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ویتامین های ذهن ثروت  ستان گروه تحقیقاتی سروش نیا، در اینجا بخشی از دوره آنالیندو

 .  ام آورده را فراوانی و ثروت کسب نکات بهترین با عنوان ساز

 

 

 از دست ندادن پول-4

این خود به تنهایی مهمترین قاعده سرمایه گذاری است. در حالی که همه ما روی به دست 

آوردن پول و ثروت متمرکز شده ایم، موفق ترین سرمایه گذاران این کره خاکی ، روی این 

 موضوع تمرکز دارند که آن را از دست ندهند.

 

 پذیرفتن ریسک های کوچک برای پاداش های بزرگ-2

ادن کسب درآمد بپرسید بدون استثنا همه آنها به شما خواهند گفت یکی از حیاتی اگر از است

 برای. است نامتقارن پاداش و ریسک با هایی گذاری سرمایه یافتن درآمد، کسب بخش ترین 

 می ریسک در که هزارتومانی هر برای یعنی ، کنید اجرا را 1-5 قانون توانید می شما ، کار این

هزار تومان بدست آورید. دراین صورت  5یل وجود داشته باشد که بتوانید پتانس این گذارید

مورد را اشتباه کنید وفقط یک مورد درست باشد، باز هم سرمایه  5مورد از  4شما حتی اگر 

اولیه خود را خواهید داشت. از این شیوه می توانید برای یافتن فرصت های سرمایه گذاری با 

 فاده کنید.ریسک کم و پاداش بزرگ است
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 تنوع در سرمایه گذاری به منظور کاهش ریسک و افزایش بازدهی-9

بسیاری از ثروتمندان می دانند که تنوع در تعداد سرمایه گذاری هایی که یک نفر انجام می 

دهد به او کمک می کند که درصد ریسک سرمایه گذاری پایین بیاید زیرا همه پولش را تنها 

 است.در یک بخش قرار نداده 

 

  توقف هزینه کردن بدون فکر و برنامه -1

آیا می خواهی ارزش یک اسکناس هزارتومانی را افزایش دهی؟ پس باید آنرا صرف چیزهایی 

کنید که باعث افزایش کیفیت زندگی شما می شود و دست بردارید از اینکه آنرا صرف 

نید که چگونه آنرا صرف چیزهایی کنید که هیچ ارزشی به زندگی شما اضافه نمی کند. ببی

چیزهایی می کنید که برای لذت بردن از زندگی، هیچ نیازی به آن ندارید. مثالً هر روز در 

رستوران های گران قیمت غذا خوردن به جای اینکه در منزل یک وعده غذای کم هزینه میل 

 کنید.

 

 .تمرکز بر نتایج، به جای تمرکز به لیست کارهایی که باید انجام داد-5

 در بزرگترین مشکلی که در لیست کارهایی که باید انجام شود وجود دارد ، این است که 

 را چیزهایی باید شما. نیست واقعی پیشرفت انجام برای ضمانتی هیچ لیست، این روی تمرکز

 به که نتایجی و کار پیشرفت روی را خود تمرکز تمام سپس و بنویسید کتباً را خواهید می که

 ید داشته باشید.آور می دست



تمرکز زیاد روی لیست کارهایی که باید انجام شود تنها باعث دلسردی و سرخوردگی شما 

 واقعی ای نتیجه هیچ اینکه بدون. است سخت کارتان کنید می احساس که چرا خواهد شد. 

 .شود ایجاد تان زندگی در

 

 دانستن، قدرت نیست. اقدام کردن قدرت است. -6

اگرچه یادگیری همیشه مهم است. اما شما باید آنچه را که یاد می گیرد در عمل بکار 

 می رهنمون مالی آزادی سوی به را شما هفته، هر یا روز هر در پیشرفت کمی فقط ببرید. 

 .سازد

 

 توجه داشته باشید، به آنچه کار می کند و آنچه نمی کند -7

کنید و در مسیر حرکت به سوی اهداف، به نتایج آنچه را که در زندگی می خواهید بررسی 

عملکرد خود نگاه کنید، اگر برنامه ریزی شما درست نیست، آنرا تغییر دهید تا زمانی که به 

. دارد نقش مالی جمله از و زندگی های جنبه تمام در موضوع این نتایج مثبت ختم می شود .

ش پول بی نتیجه بوده، روش دیگری را افزای و هزینه در جویی صرفه برای هایتان تالش اگر

 انتخاب کنید.

 

 الگوبرداری-8

برای رسیدن به آنچه در زندگی و کسب و کار می خواهید، می توان از شخصی که در آن کار 

 موفق عمل کرده است، الگوبرداری کرد.الزم نیست دوباره چرخ موفقیت را اختراع کنی.


