
 

 کوچینگ ثروت چیست؟

شاید خیلی از ما دوست داشته باشیم یک فرد بسیار ثروتمند باشیم و یا حتی ثروتمندتر 
از کسی مشاوره   است دراین مورد  اما راه حلی به ذهنمان نمی رسد.حتی ممکن  شویم، 
گرفته باشیم و یا در کالس و دوره ای شرکت کرده باشیم اما در نهایت به نتیجه دلخواه  

 حل چیست؟   خود دست نیافتیم. پس راه

ابزار قدرتمند را به شما معرفی کنیم تا بتوانید با خیال   ما قصد داریم در این مقاله یک 
 کوچینگ ثروت چیست؟ .راحت و با سرعت بیشتری به ثروت و موفقیت دست پیدا کنید

کوچینگ ثروت )که گاهی اوقات به عنوان کوچینگ مالی نیز نامیده می شود( برای تمام 
اده است. این ابزار یک سرویس شخصی است که برای تعریف امکانات  افراد قابل استف

ثروتمند شدن طراحی شده است و امکاناتی را در اختیار شما قرار می دهد تا درک   برای  
 .کنید که هنگام حرکت در بازارهای مالی مهم ترین موضوع چه چیزی است

ی تری قرار می گیرید  پس از اتمام سلسله جلسات کوچینگ ثروت ، شما در موقعیت قو 
آماده می   آگاهانه  گذاری های  برای سرمایه  گیری  برای مدیریت پول خود و تصمیم  که 

درنهایت باعث می شود شما به آزادی مالی و در نتیجه بازنشستگی     شوید . این موضوع
 .زودهنگام برسید

نکنید" خرج  آن  آوردن  دست  به  از  قبل  را  خود  پول   "هرگز 

 توماس جفرسون 



 

 

 چرا کوچینگ ثروت؟ 

انداز   افراد زیادی در سرتاسر جهان گرفتار آن هستند   با توجه به میزان پایین پس  ،   که 
ک کسانی  الزم را ندارند.  آمادگی  افراد برای بازنشستگی  از  این موضوع را درک  بسیاری  ه 

داده اند. این موضوع نشان می    نسبت به دیگران از خود بروز   رفتار متفاوتی فهمیده اند  
دهد که چرا افراد بیشتری در استرالیا ، انگلستان ، اروپا و ایاالت متحده در حال حاضر از 

 .یک کوچ ثروت کمک می گیرند

زیرا  می کنند که توانایی خاصی ندارند  در مورد مدیریت پول ، بسیاری از افراد احساس  
امور مالی موضوعی وسیع و اغلب پیچیده است. از یک سو ، برخی مدیریت مالی بیشتر 
را بسیار سخت می دانند ، در حالی که برخی دیگر آن را نشانه ای از مسئولیت و استقالل 

 کوچینگ ثروت چیست؟.می دانند

اینکه در کدام گروه هستید   از  این است که بسیاری برای  صرف نظر  انگیز  ، واقعیت غم 
درصد از جمعیت آمریکا با    95استقالل مالی یا بازنشستگی آماده نیستند. در حال حاضر  

از   کمتر  انداز  )با پس  کافی  مالی  بازنشسته    10امنیت  بازنشستگی(  زمان  آدر  دالر  هزار 
نیز صادق است شاید    شوند و مجبور به کار بیشتر هستند. این موضوع در کشور مانمی

 .خیلی از افراد را دیده باشید که بعد از بازنشستگی ، راننده تاکسی ، نگهبان و... می شوند



 

اگرچه این تحقیق فقط مختص کشور آمریکا است ، انجمن صندوق های سرمایه گذاری  
هنگ کنگ نیز مشکالتی را پیش رو دارد و تخمین می زند که پس انداز بازنشستگی فردی  

سادگی اتفاق نخواهد افتاد. این یک وضعیت نگران کننده است که جلسات کوچینگ    به
 .می تواند راه حل مناسبی برای این مشکل باشد ثروت 

 کوچینگ ثروت در مقابل مشاوره مالی: چرا به هر دو نیاز دارید 

به وضوح   2007توصیه ها و مشاوره های مالی سنتی شکست خورده است. رکود بزرگ سال  
اینکه رکود   نشان داد که آمریکایی ها برای شکست مالی آمادگی الزم را ندارند چه برسد به  

در سراسر کشور افزایش پیدا کند. یکی از دالیل اصلی این شکست این است که توصیه  
 کوچینگ ثروت چیست؟ .لیل واقعی موفقیت یا شکست مالی فردی استهای مالی سنتی به جای د

ایران هم به شدت  این موضوع در  است و  همان طور که می دانید مشت نشانه خروار 
. همچنین   است  این موضوع  گویای  بازار دقیقًا  زیرا سطح تورم و نوسانات  ایت  صادق 

راد بیشتری زیر خط فقر رفته  دلیل دیگر را می توان در این موضوع جست و جو کرد که اف
 .اند که نشان دهنده نداشتن مدیریت مالی درست افراد است

 



 

  قرص ثروت

ند به  همه ما آن قرص جادویی را می خواهیم ، همه به دنبال آن فرمول مخفی که می توا 
ما در دستیابی به ثروت فوری کمک کند ، هستیم . با این تفاسیر ، اگر از طرز فکر سریع  

 .، پس ما خبر بدی برای شما داریم: هیچ راه میانبری وجود ندارد ثروتمند شدن را دارید 

گلوله جادویی ، محصول جادویی یا استراتژی جادویی وجود ندارد که بتواند بدون برخی  
اساس این ، شما به یک   ی به موفقیت  اصول  ثروتمند شدن شما کمک کند. عالوه بر  و 

ها مجزا باقی بماند. حال ثروت خوب و مشاوران مالی خوب نیاز دارید که نقش آن  کوچ  
 .بیایید تفاوت ها را بررسی کنیم و اینکه چرا به هر دو نیاز دارید

ایه گذاری یا بیمه ، بر افزایش سبد  مشاوره مالی با ارائه اوراق بهادار خاص ، مشاوره سرم
این گونه است که بر مدیریت   دارایی شما تمرکز می کند. مدل کسب و کار مشاور مالی  

ثروت موجود یا فروش محصوالت متمرکز است. شما کنترل دارایی های خود را کنار می 
 .ها کار شما را انجام می دهندگذارید و آن

آموزش ثروتمند شدن ، رشد و روند تصمیم گیری تمرکز از سوی دیگر ، کوچینگ ثروت بر  
می کند. مدل کسب و کار کوچینگ در درجه اول به شما کمک می کند تا خودتان ثروت 
کنید. شما با یادگیری نحوه تغییر طرز فکر و مدیریت هوشمندانه پول خود برای   ایجاد 

 کوچینگ ثروت چیست؟ .ی کنیدتصمیم گیری های سرمایه گذاری آگاهانه ، کنترل خود را حفظ م

کوچ ثروت ، سرپرست ، مربی و معلم شماست که به شما کمک می کند راه های جدیدی 
و باورهای محدود کننده که مانع بزرگی برای   برای حل مشکالت مالی و شناسایی ذهنیت  

نهایت   شما هستند   تا در  کنید  کشف  به درستی  و  را  بروید  با موفقیت پیش  بتوانید 
 .ند شویدثروتم

آن با مشاوره   این توضیحات بیایید به سه مسئولیت اصلی یک کوچ ثروت و تفاوت  با 
 .مالی بپردازیم



 

 

 کوچینگ ثروت روی توانایی های شما تمرکز می کند .1

به جای تمرکز بر محصوالت خاص یا مجموعه دارایی های موجود ، کوچینگ ثروت روی  
شما تمرکز می کند. مردم خودشان علت اصلی مشکالت مالی خود هستند و محصوالتی  
که مشاوران مالی می فروشند تنها ابزارهایی هستند که فرد خودش باید از آن ها استفاده  

سرمایه گذاری ارائه شده توسط یک شرکت مالی یا مشاور    کند. شما با نگاه کردن به ابزار
 کوچینگ ثروت چیست؟ .مالی ، راه حل مشکالت مالی خود را پیدا نخواهید کرد

همه ما می توانیم همان "ابزار" مالی را به صورت آنالین یا از راه دیگری به دست آوریم ،   
که دارای هوش مالی هستند موفق می شوند و کسا کسانی  آن هستند اما  که فاقد  نی 

که برای یادگیری   آموزد  ثروت به شما می  کوچینگ  شکست می خورند. به همین دلیل 
 .هوش مالی و احساسی در وجود خود جست و جو کنید

 نحوه انجام کارها کافی نیست

آموزش نحوه ایجاد ثروت به مردم مانند این است که به فردی که دارای اضافه وزن است 
وردن کمتر و ورزش بیشتر وزن خود را کاهش بده! افرادی که می خواهند  بگویید که با خ

از قبل می دانند که باید هزینه کمتری   بازنشسته شوند یا بدهی خود را پرداخت کنند ، 



 

صرف چیزهای به درد نخور کنند ، بیشتر پس انداز کنند و سرمایه گذاری هوشمندانه تری  
 ند. چرا؟ انجام دهند ، اما این کار را نمی کن

این افراد به این دلیل این کار را انجام نمی دهند که در ذهنیت قدیمی خود گیر کرده اند  
 .به همین خاطر نمی توانند هوشمندانه رفتار کنند

 یک کوچ ثروتمند شریک بی طرف شماست .2

که توصیه های سنتی مشاوران مالی بر فروش محصوالت سرمایه گذاری به جای    از آنجا
، تضاد منافع پنهانی ایجاد می کند که عمق و وسعت مشاوره مالی را افراد متمرکز است  

که دریافت می کنید محدود می کند. اما کوچینگ ثروت چون روی شما تمرکز دارد وبی 
طرفانه به شما بازخورد می دهد و شما را قضاوت نمی کند، منافع شما را به شدت پوشش  

 .می دهد

 

 کوچ ثروت شما معلم شماست.3

کمک می کند آموزش های الزم را دریافت کنید و به شما کمک می   کوچ ثروت به شما  
چگونه بر شما تأثیر خواهند گذاشت. در صورت خرید   کند تا ببینید محصوالت و خدمات  



 

تراتژی خاص ، کوچ های ثروت هیچ چیز برای به دست آوردن  محصول خاص یا اتخاذ اس
 کوچینگ ثروت چیست؟ .و از دست دادن ندارند 

این یک امر   زیرا   ترساندن افراد از دنیای مالی و به طور کلی مدیریت مالی، آسان است؛  
از مردم باور کنند که به     بسیار پیچیده است. این موضوع باعث شده است که بسیاری 

 .ری احتیاج دارند که تصمیمات مالی خود را به او واگذار کنندشخص دیگ

چیزی که اکثر مردم به آن احتیاج دارند یک نقشه راه روشن با دستورالعمل های گام به  
ها کمک می کند تا با توجه به امکاناتی که دارند به  گام همراه با یک کوچ است که به آن 

 .ثروت دست پیدا کنند

 کالم آخر 

افراد می دانند نباید پول خود را هدر دهند و باید در بسیاری از موارد صرفه جویی  خیلی از  
پول خود را سرمایه گذاری کنند اما آن ها کاری برای استقالل مالی   کنند و یا هوشمندانه

و ثروتمند شدن خود انجام نمی دهند زیرا با همان طرز فکر قدیمی خود در مواجهه با امور  
افراد بتوانند با کمک  مالی رفتار می   انتظار داشته باشیم که  این ترتیب نباید  کنند . به 

 .مشاور مالی سریع به نتیجه برسند زیرا مشاور مالی فقط ابزار در اختیار افراد قرار می دهد

 کوچینگ ثروت چیست؟ 

 با این توضیحات آیا دوست دارید یک جلسه رایگان کوچینگ ثروت را از ما هدیه بگیرید؟ 

 .ا کلیک کنید و فرم را تکمیل کرده تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرنداینج

 


