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چیزهایی که کردن اجباری، رفتار کم درآمدی ما را تحت شعاع قرار می دهد. بعضی وقتها خرجکردن و خرید

گزاری ضعیف سرمایه انداز واناییمان برای پس، در نتیجه توبینیمنمی واقعا نیاز داریم بابتشان هزینه کنیم را اصالً

کنیم استرس و افسردگی شود و احساس می ،طرابکردن اجباری می تواند باعث اضخرید و خرج شود.می

 .عاجزیم کردن آنمتوقف از روی یک تردمیل هستیم که

خرید یعنی اجبار به خرید اجباری،  کند.به طور متفاوتی ظهور می کردن اجباری معموالًرفتارهای خرید و خرج

کردن . خرجدر برابر مقاومت در برابر آنها عاجزیمتوانیم بدون آنها زندگی کنیم اما اغلب که میواردی م

کنیم و پولی ، پول خرج میآوریمر پول بدست میشود که ما صرف نظر از اینکه چه مقدااجباری باعث می

 ست.بدبختی، اضطراب و افسردگی ا برایمان باقی نماند. نتیجه هر دو معموالً

-میرا نادیده  معنوی خودسالمتی و نیازهای  است که داریم و اینکه دادن پولیهدرنتیجه دیگر این رفتارها 

نداریم،  درمانیکه دیگر پولی برای بیمه  شویمها متمرکز میآنقدر بر روی خرید از حراجی، برای مثال .گیریم

که  بربیاییمز پس هزینه رفتن به تاتر یا کنسرت توانیم اکه نمیبه طوریخوریم یا شاید اغلب بیرون غذا می

های ، از برنامهبه خاطر اجبار برای هدر دادن پولبسیاری از ما  .داریم از لحاظ معنوی به آنهابه بسیاری از ما 

 ایم.گذاری بلند مدت اجتناب کردهبازنشستگی یا سرمایه

-، به همان اندازه نسبت به اینکه چگونه میایمتفاوت بودهزمان بی کردننسبت به صرفدرست همانطور که 

از  فراتر ینیرویکردن به ارتنها با واگذ ایم.تفاوت بودهبی نیز رین شکل از پولمان استفاده کنیمتوانیم به بهت

به تواند چگونه پولم می "که برای پرسیدن این سوال  عقلتوانیم سالمت ، میUAخودمان و کار کردن برنامه 

 .دست پیدا کنیمبیشتری برای خرج کردن  به سالمت عقلرا بدست آوریم و  "ندبه من خدمت کبهترین وجه 

 کردن و پول خرج کردن اجباریهای خریدنشانه

، هیچ پولی کنیمهای ماهیانه را پرداخت میکه چرا بعد از اینکه مخارج و قبض همیشه متعجب هستیم (1

 باقی نمی ماند.

ز قادر به پرداخت هزینه ولی هرگ رم کننده هستیمسرگ رویدادهایمشتاق رفتن به مکانهای تفریحی و  (2

 .نیستیم هاآن

 .ناتوان هستیم هاخرید از حراجیدر برابر  (3
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 .سخت است مابرای  "فتح یک قله کوه" همچونها و پرداخت آنها دیدن قبض (4

 .کنیمترس می، احساس انداز برای بازنشستگیدرباره پس  (5

 .ریمبرای نیازهای روحی و معنوی نداهیچ پولی  که هرگز اعتقاد داریم (6

ان نسبت به اول سال یکسان است و یا حتی نکه چرا در پایان سال درآمد خالصممتعجب هستیم از ای (7

 .دهیمبدتر شده است و هیچ کاری برای تغییر این وضعیت انجام نمی

 .نی هستیمخودمان عصبا، از دست برای افراط در خرید (8

مربوط به نقدینگی  دچار مشکالتیا دائماً  و کنیمایجاد میاسترس  اندر خانه به خاطر خریدهایم (9

 .هستیم

از مخارجمان بتواند کاهش یا افزایش یابد که از این طریق زندگی ما ارتقاء  بخشیباور نداریم که هیچ  (11

 پیدا کند. 
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