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 انجام دهید

ــر ــان اگ ــد خودت ــه هــر نخواهی ــدام گون ــر انجــام و اق ــرین اســاس ب  بهت
 جهـان  در انـدرکاران دست تمام و پشتیبانیهاي    تیم مربیانهاي    آموزش

  .کرد نخواهید پیشرفت قدمی و بود خواهد تاثیربی
  .شوند تبدیل واقعیت به رویاهایتان و آرزوها تا دهید انجام
 کـار  به نفس به اعتماد تقویت براي را خود رتمها و دانش تا دهید انجام
 خواهنـد  آگاهانـه  و صحیح یتان ها گیري تصمیم همه ترتیب بدین ،بگیرید

  .شد
 .کنیـد  کـسب  داریـد  نیاز پیشرفت و رشد براي که آنچه هر تا دهید انجام

  .کنید بیدار را هوشتان و سازید روبرو ها چالش را با خود ناخودآگاه
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 پیشگفتار

  زمان رشد فرا رسیده است
  

   ......زنان براي فراخوانی
 را هـستید  نیازمنـد  بـدان  مـالی  اسـتقالل  بـه  دسـتیابی  براي که آنچه هر

  .کنید تقویت
 و ایـستادن  صاف ،مقاومت ،شدن بزرگتر ،شدن قدرتمند معناي به رشد  

 فـرا  رشـد  زمـان  اکنـون  .اسـت  عودصـ  و بـاال  سمت به حرکت نهایت در
 پـیش  موانع .نکنید رها را چیزي اما کنید اعالم را خودتعهد   !است رسیده

 در اگــر حتــی ،باشــید حرکــت در جلــو بــه رو و کنیــد حــذف را رویتــان
 است خودتان با توافق .هستید تردید و شک از پر داریدبرمی که گامهایی

 هـیچ  یـا  دهید انجام دارید دوست که کاري هر تانمالی استقالل براي که
 و باشـید  صـادق  خـود  با است الزم !است رشد زمان اکنون .کنیدن کاري
  .خواهیدمی چه خود زندگی از و هستید کسی چه که بدانید
 واقعـاً  چیـزي  چـه  ؟هـستید  نیازمند چیزهایی چه به کارها این تمامبراي  

 و احـساسات  افکـار  ذهـن  جـسم  همـه  کارها این ؟شد خواهد دستگیرتان
 و مـالی  آرزوهـاي  دنبـال  بـه  بخواهیـد  اگر .گیرندمی کار به را شما روح

  .شماست روي پیش ايالعاده فوق بسیار سفر دبروی خود پولی رویاهاي
 هـستند  قائـل  بـاالیی  ارزش خـود  مـالی  آزادي بـراي  کـه  زنانی براي من

 مـالی  آزادي جهـت  در برداشتن قدم .قائلم زیادي بسیار احترام و ارزش
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 خیلی ابتدا در شاید .است ارزنده و بزرگ بسیار بلکه ،نیست کوچکی قدم
 هـر  جـسمی  و عـاطفی  ،روحـی  نظر از اما دهید انجام نتوانید را کارها از

 تـر ارزش با خیلی مسئله این .کرد خواهید رشد تجربه کسب از پس لحظه
-سـرمایه  فروش یا و سرمایه حفظ ،گذاري سرمایه براي چیزي خرید از

 .اسـت  نیازمنـد  بزرگـی  اربـسی  تحقیـق  و مطالعـه  بـه  کـار  این .است تان
 ممکن را کاري هر دنتوانمی شوند جمع هم کنار وقتی ها داده و اطالعات

 از بـسیاري  .آموخت فراوانی چیزهاي توانمی هاداده و اطالعات از .ندنک
 هـاي  چـالش  معرفـی  بـا  رابطـه  در فقـط  کتاب که این  کنندمی تصور زنان
 امـا  اسـت  شـده  نوشته تندهس مالی آزادي دنبال به که افرادي روي پیش
 و هـا قفـل  تمـام  بـراي  ،است کلید شاه یک همانند کتاب این که بدانند باید

  .... .و ناشـناخته  مـسائل  و هاآگاهی ،هاترس ،موانع پسِ در بسته درهاي
 شـروع  شانزندگی در را جدیدي کار هیچ هرگز که هستند زنان از برخی
 و آرزوهـا  بـه  دسترسـی  ،القهع و عشق ،هیجان کنندمی سعی و کنندنمی

  .ببرند بین از همیشه براي خود وجود در را رویاها به دستیابی
 نیازمنـد  بـدان  رشـد  بـراي  مـا  کـه  اسـت  زمـانی  افـزایش  کتاب این هدف

 و الهامـات  ،افـراد  زنـدگی  واقعـی  داسـتانهاي  ،ابزارهـا  کتـاب  این .هستیم
 را آن ادامـه  یا و رشد یندفرآ آغاز براي را رشد براي هاترغیب و تشویق

  .دهدمی قرار ما اختیار در
 بـه  دسـتیابی  همـان  پاداش. است مالی آزادي به دستیابی کار این پاداش
  .ستآرزوها و رویاها
 آزادي .بگذارید مایه زیادي زمان و انرژي کار این براي شما است ممکن
 در انـسانها  مـا  همه که است ايسرمایه و پول از فراتر چیزي واقعاً مالی
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 آن کـه  اسـت  صـورت  بـدین  زنان براي مالی آزادي .داریم خود دسترس
 نیازهـایی  ، به ویژه  نکند احساس خود درون را چیزي به نیاز خانم یا زن
 گـاهی  . کننـد مـی  فـروکش  افـراد  وجـود  در سـرمایه  و پول صرف با که

 و هـا جایگاه در هستیم زندگی مجبور  در شرایطمان به توجه با ما اوقات
 و رئـیس  ،والـدین  و فرزنـد  ،شـوهر  ،زن ،بگیـریم  قرار فاوتیمت هاينقش

 ،تجـارت  صـاحب  ،تـاجر  ،همـسر  ماننـد  دیگـر  هـاي   نقش خیلی و مرئوس
  .غیره و خواهر ،دختر ،خانم کارمند
 کـه  آنچـه  بـه  تـوانیم می گیریممی قرار هانقش این از یک هر درون وقتی
 .کنیم پیدا دست مداری را آرزویش یا و هستیم نیازمند بدان و خواهیم  می
 خود براي را زمان این پایان و آغاز باید !است رشد زمان همان اکنون و

 تحقـق  را خـود  مـالی  رویاهـاي  و آرزوهـا  بخـواهیم  اگـر  .کنیم مشخص
 .باشـیم  هستیم اکنون هم که خانمی یا و زن این یمتواننمی هرگز بخشیم

 نظـر  از و یـریم بگ قرار بهتري شرایط در یا و کنیم رشد هستیم ناچار ما
 درگیـر را   ما که آنچه هر دیگر عبارت به .شویم قدرتمند جسمی و روحی
 باید بنددمی جلو به رو حرکت براي را پاهایمان و دست  و کندمی گذشته

 ،هیجـان  ،شـادي  ابـراز  بـا  تـوانیم   مـی  مـا  .شود حذف ما زندگی مسیر از
  .کنیم پیدا دست بیشتري قدرت به خود ذکاوت و هوش عالقه،

  .است پاداش یک واقعاً این
  ؟بکنید خواهید می خود چه مالی آزادي با شما
 اسـت  درسـت  و صحیح طرز به روزمره ساده کارهاي انجام که اول گام
 خـود  مـالی  آزادي بـه  قـدم  یـک  کار این با .کنید شروع سریعتر هرچه را

 تـر سـریع  چه هر که است این گام این در اصلی نکته .شویدمی تر نزدیک
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 آن توانیـد نمی هرگز کنید آغاز را کاري که این بدون .شوید کار به دست
  .برسانید پایان به خود میل مطابق را

 همـه  بـراي  واقعـی  فراخـوان  یـک  این !است رسیده فرا رشد زمان اکنون
 در خـود  آرزوهـاي  همـه  به خواهندمی که زنانی براي ؛دنیاست در زنان

 و تـرس  هـا چالش با رویارویی زا که زنانی براي ؛کنند پیدا دست زندگی
 و هـا   جایگـاه  تمـامی  هـستند در   مـشتاق  کـه  زنانی براي ؛ندارند ايواهمه
 خـود  امـروز  از کـه  زنـانی  بـراي  ؛کنند نقش ایفاي خود زندگی هايشغل

 همـه  براي کتاب این .آرامش و شادي خود فرداي از و خواهندمی آزادي
  .است زنان
 کتـاب  ایـن  خواننـدگان  جمع به دانیدمی زنان این از یکی را خود شما اگر

  !است رسیده فرا رشد زمان اکنون .آمدید خوش
 تمام زدن با  هدف به براي را خود دست در کمان که زنانی همه به تقدیم
  .اند کشیده قدرت
 روي و شـوي مـی  بیـدار  خـواب  از صـبح  روز هـر  که هنگامی باش زنی
 و قـوي  همچنـان  شـد، او  اوه، بیـدار    : بگویـد  شیطان گذاريمی قدم زمین

  .داردمیبر قدم مصمم



 

 

  مقدمه
  

 کهاست   زنانی همه براي فراخوان این !است رسیده فرا رشد زمان اکنون
 .هـستند  آمـاده  خود زندگی در معنادار و هدفمند هايقدم برداشتن براي
 از بیـشتر  روز هـر  خواهنـد مـی  کـه  زنـانی  براي .است رشد زمان اکنون
 رد زمـان  اکنون .آنهاست رشد زمان اکنون .باشند پیروز و موفق دیروز
 پیگیـري  و يرو دنبالـه براي   را خود زندگی رسالت که است زنانی دست
  .دانندمی خود آرزوهاي و اهداف
 بعدي عظیم اقتصادي رشد کرد منتشر اخیراً اکونومیست اقتصادي مجله
 شـود نمـی  حاصـل  هنـد  یـا  چین مانند هاییسرزمین در اینترنت طریق از

  .دارند شرکت آن در دنیا همه زنان بلکه
 :گفـت  خود اخیر سخنرانی در کنت موهتار کوکاکوال شرکت اجرایی رمدی

 حرکـت  و پویـایی  امـروز  اقتـصادي  دنیاي در زنان که است این حقیقت"
  ".است زنان قرن یکم و بیست قرن .دهندمی نشان خود از يسریعتر

  است فرارسیده رشد زمان اکنون
 همـه  شـما  هکـ  جهـانی  روي کتاب این .است رسیده فرا رشد زمان اکنون
 بـا تمرکـز بـر دنیـاي       . است شده متمرکز کنیدمی زندگی آن در دنیا زنان
 توانیـد مـی  کتـاب  ایـن  هـاي  بخش همه در مالی و اقتصادي مسائل و پول

 بایـد  کـه  اسـت  اصولی حاوي کتاب این .بیابید پول درباره مفیدي مطالب
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 چـه  و است متفاوت شرایط چقدر که نیست مهم .بدانید خودتان مورد در
  .دارید گوناگونی هايدیدگاه
 زیـرا  ؟دارید هاییدیدگاه چه و هستید شرایطی چه در که نیست مهم چرا

 جـسارت  و جرأت به مشکالت فصل و حل  و بزرگ رویاي یک به رسیدن
 بـراي  کتـاب  ایـن  .مـا  اکنـون  زنـدگی  هـاي ویژگـی  و شرایط و دارد نیاز

 نـام  بـه  دوسـتانم  از یکـی  . است نشده شتهنو خردسال و کوچک دختران
 بـه  و بیاینـد  خود به هم جوان دختران که است آن زمان" :گویدمی دیون
  ".بروند ترقی و رشد دنبال

 چون ؟دارید هاییدیدگاه چه و هستید شرایطی چه در که نیست مهم چرا
 و آرزوها به ايعالقه آنها .شوندنمی کار به دست که هستند زیادي زنان

 و توقـع  هـم  خودشان از آنها اینکه همه از مهمتر و ندارند خود رویاهاي
  .ندارند انتظاري

 از ،شـوند  زده هیجـان  تـازه  هـاي فعالیت انجام با دارند دوست که انیزن
 یـک  خوانـدن  بـا  آنهـا  .کننـد مـی  پیدا دست آزادي و استقالل به مالی نظر
 قـدم  و جدیـد  کـار  یـک  انجـام  و سـمینار  یک در شرکت یا و ساده کتاب

 در آنهـا  اگرچـه  .شوندمی زده هیجان نرفته هرگز مسیرهاي در گذاشتن
 نهایـت  در امـا  شـوند   مـی  مرتکـب  بـسیاري  اشـتباهات  مسیرها این طول

ی نهراسند و با شـجاعت بـه راه         مشکل هیچ از تا گیرندمی را خود تصمیم
  .خود ادامه دهند

 همـان  کتـاب  ایـن  .ندارد تنبلی یا و دادن دست از براي فرصتی کتاب این
 بـا  باید قدرتمند فرد یک به شدن تبدیل براي .است پیشرفت و رشد مانز
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 تنبلـی  بنـد  و قیـد  از را خود و برداشت را اول قدم آگاه ذهن و مثبت دید
  .رهانید
 شـده  نوشـته  آن دربـاره  کتـاب  ایـن  !اسـت  رسیده فرا رشد زمان اکنون
-مـی  هکـ  جایی به داریم قرار آن در امروز که جایی این از را ما که است

 خیلـی  راه طـول  در اسـت  ممکـن .  ببـرد  هـستیم آرزویـش    در و خواهیم
 بلد نا و آگاه نا کمی پول دنیاي در است ممکن چه اگر .یمشو زده هیجان
 دقیـق  کنـیم  سـعی بایـد    خود مالی اهداف و آرزوها تعیین در ولی باشیم
 خـود  بـراي  را هـا چـالش  بایـد  .حاالست همین رشد زمان بهترین .باشیم
 تـصمیم  بایـد  .نماییم بازیابی خود در را مسیر ادامه انرژي تا کنیم تعیین
 خواسـته  بـه  دسـتیابی  براي هاییتوانایی چه و خواهیممی چه که بگیریم
  .داریم خود وجود در هایمان

 کـه  شـماري بـی  مـردان  و زنـان  واقعـی  زندگی هايداستان کتاب این در
 بـه  شـما  بـا  را انـد داشـته  ايارزنـده  هايفعالیت تجارت زمینه در هاسال

 نکتـه  داراي  تئوریکی مباحث شبیه هاداستان این همه .گذارممی اشتراك
 شـناخت  بـا  پـول  اینکـه  درك. باشـند مـی  مفیـد  یـادگیري  بـراي  و هستند
 نکـاتی  مهمتـرین  از یکـی  ،آیدمی دست به آسانتر اصول و نکات یکسري

  .است شده اشاره آن به کتاب این در کهاست 
 و گـرفتم  یـاد  درسـهایی  اسـت  شده مطرح کتاب این در که قایقیح از من

 در بایـد  را اقتـصادي  مباحـث  و پـول  به مربوط اطالعات که شدم متوجه
-مـی  آن از فراتر چیزي به من اما ،کرد نگهداري وحفظ   مغز چپ نیمکره

 ،افکـار  تـا  هـستم  آن پـی  در مـن  .اسـت  رشـد  زمان اکنون چون .اندیشم
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 .کـنم  همگام یکدیگر با را خود روان و روح و جسم ،احساسات ،هاذهنیت
  .کندمی ترجانبه همه و معنادارتر را اهدافم کار این
 نیازمنـد  خاصـی  اقـدامات  بـه  مـا  دنیا این در چیزي هر به دستیابی براي

 تـرین مهـیج  از کـاري  هـر  انجـام  و اقدام و شروع مرحله واقع در .هستیم
 و رشــد ســبب نهایــت در و یــادگیري باعــث ابتــدا کــه اســت آن مراحــل
  .است واقعی زندگی مفهوم همان این .شود می پیشرفت

 نمود اقدام سریعتر هرچه باید آوردن دست به براي
  A وجهی سه یا مثلث

 یـا  اقـدام  آن بـراي  اینکـه  مگـر  ،آوریـد  دست به را چیزي توانیدنمی شما
 غیـر  چیـزي  هـر  بـه  دسترسـی  عمـل  و اقدام بدون . دهید انجام را عملی

 ،داریــم خـود  زنـدگی  از گونـاگونی  هـاي خواسـته  مـا  همـه  .اسـت  ممکـن 
 و بخــش لــذت و صــمیمانه ارتباطــات ،ســرمایه ،ثــروت و پــول ،موفقیــت
 اهداف و ها  خواسته این از یک هر به دستیابی براي . جالب هايسرگرمی

 نیازمنـد  دسـتاورد  بـه  موفقیـت  .دهـیم  انجام را یکارهای تا داریم نیاز ما
 .اسـت  خاصـی  خدمات یا و محصول ارائه نیازمند  هم ثروت و پول .است
 آنچـه  .کنیم ورزش و تغذیه مفید و خوب که داریم نیاز نیز سالمتی براي
 تعریـف  در .ایـم داده انجام که است کارهایی نتیجه وریمآمی دست به که

 ،ما شدن کار به دست معادل واژه این که گفت باید انجام یا و عمل ،اقدام
 یـا  و رسـاندن  پایـان  بـه  را فرآینـدي  موفقیـت  با ،شدن گماشته کاري به

 لزومـاً  ،هـدف  یـک  بـه  دسـتیابی  بـراي  .اسـت  شـدن  چیـزي  نتیجه باعث
 زنـان  از برخـی  .بگیرد صورت باید گوناگونی اعمال و اقدامات ،هافعالیت
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 پیـدا  دسـت  خود پولی و مالی اهداف به هرگز اما کنندمی شروع را کاري
 سـه  بـر  فقـط  هـا   آن که دارد اصل این به اشاره مسئله نای علت .کنندنمی
  .شوندمی متمرکز ها "باید "عنوان به فاکتور نوع

  A وجهی سه مثلث

  
  :است شامل را مهم عامل سه وجهی سه این اضالع

   ) ASPIRE (اشتیاق .1
 از بـیش  عامـل  ایـن . هاستخواسته و فکرها طرز رویاها شامل بخش این
 بخـشی  همـان  ایـن  .خـواهم مـی  دالر میلیـون  یک نم بگوییم که است این
 پیـدا  دسـت  خـود  مـالی  و پـولی  اهداف تمام به آن بر تکیه با ما که است
 آن بـه  مـن  کـه  باشد این ما اهداف و آرزوها از یکی است ممکن .کنیممی
 همه به دریایی سفر یک که هستم نیازمند مالی استقالل و آزادي از گونه
شب  و روز تمام ،بگیرم عکس دنیا جاهاي همه از ،باشم داشته دنیا نقاط
 دلخـواه  کـار  و کـسب  خواهدمی  دلم اینکه یا .بگذرانم امخانواده با راخود  
، و  کـنم  کمـک  دنیا مردم همه به انسانیت نشانه به ،کنم اندازيراه را خود
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 به من اهداف اگرچه .دهم قرار آنها اختیار در را وقتم و سرمایه در آخر   
 و پـول  از بیشتر خیلی من رویاي این اما هستند مالی و پولی وهبالق طور

  .است همگان دسترس در که است ايسرمایه
  :داریم نیاز ما ،اشتیاق عامل عنوان تحتبه طور کلی 

  .کنیم انتخاب را خود آرزوهاي و اهداف �
 تـوانیم مـی  حتـی . باشـیم  داشـته  خـود  ذهنیـات  از کامل و تازه دیدگاه �

  .کنیم تهیه خود ذهنی تصورات و هادیدگاه از هایینقاشی یا و تصاویر
 را آنهـا  بـه  مربـوط  تـصاویر  و خـود  ذهنـی  هـاي دیدگاه منظم طور به �

 چـه پـیِ    در کـه  کنـد   می یادآوري شما به لحظه هر کار این .کنیم مشاهده
  .هستید چیزي

 ACQUIRE) ( کسب .2

 مبحـث  عنـوان  تحـت  کـه این عامل بخشی از فرآیند اقدام و انجـام اسـت            
-بـی  هـاي کتـاب  باید ما آموزش کسب براي .شودمی معرفی " آموزش"

 وب در ،کنـیم  شـرکت  هـا  کـالس  و سمینارها در ،کنیم مطالعه را شماري
 مــشاوران و کارشناسـان  بـا  ،کنـیم  بررسـی  را جدیـد  مقـاالت  هـا سـایت 
 .کنـیم  استفاده دهندمی قرار ما اختیار در که اطالعاتی از و کنیم مشورت

  .کندمی آماده بعدي مراحل براي را ما مرحله این
  )APPLY ( اجرا .3
 مبـدل  عمـل  و اقـدام  بـه  را مـا  هـاي آموختـه  که است ايمرحله عامل این
 مـا  بـراي  کـه  اسـت  جایی آگاهی و دانش از بکارگیري و استفاده .کند  می

 پـول  شـما  کـه  اسـت  آن شبیه کار این .کندمی سازيسرمایه و پولسازي
 سهام ،گیرید  می تماس خود مشتري اولین با ،گذاریدمی میز روي را خود
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-مـی  تمـاس  فـروش  بخـش  با ،کنیدمی خریداري را خود اوراق و بورس

 و بهتـر  خریـدهاي  بـراي  بیـشتر  نقـدینگی  درخواسـت  بـراي  یـا  و گیرید
 و فنـی  مرحله .کنیدمی سرمایه درخواست خود مالی بخش از ترگسترده

 اصـلی  مـسیر  در که است این آگاهی و دانش از بکارگیري در تخصصی
 مرحلـه  بدون .باشیم آماده شروع براي و ایستیمب مستقیم و صاف خود
  .داد نخواهد رخ ايمالحظه قابل اتفاق هیچ اجرا
 بـا  کـه  دارد بستگی شما هاي  آموخته میزان به تنها واقعی آگاهی و دانش
  .ایدکردهکسب  تکرار و تمرین
 دسـتیابی  بـراي  کـه   است شده نامگذاريی  عواملا  ب A وجهی سه یا مثلث
 را زنـان  از بـسیاري  .هـستند  حیـاتی  و الزم شـما  آرزوهاي و اهداف به

 سـر  پـشت  خـوبی  بـه  را کـار  بـه  آغـاز  بـراي  اشتیاق مرحله کهاید   دیده
 رسـند می الزم هاي  آموزش کسب همان یا و کسب مرحله به و گذارند  می
 سـمینارها  تمـامی  در آنها .شوندمی فمتوق همیشه براي جا همان در اما
-می مطالعه فراوانی هاي  کتاب ،کنندمی شرکت نیز آموزشی هايکالس و

 قرار بررسی مورد را هاسایت وب در موجود روز جدید اطالعات و کنند
 هرگز اما کنند  می مشورت نیز کارشناسان و مشاوران با حتی و دهند  می
 مـن  چـرا  پرسـید  بایـد  .شوندنمی ردوا اجرا مرحله یعنی بعدي مرحله به

 ارتکـاب  از تـرس  ؟اسـت  واهمه و ترس آنها مشکل تنها که زنممی حدس
 از ، تـرس  سـرمایه  و پـول  دادن دست از ترس ،احتمالی اشتباهات و خطا

 کـه  اطرافیـان  سرزنش از ترس یا و شدن دیده نادان و احمق یا و حماقت
 داده کـار  ابتداي در را يهشدار چنین تو به ما  :گویندمی شکست از پس

  .کردي را خودت کار تو ولی بودیم
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  :است کرده توصیف شکل بهترین به را جمله این کنفوسیوس
 هـم  هنـوز  دلیلش که است ابهامی بزرگترین بدهیم انجام ولی بدانیم اینکه

  .است مانده ناشناخته
 دسـت  بـه  الزم هـاي   آمـوزش  از کـسب   پسفقط با استفاده از دانشی که       

 ایـن  همه .ببریم بین از را خود درونی واهمه و ترس توانیممی ایم آورده
 ضـروري  شما پولی و مالی آرزوهاي و اهداف به دسترسی براي مراحل
 بـسیاري  زنان سوي از فراوانشان ضروریت وجود با مراحل این .هستند

  .شوندمی گرفته نادیده دنیا سراسر در
 وجـود  بـا  مـا  کـه  اسـت  ینا "است رسیده فرا رشد زمان" کتاب از هدف

 ترغیـب  و تـشویق  آمـوزش  کـسب  بـراي  مـان درونـی  الهامات و آرزوها
 و راه خـاص  قـوانین  و اصـول  از استفاده با اینکه همه از مهمتر و شویم
 آزادي و اسـتقالل  به رسیدن یعنی خود هدف مهمترین به دستیابی روش
  .کنیم کشف را خود مالی
 مـا  اگـر  .هـستند  جابجـایی  و حرکـت  حـال  در لحظـه  هـر  مرحله سه این

 تـوانیم نمـی  زهرگـ  ،بگذاریم سر پشت کامل طور به را مرحله یک نتوانیم
 با مرحله اولین پیداست نامعنایش از که همانطور .شویم بعد مرحله وارد

 و انجـام  با و یابدمی امتداد ها  آموزش این کسب با و شده شروع اشتیاق
 باشـد  داشته وجود کسی است مکنم میان این در .رسد  می پایان به اجرا
 سوم مرحله از باشد مجبوراو   و داردوا اشتیاق به را او کاري اجراي که
 کـسب  همـان  میـانی  مرحلـه  صـورت  هـر  در امـا  برسـد،  اول مرحلـه  به

 چرخـه  این .است فعالیتی و حرکات صحیح انجام الزمه که است آموزش
 پویـایی  و تحرکـ  حـال  در ،شـود  گرفتـه  کـار  به که طرف و جهت هر از
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 ندانید ارزشبی را خود کوچک اهداف و آرزوها هرگز منظور بدین .است
 اسـتفاده  خـود  بـزرگ  اهـداف  بـه  دسـتیابی  براي آنها از که کنید سعی و

  .کنید
 هـستند  بزرگـی  اهـداف  همان کوچک اهداف :گفت توانمی دیگر سوي از
 چـک کو را آنهـا  هرگـز  .انـد شـده  بنـدي تقـسیم  کـوچکتر  هايبخش به که

  .کنید دنبال را آنها A وجهی سه یا مثلث اساس بر کنید سعی و نشمارید

  
بـه   کنیـد مـی  حرکـت  خـود  مالی اهداف به دستیابی سمت به که همانطور
 در آگاهانـه  کـه  باشید مطمئن و باشید داشته دقیق توجه  نیز زمان مولفه
 بـه  و دانـش  کـسب  صـرف  شـما  زمـان  کـه  ایـن  .هستید آن صرف حال

  .است اهمیت با و مهم بسیار شود نآ کارگیري
 شـدن  ترنزدیک و دستیابی صرف را زیادي زمان که کنیدمی احساس اگر
 میـان  بایـد  شما .نمایید بررسی کمی و کنید صبر ،کنیدمی خود اهداف به
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 شـرایط  و کنیـد  ایجاد هماهنگی اجرا و آموزش کسب ،اشتیاق مرحله سه
  .یدده مطابقت اهدافتان نوع با را تانفعلی

  ؟معناست چه به شما براي امروز
 در 2011 سـال  سـپتامبر  در کـه  دانیدمی نیز شما نویسممی که همانطور
 رســمی و مودبانــه بیــان  بــه.داد رخ اقتــصادي بــزرگ اتفاقــاتآمریکــا 

 گونـه  ایـن  مـن  بینـی پیش .شد پا به بزرگ غوغاي یک که بگویم توانم  می
 خواهد نابودي و زوال به رو پس این از جهان اقتصادي وضعیت که بود
 هـاي قـرن  و سـالها  بـه  کنـد  آرام را آن کـه  شـود  پیـدا  کـسی  اگر و رفت

  .بود خواهد نیازمند طوالنی
 و مـن  کـه  جـایی  بـه  توجـه  با ؟دارد معنایی چه شما و من براي گفته این
  :است چیز سه معناي به گفته این ،داریم قرار آن در امروز شما

 و معـضالت  بـه  تـا  نیستم آن قوانین صویبت و دولت منتظر هرگز من .1
 دولتـی  راهکارهـاي  کـه  نـدارم  بـاور  من .دهم خاتمه خود مالی مشکالت
  .کنند حل من مشکالت از مشکلی

 مـالی  اسـتقالل  و آزادي بـه  دسـتیابی  براي زمان بهترین حاضر حال  .2
 اسـت  دولت دستان در است سودمند ما زندگی براي که آنچه زیرا .است
 مالی مشاور تا کنیم تالش باید ..... . و همسر و مادر و پدر اندست در نه

 بـراي  حـاال  همـین  از را خـود  زنـدگی  آتـی  تصمیمات تمام و باشیم خود
  .سازیم آماده بعد هايسال

 در نیـستند  قرار هیچکدام ما سرمایه و پول و ما مالی و پولی وضعیت .3
 زنـدگی  آن در حاضر حال در ما که باشد جامعه اقتصادي چرخه خدمت
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 داشـته  توجـه  کـه  اسـت  مهـم  بسیار .اید، درست متوجه شده   بله .کنیممی
 کـه  بدهیم اجازه نباید .دهد  می رخ اتفاقاتی چه کنونی دنیاي در که باشیم

 امـروز  جهـان  بر حاکم اقتصادي نابسامان وضعیت تاثیر تحت زندگیمان
 ایـن  .کنـیم  نیـا د حوادث قربانی را خود آسایش و زمان بایدن .بگیرد قرار
  .داد خواهد نشان شما به را جالبی بسیار شواهد کتاب

  ماجراجویی
 و پـولی  یـک سـفر    آغـاز  حال در کتاب از بخش این در شما که همانطور

 از یکــی پــول کــه بپــذیریم بایــد ،هــستید خــود زنــدگی در جدیــدي مـالی 
 وابسته آن به نیز زندگی مسائل مهمترین و  است زندگی مسائل مهمترین

 براي .کنیم جدا خود روزمره زندگی از را ماهیتش و پول نباید ما و تاس
 را مـالی  مـشکالت  با شدن روبرو جرات و شجاعت باید مالی مسائل حل

 بدهـد  ما به خوبی حال و حس که نیست سرگرمی کار این .باشیم داشته
 همـین  از مـا  اگر .پذیرفت را آن باید ناچار و است زندگی الینفک جزء اما
 بـه  سـریعتر  باشیم داشته توجه خود زندگی مالی و پولی مسائل به حاال

  .کنیم می پیدا دست خود آرزوهاي
 خـود  زنـدگی  آتـی  هـاي سـال  براي چه که دهممی را قول این شما به من

 اکنون زمـان رشـد     ،کنید رها را چیز همه و نکنید چه ،کنید گذاريسرمایه
 ارتقـاي  دربـاره  دنیـا  در شـما  همـه  بـا  خـواهم مـی  مـن  !است رسیده فرا

 زندگی هايداستان که نیزنا .کنم صحبت جدیت با پولی و مالی وضعیت
 اشـتراك  بـه  مـا  با خود مالی و پولی وضعیت ارتقاي با رابطه در را خود
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 کـه  هـستم  مطمئن من و اند  کرده اشاره جالبی بسیار نکات به اند،گذاشته
  .است شده افراد بقیه از متفاوت جالبی طرز به نیز آنها زندگی وضعیت

 کـه  دهممی دنیا نقاط اقصی در زنان شما همه به را این قول  همچنین من
 مـدت  عـرض  در کنیـد  دنبـال  را خـود  مالی و پولی اهداف و آرزوها اگر

 و شـد  خواهید روبرو بزرگی بسیار شخصی هايپیشرفت با اندکی زمان
 خواهیـد  دسـت  اي  مالحظـه  قابـل  هـاي قـدرت  به فیزیکی و روحی نظر از

  .است کتاب این با شدن همسفر جادوي این .یافت
 راه از کـه  رشـدي  زمـان  بـه  که کنممی تحسین را زنان شما همه من پس

  .دارید توجه است رسیده
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  1 فصل

  کند مینپول شما را ثروتمند 
  

  ..........باید خود هسرمای و پول افزایش براي

  
 شـده  ورشکـسته  مـورفی  ادي سابق همسر« :دارد معنایی چنین باال تیتر
  »!است
 لونیکـ  کـه  کـرد  منتـشر  داسـتانی  مطبوعـاتی  نـشریه  یک 2010 سال در

 از دالر میلیون 15 حدود 2006 سال در همسرش از طالق از پس مورفی
 همـسرش  از ماهیانـه  اینکـه  جاي به گرفت تصمیم او. است گرفته پولاو  
 کمتـر  در .کنـد  دریافت طالق از پس بالفاصله یکباره به را آن بگیرد پول
 خـرج  خبريبی و ناآگاهی نهایت در را دالر میلیون 15 تماماو   سال 4 از

 در وا .دارد بـسیاري  نـشده  پرداخـت  هـاي بحساصورت که جایی تا کرد
 بـه  بـدهی  و قـرض  دالر هزار شش و چهل و هشتصد حدود حاضر حال

 600 وام یـک  نـشده  پرداخـت  ، اقـساط  IRS المللـی  بـین  خدماتی موسسه
 دالر هـزار  60  بـه  نیازمند و تاسیس حال در شرکت یک و دالري میلیون
  .دارد
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 بیـشتر  یـا  دالر میلیـون  5 حـدود  کـه  را خـود  خانـه   تا بود فشار تاو تح 
 15 کنـون  تـا  او کـه  گفـت  تـوان مـی  کلی حالت در .بفروشد اشتد ارزش
 نـیم  و شـش  از بـیش  امـا  کـرده  خـرج  کامل طور به را خود دالر میلیون
  .است آورده باال بدهی و قرض دالر میلیون
 اسـت  این از حاکیداستان او   ؟چیست او مالی برنامه که پرسید باید حال
   ورزشـی  هـاي  برنامه سابق مجري با حاضر حال در مورفی لنیکو که

NFL  است نامزد استراهان مایکل مشهور مفسرو.  
 او برنامـه  امـا  دارد واضحی و مشخص برنامه لوکنی که رسدمی نظر به

 .نـدارد  اسـت  دستش در که اي سرمایه و مالی و پولی مسائل به ارتباطی
  .است کرده حساب بعدي شاهزاده با ازدواج روي او شاید
 در بزرگـی  بـسیار  و مـشهور  افـراد  بـا  و زیباسـت  و جـوان  خیلی نیکول
 نایـ . نـدارد  ماننـدي  و نظیر دنیا در او که هستم مطمئن من. است ارتباط
 او اینکـه  اما باشد داشته شگرفی تاثیر او نفس عزت روي تواند  می مسئله

 جـا  همین را مسئله این من .است دیگري مسئله کندمی چه خود زندگی با
  .کنممی رها
  :، نه هیچ چیز دیگرداشت بر در را مفهومی چنین نیکول داستان من براي
  .است مرد یکمتعلق به  من مالی برنامه �
 ناشی مشکالت درگیر کار این با .هستم ناآگاه و نادان مالی نظر از من �
  .شوم نمی آن از
 کـار  ایـن  اگرچه .کنم گیريتصمیم خود براي توانممی راحتی به امروز �
  .شد خواهد دشوار و سخت همه براي بلکه ،من براي هاتن نه آینده در
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 مـا  اگـر  .کـرد  آشـکار  مـن  براي را دیگري حقیقت همچنین نیکول داستان
 از حتمـاً  کنـیم  ذخیـره  یا و انداز پس کجا را مانسرمایه و پول که ندانیم
-نمـی  چـون  امـا  داشـت  بزرگـی  بـسیار  سرمایه نیکول. رفت خواهد بین

 مـالی  آزادي و اسـتقالل  خـود  براي تا کند اندازپس کجا را آن که دانست
 سـرمایه  و پـول  تنهـا  او نه . داد دست از زمانی اندك در را آن ،کند ایجاد
 سـرمایه  بزرگتـر از   بدهی و قرض مخمصه در بلکه ،داد دست از را خود
  .شد گرفتار خود

  نیست پول واژه معادل پول مفهوم
 وجـود  نیـز  شـما  بـراي  قتحقی این ،بسیار هچ باشید داشته کمی پول چه

 را آن دهیـد  انجـام  باید کاري چه خود پول با که دانیدنمی شما اگر .دارد
 مثـال  مـشهور  کارسـون  جـانی  همان ماهون اومک .داد خواهید دست از

-سـرمایه  خود عمر طول درآقاي ماهون    .بود همگان برايجالبی   بسیار

 بـسیار  بـسیار  هـاي   چهـره  از یکـی  او. آورد دست به بزرگی بسیار هاي
 زادهنجیـب  یـک  چـشم  بـه  را او همه  که بود آمریکا در تلویزیون معروف
 ثـروت  و پـول  اینکـه  وجـود  بـا  او .دیدنـد مـی  داشـتنی  دوسـت  و محترم
 او عمرش طول در .دانستنمی زیادي چیز پول درباره اما داشت فراوانی

 نیـز  زهیلـ  بورلی در اشدالري میلیارد چند خانه مالکیت در که مشکلی با
 پرداخـت  بـه  مجبـور  و شـد  مواجـه  فراوانـی  مـشکالت  بـا  آمـد  وجود به

  .شد دالر هزار هفت و چهل و هفتصد حدود یهای هزینه
 خواهیـد  دسـت  از را آن کنیـد  خواهیدمی چه خود پول با یدندان اگر :نکته
  .داد
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 مـشکل  دربـاره  مختـصر  طـور  بـه   ماهون آقاي ؟داد رخ چگونه اتفاق این
 کـردن  خرج راه اما ام  آورده دست به فراوانی ثروت و لپو من :گفت خود
 ولخـرج  ویژگـی  بـه  شـفافی  اشـاره  جمله این او با . شناسممی بهتر را آن

 نبـوده  ايسـاده  کـار  اصـالً  پول کردن خرج شاید .است کرده خود بودن
 هـر  بـه  .باشـد  میـان  در دالر هانمیلیو از صحبت که وقتی ویژه به باشد
  .دارد ثروت و پول به نسبت خاصی دیدگاه کسی هر حال

 زیـاد  و کـم  مقـدار  کـه  هستند این بیانگر ماهون و مورفی نیکول داستان
 ثروت و پول بیشتر سوددهی و امنیت کننده تضمین هرگز سرمایه بودن
  .است دیگري چیز عمدتاً ثروت و پول امنیت مسئله .نیست

  امروزي پول و زنان
 زندگی در مسائل مهمترین از یکی نانز مالی امور مسئله جایگاه،  امروزه

  .زمان یا و سالمتی ،خانواده از مهمتر حتی ،است آنان
 نیازمنـد  نمـا زنـدگی  در کـردن  دنبال براي هدفی به که دانیممی زنان ما

 بـاز  خـود  زندگی مسیر در حرکت از را زنان ؟ چه چیزي  نیستیم .هستیم
 بـه  را خـود  مـالی  هآینـد  تـا  دهـد نمـی  اجـازه  آنها به چیزيچه   ؟داردمی

  ؟برسانند استقالل
  :کرد اشاره اصلی دلیل سه این به که شد انجام 2010 سال در اي مطالعه

  .دارند اندکی بسیار اطالعات گذاري سرمایه و پول مورد در زنان. 1
 برانگیـز  چـالش  و کننـده گیج ،پیچیده خیلی را موضوعات معموالً زنان. 2

  .کنندمی
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 مـالی  بخـش  توسـعه  براي فرصتی و زمان هیچ که هستند مدعی زنان .3
 تعهـدات  و شـغل  ،فرزنـدان  درگیـر  انآنـ  اکثـر  زیـرا  ،ندارنـد  خود زندگی
 در را خـود  از غیـر  کـس  هـر  و چیـز  هرند   مجبور و هستند خود روزانه
 انتهـاي  در خودشـان  معمـوالً  و دهنـد  قـرار  خود زندگی کارهاي اولویت
  .دقرار دارن هااولویت لیست

 و پیچیـده  موضـوعات  اولـین  مـالی  مـسائل  و پـول  کـه  رسدنمی نظر به
 پـول  و زنـان  کـه  اسـت  این حقیقت .باشد زنان براي بغرنج و کننده  نگران
  .ندارند هم با چندانی دیرینه روانی و فکري ارتباط

 بیـشتري  پـولی  بـی  و فقر معرض در بازنشستگی دوران در زنان. 1
  .گیرندمی قرار مردان به نسبت
 پـولی  بـی  و  فقـر  بازنشستگی دوران در مردان از بیشتر الس دو زنان �
  .کنندمی تجربه را
 پـولی  بـی  و فقـر  بـا  کـه  سالمندانی صددر 87 آمریکا متحده ایاالت در �

  .هستند زن ،دنکن می نرم پنجه و دست
 بـی  و بـدهی  و فقـر  بـا  که زنان این اکثر است این جالبتر بسیار مطلب �

 ،هـستند  حیـات  قیـد  در شوهرانـشان  کـه  زمـانی  ،شـوند می مواجه پولی
  .دارند کمتري مالی معضالت و مشکالت

 چنین که کندمی تصور زن یک .است شده آورده جالبی مطلب اینجا در �
 انـدازه  هـر  بـه  را پـولی  خانمی اگر .است درست پول درباره تفکري طرز
 دیـده ع مـشکل  یـک  یـا  و بیماري یک از شوهرش اما باشد کرده اندازپس
 سـالهاي  نـدار  دارو انـداز پس مبلغ آن که بداند اگر حتی ،دببر رنج بزرگ
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 محابـا  بی را آن ستوا کردن زندگی و کشیدن نفس لحظه آخرین تا عمر
  .کندمی خود شوهر درمان و معالجهصرف 

 سـنین  در بلکـه  ،دارنـد  تـري طـوالنی  عمر مردان به نسبت زنان تنها نه �
 و دهنـد مـی  مجـدد  هـاي ازدواج بـه  تن مردان از بیشتر کهنسالی و پیري
 .کننـد مـی  ازدواج راحتـی  به خود از ترمسن و پیرتر مردان با اینکه دیگر
 خـود  از سـال  20 تـا  15 مـدت  بـه  دارند قدرت آنها که معناست بدان این

  .کنند حمایت
 بـه  نـسبت  را بیـشتري  پولیبی و فقر طالق از پس دوران در زنان .2

  شوند می متحمل مردان
 بیـشتري  تمایـل  هـستند  بیـشتر  یـا  فرزند چهار صاحب که مطلقه زنان �

 ثابت خود ازدواج در همچنان که دارند زنانی به نسبت درآمد کسب براي
 زیر هستند زندگی و شوهر صاحب که زنانی از بیشتر ولی ،اندمانده قدم
  .شوند می مواجه مالی مشکالت با و گیرند می قرار فقر خط
 و میانسال زنان متوسط درآمد 2000 سال در ریکاآم متحده ایاالت در �

  .بود سال در دالر هزار 11 حدود مطلقه
 متعجـب  شـدت  بـه  را مـا  کـه  دارد وجـود  دهنده تکان مطلب یک اینجا در

ــه ایــن .اســت ســاخته  در 2008 ســال ژانویــه 19 در شــنبه روز در مقال
  :شد منتشر جنوبی آفریقاي در ژوهانسبورگ روزنامه

 بـا  ازدواج اما کنند ازدواج فقیر یا پولدار افراد با ستا ممکن زنان"
 کـه  مطالعـه  ایـن  در .ددار بیـشتري  جـذابیت  برایشان پولدار افراد
 گردیـد  مـشخص  شـد  انجام بریتانیا در متاهل مردان و زنان روي
 احـساس  اینکـه  محـض  به آنها که بودند معتقد زنان درصد 59 که
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