
 کتاب  

 *ما قادر به تغییر شرایط و فصل ها نیستیم اما میتوانیم خودمان را تغییر دهیم*

بهای کتاب اهمیتی ندارد بهایی که در صورت نخواندن کتاب پرداخت خواهی کرد اهمیت 

 دارد.

 زندگی نامه جیم ران 

در شهر یاکیها ایاالت واشنگتن وکالرا بود.   1306شهریور  26اما نوئل جیم ران در تاریخ 

به کالج   دوران کودکی در مزرعه خانوادگی سپری شد. او با پایان رساندن دبیرستان یک سال

برآن واقع در ایالت مینسوتا رفت ولی در نهایت انصراف داد. او بعد ها عنوان کرد یک سال  

به کالج رفتم و فکر میکردم عالمه دهر شده ام. سپس تصمیم گرفت شغلی برای امرار  

 معاش پیدا کند تا چندین سال انبار دار شرکت بود و هدف مشخصی نداشت. 

 از فرش به عرش 

اد داد که سود بردن بهتر از مزد گرفتن است، همین باعث شد که جیم ران شروع شف به او ی

به ساختن کسب و کار کند تا بتواند جایگزین درآمد اندک او باشد. او به عنوان کارمند 

 ناخشنود فروشگاه زنجیره ای انتخاب شود و او شف را برای میلیونر شدن به چالش کشید. 

 مقصود کتاب 

چیزی که یک نفر را ثروتمند کرده است دیگری را به بدبختی می مطمئن باشید آن 

پروردگار مشخصا هر کدام از ما را منحصر به فرد آفریده و به چالش های زندگی خوب .کشاند

جواب می دهیم. ما از کودکی الهام بخش ها و پاسخ های فراوانی در ذهن ما گذاشته شده 

 ت.است و قصد این کتاب بیدار کردن آن ها اس

 تاثیر محیط زندگی 



از اول زندگی ما افراد فقیر و ثروتمند، جوان و پیر، تحصیل کرده یا بی سواد، همه گونه دیده 

 ایم. تمامی ذهن ما را دل مشغولی های گذشته ی ما فراگرفته است.

 جلوگیری از منفی گرایی 

روز توسط چیزی   مطمئنا هر چیزی که به دست می آید هزینه و بهایی دارد هر کدام از ما هر

تحت تاثیر راه های منفی قرار می گیریم. یکی از راه های جلوگیری از منفی گرایی خرد 

 داشتن است و برای کنار گذاشتن آن ها شهامت به خرج دهیم.

 راه موفقیت 

افرادی هستند که بخاطر این که کسانی برای یافتن زندگی بهتر آن ها را تنها گذاشته اند گریه 

اشک می ریزند اما باید بدانیم که برای موفقیت باید علی رغم تمام اشک هایش می کنند و 

 آن ها را کنار بگذاریم و به خاطر فکر محدود شان این کار را بکنیم. 

 کنار گذاشتن نگرانی ها 

ما می دانیم برای ارتقاء زندگی در شرایطی که در حال پیشرفت هستیم باید چیزهایی را کنار  

هایی مانند؛ حرص و طمع، خودخواهی و هر چیز بد دیگر باید قطع رابطه  بگذاریم، نگرانی

 شود. تا وقتی که این اشخاص تاثیر گذار باشند هیچ تغییری ایجاد نمی شود. 

 حماقت 

برخی مردم در این باور هستند که انسان باید تسلیم و مطیع مقدرات زندگی باشد و فقر و 

البته شکلی شرم آور از دلیل تراشی افراد تنبل و   فالکت را بپذیرد؛ که این حماقت محض و

 تن پرور است.

 محدودیت ناشناخته 

تنها محدودیت نا شناخته در قابلیت هایمان ناتوانی درک و شناخت آسان طبیعت 

نامحدودمان است. برای فهم آن ها تالش و کوشش نیاز دارد. برای ایجاد شغل و هدفی 



مان می گوید: بیخیال شو تالش نیاز دارد؛ هرچند تالش و کوشش نیاز دارد. وقتی دوست

شکست خوردن نیاز به تالش و کوشش ندارد. یکی از آن چیزهایی که کنترل کامل داریم 

 منش خودمان است. 

 الگوی تغییر قابل پیش بینی و ثابت  

برای همه ی ما تنها عامل  ثابت در زندگی احساس ها، منش ها و رویارویی با رویداد های 

 ی است. زندگانی مجالی است برای بهره بردن از فرصت ها، دوستی ها، عشق، ایده ها.زندگ

 بهار زندگی 

به کسانی که حرف های نا امید کننده میزنند گوش نکنید چون همین افراد باعث می شوند  

شما در فصل بهار کار نکنید و استراحت کنید و در فصل زمستان و پاییز گرسنه بمانید. 

ا هم تاکنون بدون اعتراض و شک و تردید، منفی گرایی و تاسف از شرایط تالش خودت ر 

 سخت زمستان خرج کن.

 تالش های صادقانه 

به ازای دادن یک اندیشه ی خوب به دیگران چندین فکر و اندیشه ی خوب به ما باز می گردد  

الش های و به ازای هر عملی بر مبنای ایمان چندین پاداش برخواهد گشت، به ازای مجموع ت

 صادقانه ای که در بهار انجام می دهی یک ساعت استراحت واقعی نصیب تو می شود.. 

 زمان 

زمان را صرف گذشته نکنید و برای آینده بهتر سرمایه گذاری کنید. شما دانه خوب آفریدگار 

هستید. قرار نیست که بی حاصل و خفته بمانید بلکه باید از میان خاک جوانه بزنید و این  

 د هدف زندگی است.مقصو

 مجالی برای برداشتن محصوالت 



همه ی فعالیت های خدماتی بازاریابی عضو گیری یا تولیدی باید برای همه ی کسانی که  

نمی تواند تاب بیاورد و ادامه درگیر آن هستند منشا خیر و برکت باشند وگرنه در طول زمان 

هرچه را بکاری همان را درو می کنی. اگر در وسط فصل تغییر ایده بدهی هیچ اتفاقی نمی  

 افتد و باز هم همان قبلی را برداشت میکنی. 

 زمستان زندگی 

زمستان همیشه از راه می رسد اما همیشه با باد، برف و یخ همراه نیست بلکه زمستان برای  

ها با افسردگی، تنهایی، ناامیدی یا تراژدی همراه است. وقتی دعایمان  زندگی انسان

مستجاب نمی شود زمستان است، وقتی اوضاع اقتصادی به ضرر ماست زمستان است،  

وقتی طلب کار ها به دنبال ما می آیند، وقتی دوستان از ما سو استفاده می کنند زمستان 

 است.

 رسیدن به موفقیت 

نخواهید که شرایط آسان شود بلکه بخواهید تا موانع و چالش ها  شخصی گفته است اگر 

بیشتر شوند به خاطر وجود همین ها است که شخصیت انسان و اراده موفقیت او شکل می  

 گیرد.

 چالش زندگی 

به خاطر داشته باشید که چالش شما موفقیت است. از حال به بعد تا هر چقدر از عمرتان 

لی داشته باشید و به خاطر داشته باشید که چالش شما  باقی مانده است تعهد به تعا

 موفقیت است و در نهایت شما فقط یکبار زندگی می کنید، بیایید تا کاری مهم انجام دهید. 

 


