
 فصل اول

 شودیم یاو حرفه یمانع رشد شخص ،یاسترس مال

 

  ی هااز چالش  یاریبس  ی برا  یحلتواند راه ی، اما در واقع مشودیمحسوب م  هاتهمه شرار  شهیاگرچه پول غالباً ر

عوامل   رفع ی برا د یتوانمی را  داراییاین ، آورید راه درست پول بدست میکه از  یباشد. هنگامنیز  یزندگ

در   نی. همچنکنید  استفاده ،یبازنشستگ در زمان انداز عدم پس ای های معوقهحسابصورتزا مانند استرس 

آرامش  خاطر  باعث  ،، کسب موفقیتیناگهان یماریب  ایمانند از دست دادن شغل   ی موقت وقوع مشکالت  هنگام 

  پذیرش و  دادهرا کاهش نفس اعتمادبه ، دهد یم ش یافزا، استرس را یمال یثباتی ب  گری. از طرف دشودمی 

 . نماید یتر مشده را سختمحاسبه  یهاخطر

فرد نیز    یسالمت جسمبر  تواند  یم  بلکه  ،گذارد ینم  ر یتأث  ی ، تنها بر سالمت روانیمال   ی  ثباتیاز ب   یناش   استرس 

کند  ی را آزاد م  ییهاشود، بدن هورمونیمربوط م  یفور   یخطر   به  ،زااسترس   عاملکه    ی. هنگامتاثیرگذار باشد 

  د یزا به تهد استرس   عامل  که   یگام، هنحال  نیبخشد. با ایبهبود م   جنگ و گریز   شخص را در حالتکه عملکرد  

مدت   در شوند. اگر سطح استرس یثابت آزاد م یاسترس با سرعت یها، همان هورمون فرد مربوط است جان 

مانند   ی جد  یهایماریخطر ابتال به ب تواند می مزمن   استرس  ناشی از انباشتگی ، اثرات طوالنی باال باشد  یزمان

  مالی مشکالت    چرا که  ،است  دهیچیخطرات عمدتاً پ  نیدهد. ا  شیو زخم معده را افزا  یقلب  ستی، ا2نوع    ابتید

استرس   تنها ، گرفتن آندهیصرفاً ناد  ا ی ی مال ی ثباتیبه ب  یدگ ی. عدم رس ند در حال تکرار ا یتداوم داشته اغلب 

  چگونگی  ی ر یادگی. کند احساس خطر بیشتری می  ،حلراه  افتن  ی روند  در  ، فرددهد و ی م ش یرا افزا ی تجمع

  یزندگ   شبرد یپ  ی برا  یگام اساس   ک ی  ، بلکه  ؛است  ی ضرور  نی ی کارآفر  در جهت  تالش   یبرا   نهانه ت  ،مالی   تیریمد 

 .باشد نیز میتر سالم


