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 انسان موجودی متفکر است

 آنچه که هستیم یا خواهیم بود، 

 مستقیماً به طرز تفکر ما بستگی دارد! 

 اگر کیفیت تفکر ما بهتر شود زندگیمان هم قطعاً بهتر می شود 

 و راه دیگری جزء این برای زندگی بهتر وجود ندارد. 

 کیفیت تفکرتان را باال ببرید

 گروه تحقیقاتی هدف استارتر                                                                       

www.hadafstarter.com  

 

الگوی آموزش داده شود که فقط و فقط با عالیق و خواسته های  اگر به شما مدل و

در کمترین  خود و نیز با روشی که بتوانید با عشق و عالقه شروع به فعالیت نماید و

آموزه های آن عمل زمان  به تمام خواسته ها و عالیق دست یابید  آیا حاضرید به 

 نمایید ؟

و قطعا اگه تو روشی رو که بارها و باره با اون تونستی موفق بشی رو شناسایی و در 

ی اون به تمام خواسته هات دست پیدا کنوجود خودت نهادینه کنی ، قطعا می تونی با 

 . 

در جهت رسیدن به هر هدفی رو بصورت  الگو و مدلآیا آماده هستی تا بهترین    

 امتحان شده در اختیارت قرار بدم ... تضمینی و
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 دوست ارزشمند من سالم.

ارتقاء شخصی و مدیر و  موفقیت و متد های نوینا محقق و مدرس دوره ه -کرمی هستممجید 

. بسیار خوشحال و خرسندم با یکی دیگر از دوره های راز  هدف استارتر دات کاموب سایت 

 خوبم هستم.ثروتمندان در خدمت تو دوست 

 یتبه کارگیری ح  دمد که بهت قول میدوره ای بسیار ارزشمند، پرمحتوا و بی نهایت قدرتمن

 یکی از آموزه های این دوره می تونه زندگی تو رو به خصوص در بحث مالی متحول کنه.

ه می تونی خیلی، خیلی سریع و بسیار شرایطی قرار خواهد داد ک درتو رو ارزشمند  این دوره

 بخش به خواسته ها و رویاهات برسی! لذت

 کنه تا در مسیری قرار بگیری که هر روز دستاوردهای بسیار عالی وارد زندگیتمی بهت کمک 

گرشی رو بهت بده که نگاهت نسبت به زندگی عوض بشه و بکنی این دوره ارزشمند می تونه ن

 داشته باشی. تبرای خودت بسازی که عاشقانه دوس با استفاده از آموزه های اون زندگی رو

 از زندگی، کار و تمام شرایط خودت لذت ببری. 

دوست خوبم چه لذتی باالتر از این که بتونی مسیری رو در زندگی در پیش بگیری که به تمام 

 خواسته ها و رویاهات دست پیدا بکنی.

ون داری رو انجام بدی! نه اینکه رو که دوستش یکنی که فقط کارهای پایه گذاریزندگی رو 

 مجبور باشی برای بدست آوردن پول کاری رو انجام بدی که عالقه ای بهش نداری!

 می بدی، بها ات شخصی زندگی به بیشتر تونی می که من دوست اینه اینها ی همه از جالبتر

 کسانی برای رو بیشتری وقت تونی می بپردازی، داری ات زندگی در که روابطی بهبود به تونی

 تا کنی کمک انسانها ی بقیه به تونی می کنی، صرف هستن عزیزانت از و داری دوستشون که

 ای زندگی ی شیوه همون دقیقا تونی می... کنی آفرینی ارزش تونی می کنه، تغییر زندگیشون

 ای شیوه... میده بهت خوب حال و حس و داری دوستش که کنی پیاده خودت زندگی در رو

 .میبری لذت زندگیت از و میکنی زندگی داری که میده بهت رو احساس این واقعا که

 ش داری ثروتمند بشی.تو الیق این هستی با کاری که دوست
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موجوداتش که هیچ حق انتخابی حتی در و اگر غیر از این بود قطعاً خداوند ما رو همانند سایر 

 روند زنگیشون ندارند می آفرید.

ترین نعمتی که خداوند به ما ارزانی داشته اینه که ما این حق رو داریم که دوست خوبم بزرگ 

 کنیم و چه قدرتی باالتر از این. راه خودمون رو خودمون انتخاب

 یه نگاهی به سایر موجودات بنداز کدوم موجودی به غیر از ما انسان ها حق انتخاب دارند!

 

 :یه کلیتی از زندگی رو با هم بررسی کنیم اجازه بده پس

 

 بالقوه مییک موجودی هست -

-  
-   
 در جهانی کامالً با شعور و هدفمند آفریده شده ایم،  -

-  
-  
 فرصتی محدود به نام زندگی در اختیار ماست، -

-  
-  
 و قدرتی به نام حق انتخاب.  -

-  

 به سواالت زیر صادقانه جواب بدی؟ با خود متعهد شو کهاما 

 

 حاال دوست خوبم اجازه بده یه نگاهی به زندگی خودمون بندازیم: و

 پیدا کنی؟آیا این قدرت رو داری که به هر چیزی که می خوایی دست 

 آیا می تونی به مسافرت هایی که واقعاً دوسشون داری بری؟

 آیا تو خونه ای که دوسش داری زندگی می کنی؟
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 آیا کاری رو انجام میدی که عاشق انجام دادنش هستی؟

 آیا رابطه ی خوبی با خانوادت داری؟

 همسر دلخواهت رو به دست آوردی:آیا 

 اصالً آیا از زندگیت لذت می بری؟

ه داری انجام میدی لذت نمی بری، اگه هر روز به سختی منتظر تموم شدن وقت گه از کاری کا

کاری هستی، اگه داری کارهای تکراری انجام میدی، اگه تو درس خوندن موفق نیستی، و از 

 همه مهم تر، اگه به نتایج و خواسته های دلخواهت نمی رسی 

ررسی به جایگاهی که حق توست و لیاقتش رو و البته اگه دوست داری به زندگی دلخواهت ب

داری برسی و از همه مهم تر اگه رویاهات رو فراموش کردی و می خوای به اونا برسی بهت 

رو بهت معرفی می  زهای بسیار ارزشمندراکه  فایل هدیه رایگانپیشنهاد می دم حتماً با این 

 کنه همراه باشی.

 رو زندگیت راحتی به تونه می میشی آشنا اونها با ادامه در که ای ساده نکات همین فقط

 .کنه متحول

 

 

 

 

 .زمان بگذارید دقیقه  20 ، لطفاً فقطبرای رسیدن به موفقیت باید بهایی پرداخت 

 پس بیاین با هم شروع کنیم.
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 :   موفقیتفصل اول 

 ...شاید بخواهید شرکت خودتون رو راه اندازی بکنید

 ...درآمد دلخواه خودتون هستیدای رسیدن به کسب  شاید در حال تالش بر

 ...ازدواج کنید با فرد دلخواه خودتون شاید قصد دارید

 ...شاید در تالش برای خرید خانه هستید

 ...و هزاران شاید دیگر 

 :اما دوست خوبم در هر صورت شما می خواهید

 

 انجام دهید!خودتون کار بزرگی برای زندگی  
 عالی برای خود بسازید! می خواهید آینده ای

 

 اما آیا قبول دارید که در راه رسیدن به اهدافتان چالش های بزرگی را بر سر راه دارید

 وقت مطالعه این نوشته به این کوتاهی را ندارد در این ما تفاوت عمده شما با کسی که حتیا

ک خواهد کرد است که شما در حال خواندن نوشته ای هستید که از نظر ما حتماً به شما کم

 که به اهداف خود دست یابید.

 تعریف موفقیت در زندگی:

 دیاگرام رو بررسی کنیم:هم این  سیستمی  خارج نیستی. بیا بااین م از تو ه

 فرصتی بنام زندگی  تولد                       انسان بالغ                            ( متغییرمرگ)

 بالغانسان     رسیدن به موفقیت                   به خواسته هایی که می خواهند دست یابند 
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پس تو هم در کل به دنبال رسیدن به خواسته هات)موفقیت( در 

 .زندگی هستی

 

 

 : هدف از ارائه این دوره

در این حوزه که چرا فقط افراد  یتخصصدوره های مختلف و مطالعات بسیار با شرکت در 

ونیز با ،  انند موفق باشندمی تو، از مردم جهان را تشکیل می دهند  %3محدودی که حدود 

که خود جویایی موفقیت میباشد نه فقط به خاطر انسان  یهر فرد توجه به این موضوع که 

 وقوانین مربوط به جهلنرا رعایت نماید که میبایست  بودن بلکه در رعایت قوانین کلی موفقیت

تیابی به اهداف بسیار بزرگتر و ارزشمند تر می بایست قانون اول یاد در ادامه دس یهر فرد

 است .دادن به سایر انسانها  گیری علوم موفقیت که همان آموزش 

که شناسای قوانین جهان  مضمونباتوجه به رسالت گروه تحقیقاتی هدف استارتر با این  نیز  و 

هستی و نیز شناخت توانمندی های درونی و ذاتی انسانی به منظور آگاهی بخشیدن به افراد با 

دستیابی به شناخت توانمندی های خود و نیز ارائه راهکارهای ساده ، آسان و عملی در جهت 

در دستیابی به  برآن شدیم تا در جهت یاری رساندن به شما  اهداف و رویاهای هرفرد ،

موفقیت های شخصی خودتان و نیز تحقق رسالت گروه آموزشی هدف استارتر  مطالب بسیار 

ارزشمندی را که باعث ایجاد تحول بسیار عظیم در جهان شده را  در قالب دوره ای بسیار 

 . ارزشمند در اختیار مشتاقان موفقیت و ثروت قرار دهیم

رای رسیدن به رویاها و زندگی ایده آل خود حاضر به افرادی مثل تو دوست ارزشمندم که ب

 میباشند . تالش و صرف زمان و هزینه 
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ای خارق العاده که در عین قدرتمند  هدرمورد دوردر این فایل هدیه رایگان تالش کردیم تا 

بودن بسیار ساده و عملی طراحی شده تا هر فرد مشتاق و البته اهل عمل و اجرا بتواند  فقط 

با شما همراه  م ساده و آسان به خواسته های و رویا های ارزشمند خود دست یابد گا 5در 

 . باشیم 

از تو دوست خوبم دعوت میکنم تا در ادامه این فایل آموزش رایگان با من همراه بشی 

... 

 

 فصل دوم : مشکل اصلی ...

  

درصد از مردم جهان تصمیم می گیرند، الغر شوند، سیگار نکشند، بیشتر  55هر ساله حدود 

اهداف و ایده هایی دارند.  رهبران گروها و مشاغل نیزنداز کنند، مدیران و اتالش نمایند و پس 

 که : در بین تمام این افراد فکر می کنید چند درصد دوست ندارند 

عادی داشته باشند، در کارشان موفقیت بیشتری کسب کنند، ثروتمند شوند، شرایط جسمانی 

  و زندگی راحتی داشته باشند.

هرگز  و هرگز به  -مشخصی داریم بیشتر ما هرگز خواسته هایبا وجود اینکه ما 

 اهدافمان نمی رسیم.

هدف گذاری کردیم ، اهدافمون رو نوشتیم و هرروز برای موفقیت داریم کار در صورتی که بارها 

خیلی وقتا حتی اهدافمون رو فراموش می کنیم یا اصالً خودمون رو به ولی  تالش میکنیم و

 !که نرسیدن به خواسته هامون مارو اذیت نکنند فراموشی می زنیم

 

در واقع نتایجی که به دست می آوریم با خواسته هایمان قابل مقایسه 

 نیست!
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 نکته بسیار جالب تر اینکه:

خلقت جهان است و  حالت خودش در کلجهانی که در آن زندگی می کنیم در پیشرفته ترین 

  تمام امکانات برای رسیدن به اهداف فراهم هستند.

 پس چرا موفق نمی شویم ؟؟؟

 

بسیار  یتمی دونید چرا چون ارزش اهداف ما از نظر علم روانشناسی موفق

کمتر از حداقل نیاز ضروری برای یک هدف بالقوه برای رسیدن به موفقیت 

 .می باشد

 

 اما چرا ...؟

 چرا ما نمیتوانیم مسیر درست برای خودمون انتخاب کنیم ؟

 یه نگاهی به زندگیت بنداز و به این سواالت جواب بده!

 داری!چقدر کاری رو که انجام میدی رو دوست داری؟ آیا خالقیت  .1

 جسمانی خود رضایت داری؟آیا از نتایج اون راضی هستی؟ آیا از شرایط  .2

 تا حاال به فکر شروع یه کار دیگه افتادی؟ چند بار یه کاری رو شروع کردی و موفق شدی؟ .3

 که االن داری انجام میدی به رویاهات برسی؟یه سوال دیگه می تونی با کارهای  اصالً .4

 شانس می گردی؟ یا نه دنبال یه فرصت و یا یه .5

 داره یک روز از باقی عمرت کم می شه؟ ،قبول داری هر روز .6

 

 

 

 دوست خوبم من نمی خوام بهت بگم یک کار مشخصی رو شروع کن! یا این راه درسته یا نه!
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بلکه برعکس من می خوام بهت بگم مهم نیست چه کاری انجام بدی بلکه مهم اینکه 

 رویاهات برسونه!تو رو به بدی که  کاری رو انجام

 باشی! رهای که انجام میدیمهم اینه که عاشق کا

 عاشق رفتن سر کارت باشی! شییز خواب بیدار مامهم اینه که وقتی صبح 

شی فقط دنبال مطلبی یا موضوعی باشی که می تونه به تو کمک مهم اینه که وقتی بیکار می

 کنه که تو به هدفت برسی!

حال تماشای تلوزیون و رادیو  ردمعمولی نیستی چون اگه بودی قطعاً تو دوست خوبم یک فرد 

بازی و هر چیز غیر مفید دیگه بودی، ولی مطمئن باش االن که داری به این فایل گوش میدی 

درصد از مردم جهان هستی که قابلیت رسیدن به رویاها و آرزوهاشون رو دارن  25قطعاً جزء 

ی، به شرطی که به نشونه ها توجه کنی! باید ولی به شرطی که به ندای درونیت گوش بد

 خالص باشی و بدون تعصب خودت رو و زندگیت رو قضاوت کنی!

اما اجازه بده دلیل این موضوع که چرا باید راهی رو انتخاب کنیم که عاشقش هستیم رو با هم 

 بررسی کنیم

در واقع ما میخوایم به این جواب بدیم که چرا نمی تونیم مسیر و اهداف 

 درست انتخاب کنیم ؟

 مسیری که بتونه مارو به خواسته هامون برسونه ...

 

  دالیل نا کامیفصل سوم :  

 آماده ای!آیا 

 راری که اگه عاشق هدفت باشی:ببین دوست خوبم من نمی خوام دوباره این دالیل تک

 از کار خسته نمی شی .1

 دوسش داری .2

 لذت می بری .3
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البته همشون کامالً درست هستن. اما اجازه بده یک دلیل و تکرار کنم که و جمالتی مثل این ر

لی برای تو دوست خوبم که مطمئن باش من عاشق رسیدن تو به رویاهات هستم رو به ابسیار ع

 رایگان بهت بدم!

علل پیروزی افراد تحقیق می کنم مدت ها در مورد  هاست دارم در مورد موفقیت وببین سال

مهم و البته  بسیار. کتاب و دوره های می کنم روت تحقیق قانون جذب و علم روانشناسی ث

 .رو گذروندم عالیبسیار 

 نتایج یک سری از تحقیقات ارزشمند خودمو با تو در میون بذارم! و االن میخوام 

که  مدیون کتاب ها و آموزه های بسیار زیادی هستممن هم این اطالعات ارزشمندرو که 

و البته با آزمون در زندگی شخصی خودم با تحقیق و مطالعه  مطالعه کردم که همه اونارو

مطمئن باش این مطلب رو به سختی برای  و کردمتبدیل به یک سری دوره های کامال ابداعی 

توست. من سال ها مطالعه و تحقیق کردم تا بتونم خودم جمع آوری کردم! و االن در اختیار 

یی این مطالب رو نخواهی یافت چون سال ها در راهم رو پیدا کنم. به تو قول میدم هیچ جا

 : مورد این موضوع تحقیق کردم که

 دست پیدا کنم ؟خودم  یچطوری می تونم به آرزوها و رویاها 

 اتم برسم؟ یحچطور می تونم بدون دغدغه به تفر

 زندگی کنم؟  نار خانوادم با خوشحالی و قوت قلبچطور می تونم در ک

 ر خودم و خانواده ام باشم!چطور می تونم مایه افتخا

موضوع بسیار ارزشمند در مورد داستان آشنایی خودم با این  خوبم اجازه بده کمیدوست 

 !تعریف کنیم

ند سال فعالیت در دفاتر شتیکت بعد از چرشگاه به عنوان یک آبعد از فارغ التحصیلی از دان

در کارم رسید. چند  جدید شروع به فعالیت هایمهندسی مختلف و انجام کارهای ریز و درشت 

شرکت نسبتاً بزرگ در پروژه های عمرانی به کسب تجربه مشغول شدم اما  سالی رو با یک

شرایط دیگه برام راضی کننده نبود و با همراه نمودن برادرم با سرمایه ای از اون و کار و فعالیت 

ر سخت بود ولی خدا رو کردم. سال های اول واقعاً بسیا فعالیت های عمرانیاز خودم شروع به 

 شکر بعد از مدتی به نتایج بسیار خوبی رسیدم. 
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زندگی روی خوشش رو بهم نشون داده بود . شرایط خوبی داشتم . درآمد باال و شرایط کاری 

شرایط عالی پیش می رفت تا اینکه بعد از چند سال شرایط کامالً تغییر کرد و متنوع و خوب . 

 بازار از رونق افتاد.

سال هر آنچه بدست  2کالً بعد از  -باورتون نشه تمام سرمایه خودمو رو از دست دادم شاید

اعتباری که داشتم و سرمایه ام رو از  آورده بودم رو از دست داده بودم و شرایط بسیار بد بود.

یه روز به خودم اومدم و گذشته هام رو مرور کردم و برام جای  دست دادم. تقریباً منفی بودم.

بود که چرا من باید به این روز بیفتم. من انسان فعالی بودم هر چند تو سال های اخیر  سوال

ند کمی غرور داشتم و چند مورد دیگه ولی داستان چیز دیگه ای کم کارتر شده بودم. هر چ

 بود؟

در رفته، رفته با قوانین جذب و روانشناسی موفقیت آشنا شدم هر چند در این زمینه سال ها 

 2نشگاه مطالعات بسیار عمیقی داشتم ولی همه اونها رو رها کرده بودم. بعد از گذشت دا دوره

شرکت کردم. کر بکنی که فسال هنوز سردرگم بودم که چرا نمی تونم موفق باشم. تو هر دوره 

با اساتید موفق و بسیار مجرب کار کردم. کتاب های بسیار زیادی رو مطالعه کردم و هر 

می کردم شاید باورتون نشه حتی ن می گرفتم تو زندگی خودم امتحا تکنیکی رو که یاد

 از من دیگه ناامید شده بودند.خانواده ام 

 اجازه بده یک نکته بسیار جالب رو بهت بگم! 

بگذریم.  ؟ آدم راه نشون میدن و این بدترین قسمت داستانه مگه نه یتو این شرایط همه برا

. یک دوره بسیار ارزشمند آشنا شدم سال تحقیق و مطالعه با 3گذشت و گذشت تا اینکه بعد از 

کنه ولی بعد می دونی وقتی آدم خسته می شه و نتیجه نمی گیرد همه چیز رو اول قبول می 

 شاید امتحان کرده باشی.  -رو کامالً رد می کنهوتاهی اونااز مدت ک

این دوره بسیار متفاوت بود و نه تنها از یادگیریش خسته نمی شودم بلکه هروز بیشتر ولی 

 .شودم تشنه یادگیری می

تازه و شروع به مطالعه کردم، همه چیز درست بود، دقیقاً من تمام این نقایص رو داشتم  

تونستم موفق بشم. چرا هر چقدر می داشتم متوجه می شدم که مشکل کجاست. چرا من ن

 ... بیشتر تالش می کردم کمتر نتیجه می گرفتم! چرا

 زه بده بگم چی تو اون دوره یاد گرفتم که بعداً تمام زندگیم تغییر کرد.اجا
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مجدداً شروع کردم. اولش طبق روال همیشه سخت بود. هر روز فکرای منفی و چالش های  

 جدید که می خواستن نذارن من جون بگیرم و ادامه بدم

 اما می دونی نکته جالب داستان چی بود؟

دقیقاً تو مباحثی که با اون آشنا شده بودم همه این موارد قبالً به من گفته شده بود و موقعی 

که به مشکالت بر می خوردم احساس عجیبی بهم دست می داد. چه جالب من این رو پیش 

بینی کرده بودم، پس به راحتی از مشکالت عبور می کردم. واقعاً جالب بود هر روز بیشتر از 

 گرفتم.)حتی این موارد هم گفته شده بود(داشتم، حتی هنوز نتیجه ای هم نمی  قبل انرژی

من  هولی چیزی که برای من خیلی جالب بود این داستان بود که برخالف سال های قبل ک

حتی عالقه ای به سر کار رفتن نداشتن اما تو این مورد حتی شب ها هم تا دیر وقت با انرژی و 

فعالیت می کردم هر روز اطالعات خودم رو بیشتر و بهتر  (داستانمهم ترین بخش این لذت)

 لعه داشتم.می کردم. هر روز مطا

یعنی  واقعا حیرت آور بود . واقعا مطالب بسیار ارزشمندی رو آموزش داده بود به طوری که من 

 با تمام وجودم تغییر رو احساس میکردم . 

 :شروع میکردم و جالب اینکه خودمو ی روز من هرروز با اشتیاق بیدار میشدم و با خوشحال

 داشتم لذت می بردم! جالبه نه.

 اما حاشیه رفتن کافیه:

 می خوام بهت بگم که چطور شد زندگی من متحول شد!

تحقیق های فراوان و بررسی زندگی خودم، سایر افراد و  پس از آشنایی با این دوره ارزشمند و

یدم که نشون می داد اولین و مهم ترین تفاوت من به فرمولی رس ؛ البته زندگی افراد موفق

افراد موفق و سایر مردم جهان که فقط زنده هستند و معنی زندگی رو درک نمی کنند در 

 چیه!

 

 :دوست خوبم اگه بخوام یه کلیت از این راز رو بهت بگم این بود
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ولیت زندگی ئقبول مسبا داشتن باور به توانمندی های خود و این افراد)افراد موفق و ثروتمند( 

 خودشون :

یک سری روش و تکنیک که  با فاکتور های خاص و فقط و فقط یکسری کارهارو 

و مدام کارها و اهداف خودشون رو در  میکنندمختص به خودشون هست رو انتخاب 

 اون سیستم قرار میدن و مدام اون کارهارو تکرار می کنن. 

 

ر جهان هر کدام مدل و روش مخصوص به در واقع افراد موفق و رهبران تاثیرگذا

خودشون رو دارن و مدام اون رو در هر هدفی و البته با قیدهای خاصی تکرار می 

 کنند.  

 

و در مدل مخصوص به خودشون  اما این افراد فقط یک سری کار خاص رو انجام میدن!

 تکرار می کنند ونه هر کاری...

 

 

 یعنی چی؟

خودم رو در فرکانس درست قرار میدادم خیلی مطالعه کرده بودم در مورد باورها و اینکه باید 

 . باید به روش خاصی عمل کنمولی اینجا موضوع جالبی مطرح میشد و اون این بود که 

البته این رو هم بگم این رو خوب میدونستم برای ایجاد باورهای درست نیاز به تالش و تکرار 

 د .ش ین دوره اشاره میوجود داره ولی به مطلب بسیار جالبی در ا

درسته مهم ترین موضوع فرکانس و تفکر درسته ولی برای قرارگیری در فرکانس درست نیاز به 

 ایجاد شرایط مساعد داره .
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دوست من ، من هم مثل تو اول فکرکردم بازهم میخوان حرف های تکراری و اینکه تجسم کن 

شرایط تغییر کرد و مشخص شد مطلب چیز ولی رفته رفته ، تا بدست بیاد رو بهم آموزش بدن 

 دیگریست .

من که هر جا مطالعه کردم، دیدم و شنیدم افراد موفق از پس هر کار سختی بر میان ولی اینجا 

 می گه این افراد هر کاری رو انجام نمیدن! چطور ممکنه!

ای موزه هدم و با آدوست خوبم متوجه نمی شدم این موضوع یعنی چی پس بیشتر تحقیق کر

 و متوجه معنی این متن شدم و اون این بود!  کردم ترکیب جدید

صرفا از اعماق وجود خودشون  افراد موفق کارها و اهدافی رو انجام میدن که

 رن!هر چیزی نمی عاشق اون هستند، این افراد به دنبال برخواسته و

 

 

قرار حاال اگه کاری رو که دوست داشته باشی رو در مدلی که هربار بهت جواب بده 

 بدی فکر میکنی نتیجه چی میشه ...؟

 

 بله دوست خوبم ..........................موفقیت 

 جالبه نه ...؟

 مگه کسی هست چیزی رو به غیر از این بخواهد ...؟

 

افراد موفق و ثروتمندان ان تأثیرگذار وجود داشت! و این دقیقاً تو زندگی افراد بزرگ و رهبر

و از مدل مختص به خودشون استفاده می کنند و به نتایج  متفاوتی داشتند یاانتخاب ه

 .دلخواه خودشون میرسن

 اما برای درک بهتر باید اینطور توضیح بدم که :
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 گفت : بهت بگم میشه روداگه بخوام یه کلیتی از کل آموزه های این دوره ارزشمن

 :باید  برای موفقیت

که فقط متعلق به خود توست  ها بهترین مسیر ودر واقع درست ترین خواسته -1

و البته این خواسته برای محقق شدن نیاز به رویارویی با چالش  رو پیدا کنی

 خواسته وهدف معمولی نیست.یک یعنی  های جدید داره

 

 پیدا کنی کهدهای خودت نو از توانممدلی رو برای خودت  بایدو در گام بعدی  -2

خواسته هات  تمام به راحتی و با عالقه به بتونی در هر مورد که خواستی 

 برسی.

 اجازه بده یه مثال بزنیم؟

 استیو جابز رو در نظر بگیر

 و ..... کارهای معمولی هستن؟ I pad ،I phoneآیا کارهایی که جابز انجام داده مثل 

 ؟به اون نتایج برسیآیا به راحتی می تونی 

 چند بار جابز شکست خورد ولی باز هم ادامه داد؟

 اش توجه کن و ببین چه نقاط مشترکی باهم دارن ؟و در کل به دستاورد

 ستاورد های این فرد رو به صورت کلی چه طوری تصور می کنی ؟د

 آیا جابز هر کاری رو انجام می داد یا ...؟

 زیادن!و سواالتی از این قبیل خیلی 

 آیا فکر می کنی برای رسیدن به اهداف معمولی این همه سختی و تالش نیاز باشه؟

  www.hadafstarter.comازت میخوام حتما این فایل ارزشمند رو مشاهده کنی 
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و اهداف را دنبال می  این افراد فقط و فقط یک سری کارها پس تا اینجا فهمیده بودم

یعنی باعث ایجاد شرایطی  .که میتونه در وجود اونا شرایط خاصی ایجاد بکنه  کنند

 میشه که فرد تبدیل به ابر انسان میشه .

 

 

 از اون نتیجه گرفتن  او در گام بعدی اون رو در مدل مخصوص به خودشون که باره

 قرار میدن و خوب جواب مشخصه ...ومختص روحیات و شخص خودشونه 

 اصال یک سوال : 

چطور عمل میکنند و موفق میشن ولی  دیدی همه دنبال این هستند که بدونن که افراد موفق

 اصال دقت نمی کنند که اون روش مخصوص اون فرده و نه برای هر شخص دیگه .

طور که گفتم برای انجام کارهای مثل فیس بوک ، اختراع المپ ، هواپیما و ... نمیشه مثل همون

 خرید یک ماشین یا خونه و یا هر چیز دیگه عمل کرد ...

در واقع صاحبان این دستاورد ها از یک منبع قوی انرژی میگیرن و اون فقط در وجود 

 خودشون یافت میشه .

 دگیت بزنی نو اگه تو هم میخوای دست به کارهای بزرگ در ز

 اگه میخوای زندگیت رو متحول کنی 

 میخوای عالی زندگی کنی  و اگه

 با من همراه شو . در ادامه 
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 بله دوست ارزشمند من:

طالب رو میخونی قطعاً دلیلی داره در صورتی که می تو داری این مکه  من ایمان دارم االن

 فیلم و ..... پر کنی. پس قدر خودتو بدون تو ارزشمندی قطعاً! -تونستی وقت خودت رو با بازی

 

 گفتم این افراد اهداف ویژه ای دارند، حاال این اهدافهمونطور که ، دوست خوبم اما 

 :می کنیم بررسی باهم  چه خصوصیاتی داره ویژه 

ق یک سری اهدافی رو انتخاب می کنند که دارای ویژگی های خاصی هستند ببین افراد موف

زم برای شروع و ادامه کار وجود داشته باشه، الانگیزه این ویژگی ها باعث میشه همیشه 

رسیدن به این اهداف که می تونن  یکه برا یاد نظم مورد نیاز برای انجام کارههمیشه این افرا

و تا رسیدن به هدف دست از  که جهان رو تغییر بدن رو داشته باشندنه تنها زندگی این افراد بل

 تالش برندارن.

 و اهداف ویژه خواسته هانیاز به با این مطالب که گفته شد من متوجه شده بودم که من 

دارم. اهدافی که من رو به تمام خواسته هام برسونه. اهدافی که در من انگیزه الزم رو برای 

  .ایجاد کنه و باعث نظم و انضباط من بشه رسیدن به نتایج رو

وبعد از اون باید مدلی رو برای خودم ایجاد بکنم تا بتونم این سیستم رو مدام در مورد خواسته 

 هام تکرار کنم ...

 

 فصل چهارم : راه حل 

 دوست خوبم قطعاً تو هم می دونی االن می خوام چی بگم، و اون موضوع اینه:

 ...اهت برسیاگه می خوای به روی

 ...ای کاری رو انجام بدی که دوسش داریاگه می خو

 و لذت ببری ... خسته نشیاز فعالیت اگه می خوای 

 باید این دوتا شرط کلی رو رعایت کنی ...
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 ساده قطعاً نخواهی تونست! یابا اهداف معمولی و کاره -1

 

تونن ایجاد کنن و قطعاً می دونی چرا؟ چون این اهداف اون نظم و انگیزة الزم رو در تو نمی 

 ! و جهان قطعاً به اهدافی نیاز داره که اهداف معمولی نباشند،شکست خواهی خورد

جهان نیاز به اهداف ویژه داره، و اگه می خوای جهان تو رو به رویاهات برسون باید اهداف  

 داشته باشی.ویژه و خاص 

 

 رسیدن به خواسته هات باید مدل مخصوص به خودت رو پیدا کنی . وبرای -2

 

موفقیت  شخصیمدل ید برای خودت شخصیت مستقل و عنی بای

 ایجاد کنیخودت رو 

 

اهداف معمولی  زاا تو مطمئن بشی که چرا باید دست بده چند مورد رو بررسی کنیم ت هاجاز

 برداری!

 این بخش خیلی مهمه لطفا با توجه ویژه بررسیشون کن.

 نگاهی به زندگی خودت داشته باش! گذشته خودت رو یه بررسی کن! یه

 آوریش لذت می بری؟ تاوردی که هنوزم که هنوزه از یادکدوم دس 

 کدوم هدفی تو زندگیت بوده که بیشترین تأثیر رو تو زندگیت گذاشته؟ 

 و داری ازش سود چه کاری بوده که قبالً براش برنامه ریزی کردی و االن بدستش آوردی 

 میبری ؟

 و اصالً یه سوال کامالً متفاوت:
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اقدام کردی و که تو دست به اقدام برای انجامش نزدی و یا بوده  گذشته درچه کاری 

شکست خوردی و دیگه ادامه ندادی و االن حسرتش رو چون تمام تالشت رو نکردی 

 می خوری؟

متفاوت و بهتر می  کدوم هدف بوده که اگر کمی بیشتر تالش می کردی االن زندگیت بسیار

نظر تو رو به این جلب کنم که شد؟ البته سواالتی از این دست خیلی زیادن ولی من می خوام 

 :دوست عزیزم اگه به گذشته نگاه کنی

قطعاً فقط و فقط یک سری از اهداف هستند که بیشترین تأثیر رو روی زندگی تو گذاشتن و  

 : ، پس حاال قطعاً با من موافق هستی کهیا اینکه می تونستند زندگیت رو متحول کنند

اولین گام در مسیر موفقیت داشتن اهداف بزرگ و طالیی هستش و تو باید خواسته  

  و مسیری رو انتخاب کنی که یک شرایط ویژه و خاصی رو برای تو فراهم کنه!

 و در گام بعدی الگوی شخصی خودت رو برای موفقیت طراحی کنی ...

 

 ... اب تو بله استجوکه مطمئن هستم 
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 ؟اما چرا خواسته ها واهداف خاص تا این حد مهم هستند 

عالوه بر انگیزه و نظم در انجام کارها تا دستیابی به خواسته ها یه موضوع بسیار مهم دیگه هم 

 قابل ذکر هستش ...

 ... خالقیت

دکتر  انیشتن ، برگ ، زاکربیل گیتس ،  : ادیسون ،مثل  به موفقیت رسیده اند هتمام افرادی ک

می شناسیم و توانسته اند به  مونپرفسور سمیعی و حتی افرادی که در اطراف خودحسابی ، 

 موفقیت های کوچکتر دست یابند یه خصوصیت ویژه دارند!

 مثل :همه این افراد در زندگی دست به خالقیت خاصی زده اند 

د این خالقیت ها کارهای بسیار ساده مشکلی را برطرف کرده و یا نیازی را رفع نموده اند شای 

 ای بوده باشند ولی در هر صورت کار نو و خالقانه ای را انجام داده اند.

 و ... مثل ادیسون و زاکربرگ ←مثال بزنم برات  می تونم چند مورد رو

به این نکته  خالق شدبررسی این نکته که چطور می توان  طی تحقیقاتی که انجام دادم و با و

 رسیدم:

 می شود یتدو عامل باعث آزاد شدن نیروی خالق

 اهداف دلخواهمسیر و یکی  .1

 مشکالت بسیار جدی .2

تا فعال شود و این وظیفه شماست که آن را  وی خالق نیاز به زمینه مناسب دارددر واقع نیر

 .فراهم کنید
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 روشن برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی دقیق وو سپس  مشخص کردن اهداف

 است. ایجاد انگیزه دائمی و خلق ایده های جدید باعث 

 به بیان دیگر

 ایده ها را می آفریند. هستند که: اهدافاین  

بروز خالقیت و رسیدن به بهترین و مطمئن ترین مسیر برای ایجاد زمینه الزم برای  

 است.  داشتن اهداف روشن و دقیقدر واقع موفقیت 

 ؟ چرا اما 

موفقیت های بشر با  ههمو در واقع ! هچون باعث داشتن سواالت دقیق و حساب شده می ش

 .پاسخ گویی به سواالت به وجود آمده

 

 واما ...

ررسی و همچنین طی ب طی تحقیقات بسیار وسیع بر روی افراد بسیار مختلف)هزاران نفر(

جهان را تغییر داده بودند و نامشون در تاریخ ماندگار شده بود به زندگی بسیاری از افرادی که 

 این نتیجه رسیدم که:

و نرسیدن به رویاها و خواسته های  موفقیتبزرگ ترین و اصلی ترین عامل در عدم 

 بود .اهداف ویژه خواسته و نداشتن  افراد

  حاال چرا ما نمی توانیم اهداف بزرگی انتخاب کنیم! 

 بسیار مهم و در عین حال ساده می باشد! سه عاملجواب 

 )عدم خودشناسی( عدم شناخت خواسته ها و عالیق واقعی .1

 )هوس ها( داشتن خواسته و رویاهای غلط و نادرست و تأثیر گرفته از خارج از خودمان .2

 عدم شناخت مسیر دستیابی به این خواسته ها و رویاها .3
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خوام به تو ه بلکه می بگم رویای تو چی باید باش ی خوامدوست عزیزم من به هیچ وجه نم

مسیر  سیستمی رو که با اون تونستم از راهی که سال ها به اشتباه می رفتم جلوگیری کنم و

 ت کنم که نتیجه اش:زندگی خودم رو در جهتی هدای

 یافتن مسیر دلخواه شغلی .1

 ایجاد رابطه بهتر با خانواده و همسرم .2

 رضایت درونی  ایجاد شادی مضائف و احساس .3

 رسیدن به برخی از رویاهام  .4

  .و عالقه به سر کارم میرم و .. با عشقداشتن شغلی که دوستش دارم و هر روز .  5

 روبهت معرفی کنم .

پس زمانی که ما کاری رو که عاشقش هستیم رو پیدا کنیم یا اهدافی رو انتخاب کنیم که 

زشمندی رو برامون به ارمغان می آورند که اهداف درست و همسو با درون ما باشند نتایج ار

اون ها باعث بروز خالقیت و در نتیجه رسیدن به مهم ترین اونها و تنها یکی از 

 . میشه موفقیت در کلیت زندگی

 در ضمن بعدش باید این اهداف رو در الگو و مدل موفقیت خودمون قرار بدیم ...

دستاوردهای که در کل زندگی اگر به آنها برسیم از خودمان احساس رضایت خواهیم کرد. 

 را الیق رسیدن به آنها می دانیم. ددستاوردهایی که ما خو

 

 بله دوست عزیزم آیا واقعاً می دونی به چی می خوای برسی؟

 کردی؟ آیا واقعاً اون چیزهایی که باعث می شن تو به رضایت قلبی برسی رو شناسایی 

 آیا واقعاً می دونی از زندگی چی می خوای؟ 

 ودر گام بعدی 

 آیا مدل موفقیت خودت رو شناختی ...؟

 ایا میدونی بهترین الگو برای رسیدن به خواسته هات چیه...؟
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 آیا اصال میدونی الگوی موفقیت چطوری ایجاد میشه ...؟

 

 ...؟واگه هنوز راه خودت رو نشناختی فکر می کنی مشکل کجاست 

 چه عواملی باعث عدم شناخت بهترین مسیر در زندگی میشن ؟

 چرا ما قادر نیستیم بهترین راه در زندگیمون رو به راحتی شناسایی کنیم ؟

 چرا فقط افراد خاصی قادر هستند تا بهترین مسیر زندگی خودشون رو شناسایی کنند؟

 اصال چرا فقط عده ای خاص میتونن موفق باشند ؟

 

 

 نتیجه گیری:

پس ما تا اینجا متوجه شدیم که علت اصلی و گام اولی که برای رسیدن به موفقیت باید  .1

  . نددقیق و روشنی هست خواسته هایبرداریم داشتن 

اشاره کردیم به این نکته که ما بارها اهدافی را داشتیم ولی به نتایج دلخواه نمی  وبعد .2

 اهداف ما ارزشمند نیستند(.رسیم)به دلیل اینکه 

نمیدونیم بهترین اینه که نتیجه رسیدیم که مشکل اصلی ما .و در نهایت این موارد ما به این 3

خودمون رو راه راه و مسیر درست برای خودمون با سایر مردم جهان فرق داره و باید بهترین 

 انتخاب کنیم 

 !اهدافی که از درون ما برخواسته باشد 

  و بتونه باعث احساس رضایت در ما بشه نه دیگران! باشه و شخصی ما ای درونیهخواسته 

 خواسته ای که باعث ایجاد شور و اشتیاق در ما بشه 

 خواسته ای که ما بتونیم اون را تجسم کنیم 

  و خواسته ای که رسیدن به اون نیاز درونی ما باشه 

  جدیدی باشه دنیای  نیاز به ورود بهو برای رسیدن به اون! 
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ام بعد باید بهترین مدل موفقیت خودمون رو شناسایی و تبدیل به یک مدل تکرار ودر گ.4

 .شونده بکنیم

 

مسیر درست و خواسته های دقیق که منجر به موفقیت بررسی کردیم برای داشتن  و در ادامه

 :بشن

 

بهترین مسیری رو که می تونیم در اون موفق باشیم و  باید خودمون، خواسته هامون 

 کنیم!رو شناسایی و در واقع بهترین مسیری که میتونه مارو به موفقیت برسونه 

 

 بوم مدل دستیابی به رویاها الکترونیکی کتاب تکمیلی جزوات

 رایگان درصد 100

 کلیدی و طالیی نکات تخصصی آموزش

 دستیابی و محدود نا موفقیت به دستیابی برای و با شناخت مدل شخصی خود  خود تحلیل و بررسی از چگونه

 استفاده داریم که دفیھ و رویا رھ به

 کنیم؟

 لطفا بوم مدل دستیابی به رویاها  راز الکترونیکی کتاب تکمیلی جزوات رایگان دریافت برای

 www.hadafstarter.com وبسایت به 

   تا کنید حاصل اطمینان سایت خبرنامه در یا و سایت در خود نام ثبت از و مراجعه

 .گردد ارسال تان ایمیل به تکمیلی جزوات

 :ام داده شرح جزوات این در که موضوعاتی از برخی

 بهترین و برترین راه و مقصد خودمان را انتخاب کنیم تا ... میشهھ برای و بار یک چگونه

 چگونه مدل موفقیت شخصی خودمان را تحلیل و طراحی کنیم تا ....

 

www.hadafstarter.com  
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 1پایان جلد 

به چه شکل می تونی چطور میتونی به دستاورد های ارزشمندی برسی و اکه می خوای بدونی 

 همراه باشراز بوم مدل دستیابی به رویا ها  دومزندگی خودت رو متحول کنی با من در جلد 

رو یاد بدم و بتونی بهترین مسیر خودت رو انتخاب تابه تو بهترین مدل شناسایی خواسته هات 

اید چطوری بخودت رو  والگوی موفقیت  بهترین مدلیاد میگیری که و در جلد سوم کنی 

  .شناسایی کنی 

 لطفا بوم مدل دستیابی به رویاها  راز الکترونیکی کتاب تکمیلی جزوات رایگان دریافت برای

 www.hadafstarter.com وبسایت به

 تا کنید حاصل اطمینان سایت خبرنامه در یا و سایت در خود نام ثبت از و مراجعه

 .گردد ارسال تان ایمیل به تکمیلی جزوات

چگونه بهترین مدل دستیابی به موفقیت شخصی  میتونی با ما در وبینار  البته و

   www.hadafstarter.com  در سایت 25/5/55رو  که در تاریخ  رو کشف کنیم

که بتونی زندگیت  قطعا میتونه  راه های رو به تو نشون بده ، همراه باشی که منتشر خواهد شد

 به بهشتی کنی که از اون لذت ببری.. زندگیت رو تبدیل  رو عاشقانه کنی

 و بتونی به رویاهات برسی ...

 مجید کرمی                                                                          

 1935بهار 

www.hadafstarter.com 

09385801845 

028-32249268 

 

 وبسایت به توانید می انگیزشی و آموزشی مطالب سایر رایگان دانلود برای

www.hadafstarter.com فرمایید مراجعه. 
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