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 بیشتر از آنچه که در می آورید، خرج نکنید

اساس . این "یدخرج نکن ،بیشتر از آنچه که در می آورید"که نکته اول براي رسیدن به درامد ملیونی این
کمتر است. ی کتاب در زمینه استقالل مالشاید پرفروش ترین  است که "بابلپولدارترین فرد در " کتاب

ز آنچه در می به بیان دیگر با کمتر اکنید. ذخیره و سرمایه گذاري متعادل و  کنیدخرج از درامدتان 
بذرهاي نید، کاگر نمی توانید پول ذخیره زمانی گفته است که دبلیو کلمنت استون آورید زندگی کنید. 

رامدتان ندارید دبراي کمتر خرج کردن از اگر برنامه اي کلی به بیان دیگر، در شما وجود ندارد.  بزرگی
 زندگی تان به دست آورید. درنمی توانید بیش از این آنگاه 

به و آن را  دالر در ماه ذخیره کنید 100ماه ذخیره کنید. اگر  دالر در 100بنابراین قانونی هست: 
ز ا، ریافت کنیددر سال سود د %10و حدود گذاري کنید سرمایه  در صندوق دوجانبه خوبستی در

 . دالر خواهید داشت 118000سالگی  65سالگی تا  20سن 

هد که درا نشان می  آن هست که صحتآن به چه معناست، اتفاقاً مطالعات زیادي حاال تصور کنید 
خیره کند دالر در ماه ذ 100 ، اگرهر شخصی که امروز شروع به کار می کنداین بدین معنی است که 

بل تکمیل تحقیق گسترده اي در واشنگتن چند سال ق. و در تعادل زندگی کند می تواند میلیونر شود
می توانند میلیونر  بله، همهانجام دادند، می گوید: و آنچه که آن ها   "میلیون میلیونر؟ 100" شده با نام

و  رزداالر بیکه میلیون دسرمایه اي داشته باشید زمانی که بازنشسته می شوید و شما می توانید شوند 
شد چون  تحقیق اول به خاك سپردهالبته همه ي آن مال خودتان است.  کهاستقالل مالی پیدا کنید 
ان پذیر است اگر د تا مستقل. بنابراین براي همه امکیبه آن نیازمند باششما دولت خواستار این بود تا 

 مداوم و با ثبات ذخیره کنید و خرج نکنید. زود شروع کنید و به قدر کافی که 

یکی امروزه این  اول به خودتان پرداخت کنید.براي میلیونر شدن این است که قانون اساسی و دومین 
مردمی که ثروتمند آنچه را که باقی می ماند را ذخیره می کنند. اکثر مردم  است.ترین قوانین مهم از 

ه ذخیره ماز ه لآن ها از چک حقوقی اوقبل از اینکه چیزي خرج کنند، ذخیره می کنند. می شوند 
. ذخیره می کنند آن را یا بیشتر %10 ،هزار دالر در ماه به دست می آورنداگر به بیان دیگر می کنند. 
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