داًـجَیاى عضیض :ػالم.
حتواً دس سٍصّایی کِ گزؿت تشًاهِسیضی هیاى هذت چْاس هاِّ تشای پیـشـت تحلیلی دس تشم جاسی سا اًجام دادُایذ ٍ چِ ًیکَػت کِ تشای
پیـثشد ّوِ هؼائل صًذگی تشًاهِ داؿتِ تاؿیذ .یکی اص هَاسد هْوی کِ الصم اػت تِ آى تَجِ خاف ًوائیذ « هـکالت هالی» اػت ٍ اگش تشای
هماتلِ تا آى تا تشًاهِ پیؾ تشٍیذ لطعاً هَـك خَاّیذ ؿذ ٍ ایي یکی اص چالؾّای تؼیاسی اص داًـجَیاى ،تَیظُ اـشاد ؼیش تَهی دس ٌّگام تحلیل دس
داًـگاُ اػت .ها ّن ػعی کشدُ این دس ایي پیام ساّکاسّای هٌاػة تشای ؼلثِ تش هـکالت هالی سا اسائِ دّین.

( مشکالت مالی )
ّوِ ها دس دٍساًْای هختلؿ صًذگی تا هـکالت هالی دسگیش
هی ؿَین .هوکي اػت دسآهذ ؿوا کن تاؿذ ٍ یا ًاگْاى حوایت
هالی خاًَادُ لطع ؿذُ تاؿذ ٍ یا صهاًی تِ دلیل تؽییش ؿؽل،
تی پَل تواًیذ .ؿایذ هـکالت هالی ؿوا تذتش اص ایي تاؿذ .ؿایذ
خاًَادُ ای داسیذ کِ تایذ اص آى حوایت کٌیذ ٍ ؿایذ ّن تٌْا ؿؽلی
کِ هیتَاًیذ داؿتِ تاؿیذ کفاؾ صًذگی ؿوا سا ًویذّذ.
دس ّش ؿشایطی کِ تاؿیذً ،اچاسیذ تا ّویي دسآهذ کن صًذگی کٌیذ .
حال چِ تایذ تکٌیذ؟ سٍتشٍ ؿذى تا هـکالت هالی دس حمیمت تِ
هعٌی کـؿ اسصؽ اػت ًِ .اص آى اسصؽ اـضٍدُ ای کِ یک ـشٍؿٌذُ
هاّش تِ دػت هی آٍسد ،تلکِ اسصؿْایی کِ صًذگی ؿوا سا ؿکل
هی دٌّذ ٍ آًچِ کِ ؿوا سا تِ خَدتاى دلثؼتِ هیکٌذ.

هی کٌٌذ ؿکؼت خَسدُ اًذ ،خَد سا هملش هی داًٌذ دسحالی کِ
تٌْا ػَد خـن ،هجاصات خَد اػت.

آرامش درونی راایجاد کنید :صهاًی سا تشای تشلشاسی استثاا
تا خَد كشؾ کٌیذ ٍ آًچِ سا کاِ دس دسًٍتااى دس حاال اتفااق
اـتادى اػت ،کـؿ کٌیذ .تاا خَدتااى هْشتااى تاؿایذ ،اجااصُ
دّیذ احؼاػات جشیحِ داس ؿذُ ؿوا اًاذکی آسام گیشًاذ .تاش
سٍی دػتیاتی تِ آساهؾ دسًٍی توشکض کٌیذ .دػات یااتی تاِ
آساهؾ صهاى تش اػات .تایاذ حشکات هَتاَس دسًٍتااى سا کٌاذ

عست نفس خود را افسایش دهیدً :خؼتیي ٍظیفِ ؿوا،
اـضایؾ عضت ًفؼتاى اػت ًِ اـضایؾ دسآهذ .تایذ سٍی
تاٍسّایتاى کاس کٌیذ .خطش تضسگ ٍ ؿایع ،تاصًذُ داًؼتي
خَدتاى اػتّ .ش چِ تیـتش خَدتاى سا ػشصًؾ کٌیذ تیـتش
علثاًی هی ؿَیذ ٍ ّش چِ تیـتش اص خَدتاى علثاًی ؿَیذ
تیـتش تِ خَداًگاسُ تاى خذؿِ ٍاسد هیـَد .تتذسیج ـشاهَؽ
هی کٌیذ کِ چِ کاسّای تا اسصؿی اًجام دادُ ایذ ٍ یا ایٌکِ
چِ اًؼاى دٍػت داؿتٌی ٍ اسصؿوٌذی ّؼتیذ .تؼیاسی اص
هشدم آًمذس اص ؿکؼت خَسدى هی تشػٌذ کِ ٍلتی ـکش

کٌیذ.ػعی کٌیذ تا اـشادی کِ ًضدیاک ؿاوا ّؼاتٌذدس هاَسد
احؼاػاتاى كاحثت کٌیاذ .اگاش تاِ تٌْاایی ًوای تَاًیاذ
احؼاػاتتاى سا هذیشیت کٌیذ  ،الصم اػت اص کوکْای حشـِای
دس ایي خلَف تْشُ تگیشیذ.

در راستای تحقق السامات مالی خود گام بردارید:
اگش ًاگْاى دسآهذتاى اـت کشدً ،تشػیذ .تالـاكلِ تِ ػشاغ
الذاهات ًْایی هاًٌذ اًلشاؾ اص تحلیل ًشٍیذ ٍ.اکٌؾ ـَسی
ؿواتایذ اػتفادُ اص ٍام ،جؼتجَی کاس ٍ کوک گشـتي اص
دٍػتاى تاؿذ .اگش هـکالت پیؾ آهذُ حاكل سـتاسّای
اـشاطی ؿوا ٍ یا کاسّایی هاًٌذ ؿش تٌذی یا عضَیت دس
گشٍّْای ّشهی اػت اص هشکض هـاٍسُ کوک تگیشیذ کِ
هی تَاًذ دس ایي صهیٌِ ؿوا سا یاسی دّذ .لیؼتی اص هخاسج
هعوَل خَد سا تْیِ کٌیذ ّ:ضیٌِ اجاسُ خاًِ یا خَاتگاُ،
لؼط ّا ،لثض ّا ٍ ّضیٌِ ّای هشتَ تِ تحلیل ٍ دسهاى ٍ
دخل ٍ خشج خَد سا تشسػی کٌیذ ّ.ضیٌِ ّش هَسد سا تٌَیؼذ
هْوتش اص ّوِ ایي کِ تثیٌیذ تِ چِ کؼی تذّکاس ّؼتیذ .
ػپغ تلوین تگیشیذ کِ آیا هی تَاًیذ تِ تٌْایی اص عْذُ
هـکالت تشآییذ ٍ یا ایٌکِ تِ کوک ًیاص داسیذ.
اگش ًیاص تِ کوک داسیذ تِ ًْادّای حوایتی هَجَد هشاجعِ
کٌیذ .هـاٍساى هشکض هـاٍسُ ًیض دس تْیِ تشًاهِ تشای ؼلثِ تش
هـکالت تِ ؿوا کوک کشدُ ٍ حغ ًااهیذی ٍ تیچاسگی تاى
سا کن هی کٌٌذ .آًْا تِ ؿوا کوک هی کٌٌذ تا هْاستْا ٍ
اكَل عولی تَدجِ تٌذی سا یاد تگیشیذ .تواع گشـتي تا
اـشادی کِ تِ آًْا تذّکاس ّؼتیذ ًیض ضشٍسی اػت .یک لشاس
هاللات تگزاسیذ ٍ تشای سػیذى تِ تَاـك تا آًْا هزاکشُ کٌیذ ٍ
ضوٌا ّوِ چیض سا تلَست هکتَب دسآٍسیذ.

چگًَِ هی تَاًیذ ّش هاُ هثلؽی سا تِ عٌَاى پغ اًذاص ٍ تشای
اّذاؾ تلٌذهذت کٌاس تگزاسیذ .ؿوا تایذ هیاى آًچِ
"هیخَاّیذ "ٍ آًچِ" ًیاص داسیذ "تفاٍت لائل ؿَیذ .تَدجِ
تٌذی ـشاتش اص حؼاب ٍ کتاب اػت .هْوتشیي ٍظیفِ ؿوا
تعییي الَیتْایتاى اػت .چِ چیضّایی دس صًذگی تشای ؿوا ٍ
خاًَادُ تاى هْوتش ّؼتٌذ ؟ ؿایذ دسیاتیذ کِ هثالػ صیادی سا
كشؾ خشیذ چیضّایی هی کٌیذ کِ تاصتاب اسصؿْا ٍ ًیاصّای
ٍالعی ؿوا ًیؼتٌذ.

اقتصادی بودن را بیاموزید:
چٌذ هَسد اص هـخق تشیي الذاهات التلادی کِ تِ رّي
هی سػذ  ،سصٍ کشدى طتَى ؼزا ،کاّؾ هلشؾ اًشطی دس هٌضل،
کن کشدى تواػْای تلفٌی ٍ پیاهکْا اػت .تشای پیذا کشدى
لیوتْای هٌاػة تش ،تِ عوذُ ـشٍؽ ّا ٍ حشاجی ّا هشاجعِ
کٌیذ .تِ دًثال تفشیحات سایگاى تاؿیذ ٍ اص حول ٍ ًمل
عوَهی اػتفادُ کٌیذ .اصه آنکه:
خالصه آنکه:
هـکالت هالی ایي دیذگاُ جذیذ سا دس ؿوا ایجاد هی کٌٌذ کِ
اسصؽ ّای ٍالعیتاى کذاهٌذ؟ اص آًچِ دس صًذگیتاى خَب ٍ
هٌاػة اػت لزت تثشیذ،چِ لاتل خشیذى تاؿذ ٍ چِ ًثاؿذ.
حتی صهاًی کِ پَل اضاـی تشای خشج کشدى ًذاسیذ ،تا ّضیٌِ
کشدى یک ٍاطُ هحثت آهیض ،یک لثخٌذ ،یک آؼَؽ ٍ یا دعای
پش عوك ،لزتی ؼیشهٌتظشُ تشای خَد تِ اسهؽاى تیاٍسیذ.

بودجه خود را بر اساس واقعیت و ارزشهایتان تنظیم کنید:

اػاػاً تایذ ّضیٌِ ّای ثاتت خَد سا جوع صدُ ٍ آى سا اص دسآهذ
خَد کن کٌیذ .تالیواًذُ چیضی اػت کِ ؿوا هی تَاًیذ كشؾ
هَاسد ضشٍسی هاًٌذ ؼزا ٍ تْذاؿت خَد کٌیذ.
ـْشػتی اص ّضیٌِ ّای خَد تْیِ ٍ آًْا سا اٍلَیت تٌذی کٌیذ .
تشسػی کٌیذ کِ کذام ّضیٌِ هعوَل لاتل حزؾ اػتٍ ،

تشگشـتِ اص اًتـاسات هشکض هـاٍسُ داًـگاُ تْشاى

