
 وتشان می شود؟باورهای انسان های ثروتمند چگونه باعث ثر

 چرا دنبال جواب این سوالیم که باورهای انسان های ثروتمند چه چیزی است؟

 ثروتمند شدن برای اکثر آدم ها در سراسر دنیا مثل یک هدف یا رویا است،

 .اما فقط درصد کمی از آدم های ثروتمند وجود دارد که واقعا ثروتمندند

 ات واقع گرایانه ای نسبت به زندگی و آینده مان داشته باشیم،از دوران کودکی به ما آموخته اند که انتظار

 و برای اینکه بتوانیم ایمن زندگی کنیم و از خطرهای احتمالی زندگی دور باشیم،

 .بهترین راه این است که از خطر و ریسک دوری کنیم تا زندگیمان توام با آرامش باشد

 شاید طی دوره های گذشته چنین سبکی،

 بود ولی امروزه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و توقعات و تجمالتی که به زندگی های عادی اضافه شده،معقوالنه تر 

 دیگر نمی توان با حقوق ثابت گرفتن از یک مرکز دولتی،

 .یک زندگی خوب و عالی همراه با ثروت داشت

 بنابراین برای اینکه بتوانیم ثروتمند زندگی کنیم،

 های مهمی که افراد ثروتمند در این خصوص داشته اند، بهتر است اول به توصیه

 توجه کنیم و آن ها را عملی کنیم و بدانیم که

 .باورهای انسان های ثروتمند چه هستند تا بتوانیم به ثروت دست پیدا کنیم

  

 افکارمان موجب می شود ثروتمند شویم و این یکی از باورهای انسان های ثروتمند است

 .ان می آیدهمه چیز از فکرم

 اگر فقیریم به خاطر افکارمان است،

 اگر در عذابیم،

 .از افکارمان است و اگر ثروتمندیم از افکارمان است

 فکر ما سبک زندگیمان را مشخص می کند و چطور می توانیم ثروتمند باشیم،

 وقتی هنوز لباسی را به تن می کنیم که چندسال پیش خریده ایم و کهنه شده؟

 م فقیر است و این موضوع، مسئله تمام کسانی است که،چون ذهنمان ه

 .هر روز ساعت ها کار می کنند اما همچنان شرایط سختی برای گذران زندگی دارند

 راه تو مختص توست فقط باید شروع کنی تا راهت و پیدا کنی



 !تمام راه ها را رفته اند راهی برای من نمانده

 همیشه آدم هایی که نمی توانند موفق باشند ناامید از زندگی هستند،

 !یک شخص دیگر انجام داده و با ناامیدی می گویند هرکاری که من می خواستم انجام بدهم را

 بالگرهای زیادی در فضای مجازی هستند که با کارهای ساده شروع کردند،

 .و امروز به جایگاهی رسیدند که با یک استوری ساده میلیون ها پول می گیرند

 صدف بیوتی یکی از بالگرهای آرایشی است که الگوی افراد زیادی در این حوزه شده،

 که می گویند ما اگر بخواهیم بالگر آرایشی باشیم، اما خیلی ها هم هستند

 .باید با کسی مثل صدف بیوتی رقابت کنیم در صورتی که او جایگاهش را به دست آورده است

 با این مدل فکر،

 کاری را که در آن استعداد و عالقه دارند شروع نمی کنند،

 !و تالش نکردن ما باشد تنبلی رده و این نباید دلیلی برایولی مسئله این است که همه کارها را یک نفر قبل از ما شروع ک

 باید شروع کنیم و جایگاه خودمان را به دست آوریم،

 مثل خیلی از بالگرهای آرایشی که بعد از صدف بیوتی شروع به کار کردند،

 .گرهای مهمی در حوزه محصوالت آرایشی و بهداشتی شدندو االن بال

  

 یکی از باورهای انسان های ثروتمند ؛ خودت را الیق بدان، الیق داشتن ثروت

 آدم های زیادی می گویند من شانس ندارم و دست به هرچی می زنم در نهایت شکست می خورم،

 ق در دنیا ابتدا شکست می خورند،اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید تمام آدم های موف

 .و بعد از شکست های پی در پی بلند می شوند و یک اتفاق مهم را در زندگیشان ثبت می کنند

 زمانی که جی کی رولینگ، خالق هری پاتر، در حال نگارش این رمان بوده،

 !ست حسابیبه تازگی از همسرش جدا شده بود و یک دختر کوچک داشته بدون هیچ پولی و یا شغل در

 او افسرده می شود و قصد خودکشی می کند اما یک روز که منتظر آمدن قطار بوده،

 ایده ی داستان هری پاتر به ذهنش می رسد و شروع به نوشتن آن می کند،

 !از دولت کمک مالی می گرفته و کم کم داستانش را می نوشته

 ا منتشر کند،بعد از اتمام کتابش هیچ انتشاراتی قبول نمی کند که آن ر

 ولی بعد از کلی گشتن و به انتشاراتی های مختلف سر زدن،

 .باالخره یک انتشاراتی کوچک می پذیرد که کتابش را منتشر کند
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 که باعث شده افراد زیادی از اهداف خودشان دست بکشند، از باورهای خانمان سوزی یکی

و فکر می کنند که الیق داشتن ثروت  س می دانندخودشان را بدشان یا اصال آن ها را شروع نکنند این است که

 نیستند،

 "چرا من نه؟ من چه فرقی با دیگران دارم؟"در صورتی که یکی از باورهای انسان های ثروتمند این است که 

 

  

 !باور به انرژی کلمات یکی دیگر از باورهای انسان های ثروتمند است

 .افرادی که می توانند ثروتمند شوند به کلماتی که در کالمشان استفاده می کنند اهمیت زیادی می دهند

 .آن ها از کلمه ها و جمله های منفی استفاده نمی کنند

 شما ثروتمندی را نمی توانید پیدا کنید که بگوید من آدم بدشانسی هستم،

 ...من خنگم، زندگی من فقط بد بیاری است و

 .آدم های معمولی زیادی هستند که این جمله ها مثل نقل و نبات از دهانشان خارج می شودولی 

 .کلمات، شخصیت ما را عیان می کنند، کلمات مثل تاکید بر آنچه هستیم، است

 !استفاده نمی کنم "ما هیچ وقت شانس نداشتیم"یعنی برای مثال من اگر منفی نگر نباشم که از جمله 

 و قدرت کالم را نباید نادیده گرفت و از کنارش به سادگی عبور کرد،بنابراین تاثیر 

 :بلکه بهتر است آن ها را جایگزین کنیم مثال

 من به فراوانی نعمت در دنیا اعتقاد دارم و روزی من خیلی زیاد است 

 من خوش شانس هستم که می توانم تالش کنم تا به خواسته هایم برسم 

 من با ثروتمند شدنم به ثروتمند شدن افراد دیگر کمک می کنم 

 من هیچ فرقی با افراد موفق و ثروتمند ندارم 

 من انسان فوق العاده و الیقی هستم با وجود تمام خطاها و اشتباهاتم! 

 جا را برای اتفاقات خوب خالی کن

 احتماال تا حاال درباره فنگ شویی شنیده باشید،

 ا اگر نشنیده اید خیلی خالصه توضیح می دهم که یکی از اصل های قانون فنگ شویی معتقد است؛ام

 .تمام اشیا و وسایل انرژی دارند و زمانی که این وسایل راکد بمانند، انرژیشان هم راکد می شود



 بنابراین انباشتگی و بی نظمی باعث می شود که این انرژی آزاد نشود،

 .مان نامرتب است نمی توانیم تمرکز کنیم و انرژیمان را آزاد کنیممثال زمانی که اتاق

 .یا زمانی که کمدمان پر از لباس های قدیمی و کهنه است جایی برای وارد شدن لباس های جدید نداریم

 .برای اینکه بتوانیم جا را برای ثروت در زندگیمان باز کنیم بهتر است بخشندگی را یاد بگیریم

 .ا تمام شرایط سختی که داریم چون آن پول به زندگیمان برمی گرددبخشنده باشیم ب

 اگر نتوانیم از پول لذت ببریم،

 ثروتمند نمی شویم چون وقتی حال خوب داشته باشیم،

 .می توانیم بهتر فکر کنیم و درست تصمیم بگیریم و در نهایت ثروت را جذب کنیم

 باورهای انسان های ثروتمند اصال پیچیده نیستند،

 .در کارشان موفق عمل کنند اعتماد به نفس فقط آن ها خوب بلدند از زندگی لذت ببرند و با
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