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کید این کتاب بر کسب ثروت از راه صحیح و أت

کسب ثروت برای هر فردی  درموفقیت . استدرست 

 . استنسبی 
 

 
 

از زندگی که کسب درآمد  ایزاویه در این کتاب به 

 زوایای که زندگی درحالی  ، کید و توجه دارد أت ، است

های مختلف دارد و برای بهترین شدن در آنها از کتاب

 . بهره گرفتبایست می دیگر یا افراد دیگر 
 

 
 

در تمام مراحل زندگی و به خصوص در پول درآوردن، 

 کند و تان می به خدا ایمان داشته باشید که کمک

 ، دهدمی  ... را در اختیارتان قرارو جهان، کائنات، افراد

 به شرطی که خودتان بخواهید و حرکت نمایید. 
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 مقدمه                                                    

 

 

 قطعاً که بدانید  باید  هستید  درآوردن پول یه آماد  واقعاً شما اگر

 مجبور حتی یا د یاخورده  شکست بار چند  نیست مهم اصالً. د یتوانی م

 تانبرای قبضی وقت هر یا بفروشید  را خود بدن اعضای د یاشده

 شوکه، کنید  حساب د یادهیخر که را چیزی پول باید  یا د یآی م

 باورش  و باشید  داشته شک تانموفقیت این به هم قدر هر. د یشوی م

 به  گاهآن و د وری ایب در خوبی پول د یتوانیم اًقطع هم باز، باشید  نداشته

 حتی. برد خواهید پی کتاب این راهکارهای و من سخنان حقیقت

 که کسی هر  و خود برای که باشید  داشته  پول قدرآن د یتوانی م

 . بگذارید  طال هایدندان  دارید  دوستش

  در  پول چطور که د یادهینفهم هنوز اگر بگویم خواهمی م چنینهم

 مختلفی مسائل با ولپ. است پول دلیلش. ندارید  مشکلی شما بیاورید 

 .دیگر منفی مسائل از بسیاری و پولشویی ،بد  ،خوب پول ؛شده ادغام
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. کنید  فکر شدن پولدار به راحتی به نتوانید  شما که ندارد هم تعجبی

 ؟،بخوانید  را کتاب این جمع در که دارید  شجاعت قدرآن شما آیا

 .  دانمینم

 آن در .اندازدیم احساسی یرابطه  یاد به مرا کتاب این راستش

 این مهم یته نک اما، دارد وجود شدیدی رقابت کهاین  با هم موضوع

 از بحث وقتی. کنند  صحبت موردش  در خواهندینم هاخیلی  که است

 دارند  انتظار شما از همه ،شودی م درآوردن  پول یا احساسی یه رابط

 از چون، ندهد  توضیح شما برای اصالً هم کسی و بدانید را چیز همه

 و ستا کثیفی کار، است زشت مسائل این از کردن صحبت مردم نظر

 احساسی یه رابط و پول ؛یعنی دو هر. نیست باکالس  هم اصالً

 زندگی تولد  باعث ،بزنند  رقم شما برای را نهایتبی لذتی توانند ی م

 نداشته را آنها اگر  ما. گردند  طالق یا شناییآ به منجر و شوند  تازه

 داریم نیاز آن به که بپذیریم بخواهیم اگر و میشویم شرمنده باشیم

 دست به را آنها تا میکنی م هم کاری هر و میشوی م ترشرمنده

 موارد این دوی  هر  در من مانند  هم شمای همه  دانممی  و  بیاوریم

 .د یاداشته  هایییاپردازی ؤر

 در پول با مردم از خیلی مانند هم شما اگر که است این خوب خبر

 و بخشید  بهبود ،داده  تغییر را رابطه این د یتوانی م ، هستید  تناقض
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 .د یاستاده یا  ،بودید  دنبالش به که زندگی همان وسط  د ینیبی م روزی

 باید  که کاری تنها.  کنید  شروع را تغییر این د یتوانیم هم حاال همین

 پول از را شما و راند می عقب را شما آنچه  از که است این بکنید 

 تمرکز آن بر آنچه به رسیدن برای و شوید  مطلع داردی م باز درآوردن

 باال را خود مالی هوش  .کنید  انتخاب را  قدرتمندی تغییرات ،دارید 

 حاال تا که باشید  پول دنبال به  طوری و  کنید  عمل طوری و ببرید 

 .کند یم کمک شما به کار این در کتاب این. د یانبوده 

 دادم تغییر گسترده و سرعت به چنان را مااقتصادی  زندگی من خود

 است افتاده که اتفاقی از هنوز شناسند ی م مرا که آنهایی که

 را کار این د یتوانیم هم شما توانستم من اگر کنید  باور. اند زده شگفت

 در سالگی 40 از قبل تا من خود چون گویممی  را این. دهید  انجام

 برای ساله 40 افراد معموالً. دانستمینم چیزی هیچ پول مورد

 هامس  مثالً دانند یم حدی تا یا دارند  اندازیپس شانفرزندان دانشگاه

،  بود خالی حسابم سن این در.  نه من اما ،کند ی م کار چطور جونز داو

 ؛ترش مؤدبانه  یا شرخرها و بود شده چروک استرس  از صورتم

 .  شناختند یم بدهکار نام به ران  م بدهی وصول هایآژانس

 یعنی بودم زادآ یهسند ینو مایاحرفه  زندگی  طول بیشتر در من

 نبود مهم .دهم انجامش تا شود ارائه من به تا بودم کاری منتظر
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 انجام را آن من ،است برانگیز چالش چقدر یا کشد یم طول چقدر

 و گرفتمیم  نادیده را حقایق من.  گرفتمی م  ناچیزی پول و دادمی م

 طول تمام در و دهد  نجات مرا بیاید  که بودم ثروتمندی منتظر

 نظرات و هادهیا ثروتمندها و  پول مورد در . باشد  من مراقب مازندگی 

 خودش  پول ،هستند  بدی هایانسان ثروتمندها ؛کهاین داشتم بدی

 چطور دانستمینم خودم که بود آن دلیل به اینها تمام و است کثیف

 رسد ینم گوشت به دستش وقتی گربه معروف  قول به ،دربیاورم  پول

 کاری باید  و هستم نویسنده دانستمی م.  دهد ی م تعفن بوی د یگوی م

 دانستمینم واقعاً.  دهم انجام کردن تایپ و اتاق در نشستن از بیشتر

 و کردمی م انتخاب را راهی باید  بکنم خواهمی م کاری چه حتی

 از تا دمیجوی م را میهاناخن. ید آ خوش  ید آ پیش چه هر  گفتمی م

 خیلی، کنم چه مازندگی  با دانستمینم شد یم جاری خون انگشتانم

 نیاز ؛داشتم وضعیتی چنین من سالگی 40 در. بود سخت و دردناک

 بود طوراین مازندگی  .نداشتم را پولش ولی  ،داشتم پزشکیدندان  به

 : که

 بدون گذاشتمیم جیبم در یا خوردمیم ،دمینوشیم را چیزی  هر •

 . نه یا خوردیم من درد به چیز آن اصالً ببینم و کنم دقت کهاین

 که را دالری 5 تا گشتمیم پارک جای دنبال به هاساعت خودرو با •

 .کنم اندازپس بدهم پارکینگ مورأ م به خواستمیم


