بازی فراوانی
با جرات و با اطمینان کامل میگویم که بازی فراوانی قدرتمندترین ابزار برنامه ریزی ذهن برای جذب
ثروت است .این بازی به شما کمک میکند ثروتمند بودن و فراوانی را باور کنید .به شما کمک می کند
باور فراوانی را که مهم ترین و پایه ای ترین باور کسب ثروت است را با یک سیر تدریجی و تکاملی در
ذهن خود رشد دهید و از نتایج آن بهره مند شوید.
قبل از هر چیز بهتر است بدانید که این بازی یک ابزار ذهنی است .برای فهم و تاثیر بیشتر و بهتر آن
بهتر است با قانون جذب آشنایی داشته باشید .اگر با قانون جذب آشنا نیستید ،ابتدا پیشنهاد می کنم
مقاله «قانون جذب چیست و چگونه کار میکند؟» را مطالعه کنید .مقاومت های ذهنی و افکار و باورهای
گذشته گاهی چنان در ذهن ما قدرتمند هستند که مجال ورود دیدگاه های تحول گرا و مخالف با انچه
تا کنون شنیده و دیده ایم را نمی دهند .پس اگر بعد از مطالعه این مقاله توانستید با دیدگاه قانون جذب
ارتباط برقرار کنید ،میتوانید در ادامه از این بازی قدرتمند نیز استفاده کنید.
حال به شرح این بازی و قوانین آن میپردازیم.

در این بازی یک حساب بانکی خیالی داریم .حسابی که متعلق به شماست .هر روز مبلغ ( )n+1میلیون
ناموت به حساب شما واریز می شود .در  n ،n+1به معنای تعداد روزهای سپری شده از بازی و  1به
معنای یک میلیون ناموت است .برای مثال اگر در روز اول شروع بازی قرار داریم ،عدد  nبرابر با صفر
است .روز دوم مقدار  nبرابر با ،1روز سوم برابر با  2روز چهارم برابر با  3و ...است .اگر تعداد روزها را در
) (n+1قرار دهیم ،در روز اول بازی  1میلیون ناموت در حساب بانک خیالی ما وجود دارد .حال ممکن
است بپرسید" :قرار است با این یک میلیون ناموت چکار کنیم؟"
شما باید کل مبلغ هر روز را به طور کامل در کمتر از  24ساعت به صورت ذهنی خرج کنید .برای مثال در
خیابان در حال عبور از مقابل ویترین مغازه ها هستید .یک کیف چرم بسیار زیبا و دوست داشتنی
میبینید .با حساب خیالی خود در ذهنتان مبلغ کیف را پرداخت می کنید و به صورت ذهنی خود را مالک
آن کیف در نظر می گیرید.
هنگامی که تمام مبلغ آن روز خرج شد ،روز بعد کل مبلغ روز قبل به همراه یک میلیون ناموت اضافه به
حساب بانکی شما واریز می شود .مبلغ کل خریدهای هر روز شما نباید یک ریال کمتر و بیشتر از موجودی
شما باشد .قیمت هر کاال یا خدمتی که قصد خرید آن را دارید ،بر روی یک چک (که توسط خودتان
طراحی شده) بنویسید و آنها را در جایی نگهداری کنید.

نکته مهم :هرچه این بازی را بهتر و واقعی تر در ذهنتان تصور کنید ،محصوالت را با حس واقعی خرید کنید،
نتایج آن بزرگتر و چشمگیرتر خواهد بود.

قوانین بازی:


همانطور که قبال نیز اشاره شد مبلغ خرید شما نباید یک ریال کمتر و یک ریال بیشتر از موجودیتان
باشد.



شرایط بازی را به گونه ای برای خود رقم بزنید که بازی کامال واقعی به نظر بیاید.



خریدهای شما باید طی  24ساعت انجام شوند .اگر در  24ساعت موفق به اتمام موجودیتان
نشدید ،باید بازی را از روز اول دوباره شروع کنید.



کاالها را صرفا برای تمام کردن موجودی خرید نکنید! کاالهایی را بخرید که به آنها نیاز دارید یا
واقعا دوست دارید آنها را داشته باشید.



اقالم خرید هر روز شما باید جدید باشند .بنابراین خرید اقالم تکراری یا انجام خریدهای دیروز
بعالوه یک میلیون خرید جدید اشتباه است .کل کاالهای هر روز شما باید جدید باشند.



بازی را ابتدا برای  10روز شروع کنید .بعد از اینکه موفق شدید به روز دهم برسید سپس برای
 30روز و  40روز ادامه دهید.



برای خرید خانه های گران قیمت و اتومبیل های لوکس باید بازی را بیش از یکسال ادامه دهید.



از انجام بازی باید حس خوب و فوق العاده ای بدست آورید .اگر انجام بازی برای شما خسته
کننده و کسالت آور باشد ،نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

فلسفه این بازی
ممکن از بپرسید روزانه صرف کردن زمان برای خرید اجناس خیالی چه سودی دارد؟ در حقیقت این بازی
کمک می کند تا حس جدیدی را تجربه کنید .معموال درآمد اکثر اقشار جامعه ماهانه بدست آنها می
رسد و این درآمد مقدار مشخص و معینی است .بدین منظور خریدن هر کاالی جدیدی که به آن عالقه
مندیم به راحتی صورت نمی گیرد .معموال افراد سایر هزینه ها را مد نظر قرار میدهند و اگر در پایان
مبلغی وجود داشته باشد ،پس انداز میشود یا برای مواردی که به ظاهر مهم تر و اساسی تر هستند صرف
شوند .اما با این بازی خارج از اضطراب و استرس تمام شدن پول و کاهش موجودی و با امید اینکه فردا
مبلغی بیش از آنچه امروز خرج می کنیم را بدست می آوریم ،کل مبلغ امروز را صرف وسایلی میکنیم که
دوستشان داریم .بدین منظور از پول خرج کردن حس فوق العاده ای بدست می آوریم.

سوال دومی که بسیار در مورد این بازی پرسیده می شود این است که چرا از مبلغ یک میلیون ناموت
بازی آغاز میشود؟ چرا از صد میلیون ناموت یا بیشتر آغاز نکنیم؟
پاسخ این سوال کامال واضح است .زیرا با خرج کردن مبالغ کوچک در حد یک میلیون ناموت و سپس
رسیدن به مبالغ باالتر ،طی کردن فرآیند تکامل ذهن برای ثروتمند شدن است .برای مثال فرض کنید
برای اولین بار به باشگاه بدنسازی رفته اید .در همان ابتدا اگر با وزنه های سنگین شروع به ورزش کنید،
آسیب های جدی به عضالت و بدنتان وارد می کنید .اما اگر با وزنه های سبک و در حد توان خود شروع
کنید و به طور پیوسته هر ماه مقدار ی بر وزن آنها اضافه کنید ،به بدن خود اجازه می دهید تا به مرور
تکامل خود را طی کند .بدین صورت پس از گذشت مدت زمانی در حدود دو الی سه سال به رشد
چشمگیر و خوبی دست پیدا می کنید.
حال از همین امروز برای خرید بهترین وسایلی که دوستشان دارید آماده شوید.
در پایان پیشنهاد می کنم که اگر در زمینه قانون جذب نیاز به آشنایی بیشتری دارید ،حتما کتاب «قانون
جذب چیست و چگونه با آن زندگی خود را متحول کنیم» را مطالعه کنید .این کتاب کمک می کند درک
عمیق و گسترده ای از قانون جذب بدست آورید.
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