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معجزه انضباط فردی () 5
اصل ششم  :پس انداز و سرمایه گذاری
یکی از مهم ترین اهداف ما در زندگی استقالل مالی است ،یکی از بزرگترین نگرانی
هایمان صورت حساب و هزینه هایی هستند که باید پرداخت کنیم و بدترین اتفاقی که ممکن
است برایمان بیفتد فقر و بدبختی است و این که در پایان زندگی ،پولی نداشته باشیم .
انسان باید خودش را برنامه ریزی کند  .به جای این که به خود بگویید ( من از خرج
کردن پول لذت می برم ) بگویید ( من از پس انداز پول لذت می برم ) با خود فکر کنید که
چقدر از داشتن پول لذت می برید چقدر از پس انداز کردن لذت می برید .از خرج کردن پول
هم محروم نشده اید فقط کمی دیرتر از آن بهره مند خواهید شد.
با این کار قدمی به سوی استقالل مالی برداشته اید وقتی به این عادت کنید که از
پس انداز پول لذت ببرید ،بیشتر و بیشتر به مخارج خود دقت خواهید کرد .خوب  ،برای
رسیدن به استقالل مالی  ،قانون این است که  01 ، 01یا  01درصد درآمد خود را پس انداز
کرده ،آن را سرمایه گذاری کنید .آلبرت انیشتن گفته است  ( :تفکر و سرمایه گذاری چندگانه
قدرتمندترین سالح عالم است) پول خود را کنار بگذارید و در جایی مطمئن سرمایه گذاری
کنید.
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به تدریج عادت کنید مخارج کم تری داشته باشید ضمن این که تفکر خود را
از ( من از خرج کردن پول لذت می برم ) به ( من از پس انداز کردن پول لذت می برم )
تغییر داده اید .یک راه کلیدی برای کاهش مخارج این است که تصمیم گیری برای
خریدهای بزرگ را به تعویق بیندازید .مثال اگر  01روز در مورد خرید یک اتومبیل  ،ماشین
ظرف شویی  ،لوازم صوتی – تصویری فکر کنید .در اکثر مواقع خرید را انجام نخواهید داد و
حتی اگر این کار را انجام دهید تصمیم بهتری خواهید گرفت .یکی از هوشمندانه ترین کارها
خرید اجناس دست دوم است  .آیا می دانید میلیونرها هرگز اتومبیل نو نمی خرند ؟ با توجه به
تحقیقات اسنلی ودنکو – در کتاب همسایه میلیونر  ،میلیونرها معموال اتومبیل نو نمی خرند .
معموال اتومبیل را می خرند که دو سال از عمرش گذشته باشد این اتومبیل ها تا  0سال بعد
نیز شامل گارانتی و خدمات پس از فروش هستند و معموال می توانید خدمات پس از فروش
آن ها را تمدید کنید .در واقع با خرید اتومبیل دو سال کار کرده  01 ،تا  01هزار دالر صرفه
جویی کرده اید و می توانید این پول را کنار بگذارید و سرمایه گذاری اش کنید تا به آرامی بر
مقدارش افزوده شود.
اگر قصد سرمایه گذاری دارید  ،قانون این است که قبل از سرمایه گذاری همه چیز را
بسنجید دوست من کیم میشر از شرکت سرمایه گذاری مینشر می گوید  ( :هنر سرمایه

pars namad dade

pars namad dadeha

Pars namad dadeha


 تلفكس  - ( 027 ) 66943870 -5 :فاكس ) 027 ( 66943879 :
URL:www. parsnamaddata.com 
E-mail : info@parsnamaddata.com 

تهران – ميدان  7تير –خيابان قائم مقام -نرسيده به خيابان فجر -نبش کوچه سام -پالك  – 77طبقه 4

گذاری اجتناب از اشتباه کردن است ) من می گویم ( راه موفقیت در سرمایه گذاری
و کار ،اجتناب از اشتباه است  ،اشتباهاتی که از تصمیمات اشتباه  ،تصمیمات نسنجیده و سریع
نشات می گیرد ) فقط در صنایعی سرمایه گذاری کنید که آن ها را به خوبی می شناسید و
الفبای آن را می دانید روی ایده و شغل و بازار دیگران سرمایه گذاری نکنید .قانون اول این
است که پولی را از دست ندهید هر کاری می کنید پول را از دست ندهید .اگر نمی توانید پس
انداز کنید ،نمی توانید انسان بزرگی شوید .مهم ترین دلیل پس انداز این است که این کار ،دو
چیز را به شما ارزانی می دارد :اول از همه به شما آزادی می دهد ،می دانید که به اندازه کافی
پول دارید  ،اگر از شغلتان خوشتان نمی آید به راحتی می توانید استعفا دهید دوم این که به
شما موقعیت می دهد اگر موقعیت خاصی پیش آید به راحتی می توانید از آن استفاده کنید
دیگر الزم نیست به خود بگویید ( حیف شد  ،پول ندارم که از فالن موقعیت استفاده کنم
نمی توانم بهایش را بپردازم).
به عنوان یک انسان بالغ باید همیشه مقداری پس انداز برای بهره گیری از فرصت
هایی که پیش می آیند داشته باشید .تفاوت بین انسانی که هیچ پولی ندارد و انسانی که کمی
پول دارد ،تفاوت بین شب و روز است  .کسی که کمی پول دارد احساس خوبی دارد اما کسی
که پول ندارد همیشه نگران و دلواپس و عصبی است خودتان می دانید چه می گویم .
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