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 71اعتقاد ثروتمندان ()2
عقیده شماره 9
آدم های ثروتمند از مشکالت خود بزرگترند
آدم های فقیر از مشکالت خود کوچک تر هستند
جاده ای که به سمت ثروت می رود پر از چالش است و دقیقا به همین خاطر است که
بیشتر مردم آن را طی نمی کنند آنها به دنبال جر و بحث و دردسر و قبول مسئولیت

نمی روند خالصه این که آنها تمایلی به حل مشکالت ندارند.
آدم های فقیر تقریبا هر کاری را انجام می دهند تا مشکلی پیش نیاید و به محض
دیدن یک مشکل فرار می کنند .از قضای روزگار آنهایی که نمی خواهند مشکلی داشته
باشند ،بزرگترین مشکالت را پیدا می کنند و مفلوک هستند.
عقیده شماره 71
ثروتمندان دریافت کننده های عالی هستند
فقیران دریافت کننده های ضعیفی هستند
مردم گیرنده های ضعیفی هستند ممکن است آنها در دادن خوب باشند و یا خوب
نباشند ولی در گرفتن بی نهایت بد هستند .دلیل گیرندگی ضعیف  ،اول این است که بیشتر
مردم احساس بی لیاقتی و بی ارزشی می کنند و این احساس معموال از شیوه تربیت ما
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می آیند .دوم این که مردم گرفتن را یک کار غلط و بد می دانند و فکر می کنند
دادن بهتر از گرفتن است .این طرز فکری کامال بی پایه است چون دادن و گرفتن دو روی
یک سکه هستند و باید در توازن کامل باشند.
هر وقت خداوند نعمتی یا پولی به شما عطا کرد ،هر چقدر هم که کم و ناچیز بود
شکرگزار آن باشید اگر دریافت کننده خوبی باشید ،چیزهای خوب بیشتری به سمت شما
می آید.
عقیده شماره 77
آدم های ثروتمند ترجیح می دهند تا براساس دستاوردها به آنها پول پرداخت شود.
آدم های فقیر ترجیح می دهند تا براساس زمان به آنها پول پرداخت شود .
فقیران و افراد متوسط ترجیح می دهند یک مستمری و دستمزد ثابتی به آنها پرداخت
شود آنها نیاز دارند ،خاطرجمع باشند که بدانند دقیقا مقدار معینی پول در زمان معین در هر
ماه دریافت کنند.
زندگی کردن براساس امنیت خاطر  ،همان زندگی کردن براساس ترس است در واقع
با این عمل می خواهیم بگوییم می ترسم که نتوانم پول کافی را براساس عملکردم به دست
آورم  .بنابراین تنها به میزانی که برای زنده ماندن من کافی باشد ،پول به دست می آورم اما
ثروتمندان ترجیح می دهند براساس نتایجی که فراهم می کنند ،اگر نشود به مقدار کلی حتی
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به مقدار جزئی – به آن ها پرداخت شود معموال آدم های ثروتمند کسب و کار
خودشان را
دارند.
ثروتمندان ( با وجودی که تضمینی وجود ندارد ) شریک بودن در سود و وضعیت بازار
را به حقوق های باال ترجیح می دهند ثروتمندان به خودشان و ارزش و توانایی هایشان
اعتقاد
دارند در حالی که فقیران این چنین نیستند.
عقیده شماره 72
ثروتمندان به ( هر دو ) می اندیشند
فقیران به ( یا این یا آن ) می اندیشند
افراد فقیر و متوسط از جنس کمبودها هستند و معتقدند فراوانی فقط مربوط به اطراف
ماست  ،هیچ چیز کافی نیست  ،تو نمی توانی همه چیز را با هم داشته باشید اما من و
کسی
که ثروتمند واقعی است معتقد است که هر آنچه را می خواهید می توانید داشته باشید.
آیا طالب پول و ثروت هستید یا سالمتی ؟ هر دو
آیا می خوهید روی تجارت و کار تمرکز کنید یا تفریح و سرگرمی ؟ هر دو
آیا طالب شغل خوب هستید یا ارتباط نزدیک با خانواده ؟ هر دو
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آدم های فقیر همیشه یکی را انتخاب می کنند ولی ثروتمندان هر دو را
آدم های ثروتمند می دانند که با خالقیت می شود راهی را برای داشتن بهترین موارد
در هر دو مورد بدست آورد.
از حاال به بعد هر وقت با انتخاب این یا آن مواجه شدید  ،سوالی که باید از خودتان
بپرسید این است  :چطور می توانم هر دو را داشته باشم ؟
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