
 دیوانگان ثروت ساز

 با پیدایش تمدن این ویژگی را سرکوب کردیم و بیشتر به کارگر تبدیل شدیم کردیممیهمه برای خودمان کار  کردیممیوقتی ما در غارها زندگی 

و  گیزانهیجان کاملا  است سفری  گونهاین تجارت وحشتناک. هایسقوطو  آورشادیبا صعودهای  بینیپیشغیرقابلو  کنندهناراحتسفری است  کارآفرینی

 اعتیادآور

 کشف کنید. آن راباور کنید  آن راقدرت دارید  کنیدمیتصور  ازآنچهبیش  شما در مقابل رد شدن جواب منفی شنیدن و شک داشتن قدرت داشته باشید.

 را مخفی کنیم مانردهکارنکتا واقعیت پیشرفت نکردن رشد نکردن و است  ایجملهرا پیدا کنم  امعلاقه توانمنمی

 کلیدش را فشار دهید. است یکاف فقط تا روشن شود. ماندهعلاقه مثل جریان برق است در کلید لامپ همیشه آنجاست در کابل منتظر 

 علاقهای روشن کردن رچهار کلید ب

 کلید( نیترمهم) دیدهدر مورد دلیل انجام یک کار علاقه به خرج -۱

که با این کلید روشن شود ممکن است ظرف چند  یلامپ دیگر خیلی محشر است. درصد ۹درصد مواقع ناخوشایند است اما  ۵۹که به کار علاقه دارید  یدرزمانحتی 

 لحظه بترکد

 در مورد دلیل انجام کار علاقه به خرج دهید-۲

درصد  ۵۹آن  وقتآنعلاقه دارید  کنیدمیبه نتایج کاری که  واقعا  اگر دارم.هستم دلیل انجامش را دوست  مطمئن دوست ندارم اما دهمیممن کاری را که انجام 

 خواهد شد. بخشلذت که برایتان ناخوشایند است،اوقات 

 در مورد شیوه انجام یک کار علاقه به خرج دهید-۳

 علاقه به خرج دهید کنیدمیدر مورد اینکه برای چه کسی کار -۴

 دیخورینمجان بدهید به درد زندگی کردن  به خاطرشر باشید که حاض دیانکردهاگر چیزی پیدا 

 

در مورد دلیل و شیوه انجام یا شخصی داشته باشید که کارتان را  دبخشیامو  یدائم یاعلاقه دیتوانیم دیدهیمعلاقه فقط در مورد آن چیزی نیست که انجام 

 دیدهیمبرای او انجام 

 مهم نیست اصلا کدام کلید را انتخاب کنید  کهنیا

 .کنیدیمو مقابله  دیستیایم است یکافخسته شدم دیگر  دییگویمرا پیدا کنید و به خودتان  تانمبارزهکه علت  است یروزیکی از بهترین روزهای زندگی 

 دیدانیممبارزه کنید چه چیزی را دشمن صنعت خانواده اجتماع یا دنیای خود  دیحاضربرای چه چیزی 

 کندیمرا تحدید  عشقتانیک نیروی قدرتمند ودایمی باشد چه چیزی  تواندیم زیچکینفرت از 

 .دیشناسیمرا  فردتانمنحصربهمبارزه کنید چقدر امتیازهای  دیتوانینمبدون داشتن قدرت لازم 

 دیوانه هستم. من دارد. یرعادیغ علاقهزیاد یا  وسواسشخصی است که نسبت به موضوع مشخصی  اسم دیوانه:

 گاندی .دیشویمشمایید که برنده  تیدرنهاو  کنندیمبعد با شما مبارزه  خندندیمبعد به شما  رندیگیم تاندهینادروز اول 

 کشندیموست داشتنشان دست داز  هاآنمثل بقیه نباشید  دیخواهیموقتی 

 بترسانندتان دهندیم نشانتانکه  ییهاانگشتنگذارید نیشخندها و  دیاعتقاددار تانبرنامه ایو  دگاهید ،ایرؤاگر به 

 را به خاطر خودتان دنبال کنید از وابستگی به راضی بودن یا نبودن دیگران رها شوید موفقیت را با اصطلاحات خودتان تعریف کنید تانیاهایرؤ
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ونه چگ رادارمچه مواقعی بیشترین رضایت  شودیم چه چیزی باعث لذت شما کندیمخوشحالتان  واقعا  چیزی  چه برایتان مهم است. واقعا کدام معنی موفقیت 

 امدهیرسبفهمم به موفقیت 

وردن زمین خ میشویماز جا بلند  ترعیسربرگردید به حالت قبلی و چقدر  کشدیمطول  چقدرکه  است نیا هاشکستد فرق افراد در یشما بارها شکست می خور

 بخشی از بهتر شدن است

 با ترک آن به موفقیت برسید دیتوانینم فقط یک موضوع مشخص وجود دارد: وکارکسبدر 

 خواهد شد. تانیقدرتمندو باعث  گذردیمهم  شکستندارند بدانید در مسیر درستی هستید وقتی شکست خوردید بدانید این  دوستتانمردموقتی 

 وتاررهیتزهای را پیدا کنید در رو تتانیموفقرا نادیده بگیرید  هاخرچنگبا آغوش باز بپذیرید را  تانیذات یوانگید .بخندید همراهشان خندندیم به شماوقتی بقیه 

 از قدم در این راه خیلی خوشحال خواهید شد. دیابداناین کار را بکنید  اندمعرکه واقعا  شجاع باشید و بدانید آن معدود روزهای خوب 

 فروش است. خوردهشکستموفق شده یا  وکارتانکسب کندیمتنها عاملی که مشخص 

 نقطه تمام آوردیدرمپول  ترشیبکند کسی است که از همه  شتریو بچگونه یک مشتری را به چنگ آورد نگه دارد  داندیمکه  کسآن

 ندارید. یوکارکسب دیانفروختهو همیشه مشغول فروش باشید فروش شغل شماره یک شماست از فروش طفره نروید تا وقتی چیزی  هرلحظهباید 

 پنهان نکنید پنهان شدن را بگذارید کنار و فروش کنید. شودیمفروش ایجاد  به همراهنجی که رپشت لیست کارها پنهان نشوید خودتان را از درد و 

 پرورش عضله فروش

 فروش مردم را یاری کنید مشاور باشید خدمت کنید یجابه مشتریانتان را نکشید. .۱

 را درک کنید ترسهایش را پیدا کنید احساسشان کنید چه نگرانی دارند یمشتر .ردی کنیدهمدبه مشتریانتان  .۲

 کنید بپرسید خوب گوش سالواقعی مشتری را پیدا کنید و کمک کنید که این نیاز رفع شود  ازین به شیوه مشتری بفروشید نه به شیوه خودتان: .۳

 نیاز و آرزوی مشتری را کشف کنید و ربطش بدهید به راه حل که دارید نیترمهم .۴

 معرفی کنید ارتباط برقرار کنید شمارارا پیدا کنید تا  یشخص پلی پیدا کنید: .۹

 عمده بفروشید .6

 باشید نیآفریشگفت .7

 بفروشید بقیه را فراموش کنید هانیبهتربه  .8

 دیراداربا چه کسانی  نفری شما شامل چه کسانی است آرزوی همکاری ۹۵رویای  .۵

 پنهان نشوید و بفروشید

کاری که  تنها ید.انتخاب کن گروهرا برای  هاکنیبازتند نجات دهند بهترین  یهابیشاز  شمارارا انتخاب کنید تا  هایعال .را انتخاب کنید یا با بقیه بمیرید هانیبهتر

 .دیخواهیمبدانید چه  دیخواهیماستخدام بدانید چه  در است. حفظشاندرست و  یهاآدمباید بکنید انتخاب 

 را استخدام کنید. هانیبهترکنید تا رشد کنید فقط  استخدام را داشته باشید. هانیبهترهمیشه تمایلی پرداخت حقوق به 

 

 معنی رهبر:

د که بقیه بخواهید کاری انجام دهن از یه تبدیل کنید.را به آموزشی برای بق حرکتتاندنبال کنید و  مرا :کنندیمسرعت را تعیین  وکارکسبرهبران  .۱

 باشید الگو مشاهد هستند. در حالهمیشه  هاآن .کنندیم تانمشاهدهبلکه  دهندینمبه شما گوش  گروه افراد .دیاکردهبه آن عمل  قبلا خودتان 

 رهبر دست داشته شدن نیست انجام کارهای درست است.تصمیمات سختی بگیرید هدف  دیبا :دهندیمرهبران کاری را که متداول نیست انجام  .۲

را ایفا  اننقششرهبر نباید همه کارها را انجام دهید فقط باید رهبری کنید بگذارید بقیه  عنوانبه :دهندیمبه دیگران اجازه رهبری  وکارکسبرهبران  .۳

 شماست. و واکنش عمل در سازمان شما در حال یادگیری شیوه تفکر، یهرکس را انتخاب کنید. هاکنیبازهستید نه بازیکن بهترین سرمربی  شما کند.

 باشید الگو

 وظیفه رهبر است گروهکشیدن استعداد انگیزه و توانایی افراد  رونیب :شوندیمرهبران باعث رشد بقیه  .۴
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 وکارتانکسبو  گروهتان چهار عامل حیاتی برای مدیریت و رهبری خودتان،

ا را خودتان انجام ندهید فقط کارهای حیاتی را به عهده بگیرید و به شکل عالی انجام دهید و تیمی عالی از بازیکنان کاره همه کارهای حیاتی شما: .۱

نید این زمان را بالا ببرید تا پیشرفت ک دیگذاریم تانیاتیحقدر زمان برای انجام کارهای  چه .کنندیمعمل  العادهفوق مسائلتوانا بسازید که در بقیه 

چیزی که  تنها حیاتی شما چیست؟ کار .دیادادههدر  ارزشکمرا برای کارهای  وقتتانبه این خاطر است که  دیاشدهدور  تانیدرآمداگر از اهداف 

 عوض شود تانیزندگکنید تا را کشف  آن ؟بیشترین سود را دارد چیست شرکتتانبرای 

دارید هر وقت احساس فشار کردید  وکارکسبچیزی است که در  نیترمهم تانیهاتیاولوو محدود کردن  انتخاب حیاتی شما: یهاتیاولو .۲

یشتر از سه ب اگر را کنار بگذار. هیبق کنید به سه کار. محدود را بنویسید. تانیهاتیاولو تمام .مشخص است یهاتیاولوبه خاطر نداشتن  ادیزاحتمالبه

 یعنی نه گفتن به صدها موقعیت عالی دیگری که وجود دارد تمرکز ندارید. زیچچیهاولویت داشته باشید 

هدف بزرگ داشته باشید و پنج عادت جدید برای رسیدن به اهداف از مسیر  سه کنیم. مانناخودآگاهرا وارد رفتارهای  یآگاه معیارهای حیاتی شما: .۳

 را پیگیری کنید شرفتتانیپقدار م هرروز منحرف نشوید.

 نیب .کنیدمی رکاچه دیدانیمو  دیریگیم ادیکه یا میدانید این است که با چیزهایی  دیریگیمچیزهایی نیست که یاد  مسئله حیاتی شما: یهاشرفتیپ .۴

 است. یریگاندازهقابلآوردن نتایج  به وجودشدن و  کاربهدستاست و این فرق همان  یتوجهقابلیادگیری و پیشرفت فرق 

 کارهای زیر را انجام دهید: داردنبالهو  توجهقابلبرای پیشرفت 

 :لازم یهامهارتکردن اهداف و کسب  دایپ :ییشناسا قدم اول 

 :کنید یگذارهیسرماخودتان  یرو شتر داشته باشید باید بیشتر شوید.یب دیخواهیم: اگر یگذارهیسرما قدم دوم 

 :داشته باشی و مرتب تمرین کنرهبری  قدم سوم 

 خلاصه عوامل حیاتی موفقیت:

د اولیه را به شکل عالی یاد بگیری اصول است. نظم جادو نیست، یکارا برتری پیدا کنید. هاآنانجامشان دهید و در  اغلب روی چند امر حیاتی تصمیم بگیرید،

 کنترل خودتان را در دست بگیرید روی عوامل حیاتی تمرکز کنید.

 

 ترس:

 کنندینماستفاده  شانیهاییتواناترس از تمام  به خاطراغلب مردم 

 و اقدام کن بترس است. بر آنترس نیست بلکه غلبه  نبودنشجاعت به معنی 

 (قبیله دیگر–ه آمدن ترس است )شیر درند به وجودمغز باستانی ما عامل  افتدیماتفاق  ذهنتاندر  کاملا  است که  یادهیپد است. توهم ترس واقعی نیست،

 است دهیفرارسوقت امروزی کردن مغزمان 

 شش ترفند مغزی برای غلبه بر ترس:

 به شما حمله کنند از خود بپرسید اگر این کار را بکنم، خواهندینم نیمخاطب گر شیری وجود ندارد.واقعیت و خیال فرق بگذارید دی نیب واقعی شوید: .۱

 است لیدلیب جوابتان منفی بود ترستان اگر .رمیمیم

است که  ترس .آوردیم به وجودافتادن ترس یعنی توهمی دیگر از طرف مغز است که ترس  اتفاق توقع :ترساندتانیمترس از ترس است که  .۲

 .دآزارتان می ده دیترسیم هاآنترس بیشتر از چیزهایی که از  خود .ترساندتانیم

مغز ادامه حیات است هیچ راهی ندارید به شکل  کار ته نفس حبس صاف بزنید به دل کار.بس هاچشم .دیکنخاموشرا  مغزتان بیست ثانیه شجاعت: .۳

آن به بعد  زا خاموشش کنید و خود را درگیر آن فعالیت کنید و به مغز بفهمانید قرار نیست کسی بخوردتان.معقول متقاعدش کنید برای چند ثانیه 

 .شودیماوضاع آسان 

 نکنیم فقط روی کارتان تمرکز کنید یینمابزرگموضوع تمرکز کنید و  یرو نتایج:روی کارها تمرکز کنید نه  .۴

به مغزتان یاد بدهید که دیگر  کهیوقتبارها و بارها انجام دهید تا  دیترسیمرا تمرین دهید کاری را که از آن  مغزتان خودتان را به ترس عادت دهید: .۹

 .دیترسینمآز آن موضوع 
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 کست بخورید.ش تانیرقبااز  ترشیبشما این است که  هدف موفقیت شکستی عظیم است، دیکل نید به یک موضوع تفریحی:ترس و شکست را تبدیل ک .6

دی ب مسائلاول رشد این است که بدانید رد شدن و شکست  مرحله .دهدینمدیگر رد شدن آزارتان  شودیم ترراحت تانیبرااینکه شکست  ازهمهاول

دوم این است که بپذیرید شکست بخشی از سفرتان محسوب می وشد چیزی است که  مرحله .دییآیمز زیر سایه ترس بیرون این طرز فکر ا با نیستند.

را دوست ندارند ولی قبول کرده اند که شکست بخشی از فرایند  آنهاشکست خیلی از فروشنده ها و کارآفرین های خوب با آن موجه شده اند.

سیده وقت است که به مرحله سوم ر آن .ترین فرد کسی است که بیش ترین شکست را تجربه کرده است بروید و شکست بخورید موفق محسوب می شود.

و واقعا دوستش دارید و دنبالش هستید برایش جشن می گیرید  کنیدمیاید وقتی است که دیگر شکست را خوب می دانید و بخشی از فرایند محسوبش 

 جلو می روید. و برای کسب شکست بیشتر

 یادتان باشد کلید موفقیت شکستی بزرگ است.

 

 به سایت زیر مراجعه کنیدودانلود رایگان فایلهای ارزشمند در حوزه موفقیت برای دریافت آموزشهای بیشتر 
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