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مقدمه:

اگر شما جزء افرادی باشید که میل فراوانی به کامل کردن خودتون، خانواده و محیط پیرامون تون 
داشته باشید، احتماالً فرد بسیار حساسی هستید. این ویژگی زمانی اهمیت خواهد داشت که بخواهید 
کارهای بزرگی انجام دهید و در مقیاس های کوچک شاید اصاًل به چشم نیاید. در ادامه بیشتر در 
این مورد صحبت خواهم کرد؛ اما الیق بودن مسئله ای بسیار مهم و البته متفاوت است. حس الیق 
بودن خودش را در کوچک ترین مسائل هم نشان می دهد. اگر خود را الیق هر آنچه می خواهیم 
ندانیم چه می شود؟! برای داشتن بهترین ها و رسیدن به آن ها نیاز به حس درونی است که من اسمش 
را گذاشتم: حس زیبای الیق بودن! معتقدم تو هرآن چه که بخواهی از کوچک تا بزرگ باید ابتدا 
حس زیبای الیق بودن را در وجود خودت احساس کنی تا بتوانی به آن ها دست پیدا کنی. رابطه ی 
بین این دو موضوع کاماًل متفاوت، زمانی معنی دار می شود که افراد با داشتن حس ناالیقی که در 
خود احساس می کنند، تصور بر این دارند که هنوز کامل نیستند و برای اقدام کردن آمادگی ندارند! 

...
* تابه حال شده که بخواید کاری رو شروع کنید و یک ندا در درون شما به شما فرمان ایست بده؟ 

و از شما بخواد کمی بیشتر فکر کنید؟. کمی صبر کنید تا کامل تر بشید؟
باید  * خود را برای شروع کسب وکاری که به آن عالقه دارید آماده می بینید و یا فکر می کنید 

کامل تر باشید و بعد اقدام کنید؟
* فکر می کنید برای شروع کسب وکاری که به آن عالقه دارید باید چقدر بدانید تا بتوانید اقدام 

کنید؟
* فکر می کنید برای شروع به کار باید چه چیزهایی داشته باشید؟

* آیا فکر می کنید باید به طور کامل چم وخم کار رو بلد باشید و بعد اقدام کنید؟
* فکر می کنید همینی که هستید برای موفق شدن کافیه یا نه؟
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فرض کنید فردی می خواد یک شناگر حرفه ای بشه، فکر می کنید با خوندن ده ها کتاب آموزش 
شنا و تمرین در بیرون از آب و از صبح تا شب فکر کردن به اون می تونه به هدف خودش برسه!

قطعاً خیر! چرا؟ چون تا زمانی که فرد وارد آب نشه نمی تونه ذهنیت درستی از کار داشته باشه و 
تا زمانیکه وارد عمل نشه نمی تونه دانسته های خودش رو به نمایش بذاره. الزمه ی رسیدن به جایی، 
حرکت است و شک نکنید که این حرکت باید یک حرکت فیزیکی باشد نه در خیال و رؤیا! زمانی 
تصویرسازی های ذهنی تأثیر گذار هستن که در واقعیت هم قدم هایی رو در راستای اون ها برداری 
و راهکارهایی مانند تصویرسازی، عبارات تأکیدی، برنامه ریزی های ذهنی... و... و... و... تنها برای 

همسو شدن و موافق شدن ذهنت با خواستته؛ یعنی موافق شدن خودآگاه و ناخودآگاه!
خداوند در قرآن سوره ی اسراء آیه ی 70 به وضوح به این نکته اشاره کرده است و من وقتی به تفسیر 
این آیه نگاه کردم به این نتیجه رسیدم که منظور خداوند همین حرکتی است که من اسمش را اقدام 

کردن گذاشتم. 
در این آیه خداوند می فرماید:

با مرکب های مختلفی که در اختیارشان قراردادیم در خشکی و دریا  ما آن ها را 
حمل کردیم.

در ادامه ی این آیه، اشاره به روزی های حاللی شده که با این تفسیر به این نتیجه می رسیم که برای 
به دست آوردن رزق و روزی باید حرکت کرد. در همین جا فکر کردم این ضرب المثل که از تو 
حرکت و از خدابرکت از این آیه گرفته شده. با این تفاسیر چرا اقدام نمی کنی؟! چرا همین حاال 

حرکتی برای کسب روزی های حاللی که وعده ی خداست نمی کنی؟

تو غرق نعمت پروردگاری          بیا و حق نعمت را ادا کن

چرا تردید می کنی؟! تا به کی می خوای به معلومات و دانسته های تئوری خودت اضافه کنی؟! باور 
کنید که وقتی وارد کسب وکار بشید متوجه میشید که بیش از نیمی از اطالعاتی که فکر می کردید 
اغلب  می کنید چرا  فکر  نداره!  اصاًل کاربردی  و  نمی خوره  دردتون  به  و الزم هستن  مهم  خیلی 
افرادی که تحصیالت دانشگاهی دارند باوجوداینکه علم فراوانی هم دارند نتوانسته اند به جایگاهی 
که در نظر داشتند برسند؟ چون داشتن اطالعات به تنهایی کافی نیست و حتماً به چیزی دیگر نیاز 

داره که من اسمش را اقدام کردن گذاشتم.
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مردی نزد پیامبر رحمت )ص( میرسن و از ایشان می خوان یک وصیت بهشون بکنند؛ پیامبر از مرد 
می پرسن آیا به وصیتی که خواهم گفت عمل خواهی کرد تا تو را وصیت کنم؟ مرد پاسخ داد بله 
رسول اهلل؛ پیامبر سه بار از او سؤال کردند و او هم هر سه بار گفت بله رسول اهلل؛ پیامبر رحمت )ص( 
فرمودند: هرگاه قصد کاری کردی، اگر فکر کردی که خیر و رشد تو در آن است، آن را دنبال 

کن.

با انجام دادنشون مهارت بیشتری کسب می کنی و می  با کوچک ترین کارهایی که فکر می کنی 
تونی باقدرت بیشتری کارت رو انجام بدی، شروع کن. اصاًل شاید تو همون قدم های اولت متوجه 
بشی اصاًل کاری نیست که تو مدنظر داشتی! آقای تی هارو اکر در کتاب اسرار ذهن ثروتمند میگن:

»کامل ترین راه برای یادگیری تجربه در مورد حرفه ای که می خواهید در آینده در آن بدرخشید، 
این است که با هر توانی که دارید وارد آن شوید. این نوع اقدام کردن چهار فایده دارد:

 اول اینکه آن حرفه را از درون خودش می شناسید،
دوم اینکه ارتباط هایی که هیچ گاه نمی توانستید از خارج برقرار کنید را برقرار می کنید،

سوم اینکه وقتی از نزدیک باکاری آشنا هستید، می توانید فرصت ها و موقعیت های عالی را کشف 
کنید و با شناخت اقدام کنید،

 و در آخر اگر واقعاً به این نتیجه رسیدید که کار را دوست ندارید، چیزی را از دست نداده اید، 
شما قبل از اینکه کاماًل درگیر آن حرفه شوید متوجه این موضوع شده اید و می توانید باتجربه هایی 

که به دست آورده اید انتخاب بعدی را مطمئن تر انجام دهید.«

بنابراین بهترین روشی که میتونید در کسب و کارتون هر چه که هست از کسب وکارهای هنری و 
ورزشی گرفته تا تخصص های علمی و هر چه که هست باید از جایی شروع کنید تا بتونید در اون 

زمینه حرفه ای بشید.

امام صادق )ع( می فرمایند: فریفته است کسی که از ساعت به ساعت عمرش بی بهره است.
همچنین می فرمایند: هرکسی که در خودش پیشرفتی نبیند، پس او را نقصان است و هر که را 

نقصان باشد، پس مرگ برایش بهتر از زندگانی است.
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تمام این ها رو گفتم که بگم انسان؛ آینه ی جمال و جالل خدا! بلند شو و ثابت کن که خلیفه ی خدا 
روی زمینی! بلند شو و به همه نشون بده که »می تونی«! تو الیق داشتِن تمام خواسته ها و آ رزوهاتی!

 همه میگن نمی تونی؟! تو با تمام قدرتت بگو میتونم! بگو: ثابت می کنم که میتونم!
بعضی وقتا میان بهم میگن: استاد من نمی تونم! اگه شروع کنم و شکست بخورم چی؟! بابام؟! مادرم؟! 

دوستام؟!
وقتی یه کسی در مورد خودش و توانایی هاش هیچ ارزشمندی رو احساس نکنه، هیچ موفقیت و 
پیشرفتی در انتظارش نیست! درواقع می خوام بهتون بگم که اگه خودت رو قبول نداشته باشی و فکر 
کنی همینی که هستی برای موفقیتت کافی نیست، همه دنیا هم بیاد بهت بگه که تو می تونی! باور 
کن که تو نمی تونی! اگه همه دنیا بهت بگن تو نمی تونی و خودت مطمئن باشی که می تونی! حتماً 
می تونی! پس خودت رو دست کم نگیر تو قدرتمندی و تصمیم بگیر هرروز بهتر و عالی تر بشی! این 

یعنی چیزی که خدا ازت خواسته...این یعنی اعتمادبه نفس ...این یعنی قدرت...

دوستان قدرتمندم بررسی های زیادی کردم برای اینکه بدونیم افراد چرا اقدام نمی کنند؟
دالیلی که به آن ها رسیدم بسیار مهم و ارزشمندن که در نظر دارم هر کدوم رو در کتابی خدمت تون 

ارائه بدم و در آخر با چنتا راهکار بی نظیر مسیر درست رو نشونتون بدم:
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میل به کامل بودن:
خودشون دارند و معموالً هیچ وقت از خودشون رضایت  افراد تمایل زیادی به کامل کردن  این 
اهداف خیلی بزرگ و  اغلب  بودنی که دارند،  به دلیل حس کامل  افراد کمال گرا  ندارند.  کافی 
مواجه  ناکامی  و  با شکست  دلیل  همین  به  درنهایت  و  می کنند  انتخاب  را  کاملی  ازنظر خودشان 
می شوند. این روند خودش یک ضربه ی بزرگ به آن ها می زند و آن هم این است که اعتمادبه نفس 

و عزت نفسشون را از بین می بره و چه چیزی بدتر از این؟!

همچنین این افراد این ویژگی کامل بودن رو حتماً باید در افراد و محیط پیرامون خودشون هم 
حس کنند و درک کنند بعد همه ی شرایط رو برای اقدام کردن به کاری محیا ببینند وگرنه درصدد 
درست و کامل کردن اون ها بر میان و بعد اقدام می کنند. که البته این شرایط هیچ وقت محیا نخواهد 
شد به دنبال اون زمانی به خودشون میان و می بینند که هیچ دستاوردی تو زندگیشون نداشتن و اکثر 
کارها رو و ایده ها شون رو در همون ابتدا رها کردن و جامعه ی عمل به هیچکدومشون نپوشوندن.

من همیشه میگم آدم ها با باورهاشون زندگی می کنند، باورهایی که از کودکی با ما رشد می کنند، 
زندگی ما رو می سازن. افرادی که والدین حساس و وسواسی و همچنین والدین سلطه جو داشتن 
اغلب با این شخصیت کمال گرایی بزرگ می شن و این در آینده باعث عوارضی جبران ناپذیر میشه 
که فرد رو در کوچک ترین کارهاش ناتوان می کنه! این افراد برای گرفتن تأیید بیش از توانشون از 
خودشون توقع دارن و این باعث به وجود اومدن ضعف بزرگی در اونها میشه که هیچ وقت از چیزی 
که هستند راضی نیستند و بر این باورند که کامل نیستند و با همین چیزی که دارند نمی تونن کاری 

انجام بدن و موفق بشن.

 قبول کردنش سخته اما این باورها در وجود ما رخنه کردن و خیلی وقت ها شناسایی اونها خیلی 
سخته؛ اما من به شما یاد میدم که چطور نسبت به بارهاتون آگاهی پیدا کنید. این به شما کمک 
میکنه تا بعدازاین ِ زندگیتون رو عالی بسازید و از اون لذت ببرید. ما در پکیج آموزشی کسب ثروت 
و آرامش به تمام باورهای بازدارنده در اقدام کردن افراد پرداختیم که میتونید با استفاده از این پکیج 
تحول بزرگی در نوع باورهای خودتون ایجاد کنید و با سرعت بیشتری به موفقیت برسید. برای تهیه  

پکیج آموزشی کسب ثروت و آرامش به سایت ما www.mahanteymouri.ir بروید.
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خوب توجه کنید، فرقی نمی کنه االن در چه وضعیتی هستید، موضوعی که مهمه اینه! شما فکر 
وارد  اگر  می کنید  فکر  باشید!  کامل  باید  دارید  عالقه  اون  به  که  کاری  به  شروع  برای  می کنید 
عمل نشید، می تونید تجربه کسب کنید؟ اگه تجربه کسب نکنید می تونید پیشرفت کنید؟ دوستان 
از  کنید!  شروع  باید  مدنظرتونه  که  برسید  جایگاهی  به  اینکه  برای  که  بدونید  این رو  قدرتمندم، 
کارهای خیلی کوچیک اما مطمئن و در راستای هدف هاتون. این رو بدونید که هیچ وقت شرایط 
اونقدر عالی نمیشه که بخواید با خیال راحت اقدام کنید. اصاًل مگه شرایط خوب ماندگار و همیشه 
همه چی خیلی عالی میمونه؟! معلومه که نه! تو باید توی کار خیلی از چم وخم ها و فوت وفن های 
کسب و کارت رو یاد بگیری! تو باید این رو بپذیری! زمانی میتونی در یک کسب وکار حرفه ای 
بشی که از درون با اون آشنا باشی! وقتی وارد کسب وکاری میشی موقعیت هایی رو تجربه می کنی 
که با حل کردن و گذر از اون موقعیت ها می بینی که داری حرفه ای تر میشی! اگر اقدامی نکنی و 
جرأت شروع کردن رو به خودت ندی، زندگیت به همون شکل گذشته ادامه خواهد یافت. اصاًل 
منظورم از جرأت کردن خطر کردن نیست! چون اگه بخوای این شکلی به مسئله نگاه کنی فکر 
می کنی داری یه کار غیرممکن رو انجام می دی و این باعث میشه ذهنت مقاومت کنه و بگه این 
کار خیلی بزرگه و تو توانایی انجامش رو نداری! اما واقعاً این طور نیست و اگر قدم اول رو برداری 

خواهی دید که باقی قدم ها رو راحت تر برمی داری.
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می خوام بهت بگم تو همینی که االن هستی با همین میزان اطالعاتی که داری برای 
بهتری  در شرایط  رو  به مرورزمان خودت  که  دم  می  اطمینان  بهت  و  آماده ای  شروع کردن 
ببینی و البته با اعتمادبه نفس باال. وقتی قدم های کوچیک به سمت هدفت برمی داری حس بهتری 
نسبت به خودت داری، دیگه خودت رو سرزنش نمی کنی که هیچ کاری نکردی! تالشی نکردی! 
زمانت رو از دست دادی! می دونی بهترین کسی که می تونه به پیشرفت کمک کنه خودتی؟ اگه 
از خودت راضی نباشی، انرژیت رو از دست می دی. وقتی انرژی تو از دست دادی، شور و شوق 
و انگیزت رو از دست میدی و نتیجه اش اینه که دچار روزمرگی میشی و درنهایت تبدیل به یه آدم 
سرخورده میشی که زمین و آسمون رو مسبب گرفتاری هاش و مشکالتش میدونه! تا زمانی که به 
خودت و توانایی هات ارزش ندی، دنیا هم به اونها ارزش نمیده! این یه واقعیته! و جالبه بدونی یه 
ارتباط مستقیم بین حس تو از خودت و برداشت دنیا از تو هست. بگو من همین االن شروع می کنم 
نمی گم دروغ  بشم!  عالی تر  و  بهتر  تا روزبه روز  تمام تالش خودمو می کنم  بشم! من  تا حرفه ای 
بگو! این دروغ نیست! دروغ اینه که تو هیچکدوِم توانایی هاتو نمی بینی! دروغ اینه که 
به قدرت درون خودت آگاهی نداری و میگی نمی تونم! برداشتن قدم اول سخته اما تو شروع کن 

ببین با چه قدرتی قدم های بعدی رو برمی داری!

به کار  را  به هدفش، آنچه در توان دارد  برای رسیدن  کسی که  امام علی )ع( می فرمایند: 
بگیرد، به هدفش خواهد رسید.

 اگر فکر کنی برای شروع به کارت کامل نیستی دنیا هم همین رو از تو دریافت میکنه؛ و تو در 
موقعیت هایی قرار می گیری که این موضوع و این ناتوانی بهت ثابت بشه! بنابراین ازت می خوام 
همین االن اولین قدم رو برای بهتر شدن شرایطت برداری و تصمیم بگیری که هر چی بهت میگم رو 
خوب گوش کنی و مهم تر از اون خوب انجام بدی تا انشا اهلل به هر آنچه در مدنظر داری برسی. چنتا 
راهکار برای بهبود این شرایط بهتون میگم که دیگه نگید برای شروع کردن زوده و باید کامل تر 

بشم!
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راهکار:
به نوعی کمال گرا هستی. ویژگی هاشو  این نوع شخصیت روداری و  بپذیری که  باید  اول ازهمه 
بهت گفتم پس یه نگاه به خودت داشته باش، اگه دلیل اقدام نکردنت این مورده پس باید برای 
اولین قدم بپذیری که این نوع فکر و باور در مورد خودت درست نیست و باعث درجا زدگی در تو 
میشه. اگه معایب داشتن این نوع شخصیت رو به خودت یادآور کنی، راحت تر میتونی باهاش کنار 

بیای و راحت تر میتونی با یه باور جدید و درست جایگزینش کنی.
دومین کاری که باید انجام بدی تعریف چنتا هدف کوچیک در راستای هدفت هست. تو باید با 
قدم های کوچیک در راستای هدفت حرکتت رو شروع کنی! و حتماً هر کدوم رو تموم کنی و به 
نتیجه برسی با این کار به مرور اعتمادبه نفست بیشتر میشه! و جرأت انتخاب هدف های بزرگ تر رو 

به خودت میدی!
نوع  روی  بر  و  برداری  نتیجه  روی  از  رو  تمرکزت  که  اینه  بدی  انجام  باید  که  کاری  سومین 
عملکردت بذاری. تو باید از کاری که می کینی لذت ببری بدون اینکه وابسته به نتیجه باشی. اگه 
به این شکلی که میگم عمل کنی بهت قول میدم که از نتایجی که خواهی گرفت حیرت خواهی 
کرد. مطمئن باش نتایج عالی به دنبال این شیوه از کار و حس مثبتی که به کارداری خودش میاد و 

تو رو شگفت زده خواهد کرد!
به  میگیری  تصمیم  اینکه  به محض  اینکه  اون  و  کنی  اقدام  مطمئن تر  تا  میگم  رو  نکته  چهارمین 
شیوه ای متفاوت عمل کنی مقاومت های ذهنت آشکار میشه و مدام بهت یادآوری میکنه که شما 
کامل نیستی و به چه جرأتی شروع به کار کردی! از شما می خوام مقاومت نکنی به این نجواهایی 
که از درون با خودتون میگی. اون ها رو بپذیر و در مقابلش از عبارات مثبت استفاده کن. مثاًل بگو: 
لزومی نداره همه چیز کامل باشه بعد شروع کنم، من شروع می کنم و حتماً هر چیزی که باید بدونم 

رو در مسیر یاد می گیرم.
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 وقتی تو صحبت هام از انسان های موفق غیر ایرانی حرف می زنم بهم ایراد می گیرن که ما تو ایرانیم 
و اون ها شرایط ما رو ندارن! اصاًل تو اون کشورها میشه رشد کرد، پیشرفت کرد! صبر کنید ببینم، 
چند نفر شما رفتن و از نزدیک با شرایط زندگی و اجتماعی اون ها آشنا هستین؟ می تونید از کسایی 
که رفتن و با بهشتی که پیش خودشون ساختن صحبت کنید، ببینید چی میگن؟ اصاًل اونطوری که 
شما عزیزان و جوونای کشورم فکر می کنید نیست. چه بسا شرایط کار وزندگی تو اون کشورهایی 
برای مدتی  اگر بخواید  باور کنید  باشه.  برای خودتون بهشت ساختین خیلی سخت تر  ازشون  که 
کوتاه در یکی از شرکت ها و کسب وکارهای همون کشورها کارکنید نمی تونید طاقت بیارید و 
خسته میشید. این رو برای کسایی گفتم که میگن شرایط کشورمون برای ثروتمند شدن خوب نیست 

و ما می تونیم در کشورهای پیشرفته راحت تر ثروتمند بشیم.

 ازتون می خوام اصاًل تمرکزتون رو روی این مسائل نزارید چون تمام این ها برمی گرده به باورهای 
پیشرفت شما رو  و  اینه که جلوی تالش  با شما رشد کردن و فقط کارشون  محدودکننده ای که 
بگیرن و نذارن شما اونجوری که باید تالش کنید. هیچ زحمتی بدون نتیجه نمی مونه و این یه قانونه! 
شما تالش خودت رو بکن بعد ببین چه راه هایی پیش روت باز میشه که باعث شگفت زده شدنت 
ابتدای کار  ایران و جهان در  این رو هم بدونی که اکثر کارآفرینان و ثروتمندان  میشه! می خوام 
دانش خاصی از کاری که می خواستند شروع کنند، نداشتند! تمام مهارت ها و فوت وفن کار را در 
طول مسیر کسب کردند و به موفقیت رسیدند؛ بنابراین فکر نکن باید کامل باشی بد شروع کنی، 

کامل شدن رو در طول مسیر تجربه کن این خیلی شیرینه!

تمام این ها را گفتم که به اینجا برسم:
برای شروع به کار به هیچ چیز احتیاج نداری جز خودت و یک هدف که به اون عشق می ورزی!

خوب به حرف هایی که زدم فکر کن؛ دوتا راه پیش روداری که کاماًل مختاری یکی از اون ها رو 
انتخاب کنی:

اگه فکر می کنی هنوز نباید اقدامی بکنی و هنوز اونقدرا کامل نیستی که بتونی شروع کنی باید بگم 
نتیجه ای جز ماندن و درجا زدن نخواهی داشت!

و اگر تصمیم گرفتی با همین مقدار اطالعاتی که داری اقدام کنی و قدم هایی رو در مسیر رسیدن 
به اهدافت برداری باید بهت بگم که نتیجه این تصمیمت حرکت رو به رشد و موفقیت خواهد بود!
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کالم آخر:
خودت رو الیق بدون... شروع کن...روزبه روز کامل تر خواهی شد...

شاد و پیروز و سربلند باشید.
ماهان تیموری



11

گروه آموزشی ماهان تیموری
www.mahanteymouri.ir

پیشنهاد این هفته ی ما به شما دوست عزیز:

برای دانلود این کتاب روی لینک زیر کلیک کنید:

http://goo.gl/XMZydb


