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  مقدمه

گاهي اوقات، زندگي روي ناخوش خود را به ما نشان مي دهد. مثل چيزي كه براي خانم كارآفرين به وجود آمد. زماني او چرخ 
خود را از دست داد. حاال براي اينكه  هاي بخش بزرگي از عرصه صنعت را مي چرخاند، به دليل خيانت شركا، بيشتر مالكيت

شرايط براي او به قدري سخت شده بود كه تصميم گرفت به زندگي خود  يدا مي كرد.بتواند ادامه دهد، بايد شغل تازه اي پ
خاتمه دهد، چرا كه در مدت زمان كوتاهي، زندگي باشكوهش را از دست داده بود. قبل از اينكه كار خود را با قرص هاي خواب 

اوج بود به اين كاغذها و آدم ها اهميتي زماني كه در  روي ميزش، متوجه بليت يك همايش توسعه فردي شد. آور تمام كند،
نمي داد، ولي حاال زمان آن رسيده بود تا در همه چيز تجديد نظر كند. يا بايد به زندگي خود خاتمه ميداد يا بايد به سميناري 

رف بزند؟ چه كسي مي تواند جمعيتي به اندازه يك ورزشگاه را در مقابل خود جمع كند و ح مي رفت كه روي ميزش قرار داشت.
 استادي كه در همايش بود مي توانست اين كار را انجام دهد. كاري كه اين سخنران حرفه اي انجام ميداد باعث به حركت
درآوردن نيروهاي دروني افراد مي شد. سخنران همايش با اينكه سنش باال بود اما كارش را حرفه اي انجام ميداد. سخنران 

تغييري در دنيا ايجاد كنين، به دنيا اومدين، در دنيايي كه مردم درگير ظواهر هستن شما شما براي اينكه  همايش مي گفت:
اينجا نشسته ممكنه  ها، قدرت فكر كردن را از شما بگيره. هر كسي كه در ميتونين در افكار تغيير ايجاد كنين، نبايد محدوديت

ديم كه شرايط سخت زندگي از ما يك انسان منفعل بسازه. نبايد گذشته اي تاريك و ناراحت كننده داشته باشه، اما نبايد اجازه ب
. هرنداي منفي دروني بايد ساكت بشه و كسي كه ميتونه دكن اجازه بديد كه رنج گذشته از شكوفايي آينده شما چيزي رو كم

از بين جمعيت گفت:  همينطور كه سخنران به صحبت هاي خود ادامه ميداد فردي »اين كار رو انجام بده فقط خودتون هستين.
 اگر همه چيز اينقدر راحت به«سخنران هم جواب داد: ». اين حرفها قشنگ و راحته اما وقتي بخوايم بهش عمل كنيم سخته«

دست مي اومد همه از آن برخوردار بودن. وقتي بتونيم از دايره راحتي خودمون بيرون بياييم اون وقت ميتونيم به موفقيت برسيم، 
نتيجه دلخواهتون انجام دادين. جايي كه  ه خوشبختي اينه كه بدونين تمام تالش خودتون رو براي رسيدن بهكليد رسيدن ب

در تمام مدتي كه سخنران  »كه فرصت هاي جديدي تو زندگيتون به وجود مياد. قلمرو راحتي شما به پايان مي رسه، نقطه اي
د نبود و مدام جايگاه خود را تغيير ميداد. گاهي عرق مي كرد مشغول صحبت بود، چيزي عجيب به نظر مي رسيد، حالش مساع

و گاهي سرفه، اينها مكث طوالني بين صحبت هايش ايجاد مي كرد. سخنران حالش بد شد و روي زمين افتاد و چشم هايش 
 بسته شد...

 فصل اول
 برخوردي غيرمنتظره با يك غريبه عجيب  

اما به حاضران در سالن گفت كه به دنبال يك فرمول خاصي است كه سخنران قرار خانم كارآفرين در سمينار حضور پيدا كرد. 
ديگر آمده بود كه همه ما ميدانيم آن  است بگويد. اين فرمول باعث مي شود كه شغلش به اوج خود برسد. اما او براي چيزي

 چيست؟
توانسته بود وارد مراسم شود. هنرمند در  يك مرد هنرمند با ظاهري متفاوت هم در همايش حضور داشت و يك بي خانمان هم

در طول مراسم مرد هنرمند و خانم كارآفرين  كنار خانم كارآفرين نشست و مرد بي خانمان هم كمي عقب تر از آن دو نشست.
مطمئن نيستم ولي سنش «مرد هنرمند جواب داد: » به نظرت سخنران مرده؟«كمي با هم گپ زدند، خانم كارآفرين پرسيد: 

گوش رسيد، مرد بي خانمان هم خودش را وارد صحبت هاي اين دو كرد و او هم  از عقب تر صداي بلندي به» ي باال بودخيل
 ؟»به نظرتون مرده«پرسيد: 

مسئوالن در سالن مشغول تميز كردن خون روي صحنه بودند و سالن به هم ريخته بود. حضار هم در حال ترك سالن بودند. بي 
از حرفاش خوشم مياد، با اين كه اجرا كردنشون سخته، «؟ هنرمند گفت: »سخنراني اين مرد خوشتون اومدهاز «خانمان پرسيد: 

من هنوز مطمئن نيستم و زياد متقاعد نشدم، بايد در مورد چيزهايي كه «خانم كارآفرين هم گفت: ». ولي حرفاي عميقي ميزنه
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بهترينه، هر ثروتي كه من دارم از گفته ها و توصيه هاي همين فرد  از نظر من اين فرد«مرد بي خانمان گفت:  »گفته فكر كنم.
 »هست.

مرد بي خانمان لباس هاي ژوليده و موهاي پريشوني داشت، ظاهرش طوري بود كه انگار هر روز در خيابان مي خوابد. اما يك 
هم حرف زدند. كارآفرين گفت: ساعت گران قيمت در دستش داشت. كارآفرين و هنرمند در مورد ساعت و ثروت اين مرد با 

 »طرف عقلش رو از دست داده، محاله اين همه ثروت داشته باشه.«، خانم كارآفرين هم گفت: »قيمتش خيلي زياده«
وقت ندارم و بايد برم فرودگاه، «مرد بي خانمان به صحبت هاي خود ادامه داد و نگاهي به همان ساعت بزرگ دستش كرد و گفت: 

كردند كه چطور اين مرد را به سالن راه دادند  كارآفرين و مرد هنرمند تعجب» واپيماي جت به قرار مهمي برسمآخه بايد با يه ه
من يه موج سوارم، چندين «مرد بي خانمان گفت:  و سعي كردند به مرد بي خانمان بفهمانند كه كار بامزه اي انجام نمي دهد.

اقعا بايد بروم روي باند پرواز. اما مي خوام بازم اين سوال رو ازتون بپرسم كه شركت دارم كه سودهي بااليي هم دارن. االن هم و
از همه اش خوشم اومده و همه اش رو ضبط «هنرمند جواب داد: » سخنران خوشتون اومده واقعا از كدوم قسمت از حرفاي اين

 »كردم.
اين كار را مي كرد. اما او اصرار داشت كه كار درستي مرد بي خانمان اين كار را غيرقانوني دانست و به هنرمند گفت كه نبايد 

خانم ». خوشت اومده رو برامون پخش كن خيلي خب، پس قسمت هاي مهمي كه ازش«انجام داده است. مرد بي خانمان گفت: 
 ».زود باش و سريع اين كار رو انجام بده«كارآفرين هم گفت: 

به اين نتيجه رسيد كه بهتر است روش زندگي خودش را تغيير دهد، اگر  خانم كارآفرين با اين گپ و گفت و حضور در سمينار
باعث شكست او در كسب و كارش شده  روش قبلي جواب ميداد حتما اتفاقاتي خوبي مي افتاد. پس مشكلي وجود داشته كه

اين تصميم، خانم كارآفرين بعد از  است. خانم كارآفرين به اين نتيجه رسيد كه بهترين كار در پيش گرفتن مسير تغيير است.
نداهاي دروني شنيد و سخنان زيادي از بزرگان به ذهنش رسيد. اين الهامات به او اطمينان دادند، راهي كه در پيش گرفته است 

 شد و فهميد كه داستاني جذاب در پيش روي خود دارد. مسير درستي است. به مرور از نگراني هايش كاسته

 نچه كه معمولي استرها كردن حد متوسط و هر آ
من در خانه يكسري تابلو هنري با ارزش دارم. كال از «انگار جبهه گيري هنرمند در حال فروكش كردن بود. بي خانمان گفت: 

سطح پايين نميبيني، همه حرفه اي  خوب باشه استقبال مي كنم. توي شركتهاي من، فرد بي تجربه يا هر چيزي كه كيفيتش
 »ط اطراف خودمون رو با كيفيت كنيم، اين كيفيت روي زندگيمون هم اثر ميزاره.هستن. وقتي بتونيم محي

همينطور كه بي خانمان در حال حرف زدن بود، خانم كارآفرين حرف هاي اون رو تاييد مي كرد. آقاي هنرمند هم تاييد كرد و 
نميتوانم ها را به «وي بدنش داشت، مثل مرد بي خانمان خالكوبي هايي با جمالت مثبت ر». خوب ميدونه چي بايد بگه«گفت: 

 مرد بي خانمان از ساختارهاي احساسي حرف زده بود و اين براي هنرمند جاي سوال داشت. ». ميتوانم تبديل كن
هر چيزي كه بتونه كيفيت روحيات رو باال ببره تو رو به موفقيت نزديك تر مي كنه، وقتي بتوني تالشت «مرد بي خانمان گفت: 

 » بعد روحي و احساسي خودت متمركز كني، هر روز صبح برات پر از انرژي مثبته.رو روي 
همه ما وقتي بچه بوديم، براي خودمون قهرماني بوديم، اما بزرگترها «مرد بي خانمان باز هم به صحبت كردن ادامه داد و گفت: 

وقتي بزرگ شديم خيلي چيزا يادمون رفت  ين.بهمون گفتن كه بايد از قهرماني خودتون كم كنين، بايد خودتون رو محدود كن
مخصوصا انسانيتمون. اميدهامون رو كم رنگ كرديم و در عوض ترس و دلهره رو توي وجودمون زياد كرديم، شما ميتونين 

حقيقتا مرد بي خانمان حرف هاي زيبايي ميزد طوري كه هنرمند و  »خودتون. شگفتي خلق كنيد، اونم فقط با قدرت دروني
من هم دردهاي زيادي در زندگي كشيدم و بارها زمين خوردم، «كارآفرين مات و مبهوت مانده بودند. مرد بي خانمان گفت: خانم 

هنرمند به مرد بي خانمان گفت:  »همراه خودش شكوفايي مياره، باعث ميشه تا ترس و وحشت رو از ما دور كنه. ولي درد به
هنرمند صداي ضبط شده را پخش كرد و صدا مثل يك شيپور همه ». خوشم مياد حاال بزار بهت بگم از كدوم قسمت سخنراني«
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سرفه ها و نفس نفس زدن هايش به وضوح شنيده مي شد. مرد بي خانمان  جا پخش شد. صداي خس خس كنان سخنران،
د بي خانمان گفت هنرمند يك تكه ديگر از سخنراني را پخش كرد و به مر». خب آدما اون چيزي رو كه بخوان ميشنون«گفت: 
 قسمت برايم با ارزش تر است. كه اين

مراسم صبحگاهي بخش مهمي از زندگي هر فردي است كه ناديده گرفته ميشه. كسي اين حرفا رو به شما نمي «سخنران گفت: 
و توي ذهن ما تزريق زنه. جامعه به ما ميگه كه همه عالي ان و اصال اين همه آدم موفق هميشه موفق بودن، اونا دارن اين باورها ر

ميكنن و ما رو ضعيف نشون ميدن. اما حقيقت اينه كه ما نسخه كامل شده آدماي موفق رو ميبينيم، تالش ها و زحمتهاي 
ساليان دراز اونها رو كسي به ما نشون نميده. حقيقت اينه كه هر كسي يك زماني غير حرفه اي و ضعيف بوده، اما وقتي تالش 

تي رو در خودشون ايجاد كردن، تونستن آدماي موفقي بشن، اين راز موفقيت افراديه كه هميشه براي كردن و عادت هاي درس
 »ما مثالش رو ميزنن.
ما هيپنوتيزم عصر اطالعات و دنياي مجازي شديم، صبح و شب مشغول و سرگرم چيزهاي بي ارزشي هستيم  سخنران ادامه داد:

 حرف زدن كرد و گفت: كم كم خانم كارآفرين شروع به». ندگي خوبي داشته باشيمكه فقط برامون هزينه آوره و نميزاره تا ز
اكثرا، من مشغول چك كردن ايميل و آگهي تبليغاتي ام. هم در آغاز صبح و هم در پايان شب. اين كار باعث ميشه من تمركزم 

يك بن بستي برخورد كردم، مجبور شدم  م بهرو از دست بدم. آقاي سخنران گفت كه استانداردهامون رو باال ببريم. من توي كار
تعدادي نيروي ماهر خودم رو از دست بدم. نميتونم توضيح بدم چرا و چطوري اين اتفاق افتاد، اما حاال چيزهاي زيادي هستن 

تفاده در مورد تكنولوژي بايد بگم كه اگر بتونيم ازش درست اس«مرد بي خانمان جواب داد:  »كه استرس من رو زياد مي كنن.
كنيم باعث ثروت و پيشرفتمون ميشه اما اگر درست استفاده نكنيم، همين موبايل به قيمت از دست دادن ثروت آيندمون تموم 

وقتي بتونيم رابطمون رو با «بي خانمان گفت:  »ميشه. اين كه توي تجارت مجبور بشي از نيروهاي ماهرت دست بكشي عاديه
من اوضاع «باز هم خانم كارآفرين شروع به صحبت كرد و گفت: » م روي دنيا تاثير بذاريمخودمون تغيير بديم، اونوقت ميتوني

حاال خانم كارآفرين ديگر تنها نيست بلكه ». زندگي رو به راهي ندارم و فكر مي كنم داره بدتر ميشه! نميدونم بايد چي كار كنم
اشكالي نداره اگر اوضاعت خيلي «ند به خانم كارآفرين گفت: هنرم مي تواند حرف بزند و از همدردي ديگران هم برخوردار باشد.

بد شده، من دركت مي كنم. من هم گاهي شرايط خيلي سختي رو ميگذرونم و اين باعث ميشه ترجيح بدم كمتر با آدما معاشرت 
آوردن چيزهايي  همه چيز در آخر درست خواهد شد. ما همه عمر مشغول درجا زدن براي به دست«مرد بي خانمان گفت:  »كنم

هستيم كه واقعا به آنها نيازي نداريم و براي خودمون دغدغه هاي مختلفي فراهم مي كنيم. اينها باعث ميشن ما خالقيت خودمون 
همينطور كه صحبت مي كرد هنرمند هم حرفهاي او را تاييد كرد، در حالي همه ». را كمرنگ كنيم و از زندگي هم لذت نبريم

 ي كرده بودند.سالن همايش را خال
اگر مي خواهيد در زندگي كاري و «هنرمند باز هم صداي سخنران را پخش كرد و گفت اين مهمترين قسمت سخنراني است: 

نتونين هر روز صبح، زماني را براي متعالي  شخصي خود هميشه برنده باشين، بايد به باشگاه پنج صبحيها ملحق بشين، اگر
صبح بيدار بشين، ميتونين انسان موفقي بشين.  5ر ميتونيد به اوج برسين. وقتي بتونين ساختن خودتون اختصاص بديد، چطو

در تمام اين مدت، خانم  »هر روز صبح فرصتي تازه براي شما فراهم هست تا بتونين استعدادهاي پنهان خودتون را شكوفا كنين
ز را مي شنيد بسيار خوشحال بود. حرف هاي سخنران كارآفرين در حال يادداشت برداري بود. از اينكه اين سخنان شگفت انگي

بي خانمان روي صندلي رفت و يك جمله ارزشمند از جرد برنارد شاو  نفر تاثير خوبي گذاشت. 3با آن حال نامساعدش روي هر 
اينكه  اين بزرگترين لذت زندگي است، اينكه خودتان را وقف مقصودي كنيد كه از نظر خودتان، هدفي متعالي است؛«گفت: 

باشيد، نه مثل بيمار حقير پر تب و دردي كه مدام در حال شكايت است كه چرا دنيا خودش را وقف شاد كردن  نيروي طبيعت
ماجرايي عجيب در رابطه  هر سه تحت تاثير صداي ضبط شده هنرمند بودند و فضاي عجيبي شكل گرفته بود. »شما نمي كند.

من شما رو به جزيره خودم دعوت مي كنم، «مرد بي خانمان رو به كارآفرين و هنرمند كرد و گفت:  با به دست گرفتن صبح
بزرگم ياد  صبح رو اجرا كنين. اصال ميتونين ببينين من چطوري اين متد رو از استاد 5اونجا ميتونيد تكنيك و متد باشگاه 

مرد بي خانمان  »ار شين و كلي كار مفيد در صبح انجام بدين.صبح از خواب بيد 5گرفتم. ميتونين ياد بگيرين كه چطوري ساعت 
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از كيفش يك تكه پالستيك نقاشي شده از جزيره اش را نشان هنرمند و خانم كارآفرين داد. آنها بسيار تعجب كردند. مرد بي 
چ روشي براشون جواب كساني كه تالش نمي كنن هي در جزيره من ياد مي گيريد كه چطور تالش كنيد، در واقع«خانمان گفت: 

 »نميده.
خب بچه ها تصميمتون چيه، اگر قبول كنين ميتونم با جت شخصيام بيام دنبالتون و همه هزينه «مرد بي خانمان ادامه داد: 

اون، كار جادويي، ثروت جادويي و هر  هاتونم با من. من بهتون ياد ميدم از صبح خودتون بيشترين استفاده رو ببريد و از طريق
 »رو كه مي خواين به دست بيارين. چيزي

اين موضوع باعث شگفتي خانم كارآفرين و هنرمند شد. وقتي كه مرد بي خانمان سوال كرد كه نظر شما در اين مورد چيست؟ 
ولي مطمئن نيستم كه رفتن به جزيره  آدم خيلي جالبيه«آنها با هم مشورت كردند. هنرمند رو به خانم كارآفرين كرد و گفت: 

راستش من تو شرايط خوبي «خانم كارآفرين گفت:  ؟»كار درستي باشه، اصال ما نميشناسيمش، نظرت چيه بايد بريم يا نهاون 
نيستم كه بخوام روش قبلي زندگيم رو پيش بگيرم. ميدونم چي ميگي اعتماد كردن سخته ولي همين االنشم كه دارم با تو حرف 

ردم، راستش بليت اين همايش رو هم مادرم بهم داده بود و من روي ميزم پيداش كارم به مشكل خو ميزنم نمي شناسمت. من تو
هنرمند هم تصميم خانم كارآفرين رو تاييد كرد و با هم پيش آقاي بي خانمان رفتند. آنها به  ».كردم، من فكر ميكنم. بايد بريم

بگو  راز اين برنامه هاي صبحگاهي را به ما«رين گفتند: او گفتند كه همراه او مي روند و از او تشكر كردند. هنرمند و خانم كارآف
 »كه براي ياد گرفتنش خيلي عجله داريم و دوست داريم تغيير بزرگي در زندگيمون ايجاد كنيم، ما به شما اعتماد داريم.

دم. فقط لباس تصميمي كه شما گرفتيد بي نظير و بسيار هوشمندانه است. خودم ترتيب همه چيز رو مي«بي خانمان هم گفت: 
تشكر مرد بي خانمان باعث تعجب اين دو شد و كارآفرين ». همراهتون باشه، باقي چيزا رو بسپرين به من. من از شما ممنونم

 »چرا از ما تشكر مي كنيد ما بايد از شما تشكر كنيم«گفت: 
زده: همه مي توانند به عظمت برسند، مارتين لوتركينگ قبل از اينكه به قتل برسه حرف خيلي زيبايي «مرد بي خانمان گفت: 

من خدمتگزاري مي كنم، نيازي نيست كه علم دنيا «مرد بي خانمان ادامه داد ». چون همه مي توانند به بشريت خدمت كنند
رو داشته باشم، نيازي نيست كه دانشمند باشم، تنها داشتن يك قلب كافي است. وقتي بتونيم به ديگران خدمت كنيم، انگار به 

ودمون خدمت كرديم. اگر بتونيم شادي و لذت رو به كسي ببخشيم، در واقع به خودمون بخشيديم، چيزي كه از ما باقي مي خ
 »مونه بخشيدنه. ما همه چيز رو ميزاريم و ميريم اما تنها چيزي كه روي زمين ميزاريم بمونه همين خدمت كردنمون به ديگرانه.

د و خانم كارآفرين شد. هر دو از انتخاب خود مطمئن تر شدند. كارآفرين گفت فردا اين حرف ها باعث تحسين از طرف هنرمن
صبح، كنترل حرف زدنت رو داشته باش تا زندگيت رو  5«چه ساعتي بيرون سالن همايش منتظر شما باشيم. بي خانمان گفت:

 .  اپذيريپرواز به قله هاي بهره وري، مهارت و شكست ن بعد مرد بي خانمان رفت.» باال ببري
دقيقه هنرمند و خانم كارآفرين در مقابل سالن همايش منتظر آقاي بي خانمان بودند. از اينكه صبح زود  49: 4صبح زود ساعت 

و خانم كارآفرين هم » واقعا كار مزخرفيه صبح 5بيدار شدن در ساعت «از خواب بيدار شده بودند، كالفه بودند. هنرمند گفت: 
اصال نميدونم اومدنمون درست بود يا نه ولي ميدونم كه فقط ديروز حس خوب و اميدوارانه اي داشتم « به اين نتيجه رسيد كه

 ».و شايد اصال بهتر بود نمي اومدم
صبح را حتما از سخنراني سخنران شنيده يا از  5هنرمند و خانم كارآفرين به شك افتادند و پيش خود گفتند كه ايده باشگاه 

دقيقه بود و همينطور كه هنرمند و خانم  4:59ها همينطور به داستان سازي ادامه مي دادند. ساعت جايي دزديده است. آن
كارآفرين نااميد و كمي خشمگين شده بودند ماشين شيكي را ديدند كه در مقابلشان پارك كرد. بله. او راننده آقاي بي خانمان 

 داد و آن دو را در نهايت احترام سوار ماشين كرد. هر دو را در صندوق عقب جاي بود. خيلي منظم و مرتب وسايل
هر دو متعجب و گيج بودند، تا اينكه آقاي راننده گفت كه آقاي رايلي (مرد بي خانمان) يكي از ثروتمندترين افراد دنياست. 

ت كارهايي رو انجام هنرمند پرسيد اگر او ثروتمند است چرا لباس هاي نامناسبي پوشيده بود. آقاي راننده گفت: او گاهي اوقا
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ببرم.  21ميدهد تا انسانيت و تواضع را فراموش نكند. همچنين به من دستور داده تا شما را صحيح و سالم به آشيانه شماره 
 رايلي نگهداري مي شوند. هاي آقاي همان جايي است كه جت 21آشيانه شماره 

قرار داد. هنرمند توانست طلوع زيباي خورشيد و آرامش صبحگاهي معجزات سحرخيزي از همان اوايل، هر دوي آنها را تحت تأثير 
بيشتري در مورد آقاي رايلي در اختيارش بگذارد.  را ببيند. خانم كارآفرين كمي نگران بود و از آقاي راننده خواست تا اطالعات

 ر را نداشت.اما آقاي راننده تنها از ثروت هنگفت آقاي بي خانمان گفت. چون اجازه انتشار اخبار ديگ
آقاي راننده ». 5AMC«آنها به فرودگاه آقاي رايلي رسيدند. روي جتي كه قرار بود سوار شوند حروفي عجيب نوشته شده بود 

متعجب بودند و از طرفي خوشحالي عجيبي را  آنها سوار جت شدند. هر دو بسيار». صبحي ها 5باشگاه «گفت اين حروف يعني 
 احساس مي كردند.

اپيماي شخصي آقاي رايلي اوقات خوبي را سپري كردند و حقيقتا از آن لذت مي بردند. به فرودگاه رسيدند و يك آنها در هو
ماشين شاسي بلند زيبا به استقبال آنها آمد. هنگامي كه به طرف جزيره ميرفتند از ميان طبيعتي بي نظير عبور كردند كه آدم 

قانون روي  5شدند راننده به خانم كارآفرين و هنرمند لوح هاي فلزي داد كه  وقتي كه نزديك مقصد را ياد نقاشي مي انداخت.
 آن حك شده بود.

 :1قانون 
حواس پرتي يك اعتياد بزرگ است كه كارايي شما را كم مي كند. كساني كه توانستند به موفقيت برسند ساعتي را به خودشان 

 اختصاص مي دادند تا از اين حواس پرتي رهايي يابند. 

 :2انون ق
صبح بيدار شويد، تنها يك عادت است. نبايد براي آن بهانه بياوريد. كارهاي كوچك به مرور زمان  5اينكه شما عادت نداريد 

 نتايج بزرگي را به همراه خواهند داشت.

 :3قانون 
موفقيت هاي بزرگ بايد براي رسيدن به  هميشه تغييرات سخت است. اما با تمرين مي توانيد هر چيز سختي را براي خودتان 

 كارهايي انجام دهيد كه ديگران از انجام دادن آن فراري هستند.

 :4قانون 
در مواقع تسليم شدن باز هم ادامه دهيد، پيروزي در ادامه دادن است نه تسليم شدن. همينطور كه خانم كارآفرين و هنرمند 

آقاي رايلي بسيار ساده، زيبا، شيك و دلنشين بود. محيط اطراف قانون بودند، راننده گفت رسيديم. خانه  5مشغول مطالعه اين 
كمي بعد مردي در كنار شنهاي گرم ايستاده بود و خانم كارآفرين از اينكه او را مي  هم چيزي كم نداشت و همه چيز عالي بود.

 ود و به دوست هنرمندش گفت كهديد ذوق زده شد. خانم كارآفرين از اينكه پيشنهاد آقاي رايلي را قبول كرده بود، خوشحال ب
به طرف آقاي رايلي حركت كردند و پشت سر او رسيدند، بعد از چند  انتخاب درستي انجام داده كه به حسش اعتماد كرده است.

بار صدا زدن و ضربه زدن بر شانه هاي مرد ايستاده، متوجه چيز عجيبي شدند. هر دو شوكه شدند، چرا كه وقتي مرد ايستاده به 
 كارآفرين و هنرمند برگشت، همان سخنران همايش معروف بود. خانم طرف
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 فصل دوم
 آماده سازي براي دگرگوني در بهشت آغاز مي شود

من شما رو توي همايش ديدم و شما با «خانم كارآفرين از اينكه اين مرد را ديد شوكه شد و شروع به صحبت كرد. گفت: 
حرفاتون به من اميد دادين. باعث شدين تا من كمي به خودم بيام. من شركتي دارم كه شركا دارن ازم مي گيرنش، شركت 

خودكشي كنم ولي به اين همايش آمدم. شما باعث شدين تا مسير زندگي خودم رو از خودم مي گيرين. راستش من ميخواستم 
 » من عوض بشه

اشتباه نكن، من باعث اتفاقي نشدم، بلكه خودت اونا رو «سخنران از اين همه تعريف و تمجيد خانم كارآفرين تشكر كرد و گفت: 
بشي. خيلي از افراد حتي فرصت امتحان كردن  ارجرقم زدي، خودت باعث شدي تا اينجا بيايي و بخواي از منطقه امن زندگيت خ

رو هم به خودشون نميدن. اما تو خواستي و جرأت و ريسك كردن رو هم توي كارت وارد كردي. تو آدمي هستي كه به دنبال 
 »ميكنه تا تغييرات خودشون به سمتش بيان. تغيير ميره نه از اون دسته افرادي كه صبر

خانم كارآفرين از ». ن خوشحالم كه تونستم حتي به اندازه سر سوزني در شما تلنگر ايجاد كنمم«سخنران ادامه داد و گفت: 
اين باعث شد تا خانم كارآفرين بيشتر و  اينكه سخنران زنده بود احساس خوبي داشت. سخنران به صحبت هاي خود ادامه داد و

 بيشتر جذب حرف هاي اين مرد شود.
حرف هاي سخنران شد، بلكه هنرمند هم روي شن هاي ساحل خودش رو رها كرده بود و از  فقط خانم كارآفرين نبود كه جذب

ابزار و وسايلي كرديم كه حتي حاضر نيستيم  سخنران مي خواست تا بيشتر حرف بزند. سخنران گفت: ما خودمون رو محصور در
كنيم، به همون اندازه قلبامون كوچيكتر ميشن. ازشون دل بكنيم. هرچقدر كه دور و بر خودمون رو از اموال دنيا شلوغ تر مي 

دارايي داشت. مادر ترزا هم تمام وسايلش در يك پارچه سفيد جا مي شد و وقتي  عدد 10ماهاتما گاندي وقتي از دنيا رفت فقط 
 نقدر پخته شدهفوت كرد، تقريبا چيزي در اتاق كوچكش نداشت. آنها تونسته بودن تا بعد معنوي خودشون رو پيدا كنن. اونها او

 »بودن كه فهميدن مال دنيا براي اونها انديشه و تفكر به همراه نمياره و نميتونه انسانيت رو نجات بده.
مردم عادي، يعني كسايي كه چيزي جز پول نمي خوان، درونشون پر از حفره هاي خاليه كه فكر ميكنن «سخنران ادامه داد: 

ني مثل گاندي و مادر ترزا، اون بعد از شخصيتشون رو با خونه و ماشين و.. پر نكردن. بايد با پول خرج كردن پرش كنن. اما كسا
 »هر چقدر كه اين اميالشون رو سركوب كردن تونستن خالقيتشون، روياهاشون، نبوغشون و ارزشهاي انسانيشون رو ارتقا بدن.

ي سخنران تشكر كردند. هر دو از سخنران پرسيدند كه اين حرف ها براي هنرمند و خانم كارآفرين بسيار جذاب بود و آنها از آقا
  » مي كنم وقت بيشتري براي خودم بزارم خستگي از كار زياد. سعي«چه اتفاقي براي شما افتاد كه از هوش رفتيد؟ او گفت: 

را با هم گذرانديم. وقتي او جوانتر بود با هم مالقات كرديم، روزها و شبهاي بسياري «آقاي سخنران در مورد آقاي رايلي گفت: 
رو كه بخواد به راحتي به دست مياره،  شرايط سختي هم براي ايشون پيش اومد. سرطان گرفت. اما از پسش براومد. هر چيزي

آقاي رايلي گفته بهتون بگم اينجا رو خونه خودتون بدونيد و راحت  »مثل سالمتي كه از دست داده بود اما حاال اون رو داره.
صبحي ها رو كه به شما قول داده بود رو اجرا كنه. مدتي كه اينجا هستيد مطمئنم اتفاقات  5خواهد برنامه باشگاه باشيد. اون مي 

جزيره براي آقاي سخنران مكان مقدسي است. او از اينكه گاهي به اين   » خوبي براتون مي افته، چون آقاي رايلي بي نظيره
ن به دليل مشغله هاي زياد، وقتي به جزيره برمي گردد خسته و ناالن است مكان سر ميزند احساس خوبي دارد. آقاي سخنرا

ولي وقتي از جزيره مي رود پر از شور و هيجان و انرژي است. اين نيروي جزيره و قدرت خورشيد تابانش هست كه انرژي پنهان 
رآفرين برود به آنها گفت كه فردا صبح وقتي سخنران مي خواست از پيش هنرمند و خانم كا شده در افراد را دو چندان مي كند.

صبح. كنترل حرف زدنترو داشته  5ساعت «در ساحل آماده باشند تا آموزش دريافت كنند. وقتي پرسيدند چه ساعتي؟ او گفت: 
 ». باش تا زندگيت رو باال ببري
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 صبح 5روش 
 برنامه صبحگاهي موفق هاي دنيا

بح زود به طرف ساحل رفت و از ديدن خانم كارآفرين و هنرمند بسيار خوشحال مرد بي خانمان يا همان آقاي استون رايلي، ص
 افراد موفق است. شد. او گفت از اين كه صبح زود بيدار شدند خوشحال است، چرا كه سحرخيزي عادت

است. آن روز  از اينكه انتخاب كردين تا در جزيره با هم باشيم خوشحالم، راستش اين يك عمل شجاعانه«آقاي ميلياردر گفت: 
توي همايش كمي بد لباس بودم، اميدوارم زياد ناراحت نشده باشين، آخه من گاهي اينكارو مي كنم. البته معنيش اين نيست 

ميلياردر  كارآفرين و هنرمند از ميلياردر تشكر كردند و از اينكه در كنار او هستند احساس خوبي داشتند.» كه هميشه بد لباسم
پدر من كشاورز بود و ما همگي در روستا زندگي مي كرديم. همه چيز ساده بود، غذا خوردن، «زد و گفت: در مورد پدرش حرف 

آقاي ميلياردر  »از پدرتون ياد گرفتين؟ درسته؟ پس سحرخيزي چيزيه كه«هنرمند پرسيد: » لباس پوشيدن و حتي حرف زدن
شد و براش به يك عادت تبديل شده بود. كاري كه اون كرد  هم آره و هم نه. پدرم هميشه صبح زود از خواب بيدار مي«گفت: 

 »در واقع تا هر وقت كه دوست داشتم مي خوابيدم. اين بود كه هيچ وقت من رو مجبور نمي كرد صبح زود از خواب بلند شم.
عنوان مربيم انتخاب  صبح از خواب بيدار شم، آقاي سخنران بود. من اون رو به 5كسي كه باعث شد من «آقاي رايلي ادامه داد: 

دوست داشتم يك شخص ماهر مربي من باشه،  كردم چون نياز به يك مربي داشتم. جوان بودم و تازه شركتي راه انداخته بودم.
صبح از خواب بيدار شم، عصبي مي شدم. اما كم كم عادت كردم و ديدم  5اوايل برام خيلي سخت بود. حتي وقتي مي خواستم 

ديگه نيازي نبود هر روز صبح عجله كنم و اين تمركزم را روي «او ادامه داد:  »زندگيم تاثيرمثبت گذاشته. كه در همه جنبه هاي
حق با شماست. وقتي ما حواس پرتيم، «هنرمند گفت:  »همه مسائل باال برد و حواس پرتي رو توي من كم كرد. چي بهتر از اين؟

گوشيه، وقتي باقي نمي مونه تا روي كاري كه دوست داريم تمركز وقتي صبح ها عجله مي كنيم و وقتي همش سرمون توي 
هم از دست ميديم. براي همين سخنران گفت اونايي كه به موبايلشون معتادن مثل زامبي  كنيم. نه تنها صبح، بلكه شبمون رو

 »ميمونن، زامبي ديجيتالي!
ظاهر شد با  و يك جمله ترسناك روي صفحه گوشيشهمينطور كه رايلي در حال حرف زدن بود، موبايل كارآفرين زنگ خورد 

 هنرمند و ميلياردر نگران او شدند. خانم كارآفرين به قدري ترسيده بود كه». از اينجا برو وگرنه تو رو مي كشيم«اين عنوان 
ن خانم داد كه همه بالفاصله ميلياردر به محافظان خود دستور داد تا به مشكل اين خانم رسيدگي كنند. او اطميناني بزرگ به اي

ميلياردر به حرف  كارآفرين كمي آرام شد. چيز را حل مي كند و اجازه نمي دهد چيزي باعث دردسر براي او شود. حاال خانم
اين  2002020در جريان آموزشم براي صبح زود بيدار شدن با يك تكنيك بي نظير آشنا شدم يعني «زدن ادامه داد و گفت: 

بگيريد، ميتونين عملكرد و خالقيت خودتون رو باال  ر ميده. اين يك مفهومي است كه وقتي بتونيد يادتكنيك همه چيز رو تغيي
ببريد. هر روز صبح زود كه از خواب بيدار ميشدم برايم لذت بخش بود. باعث شده بود بتونم بهتر فكر كنم. بهتر تمركز كنم و 

 »بودنم خودش رو نشون داد. در همين سحرخيز حتي با بيماريم مبارزه كنم. من برترم
آن شب به نظر براي خانم كارآفرين و هنرمند آرام بود، اما براي مدتي كوتاه. هر دو آنها شب را با كابوس هاي وحشتناك 
گذراندند. خانم كارآفرين كه در خواب با يك چاقو تهديد به مرگ شده بود و هنرمند هم خواب واقعيت دوران كودكي اش را 

 مي كرد دو شخصيت دارد يكي غول و ديگري دزد دريايي. هر دو از خواب هم براي يكديگر گفتند.ديد كه فكر 

توي خواب ازدواج كردم، پير شدم و همسرم رو از دست دادم و بعد ناگهان يادم رفت كه چه كسي بودم. توي «هنرمند گفت: 
نمي خوام چيزي رو توي زندگيم سركوب  ديگه«رمند گفت هن». همون خواب دوباره يادم اومد كه من يه غول و يه دزد دريايي ام

كارآفرين از اين حرف هاي  ».كنم و نمي خوام هيچ چيزي رو عقب بندازم چه توي زندگي كاريم و چه توي زندگي شخصيم
 5 چهارچوبي براي نمايان كردن عظمت رأس ساعت هنرمند متعجب شد و كمي بعد هنرمند پيشاني خانم كارآفرين را بوسيد.

صبح همگي در ساحل حاضر شدند. طولي نكشيد كه اولين درس ميلياردر آغاز شد. او گفت كه اين يكي از مهمترين درس هايي 
 »انتخاب بهتر و انتخاب بهتر برابر است با نتايج بهتر آگاهي بهتر برابر است با«است كه از مربي خود ياد گرفته است. يعني: 
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ين يك فرمول ساده است اما وقتي درست به كار گرفته بشه، ميتونه نتايج خوبي را به دنبال ا«آقاي ميلياردر توضيح داد كه 
چيزي كه باعث ميشه افراد موفق با افراد عادي تفاوت داشته باشن، مسئله چالش پذيريه. «آقاي رايلي ادامه داد: ». خودش بياره

منطقه امن خودشون  ند. بيشتر مردم دنبال اين هستن كه ازامري كه خيلي از افراد عادي اون رو ندارن يا ازش فرار مي كن
بيرون نيان. چون راحتي براشون مهم تر از اينكه بخوان تغييري توي زندگيشون ايجاد كنن. بنابراين اوني كه ميخواد توي كارش 

د چالش پذير باشه و به دنبال بزاره. توي راه بزرگ شدن و موفقيت، باي موفق بشه بايد به خودش قول بده كه عادي بودن رو كنار
 »هاي معمولي ازش فرار مي كنن، بره. بدون خطا و با دقت فراوان بايد هر كاري رو انجام بدن. هر چيزي كه آدم

آقاي » همه اينا درسته. ولي وقتي اينقدر سرمون شلوغه چطور به دنبال اين باشيم كه تعالي پيدا كنيم.«خانم كارآفرين گفت: 
به جاي اينكه كلي وقت صرف كارهاي بيهوده و تكراري كنيم، بايد دنبال خلق به شاهكار باشي. وقتي بتوني « ميلياردر گفت:

فكرت رو متمركز كني ميتوني خوب انتخاب كني، خوب عمل كني و همينطور به نتايج خوبي هم برسي. بايد به سمت خودآموزي 
 »نگري اجازه نميده ما به مسائل مهمي كه وجود داره اهميت بديم. بريم، بايد بتونيم از سطحي نگري دوري كنيم، چون سطحي

خانم كارآفرين با صحبت هاي آقاي ميلياردر به وجد اومد و آنها را تاييد كرد. ولي چيزي كه در ميان حرف هاي ميلياردر اهميت 
ه در هر چيزي. در بعضي از كارها بايد اما ن اهميت ندادن به جزئيات خوبه،«بيشتر داشت، اهميت ندادن به جزئيات بود و گفت: 

 »دقت و جزئيات وارد عمل بشن تا نتيجه درست از آب در بياد، به خصوص توي كاراي فني و ابزاري اين قضيه خيلي مهمه.
در اين بين ميلياردر به رابطه اي كه بين هنرمند و خانم كارآفرين شكل گرفته بود پي برد و گفت ميدانست كه اين اتفاق رخ 

امروز شما ياد گرفتيد كه چالش پذيري مهمه، عمل كردن در حد متوسط بايد كنار گذاشته بشه و بايد «ميدهد. ميلياردر گفت: 
صبح بيشتر بشه،  5ياد گرفتيد كه بايد سحرخيز باشين. هر چقدر شما تعهدتون به ساعت به دنبال زندگي غير معمولي بود. 

 »نعمت هايي كه به زندگيتون سرازير ميشه قابل شمارش نيست. همه اينا سخته ولي بايد از پسش بربياييد

دوارم شما در مدتي كه من نيستم بايد به يك جلسه مهم برم. امي«آقاي رايلي بعد از اينكه حرف هاي امروز خودش را زد، گفت: 
ويژگي اي كه آقاي رايلي داشت ذكر مدام جمله هاي مثبت و تذكرگويانه به خودش بود. ». بتونين از محيط و جزيره لذت ببرين

امروز قطعا يك روزي باشكوه است و من امروز را به «مثال وقتي خواست از پيش هنرمند و خانم كارآفرين به جلسه برود گفت: 
هر لحظه، حضور آقاي رايلي براي هنرمند و خانم كارآفرين مثل يك معجزه بود. آقاي » لي ترين شكل زندگي خواهم كرد.عا

 رايلي رفت تا براي درس بعدي آماده شود. 

 چهار زمينه تمركز افراد تاريخ ساز 
فاوت بود و اين را خانم كارآفرين و هنرمند صبح روز بعد آقاي رايلي در كنار ساحل نشسته بود. حال و هواي او با بقيه روزها مت

آدمهاي زيادي هستند كه فكر مي كنن هميشه فرصت «هم فهميدند. امروز آقاي رايلي در مورد مرگ حرف مي زد و گفت: 
شه دارن، هميشه زمان براي اونا مهياست. طوري رفتار ميكنن كه انگار هرگز نميميرن ولي اين اتفاق هميشه رخ داده و آدما همي

موجوداتي شكننده اي هستيم، پس بايد به سمت نور و روشنايي حركت كنيم. بايد  ميميرن. انسانها شكننده هستن. حاال كه ما
بتونيم در هر شرايطي كه هستيم نبوغ ذاتي خودمون را شكوفا كنيم. بايد به معجزات كوچكي كه هر روز در زندگيمون اتفاق 

خانم كارآفرين و  »يشه ترس رو كنار بزاريم و با شجاعت به دنبال خواسته هامون بريم.دقت كنيم. يك بار براي هم مي افته
هنرمند از اينكه آقاي رايلي در آغاز صبح از مرگ حرف ميزد، تعجب كردند، اما طولي نكشيد كه حرف هاي او را تاييد كردند. 

 آقاي رايلي امروز چهار درس براي كارآفرين و هنرمند داشت.

 هوش سرمايه داريدرس اول: 
صبحي ها ميتونين بزرگترين سرمايه هاتون رو گسترش  5سخنران به من ياد داد كه با پيوستن به باشگاه «آقاي رايلي گفت: 

بزارين و به فكر سالمتيتون باشيد، يعني  بدين. سرمايه فقط پول نيست. وقتي بتونين به خودتون بها بدين، براي خودتون وقت
ن و بخش هاي مهم اون سرمايه گذاري مي كنين. بيدار شدن قبل از سپيده دم و اختصاص دادن زماني دارين روي زندگيتو
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انجام ميدن. وقتي بتونين خودتون رو باور داشته باشين، به اين نتيجه ميرسين  براي خود، روشي هست كه افراد موفق هر روز
ونين. هر كدوم از ما به دنيا اومديم كه كاري خاص انجام بديم، كه وجود خودتون مهمترين سرمايه زندگيتونه و قدر اون رو ميد

 »بايد باور داشته باشيم كه آدم خاصي هستيم و اين باور رو با صداي دروني خودمون هم هماهنگ كنيم.

 درس دوم: رهايي از عوامل حواس پرتي
اعتياد به حواس پرتي هست. كه اين هم خودش چيزي كه دنياي امروز ما رو با مشكل روبه رو كرده همين «ميلياردر گفت: 

اينترنت، موبايل و.. مي كنيم. هر چقدر  علتي داره، يعني انحراف ديجيتالي. ما بيشتر وقت خودمون رو صرف وقت گذراندن توي
ي معني پر مي بيشتر به اين موارد اهميت ميديم، از انسان بودنمون فاصله مي گيريم. افراد، ساعات روزشون رو با فعاليت هاي ب

فناوري اگر درست استفاده بشه خيلي  بشه و خالقيت افراد هم كم ميشه. كنن و اين خودش باعث ميشه خطا توي كار زياد
مفيده. من خودم به كمك همين فناوري بود كه تونستم به بيماريم غلبه كنم. اگر اين فناوري نبود، شايد كسب و كار من به اين 

گترين افراد تاريخ ساز هرگز روي همه چيز تمركز نمي كردن. اونا فقط روي يك چيز متمركز خوبي شكل نمي گرفت. بزر
صبح به شما كمك مي كنه بتونين از وقتي كه در اختيار داريد درست  5ميشدن. اينطوري موفقيتشون هم بيشتر ميشد. ساعت 
 »لي شما ميشه.رين و اين باعث تعااستفاده كنيد، براي خودتون، سالمتي و كار وقت ميزا

 درس سوم: تمرين تعالي
براي اينكه بتونيم انسان متعالي باشيم، بايد كيفيت تمرين هاي صبحگاهيمون رو باال ببريم. اين يعني كيفيت «ميلياردر گفت: 

هر زمينه اي به موفقيت برسيد بايد  تمرين صبحگاهي شما، عملكردتون در طول روز رو مشخص مي كنه، اگر مي خواين در
شما بايد خودتون رو وقف خودتون و هدفتون كنيد و ابعاد اصلي زندگيتون  طح مهارت هاتون رو باال ببريد. بايد تمرين كنيد.س

صبح بايد براي ارتقا دادن روي هر چيزي كه مي خواين تمركز كنيد.  6تا  5دروني خودتون رو مستحكم كنيد. هر روز ساعت 
هر چقدر بتونين قدرت ذاتي دروني خودتون رو تقويت كنيد، كم كم ابعاد بيشتري از شگفتي هاي خودتون و دنيايي كه توش 

، روح و سالمتي. هر روز بايد زندگي مي كنيد رو به دست مياريد. درون هر فردي، چهار امپراطوري وجود داره، شامل: ذهن، قلب
 »براي ارتقا آنها وقت بزاريم تا بتونيم روز خودمون رو به بهترين شكل ممكن به پايان برسونيم.

 غنيمت شمردن روزها: درس چهارم
ما روزهاي ارزشمندمون رو به خاطر آينده مي سوزونيم. يعني اصال از لحظاتي كه داريم و توش هستيم «آقاي رايلي گفت: 

داريم آيندمون رو مي سازيم. براي  تفاده نمي كنيم و لذت نميبريم. بايد يادمون بمونه هر كاري كه امروز انجام ميديم يعنياس
تضمين زندگيمون بايد كنترل روزها و لحظاتمون رو داشته باشيم. پيشرفت هاي كوچك هر روزه ما به يك زندگي عالي در آينده 

همينه، يعني كنترل روزهات رو به دست بگيريد تا كيفيت زندگيت و لحظاتت باال  ن روزهاتبديل ميشن. زيربناي غنيمت شمرد
 »بره. وقتي اين اتفاق بيفته آينده روشن در انتظارمونه.
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 فصل سوم
 هدايت كشتي زندگي در امواج خروشان

قدري كه مي خواست به زندگي خودش پايان  حاال خانم كارآفرين ديدگاه هاي متفاوتي داشت. اوايل او افسرده و ناراحت بود، به
دوستشان داشت، اما به خاطر كار و هزاران  دهد. اما حاال او حرف مي زند و اعتراف مي كند كه بايد به كارهايي بپردازد كه زماني

ود حس مي كرد. او اين معجزه معاشرت با آقاي رايلي بود. كارآفرين تغييرات را در وجود خ بهانه ديگر، آنها را رها كرده بود.
فهميد كه ابعاد انساني اش در حال شكل گيري است، چيزي كه مدت ها از او دور شده بود. حاال خانم كارآفرين تنها نيست او 

 توانست در اين بين عشقي براي خود پيدا كند. مرد هنرمند به عنوان يك نماد آرامش براي او در زمان خوبي حاضر شد.
ن با هم به سمت ديگر جزيره رفتند و مشغول تفريح بودند. در اين بين از گذشته و اتفاقات مختلف زندگي هنرمند و خانم كارآفري

ميلياردر سر و كله اش پيدا شد. آن روز  با هم حرف زدند و اين، عشق بينشان را هم بيشتر مي كرد. در همين بين بود كه آقاي
 ا زندگي كردند، چيزي كه خيلي وقت پيش از ياد برده بودند.تا شب اين سه نفر به شادي پرداختند. آنها آن شب ر

فردا صبح يك هليكوپتر به سراغ خانم كارآفرين و هنرمند آمد. هر دو سوار هليكوپتر شدند، نمي دانستند آقاي رايلي كجاست و 
 ه آگرا در هندوستان بروند.هم ب قراره كجا بروند. اما كمي بعد فهميدند كه آقاي رايلي همان خلبان هليكوپتره و قراره با

صبحي قراره در آگرا هندوستان برگزار شود. نكته جالب اين است كه روي اين  5آقاي رايلي گفت ادامه درس مهم باشگاه 
صبح حضوري پر رنگ داشت.داستان  5در هر جاي زندگي اين مرد ميلياردر باشگاه ». 5AMC«هليكوپتر هم نوشته شده بود 

انگيز تازه اي براي كارآفرين و هنرمند در حال شكل گيري بود و هر دو مشتاقانه از آن استقبال مي جديد و تجربه شگفت 
 .كردند

 صبحي ها، تشريفات عادت سازي را كشف مي كنند 5اعضاي باشگاه 
رف زد كه صبح، هر سه در مقابل تاج محل ايستاده بودند. ميلياردر براي آنها از آموزش جديدي ح 5صبح روز بعد راس ساعت 

به موفقيت برسه، داشتن عزمي راسخ و  يكي از مهمترين چيزهايي كه باعث ميشه تا فردي«بايد ياد بگيرند. ميلياردر گفت: 
صبح را هميشگي كنين. بدونين كه اگر  5عادات صحيحه. براي اينكه اين موفقيت در شما هم دو چندان بشه، بايد اين عادت 

سختي كه در گذشته داشته و عزم راسخيه كه در هر شرايطي اون رو از تالش  ين نتيجه تالشكسي االن زندگي راحتي داره، ا
 »كردن دور نكرده.

حقيقت بود در آن نوشته شده بود.  5كمي بعد يكي از دستياران ميلياردر براي او شالي آورد كه اصول آموزشي امروز كه در واقع 
 طريق تمرين مستمر به دست مي آيد.  قدرت اراده مهارتي است كه فقط از حقيقت اول:

 انضباط در اثر تمرين شماست كه شكل مي گيرد و پايدار باقي مي ماند.  حقيقت دوم:

همانطور كه بدن در حالت خستگي به استراحت نياز دارد، قدرت اراده هم نياز به استراحت دارد. در رسيدن به  حقيقت سوم:
 اهداف وقت گذاشتن براي رفع خستگي الزم و ضروري است.

 وقتي بخواهيم در چيزي به تعالي برسيم، بايد سه حقيقت باال را در نظر داشته باشيم. حقيقت چهارم:

تي بتوانيد عادتي را شكل يا تغيير دهيد، اين اتفاق در جنبه هاي ديگر زندگي شما هم رخ ميدهد. وقتي وق حقيقت پنجم:
صبحي  5اعضاي باشگاه  صبح بيدار شويد، اين عادت در همه جنبه هاي زندگي شما تاثير مي گذارد. 5بتوانيد عادت كنيد كه 

صبح، هر سه در مقابل تاج محل ايستاده بودند.  5اس ساعت صبح روز بعد ر.  ها، تشريفات عادت سازي را كشف مي كنند
يكي از مهمترين چيزهايي كه باعث ميشه تا «ميلياردر براي آنها از آموزش جديدي حرف زد كه بايد ياد بگيرند. ميلياردر گفت: 

ندان بشه، بايد اين عادت به موفقيت برسه، داشتن عزمي راسخ و عادات صحيحه. براي اينكه اين موفقيت در شما هم دو چ فردي
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سختي كه در گذشته داشته و عزم  صبح را هميشگي كنين. بدونين كه اگر كسي االن زندگي راحتي داره، اين نتيجه تالش 5
 »راسخيه كه در هر شرايطي اون رو از تالش كردن دور نكرده.

 سه ارزش مهم قهرمانان عادت ساز
 افراد موفق پرداخت: در ادامه ميلياردر به سه ارزش عادت ساز در

 در راه به دست آوردن پيروزي بايد مقاومت كرد.. 1
 راهي كه انتخاب مي كنيد را بايد ادامه دهيد و در طي مسير آن را رها نكنيد. . 2
 . هر طوري كه شما تمرين كنيد، در واقعيت هم همانطور آن را اجرا مي كنيد.3

 تئوري عمومي سلحشوران اسپارتي
 ايي انجام ميدهند كه مي دانند آسان نيست و كارهاي دشواري را انجام ميدهند كه مي دانند مهم است.سلحشوران كاره

در حين آموزش، هر سه محو عظمت و زيبايي تاج محل بودند و آقاي ميلياردر هم داستان تاج محل را براي آنها تعريف كرد. او 
ساخت اين بنا تعهد و صداقت در عشقش را  ر ايراني اش بود و باگفت كه اين بنا نشان دهنده عشق عميق شاه جهان، به همس

تاج محل مثالي دقيق براي شماست. يعني حفظ كردن يك تعهد و به اجرا درآوردن يك عادت «ميلياردر گفت:  به دنيا نشان داد.
رو براي همسرش بسازه.  بنا جديد با همه سختي هايي كه ممكنه سر راهتون قرار بگيره. شاه جهان با همه سختي ها تونست اين

شما هم بايد براي چيزي كه مي خواهيد تالش كنيد و نسبت به او تعهد داشته باشيد. شاه جهان لحظه اي از ساخت اين بنا 
موفقيت تو هر زمينه اي كه دوست داريد ترديد كنيد. وقتي  ترديد نكرد، شما هم نبايد براي رسيدن به خود آرماني و كسب

خانم كارآفرين و هنرمند به اين نتيجه  »يزي كه مي خواين تعهد داشته باشين، خالقيت شما هم شكوفا ميشهبتونين روي چ
رسيدند براي اينكه بتوانند موفق شوند بايد با ضعف هاي دروني خود مقابله كنند. در اين ميان هم بايد اطالعات خود را باال برد. 

در راه رسيدن به  موفقيت و شكل دادن به يك عادت جديد هم بيشتر مي شود. زانما بيشتر باشد، مي هر چقدر توانايي و دانش
موفقيت و حفظ تعهد بايد برخي چيزها را رها كرد، مثل خشم، دسيسه و استرس. كارآفرين هم به خوبي مي دانست كه هرچقدر 

 شد.بايد سپاسگزار با هم شرايط براي او سخت باشد چيزهايي وجود دارد كه او بابت آنها
كارآفرين فهميد كه هر چيزي كه باعث درد و رنجش بود را بايد رها كند. ذهنش را آزاد بگذارد تا بتواند خوب فكر كند. او حاال 
خيلي چيزها دارد، افكاري تازه، قلبي آرامتر و كسي كه هميشه همراهش است. از همه مهمتر آرامشي به دست آورده كه طي 

 بود.  ساليان طوالني از آن دور شده

هر زمان و هر وقت كه احساس كردين قراره بزنين زير همه چيز، به مسير و رفتن ادامه بدين. بدونين كه توي «ميلياردر گفت: 
 »يعني شجاعت و تعهد. صبحي به اعضاي خودش ميده، 5جاي درست هستيد. اين قدرتي هست كه باشگاه 

صبحي ها در رم برگزار شد. شهر  5د جلسه بعدي آموزش باشگاه را مي آموزن 20020020صبحي ها فرمول  5اعضاي باشگاه 
رم براي آقاي ميلياردر بسيار باشكوه بود و در عين حال خاطرات دردناكي را هم به يادش مي آورد. آقاي ميلياردر با خانمي به 

 نام ونسا ازدواج كرد. اما اين عشق دوام زيادي نداشت و همسرش بعد از چند دهه زندگي با آقاي ميلياردر فوت كرد.

دو شاگرد باعث شد تا فرصتي دوباره براي آقاي ميلياردر فراهم شود تا باز هم شهر رم را ببيند. شهري پر از عشق و  داشتن
 را به اين دو ياد دهد. 20020020دوستي كه رايلي مدت ها بود از آن فاصله گرفته بود. امروز صبح، قرار است فرمول 

صبحي ها براي خانم كارآفرين و  5قاي ميلياردر از قانون و راز مهم باشگاه هر سه روي يك تراس ايتاليايي قرار گرفتند و آ
 هنرمند حرف زد.

دقيقه اي را صرف پرداختن به يكسري تمرين از قبل  20تا شش صبح بايد زماني  5يعني از  2002020فرمول «رايلي گفت: 
تا  20: 5محكم كنين تا عرفتون در بياد. ساعت دقيقه را صرف ورزش هاي سخت و  20: 5تا  5تعيين شده كنين. بايد ساعت 
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تا  40: 5بايد تعمق كنين، يعني در مورد هر چيزي اطالعات به دست بيارين، مطالعه كنيد و دانش رو باال ببرين، ساعت  40: 5
ونين به تمركز صبح هم بايد به كسب آرامش و سكون بپردازيد، اين وقت از صبح بين شلوغي و آرامي قرار داره و شما ميت 00:6

 »خودتون اضافه كنيد.
هر كاري «خانم كارآفرين و آقاي هنرمند هر دو از اينكه اين تكنيك ها رو ياد گرفتند، خيلي خوشحال بودند. آقاي رايلي گفت: 

ن كه توي ذهنمون داريم و مي خوايم انجامش بديم، بايد ياد جناغ بيافتيم. جناغ همون روياهاي ماست و سحرخيزي حكم ستو
 »فقرات رو براي ما دارد. براي روياهامون آنقدر تالش كنيم كه از جناغ تبديل به ستون فقرات بشن

صبحي، امروز در رم درس هاي خوبي را به هر دو شاگرد داد. آقاي رايلي تمام تالشش را كرد تا چيزي را فراموش  5باشگاه 
 5اعضاي باشگاه  مالقات با مردگان بود. دو شاگرد ياد داد. حاال نوبت نكند. اينطور كه پيدا بود همه چيز را تا اينجا خوب به هر

همان روز، وقتي كه خورشيد در حال غروب كردن بود هر سه با كمك موتورسيكلت . صبحي ها ضرورت خواب را درك مي كنند
است كجا بروند و همين كمي  به قلب تاريك ترين جاي شهر قدم گذاشتند. خانم كارآفرين و آقاي هنرمند نميدانستند كه قرار

كمي كه گذشت آنها به داالني تاريك و تنگ رسيدند و بعد از پله ها به سمت پايين رفتند.  در وجود آنها ترس را نمايان مي كرد.
 آنجا كاتاكام بود. كاتاكام يك گذرگاه زيرزميني بود، جايي كه روميان باستان مردگان خود را دفن مي كردند. جايي تاريك و

در همين بين در تاريكي مردي پيدا شد، سخنران به درخواست آقاي ميلياردر خود را به اين داالن رسانده بود تا با هم  ساكت.
آقاي رايلي از من خواست تا اينجا يكي از بخش هاي مهم آموزش «در مورد تاثير خواب عميق صحبت كنند. سخنران گفت: 

تنها جايي هست كه مي تونيم در مورد خواب حرف بزنيم، چون تنها ساكنان اين دخمه  صبح را به شما ياد بدم. اينجا 5باشگاه 
 »خواب عميق هستند. در

آقاي ميلياردر نشست و آقاي سخنران شروع به صحبت كرد. البته گويا كمي حال آقاي ميلياردر هم مناسب نبود. سخنران گفت: 
نيستيد. چيزهاي كوچيك مثل موبايل، تلويزيون و هر وسيله الكترونيكي  20020020اگر درست نخوابيد، قادر به اجراي فرمول «

ديگر، باعث ميشن تا حواس شما پرت بشه. به خصوص چك كردن موبايل قبل از خواب باعث ضعف عملكرد بدن براي فرآيند 
صبح از  5ابيد نمي تونين خوابيدن ميشه. بد خوابي، شادي و خالقيت رو هم پايين مياره. اگر نتونيد شب رو خوب و عميق بخو

خانم كارآفرين و آقاي هنرمند مي خواستند يك الگو براي خود داشته باشند تا بتوانند كمي بيشتر با موضوع  »خواب بيدار بشين.
 دوي آنها باشد. ارتباط برقرار كنند. آقاي سخنران هم برنامه هاي قبل از خوابش را به آنها داد تا نمونه مناسبي براي هر

هر چيزي كه تا به امروز ياد گرفتين رو با بقيه به اشتراك بگذارين، اجازه بدين همه اينها رو بدونن تا جامعه اي «ميلياردر گفت: 
سخنران رفت و هر سه به طرف پلكاني كه  شاد، سالم، خالق و موفق داشته باشيم. بعد از اينكه درس امروز به پايان رسيد آقاي

ميلياردر مي دانست كه هر دو تشنه يادگيري قسمت هاي بعدي آموزش هستند و به آنها گفت:  شتند.از آن آمده بودند بازگ
بود، هر  ميلياردر در حالي كه تحت تاثير رم و خاطراتش قرار گرفته». بهترين آموزش رو براي آخر كار گذاشتم، نگران نباشين«

 دوي آنها را در آغوش كشيد و رفت.
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 فصل چهارم
  العمر مادام نبوغ تكنيك 

عشق و عالقه بين خانم كارآفرين و آقاي هنرمند بيشتر شد و آنها تصميم گرفتند تا با هم ازدواج كنند. به دعوت از آقاي رايلي 
آنها براي مراسم عروسي به بزرگترين شهر برزيل، يعني سائوپائولو رفتند. خانم كارآفرين پيشرفت خوبي داشت، بر ترس هايش 

اما در مسير رسيدن به كليسا،  ه بود و از اينكه توانسته بود تغييرات بزرگي در خودش ايجاد كند، بسيار خوشحال بود.غلبه كرد
كساني كه دستور كشتن خانم كارآفرين را داده بودند، افرادي را فرستادند تا كار را تمام كنند. به ماشين آقاي رايلي حمله كردند. 

در اين  پيدا كردند و تيراندازي شدت گرفت، اما ماموران آقاي رايلي همه چيز را مرتب كردند. باديگاردهاي آقاي رايلي حضور
بين خانم كارآفرين ديد كه آقاي هنرمند در ماشين نيست و براي پيدا كردن او در كوچه ها و خيابانها دويد. او را در حالي يافت 

صبحي آموخته بود،  5حبت ها و حرف هايي كه از طريق همين باشگاه كه مردي اسلحه به دست سر او را نشانه گرفته بود. با ص
اين كار خانم كارآفرين نشان داد كه هر كسي مي تواند تغيير كند و اين  توانست مرد را فراري دهد و جان هنرمند را نجات داد.

اينكه اين ماجرا تمام شد آقاي رايلي  بعد از صبحي و مهم تر از آن حضور آقاي رايلي صورت گرفته بود. 5تغيير به لطف باشگاه 
خانم كارآفرين بوده را  به خانم كارآفرين گفت كه نگران چيزي نباشد، چرا كه سهام آن شركت سرمايه گذاري را كه شريك

ردر نهايت اتفاق خوبي بود كه مي توانست براي خانم كارآفرين رخ دهد. آقاي ميليا خريده و ديگر كسي مزاحم او نخواهد شد. اين
 صبحي ها است. 5بايد درس را ادامه مي داد و گفت كه بايد به سراغ ده تاكتيكي برويم كه جزء مهمي از باشگاه 

 قدح تنگ تمركز مطلق: 1تكنيك شماره 
هر چيزي كه باعث حواس پرتي شما شود، عامل مهم سركوب خالقيت در شماست. قدح شما خالي است و وقتي با چيزهاي 

بگيريد تا بتوانيد خود را ارتقا دهيد. شما  هر چيزي منفي آن را پر خواهد كرد. شما بايد در مكاني مثبت قرار ارزشمند پر نشود،
بايد در قدح ذهني خود تمركز ذهني، انرژي جسمي، قدرت اراده، استعدادهاي اصيل و زمان روزانه را وارد كنيد. در اين راه به 

 شما را پرت مي كند، نرويد. كه حواس ر چيزيدنبال اخبار منفي، تلويزيون، موبايل و ه

 90,90,1قانون : 2تكنيك شماره 
دقيقه اول روز كاري تان را روي يك كار اختصاص  90روزه،  90تمركز روي يك كار كيفيت آن را باال مي برد. براي يك دوره 

 دور كنيد.دهيد تا در آن به بهترين درجه برسيد. در اين مدت هر چيز الكترونيكي را از خود 

 60,10 روش: 3تكنيك شماره 
دقيقه استراحت  10دقيقه  60دقيقه در تمركز كامل كار كنيد و بعد از  60را به كار گرفتيد، به مدت  90,90,1بعد از اينكه قانون 

روي، گوش انجام دهيد. مثل پياده  دقيقه هر كاري كه براي افزايش انرژي شما الزم است را 10و سوخت گيري كنيد. در اين 
 دادن به موزيك و...

 پنج مفهوم هر روزه: 4تكنيك شماره 
مورد از اهداف كوچك را براي خود بنويسيد. آن را تمرين كنيد تا بتوانيد راحت انجام دهيد. هر هدف ارزشمندي كه انتخاب  5 

 د، در آينده شما تاثير مي گذارد.مي كني

 تمرين دوم: 5تكنيك شماره 
روز تمرين ورزشي مي كنيد، يكي را هم براي پايان روز انجام دهيد. اين باعث مي شود تا شما بتوانيد يك  همانطور كه در آغاز

 باشند. شب عالي داشته باشيد. دوچرخه سواري، پياده روي يا شنا مي توانند ايده هاي خوبي
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 تشريفات ماساژ: 6تكنيك شماره 
دقيقه اي قرار دهيد. اين كار روي جسم و روح شما تاثير بسيار خوبي مي  شما بايد در برنامه هفتگي خود در جلسه ماساژ نود

 به آن دسترسي داشت. گذارد. همچنين امروزه ديگر ماساژيك فعاليت لوكس نيست و با هزينه بسيار كم مي شود

 دانشگاه ترافيك: 7تكنيك شماره 
اينترنت و سرگرم شدن با اخبار از دست مي دهيم. با دانشگاه ترافيك، همان فرصت هايي هستند كه ما صرف خريد، گشتن در 

 مي كنيم. اين تفاوت كه به جاي انجام اين كارها شروع به مطالعه و باال بردن مهارت و دانش خود

 تيم رويايي: 8تكنيك شماره 
س خوب مي دهد را هر فعاليتي كه باعث مي شود تا شما حال خوبتان را از دست دهيد، كنار بگذاريد. هر كاري كه به شما ح

 انجام دهيد. تيم رويايي شما مي تواند متخصص تغذيه، مربي ورزش و.. باشد.

 سيستم طراحي هفتگي: 9تكنيك شماره 
دقيقه را اختصاص دهيد براي اينكه هفته رويايي خود را طراحي كنيد. هر چيزي كه در هفته گذشته آموختيد  30روز آخر هفته، 

 هفته آينده آن را انجام دهيد بنويسيد. و هر چيزي كه مي خواهيد در

 دقيقه اي 60دانش آموز : 10تكنيك شماره 
دقيقه، به ما كمك مي كند به تعهدات خود پايبند باشيم. هر كاري براي ارتقاء دادن به خرد  60داشتن مطالعه در روز به مدت 

تكنيك ساده اما كاربردي را به اين دو شاگرد آموخت  10ميلياردر از اينكه اين  دقيقه را انجام دهيد. 60خود در اين  و دانش
بسيار خوشحال شد. بعد از اينكه يك شعر از ونسا را براي آنها خواند، گريه اش گرفت و هر دو شاگرد اشك هاي جاري او را پاك 

 او هر لحظه به ياد همسرش بود و اين در چشمان ميلياردر موج مي زد. كردند.

 بگانچرخه دوگانگي عملكرد نخ
آنها بعد از مراسم عروسي با هم به آفريقاي جنوبي رفتند و در ميان تاكستان هاي آنجا شروع به دوچرخه سواري كردند. امروز 

چيزي كه امروز درس داد، در مورد بهره  آقاي رايلي كمي ناخوش بود و حتي سرفه هايش شدت داشت، اما به آموزش ادامه داد.
اگر مي خواهيد كه در زندگي خود به باالترين بهره وري برسين، بايد بتونين استراحت «اردر گفت: وري خالقانه بود. آقاي ميلي

بايد متمركز باشين، اما اين تمركز فقط به خاطر كار زياد به دست نمياد، اين  كنين. يعني براي اينكه در كاري حرفه اي بشين
كل آموزش امروز «آقاي رايلي گفت:  »احت چاشني اصلي اونه.موفقيت فقط با زحمت خيلي زياد به دست نمياد، بلكه استر

آشنايي با مفهوم نوسان است. رشد در حالت استراحت رخ ميده، يعني وقتي كمتر، اما با دقت بيشتر كار مي كنيم، توليدات و 
سرمايه مهم  5ا خودمون فرصت نفس كشيدن و استراحت كردن رو هم ميديم. م محصوالتمون هم بهترن، چون در حين كار به

داريم: تمركز ذهني، انرژي جسمي، قدرت اراده، استعدادها و زمان. اما اينقدر خودمون رو درگير چيزهاي جزئي و كار كردن 
حرف اصلي آقاي ميلياردر در اين فرمول ساده  ».سرمايه اصلي رو هم به نابودي مي كشيم 5بيهوده مي كنيم كه همين  هاي

كار مشتاقانه، متمركز و قدرتمند را با سوخت گيري، آرامش ». پيروزي مي خواهيد، بايد نوسان ايجاد كنيداگر «خالصه مي شود: 
آقاي ميلياردر همانطور كه قهوه مي نوشيد آهي كشيد و  و بازيابي انرژي جايگزين كنيم. اين تكرار و تعويض را بايد انجام دهيم.

م شادي، خوشحالي و هر احساسي خوبي رو در داشتن موفقيت هاي مالي و حقيقتا زندگي خيلي كوتاهه كه ما بخواي«گفت: 
 »ميشن تا شما از صبح هاي شگفت انگيز خودتون استفاده نكنيد و امروزتون رو از دست ميدين. ترفيع درجه ببينيم. اينها باعث

قاي هنرمند كه تازه با هم ازدواج كرده آقاي رايلي اين حرفها رو زد در حالي كه حال چندان مساعدي نداشت. خانم كارآفرين و آ
 .بودند، زياد متوجه نبودند، اما بعد به خود گفتند كه اي كاش زودتر مي فهميدند
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 صبحي ها به قهرمان زندگي خودشان تبديل مي شوند 5اعضاي باشگاه 
گاه مردي مي رفتند كه زماني را سخت سفر آنها در آفريقاي جنوبي ادامه داشت. آنها بايد به ديدار ارزش ها، باورها و شكوه جاي

سالهاي زيادي درد و رنج را تحمل كرد تا توانست  و دردناك گذرانده بود. هلي پد، جايي بود كه نلسون ماندال در آن زنداني بود و
خود آقاي هر سه، سوار هليكوپتري شدند كه اتفاقا خلبان آن آقاي سخنران بود. اين را حتي  روح و جسم خود را تعالي بخشد.

نلسون  رايلي هم نمي دانست و وقتي فهميد تعجب كرد. هر چهار نفر به شهر هلي پد رسيدند. با كمك يك راهنما به طرف زندان
اتاق زندان آقاي نلسون ماندال تنگ و تاريك و بدون تخت بود. هر كاري انجام دادند تا بدترين شرايط را براي او به  ماندال رفتند.

 توانست رئيس جمهور شود.  و براي آزادي و شرافت مردمان آفريقاي جنوبي تالش هاي فراواني انجام داد، تا اينكهوجود آوردند. ا
هر كدام از مردان و زنان بزرگ در طول تاريخ، زماني را در رنج و درد گذراندند. آنها در اين رنج ها «آقاي سخنران تاكيد كرد: 

بخشش نياز دارند. ماندال واقعا بخشنده بود.  ب، شرافت، شجاعت، تواضع، درك، خلوص وياد گرفتند كه براي متعالي شدن به اد
حتي بعد از رئيس جمهور شدن، شخص قاضي را كه حكم اعدامش را داده بود به شام دعوت كرد. چه كسي مي تواند اين كار را 

زندگي براي خود زندان هايي ساخته ايم. زنداني  همه ما در«سخنران ادامه داد:  ».بخشيده انجام دهد؟ كسي كه روحش را تعالي
از باورها و ترس ها. بايد از اين زندان هاي ذهني درون خود رها شويم تا بتوانيم استعدادهاي خود را شكوفا كنيم، رسيدن به 

ميلياردر  »ي رها سازيم.متعالي نلسون ماندال زمان زيادي مي خواهد به شرطي كه بتوانيم خود را از هر قيد و بند و زندان جايگاه
شما دو شاگرد بايد شروع كنيد، بايد زندگيتون الهام بخش زندگي ديگران باشه و براي تعالي خودتون بايد تمام تالشتون «گفت: 

صبح شروع مي كنيم. كنترل صبح هاي جادويي رو به دست مي گيريم تا بتونيم  5فردا ساعت «همگي گفتند: ». رو انجام بدين
 »شمند رو ارتقا ببخشيم.زندگي ارز

 پنج سال بعد
آن سرفه هاي وقت و بي وقت آقاي رايلي بي جهت نبود و اين سفر براي او آخرين سفر بود. او چند ماه بعد از بازديد از زندان 

را اهدا  باعث مرگش شد. او همه اموالش نلسون ماندال، در رم درگذشت. آقاي رايلي به بيماري ناعالجي مبتال شده بود كه همين
خانم كارآفرين و هنرمند هر دو در كارشان به درجات  كرد و مجموعه ساحلي در جزيره موريس را به كارآفرين و هنرمند داد.

بااليي رسيدند. كارآفرين به ثروتمندترين زن و هنرمند به برترين نقاش تبديل شد. آنها صاحب پسري شدند كه نامش را استون 
صبحي وفادار بمانند. حاال جزو سحرخيزترين افراد  5ي كنند به تعهدات خود نسبت به باشگاه گذاشتند. تمام مدت سعي م

آقاي سخنران كه براي هميشه به توكيو رفت، هنوز هم كار مي كند و از  هستند و اين كار را به ديگران هم توصيه مي كنند.
 .سخنراني هاي خود لذت مي برد

 
 
 
 
 
 
 
 


