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 میلیاردرها برای افزایش ثروتفنون 

 

 جواب یک ؟ شوم پولدار چگونه سوال این برای که داریم آرزو مانزندگی در ما یهمه تقریباً

 تأمین از نگرانی و دغدغه بدون بتوانیم تا برسیم ثروت از سطحی به و کنیم پیدا خوب

 فردی هر باور در ثروت از سطحی چه که این در اما. بگذرانیم روزگار مانزندگی هایهزینه

 .است متفاوت افراد یهمه میان است قبولی قابل و خوب سطح

 

 ربیشت. باشید داشته آن به را الزم توجهِ است بعید نکنید، پرداخت پول چیزی برای اگر

 است بعید آورید، دستبه مجانی را چیزی اگر اما هستند، مجانی چیزهای دنبالبه هاآدم

 .گیریدنمی جدی را آن و باشید قائل برایش ارزشی

 

 کنید؟می گذاریسرمایه خودتان روی چقدر اصال

 هستید؟ متعهد خودتان به نسبت چقدر

 

. ایدنکرده ایگذاریسرمایه هیچ زندگی در پس کنید،نمی گذاریسرمایه خودتان روی اگر

 اگر .دهیدنمی انجام باکیفیتی کار احتماال اید،نکرده گذاری سرمایه وکارتانکسب روی اگر

 که دکنی تمرکز چیزهایی روی آنکه جایبه احتماال باشید، نکرده گذاریسرمایه تانروابط روی

 .بگیرید دیگران از توانیدمی که هستید متمرکز چیزهایی آن روی دهید، ارائه توانیدمی

 

 یا برابر ۰۱۱ بازدهی خود، روی درآمدتان از درصد ۰۱ گذاریِسرمایه خودبهبودی، منظر از

 و هامهارت تحصیالت، روی که تومانی یک هر ازایبه. داشت خواهد همراهبه بیشتر حتی

 .گیریدمی پس تومان ۰۱۱ حداقل کنید،می گذاریسرمایه خود روابط
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 کی درجه مربیان با را خودتان دورِ باید باشید، داشته ایالعادهفوق عملکرد خواهیدمی اگر

 مربی یک باکیفیتِ تربیت ینتیجه اید،داده انجام زندگی در که ایالعادهفوق کار هر. کنید پر

 مربی که است خاطر این به اید،خورده بستبن به ایزمینه در اگر. است بوده یک یدرجه

 .ایدنداشته زمینه آن در باکیفیتی

 

 اغلب،. یدکنمی پرداخت پول تانمربی به بابتش که هستند آنهایی دنیا، هایگریمربی بهترین

 رد. گیریدمی ترجدی مراتببه را رابطه این زیرا است، بهتر کنید رداختپ بیشتر قدر هر

 حقیقت در. دهیدنمی هدر را خود وقت. کنیدنمی برخورد جهت هر به باری ای،رابطه چنین

 .دهیدمی اهمیت بیشتر. کنیدمی گوش تردقیق دلیل، همین به و ایدکرده گذاریسرمایه

 ار تانگریبان بیشتری پیامدهای نشوید، موفق اگر. بود خواهید درگیرتر و تربامالحظه

 .گیریدمی جدی را چیزهمه خاطر همین به گرفت، خواهند

 

 رائها ادبی کارگزاران به باید که کتابم معرفی اولین نوشتن در گرفتن کمک برای من خودِ

 ازایبه را دالر ۰۱۱۱ آن. کردم پرداخت موفقی بسیار ینویسنده به دالر ۰۱۱۱ دادم،می

 نوشتن برای باید آنچه ساعت، ۵ یا ۴ آن در اما کردم پرداخت او وقت از ساعت ۵ یا ۴ شاید

 این عی،مناب گذاشتن اختیار در با. آموخت من به گرفتممی یاد کتابم یدرباره عالی معرفیِ یک

 ارگزارک توانستم او کمک با درنتیجه،. کرد ترسریع و بهتر برایم گیریچشم طرز به را فرآیند

 .نوشتم کتاب جلد شش برای قرارداد یک هم بعد و کنم پیدا مناسبی ادبی

 

 کتابی معرفی هم امروز تا مطمئنا بودم، دالر ۰۱۱۱ آن پرداخت نگران ازحدبیش زمان آن اگر

 یدازهان به مسلما. بود بد بسیار اینامهمعرفی نهایتا بودم، نوشته هم اگر. بودم ننوشته

 .بود بعید الزم اقدامات انجام و نداشتم انگیزه امروز
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 پس زا توانیدمی مطمئنا ندارید، پرداخت برای پولی چنین شما گوییدمی خودتان با دارید اگر

 برای را مربی آن نقش بتواند شرایطی چنین در که کتابی بربیایید؛ کتاب یک حداقل خرید

 یمسئله کنید؟می غذا یا لباس سرگرمی، صرف زمان یا پول چقدر شما خودِ. کند ایفا شما

 .است اولویت اصلی،

 

 .کنید گذاریسرمایه آن روی که داشت خواهید کاری انجام برای را الزم یانگیزه وقتی فقط

 

 تهالب و کتاب آنالین، آموزش هایدوره آموزشی، هایبرنامه روی باید گری،مربی بحث از فراتر

 .کنید گذاریسرمایه هم خودتان استراحت و خوراک

 

 ینتیجه اگر. شودمی سنجیده تانگذاریسرمایه سطح با مستقیما شما موفقیت سطح

 گذاریسرمایه کافی یاندازه به که است خاطر این به آورید،نمی دستبه را تانخواهدل

 .یابید دست نتایج آن به تا ایدنکرده

 

 .باشید خودتان باید گذاریسرمایه در شما اولویت

 :که کندمی تعیین حقیقت در هستید، کسی چه امروز اینکه

 

 بود؛ خواهد باکیفیت چقدر تانازدواج 

 شوید؛می خوبی مادر یا پدر چقدر 

 بود؛ خواهد باکیفیت چقدر دهیدمی انجام که کاری 

 بود خواهد چقدر تانشادی سطح . 
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 واقعا هم باال درآمد با افرادی حتی. برخوردارند حقیقی ثروت از اندکی بسیار هایآدم

 یشتریب پول وقتی. است سازگار درآمدشان با هاآدم بیشتر زندگیِ سبک. نیستند تمندثرو

 تا دآورنمی دستبه پول فقط هاخیلی حقیقت، در. کنندمی مصرف بیشتر آورند،می دستبه

 .کنند خرج

 .آورند دستبه را آن پول، گذاریِسرمایه برای که هستند کمی هایآدم

 

 شما. بدانید تاندرآمدی یمعادله دومِیک تنها را خود وکارکسب که است این کار بهترین

 آن که است تانگذاریسرمایه آن از بعد. دارد همراهبه درآمد که دارید را خود وکارکسب

 .کندمی تبدیل بیشتری پول به را درآمد

 

 یتکیف میزان با دیگری چیز هر مانند کنید،می عمل خوب چقدر هایتان پول مدیریت در اینکه

 و آموزش روی شوید، عالی پول با کار در خواهیدمی اگر. شودمی تعیین تانشدنهدایت

 .کنید گذاریسرمایه تربیت

 

 گذاریسرمایه آغاز برای زمان بهترین. بود پیش سال ۰۱ درخت کاشت برای زمان بهترین

 رایب. نخورید را گذشته حسرت و ننشینید اید،نکرده شروع هنوز اگر اما. بود گذشته در هم

 .ندارد وجود فردایی کنند،نمی کاری امروز که کسانی

 

 درصد ۰۱ بتوانید که کار چندین یا کنید ایجاد کاری. ببینید آموزش. کنید شروع امروز همین

 اشتهد بیشتری منافع تواندمی تانگذاریسرمایه این کمکم. کنید صرف آنجا را درآمدتان از

 .تاناصلی وکارکسب از بیشتر حتی باشد،
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 زمان مدت در گذاریسرمایه به را درآمدتان از درصد ۰۱ شما اگر. دارد واقعیت مرکب سود

 سیارب درآمد که کسانی از بسیاری برخالف. کنیدمی تضمین را آینده دهید، اختصاص طوالنی

 لپو شما پولِ زیرا بکشید، کار از دست توانیدمی بخواهید که زمان هر شما دارند، باالیی

  دباشی داشته نیاز راحت زندگی برای آنکه از بیشتر آورد؛می همراهبه تانبرای بیشتری

 

 آن فن ۴ به ادامه در که دارد خاصی فنون شدن میلیاردر بهتر عبارت به و ثروت به رسیدن 

 !دهید پاسخ خود شوم پولدار چگونه سوال این به تا باشید همراه ما با. پردازیممی

 

 شوم پولدار چگونه

 

 .نیست هدف ثروت .۰

 دبای بلکه نیست هدف تنهایی به پول. نکنید پول آوردن دستبه درگیر را تانذهن یهمه

 هر در که کنندمی فکر این به همواره ثروتمندان. کنید خالقانه فعالیتی درگیر را تانذهن

 کنید درست کاری درگیر را تانذهن تمام وقتی. است کاری چه ممکن کار بهترین شرایطی

 .خواهدآمد آن دنبال نیز ثورت

 

 .است مهم بسیار کارآفرینی .۰

 به ندکنمی تالش مالی رفاه و شدن ثروتمند برای روزشبانه اینکه وجود با افراد از بسیاری

 وجهت خود مالی ارتقای به اینکه جای به شده حال به تا. رسندنمی دارند، ذهن در که اینتیجه

 کنیدمی اضافه درآمدتان به که حال عین در توانیدمی کاری چه با که کنید فکر این به کنید

 اندکرده پیدا دست خوبی ثروت به مالی زمینه در که ارادی برسانید؟ خیری نیز مردم به

 .اندداده قرار هایشانفعالیت اصلی هایبرنامه از یکی جزو را افراد به کمک
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 درآمدی و کنیدمی کار دنیای وارد را بیکار افراد تعداد چه کارآفرینی ایجاد با کنید فکر این به

 دارد گیبست موضوع این به شانموفقیت دانندمی خوبی به ثروتمند افراد. رسانیدمی آنها به

 همه آنها. اندکرده کمک شاناهداف و آرزوها به رسیدن در دیگران به اندازه چه تا که

 به رازی کنند عمل موفق و باشند راضی آنها مشتریان و کارمندان که کنندمی را شانتالش

. ودخواهدب موفق نیز آنها تجارت دیگران رضایت احساس و موفقیت با تنها اندفهمیده خوبی

 دارید؟ ثروت کسب مورد در دیدگاهی چنینهم شما آیا

 

 .بیشتر پول نه کنید فکر بیشتر مشتریان به .۰

 از را نممک سود بیشترین که کنیدمی فکر این به باشید داشته کمی مشتریان شما وقتی

 هارائ به کار این جای به. نیست ثروت کسب راه این اما بیاورید، دستبه موجود مشتریان

 .ددهی قرار خود کاالی یا خدمات پوشش تحت را نفر هامیلیون آن در که بیندیشید خدماتی

 

 ریبیشت مشتریان وقتی. آورد خواهید دستبه توجهی قابل ثروت که است روش این با تنها

 و هامهارت جدید کارمندان. کرد خواهید پیدا نیاز نیز بیشتری کارمندان باشید داشته

 و درآمد در نیز اتفاق این که داد خواهند قرار تانمجموعه و شما اختیار در را خود تجربیات

 .خواهدگذاشت زیادی اهمیت شما تجارت رشد

 

 .دهید انجام را تانعالقه مورد کارهای ثروت کسب با .۴

 کاری نوع که هستند افرادی اول گروه هستند؛ گروه ۰ تجارت و کار و کسب زمینه در افراد

 تدس آنها. کنندمی فکر درآمد کسب به تنها زیرا ندارد اهمیتی برایشان دهندمی انجام که

 تعل این به دوم گروه اما بیاورند، دستبه بیشتری درآمد تا زنندمی مختلفی کارهای به

 .بزنند شانعالقه مورد کارهای به دست ثروت طریق از بتواند که هستند پول دنبال
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 اپچ یا موسیقی، آلبوم یک فیلم، یک ساختن خود، تولیدات سطح ارتقای برای را ثروت هاآن

 و. ورزندمی عشق دهندمی انجام که آنچه به افراد از گروه این. خواهندمی …و کتاب یک

 موفق و ثروتمند افراد. کندمی رویاهایشان برآوردن به قادر را آنها که است ابزاری ثروت

 ولپ که کنیمنمی تولید فیلم ما» اید؟شنیده را دیزنی والت جمله این. هستند دوم گروه از

 «.کنیم تولید فیلم بتوانیم تا کنیممی درآمدزایی ما بلکه بیاوریم دستبه ثروت و

 


