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10 پند پولساز 

1. حقوق نگيريد. شما با دريافت بهترين 
حقوق ها هم نمى توانيد ثروتمند شويد.

هم  را  پولتان  از  ريال  يك  حتى   .2
سرمايه گذارى نكنيد. سرمايه گذارى براى 
حفاظت از ثروت است، نه براى توليد 
ثروت، پس در قدم اول بايد با پولتان 
پول بسازيد و بعد از آن محافظت كنيد.

3. تصور نكنيد نوشيدن چاى از دكه به 
جاى نوشيدن قهوه در كافى شاپ يا استفاده 
از وسايل نقليه عمومى به جاى خودروى 
شخصى، شما را پولدار مى كند. اينها فقط 
افسانه هستند. بهترين راه پس انداز پول، 

توليد پول بيشتر است.
4. ياد بگيريد كپى كنيد.

از  ثروتمند شديد، بيش  5. هر وقت 
2درصد از ثروتتان را در ايده شخصى 

سرمايه گذارى نكنيد.
6. وارد كسب وكار با رقيب هاى زياد 
نشويد. وارد كسب وكارهايى شويد كه 
به صورت مونوپل يا تقريبا انحصارى 
است زيرا در چنين رقابت هايى، تقاضا 
باالست، قيمت باالست و تخصص و 

دانش آن مهارت نيز باالست.
7. درباره مواردى كه ارتباطى با پول و 
ماديات ندارند، مطالعه كنيد. بعد آنها را 

به همديگر ربط بدهيد.
8. خوابيدن 8 ساعت در روز مى تواند 
بهترين سرمايه گذارى شخصى تان باشد.

9. كنار افرادى باشيد كه دوستتان دارند 
و شما آنها را دوست داريد. از افرادى 
كه بودن كنار آنها باعث اذيت  شدنتان 

مى شود، دورى كنيد.
10. شكرگزارى = فراوانى؛ شما مى توانيد 
براى هر آنچه در زندگى تان جارى است، 
شكرگزار باشيد تا بيشتر از آن به فراوانى 

وارد زندگى تان شود.
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 دكتر مهدى خواجوى
جراح مغزواعصاب

درباره روان شناسى خالقيت 

خالق باشيد، 
حتى در تهيه نيمرو!

همه ما بارها راجع به «خالقيت» مطالب مختلفى شنيده و همواره 
آرزوى داشتن فرزندى خالق را داشته ايم اما آيا تا به حال انديشيده ايم 
كه مى توانيم خالقيت را در وجود خود و فرزندمان تقويت كنيم؟! اگر 

بخواهيم تعريفى ساده و ملموس در مورد «خالقيت» بيان كنيم اين 
است كه مسائل روزمره و هميشگى را از زاويه جديدى بنگريم و سعى 

در تغيير مطلوب شرايط داشته باشيم... صفحه 12
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345 جلد تاكنون منتشر شده است بيش از 000
پرتيراژترين كتاب سالمت و پزشكى در طول تاريخ طب در ايران


