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برایان تریسی - چگونه پول خود را پس انداز کنیم؟

سالم من برایان تریسی هستم.

امروز می خواهم با شما در مورد پس انداز کردن پول صحبت کنم، و اینکه چگونه با پس 

انداز کردن می توانید آینده مالی خود را کنترل کنید.

فردی که بداند چگونه پس انداز کند، به استقالل مالی می رسد و باید در تمام طول عمرش 

10 درصد از درآمدش را پس انداز کند.

یکی از هوشمندانه ترین کارهایی که می توانید برای خودتان انجام بدهید این است که 

عادت کنید که بخشی از درآمد خودتان را هر ماه پس انداز کنید.

افراد مختلف، اعضای خانواده و حتی جامعه به دلیل پس انداز کردن به موفقیت مالی 

رسیدند.

با پس انداز کردن امنیت و امکاناتی که در آینده نصیب تان خواهد شد را تضمین می کنید

اولین قانون پس انداز و حرفه ای شدن در این کار، برگرفته از کتاب »ثروتمندترین مرد 

بابل« اثر جورج اس کالسون است. 

قانون اول می گوید: ابتدا برای خود پولی کنار بگذارید، از همین امروز شروع کنید و 10 
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درصد درآمدتان رو قبل از اینکه آن را خرج کنید، پس انداز کنید و به هیچ عنوان هم به آن 

دست نزنید.

این سرمایه گذاری بلندمدت شماست و به هیچ عنوان نباید آن را خرج کنید مگر اینکه در 

کاری خرج کنید تا در آینده به شما سود برساند.

خبر خوب این است که وقتی قانون اول را اجرا می کنید و خودتان رو مجبور می کنید تا 

با 90 درصد از درآمدتان زندگی کنید. می توانید مطمئن باشید که در حال رشد و پیشرفت 

در زندگی هستید و خیالتان راحت باشد چون خیلی سریع به زندگی با این 90 درصد از 

درآمدتان عادت خواهید کرد.

یادتان باشد که شما خودتان عادت هایتان را می سازید.

وقتی 10 درصد درآمدتان را پس انداز کنید، به مرور عادت می کنید که  تنها با 90 درصد 

باقی مانده از در آمد خودتان زندگی کنین.

افراد زیادی در ابتدا پس انداز کردن را تنها با 10 درصد از درآمدشان شروع کردند و پس 

از مدتی 15 تا 20 درصد درآمدشان و یا حتی مقدار بیشتری را پس انداز می کردند و در 
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نهایت زندگی مالی شان به طور عجیبی تغییر کرد، شما هم باید همین کار را انجام بدهید.

قانون دوم پس انداز و حرفه ای شدن این کار می گوید که از طرح های معوق مالیات بر 

درآمد و سرمایه گذاری استفاده کنید. 

به دلیل مالیات های سنگین و مالیات بر ارزش افزوده ای که امروز وجود دارد پس انداز 

و سرمایه گذاری های معاف از مالیات، سریعتر از پولی که مالیات به آن تعلق می گیرد، 

انباشته می شود.

به گفته دکتر توماس استنلی در کتاب همسایه میلیونر، میلیونرهای خودساخته خیلی 

عالقه دارند پول و نقدینگی خود را در امالک و خوداشتغالی سرمایه گذاری کنند.

این ها انواعی از سرمایه گذاری هستند که بدون آن که مالیات به آنها تعلق بگیرد، ارزش 

افزوده ایجاد می کنند:

طرح های سرمایه گذاری بازنشستگان و مستمری بگیران، طرح های پرداخت ماهیانه، طرح 

های سخت گیرانه I.R.S، سرمایه گذاری های تحصیلی، برنامه های مربوط به بازار سهام و 

هر کار دیگری که در دراز مدت، باعث می شود سرمایه شما افزایش یابد.
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هر مقدار از پول تان را هر چند اندک هم به حساب بیارید.

دوست دارم دو روش را به شما یاد دهم که فورًا و از همین امروز بتوانید شروع به جمع 

آوری ثروت کنید:

اول این که 10 درصد درآمدتان پس انداز کنید و این پول را در یک حساب جداگانه قرار 

دهید و این کار را درست با همان حساسیتی انجام بدهید که هر ماه باید اجاره ماهیانه و 

اقساط تان را پرداخت کنید

دوم این که همیشه دنبال یادگیری رو.ش های مختلف پس انداز و جمع آوری پول باشید

بهترین کتاب ها را مطالعه کنید، دوره های مختلفی را شرکت کنید و مشترک بهترین 

مجله ها شوید.

وقتی این کارها را انجام بدهید می توانید عاقالنه ترین تصمیمات را برای سرمایه گذاری 

پول هایتان بگیرید.

برای دانلود ویدیوهای بیشتر وارد آدرس زیر شوید:
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