
 مقدمه 

یکی از عناصر موفقیت در تجارت امروز توانایی مدیریت و راهبری رشد شخصی و قابلیت 

شیوه  فردی افراد برای هدایت کردن و کار گروهی است. نقش این توانایی ها به خصوص در

تجارت نوین بیشتر نمود می کند جیم ران یکی از افرادی است که نقش بسیار موثر و 

برجسته ای در ترویج و اشاعه مهارتهای الزم برای راهبری و شیوه مدیریتی نوین را داشته 

 است.

 بزرگترین وظیفه

ار  در حال حاضر بزرگترین وظیفه من در میان  گذاشتن چگونگی روش و موفقیت در باز  

ای با مردم سراسر دنیا چون فلسفه حاکم بر آن است که باعث کارآمدی این  رسانی شبکه 

 .سیستم می شود

 سود بردن بهتر از مزد گرفتن است 

نخستین اصل این است سود بردن بهتر از مزد گرفتن است هنگامی که این مسئله را درک 

می شود  که البته این به نوبه  کردم توانستم ثروتمند شوم. حقوق گرفتن باعث گذران زندگی

 شود و این فوق العاده استخود خوب است ولی سود بردن باعث ایجاد ثروت می 

 جادوی کار پاره وقت 

تا   ۱۰برای مردم بسیار هیجان انگیز است که یک کار پاره وقت را شروع کنند کافیست فقط 

نجام دهید و برخی مهارتها  ساعت در هفته برای آن وقت صرف کنید اگر کارتان را درست ا ۱۵

و تکنیک ها را یاد بگیرید خیلی طول نخواهد کشید که درآمد حاصل از کار پاره وقت به منظور  

 ثروتمند شدن با درآمد حاصل از شغل تمام وقت شما برابرمی شود.

 درس زندگی 

نخواه  مربیان گفت برای اینکه نتایج مطلوبی داشته باشیم این تو هستی که باید تغییر کنی 

تر شود تالش کن که تو توانمندتر شویم این موضوع یکی از درس های بزرگ  که مسائل آسان



تر شود و مشکالت کمتری داشته باشید بلکه تالش  نخواه که مسائل آسانزندگی من شد 

 کن که تو توانمند تر شوید و مهارت های بیشتری کسب کنی

 

 قانون نسبت ها 

اگر تصمیم دارید ثروتمند شوید قانون نسبت ها را در نظر بگیرید و آنها در کسب و کار  

 خویش به کار  ببندید 

 قانون کشت و برداشت 

اما راز موفقیت کشاورز بلند پرواز با بذر های خوب این بود که او به کاشتن ادامه داد و برای  

اد می گرفت که ناامیدی های خود را این کار باید این نکته را در نظر می داشت او باید ی

کنترل کند اما نکته کلیدی است که شما باید در تمام زندگی آن را به کار گیرید کنترل بر  

 ناامیدی ها

 جذب افراد 

مهارت دیگری که زندگی مرا متحول ساخت مهارت جذب افراد تازه و معرفی یک فرصت  

افراد تازه پیگیری می باشد زمانی که  درامدزا  به آنها بود یکی از مهمترین بخشهای جذب

زندگی تازه ای را آغاز میکنید شما باید برای هر فرد تازه هم پدر باشید هم مادر تغذیه به 

وسیله ایده های سازنده محافظت در دفاع از صداهای معترض بیرونی که سعی در خارج 

 کردن شما از راه تان را دارند به این موضوع حمایت می گویند. 

 افع شخصی من

اگر به تعداد کافی مردم را در جهت رسیدن به خواسته هایشان حمایت کنید آنگاه شما نیز 

های خود برسید این که شما میخواهید به خواسته های تان برسید توانید به خواسته می 

خواهید منافع منفعت شخصی است که در جای خود کامال قابل قبول است و اگر می



یر سازنده ای قرار دهید حمایت کنید تا دیگران بتوانند به خواسته ها  شخصی خود را در مس

 و اهدافشان دست پیدا کنند

 فن بیان 

پس برقراری ارتباط و فن بیان را یاد بگیرید اینکه چگونه می توان با بیان کلمات مناسب روی  

گرفت زیرا فن   توان فراهای دیگر تأثیرگذار بود این بزرگترین هنر است که در دنیا می انسان 

 بیان ابزاری است برای برقراری ارتباط موثر

 

 

 

 تغییر در انسان 

جویی در آن کمتر خواهد بود به یاد داشته باشید که گروه هر چقدر قدرتمند تر باشد ستیزه 

چیزی که من یاد گرفتم این بود که کسی نمی تواند کسی دیگری را تغییر دهد بلکه این خود 

 توانند در خود تغییر ایجاد نمایند اگر بخواهند می انسان ها هستند که 

 تان را رقم می زند مهارت های شما آینده

سرمایه در تجارت چندان اهمیت ندارد این پولی است که آینده را برای شما به ارمغان می  

آورد بلکه این مهارت های شماست که آینده دار را رقم میزند اگر پول داشته باشی ولی  

 نداشته باشید باز هم فقیر هستید   مهارت کافی

 زندگی خوب 

باالترین ارزش در زندگی حساب بانکی اتومبیل و یا خانه ای که در آن زندگی میکنید نیست 

بلکه باالترین ارزش این است که خوب زندگی کنید بگذارید فهرست کوتاهی را برای زندگی  

 بهتر به شما معرفی کنم 



 لیست اهداف 

هدف گذاری صحبت می کنید چون آموختن هدف گذاری زندگیم را تغییر  شما اغلب راجع به 

داده است روزی آقای شوف به من گفت لیست اهداف را بر ما نشان بده به او گفتم من 

چنین لیستی ندارم گفت اگر تو لیستی از اهدافت نداری من می توانم حدس بزنم که 

 نیست موجودی حساب بانکی تو نیز بیشتر از چند صد دالر 

 راهنمای ذهن 

سیستمی می تواند به ما کمک کند اگر از تجربیات خود و دیگران  وکتاب هایی که می 

کنیم بیاموزیم می توانیم سیستم راهنمای  خوانیم و سمینارهایی که در آن شرکت می

ذهنمان را گسترش دهید این سیستم به ما کمک میکند که از اشتباهات گذشته اجتناب  

 کری جدیدی را برای آینده ایجاد نماییدکنیم و نظام ف

 راز هدف گذاری

خواهید آن را روی کاغذ من یک روند ساده را پیشنهاد می کنم تصمیم بگیرید چه چیزی می 

بنویسید و به صورت متناوب در کنار قدم هایی که برداشته اید تیک بزنید بسیار ساده است  

یجه انجام متناوب کارهای ساده است از اما به خاطر داشته باشید که موفقیت معموال نت 

 خود بپرسید 

 موفقیت 

هیچ کس به جز خودمان هر کسی در هر جایی می تواند قدم های را به سمت موفقیت 

بردارد موفقیت یک چیز جادوی سحرآمیز نیست موفقیت دست یافتنی است به شرطی که  

 ما همواره از نظام فکری خود پیروی کنیم

 


