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 تقدیم به 



  مقدمۀ رابرت کیوساکی
  

بازي گردش مالی ابزاري کامالً تضمینی براي درك تفاوت بین دارایـی و           
در گرماگرم انجام این بـازي مهـیج و سـعی و تـالش بـراي                . بدهی است 

خروج از چرخـۀ زنـدگی شـما بـا مفهـوم دقیـق جریـان نقـدي و درآمـد                     
 بـراي  درآمـد غیرفعـال راهکـار افـراد ثروتمنـد         . شـوید   غیرفعال آشنا می  
  .هاي مالی است توفیق در بحران

توان راهکاري طالیی مـردم ایـران         مهارت کسب درآمد غیرفعال را می     
 .المللی است   هاي بین   هاي مالی در شرایط تحریم      براي نداشتن دغدغه  

زندگی خـود را از لحـاظ   کشتی کان دهد که س این بازي به شما امکان می    
  .مالی به دیگران نسپارید

کنید که یکی از فاکتورهاي مهم در کسب ثروت، فاکتور زمان     شاید باور ن  
 101آفرینـی در بـازي        است و شما به اهمیت این گزینه در مـسیر ثـروت           

  .دست پیدا خواهید کرد
گذاري را که از بازي گردش مـالی دریافـت             شگرد سرمایه  122این کتاب   

تري را  توانید شگردهاي بیـش     ولی مطمئناً شما می   . کند  شده را معرفی می   
  .در آن کشف کنید

  رابرت کیوساکی
  2019 نوامبر 13

  
  
  



  مقدمه
 بـه   بـازي گـردش مـالی      کارگـاه آموزشـی      200پس از برگزاري بیش از      

صورت عمومی و خصوصی در اقصی نقـاط کـشور، شـاید بـاور نکنیـد           
رفند و شگرد تازه    دهم یک ت     وقتی این بازي را انجام می      ولی هنوز هم که   

  .گیرم  فرا میگذاري را در سرمایه
 مـشهور کتـاب     ابتکار ویژة رابرت کیوساکی نویـسندة      بازي گردش مالی  

وي معتقـد   . پـول و کـارآفرین مـشهور آمریکـایی اسـت             پدربی  پدرپولدار
هـاي آنهـا بلکـه هـوش مـالی            است که ثروت واقعی ثروتمنـدان، نـه پـول         

  .آنهاست
.  است هاي مالی   مهارتکسب  از نظر رابرت کیوساکی هوش مالی حاصل        

ها نـه بـا کتـاب خوانـدن و دانـشگاه              مهارت مالی نیز همانند دیگر مهارت     
بـه  . آیـد   گذاري به دست می     رفتن بلکه با مشارکت عملی در انواع سرمایه       

سـواري بایـد    عبارتی همانطور که شما براي یـادگیري مهـارت دوچرخـه     
هـاي مکـرر آن را یـاد بگیریـد،            سوار دوچرخه شده و با زمـین خـوردن        

ــوش ــدن   ه ــر ش ــا درگی ــم ب ــالی ه ــستقیم  م ــکل م ــف   در ش ــاي مختل ه
  .آید گذاري به دست می سرمایه

 امکان کسب تجربۀ مستقیم در بازار کـار          ما همۀمسئله این است که     ولی  
همــه طاقــت شکــست خــوردن در ابتــداي مــسیر  بــه عبــارتی ! را ندارنــد
ایۀ الزم بـراي    و همه سـرم   ! گذاري با قصد کسب تجربه را ندارند        سرمایه

  !پس چه باید کرد؟! شروع را ندارند
اي بـراي کـسب نکـردن         رابرت کیوسـاکی بـراي اینکـه شـما هـیچ بهانـه            

هاي مالی و باال بردن هوش مالی خود نداشته باشید با بررسی و               مهارت



العاده   ام به ساخت یک پکیج فوق     اقدهاي پدرپولدار     کمک گرفتن از توصیه   
العـاده بـا    این بستۀ فوق.  کرد)CashFlow 101(بازي گردش مالی  نام با

نظیـر و     هـاي بـی     گـذاري مهـارت     سازي کردن دنیاي واقعی سرمایه      شبیه
  .دهد ترین شکل ممکن به شما آموزش می اي را به ساده پیچیده

 انحـصاري رابـرت کیوسـاکی بـا آزمـون و          به عنوان نمایندة    شخصاً من
کـاربردي   و شـگردهاي     هـا   هـاي مختلـف مهـارت       خطا و برگـزاري دوره    

  . ام زیادي را از این بازي فرا گرفته
 ایدة این کتـاب صـحبت کـردم، او           وقتی با آقاي رابرت کیوساکی دربارة     

هـاي   گذاري، برداشـت    سرمایه طالیی    شگرد   122. مرا بسیار تشویق کرد   
هـاي    شخصی من از این بستۀ آموزشی است و امکـان دارد بـا برداشـت              

توانم بـه شـما بکـنم         اي که می    تنها توصیه . اشته باشد شما کامالً تفاوت د   
این است که این بازي را مکرراً، مکرراً و مکرراً با افراد مختلف از طبقـات      

  .زدگی را به عینه تجربه کنید شگفتاجتماعی مختلف بازي کرده و 
هاي شخصی خـود از ایـن بـازي      مزید امتنان است که تجربیات و مهارت      

ــاي مخت از راهرا  ــاطیهـ ــانلـــف ارتبـ ــل  انتـــشارات طاهریـ ــا ایمیـ  و یـ
com.gamail@52Taherian   ــا دیگــر ــا مــا آن را ب  بــراي مــا بفرســتید ت

  .تر شویم دوستان در میان گذاشته و در ادامه دادن راه مصمم
  

  98 ماهآبان                                                                                                       
   طاهریانلابوالفض                                                                           



 

 

  

  1 شگرد

دهد آزادانه  پولدار بودن به ما فرصت می
  فکر کنیم

شود کـه لحظـاتی لـذت     در بازي گردش مالی این فرصت به شما داده می    
پولـدار  .  بر هوش مالی و جریان نقدي تجربه کنید         پولدار بودن را با تکیه    

دهد که آزادانه فکـر کنیـد، آزادانـه زنـدگی             شدن به شما این امکان را می      
  . آزادانه عمل کنیدکنید و

متأسـفانه  . با پولدار شدن شما به قولی دیگر آقا باالسر نخواهیـد داشـت            
بگیري یک مرداب بدون موج و یک زندگی تحت سایۀ دولت             زندگی حقوق 

داري نوین بـه بهـاي        این زندگی در واقع، برده    . هاي خاص است    و شرکت 
آزادي مــالی متأسـفانه خیلـی از مـردم امنیـت مـالی را بـر       . آزادي اسـت 

دهند تا دیگران به جاي آنها فکـر          آنها در واقع ترجیح می    . دهند  ترجیح می 
  .کرده و قبول مسئولیت کنند
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  2 شگرد

  بعضی از مردم وقت پولدار شدن را ندارند
 بعـضی مواقـع از هـدف        ،هنگام شرکت در معامالت بـازي گـردش مـالی         

رار و تکـرار و     اصلی یعنی خارج شدن از چرخۀ مالی یا همـان دایـرة تکـ             
  .شدم تکرار غافل می

هـاي آن بـه منزلـۀ یـک بـازي نگـاه               ثروتمندان به کسب و کـار و چـالش        
کننـد   نمایند بازیکنی خوب باشند و هر کار مـی      کنند، بنابراین سعی می     می

  .نگاهی به هدف خود دارند مدام نیم
 خیلی از مـردم بـه دنبـال پـول درآوردن بیـشتر              ،در بازي واقعی زندگی   

ي پولدار شـدن هـستند در حالیکـه پـول زیـاد باعـث ثروتمنـد شـدن                   برا
  !نیستثروتمندان 
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  3 شگرد

هاي مکرر  تجربیات طالیی حاصل شکست
  است

گـذاري دو جنبـه       گیرید که هر سـرمایه      شما در بازي گردش مالی یاد می      
  فـردا  هـا را    ترین درس   شوید و یا از آن ناب       یا شما در آن موفق می     . دارد
  .گیرید می

ها به دنبال جلب حمایـت معنـوي          بسیاري از مردم در مواجهه با شکست      
ترین تجربیات را     توانند بهترین و طالیی     دیگران هستند در حالیکه آنها می     

  . کسب کنندها شکستاز 
هـا را     توانیـد در سـنین پـایین شکـست          یک نکتۀ مهم اینکه تا جاییکـه مـی        

  .تجربه کنید
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  4 شگرد

نی کار کردن را تجربه براي پولدار شدن مجا
  کنید

کننـد و اعتقـادي بـه          در زندگی حساب و کتـاب مـی         افراد طبقۀ فقیر دائماً   
بلعکس من در بـازي گـردش   . مجانی کار کردن بدون هیچ اجباري ندارند     

مالی فهمیدم که پولدارها براي رسیدن به جایگاه مالی فعلی در بـسیاري              
 مجانی و رایگان کار      زیادي، قاز مؤسسات خیریه و یا در کنار افراد موف        

  .اند کرده
داشت مالی باشد کار انجام       هنگامیکه عملکرد جاري شما بدون هیچ چشم      

از طرفی شـما در ایـن   . کند  شکل و شمایلی ویژه و عاشقانه پیدا می        ،شده
  .توانید تجربیات زیادي را نیز در ارتباط با مردم کسب کنید عرصه می
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  5 شگرد

هاي خدا  ت از نعمت استفاده کردن درس
  نوعی شکرگزاري است

لحظـۀ    کـه شـما در لحظـه       کنـد   بازي گردش مالی بـه شـما یـادآوري مـی          
 فقیر ماندن و سختی دادن بـه خـود و           درشما  . تان باید لذت ببرید     زندگی
  .تان مقصر هستید خانواده

شما باید بدانید که براي پولدار شدن بـه جـاي تکیـه بـر قـواي جـسمانی            
شـما آفریـده    . قدرت فکر و هوش مـالی خـود اسـتفاده کنیـد           خود باید از    

اید که از صبح تا شام و از شنبه تا جمعـه مـدام کـار کـرده و عمـر          نشده
  .گرانمایۀ خود را صرف پول درآوردن کنید

شـوید کـه در جـوانی بازنشـسته           شما با بازي گردش مـالی متوجـه مـی         
هـا در   اري از لـذت  شوید، به سفرهاي تفریحی با خانواده بروید زیرا بسی        

  .کند جوانی است که معنا پیدا می
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  6 شگرد

  جریان نقدي شاهرگ حیاتی ثروتمندان
هـاي اقتـصادي      شود که ثروتمندان در بدترین بحـران        چیزي که باعث می   

  .تر شوند جریان نقدي است  ثروتمند،دچار مشکل نگردند و بلعکس
 یـک فاکتور مهم در فهمید که  در بازي گردش مالی شما با تمام وجود می      

  . موفق، همانا داشتن جریان نقدي مداوم و مستمر است گذاري سرمایه
. گذاري بدون جریان نقدي همانند یک کاالي یکبار مـصرف اسـت           سرمایه

ده تبـدیل     گذاري شما را بـه یـک گـام شـیر             سرمایه ،جریان نقدي ماهیانه  
  .ها به شما سود برساند کند تا سال می
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  7 شگرد

  !شاد یا ثروتمند؟:  احمقانهیک سئوال
کننـد کـه ثروتمنـد شـدن منافـاتی بـا شـادي و                 بسیاري از مردم فکر می    

ایــم کــه ایــن افــراد بــراي فــرار از   بنــابراین بــسیار شــنیده. عافیــت دارد
کنند کـه پـول     هاي مهم مالی اذعان می       مهارت  گیري  پذیري و یاد    مسئولیت

  .آورد خوشبختی نمی
پولی قطعاً شما را بـه روز سـیاه         یاورد ولی بی  بله شاید پول خوشبختی ن    

  .نشاند می
توانید هـم شـاد باشـید و       در بازي گردش مالی من یاد گرفتم که شما می         

  .هم ثروتمند
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  8 شگرد

 پولدار بودن را گناه کبیره ،عرضه افراد بی
  !دانند می

دانـستید؟ اگـر شـما فکـر          ثروت دنیا به هیچ وجه محدود نیـست آیـا مـی           
هایشان است بله در این صـورت         که ثروت واقعی ثروتمندان پول    کنید    می

  .ثروت دنیا محدود است
کنید که ثـروت واقعـی        ولی با شرکت در بازي گردش مالی شما درك می         

  .ثروتمندان هوش مالی آنها است
بـسیاري از مـردم تنبـل،       . کنند  آنها با تکیه بر هوش مالی، ثروت خلق می        

پـولی خـود     شـدن دیگـران را علـت بـی    طلـب پولـدار    عرضـه و عافیـت      بی
  .دانند می

ــخ    ــه و ن ــار کهن ــر افک ــه ب ــه جــاي تکی ــدان ب ــا ثروتمن ــر روي خــود ،نم  ب
  .گذاري کرده و نگاهی درست به آینده دارند سرمایه
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  9 شگرد

  براي پولدار شدن باید ثابت قدم بود
پس از چند دوره شرکت در بازي گردش مـالی و انجـام بـازي بـا افـراد                   

شوید که بـراي رسـیدن بـه هـدف بایـد دقیـق از                 ا متوجه می  مختلف شم 
  .مسیر درست حرکت کنید

ثروتمند شدن حاصل اجراي دقیق قوانین مشخص است و شما در بـازي          
گردش مالی این فرصت را دارید که آنقدر این قـوانین را تکـرار کنیـد تـا                  

  .آنها کامالً در وجود شما نهادینه شوند
توان اجرا    بینید که این قوانین را می       ا تعجب می  شما در دنیاي واقعی نیز ب     

  .کرد و به نتیجه رسید
اجازه ندهید گذشت زمان خللی در عملکرد شـما ایجـاد کنـد و در مـسیر                 

  .پولسازي ثابت قدم باشید
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  10 شگرد

  از حداقل امکانات جاري بهره ببرید
در دنیاي کنونی براي پولدار شدن الزم نیست بـه آنـسوي مرزهـا سـفر                

فقـط کـافی اسـت کـه بـدانیم بـا       . نیم و یا در کشورهاي بیگانه کار کنیم     ک
  .آنچه داریم چه کنیم تا به موفقیت برسیم

فهماند که مشکل فقرا، نه کمبود منابع مـالی           بازي گردش مالی به شما می     
هـوش مـالی ایـن قـدرت را بـه شـما             . است بلکه فقدان هوش مـالی اسـت       

  .د به بهترین نحو ممکن بهره ببریددهد که چگونه از امکانات موجو می
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  11 شگرد

  !خودتان را در اولویت بگذارید
بازي گردش مالی به مـن آموخـت کـه بـه محـض دریافـت سـود از یـک                

 خـودم را در اولویـت قـرار دهـم و اول             ،گذاري یا گـرفتن حقـوق       سرمایه
  . بردارم جاريسهم خود را بدون توجه به وضعیت

 را به همۀ افراد به بهانۀ بـدهی و وام و        ها  پولدا   ابت ،بگیر  افراد طبقۀ حقوق  
کنند و اسـم خودشـان را در انتهـاي لیـست             پرداخت می ... مالیات و قبض  

  .دارند دهند و اگر چیزي ماند برمی قرار می
اوالً اعتماد به نفـس  .  مزیت دارد2 )یعنی اولویت قرار دادن خود  (این کار،   

 انـرژي شـما بـراي تـأمین منـابع         رود و دومـاً     شما تا حد زیادي باال مـی      
  .پس یادتان نرود اول خودتان. رود درآمدي بیشتر باال می
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  12 شگرد

ثروتمند شدن ارتباطی به تحصیالت 
  دانشگاهی ندارد

العـاده    اینکه براي ثروتمند شدن شما حتماً باید یک مدرك دانشگاهی فوق          
سـت اسـت کـه    از یک دانشگاه معتبر داشته باشید یک تفکر اشتباه و نادر    

متأسفانه توسط پدر و مادرها به صورت نصحیت به فرزندانـشان ارایـه             
  .شود می

ها و فراگیـري علـم در ذات خـود امـري              البته کسب تخصص در دانشگاه    
ولـی بـه ثروتمنـد شـدن ربطـی نـدارد حتـی در               . العاده مقدس اسـت     فوق

بازي گـردش   . صورتیکه شما دکتراي اقتصاد و حسابداري داشته باشید       
هاي  مالی به من آموخت براي کسب هوش مالی از طریق یادگیري مهارت       

  .مالی، دانشگاه آخرین جایی است که باید به آن سر بزنم
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  13 شگرد

باالترین مقدار مالیات را حقوق بگیران 
  !دهند می

 حتـی قبـل از اینکـه        ؛ بگیران در قالب مشاغل کارگري یا کارمنـدي         حقوق
  .شود  مالیات از حسابشان کسر میحقوقشان به دست آنها برسد

 Iو ) کـــسب و کارهـــاي بـــزرگ (Bامــا ثروتمنـــدان و ســـاکنان طبقـــۀ  
گیـري از    بـا اجحـاف کامـل بـر قـوانین مالیـاتی و بهـره              ) گذاران  سرمایه(

 کمتـرین مالیـات را بـه ادارة دارایـی پرداخـت          ،هاي کامالً قـانونی     معافیت
  .کنند می

 بـا  I و  Bیتی از عملکرد ساکنان طبقۀ      هاي حما   ها با ارایۀ بسته     دولتحتی  
  .کنند هدف کارآفرینی پشتیبانی می
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  14 شگرد

اطالعات خود را در مورد پول و ثروت باال 
  ببرید

بازي گردش مالی به من ثابت کرد که ثروتمنـدان یـک ماشـین پوسـازي                
هـاي خالقانـه کـسب آن          واقعی و کشف راه    ثروتهستند که با شناسایی     

  .کنند فت میروز به روز پیشر
 و  گنـاه مدارس هنوز پـول را عامـل        این در حالی است که در بسیاري از         

هــا  کودکــان مــا از مــدارس و دانــشگاه . داننــد ثروتمنــد را گناهکــار مــی
 دارایـی و   ،شوند در حالیکـه هـیچ چیـز در مـورد پـول              التحصیل می   فارغ

أن معلمان پرداختن به پول را امـري سـبک و دور از شـ             . دانند  ثروت نمی 
. دهنـد   دانند و متأسفانه همین تفکر را به شاگردان خود انتقال می            خود می 

شود که آنها آدرس اشتباهی       همین جهل و نادانی نسبت به پول باعث می        
  . دنبال کنند مالیرا براي رسیدن به موفقیت
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  15 شگرد

پولی در  کنونی بیترس اصلی مردم در عصر 
  دوران پیري است

جام شده در بین مردم ترس اول آنها نـه تروریـسم            بر اساس تحقیقات ان   
  .پول شدن در دوران پیري و بازنشستگی است جهانی و داعش، بلکه بی

اینکه شما پس از یـک عمـر کـار صـادقانه در قالـب مـشاغل کـارگري و                    
کارمندي براي تأمین مایحتاج اولیـۀ خـود دچـار مـشکل شـوید هـم یـک               

  .کابوس است
خــت کــه حقــوق بازنشــستگی و تــأمین بــازي گــردش مــالی بــه مــن آمو

شـما بایـد    .  است که هیچگاه نباید بـه آن تکیـه کـرد           چوبیناجتماعی پاي   
فارغ از شغل، تحصیالت، جنسیت و حتی سن و سـال از همـین حـاال بـه                  

  .هاي درست باشید گذاري فکر سرمایه
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  16 شگرد

  فقر را از ریشه رفع کنید
دندان درد تشبیه کرد که افـراد  توان به  کمبود پول و مشکالت مالی را می    

. کننـد   هاي بانکی به صورت موقـت آنـرا آرام مـی            با حقوق سر ماه و وام     
پـولی کلنجـار      افرادي کـه در دوران پیـري و بازنشـستگی بـا فقـر و بـی                

اي رفـع     روند همان افرادي هستند که دیروز این درد واقعـی را ریـشه              می
  .اند نکرده

دنبال مسکن مقطعی باشید بلکه باید بـه        شما در مسیر پولسازي نباید به       
  .فکر درمان اساسی باشید
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  17 شگرد

  زندگی بازي زمان و پول است
دهد که کنترل و مدیریت دقیقی        برگۀ صورتحساب مالی به شما امکان می      

گـذاري بـه منزلـۀ یـک       هـر سـرمایه   . را بر امور مالی خود داشـته باشـید        
توانیـد در   دگی بـه آن مـی  باشـد کـه شـما بـا آب دادن و رسـی          درخت می 

  .تابستان از خنکاي سایۀ آن لذت برده و از میوة آن امرار معاش کنید
اید و چـه زمـانی از آنهـا بایـد بهـره ببریـد                 اینکه چه تعداد درخت کاشته    

چیزي است که شما در بازي گردش مالی با نگاه کردن به صورتحـساب              
  .توانید آنرا دریابید مالی می
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  18 شگرد

  توهم دارایی دارندفقرا 
 بـار  100کنم که بـازي گـردش مـالی را         من به همۀ عالقمندان توصیه می     

دهـم دیـد    العـاده را انجـام مـی        هر بار که من این بـازي فـوق        . انجام دهند 
یکی از این موارد شناسـایی دقیـق        . کنم  اي را به مسایل مالی پیدا می        تازه

  .هاي واقعی است دارایی
 تفاوت بین دارایی و     ی،رغم داشتن مدارك دانشگاه     علی S و   Eافراد طبقۀ   

دهند و عمري را به خیال خـود دارایـی خریـداري              بدهی را تشخیص نمی   
چیزهایی مثل ماشین، موبایل، لباس و وسایل لوکس، در حالیکـه  . کنند  می

  .هیچکدام از آنها دارایی واقعی نیست
دارایـی  «ه  زنـد کـ     رابرت کیوساکی در بازي گردش مالی مدام فریـاد مـی          

  .حاال خود قضاوت کنید» چیزي است که پول به جیب شما وارد کند
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  19 شگرد

تمرکز خود را از روي بدهی بردارید و بر روي 
  جریان نقدي قرار دهید

براي ثروتمند شـدن شـما نیـاز بـه تغییـر نگرشـی اساسـی در رفتـار و                    
دگی بـر  فقرا و طبقۀ متوسط تمـام تمرکـز خـود را در زنـ       . اعمالتان دارید 

اند و متأسفانه روز بـه روز بـر مقـدار آن در زنـدگی                 روي بدهی گذاشته  
  .شود افزوده می

گـذاري و     اما بلعکس ثروتمندان تمام توجه و تمرکز خـود را بـر سـرمایه             
آنها به این طریق یک میـدان قـوي انـرژي           . اند  کسب جریان نقدي گذاشته   

 در مورد هـر چـه فکـر         افکار خاصیتی مغناطیسی دارند و    . اند  ایجاد کرده 
  .کشید کنید آنرا به سمت خود می

ها به جـاي تمرکـز بـر     گذاري بازي گردش مالی به من یاد داد در سرمایه     
  .بدهی، بر روي جریان نقدي تمرکز کنم
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  20 شگرد

  فاکتورهاي مهم ثروتمندان 
آموزد که پولـدار شـدن        در بازي گردش مالی، رابرت کیوساکی به ما می        

هـاي   بلکـه حاصـل کـسب مهـارت     . شانـسی و اتفـاقی نیـست      وجه    به هیچ 
اگـر بخـواهیم فاکتورهـاي تأثیرگـذار در         . مختلف، متعدد و مستمر اسـت     

ام را ذکر کنم، به مـوارد         ثروتمند شدن که از بازي گردش مالی فرا گرفته        
  :نمایم زیر اشاره می

þشجاعت   
þپذیري  ریسک  
þمرد عمل بودن   
þصبوري   
þمداومت   
þبودن اهل بخشش   

þپذیري  تغییر  
þآموز بودن  دانش  
þامیدوار بودن   
þشور و شوق داشتن   
þآموزگار بودن   
þپذیر بودن  مسئولیت  
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  21 شگرد

  شود هیچکس با خسیس بودن پولدار نمی
هاي بزرگ من از بازي گردش مالی این است که هیچکـاه      از جمله دریافت  

کـه ثروتمنـد واقعـی بـا     بل. توان با خسیس بودن ثروتمند واقعـی شـد      نمی
افراد ثروتمند مسئولیت   . شود  کمک به افراد جامعه است که ثروتمندتر می       

  .اجتماعی بیشتري را براي خود نسبت به مردم قایل هستند
تـرین افـراد دنیـا دانـست کـه نقـش              توان بخشنده   ثروتمندان واقعی را می   

  .کنند مهمی در ساختن جهانی بهتر ایفا می
ها سختی دادن به خود و خانواده به مـال و              از سال  افراد خسیس که پس   

انـد بایــد بداننـد کـه آنهـا نقــش صـندوق امانـات را بــراي        منـالی رسـیده  
  .اند اند و هیچ لذتی از آنها نبرده هایشان ایفا کرده پول
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  22 شگرد

  نادانی عامل درجه یک مرگ و میر در دنیا
امل مرگ و میر در جهان      را ع ... ها، جنگ و      بسیاري از مردم فقر، بیماري    

بازي گردش مالی به من آموخت که نادانی و جهل عامل درجـۀ             . دانند  می
  .باشد یک مرگ در دنیا می

بنابراین در درجۀ اول سعی کنید اطالعات خود را در مورد مسایل مـالی              
بعـالوه  . تا حدامکان باال برده و آنهـا را در زنـدگی خـود بـه کـار ببریـد                  

  .ه را هم نداشته باشیدانتظار معجزة یک شب
در درجۀ دوم هم سعی کنید این اطالعات را در اختیار دیگران قرار دهید              
و در رشد و تعالی فکري جامعه سهمی داشته باشید و از طرفی به رشـد       

  .و بلوغ فکري خود کمک کنید
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  23 شگرد

  !شما در چه جایگاهی هستید؟
بینـی    ر توهم خود بزرگ   باور کنید یا نه، حجم زیادي از مردم جامعه دچا         

هنگام صحبت با ایـن  . دانند هستند و خود را تافتۀ جدا بافته از دیگران می      
شود آنها خـود   افراد متکبر وقتی صحبت از پولدار بودن یا فقیر بودن می  

دانند و براي اثبات این ادعـا اشـاره بـه حـساب               را یک ثروتمند واقعی می    
  .کنند خود می.. .بانکی، ماشین لوکس، وسایل الکچري و 

آم کـه خـود را        ها بازي با بازي گردش مـالی یـاد گرفتـه            من پس از سال   
کنترل کرده و براي آنها یکبار صورتحساب مـالی را بـر اسـاس شـرایط          

ترین حالت     درصد این افراد در خوشبینانه     98متأسفانه  . شان پر کنم    مالی
  .هستند) فرما خویش (Sیک 
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  24 شگرد

   فکر کنید بزرگ
هاي مختلـف در بـازي گـردش مـالی بـه              گذاري  گام شرکت در سرمایه   هن

کرات پیش آمده که ثروتمند شدن را امـري غیرقابـل دسـتري دانـستم و                
  .داشتن عمر حضرت نوح را براي رسیدن به هدف الزم دانستم

ها یکـی   اید؟ در این کالس هاي نقاشی شرکت کرده آیا تا به حال در کالس  
کنـد آن اسـت کـه در حـین            ده بـه شـاگردان مـی      هایی که اسـتا     از توصیه 

ازگاهی از بوم فاصله بگیرید و نقاشی خود را از دور مـشاهده      قاشی هر ن
این موضوع یک دید کلی نسبت به نقاشی در حـال انجـام بـه شـما                  . کنید
  .دهد می

در کسب و کار هم گاهی از موضـوع فاصـله بگیریـد تـا بتوانیـد نگـرش                   
  .ر پیدا کنیدتري به مورد در حال کا کامل
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