
 

 

 

 

 

 

 

 

 شما میتوانید این کتاب را به دوستان و آشنایانتان هدیه بدهید 
به و یا هر رسانه ای که دارید شما میتوانید این کتاب را در شبکه های اجتماعی خود  

 اشتراک بذارید
کتاب به تعداد بیشتری کمک شما میتوانید به ما کمک کنید تا با به اشتراک گذاری این  

 کنیم

-- 

 شما نمیتوانید در محتوای این کتاب چیزی کم یا زیاد کنید 
 شما نمیتوانید این کتاب را به فروش بگذارید،تمامی محتوای این کتاب رایگان میباشد 
 شما نمیتوانید به جای منبع:گروه آموزشی تا انتها، منبع دیگری قرار دهید 
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 مثالهای واقعی + ایران در شدن تا ثروتمندو راهکار عملی قدم   9 
خب من یه دست فروش ساده بودم و مجبور بودم برای رفع هزینه هام فیلم رایت کنم و سر چهار 

 راه ها بفروشم

زنده بمونم،تمام مدت یا درس میخوندم یا وضعیت مالی من انقدر افتضاح بود که فقط میتونستم 
کار میکردم ولی یه روز به این موضوع رسیدم که باید یه کاری کنم این کار دیوانگیه که از روزهام 

 اینجوری استفاده کنم

شروع ماجراجویی اقتصادی من از همون روزی بود که از کاری که میکردم خسته شدم و همون روز 
جور شده تا آخر این موضوع باشم و بفهمم چطور میشه به استقالل مالی به خودم قول دادم تا هر 

 رسید

 اولین کسب و کارم رو با فقطبعد از مدت طوالنی که صرف مطالعه و تحقیق و آزمون و خطا کردم 
و بعد از اون  میلیون تومن درآمد زایی رسوندم 0هزار تومن راه اندازی کردم و در کمتر از دو ماه به 06

کارهای بعدیم رو شروع به راه اندازی کردم و همینطور تجربه کسب میکردم و آزمون و  کسب و
 خطا میکردم تا بهتر و بهتر بشم 

تمامی این سالها کارم این بود که از تجربیاتم یاد بگیرم و به بقیه یاد بدم تا چطور به استقالل مالی 
 برسن

 چیزی که توی هیچ مدرسه و دانشگاهی یاد نمیگیرید 

 و امروز توی این مقاله میخوام به شما هم یاد بدم چطور به ثروت برسید

 اما چرا به شما این چیزها رو یاد میدم؟و چرا این آموزش رایگانه؟

 چون خودم توی موقعیت بد مالی بودم و میدونم این موقعیت چقدر سخته 

 آدمهایی رو دیدم که به خاطر پول دست به کارهای وحشت ناکی میزنن

آدمهایی رو دیدم که قابلیتها و استعداد های فوق العاده ای دارن و نمیدونن چطور از این 
 استعدادها استفاده کنن

و برای خودم مهم بود که اگه یه روزی به جایی رسیدم این مطالب رو با همه به اشتراک بذارم تا 
 بتونم به بقیه هم کمک کنم 
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ن مقاله و بکار بستن مطالبی که گفته میشه تونستین از شما هم میخوام اگه بعد از مطالعه ای
وضعیت مالی زندگیتون رو بهتر کنید این کتاب رو با بقیه هم به اشتراک بذارین و کمکم کنید تا به 

 تعداد بیشتری کمک کنم

 توصیه های مهم قبل از مطالعه این مقاله:

 و بنویسم و برای همین خیلیتوی این مقاله تا جایی که تونستم سعی کردم مفصل توضیحات ر-1
کنید تا  مقاله طوالنی و مهمی شد،توصیه میکنم حتمن از اینجا پی دی اف این مقاله رو دانلود

 بتونید با دقت بیشتری و توی زمان مناسبی این مطالب رو مطالعه کنید 

این مطالب به هیچ دردی نمیخورن،اگه فقط این مطالب رو بخونید و هیچ کاری نکنید -2
هیچوقت نمیتونید به استقالل مالی برسید...شما قرار نیست این مطالب رو حفظ کنید و امتحان 
بدین فقط کافیه این مطالب رو درک کنید و تمریناتش رو انجام بدین...اگه تمرینات این مقاله رو 

 انجام ندین هیچ نتیجه ای هم نمیگیرید

 خیلی خب بیایید شروع کنیم

موضوع دسته بندی  4تا قدم بردارین که توی  9موفقیت مالی شما باید برای رسیدن به ثروت و 
 کردم قدم هاتون رو 

 شویم؟ چرا ثروتمند نمی 
 چطور ایده پولساز پیدا کنیم؟ 
  از کجا شروع کنیم؟کسب ثروت را 
  چه چیزهایی باید یاد بگیریم؟برای ثروتمند شدن 

مالی نرسیدین،میدونم االن خیلیاتون سریع باید بدونید چرا تاحاال ثروتمند نشدین و به موفقیت 
گفتین خب معلومه،چون سرمایه اولیه نداشتم،چون بانک بهم وام نداد،چون بابام کمکم نکرد،چون 
تحریمیم و دولت کمکمون نمیکنه،چون ژنمون خوب نیست و هزار و یک دلیل ولی میخوام بهتون 

قر رو مثل یک بیماری خطرناک میبینم و یاد بدم واقعا چرا تاحاال ثروتمند نشدین!من همیشه ف
 برای رفع این بیماری باید بدونیم عامل این بیماری کجاست و چجوری شکل گرفته.

 

فقر مثل یه بیماری خطرناکه،نا امنی،بیکاری،دزدی،تجاوز به جان و مال دیگران و... از بیماری به نام 
وت آفرینی و راه های درست راه در مورد ثرفقر و تنگدستی تغذیه میشن،با شناخت و مطالعه 

 کمک کنیم این بیماری ریشه کن شه باهم و کمک به دیگراناندازی کسب و کار 
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 چرا ثروتمند نمی شویم؟

 

 

 ؟ور جلو ثروتمند شدنمون رو میگیرهدونستن اینکه ذهن ما چطقدم اول . 

 خونده بودم که بهم میگفتیادمه وقتی میخواستم اولین کسب و کارم رو راه بندازم کتابهای زیادی 
اول عالقت رو پیدا کن و بعد کاری که بهش عالقه داری رو شروع کن...خب من عاشق ساختن فیلم 

 بودم و عالقم رو پیدا کرده بودم اما یه مشکل بزرگ وجود داشت!

 من هیچ پولی نداشتم!

 نداریم!تقریبا اولین جایی که توش گیر میفتیم همینجاست...پولی برای شروع 

من ماشین حساب بر میداشتم و هر جوری حساب و کتاب میکردم میدیدم برای داشتن یه دفتر 
فیلم سازی حداقل یک میلیار تومن پول الزمه و هر بار نا امید تر از سری قبل بیخیال میشدم و 

 میگفتم منو چه به این کارا...من همون دست فروش میمونم

ا شدم که توی نگاه اول خنده دار میومد...داشتم یه مقاله راجع به ولی یه روز اتفاقی با مدلی آشن
ذهن و کارکردش میخوندم که چطور با استفاده از این ابزار میشه نوع نگرش به زندگی رو تغییر 

 .داد

برام خیلی عجیب به نظر میرسید ولی گفتم بذار یه تست کنیم ببینیم چی میشه )جلوتر بیشتر 
 توضیح میدم (

و روزهای اول به نظرم خنده دار و بی فایده  روی اون مقاله یه تمرین برای خودم ساختممن از 
میومد این تمرینا ولی بعد از گذشت چند روز همه چیز شروع به تغییر کرد و به شکل عجیبی 

هزار تومن شروع  06میلیارد تومن شروع کرد رو با  1تونستم کسب و کاری که نمیشد با 
 براتون بیشتر توضیح میدم  ...چطور؟االنکردم

 من با کارکرد ذهنم آشنا شدم با چیزی به اسم باورهای ذهنی

توی قدم دوم بهتون میگم باورهای ذهنی چطور کار میکنن و چطور جلو من رو گرفته بودن تا نتونم 
کسب و کارم رو شروع کنم ولی میخوام از مهم بودن این موضوع بیشتر باهاتون حرف بزنم...خب 

وقتی باورهای ذهنیم رو شناختم و یاد گرفتم چطور این باورها کار میکنن شروع به تغییر من 
 اور بعد از گذشت مدتی جواب داد...دادنشون کردم و همین تغییر ب
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 06من با مراکزی آشنا شدم که دوربین اجاره میدادن و یک روز یک دوربین اجاره کردم به قیمت 
ز رو صرف فیلم برداری و کارکردن با تنظیمات دوربین کردم و یه فیلم کوتاه هزار تومن و تمام اون رو

هم گرفتم و روی کامپیوترم نرم افزار تدوین ویدیو رو نصب کردم و شروع کردم به یادگیریه تدوین 
 تصاویری که ضبط کرده بودم و نتیجش شد اولین نمونه کارم

رو که یه فیلم کوتاه بود رو روی سی دی رایت روزهای بعد دنبال جاهای مختلفی میرفتم و کارم 
کرده بودم و میبردم به استدیوهای ضبط موسیقی و تاالرهای عروسی و جاهایی که همایش برگذار 

میکردن شمارم رو بهشون میدادم و میگفتم اگه مشتری برای ضبط ویدیو خواستین من میتونم 
 انجام بدم 

 فقط با تغییر یک باور غلطهزار تومن و  06یدم،فقط با میلیون تومن رس 0ماه به  2بعد از گذشت 

تازه این کسب و کار بزرگتر هم شد و تونستم به مبالغ بیشتری هم برسم ولی نکته مهم این بود که 
من یاد گرفته بودم این سیستم چطور کار میکنه،برای همین کسب و کارهای بعدیم هم راه اندازی 

 کردم 

گرفتین چیزی هست به اسم باور ذهنی که جلوی شمارو میگیره تا پس توی قدم اول شما یاد 
نتونید شروع به ثروت آفرینی کنید! اما این باورهای ذهنی چی هستن؟چطور کار میکنن؟ عجله 

 نکنید توی قدم دوم بهتون میگم

 باورهای ذهنی چطور کار میکنن؟قدم دوم . 

روزنامه،تلوزیون،دوستان و از صبح تا شب شما درحال بمبارون شدن هستین!توسط 
و حرفهایی که راننده تاکسی میزنه و  خانوادتون،شبکه های اجتماعی و وبسایتهایی که چک میکنید

 هر حرفی از هر کسی میشنوین توی ذهن شما تاثیر میذاره

 ای هستن که از هر جایی میشنوید باورها همین جمالت ساده
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این جمالت که از طریق مختلفی به ذهن شما میرسه شمارو وادار میکنه تا توی ذهنتون بارها و 
 بارها با خودتون راجع بهش حرف بزنید و صحبت کنید 

 1باور ذهنی اشتباهی که توی ذهن من وجود داشت این بود که برای شروع کسب و کارم نیاز به 
 میلیارد تومن پول دارم 

شت سر هم توی ذهن من تکرار شده بود و ریشه کرده بود و همیشه این ذهنیت این باور سالها پ
 با من بود که حتمن باید برای شروع پول داشت

 ای هم هست؟این باور نمیذاشت من دور و برم رو درست ببینم و متوجه بشم آیا راه دیگه

 راستی باورهای ذهنی یک سری ویژگی دارن:

 ال درست یا غلط نیستنهیچ کدوم از باورهای ذهنی کام

 به این دو جمله نگاه کنید :

 با سرمایه اولیه کم میشود کسب و کار راه اندازی کرد و ثروت آفرید-1

 بدون سرمایه اولیه نمیشود کسب و کار راه اندازی کرد-2

 هر دوتا جمله باال کامال درستن و هر جمله از یک نگاه متفاوت شکل گرفته 

 لیونها نفر رو پیدا کنن که حرفشون رو ثابت میکنه هر دو دیدگاه میتونن می

 ولی کدوم دیدگاه به نفع شماست؟

ذهن ما مثل یک سیستم عامل میمونه و باورهای ما مثل برنامه هایی هستن که روش نصب 
 میشن و شما هستین که انتخاب میکنین کدوم برنامه روی ذهن شما نصب بشه 

چیزهایی هستن باید ببینیم این باورها چطور روی دید  خب حاال که فهمیدیم باورهای ذهنی چه
 ما از جهان دور و برمون تاثیر میذارن؟

 

 

 

 

من یک نرم افزار اشتباه روی ذهنم نصب کرده بودم که دنیایی به من نشون میداد که همه برای راه 
 اندازی کسب و کارشون نیاز به سرمایه اولیه داشتن و این چیزی بود که من باید میدیدم 
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 چطور ممکنه این اتفاق بیفته؟

 ببینید میلیون ها اتفاق همین االن در حال افتادنه

ارین توی خیابون قدم میزنید هزاران اتفاق دور و بر شما داره رخ میده ولی ذهن شما وقتی شما د
فقط میتونه بخشی از این اتفاقات رو ببینه و این اتفاقات دقیقا همون هایی هستن که باورهای 

ذهنیتون دوس دارن بهتون نشون بدن...ذهن شما به شدت از دیدن چیزهایی که با باورهای قبلی 
 باشه متنفره در تضاد 

نفر به آفریقا فرستاد تا  2وقتی شرکت کفش فروشی میخواست بازار آفریقا رو راه اندازی کنه 
 تحقیق کنن و ببینن که ورود به بازار آفریقا به صرفه هست یا نه؟

 دو تا گذارش به دست مدیر رسید :

 خرهاینجا هیچکس کفش نمیپوشه و همه پا برهنه هستن پس کسی از ما کفش نمی-1

اینجا یه بازار بی نظیره همه اینجا پا برهنه هستن،اگه کفشهامون رو بیاریم اینجا کلی خرید -2
 ازمون میشه

 میبینید هر دو نفر به یجا رفتن ولی کامال نظرات متفاوتی دارن بیان میکنن 

ور و ذهن شما باورهایی رو از جاهای مختلفی توی خودش میذاره و بعد از اون تمام چیزهایی که د
 برتون میبینید با توجه به ساختار باورهای ذهنی شما شکل میگیره 

 میدونم برای خودمم یه مقدار درکش سخت بود ولی باید بهتون بگم این ابزار خیلی کارش درسته!

 فقط کافیه یه بار امتحان کنید تا ببینید چه تغییراتی توی زندگیتون میتونید به وجود بیارید 

روز زندگیتون تغییرات  96کنید به قسمت تمرینات که رسیدیم بهتون میگم چطور توی یه مقدار صبر 
 اساسی میکنه

 

 شناخت باورهای ذهنی مخرب قدم سوم . 

حاال که فهمیدیم باورهای ذهنی چی هستن و چطور کار میکنن باید ببینیم چه باورهایی جلو شمارو 
 گرفتن تا نتونید ثروتمند بشید

هتون گفتم باورهای ذهنی توی ذهن ریشه میکنن و ذهن شما به همین سادگیا همونطور که قبال ب
 نمیتونه قبول کنه که داره اشتباه میکنه 
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 س چطور میشه این باورها رو شناسایی کرد؟پ

حقیقت اینه که هر کسی میتونه با نگاه دقیق به خودش بفهمه کجاها باورهای اشتباهی توی 
 ذهنش گذاشته شده 

 مثال براتون میزنم تا کامال این موضوع براتون جا بیفتهمن یه 

 میلیارد تومن  1یه قلم و کاغذ بیارید و روش مبلغ خیلی بزرگی رو بنویسید : مثال 

 با خودتون فکر کنید چرا تاحاال نتونستید به این پول برسید؟

 بهونه ها و باورهای غلط شروع به چشمک زدن میکنن 

ام کمکم نمیکنه،من یه خانم خونه دارم مگه میشه؟من یه آدم عادیم اونا که سرمایه اولیه ندارم،باب
اینهمه پول دارن همه نخبه هستن،این پوال فقط از راه حروم به دست میاد از راه درست نمیشه به 

 این پوال رسید،باید سخت کار کنم تا به این پول برسم و...

گرفته و هرکسی باورهاش ممکنه با نفر کناریش میلیون ها باور منفی وجود داره که جلوی شمارو 
 کامال متفاوت باشه 

اگه این تمرین رو انجام بدین باورهایی که به ذهنتون میاد رو بنویسید میتونید به بخشی از 
باورهای غلطی که روی ذهنتون نصب شدن و نمیذارن شما دور و برتون رو درست ببینید دسترسی 

 پیدا کنید 

ه سازی دوره آموزشی جامع و کاملی هستم تا باورهایی که بیشترین تکرار رو توی البته درحال آماد
 مشاوره هام و خودم دیدم رو یکجا جمع کنم تا بدونید کدوم باور ذهنی داره جلو شمارو میگیره 
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تغییر باورهای ذهنی مخرب و جایگزینی با باورهای ثروت قدم چهارم . 
 آفرین

از شر این باورهای چسبناک خالص این باورها توی ذهن شما ته نشین شدن و اگه میخواین 
 بشید باید یک سری مشخصه داشته باشید 

 متعهد باشید،صبور باشید،مداوم تمرین کنید

روز روی این تمرین وقت بذارین واقعا هر کسی میتونه این کار رو انجام بده  96فقط ازتون میخوام 
اقعا مهمه من با همین تمرین تونستم باور اشتباهم رو تغییر بدم و به درآمدهای عالی این تمرین و

 روز اینکار رو انجام بدین  96برسم و ازتون خواهش میکنم فقط 

 مهمتمرین 

 جلو ورودی های ذهنتون رو بگیرید :

 برای شروع باید روی ورودی های ذهنتون حساس باشید و نذارین هر چیزی وارد ذهنتون بشه 

روز رسانه هایی که دارین رو خاموش کنید تلوزیون نگاه کردن  و روزنامه خوندن و گشتن توی  96
 شبکه های اجتماعی رو کنار بذارین

معموال دوستای ما وقتی یکجا از جمع هایی که راجع به باورهای منفی صحبت میشه دور باشید،
جمع میشن شروع به نق زدن راجع به وضعیت موجود میکنن و باورهای منفی توی این جمع ها 

 شکل میگیره 

اگه توی گفتگوهایی که توی تنهایی با ذهنتون داشتین متوجه شدین دارین با خودتون گفتگوهای 
 تون رو پرت کنیدای فکر کنید و حواسبه چیز دیگهمنفی انجام میدین سریع 

جلوگیری از ورود باورهای ذهنی مخرب واقعا کار سختیه و نیاز به صبر و تعهد داره،شاید روزهای 
 روز کم کم بهش عادت میکنید  26اول خیلی براتون سخت باشه این کار ولی بعد از 
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 باورهای جدید جایگزین کنید :

 حاال که جلو ورودی های ذهنتون رو گرفتین باید باورهای جدید جایگزین کنید 

جمالتی که توش مشکل اساسی دارین پیدا کنید و دنبال آدمهایی بگردید که برعکس جمله شما 
 کاری رو انجام دادن و موفق شدن 

 انداخت مثال من این جمله باور اشتباهم بود:بدون سرمایه اولیه نمیشه کسب و کار راه 

 این جمله رو برعکس کردم شد : با سرمایه اولیه کم میشه کسب و کار راه انداخت 

 و دنبال آدمهایی گشتم که با سرمایه اولیه کم تونسته بودن کسب و کارشون رو راه اندازی کنن 

اگه میتونید به این آدمها نزدیک بشید باهاشون صحبت کنید عالیه ولی اگه دسترسی بهشون 
 میتونید توی اینترنت میلیون ها نفر پیدا کنید و یا زندگی نامه افراد موفق رو بخونید  ندارین

 این بهتون کمک میکنه تا باور کنید این آدمها تونستن پس شما هم میتونید

اگه باور شما اینه که با کار حالل نمیشه به ثروت رسید آدمهای ثروتمندی رو پیدا کنید که با کارهای 
 ت رسیدن حالل به ثرو

اگه باور شما اینه که باید تحصیالت دانشگاهی داشته باشید تا به ثروت برسید آدمهایی رو پیدا 
 کنید که تحصیالت دانشگاهی ندارن و ثروتمند هستن

اگه باور شما اینه که حتمن باید جون بکنید تا پول در بیارید،آدمهایی رو پیدا کنید که با کمترین کار 
 ی باالیی رسیدن فیزیکی به درآمدها

 فقط باید دنبال کسایی باشید که بر خالف نظام باورهای ذهنی شما تونستن موفق بشن 

 

-- 

 

خب خب خب ، خسته که نشدین؟ تازه تا اینجای کار شما هنوز هیچ قدمی به جلو برنداشتنین و 
 تازه دارین مقدمات ثروت سازی رو محیا میکنید 

خیلی ها توی این مورد مشکل دارن و وقتی راجع به باورها حرف میزنم میگن که یعنی میگی 
 بشینیم خونه و رو باورهامون کار کنیم بعد پول میریزه تو خونمون؟اصال و به هیچ وجه 

 این تازه شروعه کارمونه و حاال حاالها کار داریم تا به ثروتسازی برسیم
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 ؟چطور ایده پولساز پیدا کنیم
 

بعد از اینکه با باورها و سیستم کارکرد ذهن آشنا شدیم باید چیزی پیدا کنیم که مارو به ثروت 
 برسونه و چیزی که شمارو ثروتمند میکنه ایده ها هستن

هر چیزی که دور و برتونه و ازش استفاده میکنید یک ایده بوده مهم نیست کامپیوترتونه یا گوشی 
ظهر میل کردین یا کانال تلگرامی که توش عضو هستین و یا صفحه موبایلتون یا ماکارونی که 

اینستاگرامی که دنبال میکنید و ماشینی که سوار میشید و... همه چیز دور و برتون از یک ایده 
 شروع شده و شما هم باید یک ایده داشته باشید

 حاال سوالی که پیش میاد اینه که :

 ایده ها از کجا میان؟قدم پنجم . 

تغییر باورهای ذهنی و انجام دادن تمرینات ایده هایی پیدا میکنید که باور نمیکنید اینهمه مدت با 
 کنارتون بودن ولی نمیدیدینشون 

 ولی اگه میخواین بدونید چطور این ایده ها پیدا میشن باید براتون یه مثال بزنم :

گیرید و بهتون بگن از اون اگه شما با یه عکاس حرفه ای  توی یک موقعیت و یک دوربین قرار ب
 محیط عکاسی کنید چه اتفاقی میفته؟

چیزی که عکاس میبینه و چیزی که شما میبینید کامال متفاوته و این بخاطر اینه که عکاسها یاد 
 ای ببیننگرفتن محیط دور و برشون رو حرفه

ه ای دور و برتون رو نگاشما هم اگه میخواین ایده های دور و برتون رو ببینید باید یاد بگیرید حرفه
 کنید،اما چجوری؟

قدم اول تغییر باور و جایگذاری باورهای درسته که اگه به درستی اجرا بشه حتمن شما میتونید 
توی کسب و کارتون و یا دور و برتون ایده هایی رو ببینید ولی اگه هنوز احساس میکنید ایده ای 

 نمیبینید باید یک کار دیگه انجام بدین 

 باید نیازهای دور و برتون رو درست ببینیدشما 

 ای تر میشید و ایده های بهتری کشف میکنید هر چقدر بیشتر این کار رو انجام بدین توش حرفه

 مثال به این فکر کنید که توی خیابون دارین قدم میزنید و یه زباله کنار خیابون میبینید
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 به جای ابراز احساس نارضایتی و دنبال مقصر کشتن و جمالتی مثل این : 

 مردم چقدر بی فرهنگ شدن 

 دولت پس چیکار میکنه؟یه آشغال نمیتونن از زمین جمع کنن

 ل جمالتو این مد

 سریع نوع نگرشتونو تغییر بدین و دنبال راه حل باشید 

 لی مهم اینه که نوع نگاه باید تغییر پیدا کنه شاید هیچوقت ایده شما برای جمع زباله عملی نشه و

باید از یک آدم همیشه ناراضی تبدیل بشید به آدمی که نیازها رو میبینه و با قدرت خالقیتش برای 
 رفع اون نیاز دنبال ایده میگرده

 

 

 

 

 

 

 چطور بهترین ایده های دور و برمون رو پیدا کنیم؟قدم ششم . 

میزنم منظورم اختراع یه چیز جدید یا راه اندازی یه کارخونه با کلی آدم وقتی راجع به ایده حرف 
 نیست

 ما توی دنیای جدیدی زندگی میکنیم و تعریف راه اندازی کسب و کار و ایده یابی عوض شده 

حتمن آدمهای عجیبی رو دیدین که از راه های خیلی ساده به ثروتهای بزرگی میرسن؟شاید توی 
 یکنید چندتا از این آدمها رو دیده باشید خبرهایی که دنبال م

 به عنوان مثال

 ل کردن عالقشون به ثروت رسیدنآدمهایی که با دنبا

تون کجاست؟میخواین فوتبالیست بشین یا بازیگر ؟یا یه مندین؟واقعا عالقهبه چه چیزی عالقه
 خواننده خوب باشید؟

www.takbook.com



یکردم که در راستای عالقم بود ساعتها من عالقه زیادی به ساختن فیلم داشتم و وقتی کارهایی م
میگذشت و هیچوقت گذر زمان رو احساس نمیکردم،باید خودتون رو درست ببینید و عالقه 

جام دادنش خسته نمیشید،حتی کاری که اگه پولی نواقعیتون رو پیدا کنید،کاری که هیچوقت از ا
 ازش در نیارید باز هم انجامش میدین

 آدمهای زیادی از دنبال کردن عالقشون به ثروت رسیدن 

تعدادشون انقدر زیاده که نمیدونم کدوماشونو براتون مثال بزنم،مطمعنم اولین زندگی نامه یک 
 ای رو بخونید متوجه میشید چقدر به کاری که میکردن عالقه داشتنانسان موفق توی هر زمینه

 آدمهایی که با یادگیری یک مهارت به ثروت رسیدن 

شما حتمن توی یک کاری مهارت دارین و بهتر از خلیای دیگه میتونید اون کار رو انجام بدین،شاید 
 شه،شاید فروشنده خوبی باشید،شاید نویسندهفن بیان خوبی داشته باشید،شاید صداتون خوب با

 خوبی باشید،شاید برنامه نویسی بلدین و یا شاید گرافیست خوبی هستین 

از هر مهارتی میشه به ثروت رسید،فقط کافیه دنبال آدمهایی باشید که توی اون مهارت بهترینن و 
 روی خودشون سرمایه گذاری کردن و کارشون رو درست انجام دادن 

حواستون باشه ما توی هر مهارتی هم آدم موفق داریم و هم آدم نا موفق و همیشه تعداد آدمهای 
 ناموفق خیلی بیشتر از تعداد آدمهای موفقه 

 چرا؟

 چون باید صبر داشت 

 باید چیزهای جدید یاد گرفت 

 باید هر روز بهتر از دیروز شد 

 باید زمان گذاشت 

 باید تعهد داشت 

 و کلی چیز دیگه 

 ولی این کار شدنیه و خیلیا تونستن از مهارتهاشون به ثروتهای باالیی برسن 

یری اون مهارت خاص نگران نباشید شما همین االن هم میتونید یک مهارت رو انتخاب کنید و یادگ
 (توی قدم هشت و نه بیشتر راجع به یادگیری حرف میزنم)رو شروع کنید 
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،مهارت ساخت جواهرات موبایل و یا بازی برای هارت طراحی سایت،مهارت نوشتن برنامهم
ی و... دور و برتون رو زشی،مهارت ساخت کلیپ عروسای،مهارت ساخت مجموعه های آموپارچه

نگاه کنید و ببینید تمامی این چیزهای کوچیکی که شمارو میتونه به ثروت برسونه ولی شما 
 منتظرین تا یه جایی استخدام بشید و یا یکی بیاد یه وام بهتون بده تا شروع کنید

کم کم و آروم آروم با هر چیزی که دور و برتونه شروع کنید و هرچقدر کم هم پول در آوردین توی 
کار خودتون و برای بهتر شدن خودتون سرمایه گذاری کنید و بهش زمان بدین و ببینید بعد از 

 گذشت مدتی چطور درآمدهاتون بیشتر و بیشتر میشن

 آدمهایی که با کشف نیازهای جدید به ثروت رسیدن

ایی که با تولید ویدیو و گذاشتن این ویدیو ها توی چند روز پیش بود که لیستی میخوندم از آدمه
 یوتیوب به درآمدهای باور نکردنی رسیدن

سال سن داشت و پدر و مادرش ازش فیلم میگرفتن و این  0توشون یه بچه هندی بود که فقط 
 16بچه اسباب بازیهای جدیدی رو که به بازار میومدن رو نقد و بررسی میکرد و تونسته بود تعداد 

 میلیون دالر برسه 11دنبال کننده داشته باشه و به درآمد میلیون 

تازه این فقط یه بخش کوچیکی از این دنیای جدیده ما توی کشور خودمون صفحات تلگرام و 
صفحاتشون مبالغ خیلی باالیی رو دریافت  اینستاگرامی داریم که بابت هر پستی که میذارن توی

 میکنن 

اشتباه نکنید این ها شغلهای کاذب نیستن اینها نیازهای جدید رو پوشش میدن و درآمد هم دارن 
ما توی دنیای جدیدی داریم زندگی میکنیم و نیازهای جدیدی هم داریم پس کسانی که نیازهای 

 دن به ثروت میرسن این دنیا رو درک کنن و برای رفع نیاز ایده ب

پس وقتی از ایده یابی و راه اندازی کسب و کار حرف میزنم منظورم این نیست که دفتر بگیرید یا 
ش میرسه به گرفتن وام و افتادن کارمند استخدام کنید و از این جور کارا که پر از هزینست و آخر

 روی بدهکاری و...

تو دنیای امروز گوشی موبایلتون میتونه پول بسازه،لبتابتون میتونه پول بسازه،تیکه پارچه های دور 
و برتون میتونه براتون پول بسازه،گیتار زدنتون میتونه براتون پول بسازه و هر چیزی میتونه براتون 

 ن رو درست ببینیدپول بسازه اگه دور و برتو
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 کسب ثروت را از کجا شروع کنیم؟
 

 تا شروع نکنید یاد نمیگیریدقدم هفتم . 

 تا اینجا همه چیز برای شروع آمادست ولی اگه شروع نکنید همه چیز بی فایدست 

 باید شروع کنید هر چقدر کوچیک و هر چقدر پر از عیب و ایراد 

 رو براتون تعریف کنم؟ هزار تومن 06داستان من و شروع با الزمه یه بار دیگه 

خب من بودم و یه دوربین اجاره ای برای یک روز،همه چیزی که من باهاش شروع کردم همین 
بود،شما هم حتمن خیلی چیزها دور و برت داری که میتونی ازشون استفاده کنی برای شروع ولی 

 این کار رو نمیکنی!چرا؟

 منتظری همه چی عالی باشه تا شروع کنی؟  شاید یه آدم کمال گرا هستی و

 ؟و همیشه کارهات رو به تعویق میندازی شاید تنبلی

 شاید بهونه میگیری؟

اگه دلیلش رو میدونی که عالیه چون میتونی دنبال راه حل باشی برای رفع مشکلت ولی اگه 
بفهمی واقعا چرا نمیدونی چرا تا امروز شروع نکردی باید یه وقت خوب برای خودت کنار بذاری و 

 شروع نمیکنی؟

فقط یادتون باشه شروع کردن مهمترین کاریه که باید انجام بدین و تا شروع نکنید هیچی یاد 
 نمیگیرید تا زمین نخورید یاد نمیگیرید راه برید 

 و با شروع کردن دو تا اتفاق میفته

 شکست میخورید و یاد میگیرید 1

 شکست میخورید و بیخیال میشید 2

ای موفق همیشه بعد از شکست خوردن نمیشینن گوشه خونه زانو غم بغل نمی کنن و دنبال آدمه
 بهونه نمیگردن تا مقصر رو بندازن گردنش و راحت بشن

از  ردن وآدمهای موفق راهی که منتهی به شکست شده رو آنالیز میکنن و میفهمن کجاها اشتباه ک
 اشتباهاتشون درس میگیرن
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 چیزهایی باید یاد بگیریم؟برای ثروتمند شدن چه 

 

 قدم هشتم . یادگیری و سرمایه گذاری روی خودتان

باید همین امروز سرمایه گذاری کردن روی خودتون رو شروع کنید و هر روز یک چیز جدید یاد 
 بگیرید

 دنیای امروز دنیای آدمهاییه که اطالعات دارن و روی خودشون سرمایه گذاری میکنن 

 بکنیم؟سادست یه قلم و کاغذ بردارین و ببینید کجاها مشکل دارین؟چجوری اینکار رو 

 مثال :

 من آدم تنبلیم

 کارهامو به تعویق میندازم

 اصال نمیدونم چطور با بقیه ارتباط بر قرار کنم

 از بازاریابی و فروش محصوالت و خدماتم به مشتری میترسم یا خجالت میکشم

 نمیدونم چطور ایده پیدا کنم

 ارم و نمیدونم چرا کاری که شروع میکنم بعد یه مدت ول میکنمپشتکار ند

 و...

 همه چیزهایی که فکر میکنید توش مشکل دارین رو بنویسید و برید دنبال رفع کردن این مشکالت

حواستون باشه این تمرین خیلی خیلی خیلی مهمه و باید جدی بگیریدش و حتمن باید نوشته 
بشه،خیلیا میدونن مشکلشون چیه ولی چون این مشکالت رو توی ذهنشون نگه میدارن بعد از یه 

 مدت از یادشون میره و دوباره برمیگردن به روزمرگی و کارهای همیشه گیشون رو اجام میدن 

 رو کشف کنید مشکالتتون 

 تعهد بدین به خودتون که این مشکالت رو بر طرف میکنید

 و شروع به یادگیری و تمرین در مورد مشکل خودتون بشید 

 این سرمایه گذاری بهترین سرمایه گذاری زندگیتون میشه 
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چون اگه یاد بگیرید به جای دنبال مقصر گشتن و دنبال بهونه گشتن خودتون رو درست ببینید و 
و برای حل مشکلتون شروع کنید به یادگیری و عمل به هر چیزی که التتون رو پیدا کنید مشک

 بخواین میرسید

 به هر چیزی

 خیلی از آدمهایی که به هیچ جایی نمیرسن فقط همین یه مشکل رو دارن 

اونها نمیپذیرن که مشکل از خودشونه و همیشه مثل یه آدم طلبکار با عالم و آدم مشکل دارن و 
 ستدشون رو همیشه آدم خوب میدونن و هر مشکلی که هست از بقیهخو

 تغییر میکنه اگه فقط همین یه مورد رو از این مقاله درک کنید زندگیتون کامال

 قدم نهم . یادگیری به روش جدید

 یادگیری مدرسه و دانشگاه رو فراموش کنید 

یه مدرک بهتون بدن! من وقتی از قرار نیست یه کتاب بخونید و حفظ کنید و امتحانش بدین تا 
 یادگیری حرف میزنم منظورم با چیزی که از مدرسه و دانشگاه فهمیدین کامال فرق میکنه

 شما باید روش جدید یادگیری رو توی زندگیتون اجرا کنید

همیشه آدمهایی رو میبینم که هیچ کتابی توی زمینه موفقیت نخوندن ولی آدمهای موفقی هستن 
 مهایی که یک کتابخونه کامل از کتابهای موفقیت خوندن و آدم موفقی نیستنو همینطور آد

اتفاقن کتاب خوندن و باال بردن اطالعات کار بسیار خوبیه من نمیخوام بگم کتاب خوندن کار بدیه 
و توی قسمت سرمایه گذاری کردن روی خودتون کامال توضیح دادم ولی یک سری نکات وجود 

 دارن که 

 اگه درست اجرا بشن موفقیتتون حتمی میشه 

من توی مشاوره هام به دو مدل طرز فکر برخورد کردم که جفتشون برای موفقیت و یادگیری 
کسایی که موفق نمیشن یکی از این مدل تفکرات رو  ٪96چیزهای خطرناکی هستن که احتماال 

 دارن 

 میکننآدمهایی که با اطالعات بیش از اندازه مغزشون رو پر -1

 و فقط شروع میکننآدمهایی که هیچ اطالعاتی ندارن -2

www.takbook.com



جفت این نوع طرز فکر خطرناکه و میخوام یه مقدار راجع به هر کدوم از این مدل فکر کردن 
باهاتون صحبت کنم و بعدش یک سری راهکار بهتون بدم تا با بکار گیریشون از شر این نوع فکرها 

 خالص بشید 

 که با اطالعات بیش از اندازه مغزشون رو پر میکنن آدمهاییطرز فکر اول : 

این آدمها همونایی هستن که کتاب خونشون پر از کتابهای موفقیته و هر روز کلی مطلب توی 
 زمینه های مختلف میخونن ولی وقتی به عمل کردن میرسه میبینی هیچ اتفاقی نمیفته...

ع ید هر چیز کوچیکی که یاد میگیرید رو سریتوی یادگیری جدید این سیستم رو باید تغییر بدین،با
 بهش عمل کنید

میتونید از همین مقاله شروع کنید من توی این  مقاله چندتا تمرین ساده گفتم و بهتون تضمین 
 میدم اگه به همین مقاله درست عمل کنید موفق میشید 

چی و تا عمل نکنید هی یادگیری جدید به تعداد بیشتر کتابهاتون ربطی نداره به عمل شما ربط داره
 یاد نمیگیرید 

موفقیت یعنی شروع کردن و اصوال موفقیت توی هر زمینه ای یک مهارته،همونطور که مهارتهایی 
مثل راه رفتن،دوچرخه سواری و...نیاز به تمرین دارن موفقیت هم نیاز به تمرین داره و باید هر چیز 

 کوچیکی که یاد گرفتین رو اجرا کنید 

 م : آدمهایی که هیچ اطالعاتی ندارن و فقط شروع میکننطرز فکر دو

بعضی از آدمها هم هستن که فقط شروع میکنن،بدون داشتن هیچ اطالعاتی و این مدل آدمها 
 عملگرا هستن،و دقیقا بر عکس آدمهای طرز فکر اول عمل میکنن 

 دو مدل آدم اتفاق برای آدمهای عملگرا میفته 

 یک حقوق ثابت تا آخر عمر زندگی میکنن  باهر روز میرن سر کار و  1

 آدمهایی که اطالعات دارن از این آدمها سو استفاده میکنن  2

خب وقتی دنبال یادگیری نباشید و هیچ چیز جدیدی به زندگی روزمرتون اضافه نکنید تبدیل به یه 
 ربات میشید تا کارهاتون روزمره وتکراری بشه 

 حقیقت تلخیه ولی واقعیت داره 

شما به عنوان یک انسان دارای قدرت فوق العاده ذهن و مغز هستین و خالق زاده شدین شما نباید 
 این ابزار بی نظیر رو کنار بذارین 
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 شما باید هر روز بهتر از دیروزتون باشید و این کار اصال کار سختی نیست 

 صفحه کتاب بخونید  5فقط کافیه روزی 

 صفحه  5فقط 

 دقیقه روی بهتر شدن خودتون وقت بذارین  16ساعت فقط  24هر از 

 دقیقه وقت آزاد نداره واقعا داره بهونه میاره  16هر کسی بگه 

 کتاب  1صفحه و تقریبا  156صفحه یعنی ماهی  5هر روز 

 و اگه چیزهایی که یاد میگیرید عمل کنید زندگیتون از این رو به اون رو میشه 

میخونید عمل کنید و هر روز یه مقدار بهتر از دیروزتون  فقط حواستون باشه باید به چیزایی که
 باشید

ای که بهتون کمک میکنه نه تنها خب توی ایم مقاله همه سعیم رو کردم تا نکات اصلی و ریشه
ثروتمند باشید بلکه زندگی بهتری داشته باشید رو گفتم و ازتون میخوام این مقاله رو با دوستانتون 

ا هم به تعداد بیشتری بتونیم کمک کنیم،همینطور به وبسایت ما سر بزنید به اشتراک بذارین تا ب
 اونجا براتون کلی سورپرایز دارم 
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