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؟12چرا

در زندگی اغلب افراد موفق این . سال پیشرفت کرد12اندازهبهماه 12در توانمیوجود دارد که ايدهای
یا اطرافیان این موضوع را خودتاندر زندگی کهدینیبیمکنیدشما هم اگر مرور.استشدهدیدهنوع پیشرفت 

.دیادهید
آنو رسیممیکنیم به یک نتیجه عجیب ، مدیران و هر فرد موفقی را بررسیکارآفرینانزندگی اگر

پیش توسط متخصصین علم موفقیت نیز هاسالاین تئوري . سرعت پیشرفت در یک دوازده ماه طالیی است
.سال خواهد بود12اندازهبههاآنماهی وجود دارد که پیشرفت 12در زندگی افراد یک .استشدهمطرح

. این اتفاق روي ندهدگاههیچاتفاق بیافتد شاید خودخودبهطالیی ماه 12آنسال منتظر بمانیم که 12اگر 
الزم نیست که حتمن .را ببینیمآنماه طالیی هرچه زودتر رخ دهد و نتایج 12پس باید کارهایی بکنیم که این 

.وریدبیابه وجودماه طالیی را در زندگی خود 12بعد از دو ماه تالش هم این حتاتوانیدمی.سال بگذرد12
در بیشتر مواقع و افتدمیماه طالیی خیلی زودتر اتفاق 12این کارآفرینانبراي خیلی از افراد و بخصوص 

.شودمیسال طالیی 12گاهی تبدیل به ؛ وشودمیبعد هم تکرار هايسالدر 

.ایجاد کنیدخودتان ماه طالیی را 12

ماه طالیی را براي خودتان ایجاد 12زودتر چه هر که شودمیداده آموزشايسادهدر این کتاب اصول 
.را تکرار و یا چند برابر کنیدآنبعد هم هايسالکنید و در 

اگر . برسدتانرؤیاییو مشتریانتان به حد کار آییسال منتظر باشید تا 12اگر پزشک هستید لزوماً نباید 
.ز شروع شودماه طالیی شما از همین امرو12مطالب این کتاب را اجرا کنید 

12الزم نیست بازهممشتریان کافی ندارید و سودتان مناسب نیست کنیدمیاگر فروشگاهی دارید که فکر 
هفته به عدد فروش 12با رعایت کردن چند اصل ساده بتوانید در کمتر از شاید .تا جا بیفتیدسال منتظر بمانید
.دلخواهتان برسید
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ماه 12در توانیدمی. برسیدهایتانهدفسال تالش کنید و به 12یست ندارید الزم نوکاريکسباگر هنوز 

خواهیدمیگاهی که جایبهاز باور دیگران و حتی خودتان ترسریعخیلی را ایجاد کنید و وکارتانکسبآینده
.برسید

نوشتن کتاب چقدر طول کشید؟

نوشته بودند صحبت هاییکتابکه قبالً زمانی که تصمیم به نوشتن این کتاب گرفتم با چند نفر از دوستان
هفته 12سال تا 12از حدود پرسیدم که به نظر شما براي نوشتن چنین کتابی چقدر وقت الزم است؟ .کردم
!ها متنوع بودپاسخ

تصمیم گرفته کاشاي!شدنوشتهدر دهمین روز کتاب .روز بنویسم12من تصمیم گرفتم کتاب را در 
دقیقه یک کتاب 12شاید روزي به سطحی از مهارت برسم که بتوانم در . ساعت بنویسم12بودم کتاب را در 

!ثانیه چیست؟12نظرتان در مورد نوشتن کتاب در . بنویسم
سال یادگیري و کسب 12حاصل بیش از آناما مطالب روزنوشتم12این کتاب را در کمتر از هرچند

ساعت به مطالبی 12هستید چون در کمتر از شانسخوشخیلی شما . بوده استوکارکسبتجربه در زندگی و 
.شده است دسترسی داریدهاآنسال زمان صرف یادگیري 12که 

؟کندمیسرعت زیاد خطاي کار را بیشتر آیا 

در : باشدطورایند توانمیجمله این. که هرچه سرعت بیشتر باشد خطا هم بیشتر استشودمیگفته 
.الزم استي سرعت زیاد دقت بیشتر

از توانیدمیآیا . کنیدسواريدوچرخهخواهیدمیفرض کنید . هم مناسب نیستهمیشه کند حرکت کردن 
اگر خیلی آهسته حرکت کنید احتمال افتادن شما خیلی بیشتر است تا ؟یک حداقل سرعت کمتر حرکت کنید

.اینکه با سرعت مناسب و حتی خیلی سریع در حال حرکت باشید
گاهی حرکت خیلی آهسته و نرم سبب آسیب . استسواريدوچرخهر زندگی و کار هم همانند پیشرفت د

زیاد تالش نکنید و سود نداشته باشید آنکه در داشته باشیدوکاريکسباگر. شودمیجبرانی غیرقابلزیاد و 
.نابود خواهد شدخیلی زود
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قت کافی نداشته باشیم احتمال سقوط و اگر د.شودمیترراحتزیاد حفظ تعادل حرکت هايسرعتدر 
اگر. در حال حرکت است را در نظر بگیریدیک هواپیما که از تهران به بندرعباس . خیلی زیاد استهم انحراف 

به نظر شما در کدام فرودگاه باید منتظر این پیدا کندآنتن نوك هواپیما فقط یک درجه به چپ یا راست انحراف 
در بنشینند اما قطعنفرودگاه زاهدان یا بوشهر به زمینباشند شاید در شانسخوشان هواپیما بود؟ اگر مسافر

.مقصدشان که بندرعباس است به زمین نخواهند نشست

ماه موفق شد؟12در توانمیآیا 

ما بر آموزشینظام مثلن.تالش کنیدهاسالکه براي هر موفقیتی باید اندکردهاز کودکی به ما تلقین 
ماه یاد 12را در شانزندگیند مطالب الزم براي کار و توانمینهابچهآیا. استشدهطراحیسال 12اساس 
بگیرند؟

بدون هیچ دلیل موجه اي معمولنذهنی هايمحدودیتاین .کنیممیاغلب خودمان ایجاد راهامحدودیت
قهرمانان ورزشی هستند . گذرانندمیتحصیلی دو سطح را هرسالوجود دارند که در آموزانیدانشمثلن. هستند

.کنندمیسال در یک یا سه سال طی 10که روند رسیدن به رده قهرمانی را بجاي 
روز؟ 12هفته؟ 12ماه؟ 12سال؟ 12چقدر زمان نیاز دارد؟ . دشوطی باید کیلومتر 12فرض کنید مسافت 

...؟ثانیهمیلی12ثانیه؟ یا 12دقیقه؟ 12ساعت؟ 12
اما اگر روزي یک سانتیمتر پیش ! میلیون سال زمان نیاز دارید12پیش بروید به مترمیلییک اگر روزي

حال روزي یک متر پیش . سال زمان نیاز داریدمیلیونیکبنابراین به حدود شودمیبرابر 10سرعت شما بروید 
هاياتماحتمالنروید ببا این سرعت پیش ! خسته نباشید.هزار سال به مقصد خواهید رسید12بروید طی 

!شما به مقصد خواهند رسیدهايسلول
اما ؛ ساعت زمان نیاز دارید2کنید به رويپیادهکیلومتري را با سرعت معمولی 12شما همین مسافت اگر

.رسیدمیاز یک ساعت به مقصدتان در کمتراحتمالنبراي دویدن داشته باشید و انگیزهاگر قدرت بدنی
. دقیقه طی کرد12در توانمیکیلومتر را 12،کیلومتر در ساعت60با سرعت معمولیيبا یک خودرو

.البته به خودرو، جاده، سوخت و مهارت رانندگی نیاز داریم
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امکانات و قطعنهمین مسافت را اگر با هواپیما طی کنیم به کمتر از یک دقیقه زمان نیاز داریم ولی 

را آنبسیار قوي و با سرعتی زیاد ساخت و رشد يوکارکسبزندگی و توانمیپس . مهارت بیشتري نیاز داریم
.از معمول انجام دادترسریعهم خیلی 

سرعت زیادمهارت زیاد و 

نیاز داشته هایتانهدفو رسیدن به سال زمان براي پیشرفتهادهشما با حرکت مالیم و معمولی شاید 
.سرعت پیشرفت خودتان را چند برابر کنیدتوانیدمیضروري ی مهارت و فراهم کردن امکاناتباکم.باشید

. توانمند داریمیتمدیرترمهمو از همه هامهارتوکار با سرعت زیاد نیاز به امکانات، براي حرکت کسب
هاي در سرعت. رساند بلکه ممکن است از هدف اصلی هم دور کندجایی نمیتنها ما را بهضعف در هرکدام نه

.ی انحراف ممکن است کیلومترها از مسیر اصلی فاصله بگیریمباکمزیاد 
هفته زمان 12فقط آیندههايسالوکار زمان خیلی زیادي است شاید در ماه براي پیشرفت در کسب12

!ساعت چطور؟12. روز کافی باشد12الزم باشد تا بتوان به موفقیتی بزرگ رسید شاید هم 

است؟شدهنوشتهمناین کتاب براي آیا 

مسئولیت آن با، کشاورز یا شغل دیگري دارید که تعمیرکارشاید پزشک، متخصص، وکیل، مهندس، 
و تحصیلیکه زمینه کاريکنیدمیاز شغلتان خیلی راضی نیستید و گاهی با خودتان فکر شاید.خودتان است

!مرغ همسایه غاز استشایدیا.مناسبی را انتخاب نکردید
شاید فروشتان .اما فروش خوبی نداریدایدکردهگذاريسرمایهتومان هامیلیونید و شاید فروشگاهی دار

.خوب است اما سودتان مناسب نیست
شاید هم . دیآورینمبه دست دیکنیمشاید کارخانه یا واحد تولیدي دارید که سودي متناسب با تالشی که 

.کار خدماتی دارید ولی از شغلتان خیلی راضی نیستید
.اید براي خودتان کارکنیداین بار تصمیم گرفته. ایداید و اخراج شدهدادهد اخیراً کارتان را ازدستشای

.التحصیل هستید و تصمیم دارید که زندگی شغلی خود را شروع کنیدشاید دانشجو یا فارغ
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رصت بیشتري دارید فاآلن.بودیدداريبچهو داريخانهدرگیر اآلنهستید که تا داريخانهشاید هم خانم 

.خودتان کمک بیشتري بکنیدترمهمو از همه فرزندانتانتا استقالل پیدا کنید و به همسر و 
مرغ همسایه غاز کنیدمیفکر بازهم.خوب از شغلتان راضی نیستیددرامدداشتن با دارید وشغلیهمشاید 

.است و باید کارتان را عوض کنید
تا این کتاب به شما کمک خواهد کرد.درست انتخاب کردیدان هستید، اگر شما مسئول کارتهرحالبه
این کتاب به شما کمک خواهد کرد که بازدهی کارتان را . رشد دهیدسرعتبهایجاد کنید و آن را يوکارکسب

.چند برابر کنید تا بتوانید وقت بیشتري براي خودتان و خانواده اختصاص دهید
تان در زندگی و کارافزایش سرعت موفقیتو اگر تصمیم به تغییر . خواهید شدشما احتمالن مدیر هستید یا

.استشدهنوشتهبراي شما دقیقناشتباه انتخاب نکردید این کتاب،داریدرا

به پیشرفت شما کمک کند؟تواندیمچرا این کتاب 

مختلف و تجربیات يکارهاوکسبارتباط با ،زندگی افراد موفق،کتاب مدیریتیهادهمطالب این کتاب از 
مختلف امتحان و يوکارهاکسبدر این کتاب توسط نویسنده يهادهیااغلب . شده استيآورجمعکارآفرینان 

.مطمئن شده استهاآنو از کاربردي بودن شدهیبررس
اي این کتاب به شما راهکاره. شغل و زندگی شما را متحول کندتواندینمییتنهابهخواندن این کتاب 

.دید و به کار گیریسازگار کنرا هاآنخواهد داد که باید متناسب با حرفه و زندگی خود ییهادهیاعملی و 
را یادداشت نکنید وقتی که صرف خواندن رسدیمبه ذهنتان هاکتابکه در حین خواندن ییهادهیااگر 

.هدر خواهید داددیکنیماین کتاب یا هر کتاب دیگري 
ایده مهم و 12اگر در یک سال فقط . ن کتاب صدها ایده اجرایی به ذهن شما خواهد رسیدبا خواندن ای

با اجرا .فعلی رشد کندطیشرابرابر 12بیش از وکارتانکسبکه دهمیمرا اجرا کنید به شما تضمین رگذاریتأث
یک زندگی جدید وارددیکنیمکه احساس کندیمکیفیت زندگی شما به حدي تغییر خوبيهادهیاکردن 

.دیاشده
این کتاب به شما یک .دهدینممشابه، به شما وعده تغییر و پیشرفت فوري يهاکتاببرخالفاین کتاب 

از باورتان به ترعیسرخیلی تغییرات اساسی در زندگی و کارتان ایجاد کنید وآرامآرامکه دهدیمبرنامه 
.واهید که پیشرفت کنیدباید بخازهمهاولالبته . برسیدتانیهاهدف
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در حال هرروزباید باهوشفردي جسور و عنوانبهشما . این کتاب تنها کتابی نیست که باید بخوانید

در کهدهدیماین کتاب به شما دید کلی . باشیدوکارتانکسبجدید در زندگی و يهادهیایادگیري و امتحان 
.چه مواردي بیشتر تحقیق کنید

!عجله نکنید

ین کتاب قصد نداریم استرس شما را بیشتر کنیم و شما را دستپاچه کنیم که زود باشید سرعتتان را در ا
اما اگر مدت زیادي هیجان داشته باشید زود فرسوده و خسته ؛ استانگیزهیجانسرعت زیاد . بیشتر کنید

.و شاید لذت کافی را نبریدشویدمی
با سرعت کمتري حرکت که جاهاییدر.هستندیادماندنیهبو تربخشلذتمعمولنوخمپرپیچهايجاده

.فرصت کافی براي دیدن و لذت بردن داریدکنیدمی
در همین سرعت کم در کنار شاید . گاهی هم باید سرعت حرکت را کم کرد و اطراف را دید و لذت برد

شاید هم یک دوست خوب سنگ طال پیدا کنید، شاید هم سایه درختی در کنار جوي آب براي استراحت،جاده
.کنیدپیدا 

من تمام .زندگی شماآرامشریختن به همدر وقت شماست نه جوییصرفهاین کتاب هدف من از نوشتن 
زندگی افراد موفق مطالعه و بررسی ازهاسالطی کهکار زندگی و نکاتی که براي پیشرفت سریع و پایدار در 

.تا شما هم استفاده کنیدرا در این کتاب گردآوري کردم یاد گرفتم

!به چند نکته ساده وابسته استفقط پیشرفت شما 

يهاتیموفقافراد موفق که به تمام . نیستبیوغربیعجبراي پیشرفت و موفقیت نیاز به انجام کارهاي 
اول خواستند و بعد. چند کار خیلی ساده بوده استانجام دادن مداومت دربزرگ و خیلی عجیب رسیدند نتیجه

.انجام دادند
از صدها منبع براي حرکت سریع و پایدار نکات ارزشمندي . مطالب این کتاب توسط من اختراع نشدند

تا خوانندگان این کتاب . امکردهالزم بود در کنار هم مرتب و ساده را آنچهمن فقط.مختلف گردآوري شدند
کتاب و تجربه با زبانی ساده در هادهچکیده .ندوقت صرف کنند و همین مطالب را مطالعه کنهاسالالزم نباشد 

.اندقرارگرفتهاین کتاب در کنار هم 
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خوانشیپ
شاید در چند . شودمیچند برابر سرعتتان قطعنگیریدمیشما با خواندن این کتاب و اجراي نکاتی که یاد 

از چند ماه فاصله د بعداگر به حرکت و پیشرفت ادامه دهی.نباشدو واضحخیلی چشمگیربرایتاننتایج،ماه اول
فعلی گاهیبه جاو اطرافیانتان به حدي زیاد خواهد شد که شاید فراموش کنید از چه جایگاهی نقطه شروعشما از 
.رسیدید

پیشرفت خواهید کرد که تغییر و به حدي تانشخصیکار زندگی و در ،کتاباینشما با اجرا کردن مطالب
شاید هم کمی از دست . دهندمیمقاومت نشان ،با این سماجت به تغییرچرا خیلی از افراد کنیدمیتعجب 

از هر جا که جلوي ضرر گرفته شود منفعت هرحالبه. خودتان عصبانی شوید که چرا زودتر شروع نکرده بودید
.است

.ایدگرفتهبراي موفقیت تصمیمتان را 

اآلننرسید هایتانخواستهقرار بود به اگر . خواهید رسیدهایتانهدفموفق خواهید شد و به قطعنشما 
این کتاب در دستان شما نبود و در حال انجام کارهایی بودید که در روزهاي قبل در همین ساعت انجام 

.دادیدمی
که کندمییکی از شما پیشنهاد . ایدنشستهدر زیر سایه یک درخت با دوست یا همسرتان شما فرض کنید 

و شویدمیبلند شما .را ببیندآنهرکسیکه الزم است العاده استفوقاي زیبا و یک ج،دورترکیلومتر 12در 
کیلومتر راه زیادي است، سخت است، خسته 12گویدمیدوست یا همسرتان اما ؛ کنیدمیشروع به حرکت 

تاکسی رو ، چرا ما ماشین نداریم، چرا اینجا جادهشوممی، زیاد راه بروم گرسنه گیردمی، پاهایم درد شوممی
قدراین؟ چرا ما بردنمیو گذاردنمیچرا کسی ما را بر روي دوش خود تاکسی بگیریم؟نداریمپولنیست؟ چرا 

.جاي زیبا در همین نزدیکی قرار داده نشده و هزاران چراي دیگرآنبدبختیم؟ چرا 
به دنبال بهانه براي نرفتن به . یدشما باید به هدفتان برس. ایدشدهشما بلند . ایدگرفتهرا متانیتصماما شما 

جاي زیبا را ببینید و لذت آنشما باید .کنیدمیتوجه نهمنادوست یا همسرتهايحرفبه . آنجاي زیبا نیستید
و کنیدمیهم استفاده طی کردن مسیر زندگیاز بلکهبریدنمیلذت هاهدفشما فقط از رسیدن به البته. ببرید
.بریدمیلذت 
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شاید . شاید در راه تاکسی بگیرید. دویدمیبعد . رویدمیاول راه . هدفتان مشخص است. کنیدمیحرکت 

شاید رسیدمیبه مقصدتان آیندهساعت2تاحداکثر نکه ایخالصه. سوار کندرایگانشما رابا خودروهم کسی
.هم بعد از چند دقیقه

تان خیلی قوي ارادهشما . و تصمیم به حرکت بودنبلند شد،جاي زیباآنبراي رسیدن به مرحلهترینمهم
تصمیم جدي شما براي دهندهنشانخواندن این کتاب شروع .تصمیم به حرکت بگیریدتوانیدمیاست که 
.استتانیهاهدفرسیدن به 
در جاي هاستسالکه شناسیممیافراد خیلی زیادي را . مینیبیمموردي است که همیشه در اطرافیان این 

شرایط . خانواده خوب ندارند.تخصص ندارند.ندارندپول. شرایط خوب نیست:گویندمیو اندنشستهد خو
.هزاران بهانه دیگر؛ وبازار خوب نیست. مردم خوب نیستند. اقتصادي خوب نیست

و حلراهبه دنبال افرادي مثل شما.به دنبال بهانه نیستندمعمولنهستند کهمحدودي مثل شماافراد 
اگر شما دنبال بهانه گویممیبه شما تبریک . رسندمیهایشانهدفدیر یا زود به قطعنحرکت کردن هستند و 

!بودید این کتاب در دستان شما نبود

.خواهید رسیدهایتانهدفبه قطعن 

هدف مشخصی ندارید نگران نباشید در این کنیدمیاگر فکر . خواهید رسیدهایتانهدفبه نشما قطع
.خواهم دادآموزشساده صورتبهرا گذاريهدفب به شما روش کتا

،آیندهاز اندازچشمیک شاید . مشخص کنیدگذاريهدفرا در تانآیندهسال 50الزم نیست تمام جزئیات 
مشخص دیدنقابلو ترکوتاههايهدفید براي رسیدن به هدف با. قرار دهدموفقیتشما را در مسیر درست

.بزرگ خود نرسیدهايهدفبه گاههیچممکن است از مسیر اصلی منحرف شوید و این صورتدر غیر . کرد
خودتان کار، زندگی و الزمه پیشرفت در . در این کتاب فقط به مسائل کاري و مالی پرداخته نشده است

.باید روي خودتان انجام شودآموزشو گذاريسرمایهبنابراین بیشترین ؛ هستید
12خواهیدمیتصور کنید که . خواهد شدترراحتید پیشرفت کردن شما هم سریع و اگر شما قوي شو

یدتوانمیننمتر هم ندویده باشید قطع10رتان اگر توان بدنی شما کم باشد و در عم.کیلومتر معروف را بدوید
.نزدیک شویدبه هدفتان تاکیلومتر هم بدوید2یحت

www.takbook.com



سال؟12ایماه12کتاباولفصلششخالصه

22

خوانشیپ
انگیزه کافی نداشته باشید قطعنترمهمشته باشید و از همه اگر غذاي خوب نخورید، روحیه خوب ندا

.ید حرکت کنیدتوانمین
ما تمام هاوقتخیلی از . استشدهدادهآموزشو تغییر دیدگاهدر این کتاب بیشتر در مورد بهبود شخصی 

.کنیممیفراموش کاملن و گاهی خودمان را گذاریممیتمرکزمان را بر روي کار، تخصص و پول 

.عوامل مختلف روي یکدیگر اثر دارند

. مهم بودفقط کار برایشچون ! آوردبه دستبراي کار فدا کردن خودرا در اثر وزناضافهکیلو چندرضا
کمتر شتمرکزمروربه. حوصله کار کردن نداشتکمکم.بیشتر خوابید.کمتر ورزش کرد.خوردوکتابحساببی
.بیشتر شدهمشوزناضافه،برنامگیبیو سدر اثر استر.داشتپیشرفتی نهم شکارجهیدرنت.شد

وقت ، بیشتر به خود و خانوادههرا کنترل کردماه گذشته وزنش12طی . دی نداروزناضافههیچ اآلن
تر موقعبهتصمیمات بهتر و .کندیمبیشتر فکر .کندیمبیشتر ورزش .هبیشتر یاد گرفت.دهدیماختصاص

شانواده و خودبه خ.درآمد بیشتر و وقت کافی دارد. استموفق شدر کارشده و بیشتر شی کاربازده.ردیگیم
.بردیمو از زندگی لذت گذراندیمو خیلی هم خوش کندیمبیشتر رسیدگی 

ژنتیکی و ذات آننیست دلیل اخالقخوشاگر کسی .دارندنزدیکیفرایندهاي زندگی به یکدیگر ارتباط
چنین رفتاري گیريشکلتصمیمان خود فرد است سبب هاآنترینمهمل خیلی زیادي که عوام. فرد نیست

.شودمی
خودتان را براي دریافت .خود برسید باید از خودتان شروع کنیدرؤیاییبه ثروت خواهیدمیبنابراین اگر 

که با فریبکاري و اغفال شودمیداده نآموزشايفریبکارانهدر این کتاب هیچ ترفند . آماده کنیدتانمالیهدف 
.برسیدهایتانهدفدیگران سریع به 

ا اجرا کردن موفق و خوشبخت باشید بایدگرفتهکه اگر تصمیم شودمیداده آموزشدر این کتاب اصولی 
.به هدف خود خواهید رسیدمطالب این کتاب قطعن

www.takbook.com



سال؟12ایماه12کتاباولفصلششخالصه

23

خوانشیپ
.کمک کنیدهمنابه موفقیت دیگر

شما در طول مسیر نیاز به انرژي، انگیزه و مطالعه بیشتر . شماستاین کتاب شروع راه موفقیت سریع
چه چیزهایی باید یاد دهیدمیکه خودتان تشخیص کنیدمیاین کتاب شما دیدگاهی پیدا نبا خواند. دارید

.بخوانید و با چه کسانی معاشرت یا مشاوره کنیدهاییکتاببگیرید، چه 
مفید ايتجربهو یا هرچند کوچک در کار و زندگی شما داشتأثیريتاگر این کتاب براي شما مفید بود و 

ثبت modir12.irدر صفحه کتاب در سایت لطفندر این زمینه داشتید که به کار سایر دوستان خواهد آمد
.به شما تقدیم خواهد شدباارزشیک هدیه ،شما در مورد این کتابيشنهادهایپات و پس از ثبت نظر. کنید

.و استفاده کنیدنظرات سایر خوانندگان کتاب را هم در سایت ببینیددیتوانیم

!کتاب را هدیه ندهید

در حین . مرور کنیدراآنچند ماه دیگر دوباره ! را به کسی ندهیدآناگر این کتاب برایتان مفید بود 
این .را بنویسیدتانصیشخو نکات هاایدههاحاشیهنکات مهم را عالمت بزنید، خط بکشید، در خواندن کتاب،

براي .خواهد شدتبدیل مخصوص خودتاناجرایییک دستورالعملشما به ه شدن توسطکتاب بعد از خواند
.الزم است چند بار این کتاب خوانده شودبهتر،استفاده 

د توانمیدر اطرافیان، دوستان، همکاران و خانواده شما افرادي هستند که این کتاب کنیدمیاگر فکر 
این . هدیه دهید و پیگیري کنید که مطالعه کنندهاآنبرایشان مفید باشد چند نسخه از کتاب را تهیه کنید و به 

این هايایدهشد که افراد بیشتري از یدخوشحال خواهقطعن.هدیه از طرف شما خواهد بودترینباارزشکتاب 
.دکننکتاب استفاده 

چگونه کتاب را بخوانم؟

فقط کتاب را . استشدهنوشتهچون بسیار ساده .زمان بیشتر نیاز نداردتاب چند ساعتخواندن این ک
حتی . اختصاص دهیدزمان کافی یتان هاایدهدر کنار خواندن کتاب براي فکر کردن و نوشتن . روخوانی نکنید

در وقت شما هاسالوهاماهدتوانمیاین کتاب .روز هم به طول کشید نگران نباشید12اگر خواندن این کتاب 
.کندجوییصرفه
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خوانشیپ
هزینه یک دفترچه چند هزار تومان بیشتر . سعی کنید یک دفتر مخصوص یادگیري براي خودتان تهیه کنید

براي شما کنیدمیو فکر گیریدمیهر مطلبی که یاد . نیست اما همانند یک گنج ارزشمند براي شما مفید خواهد بود
.بعد چند دقیقه وقت اختصاص دهید و مرور کنیدهايماهدداشت کنید و در مهم است را در این دفترچه یا

اولیه نویسپیش. و بعداً مرور کنیددفترچه استفاده کنیدعنوانبهکتابی که در دستتان دارید را دیتوانیم
کردم پر از را دریافت شدهاصالحوقتی نسخه .کندو بررسیاین کتاب را به یکی از دوستانم دادم که مطالعه

البته در برخی صفحات کتاب چند . را در کتاب اضافه کردمهاآنخیلی از ؛ کهبودجالبیهايایدهو یادداشت 
!و پیاز هم بود که حذف کردمزمینیسیبشماره تلفن و لیست خرید 

گیرتوقگاهی کارهاي فکري و چون باید. و تمرکز زیادي الزم دارداین کتاب انرژيخواندندرهرصورت
باورنکردنیرا انجام دهید نتایج برایتان شدهخواستهاگر کارهایی که از شما .انجام دهیدبه همراه خواندن کتاب

.خواهد بود

پیچیدهموضوعاتآموزشروشی نوین براي 

هستند که هر کس باید متناسب با زندگی و حرفه خود ايسادهو مطالب بسیار تایهیبدمطالب این کتاب 
بنابراین در حین ؛ استآموزشهايفنروش نگارش این کتاب مبتنی بر جدیدترین . استفاده کندهاآناز 

.خواندن این کتاب ممکن است هزاران ایده و فکر جدید به ذهن شما برسد
رسدیمذهنتانکه بهدارخندههرچند ساده و شاید ايایدهبالفاصله هر .دیبشمارفرصت را غنیمت 

که چه تغییرات شویدمیو متوجه کنیدمیخوب را انتخاب و اجرا هايایدهو دیگردیبرمبعدن. یادداشت کنید
شما ممکن است بعد از چند روز به حدي تغییر کنید که دوست دارید .ایدکردهعظیمی در زندگی خود ایجاد 

احساس و modir12.irپس در صفحه کتاب در سایت . خبر داشته باشندموفقیت و تغییراتتانازهمنادیگر
.ایجاد کنیدايانگیزههمبگذارید تا شاید براي زندگی دیگران نظرتان را با دیگران در میان

خواندن کتاب را شروع ،آرامشخلوتی بروید و در جايبه. شروع کنیداآلنرا همین انگیزهیجاناین سفر 
.باشدهمراهتانو دفتر یک خودکار در این سفر حداقل . کنید

سفر خوش
سبحان قاسمیان
Modir12.ir
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ماهه12شروع سفر 

از کجا شروع کنم؟

هستید که کارآفرینیشاید مدیر و . شروع کنیدتوانیدمیکه هستید جاییهمینو اآلناز همین 
در زندگی و شاید از سرعت پیشرفت خود.در وضیعت خوبی است اما نیاز به بهتر شدن داردناوکارتکسب
.راضی نیستیدوکارتانکسب

حدومرزيموفقیت . که هستید قطعن جاي زیادي براي پیشرفت شما وجود داردوضعیتیدر هر جایگاه و 
.د برسدتوانمیکه دوست داشته باشد هرجاییهر کس به . ندارد

:انجام دهدتواندیمتغییر اساسی که هر فرد موفقیچهار

.را ترك کنیمگیريبهانه- 1
.کنیمگذاريسرمایهن روي خودما- 2
.وقت اختصاص دهیمخودمان و خانوادهبه - 3
.در کارمان پیشرفت کنیم- 4

ساده خیلی يزیربرنامهبا یک دیتوانیم. انجام دهیدشبهکیالزم نیست تمام تغییرات را . زیاد عجله نکنید
.آرام تغییرات را شروع کنید

ممنوعگیريبهانه

اندازهبه،بزرگی این مانعاندازه و . استگیريبهانهوکارکسبگی و یکی از موانع بزرگ موفقیت در زند
گیربهانهشاید هم در وجود همه ما یک شخصیت . هستندجاهمهدر گیربهانهافراد . ما بستگی داردهايبهانه

.وجود دارد که اگر به او اجازه دهیم کل وجود ما را خواهد گرفت
که این کنندمیصدها بهانه براي شما ردیف . مطرح کنیدگیربهانهخیلی را جلوي افراد ايایدهکافی است 

زیاد باشند هاگلولهاگر این . شوندمیشما شلیک سويبههمانند گلوله هابهانهاین . ایده یا پیشنهاد افتضاح است
کاري درنتیجه. کنددفاعهاگلولهتا از خود در برابر این کندمیمطرح کننده ایده، خودش هم چند بهانه پیدا 

.شویدمیپشیمان تانفقط از ایده خود.شودمیانجام ن
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ماهه12شروع سفر 
باید برسید اولخواهیدمیآنچهبه تانزندگیدر ترمهمو از همه وکارتانکسبدر شغل و خواهیدمیاگر 

.کنیدنابود را تاندرونیگیربهانهاین شخصیت 
ترینکوچکچون با . نیستگوجوابدرازمدتر دگیربهانهبه نظر من حتی ضعیف کردن این شخصیت 

،و روز از نودهدمیو خود را نشان کندمیمشکلی یا ضعیف شدن انگیزه، دوباره شرایطی براي رشد سریع پیدا 
.شودمیشروع گیريبهانه. روزي از نو

. تان هستهنوز در وجودگیربهانهپس شخصیت آوردیدمیاگر حتی یک بهانه کوچک هم براي هر چیزي 
! اشتباهی خودتان را نکشید.بزنید و خودتان را راحت کنیدتاندرونیگیربهانهتیر خالصی را به شخصیت 

!افتدیمخونتان گردن من 

!را یکسره کنیدگیريبهانهار ک

در دفترتان . براي همیشه کنار بگذاریدباریکرا گیريبهانهدر زندگی موفق شوید باید خواهیدمیاگر 
100بعید میدانم لیست شما هم کمتر از . ایدداشتهتاکنونی که هایبهانه. تان کنیدهایبهانهوع به نوشتن شر

تازه به من گیريبهانهچون در مسابقه . بهانه رسید زیاد افتخار نکنید و پز ندهید153اگر به . بهانه داشته باشد
.رتبه باالیی داریمبنویسید اکثر ما در بهانه آوردن اشکال ندارد کم نیاورید هرچه بهانه وجود دارد! رسیدید

!ندارمايبهانهدیگر هیچ : باشدنیابهانه آخرینباید هابهانهبعد از نوشتن همه 
کنیدمیکه فکر هرجایی، آینه دستشویی و وتریکامپبنویسید و در جلوي میز کارتان، بزرگاین جمله را 

».ندارمايبهانهچ دیگر هی«. نصب کنیدبینیدمیهرروز
اگر گفتید هوا گرم است ممکن است ماشه کشیده شود، چند هزار تومان جریمه شوید یا یک . یادتان باشد

ممکن ...وکنندمیاگر گفتید سرعت اینترنت خوب نیست، مردم بد رانندگی . وعده غذاي خوشمزه تحریم شوید
.ذهنتان آمد خودتان را کنترل کنید و به زبان نیاوریدهم به ايبهانهپس حتی اگر . است مغزتان متالشی شود

...ممکن نیست و. متوانمین. شودمین:گفتید؟ شنیدم که گفتیدچه. حتی یک کلمه
از توانیدمیتالش کنید اگر نشد گیريبهانهچند بار براي از بین بردن . نداردايهزینهامتحانش براي شما 

.را از وجودتان حذف کنیدگیربهانهدیگران کمک بگیرید که این شخصیت 
در زندگی برسید باید فکري براي این هایتانخواستهموفق شوید و به خواهیدمینیست اگر ايچاره

.وقتتان را تلف نکنید. رسیدمینهایتانهدفاز کدامهیچمطمئن باشید به گیريبهانهبا . بکنیدگیريبهانه
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کلکسیون بهانه

کلکسیونی از او. کردیمبجاي اصالح موهایم مغزم را پر از بهانه رفتمیمپیش او آرایشگاهی که قبالً
من دشمن دانستیمچون .در چنته داشتروزبهی جدید و هایبهانههمیشه . کرده بوديآورجمعبهانه را 

.را براي من رو کندتربزرگهايبهانهکردیمبهانه هستم سعی کیدرجه
این بود که وضعیت اقتصادي مردم خوب نیست و مردم دادیمکه من را خیلی حرص ايبهانهترینمهم
را گرفتم و به خیابان بردم و گفتم یک ساعت وقت دستشبه همین خاطر من یک روز . روندینمآرایشگاه

.داري تا یک فرد مو بلند و ژولیده نشانم دهی
فرار گیربهانهاینکه اغلب مردم از افراد . دادماما یک موضوع مهم را یاد؛ روز دستش را رها نکردمآن

.ورشکست شودگیربهانهآرایشگر شوندمیو باعث کنندمی
بهانه نقشی ندارید و آنآمدن به وجوداگر شما در . از امروز هر بهانه جدیدي گرفتید سریع یادداشت کنید

یا محدودیت را ایجاد بهانه اگر خودتان.نکنیدبهانه را تکرارآندیگر دیآیبرنمکاري از دستتان کنیدمیفکر 
.از همین امروز اقدام کنید و بهانه را برطرف کنیددیاکرده

در مورد هاییکتابهمین امروز . ایدشدهآنآمدن به وجودپس خودتان باعث . وزنتان زیاد شده استمثلن
حذف تانزندگیاین بهانه را براي همیشه از . دپیدا کنید، یک مشاور پیدا کنید، ورزش را شروع کنیاندامتناسب

.کنید
را با بودنتانزندهو شودمیکه اگر بهانه نیاورید نکنیدمیاگر هم بهانه آوردن برایتان لذت دارد و فکر 

این کتاب را هم به دیوار بکوبید و الزم نیست به خواندن ادامه لطفن. پس بهانه بیاورید. کندمیاختالل مواجه 
بهانه بیاورید که توانیدمیکه چرا کتاب را به دیوار کوبیدید یا دیوار را خراب کردید اگر هم کسی پرسید . ددهی

.خوردینماین کتاب به درد 
این موضوع را modir12.irدر صفحه کتاب در سایت حتمنکتاب به دردتان نخورد واقعناگر راستی 

.به شما تقدیم خواهیم کردایدهکردکل مبلغی که بابت کتاب پرداخت .بنویسید
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.را ثبت کنیدپیشرفتتان 

اگر گاهی . را ثبت کنیدتانفعلیبراي اینکه روند پیشرفتتان را بتوانید ارزیابی کنید سعی کنید اطالعات 
.دلسرد شدید روند پیشرفتتان را بررسی کنید شاید کمی روحیه بگیرید

، ریدیگمیاطالعاتی که یاد توانیدمیبنابراین ؛ تاگر چیزي ثبت نشود قابل ارزیابی و سنجش نیس
باریکوقت هرچندرا ثبت کنید و کنیدمیکار خاصی اعاتی که صرفمالی، تعداد مشتریان، سهايحساب

.ارزیابی کنید

خالصه کتاب چه طور بود؟
اول کتاب به ذهن شما رسید اگر حداقل یک ایده کوچک از خالصه شش فصل

چرا تمام کتاب را مطالعه نمی کنید؟
 خواندن کل کتاب چند ساعت بیشتر زمان الزم ندارد ولی می توانید زندگی

.دلخواه تان را با کمک آن بسازید
پس همین االن اقدام کنید و کتاب را سفارش دهید .
 براي سفارش می توانید به سایتmodir12.irمراجعه کنید.
 تماس بگیرید02632776951یا با شماره .
 پیامک کنید30002635776951را به شماره 15یا عدد.
 شما می توانید کتاب را با تعداد بیشتر و تخفیف هاي باور نکردنی تهیه کنید و

نسخه 5ز براي سفارش تعداد بیشتر ا.به دوستان و همکارانتان هدیه دهید
.لطفن با ما تماس بگیرید
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برسیم؟میخواهیمکجا به 

هايهدفشاید . در زندگی داریمهاییهدفسته اغلب ما خواسته یا ناخوا. کسی زندگی بدون هدف ندارد
.کنیممیتالش نهاآنشاید هم براي رسیدن به . ما خیلی جسورانه و بزرگ نباشند

.حداقل هدفمان این است که زنده باشیم. داریمهاییهدفاگر زنده هستیم پس یکسري درهرصورت
اما ؛ یم رسیدهخواهاآنتعیین کنیم قطعن به براي خودمانهاییهدفخیلی از ما هنوز باور نداریم که اگر 

هاآنبه بخشی از احتمالنکه ایدداشتهمشخص و بزرگی هايهدفو مدیر حتمن کارآفرینیک عنوانبهشما 
.هم رسیدید

باید خیلی کارآفرینیک مدیر و عنوانبهشما .پس به هدف باسواد شدن رسیدید،بخوانیدتوانیدمیحداقل 
واضح و بزرگ در هاییهدفکنم که اگر هدف یا تأکیدقبل از هر چیز باید . کنیدگذاريهدفتري با دقت بیش

.نخواهید رسیددلخواهتانجايبهحداقل اینکه . زندگی و کارتان نداشته باشید به هیچ جا نخواهید رسید
.اولین مرحله در شروع هر حرکت یا تغییر، مشخص کردن مقصد است

.مشخص کنیدتان را اندازچشم

را بتوانیم تعیین کنیم آیندهاندازچشماگر . استترو دورتربزرگبسیار هاياز هدفيامجموعهاندازچشم
.سالیانه، ماهانه و روزانه را مشخص کنیدهايهدفیم توانمییراحتبه

اما بسیار جذاب کار سختی است . را تصور کنیدتانزندگیساعت آخرینتوانیدمیاندازچشمبراي تعیین 
شما .صحبت کنمناامیدياز مرگ و خواهممین. را تصور کنیدتانسپاريخاكمراسم توانیدمیحتی . است

چه شرایطی داشته باشید؟ چه کسانی در کنارتان باشند؟ چه جایگاهی تانزندگیلحظات آخریندوست دارید در 
؟افتخار کنیدآنکه به داشته باشید؟ دیگران در مورد شما چه چیزهایی بگویند 

لحظات زندگی باشیم آخرینلحظات زندگی شاید خیلی خوشایند نباشد و اگر هم در آخرینتصور کردن 
.در کیفیت مرگ ما نخواهد داشتتأثیريو کندمیزیاد مشکلی را حل نآنفکر کردن به 

که در دهدمیبه ما اندازچشمکیهاآنزندگی، قبل از رخ دادن هايسالاما تصور کردن حاصل 
.زیادي داشته باشدتأثیرد توانمیما اآلنهايگیريتصمیم
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اندازچشمترسیم 

، خودرو، دفتر کارتان در خارج از ساعات کاري، در طبیعت، خواباتاقمثلدر یک جاي خلوت و ساکت
یک روز چند برگهیا تانریزيبرنامهدر دفتر . تنها باشیدیک ساعت که کسی مزاحم شما نشود،ییهرجاو هتل

تصویري توانیدمیکندمیدتانینااماگر نوشتن در مورد سال آخر عمر . از روزهاي سال آخر عمرتان را بنویسید
.بنویسیدآیندهسال 20یا 10از خودتان در 

ت؟ در کجاستانخانهکی از خواب بیدار شدید؟ نمثل. را با جزئیات بنویسیدآیندهروز مهم چند سال یک
رویدمی؟ با خانواده کجا کنیدمیچیست؟ با چه کسانی کار تانخودرويصبحانه چه خوردید و با چه کسانی؟ 

...و
100تا 10را تانیفعليهاهدف. کنیدترجسورانهو تربزرگکه در ذهنتان دارید کمی ییهاهدفهمان 

.کندینمرگتان بازخواست بزيهاهدفکسی شما را به خاطر ! نترسید. کنیدتربزرگبرابر
:هاي شما باشندتوانند برخی هدفهاي رایج که میي از هدفانمونه

.کیلوگرم است...وزن من 
.انداز استتومان پس.........من ............ در حساب بانک

.دهمانجام می...... ساعت ورزش2من روزي 
.زنممن به همه لبخند می

.امخواندهکتاب50تا اآلن . انمخوساعت کتاب می2من روزي 
.تومان است...... درآمد ماهانه من 

.نفر کمک خیرخواهانه کردم...............من به 
.امدهیخر..... هست را در ................................................... خانه زیبایی که داراي مشخصات

.شومدقیقه زودتر حاضر می5اقل شناس هستم و در قرارهایم حدمن بسیار وقت
.است............... مدل ..............................خودروي من 

:امرفتهجاهایی که امسال . رومهرماه به مسافرت می

www.takbook.com



سال؟12ایماه12کتاباولفصلششخالصه

33

تالش12جهینت
.گذرانیمبا خانواده هستم و لحظات شاد و هیجانی باهم میساعت..............من روزي 

.زنمم زنگ مینفر از دوستان5من هر هفته به 
...و

.وکارهاي کسبهاي شخصی و زندگی را تعیین کنیم و بعد هدفکنم که اول باید هدفدر اینجا تأکید می
کنیم اما سنجش و مشخصی تعیین میهاي قابلمشکلی که اکثر ما داریم این است که براي کارمان هدف

.هاي مشخصی نداریمبراي بهتر شدن کیفیت زندگی هدف
ترین راه ساده. تواند ارزشمند باشد را مشخص کنیدین اول هر هدفی که براي زندگی شخصیتان میبنابرا

.ها، تصور کردن شش ماه یا یک سال آینده استبراي مشخص کردن هدف

.را به کارهاي اجرایی کوچک تبدیل کنیدهاهدف

ظر خودتان خیلی بزرگ انتخاب به نهاییهدفآوردید به دستکه در این کتاب نفسیاعتمادبهشاید با 
.کردیدبلندپروازيخیلی کنیدمیکه شاید از درون حالتان بد شده و احساس ایدکرده

اگر بتوانید چیزي را . ایدآوردهبه دسترا هاآنفکر کنید که احساس کنید بزرگتانهايهدفبه قدرآن
.یدخواهید رسآنبه يزودبههم تیدر واقعدیریبپذذهنی ازنظر

خیلی هايهدفکنید هر هدفتان را به ریزيبرنامهترراحتبراي اینکه کمی تسکین پیدا کنید و بتوانید 
.تقسیم کنیدترکوچک

. انجام دهیدیک سالبجاي یک ماه در راآنتوانیدمیکیلوگرم وزن کم کنید 10مثلن خواهیدمیاگر 
روزانه چند قاشق کمتر غذا با خوردنمثلن.ه وزن کم کنیدکمتر از یک کیلو الزم است کهرماهبراي این کار 

.رسیدمیبه این هدف راحتیبههانوشابهیا حذف 
؛ به هدف ماهانه تقسیم کنیدراآنیک میلیارد تومان تا پایان سال برسید اندازپسبه خواهیدمیاگر مثلن

به هدف راآنحتی بهتر است . کار سختی نباشدبراي شما هرماهمیلیون تومان در 83بنابراین شاید رسیدن به 
است و بهتر ترسادهخیلی تصور کردنشمیلیون تومان 20ايهفتهآوردن به دستبنابراین ؛ هفتگی تبدیل کنید

درآمد تومان437000هر ساعت و یا میلیون تومان 5/3شما باید در روز . کنیدریزيبرنامهآنبراي توانیدمی
آیا کسی نیست که چندین برابر این درآمد را داشته باشد؟. بهانه نیاورید. کسب کنید
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فعلی یا نحوه کار کردن فعلی شما وکارکسبشاید با . دهدمیهمین محاسبات ساده دیدگاه شما را تغییر 

.د کرداما اگر بخواهید به هدفتان برسید حتمن راهی هم پیدا خواهی؛ رسیدن به چنین هدفی دور از انتظار باشد
هدف بسیار قوي براي رسیدن ریزيبرنامهدرآمد شما در حد صفر است پس باید یک تالش و اآلناگر 

تومان دارد رسیدن به میلیونیکدر حدود ايروزانهبراي کسی که درآمد .داشته باشیدمالی که مثال زده شد
ايسادهسه برابر کند که کار بسیار چنین فردي باید فقط درآمد خود را. این هدف مثل آب خوردن ساده است

.است

.هدف را تبدیل به عادت کنیم

را تبدیل به عادت هاآنباید . تالش کنیمهاآنباید براي رسیدن به هرروزکه هاییهدفبراي رسیدن به 
بعد از ندگیرمیاز ما کهوقتیمعمولن با کمترین انرژي و هاهدفاین نوع از .انجام شوندخودخودبهکنیم تا 

.شوندمییافتنیدستراحتیبهمدتی 
دو ساعت روزيبهاگر بتوانید . را در نظر بگیرید.کنممیساعت مطالعه 2من روزي : هدفمثلن

. کنیدمیساعت مطالعه 2راحتیبهمطالعه عادت کنید شک نکنید که بدون اینکه خودتان را مجبور کنید روزي 
.کنیدمیبلکه معمولن حال بهتري هم پیدا شویدمیخسته نتنهانهاز مطالعه بعد .بریدمیلذت آنخیلی از 

اگر هنوز عادت به . دیگري هم ایجاد کنیدهايعادتتوانیدمیپس زنیدمیکه مسواك ایدکردهاگر عادت 
ان دندیکدستاینکه یا .عادت کنیدکنید وگذاريهدفزودتر.کشیدنمیمسواك زدن ندارید و نخ دندان 

!مصنوعی سفارش دهید
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.در خانه ساعتی را با خودتان خلوت کنید

براي فکر کردن معمولن محیطی . هر فردي باید روزانه حدود نیم تا یک ساعت را با تمرکز کامل فکر کند
.تر است و بازدهی بیشتري داردغیر از محیط کار بسیار مناسب

تان داشته توانید در خانه یا محلی خارج از محل کار مثلن پارك، رستوران یا حتی خودروياین محیط را می
.باشید

تنهایی در ساعت جلسه خصوصی که به. وفصل شوند را یادداشت کنیدروزانه موارد و مشکالتی که باید حل
جلسات شخصی بسیار مفید تداشتن یک دفتر براي صور. پیدا کنیدبرایشانحلیکنید راهبا خودتان برگزار می

.است
فکر نکردن اشتباهی . ریزي اختصاص دهیدهایی را به فکر کردن و برنامهبجاي کار زیاد و مداوم، ساعت
.شونداست که اکثر کارآفرینان مرتکب می

اکثر کارآفرینان خیلی سریع درگیر.شوندکنند و با کار سرگرم میشدت به کارشان عادت میبهکارآفرینان 
شود و ریزي از لیست کارهاي روزانه حذف میبعد از مدتی فکر کردن و برنامه.شوندیمکارهاي روزمره 

.من وقت ندارم: گیردیک بهانه معمولن جاي فکر کردن را می. یابدشدت کاهش میدرنتیجه بازدهی به

.چند بار به طبیعت برویدايهفته

قدرت روحیروحی نیز ازلحاظ. کندمیانرژي شما را بیشتر فیزیکیازلحاظعالوه بر اینکه گرديطبیعت
درگیر کارهاي روزهاتمامو کنیممیگاهی اوقات ما به زندگی شهري و روزمره عادت . کندمیشما را چند برابر 

.شویممیکنندهخستهو روحبی
کنیم و روحیه خود را را در خود تقویتبودنزندهیم دوباره احساس توانمیبا کمی استفاده از طبیعت 

.کنیمترقوي
مطمئن . با خانواده به این کار عادت کنیدحتمندهیدمیرا حتی اگر در ساعات کاري انجام نگرديطبیعت
بگذارید طبیعتید وقتی براي توانمیاگر روزانه ن. کندمیروحیه و بازدهی شما را تقویت شدتبهباشید که 
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. که گفتید وقت نداریدبازهم. حتی براي چند ساعت.را انجام دهیدگرديیعتطبیک یا دو بار ايهفتهحداقل 

.بجاي بهانه آوردن فکر کنیم و راهی پیدا کنیم!مگر قرار نشد بهانه نیاوریم

!استکارآفرینییورزش اصل اساس

گرم خیلی از ما به حدي درگیر و سر.ایمشنیدهدر مورد نقش ورزش در زندگی و کار چیزهاي زیادي 
.گذاریممیکه فرصتی براي ورزش و تحرك نشویممیوکارکسبکارهاي روزانه 
آمارها. استهاآنتحرکیکممدیران و حتی کارکنان مربوط به هايزندگیمشکالت ترینمهماین روزها 

!داردوزناضافهدرصد جمعیت ایران 60بیش از دهدمینشان 
بنابراین اگر بدنتان را به حال خود رها ؛ استتحرکیکمی و گرایش انسان به سمت حالت سکون و راحت

با توانیدمیاما شما ؛ کندمیرا انتخاب تحرکیبیقطعنتحرکیبیتحرك و هايگزینهبین از مغزتان کنید 
.تشخیصی که دارید گزینه تحرك را انتخاب کنید و خود را ملزم به ورزش کردن بکنید

.باشیددرخت بکارید یا گلدان داشته

یک باغچه کوچک، یک گلدان یا . زندگی چیزي که در حال رشد کردن است داشته باشیددر محل کار و 
اطالعات بگیرید و ذهنتان را کمی آندر مورد . بپردازیدآنبه مراقبت از ياقهیچنددقهرروز. یک درخت بکارید

.کنیدآندرگیر 
ايبهانهو شاید گاهی اوقات که هیچ گیریدمیوحیه در حال رشد است رهرروزاز دیدن موجود زنده که 

شما که منتظر آب است شما را از رختخوابتان بیرون پروردهدستبراي بیدار شدن نداشته باشید دیدن گیاه 
.بکشد

و خالقیت ریزيبرنامهد براي چند دقیقه شما را از فکر کار خارج کند و ذهنتان را براي توانمیاین کار 
.کنددآزابیشتر 
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.نفس بکشید

.شودمیانجام يرارادیغصورتبهتنفس . ارادي نفس نکشیدصورتبهید بیشتر از یک دقیقه توانمیشما ن
ما اثر کار آییخودمان متوجه شویم روي کهاینکه بدون آیدمیگاهی اوقات به حدي کیفیت تنفس ما پایین 

.گذاردمی
با اکسیژن بیشتري که وارد .از هوا پر شودهایتانریهبکشید تا چند نفس عمیق اراديباریکدقیقه هرچند

.دیکنیمخستگی بدن و مغزتان را کمتر کنیدمیخونتان 
10و در حدود یآرامبهسپسکنید حبسبکشید و چند ثانیه هایتانریهثانیه هوا را به داخل 10حداقل 

.بار تکرار کنید5د نوبت در روز و هر بار حداقل این کار را در چن. خارج کنیدهاریهثانیه هوا را از 

.سفر براي شما اجباري است

زمانهمو بینیدمیدر سفر چیزهاي زیادي . و زندگی استکارآفرینیسفر کردن یکی از ضروریات دنیاي 
.کندمیدیدگاه شما هم توسعه پیدا 

این در حالی است که در کشورهاي . خیلی پایین زندگی ما قرار داردهاياولویتمسافرت در معمولن
افراد خودشان را ملزم به سفر کردن تا حدوديیک اولویت اصلی زندگی قرار دارد و عنوانبهسفر یافتهتوسعه

.شودمیو یکی از ضروریات زندگی محسوب کنندمی
سفرهایتانبراي از چند ماه قبل . را براي خود و خانواده تنظیم کنیدايهفتهیکبرنامه چند سفر هرسال

کنار بیاورید وبه دستندارید باید تالش کنید که هزینه سفر راراسفربودجه فعلناگر . کنیدریزيبرنامه
.البته الزم نیست در سفر خیلی هم هزینه کنید. بگذارید

بنابراین با ؛ شودمیبسیار ارزان تمام آنخوشبختانه شرایط ایران طوري است که سفر کردن در 
.تعداد سفرهاي بیشتري داشته باشیدولیبا هزینه کمتر توانیدمیریزيامهبرن

جاهاي دیدنیآیندهسال 10حداقل تا .ید ایران را بگردیدتوانمینبازهمچند روز سفر کنیدهرماهاگر 
.دیپرکنرا تانبرنامهکه پیدا خواهید کرددر ایران جدیدي
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که رویدمیمسافرت . اصلن نگران نباشید. کمی خسته شویدممکن است در مسافرت یا بعد از برگشت 

و شودمیژهم خسته شوید ناخواسته روحیه شما شارهرچقدر. را تخلیه کنید و دوباره بازیابی کنیدتانانرژي
.کندمیحالتان تغییر 

از مسافرت رتراحتخوابیدن در خانه خیلی. تنبلی نکنید. خودتان را مجبور کنید که مرتب مسافرت بروید
صرف کهوقتی.رسیدمیزیادي جاهايبهاما با مسافرت زیاد رسیدمیی نجایبهشما از خواب زیاد .رفتن است
در زندگی و کارتان چند برابر آنتأثیراست که گذاريسرمایهیک . نیستشدهتلفوقت کنیدمیمسافرت 
.خواهد بود

خالصه کتاب چه طور بود؟
 اگر حداقل یک ایده کوچک از خالصه شش فصل اول کتاب به ذهن شما رسید

چرا تمام کتاب را مطالعه نمی کنید؟
م ندارد ولی می توانید زندگی خواندن کل کتاب چند ساعت بیشتر زمان الز

.دلخواه تان را با کمک آن بسازید
پس همین االن اقدام کنید و کتاب را سفارش دهید .
 براي سفارش می توانید به سایتmodir12.irمراجعه کنید.
 تماس بگیرید02632776951یا با شماره .
 پیامک کنید30002635776951را به شماره 15یا عدد.
 شما می توانید کتاب را با تعداد بیشتر و تخفیف هاي باور نکردنی تهیه کنید و

نسخه 5براي سفارش تعداد بیشتر از .به دوستان و همکارانتان هدیه دهید
.لطفن با ما تماس بگیرید
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.اساسی و مهم را زودتر بگیریدتصمیمات

گیري گاهی اوقات ترس از تصمیم. اي از تصمیمات بزرگ و کوچک ما استزندگی متشکل از مجموعه
.ها به تأخیر بیافتدها و سالساده ماهنسبتنشود برخی کارهاي سبب می

؟فقیت شما مؤثر باشندتوانند در پیشرفت و مووکار شما وجود دارند که میچه اقداماتی در زندگی و کسب
سایت، خرید ملک کاهش وزن، ورزش کردن، استخدام، شروع کار جدید، توجه بیشتر به خانواده، ساخت یک وب

...و
.اما ممکن است خیلی زمان ببرد یا خیلی دیر شود؛ ها را روزي به آن خواهید رسیدهمه این هدف

تنهایی کار را تمام گیري بهتصمیم. تصمیم بگیریدهاترینبندي کنید و براي مهمهایتان را اولویتهدف
درصد بقیه معمولن 50. ایددرصد کار را انجام داده50شما با شروع کار، . اما شروع بسیار خوبی است؛ کندنمی

.شوندریزي بعدي انجام میخود و با برنامهخودبه
.شودها گرفته نمیي آنشوند چون تصمیمی براهاي ما در اولین مرحله متوقف میاکثر هدف

.روزانه تصمیمات مهم را بگیرید و فکرتان را آزاد کنید

ترین اید را مرور کنید و براي رسیدن به مهمهایی که مشخص کردهترین هدفهمین امروز یکی از مهم
.هدفتان تصمیم بگیرید

خواهید استخدامی داشته گر میا. خواهید وزنتان را کم کنید از همین امروز شروع کنید نه از شنبهاگر می
.البته بعدن باید جزئیات کار را بیشتر بررسی کنید. باشید همین امروز تصمیم را بگیرید

تر تبدیل هاي کوچکها را به بخشکنید خیلی بزرگ و جدي هستند آناگر برخی تصمیمات احساس می
.دهیدحلی پیدا کنید و کاري انجام هرروز براي بخشی از آن راه. کنید

توانید براي کارهایی که باید به همکار جدید واگذار در ابتدا می. خواهید فردي را استخدام کنیدمثلن می
.بعد در مورد آگهی استخدام و بعد هم براي مراحل استخدام و انتخاب همکار. کنید تصمیم بگیرید
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.موارد ناراحت کنند را بنویسید و حل کنید

کم کننده گذرا هستند و کمخیلی از این موارد ناراحت. شودیزها ناراحت میهرکسی در زندگی از بعضی چ
.شوندبه فراموشی سپرده می

گیریم و اما برخی موارد هستند که شاید هم خیلی کوچک باشند اما چون ما ارادي خودمان تصمیم نمی
.زنندمانند و دائم به ما آسیب میها با ما باقی میکنیم مدتحذفشان نمی

زدم و معمولن جواب تا یک سال هر هفته به او زنگ می. من چند سال پیش مبلغی از فردي طلبکار بودم
درهرصورت من براي یک مبلغ ناچیز روزهاي . بعدن متوجه شدم که من را در لیست سیاه قرار داده بود. دادنمی

.زیادي فکرم مشغولش بود
که راهی براي مطالبه این وجه از طریق قانونی و فکر کردم و دیدم. این مشکل را روي کاغذ آوردم

بنابراین خودم را روي کاغذ توجیه کردم که چنین طلبی را ؛ هاي دیگر نیست و طرف هم قصد پرداخت نداردراه
حسابش را افزار حسابداري صورتدر نرم. هایی که از این فرد داشتم حذف کردمحتی تمام شماره تلفن. ندارم

.پاك کردم
ازهمه اول. اما دو نتیجه بسیار مثبت داشت؛ گاه نتوانستم بگیرمه چه شد؟ مشخص است طلبم را هیچنتیج

درنتیجه فکرم . فراموش کردم که حتی چه مبلغی و از چه کسی طلبکارمکاملنفکرم آزاد شد و بعد از دو هفته 
کوچک که با تمرکز بیشتري انجام دادم اتفاق جالبی افتاد که در یک کار . بازدهی کارم بسیار بیشتر شد. آزاد شد

.دو برابر مبلغ طلبی که داشتم جبران شد
کمی در . ها را پرداخت نکندنتیجه بهتر این بود که روش کارم را اصالح کردم که کسی دیگر نتواند بدهی

.ندرت با چنین اشتباهات مالی روبرو شدممورد جدي بودن در فروش مطالعه کردم و دیگر خیلی به

.دیکنپاكوارد آزاردهنده را کاملن م

چون خیلی از مواردي که . کلید کامپیوتر را خیلی دوست دارمصفحهShift+Delete: من کلیدهاي
همخودتان . کنمآزاردهنده هستند و اهمیتی در زندگی و پیشرفت من ندارند باکمال خونسردي حذف می

کلید طالیی دوبا این . اي نیستکردید بازگرداندن آن کار سادهدانید که اگر با چنین روشی فایلی را حذف می
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هاي مفید شود و جاي کافی براي ورود فایلارزش خالی میهاي کمحافظه کامپیوترتان براي همیشه از فایل

.دارد
باید سه کلید. کندکفایت نمیDeleteبراي خیلی از موارد فقط کلید . بعضی موارد را باید عمقی پاك کرد

Shift+Deleteشوند تقریبن خیالمان کلید باهم براي یک موضوع فشار داده میدووقتی . را باهم فشار داد
تواند دوباره جلوي چشممان بیاید و بار نمیپس هرچند وقت یک. شود که این مشکل دیگر وجود نداردراحت می

.فکرمان را مشغول کند
کننده را الزم نیست در جایی از خیلی از موارد ناراحت. ا بکنیمتوانیم همین کار رمیهمبراي ذهنمان 

توانیم یک تصمیم اساسی بگیریم و اگر ارزش فکر کردن ندارند خیلی سریع براي می. ذهنمان داشته باشیم
.همیشه حذف کنیم

ذهنتان کنید اگر حذف کردن موارد آزاردهنده را براي مدتی انجام دهید بعد از مثلن یک ماه احساس می
فکرهاي . فضاي خالی زیادي دارد که در این مواقع بهترین فرصت براي واردکردن موارد مفید و اثرگذار است

ما باید با واردکردن موارد مثبت و مفید فضایی براي فکرهاي . منفی تمایل بیشتري براي ورود به مغز ما دارند
.منفی و آزاردهنده باقی نگذاریم

.کنیدریزيبرنامهندگی براي کارهاي مهم زاول 

بگذارید و در ايجلسهبا خودتان کنیدمیزندگی تنهاییبهاگر خودتان براي ایجاد تعادل در کار و زندگی، 
اگر هم همسر یا فرزندي دارید با . مختلف زندگی فکر کنید و تصمیمی بگیریدهايبخشمورد تقسیم وقت بین 

شوید و با در نظر گرفتن نیازهاي خودتان و شغلتان یک برنامه آشناهاآنهايخواستهمشورت کنید و با هاآن
.مشخص داشته باشید

و ساعات کار و جلسات و کنیدمیریزيبرنامهکه براي هر هفته کاري براي شغلتان طورهمان
و خانوادگی را هم مشخص کنید و بعد برنامه کاریتانیبرنامه کارهاي شخص. شما مشخص استهايمسافرت

.را تنظیم کنید
مشخص هابچهروز خاصی را براي بیرون رفتن با خانواده، مهمانی، مسافرت، مخصوصن بازي با مثلن

.حداقل در روز یک وعده غذایی را در کنار خانواده باشید. البته خیلی از این کارها باید روزانه انجام شوند. کنید
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را گذاريسرمایهاما بهترین بازگشت کندمیما پولی پرداخت نبه شگذرانیدمیکسی بابت اینکه با خانواده وقت 

.دارد
با خواهممین. هماهنگ کنید و با اعضاي خانواده ورزش کنیدخانوادهبرنامه ورزش و گردش را با توانیدمی

اه و مدیر هستید بنابراین با کمی فکر کردن هزاران رکارآفرینخودتان . ذهنتان را محدود کنممیشنهادهایپ
گاهی با چند دقیقه . از مشاوران ارشدتان یعنی اعضاي خانواده کمک بگیرید. پیدا خواهید کردمؤثرجذاب و 

.پیدا خواهید کردجالبیهايراهصحبت کردن 

.لیست خوشحالی داشته باشید

کنید خیلی خوشحال نیستید یک برگه در کنید و یا احساس میاگر در زندگی کمی احساس ناامیدي می
.هایتان را بنویسیدتان بچسبانید و هرروز یک مورد از خوشحالیریزيفتر برنامهد

کننده و خوب به ها عادت کند و دائم فکرهاي خوشحالشود ذهنتان به خوشیها باعث میاین نوع نوشتن
تان چیزي به ذهندیکنیمکنید فکر معمولن اوایل که شروع به نوشتن لیست خوشحالی می. ذهنتان بیایند

ها بعد از یک ماه ده. ولی خودتان را مجبور کنید روزي حداقل یک خوشحالی را در دفترتان بنویسید. آیدنمی
.دهددلیل خوشحالی دارید که به شما انرژي می

توانم نفس بکشممن می: مثلن
.من سالم هستم

.توانم بخوانممن می
.من فالن دوست را دارم
.من اسمم را دوست دارم

...و
ولی حتی یک . آیندشاید دالیل زیادي هم براي خوشحال نبودن وجود دارند که معمولن زودتر به ذهن می

.ها حتی اگر خیلی کوچک باشندفقط دالیل خوشحالی. دلیل یا بهانه منفی را ننویسید
.من موبایل دارم
.من چشم دارم
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.توانم حرف بزنممن می
.توانم چیزي بخورممن می
.گوش کنمتوانم من می

.من ماشین دارم
.دارممن خانه

...و
.بهانه براي خوشحال بودن دارید365بیش از سالکیبعد از . روزي یک مورد را اضافه کنید

.هاي متنوع داشته باشیدبخشش

. هاي فکري اثرشان خیلی بیشتر و ماندگارتر استها کمکخیلی وقت. همیشه کمک کردن مالی نیست
.ت ارزشمندتان را در اختیار دیگرانی که الزم دارند قرار دهیدتوانید تجربیامی

چیزي براي بخشش ندارید محبت کردن اگر حتی هیچ. گاهی اوقات محبت کردن هم نوعی بخشش است
.به دیگران را تجربه کنید

دهم که نرخ سوددهی در بخشش من به شما تضمین می. بخشش باید به یکی از عادات روزانه تبدیل شود
زمانی نتیجه بخشش با سود چند برابر به . خالصانه ببخشید و توقع برگشت نداشته باشید. برابر است10بیش از 

کوچک يهابخششاز . بهانه نیاورید. امتحان کنید. شودهم باورتان نمیشما برگشت خواهد خورد که خودتان
.جبران کنیدهایخوبا کارهاي بد دیگران را ب. اشتباهات دیگران را ببخشید. شروع کنید

ترین کار یک کارآفرینیادگیري مهم

فردي جسور و بااراده هستید که شهامت ریسک . عنوان یک کارآفرین یک فرد معمولی نیستیدشما به
پس مطمئن باشید که نتیجه این تالشتان را روزي . چون در حال مطالعه این کتاب هستید. کردن را دارید

.خواهید دید

www.takbook.com



سال؟12ایماه12کتاباولفصلششخالصه

46

یدر روش زندگرییتغ
باید . وکار و شغلش باشدهاي موردنیاز براي کسبو علمهافنین باید دائم در حال یادگیري یک کارآفر

این کار را هرروز انجام دهید حتی ؛ وساعت در روز را به یادگیري اختصاص دهید1- 3عادت کنید حداقل 
.زود یاد بگیریدمطمئنن چیزهاي جدیدي هستند که باید . دانیدچیز را میکنید همهزمانی که احساس می

این به این معنی . هایتان استکار مهم دیگري که در کنار یادگیري باید انجام دهید اجرا کردن دانسته
اگر این کار را بکنید کارتان را با مشکل مواجه . نیست که هر چیزي که یاد گرفتیم از فردا در کارمان وارد کنیم

.ه کنید و بعد در کارتان امتحان کنیدگیرید را باید پختنکاتی که یاد می. کنیدمی

خالصه کتاب چه طور بود؟
 اگر حداقل یک ایده کوچک از خالصه شش فصل اول کتاب به ذهن شما رسید

چرا تمام کتاب را مطالعه نمی کنید؟
 خواندن کل کتاب چند ساعت بیشتر زمان الزم ندارد ولی می توانید زندگی

.دلخواه تان را با کمک آن بسازید
ارش دهیدپس همین االن اقدام کنید و کتاب را سف .
 براي سفارش می توانید به سایتmodir12.irمراجعه کنید.
 تماس بگیرید02632776951یا با شماره .
 پیامک کنید30002635776951را به شماره 15یا عدد.
د و شما می توانید کتاب را با تعداد بیشتر و تخفیف هاي باور نکردنی تهیه کنی

نسخه 5براي سفارش تعداد بیشتر از .به دوستان و همکارانتان هدیه دهید
.لطفن با ما تماس بگیرید
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.سازندمیهاعادتزندگی را 

ي عمیق هاعادتتبدیل به هاعادتخیلی از این .استشدهتشکیلعادتروش زندگی ما از تعدادي 
خیلی عمیق باشند هاعادتاگر . شوندمیناخودآگاه انجام صورتبهکارهایی هستند که تقریبن هاعادت. اندشده

مثل غذا خوردن، خوابیدن، صحبت کردن، رانندگی، راه رفتن . شوندمیانجام و مصرف انرژيبا کمترین توجه
...و

نیست جز ايچارهاما اگر قصد پیشرفت و موفقیت دارید ؛ کار بسیار سخت و زمان بري استهاعادتتغییر 
اندامتناسبشاید از نمثل. ي جدیدي اضافه کنیدهاعادتو یا ییر دهیدرا تغهاعادتاینکه حداقل برخی از این 

یا خوریدمییا غذاهاي مناسب نخوریدمیمثلن زیاد . چند عادت در وجودتان هستاحتمالن. خود راضی نیستید
تريمناسبي هاعادترا با هاعادتبرسید باید این اندامتناسببه خواهیدمیپس اگر . اینکه تحرکتان کم است

.جایگزین کنید
ي خوب هاعادتدرواقع. ي خوب نیستهاعادتجز ایجاد ايچارهبراي موفق شدن در زندگی و کسب کار 

.ابزار موفقیت هستند
نگران اصلن. خواهید داشتوکارتانکسبي زیادي در زندگی و هاعادتشما نیاز به تغییر زیاداحتمالبه

هاعادتتغییر یا ایجاد این هايروشو موردنیازي هاعادتمفصل در مورد صورتبهنباشید در این کتاب 
.فقط باید بخواهید، انتخاب کنید و عمل کنید. استشدهدادهتوضیح 

اقدامات کوچک نتایج بزرگ

و یا برندمیباالي سر خود راحتیبهکیلوگرم وزنه را 200نکه مثلایددیدهقهرمانان ورزشی را تاکنون
یا حتی شبهیکاین افراد قطعن ؟به چنین نتایج بزرگی برسنداندتوانستهاما چگونه ؛ زنندمیرکاب هاساعت

و کارهاي کنندمیبا اقدامات کوچک ولی مداوم شروع هرروزبلکه . رسندمیهم به این نتایج بزرگ نسالهیک
.کنندمیتمرین و تکرار هرروزخیلی ساده و کوچک را 

هاآنتکرار و در هرروزیکسري از کارها را وکارکسبیر باید براي موفقیت در زندگی و مدعنوانبهما 
.پیشرفت کنیم
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:کارهاي مهمی که باید عادت شوند

براي زندگی و کار بهتر باید انجام دهید و به عادت در شما تبدیل شوند کنیدمیشش کار مهمی که فکر 
چند کار مهمی که . تالش کنیدکارهاي مهمي عادت کردن به متمرکز براصورتبههرماه.را مشخص کنید

:عادت کند و همیشه انجام دهدهاآنیک فرد موفق باید به 
ورزش منظم

مطالعه حداقل روزي یک ساعت
ساعت در روز4- 5اختصاص وقت به خانواده و اطرافیان حداقل 

روزانه حداقل نیم ساعت در روزریزيبرنامه
الت زندگی و کار حداقل یک ساعت در روزفکر کردن و حل مشک

هاایدهو اجراي وکارکسبرشد 
...و

.برنامه عادت جدید را علنی کنید

من چند دوست دارم . علنی کنیدرا ایجاد کنید خواهیدمیعادتی که توانیدمیبراي ایجاد مسئولیت بیشتر 
که فالن کنممیو اعالم زنممیزنگ هاآنکتابی بنویسم بهخواهممیوقتی نمثل. پیگیرم هستندشدتبهکه 

.نویسممیکتاب را تا تاریخ مشخصی 
؛ کشممیو اگر کتاب تمام نشده باشد خجالت شوندمیو پیگیر زنندمیزنگ شدهنییتعدوستانم در تاریخ 

خودم شدهنییتعچند روز زودتر از زمان معمولنو کنممیبنابراین از ترس خجالت پیش دوستان تمام تالشم را 
.کنممیخبر اتمام کار را به ایشان اعالم 

پیش ترراحتو ترسریعاگر بتوانید فرد مناسبی را براي همراهی و پیگیري انتخاب کنید کارتان خیلی 
که براي یک کار ساده مثل کنندمیتومان به یک مشاور پرداخت هامیلیونافرادي هستند که در ماه . رودمی

.انگیزه دهدهاآنپیگیرشان باشد و به رژیم الغري 
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بنابراین در ؛ ند سرعت موفقیت شما را چند برابر کنندتوانمیو با دیدگاه مثبت باانگیزهدوستان و اطرافیان 

عادت مطالعه را در خود ایجاد کنید با افرادي خواهیدمیاگر مثلن. معاشرت با افراد اطرافتان خیلی دقت کنید
.خواندنمیهمنه با کسی که حتی سالی یک کتابکنندمیچند ساعت مطالعه حداقل ر روز معاشرت کنید که د

کم شد تانانگیزهحتی اگر گاهی . که کاري را به نتیجه برسانیددهدمیعلنی کردن کارها به شما انگیزه 
.اطرافیان این انگیزه را به شما خواهند داد

؟کنیدمیدر یک سال چقدر تغییر 

فقط یک هرماهاگر . ایدکردهاست که در خودتان ایجاد هاییعادتدارید ناشی از یک سالکه در پیشرفتی 
.داریدکنندهتعیینعادت 12در خودتان ایجاد کرده باشید در پایان سال تأثیرگذارخوب و عادت 

کنیدمیعادت به حدي زیاد است که احساس 12. کندمیعادت جدید زندگی شما را متحول 12داشتن 
.بخشلذتي بسیار خوب و هاعادتاما شما خودتان هستید ولی با ؛ فرد دیگري هستید

تأثیرگذاري عمیق و هاعادتچند سال وجود شما پر از بعد . خوب را همیشه ادامه دهیدعاداتجادیبرنامه ا
.کندمیاست که سرعت پیشرفت شما و لذت بردن از زندگی را چند برابر 

باید در خودتان ایجاد کنید چیست؟ این عادت خوب را جایگزین چه عادت نامناسبی اولین عادتی که
؟ ورزش را خوابیدمیزیاد . لبخند را جایگزین کنیدتوانیدمیکنیدمیبا اعضاي خانواده بدرفتاري کنید؟می

.ویزیونی کنیدتلهايبرنامهرا جایگزین آموزشیهايفیلم. کنیدمیتلویزیون زیاد نگاه . جایگزین کنید
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کارآفرینیترس از 

شوندمیمختلف ایجاد يهانهیزمدرکارآفرینانکه توسط وکاريکسب100که از هر دهدمینشان آمارها
احتمالنماندهباقیوکارکسب60از این . را جشن بگیرندتأسیسشانند اولین سالگرد توانمیوکارکسب60فقط 
وکارکسب12خبر بدتر این است که از این . شوندمیو بقیه حذف رسندمیسالگی 5کسب کار به 12فقط 
.رسدمیسالگی 10به هاآنکمتر از یکی از ،ماندهباقی

تعداد . ها بسیار زیاد استوکارکسبو کارآفرینیتلفات در . بترسیدکارآفرینیکه از داریدحقپس 
.استشمارانگشتسال دارند بسیار محدود و 20سال یا حتی 50ی که عمري بیش از هایوکارکسب

.شروع کنیدکارهاي خیلی کم ریسک و کوچک از 

اگر ؛ کهي کمتر استفاده کنیدهاریسکدر شروع کار دقت کنید که از کارهاي با سرمایه بسیار اندك و 
.دوباره کار جدیدي شروع کنیدنباشد و بتوانید خیلی سریعکمرشکنشکستی در کار بود 

خیلی بازدهی خوبی ندارند مطمئن باشید مشکل از خود کنیدمیدارید که فکر وکاريکسباگر هم 
یا مجبور شویدمیخیلی زود ورشکست وگرنهکاري انجام دهید آنبراي پیشرفت ترسریعشماست و باید هرچه 

.خودتان کارتان را تعطیل کنیدشویدمی
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!ایه بدترین بهانهنبود سرم

اگر از . اندخوردهشکستو یا در کاري اندکردهدر اطرافیانتان کسانی هستند که یا کاري را شروع نحتمن
.دلیلشان نبود یا کمبود سرمایه خواهد بودترینمهمقطعندلیل شکستشان را بپرسید هاآن

پول و سرمایه . اندمتمرکزشدهوي پول و فقط راندبرداشتهتمرکزشان را از خودشان خوردهشکستافراد 
.د موفقیتی ایجاد کندتوانمینگاههیچیا فرد توانمند کارآفرینبدون وجود یک 

اما خیلی زود ؛ نسبتن خوبی در اختیارشان قرار گرفته استيهاهیسرماافراد خیلی زیادي وجود دارند که 
.اندکردهتمام آن را نابود 

.شغلتان را از دست ندهید

بیشتر وجود راهکبراي حفظ شغلتان ی. این است که همین شغلی که دارید را خوب حفظ کنیدراهکی
اگر رشد نکنید یعنی دارید پسرفت . باشید و پیشرفت کنید تا بتوانید شغلتان را حفظ کنیدروزبهباید دائمن . ندارد
.دهیدي شکست خواهید خورد و شغلتان را از دست میزودبهکنید و می

توانید شغلتان را تبدیل به یک تر کنید میاگر کمی سرعت پیشرفتتان را بیشتر کنید و دیدتان را وسیع
شود و براي دیگران تنها درآمدتان چند برابر میوکار ایجاد کنید نهصورت اصولی کسباگر به. وکار کنیدکسب

.تان خواهید داشتت زندگیفرصت بیشتري براي بهبود کیفیهمکنید بلکه خودتان شغل ایجاد می
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مرتبه متوجه هایشان را ندیدند، یکدوستانی دارم که به حدي درگیر شغلشان هستند که بزرگ شدن بچه

وزن دارند و چندین چندین کیلو اضافه! اند، موهایشان سفید شده البته اگر نریخته باشندساله شده50اند که شده
.انداشتهبیماري را هم در خودشان به یادگار گذ

گیري را خواهم بهانهنمی. ها خودمان هستیموبانی آنبله خیلی از این مشکالتی که در ما وجود دارد باعث
مشکالت خانوادگی، جامعه، دولت، گرم شدن ! اندازه کافی در بهانه آوردن مهارت داریمهمه ما به. یاد شما بدهم

...وکره زمین، وضیعت اقتصادي، وام، بدهی

با شغلوکارکسبتفاوت 

. د زنده بماند و درآمد ایجاد کندتوانمیکسب کار یک سیستم است که . با شغل تفاوت داردوکارکسب
که بتوانند حتی بدون دهدمیاست و عوامل مختلف را طوري در کنار هم قرار وکارکسبخالق ،کارآفرین

.تولید یا خدمات داشته باشدکارآفرینحضور 
یک مثلن. ه وابسته به یک فرد خاص استیا گروهی از افراد خدمات یا تولیدي دارند کگاهی اوقات فردي

. استخوداشتغالینوعی درواقعهافعالیتاین نوع از . و درآمد دارددهدمیپزشک زمانی که خودش کاري انجام 
.اگر فرد یک روز کار نکند درآمدي نداردکهطوريبه

و وکارکسباما وجه مشترك و اصول یکسانی بین ؛ تفاوت دارندباهمیخوداشتغالو وکارکسببنابراین 
.کندوکارکسبرا تبدیل به یک آند توانمیراحتیبهاگر فردي شغل خوبی داشته باشد .وجود داردخوداشتغالی
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در سیستم استخدام شما ممکن است بخشی از یک کهطوريبه. با استخدام تفاوت داردخوداشتغالی

سازمان و با فرهنگزمانی که استخدام شدید باید متناسب . یا سازمان دولتی و یا خصوصی باشیداروککسب
در استخدامی شما . فعالیت کنید و در تغییر سیستم دخل و تصرف زیادي نداریدشدهدادهشرح وظایفی که 

.گیریدمیحقوقتان را از دولت یا رئیستان 
و اندکردهو خودشان شغلی ایجاد اندداشتهکه شهامت شدهتهنوشخوداشتغالیاین کتاب براي افراد 

د، پزشک، وکیل، داریخانهشاید تعمیرگاه دارید، فروشگاهی دارید، کارمثلن. گیرندمیحقوقشان را از مشتریان 
به شما تبریک . ، مربی و یا هر شغل مشابهی داریدپروردام، کشاورز، دانیقیموسمهندس، مشاور، خواننده، 

.شهامت و جسارت شما بوده استدهندهنشانکه ایدکردهشما براي خودتان شغلی ایجاد گویمیم

!ن بیکارالتحصیالفارغمشکل 

هايمهارتچون این افراد یکسري . استسازترمشکلن دانشگاه التحصیالفارغپیدا کردن شغل در مورد 
.شغلی متناسب با تحصیالتشان پیدا شودکهمانندمیآوردند و بعد منتظر به دستعلمی در دانشگاه 

ي مختلف در هیچ دانشگاهی هاشغلضروري براي هايمهارتاین است که بسیاري از تراساسیمشکل 
.الزم دارندخاصیاجراییهايمهارتکاري، هايفرصتاز هرکدامچون . شودمیداده نآموزش

مشابه تجربه هايموقعیتیا حتی در . کارکنیدانتموردعالقهچند ماهی را رایگان در جایگاه توانیدمی
!بهانه بیاوریدتوانیدمیي هم وجود دارد ترسادهراه . باید از جایی شروع کنیدهرحالبه. کاري پیدا کنید
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موجود را رفتید و شغلی پیدا نکردید شاید بهتر باشد ادامه کتاب هايراهاگر چند سال تالش کردید و همه 

هم براي شما خوب باشد و کارآفرینیشاید زندگی . یا خود اشتغال تبدیل شویدکارآفرینه یک را بخوانید و ب
.موفق باشیدآنبتوانید در 

کندمیاخبار را گوش هرروز. شده ولی هنوز بیکار استالتحصیلفارغسال است 5دوستی دارم که حدود 
در سال شاید چند جایی هم براي مصاحبه . ندکمیرا ثبت شودمیو عدد نرخ بیکاري که توسط دولت اعالم 

البته فقط در . شاید چون هیچ مهارت کاربردي متناسب با هیچ کاري ندارد. شودمیاما همیشه رد رودمیکاري 
.را دوست نداردگیربهانهو هیچ سازمانی کارمندان یا کارگران کسهیچ. مهارت زیادي داردگیريبهانه

!منوعبراي شروع مگیريبهانه

وکارکسبشاید نتوانید جزئیات . را شروع کنیدوکاريکسبراهی پیدا کنید که . قرار شد بهانه پیدا نکنید
را ایجاد خواهید وکارتانکسبو تصویر واقعی آیندهمروربه. را تصور کنید اما باید شروع کنیدتانآیندهاصلی و 

.کرد
و از سال آیندهاز هفته یا ماه نهاز فردا . شروع کنیدناآلپس همین . درصد کار است50شروع کار معادل 

فقط شروع . خیلی کوچک و کم ریسک. را شروع کنیدوکارتانکسباآلناز همین امروز و همین . نهآینده
.ایدرسیدهدرصد به موفقیت 50شروع کردید یعنی . کنید
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تبدیل تخصص به پول

این نقطع. سطحی، تبدیل تخصص به درآمد استالزم براي هر کس و در هرهايمهارتیکی از 
کتاب و کالس روش خیلی اگرچه. آیندمینبه دستفقط با سر کالس نشستن و یا جزوه و کتاب هاآموزش
ي کوچک و هاریسکاصلی با انجام آموزشاما ؛ هم باید باشدو ارزانی براي یادگیري است و حتمنخوب 

.آیدمیبه دستتجربه کردن 
. من این جمله را خیلی دوست دارم. دهدمیو بعد درس گیردمیعلم سختگیري است ابتدا امتحان تجربه م

ند تا دانش آموزان و دانشجویان دادمیو بعد درس گرفتندمیهم ابتدا امتحان هادانشگاهکاش در مدارس و 
.بدانند چه چیزي باید یاد بگیرند

قرار مورداستفادههم باریککه حتی در عمرمان ایمتهگرفیاد هادانشگاهما چیزهایی در مدارس و 
در مدارس و معمولناز طرفی هزاران نکته و علم در کار و زندگی الزم داریم که . و نخواهند گرفتگیرندمین

البته در . شویم و از جایی یاد بگیریمکاربهدستخودمان ترسریعو باید هرچه شوندمیداده نآموزشهادانشگاه
از اساتید و مربیان زحمتکش؛ کهدهندمیآموزشايحرفهصورتبهرا گیريبهانههادانشگاهرخی مدارس و ب

!کنممیتقدیر جاهمینيریگبهانهرشته تخصصی 
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