
مردم دوست دارند علیرغم احساس خودت، در مورد آنچه دلت می خواهد یا نمی 

انعطاف به خرج بدهی.  خواهد، نظر بدهند. از همه بدتر وقتی است که تو خودت 

اگر هم مدتی طوالنی طبق نظر آن ها رفتار کنی، کار به جایی می رسد که بدون  

توجه به خواسته قلبی ات هر آنچه را می خواهی یا نمی خواهی، دیگران برایت  

 معین می کنند. 

نباشی، سال ها یا تمام عمر در وضعیتی زجر آور گیر میکنی که   حواس جمعاگر 

کسی را از خودت برنجانی و در برابر منتقد درونیات و موارد کاذب،    دلت نمی آید

کارهای خودت را هم توجیه می کنی. در واقع به جای اینکه خودت ابعاد قضیه را  

بسنجی و کاری را انجام بدهی که احساس می کنی خوب و مناسب و معرکه  

 است، از خودت توقع داری که طبق نظر دیگران عمل کنی. 

ا امیال، مواهب و استعدادهایی خاص پا به عرصه وجود می گذارد.  هر کسی ب

و    مأموریت خودت را شناسایی کنیوظیفه تو در سیر و سفر زندگی این است که 

آن را پرورش بدهی تا به شکوفایی برسد، و از این طریق هویت واقعی شادمان و  

 اصیل خودت را نشان بدهی. 

 نی ات استدنیای بیرونی تو، بازتاب دنیای درو

تا جایی که می توانی باور داشته باش که افکارت زندگی مالی تو را شکل می  

دهد. مثال اگر بر این باوری که نمی توانی پول در بیاوری چون مادری مجرد  

هستی که آه در بساط ندارد یا ابله هستی و ... ، بهتر است هر چه زودتر از این  

و خیلی راحت می توانی با گول زدن   ستیتو آدمی توانمند هباور دست برداری. 

ذهنت، واقعیت دلخواه را برای خودت خلق کنی. چقدر چنین چیزی معرکه  

 است؟ 



هر آنچه در زندگی ات تجربه می کنی، در باورها و افکار و كالم تو ریشه دارد. به  

همین دلیل است که باید افکاری را که به ذهن می آوری و حرفی را که از دهانت  

ن می آید، آگاهانه انتخاب کنی. به این عمل »طرز فكر ماهرانه« می گویند.  بیرو 

اگر بخواهی زندگی پرباری داشته باشی، باید در این کار مهارت کسب کنی و تابع  

 شرایط زندگی شوی. 

 هوش خدا

این هم یک نبوغ عالی الهی: در اصل هوش کائنات و افكار تو از نیرویی مشابه  

قطره آب که جزئی از آب اقیانوس است، افکار تو هم   هستند. درست مثل یک

بخشی از هوش کائنات به حساب می آید، و این بعد تو هم مثل خالق خودت  

 هستی.  توانا و قادر 
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 به سایت ما وارد شوید و بهترین و به روز ترین کتاب ها را از همه جا ارزان تر تهیه کنید  

 

 عالی ترین تمرینات برای نتیجه دادن تالش ها 

ها باورهایت درباره پول  روش های متعددی وجود دارد که می توانی از طریق آن

ضمیر ناخودآگاهت نقش بسته و ملکه ذهنت شده است، آشکار کنی.  را، که در 

 من هم با قوی ترین روش دست به کار شدم. 

. با اراده  با مهم ترین ترس خودت روبه رو شو تو هم خودت را به آب و آتش بزن. 

ای قوی به سوی رؤیاهایت گام بردار و در طی مسیر از هیچ چیز نترس. در مورد  

زرگ تر از دهانم برداشتن بود که مرا به سوی واقعیتی مهم  من، درک لقمه ای ب
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هل داد. احتمال موفقیت من در این زمینه به قدری برایم فراواقعی بود که  

 شاهزاده کوچولوی درونم را به ترس و وحشت انداخت. 

وقتی تو هم بخواهی عظیم ترین گام زندگی ات را برداری، احساسی که در نو  

 مساوی از ذوق و شوق و انگیزه و ترس و وحشت است.  ایجاد می شود ترکیبی

 ثروت درونی تو

تو هم توانایی ها و مواهب درونی نهفته ای داری. باید به آن ها احترام بگذاری،  

آن ها را پرورش بدهی و منحصر به فرد بودن خودت را بدون هر نوع عذر و بهانه  

ماهنگ باشی و به آن  ای ثابت کنی. هر قدر با عظمت و بزرگی درونی خودت ه

عشق بورزی، کمتر به عده ای آدم عوضی میدان میدهی، راحت تر لذت زندگی را  

 . زودتر به ثروت می رسی پیدا می کنی و 

این ها را می گویم تا بدانی که ثروتمند شدن و رفتن به سوی خواسته ها به  

ک تو از  هویت خودت بستگی دارد: به افکار، حرف ها و باورهایت و دیدگاه و در 

 این جهان. تمام این موارد در اعمال تو تأثیر می گذارد. 

وقتی به خودت عشق بورزی و عمیقا به خود برترت متصل شوی، متوجه  

میشوی که احساس عدم امنیت شغلی و ترس تو از بی پولی، یا اگر موقعی که  

روی صحنه هستی گوجه فرنگی به سمت تو پرتاب شود، هیچ کدام ماهیت  

 را از بین نمی برد.  اصلی تو

 نتیجه گیری 

تو در دنیایی پر از وفور نعمت زندگی می کنی که تمام پول های موردنظر در  

دسترس توست. به محض اینکه تصمیم بگیری ثروتمند شوی، تصمیمی واقعی،  



فرصت هایی برایت پیش می آید که تو را به اهدافت می رساند. تصورش را بکن  

بی پولی را نقش بر زمین کنی؟ وقتی در برابر   چقدر عالی است که تو غول

واقعیتهای ارزش آفرین زندگی و تواناییهایت برای رسیدن به موفقیت عرض  

اندام کنی، آیا باز هم خیال می کنی که پول عاملی پلید است؟ چقدر خیالت  

راحت می شود وقتی این احساس در تو ایجاد شود که در مورد پول هیچ  

 ی راحت آن را در می آوری و خرج میکنی. مشکلی نداری و خیل 

کارهای  تو و پول حامی یکدیگر هستید و هوای یکدیگر را دارید. تو قبال هم  

کرده ای. مثال شغلی را قبول کردی که واجد شرایط آن نبودی، همسری   ناممکن

انتخاب کردی که تصورش را هم نمی کردی، به آن سر کشور نقل مکان کردی،  

ید خودروات را که در داخل آن جا گذاشته بودی بدون شکستن  خانه خریدی، کل

 پنجره به دست آوردی. 

دنبال  با این تفاصیل، تو می توانی ثروتمند هم بشوی. وظیفه تو این است که 

. تو مسئول هستی استعدادهای نهفته ات را آشکار کنی. تو  خواسته هایت بروی

محشر خودت را شکوفا کنی.  باید هرچه بیشتر منحصر به فردی و كله خربودن 

 سرنوشت ثروتمند بودن را برای تو رقم زده است. 

 

 

 


