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 ؟ازیکن یا تماشاچیب

من همیشه از دیدن مسابقات ورزشی و رویدادهای هنرمندان و افراد موفق گریزان بودم. در کل 

. دهدبینم دوروبر افراد موفق و مشهور خیلی شلوغ است، احساس بدی به من دست میهرگاه می

رو ام، وجود دارد. ازاینشدهو موفقی خلقچون درون خودم احساسی مبنی بر اینکه انسان بزرگ 

نفس شیوایی برای خودم قائل هستم. از گاه از دیگران برای خود بت نساختم و اعتمادبههیچ

تیم به  ۲نفر برای تماشای فوتبال  ۱۰۰٬۰۰۰بینم چیز، چیزی کم ندارم. وقتی میکس و هیچهیچ

د، انود را برای موفقیت بازیکنان وسط گذاشتهاند و تمام انرژی خاند، هزینه کردهورزشگاه رفته

 توانم احساس خوبی داشته باشم؟!چگونه می

 

های من، عکس لیونل مسی در بود. یکی از اسالید سمینار مارکت کارآفرینیاولین سمینار من، 

 بازیکن یا تماشاچی؟!کنار یکی از طرفداران بارسلونا بود. کنار این عکس نوشته بودم، 



خورد؟ دوست دارید با این افراد موفق عکس یک از این به درد شما میین بود، کداممنظورم ا

آیا دوست دارید انسان موفق و مشهوری شوید بیندازید یا اینکه افرادی با شما عکس بیندازند؟ 

 شماری کنند؟!که دیگران برای عکس انداختن با شما لحظه

ای از ها بستگی دارد. عدههای آندنیا به انتخابشود، کیفیت زندگی تمام افراد حاال معلوم می

های دیگر حتی از تصور چنین چیزی واهمه دارند. کردند و خیلیبدو تولد خود را بازیکن تصور می

تواند وجود داشته باشد دانم... چه دلیلی میشاید احساس قربانی شدن در زندگی را دارند، نمی

توانند فکر کنند. آیا نفر اول بودن ترسناک ل بودن نمیکه اکثریت جمعیت جهان حتی به نفر او

ها این است که در مسیر رسالت است؟ به نظر من که خیلی شیرین است و رسالت تمام انسان

ط وجود دارد شاید این باشد که در هر سوهایی که این خود نفر اول شوند. یکی دیگر از حباب

 که کارشدن ارد. فوتبالیست و خوانده و هنرپیشه کاری دست زیاد شده و جایی برای ما وجود ند

قرار نیست همه ورزشکار یا هنرمند شوند. پس چه کسی ادیسون شود؟ چه اصال ما نیست! 

کسی محمود معظمی شود؟ چه کسی بابک بختیاری شود؟ چه کسی فردوسی پور ؟ چه کسی 

  عبدالباسط ؟ پروفسور سمیعی؟ حسین یاسایی؟

 های روی زمین مکانیک هستند!کند تمام انسانک است فکر میهرکسی مکانیاند: از قدیم گفته

کنیم. یکی از ها فکر میتر از آنی است که ما آدمندیشید. دنیا عظیمیفراتر از اطراف خود ب

کرد، وقتی به چین سفر کرده بودم، تازه متوجه شدم کار و تالش یعنی چه! دوستانم تعریف می



ایم. کافیست بد عادت کردهدر ایران  ماچه شکلی است! تازه فهمیدم فرصت و تولید و فروش 

ها سفر کنیم و از آنها الگو بگیریم سایر کشور وکارهایکسبسالی دو سفر خارجی برای بازدید از 

برای بدست آوردن وقت هیچ کس به فکر رقابت با ما نخواهد بود. سازی کنیم. آنو در ایران پیاده

 . شیرها شویم تا وقتی برگشتیم، واقعا شیر باشیم یگاهی وارد دستهبرتری باید گه

 

کاری های ذهنی خود بروید. به پیشانی خود نگاهی بیندازید. چهکنم ورای مرزاز شما خواهش می

کار یا سرنوشتی روی آن و چه سرنوشتی روی آن نوشته است؟ اگر بخواهم بهتر بگویم اینکه، چه

روی جهنم خط بکشید، بهشت را نقاشی و وارد آن  نویسید؟! بوم نقاشی در دست شماست.می

 انتخاب با شماست، بازیکن یا تماشاچی؟!شوید. 

 

  خری!بخواهی می هاگ

با یکی از  روزی با دوست و استاد عزیزم آقای شیرمحمدی در حال برگشت از یک قرار کاری

 400ی زمین بودیم. آقای شیرمحمدی در مورد خرید بسیار اعجاب انگیز خودشان قطعه دوستان

ایشان بود. شور و ذوق  یسعریف کردند. داستان حاکی از خوش شانت بهمتری در ساوه شروع 

چقدر خوب ایشان از این و جذب این اتفاقات خوب حاصل استفاده از چند تکنیک قانون جذب و 

برند. من بعد از شنیدن داستان خرید زمین ناخودآگاه این جمله قواعد در زندگی خود بهره می

 را بر زبان آوردم:

 !توانستم زمین بخرم...حیف که فعال پول ندارممیای کاش من هم 

را گفتم، آقای شیر تا این

 محمدی گفت:

 خری!اگه بخوای می



 برای کارآفرینی واالترین ارزش

متأسفانه من در سنین نوجوانی بر این عقیده بودم که نیمی از زندگی جبر و نیم دیگر آن اختیار 

را اثبات نماید. اگر تواند آنرا ارائه کرده اآلن چطوری می دانم کسی که این نظریهاست. واقعاً نمی

 بزند.  دستالعاده به کارهای خارقتوانست زندگی بر مبنای جبر بود که بشر نمی

آفرید.  مگر خداوند در قرآن نفرموده است... اگر زندگی جبر بود که خود خدا بجای ما ربات می

ها خود را آزاد م؟ چه گواهی از این باالتر؟! اقلیت انسانازمین و آسمان را به تسخیر تو درآورده

 هاست.فرض کردند و گویا جهان هستی در تسخیر آن

 

است. کسی که چنین رویکردی  آزادیترین و واالترین ارزش برای کارآفرین شدن، نیاز به مهم

یی فکر کند. تواند به کارآفرینی و ایجاد اشتغال و خودشکوفاه میزبرای خود داشته باشد تا

شوند که دوست دارند خودشان کارفرمای خودشان باشند. آنها کسانی کسانی کارآفرینی می

هستند که دوست ندارند از کسی دستور بشنوند. به درون خود بنگردی آیا نیاز به آزادی و 

 استقالل برای شما اولویت دارد؟!

 ل یا زندگی در قفس؟!بازهم یک انتخاب دیگر آزادی یا زندانی بودن؟ استقالل عم



 شکستن قفس:

های ذهن خود را بشکنید. از افکار بزرگ استقبال کنید. انسان شاهکار خلقت است و محدودیت

روید و اگر گم و باید شاهکار بیافریند. اگر زندگی شاهکاری داشته باشید، آخرت به بهشت می

اوند تمام امکانات و اختیارات پوچ زندگی کرده باشید در آخرت جهنم در انتظار شماست. چون خد

ات های خودت، سطح کمی و کیفی زندگیالزم را در اختیار تو قرار داده و این تو هستی که با انتخاب

 سازی.را می

گوید من از سنین کودکی بیل گیتس میفرق بیل گیتس با گدای سر چهارراه ما در این است...

من هم تصمیم گرفتم در دنیا اول  ،ر اول هستندای برخی افراد تاپ و نفدیدم در هر حوزهمی

 ترین انسان روی زمین باشم.ترین و ثروتمندشوم و موفق

 

او  و حاال او انتخاب کرد در دنیا برترین باشد. ی بیل گیتس فکر بزرگ اوستاولین برگ برنده

عداد خاص ترین مرد جهان است. آیا بیل گیتس مهارت یا استبیش از ده سال است که ثروتمند

وغریبی دارد؟ خیر... فقط و عجیب

خواسته و هدف خود بر این مبنا 

گذاشت تا در دنیا ثروتمندترین 

باشد. انتخاب او شکل گرفت و اکنون 

تواند ای است که میگونهثروت او به

 یک کشور برای خود داشته باشد.

 

 

 



 انتخاب من:

های های خودت بود و انتخاببینی انتخابیدوست من، تمام افراد و هر چیزی که در اطراف خود م

سازد. اگر مثل قبل انتخاب کنی همان رخدادهای قبلی را تجربه خواهی فعلی تو، آینده تو را می

صد اتفاقات درکنند، کنترل صدها زمانی است که باور میی من تولد آدمکرد. به عقیده

ها جز خودشان دخیل زندگی آنکس در کیفیت شان وابسته به خودشان است. هیچزندگی

ای که بزرگ فکر اندازهدقیقاً بهاید. نیست. هر وقت چنین حسی در مورد خود داشتید بزرگ شده

وگرنه اقلیت مردم تا لحظه مرگ مثل برده هستند و به این امید اید. کنید، بزرگ شدهمی

ی بزرگی است ع افسانهوین موضها در نظر گیرد. امیرند که خدا در آخرت جایگاه خوبی برای آنمی

خداوند در انتظار این افراد است. اند. عذاب برای کسانی که سیستم جهان را اشتباه درک کرده

کنند. جهان احساس قربانی شدن و ناتوانی می ،های بزرگها و انتخابافرادی که برای فرار از ترس

د است.استاد وجوبرای افراد ترسو و بی بسیار جای خوبی برای افراد شجاع است و چقدر جای بدی

ا یکنم... گفت: هرگاه تصمیم بزرگی میگیرم، با خودم اتمام حجت میمی عزیزم آقای عباسمنش

های پشت سر خود را خراب کنید. کنند پلایشان همیشه پیشنهاد می .شوممیرم یا موفق میمی

پرده نهراسید. انسان موجودی بسیار و بی خود را مجبور به موفقیت کنید. از تصمیمات خطرناک

کند. آیا شما تابحال وقتی های او در زمان برخورد با تضاد بروز میتوانمند است و اوج توانمندی

 العاده انجام ندادید؟ مسلما انجام دادید. که مجبور شدید کارهای خارق

آی تی ، بانویی هستند که به معنای واقعی کلمه اراده را تعریف  یحوزه ا کارآفرینیرخانم بهناز آ

 ای استثنایی بر زبان آوردند:کردند جملهکردند. ایشان وقتی از زمان شروع کار برای من تعریف می

ما شروع کردیم که بشود. نشد برای آپشن نبود. ما ملزم به موفقیت بودیم و هیچ چیزی 

 یتوانست جلوی ما را بگیرد. هزار ماشالله که ایشان و گروه کهکشان چقدر موفق هستند.نم

 



 های در حال سوختنکشتی

های او را چنین د ماجرای ناپلئون بناپارت و رمز پیروزیآقای هیل در کتاب بیندیشید و ثروتمن

 کند.عنوان می

 خواست سربازانشگرفت تا موفقیت خود را در میدان نبرد تضمین کند. او میاو باید تصمیم می

مراتب بیشتر از سربازان او بود. را به جنگ دشمنی قدرتمند گسیل دارد که شمار سربازانش به

ر بر قایق به سرزمین خصم برد. سربازان او از قایق پیاده شدند. آنگاه دستور او سربازانش را سوا

بینید که در ها را میها را آتش زدند. این رهبر خطاب به سربازانش گفت: کشتیداد که کشتی

. هیچ انتخابی دیگری نداریم. یا پیروز از میدان جنگ ما راهی جز پیروزی نداریمسوزند. آتش می

 میریم.م یا میشویخارج می

 ییننشهای پشت سرش را خراب کند و راه عقبها و پلهر کس که طالب پیروزی است باید کشتی

توان ذهن را در شرایط اشتیاق سوزان برای پیروی قرار داد است که می گونهینرا بر خود ببندد.ا

 ی موفقیت است.و این شرط الزمه



 

 مؤسسین لینکدین( دار و ازرید هافمن: ) نویسنده و سرمایه

کارآفرینی یعنی 

خودتان را از پرتگاه 

به پایین پرتاب 

کنید و در حال 

سقوط برای خود 

 هواپیما بسازید.

 

 !شودگربه پلنگ می

دانید چه گیرد و راهی جز نبرد برای زنده ماندن ندارد، میوقتی گربه در فضای دربسته قرار می

ا تواند دو انسان ردهد. گربه در این شرایط میلیت بروز میاندازه پلنگ قابافتد؟ او بهاتفاقی می

در شرایطی که راهی جز دفاع از  هاآنخصلت تمام موجودات زنده همین است. از پای درآورد. 



ی زندگی خود کوسه گاهی در حوضچه هایژاپندرخشند. به قول زندگی خویش ندارند، خوش می

 شاداب و پرتالش باشید.تالطم بیفتید و همواره بیندازید تا این کوسه کاری کند تا به 

 

 الله با شجاعان است

 ام: الله با شجاعان است!هاست این جمله را نوشتهروی آینه اتومبیل خودم سال

خدای تو خیلی خدای خوبی است به شرطی کنم: هرروز با نگاه به این جمله، به خودم گوشزد می

زهای ذهنت فراتر فکر کنی. به شرطی که به بزرگ به شرطی از مر از خود شجاعت نشان دهی.

 ای از خداوند، ایمان بیاوری.کهعنوان تبودن خودت به

 

 در جسارت نبوغ نهفته است

ها نمایان شود. به ازای هر جسارتی که از واقعی آن خود را چالش بکشند تا منِ تسها کافیآدم

کسی که از فضای شود. دقیقاً مثل یک قابلیت جدید به شما اضافه می دهید،نشان می خود

دهد که وارد باشگاه ت میأبار به خود جرکه یککند. ولی وقتیترسد و از آن فرار میباشگاه می

یک انتخاب عادی  شود. چون اینتر میشود، چند ماه بعد از تمام افراد آن باشگاه بهتر و موفق

 زده، ولی چنین فردیمی ی این انتخاب کلی ترس و دلهره و اضطراب موجنبوده، بلکه در پشت پرده

 توان شنا یاد گرفت نه با مطالعه فنون شنا کردن!با شنا کردن میایمان داشته که 

 برای خلق یک اتفاق خوب دو راه پیش رو دارید:

 های ذهنی. کار کردن روی باور1

 !کار مورد نظر بصورت ناخوانده . شیرجه زدن در دل2ِ

دانید، بعد از کمی مطالعه و مشاوره ملزم به انجام آن می از هر کاری ترس دارید و از طرفی خود را

های ذهنی بهتر است یکدفعه در دل آن شیرجه بزنید. بقول دکتر و درست کردن دیدگاه



سپس دل را یکدله کنید و مصمم آنرا  ،ی یک یا دو روز فکر کنیدکارهر  شروعهنگام   جبراییلی

 انجام دهید.

 

 ها:نوشتن ترس

 ر خالل مصاحبه با آقای رضا شیرخانی یاد گرفتم...جوان موفق در صنعت بیمه.این تکنیک را د

کند که شما را نگران میهای خود را بنویسید. در مورد آینده و خلق اهداف خود هر ترسی ترس

آید و فقط یک احساس هستند تا شما گاه به وجود نمیدرصد ترس هیچ ۹۰را بنویسید. بیش از 

همین حاال دهد. ترسد خود را به کشتن میا در نظر بگیرید. چون کسی که اصالً نمیجوانب کار ر

ترین تمرین زندگی های خود را بنویسید. این شاید جذابخواندن کتاب را متوقف نمایید و ترس

کنید. ترس چیزی جز یک احساس شما باشد. وقتی این بازی را یاد بگیرید دقیقا طوفان بپا می

های خود را بنویسید و سال آینده به این برگه نگاهی بیندازید. ترس دارم،رخواست نیست. د

گاه مانعی برای موفقیت ها هیچدرصد این ترس ۹۵اطمینان دارم برای شما جالب خواهد بود که 

 ترسید و همکنید، از این به بعد هم میخود انتخاب می . وقتی چنین دیدگاهی برایاندشما نبوده

 کنید.اقدام می

 

 دوست عزیزم آقای شاه نظری چه زیبا معنا و مفهوم ترس را فرمودند:

! چه اتفاقی ترس یعنی اینکه دستت را جلوی دهان و بینی خود بگیری و بخواه نفس بکشی

؟! ترس دقیقا یعنی جلوگیری از موفقیت! توانی به درستی اکسیژن دریافت کنیافتد؟ آیا میمی

ی مضحکی داشت. یک اتریشی بود و حتی لهجه آرنولدکند در آینده موفق نشوید. ترس کاری می

او چطور توانست جلوی این موانع بایستد و بعد از مهاجرت به امریکا قهرمان پرورش اندام و ستاره 



بر ترس خود غلبه کرد. وقتی همه او را مسخره  هالیوود و اواخر هم فرماندار کالیفرنیا شود؟! او

 کردند، آرنولد نترسید و مصصم پای تصمیم خود ماند و موفق شد.می

 چند چالش خنده دار !

 ترسیدم:موضوع خیلی می ۳خواستم اولین کتاب خودم را چاپ کنم از میمن وقتی -

 . قرار مالقات با کارآفرینان موفق و ثروتمند۱

 اب. هزینه چاپ کت۲

 . فروش کتاب۳

شاید باورتان نشود روزی که تصمیم گرفتم وارد کارآفرینی و آموزش شوم. هیچ ایده یا ارتباط 

دانستم که با تعدادی از خاصی با کارآفرینان نداشتم. از طرفی هم اولین قدم خودم را این می

دم این گفتگو هم خوکارآفرینان موفق و ثروتمند ایران خودم مصاحبه و گفتگو داشته باشم تا از 

استفاده الزم را ببرم و هم در اختیار دیگر افرادی قرار دهم که شیفته کارآفرینی و موفقیت در 

وجود ترس در پشت آن منتفع شدن من و اینکه و  جالب بوداین موضوع وکار هستند. کسب

اد تا من بتوانم با دست هم دبهها را روی کاغذ نوشتم. اتفاقاتی که افتاد دست. تمام آنداشت

ها باشم. های مختلف ارتباط برقرار کنم و خیلی دوستانه در کنار آنکارآفرینان زیادی در حوزه



ها مانند کوهی از طالست که من در مدت کمی به این کوه طال دسترسی تجربیات هرکدام از آن

 داشتنی بودند.پیدا کردم. کارآفرینانی که خودساخته و بسیار دوست

سادگی اتفاق افتاد و در همان زمانی های آن بود که این هم بهع بعد چاپ کتاب و هزینهموضو

 کارها انجام شد و من کمترین فشار ممکن را متحمل نشدم.که نیاز بود تمام

های خوبی محض چاپ کتاب، با افرادی آشنا شدم که فروشندهو اما در مورد فروش کتاب به

جلد از کتاب در هفته اول فروش رفت! این برای من  ۶۰۰ند. هستند و من را راهنمایی کرد

ی صورت امانداشت از من کتاب بهموفقیت بسیار بزرگی بود. حتی خیلی از دوستان بدون چشم

 پرداختند!گرفتند و پس از فروش وجه آنرا بهمن میمی

 

 خود راه بگویدت که چون باید کرد-----تو پای در راه بنه و هیچ مپرس

 

 طرف ترس قرار داردفقیت آنمو

کنم، مطمئن هستم او چند سال قبل یا حداقل وکاری موفق یا فرد موفقی نگاه میهرگاه به کسب

یکجا به خیلی از چیزهای عادی نه گفته و  ...جایی تصمیمی شجاعانه گرفتهچند ماه قبل یک

و انتخاب شجاعانه اصالً امکان ندارد شما بدون تصمیم برخالف جهت رودخانه شنا کرده است. 



من وقتی از آقای محمد ثقفی صاحب برند تشک رویال سؤال پرسیدم،  بتوانید موفق هستید.

 آقای ثقفی موفقیت را در یک جمله بیان کنید، ایشان گفتند:

 قرار دارد ترسطرف موفقیت آن

. موفقیت ر سخت استبسیاآسان است و هم اینکه  همموفقیت  ،متوجه شدم جمالتبا این 

مانند و سخت است برای کسانی آسان است برای کسانی که دل دریایی دارند و منتظر کسی نمی

 گیرند.خود را می لعنتیکه دیر تصمیم 

ی کوری و بار برای زنده ماندن دو تا حق انتخاب دارد. یک اینکه آمادهعقاب هم هرچند سال یک

برد تا از نو رشد و نمو پیدا کنند و او دوباره را از بین میرخی اندام خود بپیری شود، دو اینکه 

باشد. همیشه من عاشق عقاب بودم. حتی قبل از اینکه این موضوع را بدانم. برق عقاب بتواند 

ها بر این عقیده هستند چشمان او نشانگر نوعی جسارت و خودخواهی مثبت است. چینی

آموزگاران طبیعت، عقاب است. این یکی از برترین ترین آموزگار هستی است. طبیعت بزرگکه

و درد را کسی  سگیرد برای زنده ماندن بر ترس و درد غلبه کند. این ترعقابی که تصمیم می

ی کند و دیدن او مایهز میبسیار باال پرواگردد، ولی وقتی او برمی  .دنبیننمی حتی همنوعان او

ام تم؟ تصمیم داریم عقاب باشیم یا گنجشکها و حیوانات است. من و شما چه؟ تمام انسان لذت

 !ها جواب شما باشداین کتاب مقایسه است و من امیدوارم یکی از این مثال

 



 فوق نصیحت مجتبی!

ی هاترین درسدوستی داشتم به اسم مجتبی که طلبه حوزه علمیه در تهران بود. یکی از بزرگ 

کردیم. رد ازدواج باهم صحبت میکه در عالم نوجوانی و در موام را از او گرفتم. وقتیزندگی

دانم چطور بیان کنم! البته قدر حرف او زیباست که نمیآنی بیار ارزشمندی را عنوان کرد که نکته

سال  ۸تا این حد حرف او روی من تأثیر بگذارد و اآلن بعد از د بر علت بود زیلحن خود مجتبی هم م

های هاز ارکان زندگی من است! صحبت در مورد ازدواج و رایکی هنوز از یادم نرفته که هیچ بلکه 

ها جایی رسید که مجتبی گفت: به نظر من بهترین کار را التهای آن بود. تا کار بهگذر از سختی

ی خود شوند و تا پای مرگ پای دختر موردعالقهبار عاشق یک دختر مییک !دهندانجام می

ف جا خالنکنند، هماایستند...اگر بیکار باشند به خاطر او حاضرند سرکار بروند. اگر خالف میمی

دارند و در کل هیچ جوره گذارند. اگر کسی مانع این ازدواج باشد او را از سر راه برمیرا کنار می

شود. ترین ازدواج میترین و ماندگارهایی شیرینآیند و جالب است که چنین ازدواجکوتاه نمی

کنند و حس میکنند مدیون یکدیگر هستند. از طرفی هم سختی را چون هر دو طرف احساس می

ی صحبت هم بعدها سپاسگزار روزهای باهم بودن هستند. تا اینجا که خیلی جالب بود اما ادامه

وقتی تصمیم برسر افراد مذهبی مثل من و تو که خاک …شنیدن دارد. مجتبی به من گفت: مجید

د کنند و بعد از چنکنند تا کیس خود را پیدا با هزار نفر صالح و مشورت می ،گیرند ازدواج کنندمی



ها ! کاش ما هم مانند التوارد فاز اجرایی شونددیدوبازدید تازه شاید عاشق بشوند و  جلسه

 شدیم.وار عاشق میبا یک نگاه دیوانهعرضه داشتیم و 

 دیوانه پابرهنه از رود گذشت!!! )موالنا(---جستعاقل به کنار دجله چون پل می

 

 هاتفاوت

ی پول خوب درآوردن، ریسک کردن است. باالخره یک پول در جهنم است. الزمهروبن غنی پور: 

حتماً باید یک سال بخوری نون و تره و صدسال بخوری ثروتمند و فقیر باید باشد. افراد تفاوت بین 

گویند اند و میکاسه لب دریا آمدهبدون شک افراد شجاع مسخره خواهند چون با یک نون و کره!

شد؟! خاصیت ریسک همین است. شم اقتصادی مخصوص افرادی که ه میاگر دوغ بود چ

 جند.سندارند و موفق هستند. چنین افرادی تمام ابعاد یک موضوع را نمیجگر اصطالح مؤدبانه به

 

 



 کند:دکتر روبن نقل زیبای از پائولو کویلیو عنوان می

که از کجا برویم و چطوری برویم چینیم از قبیل اینوحدیث میقدر حرفما گاهی برای سفر رفتن آن

 رود طوالنی ترین سفرها فقطیادمان میباکی برویم، نکنه تصادف کنیم، نکنه از ما دزدی کنند... 

 شوند.قدم آغاز میبا یک

های تهران و سایر نقاط ایران و جهان مختص افرادی است هاوستمام پنتپس باید ریسک کرد. 

 گفتند: نرو، نمیشه،. جایی که تمام افراد میاندشده تری را متحملهای بزرگکه ریسک

هاوس خود از زندگی گذارند... ولی او رفت و کار خود را انجام داد. حاال چنین افرادی در پنتنمی

برند و سوای لذت بردن از زندگی بابت شخصیت نترس خود بسیار راضی و لذت بیشتری می

 خرسند هستند.

 

 کوه نورد ناشنوا

خواندم. این مقاله داستانی در  تأثیرگذاریدر یکی از صفحات مجله راه موفقیت مقاله  ۸۹سال 

کننده چیزی شبیه میتینگ نوردی بود. قبل از مسابقه بین افراد شرکتی کوهمورد یک مسابقه

مسابقه با یکدیگر گفتگو قبل از مسابقات رالی و بوکس و فوتبال برگزار شد. بطوریکه افراد 

 فرسامسیری سخت و طاقتها حاکی از صحبتدادند. نگاران پاسخ میداشتند و به سؤاالت خبر

نوردان روز قبل از مسابقه از شرکت در مسابقه . حتی تعدادی از کوهکشیدرا می انتظار آنانکه  بود

ها رؤیا بود. از ی آن کوه برای تمام آدمزدند و حضور خود را کنسل کردند. رسیدن به قله زاسر ب

ها هم رسیدن به قله غیرممکن است. گذشت آن ها معلوم بود حتی در ذهنی آنهای همهصحبت

سرعت به ای که حضور داشتند بهکنندهتا اینکه فردای آن روز مسابقه آغاز شد. چند شرکت

 گفت. تماشاچیانگشت و چیزی نمیمیها بربار یکی از آنیک رفتند. هرچند دقیقه سمت کوهپایه

دانستند. بعد از یک ساعت از شروع مسابقه یگرم تشویق بودند ولی از انتهای مسابقه چیزی نم



فقط سه نفر مانده بودند که از این سه نفر یک نفر ظاهراً بسیار مصمم بود. انگار او دوپینگ کرده 

آمدند. خالصه آن یک نفر که رفت. دو نفر دیگر هم از کوه پایین بود و مثل جیپ از کوه باال می

اعتنا فقط مشغول باال کردند و او نیز بیهمه او را تشویق می رفت.دی نام داشت از کوه باال میرِفِ

کردند، اینجاست که یا لیز بخورد و پایین تا نزدیکی قله... همه گمان میرفتن بود. رفت و رفت 

خالف این بود. او  اوبیفتد یا از شدت خستگی سر جای خود بماند و تسلیم گردد؛ اما روند کار 

دی رسید نوک قله و برای افرادی که ماتشان برده بود رِمه را مبهوت خود کرد. فِفقط رفت باال و ه

 !دست تکان داد

دی کمی خوشحال بود ولی زیاد هم رِفِ

های زده نبود. خبری از خوشحالیذوق

وغریب نبود. خبرنگاران به سمت او عجیب

ای داشته باشند. رفتند تا با او مصاحبه

د او هیچ کردندی صحبت میرِهرچقدر با فِ

داد. اینجا العملی از خود نشان نمیعکس

 !ناشنواستبود که همه فهمیدند فردی 

های ناامیدکننده دی بروی حرفرِگوش فِ

دیگران بسته بود و فقط قدرت و انرژی و 

تمرکز را بر روی برنده شدن گذاشته بود. او 

 طور هم شد.این را خواست و همین

های دیگران را از یک گوش بشنوید و از ا باشید. حرفشما هم وقتی برنده هستید که ناشنو

 کردند.های آنان اگر کارساز بود که فکری برای زندگی خود میحرفگوش دیگر بیرون کنید. 

 



 نویسد:ساز میدارن هاردی در کتاب دیوانگان ثروت

 کنند؟ه دیگران را از انجام کارهای بزرگ منع میدانید چرا اکثر افراد جامعآیا می

 )بدون شرح( شوند!ها میی بزدلی آنچون اگر دیگران موفق شوند، مایه

 

 اراده مردِ آقای ذبیحی

شناختم مصاحبه کنم. سال قبل وقتی خواستم برای اولین با تنها فرد موفقی که می ۲حدوداً 

ن وقت قرار مالقات بگیرم. بعد از سه هفته پیگیری پیگیر مهندس ذبیحی بودم که بتوانم از ایشا

وقت بگیرم. در ساختمانی مجلل وارد دفتر کار آقای ذبیحی شدم.  مهندستوانستم یک ساعت از 

ی داشتنرغم اینکه شخص موفق و ثروتمندی هستند، بسیار انسان مواضع و دوستایشان علی

های موفق من هم سؤاالتی در مورد راه !جوان من در خدمتم ،هستند. بعد از نوشیدن چای گفتند

ای که در بودم. وقتی اولین سؤال را پرسیدم مهندس سر خود را از روی برگه آماده کردهشدن 

حال امضا کردن آن بود، برداشت و رو به من کرد. با صدای خاص و حالتی برادرانه گفت: ببین 

 ای عجیبی باشی!ههای خارجی بخونی یا دنبال راهمن بهت کاری ندارم که کتاب

 "فقط اینو بدون که آدم هرچیزی رو اراده کنه به دست میاره "



طرف و اراده و خواستن آدم ها یکمهندس بعد از چند ثانیه مکث دوباره ادامه داد: تمام حرف

 چیز ندارم!کس و هیچآورم. کاری به هیچمیطرف. من هر چیزی را که بخواهم به دست یک

 اندازه اراده، قدرت ندارد.چیز بههیچدر نظام جهان هستی 
 

 بشوت سمت دروازه

اندیشی هستم. چند ماه قبل وقتی در متأسفانه یا خوشبختانه من همواره اهل مشورت و هم

 حضور داشتم. )مدیر عامل بستنی نعمت(حال شروع کار جدیدم بودم... ازقضا دفتر آقای رضایی

سرایی ا دید قصد داستانی دلم را باز کردم. حاجی تفرصت را غنیمت شمردم و دوباره سفره

 دارم، گفت:

دانم چرا شما جوانان تعلل دارید؟ شما مثل فوتبالیستی هستید که توپ را به او پاس من نمی

با این توپ چه کند! من اگر جای شما باشم د دانتک شده و نمیبهبان تکاند، حاال او با دروازهداده

ام. حال م نشد که شانس خودم را امتحان کردهاگر گل شد که عالی است اگر ه ،شوتمتوپ را می

خواهی؟! توپتو ی بسیار خوبی داری، جوان پرتالشی هم که هستی، دیگر از خدا چه میتو ایده

بشوت! من وقتی خواستم کارم را شروع کنم کافی بود با کسی مشورت کنم تا تمام رؤیاهایم بر 



ی هاست دارند، خود را با راهنماییت دوهای نادرسباد رود. دیگران از روی دلسوزی و باور

هایی قرار نده و فقط روی موفقیت بما ثابت کنند. خود را در معرض چنین راهنمایی دلسوزانه

 خودت تمرکز کن. زود تصمیم بگیر و در مورد بعد از آن فکر نکن.

 

 !کبیر سیلوستر استالونه

ابی دارد. او جوانی فقیر و بیکار بود. سیلوستر استالونه همان بازیگر راکی ماجرای بسیار جذ

 ست.او راههم ۷تا  ۱های راکی متأهل بود و تنها دارایی او یک سگ بود که در تمام فیلم

ای بسیار جذاب در مورد زندگی یک بوکسور که از نامهی خوب داشت. فیلمسیلوستر یک ایده 

نامه کار شود. او هرروز روی این فیلممیکند و در آخر قهرمان جهان موانع بسیار سخت عبور می

نامه با چند کارگردان صحبت این فیلم اجرای گیرد، در موردکرد. بعد از اتمام آن، تصمیم میمی

کند. شرط سیلوستر هم این بود که خود او نقش بوکسور را باید باز کند. باوجود اینکه فقط یک 

اندام و با علم ای و خوشرزشکار حرفهورزشکار معمولی بود و بوکسور مورد نیاز فیلم، یک و

ی او این بود یک کارگردان راضی شود این فیلم را بسازد و خود . خالصه ایدهطلبیدرا میبازیگری 

سیلوستر هم نقش راکی را بازی 

کند. چندین و چند کارگردان 

ی او جواب بعد از شنیدن ایده

دادند. خب معلوم است  نه

پایه و اساس چنین صحبتی بی

حال هیچ لوستر تابهاست! سی

ای در نویسندگی، تجربه

تر ورزش بازیگری و از همه مهم



جایی رسید که ه. کار بی مهارنشدنی بودتنها فاکتور او داشتن ایمان و انگیزهبوکس نداشت! 

ها پول نداشتند و صبر همسرش تمام شد و نهایتاً ها آنهمسرش او را رها کرد. چون ماه

دادید یا اینکه کردید؟! آیا به تالش خود ادامه میجای او بودید چه میسیلوستر تنها ماند. شما 

 ی شما را عملی کند؟ایده کهگشتید بازهم با لبخند و انرژی به دنبال کارگردانی می

شد. داستان زندگی او واقعاً غمناک است. تر میتر و سختگذشت کار برای او سختزمان می ههرچ

دالر بفروشد تا بتواند زنده بماند.  15,000شود سگ خود را به قیمت حتی از شدت فقر مجبور می

قدری ای جز این کار نداشت. باوجود اینکه آن سگ در فیلم نقش داشت ولی بهسیلوستر چاره

 اوضاع برایش وخیم شد که نان برای خوردن نداشت.

گ خود را فروخته بود، تا اینکه فردای آن روزی که س نور ایمان او همچنان در دلش روشن بود...

کند؛ اما دو مشکل بسیار بزرگ سر راه قرار داشت. اول کارگردان درخواست او را قبول می یک

عنوان بازگیر فیلم قبول نداشت. چون سیلوستر در آن زمان هیچ شباهتی اینکه کارگردان او را به

ه از کارگردان چند ماه ای نداشت. تنها راهکاری که به ذهنش رسید این بود کبه بوکسور حرفه

ی بازی در فیلم زمان بگیرد و خود را آماده کند. او چند ماه خواست تا سخت تمرین کند و آماده

راکی شود. دومین مشکل این بود که روز قبل سگ خود را فروخته بود و هیچ سگی مثل سگ 

به او فروخته  سرعت به همان فردی که سگ راتوانست حق مطلب را ادا کند. او بهخودش نمی

بود مراجعه و گفت حاضر است مبلغی بیش از مبلغ دریافتی را بپردازد و سگ خود را پس بگیرد. 

دالر فروخته شده بود  15,000کرد. روز قبل آن سگ به قیمت عنوان قبول نمیهیچآن شخص به

 دالر پس گرفته شد. 150,000و در روز بعد با هزار التماس و اصرار آن سگ باقیمت 

ها و مشکالت بعد از شش ماه پروژه ساخت فیلم راکی استارت خورد. این فیلم با تمام این سختی

های فروش بلیت راکی سرعت هم معروف شد. طوری که جلوی باجهسرعت ساخته شد و بهبه

های امریکا و برخی روزی در تمام سینمابستند. این فیلم شبانهها نفری میهای دهمردم صف

های ساخته شد اما هنوز جزو فیلم 1976ی دیگر اکران داشت. این فیلم در سال هاکشور



بینم تا خودکار شوم. چند دقیقه از فیلم راکی را میپرطرفدار دنیاست. من هرگاه کم انگیزه می

نین داند پشت چانگیزه و انرژی بگیرم. فیلم او شاهکاری در تاریخ سینماست و البته هرکسی نمی

 انتخاب و تصمیم محکمی قرار دارد! شاهکاری چه

 :درس گرفتم راکیاندازه چند کتاب و استاد از در این فیلم من به

 اش داشت.ایده تحققست که برای ودر مورد استحکام تصمیم ا درس اول

ها همسرش آدریان جایی بود که چشم چپ او آسیب دیده بود و در یکی از سکانس درس دوم

ام ترین جمالتی که در تمام زندگیسابقه امتناع کند. یکی از زیبااز او خواست از حضور در م

 شنیدم این جمله راکی خطاب به همسرش بود:

 وقت از من نخواه مرد نباشم!خواهم زن نباشی، تو هم هیچوقت از تو نمیآدریان من هیچ

فت: آیا گجایی بود که راکی به نقل از میک، استادش همواره به شاگردانش میهم درس سوم

ها در امتحان کردن تنها تفاوت آن های موفق و غیر موفق در چیست؟دانید تفاوت آدممی

های موفق کسانی هستند که شانس خود را باکمال میل شان است. آدمهای زندگیشانس

 اند.امتحان کرده

 اند.های موفق کسانی هستند که شانس خود را باکمال میل امتحان کردهآدم***



 باور کنیدواقعا ان را خودت

های بزرگ نوعی خود را الیق موفقیتشوند، چون خود را باور ندارند. بهها موفق نمیخیلی

روند. بیشتر تقال کنند، بیشتر به سمت ناکامی می دانند. چنین افرادی با این باور خود هرچهنمی

شرفت ی پیس پایین در چرخهنفمکانیسم کائنات به شکلی طراحی شده است که افراد با اعتمادبه

و شادکامی آن جایی ندارند. مردم دنیا عاشق افرادی هستند که بیشتر خودساخته باشد. هر چه 

ازحد برند. شاید گاهی اوقات تعریف بیشتر باشید مردم بیشتر از شما حساب میتر و قاطعمحکم

 ها به ضرر شما باشد.از دیگران و زیاد تحویل گرفتن آن

 

هایی که ها و پیشنهادمهمی که باید مدنظر داشته باشید این است که به درخواستی نکته

 نفس کامل،راحتی و با اعتمادبهاحساس خوبی برای شما در بر ندارد و نوعی القای منفی دارد، به

شوید و هر پیشنهاد و راحتی راضی مینه بگویید. اگر دیگران بدانند شما فردی هستید که به

کنند. از طرف دیگر هرچقدر کم نگرش منفی در مورد شما پیدا میکنید، کمرا قبول میدرخواستی 

ها استقبال کنید ها را رد کنید و فقط از موارد آنهای ناکارآمد آنتر پیشنهادات و درخواستقاطع

 شوند.ها از صمیم قلب عاشق شما میآن

 

 ید یا رعیت؟!اینجا باز نوعی انتخاب است. دوست دارید پادشاه باش



پادشاه کسی است که لباس پادشاهی دارد و حکم او بر تمام مردم واجب است و رعیت کسی 

کند. منظور من از پادشاه و رعیت، است که لباس عادی بر تن دارد و از حکم پادشاه تبعیت می

های ماست. پادشاه مغرور و مستبد است. در عین این خصوصیات نوعی نگرش در مورد خواسته

خودتان را  مردم مطیع او هستند. چون ذاتاً مردم دنبال چنین اشخاصی هستند. اصالً تا وقتی

 ید.شو قائلگیرند. برای شخصیت خود احترام و ارزش تحویل نگیرید، دیگران شما را تحویل نمی

 

 فاوت انتخاب درست و غلطت

توانیم یق احساس خود میها سیستم احساس است. ما از طرخداوند به انسان یترین هدیهبزرگ

 سادگی درک کنیم چه انتخابی درست و چه انتخابی اشتباه است.به

 

. هرگاه چراغ بنزین روشن شود یعنی اینکه اگر به ماشین است ینچراغ بنزها مثل احساس آدم

به آن هد، شما مختار هستید دآالرم کار خود را انجام می !آیدبنزین نروی مشکل پیش میپمپ

در اولین فرصت باک بنزین ماشین  کند،عقل سلیم حکم میتوجه باشید. جه کنید یا اینکه بیتو

 خود را پر کنید و با خیال راحت به طی مسیر ادامه دهید.



ق توانند از طریها از چنین آالرمی برخوردار هستند. قبل از هر انتخابی میانسانخوشبختانه تمام 

دهد انتخاب را درک کنند. هر کاری که احساس خوبی بما میشر بودن آن احساسات خود خیر یا

 کنند، کامالً به ضرر ما هستند.هایی هم که احساسات بد ما را تحریک میخوبی است. انتخاب

 

 شانگیرند در مورد مشکالتکنند و طالق میخیلی جالب است وقتی از افرادی که باهم ازدواج می

 گویند:ها میکنید، آنبا یکدیگر سؤال می

کردم او بیمار است، احساس کردم او خائن است، احساس میاز همان روز اول احساس می

 کردم او ... ولی متأسفانه به احساسم توجه نکردم!می

ام گویند: هنگانجامد، میها به سود نمیکنند و معامله آنخیلی از افرادی که با یکدیگر معامله می 

 دادم.کاش این معامله را انجام نمیداشتم، ای معامله حس بدی

نظر کنید. . اگر احساس بدی دارید از انجام آن صرفقبل از هر انتخاب به احساس خود توجه کنید

احساسات شما پیغامی از طرف خدای درون را انجام دهید. اگر هم احساس خوبی دارید آن

. همیشه و هر جا به احساسات خود توجه ندکشماست که راه درست و غلط را برای شما نمایان می

خواهید سوار تاکسی شوید. اگر احساس خوبی داشتید سوار آن تاکسی حتی وقتی می ،کنید

کنم. وقتی به دانم به احساسم رجوع میها وقتی مسیر درست را نمیشوید. من گاهی در اتوبان



کنم. هر مسیری که او اب میرسم از طریق احساسم مسیر درست را انتخهایی میچنین دوراهی

 آید.کنم و در تمام موارد انتخاب من درست از آب درمیگوید را انتخاب میمی

درست است. امکان ندارد احساس شما دروغ بگوید. به تنها چیزی  %۱۰۰دقت احساسات انسان 

  توان شک کرد، احساس است.که نمی

 

 و انتخاب دونالد ترامپ

جمهور آمریکاست در کتاب خود بنام "چگونه مانند بیلیونرها فکر یسدونالد ترامپ که حاال رئ

  نویسد:کنید " می

خواستم بخرم، پدرم من را منع کرد. چون این ملک در قلب نیویورک وقتی اولین ملک خود را می

ی بزرگی بود. پدرم به من گفت در اطراف شهر چندتکه زمین بخرم. بود و این لقمه برای من لقمه

گوید ای کرد تا مبادا شکست بزرگی متحمل شوم. ترامپ میز روی دلسوزی چنین توصیهاو ا

توجهی خواهم داشت. خودم به این گفت اگر این ملک را بخرم پیشرفت قابلاحساسم به من می

خوری. تو شکست میخورم بین بودم. پدرم گفت قسم میمعامله امیدوار بودم و بسیار خوش

اعتنایی کردم و کار خودم را انجام دادم. بعد از آن معامله که اولین ملک بیمن به حرف پدرم 

قدری ماه به ۶خریداری شده توسط من بود، پایه امپراتوری من نهاده شد. آن ملک بعد از تنها 

 کند پیرورشد کرد که تمام پیشرفت و ثروت خود را مدیون آن ملک هستم. ترامپ پیشنهاد می

 بسته انجام دهید.ر راهی او گفت چشمقلب خود باشید. ه

شوید. راحتی متوجه میاین تفاوت احساسات دقیقاً مثل تفاوت آب و روغن است. طوری که به

شوید. اوایل شاید کمی اختالل در هرچقدر بیشتر پیروی از احساس خود تمرین کنید، بهتر می

ری خود گیکلید تصمیمشاه تشخیص راه درست داشته باشید، ولی بعد از چند تصمیم احساسی،

ولی  احساسات شما پیغامی از طرف خداوند هستندطور که گفتم آورید. همانرا به دست می



طور که در قرآن آمده در میان صحبت خدا، شیطان هم حرف خود را وارد سیستم احساسی همان

امش و شادی شود. هر تصمیمی که بااحساس آرگیری کار سخت میکند. لحظه آخر هر تصمیممی

ره اوطرف هر تصمیمی که همو اطمینان همراه است، پیشنهادی از سوی خداوند است. از آن

 س و کمبود باشد، پیشنهادی از طرف شیطان است.أبااحساس ترس و ی

 

 انتخاب کوچک و بزرگ؟

 . همینباشید یا دیده های قبلی استعاره املت و شیشلیک را شاید شنیدهها و کتابدر کالس

دهید؟ املت اآلن تصور کنید در رستورانی هستید که گارسون آن خداست. چه چیزی سفارش می

خواهید؟ تا بحال چند ساعت یا شیشلیک؟ سقف سفارشات شما چقدر است؟ دقیقاً چه چیزی می

حال کلماتی هبات داشتن افکار بزرگ را دارید؟ تأاید؟ آیا جرهای خود فکر کردهدر مورد خواسته



هکتاری، سفر با کشتی  ۲آل، ویالی کارمند، ازدواج با همسر ایده ۱۰۰۰مثل میلیارد، جایزه نوبل، 

 اید؟کروز و ... را حتی روی کاغذ نوشته

 

اهداف  عاشق و سرزنده هستید کهتا وقتی  ها و اهداف خود زنده هستند.ها با خواستهآدم

کنند. اهدافی که گاهی اشک و گاهی ا گرد میای دارید. اهدافی که چشمان شما رالعادهخارق

 ها جان دهید.کنند. اهدافی که حاضر هستید برای رسیدن به آنلبخند شما را نمایان می

قدر کافی بزرگ و ها بهاگر در زندگی خود شور و اشتیاق ندارید به اهداف خود نگاه کنید. آیا آن

لیسانس حسابداری بگیرم و در بانکی  های من این است کهمحرک هستند؟ وقتی سقف خواسته

که عموی مادرم رئیس آن است مشغول بکار بشوم و هرگاه دختری خوبی پیدا کنم ازدواج کنم. 

ی ما هم عین شود. بچهپول رهن یک خانه کوچک و اقساط ماشین هم توکل بر خدا، جور می

 خودمان با چنین منش و باوری مجبور است بزرگ شود!

طور که گفتم گارسون رستوران خداست، نین دیدگاهی نداشته باشید. همانامیدوارم شما چ

 خیلی احمقانه است ما املت سفارش دهیم! چه دلیلی برای این کارداریم؟!

ها را دوست تر باشند خدا بیشتر آنتر و فقیرکنند هر چه ضعیفها خیال میشاید برخی انسان

دارد که واقعاً چنین تفکری می

ها باید ما انسان مضحک است.

باور کنیم برای خدایی کردن روی 

زمین آورده شدیم. وگرنه که 

قبل از زندگی فعلی خود رد 

کردیم، حال بهشت پادشاهی می

روی زمین هستیم تا بازی خود را 

انجام دهیم و چیزی شبیه آن 



سازیم، های شیطان برای خود خلق کنیم. هرچقدر دنیای بهتری بها و دسیسهباوجود مقاومت

طور آخرت بهتری خواهیم داشت و هرچقدر دنیای زشت و پوچی داشته باشیم، آخرت هم همین

 را عنوان کردم.این نکته به قدری مهم بود که در اول و آخر کتاب آن خواهد شد.

 

 

 ی سرتق!بچه

ها مدام از دیگران درخواست دارند. البته بهترین و بهترین الگوی برای ما کودکان هستند. آن

 ی خود برسند.ه خواستهکنند. حاضرند کتک بخورند اما بمیترین هر چیز را درخواست بزرگ

شوند. کنند و از سوی دیگران تنبیه میکنند، گاهی هم اشتباه میکودکان تا سرحد توان تالش می

دهند. با هر پیشرفت کوچک شوند و به تالش خود ادامه میکنند ولی زود بلند میآنها گریه می

تر خود پناه حالت به بزرگ خندند و خوشحالی خود را غیر ممکن است بروز ندهند. در بدترینمی

شود ما نیز تالش خود را برند. چقدر خوب میبرند و به هر شکل ممکن کار خود را پیش میمی

 است.  های موفقیتترین تکنیککنیم و اگر هم نتوانستیم به خدا پناه ببریم. این یکی از پرقدرت

 

 

 



 موفقیت من از جایی آغاز شد!

شنیدم که برخی از این تجارب را برای می هاآنار این جمله از زبان خالل مصاحبه با کارآفرینان هر ب

 کنم.شما بازگو می

 )صاحب برند کانسپت تشریفات(: مهدی صفاییآقای 

که تصمیم گرفتم برای خودم  موفقیت من از جایی آغاز شدمن مدیر چند شرکت بزرگ بودم اما -

 حمل شوم...جدید را مت یوکارکسباندازی کار کنم  و ریسک راه

 )همیار وردپرس(:محمدیعلی حاجیآقای 

جدی و  صورتبهکارم را وکه تصمیم گرفتم، بیام تهران و کسب موفقیت من از جایی آغاز شد-

 ای انجام دهم و روی همیار وردپرس متمرکز شوم.حرفه

فرد را ها حاصل یک تصمیم قوی و آنی است. تصمیمی که چه در ایران چه در خارج تمام موفقیت

ها همان ها حاصل برخورد با تضاد است. تضادکند. این انتخابمجبور به موفقیت می

تان سپاسگزار های زندگیدهد. بابت تضادهایی هستند که خداوند به ما هدیه میناخواسته

 خداوند باشید. 

 نویسد:اش مینفر اول موفقیت جهان در داستان زندگی تونی رابینز-

خود بودم و حتی در پرداخت اجاره ناچیز آن ناتوان بودم. صدای  مترییستبی هروزی که در خان

را شنیدم و از ترس داخل کمد رفتم و درب کمد را بروی خود  خانهصاحبدر را شنیدم. صدای 

انجام دهم، این بود که در کمد قایم  توانستمیمبسیار عصبانی تنها کاری که  خانهصاحببستم. 

کوبید ولی من جواب ندادم. نبیند. او درب را می من رالید یدک خود وارد شد، شوم تا اگر با ک

. حتی بودم که موفقیت من آغاز شد جاهمانصدای او قطع شد و من متوجه شدم او رفته است. 

بار خودم را مورد ت این زندگی نکبتبی خود را گرفتم. بااز کمد بیرون نیامدم. همان داخل یقه

  ی بدبختی و ناکامیو تصمیم گرفتم این زنجیرهخود تنگ کردم بر دادم. عرصه را قرار  بازخواست



 زندگی بسیاری از افراد وابسته به یک تصمیم قدرتمند  است. گیرِ را قطع کنم.

های های او در دههها و سمیناراین تصمیم تونی رابینز و مصمم بودن در آن کاری کرده که کتاب 

که  امدهچندین انسان موفق را دی حالتابهاست. من  هها نفر را بهبود بخشیداخیر زندگی میلیون

کامیابی تونی همراه بوده است. در نقاط مختلف  یسوبه یهاکتاببا خواندن  هاآنجهش موفقیت 

 فقط سه ساعت روزشبانهشود. تونی در طول برترین مربی موفقیت شناخته می عنوانبهجهان او 

نش زندگی خوابد. او آالن فوق موفق و ثروتمند است و در قصر خود به همراه همسر و فرزندامی

 120کند. شخصی که تنها و فقیر و با وزن میکند. ببینید یک تصمیم و اراده با انسان چه می

های زندگی ورزیده و ثروتمند و مربی مهارت یبااندامگذراند، چند سال بعد کیلو روزگارش را می

 شود. در امریکا می

 

 

 

 

 

 



 معرفی کتاب:

 کنم.ها، چند کتاب مفید معرفی میها و دورهینارها و سمطبق رسم همیشگی در پایان کتاب

المعارف موفقیت در ی دائرهدو کتابی که به عقیده

 وکار و ثروت هستند:کسب

ی ناپلئون هیل . بیندیشید و ثروتمند شوید، نوشته۱

 اند()اکثریت ثروتمندان دنیا از این کتاب الهام گرفته

 .ستتر اکتابی که خواندن آن از نان شب واجب

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید حاصل بیش از بیست 

سال تحقیق و تفحص آقای هیل بوده و تابحال چند میلیون 

نسخه از آن در سراسر جهان بفروش رسیده است. این 

کتاب پرفروش ترین کتاب موفقیت در تاریخ است. هر 

 کلمه و سطر این کتاب را جدی بگیرید.

 

 

ی دارن هاردی. کتابی پر از ته، نوشثروت ساز. دیوانگان ۲

ای از تجارب های ناب کارآفرینی و فروش. خالصهدیدگاه

وکار و مجله موفقیت ی آقای هاردی در کسبچندساله

امریکا در این کتاب وجود دارد. این کتاب را اگر 

 اید همین امروز تهیه کنید و مطالعه نمایید.نخوانده

 

 



ام و حاصل مصاحبه با کارآفرینان جوان و ثروتمند وشتهدو کتاب هم خودم با دوستانم ن-

 کشورمان ایران است:

، هرکسی این ساالد کارآفرینی با سس پول. کتاب ۱

وکار خود کتاب را بخواند و جهشی در موفقیت کسب

 نداشته باشد، واقعاً غیرممکن است.

کتابی فوق العاده و با حضووور کارآفرینان صوونایع مختلف 

یمووه و آ ب فروش. مثوول  لیوود و  تو تورک و  ن  موزش و 

های  تاب  یان ک تاب مرجعی در م یده من این ک به عق

کارآفرینی اسووووت بخصوووووص برای جوانان و تازه کارها، 

عه طال حاال م ید. همین  ند تاب رو از دسوووووت  ی این ک

 استارت بزنید.

سهمگین  هایاستارت موفق و نامی ایران که با توجه به موج ۷: تجربیات سیب گاز زده. کتاب ۲

وکارها به سمت کار آنالین تکنولوژی و حرکت کسب

حتماً شما هم از تجربیات چنین افرادی استفاده 

ی این کتاب از همین حاال چند نمایید و قطعًا بامطالعه

پله باالتر از دیگران خواهید بود. فضای کار آنالین را 

جدی بگیرید و اولویت خود را بر این اساس قرار 

وکارها در ایران فصلی هستند و کسبدهید. اکثر 

های اینترنتی هستند که در تمام سال فقط بیزنس

  مداومت در فروش و موفقیت روزافزون دارند.

 

 



 سخن پایانی:

خداوند را هزاران سپاس که توانستم با نوشتن کتاب فریاد انتخاب در خدمت شما عزیزانی باشم 

ها ها و دورهاندیشید. امیدوارم بتوانم در سمینارهای زندگی خود میکه به بهبود استاندارد

ه توانستم با شما بترین مطالبی بود که میحضوری در خدمت شما باشم. کتاب فریاد شاید مهم

نید کودل چندین و چند بار این کتاب را مطالعه کنید و هرکسی که فکر میاشتراک بگذارم. با جان

شود را در خواندن این کتاب سهیم کنید. نشر این کتاب وکاست قائل میهای خود کمدر انتخاب

ثیر بر قلم من روا دارد تا أتای با ذکر منبع هیچ اشکالی ندارد. از خدا درخواست دارم حتی ذره

هم سهمی در رشد و گسترش ایران عزیز داشته دیگران چراغی برای راه خویش دریابند تا من

انرژی بودم و اآلن که دارم سخن پایانی کتاب را  باشم. زمان نوشتن این کتاب پر از شوق و

نویسم پاسی از شب گذشته ولی من همچنان خوشحال و سرحال مشغول تایپ کردن هستم. می

ه شود ب. دنیا زیبا میشما را دوست دارم. شما هم دیگران را دوست داشته باشید قلب از صمیم

ها و موجودات س از آن تمام انسانهای درست و البته بزرگ داشته باشیم و پشرطی که انتخاب

و گیاهان را دوست داشته باشیم و همراه با خدایی، خدا ما نیز در زمین خدایی کنیم و همواره 

 بذر محبت و عشق بکاریم.

 

 ی آرنولد را با آب طال در ذهن خود هک کنید:این جمله

ای هروقت در کافه مشغول عشق و حال بودید بخاطر داشته باشید، عده

 مان لحظه در حال تالش برای موفقیت هستند...ه

 

 های شما هستم.صبرانه منتظر شنیدن موفقیتبه امید دیدار... مشتاقانه و بی

 



 

 من برای خوانندگان کتاب: یدیهه

 دقیقه مشاوره در خدمت باشم. ۱۵توانم با هرکسی که سؤالی از من داشته باشد من می

درصد تخفیف برای خوانندگان  ۵۰کتاب سیب گاز زده هم با  کتاب ساالد کارآفرینی با سس پول و

 گردد.کتاب فریاد انتخاب تقدیم می

 

 

 ارتباطی با نویسنده کتاب: هایراه

Khazayi.com 

majid.khazaee00@gmail.com 

Madrese_karafarini@telegram/me: 

Tel: 0912-7715233 

 

کاتالیزور « مجید خزایی» 

 کارآفرینی شما

موفق و شاد و ثروتمند 

  باشید!
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