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الكراسة العملية لخطة الثراء في ثالثي يوما
المقدمـة
كا هناك اثنا م العماا يصعدا إحدى العمارات العالية
(ناطحة السحاب) ،وكلا المصلعد معطلال ،فاتخلصا طريعهملا إللى
الدرج يعصدا الطابق األخير في العمارة إلجراء ماا اللدها
للشعة األخيرة .وقد بلغ بهما التعب ملا بللغ ،وحلي وصلال خيلرا
إلى الشعة المعصودة وقر العاما األوا منهما رقم الشعة وبجانبو
رقم العمارة ،وقم مشلدوها للوهللة األوللى ثلم قلاا لزميللو :للد
خبرا لك حدهما م رح والثلاني سليء .فأجابلو زميللو :هلات ملا
ندك .قاا األوا :الخبلر الم لرح ننلا وصللنا الطلابق المطللوب،
مللا الخبللر السلليء فللإ هللصه ليسللت هللي العمللارة المعصللودة بللا
العمارة المجاورة.
الكثير منا في هصه الحياة ي يتوقم ليضع هدافا لو و خطلة
ليسير ليها ،وتصلبح نهايتلو عيملة وطريعلو مسلدود مثلا هلصي
العاملي البائسي  ،ندما نضلع هلدافا لنلا فلي الحيلاة فإننلا نشلعا
جصور الحماس والتح يلز فلي داخلنلا ،و نلدما نضلع خطلة لنسلير
ليها فكأننا نصمم الطريق التي تعودنا إلى تحعيق هدافنا .ويعوا
خبللراء اإلدارة( :إ ال شللا فللي التخطلليط يعنللي التخطلليط لل شللا)
لصلك زيز العارئ إجعلها ادة فلي حياتلك وخطلط لكلا شليء
في حياتك ( هدافك) ثم تحديد خطة تسا دك لى تحعيق هدافك.
يعوا حلد الكتلاب ال رنسليي  :لعلد لملت خلادمي منلص زمل
بعيللد يللوقظني بتلللك العبللارة الملهمللة (إسللتيعظ يللا سلليد فللإ
مامك ما ظيم لتنجزه).
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زيز العارئ هصه الخطة العملية وضعها خبراء غربيلو
في التنمية البشرية بعد صنعوا ثرواتهم وحععوا هلدافهم ،وقلد
قمللت بالتعللديا ليهللا لتناسللب واقعنللا العربللي ،وقللد ض ل ت إليهللا
خالصة تجارب خبراء لالميي مثلاا بريلا تريسلي ،ونلابليو
هيا ،وجاك كان يلد ،و نتوني روبنز.
إليك زيز  /زيزتلي ....هلصه الخطلة العمليلة فلي يامهلا
الثالثلي  ،حيلث بلإص هللا تعللالى يمكنهلا تضلعك للى الطريللق
الصحيح لبناء ثروتك.

مع تمنياتي لك بالتوفيق والنجاح
المدو والكاتب  /بالا موسى شنك
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البداية م هنا:
كملا قلنلا سلابعا فإنلك بحاجلة إللى خطلة تسلير ليهلا لتحعيللق
تشللكا لللك المشللعا الللص ينيللر

هللدافك ،وهللصه الخطللة يمك ل

طريعك للنجاح ،و غلب الناس لألسم يسير لى غير هدى ألنلو
ي يضع خطة لن سو ،والغريب في األمر

بعض الناس يخطلط

لعطلللة نهايللة األسللبوع والعطل لة الصللي ية ويخطللط حتللى لزيللارة
صدقائو ،بينما ي يجد الوقت ليخطط لحياتو و لتحعيق الثروة!!!
وسأقص لليكم اليلوم قصلة قديملة جديلدة ،حلدثت فلي بدايلة
تسعينات العر الماضي ،بطلها شاب مريكي اطلا ل العملا
قرر

يصبح مليونيرا في شرة يام فعط!!!
في صلك الوقت حيث اإلنترنت مازالت في بداياتها وحيث ي

يوجد ي ونات وي يب توبلات مثلا اليلوم ،وهلداه ت كيلره العميلق
إلى فكرة بسيطة جدا ،فعد قام بوضع إ ال بالصحم يعوا فيلو:
(إصا ردت

تصللبح مليللونيرا فأرسللا لللي دويرا واحللدا ،حتللى

رسللا لللك كيللم ت عللا صلللك) وفللي بلللد مثللا مريكللا ال للرص فيهللا
متاحة للجميع ،والحرية متاحة يضا للجميع لي علوا ملا يشلافو ،
يمك ل

يصللدق النللاس

شلليء خاصللة حللي يكللو المبلللغ ي

يتعدى دويرا واحدا.
ول رط دهشة صاحبنا فعلد اسلتطاع جملع مليلو دويرا فلي
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ثمانية يام فعط ،وفلي اليلوم التاسلع وبسلبب سلعادتو الشلديدة ،فعلد
وضع إ النا كبيرا هصه الملرة فلي ن لس الصلحي ة حيلث قلاا فيلو
( زائي العراء شكرا يسلتجابتكم السلريعة لطلبلي ،إصا ردتلم
تصبحوا ميلونيرات فافعلوا مثلي وضعوا إ النا كبيرا هنا).
طبعللا العللراء الللصي

رسلللوا النعللود غضللبوا غضللبا شللديدا،

ورفع بعضهم قضلية نصلب وإحتيلاا ضلد هلصا الشلخص ،وحلي
وصلت العضية إلى العاضي نظر فيها م جميلع جوانبهلا ،فوجلد
نو ي يستطيع

يلدي الشلخص الملتهم ألنلو للم يعلدهم ببضلا ة

ولك طريعة ،وهو في النهاية رسلها لهم .فعاا قوي شهيرا ردده
م بعده( :العانو ي يحمي المغ لي ).
واآل
رجللو

زيللز العللارئ بعللد

فهمللت العبللرة م ل العصللة،

ترسللا لللي خمسللة دويرات فعللط!!!

للوا كنللت مللزح

معك فعط ....رجوك ي ت عا صلك وي تورطنا مع المحاكم!!!
الحعيعللة ننللي سللأقدم لكللم اليللوم خطللة مجانيللة للثللراء قمللت
بشلرائها بللر اينترنللت مللع ملواد خللرى ،وهللصه الخطللة وضللعها
فريللق مللا مللصيع مشللهور مللع خبيللر تنميللة بشللرية ،وكللا هللصا
المصيع قد إلتعى مع دد م المليونيرات قبا

يضلع كتابلا بهلصا

العنللوا (حللوار مللع المليللونيرات) وقللد قمللت بترجمتهللا وإضللافة
الكثير م األفكار إليها.
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زيلللز العلللارئ مللل المهلللم جلللدا قلللراءة الخطلللة بالتلللدري
ومحاولة ايلتزام بلالخطوات العمليلة لتطبيعهلا ،فلإ المعرفلة قلوة
ولكلل اينجللاز وتحعيللق األهللدام ي يتللأتى إي بالعمللا وتطبيللق
الخطوات العملية ،والتي يحث ليها خبراء التنمية البشرية حيث
يعولو

بارتهم الشهيرة:

Take action steps

كما نو في بعض الصل حات سلتجد هنلاك تكلرارا لخطلوات
سابعة ،وهي مل بلاب ترسلي بعلض العوا لد والم لاهيم ،كملا
التكللرار م المهللارات كمللا يعللرم الجميللع وبالتللالي حللي نكللرر
الخطوة نعيلدها ملرارا وتكلرارا سلوم نعلود ن سلنا ليهلا حتلى
تتشربها الن س وتصبح ادة نزاولها يوميا و سبو يا.
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اليــوم األوا
همية التوكيدات
كثير م الناس لديو وائق داخلية تمنعو م تحعيق الثروة،
وتتمثا هصه العوائق بم اهيم سلبية تربينا ليها م الصلغر ،مثلا
(األغنيللاء كلهللم حراميللة) و (المللاا وس ل إيللدي ) و ( صللحاب
المرسللليدس نلللاس نصلللابي ومرتشلللي ) ،وإلزاللللة هلللصه الم لللاهيم
الخاطئة المترسبة في و ينا الباط  ،لينا

نستخدم التوكيلدات

لنعيد برمجة ن سنا.
ولمعرفة كي ية ما التوكيدات  ،Affirmationلينلا وي
نعرم

الععا الباط ي يميز بي الخياا والواقلع ،وبنلاء للى

هللصه الحعيعللة التللي اكتشل ها لمللاء الللن س فللإ كللا خبللراء التنميللة
البشرية يستخدمو التوكيدات إل ادة برمجة الععا الباط .
وكمثلاا بسلليط لللى هللصه الحعيعللة فالععللا البللاط ي يميللز إص
كنللت غنيللا و فعيللرا ،صكيللا وغبيللا متعلمللا و جللاهال ،إنمللا هللو
يستجيب لما يمليو ليو الععا الحاضر ويبني لى صلك.
ويعوا د .ستيم جي جونز ( )STEVE G JONSوهو معال
بالتنويم اإليحائي (( :)Clinical hypnotherapistإ التوكيلدات لهلا
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ثر كبير في حياتنا ،فهي إصا لم تغير م برمجتنلا للععلا البلاط ،
فم الص يستطيع؟!!)
لللصلك للود ن سللك لللى إسللتخدام التوكيللدات اإليجابيللة فللي
حياتللك ،اسللتخدمها كللا يللوم ،ضللعها لللى المللر ة فللي الحمللام،
والمللر ة فللي غرفللة النللوم ،وكللصلك إحللت ظ بنسللخة فللي مح ظتللك،
ويمك ل كللصلك وضللعها لللى الكمبيللوتر فللي ملللم ،وحتللى ملهللا
كخل يات للشاشة.
إليك مجموعة من أهم التوكيدات التي يمكنيك وضيها علي بط قي ت
وقراءتا يومي :

 إ الماا يفثر في ن سي إيجابيا.
 إ لد العدرة لى ايستمتاع بجماا الحياة ومتعها.
 نا استحق الثروة ،إنني سمح للماا بالتدفق نحو .
 نا سوم حعق كا الثروة التي ستحعها.
 نا سوم حعق كا الثروة التي ستحعها.
 إ الملاا يتلدفق فلي حيلاتي ألننللي سلمح للو بلصلك و ألننللي
ستحعو.
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واآل

زيللز العللارئ اتخللص خطللوات مليللة ،وابللد بكتابللة

هصه التوكيدات لى بطاقات لتعر ها كلما سمحت لك ال رصة.
خطوات عملية خ صةYour Action Steps :

كتلللب هنلللا خملللس توكيلللدات بطريعتلللك الخاصلللة وبكلماتلللك
المميزة.
و قر ها يوميا لمدة سبوع.
................................................... - 1
................................................... - 2
................................................... - 3
................................................... - 4
................................................... - 5
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اليوم الثاني
ت هم مصدر دخلك
راقب بدقة الراتب الص تحصا ليلو و الملاا اللص تحععلو
م ل تجارتللك واسللأا ن سللك :كللم تحصللا م ل المللاا بعللد خصللم
الضللرائب والضللما ايجتمللا ي كللا شللهر ؟ إصا كانللت هللصه وا
مرة تسجا صلك لى ورق فسوم ت اجأك النتيجة.
إليك هذه الخطوات الهمليةYour Action Steps :

هصه ربعة فكار ملية يمكل

تسلا دك فلي تحعيلق فكلرة

اليوم الثاني:
- 1اجلس في مكا مريح في بيتك بدو إز اج.
- 2مللارس ايسللترخاء ،خللص ن سللا ميعللا (شللهيق مللع زفيللر)
ثالث مرات لمدة خمس دقائق.
 - 3كتللب مصللادر دخلللك الشللهر  ،مللثال :راتبللك الشللهر ،
ربللاح تجارتللك ،إيجللار محللا تحصللا ليللو ،إيجللار شللعة
تحصا ليو ،وهكصا.
 - 4خصم الضرائب والضما ايجتما ي.
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أتييرك لييك هن ي مس ي ة خ لييية لتسييجي أفك ي رك وم ي يخطيير ف ي
ب لك.

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
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اليــوم الثالث
ت هـم مصروفاتك
ليك

تسأا ن سك سئلة محددة لمعرفة مصروفاتك.

مللا قيمللة فللواتيرك الشللهرية؟ مللثال فللواتير الكهربللاء والمللاء
واإليجللار ،مللا هللي مصللروفاتك الضللرورية وغيللر الضللرورية ؟
إحسللب مصللاري ك الشللهرية ،ثللم راجللع مصللاريم الثالثللة شللهر
الماضية وضع معدي لمصاري ك .و خيرا قارنو بلدخلك الشلهر
بحيث تحاوا تعليا مصروفك دائما.
الخطوات الهمليةYour Action Steps :

واآلن إتب ي هييذه الخطييوات لت قي ي اسييتد د قصييو ميين هييذه
الدكر :

 - 1سجا لى ورقة فواتيرك الشهرية كاآلتي-:
 فاتورة الكهرباء هي................................: فاتورة الماء هي....................................: فاتورة التل و هي.................................: فاتورة الجواا هي.................................:31

 مبلغ اإليجار هو...................................: المجمــــــوع هو...................................: - 2اآل حاوا معارنلة هلصه المصلاريم ملع مصلاريم ثالثلة
شهر سابعة
 الشهر األوا........................................: الشهر الثاني.......................................: الشهر الثالث......................................: - 3ضع معدي لمصروفاتك:
مثال :راتبي الشهر هو 33 :يم رياي.
ومعدا مصروفي الشهر هو 5 :يم لاير.
نللد هللصه النعطللة نللت تللدرك اآل كللم مل المللاا معللك وكللم
تصرم شهريا.
 - 4راجع مصروفاتك جيدا ،وحاوا

تعلا م كا منها 33

 %لللى األقللا ،هللصه الللـ  % 33يمك ل
توفيرك.
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تضللي ها إلللى

أترك لك هن مس ة خ لية لتسج  5طر يمكين أن تقلي باي
من مصروفك.

فكر جيدا و كتب

 5طلرق تخطلر للى باللك فلورا وبلال

تردد.
.........................................................- 1
.........................................................- 2
.........................................................- 3
.............................................................- 4
.............................................................- 5
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اليــوم الرابع
ت هـــم ديـــونك
إسأا ن سك سئلة محددة لمعرفة الديو التي ليك.
مللا هللي العللروض والللديو التللي ليللك ؟ سللجلها لكللي تعللي
جيدا كم معدارها .مثال :قساط سيارتك و بيتلك و قسلاط البنلك،
سجا كم م النعلود معلك اآل ؟ ملا هلي ملدفو اتك الشلهرية؟ إصا
كا

ليك قساط للبنك حاوا

تجلس ملع موظلم البنلك وتعيلد

جدولتها بحيث تسددها خالا سنة قادمة.
الخطوات الهمليةYour Action Steps :

إتب هذه الخطوات لت قي أقص استد د من هذه الدكر :
 - 1سج جمي الديون الت تلتزم بتسديده شاري

 )1قسط السيارة هو..................................:
 )2قسط البيت هو....................................:
 )3قسط البنك هو....................................:
 )4قساط خرى هي................................:
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 - 2أصبح اآلن عندك وع ك م بم لديك من أقس ط.

جلس مع ن سك في مكا هادئ ومريح واسترخي ،فكر في
خمسة فكار رئيسية تمكنك م تعليا هصه األقساط وسدادها.
......................................................... - 1
......................................................... - 2
......................................................... - 3
......................................................... - 4
......................................................... - 5
 - 3فكر أول ف التخلص من أ د هذه األقس ط.

ملللثال قسلللط البنلللك ،إجللللس ملللع موظلللم البنلللك وحلللاوا
تحصا منو لى فكار م

جا جدولة ديونلك ،وكيلم يمكل للك

تسددها خالا سنة.
إتخص خطوات ملية اليوم ،ثم سجا فكارك وخطتك هنا.
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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 - 4ب لنسبة للبيت أعرف أصدق ء ل اشتروا بيتي ب ألقسي ط ،ثيم
أجييروه ليييتم سييداد قسييط البيييت ميين إيجيي ره .فكيير جميليية
ورائهة .م ذا يخطر ف ب لك سج أفك رك هن .

.....................................................- 1
.....................................................- 2
.....................................................- 3
.....................................................- 4
.....................................................- 5

11

اليـــوم الخامس
وفـــر نعــودك
نعلم جميعا العا دة األوللى للتلوفير التلي تحلدثنا نهلا سلابعا
هللصه العا للدة تعللوا( :لتللوفير النعللود ليللك

تصللرم قللا ممللا

تكسلللب) .مللل اآل فصلللا دا إقطلللع ملللع ن سلللك و لللدا لتوقلللم
الصللرم لللى غيللر الضللروريات ثللم وفللر %33م ل راتبللك و
دخلك كا شهر .ثم بعد فترة م التعود يمك

تزيد النسبة إللى

 %13و .%03
فللي تعريللر اقتصللاد قر تلللو خيللرا بللر اإلنترنللت ،وجلللد
الخبللراء

فضللا طريعللة للتللوفير فللي العللالم فللي للام 1333

كانت كالتلالي طريعلة التلوفير 53 – 03 –13وقلد قسلم الخبلراء
الصرم اللص يصلرفو الموظلم إللى دائلرة تحتلو ثالثلة قسلام
كالتالي-:
 % 53 )1ملللللل المصللللللاريم يللللللصهب إلللللللى المصللللللاريم
الضرورية م طعام ومشروبات واإليجار وفواتير الملاء
والكهرباء ،ثم فواتير المدرسة واألويد.

10

 % 03 )2تلللصهب للمصلللاريم غيلللر الضلللرورية ،و التلللي
يمك تأجيلها إلى شهر قادمة مثلا شلراء مالبلس جديلدة،
شراء جواا جديد ،و شراء يبتوب جديد.
 % 13 )3يمك ل توفيرهللا ،و فضللا شلليء هللو خصللمها م ل
البدايللة نللدما تسللتلم الراتللب .و كمللا يعللوا األمريكللا
( دفع لن سك وي ).
إليك خطواتك الهملية:

Your action steps

- 1إفتح حساب تلوفير فلي حلد البنلوك ،غيلر البنلك اللص ينلزا
فيو راتبك.
- 2يمك

يكو الحسلاب بإسلمك و إسلم زوجتلك و إسلمكما

معا.
- 3اخصم  % 13م راتبك فلور اسلتالمو وضلعو فلي حسلابك
التوفير الجديد.
- 4وسللع فعللك وك ل مرنللا ،هللصا الحسللاب التللوفير يمكنللك
تستخدمو فيما بعد لخطة الطوارئ مثال فرصة لشراء رض
بسعر مناسب ،و توفيره إلدخاا ابنك للجامعة حينملا يصلا
للعمر المناسبة.
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أكتي في هيذه المسي ة ثالثية خطيوات عمليية يمكنيك اتخ ذهي
اآلن write your Action Steps

....................................................... - 1
......................................................
....................................................... - 2
.......................................................
........................................................ - 3
........................................................
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