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از نظر مالی مستقل شدن یا در حال مستقل امروزه نسبت به هر زمانی در طول تاریخ بشریت افراد بیشتری   .1

ما در بزرگترین  ؛خیلی از مردم متوجه این واقعیت نیستن اما ما در دوران طالیی تاریخ هستیم ،شدن هستن

ریخ این امکان وجود هرگز در هیچ زمانی از تا؛ می کنیم و بهترین دوران تاریخ بشریت متولد شدیم و زندگی

در گذشتته   بشن،پولدار  بتوننتجربه و تحصیالت  درآمدی وصد زیادی ازجامعه با تنوع سطوح نداشته که در

 رو اونهمیشه ثروت در اختیار گروهی محدود و خاص قرار داشته و سایر افراد جامعته امکتان دسترستی بته     

، چتون  به این استقالل دست پیدا نکنیدکه شما  ندارهبهانه ای وجود و بگم هیچ دلیل  ایددر واقع ب ؛نداشتند

ایتن مزیتت فتو      ،شما اهل مطالعه هستید و این یعنی یک برتری و مزیت بزرگ نسبت به سایر افراد جامعه

پیدا کرد کته   روکسی  میشهکه بندرت  می دونیدبهترین های دنیا باشید و به خوبی  ءالعاده باعث میشه جز

فاده کنید حاال اینکه که از این برتری و مزیت چه طور است ،باشهبلد  روهای موثر این تکنیک وها این واقعیت

 بستگی به خودتون دارد.

به صتدهزار   اون هاتعداد  1091در سال خود ساخته وجود داشته، میلیاردر نج حدود پ 1011در سال  -الف

به حدود سیصدهزار نفر و  1091تا سال  به حدود دویست هزار نفر و بعد 1001قبل از سال  نفر رسیده و تا

ایتن  ، پیدا شتدن میلیاردر حدود یک میلیون و هشتصد هزار  1091ناگهان جهش عجیبی رخ داده و تا سال 

با ایتن نترخ    ،رسید نفر هفتصد و به سه میلیونمیلیاردرها تعداد این  1000تا سال ،دقیقا یک نوع انفجار بود

دقیقته یتک نفتر     5.9و امتروزه هتم در هتر     شدمیمیلیاردر دقیقه یک نفر  9در هر  که تونیم بگیمرشد می

که تعتداد  ه به این معنی یتاین واقع ،ل تاریخ بشریت وجود نداشتهمیشه و این موضوع هرگز در طومیلیاردر 

بتودن بته انتدازه    میلیتاردر  روزه هرچند شاید ام ،کنندبه این رقم دست پیدا  توننمی ر و بیشتریافراد بیشت

در اختیتار   میلیتارد تتومن   سته و هنگامی کته   هی کافی ارزشمنداما هنوزم به اندازه ،گذشته ارزشمند نیست

  توقف کنید. یدنیستداشته باشید دیگه مجبور 
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 :اندقوانین الزم برای رسیدن به استقالل مالی بسیار ساده .2

خیلی  تونهمییک نفر  ه؛این همون برتری ؛پس انداز کنید روبقی خرج کنید و ما ،همیشه کمتر از دخل -الف

کتارگر   پمت  بنتزین ، یتا    مثال کارگر ،باشه و یک شغل سطح پایین یا متوسط داشته  ایی باشهمعمولی  آدم

کافیه که در طتول   ی کشتی کار می کنه و میلیونر بشه؛یا یک ملوان ساده که رو راننده تراکتور ساختمان یا

 ،در هفتته  هفتاد و پنج هزار تومنیعنی  ،در ماه پس انداز کنه سیصد هزار تومنی که کار می کنه چهل سال

ده یتا دوازده  هفتته یتا حتدود     هفتاد و پنج هزار تومنیعنی پس انداز کردن  سیصد هزار تومنفقط با ماهی 

 در هر روز. هزار تومن

 .بدینانجام  رو اما این کارم دنیدلتون میخواد بکدیگه ای که هر کاری 

 رو هتا و رفتارهتایی  معنی این جمله اینه که باید عادت :هبرای پس انداز کردن هزار تومنیده درصد از هر  .ب

ل درآمد خودتون چشم پوشتی کنیتد و روی نتود درصتد     در خودتون ایجاد کنید که بتونید از ده درصد از کُ

دو میلیون و هفتصتد هتزار   فرض کنید  ،رآمد داریدد سه میلیون تومناگر ماهی  مثالً :باقی مانده تکیه کنید

ا ضمنو  بعد اگه چیزی تهش بمونه، کننگیرن و خرجش میاغلب افراد حقو  ماهیانه می ؛آمد داریدتومن در

هی پول پس انتداز شتده رو   بعد از مدت کوتا افراد با فکر و آینده نگری باشن توی بانک پس انداز می کنن و

 هی به حساب بانکی خودشان مینتدازن مدتی یک نگا وقتی  بعد از انگار ،رج میکننبرمیدارن و جای دیگه خ

اکثر مردم این خصتلت رو دارنتد و اکثتراً     !! ، من اینجا پول دارم پس برم خرجش کنموای خدای من میگن:

  بشن. راحتانگار باید هرطوری شده از شر اون پول  ،ها هستند مثل بچه
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 :میتونه شما رو میلیونر کنه در ماه سیصد هزار تومنپس  -ج

ست و به خودتون بگین اول مستقل شدن بعد پُ :ست مقام ارجح تر بدونیدرسیدن به استقالل مالی را به پُ -د

 .هاین یک واقعیت بسیار جالب و قابل تامل، مقام یا پرستیژ

ین صفر آخرین متدل  ماشمیلیاردری خود ساخته براتون بگم: هیچ  میلیاردرهایبذارید یک واقعیت در مورد 

 دوست دارن که واقعا رو پس اونا ماشینی ،فت قیمت دارهاُ میلیون تومنخره، چون ماشین صفر چندین نمی

و بعد از  کننمی مطالعهرو  یراتی و بیمه ایابق تعموس ،کنندقت اونو بررسی و برانداز میبا  کنن،پیدا میرو 

ماشتین کتارکرده    و دوباره یک شین های مُد روز یه نگاه میکننمیرن توی بازار و به ما دوباره دو تا سه سال

اصال مهم و براشون  ل سوارش میشندوباره چند سا و خرنو میر نوکه زیادم راه نرفته و اُ کننتمیز پیدا می

 .کردهنیست که ماشینه صفر دارن یا کار

ی ختوبی  ون تتوی محلته  اُ ،میلیتون دالر سترمایه داشتت    911من یک مدتی به شخصی مشاوره میدادم که 

ون فقط دوماه حقو  با بی خانمان شدن فاصله داشتن یعنتی فقتط کتافی    اما همسایه های اُ ،کردزندگی می

میلیتون   911ون کته اُ در حالی ،ها و اجاره خونه بربیتان  تا نتونند ازپس وام وقشون عقب بیفتهماه حق بود دو

با یک ماشین دست دوم  بعد از سه یا چهار سالز داشت و کادیالک مدل باال و تمی ون یکاُ ،دالر پول داشت

در حتین حتال هیچوقتت     ،ون هیچوقت دنبال ظاهر و ولخرجی های بی مورد نبتود اُ ،ولی تمیز عوضش کرد

اون کم کم تبدیل شد به یکی از پولتدارترین افتراد امریکتا در حتالی کته       ،های بدی هم سوار نمیشدماشین

 پوشید .و یک پلیور قدیمی با وقار و تمیز می ظاهر ساده ای داشت ی همخیل

فکتر   ،کنیممیرو خیلی از ما این اشتباه  :هر وقت یک مبلغ پول پس انداز کردین دیگه بهش دست نزنید -ه

 انگار این پتول رو  ،ه کنیمکه خواستیم ازش استفادهر وقت تونیم می کنار گذاشتیم رو میکنیم که اگه پولی

کنتیم،  نک داریم میشینیم و به خرج کردنش فکتر متی  هروقت یک مبلغی توی باتیم، برای تفریح کنار گذاش

اون  ،فالن موبایلم قشنگه، موتورسیکلت بخرم، م، خونه بخرم، میخوام یک قایق بخرمیخوام یک ماشین بخرم

واسته   رو ولیخواید پاگه می ؛ون پولفورا میریم سراغ اُ ،و هزار و یک چیز دیگه هلب تاپم تازه اومده تو بورس

ه بترای  ن پتس اندازیت  امتا ایت   بدین،این مقاصد خرج کنید بهتره یک حساب جداگانه واسه این کار اختصاص 

ستتی کته   های پُمثل صندو  گذاشتین تو این حساب قفلش کنین رویعنی وقتی این پول ، امنیت مالی شما

 میشه نامه توشون انداخت ولی دیگه نمیشه نامه ازتوشون برداشت.

تونم در متورد اینکته چطتور ایتن کتار      می، ول اهمیتی ندین و اونو خرج نکنینو به هیچ وجه به این پ هرگز

کنم فقط حرف منو باور کنین و وقتی پول اهش میاما فعال خو، میتونه زندگی شما رو تغییر بده توضیح بدم

برای همیشه از دست  وکه این پول ر تصمیم بگیرین که هرگز خرجش نکنین، فرض کنینکنار  رو گذاشتین

www.te
ds
a.c

om

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


  

5 | P a g e 

 

الزم باشه انجام میدم امتا هتر چقتدرم     که خرج نمی کنم هرکاریرو من این پول  دادین و با خودتون بگین

چتون اگته ایتن     حتی فکرشم نکنین ،زنممورد اورژانسی برام پیش بیاد بازم به این پول پس انداز دست نمی

پس انداز می کتنم ولتی میتتونم هروقتت کته دلتم        ن فعال این پول روب مفکر به ذهنتون خطور کنه که خُ

چونکته تتاثیر    ،خترجش متی کنتین   و  ن باشین که در اولین فرصت برش میتدارین ئخواست برش دارم مطم

 که پس انداز شده.   هست پولی مالیه ارزش این کار خیلی بیشتر از ذهنی

 

 :ل باشیدئبرای پول ارزش قا .3

فقتط   ،پس هرجایی نمیره ،ه از راه صیحیح بدست آمده باشهبه ویژه پولی ک ،پول برای خودش شخصیت داره

پس پول جایی میره که بهش مونه؛ نمی و ندوننر جایی میره که بهش احترام گذاشته بشه و جایی که قدرش

 .جایی که بهش احترام گذاشته بشه و ستایش بشه ،عشق ورزیده بشه

یتا نته    دارین و یا اصال براش ارزش قایل هستتین  واقعا چه دیدی نسبت به پول ب حاال برای اینکه بفهمیدخُ

هایی که توی جیب اگر پول ،کنیدببینید چطوری با پولی که همین االن دارید برخورد می ،یک راه وجود داره

 ،پنجاه هزار تومنیمثل کاغذ باطله و دور ریز درهم و برهم و مچاله باشه و دسته نشده باشه  کیفتون دارینیا 

ون یکی جیب افتاده نظم یکی توی این جیب یکی توی اُها پخش و بیسکه ،پنج هزار تومنیو  ده هزار تومنی

چندتا دستته   اگر ؛تونه به این معنی باشه که کار جنابعالی اونقدرها هم که باید خوب نیستباشه احتماال می

ونین که توی هتر  دوم دسته چک بدین و هیچوقت نداز ک کسانیبه چه  چک مختلف داشته باشین و ندونین

قبتل از اینکته    اگتر نتتونین   ،دونتین اونوقته که مشخص میشه ارزش پول رو نمی حسابتون چقدر پول دارین

..... شون کنار بزارینکه حدودا چقدر باید برا ها رو حدس بزنین و ندونینوناتون بیاد حد و حدود مبلغ اُهقبض

-ون پول میاد ولی زیتاد نمتی  وقتی به پول احترام نذارید اُی اینها یعنی اینکه به پول احترام نمیذارید و همه
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که خیلی خیلی به پول احتترام میذارنتد بته     کسانیبنابراین  ،زنه و میرهمونه فقط میاد یک سری به شما می

ها رو خیلی دقیتق و قشتنت تتوی کیتف بترتیتب و      پول ،تحت نظر دارندرو دقت حسابها و دسته چکهاشون 

ای و بعدش میزارند توی کشو یا چینند توی یک جا سکهخیلی مرتب می روها سکه ،دهنددسته شده جا می

همیشته پتول دارنتد و دائمتا پتول       ی نظتم و ترتیتب دارن  افرادی که از نظر مال ؛هر جای مخصوص دیگه ای

 کنند.به طرف خودشون جذب می رو بیشتری

؛ تصتمیم  ؟از کجتا بایتد شتروع کنیتد     تینشما هم برای پول ارزش قایل نیسکه ب حاال اگر متوجه شدین خُ

میخوام اگر شده یک هفته  ،های مالی خودم رو مرتب و منظم کنمخوام برنامهاز این به بعد بگید می بگیرید،

آختر   ریتال میخوام تتا   ،و مرتب و مشخص کنمر ل مالی زندگیمئی مساهمه و یا یک ماه وقت بزارم و بشینم

که برای هر چیزی کردم متورد   روای میخوام بودجه و هزینه ،بدست بیارمو حساب کنم و ر های خودمدارایی

هایی میخوام ببینم چه هزینه ،م حساب کنمهاو نسبت به هزینهر میخوام درآمدهام ،بررسی و تحلیل قرار بدم

؟ هکتدوم یکیشتون الزامتی و نتاگزیر    ؟ هکدوم یکیشون قابل بررسی ، کدوم یکیشون متغیره؟توی زندگیم دارم

وقتتی شتروع کنیتد بته      :دیگته به یک بیان   ه؟تونم حذف کنم و کدومشون قابل کم و زیادکردندومشو میک

  .کنهحساب کتاب مالی خودتون اوضاع مالی شما تغییر می

همیشه یک دفتر یادداشتت همراهتتون داشتته     حال موثر برای این موضوع اینه: عیندر و یک تکنیک ساده 

 و دقت کنید که هر خرجی توی خونه ،کنید یادداشت کنیدک هفته خرج میباشید و هرچیزی که در طول ی

 سیصتد تتومن بترای    ،ی پستهزینه چهار هزار تومنمثال  ،نوشته بشه میشهتوسط هر یک از اعضای خانواده 

 ها رو ثبتوقتی هزینه ،ن باشید که این کار فلسفه و دید شما را نسبت به پول تغییر میدهئکوکاکوال و... مطم

 ،شیدمی معمولونا متوجه یک سری موارد غیر ونها اهمیت بدین و کم کم شروع کنید به تحلیل اُکنید و به اُ

 ،کنیدجابجا کردن یا کاهش اونا میای برای تغییر یا م به فکر چارهبینید و کم کمی روهای غیرمعمولی هزینه

 قبل میشه .تر از تر و منظمبه این ترتیب اوضاع مالیتون هر روز مرتب

ونتم  گتذاری اُ ی بررستی سترمایه  واسه ،کنیدی بدست آوردن پول وقت صرف میهمون مقداری که واسه -ب

و خیلی خوب  کننیانداز مکنید که خیلی عالی پسمشاهده میرو هایی ها آدمبعضی موقع؛ وقت صرف کنید

و  پیشنهاد سرمایه گتذاری میشته ستریع   ون ها اما به محض اینکه به اُ، دارن و جمع می کننمی نگهرو پول 

-سرمایه گذاری متی  کاری که هیچ اطالعی از اون ندارنبقول معروف بشمار سه در  ،بدون فکر قبول میکنن

یا  کننگذاری میسرمایه رو ونها بگید من یک شرکت دارم سریع هول میشن و پولشونفقط به اُ هکافی ،کنن

 کتنن و هرچتی دارن رو  سریع دست تو جیبشون می ،هااری بد نیستی سرمایه گذبه اونها بگید بورسم واسه

در اختیتار دیگتران    رو ونکه این افراد چطوری با این سرعت پولش هبرای من واقعا تعجب آور ؛کنندخرج می

 قرار میدهند.
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داره،  یادی که در اقتصتاد متا وجتود   بخاطر تنوع ز ،امروزه آمریکا واقعا غر  در فریبکاری و کالهبرداری شده

 ؟دونید اصلی ترین ابزار مورد استفادشتون چیته  می و آورندکالهبرداران مثل قارچ از زیر زمین سر بیرون می

الن الن جنس رو برات متی فرستتم کته فُت    ها به شما هم شده که فُحتما تا حاال از این تلفن ،بله تلفن ،تلفن

ون ها خرید نکنید به هتیچ  باشه که هیچوقت از اُ یادتونهزار یک تفصیر دیگه اینطور نیست؛  مزایا رو داره و

یتک مثتل معتروف     ،کاری هم سرمایه گذاری نکنین و در هیچ از پشت تلفن با هیچکسی شریک نشین وجه

 ین کار در مورد پول از دست دادنشه.هست که میگه راحت تر

مثل ژاپنی میگته  پول درآوردن سخته جمع کردن پول خیلی سخته ولی از دست دادنش راحته یک ضرب ال

 ،وردن مثل کندن چاه روی ماسه با سوزنه ولی از دست دادن پول مثل ریختن آب روی ماسه استآپول در 

دامی برای مصرف کتردن یتا از دستت دادن     یهپس حواستون باشه که تقریبا هر چیزی که اطراف شماست 

 . هپول

وستی که اول این بحث در موردش با شما همون د ،مطالعه کنیدرو کوچکترین جزییات مربوط به تجارت  -د

صبحت کردم و گفتم که هشتصد میلیون دالر ثروت داره رو یادتونه کمتر کسی رو دیده بودم که آنقدر واسه 

 ترین موارد مربوط به سرمایه گذاریتصمیم گیری و سرمایه گذاری وقت بذاره با دقت و وسواس شدید جزیی

در رو یاتی از کتار  ئون جزکرد اُسرمایه گذاری بیشتر بود بیشتر دقت میکرد و هر چقدر مبلغ بررسی می رو

به اون پیشتنهاد   ،دونستنمی ها حتی اون رشته خاص رو همی وقتکرد که بعضگرفت و بررسی مینظر می

ون شروع کرد به مطالعه در مورد مولیبیدیوم و هر نتوع  سرمایه گذاری توی یک معدن مولیبیدیوم شده بود اُ

 ،هتای استتخراج و حمتل و نقتل    هزینه ،مقدار تقاضای بازار جهانی ،تغییرات قیمت ،عاتی در مورد قیمتاطال

ی این فلز در پنجاه سال گذشتته رو بررستی کترد تتا     ی ابزار و وسایل الزم برای استخراج ، بازار آیندههزینه

گتذاری کنته شتما در متورد      نهایتاً تصمیم گرفت پنجاه میلیون دالر روی یتک معتدن مولیبیتدیوم سترمایه    

 من که خودم هیچ اطالعاتی ندارم. ،دونیدمولیبیدیوم چی می

ون بیشتر از اونچه حتی بشه اُ ،گذاری کرده بودموردی بود که توی اونها سرمایه 211این معدن فقط یکی از 

قیقی رو در متورد  و د های بسیار هوشمندانهون سوالاُ ،کرد در مورد مولیبیدیوم اطالعات داشت تصورش رو

 فقتط از  ،وقتی کار معدن تموم شد حدود صد و پنجاه میلیون دالر سود کرده بود ،کردمولیبیدیوم مطرح می

، چون به خوبی در مورد این فلز اطالع داشت و باور کنید کته هتیچکس   سرمایه گذاری در معدن مولبیدیوم

  خودش راه بده. ذهن رو به ون توی این زمینهکرد حتی فکر کالهبرداری از اُجرات نمی
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هتا شتریک   با حرفه ای ،و سوابق روشن و موفقی دارن هستند ایسرمایه گذاری کنید که حرفه کسانیبا  -ه

ومد ستراغ متن و   کرد: یک بار یک نفر از یک شرکت پرآوازه اُمن تعریف میمیلیاردر یکی از دوستای  ؛بشین

ا در نظر داریتم و متن دوستت دارم مشتاور شتما تتوی ایتن        ی شمای واسهالعادهگفت ما سرمایه گذاری فو 

های مالی خودتون واسه من بفرستید. گزارش ،خیلی خوبه آفرین ،بهش گفتم خب خوبه ،گذاری باشمرمایهس

ختوام  بدونیتد پتس متنم متی     روخواین وضع متالی متن   یعنی عمال به ایشون گفته اگر می ؟ متوجه هستید

ختوام دقیقتا از   منم متی  ،گذاری کنیددر کاری سرمایه روخواید پول من ر میاگ ،بدونم رووضعیت مالی شما 

ن باشم کته شتما بهتتر از متن     ئخوام مطمچون می ؟ چرا؛ وضعیت مالی شما و سوابق شما خبر داشته باشم

از  ،یعنی اونقدر تصمیمات درستی گرفتید که وضتع متالیتون ختوب شتده     ،تونید تصمیمات مالی بگیریدمی

هتای  پتس لطفتا گتزارش    ،باید خیلی از من بهتتر باشتید   پیشنهاد این موضوع را مطرح کردین ه شمااونجا ک

کنیتد چنتد متورد از ایتن     ی متن بفرستتید بتا ایتن تفاستیر فکتر متی       مالیاتی سال گذشته خودتتون واسته  

ری داد گتذا اگر کسی بته شتما پیشتنهاد سترمایه     ؟ زننی بار دوم به اون زنت میهکالهبردارهای تلفنی واس

خوایتد و متنم   شما از من پول می ؟ ای شما را ببینمب میشه من وضیعت مالی و سرمایهبهش بگید خیلی خُ

کردین هتیچ   ییهای خودتون چه کارهاخوام وضعیت مالی شما رو ببینم و ببینم که شما قبال با سرمایه می

د که از کسایی کته دوستت نداشتته    ن باشیئمطم ،از طرف مقابل بخواید رو اشکالی نداره که همچین چیزی

ی هزار و یتک دلیتل واسته   همیشه  ،یک ریگی به کفش دارند بگذارنباشند که این اطالعات در اختیار شما 

د اما هتر وقتت بته متوردی     شنویوباره هیچ خبری از اونا نمیکار خودشون میارن و هیچ وقتم دپنهان کاریه 

ی کاری ختوبی داره  که سابقه یدو به شما نشون داد و دیدر گزارش مالی خودش برخورد کردید که با افتخار
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 همچین کسی سترمایه گتزاری کنتین    ؛ به قول معروف خودشه و اگر واسهمناسبیه ئن باشید که گزینهمطم

 سرمایه گذاری کنید نه افراد فقیر.خواین ثروتمند بشین با افراد ثروتمند پس اگر می ،زدید وسط خال

و هیچ کاری، هیچ کتاری از   کننا حدس و گمان و شاید کار نمیب کننساخته قمار نمیهای خود یونرمیل -و

یعنی اینکته از  ؟  حاال این یعنی چی ؛ها نسبت به قمار آلرژی دارنددر واقع میلیونر ؛روی شانس انجام نمیدن

دو دلیل: اول اینکته  به  نظر ذهنی با قمار بازی مشکل دارنانگار از  ،کننقمار بده فرار میهرچیزی که بوی 

که  هو سرطانی هکه یک تالش بسیار زشت و ناپسند ،قمار یعنی تالش برای بدست آوردن چیزی در ازای هیچ

این  ،دونهمجاز نمی روهیچ شرع و قانونی همچنین کاری  ،کنهو نابود میر ونای را بگیره اُاگر گریبان جامعه

هتا و  براساس محاسبات دقیق توانتایی  کننسعی می ،ر کننهای محاسبه شده کابا ریسک افراد دوست دارند

از قمار بتازی خوششتون    ،ی خوبی ندارنداما به هیچ وجه با قمار رابطه محک بزنن رواستعدادهای خودشون 

 .یادنمی

توی همچین مواقعی یک فکر خطرناک به ذهن خطور کنه و سالها طول کشید تا من این  هبعضی وقتا ممکن

رو کنید چونکه چیتز  هر وقت با یک ریسک مالی حساب شده اقدام به یک کاری می ؛یی کردمشناسا روفکر 

در این حالت ممکنه کته ایتن فکتر بته      ،کنیددر نظر گرفتید به احتمال زیاد از نظر مالی پیشرفت خوبی می

ال پتیش اومتده   تا حا ؟ های باالتری کار نکنیمتونیم انقدر سود کنیم چرا با ریسکذهن برسه خب ما که می

و عملی کنید هر روز راگر همچین فکری ، ون خطر پیش میاداینجاست که اُ ؟ این حرف رو با خودتون بزنید

ودتتون پتیش   هتای خ از دارایی ریالآخرین  باختنکنید و دقیقا مثل یک قمار باز تا بیشتر و بیشتر ضرر می

دن چون من تونستم کارهتایی بتا   ودشون راه نمیبه خ رو این تفکرمیلیاردرها یک از ، باور کنید هیچ میرین

انجام بدم و هیچ ضرری هم نکتنم کته    همرو  تونم کارهایی با ریسک بزرگانجام بدم پس می رو ریسک کم

، هرگتز فکتر از دستت دادن پتول     !!  نته هرگتز  دمیعنی حاال اشکالی نداره که فوقش یکمی هم از دست متی 

کاهش بدید بایتد   رو ما این نیست که ریسک کنید شما باید ریسکوظیفه ش ریال،نکنید حتی یک  خودتونُ

اگر توی کاری احتمال از دست دادن پول وجود  ،سود کنید و کسب سود فقط با کاهش ریسک امکان پذیره

نه هرگز هیچ پتولی را از دستت   قانون ما ای ،کشینون کار منصرف بشید دورش یک خط قرمز باز انجام اُ هدار

 ندیم!!

 ی رفتار مناسب با پول وجود داره.انون اصلی واسهتا ق دو

 دست ندیم.  روقانون اول، پول 

پتول از دستت نتدین     .قانون دوم،هر وقت شک کردیم کاری درسته یا نه به قانون اول مراجعه کنید

مواظب باشید به محتض اینکته یتک     ،آوردنش خیلی سختهچون از دست دادن پول خیلی راحته ولی بدست
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من این  ،له نکنیدجهرگز ع ،فورا اقدام نکنید ،یاال برو اینجا سرمایه گذاری کن اال بیا توی این کار،نفر گفت ی

ون با این مطلبتی  ون به من هیچ پولی نداد ولی من رو پولدار کرد اُاُ ،حرف رو از یک میلیونر تاجر یاد گرفتم

 ،ی سترمایه گتذاری عجلته نکتن    قت واسهگفت: برایان هیچوهمیشه میبه من یاد داد من رو پولدار کرد،  که

هتا  همیشته اتوبتوس   ،ر رفت و آمتد اونم توی خیابون اصلی و پُ های شرکت واحدِسرمایه گذاری مثل اتوبوس

ون سترمایه گتذاری اُ   ؛ من مثال قرار بود مشاوراگر سوار اولی نشدی پشت سرش یک دیگه هم هست ،هستن

گفتم همین خوبه، یاال بایتد عجلته کنتیم    کردم میوقتی یک پروژه مناسب البته از دید خودم پیدا می ،باشم

فعتال عجلته نکتن     ،ار در متوردش فکتر کتنم   ذداد نه بون با آرامش جواب میصت از دست میره و اُرنه ف مگر

س دیگته پشتت ستر    ی سرمایه گذاری عجله نکن چون همیشه یک اتوبوبرایان هرگز واسه ت:گفهمیشه می

رستت نبتود   گرفت دُی تصمیماتی که میواقعا حق با اون بود البته همه ؟ دونی چیهاین اتوبوس هست و می

ون از صفر شروع کترده  اُلی بیشتر از تصمیمات اشتباهش بود، گرفت خیات درستی که میمولی تعداد تصمی

میلیون هشتصد و به ر م سرمایه خودشاول زندگی یک پزشک عمومی ساده توی یک دهکده بود وکم ک ،بود

اگتر در انجتام   ، از دست نده روپول  دالر رسوند و یکی از ثروتمندترین آدمای دنیا شد با رعایت همین قانونِ

بزارید این اتوبوسم بتره  همیشته    ،منصرف بشید اگر احساس کردید باید عجله کنین ،ن نیستیدئکاری مطم

 راهه. گذاری دیگه توییک موقعیت سرمایه 

 

 :کنیدی پولدار شدن استفاده از قانون تجمع واسه .5

درسته، باید این مقدار پتول رو   ؟درصد از درآمدتون بیستالی  دهانداز گفته بودم شروع کنید به پس هیادتون

گیرند که تو از حتال متردم   پس انداز کنید تا در نهایت از نظر مالی استقالل پیدا کنید بعضیا به من ایراد می

دونستی وضع مالی من گن اگه تو میونا میچون اُکنید چرا؟  ، فکر میواقع بین نیستی و ر اطالعی نداریفقی

درصتد از درآمتد    بیستت  ده تتا تونید نمی ؛ذخیره کنم رودرصد از درآمدم  بیستخواستی چطوره از من نمی
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 ی درآمتدتون همته  ،تونیدنمیمسلما  آدم معمولی و سطحی نگری باشید البته اگر ؟ ذخیره کنیدرو خودتون 

ی بختت  کنید کته شتاید تتوی مستابقه    لی هم بدهی باال میارید و همیشه دعا میماه کُ رِخرج میکنید، سَ رو

بتدهیاتون ختالص بشتید     ونطتوری از شتر  ی خونه یک گنج پیتدا کنیتد و اُ  یا توی باغچه ،آزمایی برنده بشید

 تتا بیستت   دهدر این صورت وقتتی متیگم بایتد     ه،طوریاگر سطحی نگر و ساده باشید همین اینطوری نیست؟

 ؛کنتین پس انداز کنید تا پولدار بشید به این موضوع فقط به دید یتک تئتوری نگتاه متی     رو درصد درآمدتون

 "حاال کی بریم کافه تریا؟  ها خیلی خوب بودب برایان این تئوریخیلی خُ"

 هاگ که اول یادتون باشه رو متحول کنه،نه زندگیتون توخوام یک پیشنهادی بهتون بکنم که میب اینجا میخُ

این میدون انرژی متوارد مشتابهی از همتون     ،عاشق چیزی باشید یک میدون انرژی اطراف اون ایجاد میکنید

، پتول  بقول معروف پتول  ،کنه و الی آخرمیدوست داشتن دوستی جذب  ؛کنهپدیده یا خصیصه رو جذب می

در  ،نداریتد ایی  در این حالت شما هیچ منبع انرژی ؟ تونید بکنیداشه چکار میپس وقتی هیچ پولی نب ،میاره

هم که شتده بایتد    ریالابتدا باید یک چیزی وجود داشته باشه مهم نیست چی باشه یا چقدر باشه حتی یک 

ر فقط کافیته صتد برابت    ریالولی یک ه، صد میلیون برابر هم که بشه بازم صفر ،چون صفر ،وجود داشته باشه

 .پول داشته باشیم تومن دهبشه تا 

اظهار فقر و  کسانیکهکنیم و پنهان نکنند بیشتر عطا می رو که دارایی خودشونکسانیدر کتاب الهی اومده به 

م و یونان غت در رُاما این لُ به معنی استعدادِ  talentدر زبان انگلیسی  !کنیمفقیر و فقیرتر می روکنند  نداری

بنظر من امروزه هم استعداد، یعنی پول  ،از خاورمیانه قدیم به معنی پول و نوعی سکه بودهباستان، و منقاطی 

مراقبت و حفاظت کنید خداونتد بته شتما بیشتتر و      اُون به این معنی که اگر پول داشته باشید و به خوبی از

ندارنتد یعنتی    که پتول کستانی اما   جذب کنید تونبه سمت خود رو یتونید پول بیشترچون می ،بیشتر میده

گیرید استقالل مالی داشته باشتید،  همون مقدار ناچیزم ازشون گرفته میشه بنابراین تصمیم ب ،استعداد ندارند

درضمن هیچ وقتم انتظار  ،هاتون برآورده بشهی خواستهیعنی انتظار نداشته باشید یک شبه همه ،صبور باشید

 ،داشته باشتید  رو انتظار یک ثروت سالم و پاک و حالل ه در قبال هیچ، چیزی بدست بیارید،نداشته باشید ک

درصد از درآمد  دهتونم من نمی ،اینطوری فکر کنید رو داده بودم، ب االن میرسیم به پیشنهادی که قولشخُ

 و پس انداز کنم اما:ر خودم

بته زنتدگی،   این کار باعث میشه تفکر شتما نستبت    ،انداز کنمتوانم یک درصد پسهمین االن نقدا می -الف

پتس   رو ناخالصتتون یک درصد از درآمتد  حتی فقط کافیه تصمیم بگیرید که هر چقدر  ؛بشدت تغییر کنه

میلیتون  فرض کنید در متاه سته    ؛درصد باقیمانده بچرخونید نود و نهاساس همون  بررو انداز کنید و زندگی 

هتزار  یک درصد درآمد شما یعنتی ستی    ایرانیه؛های درآمد داشته باشید که تقریبا درآمد اکثر خانواده تومن

سته  حاال خودتون بگین انصتافا کستی کته متاهی      ،هزار تومنیعنی روزی  ،اندازی پسدر هر ماه واسه تومن
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اگر دقت کنید فقط کافیته یتک نوشتابه     ؟ پس انداز کنه هزار تومنتونه روزی درآمد داره نمی میلیون تومن

یا یکم توی خوردن تنقالتی مثل چیپس و پفک خساست بخرج  ،چند نخ سیگار کمتر بکشید ،کمتر بخورید

البته این کار نیازمند یک خصیصه بستیار مهمته بنتام فتدا      ،انداز کنیدپس هزار تومنتا براحتی روزی  ،بدید

ی ولی واسته  ،پس انداز کنید هزار تومنتونید روزی ون موقع است که میاُ ؛، اگر بتونید فداکاری کنیدکردن

بایتد   ،عقتب بنتدازین  نباید تا آخر ماه  سی هزار تومن روی این یر روانی این کار تکمیل بشه ذخیرهاینکه تاث

 بنتدازین  رو هتزار تتومن  ون قبل از ختواب اُ  شبو هر  مدتون داشته باشینی مربای بزرگ کنار کُیک شیشه

د تتوی یتک حستاب    که توی اون شیشه جمع شده رو برداریتد و بریزیت   یهزار تومندر پایان ماه سی  ،توش

 ،زنیتد که هیچوقت بهش دست نمتی  هون حسابیپشتیبان شماست، این اُ هاین حساب ،ی توی بانکای جداگانه

 دم اگر روش کار کنید نتیجه میتده؛ فقتط  به شما قول می ،ثروتمند کنه روکه قراره شما  هاین همون حسابی

در  هزار تتومن آوردیم در ضمن همین سی حاال یک چیزه اضافه بدست  ،در ماه ذخیره کنید سی هزار تومن

و زنتدگی رو روی  ؟  رو انجتام بتدین  تونیتد همتین کتار ستاده     ارزش میاد اما ببینم متی ماه بنظر ناچیز و بی

توی زندگی نداره  یتاثیر هزار تومناین سی  ؟ اداره کنید دیگهدرصد  نود و نهباقیمانده پول خودتون یعنی 

این  ، پسبخُ  چیزی میشه؟ ،بار کمتر برید بیرون ساندویچ مکدونالد بخوریدای یکمثال کافیه هفته ؟ درسته

ی اینکه دلگترم باشتید یتادتون باشته     اما واسهه، تازه قدم اول گیرید که اینزارید کنار و در نظر میرو می پول

بعد  ندیدهم با قدم اول شروع میشن و شما این راه رو تازه شروع کر کیلومتریهای چند هزار حتی مسافرت

هم به این شیشه اضافه کنید  رواز مدتی وقتی به این کار عادت کردید شروع کنید سایر درآمدهای ناگهانی 

فروشید و خالصه پتولی  به سمساری می روکهنه خونتون اشیاء  گیرید و یا دفعه بعد کهمثال وقتی پاداش می

ای که وارد زندگیتون میشه مستقیم میره منتظره غیر یعنی از این به بعد هر پول ،و نداشتیدر که انتظار اون

ی این حساب مثتل هستته   کم کم متوجه میشین ،ون حساب واریز میشهون شیشه و در پایان ماه به اُتوی اُ

بته  بیشتتری  و هتای بیشتتر   باعث جذب پول و گرما میده شروع به درخشش میکنه و نور ویک راکتور اتمی 

هتزار  ، پنجتاه   هزار تتومن ، ده  هزار تومنبطرف شما کشیده میشه پنج از همه طرف پول  طرف شما میشه،

کنید و بدون اینکه رو سوار می ایستادهکنار خیابون  که مثال یک روز برفی یک نفر ،و خالصه هر پولی تومن

چقدر عتدد   اینم میره توی همون شیشه و هر ،میده هزار تومنیانتظار داشته باشید با اصرار بهتون یک پنج 

هتای ستوخت   انگار که تعداد میله ،قویتر میشهو تر بشه منبع انرژی اون قویتر درشتو تر این حساب درشت

در متاه   ،بتود  هزار تومناین پول فقط در ماه اول سی  ،بیشتری توی نیروگاه اتمی وارد مخزن احترا  میشن

ون طترف  م از ایتن طترف و اُ  بعد کم کت  ،هزار تومنو در ماه سوم صد و بیست  هزار تومندوم شصت و پنج 

چیتزی حتدود    ،نخواهتد بتود   هزار تتومن سیصد و شصت  باشید نئمطم سالونقدر زیاد میشن که در پایان اُ

 .خواهد بود هزار تومنهشتصد  پانصد، ششصد یا
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رو این حستاب و دفترچته حستابتون     ،باید این پول ،این حساب ادامه بدیم اما باید به اضافه کردن پول روی

 ،عاشقش باشتید  ،بهش عشق بورزید ،بهش توجه داشته باشید ،دوست داشته باشید رو پول این و ،کنیدنگاه 

شروع  هزار تومنصد  اولین زندگی با میلیارداولین  توی مسیر راه استقالل قرار گرفتم،من  هخودشبگید آره 

ید در پایتان ستال دوم مقتدار    باور کن ،تومن میلیونبعد ده  میشه اولین میلیون تومن، هزار تومنصد  ،میشه

پول خواهید داشت اما قسمت  تومن میلیوندو تا سه  ! ضربدر دو نشده هزار تومنو شصت  پول شما سیصد

درصد باقیمانده پتول زنتدگی کنیتد،    نود و نه ون وقتی مجبور بشید با اُ ،هخ دادناصلی داستان تازه در حال رُ

تونید کنید و میدر نتیجه باهمون مبلغ بهتر زندگی می ،تر میشینتر و واقع بینرتر، منطقی، حسابگترباهوش

 خواب بیدار شدید با خودتون میگین یک دفعه یک روز صبح که از بپردازید و رواتون هها و قرضی بدهیهمه

-پسبه کنید شروع میه البته که میتونید کنار بگذارید، کاری نداره و که نانداز نکنم و چراچرا دو درصد پس

 انجتام های زندگیتون بدون فشار مالی به سایر هزینه و راحتی بهرو  ، بعد سه درصد و این کارانداز دو درصد

از  :ی خودتون هدف تعیین کنید و مثال بگیتد شاید حتی واسه ،کنیدو یک کمی هم انعطاف پیدا می میدین

ذارم و بعد از پانزده چهار درصد کنار میبعد از ابتدای سال آینده  ،کنمآخر ماه آینده سه درصد پس انداز می

 .ماه پنج درصد و الی آخر

جرات قول بدم بتا ایتن رونتد در متدت یتک تتا دوستال         بهتونم می، ی خودتون یک هدف تعیین کنیدواسه

 درصد باقیمانده زنتدگیتون  نودپس انداز کنید و با تکیه بر  رو میتونید به راحتی ده درصد از درآمد خودتون

تری میشید های خیلی باهوشمصرف کننده ،های کمتری هم داشت باشیدحال بدهی عیندر  ،ره کنیدادا رو

 همین که توی حساب بانکی خودتون پول داشتته باشتید   ،تر خواهید بودو توی کارهاتون خیلی خیلی موفق

و اونقدر منظم  نربعضیا از این هم فراتر می ،اعتماد بنفس بیشتری خواهید داشتکنید و احساس قدرت می

  ،ی دانشگاهیکی برای هزینه ،کننای باز میندگی حساب جداگانهای از زی هر هزینهو دقیق میشن که واسه

یتا   نتود شید که خیلی راحت با همتون  های منزل و... متوجه مییکی برای هزینه ،یک حساب برای مسافرت

تتوی   میلیون تومند و در عرض سه سال چندین کنیدرصد درآمد خودتون دارید زندگی می هفتادیا  هشتاد

 خودتون پول دارید . حسابهای

ومتد پتیش متن و گفتت،     آخر یکی از ستمینارها اُ  ،چند وقت پیش، یکی از دوستا که یکمی هم خجالتی بود

 تونم باهات صبحت کنم؟برایان می

 البته. :بهش گفتم

 کنم واست جالب باشه.چون فکر می، کنمو برات تعریف ر خوام داستان زندگیمبرایان، من می :گفت
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شما در مورد پتس انتداز کتردن    ز سمینارهای شما شرکت کردم، شش سال پیش توی یکی ا ،من حدود پنج

ای زنتدگی  موقع سی و پنج ستالم بتود، تتوی یتک خونته اجتاره       ونمن اُ، تعیین هدف صبحت کردید پول و

هتای  ماشین و کردمهای دست و دوم کار میگاه ماشینموقع توی یک نمایش وناُ ،میکردم و دوتا بچه داشتم

ها یهو تصمیم گرفتم همین یک وج این سختیتوی اُ ،لی بدهی و قرض و وام داشتمکُ، فروختمدست دوم می

ی خودم هدف تعیین کردم و گفتم تا پنج ساله دیگه هیچ بدهی و وامی نتدارم  واسه ،انداز کنمپس رودرصد 

بته هتدفم    می تتونم  انداز دارم تا پنج سال آینده و یک جورایی ایمان داشتم کهپس هم میلیون تومن نودو 

یکم پول بیشتری بدستت آوردم کتم کتم شتروع     ، پس شروع کردم به کار و یکم بخودم سختی دادن ،رسمب

 درم این بود که برخورد بهشجالبترین چیزی که  ،هاها و بدهیانداز کردن و پرداخت قسط وامکردم به پس

یعنی فقط بعد از دو  بدست آوردم، روتعیین کرده بودم  اندازی کهپس میلیون تومن نودعرض دو سال و نیم 

نداشتم و بعتد از اونجتایی کته پتول، پتول میتاره،        هیچ قرضی هم پول داشتم، میلیون تومن نودسال و نیم 

هتای  فروشتگاه ماشتین   بته  ،کردم منو منتقل کرد به یک فروشگاه جدیدصاحب نمایشگاهی که توش کار می

 ،امون تصمیم اولیهشش ماه بعد یعنی سه سال بعد از اُ ،ون موقع درآمد من چندین برابر شدصفر کیلومتر و اُ

 .کنیانداز میاه بهم گفت: شنیدم پول پسگمدیر نمایش

 بله :گفتم

 خوای سرمایه گذاری کنی؟کجا می :گفت

اندازم گذاشتم و جرات ندارم ون من این پول رو توی حساب پسمن در این مورد واقعا استرس دارم چگفتم: 

 بهش دست بزنم .

زه در حال سازی معتبر پیشنهاد شده که یک نمایندگی فروش توی شهرکی که تااز یک شرکت خودرو :گفت

و از من خواستتن   ش درست و حسابی اونجا داشته باشنخوان یک نماینده فرومیساخته شدنه افتتاح کنم، 

 منم تو رو پیشنهاد کردم.رو بهشون معرفی کنم، فر یک ن

 رم.ندا مدیریت نمایشگاه و نمایندگی اطاعاتیآخه من در مورد  :گفتم

؛  آرشتیو  کتنم نی من بهت کمک میگذاری کُاگر توی این کار سرمایه، نگران نباش من بهت یاد میدم :گفت

کنم تا بتونی اون نمایندگی راه بندازی و می تکدر اختیارت میزارم و کم رو شونقهای سواب، فایلهامشتری

 .کنمبه اونجا منتقل می ندها هم که تجربه کاری خوبی دارن روچند نفر از کارم
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فرستتادم  ی اون مشتری میمن واسه اری ما بصورت دوتا همکار شده بود،بعد از دو تا سه ساله دیگه روابط ک

و همتین چنتد متاه پتیش     کرد کردیم که حتی فکرشم نمی رفتدر عرض دو سال اونقدر پیش، اونم برای من

 !باورت میشه؟میلیاردر، ، یک میلیاردرماالن من یک ، یک جا بخرم رو تونستم نمایشگاه و امتیاز

-همین طور که داشت از من دور میمیلیاردرم، فروختم و االن یک دوم می من پنج سال پیش ماشین دست

 لیاردر.مییک  میلیاردرممن یک  :شد میگفت

اونم فقط  میلیاردر شده بود،و اصال چهره جذابی نداشت ولی  این دوست من عینک بزرگی به چشماش داشت

 .برنامه خودش رو شروع کرده بوداینکه پنج سال بعد از 

هتای بیشتتر و   کنته بترف  شروع بته غلتیتدن متی   وقتی که  هست قانون تجمع در مورد پول مثل گلوله برفی

گلوله رو به حرکت بندازید  که پس فقط کافیه، بزرگ و بزرگتر میشهو کنه جذب می بیشتری رو به خودش

فقتط  "، کننها با یک تلنگر کوچیکم شروع به حرکت میجالب اینه که این گلوله؛ و منتظر نتیجه اش باشید

-نمیده همه ، نتیجههزار تومنامتحان نکردید نگید  رو کنم تا وقتی این کارخواهش می  "در روز هزار تومن

اشتباهی که ممکنته در متورد    میدونید بزرگترین ؛های بزرگ از همین نقطه آغاز میشنها و شانسی فرصت

کنم مد شروع میونده گیرم اُوقتی یک پول گُ ،بخُ، کنیداینکه همیشه فکر می انداز کردن بکنید چیه؟ پس

 اندازش کنید، همیشه برعکسه،نمیاد تا پس گیرتون ایندهن باشید هیچوقت پول گُئمطم انداز کردن،به پس

 نده گیرتون میاد.انداز پولهای گُاگر ازهمین حاال شروع کنید به پس

هم پس انداز کتردن و بته    رودرآمد خودشون  پانزده و گاهی حتی بیست درصد از ،ده میلیاردرها یهمه -ب

 همین ترتیب پولدار شدن.

ایتن موضتوع خیلتی     ،قوی کنید رو ی خودتونید و حساب پشتوانهاضافه رو کنار بزار ریال هایتک تک  -ج

 خ میده که بتونید حسش کنید.سریعتر از اونی رُ
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  :ست، دو تا قانون بزرگ ثروت این هاتا قانون بزرگ ثروت استفاده کنیداز دو .9

یشه پتول  حساب شما هم یوقتی تو ،همیشه از اعتبار پول و سود سرمایه استفاده کنید نه از خود پول -الف

یتادتون   میتدن، باشه یک اعتبار خاصی نزد بانک دارید و هرتحصیالتی که بخواین سریعا در اختیارتون قترار  

-ی پولانداز کرده بودین امروز همهبا سود سه درصد پس ریالباشه اگه از روز تولد حضرت عیسی فقط یک 

 !!های دنیا در دست شما بود

میتانگین گترفتن یعنتی     اصال نگران بازار و تورم نباشتین:  ،ر بگیریننظدر  رو همیشه میانگین ارزش پول-ب

برابتر میشته الزم    اینکه مثال اگر قیمت جنسی که میخواین روش سرمایه گذاری کنید تا پنج سال آینده دو

تر پس انداز کنید و با پتول  کنید و یا برعکس پنج سال بیش خریدهمین االن  تون روی پول خودنیست همه

 رید رو انجام بدین. بیشتری خ

تا  شما میانگین این دو برایاینطوری قیمت تمام شده  ،باید به مرور یعنی ماهانه یا ساالنه خرید انجام بدین

 .ت خواهد بودقیم

های اول به اندازه کافی انگلیستی بلتد   سال ،مهاجرت کرده آمریکاسالگی به  هفدهدوستی دارم که توی سن 

کتم کتم تتوی     ،متالی تتوی آمریکتا    هتای  ی موفقیتد کم شروع کرد به مطالعههمون مقدار سوا بود ولی با

وبه و اگر کسی بتونه ختوب از پستش بتر    خمطالعاتش متوجه شد که در اون زمان شغل مشاور امالک خیلی 
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 ها و عصرهای این کار نداشت فقط آخر هفتهپول کافی واسه ،اما اون فقط یک دانشجو بود، بیاد موفق میشه

اما اون تصمیم  ،کردندمیرو ی دانشجوها همین کار اون زمان همه ،بیاره و درر کرد تا خرج تحصیلشکار می

 ،ون خرید فقتط سیصتد دالر قیمتت داشتت    اولین ملکی که اُ ؛زمین بخره قطعه گرفت در عرض یکسال یک

با  ،نسبتا خوبی بود البته این مبلغ در اون زمان توی یک شهر کوچیک مبلغ ،یعنی ماهیانه بیست و پنج دالر

ستن بیستت ستالگی     یتو رو اون این کار ،این خرید تصمیم گرفت که هر سال یک قطعه زمین جدید بخره

و  همیلیون دالری 212ی ملکی که خریده یک مرکز تجاری آخرین قطعه ،شروع کرد و االن چهل و نه سالشه

 ،ار و پانصتد متتری چهتار طبقته داره    ی هتز چند وقت پیش که برای شام رفتیم خونش دیدیم که یک خونه

اگتر   ه،های شهربزرگترین میلیونر ها و... سرمایه گذاری کرده و یکی ازها دالر در مراکز فروش و بانکمیلیون

تونست به اینجا برسه و از طرف دیگه اگه فقط و پس انداز نکرده بود نمیر خودش هایدالر بیست و پنجاون 

ایتن یعنتی در    ،یک جا بختره رو ی اینها تونست همهاالن نمی ،نی نخریده بودپس انداز کرده بود و هیچ زمی

اون همون کسی بود که تا سن بیست ستالگی حتتی نمتی تونستت درستت       ،نظر گرفتن میانگین ارزش پول

 .حتی یک پنی هم تو جیبش پول نداشت ،انگلیسی حرف بزنه

ها مورد مشتابه  میلیون و هزاران ،ی ما چیه صدهاهانهب ،نشدن بیارید میلیاردرای میتونید واسه شما چه بهانه

 ی ما چیه؟وجود داره بهانه

 

 

www.te
ds
a.c

om

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


  

18 | P a g e 

 

 :هست ی رسیدن به موفقیت صرفه جوییاولین قانون واسه .0

 ی موفقیتت تتوی شتغل مشتاور امتالک عبارتنتد از:      سه قانون اصتلی واسته   ،باید تمرین کرد رو صرفه جویی

ی رسیدن به استقالل عبارتنتد از: صترفه جتویی، صترفه     اسهن اصلی ووموقعیت، موقعیت و موقعیت و سه قان

اگر  ،تونید اجاره کنید نخریداگر می ،هزینه نکنید اگر کوچیکترین شکی داشتید نخرید ؛جویی و صرفه جویی

 .اگر میخواید یک چیزی با قرض بخرید نخرید تونید موقتی ازش استفاده کنید نخرید،می

آب و خالصه در مصرف هر  ،، در مصرف انرژیهای زندگیی زمینههمه صرفه جویی توی ،کنید صرفه جویی

 .چیزی که باید بابتش پول داد صرفه جویی کنید

یعنتی   ؛یعنتی ارزون ارزون  .چی  چی  چی  :گهدونید قناری چی میهمیشه یادتون باشه می رو آواز قناری

هتیچ اشتکالی نتداره     ،ف نکردن نیستت دونید که صرفه جویی به معنی مصرمقرون به صرفه و البته خوب می

اما وقتی به سن پنجتاه   ،کنید جک بگن و بخندنکه شما چقدر صرفه جویی میاین بزارید اصال مردم در مورد

گرفتار و بدهکار باشن چون خدا اسراف  و سالگی رسیدین همون آدهایی که به شما میخندیدن درهم و برهم

چون هر چی پول  میشن،تر شدن بدهکارتر بدهکارتر  ز پیرتر و ناتوانکار ها رو دوست نداره و وقتی روز به رو

 ای ندارن.خرج کردن و هیچ پشتوانهتو زندگیشون بدست اوردن 
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 : صبور باشید .9

بطور متوسط بیست سال طول میلیاردر یادتون باشه که یک  ،واسه پولدار شدن باید دید بلندی داشته باشید

نیتاز بته   میلیتارد تتومن   ی رسیدن از صفر بته یتک   یعنی واسه ،برسه تومن میلیاردکشه تا از صفر به یک می

البته در عادی ترین شرایطی که درآمد متوسط داشته باشتیم پتس بایتد پیوستته و      ،بیست سال زمان داریم

الزم نیست کسی هم خبر داشته باشه کته شتما   ، آروم حرکت کنید ولی پیوسته ،آهسته درآمد داشته باشیم

اینکته  میلیاردرهاستت  اینم یک متورد دیگته از ویژگتی     ،ها رو تو سرتون داریدارید یا فالن برنامهپس انداز د

تونیم متوجته بشتیم کته اونتا     هم نمی حتی از ظاهر اونا ،معموال هیچکسی خبر نداره که اونا چقدر پول دارن

های معمولی دارن، ماشین عادی کت و شلوارهای معمولی هایهای ساده معمولی موبایلپولدارن یا نه، ساعت

دونه اونا ثروتمندن حتی گاهی کنند و هیچکس نمیهای عادی زندگی میدوم سوار میشن، تو محله و دست

 اوقات بچه هاشون.
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