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کنیم؟ پیدا دست چگونه و چیست ثروتمند ذهن  

 

 

ثروتمند ذهن مدیریت  

 

جذاب های سرگرمی با وری بهره بردن باال: بخوانید حتما      

 

 با ثروتمند افراد فرق که ایدکرده فکر این به حالتابه

 با فردی هر از را سؤال این اگر چیست؟ در فقیر افراد

 فرق   که گفت خواهد شما به قطعا بپرسید، باال مالی توانایی

 نه؟ است، آورتعجب. است شانذهنیت در دسته دو این بین

 خاطربه بگوید شما به میلیونری فرد که آیدمی پیش کم خیلی

 خودش برای که طورهمین یا است شده ثروتمند عالی ایمعامله

 بزرگ گذارسرمایه یک به ناگهان بوده، وگذارگشت حال در

 ثروتمند افراد اکثر آنچه هرحال،به. است کرده برخورد

 به اموال و مال آوردندستبه راه در شانقوت ینقطه عنوانبه

 ذهنیت و ثروتمند ذهن: است چیز یک کنند،می اشاره آن

 .میلیاردری

 

 میلیاردری ذهنیت و ثروتمند ذهن پرسید می خود از حتما

 در ثروتمند افراد بدانید است خوب. است ایصیغه چه دیگر

 پرورش طوری را خود ذهن: اندشده استاد مهمی خیلی مهارت

 ذهن خواهیدمی هم شما اگر. کندمی کار شانبرای که اندداده

 این یادامه در ما با کنید، پیدا میلیاردری و ثروتمند

باشید همراه مقاله . 

 

 خاطر همین به. ماست بقای آن و دارد هدف یک تنها ما ذهن

 برای. کندمی مبارزه موجود وضع از محافظت راه در که است

 در و آیدمی شماربه تهدید نوعی باشد، غیرعادی هرچه ذهن،

 شما از و کشدمی عقب به را خود تهدید، این با مواجهه

 است، خوب خیلی تهدیدات، برابر در محافظت. کندمی محافظت

 شودمی باعث کار این با شما ذهن که اینجاست مشکل اما
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 دست از را رشدکردن و آموختن جدید   هایفرصت

 راه در که هاییفرصت همان دقیقا یعنی بدهید،

اندضروری ثروتمندشدن . 

 

 مقاله، این در ما کرد؟ باید چه ثروتمند ذهن داشتن برای

ریوپل راب قول از  (Rob Riopel) منابع شرکت گویانسخن از یکی 

اکر هارو.تی شاگرد و (Success Resources) موفقیت  (T.Harv Ecker) 
 سری شناسید،نمی را اکر هارو.تی اگر. کنیممی ارائه نکاتی

 ثروتمند ذهن رازهای کتاب مؤلف او. بزنید او سایتوب به

 هایکتاب ترینپرفروش یک   یرتبه است توانسته کتاب این. است

دهد اختصاص خود به را تایمز نیویورک . 

خواهیدنمی آنچه نه کنید، تمرکز خواهیدمی آنچه بر  

ثروتمند ذهن  

 

 

چیست ثروتمند ذهن  

 

چیست؟ خانه در درآمد کسب راههای: بخوانید حتما      

 

 6 تلفن پشت فرد زنید،می تلفن کسی به وقتی دانستیدمی آیا

 وارد وقتی یا شنود؟نمی اصال را شما سخنان اول یثانیه

 اول متر یک به تانحواس اصال شوید،می فروشگاهی راهرو  

 اینکه برای ما. کنندمی کار طوراین ما حواس نیست؟ هاقفسه

 شویم، چیزها بعضی متوجه و کنیم تنظیم شرایط با را خود

داریم نیاز زمان به . 

 

 هر از و بروید شما خب،. کنممی صحبت بعدا مورد این در

 و مثبت تفکر قدرت درمورد موفقی و ثروتمند فرد

 شما به جواب در هم او. کنید سؤال مثبت هایتصویرپردازی

 شفاف خودتان با هایتانخواسته درمورد باید که گفت خواهد

 که را چیزهایی آن یهمه کنید سعی سپس و باشید روراست و

 قلق کار، این اما. کنید جذب خود زندگی سمتبه خواهید،می

 به باید دهید،می انجام را کار این وقتی. دارد کوچکی

 شکل و قاب اگر دهید؛ سروشکل مثبت یشیوهبه خود رؤیاهای
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 را چیزی عکس دقیقا باشد، منفی رؤیاهایتان

. کرد خواهید جذب خود سمتبه خواهید،می که

 اول یثانیه 6 همان «شودنمی» و «نکن» اینکه برای چرا؟

 اصال. اندفروشگاه هایقفسه از متر اولین یا تلفنی یمکالمه

شویمنمی اینها متوجه . 

 

 که هنگامی و بحران مواقع در که است این شما هدف اگر پس

 ندهید، دست از را خود شغل کنند،می نیرو تعدیل هاشرکت

 حفظ را خود شغل خواهممی من: »کنید فکر طوراین باید

 دست از را خود شغل خواهمنمی من: »طوراین نه ،«کنم

 جمله اول «خواهم  نمی» متوجه ما ذهن ازآنجاکه.« بدهم

 خواهممی من: »شودمی ترجمه طوراین شما آرزوی شود،نمی

کرد خواهید جذب را همین دقیقا و «بدهم دست از را شغلم . 

کنید پیدا الگویی یا استاد-ثروتمند ذهن  

 

 

ثروتمند ذهن اسرار  

 

چیست؟ مقاله نوشتن طرز: بخوانید حتما      

 

 سعی. کنید تقلید دقیقا بله،. کنید تقلید استاد این از

 پیش مواقع، از خیلی. کنید اختراع اول از را چرخ نکنید

 این از بهتر من آه،» :کنیممی فکر خودمان با ما که آمده

 انجام خودم روشبه را کار این من. بلدم را کار این یارو

 شکست …و دهیممی انجام را کار آن هم بعد و «دهممی

خوریممی . 

 

 داشته وجود شدهثابت دستورالعمل   یک موفقیت، برای اگر

 دارید دوست شما بله،! است تقلید و برداری کپی آن باشد،

 را خود روش اما دهید، انجام خود روش مطابق را کارها

شدید موفق وقتی یعنی بعد، برای بگذارید . 
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 شما الهام منبع که کنید پیدا را کسی فعال

 ارتباط او با کردید، پیدا را او اگر. باشد

 را اشنامهزندگی نکردید، پیداَیش هم اگر. کنید برقرار

کنید پیروی مقاالتش و ویدئوها ها،آموزش از و بخوانید . 

ثروتمند ذهن-کند کنترل را شما تاننْفس نگذارید  

 

 

شدن ثروتمند ذهن  

 

 کسی چه چیست؟ثروتمند بودن ثروتمند اصل: بخوانید حتما    

 است؟

 

 کنترل دهیممی اجازه خود نفس به ما مواقع بسیاری

 ما به کسی که هاییوقت مثل بگیرد، اختیار در را رفتارمان

 دست و گویدمی «نه» ما یخواسته برابر در یا رساندمی آسیب

 کنیممی سعی مواقع، این از بعد. زندمی مانسینه به رد

. کنیم پیدا غرور حس و کنیم تقویت را خود نفس به اعتماد

 چنین در ما نفس آنچه که است این دارد، کار این که مشکلی

آیدمی کارمان به بلندمدت در ندرتبه خواهد،می مواقعی . 

 

 الگو را او خواهیدمی که ایدکرده پیدا را کسی کنید فرض

 و رویدمی او نزد نفس به اعتماد و هیجان با. دهید قرار

. دهد آموزش را موفقیت رمز و راز شما به خواهیدمی او از

. توضیحی هیچ بدون همآن دهد،می شما به منفی جواب هم او

شنویدمی وخالیخشک ی«نه» یک فقط . 

 

بود؟ خواهد چه تانواکنش  

 

« . شویمی پشیمان بدجور ولی. خب بسیار! بله؟ طور،این که

آورده را نوبرش انگار. بدبخت هستند تو از بهتر هاخیلی !» 
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 نفس از لحن و ادبیات این با دارید شما بله،

 این آیا اما. کنیدمی محافظت خود نفس عزت و

 یزمینه در خیلی که فرد این کند؟می هم کمکی شما به کار

 به تعلیم به حاضر دلیلی هر به است، معلومات صاحب خود

 به واکنش در باید شما چیست؟ چاره حال. است نبوده شما

 قادر هم هنوز آن درون که بسازید واقعیتی او، منفی جواب

 آسیب اندکی غرورتان بگذارید. باشید او از آموختن به

 غرورتان از ترمهم چیزهای. رسدنمی آخر به که دنیا ببیند؛

 و موفق یآینده و شما خود مثل هستند، شما منتظر

تاندرخشان . 

باشید خودتان دوست بهترین ثروتمند ذهن برای  

 

 

فقیر ذهن ثروتمند ذهن  

 

چیست؟ ثروت شویی فنگ: بخوانید حتما      

 

 توجه خودتان با خودتان زدنحرف ینحوه به حال به تا آیا

 تاندوست بهترین اگر: باشید صادق خودتان با اید؟کرده

 زنید،می حرف خودتان با شما که بزند حرف شما با طورهمان

 ادبانهبی خودمان با اغلب ما! شد خواهد تمام تاندوستی

 را ما و کندمی سلب را مانانگیزه کار این. زنیممی حرف

 طوراین بقیه با ما رفتار. کندمی نشینیعقب به وادار

کنیم؟می برخورد گونهاین خودمان با چرا پس. نیست  

 

 به هم من بگذارم؟ کنار را رفتار این چطور پرسیدمی حتما

 فرض نخورد، هدف به تیرتان که بعد یدفعه که گویممی شما

 یا همسر یا تاندوست بهترین به شکست احساس این کنید

 گفتید؟می چه او به صورت این در. است داده دست نامزدتان

بگویید خودتان به را چیز همان دقیقا . 

نداریم «کوچک هایموفقیت» نامبه چیزی  

ثروتمند ذهن - اندیشیمثبت  
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ساز ثروت ذهن  

 

چیست؟ ثروت جذب قانون: بخوانید حتما      

 

 فکر رسیدیم، آنها به وقتی و داریم بزرگی اهداف ما یهمه

 چنین در. ایمیافته دست بزرگی موفقیت به کنیممی

 اما. کنیممی رضایت و خوشبختی غرور، احساس هاییموقعیت

 چه؟ دارند، جودو راه این در که دیگری کوچک   هایموفقیت

 تاکسی سوار بمانید، منتظر صف در اینکه بدون وقتی مثال

 دستبه مجانی را هواپیما یک درجه بلیت وقتی یا شدید

شدید برنده بانک کشیقرعه در یا آوردید . 

 

 نام به چیزی که باشد یادتان. اندموفقیت هم اینها

 که نیست طوراین. ندارد وجود بزرگ یا کوچک هایموفقیت

باشد نداشته یکی آن و باشد داشته گرفتنجشن ارزش موفقیتی . 

 

 هاموفقیت یهمه. است مهم آورید،می دستبه که موفقیتی هر

 یاندازه. گرفت جشن آنها به رسیدن برای باید و اندبزرگ

 تا کنید استقبال کوچک هایموفقیت از. نیست مهم هم آنها

 بزرگ و مداوم موفقیتی به تانزندگی روز   هر چگونه ببینید

شودمی تبدیل . 

باشید نداشته راحتی حس که کنیدمی رشد زمانی تنها  

 

 خودش روشبه را کارها دارد دوست شما ذهن که گفتم قبال

 همیشه را تکراری چیزهای از دسته یک اگر اما. دهد انجام

 اگر. زد خواهید درجا چیزها همان در بدهید، انجام

 اساس، از باید طبعا کنید، عوض را هایتانداشته خواهیدمی

جاش با آش: »معروفقولبه بروید؛ دیگری چیزهای دنبال !» 

 

 

باشیم داشته ثروتمند دهن چگونه  
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 استقالل به نرسیدن دلیل: بخوانید حتما    

چیست؟ ها خانم مالی  

 

 بیرون خود امن یمنطقه از باید تغییرات، ایجاد برای

 راضی کامال تانزندگی کنونی هایداشته از اگر. بیایید

 بروید. کنید ایجاد تغییری و شوید کار به دست خب نیستید،

 آنها در که دهید قرار هاییموقعیت در را خودتان و بیرون

است یادگیری و رشد راه تنها این. نیستید راحت . 

 

 فکر خودتان با زدن،چنگ به کرد شروع تاندل که بعد یدفعه

 تبدیل بهتری فرد به دارم. گیرممی یاد دارم: »کنید

 از اینکه جایبه.« شوممی ترموفق و ثروتمندتر دارم. شوممی

 در کنید، مبارزه آن با و بترسید بودنمعذب و نبودنراحت

بگیرید آغوشش . 

 

کنید عمل فقط نکنید؛ ریزیبرنامه زیاد-ثروتمند ذهن  

 

 

ثروتمند ذهن افکار  

 

عادت چند ترک با شدن پولدار: بخوانید حتما      

 

 خواهیممی وقتی: کنیممی «فرض» موفق را خود اوقات بعضی

 هم کار این در و کنیممی ریزیبرنامه برایش بکنیم، کاری

 با را آن و داریمبرمی بزرگی کاغذ مثال کنیم،می افراط

 این به هم شما اگر. کنیممی سیاه خود یآینده هایبرنامه

 اول اید؟آماده. دارم تانبرای حلیراه مبتالیید، مشکل

گیرینشانه بعد شلیک، . 

 

 تیر میدان در که است تمریناتی برخالف دقیقا این بله،

 بعد آتش، اول گوییممی ما. اندداده آموزش شما به سربازی

 بیش را خود وقت که اینجاست کار اشکال درواقع. گیرینشانه

 را ماشه اصال که زیاد قدرآن کنیم،می گیرینشانه صرف ازحد
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 روی و باشید رفته سربازی اگر. چکانیمنمی

 باشید، کشیده دراز تیر میدان هایخاک

 بیشتر هم تاندست بگیرید، نشانه بیشتر هرچه که دانیدمی

 این درگیر را خود ذهن و فکر اینکه جایبه پس. لرزدمی

 و بگیرید دست در سریع را تفنگ هدف، وسط بزنید که کنید

 اگر. آتش: بعد و بیندازید هدف به هم سریع و تند نگاه یک

 بیشتری دقت و بروید فراتر دستورالعمل این از بخواهید

شد خواهد روروبه شکست با بدهید، خرجبه . 

 

گیری نتیجه  

 

 ذهن آوردندست به. است خاص ذهنیت نوعی نیازمند بودن موفق

 از است کافی فقط است؛ آسان میلیاردری ذهنیت و ثروتمند

 .کنید الگوبرداری ثروتمند افراد


