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 21اصل و راهکار ساده برای تغییر ذهنتان به سمت موفقیت  ،خوشبختی و ثروت مند شدن
اگر افراد زیادی موفقیت هایشان را مدیون این  21اصل میدانند و تونستند با استفاده از این اصول موفق شوند ،پس تو هم
میتونی.
افراد موفق و ثروتمند این اصول را رعایت كردند و این توانایی را درون خود داشتند كه با نبوغ ذهنی و توسعه نگرش فردی و
سرمایه كم ،پول بسیار زیادی را به دست بیاورند .در اینجا سوال پیش میآید كه آیا افراد معمولی هم میتوانند مانند آنها به این
سادگی موفق باشند؟
چگونه؟

يك پاسخ ساده وجود دارد  :آنها فقط اين اصول را رعايت کردهاند.
می دونم چقدر هیجان زده ای اما یک لحظه صبر كن؟؟
فقط در صورتی كه خودت حس میکنی آماده ای با من و هزاران نفر دیگر همرا شو

مژده :کسانی که اين کتاب را بخوانند و نکات را در زندگی و کسب و کارشان اجرا کنند حتما موفق  ،خوشبخت
و ثروتمند خواهند شد.

2

|

info@metafekr.com

|

www.MetaFekr.com

گروه تحقیقاتی متافکر

 21راهکار عملی برای موفقیت ،خوشبختی و ثروتمند شدن
شدن
فهرست مطالب

اصل  :2استفاده از نیروهای درونی نامحدود خودتان 01...............................................................................................
اصل  :1استفاده مناسب از نبوغ و انديشههای ارزشمند خودتان ،تا خلاقیتتان را بروز دهید01....................................... .
اصل :3داشتن شفافیت در هر چیزهايی که میخواهید 01........................................................................................... .
اصل  : 4توجه و تمرکز داشتن بر اهداف  ،اولويت بندی آنها و نهايتا دريافت پاداش نتیجه فعالیتها 01...............................
اصل : 5استفاده مناسب از هوش و دانش کاربردی و گنجهای اطرافتان برای تسهیل توانايی انجام کارها 01.......................
اصل  :6داشتن کیفیت شخصیت بالاتر در طرز برخورد با خودتان و ديگران 11................................................................
اصل  :7داشتن شخصیت برجسته و آرامش خاطر به همراه خود انظباطی10................................................................. .
اصل  :8داشتن روابط بهتر و بیشتر با ديگران 11........................................................................................................
اصل  : 9همیشه در انجام هر چی زی شجاع و دلاور باش ید12....................................................................................... .
اصل  :21داشتن برتری ،تسلط و مهارت در هر کاری که هستید 11................................................................................
اصل  : 22عملگرا باشید و در زمان تعیین شده کارهايتان را به سر انجام برسانید 12........................................................ .
اصل  :21داشتن استقلال مالی با استفاده از روشهای بهینه پس انداز 11.........................................................................

1

|

info@metafekr.com

|

www.MetaFekr.com

گروه تحقیقاتی متافکر

 21راهکار عملی برای موفقیت ،خوشبختی و ثروتمند شدن
شدن

تبريك

قصد دارم شخصا تو را به خواندن ادامه این كتاب الکترونیکی ارزشمند دعوت كنم اگر همین حالا بتونی
قول بدی كه تمام بخشهای این كتاب رو به ترتیب و گام به گام بخونی و در زندگیت اجرا كنی ،تضمین

میكنم موفق میشی و میتونی زندگیتو متحول كنی.
دوست ندارم این كتاب ارزشمند رو فقط روخوانی كنی .میخوام از هر جمله ای كه میخونی تصمیمی بگیری و
در خودت تغییری ایجاد كنی.درسته كتابی كوتاه و مختصر هست اما هر كدوم از این نوشتهها پر از تجربیات و
معانیهای ارزشمنده  ،همونجوری كه زندگی منو شگفت انگیز و پربار و ارزشمند كرده ،مطمئن باش برای توهم
همینطور میشه ،و از قدرت خلقی كه خداوند در وجود همه ما انسان ها قرار داده تا استفاده كنیم منم استفاده
كردم و به خیلی از هدفام و خواستههام رسیدم .دوست دارم كه تو هم تمام بخشهای این كتاب رو با جذابیت
و ارزشمندی خاصی نوشته شده ،در زندگیت اجرا كنی .میتونی یکی از اصلها رو بخونی و روشون فکر كنی و
عملی كنی ،و بعد بری سراغ بعدی .اما تمام این  21اصل به نوعی مکمل همدیگه هست .میتونی این كتاب رو
به دوستات هم هدیه بدی شاید منتظر همچین هدیه از طرف تو باشه .دوست من ای مان و باور دارم كه اگه
حداقل به یکی از این اصلها عمل كنی زندگ یت از اینی كه هست بهتر میشه ،منظورم این نیست كه بگم
زندگیت بده ،تو میتونی زندگ یت رو بهتر از ای نی كه هست كنی .خیلی حرفا دارم برات بزنم تا بتونم اون انگیزهای
كه نیاز داری رو بهت بدم اما فعلا تا همین قدر میتونم با تو دوست عزیزم همراه باشم .بازم دارم تضمین میكنم
كه هر هدفی در هر جنبه از زندگی داری میتونی با این  21اصل براحتی رسیدن به اهداف و زندگیت رو جشن
بگیری.

3

|

info@metafekr.com

|

www.MetaFekr.com

گروه تحقیقاتی متافکر

 21راهکار عملی برای موفقیت ،خوشبختی و ثروتمند شدن
شدن

از اينکه با من همراه هستین خیلی خوشحالم و تشکر میکنم بابت همراهیتون.

در ابتدا میخوام سوالی ازتون بپرسم.
چرا بعضی از مردم از ديگران موفقترند؟ چرا برخی از مردم در خانههای بهتری زندگی میکنند؟
چرا برخی از مردم پول بیشتر ،شغل بهتر ،خانواده شادتر ،زندگی سالمتر و مهیجتری نسبت به ديگران دارند؟
به نظر میرسد كه این افراد همیشه در جیب و حساب بانکی خود پول زیاد دارند .آنها در تعطیلات به مناطق زیبا و دوست
داشتنی میروند و زندگیشان لذت بخشتر و رضایتمندانهتر است .چرا وضع بدین گونه است؟ فکر میکنید خوش شانسترند.
به نظرتان افرادی كه كارشان را با سابقه تجربی و تحصیلاتی محدود آغاز كرده اند و موفقیت را در آغوش كشیدهاند ،میشه
گفت خوش شانش یا خوش اقبال؟
مردمی كه سخت كار كرده و به طور مداوم مطالعه داشته اند و خودشان را صرفا با قدرت و تلاش و پشتکار و مداومت بر آنها،
به جایگاه پرآوازه كشانده اند ،آیا این موضوع تنها به بخت و اقبال و شانس بر میگردد؟
حالا میخواهم دلايلش را بررسی کنیم.
اگر میخواهید مثل افراد موفق نتیجه بگیرید باید متوجه شوید كه دیگر افراد موفق چگونه به نتیجه رسیدهاند .اگر تنها و تنها
كاری را كه آنها انجام داده اند را انجام دهید  ،در نهایت همان نتیجه عایدتان میشود .اگر شما همان اصلها و یا كارها را انجام
دهید كه افراد موفق دیگر انجام داده اند ،هیچ چیز نمیتواند مانع از رسیدن شما به موفقیت شود و اگر كاری را كه آنها انجام
دادهاند ،انجام ندهید ،هیچ چیز دیگری نمیتواند به شما كمک كند كه به نتایج مشابه برسید.
در اينجا میخوام  21اصل موفقیت و خوشبختی را خدمتتون بیان کنم که اين اصلها را اکثر افراد موفق انجام
داده اند و نتیجه گرفتند.
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در واقع این اصلها را در زندگی خودم هم بکار گرفتم .تغییرات و موفقیتهایی را در تمام ابعاد مختلف زندگیم با تلاش مستمر
خودم ،بدست آوردم و این اصلها در موفقیتهام تاثیر بسزایی داشتند.
میخوام مختصری و خلاصهای از داستان زندگی خودم را تا ابتدای سال 96که نزديك به  31سالم میشه را در
اينجا براتونتون بگم.
من مهدی محمدی متولد سال  2631هستم كه در خانواده متوسط به پایین از نظر مالی بدنیا آمدم
و از همان دوران ابتدایی( 7سالگی) تا دبیرستان همزمان با تحصیل مجبور بودم در خانه كار بکنم.
اونم كار قالیبافی ،شاید باور كردنش سخت باشه از  7تا 21سالگی .اما یک واقعیت محض هست.
چون ی خانواده پرجمعیت بودیم و مجبور بودم كار كن م .در واقع بجای رفتن به كلاسهای آموزشی
و باشگاه  ،تفریح ما كار بود .و الانم نسبت به اون روزا اصلا ناراضی نیستم .و از سال  41برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه شدم .و
از همون روز اول دانشگاه به امید استاد دانشگاه شدن تلاش میکردم .و از همون روز برنامه ریزی كردم برای رسیدن به اهدافم.
همچنین از شروع دوران دانشجوییم برای استقلال مالی و در آوردن مخارج خودم در سوپر ماركت كار میکردم و همزمان
بعدظهرها یک روز در میان به موسسه زبان برای یادگیری زبان انگلیسی میرفتم همچنین برخی شبها هم با ماشین داداشم
مسافركشی هم میکردم تا مخارج تحصیل  ،زندگی و تفریحم را در بیارم .یادم هست در سال  48كتاب قدرت ذهن و كتاب پدر
پولدار و پدر بیپول را مطالعه كردم و تاثیر قدرت ذهن را بر موفقیت آدمها متوجه شدم از اون روزا سعی میکردم همیشه از
ذهنم به بهترین نحو ممکن استفاده كنم .مخصوصا قدرت كلماتی كه در درون خودمان روزانه تکرار میکنیم را هیچ موقع نادیده
نمیگرفتم همیشه سعی میکردم از جملات مثبت درونی استفاده كنم واقعا تاثیر شگفت انکیزی بر روحیه و توانیاهام میگذاشتند.
و در ادامه بعد از اون در مقطع كارشناسی ارشد در سال  44در رشته مدیریت بازرگانی قبول شدم و همزمان با تحصیل كار
ترجمه انجام میدادم  ،یعنی از مهارتی كه در زبان انگلیسی یاد گرفته بودم استفاده میکردم و بعد از فارغ التحصیلی ارشد در
اتاق بازرگانی در سمت مسئول امور بین الملل بخاطر رشته تحصیلیم و مهارت زبان انگلیسیام مشغول بکار شدم به مرور زمان
احساس كردم كارم اون چیزی نیست كه میخواستم باشه ،و پس از یکسال اینکار را رها كردم و به آرزوی و علاقه همیشگیم
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با عشق و مطالعه زیاد تدریس میکردم همیشه سعی میکردم با مطالعه زیاد و با روشهای نوینی  ،تدریس را انجام بدم و به همت
خدا  1سال متوالی در سالهای  11و  18به عنوان مدرس نمونه از دیدگاه دانشجویان انتخاب شدم .همزمان در سازمان صنعت،
معدن و تجارت مشغول بودم  .همچنین طی این سالها كارهای پژوهشی و تحقیق هم انجام میدادم .و همیشه احساس میکردم
میتونم كارهای دیگه ای هم میتونم انجام بدم یعنی انگیزه زیادی برای انجام كارهای متفاوت و مورد علاقم داشتم .یادم هست
همیشه از سال  ، 74اهداف درسی و برخی اهداف دیگه را برای خودم ابتدای سال مینوشتم و در پایان سال بررسی میکردم
متوجه میشدم بیشتر از اون اهداف رو به جلو حركت كردهام .اما به مرور زمان اهدافم را پیشرفته كردم متوجه شدم كه هر
چ یزی كه هدفگذاری میکنم و در راستای اون تلاش میکنم دقیقا به اونا میرسم .یادم هست هدفگذاری كردم تا ی كسب و كاری
را راه اندازی كنم اما نمیدونستم دقیقا چه كسب و كاری را شروع كنم .تا بتونم از بعدظهرهام كه دستم خالی میشد به بهترین
نحو ممکن از زمانم استفاده كنم در ابتدا یک كسب و كار را راه اندازی كردم بعد از  1ماه متوجه شدم كسب و كارم مورد علاقم
نیست و احساس كردم مسیر اشتباهی دارم میرم اون را كنار گذاشتم تا اینکه یک دفعه به ذهنم اومد كه در زمینه هدفگذاری،
ایجاد انگیزه ،جملات تاكیدی مثبت تجربه و موفقیتهای زیادی را كسب و تجربه كردم و مطالعات زیادی داشتم حتی در ارتباط
با اینها سال  2644وبلاگ تغییر نگرش راراه اندازی كرده بودم .كه بعدا زیاد روی آن كار نکردم .بنابراین شروع به راه اندازی
كسب و كاری كه در زمینه مشاوره هدفگذاری  ،ایجاد انگیزه و تغییر باورها كردم و در ادامه با خواهر زاده  24سالهام آقا وحید
گروه تحقیقاتی متافکر را راه اندازی كردیم .و روز به روز در حال بهبود و توسعه سایت متافکر هستیم خدا را شکر در این زمینه
هم موفق بوده و هستیم همچنین كارهای دیگری را در این مسیر شروع كردهایم كه به امید خدا موفقیتهامون در اونها را
جشن خواهیم گرفت و خدا را شکر ،از زندگیم بسیار راضیم و بابت تمامی اینها از خدا هر روز سپاسگزاری میکنم .و مطمئم اگر
من تونستم این مسیر ناهموار را طی كنم شما با استفاده از تجربه من خیلی راحتر و سریعتر از من میتونید مسیرهای زندگیتون
را برید .و من اینجا هستم تا كمک كنم موفقیت های زیادی را برای خودتون ایجاد كنید .و تا آخر با شما خواهم بود .و بیشترین
انگیزه ای كه از كاربران عزیزم میگیرم این هست كه بعد از استفاده از اصول این كتاب و مشاوره با بنده و اجرایی كردن نکات
گفته شده ،بع د از مدتی تماس میگیرند و موفقیت خودشون را به ما اعلام میکنند .این واقعا برام انگیزه بخش هست .هدف از
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این كتاب هم این است كه با كمک این  21اصل و مطالب و محصولات سایتم بتونم موفقیتهای بزرگ شما دوستان عزیز را با
همت و تلاش خودتون جشن بگیریم و انرژی دنیوی و اخروی را از این كار دریافت كنم.

7

|

info@metafekr.com

|

www.MetaFekr.com

 21راهکار عملی برای موفقیت ،خوشبختی و ثروتمند شدن

گروه تحقیقاتی متافکر

شدن

و اينجا هستم تا بهتون بگم .

شما هم میتوانید احتمال موفقیت خودتان را افزایش دهید اما قبل از آن باید اصول كار را برای خودتون مشخص كنید .اگر
میخواهید در هر زمینهای كه هستید موفق شوید،
 در ابتدا باور به خودتون داشته باشید و باورهای ذهنیت را در جهت مثبت هر روز تقويت کنید.
 طرحهای روشن و شفاف و مکتوبی را برای خودتان بنويسید و آنها را دنبال کنید .در اينصورت احتمال بسیار زيادی
برای دستیابی به آنها وجود دارد.
 مطالعه تمام وقت جهت تکمیل دانش و مهارتهای لازم جهت الگو شدن در زمینه خود انجام دهید .در اينصورت
احتمال موفقیت خودتان را افزايش داده ايد.
 همچنین اگر با افراد درست و مثبت انديش نشست و برخاست کنید.
 و زمان خود را به صورت بهینه مديريت نمايید .و از فرصتهای مناسب استفاده لازم را داشته باشی
 و در مواجهه با موانع ،ثبات قدم و پشتکار داشته باشید ،مسلما به هدف دلخواهتان خواهید رسید و موفقیت
خودتون را جشن خواهید گرفت.
برای اینکه اهداف خودتان را به صورت علمی و مفید در تمام جنبه های مختلف زندگیتون تعیین كنید و مراحل رسیدن و
زمانبندی و تمركز لازم را بر روی آنها داشته باشید .ما برای اینکار وركشاپ پیشرفته هدفگذاری قدرتمند را تهیه كردیم شما
میتوانید از سایت متافکر تهیه نمایید.

همین حالا می توانید اين ورکشاپ پیشرفته را دانلود کنید
می خواهم ورکشاپ هدفگذاری را دانلود کنم
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شما واقعا از زندگیتا ن چه میخواهید؟

همه میخواهند شاد و سالمتر باشند و بهترین استفاده را از زندگیشون ببرند .مطمئنم شما هم بیشتر ازینا میخواهید این یک
چیز عالیست ،تمایل برای بهتر شدن بطور مداوم و مستمر سبب میشود كه نیروهای بالقوه خود را افزایش دهید و به سرعت
به سمت شکوفا شدن آنها گامهایتان را بردارید .با بکار گرفتن عوامل و اصول موفقیت و خوشبختی در زندگی ،موفقیت شما
قابل پیش بینی است ،و میزان آنچه كه دیگران آن را به بخت و اقبل و شانس نسبت میدهند ،بطور چشمگیری در زندگیتان
افزایش مییابد  .اما به شرط اینکه بطور مستمر كارهایی را انجام دهید كه افراد موفق دیگر انجام دادهاند.
حال بريم سراغ  21اصل موفقیت و خوشبختی .شما میتونید زندگیتان را با اين  21اصل افراد موفق ،به شاهکار
زيبايی و خوشبختی تبديل نمايید.

آيا آماده هستید اولین قدم را به سمت بهترين زندگی ممکن خود
برداريد؟
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اصل  :2استفاده از نیروهای درونی نامحدود خودتان

شدن

فکر ،ذهن و عقل انسانها قويترين نیروی جهان هست .تمامی
نیروهای لازم برای نائل شدن به هر چیزی كه شما واقعا میخواهید ،در
ذهن و روانتان وجود دارد .پس اگر طرز تفکرتان را تغییر دهید زندگیتان
را تغییر داده اید .و واقعا فرد متفاوتی خواهید شد و نتایج متفاوتی
عایدتان خواهد شد .بنابراین كنترل كامل ذهنتان را بدست بگیرید و یاد
بگیرید كه تا نیروهای خاصی را آشکار نمایید كه بوسیله آنها هر چه را
كه میخواهید به درون زندگیتان جذب نمایید .در واقع زندگی خارج از وجودتان بازتاب زندگی درونی شماست .پس ذهن و
فکرتان را برای موفقیت برنامه ریزی كنید.
نحوه پرورش نیروهای درونی
 .2در هر موقعیتی انتظار بهترينها را داشته باشید .تصور كنید كه در هر كاری كه انجام میدهیدموفقیتی بزرگ برایتان
تضمین شده است و سپس بر طبق همین روال عمل كنید.
 .1با تکرار جملات مثبت و شخصی به زبان خودتان و به زمان حال  ،که راجع به اهداف تان می باشند ،ذهنتان را
برای موفقیت برنامه ريزی کنید .مانند این جمله كه  :من روز به روز به هدف كسب و كارم نزدیک می شوم .یا من هر
روز به طریقی خاص بهتر و بهتر میشوم .و یا من میتوانم  ....و یا " من مطمئنم كه امروز رویداد شگفت انگیزی برایم رخ
خواهد داد" .
 .6هر آنچه را که در حد يقین باور داشته باشید به واقعیت وجودی تان تبديل میگردد .پس باور كنید كه انسان
خوشبختی هستید در اینصورت خواهید دید كه همه اتفاقای خوب برای شما رخ میدهند این باور و اعتقاد شما تبدیل به
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 .4هر گاه چیزی را با قاطعیت و اطمینان بخواهید همزمان با آن ،توانايی کسب آن را با همان شدت بخواهید.
 .8مسئولیت زندگیتان و تمام اتفاقاتی که برايتان رخ میدهد را بر عهده بگیريد و به خودتان بگویید كه "من مسئول
زندگیم هستم ".
 .3نگرشهای متفاوت داشتن باعث نتايج متمايز در زندگی می شود .داستان اعزام دو بازارياب کفش به افريقا
نمونه ای از چنین نگرشهایی است.
روزی روزگاری دو فروشنده كفش كه به شركتهای متفاوتی تعلق داشتند به یک كشور آفریقایی فرستاده شدند تا بازار كفش
را در آن سرزمین بررسی كنند.
اولین فروشنده از این ماموریت خود متنفر بود .آرزو داشت كه او را به این مأموریت نمی فرستادند .فروشنده دوم عاشق این
مأموریت بود و به نظرش رسید كه فرصت گرانبهایی را به شركت او می دهند .وقتی این دو فروشنده وارد كشور آفریقایی شدند،
درباره بازار محلی برای كفش مطالعه كردند و هر كدام تلگرافی برای شركت خود فرستادند .فروشنده اول که دوست نداشت
به اين سفر برود ،در تلگرافش نوشت :سفر بی فايده ای بود هیچ بازاری در اين کشور وجود ندارد هیچ کس کفش
نمی پوشد.
اما فروشنده دوم که اين سفر را فرصت ايده الی ارزيابی کرده بود نوشت :سفر عالی بود فرصت مناسب و بازاری
نامحدود است اينجا هیچ کس کفش نمی پوشد.
نهایتا اینکه هر چقدر به نیروهای درونی نامحدودتان يعنی فکر و ذهمتان مطمئن تر باشید و به جنبه های مثبت قضایا
فکر كنید بیشتر اعتقاد پیدا میکنید كه سرنوشتتان لاجرم رسیدن به موفقیت بزرگ است .در اینصورت شما افراد و فرصتهای
بیشتری را به درون زندگی خودتان جذب میکنید .تا به شما كمک كنند با سرعت بیشتری به اهدافتان نائل شوید .همچنین
شما آینده خود را خودتان خلق میکنید و مردم شما را مدام به عنوان یک فرد خوشبخت خواهند شناخت.
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شدن
اصل  :1استفاده مناسب از نبوغ و انديشههای ارزشمند خودتان ،تا خلاقیتتان
را بروز دهید.
با ارزش ترين ثروت ،انديشه انسانهاست .اندیشه شما میتواند شما را
توانگر یا نیازمند ،شاد و یا غمگین بسازد .اگر از هوش خود به نحو احسن
استفاده كنید و بطور دائم بدنبال راههایی باشید كه نتایج سریعتر ،بهتر و
ارزان تر حاصل گردد قادر خواهید بود زندگی حیرت انگیزی برای خود رقم
بزنید.

مادامی که هدفتان روشن و شفاف باشد ذهن فوق هوشیارتان به طور خودکار تمام مسائل موجود در راه هدفتان
را حل میکند .پس تراوشات ذهنی خود را در تمام مسائل يا اهداف در عمل اجر ا کنید .برای اينکار يك کاغذ برداريد
و هدف يا مسئله خود را در قالب يك سوال در ابتدا مطرح کنید .حداقل 19پاسخ برای آن بیابید گاهی اوقات پاسخ
بیستم  ،با ارزش ترین پاسخ هست .اگر چه پاسخ های ابتدایی ساده هستند و به ترتیب دشوارتر میشوند ،اما ممکنه جزء بهترین
پاسخها باشند .و بلافاصله برای یکی از پاسخ ها دست به كار شوید.
پس یادتون باشد كه هر پاسخ یا ایده به ذهنتان رسید آن را اجرا كنید چرا كه ایده ها كلید آینده هستند .ایدهها ابزار حل
مسائلاند و همچنین سرآغاز وسیله پیشرفت و وسیلهای برای فائق آمدن بر موانع هستند .و نکته مهم این است كه وقتی بتوانید
ایده ای یا بینشی را درک كنید قابلیت اجرای آن هم در شما وجود دارد.

در اين مرحله بايد علايق و توانمنديهای واقعی خودتان را بشناسید.
نقطه جذاب ماجرا برای اغلب افراد ،دقیقا همینجاست.
سوالی كه بیشتر افراد دارند ،این است كه برای راه اندازی كسب وكار ،افزایش درآمد و دنبال كردن رویاهایمان
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پاسخ ساده است .با قلب خود شروع كنید .اگر خودتان را خیلی خوب بشناسید به سادگی میتوانید به سوالات اساسی زیر
پاسخ داده و برنامه ای عملی و دقیق برای تبدیل علایقتان به كی كسب وكار بزرگ تهیه كنید.
-2از کجا شروع کنم؟
-1چه کار کنم؟
-3موفق می شوم يا نه؟
اگر اكنون این فایل را مطالعه میکنید ولی نمیتوانید به راحتی و با صراحت به این سوالات پاسخ دهید ،تصمیم جدی بگیرید
که اين بار با دقت بیشتری به درون خود مراجعه کنید و پرسشهای زير را از خود بپرسید؛ زیرا یافتن پاسخی قطعی
برای آنها ،می تواند ذهن شما را بازتر كند و زندگی تان را تغییر دهد.
سوال اول :دوست داريد زمان خود را صرف چه کار مفیدی کنید؟
سوال دوم :از صرف وقت خود در چه مکانی بیشتر لذت می بريد؟
سوال سوم :در چه کاری نابغه هستید و آن را بهتر از بقیه انجام م يدهید؟
پاسخ شما به اين سه سوال ،نقطه شروع کار و حرکت به سوی روياهايتان است.
تحقیقات و مطالعات بسیاری نشان داده اگر كسب وكاری كه راه اندازی میکنید ،مورد علاقه تان باشد و در آن استعداد داشته
باشید ،ده برابر شانس بیشتری برای موفق شدن دارید؛ دقیقاً ده برابر.
درباره این موضوع به خوبی فکر كنید ،زیرا مثلاً اگر شما از آشپزی لذت می برید ،هیچ گاه در كار انتشارات به موفقیت نخواهید
رسید .پس ابتدا علایق خود را بشناسید ،زیرا اگر براساس علایقتان مشغول به كار شوید ،قطعاً به موفقیت خواهید رسید.
نکته قابل توجه اینکه تجربه به من ثابت كرده استعداد افراد دقیقاً در همان زمینه ای نهفته است كه به آن علاقه دارند! اگر به
نویسندگی یا بازاریابی علاقه دارید ،تضمین می دهم نبوغ ذاتی شما جایی در دنیای نویسندگی یا بازاریابی پنهان شده ،نه هیچ
جای دیگر .ممکن است در خیلی از زمینهها بااستعداد باشید ،ولی نبوغ ذاتی و حقیقیتان جایی است كه احساسات و علایقتان
برانگیخته شود.
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یا ممکن است احساس كنید هیچ توانایی خاصی ندارید ،ولی مطمئن باشید نه تنها استعدادی در اختیار دارید كه در میان
اطرافیانتان كمتر كسی این توانایی را دارد ،بلکه در زمینه مورد علاقهتان يك نابغهايد .و همان طور كه میدانید نابغه ها
شکست نمیخورند .پس كافی است علایق خود را بشناسید و پله های موفقیت را یکی پس از دیگری طی كنید و با دست
خودتان زندگی ایده آل خود را بسازید.
خلاصه اينکه ذهن فوقهوشیارتان را با اهداف روشن ،انتظارات مثبت،
اختصاص فرصتهای خاص برای تفکر و گوشهنشینی و جملات تاکیدی
مثبت تغذیه كنید و مرتبا از نتایج آن استفاده نمایید .از بین تمام قدرتها ،این
بزرگترین قدرت هست .نهایتا اینکه با استفاده از ظرفیت باور نکردنی ذهنتان هیچ
مسئله ای وجود ندارد كه نتوانید آن را حل كنید و هیچ هدفی نیز وجود نداردكه
نتوانید به آن دست یابید.

قانون تمرکز میگويد " هر چیزی را شرح و بسط دهید رشد میکند و به دنیای شما افزوده میشود" .
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شدن
اصل :3داشتن شفافیت در هر چیزهايی که میخواهید.
در زندگیتان دقیقا بدانید که چه میخواهید ،برای رسیدن به
موفقیت بزرگ ،نوشتن اهداف شفاف و قابل اندازهگیری بر روی یک
كاغذ ضروری هست در واقع اینکه بدانید چه میخواهید ،بطور
چشمگی ری احتمال رسیدن به آن را افزایش میدهد.
شخص بدون هدف همانند كشتی هست كه به همان طرفی میرود كه
جزر و مد آن را میبرد .فردی كه اهداف روشن و خاصی دارد همانند
كشتی است كه سکان دارد و مستقیم و سر راست به طرف مقصدش حركت میکند.
بخاطر داشته باشید كه شما حتما تبدیل به همان اندیشه ای میشوید كه اغلب اوقات در فکرتان میگذرد .وقتی بطور مستمر
در مورد خود به عنوان یک فرد عالی مقام فکر میکنید .بالاخره دیر یا زود تبدیل به همان شخصی عالی مقام درون تصور
خود میشوید.
در وركشاپ پیشرفته هدفگذاری قدرتمند كمک كردم كه براحتی بتونی اهدافت را در تمام ابعاد زندگیت بصورت شفاف
مشخص كنی و با اقدام مستمر روز به روز به اهدافت نزدیکتر بشی و شاهد انقلاب بزرگ در زندگیت باشی.
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اصل  : 4توجه و تمرکز داشتن بر اهداف  ،اولويت بندی آنها و نهايتا دريافت پاداش
نتیجه فعالیتها
در هر كاری كه انجام میدهید به صورت مصمم بر به دست آوردن مهمترین
نتایج ممکن متمركز شوید و در هر ساعت از هر روز ،بطور مداوم بر مهمترین
اولویت هایتان و بهترین راه استفاده از زندگیتان متمركز شوید.
دو واژه مهم برای موفقیت" کانون توجه و تمرکز " هستند .اگر شما بخواهید موفقترین آدم در زمینه كاری خودتان شوید
باید سعی كنید فوق العاده خوش ظاهر ،دارای تحصیلات خوب  ،خوش اخلاق  ،مثبت انديش و بسیار دوست داشتنی
باشید در این صورت تمام فرصتها شما را احاطه خواهند كرد .اما اگر كانون توجه شما بر اهدافتان متمركز نباشد ،انها به هدر
خواهند رفت .و در اینصورت همانند یک فرد عادی خواهید بود.
پس یاد بگیرید لیست فعالیت و کارهای خودتان را بر مبنای لیست ،روز  ،هفته  ،ماه و سال ايجاد کنید و سپس
مهمترين اهدافتان را انتخاب و اولويت بندی و شروع کنید و پس از آن بدون حواسپرتی ،به کانون اصلی آن توجه
و تمرکز نمايید آن وقت نتايج موفقیت آمیز و پاداش های باور نکردنی را خواهید ديد.
قبل از انجام کارهايی که در لیست نوشته ايد آنها را به ترتیب اولويت (مدل  )ABCDEاجرا کنید.
حرف  Aیعنی اولویت بسیار بالایی دارد و برای شغل و زندگیتان با اهمیت هست خیلی وخوب و زود باید انجام شوند .و انجام
ندادن آن پیامدهای جدی دارد .اگر چندین كار مثل این داشتید  A2 , A1نامگذاری كنید.
حرف  Bیعنی كاری است كه باید انجام شود .پیامدهای انجام ندادن آن در حد میانه دارد .تا مادامیکه كارهای  Aرا انجام
ندادهاید كارهای Bرا شروع نکنید.
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حرف  Dیعنی كارهایی هستند كه برای انجام آنها نماینده انتخاب كنید .كارهایی با اولویت پایین و قابل واگذاری به دیگران
برای صرفه در وقت و زمان .
حرف  Eبه معنی حذف كردن هست كاری كه قبلا مهم بوده ولی الان ارزشمند و بااهمیت نیست.
و هرگز سعی در انجام كارهای كوچک در ابتدای راه نداشته باشید .اگر در شروع كارتان امور كوچک را انجام دهید در پایان
روز متوجه خواهید شد كه هنوز مشغول انجام همان كار هستید .اصل  49/19را اجرا كنید یعنی  19درصد فعالیتهای
ارزشمند كه  49درصد نتایج شما را مشخص میکنند در اولویت شروع كنید.
این اصل یکی از اصلهای مهمی است كه اگر بصورت كامل اجرا نقش فوق العاده ای در موفقیت انسانها دارد.
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اصل : 5استفاده مناسب از هوش و دانش کاربردی و گنجهای اطرافتان برای تسهیل
توانايی انجام کارها

کلید گسترش دانش  ،مطالعه عمیق هست .در قرن  12تفاوتهای جزئی
در دانش و قابلیتها ،میتواند منجر به تفاوتهای چشمگیری در نتایج شود .نکته
ای كه خیلی مهمه آینده متعلق به افراد شایسته ،لایق و دارای دانش حیاتی
میباشد.
ایده ها كلید آینده هستند .ایدهها چکیده دانش هستند و شما را براحتی بالا میبرند .حقیقت این است كه موفقیت شما با
كیفیت و كمیت ایدههایی كه میسازید نسبت مستقیم دارد تا بتوانید شرایط فعلیتان را بهبود بدهید.
هر چقدر ذهن خود را با دانش ،بینش ،ايده ها و اطلاعات جديد تغذيه نمايید ،ذهنتان را بیشتر مغناطیسی کرده
ايد .سپس انواع فرصتها را به درون زندگیتان جذب میکنید .تا از قابلیت هايتان در حد بالاتری استفاده ببريد و به
اهداف بیشتری نائل شويد.
همچنین با شناخت گنج های اطرافتان راحتر و سریعتر به اهدافتان می رسید .و در ادامه نحوه شناخت كنج های اطرافتان
را خدمت تون ارض خواهم كرد.
شما برای آغاز كار خودتان به سرمایه و امکانات زیادی احتیاج دارید و خبر خوب این است كه تمام این امکانات و سرمایه را در
اختیار دارید؛ فقط از وجود آنها بی خبر هستید.
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شناخت گنج های اطرافتان
تمامی افراد داشته هايی فیزيکی و بیرونی دارند که
می تواند با نبوغ و استعدادهايشان همراه شده و
معجزه کند.

با توجه به این مطالب میتوانید درک كنید كه چرا میگویم هر آنچه دارید برای آغاز یک كسب وكار كافیست و شما سرمایه و
امکانات مورد نیاز برای راه اندازی كسب وكار مورد علاقه تان و دنبال كردن رویاهایتان را در اختیار دارید.
همین الان کاغذ و قلم را برداريد .به اطراف خودتان نگاه کنید به هر چیزی که مالکیت آن در اختیار شماست ،فکر
کنید اگر برای خود اتاق خوابی داريد آن را روی برگه يادداشت کنید .يك گوشی هوشمند ،يك دست کت و شلوار
و خلاصه هر چیزی را که به چشمتان می خورد و به فکرتان می رسد ،يادداشت کنید.
به ارزش مواردی كه یادداشت میکینید توجه نکنید .به یاد بیاورید ارزش هر چیزی كه شما دارید وقتی با توانمندی هایتان
تركیب شود ،آنگاه قابل اندازهگیری است .هر چیزی كه یادداشت كردید ،داشته بیرونی شما نام دارد .حالا نوبت تهیه لیستی از
داشته های درونی است .همه توانمندی های ذهنی ،شخصیتی و علمی خود را روی كاغذ بنویسید .اگر فرد درونگرایی هستید،
روابط اجتماعی خوبی دارید ،انسان مثبت اندیشی هستید ،رویاپرداز خوبی هستید ،نرم افزار خاصی بلدید ،خوب آشپزی میكنید
یا انسان درستکاری هستید ،همه را بنویسید .هر چیزی را كه از نظر خودتان و دیگران در آن تا حدی خوب عمل میکنید روی
كاغذ بیاورید و آماده باشید تا با تطبیق داشتههای بیرونی و درونی تان ،مسیر موفقیت و دستیابی به زندگی ایدهآلتان را مشخص
كنید.
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اصل  :6داشتن کیفیت شخصیت بالاتر در طرز برخورد با خودتان و ديگران
يك شخص کاملا مثبت دارای اعتماد به نفس و شاد باشید بطوریکه مردم
شما را دوست داشته باشند و بخواهند با شما كار كنند .و به شما كمک كنند.
فقط راجع به آنچه كه میخواهید فکر كنید و سخن بگویید و راجع به چیزهایی
كه نمیخواهید اجتناب كنید.

نکات مهم در شکل گیری شخصیت
 کلید شخصیت انسانها ،خودباوری و اعتماد به نفس هست .هر چقدر شما خود را بیشتر دوست داشته باشید و به
خودتون احترام بگذارید به همون اندازه دیگران شما را دوست و به شما احترام میگذارند.
 جهان خارجی روابط شما انعکاسی از جهان درونی ارزش درونی شماست .در واقع شما همان تفکر خودتان میشوید
كه اغلب اوقات به آن مشغولید .پس ذهن وعقل خود را برای موفقیت برنامه ریزی كنید همچنین از جملات تاكیدی مثبت
استفاده كنید تا بدین وسیله ذهن خودآگاهتان را برنامهریزی كنید و احساس خوش بینی و رو به ترقی بودن را در طول روز
حفظ نمایید .چرا كه 18در صد از احساسات شما بوسیله صحبت كردن لحظه به لحظه با خود تعیین میشود.
 افراد موفق سعی میکنند ظاهر خوب و آراستهای داشته باشند وقتی تصویر ظاهری عالی و حرفه ای خود را با
تعهدی كه نسبت به رشد مداوم دانش و مهارت خود دارید تركیب كنید ،خودتان را در كارتان بر روی مسیر پیشرفت
سریع قرار دادهاید.
نهايتا اينکه فرمول موفقیت واقعی :داشتن تفکر  ،احساس و باور مثبت در هر کاری هست.

تفکر * احساس و باور مثبت = واقعیت
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اصل  :7داشتن شخصیت برجسته و آرامش خاطر به همراه خود انظباطی.

شخصیت بزرگترين ضامن خوشبختی انسانهاست .كیفیت،
كمیت و پیچیدگی روابط شما با سایر افراد معرف شخصیت
شماست و زندگی شما را شکل میدهد .همچنین موفقیت به
احترام دیگران با شما گره خورده است.
خودانضباطی کلید شخصیت و کلید رسیدن به ثروت
میباشد.
خودانضباطی يعنی خود را وادار به انجام کاری که تعیین کردهای هست  ،خواه علاقه داشته يا نداشته باشی.

خودانضباطی یعنی تسلط بر خود ،كنترل خود .میزان رضایتمندی كه نسبت به خود دارید ناشی از میزان كنترل شما بر
زندگیتان هست .همچنین خود انضباطی با اعتماد به نفس و احترام به خود رابطه مستقیمی دارد .پس آن را در تمام ابعاد
زندگیتان بکار بگیرید .
بزرگترین خوبی و حسن بشر در زندگی " آرامش خاطر" هست .در تمام تصمیمات گرفته شده این خصوصیت باید هدف
اصلیتان باشد.
هدف نهايی تمامی انسانها شاد بودن هست .برای شاد بودن از خانه خود شروع كنید و در مواجهه با افراد فضیلتهای والای
سخاوتمندی ،شکیبایی ،مهربانی و صداقت را عملا در زندگی تان پیاده كنید .تنها تفاوت مردم این است كه بعضی از آنها در
رسیدن به شادی بهتر از دیگران عمل میکنند.
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اصل  :8داشتن روابط بهتر و بیشتر با ديگران

کیفیت و کمیت روابط شما با مردم ،به همان اندازه يا حتی بیشتر از هر عامل ديگری موفقیت شما را تعیین میکنند.

در تمام بخشهای زندگی برای گسترش شبکه ارتباطی و اصلاح روابط كلیدی خودتان  ،استراتژی تعیین كنید .هر چقدر تعداد
افرادی كه شما را به عنوان یک فرد مثبت می شناسند و دوستتان دارند بیشتر باشند فرصتها و درهای بیشتری به رویتان باز
خواهند نمود.
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 نکات مهم برای گسترش روابط
 افراد کلیدی را که با افکار برجسته شما همخوانی دارد به زندگیتان جذب کنید.
 همه افراد از تعريف ديگران در مورد خودشان خوشحال میشوند .پس پیشرفتها و موفقیت های ديگران را
برايشان تبريك بگويید و از آنها قدردانی کنید.
 هر چقدر بدون انتظار برگشت ،از خود بیشتر ببخشید ،از منابعی که هیچ انتظاری از آنها نداشتهايد بیشتر از
آنچه بخشیده ايد به شما باز خواهد گشت .در واقع در زندگی گشادهدستی و سخاوت از هر نوع ،سبب آزاد
شدن وقايع شادی بخش و خوشبختی میگردد .همچنین يادتون باشه بخشنده همیشه بیشتر از گیرنده منفعت
کسب میکند.
 خود را در جمع افراد درست و مثبت انديشی قرار دهید و از معاشرت با افراد مثبت انديش لذت ببريد.
 اصل دوست داشتن را رعايت کنید هر چق در شخصی شما را بیشتر دوست بدارد ،تاثیرگذاری بر او به هر طريق
ممکن برای شما ساده تر میگردد.
 از تمامی افراد صنعت و اجتماع و کسب و کار خودتون لیستی تهیه کنید که شناختن آنها برايتان مفید باشد.
بدنبال راههايی برای ارتباط بیشتر با آنها باشید .يعنی جايی ماهیگیری کیند که ماهی وجود داشته باشد.
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اصل  : 9همیشه در انجام هر چیزی شجاع و دلاور باشید.

شدن

عکس شجاعت ترس است ،حس ترس همیشه مرگبارترين دشمن موفقیت بوده و خواهد بود.
تصمیم بگیرید تا با ترس هایتان ،حال هر چه كه میخواهند باشند روبرو شوید تا بر آنها مسلط شوید و عادت شجاعت را در خود
ایجاد و تقویت نمایید .قید و بندها و محدودیتهای ناتوانی را بشکنید و مرتبا به خود یادآوری و تلقین كنید كه " من میتوانم".

دو عامل اصلی که بیش از حد تصورباعث ترس و عدم اعتماد به نفس در شروع هر کاری میشوند
عبارتند از :
 .2اولین ترمز در مسیر موفقیت احساس ناتوانی است.
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ناتوانی احساسی است كه طبق آن شما نمیتوانید كاری را انجام دهید كه موقعیت تان را تغییر داده یا اصلاح نماید احساس
میکنید كه در دام افتادهاید .وقتی در جهت تغییر  ،فرصتی پیش میآید میگویی” من نمیتوانم"  .در واقع بصورت
ناخودآگاه پذیرفتهاید كه برای تغییر موقعیتها توان انجام كار زیادی را ندارید و احساس ناتوانی میکنید.
 .1دومین عاملی که باعث عقب نشینی مردم از موفقیت بزرگ خودشان می شود و باعث میشود از رسیدن به
اهداف عالی بترسند اين هست که آنها در راحت طلبی خود گرفتارند.
طبق عامل راحت طلبی  ،اگر ارتباط خودتان را مانند قبل با همان افراد ادامه دهید  ،دریافتی شما همان مقدار سابق خواهد
بود و همان كارها و موفقیتهای سابق را در زندگیتان خواهید داشت.
پس یادتون باشد تا آنجایی كه میتوانید سعی كنید خودتان را ترغیب كنید كه با شجاعت و ثبات قدم تزلزل ناپذیر و به كمک
اشعار و سخنان و تجربیات بزرگان و ...كه به شما انرژی میدهند بدون توجه به آنچه رخ میدهد عمل كنید و به جلو بروید.
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اصل  :21داشتن برتری ،تسلط و مهارت در هر کاری که هستید

همین امروز تصمیم بگیريد در کاری که هستیدکاملا نسبت به ديگران
ممتاز باشید .مهارتهای کلیدی را که برای موفقیت در حوزه خودتان
ضروری هستند شناسايی نمايید .تنها مهارتی را كه بیشترین كمک را به
شما میکند انتخاب كنید و طرحی بریزید كه در آن متبحر شوید .وتصمیم
بگیرید كه جزء  29درصد افراد تراز اول زمینه كاری خود شوید .اینکار بیش از
هر چیز دیگری به شما كمک میکند.
يك پرسش اساسی برای داشتن پیشرفت سريع در هر حوزه اين است که" :آن مهارت منحصر بفرد چیست که اگر
ايجاد میشد و بصورت سازگار با ساير عوامل بکار گرفته میشد بزرگترين تاثیر مثبت را بر روی حرفه و شغل شما
میگذاشت؟"

و هر روز صبح از خودتان بپرسید " امروز چگونه میتوانم ارزش خدمت خود به مشتریانم را بیفزایم".
نکته ای که بايد بخاطر بسپاريد اينکه:
قدرتمندترين توانايی شما ،تفکر است .برای رسیدن به هدف ،هیچ وسیلهای بهتر از امر تفکر وجود ندارد .و برای اینکه در
كارتان الگو باشید ،لازم است بطور مداوم عملکردتان را تحلیل و بررسی كنید و راههایی را برای بهبود آن انجام دهید .بنابراین
پیشرفتهای شما در جهان خارج از وجودتان ،دقیقا بازتاب آمادگی درونیتان است.
همچنین پاداشهايی که در زندگی میگیريد ،همیشه با ارزش خدمت رسانی شما به ديگران برابر است.
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اصل  : 22عملگرا باشید و در زمان تعیین شده کارهايتان را به سر انجام برسانید.

ويژگی اصلی افراد موفق
 .2عملگرايی ( انجام کار بیشتر در زمان کمتر)
 .1پیش قدم بودن آنهاست.
پیش قدم بودن به معنی قبول ریسک ،امتحان كردن كارهای جدید ،خارج شدن از ناحیه راحت طلبی  ،كار كردن بیشتر
از ساعات موظف ،متوقف نشدن در مسیر حركت انجام كار  ،مسئولیت پذیری و داوطلب شدن در كارهایی كه افراد عادی
انجام نمیدهند.
تصمیم بگیرید كه از هم اكنون شدیدا عملگرا شوید .هر وقت در باره آنچه باید انجام شود ایده خوبی كسب كردید سریعتر
حركت كنید .و حس فوریت را در خود ایجاد كنید و دائم در جهت هدفتان در حركت باشید.
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اصل  :21داشتن استقلال مالی با استفاده از روشهای بهینه پس انداز

عادت کنید پولتان را پس انداز کنید .ماهانه با يك درصد از درآمدتان شروع کنید و سپس به تدريج هر ماه يك
درصد به آن اضافه کنید تا آن را به  11و 31درصد برسانید .حتی در صورتی که حقوقتان در سالهای بعد  11درصد
افزايش يابد میتوانید  51درصد از افزايش حقوقتان را نیز پسانداز کنید.
شخصی كه پول بیشتری پس انداز میکند فرصتهای بیشتر و سرنوشت خوبی را به خود جذب میکند .تا شخصی كه اغلب اوقات
بی پول هست.
برای حركت در مسیر استقلال مالی به نیروی مغزی خود تکیه كنید با خلق ایدههای جدید و نوآوریها ،ثروت را به سمت خود
جذب كنید .و به استقلال مالی بیشتر فکر كنید با این كار فرصتهای بیشتر را جذب میکنید.
بخاطر بیاورید كه " شما همان چیزی میشويد که اغلب اوقات راجع به آن فکر میکنید".
در واقع مهمترين سرمايه گذاری ممکن ،سرمايه گذاری بر روی خودتان هست.
اگر به اندازه كافی پول داشته باشید راجع به سلامتی ،روابط بهتر و ایجاد یک كار متفاوت در زندگیتان فکر خواهید كرد .یعنی
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از تجربه افراد موفق و افراد متخصص برای كسب و كارتان استفاده كنید .و قبل از هر سرمایه گذاری تحقیق كنید.
در هر کاری که انجام میدهید ارزش ايجاد کنید ،بطور کلی ثروت در نتیجه افزايش ارزش بدست میآيد .هر چه
ارزش بیشتری ايجاد کنید با ارزشتر میشويد.
وقتی آماده باشید ،فرصت کاملا درست در زمان دقیقا درست ،برايتان ظاهر میشود.

فرصت هنگامی ظاهر میشود که آماده باشید.
 7 راز در خلق ثروت در کسب و کارتان
 .2سرعت تحويل محصول يا خدمات خود را افزايش دهید .اگر ایده  ،خدمت و محصول  29درصد سریعتر از رقبا بدست
مشتریان برسد در این صورت استقلال مالی ایجاد میکند .سرعت منبع واقعی ارزش است كه مردم حاضرند بابت آن ،هزینه
لازم را با شادی بپردازند.
 .1کیفیت محصول يا خدمات خودتان را نسبت به رقبا اصلاح و بهبود بدهید و با همان قیمت به مشتريان عرضه
کنید 1 .نکته مهم برای مشتریان اول خود محصول و خدمت هست سپس شیوه تحویل آن.
 .6راههای افزايش ارزش را جستجو و اعمال نمايید .طوری كه مشتریان دریابند كه محصولات شما برتر از از محصولات یا
خدمات دیگر رقبا هست.
 .4کاری کنید که انجام کار تجاری و يا استفاده از محصول و خدمات شما برای مشتری آسان و ساده باشد.
 .8خدمات رسانی بیشتر و رفتار بهتر به مشتريان را سرلوحه خود بکنید .چرا كه مردم احساساتی هستند و احساس
خوب به مشتری دادن مهم هست .با این كار برای خود ،مشتریان بالفعل یا عمر خلق میکنید.
 .6سبکهای متغیر زندگی از جمله( گروه مشتريان جوان و میانسال و پیر  ،از لحاظ مالی و سلیقهجات و ترجیحات )
آنها را شناسايی کنید و نیازهای آنها را برآورده نمايید.
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وقتی تمام اين اين عوامل را با هم ترکیب کنید يك ان سان کاملا مثبت ،متمرکز برای آينده ،بسیار پر انرژی ،دوست
داشتنی ،مستعد ،ماهر ،باهوش و خوش بین خواهید شد .ديگر شما قابل توقف نیستید .در تمام جنبههای زندگیتان
تجارب موفقی خواهید داشت و به تمام اهدافی که برای خودتان تنظیم کرده بوديد نائل خواهید شد .پس از آن،
وقتی در آينده مردم بگويند که شما خوشبخت هستید با تواضع ،لبخند میزنید .و موافقت خود را اعلام میکنید
که واقعا خوشبخت هستید .اما در باطن میدانید که اين موفقیتها هیچ گونه ارتباطی به بخت و اقبال نداشت بلکه
همه اينها را خودتان با اعتماد به نفس و سختکوشی و تلاش مستمر بدست آورده ايد.

حالا بنظرتون
آیا میشه به اونچه كه در سرمون هست و به اونچه كه در ذهنمون نقش بسته و جزئى از رویاهامون شده ،دست پیدا كرد؟
✅جواب٪299 :
بنده مهدی محمدی ،مدرس موفقیت و توسعه كسب و كارها هستم .من مسیر هاى متفاوتى رو امتحان كردم تا راه درست رو
پیدا كنم و روز به روز به اهدافم نزدیک و نزدیکتر بشم .الان كه دارم این متن رو مینویسم واقعا حس عجیبى دارم .دوست
دارم این احساس رو هم به تو دوست خوبم ،منتقل كنم.
یکروز كتاب قدرت فکر را خوندم و متوجه قدرتهای شگفت انگیز فکر شدم .سپس جمله ای كه منو متحول كرد این بود كه "
هر آنچه ذهن انسان تصور و باور كند به آن دست می یابد ".همون روز تصمیم گرفتم آینده زیبایی را برای خودم بسازم.
روز به روز راجع به یکى از قدرتمند ترین بخش اعضاى انسان؛ ذهن و تخیل بررسی و تحقیق كردم .نهایتا یاد گرفتم چگونه
با استفاده از قدرت ذهنم  ،خواسته هام رو برآورده كنم .

31

|

info@metafekr.com

|

www.MetaFekr.com

گروه تحقیقاتی متافکر

 21راهکار عملی برای موفقیت ،خوشبختی و ثروتمند شدن
شدن

میخوام خیلى مختصر و مفید بهت بگم :هر مسئلهای توى زندگیت دارى و یا هر خواسته و آرزویى كه دارى با قدرت تجسمت
میتونى حلش كنى .البته در صورتى كه باور داشته باشى.
منظورم از باور چیه دوست من؟ مثلا تو به  89میلیون تومان پول نیاز دارى .اگه باور نداشته باشى كه به این پول میرسى ،پس
هیچ موقع بهش دست پیدا نمیکنى .دوستم ،دیدى دكترهایى رو كه تو كشورمون 69دقیقه ذهن رو هیپنونیزم میکنند ،1
8میلیون تومان میگیرند ؟ فکر میکنى دلیلش چیه ؟ فکر میکنى چرا آدم هایى پیدا میشن كه حاضرند واسه 69دقیقه
هیپنوتیزم 8میلیون تومان هزینه كنند؟ چون پى بردند كه این ذهن ماست كه زندگى مارو شکل میده .مطمئن باش خدا
بیجهت به ما قدرت تجسم نداده .مطمئن باش قرار نیست رویاهامون رو توى ذهنمون دنبال كنیم .هر رویایى دست یافتنى
هست .حدود 7سال هست كه به صورت حرفه اى در زمینه قدرت ذهن و تغییر باورها مطالعه میکنم و  1سالی هست كه
بصورت حرفه ای دنبال میکنم .طی این دو سالى زندگى بیش از 899نفر از عزیزان رو متحول كردم با علم و باوری كه به
تغییر ذهن داشتم و همچنین با محصولات تیمم .یعنی متافکر.
اگر شما هم میخواهید به  899نفر اعضای متحول شده و نزدیک  6899اعضای راضی متافکر بپیوندید حتما مقالات و
محصولات ما را از سایت متافکر مطالعه كنید.مطمئن باشید از پیوستنتان خیلی راضی خواهید شد.
محصولاتى رو كه در زمینه جملات تاكیدی و سابلیمینال مسیج و همچنین وركشاپ پیشرفته هدفگذاری قدرتمند آماده كردم
به جرأت میتونم بگم با اون هیپنوتیزمى كه دكتراى ما انجام میدن هیچ فرقى نداره جز در زمانش .اونها در مدت زمان 69دقیقه
ذهن انسان رو هیپنوتیزم میکنند و من اومدم در مدت زمان  69تا  18روز با فایل هاى سابلیمینال مسیج و جملات تاكیدی
اینکارو كردم .حتی همزمان با تغییر باید بدونی هدف از زندگیت چیه كه برای اینکار وركشاپ پیشرفته هدفگذاری قدرتمند را
طراحی كردم كه بهت كمک میکنه بتونی مسیر زندگیت را درست طراحی كنی و بعد در راستای تغییر باورهای ذهنیت حركت
بدی.
من خیلی از مسائل و مشکلات زندگی مردم رو بررسى كردم و سعی كردم بر اساس مشکلاتشون محصولاتی رو آماده كنم .
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میخوام بهت بگم اگه تو دوست خوبم از قدرت ذهنت به درستى استفاده كنى به هر آنچه كه تمایل دارى میتونى دست پیدا
كنى .هركسى میتونه به ثروت دست پیدا كنه اما قرار نیست همه ثروتمند بشند .چون خیلیا باور ندارند و نمیخوان كه ثروتمند
بشن.
البته طی این زمان برخی مواقع دلسرد و یا حتی شکست هم خوردم ولی مایوس نشدم و این را میفهمیدم كه این شکستها
مقطعی است و چیزهای بیشتری برای یادگیری و موفقیت وجود دارند ،پس از این جریان به بازنگری و گردآوری اصولی پرداختم.
 .2استفاده از جملات تاكیدی مثبت  ،پیام های پنهان و مدیتیشن برای تغییر باورهای ذهنی
 .1داشتن هدف در تمام مراحل زندگی و اقدام مستمر در راستای آنها
 .6هیچ وقت مغرور نشو و تنهایی به راه خود ادامه نده .و از مشورت دیگران استفاده كن .زیرا در این صورت سریعتر و
بهتر برنامههایت را ادامه میدهی.
 .1از اصول موفق دیگران درس بگیر و آن را در زندگیت بکار ببر.
 .8از كسانی كه آن راه را رفتهاند ،درخواست راهنمایی كن و كمک بگیر.
 .3همیشه با یک روش و سیستم اصولی گام به گام جلو برو و سعی نکن خودت این همه سعی و خطا كنی ،زیرا قطعاً
شکست میخوری.
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من مهدی محمدی مدرس موفقیت  ،توسعه کسب و کارها و مدير تیم متافکر هستم
و می خواهم شما را به کمپین بزرگ متافکریها و افراد موفق دعوت کنم.
اگر می خواهید سفر خود را رو به جلو ادامه دهید و به سوی روياهايتان حرکت کنید...
اگر میخواهید باورهای ذهنیتان را در جهت مثبت تغییر دهید و از نبوغ ذهنیتان بیشترين استفاده
را بکنید...
اگر می خواهید مثبت انديش و با انگیزه و هدفمند زندگی کنید ...
پیشنهاد میکنم در ورکشاپ پیشرفته هدفگذاری قدرتمند شرکت کنید ،به من و کمپین متافکریها
ملحق شويد و آينده زيبای خود را با دستان خود بسازيد .و خود را در جمع افراد موفق ببینید و
موفقیت هايتان را يکی پس از ديگری جشن بگیريد.

در وركشاپ پیشرفته هدفگذاری قدرتمند در  12روز تمرینهای و
فرمهای دفتر اهداف شخصی و همچنین پرسشنامههایی برای
تکمیل كردن وجود دارد كه شما با تکمیل و اجرای آنها نتایج فوری
آن را در زندگیتان خواهید دید.
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مزايا شرکت در ورکشاپ پیشرفته هدفگذاری قدرتمند
 تعیین دقیق اهداف در تمام ابعاد زندگی و مرتبط با ارزش های اصلی
 28 گام پیشرفته هدفگذاری و مديريت آنها بصورت کاملا عملیاتی
 افزايش انگیزه و تمرکز روی اهداف
 انجام وظايف بصورت موثر و افزايش اعتماد به نفس و اشتیاق
 مديريت حرفهای زمان و منابع و . .....
 تعیین و کنترل حرکت در مسیر موفقیت

همین حالا می توانید اين ورکشاپ پیشرفته را دانلود کنید
می خواهم ورکشاپ هدفگذاری را دانلود کنم

کد تخفیف  31درصدی مخصوص خوانندگان اين کتاب برای تمامی محصولات book03 :
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اگر بدنبال اين هستید که زندگیتان را با انگیزه کنید نگران نباشید برای اين راهکار را فراهم کرديم که خیلی
سريع میتونه زندگیتون را با انگیزه کنه.

دوره جامع و هوشمند انگیزه نامحدود
در اين دوره :
جدول حرفه ای چگونه انگیزه بدست بیاوريم
تکنیك های شگفت انگیز و قدرتمند ايجاد انگیزه
 4روش فوری و ساده ايجاد انگیزه
نکات مهم و جالب برای بالا بردن انگیزه
چگونه میتوانیم با انگیزه بمانیم؟
 7مانع با انگیزه شدن و تکنیکهای رهايی از آن

همین حالا می توانید اين محصول را دانلود کنید

35

|

info@metafekr.com

|

www.MetaFekr.com

گروه تحقیقاتی متافکر

 21راهکار عملی برای موفقیت ،خوشبختی و ثروتمند شدن
شدن

مديريت حرفه ای زمان

يکی از با ارزشترين دارايی های هر فرد زمان است زمان ما محدود است ،مديريت زمان مهارتی است که
به شما کمك می کند تمام کارهای خود را سر وقت و به موقع
انجام دهید و هیچ گاه دچار کمبود زمان نشويد.

مزايا شرکت در دوره مديريت حرفه ای زمان

 يادگیری تکنیکهای مديريت زمان و تمايز فعالیتها

 افزايش بازدهی و اثربخشی در کار و زندگی

 افزايش تعادل بین ابعاد مختلف زندگی مانند بعد خانوادگی،
بعد اقتصادی ،بعد اجتماعی و…

 توسعه عادتهای مديريت زمان

 غلبه بر حواسپرتی با مديريت زمان

 انجام بیشترين فعالیت با بیشترين کارايی در کمترين زمان ممکن

 مديريت بهینه زمان و منابع

کد تخفیف  31درصدی مخصوص خوانندگان اين کتاب برای تمامی محصولات book03 :
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جملات تاکیدی مثبت

برای تغییر باورهای درونی بايد وروديهای مغزتان را مثبت و هدفمند کنید اين کار از طريق جملات تاکیدی مثبت
صورت میگیرد .با درک و آگاهی از جملات تاکیدی  ،تکرار و احساس مثبت به جملات منجر به افکار غالب شما
میشود اين افکار غالب( افکار تکرار شونده) تبديل به باور شما میشود و در نهايت منجر به اين میشود که وارد مدار
و فرکانش اون باور شوی  .با اين مراحل تمام جنبه های زندگیت را میتونی براحتی تقويت کنی .و به هر آنچه
آرزويش را داری برسی.
پیشنهاد میکنم حتما از جملات تاکیدی مثبت استفاده کنید و نتايج شگفت انگیز آن را ببینید.

دريافت جامع ترين جملات تاکیدی مثبت
با کلیك بر روی هر کدام از جملات تاکیدی مثبت آن را دريافت نمايید.

جذب پول و ثروت و فراوانی

تقويت اعتماد به نفس منحصر به فرد

جذب سلامتی و تندرستی پايدار

شروع يك روز زيبا و دل انگیز

کاهش سريع استرس و اضطراب

کارآفرينی و پیشرفت شغلی

رهايی قطعی از احساس تنهايی و غمگینی

پیشرفت سريع تحصیلی

برای تغییر امروز و فردا نکن .همین حالا شروع کن .زندگی زيبا در انتظار توست.
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دوستان عزيز:

اگر چیزی را بدانید در موردش حرف می زنید .اما اگر به چیزی باور داشته باشید بهش عمل میکنید .پس فکر
کردن و حرف زدن کافی است،برای دستیابی به موفقیت و توسعه کسب و کارتان از همین الان شروع کنید.
در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در مورد موفقیت ،تغییر الگوی ذهنی و تغییر باورها  ،موفقیت در زندگی و كسب و كار
میتوانید با شماره مستقیم من در تماس باشید .با عشق و انگیزه فراوان در خدمتتون هستم.
شماره دفتر گروه تحقیقاتی متافکر 911 -66748111

www.MetaFekr.com

شماره تماس مسقیم 91217194211

با تشکر از همراهی شما
شما حق تغییر محتويات اين کتاب الکترنیکی را نداريد.
شما حق فروش مجدد اين کتاب الکترونیکی را نداريد.
شما می توانید آن را در سايت خود برای دانلود بگذاريد.
شما می توانید آن را به ديگران هديه بدهید.
شما می توانید آن را بعنوان هديه همراه محصولات خود ارائه نمايید.
در صورت استفاده از اين محصول و محتويات آن لطفا نام سايت متافکر
 www.Metafekr.comرا نیز ذکر کنید.
تمامی حقوق مادی و معنوی اين کتاب متعلق گروه تحقیقاتی متافکر می باشد.
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