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 به نام خداوند بخشندۀ ثروت آفرین

 

یا از دوستان ،آشنایان و و ان به کار میبریم یا خودم که مواردی از این قبیلهستند  یادزچقدر 

 شنویم که ...ی دیگران م

 دهم زندگیم تغییر خواهد کرد ؟بیت انجام اگر این کار را با موفق -

 قبول شوم دیگه همه چیز تمام شده و موفق خواهم شد .  ......اگر در رشته  -

 شد .می عالی واقعا مسیر زندگی من  امضا می شد،اگه این قرار داد  -

.  و هزاران مورد مشابه که من میدونم اگه بخوای خودت بگی بیشتر از من از این موارد شنیدی و سراغ داری

 اینطور نیست ؟

 

 اما چرا ...؟

 ؟ به خواسته های خودمون برسیم لذت میبریم از زندگی در حالی که توانیم چرا نمی

 باشیم ؟ در آینده به دنبال رسیدن به خوشبختی ماهمیشه چرا باید 

چرا نمی توانیم در زمان حال به خوشبختی فکر کنیم و فقط به دنبال رسیدن به حال خوب ، لذت و 

 موفقیت در آینده هستیم ؟

 

موفقیت در  رسیدن بهدر امر گاماولین  فوق العاده  هوشمند و در ادامه میخواهیم با هم سیستمی 

نخستین گامی که بدون رعایت اون یا به استقالل مالی نخواهی  ای رو با هم بررسی کنیم؟هر زمینه

 رسید یا اگه برسی لذتی رو تجربه نخواهی کرد .
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 مقدمه:

 شما قطعا در زندگی اهداف و خواسته هایی دارید ... شما رو میشناسم !تا حدودی من  

 شاید بخواهید شرکت خود را راه اندازی کنید.-     

 کیلو وزن کم کنید. 10شاید بخواهید -     

 شاید قصد قبولی در دانشگاه را دارید.-    

 ...یدشاید قصد دارید پیشرفت شغلی چشم گیری داشته باش-    

 اگر نفس می کشید قطعا هدفی دارید .من ایمان دارم و هزاران شاید دیگر، چون -    

 

و مدیر وب ستتایت هد  شتتخصتتی ، ارتقاء آفرینیری کادر حوزه و مدرس من مجید کرمی هستتتم، مققق

 .استارتر دات کام

سیار خوشقالم  سیار ارزشمند و در واقع یکی از مهمب ترین از اینکه فرصتی ایجاد شده تا بتوانم با یك فایل ب

آموزش متدهای نوین و عملی موفقیت رو با تو دوستت خوبم یادگیری وزندگی خودم در حوزه  هایدستتاورد

 به اشتراك بگذارم.

 بعد از ستتالها تققیق، بررستتی و،  بدون به کارگیری این مهمنتوانستتتم ی که من ممهبستتیار  موضتتو 

المللی شخصی از قوانین جذب گرفته تا متدهای بین و ارتقاء ،کارآفرینی  های مختلف موفقیتدوره یادگیری

گرفته تا ستتاخت  دیریت فروشممهندستتی معماری و های مختلف کاری از ه در حوز ،  دستتتیابی به موفقیت

 . به نتیجه برسم ،وساز 

تا زمانی که از این مرحله در  درصد از مردم جهان است . و 90با تمام وجود ایمان دارم این مشکل بیش از و 

 عا طعم استقالل مالی همراه با خوشبختی و لذت میسر نمی شود .کسبو کار به درستی عبور نکنیم قط
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ستم بی نظیر البته  سی شنایی من با این  ستان آ سیاری از به زمانی برمیگرده که  ینهایت مهم، ب و دا مثل ب

 .سالها برای رسیدن به موفقیت و استقالل مالی و تجربه یك زندگی ایده آل تالش میکردم افراد که 

سته ها و اهدافی که در  شتم برای خودم  زندگی رو که دوست دارم رو رقم بزنم یعنی بتونم به خوا و سعی دا

 . زندگی دارم دست پیدا کنم 

 ود بلکه هر روز شرایط بجای بهتر شدن بدتر می شد . اما نه تنها موفقیتی در کار نب

 هر روز احساس میکردم که داره سنم باالتر میره و هنوز نتونستم راه خودم رو پیدا کنم . 

شگاه  صیلی از دان سال پیگیبعد از فارغ تق سب و یك  شغل منا صه وارد کاری  ری برای پیدا کردن یك  خال

شدم که به رشته تخصصی خودم مرتبط بود و من فکر میکردم که خوب همه چیز تمومه و من راهم رو پیدا 

شتر هر روز با هزار سیدن به موفقیت بی شرو  به کار کردم و با امید ر صه  یك امید راهی کارم و  کردم . خال

 میشدم . 

وارد مقل کارم میشتتدم و باقدرت هر روز کار میکردم . ولی  اوایل اوضتتا  خیلی خوب بود و من با کلی انر ی

از تمام  ،رستتتونه که هیل بلکه من خواستتتته هام نمیوبعد از مدتی دیدم نه اصتتتال این کار من رو به اهدا  

 شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه .زندگیم شدم و برای مبلغ ناچیز هر روز تنش زیادی رو تقمل میکنم . 

ضی نبودم و تقریب شرو  بد نبود ولی من را شکل من خوب برای  ستم که فعالیت در این حوزه به این  ا میدون

کارهای  رو به جایی نمیرستتونه، پس شتترو  کردم به پیدا کردن یك شتتریك برای شتترو  کارهای پرو ه ای و

 .بزرگتر . بعد از کلی تالش تونستم برادرم رو راضی کنم تا با سرمایه از اون و کار از من شرو  به کار کنیم 

 .  ی کوچیك و پردردسر شرو  کردیم و آروم آروم رشد کردیمخالصه با پرو ه ها

ستتاله فقط و فقط با تالش خیلی زیاد و عذاب کشتتیدن داشتتتم  3ولی شتتاید باورتون نشتته من واقعا در این 

رو کاسبی بزنم و اپیشرفت میکردم و همش به دنبال این موضو  بودم که یه سرمایه ای رو جمع کنم و یه ک

 زندگی ایده آل خودم .  خوشبختی و سمتبرم 
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می بینی من داشتم کاری رو انجام میدادم تا بتونم کار دیگه ای رو شروع کنم و اصال متوجه نبودم 

 دارم چیکار می کنم. 

 اما تو چی؟  

سر کارم میرفتم . همون  خالصه  سختی و البته اجبار به  شنگی رو تجربه نمیکردم و هرروز با  صال زندگی ق ا

ئن بودم که خیلی ها در این حوزه موفق شتتدن و البته هزار مشتتقت واردش شتتده بودم و مطما کاری رو که ب

  ولی نه ایده های جدیدی داشتم و نه انگیزه باال .  حوزه تخصصی خودم بود .

اون روند الزمی رو که افراد موفق تو زندگی طی میکردن و هر روز میدونی فقط دنبال رسیدن به پول بودم و 

 در کار خودشون پیشرفت میکردن رو نداشتم . 

 همون طور که میدونید اگه شما در حال پیشرفت نباشید پس قطعا در حال پسرفت هستین ...

 کرد . من صدق میقا در مورد دقیاصل این 

صه کار و تالش زیادتر ولی نتایج   شدم . بد وبدتر تخال سته  شک فقط راهی  وا اینکه در یك بقران تقریبا ور

 زندان نشدم ولی تمام شرایط یه ورشکسته در من وجود داشت .

صفر شدم مثل روز  ،صفر ، و وقتی شکست خوردمو شرایط اصال جالب نبود  بی نتیجه شده بود تمام تالشم 

 اول ...، حتی خیلی بدتر از روزهای اول 

ان ، نبود پول ، شرو  زندگی مشترك و مسائلی مثل این . نگاه اطرافی ی رو تجربه می کردم شرایط خیلی بد

 رو شاید تجربه کرده باشی . 

سال کار و تالش و در حالی که فکر می کردم دارم پیشرفت می  شودم . چند  شرایط خارج می  و باید از این 

 کنم ولی متاسفانه فقط داشتم وقتم رو تلف میکردم . 

 یاد هم تالش میکردم و حتی تونسته بودم کسب وکار خودم رو راهولی من که در حوزه خوبی بودم و خیلی ز

 اندازی کنم ولی چرا موفق نشدم ؟؟؟

 حتی به درآمدهای بسیار باالیی رسیدم و تونسته بودم اسم و رسمی برای خودم جور کنم .من 

www.takbook.com



 

 

5 
شخصی شغلی و موفقیت مسیرشناخت بهترین   WWW.HADAFSTARTER.COM 

 

 کار من مشغول بودن .کارگر تو کسب و  8الی  7روز بیش از هر 

 ، کارمند ، موقعیت اجتماعی خوب و ...مهندسی دفتر 

 نتونستم مسیرم رو ادامه بدم ؟چرا 

 د متوقف شده بود ؟ایده های جدیچرا 

 تم دوست داشته باشم ؟دیگه کارم رو حتی نمی تونسچرا 

 ؟پس چرا شکست خوردم ولی که شرایطم خوب بود من 

 . هر روز به این فکر میکردم که من کجای راه رو اشتباه رفتم ؟با خودم درگیر شده بودم واقعا 

ست میخوردچرا  شک شغل پردرآمد و پر از افراد موفق من  سته بودم نتایج باید در یك  صورتی که تون م در 

 خوبی رو هم کسب کنم ...

شکستم رو پیگیری کردم دیدم که  شتری کردم و موارد و علت  چون در حالی که بعدا بروی خودم مطالعه بی

ق العاده موفق باشن ، خیلی ها بودن که تونسته بودن در کسب و کار قبلی من فو ، در همون سالها و شرایط

سب و کار خوبی هم بودم  سیدم که خواب حاال که من آدم تنبلی نبودم و از طرفی در ک پس به این نتیجه ر

 ولی چرا نتونستم موفق بشم .

خیلی دنبال موارد حاشتتیه ای مثل دولت ، رکود ، بدشتتانستتی و ... بودم ولی واقعا این موارد مشتتکل من رو 

 جای دیگه بود .تشکیل نمی دادن و علت 

اجازه میخوام ازت یه اشاره خیلی کوچیکی به این موضو  داشته باشم و اون این قبل از اشاره به اصل قضیه 

ش نداشتتتم و چون فکر میکردم در این حوزه پول تبود که من داشتتتم کاری رو انجام میدادم که واقعا دوستت

 ه خودت شاید درگیرش بوده باشی .به همین دلیل واردش شده بودم و خیلی موارد دیگه ک، زیاده 

شتم ولی از اونجایی که به مطالعه و آموزش  سیار زیادی دا صوالتی رو ، عالقه ب شرو  به مطالعه کردم و مق

 تهیه کردم . درمورد اینکه چیکار کنم تا به موفقیت برسم و از این اوضا  خارج بشم 
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جواب میداد  کردم و بعضتتی هاشتتون  در برخی مواردی دوره ها و کتاب های خیلی زیادی رو مطالعه و برستت

  ات در زندگیم برسم .ولی باز هم من نمیتونستم در مسیری قرار بگیرم که به یك ثب

 واقعا کالفه بودم و نمدونستم باید چیکار کنم . اونقدر شرایط نامطلوب بود که واقعا نا امید شده بودم .

اینه که باید مثل خیلی از افراد دیگه یك فرد معمولی باشم و دیگه و دیگه قبول کرده بودم که سرنوشت من 

دنبال راهی بودم که به خودم بقبلونم که باید برم یه جایی کارمند بشتتم و برای شتتخگ دیگه ای کار کنم و 

 ی که من واقعا ازش متنفر بودم . این یعنی همون چیز

برم به همون زندگی معمولی  باید و مدرت خودر واقع میشته گفت که باید می پذیرفتم که تمام ومن شتکست

 خودم بچسبم .

تا اینکه بصتتورت کامال اتفاقی و در تو همچین شتترایط نا مطلوبی بودم و واقعا نمی تونستتتم به خود بقبولونم 

چطوری این همه مدت  که من واقعا نمیدونمبرخوردم دوره یك به  زمانی که هر روز شتترایطم بدتر می شتتد

و من تا اون مدت وقت نکرده بودم که آموزش های ده بودم و داشتتتت در اتاقم خاك میخورد اون رو تهیه کر

شگاهم به من هدیه داده بود و ا ستای دوره دان به خاطر نم واون رو ببینم ، البته  چون این دوره رو یکی از دو

 .بود که همه دوستان و اطرافیان من میدونستن که من چقدر به این موارد عالقه دارم این 

به  قه ای  تا اون موقع عال یدونم چرا ولی  پك مخصتتتو  و خیلی حجیم بود نم یك  ولی این مورد چون 

 . یادگیریش پیدا نکرده بودم و به طور گذری گفتم که یه نگاهی به عناوین کلی اون داشته باشم 

وقع من این پك رو وای خدای من چه عناوین جالبی توش بود . واقعا از عصبانیت به دلیل اینکه چرا تا اون م

 .مطالعه نکرده بودم که ناگهان چای روی میز کارم ریخت و تمام میزکاررو کثیف کرد و واقعا حالم بد بود 

شتم تا یا خالصه  دبگیرم ، اون شب رو با هزار درگیری ذهنی که چرا من این پك به این مهمی رو ، وقت نذا

 گذروندم .

شت  شت و گذ بود  تعطیل بعد  یه چند روزدقیقا . خیلی درگیر کرده بود  من فکراون مطالب و عناوین و گذ

م و به خودم چند روزی رو که همه به مستتافرت رفتن کامال وقتم رو خالی کرد اونو چون وقت زیاد داشتتتم 
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مطالب این دوره باید مطالعه و انجام بشتتن چون یك ستتیستتتمی بود که باید گام به گام  مامتقول دادم که 

 تمرینات رو انجام میدادم . 

روز فقط و فقط یك گام از  3شاید باورت نشه مطالبی که ارائه شده بود اونقدر جالب و عالی بودن که من در 

 ناقگ انجام دادم . طور اون سیستم رو اونهم به

ستم گشده بود و از همه مهم تر چون  خیلی برام جالب مجبور بودم تمام موارد رو  ام به گام و عملی بودسی

مو به مو در مورد خودم اجرا کنم . نتایج وحشتتتناك بود و من متوجه مواردی در مورد خودم شتتدم که حتی 

 . ستم که باید این موارد رو رعایت می کردم من اطالعی از اون نداشتم و اصال نمیدون

 خالصه انقدر برام جالب شده بود که هر چیزی که گفته می شد رو پیاده میکردم . 

ی رو که هر فرد قبل از حتی ته بود ولی مطالب بستتتیار مهم و حیادقیقا مثل آموزش اول ابتدایی آموزش داد

 انتخاب رشته یا  مسیر شغلی خودش باید رعایت بکنه . 

که اشتباهات من کجا بوده و بهتره  بیشتر و بهتر درك کردم اون کردمبعد از اینکه شرو  به آموزش مباحث  

سه گام از اون همه مراحل رو انجام نداده بودم و بعد از یادگیری و اجرای اون  اینطور بگم که من حتی دو یا 

و دقیقا در مورد مواردی  شتته بهترین نتایج رو بدستتت آورد.که چطور می در زندگی خودم تازه متوجه شتتدم

صقبت می کرد که من حتی نمیدونستم تا بخوام اون موراد رو رعایت کنم . و فقط در یك جمله که وقتی با 

 :شدم تازه فهمیدم کهاون مباحث آشنا 

من کال مسیر رو کامال اشتباه رفتم و اصال تقصیر من نبود چون واقعا نمیدونستم که قبل از شروع  

 م .کارم باید این گام های مهم رو طی میکرد

 من فقط یك چیزرو یاد گرفته بودم تالش ، تالش و تالش  و چقدر اشتباه می کردم .

سب نتایجی شاره  که و فقط در مورد ک سب کردم به همین یک مورد ا بعد از رعایت اون موارد ک

ول به کارهای هستم که غحران وحشتناک در حال حاضر فقط مشعلی رغم عبور از اون ب، کنم که 
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ای رو واقعا دارم زندگی دارم  در کستتب و کارهای خودم عالوه بر کستتب درآمد فوق العاده ای که

 رچند که باید بهتر و بهتر از این بشه ش دارم هتی کنم که عاشقانه دوستجربه م

سالمتیرعایت اون موارد و  ستان گرفته تا   در تمام جنبه های زندگی من از روابط در خانواده و دو

سب و کار صاحب زندگی  ،و معنویت  ، ک شته  و نکته مهم تر اینکه من  تاثیر مثبت و رو به جلو دا

شرایطم دارم  شکر میکنم از و واقعا خی از این مهم تر و بهتر وچ شدم که کنترل کاملی بر  دارو 

این از بی اندازه ارزشتتمند رو در مستتیر زندگی من قرار داد و اعن بعد و دوره  الباینکه این مط

تجربه های بی نظیر مطمئنم که هیچ کدوم از گذشته من اتفاقی نبوده و چون من انتخاب کردم که 

سخ داد وجهان به ن باید راهم رو پیدا کنم  ش دای من پا صاحب یک زندگی  شکر اعن  و  ادخدارو 

 موفق و از همه مهم تر لذت بخش و رو به جلو دارم .

 ی زندگی و بخصتتو ولی راستتتی فکر می کنی چه چیزی داخل اون آموزش های ستتاده بود که اینقدر رو

  من تاثیر گذاشت . کسب و کار

ستی چرا  شون که همون علیرغم تالش های فراوان افراد، را سته های خود ستیابی به خوا برای د

 شوند!موفقیت و گرفتن نتایج دلخواه هستش باز هم منجر به کسب نتیجه نمی

  اما چرا ما به نتایج دلخواه نمی رسیم!

 واقعاً برای خودم معضل بسیار بزرگ و البته چالش قابل احترامی بود!

 

که داری تالش میمی یا حتی در  تاب و دورهکنی، کخوام بگم در صتتتورتی  های مختلفی در این حوزه و 

 رسی.دی و در عین حال به نتایج مورد نظرت نمیکنی و تققیق انجام میمطالعه می های دیگه داریحوزه

قطعاً و  گیریکنی ولی باز هم ناراضتتی هستتتی و نتیجه نمیگذاری میاگه هر روز داری روی خودت ستترمایه

 کنه....د تو دوست خوب من هم صدق میمطمئناً این مشکل در مور
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سیار مهم چی بود که من بعد یاآ سی زندگی خیلی  از آماده ای که بهت بگم این موارد ب ادامه مطالعاتم و برر

 از موفق ترین ها متوجه شدم که تمام این افراد به طور خواسته یا غریزی اون موارد رو رعایت می کنن . 

مرحله پیش از قدم اول پرداختیم ولی این دقیقا گامی بود که من به دلیل عدم البته در این کتاب فقط به 

ایت همین یك مرحله که البته خودش عزندگی خودم رو تباه کنم و مطمئن باش ر درعایت اون نزدیك بو

 متقول کنه ... ونیاز به برداشتن چندین گام اساسی داره میتونه مسیر زندگی تور

گم من این بخش رو در مورد هر کسی که امتقان کردم و ایمان راسخ بهت میدوست من، با اطمینان کامل 

 .ه سبت به ادامه مسیر کامالً عوض شدای طرز تفکر و نگاه اون فرد نالعادهبه طرز فوق

شده که در ادامه میخوام به تو هم  ستن  معرفی کنمواقعا وقتی افراد آموزه های ارائه  شرایطی رو ، رو بکار ب

مسیر زندگی این افراد یا کامال تغییر کرد یا اینکه تونستن در همون کار و مسیری که بودن  که تجربه کردن

 مسیرهای فوق العاده ای پیدا کنن که تا اون لقظه حتی از اون موارد خبر نداشتن ...

 این آموزه ها چقدر می تونه به تو کمك کنه ؟ ما ا

 خوام به تو تضمین بدم .چون به قول آقای ویتمن  :اصالً نمی 

 . خودتان باید این راه را بروید ..  بره به جای تو نمی تونه این راه رونه من و نه هیچ کس دیگه 

 مطمئناً چیزی رو از دست نخواهی داد!ولی 

ها ، دارمایمان و زندگی تو رو متقول کنه و البته نگرشتتتی به تو می تونه  این آموزه ها و به کار گرفتن اون

به  گم؟ )دقت کردی چی می بپوشتتانی.و رؤیاهات جامه عمل  هاتونی به تمام خواستتتهاد که میخواهد د

 هات(تمام خواسته

 شرط داره دوست خوبم! دواما 

 شرط داره ... 2فقط و فقط 

 دقیقه بدون کوچکترین مقاومت ذهنی به حرفام گوش بدی ... 10اون اینکه   -1
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 نظرت رو اعالم کنی ... آموزه ها تفکر در مورد اتمام و و بعد از  -2

 هام توجه کنی!بدون مقاومت و قضاوت به صحبت هدقیق 01اما باید در تمام این 

 دوست خوبم بدون مقاومت فقط توجه کن! این شرط منه

 

 دونی چرا؟عالیه می

سیدن به  ضرند بهای الزم برای ر شمندی مثل تو که حا ست خوبم و فقط افراد ارز ضر تو دو چون در حال حا

کنند بلدند  ادعا  و افرادی که فقط زنمی پردا این مطالب هاشتتون رو پرداخت بکنند دارن به ادامهخواستتته

از راه های فرا زمینی اونارو به خواستتته گردن که بتونه همون اول فایل رو بستتتن و دارن دنبال موضتتوعی می

گم که ثابت کردی انستتان پیگیر و با پشتتتکاری هستتتی! و . در هر صتتورت به تو تبریك میهاشتتون برستتونه 

 می کنه که تو الیق بهترین زندگی هستی . و این خودش ثابت .خوای موفق بشیمی

یت در  بال موفق به دن عا  که تو خودت واق نه  به تو معرفی می کنم ای که من این موارد رو  و یکی از دالیلی 

زندگیت هستی و این نقطه مشترك من با توئه که من هم مثل تو همیشه دنبال این موارد بودم پس حاال تو 

هستی و من ایمان دارم این مطالب به درد زندگی تو دوست عزیز خواهد خورد قطعا برای من خیلی با ارزش 

. 

   وبسایت به تکمیلی جزوات رایگان دریافت برای

www.hadafstarter.com       

 تا کنید حاصل اطمینان سایت خبرنامه در یا و سایت در خود نام ثبت از و مراجعه 

 .گردد ارسال تان ایمیل به تکمیلی جزوات

Business-http://hadafstarter.com/Success  
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اجازه بده به موضتتوع اصتتلی خودمون یعنی بررستتی علت عدم کستتب نتیجه علیرغم تالش  اما

 بپردازیم!هامون فراوان در راه رسیدن به خواسته

های کنیم ولی دستتتاوردهای قابل قبولی در فعالیتهای فراوانی میاشتتاره کردم به این موضتتو  که ما تالش

سرد میخودمون نداریم! و در نهایت چون نتیجه نمی سته و دل شیم و این خودش بدترین حالت رو گیریم خ

 ونی و این یعنی فاجعه ...!تتو نمی:کنه و اون رسیدن به این باور که در ذهن ما ایجاد می

من حتی زندگی مربیان ورزشی ، معلمان و حتی کارگردان های مطرح سینما و افراد صاحب سبك در حوزه 

 و ... رو هم مورد بررسی قرار دادم ، پزشکی ،  مهندسیهای مختلف مثل 

سبك ، حتی بله تمام صاحب  شن موفق ب سته بودنان و افراد تاثیر گذار که تونمربی افراد موفق ، افراد    یكا

 داشتند! و اولیه  یك مشخصه واحد

 نگرش خاص نوع تفکر و ایجاد یک 

 که در ادامه با تو دوست خوبم در میون خواهم گذاشت!

ایمان من به ،تطبیق اون در زندگی بزرگان و رهبران موفق جهان  پس از بررستتتی این نو  اصتتتول و البته 

و البته افرادی که بصورت حضوری  خودمسازی این مهم بروی ام کامل شد و شرو  به پیادهدرست بودن یافته

 با اونها در ارتباط بودم کردم...

شه  ستم اون نو  نگرش رو تو نتایج خارق، ولی شاید باورت ن صول العاده بود و تون خودم وافرادی که به این ا

 ...بکنم  ایجاد پایبند بودن

خیلی باال برد و احستتاس کردم که باید بیشتتتر و بهتره روی این مورد تققیق کنم تا  رو و این دور موتور من

شرو  کردم به  ضو  برای تو  آموزشبتونم اون رو ارتقاش بدم . پس  شاید پذیرش این مو که  ،این آموزه ها . 

شه ولی در ادامه خودت  سختی با ضو  رو نمی دونی کار  ستم ومتد هنوز مو سی خواهی دید که چقدر این 

 می کنه و واقعا می تونه زندگی هرکسی رو تغییر بده و تبدیل به زندگی رویایی بکنه . کار عالی 
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 میخوامالعاده رو به رایگان در اختیار تو دوست خوبم قرار بدم و فقط ازت خوام این دستاورد خارقمی حاع 

ستم میتونه به تو کمک کنه تا و که گذاشتتتم پایبند باشتتی  های به شتترطی سی بعد اگه دیدی که این 

خودت رو مقید کنی که حتما از بتونی وارد مسیری بشی که موفقیت تو در اون تضمین شده است 

 اون برای پیدا کردن مسیر موفقیت خودت استفاده کنی .

 

   وبسایت به تکمیلی جزوات رایگان دریافت برای

www.hadafstarter.com       

 تا کنید حاصل اطمینان سایت خبرنامه در یا و سایت در خود نام ثبت از و مراجعه 

 .گردد ارسال تان ایمیل به تکمیلی جزوات

Business-http://hadafstarter.com/Success  

 

سمش رو  ستم دقیقا در گام اول که من ا سی صفر موفقیتاما کلیت این  شکل که  قدم  شتم به این  گذا

 :تشکیل شده که هر بخش به چند گام تقسیم میشه ، بخش  3این مرحله از 

 ...انتخاب و ترسیم نقشه و مسیر موفقیت  -1

 ...ایجاد یک قطب نما در سیستم  -2

 ... تطبیق مسیر راه با قطب نما -3

ست فقط در ادامه میخوام مطالبی که گفتم رو بهت ثابت کنم که چقدر ما مطالب به  شکلی نی پس تا اینجا م

 این مهمی رو ندیدیم و انتظار داریم یك زندگی عالی رو هم تجربه کنیم . 

کاری رو برات انجام نمیده ، نمیشه دوست من چون این جهان بینهایت هوشمنده و تا ندونی چکار باید بکنی

 ولی به مقض مشخگ کردن این موارد تمام بادها میشن موافق حتی ...
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 اما با یکسری مثال هر بخش رو برات توضیح خواهم داد:

 !سوال اولی برگردیم  اجازه بده به 

درصتتد رو تشتتکیل 90تونن موفق باشتتن و اکثر مردم جهان که باالی می یای خاصتتبه نظر تو چرا فقط عده

 تونند به موفقیت دست پیدا کنند؟دن نمیمی

های عالی شناسی که به موفقیتقطعاً تو در اطرا  خودت دوست، آشنا، فامیل و شخصی رو میدوست من 

 دست پیدا کرده!

 ...شن و هر روز در حال پیشرفت هستنمی تر از قبلشناسی که هر روز موفققطعاً افرادی رو می

اش هم خیلی موفقه و خیلی شاید در مقل کارت فردی باشه که علیرغم موفقیت در کسب و کارش تو زندگی

 اما چرا ... ؟ از این موارد ... !

ری ولی تر و هزار دلیل دیگه بیاشانستر، خوشقیافهتر، خوشاحتماالً ممکنه بگی که این افراد ممکنه باهوش

 اگه کمی دقت بکنی قطعاً خواهی فهمید که ...

 تر از اون هستن که حتی یکدهم اون فرد موفق نیستند!اگه به خاطر باهوشی بود خیلی افراد باهوش

تونند تر و زیباتر هستند ولی نمیاگه به خاطر قیافه بود خیلی از افراد هستن که واقعاً از این فرد خوش فیس

 نتیجه بگیرند!

هر دلیلی بیاری هزار تا دلیل دیگه وجود داره که اگه به خاطر این موارد بود خیلی از افراد از اون موقعیت و 

 کوشی و تالش بیشتر و ...گیرند ...! مثل سختمند هستند ولی نتیجه نمیبهره

 رسن؟پس چرا این افراد به نتیجه می

 جواب اینه: 

  ! فقیت خودمون رو کشف کنیم مو یا همون مدل نتونستیم مسیر وسیستمما 
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 واقعا به همین سادگی ...

همون طور که گفتم شتتاید تو اهداف خاصتتی در حوزه های مختلف زندگیت خواهی داشتتت مثل 

 روابط ، تفریح و سرگرمی و ...کسب و کار ، 

داستتتان به همین ستتادگی هستتتش یعنی ما باید در این ستتفر زندگی و با این حوزه های مختلف باید  ولی

شما در  سن کل زندگی  شخگ کنیم که در کل اگه از باال به زندگی خودمون نگاه کردیم و یا اگه از ما بپر م

 چه جهتی بود چی میخوای بگی .

 .اجازه بده با یك مثال و سوال موضو  رو توضیح بدم 

اگه از ما در مورد زندگی فردی مثل ادیستتتون بپرستتتن و بگن کال این آدم در زندگی با این همه اخترا   به 

 دنبال رسیدن به چه چیزی بود فکر می کنی جوابت چیه ؟ 

شت  سینش می کنن حوزه های دیگه ای هم دا سون که همه تق ست من دقیقا زندگی فردی مثل ادی بله دو

 مورد چه چیزی صقبت می کنن ...ولی االن فقط دارن در 

 و تو هم اگه بتونی به این سوال پاسخ بدی قطعا تمام مسیر زندگیت تغییر خواهد ..

 و اون سوال اینه ...من کال از زندگی چی میخوام ؟

 فکر می کنی در مورد تو چی باشه ....

..................................................................................................................................................................................................... 

 این قانون جهانه که باید برای رسیدن به ایده آل های خودت باید اول بصورت درست زندگی کنی ؟

ستتیدن به ایده ال های خودت بدونی و دوستتت من این قانون نه اینکه بازی زندگی رو به یك پیستتت برای ر

سته  سته هات نخواهی رسید و اگر برسی لذتی از رسیدن به خوا بازیه و اگه ندونی مطمئن باش اغلب به خوا

 های خودت نخواهی برد و این یعنی شکست ...

صال شکل ما اینه که ا ستیم و حتی اگر همون طور که گفتم م ستی نی سیری در از تکنیك  م بخوایمه در م

بهره ببریم مسیر رو نمی دونیم و اولین گام اینه که این مهم  های موفقیت مثل قانون جذب یا هر چیز دیگه 
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صی هدایت نخواهد و تو فقط در  رو برطر  کنیم .  شخ سیر م ستاورد ها در م چون تا این موارد رو ندونیم د

 بود .حال دویدن خواهی 

مورد آگاهی نداشتته باشتی چون اولین گام رو اشتتباه برمیداری خوب چی آره دوستت عزیز چون اگه از این 

 میشه ...

 تا ثریا میرود دیوار کج

 و حاال فکر می کنی جواب اون سوال که باال پرسیدم در مورد تو چی باشه ....

   وبسایت به تکمیلی جزوات رایگان دریافت برای

www.hadafstarter.com       

 تا کنید حاصل اطمینان سایت خبرنامه در یا و سایت در خود نام ثبت از و مراجعه 

 .گردد ارسال تان ایمیل به تکمیلی جزوات

Business-http://hadafstarter.com/Success 

 

 بخش دو :

 که مربوط به طراحی و یا پیدا کردن قطب نمایی زندگی مون میشه ... 

 میدونی چرا ؟

 ...اجازه بده با مثال برات توضیح بدم 

سی در حال روندن قایق خودفکر کن  ستی  تتو در اقیانو شخگ کردی که به کدوم ه و حاال در گام قبلی م

مثل قبل خوابمون بگیره و از مسیر منقر  بشیم و اگه در بعضی موارد طوفان بیاد یا دوباره سمت باید بری 

 چکار باید بکنیم و از کجا میفهمیم که مسیر رو درست داریم میریم ؟

 به همین سادگی ...

www.takbook.com
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 نکته جالب اینجاست که وقتی در مسیر درست قرار میگیری انگار همه چیز به نفع تو میشه. 

 ...لف رو هدایت کنیگیری باد مخای همه بادها میشن باد موافق و حتی یاد م

 که حتی از باد مخالف هم سود میبره ... تو تبدیل به ناخدایی میشی

 میدونی چرا چون میدونه به کجا میره و نمیذاره مسیرش تغییر بکنه ...

 ولی برای باز گردوندن کشتی از مسیر اشتباه تو نیاز به یك قطب نما داری ...

 ایجاد بکنی  ...و در این مرحله باید برای خودت قطب نما 

 و در این مورد بسیار مهم و ضروری و بسیار بسیار حساس فقط باید از قدرت درون خودت استفاده بکنی ...

  

   وبسایت به تکمیلی جزوات رایگان دریافت برای

www.hadafstarter.com       

 تا کنید حاصل اطمینان سایت خبرنامه در یا و سایت در خود نام ثبت از و مراجعه 

 .گردد ارسال تان ایمیل به تکمیلی جزوات
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 داره ، وجود دوست من هیچ آینده ای وجود نداره و فقط یک حقیقت

 خودمون برای فردانوشتن سرگذشت محل محل ساخت آینده است و هم هم امروز 

 

با تمام وجودم برای تو دوستتتی که این مطلب رو میخونی مینویستتم و اون اینه که درك این مهم به تنهایی 

 می تونه تو رو خوشبخت کنه ...

 خوشقال و خوشبخت زندگی کنیم .که برای رسیدن به خواسته ها  باید اما حاال کامال متوجه شدیم 
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 ولی چطور این کارو انجام بدیم . 

همون طور که گفتم برای موفقیت باید یاد بگیریم موفق زندگی کنیم . یعنی اول از زندگیمون لذت ببریم تا 

 زندگی بهتری بسازیم . 

 میدونی چرا ؟

 چون این قانون موفقیته و اونم اینه که :

 شون حرکت کنن . نشون میده که حاضرن به سمت زندگی ایده آلموفقیت به کسانی خودش رو 

خش تمام باین ستتفر تعیین جهتی استتت که میخواهید به زندگیتون بدید . واین مهم ترین  واولین گام

 نوشته های این کتاب هستش . 

شتتما باید در ستتفر زندگی بهترین مستتیر خودتون رو پیدا کنید تا هم بتونید عالی زندگی کنید و 

 وقتی تونستی عالی زندگی کنی اونوقت خوشبختی ایده آل های تو رو خواهد ساخت .

جهت بکنی پس با  اما اگه میخوای بدونی که به چه شتتکل باید برای زندگی و خوشتتبختی و موفقیت تعیین

 من همراه باش .

هایی رو که بهت  چون در حال ایجاد یك ستیستتمی هستتم که واقعا به تنهایی میتونه تمام این موارد و گام

گفتم رو بدون آزمون و خطا و بصتتورت کامال تستتت شتتده در اختیارت قرار بده و تنها کاری که تو باید انجام 

بدی اینه که گام به گام موارد گفته شتتتده رو در زندگی و کارت پیاده بکنی و اونوقت خواهی دید که چقدر 

سیری قرار میگیری ک سیر زندگیت تغییر می کنه و در م ستقالل مالی و خیلی موارد دیگه مهم م ه عالوه بر ا

ترین دستاورد اون داشتن یك زندگی جذاب ، لذت بخش و به خصو  آرامش هستش که چه چیزی از این 

 مهم تر سراغ داری .

مگه تمام مواردی که ما در زندگی از قبیل شتتغل ، پول ، خونه و ... میخوایم چیزی به جز تجربه یك زندگی 

عملی در زندگی فقط با اجرای چند گام ساده و و دوست من این سیستم تمام این موارد رو به تو لذت بخشه 

ارائه میده و شتتاید بپرستتی چرا من این موارد رو به تو باید بگم و من در پاستتخ تو میتونم این رو بگم که در 

www.takbook.com
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شنا نبودم و  ستم آ سی سفانه لقظاتی رو تجربه کردم همون طور ناآگاهانه زندگی میکردم زمانی که با این  متا

 که به هیل عنوان دوست ندارم هیل شخگ دیگه ای اون موارد رو تجربه کنه . 

ستی که اگر نبودی االن به هیل  شدن در اون ه شق زندگیت و موفق  ستم عا سه به تو که مطمئن ه چه بر

 وجه در حال مطالعه این موارد نبودی . 

زندگی ایده آلت حاضتتری وقت و انر ی بذاری و مثل خیلی از افر اد  پس حداقل به خودت ثابت کن که برای

 دیگه ادعا  نمی کنی .

ستی و این اعن تا اینجا ادامه دادی این رو ثابت می کنه چون تو اهل عمل کردن  ضمن و ه از در 

 بسیار ارزشمند هستی و این که تو مسیر درست زندگیت رو بشناسی رویایی منه .تو نظر من 

 با تمام وجودم میگم که :

 این که تو مسیر زندگیت رو پیدا کنی رویایی منه ...

 

ست خوبم  چه باور ستش. و تو دو سادگی ه سیدن به موفقیت به همین  ستیابی و ر شی و چه نه د شته با دا

زندگی خودت رو متقول کنی و از این پس شاهانه  یراحتبخش کلی به  2در گام ساده و  5تونی فقط در می

 شاهانه زندگی کنی 

 

 اما از کجا باید شرو  کنی؟ 

 ؟انداز رو برای خودت تعریف کنی قله و چشمترین تونی بهترین و مناسبچگونه می

 ادامه برات هدیه ای دارم .در 
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هایی که باید برداری تا بتونی مسیر با دقت بسیار زیادی تمامی گام قدم صفر موفقیتی آنالین در دورهما 

و در اون به اشتباهات رایج که ردیم کانداز عالی و متناسب با درون خودت رو انتخاب کنی بررسی و چشم

 ...کامالً اشاره شده شنهای غلطی میمنجر به انتخاب

تونی نخواهی داشت و به امید خدا حتماً می یر اشتباهیبنابراین از این بابت تو کامالً مطمئن خواهی بود که مس

 آل برای خودت انتخاب کنی!یك مسیر درست، عالی و ایده

 

اکه می خوای بدونی چطور میتونی به دستاورد های ارزشمندی برسی و به چه شکل می تونی 

 دوره قدم صفر موفقیتی خودت رو متقول کنی با من در زندگ

Business-http://hadafstarter.com/Success  

و مدل خودت رو برای شرو  درست و اصولی تا رسیدن به  سیستمهمراه باش تا به تو بهترین 

 .رو آموزش بدم  خواسته هات 

 برای وررود بروی لینك کلیك کنید ..
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 تا هم از زندگی لذت ببری و هم آینده ایده آل خود رو خودت بسازی ..

 

 پایان
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 مجید کرمی
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