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خالصهی داستان:
اشتیاق داشته باشین  ،یا متوسط باقی بمونین راهنمایی،
برای زندگی کردن در کامل ترین سطح زندگی است.

گرنت کاردون ( ، )Grant Cardoneدر این کتاب نقطه نظر
متفاوت خودش  ،در مورد تبدیل شدن به یک صاحب

کسب و کار پرشور و با میل به بهترین شدن رو ارائه میده.
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برای چه کسانی مفید است؟

 کارآفر ینان و صاحبان کسب و کار .

 رویا پردازان با ایده های جاه طلبانه .
 هر کس که میخواد بیشتر ین بهره رو از زندگیش ببره .
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درباره نویسنده

گرنت کاردون ( )Grant Cardoneیک کار آفر ین ،و یک

مولتی میلیونر خود ساخته ست  .او همچنین مولف کتاب

پر فروش قانون ده برابره .
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در این خالصه شما یاد خواهید گرفت که

 راز جی کی رولینگ( )J.K. Rowlingبرای موفقیت چی
بود ؟
 این که تیم نیو انگلند پاتر یوتس ( New England
 ، )Patriotsدر مورد جاه طلبی چی میتونن به شما یاد
بدن ؟
 چرا وجود کسایی که از شما متنفرن،
خوشبختیه؟
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نشونه

این کتاب چی برای من داره ؟ منتظر بهتر ین کسب
و کار یا زندگی برای بار دوم نمونین .
خیلی از ما ها با این عقیده بزرگ شدیم  ،که پاداش ما برای
سال ها سخت کوشی و وفادار ی  ،میتونه یک دوران
بازنشستگی خوب باشه  ،که بتونیم این دوران طالییمون رو
با یک چرت آرام بخش بگذرونیم .در این سنار یو احتماال
هیجان انگیز تر ین لحظات درگیر شدن با باز ی دبلناست .
اما واقعا الزم نیست که توی این مسیر قرار بگیر یم .

تنها دلیلی که از به وقوع پیوستن بزرگ تر ین رویاتون به
واقعیت جلوگیر ی می کنه  ،ترس از شکست پذیرفته نشدن،
یا کمبود جاه طلبیه .
اما به محض این که با قدرت فراوان  ،و اشتیاق ارتباط برقرار
کنین میتونین از ترستون  ،به نفع خودتون استفاده کنین .
اون وقت در مسیر آزاد کردن پاداش های نامحدود ،که
همراه با جاه طلبیای بزرگه قرار میگیر ین .
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اشتیاق داشته باشین  ،اون وقت میتونین در
زندگیتون انرژ ی و تعادل داشته باشین .
هر از گاهی ،سر کارتون زمانی فرا میرسته که احساس می
کنین انرژ یتون تخلیه شده  .وقتی که نزدیک به خستگی
شدید قرار دار ین دو انتخاب دار ین  :میتونین استراحت
کنین ،یا میتونین غرق در کارتون بشین.
آدمای معمولی  ،گز ینه اول رو انتخاب می کنن اما این به
شما کمک نمی کنه که به هدفی که میخواین برسین  .اگه
قراره توی کارتون یک سطح باال تر بر ین  ،الزم دار ین که توی
کارتون غرق بشین و در راه رسیدن به هدفتون تالش کنین.
اگه این کار رو انجام بدین  ،متوجه میشین که نه تنها
انرژ یتون تخلیه نمیشه بلکه دار ین برای رسیدن به هدفتون
انرژ ی تولید می کنین .
با این وجود اگه واقعا احساس خستگی می کنین اهدافتون
رو دوباره با خودتون بررسی و تاییدشون کنین.
شاید از مسیر درست خارج شده باشین ؟
وقتی که گرنت به چهل سالگی رسید  ،احساس خستگی و
اضطراب می کرد .
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اون متوجه شد که دائما داشته در کل ایالت متحده  ،برای
سخنرانی رفت و آمد می کرده  .یکی از روز ها که  ،یکی از
روز های تعطیل ایاالت متحده بوده اون قرار بود که یک
سخنرانی توی کانادا داشته باشه و اصال براش اتفاق عجیبی
نبود که از خواب بیدار بشه ،و ندونه دقیقا توی چه شهر ی
قرار داره .

اون برای اولین بار متوجه شد همه این سفر کردن ها ،و
سخنرانی کردنا  ،حواسش رو از اون چیز ی که قلبا بهش
عالقه داره پرت کرده  .اون برای سخنرانی ساخته نشده بود،
بلکه میخواست بزرگ تر ین فروشنده روی زمین باشه .
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بعد از اینکه هدفش زندگیش رو نوشت ،به سرعت احساس
کرد که دوباره جوان شده .
خیلی از افراد فکر می کنن که اشتیاق داشتن زندگی رو
نامتعادل می کنه اما گرنت فهمید  ،که اشتیاق کلید آزاد
ساز ی انرژ ی و رسیدن به تعادل واقعی در زندگیه .
یک زندگی متعادل به این معنی نیست که زمان ز یادی رو
به استراحت بپرداز ین ،و با دوستاتون خوش بگذرونین .
داشتن زندگی متعادل یعنی شغل و درآمدی که دوست
دار ین رو ،در کنار سالمت  ،یک خانواده شاد  ،و اعتقادات
قوی داشته باشین  .برای همین شما باید هر لحظه سخت
کار کنین که این یعنی باید هیجان همراه با اشتیاق داشته
باشین .
با چنین انرژ ی ای  ،شما میتونین از هر ثانیه عمرتون
بیشتر ین استفاده رو داشته باشین  .مثال زمان وقت
گذروندن با خانواده رو ،با زمانی که برای تناسب اندام صرف
می کنین ترکیب کنین و صبح ها  ،بچه هاتون رو با خودتون
به باشگاه ورزشی ببر ین  .کار ی که گرنت انجام دادنش رو
دوست داره .
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با تازه نگه داشتن اشتیاقتون  ،انگیزه های جدید
پیدا می کنین .
شما میدونین که در مورد چه چیزایی اشتیاق دار ین  ،اما
رسیدن به اهدافی که برای خودتون تعیین کردین از اون
چیز ی که فکرشون می کنین  ،کمتر وقت می بره  .در این
زمینه مسئله در مورد این نیست که شروع کنین ،بلکه در
مورد اینه که به راهتون ادامه بدین و اصرار داشته باشین ،
که هر روز رو به تالش برای رسیدن به اهدافتون تالش کنین.
و همچنین این بخشیه  ،که اشتیاق به کار میاد .
یک شغل استثنایی  ،اونی نیست که به دستیابی به یکی از
هدفاش راضی بشین  ،و بعد اون رو ترک کنین.
در عوض اون شغلیه ،که شما رو درگیر مجموعه ای از اهداف
می کنه که هر کدوم جسورانه تر از قبلیه.
اینکه شما برای کارتون اشتیاق دار ین  ،به این معنیه که شما
جزو اون دسته از افراد نیستین که منتظرن بازنشست بشن،
تا زمان ز یادی برای گلف باز ی کردن داشته باشن  .اهداف
شما باید بزرگ باشن و شما رو به سمت آینده ای بسیار
روشن سوق بدن .
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این هدفیه که احساس می کنین  ،بخشی از شماست و
باعث میشه شما هر روز صبح با هیجان از خواب بیدار
بشین.
مثال یک زمانی  ،گرنت صاحب صد آپارتمان بود هدف
بعدیش جاه طلبانه تر شد  :اینکه صاحب پانصد آپارتمان
بشه  .در سال دوهزار و شانزده ،اون صاحب چهار هزار و
پانصد واحد آپارتمانی بود .

به محض این که یک میلیون دالر به دست آوردین  ،چرا
نباید برای یک میلیارد دالر هدف گذار ی کنین؟
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به همه سازمان های خیر یه ای که میتونین تاسیس کنین ،
و حاشیه امنی که میتونین برای نسل بعد فراهم کنین  ،فکر
کنین  .با جاه طلبی بی پایان میتونین به هر روزتون انگیزه
ای رو تزر یق کنین ،که شما رو به سمت یک زندگی استثنایی
میبرن .
در حال حاضر اگه زندگی بعد از بازنشستگی تون رو  ،در
حالی که توی مسابقه گلف شرکت کردین تصور کنین ،
هدفتون ممکنه این باشه که نقصای بدنی تون رو کاهش
بدین  .اما بعدش چی ؟ بعد از یک مدت طوالنی  ،آخرش
ممکنه به گذروندن بخش بزرگی از روز  ،جلوی تلویز یون
برسین  .و بعد افسردگی به سراغتون میاد .

اگه نمیخواین به تیره بختی برسین  ،الزم دار ین که به
خودتون یک هدف بزرگ بدین که همراه با شغلتون بزرگ تر
هم میشه .
پس هیچ وقت راکد نمونین  .فعال بمونین و به رسیدن به
اهداف باال تر ادامه بدین .

12

یک هدف بزرگ انتخاب کنین  ،و بعدا نگران
جزئیات بشین.
هیچ کس نمیتونه دقیقا پیش بینی کنه ،که اوضاع دقیقا
قراره چطور پیش بره  .حتی میلیاردرها دقیقا نمیدونن  ،که
قراره چطور ثروتشون رو افزایش بدن  .در عوض اونا کار ی
رو می کنن که شما هم باید انجامش بدین  ،اونا به خودشون
وعده میدن که رسیدن به ده برابر اون چیز ی که فکر می کنن
هم ممکنه ،و بعد خودشون و تیمشون رو مجبور می کنن ،
که راهی رو پیدا کنن که این وعده رو عملی کنن .
پس مهمه که همیشه اهداف بلند پروازانه انتخاب کنین و
بعد وعده ای بدین  ،که شما رو مجبور می کنه چالش کار رو
بیشتر کنین .
همه اتفاقای مهم زندگیتون  ،مثل ازدواج کردن ،بچه دار
شدن  ،یا شروع کردن اولین کسب و کارتون  ،الزم دارن که
شما درونشون شیرجه بزنین و همینطور که جلو میر ین ،سر
در بیار ین که چطور باید شنا کنین .
اصل یکسانی برای اهدافی که برای خودتون و کسب و
کارتون تعیین می کنین ،باید درست باشه .
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شما حتی میتونین محصوالت رو قبل از اینکه آماده باشن،
عرضه کنین به خصوص وقتی که قراره اولین کسی باشین،
که چنین محصولی رو توی بازار عرضه می کنه .
معموال اولین بودن  ،مهم تر از بی نقص بودنه  .همونطور که
شرکت اپل ،این رو بار ها ثابت کرده  .تقر یبا همه محصوالت
اپل ،سهمی از نقص ها رو داشتن اما اپل میدونه که بزرگ ،
جسور  ،و خالق بودن مهم تر از تاخیر داشتن  ،به خاطر
آزمایش محصوالته  .به خاطر همینه که اپل ،به عنوان یکی
از بهتر ین برند ها شناخته میشه .

گروه دیگه که شما باید نمونه قرارش بدین  ،تیم فوتبال
آمر یکایی نیو انگلند پاتر یوتس هستش .
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وقتی که رابرت کرفت ( ، )Robert Kraftمدیر یت این تیم
رو در سال هزار و نهصد و نود و پنج به عهده گرفت  ،اونا
درگیر مشکالت بودن  .اما این مشکالت جلوی کرفت رو در
دادن قول های جسورانه ،برای بردن جام قهرمانی نگرفت .
این قضیه الهام بخش باز یکنا شد  ،تا همه توانشون رو در
هر فصل  ،و در هر باز ی قرار بدن و از وقتی که کرفت مالک
باشگاه شده  ،اونا پنج قهرمانی کسب کردن .

و این انتهای کار نیست  .مجموعه پاتر یوت  ،سه ممیز دو
دهم میلیارد دالر ارزش داره و بلیط بعضی از صندلی های
ورزشگاه به قیمت پانصد دالر ،و بلیط جایگاه ویژه پانصد
هزار دالر فروخته میشه  .هوادارای تیم هم مثل باز یکنا ،
الهام گرفتن تا باور کنن تیمشون هر سال قراره بیشتر
پیشرفت کنه .
همون طور که این مثال ها نشون میدن این یک تمر ین
خوب برای کسب و کاره  ،که وعده های بزرگ بدین و برای
تحقق اونا اعتماد به نفس داشته باشین .
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پذیرفتن ترس هاتون به شما کمک می کنه تا
موفق بشین.
در حالی که امتحان کردن ایده های جدید میتونن شما رو
به سمت موفقیت هدایت کنن ،ایجاد مقدار ی ترس هم
تضمین شدست  .اما اجازه ندین ترس متوقفتون کنه  .ترس
شما  ،الزم داره که درک و پذیرفته بشه تا بتونه  ،موفقیت
رو همراه خودش داشته باشه .
ترس دو بخش داره  :ترس از پذیرفته نشدن  ،و ترس از
شکست  .و برای رسیدن به موفقیت ،باید با هر دوی اونها
مقابله بشه .
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در سال دوهزار و هشت  ،جی کی رولینگ فارق التحصیالی
دانشگاه هاروارد رو اینطور خطاب قرار داد .اون گفت که
چیز ی که شما رو در زندگی موفق می کنه  ،اینه که اونقدر
شجاع باشین که شکست بخور ین  .پس اگه هیچ وقت
شکست نخوردین درواقع هیچ وقت زندگی نکردین .

رولینگ این حرفو از سر تجربه می زد  .قبل از این که اولین
کتاب هر ی پاتر توسط یک ناشر قبول بشه ،درخواستش برای
انتشار کتاب ،توسط دوازده ناشر رد شد  .و کتاب اول ،حدود
دوازده میلیون نسخه فروخت .اگه اجازه میداد ترس از
شکست متوقفش کنه  ،هر ی پاتر ممکن بود امروز وجود
نمی داشت  .که این غیر قابل تصوره !
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پس به خودتون اجازه بدین که بترسین  .و بدونین که این
قضیه مشکلی نداره .به خاطر اینکه ترس نشون میده که
شما دار ین خودتون رو مجبور می کنین  ،که رو به جلو حرکت
کنین  .اگر هر از گاهی احساس ترس نمی کنین  ،شاید به
این معنیه که شما دار ین با شرایط کنونی احساس راحتی
می کنین  .شما باید از این شرایط دور ی کنین  ،چون این به
این معنیه که شما پیشرفت نمی کنین .
اگه احساس راکد بودن می کنین  ،شاید به معنیه اینه که
باید دنبال چالشای بزرگ تر ی باشین  .شاید وقتش رسیده
که شعبه جدیدی توی یک شهر دیگه تاسیس کنین  .یا یک
شراکت جدید رو که بازار کار جدیدی رو به روی شما باز می
کنه تجربه کنید .
برای گرنت  ،بزرگ تر ین پیشرفت موقع رکود اقتصادی سال
دوهزار و هشت حاصل شد  .همه درمورد آینده میترسیدن
پس گرنت تصمیم گرفت که از این ترس به عنوان انگیزه
استفاده کنه تا در بازار یابی فروش ،پشتکار بیشتر ی داشته
باشه  .پس وقتی که همه ترسیده بودن ،اون کار بر روی
گسترش به بازارای بیشتر رو شروع کرده بود  ،که نتیجش
در یافت یک حقوق بسیار خوب بود .
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دست از پس انداز بردار ین و از پولتون برای رشد
استفاده کنین .
ترس شما هر چیز ی که میخواد باشه  .موفقیت همیشه با
رشد کردن اندازه گیر ی میشه  .این یعنی کار هوشمندانه ای
که میشه انجام داد اینه  ،که سود و انرژ ی اضافی خودتون
رو صرف توسعه دادن کنید  .با این استراتژ ی شما بهتر ین
شانس رو برای کنترل بازار خواهید داشت .
این استراتژ ی همچنین به این معنیه که شما باید خرج کردن
رو ،بسیار مهم تر از پس انداز بدونین .
اینطور بهش فکر کنین  :پولی که استفاده نمیشه  ،ز یاد به
درد بخور نیست  .تنها پولی که مهمه ،اون پولیه که به شما
توی رشد کردن کمک کنه .
این دلیل مالیات گرفتن رو روشن می کنه  .در حالی که از
سود مالیات گرفته میشه  ،از پولی که دوباره توی شرکتتون
سرمایه گذار ی می کنین مالیاتی گرفته نمیشه چون این
سرمایه گذار ی  ،در نهایت ارزش پول رو بیشتر می کنه  .پس
این خردمندانست که همیشه فرصت های رشد و سرمایه
گذار ی رو در چشم انداز خودتون داشته باشین .
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گرنت پیشنهاد می کنه که سی تا چهل درصد سود خودتون
رو  ،روی موقعیت های در حال درشد سرمایه گذار ی کنین .
اما اگه ثابت شد که موقعیت های سرمایه گذار ی به سختی
پیدا میشن  ،اون وقت بهتر ین کار صرف کردن پول برای
تبلیغاته  .به طور کلی پولی که صرف بازار یابی  ،تبلیغات  ،و
شبکه های اجتماعی میشه هیچ وقت هدر رفته محسوب
نمیشه  .وقتی که تبلیغات کار خودشون رو انجام میدن  ،و
اسم شما دهان به دهان میشه  ،اون موقعیت های سرمایه
گذار ی که از شما گر یزان بودن خودشون رو به شما نشون
خواهند داد .

هر کار که می کنید  ،سعی نکنید مدیر یت همه بخش ها رو
خودتون به عهده بگیر ین .
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رهبر بودن به معنای راهنمایی کردن تیمتون به سمت
موفقیته  ،و این تیم گاهی اوقات بسیار بزرگه .مثل آمازون
که بیش از

دویست هزار کارمند داره یا مثال اپل یا

مایکروسافت که حدود صد هزار تیم قدرتمند دارن .

در حال حاضر ،حدود هفتاد و پنج درصد از شرکت های
ایاالت متحده مشکلی دارن  ،که مولف اون رو مدیران همه
کاره نامگذار ی می کنه .و وقتی شما سود ساالنه اونا رو
میانگین بگیر ین  ،به مبلغ ضعیف چهل و چهار هزار دالر در
سال می رسین .

گرنت محدودیت های مدیر همه کاره بودن رو از راه رنج
آور ی متوجه شد  .او ده سال در تالش بود تا همه چیز رو
خودش انجام بده  ،تا اینکه متوجه شد که مسئول بودن
یعنی دونستن اینکه چطور افرادی رو که به کسب درآمد
کمک می کنن  ،استخدام کنه  .این نقطه ای بود که گرنت
شروع به استخدام افراد ز یادی کرد و شرکت واقعا شروع به
رشد کرد .
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از کسایی که از شما متنفرن  ،به عنوان متحدایی
استفاده کنین که به اشتیاق شما سوخت رسانی
میکنن .
موفقیت های بزرگ  ،باعث میشه که یکسر ی با شما مخالف
باشن  .این صرفا نحوه عملکرد کسب و کاره .از اونجایی که
میتونین وجود رقبا و منتقدا رو پیش بینی کنین میتونین
خودتون رو آماده کنین .
امروزه فضای شبکه های اجتماعی  ،راه های ز یاد رو جلوی
پای افرادی که از شما متنفرن میزاره  .اما بهتر ین راه مواجهه
با اونا ،این نیست که سعی کنین ساکتشون کنین .اونا به
خاطر این توجهی که بهشون می کنین ممنونتون میشن .
در عوض اینطور فکر کنین  :هرچه آدمای بیشتر ی ازتون
متنفر باشن  ،شما موفق تر خواهید بود .
یک گفته قدیمی هست ،که میگه " :هیچ چیز بد تر از
بدنامی نیست " و در این زمینه کسایی که ازتون متنفرن ،
میتونن به صورت رایگان برای شما تبلیغ کنن  .اگه کسی از
شما انتقاد می کنه در واقع شما رو ،قدرت اول بازار میدونه.
هیچ کس از یک کسب و کار ناچیز انتقاد نمی کنه .
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فقط اونایی که مهم هستن ،برای انتقادات شدید و آزار
دهنده ارزشمند دیده میشن .
به عبارت دیگه  :اگه میلیون ها کاربر توییتر از شما متنفرن
احتمال این که بتونین رئیس جمهور بعدی بشین باالست!

کسایی که از شما متنفرن  ،این مز یت رو به ما اضافه می
کنن که بیشتر مقاوم باشیم  .آزار و اذیت هایی که در طول
سال ها شدین رو به یاد بیار ین  .کسایی که آزارتون دادن ،
توی اینکه به چیز ی که االن هستین برسین نقش داشتن .
خواه طعنه ها  ،خواه افرادی که توی دبیرستان شما رو آزار
می دادن  ،یا بانکدار ی که با وامتون موافقت نکرد ،یا آدم
ناشناسی که شما رو یک خوک سرمایه دار خطاب کرد،
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اینا میتونن مایه عذاب باشن ،همچنین میتونن به شما
کمک کنند که مقاوم تر بشین  ،و به آتیش اشتیاقتون
سوخت برسونین تا بهشون ثابت کنین که اشتباه می کردن.
کلماتی که این افراد به کار میبرن اگه توسط شما درست
استفاده بشه میتونه یکسر ی اصالحات ،و خلق محصوالت
جدید رو نتیجه بده .
اما این فقط کسایی که از شما متنفرن نیستن که سد راه بین
شما و اشتیاقتون میشن .
گاهی اوقات اعضای تیمتون ،میتونن اون کسایی باشن که
شما رو از پیشرفت باز میدارن  .و در بخش بعدی  ،بررسی
می کنیم که چطور کارمندای مشکل ساز رو مدیر یت کنین و
یک اشتیاق مشترک  ،به وسعت همه افراد شرکتتون ایجاد
کنین .

درمورد داشتن بهتر ین تیم اشتیاق داشتیه باشین .
برای سود کردن کدوم مهم تره ؟ این که آدم خوبی باشین ؟
یا اینکه آدم موثر ی باشین ؟

24

امیدوارم که مورد دوم رو انتخاب کرده باشین چون یک
حقیقت کسب و کار اینه که هر از گاهی مجبور میشین
تصمیماتی بگیر ین ،که مورد پسند نیست اما باعث میشه
رهبر ی تون حفظ بشه  ،و مطمئن بشین که همه در مسیر
درست قرار دارن .
بهتر ین راه برای کنترل کردن کارمندا و کسب و کار  ،اینه که
کنترل گفت و گو رو به دست بگیر ین .
همه افردا گروه باید پی ببرن که شما در همه حال  ،گوش
می کنید و همزمان اونا رو رصد می کنین  .این یعنی اینکه
شما به تماس هایی که اونا برای فروش محصوالت میگیرن،
گوش میدین تا مطمئن بشین که اونا برای تبلیغ
محصوالتتون به اندازه خودتون اشتیاق دارن .
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اگه کسی به معیار های شما نمیخوره  ،یا مشتر ی به درستی
برای خر ید ترغیب نمیشه این کامال قابل قبوله که با اون
شخص گفت و گو کنین  ،و موضوع رو براش روشن کنین .
راه های دیگه ای هم برای آگاه کردن تیمتون از این که شما
عمل درست رو میتونین تشخیص بدین  ،و شخصا با همه
جنبه های کسب و کار درگیر شدین وجود داره .
گرنت عادت داره که یک پیام شخصی برای کارمندایی
بفرسته که برای کار  ،تموم تالششون رو می کنن .حتی اگه
اون کارمند از دفترش فاصله بسیار ز یاد هم داشته باشه اون
یک ویدیو رو روی تلفنش ضبط می کنه و براش میفرسته.
تماس های شخصی  ،و صادقانه مثل این ،تعهد کارمندا رو
تضمین می کنه .
اما کنترل کردن شما وقتی شروع میشه که موقع استخدام و
اخراج کردن سخت گیر باشین .
یادتون باشه وقتی کسی رو استخدام می کنین  ،توافقی
حاصل میشه  :شما به اونها پول پرداخت می کنین و
باهاشون عادالنه رفتار می کنین ،در حالی که اونا تحت
معیارهای مسلمی کارشون رو انجام میدن .
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پس وقتی که کارمندی از اجرای بخشی از توافق باز میمونه،
شما از اخراج کردن اون و پیدا کردن جایگز ین نباید حس
بدی داشته باشین .
این روزا ما دیگه انتظار ندار یم برای پنجاه سال ،یک شغل
یکسان داشته باشیم  .بیشتر افراد انتظار دارن در طول مسیر
حرفه شون  ،شغالی تمام وقت مختلفی داشته باشن  .به
خصوص جوان های قرن بیست و یکم از اینکه چطور از
قرارداد های کوتاه مدت  ،برای ساختن یک رزومه حرفه ای
متنوع استفاده کنن آگاهن .
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خالصه نهایی
نکته کلیدی این بخش ها :

استثنایی بودن  ،یعنی اینکه یک ذهنیت رشد گرا داشته
باشین  .برای اینکه واقعا موفق بشین  ،باید انتظارات باالیی
در حد غیر ممکن از خودتون و شرکتتون داشته باشین  .اما
این اهداف بزرگ کلید انگیزه دادن به نیروی کار خستگی
ناپذیره و شما رو به سمت نتایج واقعا استثنایی سوق میده.
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نصیحت های قابل اجرا
وقتتون رو با کارایی که اشتیاق شما رو سیراب نمی کنه تلف
نکنین .

اجازه ندین وظایف خانه دار ی زمان ارزشمندتون  ،که میتونه
صرف دنبال کردن رویاتون بشه رو کامل در اختیار بگیره .
در اینکه به کسی برای تمیز کردن ماشینتون  ،کوتاه کردن
چمنا  ،یا جارو زدن آپارتمانتون پول بدین تردید نداشته
باشین  .مطمئنا کارای مهم تر ی هست که با مجموعه مهارت
هاتون سازگاره و نقشه هاتون رو جلو می بره .
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