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 با تغییر باورهای خود ثروتمند شویم؟چگونه 

 

 ردمم از بعضی اما باشند داشته زیادی بسیار درآمد توانند،می راحتی به مردم از بعضی چرا

 گیرند؟می نتیجه کمتر کنندمی تالش هرچه

 درآمد سطح به کمی مدت در هم باز بگیریم نیز را شاندارایی تمام اگر حتی هابعضی چرا

 رسند؟می باالیی بسیار

 اما کنند، ثروت تولید و درآمد کسب توانندمی آن از زنندمی دست کاری هر به برخی چرا

 عمر آخر تا بعضی که طوری. خورندمی شکست هاوقت خیلی و نیستند طوراین مردم بقیه

 کنند؟ زندگی خوب توانندنمی

 بعضی ای هاجایزه برندگان مانند) کنندمی پیدا دست ثروتی به ناگهان که کسانی بیشتر چرا

 ورشکست آنها سوم یک و دارند را خود قبل عادی زندگی سال چند از بعد حداکثر( وارثان

 شوند؟می

 

 :کنند ادعایی چنین تواندمی ثروتمند یک که حالی در

 

 پولم تمام بگیرید، را ارتباطاتم تمام بگذارید، دنیا زبان هم شهر هر در مرا توانیدمی شما“

 نمک فعالیت هستم، آن در اکنون آنچه از متفاوت کامال صنعتی در بخواهید من از بگیرید، را

 ”.شد خواهم میلیونر ماه 12 تا 21 عرض در که دارم اطمینان درصد صد من و

 خواهممی دادن، مشاوره و قبلی یمطالعه سال چندین و بررسی و تحقیق ماه چندین از بعد

 :بکنم ادعایی و بگویم چیزی

 

 یمتقس جهان مردم بین مساوی طور به و بگیرید را جهان ثروت تمام اگر که باورم این بر من

 شد خواهند ثروتمند دوباره ثروتمندان سال، 5 شاید حتی و سال ده از کمتر عرض در کنید،

 .گردندمی باز خود حال به هم بقیه و
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 چیست؟ سواالت این پاسخ اما

 

 ذهن این. است شده ریزیبرنامه ثروت جذب برای ثروتمندان ذهن. است ساده بسیار جواب

 محدودیتی هیچ و کرد خواهد جذب را ثروت باز بگیرد، قرار که هم جا هر شده ریزیبرنامه

 .کرد نخواهد قبول را

 

 گاها و ناخودآگاه طور به شود،می باعث که است داده شکل باورهایی را مندانثروت ذهن

 فراوانی و ثروت جذب به منتهی که دهد بروز خود از را رفتارهایی ثروتمند فرد خودآگاه

 .شود

 

 : است شده ثابت اصل یک این

 «.دهندمی شکل او هایاندیشه نوع و باورها را انسان زندگی»

 

 ثروت باورهای دهندمی شکل را تانضمیرناخودآگاه که باورهایی و شما ذهن چقدر هر

 .بود خواهد بیشتر ثروت تولید در شما قدرت باشند، تریآفرین

 

 یدتول به منجر اساسا که است ایگونه به عادی افراد ناخودآگاه ضمیر ساختار و تفکر نوع

 نهروزا ثروتمندان از بعضی که حالی در. کنند تالش هم روز و شب اگر حتی شود،نمی ثروت

 که دارند باورهایی چون ولی کنندنمی فعالیت هم کاری روز یک یاندازه به حتی

 .کنندمی ثروت تولید راحتی به است، کرده طراحی ثروتمند را شانضمیرناخودآگاه

 سازپول هاییفرصت یکننده تولید اساسا که است شده استوار ایپایه بر ثروتمندان ذهن

 .است
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 هستند؟ باورهایی چه روتث یمحدودکننده باورهای

 

 نددهنمی اجازه اصال که باورهایی. داریم کننده محدود باورهایی ثروت یدرباره ما از بسیاری

 به خواهیممی که هنگامی حتی شوندمی باعث که باورهایی. بیاندیشیم بودن ثروتمند به ما

 طور همان و داریم را باورها این ما. دهندنمی را ما به حرکت یاجازه کنیم حرکت ثروت سوی

 رادها با توانیممی ما و نیستند درست هامحدودیت این از زیادی بسیار تعداد. کنیممی فکر

 کنیم،می فکر هامحدودیت این با که زمانی تا. برداریم را فکری هایمحدودیت این خودمان

 ایگونه به باید. دارند پی در را نتایج همان افکار آن چون. است محدود هم مانثروت تولید

 .بگیریم هم جدیدی نتایج تا کنیم فکر جدید

 

 ام رفتار احساسات،. سازند می را احساساتمان ما افکار. دارند زیادی قدرت افکار و باورها

 زندگی در چیزی هر خلق مکانیسمِ این. آوردمی وجود به را نتایج ما رفتار و زنندمی رقم را

 دستبه زندگی در که نتایجی. شودمی آغاز باورها و افکار از ایخالقه فرآیند هر. ماست

 ایدب نتایج تغییر برای پس. ماست ذهن در غالب باورهای و افکار نمایانگر واقع در ایمآورده

 نتهیم سرشار ثروت و پول به باورها برخی.دهیم تغییر اندبوده نتایج آن علت که را باورهایی

 .فقر و پولیبی به دیگر برخی و شوندمی

 

 ایزتم ثروتمندان و فقرا بین که را باوری هفده «ثروتمند ذهن اسرار» کتاب در اکر هارو. تی

 تنیس ثروتمند و فقیر هایآدم میان مقایسه یک نوشته این. است کرده مطرح کندمی ایجاد

 دو یدرجای زمانی. پردازدمی شود،می ثروت یا فقر به منجر که باورهایی مقایسۀ به فقط بلکه

 :بودم خوانده فقرا و فقر مورد در تامل قابل جمله

 

 .باش بیزار فقر از اما بدار دوست را فقرا

 .یدنباش آنها از یکی کنید سعی که است این بکنید توانیدمی فقرا برای که کاری بهترین
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 درتق شوند تثبیت ما ناخودآگاه ذهن در وقتی اما برسند نظر به ساده است ممکن باورها این

 :کنیممی مرور را باورها این باهم. کنندمی پیدا آساییمعجزه

 

 .سازممی خودم را خویش زندگی من،: معتقدند ثروتمند هایآدم-۱

 .آیدمی پیش تصادفی من برای زندگی: معتقدند فقیر های آدم

 و زندگی عنان که مسئله این به داشتن اعتقاد هستید، ثروت آوردن دستبه طالب اگر

 به آیا. است مهم خیلی دارد، قرار شما خود دستان در زندگی مالی وضعیت فرمان ویژهبه

 در را خود بخت که هستند پولبی و فقیر هایآدم این معموالً که ایدکرده دقت مسئله این

 افتادن و شانس طریق از پول که اعتقاددارند این به واقع در هاآن آزمایند؟می هاکشیقرعه

 .رسدمی هاآن به نامشان به قرعه

 

 .کنندمی بازی شدن برنده باهدف پول، با ثروتمند هایآدم-۲

 .کنندمی بازی نشدن بازنده باهدف پول، با فقیر هایآدم

 ماندن زنده برکت، و ثروت آوردن وجود به جایبه پول با بازی از هاآدم بیشتر هدف اولین

 و دارایی داشتن هستند، ثروتمند واقعی معنای به که هاییآدم هدف. است خاطر امنیت و

 .برکت و ثروت پول، از زیادی مقدار بلکه کم، مقدار به نه است، زیاد خیروبرکت

 

 .هستند شدن ثروتمند به متعهد ثروتمند هایآدم-۳

 .هستند شدن ثروتمند آرزومند فقیر هایآدم

 

 .اندیشندمی بزرگ ثروتمندان-۴

 .اندیشندمی محدود فقرا
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 اهآن. ترس خاطر به اول چرا؟. کنندمی انتخاب را کوچک بازی زندگی، بازی در مردم بیشتر

 به هاآن اینکه دوم. گریزانند بیشتر، موفقیت از حتی و بینندمی برابر مرگ با را شکست

 لیاقتیبی احساس هاآن. کنندمی انتخاب را کوچک بازی کنند،می که کوچکی احساس خاطر

 تفاوتی تا هستند، مهم و خوب کافی اندازهبه که ندارند خود در را احساس این و کنندمی

 .کنند ایجاد دیگران و خود زندگی در را واقعی

 

 دیزرائیلی. باشیم کوچک که است آن از ترکوتاه زندگی

 

 .کنندمی تمرکز هافرصت روی بر ثروتمند هایآدم-۵

 .کنندمی تمرکز موانع روی بر فقیر هایآدم

 

 .کنندمی ستایش را موفق و ثروتمند هایآدم ثروتمند، هایآدم-۵

 .متنفرند و بیزار ثروتمند هایآدم از فقیر، هایآدم

 شریفی هایانسان ثروتمند، زنان و مردان از درصد هشت و نود: بگویم واضح بدهید اجازه

 پول به هاآن که است دلیل همین به. هستند ثروتمند که است دلیل همین به و هستند

 زمینه و داده تشکیل را بزرگی هایشرکت هاآن که است دلیل همین به و دارند اعتماد

! آورید دستبه را آن باید شما و آوردمی قدرت پول. اندکرده فراهم را نفر هزاران اشتغال

 .یدده انجام توانیدمی بیشتری خوب کارهای آن، داشتن با باشید، خوبی آدم اگر چون. باید

 

 .کنندمی معاشرت موفق و مثبت های آدم با ثروتمند هایآدم-۷

 .کنندمی معاشرت خوردهشکست یا و منفی هایآدم با فقیر هایآدم

 هایآدم. کنند انگیزه ایجاد خودشان در تا کنند،می نگاه دیگر موفق افراد به موفق افراد

  وناکن توانندمی چون اند،خوشحال اندشده قدمپیش موفقیت در دیگران اینکه از ثروتمند
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 ترآسان موفقیت به را هاآن دستیابی که بریزند خود برای را طرحی ها،آن تجارب اساس بر و

 .نمایدمی

 

 .هستند هایشانارزش و خود کردن تبلیغ مشتاق ثروتمند هایآدم-۸

 .ندارند تبلیغ به اشتیاقی فقیر هایآدم

 ابطهر در که افرادی. است موفقیت راه سر بر موانع ترینبزرگ از یکی کردن تبلیغ از تنفر

 دماتخ کاال، از مردم اگر. هستند ورشکسته معموالً دارند،مشکل خودشان از کردن تبلیغ با

 .آمد نخواهند شما سراغ که است طبیعی باشند خبربی شما هایتوانایی یا

 

 .هستند تربزرگ خودشان مشکالت از ثروتمند هایآدم-۹

 .هستند ترکوچک خود مشکالت از فقیر هایآدم

 یایدن. هستید کوچکی شخص شما که است این آن معنی دارید، بزرگی مشکل زندگی در اگر

 رد همیشگی تغییری که خواهیدمی اگر. شماست درون دنیای از انعکاسی دقیقاً شما بیرون

 روی کردن تمرکز آن جایبه و برداشته مشکل اندازۀ روی کردن تمرکز از دست بدهید خود

 .شماست رویاهای بزرگی اندازۀ به شما بزرگی! کنید شروع را خودتان اندازه


