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 تمام انسان ها کارآفرین هستند.زمانی که ما در غارها زندگی می کردیم 

 همه ما خویش فرما بودیم .....خودمان غذای مان را تامین می کردیم 

 و مسئولیت زندگی مان کامال برعهده خودمان بود

 به کارگر شدیم اما با گذر زمان تبدیل

 زیرا عصر صنعتی برچسب کارگر بودن را به ما چسباند

 و از آن زمان به بعد فراموش کردیم که ذاتا کارآفرین هستیم

 محمد یونس،برنده جایزه نوبل

 

 

 زمانی که شما تصمیمی میگیرید

 تمام کائنات دست به دست هم می دهند

 تا هدف شما را به واقعیت تبدیل کنند

 امرسونرالف والدو 

 

 

 



 مقدمه

 ایستگاه اول

 آیا سوار قطار کارآفرینی شویم یا نه؟

برای اولین بار کارآفرینی را تجربه کردم .البته اگر  9191در تابستان سال 

راستش را بخواهید کارآفرین شدن من اتفاقی بود در آن تابستان همانند تمام 

کسانی که تازه دبیرستان را به اتمام رسانده بودند خودم را برای ورود به 

بلکه برنامه ای بود که پدرم دانشگاه آماده می کردم البته این برنامه من نبود 

 UCLAسال آینده را به دانشگاه  9برایم در نظر گرفته بود برنامه این بود که 

بروم و در نهایت مدرک حقوق یا همان ضمانت برای درآمد مادام العمر را 

سال مدرک می گرفتم  9بگیرم.برنامه ساده ای بود و فراز نشیب زیادی نداشت.

به دست می آوردم و زندگی خوبی را سر می کردم سپس شغلی با درآمد خوب 

البته راستش را بخواهید .اولین انتخاب پدر من رشته پزشکی بود ولی بعد از 

اینکه پدرم دید با دیدن خون از حال میروم تصمیم گرفت نظر خود را عوض کند 

 و رشته حقوق را برای من در نظر بگیرد.

رف بودم،هیچ وقت رویای من در زندگی من از کودکی به دنبال کارهای غیر متعا

این نبود که شغلی داشته باشم و برای کسی دیگر کار کنم.اما متاسفانه پدرم 



سالیان سال این برنامه را برای من ریخته بود و با وجود این که ذات سرکشی 

 داشتم اما نتوانستم با تصمیم او مخالفت کنم.

 یکی از ظهر های گرم تابستان یکی ازاما آن تابستان یک تابستان عادی نبود در 

برادرم یک فلیم معرکه کرایه "دوستانم زنگ زد و پیشنهاد جذابی داد او گفت:

 "شیدنی هم خریدیمکرده و همه دوستانش هم دعوت کرده ،حتی پیتزا و نو

یک فیلم معرکه به عالوه پیتزا و نوشیدنی ،برای یک جوان هیجده ساله مثل یک 

برای همین به دوستم گفتم که می تواند روی من حساب جشن بزرگ می ماند 

 کند.

آن شب بهترین لباسم را پوشیدم و رفتم به خانه دوستم.همانطور که گفته 

بود،فیلم و پیتزاو نوشیدنی بود اما فیلم آن چیزی نبود که فکرش را 

میکردیم.تمام کسانی که آنجا بودند از دیدن آن فیلم حوصله شان سر رفته بود 

من به مدت بیست دقیقه به تلویزیون خیره شده بودم و حتی نمیتوانستم پلک  اما

 بزنم به نظرم فوق العاده بود.

آن فیلم مربوط به یک شرکت تولید فیلتر های آب بود که پیشنهاد می کرد آب 

به صورت عمده بخرید و با فروش آنها سود خوبی به دست آورید یک لحظه با 

ار دقیقا همان کاری است که من می توانم انجام دهم خودم فکر کردم که این ک

تبلیغ یک محصول با ارزش،کسب سود و انجام دادن کاری متفاوت نسبت به 

 دیگران.



واقعا فکر انجام دادن این کار اشتیاق درونی مرا شعله ور کرد.حتی زمانی که سن 

ند اما کمتری داشتم همسن و ساالن من تابستان ها در مک دونالد کار می کرد

من به دنبال کارهایی متفاوت می رفتم مثال چمن کوتاه می کردم یا میخ های کف 

زمین را در جاهایی که ساخت و ساز می کردند جمع می کردم و بابت هر کدام 

 یک پنی می گرفتم.

هرکار جدید و متفاوتی که پیدا می کردم انجام می دادم و چیز هایی را امتحان 

خواستم حاال یک ایده به دست آورده بودم که کسب و کار میکردم که خودم می 

شخصی خود راه اندازی کنم دیگر الزم نبود برای کسی دیگر کار کنم و ماهیانه 

حقوق کمی دریافت کنم کنترل زندگی ام در دست خودم بود و با تمام وجود می 

 خواستم کسب و کار خودم را داشته باشم.

هزار دالر بود. من حتی لحظه هم  5کسب و کار، هزینه اولیه برای ورود به این

تردید نکردم و پولی را که از طریق چمن زنی و جمع کردن میخ طی سال های 

گذشته پس انداز کرده بودم در این کار سرمایه گذاری کردم چند روز بعد فیلتر 

های آب به دستم رسید و آنها را در پارکینگ خانه مان گذاشتم در آن لحظه 

ی نداشتم که می خواهم با آنها چه کار کنم ولی اصال مهم نبود چون دیگر ایده ا

 خودم را صاحب کسب و کار شخصی می دانستم.

سال های زیادی از آن دوران می گذارد،اما هنوز هیجان آن روزها را می توانم 

احساس کنم دست به کمر زده بودم و به دستگاه های فیلتری که بر روی هم 



ود،خیره شده بودم و با خود می گفتم که فاتح بازار فیلتر های آب انباشته شده ب

 خواهم شد.

ساعت از شروع کسب و کارم گذشته بود که با اولین چالش مواجه شدم  3تنها 

 پدرم می خواست ماشینش را داخل پارکینگ بیاورد و برای ماشین جا نبود.

 بیرون پدرم گفت:هرچی زودتر آن آشغال ها را از پارکینگ بیاور

 گفتم:جایی ندارم برای نگهداری آنها

 پدرم گفت:پس بهتر است هرچه زودتر بفروشی شان

ناگهان احساس متفاوتی را تجربه کردم.عصبی و مضطرب شدم،اما خودم را 

کنترل کردم و شروع کردم به رفتن درب خانه های مردم محله. هر دری که باز 

ا تم پیشرفته فیلتر و اینکه بمی شد شروع می کردم به تعریف کردن از سیس

نصب آنها از آب زالل و پاک بهره مند می شوید.آنها را از آب لوله کشی تصفیه 

نشده می ترساندم و از آن ها می خواستم آب تمیز و گوارا را تجسم کنند از هر 

تکنیک فروشی که میتوانستم استفاده کردم مصمم بودم و هرگز تسلیم نمی 

بدرفتاری دیگران مواجه می شدم اما در پایان روز فکر  شدم حتی موقعی که با

 می کنید چه نتیجه ای به دست آوردم... حتی یک دستگاه هم نتوانستم بفروشم!

در ابتدای روز چهل ،دستگاه فیلتر در پارکینگ خانه پدرم بود و در پایان روز 

 همان چهل دستگاه آنجا بود آن لحظه بود که متوجه شدم گرفتار دردسری



برزگی شده ام برای اولین بار این فکر به ذهنم خطور کرد که شاید واقعا من به 

درد دنیای کسب وکار نمی خورم شاید پدرم درست می گوید.شاید رفتن به 

دانشگاه و گرفتن یک مدرک عالی،درست ترین کار باشد. ناامید بودم و همانند 

دکی خوبی نداشتم و هر نوجوان شکست خورده ای به مادر بزرگم زنگ زدم.کو

بدون مادر بزرگ شده بودم.پدرم هم اصول تربیتی مناسبی برای بزرگ کردن 

فرزندانش نداشت.از این پدرهایی بود که اگر گریه می کردی کاری می کرد که 

 بیشتر گریه کنی !

ولی مادر بزرگم همیشه برای من حکم یک پناهگاه در وسط طوفان را 

قید و شرط بود حتی در مواقعی که ضعیف عمل داشت.عشق او نسبت به من بی 

می کردم ،به من می گفت که عالی هستم.فقط به من لبخند می زد و مرا عزیزم 

 صدا می کرد به معنای واقعی دوستم داشت.

اولین بار مادربزرگم به من یاد داد که پول های خود را جمع کنم وبرای خودم 

میکرد که تا می توانم پول جمع حساب بانکی تشکیل دهم و مدام مرا تشویق 

کنم.او برای من فردی الهام بخش بود.او فردی اقتصادی بود،ولی نسبت به من 

مشتری سخت گیری نبود بنابراین می توانست اولین مشتری من باشد،بنابراین 

با او قراری گذاشتم درهمان ابتدای مالقات،دوباره آن سیستم فیلتر آب برای او 

ع کردم اما مادر بزرگم نگذاشت حرفم تمام شود و سخنرانی ام را شرو



گفت:خیلی خوب است،یکی را میخرم،باورم نشد.اولین مشتری را پیدا کرده 

 بودم خیلی هیجان زده بودم .

اما قرار است چه کسی این دستگاه را نصب کند؟میدانی که "مادر بزرگ پرسید: 

 "نمیخواهم از پدربزرگت درخواست چنین کاری را کنم

 جواب گفتم:گفتم مشکلی نیست مادربزرگ خودم نصبش می کنم در

 او گفت:پس مشکلی ندارد عزیزم ،هر مدلی که خودت بهتر می دانی نصب کن.

اولین دستگاه فیلتر را فروختم،یک فروش عالی!درکمتر از یک ساعت فیلتر را 

دربزرگم نصب کردم و یکی از دستگاه های فیلتر من کم شد و یک نفر برای ما

 به لیست مشتریان من اضافه شد.

اولین گام را برداشته بودم و همانند همه فروشنده های خوب،از مادربزرگم 

خواستم که برای من تبلیغ کند.فرصتی عالی بود.مادربزرگم در یک محله زندگی 

میکرد که مخصوص افراد بازنشسته بودمادربزرگ من هم که باهمه آن ها آشنا 

 نست لیست مشتریان جدیدی برای من فراهم کند.بود و به راحتی می توا

به همراه مادربزرگم خانه به خانه رفتیم و فقط در ساختمان مادربزرگم  توانستم 

هجده دستگاه بفروشم .احساس موفقیت میکردم و به معنای واقعی احساس یک 

کارآفرین را داشتم .دیگر هم میتوانستم دانشگاه بروم و پدرم را خوشحال کنم و 

 رکنار آن کسب و کار بزرگ فیلتر آب را داشته باشم.د



چند روز بعد،هنگامی که پدربزرگ و مادربزرگ به مسافرت هاوایی رفته بودند 

و مشغول نوشیدن قهوه بودند،یکی از همسایه ها با آن ها تماس گرفت و گفت 

 مشکلی پیش آمده است یک مشکل خیس خیس!

هنگامی که درحال تماشای تلویزیون بوده اند همسایه طبقه پایین گفته بود که 

متوجه شدند قطراتی از سقف چکه می کند و سپس این قطره تبدیل به جریان 

آبی شد که به شدت از سقف به سمت پایین سرازیر می شد همسایه ها که 

نگران شده بودند ،به تعمیرکار تماس گرفته بودند و به طبقه باال رفته بودند و 

 ه خانه پدربزرگم را آب فرا گرفته است.متوجه شدند ک

همه وسایل خانه از جمله فرش ها و دیوار ها و تمام وسایل برقی خراب شده 

 بودند اما منبع نشتی آب کجا بود؟دستگاه فیلتر آبی که من نصب کرده بودم!

من که به شدت از این موضوع ناراحت شده بودم ،خودم را برای یک بحث جدی 

دستگاه فیلتر آب آماده کرده بودم و در ذهنم آن ها را بابت با مدیران شرکت 

 .تولید دستگاه به دردنخوری سرزنش می کردم

اما قبل از اینکه به سراغ مدیران شرکت بروم،باخبر شدم که مشکل از دستگاه 

فیلتر نبوده ،تعمیرکار با یک تگاه متوجه شده بود یک فرد ناشی این دستگاه 

مهمی را اشتباه بسته است و البته همان طور که میدانید  نصب کرده و واشر خیلی

 آن فرد ناشی کسی نبود جز من !نوه دوست داشتنی ماردبزرگ!



خانه دیگر هم دستگاه را اشتباه نصب کرده  99این تنها اشتباه من نبود،من در 

بودم قبل از اینکه بتوانم همانند یک انسان فوق موفق وارد دانشگاه شوم ،هجده 

 ساعتی در خانه دوستان پدر بزرگ و مادربزرگم کار گذاشته بود.بمب 

در نهایت پدربزرگم به همراه یک لوله کش )یا همان که خودش می گفت کسی 

که کارش را بلد است( تمامی این بمب ها را خنثی کردند بعد از این ماجرا از 

ب پدربزرگم با شرمساری پرسیدم چقدر بدهکار شما شده ام و او در جوا

 "اشکال ندارد،بگذار به حساب کمک هزینه رفتنت به دانشگاه"گفت:

من هرگز دانشگاه را به پایان نرساندم،اما وقتی به گذشته نگاه میکنم متوجه 

 میشوم آن پول معادل شهریه من در دانشگاه عملی کارآفرینی بود.

د و من نالبته پدر بزرگم توانست تمام خسارات را با بیمه  ای که داشت جبران ک

 هم خودم را جمع و جور کردم و به کسب و کار فیلتر آب برگشتم.

این ماجرا مربوط به سال ها پیش است،اما همین حاال در حال نوشتن آن برای 

به راحتی می توانم آن شبی را که آن فیلم را درباره فیلتر های آب شما هستم،

به وجود آمده بود به  دیدم ،تصور کنم .حس شور و اشتیاقی را که آن شب در من

خوبی به یاد دارم چون توانسته بودم کاری متفاوت را پیدا کنم و کسب و کار 

خودم را داشته باشم هم چنین آن حس اضطراب در لحظه ای که میخواستم کل 

پس اندازم را بر روی دستگاه های فیلتر آب سرمایه گذاری کنم ،کامال به یاد 



در لحظه شکست اولیه درمن ایجاد شد و با  دارم و همچنین آن حسی ترسی که

 خودم فکر کردم که شاید من به درد کارآفرینی نمیخورم.

هیجانی وصف ناپذیر ذر لحظه ای که اولین دستگاه های فیلتر برای من فرستاده 

شد و حس استرس و ناامیدی هنگامی که پدرم به شدت عصبانی شد حس خوش 

سرعت فیلتر های آب را میخرند و حس بینی در رابطه با این که مردم به 

شکست و ناتوانی،وقتی مدام با جواب های نه مواجه می شدم حس شادی که در 

هنگام فروش اولین محصول را داشتم و حس شادی که از فروش های متوالی 

بعدی داشتم .همه این احساسات در خاطر من ماندگار شده است و صد البته آن 

اشتباه فیلتر آب که موجب غرق شدن خانه حس شرمساری به خاطر نصب 

 پدربزرگ شد!

در آن تابستان که به طور اتفاقی کارآفرین شدم،تمام صعود ها و سقوط هایی را 

کارآفریی یک ترن هوایی که یک کارآفرین با آنها مواجه می شود،تجربه کردم.

 مهیج است.

ا من این شیوه زندگی ربا وجود اینکه کارآفرینی باال و پایین های زیادی دارد،اما 

ترجیح می دهم در کسب و کار های بعدی که راه اندازی کردم ،نکته مهمی را 

 یاد گرفتم که تمام کارآفرین ها ان را به خوبی می دانند:

 کسب و کار همین است،باال و پایین زیادی دارد

 هم ترسناک است و هک هیجان انگیز و اعتیاد آور



 است.زمان سوار شدن فرار رسیده 

اگر در حال مشغول مطالعه این کتاب هستید،باید این را بدانید که ما در بهترین 

زمان تاریخ بشریت زندگی می کنیم،زمانی که سرشار است از فرصت .تا به حال 

در طول تاریخ هیچ دوره ای مثل االن نبوده است و شاید هم هیچ وقت دیگر این 

 طور نباشد.

نمیخواهم شرایط را خوب جلوه دهم مادر مجله  به هیچ وجه اغراق نمی کنم و

موفقیت هر روز در حال مطالعه کسب و کار ها وشرایط اقتصادی در آینده 

هستیم و با بهترین متخصصان این حوزه در ارتباط هستیم و بزرگ ترین آرشیو 

در زمینه موفقیت و کار آفرینی را داریم.با توجه به این اطالعاتی که من به آن ها 

 رسی دارم در یک کالم به شما می گویم:دست

همین حاال!دست به کار شوید و بهتر است عجله کنید زیرا معلوم نیست همیشه 

 این فرصت ها در دسترس باشند.

در دهه های پیش تنها کسانی به اصول موفقیت دسترسی داشتند که در ساختمان 

کنترل می  های بزرگ شرکت های عظیم حضور داشتند آن ها تمام منابع را

کردند و به تمام ابزار بازاریابی،از جمله رادیو و تلویزیون و روزنامه ها را در 

اختیار خودشان داشتند.قوانین کسب و کار را آن ها تعیین می کردند و همیشه 

 هم خودشان پیروز میدان بودند.



ولی این شرایط مربوط به عصر صنعتی است چند دهه است که آن عصر به پایان 

ده است و تکنولوژی و عصر اطالعات برج های پوشالی آن ها را ویران کرده رسی

است.تکنولوژی کاری کرده است که اطالعات به صورت مساوی در دسترس 

همگان باشد حاال دیگر کنترل در دستان انسان های جاه طلبی که ایده هایی در 

 سر دارند و اهل تالش و سخت کوشی هستند.

میلیون نفر به تعداد میلیونر های جهان افزوده شد و در ،دو 3193فقط در سال 

به دو  3131گزارش های اخیر مشخص شده است که تعداد میلیونر ها تا سال 

برابر تعداد فعلی خواهد رسید اما تغییرات جدید نشان داد که این گزارش ها 

 اشتباه است و تعداد میلیونر ها خیلی بیشتر از این حرف ها خواهد شد.

گذشته یک فرد از قشر متوسط جامعه با تحصیالت و ارتباطات متوسط هرگز در 

نمی توانست جایگاهی در بین میلیونر های آینده داشته باشد.اما اکنون این طور 

نیست،کافی است به لیست میلیونر های دهه اخیر نگاهی بیندازید اما همه این 

 افراد چگونه میلیونر شدند؟

 ق کارآفرینی درست مثل شما.تقریبا همه آنها از طری

 تصمیم نهایی خود را بگیرید.

در حال حاضر شما در اولین ایستگاه کارآفرینی هستید و باید تصمیم خود را 

بگیرید آیا می خواهید بلیط ورود به این ترن هوایی مهیج را تهیه کنید و وارد آن 

 شوید و یا میخواهید از این کار صرف نظر کنید



از اینکه تصمیم نهایی خود را بگیرید سوالی را از شما بپرسم و اجازه دهید قبل 

سال آینده برویم و  01یا  31شما آن را در ذهن تان تجسم کنید فرض کنید به

شما در حال بازی با نوه تان هستید و او با کنجکاوی به خانه ی شما نگاه می کند 

 و می گوید شما چه کار کردید که به اینجا رسیدید؟

لحظه شما به او بگویید:من در زمانی زندگی می کردم که عصر صنعتی به در آن 

 پایان رسیده بود و وارد عصر ارتباطات شده بودیم

 در ادامه شما می توانید به دو صورت جمله باال را تمام کنید:

می توانید بگویید:من هم از آن دوره ویژه تاریخی استفاده کردم و از فرصت 

برای خود شترین بهره بردم و زندگی فوق العاده ای های عصر ارتباطات بی

 ساختم.

یا میتوانید بگویید:اما من نتوانستم از آن دوره ویژه تاریخی استفاده کنم و 

فرصت ها را یکی پس از دیگری از دست دادم و حاال هم مشکالت زیادی در 

 زندگی دارم .

ر فرصت های ویژه عصمن پیشنهاد می کنم بین آن دسته از افرادی باشید که از 

ارتباطات حداکثر بهره را می برند.بنابراین با من سوار این ترن هوایی هیجان 

انگیز شوید خیلی ها این موفقیت را شناسایی کرده اند و دست به کار شده 

اند.چرا شما دست به کار نمی شوید؟ افرادی که هوش و استعدادی خیلی کمتر 

اند افرادی که تحصیالت کمتر،سطح اجتماعی  از شما داشته اند دست به کار شده



پایین تر و نفوذ خیلی کمتری هم داشته اند دست به کار شده اند خیلی از افرادی 

که همین حاال جلوی چشمان شما هستند تا چند سال آینده ثروتمند می شوند 

چرا شما بین آنها نباشید؟ شما هم می توانید یکی از میلیونر های آینده باشید 

 ا که نه؟چر

چه کسی مانع شماست؟دوستان تان ،خانواده تان و یا همکاران تان؟شاید افراد 

منفی زیادی در اطراف شما باشند که به همه چیز بدبین هستند افرادی که 

خودشان نمی خواهند کاری انجام دهند و به همین دلیل دوست ندارند شما هم 

 دست به کار شوید.

می شوید می ترسید و احساس می کنید امنیت مالی  یا شاید خودتان مانع خودتان

ندارید.فکر می کنید زمان کافی ندارید صدایی مدام در سرتان میپیچد که 

 میگوید شما هرگز موفق نمی شوید.

تمامی این موانع را کنار بگذارید،فرصت بزرگی در اختیار شما است و من اینجا 

می دهید می خواهم به شما هستم تا مطمئن شوم شما این فرصت را از دست ن

 کمک کنم تا شک و دودلی را کنار بگذارید.

من شما را نمی شناسم ،اما میتوانم به شما قول دهم که میتوانید کارآفرین بزرگی 

شوید از کجا آن قدر مطمئن هستم؟ زیرا همه ما توانایی کارآفرین شدن را 

 داریم.



ش و مستقل شما را بیدار کنم من این کتاب را نوشته ام تا دوباره آن روح سرک

آن بخش از وجودتان که میداند می تواند کارآفرین شود و به استقالل برسد با 

نوشتن این کتاب می خواهم به شما بگویم که چه فرصت های فوق العاده ای در 

انتظار شما و خانواده تان است در عین حال شما را با سختی ها و سقوط های این 

آشنا می کنم و به شما توصیه می کنم این سختی ها را دوست  مسیر پر پیج و خم

داشته باشید زیرا همین چالش ها و سختی ها هستند که مسیر را هیجان انگیز 

می کنند در این کتاب به شما کمک می کنم تا بر روی مهارت های ضروری برای 

 کارآفرین شدن کار کنید.

 ذابیتی نداشت این کتاب را مطالعهمطمئن هستم اگر ایده کارآفرینی برای شما ج

و  نمی کردید ما همواره به سمت ایده های جذب می شویم که استعداد های

توانایی های حقیقی ما را به ما یادآوری می کنند حتی اگر به صورت هوشیارانه 

این کار را نکنیم به صورت ناخودآگاه به سمت چنین ایده هایی راهنمایی می 

 شویم 

باشید که هیچ چیز در این جهان تصادفی نیست و این کتاب به باور داشته 

صورت تصادفی به دست شما نرسیده است. این کتاب راهنمای شما برای 

 دستیابی به همان زندگی است که میخواهید داشته باشید.

 چرا باید این کتاب را بخوانید؟



ع به این معنا من باور دارم کارآفرینی بخشی از وجود همه ما است اما این موضو

نیست که گام برداشتن در مسیر کارآفرینی آسان است و هیچ چالش و سختی 

ندارد.من این را هر روز تجربه می کنم که افراد زیادی به دلیل اینکه کسی نکات 

مهم را به آنها نگفته است کسب و کارشان هیچ پیشرفتی نمی کند اکثر این 

وند در صورتی که علت شکست کسب و کار ها بعد از مدتی ورشکست می ش

آنها،عدم آگاهی آنها است اما من میخواهم در این کتاب همان کسی باشم که 

نکات ضروری و مهم را به شما یاد می دهد و شما را برای وارد شدن به ترن 

هوایی کارآفرینی آماده می کند اگر این کتاب را به درستی مطالعه کنید سه 

 :اتفاق خوب برای شما می افتد

شما قدرتمند و به اصطالح پوست کلفت می شوید این اولین خصوصیتی است -9

که هر کارآفرین باید در خود ایجاد کند.کارآفرینی مسیری است که مدام با 

جواب منفی مواجه می شوید و شاید هم از جانب خیلی ها طرد شوید در این 

ن کتاب می خواهم هنگام است که شک و تردید به سراغ تان می آید در پایان ای

 مطمئن شوم آن قدر پوست کلفت شده باشید که از پس چنین موانعی بر بیایید.

شما در پایان این کتاب مجهز می شوید.کارآفرینی هم مانند تمام کارها به -3

مهارت های خاص خودش احتیاج دارد همانند مهارت در فروش و رهبری تمامی 

 هید گرفت.این مهارت ها را در این کتاب یاد خوا



اعتماد به نفس شما افزایش می یابد.شک و دودلی مواردی است که همه ما با -3

آن مواجه می شویم ولی اکثر افراد در این موارد از کسی کمک نمی گیرند اما 

 شما همانند بقیه نخواهید بود من شما را در طول این مسیر یاری خواهم کرد

به ترن هوایی را تهیه کنید و وارد آن بسیار خوب اگر آماده هستید بلیط ورود 

 شوید و در صندلی کناری من بنشینید.

 به ترن هوایی کارآفرینی خوش آمدید آماده اید؟

 دست تان را باال بگیرید و فریاد بزنید........

 

 

 

 فصل اول 

 حداقل قد مورد نیاز
 آنچه برای موفقیت در کسب و کار به معنای واقعی اهمیت دارد

اگر به شهر بازی رفته باشید در نزدیکی ترن هوایی همیشه این صحنه را می 

بینید:کودکی که با اضطراب در کنار تخته ی درجه بندی شده ای ایستاده است 



بر روی آن تخته خطوطی است که هر کدام نمایانگر یک اینچ است،اما یکی از 

قد استاندارد برای خطوط از همه آنها مهم تر است،آن خطی است که نمایانگر 

 ورود به ترن هوایی است.

برای یک کودک خیلی مهم است که به این خط برسد،بر روی پنجه های پایش 

می ایستد،چیزی داخل کفش هایش می گذارد تا قدش بلندتر شود،موهایش را 

به سمت باال پف می دهد و هر ترفند دیگری ،تا بتواند قدش را به آن درجه مهم 

 برساند.

معیاری است که نشان می دهد این کودک می تواند در فراز ها و نشیب  آن خط

های ترن هوایی خود را نگه دارد و اتفاقی برای او نیفتد.همان فراز ها و نشیب 

هایی که همه در آن لحظه فریاد میزنند وارد شدن به مسیر کارآفرینی هم دقیقا 

رآفرینی به قد استاندارد همین طور است.البته برای وارد شدن به ترن هوایی کا

 احتیاج ندارید،بلکه معیار ورود به کار آفرینی عشق است.

ه عشق چیزی است ک")فرانکلین جونز( به خوبی این نکته را گوشزد کرده است

 "پیمودن مسیر را با ارزش می کند

عشق چنان معیار مهمی است که اگر آن را نداشته باشید بهتر است اصال وارد 

ید تمام ستاره های موسیقی راک این را می دانند تمام غول های این مسیر نشو

کسب و کار این می دانند هر کس که نام او بر مجله موفقیت آمده است این نکته 

 را به خوبی می داند که :



 اولین و مهم ترین شرط برای دستیابی به موفقیت در کسب و کار 

 این است که عاشق آن باشید.

 آن قدر اهمیت دارد؟چگونه می توان آن را پیدا کرد؟اما واقعا چرا عشق 

با وجود اینکه کسب و کار فیلتر آب را چنان خوب شروع نکرده بودم،اما 

میلیون دالر تبدیل  5را به یک شرکت با درآمد ساالنه توانستم آن کسب و کار 

کنم .دیگر دستگاه های فیلتر در پارکینگ خانه پدرم نبود،بلکه یک دفتر بزرگ 

ر کالیفرنیا اجاره کرده بودم در آن دفتر،یک اتاق کنفرانس با سیستم صوتی و د

سالگی توانسته بودم ماهیانه  91نورپردازی حرفه ای درست کرده بودم در سن 

هزار دالر درآمد داشته باشم به دلیل اینکه کسب و کار رشد 31چیزی حدود 

 انجام دهم به همین دلیلکرده بود،دیگر خودم به تنهایی نمی توانستم فروش را 

 افرادی را استخدام کردم و به آنها نحوه فروش را آموزش می دادم.

یک ماه بود که به حد نصاب فروش نرسیده بودم و باید هر چه زودتر چند نفر 

دیگر را استخدام می کردم قبل از پایان رسیدن موعدی که برای خود مشخص 

ام کسانی که درآن کنفرانس بودند کرده بودم کنفرانس را برگزار کردم و تم

حاضر شدند تا به عنوان فروشنده فیلتر آب ،کار خود را شروع کنند .تنها یک 

نفر مانده بود که اگر او را استخدام می کردم،به حد نصاب تعیین شده می رسیدم 

 و می توانستم به خودم  جایزه بدهم.آن یک نفر زنی تقریبا پنجاه ساله بود.



ارم آمد و من نحوه کار را برای او توضیح دادم و آینده باشکوهش را او به دفتر ک

 5در آن کار برایش مجسم کردم،آینده ای که  تنها با سرمایه گذاری ناچیز 

 هزار دالری محقق می شد .

وقتی توضیحاتم برای او به پایان رسید او به خودش می لرزید و با اضطراب 

لی بود،همسر من چند ماه است که فوت این چیزهایی که گفتید خیلی عا"گفت:

اما این "مکثی کرد و ادامه داد:"کرده است و من به منبع درآمد احتیاج دارم اما...

ظر شما به ن"در ادامه گفت:"تمام پس اندازم است به غیر از این دیگر پولی ندارم

 "آیا واقعا این کار مناسب من است؟مرد خوبی می آیید 

نان به من خیره شده بود که خشکم زده بود.صداقت و نمی دانستم چه بگویم،چ

بی گناهی اش و این که تصمیم برای آینده اش را به من واگذار کرده بود مرا در 

هزار دالرش را 5شرایط سختی قرار داده بود.اگر به او جواب مثبت می دادم ،او 

.اگر به من می داد و من به حد نصاب می رسیدم و قسط ها را پرداخت می کردم

هزار دالرش مرا ترک می کردند و من  5هم جواب منفی می دادم او به همراه 

 هم به احتمال زیاد پول کم می آوردم.

ثانیه زمان زیادی در یک 31ثانیه هیچ چیز نگفتم و سکوت کردم. 31حدود 

مکالمه فروش است.او منتظر جوابی از جانب من بود در نهایت به او نگاه کردم و 

ب من البته مناس"و بعد از مکانی گفتم: "این کار مناسب شما نیستخیر،"گفتم 

 "هم نیست.



به خاطر وقتی که من اختصاص داده بود،از او تشکر کردم و او را تا درب خروجی 

همراهی کردم.سپس به سمت اتومبیلم رفتم و در سکوت،چند کیلومتری را 

اد کرده بود و جواب من رانندگی کردم.به نگاه آن زن فکر میکردم او به من اعتم

می توانست زندگی او را تغییر دهد . به راحتی می شد متوجه شد که او نمی 

و این یعنی اولین شرط  خواهد کل روزش را به فروش فیلتر آب اختصاص دهد

الزم برای ورود به این کسب و کار نداشت. او نسبت به این کارعالقه نشان می 

ش به این کار نبود،بلکه به این دلیل بود که جذب داد،اما این عالقه به خاطر عشق

آینده رویایی شده بود که من برایش مجسم کرده بودم.به همین دلیل در 

صورت خرید این فیلتر های آب ،باید آنها را در پارکنیگ خانه اش می گذاشت 

و البته حساب بانکی اش هم خالی می شد. به راحتی می توانستم چهره او را 

هنگامی که متوجه می شد این کار مناسبی برای او نیست و به خاطر تصور کنم 

 دروغی که من به او گفته ام بدون شک قلبش می شکست.

درآن لحظه احساس کردم وجدانم بیدار شدن است. موبایلم را از روی صندلی 

کناری برداشتم و با مسئول دفتر که خانمی به نام کیت بود،تماس گرفتم به او 

من دیگر خسته شده ام ،هرگز برنمی گردم  ،دفتر و همه چیز مال کیت "گفتم:

 و قبل از اینکه او بتواند چیزی بگویید،تماس را قطع کردم."خودت

سر حرفم ماندم و هرگز به آنجا برنگشتم از آن محیط به کلی دور شدم از آن 

دفتر مجلل و آن کار با پرستیژ.بله،در آن کار مهارت داشتم ،اما نمی خواستم 



مهارت خود را در زمینه ای به کار بگیرم که عشقی به آن ندارم. بدون عشق هیچ 

 چیز معنا ندارد.

ن کارآفرین کل تاریخ می دانم ،علت این را که باید استیو جابز،که من او را بهتری

 عاشق کاری باشید که انجام می دهید،به خوبی توضیح داده است او می گوید:

بعضی ها می گویند باید عاشق کاری باشی که انجام می دهی.به نظر من این گفته 

کامال درست است،چون راه اندازی یک کسب و کار سخت است و اگر عاشق آن 

شی،منطقی است که تسلیم شوی.راه اندازی یک کسب و کار ،کار سختی است نبا

که باید در یک بازه نسبتا طوالنی آن را انجام دهی . در نتیجه ،خیلی منطقی است 

که اگر عاشق آن نباشی و از آن لذت نبری ،آن را رها می کنی .همواره دیده ایم 

زیده اند،در مواقع سخت که در طول تاریخ کسانی که به کارشان عشق می ور

مقاومت کرده اند و تسلیم نشده اند و در عوض ،کسانی که عاشق کارشان نبوده 

اند در این مواقع آن کار را رها کرده اند بنابراین اگر عاشق کارتان نباشید 

 محکوم به شکست خوردن هستید

آیا کسب و کاری که قصد راه اندازی آن را دارید،دوست دارید؟اگر عاشق 

 باشید هرگز موفق نخواهید شد زیرا در مواقع سخت تسلیم می شوید.ن

)ایالن ماسک( معروف به کارآفرین آهنین می گوید: راه اندازی یک کسب و 

 کار مثل خیره شده یه یک پرتگاه عمیق و یا خوردن شیشه است.



یک لحظه صبر کن!خوردن شیشه؟ واقعا چه کسی دوست دارد هر روز صبح که 

 دار می شود یک کاسه پر از شیشه بخورد؟از خواب بی

فقط یک فرد عاشق!چون افراد عاشق کار های دیوانه وار انجام می دهند و این 

 ویژگی همان ویژگی است که برای راه اندازی یک کسب و کار الزم است.

 راه اندازی یک کسب و کار ،مثل خیره شدن به یک پرتگاه عمیق

 و یا خوردن شیشه است

 را که مشتاق آن هستید پیدا کنید؟ چگونه کاری

مامان از کجا "سوال متداولی که تمام نوجوانان یک روز از مادرشان می پرسند:

 "بفهمم که این یک عشق واقعی است؟

گاهی اوقات جواب دادن به این سوال سخت است اینکه بتوانیم فرق بین یک 

ان که فقط نوجوان عشق واقعی و یک عالقه شدید را بفهمیم.اما این سوالی نیست

می پرسند.این سوال را باید هر کس که میخواهد وارد ترن هوایی کارآفرینی 

شود از خود بپرسد که آیا واقعا عشقش به حد نصاب رسیده است تا بتواند وارد 

ترن هوایی پر فراز و نشیب کارآفرینی شود؟بهتر است قبل از ورود به این 

 است چون دوست داشتن کافی نیست. عرصه ،مطمئن شوید که عشق شما واقعی

تنها چیزی که نیاز دارید دوست داشتن "می خواندند:د گروه بیتلزها فرض کنی

 "است



تقریبا کارم را دوست دارم،هر چه باشد شغل "با اینکه استیو جابز می گفت:

 "خوبی است

اگر اینطور بود،بدون شک آنها به این چنین موفقیتی دست نمی یافتند و چنین 

اوردهایی نداشتند اصال مگر میشود دنیا را بدون گروه بیتلز و شرکت اپل دست

 تصور کرد؟حتی تصور کردنش هم آزار دهنده است!

باید عاشق آن باشید و دقیقا همان طور که همه مادرها می گویند،هنگامی که 

 عشق واقعی از راه برسد،آن را تشخیص خواهی داد.

 واقعی را پیدا کرد؟سوال این جاست که چطور میشود عشق 

 "برو به دنبال عالقه و اشتیاقت"جمله ای لوکس و مشهور است که می گوید:

در دنیای کسب و کار ،باید کمی در رابطه این جمله شفاف سازی کنیم بعضی ها 

می گویند نمی توانم عالقه و اشتیاقم را پیدا کنم هر وقت این حرف را می شنوم 

و یا کوسن ها و یا تختت به دنبالش گشتی؟  در جواب می گویم: در زیر مبل

 یعنی چه که عالقه ات را پیدا نمی کنی؟

عالقه و اشتیاق گم شدنی نیست .اشتیاق چیزی درونی است که همواره درون ما 

وجود دارد . عالقه و اشتیاق همانند جریان برق است حتی وقتی چراغ خاموش 

د برق را فشار دهید تا جریان است الکتریسته وجود دارد و فقط کافی است کلی

پیدا کند.هیچ فرد عاقلی به دنبال برق نمی گردد و با خودش فکر نمی کند که 



برق گم شده است عالقه و اشتیاق هم همانند جریان برق است،فقط کافی است 

کلید روشن شدن آن را بزنید بسیار خوب چطور این کلید را فشار دهیم؟چهار 

 متجلی شدن عالقه و اشتیاق تان ،باید آن را فشار دهید:کلید وجود دارد که برای 

 کلید اول :نسبت به کاری که انجام می دهید،شور و اشتیاق داشته باشید

معموال همه افراد بر روی همین کلید تمرکز می کنند و فکر می کنند تنها همین 

ی زندگیک کلید وجود دارد اما این طور نیست .شاید شما هم فکر می کنید یک 

خوب ،زندگی است که همواره دارای احساس هیجان و لذت باشد .اما اصال این 

اما مگر افراد مشهوری مثل اپرا وینفری و ریچارد "طور نیست شاید بگویید:

 "برانسون چنین زندگی ندارند؟

به حرف های من اعتماد کنید.کافی است به زندگی واقعی آنها نگاه کنید آنگاه 

درصد زندگی شان شامل لحظات  5چنین افرادی هم کمتر از  متوجه میشوید که

هیجان انگیز و لذت بخش است.مردم به اشتباه زندگی این افراد را از آنچه که 

بر روی صحنه دیده می شود قضاوت می کنند در صورتی که پشت صحنه زندگی 

ل: اچنین افراد موفقی کامال متفاوت است به این موضوع فکر کنید که به طور مث

ریچارد برانسون چه میزان زمان را مشغول افتتاح یک کسب و کار جدید و 

تجول آفرین و هیجان انگیز است؟ یا اینکه مگر اپرا وینفری چند ساعت در 

هفته در مقابل دوربین فیلم برداری است و مشغول ضبط برنامه ای برای تحول 

درصد بله ،درست 5زندگی دیگران است؟ اگر بخواهیم تخمین بزنیم کمتر از 



عی برای آن ها بسیار لذت بخش است،اما درصد به معنای واق 5است که همین 

بقیه ساعت های روزشان صرف جلسات و مالقات های خسته کننده،رفع مسائل 

قانونی و حقوقی ،تمرین برای رفتن بر روی صحنه و هم چنین سفرهای طوالنی و 

 خسته کننده می شود.

قه داشتن نسبت به کارتان،زیادی رمانتیک نباشیداگر چنین بنابراین در مورد عال

 فکر ایده آل گرایانه ای دارید همین حاال آن را از سرتان بیرون کنید.

تعجب کردید؟ این نوشته را جایی بچسبانید که آن را هر روز ببینید :راه اندازی 

 درصد مواقع مزخرف و ناخوشایند است.15یک کسب و کار ،

نظر من نیست د رمقاله ای که در وال استریت چاپ شده،نوشته  البته این فقط

 شده بود:

به کسانی که میخواهند به تازگی وارد دنیای کار آفرینی شوند، می گویند فقط به 

دنبال کاری برو که از آن لذت میبری فقط به دنبال عالقه ات برو. این توصیه 

 اشتیاق آنها شودشاید در نهایت منجر به از بین رفتن عالقه و 

 پس یک بار دیگر تاکید میکنم:

 درصد اوقات مزخرف و خسته کننده است 15در یک کسب و کار ،

درصد به معنای واقعی عالی  5درصد جالب و هیجان انگیز است،اما آن  5فقط 

 است.



بنابراین فریب اولین کلید لوکس را نخورید. این کلید ممکن است بالفاصله بعد 

 بترکد و شما را در تاریکی محض رها کند.از روشن شدن 

 کلید دوم:نسبت به دلیل کاری که انجام می دهید شور و اشتیاق داشته باشید.

درصد مواقع کارم را دوست ندارم. حرف مرا باور  15راستش را بخواهید،من در 

درصد کارهایی که باید انجام دهم اصال جذاب نیستند.رفتن به فرودگاه  15کنید 

ر هواپیما بودن و سوار تاکسی شدن و روزهای خسته کننده ای که باید با و منتظ

یک ساک دستی در مسافرت باشم.روزهایی که باید در حال پژوهش 

،نوشتن،قرار مالقات ،تماس تلفنی و مدیریت و برنامه ریزی کارها باشم این ها 

ه ه کنندروز ها و ساعت هایی هستند که هیچ تمایلی به انجام این کارهای خست

ندارم و تنها خواسته ام این است که در کنار همسر و خانواده ام باشم بله درست 

درصد مواقع کارم را دوست ندارم اما از یک موضوع مطمئن هستم  15است در 

:من نسبت به دلیل کاری که انجام می دهم،شور و اشتیاق دارم من واقعا رسالتم 

کارآفرینان در تمام جهان انرژی و  را دوست دارم رسالت من این است که به

انگیزه دهم واقعا از اینکه به مردم کمک می کنم تا در تمام جنبه های زندگی به 

موفقیت دست پیدا کنند لذت می برم از این که در جامعه امید به زندگی سرشار 

از فراوانی را ایجاد میکنم،لذت میبرم جامعه ای که توسط اخبار منفی آلوده شده 

جامعه ای که ترس آن را فرا گرفته و تمام مشغولی آن قحطی و جنگ  است.

شده است ذهن این جامعه توسط رسانه هایی که می خواهند این جهان را جای 



بدی ،غم انگیز و فاسد جلوه دهند،الوده شده است. بله ،من به تمام این رسانه 

 های منفی اعالم جنگ می کنم .

ت که باعث میشود هر روز صبح از خواب بیدار این رسالت و دلیل انجام آن اس

 شوم و کارهایی را انجام دهم که دراکثر مواقع خسته کننده است.

 من این گفته مارک تواین را واقعا دوست دارم:

 دو روز مهم در زندگی شما وجود دارد،روز تولد شما

 تان را کشف کنیدن و روزی که دلیل متولد شدن و زندگی کرد

رسالت خود را در زندگی یافتم،دیگر هرگز زندگی کردن برایم روزی که من 

یکنواخت نبود و اطمینان دارم اگر شما هم رسالت خودتان را پیدا کنید این حس 

 را تجربه خواهید کرد.

بنابراین اگر دلیل خوبی برای انجام دادن کاری که میخواهید انجام دهید داشته 

 و مشکالت را به جان بخرید. باشید آنگاه حاضر هستید تمام سختی ها

کلید سوم: نسبت به شیوه انجام دادن کاری که انجام می دهید شور و اشتیاق 

 داشته باشید

سال ها قبل،خدمتکاری به نام لتیسیا، او هر روز صبح با لبخند به خانه ما می آمد 

و به سرعت کارش را با تمیز کردن اتاق خواب شروع میکرد. هر روز صبح با 

ای لباس ورزشی کثیف ،کارهای غیر جذابی مثل تمیز کردن توالت مواجه توده 



می شد واقعا این چنین کارها جذاب نیستند اما با کمال تعجب می دیدم لتیسیا 

چقدر با دقت و ظرافت تمام این کارها را به انجام می رساند در واقع نمونه بارز از 

انجام می داد شور و اشتیاق فردی بود که نسبت به شیوه انجام دادن کاری که 

داشت.او دوست داشت که کارها به بهترین نحو انجام شوند و از نحوه انجام 

دادن کارش لذت میبرد او به این دلیل فرد موفقی بود که از سومین کلید 

 استفاده میکرد او از شیوه انجام دادن کارش لذت می برد.

ست استفاده از کلید  اول و در واقع سومین کلید ،چالش برانگیزترین کلید ا

دوم،کار راحت تری است اما اینکه کاری غیر جذاب را انجام دهید اما در عین 

حال آن را به شیوه ای انجام دهید که از انجام دادن آن لذت ببرید به این راحتیا 

 نیست.

چنین افرادی که از سومین کلید استفاده می کنند،همیشه برای من الهام بخش 

مکانیک ها،باغبان ها ،رانندگان تاکسی ،و کال ومدیرانی که کاری غیر  بوده اند،

جذاب و خسته کننده دارند،اما آنها یادگرفته اند کارشان را به شیوه ای خاص 

انجام دهند.آنها نسبت به شیوه انجام دادن کارشان اشتیاق دارند.آنها نسبت به 

 بی نقص ارائه دهند. کیفیت باالی کار خود متعهد هستند و میخواهند کاری

هم اکنون میتوانید از این کلید ،در هر کاری استفاده کنید شاید آن کار غیر 

جذاب ،پرکردن فرم هزینه ها و یا شرکت در یک جلسه و یا آماده شدن برای 

یک سخنرانی باشد اگر می خواهید انجام چنین کارهایی برای شما جذاب 



ر لحظه حال حضور داشته باشید و متعهد شود،کافی است در هنگام انجام آنها ،د

باشید که با کیفیت ترین و بهترین نتیجه را حاصل کنید اگر یادبگیرید که نسبت 

به شیوه انجام کارها اشتیاق داشته باشید آنگاه زندگی سرشار از انرژی و لذت را 

 تجربه خواهید کرد.

لک یک کار نمی کند ماراستی لتیسیا االن چه کار می کند؟متاسفانه دیگر برای ما 

عمارت بزرگ با دادن حقوق سه برابر ،او را استخدام کرد و او حاال سرپرست 

خدمتکاران آن خانه است.در واقع وقتی از کلید سوم استفاده کنید،شانس و 

 فرصت ها به دنبال شما می آیند و همه دوست دارند با شما کار کنند.

کار می کنید،شور و اشتیاق داشته  کلید چهارم:نسبت به این که برای چه کسی

 باشید

شاید شما نسبت به یه کارتان و دلیل انجام دادن آن و یا حتی شیوه انجام دادن 

آن اشتیاقی نداشته باشید ،اما شخصی در زندگی شما وجود دارد که برای شما 

بسیار مهم است و میخواهید به او سود برسانید و از او حمایت کنید آن شخص 

د فرزندتان،همسرتان،خانواده تان و یا حتی جامعه تان باشد مهم این می توان

 است که برای چیزی فراتر از خودتان این کار را انجام دهید.

یک شب با تاد دونکان شام صرف می کردم و او داستان مشکالت زندگی اش را 

برای من تعریف کرد.یکی از ترسناک ترین داستان هایی بود که تا به حال 

ه بودم برای من خیلی جالب بود که تاد چگونه توانسته است از پس آن همه شنید



مشکل بر بیاید او برای من توضیح داد که شیوه انجام کار و خود آن کار برایش 

مهم نبوده است بلکه اینکه برای چه کسی تالش می کند برایش اهمیت داشته 

جلد  93نویسنده است او شرکت بسیار پر سودی داشت و هم چنین سخنران و 

سالگی همه چیز برای او عالی بود،زندگی شخصی بسیار خوبی  05کتاب بود در 

داشت و با دختر رویا های خود ازدواج کرده بود .همسری جذاب و مثبت اندیش 

 داشت و دو پسر داشت که مایه افتخار پدر و مادرشان بودند.

ب و رگی را که با کساو که مدام به فکر گسترش کسب و کار خود بود،شرکت بز

کارش در ارتباط بود،خریداری کرد و تصمیم گرفت شرکت خودش را با آن 

شرکت جدیدی ادغام کند شواهد نشان می داد که این بهترین تصمیم است اما 

متاسفانه این گونه نبود و به دلیل چند اشتباه مدیریتی ،تاد مجبور شد شرکت 

ندین بدهی به بار آورد در شرایطی که جدید را به حراج بگذارد و بفروشد او چ

او برای کسب و کارش تقال می کرد ناگهان با بحران اقتصادی هم مواجه شد و 

طبق نصیحت مشاوران تصمیم گرفت شرکت خودش را هم بفروشد،شرکتی که 

نام او بر روی آن بود او با مالکان جدید به توافق رسیده بود تا امنیت مالی الزم را 

خانواده اش تامین کنند،اما مالکان جدید خلف وعده کردند و  برای خودش و

ه را طی مدت ده ها سال ساخته کسب و کار تاد تقریبا ویران شد. تاد هر آنچ

بود،از دست داده بود و بیشتر زمانش را در دادگاه ها می گذراند و قادر نبود 

ظره ه منتهیچ امیدی برای آینده متصور شود در بین این مشکالت اتفاقی غیر



دیگری برای او افتاد.همسرش سرطان گرفت و با سرعت زیادی تمام بدن او را 

 فرا گرفت و طی مدت یک سال جان خود را از دست داد.

هنگامی که تاد داستان زندگی اش را برای من تعریف می کرد،با تصور 

مشکالتش احساس کردم قلبم در حال له شدن است به شخصه فکر نکنم زیر بار 

 ین مشکالتی دوام بیاورم.چن

اما تاد تسلیم نشده بود و طی پنج ماه مبارزه قانونی ،توانست شرکت و دارایی 

اش را دوباره به دست آورد و طی مدت کوتاهی شرکتش را همانند همان 

روزهای اول،بازسازی کرد و به موفقیت رساند در پایان ،از او پرسیدم واقعا چه 

اری را به او داده بود؟چه عاملی باعث شده زیر بار چیزی انگیزه جنگیدن و پاید

 این همه مشکل له نشود؟

وقتی این سوال را از او پرسیدم ،کمی مکث کرد انگار داشت به گذشته فکر 

میکرد درست حدس زده بودم.او داشت به گذشته ها فکر میکرد زمانی که 

اشتند و انتظار همسرش از دنیا رفته بود و دو پسر نوجوانش فقط به او امید د

داشتند پدرشان از آن ها حمایت کند تاد گفت:ناگهان به خود آمدم و دیدم دو 

پسر نوجوان دارم که باید برای حمایت از آنها هزینه مدرسه و رهن خانه و بدهی 

ها را می دادم تنها امید آنها  من بودم یک بار پسر بزرگ ترم به من گفت 

ل ها به دیگران یاد داده ای ،خودت به کار پدر،باید هر آنچه راطی این سا":

 "گیری و در مقابل مشکالت تسلیم نشوی



داستان زندگی تاد برای من بسیار الهام بخش بود برای اینکه تسلیم نشود،برای 

این که در دل مشکالت استوار باشد،تنها کافی به دو پسر نوجوانش نگاه کند با 

ی گرفت که هیچ مشکلی در این دنیا نگاه به آن دو پسر چنان انگیزه ای میک 

 نمی توانست او را از پا درآورد.

 بله دوستان کلید چهارم این چنین است همانطور که مارتین لوتر کینگ گفت:

 اگر در زندگی چیزی ندارید که برای آن جان خود را فدا کنید،

 به درد زندگی کردن نمی خورید

کنید،اشتیاقی نسبت به شیوه انجام آن شاید وقتی به کسب و کار خود نگاه می 

نداشته باشید.شاید هیچ رسالت بزرگی هم در انجام دادن آن کار نبینید اما شاید 

موفقیت در کسب و کارتان باعث شود بتوانید امنیت مالی را برای کسانی که آنها 

را دوست دارید فراهم کنید اگر چنین شخصی در زندگی شما وجود دارد که 

برای شما بسیار مهم است به سادگی می توانید از این کلید استفاده امنیت او 

 کنید و انگیزه الزم برای رویارویی با چالش ها را در خود ایجاد کنید.

 ازبین چهار کلید کدام را انتخاب می کنید؟

من نسبت به کار شور و اشتیاق "تاکید میکنم که در دام این بهانه نیفتید:

بتوانید کاری پیدا کنید که نسبت به آن شور و اشتیاق  این خوب است که"ندارم

 داشته باشید اما این تنها کلید نیست.
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کارتان پیدا کنیدو یا این که مشتاق شیوه انجام کارتان باشید و یا اینکه شخصی 

 ش کنید.را داشته باشید که برای او تال

اینکه از کدام کلید استفاده می کنید اصال اهمیتی ندارد مهم این است که کلید 

مناسب را پیدا کنید و آن رافشار دهید تا آدرنالین الزم د رخون شما ترشح شود 

 تا بتوانید در مقابل موانع و مشکالت مسیر کارآفرینی شکست ناپذیر شوید.

 میدان نبرد خود را تعیین کنید.

و نفرت دو روی یک سکه است. مطمئنا عشق به کاری می تواند برای شما  عشق

موفقیت به ارمغان بیاورد و به شما انگیزه و اراده بدهد،اما قدرت نفرت و 

عصبانیت را نیز دست کم نگیرید در واقع متوقف کردن یک آدم خشمگین 

 ،خیلی سخت تر از یک آدم عاشق است.

است که همواره از رنج دوری می کند و همواره مغز ما به گونه ای طراحی شده 

به دنبال لذت است.علت این موضوع این است که اولولیت اصلی مغز ادامه بقا و 

حیات است و این اولویت فقط مربوط به ادامه حیات بعد فیزیکی ما نیست بلکه 

 حیات غرور،امیدو جاه طلبی های ما نیز برای مغز در اولویت اصلی است.

دام از این موارد مورد تهدید قرار بگیرند،تمام عالئم حیاتی ،فیزیولوژی اگر هر ک

و سیتسم مرکزی عصبی ما همانند یک درخت کریسمس شروع به چشمک زدن 

می کند و به ما اعالم هشدار می دهند.حتی اگر تهدید خیلی جدی باشد،نیروهای 



می شویم هدف ما ما فوق طبیعی ما فعال می شوندو ما برای دفاع و حمله آماده 

این است که از این طبیعت مغز استفاده کنیم و به نحوی آن را فریب دهیم 

میخواهیم با پیدا کردن یک مبارزه،کاری کنیم که نیروهای فوق طبیعی ما فعال 

 شوند.به جرئت می توان گفت:

 تمام موفقیت های بزرگ تاریخی زمانی شروع شده است که فردی گفته است:

 است()دیگر کافی 

او از شرایط خسته شده است و آماده مبارزه برای تغییر وضعیت موجود 

است.افرادی مانند مهاتما گاندی،نلسون ماندال،مارتین لوتر کینگ،ملکوم ایکس و 

جان اف کندی، نمونه های بارزی از این افراد هستند. بد نیست که بدانید تنها 

د رستیم ،رقابت با روس ها بودلیل اینکه تصمیم گرفتیم انسانی را به ماه بف

داشتن یک حریف و رقیب بسیار ارزشمند است. حضرت داوود ،حریفی به نام 

به  MICROSOFTو سپس با  IBMجالوت داشت.شرکت اپل با شرکت 

 رقابت پرداخت.راکی ،رقیب سرختی به نام آپلو داشت.

ا و داشتن یک حریف برای مبارزه کردن باعث می شود از حداکثر توانایی ه

استعداد های خود استفاده کنید. داشتن یک دلیل برای مبارزه باعث میشود جان 

ر شوید و سطح مقاومت شما در مقابل چالش ها باال می برد عشق و ت سخت

 نفرت خیلی شبیه هم هستند این طور نیست؟



عشق و نفرت دو روی یک سکه هستند شما هر آنچه را که عشق شما را تهدید 

فر خواهید بود اگر عاشق سالمتی هستید،بدون شک از سرطان کند،از آن متن

نفرت دارید اگر عاشق وال ها باشید،از آلودگی کره زمین منتفر هستید،اگر 

 عاشق انسانیت باشید،بدون شک از تبعیض نژادی و بی عدالتی متنفر هستید.

راه اندازی یک کسب و کار نیز موضوعی احساسی است اگر عاشق کسب و کار 

ید که در حال راه اندازی آن هستید بسیار خوب است اما اگر کسب و کاری باش

که راه اندازی می کنید با یک مشکل مبارزه می کند که شما از آن مشکل متنفر 

 هستید،آن وقت نیروی شما به اندازه نیروی عشق کارساز است.

ن را کردبرای فهم بیش تر این موضوع بهتر است خودم را مثال بزنم. من مبارزه 

دوست دارم من عاشق این هستم که الهام بخش انسان ها باشم . و به آنها این 

پیام را منتقل کنم که دستیابی به هر رویایی امکان پذیر است.به همین دلیل از 

شبکه های خبری منفی بسیار متنفر هستم این شبکه ها روحیه و خالقیت انسان 

های تبلیغاتی که انسان ها را احمق  ها را تخریب می کنند هم چنین از رسانه

فرض می کنند متنفر هستم اگر کتاب اثر مرکب را خوانده باشید می دانید که 

چقدر از رسانه های تبلیغاتی که تبلیغ ثروت و موفقیت یک شبه را می کنند تنفر 

دارم از ذهنیت متوسط بودن و قربانی بودن که در جامعه در حال نفوذ کردن 

بله،تمامی این موارد دشمن عشق من هستند و من تا لحظه ای که است بیزارم .

 زنده هستم با این موارد مبارزه خواهم کرد.



 یکی از مهمترین روزهای زندگی شما روزی خواهد بود که 

 گویید:میدان نبرد خود را پیدا کنید. زمانی که  به خودتان می 

 )دیگر خسته شدم ،کافی است(

 میدان نبرد می شویدسپس برمی خیزید و وارد 

پس من شما را به چالش می کشم تا میدان نبرد خود را پیدا کنید بینید چه 

چیزی دشمن ارزش ها ،خانواده و یا اجتماع شماست. اگر چیزی به ذهن تان نمی 

 رسد از این سوال شروع کنید:

شما به چه چیزی عشق می ورزید؟چه محصول یا خدماتی میتوانید به مشتریان 

 رائه دهید تا زندگی آنها را بهتر کند؟خود ا

اگر جواب سوال باال را مشخص کردید حاال پرسش را برعکس کنید چه چیزی 

مخالف عشق شماست؟چه چیزی نقطه مقابل محصول یا خدمت شماست؟ چه 

 چیزی یا چه کسی باعث می شود شما از گرفتن نتیجه باز بمانید؟

 همان میدان نبرد حماسی شماست.جواب سوال باال همان دشمن واقعی شماست.

اگر جوابی برای سوال باال پیدا کنید،می توانید مغزتان را فریب دهید می توانید 

کاری کنید که انگیزه،انرژی و قدرت مافوق طبیعی شما فعال شود . همان طور 

که راکی عکس حریف خود یعنی آپلو را بر روی آینه اتاق تمرینش زده بود شما 

دشمن خود در ذهن تان حک کنید و هر روز صبح به خود هم تصویری از 



یادآوری کنید که میدان نبرد شما کجاست و دشمن شما کیست تا انگیزه و اراده 

 شما چندین برابر شود.

 نقاط قوت خود را شناسایی کنید

اگر نقطه قوت خود را شناسایی نکنید،استفاده کردن از کلید هایی که مطرح شد 

میدان نبرد هیچ معنی نخواهد داشت. شناسایی نقطه قوت به این و یا پیدا کردن 

معنا است که ببینید در چه زمینه هایی توانایی منحصر به فرد دارید و سپس با 

 تمرکز بر روی توانایی های منحصر به فردتان،کسب و کارتان را پیش ببرید.

اینترنتی  ،از سرمایه گذاری بر روی شرکت های9111وارن بافت در اواخر دهه 

ساله خطاب کردند که طرز فکر قدیمی و  01خودداری کرد.همه او را پیرمردی 

پوسیده دارد اما بعد از اینکه حباب سهام های شرکت های اینترنتی ترکید،همه 

 او را یک نابغه خطاب کردند.

خیلی از او پرسیدند که از کجا می دانسته نباید بر روی سهام شرکت های 

سرمایه گذاری کند و او با انگشت شست و اشاره اش ،دایره ای فرضی اینترنتی 

این دایره ،محدوده توانایی ها و تخصص  "این دایره را میبینید؟"کشیدو گفت:

من است من فقط بر روی فرصت ها و موقعیت هایی تمرکز می کنم که داخل 

ین کنم امحدوده تخصص و توانایی من باشد،اگر نبود هرگز سرمایه گذاری نمی 

به این معنا نیست که شرکت های اینترنتی شرکت های خوبی نباشند،بلکه حرف 

 من این است که من تخصصی در این زمینه ندارم بنابراین واردش نمی شوم



مشابه وارن بافت،هر کدام از ما دارای توانایی های منحصر به فردی هستیم هر 

نمی تواند به خوبی ما این کار  کدام از ما کاری را بلد هستیم که هیچ کس دیگری

را انجام دهد.این نقاط قوت و توانایی های منحصر به فرد،موهبت هایی هستند 

که به ما عطا شده اند. بنابراین شناسایی آنها به ما کمک میکند که وارد کسب و 

 کار مناسبی شویم.

و  شمبه طور مثال،نقطه قوت من در ارتباطات بود اگر به چیزی باور داشته با

نسبت به آن احساس خوبی داشته باشم،به راحتی می توانم آن باور و احساس را 

به دیگران منتقل کنم. من در چند دهه گذشته چندین کسب و کار مختلف داشته 

ام به عنوان نمونه:فروش کاال،امالک،شبکه تلویزیونی،شرکت های نرم افزاری 

در زمینه های مختلفی هستنداما آموزشی و انتشاراتی این کسب و کارها به ظاهر 

راری برق فعالیت در آنها به یک توانایی مشترک نیاز داشت و آن هم توانایی در

 ارتباط بود که خوشبختانه )ارتباطات( توانایی منحصر به فرد من بود.

این که من می توانم باورها و احساسات خود را به راحتی بروز دهم ،یک موهبت 

رای من محدودیت هایی به وجود آورده است مثال من است اما همین موهبت ب

هرگز نمی توانم یک پوکرباز خوبی شوم،چون در این بازی نباید احساسات شما 

در چهره تان نمایان شود یا مثال نمی توانم هرگز به کسی دروغ بگویم،چون در 

هنگام دروغ گفتن به راحتی فرد مقابل با نگاه کردن به حالت صورتم متوجه 

 رغ گفتن من میشود.دو



بنابراین اگر میخواهید کسب و کاری راه اندازی کنیدو یا در موقعیت سرمایه 

گذاری شرکت کنید،اطمینان داشته باشید آن کسب و کار در راستای توانایی 

های شما است براساس تجربه ام به شما می گویم اگر در کسب و کاری  وارد 

حصر به فرد شما نداشته باشددر آن شوید که هیچ ربطی به توانایی های من

شکست خواهید خورد.من در موقعیا های زیادی وارد شدم که اصال ربطی به 

توانایی ها و نقاط قوت من نداشت و در همه آنها شکست خوردم از طریق یکی 

از دوستانم در یک چاه نفت در لوییزیانا سرمایه گذاری کردم بر روی آلبوم یک 

گذاری کردم ،دریک کلینیک پزشکی و یک شرکت خواننده جاز سرمایه 

خدماتی سالمتی سرمایه گذاری کردم و این اشتباهات ادامه دارد.وقتی به آنها 

فکر میکنم احساس می کنم کمرم در حال شکستن است تمامی این کسب و کار 

 ها به توانایی های من هیچ ربطی نداشتند بنابراین شکست در آن ها حتمی بود.

نقاط قوت و توانایی های ذاتی خود را شناسایی کنید و بقیه چیز ها را شما باید 

کنار بگذارید در ضمن در ترن هوایی کارآفرینی ،صندلی های خالی دیگر هم 

موجود است که شما می توانید آنها را با کسانی پر کنید که توانایی هایی دارند 

 که شما ندارید.

بگیرید و هرگز وارد کسب و کاری  تاکید می کنم توصیه وارن بافت را جدی

 نشوید که هیچ ربطی با توانایی ها و ویژگی های شخصیتی شما ندارد.

 آیا شما قدرتمند به دنیا آمده اید.؟



 (!!!!)موفقیت در خون تو نیست

هیچ وقت این جمله را فراموش نمی کنم در کالس ادبیات دبیرستان بودیم و 

ه به سراغ تمرین بیسبالم بروم وقتی زنگ ب منتظر بودم که زنگ بخورد تا بتوانم

صدا درآمد معلم ادبیات از من خواست به دفترش بروم.متوجه شدم که مشکلی 

پیش آمده به دفترش رفتم و او برگه امتحان را بر روی میز گذاشت و متوجه 

شدم نمره ای پایین تر از حد معمول گرفته ام اما او به من گفت ناراحت نباشم 

کار من نیست او در ادامه گفت  "نوشتن"ر کس مهارت هایی دارد و باالخره ه

که بهتر است به فکر موفقیت در چیز های دیگری باشی ،مثل بیسبال بازی کردن 

متوجه شدم که می خواهد به صالحم مرا نصیحت کند،اما از لحن صحبت کردنش 

ای من خوشم نیامد گویا او می تواند براساس یک نمره در مورد توانایی ه

قضاوت کند از او پرسیدم:یعنی هیج وقت نمی توانم در نوشتن موفق شوم و او 

 "راستش را بخواهی دارن،این نوع از موفقیت در ژن تو نیست"در جواب گفت:

شاید من ژن فوق العاده ای نداشتم و در خانواده ای مناسب بزرگ نشدم مادرم 

و پیش خدمت بود،پدرم هم چند هزار کیلومتر دورتر در یک بار کار می کرد 

یک مربی فوتبال مدرسه بود و اخالق های عجیبی داشت اگر هر کس می 

خواست موفقیت مرا در آینده براساس گذشته و خانواده من پیش بینی 

 کند،چیزی جز نا امیدی نصیبش نمی شد بله ژن من خاص و ویژه نبود اما:



 وه تحصیل در مدرسه نبود ریچارد برانسون بیماری دیسالکسیا داشت و قادر ب-

از مدرسه اخراج شد و مدیرش به او گفت به احتمال زیاد به زندان خواهی افتاد و 

 همان جا خواهی مرد

والدین اصلی استیو جابز در لحظه تولدش او را نمی خواستند و سرپرستی او را -

 به خانواده ی دیگری واگذار کردند

کرد و سپس در یک نرم افزاری کار مارک کوبان ابتدا در یک بار کار می -

 کرد،اما چندی بعد اخراج شد

هاوارد شولتز که موسس استارباکس است در خانه های سازمانی موقت زندگی -

 میکرد و پدرش راننده کامیون بود

باربارا کور کوران که او را ملکه نیویورک خطاب می کنند،در یک خانواده یازده -

لش پیش خدمتی بود و به جرئت می توانم بگویم نفره به دنیا آمد و اولین شغ

تعداد شغل هایی که او از آن ها اخراج شده است از تمام شغل های موجود در 

 کره زمین بیشتر است.

پیت کشمور،مدیر عامل سایت مشیبل،از بچگی  با بیماری ها و مشکالت زیادی -

هیچ وقت هم وارد مواجه بود و با دوسال تاخیر دبیرستان را به پایان رساند و 

 دانشگاه نشد.



تمام کسانی را که نام بردم ،به ظاهر ژن خوبی نداشتند و در خانواده اصیلی 

نبودند و شانسی برای موفقیت نداشتند اما عکس تمامی آن ها بر روی جلد مجله 

موفقیت آمریکا چاپ شده است بدون شک کسانی بوده اند که در ابتدای مسیر 

اند و به آنها گفته اند موفقیت در خون آنها نیست اما آنها در کنار آنها نشسته 

این حرف را باور نکردند و برای ساختن یک زندگی خارق العاده تمام تالش 

 خود را به کار گرفته اند و دنیای ما را تغییر داده اند.

 به جرئت به شما می گویم:

 ژن های شما هیچ ربطی به موفقیت ندارد،

 ق رویای تان دست به کار شویدهمین حاال برای تحق

طی سال های اخیر ،زمان زیادی را صرف مطالعه زندگی زنان و مردان موفق 

کرده ام تا ببینم برای اینکه یک کارآفرین موفق شویم،به چه پیش نیاز هایی 

احتیاج است به جرئت به شما می گویم در مطالعاتم حتی به یک مورد هم 

 .حتی یکموفقیت یک شخص ژن او بوده استبرخورد نکردم که بگوید عامل 

مورد!بنابراین مهم نیست از چه ژنی هستید این شما هستید که سرنوشت خود را 

تنها  "آنها برای موفقیت به دنیا آمده اند اما من نه"تعیین می کنید این جمله که :

یک کلک و توهم است بنابراین به هیچ کس اجازه ندهید بگوید شما چه توانایی 

یی دارید یا ندارید شاید آنها اشتباه قضاوت کنند و موجب متوقف شدن شما ها

 در ابتدای مسیر شوند.



چندین سال پیش با دیوید فاستر مصاحبه داشتم اگر نام دیوید فاستر را تا به 

حال نشنیده اید به احتمال زیاد آهنگ هایی را که ساخته است شنیده اید. او تا به 

نده جایزه گرمی شده است هنرمندان بزرگی از جمله بار بر 90حال بیش از 

سلن دیون،مایکل بابله و .... را به دنیای موسیقی معرفی کرده است هنگامی که با 

سالگی اش را به تازگی جشن گرفته بود و برخالف  01او مصاحبه می کردم ،

ساعت در هفته را به کارش  01خیلی ها ،هفت روز هفته کار میکرد و بیش از 

ختصاص داده بود واقعا برایم جای تعجب بود که خیلی ها آرزوی دستیابی به ا

یکی از دستاوردهای دیوید فاستر را دارند او به پول ،شهرت،و موفقیت وصف 

ناپذیری دست یافته است اما با این وجود هفت روز هفته کار می کند از او 

 هنوز کار میکنی؟پرسیدم که چرا با وجود دست یافتن به تمام خواسته هایت 

در صبح یک روز تعطیل نمیخواهم به "او کمی به فکر فرو رفت و سپس گفت:

ساحل بروم و یا بر روی صندلی لم بدهم و یا به گلف بازی بروم.دلم می خواهد 

به استودیو موسیقی خودم بروم و آثار جدیدی را خلق کنم .خلق اثر هنری برای 

 "من کار نیست ،بلکه زندگی من است

ر ان لحظه متوجه شدم که پول و شهرت محرک فاستر نبودند،بلکه عشق د

محرک او بود او عاشق کارش بود و همین موضوع او را به اوج موفقیت رسانده 

بود یه هیچ وجه ربطی به ژن های او نداشت،عشق بود که نتایج فوق العاده او را 

 خلق می کرد.



ید در جایی به غیر از محل کارتان اگر در یک روز تعطیل می خواه"او ادامه داد:

 "حضور داشته باشید پس حتما حرفه مناسبی را برای خودتان انتخاب نکرده اید

توضیح می دهد که مسلط شدن در کاری و  "outliers"مالکوم گلدول در کتاب 

ساعت تمرین خودجوش و متمرکز است  91111رسیدن به مقام استادی حاصل 

دهد که رسیدن به موفقیت ربطی به ژن ها ندارد بلکه او در این کتاب توضیح می 

دستیابی به موفقیت و مقام استادی ،رابطه مستقیمی با مقدار زمانی دارد که به 

 صورت خودجوش برای یادگیری و تمرین کاری صرف می کنیم.

هزار ساعت وقتش را  91111دیوید فاستر نمونه بارز از کسی است که بیش از 

است به ظاهر ساده است،اما آیا تا به حال ده هزار ساعت  صرف حرفه اش کرده

زمان را صرف تمرین و یادگیری کاری کردید؟ این مقدار زمان حدود یک دهه 

زمان می برد یک دهه کار سخت و طاقت فرسا.سوال اینجاست که چطور  می 

 توان به این میزان تعهد دست یافت ؟

عداد ذاتی برخوردار بوده اند و یا این که این توجیه که افرادی مانند فاستر از است

شانس آورده اند کار را برای ما راحت می کند اما اینطور نیست سال هاست که 

زندگی افراد فوق موفق را مورد بررسی قرار داده ام خبر خوب این است که ژن 

آن ها با ژن من و شما تفاوت چندانی نمی کند چیزی که آنها را تبدیل به افرادی 

ق موفق کرده است میزان عشق عالقه آنها به کارشان بوده است یا شاید بهتر فو

باشد از کلمه عقده و یا وسواس فکری استفاده کنم افرادی مانند دیوید 



فاستر،چنان وسواس فکری نسبت به کارشان داشته اند که به نتایجی خارق 

 العاده دست یافته اند.

ل شرکت نایک در وال استریت ژورنال هنگامی که مقاله ای در مورد مدیر عام

را مشاهده کردم  "عقده و وسواس فکری"می خواندم حدود هشت بار کلمه 

برای تمام افراد موفقی که نام شان  "وسواس فکری "تقریبا مطمئن هستم واژه 

بر روی مجله موفقیت چاپ شده است صادق است کسانی همانند:استیو 

دونالد ترامپ،ونوس ویلیامز،ریچارد وارت،رایان سیکرت،جابز،مارتا است

برانسون،آنتونی هاپکینگز،باربارا کور کوران،و ایالن ماسک. تمامی این افراد 

 نسبت به کارشان نوعی عقده و وسواس فکری داشته اند

 یک دروغ محض است "من نمیتوانم"جمله ی 

 ما از این عبارت برای توجیه کم کاری خود استفاده می کنیم

با وجود تمام مدارکی که داشتن نبوغ و شانس را برای دستیابی به موفقیت رد 

میکنند با این حال تمامی انسان ها تمایل دارند موفقیت را به استعداد های ذاتی 

ربط دهند می دانید این طور راحت تر است افرادی که اهل سخت کوشی نیستند 

کار،پدرو مادر و یا فروشنده بهانه می آورند که اگر من آهنگساز،رهبر ،ورزش

خوبی نیستم ،به این دلیل است که استعداد ذاتی این کار را ندارم هنگامی که شما 

دلیل عدم موفقیت تان را نداشتن استعداد ذاتی می دانید آنگاه وجدان شما 

راحت تر است.اگر باور شما بر این باشد که کسانی همانند استیو جابز،مایکل 



ر به خاطر استعداد ذاتی به این درجه از موفقیت دست یافته فلیپس و راجر فدر

اند،آنگاه خیال تان راحت میشود و برای خودتان بهانه ای دست و پا می کنید اما 

اگر با این واقعیت روبرو شوید که ژن این افراد فرق  آن چنانی با شما نمی کند 

ست یافته اند و صرفا به صرف زمان و سخت کوشی به این درجه از موفقیت د

آنگاه وجدان شما به درد خواهد آمد خبر بدی که برای شما دارم این است که از 

این لحظه به بعد دیگر نمی توانید ژنیک و استعداد ذاتی را عامل موفقیت کسی 

بدانید هر کدام از ما نقاط قوت و توانایی های منحصر به فردی داریم که اگر 

 صرف کنیم،می توانیم به یک نابغه و فرد فوقوقت کافی برای پیشرفت و تمرین 

موفق در حیطه کاری خودمان تبدیل شویم در این فرآیند عشق کلید اصلی است 

 هزار همین عشق است که باعث می شود کسانی همانند دیوید فاستر،ده ها

کار مالل آور و یکنواخت را انجام دهند اگر نسبت به کارتان عقده و ساعت 

ه باشید به درجه ای از موفقیت دست خواهید یافت که وسواس فکری داشت

انسان های غیر وسواسی حتی رویای آن درجه از موفقیت را هم نمی توانند 

ببینند پس حاال از خودتان بپرسید: روزهای تعطیل می خواهید مشغول به انجام 

 چه کاری باشید؟

سب و کارتان وقت آیا تمایل دارید از این لحظه به بعد ده هزار ساعت بر روی ک

صرف کنید ؟آیا به دنبال سخت کوشی ،تمرکز باال و نظم و انضباط شخصی 

هستید؟ تمامی این ویژگی ها برای ورود به ترن هوایی کارآفرینی الزم است اگر 



این ویژگی ها را دارید به شما تبریک می گویم زیرا قد الزم برای ورود به ترن 

 تی بتوانید در صف از بقیه جلو بزنید!هوایی کارآفرینی را دارید شاید ح

 ترن هوایی منتظر شماست ،وارد شوید،می خواهیم حرکت را شروع کنیم 

 پایان فصل اول

برای دریافت نسخه کامل کتاب ترن 

 هوایی کارآفرینی به سایت مراجعه کنید
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