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یا هب من آرمشی عطا فرما ات بپذ  :ریمخدا

 م.تغییر ده  توانمنمیآنچه را هک 

 .توانمیم  شهامتی ده: ات تغییر دهم آنچه را هک

ن   م.بینشی ده: هک تفاوت این دو را بدا

 و فهمی ده:

 ند.عمل نمای  یل منبق م مردم دنیا مطاهک متوقع نباشم تمام 

 )جبران خلیل جبران(

  



 

 

  



 

 

 تقدیم هب:

یی هک آفرید  خدا

 ا عشق ر    ،عرفت را م   لم را، ع   عقل را،    انسان را،   جهان را،

 .میددو هب کسانی هک عشقشان را رد وجودم 

 هب تقدیم

 واژه اه رد لغت انهم دلم  رینمقدست 

 حامی.پدر، مهربانی مشفق، ربدبار و 

 انم.ی دت آن م عطوف  وهر مارد مهربانم هک زندگیم را مدیون م 

... 

 ست.امن  لطف الهی رد زندگی هک نشاهن همسرمو
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گفتارپیش
تـا  . چند سالی بود که قصد نوشتن کتابی در حوزه موفقیت فردي داشـتم 

اي در مـورد  در بازاریـابی شـبکه  . اي آشـنا شـدم  اینکه با بازاریابی شـبکه 
هـا  شود؛ کـه برخـی از آن  داده مییهایهاي رسیدن به اهداف، آموزشراه

فقـط  . نادرست یا غلوآمیز هستند و هیچ زیر بناي علمـی درسـتی ندارنـد   
هـاي نادرسـت   براي بازارگرمی و جذب افراد به ایـن کـار از ایـن آمـوزش    

هایی که از چند سال تحقیـق، مطالعـه و   واسطه تجربهبه. شوداستفاده می
و کمک به دیگـران در ایـن   انجام اصول موفقیت در زندگی شخصی خود

زمینه داشتم تصمیم گـرفتم، حاصـل تحقیقـات و تجربیـاتم را در قالـب      
من نه استاد . کتابی به چاپ برسانم؛ که این کتاب حاصل این تصمیم بود

موفقیت هستم و نه تحصیالتم مـرتبط بـا حـوزه روانشناسـی و موفقیـت      
گـر کمـی و   ا. است، قصدم تنها روشن کردن چراغی بـراي آگـاهی اسـت   

کاستی در مطالب کتاب مشاهده کردید، آن را با ما بـه اشـتراك بگذاریـد    
ينـور کـار  تا همگی در این فراینـد  . هاي بعدي ویرایش شودکه در چاپ
ست که نتیجه انجام ااین کتاب شامل مطالب علمی و عملی . سهیم باشیم

وضـوح  هاي این کتـاب را در زنـدگی شخصـی خـود و دیگـران بـه      تمرین
کـنم  اگر قصد شما فقط خواندن کتاب است پیشنهاد مـی .امشاهده کردهم

این کتاب را کنـار بگذاریـد و از خوانـدن آن صـرف نظـر کنیـد امـا اگـر         
راستی قصد تغییـر خـود و شـروع زنـدگی جدیـدي را داریـد بـه شـما         به

.دهمهاي این کتاب را میپیشنهاد خواندن، همراه با انجام تمرین
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اي؟ها را پرسیدهحال از خودت، این سؤالتابهآیا 

)ها را در جاي خالی بنویسیدحتماً پاسخ(
زندگی چیست؟

………………………………………………………..
هایی در زندگی دارم؟خوشیچه دل

………………………………………………………..
توانم زندگی زیباتري داشته باشم؟چگونه می

………………………………………………………..
زندگی چه چیزهایی هستند؟هاي من در انگیزه

………………………………………………………..
اي وقت بگذار اي، چنددقیقهحال این سؤاالت را از خودت نپرسیدهاگر تابه

وتحلیل کن، ذهنت را به چالش بکشپاسخ سؤاالت را اینجا بنویس تجزیه
………………………………………………………..

ها برسیم، که اگر به آنهایی در زندگی داریم توان گفت ما خواستهآیا می
شود؟زندگی ما زیباتر می


