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 باورهایی که بایددرمورد پول داشته باشید

 

 نیستی؟ ثروتمند چرا

در همه حوزه های زندگی شما اعمال می شود: روابط، کار  ثروت و رفاه بدیهی است،

   .تمرکز کنم پول روی خواهم می من حاضر، حال در اما . شما سالمتی شما،

 دادن قرار هم کنار در چند سال پیش، من یک دوره آموزشی در زمینه رفاه آموزش دادم.

 را نفر ها میلیون آنها همه دم که به من رسیده است.کر مصاحبه نفر چندین با من دوره، این

 در که را اصل هشت آنها داشتند. پولبا راحت و سالم روابط آنها همه اما نداشتند، بانک در

 ."است باور از رفاه" آنها از یکی .داشتند کردند، توافق آن

 

، احتماال منفی تر و محدودتر از هر بخش پول این حال، الگوی اعتقاد فرهنگی ما نسبت به با

 .دیگر زندگی است

 یم زیگالر زایگ که همانطور برای سالمتی ما به عنوان سالمت یا روابط پایه ای است. پول

به اندازه کافی "باید آن را  "مهم ترین چیز در زندگی نیست، اما در مقیاس پول" گوید،

و نفرت دارد وقتی  عشقبا این وجود فرهنگ ما رابطه ای واقعی با" .نزدیک به اکسیژن باشد

 .که به پول می رسد
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فکر می کنم در مورد سالمت: اگر من در یک اتاق آموزش غریبه ها راه می رفتم و اعالم می 

، من حدس می زنم که من "من به داشتن سالمتی به اندازه کافی اختصاص داده ام"کنم 

 که کرد اعالم و رفتم اتاق همان به اگر اما ایستاده. ovation احتیاج فوری، شاید حتی یک

 ردمم که کنید می فکر را ها قضاوت کدام. "ل به اندازه کافی متعهد هستمپو داشتن به من"

، و من Yikes" "... و بنابراین است طمع و حرص یک مرد آن وای،" دهند؟ انجام توانند می

 "!قطعا نه . روحانی است فکر کردم او

 موفقیت و عدالت، ، زیبایی به ایده های فرهنگی در مورد ناخودآگاه درست مانند اینکه ما

وسته ایم، بسیاری از ما به اسطوره های فرهنگی و آرکه تایپ ها در اطراف پول خریداری پی

 :است درست شما نظر به چیزی چه که ببینید و کنید نگاه اظهارات این به شده اند.

  .پول برای پول میگیرد   .1

  .می شوند و فقرا فقیرتر می شوند ثروتمندتر ثروتمندان   .2

 است شر پول ریشه همه   .3

 .اگر بخواهم پول زیادی بپردازم نمی توانم زندگی متعادل زندگی کنم   .4

 .من بستگی به بازار کار و اقتصاد دارد موفقیت مالی   .5

 .یادی را متحمل شوید، باید خطرات زپول برای   .6

 .اندازه موفقیت و ارزش من است پول   .7

 .زندگی سخت است   .8

خودخواه  Ebenezer Scrooge ،Penny-Pinchers مانند افراد ثروتمند بیشتر   .9

  .هستند

 .این یک سگ غذای سگ دنیا را در آنجا میگذراند، زنده ماندن از زیباترین  .11

 .در صعود از نردبان موفقیت، باید بر روی دیگران قدم بردارید   .11
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 .در حرفه های خاصی باشید تا بتوانید پول زیادی بپردازیدشما باید    .12

فقط چند بازیگر )نوازندگان، هنرمندان، نویسندگان، یادا یادا( هرگز آن را    .13

 .به باالترین سطح می رسانند

دالی پارتون و نگاه کنید اگر این  5تا  9برای نقاط جایزه نگاهی به اشعار )   .14

 (!حلقه درست به شما باشد
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حقیقات من در مورد اکنون اجازه دهید به برخی از اعتقاداتی که در چند سال گذشته در ت

 نکردم، مصاحبه من که افرادی همه گفتم، که همانطور افراد موفق انجام شده نگاه کنم.

و توانایی ایجاد  -می خواستند  پول از که را آنچه آنها همه اما .بودند ثروتمند افراد تمام

 می که گفتند من به آنها که است چیزی اینجا در هرچه بیشتر آنها بیشتر خواستند.

 :واقعی هستند پول مورد در که دانستند

  جهان فراوان است .1

 برساند جهان می خواهد من را به موفقیت  .2

  تمام رفاه با اعتقاد آغاز می شود .3

  یک انتزاع است پول .4

  انرژی است و به نظر می رسد که شما واقعا در مورد آن احساس می کنید پول .5

 از آن خود ندارد هوش هیچ پول .6

  به دستورالعمل پاسخ خواهد داد من آن را پول .7

 پول نیازمند توجه است .8

توجه داشته باشید که آنها هیچ چیزی در مورد اقتصاد، حرفه های خاصی ذکر نمی کنند و یا 

 آنها در مورد نیاز به ضرب و شتم پسر بعدی . ارزش خودشان است این پول نشان دهنده

 آنها صحبت نمی کردند و یا اینکه روابط و خانواده هایشان باید قربانی شوند تا ثروتمند شوند.

 ودصع شرکتی نردبان از چگونه اینکه یا نمیکردند تمرکز خاصی های درجه گرفتن روی بر

  !دارد را خود ذهن و قدرت پول که کردند نمی فکر قطعا آنها و .کنند

 

 به فقط من منظور کدام یک از این هشت باور از افراد موفق، درست به شما تعلق دارند؟

 در کش بدون مثبت، کامل، طور به شما سیستم در باورها این از تا چند - نیست فکری لحاظ

 است؟ صادق آن مورد

ما نمی توانیم فقط لیست باال را به خاطر داشته باشیم تا باورهایمان را تغییر دهیم متأسفانه، 

 کننده محدود اعتقادات تغییر برای اطراف پول. -و بنابراین، اعمال ما، عادت ها و ادراکات  -

 .گیرد می را تمرکز و کارها از برخی پایه
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 پایدار تغییرات از مورد چهار ما(  شناختی زبان برنامه نویسی ) NLP آموزشی های برنامه در

  :دهیم می آموزش را

  

 جدیدی را وارد کنید باورهای مثبت از احساسات و باورهای منفی خالص شوید، .1

 ( تنظیم هدف ) ایجاد یک آینده فوری .2

 اقدام کنید .3

باقی ماندن در مورد نتایج مورد نظر شما متمرکز شده و هرگونه موانعی را برای جلوگیری  .4

 . خود نگه دارید ناخودآگاه از

 ماش ناخودآگاه یا آگاهانه اعتقادات اگر این چهار مرحله باید در آن دنباله خاص گرفته شود.

 نمی انجام عظیم اقدام برای تالشی هیچ هستند، شما با مبارزه حال در ناخن و دندان با

 ابتدا که است مهم بنابراین از دست بدهید. باید شما که است سختی نبرد این .دهید

 و تعیین کنید اهداف را سادگی به نمیتوانید شما و .کنید منتشر را منفی باورهای و احساسات

 ناخودآگاه ذهن به عملی بی .کنید تجسم اهداف آن سوی به اقدام هرگونه اعمال بدون را آنها

 ترتیب این به نباشید، جدی خواهید می گفتید که آنچه درباره واقعا شما که گوید می خود

ایده  ارائه یا ها فرصت دنبال به و کند می جلب خود به دیگر جای در را خود انرژی و توجه

 .های جدید برای کمک به رسیدن به اهداف خود است

اما اگر شما درباره این موضوع جدی گرفته و روش گام به گام را انتخاب کنید، می توانید 

  اما نیست پول مورد در چیز همه زندگی باورهای خود و رابطه خود را با پول تغییر دهید.

  :کرد اشاره تورو دیوید هنری

 ".، توانایی زندگی کامل استثروت"
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