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به نام خدایی که داد بر او که نخواست و افزون داد بر او که خواست...

راز یک میلیون دالری من
می خواهم درباره ی رازی صحبت کنم، رازی که همه می توانید با استفاده از آن به ثروت 
کالنی دست پیدا کنید و آزادی، امنیت و قدرت را وارد زندگی خود کنید. ثروتمند شدن 
آسان ترین کار دنیاست که می توانید با رعایت اصول و قوانینی که خواهم گفت، به راحتی 
به آن دست پیدا کنید. هیچ معجزه و وردی در کار نیست فقط کافی است با من پیش 

بیایید تا پرده از این راز بزرگ بردارم و شمارا وارد دنیای ثروت کنم.

اولین گام برای ثروتمند شدن این است: 
به دست آوردن یک میلیون دالر را یکی از بزرگ ترین اهداف 

خود قرار دهید.

خاطر  به  نه  هدف  این  انتخاب  اهمیت  کنید.  انتخاب  بزرگ  هدف  یک  است؛  درست 
بزرگی آن بلکه به خاطر شخصیتی است که باید برای تحقق آن داشته باشید. شخصیتی 
یک میلیون دالری! منظورم از داشتن شخصیتی یک میلیون دالری چیست؟ کسی که 
توانایی به دست آوردن یک میلیون دالر را دارد. ارزش داشتن اهداف بزرگ به این است 

تا شمارا تبدیل به انسانی کند که بتوانید آن را به دست بیاورید.
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این سؤال  به  باشیم؟  بااین وجود چگونه می توانیم شخصیتی یک میلیون دالری داشته 
پاسخ خواهیم داد و پرده از این راز بزرگ بر خواهیم داشت. موفق شدن، نیازمند فراگیری 
مجموعه ای از مهارت هاست که با یادگیری آن ها می توان به تمام خواسته های کوچک و 

بزرگ دست پیدا کرد.

ادامه خواهم گفت  به کارگیری راهکارهایی که در  این مطالب و  به  با توجه  ایمان دارم 
می توانید به هرآن چه در ذهن دارید دست پیدا کنید. همه دنبال این هستیم تا راهی 
مطمئن را طی کنیم و به موفقیت برسیم حال این موفقیت افزایش درآمد باشد یا بهبود 
روابط، فرقی نمی کند بامطالعه ی این مطلب و انجام تمرین های آن می توانید به تمام 

خواسته هایتان برسید.

بسیار می بینیم که افراد در دام صحبت های چرب و نرم شیادانی می افتند که ادعا دارند 
موفق شدن یک شبه و بدون زحمت اتفاق می افتد این در حالی است که همه می دانیم 
برای موفق شدن باید راهی طوالنی را طی کنیم. این اصاًل به معنی سخت و دشوار بودن 
مسیر موفقیت نیست بلکه منظورمان فقط این است که برای موفق شدن باید سه فاکتور 

مهم را به یاد داشته باشیم:

متمرکز شدن به کار  .1
انضباط شخصی  .2

یک دنیا انرژی و انگیزه  .3

بنابراین قصد ما ارائه ی مطالبی است که می توانید با استفاده از آن به موفقیت برسید و 
از زندگی لذت بیشتری ببرید.
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کار کردن زیاد  است:  این  اشاره کنم  آن  به  ابتدا  مهمی که می خواهم همین  نکته ی 
افراد  می بینیم  که  همان طور  نیست.  بیشتر  ثروت  و  موفقیت  برای کسب  دلیلی 
قابل توجهی  نتایج  به  اما  فراوانی می کشند  به سختی تالش می کنند و زحمت  بسیاری 
نمی رسند؛ بنابراین اگر فکر می کنید برای ثروتمند شدن تمام تالش خود را کرده اید و 
به قولی جان کنده اید اما نتیجه ای نگرفته اید، بگذارید بگویم کمی صبر کنید تا راهکاری 

متفاوت را به شما بگویم.

اگر قرار بود با شیوه ی عملکردی که تا اآلن داشته اید به هدفتان یعنی استقالل مالی و 
ثروتمند شدن می رسیدید که رسیده بودید، پس راهی را که به نتیجه نرسیده است را 
فراموش کنید و با تغییر مسیر، آینده تان را تغییر دهید. میزان تأثیرگذاری این مطالب 
به خود شما بستگی دارد، به میزان اهمیت تعهدی که به خود وزندگی تان داده اید. اگر 
را  تصمیم خود  و  این هایید  از  بهتر  فکر می کنید الیق  نیستید،  راضی  زندگی خود  از 
گرفته اید تا آینده را به نوع متفاوتی بسازید، به مطالعه ادامه دهید. شاید این کتاب همان 

موهبتی است که از طرف خداوند انتظار می کشیدید.

راز یک میلیون دالری من در 12 قانون خالصه می شود؛ قوانینی بسیار ساده درعین حال 
مهم و تأثیرگذار. در این کتاب می خواهیم به طور کاماًل روان و قابل درک صحبت کنیم 
تا همه بتوانند از آموزه های آن استفاده کنند و به زندگی بهتری دست پیدا کنند. توجه 
کنید و تمام نکات را از همین امروز در زندگی خود پیاده کنید. در این صورت آثار آن 

را به سرعت و به طور واضح در زندگی خودخواهید دید.
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قانون اول: از خودت شروع کن؛ برای ایجاد هر نوع تغییری از خودت 
شروع کن. با ناله و شکایت از زمین و آسمان و انداختن تمام تقصیرها گردن این وآن 
نه تنها مشکلی را حل نمی کنی بلکه مانع ثروتمند شدنت هم می شوی. امید و نگاهت را 
از دیگران بردار و روی خودت تمرکز کن. تو نیازی به هیچ کس برای ساختن یک زندگی 
بی نظیر و در حد لیاقتت نداری و به تنهایی و با توکل به خدا، قادری هر کاری برای رشد 

و پیشرفت خودت انجام دهی.

تا زمانی که منتظری از جایی، به طریق شخصی و هر راه دیگری تغییری در زندگی ات 
رخ دهد، بدان در بیراهه هستی و راهی به جایی نخواهی برد. تمام بهانه ها را کنار بگذار، 
از همین اآلن و همین لحظه. ضرب المثلی هست با این عنوان: به هر کس دروغ می گویی 
بگو، اما به خودت نه! با خودت روراست باش و خودت را گول نزن. وقت را هدر نده، 

منتظر هیچ کس نباش. از خودت شروع کن.

ساعت   8 روزی  اینکه  به جای  و  می کنیم  را  خود  تالش  تمام  باوجوداینکه  چرا  اما  و 
کارکنیم دو نوبت، سه نوبت کار می کنیم، اما بازهم هشتمان گروی نه مان است؟ سخت 

کار کردن دلیلی بر درست کار کردن نیست. مثالی می زنم؛

همین  با  مدت هاست  که  معلومات  و  مهارت  مشخصی  میزان  با  هستید  شما شخصی 
اینکه روزی 8 ساعت کارکنید  به جای  شرایط کار می کنید؛ سخت تر کار کردن یعنی 
روزی 16 ساعت با همان شرایط کار می کنید. اگر تا آخر عمر هم به این شیوه کارکنید 
به هیچ جایی نمی رسید چه برسد به ثروتمند شدن! در ابتدای کتاب گفتیم: ثروتمند 
شدن مجموعه ای از مهارت هاست که باید داشته باشی. سطح خودت را باال ببر؛ یعنی 
روی خودت کارکن. فکر می کنی در همین سطح و جایگاهی که هستی، چه مهارتی 
را کسب کنی، رشد بیشتری خواهی داشت؟ اگر یک زبان خارجی یاد بگیری، می توانی 
درآمد بیشتری داشته باشی؟ آیا مهارت هایی چون توانایی برقراری ارتباط و فن بیان را 

بلدی؟ تو باید بیشتر روی خودت کارکنی تا اینکه بخواهی بیشتر کارکنی.
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باشم  بلد  مهارتی  بده: چه  این سؤال جواب  به  فکر کن.  اقدامی  از هر  قبل  پس ازاین، 
می توانم در کمترین زمان بیشترین بهره را ببرم؟ بیشترین درآمد را داشته باشم؟ ارتباط 
بهتری برقرار کنم؟ مسئله ی پیش آمده را به بهترین شکل ممکن حل کنم؟ تمام نتایجی 
که در زندگی گرفته ای محصول یک انتخاب و تصمیم است. اگر از نتیجه ی زندگی ات 
راضی نیستی به دنبال علت آن یعنی همان تصمیم هایی که گرفتی بگرد. اگر می خواهی 
این  باید  کنی  لیاقتت خداحافظی  از  پایین تر  و  معمولی  بازندگی  برای همیشه  یک بار 

قانون را بپذیری و به آن عمل کنی.

بیشتر از اینکه بر روی مسائل فرعی دیگر تمرکز کنید، باید روی خودتان کارکنید. رشد 
توانایی  فردی که  است.  داد همین  قانون  این  به  عنوانی که می توان  بهترین  شخصی! 
رشد  بارها  می تواند  است،  پذیرفته  را  زندگی اش  مسئولیت  و  دارد  را  زندگی  مدیریت 
بیشتری در تمام زمینه های زندگی داشته باشد و اگر فردی نتواند از پس کوچک ترین 

مسائل زندگی بربیاید، قطعاً نمی تواند مسائل بزرگ تر را مدیریت کند.

تمرین: می خواهی چه چیزی را در زندگی ات تغییر بدهی؟ لیستی از آن تهیه کن. کتاب 
بخوان، آموزش ببین و تمام دانشت را بکار بگیر. قانون اول به تو می گوید برای تغییر 
شرایطت باید از خودت شروع کنی و روی خودت کارکنی. این یعنی اولین گام قدرتمند 

شدن در راستای ثروتمند شدن را به خوبی برداشته ای.
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قانون دوم: بیشتر به خودت توجه کن؛ وجود تو به عنوان یک انسان 
دارای چند رکن اصلی است. جسم، روح و روان. برای هر یک از این جنبه های وجودی 
خودت وقت بگذار. تعادل در زندگی مهم ترین اصل موفقیت و کامیابی است. پس توجه 

کن و برای رشد و قدرت جسمی، روحی و روانی خودت زمان بگذار.

به  فقط  یا  می کنند،  کار  مورد  سه  این  از  دریکی  فقط  که  می بینیم  را  افرادی  بسیار 
معنویات اهمیت می دهند یا فقط به ذهن و یا فقط به جسمشان. این در حالی است که 
برای اینکه تبدیل به انسان قدرتمندی شوی، نیاز به رشد هر سه ی آن ها داری. تعیین 

زمان مشخصی در روز، برای هرکدام می تواند بسیار کمک کننده باشد.

روح تو اولین الیه از وجود توست پس اهمیت دارد. اطالعاتت را درباره ی معنویات باال 
ببر. روح تو ارزشمند است پس آن را نادیده نگیر. پله ی دوم؛ اهمیت ذهن و کار کردن 
روی ذهنت مسئله ی مهم بعدی است. ذهن تو اتاق کنترل قدرتمندی است که هرکجا 
بخواهد تو را می برد. پس به آن بی توجه نباش. یک ذهن قدرتمند و ثروتمند نیاز به 
برنامه و کار جدی دارد که می توانی بامطالعه ی کتاب های مختلف علمت را درباره ی آن 

باال ببری.

وجودی  الیه ی  سومین  کنی.  توجه  آن  به  خیلی  باید  که  است  قدرتی  منبع  تو  ذهن 
تو، جسم توست. نداشتن زمان را بهانه نکن. هرروز هرچند به مدت کوتاه ورزش کن. 
پیاده روی، شرکت در کالس های ورزشی، شنا و... گزینه های خوبی برای تقویت این بعد 
از وجود تو هستند. فراموش نکن؛ تو باید از هر نظر قوی باشی تا بتوانی بهترین عملکرد 

را داشته باشی. خودت را از هر نظر قوی کن.
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قانون سوم: بیشتر به ارتباطات خودت اهمیت بده؛ زندگی بر 
پایه ی ارتباطات سالم و سازنده شکل می گیرد؛ پس توجه کن و برای بهتر کردن آن 
تالش کن. فراموش نکن ارتباطات احساسی تو ارتباط مستقیمی روی عملکرد تو دارد 
پس بی توجه نباش. بهترین راهکار برای بهبود ارتباطات این است که حتماً زمان الزم را 

برای رشد آن در نظر بگیری و بیشتر از قبل به این موضوع اهمیت بدهی.

برای  کافی  زمان  آیا  بوده؟  رفته ای کی  تفریح  به  و خانواده  با همسر  باری که  آخرین 
خانواده ات می گذاری؟ به آن ها توجه می کنی؟ نیازهای آن ها را می دانی؟ غرق در کار 
شدن و پیدا نکردن زمانی برای آن ها که مهم ترین دلیل زندگی تو هستند بزرگ ترین و 

تلخ ترین مانعی است که تو را از بهتر کردن زندگی ات بازمی دارد.

تالش بیشتر برای بهتر کردن زندگی و بیشتر لذت بردن است که نباید فراموش کرد اصاًل 
به چه دلیل این همه سختی را به جان می خریم؟ سر کالف زندگی ات را از دست نده، 
کم کم همه چیز را به بهترین حالت در بیار. اگر رابطه ی خوب و صمیمی با خانواده ات، 
همسرت و فرزندانت نداری با گام های کوچک شروع کن. زندگی همین است. عشق و 

همدلی باهم، انگیزه ی الزم برای رشد را به تو می دهد.

تمرین: بیشتر از قبل زمانی را برای بودن با خانواده در نظر بگیر. به کمیت و 
کیفیت رابطه های مهم زندگی ات توجه کن. سروسامان دادن به زندگی ات را از 

همین جا شروع کن.
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قاتل خوشبختی در زندگی است.  قانون چهارم: هدفمند باش؛ بی هدفی 
بلندمدت،  اهداف  باشی.  داشته  هدف  باید  متفاوت  و  موفق  زندگی  یک  داشتن  برای 
میان مدت و کوتاه مدت. با این کار به زندگی و لحظه لحظه های زندگی معنا می دهی و از 

زندگی لذت بیشتری می بری.

برای  بزرگ  اهداف  نباش.  بی هدف  پس  مرگ،  تا  تولد  از  است  کوتاهی  مسیر  زندگی 
خودت انتخاب کن و آن را به قسمت های کوچک تر تقسیم کن. اهداف ده ساله، پنج ساله 
با یک  و  تبدیل کن  و یک ماهه  اهداف شش ماهه  به  را  اهداف یک ساله ات  و یک ساله. 
برنامه ریزی درست و دقیق هفتگی و روزانه قدم های مثبتی به سمت بزرگ ترین هدفت 

بردار.

فردی که تصمیم به ثروتمند شدن می گیرد، هدف بزرگی انتخاب کرده است. رسیدن 
مالی،  هوش  تقویت  مخارج،  مدیریت  چون  مهارت هایی  کسب  نیازمند  هدف  این  به 
مهارت برقراری ارتباط، متقاعدسازی و... است. تمام این مهارت ها می تواند جزء اهداف 

بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت قرار بگیرد.

از همین امروز اهدافی را برای قدرتمند کردن خودت در تمام این زمینه ها تعیین کن و 
قدم های کوچکی به سمتش بردار. بزرگ ترین مزیت داشتن هدف، شخصیتی است که 
برای رسیدن به آن باید در خود ایجاد کنی. شخصیت انسانی که می تواند یک میلیون 
دالر به دست آورد با فردی که توانایی به دست آوردن مبلغ ناچیزی را هم ندارد بسیار 
متفاوت است؛ بنابراین اهداف بزرگ را نه به خاطر بزرگی اش بلکه به خاطر شخصیتی 

که باید از خودت بسازی تا به آن دست پیدا کنی دوست داشته باش.

تمرین: 40 هدف خودت را بنویس. این اهداف می تواند جزء اهداف بلندمدت، 
امروز  از همین  برای هرکدام زمان تعیین کن و  میان مدت و کوتاه مدت باشد. 

قدم های کوچکی به سمتشان بردار.



9

گروه آموزشی ماهان تیموری

02166968512 :تماس با ما
www.mahanteymouri.ir

قانون پنجم: ارزش زمانت را بیشتر بدان؛ زمان و عمر تو گران قیمت ترین 
دارایی تو برای به دست آوردن هر آنچه دوست داری است. فرصت زنده بودن وزندگی 
کردن را باید غنیمت بدانی و آن را هدر ندهی. حسرت و پشیمانی هدر دادن عمر آنقدر 

سنگین و طاقت فرسا است که شانه های هیچ کس قدرت تحملش را ندارد.

قدر  نمی کنی.  زندگی  قبل  مثل  رسیدی،  موضوع  این  اهمیت  و  ارزش  به  که  زمانی 
لحظاتت را بیشتر می دانی. موفقیت سخت تر از بی خیال بودن است. به همین دلیل باید 

کمی سختی را به جان بخری تا گنج آن را ببینی.

بهای  باید  به زحمت به دست می آیند. پس  باارزش ها  به خاطر بسپار: همیشه  همیشه 
آن را بپردازی. مثل آدم های معمولی زندگی کردن و در سطح پایین ماندن اصاًل سخت 
نیست. در عوض برای تبدیل شدن به یک شخصیت یک میلیارد دالری باید تالش کنی. 

قطعاً نیاز به تغییراتی در شیوه ی زندگی و عادات روزانه ات وجود خواهد داشت.

بعدازاین باید بیشتر برای زمان خودت ارزش قائل باشی و از کارهای بی فایده ای چون 
تماشای تلویزیون، هم نشینی با افراد منفی و تلف کردن عمرت پای شبکه های مجازی 
دوری کنی. یکی از فواید داشتن اصول و قانون در زندگی، همین است. بیشتر قدر زندگی 

و عمرت را می دانی.

تعیین زمان هایی در روز برای مطالعه، ورزش، صحبت با انسان های موفق و... می تواند 
بارها تو را به اهدافت نزدیک تر کند. با ایجاد تغییراتی کوچک در زندگی به این نتایج 
متفاوت خواهی رسید. کافی است یک ساعت از تماشای روزانه ی تلویزیون کم کنی و در 
عوض یک ساعت به پیاده روی بروی و در حین پیاده روی به چگونه بهتر کردن شرایط 

زندگی ات فکر کنی! این یعنی قدر لحظات را دانستن.
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اوقات تلف شده ی زندگی ات را یادداشت کن؛ مثاًل تماشای تلویزیون،  تمرین: 
چرخ زدن در شبکه های مجازی، صحبت کردن با دوستان منفی و... . در مقابل 
تا  کن  شروع  کوچک  تغییرات  از  بنویس؛  داری؟  پیشنهادی  چه  کارها  این 

تغییرات بزرگ را در زندگی ات ببینی.

انسان های دور و اطراف  قانون ششم: با بهترین ها همراه شو؛ حضور 
تو تأثیر مستقیمی روی سطح زندگی تو دارد. انسان های موفق و ثروتمند دیدگاه های 
ارزشمندی در تو ایجاد می کنند که هیچ جا این اتفاق برای تو نخواهد افتاد. ارتباط با 
دالری  یک میلیون  یک شخصیت  به  تبدیل شدن  برای  الزم  ارزش های  که  انسان هایی 

رادارند، بارها مسیر رسیدن به آن را آسان تر می کند.

آشنا شدن با نوع تفکرات انسان های میلیاردر و ثروتمند بارها تو را برای ثروتمند شدن 
به  تالش هایت  آینده ی  از  روشن تری  دید  موفق  انسان های  با  ارتباط  می کند.  آماده تر 
تو می دهد. افراد موفق تمام ارزش هایی که باید در خود به وجود آورد تا به شخصیت 
را  ارتباط  اهمیت  دارد.  تو  روی  مستقیمی  تأثیر  این  و  رادارند  تبدیل شد  قدرتمندی 

نادیده نگیر.

قبل از هر ارتباطی از خودت سؤال کن: این شخص چه نوع شخصیتی دارد؟ چه تأثیری 
روی من خواهد داشت؟ چه چیزی از او یاد می گیرم؟ با ارتباط با او به کجا می رسم؟ 
حضور  باشی.  داشته  را  آن  بهترین  چیزی  هر  از  کن  سعی  هستند.  مهم  این ها  تمام 
انسان های موفق در دور و اطرافت موفقیتت را آسان تر می کند. اگر بخواهی راه میانبر 
ثروتمند شدن را یادت دهم این را می گویم: خودت را در حصار بهترین ها محصور کن.
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تمرین: شاید در ابتدا برقراری ارتباط با انسان های موفق سخت یا غیرممکن به نظر برسد 
اما اصاًل این طور نیست. تو کسانی را وارد زندگی ات می کنی که می خواهی. پس بعدازاین 
کمی در انتخاب دوستانت دقت کن. اگر با افرادی در ارتباط هستی که با اهدافت همسو 
نیستند، حضورشان را کم کم کمرنگ کن تا به مرور از آن ها دور شوی. سعی نکن افرادی 
را که با تو و تفکرات تو هماهنگ نیستند را متقاعد کنی تا با تو همراه باشند. معموالً 
آنقدر قوی نیستیم که بتوانیم این کار را بکنیم و زمانی چشم باز می کنیم که می بینیم 
ما همراه آن ها هستیم نه آن ها همراه ما. مهارت برقراری ارتباط می تواند کمکت کند. 
حضور در سمینارها و مکان های مرتبط بهترین راه برای ایجاد ارتباط های تازه هستند.

قانون هفتم: همیشه در حال یادگیری باش؛ آموزش در هر زمینه ای 
که برای تبدیل شدن به یک شخصیت یک میلیون دالری نیاز داری مهم ترین کاری است 
که باید به صورت مداوم داشته باشی. برای بهبود زندگی و رشد در کسب و کارت، هر 
آموزشی که فکر می کنی نیاز است را کسب کن. تو می توانی به سه طریق مدام در حال 

یادگیری باشی: 

1- کتاب خواندن،
2- آموزش حضوری- ارتباط با انسان های موفق و 3- استفاده از تجربیات خودت. 
رشد  برای  که  باری  آخرین  برمی گردد؟  قبل  به چند سال  که خواندی  کتابی  آخرین 
کسب و کارت آموزش دیده ای کی بوده؟ هرروز خودت را و کارهایی که کردی را بررسی 
می کنی و از تجربیاتت درس می گیری؟ برای موفق شدن باید مدام در حال یادگیری 
باشی. کتاب های ارزشمندی در حوزه های مختلف رشد شخصی، موفقیت های مالی، رشد 
کسب وکار و... وجود دارند که می تواند بهترین گزینه برای پر کردن اوقات فراغت باشند. 

حتماً کالس ها و سمینارهای خوبی هم در سطح کشور دایر هستند، استفاده کنید؛

به  یاددادن  برای  نگاه کنید که حرف های زیادی  به عنوان معلم گران قدری  به گذشته 
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شما دارد. دفترچه ای تهیه کنید و تجارب خود را در آن موردبررسی قرار دهید. این سه 
راهکار در کنار هم اتفاقات شگفت انگیزی در زندگی تان به وجود می آورد. دنیای پیش 

روی شما بسیار متفاوت است.

بامطالعه ی  است.  آگاهی  سطح  بردن  باال  شیوه های  بهترین  از  یکی  مطالعه  تمرین: 
کتاب های فوق العاده ای چون بیندیشید و ثروتمند شوید ناپلئون هیل می توانی بارها به 
اطالعاتت درزمینه ی کسب ثروت های کالن اضافه کنی و بادید وسیع تری اقدام به هر 

کاری کنی.

قانون هشتم: موفقیت تو به اخالق خوب تو بستگی دارد؛ 
بااخالق باش. برای موفق شدن و نفوذ در قلب دیگران باید اخالق خوب را در خودت 
تقویت کنی. این قدرت تو را نشان می دهد. برای پایداری یک موفقیت بزرگ نیازمند 
این هستی که در قلب ها نفوذ کرده باشی و از ارتباطات به بهترین شکل استفاده کنی؛ 

بنابراین هنر تو این است تا بتوانی به خوبی این کار را انجام دهی.

بسیار  رادارند،  ویژگی های خاص خود  هرکدام  که  انسان ها  با  ارتباط  که  نیست  شکی 
سخت است اما تو می توانی باکمی صبوری و بردباری و تدبیر با هر کس به شیوه ی خاص 
خود ارتباط برقرار کنی. داشتن اخالق خوب، کلید نفوذ در قلب هاست به همین دلیل 

اولین کاری که باید برای برقراری ارتباط با دیگران یاد بگیری، همین است.

یا  می فروشیم  را  محصولمان  یا  فروشنده ایم.  هستیم،  که  جایگاهی  هر  در  ما  همه ی 
خدماتمان را و یا از وجود خودمان استفاده می کنیم. برای فروش هر چه داریم باید از 
راهش وارد شویم یعنی نفوذ در مشتری و بهترین راه برای نفوذ، بااخالق بودن است. در 

این صورت با بیشتر شدن مشتری هایمان فروشمان بیشتر می شود.



13

گروه آموزشی ماهان تیموری

02166968512 :تماس با ما
www.mahanteymouri.ir

دومین نکته ای که باید به آن توجه کنیم، شناخت خودمان است؛ یعنی با بیشتر شناختن 
خودمان می توانیم بهتر در مورد خودمان، مهارت هایمان و قابلیت هایمان صحبت کنیم. 
در این صورت مشتری های بیشتری خواهیم داشت و متعاقب آن فروش بیشتری خواهیم 

داشت.

کار؛  در  مداومت  و  تکرار  یعنی  موفقیت  نترس.  شنیدن  نه  از  است؛  این  نکته  آخرین 
بنابراین به راهت ادامه بده تا به هدف برسی. با شنیدن هر یک نه در مسیر موفق شدنت 

انگیزه و انرژی ات بیشتری کسب کن این یعنی می توانی بهتر از این نیز باشی.

تمرین: با منش و خوش اخالق بودن را تمرین کن. در ارتباطاتت بیشتر دقت کن 
و بهترین عکس العمل را نشان بده. بیشتر از قبل با افراد دور و اطرافت صحبت 
کن. در مهمانی ها و گردهمایی ها از فرصت استفاده کن و با مردم حرف بزن، این 
کار کمک می کند بیشتر خودت را بشناسی. دیدگاهت را درباره ی نه شنیدن 

تغییر بده، نه شنیدن یعنی باید بیشتر تالش کنی و جای بهتر شدن داری.

قانون نهم: برای خودت کارکن؛ برای ثروتمند شدن شاید در ابتدای مسیر 
فکر کنی پول مهم ترین چیز است و با داشتنش می توانی ثروتمند محسوب شوی اما این 
فقط در نگاه اول است. وقتی به شیوه ی زندگی ثروتمندان، خانه های مجلل، ماشین های 
لوکس، لباس های فاخر نگاه می کنی به نظر برسد این پول است که مهم است. چرا این ها 
را می گویم؟ چون می خواهم دید بهتری نسبت به ثروت سازی و کسب پول بیشتر پیدا 

کنی.

که  بسیاری  کارهای  نتیجه ی  نتیجه است.  ثروت  که  برسی  درک  این  به  می خواهم 
انجام خواهی داد. منظورم همان شخصیت یک میلیون دالری است. زمانی که به یک 
شخصیت یک میلیون دالری تبدیل شدی می توانی هرچقدر می خواهی ثروت و پول وارد 
زندگی ات کنی چون تو توانمندی. چند نفر شما افراد ثروتمندی را دیده اید که ثروت 
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خود را ازدست داده اند اما دوباره توانسته اند خیلی بیشتر از آن را به دست بیاورند؟ این 
همان رازی است که باید بدانید. زمانی که توانایی ایجاد ثروت های کالن را داشته باشید، 

کسب هر میزان پولی آسان می شود؛

و اما قانون نهم؛ تا زمانی که حقوق بگیر باشی نمی توانی ثروت کالنی به دست بیاوری. 
باید برای خودت کارکنی اما این به این معنی نیست که همین امروز تصمیم به این کار 
بگیری البته اگر تجربه ی کافی نداری، بعد از ساختن یک شخصیت یک میلیون دالری 

از خودت آماده ای تا برای خودت کارکنی.

همه ی ثروتمندان افرادی بودند که برای خودشان کار می کردند. البته استثنا دارد اما 
ما با استثناها کاری نداریم. تو باید به دنبال راه هایی برای سودآوری بیشتر باشی که 
با حقوق بگیری تفاوت بسیار دارد. این همان کاری است که تو را ثروتمند خواهد کرد. 

یکدست صدا ندارد، باید مجموعه و موسسه ی خود را راه بیندازید.

آنچه باید انجام دهی این است: اگر کارمند هستی، برای خودت شغل دومی انتخاب کن 
که بتوانی به طور نیمه وقت روی آن کارکنی و بعدازاینکه آن را رشد دادی می توانی از 
شغل سابقت به طور کامل فاصله بگیری. این کار آسانی نیست اما شدنی است. فراموش 

که نکرده ای: برای به دست آوردن چیزهای ارزشمند، باید بهایش را بپردازی.

قانون دهم: از ارتباطات استفاده کن؛ هیچ موفقیت بزرگی به تنهایی 
در  مؤثر  ارتباطات  تمام  روی  بر  استفاده کن. سرمایه گذاری  ارتباطات  از  ندارد.  امکان 
موفقیتت بهترین راهکاری است که باید بکار بگیری. همکاری مهم ترین اصل در کسب 
موفقیت های بزرگ است. کمی قبل تر گفتیم برای اینکه بهتر با مردم ارتباط برقرار کنیم 
باید راه نفوذ در آن ها را بلد باشیم. شاید اگر نخواهیم اغراق کنیم، بشود مهارت برقراری 

ارتباط را یکی از سخت ترین مهارت ها دانست.
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ما مجبوریم در کنار مردم و با آن ها کارکنیم که تفاوت های زیادی با ما دارند. افراد با 
منش های مختلف و ویژگی های متفاوت هستند و این مهارت ماست که در کنارشان و 

با همراهی شان به منافع مشترک برسیم.

برای  راهکار  بهترین  و  کنیم  رعایت  باید  که  است  اصولی  رعایت  نیازمند  ارتباطی  هر 
رسیدن به منافع مشترک این است که خیلی خوب به همدیگر گوش کنیم و برای هم 
ارزش و احترام قائل باشیم. همراهان ما در صورتی کنار ما می مانند که بدانند ارزشمند 
هستند و حرف هایشان شنیده می شود. همچنین باید به این برسند که ما قصد همکاری 

داریم و برای این قصد تالش می کنیم.

این موضوع بسیار اهمیت دارد. برای کسب موفقیت های بزرگ نیاز به همکاری و ارتباط 
با افراد بسیاری داریم که باید به ارتقای کیفیت آن و محکم تر کردن آن اهمیت دهیم. 
کنیم،  استفاده  اهدافمان  پیشبرد  نفع  به  ارتباطات  از  چگونه  می گیرم  یاد  که  زمانی 

می توانیم راحت تر به موفقیت دست پیدا کنیم.

قانون یازدهم: به دیگران کمک کن؛ این قانون را این گونه آغاز می کنم؛ 
رهبری کن. رهبری کردن را یاد بگیر، برای اینکه بتوانی به ثروت کالنی دست پیدا کنی 
باید رهبری کردن را یاد بگیری. رهبری کردن یعنی کمک کنی افراد بسیاری در کنارت 
به انسان بهتری تبدیل شوند؛ یعنی کاری کنی تا نگرش، افکار و اعمالشان از هر نظر 
تغییر کرده و در سمت وسوی درستی قرار بگیرند. برای این کار باید خودت در مسیر 

درستی باشی که پیش ازاین درباره ی آن مفصل صحبت کردیم.

باید به دیگران کمک  بعدازاین  تمام قوانینی که پیش ازاین خوانده ای کمکت می کند. 
کنی و برای رشد آن ها تالش کنی. یک انسان موفق یک رهبر قدرتمند است و کمک 
می کند دیگران در جهت رشد و بهبود زندگی شان قرار بگیرند. زمانی که مهارت نفوذ در 
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دیگران را یاد بگیری این کار بسیار آسان است. نکته ی دوم اعتماد است، مردم باید به 
تو اعتماد داشته باشند که این نیز از میزان صداقت تو در تمام زندگی ات دیده خواهد 
شد. سعی کن انسان اثرگذاری باشی در این صورت می توانی موفق شوی و از زندگی 

لذت بیشتری ببری.

قانون دوازدهم: اثری از خودت بجا بگذار؛ همه ی انسان ها می توانند 
به اندازه ی خودشان آثاری بجا بگذارند تا همه بتوانند با استفاده از آن به موفقیت برسند 
و تغییرات مثبتی در زندگی شان داشته باشند. در غیر این صورت زندگی معنایی نخواهد 

داشت. این قانون، تمام قوانین قبل را به هم وصل می کند.

هرکسی در زندگی دو راه پیش رو دارد: می تواند غرق در روزمرگی شود و یا نه برعکس 
طرحی متفاوت برای زندگی خود بریزد. تمام تالش های یک انسان زمانی ارزشمند است 
که آثاری از آن باقی بماند و راهی باشد برای آیندگان تا آن ها هم بتوانند از آن را برای 

بهتر کردن زندگی خود استفاده کنند.

از فقط ثروتمند شدن است به همین دلیل است که  باالتر  هدف ما در زندگی خیلی 
تأکیددارم روی شخصیتتان کارکنید تا به انسان ارزشمندی تبدیل شوید. تمام نتایجی که 
خواهید گرفت نشانه هایی از ارزشمندی شما خواهد بود، بنابراین زندگی کنید همان طور 
که فکر می کنید درست است. طوری زندگی کنید که ارزش این را داشته باشد که کسی 
ادامه دهنده ی راه شما باشد. این یک ثروت واقعی است. با این نگرش تمام قدم هایی که 
در راستای اهدافتان برمی دارید معنا پیدا می کند و انگیزه ی الزم برای رشد و پیشرفتتان 

را در خودخواهید دید.
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تغییر  بزرگی در  بپردازیم که می تواند کمک  رازی  به  نگرشی متفاوت  با  سعی کردیم 
توانمند  شخصیتی  داشتن  بدون  شدن  ثروتمند  باشد.  داشته  زندگی تان  شیوه ی 
امکان پذیر نخواهد بود. امیدواریم به طور کامل مطالب را درک کرده باشید تا بتوانید 

در زندگی خود پیاده کنید. در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس بگیرید.
شاد و پیروز و سربلند باشید.
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این پیشنهاد ویژه را از دست ندهید!

دوره ی رایگان
نوابغ ثروت ساز

برای دانلود این دوره روی لینک زیر کلیک کنید:

http://mahanteymouri.ir/LANDINGPAGE/


