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خود پول به ذات خنثی است اما،اقداماتی که از طریق پول
میتوانید انجام دهید شما را به آزادی عملکرد میرساند ،و
آزادی عملکرد شما را در سطح باالیی از قدرتمندی شخصی
هویدا میسازد.
وقتی میتوانید بدون داشتن استرس از کمبود پول ،شروع به
خرج کردن برای کسب لذت و یا رسیدن به نتایج دلخواه
کنید ،حس کنترل بر شرایط ،شما را قدرتمند میسازد.
پس پول یک قدرت است،
در واقع بهتر است بگویم ،پول یک قدرتساز درونی است.
اما این قدرت از پول نیست! بلکه از نتایجی است که توسط
خرج کردن پول برای شما خلق میشود.

برندهها ساخته

اگر خود پول قدرت بود ،هیچکس پول خود را خرج نمیکرد!
چون همه خواهان داشتن قدرت بیشتر هستند! در واقع این
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تغییرند نه تقدیر

خرج کردن پول و کسب لذت و البته قدرت به نتیجه رساندن
خواستهها است که حس قدرتمند بودن را در شما ایجاد
میکند.
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و این قدرت ایجاد شده درون شما به نوعی از احساسات آزادیخواهانه شما است.
وقتی پول دارید و در لحظه میتوانید هرآنچه را که میخواهید بخرید و یا به نتیجه دلخواه
برسانید و یا ایدهای را به راحتی عملی کنید ،در واقع حس قدرتمند توانستن درون شما
شکوفا میشود و این حس ناخودآگاه باعث افزایش رضایت شخصی میگردد.
رضایت شخصی اولین عامل برای خودباوری است ،و خودباوری ریشه همه عملکردهای
موثر است.
پس اگر بخواهم بگویم این پول است که شما را خوشحال میکند ،یک دروغ بزرگ است!
بلکه این حس آزادی عملکرد و قدرت اجرایی کردن ایدههاست که برای شما رضایت
شخصی به همراه میآورد.
بگذارید حقیقتی را برای شما بازگو کنم،
علوم روانشناختی و اعصاب ثابت کرده است که مغز انسان ،تفاوتی بین واقعیت یک
موضوع ،و ذهنیتی از موضوع ،قائل نمیشود و نمیتواند این تفاوت را متوجه شود!
و از طرفی هرگاه عاملی باعث تحریک قسمت به خصوصی در مغز و ایجاد یک حس
خوشایند در انسان گردد،
با ایجاد حس خوشایند به صورت تلقین ،میتوان آن عامل بیرونی را خلق کرد.
در واقع قوانین متافیزیکی ،میگوید ما در دو دنیا زندگی میکنیم ،اول دنیای متافیزیک
(دنیای درون) دوم دنیای فیزیکی (دنیای بیرون).
وقتی میخواهد یک خواسته در دنیای فیزیکی خلق و حاضر گردد اول در دنیای متافیزیکی
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انسان آفریده و سپس با طی کردن مراحلی در دنیا فیزیکی او ظاهر میگردد.
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پس با این اوصاف و تجمیع این دو مورد ،اگر خرج پول بیشتر ما را به رضایت شخصی و
درونی میرساند ،ایجاد آن حس رضایت درونی میتواند عامل موثری برای قدرتمندی
شخصی باشد ،که درنتیجه ،باعث عملکردهایی در ذهنیت و رفتار ما شده و آنگاه دستاورد
داشتن پول بیشتر را در دنیا فیزیکی ما رقم میزند.
و این یعنی جذب پول بیشتر در زندگی.
پس به صورت خالصه ،تا به اینجا گفتیم:
 .1پول قدرتی قدرتساز است.
.2حس ایجاد شده از خرج کردن پول در درون ما باعث ایجاد قدرت آزادی عملکرد
میگردد.
 .3مغز ما تفاوتی بین یک واقعیت و ذهنیتی از واقعیت ،قائل نمیشود.
 .4هر چیزی در دنیای فیزیکی بازتابی از دنیای متافیزیک بوده.
 .5برای آنکه چیزی در این دنیای فیزیکی خلق و جذب شود ،باید ابتدا در دنیای
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متافیزیکی(ذهنیت) خلق و پس از طی پروسهای در این دنیا حاضر گردد.
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قوانین قدرتمند و موثر جهان هستی در ثروتآفرینی و جذب پول بیشتر
در این قسمت میخواهم حقایقی از سه قانون جهان هستی را با شما در میان بگذارم ،که
تا حدود بسیاری با باورهای شما در تضاد است ،چرا که این حقایق سالهای زیادی در
دست افرادی هست که کنترل اقتصاد جوامع ر ا به دست داشتهاند ،پس بنابراین دوست
ندارند همگان از این قوانین بزرگ و قدرتمند آگاهی بیابند.

قانون اول :قانون فرآوانی
جهان هستی جوری آفریده شده که شما هرآنچه را بخواهید ،به هر مقدار و هر زمان،
برای هر تعداد نفر ،وجود دارد.
شما وقتی خواستهای دارید ،پیش از آنکه این خواسته در ذهن شما قرار بگیرد خالق جهان
هستی تمام منابع مورد نیاز برای آفرینش خواسته شما را درون شما و البته در جهان
هستی (که بخشی از آن زمین است) قرار داده است.
ما ایمان داریم که خالق جهان هستی چنان هوشمند و توانمند است که هرآنچکه یک نفر
الزم دارد را از پیش و پس او قرار داده و آفریده.
اگر این اعتقاد وجود دارد (که دارد) پس کمبود منابعی چون آب و هوا و پول و  ...یک دروغ
بزرگ است تا باورهای جوامع را برای کنترل اوضاع دست خود بگیرند!
پس این را بدانید که هر چیزی را که اراده کنید و بخواهید ،تمام منابع آفرینش آن به وفور
در جهان هستی از پیش آفریده شده است ،فقط به میزان باورمندی ذهن شما از این
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منابع برای شما ظاهر میشود.
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گویی همه چیز قبال خلق شده و با پردهای از چشم شما پنهان است ،و شما به میزان
پذیرش ذهنی خود قدرت کنار زدن پرده را پیدا میکنید و میتوانید از منابع مورد نیاز برای
خلق و ظاهر کردن آن در دنیا فیزیکی بهره ببرید.

قانون دوم  :پذیرش ذهنی
زمانی که ذهن شما سطحی از پول و ثروت را بپذیرد آن مقدار دنیای فیزیکی شما ظاهر و
دستان وحساب بانکی شما قرار میگیرد.
پذیرش ذهنی همه کاری هست که شما برای داشتن هرچیزی در جهان هستی باید انجام
دهید.
پذیرش ذهنی شما زمانی ایجاد میشود که شما با محدودیتهای فکری خود رو به رو
شوید و پس از شناسایی آنها با انجام تمرینهایی ضمن حذف آن محدودیتها ،سطح
پذیرش ذهنی خود را به طور معجزهاسایی رشد دهید.
شما نمیتوانید محدود فکر کنید ولی آرزوهای نامحدود را رقم بزنید!
زمانی که محدودیتهای فکری خود را به فرآوانی ذهنی تبدیل کردید ،آنگاه معجزه هویدا
شدن خواستهها در دنیای فیزیکی شما ،به راحتی رقم میخورد.
یک تمرین بزرگ و قوی برای فرآوان ساختن ذهنیت مالی شما این است که هر روز بازی
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فراوانی را انجام دهید.
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بازی فرآوانی:
 .1یک دفترچه مخصوص بازی بردارید.
 .2هر روز تاریخ بزنید(حتما تاریخ بزنید) و مبلغی بر حساب شما ریخته میشود( .روز اول 1
میلیون و هر روز یک میلیون بر آن افزوده میشود ،روز دوم  2میلیون ،روز سوم  3میلیون
 ...روز نودم  90میلیون و )...
 24 .3ساعت مهلت دارید این پول را برای خواستههای خود خرج کنید( .اگر یادتان رفت
شما بازی را باید دوباره از روز اول اجرا کنید)
 .4این پول نباید خرج وام و قسط و قرض شود.
 .5هرچقدر پول را ریزتر خرج کنید بهتر است( .مثال :اگر روز پنجم  5میلیون در حساب
شما آمده این مبلغ را به صورت خرید چند قلم جنس صرف کنید)
 .6واقعی بازی کنید( .همانطور که در واقعیت در سه روز متوالی سهگوشی اسمارتفون
نمیخرید ،بطور مثال در روز بیستم و بیستویکم و بیستودوم که  20و  21و  22میلیون به
حساب شما ریخته میشود هم سه گوشی نمیخرید!)
 .7از روز پنجاهم میتوانید چند مرحلهای خرید کنید( .مثال ماشین مورد عالقه شما 300
میلیون هست از روز پنجاهم این ماشین را در  6روز متوالی و هر روز با پرداخت  50میلیون
میتوانید خرید کنید و مابقی پول هر روز را خرج چیزهای دیگر کنید)
 .8از روز صدم افزایش مبلغ بجای یک میلیون ده میلیون میشود( .روز صدم  100میلیون
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روز صدو یکم  110میلیون روز صدودوم  120میلیون و )...
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این بازی چنان قدرتمند است که ابتدا بر احساسات شما تاثیر میگذارد و حس قدرت
خرید کردن را در شما افزایش میدهد و در مرحله بعدی چون پول به حساب شما ریخته
میشود و شما ترس و یا محدودیتی از اینکه این پول را از کجا دربیاورم ندارید،
مقاومتهای ذهنی شما برداشته شده و پس از مدتی در واقعیت جریانی از پول و ثروت در
زندگی فیزیکی شما جاری میشود.
این بازی ذهنی بهترین و موثرترین بازی برای افزایش ارتعاش احساسی ،کاهش مقاومت
و محدودیت ذهنی و افزایش باور فرآوانی در زندگی شما است.

قانون سوم :قانون سیستم آزاد جهانی پول
ِ
پول در یک سیستم آزاد جهانی در حال چرخش هست ،هیچکسی بر این سیستم مسلط
نیست!
تنها هرکسی به میزان قدرت آزادی ذهنی خودش میتواند از آن بهره ببرد.
زمانی که شما بخاطر ارائه محصول و یا خدماتی پول دریافت میکنید ،به این سیستم وصل
شدهاید ،اما این سیستم آزاد جهانی پول سطح بندی شده است و هرکسی بر اساس آزادی
ذهنی و ایجاد باور فرآوانی درون خود ،در یک سطح قرار میگیرد.
در هر سطحی ایدههای پول ساز ،منابع مورد نیاز و شرایط متافیزیکی مختص افرادی که
در آن سطح قرار دارند ،وجود دارد.
هر کسی میتواند با کار بر روی ذهنیت خود سطوح خود را افزایش دهد و یا سقوط کند!!
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و این صعود و سقوط به ذهنیتهای پذیرف ته شده فردی بستگی دارد.
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وقتی پولی از دست میدهید و یا بدست میآورید ،این را بدانید که توسط فرد خاصی این
اتفاق نیوفتاده! بلکه شما با تبادل احساسی که با این سیستم آزاد جهانی پول دارید ،هر بار
دستاوردی و یا از دست دادنی را تجربه میکنید!
این را بدانید پول در این سیستم آزاد جهانی در حال چرخش است ،و اگر شما ارزشی برای
این سیستم آزاد جهانی قائل نباشید ،و یا بخواهید جلوی گردش آن را بگیرید (که
نمیتوانید! نهایت خللی ایجاد کنید که باز به زندگی شما این خلل ایجاد شده) همواره در
حال دهندگی (از دستدادن) و یا دریافت ضعیف (درآمد پول کم) هستید!
برای آنکه همواره در حال گیرندگی و دریافت قوی باشید ،باید ارزشی بر این سیستم آزاد
جهانی قائل باشید و ارزشی بر آن بیافزاید.
این ارزش میتواند ارائه خدمات و یا محصوالتی باشد که برای گسترش جهان هستی و
راحتی زندگی دیگران ایجاد میکنید.
و یا بهایی که برای عضویت در این سیستم آزاد جهانی میپردازید باشد.
زمانی که عضو کلوپی میشوید به ازای پولی که پرداخت میکنید میتوانید از خدمات آن
بهره ببرید.
بهای عضویت در سیستم آزاد جهانی ،بخشش مقداری از درآمدی هست که دارید!
وقتی شما مقداری (هرمقدار) از درآمد خود را به هرکسی (یا هرجایی) بدون منت و داشتن
چشمداشتی پرداخت میکنید ،در واقع بهای عضویت در سیستم آزاد جهانی را پرداخت
کردهاید و بعد شاهد خدماترسانی کارگزاران این سیستم خواهید بود.
خدماترسانی ،گاهی به صورت بازگشت سریع پول به صورت هدیه از کسی ،باز شدن
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گرهای از زندگی ،بازگشت طلب خ ود از کسی که سالها پول شما را نمیداده است،
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پیشنهاد کاری با درآمد بیشتر ،ایده ثروتآفرین در کسب و کار فعلی و ...
به هر صورت دیگر باشد.
مهم نیست به چه صورتی ،مهم این هست که پول در این سیستم آزاد جهانی میچرخد و
به شما باز میگردد.
اما سه نکته طالیی را در نظر داشته باشید:
 .1برای بهرهمندی از سطوح باالتر ،باید ذهنیت بزرگتر داشته باشید و البته بهای عضویت
مالی و ارزشی بیشتر پرداخت کنید.
 .2افراد را مخاطب خرید ،معامله و دشمن خود برای دزدی و یا پرداخت نکردن حق خود
ندانید! شما پول را در هر صورت در این سیستم آزاد جهانی به چرخش درآوردهاید اگر
قرضی دادید و یا پولی پرداخت کردهاید که به شما برنگشته ،آرام باشید ،و فرد را فراموش
کنید و ذهن خود را از محدودیت منابع مالی بر فرآوانی بگذارید و مطمئن باشید این
سیستم آزاد جهانی که دقیق کار میکند ،این پول را با کارمزدش از طریق همان فرد و یا
طریق دیگری به شما باز میگرداند( .به شرط آنکه ذهن خود را آزاد بگذارید و آن فرد و
قضیه را رها کنید)
.3برای بهرهمندی از پول بیشتر ،ایدههای تلنبار ذهنی خود را زودتر اجرا کنید.
به میزانی که ایدههای خود را با سرعت عملی میکنید پول با قدرت و سرعت بیشتر جذب
شما میشود.
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چون پول با سرعت عملکرد شما رابطه مستقیم دارد.
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قوانین جهان هستی چنان دقیق و کارساز است که اگر از آنها آگاهی بیابیم و آنها را اجرا
کنیم ،از نتایجش شگفتزده خواهیم شد.
امیدوارم از مطالعه این کتابچه الکترونیکی لذت برده باشید و با عمل به موارد راهگشای
آن به درستی جایگاه دلخواه خود را در سیستم آزاد جهانی پول ارتقا دهید.

من سید محمدسعید میریونسی نویسنده کتاب  DNAموفقیت

در روز جمعه  13دیماه از ساعت  11الی  13وبیناری در خصوص ناگفتههای قانون جذب
برای ثروتآفرینی دارم.
خوشحال میشوم اگر مایل به دریافت اطالعات دقیقتر در این زمینه هستید با پیامک
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کلمه "ناگفته ها"

به شماره  09358633671لینک ثبتنام را دریافت فرمائید.
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