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 نام خدا  به

                

 

                             نمیرسم واهدافم ها خواسته به چرا               

 

                                                                     سالمدوستان 

 تایم طالییآموزشی وبسایت ومدرس مدیر مدنی هستم

                                      کارآفرینیو  موفقیت فردیرشد و زمینهمشاوردر 

 در خدمت شما عزیزان هستم وازشماخیلی خوشحالم که 

دانلود کردید                           راکتاب ممنونم که وقت گذاشتید واین 

به طور خالصه درباره چند  آموزشی کتاباین در قصد دارم

صحبت  با شما دوست عزیز به اهداف مورد ازموانع رسیدن

کنم این که چرا بسیاری از افراد با این که اهداف  زیادی هم 

نها نمی رسند و به آ دارند اما به خیلی از تو زندگیشون
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اهدافی هم که می رسند خیلی براش زحمت می کشند 

که خواسته ها  دنوشختی ومشقت زیاد موفق می وباس

 .محقق کنند  رافشون واهدا

شما از اون دسته از افرادی هستید که هیچ هدف مشخصی  یاآ

و شرایط تعین میکنه که چه چیزهایی تو زندگیشون ندارند 

 . از چه امکاناتی محروم باشندوداشته باشند 

 یا اینکه از اون دسته افرادی هستید که با شروع سال جدید 

به اما در پایان سال  داهدافی را برای خودشون مشخص میکنن

میرسند و گاهی اصال یادشون نمیاد که چه نها نآم از یچ کداه

 .اهدافی داشتند

                                                             

تخاب درست اهداف یه مِسئله وان یگذار موضوع هدف

 وخیلی هم در موردش صحبت شده اما با همهم ضروری و

بی  گاهیم توجه وکاین وجود بسیاری ازافراد نسبت بهش 

 .توجه هستند

ر وتحقیقات م باید بگم که آمااگه بخواهم طبق آمارصحبت کن 

هان برای از مردم ج درصد 5تا  3تنها نشون میده که 

 .مابقی بدون هدف زندگی می کنند زندگیشون هدف دارند و

بلکه بهتر بگم که خیلی که هیچ هدفی ندارند نمیشه گفت البته 
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ودقیقی برای کا وزندگیشون درست گذاری ازاین افراد هدف 

 .ندارند

بسیاری ازافراد هدف دارند اما اهدافشون گنگ ومجهوله  

دقیق و واضح و  ویکسری اهداف وخواسته های کلی دارند

به طور مثال وقتی ازاین افراد می دونند که چی میخوان نمی

تو زندگی چیه ؟ میگه می خواهم به خوشبختی  تپرسی هدف

 شم بخواهم سالمت باشم می خواهم ثروتمند برسم می 

 پس

 

 هدف بودن مجهولگنگ و  : اول مانع

 

 خودت برای وواضع دقیق اهدافی باید اول عبورازمانعبرای 

 کن مشخص دقیق خواهی می ثروت اگر مثال. کنی مشخص

 نظر از ثروت اصال خوای؟ می چی ؟ خواهی می قدر چه که

 را چیزهایی چه ؟ هچی خواهی می که خوشبختی ؟ چیه تو

 .  خوشبختیو ثروتمند باشی داشته توزندگیت اگر

 ثروت و خوشبختی کهدوست من  دونی می خوب البته خودت

 خواهی می را وخوشبختی ثروت اگر پس.  نیست پول فقط
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؟ یا اگرخونه چیه ادقیق که کن معنی خودت برای را اونها اول

 ؟بزرگه؟ کوچکه میخوای خونت چه شکلیه؟ کجاست؟

شما باید دقیق و واضح بدونی که از زندگیت چی پس 

 .میخوای تا بتونی بهش برسی

 

 

 

 

 دنبال کردن اهداف دیگران مانع دوم :

                                                     

را  با جدیت  یعده زیادی از افراد هستند که در زندگی اهداف

می شوند. اما مشکل تالش دنبال می کنند ومسلما موفق هم 

ی خودشون نیست اینجاست که این اهداف اهداف وخواسته ها

ن با تالش و پشتکارخودشو ددارن .هبلکه اهداف دیگران

              .شان می رسوننددیگران رابه خواسته ها واهداف

 همی کن رمثال کارگر یا کارمندی که با وجدان وبا جدیت کا

اره هرروز تالش می کنه اما اهداف مشخصی برای خودش ند

ش برسونه وخودش فرما یا رئیسش را به خواسته هاتا کار

www.timetalaee.com
mailto:timetalaee@gmail.com
http://www.timetalaee.com/


www.timetalaee.com 

timetalaee@gmail.com                                                                                                 موفقیت فردی و کارآفرینی 

راضیه به حداقل حقوق ودلخوشه به اضافه حقوق وافزایش 

سال خدمت صادقانه اگر هیچ  30حقوق آخرسال وبعد از

پیش و عالی اتفاق ناخوشایندی نیفته وهمه چیزخیلی خوب 

 چی داره؟؟بره کجاست 

سال کار  30بعد از بازنشستگی وزمان گاهی برخی  

ومستاجرند تازه برای تامین مخارج  وزحمت خونه هم ندارند

زندگی سرپیری بجای استراحت وتفریح باید دنبال کاربگرده  

ی چون هدفی نداشته برنامه ریزی بلندمدتی برای زندگ ؟چرا

مطمئن باش دوست من اگرتوزندگیت  وآینده خودش نداشته.

وخواسته های قلبی خودت رادنبال نکنی هدفی نداشته باشی 

به خواسته ها واهداف  تا ددهندیگران تورووسیله ای قرارمی

خودشون برسند هرچه قدرهم که بهتر باشی وباحس مسئولیت 

شخصی اگراهداف )) دکارمیکشن شمای بیشترازبیشتری کارکن

امااگرزندگیت راباهدفگذاری پیش ببری هم به  ((نداشته باشی

شخصی خودت می رسی وهم کارهایی راکه  خواسته های

با حس مسئولیت و انگیزه بیشتری انجام را بهت محول میشه 

ی.                                                                           همید

که دیگران اهداف اونها راتعیین می  برخی افراد هم هستند

گرانی براشون دیکته کنند ظاهرا هم اهداف خودشونه اما دی

تصمیم گیری قدرت کار کنند و خودشون ه که چمی کنند 
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دربرخی از خانواده ها  به طور مثال .وانتخاب ندارند

.                                                           دتصمیم میگیرن به جای بچه هادر همه امور ازسردلسوزی 

بچه چه لباسی بخره توچه که این  دمیگیرنپدر ومادرتصمیم 

رشته تحصیلی درس بخونه  کدام دانشگاه بره  کی ازدواج 

بچه  بچه داربشه چندتا چه زمانیازدواج کنه چه کسی با کنه

ومتاسفانه قدرت داشته باشه کجا کارکنه کجا خونه بخره 

.                                   دنها میگیرنآتصمیم گیری وانتخاب درست را از

 نهاآخوب درسته که پدر ومادرو بزرگترها خیروصالح 

به جای بچه  دنناکی می تو رامی خوان اما مگه پدر ومادرتا

وقتی این بچه ازدواج کرد ومستقل شد  . دا تصمیم بگیرنه

می چه کسی  دسال پدرومادر دیگه نبودن 120وقتی بعداز

خواهد تصمیمات بزرگ برای این بچه بگیره خودش که یاد 

ه رنداره اگر هم تصمیماتی بگیهم ا اتش رجرالبته ته ونگرف

دچاراسترس واضطراب مشه وهمین نگرانی ها باعث 

شکستش می شه پس تصمیمات درستی نمی گیره ودراین 

صورته که جامعه و شرایط براش تصمیم میگیره وجامعه 

وگاهی تصمیمات  ایط دیگه مثل پدرومادردلسوزنیستوشر

 . یرهمیگو سختی ظالمانه 

خیلی خوبه تصمیم بگیر و ت خودتبرای زندگی رپس یادبگی

صمیمات وانتخابات غلط داشته وت که گاهی هم اشتباه کنی
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و به مرور  شیمیوی و ق کنیمیتجربه کسب ن وچباشی 

تصمیمات با ارزش و سرنوشت سازی برای زندگی و اینده 

 .خودت میگیری

 

 

 انع . ومهم ترین میکی از حاال میرسیم سرمانع اصلی و

 

 

 باورهای غلط واشتباه مانع سوم :

                                                                        

گاهی مواقع افراد خواسته های خوب وبا ارزشی دارند 

اما مشکل و مانع  دنهانجام میدا وهدف گذاری  خوبی ر

ها که باور ندارند که به خواسته ه بزرگ سرراهشون این

خودشون  دباور ندارن اواهدافشون می رسند خودشون ر

نها جلو موفقیت آباورهای غلط  دراالیق رویاهاشون نمی دونن

ی استعدادها وتوانای نهاآنها خداراباورندارند آشون رامیگیره 

ه فراوانی نعمت وثروت بهای خودشون روباورندارند. 

نیاز  ازحد ایمان ندارند .ایمان ندارند که بیش درکائنات خدا
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همه انسان های عالم نعمت وثروت درجهان وجود داره 

که بخواهد ازکائنات  وهرکسی می تونه به هراندازه

حتما بهش  درخواست کنه که اگر باایمان وباوردرخواست کنه

 داده میشه . 

که خواسته  دیگه ای که باید بهش توجه داشته باشی اینه نکته 

نباشه چون  تباورهابا ارزشها و درتضاد تها واهداف

درنبردبین باورها واهداف همیشه این باورها وارزش 

        .                                                                                            چه باور درست باشه چه غلط هاهستند که پیروزمی شوند

ست باشه وهم باورها وارزش هامون در باید تالش کنیم که هم

باهم  باورهامون باشه وهرگزدرتضاد هدفمون هم جهت با

 .نباشند 

پس اگر نیازه باورهاتواصالح کن و اهدافی را برای خودت 

 .تعین کن که هم جهت با باورها و ارزشهات باشه

 

 

 

 متغییر کنی منمی خواهی مانع چهارم :
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وبهتربشه اول باید خودمون  اگربخواهیم زندگیمون تغییر کنه

تغییرکنیم بایدخودمون بهتربشیم تا شرایط بهتر را تجربه کنیم 

درمقابل تغییر مقاومت می کنیم و  اما متاسفانه اکثرمواقع ما

دمان را خو حاضر نیستیم رفتارها واعتقادات وباورهای غلط

اصال قبول نداریم که داریم اشتباه اصالح کنیم بعضی مواقع 

می کنیم وروی کارهای اشتباه خودمون هم پافشاری می کنیم                             

پس مطمئن باش تا حاضرنباشی تغییر کنی شرایط هم تغییر 

نخواهد کرد تاوقتی به این رفتار و باورهای خودت ادامه بدی 

 .کسب می کنی را نتایج همین 

پس اول رفتارها وباورهای غلط خودت رابشناس وقبول کن 

  .ا باشهنآتغییر  درصددبه مرورکه اشتباه می کنی وبعد 

 

 انتخاب اهداف غلط مانع پنجم :

                                       

یعنی این یعنی چی؟ . دنوراشتباه میازاول راه را  اهی افرادگ

 دغلطه اهداف بد انتخاب می کنن دی که انتخاب می کننکه هدف

 دانتخاب می کنن خودشاناهداف بی ارزش واشتباهی را برای 
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د یا زدبهترین مثل این که کسی خواسته اش این باشد که 

 خالف کار شهر بشه . 

اما خواسته ونیت غلطی داریم درسته خود هدف هم گاهی 

برای  –ای پز دادن مثال به چیزهایی می خواهیم برسیم بر

 فخرفروشی 

آبروی کسی رو  گاهی هدفمون اینکه به کسی ضربه بزنیم یا 

                                                          ببریم.

 اگرمی خواهی موفق بشی اگرمی خواهی سعادتمند

انتخاب کنی  اهداف با ارزش را وخوشبخت  بشی باید

فت هی  باشه باید هدف تو به پیشری توخیر خوایهانبایدهدف 

غلط یا منفی باشه به  تاهدافاگرمثبت جهان کمک کنه . 

رگز به خوشبختی خواسته خودت نمی رسی واگرهم برسی ه

 وآ رامش نمی رسی .

تا تو این  پس اهدافی بزرگ و بسیار با ارزش انتخاب کن

مسیر هم کاینات به کمکت بیاد و هم به انسان بزرگ و با 

  . تبدیل بشیارزشی 
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 مکتوب نکردن اهداف مانع ششم :

                                                                  

عواملی که ما را از هدف دور می کنه  مهمترینیکی از 

 .مکتوب نکردن اهدافه 

وقتی می نویسی همه چیز تغییر می کنه وشرایط جوردیگری 

 .به تدریج فراموش می کنی اگرننویسی رقم می خوره اما

از قوی ترین ترین جوهرها  شنیدی که میگن کمرنگ حتما 

از ها واین یک واقعیته که خیلی حافظه ها ماندگارتراست 

 اون غافلند                                            

خودتوعادت بده به نوشتن وهمه چیز رو بنویس خواسته ها 

هاتوبنویس کارهای روزانه ای که واهدافت را بنوس برنامه 

بنویس را بنویس جاهایی که باید بری  باید انجام بدی را

تونی ذهنت بنویس تا میرا چیزهایی که می خواهی بخری 

کن برای ایده های نو  روخالی کن وبریز روی کاغذ وجاباز

 .برای تفکرو 

  .پس اهداف و خواسته هاتو با جزییات کامل بنویس 
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 عدم برنامه ریزی مانع هفتم:

                                                                                                

برخی افرادهرساله اهدافی رابرای خودشون تعیین می کنند 

ازمدتی به دلیل مشغله های  اما چون برنامه ریزی ندارند بعد

که  دنوگی می شذهنی زیادی که دارند اینقدردرگیرروزمر

قدمی به سمت اهدافشان بردارند ویه مدت  دفراموش میکنن

  د.راموش می کننکه بگذره خود هدف رو هم فدیگه 

پس اگر برای هرروزت برنامه ریزی نداشته باشی 

 .ت برسیاشته باش که به اهداف وخواسته هاانتظارند

 

 

 نداشتن برنامه زمانی مشخص مانع هشتم :

                                                                          

بر  نع بزرگیمانی دقیق ومشخص مانداشتن برنامه ز

که میخوان درکمترین زمان ممکن به ه سرراه کسانی

درستی زمان  نها کارها واهدافشون رابهآاهدافشان برسند 

 دننادگاهی زمان شروع را نمی بندی نمی کنند. 
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اما فرصت مناسب  دسب می گردنومنتظرفرصت منا

 .هیچوقت نمی رسه 

که دیگه بیخیال  دیا اینکه اینقدرامروزوفردا می کنن

یا این که اینقدرعجله دارن که . دنوهدفشون می ش

خوان یکشبه به خواسته ها واهدافشون برسند که می

زمان بندی قت رخ نمی ده. موفقیت یکشبه هیچو

 باید. دچارمشکل می کنه مشخص تورانا ی یاغیرواقع

درست وواقع بینانه زمان رسیدن به اهدافت را مشخص 

پنج  یکماه دیگه  یکسال دیگه دانندموفق می افراد. کنی 

چه  و کجا هستندسال دیگه به چه اهدافی می رسند 

پس اگرمی خواهی موفقیت پایدارداشته .  جایگاهی دارند

ین االن هم ن االن بهترین زمان برای شروعهباشی همی

راه درادامه  و .شروع کن و قدمی به سمت هدفت بردار

باید صبورباشی واستقامت داشته باشی تا به اهداف 

نخواه که به همه اهدافت و  شی برسی.بزرگ وباارز

اگر پنج تا هدف مهم داری روی مثال  باهم برسی

توباید پله های موفقیت  ضروری ترین هدفت تمرکز کن

 .رایکی یکی طی کنی 
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 نداشتن انگیزه مانع نهم :

                                                                                 

 تموانع و مشکالتی سرراه تگاهی تومسیررسیدن به اهداف

رسیدن در مسیر ی ه قوی نداشته باشسبز میشه که اگر انگیز

اشی هم باید در کل مسیر با انگیزه ب.  متوقف میشیبه هدف 

در شروع هم در طول مسیر و تا پایان باید این انگیزه حفظ 

رسیدن به اهدافت پیدا برای  را پس باید دالئل محکمی.  بشه

 های خودت رامحکم برداریانگیزه بده که قدم کنی که بهت

 .نرسیدی متوقف نشی تهدفخواسته وبه  وتا

 

 نداشتن مقیاس مشخص مانع دهم :

                                                                                                       

د اما نگاهی افراد اهداف را برای خودشان انتخاب می کن

د همی خوافردی مثال  نددقیق ومشخصی ندار مقیاساهدافشان 

ته تحصیلی بخصوصی ادامه تحصیل بده اما مشخص دررش

د بگیره لیسانس می خوا آیا ادامه بدهکجا می خواد  تا نمی کنه

اینکه تویک رشته ورزشی  یاباالتر.  یا فوق لیسانس بگیره

ست قهرمان قهرمان بشه واین هدفشه اما مشخص نیمیخواد 
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 قهرمان کشور یا بشه یا شخواد بشه .قهرمان شهرکجا می

 قهرمان المپیک بشه . اینکه می خواد تودنیا بدرخشه یا

 دافت را مشخص کن .پس نقطه پایانی اه

 

 درخواست نکردن مانع یازدهم :

                                                                

دررسیدن به هدف سخت می  را یکی ازعواملی که کارشما

تا درخواست نکنی  . مطمعن باشهکنه درخواست نکردن

راحت  درخواست کردن خیلی کارتوراکنی . دریافت هم نمی

و  ی کنه خیلی از کارها رامی تونی به  دیگران بسپاریم

گاهی با سپردن بخشی از کار به  خودت را خسته نکنی

. باید  ن کار خیلی بهتر انجام بشهآدیگری باعث میشه که 

درخواست کردن رادرخودت تقویت کنی هنر ومهارت 

اگرازخداهم چیزی می خوای باید درخواست کنی تاچیزی که 

خود خدا گفته بخوانید مراتا اجابت کنم بدهد.  می خوای بهت

 .را  شما

چیزی را که میخوای پس خیلی راحت و بدون نگرانی 

 .درخواست کن
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 و مقصر کردن دیگرانبهانه جویی  مانع دوازدهم :

                                                                                                    

ن برای نه میاربرای ناکامیهای خودشون بهو بیشترمواقع افراد

 نه میارن. وقتی شکست می خورن فوراتالش نکردن بهو

وبه یک شکست  مشکل پیش میاد یک گردن تادنبال مقصرمی

یه چیزی را مقصرمی  یا ه کسیی فورا ندکامی می رسونا

                                                                      .              شگردنبه  اندازندا می ر کنند وهمه تقصیرها

میگیم تقصیردولته  ما عادت کردیم وقتی مشکلی پیش میاد 

وضعیت اقتصادی خرابه  شرایط جامعه بده  امکانات نیست  

هم ا ر خداما حتی گاهی . رفیق ناباب نگذاشت  پول ندارم

خدانخواست که به  ینه میگیم سرنوشت من ا مقصرمی کنیم.

من توخانواده فقیری به نمی بینه   منو خدا خواسته هام برسم 

شونه خالی  دنیا آمدم وبا این حرفها از زیر بار مسئولیت

 میکنیم.
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که فکرکنیم خدا  هخیلی وقت ها کفرمی گیم باورکنید این کفر 

ت به خواسته هامون برسیم به موفقی که ما دهنمی خوا

 مش وآسایش برسیم.وامکانات وآرا

توخانواده های فقیری به دنیا میان خوب  درسته که بعضی ها

اینکه توچه خانواده وتوچه شرایطی به دنیا بیای دست خودت 

وهمین شرایط بمونی خدابه نیست اما قرارنیست که همیشه ت

راه درست  تابه عنوان اشرف مخلوقات هم داده ما عقل 

به موفقیت برسیم به آسایش  مراه خودمون پیدا کنی راپیداکنیم

 .برسیم

دنبال مقصر نگرد و خودت را مسئول همه اتفاقات به پس 

نی بهترین راهکار را برای رفع مشکل و ازندگیت بدان تا بتو

 .رسیدن به هدفت پیدا کنی

  

 اولویت بندی نمی کنی را تاهداف مانع سیزدهم :

                                                                                                  

مشخص باشه .مهم ترین وضروری ترین  اولویت اهداف باید

را هدف باید اولین هدفت باشه ترتیب رسیدن به اهدافت 

اگرمشکل یا گرفتاری خاصی توزندگیت داری  کن. مشخص
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باید اولویت هدف گذاریت و برنامه ریزیت درجهت رفع اون 

 کاری  مشکالت مالی داری مثال اگربی .اشه مشکل ب

ت ویدرپرداخت اقساطی که داری دچارمشکل شدی توباید اول

وتمرکزت سروسامان دادن به وضعیت مالی وپرداخت بدهی 

 .ها باشه

پس اهدافت را بر اساس اهمیت و ضرورت اولویت بندی کن 

 .و بر اولین اولویت تمرکز کن

 

 بها نمی پردازی :مانع چهاردهم

                                               

برخی افراد حاضرنیستند هیچ بهایی بابت رسیدن به اهداف 

 که به اونها هم برسند  وخواسته هاشون بپردازند وتوقع دارند

هرچیزی بهایی داره که باید بهاشوبپردازی تابهش برسی.  

                                          پرداخت بها فقط هزینه های مالی وپرداخت پول نیست 

گاهی  باید وقت بگذاری بهای یک خواسته اینه که گاهی 

از خوابت گاهی باید ازتفریحات بگذری بایداعتباربگذاری  

 .یا روابط خودت را اصالح کنیکم کنی 
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بهای سنگین تری  هرچه خواسته توبزرگتر باشه باید

 .راپرداخت کنی

حاضری چه  هر کدام از اهدافتمشخص کن برای  پس

 .قدربها پرداخت کنی 

 

 نداشتن مشاور خوبمانع پانزدهم: 

 

نقش مشاور و راهنما در زندگی و در رسیدن به اهداف 

(( شوری))همیکی از سوره های قرآن  و حتیبسیا مهمه 

"ای که میفرماید ( ص)ام گرفته که در آن خدا به پیامبرن

مشورت کن و چون تصمیم پیامبر در کارها با مسلمانان 

 گرفتی بر خدا توکل کن و انجام بده"

اگر بدون کمک راهنما بخوای پیش بری باید زمان خیلی 

بیشتری صرف کنی و مجبوری تو کارهایی که تجربه 

کافی نداری آزمون و خطا کنی تا به نتیجه مطلوب 

 و گاهی به نتیجه هم نمیرسی.برسی 
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خوب و کار بلد کارها اما با کمک و راهنمایی یه مشاور 

 ش میره و درصد خطا بسیار کم میشه.سریعتر و بهتر پی

یه مشاور خوب کیه؟ کسی که در یک زمینه خاص 

تجربه و تخصص داره و مهمتر و بهتراینکه قدم به قدم 

 .کمکت کنه  و در کنارت باشهو تا رسیدن به مقصد 

پس یه مشاور خوب و کار بلد در زمینه اهدافت پیدا کن 

 .راهنماییت کنه و هم بهت انگیزه بده ا همت

 

خوب دوست من با تعدادی از موانع رسیدن به اهداف 

 بطور خالصه آشنا شدی .

 با هم مرور میکنیمسر فصلها را یکبار دیگه  
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 درپایان 

                                                                                                         

ممنون ومتشکرم که وقت گذاشتی  ودوست خوبمخیلی ازت

شناختی بشین  این موانع را و خواهش می کنم حاال کهشما از

فکر کن بین کدام یک ازاین موارد درمورد تو صادقه ببین 

خودتوبشناس اگردرمواردی ضعف  .چیه تموانع موفقیت

به سمت هدف را  اولین قدم ییرات را شروع کنتغداری 

                                                                                                 . لحظه بهترین فرصتههمین همین االن بردار

 توجه ورعایت نکات گفته شده می تونی تغیرات بزرگی را با

که  هفقط کافی سیبزرگی بر افکنی وبه اهد توزندگیت ایجاد

خیلی  تبدون که تو لیاقت .بخوای که زندگیت تغییر کنه

                                                                                .بیشتراز اینهاست والیق بهترین هایی 

اگرنیاز به کمک داشتی یا سوالی داشتی خوشحال میشم که 

                                                            .کمک کنم  شمابتونم به 

دوست خوبم باورداشته باش در هر سن و جایگاهی که هستی 

انی به اهداف و با هر جنسیت و هر تخصصی که داری میتو

و آرزوهات برسی فقط باید ایمان داشته باشی و کمی تالش 

 کنی. 
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برای رسیدن به خوشبختی نیازی نیست که توجه داشته باش 

اول به اهداف وخواسته هات برسی بلکه همین االن هم با 

                 داشته هات می تونی احساس خوشبختی وشادی کنی                                          

همین االن هم تو چیزهایی را تو زندگیت داری که با هیچ 

ی قابل مقایسه نیست  مثل خانواده  مثل سالمتی  پول وثروت

استعداهات  توثروت های واقعی  توانایی هات  مثل خودت 

راهمین االن داری پس از همین االن احساس خوشبختی کن 

شکر کن بدان که وشادباش وخدارابه خاطر داشته هات 

شکرگذاری تکنیکی بسیارقدرتمند برای جذب اهداف 

 .ستوخواسته ها

به خاطر اهدافی که انتخاب کردی وچیزهایی که می خوای  

وایمان داشته باش که به  خداروشکر کناز االن بهش برسی 

 اهدافت میرسی.

 مجموعهاین منتظر کتابها و مقاالت بیشتری از دوست من 

 .باش 

خوشحال میشم که  داشتی ادیهلی یا انتقاد و پیشنچنانچه سوا

 .مطرح کنی
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 ممنون و خدا نگهدار 

                                  

 شاد و موفق و پیروز باشید                       

 سید حسن مدنی                                                                 

www.timetalaee.com                   

         

 این کتاب را هدیه بدهید میتوانیدشما 

 این کتاب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید میتوانیدشما 

 این کتاب را در سایت یا وبالگ خود قرار دهیدمیتوانید  شما

 محتوای این کتاب را تغییر ندهید لطفا

 

 کرتشبا 
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