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 آیا آماده هستید تا اولین قدم را به سمت
بهترین زندگی ممکن خود بردارید؟

خیلی خوشحالم که این کتاب فوق العاده کاربردی را در اختیاردارید.
اول ازهمه به شما باید تبریک بگویم !

 چون تغییر کردن جرئت می خواهد و شما با تهیه این کتاب نشان دادید بسیار توانمند و شجاع.
هستید

 قرار است در این کتاب تمام  تجربیات خودم درباره از راه های ذهن به ثروت رسیدن را از سیر تا پیاز 
 برایتان بگویم و به شما دوست عزیزم که می دانم با عشق و عالقه دارید تالش می کنید تا به هدف های

خود ادامه دهیدتا بتوانید به ثروت و زندگی بی نظیری برسید در این مسیر سخت و دشوار کمکتان می کنم
 تنها چیزی که می دانستم این بود که: منم یک روز آرزو داشتم بتوانم به هدف های خود دست پیدا 

 کنم و به ثروت برسم و برای رسیدن به این آرزویم خیلی تالش کردم
 بدون شک اگر این اولین باره که می خواهید به هدف های خودتان برسید یا در درون هدف های خودتان

 مثل مرداب به دام افتاده اید و کم کم دارید کلمه ثروتمندی یا کلمات موفقیت را از ذهنتان پاک
می کنید

احتماالً نمی دانید باید از کجا شروع کنید!
خب طبیعی است...!  

 اصاًل نگران نباشد من هم تا یازده سال پیش وضعیت شمارا داشتم و نمی دانستم می خواهم چطوری به آن
هدف های رنگی که در سر می دیدم برسم و ثروتمند شوم.م

 من در این کتاب با 7 گام مرحله به مرحله به شما یاد می دهم چطور خیلی ساده به اولین ثروت خودتان
 برسید و زندگی رؤیایی که همیشه در سرتان داشتید را به واقعیت تبدیل کنید.پس همین حاال یک شروع

شگفت انگیز داشته باشید.د
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مقدمه:ا

کتاب برای چه کسانی نوشته شده است؟
 این کتاب با عشق و احترام تقدیم می شود به تمام مردمان عزیز کشور ایران که برای هدف هایشان در
 حال تالش هستند و دوست دارند اطالعات خودشان را برای یک زندگی  ثروتمندشدنشان باالتر ببرند.ا

 این کتاب با بهره گیری از تجربیات و آموزش های گرفته شده چندین ساله ام به عالقه مندان این حوزه با هر
 دانش و تحصیالتی که هستند به شما کمک می کند تا بتوانید زندگی رؤیایی که دارید را به واقعیت تبدیل

 کنید و بتوانید به ثروت برسید.ا
 راستی اگر مدرک لیسانس دارید، سیکل دارید، مادر خانه دار هستید، کارمند، مشاغل آزاد، دانشجو و یا در
 هر حوزه ایی دیگری هستید یا می خواهید وارد شوید؛ خالصه اگر در هر سن و سالی که هستید و در
 هر شرایطی، به شما تبریک می گویم در جای مناسبی قرارگرفته ایید. پس لطفاً سفت بچسبید و مطالعه

کنید.ا

حاال اگر من هیچ هدفی، مهارتی یا تجربه ای نداشته باشم چکار باید بکنم؟
این غیرممکن است.ا

 هرکسی در این دنیا یک هدف و خواسته ای دارد که بتواند با آن به ثروت برسد و یک زندگی بی نظیری را 
تجربه کند.ا

اما اگر این یکی از دغدغه های شماست، در 1 جلسه آموزشی رایگان به من ملحق شوید.ا
قول می دهم با چشمان باز به راهتان ادامه دهید و رؤیایی که در سرتان دارید به دست بیاورید.ا
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ویدیوی رایگان من

 چگونه به سادگی زندگی ساز کنید از
مدل _ زندگی ساز امروزی جنگجوی درون 

 اسرارم را برای ثروتمندی و لذت بردن بیشتر از
زندگی بیاموزید.ا

1#

 همین االن جای خود را در این کارگاه فوق العاده رزرو کنید
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اصاًل چرا این کتاب را نوشته ام؟
 مهم ترین دلیلی که تصمیم گرفته ام به نگارش این کتاب قدرتمند، برای مشکلی بود که خیلی دیده ام و

به طور کامل ناراحت بودم که جوانان ما باید در دام این جور مواردی گیر کنند. ا
 برخی از اساتید محترم به افراد می گفتند قانون جذب یعنی اینکه شما فقط در یکجا بنشینید و مدام فکر

 کنید و تصویر را داشته باشید  تمام ؛ به هر چیزی که خواسته باشید سریعًا می رسید، افراد هم همین
 روال را طی می کردند اما در اواسط راه هم قرض هایشان بیشتر می شد، هم ناراحت تر می شدند و

استرسشان بیشتر می شد و ... .ا
 یا به یک دلیل دیگر مهمی که دست به نوشتن کتاب زدم برای این بود که موارد اعتمادبه نفس و
 انرژی و انگیزه را بادکنکی به افراد منتقل می کردند، اجازه بدید با مثال برایتان موضوع را بیان کنم.ا
 اگر شما یک بادکنک بردارید و باد کنید و دستتان را باال بگیرد وقتی رها کنید خالی می شود باد 

 داخل بادکنک، دقیقاً بعضی از مدرسین کشورمان همین جور مواردی را منتقل می کنند که وقتی
 افرادمی خواستند کاری انجام دهد

از قبل هم بیشتر
می ترسیدند و نمی توانستد 

دست به کار بزنند.ا 

 این کتاب چه کاری را انجام می دهد؟ا
 بدوِن شک وقتی من در یک بدهی 200 میلیون تومانی به دام افتاده بودم توانستم با توجه به همین

 سیستم 7 مرحله ایی اولین درآمد خودم را دوباره داشته باشم و آن ها را پشت سر بزارم. خب شما هم
 می توانید! حتماً این را شنیدید که فقط کافی است یک نفر بتواند کاری را در هر حوزه ایی انجام دهد قطعاً

مابقی افراد هم می توانند »حتی شما دوست قدرتمند من«.ا

از قـبـل هـم بیشتر,,
 مــی ترسیدند و 

نـمـی تـوانستد
دست به کار بزنند.ا 
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چرا این کتاب؟
 در این کتاب در مورد مسائلی صحبت می کنم که اگر با دقت و باحوصله آن ها را بخوانید و عمل کنید به

 شما قول می دهم که یک احساس بسیار عالی پیدا می کنید و احساس می کنید که انگار خودتان خالق
 زندگی تان هستید و با اطمینان بهتان میگویم که این زندگی ما حاصل تفکر، تالش و کوشش خود من

 هستند و نتیجه آن هرآن چیزی است که باعث آن خودم هستم. با خواندن این کتاب کنترل زندگی تان را
 به دست می گیرید و از زندگی روزمره و بی هدف خالص می شویم و می توانیم از راه های ذهنمان به ثروت

برسیم. ا
 دوست من به نظرم زمان آن رسیده است که خودتان را مسئول تمام زندگی تان بدانید و یقین داشته

 باشید که چیزی که امروز درو یا برداشت می کنید، حاصل کاشت خودمان بوده است و هیچ کسی در قبال
 آن نباید مقصر بدانیم. من به شخصه در برهه ای از زندگی یک تلنگر اساسی  زده شد و شروع به تغییر

 زندگی ام کردم. از صمیم قلب دوست دارم شما هم از این لحظه و همین حاال شروع کنید به تغییر آنچه
 خودتان را اسیر کرده است و نگذاشته است به جلو حرکت کنید و یا نگذاشته به آرزوها و رؤیاهای قشنگی

که در ذهنمان داریم بتوانیم به راحتی دست پیدا کنیم. ا

آنچه خواهید خواند؟
 در صفحه 54 به شما می گویم که واقعاً رؤیا چی هست و از کجا آمده و چه جور رؤیایی را می توانیم به

 دست آوریم؛ و در صفحه های 65 به شما می گویم که چه جوری بتوانید بر ترس هایتان غلبه کنید تا بتوانید
به هدفتان دسترسی پیدا کنید. ا

 یک نوع کلمه ایی است که می توانید زندگی تان را بلرزاند و تکانتان بدهد و اینبار متفاوت ترین زندگی را 
 هم ببینید و حسش کنید که در صفحه های 80 به طور کامل بیان کرده ام؛ و در صفحات پایانی بزرگ ترین

 راز دروغ دنیا برای رسیدن به هر چیزی که خواسته باشید را بیان کرده ام تا به طور کامل و واضح متوجه
این جور مواردی باشید و به دام آن ها گرفتار نشوید. ا
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سفر پر رمز و راز من: ا

 من در یک خانواده از هر نظر متوسط به دنیا آمدم. از 9 سالگی تابستان ها برای رفع نیازهای شخصی
 در کار کارگاه مکانیک کامیون ماشین های پایه یک کنار پدرم کار می کردم و از همان کودکی آموختم برای

رفع نیازهایم از کسی جز خودم توقعی نداشته باشم. ا
 در بعضی از تابستان ها به فروشگاه محله مان می رفتم و چند عدد لواشک، پفک و تنقالت دیگری را 

 می خریدم و یک جعبه مقوایی را برعکس بر روی آسفالت قرار می دادم در زیر آن تمامی خریدهایم را
 می گذاشتم و هرکسی هر چیزی را که می خواست تحویل می دادم و بعداز دریافت پول دوباره فردا اما با
خرید بیشتر و چند کارهای دستی مثل فرفره های کاغذی در رنگ های مختلف می آوردم برای فروش. ا

بعد از گذشت چند سالی کار کردن در کنار پدرم و کارهای دیگر برای اینکه
از همان بچگی می خواستم پشت 
یک میز ریاستی بنشینم که 
بتوانم با چندین نیرو در بربگیرم 

و هرروز فکر می کردم. ا 

وقتی رو به رشد بودم بعد از چندین سال در کنار پدرم نیازهایم و دغدغه های نوجوانیم بیشتر می شدند. ا
 قبل از ورود به دانشگاه، در صنف های مختلفی کار  کردم که اصاًل بیشترشان با عالیق و روحیه من سازگار

 نداشتند و فقط برای تأمین مخارج حاضر به انجامشان بودم؛ کارگری، بنایی، فست فودی، تعمیرات،
فروشگاه کامپیوتری، خدمات اداره آموزش و پروش و... .. ا

 هرگز فراموش نخواهم کرد از سن 13 سالگی زمان هایی را که در فست فودی مشغول به کارشده
 بودم و هرروز از ساعت 7 تا 14 در مدرسه بودم و از ساعت 16:30 تا 1 بامداد مشغول کار بودم و نقش

 آچارفرانسه هرروز مجموعه را داشتم که از تمیزکاری سرامیک بگیر تا نقش تحویل دهنده غذا و پخت وپز؛
 اما همچنان دست مزد من از یک کارگر هم کم تر بود، درآمد ماهانه من در آن دوران حدوداا150 هزار

ا                     از همان بچگی می خواستم پشت ,,

 ا                     یک میز ریاستی بنشینم که
 ا                     بتوانم با چندین نیرو در 

 .بربگیرم و هرروز فکر می کردم.ا
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تومان بود. ا
 خیلی ناراحت بودم از اینکه با انبوهی از دغدغه های فکری و مادی و بدوِن هیچ حمایتی از سوی خانواده، 
 تعارض های درونی متفاوتی داشتم. نیازمند حمایت و راهنمایی بودم می خواستم کسی پیدا شود و به من

بگوید اآلن در مسیر زندگی قرار دارم یا نه؟ و هرروز با این دغدغه ها کارم را انجام می دادم. ا
 درواقع خیلی ناراحت تر بودم از اینکه مدیرم فرقی بین مجموعه فعالیت هایم و کارهایی که انجام می دادم

قائل نمی شد، ناراحت تر! ا
 البته من همیشه در عین بی پولی و مشکالت فراوان، به وجه کاری اهمیت زیادی می دادم و مدام به خودم 

 می گفتم: »مدتی تحمل کن، بعد ازاینجا خالص میشی!«. من هیچ وقت نپذیرفتم که جایگاهم در این حد
 است. همیشه با خودم می جنگیدم تا به این موقعیت عادت نکنم و هرروز برای خودم جایگاه ایده آلم را

تصور می کردم. ا

 بعد از گذشت چند سالی در فست فودی بریدم و به بیرون آمدم و مثل مرده ها هرروز را در خانه سپری
می کردم اصاًل نمی دانستم که باید چی کارکنم و فقط و فقط روز را شب می کردم. ا

 بعد از گذشت چند ماهی از طرف مدرسه باید برای کارآموزی می رفتیم به مدت یک ماه به سرکار اما 
 ازآنجایی که ازیک طرف متنفر شده بودم از سرکار رفتن و از طرف دیگر مجبور بودم برای دوره کارآموزی به

 کار کردن بپردازم تا دوران مدارسم را به اتمام برسانم ازاین رو به کار در فروشگاه کامپیوتری شروع به کار
کردن پرداختم. ا

 هرروز صبح تا عصر مشغول فعالیت بودم و هرروزم را در آنجا به سر می بردم. بعد از گذشت یک ماه روزهای 
 تلخ و شیرین دوره کارآموزی، در همان جا مشغول فعالیت شدم از طرفی فکر می کردم کار راحتی است و از

طرف دیگر برای وقت گذرانی زندگی ام خوب است. ا
 بیشتر از 3 سال هرروز از ساعت 8:30 صبح تا 14 و 16 تا 23 شب مشغول به فعالیت بودم که در آنجا هم

 دو روز یک بار آنجا را باید تمیز می کردم و گردوخاک کاری انجام می دادم به دلیلی که مغازه درجایی بود
 که گردوخاک زیادی می شد؛ در آنجا هم نقش آچارفرانسه را تقریباً داشتم و همه کاری انجام می دادم:

تعمیرات، فروشندگی، نصب دوربین مداربسته، نظافت و... .اا
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 هرروز ظهر که به سمت خانه می آمدم و برگردم به سمت مغازه بر روی موتور فقط داد سر می دادم خدایا
 واقعاً این زندگی من است چیزی که می خواهم واقعاً نمی دانستم که دارم چی کار می کنم و اگر به خاطر
 پدر و مادرم نبود می خواستم خودم را نابود کنم. زمانم مثل گذشت سنم مدام در حال رفتن بود. بعد از

گذشت چندین سال از کار در فروشگاه استعفا کردم.ا
ناامیدتر از گذشته و بی انگیزه،ا

 داخل اتاقم به آرزوهایم فکر 
می کردم. در رؤیاهایم

غرق شده بودم که تلفنم 
به صدا درآمد. ا 

یکی از دوستان قدیمی پشت خط بود. حال و احوالی کردیم و قرار شد یکدیگر را مالقات کنیم.ا 
 از طرفی خوشحال بودم که مرا فراموش نکرده است و از طرفی برآیم جای سؤال بود که چرا به دیدن من

می آید و بعد از مدتی یاد من افتاده؟
 هیچ وقت سؤاالتی که در ذهن شما ایجاد می شود را نادیده نگیرید، پیدا کردن پاسخ

این سؤاالت شمارا به مقصد می رساند!ا
 با ذهنی آشفته سر قرار حاضر شدم و چشم انداز به اطرافم نگاه می کردم. چند دقیقه بعد یک ماشین
 جلوی پایم ترمز کرد. اصاًل انتظار نداشتم ولی درست می دیدم دوستم بود. سوار شدم و حسابی باهم

احوالپرسی کردیم. ا
 پرسیدم: »چی شده یاد من کردی؟« پاسخ داد: »خیلی وقِت دلم برات تنگ شده بود. گفتیم بریم بیرون
 یک دوری بزنیم.»از کار و بارم پرسید و من هم شروع به تعریف کردم. نمی دانستم کجا می رویم و وقتی

 سؤال کردم، گفت: »میریم یک جای زیبا و باکالس!« در کل مسیر مدام به این موضوع فکر می کردم که
 اآلن کجا می خواهیم بریم و چی کارکنیم؟ بااین همه سؤال وارد یک مجموعه پارکینگی دو درب سفیدرنگ

 ساختمان شیک و مدرن شدیم. گیج شده بودم از اینکه نمی دانستم در کجا قرار دارم و همراه دوستم
 بودم و فقط می دیدم که یک میزهایی گذاشته اند و دختر، پسرها دور میزها بودند و داشتند صحبت

ا                      ناامیدتر از گذشته و بی انگیزه،ا  ,,

 .ا                     داخل اتاقم به آرزوهایم فکر
  ا                      می کردم. در رؤیاهایم 

اغرق شده بودم که تلفنم به صدا درآمد 
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 می کردند. دوستم از آن ها سؤال پرسید وضعیت کارتان چطور است همه آن هایی که در آنجا بودند فقط
 خنده بر لب داشتند و با یک لحن بسیار عالی می گفتند عالی هست. با هرکدام که صحبت می کردم از

 وضعیت کار خود راضی بودند و مدام داشتند از بیزینسشون و کارهایی که انجام می دادند می گفتند و
 وقتی از من سؤال می کردند، نمی توانستم نارضایتی خودم را نشان ندهم. پرسیدم: »مِگ شما چه کاری انجام

 می دید که این قدر درآمدش خوِب؟« یکی از بچه ها شروع به توضیح دادن کرد و ساعت ها از مزایا و راحتی
کارشان گفت. در حین صحبت مدام از مصداق های حقیقی استفاده می کرد تا ذهن مرا تسخیر کند.ا

 این اولین بار بود که با چنین کاری آشنا می شدم و باورم نمی شد که چنین راحت می توان پول درآورد و 
مثل آن ها شاد و غبراق در این مکان باشی.ا

 مطمئنم همه شما تاکنون چندین بار با دوستانتان در این جلسات حضورداشته اید و با این کار آشنایی
کامل دارید: بله! شرکت های هرمی!ا

 آن شب گذشت و هر یک از بچه ها از من به نوعی دعوت به همکاری کردند. قرار شد فرصتی بدهند تا
 تصمیم بگیرم. یکی دو روزی گذشت. درآمد زیاد این کار مرا وسوسه کرده بود اما هنوز یک چیز برآیم

 حل نشده بود: چرا باید آن دوستانی که آنجا بودند باآن همه درآمد و رضایتی که داشتند، این قدر برای جذب
 من انرژی بگذارند؟ به خودم گفتم این کار یک مشکلی را دارد که چندین نفر برای یکی من داشتند انرژی

می گذاشتند که من در آنجا مشغول فعالیت شوم.ا
پول همه چیز نیست

همیشه نیازهای خود را به پول معطوف نکنید
 تنها به این دلیل درخواست همکاری آن ها را رد کردم و همین باعث شد دوستم از من فاصله بگیرد و
 دوباره تنهایی را با تمام وجود لمس کنم. بعدها متوجه شدم دوستم و کسانی که در آنجا بودند بازیچه

 عامالن دیگری بودند و آن درآمدها، تجمالت و تجهیزات لوکس همه و همه برای جذب افرادی مثل آن ها
 بوده که نیاز دارند اما راز تشخیص نیاز را نمی دانند. خوشبختانه اهمیت باالی وجهه کاری برای من باعث

 شد از این دام گذر کنم اما دوستم و افرادی که در آنجا بودند صدمه مالی و معنوی زیادی دیدند تا متوجه
اشتباهاتشان شوند.ا

 من شرایطم بدتر شده بود که دیگر هیچ کاری را نمی توانستم انجام دهم و در کف اتاقم افتاده بودم و فقط
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نگاه به زمان می کردم که باید چه کاری را انجام دهم.ا
 بعد از گذشت چندین روز همان جوری که در کف اتاق کمی سرد افتاده بودم و با هیوالیی از دغدغه ها
 و سؤاالت مبهم در ذهنم، در حال وقت گذرانی در شبکه های اجتماعی بودم تا مثل 80 درصد مردم وقتم
 را بگذرانم بعد از چندساعتی در تلگرام یک پیغام اجباری برای ورود به کانال انگیزشی، موفقیت دیدم و

 گزینه ورود را تأیید کردم و داخل کانال عضو شدم، نمی دانستم چی است و چه کسی من را دعوت کرده
 است فقط دیدم نوشته بود کانال انگیزشی، موفقیت در آن روز فقط مطلب هایی را که در کانال بود خواندم
 تا لحظه ایی که چشمانم دوام داشت. بعدازآن در هیوالیی از افکار جدید فرورفته بودم که واقعاً یعنی چی؟!
 یعنی می شد موفق بشوم؟ بااین همه مشکالتی که هست چطور امکانش هست! و در آخر با غولی از سؤاالت

بدوِن پاسخ به صبح رساندم.ا
 صبح آن روز دوباره در همان کانال به دقت مشاهده کردم و مطلب ها و ویس هایی را که در کانال بود

 را مطالعه عمیق پرداختم همانند پتکی بود که به سرم زده بودند تا مسیرم را عوض کنم و اینبار بعد
 از چندین ساعتی تعدادی از سؤاالتم را پیدا کردم و به دو جمله ایی رسیدم که من را به وجه آورد:

 »1-متحول شدن زندگی شما فقط درگرو یک نفر است: خودتان. 2-بزرگ ترین ضعف ما در تسلیم شدن
 است. مطمئن ترین راه برای موفق شدن این است که همیشه فقط یک بار دیگر هم تالش کنی )توماس

ادیسون(«.ا
 با کلی شور و هیجان سد بین خودم و ذهنم را در هم شکستم و به خودم گفتم من می خواهم موفق شوم

 اما نمی دانستم که هنوز چه جوری و چه راهی را در پیش ببرم تا بتوانم به کامیابی دست پیدا کنم. در
 آن روز به مطالب دیگر کانال ها پرداختم و هر آنچه سرچ هایی که در پیرو موفقیت بود مشاهده و مطالعه

پرداختم و چندین راه را برای موفقیت به دست آوردم.ا
 گفتم باید غولی که در خودم وجود دارد را مسدود کنم و 

به خاطر گذشته ایی که داشتم در 
 اثر پرخوری و بدخوراکی که انجام 

می دادم بیش از 100 کیلوگرم بودم،ا

به خاطر گذشته ایی که داشتم در,,

 اثر پرخوری و بدخوراکی که انجام 

می دادم بیش از 100 کیلوگرم بودم،ا
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به خاطر همین چاقی بیش ازحد درسن کم دچار تنبلی، استرس خواب آلودگی شدید هرروز می شدم.ا

 سرانجام مصمم شدم با چاقی خود بجنگم و برای رسیدن به هدفم سد بینمان را فروبریزم و به پیدا کردن
 مهارت و دانش افراد دیگر در ضمینه الغری فرابگیرم. فردای آن روز باز به گوگل جان اتکا کردم و به

 مطالعه دانش افراد دیگر پرداختم و راه ها و فن هایی را که بیان شده بود را یادداشت برداری کردم و به برنامه
تبدیل کردم.ا

 هرروز با وعده های غذایی سبک و در شب به ورزش و پیاده روی پرداختم و با تکنیک هایی که یادداشت
 کرده بودم هرروز انجام می دادم، با تمام مشکالتی که بود جنگیدم که دوستانم و آشنایان می گفتند چطور
 می خواهی الغر کنی؟ مسخره ام می کردند، تهمت به هم می زدند و مدام در حال تحقیرم بودم مانند پتک

 مدام به مغزم می زدند که نمی توانم الغر شوم. من فقط نگاهشان می کردم و در درون خودم می گفتم
بهتان نشان می دهم که چطور می شود الغر شد!ا

 با شیوه هایی که فراگرفتم و تمرین ها و راه کارهایی که به عمل انجام دادم و مثل کوه مقاومت کردم توانستم
در کمتر از 3 ماه 25 کیلوگرم وزن کاهش دهم و به وزن ایده عالم برسم. ا

 بعدازآن روزی که توانستم، تمامی دوستان و افراد نزدیکمان در حالت تعجب بودند و انگار روزه سکوت
 گرفته بودند. پس از موفقیتی که در تناسب اندام به دست آوردم و هرروز در حال خواندن و مطالعه کردن از

بزرگان موفقیت بودم تصمیم گرفتم پله موفقیت دومم را بردارم. ا

ترس را حس کن و بااین وجود اقدام کن! ا
 روز موعود فرارسید اما با انبوهی سؤال در ذهن و نبود »سیستم آماده« خدمات کامپیوتری خود را
 راه اندازی کردم. بعد از خرید چندین سی دی های نرم افزار موردنیاز و لوازم اولیه کار خدمات کامپیوتری

 و چاپ اولین تراکت و کارت ویزیتم شروع به کار کردن پرداختم. از شرکت ها و مغازه های کوچک شروع
 کردم. هر جا می رفتم درمورد نوع کارم صحبت می کردم، کسی اعتنایی نمی کرد. حتی گاه با مخالفت و

برخوردهای زننده ایی که به هیچ وجه در شأن من نبود، روبرو می شدم. ا
بعد از مدتی تالش بیهوده متوجه روش غلط بازاریابی خود شدم. ا
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خدای من! ا
 خسته کننده بود. باور اینکه حتی کاری را که خیلی زحمت کشیده بودم به دست آورده بودم کافی نبود.

خیلی سخت و زجرآور بود. ا
اشکال کار کجا بود و چه رازی در آن پنهان بود؟

مأیوس، اما بازهم مصمم. ا
به جستجو ادامه دادم. احساس می کردم باید یک روش دیگری را امتحان کنم. ا

 روش بازاریابی دیگری را در برگرفتم و اینبار با یک عینک آفتابی بر روی چشمانم و ماسک بر روی
 صورتم در ظهر آفتاب سوزناک در حوالی ساعت های 13 در چهارراه های پرتردد و رفت وآمد به پخش تراکت

ماشین به ماشین پرداختم. چندین روز را به پخش تراکت پرداختم. ا
 اما بازهم مأیوس تر از

 گذشته هیچ نتیجه ایی
را به دنبال نداشتم. ا

حتی یک زنگ خور اشتباهی تلفنم! ا

 روش سوم بازاریابی را در پی گرفتم و اینبار به پخش منطقه ای پرداختم. به خیابان، کوچه، بن بست های
 هر منطقه ای هر آنچه منزل در کوچه پس کوچه های هر منطقه ای که بود تراکتم را به وسط درب منزل

می گذاشتم و به راهم حرکت می کردم با همان تغییر حالت صورتم. ا
 شما می توانید حدس بزنید که این داستان به کجا کشیده شد، بله هیچ کدام از روش هایی را که انجام داده

بودم پیش نرفت. ا
 آرزو داشتم سیستمی را که حاال قصد دارم به شما بدهم در آن زمان داشتم در این راه مشکالت زیادی را

به جان خریدم. ا
ا.5 ماه طوالنی را سپری کردم. من شب و روز کارکردم. ا55555

 همه ارتباطاتم را لغو کرده بودم و در خانه زندانی شده بودم. حتی برای رفتن سر میز شام و ناهار هم

 ا                     اما بازهم مأیوس تر از ,,
  ا                     گذشته هیچ نتیجه ایی
 ا                     را به دنبال نداشتم.ا 

احتی یک زنگ خور اشتباهی تلفنم! ا
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خیلی حاضر نمی شدم؛ مانند ربات. ا

باالخره اولین روز تماس فرارسید! ا
ساعت ها و ساعت ها هیچ اتفاقی نیفتاد. ا

روزها پی هم سپری می شد اما متأسفانه حتی یک تعمیر سیستم هم نداشتم. ا
قلبم شکسته شده بود. ا

 تنها این نبود. حاال دیگر شک وجودم را گرفته بود چون من تنها پولی که داشتم را خرج کرده بودم و دیگر
هیچ پولی نداشتم. ا

قبل از عقب نشینی همیشه یک راند دیگری را امتحان کن! ا
 برای آخرین بار روش بازاریابی اینترنتی را در پیش گرفتم و در همه رسانه ها و سایت ها تبلیغات خودم را

انجام دادم در چندین روز. ا
آن روز را به خاطر دارم که متحیر
 به صفحه تلفنم نگاه می کردم و از 
خود می پرسیدم آیا همه کاری را

که باید انجام دهم داده ام؟ 

آیا همه آن افراد در آن کانال به من دروغ می گفتند؟ آیا تابه حال همه وقتم را هدر داده ام؟ 
 باالخره به همه این پرسش ها پاسخ منفی دادم. هنوز مأیوس نشده بودم و این را فهمیدم که این تنها یک
 شکست مقطعی است و چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود دارد. پس حاال همچنان باید اصرار بیشتری

»برای کسب موفقیت« ادامه می دادم. ا
من پس ازاین جریان تصمیم گرفتم که بنشینم و هر آنچه یاد گرفته ام روی کاغذ بنویسم: ا

 ا1- هیچ وقت مغرور نشو و تنهایی به راه خود ادامه نده. یک سیستم مرحله به مرحله برای ادامه راه
مشخص کن؛ زیرا ایمن تر، سریع تر و بهتر از این است که خودت به تنهایی و بدوِن برنامه جلو بروی. ا

 ا2- از روش های دیگران درس بگیر و بدان رقابت سالم بسیار مفید است. سعی نکن همیشه در یک کار

ا                     آن روز را به خاطر دارم که متحیر ,,

  ا                      به صفحه تلفنم نگاه می کردم و از
 ا                     خود می پرسیدم آیا همه کاری را 

ا که باید انجام دهم داده ام؟ 
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اولین نفر باشی.ا
 ا3-کمک بگیر از کسانی که آن راه را رفته اند، طلب راهنمایی کن. غرور را کنار بگذار و شک به خودت راه

نده. ا
 آخرین درسی که از این شکست گرفتم؛ خیلی مهم بود چون عامل شکست کارهایی که می کردم همین

نکته بود که از کسی کمک نگرفتم.ا
 به قول یکی از کسانی که بعدها به من کمک کرد تا میلیون ها تومان جاری شود؛ همیشه با یک راه و

 روش مرحله به مرحله به جلو برو و سعی نکن حتماً خودت این همه سعی و خطا کنی؛ زیرا قطعاً شکست
می خوری. ا

هر مدل راهی را که وجود داشت امتحان کردم، ازجمله این ها: ا

ا تراکت سر چهارراه ها        
ا تراکت خانه به خانه
ا تبلیغات در سایت ها

تبلیغات در شبکه های اجتماعی ا

 مهم نبود که چقدر تالش می کردم ولی جواب نمی داد که نمی داد، هیچ کدام چیزی نبود که انتظارش را
داشتم ولی بازهم دست از تالش نمی کشیدم و ادامه می دادم. ا

 اما هر انسانی روزی کم می آورد و من به سرعت در حال نزدیک شدن به آن روز بودم زیرا روش های زیادی
را امتحان می کردم و همه آن ها با شکست مواجه می شد. ا

اما هیچ کدام چیزی نبود که من انتظارش را داشتم. ولی بازهم دست از تالش نمی کشیدم و ادامه می دادم. ا
به قدری عصبی شده بودم که روبروی آینه می ایستادم و فریاد می کشیدم. ا

 اما از پا نمی افتادم و ادامه می دادم. فریاد می کشیدم که داری چی کار می کنی؟ چندین ماه در
حال تالش هستی اما چیزی به دست نیاورده ایی. ا

تراکت سر چهارراه ها,,
تراکت خانه به خانه
تبلیغات در سایت ها

تبلیغات در شبکه های اجتماعی  
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 سرانجام به خودم یک فرجه 48 ساعته دادم. به خودم گفتم اگر طی 48 ساعت آینده هزار تومان هم
 نتوانم به دست بیارم، تمامی رؤیاهایی که داشتم را کنار می گذارم و مانند بقیه مردم به دنبال کار می گردم

و مثل آن ها زندگی می کنم. ا
 من این را می دانستم که وقتی به خودم یک فرجه 48 ساعته داده ام به این معنی است که اگر نتوانم باید

کاًل از این رؤیا دست بردارم، پس آن 2 روز با بقیه روزها متفاوت بود و خیلی امیدوار بودم. ا
 سرانجام در این 2 روز هیچ کاری را دیگر انجام ندادم به دلیلی که تمام کارهایی که باید انجام بدم را قبل از

فرجه دوروزه انجام داده بودم و امیدوارانه به صفحه تلفنم می پرداختم. ا
 در اولین روز هیچ اتفاقی را شاهد نبودم و مانند روزهای دیگر سپری شد اما در دومین روز در اواسط روز

تلفنم به صدا درآمد و برای تعمیر سیستم در شرکت درخواست کردند. ا
این واقعاً غیرقابل باور بود! ا

بعد از گذشت چندین ماه توانستم اولین زنگ تلفنم را به صدا دربیاورم. ا
این بهترین احساسی بود که در کل

زندگی تجربه کرده بودم و حال 
آن روزم را نمی توانم توصیف کنم. ا 

ا
 فردای آن روز با خوشحالی وصف نشدنی در اولین تعمیرات  سیستم در شرکت پرداختم و با اشتیاق فراوان

خدمات خودم را به نمایش گذاشتم. ا
 بعدازاینکه تمام خدماتی که در آنجا پیاده کردم و سرویس های سیستم هایشان را انجام دادم و همه چیز

برای دو طرف راضی کننده بود و این یک معامله برد-برد به حساب می آمد. ا
بهترین لحظه ایی که هیچ وقت فراموش نمی کنم! ا

 بعد از نتیجه درخشان و دریافت مبلغی که به حساب بانکی ام واریز کردند. داشتم از خوشحالی بال
درمی آوردم و فقط می خواستم پرواز کنم. ا

این بهترین احساسی بود که در کل,,

زندگی تجربه کرده بودم و حال 
ا آن روزم را نمی توانم توصیف کنم. ا
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 بعدازآن روز هرروز تلفنم به زنگ درمی آمد و با مشتریان جدید در ارتباط بودم و به هرکدامشان هم
مشاوره می دادم و برای عیب یابی سیستم هایشان در محل حاضر می شدم. ا

احساس رضایت بخشی داشتم و هرروز شامل رونق یافتن کارم را مشاهده می کردم. ا

برای هر کاری همیشه یک راه و رو بگیر و برو! ا
 بعد از گذشت چندین هفته ایی در خلوت خود بودم که برسی ات کارهایی که انجام داده ام را مشاهده

می کردم و به یک فکر جدیدی در ذهنم جرقه خورد. ا
 اگر در ضمینه ایی که در حال انجام به کار هستم توانستم موفق شوم و در این کار به خوبی خودم را به

 نمایش گذاشتم و در خرید، فروش و بازاریابی اطالعاتی را جمع آوری کرده ام و مشتریان خودم رادارم، برای
 اینکه به ثروت بیشتری دست پیدا کنم می توانم چندین زمینه های شغلی دیگری را به کارهایم اضافه کنم

و سد فروشم را در هم شکنم.ا
کارهایی مثل: ا

ا1- دوربین مداربسته
ا2- تابلوهای تبلیغاتی

ا3- خرید، فروش، تعمیرات موبایل و لوازم اداری
ا4- پانل پیامکی

 adsl ا 5- فروش
ا6- فروش هر نوع بیمه نامه ایی

ا7- معامله زمین و ماشین
ا8- ساخت و فروش میزهای مدیریتی و دکوراسیون

   او... ا    

 تمام کارهای باال را درواقع خودم انجام نمی دادم و به دست دوستانی که در این مدت آشنا شده بودم  در
 هرکدام از فعالیت ها و آن ها خودشان از طرف من کار را به اتمام می رساندند و من به عنوان گیرنده کار و

تحویل دهنده پورسانت خودم را دریافت می کردم در قبال هر نوع کاری. ا

www.takbook.com



ازراههایذهنتبهثروتبرس
اثرجمالچینیزاده

#A.j.c.j

  20

 سرعت هرچه تمام تر مشغول فعالیت با
 تازه ایی شدم و به بازاریابی و کارها و

 تجربه هایی که کسب کرده بودم
 پرداختم و تا آنجایی که توانستم

 تبلیغاتم را ارائه دادم، بعد از گذشت
 چندین روز تبلیغات پیشرفته نوبت
 به دست به کار شدنمان رسیدیم که

خدمات جدیدم را ارائه دهم. ا
 چندین روز گذشت، چندین کار

 توانستم بگیرم که برای تابلوهای
 تبلیغاتی و نصب دوربین مداربسته و

به همراه سرویس سیستم ها بود.ا
 بعد از گذشت چند هفته ایی کوتاه
 به جای اینکه روبه جلو حرکت کنم

 در حال عقب رفتن بودم و روزبه روز
 در حال کم شدن تعداد زنگ خوردن
 تلفن همراهم بودم به دلیلی که دیگر

 هیچ کسی نمی دانست کار اصلی ام در چه ضمینه ایی است و به خاطر همین موضوع کم تر کسی حاضر
 می شد ریسک کند و نمی توانست دیگر به راحتی سد بین من و مشتری را فروبریزد کاری را که دارد به

دست من بدهد حتی تعمیر کامپیوترهایی که قباًل در حال فعالیت بودم. ا
 در آن زمان با یک دوستی در ضمینه الکترونیک آشنا شده بودم و کارهای تابلوهای تبلیغاتی را به دوستم

 می دادم. در کمتر از یک ماه دوستی بینمان کم کم مثل چسب شده بود که هرروز ساعتی را در کنار
یکدیگر می گذراندیم. ا

 در حوالی یک روز زمستانی موقع های غروب خورشید در مغازه دوستم در حال صحبت بودیم که با یک
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 پیشنهاد جالب و جدیدی از طرف دوستم روبرو شدم و اصاًل نمی دانستم که باید چه راهی رو در پیش ببرم،
 پیشنهادی که من را به وجه آورد از طرف دوستم این بود که باهم شراکت کنیم و برای ادامه مسیر در

 کنار یکدیگر باشیم و می توانیم راحت تر به ادامه مسیرمان حرکت کنیم و اگر به مشکلی برخوردیم اینبار
می توانیم با یکدیگر برطرف کنیم. ا

 ده دقیقه بدوِن هیچ گونه برداشتی و سؤالی در ذهنم فقط مات نگاه کردن به دوستم بودم و نمی دانستم که
 باید در آن لحظه چه جوابی بدهم به دلیلی که هنوز اعتمادبه نفس و راه کار صحبت کردن را در مواقع
 حیاطی آموزش ندیده بودم. با صدای لرزان به دوستم گفتم به روی این موضوع فکر می کنم و بعداً جواب

شراکتمان را می گویم. ا
 تقریباً ساعت های 21 شب های زمستان بود بر روی موتور بودم که در حال بازگشت به منزل در خلوت فکر

عمیق خود بودم و با غولی از سؤاالت در مورد دوستم؟
چرا دوستم به من پیشنهاد داده؟

اصاًل در ضمینه تابلوهای الکترونیک تخصص ندارم؟
چی کارکنم؟

کاری که این قدر تالش کردم رو چی کارکنم؟
 در کمتر از 2 روز سؤاالتی که در ذهنم مانع شده بود به دنبال پاسخ های سؤاالتم بودم و دونه به دونه

دریافت می کردم و رفت وآمدهایی که در بینمان گذر می کرد؛ انتخاب کردیم باهم شراکتمان را آغاز کنیم. ا
 آن روزی که انتخاب کردیم شروع کنیم به دلیلی که کسی نبود همراهم باشد و راهنماییم بکند و کمکی
 به من دهد، بدوِن نوشتن عقد قرارداد کاری و مشخص کردن هوشمندانه وظیفه هرکداممان در کارمان

 شروع به فعالیت کردیم؛ با یک مغازه کوچک استارت زدیم و باکمی تغییر در ظاهر مغازه به کارمان
 پرداختیم و برای مدت کوتاهی تصمیم گرفتیم که کار کامپیوتری انجام می دادم را انجام ندهم و فقط به

کار تابلوهای تبلیغاتی و دوربین مداربسته پرداختیم. ا
 به دو قسمت تقسیم کردیم کارهایمان را فروش و خدمات، دوستم که مهارت الکترونیک داشت کار

 خدمات را بر عهده گرفت و من هم در حد کم علم تبلیغات، بازاریابی و فروش را به دست آورده بودم کار
فروش را به عهده گرفتم. ا
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 باز از ریشه دست به کار شدم و تبلیغاتم را شروع کردم برای بیزینس جدید و اینبار بجای تبلیغات اینترنتی
به ویزیتوری حضوری هم پرداختم به تمامی مغازه هایی که نیاز به تابلو داشتند ویزیتوری می کردم. ا

 در کمتر از 2 هفته توانستیم چندین قرارداد تابلوهای تبلیغاتی را بگیرم و به موفقیت با رضایت کامل
          تحویلشان بدهیم و باز دو طرف راضی بودیم و یک برد - برد به حساب می آمد. ا

ثانیه ها؛ دقیقه ها؛ ساعت ها درگذر بود
هفته به هفته گذشت

چندین ماه هم گذشت
 دوستم بیشتر در کار نورپردازی و تولیدات عالقه مند بود و به همین دلیل بیشتر بر روی اصول تکنیک های
 الکترونیک وقت می گذاشت تا اطالعاتش را بروز کند و من هم در طی چندین ماه علم بازاریابی و فروشم

کمی بیشتر شده بود.ا
 ساعت حدوداً 14 ظهر بود در مغازه بودیم که دوستم با یک پیشنهاد متفاوت تری گفت جمال می خای
 چراغ های داخل تابلوهای تبلیغاتی )چنلیوم( را خودمان تولید کنیم و اینبار هم برای تابلوهای خودمان
 مورداستفاده قرار می دهیم و به همکارهای تابلوساز هم می توانیم ارائه دهیم و صنعت های دیگری هم

می توان استفاده کرد؟ آن روز چندساعتی مخالفت کردم و می گفتم: ا
غول های بزرگ تر از ما هستند که دارند خیلی قوی تر از ما انجام می دهند؟

تازه چطوری انجام بدیم؟
با چه سرمایه ایی و توانی؟

و...ا
 بزارید برایتان خالصه کنم که بعد از کلی بگومگوها در همان روز و کش مکش ها و صحبت های بینمان به

نتیجه رسیدیم استارت بزنیم اما با کمترین امکانات. ا
 هنوز هم ترس داشتم موافق نبودم برای این کار به خاطر اینکه قباًل همین جور تجربه ایی کسب کرده

 بودم از یک شاخه ایی که خیلی توانستم به موفقیت برسم در همان شاخه به شاخه های بعدی رفتم؛ که
 بعداً روش های استراتژیک سازمان ها را فراگرفتم و متوجه شدم که چطوری چندین کار را باهم دیگر انجام

دهیم. ا
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 دوستم به طراحی المپ های ال ای دی پرداخت و من هم به جمع آوری بازار و مخاطبین برای کار جدیدمان
پرداختیم. هرروز سوار بر موتور بودم و شماره های مغازه های هر منطق هایی یادداشت می کردم. ا

 نزدیک بر یک هفته ایی گذشت طراحی محصول آماده شده بود اما ضریب خطا داشت؛ بازار هدفمان هم
 مشخص شده بود. محصولمان را تست کردیم چندین نمونه برای مطمئن شدن و عیب یابی خطاهایی

 که در برداشت را فرابگیریم و با اطمینان خاطر به بازار ارائه دهیم. برای رفع خطاهای موجود در محصول،
 مطمئن شدن و تست نهایی چندین نمونه از محصول را به صورت دستی خودمان درست کردیم و

خطاهایی را مشاهده کردیم و به رفع تمامی آن ها پرداختیم. ا
 تست محصول تمام شد و بازارمان هم مشخص شده بود. برای اتمام کارهای ال ای دی مان و مواد اولیه

 برای روشن کردن ال ای دی ها به بازار بلوار جمهوری رفتیم و با مقدار خیلی محدود سفارش هایمان را
تکمیل کردیم. ا

 با کلی شوق وذوق بعد از خرید و فرستادن
 بردها )بردهای مدار چاپی پی سی پی( با

 محدودترین امکانات شروع به تولیدات کردیم.
 پس از تولیدات اولیه چندین نمونه ال ای

 دی های تولیدشده را برای تست در کنار
 یکدیگر امتحان کردیم که روشن نمی شدند.

 بعد از گذر چند مرحله ایی توانستیم روشن
کنیم.ا

 در کمتر از دو هفته ال ای دی ها آماده بازار
 بود و به بازار ارائه دهیم به هر روشی که

 توانستم بازاریابی را انجام دادم به مغازه ها
ویزیتوری می کردم و در هرجایی که توانستم پوستر تبلیغاتمان را نشر کردیم، ا

اما یک دانه هم فروش نرفت. ا
هرجایی می رفتم به من می گفتند جنسی که برایشان آوردم فایده ایی ندارد. ا
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 هر شیوه بازاریابی که فراگرفته بودم و تجربه کرده بودم اینبار با تمام روش هایی که انجام داده بودم
متفاوت ترین بود. ا

 بعد از گذشت چندین هفته گوشی موبایلم به صدا درآمد نگاه کردم دیدم یکی از دوستان قدیمی محله
 سکونتمان است موبایلم را برداشتم بعد از کلی حال و احوال پرسی گفت مشغول چه فعالیتی هستی گفتم
 تولید ال ای دی می کنیم دوستم گفت جدی میگی، گفتم اره چطور مِگ، گفت آِخ منم در حال تابلوسازی

 هستم. یک حسی در پشت تلفن داشت مدام منتقل می شد که دوستم را بروم و ببینم و باهم گفت وگویی
 داشته باشیم. سریعاً گفتم خب رفیق کجایی کی میایی هم دیگر و ببینیم و به یاد قدیم صحبت کنیم.

گفت برای فردا هماهنگ می کنیم هم دیگر و ببینیم. ا
 حدود ساعت های 10 صبح در مغازه دوستم یکدیگر را بعد از چندین سال دیدیم و یک گفتگوی مفصل

 از هم دیِگ کردیم. گفتگوی های دوستانه مان به اتمام رسیده بود که در اینجا محصولم را بیان کردم که
 ال ای دی هایی تولید می کنیم و مشخصاتش را بیان کردم. وقتی به دوستم نشان دادم اصاًل قبول نکرد برای

 خرید و سریعاً به دلیلی که دوستم بود گفتم برای چی خرید نمی کنی؟ چه مشکلی داره که هیچ کس
نمی خواهد از ما خرید کند؟

 چندین مشکالتی که در ال ای دی بود را بازگو کرد تازه متوجه شدم چنین مشکالتی هم است در ال ای دی
 از دوستم تشکر کردم و صحبت هایمان را به پایان رساندیم سریعاً به مغازه آمدم و بازگو کردم دست به کار

شدیم و به رفع یک سری نکات ریز ال ای دی ها پرداختیم . ا
 بعد از گذشت چندین روزی و برطرف کردن همه ی مواردی که دوستم بیان کرده بود؛ دوباره با تمام انرژی
 به فروشگاه ها رفتم و ویزیتوری خود را انجام دادم اینبار جالب بود که باکمی استقبال برخورد می کردند و با
 جمالتی مثل بعداً حتماً ازتون خرید می کنم یا سه روز آینده حتماً برام بیار یا یک نمونه از همین رو به من

دهید تا تست کنم. ا
 اما هیچ کس حاضر نبود پول به ما بدهد به سراغ دوستم رفتم و تمامی موارد را بازگو کردم و خوشحال بود

 که سریع تر از چیزی که در فکر دوستم بود به رفع ال ای دی ها پرداختیم. دوستم همان جا گفت من یک
بسته هزار عددی رو می خرم؟

شک داشتم؟ گفتم واقعاً می خری؟
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گفت: اره چرا نخرم! ا
 خیلی خوشحال بودم از اینکه
توانستم هزار عدد را بفروشیم

 و در یک لحظه ، اولین 800
هزار تومان را دریافت کنم. ا

آن روز با خوشحالی تمام و پرانرژی به پایان رساندم. ا
 به دلیلی که هنوز راه های ثروتمندی را ندیده بودم و نمی دانستیم که باید چطوری خرج کنیم. تمامی پول

را یا قطعات خریدیم برای کارمان یا خرج خودمان کردیم. ا
 فکر می کردیم داریم بزرگ میشیم و فراموش کرده بودیم که هنوز بازارمان را پیدا نکردیم، اینبار با سرعت

 بیشتر به تولیداتمان پرداختیم و هرروز تولیداتمان را بیشتر می کردیم که حدود 3000 عدد در چندین
روزکوتاه دستی زدیم ال ای دی ها را. ا

چند هفته ایی گذشت... . ا

 صبح سرشار از انرژی را شروع کرده بودم در اواسط روز همان دوستم که ال ای دی ها رو گرفته بود زنگم زد
 خیلی خوشحال بودم فکر می کردم اآلن بیشتر از هزار عدد محصول را سفارش می دهد و خوشحال است با
 تمام فکرهای خوشحالی که در ذهنم می پروراندم تلفن دوستم را برداشتم و با یک سالم گرم و صمیمی در
 پشت تلفن به دوستم سالم کردم اما دوستم به شدت عصبانی بود هر جمله و ناراحتی که در دلش داشت را
 به هم گفت حدود ده دقیقه ایی فقط خود شو با هر نوع کلمات و جمالتی خالی کرد. گفتم مِگ چی شده.

 گفت هیچی جمال چینی زاده آبرویم را بُردی نمی دانم چی کارکنم حیف پولی که بهت دادم و اعتمادی
که بهت کردم تمامی ال ای دی هایی که به من دادی در کار مشتری استفاده کردم و نصب کردم. ا

 اما بعد از چندین روز متوجه شدیم تمامی ال ای دی ها نور خیلی پخش نمی کند، گفتم فقط همین این قدر 
 ناراحتت کرده است رفیق خب بیشتر بهت می دهم یا عوضشان می کنم. گفت نه ای کاش همین هایی که

 می گویی بود تمامی ال ای دی ها را می کندم و برمی گرداندم. باحالت عصبانی فراوان تر و غمگین تر گفت

 ا                     خیلی خوشحال بودم از اینکه ,,
 ا                     توانستم هزار عدد را بفروشیم
  ا                     و در یک لحظه ، اولین 800 

ا هزار تومان را دریافت کنم. ا
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 برای مشتری ثابت مغازه ام که چندین ساله باهم کار می کنیم و هر کار ریزودرشتی که دارد را فقط به
 من می دهد، تمام ال ای دی هایی که داده بودی را دریکی از کارهای همین مشتری نصب کرده بودم و برای
 افتتاحیه فروشگاه جدیدش نصب کردم و این قدر از من خیالش راحت بود که روشن نکرده تا روز افتتاحیه

 و خودم هم ندیده بودم برای همین موردش خیلی ناراحت شده و چند کار دیگر که حدوداً باالی 20
 میلیون تومان داشتم می زدم را لغو کرده و گفته نمی خواهم و اآلن من ماندم باکارهای نیمه کاره مشتری ام

که دیگر به هیچ کاری نمی آید. ا
 نمی دانستم چی بگویم! نمی دانستم چی کارکنم! نه امکانش بود که بگویم ببخشید نه امکانش بود جواب

دهم و به کل گیج شده بودم! ا
 فقط با اِمم اِمم صحبتم را طولش می دادم و با ترس ولرز گفتم آدرس فروشگاهی که استفاده شده است را

 بهم بگو تا بنویسم و آخر شب حتماً به آنجا برویم و مشاهده کنیم ببینیم چجوری شده است. شب به محل
 رفتیم واقعاً درست بود و اتفاق افتاده بود انگار تابلو خاموش بود و تفاوتی اصاًل با خاموشی تابلو چنلیوم

 نداشت. با کلی نگرانی و استرس بیشتر در حال بازگشت بودیم و فقط بر روی موتور گریه می کردم واقعاً این
 زندگی است و با کلمات مخرب خودم و کوچیکترین آدم  داشتم می کردم مدام که خدایا واقعاً این زندگی

من بدبخت است! خدایا به دادم برس که دیِگ نمی دانم چی کارکنم! ا
 مجبور شدیم تمامی ال ای دی هایی را که به دوستمان داده بودیم آن ها را جای گزین ال ای دی های برند 

دیگری کنیم. ا
 با شریکم نشستیم فکر کردیم واقعاً کجای کار اشتباه بوده است که اآلن این جوری پیش آمده بود، بعد

 از کلی پرس وجو تحقیقات و سعی و خطاهایی که کردیم متوجه شدیم به دلیلی که تمامی ال ای دی ها
 را به صورت دستی می زدیم اشتباه بوده اند و باید تمامی آن ها را با دستگاه زده شوند تا دوباره به این جور

 مشکلی برنخوریم؛ اما بودجه ای که داشتیم خیلی محدود بود، اما ذهنمان از محدودیت ها پا
 به فرار گذاشته بود. دقیقاً زمان هایی که واقعاً بخواهد کسی کاری را انجام دهد اگر بودجه برای
 یک چیزی را هم نداشته باشد، می شود بازهم انجام داد. دستگاهی که باید تهیه می کردیم بیش از ده

 میلیون تومان هزینه می برد؛ به سرعت تصمیم گرفتیم خودمان درست کنیم دستگاه را اما با ابعاد خیلی
 کوچک و با کمترین هزینه دست به کار شویم. سریعاً قطعات اولیه مهم و ضروری را گرفتیم، کم کم توانستیم
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 دستگاه را درست کنیم، بعد از تست اولیه و انجام دادن کار توانستیم به درستی دستگاه را آماده کنیم و
اینبار کیفیت قطعات تولیدی هایمان بهتر شده بود و زمان کمتری را سپری می کردیم. ا

 بعد از تولید قطعات نوبت به فروش محصوالت رسید، اما به دلیل اتفاقی که افتاده بود بیشتر همکاران
 متوجه موضوع شده بودند و برای اینکه بتوانیم حداقل فروش را داشته باشیم با تغییر قیمت رو به پایین تر
 و به دنبال بازار افرادی که اصاًل از محصولمان متوجه نبودند رجوع کردیم و با ظاهری متفاوت به بازار ارائه

دادیم. ا
 بازارمان فروش دوچندانی نداشت و از دید خودم هر راهکاری را که تجربه کرده بودم درفروش و بازاریابی

انجام داده بودم اما سد فروش را نمی توانست بشکند! ا

ناراحت باش! ا
 ساعت 21 شب بود بعد از بستن مغازه به سمت خانه حرکت کردم. در مسیر یک ندایی مدام می گفت زودتر

 به منزل بروم یک خبرهایی است. نمی دانم چی شده بود اما این حسی که به وجودم آمده بود را تا درب
منزل به همراه داشتم. وقتی کلید را به درب انداختم و به داخل رفتم دیدم هیچ کسی داخل منزل نیست! ا

نه پدرم! ا
نه مادرم! ا

چراغ ها خاموش بودند! ا
نمی دانستم چی شده است ساعت 21 شب میان هفته کسی خانه نبود! ا

 بعد از پرس وجو کردن و تلفن زدن ها، باورکردنی نبود، سه تا از رگ های قلب پدرم گرفته بود که خدا را
شکر سریعاً به بیمارستان انتقال داده بودند. ا

 آن شب دستانم به سوی خداوند با صورتی اشک آلود گرفته بودم و می گفتم واقعاً خدایا این زندگی من
است که باید داشته باشم، نمی دانستم باید چه کاری را انجام دهم و مدام فقط داد سر می دادم. ا
 سریعاً خودم را به بیمارستان رساندم به دلیلی که در بخش مراقبت های ویژه بود پدرم اجازه ورود

 به هیچ وجه به من ندادند و هر چی می گفتم آن مریض که بر روی تخت است پدرم هست، اما امکان ورود
را نمی دادند. آن شب بدوِن دیدن پدرم به صبح رساندم. ا

 فردا وقت مالقات وقتی پدرم را دیدم با صحنه ایی دل خراش مواجه شدم، پدرم با چندین لوله متصل شده
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 بود! چند دقیقه ایی را در کنار هم دیگر گذراندیم و به دنبال راه های دیگر برای رسیدن در کنار پدرم بدوِن
 اجازه نگهبان پرداختم که در هر مواقعی بتوانم حاضر شوم؛ پس از پیدا کردن مسیرهای جایگزین برای

 ورود به بخش مراقبت های ویژه، وقتی شب خواستم حاضر شوم در کنار پدرم از راه های جای گزین در کنار
پدرم حاضر شدم و دیگر نگهبانی جلوی راهم را نمی توانست ببندد. ا

 پس از گذشت یک روز پر از حاشیه پدرم را برای باز کردن رگ های قلبانش به اتاق عمل بردند؛ رگ های
 قلب پدرم در دستان دکترها می زد و من فقط در زیر لب هایم دعا زمزمه می کردم و چشمانم را به درب

اتاق عمل قفل کرده بودم.ا
 پس از ساعاتی پدرم را آوردند از اتاق عمل و با موفقیت به اتمام رسیده بود و خنده های لب هایم را

هیچ کسی نمی توانست بگیرد آن لحظه از من. ا
خوشحال تر همیشه. ا

 پس از ساعاتی، برای استراحت چندساعتی به سمت منزل حرکت کردم و در حال آمدن از بیمارستان به
 سمت منزل بودم با موتور در اواسط راه در حال بازگشت به منزل بودم در موتور یک صدایی پیچید و
 کم کم سرعت موتور کاهش پیدا کرد تا جایی که دیگر امکان حرکت کردن نبود و فقط امکان گاز دادن

 به موتور بود. به دلیلی که توان مالی نداشتم تا به تعمیرگاه موتور ببرم؛ تا آنجایی که امکان داشت خودم
 همیشه مهندسی موتور را بر عهده داشتم. فکر می کردم از روغن موتور باشد و به همین دلیل یک لیتر روغن

 را اضافه کردم به موتور ولی بعد از تست موتور روشن نشد؛ آن قدر آن موقع خوشحال بودم که هیچ کسی
 جلودارم نبود و برای همین با خنده بر لب هایم موتور را به دستانم گرفتم و بعد از 130 دقیقه پیاده روی با

موتور به منزل رسیدم. ا
 بعد از کمی استراحت، به چند تعمیرگاه موتور سازی سر زدم و جویای علت این مشکل شدم، متوجه شدم

 که کاًل سیستم موتور به هم خورده است و حدود 250 هزار تومان باید هزینه آن را پرداخت می کردم، اما
من فقط 20 هزار تومان در آن دوران داشتم. ا

نمی دانستم از کی بگیرم؟
نمی دانستم چی کارکنم؟

 تا آن موقع با هر فردی دوست شده بودم از هرکدامشان برای جمع آوری مبلغ 230 هزار تومان درخواست 
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 کردم و با هر زور و تالشی بود توانستم جمع آوری کنم و به دوستانم گفتم در مدت کوتاهی مبلغ های
دریافتی را برمی گردانم. ا

گاه یک جمله مسیر زندگی تان را تغییر می دهد. ا
 شکست های پی درپی سرخورده ام کرده بودند وتوان برون ریزی احساساتم را از من گرفته بود. چند روزی

 گذشت موتور را درست نکرده بودم. حال  و روز من بدتر و بدتر می شد، هرچه تالش می کردم اتفاقات اخیر را
فراموش کنم نتیجه ایی نداشت. ا

تا اینکه چشمم به صفحه تلفنم افتاد و یک پیامکی مشاهده کردم: ا
سمینار افزایش اعتمادبه نفس؟

قدرت قانون جذب؟
نابودسازی افکار منفی

راه ثروتمند شدن
و... ا

بعد از دیدن این پیامک باکمی خنده مسخره کننده بر لب هایم جاری شده بود؛ و باکمی سؤاالت. ا
چطور می شه توی این دور زمانه ثروتمند شد؟

مِگ اعتمادبه نفس چِی؟
قانون جذب چیز الکیه؟

اینم تازه من؟
 پس از ساعاتی با هیوالی سؤاالتی که در ذهنم داشتم نمی دانستم که چه کاری را انجام دهم. مشغول

 فعالیت های خودم بودم که هرلحظه در ذهنم پیامی می آمد که به این سمینار حتماً بروم اما نمی دانستم
 که چطوری بروم چون من وسیله ایی نداشتم و محل سمینار در دورترین نقطه شهر دایر شده بود. کم کم

تصمیم گرفتم که به سمینار بروم و به دنبال راه کار برای رفتن به سمینار شدم. ا
 فردای آن روز موتور همسایه مان را قرض گرفتم تا دوساعتی که رایگان است ببینم چی میگویند و

 چجوری است. سمیناری که در حال رفتن بودم در دو  سانس بر گذار می کردند که من در دومین سانس
تقریباً ساعت 18 بود که منتظر شروع سمینار بودم. ا
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 پس از گذشت نیم ساعتی سخنران وارد شد و سخنرانی خود را شروع کرد، پس از 15 دقیقه به چند
 صحبت و کلماتی که در حال بیان کردن بود مات صحبت های سخنران شده بودم و کم کم داشت اشتیاق

من به صحبت های سخنران بیشتر می شد.ا
با صحبت های سخنران لحظه به لحظه 
داشت من را از مسیر جاده خاکی که 

در حال گذر بودم به اتوبان اصلی 
 زندگی ام با سرعت منتقل می کرد.ا 

انگار خداوند من را در جای خوبی قرار داده بود تا الهام بخش زندگی ام باشم. ا
 نیم ساعت تا پایان سمینار مانده بود سخنران برای 2 دقیقه ایی خداحافظی کرد و برگذارکننده سمینار
 به روی صحنه آمد و شروع به توضیح سمینار 5 روزه اصلی بود که از یکشنبه تا پنجشنبه برگذار می شد

 و مبلغ سمینار 350 هزار تومان بود؛ بر گذارکننده سمینار رفت و سخنران دوباره بازگشت، یک نیرویی در
 حال منتقل شدن هرلحظه به من بود که این سمینار را بروم به هر روشی شده است حتماً حضور پیدا کنم؛

 اما هر بار این فکر به ذهنم می آمد که به سمینار بروم به سرعت موشک یادم می آمد گه من کاًل 250
هزار تومان پول بیشتر ندارم چطور می توانم در این سمینار راه پیدا کنم. ا

واقعاً در آن لحظه هم می خواستم به سمینار بروم، هم نروم نمی دانستم که چه کاری را انجام دهم؟! ا
چطور بروم؟

خب آخرش که چی؟
یعنی واقعاً می شد با این کالس ها پولدار شد؟

 بعد از کلی سؤاالت تصمیم گرفتم که در سمینار حضور نداشته باشم به خاطر هزینه زیادی که در آن
 موقع برای من در برداشت پولی که داشتم را باید برای پرداخت به تعمیر موتور می پرداختم تا به ادامه

مسیر سرسختم بتوانم حرکت کنم و بتوانم تمام پول هایی که گرفته بودم را پرداخت کنم. ا
 لحظات آخر سمینار بود، سخنران با کلمات و صحبت های جالبی که در حال بیان کردن بود، مثال هایی

ا                      با صحبت های سخنران لحظه به لحظه ,,

 ا                      داشت من را از مسیر جاده خاکی که
 ا                      در حال گذر بودم به اتوبان اصلی 

 ا زندگی ام با سرعت منتقل می کرد.ا 
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 از افرادی را بازگو می کرد که واقعاً اینبار با جمالت و مثال هایی می گفت من را به وجه کامل درآورد؛
 یک لحظه سخنران گفت: »اگر تا حاال شکست نخوردی بدون اصاًل کار مهمی انجام ندادی« خیلی

 خوشحال شدم از این جور صحبت سخنران و یک لحظه که به خودم آمدم دیدم اگر اآلن اینجا هستم به
 خاطر تصمیم های خودم بوده است و شکست هایی هم که خوردم برای کارهایی که کرده بودم اما اآلن در

این جایگاه هستم. ا
 سمینار به دقایق پایانی رسیده بود با خودم در حال صحبت کردن بودم که نمی دانم چی شد به خودم

 گفتم اگر هزینه سمینار 250 هزار تومان باشد ثبت نام می کنم؛ اما بازهم می ترسیدم هیچ چیز نصیبم
نشود این مبلغ را که دارم سرمایه گذاری می کنم برای خودم. ا

 دقایق پایانی اولین نشانه از طرف خداوند ظاهر شد، سخنران گفت 50 نفر اول که ثبت نام می کنند جزو
 تخفیفات 100 هزار تومانی هستند. از طرفی خوشحال بودم که مصمم شده بودم به این سمینار بروم اما از

طرفی هم ناراحت بودم چون برای کار دیگری می خواستم و اگر فایده ایی نداشته باشد چی کارکنم؟! ا

 دومین نشانه از طرف خداوند ظاهر شد سخنران بیان کرد دوستانی که ثبت نام می کنند اگر پس از پایان
 سمینار به هر دلیلی راضی نبودند بدوِن صحبت تمامی مبلغی که پرداخت کردند برمی گردانیم. سمینار به

 پایان رسید در اینجا بود که خیلی خوشحال بودم و سرشار از انرژی با چند تکنیک ساده اما بسیار مفید
 بدونه لحظه ایی درنگ برای اینکه جزو 50 نفر اول باشم سریعاً بلند شدم و به درب خروج سمینار حرکت

کردم و جزو اولین نفراتی بودم که کارت عابر بانک خودم را برای پرداخت تحویل دادم. ا
 بعد از تسویه حساب کامل و دریافت کارت ورود به جلسه با شادی و خوشحالی به سمت منزل حرکت

 کردم. انگار آن سمینار چنان تأثیری در لحظه در درون من گذاشت که گویی دوباره متولدشده بودم و از
توانایی ها و استعدادهای خود تازه در حال باخبر شدن بودم. ا

 سومین نشانه از طرف خداوند، آن شب زنگ همسایه مان زدم و گفتم اگر امکان دارد 14 روز موتورت را
 قرضم بده، حتماً جبران می کنم. بدوِن صحبتی دوستم گفت اصاًل مشکلی ندارد چون من وسیله دارم. آن

 شب خیلی خوشحال تر بودم به دلیلی که انگار حسم می گفت »مسیری که پیش رو داری بسیار
روشن و شفاف است«. فقط هنوز نمی دانم آن شب را چجوری به صبح رساندم! ا

مدام ساعاتم را چک می کردم تا ساعت 16 عصر شود و در ردیف های اول سمینار نشسته باشم. ا
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 حوالی ساعت 15 بعدازظهر حرکت کردم و به طرف محل سمینار رفتم و حدود ساعت 15:45 دقیقه در
 آنجا رسیده بودم جزو اولین نفراتی بودم که در سالن حاضر بودم و در ردیف سوم نشسته بودم. سخنران

 پس از شروع در اولین روز از دوران بچگی ام تا آن موقع را ازلحاظ زندگی، ایمانم به خداوند مهربان و پول و
گذشته ام را در حد طوفانی متحول کرد. ا

 برای اولین بار وقتی نشتم تا موتور را روشن کنم و به سمت محل کار حرکت کنم اینبار بجای غصه و
 حرص خوردن فقط دعاگوی خداوند مهربان بودم که من را خلق کرده است و امیدم به زندگی بیشتر
 از هر آن چیزی شده بود و مدام در حال شکر گذاری بودم به خاطر سمیناری که خداوند من را برای آن

 فراهم کرده بود خیلی خوشحال و شادمان بودم به خاطر سمیناری که رفته بودم اما هنوز ازنظر مالی تأمین
 نشده بودم و مدام به خودم امیدواری می دادم که زندگی من بهتر می شود و در این سمینار هنوز 4

 روز دیگر پابرجاست و سریعاً به لحظه فکر می کردم؛ بهترین شبی که با آرامش به سر بردم و اصاًل متوجه
 زمان نمی شدم نمی دانستم چطور در منزل به خواب رفته ام که وقتی چشمانم را باز کردم نگاه به ساعت
 روی دیوار انداختم و دیدم ساعت 7 صبح روز دوشنبه است. خیلی خوشحال تر بودم به خاطر اینکه روز
 دوم سمینار در حال فرارسیدن بود. آن روز را ثانیه به ثانیه به خاطر دارم که با یک صبحانه پر از انرژی

 و حس خوب شروع به خوردن کردم و به جای دیدن تلویزیون که جزء ناراحتی و استرس در برنداشت به
 موسیقی سرشار از انرژی پرداختم. همگی مات و محبوب من شده بودند که انگار چیزی شده است که

 تقریباً به افراد قفل و زنجیری کمی معروف شده بودم در منزل، اما درونم پر از حس و حال خوب شده
 بود. حدود ساعت های 8:30 صبح بود که به طرف محل کار در حال حرکت بودم؛ آن روز به تکنیک های
 گفته شده در کالس در حال تمرین و عمل کردن بودم و مدام به خودم انگیزه بیشتر می دادم که من هم

 می توانم موفق شوم، آن قدر محو در تمارین شده بودم که نمی دانم چطور ساعت به 15 بعدازظهر رسیده
بود، سریعاً آماده رفتن برای روز دوم در سمینار حاضر شدم تا اینبار زودتر از دیروز در مکان باشم. ا

 از روز دوم به بعد سمینار تا آخرین روز خیلی احساس آرامش و لذت بیشتری کردم درواقع به دلیلی که
 مسائل جزئی برای راه های کسب درآمد و ثروت را در برگرفته بودم و راه های پولدار شدن و سقف درآمد را
 شکستن و...؛ در روز آخر سمینار قسم خوردم که هر آنچه در توانم هست را به نحو احسنت به انجام رسانم

تا بتوانم خودم را بشکافم و مثل مروارید درخشان شوم و بلند بشم برای خودم دست بزنم. ا
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سمینار به اتمام رسید. ا
 با خوشحالی فروان و نشاط فقط به سمت منزل با تمام توان و قدرت در حال رفتن بودم. حدود ساعت

 21:30 شب بود به منزل رسیدم و سریعاً نشستم و تا نزدیک های صبح به برنامه ریزی و استراتژیک و
هداف گذاری در حال مکتوب کردن بودم. ا

بهترین لحظه در کمتر از 3 ماه
ساعت های 8 صبح بود با تمام قدرت

کفش های فوالدیم را پوشیدم و 
زره فوالدیم را بر تن کردم و به 

سمت مغازه حرکت کردم.ا 

 خیلی خوشحال بودم از اینکه می دانستم خودم دارم چه کاری را انجام می دهم اما شریکم و خانواده مات 
 من شده بودند و فقط می گفتم اگر امکان دارد یه چند لحظه صبر کنید تا بتوانیم کارمان را برطرف کنیم.

 آن روز در مغازه کوچیک بدوِن ظاهر مناسب؛ تمامی لوازم را تغییر حالت دادم و باکمی تغییر در ظاهر
 فروشگاه توانستم آن مغازه کوچک را به دو قسمت جذاب تقسیم کنم که در پشت قسمت کارگاهی بود

 و در اول مغازه قسمت فروشگاهی هرچند کوچک بود و شیشه سکوریت هم نداشت فقط درب کرکره ایی
 بود اما با یک بنر سر درب مغازه و بنرهای کنار دیوار که لکه ها و خرابی های روی دیوار مشخص نباشند

 پوشانده بودیم و مغازه که در اصل فروشگاهمان را راه اندازی کردیم. با تکنیک هایی که برای همکار گرفتن
 یاد گرفته بودم، به طراحی تراکت جذب همکار فروش و بازاریابی پرداختم و تا شب چاپ شده در دستانم

 بود. اوایل دی ماه بود آن شب ها باد بسیار سرد ناکی در حال وزیدن بود که خدای مهربان هدیه داده بود.
 برای اینکه انگیزه بیشتر بگیرم فقط در حال گوش کردن موزیک های مثبت بودم و هدف هایی که داشتم

 برای خودم مدام در حال بازگو کردن بودم؛ آن شب یک بسته سیرش از فروشگاه تهیه کردم و داخل یک
 سطل با آب ترکیب کردم و بسته تراکت را در کیف قراردادم و با سطل سیرش سوار بر موتور شدم و شروع
 به چسباندن کردم، از ساعت 23 تا 5 بامداد در حال چسباندن بودم که وقتی می خواستم در ساعت های

   ا                    ساعت های 8 صبح بود با,,
ا                تمام قدرت کفش های فوالدیم را

ا                 پوشیدم و زره فوالدیم را بر تن

کردم و به سمت مغازه حرکت کردم.ا 
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 پایانی بچسبانم بر روی دیوارهای شهر و مکان های پرتردد آن قدر سردی را احساس می کردم که دستم
 مثل یک تیکه یخ  بسته شده بود و فقط مدام به خودم کلمات پرانگیزه به خودم می گفتم که یک دفعه کم
 نیاورم و جا بزنم، مهم این بود که با هر توانی بود اما انجام دادم چون در خودم این حس و دیده بودم

که به زودی موفق خواهم شد، به مدت 5 شب این کار را تکرار کردم. ا
 به خاطر انرژی و انگیزه ایی که داشتم مدام در حال فکر کردن هوشمندانه و خالقانه بودم از آن روز
 دیگر هرروز از ساعت 7 صبح تا 5 بامداد یکسره کار می کردم و برای جنگجویی خودم آماده در خدمت

 بودم. بعد از 7 روز با یک سیل نیرو برای کار کردن مصاحبه کردیم که حدود بیش از 100 نفر بودند و از آن
 100 نفر 50 نفر خوب تر شدند و از آن 50 نفر 15 نفرشان بهترین شدند و از 15 نفر با 4 نفر قهارشان شروع

کردیم. ا
 بعد از عقد قرارداد و ضمانت ها کار اصلی مان شروع شده بود. در شروع کارمان یک اتفاق بی نظری رخ داد که
 قطعاً مطمئن هستم از جانب خداوند مهربان بوده است، از بهترین شرکت ال ای دی ایران نمایندگی پخش
 شهر را به ما دادند که بسیار شگفت انگیزتر بودیم و حاال دیگر بدوِن ناراحتی برای ال ای دی های خودمان که

 از قبل داشتیم به راحتی می توانستیم برای فروش قهارمان ادامه دهیم.ا
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 ا4 بازاریاب را در عرض 7 روز به آموزش نیمه حرفه ایی فروش تلفنی و نحوه صحبت کردن پرداختم که

 3 نفرشان برای بازاریابی 80 درصد تلفنی و 20 درصد حضوری پرداختند و از تمامی شماره تلفن هایی که
 جمع آوری شده بود را برای زنگ زدند آماده شدند و آن 1 نفر را برای ال ای دی های خودمان که از قبل آماده 

شده بودند را برای یک صنف دیگر جایگزین کردیم. ا
 هرروز با همین منوال پیش به سوی جلو می رفتیم و اول صبح هر روز به مدیریت مجموعه می پرداختم و

 بعد ازآن به شهرستان ها و منطقه ها برای شماره جمع کردن و نمایندگی دادن انجام  وظیفه می کردم. هرروز
دریکی از شهرستان ها بودم و از ساعت های 12 الی 18 عصر به جمع آوری و ویزیتوری می پرداختم. ا
 پس از گذشت 1 ماه اینبار به بازار پاساژها هم رو آوردیم و نورپردازی فروشگاه ها و خوشگل تر شدن

 ویترین های فروشگاه با یک ایده جدید و جالب شروع به کارکردیم که با استقبال خوبی به پیش رو رفتیم
 و در ماه سوم توانستیم در چندین شهرستان و مناطق به نمایندگی دادن ادامه دهیم و یک احساس
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رضایت مندی از محصوالتمان را با فروشندگان و مشتری ها گره بزنیم. ا

اولین سال خوشحالی و ثروتمندی
هر آنچه تالش می کردیم، هر کاری که انجام دادیم، تمام بیدار ماندن ها، تمام جنگیدن ها و... . ا

واقعًا ارزشش داشت. ا
 بهترین لحظه عمرم در آن زمان در کمتر از 3 ماه بود که بی نهایت خوشحال بودم و فقط مدام شادمانی 

 می کردم و اصاًل نمی دانستم باید چی کارکنم به خاطری که همه می گفتند کی واقعاً حاضر می شه توی این
 مکان از شماها خرید کند؟ کی حاضر می شه پول پرداخت بکند؟ چطور می خواهی مشتری جمع کنید

وقتی هنوز مغازه ندارید؟ چجوری می خواهید کسب وکارتان رونق بگیرد وقتی هنوز اول راهید؟
 هر سؤالی بود نتوانست راهمان را نگه دارد و بدوِن توجه به تمام مسائل فقط در حال جنگیدن بودیم که

توانستیم به لطف خدای مهربان در کمتر از 3 ماه به درآمد 25 میلیون تومان برسم.ا
 نزدیک به عید نوروز بود خوشحال تر از همیشه در حال گذر بودیم، برای اولین بار توانستم با پول

 جنگندگی ام که بسیار لذتمند بود پوشاک و هر چیزی که خواستم را تهیه کنم. خیلی خوشحال بودم و
غبراق، واقعاً بهترین حس و در آن موقع داشتم که قابل توصیف نبود. ا

 اسفندماه را با تمام لذت ها به پایان رساندم و ایام نوروز را به آن مسافرت هایی که نمی توانستم به هر دلیلی
قباًل بروم در 13 روز عید پرداختم. ا

 پس از پایان رساندن اولین تعطیالت لذت بخشم به محل کار پرداختیم و اینبار با دکوراسیون جدید
 رونمایی کردیم. کم کم با تالش های فراوانمان برای ادامه مسیر و لطف خداوند پیشرفت چشمگیری را

 هرروز در حال رقم زدن بودیم و کارهایمان روزبه روز در حال پیشرفت بود و توانستیم به آن دستگاه
 رؤیایی مان دست یابیم و در چند مجموعه فعالیت ها در بخش الکترونیک دست پیدا کنیم و به نحو احسنت
 انجام دهیم. 2 ماه پس از عید همکارهای بازاریاب و تولیداتمان را افزایش دادیم و در کارهای هوشمند
 سازی منازل و نورپردازی اماکن هم پرداختیم که رشد بسیار باالیی را در همان ماه های اول رقم زدیم به

دلیل خاص تر بودنمان. ا
 اواسط ماه خردادماه بود که به چندین کالس های بازاریابی، فروش، زبان بدن، موفقیت، مدیریت، مشتری

 مداری را پشت سر گذاشتم با اساتید باتجربه ایرانی، خارجی و زندگی را هرروز قشنگ تر و جذاب تر
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 لمس می کردم؛ و هر هفته یک کتاب جدید تا به اآلن در حال خواندن هستم و همیشه در حال یادگیری
پیشرفته تری در هر نقطه ایی در حال پذیرفتن هستم. ا

 مشتری هایمان هرلحظه پررنگ تر و ثابت تر در مغازه مان می شدند و با استقبال بی نظیری به سر می بردیم
 و هرلحظه حضور پررنگ تری را احساس می کردیم. در آن لحظه شریکم وقتی دید همه چیز دارد به خوبی

 پیش می رود یک قرارداد 7 صفحه ایی محکم با من بست اما به دلیل بی تجربگی و احساسی بودنم با
 شریکم نتوانستم موضوعات و ریز کلماتی که در قرارداد ذکرشده بود را به درستی مطالعه کنم و بررسی

کنم و به چند نفر نشان دهم، سریعاً بدوِن لحظه ایی فکر امضا و اثرانگشتم را زدم. ا
 چندین روز بعد ، حضور شریکم کمرنگ تر شده بود در مغازه اصلی مان و به دنبال یک بیزینس جدید 

 افتاده بود و من هم چندین روزهای اول برای برطرف کردن وام که ضامن های وام از فامیل های خودم بودند
 و چندین برگه چک خودم برای تهیه کردن تجهیزات موردنیاز بیزینس شخصی شریکم همراهی می کردم.

ا
 چندین ماه گذشت، بااینکه هر کالسی را که توانستم رفتم و در کسب وکار پیاده سازی کردم تا به موفقیت

 بیشتری رسیدم، اکثریت مشتری هایمان به نحوی حضور من در آنجا پررنگ بود که وقتی در کنارشان
 قرار می گرفتم یک حس قدرتمندی و احساس الیق بودن به هرکدامشان دست می داد و خریدشان
 را بیشتر انجام می دادند و لقب خوش خنده ترین فروشنده را داده بودند به من؛ اما از طرفی دیگر خودم
 درگیر یک پروژه عظیم و جذاب شده بودم و یه کم غرور باعث شده بود که دیگر حضور دوچندانی در

 مغازه نداشته باشم و حضور مشتریان کم رنگ تر شده بود یا اینبار به جای اینکه وقتی به تلفن همراهم زنگ
 می زدند و سریعاً از همان پشت تلفن اجناس را میفروختم حتی اگر در انبار هم خالی باشد یا 7 روز آینده
 به دستشان می رسید؛ اینبار با کلماتی مخرب داشتم به نوعی دستور می دادم که زنگ دفتر بزنید و سریعاً
 تلفنم را قطع می کردم و با اما و اگر درخواست ها را رد می کردم. غرور بی جا بدترین آفت یک آدم

 تازه کاره!ا
ا »کاش یکی بود که اون روزا گوشمو
می پیچوند و می گفت با این کاردارم 

تیشه به ریشه تمام دوندگی هایم می زنم.«ا 

ا                          کاش یکی بود که اون روزا گوشمو,,

ا                     می پیچوند و می گفت با این کاردارم 

ا تیشه به ریشه تمام دوندگی هایم می زنم.ا 
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 کم کم تعداد تماس ها و مشتریانمان در حال ریزش بودند و فکر می کردم که باید جشنواره ها و خدمات
 بهتری را بزاریم اما هر کاری که می توانستم انجام دادم ولی همچنان بدوِن نتیجه بود که بعداً متوجه شدم

به خاطر برندی بوده است که از خودم به جا گذاشته بودم برای خرید می آمدند. ا
 از طرفی با شریکم دیگر متعهد نبودیم و هرکداممان هر کاری که می خواستیم انجام می دادیم به خاطر

 اینکه شریکم در یک بیزینس جداگانه بود و چک و وام هایی که برای شریکم گرفته بودم را پرداخت
نمی کرد. ا

 میدانم که می توانید حدس بزنید که چه اتفاقی در حال رخ دادن بود، رفته رفته تعداد تماس ها کمتر
 می شد و اختالف با شریکم بیشتر می شد و از طرفی دیگر درگیر چک و وام های شریکم بودم که کم کم

 اعتبار تمام زحمت هایی که کشیده بودم زیر سؤال می رفت. از طرفی به شدت فکر مغازه بودم که هرلحظه
 فکر می کردم باید جشنواره ها و کارهای جالب تری را انجام دهیم اما هیچ کدام بازم جوابی دریافت نمی کردم.

ا
 در یک چشم به هم زدن به شدت با شریکم اختالف پیداکرده بودیم که دیگر توان خاموش کردن نبود مثل

آتشی که خیلی شعله ور شده بود و به ندرت می توانست در آن لحظه خاموش کند. ا
 بعد از رسیدن مشتریانمان به تعداد انگشتان دستمان بازهم به دنبال چندین راه حل افتادم که مشتریانمان
 را بیشتر کنیم به هر راهی می رسیدم یک مشکلی را می دیدم و هیچ کدام از مسیر نمی توانست من را از بند
 مشتریان کم دیگر خالص کند در آن روز؛ که بعداً متوجه شدم به دلیلی که حالم خوب نبود و هیچ راهی

را باایمان و فکر باال انجام نمی دادیم. ا
 دیگر واقعاً چیزی برآیم نمانده بود با تمام ناراحتی با همه کارهایی که انجام داده بودم ظهر جمعه بریدم
 و برای مدت کوتاهی فروشگاه را به دستان خدا سپردم و حرکت به سمت منزل کردم و فقط از اول راه

 تا 2 روز بعد را مرور می کردم اما هر آنچه کاری را می کردم که از این ناراحتی بیرون بیایم نمی شد چون
 وام هایی که گرفته بود را پرداخت نمی کرد و چک هایی که داده بودم بازم پرداخت نمی کرد شریکم و از

 طرفی فروشگاه دیگر توان آن قدری نداشت که هزینه ها را بدهد و در آن دوران از همه موارد مهم تر کم کم
تمامی اعتباراتی که به شدت دوندگی کردم رو به کاهش فراوان بود. ا

 با تمام دغدغه و مشکالتی که رخ داده بود و یاد گرفته بودم مثبت باشم خودم را برطرف کنم هرچند به کل

www.takbook.com



ازراههایذهنتبهثروتبرس
اثرجمالچینیزاده

#A.j.c.j

  39

 تمام نشد اما آرام تر شدم، چندین روز را به آرام تر شدن خودم پرداختم، ساعت حدود 9 صبح بود باانرژی
 نسبتاً خوبی حرکت کردم به سمت فروشگاه و برای یک زندگی مجدد آماده بودم و فقط فکر می کردم

 برطرف می کنیم ما این همه راه را نیامدیم که به این موارد بپردازیم. به مغازه رسیدم دیدم درب مغازه
بسته است، با چندین سؤال خودم درب مغازه را باز کردم، به داخل فروشگاه که رفتم! ا

باورنکردنی بود! ا
نه! امکان ندار! باورم نمی شد! ا

واقعاً فکر می کردم دارم یا خواب می بینم یا یک مشکلی برای خودم رخ داده است؟! ا
با سکته تنها یک فاصله را داشتم! ا

 نمی دانستم چی شده و واقعاً باید چه کاری را انجام دهم همان جا مثل یک درخت ایستاده بودم و خودم را
 به درب فروشگاه نگه داشته بودم و در یک لحظه اصاًل خون به مغزم نمی رسید که چی کارانجام دهم. من

پس از ورود فقط سرامیک و سقف مغازه را تماشا کردم! ا
 فکر کردم دزدی شده است؟ اما هر چی فکر کردم اگر دزدی شده بود باید یک آثاری از خود جا می گذاشت

نمی توانست همه چیز را باهم دیگر ببرد و تنها بخش مالی و چند تیکه وسایل را برمی داشت. ا
 تمام وجودم پر از استرس و به لرزش افتاده بود و تلفن همراهم را با هر وضعی که بود تماس با شریکم
 گرفتم اما کسی پاسخگو نبود! چندین بار تکرار کردم اما بازهم می گفت: »در حال حاضر تماس با

 مشترک موردنظر امکان پذیر نمی باشد؛ لطفًا بعداً شماره گیری فرمایید!« حسم داشت
یک چیزهای می گفت اما هنوز باور نمی کردم که واقعی داشته باشد. ا

 به بیرون از مغازه آمدم از دیگر مغازه ها پرس وجو کردم، زنگ چندین نفر زدم؛ بله کاماًل حسم داشت
 درست می گفت، آن موقع اگر کارد به شکمم کسی می زد قطره ایی خون را نمی دید. شریکم شب قبل از

آمدن من تمامی وسایل را سوار بر نیسان و تمام آن ها را برده بود. ا
 هیچ چاره ایی به جز جست وجوی شریکم نداشتم و مدام در حال یافتن شریکم بودم از منزل خودشان تا
 فروشگاه ها و جاهایی که قباًل باهم دیگر رفته بودیم اما آثاری از شریکم نبود و جالب تر از آن این بود که

 وقتی به درب منزل خودشان مراجعه می کردم پدر و مادر شریکم می گفتند اصاًل پسری به این اسم ما
 نداریم. انگار دنیا کاماًل برعکس شده بود و نمی دانستم واقعاً باید چه کاری را در پیش ببرم. دیگر اشکی
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 برآیم نمانده بود که به روی صورتم حس کنم فقط فریاد می زدم و کل شهر را وجب می کردم و دور می زدم.
هرروز مدام در حال پیدا کردن شریکم بودم که انگار اصاًل کسی اطالعی از شریکم نداشت. ا

دوازده روز گذشت... ا
 حدود ساعت های 9:30 دقیقه صبح بود که یک پیامک از دادگاه بر روی موبایلم می دیدم و وقتی پیگیری

 کردم دیدم شریکم از من یک شکایت مفصل دروغین کرده است که تمامی اموال را ربوده ام و طبق
 قرارداد امکان پذیر نبوده است. ازیک طرف خوشحال بودم و از سمت دیگر ناراحت برای اینکه ناراحت

 بودم تهمت های دروغین را علیه من درآورده است و از من شکایت کرده است و از طرفی خوشحال بودم
 که قرارداد محکم که باهم بستیم هنوز پابرجا هست و به راحتی می توانم تمامی وسایل را به دست

 بگیرم و تهمت دروغ را ثابت کنم و شتابان به سمت قرارداد رفتم و پس از مطالعه دقیق کلمه به کلمه
 افسرده تر شدم به دلیلی که در آن دوران فکر این جور مواقعی را اصاًل نمی کردم و بدوِن مطالعه دقیق

 قرارداد را احساسی امضاء و اثرانگشت زدم اآلن در اینجا شریکم به چنگ خود من را درآورد و شریکم که
 بعداً کاله بردار درآمد، در قرارداد به صورتی مرموزانه ایی نوشته شده بود که انگار من در آنجا یک شاگرد
 همه کاره هستم و شریکم رئیس من هست و حکم هیچ نوع کاری را نداشتم حتی بیرون آمدن یک دفه

 ایی از مغازه و از آن جالب تر در ضرر بیشتر موارد پای من بود و به راحتی می توانست همه چیز را به دست
بگیرد. ا

 شریکم در پیش دوستان، همکاران و هر آن کسی را که می شناختیم گفته بود که من دزد هستم و همه چیز
 را ربوده ام. واقعاً در آن موقع نه راه برگشت داشتم نه راه پیش مگر جز فرجی یا چیزی، امیدم را به شدت

.ازدست داده بودم نمی دانستم که باید چه کاری را در پیش ببرم و به چه نحوی عمل کنم
 از بچگی همیشه دوست داشتم که برای خودم سمت خاصی دست پیدا کنم، خیلی موقع

 حساس و خاصی بود و به کل روحیه جنگجوهم را باخته بودم، با تمام ناراحتی ها با هر چیزی که بود آن روز
 نشستم و فکر کردم و دائماً می گفتم خدایا تا اینجا راه که مطمئن هستم فقط به دستان خودت بوده که تا
 به اینجا رسیدام به این مکان ازاینجا به بعدش هم بازم به دستان خودت می سپارم و هر چیزی که از عهده
 من بربیاید به عمل می زارم. همان روز با خانواده ام در میان گذاشتم تا بتوانیم راه کاری را در نظر بگیریم و
 سریعاً به پیش وکیل رفتیم و تمامی ماجرا را تعریف کردیم و هر آنچه مدارک موردنیاز بود را در دسترس
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وکیل قراردادیم و شکایت هایمان را شروع کردیم. ا
 وقتی تمامی خبرها به گوش تمامی همکارانی که تا آن لحظه همکاری با یکدیگر انجام می دادیم، فکر
 می کردند من تمام وسایل را دزدیده ام و فرار کرده ام تمامی همکارهای ارجمندمان و آن هایی که چک

 از بنده داشتند و مبالغی که به صورت قرضی گرفته بودم مدام در حال پیدا کردنم بودند تا بتوانند
 پول هایشان را زنده کنند و من جز راه فرار هیچ انتخاب دیگری در آن لحظه نداشتم. به مدت دو هفته با

 تمام سختی ها دست وپنجه نرم کردم و هرجایی که هرکسی از من بدهکار بودم فرار می کردم و خودم را
می پوشاندم تا مشخص نشوم. ا

 اولین حکم که شریکم از من به عنوان شکایت دروغین شده بود که هر چیزی را در فروشگاه دزدیده بودم
 به حق من صادر شد و بی گناهی ام ختم به خیر شد . همکاران کمی آرامش گرفتند و وقت کوتاهی را
 به من دادند؛ اما چند مشکل دیگر در کمتر از دو ماه رخ داد، برای راه اندازی بیزینس جدید شریکم که

 قباًل در حال افتتاح بود و برای اینکه کمکی کرده باشم تا بتوانم دوستی خودم را به نمایش بیاورم 100
 میلیون تومان وام از حساب های خود شریکم بااعتبارم گرفتم اما مهم تر از آن این بود که ضامن های وام ها
 فامیل هایمان بودند که بدتر از این رخ نمی داد دیگر و به خاطر پرداخت نکردن هیچ کدام از وام ها، بانک به
 هیچ وجه اصاًل کار به صاحب گیرنده وام ندارد و فقط ضامن را می شناسند از حساب های فامیل هایمان در
 حال برداشت بودند که به خاطر که چندین ماه گذشته بود و مبلغ بدهی وام زیاد شده بود و بهره حسابی

 هم اضافه شده بود حساب های فامیل هایمان را بسته بودند و از طرفی دیگر هم چک هایی که در دستان
 همکاران عزیزمان بود و دیگر توان صبوری را نداشته بودند با راه کارهایی که خودشان به کار گرفته بودند
 توانسته بودند حکم جلب من را بگیرند و دیگر واقعاً نمی دانستم باید چه راه کاری را در بر ببرم. درست مثل
 پرنده ایی که در قفس زندانی است من هم در منزل سپری می کردم چون پشت درب منزلمان طلب کارها
 بودند و هرلحظه تلفنم به صدا درمی آمد و نگاه به چشمان فامیل هایمان نمی توانستم بکنم و در هیچ جای

 شهر هم نمی توانستم قدم بزنم به خاطر اینکه دیگر صدای چینی زاده در شهر زمزمه می شد و هرکسی
می دانست که در این دام افتاده ام. ا

 هرروز را به سختی به شب سپری می کردم و شب را به صبح و حاال دیگر فقط چند میلیون بدهی نبود
درصورتی که بدهی تمام موارد 220 میلیون تومان بود و دیگر مغزم به حرکت کار نمی کرد. ا
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 روزهای سختی را سپری می کردیم به هر نحوی بود کم کم یکی دیگر از حکم ها به نفع من درآمد اما
 هنوز 2 حکم اصلی که برای تمام بدهی ها بود را صادر نشده بود به دلیلی که شریکم هر بار با تهمت ها و

 صحبت های دروغین قاضی ها را به بازی گرفته بود و هر دفع تغییر می داد دیگر خودش هم نمی دانست در
حال چه کاری است. ا

دیگر بریده بودم توان صحبت کردن در وجودم نبود و الم تا کام بدوِن صحبت در منزل سپری می کردم. ا

یک روز با تمام روزها متفاوت ترین بود 
 یک روز در اتاقم بودم و بر روی کف زمین به شدت پریشان افتاده بودم مدام در حال یادآوری خاطرات

 گذشته تا اآلن بودم و فقط فکر می کردم واقعاً چه چیزی باعث شده است که اآلن به این وضعیت مبتال
 شوم و لحظه به لحظه از خطاها و کارهایی که انجام داده ام تا خوشی ها و لذت هایی که به دست آورده ام را
 مرور می کردم موبه مو و مدام به خداوند مهربان می گفتم »خدایا تا اینجا همیشه و هرلحظه ایی که نیاز

 داشتم کمک بیشتری را به من کردی می شه لطفاً ازاینجا به بعد هم کمکم کنی ممنونم« مدام در حال
 تکرار بودم تا اینکه اجابت یافت. به طور غیرمنتظره ایی یک دفعه در ذهنم جرقه ایی خورد که به تمام

 سمینارهایی که رفته  بودم مجدداً گوش کنم و مقاالت و کتاب بخوانم تا بتوانم به دست بیاورم آن چیزی
که الیقش هستم. ا

 پس از یک ماه مرور مجدد و مطالعه کردن و خواندن مقاالت ایرانی و خارجی و جمع آوری تمام مطلب ها،
 یک خودکار و کاغذ برداشتم و هر اتفاقی که درگذشته ام تا آن زمان را در برگرفته بود یادداشت کردم
 و بعدازآن درس هایی که گرفته ام دونه به دونه کلمه به کلمه آن را یادداشت می کردم. به یک جمله ایی

 ارزشمندی رسیدم که در آن لحظه بسیار زندگی ام را شارژ کرد درست مثل ماشینی که دوباره بنزین داخل
 باک آن بریزیم تا بتوانیم به موفقیت های دوچندان دست پیدا کنم »حق نداری بی خیال بشی، یادت

باِش که برای چی شروع کردی و اهدافت چی بود« ا
 تمام تمرین ها و نکاتی را که بیان شده بود را انجام دادم و به اندازه موهای سرم گوش فراداده بودم؛ اما برای

 اینکه بتوانم از این بند غم خالص شوم و روبه جلو حرکت کنم و به دیگران دوباره ثابت کنم که من هم
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 می توانم مثل همه افراد موفق شوم که در پیش گرفته بودم. شروع کردم تمامی تحقیقات، درس هایی را
 که یاد گرفته بودم، چند سال تجربیات تلخ و شیرینم را در قالب یک سیستم منظم و گام به گام برای

 خودم طراحی کردم. خیلی جالب بود هر گامی را که پشت سر می گذاشتم من را به اهدافم و چیزهایی
 را که خواسته بودم نزدیک تر می کرد و مثل بذری که اگر آفت هم زده باشد به روش هایی که هست و

 روزبه روز بیرون می آید به یک درخت بزرگ و پر از شاخ و برگ تبدیل می شود. مزیت گام های مرحله ایی
 این بود که من را از مسیرم دور نمی کرد و مثل یک قطار بر روی ریل نگه ام می داشت. در ادامه این

 سیستم 7 مرحله ایی را برایتان توضیح می دهم تا شما دوست جنگجوی قدرتمند هم بتوانی کفش های
آهنی ات را بر پا کنی و از ذهنیتت بتوانی به ثروت برسی. ا

ا7 مرحله ساده برای اهداف
زندگی تان

حاال این نمودار را ببینید:ا
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 واقعاً همینه این سیستم که در جنگجوی درون برای شما تهیه کردام در هر مرحله ای که هستید، دست
 شما را خواهد گرفت. تمام این مراحل می توانند به مراحل کوچک تر و ساده تر تقسیم شوند و تنها چیزی

که نیاز دارید، این است که این روش را دنبال کنید.ا

 زمان آن رسیده که دقیقاً مشخص کنیم چه چیز هایی برای رسیدن به یک زندگی بی نظیر نیاز داریم. قبل
 از شروع، باید مطمئن شوم که شما برای دریافت و گرفتن اطالعات رایگان در اختیارتان می گذارم آماده

هستید. ا
اگر واقعاً درباره آینده زندگی خود نگران هستید، مطمئن شوید که جای خود را برای

جلسه آموزشی رایگان زیر نگه می دارید. ا 

ملحق شوید
ویدئوی رایگانم را مشاهده کنید

در آن سیستم مرحله به مرحله ثابت شده ام را به طور کامل ارائه می کنم.

 تا از بهره وری زندگی و ثروتمندی بیشتر به سادگی فقط با انجام دادن آن

 چیزهای که در زندگیتان دوست دارید لذت ببرید!ا

همین حاال عضویت پیدا کنید تا مطمئن شوید
ویدئوی رایگان من را دریافت خواهید کرد :ا

www.adlanjavan.ir/servat
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قبل از شروع زندگی قدرتمند:ا

 لطفًا یک دفترچه با هر رنگی که موردعالقه تان است سایز متوسط برای خودتان تهیه
کنید. ا

 حاال چرا هر رنگی که موردعالقه تان است و چرا 

 سایز متوسط؟ سایز متوسط برای اینکه همیشه

 همراهتان داشته باشید و تأثیر رنگ دفترچه
 برای اینکه کاًل از شما می خواهم از حاال به بعد
 دفترچه هایی که برای این منظور تهیه می کنید

حتماً در رنگ های موردعالقه تان باشند. ا
 تأثیر این کار این است که هیچ وقت با دفترهای 
 دیگری قاتی نمی شود و اینکه فقط با دیدن جلد
 این دفترچه یک جور تداعی ذهنی شکل می گیرد

 در ذهنتان و باعث می شود ناخودآگاه محتویات
 داخل آن جلوی چشمانتان ظاهر شوند؛ یعنی

 اینکه خیلی از وقت ها حتی بدوِن اینکه دفترچه
 را بازکنید و مطالبی که در داخل آن یادداشت کردید برایتان یادآوری می شود. این کارها را انجام دهید

 و پس از چندین روز استفاده تأثیر آن را مشاهده می کنید و تمامی مطلب هایی که یادداشت کردید را
.دربرمی گیرید و در اینبار ایمان می آورید

 راستی یادتان باشد که این دفترچه تأثیر بسیار زیادی را در زندگی، کار و پیشرفت شما خواهند گذاشت.
 پس تا آنجایی که می توانید همراهتان داشته باشید و در دوره های دیگری که در این سایت هستید از

همین دفترچه استفاده خواهید کرد. دوستدار شما جمال چینی زاده. ا
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آیا آماده هستید تا سد بین خودتان و هدفتان در هم شکنید؟

 دوست من؛ هر کاری که در حال انجام آن هستید لطفاً یک لحظه از آن دست بکشید و فقط به چیزهایی 
 که میگویم بسیار و بسیار توجه کنید، به شما قول می دهم که نه ضرر کنید و از همه ی موارد مهم تر وقتتان

را هم هدر نداده اید. ا
 از شما می خواهم یک سؤالی را بپرسم؛ فقط قبل از اینکه سؤالم را مطرح کنم می خواهم به 

 من قول دهید درواقع به خودتان قول بدهید که واقعاً در مورد آن فکر کنید همین جوری از کنار آن گذر
 نکنید؛ اینجا را یک شروع فرض کنید و مدام
 در حال فکر کردن باشید که کائنات حرفتان

 را شنیده اند و می خواهند دستانتان را بگیرند و
 شمارا از وضعیت فعلیتان به جایی که آرزوی آن

رادارید و در رؤیاهایتان می دیدید ببرند. ا
 زندگی کوتاه تر از هر آن چیزی هست که

 دست کم گرفته شود. ُخب، به من بگویید
چه چیزی را می خواهید؟

از زندگی تان چی انتظار دارید؟
 بدوِن هدف و چشم انداز که نمی شود همین جوری دل به

جاده بزنیم. ا
 باید یک مقصدی را داشته باشیم؛ لطفاً یک لحظه خودتان 

 را مجسم کنید. مقصدتان را ببینید، به راهی که تا اآلن قدم
 گذاشته اید توجه کنید؛ ببینید مسیری که انتخاب کردید

 شمارا به آن چیزی که از زندگی انتظار داشتید خواهد
رساند؛ من که نمی دانم چه جور اهدافی رادارید، ا
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اصاًل آرزو یا هدفی را برای خودتان دارید؟! ا
 اصاًل از زندگی تان چیزی را می خواهید یا با خودتان کنار آمدید و مدام به خودتان می گویید دنیا 2 روزه و
 می آید و می گذرد اصاًل برایتان مهم نیست که چه جوری عمرتان در حال گذر هست. از شما دوست خوبم
 می خواهم یک دلیلی پیدا کنید برای همان لحظه لحظه نفس کشیدن برای هرروز صبح بیدار شدنتان برای

 اینکه هرروز بیدار میشید تا با این زندگی و سختی هایی که در حال عبور هستند قدرتمندانه بجنگید؛
 من از شما می خواهم لطفاً یک هدف، یک دلیل پیدا کنید برای خودتان، گذشته و آینده را

 رها کنید و فقط به همین اآلن که در حال خواندن کتاب هستید لطفاً مثل چسب های دوقلو
 بچسبید، راستی اصالً تا اآلن به این موضوع فکر کردید که مأموریت شخصِی شما چه چیزی

می تواند باشد؟
بله مأموریت شخصی شما دوست قدرتمند! ا

 همه مان مأموریت شخصی داریم. من و شما برای یک مأموریتی در اینجا هستیم من و شما مطمئن هستم 
 بی دلیل در اینجا نیستیم خداوند بدون شک برای هرکسی قطعاً یک مأموریتی را در نظر گرفته است.

مأموریت شما چه چیزی است؟ هدف شما چیست؟ شما چه مأموریتی رادارید؟
خوردن و خوابیدن یک زندگی معمولی؟

پیشرفت نکردن! ا 
غر زدن! ا 

حسرت خوردن! ا 
درجا زدن! ا 

هیچ کدام از مأموریت های باال، مأموریت های شما نیستند. ا 
 ارزش و هویت شما فراتر از این موارد هستند و مطمئن باشید قدرتمندتر از تصوراتتان هستید. هرروز از

خودتان بپرسید مأموریت شخصی من چه چیزی است؟
من باید چه کاری را انجام بدهم؟
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چه کاری را فقط من می توانم از 
راه هوشمندانه انجام دهم و دیگران 
نمی توانند. بعد از چند بار پرس وجو 
از خودتان دقیقاً مأموریت شخصی 

 شماست.ا 

 کاری که فقط شما بهتر می توانید انجام دهید. من و شما هم توانمند به دنیا آمده ایم؛ لطفاً خودتان را
 دست کم نگیرید. شما از پروردگار قدرتمند هستید. شما روح بزرگی دارید خداوند در کنار شما است.

همان گونه که در کنار افراد موفقی که تا اآلن بوده است و به راحتی موفق شده اند. ا
 فکر نمی کنید کارایی هستند که می توانیم و انجامشان نمی دهیم؟ چیزایی که مخصوص خودمان باشند.

 هرروز پیرتر میشیم هرروز یک روز از آیندمان کم می شود و یک روز به گذشته مان اضافه می شود.
 شما می توانید کارهای تکراری خودتان را پشت سر هم بازهم تکرار کنید و آخر آن بعد از 3 سال دیگر

 همین جایی که اآلن هستید بازهم می ماندید. بعد از 36 ماه می خواهید در کار وزندگی تان چه جوری
باشید؟

نه اینکه امیدتان به چه چیزی است؟ 
چه جور تصمیمی برای خودتان دارید؟ 

 اگر همین نظم و سرعتی را که اآلن در حال حرکت هستید را ادامه دهید بعد از 3 سال دیگر به کجا 
می رسید؟

 یا به جایی می رسید که به خوبی برنامه ریزی کردید، یا به سرانجامی شانسی
دست پیدا می کنید! برنامه ریزی شده یا شانسی؟

 به شما قول می دهم که نمی خواهید یک پایان شانسی داشته باشید. می خواهید بعد از 5 سال چه جوری 
باشید؟

شروع کنید به نگاه کردن به آینده و ببینید که می خواهید چه چیزی را به دست بیاورید؟ 
می خواهید کجا باشید؟ 

ا                      چه کاری را فقط من می توانم از راه ,,

 ا                      هوشمندانه انجام دهم و دیگران
 ا                      نمی توانند. بعد از چند بار پرس وجو 
 ا  از خودتان دقیقاً مأموریت شخصی شماست.ا 
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می خواهید چه جور آدمی باشید؟ 
 و سعی کنید مقصد نهایی خودتان را به خوبی ببینید و خودتان را در آنجا تصور کنید؛ این مسیری است 

که مقصد را مشخص می کند. ا
 مقصد فقط با امید و خواست شما مشخص نمی شود، بلکه مقصد با جهت حرکت مشخص می شود.

 دوست من مسئولیت کارهایی که در حال انجام هستید یا می خواهید که انجام دهید را داخل قلب
خودتان قبول کنید لطفاً و مدام به خودتان بگویید »خودم مشکل هستم خودمم راه حل«. ا

 تا آزاد شوید و آزادتر هم بتوانید بشوید و زنجیرهای ذهنیتتان را پاره کنید و هرآن چی مانع هست را از
 بین ببرید و در کنترل خودتان باشید. اگر دست به کار بشوید قولتان می دهم آینده متعلق به شماست اگر

هم هر چه زودتر شروع کنید تمام موفقیت ها برای هر نوع انسانی ممکن خواهد بود. ا
 اگر زود شروع کنید آن نور موفقیت را می توانید ببینید و اتفاقات شگفت انگیزی را بدوِن لحظه ایی 

 درنگ رخ خواهد داد. درست هست می شود کارهایی ضربتی درست زمانی که دیر هستند را انجام بدهیم و
شاید 0.5% نتایج خوبی از هرکدام دریافت کنیم اما اگر دیگر وقتی نداشته باشیم چی؟! ا

 مجبورید زمانی را شروع کنید به تصمیم گیری که دیگر خیلی پیر یا خسته شده اید
و هیچ کاری را نمی توانید انجام دهید. ا

زندگی تان را چه جوری می خواهید بسازید؟
بعضی وقت ها با تمام وجودتان چیزهایی هستند که می خواهید؛ درست است واقعًا؟ 

 واقعاً دوست من چه کاری بوده است که به نظرتان زمانی غیرممکن می آمده اما اآلن بخشی از زندگی تان 
شده است و هر موقع که به فکر آن افتاده اید فقط بر روی لب هایتان خنده می دیدید؟

که زمانی یک رؤیای دست نیافتنی بوده؛ خوب چه جوری انجامش دادید؟
 شروع کردید به برنامه ریزی و نقشه کار را در ذهنتان کشیدید و بر روی همان 

متمرکز شدید، درست است یا خیر؟
 هر جا تمرکز باشد انرژی جاری می شود. باید برای رؤیایی که دارید دالیل خوب و محکمی هم داشته 

 باشید که هیجان زدتان بکند؛ بگویید من باید این جوری باشم می خواهمش؛ قشنگ بتوانید ببینید، راجع به
آن حرف بزنید و اگر مدام بر روی هر چیزی متمرکز شوید قطعًا اینبار معجزه رخ می دهد. ا
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 ببینید که شما دارید ازهر چیزی قوی تر می شوید و اگر هم شکستی راهم داشتید به خاطر تمرکزتان بر
روی هدفتان بوده است که شما توانسته اید از سد آن گذر کنید، ا

راستی، دوست من می توانید همان مسیری که چند سال اخیر گذر می کردید را ادامه بدهید! ا
 اگرچه ممکن است که همه چیز مرتب باشد و نخواسته باشید اصاًل چیزی را تغییر دهید؛ اما اگر نیاز به یک
 دگرگونی تکمیل شده ایی با یک سیستم مرحله به مرحله ایی تست شده برای خودتان نیاز دارید،
 تبریک می گویم به شما دوست عزیز و از شما می خواهم که دقیقاً به مطالعه تمام کتاب بپردازید و امیدوارم

بتوانید بهترین ها را رقم بزنید برای خودتان و شروع کنید از راه ذهنتان به ثروت برسید. ا
 تا یک سال بعدی شما به شدت با یک سال گذشته ایی که داشتید متفاوت تر شده است؛ و امیدوارم از
 همین امروز بعد از مطالعه تمام کتاب انتخاب کنید که می خواهید تمام مسئولیت زندگی تان را به دستتان

 بگیرید و دیگر نمی خوایید دیگران را مقصر بدانید؛ دیگر بهانه مدام نتراشید که بخواهید زندگی را یک
 ماجراجویی بزرگ بدانید و می خواهید از خودتان بپرسید کاری را که انجام می دهم چقدر تکمیل و کامل

می تواند باشد؟
چقدر می توانم قوی باشم؟

واقعًا از زندگی تان تشنه چه چیزی هستید؟

تمرین 1: ا

 ا1- دفترچه رنگی که به شما در صفحه های قبل تر بیان کرده بودم و مطمئنم تهیه
 کردید در اینجا بازکنید و در باالی صفحه بنویسید مأموریت من در هر کار و

 مهارت هایی که دارید را در آن دفترچه یادداشت کنید. هر چیزی که به ذهنتان
می رسد. ا

 هدف از این تمرین این است که تا اآلن هر نوع مهارت هایی را فراگرفته اید برای
 خودتان یادآوری شوند. مطمئناً کارها و مهارت هایی دارید که از آن هیچ استفاده ای

نمی کنید. ا
 ا2- هر کاری که به ذهنتان می رسد که با تمام مهارت هایی که یادداشت کردید

 امکان انجام دادن دارد را بنویسید.اصاًل مهم نیست این ایده ها عملی باشند یا خیر
فعاًل فقط قصد داریم یک لیست از همه توانایی هایمان را تهیه کنیم. ا
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امروز روز آخر زندگی تان است: ا

 اگر یک نفر به شما بگوید، یعنی یک قدرتی به شما بگوید؛ شما دیگر فردا را ندارید و تمام دارایی تان
وزندگی تان فقط همین امروز است، واقعًا شما چی کار می کنید؟

 چی کار می کنید اگر یک نفر پیدا شود یک قدرتی، یک نیرویی، یک صدایی، به شما
 بگوید که تمام زندگی تان، تمام دارایی تان که همان زندگی تان است، فقط و فقط

همین امروز است؟
 شما دیگر فردا نمی توانید ببینید، شما دیگر فردا نفس نمی کشید، شما دیگر فردا نمی توانید در این دنیا

 بین مردم نمی توانید زندگی کنید، آن موقع واقعاً چی کار می کنید؟ یک روز آخر هرکسی این دنیا را ترک
می کند کی می داند که چه کسی کی از دنیا می رود؟ باالخره هرکسی یک روز این دنیا را ترک می کنید.ا

هیچ کسی! ا
 دوست من پس وقتی نمی دانیم که کی این دنیا را ترک می کنیم، چرا روزمان را به گونه ایی زندگی نکنیم 

که انگار فردا را نداریم و فقط همین امروز را در پیش داریم؟
 چرا این جوری زندگی نکنیم؟ وقتی ما از آینده خبر نداریم نمی دانیم چقدر زمان داریم، چرا به آن گونه که

دلمان می خواهد زندگی مان را نکنیم؟
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 واقعاً اگر همین اآلن به شما بگویند که دیگر فردایی وجود ندارد و تمام دارایی تان را فقط همین امروز
می توانید استفاده کنید، چه کاری را انجام می دهید؟

بعید میدانم که دیگر بهانه
 بیاورید بعید میدانم که با 
 کسایی که قهر بودید به

 هر دلیلی قهری تان را ادامه دهید.ا

 بعید میدانم از هوایی که خداوند هدیه داده است ایراد بگیرید! وای چرا امروز بارونیه، چرا گرمه، چرا سرد
است ... . ا

 اصاًل یادتان می رود از این جور حرف هایی. من قول می دهم اگر بدانید و مطمئن باشید که فقط و
 فقط امروز زنده اید دیگر حرف و قضاوت مردم برایتان بی ارزش می شود، می گویید هر چیزی که دلشان
 می خواهد پشت سر من حرف بزنند، هر قضاوتی که دلشان می خواهد انجام دهند، دیگر بی ارزش می شود

حرف و نظر دیگران. ا
 من قول می دهم همان حرف ها و نظرات دیگران که باعث شده است زندگی ما را داخل حصاری قرار دهد. 

ا
 آن ها برای من و شما بی ارزش می شوند، اگر بدانیم امروز آخرین روز زندگی ما است؛ دوست من پس وقتی

میدانیم آن روز فرا خواهد رسید؛ چرا از همین اآلن آن روز را تصور نکنیم؟
 آن جوری که دلمان می خواهد لباس هایمان را بپوشیم، کارکنیم، زندگی کنیم، چرا به حرف و نظر دیگران 

فکر کنیم؟
وقتی میدانیم فردا را نداریم برای چی امروز را از دست بدهیم؟

برای چی خودمان را دربند خاطرات تلخ گذشته قرار دهیم؟
 شاید باورتان نشود ولی بیشترین شکست های انسان از آنجایی نشاءت می گیرد که انسان ها به قضاوت

 دیگران فکر می کنند، به آن گونه که دلشان می خواهد زندگی نمی کنند به آن گونه ای زندگی می کنند که

ا                      بعید میدانم که دیگر بهانه ,,

  ا                       بیاورید بعید میدانم که با
  ا                      کسایی که قهر بودید به 

 ا هر دلیلی قهری تان را ادامه دهید.ا
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 دیگران آن ها را قضاوت می کنند، آن ها دوست دارند که دیگران قضاوت خوب در موردشان کنند. عذر
می خواهم اما خیلی احمقانه است این طرز تفکرهایمان! ا

ما داریم به گونه ای زندگی
 می کنیم که دیگران را 

 راضی نگه داریم تا اینکه
خودمان را راضی نگه داریم. ا

 ما اصاًل خودمان را فراموش کرده ایم و به فکر این هستیم که دیگران در مورد ما چه فکری می کنند، 
 مردم چی می گویند، دوستان چی می گویند؛ تمام تالش هایمان را می کنیم که آن ها در موردمان

 به خوبی قضاوت کنند. به نظرتان قاضی واقعی که خداوند مهربان هست را فراموش نکرده ایم!
 مردمان بزارید لطفاً بگویند، مردمان هر آن چیزی را که می خواهند بگویند. هرروز با این تصور زندگی کنید:

ا
امروز آخرین روز شماست، شما برای خودتان زندگی کنید. ا

ما داریم به گونه ای زندگی,,
 می کنیم که دیگران را 

راضی نگه داریم تا اینکه
خودمان را راضی نگه داریم. ا

تمرین 2: ا

دفترچه رنگی تان را بازکنید و باالی صفحه بنویسید روز آخر: ا
 فهرستی از کارهایی که اگر امروز روز آخر زندگی تان بود انجام می دادید را

لیست کنید.ا

 هدف فقط لیست کردن این کاره است و فعاًل هدف دیگری نداریم. مطمئناً بعد 
از تهیه لیست از مرور کردن آنجا می خورید. ا
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میدانید بدترین کلمه دنیا چه چیزی است؟
 اغلب ما در زندگی مان وانمود می کنیم که هیچ وقت هدف یا آرزو یا خواسته خاصی نداریم. درحالی که

 در عمق وجودمان چیزهای زیادی می خواهیم، ما خودمان را متوقف می کنیم و کلماتی مانند اینکه در
 خلسه هستیم به کار می گیریم، مانند خواب گردی در زندگی مان و به این صورت راه هایی برای از بین

بردن آرزوهایمان پیدا می کنیم. ا

 کارهای زیادی هستند که می خواهیم انجام دهیم، جاهای فراوانی هستند که مشتاقیم برویم، چیزهای
 زیادی هستند که دوست داریم تجربه کنیم و ما فقط با کلمه »اما« متوقف می شویم. »اما« سبب

 می شود که پشت ترس هایمان پنهان شویم. »اما« سبب خواهد شد که از تمام توجیه ها و بهانه ها استفاده
 کنیم، »اما« نابودگر رؤیاهایمان است. میدانید اغلب مردم چه کاری انجام می دهند؟ اغلب مردم زندگی
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 خودشان را به آرامی بر روی نوک انگشتانشان تا مرگ طی می کنند، ما ایده هایی داریم که به آن عمل
 نمی کنیم، چیزهای زیادی هستند که آن ها را می خواهیم و می ترسیدم که شانس خودمان را حاضر نیستیم

 امتحان کنیم، بسیاری از مردم به چیزهایی نه میگویند که حتی نمی دانند به چه چیزهایی
نه گفته اند. ا

اجازه ندهید شک و تردید شمارا در سختی قرار بدهد. ا
 افراد بسیاری هستند که می گویند من یک بار سعی خودم را کردم یا دو بار، ولی شکست خوردم و به نتیجه

 نرسیدم و از این جور مسائلی به عنوان عذر و بهانه ای استفاده می کنند که دوباره سعی خودشان را
 نکنند. حتی اگر کارها خوب پیش نمی رود، حتی اگر شکست را تجربه می کنید، این به معنی شکست

نیست. ا
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 بین زمین خوردن و شکست خوردن یک فرقه هایی هست. اگر کارها به خوبی پیش نمی رود، اگر به 
نتیجه ای که می خواهید نمی رسید، بااین حال از اهداف اصلی و خود واقعیتان سردرگم و گیج نشوید. ا

 هر کاری که می توانید انجام دهید، با هرچه که دارید و در هر نقطه ای که هستید هیچ گاه به آنچه دارید 
 بسنده نکنید لطفاً؛ا

هیچ گاه به اکنون خودتان قانع
نباشید،  همیشه به یاد داشته 
باشید که در هر جایگاهی که 

هستید می توانید لذت بیشتری 
 .را تجربه کنید، چون  لیاقتش رادارید 

چرا حاال تصمیم نمی گیرید که دنیای خودتان را توسعه دهید؟
 اگر افراد دیگری می توانند، مهارت هایتان را باال ببرید که شما هم بتوانید، اگر بر روی آرزوهای خودتان
 کار می کنید، قطعاً زمان هایی خواهد آمد که می خواهید از کاری که دارید انجام می دهید یا در زندگی تان

 دست بکشید، زمان هایی خواهد آمد که زندگی شمارا به زمین بکوبد و در ناامیدی همان جا قفلتان
می کند؛ اما چالش به معنی ادامه دادن است. ا

 اگر سرسختانه ادامه دهید کائنات طرفدارتان خواهند بود؛ اگر تصمیم نگرفته اید که برای آرزوهایتان
 اقدامی کنید، اگر تصمیم نگرفته اید که به واقعی زندگی کنید، اگر تصمیم نگرفته اید که به ترس های

 خودتان غلبه کنید، اگر تصمیم نگرفته اید که به زندگی بله بگویید؛ هیچ وقت زندگی آن جوری
 که می خواهید نخواهد بود، شما باید به معنای واقعی خودتان زندگی کنید، زندگی بسیار کوتاه و

غیرقابل پیش بینی است. ا
خیلی از حرف های قدیمی ها درست بوده ولی چندین جور از جمالتی که گفته اند جزو آن ها نیستند! ا

 مثاًل: فردا هم روز خداست... نه هیچ تضمینی نیست که فردایی هم باشیم! همیشه بهانه ای هست، چرا
نمی توانی به مرحله بعدی بروید؟

چرا نمی توانیم بزرگی و عظمت خودمان را به ظهور برسانیم؟
چرا نمی توانیم آن جوری که باید زندگی خودمان را تحت کنترل بگرییم؟

هیچ گاه به اکنون خودتان قانع نباشید، ,,
همیشه به یاد داشته باشید که در هر 
جایگاهی که هستید می توانید لذت 

بیشتری را تجربه کنید، چون لیاقتش رادارید. ا
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حتماً می خواهید بگویید: زندگی ارزش این را ندارد! ا
 بله در مورد شما درست است، زندگی در مقابل شما خواهد بود که می گویید به عقب برگردد پس اگر

 می خواهید کاری را
 انجام دهید و در مورد
 آن خوب فکر کردید،

 پس قدم به جلو بزارید
 وزندگی هرگز به مانند

 گذشته نخواهد بود
 رؤیای خودتان را

 زندگی کنید، آیا در
 زندگی امکان پذیر هست

 که تمام رؤیاهایتان
تحقق یابند؟

بله امکان پذیر است، اما سؤال بسیار مهمی که باید از خودتان بپرسید این است که:ا
آیا تصمیم خودتان را گرفته اید؟ 

تمرین 3: ا

 ا1- یک روز خاصی را انتخاب کنید و حرف هایی که در طول آن روزبه زبانتان
 میاورید را زیر نظر داشته باشید و تعداد دفعاتی که از کلمه »اما« استفاده می کنید

 یا از کلمات هم معنی آن ها به خاطر بسپارید و آن ها را همان شب موقع خواب در
دفترچه رنگی تان یادداشت کنید. ا

 ا2- سعی کنید در روزهای بعدازاین کلمه کمتر استفاده کنید و هر شب که تعداد 
 دفعات استفاده از آن را در دفترچه می نویسید تعدادش کمتر شده باشد. تأثیر

همین یک عادت شما زندگی روزمره تان را بی نظیر می کند قطعاً. ا
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نمی دانید چی کارکنید؟ اصاًل مهم نیست... ا
در حال فکر کردن به چه چیزی هستید؟

 همین اآلن به رؤیاهایتان 
 فکر کنید، رؤیای خودتان را

 تجسم کنید؛ سعی کنید
 چشمانتان را بازکنید. من

 بر این باور هستم که هیچ
 رؤیایی به ما داده نشده است

 مگر اینکه شما توانایی به
 انجام رساندن آن را داشته
 باشید. نمی دانم چه رؤیایی

 شما در سرتان دارید و یا چه
 میزان احتمال وقوع رؤیایتان

 به واقعیت امکان پذیر هستند؛
 اهمیتی نمی دهم که درراه

 رسیدن به رؤیای خودتان به
 چه میزان ناامید خواهید شد،

 اما این چیزی که میدانم؛
 رؤیایی که هم اکنون در ذهن
 خودتان دارید امکان پذیر

است.ا
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 اما اصاًل نگران نباشید. زیرا فرایند انتخاب هر یک از این ابزار ها در کمتر از چند
دقیقه به اتمام خواهد رسید.ا

 ابزار راه اندازی ثروت ما در این تصمیم گیری به شما کمک می کند . اگر واقعاً می خواهید درباره این ابزار

 به پرواز

   .رؤیاهایتان بیشتر یاد بگیرید. مطمئن شوید برای آموزش رایگان آتی به ما ملحق می شوید

 میدانید گاهی از اوقات ما نمی توانیم بگوییم، من توانایی انجام آن کار رادارم؛
اما می توانیم بگوییم که انجامش امکان پذیر است.

www.adlanjavan.ir/servat

 آیا می خواهید ثروت بیشتری بسازید،
زندگی ساز خود را راه اندازی کنید

و از فرصت ها و ایده های بیشتری لذت ببرید؟

 من آماده ام تا آنچه ایمان دارم ساده ترین، سریع ترین و
 موثرترین راه برای شماست،ا

با شما به اشتراک بگذارم!

 شروع کنید، با تماشای
ویدئوی آموزشی رایگان که ارائه می کنم

به این آدرس برو: ا
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 اول ازهمه باید مطمئن باشیم که این کار برای شما ساخته شده است و شما هستید که می توانید انجام 
 دهید، بعد باید با تمام شور و اشتیاقتان کارکنید و این کار را برای پول انجام ندهید، پول باالخره به
 دست میاید، این کار را به خاطر عشقتان به آن انجام دهید. برای بعضی از شماها که لحظات سختی

 در زندگی خودتان گذراندید. ولی با همه این ها از رؤیاهای خودتان دست نکشید، هنگامی که به رؤیای
 خودتان ایمان داشته باشید زمان هایی خواهند آمد که به خودتان شک می کنید، اما این روزها نیامدن

 تا برای همیشه بمانند، بلکه آن ها آمدند تا گذر کنند. دانستن این مسئله برایمان خیلی مهم هستند؛
 اگر می خواهید تا رؤیاهایتان به حقیقت بپیوندید بسیار مهم است که باور داشته باشید شما منحصربه فرد
 هستید. همه ما در قسمتی از زندگی مان خودمان را عقب می کشانیم اما سؤال اینجاست که چه کسی

عقب نمی کشد؟
 اگر خودتان را نشان دهید قول می دهم شانسی دارید، ولی اگر خودتان را نشان ندهید نتیجه روشن 

 است؛ اگر خودتان را نشان بدهید شانس رسیدن به آن چیزی که می خواهید رادارید، اما اگر می ترسید از
 اینکه خودتان را نشان دهید، هیچ شانسی نخواهید داشت، اگر نروید و خودتان را نشان ندهید هیچ کسی،

هیچ وقت به شما زنگ نمی زند، برای اینکه شما در آن لحظه حاضر نبودید. ا
 برنده ها همیشه خودشان را نشان می دهند، آن ها ترجیح می دهند ببازند تا اینکه خودشان را پنهان کنند،
 باید به دنبالشان بروید، دوست من باید همه تالشتان را انجام دهید و اگر باختید، حداقل تالشتان را انجام

 ،داده اید
بیان کردن اینکه من 
شکست خورده ام 

ده برابر بهتر از این 
است که به خودتان بگویید 
ای کاش. ا 

 شما باید به خودتان بگویید من منحصربه فردم، من کسی هستم که باعث این اتفاق خواهد شد، من کسی
 هستم که موفق خواهم شد، اگر می خواهید رؤیایتان به حقیقت تبدیل شود، باید انسان های منفی را رها

 کنید و بدانید که می توانید به رؤیاهای خودتان برسید، باید بدانید که شما باید جسور باشید، باید برنامه ای

بیان کردن اینکه من ,,
شکست خورده ام 

ده برابر بهتر از این 
است که به خودتان بگویید ای کاش. ا 
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داشته باشید و خالق باشید، چگونگی انجامش را نمی دانید؟
 اما باید شروع کنید. باید به خودتان بگویید از یک راهی و از یک طریقی من این کار را انجام خواهم داد، 

 .رؤیایی که در سردارید، شدنی است

ا
داستان پسرک از فقر تا ثروتمندی

 از مردی که صاحب گسترده ترین فروشگاه های زنجیره های در جهان است پرسیدند: راز موفقیت شما 
چه بوده است؟

در پاسخ سرگذشت خودش را تعریف کرد: ا 
 زادگاه من انگلستان است در خانواده ای فقیر

 به دنیا آمده ام و چون خود را به معنای واقعی
 فقیر می دیدم، هیچ راهی به جز گدایی کردن

 نمی شناختم. روزی به طرف یک مرد متشخص
 رفتم و مثل همیشه قیافه ای مظلوم و رغبت بار

 به خود گرفتم و از او درخواست پول کردم.
 وی نگاهی به سراپای من انداخت و گفت:

 به جای گدایی کردن بیا باهم معامله ای کنیم.
پرسیدم: چه جور معامله ای؟

 گفت: ساده است یک بند انگشت شمارا به ده پوند می خرم، گفتم: عجب حرفی می زنید«
آقا!« ا

 یک بند انگشتم را به ده پوند بفروشم؟! بیست پوند چطور است؟ شوخی می کنید؟! برعکس کاماًل جدی
میگویم جناب! من گدا هستم اما احمق که نیستم. ا
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آن همچنان قیمت را کم کم باال می برد...ا
تا هزار پوند رسید، گفتم اگر ده هزار پوند هم بدهید من به این معامله راضی نخواهم شد. ا 

گفت اگر یک بند انگشت شما بیش از ده هزار پوند می ارزد پس قیمت قلب شما چقدر است؟
 در مورد چشم، گوش، مغز و پای خود چه میگویید؟ البته همه وجودتان را به چند میلیارد هم نخواهید

فروخت؟ گفتم بله درست فهمیدید. ا
»گفت عجیب است که شما یک ثروتمند حسابی هستید اما دارید گدایی می کنی؟!ا«

»از خودتان خجالت نمی کشید؟« 
 گفتگوی آن همچون پتکی بود که بر ذهن خواب آلود من فرود آمد. ناگهان بیدار شدم و گویی از نو به 
 دنیا آمده بودم؛ اما اینبار مرد ثروتمندی بودم که ثروت خود را از معجزه ی تولد به دست آورده بود. از

همان لحظه گدایی کردن را کنار گذاشتم و تصمیم گرفتم زندگی تازه ای را آغاز کنم. ا
 حال شما بگویید دوست من اگر امروز اولین تولدتان بود، چه راهی را در پیش

می گرفتید و چه می کردید؟
چی می شد اگر ما می فهمیدیم که چقدر قدرتمندیم. هرگز متوقف نشوید

 درراه رسیدن 
به رؤیاهایتان. ا

www.takbook.com



ازراههایذهنتبهثروتبرس
اثرجمالچینیزاده

#A.j.c.j

  63

در بزرگراه زندگی تان هرگز متوقف نشوید! ا

 می خواهم یک خاطره ای که برای خودم پیش آمده است را برایتان تعریف کنم تا قدرت خواستن از صمیم 
قلب را بهتر درک کنیم: ا

 از زمان کودکی تا چند سال پیش تر همیشه فکر می کردم که یک ورزش رزمی یاد بگیرم و بیشتر درزمینه
 نانچاکو فعالیت داشته باشم. بعضی مواقع که وقت می شد فیلم های بروسلی می دیدم و برای خودم در

 ذهنم می دیدم که دارم مثل بروسلی نانچاکو می زنم. مدام در حال فکر کردن به نانچاکو بودم و بعضی مواقع
 هم یک لوله یا یک وسیله ایی شبیه به نانچاکو دست می گرفتم و می چرخاندم که یک روزی دارم می زنم.
 کم کم روزها گذشت تا با یک مجموعه ورزشی آشنا شدم و در آنجا ثبت نام کردم در همان رشته هنرهای

رزمی در بخش نانچاکو. ا
 هر آنچه در ذهنم می دیدم و با کمک استاد مجموعه و تمرین هایی که به کار می بردم توانستم در کمتر از

 3 ماه حکم نانچاکو را برای خودم بگیرم و اینبار واقعاً با تمام وجود باور کردم که به هر آن چیزی که فکر
کنیم به زندگی مان راه پیدا می کند. ا
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 هدف من از تعریف این ماجرا این است که به شما بگویم واقعاً باید به قدرت تجسم و تخیلمان، ایمان
 داشته

باشیم.ا

 چون ناخودآگاهمان همانی می شود که مدام فکر می کنیم و جزئی از وجودمان را
جذب می کند. باور کنید جواب می دهد. ا

 این فرمول برای مسائل دیگری از زندگی ام هم تکرار شده است. در رشته تحصیلیم تکرار شد. در شغلم
 تکرار شد و... .ا

اگر برای من جواب داده است
دوست من شک نکنید که 

برای شما هم جواب می دهد. ا 
پس تعلل نکنید و از این قدرتی 
که خداوند مهربان در 
وجودتان قرار داده است و 
کائنات را با آن قدرت پنهان، ا 
هماهنگ کرده استفاده کنید. ا 

منتظر خبرهای خوب و موفقیتتان در استفاده از این قدرت بیکران از طرف شما دوست خوبم هستم. ا 

تمرین 4: ا

 ده دقیقه وقت خودتان را صرف کنید و حداقل 20 مورد از رؤیاهایی که و دارید 
را در دفترچه رنگی تان یادداشت کنید. ا

اگر برای من جواب داده است,,
دوست من شک نکنید که 

برای شما هم جواب می دهد. ا 
پس تعلل نکنید و از این قدرتی 

که خداوند مهربان در 
وجودتان قرار داده است و 

کائنات را با آن قدرت پنهان، ا 
هماهنگ کرده استفاده کنید. ا 
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در برابر هیوالی ترس هایتان بایستید
 فکر می کنم زمان آن رسیده است که

 از خودتان بپرسید برای چی خودتان را
این قدر دست کم می گیرید؟

 برای چی تمرکز زندگی تان را بر روی 
 کارهایی انجام می دهید که آن ها را دوست

ندارید؟
 برای چی دربند ترس هایی شدید که

خوب میدانید وجود ندارند؟
 برای چی با افرادی در ارتباط هستید که 
 به جای ُهل دادن شما به سمت جلودارند
شمارا با حرف هایشان به زیر می کشند؟

برای چی دوست ندارید تغییر کنید؟ 
 دیگر وقت آن رسیده است که از خودتان بپرسید برای چه چیزی این همه زمانتان را هدر می دهید 

درصورتی که می توانید از آن ها بهتر استفاده کنید؟
واقعاً مگر فرصت زندگی یک بار نیست! ا 

 تو رو خدا بیایید برای یک بار هم که شده است با خودتان لطفاً صادق باشید و از بیان حقیقت به خودتان
طفره نروید. ا

 باید یک بار برای همیشه از شر بندهای ذهنیتتان که باهم ِگره خورده است را پاره کنید و از خودتان
بپرسید؟

آیا هدف از خلق من دربند بودن است؟
 همه انسان ها ضعف هایی دارند و هیچ کس کامل نیست ولی نباید فراموش کنیم هیچ انسانی بدوِن

 توانمندی، پا به این کره خاکی گذاشته است؛ انسانی وجود ندارد که بخواهد بگوید من و شما هیچ کاری
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استعداد نداریم. ا
حتی افرادی که باورشان این جوری است، خوب می دانند که چه چیزهایی را می خواهند. ا

 ولی ترس از شروع، زبان آن ها را وادار به دروغ می کند، دیگر زمان آن فرارسیده است که از خودتان بپرسید 
 من واقعاً چه چیزی را می خواهم، زمان شفاف سازی آرزوهای خودتان فرارسیده است و فقط کافی هست
 که آن را باور کنید، من خوب میدانم که در ذهن افراد بی هدف چه چیزی گذر می کند، برای اینکه خودم

 هم یکی از آن ها بودم ولی اآلن می خواهم به شما هم بگویم لطفاً فقط شروع کنید. شروع کنید چیزی را که
می خواهید شروع کنید. ا

چیزی را که باور دارید شروع کنید. ا 
  »تا زمانی که نفس می کشید چیزی تمام نشده است« پس از هدف خود کنار نکشید شک و دودلی آفت

بشریِت و پادزهر شک و دودلی شهامت است. ا
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 در دنیای انسان ها بیشتر چیزهای خوب آموزش داده می شوند ولی کم پیش می آید که کسی بخواهد
 نترسیدن را به ما آموزش بدهد. پدر و مادرها از کودکی ما را از بیشتر چیزها ترسانیده اند ولی از

شهامت کسی چیزی به ما نگفته است. ا
 همیشه به ما گفتند که به دنبال دردسر نباشیم، سرت به زیر باشد. ولی هرگز کسی تفاوت دردسرهای

خوب و بد را برای ما شرح نداده است. ا
کسی به ما نگفته است که بعضی از
 دردسرها باعث رشد ما می شوند و 
 تقریباً بدوِن آن ها زندگی پرحسرت

خواهد شد؛ کسی از تالش به ما
نگفته است و اگر هم اشاره کرده 
باشند بیشترشان اشتباه بوده است. ا 

 ا »همیشه درون خانواده ها حرف از شانس و بخت بوده است تا همت و برنامه ریزی«. همیشه دیگران تافته
 جدا بافته بودند و ما افراد معمولی! از دید خانواده های ما افراد موفق یا براثر اتفاق موفق شده اند یا توسط

افراد دیگر! که ما آن ها را نداریم. ا
 از دید خانواده های ما؛ به شهرت و یا ثروت رسیدن افسانه است و اگر کسی بتواند آن ها را به دست بیاورد 

 یا ژنتیکی برتر دارد و یا
زمینی نیست. ا

 تا به کی می خواهیم زمان
 خودمان را برای توهمی

 قدیمی و آشنا که یک روز
 همه چیز درست می شود

هدر بدهیم؟

کسی به ما نگفته است که بعضی از,,
 دردسرها باعث رشد ما می شوند و 

تقریباً بدوِن آن ها زندگی پرحسرت
خواهد شد؛ کسی از تالش به ما

نگفته است و اگر هم اشاره کرده 
باشند بیشترشان اشتباه بوده است. ا 
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تا کی می خواهیم منتظر کسی بنشینید که شمارا به موفقیت برساند؟! ا
تا کی می خواهیم منتظر شانس باشید و آن را باور داشته باشید؟! ا

تا زمانی که شما از درون تغییرات
را به وجود نیاورید هیچ قدرتی 
نمی تواند به شما کمک کند. ا 

تا زمانی که متعهد به کاری که می خواهید نشوید هیچ چیز به انتهای آن ها نخواهد رسید. ا 
 فکر می کنم زمان آن فرارسیده است که دوباره به خودتان بگویید هدف از خلق من چه چیزی 

هست؟
 فکر می کنم زمان آن فرارسیده است که آرامش را بیشتر احساس کنید و برای به دست آوردن زندگی که 

لیاقتش رادارید بجنگید. ا
 جنگیدن برای چیزی که دوستش دارید. حق شما است جنگیدن برای جایگاه خودتان، نه به زور جای

دادن خود در جای دیگران. ا
 برای موفق شدن باید کارهایی انجام بدید که دیگران از آن کارها می ترسند. باید کارهای متفاوتی انجام
 بدهید، اگر شما هم بخواهید کارهایی انجام دهید که دیگران انجام می دهند، معنی آن این است که دیگر

موفق نیستید! ا

تا زمانی که شما از درون تغییرات,,
را به وجود نیاورید هیچ قدرتی 

نمی تواند به شما کمک کند. ا 
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 دوست من اگر می خواهید به موفقیت برسید باید از ترس هایتان گذر کنید، شما هم اگر می خواهید
 خودتان را دربند
 ترس هایتان قرار

 دهید و دور خودتان
 را حصار بکشید

 بدون شک در
 آینده نه چندان دور

 زندگی تان پر از
 حسرت خواهد بود؛

 دوست من از هر
 کاری که می ترسید

انجامشان بدهید.

تمرین 5: ا

1- سعی کنید همه ترس هایتان را یادداشت کنید و دلیلی برای آن ترس هایتان  ا
بنویسید.ا

 ا2- مطمئن باشید رابطه ای بین ترس هایتان و به وقوع نپیوستن رؤیاهایتان که در
تمرین قبل نوشتید پیدا می کنید. ا
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موتور الماسی درونتان را روشن کن

 بخواهید یا نخواهید وجود شما از
 ذات پروردگار است؛ عظمت در
 درون شماست، اما راحت تره که
 این جور بزرگی هایی را در دیگران

 تماشا کنید؛ این خیلی راحت تر
 است که بخواهید بزرگی را ببینید تا
 اینکه زمان صرفش کنید، بخواهید
 انرژی تان را برای آن بزارید، بخواهید
 برای داشتنش منظم و مفید باشید و

 از خودتان بگذرید این جوری خیلی
 راحت تراست. به قول یک شاعری که

می گوید آِخ به چه قیمتی! ا

 برای همین هم ترجیح می دهیم معمولی باشیم، همیشه یک جور کار را انجام بدهیم یک
 شغل داشته باشیم، همه چیزهای شما در زندگی تان مثل قبلتان است، هیچ چیزی برای شما عوض نشده
 است همه چیز شگفت آور اما مدام دارید تصمیم می گریید که معمولی باشید، حتی در مدرسه هایمان هم
 معمولی بودیم، حتی در محل کارهایمان معمولی بودیم، هر کاری که انجام می دادیم معمولی است، به
 خاطر این نیست که ذات شما معمولی باشد، بلکه به خاطر این است که تصمیم گرفتید معمولی باشید؛

خودتان انتخاب کردید که معمولی باشید واقعاً چرا؟
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چون آدم های اطرافتان معمولی
هستند و شاید هم شما در یک
محیط معمولی بزرگ شده اید یا 

رفتید به یک مدرسه معمولی یا 
 برای یک شرکت معمولی کارکردید و... 

 .ا

هر آن کسی می تواند امکان پذیر باشد. ا
 پس خودتان تصمیم گرفتید که علیه شگفتی های خودتان و اصل خودتان باشید! هیچ کس دیگری از

وجود شما متأسف نیست فقط خودتان هستید که از خودتان متأسف هستید! ا
 وقتی مردم در زندگی به هر دلیلی شکست می خورند می نشینند و زانوی غم بغل می کنند، بقیه هم به

آن ها نگاه می کنند و دلشان برای آن ها می سوزد و متأسف می شوند. ا
 این جور آدم ها نمی خواهند بروند به دنبال درست کردن کار خودشان؛ چون هرکسی نمی تواند این کار را
 انجام دهد، این برای آدم های ترسو نیست این دقیقاً برای آدم هایی است که برای زندگی هدف و رؤیا

 دارند، رؤیایی که تصمیم گرفتند به آن برسند، همه فکر می کنند که دنیا و دولت و همه چیز به آن ها
بدهکارند!ا

 هیچ کسی بدهکار شما نیست، »اگر چیزی می خواهید به پا خیزید و بروید به دستش
 بیاورید« ؛ به بیرون روید و به چنگش بیاورید؛ تنها راهی که دارید همین است شما می توانید

 بزرگ باشید، وارد بازی شوید این قدر وقتتان را تلف نکنید؛ این حقتان است که ببینید اگر 100 درصد
 انرژی تان را بزارید به کجا می توانید برسید. باید به دنبال سرنوشت بدوید، باید به دنبالش بدوید، چون
 موفقیت هیچ وقت تصادفی نیست و اگر نمی خواهید به هر دلیلی لطفًا از وسط خیابان بروید و در

 عابر پیاده بایستید و فقط تماشا کنید، چون آدم هایی وجود دارند که می خواهند بازندگی شان کارهای
بزرگی را انجام دهند کسایی که به دنبال موفقیت می دوند. ا

 البته انتخاب هایی که داریم این است که یا بی خیال شویم یا ادامه دهیم. می خواهم از شما دوست عزیز

چون آدم های اطرافتان معمولی,,
هستند و شاید هم شما در یک

محیط معمولی بزرگ شده اید یا 
رفتید به یک مدرسه معمولی یا 

 برای یک شرکت معمولی کارکردید و... .ا 
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بپرسم به چه چیزی می خواهید باور داشته باشید؟
می خواهید به خودتان باور داشته باشید؟

یا یک قضاوت دیگران از خودتان؟ 
 می خواهید رؤیاهایتان خیلی روشن و مشخص باشد؛ چیزی که وقتی صبح از خواب پا میشید یک راست به

سمت رؤیاهایتان قدم بردارید. ا
تا این سن به آن چیزی که
 الیقم است نرسیدام اما 

 می خواهم شروع کنم به دویدن
می خواهم از اآلن شروع کنم به

دویدن.ا 

 لحظه ای که این حرف ها را بگویید خودتان می خواهید که بدوید، انگار یک نیرویی در درونتان فعال
 می شود و وقتی خدا به شما فرصت را نشان می دهد دیگر بدوِن لحظه ایی درنگ به دنبال رؤیایی که دارید
 بروید، هر چی که بیشتر هوشمندانه کارکنید تسلیم شدنتان هم سخت تراست و این شما هستید که
 در تمام جنبه های زندگی صدق می کنید، شروع کنید به حرکت کردن جوری که انگار آخرین روزی است

از زنده بودنتان! ا
 من ترجیح می دهم بروم به دنبال آرزوهایم و به دستشان بیاورم تا اینکه بشینم و هیچ کاری را انجام ندهم؛
 نمی خواهم تا آخر عمرم حسرت این سؤال را بخورم که اگر در این تیکه از زندگی ام تالش بیشتری داشتم

چه چیزی اتفاق می افتاد؟
 می خواهم با سر بروم به دنبال آن چیزی که می خواهم؛ می خواهد ته جهنم باشد یا عمق 

اقیانوس.ا

تا این سن به آن چیزی که,,
 الیقم است نرسیدام اما 

 می خواهم شروع کنم به دویدن
می خواهم از اآلن شروع کنم به دویدن.ا
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نقاب باورهای درستتان را بردارید! ا

 اگر کسی توانسته است رؤیای خود را به حقیقت تبدیل کند شما هم می توانید رؤیایتان را به حقیقت

 تبدیل کنید، شاید گاهی انسان ها احتیاج دارند که ببینند شخصی آن کار را انجام بدهد تا آن ها هم
بتوانند آن را انجام دهند. ا

 به این میگویند »دیدگاه چشم و دیدگاه ذهن«. دیدگاه چشم این است که با توجه به شواهد 
 و مدارکی که می بینیم تصمیم می گیریم، قضاوت با توجه به ظاهر؛ اما دیدگاه ذهن درک آن چیزِی که

می بینید است. ا
 شخصی گفت امکان پذیر نیست همه چیز تمام شده است و من دیگر شانسی ندارم، نمی توانیم آن را
 انجام بدهم نمی توانم به هدفم برسم، بعد از نرسیدن به نتیجه تسلیم شد و تصمیم گرفت که دیگر
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 تالشی انجام ندهد؛ اما شخصی دیگر این ذهنیت را داشت که باوجوداینکه آن نتیجه درخشان در
 برنگرفته است، باوجوداینکه وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست، بدون در نظر گرفتن آنچه روزنامه ها

 نوشته اند؛ »امکان دارد که شخصی درجایی به من یک شانس بدهد پس ادامه داد«. با این تفکر که امکان
دارد و ما هم باید همین دیدگاه را در برابر آرزوهایمان داشته باشیم. ا

 چراکه اتفاق هایی که در زندگی مان خواهد افتاد که هیچ وقت شما وقت آن ها را ندارید و در بسیاری از
 مواقع تصمیم می گیریم که تسلیم شویم اینکه کار آسان باشد انتخاب شما نیست، زندگی سخت است

 زندگی واقعاً سخت است، کنترل وقایع ناگوار زندگی سخت است، وقتی تمام انرژی تان را برای انجام کاری
می گذارید و نتیجه نمی گیرید، سرمایه خودتان و بقیه افراد را به باد می دهید.ا

این داستان را بخوانید شاید بیشتر متوجه منظورم شوید: ا

 مردی هنگام بازدید از بیمارستان روانی از روان پزشک پرسید: شما چطور می فهمید که یک بیمار روانی
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 به بستری شدن نیاز دارد یا خیر؟ روان پزشک گفت: ما وان حمام را پر از آب می کنیم و یک قاشق
 چای خوری، یک فنجان و یک سطل جلوی بیمار می گذاریم و از او می خواهیم وان را خالی کند. مرد گفت:
 آهان فهمیدم آدم عادی باید سطل را بردارد چون بزرگ تر است. روان پزشک گفت خیر! آدم عادی درپوش

زیرآب وان را برمی دارد ... ا
شما می خواهید تختتان کنار پنجره باشد؟

توجه کنید که راه حل همیشه در گزینه های پیشنهادی نیستند. ا
همچنین در حل مشکل و در هنگام تصمیم گیری هدفمان یادمان باشد. ا 

در حکایت فوق هدف خالی کردن 
وان  است نه استفاده از ابزار 

پیشنهادی و توجه کنید که همه 
 راه حل ها همیشه در رأس 

نگاه هایتان نیستند. ا

 من متوجه شدم وقتی که دارید برای آرزوهایتان تالش می کنید هر چه انجام آن کار سخت تر باشد
 موفقیت ناشی از رسیدن به آن شیرین تر است، آن کسی که شما به خاطر انجام آن کار به آن تبدیل

می شویید از آرزوهایتان مهم تر است. ا
 آن شخصی که می شویید بسیار مهم تر است، آن شخصیتی که از خودتان می سازید؛ شهامتی که در

 خودتان به وجود می آورید؛ موفقیتی که به دست می آورید؛ همه این ها منجر به این می شود که زمانی که
 از خواب بیدار می شوید و خودتان را در آینه نگاه می کنید می بینید که شخصی دیگر هستید و باروحیه ای

متفاوت زندگی می کنید. ا
شما باید به آن شهامت دست یابید آیا می خواهید آن کار انجام شود؟

 همه چیز به شما بستگی دارد که شما باید انجام آن را وظیفه و مسئولیت خودتان قرار بدهید تا موفق به
 انجام آن کار شوید؛ باید ایمان داشته باشید، باید خودتان را باور کنید، باید توانایی هایتان را باور کنید،

در حکایت فوق هدف خالی کردن,,
وان  است نه استفاده از ابزار 

پیشنهادی و توجه کنید که همه 
راه حل ها همیشه در رأس نگاه هایتان نیستند. ا 
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 باید خدماتی که ارائه می کنید شرکتی که اداره می کنید را باور داشته باشید، باید ایمان داشته باشید و این
ایمان شمارا صبور خواهد کرد. ا

 آنچه می خواهید هیچ وقت به آن سرعت که شما می خواهید رخ نخواهد داد؛ آرزوی شماست و اگر
 می خواهید اتفاق پیدا کند باید خودتان این کار را انجام دهید، اگر می خواهید انجام شود بلند شوید و

  انجامش دهید.ا
باید کم خوابی بکشید، باید زحمت

 بکشید و دنبال رؤیاهایتان بروید،ا 
امکان برنده شدنتان وجود دارد هر

اتفاقی که برایتان رخ می دهد 
 سریعاً فرار نکنید.ا 

 همانند بیشتر مردم پشتتان را به
 آن نکنید، بلکه برعکس به سمت آن هجوم ببرید، اگر می خواهید رؤیاهایتان محقق بشوند باید همیشه

متمرکز باشید، حال واقعاً در زندگی تان چه جور اهدافی رادارید؟
 من باید این اعتقاد را داشته باشم که وقتی شرایط نامساعد هستند می توانم 

آن ها را تغییر دهم. ا
آیا به قدرت هایی که خداوند در وجودمان قرار داده است واقف هستیم؟

یک چیزی را میدانید؟! ا
 شما مهم هستید؛ چرا این را میگویم؟ »چون هیچ وقت باور نکردید، باور ندارید و باور نخواهید کرد که

 مهم هستید«؛ تا زمانی که به ارزش خودتان پی نبرید هیچ وقت آن گونه که باید از زندگی خودتان
لذت نخواهید برد. ا

 برایم بسیار مهم است که متوجه شوید شما بیش ازحد قدرتمندید، به من لطفاً خوب گوش کنید؛
 شاید تابه حال کسی به شما نگفته است که مهم هستید. حتی کسی در چشمان شما خیلی راحت نتوانسته

 است نگاهی کرده باشد و بگوید که نه تنها مهم هستید بلکه قدرتمندتر هم هستید، اما تنها شنیدن
این جور مواردی کافی نیستند. ا

باید کم خوابی بکشید، باید زحمت,,
 بکشید و دنبال رؤیاهایتان بروید،ا 

امکان برنده شدنتان وجود دارد هر

 اتفاقی که برایتان رخ می دهد سریعاً فرار نکنید.ا 
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 مجدداً، من قصد دارم به جزئیات بیشتری درباره ویروس های باورسازی و باور های زندگی ساز بپردازم. این
قسمت کشنده زندگی بی نظیر ثروت ساز شماست.ا

در این ویدئو این مطالب را برای شما روشن خواهم کرد:ا

چرا اهدافی که مکتوب می کنیم خیلی محدود می رسیم.ا
رمز  و راز خالقیت در زندگی مان. ا

مرحله به مرحله یاد بگیرید چگونه زندگی ثروتمندانه بسازید. ا
چرا کارهایمان را نیمه تمام رها می کنیم.ا

www.adlanjavan.ir/servat

در این ویدئو این مطالب را برای شما روشن خواهم کرد:ا

ویدیوی رایگان من
 چگونه به سادگی زندگی ساز کنید از

مدل _ زندگی ساز امروزی جنگجوی درون 
 اسرارم را برای ثروتمندی و لذت بردن بیشتر از

زندگی بیاموزید.ا

1#

 همین االن جای خود را در این کارگاه فوق العاده رزرو کنید

-1#
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ا 3 اصل رازآلود مهم

 از شما دوست خوبم می خواهم آن را در زندگی خودتان بکار ببرید، اآلن می خواهم به شما 3 اصل رازآلود
 مهم را بگویم و در پایان روز از شما می خواهم که در زندگی خودتان تغییری بزرگ ایجاد کنید و لطفاً در

مقابل آینه بایستید و به خودتان بگویید، من مهم هستم. ا

اصل 1: تا زمانی که َسد بین
خودتان و کاری که می خواهید 

انجام دهید را فرونریزید؛ از 

زندگی لذت نخواهید برد. ا 

 شما هرگونه قابلیتی دارید هر استعدادی که بخواهید در توانتان است، به هر چیزی که می خواهید 
 دست یابید در دسترستان، به هدف نهایی خودتان دسترسی دارید، اما تا زمانی که از آن ها استفاده کنید،

 شما می توانید به هر مرحله ای برسید و دست به هر کاری بزنید جلوی آینه بایستید و خودتان را فردی
بسیار قدرتمند تصور کنید خودتان را آن گونه که می خواهید تصور کنید. ا

 اصل 2: بعدازاینکه باور کردید که بسیار قدرتمند

 هستید غول مهارت هایتان را بیدار کنید و
 مهارت های خودتان را پیدا کنید، برای کاری

 که خلق شده اید مشغول به کار شوید، کاری
 که هدف و مقصود ذاتی شما باشند، هیچ کس

 نخواهد توانست در انجام آن مثل شما باشد،
 هیچ کسی هم نمی تواند به جایگاه شما دست

 پیدا کند، راستی متوجه صحبت هایی که می کنم
هستید؟

 تا زمانی که َسد بین خودتان,,
و کاری که می خواهید انجام دهید را

فرونریزید؛ از زندگی لذت نخواهید برد. ا 
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 شما قدرتمندتر از آن چیزی
هستید که حتی فکرش را

هم در ذهنتان بتوانید بیاورید 
 فراتر ازآنچه بشود آن را اندازه گرفت.ا 

 پس از شما می خواهم خودتان را باور کنید همین حاال، »نه فردا و نه پس فردا«، شما بسیار ارزشمند
 هستید، شما توقف ناپذیر هستید، در انجام کارهای خودتان به طور باورنکردنی بی نظیر هستید،

هیچ کس دیگری مانند شما وجود ندارد. ا

 اصل 3: اینکه شما تجربه هایی در زندگی تان داشتید که هیچ کسی نداشته است و این چیزی است که
شمارا متفاوت کرده است و به آن کسی که هستید تبدیل کرده. ا

 از شما می خواهم آن گونه زندگی تان را بکنید،
 آن گونه صحبت کنید که نشان بدهد بسیار
 قدرتمندتر هستید؛ زمانی که به خودتان
 تلقین کنید تا چه اندازه قدرتمند هستید
 قدرت را با تمام وجود حس خواهید کرد،

 آینده از آن شماست، قدرت واقعی خودتان
 را به دیگران نشان بدهید، از یکنواختی
 خارج شوید از شما می خواهم به شرایط

 معمولی راضی نباشید. از شما می خواهم که
 فقط به دنبال رسیدن به خوب نباشید، از

 شما می خواهم به دنبال عالی ترین باشید از
 شما می خواهم بی نظیرتر باشید، گذشته خودتان را فراموش کنید، باقی مانده زندگی تان را به بهترین

روزهای زندگی خودتان تبدیل کنید و شگفتی آفرین باشید. ا

 شما قدرتمندتر از آن چیزی,,
هستید که حتی فکرش را

هم در ذهنتان بتوانید بیاورید 

 فراتر ازآنچه بشود آن را اندازه گرفت.ا 
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کلمه ای که شما وزندگی هایمان را کنترل می کند
 وقتی این کلمه را می شنوید بسیار هیجان زده و باانرژی می شوید؛ زیرا این کلمه زندگی شمارا کنترل

می کند. آن »کلمه ایمان است«. ا

 این کلمه بسیار قدرتمند است و هرلحظه ایی که به آن فکر می کنید یک راهی بین شما و آن کلمه ِگره
 می خورد و وجودتان سرشار از آرامش و به راه حل های به دست آوردن ثروت و آسایش خاصی می پردازد، در

 اینجا است که به صبر پای بند می شوید. وقتی آن کلمه را به کار می گیرید به طور عجیبی در زندگی تان،
 کارتان، روابطتان، مشکالتتان و هر چیزی که باشید اتفاقاتی رخ می دهد که غیرقابل باورکردنی است و

مدام در حال استفاده از آن کلمه می شوید دیگر. ا
 برای اینکه از این کلمه استفاده کنیم به هیچ چیزی احتیاج نیست و فقط باید به زبان رجوع کنیم تا بتوانیم
 بازگو کنیم و اگر مدام بگوییم اینبار؟ آن سوی زندگی مان را نشان می دهد. به آن کلمه می گویند ایمان به

خداوند. ا
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اکنون می خواهم یک راه پیش پایتان بگذارم؛ به این راه می گویند: فعال سازی ایمان. ا
 به دلیلی که فقط باور داشتن به خود به تنهایی کافی نیست؛ اقدام کردن و عمل کردن باعث فعال سازی

 ایمان می شود.ا
 در حقیقت شما ایمان دارید اما تا

زمانی که اقدام نکنید به جایی
نخواهید رسید، اقدام و عمل کردن 

باعث فعال سازی ایمان می شود.ا 
 

 اگر شما در آرایشگاهی کار می کنید ناامید هستید و ده ساله که آنجا کار می کنید و می خواهید پول
بیشتری را به دست آورید. ا

 خداوند می گوید شما باید آرایشگاه خودتان را بازکنید؛ بنابراین باید این گام اول را بردارید؛ اگرنه، شما
به جایی نمی رسید. ا

 اگر کارمند هستید و می خواهید درخواست افزایش حقوق بدهید، خداوند به شما می گویید که اقدام 
کنید و صحبتتان را بگویید. ا

 خداوند به شما می گوید: شما حرکت
 کنید من هوای شمارا خواهم داشت و

 پشتیبان شما هستم؛ اما شما هم باید ابتدا
 اولین قدم را بردارید این تنها راه فعال سازی

 ایمان شماست، تنها چیزی که الزام است
 تا ایمانتان فعال شود این است که اولین

 گام خود را بردارید می خواهم شمارا تشویق
 و حمایت کنم تا زمانی که اولین قدم را
 برندارید ایمانتان فعال نمی شود، اما خبر

 خوب این است که هنگامی که اولین قدم را

 در حقیقت شما ایمان دارید اما تا,,
زمانی که اقدام نکنید به جایی

نخواهید رسید، اقدام و عمل کردن 
باعث فعال سازی ایمان می شود.ا
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برمی دارید خداوند برایتان 2 قدم برمی دارد! ا
 دوست قدرتمند اگر دو قدم بردارید خداوند 3 قدم برایتان برمی دارد! »همه ما به ایمان اعتماد داریم

اما نیاز داریم آن را فعال کنیم«. ا
چند بار تا حاال واژه وقت طالست به گوشمان خورده است؟

احتماالً یک میلیون بار! ا
 آیا تابه حال توجه کرده اید تنها چیزی که

داریم از دست می دهیم زمان است؟
 آیا تا حاال توجه کردید تنها چیزی که

 نمی شود به دست آورد بازهم زمان
است؟

 آیا تا حاال کسی به شما گفته است که
زمان چقدر مهم هست؟

 آیا تا حاال کسی بوده است که بگوید
چقدر فرصت باقی مانده دارید؟

 هیچ قدرتی نمی تواند بگوید چقدر
 من و شما فرصت داریم هیچ کسی
 هم نمی تواند حدس بزند. هیچ کسی
 نمی تواند پیش بینی بکند چقدر از

عمر من و شما باقی مانده است. ا
 چطور می توانیم زمانی که این قدر ارزش 
 دارد را صرف کارهایی کنیم که دوست

نداریم؟
 چطور می توانیم این همه از زمان روزمان

 را صرف کارهایی کنیم که برایمان
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بی ارزش است؟
برای چی این همه از زمان زندگی مان را صرف فیس بوک، اینستاگرام، تلگرام و...می کنیم؟

آیا نمی توانیم استفاده بهتری انجام دهیم؟
آیا واقعاً پیگیری کردن یک صفحه غیر مهم این قدر باید برایمان مهم باشد؟

 آیا واقعاً ارزش زمان این قدر پایین است که خیلی از آدم ها بیشتر آن را صرف کارهایی می کنند که هیچ
ارزشی که ندارد هیچ، اعصاب خودشان هم به هم می ریزد. ا

دوست عزیز؛ تنها زمان را با زمان جایگزین کنید. ا
هیچ چیز ارزش زمان را ندارد خواهش می کنم در خرج کردن زمان هایمان خیلی خسیس باشیم. ا

 اگر در هیچ چیزی خسیس نیستیم، سعی کنیم در خرج کردن زمان هایمان خسیس باشیم، چند ساعت به
 نشستن و دیدن فیلم نپردازیم لطفاً. شما از فیلم چیزی یاد نمی گیرید به اندازه نگاه کنیم، من نمی گویم

مهمانی نرویم به اندازه برویم. ا
کی می تواند برای زمان ارزش بزارد؟

نه دوست من! زندگی یک باره؛ چرا کارهایی را انجام بدهیم که دوست نداریم؟
چرا زمان هایمان را صرف کارهایی کنیم که ما را آزار می دهند؟

هیچ کس شمارا مجبور نکرده است کارهایی را انجام دهیم که دوست نداریم؛ از چی می ترسید؟
از شکست؛ چرا از شکست خوردن می ترسید؟

چرا اکثریت آدم ها شکست ها را در کاری که دوست داریم نمی خوریم؟ 
مگر در این کارهایی که انجام می دهیم شکست نمی خورید؟ 

 خیلی از آدم ها شکست را در
کارهایی که دوستش ندارند

می خورند ولی حاضرنیستند 
شکست را در کارهایی که 
 دوستش دارند بخورند! دوست عزیز!ا 

خیلی از آدم ها شکست را در کارهایی,,
 که دوستش ندارند می خورند ولی حاضر 

نیستند شکست را در کارهایی که
 دوستش دارند بخورند! دوست عزیز!ا 
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 اگر دنبال رؤیاهایتان نروید اگر دنبال آرزوهایتان نروید یک نفر دیگر درست به مانند شما حتی از شما
بی لیاقت تر، کم لیاقت تر، جایگاه شمارا می گیرد. ا

 شما برای مأموریتی اینجا هستید شما قدرتمند هستید دقیقاً مثل قهرمان زندگی تان. هیچ فرقی ازلحاظ
 فیزیولوژی، هیچ فرقی ازلحاظ روانی، هیچ فرقی ازلحاظ احساسی، با قهرمان زندگی تان نمی کنید. فقط
 کافی است که قدرتتان را انتخاب کنید. فقط کافی است که خودتان بخواهید. فقط کافی است که برای
 چیزی که می خواهید تالش کنید فقط کافی است بگویید منم می توانم. تمرکز کنید بر روی نقاط قوت

خودتان، از زمانتان درست استفاده کنید. ا
 حتی شده است روزی یک ساعت زمان زندگی تان را صرف آرزوهایتان بکنید. اگر آرزوهایتان مهم هستند

 و دوستشان دارید پس باید زمان بگذارید. اگر دوستشان دارید روزی یک ساعت برای همان آرزویتان زمان
بگذارید. ا

 هیچ وقت کنار نکشید، قوی باشید. شما تنها نیستید، شما خلق شده توسط خالق قدرتمند هستید. شما هم
می توانید، باور کنید که می توانید؛ فقط کافی است که باورش کنید. ا

ا»بزارید اینجا یک تعریف از موفقیت از قول برایان تریسی به شما بگویم:ا

 
موفقیت رسیدن به هدف نیست! ا 

 ا»موفقیت گرفتن تصمیم برای 
 رسیدن به هدف و سپس حرکت

کردن به سمت همان است.«ا

 مانند آن دانش آموزی که در مدرسه نمره های سطح متوسط می گیرد ولی در حال تالش برای رسیدن به 
 نمره های سطح ممتازتری است و ازآنجاکه هر چه در توانتان دارید برای انجام این کار می گذارید آن شخص

 موفقی هست؛ مانند آن شخصی که 1 میلیارد تومان جمع کرده است و دارد تالش می کند که این مبلغ
 را به سطح 5 میلیارد تومان و بیشتر برساند و این شخص هم شخص موفقی است. ا

موفقیت رسیدن به هدف نیست! ا ,,
 ا»موفقیت گرفتن تصمیم برای 

 رسیدن به هدف و سپس حرکت
کردن به سمت همان است.«ا
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 هر یک به اندازه خودشان موفق هستند، تفاوتی ندارد که در مورد نمره یک شخصی در مدرسه یا میزان
دارایی یک بیزینس من باشد. ا

موفقیت رسیدن پله به پله به یک هدف با ایدئال است. ا

 من اینجا هستم و میدانم که اآلن اینجا هستم، من می خواهم به جایی بروم و میدانم که به آنجا خواهم
 رسید، نمی دانم چه جوری به آنجا خواهم رسید! اما میدانم که باالخره به آنجا خواهم رسید. شما همان

موقع که تصمیم می گیرید موفق شده اید، هرچند چندین بار شکست بخورید. ا
آیا میدانید به کجا می خواهید بروید؟

آیا تصمیمتان را گرفته اید که می خواهید به آنجا برسید؟
 الزم نیست که بدانید چطوری به آنجا خواهید رسید؛ این چگونگی وقتی که به سمت آن نقطه پیش
 می روید نمایان می شود. تا لحظه ای که به آنجا نرسیدید هیچ وقت نخواهید فهمید که چگونه به آنجا
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می توانید برسید! ا
 در نگاه به گذشته است که می توانیم مسیر رفتن به آن نقطه را ببینیم و این نکته بسیار مهم است. فقط 

کافی است تصمیم بگیرید تا بتوانیم برویم که به آنجایی که می خواهید برسیم. ا
آیا کسی که اآلن هستید، نمی تواند شمارا به جایی که می خواهید باشید برساند؟ 

 دوست من یک لحظه لطفاً دقت کنید؛ا
وقتی چیزی برایتان ضروری نباشد

 می زارید یک گوشه یا 
داخل سطل زباله.ا

 وقتی در دانشگاه برایتان نمره مهم است، می خواهید بهترین نمره کالس را بگیرید؛ اما اگر برایتان مهم
 نباشد همان نمره ها را

 اولویتتان قرار نمی دهید،
 پس چیزی که باید

 دنبالش باشید این است
 که چطوری می توانید

 بامعنی اش کنید، آن چیز
 را هدفمند کنید، بخواهید
 که ادامه بدهید وقتی این
 را به دست آورید به شما

 قول می دهم که زودتر
 از خواب برمی خیزید،
 زود تراز همه می رسید

 و هر کاری که الزم
 باشد را برای به واقعیت

 دوست من یک لحظه لطفاً دقت کنید؛ا,,
وقتی چیزی برایتان ضروری نباشد

می زارید یک گوشه یا داخل سطل زباله.ا 
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تبدیل شدنتان انجام می دهید به هر نحوی که شده باشد. ا
 پس به تعویق انداختن وجود ندارد این یعنی آن مطلب برایتان اولویت ندارد اصاًل مهم نیست در طول سال

چی کار می خواهید کنید فقط این قدر راجع به آن حرف نزنید لطفاً! ا
بیشتر به همان خواسته هایتان عمل کنید. ا 

 باید یکجایی برسید که دیگر از حرف زدن راجع به آن خسته شده باشید و می خواهید
 باالخره دست به کار بشوید. دلیلی که شمارا موفق نمی کند به دلیلی که مثل ماشین نیستید به خاطر

این است که هرروز یک بهانه ایی می تراشید. ا

ا
ا»باید یک کار انجام بدهید، با خودتان بگویید: من آخرین بهانه ام را دیروز خاک کردم و تمام!«ا

www.adlanjavan.ir/servat

ملحق شوید:
ویدئوی رایگانم را مشاهده کنید

در آن سیستم مرحله به مرحله ثابت شده ام را به طور کامل ارائه می کنم.
 تا از بهره وری زندگی و ثروتمندی بیشتر به سادگی فقط با انجام دادن آن

 چیزهای که در زندگیتان دوست دارید لذت ببرید!ا

همین حاال عضویت پیدا کنید تا مطمئن شوید
ویدئوی رایگان من را دریافت خواهید کرد :ا
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 آخرین بهانه را دیروز نیاوردام که
بخواهم توجیه کنم. ا

 می خواهم مثل یک فرد جنگجویی 
 که قباًل همین مسیر را به اتمام

 رسانده است و موفق شده است تمام
 بهانه ها و توجیه ها و هر چیزی که

 جلوی انجام دادن همان کاری که باید
 انجام بدهید را می گیرد را بیندازید

 پشت سرتان و بگویید دیروز آخرین
 روز بهانه گیری من بوده است که

 هر چیزی را بهانه می کردم که مثاًل
 بخواهید بگویید برای پول نمیرید

 مدرسه یا کامپیوتر بخرید که گفته
 باشید هوش کافی را نداشتید یا

 خوب نمی بینید یا خوب نمی نویسید
 یا آهنگ ندادید بیرون تا اآلن یا

 کتاب ننوشتید یا هر نوع کاری را،
 دوست من به دقت مطالعه کنید دیروز
 آخرین روز کارخانه بهانه سازیتان را

 بسته اید! دیگر تمام. خوب گوش کنید؛ دیگر عقب گرد نکنید، فقط بزرگی را ببینید و هرگز بی خیال نشوید.
 بگویید که دیگر از حد تحملم رد شده است و دیگر نمی خواهم فقط حرف بزنم متنفرم از اینکه کسی

بخواهد بگوید بازم نتوانستید.ا
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بگویید من از ضربه خوردن خسته شدام، از شکست خوردن خسته شدام، بگویید دیگر انجامش می دهم. ا

هر بار اهداف بزرگی در
نظر می گریید ولی به هر 

کدامشان نمی رسید به این
دلیل است که آن ها را به قسمت های

 کوچک قابل کنترل تقسیم نمی کنید؛ا 

 این صحبت من خطاب به کسایی است که عقب میندازند کارهایشان را. شما هنوز وقت دارید، کنار نکشید،
بی خیال نشوید، شما هنوزم وقت دارید، می توانید انجامش بدهید. ا

به شرط اینکه به تعویق نیندازیدش و بیشتر فقط عمل کنید. ا 
 هرروز که از خواب بیدار میشید 2 جور گزینه را در برداریم: 1- اینکه شما ساعت را بیدار کنید و قبل از
 صدای هشدار بیدار شده باشید. 2 - می توانید راحت زنگ زدن ساعتتان را قطع کنید و برگردید به ادامه

خوابتان بپردازید. ا
درست نمی گویم؟ 

ُخب بعدش چه چیز می شود؟
 بعدش خواب ببینید؟ هر آن چیزهایی که می خواهید داشته باشید را به صورت 3 بعدی ببینید، راجع به 

کسی که می خواهید باشید فقط باید خواب آن را ببینید. ا
یا به سمت همان اهدافی که خواسته اید بروید. ا

 اگر هنوز هم دارید کارهایتان را به عقب میندازید دیگر تمام کنید، وقتتان را لحظه به لحظه هدر ندهید،
این جور نباشید که فقط راجع به چیزهایی که می خواهید فقط حرف بزنید. ا

 یک لطفی کنید اگر هنوز راجع به رؤیاهایتان و اهدافتان حرف می زنید ولی هنوز هیچ کاری نکردید. قدم
اول را بردارید... ا

 اولین قدم این است که دیگر راجع به آن صحبت نکنید. دومی اش این است که به سمت همان اولین
رؤیایتان قدم را بردارید. ا

هر بار اهداف بزرگی در,,
نظر می گریید ولی به هر 

کدامشان نمی رسید به این
دلیل است که آن ها را به قسمت های
کوچک قابل کنترل تقسیم نمی کنید؛ 
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اما می خواهم ببینم آیا زور این رادارید که ساعت 5 صبح از خواب بیدار شوید؟
آیا می توانید برنگردید به رخت خوابتان؟ 

آیا می توانید از جایتان بلند شوید و بروید به دنبال خواسته هایتان؟ 
موضوع اصلی اصاًل گذشته نیست. ا

آینده هم نیست. ا
مطلب اصلی این است که اآلن چه می کنید؟

می خواهم قشنگ منظورم را متوجه شوید که ارزشمندید. ا 
می خواهم جرئت کنید و با خودتان وقت بزارید تا بتوانید خودتان را بشناسید. ا 

تا ببینید که کی هستید؟ 
 تا وقتی که فهمیدید؛ کاری را انجام دهید که هیچ کس دیگری انجام نداده است تا آن قدر باارزش بشوید 

 که برای دیگران به عنوان یک سرمایه جذاب به حساب بیایید، جرئت داشته باشید و بر روی خودتان
سرمایه گذاری کنید. ا

 اگر می خواهید پول بیشتری داشته باشید، اگر می خواهید موفق تر باشید، اگر می خواهید کارهایی را
 انجام دهید و چیزهایی را داشته باشید که تا حاال انجام ندادید و نداشتید. از شما می خواهم که بر روی

خودتان سرمایه گذاری کنید. ا
اگر واقعاً می خواهید خودتان باشید 

و به خودتان تکیه کنید وزندگی 
 خودتان را به شرایطی ببرید 

 که تا به امروز نبرده بردیدش،ا

خواهش می کنم خودتان را بشناسید. ا

می خواهم شمارا به چالش خواندن یک کتاب در هفته دعوت کنم. به چالش یادگرفتن یک مهارت جدید. ا
 اگر می خواهید در زندگی تان به جایی برسید باید تبدیل به آدم آن شرایط شوید. چون وقتی به آدم مناسب

آن شرایط تبدیل شوید حرف خودتان را ثابت کردید و ارزش خودتان را نشان می دهید. ا
 شما باهدف خاصی به وجود آمده اید، شما طراحی خاص خودتان رادارید، اصاًل مهم نیست که پدر و

اگر واقعاً می خواهید خودتان باشید ،،
و به خودتان تکیه کنید وزندگی 

خودتان را به شرایطی ببرید 
 که تا به امروز نبرده بردیدش،ا

خواهش می کنم خودتان را بشناسید. ا
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مادرتان شمارا قبول داشتند یا خیر؛ شما هنوز هم خاص هستید. ا

 دوست من شما برای انجام کاری به وجود آمده اید که دیگران نمی توانند انجام دهند یا دقیقاً به طور صحیح
و با دقت کامل به سرانجام برسانند. ا

 وقتی به آن کسی که باید تبدیل شوید، کاری که باید انجام بدید این است که خودتان را از بقیه جدا کنید،
این جوری شروع می کنید به فهمیدن اینکه در چه چیزهایی مخصوص خودتان است.ا

 منظورم از آدم درست این است که وقتی خودتان را بشناسید و خودتان را از جمعیت جدا کنید و شخصیت
 خودتان را بفهمید، وقتی استعدادهای خودتان را کشف کنید، وقتی مهارت های شخصی خودتان را
 بدانید، وقتی به کسی که هستید تبدیل شوید و وقتی به کسی تبدیل شوید که برای آن خلق شده اید، به

 چیزی تبدیل می شوید که مخصوص همان طراحی شده اید، وقتی که مستقل شوید کاری که انجام می دهید
 این است که خودتان جدای از دیگران نگه می دارید، برای اینکه به چیزی که باید تبدیل شوید، باید
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 به آخرین سطح ارزشی که دارید برسید. بعضی اوقات کسی که اآلن هستید نمی تواند شمارا به جایی که
می خواهید باشید ببرد. ا

 حاال بعدازاین همه کار که باید انجام بدهید تا موفقت برسید؛ یک کار هست که
نباید هیچ وقت انجامشان دهید! ا

 از شما می خواهم از همین امروز، یک تغییر در خودتان به وجود بیاورید؛ شاید یک مقدار سخت باشد چون
عادت کردیم و جزئی از شخصیت هایمان شده است. ا

 از همین اآلن بهانه گیری و مدام در حال بدگویی از زمین و زمان بزارید کنار؛ چطوری است واقعاً این قدر
بعض ها مدام در حال بدگویی و بهانه گیری هستند؟
چطوری است بعضی از افراد این قدر بهانه می گیرند؟

چطوری است از همه چی ایراد می گیرند؟
 باور کنید دوستان قدرتمند هیچ فایده ایی ندارد، زندگی تان مانند یک دایره بزرگ سیاهی است که بر روی 
 چشمانتان قرار داده اید و دیگر هیچ چیزی را نمی توانید ببینید وزندگی تان پر از حسرت است؛ تنها زمانی که

 تمامی این موارد را کنار بگذارید اینبار می توانید رنگ های دیگر زندگی تان را ببینید و تصمیم هایتان را
بهتر بگیرید و تغییرات در زندگی تان را حس کنید. ا

 همه آدم ها در زندگی شان به هر نوعی و هر ابعادی گذشته تلخی را سپری کرده اند و یک نفر کم تر، یک نفر
 بیشتر و با خاطرات تلخ سپری کرده است، اما سؤال مهم در اینجا این است که واقعاً می خواهید چه کاری را

تمرین 6: ا
 ا1- یک لیست از کارها و قدم هایی که شمارا هرروز به آن زندگی که دوست دارید

نزدیک تر می کند بنویسید. ا
 ا2- دقت داشته باشید که این لیست می تواند شبیه یک برنامه باشد که مثل عادات

روزانه هرروز آن ها را انجام می دهید. پس در تهیه آن دقت کنید. ا
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انجام دهید؟
 اگر می خواهید زندگی کنید باید آن ها را فراموش کنید، بهانه هایتان را بزارید کنار دیگر از چیزهایی که
در زندگی تان هستند، این قدر ایراد نگیرید؛ چرا این قدر فکر می کنید زندگی شما با دیگران متفاوت است؟

چرا دیگران را برای خودتان خوشبخت کرده اید؟ 
شما هم می توانید مثل آن ها باشید

 شما هم می توانید خیلی بهتر از 
آن ها بشوید، غر زدن هایتان

 را بزارید کنار.ا 

 اگر چیزی حالتان را بد می کند، اگر چیزی افسردتان می کند، اگر چیزی ناراحتتان می کند، انجامشان
 ندهید؛ اگر موزیکی شما
 را افسرده می کند؛ شما

 را ناراحت می کند؛ گوشش
 ندهید، اهمیت ندارد کی

 خلقش کرده است حاال اگر
 جدید، قدیم است یا خواننده
 خارجی، خواننده ایرانی است
 اصاًل  اهمیت ندهید و هرگز

 گوش نکنید؛ اگر رفیق هایتان
 هرکدامشان شمارا ناراحت
 می کنند، شمارا افسرده تر،

 ناامیدتر می کنند، تو رو خدا با آن ها رابطه هایتان را کم رنگ تر کنید یا با روش های صحیح ارتباط به درستی
 بیان کنید یا کاماًل قطع کنید ارتباطتان را؛ هیچ کسی شمارا مجبور نکرده است که با این این جور افرادی

 در ارتباط باشید. برای اینکه دارید زندگی تان را از دست می دهید؛ هیچ کسی دلش به حال شما

شما هم می توانید مثل آن ها باشید,,
 شما هم می توانید خیلی بهتر از 

 آن ها بشوید، غر زدن هایتان را بزارید کنار.ا
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 نمی سوزد به جز خودتان، زندگی بیرون زندگی سختی است، قبول، اما هر چیزی مهارت آن کار را نیاز
دارد تا بتوانید به راحتی انجام دهید. ا

از بهترین تا امن ترین راه موفقیت

 اگر از من بپرسید که بهترین راه، تنهاترین راه، امن ترین راه، برای رسیدن به موفقیت چه راهی است؛ تنها
پاسخ من اراده است. ا

 

ویدیوی رایگان من -1#

www.adlanjavan.ir/servat

می خواهم شخصاً شما را به کارگاه شتابدهنده زندگی دعوت کنم.ا
 طی وقایع این آموزش آنالین، در هفت مرحله ساده می آموزید تا به
 سرعت ذهن خود را به یک ذهن ثروتمندانه  در زندگی و کسب و

کارتان تبدیل کنید!ا
از پول، آرامش و موفقیت بیشتر لذت ببرید!ا
 نیازی به هیچ گونه وجه و کارت اعتباری نیست
فقط سریعاً با آدرس ایمیل خود ثبت نام کنید.ا

حاال جای خود را نگه دارید . این 100% رایگان است
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 تنها پاسخ من اراده است؛ اراده بهترین راه برای رسیدن به موفقیت است، اراده بهترین راه برای رسیدن به
 خواسته هایتان است،ا

کسانی که اراده های آهنینی دارند
به هر چیزی که دلشان خواسته 

باشند می توانند دست پیدا کنند، ا 

 کسایی که اراده های محکم دارند، اراده می کنند سیگار را ترک می کنند، اراده می کنند به وزن ایده آلشان 
 برسند، اراده می کنند از وضعیت کنونی خودشان را نجات می دهند، اراده می کنند ثروتمند شوند به

 همان چیزهایی که می خواهند می رسند، آن ها به موفقیت
 می رسند، افراد ضعیف اراده های قوی ندارند، آن ها هم

 می توانند اراده قوی داشته باشند اما به خودشان باور ندارند،
 فکر می کنند نمی توانند اراده داشته باشند، فکر می کنند

 داشتن اراده برای انسان های متفاوت است؛ اراده را هرکسی
 می تواند به دست بیاورد، با هر توانی با هر محدودیت و

 معلولیتی، اراده دست یافتی است، هرکسی می تواند اراده
 بکند هرکسی می تواند به خواسته هایشان برسد، هرکسی
 می تواند باور خودشان را نسبت به خودشان افزایش دهد،

 مختص من و دیگران نیست و همین طور مختص انسان های
پولدار و موفق هم نیست! ا

 همه می توانند اراده های قوی داشته باشند، همه می توانند به
 موفقیت برسند؛ همه می توانند محکم باشند همه می توانند در هر وضعیتی که قرار دارند تغییر دهند، همه
 انسان ها این قابلیت را دارا هستند اصاًل نیازی به ژنتیک خاصی هم نیست، ژنتیک برتری نیست، موقعیت
 جغرافیایی نمی شناسند؛ اگر شما اراده کنید می توانید به آن چیزی که می خواهید برسید تنها کافی است

کسانی که اراده های آهنینی دارند,,
به هر چیزی که دلشان خواسته 

باشند می توانند دست پیدا کنند، ا 
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که باورش داشته باشید، تنها کافی است به قدرت خودتان باور داشته باشید. ا

مهم ترین نکته اشتباه اکثر افراد

 یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که مردم مرتکب می شوند این است که تصمیم می گیرند به طور ناگهانی 
 تغییراتی بزرگی را ایجاد کنند! میدانید واقعاً چه اتفاقی رخ می دهد؟ آن ها به سختی شکست می خورند!

 لطفًا برداشت بدی از صحبت های من نکنید، خواسته من این است که شما اهدافی بزرگ و ارزشمند
 برای خودتان مشخص کنید، بعدازآن مسیر رسیدن به آن ها را برای خودتان تعیین کنید، اما پس ازآن

 باید اهداف خود را فراموش کنید و دیگر در مورد پایان این مسیر فکر نکنید! دیگر نباید به عظمت و
سختی اهداف خودتان فکر کنید! چرا؟

 به دلیلی که این کار درواقع به شما در حال آسیب رساندن است و شمارا از رسیدن به آن ها بازمی دارد؛ 
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 زمانی که ذهن انسان ها در شرایطی پرفشار قرار بگیرد متوقف می شود زمانی که شما به اهداف یا مشکالت
خودتان در حال فکر کردن هستید، ذهن شما نیز در شرایطی مشابه قرار خواهد گرفت. ا

 یعنی زمانی که نمی دانید باید چه عکس العملی را نشان دهید! متوقف می شود و مشغول به کارهای
جانبی و متفرقه می شود. ا

 برای مثال مشغول چک کردن ایمیل می شود، صفحه فیس بوک را چک می کنید، اشتباهی بزرگی که
 انسان ها مرتکب می شوند و در بیشتر کتاب ها و سخنوران در حال تدریس هستند این است که می گویند:

 »هرروز صبح آرزوهای خودتان را یادآوری کنید و گوش فرا دهید و بعد به مسیرتان ادامه
دهید«! ا

چنین کاری مغز شمارا تحت فشار و استرس بسیار زیادی قرار می دهد. ا 
 اهداف شما خیلی بزرگ هستند و برای رسیدن به آن ها عجله دارید و می تواند خیلی جاه طلبانه

 باشید و دقیقاً چنین چیزی برای ذهن مشکل ساز خواهد بود؛ا
چنین شرایطی دلهره آور است و ذهن

را تحت فشار و استرس قرار 
می دهد،ازیرا اهدافتان در آن لحظه 

دست نیافتنی به نظر خواهند رسید.ا 

ذهن در آن لحظه راه دستیابی 

 به آن ها را نمی داند بنابراین متوقف می شود و یا درگیر فعالیت های جانبی می شود تا حواس شمارا به هر 
 نحوه ایی که می شود هدایت کند؛ اما درواقع چنین فعالیت هایی باعث ایجاد استرس و حس عدم موفقیت

 در شما خواهد شد. اغلب انسان ها زندگی خود را آن گونه و در چنین شرایطی سپری می کنند، آن ها متوجه
 موضوع اصلی و اساسی نمی شوند که چه جوری است نمی توانند به هدف های خوشان دست یابی پیدا

 کنند، علی الخصوص اهدافی که توانایی دست یابی به آن ها را دارند و یا اهدافی بزرگ که درواقع بسیار
 کوچک تر از حد توانایی های آن ها هستند و اگر استقامت نشان می دادند می توانستند به آن ها دست پیدا
کنند، وقوع چنین شرایطی به این دلیل است که مرور مداوم اهداف بزرگ ذهن آن ها را فلج می کند. ا

خوب اینجا به نظر شما پس اآلن باید چه کاری را انجام دهیم؟ 

چنین شرایطی دلهره آور است و ذهن,,
 را تحت فشار و استرس قرار می دهد،ا 

ازیرا اهدافتان در آن لحظه
دست نیافتنی به نظر خواهند رسید،ا 
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پس اگر به اهدافمان فکر نکنیم پس چی کار باید انجام دهیم؟

 دوست من جواب سؤال این است که به نتایج و پاداش و خوشی هایی که از رسیدن به آن اهداف
عایدتان می شود فکر کنید؛ یعنی چی؟

 یعنی اینکه مثاًل، شما هدف گذاری کردید یک کارخانه تأسیس کنید با فالن مقدار تولیدات؛ هرروز به 
 فکر تأسیس کارخانه و سختی هایی که شمارا در مسیر تأسیس کارخانه، تجهیز کارخانه، گرفتن وام،

 استخدام پرسنل و ... خواهید در برداشت فکر نکنید.ا
بلکه به امتیازات و سود و ثروت

و رفاهی که از رسیدن به 
این هدف عایدتان می شود 

 بی اندیشید.ا 

 بلکه به امتیازات و سود
و ثروت و رفاهی که از

رسیدن به این هدف 
 عایدتان می شود بی اندیشید.ا 
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 هرروز فقط به قدمی که برای آن روز در
 نظر گرفتید فکر کنید و به هرکدامشان

عمل کنید. ا
 بیایید یک شرایطی را در نظر بگیریم: 
 فرض کنید شما باید از هزار پله باال

 بروید و هرروز صبح پس از بیدار شدنتان
 در مقابل راه پله قرار می گیرید و باال

 را نگاه می کنید؛ ترس وجود شمارا
 فرامی گیرد و به خودتان میگویید، باال
 رفتن از آن به نظر امکان پذیر نیست؛

 حتی با نگاه کردن به آن احساس
 خستگی می کنید و درنتیجه انگیزه

 خودتان را از دست می دهید، حتی اگر
 دچار استرس و احساس عدم توانایی

 نشوید در چنین شرایطی ذهن شما
 سعی می کند حواس شمارا متوجه

 کارهای جانبی هدایت کند و می گوید
 شاید بهتر باشد که اول صبحانه

 بخورید، برای قدم زدن بروید و یا قبل از
 شروع چنین کار عظیمی، اول اتاق خود و میز کارتان را مرتب کنید؛ اما از شما می خواهم به جای فکر کردن

به نقطه پایانی اولین قدم را بردارید و به هیچ وجه به باالی پله نگاه نکنید. ا
 دلیلی وجود ندارد که بافکر کردن به نقطه پایان خودتان را در شرایط استرس زا قرار دهید، تنها کاری که 
 باید انجام دهید: اولین قدمتان را بردارید و بر روی اولین پله قرار دهید و فقط مدام به همان پله نگاه
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 کنید به همین سادگی انجام چنین کاری قول می دهم خیلی آسان تر باشد تا به آخرین نقطه مدنظرتان
 فکر کنید، به هیچ وجه استرس زا نیست و خسته کننده هم نیست، برداشتن تنها یک قدم هیچ مشکلی به

 وجود نمی آورد سپس باقی مانده روز را فرصت دارید تا قدم دیگری را بردارید و هر مرتبه یک قدم بردارید،
چنین کاری را هرکسی می تواند انجام دهد. ا

اتفاقی که خواهد افتاد این است که هرروز یک پله را به سمت باال هدایت می شوید و ...ا
 هفته به هفته، ماه به ماه؛ سپس زمانی که به خودتان می آیید می بینید که در ماه های پایانی سال هستید 

 و تصمیم می گیرید به باال نگاه کنید و ببینید که چقدر راه هنوز باقی مانده است در آن لحظه با تعجب
 متوجه خواهید شد که مدت هاست که 1000 پله را تمام کرده اید و اآلن در موقعیتی هستید که درگذشته

 قادر به تصور آن نبودید. نه تنها از هدف خود پیش گرفته اید هرروز بلکه انجام آن برای شما آسان و بدون
 هرگونه استرس بوده است.ا

نیازی نیست به باال نگاه کنید
نه تنها فکر کردن به نقطه 

پایانی به شما کمکی 
نخواهد کرد بلکه شمارا 

آزار خواهد داد.ا 

 اگر مقصد و هدف بزرگ خود را مشخص کنید و راه رسیدن به آن را برای خودتان مشخص کرده اید 
 به معنای دیگر اگر تک تک پله ها را برای خودتان مشخص کرده اید دیگر نیازی نیست که به نقطه پایان

 فکر کنید تنها کافی است که هر بار یک قدم بردارید به جای اینکه ذهن خود را درگیر سختی ها و عظمت
 پی ماندن هزار پله در طول روز کنید تنها کافی است ذهن خودتان را بر روی پی ماندن یک پله متمرکز
 کنید که کاری بسیار راحت است. سپس زمانی که آن پله را پیمودید می توانید به سراغ پله بعدی بروید.

 بیشترین کاری که هرروز صبح باید انجام دهید این است که تنها به سه قدمی که باید در آن روز
بردارید فکر کنید تنها همین. سپس بالفاصله اولین قدم را بردارید. ا

 بنابراین هیچ وقت به 20 کیلوگرم وزن کم کردن فکر نکنید تنها کافی است وعده غذایی آن لحظه خود
 را درست انتخاب کنید. به افزایش 50  درصدی فروش خود فکر نکنید تنها کافی است تلفن را بردارید

نیازی نیست به باال نگاه کنید,,
نه تنها فکر کردن به نقطه 

پایانی به شما کمکی 
نخواهد کرد بلکه شمارا آزار خواهد داد.ا 
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 و فروش بعدی خودتان را انجام دهید. به متحول کردن رابطه خودتان فکر نکنید، تنها کافی است جمله ای
 زیبا و سرشار از محبت را بر روی یک تکه کاغذی بنویسید و آن را بر روی آینه همسرتان بچسبانید یا در
 جیب همسرتان بگذارید. به پرداخت کلیه بدهکاری های خودتان فکر نکنید تنها کافی است امروز مبلغی

 اندک پس انداز کنید. به نوشتن کتابی 200 صفحه ای فکر نکنید تنها کافی است سه جمله قبل از
صبحانه بنویسید یا هر موقع که راحت تر هستید. ا

 اتفاقی که رخ می دهد مانند جادویی است، زیرا
 اقدامات کوچک که به نظر

 بی ارزش و آسان است قدم به قدم
درنهایت جمع می شوند و منجر
به موفقیت و پیشرفت های 

بزرگ و الهام بخش خواهند شد. ا 
ا

کلید اصلی برای این کار، این است که مسیر خود را به درستی انجام دهید.ا

 من یک سیستم خارق العاده به شما ارائه می دهم تا اولین زندگی بی نظیر خود را با موفقیت انجام دهید.
طی این فرآیند همه این مراحل در آموزش پخش زنده خودم همراه شما هستم. ا

 حتی تعدادی آمار و ارقام با شما به اشتراک می گذارم که با استفاده از آنها می توانید دقیقاً تخمین بزنید
برای اولین زندگی بی نظیر خود به عنوان یک جنگجوی درون به چه چیزهایی نیاز دارید. ا

 استراتژی ها و مرحله هایی که برای رسیدن به نقطه جنگجویی خود نیاز دارید دارای جزئیات زیادی هستند
 که در این کتاب کوتاه گنجانده نمی شوند. در اولین آموزش پخش زنده خودم، روشهای ثابت شده ای را

نشان می دهم و کل جزئیات را پوشش می دهم.آن  را از دست ندهید. ا

 اقدامات کوچک که به نظر,,
 بی ارزش و آسان است قدم به قدم

درنهایت جمع می شوند و منجر
به موفقیت و پیشرفت های 

بزرگ و الهام بخش خواهند شد. ا 
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کفش های فوالدی تان را به پا کنید

شما می توانید  از اینجا جای رایگان خود را نگهدارید:

www.adlanjavan.ir/servat
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فقط به امروز فکر کنید آیا واقعًا می توانید امروز را سپری کنید«؟
این جمالت را تکرار کنید: ا 

»من می توانم«»من این کار را خواهم کرد«»من باید این کار را انجام دهم« ا
 لطفاً در هنگام خواندن این جمالت ارزشمند باال برای تکرار؛ تکرار نکنید، با تمام وجودتان فریاد

 بزنید، هر مشکلی که دارید هر مسئله ایی که شمارا مأیوس کرده است و مدام در حال گفتن عباراتی
 که دیگر توانایی تحمل یک شکست دیگری را ندارم، نمی توانم حتی یک روز دیگر با این شرایط کنار

بیایم، من چقدر خنگم و... ا
 با من این جمله را تکرار کنید؛
 آن را خوب درک کنید و با 

 تمام وجودتان فریاد بزنید.ا
می خواهیم باهم به این جور

 جمالتی، زندگی ببخشیم و در هر شرایطی که هستید با من تکرار کنید، »من می توانم«، جمله را 
 با تمام وجود حس کنید، من می توانم به خودتان بگویید من می توانم از پس هر جور مشکلی گذر کنم،

 از شما دوست خوبم می خواهم به مشکلی که شما در زندگی تان دارید فکر کنید و بگویید من می توانم
 از پس آن بربیایم، می توانم آن را برطرف کنم آن را حل خواهم کرد، باید آن را حل کنم، باید به خاطر
 فرزندانم آن مشکل را حل کنم، باید به خاطر خانواده ام آن مشکل را حل کنم، باید برای زندگی بهتر

خودم حل کنم مشکلم را. ا
 هنوز فرصت دارم، زندگی من هنوز تمام نشده است به آن امتحانی که برای مرتبه سوم شما آن رد 

شدید فکر کنید و این جمالت را با تمام وجود فریاد بزنید. ا
 بدوِن در نظر گرفتن شرایطی که با آن روبرو هستید باید همیشه به خودتان بگویید من می توانم از پس

 این جور مشکالتی بر خواهم آمد، بعضی مواقع تنها کاری که باید انجام دهید این است که دوام بیاورید و
 تحمل کنید و صبرتان را افزایش دهید مانند مسابقات آزاد که وقتی در حال مسابقه هستند دو طرف اگر

 وقتی یک طرفشان بر زیردستان دیگری در حال بستن راه های تنفسی آن طرف باشد و ثانیه های آخر

 راند اول مسابقه باشد اگر بتواند خودش را کنترل کند در زیردستان آن طرف و تسلیم نشود به راند

 با من این جمله را تکرار کنید؛,,
 آن را خوب درک کنید و با 
تمام وجودتان فریاد بزنید.ا
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 دوم می توانند مبارزه شان را بپردازند، برای به دست آوردن بعضی چیزها در زندگی احتیاجی به تحصیالت،
 پول، حمایت دیگران، ندارید،ا

بعضی مواقع تنها باید به خودتان 
بگویید، من از پس این 

 مشکالت بر خواهم آمد،ا 
من هم به شما می گویم که شما

 می توانید موفق شوید.ا 

 اما باید تحمل کنید دوام بیاورید و ادامه دهید، افراد زیادی مانع شما خواهند شد تنها باید مصمم

 باشید و به خودتان بگویید اگر من به اندازه دیگران باهوش نباشم، قوی نباشم، اما تصمیم خودم گرفته ام و
 از پس این مشکالت بر خواهم آمد، هرچند که شما مطمئن هستم باهوش و منحصربه فردید، به دلیلی

که تا اینجای کتاب را مطالعه کردید و جزو 20 درصدی های بهتری هستید. ا
اینجا می خواهم یک اصل را به شما یاد بدهم که می توانید به خاطر داشته باشید و به کار ببندید. ا

 ا»درست در آخرین قدمی که می خواهید موفق شوید و به خواست هایتان دست پیدا
 کنید، بزرگ ترین مشکالت پیش شما می آیند و انگار با آن ها دوست هستید که اآلن
 یاد شما افتاده اند و جالب اینجاست که خیلی ها در همان لحظه آخر که تنها یک پله

تا به دست آوردن نتیجه درخشان خودشان رادارند، تسلیم می شوند«. ا
 آن داستان »90 سانتی متری طال« را یادتان

 می آید؛ در روزگاری که همه در اندیشه طال بودند
 یکی از عموهای داربی گرفتار تب طال شد. راهی

 غرب شد تا با حفاری زمین به ثروت برسد. او
 هرگز نشنیده بود که در مغز انسان طالیی

 به مراتب بیش از آنکه او از زمین بیاورد وجود دارد.
ا

بعضی مواقع تنها باید به خودتان,,
بگویید، من از پس این 

 مشکالت بر خواهم آمد،ا 
من هم به شما می گویم که شما

 می توانید موفق شوید.ا 
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 او با اخذ اجاره نامه با بیل و کلنگ سرگرم کار شد. بعد از هفته ها کار طاقت فرسا به کلوخه های براق طال
 رسید. ا کنون وسیله ای نیاز داشت که این کلوخه ها را از دل خاک بیرون بیاورد، بی آنکه کسی متوجه

 شود بر روی معدن را پوشاند و عازم شهر شد تا موضوع را برای بستگان و برخی از همسایه ها بازگو کند
 و آن ها دورهم جمع شدند و پول خرید دستگاه حفاری را تدارک دیدند، آن را خریدند و به محل معدن

 طال بردند.ا
آن ها سرگرم کار شدند و نخستین

کامیون کلوخه ها را به کوره مذاب 
 و استخراج طال فرستادند و معلوم 
 شد یکی از غنی ترین معادن کلرادو

را یافته اند. ا
 حمل چند کامیون کلوخ طال کافی بود تا همه بدهی های آن ها را پاک کند و نوبت به سود کالن رسید. 

 مته های حفاری زمین را می شکافتند؛ امید داربی
 و عمویش بیشتر می شد تا اینکه اتفاقی افتاد و

 تمامی رگه های طالیی بی مقدمه ناپدید شدند.

 آن ها به پایان رنگین کمان طالیی رسیده بودند

 از معدن طال دیگر اثری نبود. به کندن زمین ادامه

 دادند مأیوسانه می خواستند رگه های طال را از نو
 بیابند اما موفق نشدند. سرانجام تصمیم گرفتند که
 دست از کار بکشند. دستگاه حفاری را به چند صد
 دالر فروختند و با قطار به دیارشان برگشتند کسی

 که دستگاه را خریده بود از یک مهندس معدن خواستند تا به معدن نگاهی بی اندازد و برای او محاسبه

 کوچکی بکند. نظر داد که پروژه حفاری معدن ازآن جهت شکست خورده بود که صاحبان آن به کار معدن و

اصول حاکم بر آن آگاه نبودند. ا

آن ها سرگرم کار شدند و نخستین,,
کامیون کلوخه ها را به کوره مذاب 
و استخراج طال فرستادند و معلوم 

شد یکی از غنی ترین معادن کلرادو را یافته اند.ا
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 تحقیقات مهندس مزبور نشان داد که رگه های طال 90 سانتی متری از محلی که خانواده داربی کارشان
 را متوقف کرده بودند از نو پدیدار خواهد شد و دقیقاً این اتفاق افتاد کسی که دستگاه حفاری را خریده بود

میلیون ها دالر ثروت انباشت کرد. ا
او به حقیقت مهمی توجه نکرده بود

اول اینکه درست شما لحظه آخر که 
نزدیک به موفق شدنید، یک مشکل 
 بزرگ پیش می آید آن هایی که آن 

 مشکل را حل می کنند
 به موفقیت می رسند.ا

 البته داربی مدت ها بعد جبران زیان خود را کرد. او به ثروتی بیش از این ها دست یافت و این زمانی بود که به
کشفی بزرگ ناامید آمد. ا

 فهمید که اشتیاق می تواند به طال تبدیل شود داربی به کار فروش بیمه عمر مشغول شد داربی که
 می دانست به دلیل آنکه در 90 سانتی متری طالکارش را رها کرده بود و سود کالنی را ازدست داده

بود با خود گفت: من در 90 سانتی متری طال متوقف شدم. ا
 اما از این به بعد وقتی به اشخاص رجوع می کنم و از آن ها جواب نه می گیرم تسلیم نمی شوم. او

 پیروزی خود را مدیون شکستی می داند که در کار استخراج از معدن طال متحمل شده بود. او می داند که
 قبل از موفقیت باید شکست های موقتی را پذیرفت وقتی سایه های شکست از راه می رسند ساده ترین

و به ظاهر منطقی ترین اقدام دست کشیدن از فعالیت است و این اقدامی است که نصیبشان شده.ا
دوست من؛ اغلب افراد موفقی که این شرایط را تجربه کردند و موفق شدند، میگویند: ا

بزرگ ترین موفقیت آن ها تنها یک قدم جلوتر از جایی که شکست خورده بودند به دست آمده است«. ا
این شرایط بسیاری از انسان هاست. ا

میدانید چرا بیشتر کسایی که در این جور شرایطی مشابه بودند موفق نمی شوند؟
آیا میدانید چرا اکثر مردم هیچ گاه موفق نمی شوند؟

او به حقیقت مهمی توجه نکرده بود,,
اول اینکه درست شما لحظه آخر که 
نزدیک به موفق شدنید، یک مشکل 

 بزرگ پیش می آید آن هایی که آن که آن 
 مشکل را حل می کنند به موفقیت می رسند.ا
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 به دلیل اینکه تسلیم می شوند، آن شخص چند قدمی طالها بود اما تسلیم شد، اگر می خواستید تسلیم
شوید خیلی بهتر بود از اول تسلیم می شدید و اصاًل سراغ این کار نمی رفتید تا وقت خودتان را هدر دهید. ا

 راه به دست آوردن بعضی
 چیزها در زندگی این است

 که تصمیم بگیرید و هیچ وقت
 تسلیم نشوید، شکست شما

 دلیل بر بازنده بودن شما نیست
 تنها کاری که باید انجام دهید
 این است که هیچ وقت تسلیم

 نشوید و ادامه دهید، شما
 می توانید از پس مشکالت
 خودتان بربیایید، تنها کافی

است کمی بیشتر تالش کنید؛ اگر موفقیت آسان بود که همه می توانستند موفق شوند. ا

 می خواهم برایتان داستان یک ایمان، داستان یک باور را برای شما دوست قدرتمند تعریف کنم.
 شخصی که می خواهم داستان زندگی آن را برایتان بگویم یکی از دوستانم است. این شخص اآلن یکی از
 ثروتمندترین، موفق ترین و سخاوتمندترین کسایی است که می شناسم. اآلن آن قدر وضعش خوب

است که خدا را شکر واقعاً اصطالح توپ هم تکانش نمی دهد. ا
 در یوسف آباد خانه دارد و در منیریه چندین مغازه و دفتر دارد در کیش هم چندین فروشگاه بزرگ، هتل و

چیزهای دیگری که خیلی از آن ها را نمی دانم؛ اما از اول که این جوری نبود. ا
 یه زمانی در شهرشان زنجان بوتیک فروشی داشت و به خاطر نداشتن پشتوانه و تجربه ورشکست شد و

مجبور شد مغازه ایی که دارد ببندد و به تهران رجوع کند. ا
 نه اینکه آنجا نمی شد موفق شد و در تهران امکان موفق شدن بود. خیر، آنجا طلبکارانش دیگر

 نمی گذاشتند کار کند و اگر می ماند قطعاً به زندان می افتاد؛ اما این شخص بسیار آدم خاصی است. بسیار
 آدم امیدوارانه باایمان و با باور قوی نسبت به خودش است. بعدازاین شکست آن جور که خودش برایم
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 تعریف کرد در خلوت خود می گوید من باید از اول شروع کنم حق این هایی که پولشان را دادند که من با
آن ها کارکنم را باید تمام برگردانم. دوباره همه چیزهایی که داشتم را به دست آورم. ا

 شاید هر کس دیگری جای آن فرد بود به راحتی تسلیم می شد و با خودش می گفت من این کاره نیستم و
 به دنبال کارهای خودش می پرداخت؛ اما آمد و از زیر صفر شروع کرد آمد از یک آشنایی لباس می گرفت

 و می برد دست فروشی می کرد خودش می گوید مدت ها این کار را انجام می داده و بعدازآن به یک مغازه
 می رود و در آنجا مدتی را شاگردی می کند و هر شب به کارهای دیگری خودش را مشغول می کند مثل

 دوخت و دوز و... .ا
خالصه این قدر تالش های

پی درپی خود را ادامه می دهد 
و پابرجا می ماند و شب ها را به 

 بیدار ماندن می پردازد 
که یک مغازه اجاره می کند و

 شروع می کند به راه اندازی دوباره کسب وکار خود. پس از مدتی در شهر کیش هم مشغول می شود و 
 باالخره یواش یواش خودش را به باال می کشد اول می رود و تمام بدهی هایی که داشته است را در شهر
 خودشان پرداخت می کند و بعد هم که قبل تر بیان کردم  کم کم به سوی موفقیت می رود و به اینجایی که

 اآلن هست دست پیدا می کند. خودش از سختی هایی که کشیده و بی پولی هایی که کشیده است بارها برایم
 تعریف کرده است. داستان این مرد داستان اراده، ایمان و باور به خودش است. می گوید در تمام این

سال ها یک لحظه به خود و قابلیت هایی که دارد شک نکرده است. ا
 دوست من همین امروز لطفاً هدف هایتان را مشخص کنید و به خودتان ایمان داشته باشید که می توانید
 به این هدف هایی که در حال نوشتنشان هستید دست پیدا کنید و بعد برای رسیدن به آن هدف هایتان
 با تمام وجود تالش کنید. ببینید چه جوری در عرض 5 سال به موفقیت و ثروت می رسید. یه چیزیم

 به گفته هایم اضافه کنم که این شخص بسیار آدم سخاوتمندی است و به هرکسی که توانسته کمک کرده
 که آن هم بتواند درواقع کار و کسب خودش را شروع کند و اآلن شاید بالغ بر 50 الی 60 نفر از در کنار

همین فرد در حال کار کردن هستند و دعا گویش هستند. تا می تواند می بخشد و به بقیه کمک می کند. ا

خالصه این قدر تالش های,,
پی درپی خود را ادامه می دهد 

و پابرجا می ماند و شب ها را به 
بیدار ماندن می پردازد 
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ا
راز بزرگ ترین دروغ دنیا میدانید چه چیزی است؟

 اینکه به شما گفتند اگر آرزوهایتان را بنویسید و بر روی همان تمرکز کنید و قانون جذب پیاده 
 کنید و هر آنچه در فکر و ذهنتان که باشد هر چیزی که بخواهید؛ حتماً به همان می رسید! بله این

 جمله درست است اما همه ماجرا نیست. همه این هایی که گفتم، اگر تالش نکنید به جایی امکان ندارد
که برسید. ا

 دوست من زندگی تجربه ای که فقط یک بار اتفاق رخ می دهد؛ بلند شوید لطفاً و با تالش و عزم راسخ
 زندگی تازه ایی را شروع کنید. شکست خوردن مایه شرمساری نیست؛ بلکه شرمساری برای کسانی

است که تالش نمی کنند«. ا
یک سؤال؛ فردا از انجام ندادن چه کاری پشیمان خواهید شد؟
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 حتماً این جمله معروف را شنیدید که میگویند:20 سال بعد، شما از کارهایی اشتباهی که کردید پشیمان
 نخواهید شد؛

پشیمانی شما بابت کارهایی
 است که می خواستید انجام 

 .دهید ولی انجام ندادید

ا
 چیزهایی هستند که در این زندگی به راحتی به دست نمی یابند؛ باید برای آن رسیدن به تمام

 آرزوهایتان سختی هوشمندانه بکشید، تالش هوشمندانه انجام دهید؛ هدفی که انتخاب کردید
خیلی ام عالی هست. ا

پشیمانی شما بابت کارهایی,,
 است که می خواستید انجام 

دهید ولی انجام ندادید
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 اما اجازه دهید بگویم وظیفه اصلی شما، شروع یک زندگی ثروتمندانه است. پس باید با پیدا کردن یک راه
 هوشمندانه شروع کنید، ادامه دهید و یک سیستم ثابت شده را دنبال کنید. بنابراین، بهترین روش برای

شروع چیست؟

کارگاه آموزشی آنالین پخش زنده رایگان!
جای خود را نام نویسی کنید برای

www.adlanjavan.ir/servat

 ویدئوی من را تماشا کنید  که در آن هزاران رازی که قبال به
اشتراک نگذاشته ام را ارائه می کنم.

در آنجا هر چیزی که نیاز دارید، بیاموزید
 و نهایتاً زندگی و کسب و  کار رویایی تان را النچ کنید و

گسترش دهید. 
بسیاری از افراد برای یک کارگاه حداقل 990 هزار تومان هزینه

می کنند که پر از اطالعات کاربردی- کلیدی است. 

اما شما می توانید به صورت رایگان شرکت کنید.
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دستانتان را به سمت موفقیت بازکنید

آیا به ما ملحق می شوید؟

یک واقعیت تنها کسانی که وارد عمل می شوند به رؤیاهای خود می رسند. ا

 به شما تبریک می گویم؛ زیرا شما
یکی از 20% افراد باهوشی هستید

که در سراسر ایران این کتاب را 
 دانلود کرده اید و همه مطالب را 

تا اینجا خوانده اید. ا

 باید صادقانه بگویم که به شما افتخار می کنم زیرا تعداد کمی از مردم این کار را انجام می دهند؛ و
 به آینده رؤیایی خود می اندیشند. این ثابت می کند که شما درباره آینده رؤیایی خود فکر می کنید و

می خواهید آینده را تحت کنترل درآورید. ا

 اما سفر شما تازه شروع شده است. من هر آنچه می دانم با شما به اشتراک می گذارم فقط به این نیاز دارم
 که مطمئن شوم هم اکنون اقدام می کنید و همچنین حاال یکی از آن 5% افراد خاصترین باشید و توجه

کنید مرحله بعدی شما برای پیوستن به این %5 افراد خاص بسیار ساده است: ا
به من ملحق شوید و آموزشی ویدئویی رایگان مرا نگاه کنید. ا 

ما برای این کارگاه تالش فروانی کرده ایم. شما را شگفت زده می کنیم
حتی یک ریال هم برایتان هزینه نخواهد داشت. ا

زیرا شمایکی از 20% افراد,,
باهوشی هستید که در سراسر 

ایران این کتاب را دانلود کرده اید
و همه مطالب راتا اینجا خوانده اید. ا 

شما می توانید  از اینجا جای رایگان خود را نگهدارید:

www.adlanjavan.ir/servat
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 من اینجا هستم که به این %5 افراد کمک کنم. تصمیم بر عهده شماست. آیا قصد دارید جزو %5 خاصی
باشید که درباره آینده خود فکر می کنند؟

آیا شما هم جزو افرادی هستید که

می خواهید با تالش و صرف وقت 

زندگی خود را تغییر دهید؟ 

کسانی که می خواهند یک زندگی
پر از هدف داشته باشند و بتوانند 

در تمام زوایای زندگی شان به اوج برسند و به ثروت 
دست پیدا کنند. خواستار فرصت هایی هستند که تا قبل از این حتی آن ها را نمی شناختند.ا 

کسانی که زندگی متفاوت تری را می خواهند که بتواند سبک زندگی شان را عوض کند. ا

من بی صبرانه منتظر کار کردن با شما هستم.ا

 فقط منتظر زمانی باشید که قرار است به چشم خودتان ببینید چه چیزهایی را در جنگجوی
درون برای شما جمع آوری کرده ایم. ا

 اگر می خواهید سفر خود را به سمت جلو ادامه دهید. اگر می خواهید یک جنگجوی درونی شوید و
تقدیرتان را تحت کنترل خود درآورید. پس شمارا در کارگاه رایگان خواهم دید. ا

آیا شما هم جزو افرادی هستید که,,

می خواهید با تالش و صرف وقت 

زندگی خود را تغییر دهید؟ 
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 چگونگی زندگی ثروتمندانه را به صورت مرحله به مرحله یاد بگیرید و
زندگی خود را پیروزمندانه تر کنید.ا

هر گونه سوالی دارید بپرسید و با ما در ارتباط باشید

ما قصد داریم کارهای بزرگی را باهم انجام دهیم !

www.adlanjavan.ir/servat
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رفع مسئولیت: ا

کپی رایت و اطالعات عالئم تجاری:ا

 این کتاب تحت حمایت قوانین کپی رایت است. بازنویسی، تعبیر، انتشار، انتقال، چاپ مجدد یا حتی نمایش
 ممنوع است. این کتاب  adlanjavan.ir محتویات این کتاب بدون مجوز از طرف جمال چینی زاده و

صرفاً جهت آموزش می باشد. ا
 ممکن است این کتاب را به دیگران ندهید و یا آن را با دوستانتان به انتشار نگذارید. اما توجه کنید تمامی

 اصطالحات و نام های تجاری داخل این کتاب متعلق به آدالن جوان محسوب می شود. پس استفاده غیر
قانونی از آنها غیرمجاز است. ا
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