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 شماست، مربی و مشاور کتاب این

 آن را جدی بگیرید و با حضور ذهن کامل به آن گوش دهید!

 

 دکسی میراث دار انبیا ش

 دشبا روانش آشنا  ،هک دانش
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 کشورم  تقدیم به همه جوانان

 ه بشان برای رسیدن و کسانی که قلب

 تپد.وقفه میشان بیرؤیاهای
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 پیشگفتار

 اممرهگرت خرا  صرددوچهه از رو هامهرد  گررتمم تصمیم که زمانی درست شد، شروع آگهی یه از چی همه

 .... بودند شده تبدیل آرزو به که هاییهد  بدم، رنگ بهشون و بیارم بیرون

 تصریی  بایرد امدگیزنر مسریر کردم،می کاری یه باید هامبرنامه به رسیدن برای بودم گرتمه رو تصمیمم

 کره ایجموعرهم در شرالل و برودم دکمررا مقطع در امعالچه مورد رشمه در تیصیل حال در ایدکه با ،شدمی

  !پولدار نه و بودم خوشحال نه ولی بود، آرزوهام جزو همیشه

 ! اتماد جالبی آگهی به چشمم که گرتمم شغل تغییر به تصمیم

 !ببرید لذت شغلتان از که کنید کاری

 با مقاوم و خودساخمه تردی ش،مؤسس که شد ثروتمند ذهنهای آکادمی با من آشدایی دریهه آگهی همون

 روانرش و روح و دهکرر طری رو زنردگی نشیب و پرتراز مسیر توالدین ایارده با که چرا .بود توالدین ایاراده

 است. شده تبدیل درخشان الماسی به و خورده صیقل

 تر  تر  تراگررتمم، و موتقیرت رو پذیریمسئولیت اراده، مقاومت، خواندم، درسکه این کماب رو زمانی

    :میزنه تریاد کلمات این کماب

 !شو بلند و نیار کم

 ه!ندراهی نمو ،تا رسیدن به قله

 

 

 کرم هاخمیس همه وجود با که خواند خواهید را ایخودساخمه مرد تجربیات و داسمان کماب، این در شما

ن کمراب، به نظر مرن ایر. کشید دوش به را خودش زندگی مسئولیت تدهایی به و کرد حرکت جلو به و نیاورد

کره رسریدن  کنماد میخواندن این کتاب را به تمامی کسانی پیشنهها مشاوره است، پکیج کامل ساعت

ا رپراطروری خرود خواهدرد امشان مهم است، بخصرو  مردیران و کارآتریدرانی کره میبرایشان یاهایؤبه ر

چدرین جوانرانی کره خواهدد برا دنیرای کارمدردی خرداحاتظی کددرد و همکسانی که می ریزی نمایدد وپایه

ن انرداند و خانواده، شرایط جامعه و تقدان توان مرالی را دلیلری برر عقرب ممسئولیت زندگی خود را پذیرتمه

 داندد.نمی ،خود

 صداقتی منصوره دکتر

 الف
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 با هم بیشتر آشنا شویم:

 امیر مخمارزاده هسمم،

اند، با کمال احمرام به شما آشدا شده ذهنهای ثروتمندآکادمی  برای آن دسمه از اترادی که به تازگی با

 کدم،خواندده گرامی، خود را معرتی می

 المللی خوارزمی، مدیریت کسب و کاراز دانشگاه بین MBA دانش آموخمه در رشمه -

 کارآترین در زمیده راه و ساخممان -

 های پرورش گیاهان(اندازی و احداث گلخانهکارآترین در حوزه  کشاورزی )راه -

 حوزه توسعه کسب و کار مشاور در -

 ام( و ترین بخرش کراریهرای ترردی، انگیزشری و موتقیرت )دچیقرا جرذابسخدران و مربی مهارت -

 هسمم. مؤسسه آموزشی فرهنگی ذهنهای ثروتمندگذار بدیان

طرول  ترین و دلپذیرترین لیظات بخش کارم درداشمدیترین بخش کاریم! بله دوستگفمم جذاب

دهرم و در ایرن را انجرام مری آکادمی کارهای مربوط به مؤسسه آموزشی و ست کههاییروز، زمان

گ در زمیدره کوچ  و بزر شرکت 250ام و با بیش از ها با اتمخار اتراد زیادی را آموزش دادهسال

تمخرارات ام و ایرن از اتوسعه کسب و کار در نقاط مخملف کشور به عدوان مشاور، همکاری داشمه

مری حماست که در این راسما با صاحبان مشالل ممعددی همکاری داریرم و مجموعه و تیم کاری 

ت و پیروزی ای بودند و توانسمدد تبدیل به کارترما شوند و موتقیهایی که روزی صاحب ایدهجوان

 چون عسل، شیرین است.این عده از دوسمان برایم هم
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 پ

 حکوومم  شما کهاین بوده که به دیگران بگرویم،  آکادمی ذهنهای ثروتمندها در هدتم در این سال

ن را تران نیسرت ترورا  آآن هسمید مطابق میل ، اگر شرایطی که درنیستید شرایطی  هیچ کردن تحمل به

 تغییر دهید و کلید این تغییر تقط در دسمان شماست، 

 است. تر از تحمل کردنتغییر دادن مطمئناً آسان

م که شما کلمات کمکی کرده باشتوانم با این جمالت و خوشیالم که این کماب االن در دسمان شماست و می

  ،تان بردارید و آن چیزی نیست جزی را به سمت اهدا مهم گام

 های عمیق ذهن!تغییر در باورها و در الیه تغییر!  

 

د بعضی از ما پندارند و شایند پرواز را بیماری میاهپرندگانی که در قفس به دنیا آمد:گویدنیهه می

 !!!یماهدر قفس به دنیا آمد

 

 ،تاب شوندپر خواهند آمادهمیاین کتاب برای کسانی است که          

 شان!ه سمت رؤیاهایب                                                                                  

 

 !ت کنونی شما هیچ ارتباطی با آینده شما نخواهد داشتشک گذشته و وضعیبی

 

 ایمان داشته باش!     

 تان نخواهد بود!کننده آیندهحوادث گذشته و وضعیت کنونی شما، تعیین 

 

ردم و صور کتدوست من! این کماب با چطره چطره وجودم به نگارش درآمده و در هر لیظه تو را در کدارم 

 ن همراهموش جاگرا از چلبم به چلمم جاری ساخمم، پس با  یاز برای برخاسمنتمامی تجربیات و نکات مورد ن

 باش که همراهت هسمم! 

 امیر مختارزاده
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 کتاب این خواندن ملدستورالع

 کماب در دو بخش با نگاهی نو و کامال کاربردی تهیه و نگارش شده است. 

 ای نوشمهیاورهمبا زبان اشاره دارد و  مخمارزاده جداب آچای امیر از داسمان زندگیای گوشهی  بخش به 

 ، نگارش شده است.زبان نوشماریایشان به  های کامال کاربردیها و تجربهآموزه ،شده و بخش دیگر

و  دهشرنویسی تمامی نکاتی که به نظر ایشان مهم هسمدد خط کشیده شده و یا در کادری مجزا خالصه

یکرردی کرامال اند، با این حال چون این کمراب، برا روممفاوت آورده شده هایی با رنگدر کادر کلیدها شاه

زم را یادداشرت ای کوچ  کدارتان باشد تا نکات الکاربردی تهیه شده، برای اسمفاده بیشمر، مداد و دتمرچه

حرکرت بره  ، چرا کره انسران بررایکدید و زیر نکات مهم خط بکشید و به طور روزانه به آنها مراجعه کدید

 تواند سوخت روزانه شما را تراهم نماید.نیاز به سوخت دارد و این کماب بدون ش  می ،سمت هد 

   

 آکادمی ذهنهای ثروتمند

 شید:توانید از مسیرهای زیر با ما در ارتباط بادر صورت نیاز به مشاوره و پاسخ به سؤاالتمان می       
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www.mindsacademyy.com 

Telegram:@minds_academy 

Instagram:@minds_academy 
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  شاه کلید است، 26این کتاب دارای 

کلید آن در اختیار شما شاه 10که البته در خالصه این کتاب 

 به خاطر بسپارید!ها را آندوستان قرار داده شده است، 
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 دینگ اولین

وچمی که طرح کارآموزی دبیرسمانم را در  ،ام به دنیای موتقیت در دوران نوجوانیدچیقا یادم هست جرچه عالچه

در واحد انفورماتی  زده شد. گذراندم، ی  شرکت تولیدی بزرگ )تعال در زمیده تولید چطعات خودرو( می

ها اتزار کمابخانه به من سپرده شده بود، روزی که داشمم اطالعات کمابها در نرممسئولیت ثبت اطالعات کماب

کردم، با کمابی آشدا شدم که زاویه نگاهم را به کلی تغییر داد و دیدگم زده شد.  باعث شد را وارد سیسمم می

و طعم شیرین کامیابی را احساس کدم، از آن  لمسحس عجیبی، مثل پرواز و اوج گرتمن را همراه کلماتش 

  کدم!ها به گونه دیگری نگاه میزمان به بعد به کیفیت زندگی آدم

6 
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است. داسمان موجود ام کمابخانه در مجموعهآن کماب دو جلدی را تهیه کردم و هدوز هم  ،تدر اولین ترص

ها هدوز هم برایم جذاب و خواندنی است، گاهی سرنوشت آدم بسوی کامیابی،در کماب  رابیدز آنمونیزندگی 

 به کلی تغییر کدد! ،تواند با ی  کمابمی

 

 زمان شما گذارم، تا از پول وو تجاربم را با شما به اشمرا  میکدم و اکدون از این ترصت ناب اسمفاده می

 تر از حمالت چلبی در امان بمانید، میاتظت شود و از همه مهم

 است! لی، تلخوخی لی،وخی لی،وشکست، خی طعمچون 

 

ام داد! چطعا  از وچت و سرمایهها پیش برگردم و کسی تجربیات این کماب را به من هدیه میچطعا اگر به سال

گذارم که مطمئدم های شغلی خودم را با شما به اشمرا  میشد! در این کماب یکی از داسمانمیاتظت می

 خواهد بود. کارآمد وجذاب العاده برای شما دوست عزیز، تجربیات این داسمان توق

هن ا حضور ذباگر  به شما خواهم داد که باعث پرواز شما به سوی کامیابی خواهد شد البمه را شاه کلیدهایی

 همراهم شوید!  

 ا با تمرکز  و میل تراوان بخوانید، کدم این داسمان رپس  پیشدهاد می

  دهنده شماست!این کتاب نجات

  

7 
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 یمرب نیبهتر

ام را هکه االن بدست آورد مطمئدا  چیزی دالیل شکسمم را برطر  کدم،ها برگردم و چطعا اگر به آن سال

میزان  وجربه تنداشمم، این را گفمم که از شکست و ترسِ از آن، مموچف نشوید، تا زمانی که شما میل به 

 ما را باال شها هسمدد که کدید، این شکستهایمان را باال نبرید، هرگز به موتقیت دست پیدا نمیشکست

 کشدد، می

شمار  نامه یک فرد موفق بهتواند بهترین مربی در زندگیشکست و فشارها و دردهای پس از آن می

 یم! تغییر ده زندگیمان را به اتفاقات بیاید،  به شرطی که تعریف و نگاه
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م این اسرت کره تان نبودید و نیسمید، به هیچ وجه مهم نیست، مهاگر در گذشمه یا هم اکدون در جایگاه دلخواه

 رسیدید، مطمئدرا  شرما یر  در آیدده نزدی  در چه جایگاهی چرار خواهید گرتت، وچمی که به آن نقطه دلخواه

     اسطوره مثال زدنی خواهید بود و شما را باور خواهدد کرد، با پیش شرط ایدکه در ابمدا باید  

 !باشی داشته باور را خودت خودت،

 ؟!تان بگویمرا برای راز مهمیدوست دارید 

 

 

 

 

دیدم، ، دنیا را تیره و تار میاز بین رتت اممه دارایی، همالی که برایم پیش آمدهای چدد سال پیش بیران

سال زمان صر  شد تا  5الشعاع چرار گرتت، هر چدد در بهمرین حالت ممکن تمامی روابط زندگیم تیت

 :شاه کلید دوم

 !دارند خاطر به را هستید درآن اکنون هم که جایگاهی فقط دیگران

9 

 :شاه کلید اول

 !اندمربی بهترین آن از ناشی فشارهای و شکست
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ولی در طول این پدج سال ی  چیز ذهدم را شدیدا  به خود مشغول کرده بود، که چرا  ،توانسمم سرپا شوم

شخصی با تجربه در اطرا  من نبود که بموانم چبل یا بعد این بیران با او مشورت کدم و چرا این هزیده 

ن آرامش خودم ز دست رتمام تمام شده بود، به عالوه االراق به چیمت تمام سرمایهکه بی ،سدگین را پرداخمم

توانسمم از لیاظ هایی که میتوانسمم بهمرین لیظات را در آن بگذرانم و زمانسال زمان که می 5ام، و خانواده

  .  مالی رشد چشمگیری داشمه باشم و  از دست رتمن تمامی روابط اجمماعی و کاریم و ...
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 !آرزوها مرگ

ولی اگرر بعرد از شکسرت  ،بعد از این پدج سال همیشه این سوال همراهم بود، که شکست جزئی از پیروزیست

 اش کسی نمواند دیگر از جایش بلدد شود چره سرنوشرمی در انمظرار او خواهرد برود! چره اتفراچی بررای آیدرده

شرود، و اتمد، یا اگر چرار باشد هر شخصی برای ایدکه بمواند تولید ثروت کدد و بارها شکست بخورد که نمریمی

که شخصی که هد  و رؤیای بزرگی دارد در ایرن مواچرع شراید تواند از دید من خطرنا  به نظر برسد این می

و مرگ آرزو و امید یعدی آخر همه چیرز در  آرزوها مرگبرای همیشه رؤیای خود را کدار بگذارد و این یعدی 

 زندگی!

 

11  

 :شاه کلید سوم

 !خودت، خودت را باور داشته باش
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 ها و سمیدارهایم یا در کدددگان بعد از همایشکتها مموجه شدم بیشمرین سؤاالت شرتمام این سالر د

 ها و آرزوهای خودمان برسیم، و این مرا نگران رسد این است که چگونه به خواسمههایی که به دسمم میپیام

 کرد!می

ز آن حرتی چیزی که وجود داشت و کسی اها هرگز کار دشواری نبود، چون گفمن چگونگی رسیدن به خواسمه

گر در ام؟ یا شکست است، که چطور کاری کدیم که احممال شکست را  کاهش دهیم یا به صفر برسانی ،زندنمی

 این مسیر شکست خوردیم چه کاری باید کرد؟

میار آن ر  اخهای کاربردی در این کماب داین شد که تصمیم گرتمم تمام تجربیات خودم را در چالب آموزش

رو اند و با مشکالتی روبادهاند یا اچداماتی را انجام دکه هدوز برای اهداتشان کاری نکرده ،دسمه از اترادی بگذارم

 . ها را هدایت کدداند و به دنبال مربی یا مشاوری هسمدد که آنهسمدد و دچار سردرگمی شده

ای ریشره توانرد دلیلری بررباشد و هم مری بارهبلند شدن دوتواند دلیلی برای اما زمین خوردن و شکست، می

عدم موتقیت  ترین  راه برایترین و راحتکه آسان اسمن!برای دوباره برخترس ایجاد و ذهن  دواندن شکست در

درد، مرثال همیشه گزیده دوم است ولی باید برایش ی  توجی  و دلیلی پیدا کرد که دیگران مرا را سررزنش نکد

رایط چیزم را از دست دادم، کسی را ندارم که کمکرم کدرد، پشرموانه نردارم، شرجمالت )شکست خوردم، همه 

ات خروبی بررای توانرد توجییرو ..... ( می هایم برسماچمصادی کشور روبراه نیست که بموانم به اهدا  و خواسمه

 بلدد نشدن و ادامه ندادن و دست از تالش کشیدن باشد.

کدید که همه نوع سخمی و شرایط دشروار ای پر پیچ خمی عبور میشما از جاده ،در مسیر رسیدن به خواسمه

تواند شما را برای همیشره بیدید که ی  لفلت میهای وحشمداکی را در آن میحمی پرتگاه ،در آن وجود دارد

از رسیدن به هد  دور کدد ولی این جزء جدا ناپذیر رسیدن به اهدا  و آرزوهاست چون اگر آسران برود کره 
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تررین خیال نشدند و در سخترسدد که بیرسیدند، کسانی به خط پایان میهمه به خواسمه و آرزوهایشان می

 و ادامه دادن را انمخاب کردند ولی ی  سوال ...و دشوارترین لیظات از حرکت باز نماندند 

 کاهش داد؟ هایمان برسیم احتماالت شکست راشود برای اینکه به خواستهچطور می

کدارم بود،  که اگر کسیه بود ها به خود مشغول کرداین دچیقا همان چیزی بود که ذهن من را در آن سال

 هایم را از دست بدهم.داشمهبرای کسب آن تجربیات الزم نبود همه دارایی و 

 خواندم: جایی می

 !است گران بسیار آن شهریه که است دانشگاهی تجربه،

 

و  که شهریه آن بسیار ارزان است کاربردی شوید-توانید وارد دانشگاه علمیولی االن  با خواندن این کماب می

 کدد! تواند شما را به سمت ثروت و دسمیابی به اهدا  و کامیابی هدایت می

ن و دل و این کماب حاصل آزمون و خطاهای من در مسیر رسیدن به جایگاه اسمقالل مالی است که اگر با جرا

 حضور کامل آن را بخوانید و ارزشش را بدانید، مطمئدا شما را به کامیابی خواهد رساند.

 زمانی که خواسمم شروع به نوشمن این کماب کدم، سه  گروه در ذهدم شکل گرتمدد: 

و  یصیلیروه اول آن دسمه از اترادی که اللب مدمظر مهیا شدن شرایط هسمدد و شرایط خانوادگی، تگ

  ،دانددشان میاجمماعی و حمی گذشمه خود را مقصر شرایط کدونی
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ای مایهحمت سرزولی شجاعت الزم را داشمه و با  ،اترادی که با توجه به شرایط سخمی که دارند گروه دوم و

 اندازی کسب و کار خود هسمدد خواهدد اسمارت شغلی را بزندد و در شر  راهاند و میجمع کرده

ن را شاهاو گروه سوم کسانی که در سمت مدیر عاملی تجارتی نوپا هسمدد که کسب و کارشان رونق دلخو

 ندارد. 

 گشا باشد.شان راهپس به امید ایدکه این کماب برای

 

 

 بشنوی؟ رام داستان تا هستی آماده آیا
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 ها پیش ......گردم به سالبرمی

زده و دل ،شد از کارایددم نبود و باعث میهایی و موضوعاتی وجود داشت که خوشچیزدر دنیای کارمددی 

مدفر ماری شوم و به اجبار مجبور به کاز ایدکه زیردست و ترمانبر باشم من دانسمم چیست! می تراری باشم.

 بودم! 

 !شد کردکاری نمی

 و تصمیم گرتمم آن را عملی کدم!  کردم را کشف رازیاما 
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شارها کممر ن تکه شاید کمی از ای دهم را با عشق و عالقه انجام بدمو آن این بود که کاری که انجام می

ر از کارم بودم، همیشه دوگام جلوتزده نبودم حمی کردم تراری و دلاز کاری که می شود، همین هم شد، دیگه

 ه بم و پیشدهادی از سوی من حقوچشد، حمی با تغییراتی در همه چیز سر موعد و مقرر انجام می

 رد.من را بیشمر از گذشمه تعال و با انگیزه ک (درصدی از سود عالوهحقوق ثابت به )عامل مدیر

 

 

 

 

 یلم نبود، و از ! این شرایط مطابق مآورممن در این شرایط دوام نمیدانسمم، ی  چیز را خوب می

نجام اری بزرگ و این بود که من باید کا چیزی در درونم در حال انفجار بود هایم خیلی دور بود،خواسمه

ین موضوع من او  زدنی کددالعاده که شخصیت و زندگیم را مثالدهم چیزی شبیه به دسماوردی بزرگ و خارق

شدم و ذهدم مدام در حال جسمجو بود حمی نزدیکمرین کسانم  هم کرد و ی  جا بدد نمیزده میرا هیجان

 ضای واچعیتتام با دنیای بیرون شده بودند، گاهی آنقدر درگیر تداچض دنیای درونم با مموجه درگیری درونی

توانسمم نمی وار بودزیر پرچم دیگری برایم دش کارکردن شدم،بیرون بودم که شدیدا  از روابط بیرونی لاتل می

 بدشیدم و شاهد مرگ آرزوهایم باشم و با دسمان خودم روی آنها خا  بریزم! 

 ... ولی

  ... نداشتم ایایده چهی

 :شاه کلید چهارم

عشق و دهم را باید با کاری که انجام می

 عالقه انجام بدهم!
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کررد کره خیلری خیلری زود تان کمی تعجب آور باشد، یکی از آن شرایطی که من را وادار به این مریبرایشاید 

، مدظرورم کسری خواستم زمان وآینده فروخته شده خودم را پس بگیرممیکاری انجام دهم، این بود که 

ام را سالگی زمان و آیدده 19کردم، من هم مثل همه کارمددها خواسمه یا ناخواسمه از سن بود که برایش کار می

به مبلغ ناچیزی، و در حقیقت رایگان به شخصی )کارترما( تروخمه بودم، البمه در این خصو  هیچ وچت خرودم 

 بود که جامعه به ما داده بود، که زندگی یعدی همین!!!!این یک قالب فکری کردم، چون را سرزنش نمی

نست توامی نن دیگرادیگران کار کدی! حاال ایخدام شوی و برای بعد از ایدکه تیصیلت تمام شد، باید اسمیعدی 

 کار دولمی باشد یا بخش خصوصی )اشخا (.

و  العاده استه توقاگر کاری پیدا کدی که تشار تیزیکی نداشمه باشد بهمر، اگر کارمدد و حقوق بگیر شوی ک 

 بفروشی! دی و به دیگران تخرتوانسمی کلی به خودت اتمخار کای! چون پرسمیژ داشت و میتو برنده

 کس نگفمه بود که چه کاری؟ ولی هیچ

 های خود آشدایی دارم؟یوانایهایم است؟ اصال به تکاری مداسب من و در راسمای تواناییچه 
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کردم شاید الزمه کمی یتر از بقیه است، گاهی ش  مام ممفاوتکردم، چرا من سب  تکریبا خودم تکر می

این را از خودم و زندگی بگیرم، شاید  ها و توچعات درونیتغییرات در درونم ایجاد کدم و جلوی این خواسمه

کردم، سی میرو بر های اطرا ، آشدا و لریبه را رصدسب  زندگی آدم کدم، بارهامدم که دارم بد تکر می

 د!کدد، تقریبا همه در ی   سط  و ی  روند مشخص و تعریف شده زندگی مییکسان است دیدم روال

 کرد، که ایراد کار کجاست؟را سردرگم و گیج میاین م و

 دم ترو هایی خوال  تد نهایت در ا پدهان کدم که نکدد مورد تمسخر چرار بگیرم و درشدم اتکارم رمجبور می

 روند بروم!!!تصمیم گرتمم همه چیز عادی باشد و مدم راهی را که بقیه  می رتمم،می

 !!!!!نشد ولی

 دانسمم چیست!  چع نمیآن موداشت، ها بیدار نگهم میگذاشت، که آرام بمانم، شبی  چیزی نمی

چیزی که ی آن همه ،توانی با آنشود، میکه وچمی بیدار می هاستآدم درون خفته غولبعدها تهمیدم 

  خواهی را  بدست بیاوری!می
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 ! کارمندی طالیی رمزهای و راز

 ه چطعا  کزش بدهم ما آموایدجا به بعد کماب را با دچت تراوان بخوانید، چون چصد دارم راز و رمزهایی را به شاز 

 ات را بسیار دگرگون خواهد کرد!مسیر شغلی

تمردار دوان عد پیش، بعد از جسمجوهای تراوان در شرکمی تازه تأسیس در زمیده راه و ساخممان به هاسال

اری که برام کبعد از انجام آن همه  (،سالگی در مییط دتمری 18سن  تجربه اولم  در) مشغول به کار شدم

کردم که باالخره کددده به نظر رسید و احساس موتقیت میناخوشایدد بود، این شغل برام بسیار خوشیال

 .دست آوردم کاری مداسب و آبرومدد به

)البمه تعجب نکدید این میزان حقوق  کرداولین حقوق ثابمم ماهیانه پدجاه هزار تومان بود و این مدو راضی می

  .ها پیش، زیاد بود(برای سال
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شرکمی که  ،به من نشون داد، من اولین کارمدد شرکت بودم رتمه این کار چهره واچعی خودش رو ولی رتمه    

خیلی زود مدو  کارها زیادتر شد و به طور طبیعی، (البمه برای صاحب شرکتسازی بود )در حال رشد و پول

هر روز که دونسمم ترصت اسمراحت کاتی نداشمم، می اتزایش ساعات کار چرار داد دیگه تیت تشار کار و

( دوازده، ی ، دو)دم به خونه و ساعت پایان کارم به تصمیم صاحب شرکت یعدی ساعت م، برگشمسرکار میر

 شب بسمگی دارد.نیمه

ب  از خونه ص 6ت دوباره ساع بله، تازه تا برسم خونه اون موچع شب ی  ساعت و نیم، دو ساعمی تو راه بودم،

اسمراحمی،    وداشمه باشم، هیچ تفریتونسمم هیچ برنامه شخصی نمی صب  سرکار باشم، 8زدم بیرون تا می

داحاتظ با هام تقط شده بود سالم و خدوسمی نداشمم که بخوام با اون وچت بگذرونم، دوسمی حمی دیگه

شون، تو این تاصله دانشگاه شرکت کردم ولی مماسفانه دیدمهای میل و همسایه، اون هم تازه اگه میبهه

کت حب شربخونم، حمی یادم هست مراسم عقد خواهرم بود، صا چبول نشدم چون اصال وچت نداشمم که درس

 جبور شدممکن،  چون میدونست میخوام زودتر برم، یه نامه گذاشت روی میزم و گفت تالن کار رو تردا آماده

رسم، هر ببود،  مراسم عقد که در خانه خودمونآن شب هم بمونم، به سرعت کارم رو تمام کردم که بمونم به 

 رسیدم. ، ولی... چدد دیر

 به هر حال این شرایط به شدت من رو عصبانی کرده بود. 

، چون مجبور بودم خودم این رو داشمم که کارهام جمع نشه همیشه ترس ها ادامه داشت و مناین روال سال

هم هایی که حمی زمانبه طوری !ترس از اخراج شدن !ترسیدمکارم میانجام بدم از طرتی هم از صاحب رواونها 

 رسوندم. خودم رو می ،شدمکه مریض می
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هایی کره بره در ابمدای کارم به عدوان دتمردار خیلی ساده  با مدر  دیپلم شروع بکار کردم ولی بعد با تجربره

عامل پریش ل دتمر تدی، مشراور و معاونرت مردیرپذیری که نشان دادم تا مسئومسئولیتدست آوردم و حس 

رتمم و در این بین مسئول امور چراردادها، مسئول امور بیمه، نمایدده چانونی شررکت جهرت پیگیرری امرورات 

ی هرااداری با کارترماهای دولمی، سرپرست کارگراه، مردیر پررو ه، مسرئول بررآورد و تهیره صرورت وضرعیت

 .. را تجربه کردم.پیمانکاری و .

مرن در طری  هایی بود کرهکارمددی، من را هر سال ی  پله باالتر ببرد، روشها سالچیزی که باعث شد طی 

اخمیار شما چرار بدهم، ولی چبل از آن باید به نکمه  خواهم آنها را درام به آنها عمل کردم و حاال میمسیر کاری

 زاویه نگاه شما در جهت درست چرار گیرد، که ،بسیار مهمی اشاره کدم

 

 رابرت کیوساکی میگه: 

 )برای قدم گذاشتن در دنیای ثروتمندان نباید رئیس داشته باشید.(

 

و همیشه باید وقت ثروتمند نخواهید شد کارمندی هیچشما با های ثروتمدد شدن ایدست که یکی از رکن

ای برای هایی باشید که شما را تبدیل به ی  رئیس و کارترما کدد و کاری کدید که عدهبه دنبال ساخمن ترصت

و تراموش نکدید هر شخصی بدون گذراندن مسیر کارمددی یا کارگری هیچ وچت به ی   شما کار کددد!

شود تبدیل به رئیس  ،دارد که در ابمدای تجربه کاری خود نخواهد شد و اگر کسی سعیل کارترمای موتق تبدی

او دوامی نخواهد داشت و به زودی با ضرر و زیان زیادی کارش به بن بست  ش  نکدید، تجارت و کسب و کار

  خواهد کشید.
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 ... نتیجه

دی گاهی کاربرمدد نباشید، بلکه آن را دانشگالیهتیت هیچ شرایطی از ایدکه هم اکدون کارمدد یا کارگر هسمید 

 ببرید. بهره ببیدید که چرار است از آن مدر  عملی بگیرید که در آیدده و به زودی از آن در تجارت خود

  

 

  

 :مشششاه کلید 

 کارمندی را پلی برای مدیرعاملی بدانید.
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 کارمندی روال

کددد و این شماری میام کسانی را که برای به پایان رسیدن ساعت کار لیظهدر دنیای کارمددی بسیار دیده

 دهد و این نشانه خوبی نیست! ها را عذاب میمسئله آن

جا شود، همه چیز شان هسمدد و اگر این روند کمی جابهو یا همیشه به دنبال روند مشخصی برای کارکردن

 دهدد و معمرض همیشگی تغییرات هسمدد! شان تلخ شده و در مقابل تغییرات، مقاومت نشان میبرای

اندازی و توسعه کسب و کارشان از روال های بزرگ در آلاز راهمعموال کارآتریدان و صاحبان مشالل و تجارت

اند که از آن ترصت برای حرکت کردن به سمت اند، بلکه همیشه به دنبال ترصمی بودهمشخصی اسمفاده نکرده

  .کددد هد  اسمفاده
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بعدازظهر کارش را تمام  2کدد و ساعت میصب  از خانه به سمت میل کار خود حرکت  7مثال )ی  نفر ساعت 

 گردد( این روند مشخص، تقط مخمص کارمددان و حقوق بگیران است! میکدد و به خانه برمی

ر حال دشدد یا شان باکارآتریدان ممکن است تا پاسی از شب در حال کارکردن بر روی پرو ه و اهدا  شرکت

 اند، کدد که در طول روز چدد ساعت کار کردهها ترچی نمیطراحی اسمراتژی برای سال جدید، برای آن

  کند رسیدن به نتیجه دلخواه است.ها را راضی میچیزی که آن

 

 کنند و اپیدمی به عنوان زمان وجود ندارد!افراد موفق و خالق زمان را گم می

 

ی که رشد کسب کار و تجارت شما، حول محور عشق، عالقه و لذت بردن از کار در دنیای کارآفرینی،

 چرخد.دهید، میانجام می

 

 

 

 

 :مهفتشاه کلید 

 روال کارمندی را کنار بگذارید!
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 رکاب بزن!خوب 

 !!ذاشت!در این موضوع رازی نهفته است که اگر آن را ندانید هرگز به مسیر کسب ثروت پا نخواهید گ

ای بیایدد و برای و آن این است که اگر شما رؤیای این را دارید که روزی خودتان رئیس خودتان باشید  و عده

اید و کارمند شخص دیگری هستید، خوب ای که ایستادهبایست در همین نقطهمیشما رکاب بزندد، 

 رکاب بزنید!

 

 

 :تمششاه کلید ه

 !خوب رکاب بزن
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ساده، پله به پله باال برد و سکوی  ردارجایگاه دفت ازهایی که من را ای که شاه کلیدها و روشآماده

 پرتاب من شد را در اختیارتان قرار بدهم؟  

 نویسم،ود رو  میخلین بار است که من تجربیات جا نوشمه نشده و این اوکها در هیج کدم این روشیادآوری می

ه بنویسم، پس یم ها توانسمم در بهمرین نقطه از موچعیت کارمددی چرار بگیرم راکه با بکارگیری همین روش

 کدد!تر میآنها عمل کدید که ترآیدد رشد و حرکت شما را به سمت تبدیل شدن به ی  کارترما سریع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منهشاه کلید 

 فشارهای کاری را با آغوش باز بپذیرید!
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 ! رئیس یک حد در مسئولیت احساس

ا رخود  وبله درست است، شما باید احساس مسئولیت در حد ی  صاحب شرکت را در درون خود ایجاد کدید 

رکت یا صیب شندر جایگاه مدیر عامل خود ببیدید و ترض کدید اگر عملکرد شما چگونه باشد سود بیشمری را 

دین معدی نیست بگیرید، این کدید یا اگر چه عملکردی داشمه باشید جلوی ضرر و زیان را میخود  میمجموعه 

 بایست تصمیم بگیرد دخالت کدید! که در اموراتی که مدیرعامل یا رئیس شما می

های موجود برای حل حلکدد به دنبال پیدا کردن راهتان شروع میبلکه اولین هد  این است که شما ذهن    

وری و عملکردتان باال رود و شود شما بهرهمشکالت پیشرو و در گام بعدی  این نگرش و دیدگاه باعث می

 اتزایش عملکرد شما یعدی ترصمی برای بهمر شدن موچعیت شغل شما! 
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 نکته بسیار مهم:

ی این ت تقط بران نکادر مورد ایدکه شما در جایگاه ی  کارمدد یا کارگر باید چگونه باشید صیبت کردیم، اما ای

ه، ماهیان موش نکنید که حقوقو فرا تردا تبدیل به ی  کارترما شوید!است که شما آماده این شوید که 

بدیل کنی توانی به بهترین موقعیت تات را که میآیندهای است تا رؤیاهایت را فراموش کنی و رشوه

 به دیگری با قیمت ناچیز بفروشی!

 

 

 

 تری برایت دارم!ربردیب تمام نشده، موضوعات بیشتر و کاهنوز مطالب این کتا

 را کلیلک کنید. اینجابرای دریافت فایل کامل 

 

28 

 :همدشاه کلید 

  ای است تا رؤیاهایت را فراموش کنی!حقوق ماهیانه، رشوه
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 خوانید:( میکتاب نقطه سرخطادامه )در 

  !بواز دسوتوان با زندگووی -

 ! ببوسرا  خودت -

 ! رهایی تا سقوط از -

 در انتخاب شریک کاری وسواس به خرج بده!  -

  تر است!هفت ویژگی شریک کاری که از نان شب واجب -

  !پنج گام ساده و فوری برای تغییرات بزرگ -

 !عوض کنالین خود را  -

 !(رشد و کامیابی)برای  ایمرحله 6سواختار  -

 م؟یهست اهداف به دنیرس حیصح ریمس در میشو متوجه چگونه -

 !نکن ضعف احساس -

 !زیچ همه ینابود و یسونام -

 !دینکن ریگ( خوبوم مون) تله در -

  !دیکن هرس را خود طرافا -

 !!دیآینم بدست یویماکروو تیموفق -

 

29 

www.mindsacademyy.com  آکادمی ذهدهای ثروتمدد  

www.takbook.com

http://www.mindsacademyy.com/
http://www.mindsacademyy.com/
http://www.mindsacademyy.com/
www.mindsacademyy.com
http://www.mindsacademyy.com/


30 

 

 
 

 

 

 برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت آکادمی ذهنهای ثروتمند مراجعه کنید: 

 

www.mindsacademyy.com 

 

 

 .ک کنیدرا کلی اینجابرای دریافت فایل کامل 

 

 

 .اختم(سد شدم و همه چیز را از نو خواهم گفت که چگونه دوباره از زیر صفر بلن های بعدی)در کتاب

 

پایان 
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 آکادمی ذهنهای ثروتمند

Website: www.mindsacademyy.com 

Instagram: @minds_academy 

Telegram : @minds_academy 

 

 واند:خهای آینده خواهید آنچه در کتاب

 ؟شود با دستان خالی از صفر شروع کردچگونه می -

 ؟چطور ذهنی آرام داشته باشیم -

 ؟چطور احساس خوشبختی و موفقیت داشته باشیم -

 ؟کنم چطور انگیزه الزم را برای حرکت پیدا -

 ؟چگونه درآمد بیشتری داشته باشیم -

 ؟انیممان متمرکز بمچگونه روی اهداف -

 و ... -

 

 از دیگر آثار جناب آقای امیر مختارزاده:

 دوره نقطه سرخط )برای کارآفرینان و مدیران موفق( -

 ای به نام ذهنگنجینه -

 مدار ثروت -

 هفت نکته برای میلیاردر شدن -

 آرامش در محیط کار و زندگی -

 تمرکز بر اهداف -

 عوامل موثر بر توسعه شغلی -

 و ...  -

 همراه  

 ما باشید:
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