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 راه برای ثروتمندشدن 01

 

 ییک شد، اخراج مدرسه از دبیرستان در که گذار سرمایه و کارآفرین یک کیوساکی؛ رابرت

 زندگی مفسران از یکی و ثروت و پول موضوع با هایی کتاب های نویسنده محبوبترین از

 تا الیم علم یک شماره کتاب عنوان به ”پول بی پدر, پولدار پدر“ نام با کتابش. است امروزی

 هپرداخت پولی بی بند از رهایی و مالی استقالل به رسیدن جزییات به آن در که است، حاال

 .است معروف "پولدار پدر" به اکنون هم وی است

 هاآن از یک هر و دارد وجود شدن ثروتمند برای زیادی هایراه گفت،می من به پولدار پدر

 : زیرند شرح به هاراه این از برخی. دارد بهایی

 

 .کنید ازدواج ثروتمند افراد با - 1

 نای که دانیممی ما همه و شوید ثروتمند و کنید ازدواج او با کسی پول خاطر به توانیدمی

 هم در را اشچهره کردمی اشاره موضوع این به وقتی پولدار پدر. دارد بهایی چه روش

 آیا اما کنند،می ازدواج پول خاطر به که هستند هاییزن و مردها: »  گفتمی و کشیدمی

 «.ستا زیادی خیلی بهای این کنی؟ تصور را نداری دوستش که کسی با کردن زندگی توانیمی

 

 .شوید ثروتمند کاریخالف یا تقلب برداری،کاله با - 2

 به دنش ندثروتم: »  گفتمی او. شوید ثروتمند کاریخالف یا تقلب برداری،کاله با توانیدمی

 ندانز به ریسک پذیرش و قانون نقض به نیازی دلیل همین به است، آسان خیلی قانونی طور

 فتنر زندان ریسک من، نظر به. ببرید لذت کار این وحشت از واقعاً اینکه مگر نیست، افتادن

 پس شوم، ثروتمند خودم آزادی آوردن دست به برای خواهممی من. است زیادی خیلی بهای

 «.دهممی دست از را نفسم عزت شکل این به بخرم؟ جان به را رفتن زندان به ریسک چرا

 

 انجام قانونی غیر کار اگر من: » کردمی تأکید خودش هایتجربه بیان با ارتباط این در او

  بدی گویدروغ من عالوه، به. شوم روبرو دوستانم و امخانواده با توانستمنمی دادم،می
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 ارک بهترین بنابراین دارم، نگاه را هایمدروغ حساب توانمنمی و دارم ضعیفی حافظه. هستم

 «.است سیاست بهترین کاریدرست من نظر به بود، گوییراست من برای

 

 .شوید ثروتمند ارث طریق از - 3

 ساحسا اوقات بیشتر مایک: » گفتمی پولدار پدر. شوید ثروتمند ارث طریق از توانیدمی

 به خودش توانستمی آیا داندنمی او. است نیاورده دست به خودش را لشاموا کندمی

 تو مثل هم را او من.امداده او به کمی خیلی دارایی من بنابراین نه؟ یا شود ثروتمند تنهایی

 است مهم او برای. آورد دست به را خود ثروت باید که اوست خود این اما ام،کرده راهنمایی

 را پولی که اقبالی خوش فرد ولی است، آورده دست به را ثروتش خودش کند احساس که

 « .ندارد احساسی چنین برد،می ارث به

 

 نیزما اما بودند؛ فقیر نسبت به ما دو هر هایخانواده شدیم،می بزرگ هم با مایک و من وقتی

 نم واقعی پدر که حالی در بود، شده پولدار خیلی مایک پدر رسیدیم، سالیبزرگ به ما که

 یول نامم،می پولدار پدر را او که مردی برد، ارث به پدرش از را ثروتی مایک. بود فقیر هنوز

 .کردم شروع هیچ با من

 

 

 .دشوی ثروتمند برجسته فردی یا ورزشی ستاره فیلم، ستاره یک به شدن تبدیل با - 4

 ستهبرج فردی یا ورزشی ستاره راک، ستاره فیلم، ستاره یک به شدن تبدیل با توانیدمی

 نندهکسرگرم یا سیما خوش استعداد، با باهوش، من: »  گفتمی پولدار پدر. شوید ثروتمند

 اقعو من مورد در برجسته فردی به شدن تبدیل طریق از شدن ثروتمند بنابراین، نیستم؛

 «.نیست گرایانه
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 آرزوی که هستند راکی هایگروه از مملو هاکلوپ. است ورشکسته ستارگان از پر هالیوود

 آرزوی در که است بازانی گلف از مملو گلف هایزمین. دارند را طالیی رکورد یک شکستن

 وودز تایگر به دقت به اگر اما هستند، وودز تایگر مثل ایحرفه باز گلف یک به شدن تبدیل

 بهای دارد، قرار آن در امروز که جایگاهی به رسیدن برای او که شویدمی متوجه کنید، نگاه

 نبود ایحرفه سالگی، ۰۲ تا و کرد آغاز سالگی ۳ در را گلف بازی تایگر. است پرداخته زیادی

 .بود تمرین سال ۷۱ پرداخت، او که بهایی

 

 .شوید ثروتمند طمع و آز طریق از - 5

 وردم یگفته. است افرادی چنین از پر جهان شوید، ثروتمند طمع و آز طریق از توانیدمی شما

. «دارم نگاه را آن خواهممی و آوردم دست به را ثروتم خودم من: »  است این هاآن یعالقه

 یزهاچ سایر به نسبت که معناست این به دارایی و پول به نسبت هاآن طمع اوقات، بیشتر

 ای کنند کمک مردم سایر به شودمی خواسته هاآن از وقتی مثال، عنوان به دارند، حرص هم

 .نداریم فرصت که آورندمی بهانه اوقات بیشتر بیاموزند، چیزی دیگران به

 

. یدکن تالش بیشتر و ترسخت هایتان،خواسته تمام برای باید که است این«  حرص»  بهای

 مردم باشید، حریص فردی شما اگر«  دارد العملی عکس عملی، هر: » گویدمی نیوتن قانون

 .کرد خواهند رفتار شما با شکل همان به هم

 

 رتبم خواهممی هاآن از هستند، سرسخت بسیار پول به نسبت که بینممی را کسانی وقتی

 و اقتصاد قوانین از پیروی. کنند مالی کمک خود عالقه مورد خیریه موسسه یا کلیسا به

 اگر بزنید، لبخند اول خواهید،می لبخند اگر. دهدمی شما به را خواهیدمی چه آن فیزیک،

 کردن باز ولی بدهید، پول مقداری خواهید،می پول اگر بزنید، مشت اول خواهید،می مشت

 .باشد سختی خیلی کار تواندمی حریص افراد برای پول کیف یا مشت
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 .شوید ثروتمند«  بودن خسیس»  با - 6

 مشکل: » گفتمی او. آوردمی جوش به را پولدار پدر خون که بود هاییروش از یکی این

 از دنیا. مانندمی باقی خسیس همواره که است این شوند،می ثروتمند که هاییخسیس

 شهورم داستان در اسکروچ شخصیت از مردم دلیل همین به. است متنفر خسیس ثروتمندان

 مندیثروت افراد: »  گفتمی پولدار پدر. داشتند نفرت کریسمس، سرود نام به دیکنز چارلز

 یک مردن، فقیرانه و کردن زندگی فقیرانه. اندکرده بدنام را ثروتمندان اسکروچ چون هم

 « .است دیوانگی مردن، ثروتمند و کردن زندگی فقیرانه اما است؛ تراژدی

 

 ینبنابرا«  بردن لذت»  یعنی«  پول»  کنم،می فکر من: »  گفتمی شد،می آرام اینکه از پس

 «.برممی لذت کارم هایمیوه از من و کندمی کار سخت پولم کنم،می کار سخت

 

 .شوید ثروتمند مالی هوش از گیریبهره با - 7

 هک زمانی. شوید ثروتمند مالی هوش از گیریبهره با توانیدمی شما که است این هفتم راه

 به رو ملک به و ایستاده ساحل در که سالگی دوازده دوران گذاریسرمایه قدرت همان

 آغاز را مالی هوشمندی آموختن آوردم، دست به دوباره را کردممی نگاه پدرم اقیانوس

 ،گذاریسرمایه و کارآفرینی هایزمینه در زیاد بسیار هوش دلیل به مردم از بسیاری. کردم

 و کنندمی درک درستی به را صحنه پشت عوامل افراد این از بسیاری.شوندمی ثروتمند

 .کنندمی کاریدست و کنترل مدیریت، را مالی هایسیستم و تجارت جهان

 

 در ار خود هایپول سایر و بازنشستگی اندازهای پس خاطر اطمینان با مردم از نفر هامیلیون

 گیرندگانتصمیم پول بزرگ کنندگانخلق واقع در اما کنند،می گذاریسرمایه بازار

 افراد الزاماً نه هستند، زیربنایی هایگذاریسرمایه توزیع و بازاریابی هایسیستم

 .بازنشسته یا گذارسرمایه
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 ار مسابقه هایبلیت که هستند کسانی آموخت، من به قبل هاسال پولدار پدر که طورهمان

 در خواهیمی تو نکن فراموش فروشند،می را مسابقه هایبلیت که هستند کسانی و خرندمی

 .فروشندمی را هابلیت که باشی سمتی

 گذاری سرمایه

 می موفق افراد از یکی. کنند می گذاری سرمایه پول و انرژی ، زمان در همیشه موفق افراد

 به.« است خود به کمک ابتدا در دارند، نیاز که افرادی به کمک برای راه بهترین: »گوید

 .کنید کمک دیگری به بتوانید تا کنید کمک خودتان

 

 مناسب شغل یافتن .8

 ایه شرکت و جلسات اکثر در باید هستند شدن ثروتمند و باال درآمد دنبال به که افرادی

 رسدست در بیشتری های گزینه ترتیب، این به. کنند شرکت شغلی، های فرصت به مربوط

 یداپ  خود دلخواه درآمد با مناسب شغل توانید می خود های توانمندی به توجه با و بوده شما

 .کنید

 و داده افزایش را خود های مهارت توانید می موفق و مختلف های مجموعه در شرکت با شما

 وارد موفق و پولدار افراد جمع در چه هر.دهید افزایش برابر چند را خود ماهانه درآمد

 ها آن های ایده و خالقیت از توانید می زیرا شوید می نزدیک موفقیت به بیشتر شوید

 .کنید برداری بهره آن از و کرده استفاده

 

 با .کنید کارآفرینی و داده تشکیل مجموعه یک خود های ایده از استفاده با توانید می شما

 .برسید توجهی قابل درآمد به توانید می دیگران، برای اشتغالزایی بر عالوه کارآفرینی،
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 کنید سازی برجسته دهید می انجام که را آنچه .9

 به همیشه. کنید رفتار متعهد و تفکری،جدی و ایده هر مورد در و دهید بها خود تفکرات به

 و ردهک فکر خود  مدت بلند اهداف به. نباشید قانع میانگین، به و بدوزید چشم باالیی نقطه

 .دهید ترتیب خود برای دیگران و خود های ایده از دقیقی های برنامه

 

 ا،ه مدت برای و مانده باقی متوسط حد همان در نباشید، بزرگ شما اگر که است این واقعیت

 .شوند می بزرگ و داشته بزرگی تفکرات ثروتمندان،. داشت نخواهید پیشرفتی

 

 کنید گانه چند را خود درآمد .۷۲

 یم شروع شما فعلی درآمد با کار این. شد نخواهید غنی و پولدار چندگانه درآمد بدون شما

 به شروع و دهید افزایش را درآمد این شغلی، چندگانه های فرصت از توانید می شما. شود

 صلیا درآمد و اولیه شغل که باشید داشته نظر در اما. کنید چندگانه های جریان کردن اضافه

 یقبل و اصلی درآمد با  بتواند  که کنید پیدا را دیگری های راه عوض، در و کرده حفظ را خود

 .شود ادغام شما

 

 به سابق، های درآمد به ای زنجیره درآمدهای کردن اضافه طریق از که هستند زیادی افراد

 مین فرقی که گفت توان می توضیحات این تمام با. اند رسیده زایی درآمد در زیادی موفقیت

 .کنید کار منزل در یا و خارج در شما کند

. تاس موثر های راه و ها ایده پیگیری باال، درآمد به دستیابی و شدن پولدار اصل ترین مهم

 در زیرا برسید توجهی قابل درآمد به بتوانید هم اینترنت طریق از و منزل در بسا چه

 فراهم بیشتر زایی درآمد برای را راه گسترده های شبکه و اطالعات تکنولوژی عصرحاضر،

 .است کرده


