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 دیاول به خودتان حقوق بده -8

را کنار گذاشته و به  تانیکار یدر طول زندگ از درآمدتان %10د،یهر موقع حقوق گرفت نکهیا یعنی
(مدت  تانیکار یمدت زمان زندگ ی. اگر که فقط در طدیکن زیوار یبه حساب خاص يمنظور جمع آور

 هیسرماو آن پول را در شرکت  دی) هر ماه صد دالر پس انداز کندیکن یکار م تانیکه در زندگ یزمان
 ییمقدار دارا ،یدر زمان بازنشستگ -کند یم دایپ شیافزا %10 انهیکه سال دیکن يگذار هیسرما ،يگذار

دستمزد، به موقع اقدام  نیبا کمتر یشخص یهرکس، حت یعنیدالر خواهد بود.  ونیلیشما حدود صد م
. قبالً گفته شد که شود ونریلیم یمدت زمان یتواند در ط یپس انداز کند، م يدیکند و نسبتاً مدت مد

و عزّت در شما وجود ندارد. عادت کردن به  یاست که بزرگ یمعن نیبد دیپول پس انداز کن دیاگر نتوان
 یو عزم راسخ يعادت، مستلزم اراده قو نی. داشتن استین یکردن کار راحت يگذار هیپس انداز و سرما

 یطرحو  دیسیبنو يکاغذ يهدف را بر رو نیپس انداز کردن باشد. ا دیاز اهداف شما، با یکیاست. پس 
هدف به طور خودکار در ذهن شما  نیکه ا ی. وقتدیآن کار کن يو تمام وقت بر رو جادیآن ا يرا برا

در خرج  د،یشود. در تمام موارد صرفه جو و کم خرج باش یم نیشما تضم یمال تیشود، موفق جادیا
 میهرگونه تصم. دیرا مورد سؤال قرار ده يا نهیو هرگونه خرج وهز دیپول دقت کن یکردن هر پن

 دتانیخر می. هرقدر که تصمدیاندازیماه عقب ب کیدر صورت امکان  ایهفته و  کیرا حداقل  يدیخر
 نکهیا یاصل لی. دلدیخر یم يمناسبتر متیبهتر و با ق ییکاال د،یاندازیبه عقب ب يشتریرا مدت زمان ب

بدون  یعنیاست.  یفکر قبل و بدون یناگهان يدهایخر هستند،پول  یب یافراد هنگام بازنشتگ شتریب
 نسونیبه نام قانون پارک یقانون یخرند.آنها قربان یم نندیب یفکر، آنچه را که م نیکوچکتر

)parkinsonدرامد بشوند)).  زانیتا هم طراز م روندیکه (( مخارج باال م دیگو یقانون م نیشوند. ا ی) م
 یخرج م شتریب يشما تمام درآمد به اضافه مقدار د،یآور یپول در م ارندارد چه مقد یتیاهم چیه

 یاز شر بده دیتوان یو نم دیکن ینم شرفتیهرگز پ گرید د،یشو نسونی. اگر که گرفتار قانون پارکدیکن
 دیاز درآمدتان را پس انداز کن %10 دیتوان ی. اگر که نمستیشما ن يبرا نی. اما ادیخالص شو تانیها
خاص پس  يها يگذار هیپس انداز و سرما ياز درآمدتان را در حسابها %1ندارد، از امروز  یلاشکا چیه

 %99با  دیکن یسع دیرا کنار بگذار %1 نیا تان،یقبل از پرداخت بده ی. اول هر ماه حتدیانداز کن
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