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  مقدمه
هاي قبل از روز تولد یـا         در دوران کودکی حتماً شما هیجان و شوق شب        

ها آنقدر شوق داشتیم که تا        در آن شب  . روز کریسمس را به خاطر دارید     
رغم اینکه دیر خوابیده بودیم صـبح         اما علی . رفتیم  ها به خواب نمی     ساعت

د شـدیم چـون قـرار بـود شـاه           زود با هیجان خاصی از خواب بیدار مـی        
  .اتفاقات خوبی در آن روز باشیم

  .حدس من این است که شما امروز با این هیجان از خواب بیدار نشدید
این در  . شاید دلیل آن ترافیک کاري روز قبل یا مشکالت پیش آمده باشد           

ر عـصر تمـامی   اما د. حالی است که دیروز را با روحیه آغاز کرده بودید        
خواسـتید   در این حالت شما فقط مـی  هاي خود را نقش بر آب یافتید          نقشه

  . به خانه برسید و در رختخواب بیهوش شوید
این راه نه بهتر    . اما من امروز قصد دارم راه بهتري را به شما نشان دهم           

بـا اسـتفاده از ایـن روش شـما بـا یـک تیـر چنـد نـشان             . بلکه عالی است  
ۀ نقلـی را  هـاي ارایـه شـده در ایـن کتابچـ      زنید، فقط لطفاً حتماً تمـرین      می

 روز به صورت مداوم تمرین کنید تا آنهـا کـامالً در وجودتـان       21حداقل  
  .نهادینه شود

چـون  . هم اکیداً خودداري کنید   » دانستم  من قبالً می  «از گفتن جمالتی مثل     
دهد، شما مرد عمل نیستید، اهل ریسک نیستید          جمالتی مثل این نشان می    
  .و قصد ندارید رشد کنید

خواهیـد کـه      وقتی شما این کتـاب را خریدیـد یعنـی بـا تمـام وجـود مـی                 
هـاي    پس با گفتن و شنیدن حرف     . پیشرفت کنید و در این کار شور دارید       
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راستی این جملـه را هـم از مـن داشـته            .  سر و ته خود را ناامید نکنید        بی
  :باشید که

  »موفقیت همه چیز نیست«
ت همراه بـا رشـد شخـصیتی در    این جمله به آن معنی است که اگر موفقی  

شـود   موفقیتی به خوشبختی منجر مـی . زندگی نباشد ارزش زیادي ندارد   
  .گذار باشد که در شخصیت شما هم تأثیر

  

  مقدمۀ ناشر
هاي مستمر رابرت کیوساکی و شـرکت پدرپولـدار، انتـشارا             یکی از رویه  

هـاي مختلـف بـه عالقمنـدان          هاي کم حجمی است که بـه مناسـبت          کتابچه
  . گردد رضه میع

جالب بودن مطالب و خاص بودن آنها ما را بر آن داشت تا دو کتابچه از                
  .این مجموعه را در قالب یک کتاب کم حجم تقدیم شما کنیم

هـاي    مطالبی که در این کتاب آورده شده، موضوعاتی است که در کتـاب            
  .دیگر رابرت کیوساکی کمتر به آن اشاره شده است

 افراد موفق و پیدا کردن جایگاه مـالی مناسـب را            موضوعاتی مثل عادات  
تـرین شـکل ممکـن در ایـن کتـاب بـراي مـا                 رابرت کیوساکی به استادانه   

  .بررسی کرده است
  .امیدواریم مانند همیشه از این کتاب کوچک رابرت کیوساکی لذت ببرید

  »ناشر«



   اثر اول

قبل از صبحانه زندگی 
  خود را متحول کنید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  براي تغییر شجاعت به خرج دهید

بـدون دلیـل    . ام  کـردم بـه آخـر خـط رسـیده           چند سال پیش احساس مـی     
افسرده بودم، در حالیکه همه چیـز داشـتم؛ ازدواج موفـق، کـار مناسـب،                

من در ظاهر همـه چیـز داشـتم ولـی واقعـاً             . دست، ثروت   همکارانی چیره 
 در زنـدگی  این احـساس باعـث شـده بـود    . کردم احساس خوشبختی نمی 

  .انگیزه باشم خیلی بی
شاید باور نکنید ولی حتـی حـال نداشـتم بـراي ورزش بـه یـک باشـگاه                   

در آن مرحله از زندگی من متوجه شدم که قطعۀ گمـشدة            . ورزشی بروم 
عدم توجه به رشد شخصیتی باعث شده       . زندگی من فقر شخصیتی است    

هـا را   رزوي آنرغم داشتن ثروت و چیزهایی که دیگران آ بود که من علی 
در آن . من از خودم غفلـت کـرده بـودم       . داشتند احساس خوشبختی نکنم   

. لحظه من با تمام وجود به این مـسئله ریـده بـودم کـه بایـد تغییـر کـنم                    
رسیدن به اینکه باید تغییر کنید و دست به تغییر بزنید نیاز به شجاعت و               
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اد تغییـر  من و همسرم کیم معتقدیم کـه بـراي ایجـ   . جسارت خاصی دارد 
شاید شرایط و اوضـاع بعـضی       . در دنیا ابتدا باید خودمان را تغییر دهیم       

مواقع از کنترل شما خارج شود ولی خوشبختانه شما کنتـرل کـاملی بـر               
  :گوید در این مورد می» 1جیم ران«آقاي . ذهن خودتان دارید

  ».رود سطح موفقیت شما به ندرت از رشد شخصیتی شما باالتر می«
ه تالش کنید که از نظر شخصیتی رشد کـرده تـا نتـایج مثبـت                پس هموار 

هایی    گام ما قصد داریم عادت     6در این   . آنرا در زندگی در آغوش بگیرید     
  .دهد ریزي کنیم که شما را به رشد شخصیتی سوق می را پایه

  زمان عاملی مهم

  
کـنم کـه صـبح زود را          ها من به شما توصـیه مـی         براي شروع این تمرین   

هـا در صـبح،    با انجـام ایـن تمـرین     . ها انتخاب کنید    جام این تمرین  براي ان 
  .کنید شما روز را با یک انرژي مضاعف شروع می

                                                 
1  .Jim Rohnهاي انگیزشی  سخنران و نویسندة کتاب  
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بعـد از خـوردن   (پس برنامه این است که اولین کار شـما در شـروع روز    
ها باشـد تـا تغییـر را در طـول روز بـا                انجام این تمرین  ) یک فنجان قهوه  

  .تمام وجود حس کنید
آیید دیگـر انـرژي بـراي          از سرکار خسته و کوفته به خانه می        وقتی شما 

هـا در صـبح را یـک       انجام این تمـرین   . ها نخواهید داشت    انجام این تمرین  
  .مراسم صبحگاهی براي خود در نظر بگیرید

پـس در اولـین قـدم در    . هاي افراد موفق اسـت  سحرخیزي یکی از ویژگی  
کرده و در انجام آنها مـداومت       ها باز     صبح زود جایی را براي این تمرین      

 حـدود   پیشنهاد من این است که هر روز بـراي ایـن تمـرین           . داشته باشید 
  .یک ساعت وقت بگذارید

ها، براي شروع کردن روزها به بهترین نحو ممکن اسـت و نـه                این تمرین 
  .الزاماً شروع کردن روز

 مـن بـه     ها و مداومت در اجراي دقیـق و روزانـۀ آنهـا             با انجام این تمرین   
  .تان باشید انگیز در زندگی دهم که منتظر یک اتفاق شگفت شما نوید می

  ذهن خود را خالی کنید: گام اول
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هـاي مختلـف در       ترین مشکالت دنیاي امروزي که به شـکل         یکی از بزرگ  
  .شود، آلودگی صوتی است زندگی ما دیده می

دنیا را بـراي    . واقعیت این است که شما باید ذهن خودتان را آسوده کنید          
مدیتیشن یا مراقبه ایـن     . مدتی خاموش کرده و مغزتان را استراحت دهید       

  .کند امکان را براي شما فراهم می
هـاي اینچنینـی نیـستم ولـی          شاید شما بگویید که من اهل یوگا و دیـدگاه         

  .ها آشنا باشید براي موفقیت باید با این تکنیک
گـذاري در جهـان اسـت         مایهترین مدیران سـر      که یکی از موفق    1ري دالیو 

  ».مدیتیشین کلید موفقیت مالی او بوده است«: گوید می
مـن  «یادتان هست در ابتداي این نوشتار من گفتم که شما از بیـان جملـۀ                

شـما بایـد بـه ایـن نتیجـه رسـیده            . اکیداً خودداري کنیـد   » دانستم  قبالً می 
ا بایـد  رسـاند و شـم   هاي قبلـی شـما را بـه موفقیـت نمـی      باشید که روش  

  .روشی جدید را امتحان کنید
رسـد    خیلی ساده به نظر مـی     .  گام دیگر است   5اي براي     مدیتیشن دروازه 

اي شـما ذهـن خودتـان را از افکـار و              ولی بسیار مهم است که چند لحظه      
دهـد کـه خـود را     مراقبه به شـما امکـان مـی     . صداهاي مختلف خالی کنید   

 تمرکز شما را تا حد زیـادي بـاال      این کار . براي یادگیري دقیق آماده کنید    
  .بخشد برد و آرامش خاصی به شما می می

اینکه شـما   . براي خیلی از مردم انجام مراقبه بسیار سخت و مشکل است          
توانیـد از تکنیـک گـوش         شـما مـی   . یک جا بنشینید و به چیزي فکر نکنیـد        

                                                 
1 .Rey Dalio  
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هـاي خـود هنگـام مدیتیـشن      ها و یا نگاه کردن به پشت پلک    دادن به نفس  
  .ستفاده کنیدا

 دقیقه شروع کنید در این مـدت سـعی کنیـد بـه هـیچ چیـز فکـر            5ابتدا با   
من خودم از گوش دادن به صداي تنفس در انتظار براي جلوگیري            . نکنید

 دقیقـه   10بـه مـرور ایـن مراقبـه را بـه            . کـنم   پرتی استفاده مـی     از حواس 
خواهـد  برسانید، هر چه بیشتر تالش کنید آرامش بیـشتري شـما را فـرا               

  .گرفت

  فقط آن را به زبان بیاورید: 2گام 

  
» برنامۀ زندة شـنبه شـب     « به نام    1990هاي کمدي دهۀ      در یکی از برنامه   

دائمـاً  » 1استوارت اسمالی «که بسیار محبوب بود شخصیت اصلی برنامه        
مـن بـه انـدازة    «یا » من به اندازة کافی خوب نیستم«هایی مثل  از تکه کالم  

کرد که باعث شود مردم زیـادي از ایـن       استفاده می » مکافی باهوش نیست  
                                                 

1 Stuart Smalley  
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ایـن موضـوع باعـث شـده بـود کـه           . ها به شوخی استفاده کننـد       تکه کالم 
  .اندیشی، را جدي نگیرند بعضی از مردم مثبت

گـویی دچـار افـراط و         یا بعضی یگر از مردم در استفاده از تکنیک مثبـت          
من پـول و    «: التی مثل خودشیفتگی شده بودند و توقع داشتند با گفتن جم        

  .به پول و ثروت دست پیدا کنند» .کنم ثروت را به خود جذب می
اندیشی مـؤثر بـه شـما         ولی من در اینجا قصد دارم تکنیکی را براي مثبت         

اندیشی استفاده از جمالتـی اسـت    از نظر من بهترین روش مثبت  . یاد دهم 
  .باشد که با انجام کارهایی مشخص همراه می

گویی ذهن خـود را بـه نحـوي           یگر در این حالت شما با مثبت      به عبارتی د  
کنیـد تـا کارهـاي مشخـصی را انجـام داده و بـه نتـایج                   ریزي مـی    برنامه

اینکه شما بخواهیـد از یـک جملـۀ جـادویی           . مطلوب مورد نظرتان برسید   
رجـی بـه پـول بریـد یـک خـواب و خیـال             استفاده کرده و با اَجی     مجی التَ

  .بیشتر نیست
هـایی را تکـرار و         ابتدا ذهن خود را درست پرورش دهیم و عادت         ما باید 

  .رساند هایمان می نهادینه کنیم که ما را به هدف
هـاي دیگـري      و کتاب » 1زن پولدار «به طول مثال همسرم به واسطۀ کتاب        

کنـد کـه      که در مورد هوش مالی زنان نوشته با زنان زیادي صحبت مـی            
. گذاري دارنـد    ن قدم براي سرمایه   ترس و وحشت زیادي دربرداشتن اولی     

ایـن تـرس   . ترسـند  آنها هنوز شروع نکردند از ورشکستگی و اشتباه مـی     
  .دهندة این است که آنها سردرگم هستند نشان

                                                 
1 Rich Woman  
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پول بدون تالش به سمت من جاري خواهد شد و مـن        «اي مثل     گفتن جمله 
و نشـستن و منتظـر پـول مانـدن          » شـود   به یک ثروتمند بزرگ تبدیل مـی      

  !پس چه باید گفت یا چه باید کرد؟. ي جز حماقت نیستچیز
کـنم از ایـن جملـه     سئوال بسیار خوبی اسـت مـن بـه شـما پیـشنهاد مـی             

مبلغ مورد نظرتـان را     ............. (من متعهد به بدست آوردن    «: استفاده کنید 
خواهیـد    کار مورد نظرتان که می    .................. (پول، با انجام کار     ) بنویسید

کـه بـه صـورت مـداوم و هـر روز تـا تـاریخ                ) ز طریق آن پولدار شوید    ا
  ».هستم................ 

ایـن جملـه    . توانید بگوییـد    ترین جملۀ مثبتی است که شما می        این صادقانه 
یک طرح قابل اجراست که با تکرار آن        . تنها یک عبارت آرزومندانه نیست    

بـا ایـن    . کنـد   جاد می سوخت الزم در شما را براي حرکت به سمت جلو ای          
جمله شما نسبت به انجام آن کار احساس مسئولیت کـرده و ناخودآگـاه              

  .کنید ریزي می ذهن خود را براي رسیدن به آن برنامه
خواهیـد بـه آن    پس حاال بهتر است شما ابتدا مـروري بـر هـدفی کـه مـی            

مراحـل  . برسید داشته باشید و مراحـل رسـیدن بـه آن را بررسـی کنیـد               
نهایتـاً جملـۀ کـامالً      . ي رسـیدن بـه هـدف را مـشخص فرماییـد           عملی برا 

. اندیشی و بیـان آن بنویـسید      انحصاري و اختصاصی خود را براي مثبت      
  . دقیقه هر روز صبح این جمله را با خود تکرار کنید10 تا 5روزانه 

بیان این جمله به صورت ناخودآگاه شما را بـه سـمت موفقیـت رهنمـون       
  .کند می
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  به عینه ببینیدآنرا : 3گام 

  
اکثـر کـسانی کـه      . سازي ذهنی اسـت     اندیشی تصویر   یکی از مراحل مثبت   

 دارنـد کـه شـما در ذهـن و خیـال             کنند اعتقاد   این موضوع را پیشنهاد می    
در حالیکـه ایـن     . ایـد   خود، تجسم کنید که به همۀ آرزوهاي خـود رسـیده          

  .گویی است خیلی کلی
 شـما بایـد روي مراحـل خاصـی          گویی  سازي نیز همانند مثبت     در تصویر 

توانیـد خـود را فقـط در حـال نشـستن در               شما تنهـا نمـی    . متمرکز شوید 
هـایی    تک مراحـل و قـدم       بلکه بهتر است تک   . گوشۀ دفتر خود تجسم کنید    

  .برد را تجسم کنید که شما را به سمت موفقیت می
ا خواهید به تناسب اندام برسید، شـم        براي نمونه بیایید فرض کنیم که می      

. نباید خودتان را فقط در حالیکه کنار ساحل بـا لبـاس شـنا تجـسم کنیـد                 
بلکه باید خود را تجسم کنید که وسایل ورزشی خـود را در حـال آمـاده                 
کردن و رفتن به باشگاه هستید خود را تجسم کنیـد کـه در حـال ورزش                 

ایـد و     کردن و بهتر شدن هستید، خود را تصور کنید که روي ترازو رفته            
هایتـان بـه تـن شـما      اید، خود را تصور کنید که لباس  وگرم کم کرده   کیل 5

  .بزرگ شده است
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اینگونه تصویر سازي دقیق همراه با جزئیات ذهن شما را بـراي حرکـت              
سـازي   به جـاي کلـی نگـري در تـصویر       . کند  در مسیر موفقیت تقویت می    

. دهنـد را تجـسم کنیـد    تمام مراحلی که شما را به سمت موفقیت سوق می      
  .دهد هرچه جزئیات بیشتري باشد قدرت بیشتري به شما می

. کنـد  اي رد شدن شما از موانـع ذهنـی مـی     تصویرسازي کمک شایانی بر   
قبالً زمانیکه هدف شما خرید یک خانه بـا جریـان نقـدي مناسـب در یـک                 

ابتدا بررسی کنید که بـراي رسـیدن بـه ایـن هـدف چـه                . سال آینده است  
مراحلی را باید طی کنید، مراحلی مثل تهیۀ سرمایۀ الزم، پیـدا کـرد خانـۀ           

ها   گذار، خرید، اجاره، پرداخت هزینه      همناسب، تهیۀ وام، پیدا کردن سرمای     
  ...و 

آل خـود ببینیـد،    سازي اینکه خودتان را در خانۀ ایده شما به جاي تصویر 
خود را تصور کنید که در حال مذاکره با دوستان جهـت جلـب اعتمـاد و                 

خودتان را تصور کنید که در حـال ارایـۀ طـرح بـه           .  هستید  جذب سرمایه 
خودتـان  .  وام با درصد سود پایین هـستید       رئیس بانک خود براي گرفتن    

. را در حال ارایه و فروش محصوالت بـراي بـاال بـردن نقـدینگی هـستید                
هاي امالك مختلف بـراي پیـدا کـردن مـورد مناسـب               خودتان را در بنگاه   

گنجیـد    خود را حالی که از خوشحالی در پوسـت خـود نمـی            . تجسم کنید 
خودتان را در حـال     .  تجسم کنید  اید  وقتی خانۀ مورد نظرتان را پیدا کرده      

امضاي قرارداد خرید با شرایط ویژه و تحویل کلید در دفترخانـه تجـسم       
  .کنید

ایـد   خودتان را در حالیکه پیامک دریافت اجارة ماهیانـه را دریافـت کـرده      
  .تصور کنید
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  . دقیقه استفاده کنید10 تا 5از این تکنیک به صورت مداوم و روزانه 

  تکان دهیدبه خودتان : 4گام 

  
امـا وقـت آن رسـیده اسـت کـه           . ایم  تا به اینجا ما بر روي ذهن کار کرده        

این بسیار مهم اسـت     . هاي بدن شما نیز جریان یابد       خون در دیگر قسمت   
هاي مختلف زنـدگی مثـل ثـروت، سـعادت و سـالمتی       که شما بین قسمت   

  .تعادلی خاص برقرار کنید
ن پـروژه بـه ورزش صـبحگاهی    کنم زمـانی را در ایـ    بنابراین توصیه می  
بــه دســت آوردن اکــسیژن و جریــان یــافتن خــون و  . اختــصاص دهیــد

تردید کیفیت بقیـۀ روز شـما را تحـت تـأثیر قـرار         رهاسازي اندورفین بی  
  .دهد می

قرار نیست شما یک ورزش سنگین چند ساعته را در این گام انجام دهید              
ه بـه سـرعت جریـان       اي کـ     دقیقـه  10 تا   5بلکه هدف من انجام یک تمرین       

  .کند است خون در بدن شما کمک می



 قبل از صبحانه تغییر دهیدزندگی خود را : 1بخش 

 

17

هاي کششی، دراز نشست و حرکت پروانـه بـسیار در ایـن زمینـه                 حرکت
هدف من این اسـت کـه در ایـن برنامـۀ صـبحگاهی کمـی بـه              . مؤثر است 

این کار انرژي الزم را براي رفتن به مرحلۀ بعد در           . خودتان حرکت دهید  
  .کند شما زیاد می
کـنم و وقتـی هـم بـه           هایی هستم که پـنج روز ورزش نمـی          ممن از آن آد   
کنم که در پایان بـا کلـی          روم با هدف جبران آنقدر ورزش می        باشگاه می 

  .کنم خستگی و نفرت از ورزش باشگاه را ترك می
 دقیقه حرکت و نرمشی را پیـدا کنیـد کـه در ایـن مـدت                 10 یا   5براي این   

  .کوتاه برایتان مؤثر باشد

   داشته باشید خواندنتاب کشور: 5گام 

  
البتـه نـه مطالعـۀ    . مطالعه از دیگـر مراحـل مراسـم صـبحگاهی شماسـت        

  .یا مطالعۀ روزنامه... هاي تلگرام، اینستاگرام و  پیغام
هایی است که به ارتقـاء     بلکه مقصود من مطالعۀ کتاب آن هم از نوع کتاب         

اي تفـریح   ایـن مطالعـه بـر     . کنـد   و باال بردن کیفیت زندگی شما کمک مـی        
  .برد نیست بلکه قدرت ذهنی شما را تا حد زیادي باال می
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. دهد  مطالعه به شما امکان به روز کردن اطالعات را به صورت مداوم می            
العـاده    هـاي فـوق     ها یـک دوجـین کتـاب        خوشبختانه امروز در همۀ زمینه    

  .وجود دارد
اشـید پـس    اي براي ارایه به دنیـا داشـته ب          العاده  اگر قصد دارید چیز فوق    

  .یادتان باشد که باید خوراك خوبی هم به ذهن خود بدهید
در این مورد هم قرار نیست شما یکساعت مطالعه کنیـد بلکـه مـن تأکیـد                  

 دقیقه در مطالعه غرق شـوید و ایـن را بـه یـک عـادت         10کنم که شما      می
هایی باشـید کـه مـرتبط بـا           بنابراین به دنبال کتاب   . همه روزه تبدیل کنید   

قـبالً مـن مـدتی پـیش کتـابی در مـورد             . هدف و عالیق شما باشـد     شغل،  
اي    بار دوره کردم و هر بار چیـز تـازه          3گاندي خواندم، من این کتاب را       

  .از آن یاد گرفتم که تأثیر مستقیمی در دیدگاه من و تغییر آن گذاشت
هایی باشید که در رسیدن به هدف شـما را            پس کنجکاوانه به دنبال کتاب    

  .ندک کمک می
 دقیقه مطالعه انجام کار تحقیقاتی نیست بلکه هدف شروع       10هدف از این    

  . مثبت یک روز است
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  یادداشت برداري کنید: 6گام 

  
ایـن واقعیتـی اسـت کـه نوشـتن هـدف و          . خود را به نوشتن عادت دهیـد      

  .کند ها کمک شایانی به تحقق یافتن آنها می ایده
ــراي نوشــ 2در مراســم صــبحگاهی   ــشنهاد ب ــتن  : تن دارم پی ــی نوش یک

هــا و  کارهـایی کــه قــصد انجـام آنهــا را داریــد و دیگـري نوشــتن هــدف   
هـاي    نگـارش کارهـا و هـدف      . هایی که برایتان بـسیار مهـم اسـت          آل  ایده

گــویی و  هــاي مثبــت روزانـه بــه عملــی شــدن آهــا بــا اســتفاده از تکنیــک 
خـود  توانید کارهـاي      به عالوه شما می   . کند  ساي کمک شایانی می     تصویر

  .بندي کرده و آنها را اجرایی کنید را پس از نگارش اولویت
. کنـد    شما نیز کمک شایانی می      برداري به تغییر نگرش و دیدگاه       یادداشت

  .رود با این روش تمرکز شما بر مسایل مهم بسیار باال می
کنید کامالً بـه      اینکه شما از چه چیزي براي یادداشت برداري استفاده می         

  .گی داردخود شما بست
توانیـد از یـک ورق سـفید یـا دفترچـۀ یاداشـت یـا یـک برنامـۀ                      شما مـی  

  .پرداز یا تبلت استفاده کنید واژه
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مسئلۀ مهم این اسـت کـه شـما عـادت کنیـد کـه هـر روز صـبح اهـداف،                      
هایتـان    این کار شما را به هـدف      . ها و لیست کارهایتان را بنویسید       آل  ایده

  .کند تر می نزدیک

  داکثر بازدهیحداقل زمان، ح

  
سـرکار  .  مـردم در جوامـع امـروزي اسـت         دشـمن ترین    روزمرگی بزرگ 

نشینیم و روزمان به پایان       آییم، جلوي تلویزیون می     رویم، به خانه می     می
درگیر شدن در این روزمرگی زندگی شـما را دچـار یکنـواختی             . رسد  می
راي تغییـر  کند مگر اینکه شما ارادة الزم بـ   این وضعیت تغییر نمی   . کند  می

  .را در خود ایجاد کنید
. اي نیـست    اي که من براي شما گفـتم چیـز تـازه             مرحله 6هیچکدام از این    

  .شود اما آنرا انجام دهید  دقیقه می3 تا 2حتی اگر هر مرحله 
شما قـرار  . رسانی عالی به مغزتان هستید با این کار شما در حال سوخت     

هـا هـستند    این عـادت . باشیدهاي خود داشته      است کنترل کاملی بر عادت    
به جاي سرسري نگاه کرد به ایـن مراحـل و           . سازند  که هویت شما را می    
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این جمله را بگویید کـه      » دانستم  من قبالً اینها را می    «گفتن عبارت احمقانۀ    
  »کنم؟ آیا من از هیچکدام از این مراحل در زندگی استفاده می«

د از مدتی تأثیر شـگرفی بـر         گام بع  6مداومت به خرج دادن در انجام این        
 روز 30 تـا  21تکرار این مراسم صبحگاهی پس از  . گذارد  زندگی شما می  

توانید شـاهد نتـایج       شود و شما می     در وجود شما تبدیل به یک عادت می       
  .آن باشید

هر کدام از این مراحل به تنهایی مفید هستند ولی هدف ما آن است که در           
ه یک سوخت اتمی جهت حرکت دست پیـدا         مجموع آنها را انجام دهید تا ب      

  .کنید
دهـد کـه زودتـر بـه رختخـواب             گانه به شما انگیـزه مـی       6هاي    این عادت 

  .بروید و وقت بیشتري را در صبح به خودتان اختصاص دهید
شاید تعجب کنید ولی شـوق شـب قبـل از تولـد یـا روز کریـسمس را بـا         

 و بـراي مراسـم      کنیـد   ها در خودتان دوباره تجربـه مـی         کشف این عادت  
  .کنید صبحگاهی تا صبح لحظه شماري می

اینکه شما روزتان را چگونه به بهترین نحو شروع کنید تـأثیر مـستقیم و               
  .گذارد اي بر بقیۀ روزتان می العاده فوق

به خاطر داشته باشید براي ساخت زندگی بهتر نیازي نیست شما دنیا را             
وضعیت بد اقتصادي و یـا      . تتغییر دهید بلکه کار مهم تغییر خودتان اس       

بازار رقابتی را فراموش کرده و روي خودتان کـار کنیـد و تغییـري کـه                 
  .خواهید ایجاد کنید می

ها به صـورت هوشـمندانه، روحیـه و اعتمـاد بـه               سازي این عادت    نهادینه
نفس شما را در مواجهه با مشکالت مختلف به صـورت کـامالً تـصاعدي               
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کنـد کـه در       رشد شخصیتی به شما کمک مـی      تمرکز بر روي    . برد  باال می 
  .مواجهه با مشکالت انعطاف به خرج داده و سریع خود را بازیابی کنید

کند، مدیتیشن کنترل ذهنی شما را        هاي شما را قوي می       گام ماهیچه  6این  
سازي و نگارش مدیریت شما بر وضعیت         گویی، تصویر   مثبت. برد  باال می 

 روزرسـانی اطالعـات       کتاب پیشرفت و بـه     مطالعۀ. برد  موجود را باال می   
فهمانـد کـه      تـان مـی     ورزش به ضمیر ناخودآگـاه    . کند  شما را تضمین می   

  .ها برایتان مهم است سالمتی جسمی همگام با دیگر بخش

  در پایان
 گام شروع کنیـد و خـود را بـراي بـه             6همین امروز صبح خود را با این        

گـذاري کوچـک بـر         سـرمایه  این یـک  . آغوش کشیدن اهدافتان آماده کنید    
  . با حداکثر بازدهی است،روي خود در حداقل زمان

 »رابرت کیوساکی«
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 سـال داشـتم ثروتمنـد       9زمانیکه مـن فقـط      . زندگی سراسر انتخاب است   

در آن زمان من دو پدر داشـتم، یـک پدرپولـدار و             . شدن را انتخاب کردم   
پدر واقعی من کـه داراي تحـصیالت عالیـۀ دانـشگاهی و             . پول  یک پدر بی  
اما پدر بهترین دوستم مایک که حتی       . پولم بود    پدربی داشت ییهوش باال 

این دو نفر در شـغل      . پولدارم بود   هشتم را هم تمام نکرده بود پدر      کالس  
  .کردند خود بسیار موفق بودند و در تمام طول عمر سخت کار می

 در آن زمان هر دو درآمد خوبی داشتند با این حال یکی از آنها همیـشه                
ــه یکــی از     ــدیل شــدن ب ــود و دیگــري در حــال تب ــالی ب ــر امــور م درگی

  . هاوایی بودترین مردان ثروتمند
موسـسات  اش،  ها میلیون دالر براي خـانواده      یکی از آنها پس از مرگ ده      

 و کلیساي شهر به ارث گذاشت؛ اما دیگري تنها چیزي کـه پـس از                 خیریه
هـاي پرداخـت    اي از قبض اش به ارث گذاشت مجموعه      مرگ براي خانواده  

ا مـسیر   کردنـد، امـ     هر دو نفر به نوبۀ خود مـرا نـصیحت مـی           . نشده بود 
اگر من فقط یک پدر داشـتم       . کردند  یکسانی را براي یادگیري توصیه نمی     

  . ناچار بودم تنها نصیحت او را بپذیرم و یا رد کنم
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 نظـر   ،داد که من از بین این دو نفر         داشتن دو پدر این شانس را به من می        
  : یکی را بپذیرم

  نظر پدر پولدار و نظر پدرفقیر
ت یکـی از آن دو را بپـذیرم و دیگـري را رد             من به جاي اینکه فقـط نظـرا       

پـرداختم و سـپس       کنم، بیشتر به مقایسه و تفکر در مورد آن نظرات مـی           
در آن زمان پدرپولدار هنـوز بـه معنـاي          . گرفتم  تصمیم نهایی خود را می    

پـول نـشده      پول هم هنوز در ظـاهر بـی          پولدار نشده بود و پدربی     ،واقعی
  .بود

مراحل کاري خود بودنـد و هـر دو بـراي کـسب             آنها هر دو در آغاز راه       
امـا نظـرات و تفکـرات       . کـشیدند   درآمد و راحتی خانوادة خود زحمت می      

  . آنها در مورد پول با یکدیگر تفاوت بسیاري داشت

  
هـا و نظـرات     سالگی باالخره تصمیم گرفتم کـه بـه توصـیه       9من در سن    

تري االالت عالیۀ بـ   رغم اینکه او داراي تحصی      علی. پولم گوش ندهم    پدربی
  . بود
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در آن زمان من به این نتیجـه رسـیدم کـه بـراي موفقیـت مـالی بایـد بـه          
هاي پدرپولدارم گوش دهم و به عبارتی من در زندگی پولدار شدن              حرف

اي کـه مـن از او یـاد گـرفتم همـان        هـاي سـازنده     درس. را انتخاب کـردم   
ایـن  .  بگـذارم  هایی است که هم اکنون قصد دارم بـا شـما در میـان               درس

واقعیتی است کـه در نوجـوانی و جـوانی دیگـران تـصمیمات مختلفـی را               
گیـریم خودمـان      شـویم یـاد مـی       اما وقتـی بـزرگ مـی      . گیرند  براي ما می  

هـا شـامل مراحـل مختلفـی ماننـد        گیـري   گیري کنیم؛ و این تصمیم      تصمیم
  .لذت، ناکامی، استرس و موفقیت خواهد بود

تـان را     تـرین تـصمیمات زنـدگی        از حـساس   اکنون زمان آن است که یکی     
ولـی چـرا    . بگیرید و کنترل امور مـالی خـود را در دسـت داشـته باشـید               

کنتـرل مـالی بـه شـما      اینقدر کنترل مالی توسط خودتان مهم است؟ زیرا         
به عالوه آزادي مـالی     . دهد  امکان ساختن زندگی جدیدي را به دلخواه می       

توانید آیندة مالی خـود را        توانایی می شما با این    . بخشد  را نیز به شما می    
  . با دستان خود بسازید

  مراحل رسیدن به موفقیت مالی
اي آموزشـی، گـام بـه گـام و عملـی را              در این قسمت قصد داریم برنامـه      

بـراي اینکـه    . براي رسیدن به آزادي مالی به همراه یکدیگر بررسی کنـیم          
ن کـار ایـن اسـت کـه         شما بفهمید در چه جایگاه مالی قرار داریـد، بهتـری          

ایـن صورتحـساب بـه شـما امکـان      . صورتحساب مالی خود را بنویـسید     
درآمد، هزینه، دارایی و بدهی خود را بـه صـورت دقیـق    دهد تا میزان   می

ــه و در مــسیر    ــه دســت گرفت ــرل مــالی خــود را ب ــد و کنت مــشخص کنی
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به عـالوه ایـن صورتحـساب بـه نحـو           . گذاري موفق گام بردارید     سرمایه
  .برد اي مدیریت مالی شما را تا حد زیادي باال می شایسته

در این لحظه و زمان شما باید تمام سعی خود را براي تبـدیل شـدن بـه                   
گذار موفق و ایجاد یک کسب و کار کرده و از حداقل امکانات               یک سرمایه 

در پایان این کتـاب امیـدوارم       . موجود به بهترین نحو ممکن استفاده کنید      
انند خود را در چرخۀ زندگی پشت سر بگذارید و در           شما حرکت موش م   

  .مسیر ثروت آفرینی و حرکت به سوي آزادي گام بردارید
در مسیر پیش رو مداومت، صبر و تالش در حرکت به سمت جلو یکی از               

هر زمان ترس، تردید و یا شک به سراغتان آمـد بـه         . رموز موفقیت است  
با برداشـتن   . ه خود ادامه دهید   جاي فرار از آن با آن روبرو شده و به را          

هاي واقعـی   هر قدم شما شاهد باال رفتن اعتماد به نفستان و کسب دارایی 
   .خواهید بود

 و یکی   رسیدن به آزادي مالی است؛     ،به خاطر داشته باشید که هدف شما      
یبابی بـه اعتمـاد بـه نفـس در زنـدگی      تاز نتایج رسیدن به این هـدف دسـ   

  . باشد می
هاي مالی و ثروتمند شدن به        میم گرفتید با کسب مهارت    حاال که شما تص   

اي را بـراي شـما در جهـت           آزادي مالی برسید ما نیز قصد داریم برنامـه        
  .رسیدن به این هدف تدوین کنیم

  شما در چه جایگاهی هستید؟
شـما در طـرح     » خب، من باید از کجا شـروع کـنم؟        «: پرسید  حتماً شما می  

توانم به جرأت بگویم هـر کـسی کـه در ایـن         این سئوال تنها نیستید و می     
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بنـابراین  . کنـد   مسیر قـصد دارد گـام بـردارد ایـن سـئوال را مطـرح مـی                
م این کار را با یک نقشۀ       توانستخودتان را نبازید و مطمئن باشید اگر من         
  .توانید درست و دقیق انجام دهم، شما نیز می

 دهید این است کـه  براي رسیدن به اهداف مالی اولین کاري که باید انجام  
توانیـد     نمـی  ، شـما  بـدون ایـن آگـاهی     . بدانید در چه جایگاهی قرار داریـد      

این دقیقاً مانند آن است که شـما  . انتظار داشته باشید که به مقصد برسید 
بخواهید یک تاکسی تلفنی بگیرید تـا بـه محـل مـورد نظرتـان برسـید در         

  !دانید در کجا هستید ه اصالً نمیحالیک
ه بفهمید در چه جایگاهی هـستید، مـن کتـابی بـه نـام چهـارراه                 براي اینک 
در این کتاب من یک چهارراه معروف را بـه شـما      . ام   را نوشته  1پولسازي

  .ام معرفی کرده

  
انـد و   امعه به چهار بخـش تقـسیم شـده        اقشار مختلف ج   ،اه  در این چهارر  
ش قرار  تواند ادعا کند که در جایگاهی خارج از این چهار بخ            هیچکس نمی 

  : ها عبارتند از این بخش. دارد
                                                 

 .این کتاب توسط انتشارات طاهریان ترجمه و چاپ گردیده است.  1
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 E :باشد  که شامل کارمندان و کارگران میبگیران طبقۀ حقوق.  
S  :ن مــشاغل و متخصــصان  کــه شــامل صــاحبافرمایــان طبقــۀ خــویش
  .باشد می
B  : نفر کارگر دارند500شامل کسب و کارهاي بزرگ که بیش از .  
 I :گذاران است طبقۀ سرمایه.  

هـاي مختلـف و    ها و توانـایی   ویژگی از این طبقات دارايساکنان هر کدام  
بعضی از افراد که به ظاهر داراي حقوق ماهیانـۀ          . هستندمنحصر بفردي   

نویسند متوجـه     باالیی هستند، پس از اینکه صورتحساب مالی خود را می         
 هستند که   S آنها تنها یک ساکن طبقۀ       ،ترین حالت   شوند در خوشبینانه    می

تـوان    پـس مـی   . آنها وابسته به حضور فیزیکی آنهـا اسـت        حقوق ماهیانۀ   
 بلکه مهم این است     یست که چقدر درآمد ماهیانه دارید؛     نتیجه گرفت مهم ن   

  .شود که این درآمد از چه طریقی کسب می
براي اینکه شما بفهمید شما در چـه جایگـاهی قـرار داریـد، مـن توصـیه                  

  . نیدکنم که صورتحساب مالی زیر را براي خود پر ک می
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