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  1 راز

  براي دیگران الگو و منبع الهام شوید
. براي کسب موفقیت به صورت مدام نگاه بـه هـدف خـود داشـته باشـید                

 و چیزهـاي زیـادي قـصد     هـا   هنگام قدم برداشتن به سمت موفقیت بهانـه       
  .دارند شما را به حاشیه برانند

 و  شـما را از مـداومت     ... ها در قالب دوستان، خانواده، همسر و          این بهانه 
  .دارند هایتان باز می گیري هدف پی

هـاي    شما در این گونه موارد کمی سنگدل باشید، بـه سـرزنش و تـوهین              
. دیگران گوش ندهید و در رسیدن به هدف، عزمـی راسـخ داشـته باشـید        

توانید براي دیگـران انجـام دهیـد          ترین کاري که شما می      آل  بهترین و ایده  
  .شویداین است که الگو و منبع الهام آنها 
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  2 راز

  از طفره رفتن بپرهیزید
تان بردارید را از همـین لحظـه    خواهید براي موفقیت مالی  هر قدمی که می   

  .شروع کنید
تـان را دگرگـون       توانید زندگی   درست همین جا و همین لحظه است که می        

  .کنید و سرنوشت خودتان را با دستان خود رقم بزنید
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  3 راز

  بی شهرت استگرفتاري شکل تقل
بعضی از افراد فقیر و طبقۀ متوسط به عمد براي خود گرفتاري دسـت و               

  .کنند، چون راه آسانی براي جلب توجه دیگران است پا می
 مـسئولیت زنـدگی را تمـام قـد          بجـاي اینکـه   آسان است که معتاد شـویم       

هـاي مختلـف مـالی     تر از کسب مهارت     معتاد شدن بسیار آسان   . بپردازیم
  .است
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  4 راز

  فقرو خود درمانی
فقر یک حساسیت فصلی نیست، بلکه یک بیماري مهلک و خاص اما قابـل              

  .درمان است
افراد با تـن دادن بـه فقـر         . هاي مالی است    واکسن مؤثر ضد فقر، آموزش    

  . شوند دچار یک معلولیت مالی می
شـاید  . نگـر هـستند     بین و ثروتمندان دوربـین و آینـده         فقرا افرادي نزدیک  

وصیه به پولدار شدن تکراري است ولی هیچ چیـز ار معجـزة بـودن آن                ت
  .کند کم نمی
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  5 راز

  گیري فقرا گروگان
گیـري    پولی و تهیدسـتی سـعی در گروگـان          فقرا با ماندن در وضعیت بی     

  . احساسات دیگران و جلب توجه دیگران دارند
 کار درسـت  خود را قربانی در نظر گرفتن، درست نقطۀ مقابل انجام دادن 

  .کنید آنرا متوقف فرمایید این کار را نکنید و اگر این کار را می. است
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  6 راز

  گرایی فقرا بنیاد
بنیادگرایی فقرا یعنی بازگشت به گذشته، هر چند کهنه و رنگ و رورفتـه              

  .نشینی و تباهی ندارد اي جز عقب و تکرار کارهاي قبلی که هیچ نتیجه
 براي رستگاري دانسته و بـا آغـوش بـاز بـه             ، راهی رافقرا مردن در فقر     
  .روند استقبال آن می

کنند، در حالیکه ثروتمندان سخت گوش در         بنیادگرایان به گذشته نگاه می    
  .دهند رسیدن به اهداف آینده را مد نظر خود قرار می

  
  
  
  
  
  



9  راز رابرت کیوساکی براي موفقیت110

  

  7 راز

  ایرادگیري صفت فقیران است
در واقع فقـرا  . را و تهیدستان استهاي فق گیري مداوم یکی از ویژگی   ایراد

  .کنند با ایرادگیري در پذیرش خوشبختی دیگران مقاومت می
براي ثروتمند شدن زندگی واقعی خودتـان را داشـته باشـید و بـه جـاي                 

هـاي مـالی تـشویق     انتقاد از دیگران آنها را در مداومت در کسب آموزش   
  .کنید
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  8 راز

  اي براي کشف راه درست نشانه
گـذاري از تـرس فلـج شـوید،      هنگامیکه در انجام کاري در مسیر سـرمایه  

  .بدانید که نشانۀ خوبی است
تبـدیل  . دهـد کـه چـه چیـزي درسـت اسـت             ترس در واقع به ما نشان می      

  .باشد کردن ترس به لذت، هنر بزرگ ثروتمندان می
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  9 راز

  پاداش، پاسخ عمل در دنیاست
گذاري داشته باشید ولی حتی یکـی از آنهـا        یهاگر هزاران ایده براي سرما    

زیرا در آینه یک فرد احمـق       .  باشید، هرگز سراغ آینه نروید      را اجرا نکرده  
در . را خواهید دید که در خواب و خیـالش بـه ثـروت دسـت یافتـه اسـت                  

خــواب و خیــال بــودن راهــی بــراي رو در رو نــشدن بــا واقعیــات        
  .گذاري است سرمایه

و ن متمرکز شوید و شـانس و اقبـال را بـه فـالگیران               تمام قد روي هدفتا   
  .محول کنیدها  رمال
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  10 راز

  به دنبال تأیید دیگران نباشید
. کنند  ثروتمندان واقعی انرژي خود را صرف دریافت تأیید از دیگران نمی          

 تأیید دیگران هستند و بـه همـین خـاطر مـدام از مـسیر                 فقرا دائماً در پی   
  .شوند اصلی خود دور می

 درصد از آنها فقرا هستند، نگاه درسـتی بـه           95متأسفانه افراد جامعه که     
توجه داشـته   . هاي مالی و تأثیر شگرف آنها ندارند        ثروت، پول و آموزش   

داننـد    باشید که ثروتمنـدان رئـیس وجـود و زنـدگی خـود هـستند و مـی                 
هـاي    هـا و بحـران      هاي مالی همانند چکـی هـستند کـه در چـالش               آموزش

  .شود  درصد نقد می100صادي اقت
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  11 راز

  دربارة الهامات خود رازدار باشید
شـود،    هنگامیکه موفقیت و کامیابی بـه شـما از طـرق مختلـف الهـام مـی                

ایـن الهـام بـه شـما        . دربارة آن صحبت نکنید تا از قدرتش کاسته نـشود         
  !اختصاص دارد، نه کس دیگري

دارد که شما اولین قـدم را بـراي           می  الهام وقتی به سمت شما قدم بر      و  ... 
  .خود بردارید
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  12 راز

  آفرینی تراشی دشمن ثروت بهانه
هایی که در     توان هزاران بهانه تراشید، بهانه      براي انجام ندادن یک کار می     

  .آید بعضی مواقع عدم توجه به آنها یک گناه کبیره به حساب می
 آرامـش  ،هنگام رسیدن به موفقیـت ها توجه نکنید و بدانید که    به این بهانه  

  .زندگانی را به آغوش خواهید گرفت
را نوشـت و    » جنـگ و صـلح    «تولستوي سیزده فرزند داشت ولـی رمـان         

النس آرمسترانگ سرطان داشـت و سـه بـار برنـدة تـور دو               . جهانی شد 
  .فرانس شد

  . باید از آن فارغ شد براي رهاییبهانه مثل درد زایمان است که
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  13 راز

  فقیر پهلوان آخر هفته است
فقـرا  . کنند  هاي خود ایمان دارند و خود را وقف آنها می           پولدارها به هدف  

توان گفت فقیر پهلـوان آخـر         از اینرو می  . گیرند  کسب ثروت  را جدي نمی     
  .هفته است و پولدار هفت روز هفته آمادة مبارزه است

 شـدن بـراي کـرة       ثروتمندان ایمان دارند که حرکت آنها به سمت پولـدار         
  .زمین حیاتی است
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  14 راز

  بین خود و ابزار کارتان فاصله بگذارید
ثروتمنـدان  . شـوند   هایشان شناخته نمـی     پولدارهاي واقعی در دنیا با پول     

دانند بلکه پول را ابزاري براي رسیدن به اهـداف   پول را ثروت واقعی نمی   
  .کنند فرض می

آنهـا  . گیرنـد  کاري خود یک قدم فاصله می    ثروتمندان همیشه با ابزارهاي     
  .شوند از روي شعور و آرزوهایشان شناخته می
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  15 راز

اي پر از تجدیدي و  ثروتمندان کارنامه
  شکست دارند

اي هستند که هزاران عدم توفیـق و شکـست را    ثروتمندان افراد کار کشته   
 شدن بـا شکـست      اي از مواجه     هیچ ترس و دلهره    بنابرایناند    تجربه کرده 

  .ندارد
دهنـد و     کنند و با تمام وجـود ادامـه مـی           آنها هیچگاه بازي را واگذار نمی     

  .هایشان از شنیدن تحقیر دیگران کر است گوش
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  16 راز

  هاي متنوع از ثروتمندان نقش
. نظیري را در نظر گرفته است       هاي خوب بی    خداوند براي ثروتمندان نقش   

  ... و صبور خیر، ،کارآفرینهایی مثل  نقش
دارند و بـه سـفر ادامـه           نمی  ثروتمندان خود را در قید و بند یک نقش نگه         

  .دهند می
  .راز ثروتمندان خواستن، حرکت کردن و بدست آوردن است
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  17 راز

  بدهی خود یکی از رازهاي ثروتمند شدن
 هـایی کـه از بچگـی دائمـاً بـه آنهـا داده شـده، یـاد                   اکثر مردم با آموزش   

اند که هیچگاه بدهکار نباشـند و بـدهکار نبـودن را حتـی افتخـاري                  گرفته
ترین انسان دنیا، ثروتمندترین مرد       دانند، در حالیکه بدهکار     براي خود می  
  .گیتس است دنیا یعنی بیل
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  18 راز

  کند هایی که شما را ثروتمند می دارایی
چه بسا افرادي که    . اشیدشما ابتدا باید تصویر روشنی از دارایی داشته ب        

هـا خیـالی بـیش     هاي فراوانی دارند ولی ایـن دارایـی    به خیال خود دارایی   
 داشته باشـیم،    داراییاگر بخواهیم یک تعریف روشن و واضح از         . نیست

دارایی چیزي است که صورت مستمر پول به جیب شما وارد           «: باید گفت 
  ».کند، در غیر اینصورت یک بدهی است می

کنید در واقع     اي که در آن زندگی می       تاپ و خانه    ین، موبایل، لپ  یعنی ماش 
  .بدهی شما هستند
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  19 راز

  مرکز توجه ثروتمندان
ــذاري ثروتمنـــدان در ســـرمایه هـــاي مختلـــف توجـــه خـــود را بـــه   گـ

کننـد کـه داراي جریـان نقـدي مـستمر و              هایی معطوف می    گذاري  سرمایه
هـاي ثـروت آنهـا را مـستحکم و           این جریان نقدي سـتون    . ماهیانه هستند 

  .کند پابرجا می
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  20 راز

  مرکز توجه فقرا
گـذاري بـه آن    فقرا و تهیدستان اولین چیزي که در هر پیشنهاد و سرمایه    

ــی ــه م ــدهی آن ســرمایه  توج ــزان ب ــد می ــسا    کنن ــه ب ــذاري اســت و چ گ
  .شوند نابود میهایی که به خاطر ترس شدید آنها از بدهی  گذاري سرمایه

  .ماند گذاري منتظر شما نمی هیچ سرمایه
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  21 راز

  راز ثروتمند شدن پولدارها
هـا بـر روي       اريگـذ   قبالً نیز اشاره شد، در سرمایه     پولدارها همانطور که    

کنند که داراي جریان نقدي ماهیانه و مستمر          چیزهایی تمرکز و توجه می    
  .است

کننـد کـه درآمـد        نتخـاب مـی   هـایی را ا     گـذاري   عالوه بر این آنها سـرمایه     
درآمد غیرفعال، درآمدي است که نیاز بـه حـضور          . غیرفعال داشته باشد  
  .فیزیکی شما ندارد
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  22 راز

   را دست کم نگیریدبقدرت بهرة مرک
بگیـر کمتــر بـه آن توجــه    یکـی از چیزهـایی کــه طبقـۀ متوســط و حقـوق    

ی بـا سـود     هنگامیکـه شـما یـک حـساب بـانک         . کنند، بهرة مرکب است     می
کنیـد، در صـورتیکه سـود دریـافتی را دسـت               درصد باز مـی    18سالیانه  

نزنید و به پول اولیۀ اضافه کنید بـه آن سـود نیـز، سـود سـالیانه تعلـق                    
  . گیرد می

 درصـد  18 هزار تومان در بانک با سود سالیانۀ    200براي مثال اگر شما     
 سـال پـول   30 انداز کنید و به سود اضافه شده دسـت نزنیـد، بعـد از     پس

  . میلیارد تومان خواهد شد3شما 
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  23 راز

  ثروت واقعی چیست؟
ولی . هاي آنهاست   کنند که ثروت واقعی ثروتمندان پول       اکثر مردم فکر می   

سخت در اشتباه هستند، زیرا ثـروت واقعـی ثروتمنـدان هـوش و سـواد                
  .مالی آنهاست

ودهاي تـصاعدي از  بخشد تا بتوانند سـ     این هوش مالی به آنها قدرتی می      
  .هاي خود به دست بیاورند گذاري سرمایه
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  24 راز

  چگونه اسب عصاري نباشیم؟
کننـد و پـول    حقوق بگیران و طبقۀ متوسط هر چقدر تـالش بیـشتري مـی      

هـاي آنهـا نیـز افـزایش پیـدا            آورند، متعاقبـاً هزینـه      بیشتري به دست می   
هـاي   هـا و قـبض   رداخـت هزینـه   تنها وظیفۀ آنها در زندگی پ     انگار .کند  می

متأسفانه اگر این افراد فکري براي خود نکنند همانند اسـب           . مختلف است 
چرخند و بعد از مرگ تنهـا چیـزي کـه      عصاري تا آخر عمر دور خود می      

  .هاي پرداخت نشده است گذارند یکسري قبض براي ورثه به ارث می
  .رحمانه است ولی واقعیت دارد بی
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  25 راز

  ر از بردگی مالیفرا
بـراي دریافـت حقـوق کـار        ) فرمـا   خویش (Sو طبقۀ   ) حقوق بگیر  (Eطبقۀ  
 ایـن افـراد بایـد بـا      براي نجات.اند کنند و خود را وقف این هدف کرده   می

 ثروت، دارایی، بـدهی، بـدهی خـوب، بـدهی بـد و مـدیریت        اي  پایهمفاهیم  
  .بحران به صورت کامالً عملی آشنا شوند

هاي مالی آشنا شـوید؟ فقـط یادتـان باشـد          باید با مهارت   به عبارتی شما  
 کـه سـواري    دوچرخـه هماننـد . استها   هاي مالی مثل دیگر مهارت      مهارت
  آنرا با کتاب خواندن یـاد نگرفتـه اسـت ایـن واقعیتـی اسـت کـه                  کس  هیچ

  .شود هاي موفقیت میسر نمی هاي مالی نیز با شرکت در همایش مهارت
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  26 راز

براي آموزش به فرزندان خود آیا چیزي 
  دارید؟

اي بـراي افـزایش هـوش مـالی خـود نیاندیـشید               در صورتیکه شما چاره   
رسند و این امـر زیـاد دور          کودکان شما هم به همین جایی که هستید می        

  . نیست
اولیا با باال بردن هوش مالی براي آموزش فرزندان خود چیزي در چنتـه       

  .خواهند داشت
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  27 راز

  مندان دل شیر دارندثروت
هاي خود سـهیم   خواهیم که ما را در پروژه    وقتی از بعضی ثروتمندان می    

اما وقتی . نمایند بینیم که آنها از این پیشنهاد استقبال می        کنند با تعجب می   
کنیم،   ها مشاهده می    جسارت و شجاعت این افراد را در برخورد با چالش         

اي هـستند کـه       فـراد کارکـشته   ثروتمنـدان ا  . لـرزیم   از ترس بـه خـود مـی       
بـه همـین    . اند  آورده  هاي مختلف به دست می      چالشتجربیات زیادي را از     

  .گیرند خاطر است که آنها بهترین نتایج را در بدترین شرایط می
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  28 راز

  کند هدف وسیله را توجیه نمی
ولـی وقتـی    . هـود بـودم     در دوران کودکی، من عاشـق ماجراهـاي رابـین         

در واقــع .  اســت،هــود یــک دزد و شــیاد  فهمیــدم کــه رابــینبــزرگ شــدم
نمایی هدف، عملکرد و وسیلۀ رسـیدن بـه           خواست با مقدس    هود می   رابین

دزدم تـا بـه فقـرا         من از ثروتمنـدان مـی     «: گفت  وي می . آن را توصیه کند   
اما جالب است بدانید که امروز هم هزاران نفر معتقـد هـستند کـه                . »بدهم

  .کار وي درست است
هاي اقتصادي و گسترش فقر تعداد بیـشتري از مـردم             با گسترش بحران  
  .شوند هود می تبدیل به رابین
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