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 10اصل ورود به مدار ثروت
دوستان عزیز سالم
در این گفتگوی خودمونی 10تا نکته مهم رو دوست دارم با شما در میان بگذارم که اگه خوب در
موردش فکرکنید مطمئنم مسیر موفقیت برای شما هموارتر می شه.

اول  :اینکه درست مثل رانندگی  ،آشپزی  ،خلبانی و هر کار دیگه ای که نیاز به یادگیری داره،موفقیت
و کسب ثروت هم علم خودش رو نیاز داره و باید اون رو یاد بگیرید .بدونید اولین شرط موفقیت
کسب علم و آگاهیه

دوم  :طبق قوانین جهان هستی شما نمی تونید به چیز ارزشمندی دست پیدا کنید ولی بهای اون رو
نپرداخته باشید،ممکنه بهای اون تالش  ،صبر  ،پشتکار  ،شب زنده داری  ،مطالعه بیشتر  ،پرداخت پول
و یا سفر به دور دست ها باشه ولی حتما بهایی داره

سوم  :مسئله جالب اینجاست که وقتی شما در مدار درست قرار گرفتید همه چیز مثل یک پازل کنار
هم چیده می شه ،و بدون اینکه شما متوجه بشید و یا کار خاصی انجام بدید همه چیز خوب و عالی
پیش می ره.
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چهارم  :مطالبی که در خصوص موفقیت آموزش داده می شه قانون هستند یعنی تا قیام قیامت ثابتند
پس فقط کافیه که اونها رو یاد بگیرید و عمل کنید

پنجم  :به خدا و جهان هستی اعتماد داشته باش،مطمئن باش خدا بیشتر از تو دوست داره که تو
پیشرفت کنی و موفق و ثروتمند بشی.

ششم  :قانون تکامل و لیاقت یک اصل مهمه  ،فراموشش نکن.قانون تکامل میگه تو برای کسب
موفقیت و ثروتمند شدن باید آرام آرام مدار خودت را ارتقا بدی و با کسب لیاقت به مدار های بهتر و
درجات عالی برسی.

نکته هفتم  :مهمتر از همه چیز شروع کردنه .تو شروع کن کائنات هر لحظه درهای جدیدی برات باز
میکنه.
به قول شاعر:
گر مرد رهی میان خون باید رفت
تو پای در را نه و هیچ مپرس

وز پای فتاده سرنگون باید رفت
خود راه بگویدت که چون باید رفت

هشتم :طبق آیه سوم سوره بقره پرهیزگاران کسانی هستند که ایمان دارند به آنچه که نمی بینند .تو
خدارو نمی بینی ولی یادت باشه که باید در تمام لحظات وجودش رو حس کنی و از اون کمک بخوای.

نهم  :در تو باورهای غلطی هست که مسیر تو رو دشوار می کنه برای اولین قدم باورهای غلط و تضعیف
کننده خودت رو پیدا کن و برای اصالح کردن اونها دست به کار شو.
و دهم  :افرادی که در راه موفقیت قدم برمیدارند 4دسته اند :
خوب دقت کن
• دسته اول  :کل این مطالب رو کذب و غیر واقعی می دونند.
• دسته دوم  :فقط از یاد گرفتن این مطالب لذت می برند و ذوق می کنند.
• دسته سوم  :علی رغم یادگیری شروع به انجام تمرینات و آموزه های خود شون می کنند ولی در
اواسط راه اون را رها می کنند
• ولی دسته چهارم  :بعد از یادگیری با تمام سختی ها و مشکالت راه را ادامه می دهند تا در عمل به
قوانین حاکم بر جهان به درجه استادی برسند و موفق و ثروتمند بشند.
که این دسته تقریبا  %5از افراد کل جهان را تشکیل می دند.
کمی فکر کنید و ببینید شما جزء کدام دسته اید؟
برای همه شما زندگی سرشار از سالمتی ،سعادت و ثروت آرزومندم.
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