساس دستاوآدم های ثروتم: 11 تفاوت شماره

 رجیح می دهند تا براساس زمان به آنها پول پرداخت شود.شود، آدم های فقیر ت

گرفتن حقوق از دیگران هرگز تو را ثروتمند نمی کند، اگر می خواهی شغلی را انتخاب کنی مطمئن 

باش که دستمزدت برمبنای درصد کارت پرداخت می شود، در غیر اینصورت برو و برای خودت 

 کار کن.

. دتان کار کنید، کسب و کاری متعلق به خودتان داشته باشیدشما را تشویق می کنم که برای خو

بر مبنای کمیسیون کار کنید، یا درصدی از سود شرکت یا درآمد آن را به دست آورید  می توانید

یا در بازار آزاد فعالیت کنید، هرکدام که باشد به شما این اجازه را می دهد که براساس عملکرد 

 خود پول درآورید.

 هرکس باید شغل خصوصی خودش را داشته باشد چه پاره وقت و چه تمام وقت. معتقدم که

اول به این دلیل که عده زیادی از ثروتمندان از طریق کسب و کار خود ثروتمند شده اند. دوم به 

این دلیل که وقتی مامور مالیات نیمی از درآمدها را تصاحب می کند، ثروتمند شدن بی نهایت 

 مشکل است.

فکر می کنند. « یا این یا آن»می اندیشند. فقیران به « هر دو»ثروتمندان به : 12 شمارهتفاوت 

افراد فقیر از جنس کمبود هستند. به این فکر کنید چگونه می توانید هر دو را داشته باشید. با این 

 سوال از کمبود به فراوانی می آیید. هم پول داشته باشید و هم چیزهای دیگر.
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تری داشته باشید بیشتر می توانید آن را به جریان بیندازید. مهربان بودن یا دوست هرچه پول بیش

 داشتنی بودن هیچ ربطی به داشتن یا نداشتن پول در کیف شما ندارد.

آدم های ثروتمند روی ارزش خالص دارایی خود تمرکز می کنند. آدم های فقیر  :13تفاوت شماره 

 نند.روی درآمد شغلی خودشان تمرکز می ک

 موثر در تعیین ارزش خالص دارایی، چهار عامل ثروت یعنی دارایی خالص نه فقط درآمد باال.

 نداز، سرمایه گذاری و ساده زیستی است.درآمد، پس ا

درآمد فعال نیازمند وقت و نیرو است. درآمد غیرفعال، پولی است که بدون کار کردن فعال به دست 

 می آید.

داشته باشید، رشد پول بیشتری دارید و ارزش دارایی های شما  هرچه سرمایه گذاری بیشتری

بیشتر می شود. اگر اصول سرمایه گذاری را بلد نیستید آن را یاد بگیرید؛ زیرا آدم های ثروتمند 

 برای یادگیری روش های سرمایه گذاری وقت می گذراند.

اما آدم های فقیر پولشان را آدم های ثروتمند پولشان را خوب اداره می کنند؛ : 14تفاوت شماره 

 بودن یا نبودن است.  ثروتمند اصلی میان بد اداره می کنند. طرز اداره کردن پول، تفاوت

 تا زمانی که نشان ندهید آنچه را دارید می توانید حفظ کنید، موارد بیشتر را به دست نخواهید آورد.

درصد از پولتان را داخل آن  2د و روش اداره کردن پول از خود پول مهم تر است. حساب باز کنی

بریزید. قلکی داشته باشید و پول هایتان را داخل آن بریزید. عادت کنید که به صورت روزانه 

 توجهتان را به استقالل مالی خود جلب کنید.
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 درصد از پولتان را به صورت طوالنی مدت پس انداز کنید به نام حساب هزینه ها. 10

 درصد را برای ضرورت ها و 50دهید،  رای تحصیل و آموزش اختصاصدرصد از پولتان را ب 10

 درصد را برای بخشش و کمک کنار بگذارید. 10

مسئله ای نیست چقدر پول در می آورید، مسئله این است که با آن چه می کنید، یا پولتان را 

 نید، یا پول شما را کنترل می کند!کنترل ک

ر ولشان را می دهند تا برای آنها شدیدا کار کند، آدم های فقیآدم های ثروتمند پ: 15تفاوت شماره 

 شدیدا برای پول خود کار می کنند!

 انتالش انسان را ثروتمند نمی کند، تصور اینکه برای ثروتمند شدن باید سخت کار کرد را از ذهنت

و سرمایه ، به جای دادن این ماموریت به پول که همش باید خرج شود، آن را پس انداز یدخط بزن

 گذاری کنید.

افراد فقیر هر دالر را یک دالر برای خرید و فروش وسیله های مختلف می دانند، اما افراد ثروتمند 

هر دالر را به عنوان یک بذر می دانند که آن هم می تواند برای برداشت هزار دالر دوباره کاشته 

 شود.

دارند دست به عمل می زنند، آدم های آدم های ثروتمند برخالف ترسی که : 16تفاوت شماره 

آدم های ثروتمند و موفق هم ترس، تردید و  س اجازه می دهند که متوقفشان کند.فقیر به تر

 اما اجازه نمی دهند که این احساسات آنها را متوقف کند. ؛نگرانی دارند

 را متوقف کند. آدم های ناموفق ترس، تردید و نگرانی دارند و اجازه می دهند این احساسات آنها
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ثروتمند شدن همیشه راحت نیست، در حقیقت می تواند نفرت انگیز و سخت هم باشد، اگر فقط 

کار آسان را انجام بدهید زندگی تان سخت می شود، اما اگر کار سخت را انجام بدهید زندگی شما 

 آسان می شود.

جدیدی در زندگی خود  راحت جایی است که االن در آن قرار دارید، اگر می خواهید به سمت

 برسید باید ناحیه راحتی خود را بشکنید و مواردی را تمرین کنید که راحت نیستند.

 نمی دهد. به شما رشد کردن نرمی و امنیت می دهد، اما اجازهراحت بودن، احساس گرمی، 

 تنها وقتی که در سختی قرار دارید زمانی است که در حال رشد کردن هستید.

نمرده است، تازه زندگی کردن در شرایط راحتی بیشتر از هرمورد دیگری باعث  هیچکس از سختی

 مردن بسیاری از ایده ها و فرصت، اقدامات و رشد ها شده است.

شاید در مسیر رسیدن به ثروت و موفقیت، ترس و نگرانی به سراغ شما بیاید. در این مواقع، شما 

 ی خودتان عمل کنید.برخالف ترس، تردید، ناراحتی و بی حوصلگباید 

ذهن شما یکی از بزرگترین نویسندگان سریال های آبکی در طول تاریخ است که از داستان هایی 

تشکیل شده است که معموال درباره حوادثی هستند که هرگز اتفاق نیفتاده و اتفاق هم نخواهند 

 افتاد.

بسیاری از آنها هرگز اتفاق من هزاران ترس و مشکل در زندگی دارم که »مارک تواین می گوید: 

 ترین مهارت شما در زندگی تربیت ذهن و اداره کردن آن است. مهم« نیفتاده اند.
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 برای ثروتمند شدن تربیت کنید؟ چگونه ذهن خود را

با مشاهده شروع کنید: توجه کنید که چگونه ذهن شما دائما افکاری را که حمایت کننده ثروت  -1

د می کند، وقتی این افکار را مشخص کردید، می توانید افکار حمایتگر و شادی شما نیستند تولی

 را پیدا کنید.

براساس روش های جدید فکر کنید: از حاال به بعد خودتان ذهنتان را هدایت کنید، هیچ فکری  -2

پول، انرژی، افکار منفی را می پردازید، با  اجازه زندگی نمی کند، شما هزینهدر ذهن شما بدون 

 و سالمتی خود درگیر این افکار منفی می شوید.وقت 

افکارتان را به دو دسته تضعیف کننده و حمایتگر تقسیم کنید، تمرکز روی افکار تضعیف کننده  -3

 را رها کنید و فقط به افکار تقویت کننده فکر کنید.

 

فقیر فکر دم های آدم های ثروتمند همیشه در حال رشد و یادگرفتن هستند، آ: 17تفاوت شماره 

درباره پول، موفقیت و  عات را می دانند. اگر می خواهید ثروتمند شوید،موضو می کنند که همه

 زندگی اطالعات به دست آورید.

 ، نکته ای هست که هنوز نمی دانید!طور که دوست دارید موفق نیستید اگر آن

 «دی را امتحان کنید!ان است، بی سوااگر فکر می کنید تحصیل گر» :بنیامین فرانکلین می گوید

مهارت و روش های زیاد کردن درآمد، اداره کردن پول،  شما خواهد بود.توانایی  شما، دانایی
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هیچکس ثروتمند مادرزادی نبوده است، هر فرد ثروتمندی  سرمایه گذاری موثر و... را یاد بگیرید.

 چگونگی پیشرفت در بازی با پول را یاد گرفته است.

 کار کردن روی توسعه خودتان است. ،ی ثروتمند شدن و ثروتمند ماندنسریع ترین راه برا

اما آدم های فقیر می ت کار کن، انجام بده و داشته باش؛ آدم های ثروتمند می گویند روی خود

اگر می خواهید پول بیشتری وارد زندگی شما شود، باید روی  گویند، داشته باش، انجام بده و باش.

دانسته های خود عمل کنید و سپس انتظار ورود پول و ثروت به زندگیتان را خودتان کار کنید، به 

 داشته باشید.

مربی خوب داشته باشید، تکرار مادر  و از موفق ها و ثروتمندها یاد بگیریدباید ، برای موفق شدن

ما طبیعی تر و خودکارتر می شود. یادگیری است، هرچه بیشتر کتاب بخوانید اصول آن برای ش

 ه یادتان باشد که حتما به دانسته های خود عمل کنید.البت
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 با نویسنده کتاب اسرار ذهن ثروتمند بیشتر آشنا شوید:

تی هارو اکر، نویسنده کتاب اسرار ذهن ثروتمند است. کتابهای او در زمینه موفقیت مالی و ثروتمند 

هارو اکر، سمینارهای زیادی را در شدن، جزو بهترین و پر فروش ترین کتابهای دنیا هستند. تی 

میلیون نفر را تغییر  1.5زمینه ثروتمند شدن برگزار می کند. او تا به حال توانسته زندگی بیش از 

 دهد و آنها را به هدفشان که همان استقالل مالی است برساند.

 

 

ثروتمند شدن، خالصه کتاب اسرار ذهن ثروتمند را مطالعه کردید. حاال شما می دانید که برای 

اگر می خواهید ثروتمند  باید از ذهنتان شروع کنید و باورهای ثروتمندان را در خود تقویت کنید.

باید تالش کنید که رفتار و زندگی شما شبیه به زندگی ثروتمندان باشد. اگر حس خوبی شوید، 

زمان است که نسبت به پول داشته باشید، خواهید دید که پول به سمت شما جذب می شود و آن 

 اوضاع مالی شما، هر روز بهتر و بهتر می شود.

 ا انتهای این خالصه کتاب با ما همراه بودید از شما متشکریم.از اینکه ت
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 خدمات آکادمی فرجی برای موفقیت شخصی و شغلی شما
 

تصمیم گرفتم که مسیر شغلی آزادانه ای را برای خودم ترسیم  94سال از من امیرحسین فرجی هستم. 

این کار شدم. من توانستم از زندگی  انجام کنم تا پول، آزادی و اثرگذاری را با هم داشته باشم و موفق به

کارمندانه و اجباری به زندگی آزادانه و دلخواهم برسم و برند شخصی خودم را داشته باشم. هدف من 

ادمی فرجی این است که به افراد مختلف کمک کنیم تا پول، آزادی و اثرگذاری را با هم و تیمم در آک

در زندگی داشته باشند. با همین هدف، دوره هایی را طراحی کرده ام که دوست دارم شما را با آنها 

 آشنا کنم:

 در است که در آن، به شما کمک می کنم  ، دوره ایثروتمندان جدید: دوره ثروتمندان جدید

حوزه ای که به آن عالقه دارید، برند شخصی خودتان را بسازید و ایده ها و عالیق خود را به 

شما می توانید از طریق لینکی که در پایین همین صفحه  کسب و کار سودآور تبدیل کنید.یک 

 قرار دارد، در دوره رایگان ثروتمندان جدید شرکت کنید.

  مرحله ای خودم برای  7اینستاگرام، من شما را با فرمول نوابغ اینستاگرام: در دوره نوابغ

ساخت یک کسب و کار اینستاگرامی آشنا می کنم و کمکتان می کنم که پیجی قدرتمند در 

شما می توانید از طریق لینکی  اینستاگرام داشته باشید و با کمک اینستاگرام درآمدزایی کنید.

 رایگان نوابغ اینستاگرام شرکت کنید. که در پایین همین صفحه قرار دارد، در دوره

  طراحی زندگی دلخواه: مجموعه محصوالت طراحی زندگی دلخواه که شامل برنامه اثرگذار

شو، دوره شغل رویایی و دوره میلیونر اینترنتی است، به شما کمک می کند کسب و کار 

وانید از طریق لینکی شما می تخودتان را راه اندازی کنید یا شغل دلخواه خود را پیدا کنید. 

که در پایین همین صفحه قرار دارد، در دوره های رایگان مجموعه طراحی زندگی دلخواه 

 شرکت کنید.

 برای شرکت در دوره های رایگان آکادمی فرجی، روی لینک زیر کلیک کنید:

www.farajiacademy.com/fc/ 
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