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توقعات خود را منطقي كن تا آسوده تر باشي زندگي معصومين)ع( 
بهترين الگوي ساده زيستي 

    سيمين جم
 ساده زيس�تي يعني انس�ان در ش�أن خ�ود و در 
محدوده قابل توجيه و منطقي از توقعاتش زندگي 
كند و در اين صورت آسوده تر زندگي خواهد كرد. 
انس�ان اگر خود را كام�ًا آزاد بگ�ذارد بي نهايت 
حرص و ولع و خواسته دارد، هيچ انساني از داشته 
بيش�تر بدش نمي آيد، اين انس�ان اس�ت كه بايد 
نوع، جنس و سطح خواس�ته هاي خود را تعديل و 
تناسب را رعايت كند. هر انس�اني از مال بيشتر و 
خانه و ماشين بهتر لذت مي برد، اما تدبير اين قضيه 
براي رعايت حقوق خود و ديگران- به گونه اي كه 
ديگران در كنار او آزار نبينند- در دست او است، 
زيرا ممكن اس�ت ديگران از سوءاس�تفاده هاي او 
آه بكش�ند، افزون بر اي�ن نوع زندگ�ي اقتصادي 
انسان ممكن است ايجاد فس�اد كند،بنابراين اگر 
توقعات به گونه اي باش�د كه زندگي درحدود شأن 
هر ف�رد همراه ب�ا رعايت حق�وق ديگران باش�د، 
آنگاه خواسته هايمان تعبير شده و بهترين الگو و 
برنامه ريزي براي سبك زندگي امروز ارائه مي شود. 
يكي از گام هاي تجمل گرايانه دني��اي امروزي ايجاد 
احساس نياز به بهترين هاست. ش��ما در اين تفكر به 
اين نتيجه مي رسيد كه هر روز بايد از بهترين وسايلي 
كه توليد مي شود، بهترين ماش��ين، بهترين موبايل، 
بهترين و به روزترين لباس اس��تفاده كني��د. به اين 
ترتيب مي شود فهميد كه وابسته شدن به تجمالت در 

تضاد با ساده زيستي است. بسياري هستند كه وابسته 
به تجمالت تكنولوژي شده اند، هستند كساني كه تمام 
زندگي شان گوشي موبايل به روز و عجيب و غريبشان 
است و هر روز بيش��تر به دام تجمالت و حرص و ولع 

بيشتر و از بين رفتن آرامش مي افتند. 
 يكي از س��فارش هاي دين مبين اس��الم، توصيه به 
ساده زيستي است؛ در سيره ائمه اطهار)ع( به راحتي 
مي توان اين ساده زيستي را مش��اهده كرد؛ با نگاهي 
به رواياتي كه از سيره ايش��ان وجود دارد مي توان به 
راحتي اين موض��وع را فهميد، اما متأس��فانه زندگي 

بسياري از ما به جاي اينكه در محور اسالم باشد، كاماًل 
در محور تجمل گرايي حركت مي كن��د. البته گاهي 
هستند كس��اني كه علت ساده زيس��تي آنها نداشتن 
تمكن مالي است. ساده زيس��تي وقتي ارزش دارد كه 
مانند اميرالمومنين)ع( نوع پوشش و زندگي ها تفاوتي 
نكند. امروزه در زندگي هاي ما اين ساده زيستي وجود 
ندارد، حتي گاهي براي اينكه ميهماني برگزار كنيم به 
آب و آتش مي زنيم كه از سادگي بيرون بيايد و يكي از 
علت هاي كم شدن ارتباطات خانوادگي، همين دوري 

از ساده زيستي است. 

اس��الم زيبايي هايي دارد كه در عين سادگي بسيار بر 
دل مي نشيند. زندگي اهل بيت عصمت و طهارت)ع( 
الگو و راهنماي بسيار روش��ني است براي كساني كه 
بخواهند به بهتري��ن حيات دنيوي و اخروي دس��ت 
يابند. به عنوان نمونه زندگي امام رضا)ع( كه همه ما به 
ايشان ارادت داريم و ميهمان سرزمين ماست مصداق 
بارز ساده زيستي است. آن حضرت كم خوراك بودند 
و غذاي س��بك مي خوردند. در خانه جامه اي ساده و 
غالباً پيراهني از پارچه هاي س��اده بر تن مي كردند و 
فقط در مجالس عمومي و در ميان مردم جبه اي لطيف 
بر رويش مي پوشيدند. احسان امام رضا)ع( نيز مرزي 
نداشت و ايشان حتي پيش از شروع به غذا خوردن نيز 

سهم مساكين را جدا مي كردند. 

سبك تعادل

تجمل گرايان�ه  گام ه�اي  از  يك�ي 
دني�اي ام�روزي ايج�اد احس�اس ني�از 
ب�ه بهترين هاس�ت. ش�ما در اي�ن تفكر 
به اين نتيجه مي رس�يد كه ه�ر روز بايد 
از بهترين وس�ايلي كه توليد مي ش�ود، 
بهترين ماشين، بهترين موبايل، بهترين 
و ب�ه روزتري�ن لب�اس اس�تفاده كني�د

   حسين گل محمدي
چند روز پيش يكي از دوستان قديمي ام، 
آشفته و خسته نزد من آمد و درخواست 
كمك ك�رد. مي گفت دهه�ا گرفتاري و 
مش�كل دارد كه زي�ر بار آنه�ا كمر خم 
كرده است و توان حل هيچ كدامشان را 
ندارد. مي گفت چند ماه بيشتر براي ارائه 
پايان نامه كارشناس�ي ارشدش مهلت 
ندارد، 20 روز ديگر باي�د خانه اجاره اي 
خود را تخليه كن�د و هنوز خانه اي براي 
اجاره پي�دا نكرده اس�ت، م�ادرش در 
بيمارستان بستري ش�ده و دائم بايد به 
او سركشي كند، چند پرونده كاري دارد 
كه حوصله و تمرك�ز الزم را براي انجام 
آنها ندارد. مي گفت دو، سه هفته اخير را 
دنبال راه حل مي گشته و هيچ راهي براي 
حل مشكات خود پيدا نكرده است. من 
كه پيش از اين بارها در چنين موقعيتي 
ق�رار گرفته و ب�ا اس�تفاده از تجربيات 
ديگران چنين ش�رايط بحراني را از سر 
گذرانده ب�ودم يك راه حل س�اده به او 
پيش�نهاد دادم:» زمان را با چه كنم چه 
كنم از دست نده، كارهايت را تقسيم كن 
تا مشكاتت را منها كني.« حكايت زير 
و تعبير و تفسير پس از آن بسط راه حل 

پيشنهادي من به آن دوست است. 
         

   حكايت گوني پر از سنگ
مي گويند روزي حاكمي تمام پهلوانان شهر 
را به ضيافت��ي دعوت ك��رد و گفت:»ما يك 
منجنيق ساخته ايم و به كوه رفته سنگ هاي 
مناس��ب آن را جم��ع ك��رده و در يك گوني 
گذاش��ته ايم، اما هي��چ ك��س نمي تواند آن 
گوني س��نگين را از پاي كوه به شهر بياورد. 
من به ه��ر پهلواني كه بتوان��د آن گوني را به 
شهر بياورد هزار س��كه پاداش خواهم داد.« 
ف��رداي آن روز تمام مردم ش��هر و پهلوان ها 
پاي كوه جمع شدند اما هيچ كدام نتوانستند 
آن گوني را از جاي خود ت��كان دهند. جوان 
الغر ان��دام و ظريفي در ميان م��ردم بود كه 
مي گفت:»نادان ها! س��نگيني اي��ن گوني به 
خاطر طنابي اس��ت ك��ه گوني را ب��ا آن گره 
زده اند!« اما پهلوان ها به حرف او مي خنديدند 
و باز ب��ه تالش بيهوده خود ادام��ه مي دادند. 
درپايان آن روز هيچ يك از پهلوان ها نتوانسته 
بودند كاري از پيش ببرن��د. فردا صبح وقتي 
ش��هر از خواب بيدار ش��د، صحنه عجيبي را 
ديد. گوني خالي از س��نگ كنار منجنيق بود 
و آن جوان روي گوني خوابيده بود. همه از او 
پرسيدند:»چگونه اين كار را كردي؟« جوان 
در پاسخ گفت:»من كه به شما گفتم  سنگيني 
گوني به خاطر گره اش بود! من گره را باز كردم 
و در خلوت شبانه با تأني و حوصله، سنگ ها 
را يكي يكي به ش��هر آوردم و كنار منجنيق 

گذاشتم!«
   گره هاي ذهني ما بر گوني مشكات 

حتماً براي ش��ما هم پيش آمده است كه در 
اوج گرفتاري و مشكالت حتي توان برداشتن 
يك گام كوچك را نداشته ايد، مغزتان هنگ 
كرده و احساس بيچارگي سراپاي وجودتان را 
فرا گرفته است. گرفتاري ها و مشكالت شما 
حكايت همان سنگ هاي داخل گوني است و 
ناتواني شما در رفع آنها حكايت همان گرهي 
است كه بر س��ر گوني زده ايد. نكته پندآميز 
حكايتي كه گفته ش��د فقط در راه حل ساده 
آن جوان نيس��ت، بلكه اصل ماج��را گرهي 
اس��ت كه بر ذهن پهلوانان و كل اهالي شهر 
زده شده و اجازه انديشيدن براي مسئله را از 

آنان گرفته است. 
راه حل پيش��نهادي من براي دوستم همان 
راه حل ساده آن جوان در داستان مزبور براي 

حمل گوني پر از سنگ بود، يعني زمان بندي 
مناسب و توأم با آرامش، خرد كردن و جزء جزء 
كردن، تقسيم بندي و در نهايت اولويت بندي 
كردن مشكالت براي رس��يدگي راحت تر و 
عملي تر به آنان. اما نكته اينجاس��ت كه ما با 
يكجا ديدن مش��كالت و گرفتاري ها، گوني 
بزرگ و سنگيني را در برابر خود مي بينيم كه 
حمل آن از عهده هيچ پهلواني برنخواهد آمد، 
اين در حالي است كه شايد هر يك از مسائل و 
مشكالت و كارها و گرفتاري هاي ما به تنهايي 
و بدون ارتباط با ديگري، بس��يار سبك و به 

راحتي قابل حل باشد. 
   ب�ا تمرك�ز روي ي�ك مش�كل، بقيه 

مشكات را فراموش كن
در مواجهه ب��ا مجموع��ه اي از گرفتاري ها و 
مشكالت كه به صورت همزمان برايتان پيش 
آمده اس��ت، اولين گام حفظ آرامش اس��ت. 
سپس كارها و مشكالت خود را اولويت بندي 
كنيد. ببينيد اگر رس��يدگي ب��ه يك يا چند 
موض��وع را به بع��د موكول كني��د، آيا لطمه 
سنگيني به ش��ما وارد خواهد شد؟ مثاًل آن 
دوس��ت من مي تواند با طرح مشكل بستري 
بودن مادرش در بيمارستان با استاد راهنماي 
خود براي ارائه پايان نامه اش مهلت بيشتري 
بگيرد و با دانش��گاه خود هم به صورت مالي، 
يعني پرداخت هزينه يك ترم اضافي مشكل 
را حل كن��د، اما در چني��ن مواقعي با گرهي 
كه بر ذهن خ��ود مي زنيم و ب��ا يكجا ديدن 
انبوه مشكالت خود، احساس مي كنيم توان 
كشيدن بار س��نگين مشكالت بر دوش خود 
را نداريم. آن دوس��ت من حتي مي تواند در 
گفت وگو ب��ا صاحبخانه خود يك��ي دو هفته 
براي خودش زمان بخرد و جس��ت وجو براي 
يافتن خانه را به دوس��ت و آش��نا بسپارد تا 
بتواند به بيم��اري مادرش ب��ا تمركز و صبر 
بيشتري رسيدگي كند. دوست من مي تواند 
با طرح مشكل خود با همكارانش و خواهش از 
آنان، بخشي از پرونده هاي كاري اش را واگذار 
كند و بعد از سبك شدن مشكالتش محبت 
آنان را جبران كند. اما مهم ترين گام مؤثر در 
چنين مواقعي اين اس��ت كه هن��گام تمركز 
روي يك مش��كل، حتي االم��كان به صورت 
موقتي ساير مشكالت خود را فراموش كنيد، 
در غير اين صورت معضل س��نگ هاي داخل 
گوني همچنان پابرجا خواهد بود و سنگيني 
مش��كالت به صورت ذهني، انرژي ش��مارا 

تحليل خواهد برد. 
   ذهن�ت را ره�ا كن ت�ا س�اده ترين 

راه حل ها را صيد كني 
ماجرايي هست كه چند نفر را در يك آزمون 
شركت مي دهند، هريك را جدا از هم مقابل 
دري بسته قرار مي دهند و مي گويند مثاًل 5 
دقيقه فرصت داري با اي��ن ابزارهايي كه در 
اختيار توس��ت اين در را بازكني. از ميان آنها 
يك نفر در را بدون استفاده از ابزار و در همان 
ثانيه اول باز مي كند، اما بقيه شركت كنندگان 
در آزمون به رغم تالش بسيار و با استفاده از 
انبردست ، پيچ گوشتي، آچار و... نمي توانند 
در را باز كنند. اما راه ح��ل آن فردي كه در را 
در همان لحظه نخست باز مي كند چيست؟ 
او با رها كردن ذهن خود از راه حل هاي رايج 
و كليشه اي، س��اده ترين راه حل احتمالي را 
انتخاب مي كند و با چرخاندن دس��تگيره در 
به راحتي آن را باز مي كن��د. در واقع ذهن او 
بنا را بر قفل ب��ودن در نمي گ��ذارد، ذهن او 
مسئله را س��خت نمي بيند و به همين دليل 
هم به راحتي و در يك ثانيه مش��كل را حل 
مي كند. در حقيقت او ب��ه حس ناب و هوش 
هيجاني خود پر و بال مي دهد و خود را اسير 
كليش��ه هاي ذهني اش نمي كن��د. در حالي 
كه بقيه شركت كنندگان با اين تصور ذهني 
كه در حتماً قفل اس��ت ش��روع به باز كردن 
پيچ و مهره ها و لواله��اي دري مي كنند كه 
با چرخان��دن دس��تگيره اش ب��ه راحتي باز 

مي شود. 
اين مثال ساده مصداق مواجهه بسياري از ما با 
مسائل و مشكالت و آزمون هاي زندگي است، 
پس فراموش نكنيم براي حل مسئله دهها و 
صدها راه حل وجود دارد، فقط كافي است از 
گره هاي ذهني خود رها شويم تا راه حل هاي 
كم هزينه و س��اده، يكي يكي خودش��ان را 

نشان دهند. 

براي هر مسئله چندين راه حل وجود دارد

 كارهايت را تقسيم كن
 تا مشكالتت را منها كني

سبك نگرش

در مواجه�ه ب�ا مجموع�ه اي از 
گرفتاري ه�ا و مش�كات ك�ه به 
صورت همزمان برايتان پيش آمده 
اس�ت، اولين گام حف�ظ آرامش 
اس�ت. س�پس كارها و مشكات 
خ�ود را اولويت بن�دي كني�د

سبك برنامه ريزي

هر خان�وار بايد يك صن�دوق اضطراري 
داش�ته باش�د. البته بس�ته به وضعيت 
مالي فعلي ش�ما طبيعتًا مق�دار پول در 
صندوق اضطراري ش�ما متفاوت خواهد 
بود. داش�تن صندوق اضطراري به رابطه 
زناش�ويي امني�ت الزم را مي ده�د ت�ا 
همس�ران بتوانند از مقاطع س�خت گذر 
كنند. در اين صورت شما پول كافي براي 
مديريت اتفاقات غيرمنتظ�ره اي كه در 
بودجه پيش بيني نكرديد، خواهيد داشت

6 توصيه مالي به زوج هاي جوان

   محمدرضا سهيلي فر
اگر همسران در اين چهار مورد با هم توافق داشته 
باشند، زندگي مشترك موفق تري خواهند داشت: 
فرزندان، امور ديني، بس�تگان و ماديات. كنترل 
مسائل اقتصادي، مديريت درآمد ماهانه، پس انداز 
و خاصي از شر قرض و بدهي، از درس هاي مهمي 
اس�ت كه زوج هاي جوان بايد در زندگي مشترك 
بلد باش�ند. در ماه هاي آغازين زندگي مشترك، 
مسائل مالي و اقتصادي با روابط احساسي عاطفي 
كه همسران جوان نسبت به يكديگر دارند، چندان 
س�ازگاري ندارد. هر چند مناسب بودن وضعيت 
مالي، نقش مهم�ي در موفقي�ت و ادامه دار بودن 
ش�ادي ازدواج آنها دارد. بنابر نظرسنجي صورت 
گرفته توس�ط يكي از بانك ه�اي خارجي )بانك 
سان تراست(  پول و مسائل مالي يكي از علت هاي 
اصلي اضطراب و استرس در روابط خانوادگي است. 
مطالعاتي كه در دانشگاه دولتي كانزاس انجام شد 
نشان داد مش�كات و مش�اجرات خانواده ها در 
مورد مس�ائل مالي يكي از عوام�ل اصلي جدايي 
زن و شوهرهاس�ت. بررس�ي انجام شده ديگري 
نيز حاكي از آن است كه خانم هايي كه همسرشان 
وضعي�ت مالي خوب�ي دارد و از نظر مال�ي به آنها 
اعتماد دارند، نه تنها احس�اس امنيت بيش�تري 
در زندگي كرده و وضعيت روحي و جسمي خوبي 
دارند، بلكه احتمال مش�اجرات خانوادگي هم در 

اين خانواده ها به شدت كاهش يافته است. 
     

   1- دارايي و بدهي خود را به همس�رتان اعام 
كنيد

دكت��ر پائ��وال ل��ووي مش��اور ازدواج و خان��واده 
اظهارمي دارد:»سطح اعتماد زوج هاي تازه متأهل شده 
به هم يكسان نيست. تا فرا رسيدن روز عروسي شما نكات 
بسياري در مورد همس��ر آينده خود خواهيد دانست. با 
فروكش كردن حرارت عشق ماه هاي اول زندگي و وقتي 
خانم خانه درگير امور مالي خانه و خانواده شد، وضعيت 
اقتصادي همس��ر خود را بهت��ر درك مي كند، آن وقت 
شايد به شكاف بزرگي با آنچه ابتدا تصور مي كرد، روبه رو 
شود. بسياري از زوج هاي جوان قبل ازدواج رفتارعاشقانه 
و صميمي ب��ا هم دارند و پ��ول برايش��ان اولويت ندارد 
ولي ممكن اس��ت اين موضوع برايش��ان در كوتاه مدت 

مسئله ساز شود.«
پ��س از پاي��ان مراس��م ازدواج و آغاز زندگ��ي زير يك 
س��قف، ارتباط نزديك زوجين به هم منتهي به آگاهي 

از وضعيت مالي همديگر ش��ده و معموالً ماجرا از اينجا 
شروع مي ش��ود، پس چه بهتر تا دير نشده شرايط مالي 
خود را براي همسرتان شفاف كنيد. اگر تاكنون فرصت 
پيش نيامده تا وضعيت مالي تان را با همسر خود در ميان 
بگذاريد، حاال وقت آن است كه كمي با او صحبت كنيد. 
نگران نباشيد و اضطراب نداشته باش��يد. اين ماه وقت 
بگذاريد و در مورد تمام دارايي ها و بدهي هايي كه با خود 
به زندگي مشتركتان آورده ايد، صحبت كنيد. در مورد 
حقوق، درآمد هاي احتمالي ديگر و همچنين هزينه هايي 
كه در سال گذشته متحمل شديد صادقانه و شفاف با هم 
سخن بگوييد. بررس��ي انجام شده در »مؤسسه تي دي 
آمريتريد« نشان مي دهد 38درصد زوجين بسيار اندك 
يا اصاًل اطالعي از بدهي هاي همسر خود ندارند. تحقيق 
ديگري نيز در خصوص وفاداري زوجين به هم نش��ان 
مي دهد 43درصد از زن ها و ش��وهر ها حتي نمي دانند 
ش��ريك زندگي ش��ان چقدر در ماه درآمد دارد و جالب 
اينكه 72درصد از دو گروه فوق بر اين اعتقادند كه ارتباط 
بسيار حسنه اي در زندگي مش��ترك و در ارتباط با امور 

مالي هم دارند!
دكتر پائوال لووي مي گويد:»هنگام ازدواج چشمان خود 
را باز كنيد تا در آينده با مس��ائلي مانند بدهي سنگين 

مالي در زندگي مشترك غافلگير نشويد.«
شايد صادق بودن در مورد مسائل مالي براي زن و شوهر 
جوان ابتدا كمي سخت باشد، چون مردان جوان معموالً 
از صحبت راجع به پول و مسائل مالي حذر مي كنند يا از 
اينكه بابت قروض خود نزد همسرشان شرمنده و قضاوت 
ش��وند دچار ترس و نگراني مي شوند. اين حالت به ويژه 
در خانواده هايي كه در مورد مس��ائل پولي و مالي كمتر 
در آنها صحبت مي ش��ود، پررنگ تر است ولي مطمئن 
باشيد به آن وحشتناكي كه فكر مي كنيد نيست. برخي 
زوجين وقتي در م��ورد بدهي و داراي��ي خود صحبت 
مي كنند ضمن احساس سبك تر شدن، مي توانند روي 
تهيه يك برنامه زماني تمركز كرده تا با مشكالت مالي 

خود مقابله كنند. 
 2-  بابت خرج خانه در هر ماه بودجه ريزي جديد 

انجام دهيد
آخر هر ماه شما و همسرتان در زماني كه تعيين مي كنيد، 
تلويزي��ون را خاموش كني��د، تلفن هم��راه را هم كنار 
بگذاريد و در مورد نياز هاي پولي ماه آينده با هم صحبت 
كنيد. جلس��ات بودجه ريزي خانوادگي ماهانه به شما 
كمك مي كند از تنش ه��اي غير ض��روري بين خود و 
همسرتان اجتناب كنيد. در اين جلسات  در مورد مبالغي 
كه بايد هزينه شود، چگونگي استفاده از درآمد ماهانه و 

محل هزينه كرد، توافق كنيد. اگر در خصوص نحوه خرج 
پول يا خريداري چيزي نظر مخالفي داريد و مي خواهيد 
روي نظر خود محكم بايستيد يا بحث كنيد، سعي كنيد 
با محبت مطلب خود را عنوان كنيد نه با خشم و غضب. 
هر تصميمي كه دو نف��ري گرفتيد،روي كاغذ بياوريد و 
آن را اجرا كنيد. نظرات هر دوي شما بايد در اين برنامه 
بودجه ماهانه به طور برابر منعكس شده باشد. اين برنامه 
به منزله يك قرارداد و تعهد زوجين نسبت به هم خواهد 
بود. به خودتان قول دهي��د آن را نقض نكنيد. براي هر 
ريالتان برنامه داشته باشيد و هر آنچه تصميم مي گيريد با 
هم تصميم بگيريد. ضمناً بودجه بندي بايد به نحوي باشد 
كه حاصل تفريق درآمد و هزينه كرد صفر باشد، به عبارت 
ديگر درآمد منهاي هزينه ه��اي خانوار )مخارج، بدهي، 

پس انداز، سرمايه گذاري و غيره( بايد برابر صفر شود. 
   3-يك صندوق اضطراري داشته باشيد

هر خانوار بايد يك صندوق اضطراري داشته باشد. البته 
بسته به وضعيت مالي فعلي شما طبيعتاً مقدار پول در 
صندوق اضطراري شما متفاوت خواهد بود. اگر قسط و 
بدهي داريد، يك صندوق اضطراري كوچك تر پيشنهاد 
مي كنيم. اگر بدهي نداريد )جز وام خريد خانه( توصيه 
مي كنيم معادل شش ماه هزينه هاي خانوار را به صندوق 
اضطراري خود اضافه كنيد. داشتن صندوق اضطراري به 
رابطه زناشويي امنيت الزم را مي دهد تا همسران بتوانند 
از مقاطع س��خت گذر كنند. در اين صورت ش��ما پول 
كافي براي مديريت اتفاقات غيرمنتظره اي كه در بودجه 
پيش بيني نكرديد، خواهيد داشت. اين صندوق به شما 
كمك مي كند از قرض گرفتن براي پوشش هزينه هاي 
غيرمنتظره اجتناب كنيد، اما به ياد داشته باشيد صندوق 
اضطراري فقط براي موارد اضطراري است! تازه داماد ها 
بدانند همسرانش��ان پس انداز براي مواقع اضطراري و 
روز مبادا را دوست دارند، پس از خانواده خود محافظت 
كنيد، از همسر خود محافظت كنيد و پس انداز براي روز 

مبادا اولويت شما باشد. 
 4- مقداري پول براي مخارج شخصي هر دو نفر 

كنار بگذاريد
وقتي در حال تهيه برنامه مالي هر ماه هستيد، مقداري 
پول براي چيزهايي كه دو نفرتان را خوشحال مي كند، 
كنار بگذاريد. اگر همسر شما دوست دارد به خريد برود 
و ش��ما مي توانيد هزينه آن را بپردازيد، مطمئن شويد 
پولي براي اي��ن كار دارد. به همين ترتيب اگر ش��وهر 
شما داراي يك سرگرمي است كه از آن لذت مي برد - و 
ش��ما مي توانيد هزينه آن را بپردازي��د – بگذاريد از آن 
لذت ببرد. بودجه بهانه اي براي كنترل و محدود كردن 

همديگر نيس��ت. ما از بودجه ريزي حس��ن استفاده را 
مي كنيم تا هزينه هاي خانوار را كنترل و مديريت كنيم، 
اما يكديگر را محدود و از اين موضوع سوءاستفاده نكنيم. 
شما بايد بتوانيد از پول، زندگي و ازدواج تان لذت ببريد. 
پس هر دو نفر به خودتان اجازه انجام اين كار را بدهيد. 
با هم توافق داش��ته باش��يد و اگر امتيازي از همسرتان 

مي خواهيد، شما هم امتيازي به او بدهيد. 
 5- براي خريد هاي بزرگ محدوده تعيين كنيد

اگر مبلغي را براي خريد بزرگي كنار مي گذاريد، صرف 
نظر از اينك��ه خريد براي خود ش��ما يا خانواده باش��د، 
محدوده اي را تعيين كنيد كه اگر الزم بود قبل از خريد 
با هم صحبت كنيد. مهم نيست كه عدد آن چيست؟ هر 
زمان هر يك از شما در شرف انجام هزينه اي بيش از حد 
مشخص شده هس��تيد، اول راجع به آن با هم گفت وگو 
و اطمينان حاصل كنيد كه هر دو پذيرفته ايد پول شما 
بابت چه چيزي هزينه شود. اين هماهنگي به شفافيت و 
صداقت زندگي شما و نحوه مديريت هزينه هاي خانواده 
كمك خواهد ك��رد. اگر دو نفري قص��د خريد بزرگي را 
داريد، حداقل ي��ك روز قبل از خريد دس��ت نگه داريد 
تا در م��ورد آن گفت وگو كنيد. اين كار به ش��ما فرصت 
مي دهد اوضاع مال��ي و بودجه خود را مجدداً بررس��ي 
كنيد. گاهي اوقات قبل از انجام خريد بزرگ، به خودتان 
كمي مهلت دهيد، در آن صورت تب خريد فروكش كرده 
و از خريد چيزهايي كه واقعاً نيازي به آن نداريد، اجتناب 

خواهيد كرد. 
 6-كمك هاي خيريه را فراموش نكنيد

هميش��ه براي كمك هاي خيريه مبلغي را اختصاص 
دهيد. بديهي است وضعيت مالي شما تعيين مي كند 
چه مقدار مي توانيد كمك بالع��وض به ديگران كنيد 
يا اصاًل مي تواني��د كمك كنيد يا نه؟ داش��تن روحيه 
خيرخواهانه، فرصت هاي بيش��تري را در زندگي شما 
به ارمغان مي آورد. شكر نعمت ها و كمك به نيازمندان 
موجب بركت زندگي مشترك شما مي شود. هميشه 
به ياد داش��ته باش��يد؛ با ورود به دوران ازدواج، ش��ما 
متعهد به دوست داشتن، حمايت، تشويق و خدمت به 
همسرتان مي ش��ويد. در دارايي و نداري، در بيماري و 
سالمتي، زندگي مي گذرد. پس با هم و در كنار هم به 
مقابله با مشكالت برويد. ديگر نبايد جايي براي كلماتي 
مانند »من... براي من... و مال من« در زندگي مشترك 
باشد، بلكه بعد از ازدواج »ما... براي ما... و مال ما« بايد 

بر زبان جاري باشد. 
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