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 برای کسب درامد و ثروت بیشترنی فنو

 

 در را آن توانمی فقط که است شده تبدیل رویا یک به امروز عصر در شدن میلیاردر

 یزندگ چنین داشتن واقعی، و حقیقی زندگی در گویا و کرد جستجو اینترنت داخل هایعکس

 دنیش امر این که بدانید باید و است اشتباه دیدگاه یک این اما. نیست پذیرامکان آلیایده

 … و اولیه سرمایه یا خانوادگی شرایط یا مملکت اوضاع چون دالیلی وجود علیرغم و است

 فقط نای و کنید شروع را کارتان توانیدمی شرایطی هر در شما بنابراین. شد پولدار توانمی

 .دارد شما اراده به نیاز

 

 را خود سرمایه تواندمی فردی هر سرمایه بازار جمله از و مختلف بازارهای در مخصوصاً

 . کند ایجاد ثروت خلق برای راهی متنوع، هایگذاریسرمایه با و داده افزایش

 درآمد کسب هایجریان افزایش و درآمد کسب روی بر تمرکز۱

 دتوانینمی ثابت درآمد یک و راه یک طریق از تنها شما امروز، اقتصادی هایمحیط و جوامع در

 صورت به افزایش این تکرار و درآمد افزایش روی بر تمرکز گام، اولین. شوید میلیاردر

 .است پیوسته و آهسته

 

 شپی که هاییفرصت و درآمد مبلغ کنترل به همواره و باشید جدید درآمدهای دنبال به پس

 ”شتربی درآمد کسب“ جمله گفتن شاید. نمایید ایویژه توجه اصل یک صورت به شماست روی

 توانندمی دارند؛ انتخاب حق هاانسان همه ولی باشد واقعی دنیای در آن به عمل از ترراحت

 یا و کنندمی ثابت هم عمل در و باشند داشته بیشتر درآمد خواهندمی آیا که کنند انتخاب

 .کنندمی رها خود حال به شعار و جمله یک حد در را آن خیر،

 

 .بیشتر پول کسب برای درآمد روی بر تمرکز: بود خواهد مسیر این در قدم اولین این پس
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 های جریان, انداز پس, گذاری سرمایه, سهام معامالت, بورس در گذاری سرمایه, شدن پولدار

 دیزیا هایراه,آگاه مشتریان بآشگاه, آگاه کارگزاری, بهادار اوراق بورس, سرمایه, درآمد کسب

 آن به بیشتر درآمد کسب برای قبلی درآمد کسب کنار در توانیدمی شما که دارد وجود

 از کیی سرمایه بازار در گذاریسرمایه شاید. باشید توسعه فکر به رفته رفته و اندیشیده

 ایایهسرم با حتی باشید؛ داشته بیشتری درآمد تا کمک شما به تواندمی که باشد هاییراه

 .تومان میلیون یک حد در کم،

 

 طبق. است درآمدی هایورودی و مجراها دادن افزایش بیشتر، درآمد داشتن برای راه یک

 محققان است، گرفته صورت میلیاردرها از برخی روی بر سال پنج مدت به که تحقیقاتی

 .اندداشته درآمد کسب راه، چندین از خودساخته میلیاردرهای این اکثر که دریافتند

 

 ۵۶ حدود بودند، کرده تعریف خود درآمد کسب برای راه سه افراد این درصد ۵۶ حدود

 اندتوانسته بیشتر یا و روش پنج از افراد درصد ۹۲ حدود و راه چهار افراد این از درصد

 دادنکرایه شامل اصلی، درآمد بر اضافه درآمدی هایروش این. باشند داشته درآمد کسب

 .است بوده موارد سایر و شخصی وکار کسب یک داشتن بورس، در گذاری سرمایه خانه،

 

 برای سحرآمیزی و جادویی عدد درآمدی، جریان سه حداقل داشتن رسدمی نظر به

 .است شده نمایان وضوح به تحقیقات این در که رودمی شمار به خودساخته میلیاردرهای

 مالی زیربناهای تا کرد خواهد کمک شما به سه از بیشتر درآمدی هایجریان داشتن قطعا

 ازارب در گذاریسرمایه گفت توانمی بنابراین. بسازید ترمستحکم و ترامن را خود زندگی

 نقش تواندمی شما اصلی کار و کسب بر عالوه درآمدی هایجریان از یکی عنوان به سرمایه

 .باشد داشته بسزایی
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 سرمایه انباشت و دارینگه برای فقط صرفا نه گذاری؛سرمایه جهت به کردن انداز پس -۹

 تربیش سرمایه خلق جهت در مناسب گذاریسرمایه باید ”کردن اندازپس“ دالیل ترینمهم از

 ستا ممکن منفعت، نداشتن بر عالوه پول انباشت برای کردن اندازپس صرفا چون. باشد

 . پول ارزش استهالک و بهاء کاهش موجب زمان مرور و جوامع تورم

 

 های جریان, انداز پس, گذاری سرمایه, سهام معامالت, بورس در گذاری سرمایه, شدن پولدار

 باید پس,آگاه مشتریان بآشگاه, آگاه کارگزاری, بهادار اوراق بورس, سرمایه, درآمد کسب

 الوهع. کرد گذاریسرمایه شود، حفظ نیز آن امنیت که مناسبی جریان و مسیر در را اندازپس

 ایههزین کاالهایی خرید برای انداز پس این از نباید که است ضروری امر این به توجه این بر

 یعنی اول گام پیگیر همچنان که کرد خواهد ترغیب را شما نکته این رعایت. کرد استفاده

 .باشید ”درآمد کسب بر تمرکز“

 

 خیبر نگاه از که هم آنقدر کنید،می انباشته که پولی گذاریسرمایه و اندازپس حقیقت در

 توانمی گذاریسرمایه هایراه بررسی با و نیست آور دلهره رسد،می نظر به پیچیده

 هایراه ترینآسوده از یکی. کرد گذاریسرمایه مناسب جریان یک در را خود اندازپس

 .است گذاریسرمایه هایصندوق در گذاریسرمایه سرمایه، بازار حوزه در گذاریسرمایه

 

 اندازپس مستمر ورط به بتوانید که است این کلید شاه خودکار، صورت به رویه یک داشتن

 هاینک بدون کنید اداره را خود زندگی راحتی به بود خواهید قادر کار این با. باشید داشته

 دثروتمن برای کردن اندازپس. بیاید شما چشم به و کرده بزرگنمایی اندازپس و پول این

 درآمد رفته رفته که کنید تمرکز اندازپس روی قدر آن نباید اما است، ضروری امری شدن

 .کنندمی تمرکز اندازپس روی هم و درآمد کسب روی هم ثروتمند افراد. کنید فراموش را
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 نماییبزرگ و نمایش از پرهیز -۳

 موردنظر بازدهی هنوز و نشده اندازیراه تانگذاریسرمایه متعدد هایجریان که زمانی تا

 وجه هیچ به قیمت،گران ساعت یک یا و لوکس خودرو یک خرید است، نکرده برآورده را شما

 ایحرفه رفتار زیرا است فایدهبی نمایش یک واقع در اینکار. نیست ایحرفه و درست کار

 یلوکس وسایل خرده نه بود، خواهد شما خصوصیات دهنده نشان شما گذاریسرمایه و کار در

 .کنیدمی خرید ایپشتوانه بدون که

 

 اگر حتی چون نشوید پولدار هرگز کنید، خرج خود مالی استطاعت از بیشتر اگر شاید

 یدخر برای را آن سریع خیلی کنید، دریافت پاداشی هردلیلی به یا یابد افزایش درآمدتان

 است بهتر. کرد خواهید هزینه آیدمی لوکس و کالس با نظرتان به که ضروری غیر وسایل

 .خریدتان قدرت اساس بر نه بشناسند تانحرفه براساس را شما

 

 پول به نسبت نگرش و تفکر طرز در تغییر -۵

 های جریان, انداز پس, گذاری سرمایه, سهام معامالت, بورس در گذاری سرمایه, شدن پولدار

 در شدن غنی,آگاه مشتریان بآشگاه, آگاه کارگزاری, بهادار اوراق بورس, سرمایه, درآمد کسب

. ودشمی آغاز دارید اعتقاد آن به شما که چیزی و فکر طرز طریق از ثروت، کسب یعنی راه این

 توده که این وجود با. است ”تفکر“ آن و است بوده یکسان موفقیت، راز همواره دیرباز از

 دانندمی ثروتمند افراد اما آنهاست، کنترل از خارج امری شدن ثروتمند دارند باور مردم

 .است شانکنترل تحت و درونی کاری ثروت کسب که

 

 دهید، انجام توانیدمی را کاری کنیدمی فکر اگر: “ دارد وجود زمینه این در معروف ایجمله

 !“ایدکرده فکر درست درهرصورت توانید؛نمی یا
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 که تاس بهتر پس کنندمی درک خوبی به را آن جهان ملل تمام که است زبانی تنها پول شاید

 .یابیم دست زبان این از صحیحی درک به

 

 نددانمی نامطلوب و غیراخالقی امری را ثروت و پول کسب برای تالش افراد، از برخی معموال

 نگرش. کنندنمی درنگ ایلحظه ثروت و پول کسب مسیر در دیگر، برخی طرفی از و

 سپ است متفاوت معمولی هایانسان نگرش با زیادی حد تا پول و ثروت به موفق، هایانسان

 یتفکر طرز و نگاه چه ثروت و پول کسب برای که دریافت توانمی هادیدگاه این بر تامل با

 اب و نیست اخالقی غیر وجه هیچ به درست، ثروتی کسب که داشت توجه باید. داشت باید

 شبه یک راه، این در کردن قمار با نیست قرار چون بود ثروتمند توانمی مثبت نگاه یک

 .شد میلیاردر

 

 است مشخص کامالً آورد دست به پول از توانمی که سودی حدود ای جامعه و اقتصاد هر در

 ماش به ثابت درآمد با بهادار اوراق یا و هابانک را سود ترینریسک کم و کمترین معموال که

 و مسکن و طال و سهام بازار در بیشتر ریسک پذیرش با توانمی را بیشتر سود و دهندمی

 تثرو و پول به نسبت را خود نگرش است کافی. آورد دست به ترپرریسک بازارهای سایر

 همان شما درونی حس آیا و دارید حسی چه پولدار افراد مورد در ببینید و کنید بررسی

 رافق درباره آیا اید؟گرفته فرا خود فرهنگ در و اندآموخته شما به کودکی از که است چیزی

 اصالح برای مهمی گام هااحساس و هااندیشه از شدن آگاه قطعا دارید؟ را تفکر همان هم

 .شماست تفکر طرز

 

 !کنید گذاریسرمایه خودتان روی -۶

 هر از خودتان روی گذاری سرمایه چون کنید گذاری سرمایه خودتان هایمهارت بهبود روی

 لاحتما به باشید نکرده گذاریسرمایه خودتان روی اگر. است ترمهم دیگری گذاری سرمایه

 پیدا دست چشمگیری ثروت به تانمالی توان افزایش و گذاریسرمایه در قوی، خیلی

  هب دادن گوش مختلف، هایحوزه در روزانه مطالعه عالقه، مورد مسائل پیگیری. کرد نخواهید
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 عشق و عالقه ابراز چگونگی یافتن ای،حرفه اساتید از استفاده آموزشی، هایپادکست

 تندرستی و سالمتی برای ورزش دیگران، کنار در آرامش یافتن خود، عزیزان به ورزیدن

  مهمترین از بین این در. دهید انجام باید شما که است هاییگذاریسرمایه از همگی

 

 

 ثروتمند و موفق افراد معموال. است ”مطالعه“ دهید انجام توانیدمی که هاییگذاریسرمایه

 ینتخم مثال برای. هستند مطالعه دنبال به حریصانه همواره و دارند مطالعه به زیادی عالقه

 .است کردهمی مطالعه صرف را خود کاری روز یک زمان از درصد ۰۸ بافت وارن که زنندمی

 

 توانیدن زندگی کیفیت بهبود برای که بود نخواهد دنیا موفق افراد و ثروتمندان از کتابی هیچ

 که است هاییگذاریسرمایه بهترین از یکی ”مطالعه“ علت همین به. بیاموزید آن از درسی

 یبرا وقتی“ که اشتباه تفکر این درگیر را خود وجه هیچ به و دهید انجام خود روی توانیدمی

 .نکنید ”نیست کار این

 

 یک بورس، آموزشی هایفیلم مشاهده و بآشگاه آموزشی مطالب مثال عنوان به

 خرید برای هزینه پرداخت پس. شد خواهد محسوب خودتان روی هدفمند گذاریسرمایه

 یک کتاب آن مطالعه برای گذاشتن زمان و مالی گذاریسرمایه یک واقع در کتاب

 .بود خواهد زمانی گذاریسرمایه

 

 ادامه این مطلب دعایی رابرای شما گذاشتم که به کسب ثروت بیشتر شما کمک میکنددر 

 عدب روز بیا فردا گفت خواستم کیمیا قاضی مرحوم استادم از روزی فرمود کشمیری رحومم

 قلن بهجت استاد  حضرت از. کیمیاست خود که  بگو زیاد را  ذکر این گفت رفتم او پیش که

 صلوات بگوید،ابتدا مرتبه111میخواهد بفرستدمثالًاگر ،صلوات ذکر وپایان آغاز در شده

 . بفرستد صلوات وباز را ذکر بگوید بار 111بعد بفرستد
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 سِواک عَمَّن بِفَضِلکَ و حَرامِک عَن بِحاللِکَ اَغنِنِی  اللّهُمَ: است این ذکر

 

 السالمعلیه سجاد امام از که است «وقعه اذا» ختم مفید و شده تجربه موارد از همچنین

 .اند نموده نقل را آن( ره) مجلسی عالمه و شده روایت

 

 :باشدمی زیر صورت به ختم این

 

 و شود، خوانده واقعه سوره چهاردهم، تا اول روز از بود، دوشنبه روز( قمری) ماه اول اگر

 یک ـ مثال ـ اول روز در که شکل این به روزهاست، شماره تعداد به روز هر خواندن مقدار

 .شودمی خوانده مرتبه چهارده چهاردهم روز در و مرتبه،

 

 اِنْ اَللّهُمَّ: »شود خوانده نیز دعا روز،این هر در واقعه مبارکه سوره خواندن اتمام از بعد

 کانَ اِنْ وَ فَقَرِّبْهُ بَعیداً کانَ اِنْ وَ فَأخْرِجْهُ الْاَرْضِ فِی کانَ اِنْ وَ فَأنْزِلْهُ السَّماءِ فِی رِزْقی کانَ

 یارِخِ اَیْدی عَلی أرْسِلْهُ وَ فیهِ لی فَبارِکْ کَثیراً کانَ اِنْ وَ فَکَثِّرْهُ قَلیالً کانَ اِنْ وُ فَیَسِّرْهُ قَریباً

 هُمَّاَللّ وَحْدانِیَّتِکَ، وَ بکِیْنُونِیَّتِکَ فَکَوِّنْهُ یَکُنْ لَمْ اِنْ وَ. خَلْقک شِرارِ اِلی تُحْوِجْنی ال وَ خَلْقِکَ

 واحِدُ ای قَیُّومُ، یا حَیُّ یا. قَدیرٌ شَِیْءٍ کُلِّ عَلی اِنَّکَ یَکُونُ، اِلَیْهِ تَنْقُلْنی ال وَ اَکُونُ حَیْثُ اِلَیَََّ انْقُلْهُ

 هَنِّئْنا وَ نِعْمَتَکَ، عَلَیْنا تَمِّمْ وَ مُحَمَّدٍ، آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلی صَلِّ ، غَنیُّ یا رَحیمُ یا بَرُّ یا مَجیدُ، یا

 «.عافیَتَکَ اَلْبسْنا وَ کَرامَتَکَ،

 

 :شود خوانده دعا این دارد قرار ـ چهاردهم تا اول ـ میان این در که ایپنجشنبه هر در و
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 بها تَلُمُّ تحَفِکَ مِنْ تُحْفَةً اَسْألُک کَریمُ یا مَنّانُ، یا حَنّانُ، یا حلیمُ، یا جَوادُ، یا واحِدُ، یا ماجِدُ، یا»

 سید یالعظم اهلل آیت بیان) «سَیِّدی یا برَحْمْتِکَ شَأنی بها تُصْلِحُ وَ دَیْنی بها تَقْضی وَ شَعْثی

 ( شدن ثروتمند برای دعایی مورد در ”روحانی صادق"


