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در بین تمام انسان ها دو نوع نحوه ی اندیشیدن و ذهنیت متضاد وجود دارد. اندیشیدن دوبُعدی و ذهنیت وفور و 
فراوانی که مختص افراد موفق و ثروتمند است و اندیشیدن تک بُعدی و ذهنیت فقر و کمبود که متعلق به بیشتر 

انسان ها است.

اندیشیدن دوبُعدی
ثروتمندان و افراد موفق به صورت »دوبُعدی« فکر می کنند و »ذهنیت وفور و فراوانی« دارند. آن ها معتقدند 
که تمام افراد جهان می توانند موفق، ثروتمند و خوشبخت باشند. آن ها باور دارند که از هر نعمتی به مقدار فراوان 

برای همه ی انسان ها وجود دارد.
نکته: برای ثروتمند شدن باید این گونه بیندیشید و این ذهنیت را داشته باشید.

اندیشیدن تک بُعدی
بیشتر انسان ها و به خصوص اکثر افراد ناموفق و بی پول به صورت »تک بُعدی« فکر می کنند و »ذهنیت فقر و 
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کمبود و محدودیت« دارند. این اندیشه و ذهنیت بیان می کند که همه چیز کم و محدود است. این افراد تصور 
می کنند برای اینکه یک نفر ثروتمند شود، ده ها انسان دیگر نباید به پول برسند تا آن شخص بتواند پول آن ها را 

به چنگ آورد و به ثروت برسد.
نکته: این تفکر و ذهنیت انسان را به فقر و بدبختی می رساند.

ذهنیت های متضاد و مسیرهای متفاوت
دو ذهنیت باال متضاد هستند و دو مسیر کاماًل متفاوت را ایجاد می کنند. واقعیت این است که برای پولدار شدن 
نیازی نیست که شخص حق دیگران را بخورد و به حقوق آن ها تجاوز کند، بلکه پول به اندازه ی کافی برای همه 

موجود است و هرکسی می تواند سهم فراوانی از ثروت جهان داشته باشد.

   •     آیا می توان هم در این دنیا خوشبخت بود و هم در آخرت سعادتمند شد؟
   •     آیا می توان هم پول زیادی داشت و هم انسان خوبی بود؟

   •     آیا می توان هم شغل موردعالقه را داشت و هم درآمد باال کسب نمود؟
   •     آیا می توان هم کار کرد و هم به تفریح و لذت پرداخت؟

   •     و...

جواب تمام این سؤاالت مثبت است. بله، می توان هر دو مورد را داشت. این نوع تفکر همان اندیشیدن دوبُعدی 
باشند.  داشته  باهم  را  معتقدند که می توانند همه چیز  آن ها  فکر می کنند.  این گونه  ثروتمند  و  موفق  افراد  است. 
انسان های بسیار موفق حتی باوجود مشکالت معمواًل معنویت، مادیات، سالمتی، روابط قوی، خانواده ی خوب، کار 

عالی، درآمد باال و... را در کنار هم دارند و واقعًا خوشبخت هستند.
بیشتر افراد جهان که جزء افراد ناموفق و بی پول هستند، دقیقًا در جهت مخالف قرار دارند. آن ها تک بُعدی فکر 
می کنند و همیشه در حال انتخاب یک مورد هستند، زیرا آن ها معتقدند که نمی توانند همه چیز را باهم داشته باشند.
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تفکر برنده-برنده
ثروتمندان »بُرد-بُرد« یا »برنده-برنده« فکر می کنند؛ یعنی معتقدند که هم خودشان می توانند برنده شوند و 
هم دیگران را برنده کنند. این کاری است که اغلب کارآفرینان انجام می دهند. آن ها با ارائه ی یک کاال یا خدمت، 

نیاز مردم را حل می کنند و خودشان هم به پول خوبی می رسند.
زندگی مثل مسابقات ورزشی نیست که فقط یک نفر برنده شود و دیگران ببازند، بلکه همه می توانند برنده شوند. 
افراد ضعیف گمان می کنند که قربانی افراد قوی تر هستند. اگر تفکرتان همیشه برنده-برنده باشد، می توانید به 

ثروت برسید.
بیشتر افراد بی پول همیشه حداکثر فقط یک طرف را برنده می دانند. آن ها »برنده-بازنده« یا »بازنده-برنده« 

یا بدتر از آن »بازنده-بازنده« فکر می کنند.

   •     تفکر برنده-بازنده: من باید ببرم و نفر مقابلم یا دیگران باید ببازند.
   •     تفکر بازنده-برنده: من می بازم تا نفر مقابلم یا دیگران ببرند.

   •     تفکر بازنده-بازنده: هر دو طرف )هم من و هم نفر مقابلم یا دیگران( می بازند.

پول در مقابل یا در کنار خوشبختی؟!
بیشتر انسان ها همیشه در حال معامله کردن )از نوع بد( در زندگی هستند. به اعتقاد این افراد بین پول و سایر 
جنبه های زندگی فقط یک مورد را می توان انتخاب کرد؛ یعنی یک نفر باید یا فرد پولدار و انسان بدی باشد یا در 

مقابل آن، فرد بی پول و انسان خوبی باشد.
این مقایسه کاماًل غلط و غیرمنطقی است. آیا می توانید جواب بدهید که بین شب و روز، دست و پا، مرد و زن 
کدام یک بهتر و مهم تر است؟! درواقع هرکدام از این موارد مکمل همدیگرند و هر یک بدون وجود دیگری ناقص 

است.
اعتقاد به اینکه »پول خوشبختی نمی آورد!« غلط و خنده آور است و این جمله را فقط افراد بی پول می توانند بگویند! 
خوشبختی قسمت های مختلفی دارد، مثل سالمتی، خانواده ی خوب، شادی، فکر مثبت، کار عالی، موفقیت در 
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زمینه های مختلف، استقالل مالی و ثروت و... . باوجود پول می توان بسیار خوشبخت تر بود و زندگی بهتری داشت. 
برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی باید تعادل را در زندگی رعایت نمود.

نکته: پول و خوشبختی در مقابل همدیگر قرار ندارند، بلکه در کنار هم هستند.

این تفکر غلط که »پول مخالف خوشبختی است« ریشه در دوران کودکی، نوع تربیت، محیط، تأثیر حرف های 
دیگران و... دارد که ذهن شخص را اشتباه برنامه ریزی می کند و او باوجوداینکه ظاهراً به دنبال پول است، اما در 

باطن و ناخودآگاه از پول فرار می کند، زیرا گمان می کند که پول او را به بدبختی می کشاند.

نکته بسیار مهم: تا زمانی که تفکر، اعتقاد، باور و احساستان این باشد که پول چیز بدی است 
و مانع خوشبختی است، هرگز نمی توانید ثروتمند شوید و همیشه پول از شما فرار می کند!

برای اینکه به ثروت برسید، مهم تر از هر کاری باید آن قدر روی افکار و اعمالتان کار کنید که تفکرتان دقیقًا مثل 
ثروتمندان و افراد موفق شود.

• 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 ترویج موفقیت در جامعه، لطفاً این فایل را با دوستانتان به اشتراک بگذارید!

برای دانلود رایگان آموزش ها و مقاالت موفقیت و ثروتمندی، عضو سایت موفق یار شوید!
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