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تأثیر تفکر بر ثروتمند شدن

برای ثروتمند شدن دالیل زیادی وجود دارد. ازجمله مهم ترین دالیل و عوامل برای ثروتمند شدن افراد، نوع تفکر آن هاست. 
اگر تفکرات شخص مخالف با عقاید ثروتمندی باشد، نه تنها او را ثروتمند نمی کند، بلکه باعث وخیم تر شدن اوضاع مالی او 

خواهد شد!

عامل پایه برای ثروت
طرز تفکر درست است. درواقع  از مهم ترین اصول، داشتن  راه موفقیت و ثروتمند شدن، بدون شک یکی  در شروع 
می توان گفت که این اصل به عنوان عامل پایه و ریشه محسوب می شود. ما هیچ فرد موفق و ثروتمند خودساخته ای را 

نمی توانیم پیدا کنیم که بدون داشتن تفکر درست، به جایگاه کنونی خود رسیده باشد.
ناپلئون هیل می گوید: »شما برای موفقیت تنها به یک چیز نیاز دارید و آن هم تفکر درست است.«

طرز فکر درست به کارهای شما جهت می دهد؛ یعنی اگر فکرتان درست باشد، می دانید که چه کاری را باید و چه کاری را 
نباید انجام دهید. کارهای درست همان کارهایی است که برای ثروتمند شدن و موفقیت، به آن ها نیاز دارید.
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تعیین طرز تفکر
برای اینکه بتوانیم تفکر قوی و درستی داشته باشیم، ابتدا باید بدانیم که تفکر امروز ما چگونه است. اگر می خواهید بدانید 

که آیا طرز تفکر شما درست است یا غلط، به نمونه های زیر توجه کنید!

نمونه هایی از تفکرات غلط:
• وضعیت مالی خانوادگی ما از اول خوب نبود، پس من هیچ وقت نمی توانم پولدار شوم.

• پولدار شدن شانس و پارتی زیادی می خواهد، اما من فرد بدشانسی هستم.
• پولدارها آدم های خوبی نیستند. شاید اگر من هم به ثروت برسم، آدم بدی بشوم!

• از ما دیگر گذشته است! در جوانی نتوانستم به ثروت برسم، اآلن که اصاًل نمی شود.
• من وضعیت مالی بدی دارم، شاید این خواست خدا و تقدیر من باشد!

• اگر آن ضرر بزرگ را نکرده بودم و اگر بدهی نداشتم شاید می توانستم، اما اآلن کاماًل ناامیدم.
• به هر دری که می زنم، بسته است. نمی دانم چه کسی مرا طلسم و جادو کرده است.

• و هزاران تفکر غلط دیگر...

نمونه هایی از تفکرات درست:
• اگر بتوانم اصول کارم را به خوبی یاد بگیرم، حتمًا درآمدم چند برابر خواهد شد.

• من همه ی تالش خودم را خواهم کرد و هیچ گاه ناامید نخواهم شد.
• من اهداف بزرگی دارم و با توکل به خدا و همت خودم به همه ی آن ها خواهم رسید.

• هیچ مشکلی نمی تواند مرا متوقف کند. با وجود همه ی مشکالت و سختی ها، به راهم ادامه خواهم داد.
• اگر من ثروتمند باشم، زندگی راحتی خواهم داشت و به دیگران هم کمک خواهم کرد.

• پول زیاد باعث نمی شود که از خدا و خانواده ام دور بشوم. من نیت خیری دارم.
• درست است که بارها شکست خورده ام، اما با استفاده از تجربیاتم حتمًا موفق خواهم شد.

• و هزاران تفکر درست دیگر...
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تفکر مثبت یا منفی؟
تفکر درست همان تفکر مثبت است. یک فرد مثبت اندیش )کسی که فکر درستی دارد( معمواًل خوشحال است، به دیگران 

کمک می کند، خوشبین است، آرام و باحوصله است و... .
تفکر غلط نیز همان تفکر منفی است. یک فرد منفی اندیش )کسی که فکر غلطی دارد( معمواًل ناراحت است، مدام عصبی 

می شود، به شدت غر می زند، همیشه ناراضی است، موجب ناراحتی دیگران می شود و... .
تفکرات منفی به شدت انسان را از ثروت دور می کند و مانع موفقیت اوست.

سم ناشی از تفکر غلط
مسمومیت ناشی از تفکر غلط خیلی خطرناک است و انسان را دچار مرگ تدریجی می کند و او را ذره ذره نابود خواهد کرد!

همان گونه که خندیدن زیاد و مثبت اندیشی موجب سالمتی است، اندیشه ی منفی و غلط موجب ترشح موادی در بدن 
انسان می شود که انسان را بیمار کند. عالوه بر بیماری جسمی، بیماری فکری و روحی-روانی که دچارش می شود، او را 

نابود خواهد کرد.
امروزه علوم مختلف به این نتیجه رسیده اند که تقریبًا بیشتر بیماری ها، تبهکاری ها، گناهان، بدبختی و حتی فقر انسان ها 

ناشی از تفکر مسموم و غلط است. حتمًا بارها از پزشکان شنیده اید که بیشتر بیماری ها ریشه ی عصبی دارند!

نحوه رسیدن به تفکر درست
برایتان خبر خوبی دارم! خوشبختانه تنها چیزی که انسان به آن صد درصد تسلط دارد، تفکر اوست. ما به غیراز تفکرات 
خودمان، به هیچ چیز دیگری ازجمله شرایط، محیط، دیگران و... تسلط کامل نداریم. خداوند دانا و حکیم به گونه ای سیستم 

مغز ما را طراحی کرده که کاماًل تحت اختیار ماست و می توانیم به خوبی آن را کنترل کنیم.
اگر تفکر درستی دارید، به شما تبریک می گویم و توصیه می کنم برای ارتقای کیفیت آن بکوشید؛ اما اگر تفکر درستی ندارید، 
اصاًل جای نگرانی نیست. از همین امروز و از همین حاال شروع کنید به پرورش تفکر خودتان! این کار در ابتدا کمی و یا 
حتی زیادی سخت است، اما توجه کنید که برای داشتن یک زندگی خوب، خوشبختی، سالمتی، موفقیت و ثروتمند شدن، 

کاماًل به آن نیاز دارید.
برای این کار، ابتدا باید به خوبی آموزش ببینید.
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اگر مطالب و آموزش های موفق یار را دنبال کنید، ما همه ی تالشمان را خواهیم کرد تا شما به تفکر 
درست برسید و موفق و ثروتمند شوید.

نویسنده: فردین محمدی
موضوع: ثروتمندی

)www.MovafaghYar.com( منبع: موفق یار

]برای مشاهده ی این مقاله در سایت موفق یار و اعالم نظرات خود، اینجا کلیک کنید![
برای خواندن جدیدترین مطالب موفقیت و ثروتمندی، به سایت موفق یار مراجعه کنید!
برای دانلود رایگان آموزش ها و مقاالت مشابه این مطلب، عضو سایت موفق یار شوید!
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