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 بگیریم؟ صلهفا پول بی افراد تفکر طرز از چگونه

 

 

 آیند؛مین وجودبه پایین درآمد یا پولیبی علت به ما، زندگی هایشکست و مشکالت از بسیاری

 املع «پول بی افراد تفکر طرز» بگوییم تردقیق یا غیرواقعی تفکر طرز و طلبیراحت بلکه

 مالی موفقیت به رسیدن و باال درآمد کسب دنبال به اگر. ماست مشکالت از بسیاری

 رویارویی جرئت ناسالم، تفکرات تغییر توانایی باید چیز هر از بیش هستید، شغلی موفقیت یا

 .باشید داشته را تاناهداف به رسیدن برای آنها تحمل توانایی و مختلف هایشکست با

 

 

 کنید پیدا را واقعی مشکل

 جزو کشیقرعه مسابقات و آزماییبخت هایبلیط خریداران که ایدشده متوجه حال به تا آیا

 ولپ به رسیدن دنبالبه همیشه افراد این هستند؟ جامعه افراد درآمدترینکم و فقیرترین

 تحقیقی علمی معتبر مؤسسات از یکی اگر مطمئنم من. هستند ممکن راه ترینآسان با

 .کندمی تأیید کامال را موضوع این دهد، انجام هوشمندانه

 

 انتظار و نشدنموفق بین ارتباط من نظر به حال این با

 نآ برای بیشتر توضیح به نیازی که است واضح حدیبه موفقیت خودیِخودبه شانس برای

 .نیست

 

 برای نیستند حاضر هرگز کنند،می ناممکن هایرؤیاپردازی مدام که افرادی رسدینظربه

 .بردارند قدمی رؤیاها این تحقق

 .هستند منزوی و نشینگوشه معموال دانند،می پیشهعاشق و رمانتیک را خود که افرادی

 .دشونمی محسوب منفعل و حرفکم افرادی جامعه، در کردهتحصیل افراد از بسیاری همچنین
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 ؤالس دارد؟ پول با ارتباطی چه هاصحبت این که آیدمی پیش سؤال این شما برای االن حتما

 !است خوبی

 

 یبرنامه کسی ترسیدمی یا هستید نگران خود مالی یآینده از شما چون زیاد احتمالبه

 ؛است مفید بسیار نگرانی این. هستید مقاله این خواندن حال در بزند، همبه را تانمالی

 از یکی هستید، تان مشکالت حل برای واقعی هایحلراه یافتن دنبالبه شما اینکه

 .است فردی هر زندگی هایقسمت ترینباارزش

 

 شتال آن به رسیدن برای پول، واقعی ارزش از بیش ما: است راه سر بر بزرگ مشکل یک اما

 .کنیممی

 

 در ار اطمینان عدم نیستیم قادر زیرا شویم،می متوسل پول به مشکلی نوع هر رفع برای ما

 مانند اجتماعی هایشبکه در موفق افراد و ثروتمندان دیدن با. کنیم تحمل زندگی

 این. دهیم نمایش دیگران برای را هایمانبهترین همواره خواهیممی هم ما اینستاگرام،

 به زمان مروربه کوچک اشتباهات این. داردمی وا کوچکی اشتباهات انجام به را ما موضوع

 .آورندمی باربه ویرانی که شوندمی بزرگ حدی

 اجتماعی هایشبکه جایبه آنکه وجود با برگردیم هم مانوالدین جوانی دوران به اگر حتی ما

 هم آنها اما است، بوده افراد از بسیاری ارتباط اساس هاروزنامه یا تلویزیون اینترنت، و

 وضعیت خانوادگی نزدیکان و اقوام از یکی یا همسایه اگر. اندداشته را مشکل همین دقیقا

 یا منفی یمقایسه. باشند طورهمان داشتند دوست هم ما والدین اند،داشته مناسبی مالی

 هک بروند قیمتیگران یخانه یا لوازم خرید بار زیر افراد، تا شودمی باعث چشمیوهمچشم

 .نیستند آن پرداخت به قادر
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 چشمیوهمچشم برای را مانپول بپذیریم، را خودمان منفی احساس فقط آنکه جایبه ما

 مه باز بیاورد، هجوم ما به ایمنفی احساس چنین دوباره که هنگامی. کنیممی خرج اشتباه

 .شودمی تکرار مدام اشتباه این و کنیممی خرج پول

 

 آنها. است صادق موضوع همین دقیقا خرند،می آزماییبخت هایبلیط که هم افرادی مورد در

 تریبیش هایبلیط درست، راه از آن کسب برای تالش و پول از استفاده روش در تغییر جایبه

 با اما آیدمی خرید آخرین نظر به بلیط هر خرید. کنندمی خرج بیشتری پول و خرندمی

 کی ترتیب این به. شودمی ترغیب بلیط خرید برای فرد هم باز آزماییبخت در نشدنموفق

 هایبلیط به فقط موضوع این. آیدمی وجودبه اقتصادی ناکارآمد چرخه

 هایخانه خرید و دانشجویی سنگین هایوام یدرباره بلکه نیست، منحصر آزماییبخت

 .کندمی صدق هم قیمتگران

 

 ری،پذیمسئولیت اما گذارند،می ما یعهده بر را زیادی پذیری مسئولیت موضوعات این شاید

 و واقعی رضایت کسب برای و است پیچیده بسیار انسان مغز. است زندگی اساس و پایه

 .داریم نیاز خود واقعی هایخواسته شناخت به عمیق

 

 نترسید رنج و درد از

. ستا شده تبدیل پرطرفدار زندگی سبک یک به اکنون محور،لذت یا مالمینی زندگی سبک

 زندگی سبک به شناسید،می تانزندگی در که افرادی ترینجذاب و ترینجالب احتماال

 را نآ هم من شاید نبود، طلبانهراحت حد این تا زندگی سبک این اگر. دارند تمایل مالمینی

 با یقتطب برای مناسب روشی دارد سعی مالمینی زندگی سبک متأسفانه اما. کردممی قبول

 .است زندگی امور تغییر برای نکردنتالش آن ینتیجه که کند پیدا مختلف شرایط
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 خواستارش واقعا که آنچه اما اندموفقیت دنبالبه شانزندگی در که گویندمی مردم عموم

 دفه ترینمتداول این برسند؛ خوشبختی و لذت به رنج و سختی بدون که است این هستند،

 .هاستانسان تمامی بین در

 

 اما. است پول آوردن دستبه برای هدف ترینمهم زندگی از بردن لذت بسیاری، برای

 ترینارزشبی از یکی پول، کسب لذت نهایت، در که است این برانگیزتأسف یمسئله

 پایدار تلذ نوع این کنید، کسب را لذتی چنین بتوانید شما اگر حتی. است انسانی هایپدیده

 .رفت خواهد بین از هم زود خیلی و بود نخواهد پایدار گاههیچ. نیست

 

 شما. دارد دنبالبه را شانزندگی از واال اهداف با هاییانسان رضایت ندرتبه بردنلذت

 ماالاحت اما باشید، خوشبختی انسان پول از استفاده با و طریق این از بخواهید است ممکن

 بسیار شما مغزی عملکر شد اشاره که طورهمان. شد نخواهد عملی گاههیچ ایخواسته چنین

 .دارید ترعمیق و تربزرگ هاییارزش به نیاز واقعی رضایت کسب برای و است پیچیده

 

 ایجاد ترسی چنین هم، پول کسب برای زیاد حرص و بردمی بین از را هالذت تمامی ترس

 در. بدهیم انجام باریحماقت و غیراخالقی رفتارهای هاانسان ما شودمی باعث و کندمی

 اضرح حتی که جایی تا شود؛می خساست باعث پول داشتن برای زیاد حرص حالت، ترینساده

 رفتار چنین دلیل. کنیم پرداخت خدمتپیش به انعام عنوانبه پول مقداری نیستیم

 مقدار دبای پرتجمل و شرافتمندانه زندگی داشتن برای کنیممی فکر که است این غیراخالقی

 .باشد مردم یبقیه از بیشتر مانپول

 

 آنها از و دهیم فریب را دیگران باید موفقیت برای که است این افراد بعضی تفکر طرز

 زندگی واقعی قهرمانان ندارند، اعتقاد چیزی چنین به که کسانی اما. کنیم سواستفاده

 .هستند
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 هر آید؟نمی دستبه ارزان زندگی در چیزیهیچ که ایدشنیده را قدیمی المثلضرب این

 را زمانش مختلف هایسختی تحمل و مستمر تالش با یا باید پول آوردن دستبه برای فردی

 .بپذیرد را گذاری سرمایه ریسک آورد،می پول پول، اصطالح با یا و بکند خرج

 

 برعالوه ثروت از من منظور. هستند زحمت و تالش بدون ثروتمندی خواستار مردم عموم

 .است پول به رسیدن برای سختی تحمل و تالش پول،

 

 که جاستاین مسئله. نیست شما پولیبی و کمبود اساسی مشکل. جاستهمین اصلی یمسئله

 آنکه بدون هستید؛ لوکس هایخانه و قیمتگران هایماشین تفریحی، قایق خواستار شما

. یدباش تانپول و انرژی زمان، کردنخرج به حاضر یا آنها به رسیدن هایسختی تحمل به حاضر

 .شماست فقیر تفکر طرز از مشکل

 

 .است ناپذیراجتناب هم درد و رنج و نیست پایدار طوالنی مدت برای هرگز لذت زندگی در

 از اریبسی اشتباه اساس اما بیاید نظربه کنندهناراحت کمی ابتدا در ایمسئله چنین شاید

 به آنکه برای نه خواهندمی دردهایشان بردن بین از برای را پول که است این هاانسان

 .بدهد بیشتری ارزش شانزندگی دیگر هایپدیده

 

 کنید پیدا زندگی در را تانواقعی هدف

 تدسبه از بیشتر تانزندگی در هدفی چه چیست، تانزندگی واقعی هدف بدانید باید شما

 باید و دارید پول از ترارزشمند چیزی تان،زندگی در شما. است ارزشمند پول آوردن

 .بگردید آن دنبالبه

 :اآنه عموم که شویدمی متوجه اند،شده ثروتمند که افرادی هایداستان یمطالعه با همیشه
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 .نکردند کاری پول خودِ آوردن دستبه برای هرگز

 مواقع بعضی در اگر حتی دادند، انجام شاناهداف به رسیدن برای را خود تالش تمام آنها

 .باشند خورده شکست

 همین در دقیقاً اند،شده موفق ثروت کسب در که افرادی تفکر با پولبی افراد تفکر تفاوت

 پول از ارزشمندتر را زندگی از تفسیرشان و هاموفقیت ها،تالش موفق افراد. است مورد

 رنج و درد همین. دانندمی ارزش هم را رنج و درد حتی مواقع بعضی در افراد این. دانندمی

 که طورهمان. شود ترارزش با پول آوردن دستبه برای آنها تالش شودمی باعث که است

 به که افرادی برای دنیاست، درد زیباترین فرزندش دیدن از پس مادر یک زایمان درد

 .است موفقیت به رسیدن یالزمه هاناکامی و هاشکست تحمل هستند، پایبند شاناهداف

 

 ار زندگی رنج، و درد از فرار و اجتناب زیرا کنند،نمی فرار ناراحتی و شکست از موفق افراد

 .کندنمی آسایش پر و انگیزشگفت

 

 رنج ارزش که دارد وجود اهدافی شما زندگی در باشید، نشناخته را خودتان هنوز اگر حتی

 مختلف هایناراحتی و هاشکست آنها خاطربه حاضرید شما که هاییارزش و اهداف. دارد را

 را هاارزش و اهداف این هنوز شما اگر. باشید داشته لب بر لبخند هم باز و کنید تحمل را

 دنخواهی موفقیت به گاههیچ شود، حل پول با شما هدفیبی که دارید انتظار و ایدنشناخته

 .نیست کافی ارزشمندی برای گاههیچ پول زیرا رسید،

 

 کنید توجه هایتانارزش و اهداف به

 

 دردها از فرار و زندگی از لذت جز به که دانیدنمی اگر کنم؛ تکرار دیگر باریک دهید اجازه

 آن داشتن برای که بگردید چیزی دنبال به دارد، وجود پول به رسیدن در دیگری فواید چه

 قائل اهمیت آن برای واقعا شما که است چیزی ارزش، یا هدف این. دارید نیاز پول به

 .هستید
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 ترینحیسط و ترینقدیمی شما پس کنید، پیدا پولدار شوهر یا همسر یک تا منتظرید شما اگر

 رباالت تحصیلی مدارک کسب خواهان و کنیدمی تحصیل اگر. دارید را جهان مردم یخواسته

 .رفت خواهند بین از آنها به رسیدن از قبل شما هایخواسته هستید، بیشتر درآمد برای

 

 اقتصادی جدید یایده یک ایجاد یا محصول یک ساخت برای تالش راه در شما اگر اما

 شما پس دهید،می ادامه تانراه به و دکنیمی مقاومت اما خوریدمی شکست بارهاوبارها

 .هستید کارآفرین یک

 

 استقبال عدم از ترس با و پردازیدمی موسیقی تمرین به ساعت چندین روز هر شما اگر

 .هستید دانموسیقی یک شما شوید،می مواجهه هایتانساخته از عمومی

 

 افزایش را شما انسانی نفس به اعتماد که هاییارزش. نیستند برابر هم با هاارزش همه

 که است این شما یوظیفه. هستند واالتر و ترسالم کنند،می کمک دیگران به و دهندمی

 را اهاشتب تفکر این لطفاً اما دهد، افزایش را شما زندگی کیفیت که کنید انتخاب را ارزشی

 بر را افراد تا بود خواهید قادر فقط شما. بریزید دور هستید، پول خواستار فقط شما که

 به پول خاطر به هم دیگران است، پول فقط شما هدف اگر و کنید جذب تاناهداف اساس

 .شوندمی نزدیک شما

 

 دهید انجام را ایدقیقه 01 تمرین این

 دارند وجود شما زندگی در هاییارزش و اهداف چه که کنید فکر و بردارید کاغذ و قلم یک

 لزوماً ارزش و هدف این. کنید تحمل را رنج و درد آنها به رسیدن برای هستید حاضر که

 ارزش و هدف چندین شامل تواندمی حتی و دارید مهارت آن انجام در شما که نیست چیزی

 .شود مختلف
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 یا شکست هیچ هستید مطمئن که ایدداده انجام گذشته در کاری چه بپرسید خودتان از

 یک جامان در پیشرفت. کند منصرف آن به رسیدن اشتیاق از را شما تواندنمی تلخی یتجربه

 .است کافی آن یادامه برای کار

 

 کنید دور تانذهن از را «…اگر شودمی چه» تفکر

 هرکاری انجام از قبل کرد، خواهد حل را شما مشکالت تمامی پول که امیدوارید شما اگر

 نند،کمی اشتباه شانزندگی واقعی مشکالت شناسایی در که افرادی. خورد خواهید شکست

 ربوطم شما خود به مسائل این تمامی نهایت در اما. است مشکالت حالل پول که کنندمی فکر

 هستید؟ آنها به رسیدن برای تالش به قادر آیا و دارید؟ اهدافی و هاارزش چه شما. شوندمی

 

 

 زاده کرامت آموزشی و تحقیقاتی گروه

 

 


