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1آموزشرایگانموفقیتوثروتمندشدندرسایتموفقیار

۵تفکریکهمانعموفقیتشمامیشود

۵تفکریکهمانعموفقیتشمامیشود

بیشتر باورها و تفکرات افراد ریشه در گذشته و دوران کودکی آن ها دارد. بسیاری از این تفکرات به دلیل یادگیری 
نامناسب از بزرگ ترها در محیط خانواده و مدرسه و همچنین از دوستان، غلط هستند و مانع پیشرفت و موفقیت 

انسان می شوند.
در ادامه با ۵ تفکر و باور رایج و اشتباه که به شدت مانع موفقیت شما می شوند، آشنا می شوید و یاد می گیرید که 

چگونه با اصالح این تفکرات منفی و غلط، بتوانید پیشرفت کنید و موفق شوید.

1.منهیچوقتنمیتوانمموفقوثروتمندشوم!
این باور غلط در عموم مردم بسیار رایج است. برای موفقیت و ثروتمند شدن ابتدا باید آن را باور کنید. 
شاید اکنون شرایط نامناسبی داشته باشید، اما هزاران نفر هستند که با شرایط بسیار وخیم تر از شما توانسته اند به 
موفقیت های بزرگی برسند و ثروتمند شوند. وقتی شما این جمله را بارها تکرار می کنید که »من نمی توانم موفق 
برای موفقیت شما  راه های مختلف  به دنبال  باور می کند و دیگر  را  ناخودآگاه شما آن  و ثروتمند شوم« ضمیر 

نمی گردد!

به نام خدا
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2آموزشرایگانموفقیتوثروتمندشدندرسایتموفقیار

۵تفکریکهمانعموفقیتشمامیشود

خبر خوب آن است که هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد که بتواند ثابت کند شما نمی توانید موفق شوید! بنابراین 
از همین حاال این را باور کنید که شما هم می توانید یک فرد بسیار موفق باشید. هیچ تالشی بی نتیجه نمانده و 

نمی ماند. اگر برای رسیدن به هر هدف بزرگی تالش کنید، قطعًا می توانید به آن برسید.

2.مناحساسمیکنمنیازیبهتغییرندارم!
آِب راکد می گندد و آبی که درحرکت است، همیشه تازه می ماند! جهان پیوسته تغییر می کند و انسان با تغییر زنده 
است. کافی است نگاهی به صد سال گذشته بیندازید و میزان تغییرات جهان را محاسبه کنید! در قرن بیست ویکم 
با توجه به پیشرفت دانش و تکنولوژی، افراد باید تغییر کنند. امروزه امکانت بی شماری برای پیشرفت شما وجود 
دارد، پس حرکت کنید و از آن ها استفاده کنید تا موفق شوید. هر تغییر مثبتی -حتی اگر کوچک باشد- می تواند 

به موفقیت شما کمک کند. نیاز به تغییر، یک نیاز جدی و ضروری است.

۳.منازشکستمیترسم!
وقتی شما کاری را شروع می کنید، احتمال زیادی وجود دارد که شکست بخورید، مخصوصًا برای چندین بار اول. 
شکست خوردن بسیار طبیعی است، پس نباید از آن بترسید. بیشتر مردم با اولین شکست ناامید می شوند و دیگر 
ادامه نمی دهند و دقیقًا به همین خاطر است که بیش از ۹۵ درصد مردم جهان جزء افراد معمولی و متوسط به شمار 

می روند و به موفقیت های بزرگی نمی رسند.

برای افراد موفق، شکست معنا ندارد. هر شکستی یک تجربه است که می تواند شما را یک قدم به موفقیت 
از  افرادی هستند که به دلیل ترس  بلکه  بازندگان واقعی کسانی نیستند که شکست می خورند،  نزدیک تر کند. 
شکست، هیچ کاری انجام نمی دهند. کودکی که می خواهد راه رفتن را بیاموزد، صدها بار زمین می خورد تا باالخره 

بتواند راه برود. همیشه آن قدر به تالشتان ادامه دهید تا سرانجام موفق شوید.
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۳آموزشرایگانموفقیتوثروتمندشدندرسایتموفقیار

۵تفکریکهمانعموفقیتشمامیشود

۴.منامکاناتخاصیندارموهیچکسمراقبولندارد!
شما ممکن است سرمایه، تحصیالت، شغل مناسب و... نداشته باشید. همچنین احتمال دارد دیگران شما را زیاد 
قبول نداشته باشند. شاید امکانات خاصی ندارید، اما باید دست از تالش بردارید؟! بسیاری از افراد موفق و ثروتمند 
در گذشته هیچ امکاناتی نداشته اند؛ اکثر آن ها فقیر بوده اند و تعدادی زیادی از آن ها بی سرپرست بوده و از کودکی 

کار کرده اند.

مهم نیست دیگران چقدر شما را قبول داشته باشند، مهم آن است که شما چقدر خودتان را باور و قبول 
دارید. اگر تمام امکانات در اختیار شما باشد و اگر همه ی مردم شما را قبول داشته باشند، تا زمانی که خودتان 
نخواهید و ایمان نداشته باشید، هرگز نمی توانید به موفقیت برسید! اگر خودتان را عمیقًا باور کنید، مطمئن باشید 
که دیگران هم به شما اعتماد پیدا می کنند. خودتان را باور کنید و با همین امکاناتی که در اختیار دارید، تالشتان 

را شروع کنید و ادامه دهید.

۵.منمهارتودانشزیادیندارمکهدرکارخاصیموفقشوم!
هیچ انسانی در زمان تولد یک دانشمند یا کارآفرین نیست! اگر می خواهید کاری را شروع کنید، حتمًا الزم نیست که 
دکترای آن را داشته باشید یا همه چیز را کاماًل درباره ی آن کار بدانید. بسیاری از کارها نیازی به مدرک دانشگاهی 

ندارند و برای سایر مشاغل هم درصورتی که مدرک ندارید، می توانید از کمک افراد تحصیل کرده استفاده نمایید.
ابتدا شروع کنید به یادگیری و کسب دانش در آن زمینه. خوشبختانه امروزه برای مشاغل زیادی دوره های کوتاه 
و کاربردی برای ورود به بازار کار موجود است که می توانید از آن ها استفاده کنید. همچنین از طریق شاگردی 
با افراد حرفه ای می توانید تجربه کسب کنید. حاال تنها باید وارد کار شوید و دانش، اطالعات،  یا همکاری 
افراد زیادی آن را رفته اند و به  مهارت ها و تجربه ی خود را مدام افزایش دهید. این راهی است که 

موفقیت رسیده اند.
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۴آموزشرایگانموفقیتوثروتمندشدندرسایتموفقیار

۵تفکریکهمانعموفقیتشمامیشود

نتیجه گیری: برای رسیدن به موفقیت و ثروت ابتدا باید درست فکر کنید. یاد بگیرید که طرز 
فکری شبیه به افراد موفق و ثروتمندان بزرگ داشته باشید. سپس باید اعمال و رفتارتان را 

مطابق با تفکرتان تنظیم کنید و تالش کنید تا درنهایت به اهداف خود برسید.

• نویسنده: فردین محمدی
• موضوع: موفقیت

)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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