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 رسیمیمبه این نتیجه  کنیممیخاصی بین آدما وجود داره؟ هر چی بیشتر دقت  تفاوت آیا

اینه که بهش نمود  آدمو وظیفه اون  که خدا به یه اندازه به تمام آدما توانمندی عطا کرده

، دماسآتفکر  کنهمیبده و بیشتر روش کار کنه... این وسط تنها چیزی که سنگینی 

 اول در مورد خودشون دارند. یدرجهتفکری که در 

 فرینکارآنتونستن خودشون رو یه  وقتهیچ، دونننمیخودشونو برنده  اصالً آدمایه سری 

 هم براشون اتفاق خاصی نمی افته! تصور کنند، خب معلومه بیرون ثروتمند

 

 بهش دسترسی داشته باشید. تونیدمی قطعاًذهن بتونه تجسم کنه،  آنچههر 

و  در حقیقت اون هدف تو رو انتخاب کرده کنیمیهر هدفی که برای خودت انتخاب 

. برسه تن هدف وجود داره و از راه طبیعی هم قراره به دستخبر خوبش اینه که ای

 چی نرماله و تنها کاری که من و تو باید انجام بدیم اینه که اون هدف رو باور کنیم.همه

 

 منظورم از تفکر برتری اینه که فکرمون درست فکر کنه نه اینکه بدتر کارو خراب بکنه

 



 حاال چطور درست فکر کنیم؟_ 

که به هدفتون رسیدید تو  ایلحظهیه تصویر واضح و شفاف از اون  کنممیپیشنهاد 

چه با چشمان بسته و چه با چشمان باز به اون تصویر نهایی  هرروزذهنتون حک کنید و 

 و با تمام سلول هاتون حسش کنید. فکر کنید

نید مرتب بهش فکر نکنید، میدوتصویر واضحی تو ذهن تون نداشته باشید و  خودآگاهاگه  

 همون باری به هر جهت...چه اتفاقی میفته؟ 

 

به افکارتون باشه که چطور در مورد خودتون فکر  تونحواساز این به بعد بیش از پیش 

. هیچ دلیلی نداره شبا وقتی میخواهید بخوابید به یه نفر دیگه فکر کنید یا به هر کنیدمی

 هایموفقیتعی کنید فقط به خودتون فکر کنید. به ... سخودتون ازموضوعی غیر 

ه اون ب آیندهتون فکر کنید، اتفاقات خوب روزی که گذشت رو بشمارید و بابت گذشته

ختی بدب مبادافقط کنید که به هدف تون رسیدید و در حال لذت بردن هستید.  ایلحظه

 یت آدما تو اون استادکاری که اکثر) کنیدو جنگ و تحریم و فقر رو تو ذهن تون تمرین 

 شدن!( نائلدکترای افتخاری هم  یدرجههستند و به 

 تفاوت تو با بقیه است! ترینمهماین اولین و 

 

تا کی به این تفکرات ادامه بدیم؟ هر موقع تو ذهنت ازش سیراب شدی و یه جورایی 

 به پدیدار شدن! کنهمیدیگه انگار بهش نیازی نداری اون وقته که هدفت شروع 

 :در مورد بحث ایده پردازی نکته اما چند



 نفر پیشی بگیره... صدهاتو از  وکارکسب که یه ایده خوب میتونه کاری کنه

خب خیلی برام هزینه داشت  ،کردممیبرگزار  حضوری هایکالسیه مثال: وقتی من 

 صورتبهرو  هامکالسولی یه ایده به ذهنم رسید که  ،و مالی انرژیوقت و  ازلحاظ

و ری فتاد این بود که با تعداد بیشتا هکنم. اتفاقی ک برگزاراینترنتی و اون هم در تلگرام 

 با نتایج بسیار خوبی برگزار شد. همآن هاکالسبدون هیچ هزینه این 

 

باشید. مدام دنبال این باشید که ارزان و  متمایزکنندهو  سازپول هایایدهشما پیگیر 

به  از تصورات شون فراترکاری کنید مردم  نهایتاًم کمک کنید. به مرد ترساده و ترسریع

 مردمه! مسائلحل  کارآفریننتیجه دلخواه شون برسند. وظیفه 

 

 

 

 

 

 

 !یه تمرین

همیشه همراه ثبت ایده ... یه دفترچه کوچیک و یه خودکار تهیه کنید و  دفترچه

 خودتون داشته باشید.

 !به ذهنتون رسید، یادداشت کنید ایایدهبه چه مناسبت؟ به مناسبت اینکه هر 

ه ک دیدمیرو همراه خودتون دارید، دارید به مغزتون این پیغام رو  دفترچهشما وقتی این 



 !راه نشون بده به من ،هستم متمایزکنندهو  سازپول هایایدهثبت  ی دریافت وآمادهمن 

به ذهنتون  وقتهیچکه  کنیدمیی رو یادداشت هایایدهطی ده روز  دممیبه شما قول 

 شروع کنید به یادداشت کردن فکراتون و بعدش اجرا... االنهمیننرسیده بوده... پس از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 این جای خالی رو پر کن( لطفاً)ی ... هستی! تو فروشنده

 

 میدی... ارائهاین جای خالی همون محصول یا خدمتی هست که تو 

 .نیستی بلکه شغل اصلی تو فروش اوناس تولیدکننده صرفاًکه تو  کنیمی تائید قطعاً

های سازمانت جاری باشه و در ت بطپه و خون تو رگوکارکسبفروش باعث میشه قلب 

 !و اون طرفش کنی طرفاینت فلج میشه و مجبوری با ویلچر وکارکسبغیر این صورت 

 

بی نیستی کارت سخت پیش میره و یه احتمالی که برای تو وجود اگه اهل فروش و کاس

عد از چند ماه و هایی که بجزو اون بیزنستو هم بره  وکارکسبداره ... احتمال اینکه 

 چون مشتری ندارن!ل تعطیل میشن... چرا؟ نهایت یکی دو سا

 م مشتریبه موجودی بنا اصالً شایدمدر اصل کاالیی وجود داشته که مشتری نداشته! 

 دالری بیاره و صد هزارفکر نکردن و منتظر یه فرشته نجات بودن که بیاد یه گونی 



تحویل بگیره... افسوس که این فرشته نجات هر نهایتاً  جنس چهارتاشون کنه و تقدیم

 چی منتظر موندیم نیومد که نیومد!

  

 رسیمیصورت این تو هستی که باید محصولت رو معرفی کنی و بفروشی و در غیر این 

که ادامه کار خیلی برات سخت میشه. پس اگه دوست داری تو این بازی بمونی  جاییبه

از همین حاال کوبنده و پرتوان به فکر فروش باش. روزی نیم ساعت فقط به این فکر کن 

 چطور میشه بیشتر مشتری پیدا کرد؟ چطوری بهتر پرزنت کنم؟که 

 

اگه میگی بلد نیستم من بهت میگم برای شروع منم خوب بلد نبودم ولی یاد گرفتم که 

اال فروش ک حالتابهاگه  چیزی جز فروش نیست. وکارکسبباید فروشنده باشم و  جاهمه

کن و برو سر یه  آمادههمین امروز شروع کن و تو خونه یه چیزی  نکردیدرو تجربه 

وقتی از دست مردم پول  اتفاقاً.. فروش که ترس نداره و شروع کن به فروختن. چهارراه

 ترراحتلی خیبعداً رده فروش کنی  ترینپایینچقدر لذت داره. اگه از  ببینیباید  گیریمی

 وقتچهیرو بفروشی  معدنیآببزرگ امضا کنی. اگه نتونی یه بطری  قراردادهایمیتونی 

 بفروشی! گروهتباکس رو به کمک  ۱۰۰۰۰۰نمیتونی 

 

همون قسمت فروشه. چون فروش به  وکارکسبقسمت هر  ترینشیرینو  ترینراحت

 .بینیمیو همون لحظه تو نتیجه کارتو  دهمیانرژی  آدم

 

 آشغال =طال بدون فروش 



 داشتن یه نمونه محصول یا حتی یه میتونه از جایی باشه که تو با وکارکسباستارت یه 

عکس از محصول راه بیفتی و بری شروع کنی به فروختن. اگه قراره صندلی بفروشی 

ه فکر بعد ب صندلی داشته باشی،الزم نیست کارخونه بزرگ احداث کنی و صد رقم  حتماً

 ی و شروع کنی بهسبر تونیمیاون کارخونه  رؤیایبه  ناآل همینباشی.  هاآنفروش 

 نه تولید اون صندلی لعنتی! با مشتری یابی و فروش شروع میشه وکارکسبفروختن...

 

 یه چیزیم بهتون بگم...

از خاک  رو کستهورش وکارکسبتبلیغ نویسی میتونه یه تبلیغ نویسی رو یاد بگیرید.  حتماً

باید تو گوشت  تبلیغ نویسی. منظورم فقط نوشتن یه متن تبلیغاتی نیست بلکه بلند کنه

و پوست و فکر و قلب شما رسوخ کنه و همواره تو کالم خودتون ازش استفاده کنید و 

 .ذهن بقیه آدما رو به تسخیر خودتون در بیارید

 فروشنده است گویداستانتبلیغ نویس یه نویسنده نیست بلکه یه 

 

 مکمل ورزشی یه مثال در مورد معرفی یه

 )مکمل چاقی رسید! )عادی 

 یا...

  را افزایش  وزنتانکیلو  ۷ و حتی بدون ورزش ماه یکعدد کپسول در کمتر از  ۳۰با

 تبلیغ نویسی شده()دهید! 



به محصول تبلیغ نویسی سایت مراجعه کنید و طی چهار ساعت تمام  حتماً

به  هر کاال یا خدمتی رو سرعتبهتبلیغ نویسی رو یاد بگیرید تا بتونید  هایوفنفوت

 تبدیل کنید. نقدپول 

 

 چهارچوب تبلیغ نویسی رو حتماًحتی اگر خواستید یه پیامک برای کسی ارسال کنید 

یر احتی اگه گدا هم باشید با یه متن تبلیغاتی میتونید صد برابر س.درش پیاده کنید...

 پول از دست مردم بگیرید. گداها و بدون التماس دیگران،

 

 ثروت فقط نوشتن یک متن تبلیغاتی باشددیوید اگیلوی: شاید فاصله شما تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

توسط  ۲۰۰۶تمام آدمای پیگیر موفقیت فیلم راز رو دیدن، این فیلم سال  تقریباًامروزه 

خانم راندا برن ساخته شد که شوک و موج عظیمی به دنیای موفقیت وارد کرد. کتاب راز 

کتاب رشد فردی در  ترینپرفروشهم پس از فیلم راز نوشته شد و وارد بازار شد که 

 نتریبرجستهی اخیر شد. این فیلم و کتاب مفهومی رو به شکل تازه و با حضور صده

 کرد. مربیان توسعه فردی بیان

 

 چه خوب چه بد!!! خواهیمیافکار تو تبدیل میشن به چیزهایی که اونارو 

باالتر از بقیه این  نگردودر این فیلم حضور داشت و یه سر خانم هیکسخوشبختانه 

 «مرحله چهارم یعنی مرحله دریافتبخصوص »مفهوم رو توضیح داد. 



 هماهنگی با خواسته

بیش از چند ثانیه یا چند  در این فیلم خب نمیشدک خانم هیکس با توجه به زمان اند

دقیقه در مورد هر سرفصل توضیح داد... اما باید بهتون بگم مشکل اغلب آدما همین 

هم جهت نمیشن بلکه برعکس عمل  شونآدما با خواسته  ...یعنی دریافته ،مرحله چهارم

 .شوندمیانجام  خودخودبههستند و  آسونخداروشکر  گذاریهدفمیکنن. بقیه مراحل 

 چاه قانونوکارآفرینی که قراره ثروت زیادی خلق کنیم، باید راه عنوانبهحاال من و تو 

 بوی پول و ثروت و پیشرفت بیشتری بده...وجذب رو بدونیم تا به تالش ما رنگ

ذب هستند چه خواسته در حال استفاده کردن از قانون ج روزشبانههمه آدما در طول 

 ناخواسته.چه 

 

اهنگ شویم تا آخر عمر نیاز به هممون هاخواستهخوب یاد بگیریم که چطور باید با  اگه

هیچ مشاوری نداریم چون دیگه دنیا برای ما بهشت میشه و هر چیزی که بخواهیم رو 

 میاریم. به دستو با سرعت  سادگیبه



فکر  الًاحتماله چهارم چیه و کافی کنجکاو شدید که بدونید این مرح اندازهبه کنممیفکر 

نیست، بسیار  طوراین اصالًهست! نه دوست من  فرساطاقتخیلی سخت و  کردیمی

 ...!کنیمیاز اون چیزی که فکرشو  ترراحتراحته، 

 چطور انجام بدیم؟باب مستر 

 هرچی که اسمش احساس خوبه()و شادی  آرامشمرحله دریافت فقط یعنی احساس 

 امخواستهاینکه شاد باشی و این پیغام رو بدی که حال من خوبه و هیچ وابستگی به 

 !چون همین حاال هم حال من خوبهندارم، 

 بیشتر به خدای درونت بیشتر توجه کنی احساس بهتری خواهی داشت هرچقدر 

 بیشتر عاشق کاری باشی که انجامش میدی هرچقدر 

 بیشتر به آدمای اطرافت کمک کنی هرچقدر 

 مهارت جدیدی یاد بگیری روزروزبهبیشتر تالش کنی و  هرچقدر 

 بیشتر مراقبه و سپاسگزاری داشته باشی هرچقدر 

 بیشتر کنی خدا بهبیشتر سعی کنی ایمانت رو  هرچقدر 

 بیشتر مطالعه و ورزش و تفریح داشته باشی هرچقدر 

 بیشتر بخندی و بدون دلیل خوش باشی هرچقدر 

 احساس بهتری خواهی داشت نهایتاً

 و...

نمیخوره و کافیه فقط چیزی رو بخواد  دربستهبه  وقتهیچآدمی که احساس خوبی داره 

 سر راهش قرار میگیره اشخواسته سرعتبه

 شانسخوشمیدونید این آدما چه لقبی دارند: 



 

 

 

 

 

 

 (فرد تاریخ امریکا ثروتمندترینبه دیویس راکفلر ) کنممیاین فصل شمارو وصل  در

 بشید ترراضیاگه خود راکفلر یا شما صحبت کنه  کنممیحس 

 !هنر معامله موفق رو بیاموزید... کردمی تأکیدمرحوم همیشه 

 

 

 دایشنیدهصحبت باشد. بارها این جمله را  آغازکنندهاجازه دهید که طرف مقابل : ۱ نکته

”. دهد امهرگز اولین پیشنهاد را شما ندهید، بگذارید طرف دیگر معامله این کار را انج“که 

 این یک مشورت عالی است

. دو دلیل وجود کندمیکه چرا این کار به مذاکره شما کمک شایانی  دانیدمیشما  آیا

تا یک حد وسط برای قیمت پیشنهادی خود تعیین  دهدمیازه اج شما به اینکه اول  دارد:

نه حرف من و نه حرف شما بلکه ” از روش تجربهبیکنندگان کنید. بسیاری از مذاکره

 کنندهرهمذاکاگر یک  مثالعنوانبه، کنندمیبین خود استفاده ” تقسیم کردن اختالف پول

وحوش دالر معامله در حول ۱۰۰دالر شروع کند و طرف دیگر معامله با  ۲۰۰با  تجربهبی

 خواهدنمیاست که  ایگونهبهرسد. طبیعت انسان حد وسط( به پایان میدالر ) ۱۵۰

بیشتر یا کمتر از قیمتی که شما در نظر دارید بدهد، بنابراین مردم بیشتر به این گرایش 



اما زمانی ؛ ان مقدار طرف دیگر افزایش یا کاهش دهندباهمدارند که پیشنهادات خود را 

که  دهدمیدهد، این امکان را به شما که طرف دیگر معامله اولین پیشنهاد را ارائه می

یک حد وسط برای قیمت پیشنهادی مذاکرات تعیین کنید. دلیل دوم اینکه: ممکن است 

شما  از آن چیزی که تریپایینپیشنهاد طرف مقابل از پیشنهاد شما بهتر باشد و قیمت 

ن و ای دهیدمیرائه دهد. با بیان اولین پیشنهاد از سوی شما، خودتان را لو انتظار دارید ا

 که پول بیشتری از شما بگیرد. کنیدمیامکان را برای طرف مقابل فراهم 

ان ترفندها در زم مؤثرترینصحبت کردن را تمام کنید و گوش بسپارید. یکی از : ۲نکته 

کارها  ترینمشکل، این یکی از متأسفانه. مذاکره این است که جلوی زبان خود را بگیرید

.، اما این کنندمیاست. طبیعتاً مردم از سکوت در طول یک مذاکره احساس راحتی ن

 دهآغازشمقابل اطمینان دهید که دوره سکوت  طرفبهکاری است که باید انجام دهید تا 

 رف مقابلمطمئن باشید که ط توانیدمیاست. اگر شما از این سکوت ناراحت هستید، 

که طرف دیگر برای شکستن این  شودمیشما هم مثل شما ناراحت است و نتیجه این 

. دفعه بعد که شما در حال مذاکره هستید و طرف دهدمیسکوت ناخوشایند یک تخفیف 

کند، قیمتی را پیشنهاد دهید که دیگر حرفی برای گفتن معامله پیشنهاد شما را رد می

دقیقه، طرف مقابل را مجبور  ۱۰ثانیه طول بکشد یا  ۱۰که  ندکمینداشته باشد. فرقی ن

زیرا او اغلب سکوت شما را دلیل خشم و ناامیدی شما ؛ کنید که سکوت خود را بشکند

کند. شدر پیشنهاد خود و ارائه تخفیف سکوت خود را می تجدیدنظرو با  کندمیتعبیر 

نهادات آوردن پیش ترپایینکنندگانی که در این کار استاد هستند از این فن برای مذاکره

 باًغال. این فن کنندمیبدون رد کردن پیشنهاد متقابل خود استفاده  تجربهکمطرف 

. ارگیریدکبههمیشه آن را  توانیدمیفنی است که شما  مؤثرترین حالدرعینو  تریناساسی

افراد شما را فرد  کههنگامیو حسن نیت خود احترام به دست آورید.  باصداقت: ۳ نکته

. این امر شودمیاین امر موجب نفوذ بیشتر شما در مذاکره  شناسندمی قولیخوش

رید که قول دادید تماس بگی طورهمانکه قول دادید نشان دهید  طورهمانمستلزم: 

، این حالدرعینکه قول دادید انجام دهید. خیلی ساده، درست است؟  طورهمان



 هانآخود عمل کنید و به  هایوعدهاست. اگر شما بتوانید به  غیرمعمولدرستکاری کمی 

 .سازدمیپایبند باشید، شما را در بازار از بقیه جدا 

با داشتن اطالعات کافی طرف معامله را تحت تسلط خود در بیاورید. برآوردها : ۴ نکته

که  شودمیبه نفع طرفی  باتجربهدرصد مذاکرات بین طرفین  ۹۵که  دهندمینشان 

اهمیت دارد  آنچهمرتبط با مذاکره( در دست دارد. در زمان مذاکره، ) یشتریباطالعات 

موضوع مذاکره بلکه در مورد طرف معامله و  هدربار فقطنهاین است که تا حد امکان، 

انگیزه او نیز اطالع پیدا کنید. بیشتر مردم این تصور را دارند که همه مذاکرات بر سر پول 

که در بسیاری از موارد حل یک مشکل  شوندمیکنندگان باهوش متوجه است. مذاکره

ار ، فرض کنید دو خریدمثالعنوانبهپیشنهاد پول بیشتر اهمیت بیشتری دارد.  جایبه

ه ک کندمی. خریدار اولی تصور اندگرفتهیک خانه را دیدند و هر دو تصمیم به خرید آن 

رفتن ، اما برای گپذیردمیو کل قیمت درخواستی را  شودمیفروشنده با پول بیشتر راضی 

ز فروشنده . خریدار دوم اخواهدمیتا زمان بستن قرارداد دو ماه وقت  هابازرسیوام و برخی 

که شغل بهتری دریک استان دیگر  گویدمیو فروشنده  کندمی سؤالدلیل فروش خانه را 

هزار دالر کمتر از قیمت  ا ۰پیدا کرده و باید تا دو هفته دیگر مهاجرت کند، خریدار دوم 

که تا دو هفته دیگر قرارداد را منعقد کنند و  کنندمیو توافق  دهدمیپیشنهادی ارائه 

خریدار اول پول بیشتری  کهدرحالیرا ندارند.  بعدازآنی هابازرسیرفتن وام و یا قصد گ

بود حل کرد.  هاقیمتاز اختالف  ترمهم، خریدار دوم یک مشکل را که دهدمیرا پیشنهاد 

 عاتی را از فروشنده به دست آورد.او قبل از ارائه پیشنهاد اطال چراکه

دگیری یا“خوب  کنندهمذاکره هایویژگیهمیشه آخرین تخفیف را بگیرید یکی از : ۵ نکته

 هاآنتوسط طرف دیگر معامله بدون فهماندن  خواهدمیبه انجام رساندن کاری که او ” 

برای انجام این کار با کسی که شما برای چندمین بار با او مذاکره  راهیکاست. در اینجا 

ت: همیشه مطمئن شوید که در مذاکره آخرین تخفیف را خواهید کرد، ارائه شده اس

، ، افت قیمتدهدمیتخفیف چیزی است که طرف دیگر معامله در یک مذاکره ) ایدگرفته

تخفیف، طرف دیگر معامله یاد  درپیپیبا گرفتن و درخواست  .شرایط بهتر و غیره(



طرف دیگر معامله بداند خود را در طول مذاکره تمام کند. اگر  هایدرخواستکه  گیردمی

از ترس اینکه طرف دیگر  عتاًیطب که در عوض هر بار درخواست باید چیزی هم بدهد،

 هایدرخواستهایش از او تقاضا کند، از ی را در عوض خواستهترمهممعامله چیزهای 

 .کندمیبیشتر خودداری 

ای است که همراه شما است. در ظاهر، یک مذاکره خوب مذاکره نظراختالف: ۶نکته 

، اما لزوماً شودمیو بدون هیچ حاشیه اضافی انجام  دردسربیو  رسدمیسریع به پایان 

و طرف دیگر معامله سریع  ایدنیست. آخرین باری که با کسی مذاکره کرده گونهاین

 ؟ چه احساسیآوریدمییرفت به خاطر پذ ایمقابلهپیشنهاد شما را بدون هیچ اعتراض و 

به شما دست داد؟ اگر شما هم مثل بیشتر مردم باشید، با احتمال زیاد این احساس به 

، تاوقابعضیشما دست داده که معامله شما به آن خوبی که در نظر داشتید انجام نشد. 

افی ک رنظاختالف کهایناحساسی داشته باشد!  چنینهم، ممکن است طرف دیگر هرچند

ه ب ؛ وکه معامله عالی پیش رفته است کنندمیدر مذاکره وجود نداشت هر دو طرف فکر 

که یکی از طرفین، معامله  شودمیهمین دلیل نتیجه این معامالت سریع و یکنواخت آن 

مطمئن شوید که پس از پایان مذاکره طرف  خواهیدمیبنابراین اگر ؛ کندمیرا فسخ 

، سخت تالش کنید که در مذاکرات خود یک توافقنامه کندمیدیگر، معامله را فسخ ن

دیگر برای فسخ  طرفآندر معامالت ملکی که در  خصوصاًمشترک امضا کنید. این امر 

 اهمیت است. حائز معامله چند روز وقت دارد،

 که طرف کنیممی، ما تصور اوقاتبعضیرد معامله شوید. با تواضع و فروتنی وا: ۷نکته 

 دیگر معامله بیشتر به دنبال مادیات در یک مذاکره هستند: مثل پول بیشتر، شرایط بهتر

ه بیشتر از اینکه ب کنندمیبسیاری از افرادی که به مهارت مذاکره خود افتخار  ؛ اماو غیره

 برخی افراد به فکر گرفتن کهدرحالی. نندکمیخود را حفظ  نفسعزتمادیات توجه کنند 

م روتنی دیگران تخفیفی هتمام پولش هستند کسانی هم هستند که در عوض تواضع و ف

 .دهندمی

 



 

 

 

 

 

 

براتون پیش اومده که بخواهید کاری رو انجام بدید ولی حس و حالش رو نداشته  حتماً

از خواب بیدار بشن و برن  ۴صبح ساعت  آدماچه چیزی باعث میشه که  باشید.

باعث میشه آدما خستگی رو حس نکنن و حتی ایام تعطیل هم  چیزیسرکارشون؟ چه 

 !؟کنندمیخاصی مصرف  زایانرژینوشابه  آیاقرص و محکم سرکارشون باشن؟ 

 

 هست! قدرتمند نیروی چرایی کارآفرینانما  زایانرژینوشابه 

تعریف نکنید. چون شما به نیرویی بسیار  رانیروی چرایی  ایکلیشه کنممیخواهش 

پرقدرت نیاز دارید. یادمه وقتی سر یه کالس دیر حاضر شدم، معلم پس از ورود من گفت: 

ند ؟ منم چزنیمیخودت  یخانواده صورتبهتو میدونی با این دیر اومدن یه سیلی محکم 

 ثانیه فکر کردم و بعدش متوجه شدم منظور معلمم چی بود!

ر پدر و ماد و فرزندخودمون بلکه همسر و  فقطنهات ما کارهایی انجام میدیم که گاهی اوق

بینند. اگه این روند آسیب رو خوب درک کنیم دیگه و برادر و خواهر... ما آسیب می



 کنیمیمو پرتوان و با تمام انرژی ممکن کار  باغیرت. بلکه کنیممیو سست کار ن انرژیکم

 تا کسی از جانب ما آسیب نبینه!

حاال ازت میخوام یه جور دیگه هم به این عواقب فکر کنی... به این فکر کن که اگه تو 

به همین خاطر دست یه نفر دیگه خوب حرکت نکنی اون هدف رو از دست میدی و 

 اگه خوب مطمئنممیفته... اون دختر، اون پسر، اون ماشین، اون خونه، اون دفتر و ... 

درک کنی که با حرکت نکردنت اون هدف رو از دست میدی و دست یه نفر دیگه میفته، 

ترین کسی هستی به خرج نمیدی! اون هدف مال توست و تو الیق کاریاهمالو  وقتهیچ

 که باید نصیبت بشه، این فرصت رو از دست نده.

ه تونه کاری بکنه کبه سراغ مون بیاد، می آیندهکه شاید در  هاییرنجگذشته و  هایرنج

آدما حرکتت کنن، غیرت به خرج بدن و تا به هدف شون نرسیدن از حرکت دست 

 برندارند.

 هایموفقیتت جور دیگه ای نگاه کنی و اونارو اهرم کنی برای هارنجاز این به بعد به 

روی کره زمین  آدم مشهورترین اآلنبزرگ. اگه انیشتین از مدرسه اخراج نمیشد شاید 

 ...!چیزهمهو طرح نظریه  نفساعتمادبهاون  واسطهبه..نبود.

تو زندگی تو هستند تا تو بیشتر حرکت  تضادهاو  خألهادوست داشته باش،  را خألها

. تیهس تریبزرگ هایهدفمتوجه بشی که الیق  دقیقاًکنی، میخوان بهت کمک کنن تا 

این لطف خداست و البته قانونی هست که چه بخواهیم چه نخواهیم روند پیشرفت دنیا 

بزرگی  هایپیشرفتی زندگی آدما موجب این میشه که تضادهارو داره هدایت میکنه. 

 اتفاق بیفته.

پایدار داشته باشید و همیشه و  هایموفقیتبلکه درخت بکارید، کاری نکنید، صیفی

 نرژی باشید.کجا سرشار از اهر



 یه تمرین

 در مورد یه هدف پیشرو تو : هدف ایکس 

 رو بنویس اتگذشته هایرنجهمین حاال سه تا  

 !؟که اگه خوب حرکت نکنی هاییرنجو... سه تا از 

رابینز مشاوره بگیرم و منو دعوت کرد به جزیره خودش  تونی ازیه روزی که خواستم 

انبه خنک خوردیم و منو برد هلم داد انداخت داخل  آبهمینو بهم گفت. البته قبلش یه 

ت کمک نگیری و اونارو اهرم نکنی نمیتونی هارنجخالصه بهم گفت تا وقتی از ! استخر...

ی و بدون خستگی و احساس گرسنگی فعال روزشبانهمحکم مثل من رو پات بایستی و 

م که برای حرکت کردن هباشی. تونی بهم گفت از اهرم رنج و لذت استفاده کن، یعنی این

که اگه پس از موفقیت  هاییلذتکه ممکنه نصیبت بشه کمک بگیر هم  هاییرنجاز 

مواره ه پرتالشیاد گرفتم چطور پرتوان و  سادگیبهشد که من  گونهایننصیبت میشه. 

 هدف هام رو تیک بزنم.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

کارخونه داشت بامن تماس و گفت...ورشکست شده و مجبور شده  قبالًیکی از دوستام که 

تمام کارخونه و تجهیزات و خونه و ماشین رو بفروشه و همه چی رو جمع کنه، خیلی  کالً

به اینجا رسید که اگه تو جای من بودی چیکار  آخرشچیزای دیگه هم برام تعریف کرد و 

و به زبون اومد  شا اینکه خود؟! منم جواب خاصی نداشتم و سکوت کردم تکردیمی

و بهتر  رتقویاونم  کنممی... گفتش دوباره شروع وقتهیچ تسلیم نمیشم! وقتهیچ: گفت

 از دفعه قبل!

 ناامید نمیشه گاههیچاین یعنی امیدی که 

 این همون روزیه روزی که ناامید بشیم. دقیقاًمرگ باشیم؟  آمادهمیدونید چه روزی باید 

 که باید با این دنیا خداحافظی کنیم و رخت بربندیم!

ناامیدی معنایی نداره، تاریک ترین زمان شب همون لحظاتیه و بعدش آفتاب طلوع میکنه 

ول تو این عالم تاریکی زیاد ط حالتابهمیشه. هیچ تاریکی همیشگی نیست و  آغازو روز نو 

 .هاانسانامید  شرطبهنکشیده...



مثل پدر بزرگا و مادربزرگا نمیخوام بگم ... پسرم، دخترم همیشه امیدوار باش، چون قبول 

دارم گاهی اوضاع سخت میشه و کار هرکسی نیست که بتونه تو شرایطی که هیچ نشونه 

 ای از نور و امید نیست بتونه امیدشو حفظ کنه و به راهی که رفته ادامه بده.

و ثروتمند شوید با یه مثال عالی این موضوع رو مطرح  هیل در کتاب بیندیشید ناپلئون

جاهای مختلفی رو حفر  هرروزکرده که... یه نفر چندین و چند ماه دنبال طال بوده و 

ناامید میشه و دست از کار کرده به امید اینکه روزی به طال برسه... یک روز امیدش می

کلنگ رو برمیداره و میره دنبال زندگیش... به نظرتون بعدش چه اتفاقی  و بیل میکشه،

 ۹۰ط نفر قبلی فق ظاهراًمیفته؟ نفر بعدش میاد و چند تا کلنگ میزنه و میرسه به طال! 

 ، ولی ناامید شده و کار رو رها کرده.با طال فاصله داشته مترسانتی

مبادا روزی بیاد که بگیم...هی!  ،بکشیمال دست از کار  ازی مترسانتی ۹۰مبادا در فاصله 

شو بسه دیگه ما که تالشمونو کردیم! هر موقع فکرت خواست شروع کنه چنین  خیالبی

 نزدیک شدم حتماً ،به هدفم میرسم مطمئنمبگه، تو بهش بگو من  وپرتیچرتجمالت 

سعی کرد بهت غالب بشه شک  ناامیدیهر وقت که پس . کنیمیکه تو داری منو ناامید 

 نکن که نزدیک شدی!

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

پهنای  %۴۰حدود  آینده هایسالقراره طی  گفتمیسال پیش یه پیشگو بهتون  ۵اگه 

حضور  برای ایبرنامه آیا؟ کردیدمیحرفشو باور  آیامصرف بشه؟  تلگرامتو  نت ایرانباند 

 ؟خوردمیبوی پول به مشام تون  آیامنسجم تو تلگرام داشتید؟ 

اجتماعی  هایشبکههمین حاال یه سرچ در مورد واقعیت مجازی و هوش مصنوعی و سایر 

و نانو داشته باشید. ببینید تو دنیا چه خبرایی هست که شماها  بعدیسه پرینترهایدنیا و 

ز سر می . یه رباتی که میتونه هر غذایی که بخواهید رو خودش سفارش بده وخبریدبی

کره  تور ببره دیگه میکنه که چند وقت نامثبتکنه! ایالن ماسک داره  آمادهشام براتون 

تاب شو روغن و بنزین حتی از بوگاتی هم  آبتولید کرده که بدون  هاییماشینماه! ایالن 

بدی تا هر جایی که دوست دارید بدون  لوکیشنفقط کافیه بهش  بیشتری داره، و سرعت

ندگی، شما به مقصد برسونه. خودش بره و پارک کنه و هر وقت یه دکمه رو نیاز به ران

 شما رو سوار کنه! و دوبارهزدید بیاد 

به  آرومحال رخ دادن است و بقیه اخبار هم آروم  دراینها برخی از اتفاقاتی هست که 

ییر شما هم باید با این تغییرات، تغبهتون بگم که  خواستممیگوشتون میرسه. فقط اینو 

 !با پیچ جاده بپیچید. اگه جاده بپیچه و شما نپیچید، میرید ته دره زمانهمکنید. 



 

ی رسیده که دیگه نیازی به زراعت سنتی نیست و هر کس میتونه جایبهکشاورزی  علم

بدون خاک و کود و زحمت زیادی هر محصول یا گیاهی رو بار  و متری ۲۰یک فضای  در

من به شما  هرکسی. تمام این خبرا، خبرای خوشی هستند که خواستم زودتر از بیاره

 بگم.

 متنوع شده ... آدمافروش تغییر کرده... ارسال محصول تغییر کرده... نیازهای  اآلن

 ید!باید مجبور بشید که تغییر کن حتماًتغییر کردید یا اینکه  آیاشما با این تغییرات 

حتی مجبور هم بشن، بازم تغییر نمیکنن مثل شهاب و ارج  ی شماهاوکارکسبخیلی از 

 و کفش ملی و ...

اومده و کاری کرده که یه خانم در چین یه شامپو سفارش میده و اون شامپو در  آمازون

 ساعت از هلند ارسال میشه و به دست اون خانم در چین میرسه. ۸عرض 

اره هر چیزی تغیر میکنه، پس هیچ نور د سرعتبهشده و  آوریحیرتدنیا، دنیای  واقعاً

 همگام بشیم. هاتکنولوژیاینکه با این  جزبهراه فراری نیست 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 یه فرقی هست بین روباه و خارپشت:

داره، همش دنبال راه میانبره، این عجله باعث میشه که  ایپیچیدهروباه مکاره و دنیای 

 بزنه ایاحمقانهدست به کارای 

 خاصی حرکت میکنه آرامشداره و با  ایسادهاما خارپشت، خیلی دنیای 

بخواد بهش نزدیک بشه  حیوانیخارپشت فقط یه کارو خوب انجام میده، هر انسانی یا 

. اگرم زیادی کسی بخواد مزاحمش زهرآلودخودشو تبدل میکنه به یه گوی تیغ تیغی 

 درد داره! بشه یه تیغ محکم پرت میکنه به سمتش و اندکی هم



خارپشت چون همین یه کارو خوب انجام میده، هر جا که دوست داشته میره... رو درخت 

میره، تو جنگل میره و... چون به یه کاری که خوب بلده انجام بده ایمان  آدمامیره، پیش 

 داره و در انجام اون کار استاده.

 

از یک توانمندی که در وجود ، اونا شنویدمیافراد موفق  هایمصاحبهکه در  طورهمان

ه ب اآلن. تو دوست من سعی کن از اندپیداکردهدست  چیزهمهخودشون پرورش دادن، به 

 المعارف اون کار بشی.دائرهبعد بجای چند تا کار فقط روی یک کار زوم کنی و 

جیم کالینز محقق و نویسنده کتاب ارزنده از خوب به عالی وقتی این نظریه رو مطرح 

 شرطهببعدش میگه، شما الزم نیست رشد کنید، بلکه خارپشتی شمارو رشد میده!  میکنه

ال هرحکنید و در  ریزیبرنامهاینکه یک کار رو انتخاب کنید و در اون برای بلند مدت 

اینکه به هر کار یا ایده یا پیشنهاد غیر از خارپشتی  ترمهماز همه  اون کار رو رها نکنید،

د که از این به بعد شما هم باید خوب بای فتن خصلت بارز افراد موفقهبگید. نه گ« نه»تون 

 که رد راستای حوزه کاری شما نیست: انگیزوسوسهیاد بگیرید و به هر پیشنهادی هرچند 

 «نه»با قاطعیت تمام جواب  

استیو جابز اواخر عمرش خیلی زیبا گفت: اولویت به معنای این نیست که میخواهید 

 باید به چه چیزهایی دانیدشفاف میرا انجام دهید. بلکه به این معناست که  کارهاییچه

 بدید.« نه»جواب 

  رسید چیزهمهسر، به  یکنندهتمامعلی دایی از فوتبال و ضربات 

  ،نویسبرنامهبیل گیتس 

 محمود معظمی، فروش 



 ؟شما از من: چطور این خارپشتی رو پیدا کنیم سؤال

باید یه حالت یا حوزه کاری رو برای  هرکسیتمام یه مثلث داره که  سادگیبه خارپشتی

 داشته باشه... مدنظرو نه گفتن رو  ماندگاریخودش انتخاب کنه و 

 ...فکر کنید ایچنددقیقهاز شما تقاضا دارم 

 

 بافت: آقایداستان آموزنده 

ین بر ا و قرار هست هزارنفریبرگزاری سمینارهای چند  مسئولیه بنده خدایی در امریکا 

ازای  همآندقیقه و  ۲۰بیاره که ایشون به مدت  به عملبافت دعوت  آقایشد که از 

دالر برای حضار سمینار بزرگ سخنرانی داشته باشند. وقتی این  500000دریافت 

پیشنهاد رو برای وارن بافت ارسال کردند در عین ناباوری ایشون قبول نکرد. وقتی با 

تو خونه خودش  احتماالًکمال تعجب دلیل عدم حضور او رو جویا شدن، وارن بافت که 

 دانه داد و گفت:کورن بوده، جوابی بسیار هوشمنپاپخوردن در حال 

 است نه سخنرانی! گذاریسرمایهکار من فقط 



 

 

 

 

 

 

ره وقتی بابت نگارش کتاب خودش می ایدقیقهیکاسپنسر جانسون نویسنده کتاب مدیر 

موفقیت اون شخص رو  رازهایاروپا گفتگو کنه و  هایشرکتموفق ان رتا با یکی از مدی

 نیدکمی گیریتصمیممطرح میکنه به این مضمون که شما چطوری  سؤالیجویا بشه... 

 گیریتصمیموظیفه هر مدیر  ترینمهمچون ) ؟کنیدمیشرکت موفقی رو اداره  قدراینکه 

 صحیح است(

اون مدیر رو میکنه به اسپنسر و میگه: ببین عزیزم من همیشه تو جیبم یه مشت لوبیا 

تو جیبم و چند تا لوبیا درمیارم و  کنممیرم، دست دارم و هر وقت که قراره تصمیم بگی

روی میزم... اگه تعداد لوبیاها فرد بود تصمیم  ریزممی

اگه تعداد اتخاذ میشه و کار رو انجام میدیم. ولی 

 و کار گذرممیلوبیاها زوج باشه از خیر اون تصمیم 

 !کنممیرو کنسل 

 

 



لیف بالتک وقتهیچمن است. من  گیریتصمیمهمین نوع  ،تمام دلیل موفقیت سازمان من

یم. که اغلب مواقع موفق بود گیرممیشانسی تصمیم  صورتبهنیستم و با این تکنیک 

که باشه همون روز  ایمسئلههر مورد و  هیچ پرونده بازی روی میز من نیست.خالصه 

 مشخص میشه... آن انجامتصمیم انجام یا عدم 

 

، روزها هاساعتشاید برای شما هم پیش اومده باشه که وقتی خواستید تصمیمی بگیرید 

اینه که بعد از اون روزها وقتی تازه  مهم و بلکه ماه درگیر این اتخاذ تصمیم بودید. نکته

ندارید. چون تصمیم در زمان درستی گرفته  را آن، حس و حال انجام گیریدمیتصمیم 

 است. نشده، زمان آن گذشته

ین قصه به ما اینو بگه اجانسون خواسته با  آقای

اگه شانسی تصمیم بگیریم خیلی بهتره که حتی 

 سانیک. افراد ناموفق تصمیم نگیریم اصالًاز اینکه 

تصمیمی نگرفتن، چه برسه به  اصالًهستند که 

 اقدام!

 

 

 

 

 

 



 اقداممممممم آنی:

 «کردن کارزخمی »تو کار ساختمان یه اصطالحی هست بنام 

اونجارو بگیری بهتره که همون  کاری گچخواستی کار  مثالًاگه رفتی سر یه ساختمون و 

تا اون کار مال تو کنی انجام بدی و به اصالح کارو زخمی  روروز اول یه قسمتی از کار 

باشه وگرنه اگه فردای اون روز بیای و ببینی یه نفر دیگه داره کار میکنه نباید ناراحت 

 ..بشی.

هم به این صورت باید زخمی بشه تا برای شما  آینده کارآفرینانو تصمیمات شما  هاایده

ی میره سراغ آدم دیگه با شما حال نمیکنه موردنظرایده  این صورتباقی بمونه و در غیر 

 رو زمین ریخته اما کمتر کسی اهل اجراست. فراوان. ایده که تحویلش بگیره

هستی شاید اندکی صبر کنه ولی اگه زیادی طول بکشه  ایده اگه فقط بدونه شما مصمم

بوده که شما بهش محل  هاایدههم خیلی  حالتابهپر میزنه و میره سراغ نفر بعدی... 

 زودرنج هست و دنبال خریدار... متأسفانهنگذاشتی و اونم 

 

 رو از خودت بپرس؟ سؤالاین  االنهمین

 م مصمم هستم؟!هاایدهمن چقدر برای اجرای  

هر کاری اولش یه مقدار سخته اما بعد رو غلطک میفته و خودش خودکار حرکت میکنه. 

هرگاه برای شروع هرکاری  کنممیتمرین و کار عملی این بخش بهتون توصیه  عنوانبه

 ۵دقیقه انجامش بدم. فقط  ۵به خودتون بگید من قراره فقط  کردیدمیاحساس سختی 

 دقیقه دیگه! ۵دقیقه دوباره به خودتون بگید فقط  ۵دقیقه. بد از 

 



 

 

و ترو عملی کنی.  ایایدههر  سرعتبهاگه دوست داری ثروت خلق کنی پس یاد بگیر 

 ی که خدا بهت الهام میکنه و به دلت میندازه رو انجام شون بدی.هایایدهوظیفه داری 

 این تمام کاریه که باید انجام بدی

 ارزش ایده= صفر مطلق()هیچ ارزشی نداره  تنهاییبهایده و فکر 

 اینکه چطور ایده رو اجرا کنی اهمیت داره 

  صد کارت رو بپذیری و حتی جونت رو وسط بگذاری و تا  صفرتا مسئولیتاینکه

 بمونی و تا کارت به نتیجه نرسه به خونه برنگردی.  کارپای آخرش

  شی.ماجرا ن خیالبیاینکه تا ذره جیبت خالی شد و تا یه ذره گرسنه و تشنه شدی 

 پک یه ایده بود تو ذهن بابک خان آیس 

  شدمی سازیبومیاسنپ هم یه ایده عالی بود که باید در ایران 

  فقط یه ایده بود طورهمیناین کتاب هم 



ی هر جراش. سعی کن زمان انبا العادهخارقته خونه نشین و منتظر اتفاقات  وقتهیچ

ایده از اهرمی که تونی رابینز بهت معرفی کرد کمک بگیری و من بهت فقط یه جمله 

 میگم: یا در موردش حرف نزن یا انجامش بده، همین!

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

حضار خواستم که به لیست مخاطبان موبایل  ازسمیناری در برلین داشتم.  ۲۰۱۶ آوریل

خواستم تعداد مخاطبان موبایل خود را بررسی و اعالم کنند.  هاآنخود نگاهی بیندازند. از 

 یه نفر گفت صد تا و ... ،تاپنجاه ، یه نفر گفتتاچهلیه نفر گفت 

متوجه بشیم چقدر سعی کردیم در طول زندگی و روند  اینکهاین یه تلنگر بود برای 

بیزنس مون افراد رو برای خودمون نگه داریم. اگه نتونیم از افراد اطراف مون شماره تماس 

 نمیتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. بعداًیا ایمیل دریافت کنیم خب معلومه 

کمتر تالش کرده تا  تماًح ،نفر رو گوشیش ذخیره کرده ۵۰فقط شماره  اآلنکسی که تا 

 ۳۹۰۰مثبت داشته باشه. در همان سمینار کسی حضور داشت که  ارتباطبا دیگران 

 ۱۱۰۰مخاطب داشت! که برای خود منم جای تعجب داشت، چون تعداد مخاطبین خودم 

 بود. نفر

استراحت، همه موظف هستند  زمانسمینار به حضار گفتم در  آنتمرین در عنوانبه

کنن و حتی اگه کارت ویزیت  ردوبدلبه همدیگه معرفی کنن و کارت ویزیت خودشون رو 

 نداشتند، شماره تماس یا ایمیل همدیگه رو بگیرن.



کمک کنم که در هر جمعی بتونن خودشون رو معرفی  بقیهمن همیشه سعی دارم به 

 با سایرین داشته باشند. مؤثریکنند و ارتباط 

 

 یه تمرین

ارت ویزیت کمراجعه کنید و  شناسیدمیدفتر تبلیغاتی که  تریننزدیکامروز یا امشب به  

 10عدد کارت ویزیت رو با قیمتی حدود  ۱۰۰۰خودتون رو سفارش بدید. شما میتونید 

نفر میتونن از این به بعد با شما آشناتر بشن و در صورت  ۱۰۰۰یعنی  ؛سفارش بدید دالر

همراه تون داشته  هاویزیتعدد از این کارت  ۲۰_۱۰تماس باشند. همیشه  در شمالزوم با 

 بدید ارائهباشید و هر جایی که حضور داشتید 

 

 ه؟بش جمهوررئیسمیتونه  آیاجمهور نیاد و از قبل خودشو معرفی کنه...  رئیساگه یه 

کار هر کاندیدا اینه که در فضاهای مختلف شخص خودش و  ترینمهم ...نهمعلومه که 

ختلف م درجاهایرو که بیشتر  هرکسیکارهایی که میتونه انجام بده رو پرزنت کنه. مردم 

 .ببینید و در موردش بشنوند، اعتماد بیشتری خواهند کرد

یه صدایی در گوشتون نمیگه زشته این کارا؟ من خجالت میکشم، مشک آن است  اآلن آیا

 عطار بگوید! کهآنکه خود ببوید نه 

و  کاروکاسبیخودتو معرفی کنی، خجالت بکشی، بهتره فکر  از اینکهدوست جان، اگه 

ه ی حتماً. کنیمیباش یه جایی گیر  مطمئن. کنی از سرت بیرون کالًپول درآوردن رو 

جای خیلی  حاله و در عین نفساعتمادبهرو و با کم میاری. دنیا، دنیای آدمای پر یجای

رو و کم حرفه! همون کسانی که میگفتن: قابل نداره، فدای سرت، ما کم افرادبدی برای 



ه مجبور ی کجایبهرسیدن  آخرشپولشو بده، شما قبلی نه پول و...  بعداًکجا شما کجا، بزار 

شون رو جمع کنن و برن زندگی عادی و دردناکی رو دوباره تست وزهکوشدن تمام کاسه

 کنند.

ش هاخودش و توانمندی نفساعتمادبهقبل میاد و با  از جمهوررئیسپس همونطور که یه 

عرف که مداشته باش و از این نفساعتمادبه فر معرفی میکنه، تو همن هامیلیونرو جلوی 

ری به اینکه یه نفر دیگه تو رو معرفی کنه، چون هیچ نیازی نداخودت باشی لذت ببر. 

 انجام بدی. روزبون داری و میتونی این کار 

 

 :رهبری رهبری

 یر نیازی نداره! رهبری الزمهبه مد اصالًما  وکارکسبرهبری با مدیریت خیلی فرق داره و 

اما یه رهبر با یه  ؛با اجبار داره که آدما رو رنج میده توأمحالت خشک  معموالًمدیریت  

 خاطر هببایستند. نه  کارپایتا پای جونشون  هاانسانحالت دوستانه میتونه کاری کنه که 

 اون حس انسان دوستانه. خاطر بهکارو پول بلکه 

 

در این  که یابیدوستدیل کارنگی کتابی نوشته بنام آیین 

به شما آموزش میده که چطور ارتباط  گامبهگامکتاب 

اری سپخاطر بهبا سایرین داشته باشیم. اهمیت  ایصمیمانه

نام آدما رو گفته و اهمیت حسن جویی و عدم انتقاد از 

این کتاب رو مطالعه کنید چون خیلی کمک  حتماًدیگران. 

کارنگی  آقایمیکنه که دوستای خوبی داشته باشید. 



توجه به گسترده بودن  رهبری رو مطرح کرده و با ینحوه کتابهمچنین در اواخر این 

 نوشت، ارجاع میدم. طالآبکتاب ارزنده که باید با مطلب شما رو به این 

 

 که: گردمبرمیاول و آخر این درس به این 

 خودشون دوست داشته باشید به خاطرهارو  آدم

 تا...

 بیشتر شما رو دوست داشته باشند 

 بیشتر پول بسازید 

 بهتر رهبری کنید 

  باشید... داشتهمعامالت بهتری 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

بهتون بگم. چون اگه این وجود  ویژه صورتبهیازدهمین مهارت رو خواستم 

 نه...میک مقدسنداشته باشه در حقیقت اوناهم نیستن! در حقیقت این مهارت اون ده تا رو 

 «یادگیری و مطالعه»

 

 «قرآن، کتاب مسلمانان» برابرند؟ دانندنمیکه  باکسانی دانندمیکسانی که  آیا

 یادگیری و شرطبهشما میتونید در عرض دو سال در هر کاری که هستید خبره بشید 

 هرماه، آموزشیروزی یه مقاله، روزی یه ویدیو  مطالعه،مطالعه مداوم. روزی چند صفحه 

ان را توکارکسبمعتبر مرتبط با  مجالت یه سمینار آموزنده و کاربردی شرکت کنید.

 رجاهایدالگو بگیرید. فقط  هاآنعضو شوید و از شیوه کاری  مرجعدنبال کنید. در سایت 

ور؟ چط هانمایشگاهرا آنالیز کنید.  هاآنشلوغ و پرفروش تردد کنید و سیستم فروش 

 باید بازدید کنید. گوش بزنگ باشید. حتماً

 ز نکنه!ساعت گذشته کتاب نخونده خوبه که دهنشو با ۴۸کسی که طی 

دقیقه مطالعه  ۵روزی حداقل  اآلندنیا در دست کسانی خواهد بود که  آیندهسال  ۵

 جالبی!( آمار. )چه کنندمی

ت لیس هاپرفروشسپس در قسمت  کنید وحوزه کاری خودتون رو سرچ  آمازونتو سایت 

ن و اسم او ایران بریدپرفروش را مطالعه کنید، سپس سایت کتابخانه ملی  هایکتاب

با چه مشخصاتی اون کتاب رو چاپ  و نشریکتاب رو بزنید تا بهتون نشون بده که چه 

 معتبر و پرفروش دنیا دسترسی خواهید داشت. هایکتابکرده...با این روش به تمام 

 



  ت این کتاب گوش دادیاازت تشکرمیکنم که به کلم خزاییمجید من... 

شغلی و مالی خودشون  هایخواستهکمک کنم، به  باانگیزه افرادرسالت من اینه که به 

همین حاال بهت توصیه چون این تنها کاریه که خیلی عالی میتونم انجام بدم. برسند. 

 هم از خودت بپرسی؟ سؤالخودتو ببوسی و یه  کنممی

 چرا بیشتر از این نه؟

 ...هستی هابهترینتو الیق 

 ...رو برات مهیا کرده، کافیه دستتو دراز کنی هابهترینخداوند 

 خداوند بیشتر از خودت دوست داره که تو ثروتمند باشی...

 قراره خدا موفق بشه! نهایتاًچون اگه تو موفق بشی انگار خدا موفق شده، چون 

 موفق شو لطفاًپس 

 

 میشم که به سایت من بیشتر سر بزنید خوشحال
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