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جیم ران (:)Jim Rohn
اِ.جِیمززر ران ( )E. James Rohnمعززفوب ززه جززیم ران ( )Jim Rohnدر مررعززه ای واقززع در
شزز ف آیززدا و ( )Idahoی ایززا م مدحززده آمفیکززا ززه دنیززا آمززده انززت.وی دانفزز وی ان ززفافی
دانفززکده ززفآن ( )Brownواقززع در ایالززت مینسززو ای آمفیکانززت .او ززه مززدم چ ارد ززه انززت کززه
ززه دیاززفان آمززو ب راه ززفی رفدززار شنانززی انسززان ار بززام مززو ف و موفتیززت

ززاری مززی د ززد .او

ززا ززه بززاو ززه صززورم مسززدتیم و غیززف مسززدتیم چ ززار میویززون نفززف را در نفانززف دنیززا آمززو ب داده
انززت .ا شززادفدان او مززی ززوان آندنززی را ینززر ( )Anthony Robinsفایززان فیسززی ( Brain
 )Tracyرا نززاب ززفد .وی ززه عنززوان یکززی ا ررددززفین مدفکززفان ززا یف دزز ار و فیوسززوفان

ززاری

مانززه ی مززا شززنا ده مززی شززود .او ززه صززد ا نفززف ا مززدیفان عززالی ر بززه ی ررددززفین شززفکت ززای
آمفیکززایی آمززو ب داده انززت .او در نززاو  0223مززییدی ززه عنززوان مف ززی و ع ززو افدخززاری
مززو ه ی پززاو

( )Pavek Museum of Broadcastingمفززلوو ززه فدززراری جوسززام

آمو شززی ززفای کودکززان و رردسززا ن ززوده انززت .شززفکت وی در نززاوم لیزز

()Southlake

ایالززت اززراا ززا نززاب جززیم ران ایندفنفززناو ( )Jim Rohn Internationalدر مینززه ززای
فززفوب مززدیفیت و رشززد شخ ززی ززه فعالیززت مززی پززفدا د و یکززی پفطففززدار فین مفززاوران
موفتیززت در آمفیکززا ززه بسززا .مززی آیززد .ادفچززه وی اکنززون  57نززاو دارد ولززی مچنززان ززه
فعالیززت ززای آمو شززی ززود در دور دنیززا ادامززه مززی د ززد .او عززیوه ززف آمفیکززا نززمینار ا و کاردززاه
ززای آمو شززی سززیاری در اروپززا آنززیا انززدفالیا و آففیتززا نیززر فدززرار کززفده انززت .وی در نززاو
 5897مززییدی ا طززفب ان مززن نززخنفانان موززی( )National Speakers Associationززه
عنززوان دززفین و بففززه ای ززفین نززخنفان نززاو موفززج ززه دریافززت جززایره ی CPAE

for

) )Council of Peers Award Excellenceشزززد .او در نزززن  35نزززالای زززا ورود زززه
صززنعت ا اررنززانی شززبکه ای ( )Network Marketingمیویززونف شززده انززت و ززم اکنززون جززر
52مف ی فدریده ی این صنعت در دنیا ه بسا .می آید.
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ففصت کاری:

ناززامی کززه مدوجززه شززدب مززی ززوان در ا ای کززار درآمززد کسززد کززفد م ززارم ززای چنززدانی
نداشدم .مثی می دانسدم کزه چوزور مزی زوان شزیف دزاو را دوشزید امزا مزی دانسزدم کزه ا ایزن طفیزج
نمززی ززوان پززوو یززادی ززه دنززت آورد .ززا ایززن کززه ززا ا اررنززانی شززبکه ای (( Network
 ))Marketingآشززنا شززدب .ززا ی ز

کززار پززاره وقززت مززی وانسززدم پوززه ززای فقززی را یکززی پ ز

ا

دیافی پیمایم .ایزن نیسزدم زی اغزفاد نزددی اب را زه طزور نیزادین زفای میفزه مدحزوو کزفد.
در بزززاو با زززف ررددزززفین ودیفزززه مزززن در میزززان د اشزززدن چازززونای رشزززد و موفتیزززت در
ا اررنانی شبکه ای زا مزفدب نفانزف دنیانزت .چزون فوسزفه ای بزاکم زف آن انزت کزه اعز

کزار

آمدی این نیسدم می شود.
مززادرب ززه مززن ل یززه و داشززت درنززت را آمو ززت و مززن ا ایززن دان ز
دان

ا مادر زرر

ززفه منززد شززدب .ایززن

و پزدر زرردم زه مزادرب اندتزاو داده شزده زودی و او نیزر زه نو زه ی زود ایزن

آمو ده ا را زه مزن یزاد داد و مزن نیزر آن زا را زه فف نزدانم یزاد دادب .نزا زه دفدزه پرشزکان مزادرب
ززا انززدفاده ا دانزز

ل یززه ی صززحی و رعایززت اصززوو داشززدی و نززیمدی بززداق  02نززاو ززه

عمززف طبیعززی ززود افززرود .مززان طززور کززه موالعززه وجززه و رعایززت ل یززه ی منانززد اع ز
نددی کفدن مزی شزود یکزی ا

دزفین ویهدزی زای نیسزدمی کزه شزما پزی

نززالم

رو داریزد نیزر وجزه

کام و در دیف شدن ا آن انت .شزما یزاد مزی دیفیزد و یزاد مزی د یزد کزه چاونزه مزی زوان نزددی
دززفی داشززت .شززما مززی وانیززد ززفای فف نززدان ززود نززددی دززفی را فززفا م کنیززد .نززا فاین
داشدن فوسفه شخ ی در ایزن مینزه سزیار م زم انزت .چیزری کزه شزما زه آن زاور داریزد و شزما را
در قفن یست یکزم یزاری وا زد کزفد .مزی زوا م چنزد مزورد ا فوسزفه زای شخ زی زود را کزه
نددی مفا فای میفه لییف داد یان کنم.
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ایززن انززت(( :نززود ززفدن

دززف ا مززرد دززففدن انززت)) .ناززامی کززه ایززن مسز وه

کززفدب وانسززدم فو منززد شززوب .ززید کز

در د یفنززدان ایززن مووززد را ززه مززن نافدززه ززود.

مززن یکسززاو و نززیم ززه دانفززااه رفززدم ولززی ززید دززاه نززخنی در ایززن مززورد نفززنیدب .یسززت و پززن
نززاله ززودب و ززید پززولی نداشززدم.من ززی چیززر نبززودبی فتززر پززوو نداشززدم من ززور مززن ا
یعنززی نداشززدن وانززایی م ززارم می ز
((نود فدن

ززه پیفززففت انایززره و مززت انززت.در مززین بززاو کززه اص ز

دف ا مزرد دزففدن انزت)) را شزنیدب .مووبزی کزه در پزی ایزن اصز مزی آمزد ایزن زود

کززه(( :بتززود دززففدن اعز
ولی نود فدن اع

دز ران نززددی مززی شززود کززه البدززه ایززن ززه نو ززه ی ززود ززو .انززتی

ای اد فوم می شود و این فود العاده انت)).

باو مکانیرب فعالیزت در ایزن اصز را مزی ینیزد :نزفمایه یزادی زفای شزفور ایزن
آور

ززی چیززری

زارم نزود

ب نیست .من ه چزه زا یزاد مزی د زم کزه چاونزه زا  0دوچف زه ای کزه دارنزد یکزی را نزوار

شززوند و دیاززفی را کفایززه د نززد .مووززد ایززن انززت کززه چززه مززدم طززوو مززی کفزد کززه آن ززا ززا ایززن
نفمایه کم نود کنند .آن زا ن زا زا کمزی ا دکزار در مسزیف ای زاد نزود قزفار مزی دیفنزد .مزانی کزه
زودب شزفور زه کزار کزفدب معففزی کننزده ی کزا یی زه نزاب انزدا وایزدا (( ))Banda Vidaزودب.
مف ی اب آقزای شز

(( ))Shoaffزه مزن دفزت :مزی زوانی زا مع زره کزار پزاره وقزت فعالیزت زود

را شفور کنی و دیازف م بزور نیسزدی مزاب وقزت کزار کنزی .مزن شزلوی مزاب وقزت داشزدم و زه طزور
پاره وقت و آن زم زه من زور نزود زفدن و نزه مزرد دزففدن کزار مزی کزفدب .شزاید زاور نکنیزد کزه
این را زی نزاده زفای ای زاد زفوم اشزد اور زان نمزی شزود مزانی کزه زفای نزود و زفوم کزار
می کنید و نه فای پفدا زت کفایزه انزه صزب را زا چزه انزف ی آغزا مزی کنیزد شزما زا کزار کزفدن
در ایززن نیسززدم شززان

رردززی ززفای فو منززد شززدن داریززد .ززا ززودب مززفور مززی کززفدب کززه ا ن
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شززلوی مززاب وقززت دارب و ززه طززور پززاره وقززت ززم ززفای فو منززد شززدن فعالیززت مززی کززنم .امززا مززان
یادی نخوا د د شت که ه طور ماب وقت فای ای اد فوم کار وا م کفد.

جادوی کار پاره وقت:
نخسدین دب مزن در آغزا فعالیزت ایزن زود کزه مزی وانزدم نزودی کزه ا کزار پزاره وقزت زه
دنت می آورب فا زف زا درآمزد باصز ا شزل

ا زت اب اشزد .ایزن مووزد جزادوی کزار پزاره وقزت

نامیززده مززی شززود .کززافی انززت فتززر ده ززا پززانرده نززاعت در فدززه ززفای آن وقززت صززفب کنیززد .ادززف
کار ززان را درنززت ان ززاب د یززد و ف ززی ا م ززارم ززا و کنیزز

ززا را یززاد ایفیززد یوززی طززوو

نخوا د کفید کزه در آمزد باصز ار کزار پزاره وقزت (( زه من زور فو منزد شزدن)) زا درآمزد باصز
ا شل

ماب وقزت شزما فا زف مزی شزود .زا ن زف داشزدن ایزن زدب روشزی کزه زفای دعزوم افزفاد

دارب و میفززه ا آن انززدفاده مززی کززنم ایززن دونززه انززت :مززن یزز
ززفوم پیززدا کززفده اب کززه ززا آن ززه انززدا ه شززل

کززار پززاره وقززت ززفای ای ززاد

مززاب وقززت اب پززوو در مززی آورب.دونززت داریززد

داندان مفا فنوید؟ این داندان واقعا جالد انت
دب دوب من ایزن زود کزه شزل

مزاب وقزت اب را داشزده اشزم و زمنا دزوانم زا پزاره وقزت کزار

کفدن زفای ای زاد زفوم دو فا زف پزولی را کزه در شزل
ززدب افززفاد را ایززن دونززه دعززوم مززی کززنم :مززن یز

ا زت اب در مزی آورب کسزد کزنم .زا ایزن

کززار پززاره وقززت ززا موقعیززت منح ززف ه فززفد

ززفای ای ززاد ززفوم پیززدا کززفده اب و ونززر آن ززم اکنززون دو فا ززف شززل

مززاب وقززت اب درآمززد

دارب .دونت دارید داندان مفا فنوید
ززید کسززی نمززی وانسززت در فا ززف ایززن دعززوم متاومززت کنززد و یززا بززداق
مززن در آن مززان ززف نززف ی ز
فا ف شل

ناززا ی ززه آن نیانززدا د.

دو را ززی قززفار داشززدم .ا طففززی ززه وانززوه شززل پززاره وقززت اب دو

ماب وقزت اب پزوو در مزی آوردب و ا طففزی دیازف ایزن نزواو زفایم موزفچ زود کزه چزفا

ه نف کار ماب وقزت اب نزفوب .و در ن ایزت زا زی میوزی شزل

مزاب وقزت اب را ر زا کزفدب .بزا مزی
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وانیززد ی ززان و شززود ایززن کززه ززه طززور مززاب وقززت ززفای ای زاد ززفوم ززیب مززی کززنم را

ززور

کنید.
ا اریززد کززار پززاره وقززت جززادوی
شززود نززب

را ززه شززما نفززان د ززد چیززری کززه این ززا ززه چززال

نززددی شمانززت .در آمززد سززیار یززادی

کفززیده مززی

ب نیسززت ززا نززددی شززما را ززه طززور انانززی

لییززف د ززدی ن ززا ززرار د ر در آمززد یفززدف در مززاه کافیسززت .لرومززا پززوو نیسززت کززه نززددی شززما را
لییززف مززی د ززد وکززه نحززوه ی انززدفاده ا پولد زان انززت کززه نززددی را مدحززوو مززی کنززد .ززه مززین
اطف کار پزاره وقزت واقعزا ار شزمند انزت چزفا کزه مزی وانزد نحزوه و نزب

نزددی زف شخ زی

را لییف د د .مین مو زور موجزد جز  .مفزدفیان مزی شزود .وجزه کنیزد کزه ادزف ایزن زرار د ر
در آمد یفدف در مزاه ناشزی ا یز

شزل

مزاب وقزت زود کسزی زه دانزدان شزما دزوب نمزی کزفد

نخسززدین ززفار د ری کززه ا کززار پززاره وقززت ززه دنززت مززی آوریززد نززددی شززما را ززه لییززف وا مززی
داردی و آن موقزع انززت کززه مززه مززی وا نززد دانززدان شززما را فززنوند چززون زفای مززفدب ایززن نززواو
پی

مزی آیزد کزه شزما چزه کزاری داریزد ان زاب مزی د یزد .ایزن دونزه زود کزه مزن کزار ا اررنزانی

شبکه ای را آغا کفدب.
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ن یم اد ان:
ا فاقززا ی کززه در نززددی شززما روی مززی د نززد مسززیف نززددی شززما را عیززین نمززی کننززد .وکززه ایززن
چاززونای ف ززورد شززما ززا ایززن وقززایع انززت کززه آینززده ی شززما را مززی نززا د .مززه مززا شززبیه ززه یز
قززایج اد ززانی در ونززر دریززا سززدیمی ایززن مسززیف و ب ززاد نیسززت کززه مت ززد مززا را عیززین مززی کنززدی
وکه این قایج ران و ن یم اد ان انزت کزه مسزیف را معزین مزی نزا د .اد زا زفای مزه مزا زه طزور
یکسان می و ند :اد م اید زاد ففصزت زا زاد لییزفام آن زا بدزی مزانی کزه قزایج مزا نزف و زه
شده انت نیر می و ند .امزا زه زاطف داشزده اشزید اد زا زفای مزه مزا زه طزور یکسزان مزی و نزد:
ززاد اقد ززاد ززاد اجدمززار ززاد نیانززت فززاوم فتززر در مززان رنززیدن و ن یمززام اد ززان قززایج
شمانززت نززه ززادی کززه مززی و د مو ززوعی کززه این ززا موززفچ مززی شززود یززاددیفی انززت .درا ا
ف یام ه شما کم

می کند ا ف دفعه دف ا دفعه ی پی

نخسززدین چیززری کززه در نززددی مززالی

اد ان قایج را ن یم کنید.

ف ززه کززفدب ورشکسززدای ززود و دومززین چیززری کززه مززی

وانززدم ززه دنززت آورب ززفوم در ایززن دونززه مواقززع عززده ای ززه ززود مززی دوینززد(( :دیززدی دیاززف
نمزی ززوانیم فنامززه ایمززان را عموزی کنززیم .فززین بززر .قززدرم را زه دنززت دففدززه و نیانززت ززای
اقد ززادی دولززت در بززاو لییززف انززت )).ا اریززد نکدززه ای را ززه شززما یززاد آور شززوب :لییززف و حززوو
در نحوه نددی انانا ه نیانزت وا سزده نیسزت .مزانی نازفب مزن زه نزددی لییزف کزفد کزه زا
زود دفززدم(( :جززیم  6نززاو کززاری ززو د شززت و ززید ا فززاد م مززی در نززددی ام نیافدززاد .بززا ایززد
بززاو و ززوای د شززده را عززون کنززی و ن ززم و متززفرام جدیززدی را ززفای آینززده ام و ززع کنززی )).ززا
مززین فکززف نززددی مززن ددفدززون شززد .بززاو فکززف مززی کنیززد چززه کسززانی مززی واننززد ایززن دونززه
مدحوو شوند؟ جوا .یوی آنزان انزت (( :مزه )) ادزف مزی وا یزد لییزف کنیزد زه شزما مزی دزویم
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ففا رنزیده انزت کزه  0نزاو آینزده شزما انانزا زا  0نزاو د شزده ی شزما مدفزاوم

شود .ن زا کزافی انزت زه طزور درونزی و قوبزی در پزی دنزت یزا ی زه آر و ایدزان اشزید .زه زاطف
داشززده اشززید کززه آینززده شززما نوشززده نفززده انززت و ززید قززانونی ززفای نفنززیدن ززه آر و ایدززان
وجود نداردی پ

آینزده زان را ود زان عیزین مزی کنیزد و ایزن چیزری انزت کزه آن را ففصزت مزی

نامیم.
مززی دانیززد چززفا اغوززد مززفدب ززید دززاه ا فززاد م مززی در نززددی شززان نمززی افدززد؟ ززه ززاطف ایززن کززه
فدززر ززه دنبززاو دانزز

((مززن چاونززه مززی ززوانم نززددی کززنم؟)) نبززوده انززد و در ایززن مینززه در

کینی شفکت نکفده انزد کدزا ی نخوانزده انزد و در نزمیناری نففدزه انزد .ادزف زاور داریزد روالزی کزه
فای نزددی زود اندخزا .کزفده ایزد منانزد انزت و چیزر یفزدفی ا

نزددی نمزی وا یزد پز

اندخززا .شززما ایززن انززت و م بوریززد ا آن ابسززاا ر ززایت کنیززد ززف کسززی مززی وانززد ززف انززاا
اندخا .زود نزددی کنزدی ولزی مزن زه شزما مزی دزویم ادزف خوا یزد مزی وانیزد دو نزاو آینزده را
کززامی مدفززاوم ا دو نززاو د شززده سززا ید .فتززر کززافی انززت مززواردی را در نززددی ززود ززه کززار
بندیززد .ادززف ماننززد انسززان ززای ا یفدزز ار ززه مسززائ

وجززه نکنززیم شززنونده ی ززو ی نباشززیم و

دشززواری ففصززت ززارا نپز یفیم مومز ن اشززید کززه در  52نززاو آینززده نیززر ماننززد  52نززاو د شززده
عززد ا شززد رو ی و عززد ا پززاییر مسززدان فززفا مززی رنززدی و چیززری لیییززف نخوا ززد کززفد شززان

و

ففصززت مززواره ززا دشززواری ع ززین انززتی ززف چنززد دززا ی ففصززت ززا یفززدف ا دش زواری ززا و
دززا ی دشززواری ززا یفززدف ا ففصززت ززا ززه ن ززف مززی رنززند ولززی م مززور ایززن فکیززد لییززفی
نخوا ززد کززفد .فکززف نکنیززد ززفای ای ززاد حززوو ززی
ززفای شززما درونززی شززود وانززایی پززی

ف ززه و ززاب سززدید .ناززامی کززه ایززن مسززائ

ینززی مسززائ و آمززاددی مواج ززه ززا آن ززا را ززه دنززت

وا ید آورد.
ادف می وا ید ندای

ان لییزف کنزد ایزن شزما سزدید کزه نخسزت ایزد لییزف کنیزد .در نزاو زای

اولیززه ی شززفور فعالیززت اب امیززدوار ززودب کززه نیانززت ززای دولززت لییززف کنززد قززوانین مالیززا ی
8
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عززون شززوند و ززعیت اقد ززادی دززف شززود و یززا رئززی

اب نززخاو مند ف شززود مززن آر و داشززدم

مززه چیززر عززون ش زود ولززی مف ززی اب دفززت (( :ززفای اینکززه ندززای مووززو ی داشززده اشززی ایززن ززو
سدی که اید لییف کنی .نخزواه کزه مسزائ آنزان زف شزوند زیب کزه زو وانمنزد ف شزوی )).ایزن
مو ززور یکززی ا درا ززای ززرر

نززددی مززن شززد(( .نخززواه کززه مسززائ آنززان ززف شززوند و

مفززکیم کمدززفی داشززده اشززی وکززه ززیب کززن کززه ززو وانمنززد ف شززوی و م ززارم ززای یفززدفی
کسد کنزی )) زید دزاه نخوا یزد چزال

زای کمدزفی داشزده اشزید وکزه زفد و آدزا ی یفزدفی

پیدا کنید .مزواره آمزاده ی رویزارویی زا چزال

زا اشزید یزفا زدون آن زا فدزر رشزد نخوا یزد

کفد .زدون دنزت و پن زه نزفب کزفدن زا ایزن چزال

زا فدزر فو منزد نمزی شزوید .در

چزال

ا کوید ونعت دادن آدا ی و فد شمانت ا دوانید ف آن ا چیفه شوید.
نززخن آ ززف ایززن کززه ززاور داشززده اشززید(( :انسززان قززادر ززه ان ززاب کار ززای شززافت انایززری نززتی ززه
شفم آنکه ا ا فاقام آینده ن فاند ))
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قانون نسبت ا:
اص ز دیاززفی کززه مززن در ا اررنززانی شززبکه ای آمززو دم ((قززانون نسززبت ززا)) ززود .ادززف شززما
کاری را ه دفعام ان اب د یزد درصزد نسزبت ا کز پدیزدار مزی شزود .بزاو ایزن مو زور را زا یز
مثاو و زی مزی د زم .ادزف شزما زه  52نفزف پیفزن ادی د یزد زه ابدمزاو یزاد یز
جززوا .مثبززت وا ززد داد .ا این انززت کززه درصززد نسززبت ا کز
صحبت کنید مزی وانیزد ن زف مثبزت یز
شان

شما فای ج  .یز

پدیززدار مززی شززود .ادززف ززا  52نفززف

نفزف را جوزد نماییزد .ادزف زا  52نفزف دیازف صزحبت کنیزد

نفزف دیازف سزیار زا ف وا زد زود .ایزن شزفور سزیار زو ی وا زد

ود و می وانید زا زف کسزی زه رقا زت پفدا یزد.

ب زه ککزف انزت کزه میزران زا د ی و موفتیزت

ف کسزی سزدای زه درصزد نسزبت ا کز معففزی زای آن شزخ
وارد یزز

نفزف زه شزما

شززبکه ای ا اررنززانی شززده اب و مززی ززوانم ا

دارد .زه عنزوان مثزاو مزن زا ه

ززف  52نفززف  5نفززف را مدتاعززد کززنمی در

بالی کزه شزما مد انزت در ایزن شزبکه مفزلوو زه فعالیزت سزدید .ولزی ادزف یز
رو ه داشززده اشززیم مززن شززما را شکسززت ززوا م داد ممکززن انززت ا

مسزا ته ی 32

ود ززان پفنززید چاونززه مززفا

شکسززت مززی د ززد؟ جززوا .ایززن انززت(( :شززما ززه ززاطف داشززدن آشززنایی و اعدبززار قبوززی ن ززا ززا 52
نفززف ا آشززنایاندان صززحبت مززی کنیززد و شززاید بدززی  8نفززف را مدتاعززد نززا یدی ولززی مززن ززا  522نفززف
صززحبت مززی کززنم و  52نفززف را مدتاعززد مززی نززا ب .ایززن دونززه انززت کززه مززن شززما را شکسززت ززوا م
داد )) من ایزن کزار را زه دو عوزت ان زاب مزی د زم :نخسزت ایزن کزه صزادقانه دلزم مزی وا زد بزفب.
دلی ز دیاززف ایززن انززت کززه مززی ززوا م شززما با یززد و ایززن مو ززور قسززمت شززفافدمندانه کززار مززن
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ززد مززی پفنززید چززفا شززفافدمندانه؟ چززون شززما ا ا ززت ززای ززود یفززدف ا فد ایدززان یززاد

مززی دیفیززد و مززن مززی ززوا م ززه شززما ففصززت ایززن

ف ززه را ززد م .ززدین روب انززت کززه قززانون

نسززبت ززا ندی ززه مززی د ززد .مززانی کززه ایززن مو ززور را ف میززدب ززا ززا ززفدن ((ندززای عززددی))
((فتززدان م ززارم ززای

ب)) را جبززفان کززفدب .بززاو نززواو ایززن انززت کززه چززه کسززی قززادر ززه ان ززاب

ایززن کززار انززت؟ پانززا آنززان انززت (( :مززه )) ززف کسززی کززه می ز

ززه پیفززففت داشززده اشززد مززی

واند ا ع ده کار ف آید .فای این من ور لرومی ندارد آدب اصی اشید.
موود دیاف در اره قزانون نسزبت زا قا ویزت افزرای
که چاونه این ا د ی می وانزد افزرای
مززی کنیززد و ا

زا د ی قزانون نسزبت زا انزت .و زی ایزن

یا زد ایزن انزت کزه مزثی شزما زا  4دزفوه  52نفزفه صزحبت

ززف  52نفززف  5نفززف جز  .شززما مززی شززود .پز

نفف ج  .شما می شوند .شزاید زفای شزما ایزن نزواو پزی

ا مززد ی مززثی در پن مززین  52نفززف 0
آیزد کزه چاونزه ایزن افزرای

زه وجزود

می آید؟ جوا .یوی آنان انزت :چزون م زارم زای شزما زا رفدزه انزت قزادر زه جز  .زی
نفزف سزدید .شزاید یز

ی
افرای

د د؟ پانزا زا

نزواو دیازف پزی

آیزد کزه چزه کسزی مزی وانزد م زارم زای زود را

زم آنزان انزت (( :مزه )) ن ایدزا عزد ا د شزت مزد ی ایزن عزدد بدزا زه

 3نفف ا  52نفف م مزی وانزد فنزد .شزاید زفای رنزیدن ا عزدد  3زه  4نبزو
امززا مززی ززوا م یز

مثززاو فایدززان ززرنم .یز

می شود ادزف ن زا  5زو

ا

م ززاجم فو بززاو ا

اصزی نیزا اشزد

ززف  52ززوپی کززه ززه او پززاا داده

را دز کنزد نزا نه میویزون زا د ر مزی وانزد زفای زود درآمزد کسزد

کند .او ه اطف  02زا  32دوزی کزه در زف نزاو مزی نزد قزادر زه دریافزت چنزین دنزدمردی نزت
نه ه اطف چند ف ه ای کزه نمزی وانزد دز کنزد ایزن را دانیزد کزه جز  3 .نفزف ا  52نفزف ندی زه
یززفه کننززده ای انززت و ززفای رنززیدن ززه ززا فین ا ززدافی کززه ززم اکنززون در ک ززن ززود داریززد
کفایت می کند .این چیری ود کزه اعز

شزد مزن در شزفور کزارب زفای جز  .افزفاد بدزا زه اقزواب

مسززایه دونززدم نیززر مفاجعززه کززنم .ززه آن ززا دفززدم مززن کسززد و کززار ززا ه ای را شززفور کززفده اب و
ا

زف  52نفزف  3نفزف را مدتاعززد زه ورود زه ایززن کسزد و کزار کزفده اب و اصززی نازفان ایزن مو ززور
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نیسززدم کززه شززما در جوسززه شززفکت کنیززد و یکززی ا آن  5نفززفی اشززید کززه وارد ایززن کسززد و کززار
نمی شوند .شما دونزت مزن سزدید و ب زور شزما در جوسزه مفا زی شزما زا مزن انزت .زفای مزن
م م این انت کزه زه بزفب زایم دزوب د یزدی نزه ایزن کزه وارد شزوید یزا وشزدان یایزد یزا فیزد
کنیززد یززا بدززا نکنیززد .یکززی ا د یوززی کززه مزی ززوا م بدمززا دززوب کنیززد ایززن انززت کززه مززی ززوا م
دانید من در باو ان زاب چزه کزاری سزدم .در ایزن صزورم ادزف پز

ا یز

نزاو موفزج شزدب مزی

ززوانم ززه شززما اززویم کززه ایززن ففصززت را ززه شززما نیززر دادب .دومززین دلیز ایززن کززه فتززر مززی ززوا م
بمایت ان کنم ا شزما زم موفزج شزوید .ایزن مسز وه کزه وارد ایزن کسزد و کزار شزوید شزاید زفای
شززما م ززم اشززد امززا ززفای مززن م ززم نیسززت .البدززه در عززالم دونززدی ززفای اب م ززم انززت ولززی در
چارچو .قزانون نسزبت زا اصزی م زم نیسزت .ادزف
را در ن ف ایفید و آن را در کسد و کار وی

زمیم داریزد فو منزد شزوید قزانون نسزبت زا

ه کار ندید.
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قانون کاشت و فداشت:
دومززین قززانونی کززه فززفا دززففدم قززانون ((کاشززت و فداشززت)) ززود .قززانون کاشززت و فداشززت در
رانززدای قززانون نسززبت انززت .در ایززن جززا دانززدان کفززاور ی را ا کدززا .متززدا فایدززان نتز مززی
کنم.کفززاور دانززدان مززا مایز داشززت در کززار ززود پیفززففت کنززد .او شززخ

ونززد پززفوا ی ززود و

ز ر ای سززیار مفغززو ی داشززت .وجززه کنیززد ایززن ز ر ا مززی واننززد ففصززت ززای طییززی مح ززولی
مفغززو .و یززا دانززدانی آمو نززده اشززندی و مززه مززا ززه نززوعی مززی ززوانیم کفززاور ی ونززد پززفوا
زز ر ایی مفغززو .اشززیم .رو ی کفززاور

ززا

ززفای کاشززدن زز ر ا ا منززرو ززاری شززدی در ززین راه

متززداری ا زز ر ا ززه مززین ریخززت و پفنززددان آن ززا را وردنززد .میفززه در نززددی پفنززددانی
سززدند کززه قسززمدی ا زز ر ا را مززی ورنززد ممکززن انززت پفنززید کززه من ززور ا ایززن عبززارم
چیسززت؟ بززاو فایدززان و ززی مززی د ززم :رو ی مززن یکززی ا دونززدان اب را ززه جوسززه ای دعززوم
کززفدب و او دفززت کززه نززه شززنبه آن ززا وا ززد ززود .دونززت اب رو نززه شززنبه نیامززد و ا نیامززدن اب
سززیار ع ززد کززفدب .امززفو عوززت ایززن مس ز وه را مدوجززه شززده اب .وی در ن ززف داشززت کززه ززه ایززن
جوسززه یایززد ولززی یز

نفززف رای او را د و ززه او دفززت :ززو کززه ززفای شززفکت در یز

جوسززه مف ززوم

ه ا اررنزانی شزبکه ای وقزت نمزی دز اری؟ و دونزت مزن زم دفزت :آره رانزت مزی دزویی .پز
پفنززددان قسززمدی ا زز ر ا را وردنززد در ایززن بالززت شززما دو اندخززا .داریززد :اندخززا .اوو ایززن
انززت کززه پفنززددان را دنبززاو کنیززد کززه ززفای ایززن من ززور م بوریززد ا مررعززه ززاری شززوید و ایززن
مس ز وه شززما را ا آینززده مووو دززان دور مززی نززا د در ززمن نمززی وانیززد ز ر ا را ا پفنززددان ززا
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دیفیززد .نززف ورددی یکززی ا پیامززد ای ایززن اندخززا .انززت .امززا اندخززا .دیافکززه کفززاور

داندان آن را فدریزد آن انزت کزه زه کاشزدن ادامزه داد .ایزن را ی انزت کزه من زف زه موفتیزت او
دفدیززد .ادززف شززما ززه کاشززدن ادامززه د یززد یفززدف ا متززداری کززه پفنززددان مززی واننززد خورنززد مززی
کاریززد .یززفا عززداد پفنززددان ززفای ایززن کززه مززه ز ر ا را خورنززد کززافی نیسززت(( .قززانون نسززبت
ا)) این جا زه کمز

شزما مزی آیزد .مف زی اب ایزن مووزد را زه مزن یزاد داد .او دفزت :آقزای ران در

ک ز دنیززا  8یززا  52نفززف آدب ززای ایززن چنینززی وجززود دارنززد و ا ن یززاد ایززن طززفب و آن طززفب مززی
روند .شزما زف ا دزا ی زا یکزی ا ایزن زا ف زورد مزی کنیزد .زف وقزت زا چنزین افزفادی ف زورد
کفدید اویید :ن ا  8ا آدب شبیه و وجود دارند و من ا پ

و ف می آیم

موود دیافی که این دانزدان زه مزا مزی آمو انزد ایزن انزت کزه کفزاور
ادامززه داد .ززی آنکززه شززما خوا یززد قسززمدی ا زز ر ا روی نززنای

مچنزان زه کاشزدن زود
ززا و ززا

ززای نززامووو.

پاشیده می شزودی چزون شزما کفزاور ونزد پزفوا زا ز ر ایی سزیار مووزو .سزدید پز
او ا

نزنای

ای نامووو .اصزی زوب آینزد نیسزدندی امزا بینزیم کزه چزه ا فزاقی افدزاده انزت .ز ر در

مین شفور ه رشزد مزی کنزد و در پزی آن دیزا ی کوچز

مزی رویزد .امزا نخسزدین زوای دزفب آن

را پهمززفده مززی کنززد .ایززن مو ززور نارابززت کننززده انززت .درنززت ماننززد دونززت مززن کززه ززا فه
شفور ه فعالیزت مزی کنزد ولزی پز

ا چنزد رو

فعالیت ود می کفزد و ماننزد آن دیزاه فز
می کزفدب کزه او بزداق یز

زه وانزوه بزفب زای شخ زی دیازف دنزت ا

و پهمزفده مزی شزود .در بزالی کزه مزن زا زود فکزف

فدزه را دواب یزاورد.پ

چزه ا فزاقی افدزاده انزت؟ زف زار ایزن ا فزاد

می افدد اید ا زود اوییزد :زوای دزفب قسزمدی ا ز ر ا را ا زین مزی زفدو ایزن زاری ا فنامزه
انت .آیا جالزد نیسزت؟ چزه مزی زوان کزفد؟ زید کزار شزما شزاید زا اطمینزان اویزد :مزی زوا م
این مس وه را عون کنم.
شما مای مزی دانیزد کزه ورشزید ا شزفد طوزور مزی کنزد ولزی آیزا مزی دوییزد چزفا ا شزفد؟ مزن
شخ ززا یوززی روی ایززن مو ززور وقززت نمززی دزز ارب .ا اریززد ایززن مو ززور ززه رواو ززود ا فززاد
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یافدززد .دنبززاو چفا ززای ایززن مو ززوعام نفویززد پانززا در نززا دار و ندززای ماجفانززت و ززف چیززری
ففانوی آن چنزدان جزای امز و موالعزه نزدارد .چاونزه انزت کزه کسزانی زفای مزدم یفزدفی زه
فعالیت ود ادامه می د ند؟ مزن زید دزاه مزانی زفای یزافدن عوزت ایزن مو زور صزفب نمزی کزنم.
پانا این انت :ع زی زا زه کزار و فعالیزت زود ادامزه نمزی د نزد .شزما فتزر مزین مووزد را

ب

انت ه یاد داشزده اشزید و نازامی کزه کسزی ا ادامزه ی فعالیزت زود دنزت زف مزی دارد شزما زه
ود اویید :او یکی ا کسزانی انزت کزه زه فعالیزت زود ادامزه نمزی د زد .بزا شزما مزی دانیزد کزه
ایززن افززفاد چاونززه طبتززه نززدی کنیززد و ززه ایززن مووززد آدززاه شززوید کززه قززادر ززه لییززف آن ززا نیسززدید.
شما ن زا ایزد زا جزایی کزه مزی وانیزد زا مو زوعام آن دونزه کزه سزدند رو زه رو شزوید .امزا را
موفتیززت کفززاور ونززد پززفوا

ززا آن ز ر ای ززو .ایززن ززود کززه او ززه کاشززدن ادامززه داد و ززفای

ایززن کززار ایززد ایززن نکدززه را در ن ززف مززی داشززت :او ایززد یززاد مززی دففززت کززه ناامیززدی ززای ززود را
کندفو کند .ایزن مزان نکدزه ی کویزدی انزت کزه شزما ایزد در مزاب نزددی آن را زه کزار ایفیزد:
((کندززفو ززف ناامیززدی ززا)) .دانیززد کززه شززما ن یمززام دنیززا را ززف انانززا فنامززه ززا و وانززده ززای
ود ان زه وجزود نیزاورده ایزد کزه کسزی ا ادامزه کزار دنزت نکفزد پز
قبززاو آن مس ز ولیدی نداریززد .امززا ادززف در دفدززف کار ززان مفززکوی پززی

شزما مت زف نیسزدید و در

یایززد ایززن مو ززور مدفززاوم

انت و شما در قباو آن مس وو سدید
کفززاور ززه کاشززدن ادامززه مززی د ززد و قسززمدی ا ز ر ا روی مززین نامنانززد و ززاردار مززی ریززرد و
عدادی دیاه نیر شفور زه رشزد مزی کننزد .ولزی ار زا اعز

ا زین رفزدن ایزن دیا زان مزی شزوند.

ار ززا قسززمدی ا ز ر ا را ا ززین مززی فنززد .در واقززع ایززن ار ززا مززان دلواپسززی ززا نافانززی ززای
ززی مززورد بززواا پف ززی ززا و مفززکیم دیاززفی نززت کززه ززف نززف راه مززه ی مززا قززفار دارنززد .آیززا
کسی مزی وانزد ار زایی کزه زف نزف راه مزا در مسزیف نزددی قزفار مزی دیفنزد را پزی

ینزی کنزد؟

کفاور ه کاشدن ز ر ا مچنزان ادامزه مزی د زد مزان دونزه کزه مزا زه دعزوم کزفدن ا دیازفان
ادامززه مززی د ززیم(( .قززانون نسززبت ززا)) مچنززان ززه عموکززفد ززود ادامززه مززی د ززد و چیززری کززه ایززن
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داندان ن ایدزا زه مزا مزی دویزد ایزن انزت کزه ((ادزف شزما زه کاشزدن ز ر ا ادامزه د یزد ز ر ا در
ن ایززت ززه روی مززین باص ز
افدید ن ایدا شزخ

یززر مززی ریرنززد )).ادززف شززما ززفای کززاری ززه دنبززاو شززخ

مزورد ن زف را پیزدا وا یزد کزفد .در ع زی ا

مزین زای باصز

منانززبی
یزر شزاید

ن ززا  %32ا ز ر ا شززکوفا شززوند .در ع ززی  %62و شززاید در ع ززی بدززا  %522ز ر ا شززاید شززما
پفنززید چززفا ایززن درصززد ا ززا ززم فززاوم دارنززد؟ ززا مززی دززویم وقززت ززود را ززه روی ایززن چفا ززا
صفب نکنید زه کزار زود ادامزه د یزد مزن میخوانزدم کزاری کزنم زا مزه کزامی موفزج شزوند ولزی
این مو زور داشزت مزفا ا پزا در مزی آورد مومز ن اشزید کزه شزما زم قزادر زه ان زاب چنزین کزاری
نیسززدید کززاری کززه شززما ایززد ان ززاب د یززد ایززن انززت کززه ا اریززد کسززی کززه ززا د ی  %32دارد ززا
دززفین وانززایی موجززودب ززه کززار ززود ادامززه د ززدی و کسززی کززه وانززایی و ززا د ی  %62دارد نیززر
ه کزارب ادامزه د زد و کسزی کزه  %522زفه وری را دارد نیزر کزارب را ان زاب د زد .شزما زا در
این مسائ می وانید باص

یری مین کفاور ی ان را ه  %522فنانید.

پفورب م ارم ا:
ف ززه فعالیززت در ا اررنززانی شززبکه ای من ززف ززه کسززد م ززارم ززای جدیززدی در مززن شززد.
نخسدین م زار ی کزه لییزفی شزافب در نزددی مزن ای زاد کزفد مفزدفی یزا ی و ففوشزنددی زود.
ففوشززنددی کززار آنززانی انززت یززفا یز

عمز

کنیکززی محسززو .نمززی شززود .عموززی کنیکززی انززت

کززه در آن راجززع ززه نحززوه کززارکفد چیززری صززحبت شززود .در بززالی کززه در عم ز فززفوب شززما ززه
نززاددی ن ززا مح ززولدان را معففززی مززی کنیززد .ادززف راجززع ززه یز
مززی کنیززد بدمززا در ززاره ی قا ویززت ززای
مح وو

و ززی د یززد .شززخ

مح ززوو منح ززف ززه فززفد صززحبت
متا ز را قززانع کنیززد کززه در ایززن

دفین مح زوو انزت و این انزت کزه مفزدفی با زف زه فیزد مح زوو مزی شزود .ایزن

نف ناده ی ففوشنددی انت

06

ام ال ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ | وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺷﺒﮑﻪ اى

www.mlmarketing.ir

ام ال ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ | وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺷﺒﮑﻪ اى

در

www.mlmarketing.ir

ززارم ((نزز یم شززدن اطیعززت)) مسزز وه سززیار م مززی انززتی یززفا ززا مفززدفی در را وززه ززا

مح ززولی کززه ود ززان انززدفاده مززی کنیززد و ن ززفام موافززج کسززانی کززه ا ایززن مح ززوو انززدفاده
کفده اند نز یم مزی شزوید .مزا راجزع زه م زارم زای فنزی پیفزففده ی یز

نزفینه ف زایی صزحبت

نمززی کنززیمی ن ززا در ززاره ن ز یم شززدن اطیعززام و کززار فد منانززد آن ززه من ززور جوززد ن ززف مثبززت
دیاززفان در ایززن

ززارم صززحبت مززی کنززیم .ناززامی کززه مززن ففوشززنددی را یززاد دززففدم درآمززد

من  7فا زف شزد مفزدفی یزا ی و ففوشزنددی یزف نزایی زود زفای نزا دن یز
و موفزززج .پززز

نزددی بففزه ای

زززا این زززا مزززن دو م زززارم کسزززد کزززفده زززودب(( :دوشزززیدن شزززیف داو زززا)) و

((ففوشنددی)).
م ززارم دیاززفی کززه نززددی مززفا مدحززوو نززا ت م ززارم ((جزز  .افززفاد ززا ه)) و معففززی یزز
ففصززت در آمززد ا ززه آن ززا ززود .ففادیززفی ایززن کززه چاو ززه افززفاد را دعززوم و جز  .کززنم .اصززو دو
نززور معففززی وجززود دارد :معففززی رنززمی و معففززی غیفرنززمی .یکززی ا م مدززفین خفزز ای جزز .
اففاد ا ه ((پیایفی)) می اشزد .شزما ایزد زفای زف فزفد زا ه زم پزدر اشزید زم مزادر ل یزه ی
ه ونزیوه ایزده زای نزا نده محاف زت و کمز

در دفزار ا صزدا ای معدزفن یفونزی کزه نزعی در

اری کفدن شزما ا را دزان را دارنزد زه ایزن مو زور ((بمایزت کزفدن)) مزی دوینزد .بزامی زودن و
بمایززت کززفدن یعنزی ززفای افززفاد پوززی اشززیم میززان ززاریکی و نززور میززان شز
آدززا ی میززان عززدب اعدمززاد ززه نف ز
ورشززید بفکززت کززفدن .ایززن یکززی ا

و رنززیدن ززه اعدمززاد ززه نف ز

و ززاور میززان ج ز و

میززان ا نززایه ززه نززوی نززور

ی ززان انایر ززفین جایاززاه ززایی انززت کززه شززما مززی وانیززد

در صززنعت ا اررنززانی شززبکه ای ززه دنززت آوریززد .ناززامی کززه شززما ایززن نت ز

پ ز را ززفای افززفاد

ا ه ایفا می کنید جادوی ج  .افزفاد زا ه پدیزدار مزی شزود .شزما زه پفنز

زای آن زا پانزا مزی

د ید و کم

می کنیزد زا دواننزد ا ایزن پز عبزور کننزد .شزما وانزایی زای آن زا را پزی

ودشززان دواننززد در

کننززد در آن ززا فززخی

ا آن کزه

مززی د یززد و شززما ایززن اطمینززان را ززه آن ززا مززی
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د ید که مزی واننزد ففا زف ا چیزری کزه سزدند اشزند و زدین نزبد آن زا چیزری یفزدف ا آن چزه
که دارند ه دنت می آورند.
ایززن یکززی ا ررددززفین نف ززایی انززت کززه در دنیززا وجززود دارد .مووززد ی ززان انایززر در مززورد ایززن
نف آن انت که در آمزد نفشزاری را مزی وانزد زفای شزما ای زاد کنزد .چزفا کزه شزما زم اکنزون در
باو عم کفدن زه نکدزه ی منح زف زه فزفدی سزدید کزه در کدزا .متزدا نیزر زه آن اشزاره شزده
انززت ایززن مو ززور چیززری نیسززت جززر ((را دنززت یززا ی ززه ززفوم)) ززه ایززن را

نخسززدین ززار در

کدززا .متززدا اشززاره شززده انززت .در کدززا .متززدا نززوالی موززفچ شززده انززت ززا ایززن عنززوان کززه
((چاونززه مززی ززوانیم ززه رردززی و ع مززت دنززت پیززدا کنززیم؟)) پانززا کدززا .متززدا ززه ایززن نززواو
این انت (( :زا فو زی زی کزفان عزرم نفسزی زا

زا یف دز اری یزاد نفشنانزی و زوب نزامی)).

ایززن نززواو و را کززاری انززت ززفای دنززت یززا ی ززه ((ع مززت شخ ززی)) کززه ونززر ب ززفم مسززی
موززفچ شززده انززت(( :را ززی یا یززد ززا ززا آن دوانیززد ززه انسززان ززای یززادی ززدمت کنیززدی یززفا کززه
دمت زه عزده ی یزادی ا انسزان ا شزما را زه نزوی رردزی و ع مزت زدایت مزی کنزد )) .ممکزن
انززت عززده ای ززه ایززن مووززد عیقززه نداشززده اشززند ولززی کسززانی کززه عیقززه دارنززد آن را میفززه ززه
یززاد داشززده اشززند .ممکززن انززت عززده ای اوینززد بززداکثف کززاری کززه مززن مززی ززوانم ان ززاب د ززم ایززن
انت که ن ا ر ج و فدج امزور زودب پزفدا ب البدزه ایزن مو زور کزامی قا ز قبزوو انزتی امزا شزما ا
ایززن طفیززج ززه رردززی و ع مززت دنززت پیززدا نمززی کنیززد .ممکززن انززت کسززی اویززد مززن ززودب کوززی
صززورم بسززا .دارب کززه ایززد پفدا ززت کززنم و دیاززف نمززی ززوانم ناززفان پفدا ززت صززورم بسززا.
دیافان اشم مان طور کزه دفزدم ایزن طزف ف زورد اصزی ایزفادی نزداردی امزا اکیزد مزی کزنم کزه
ززا ایزن نززور ناززاه فدززر ززه رردززی دنززت پیززدا نخوا یززد کززفد .رردززی یعنززی انسززان ززای دیاززف را
بمایززت کنزیم ززا دواننززد صززورم بسززا .ززای ززود را پفدا ززت کننززد ناززامی کززه شززما دیاززفان را
بمایت می نماییزد آنازاه زه نزاددی مزی وانیزد صزورم بسزا .زای زود را نیزر پفدا زت کنیزد و
مسز وه ی ان ززاب ع ززدام مززالی شززما در ایززن میززان دیاززف اصززی ززه چفززم نخوا ززد آمززد.دیافان را در
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ب مفکیم شزان یزاری د یزد .چزفا کزه ادزف ایزن کزار را ان زاب د یزد مفزکیم شزما نیزر بز مزی
شززوند.کوید دنززت یززا ی ززه رردززی مززان طززور کززه ب ززفم مسززی آمززو ب داده انززت یززافدن
چنززین راه کززاری انززت .سززیاری ا مززفدب عیقززه دارنززد کززه ززه دیاززفان ززدمت کننززد ولززی راه کززار
منانبی فای این مو زور ندارنزد .امزا مووزد ی زان انایزر در مزورد ایزن

زارم آن ایزت کزه شزما

را ززی ززفای ززدمت ززه نززایف افززفاد داریززد .ایززن کززه ا ایززن امکززان انززدفاده نماییززد یززا نززه دیاززف ززه
ود ان مف وم انت.این دیاف ا شمانت که ا این راه کار فوم یادی دنت آورید یا نه.
موفتیززت سززدای ززه میززران مای ز

ززف شززخ

در پیف زففت دارد .نیسززدم ا اررنززانی شززبکه ای

ززه عوززت ارایززه ی ا اررنززانی یکسززان و مح ززو ی یکسززان ززفای مززه یکسززان انززت .فززاوم ن ززا
در ناززفب ززف شززخ

و میززران مای ز وی در پیفززففت انززت .ا ززداب و ونززد پززفوا ی ززای شززما

ززف چززه کززه اشززند ززفای رنززیدن ززه آن ززا راه کار ززا و ا رار ززای

ب را داریززد .راه کززار م ززم ایززن

انت (( :ا جزایی کزه مزی وانیزد زه دیازفان زدمت کنیزد )).مو زور ی زان انایزر در جز  .افزفاد
ززا ه ایززن انززت کززه ززه ززف عودززی کززه شززما وارد نیسززدم شززده ایززد اکنززون وانززایی ا یفدزز اری
مسززدتیم و غیززف مسززدتیم روی ده ززا و یززا شززاید صززد ا انسززان را داریززد .سززیاری ا کسززانی کززه شززما
روی آن ززا ا یفدزز ار سززدید نیززر ززه نو ززه ززود ززه طززور مسززدتیم و غیززف مسززدتیم ززف نززددی
راران انسزان دیزف زا یف مزی د ارنزد .شزما زه زف انزدا ه روی انسزان زا زا یف ا اریزد زه مزان
انززدا ه نیززر در آمززد کسززد مززی کنیززدی ولززی را دنززت یززا ی ززه رردززی مززان طززور کززه در کدززا.
متدا انت دمت ه عده ی یادی ا انسان ا انت.
یکزی ا دیزدداه زای یزگ یاوزف (( ))Zig Ziglerکزه در رانزدای کزیب کدزا .آنزمانی مزی اشزد
ایززن انززت(( :ادززف ززه عززداد کززافی مززفدب را در ج ززت رنززیدن ززه وانززده ایفززان بمایززت کنیززد
آنااه شما نیر می وانید ه وانزده زای زود فنزید )) ایزن کزه شزما مزی وا یزد زه وانزده زای
ززود فنززید منفعززت شخ ززی نززت کززه در جززای ززود کززامی قا ز قبززوو انززت و ادززف مززی وا یززد
منززافع شخ ززی ززود را در مسززیف نززا نده ای قززفار د یززد بمایززت کنیززد ززا دیاززفان دواننززد ززه
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زا ایزن جزا مزن نزه م زارم کسزد کزفده زودب:

وانده زا و ا زداب شزان دنزت پیزدا کننزد .پز

((دوشیدن شیف داو ا)) ((ففوشنددی)) و ((ج  .اففاد ا ه)).

یایید ا م کار کنیم
م ززارم دیاززفی کززه یززاددیفی آن نززود نفشززاری را ن ززید اب کززفد ((نززا مان د ززی)) ززود.
ناامی که چند نفف ا یکدیاف شزفور زه کزار مزی کننزد شزما پزی زه جزادوی ایزن مسز وه مزی فیزد.
آری ایززن کززه آدب ززا دواننززد ززا یکززدیاف کززار کننززد نززحف آمیززر آنززت ززف چنززد ایززن مو ززور
چال

ف انایر نیر مزی اشزد .ماننزد مزانی کزه چنزد ا اع زای زانواده ی شزما خوا نزد زا زم کزار

کنند .این که ن و شزو ف ی زا زم کزار کننزد چزال
پدیدار می شزود .زف چیزر نزحف آمیزر چزال
چززال

رردزی نزت ولزی در صزورم ا فزاد مع زره

زف انایزر انزت .امزا مزانی کزه شزما نمزی دانیزد ایزن

ززفای چیسززت آن انززت کززه مع ززره ا فززاد مززی افدززد .ا اریززد نت ز قززولی ا کدززا .متززدا

یززاورب .کدززا .متززدا مززی دویززد (( :ناززامی کززه دو یززا نززه نفززف در ق ززد مفززدفکی وافززج داشززده
اشززند آناززاه ززید چیززر غیززف ممکززن نخوا ززد ززود)).مووبی کززه مززن میفززه ززه کودکززان در
رویارویی زا چزال

زا آمزو ب مزی د زم ایزن انزت (( :یزا زفیم ان زاب اب زدیم )) نزه کزه (( زفو

ان اب اب زده)) .ادزف دو یزا نزه نفزف زا ق زد مفزدفکی خوا نزد کزاری را ان زاب د نزد دیازف زید
چیززر غیززف ممکززن نخوا ززد ززود .کززار کززفدن ززا یکززدیاف ززه نززا ماند ی نیززا دارد .ناززامی کززه ززف
کز

خوا ززد مسززدت ا دیاززفی عم ز کنززد چززال

کار نیزر کزار کزفدن زا افزفاد مخدوز

چزال

ززا یززاد ف مززی شززوند .در

زف انایزر انزت امزا ندی زه خز

ززارم و کسززد و
انزت.ادف ا ع زده
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کززاری ززه ن ززایی ززف مززی آییززد ان ززاب اب د یززدی امززا ززه ززاطف داشززده اشززید کززه قززدرم ع یمززی در
کار کفدن ا دیافان وجود دارد.
عام دیافی کزه در کزار کزفدن زا دیازفان زه شزما قزدرم مزی د زد (( یزان نتزام قزوم یکزدیاف))
انززت .مززثی ادززف مززن ی ز
ونززر شززما در یز

ع ززو ززا ه وارد اشززم و شززما معززفب مززن اشززید یززان نتززام قززوم مززن

جمززع اعز

رشززد و بفکززت مززن وا ززد شززد و ا مززن انسززان جدیززدی وا ززد

نا ت .یان نتام قوم دیازفان سزیار قدر منزد انزت .زه مزین دلیز انزت کزه پیفزن اد مزی کزنم
ا یکدیاف کار کنیزد .زف چنزد زه ن زایی کزار کزفدن نیزر زو .انزتی ولزی زف انسزان آدزا ی مزی
د ززد کززه منفعززت در چیسززت ززا نززا مان د ززی کار ززا پززوو یفززدف و ندززای مووززو.

وانززد فززخی

فی را می وان کسد کفد.منفعت من در این نکده ود.
نکده دیافی کزه

ب انزت زه آن اشزاره کزنم (( فزویج کزفدن)) انزت .مزانی ا یز

دانی مزی شزود کزه آن شزفکت قزدب زای رردزی را در مسزیف پزی
کززه شززما ززه ززاطف قززدب ززای کوچ ز

رفزت فداشزده اشزدی در بزالی

رو ززه رشززد ززود مززی وانیززد مززورد قززدردانی قززفار ایفیززد.

فززویج کززفدن افززفاد رای رونززد رو ززه رشززد آن ززا یکززی ا انززفار
چند این فزویج زا ممکزن انزت در بزد یز
ففد اشد .پ

شزفکت قزدر

ززارم ززه بسززا .مززی آیززد .ززف

قزدردانی نزاده در جمزع و یزا معففزی و م یزد ا آن

مزی زوان ف میزد کزه فزویج کزفدن چاونزه زف دیازفان زا یف مزی دز ارد و ادزف آن

را ه درندی زه کزار زفیم مزی زوانیم

زارم زو ی را ان زاب د زیم .فزویج کزفدن اعز

فغیزد

افززفاد ززه ان ززاب کار ززایی مززی شززود کززه آن ززا را در بالززت معمززوو ان ززاب نمززی د نززد .ززف شخ ززی
قادر ه ان اب کار ای منح زف زه فزفد ی انزت کزه فتزر زود ا ع زده ی آن زف مزی آیزدی زه شزفم
آنکززه دانیززد چاونززه وی را ززه ان ززاب آن کززار فغیززد نماییززد ایززن جانززت کززه جززادوی کززار نت ز
م ززم ززفی ا پززوو و در آمززد را ایفززا مززی کنززد .در

ززارم آن چززه کززه ا پززوو ززا ا میززت ززف انززت

((ا دکززار)) و (( یقیززت)) مززی اشززد .دززفین جززا ززفای ززه کززاردیفی یقیززت در معففززی مح ززولی
منح ززف ززه فززفد جز  .مفززدفیان ف یززت ا اررنززانان شززبکه ای و  ...انززت .ا دکززار یعنززی یززافدن راه
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بوی دیاف .ادزف را زی جزوا .نزداد راه دیازفی یا یزد .شزما زا کمزی ا دکزار مزی وانیزد را زی زفای
فو منززد شززدن یا یززد .جموززه کویززدی و کززیب آ ززف ایززن انززت (( :فززف قززادر انززت مززاب آرمان ززای
ززود را محتززج نززا دی چززفا کززه ایززن آرمان ززا ززه وجززود آمززده انززد ززا در انسززان انایززرب و پویززایی
ای اد کنند)).

ار بام معففی و م ید:
موود دیافی کزه مزی زوا م زا دو نمزایم ((ای زاد ار بزام)) انزت .بزاو زه شزما مزی دزویم کزه
چاونززه مززی ززوانیم جوسززه ای را ززدایت کنززیم .مززن (( فززخی

دادن)) و ((انززدد و منوتززی)) را یززاد

دززففدم .ززف ار بززاطی نززوعی معاموززه ی نززاده انززت .ار بززام فقززفار کززفدن در ا دززدا ززفای مززن آنززان
نبززود .ناززامی کززه مززی وانززدم نخسززدین معففززی کززاری را ان زاب د ززم مفکززر ک نززی و روانززی

ب

را نداشززدم .بدمززا مززه شززما در چنززین مززوقعیدی قززفار دففدززه ایززد .د ززان اب را ززا کززفدب ولززی ززفای
مززد ی ززید چیززری ندوانسززدم اززویدم امززا واکززن
انززت کززه مززفا پز

مززن ایززن ززود(( :دو ززاره نززعی کززفدب )) ایززن را ی

ا  32ززا  42نززاو ززه جایاززا کنززونی اب رنززاند .آنتززدر ایززن کززار را ان ززاب دادب

ززا کززامی مسززور شززدب .نخسززدین جوسززه معارفززه مززن سززیار مفد زز

ززود ولززی ادززف ایززن جوسززه را

فدرار نمزی کزفدب م بزور زودب زه انزه فدزفدب و زه نزفا کار زای نزا ج اب زفوب امزا زا فه
وانسدم ف زفا زایم غوبزه نمزایم و آن زا را زف ه ی فنزی کزنم امزا را ی کزه امزفو مزفا زه ایزن
جایازاه رنزانده ایزن انزت (( :ار زا ار زا و ار ززا زیب کزفدب )) ان زاب زف کزاری در ا دزدا نززخت
انت .اما زه مزفور در ا اررنزانی شزبکه ای ایزن چیر زا یزاد وا یزد دففزت .افزفاد یزادی سزدند
کززه ززفای نخسززدین ززار مززی وا نززد نززخنفانی کننززد .آن ززا آنتززدر ع ززبی مززی شززوند کززه بدززا ممکززن
انززت نززاب ززود را نیززر ففامززوب کننززد امززا مززین افززفاد در مززدم مززان کمدززفی ا  32رو مززی
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وانند نه ناعت نخنفانی کننزد زه طزوری کزه زه نزخدی مزی زوان آن زا را ا پفزت فیبزون پزایین
آورد
پ

فقفاری ار بزام و فزن یزان را یزاد ایفیزدی ایزن کزه چاونزه مزی زوان زا یزان کومزام منانزد

روی انسززان ززای دیاززف ززا یف د ز ار ززود .ایززن ررددززفین نززفی نززت کززه در دنیززا مززی ززوان فززفا
دففززت .یززفا فززن یززان ا ززراری انززت ززفای فقززفاری ار بززام مززو ف .عبززارم کویززدی آن کززه در
ففادیززفی فززن یززان نبوززی نکنیززد .یززاد ایفیززد کززه ا نعمززت قززدرم کوززم ززود فدمندانززه انززدفاده
کنیززد .ایززن نعمززت مززی وانززد ززفای شززما ززفوم و نززددی شززافت آوری ززه ارملززان آورد.در ایززن جززا
ززه چنززد نکدززه م ززم اشززاره مززی کززنم :پززفورب افززفاد ززفای نحززوه ی

ززارم و آمززو ب آن ززا ززفای

نحززوه نززددی سززیار ززفوری نززت .مززاب آن چززه کززه شززما ززفای نززددی در قززفن  05نیززا داریززد
در م ارم ای نحزوه

زارم و م زارم زای نحزوه نزددی یصزه مزی شزود .م زارم زای نزددی

جززرو م ززارم راه ززفی ززه بسززا .مززی آینززد .م ززارم راه ززفی مززان وانززایی انایززرب خفززی ززه
دیاززفان انززت .ایززن یکززی ا ا قززویدفین م ززارم ززایی انززت کززه مززی ززوان آمو ززت و ززا آن لییززف
شززاففی در نززددی ای ززاد کززفد .انایززرب خفززی یعنززی فغیززد و فززویج افززفاد ززفای رنززیدن ززه
جایاززا ی ززا ف ا جایاززاه کنززونی شززانی وایززن کززه ایززن مو ززور امکززان پز یف انززت .یز

راه ززف ززا

یززان ایززن جموززه کززه (( ززو مززی ززوانی ایززن کززار را ان ززاب د ززی )) مززی وانززد دیاززفان را فغیززد کنززد.
اکنون ه افزفاد انایزرب د یزد زا زود را دزف زوان دف زف و مسزدعد ف ا نچزه کزه سزدند بیننزد
و ود را در آینده

ویند .در ایزن جزا شزاید ایزن نزواو زفای شزما پزی

آیزد کزه چاونزه مزی زوان

راه ززفی کززفدن را یززاد دففززت؟ در جززوا .ایززد اززویم کززه :آشززنایی مززن ززا مف ززی اب ارو شززاب
(( ))Earl Shoafمینززه نززا آمززو ب و رشززد مززن شزد .او صززابد یز

شززفکت ولیززد مح ززو م

غ ایی ود .من نمی دانم شزما چاونزه مزی وانیزد چنزین مف زی ای پیزدا کنیزد .شزما زفای ایزن من زور
شاید نیا ه آشزنایی زا افزفاد مخدوفزی داشزده اشزید .مزن راجزع زه آمزو ب و ف یزت شخ زی یزاد
صززحبت مززی کززنم .آمززو ب ززای رنززمی در دانفززااه ززا و مفاکززر آمو شززی اعزز

ای ززاد درآمززد
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ززفای دزز ران نززددی مززی شززودی در بززالی کززه آمززو ب شخ ززی اعزز
دززفدد .پیفززن اد مززی کززنم مززواره در طززوو نززددی ززان ماننززد یزز
یادی خوانیزد .نازامی کزه زا یز

فو منززد شززدن شززما مززی

دانفزز و اشززید .کدززا .ززای

ایزده ی زو .ف زورد مزی کنیزد آن را یادداشزت کنیزد یوزی

ا مززفدب مززی دوینززد :ززفای مززن موززالع کززفدن نززخت انززت  .شززما ایززد ایززن عززادم را در ود ززان
لییف د یدی چون در غیف این صورم شما نمی وانید ا مانع نددی عبور کنید.
ززه کودکززان و اففاد ززان ایززن نکززام را یامو انیززد :کمزز

کنززیم انسززان ززا ززود را آن دونززه کززه

سززدند بیننززد.ادف اشززدبا ی مف کززد مززی شززوند آن ززا را ایززد مدوجززه اشززدبا ام شززان کنززیم.
زحی شزوند .ادزف کودکزان زفا .کزاری مزی کننزد ایزد زفا .کزاری شزان را زه

اشدبا ام ایزد

آن ززا دوشززرد کززفدی امززا م ززم ززف آن انززت کززه نبایززد آن ززا را در ززفا .کززاری ایفززان ن ززا
مزا ایزد کمز

کنزیم زا ززود را آن دونزه کزه سزدند بیننزد .امزا ررددزفین مو بززت

د اشزت .پز

آن انت که زه آن زا کمز

کنزیم زا زود را دزف ا آن چزه کزه سزدند بیننزد .ن زا نبایزد زه آن

ززا دززوب د کززفدن اشززدبا ام شززان اکدفززا کنززیمی وکززه ایززد ززه آن ززا آینززده و ففصززت ززا را نفززان
د یم ا دوانند ه آن چیری که می وا ند فنند.

نراواری در فا ف نیا مندی:
در ایززن جززا مززی ززوا م راجززع ززه کززار کززفدن اانسززان ززای نززراوار و شایسززده و نززه محدززای و
نیا مند صزحبت کزنم .شزما ایزد ماننزد نزددی عمز کنیزد و زه شایسزدای زا پانزا د یزد نزه زه
نیا منززدی ززا .نززددی در ا ای کاشززدن اجززا ه ی فداشززت را مززی د ززد .ززف چتززدر کززه کززاری مززی
وانی درو کنی پ

ما زم ایزد ماننزد نزددی رفدزار کنزیم .زه افزفادی پانزا د زیم کزه شایسزدای

دارنززد کاشززده انززد و قززدب نخسززدفا فداشززده اند .داونززد نیززر مززی دویززد(( :ادززف ززفای مززن قززدمی
ززفداری مززن ززم ززفای ززو قززدمی ززف مززی دارب )).ایززن یز

شززفم انانززی نززت(( .ا ززو بفکززت ا
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اید یاد ایفیم زا افزفاد شایسزده کزار کنزیم نزه زا افزفاد نیا منزد .امزا قزدب عزدی

آن انت که ه افزفاد پیفامزون زود یزاد د یزد کزه چاونزه مزی واننزد شایسزدای وقزت وجزه و بدزا
ماا وفنی شزما را داشزده اشزند .زه آن زا اوییزد ادزف شزما یز

قزدب فداریزد مزن دو قزدب زفای

شززما ززف مززی دارب.امززا ادززف قززدمی فنداریززد ا مززن ززم ززوقعی نداشززده اشززید فکززف مززی کززنم کززامی
مو ور را در

کفده اشید .ادف زیب کنیزد مزن نیزر زیب مزی کزنم .ادزف زا مزن مزاا ایفیزد

مززن نیززر جززوا .مززاا شززما را ززوا م داد .پزز

ززه اطفافیاندززان یامو انیززد کززه چونززه مززی واننززد

شایسدای دریافت وجه و صفب وقت ا طفب شما را داشده اشند.
موود دیاف آنکزه زه جزای کزار فزفدی دفو زی کزار کنیزد .یزفا  %92ا مزفدب فتزر  %02کار زا را
ان اب می د ند .پز

 %02ا مزفدب زه طزور فزفدی کزار مزی کننزد .در ندی زه شزما زا کزار دفو زی

مززی وانیززد  %92ا کار ززای ززاقی مانززده را ان ززاب د یززد ززه یززاد داشززده اشززید کززه دززفوه ززف چززه
قدر مند ف اشد ندیره جویی در آن کمدف وا د ود
نکدززه م ززم دیاززفی کززه

ب انززت ززه آن اشززاره کززنم آن انززت کززه شززما ززه عنززوان ی ز

بمایززت

کننده اید یزاد ایفیزد کزه نزایف افزفاد را بمایزت کنیزد نزه ایزن کزه زار آن زا را زه دوب کفزید.
ایززن دو متولززه کززامی مدفززاوم انززدی یززفا شززما مززی وانیززد  5222نفززف را بمایززت کنیززد ولززی نمززی
وانید نه نفزف روی پفزت زود بمز کنیزد مزن مومز ن سزدم کزه مزه شزما قزبی چنزین

ف زه ای

را داشززده ایززد کززه ع ززی ا مززفدب نززعی دارنززد ا شززما نززواری ایفنزد و ایززن جانززت کززه ایززد ززفای
آن ززا ا عبززارم ((پیززاده شززو )) انززدفاده کززفد .نززو ادان وقدززی ززه دنیززا مززی آینززد قززفار نیسززت کززه
میفززه دیاززفان آن ززا را لزز کننززد .یزز
مین خورند ا
کفد .پز

رو ی ایززد انززدفاده ا پا ززا را یززاد ایفنززدی بدززا ادززف

زم زای زیب کننزد .در مزاب طزوو نزددی نمزی زوان چ زار دنزت و پزا بفکزت

زه یزاد داشزده اشزید کزه امکزان نزدارد در مزاب طزوو نزددی دیازفان مزا را بمز کننزد.

من مانی نعی مزی کزفدب مزه چیزر را لییزف د زم امزا ا در زت دی زی نمزی زوان اند زار میزوه ی
نید را داشت .شما مزی وانیزد نزید زا را ا در زت دی زی آویزران کنیزدی ولزی ایزن مسز وه کمکزی
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ه شما نمی کنزد .بدزا ادزف روی در زت دی زی زا وو رنیزد کزه ایزن در زت نزید انزت زا
ف ز
ک

زم در

ززودب میززوه ی دی ززی مززی د ززد چیززری کززه مززن یززاد دززففدم ایززن ززود کززه کسززی نمززی وانززد
دیافی را لییف د دی وکزه ایزن زود انسزان زا سزدند کزه ادزف خوا نزد مزی واننزد در زود

لییف ای اد نمایند

م ارم ای شما آینده ان را رقم می ند
نززفمایه در

ززارم چنززدان ا میززت نززدارد .ایززن پززوو نیسززت کززه آینززده را ززفای شززما ززه ارملززان

می آوردی وکزه ایزن م زارم زای شمانزت کزه آینزده زان را رقزم مزی نزد .ادزف پزوو داشزده اشزید
ولززی م ززارم کززافی نداشززده اشززید ززا

ززم فتیززف سززدید ادززف پززوو داشززده اشززید ولززی میزز

ززه

پیفززففت نداشززده اشززید معوززوب نیسززت در ک ززا نززیف مززی کنیززد ادززف پززوو داشززده اشززید ولززی
ش اعت نداشده اشید ی

ورشکسده ی کام

ه بسا .می آیید

چیری که مه مزا زه آن نیزا داریزم پزوو کزم و شز اعت یزاد انزت .مزن زه زاطف مزفدب کزار مزی
کززنم .وقدززی ززه د شززده فمززی دززفب کززی یززنم کززه پززوو ززفای اب ا میدززی نداشززت و فتززر در ج ز .
اففاد داشدم .چیری که فای من ا میت داشت ا دکار رغبت و کوشایی اففاد ود.
نفمایه د اری ا پزوو یزاد زفای مزن نزده آور انزت امزا مزن مزی زوانم زه شزما نفزان د زم کزه
چاونززه مززی ززوان ززا ی ز

د ر نززفمایه و کمززی می ز

ززه پیفززففت فو منززد شززد ا اریززد یکززی ا

دانززدان ززای نززاو ززای فعالیززت اب را اززویم .رو ی ززفای جز  .فززفد جدیززدی ززه جوسززه ای رفززدم.
او ززه مززن دفززت(( :مدانززفانه مززن پززوو نززدارب )) ززه او دفززدم(( :چززه ززو .ا فاقززا چززون پززوو نززداری
ی

ا شز

مزاه انزت کزه دارب دنبزاو زو مزی دزفدب )) مزی دانزی چزفا دنبزاو او مزی دفزدم؟ چزون
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مززی دانسززدم کززه مززی ززوانم ززه او راه و رنززم فو منززد شززدن را نفززان د ززم شززما ززا شززفایر مززالی
مفززخ

مززی وانیززد فیززد و فززفوب کنیززد و موفتیززت کسززد نماییززد ززه شززفم آن کززه میزز

پیفففت داشده اشزیدی یزفا ایزن یکزی ا قزوانین اصزوی و داد نزدد انزت .امزا ادزف میز

ززه

زه پیفزففت

نداشززده اشززید عویمززام مززا مززی وانززد کززاری ززفای شززما نززد و نززه پززوو .مززن میدززوانم ززه شززما نفززان
د م که چاونه می وان زا یز
ی

د ر زم نداشزده اشزید زا

د ر نزفمایه و کمزی میز

زه پیفزففت فو منزد شزد ولزی بدزا ادزف

زم مزی زوانم طفیتزه فو منزد شزدن را زه شزما نفزان د زمی چزفا

که شما می وانید ا قانون فید و ففوب اندفاده کنید.
ادف کسزی اویزد(( :مزن مزانی وارد نیسزدم فزفوب مزی شزوب کزه نزود کزفدن زو را بیزنم )) پز
ابدمززا پززی ززه ار ب جززادوی فو منززد شززدن نبززفده انززت مززن ززا در
راه فو مند شزدن قزدب زفدارب .مزن ا

مزان ا دزدا زرر

ایززن مو ززور وانسززدم در

منفزانه رفدزار مزی کزفدب درنزت ماننزد

فو منززدانی چززفا کززه ززه م ززارم ززا شز اعت ا دکززار کوشززایی و قا ویززت ززای ززود ایمززان و ززاور
داشدم و می دانسدم که فو مند وا م شد.
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و .نددی کنید
ززا فین ار ب در نززددی بسززا .ززانکی ا ومبی ز و یززا انززه ای کززه در آن نززددی مززی کنیززد
نیسززتی ایززن انززت کززه (( ززو .نززددی کنیززد )) .در فکیبززی ا مززامی دنززت آورد ززای مززان در
ج  .افزفاد زا ه نزا دن رشزد و کمز

زه دیازفان زه عنزوان ع زوی ا جامعزه کفزور و دنیزایی

کزه در آن نزددی مزی کنزیم .در ایززن میزان چیزری کزه ا میززت دارد آن انزت کزه چاونزه در مززامی
طززوو عمززف ززو .نززددی کنززیم ا اریززد ف فنززت کو ززا ی را ززفای نززددی دززف ززه شززما معففززی
کنم:
 ((.5مف خفی)) :ادف در نددی چیری نیاففینید ر ایت مندی نخوا ید داشت.
((.0دونززدان ززو :)).دززفین نیسززدم پفززدیبان در دنیززا ززفای شززما دونززدان ززو .سززدند .شززما
ایززد ایززن مسزز وه را درکنید .ززه ایززن مو ززور ی وجززه نباشید.دونززدان شززما افززفاد فززود العززاده ای
سززدند کززه تفیبززا در ززاره ی شززما مززه چیززر را مززی داننززد و ززا ایززن وجززود مچنززان ززه شززما عیقززه
مند سدند.
((.3معنویززت)) :مززن نمززی دززویم کززه بدمززا مززومن اشززید.دف چززه مززن ززودب مززومن سززدم و ززاور دارب
کززه مززا انسززان چیززری ففا ززف ا یزز

بیززوان پیفززففده انززت .ززاور دارب کززه مززا انسززان ززا اشززفب

مخووقززام سدیم.شززما اجبززاری ززفای اعدتززاد ززه ایززن اور ززا نداریززد.اما چیززری کززه ا شززما مززی
زززوا م ایزززن انزززت :ادزززف شزززما نیزززر ایمزززان داریزززد پززز

(( یامو یزززد )) ((عمززز کنیزززد )) و

(( یامو انیززد )) .ززف آن چززه کززه ززفای ززان ار شززمند انززت را یامو یززد عمزز کنیززد و یامو انیززدی
چززفا کززه پایززه و انززاا کفززور و موززت را مززی نززا د و کم ز
دیاف مو

مززی کنززد کززه در قززفن  05دززوانیم ززا

ه رقا ت پفدا یم.
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 ((.4ید چیر را نادیده نایفیزد )) :ایزن مووبزی زود کزه والزدین اب زه مزن آمزو ب دادنزد .زید چیزر
را نباید نادیزده دففزت .بدزا زا ی مونزیتی زا ف نزینما چزفا کزه مزه ی آن زا درا زایی زفای
ما زه مزفاه دارنزدی زم چنزین شزعف و کومزام یزفا مزه مزا ونزر کومزام زف انایخزه مزی شزویم.
این ا خفزی ا یز

نزددی زو .زه شزمار مزی رونزد .یزفا ایزن مزوارد زفای میفزه در زدمت

شززما سززدند .ادززف ززو .نززددی کنیززد درآمززد ززو .وج ززه ی ززو .و شخ ززیدی جز ا .وا یززد
داشت .پ

پدیده ایی که اع

ل یه روچ شما می شوند را نادیده نایفید.

((.7نیفو ای نزامفئی)) :ا انسزان زا مفاقبزت کنیزد و زه آن زا انایزره د یزد زا آن زا نیزر ا شزما
مفاقبززت کننززد و ززه شززما انایززره د نززد .ید چیززری قدر منززد ف ا ایززن نیززفو ززای نززامفئی نیسززت.
قدر م چیفدزی ج زان ا نیفو زای نزامفئی نفچفزمه مزی دیزفد .پزدری کزه ا

انزه یزفون مزی رود

و ف چزه دور زف مزی شزود ونزه ی فف نزد زود را روی دونزه اب یفزدف ابسزاا مزی کنزد انسزان
نیفومنززدی انززت .ززید ک ز

نمززی وانززد ا میدززی کززه انسززانی ززفای انسززان دیاززف قای ز مززی شززود را
دونزت در چزادری کنزار نزاب دریزا سزیار دزف ا زه ن زایی در

لم

کند .زه نزف زفدن زا یز

یزز

عمززارم نززددی کززفدن انززت .در مززه ی عبززادم ززا نیززر آمززده انززت کززه انسززان شززفی

پاکدامن کسی انت که فای دیاف انسان ا ا میت قای
((.6ا

ززدا کم ز

خوا یززد )) :مززه مززا مززی ززوانیم ا

و

اشد.
ززدا کم ز

ایززفیم .ولززی ک ز صززحبت ززای

من راجع ه این زود کزه زود مزا قزادر زه ان زاب چزه کار زایی سزدیم؟ زف کزداب ا مزا رنزالدی زه
ع ززده داریززم .نززور فززف ایززن ففصززت مع ززره آنززا را در ا دیززار دارد کززه دوانززد در نززددی ززم نززور
ززود حززوو ای ززاد کنززد و او را ا

ززوا .غفوززت یززدار نززا د .وقدززی مفززا مانی را ززفای دیاززفان

صفب کنید نزاب زان در دفدزه زا و ن زفام آن زا زای مزی مانزد .مزن زه زاطف پزوو ایزن موالزد را
نافززدم .مززن ززه ززاطف ززاقی مانززدن نززامم در ن ززفام و دفدززه ززای مخاطبززان اب ایززن موالززد را یززان
کفدب.
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