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، این کتاب تقدیم میشود به شمایی که دنبال اهداف ♥ ♥ 

 کنی.خودتی و برای رسیدن به اونها از هیچ تالشی دریغ نمی

این اولین کتاب من بود ولی در صورتی که شما دوست داشته باشید سری دوم این   

این کتاب را تند و یک شبه نخوانید  کتاب هم با یاری خداوند تهیه خواهم کرد؛

بلکه برای هر جمله وقتی برای تفکر بگذارید و سعی کنید در زندگی خود این 

 با عقیده ی شخصی شما یکی است.در صورتی که  جمالت و مفاهیم را رعایت کنید

برای تهیه ی این کتاب سختی های زیادی کشیدم و خوشحالم که حاال من یک   

و برای کتاب دارم که قرار است به آدم های زیادی کمک کند، 

 :UNIQEPROFILE@تلگرام  همه آرزوی سالمتی و موفقیت دارم.

هر کدام از شما عزیزان اگر از کتاب استفاده ای برد و تغییری رضایت بخش ایجاد   

کرد یا توانست طرز فکر خود را بهتر کند، خوشحال میشوم نظراتتون و پیشنهادات 

یا هر سوال و موضوع دیگه ای را در تلگرامم بهم بگید و مطمئن باشید سریعا پسخ 

شاوره به آدم های زیادی کمک کردم و بعد از شما را خواهم داد؛ من در زمینه ی م

دیدن تغییر در افراد هزار بار خدا را شکر کردم و یک دنیا خوشحال و سپاسپگزار 

در توان خود مرا این بنده میتوانید  شدم؛ شما دوستان عزیزم جهت کمک و 

 حمایت کنید تا هر چه سریعتر نسخه ی بعدی کتاب و کتاب های دیگر را بنویسم.
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 که انسان خودش آن را به انجام برساند..هیچ کاری خوب انجام نمی گیرد مگر این1

 

 دهد..بزرگترین خطر در زمان پیروزی رخ می2

 

ند مگر به دلیل ضعف آنان برای .چه بسیارند مردانی که گناهکار و مجرم نیست3

 یک زن.

 

 .استحکام و پایداری و ثبات و جراًت بر همه چیز فایق می شود.4

 

 .فن جنگ، نیرومند بودن در یک نقطه ی مشخص و روشن است.5
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 .فرد با اراده درپیچ و خمهای زندگی هیچگاه با ناامیدی روبرو نخواهد شد.6

 

 .برای یک مرد هیچ شکنجه ای باالتر از آن نیست که به او ترح کنی.7

 

 گذارد، قانون ضعیف خواهد شد..آنجا که قدرت قدم می8

 

 .همیشه دم از صلح بزن، ولی آماده ی جنگ باش.9

 

 

 .پیروزی یعنی اراده کردن.10
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 .هیچ کس آنقدر ابله نیست که برای هیچ گونه کاری لیاقت نداشته باشد.11

 

 

 ..چه بسا اشخاصی که فقط با صدای کلنگ گورکن از خواب بیدار میشوند12

 

.منتظر نمانید، زمانی مناسب تر از اکنون وجود ندارد. از همین نقطه ای که 13

ایستاده اید و با همین ابزار و امکاناتی که در اختیار دارید، کار را ادامه دهید. 

 کنید.نات بهتر و مناسب تر پیدا میهمین طور که پیش میروید، ابزارها و امکا

 

 

.برای آدمی بهتر است که هرگز به دنیا نیاید، تا اینکه به دنیا بیاید و اثری 14

 از خود بر جای نگذارد.
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 پردازد..مرد خسیس گرانتر می15

 

 

خواهد اشتباه دیگران را ثابت کند، آنها را از خود دور .کسی که همیشه می16

 میسازد.

 

 .هیچ چیز دشوارتر از تصمیم گیری نیست.17

 

 .راه گریز را پیش از ستیز باید جست.18

 تواند چاپلوسی کند، تهمت زدن هم برایش بسیار آسان است..کسی که می19
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 .غرور و خودبینی را ابزار باز شناختن و نشان ترقی قرار ندهید.20

 پرتگاه های وحشتناک زیادی وجود دارد.زیرا در این راه پر پیچ و خم، 

 

 .مرد حقیقی کسی است که در خواری و خوشبختی، خود را تباه نکند.21

 

 نها یک قدم فاصله است..از پیروزی تا سقوط ت22

 

.اگر به یک انسان فرصت پیشرفت ندهید، لیاقت، تاثیر چندانی در پیشرفت او 23

 نخواهد داشت.

 عتماد نداری از او دوری کن..اگر به کسی ا24
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 .تا زنده ام لحظه ای آرام نخواهم گرفت؛ راحتی کردن و مردن نزد من یکی است.25

 

 از یک چیز ترسید و آن خود ترس است..در دنیا فقط باید 26

 

.تصور کن اگر قرار بود هرکس به اندازه ی دانش خود حرف بزند چه سکوتی بر 27

 دنیا حکمفرما میشد.

 

 .ندای وجدان را هیچ زمان از خود دور نسازید.28

 

 .مرگ حقیقی برای انسان، مرگ امید است.29
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 .هر پیروزی، پیروزی نیست و هر شکستی، شکست نیست.30

 

.بین شکست و پیروزی یک قدم بیشتر فاصله نیست و مردم از ترس شکست، 31

 یخورند.شکست م

 

 ون بیداری اژدها وحشتناک است..در دنیا خفتگانی هستند که بیداریشان همچ32

 

 ترسد، حتما شکست خواهد خورد..کسی که از شکست می33

 

 آور باشد نه رنج آور..عشق باید شادی34
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.بزرگترین عمل غیر اخالقی این است که انسان شغلی را که از انجام آن ناتوان است 35

 بر عهده گیرد.

 

 .ازدواج همیشه به عشق پایان داده است.36

 

 .کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است.37

 

 .پیروزی با کسانی است که پشتکار بیشتری دارند.38

 

 .برنامه ریزی دقیق و منظم، پیمودن نیمی از راه است.39
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 .تدبیر همیشه بر شمشیر غالب است.40

 

 باید در مشاوره، دقیق و خوشرو باشیم و در اجرای آن سخت و جدی. 41

 

 .نایاب ترین چیزها در جهان، دوست صمیمی است.42

 

 .شجاعت حقیقی، پیروز شدن بر سختی های زندگی است.43

 

 آورد.همواره تنهایی، توانایی به بار می.44
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 رود، خیلی دور نخواهد رفت.داند به کجا می.آن کس که از اول می45

 

.بسیاری از مردم سعادت و شوکت روزگار پیری خود را مدیون سختی ها و دشواری 46

 های روزگار جوانی هستند.

 

 زنند، دیوانه ها از آینده و عاقل ها از حال.حرف میاحمق ها از گذشته ها .47

 

.از کسانی که با شما مخالف هستند نهراسید، از کسانی در هراس باشید که با 48

به شما  شما موافق هستند اما آن قدر جرات ندارند که عدم موافقت خود را آشکارا

 بگویند.
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 .فداکاری در راه وطن از همه دانش ها با ارزش تر است.49

 

 رساند مادر است؟.تنها زنی که آزار نمی50

 

-خواهید بکنید، مهم این است که در این لحظه چه می.مهم نیست که چه می51

 کنید.

 

.برخی از مردان اگر بخواهند به فضیلت خود، مردانگی خود و صالبت خود دست 52

 یابند به دشمنانی صادق نیاز دارند.

 کند.شق از امید تغذیه می.شجاعت مانند ع53
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-.غیر ممکن کلمه ای است که تنها در فرهنگ لغت انسانهای احمق یافت می54

 شود.

 

 راه شکست دادن را آموختم..آن قدر شکست خوردم تا 55

 

-.اگر با دشمنی زیاد بجنگی، پس از مدتی تمام استراتژی های تو را فرا می56

 گیرد.

 

انند شجاعت در مرد است؛ من از مرد ترسو آنگونه متنفرم که .پاکدامنی در زن م57

 از زن نانجیب.
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همیشه حرفی را بزن که بتوانی آن را بنویس، چیزی را بنویس که بتوانی .58

 بایستی.امضایش کنی و چیزی را امضا کن که بتوانی پای آن 

 

 .عشق گوهری گرانبهاست، اگر با پاکدامنی همراه باشد.59

 

 .کسانی که روح ناامید دارند، گناهکارترین مردم هستند.60

 

 کند..رنجهها و ناراحتی ها فکر انسان را قوی می61

توان بر خود بست؛ دلیری صفتی است که مکر و دلیری و شجاعت را به دروغ نمی.62

 پذیرد.فریب نمی

www.takbook.com



 ر دستانش شناخت.توان از طریق رفتار او با همسر و زی.هر مردی را می63

 

 اند.کنند. تهی از اراده و تصمیم.کسانی که بیش از اندازه فکر می64

 

.برای اندیشیدن وقت بگذارید، اما هنگامی گه زمان عمل رسید اندیشیدن را 65

 متوقف کنید و حرکت کنید.

 

 دارد.ست که شخص، به سوی گور بر می.نا امیدی، نخستین گامی ا66

 

 توانید بهتر از آنرا جایگزینش سازید از بین ببرید..هرگز نباید چیزی را که نمی67
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 .هیچ آغازی را مزاری نیست چرا که همواره در حال دگرگونی و رشد است.68

 

 کند الزم نیست زیاد فکر کند..کسی که خوب فکر می69

 

تواند شاگردان خویش را برای همه زندگی سرگردان .یک آموزگار خام می70

 کند.

 

 .خطاهای دیگران را چون خطاهای خویش تحمل کن.71

 

 شود.میگردد و نه اضافه میشود نه بر.زمان برای هیچ کس نه متوقف می72
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 .کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست.73

 

 .من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم.74

 

 .اگر مردم را به حال خود گذاشتی، تو را به حال خودت خواهند گذاشت.75

 

پیوند ما تنها با زندگان نیست همه ما پیوندی ابدی با نیاکان و اسطوره های .76

 سرزمین خویش داریم.

.اگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او متنفری، چیزی که از ما نیست 77

 تواند افکار ما را مغشوش کند.نمی
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 ه با ناسازگاری دیگران سازگار باشیم.اش این است ک.سازگار بودن معنی78

 

 گذارند..سنگهای درشت را سنگهای ریز پابرجا می79

 

 

 .بهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن خطاهای آن است.80

 

 

 .آنکه به خرد توانا شد، ترس برایش نامفهوم است.81

 

 تواند باشد از خانه تا مدرسه و از روستا تا شهر..بزرگداشت در هر کجا می82
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.نه چندان نرمی کن که به تو دلیر شوند و نه چندان درشتی که از تو سیر 83

 گردند.

 

.دوستان خود را از بین طبقه ی فقیر برگزینید چون صمیمیت در قلوب آنها بیشتر 84

 .حکمفرماست

 

 .مصمم شوید که کاری باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید یافت.85

 

 ی..برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذر86

 .اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو هستند.87
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 کنند، نه با اندیشه عمل..دانایان با عمل زندگی می88

 

.تا زمانیکه امروز مبدل به فردا شود انسان ها از سعادتی که در این دم نهفته 89

 است غافل خواهند بود.

 

 .تنها زندگی ارزشمند است که صرف دیگران شود.90

 

 بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم..91

 

 .از سفر کرده، ارزش سرزمین مادری را بپرس.92
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 .در دردها دوست را خبر نکردن خود یک عشق ورزیدن است.93

 

.آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی، بکوش که کمال آنچه 94

 هستی باشی.

 

 .اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد.95

 

 آید..بزرگواری، بی مهر و دوستی بدست نمی96

 

 پذیرد.شود و با پشیمانی پایان می.خشم با دیوانگی آغاز می97
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 دهیم مجبور هستیم سعی خود را چند برابر کنیم..وقتی هدفمان را از دست می98

 

ز خود دور خواهد اشتباه دیگران را ثابت کند، آنها را ا.کسی که همیشه می99

 کند.می

 

 .هرچه موانع جدی تر و سخت تر باشد، لذت تالش و پیروزی بیشتر است.100
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دوست عزیزم فراموش نکن که هرکدام از این جمالت را با تفکری عمیق بخوانی و   

 روی آنها فکر کن و از یافته های خود جهت بهبود زندگی استفاده کن.

اگر سوالی در مورد قانون جذب، زندگی، مسائل موفیقت و مهارتهای فردی داشتی   

 :UNIQEPROFILE@تلگرام  خوشحال میشوم کمکت بکنم.

 

 

این بنده میتوانید در توان خود مرا حمایت  شما دوستان عزیزم جهت کمک و   

 کنید تا هر چه سریعتر نسخه ی بعدی کتاب و کتاب های دیگر را بنویسم.
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