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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 
 درصد موفقیت ما    80به عبارت دیگر،    . ایم را شنیده  20/80اغلب ما قانون    

ایـن قـانون   . ایم گیرد که از خود نشان داده  درصد تالشی نشأت می 20از  
 کـشف  1897توسط اقتصاد دان ایتالیایی به نام ویلفردو پـارتو در سـال    

  .شد و با نام اصول حداقل تالش فردي معروف گردید
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 موافق بود جز    20/80ون  پدر پولدار در تمامی جوانب کار و زندگی با قان         
گفـت    آورد می   او وقتی حرف از پول به میان می       . 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  درصــد از 10س ــازیگران حرف ــی 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        ه در دنیاي سرمای   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     
 درصد افراد خاص که توانایی انجـام کارهـاي خـاص را دارنـد               10گروه  

  .بپیوندیم
 پدرپولـدار را در یکـی از        10/90یت هم قانون    چندي پیش مجلۀ وال استر    

 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       

 درصـد درسـتیابی   90شـان   اي از زندگی است که همیشه و در هر مرحله  
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کننـد و پیروزمندانـه بـه کـسب و کـار خـود                شان را قطعی می     به موفقیت 
  .دهند ادامه می
. پول منتشر شـد      کتاب پدرپولدار پدربی   1997هشتم آوریل سال    در روز   

ر این بود کـه  تصورمان ب.  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 

زار فـروش بـا   با. مورد استقبال مردم قرار گرفت و ما را هیجان زده کرد   
تبلیغات شفاهی و مالکی ما تحت تأثیر قرار گرفته بود و ما شـاهد رشـد                

  .مان بودیم بیش از پیش تجارت
نیز به بهانۀ تـشکري از زحمـات        » گذاري  راهنماي سرمایه «رو    کتاب پیش 

پدرپولدار و منبعـی مختـصر و کامـل از هرآنچـه کـه پدرپولـدار بـه مـا                    
  .نگاشته شده استتوصیه داشته و بر زبان آورده، 

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

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

  »رابرت و کیم کیوساکی«
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   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     
فقط به معنـاي داشـتن پـول نیـست، بلکـه نـوع واکـنش افـراد در شـراط                     
گوناگوه و میزان درآمد و سود خالص و ناخالص آنها است کـه جایگـاه               

ه خاطر اهمیت این مسئله است که پدرپولدار بـه   ب. کند  آنها را مشخص می   
هرچه هستید باشید، فقـط از نـوع عـادي و معمـولی      : کرد  همه توصیه می  

  .نباشید

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

درست یکسال قبل از پیوستن به نیروي دریایی ارتش همـان مـوقعی کـه        
ر بود من را براي مدت یکسال یا کمی بیشتر به هیچ شـغل و کـسب و       قرا

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           

آنها در همـین جـاي     . یابند  اي براي خود نمی     اند و راه چاره     آن قرار گرفته  
تـوان    اضر باید بیاموزند که همیشه و هـر لحظـه در زنـدگی مـی              کتاب ح 

  .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  . ن آرزو مبدل شده است    تری  مختلف در سر دارند و برایشان به بزرگ       
گـذاري کـه در       هـاي نـوین سـرمایه       من و نـه آنهـا چیـزي دربـارة روش          

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

د تـا رویاهـاي   بینـی بـه دیـدگاه شـما قـصد دار      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 دالر     باشد، براي افرادي که هیچ پولی در بـساط ندارنـد و یـا میلیـون               
اند و تصمیم دارند دوبـاره همـه چیـز را از            سرمایۀ خود را از دست داده     

  .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
رسند، اما ایـن مـسئله اصـالً نبایـد      وهلۀ اول براي شما پیچیده به نظر می 

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

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

این اطمینان را به شما     . نادیده گرفته و به خواندن قسمت دیگر ادامه دهید        
دهیم که پس از کمی مطالعه ناخودآگاه متوجه مباحث پیچیده خواهید             می
اگر احساس کردید که مفهوم هیچ یک از سطرها و صفحات کتاب را             . شد

شوید کافی اسـت بـاز هـم بـه مطالعـه ادامـه دهیـد و هرچـه                     متوجه نمی 
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توانید دربـارة     در انتهاي مطالعه می   . گیري برسید   سریعتر به فصل نتیجه   
گیري کنید و نظر خود را به طور دقیـق اعـالم    هاي کتاب نتیجه تمام بخش 

جاي خوشحالی فراوانی دارد که شما به عنوان خواننده این کتـاب    . نمایید
هـاي گـزاف بـراي        تمامی مطالبی را که هر یک از افراد با پرداخت هزینـه           

دانید و بـه   گیرند، می اي یاد می هاي آموزشی و مشاوره  حضور در کالس  
 این است کـه ایـن        نکتۀ جالب توجه  . گذاري آگاه هستید    نون سرمایه همۀ ف 

ترین مرحلـه آغـاز و سـپس        کتاب مطالب خود را با توضیح دربارة ساده       
ترین مـسائل بـه پایـان     گیري از دشوارترین و بغرنج      کار خود را با نتیجه    

خیالتان آسوده باشـد کـه ایـن کتـاب سـعی بـر آن داشـته تـا          . رساند  می
هـاي کتـاب رعایـت کنـد و           بیـان مفـاهیم را در تمـامی بخـش         سادگی در   
ترین شکل ممکن معرفی نماید، به طـوري          هاي مالی را با آسان      استراتژي

که مسائل سخت و دشوار از طریق تصاویر، جداول و نمودار بـه حـالتی               
گذاري بـراي   اند، به این امید که مبحث سرمایه گویا و قابل فهم تبدیل شده  

  .سی و پرسود و منفعت باشدهمگان در دستر

   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   .  در مورد مسائل پولی و مالی      البته فقط .  تغییر داد  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    نگران هستم، زیرا اغلب مردم تصور می      

پول به دست بیاورند و آن را براي دوران بازنشستگی خود و یـا دوران               
هـا و   اکثـر آنهـا از پرداخـت هزینـه    . انداز کننـد   جوانی فرزندان شاغل پس   

کـم و   را بـی شـان   خواهند حقوق دریافتی مانند و می شان عاجز می  مخارج
رنـد بـه چنـین اشـتباه     آنها چون آگـاهی کـافی ندا  . 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      کنند و همیشه بـی      ترین حالت ممکن گذران زندگی می       معمولی
 پدرپولـدار از مـا      مانند به خاطر رهایی از چنـین مـشکالتی اسـت کـه              می
بسیار جالب است که اکثر تعـداد       . خواست که عادي و معمولی نباشیم       می

بنـابراین  . دهنـد  جوامع گوناگون را افراد قشر متوسط و عادي تشکیل می     
وظیفۀ ماست که از گروه آنهـا فاصـله بگیـریم و بـه گـروه افـراد خـاص            

  .ملحق شویم

  چگونه عادي و معمولی نباشیم
گـذاري اطالعـات      ده ساله بـودم دربـارة دنیـاي سـرمایه         هنگامی که دواز  

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    فقـط شـنیدن واژة سـرمایه   . فوتبال بود، نه هیچ چیز دیگـر   
چقـدر بـزرگ و ورود بـه آن چقـدر           شده بود که مـن بـدانم دنیـاي آنهـا            

هنوز هم روزي را که با پدرپولـدار و پـسرش مایـک در              . بخش است   لذت
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کردیم را خوب به خـاطر     رفتیم و صحبت می     کنار ساحل قدم زنام راه می     
ما هم که در آن     . اي در نزدیکی آنجا به ما نشان داد         پدرپولدار خانه . دارم

کـردیم کـه پدرپولـدار     د درك می   سال داشتیم فقط تا این ح      12زمان فقط   
ــه  ــرده اســت  در نزدیکــی ســاحل خان ــداري ک ــه  . اي خری ــزي ک ــا چی تنه

هـاي رو بـه دریـا و سـاحل از نظـر قیمـت و        دانستیم این بود که خانه     می
واقعاً پدر مایـک از کجـا ایـن         : گفتم  با خود می  . ارزش بسیار گران هستند   

  !اي را خریـداري کنـد؟       آورده که توانسته چنین خانـه       همه پول و سرمایه   
کوبیـد بـه پدرپولـدار        همانطور که موج دریا آب خنک را روي پاهایم مـی          

هـر  . خواست که سر از این راز مهم دربیـاورم          خیره شده بودم و دلم می     
شـد و هـیچ چیـزي         کردم ذهنم خالی مـی      بار که او را با پدرم مقایسه می       

غل دولتـی دارد    چـون پـدر خـودم شـ       : گفتم  با خود می  . شد  دستگیرم نمی 
هـاي بهتـر از آنچـه کـه      تواند خانه  حتماً پولدارتر از پدرپولدار است و می      

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

ه مفهـوم اصـلی   کـردم بـ     هر بار که چنین افکاري را در سـرم مـرور مـی            
  .رسیدم می» داري سرمایه«

روي در کنار ساحل با افـرادي روبـرو           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    جایگاه ام قادر هستم با مقایسۀ افراد با        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 از پدرپولدار آنها را پاسخ می
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؟ پیشنهاد می
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    در کنار شما وارد دنیاي سرمایه      توانم با کمک شما و       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            یتفاوت و ب    نسبت به این واژه بی    

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 

. شناخت و به بهترین شـکل بـدان پاسـخ داد     کنجکاوي من دربارة پول را      
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     ان پدري که من تمام موفقیـت      هم). پدر واقعی مایک  (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        

م کـه خـود را      ا  حتـی بـسیاري از افـراد را دیـده         . 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

رم که بـا تحمـل      اي ندا   من هیچ عالقه  . گردد  شود در گرداب آن گرفتار می     
دهـم   به جاي این همه درد و رنج ترجیح مـی  . چنین وضعیتی پولدار شوم   

  .پول باقی بمانم ساده و بی
در میان تمامی این افکار و احساسات منفی کسی نیست که به آنها بگوید              

خـاهی قـدرت را در    اگر مـی . اید که شما اسیر نادانی و ناآگاهی خود شده      
ر یادگیري قدم بگذاري، حتی اگر مجبور باشی        بدنت بازیابی باید در مسی    

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

هاي دقیق سئواالت ذهنی شما را در اختیارتـان قـرار             اطالعات فنی  پاسخ   
هـاي نـاب ذهنـی افـراد          و ایـده  هـا     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 

هنگامیکــه در ســن . مــسئلۀ زنــدگی پــول و مــسائل مــالی پیــشرفت کننــد
هــاي ســاحل قــدم  ســالگی همپــاي پدرپولــدار و مایــک روي شــن دوازده

زدهم و متوجه شدم که پدرپولدار خانۀ سـاحلی بـسیار گـران قیمتـی                 می
 یک لحظه عمیقاً به فکـر فـرو رفـتم و ذهـنم درگیـر            خریداري کرده است،  

تـا زمـانی کـه      . هاي خرید و فروش امالك و مستغالت شد         گذاري  سرمایه
ر گیري پیدا کردم همیـشه آن لحظـه جرقـه د            بزرگ شدم و قدرت تصمیم    

هـاي    فهمیـدم کـه عقایـد و دیـدگاه          ذهنم را به خاطر داشـتم 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 
نتایجی کـه او دسـت یافتـه، دسـت پیـدا کـنم و هماننـد او بـراي همیـشه                   

هاي  گفتم اگر همانند او فکر کنم و دیدگاه   با خود می  . وتمند و تونا شوم   ثر
تـوانم ذهـن خـود را بـراي           خود را همانند او تغییر دهـم بـه آسـانی مـی            

آن چیزي کـه بـرایم بـسیار جالـب          . هاي بزرگ تقویت کنم     گذاري  سرمایه
ي ا  کرد که بدون داشتن هـیچ سـرمایه         بود این بود که پدر پولدار ادعا می       

بـا خـود گفـتم شـاید پـول آن      . خانۀ کنار ساحل را خریداري کرده اسـت      
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آیـد، شـاید ایـدة        ها به گـردش درمـی       ها و جیب    چیزي نیست که در دست    
. کنـد    دیگران را به خود جذب می       هاي داخل جیب    ذهنی باشد که تمام پول    

ــدان و      ــدگاه ثروتمن ــاً دی ــل دقیق ــۀ قب ــه جمل ــدم ک ــه ش ــد متوج ــی بع کم
هـا    من هم قصد دارم که دربارة این نـوع از دیـدگاه           . ستگذاران ا   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        
اي سـاحلی بـسیار    چگونـه توانـستید خانـه    «. خود را از پدرپولدار بپرسم    

یبا کنار دریا خریداري کنیـد، در حـالی کـه پـدر مـن حتـی از پرداخـت                    ز
او پاسـخی بـه ایـن       » مان عاجز اسـت؟     هاي ساده و معمولی زندگی      هزینه

او دسـتش را دور مـن       . کـنم   سئوال داد که من هرگز آن را فراموش نمـی         
من هرگز قادر به خریداري ایـن  : زد گفت   حلقه کرد و همانطور که قدم می      

آنقـدر گـیج    . این تجارت من بود که آن خانه را خریده اسـت          . مخانه نبود 
دانـستم   شـدم و نمـی   شده بودم که مفهوم حرف پدرپولدار را متوجه نمی        

اي خریداري کنـد، چیـست آنـروز          که منظورش از تجارتی که بتواند خانه      
هـا و    آنقدر در کنار ساحل قدم زدیـم و راه رفتـیم کـه مـن هرگـز حـرف                  

آنـروز همـان روزي بـود کـه       . کنم  ار را فراموش نمی   هاي پدرپولد   توصیه
هاي مالی من و مایـک در کنـار دریـاف آغـاز               اولین کالس درس آموزش   

  .شد
روزه  هاي آموزشـی سـه      ها پیش، در شهر سیدنی استرالیا در کالس         مدت

در روز اول آمـوزش مـن فقـط بـا     . گذاري شـرکت کـردم     دربارة سرمایه 
ارج آن آشــنا شــدم، امــا یکــی از مفهــوم عبــارت و محــدودة داخــل و خــ



19 مقدمه

: حاضران در جلسه دستش را به نشانۀ اجازه باال برد و بالفاصـله گفـت              
گـذاري را یـاد بگیـرم و مفهـوم      هاي سـرمایه  ام تا روش  من به اینجا آمده   

هـاي کـالس را بـه         چرا شما تمام فرصـت    . تجارت اصالً برایم مهم نیست    
  !ید؟معرفی مفهوم بسیار نامعلوم تجارت صرف کرد

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  

آنکـه   ات خانه خریدي نیز بـی  حتی هنگامیکه براي رفاه و آسایش خانواده    
ایـن را بـدان کـه       . بر داشته باشی پا به عرصۀ تجـارت گذاشـته بـودي           خ

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

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

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

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

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

  .استفاده قرار دهم
انـۀ  حدود چهل سال پیش پدرپولدار به من گفت که قادر بـه خریـداري خ              

 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

خواهنـد در    گذار نیـستند و وقتـی هـم کـه مـی             از افراد ثروتمند و سرمایه    
 از  گذاران واقعـی    هاي شبیه سرمایه    ها شرکت کنند، واکنش     گذاري  سرمایه

به همین دلیـل در ایـن کتـاب مـا هـدفمان را بـر آن                 . دهند  خود نشان نمی  
گیــري از   درصــد افــرادي کــه بــا بهــره10ایــم کــه فقــط دربــارة  گذاشــته

هـا را از      گذاري   درصد از سود حاصل از سرمایه      90رویکردهاي صحیح   
حتی براي آشـکار سـاختن ایـن مفهـوم و     . کنند، صحبت کنیم    آن خود می  

 پـول را طراحـی      10/90بهتـر معنـاي آن قـانونی بـه نـام            وضوح هرچـه    
ــرده ــم ک ــامی     . ای ــا تم ــانون م ــن ق ــاالي ای ــت و ارزش ب ــاطر اهمی ــه خ ب

گیرند را بـا نـام    گذارانی که از این قانون بهره می       داران و سرمایه    سرمایه
  .کنیم گذاري می نام» 10/90گذاران  سرمایه«

اي   رالیا پاسخ قاطعانـه   هاي آموزشی سه روزه در است       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   
توانـد   گذار واقعـی مـی   حتی بدین مسئله که هر سرمایه . عادي وجود دارد  

د ایجاد کند نیز سخن به     زمینه تجاري جدید و منحصر به فردي براي خو        
آنها کسانی نیستند جز جوانان بیست و چنـد سـاله کـه بـا               . میان آوردیم 
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تـرین   شان از قواي ذهنی خود به بهترین و کامـل        وجود سن و سال پایین    
  . اند شکل ممکن استفاده کرده

ایدة بـسیار خـوبی     : گویند  شنوم که می    این روزها از بسیاري از افراد می      
در حالیکـه  . ها دالر پـول بـه دسـت آورد    تواند میلیون    می در سر دارم که   
بخـش  . اند آمیزي نداشته هاي آنها نتیجه و عملکرد موفقیت      هیچ یک از ایده   

ها صحبت بـه میـان        بعدي این کتاب براي حل این مشکل دربارة نوع ایده         
دهد تا به ما بگویـد   آورد و نتایج آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می         می
هاي آنان تحریـک و       گذاران بزرگ براي استفاده از ایده       چطور سرمایه که  

به همین ترتیب براي آمـادگی ذهنـی آن فـصل شایـسته             . اند  تشویق شده 
. شویم  است که در این فصل با مفهوم ابتدایی تجارت و انواع آن آشنا می             

اگـر شـما    . ها آمـاده کنـیم      گذاري  و خود را براي ورود به عرصۀ سرمایه       
سـازي    تواند برایتـان پـول      اي در سر دارید که می       کنید ایده   صور می نیز ت 

کند، الزم است بدانید که بخش بعدي این کتـاب برایتـان بـسیار سـودمند         
  . خواهد بود

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

ردم و قشرهاي مختلف چنین تعاریفی را       امروزه از زبان م   . 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           
  .سود کردم
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 من و همسرم یک خانۀ قدیمی خریدیم و پس از کمی تعمیـرات آنـرا       �
  .با قیمت باالتري فروختیم

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

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

  .گیرم بهره می
هـا    گـذاري   ع سـرمایه  تـرین نـو     هاي بلند مـدت اصـلی       گذاري   سرمایه �

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

از زبـان افـراد مختلـف کـامالً رویکـرد       گـذاري     گوناگونی تعریف سرمایه  
از جمــالت فــوق کــامالً مــشهود اســت کــه      . درســتی داشــته اســت  

اوتی گذاري نه تنها در اذهان اقـشار مختلـف مـردم تعریـف متفـ                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      کالهبردارانی هستند که در میان سرمایه     

برخـی  .  آورنـد  با سوء استفاده از حماقت و ناآگاهی آنها سودي به چنگ          
کننـد و از    خرند، نگهداري می    دیگر از افراد هستند که فقط چیزهایی را می        

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

ستند تـا بـازار    گروهی دیگر از افراد نیز هـستند کـه صـمیمانه منتظـر هـ              
اند را با قیمت بهتري       ها پیش خریداري کرده     تکانی بخورد و آنچه را سال     
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گذاران واقعی کسانی هـستند کـه نـه           اما در نهایت امر، سرمایه    . بفروشند
انـد    اند، نـه چیـزي را کـه خریـده           آگاهند و به انتظار سوء استفاده نشسته      

از داشـتن آن شـاد      کننـد و      اي نگهـداري مـی      استفاده و مصرف گوشه     بی
شوند، و نه منتظر تکان خوردن بازار هستند تا کمـی سـود عایدشـان             می

آورنـد و در      آنها در هر شرایطی از بازار سود خود را به دست می           . شود
گـذاران    اما هـیچ یـک از سـرمایه       .  درصد مواقع پیروز و برنده هستند      99

دانند   ی را نمی  گذاران واقع   عادي راه و روش به کار گرفته توسط سرمایه        
تـر از همـه اینکـه         مهـم . گیري آنها واقف نیستند     و به روش کار و تصمیم     

گـذاران واقعـی      دانند که چطور و چگونه باید مانند سرمایه         آنها هرگز نمی  
  .  درصد سود خود تالش کنند90درصدي در به دست آوردن 10

  گذاري کردن  کمی فراتر از خریدن، نگهداشتن و سپاس
گذاري مبحثی فراتـر از خریـدن، نگهـداري و            پدرپولدار سرمایه از دیدگاه   

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

گذرانکه قادرند شرایط را تحت کنتـرل         درصد از سرمایه     معرفی ده  -1
ریسک و خطـر، سـود خـود را چنـد           اند و در مقابل کاهش        خود درآورده 

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      براي ارائـۀ روش    -2
اول برنامـۀ پدرپولـدار     فـصل   . 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     معرفی و ارائۀ قوانین مالیاتی که براي هر سرمایه    -3
در کتـاب چهـارراه پولـسازي پدرپولـدار دنیـاي           : و منحصر به فرد است    

آنها . جارت بر حسب اقشار مختلف مردم به چهارخانه تشبیه شده است          ت
  :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  .  برسـانم  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        

 صفر است، بنابراین بهترین و پرسـودترین مکـان          شان به دولت    پرداختی
. هاي سـمت راسـت جـدول چهـارراه پولـسازي هـستند           براي ماندن خانه  

. هــاي دولتــی غیرمنــصفانه هــستند مالیــات: گفــت پدرپولــدار همیــشه مــی
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کننـد،   ها را براي افراد پولدار و ثروتمند تعیین مـی           ها همیشه مالیات    دولت
هـا را     ت خود راه فرار از پرداخـت مالیـات        در حالیکه آنها باهوش و ذکاو     

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

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

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

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

، 1986در سال   . ا بر روي کارگران و کارمندان ببندد      از پرداخت مالیات ر   
ها را براي کارفرمایـان و صـاحبان مـشاغل کوچـک،              همان دولت مالیات  

به میزان مشخص تعیین نمـود  ... 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 دار میدلیل اینکه پدرپول  
کنند این است که حتی وکال و پزشکان          خود دست پیدا می   درصد از   90به  

نیز همانند مردمان عـادي و اقـشار متوسـط جامعـه راه     ... و مهندسان و   
دانند و دولت با محاسبۀ میزان حقوق دریـافتی           ها را نمی    رهایی از مالیات  

تواند مبلغ مالیاي را براي آنها تعیین کنـد و آنهـا نـزي                ی می آنها به راحت  
براي ادامۀ فعالیت و حفـظ موقعیـت شـغلی خـود ملـزم بـه پرداخـت آن                    

پس تا به این جاي کـار متوجـه شـدیم کـه دو خانـۀ سـمت چـپ                    . هستند
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کننـد و     جدول مبالغ مالیاتی دولتی را بی هیچ کم و کاسـتی پرداخـت مـی              
  .دانند می رهایی از آن را ن راه

گذاران واقعی با هیچ توجهی بـه          معرفی اینکه چگونه و چطور سرمایه      -4
هـا بـه سـود        ها در بازار و افت و خیز در قیمت          ها و افزایش    تمامی کاهش 

  .کنند خود دست پیدا می
هاي فنی معرفی     گذاري  اي و سرمایه    گذاري پایه   ها میان سرمایه     تفاوت -5

  .کردند می
در . شوند  اي معرفی می    گذاران بسیار فعال و حرفه      یه پنج نوع از سرما    -6

 نـوع   5هـاي ایـن       کتاب چهارراه پولسازي پدرپولدار مـن تمـامی ویژگـی         
در این کتاب این    . گذاري را آرام آرام با گذشت زمان کسب کردم          سرمایه

هـاي زیـر      اي و ثروتمنـد تحـت عنـوان ویژگـی           گذار حرفـه     نوع سرمایه  5
  .گردند معرفی می
  گذاران داراي اعتبار یه سرما�
  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

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

دانند که اگر     در حالیکه آنها نمی   . آورم تمام مشکالتم برطرف خواهند شد     
پول بیشتري داشته باشند و یا آن میزان پولی را که انتظار دارند بدسـت               
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در این کتاب مـا دربـاة ایـن         . بر خواهد شد  آورند، مشکالتشان چندین برا   
یکـی از آنهـا دربـارة نداشـتن پـول      . دو مسئلۀ مهم صحبت خواهیم کـرد    

گذاري و دیگري داشتن پول بـسیار زیـاد و مـشکالت              کافی براي سرمایه  
  .وابسته به آن

کنند کـه پـول تنهـا     نکتۀ بسیار جالب این است که افراد نیازمند تصور می       
ست و در مقابل افراد ثروتمند بر این باورند که پول           شان ا   حالل مشکالت 

  .شان است مسبب تمام مشکالت
هـاي پرسـود    گـذاري  هایی که بسیاري از افراد پس از سـرمایه    یکی از راه  

داننـد   دهند ایـن اسـت کـه نمـی     تمام ثروت و سرمایۀ خود را از دست می        
لیـل و   چگونه باید مشکالت مربوط به داشـتن پـول زیـاد را تجزیـه و تح               

  .سپس 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  . از به دست آوردن همان پول با مـشکالت داشـتن آن روبـرو شـوید               
یچ پـول   عبارت دیگر، این کتاب به شما خواهد آموخـت کـه چگونـه از هـ               

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                

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

  .کرد و همیشه صاحب آن بودحفظ 
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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نه اینکه بازار براي آنها هیچ پولی ندارد، بلکه بدین معنا که راه             . را ندارند 
. داننـد   اند را نمـی      که به دست آورده    و روش حفظ همان اندك مقدار پولی      

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      چگونگی کسب سرمایه   -8
اي بـه تفـصیل مـورد        ان خـاص و حرفـه     گـذار   سرمایههاي    گذاري  سرمایه

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

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

 200ها فکر کنی نه اینکه به    نهایت  ی ثروتمند باشی باید به بی     خواه  اگر می 
چون با شنیدن این جمله     » .هزار دالر و هر گونه مبلغ ناچیز راضی شوي        

اید، باید مطالب فصل اول همین کتاب را بـا دقـت هرچـه      کمی تعجب کرده  
فصل ابتدایی این کتاب که ذهن شما را براي تبدیل شـدن     . تر بخوانید   تمام

کنـد، در انتهـاي هـر فـصل آزمـون       گذار واقعی آمـاده مـی      یک سرمایه به  
تـر   اید آگاه گیرد تا دربارة آنچه که خوانده     تقویت ذهن کوچکی از شما می     

توانیـد    اگرچه سؤاالت بسیار ساده هستند، اما شما به راحتـی مـی           . 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               

پرسید تا بدانـد کـه هـر بـار مـن چـه                پدرپولدار همیشه آنها را از من می      
غییـر  دهم و یا دیدگاهم چقدر دربارة پول ت         هاي متفاوتی به آنها می      پاسخ



29 مقدمه

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  را متمایز می10/90گذاران  چه چیزي سرمایه
گـذاران    هـاي ایـن کتـاب متمـایز سـاختن سـرمایه             ترین جنبـه    یکی از مهم  

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

  ».ها خودداري کنید دهند، از انجام همان چه کارهایی انجام می
 را درك 10/90در طــول مطالــۀ ایــن کتــاب شــما تــاکنون مفهــوم قــانون 

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

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

  .است
هایـشان را     زان بـدهی  گذاران عادي در تالش هـستند تـا میـ            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 هاي خود و سودهاي حاصل از آنها استفاده می 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     
  .شان به سرمایۀ باالتر دست پیدا کنند 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 اران عادي به سختی کار می   گذ   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

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

گـذار و      درجه با نظرات و عقاید افراد سرمایه       180ارتان حدود   شد که افک  
گفت که یکی از دالیلی       پدرپولدار چنین می  . دار تفاوت داشته است     سرمایه

شـوند ایـن اسـت کـه       که درصـد بـسیار کـوچکی از مـردم ثروتمنـد مـی             
دهند که به فکر هیچ یک از افراد معمولی خطور نکـرده              کارهایی انجام می  

گیرند و به دلیـل ناآگـاهی مـدام      عادي تنها از یک راه بهره میافراد  . است
داران و ثرومنـدان   پرند در حالیکـه سـرمایه       از این شاخه به آن شاخه می      

کننـد و در آخـر فقـط روي یکـی از آنهـا       هاي مختلـف را امتحـان مـی        راه
شود و     شدن و باتجربگی آنها می      این کار هم باعث آگاه    . نمایند  تمرکز می 

گرداند و به مراتب  وح و جسم آنها را با خوب و بد روزگار آشنا می          هم ر 
تـر از     رود و مهم    شان در مقاب مشکالت و شرایط جدید باالتر می          ظرفیت

  .گردد شان تا حد اعالیی تقویت می هاي ذهنی همه اینکه مهارت
دو روي «دار را با نام     پدرپولدار به نوع طرز فکر افراد ثروتمند و سرمایه        

کرد و معتقدر بـود کـه افـراد داراي چنـین دیـدگاهی                نامگذاري می » سکه
قادرند از یک زاویـه دو روي سـکه را بـه طـور همزمـان ببیننـد و افکـار                  
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