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 برخی افراد ثروتمند شدن را نتیجه کار زیاد می دانند درحالیکه
 درآمد زیاد نتیجه دانستن رموز مرتبط با آن است. بنابراین توصیه

 می شود برای انجام هر کاری از تجربیات انسانهای موفق در آن
 زمینه استفاده شود. برای مثال برای ثروتمند شدن باید کلید کسب
 ثروت را از این افراد یاد بگیریم. ما باید بدانیم جهان هستی همیشه

به تالشهای ما پاسخ میدهد
 

 این را بدانیم همه افراد ثروتمند از ابتدا ثروتمند و پولدار نبودند،
 شاید پدر و مادر پولدار و ثروتمندی هم نداشته اند. تنها آرزوی

 بزرگ ثروتمند شدن را داشته باشند. این افراد یاد گرفتند، تالش
 کردند ، زمان گذاشتند و مطالعه کردند  تا به آرزوی خود برسند و

از مشورت با افراد با تجربه دریغ نکردند
 

 زمانی راه رسیدن به ثروت برای شما آشکار می شود که تصمیم
 بگیرید یک دهم ازدرآمدتان را برای خود کنار بگذارید. این مقدار

متعلق به شماست و باید از آن محافظت کنید

 هر زمان که پولی به دست آورید اول سهم خودتان را پرداخت
کنید و آن را ذخیره نمایید، سپس از آن ذخیره سود بدست آورید
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 هر صبح این جمله را با خود تکرار کنید:  بخشی از آنچه بدست
می آورم متعلق به من است و باید از آن نگه  داری کنم

 اگر آنچه را که یاد می گیریم و می دانیم در اختیار دیگران قرار
دهیم، نه تنها از دانش ما کم نمی شود بلکه به آن افزوده می شود

جهان ما پر است از فراوانی 

 برای بدست آوردن خواسته هایمان باید بسیار تالش کنیم. رمز
 رسیدن به خواسته ها اراده راسخ می باشد. برای انجام هر کاری باید

به متخصص همان کار مراجعه کنیم

ثروتمند شدن حاصل خرد می باشد
 

 باید بیاموزیم که چگونه ثروتمند شویم. هنر درخواست کردن بسیار
 مهم و ضروری می باشد. باید بدانیم در هر مقام و منصبی که باشیم

 می توانیم درخواست کنیم مثل پادشاه که از آرکاد ثروتمندترین
 مرد بابل درخواست کرد تا راز ثروتمند شدنش را به مردان بابل

بیاموزد
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 اولین گام برای رسیدن به اهداف این است که آرزوی آن را در سر
داشته باشیم

برای درمان های کیفهای کم پول 7 راه وجود دارد

اول: بیشتر از نه دهم از درآمد خود را خرج نکنید
 
 دوم: مخارج خود را کنترل کنید. مخارج ضروری خود را از خواسته
 هایتان تفکیک کنید. خواسته های شما همیشه بیشتر از درآمدتان
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 است. خواسته ها و آزروها هر جا که امکان برآورده شدنشان باشد
همچون علفهای هرز رشد می کنند

 
 خواسته های شما بیشمارند، اما فقط تعداد کمی را می توانید

 برآورده کنید. همیشه این جمله را با خود تکرار کنید هر مقدار پولی
را که خرج می کنیم حتما کاماًل ارزش خرج کردن داشته باشد

. 
سوم: از آن مقدار پولی که ذخیره کرده اید کسب درآمد کنید

 چهارم: برای سرمایه گذاری راهی مطمئن و بدون ضرر و زیان
   بیابید. همه جوانب یک سرمایه گذاری خوب را بسنجید. از راهی که

می خواهید بروید اطمینان داشته باشید

 پنجم: سرمایه خود را افزایش دهید. از همان نه دهم درآمد برای
خود سرمایه گذاری کنید

 ششم: سرمایه گذاری کنید که از دوام آن برای خود و خانواده 
تان و دوران پیری تان اطمینان داشته باشید

 
 هفتم: با کسب مهارت و توانایی های خود، توانایی امرار معاش 
  خود را افزایش دهید. برای خودتان هدف های ملموس تعیین کنید
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 رای رسیدن به آنها تالش کنید

 همه آرزوی خوشبختی دارند، آیا راهی برای جذب خوشبختی وجود
 دارد؟

 فرصتها به سراغ ما می آیند فقط باید این هنر را داشته باشیم که
 اجازه ورود به آنها را بدهیم. خوش شانسی با پذیرش فرصتها بدست

 می آید. الزمه جذب خوشبختی این است که از فرصتها استفاده
 کنیم. سهل انگاری با خوش اقبالی منافات دارد

 عملگرا بودن شما را به خوشبختی و موفقیت سوق می دهد. برای
 نتیجه مطلوب الزم است که هوشمندانه عمل کنیم، رموز آن را

 بدانیم و مهارت و توانایی آن حرفه و کار را کسب کنیم و صبر و
.حوصله داشته باشیم

 برای ثروتمند شدن کافی است یک سری اصول وقوانین را بدانیم و
 از آن پیروی کنیم. طال و پول ارتعاش دارند. اگر با آنها درست رفتار

 کنیم حتما به سمت ما می آیند. راز ثروتمند شدن این است که
 مهارت داشته باشیم و توانایی هایمان رابه کاربگیریم. با قدرت

تالش و هدفمند کردن آرزوهایمان می توانیم به آنها 
برسیم
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پنج قانون طالیی پول

 قانون اول: پول به سمت کسی می آید که یک دهم را برای خود
کنار بگذارد

.
 قانون دوم: پول همیشه همانند یک کارگر آماده به کار و در انتظار

یک فرصت است تا چندین برابر شود
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 قانون سوم: پول به صاحب آگاه خود وفادار است و از صاحب بی توجه
می گریزد

 قانون چهارم: پول از دست کسانی که مهارتی برای کسب و کار و
سرمایه گذاری ندارند فراری است

 قانون پنجم: پول از دست کسانی می رود که آن را صرف امور بی
فایده می کنند

در جهان هر چیز چیزی جذب کرد     گرم گرمی را کشد و سرد سرد 

نکات مهمی که فرد قرض دهنده باید به آنها توجه داشته باشد

کمک کردن به دیگران باید عاقالنه باشد

باید از برگشت پول مطمئن باشیم

 هر کاری را با احتیاط انجام دهیم تا بعدا برای ما پشیمانی 
نداشته باشد
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با احساسات و دلسوزی برای کسی کاری انجام ندهیم

آگاهانه به دیگران پول قرض دهیم

  هر زمان تصمیم گرفتیم برای کسی کاری انجام دهیم نباید آن 
کار برای خودمان زحمتی داشته باشد

 همانطوری که دیوارهای شهر بابل امنیت شهر و مردمان آن را حفظ
 می کرد و مردم آن شهر به دیوارها اعتماد داشتند و امنیت خود را از
 دیوارها می گرفتند و می دانستند که دیوارها از آنها محافظت میکند،
 با خیال راحت به زندگی خود ادامه می دادند و حاال ماهم با توکل و

اعتماد به خدای بزرگ، این امنیت و محافظت را دریافت می کنیم

 امنیت و محافظت از ما به دست خداوند بزرگ است، ما با اطمینان به
 خدا و تکیه به او می توانیم به راحتی زندگی کنیم و خیالمان از ادامه

 زندگی راحت باشد. اعتماد به خدا همانند دیواری بلند به ما امنیت
 می دهد.کافیست بدانیم که چه خواسته ای داریم، راه و مسیر برایمان

هموار می شود

تو پای به ره گذار و از ره مهراس  خود راه بگویدت که چون باید رفت
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 با استواری و اراده و تالش برای ادامه مسیر، راه خودش را به ما نشان
  می دهد. زندگی از مشکالت بسیار تشکیل شده است، باید در برابر

مشکالت ایستادگی کنیم و به راه حل آنها فکر کنیم

 همیشه قاطعیت در انجام کارها ما را به نتیجه مطلوب می رساند.با
 برنامه ریزی درست و تفکیک مخارج ضروری وغیرضروری از هم، می
 توانیم به همه امور زندگیمان بپرداریم که این برنامه ریزی از درآمد

خود میتواند به شرح زیر ارایه شود
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یک دهم برای خودمان
هفت دهم برای خوراک، پوشاک، تفریح و لذت

دو دهم هم برای بدهی های موجود

نتیجه کلی

بخشی از درآمد تو متعلق به خود توست که آن را نگه داری

 شایسته است که انسان درآمد مناسبی را برای روزهای آتیه خود

 تدارک ببیند و دوران پیری خود و همچنین تأمین آتیه خویش
تدبیری بیندشید

 ما باید خواهان پیشرفت باشیم و این میل در ما باید نیرومند و قاطع
باشد

 توانایی های خود را پرورش دهیم . مطالعه کنیم و بر عقل خود
 بیفراییم و مهارت خود را افزایش دهیم و به شخصیت خود احترام

بگذاریم
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اندکی احتیاط از بسیاری پشیمانی ها جلوگیری می کند
بدون امنیت کافی نمی توان زندگی کرد

هرجا که نیروی تصمیم و اراده باشد راهی گشوده خواهد شد

 اگر می خواهید با قانون جذب ثروت و پول بیشتر آشنا شوید، راز
 ثروت و خوشبختی را دریابید، اثر شگفت انگیز قانون جذب و قانون

 ارتعاش را در رسیدن به موفقیت کشف کنید، و به رازهای نهان
 پول و ثروت پی ببرید دوره آموزشی قانون جذب و ثروت استاد

سعید پورندی را از دست ندهید
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