
 وابسته به ...... نیست!خوشبختی 

 

 اگر چه اتفاقی بیافته حال تو خوب میشه؟ به مراجع گفتم که: امهای مشاورهتو یکی از جلسه

لیارد یشناسی افرادی رو که یک متو نمیرد تومن پول بیاد تو حسابم. گفتم: لیایاگر همین االن یک م :جواب داد

 شناسم!چرا می :گفت ؟االن تو حسابشونه ولی حالشون خوب نیست

 ؟پس از کجا معلوم که تو یک میلیارد بیاد تو حسابت حالت خوب باشه :گفتم

ه داشته پول دربیاره بلد نیست که عرض نداختم: اوناتیکه  م بهش. مناون بلد نیست خرج کنه :جوابش این بود که

 خرج کنه! اما تو که عرضه پول درآوردنش هم نداشتی بلدی خرج کنی؟

و چه چیزی دست گیرتون میشه؟ میبینید که چقدر وجود و عدم وجود پول برامون مهمه و فکر از این گفتگ

خوشبختی و حال خوبمون رو گره نزده باشیم به موارد  ،کهخیلی مهمه کنیم اگه پول نباشه خوشبخت نیستیم. می

 !پول بیرونی مثل

. نیست یحرف درست، هر کی پول داره بدبخته وبدبختی میاره قصد ندارم بگم که پول باعث خوشبختی یا بدبختیه 

ارش کرده که پولدار باشیم یا آیا اسالم به ما سف "موضوع که  رابطه با این پور درقای بهرامکه با آ الیو تو یه اخیراً

 " ؟فقیر باشیم

پس اصال  .اسالمه دمورد تاکی که نه اما مورد نیاز ورد نیازه اسالمه،ثابت کردم که پولدار بودن ما م در این الیو و

حال خوب من ه حال خوب من گره نخورده به پول! بحث اینه کپولدار بودن و پولدار نبودن نیست؛  بحث در مورد

  !خورده به دنیای بیرونمنباید گره ب

یک سری و یک سری باورهایی که دارم رو درست کنم،  از درون یک سری اصالحات داخل خودم ایجاد کنماگر 

عا خیلی راحت تر به اون آرامشی قط ،رفتارهامو درست کنمیک سری رشمو نسبت به اطرافیانم درست کنم یا نگ

نمیخوام بگم همه اینطورین اما ، خوابندهم هستن که با قرص خواب می داریه میخوام میرسم وگرنه افراد پولک

 . بودن ما برامون خوشبختی نمیاره پس پولدار ؛خوابندبا قرص خواب می و هستند که پول دارندهم افرادی 

تر میکنه. اما به این معنا نیست که کسی که پول نداره نمیتونه احساس بختی رو برای ما آسونموجبات خوش یه کم

 خوشبختی کنه.

 


