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 به نام خدا
 خالصه فصل اول 

 
 یهااز انتخاب  یمجموعه ا قیبزرگ از طر یهاصل به دست آوردن پاداشا

 کوچک و هوشمندانه است.

 :است که  نیا  ،جالب تر است زیاز همه چ  ندیفرا نیا  یآنچه درباره

 

 

 

که   یگرید زیهر چ اییمتسالبهبود وضع  یبرا توانیدمی یاستراتژ  نیاز ا
 .دیاستفاده کن  دیخواهمی

شوند میخورند و از ادامه راه خسته میاثر مرکب را   یسادگ بیفر هایلیخ
و  وستهیکوچک که پ  یهاگام  نیاست که ا  نیدانند امیکه آنها ن  یزیاما چ

 .کنندمی جادیا  نیادیبن وتتفا کی،شوندیدر طول زمان انجام م

که کنار   دیریبگ را در نظرمییسه دوست صم ،موضوع نیروشن شدن ا یبرا
به هم  هیشب ییهاتیحساس کنند،می یمحله زندگ کیاند، درهم بزرگ شده

باشد، هر سه ازدواج کرده اند و فقط می کسانینه شانالدارند و درآمد سا 
 .هستند نبعد از ازدواج نگرا  یدرباره چاق

دوست دوم  .دهدمیرا انجام  یشگیهم یهمان کارها یرــدوست اول ل  
اش در برنامه را یکالریمثبت کوچک و به ظاهر ب راتییتغ یبعضاسکات 

 با وجود این که نتایج به دست آمده خیلی بزرگ هستند،
 ولی قدم هایی که در هر لحظه برداشته می شود خیلی به چشم نمی آید.

Menazade.com


کتاب اثر مرکبخالصه    

3 

Menazade.com 

 (تیاهمکالری )میزانی کم    ۱۲۵اش روزانه ییغذا  یاز برنامهکند.  ایجاد می
 دفه نیبه ا دنیرس یخوانده، برا تیموفق یرا در مجله یاو مقاله ا  کم کرد.

رف شان صوسوسه شود و از انجام یممکن است به آسان رایمصمم است ز
 نظر کند.

مورد  یونیزیتلو یهابرنامه یخود را به تماشا شتریراد وقت بدوست سوم ب  
، دوجود ندار  یتفاوت مشهود چیگذراند، در آخر ماه پنجم همیاش قهالع

شان یرا در زندگ یهقابل توج راتییتغ میتوانمین زیماه دهم ن یدر انتها
قابل اندازه  یول یفاوت جزئت ،میرسمیماه هجدهم  یبه انتها ی، وقتمینیبب
و هفتم تفاوت  ستیماه ب ی، در انتهاشودمیسه دوست ظاهر  نیدر ا یریگ

 .شد دهیآنها د  نیب یتکان دهنده ا راتییتغ کمیو یبزرگ تر و در ماه س

 یلر ،و خوش اندام است آراستهکه اسکات    یراد چاق شده در حالـاکنون ب  
 .نکرده است یتفاوت چیده و هبود که قبل تر بو ییهمان جا بایتقر

  .ستیسادگ نیاثر مرکب به هم  یقدرت خارق العاده

 

 

 

کوچک و   یهاانتخاب  یجهیکه حاصل شده نت  یقیعم  تیدر واقع موفق
 انجام شده است.  یداریاست که در طول زمان و با پا  یاهوشمندانه

رگ ضربه بز یهایبودن به همه امپراتور یاست که از خود راض  نیا  تیقعوا
 چیو ه ستیها نیامپراتور  نیمحدود به ا  هیقض نیزده است هرچند که ا

 .رودمین یرو به نابود تیمثل موفق یزیچ

ی انتخاب های کوچک و در واقع موفقیت عمیقی که حاصل شده نتیجه
ای است که در طول زمان و با پایداری انجام شده است.هوشمندانه  
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و از  میشومی یاز خود راض،  تیموفق ورونق  ینالطو  یهادورهی با تجربه
 یمثل قورباغه ا میکشمی، دست اندما را به آن جا رسانده که  ییانجام کارها

خود  ییرها یکه در آب در حال به جوش آمدن شناور است و برا  میشومی
 .که در حال پخته شدن است  ستیمتوجه ن رایکند زمین یشالت چیه

مان را  تیخودمان که شده شخص شرفتیو پ شتریب تیموفق یحداقل برا
 اریکه با خدمات بس  ییو آراسته ا زییرستوران تم یواقع انداست. میده رییتغ

چشم اندازشان  یشان رو تیموفق نکهیبه علت ا یعد از مدتب ذیلذ یو غذا
کسب و کار خارج شده و دچار افت خدمات شدند   انیانداخت از جر  هیسا
رود را مین یرو به نابود تیمثل موفق یزیچ چیه یمفهوم جمله هیقض نیا
 .دهدمی حیضتو

ا که فقط ب  دی، بدانستیریو قابل اندازه گ ینیب شیاثر مرکب قابل پ  
توانند میدر طول زمان  یداریکوچک و داشتن پا  یهااز قدم  یمجموعه ا

 جیاز انتظار کسب نتارا  ، درک اثر مرکب شما دیتان را بهبود بخشیزندگ انیبن
به دست  یسرعت مانبه ه دیبا تیاعتقاد که موفق  نیو از ا کندیخالص م یآن
  د.کنمیشود رها میساعته ساخته  کیمطالعه نکیع  کیکه  دیآ
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   فصل دوم خالصه
 

را  یرفتار یهر انتخاب. شماست یهر کدام از دستاوردها ۀشیر هاانتخاب
 یاگر انتخاب بد  .شودمی لیعادت تبد  کیکند که به مرور زمان بهمیشروع 

و اگر  دیرا از اول شروع کن زیباره همه چبود دو دیمجبور خواه دیداشته باش
 دیخواه یزیاز هر چ  یمنفعل یکننده  افتیدر کیدر واقع دینکن یانتخاب  چیه

 .ردیگمیبود که سر راه شما قرار 

، کندمیشما را عوض  یزندگ ریمس، تیاهمیهر چند کوچک و ب، یمیهر تصم
 .گذاردمی ریتاث تانیاثر مرکب زندگ  یرو دیکنیکه م  یهر انتخاب

 .میکنمیرا  ی اشتباههاگزینهعمد،    یاست که از رو  نیمساله ا  نیبزرگتر 

را  تیمسئول میکنمیتجربه  که  یزیهر چ یبرا شهیدر واقع اگر هم
را به عهده  مانیو رفتارها هاهمه انتخاب تیمال مسئولک  یعنیمیریبپذ
از مردم   یلی، خقدرت در دستان خودمان خواهد بود صورت نیدر ا میریبگ

کنند و میدراز  گرانیمشکالتشان انگشت اتهام را سمت د یجهان در بررس
 .کنندیرا سرزنش م گرانید

 

 

 

 .متحول خواهد کرد یرا به شکل اساس یطرز فکر قدرت بخش، زندگ نیا

به فرد ، که مهم باشند  ستندین ییزهایچ ،مناسب تیموقع ایو طیشانس شرا
عذر   یدر واقع اعتقاد داشتن به بدشانس .نباشد ایدارد که مهم باشد یبستگ

سئول تمام کارهایی که انجام می دهیم و یا حتی تالش کنیم که خود را م
 کارهایی که انجام نمی دهیم، قرار دهیم.
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ست آنها  یهافرد موفق و ناکام در انتخاب نیفرق ب .ستین  شیب یو بهانه ا
 .ستیتفاوت ن نیباعث ا یگرید زیچ چیو ه

کامل   "کندمی یتالق یفرصت با آمادگ یعنی"شانسمییضرب المثل قد 
 :است  یگریدو بخش مهم د ی، شانس داراستین

را فراهم  یفرصت و اقدام کردن فرمول کامل خوش شانس،نگرش،یدگآما
 .کندیم

، بهبود مهارت یعنی،مداوم خودتان یبا بهبود و آماده ساز قتیحقدر  
امکانات   دیآیکه فرصت به وجود ممی، تخصص و روابط خود هنگادانش

 .داشت دیاستفاده از آن را خواه  یم براالز 

به  دیکه هست  ییاز جا  دیخواهمیاگر   .ستی، آگاهرییتغ یقدم برا نیاول  
باشد  ییهااز انتخاب  یآگاه  دیشروع با یه، نقطدیبرس دیخواهیکه م  ییجا

 دیکنمیکه   یهر انتخاب یدرباره دیبا .کندمیکه شما از هدف مد نظر دور 
وشروع به انتخاب  شرفتیحرکت رو به پ یبرا دیتا بتوان دیل آگاه شوکام

 .دیبکن یترهوشمندانه

به را که  یاقدامات  یستی، باتانیهاکمک به آگاه شدن از انتخاب  یبرا
 یی، مربوط است را شناساودبهبود ش دیخواهمیتان که یاز زندگ  ییاجنبه
از   دیگرفته ا  می، اگر تصمدیعات مربوط به آن را ثبت کنال و بعد اط دیکن

 .دیثبت کن  دیکنمیخارج  تانبیرا که از ج یهر پن دی، بادیخالص شو یبده
 .دیآگاه باش  تانیاهیریگ  میتصم یکند تا دربارهمیمجبورتان  ندیفرآ نیا

دهد که میخاطر جواب  نیو آسان است و به ا هساد نیتمر کیثبت کردن
بهبودشان  دیخواهمیکه   یاز زندگ  ییهادر عرصه تانیهااقدام  یدرباره
 .دهدمیبه لحظه  یبه شما آگاه دیده
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 واستعدادها   لیقب  از  میکه دار  ییزهایتوان از تمام چمی یدر صورت
 .میکامل داشته باش  یحداکثر استفاده را برد که از کارها آگاه هاییتوانا

چون هدف کم کردن  .دیتا خوردنتان را کنترل کن دیکنمیانتخاب   دیفرض کن
، دیگذارمیرا که در دهانتان  یزیاست هر چ  نیشما ا یفهی، وظباشدمیوزن 

 .دیمشخص کن زیشروع نوشتن را ن خیو تار دیکن  ادداشتی

 نیاول  انیباشد بعد از پا افتهیکامل، جامع و سازمان  دیبت کردن باالبته ث
از دست شما   قیپول و دقا، کارها  اریشد که چه بس دیهفته متوجه خواه

 .دیبه نوشتن ادامه  ده گرید یهفته ن سههمچنا . در رفته است

به  تانیکه در زندگ  دیبرمی یپ دیکنمیثبت   یآگاه  نیاعمالتان را با ا  یوقت
 نیو آگاه شده و همچن اریهوش .دیشومیظاهر  یمتفاوت اریکل بسش

، شما یدستاوردها یکه همه  ییاز آن جا  .داشت دیخواه یبهتر یهاانتخاب
، هاانتخاب  نیا  ریی، با تغلحظه به لحظه شماست یهاانتخاب  یجهینت

شما  یها، انتخابداشت دیتان خواهیزندگ رییتغ یبرا یباور نکردن یقدرت
به  هاکه آن  یدهند تا وقتمیرا شکل  تانام به گام و روز به روز اقداماتگ

 .کندمی یشگیو هم میرا دائ هاتکرار آن ،شوندمی لیتبد تانیهاعادت

 دهیچه پسند ،طور نیشدن هم هم روزیپ ،است  عادت  کی شکست خوردن
 یهادتعا  ،میکن  قیخود تزر یشدن را دائم در زندگ ندهبر  یهااست که عادت

 نیدر ا .میکن  جادیا  ،است  ازیرا که ن یمثبت یهاو عادت میمخرب را حذف کن
 تیهدا میاش را دار  یکه آرزو  یریرا در مس یزندگ میتوانمیصورت است که 

 .دیآمیطول زمان مرکب شده اند به دست  میکن

 میآن را بسنج  میکه بتوان  نیکرد مگر ا  تیریتوان مد یرا نم یزیچ قتیدر حق
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  فصل سوم خالصه
 
ارادی   ریطول زمان غ در ،چه خوب باشد چه بد یهر رفتار یو تکرار کاف نیتمر
شود می یول .میکنمیرا ناخودآگاه کسب  هااز عادت  یلیما خ یعنی .شودمی

 .میریبگ هاآن  رییبه تغ میتصم هکه آگاهان

 تانروز مره یهاهیدر رو تیاهم  یکوچک و به ظاهر ب  اریحات بسالاص
 دیرا تصور کن ییمایهواپ ،عوض کنند  یریرا به شکل چشمگ جیتوانند نتامی
 یاصل  ریصد از مسدر  کی فقط مایباشد اگر نوک هواپ ینیه عازم شهر معک

به انحراف از  منجر تیدر نها کنیمنحرف شود خطا با آنکه نامشهود است ل
لحظه  نیدر هم زیبد ن یهاعادت  .دیخواهد رس گرید یشده و جا یهدف اصل

 مانر یما از مس هارسند سرانجام ممکن است فرسنگمینظر ن بهبزرگ  یلیخ
 هدف دور کند. یبه سو

است که ما را به   یزیچ نیاست و ا  یاتیمهم و ح اریبس ییچرا ییشناسا
 .آوردمیحرکت در 

 

 

 

 یقو یثبات تعهدات به اندازه کاف  ،قدرتمند باشند یبه اندازه کاف هااگر چرا
 دو ساختمان نیب یمتر باشد و با آن پل ۳که به عرض   یاخواهد شد اگر تخته

 ریآن غ  یعبور از رو  هیر هدالد  100شود که با میچگونه  میطبقه بساز ۲۰
در ساختمان مقابل بود و  تاناگر فرزند  ،حال نیبا ا دیایممکن به نظر ب

را بدون این که کار   نیا  یسوال چیو بدون ه یفور ،ساختمان آتش گرفته

خسته  یبه کارها میشود بتوانمیاست که باعث   یزیما همان چ ییچرا یروین
 .میکننده و پر زحمت بچسب

 میآن را بسنج  میکه بتوان  نیکرد مگر ا  تیریتوان مد یرا نم یزیچ قتیدر حق
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شما به  لیشما و دل یچرا نکهیا  لیبه دل ،نباشد ای در کار باشدای جایزه
 .بزرگ بوده یکاف  یاندازه

تر از آن کاوش  قیعم  دیبا !دیکه موفق باش  دیتا انتخاب کن ستین یکاف
 یکه همان چرا  دیو قدرت نهفته را فعال کن دیکن  دایرا پ یاصل  زهیتا انگ دیکن

 .شماست

 ،شماست یو درون یارزش اصل  قیاز طر، شما ییچرا یرویبه ن ینقطه دسترس
 ،دیخواهمیکه چه   نیو هم ا دیهست یکنند چه کسمی فیکه هم تعر

 .شما هستند یدرون ینما بشما مثل قط یاصل  یهاارزش

در  هاقدم نیاز مهم تر  یکی ،یاصل  یهاشو مشخص کردن کامل ارز  نییتع
 یوقت .خواهد بود تانیاچشم اندازه نیترال به با  تانیزندگ تیهدا
و  یسرانجام دچار ناراحت ،باشند تانیهادر تضاد با ارزش تانیکارها

  :جهیدر نت ،دیشومی یافسردگ

 

 

 یزانندهییبرانگ یروین کی، همان گونه که عشق ،دیکن  داینبردتان را پ دانیم
 نیاوقات بزرگ تر  یگاه  ،باشدمی نگونهیا  زینفرت ن ،است  یقدرتمند یلیخ
 م،یمبارزه در نظر دار یکه برا  یدشمنسرسختانه در مقابل  یداریپا ها،زهیانگ

 .ردیگمیصورت 

 ییدر توانا نیو ا میقدرتمندانه داشته باش ییهاانتخاب  میوانتمیهمه ما 
 لیدل نیبه  ا ایدن یهاآدم  نیترموفق ،میشو یزیهر چ رییماست که باعث تغ

اهدافتان   یوقت ،کردند  میاند که چشم اندازشان را ترس  دهیرس تیبه موفق

 ساده و کارآمد تر باشد و  یکند زندگمیکمک   یاصل  یهاارزش  نییتع
 .هم راحتر خواهد بود یریگ  میتصم

آن را   میکه بتوان  نیکرد مگر ا  تیریتوان مد یرا نم یزیچ قتیدر حق
 میبسنج
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جست و جو و تمرکز به مغزتان  یرا برا دیجد یزیچ دیکنمی نییتعرا 
 .دیدهمی

اهداف را   هادارند آن یو شفاه حیصر یلیاهداف خ  ،موفق یهاانسان
امروز وقت   نیکنند هممی یزیبه دست آوردنشان برنامه ر ینوشته و برا

 یزندگ یهااهداف که شامل همه جنبه   نیاز مهم تر  یو فهرست دیبگذار
 یبرا یندیو سپس فرا دیزیجنبه بپره کی ز برو از تمرک دیکن  هیاست ته

 .دیکن  میرا ترس دیها مصمم هستنآ   که در  ییهافبه هد دنیرس

زم است چه الدر واقع   ،انجام دادن و انجام ندادن است  ندیفرآ ،ندیفرآ نیا
در  یزمان هاعادت  .دیحذف و اضافه کن تانیرا از زندگ ییو رفتارها هاعادت

کوچک برداشته و سه دفترچه   کی ،که ثبت شوند  ندر یگمیکنترل فرد قرار 
 دیکن  ادداشتیبد را یهااز عادت  یسپس فهرست. دیسیرا بنو یلهدف اص

که   یبد یهابه فهرست عادت .ندبر می نیرا از ب شما یشرفتهایکه پ
به  میتصم ایآ  ،شماست یجودو تیهمان واقع نیا  دینگاه کن دیانوشته

 ،کار ساده  نیهم .دیبکن تانیهاشتن محرک؟ پس اقدام به  نوریددا رشییتغ
 .خواهد کرد شتریب ،شما را نسبت به محرک یآگاه

 یمناسب و سالم برا ینیگزیو جا دیخود دور کن  یرا از زندگ هاپس محرک
بد را  یهاعادت  نگونهیا  .دیروند را شروع کن نیو آرام آرام ا دیکن  دایپ هاآن

 تیموفق یخودتان را برا دیجد یهاعادت  جادیو با ا دیحذف کن تانیاز زندگ
 .دیآماده نگه دار

 یهابه اضافه کردن عادت شتریبد ب یهاوه بر حذف کردن عادتالحتما ع
 .دیشیندیخوب ب

 .دیبگوئ گرانیخود را به د یکارها  تانیهاعمل کردن به عادت  نیتضم یبرا
شر  شما را از ریثبات در مس  یتا برا دیکن  دایپ تیهمراه موفق کی نیهمچن
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و  یرقابت هیروح ختنیبرانگ  یبرا زیرقابت و رفاقت ن ،حفظ کند هاوسوسه
 .موثر باشد اریتواند بسمی دیعادت جد  کیو غوطه ور کردن شما در یرفاقت

 ،یحوصلگ یاز ب  یریجلوگ یعادات برا  رییتغ ریدر طول مس نکهیا  گرید
 تانیدارید و پاتعه ،دیصبور باش .دیریجشن گرفتن در نظر بگ یبرا ییهازمان
  .دیریگمی یبزرگ جینتا ،دیادامه ده  تانشالتبه  یو وقت دیکن  تیرا تقو
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  فصل چهارم خالصه
 

و به کار خود  یاصل  یهابر اساس اهداف و ارزش دیجد میانتخاب و تصم  با
آن اعمال مثبت   یکاف  رتکرا و مثبت یرفتارها قیاز طر  هابستن آن انتخاب

تکانش  ،ینالطو  یدوره کی یماندن برا داریو با پا دیبه عادت جد لیتا تبد
 .شد دیخواه ریبزرگ به سراغتان خواهد آمد و توقف ناپذ

خورند که میخاطر شکست  نیو اهداف ما به ا هاتین نیاز بهتر  یبعض
و  هانگرش یستیدر اصل با .میدارآنها ن  یبرا یمناسب ییاجرا  ستمیس

و ماهانه گنجانده شوند تا باعث  یهفتگ ،روزانه یهیدر رو دیجد یرفتارها
 دیدهمیروز حتما انجام  است که هر  یعمل  هیرو کی. شوند یواقع راتییتغ

 .دیکنمیکه آن را به طور ناخودآگاه تکرار   یبه طور

 

 

 

 جادیا  ،سخت تر باشند یستیبا زیما ن یهاهیور ،هر چه هدف بزرگ تر باشد
در  یروزیپ یشما را برا ینیب شیمنظم روزانه و قابل پ یاز کارها  یاهیرو
 یهاوه بر عادتالع  موفق یهاآدم  یهمه .کندمیآماده   یگد نبرد زن دانیم

را به وجود آورده  ییهاهیرو ،خود یمنظم روزانه یانجام کارها  یخوب برا
 .اند

 یریپذ ینیب شیبه طور پ میتوانمیاز ما   کیاست که هر  یتنها راه نیا
 یهستند و برا یفوق العاده قو هاهیرو .میو کنترل کن میرفتارمان را تنظ

 یهاهیزم است روال  ،دیدج یهاعادت  جادیو ا دیبه اهداف جد دنیرس یبرا
 .دیکن  جادیا  تاناز اهداف  یبانیپشت یرا برا یدیجد
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چه  دیخواهمی دیریبگ میتصم دیباو مؤثر اول  دیمف یهاهیرو جادیا
 .دیکن  نهیرا در خودتان نهاد ییهاو عادت ییرفتارها

خود را  یهاهیو بعد رفتارها و رو دیخود را در ذهن مجسم کن فابتدا اهدا
خود را به دقت انجام  یصبحگاه هیکه رو  یزمان ،دیکن  یبر اساس آن طراح

نسبت به آنکه  یعنی ،شودمیانجام   یدیمنظم کل یرفتارها شتریب میدهمی
بد  یهااز عادت  یبدتر از آن با مجموعه ا یهر روز خود را بدون برنامه و حت

سطح ممکن انجام  نیترال تا کارها را در با  دیشومیل آماده کام  ،دیشروع کن
و هر از  دیکن  یرا جمع بند تانمهم است که عملکرد هر روز یلیخ .دیده
 یهاو روش مینشو یتا دچار خستگ میکن  خود را متوقف یهاهیرو ،یگاه
 .دیخودتان را به چالش بکش دیجد

ماهانه و ساالنه  ،یخود اهداف هفتگ یبرا دیرا تازه کن اتتانیتجرب نیهمچن
و خسته کننده  کسانی یاگر کار  ،دیکن  یخود را بررس یهاهیرو .دیکن  نییتع

کنند میرا شروع  یدیالش جدچ هاآدم  یوقت .دیده رشییشده است تغ
دست  یبرنامه ا کیبه یستیکنند بامیدر انجام آن افراط  شهیهم بایتقر
در دراز  یعذر و بهانه ا  چیو بدون ه یقطع ،آن را کامل  دیکه بتوان  دیکن  دایپ

 .دیمدت انجام ده

درست  یهاقدم شهیهر شب و هم ،که هر روز  دیشومیز رویپ میهنگا
 .است  تیموفق یاجزا  نیتر یاتیز حا  یکی هاقدم نیدر ا یداریپا .دیبردار

خود فکر  یرفتار یهاتمیو ر هاهیدر رو یو تنبل یکم کار  یدرباره یوقت
عمل    کی فالفقط ات نی. ادیریرا در نظر بگ یثبات  یهنگفت ب یبها ،دیکنمی

ف الکامل و ات  یبلکه فروپاش ،ستیاز آن ن  یکوچک ناش  جیخاص و نتا
 .گذاردمیشما اثر  یهاشرفتیکل پ  یاست که رو  یتکانش
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آب از چند متر   ،لهلو کی که با استفاده از  دیریرا در نظر بگ یپمپ دست کی
به  ،کنندمیرا شروع  یدیش جدالت یوقت هایلیخ ،کشدمی البا  نیزم ریز

بعد از چند  یول ،کنندمیزنند و سرسختانه به تلمبه زدن شروع میاهرم چنگ 
 .کشندمیکامل از تلمبه زدن دست   ،نندیبمین یآب  چیه  یوقت قهیدق
پمپاژ آب  ،آب به داخل لوله برسد  تاطول بکشد  یستیبا یدانند که مدتمین

 میتسل هایلیخ .خواهدمیو ثبات  یهم وقت هم انرژ نیبه سطح زم
 .شوندمی

 دیاگر به تلمبه زدن ادامه ده  ،دهندمیبه تلمبه زدن ادامه  هاعاقل  یول 
ندارد که  یازین گریرسد و دمیآب مدوام   انیجر کی کشد کهمین یطول

 .همان اثر مرکب است نیشود امیراحت  یلیخ رو کا دیسخت زحمت بکش

 !دیبه حال خود رها کن ینالطو  یمدت یجا مبادا که اهرم تلمبه را برا نیدر ا
ش مداوم الت اول که شروع و  یگردد و به خانهمیبر  نیآب به داخل زم  رایز

فقط  ،دیفقط چند هفته غفلت کن یاگر از انجام هر کار  .میگردمیاست بر 
بلکه شما  دیشدند را از دست نداده ا جادیچند هفته ا نیرا که در ا یجینتا

مانند الک پشت  یداریپس در حرکت و پا ،دیاز دست داد  زیتکانش را ن
شکست  یرا در هر رقابت یکه در ادامه حرکت دارد هر کس  یبا ثبات ،میباش
 .دهدمی
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نه چندان  ۀخوشحالم که این کتابچدوست عزیز. بسیار سالم 
 !ر مغز رو مطالعه کردیا پ  پرحجم ام

هر کاری  Menazade.comدر وبسایت  ،رو بخوایحقیقتش 
هایش بیشتر بداند و عادت میکنیم تا مخاطب در مورد عادت

 !های مناسبی رو برای خودش طراحی کنه

که   چرا !ما در این وبسایت عادت های انسان هاست ۀدغدغ
 ،ترک کنداگر بتوانیم کمک کنیم یکی از مخاطبین عادت بدی را 

این که کمکش کنیم عادت خوبی یا  !رسالتمان را انجام دادیم
نیم و این تغییر توانستیم به انسانیت کمک ک ،برای خود بسازد

 بسیار قابل توجه خواهد بود. در دنیا

ترین ر مرکب را مطالعه کردید. ابتداییخالصه کتاب اثشما 
 !کتاب در موضوع عادت ها

ها از بهترین کتابدیگر دو روز دیگه خالصه یکی  ،باشیدمنتظر 
 در این حیطه بصورت هدیه برای شما ارسال خواهد شد.

 شمادوستدار 
 Menazade.comوبسایت مدیر  – مهدی منازاده
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