ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ،ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ

ﭼﺮا ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﺪن ﺷﺎدﺗﺮ ﺑﻮد

ﺟﮏ ﻣﺎ ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و رﺋﯿﺲ اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ،در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺲ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﮐﺘﺶ ،ﺑﺎ  25ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺛﺮوت ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﭼﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﻣﺎ...
 ...اﻣﺎ ﺟﮏ ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد ،ﺷﺎد ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺷﺎدﺗﺮ از اﻣﺮوز ﺑﻮد .ﻣﺎ ،ﭘﺲ
از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن در  ،1988ﮐﺎرش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻠﯽ در ﺷﻬﺮ زادﮔﺎﻫﺶ ﻫﺎﻧﮓ
زﻫﻮ در ﭼﯿﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ او ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ در ﯾﺎﻧﮓ ﺗﺴﻪ« آﻣﺪه ،او در ﻣﺎه 12
دﻻر درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

مطلب پیشنهادی :با این میلیاردهای خودساخته آشنا شوید!

ﻣﺎ ،در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در »ﺑﺎﺷﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﻮﯾﻮرک« ،اﯾﻦ دوره از زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﯽاش ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.
او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺮﺟﺶ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردر
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ دوش ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
»وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ زﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر دارﯾﺪ ،ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺧﺮج ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ،دﯾﮕﺮ ﭘﻮل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻦ دارم ،ﭘﻮل ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ .اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ «.وی اداﻣﻪ داد »ﻣﻦ آن را
در ﺟﻬﺖ راهﻣﺎن ﺧﺮج ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد «.اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﮏ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﭘﻨﻠﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک از دوره ﻣﻌﻠﻤﯽاش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دوره ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﯾﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﻮل ،آدﻣﯽ »ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ« اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان او را آدم »ﻣﺸﮑﻞ داری« داﻧﺴﺖ!

ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻬﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ،او ﺑﻪ  CNBCﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دوﺷﺶ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ارزش ﺳﻬﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .او اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮد» :ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻬﺎم ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ...ﻣﻦ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آن راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻢ .اﻣﺎ ،ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﻧﮕﺎه
ﺳﻨﮕﯿﻦ و اﻧﺘﻈﺎرات آنﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ آراﻣﺸﻢ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ و ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﻢ«.

ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﻮل ،ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻧﻮع زﯾﺎدش ﻧﺪارم! ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی ﭘﻮل ﮐﻢ ﯾﺎ درآﻣﺪ ﮐﻢ ﻫﻢ را
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻮل ﯾﺎ درآﻣﺪﺷﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود،
ﻣﯿﺰان ﺷﺎدی و ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺣﺎل ﺧﻮب آن ﻫﺎ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎق
در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن و اﺳﺘﻨﻔﻮرد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻼف اﯾﻦ ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻮرد ﺟﮏ ﻣﺎ ﻣﻮردی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ،اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﻮل در اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎدی و اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ
ﭘﻮل و اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ راﺑﻄﻪای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ؛ اﺣﺴﺎس
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺷﺎدی ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ،ﺣﺘﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ای وﺟﻮد
دارد .اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﻪ.
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻮع را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ دارﯾﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ  24ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮآورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ از ﺣﻘﻮقﺗﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﯽ از درآﻣﺪﺗﺎن را ﺑﻪ
آن اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﮔﺮ
درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ  4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯿﺰان ﺷﺎدی و اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ درآﻣﺪﺗﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ زﻧﺪﮔﯽ را از ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺑﺮدارﯾﺪ .ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن اﺳﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از
ﺳﻮد آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری را در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎیﺗﺎن در ﻣﺪت ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪای ﻫﻢ ﺑﺨﺮﯾﺪ .ﭘﺲ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ و اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﺎل ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ از  4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻪ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄﯽ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﺠﺎ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﮔﺮ اﺳﺎﺳﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺷﺎدی و اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺷﻤﺎ اﻓﺰوده ﺷﻮد ،ﺑﺴﺎر ﮐﻢ و در
ﺣﺪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮآورده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻗﺒﻼ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﯾﮏ اﺗﺎق ﺧﻮاب
داﺷﺘﯿﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﺗﺎن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﺳﻪ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﺗﺎق ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد .اﮐﻨﻮن
اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪﺗﺎن ﻣﺠﺪدا اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ اﺗﺎق ﺧﺮﯾﺪهاﯾﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻪ اﺗﺎق
ﺧﻮاﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﺪد درآﻣﺪﺗﺎن ﺑﻮدﯾﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد در رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﮕﯽ دارد ،اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در اﯾﺠﺎد ﺷﺎدی ﻧﺪارد.
ﭼﻨﺪان ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺟﮏ ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﻮال ،اﺣﺴﺎس اﯾﻦ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان در ﺣﺎل ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻘﻮط ﻓﻼن ﺑﺎزار و اﻧﻮاع ﺗﻨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻋﻤﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ.
ﻣﯽ داﻧﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﮕﺬار ﻣﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺑﺸﻮﯾﻢ ﺑﻌﺪا ﻓﮑﺮ ﺑﺮای ﺷﺎد ﻧﺒﻮدن ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد! ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارم .ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺑﺸﻮﯾﺪ! ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺟﻮان ،اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮاغ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﭘﻮلﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺮوﻧﺪ .اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﻠﺒﺎﻧﺎن دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪای درﺧﻮرد ﭘﯿﻞ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل زﯾﺎد رﺳﯿﺪﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )در ﺿﻤﻦ ﻣﺎ را ﻫﻢ از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﺪ!(.
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم آن را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮم .دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺑﺎره اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﻨﺠﺎ و اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

شاید به این مطالب هم علاقمند باشید:

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ از اﯾﻦ  7رﻓﺘﺎر ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه دوری ﮐﻨﯿﺪ

اﮔﺮ اﯾﻦ ده وﯾﮋﮔﯽ را دارﯾﺪ؛ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ!

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،اﯾﻦ  ۸ﻧﮑﺘﻪ را از ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ،اﯾﻦ  4ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

 ۷اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪ

 ۲۰راز ﺑﻬﺮهوری ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻗﺒﻞ از  ۳۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ  ۳ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ
اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ  ۲۵وﯾﮋﮔﯽ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻧﻮﭘﺎی ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ  6ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 12ﻣﻬﺮ 1394
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