13تفاوت مهم بین ثروتمندان و فقرا چیست؟
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به نظر شما ثروتمندان و فقرا چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟ هرگاه خود را سرزنش یا از
شرایط شکایت میکنید ،درواقع نتیجهی شرایط مالی خود را میبینید .شما میتوانید فقیر یا
ثروتمند باشید ،اما نمیتوانید هردوی آنها باشید .ثروتمندان عاداتی دارند که موجب
موفقیت آنها شده است .در ادامهی این مقاله ،به  ۳۱تفاوت مهم ثروتمندان و فقرا اشاره
میکنیم.

. ۳ثروتمندان با پول بازی میکنند تا برنده شوند ،فقرا با پول بازی میکنند تا آن را از دست
ندهند
هدف ثروتمندان این است که دارایی زیادی داشته باشند .بسیاری از ثروتمندان ،از
داراییهایشان برای کمک به دیگران نیز استفاده میکنند .یکی از اصول کسب موفقیت که
به مردم آموزش داده میشود این است« :اگر ستارهها را هدف بگیرید ،دستکم میتوانید
ماه را بزنید ».فقرا حتی تالش نمیکنند سقف خانهشان را هدف بگیرند و تعجب میکنند که
چرا نمیتوانند موفق باشند.

. ۲ثروتمندان خود را متعهد کردهاند که ثروتمند شوند ،فقرا میخواهند که ثروتمند شوند

دلیل اصلی اینکه بیشتر افراد نمیتوانند به چیزی که میخواهند دست پیدا کنند ،این است
که نمیدانند دقیقا چه چیزی میخواهند .ثروتمندان به روشنی میدانند که میخواهند
ثروتمند باشند و تردیدی در این خواستهشان راه نمیدهند .آنها کامال خودشان را متعهد
کردهاند ثروت زیادی بهدست آورند.
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تا زمانی که کارهایشان قانونی و اخالقی باشد ،هرکاری میکنند تا دارایی زیادی به دست
آورند .ثروتمندان پیامهای مغشوش به جهان ارسال نمیکنند اما فقرا این کار را انجام
میدهند.

موارد زیر ،سطوح مختلفِ «خواستن» هستند:
من میخواهم ثروتمند شوم.
من ثروتمند شدن را انتخاب میکنم.
من متعهد میشوم که ثروتمند شوم.
معنای واژهی متعهد شدن این است که «خود را بیقید و شرط وقف کنیم» .درنتیجه نباید
هیچ تردیدی داشته باشید .باید از همهی چیزهایی که در اختیار دارید استفاده کنید تا
ثروتمند شوید .باید هر کاری که الزم است ،انجام بدهید .این روشی است که جنگجوها
استفاده میکنند .هیچ عذر ،اگر ،اما و شایدی قابل قبول نیست و شکست پذیرفته نمیشود.
شیوهی جنگجوها بسیار ساده است« :یا ثروتمند خواهم شد یا در حال تالش برای ثروتمند
شدن خواهم مُرد».

باتوجه به چیزی که من به تجربه دریافتهام ،ثروتمند شدن نیازمند تمرکز ،شجاعت ،دانش،
تخصص ،بهکار بستن همهی تالشها ،رها نکردن کار و البته یک ذهنیت غنی است .آیا
حاضرید روزی  ۳۱ساعت کار کنید؟ ثروتمندان حاضرند .آیا حاضرید هفت روز هفته را کار
کنید و گاهی وقتها بیشترِ آخر هفتهها را نیز سرکار باشید؟ ثروتمندان حاضرند .آیا
حاضرید مدتی خانواده و دوستانتان را نبینید و سرگرمیها و عاداتتان را کنار بگذارید؟
ثروتمندان حاضرند .آیا حاضرید تمام وقت ،انرژی و سرمایهی اولیهتان را بدون هیچگونه
تضمینی برای بازگشت بهکار بگیرید؟ ثروتمندان حاضرند.
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بسیار ساده است ،باتوجه به ارزشی که در بازار ایجاد کردهاید ،سهم شما بهطور مستقیم
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پرداخت میشود.

میخواهید چگونه زندگی کنید؟ میخواهید چگونه بازی کنید؟ میخواهید در لیگهای بزرگ
بازی کنید یا در لیگهای کوچک؟ در تیمهای اصلی یا تیمهای فرعی؟ میخواهید در بازیهای
بزرگ شرکت کنید یا بازیهای بیاهمیت؟ این تصمیمی است که شما باید بگیرید.

زندگی شما فقط به خودتان مربوط نمیشود بلکه شامل همکاری با دیگران نیز میشود .زندگی
شما عبارت است از انجام درست مأموریتتان و دلیلی که برای آن پا به هستی گذاشتهاید.
شما به این جهان آمدهاید تا ارزش خود را به آن اضافه کنید.

بیشتر افراد آنچنان مشغول به خود هستند که همه چیز در اطرافشان در حال چرخیدن
است .اما اگر واقعا میخواهید ثروتمند شوید همه چیز فقط به شما مربوط نمیشود .الزمهی
ثروتمند شدن این است که به زندگی دیگران نیز ارزش اضافه کنید .به این ترتیب بخشی
از زندگی شما شامل این میشود که داشتههایتان را با دیگران به اشتراک بگذارید .معنای
این حرف این است که میخواهید بازیهای بزرگی انجام بدهید.

نتیجهی فرعی این کار این است که هرچه از نظر ذهنی ،احساسی ،روحی و مالی ثروتمندتر
شوید ،افراد بیشتری به شما کمک میکنند.
. ۳ثروتمندان فرصتها را میبینند ،فقرا موانع را؛ ثروتمندان رشد بالقوه را میبینند ،فقرا
شکستهای بالقوه را؛ ثروتمندان بر روی پاداشها تمرکز میکنند ،فقرا بر روی خطرها
ثروتمندان مسئولیت اتفاقاتی را که در زندگیشان میافتد ،برعهده میگیرند و با این
ذهنیت عمل میکنند« :این بهخوبی کار خواهد چون وادارش میکنم درست کار کند ».یک
کار هرقدر هم که به طول بینجامد ،ثروتمندان خود را متعهد به انجام آن میدانند .آنها
درنهایت میگویند« :اگر تو این کار را انجام ندهی ،پس چه کسی میتواند انجامش بدهد؟»
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. ۴ثروتمندان روی خواستههایشان تمرکز میکنند اما فقرا بر روی چیزی که نمیخواهند،
متمرکز میشوند

آیا میدانید که هیچ مسیر مستقیمی در این دنیا وجود ندارد؟ زندگی بر روی خطوط مستقیم
و بیعیب حرکت نمیکند .حرکت آن بیشتر شبیه یک رودخانهی پُرپیچ و خم است .در بیشتر
موارد تنها میتوانید انحنای پیشِ رو را ببینید و تا زمانی که به پیچ بعدی نرسید ،نمیتوانید
ادامهی مسیر را مشاهده کنید.

هرگاه افرادی را دیدید که به آنچه شما آرزو دارید ،رسیدهاند ،برایشان دعا کنید .اگر
فردی را میبینید که خانهی زیبایی دارد ،از آن خانه تعریف کنید و به آن فرد تبریک بگویید.
اگر ماشین زیبایی میبینید ،از آن ماشین تعریف کنید و به صاحبش تبریک بگویید .اگر فردی
را میبینید که خانوادهای دوستداشتنی دارد ،برای آن فرد و خانوادهاش دعای خیر کنید.

از همین االن از شما میخواهم تمرین کنید دیدگاههای منفی دیگران را به خاطر بسپارید و
هرگز مانند آنها نباشید .انرژی مثبت و منفی ،هردو مُسریاند .من باور دارم که افکار منفی
آفت ذهن هستند .آنها باعث میشوند بهجای اینکه تالش کنید ،شکایت کنید؛ بهجای اینکه
کار مؤثری بکنید ،دستپاچه شوید و بهجای اینکه به انجام کاری ترغیب بشوید ،ناامید شوید.
به این ترتیب آیا واقعا میخواهید به افراد منفیگرا نزدیک شوید؟!

. ۵ثروتمندان تقریبا همیشه بهدنبال پیشرفت و ارتقا هستند
آنها مشتاق هستند که محصوالت ،خدمات و ایدههایشان را با اشتیاق و هیجان ارتقا بدهند.
تنفر از توسعه و پیشرفت ،یکی از بزرگترین موانع در برابر موفقیت است .افرادی که با
فروش و گسترش دادن ایدهها و محصوالتشان مشکل دارند ،معموال ورشکسته میشوند.
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. ۱فقرا هرکاری میکنند تا از مشکالت دوری کنند
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فقرا هنگامی که با یک چالش مواجه میشوند ،از آن فرار میکنند .رمز موفقیت در فرار
کردن از مشکالت نیست ،شما باید بهاندازهای رشد کنید که از مشکالتتان بزرگتر شوید.
اگر در زندگیتان با مشکل بزرگی روبهرو هستید ،تنها معنیاش این است که فرد بزرگی
نیستید .اگر میخواهید یک تغییر پایدار ایجاد کنید ،بر بزرگیِ مشکلتان تمرکز نکنید ،بلکه
روی بزرگیِ خودتان تمرکز کنید.

. ۷ثروتمندان و افراد موفق راهحلمحور هستند
ثروتمندان وقت و انرژیشان را صرف میکنند تا برای چالشهای پیشِ رو پاسخهایی پیدا و
سیستمهایی خلق کنند و مطمئن شوند آن مشکل دیگر اتفاق نمیافتد .تصور کنید ظرفی
برای نگهداری ثروتتان دارید .اگر ظرف شما کوچک باشد و پول زیادی داشته باشید ،چه
اتفاقی خواهد افتاد؟ ظرف شما سرریز خواهد شد ،پول مازاد بیرون میریزد و پولتان را از
دست خواهید داد .شما نمیتوانید بیشتر از ظرفتان پول داشته باشید .درنتیجه باید ظرف
بزرگتری داشته باشید .در این صورت نهتنها ثروت بیشتری خواهید داشت ،بلکه میتوانید
ثروت دیگران را نیز به خود جذب کنید.

. ۸ثروتمندان از مشکالت نه فرار میکنند و نه شکایت
ثروتمندان جنگجویان مالی هستند .اگر شما در مدیریت مشکالت و غلبه بر موانع استاد
باشید ،چه چیزی میتواند جلوی موفقیتتان را بگیرد؟ بله درست است ،هیچ چیز! اگر چیزی
نتواند جلوی شما را بگیرد ،مهارنشدنی خواهید بود.
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. ۹ثروتمندان سخت کار میکنند و باور دارند بهخاطر تالشی که میکنند و ارزشی که برای
دیگران به همراه میآورند ،پاداش خوبی بهدست خواهند آورد
فقرا نیز سخت کار میکنند اما چون احساس بیارزش بودن میکنند ،بر این باورند که برای
تالششان شایستهی دریافت پاداش زیادی نیستند.

تالش کنید واقعا ثروتمند شوید و به افرادی که فرصتهای چندانی در زندگیشان
نداشتهاند ،کمک کنید .اگر وسیلهای دارید که میتوان از آن پول زیادی بهدست آورد ،از
آن استفاده کنید .دریافت یک حقوق ثابت هیچ اشکالی ندارد ،به شرط اینکه متناسب با
توانایی و ارزشآفرینی شما باشد.

. ۰۱ثروتمندان خودشان و ارزشهایشان را باور دارند
اما افراد فقیر اینگونه نیستند و به این دلیل همواره بهدنبال تضمین هستند .تنها راه برای
اینکه متناسب با ارزش واقعیتان به شما پول داده شود ،این است که براساس نتایج کارتان
به شما پول بدهند.

آیا بهدنبال یک شغل موفق هستید یا میخواهید رابطهی نزدیکی با خانوادهتان داشته
باشید؟ هردو! آیا میخواهید بر روی کسبوکارتان تمرکز کنید یا تفریح و سرگرمی داشته
باشید؟ هردو! آیا میخواهید پول داشته باشید یا زندگیتان معنادار باشد؟ هردو! آیا
میخواهید پول زیادی بهدست بیاورید یا کاری را که عاشقش هستید انجام بدهید؟ هردو!
فقرا معموال یکی از این دو را انتخاب میکنند اما ثروتمندان هردو را.

بگذارید صریح حرف بزنم ،پول مهم است .گفتن اینکه پول بهاندازهی چیزهای دیگر مهم
نیست ،حرف خندهداری است .مثل این است که بگوییم دستهایتان مهمترند یا پاهایتان؟!
آیا نمیشود هردویشان مهم باشند؟!
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پول آزادی به همراه میآورد ،آزادی برای خرید چیزهایی که میخواهید و آزادی برای انجام
کارهایی که دوست دارید .پول به شما اجازه میدهد از سادهترین چیزها در زندگی لذت
ببرید و نیز برای شما این فرصت را فراهم میکند که به دیگران کمک کنید تا نیازهای
ضروریشان را تأمین کنند .مهمتر از همه اینکه اگر پول داشته باشید ،انرژیتان صرف
نگرانی بابت بیپولی نمیشود.

. ۰۰فقرا معموال پولشان را بهخوبی مدیریت نمیکنند یا همهی پولشان را تحت کنترل ندارند

شما را نمیدانم اما در جایی که من در آن درس خواندم مدیریت مالی بهعنوان یکی از دروس
اصلی ارائه نمیشد .در عوض ،مطالبی دربارهی جنگهای تاریخی به من آموزش داده شد،
چیزی که هرگز در زندگیام از آن استفاده نکردهام! بزرگترین تفاوت میان موفقیت مالی و
شکست مالی در چگونگی مدیریت مالی است .بسیار ساده است ،برای اینکه پولدار شوید
باید پولتان را بهخوبی مدیریت کنید.

گفتن اینکه «به محض اینکه پول کافی بهدست بیاورم ،مدیریت مالی را آغاز میکنم» درست
مثل گفتن این است« :به محض اینکه  ۳۱کیلوگرم وزن کم کنم ،ورزش و رژیم غذایی را
شروع میکنم».

پیش از اینکه پول زیادی بهدست بیاورید ،الزم است مهارتها و عادتهای مدیریت پول کم
را یاد بگیرید .پول بخش بسیار مهمی از زندگی شماست و زمانی که بتوانید امور مالی را
تحت کنترل خود بگیرید ،در همهی بخشهای زندگیتان پیشرفت خواهید کرد .این نکته را
میتوان به این صورت بیان کرد« :پولتان را کنترل کنید در غیر این صورت ،پول شما را
کنترل میکند ».برای کنترل کردن پول ،باید آن را مدیریت کنید.
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. ۰۲ثروتمندان کاری میکنند پول برایشان کار کند ،درحالیکه فقرا برای پول کار میکنند
ثروتمندان هر دالر را همچون دانهای در نظر میگیرند که میتوانند آن را بکارند و صد دالر
برداشت کنند ،سپس آن را دوباره بکارند و هزار دالر دیگر بهدست آورند .فقرا پولشان
را سرمایهگذاری نمیکنند و تمام طول زندگیشان مشغول کار کردن هستند تا پول بهدست
بیاورند.

. ۰۳ثروتمندان علیرغم ترسشان ،دستبهکار میشوند ،اما فقرا اجازه میدهند ترس
متوقفشان کند

باید بدانید که الزم نیست برای رسیدن به موفقیت ،از ترسها خالص شوید .ثروتمندان و
افراد موفق نیز ترسها ،شکها و نگرانیهای خودشان را دارند ،اما اجازه نمیدهند که این
احساسات جلویشان را بگیرند .افراد ناموفق ترسها ،شکها و نگرانیهایی دارند و بهخاطر
آنها از ادامهی مسیر باز میمانند.

الزم است تمرین کنید که با وجود ترس ،شک ،نگرانی ،عدم قطعیت و ناراحتی ،مسیرتان را
ادامه بدهید و حتی هنگامی که حوصلهی انجام هیچ کاری ندارید ،دستبهکار شوید .اگر فقط
بخواهید کارهای ساده را انجام بدهید ،زندگی سختی خواهید داشت ،اما اگر برای انجام
کارهای دشوار اشتیاق داشته باشید ،زندگی سادهای در انتظارتان خواهد بود.

اینکه در مواجهه با سختیها متوقف شوید یا به راهتان ادامه بدهید ،کامال به تصمیم خودتان
بستگی دارد .اگر میخواهید ثروتمند شوید ،کاری را انجام بدهید که ثروتمندان انجام
میدهند.
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