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 مقدمه

 

 درود بر شما دوست عزیزوهمراه وبسایت ثروتمندان فردا دات کام

دوست عزیز من نویسنده نیستم فقط تجربیات ومطالعات خودم را در زندگی شخصی 

وپس از مطالعه  خاطراتم با خود گفتم که اگر . خاطرات به روی کاغذ آوردم  بصورت

بدین صورت شد که دست به قلم .بتوانم آنها را برای دیگران بازگو کنم چه خوب میشود

.شدم   

.و با زبان عادی و معمولی شروع به نوشتن کردم وحرف دلم را روی کاغذ آوردم  

ایجاد شده لطف کنید برای من از طریق ایمیل در ارتباط اگر در نوشتن این مطالب قصوری 

سعی کردم در نوشتن مطالب زیاد از کلمات قلمبه . باشید تا نظرات شما را بررسی کنم

در بعضی مطالب .سلمبه استفاده نشود تا برای همه دوستان خواندن این کتاب راحت باشد

.نظرات بزرگان موفقیت وثروت را نقل قول نمودم   

لم از اینکه پروردگاربی همتا به من فرصت داد تا این کتاب را به رشته خوشحا

تحریردرآورم در این کتاب من تمام تالش خود را بکار گرفته ام تا حاصل تحقیقات و 

مطالعه و بررسی کتب مختلف در زمینه های موفقیت و ثروت همچنین تجربیات شخصی 

متی از زندگی شخصی خود میپردازم ولی اگر در اینجا به قس .خودم را برای شما بازگو کنم

تمایل به خواندن تمام خاطرات وتجربیات من باشید در کتابی جدا گانه از تولد تا کنون را 

.نوشتم   

 

در ابتدا کارمند بودم وپس از بیرون آمدن ازمحیط کار مشاغل مختلفی را امتحان کردم من 

چند سال دوباره به وطن برگشتم و در نهایت رهسپار خارج از ایران شدم و پس از 

ازاوضاع نابسامان خود خسته شده بودم و به درگاه خدا شکایت میکردم با اینکه دیگر

سخت کارمی کردم و لحظه ای از پا نمی افتادم هر بیشتر تالش میکردم پیشرفت آنچنانی 

. در مسیر کارم نبود   
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دم و با سرمایه هم کار کردم من بدون سرمایه کار کرده بودم به مشکل خورده بودم اوم 

گرفتم تا از فضای بازهم به بن بست رسیدم  با خودم گفتم یه جای کار ایراد داره تصمیم 

. شغل سنتی کناره گیری کنم و در فضای مجازی مشغول شوم  

از آنجایی که  اکثر اوقات  با اینترنت و کامپیوترسر و کار داشتم و به سایتهای مختلف     

م رفتم به  سراغ سایتهایی که از قبل مطالب آنها را مطالعه می کردم  با سری می زد  

.توکل به خدا شروع به مطالعه کتابهایی که در زمینه ثروت وموفقیت بود نمودم  

از کتابهای ترجمه شده گرفته تا کتابهای  زبان اصلی  از نویسندگان مختلف همه را مورد  

دم که یک موضوع خاص  در تمامی این کتابها بررسی قرار دادم و به این نتیجه رسی

.مشترک بود   

بهره بردم ودر نهایت  ذکرشده بودو من ازنکات کلیدی وآموزشهاي مهم كه دراین کتابها 

تصمیم گرفتم که در زندگی خودم بکارببندم تا ازآن اوضاع نابسامان خالص شوم حال که 

.این مطالب را  برای شما دوست عزیز مینویسم   

وضعیت اول خود را به یاد می آورم که چطور با سختی و مشکالت دست وپنجه نرم  

ولی فقط یک چیز مهم است وآن خود شما هستی که باید تصمیم بگیری وبخواهی .میکردم

.زندگی خودت را عوض کنی  

 

دوست عزیز امیدوارم که با مطالعه این کتاب بتونی مطالب و نکات کلیدی آن را همانطور  

.استفاده کنی تن بکار گرفتم واستفاده کردم تو هم بهره ببری ودرزندگی خودکه م  

 

میخوام تا پس از مطالعه این کتا ب هرگونه انتقاد وپیشنهادی  و دوست خوبمو همینجا ازت 

داری یا در باره هر موضوع و مطلبی که فکر میکنی  ممکنه درپیشرفت زندگی تو یا 

من ایمیل بزن تا اون را مورد بررسی قرار بدم و مطلب یگر مفید واقع شود به دوستان د

.مفید و آموزشی را بنویسم  
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 را هر کجا میدیدمیا جمالت مثبت و موثرعزیز مدتی بود که عبارتهای تاکیدی  دوست

به مرور زمان که تعداد آنها  .درفترچه یادداشتی که هیچ وقت از من جدا نمیشه  می نوشتم

 زیاد شد به این فکر افتادم که برای شما عزیزان و دوستان همیشگی وبسایت ثروتمندان 

فردا آنها را ارائه کنم امید وارم که  با مطالعه و تکرار این جمالت و عبارتها ومهمتر 

مراتب عالی ثروت بتوانی به درجات و موفقیت و بکار بستن آنها در مسیر کسباینکه با 

.برسی و خواسته های خود را عملی کنی  

اگر تو دوست عزیز مطالب کتابهای قبلی را مطالعه کرده باشی البته همانطور که قبال هم  

.گفته ام با یک بار و دو بار قرار نیست این کلمات و عبارات کار خاصی انجام دهند   

ن عبارات ملکه ذهن شما شود و در بلکه باید با تکرار و تمرین هر روز کاری بکنید که ای

.الیه های عمق ذهن شما جای بگیرد  

.آن وقت شما خواهید دید که این عبارات چه معجزه ای می کنند  

این را گفتم که به خاطر داشته باشید که وقتی مبادرت به استفاده از این عبارات بکنید یک 

.قدم به سمت موفقیت نزدیک شده اید  

ن کار نکنید هیچ اتفاقی نیافتاده و شما در همان مکان فعلی خود در جا ولی اگر اقدام به ای

.زده و از این قطار که در مسیر موفقیت رو به جلو میرود جا مانده اید  

.تصمیم با شماست هیچ کس نمی تواند به زور شما را سوار بر این قطار کند   

.یریدسپس تصمیم قاطع بگ. پس با خود بیاندیشید و کمی تآمل کنید   

به صفحه خبرنامه ما مراجعه کن و با وارد کردن ایمیل خود از هدیه خوب دوست عزیز 

سایت ثروتمندان فردا در حال بهینه سازی می باشد با خبر های . رایگان ما بهره مند شو

 خوب و مطالب و مجموعه های آموزشی بسیار عالی در خدمت شما هستیم

www.servatmandanefarda.com/opt-inآدرس خبرنامه سایت 

 

ثروتمندان فردا دات کام.مسیر موفقیت با شما هستیم ما از ابتدا تا انتهای  
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ه عبارت معجزه کننده وکلیدیصدوپنجا   

 برای کسب موفقیت و ثروت

 

.دارد تو ریشه عمیق ذهن باورکن ثروت دردرون  1 

.تو میتونی سرنوشت خودت را عوض کنی  2 

.زندگی را بسازدر انتظار زندگی نباش خودت   3 

.از امروز لذت ببر  4 

.دیروز گذشت  5 

.فردا هنوز نیامده  6 

.امروز فرداییست که دیروز در انتظارش بودی  7 

.هرروز صبح اول به خدا سالم کن  8 

.این یک قانون جهانی است.هرروز شکر گذار باش  9 

.برخیز راهای تازه درانتظار گام های ما هستند  10 

.خود پلکانی بسوی کسب ثروت بسازاز شکستها و تجارب   11 

.امروز روزکسب ثروت است پس با تمام تالش استفاده کن  12 
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.امروز یه هدیه ازطرف خدا برای تو میباشد  13 

.باور و اعتقاد تو رییس مغز تو است  14 

.آنطور که هستی همانطور اندیشه کردی  15 

 16  .ندای درونت تشکیل دهنده واقعیت توست 

.احساس تو را میسازدباور تو   17 

.باورمنفی تو دزد موفقیت توست  18 

 19  .ثروت فقط پول نیست 

 20  .رویاهای تو نشاندهنده مسیر فعلی تو هستند 

   دو عبارت خسته ام و حالم خوب نیست را اززندگی خود پاک کنید  12 

نیمی از بیماری و بیحالی خود را درمان کرده اید            

 افراد برنده هرگز منتظر شانس نمی مانند آنها بدست می آورند فقط  11 

در کمتر از یک دقیقه      

 تویی که باید بخوای و تصمیم بگیری که آینده ات چطوری رقم   این 12

    .بخوره نه هیچ کس دیگه     

  .عالیم ذهنم باز و پر انرژی هستامروز 12

  نمیشود-نمیتوانم-نمیدانم: میکندموفقیت را نابود مسیر  واژه  سه 12 

  بله من میتوانم: واژه کنار هم معجزه میکندسه  12  

  اوقات برای رسیدن به موفقیت باید ریسک کردگاهی   12
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  باش متفاوت باشخودت   12

به این باوردارم که اگر تو بخوای میتونی موفق بشیمن   12  

  پیشامدی که برایتان رخ می دهد یا خودتان پدیدآورنده آن هستید هر  23

ن میگذارید که رخ دهد یا خودتاو        

   زندگی قانون باور است قانون  22

میتوان آینده خود را از هم اکنون بیافرینممن   21  

هرگز یک دزد را به خانه تان دعوت نمی کنید پس چرا اجازه شما    22

هن شما سکنا گزینند؟افکاری که شادی شما را می دزدند درذمی دهید       

بهانه تراشی میکنندشکست خوردگان کسانی هستند که همیشه % 22  22   

  از دعا ایمان داشته باشقبل  22 

از صحبت کردن گوش بده قبل 22    

از خرج کردن بدست بیارقبل  22    

از نوشتن فکر کن قبل 22    

تالش کناز تسلیم شدن قبل  22    

از مردن زندگی کنقبل  23    

 دیگران اجازه نده تو را در طوفان درونشان بیاندازند آنها را دربه   22 

آرامش درونی خود غرق کن        

  رسیدن به هدف توقف در سرتاسر مسیر ممنوعتا   21  
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.هیچگاه تنها نخواهی شد خودت دوست باش اینگونهبا   22    

    بپرس بیشتربپرس و از روزی بترس که جوابهایت بیشتر سوال  22  

    .باشدسوالهایت         

چیز به موقع سراغتان می آید صبور باشید هر  22    

همین خاطر از بودن با دیگران خوش هستم و به وبا خود خوب  من 22  

  می برملذت        

را با کسانی احاطه کنید که با شما هم مسیر باشند خودتان  22    

       این تصور .خود را فردی شکست خورده تصور نکنید هرگز  22  

است زیرا ذهن پیوسته خواهد کوشید این تصویر را خطرناک           

کامل می کند        

      من با هر کسی روبرو می شوم سعی می کنم فقط ازموفقیت و  22  

   .صحبت کنمپیروزی        

  قایقهای بی حرکت موجها تصمیم می گیرندبرای  23  

       نیرویی است که امورنامرئی را به مرئی و رویا را به تصمیم 22  

قعیت تبدیل میکند وا         

 شما را نادیده می گیریند ، سپس به شما می خندند ، بعد با شما ابتدا 21  

جنگند و سرانجام شما پیروز خواهید شد می         

نگو که دنیا به من پشت کرده شاید تو برعکس نشسته ای هرگز 22    

بودن الزمه متفاوت اندیشیدن است متفاوت 22    
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بده چون نمی دونی تا چه حد به هدف نزدیک شده ای ادامه 22    

خود را شمارش کنید نه مشکالتتان راموهبتهای  22    

لحظه زندگی کنید  در 22    

  دوستت دارمبگویید  22  

باشید نه گیرنده بخشنده 22    

هر چیزی و هر کسی خوبیها را جستجو کنیددر 23    

روز دعا کنید هر 22    

روز یک کار خوب انجام دهید هر 21    

زندگی اولویت داشته باشید در  22    

ندهید مسایل کوچک شما را آزار دهند اجازه 22    

همین االن انجامش بده را تمرین کنیدعادت  22    

سختی ها به خدا توکل کنید در  22    

و سپاس مرا گویید و ناسپاسی مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم  پس  22    

نکنید         

بر خدایت کن کفایت می کند حتما توکل  22    

روم که چاره ساز تویی نیاز هرچه بی نیاز توییکجا   22    

هست چون خدایی هست امیدی 23    
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کنندی ثروتمند برای پول کار نم افراد 22    

ثروتمند کمتر کار میکنند اما بیشتر درآمد دارند افراد 21    

فرصت نایستید خلقش کنید منتظر 22    

  سال  2وکسی که قرار است تفاوت بین انسانی که هم اکنون هستید  22 

آنها معاشرت کرده و   باشید در مردمی است که در این مدت با بعد      

       است که در این زمان مطالعه خواهید کرد کتابهایی     

این  یه استراتژی .... ه نیستمثبت بودن تو شرایط منفی  ساده لوحان 22 

  میشه محسوب      

انی       ن زیرا باور به قهرمذهنت را با اندیشه های بزرگ تغذیه ک 22 

    می آفریند قهرمانی      

برای بلند کردن خودش قدمی       موفق کسی است که خودش انسان 22 

بردارد        

غیر از خودتان هیچ آدمی مسئول خوشبختی تان نیست به  22   

راه  شکرگزاری انتخاب عالی بجای خوب است بهترین  22   

ندارد زیرا آنها بر این      جود انسانهای بزرگ ، بن بستی و برای  23 

یا راهی خواهند ساختکه یا راهی خواند یافت  باورند         

  در برابر مشکالت بگونه ای بهتر مقابله کنید و در هر سعی کنید   22 

صورت دست از تالش بر ندارید         
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را تغییر میدهم چرا که کفش دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم  از  21 

راحت تر از فرش کردن دنیاست پوشیدن         

ابر سرنوشت هرچه می خواهد ببارد ما چترمان خداست بگذار  22   

کردن همیشه از انکار کردن آسانتر است ذهن های ما ، بطور  باور 22 

طبیعی مثبت اندیش هستند       

د صاحب خانه بدون شنیدن صدای    در زدن  هراس نداشته باشیاز  22 

را باز نخواهد کرد درآن        

را باور دارم چون می دانم این راز کامیابی و موفقیت است خود  22    

نگوآنها می خواهند رویاهای       مغزهای کوچک حرفهایت رابه   22  

حقیر جلوه کنند و در جا بزنی بزرگت         

       اگر کسی آمد و به شاخ وبرگ باورهایت تبر زد نترس چون  22  

دی جوانه بزن  از همان جا که قطع ش به ریشه ات نمی رسددستش       

 .، رشد کن و بزرگ شو تو عظیم تر از آنی که می اندیشی رشدکن      

    

ن هفده مرتبه از قدرت کالم       قدرت نفوذ کالم شما برای خودتا  22  

       نسبت به شما قویتر است پس مثبت فکر کن دیگران        

 رف اصالح خود می کنند وفرصتی انسانهای موفق وقت خود راص 23 

  انتقاد از دیگران ندارندبرای       

و باور دارم معجزه ای شگفت       امروز خدایم را با قلبم می خوانم 22 

خداوندا سپاسگذارم. راه است انگیز در       
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   تندافراد موفق همیشه دنبال فرصتهایی برای کمک به دیگران هس  21 

  افراد ناموفق همیشه می پرسند این کار چه نفعی برای من دارد؟  22 

 خدا .... و آسوده بخواب  شب نگرانی هایت را به خدا بسپار انتهای 22 

   بیدار است      

سخت ترین قسمت هر کارشروع       وقت تسلیم سختی ها نشو هیچ 22 

کردنشه        

 که اشتباه کرده  غرورتان را ببلعید و بپذیریدگاهی باید ساکت شوید  22 

اید این تسلیم شدن نیست یعنی بزرگ شدن       

به آنچه بعد از تالشت خواهی بود بیندیش تا به اندازه کافی انگیزه و  22  

  .اعتماد به نفس داشته باشی      

     انسان هم میتواند دایره باشد و هم خط راست انتخاب با خودتان  22  

دهیدبهست تا ابد دور خودتان بچرخید یا تا بی نهایت ادامه         

، تنها نه موانع می توانند شما را متوقف کنند نه مشکالت و نه آدمها 22  

کسی که شما را متوقف میکند خودتان هستید        

این است که مراقب زبان خود     قدم اول برای مثبت فکر کردن  233  

باشید          

کسی که هدف دارد دل به وسوسه های مسیر نمی دهد 232    

    من عالیم من بی نظیرم من موفق خواهم شد نه فورآ ولی حتمآ 231  

یک روز خوب دیگه را با شور و نشاط و انرژی شروع میکنم232    
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درخواست کن ، باورکن ، دریافت کن 232    

،      یروز مشکلی داشتمغمگین بودم ،امروز خوشحالم ، ددیروز 232  

امروز هنوز همان مشکل را دارم ، اما امروز نحوه نگاهم  به آنرا        

تغییر داده ام         

   وقتی طرز نگاهمان را به مسائل عوض می کنیم ،مسائلی که به  232 

آنها نگاه می کنیم عوض می شوند         

  هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد واز نو شروع کند ، اما همه  232 

می توانند از حاال شروع کنند         

قبل از هر گونه انتقادی ، توجه کنیم به اینکه خود در آن لحظه چه  232 

ذهنیتی داریم         

  روزهای خوب در انتهای جاده منتظر شما هستند لطفآ از حرکت  232 

یستیدباز نا         

  گر مواظب نباشیم عقده ها معمار رویاهای ما خواهند شدا 223 

معیار خوب زندگی کردن ، داشتن احساس رضایت از لحظه لحظه  222 

زندگی است         

   انسانها شکست نمی خورند بلکه تنها تالش کردن را متوقف می  221 

سازند         

            کار نکنید هوشمندانه کار کنیدسخت  222 

امروز پر از انرژی مثبت باش 222   
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      در نبرد بین انسانهای سخت و روزهای سخت ، این انسانهای  222 

سخت هستند که می مانند نه روز های سخت         

وقتی تمام درها برویت بسته شد دست از تالش برنداراتفاقی بزرگ  222 

  در راه است       

  ت ، نه بیرونی ، از این رو خوشبختی ما به خوشبختی درونی اس 222 

.آنچه هستیم  بستگی دارد ، نه آنچه داریم         

 پیش از آنکه کار بزرگی بکنید باید انتظار آن را از خودتان داشته  222 

  باشید       

       و  -عمل دوباره –عمل  –تالش  –ایده  -فکر: فرمول موفقیت222 

  موفقیت -ن عملهمچنا –دوباره        

     هر لحظه می تواند برای توشروع دوباره ای باشد کافیست از  213 

گذشته درس بگیری و سرت را باال نگه داری و با قدرت حضورت        

  را به کائنات اعالم کنی       

 راز موفقیت آن است که شغل خود را جزو سرگرمی های خویش  212 

قرار دهید         

   رویاهاتون فکر کنیدبه  211 

امروز به داشته هایتان فکر کنید 212   

خالق دنیای خود باشید 212   

 همیشه به خودتان اعتماد داشته باشید این گرانبها ترین هدیه ایست  212 

که به خود می دهید         
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  موفقیت من در گرو روشن کردن چراغ جسارت من است 212 

آن را بدست می آورمبه هر چیزی فکر می کنم   212   

  موفقیت در چند قدمی ماست کافیست یه نگاه به اطراف خودمون  212 

  بکنیم       

"باشه فردا "برای موفق شدن فقط با این عبارت خداحافظی کنید  212   

آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد بلکه چیزی است که خود  223 

می سازد         

       ی کاری از پیش نخواهد برد خواستن باید با خواستن به تنهای 222 

   برخاستن همراه باشد       

همه رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن  221 

آنها را داشته باشیم         

خوشبخت بودن به معنی این نیست که همه چیزدرزندگی شما عالی  222 

عیب ها و شما تصمیم گرفته اید فراتر از است به این معنی است که       

دان آنچه دارید باشیدنقص ها نگاه کنید و قدر         

بزرگ ترین لذت در زندگی انجام کاریست که دیگران میگویند تو  222 

نمی توانی         

مثل یک قهرمان فکر کنید 222   

خودت را از نو بساز 222   

هایت پیدا می شودشروع که کنی سر و کله توانائی  222   
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 باران که می بارد همه پرنده ها به دنبال سرپناهند اما عقاب برای  222 

اجتناب از خیس شدن باالتر از ابرها پرواز می کند این دیدگاه است        

.که تفاوت  را خلق می کند         

آینده شما می تواند هیچ شباهتی به گذشته شما نداشته باشد 222   

برای تبدیل شدن به چیزی که دوست دارید دیر نیستهرگز  223   

 ؛رفتن ازیک شکست به شکست بعدی بدون از دست دادن موفقیت 222 

.اشتیاق است         

رویاهایت موثر هستند و وجود دارند 221   

        اگر عقایدتون با عقل ، علم و تجربه جور در نمیاد ، اشکال  222 

موارد ازعقایدتونه ، نه این         

    موفقیت کلید شادی نیست ، شادی کلید موفقیت است ، اگر آنچه  222 

انجام می دهی دوست بداری ، موفق خواهی بود         

  هنگامی که از چیزی میترسی ،خود را در آن بیافکن،زیرا گاهی  222 

ترسیدن از چیزی،از خود آن سخت تر است         

نکه زندگی را به دلخواه خود بگذرانیدای: موفقیت تنها یک چیز است222   

االن انجامش بده بعدا تبدیل به هرگز خواهد شد 222  

نگران فردا نباش خدا از قبل آنجاست 222  

موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است 222  

مثبت فکر کنید اتفاقات مثبت حتمآ رخ خواهند داد 223  
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ثروتمندان فردا دات کامدوستان عزیز و همراهان همیشگی وبسایت   

ا را می توانید از طریق عضو شدن آموزشی و مجموعه های مطالب م

.در خبرنامه ما دریافت کنید  

www.servatmandanefarda.com/opt-in 

دیگر  مجموعه های آموزشی در مورد این کتاب وهرگونه نظر یا پیشنهاد 

.را به ایمیل زیرارسال نمایید  

info@servatmandanefarda.com 

 

همراه باشید با ما  

 ثروتمندان فردا دات کام

www.servatmandanefarda.com 

 

 خبر دادند خبرهای خوب در راه هستند

 


