


اتبریـک به شم



آرامـــشتا بحـــراناز 



شکر گزاری 
چرا شکر گزاری

خدایا
...برایشکرت



کنماچخودتو 





















































ما کجای جهان ایستاده ایم؟



1
2
3
4
5
6

7
8

جمعیت کل جهان

گروه اول
میلیارد 1

 15%

گروه دوم
میلیارد3

44%

گروه سوم

میلیارد2

30%

گروه چهارم
میلیارد1کمتر از 

11%

؟؟ما کجای جهانیم



همیشه وجود داردبحران 



در بحران ها چه کنیم؟
پذیرش شرایط

تغییر روش
آموزش ببینیم

تغییر نگرش



پذیرش شرایط
انکار

خشمگین
غمگین
پذیرش



آمــــوزش ببـــینیم
گوگل

مشورت
محصول آموزیش



تغییر روش
Plan Bروش نوین



تغییر نگرش
تغیری استاندارد هاسئوال خوب برپسیددیدن فرصت ها



آرامش قو



کسی رو غرق نمیکنهآب



مغز وارد می شود
مغز  جدید

مغز  قدیم



F3مغز ما
Fight
Flight
Frezee



مسیر عصبی چیست؟



اطالعاتروشنایی یعنی 



گاهی  درصد مسیر موفقیت50= آ



رشد

ثابت

باورها

می تونم یاد بگیریم

صفات ذاتی

توجه

بهبود مستمر

نتیجه باید عالی

تالش

جزئی از مسیره

پول و پارتی

چالش

چطور حلش کنم؟

عقب نشینی

انتقاد

مفید و  در جهت بهبود 
خودم

می خواد منو تخریب 
کنه



موتور 
اتوماتیک 
موفقیت 

بساز



دیدن
فرایند             مرحله ای

اجراتصمیم

3



چطور
ببینیم



واقع بین
محدودیت ها
توانمندی ها

فرصت ها
پیش بینی



بگیریمتصمیمچطور  
ههر تصمیمی مشکالت خودشو دار 

رسم کنیمTجدول 
...اولین ، مهمترین ، پربازده ترین ، سریعترین و



Tجدول 
معایبمزایـــا

نوسان قیمت
کیفیت زندگی

آزادی

تنهایی
غریبی

زبان خارجی



قدم اجرایی



مربهبود مست



همه مـی بیننموفقیت

شکست ها
سختی ها



باورها



رفتـــار
جنتای



ماشین باورها

A
اتفاقات بیرونی

B
باورهای ما

C
نتایج



چند نمونه ببینیم
(زیاده) سنم کمه

من شهرستانم
دست زیاده



نمودار موفقیت

زمان

نتایج

زمان

نتایج

باور عموم واقعیت

خیلی ها اینجا 
بیخیال می شن



ردککار برای موفقیت فقط باید 



ای کاش لباسی که دوست 
داشتم رو می پوشیدم

ای کاش حرص نمی خوردم
و از زندگی لذت می بردم

ای کاش  کاری که دوست 
داشتم رو انجام می دادم

ای کاش یه بار دیگه بهش
می گفتم دوست دارم

حواست به زندگیت باشه



از مسیر لذت ببر



...اگه انرژیت بیفته
آرزوهاتسالمتیترابطه اتخودت



مسئولیت زندگیت با خودته



کنترلاتفاقات  غیر  قابل 

اتفاقات
قابل کنترل



هدف گذاری



SMART

Specific
مشخص
شفاف

Measurable
قابل 

اندازه گیزی

Attainable
دست یافتنی Realistic

واقع گرایانه

Timely
زمان بندی 



سبدمهارتی درست کن





هرو یادت باشبالنقانون 



سوال خوب بپرس از خودت
چطور این مسئله رو حل کنم؟

قدم بعدی چیه؟
ممن االن چه کاری میتونم انجام بد

این اتفاق تو ناحیه کنترل من هست؟
این کاری که انجام میدم جزئی از 

مسیره؟
...و



خودتو بشناس



می کنه؟ناراحتچه چیزی من رو 
می کنه؟عصبانیچه چیزی من رو 
می کنه؟خوشحالچه چیزی من رو  
می کنه؟وسوسهچه چیزی من رو  

نقاط صعف و قوت خودت پیدا کن



شروع کن



ما  نمی دونیم چدر وقت داریم



کسب و کار شما به اندازه 
شما رشد می کندشخصیت



به رویاهات
قول رسیدن

...بده



می تونـــیومی دونـــی  
بسـم هللا



Miladparandeh.com

Miladparandeh

آرزوهاتونپرنده 
شونه هاتونروی 


