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راز ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت ﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ:
-1

ﭘﻮل ﭼﻪ ارزﺷﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ دارد و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل ﺣﻼل ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ؟

 -2ﻧﻘﺶ ﻫﺪف ﻫﺎ در ﻫﺪاﯾﺖ ذﻫﻦ
 -3ﻫﻔﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﺳﻦ  70ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺳﺮاﻏﺘﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ.
 -4ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎره ﭘﻮل
ﭘﻮل ﭼﻪ ارزﺷﯿﺪر زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ دارد و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل ﺣﻼل ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ؟

در ﺟﻮاب ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﻮل ﺣﻼل ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادﺗﺎن رﻓﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،از ﻣﻮاﻫﺐ
اﻟﻬﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،از ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﻪ اﻫﺪاف زﯾﺒﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ .اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﻌﺎش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
ﻓﻘﺮ ،ﻋﺎﻣﻞ روﺳﯿﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻮل در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺣﻼل ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت در زﻧﺪﮔﯽ
اﺳﺖ.
ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت
ﻧﻘﺶ ﻫﺪف ﻫﺎ در ﻫﺪاﯾﺖ ذﻫﻦ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ ﭘﻮﻟﺴﺎزی را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﮔﺮ روﯾﺎﯾﯽ
در ﺳﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ دﺳﺘﺎوردی ﻫﻢ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﻮاﻧﻊ ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت
ﻫﺴﺘﻨﺪ را از ذﻫﻦ ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻮل ﺣﻼل ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ
در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ رخ دﻫﺪ و ﻫﻢ در دﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎ .اﻣﺎ ﺗﺤﻮل زﻣﺎﻧﯽ در دﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آرﻣﺎﻧﯽ ،ﻫﺪﻓﯽ و آرزوﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از اﻻن ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﻦ  70ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻦ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﺪف ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﯿﻢ ران ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺧﻮد ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف
اﺳﺖ .ﺧﻮد ﻫﺪف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﻮل ﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ آن ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺪف
ﺑﺰرگ ﺑﺮﺳﯿﺪ و رﺷﺪی ﮐﻪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ داﺷﺘﯿﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻫﺪف از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪه اﯾﺪ .ﻫﺪف وﺳﯿﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و اﻧﮕﯿﺰه دﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻻﯾﻖ آن ﻫﺪف ﺑﺰرگ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.

ﺳﻪ راه ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻫﺪاف
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ﻫﺪف ﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﺻﻮﻻ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ  3راه وﺟﻮد دارد راه
اول اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ﻗﺪرت ﺟﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺟﺴﻤﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﻪ آن ﻫﺪف دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ
اﯾﻦ اﻫﺪف ،ﻫﺪف ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
راه دوم اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ذﻫﻦ ﯾﺎ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺣﻮدآﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻄﻮر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﮐﺎﺋﻨﺎت دﻧﯿﺎ و
اﻫﺪاﻓﺘﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

