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جذب ثروت با قانون جذب رموز  

گویند پول را دوست دارند، اما اگر ی پول چه احساسی دارید؟ بیشتر مردم میرهدربا

ی کافی نداشته باشند، نسبت به آن احساس خوبی ندارند. اگر کسی تمام پولی که اندازهبه

 .داردطور یقین نسبت به پول احساس خوبی وقت بهنیاز دارد را داشته باشد، آن

اگر نگاهی به دنیای اطرافتان بی اندازید، خواهید دید که بیشتر مردم نسبت به پول 

درصد از مردم است.  01احساس خوبی ندارند، زیرا بیشتر پول و ثروت دنیا دست حدود 

ها نسبت به پول بیش از آنکه تنها تفاوت میان ثروتمندان و سایرین این است که آن

 ثروت جذب  دهند. به همین سادگی؛احساسات خوب بروز می احساسات بد نشان دهند،

 است همین

 قانون جذب چگونه عمل می کند؟

در قانون جذب ثروت مهم نیست که کار شما چیست. شما اگر این قوانین را به کار ببرید، 

 .در زمینه ثروت به رشدی فراتر از آنچه االن به ذهنتان می رسد خواهید رسید قطعاً

مند شویم ؟ یکی از قوانین ثروت این است که یا عاشق کاری باشید که انجامش چگونه ثروت

می دهید و یا کاری انجام دهید که عاشق اش هستید. حس خوب شما باعث می شود کارایی 

شما چند برابر شود. بتوانید ایده های خوب در کسب و کارتان پیاده سازی کنید و ایده ها را 

دهید. چرا که ایده وقتی به سراغ شما می آید که کارتان را در  به بهترین شکل ممکن ارائه

قلب تان داشته باشید و به کار خود عشق بورزید. اگر در کارتان عشق نباشد، انرژی و انگیزه 

 .هم نیست

یکی دیگر از قوانین جذب ثروت که به عقیده من هیچ روش سریع تر دیگری برای جذب 

بابت هر پولی که وارد زندگی تان میشود شکرگذار ثروت وجود ندارد این است که 

 .رین وضعیت مالی را دارندبدت نیستند شکرگذار که کسانی باشید.
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 دهید انجام دارید، دوست را آنچه. 

 می انجام که را کاری حاضر حال در اگر! ندارد وجود متنفرید، آن از که کاری در حسی هیچ

 ورش آن به نسبت آنچه کردن دنبال. بیابید آن از بردن لذت برای راهی ندارید دوست دهید

 و گیتس بیل ترامپ، دونالد داچ، دانی. است ثروت جذب راز ترین بزرگ دارید، اشتیاق و

 تهگف که مواردی کنار در «اشتیاق و شور» که باورند این بر هم دنیا موفق افراد از بسیاری

 یم کار هایی شرکت برای وقتی خودم، کاری درزندگی من. شماست مالی استقالل جواز شود،

 برای کردم؛ می پیدا دارم، دوست آنچه برای هایی راه نداشتم، دوست را کارم که کردم

 را کتابم هم ها هفته آخر. نوشتم هایی شرکت چنین در ناهار ساعت در را کتابم اولین مثال

  .فروختم یم

 زندگی از لحظه هر امروز و شد ام زندگی تمام ام عالقه مورد کار دادن انجام زمان، گذشت با

 ای هزینه آن برای اگر حتی دهید؛ انجام کاری چه دارید دوست. است انگیز شگفت ام

 باید هک هایی راه یافتن البته و است دهید انجام باید آنچه برای سرنخی این نکنید؟ دریافت

 .کنید آن صرف

 .کنید جذب بیشتری پول داشتن، دوست با توانید می شما

 و نیدک جذب پول االن همین که باشید داشته را این انتظار! باشید موفقیت منتظر نهایت در

 «!آید؟ می سمتم به چگونه امروز پول همه این کنم می تعجب: »بگویید

 به آن از پس شما و دارد می نگه هوشیار ها فرصت یافتن به نسبت را شما مغز امر این

 .زنید می دست جسورانه اقدامی

 

 کنید گذاری سرمایه 

 پول زیادی مقدار داشتن گذاری سرمایه در موفقیت شرط که کنید فکر شما است ممکن.

 وانیدبت اینکه برای. ندارد شما پول میزان به ربطی هیچ اصوال موفق گذاری سرمایه اما است

 نحو بهترین به خود های دارائی و پول از و کنید فکر خوب باید کنید گذاری سرمایه خوب

  ایدب چیزی هر از قبل گیرید می گذاری سرمایه به تصمیم شما که هنگامی. کنید استفاده
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 در گذاری سرمایه هرگونه از پرهیز امنیت تامین منظوراز. کنید تامین را خود سرمایه امنیت

 .ندارد گذاری سرمایه موفقیت برای تضمینی هیچ که است مکانهائی

 باشید خود پول ارباب 

 ودخ پول از طریق چهار به شما کنید؟ می خرج پول دلیلی چه به که اید کرده فکر بحال تا آیا

 می گذاری سرمایه -3. کنید می انداز پس -2. کنید می خرج آنرا -0. کنید می استفاده

 ینا بپرسید خودتان از شما است ممکن که سوالی. بخشید می را خود پول اینکه یا -4. کنید

 زاندا پس خو هم و کنید خرج خوب هم یعنی, کنید خرج پول خالقانه توانید می چطور که است

 نوع چه شما که کنید مشخص باید هرچیز از قبل سوال این جواب به رسیدن برای کنید؟

 رایب هم ها بعضی, است تفریح نوع یه کردن خرج پول ها بعضی برای هستید؟ کنی خرج پول

 معتاد کردن خرج پول به که بشن پیدا هم آدمهایی ممکنه حتی. کنن می خرج پول دادن پز

 تمندثرو برای که نکنید فراموش کنید می خرج پول که دلیلی هر به و حال هر به. باشند شده

 .بکنه داره دوست کاری هر که ندید اجازه اون به و باشید خود پول ارباب باید شدن

 

 باشید سپاسگزار 

  خواهید! ندارید چندانی ثروت اگر حتی باشککید؛ شکککرگزار خود فعلی ثروت و پول خاطر به

شتری  پول که دید ستد  می سیگنالی  قدردانی حس. کرد خواهید جذب بی   اشم  برای که فر

 .آورد می ارمغان به شکرگزاری برای بیشتری چیزهای

  تمنداش  ای خانه من. کنید شروع  باشید،  سپاسگزار   آن برای تواند می لحظه این در آنچه با

 مداد یک داشککتن برای سککپاسککگزاری با را تمرین این کردم می تجربه را فقر که حالی در و

  زندگی به آن انرژی و حس کردم، تجربه را واقعی سپاسگزاری   حس من وقتی! کردم شروع 

  یادیز بسیار موارد امروز. دادم گسترش بیشتر و بیشتر را ام سپاسگزاری و شد منتقل ام

  یک با ها این همه اما گیتارم؛ کلکسیون  تا گرفته ماشین  و خانه از دارم؛ سپاسگزاری   برای

  چیزی چه برای االن همین: »بپرسکککید خود از و کنید نگاه اطراف به. شکککد شکککروع مداد

 .کنید تجربه را سپاسگزاری حس سپس و: «سپاسگزارم؟

 


