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دگرگونیزندگیباجادویهدفگذاری

آلیسدرسرزمینعجایت

.هر گونه تغییر و استخراج مطلب از کتاب الکترونیکی ممنوع است. انتشار این مطلب در سایت ها و رسانه ها آزاد است

2 آموزش های تخصصی بیشتر در سایت بهارمن

سرزمیندرآلیسداستانماهمه
راستیبهاما.شنیدیمراعجایب
ایندربود؟چیداستاناینازهدف

شروعجاییازاتفاقاتهمهداستان
بهساعتیباخرگوشیککهشد

بههمآلیسوپریدگودالداخل
واردآلیسواقعدر.رفتاودنبال

راهیدویکبه.شدعجایتسرزمین
طرفکدامازکهنمیدانستورسید
دوآننزدیکگربهای.کندحرکت
:پرسیداوازآلیسوبودراهی
بروم؟رامسیرکدام
؟بریمیخوایکجا:گفتاوبهگربه

نمیدانمگفتآلیس
بهیزبرانگتاملخیلیجملهیکگربه
:گفتاو
برویمیخواهیکجانمیدانیاگر

رامسیرکدامنداردهمفرقیپس
.یکنانتخاب
نمیدانیمواقعاانسانهاماازخیلی
انجاممیخواهیمراکاریچهکه

تبلیغاتوجامعهکهجاییهر.دهیم
نیممیکببرند،حرکتآنبهسمتراما

یااتتبلیغخاطربهافرادازخیلیمثال
رشتهواردمیخواهنددیگرانحرف

کیاگرکهصورتیدر.شوندپزشکی
بهمیشوندمتوجهکنندتفکرمقدار

درشما.دارندعالقهدیگریکارهای
راکارشکهپزشکیبگیریدنظر

خوبیبهمیتواندآیاندارد؛دوست
رعمیککند؟معالجهراخودبیماران

رکارسبهوکندزندگیبدحالباباید
فقطمنکهدیگرمثالهزارانو.برود
.زدمراشدنپزشکمثال

بدونهدفهمینمیشه
رانایدرمیانگینطوربهمیدانیدآیا
باالترافرادتحصیلیمدرکچههر

کمترزندگیازرضایتشانباشد،
اتفاقاینچراراستیبهاست؟

سالهاستماازخیلیمیافتد؟
داریمونمیدانیمراخودواقعیهدف
اگر.میکنیمتلفراخودعمر

هدفمندیزندگیواقعامیخواهید
رایکالکترونکتاباینباشیدداشته

15شماازنهایتا.بخوانیدانتهاتا
اگرپس.میگیردوقتدقیقه

داشتهرابهتریشرایطمیخواهید
هایانتتادهیدقولخودتانبهباشید
.کنیدمطالعهرامتناین
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.هستمحامدیامیرحسینمنسالم
ایرسمثلپیشسالچندتاکهفردی
هبومیکرداشتباههدفگذاریافراد
راخودهدفکمکم.نمیرسیدآن

هکمیشدباعثاین.میکردفراموش
آننهایتدروشومبدخودمبا

بارچندین.کنمفراموشراهدف
ماشینفالنبهکهگذاشتمهدف

لاورتبهیاکنمپیدادستدلخواهم
چندینراخودمدرآمدشوم،کنکور
آنردکهدیگراهدافکلیوکنمبرابر
االن.نمیافتتحققکدامهیچزمان
بامینویسمرامطلبایندارمکه

بهتوانستماصولیگذاریهدف
هادامدرکهبرسمبزرگیدستاوردهای

.گفتخواهم
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معرفی من

نیمکتلفراوقتنبایددلیلهمینبه
مشخصراخودزندگیهدفزودترو

سرشناسوموفقافرادتمام.کنیم
هکمیداننددقیقاودارندهدفدنیا

.دهندانجامراکاریچهمیخواهند
درحرکتبهراآنهاکههدفی
کافیمعنایمیشودباعثومیآورد
اگر.باشندداشتهزندگیرنجهایبرای

بهرسیدنشیرینطعممیخواهید
ینحوبهبچشید،راخودخواستههای

تابکاینکنید،گریهخوشحالیازکه
باتاکنیدمطالعهراالکترونیک
بهبتوانیداصولیهدفگذاری
دستخودتونقشنگخواستههای

جهمتوشمامطلبایندر.کنیدپیدا
وگذاریهدفباچگونهکهمیشوید
استرسازمیتوانیمزمانمدیریت

دگرگونیزندگیباجادویهدفگذاری

.ونی دارداست و هر گونه کپی و برداشت آن پیگرد قانامیرحسین حامدی تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به 

اهدافبرایزودتراگرمتاسفانه
خواباززمانینکنیم،اقدامیخود
دهشدیرخیلیکهمیشویمبیدار
درمحدودیعمرماهمه.است
ایندربایدکهداریمزندگی
حونبهترینبهماندهباقیفرصت

شدبایادتان.کنیماستفادهآناز
اختیاردردوبارهایفرصتهیچ
.نمیگیردقرارشما
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ریبیشتآرامشباوشویمرهاآینده
مطرحموضوعاتی.کنیمزندگی
همگوشتانبهحتیکهمیکنم
همطالعازکهمطمئنمواستنخورده

.بردخواهیدلذتمطلباین

دخوواقعیهدفمیتوانیمچگونه✓
کنیم؟پیدارا

راخوداصلیهدفبایدچرا✓
کنیم؟فراموش

برایراخودمانهدفنبایدچرا✓
کنیم؟بازگودیگران

برایsmartاسمارتروشچرا✓
نیست؟خوبگذاریهدف

یقلباشتیاقمیتوانیمچگونه✓
داشتههدفبهرسیدنبرای

باشیم؟
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.است و هر گونه کپی و برداشت آن پیگرد قانونی داردامیرحسین حامدی تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به 

بهچگونهانسانهامامغز
نشانواکنشواقعیهدف

میدهد؟
مغزهماننددقیقاانسانهامامغز

اجدادیعنینخستین،انسانهای
امااستگذشتهسالها.ماست
یهشبدقیقامامغزعملکردسیستم

.استنخستینانسانهای
گذاریهدفبهموضوعاینحال
دارد؟ربطیچه

آموزش های تخصصی بیشتر در سایت بهارمن

سخشمادراینکتابالکترونیکپا
:سواالتزیرراپیدامیکنید

قولشمابهحامدیامیرحسینمن
نید،کعملگفتههایمبهاگرکهمیدهم

بهرسیدنشیرینطعممیتوانید
عشروبرای.کنیداحساسراهدفتان
همراهمنبالذتبخشمسیری
مغزردعملکسیستمکمیابتدا.شوید
.کنیمدرکبهترراخود
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بهکهزمانینخستینانسانهای
انرژیمیرفتند،شکاریکدنبال
بودممکنومیکردندمصرفزیادی

یکانداختنپاازبرایساعتها
خستهآنهاچرا.کنندتالشحیوان

نمیشدند؟
اگروبودحیوانآنشکارآنهاهدف

نند،کشکارراحیوانآنمیتوانستند
اوالا.داشتآنهابرایخوبیتادو

دومااومیشدبرطرفآنهاگرسنگی
تدسبهخودقبیلهدربهتریجایگاه

.میآوردند
کهزمانیمیشدسببعاملهمین
میکردند،تعقیبراشکاریک

مغزدرآندروفیننامبههورمونی
.شودترشحآنها
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.است و هر گونه کپی و برداشت آن پیگرد قانونی داردامیرحسین حامدی تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به 

هدفگذارینحویبهکافیستفقط
اممغزدرآندروفینهورمونکهکنیم
تاسایناصلیموضوع.شودترشح
نیمکهدفگذاریبهنحوینگرفتیمیاد
.باشدماچشمروبهرویهدفآنکه

ردراهدفشانکهمااجدادمثلدقیقا
.میدیدندپیشرو
ارشکنخستینانسانهایهدفقدیم
هدفاالنوبودحیوانیککردن
نیا،ددوربهسفربهاستشدهتبدیل
،بهترزندگیکنکور،درشدنرتبه

...وبهترارتباطات
راخودهدفبایدامروززندگیدراما

تعجبکهمیدهمحق!کنیمفراموش
مخوداستدرستبله.باشیدکرده
نیمکگذاریهدفنحویبهبایدگفتم
باشد،ماچشمروبهرویهدفکه
کنیم؟فراموشراهدفبایدچرااما

دگرگونیزندگیباجادویهدفگذاری

میشدباعثآندروفینهورمون
یزهانگونشوندمتوجهراخستگی

نکردشکاربرایبیشتریارادهو
هبمیتوانیمهمما.باشندداشته
کهکنیمگذاریهدفگونهای
وکنیماحساسکمتریخستگی
برایبیشتریشوقوانگیزه
م؟باشیداشتههدفمانبهرسیدن
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هدففراموشی
یراحتبرایمامغزکهاستایندلیل

نهاستشدهطراحیماازحفاظتو
.پشتکاروتالشبرای
101کهباشدجالببرایتانشاید

کهداردوجودمامغزدرمکانیزم
اقدامبرایراماجلویمیخواهند

کههستجاهمین.بگیرندکردن
مطرحتنبلیواهمالکاریموضوع
دوبهنخستینانسانهای.میشود
خودهدفبهمیتوانستنددلیل
.کنندپیدادست
سیرجزچارهایکهبودایناولمورد
بودندمجبورونداشتندخودکردن
نایدومموردوکننداقدامشکاربرای
طوالنیفرآیندکردنشکارکهبود

بعدنهایتاایعنینبودآنهابرایمدت
هدفبهمیتوانستندساعتچنداز

.کنندپیدادستخود

6 .است و هر گونه کپی و برداشت آن پیگرد قانونی داردامیرحسین حامدی تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به 

کهنیستیممجبورخیلیماهمچنین
چونبزنیمپاودستخودهدفبرای

احساسواستسیرشکممان
ایبرهدفماناما.نمیکنیمگرسنگی

آنبهداریمدوستوهستمهمما
هدفیهرشما.کنیمپیدادستهدف
تیسخکارمغزبرایباشیدداشتهکه
درنمیخواهدومیآیدحساببه

.کندحرکتآنراستای
خودهدفهممیتوانیمچگونهحال
هککنیمکاریهموکنیمفراموشرا

وشودترشحمامغزدرآندروفین
ببینیم؟خودپیشرویراهدف

آموزش های تخصصی بیشتر در سایت بهارمن

کردنشکارراحتیبهاهدافامروزه
ولطبیشتریزمانمدتونیستند
.برسیمهدفمانبهتامیکشد
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امانجسختیکارنیستنیازیاصال
انجامکاردوکافیستفقطدهید،
:دهید
:کاراولین
یبرنامهریزهدفتانبهرسیدنبرای
6هدفاگرمثال.باشیدداشتهدقیق
دبایمیگیریدنظردرخودبرایماهه
کجادیگرماه3کهبدانیدخوبیبه

ماهانهیاهفتگیاقدامهای.هستید
راهدفتانوکنیدمشخصراخود

هدفگذاریچرخه.کنیدفراموش
.استزیرتصویرهماننددقیقا
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.است و هر گونه کپی و برداشت آن پیگرد قانونی داردامیرحسین حامدی تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به 

:کاردومین
یدکنیادداشتخودبرایلیستیک
چهبرسیدخودهدفبهاگرکه

.میدهدرخشمابرایخوبیاتفاقات
آنهدفتانبهرسیدنبرایشما

هدفومیکنیدمشاهدهرالیست
قادقی.میکنیدفراموشراخوداصلی
رایبکاغذیبرگهایزیرلیستشبیه
مسیردرراآنوکنیددرستخود
کارمحلیاخانهدرخودآمدورفت
.دهیدقرار

دگرگونیزندگیباجادویهدفگذاری

ماگربههدفمبرسماگربههدفمنرس

لذتاززندگیحالمخوبنیست

انسانمعمولیجایگاهاجتماعی

رضایتاززندگیحسرتپیری

..........

..........

ماشبه.داردخوبیچندینلیستاین
ریبیشتارادهوانگیزهمیکندکمک
ودمیشباعثهمچنین.باشیدداشته

ماش.شودترشحشمامغزدرآندروفین
ازراکاریاهمالودرآوردحرکتبهرا

شدیممتوجهکهحاال.کنددورشما
دهیم،انجامراکاریچهبایددقیقا

شروعراخودهدفگذاریمیتوانیم
.کنیم
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ابکتاینمطالعهازشماقصدطبیعتا
زندگیکهاستاینالکترونیک
تماحبنابران.باشیدداشتههدفمندی

منهکتجربهای.کنیدرسمراباالنمودار
مختلفانسانهایازسمینارهایمدر

بهیافرادتنهاکهاستبودهاینداشتم
رد.میکنندعملکهمیرسندنتیجه
مسیرکهمیدهمشمابههدیهایادامه

خیلیخیلیبهراخودهدفگذاری
.کنیدراحت
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انسانهایمیکندثابتتحقیقات
کنترلوهستندشادابترهدفمند
.دارندخودزندگیرویبیشتری
اهدافشماکهاستنماندهچیزی
حسازوبخشیدتحققراخود

یداپسراغبریم.ببریدلذتآنشادی
:خودمانزندگیواقعیهدفکردن

آموزش های تخصصی بیشتر در سایت بهارمن

دیهدفمنزندگیزمانیکهبدونشک
زندگیدستاوردهایباشید،داشته
تریبیشآرامشمیشود،بیشترشما
مهمترینکهزمانتانازودارید

دهاستفاخوبیبهشماستسرمایه
.میکنید

:هدفگذاریگاماولین
هدفکردنپیداهدفگذاریگاماولین
سوالمنازافرادازخیلی.استواقعی

:میگویندومیپرسند
چیست؟منزندگیهدفحامدیآقای
آنومیدهمآنهابهپاسخیکمن
هستاینهدفت:کهاستاینهم
.کنیپیداراخودتهدفکه

مهمترینهمکناردرمیخواهیماالن
نیمببیوکنیمپیداراخودزندگیهدف
الطف!چیستزندگیدرمانیازاولین
یدکنمشاهدهدقتباراپایینلیست

کهکنیداولویتبندیآنروبهرویو
.استمهمترشمابراینیازکدام
oمربوطبهخانواده
oمربوطبهکسبوکار
oمربوطبهورزشوسالمتی
oمربوطبهرشدفردیواخالقخود
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اییزیبخیلیجملهیکاستفانکاوی
:میگویدکههستاینهمآنودارد
هبتامیکنندتالشافرادازخیلی
هکاینازغافل.برسندنردبانباالی
هتکیاشتباهیدیواررویرانردبان
هکاستمهمخیلیبنابراین.دادند
برای.کنیمپیداراخودواقعیهدف
نگراناصالهدفآنکردنپیدا

کهمیکنمکمکشمابهمن.نباشید

oمربوطبهرشدمعنوی
oمربوطبهلذتوتفریح
oمربوطبهیادگیریمهارت
oکنکوریاموفقیتتحصیلی
oانجامدادنکاربهخصوصی

دگرگونیزندگیباجادویهدفگذاری

خیلیممنونکهاولویتاهدافخود
چندسوالمهماز.رامشخصکردید

شمادارم؟

مکنیهدفگذاریهوشمندانه
یااستخودتانبرایهدفتانآیا

یاخونههدفاگرمثالمردم؟برای
مردمچشمبرایگذاشتید،ماشین

کنیدمیفکرکهاینبراییاگذاشتید
دارید؟راخوبزندگیارزشولیاقت
هیچباشدمردمبرایکههدفی

جزیرهیکدراگر.نداردفایدهای
یمعنشمابرایماشینآنآیابودید،
ینابههستیدکنکوریاگریاداشت؟

رارکنکودرشدنرتبهکهکنیدفکر
ُپزبرایمیخواهید؟چیزیچهبرای

درمیخواهیدکهاینبراییادادن؟
درسخوبدانشگاهورشتهیک

بخوانید؟

.است و هر گونه کپی و برداشت آن پیگرد قانونی داردامیرحسین حامدی تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به 

www.bahareman.com

ماازخیلیکهاستاینحقیقت
تیدرسمسیردرولیمیکنیمتالش
دبسپاریخاطربهرااین.نداریمقرار
تربیشچقدرهراشتباهمسیردرکه

الپدرویخودتانپایوکنیدتالش
خوداصلیمسیرازدهید،قرارگاز

.میشویددوربیشتر

https://bahareman.com/
https://bahareman.com/


10

www.bahareman.com

.است و هر گونه کپی و برداشت آن پیگرد قانونی داردامیرحسین حامدی تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به 

کاریهیچدادنانجامازترساگر.4
چهنبودکاردرباختیهیچونداشتی
میدادی؟انجامکاری

مدرکگرفتنفرزند،داشتنازدواج،
مهاجرتکارمندی،کارازخروجباالتر،

...و
عمراخربهوشدیپیرکهزمانی.5

راچیزهاییچهحسرترسیدی،
میخوری؟
ریدخخانواده،بابیشتروقتتفریح،
یادگیریکار،فالنانجامچیز،فالن
....وزبان

باشیممطفاوط
باالسواالتبرایمیخواهمشمااز

ماازخیلی.بگذاریدکافیوقت
یککردنپیدابرایوقتساعتها
م،میگذاریخانهکردنپیدایالباس،

کهزندگیمهمسوالاینبهاما
راکاریچهخودزندگیدرمیخواهم

آنبهونمیگذاریموقتیدهم،انجام
.نمیکنیمفکر

نکردفکربگویمشمابهدهیداجازه
چی؟یعنی

آموزش های تخصصی بیشتر در سایت بهارمن

دروکنیدپیداراخودواقعیهدف
فوقالعادهایهدیهشمابهادامه

تکینکهایبابتوانیدکهمیدهم
هدفتانبهزمانمدیریتجادویی
.کنیدپیدادست
:دهیدپاسخزیرسواالتبهلطفا

حاضرحالدرشمازندگیدغدغه1.
چیست؟

تادهیدانجامبایدراکارهاییچه
کارهاآنانجام.شودحلمسائلاین

(:شماهدفمیشود
بهترراشمازندگیمهارتیچه.2

میکند؟
موثر،ارتباطچونمهارتهایی

باکارسخنرانی،زمان،مدیریت
مثلمطالعهمهارتهاینرمافزار،

...وتندخوانی
خیلیدهیانجامراکاریچه.3

لذتزندگیازومیشویخوشحال
میبری؟بیشتری
برایماشینخریدچونکارهایی
دنشرتبهدنیا،دوربهسفروالدین،

دجدیکارکسبوراهاندازیکنکور،در
...وخودبرای
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ترهوشمندانهکهاینبرایبنابراین
ازمیخواهمشماازکنیدعمل

اتبپرسیدخوبیسوالهایخودتان
.شیدباداشتهبهتریزندگیبتوانید

تقدرحاضرحالدرزندگیمتاسفانه
هامروز.استگرفتهماازراکردنفکر
حتیومختلفرسانههایطرفازما

بمبارانداریمدیگرانسانهای
کرفبرایوقتیومیشویماطالعاتی

.نداردوجودکردن

هدیهفوقالعاده
مفیلشمابهمیخواهمقسمتایندر

برای.کنمهدیهرابینظیریرایگان
ودخزمانازوکنیدفکربهترکهاین
نیدکاستفادهممکنشکلبهترینبه
بهتریهدفهایبتوانیدهمچنینو
مشخصخودتانبرایزندگیدر

.کنید
مدیریتتاهدفگذاریرایگانفیلم
ازیکیاین.کنیدمشاهدهرازمان

کهاستهوشمندانهایکارهای
.دهیدانجاممیتوانید

یککلزیرعکسبرفیلم،دیدنبرای
.کنید

سوالپرسیدنیعنیکردنفکر
کردنپیداوخودمانازدرست
دروسوالآنبرایدرستجواب
خلقبرایکردنبرنامهریزیادامه
.بهترزندگی
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دیگرانبهراخودروزانهبرنامهریزی
ریبیشتتعهدروشاینبا.بگویید
مثال.داریدهاکارآنانجامبرای

هبمیبینید،راخودصمیمیدوست
راکارهاییچهدیروزکهبگوییداو

فرداوامروزاستقرارودادیدانجام
کاراینودهیدانجامراکارهاییچه

.کنیدتکرارراهوشمندانه
درزندگیدورهدرکهدوستانیازیکی
ازهککردبیانبود،کردهشرکتآینده
خاطربومیکنداستفادهتکنیکاین
رهبهاست،دادهدیگرانبهکهقولی

انجامراخودکارهایشدهکهصورتی
یشخصانضباطدقیقااینو.میدهد

کارهاینجاما.استدیسیپلینیا
بخواهیمچهدرستزماندردرست

.نخواهیمچه
ایبربیشتریانگیزهچگونهاما

باشیم؟داشتههدفبهرسیدن

جامانخودهدفگذاریدربزرگیاشتباهاتچهکهگرفتیمیادباالفیلمدر
بدون.استبرنامهریزیفقطاهدافبهرسیدنکلیدهمچنین.میدادیم

اکارهانجام.کنیمپیدادستخودهدفبهنداردامکاندرستبرنامهریزی
بایدمشدیمتوجهکهبودرایگانهدیهایندیگرسرفصلهایازاسترسبدون

.کنیممشخصخودمانبرایکارهایادآوریبرایراخودکاریسیستم

آموزش های تخصصی بیشتر در سایت بهارمن

منهدف
اینآموزشاینارائهازمنهدف
جنتایکمتر،تالشباشماکهاست
.یدکنخلقخودزندگیبرایرابزرگی
ریبیشتتعهدمیتوانیمچگونهاما

م؟باشیداشتهخودبرنامهریزیبرای
نموداریکبایدشمااینجابهتا

ودبقبلصفحاتکهنموداریهمانند
همینوباشیدکردهرسمخودبرای
تربیشکارهاانجامبرایراشماتعهد

.میکند
میتوانیمرادیگریزیادکارهایاما

برایکهبرنامهایبهکهدهیمانجام
کردیممشخصهدفمانرسیدن
:مثالعنوانبهباشیم،عملگرا

برایراخودروزانهبرنامهریزی
.نیمکبازگوزندگیاشخاصعزیزترین

انهدفتکهکنیدسعیوکنیددقت
راگ.ندهیدتوضیحزیادیافرادبهرا

کهشدگفتهباشید،کردهدقت
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رنظدرچمنزمیندررافوتبالتیمدو
دوبازیکنهایازکدامهیچکهبگیرید

ظرنبه.نمیدانندرابازینتیجهتیم
ندنمیدانرابازینتیجهکهزمانیشما

یزهایانگکنند؟بازیخوبیبهمیتوانند
دارند؟کردنبازیبرای

آنهبنتیجهواستخیرجوابطبیعتا
هستندعقباگرکهمیدهدنشانها

قابلمتیمازاگروکنندتالشبیشتر
بازیهنتیجکهکنندتالشهستند،جلو
کهبدانیمبایدمادقیقا.کنندحفظرا

وگرفتیمقرارخودهدفمسیرکجای
بهبازنگری.کنیمبازنگریراآنباید

میدهدنشانمابهواستمهمشدت
درستزدیمکهتخمینهاییآیاکه

...خیریااستبوده
مرسخودبراینموداریکشکلمطابق
.دهیدقرارخودچشمجلویوکنید

کهنموداراینرویراخودرشدروزهر
سیمترگذاشتم،انگیزهنمودارراآناسم
تثببایدکوچکچندهررشدی.کنید
کهباشیدداشتهخاطربهوشود

هستسادهدادنشانجامکهکارهایی
.استسادههمندادنشانجام

ادهسهوشمندانهکارهایتکرارموفقیت
روزهایرشدانگیزهنموداربا.هست
هادامبرایومیبینیدراخودگذشته
.میشویدمصممتردادن

رسیدنبرایزمانمدیریت
:هدفبه

روزطولدراگرکهاستاینحقیقت
هدفبهدهیدانجامبیهودههایکار

زابایدما.نمیکنیدپیدادستخود
وکنیماستفادهخوبیبهوقتمان
.باشیمخودمانبهترین
ماشمیشودباعثکهقوانینیازیکی
فادهاستکنید،پیدادستخودهدفبه
ماقانونایندر.است1/90/90قانوناز

90مدتبهراروزماندقیقه90اولین
.کنیممیتمرکزهدفیکرویروز

منبهشماقولمیدهمکهامکان
ونداردازاینقانوناستفادهکنید

.نتیجهاینگیرید

آموزش های تخصصی بیشتر در سایت بهارمن
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زیادیافرادبهراقانوناینحالبهتا
اینازمثبتنتایجودادمتوضیح
منکهتجربهای.باالستبسیارتکنیک

هبوداینداشتممختلفانسانهایاز
زایکیآموزشبهعملگراییکهاست
.استموفقیتاصلیشروط

بهدباشیآشنامنباکمیخودتاناگر
یادهکنکاتیسریعاکهمیدانیدخوبی
دخوزندگیدرمیکنمسعیراگرفتم
شماازبنابراین.کنمسازیپیاده

برایرا1/90/90قانونکهمیخواهم
استفادهخودهدفهایبهرسیدن
.کنید

:دفترچهمدیریتزمان
ایوتهیهدفترچهایخودبرایحتما

راخودروزانهکارهایوکنیدطراحی
تماکروسافنرمافزار.بنویسیدآندر

Microsoft)تودو todo)شمابه
راخودکارهایمیکندکمک

یبرنامهریزبرایاما.کنیدیادداشت
.کنیداستفادهکاغذیکازروزانه
گوشیهایکهاستاینهمآندلیل

رتحواسپعواملبزرگترینازموبایل
انجامزماندربایدوهستکننده

نگهدورخودازراآنمهمکارهای
ندمیککمکشمابهزیرفیلم.داریم
یکداشتنبرایخوبیایدههایکه

.دباشیداشتهزمانمدیریتدفترچه
یککلزیرعکسبرفیلم،دیدنبرای
.کنید

آموزش های تخصصی بیشتر در سایت بهارمن
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زندگیشیریناهدافبهرسیدن
نداردوجوداینازبخشترلذتچیزی

بهرسیدنخوشحالیوشوقازکه
لطودرخودبرای.کنیدگریههدفتان
نایمسیردرکنیدهدفگذاریزندگی

ازبهترانسانیبهروزهرشماهدفها
زندگیاز.میشویدتبدیلخودقبل
ددرآمبهطبیعتاومیبریدلذتخود
زندگیازبیشتررضایتوبیشتر

.میرسید

بهرسیدنبرایبعدیگام
چیست؟بهترزندگی

یدبتوانشماکهاستاینبعدیقدم
سرپشتکهشویدانسانیبهتبدیل
حقیقتبهراخودرویاهایهم

یزندگجنبههایتمامدر.کندتبدیل
...وسالمتیوارتباطاتدرآمد،مثل

ندینچمن.باشیدموفقیفردبتوانید
میکنمکمکمردمبهکهاستسال

دارنددوستکهزمینهایدربتوانند
خودشانهدفهایبهوکنندرشد

رهدودرکهمطالبی.کنندپیدادست
اربسیمیشودبیانآیندهدرزندگی
آنموردچندبهولیهستگسترده
:میکنماشاره

هدفگذاریهدفگذاری،پنجگام
هبرسیدنموانعبردنبینازروزانه،
استرس،بدونکارهاانجامهدف،

زمان،مدیریتجادوییتکنیکهای
زندگیزندگی،درچکلیستاهمیت

چگونهعلمی،صورتبهحالزماندر
درکارهاانجامباشیم،خیزسحر

...وزمانسریعترین
وزندگیدرکههستیدمصمماگر

ادایجمثبتیتغییراتخودشرایط
عاتاطالمیکنمتوصیهشمابهکنید

هفوقالعاددورهاینمورددربیشتری
.بیاوریددستبه
قولشمابهساعته12دورهاینازبعد

نآوهستیدمتفاوتیانسانمیدهم
اطالعاتبرای.میکنمتضمینرا

.دبزنیضربهزیردکمهرویبیشتر

میخواهماطالعاتدورهزندگی
درآیندهراببینم

آموزش های تخصصی بیشتر در سایت بهارمن
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کنیدبا کلیک کردن روی آیکون ها رسانه های اجتماعی ما را دنبال

همطالعبرایبیشترمنابع
کتابازبخشاینتاکهخوشحالم
بهوبودیدمنهمراهالکترونیکی

کهتجربهای.رسیدیدآخرصفحه
کثراکهاستبودهایننشانگرداشتم
فراموشرامطالبهمینحتیافراد

اجرامدتیازبعدراآنهاومیکنند
راگکهمیدهمقولشمابه.نمیکنند

خواستههایواهدافبهاجراراآنها
نهایتدرومیشویدنزدیکترخود

هحوزدربیشتریافرادبهمیتوانید
کهامیدوارم.کنیدکمکتخصصیتان

مونزندگیبهاربهدرستمونانتخاببا
.شویمنزدیکترونزدیک
کردنراحتتروبیشترمطالعهبرای
مطالبازمیتوانیدخوداهدافمسیر
.دکنیاستفادهبهارمنسایترایگان

جامعدورهمدرسوطراح✓
زمانمدیریتتاهدفگذاری

جامعدورهمدرسوطراح✓
مطالعهمهارتهای

یادگیریکتابنویسنده✓
هفتبرابرینتیجههفتبرابری،

نیکالکتروکتابچندیننویسنده✓
بهارمنسایتمدیروموسس✓
مدرس20ازبیشآموزش✓

حافظهتقویتوتندخوانی
اتریشازmptمدرکدارای✓

حامدیامیرحسیندرباره
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