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  پیشگفتار

  
  .خبرند پول و طبقۀ متوسط از آن بی هایی که افراد بی گذاري سرمایه

  گذاري توصیه پدرپولدار در سرمایه
ات بـراي افـراد معمـولی         توصـیه : هـا پـیش از پـدر پولـدار پرسـیدم            سال

  چیست؟ 
  .تالش کنند تا معمولی نباشند: پاسخ داد

   پول10/90قانون 
بـه عبـارت    . ایـم    شـنیده  یزهـاي زیـادي   چ 20/80 قانون    در مورد  اغلب ما 

گیـرد کـه از     درصد تالشی نـشأت مـی     20 درصد موفقیت ما از      80دیگر،  
 ایتالیــایی بـه نــام  یدانایــن قـانون توســط اقتـصاد  . ایـم  دادهخـود نــشان  

 کشف شد و بـا نـام اصـول حـداقل تـالش              1897ویلفردو پارتو در سال     
  .فردي معروف گردید



  موفقگذاري راهنماي سرمایه

 

6

 موافق بود جز    20/80کار و زندگی با قانون      پدر پولدار در تمامی جوانب      
گفـت     مـی  آمـد   میاو وقتی حرف از پول به میان        . در مبحث مرتبط با پول    

  . است10/90قانون پول 
 90 درصد مـردم همیـشه    10فقط  : کرد  او این قانون را اینگونه معرفی می      

یـا اینکـه در دنیـاي فـیلم و          . درصد پول الزم براي زندگی خود را دارنـد        
ــیلم ــازي  ف ــه 10س ــازیگران حرف ــی  درصــد از ب ــد  اي م  درصــد 90توانن
ــا فقــط   حــق ــد و ی ــان و 10الزحمــۀ خــود را دریافــت کنن  درصــد بازیکن

هاي خـود     درصد از موفقیت  90اي قادر خواهند بود به        ورزشکاران حرفه 
گفت حتی در مورد موسیقی هـم ایـن قـانون کـامالً      او می . دست پیدا کنند  
  .مصداق دارد

بـه  . گذاري هم کاربردهـاي فراوانـی دارد         در دنیاي سرمایه   10/90قانون  
) درصـد 10(همین خاطر بود که پدرپولدار همیشه با در نظر گرفتن اقلیت            

کرد که جزء افـراد معمـولی نباشـیم و بـه              مردم همیشه به ما توصیه می     
 را دارنـد    ویـژه  درصد افراد خاص که توانـایی انجـام کارهـاي            10گروه  

  .بپیوندیم
 پدرپولـدار را در یکـی از        10/90 پیش مجلۀ وال استریت هم قانون        چندي
 10فقـط   : هاي خود تأیید کرد و مثال خود را اینگونـه مطـرح کـرد               نشریه

 درصـد سـود خـود       90هـاي بـورس بـه         گذاي  درصد از افراد در سرمایه    
  .کنند دست پیدا می

فـرادي   درصد ا10هایی از  بسیار جالب است که این کتاب هم حاوي مثال       
 بـه  دستیابی درصد   90شان    اي از زندگی    است که همیشه و در هر مرحله      
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کنند و پیروزمندانه به کسب و کـار خـود ادامـه              شان را قطعی می     موفقیت
  .دهند می

. پول منتشر شـد      کتاب پدرپولدار پدربی   1997هشتم آوریل سال    در روز   
 این بود کـه  تصورمان بر.  نسخه از آن را چاپ کردیم  1000در ابتدا فقط    

اما کمی بعد مجبور شدیم که      . این مقدار براي شروع و معرفی کافی است       
هـاي جهـانی      ها میلیون نسخه از آن را مجدداً چـاپ کنـیم و بـه بـازار                 ده

 بودیم به شـدت      بازي گردش مالی که در آن معرفی کرده       . عرضه نماییم 
ار فـروش بـا   باز. مورد استقبال مردم قرار گرفت و ما را هیجان زده کرد   

تبلیغات شفاهی ما تحت تأثیر قرار گرفته بود و مـا شـاهد رشـد بـیش از        
  .مان بودیم پیش تجارت

 از  نیـز بـه بهانـۀ تـشکر       »  موفـق  گـذاري   راهنماي سـرمایه  «رو    کتاب پیش 
 مختصر و کامل از هرآنچه که پدرپولدار به مـا           منبعزحمات پدرپولدار و    

  . شده استتوصیه داشته و بر زبان آورده، نگاشته
از زمان نگارش تا پایان فراینـد چـاپ ایـن کتـاب دوسـتان فراوانـی پیـدا          

من بـه نـشانۀ تـشکر    . اند هاي ما داشته   کردیم که سهم بزرگی در موفقیت     
زنــم و تـالش و کوشــشان را صــمیمانه   شــان بوســه مـی  هـاي  بـر دســت 

  .ستایم می
 و تشکر را    اي مؤسسه پدرپولدار نیز نهایت تقدیر       همچنین از تیم مشاوره   

  .داریم
  »رابرت و کیم کیوساکی«
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  »یادداشت«
 



 

 

   مقدمه
آنچه که از مطالعۀ این کتاب 

  خواهید آموخت

  
دار را    سازمان بـورس و اوراق بهـادار در آمریکـا یـک شـخص سـرمایه               

  :کند اینگونه معرفی می
 هزار دالر یـا بیـشتر درآمـد داشـته           200 شخصی که ساالنه حدود      �

  .باشد
 هزار دالر یـا بیـشتر درآمـد داشـته           300 شخصی که ساالنه حدود      �

  .باشد
 میلیون دالر گردش مالی خالص داشته       1 شخصی که ساالنه حدود      �

  .باشد
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دار درصـدد آن      این سازمان با ارائۀ یک تعریف کلی از شـخص سـرمایه           
بـسیار جالـب    . داران خاص را از انواع عام آن جـدا سـازد            بود تا سرمایه  

داران ضـعیف و قـوي،    گـذاري، سـرمایه   است بدانید که در دنیاي سرمایه  
هاي فـردي متفـاوت در        ناآگاه، خاص و عادي با وجود ویژگی      باهوش و   

داري   الزم است بدانیـد کـه سـرمایه       . کنند  شرایط یکسانی کسب و کار می     
 شـرایط فقط به معناي داشـتن پـول نیـست، بلکـه نـوع واکـنش افـراد در                   

 و میزان درآمد و سود خالص و ناخالص آنها است کـه جایگـاه          گوناگون
به خاطر اهمیت این مسئله است که پدرپولدار بـه   . کند  آنها را مشخص می   

 عـادي و    هـاي    آدم هرچه هستید باشید، فقط از نـوع      : کرد  همه توصیه می  
  .معمولی نباشید

  با هیچ آغاز کنید
. شـود    آغاز می  1973این کتاب با داستان بازگشت من از ویتنام در سال           

قعی کـه    همان مـو   ،درست یکسال قبل از پیوستن به نیروي دریایی ارتش        
 هـیچ شـغل و کـسب و         بـا قرار بود من براي مدت یکسال یا کمی بیـشتر           

شـاید  . پول و سرمایه با روزهاي سخت زنـدگی روبـرو شـوم             کاري، بی 
همین ابتداي کتاب جایی باشد که بسیاري از افراد مستأصل و نگـران در           

 ایـن قـسمت   آنها در   . یابند  اي براي خود نمی     اند و راه چاره     آن قرار گرفته  
تـوان    کتاب حاضر باید بیاموزند که همیشه و هـر لحظـه در زنـدگی مـی               

  .شرایط را براي آغاز با هیچ فراهم کرد
   هر آنچه که داشتم فقط ردپایی از پولدار شـدن و سـرمایه             1973تا سال   

 همان رویاهایی که اکثر افراد عادي و قـشر متوسـط جوامـع            . داشتن بود 
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نـه  . ترین آرزو مبدل شده است      زرگمختلف در سر دارند و برایشان به ب       
گـذاري کـه در       هـاي نـوین سـرمایه       من و نـه آنهـا چیـزي دربـارة روش          

دانـیم و بـا       ها نوشته شده اسـت چیـزي نمـی           و مجله  ها  روزنامهها،    کتاب
بندیم، امـا خوشـبختانه ایـن         هاي خود را به روي آنها می        تفاوتی چشم   بی

 قـصد دارد تـا رویاهـاي    بینـی بـه دیـدگاه شـما     کتاب هم با تزریق خوش    
غیرممکن را بـه امـري ممکـن تبـدیل کنـد و راهنمـاي خـوبی بـراي قـدم                     

  .گذاشتن در دنیاي بزرگ تجارت باشد
تواند براي شما جـذابیت خاصـی داشـته           در حقیقت خواندن این کتاب می     

هـا     براي افرادي که هیچ پولی در بساط ندارند و یا میلیون            همچنین باشد،
اند و تصمیم دارند دوباره همه چیز را          را از دست داده   دالر سرمایۀ خود    

  .از نو آغاز کنند
اگر این کتاب نخستین کتابی است کـه شـما دربـارة مـسائل مربـوط بـه                  

خوانید، باید بدانید که اکثـر مطالـب در           گذاري می   داري و سرمایه    سرمایه
بایـد  رسند، اما ایـن مـسئله اصـالً ن    وهلۀ اول براي شما پیچیده به نظر می 

. هایتان را بر آنها ببندید و کتاب را کنار بگذارید           باعث شود که شما چشم    
 تـا مـسائل بـه راحتـی درك     کـرد کافی است ذهن و دیدگاه خود را بازتر   

  .شوند
همچنین اگر بخـشی از کتـاب را درك نکردیـد کـافی اسـت آن قـسمت را               

مینان را بـه  این اط.  دیگر ادامه دهید  هاي  نادیده گرفته و به خواندن قسمت     
دهیم که پس از کمی مطالعه ناخودآگـاه متوجـه مباحـث پیچیـده                شما می 

اگر احساس کردید که مفهوم هیچ یک از سطرها و صـفحات        . خواهید شد 
شوید کافی است بـاز هـم بـه مطالعـه ادامـه دهیـد و                  کتاب را متوجه نمی   
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یـد  توان در انتهاي مطالعـه مـی  . گیري برسید  هرچه سریعتر به فصل نتیجه    
گیري کنید و نظر خود را به طور دقیق   هاي کتاب نتیجه    دربارة تمام بخش  

جاي خوشحالی فراوانی دارد که شما به عنوان خواننده این          . اعالم نمایید 
هـاي گـزاف      کتاب تمامی مطالبی را که هر یک از افراد با پرداخـت هزینـه             

دانید  یگیرند، م   اي یاد می    هاي آموزشی و مشاوره     براي حضور در کالس   
 این است کـه      نکتۀ جالب توجه  . گذاري آگاه هستید    و به همۀ فنون سرمایه    

تـرین مرحلـه آغـاز و        این کتاب مطالب خود را با توضـیح دربـارة سـاده           
ترین مـسائل بـه       گیري از دشوارترین و بغرنج      سپس کار خود را با نتیجه     

داشته تـا   خیالتان آسوده باشد که این کتاب سعی بر آن          . رساند  پایان می 
هـاي کتـاب رعایـت کنـد و           سادگی در بیـان مفـاهیم را در تمـامی بخـش           

ترین شکل ممکن معرفی نماید، به طـوري          هاي مالی را با آسان      استراتژي
ی که مسائل سخت و دشوار از طریق تصاویر، جداول و نمودار بـه حـالت              

بـراي  گذاري   به این امید که مبحث سرمایه.اند گویا و قابل فهم تبدیل شده    
  . و پرسود و منفعت باشددسترسهمگان در 

   پول10/90قانون 
 اقتـصاددان ایتالیـایی معـروف بـه نـام ویلفـردو             20/80پدرپولدار قانون   

پارتو را به عنوان یکی از اصول زیر مجموعه اصول حداقل تالش فـردي              
کرد، اما بـراي تکمیـل سـاختن معنـا و مفهـوم، آن را بـه قـانون                 تأیید می 

او براي روشن   . البته فقط در مورد مسائل پولی و مالی       . یر داد  تغی 10/90
فقـط ده درصـد از      : کـرد   ساختن مفهوم ذهنی خود این مثال را بیـان مـی          

  . درصد سود و سرمایه دست پیدا کنند90مردم قادرند به 
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گـذاري بـسیار    من هم خودم دربارة مـسائل مربـوط بـه پـول و سـرمایه        
بایست از هر طریقـی       کنند که می    صور می نگران هستم، زیرا اغلب مردم ت     

پول به دست بیاورند و آن را براي دوران بازنشستگی خود و یـا دوران               
هـا و     اکثـر آنهـا از پرداخـت هزینـه        . انـداز کننـد      پـس  شان  جوانی فرزندان 

کـم و   را بـی شـان   خواهند حقوق دریافتی مانند و می شان عاجز می  مخارج
ن آگـاهی کـافی ندارنـد بـه چنـین اشـتباه       آنها چو. انداز نمایند  کاست پس 

در واقع آنها هیچ یک از شرایط حاکم بر         . زنند  اي دست می    بزرگ احمقانه 
در حقیقـت آنهـا در      . خبرنـد   شناسـند و از ارزش پـول بـی          بازارها را نمی  

بهـره بـاقی      کننـد و همیـشه بـی         مـی  روزمرگـی ترین حالت ممکن      معمولی
کالتی اسـت کـه پدرپولـدار از مـا          مانند به خاطر رهایی از چنـین مـش          می
بـسیار جالـب اسـت کـه اکثـر          . خواست که عـادي و معمـولی نباشـیم          می

. دهنـد    جوامع گوناگون را افراد قشر متوسط و عادي تشکیل مـی           جمعیت
بنابراین وظیفۀ ماست که از گروه آنها فاصله بگیـریم و بـه گـروه افـراد                 

  .خاص ملحق شویم

  چگونه عادي و معمولی نباشیم
گـذاري اطالعـات      گامی که دوازده ساله بـودم دربـارة دنیـاي سـرمایه           هن

بـــسیار خـــوب و دقیقـــی داشـــتم، امـــا مفهـــوم واضـــح و روشـــنی از 
بـال و   تنها ذهنیتی که داشـتم دربـارة بـیس       . گذاري در ذهنم نبود     سرمایه

گـذاري باعـث    فقط شـنیدن واژة سـرمایه   . )نه هیچ چیز دیگر   (فوتبال بود،   
بخـش   دنیاي آنها چقدر بزرگ و ورود به آن چقدر لذتشده بود که بدانم  

هنوز هم روزي را که با پدرپولدار و پسرش مایک در کنار سـاحل              . است
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. کـردیم را خـوب بـه خـاطر دارم           رفتـیم و صـحبت مـی         راه می  زنانقدم  
ما هم که در آن زمان      . اي در نزدیکی آنجا به ما نشان داد         پدرپولدار خانه 

کـردیم کـه پدرپولـدار در     قط تا ایـن حـد درك مـی        سال داشتیم ف   12فقط  
دانـستیم   تنها چیزي کـه مـی  . اي خریداري کرده است    نزدیکی ساحل خانه  

هاي رو به دریا و ساحل از نظـر قیمـت و ارزش بـسیار                 این بود که خانه   
واقعاً پـدر مایـک از کجـا ایـن همـه پـول و            : گفتم  با خود می  . گران هستند 

 همـانطور کـه    !اي را خریداري کند؟  چنین خانه آورده که توانسته   سرمایه
کوبیـد بـه پدرپولـدار خیـره شـده         موج دریا آب خنک را روي پاهایم مـی        

هر بار که او را     . خواست که سر از این راز مهم دربیاورم         بودم و دلم می   
شـد و هـیچ چیـزي دسـتگیرم           کردم ذهـنم خـالی مـی        با پدرم مقایسه می   

 پـدر خـودم شـغل دولتـی دارد حتمـاً            چـون : گفـتم   بـا خـود مـی     . شد  نمی
هــاي بهتــر از آنچــه کــه  توانــد خانــه پولــدارتر از پدرپولــدار اســت و مــی

 را بـه خـاطر      مان  اما وقتی خانۀ استیجاري   . پدرپولدار دارد خریداري کند   
! شدم که چرا این مسئله کامالً برعکس اسـت؟          آوردم دچار تناقض می     می

کـردم بـه مفهـوم اصـلی        ور مـی  هر بار که چنین افکاري را در سـرم مـر          
  .رسیدم می» داري سرمایه«

 با افرادي روبـرو     ،روي در کنار ساحل     درست چهل سال پس از آن پیاده      
خواهنـد   پرسـند و صـمیمانه مـی     شدم که همین سئوال را از خودم می         می

مـن کـه خـودم از ایـن مـسئله درس بزرگـی              . دلیل این تنـاقض را بداننـد      
شان به آنهـا       شغلی متفاوت   ایسۀ افراد با جایگاه   ام قادر هستم با مق      گرفته

شان چیست و چـه عـواملی در آنهـا دخیـل              توضیح دهم که پاسخ سئوال    
  .هستند
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گذاري، مردم سئواالت زیـر را        هاي سرمایه   هاي آموزشی روش    در کالس 
پرسیدند و من اغلب با رجوع به ذهن خود و یا گاهی با پرسش                از من می  

  :آن سئواالت عبارت بودند از. دادم  پاسخ میاز پدرپولدار آنها را
هـا شـرکت      گـذاري   توانم در سرمایه     وقتی که پولی ندارم چگونه می      �
  کنم؟
آیــا شــما بــا ایــن مقــدار پــول  .  مــن فقــط ده هــزار دالر پــول دارم�

  کنید؟ گذاري را توصیه می سرمایه
گذاري در زمینـۀ سـهام بـورس و اوراق قرضـه را         آیا شما سرمایه   �
  کنید؟ نهاد میپیش
اي در زمینـۀ خریـد ملـک          توانم بـدون هـیچ پـول و سـرمایه            آیا می  �

  گذاري کنم؟ سرمایه
 آیا کسب پول و سرمایه مستلزم مایـه گذاشـتن و خـرج کـردن آن                 �
  است؟
  گذاري خطرناك است؟  آیا سرمایه�
  گذاري پرسود و کم خطر داشته باشم؟ توانم یک سرمایه  چگونه می�
گذاري    با کمک شما و در کنار شما وارد دنیاي سرمایه          توانم   آیا می  �
  شوم؟

گـذاري آشـنا    در دنیاي امروزي مردم به تدریج با معنا و مفهوم سـرمایه      
شوند و ممکن است مدت زمانی طوالنی نیـاز باشـد کـه مـردم قـدرت          می

بسیاري از مردم در مقابـل گـروه دیگـري کـه        . درونی واژه را درك کنند    
اعتنا هستند، در تالشـند کـه ایـن گـروه            تفاوت و بی     بی نسبت به این واژه   

پرسـند تـا    ماجراجو سئواالت فوق را از کارشناسان و مشاوران مالی می   
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 سـال  40حدود . هاي موجود بهره بگیرند بتوانند به بهترین شکل از پاسخ    
ترین کاري که پدرپولدار براي من انجام داد این بود که حس              گذشته، مهم 

. ربارة پول را شناخت و به بهترین شـکل بـدان پاسـخ داد        کنجکاوي من د  
در واقع حس کنجکاوري من درست همان زمانی که پدر یکی از دوستانم           

تري نسبت به پـدر خـودم داشـت توانـست در      با وجود اینکه حقوق پایین   
آن مرد ثروتمند کسی نبود     . شودها شرکت کند و ثروتمند        گذاري  سرمایه

هـا در     همان پدري که من تمام موفقیـت      ). قعی مایک پدر وا (جز پدرپولدار   
  .هایش هستم ها و دلسوزي ام را مدیون راهنمایی زندگی

پرسم چرا بسیاري از مردم و یا به عبارت بهتـر تمـام        همیشه از خود می   
کننـد و از آن بـه         گـذاري وحـشت مـی       مردم دنیا با شـنیدن نـام سـرمایه        

ام کـه خـود را        راد را دیـده   حتـی بـسیاري از افـ      . گیرند  سرعت فاصله می  
دانند و ثروتمندانی هستند که پول مـا افـراد نیازمنـد را بـه                 قربانی آن می  

. کننـد   ها اسـتفاده مـی      گذاري  برند و به نام خودشان در سرمایه        غارت می 
گذاري همیشه خطرناك بوده و هست و هر کسی وارد دنیـاي آن              سرمایه

 مـن  :گویند  از مردن فقیر می بسیاري.گردد شود در گرداب آن گرفتار می  
 به جاي ایـن      با تحمل چنین وضعیتی پولدار شوم،      اي ندارم که    هیچ عالقه 

  .پول باقی بمانم دهم ساده و بی همه درد و رنج ترجیح می
در میان تمامی این افکار و احساسات منفی کسی نیست به آنها بگوید که              

اعتماد بـه نفـس    خواهید میاگر . اید شما اسیر نادانی و ناآگاهی خود شده     
 بایـد در مـسیر یـادگیري قـدم بگـذاري، حتـی اگـر        باال ببـري   را در    خود

  . پول خرج کنیدبرایشمجبور باشی 
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  گذاري مانند ثروتمندان سرمایه
ایـد تمـامی    اگر چه ممکن است کتـابی کـه هـم اکنـون در دسـتتان گرفتـه               

یارتان قرار  هاي دقیق سئواالت ذهنی شما را در اخت          پاسخ  و اطالعات فنی 
هـاي نـاب ذهنـی افـراد          هـا و ایـده      توانـد انگیـزه     ندهد اما به طور قطع می     

گوناگون را برایتان معرفی کنـد تـا بـا تجزیـه و تحلیـل آنهـا بتوانیـد راه               
تـرین   ها را در زندگی براي خود هموار سازید و در مهـم          ناهموار موفقیت 

نگامیکـه در سـن   ه. کنیـد  پول و مسائل مالی پیشرفت      یعنی مسئلۀ زندگی 
 زدم میهاي ساحل قدم  سالگی همپاي پدرپولدار و مایک روي شن        دوازده

و متوجه شدم که پدرپولدار خانۀ ساحلی بسیار گـران قیمتـی خریـداري              
ــرده اســت،  ــر      ک ــنم درگی ــتم و ذه ــرو رف ــر ف ــه فک ــاً ب ــه عمیق ــک لحظ  ی

تـا زمـانی کـه      . هاي خرید و فروش امالك و مستغالت شد         گذاري  سرمایه
 طالیـی را  گیري پیدا کردم همیـشه آن لحظـه           رگ شدم و قدرت تصمیم    بز

هـاي    فهمیـدم کـه عقایـد و دیـدگاه          در ذهنم به خاطر داشتم و خـوب مـی         
بـا  . هاي پدرواقعی و فقیر خودم تنـاقض دارنـد          پدرپولدار چقدر با دیدگاه   

تـوانم بـه      گفتم اگر من هم از کارهاي او تقلید کنم به راحتـی مـی               خود می 
 کـه او دسـت یافتـه، دسـت پیـدا کـنم و هماننـد او بـراي همیـشه                   نتایجی

گفــتم اگــر هماننــد او فکــر کــنم و  بــا خــود مــی.  شــومتوانــاثروتمنــد و 
توانم ذهـن خـود را    هاي خود را همانند او تغییر دهم به آسانی می     دیدگاه

آن چیـزي کـه بـرایم بـسیار         . هاي بزرگ تقویت کـنم      گذاري  براي سرمایه 
کـرد کـه بـدون داشـتن هـیچ            ود که پدر پولـدار ادعـا مـی        بود این ب  جالب  

با خود گفـتم شـاید      . ي خانۀ کنار ساحل را خریداري کرده است       ا  سرمایه
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آید، شـاید     ها به گردش درمی     ها و جیب    پول آن چیزي نیست که در دست      
 دیگـران را بـه خـود جـذب           هاي داخل جیـب     ایدة ذهنی باشد که تمام پول     

شدم کـه جملـۀ قبـل دقیقـاً دیـدگاه ثروتمنـدان و       کمی بعد متوجه  . کند  می
هـا    من هم قصد دارم که دربارة این نـوع از دیـدگاه           . گذاران است   سرمایه

  .در این کتاب با شما بحث و گفتگو کنم تا راه درست را در پیش بگیرید

  پاسخ پدرپولدار
تـرین سـئوال      رفتم تا مهـم     چهل سال پیش کنار ساحل با خود کلنجار می        

 ساحلی بـسیار زیبـا      خانۀچگونه توانستید   «. از پدرپولدار بپرسم  خود را   
هاي   کنار دریا خریداري کنید، در حالی که پدر من حتی از پرداخت هزینه            

او پاسخی به این سئوال داد که       » مان عاجز است؟    ساده و معمولی زندگی   
 و  روي شانۀ من گذاشـت    او دستش را    . کنم  من هرگز آن را فراموش نمی     

. من هرگز قادر به خریداري این خانه نبودم       : زد گفت    که قدم می   همانطور
آنقدر گیج شده بودم کـه      . این تجارت من بود که آن خانه را خریده است         

دانستم که منظـورش از   شدم و نمی  مفهوم حرف پدرپولدار را متوجه نمی     
 آنـروز آنقـدر در کنـار        .اي خریداري کند، چیـست      تجارتی که بتواند خانه   

هـاي   هـا و توصـیه   دم زدیـم و راه رفتـیم کـه مـن هرگـز حـرف        ساحل قـ  
آنروز همان روزي بود کـه اولـین کـالس          . کنم  پدرپولدار را فراموش نمی   

  . آغاز شددریاهاي مالی من و مایک در کنار  درس آموزش
روزه    آموزشـی سـه    هـایی   کـالس ها پیش، در شهر سیدنی اسـترالیا          مدت

بـه  در روز اول آموزش من فقط بـا         .  کردم برگزارگذاري    دربارة سرمایه 
، امـا یکـی از حاضـران در جلـسه           بررسی مفهوم دقیق تجـارت پـرداختم      



 مقدمه

 

19

ام   من به اینجـا آمـده     : دستش را به نشانۀ اجازه باال برد و بالفاصله گفت         
 گذاري را یاد بگیـرم و مفهـوم تجـارت اصـالً بـرایم            هاي سرمایه   تا روش 

بـه معرفـی مفهـوم بـسیار         کـالس را      چرا شما تمـام فرصـت     . مهم نیست 
  !؟کنید مینامعلوم تجارت صرف 

ام تحریـک شـد و بـه او      متوجه نشدم که چطور حس حاضر جوابی       اصالً
افتـد شـما در هـر          تجارت اتفاق می    گذاري در محدودة    گفتم چون سرمایه  
. ایـد  گذاري کنید ناخودآگـاه وارد دنیـاي تجـارت شـده        بخشی که سرمایه  

 نیـز   اي خریدیـد    خانـه ات     و آسـایش خـانواده     حتی هنگامیکه بـراي رفـاه     
 این را بـدان کـه   .اید گذاشتهآنکه خبر داشته باشی پا به عرصۀ تجارت    بی

هرگــاه بابــت چیــزي پــولی بپــردازي و صــاحب آن شــوي وارد تجــارت 
گـذار   حال الزم است بدانی که براي تبدیل شدن بـه یـک سـرمایه        . اي  شده

اگـر  . ت را خوب و دقیـق درك کنـی        واقعی و خاص باید ابتدا مفهوم تجار      
توانی به آن اجازه بدهی برایت کار کنـد          معنا و قدرت تجارت را بدانی می      

فقط یادت باشد   . و زحمت بکشد و تو فقط شاهد سود و منفعت آن باشی           
گـذاران آگـاه سـود        گـذاري تنهـا سـرمایه       که در دنیاي تجارت و سرمایه     

گـذاران   گریبـانگیر سـرمایه   فقـط  ،برند و ضرر و زیان حاصل از کـار          می
شود که براي دلخوش کـردن خـود قـدم در ایـن راه                عادي و معمولی می   

 را بـه اهدافـشان   آنهااند و در عمل از عدم علم و آگاهی که بتواند        گذاشته
  .برند می رنج ،تر کند نزدیک

شاید به خاطر اهمیت همین مسئله است که ما فصول ابتدایی این کتاب را              
هـر آنچـه کـه در       . ایـم   وضیح مبحث تجارت اختصاص داده    به معرفی و ت   

ها و فنونی است کـه پدرپولـدار        ام توصیه   این قسمت برایتان توضیح داده    
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خواسـت کـه    کـرده اسـت و از مـن مـی            مـی  گوشزدهمیشه آنها را به من      
عالوه بر به خاطر سپردن آنها بـه طـور عملـی در کـسب و کـارم مـورد             

  .استفاده قرار دهم
 خانـۀ  خریـدن سال پیش پدرپولدار به من گفـت کـه قـادر بـه             حدود چهل   

 است، بلکه تجارتش قادر بوده تـا آن را بـرایش خریـداري               ساحلی نبوده 
: گویـد  امروز متوجه شدم که او قانون خاصی براي خود دارد که می       . کند

 وقتـی هـم کـه        حتـی  گـذار نیـستند و      از افراد ثروتمنـد و سـرمایه      بعضی  
ــد در ســرمایه مــی ــد، واکــنش  گــذاري خواهن هــاي شــبیه  هــا شــرکت کنن

به همین دلیل در این کتـاب   . دهند  گذاران واقعی از خود نشان نمی       سرمایه
 درصـد افـرادي کـه بـا     10ایم که فقط دربارة    ما هدفمان را بر آن گذاشته     

ــره ــحیح    به ــاي ص ــري از رویکرده ــل از   90گی ــود حاص ــد از س  درص
حتی بـراي آشـکار     .  صحبت کنیم  کنند،  ها را از آن خود می       گذاري  سرمایه

 10/90 قانونی به نـام  ،ساختن این مفهوم و وضوح هرچه بهتر معناي آن        
به خـاطر اهمیـت و ارزش بـاالي ایـن قـانون مـا       . ایم پول را طراحی کرده   

گیرنـد را     گذارانی که از این قانون بهره می        داران و سرمایه    تمامی سرمایه 
  .کنیم ذاري میگ نام» 10/90گذاران  سرمایه«با نام 

اي   هاي آموزشی سه روزه در استرالیا پاسخ قاطعانـه          هنگامیکه در کالس  
به آن فرد دادم، تمامی حاضران دریافتند که واقعاً مرز و شـکاف بـزرگ               

گذاران ظـاهري و   گذاران واقعی و خاص و سرمایه     و عمیقی میان سرمایه   
گـذار واقعـی     مـسئله کـه هـر سـرمایه        دربارة این حتی  . عادي وجود دارد  

تواند زمینه تجاري جدید و منحصر به فردي براي خود ایجاد کند نیز               می
آنها کسانی نیستند جز جوانان بیست و چند ساله         . سخن به میان آوردیم   
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شـان از قـواي ذهنـی خـود بـه بهتـرین و                که با وجود سن و سال پـایین       
  . اند ترین شکل ممکن استفاده کرده کامل

ایدة بـسیار خـوبی     : گویند  شنوم که می    این روزها از بسیاري از افراد می      
در .  آوردارمغـان هـا دالر پـول بـه      میلیون برایمتواند در سر دارم که می    

آمیــزي  هــاي آنهــا نتیجــه و عملکــرد موفقیــت  حالیکــه هــیچ یــک از ایــده
هـا   بخش بعدي این کتاب براي حل این مشکل دربارة نوع ایـده        . اند  نداشته

آورد و نتـایج آنهـا را مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار                  صحبت به میان مـی    
گذاران بـزرگ بـراي اسـتفاده از          دهد تا به ما بگوید که چطور سرمایه         می
به همـین ترتیـب بـراي آمـادگی         . اند  هاي آنان تحریک و تشویق شده       ایده

 شایسته است که در این فصل با مفهوم ابتـدایی           ، آن فصل   ورود به  ذهنی
ــنا  ت ــواع آن آش ــارت و ان ــه عرصــۀ   . شــویمج ــراي ورود ب ــود را ب و خ

اي در سـر      کنید ایـده    اگر شما نیز تصور می    . ها آماده کنیم    گذاري  سرمایه
سـازي کنـد، الزم اسـت بدانیـد کـه بخـش               تواند برایتان پول    دارید که می  

  . بعدي این کتاب برایتان بسیار سودمند خواهد بود

   باشبخر، نگهداري کن، سپاسگزار
گـذاري بـراي افـراد مختلـف معـانی            سـرمایه : گفـت   پدرپولدار همیشه می  

امروزه از زبان مردم و قشرهاي مختلف چنین تعاریفی را          . متفاوتی دارد 
  :شنوم می
 دالر ارزش 5هــر ســهم . ام  پانــصد ســهام از فــالن شــرکت خریــده�

هـزار دالر  5داشت و پس از افزایش قیمـت در کمتـر از یـک هفتـه حـدود           
  .د کردمسو
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 من و همسرم یک خانۀ قدیمی خریدیم و پس از کمی تعمیـرات آنـرا       �
  .با قیمت باالتري فروختیم

  .آورد  مقدار پولی که دارم آیندة روشنی برایم به ارمغان می�
ام کـه یـک میلیـون         یک حساب بازنشستگی براي خود افتتـاح کـرده         �

  .ام انداز نموده دالر در آن پس
گذاري اسـت کـه مـن از آن            بهترین نوع سرمایه    سهام اوراق بهادار   �

  .گیرم بهره می
هـا    گـذاري   تـرین نـوع سـرمایه        اصـلی  ،هاي بلند مدت    گذاري   سرمایه �

  .هستند
شـویم کـه پدرپولـدار دربـارة           متوجـه مـی     با خواندن تعاریف فوق واقعاً    

از زبـان افـراد مختلـف کـامالً رویکـرد            ،گذاري  گوناگونی تعریف سرمایه  
از جمــالت فــوق کــامالً مــشهود اســت کــه      . ته اســتدرســتی داشــ 

گذاري نه تنها در اذهان اقـشار مختلـف مـردم تعریـف متفـاوتی                 سرمایه
پدرپولـدار  . هاي گوناگونی نیز در برگرفتـه اسـت         دارد، بلکه انواع و رویه    

برخی از افـراد فقـط      . گذار نیستند   همۀ مردم سرمایه  : گفت  اغلب اوقات می  
کنند تـا     گذاران خود را پنهان می       در میان سرمایه   کالهبردارانی هستند که  

برخی .  سودي به چنگ آورند    مردمبا سوء استفاده از حماقت و ناآگاهی        
کننـد و از    خرند، نگهداري می    دیگر از افراد هستند که فقط چیزهایی را می        

هستند که فقط   برخی دیگر از افراد     . آورند  داشتن آنها سودي به چنگ می     
. کننـد و از داشـتن آن سپاسـگزارند      نگهداري مـی   خرند و   چیزهایی را می  

گروهی دیگر از افراد نیز هـستند کـه صـمیمانه منتظـر هـستند تـا بـازار                  
اند را با قیمت بهتري       ها پیش خریداري کرده     تکانی بخورد و آنچه را سال     
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گذاران واقعی کسانی هستند که نـه و         اما در نهایت امر، سرمایه    . بفروشند
اسـتفاده و   اند بی اند، نه چیزي را که خریده سوء استفاده نشستهبه انتظار   

شـوند، و نـه       کنند و از داشتن آن شاد مـی         اي نگهداري می    مصرف گوشه 
آنها در هر   . منتظر تکان خوردن بازار هستند تا کمی سود عایدشان شود         

 درصد مواقـع    99آورند و در      شرایطی از بازار سود خود را به دست می        
گـذاران عـادي راه و روش    اما هیچ یک از سـرمایه    . رنده هستند پیروز و ب  

دانند و به روش کـار و         گذاران واقعی را نمی     به کار گرفته توسط سرمایه    
داننـد   تر از همه اینکه آنها هرگز نمـی        مهم. گیري آنها واقف نیستند     تصمیم

درصـدي در بـه     10گـذاران واقعـی       که چطور و چگونه باید مانند سرمایه      
  .  درصد سود خود تالش کنند90وردن دست آ

  اري کردن گز اتر از خریدن، نگهداشتن و سپاسکمی فر
گذاري مبحثی فراتـر از خریـدن، نگهـداري و            از دیدگاه پدرپولدار سرمایه   

این کتاب بـه منظـور      . سپاسگزاري و یا شاد بودن از داشتن چیزي است        
  :وضوح بهتر مطالب اهداف زیر را در پیش گرفته است

 قادرنـد شـرایط را تحـت        گـذارانی کـه     سرمایهدرصد از      معرفی ده  -1
 و در مقابل کاهش ریسک و خطر، سود خود را چند            درآورندکنترل خود   

گذاري به هیچ وجه خطرناك نیست        گفت سرمایه   پدرپولدار می . برابر کنند 
  .تواند هرکسی را به بیچارگی بکشاند بلکه کنترل آن را از دست دادن می

 فـصلی   5گـذاري بـه یـک برنامـۀ           هـاي سـرمایه     ارائـۀ روش   براي   -2
فـصل اول برنامـۀ پدرپولـدار       . نیازمند هستیم تا بتوانیم پولـسازي کنـیم       
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ایـن فـصل بـراي      . آمادگی ذهنی براي آغاز کسب و کـار و تجـارت بـود            
  .باشد تقویت و حفظ اعتماد به نفس بسیار مهم و ضروري می

گـذاري متفـاوت     براي هر سرمایه معرفی و ارائۀ قوانین مالیاتی که    -3
 پدرپولـدار دنیـاي     ،1در کتاب چهارراه پولـسازي    : و منحصر به فرد است    

آنها . تجارت بر حسب اقشار مختلف مردم به چهارخانه تشبیه شده است          
  :عبارتند از

  
 مختص کارفرمایان یـا     S براي کارگران و کارمندان است و خانۀ         Eخانۀ  

هـاي    این در حالی است که خانه     . باشد  صاحبان مشاغل بسیار کوچک می    
 I براي صاحبان تجـارت بـزرگ و در نهایـت       Bسمت راست جدول مانند     

  .باشد گذاران می داران و سرمایه براي سرمایه
هاي پرسود    گذاري  کرد که براي سرمایه     پدرپولدار همیشه مرا تشویق می    

زیـرا  . سـانم  بر I و در نهایت      B به خانۀ    Eتر خود را از خانۀ        هرچه سریع 
گـذاران میـزان مالیـات        داران و سـرمایه     او معتقد بود کـه چـون سـرمایه        

شان به دولت صفر است، بنابراین بهترین و پرسـودترین مکـان              پرداختی

                                                 
 این کتاب توسط انتشارات طاهریان چاپ گردیده و مورد استقبال فراوانی قرار گرفته - 1

 .است
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. هاي سمت راسـت جـدول چهـارراه پولـسازي هـستند              خانه ،براي ماندن 
. هــاي دولتــی غیرمنــصفانه هــستند مالیــات: گفــت پدرپولــدار همیــشه مــی

کننـد،   ها را براي افراد پولدار و ثروتمند تعیین مـی           ها همیشه مالیات    دولت
هـا را     در حالیکه آنها باهوش و ذکاوت خود راه فرار از پرداخـت مالیـات             

اگر تو هـم    . آورند  اند و از این بابت سودهاي فراوانی به دست می           دریافته
  .ا بیابیها ر خواهی ثروتمند شوي باید راه رهایی از پرداخت مالیات می

 فقـط توسـط     مالیات رهایی از     از منظر پدرپولدار چون یافتن راه و روش       
توان نتیجه گرفـت   گیرد، می   ده درصد از مردم جوامع مختلف صورت می       

هـا دسـت      گـذاري    درصد از مردم به سودهاي باال در سرمایه        10که فقط   
گـذاران عـادي و مـردم اقـشار ضـعیف و              نه همـۀ سـرمایه    (کنند،    پیدا می 

  .)متوسط جامعه
 تالش کرد تا با طراحی یک برنامـه راه فـرار            فدرال، دولت   1943در سال   

، 1986در سـال  .  روي کارگران و کارمندان ببندد  بهاز پرداخت مالیات را     
ها را براي کارفرمایـان و صـاحبان مـشاغل کوچـک،              همان دولت مالیات  

 تعیین نمـود  به میزان مشخص... پزشکان، وکال، حسابداران، مهندسان و      
بـه عبـارت دیگـر،      . هاي دولتی کند    تا آنها را نیز مجاب به پرداخت مالیات       

گذاران هـستند کـه    گفت تنها ده درصد از سرمایه دلیل اینکه پدرپولدار می  
کنند این است کـه حتـی وکـال و       دست پیدا می   سود ممکن درصد از   90به  

قـشار متوسـط    نیـز هماننـد مردمـان عـادي و ا         ... پزشکان و مهندسان و     
داننـد و دولـت بـا محاسـبۀ میـزان             ها را نمـی     جامعه راه رهایی از مالیات    

 را بـراي آنهـا تعیـین        مالیاتیتواند مبلغ     حقوق دریافتی آنها به راحتی می     
 براي ادامۀ فعالیت و حفظ موقعیـت شـغلی خـود ملـزم بـه       نیزکند و آنها    
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کـه دو خانـۀ   پس تا به این جـاي کـار متوجـه شـدیم     . پرداخت آن هستند  
سمت چپ جدول مبالغ مالیاتی دولتی را بی هیچ کـم و کاسـتی پرداخـت                

  .دانند  رهایی از آن را نمی کنند و راه می
 هیچ توجهی   بدونگذاران واقعی      معرفی اینکه چگونه و چطور سرمایه      -4

 بـه   )هـا   و افت و خیـز در قیمـت       (ها در بازار      ها و افزایش    به تمامی کاهش  
  .کنند ا میسود خود دست پید

هـاي فنـی     گـذاري   اي و سـرمایه     گـذاري پایـه     هـا میـان سـرمایه        تفاوت -5
  .گردد بررسی می

. شـوند  اي معرفـی مـی     گذاران بسیار فعال و حرفـه        پنج نوع از سرمایه    -6
گـذاري را آرام آرام بـا گذشـت      نوع سـرمایه  5هاي این     من تمامی ویژگی  
گـذار     نـوع سـرمایه    5  ایـن   چهارراه پولسازي  در کتاب . زمان کسب کردم  

  :گردند هاي زیر معرفی می ان ویژگیاي و ثروتمند تحت عنو حرفه
  گذاران داراي اعتبار  سرمایه�
  گذران آموزش دیده  سرمایه�
  گذاران باتجربه  سرمایه�
  گذاران هدفمند  سرمایه�

 5هاي مختلفی که ایـن   ها و آموزش  یابیم که مهارت    در انتهاي کتاب درمی   
  .باشند اند چگونه و به چه شکل می گذار از آنها بهره گرفته نوع سرمایه

ها میان نداشتن پـول کـافی و داشـتن پـول بـسیار در شـرایط                    تفاوت -7
اگر پول کافی به دسـت      : گویند  بسیاري از مردم می   . شود  یکسان بیان می  

داننـد کـه    در حالیکه آنهـا نمـی   .  تمام مشکالتم برطرف خواهند شد     آوریم
ري داشته باشند و یا آن میـزان پـولی را کـه انتظـار دارنـد      اگر پول بیشت 
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در ایـن کتـاب مـا     . بدست آورند، مشکالتشان چنـدین برابـر خواهـد شـد          
یکـی از آنهـا دربـارة       . ة این دو مسئلۀ مهـم صـحبت خـواهیم کـرد           ردربا

گذاري و دیگري داشتن پول بسیار زیـاد          نداشتن پول کافی براي سرمایه    
  .و مشکالت وابسته به آن

کنند کـه پـول تنهـا     نکتۀ بسیار جالب این است که افراد نیازمند تصور می       
در مقابل افراد ثروتمند بر ایـن باورنـد کـه    شان است و      حالل مشکالت 

  .شان است پول مسبب تمام مشکالت
هاي پرسود تمام    گذاري   که بسیاري از افراد پس از سرمایه       دالیلییکی از   

داننـد چگونـه      دهند این است که نمی      یثروت و سرمایۀ خود را از دست م       
باید مشکالت مربوط به داشـتن پـول زیـاد را تجزیـه و تحلیـل و سـپس                   

  .کنترل کنند
در این کتاب شما خواننـدگان گرامـی خواهیـد آموخـت کـه چگونـه ابتـدا         
مشکل نداشتن پول کافی خود را برطرف سازید و بعد اینکه، چگونه پـس              

بـه  . شکالت داشـتن آن روبـرو شـوید       از به دست آوردن همان پول با مـ        
 پـول  ،عبارت دیگر، این کتاب به شما خواهد آموخـت کـه چگونـه از هـیچ          

گذاري را بدست آورید و چگونـه پـس از آن کنتـرل و                الزم براي سرمایه  
مدیریت پول و سرمایۀ خود را به دست بگیرید، زیـرا نگهداشـتن پـول و                

. نیـاي تجـارت اسـت     گـذاري در د     تـرین هنـر هـر سـرمایه         سرمایه بزرگ 
آن پولی ارزشمند اسـت کـه بتـوان آن را    : گفت همانطور که پدرپولدار می  

  .حفظ کرد و همیشه صاحب آن بود
تـر کـارگزاري    یکی از دوستانم که به کار داللی و یا به عبارت محترمانـه          

گذاران عادي قدرت پولـسازي در بازارهـا          سرمایه: گفت  مشغول است می  
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بازار براي آنها هیچ پولی ندارد، بلکه بدین معنا که راه           نه اینکه   . را ندارند 
. داننـد   اند را نمـی     و روش حفظ همان اندك مقدار پولی که به دست آورده          

دهنـد   بسیار جالب است که حتی وقتی آنها پـولی را امـروز از دسـت مـی     
  .اصالً بلد نیستند که چه کنند تا سال آینده دوباره آن را به دست آورند

 هزار دالر و شـرکت فعاالنـه در   200 باالتر از     ی کسب سرمایه   چگونگ -8
اي بـه تفـصیل مـورد        گـذاران خـاص و حرفـه        سرمایههاي    گذاري  سرمایه

  .گیرد بررسی قرار می
. پول فقط یک دیدگاه و عقیده اسـت «: گفت پدرپولدار اغب اوقات به من می 

، چگونـه   هزار دالر پول بسیار زیادي اسـت      200کند که     اگر کسی فکر می   
! تواند ثروتمند شود و مثالً یک میلیون دالر در جیـبش داشـته باشـد؟                می

 نه اینکـه بـه   ها فکر کنی نهایت خواهی ثروتمند باشی باید به بی    اگر می 
چون با شنیدن ایـن     » . هزار دالر و هر گونه مبلغ ناچیز راضی شوي         200

ا بـا دقـت   اید، باید مطالب فصل اول همـین کتـاب ر   جمله کمی تعجب کرده  
فصل ابتدایی این کتاب ذهـن شـما را بـراي تبـدیل     . تر بخوانید هرچه تمام 

کند، در انتهاي هر فصل آزمون        گذار واقعی آماده می     شدن به یک سرمایه   
تـر   اید آگاه گیرد تا دربارة آنچه که خوانده     تقویت ذهن کوچکی از شما می     

توانیـد    احتـی مـی   اگرچه سؤاالت بسیار ساده هستند، اما شما به ر        . شوید
هاي آنها نظرات خود را اعالم کنید و با کـسانی کـه هماننـد                دربارة پاسخ 

. ها عالقمند هستند به بحث و گفتگـو بنـشینید           گذاري  شما به انواع سرمایه   
سـازند و     هر یک از این سئواالت بـسیار بـسیار روح و روان را آرام مـی               

نـد کـه هـر بـار مـن چـه            پرسید تا بدا    پدرپولدار همیشه آنها را از من می      
دهم و یا دیدگاهم چقدر دربارة پول تغییـر           هاي متفاوتی به آنها می      پاسخ
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هـا فکـر     خواستم به آنهـا جـواب بـدهم، سـاعت           هر بار که می   . کرده است 
یـافتم احـساس آرامـش عجیبـی در دل      کردم و وقتی جواب آن را مـی   می

  .کردم پیدا می

  کند ز می را متمای10/90گذاران  چه چیزي سرمایه
گـذاران    هـاي ایـن کتـاب متمـایز سـاختن سـرمایه             ترین جنبـه    یکی از مهم  

: گفـت   پدرپولدار اغلب می  . گذاران عادي و معمولی است       از سرمایه  10/90
خواهید پولدار و ثروتمند شوید دقت کنید و ببینید که افراد عادي              اگر می «

  ».نیدها خودداري ک دهند، از انجام همان چه کارهایی انجام می
 را درك  10/90ۀ ایـن کتـاب شـما تـاکنون مفهـوم قـانون              عـ در طول مطال  

اید، ممکن اسـت بـا        اید، اما آنچه که شما از مفهوم آن برداشت کرده           کرده
  :براي مثال. دیگر خوانندگان متفاوت باشد

هرگـز ریـسک نکنیـد، در حالیکـه         : گوینـد   گـذاران مـی      اکثر سـرمایه   �
ند که ریسک از هر نوعی که باشد سـودمند  گذاران ثروتمند معتقد    سرمایه

  .است
هایـشان را     گذاران عادي در تالش هـستند تـا میـزان بـدهی              سرمایه �

گذاران ثروتمند انـواع      کاهش دهند و به صفر برسانند، در حالیکه سرمایه        
شناسند و از انواع خوب آن بـراي افـزایش میـزان              ها را آگاهانه می     بدهی

  .کنند حاصل از آنها استفاده میهاي خود و سودهاي  سرمایه
هاي خـود     کوشند تا میزان مخارج و هزینه       گذاران عادي می     سرمایه �

گذاران واقعـی و ثروتمنـد در پـی آن            را کمتر کنند، در صورتیکه سرمایه     
  . دست پیدا کننديشان به سرمایۀ باالتر هستند تا با افزایش مخارج
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کننــد، در حالیکــه  گــذاران عــادي فقــط یــک شــغل پیــدا مــی  ســرمایه�
  .کنند گذاران ثروتمند چندین موقعیت شغلی ایجاد می سرمایه
کـشند، امـا    کنند و زحمت می گذاران عادي به سختی کار می      سرمایه �

کنند و از نیـروي ذهـن خـود     گذاران ثروتمند هر چه کمتر کار می        سرمایه
  .آورند  بیشتري به دست می کنند، سرمایۀ بیشتر استفاده می

  دیگر سکهروي 
هاي خواندن این کتاب این است که در انتها متوجه خواهیـد              یکی از مزیت  

گـذار و      درجه با نظرات و عقاید افراد سرمایه       180شد که افکارتان حدود     
گفـت کـه یکـی از دالیلـی کـه          پدرپولدار چنین می  . دارددار تفاوت     سرمایه

 کارهـایی   شوند این اسـت کـه       درصد بسیار کوچکی از مردم ثروتمند می      
. دهند که به فکر هیچ یک از افراد معمـولی خطـور نکـرده اسـت                 انجام می 

گیرند و به دلیل ناآگاهی مـدام از ایـن             افراد عادي تنها از یک راه بهره می       
هاي    راه ثروتمندانداران و     پرند در حالیکه سرمایه     شاخه به آن شاخه می    
ز آنهــا تمرکــز کننــد و در آخــر فقــط روي یکــی ا مختلــف را امتحــان مــی

شـود و هـم        شدن و باتجربگی آنهـا مـی        این کار هم باعث آگاه    . نمایند  می
گردانـد و بـه مراتـب       روح و جسم آنها را با خوب و بد روزگار آشنا مـی            

تـر از     رود و مهم     مشکالت و شرایط جدید باالتر می      مقابلشان در     ظرفیت
  .گردد شان تا حد اعالیی تقویت می هاي ذهنی همه اینکه مهارت

دو روي  «دار را بـا نـام         پدرپولدار نوع طرز فکر افراد ثروتمند و سـرمایه        
 بـود کـه افـراد داراي چنـین دیـدگاهی            معتقـد کـرد و      نامگذاري می » سکه

قادرند از یک زاویـه دو روي سـکه را بـه طـور همزمـان ببیننـد و افکـار                  
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