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مش��کالت مال��ی ای��ن دی��دگاه جدید را در ش�ما
ایج��اد میکنن��د که ارزش��های واقعیت��ان کدامند؟
از آنچ��ه در زندگیت��ان خ��وب و مناس��ب اس��ت
ل��ذت بربید -چه قابل خریدن باش��د و چه نباش��د.

ميان آنچه "میخواهيد" و آنچه
"نياز داريد" تفاوت قائل شويد.

همه ما در دورانهای مختلف زندگی با مشکالت مالی درگیر
می شویم .ممکن است درآمد شام کم باشد و یا ناگهان
حامیت مالی خانواده قطع شده باشد و یا زمانی به دلیل
تغییر شغل ،بی پول مبانید .شاید مشکالت مالی شام بدتر
از این باشد :شاید خانوادهای دارید که باید از آن حامیت
کنید و شاید هم تنها شغلی که میتوانید داشته باشید كفاف
زندگی شام را منیدهد.
در هر رشایطی که باش��ید ،ناچارید با همین درآمد کم زندگی
کنید .حال چه باید بکنید؟
روبرو ش��دن با مش��کالت مالی در حقیقت به معنی کش��ف
ارزش اس��ت :نه از آن ارزش افزودهای که یک فروشنده ماهر
به دس��ت میآورد ،بلکه ارزش��هایی که زندگی ش�ما را شکل
میدهند و آنچه كه شام را به خودتان دلبسته میکند.
عزت نف��س خود را افزایش دهید :نخس��تین وظیفه ش�ما،
افزایش عزت نفس��تان اس��ت ن��ه افزایش درآم��د .باید روی
باورهایت��ان کار کنی��د .خطر بزرگ و ش��ایع ،بازنده دانس�تن
خودتان است .هر چه بیش�تر خودتان را رسزنش کنید بیشرت
عصبانی میش��وید و هر چه بیشرت از خودتان عصبانی شوید
بیشرت به خودانگارهتان خدشه وارد میشود .بتدریج فراموش
میکنید که چه کارهای با ارزشی انجام دادهاید و یا اینکه چه
انسان دوست داشتنی و ارزشمندی هستید .بسیاری از مردم
ت خوردن میترس��ند که وقتی فکر میکنند
آنقدر از شکس�� 
شکس��ت خوردهاند ،خود را مق�صر میدانند درحالی که تنها
سود خشم ،مجازات خود است.
این س��ئواالت را از خودتان بپرس��ید :آی��ا در برخی زمینهها
شکست خوردهاید؟ از این شکس��ت چه چیزهایی میتوانید
بیاموزید؟ آیا چیزی و یا کس��ی موجب شکس��ت ش�ما شده

اس��ت؟ چ��ه تعریفی از پیروزی و شکس��ت دارید؟ آیا ش�ما
نیز از جمله کس��انی هس��تید که "شکس��تهای خود را به زیر
ذرهبین میبرید و نقاط قوت خود را از داخل یک تلس��کوپ
مینگرید؟
صرب کنی��د و آخرین باری که با انجام یك کار حس خوبی به
ش�ما دست داد و یا زمانی که کسی از شام تعریف کرد را ،به
یاد بیاورید .فهرستی از این قبیل موقعیتها تهیه کنید .وقتی
دچار احس��اس ناخوشایندی میشوید ،یکی از این موارد را با
صدای بلند و رسا برای خودتان بخوانید.
آرام��ش درون��ی ایجاد کنید :زمانی را ب��رای برقراری ارتباط
ب��ا خود رصف کنید و آنچه را ک��ه در درونتان در حال اتفاق
افتادن اس��ت ،کش��ف کنید .با خودتان مهربان باشید ،اجازه
دهید احساس��ات جریحهدار شده ش�ما اندکی آرام گیرند .بر
روی دستیابی به آرامش درونی مترکز کنید.
دس��تیابی به آرامش زمانبر است .باید حرکت موتور درونتان
را کن��د کنید .رشایط بس��یاری میتوانند به حرکت این موتور
رسعت بدهند :احساس بیچارگی و فقدان ،اضطراب و نگرانی
در خصوص ش��غل بع��دی ،نا امیدی در نوش�تن رزومه کاری
و نامه ه��ای اداری ،عصبانیت از کارفرم��ای قبلی ،خصومت
نسبت به افرادی که دارای موقعیتهای مالی خوب هستند.
کند کردن حرکت این موت��ور یک وظیفه و هدیه غیرمنتظره
است.
س��عی کنی��د ب��ا افرادی ک��ه نزدیک ش�ما هس��تند در مورد
احساستان صحبت کنید .اگر به تنهایی منیتوانید احساساتتان
را مدیری��ت کنی��د ،الزم اس��ت از کمکهای حرف��های در این
خصوص بهره بگیرید.
در راستای تحقق الزامات مالی خود گام بردارید :اگر ناگهان
درآمدتان افت کرد ،نرتس��ید .بالفاصله به رساغ اقدامات نهایی
مانن��د ان�صراف از تحصیل نروی��د .واکنش فوری ش�ما باید
استفاده از وام ،جستجوی كار و كمك گرفنت از دوستان باشد.
اگر مش��کالت پیشآم��ده حاصل رفتارهای افراطی ش�ما و یا
کارهایی مانن��د رشط بندی یا عضوی��ت در گروههای هرمی
است از مركز مشاوره کمک بگیرید که میتواند در این زمینه
شام را یاری دهد.
لیستی از مخارج معمول خود را تهیه کنید :هزینه اجاره خانه
یا خوابگاه ،قسطها ،قبضها و هزینههای مربوط به تحصیل و

 رصف داشنت پول تضمینی
برای لذت بردن از زندگی و
رهایی از نگرانی نیست .پول
منادی است از سالمت ،امنیت
و قدرت .اضطراب وابسته به
آن بیشرت از آنکه بازتابی از
حساب بانکی باشد ،بیانگر
احساس ما نسبت به خودمان
است .نیمه پر یا خالی لیوان به
احساس فردی ما در آن لحظه
بستگی دارد .
درمان .دخل و خرج خود را بررس��ی کنید .هزینه هر مورد را
بنویس��ید .مهمرت از همه این که ببینید به چه کسی بدهکار
هستید .س��پس تصمیم بگیرید که آیا میتوانید به تنهایی از
عهده مشکالت برآیید و یا اینکه به کمک نیاز دارید.
اگر نیاز به کمک دارید به نهادهای حامیتی موجود مراجعه
کنید .مشاوران مركز مشاوره نیز در تهیه برنامه برای غلبه بر
مشکالت به ش�ما كمك کرده و حس ناامیدی و بیچارگی تان
را كم میکنند .آنها به ش�ما کمک میکنند تا مهارتها و اصول
عمل��ی بودجهبندی را یاد بگیرید .مت��اس گرفنت با افرادی که
به آنها بدهکار هس��تید نیز رضوری اس��ت .یک قرار مالقات
بگذارید و برای رس��یدن به توافق با آنها مذاکره کنید و ضمنا
همه چیز را بصورت مکتوب درآورید.
بودجه خود را بر اس��اس واقعیت و ارزشهایتان تنظیم کنید:
اساساً باید هزینههای ثابت خود را جمع زده و آن را از درآمد
خود کم کنید .باقیامنده چیزی است که شام میتوانید رصف
موارد رضوری مانند غذا و بهداشت خود کنید.
فهرس��تی از هزینهه��ای خود تهی��ه و آنه��ا را اولویتبندی
کنید .بررس��ی کنید که کدام هزینه معمول قابل حذف است،
و چگون��ه میتوانید هر ماه مبلغی را ب��ه عنوان پسانداز و
ب��رای اهداف بلندم��دت كنار بگذارید .ش�ما باید میان آنچه

"میخواهید" و آنچه "نیاز دارید" تفاوت قائل شوید.
بودجهبندی فراتر از حس��اب و کتاب است .مهمرتین وظیفه
ش�ما تعیین الویتهایتان است :چه چیزهایی در زندگی برای
ش�ما و خانوادهتان مهمرت هس��تند؟ ش��اید دریابید که مبالغ
زیادی را رصف خرید چیزهایی میکنید که بازتاب ارزش��ها و
نیازهای واقعی شام نیستند.
اقتص��ادی ب��ودن را بیاموزی��د :چند مورد از مش��خصترین
اقدامات اقتصادی که به ذهن میرس��د ،رزو كردن ژتون غذا،
کاهش م�صرف انرژی در منزل ،کم کردن متاس��های تلفنی و
پیامكها اس��ت .برای پیدا کردن قیمتهای مناسبتر ،به عمده
فروشه��ا و حراجیه��ا مراجعه کنی��د .به دنب��ال تفریحات
رایگان باشید و از حمل و نقل عمومی استفاده كنید.
خالصه آنکه:
مش��کالت مالی این دیدگاه جدید را در ش�ما ایجاد میکنند
که ارزش��های واقعیتان کدامند؟ از آنچه در زندگیتان خوب و
مناسب است لذت بربید -چه قابل خریدن باشد و چه نباشد.
حت��ی زمانی که پول اضافی برای خرج کردن ندارید ،با هزینه
ک��ردن یک واژه محبتآمیز ،یک لبخند ،یک آغوش و یا دعای
پر عمق ،لذتی غیرمنتظره برای خود به ارمغان بیاورید.

