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 باهم رو زیر مباحث دیخر شهینم پول با که ییزهایچ کتاب در

 :میکنیم بررسی
 

 چه چیزایی رو نمیتونید با پول بخرید؟ 

 یک تفکر اشتباه درباره پولدار بودن 

 توانایی و ناتوانی پول در مقابل ارزش ها و کاالها 

 بررسی توانایی و ناتوانایی پول 

 چگونه در زندگی ارزش هامون رو تداعی کنیم؟ 
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 بخرید؟ پول با نمیتونید رو چیزایی چه

همیشه این موضوع رو گفتیم که ثروتمند شدن و پول دار زندگی کردن 

کامال کار درست و معنویه و پول یکی از ارکان خوشبختیه، اما شاید خیلی 

وقتا این طرز فکر وجود داشته باشد که ما برای داشتن هر چیزی اول 

بایستی پول داشته باشیم، داخل این آموزش میخوایم درباره این 

هم صحبت کنیم تا به یک دیدگاه و درک درست برسیم که اگه موضوع با

  االن در زندگی پولدار نیستیم،

 
میتونیم چه چیزهایی رو داشته باشیم؟ در واقع خیلی از مواردی که 

هست رو از خودمون دیگه دور نکنیم یا برای داشتن خیلی چیزها بهانه 

ای نیاریم، برای شناخت و درک بهتر این موضوعات داخل آموزش 
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یی که با پول نمیشه خرید با ما همراه باشید تا به مسیر موفقیت با چیزها

 .دید بازتری نگاه کنیم و ادامه بدیم

 بودن دار پول درباره اشتباه تفکر یک

همونطوری که اول آموزش اشاره شد خیلی وقت ها ما فکر میکنیم با پول 

ایستی میتونیم همه چیز داشته باشیم یا برای داشتن خیلی از چیزها ب

پولدار باشیم، این یکی از طرز فکرهای اشتباهیه که افراد درگیر اون 

 .هستند و همیشه این موضوع درست نیست

.

 

برای مثال خیلی ها میگن هر کسی یه قیمتی داره و هر کسی رو میشه 

خرید اما واقعا در عمل همیشه این رو گفتم که هیچ صدر درصدی جود 

ندارد، در واقع کسی این طرز فکر رو داره خودش یه قیمتی داره که 

 .یشه اون رو با اون قیمت خریداری کردم
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اما نمیتونیم افرادی که صادق هستن و با ارزش های درستی در زندگی 

تالش میکنن رو بخریم، و اینجا میشه درک کرد که این تفکر یک تفکر 

کامال اشتباه می باشد برای اینکه بدونیم نمیتونیم چه چیزهای رو دیگه 

 .یدنمیشه داشت به موارد زیر دقت کن

 

 کاالها و ها ارزش مقابل در پول ناتوانی و توانایی

ما با پول میتونیم وسایل سرگرمی رو بخریم اما نمیتونیم نشاط و . ۱

شادی رو بخریم چون نشاط و شادی ارزش های درونی هستن که ما 

 .بایستی خودمون به اونا برسیم و در زندگی داشته باشیم

با پول میتونیم کتاب ها و دوره های زیادی رو خریداری کنیم اما خرد و  .۲

دانش رو نمیتونیم بخریم چون خرد داشتن برای اینه که ما درست از اونا 

 .استفاده کنیم
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اما با پول میتونیم یک رخنخواب خوب و راحت رو داشته باشیم  .۳

نمیتونیم یک خواب راحت رو بخریم چون برای داشتن خواب درست ما 

 .نیاز به یک درون آرام داریم

با پول میتونیم بهترین ساعت های دنیا رو بخریم اما نمیتونیم وقت و  .۴

زمان رو بخریم و همیشه داره یک مسیر رو به جلو رو طی مکینه و اصال 

  .منتظر هیچ چیزی نیست

با پول میتونیم کلی همراه در طول زندگی داشته باشیم اما یک  .۵

دوستی واقعی رو نمیتونیم داشته باشیم چون مالک ها و ارزش های 

 .کامال درونیهواقعی در یک دوستی واقعی 
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ایی هارو داشته باشیم اما با پول و ثروت ما میتونیم مجلل ترین دار .۶

نمیتونیم زیبایی ها رو بخریم ما با روحمون میتونیم زندگیمون رو زیبا 

 .کنیم

با پول میتونیم بهترین غذاهارو در بهترین نقاط دنیا بخوریم اما . ۷

نمیتونیم اشتها خوردن و لذت خوردن اونارو بخریم، هر چقدر میخواد اونا 

 .ای خوردنشون رو هم داشته باشیمبا کیفیت باشه ما بایستی اشته

با پول میتونیم خانه و زندگی خوبی رو داشته باشیم اما کانون گرم و . ۸

 .صمیمی خانواده رو ما نمیتونیم داشته باشیم

 .با پول میتونیم دارو بخریم اما نمیتونیم سالمتی رو داشته باشیم .۹

با پول میشه زیباترین حلقه ازدواج رو خرید اما نمیشه عشق و رابطه . ۱۱

 .متقابل رو داشت
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 پول ناتوانایی و توانایی بررسی

وقتی که به موضوعات باال نگاه میکنیم شاید خیلی ها موافق و مخالف این 

موضوعات باشند، اما بزارین این رو باهم بررسی کنیم که با داشتن ثروت 

 .زندگی خیلی قشنگ و زیبا میشه که ما تموم ارزش ها رو داشته باشیم

ایی بدون توجه به شرایط وقتی ما باور کنیم االنم میتونیم روابط زیب

داشته باشیم و وقتی پولدار باشیم میتونیم روابط رو زیباتر کنیم اگه 

االن در زندگی دوست های واقعی رو داشتیم و تونستیم دوستی های 

درستی رو در زندگی ایجاد کنیم.در زمان پولدار بودن هم میتونیم این 

 … دوستی هارو تجربه کنیم و

بخوایم به سمت ثروت و پولدار در واقع میخوام بهتون بگم قبل از اینکه 

شدن حرکت کنیم یکسری موارد داخل زندگیمون هست که بایستی 

 اونارو بیدار کنیم و از داشتنشون لذت ببریم. 

چون وقتی ما ثروتمند باشیم اونوقت میتونیم از پول و کاالها و خدماتی 

خودش میاره به بهترین شکل و لذت بخش ترین شکل  که پول به همراه

 .استفاده کنیمممکن 

.
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 کنیم؟ تداعی رو هامون ارزش زندگی در چگونه

ارزش ها رو خودمون بایستی درزندگیمون ایجاد کنیم و ثروت و پول رو 

به وسیله ایده ها و اقدامات وقتی ارزش های ما در زندگی و پولدار 

بودن، هم مسیر میشن اونوقت زندگی ما اونقدر معنای زیبایی پیدا 

 میکنه که لحظه به لحظه اون میشه لذت،

شه دارایی های مجللی داشت اما به همین دلیل بود که گفتیم با پول می

زیبایی رو نمیشه داشت چون تا زمانی که نیایم درون زندگیمون رو زیبا 

نکنیم ظاهر یک زندگی زیبا هیچ وقت برای ما تاثیر گذار به معنای واقعی 

 .دنخواهد بو

.
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 زندگی در پول نقش باور درباره تلنگر یک

های که گفته شد نباید باعث بشه که ما باورها و طرز فکر نامناسبی  نکته

رو در مورد پول برای خودمون ایجاد کنیم در واقع نباید بیایم بگیم پول 

مهم نیست یا اهمیتی در زندگی ما نداره در واقع این دو درک متفاوت از 

 .دو مسیر متفاوت هستند

میشه که ما بتونیم هم زمانی که در مواردی که به اون اشاره کردیم باعث 

حال کسب ثروت هستیم بتونیم زندگیمون رو رشد بدیم و از کیفیت و 

آزادی که ثروت به ما میده لذت بیشتری رو ببریم برای مثال اگر ما اآلن 

بتونیم روابط خوبی رو داشته باشیم و دوست خوبی رو در کنار خودمون 

 داشته باشیم،

مالی برسیم یا از لحاظ درآمدی رشد کنیم اونوقت  زمانی که ما به آزادی

ی خوبی که داریم تجربه  ما میتونیم تفریحاتی رو با دوستای خوب یا رابطه

ای که باید در این قسمت درک بشه اینه که ما  کنیم پس در اصل نکته

بایستی هم بیایم زندگیمون رو در جنبه درونی رشد بدیم هم در جنبه 

 .م یک پازل کامل از موفقیت رو داشته باشیممالی اونوقت میتونی

های اشاره کردیم ما دو نوع آموزش  همون طوری که قبالً در آموزش

های هستش که مربوط به رشد درآمدی و کسب و کار  داریم یکی آموزش

های هستش که مربوط به سبک زندگی  هستش و مورد بعدی آموزش

 .رد وقت بزاریمهستش که ما باید بتونیم برای هردوی این موا

به همین دلیل تیم آکادمی مجازی باور مثبت در حال پوشش دهی 

هایی هستش که مربوط به سبک زندگیست که ما با یادگیری اونا  آموزش
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میتونیم از درآمدهای متفاوتی که داریم لذت بیشتری رو ببریم حال خوب 

 رو نمیشه خرید،

ل اون رو بیشتر کرد با اما میشه حال خوب رو ایجاد کرد و با داشتن پو

این موضوعات همراه باشید و مقاومتی نداشته باشیم از اآلن زندگی 

کردن و ساختن زندگی رو یاد بگیریم با هر چیزی که داریم تا بتونیم در 

 آینده زندگی بهتری رو تجربه کنیم

.

 

 پایانی کالم و آموزش بندی جمع

این موضوعاتی رو که این آموزش بررسی کردیم نباید باعث شکل گیری 

باورهای اشتباهی درباره پول در شما بشه، در واقع ما خواستیم این رو 

یادآوری کنیم که االن هم میتونیم با خیلی موارد زندگیمون رو بسازیم و 

 ازش لذت ببریم و در آینده با ثروت های که میسازیم کیفیت رو باالتر

 .ببریم
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هیچ کس مخالف ثروتمند شدن و پولدار بودن نیست اما اینکه موافق 

باشیم همه چیز هست یک دیدگاه اشتباهه که هدف این آموزش هم 

رسیدن به این دیدگاه بود امیدوارم مارو با نظرات و دیدگاه های 

 ارزشمندتون همراهی کنید و شما رو به خدا میسپاریم 

 مراقب حال دلتون باشید

 ستتون داریمدو

 .یاحق
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