موانعی که باعث می شود شما میلیونر نشوید

از نظر هر شخصی میلیونر شدن شاید سخت ترین کار دنیا باشد ،اما این تفکر چنان هم دور از دسترس نیست و
به کمی صبر و تالش و تمرکز نیاز دارد .اگر به این نکته توجه کنیم که دیگران این کار را انجام داده اند پس ما
هم می توانیم.
اما چرا بعضی از اشخاص هستند که تفکر این را هم نمی کنند که  011میلیون در حساب بانکیش وجود دارد؟
چرا رسیدن به آن را آنقدر سخت می داند که حتی به این موضوع فکر هم نمی کند؟
تمام این موارد ناشی از ذهنیت انسان ها دارد .هر چه شما بیشتر به این موضوع فکر کنید مطمئناً راه های رسیدن
به  011میلیون هم به ذهن شما خواهد رسید.
در این مقاله سعی کردیم که راه های میلیونر شدن را به شما آموزش دهیم.
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 .۱به روش های غلط فکر نکنید

تفکر افراد ثروتمند و افراد فقیر در این دنیا کامالً با هم متفاوت است تا جایی که ناپلئون هیل در کتاب معروف
خود به نام "فکر کن و ثروتمند شو" این را تصدیق کرده است و پس از آن شخصی دیگر به نام استیو سیبولد ،بعد
از مصاحبه با هزاران نفر از ثروتمندان دنیا به یافته های زیر رسیده است:
 ثروتمندان معتقدند فقر و بی پولی ریشه ی همه ی بدی هاست.

 ثروتمندان این را می دانند که خودخواهی در رسیدن به ثروت ،یک حسن محسوب می شود.
 ثروتمندان هم فکر می کنند و هم بعد از آن عمل می کنند.
 آنها دانش خاصی در مورد بدست آوردن ثروت دارند.

 ثروتمندان رویاپردازی در مورد آینده را به خوبی انجام می دهند.

 ثروتمندان کارهایی را که دوست دارند و عالقه دارند ،انجام می دهند.
 آنها از پول افراد دیگر برای ثروتمند شدن خود استفاده می کنند.

 ثروتمندان روی کسب درآمد و روش های آن تمرکز می کنند ،نه اینکه ثروتشان را پس انداز کنند.
 ثروتمندان عاشق ریسک کردن هستند.
پس به خاطر داشته باشید که برای بدست آوردن و یک میلیونر خود ساخته شدن اولین قدم این است که تفکرتان
در مورد پول ،ثروت ،ثروتمندان و موفقیت تغییر دهید.
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 .۲هیچ چیزی در این دنیا کامل نیست

شاید این جمله را تا به حال بارها و بارها شنیده باشید که هیچ چیزی در این دنیا کامل نیست و گل بی عیب
خداست .این جمله یکی از با ارزش ترین واقعیت هایی است که می توانید در زندگی بیاموزید .اگر کسب و کار
خودتان را شروع کرده اید ،به جای اینکه زمان زیادی را تلف کنید تا محصول تان و نحوه خدمات رسانی تان را
کامل کنید ،مطمئن باشید که رقیبان شما از این وقت تلف کردن ها استفاده و تمام مشتریان بازار هدف شما را
جذب خود می کنند .سعی کنید به جای وقت تلف کردن همین محصول را وارد بازار کنید و سپس با کمک
مشتریانی که به شما مشکالت محصولتان را بیان می کنند این مشکالت را برطرف نمایید .مطمئن باشید که این
هیچ چیز در این دنیا کامل و دائمی نیست ،حتی مشکالت.
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 .۳مدیریت پول هایی که بدست می آورید

تمام افراد ثروتمند بازی کردن با پول را دوست دارند .آنها با پولهایشان ،پول در می آورند و به جای خرج کردن
همه سرمایه ای که کسب کرده اند آنها را مدیریت می کنند.
ثروتمندان ،هم مدیریت زمان را بلد هستند ،هم مدیریت پولهایشان و هم یک مدیر خوب هستند .اگر در این
مرحله از زمان نتوانند پول و دخل و خرج خود را مدیریت کنند تمام سرمایه ی بدست آمده را به باد فنا می دهند.
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 .۴از خود انتظارات واقعبینانه داشته باشید

در زندگی همه ی ثروتمندان رویاپردازی و رویاهای بزرگی وجود دارد اما به آنها به صورت واقع بینانه نگاه می
کنند .تفکر آنها به صورت بلند مدت است و این را می دانند که نمی شود که یک شبه راه صد ساله را طی کرد.
ثروتمندان می دانند که باید تالش زیاد کرد و صبور بود.
اگر می خواهید مانند یک دونده مارتن  62مایل را به صورت کامل بدوید بایستی یک سال تمرین کنید تا بدنتان
آماده شود.
توجه داشته باشید که باید رویای بزرگ داشته باشید اما ،کوچک شروع کنید.
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 .۵سعی نکنید که راهی که دیگران رفته اند را چشم بسته بروید

داشتن یک الگو و راهنما و یا صحبت کردن با افرادی که ثروتمند شده اند می تواند راهی باشد برای رسیدن شما
به ثروت و میلیونر شدن.
اما این نکته حائز اهمیت است که راه هایی که دیگران رفته اند امکان دارد برای شما با توجه به محدودیت هایی
که در کشور و یا فرهنگ وجود دارد ،جواب ندهد .اگر می خواهید که شرکتی به حد و اندازه سامسونگ ،ال جی،
سونی و  ...راه اندازی کنید شاید االن جوابگو نباشد .اما می توانید از نحوه موفقیت این اشخاص استفاده کنید تا
کمکی به شما باشد برای رسیدن به موفقیت.
درک شما از این که چه چیزی برای صنعت کشور و کسب و کار شما مناسب است می تواند موفقیت شما را رقم
بزند.
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 .۶هدف های بلند مدت داشته باشید

تمام ثروتمندان دنیا برنامه ریزی و هدف های بلند مدت برای آینده خود داشته اند .این اشخاص می دانستند که
در  01 ،5و یا  05سال آینده در کجای کسب و کار خود هستند .هدف های بلند مدت داشتن به آنها این اجازه را
می داد تا تمام مشکالت را پیش بینی و از سر راه خود بردارند.
هدف شما هم باید اینگونه باشد که برای چند سال آینده خود برنامه ریزی نمایید .اهداف طوالنی مدت و برنامه
ریزی برای اینکه نحوه خدماتتان ،جذب مشتری و تکریم ارباب رجوع را نسبت به رقیب هایتان را به صورت کامالً
متمایز انجام دهید.
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 .۷وقت خود را با انسان های ثروتمند و مثبت نگر بگذرانید

یکی از نکات مهم در میلیونر شدن افراد ثروتمند این است که وقت خود را با افراد هم رده خود می گذرانند .این
اشخاص افراد منفی و منفی نگر را از زندگی خود بیرون می کنند .اگر می خواهید انگیزه و اشتیاق کافی برای
رسیدن به آینده و استقالل مالی داشته باشید باید با انسان های ثروتمند و مثبت نگر در ارتباط باشید.
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 .۸شما نمی توانید همه ی کارها را به تنهایی انجام دهید

اگر می خواهید یک کسب و کار راه اندازی نمایید شاید خیلی سخت باشد که همه ی کارها را به تنهایی انجام
دهید.

اما راهکار این معضل چیست؟
شما می توانید بار این مشکل را به دوش دیگران بیندازید و با استخدام اشخاصی این مشکل را برطرف نمایید.
با این کار شما می توانید به مدیریت مجموعه بپردازید و دیگران را برای کارهای کوچک و پیش پا افتاده اما دست
و پا گیر به کار گمارید .این رازی است که ثروتمندان و کارآفرینان بزرگ دنیا از آن استفاده کرده اند.
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 .۹سعی کنید همیشه در زمان و مکان مناسب قرار بگیرید.

سعی کنید به جای این که منتظر شرایط باشید و یا رویا پردازی کنید به دنبال فرصت باشید و یا در صورت امکان
خودتان این فرصت ها را به وجود بیاورید.
اگر می خواهید سرمایه گذاری کنید و یا یک کسب و کار را شروع کنید بدانید که کی و کجا این کار را انجام
دهید .در این مورد می توانید با اشخاصی که مشاوره می دهند صحبت کنید و یا با اشخاصی که در این زمینه کار
می کنند همکاری نمایید.
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 .۱۱به خودتان باور داشته باشید

باور داشتن به خود و توانایی های خودتان می تواند رمز موفقیت شما باشد .اگر منتظر این هستید که دیگران شما
را تحسین کنند تا دوباره ادامه دهید ،سخت در اشتباه هستید .سعی کنید به توانایی های خودتان اعتماد کنید.
ترس از شکست را کنار بگذارید .بلند شوید و همین االن شروع کنید .مثل تمام اشخاصی که شروع کرده اند .مثل
همه اشخاصی که از صفر شروع کرده اند .مثل همه ی آنها میلیونری خود ساخته شوید ،حتی اگر با سرمایه ی
کم یا بدون سرمایه باشد.
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