
 دو ویژگی مهم دیگر در زندگی میلیونرها وجود دارد:

 

شان را شکل دهند که درآمد آشکارشان را کاهش و درآمد  کنند به ترتیبی امور مالی بیشتر میلیونرها سعی می  .1

گیرد کاهش پیدا  شان را افزایش دهند. به این صورت، مقداری از درآمدشان که به آن مالیات تعلق می نهانپ

 .است رین مورد تها پر هزینهبرای بیشتر خانواده مالیات   -کند می 

کنند، به این  شان را به عنوان درآمد سالیانه مشخص می % از ثروت خالص ۷به عنوان یک گروه، میلیونرها تنها  

مد و  هایی که درآگیرد. در مقابل، به طور متوسط خانواده شان مالیات تعلق می % از ثروت ۷معنی که تنها به 

  ، کنند، و به تمام این ثروتشان را به عنوان درآمد سالیانه مشخص می % از ثروت ۹۰مصرف باالیی دارند حدودا  

   گیرد. مالیات تعلق می 

هایی که در  کنند. در بین آن های سطح باال زندگی نمی % میلیونرهای آمریکایی در محله ۵۰امروزه، حدود  .2

رده  شان را خریداری کیشتر به جای اینکه در انتظار ثروتمند شدن خانه کنند، بهای سطح باال زندگی میمحله 

ی  اندوزی وقتی که در منطقه کار را بعد از دست یافتن به استقالل مالی انجام دادند. امکان ثروت این باشند،

به دنبال    کنید بسیار بیشتر است. تجربه ثابت کرده است اگر به جای داشتن توانایی مالیتری زندگی می ارزان

تان است،  % درآمد تمام اعضای خانواده ۲۰۰اندوزی هستید، هرگز نباید زیر بار رهن خانه ای که بیش از ثروت

 روید.ب

تواند  فرد به فرد متفاوت  شناخته شود؟ این موضوع می   "ثروتمند "یک فرد چه مقدار پول نیاز دارد تا به عنوان  

معنای کامال متفاوتی برای شخص دیگری خواهد داشت. با این حال،  ،برای یک فرد "ثروتمند "باشد و معنی 

 توانید از تست زیر استفاده کنید: با توجه به یک قانون تجربی، می

 

 10ی خانواده پیش از پرداخت مالیات( / )درآمد سالیانه ×شاخص = )سن شما( 

 

 بسنجید: تان را تان را با عدد شاخص مقایسه کنید تا وضعیت مالی حاال ثروت 



 ثروتش دوبرابر عدد شاخص است.  ،اندوزی موفق استشخصی که در ثروت •

 حدودا به میزان عدد شاخص ثروت دارد.  ،شخصی که به طور متوسط ثروت اندوخته •

 ی نصف یا کمتر از عدد شاخص ثروت دارد. به اندازه  ،اندوزی کند شخصی که نتوانسته ثروت  •

 

خواهید که از نظر مالی  آیا شما واقعا می . سخت است ازخودگذشتگی و کار  ثروتمند شدن نیازمند نظم،  "

تان را طوری تنظیم کنید که به این هدف برسید؟  تان مایلید زندگی مستقل شوید؟ آیا شما و خانواده 

 خواهید مبادالتمی با این حال، اگر شما  . که مایل به انجام این کار نیستند  رسند ها به این نتیجه می خیلی

توانید با پول درآوردن و رسیدن به استقالل مالی شروع  الزم زمانی، انرژی و عادات مصرفی را انجام دهید، می 

         "کنید 


