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  ی ذهن فرد و چگونگ گر،یدی عبارتدارد؛ به ی او بستگ یو سعادت هر فرد به افکار و باورها ی ثروت، خوشبخت زانیم
پولدار    م،یکنی ذهنمان اتخاذ م  تیترب  یکه برا  یاوه یاو است. با توجه به ش  ی زندگ  تیفی ک   کنندهنییتع  ش،یباورها

بسازد! درواقع    ریفرد فق  کی  ایفرد ثروتمند و    کیتواند از ما  ی آسان باشد؛ ذهن ما م  ایدشوار    مانیتواند برا  ی شدن م
 در مدار فقر نگه دارد! ایما را در مدار ثروت و   تواندی موجود در ذهنمان، م یباورها

 آیند؟ باورها چه هستند و چگونه به وجود می حال

است    ی: »باور، فکر دیداشته باش  اد یرا به    ید یکل  ۀجمل  نیا
ا از  است«. پس  تکرار شده  بار  در   کی   نکهیکه هزاران  باور 

ا تبد  جادیذهنمان  باور  آن  خوِد    کیبه    شود ی م  لیشد، 
 جنِس خودش!افکاِر هم  ۀننددکیتول

تول  جهیدرنت با  باور،  هم   دیآن  دائمًا افکار  خودش،  جنس 
در ذهنمان   شتری را ب  شیهاشهیو ر   کندی م  تیخودش را تقو

 ! پروراندی م

در ذهنمان  شتریرا ب  شیهاشهیو ر  کندی م تیجنس خودش، دائمًا خودش را تقو افکار هم د یآن باور، با تول جهیدرنت
 ! پروراندی م

بر اساس    حیصورت کامل توضبه  «ست؟یقانون جذب چ»  ی صوت  لیطور که در فاهمان دادم؛ ذهن در هرلحظه 
شده،   افتیدر   یهابا توجه به فرکانس  زیو جهان ن  کند ی ارسال م  یرا به جهان هست  یی ها باورها و افکار، فرکانس

  «ست؟یقانون جذب چ»   ۀبه صفح  کنمی م  شنهادی. پکندی فرد م  یرا وارد زندگ   ی جنس مختلفو اتفاقات هم  طیشرا
گاه  دیرا دانلود کن ی صوت  لیده و فامراجعه کر   .دیمند شومهم آن بهره یهای تا از آ

  

https://jahanebehtar.com/law-of-attraction/
https://jahanebehtar.com/law-of-attraction/


    

 

 برای کسب ثروت بیشترنکته مهم  10

2 

 
 Jahanebehtar.com عضو شوید.   جهان بهتربرای دانلود بهترین مطالب در زمینه ثروت و موفقیت، در سایت 

 بر پولدار شدن افرادباورها   ری تأث 

 دارد: ریپولدار شدن افراد تاث یدو نوع باور وجود دارد که رو  م،یکن ی ثروت بررس ۀباورها را در حوز  میاگر بخواه حاال

 نیفقر آفر  یباورها .1
 . نیثروت آفر  یباورها .2

ثروتمند    دیخواهی ر ماگ  نیبنابرا  ن؛یثروت آفر   یباورها  ۀجیاست اما ثروت نت  نیفقر آفر   یافکار و باورها  ۀج ینت  فقر،
 .دیده رییالزم است باورها و نوع افکارتان را تغ د،یشو

  شیهای پرداخت بده یمقروض بوده است؛ او معتقد است که تا آخر عمر برا شهیاز دوستانتان هم ی کی دیکن تصور
دارند؛    ی کم  اریبس   ی ایکه حقوق و مزا  شود ی م  ییخواهد بود. او احتمااًل فقط داوطلب انجام کارها  ی در تنگنا و سخت

 است! ی افتن یدست ن یایرؤ کیمانند  شیشدن برا لدارپو  نی است؛ بنابرا رفتهیخودش پذ یرا برا  گاهیجا نیا رایز 

افراد  ادیز   احتمالبه با  فقط  )نزد  تواندی م  یاو  کنکیارتباط  برقرار  هم(  که  در  د  تنها  چون  باشند؛  خودش  سطح 
فرسا است و  سخت و طاقت  ی. او به خودش قبوالنده که زندگکندی م   ی دسته از افراد احساس راحت  نیمصاحبت با ا

 ندارد!  دهیعق نیا رییتغ  یبرا یازهینگا نیتر انتخاب کرده، کوچک  ی دوست یکه برا یبا توجه به افراد

 م ی که انتظارش را دار یزیچ

که   یفرد  ن، یقانون است! بنابرا  کی   ن،یا  م؛یکه انتظارش را دار   میکنی را تجربه م  یزیچ  مان ی همواره در زندگ  ما
به  رای ز   کند؛ی را تجربه م  ی دارد، فقر و تنگدست  ی انتظار فقر و تنگدست شده است که   یزیر برنامه  یاگونهذهن او 

 !«. یشو ی پولدار نم وقتچی: »پول درآوردن سخت است و تو هد یگوی م

بالفاصله   رسد،ی به دستش م  یارمنتظرهیبرده باشد که هر وقت پول غ ی نکته پ  نیآن فرد خودش هم به ا احتماالً 
دارد و بهتر است هرچه زودتر    ی بیکه پولدار شدن حالت عج  کندی چون احساس م  کند؛ی و خرجش م   رود ی به بازار م 
 ( برگردد.ی پولی ب ی عنیخود )  یعاد تیبه وضع
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: »من  دیاست و بگو  تیعامل ثروت و موفق  ی دانشگاه  ی لیممکن است با خودش فکر کند که مدرک تحص  ی حت  او
شرط ثروتمند    ی و مدارک دانشگاه   ی عال   التیندارم«. اگر تحص  ی خوب   التیتحص  را یپولدار نخواهم شد، ز   وقتچیه

 باشند! ونریلیها مدانشگاه دیتمام اسات دی شدن باشد، االن با

  یسواداست! و برعکس، هستند افراد کم   ی خال  شهیهم  بشانیج  هاکردهل یو تحص  دیاز اسات  یار یبس   تیدر واقع   اما
افراد کار   نی ا  یاهستند، بر   یمدارک دانشگاه  یکه دارا  یاز افراد  ی ار یبس   ی دارند و حت  یاافسانه  یهاکه ثروت

 . کنندی م

از   یار یثروتمند شود؛ اما اگر بداند که بس   تواندی را انتخاب نکرده است، نم  ی او فکر کند که چون شغل مناسب  دیشا
اند و  داده   رییها شغلشان را تغپس از سال  ی حت  گرید   ی برخ  ایاند و  شغل مکمل داشته   کی شروع،    یافراد موفق برا
 موضوع نگران نخواهد بود.  نیاز ا گرید اند،ده یرس تیسپس به موفق

  تواند ی ندارد نم  ی داشته باشد و چون وقت کاف  یادیوقت ز   دیپولدار شدن با  یممکن است فکر کند که برا  ی حت  او
 ار یاندازه زمان در اخت  کیبه    ی (، همگریبداند که تمام افراد )چه ثروتمند، چه فق  دیصورت با  نیثروتمند شود؛ در ا

 . شتر…ینه کمتر و نه ب م،یزمان دار  وزر ساعت در هر شبانه 24هرکدام از ما فقط  ی عنیدارند! 

 شود؟ ی م ی پول باعث خوشبخت ای آخواهد بود:  دیمف تانیمطلب هم برا نیا ۀمشاهد احتماالً 

 پولدار شدن   ۀدربار ینکات 

نکات،    نیکه عمل کردن به ا  میبگو  تانیپولدار شدن و استفاده از پول برا  ۀرا دربار   ی نکات مهم  خواهمی اکنون م
 :کندی م تیهدا زین شتریبلکه شما را به سمت ثروت ب کند،ی را بهتر م تانی مال تیتنها وضعنه

کسب   یدادم؛ برا  حیشغل آزاد؟« توض  ایبهتر است    ی»کارمند   ۀهمان طور که در مقال  :یر یگمیقدرت تصم 
 یهاخودتان را متعهد به انجام تالش  دی! بادیدار   ازین  یر یگم یثروت و پولدار شدن، به شهامت، اراده و قدرت تصم 

 . دیکن نهیزم نیالزم در ا

https://jahanebehtar.com/does-money-make-you-happyness/


    

 

 برای کسب ثروت بیشترنکته مهم  10

4 

 
 Jahanebehtar.com عضو شوید.   جهان بهتربرای دانلود بهترین مطالب در زمینه ثروت و موفقیت، در سایت 

از اهم  مناسب:  دگاهید با  یی باال   اریبس   تی هرچند تالش  اما  ا  دیدقت کن  دیبرخوردار است،  با  نیکه  با    دیتالش 
 و مناسب همراه باشد. حیصح یهادگاهید

انداز و اول پس  شهیکه »هم  دیاموز یرا ب  یی طال  ۀنکت  نیا  :اندازپس
  شه یها همآن  کنند؛ی برعکس عمل م  ریبعد خرج کردن!«. افراد فق

م خرج  برا  کنندی اول  بعد  انداز  پس  ۀنقش   ی بعد   یهاپول  یو 
ن  انداز داشت و به آپس  ۀبرنام  دی به ثروت، با  دنیرس  ی. براکشندی م

 عمل کرد. 

که الزم است   یی کن در کارها   ی سع  :گران ی کمک از د  درخواست
کمک   ی که تو برا  نندیمردم بب  ی وقت  ؛ی درخواست کمک کن  گرانیاز د

مصمم و  اریکمک به تو بس  یها هم براآن ،ی به خودت مصمم هست
با البته  شد؛  خواهند  د  میبدان  دیمستعد  از  چطور  کمک   گرانیکه 

 !میر یبگ

  ی وقت  د؛یدرخواست کمک کن  گرانی که الزم است، از د  یی در کارها  دیکن  ی سع  : گران یدرخواست کمک از د
مصمم و مستعد   اریکمک به شما بس   یها هم براآن  د،یکمک به خودتان مصمم هست  یکه شما برا  نندیمردم بب

 ! میر یکمک بگ گرانیکه چطور از د میبدان  دیخواهند شد؛ البته با

است که اگر خودتان را   نیا  دیبدان  دیکه با  ی از نکات مهم  ی کی  : دیکن  شتریرا در وجودتان ب  اقتیل  احساس
  یو سع  د«ی ثروت و قدرت هست  ۀستی باشد که »شما شا  ادتان ی.  دیاور یرا به دست ب  آن  دیتوانی نم  د،یثروت ندان  قیال 
با خودتان    دیکن  ی و سع   دیرا محترم و ارزشمند بدان  انخودت  شهی. همدیکن  یادآور ینکته را دائمًا به خودتان    نیا  دیکن

 .دیدر صلح باش
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افراد   ی زندگ  ی را به بررس  ی پولدار شدن ساعات  یبرا  دیکن  ی سع  ها:افراد ثروتمند و ارتباط با آن   یزندگ  یبررس 
و    دیاز وقتتان را با ثروتمندان بگذران  یمدت  دیکن  ی سع  د؛یکن  ی افراد را بررس   نیا  ی و زندگ   دیثروتمند اختصاص ده

خودتان    ی و در زندگ   دیر یارزشمند آنان الگو بگمثبت و    یهای ژگیبا شما دارند؛ سپس از و  یی هاکه چه تفاوت  دینیبب
 !دیکن یساز ادهیپ

 نیدرک ا  شتر،یو ثروت ب  ی به استقالل مال  دنیاز روند رس  ی بخش   :دیخودتان پول خرج کن  یهم برا  یگاه
امر به   نی! ادیبر ی لذت م  د،یکه دار   یو از پول  دیخودتان را دار   ی نکته است که شما استطاعت پول خرج کردن برا

 . شودی م ترعی تر و سر راحت  تانیراپولدار شدن ب نیبنابرا بخشد؛ی پول ساختن م یبرا یشتر یب زهیشما انگ

مشخص   یا که شروع شده، هدف و نقشه  ی سال   یهر سال برا  یابتدا  شدن با داشتن نقشه و هدف:  پولدار
 . دیکن یسال را بر اساس آن سپر  یو روزها دیداشته باش

 

براعرث شرررده کره از   یتکنولوژ   شررررفرتیامروزه پ  :دیهپول همراه خودتهان داشهههتهه بهاشههه  یمقهدار   شههههیهم
پول همراهتان باشرد و  یمقدار  شرهیهم  دیخوب اسرت؛ اما با اریبسر نی. هرچند امیشرو  ازینی داشرتن پول بمراههبه

 دارد:  لینکته چهار دل نیا د،یآن را خرج نکن دیکن ی سع
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 .دیکن یشتر یاحساس ثروت ب شودی به همراه داشتن پول باعث م شهیهم .1

تر  راحت  تانیو پولدار شدن برا   دیکه به داشتن پول عادت کن  شود ی باعث م  د،یپول همراهتان دار   شهیهم  کهی وقت .2
 شود.

 . دیکن دایپ یشتر ینفس باعتمادبه شودی امر باعث م نیا .3

از افراد    ی ترس نابود شود. بعض  نیا  تیترس از خرج کردن پول در وجودتان کمتر شود و درنها  شودی م  باعث .4
کار باعث   نی. اکنم«ی بالفاصله خرجش م  رایته باشم، ز با خودم به همراه داش  ی پول  توانمی : »من نمندیگوی م

ا رفع  م  ن یکنترل و  کن  نی. همچنشودی مشکل  اگر وقت  دیدقت  به خودتان    مراهتانپول ه   ی که  باشد و شما 
 !دیانتظار پولدار شدن را داشته باش دیتوانی نم  د،ینداشته باش نانیاطم

که    ی کسان  یبرا  گر،ید  یهایمار یاز ب  یار یاست که مانند بس   یمار یب   کیفقر    است:  یذهن  یمار یب  کی  فقر
  ی گر ید  یمار یمانند هر ب  یمار یب  نیپولدار شدن و درمان ا  یدرمان است. براآن هستند، قابل  یر یپذمعتقد به درمان

مند که شاد و ثروت  یتمام افراد  دیکه بدان  تجالب اس  اریبس   نیاست. همچن   ازیاراده و شهامت ن  مان،یبه تالش، ا
 ! دیتوانی اند؛ پس شما هم مرا شکست داده  یمار یب نیخود ا  ی در زندگ ی هستند، زمان

 شما، دوستدار
 یمحمد موسو  دیس

 
ی خود را در بخش نظرات همین مقاله ارسال کنید؛ این کار باعث کمک و انگیزه بیشتر برای  هاشنهادیپو   سؤاالت لطفًا نظرات، 

 شود. من و دیگر دوستان می

 لینک مقاله: ای با همین نام در سایت جهان بهتر، برگرفته شده است؛ متن این کتابچه از مقاله
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