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فزمًل وابغٍ َا ()1
ىلدىَ  :غانب ىردم ةر ایً ةاورٌد کَ ىّفلیث ٌاطی از ةخث و طاٌس ىصاغد اشث
حال آٌکَ ىّفلیث فٍی اشث اکحصاةی و ٍُری اشث آىّخحٍی ،افراد غالكيٍد و کّطا ةاید از
پی آن ةروٌد ،فّت و فً آن را ةیاىّزٌد و آٌلدر جيریً کٍٍد جا ایً ٍُر در ذات آٌان ىصحلر
گردد.
فصل ايل  :ريان شىاسی مًفقیت
دو طرط الزم :وخست بایذ تصمیم بگیزیذ کٍ مًفق شًیذ .جاشف اٌگیز اشث کَ
غانب ىردم ُرگز ىصيو ٌیصحٍد کَ ةَ خیم اغٍیاء ةپیٌّدٌد و در ٌحیخَ در کيال جٍگدشحی و
اشحیصال روزگار را شپری کرده و ةَ ةازٌظصحگی ىی رشٍد.
شزط ديم  :آن اشث کَ آدىِای اُم فً و اشحاد کاراٌی را کَ ٍُر و ىِارت خّد را
ةَ ةِحریً طیّه ىيکً ةَ ىٍصَ ظِّر رشاٌده اٌد کاٌّن جّحَ كرار داده و از اصّنی کَ ایظان
ةَ کار گرفحَ اٌد پیروی کرده و از ىظاوره و ُدایحظان ةِره ىٍد طّید .در حلیلث ةا پیروی از
خصّصیات و انگُّای افراد کاىیاب طيا ٌیز ةَ ىّفلیث ُای ىظاةِی ٌایم خّاُید طد.
در حیرجو کَ چرا افرادی کَ زٌدگیظان در جالظو ارجتاظات ٌاىعهّب  ،آشیب حدی دیده
اشثُ ،رگز ةَ ریظَ ایً ىػضم کَ فلدان ىعانػَ اشث پی ٌترده اٌد و یا چرا؟ ىردان و زٌاٌی
کَ ىایهٍد از اشحػدادُای راشحیً خّد ةِحریً و ةیظحریً ةِره را در زٌدگاٌی حرفَ ای
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ٌصیب خّد کٍٍد ،طیّه غرضَ و ةیان ایً اشحػدادُا را در ال ةَ الی صفحات
کحاب حصث و حّ ٌيی کٍٍد و یا در شيیٍارُایی کَ ةَ ایً ىٍظّر ةرگزار ىی طّد ،طرکث
ٌيی حّیٍد.
از ظریق ىعانػَ ُّ ،ش و خرد ةزرگحریً اشحادان ثروت و ىکٍث از حهّی دیدگاٌو
گذطث .از اصّنی کَ ایظان ةَ کار گرفحَ ةّدٌد پیروی کردم و از ىظاوره و ُدایحظان
ةِره ىٍد طدم .ةَ ایً ٌکحَ واكف طدم کَ جيام افراد ىّفق کَ طخصا ىی طٍاشو و یا ةَ
وشیهَ کحاب ةا آٌان راةعَ ةركرار کرده ةّدم ،جحث جاثیر یک ٌلعَ غعف در زٌدگیظان ،ةَ راه
پر افحخاری ُدایث طده و درُای ثروت و ىکٍث را ةَ روی خّیض گظّده اٌد .ةَ ةیاٌی دیگر
در ةرَُ ای از زٌدگی ،تصمیمی دقیق  ،ريشه و قطعی ةرای جحلق اُدافظان اجخاذ کرده
و آٌگاه ُيَ ىصاغی و جالش خّد را در ایً راشحا ةَ کار گرفحَ و خّد را ةَ ُر آب و آجظی
زده اٌد.
داٌصحو کَ طياری از ىردم در پاٌزده شانگی و ةرخی در پٍخاه شانگی فصم حدید و
درخظاٌی را در زٌدگی خّیض ىی گظایٍد و غده ای ُو ُرگز ةا چٍیً جحّنی در زٌدگی
رو ةَ رو ٌيی طٌّد.
ةا وكّف کاىم ةَ ایً ٌکحَ کَ  :فردی کَ ٌَ ىی خّاٌد  ٌَ ،ىی آىّزد  ،و ٌَ ةَ کاری
دشث ىی زٌد ،در ةازی زٌدگاٌی  ،ةازٌده واكػی اشثٌ ،خصث جيام ىعانتی را کَ از ظریق
کحاةِا ،دوره ُا و ٌّارُای آىّزطی درةاره ىّفلیث آىّخحَ ةّدم ىرور کردم و ٌکات ةارز و
pars namad dade

pars namad dadeha

Pars namad dadeha


 تلفكس  - ( 027 ) 88949670 -5 :فاكس ) 027 ( 88949679 :
URL:www. parsnamaddata.com 
E-mail : info@parsnamaddata.com 

تهران – هيدان  7تير –خيابان قائن هقام -نرسيده به خيابان فجر -نبش کوچه سام -پالك  – 77طبقه 4

اشاشی آن را در یک ٌظام شاده ةصط و جّشػَ دادم .آٌگاه جصيیو گرفحو کَ
ةرای جحلق رویاُای خّد ةی اىان کار کرده و از ُیچ جالش و فداکاری در ایً راشحا فروگذار
ٌکٍو.
وقش تجزبٍ
ةَ اغحلاد کارطٍاشان جيام کارُا و حرفَ ُا در ةدو اىر ةَ دو دشحَ ىخحهف جلصیو
ىی گرددٌ :خصث ىظاغهی کَ جّشط افرادی ةا دشث کو پٍج شال شاةلَ کار گظایض
ىی یاةد و ٌّد درصد طاٌس ىّفلیث دارد و دوم حرفَ ُایی کَ جّشط افراد کاىال ةی جخرةَ
راه اٌدازی ىی طّد و ةَ اححيال ٌّد و ٌَ درصد فرحاىی حز ورطکصحگی ،فالکث و اشحیصال
ٌدارد .آىار فّق کاىال ىٍعلی  ،ىهيّس و كاةم جّحیَ اشث .زیرا ةدون ةرخّرداری از
جخرةَ ای ىفید چگٌَّ ىيکً اشث حرفَ ای شرطار از فّت و فً را ةَ حاٌب ىّفلیث ُدایث
کرد.
جخرةَ در آغاز ُر کار ،غاىم غيده و حیاجی ةَ طيار ىی آید .از ایً رو افرادی کَ جا
حدودی ةا فّت و فً کار و حرفَ خّیض آطٍایٍد و از جخرةَ ای ٌصتی ٌیز ةرخّردار ،در کصب
و کارطان کاىیاب ىی طٌّد.
اصًل دياسدٌ مادٌ ای کسب مًفقیت
 -1ىّفلیث ىّضّغی اٌحزاغی و ذٍُی اشث و ىی جّاٌد ٌاطی از ىٍض و طخصیث ُو
ةاطد.
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 -2روان طٍاشی ىّفلیث ةَ ىفِّم شالىحی ذًُ اشث از ایً رو ُرگاه ذٍُحان
را از طادىاٌی ،اغحياد ةَ ٌفس ،طّر و اطحیاق و ٌگرش ىثتث شرطار شازیدُ ،یچ چیز
ٌيی جّاٌد ىاٌع از ىّفلیححان طّد .ایً ٌکحَ را ةاید ُيیظَ ةَ یاد داطحَ ةاطید کَ
خّدطٍاشی در ایً ىیاٌَ ٌلض كاةم جّحِی ةَ غِده دارد.
 -3غيهکرد ىفید و ىّفلیحِای طيا ةر ىحّر غزت ٌفس طيا اشحّار اشث .پس ُر چَ
ةیظحر ةَ خّد غظق ةّرزید ،کارُا را ةا کیفیث ةِحر ةَ ىرحهَ احرا ىی گذارید .ةهػکس
جحث جاثیر حلارت ٌفس ،حصارت از دشث ىی رود ،از كتّل ىصئّنیحِای شٍگیً طاٌَ
خانی ىی کٍید.
 -4ةرای جلّیث غزت ٌفس ،از ُر چَ فکر ىی کٍید در آن ىّفق ُصحید ،فِرشحی جِیَ
کٍید ةکّطید ةا دشحیاةی ةَ ىّفلیحِای جازه ُ ،ر چَ ةیظحر ةر ایً فِرشث ةیفزایید.
با مزير ایه فُزست تًاوایی َای خًیشته را تاییذ ي تصذیق می کىیذ،
شادماوی ،غزير ،لذت ي افتخار حاصل اس آن ريحیٍ ،شما را بزای تالشی
دیگز تقًیت می کىذ.

 -5غزت ٌفس طيا ةَ ىیزان كاةم جّحِی از اغحلادی کَ ٌصتث ةَ جّاٌایی ُای خّیض
دارید شرچظيَ ىی گیرد .ةَ ةیاٌی دیگر طيا ُيّاره ةر حصب دروٌی جریً ایياٌی کَ
ٌصتث ةَ جّاٌایی ُای خّد دارید ،دشث ةَ غيم ىی زٌید .از ایً رو اگر اغحلادات خّد
را جغییر دُید ،زٌدگی خّد را جغییر داده ایدٍُ .ری فّرد وصف دكیلی از ایً واكػیث ةَ
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دشث ىی دُد ( :اگر ةاورد دارید کَ جّاٌایی اٌخام کاری را دارید و یا از اٌخام آن
کاری ٌاجّان ُصحید ،در ُر دو حانث حق ةا طياشث) .
ةَ ُر حال ایيان و اغحلادی کَ ٌصتث ةَ جّاٌایی خّیض دارید ،ةَ طدت در اوضاع و
طرایط زٌدگیحان جاثیر ىی گذارد .در حقیقت شما بٍ طًر غیز ارادی  ،تمام اطالعات ي
فزصتُایی را کٍ با بايرَایتان َماَىگ ویستىذ وادیذٌ می گیزیذ.
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