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 است sormeyli.comکلیه حقوق این کتاب متعلق به سایت 

وند وجد و سرور   پدید آور عشق و احساس و نور                         هب انم خدا
 

 

 نام کتاب : هجده قانون طلایی موفقیت

 نویسنده : قاسم سرمیلی

 شناخت قوانین حاکم بر جهان هستیموضوع : 

 ۱۳۹۷سال انتشار:

  ی باشد( مفروش آغاز یا پایان )یک فصل از کتابو ده است ،به صورت الکترونیکی منتشر ش این کتاب

هر گونه نشر این محتوا در به صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است. این کتاب الکترونیکی

 فضای مجازی طبق قوانین تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران با پیگرد قانونی همراه می شود.

 لازم به ذکر است نسخه کامل و چاپی این کتاب به زودی منتشر خواهد شد.

 

 

توسط نویسنده کتاب آماده شده و به صورت رایگان در  طلایی موفقیت،فایل های ویدیویی هجده قانون 

 زیر قرار دارد. سایت

  https://sormeyli.com/ 

در زمینه مهارتهای فردی و فروش ارزشمند  آموزشهای  از  پیشنهاد می کنیم به این سایت مراجعه کرده و 

  به صورت کاملا رایگان استفاده کنید.
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 مقدمه

 

 

و  ترعیسر هاآنی ریکارگبهبرای رسیدن به موفقیت در زندگی تنها تلاش کافی نیست. بلکه شما باید با قوانینی آشنا شوید که با 

 .دیابییمبه اهدافتان دست  ترراحت

آشنا  یدگو رانن ییراهنما نیشخص با قوان نیرا دارد .اگر ا گریبه شهر د یاز شهر یکه قصد رانندگ دیرینفر را در نظر بگ کیشما 

 ارید بسبه مقص دنشی.و امکان رسدینما یرا ط ریمس نیا گرانیزدن به خودش و د بیبدون آس تواندی. او هرگز نمشودینباشد چه م

 به مقصدش دنیراننده دررس نیو سرعت ا یراحت زانیخواهد کرد.م دیتحد ریمس نیرا در ا گرانیاو و د یکم بوده و خطرات فراوان

خواهد  یترتر و امنبخشآشناتر باشد سفر لذت نیدارد.هر چه با قوان یبستگ یو رانندگ ییراهنما نیاو با قوان ییآشنا زانیبه م

 داشت.

 داشت. دیخواه یتربهتر و راحت ید،زندگیآشنا باش شتریب یزندگ نیاست .هر چه شما با قوان یهم مثل رانندگ یزندگ

ن قوانین . با آگاهی از ایردیپذیمبا توجه به این قوانین صورت  هاتیموفق. تمام کندیمبسیار راحت  شمارادانستن این قوانین کار 

 ی به همه اهدافمان دست پیدا خواهیم کرد. راحتبه مانیزندگدر  هاآنبسیار قدرتمند شده و با به کار بردن 

  از موفقیت نخواهد بود. ترساده زیچچیهبکار ببرید  تانیزندگرا بیاموزید و در  قانون ۸۱ این اگر

و یا هدف را  دیاهرفتنگاه کنید یا راه را اشتباه  دوروورتانبایستید و به  لحظهکی دیشوینمو موفق  دیابرداشتهموفقیت قدم  درراه اگر

 .دیاکردهاشتباه انتخاب 

و  بردیماز رشد کردن لذت  اهیگ .کشدینم. هیچ گیاهی برای رشد کردن زحمت و دردسر میاشدهخلقما برای موفقیت  همه 

نیز به همین سادگی است .نیاز نیست که خود را اذیت کنید و زحمت  هاانسانبرای  تیموفق .آوردیمی سرازخاک بیرون راحتبه

 شدن نیست. از موفق ترراحت زیچچیه ی جهان را بشناسید.هایقانونمند است یکافبکشید فقط 

 زندگی بهتری داشته باشیم با این قوانین آشنا شویم.بیایید برای اینکه 
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 در جهان تیموفقطلایی قانون  هجده

 

 معلول و علت قانون 

 ره ی وجود دارد.علت ی،هر معلول یاست و برا یمعلول یهر علت ی. برادهدیرخ م یلیبه دل زیچ هربه اسم اتفاق وجود ندارد.  یزیچ

 .دیچه نداشته باش د،یها اطلاع داشته باشوجود دارد، چه از آن یبه خصوص یهاعلت ایعلت  دهدیمی که رخ اواقعه

. دیکن و سپس عمل دیخواهیچه م قاًیکه دق دیریبگ میکه تصمشرط آنبه د؛یانجام ده دیتوانیم د،یرا که بخواه یهر کار یدر زندگ

ا و روابط آن ب هاعلتکشف  به دنبالباهوش و منطقی همیشه  فرد شکست شادی غم ... همه و همه علت یا عللی دارند. تیموفق

 نتایج است.

را به  هاآن کنندیمرا پیدا  لیدلا .گردندیمی دنبال علت و معلول ارابطهی و در هر هر کاری موفق کسانی هستند که در هاآدم

ر فروشتان کم است دلایل واقعی آن را پیدا کنید اگ اگر .شوندیمو موفق  کنندیمقانون تبدیل کرده و همیشه این قوانین را رعایت 

پس از  و دینکدلیل اصلی آن را پیدا  شودیمبیشتر  روزروزبهوزنتان  اگر دیکنرابطه شما با خانواده خوب نیست دلیل اصلی آن را پیدا 

پیدا کردن  با .دیکن دایپدلایل واقعی را  شهیهم مسلط شده و شرایط مطلوب ر ا رقم بزنید. هابر آنپیدا کردن علت وقوع این اتفاقات 

ی بهره خوببه تانیزندگدر تمام رویدادهای  دیتوانیماین قانون  از .دیکنیمرا پیدا  هاآندلایل واقعی اتفاقات شما قدرت کنترل 

 کنترل زندگی خود را در دست بگیرید. ؛ وببرید
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 و عینیت یافتن ذهنیات قانون ذهن

  .دیکنیفکر م شتریکه درباره آن ب دیشویم یزیبه همان چ لیتبد شما

به  شهیهم فکر نکنید. اصلاًبه چیزهایی که دوست ندارید  ؛ ودیکه واقعاً طالب آن هست دیفکر کن ییزهایدرباره چ شهیپس هم

 یکیزیف یما تجلش رامونیپ یایشماست. دن یدرون یشما بازتاب زندگ یرونیب یزندگ .تانیهاناخواستهتوجه کنید نه به  تانیهاخواسته

خود  آل دهیا ی. زندگدیموردعلاقه خود را در درون خود خلق کن یاست که زندگ نیا یشما در زندگ یدرون شماست. کار اصل یایدن

 ری. ضمدیکند، حفظ کن دایشما تحقق پ رامونیپ یایکه در دن یرا تا زمان یذهن ریتصو نیو ا دیآن مجسم کن اتیرا با تمام جزئ

ناخودآگاه مثل  ریضم یبرا میرا تجسم کن یزیو اگر چ ندیبینم یواقع یایبا دن لیو تخ یرواقعیتجربه غ نیب یناخودآگاه شما تفاوت

وجود  میرابطه مستق تانیرونیشما و عملکرد و تجارب ب یطرز تفکر و احساسات درون نی. بمیااست که آن کار را انجام داده نیا

اهانه براین افکارتان را آگ شماست. بنا یدرون یایشما بازتاب دن یهاتیو موفق یمال طیشرا ،یجسمان تیوضع ،یدارد. روابط اجتماع

  ی را به ذهن خود راه دهید که به نفع شما باشد.مواردانتخاب کنید و فقط 

 

 

د به اینکه به مشکلات و نبودن مشتری و خرابی بازار فکر کنیاگر در کار فروش هستید به چه چیزهایی بیشتر فکر می کنید؟به جای 

این فکر کنید که چگونه مشتریان خود را افزایش دهم؟چگونه در هر شرایطی سود خود را افزایش دهم؟چگونه مشتریان بیشتری 

 جذب کنم؟چگونه مشتریان خود را خوشحال ترکنم؟ به هر چه فکر کنید در زندگی شما بیشتر می شود.

به چیزهایی که دوست دارید فکر کنید نه چیزهایی که  شهیهم باشد. رگذاریتأثدر زندگی شما بسیار  تواندیماین قانون  تیرعا

 .دیپسندینم
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 قانون باور

 .شودیم لیتبد تیبه واقع د،یباور داشته باش قاًیرا که عم یزیهر چ ی است که بسیار زیاد در ذهن ما تکرار شده است.فکر باور،

تند، شما هس تیرا که مانع موفق یامحدودکننده یباورها دی. پس بادیاعنوان باور انتخاب کردهکه قبلاً به دینیبیشما آنچه را م

ها انسان .دینیبیم دیکنیمبلکه آنچه را که باور  دیکنینمباور  دینیبیمآنچه را که  . شمادیببر نیها را از بو آن دیکن ییشناسا

 شدکه چگونه بیندی کندیبیندیشند. باورهای آدمی است که در هرلحظه به او القا م توانندیباور داشته باشند م گونه کههمان

 شما در زندگی آنچه را که به عنوان باور انتخاب کرده اید می بینید.انسانی که می خواهد تغییر کند باید باورهایش را تغییر دهد.

 

 

 

 

 

 

ی باورهای عال زندگی قانون باور است. ... قانونچه را باور کنند تجربه خواهند کرد هر ماشین اثبات باورهایشان هستند. هاانسان

ها، فرق میان باورهای آنان است توانمندی یک انسان را باورهای او تعیین بزرگ است. فرق بین انسان یهاتیسرچشمه همه موفق

 .سازندیمارا در زندگی مباورهای شما دستاوردهای ش کندیم
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باورها از کودکی در ما ساخته می شوند.خانواده ،جامعه،دین و مذهب ،دوستان،رسانه های جمعی و معلمان مواردی هستند که در 

 ساخته شدن باورهای ما نقش زیادی دارند.ورودی های ذهنمان را کنترل کنیم و هر فکری را به عنوان باور نپذیریم.

 

و اهدافتان محدودیت و مانعی وجود دارد یقین بدانید که باور محدود کننده ای بیش نیست.خداوند هیچ مشکلی سر راه اگر بین شما 

انسانها قرار نمی دهد مگر اینکه توانایی حل آن را از قبل به او داده باشد.هر گاه با خود گفتید من نمی توانم این مشکل را حال کنم 

 ده شده اید.این باورهای محدود کننده را پیدا کنید وآن را با باوری سازنده و قوی جایگزین نمایید.بدانید دچار باوری محدود کنن

 

 باورها با تکرار افکار مثبت تغییر می کنند.شما می توانید از دو راه افکار مثبت را تکرار کنید:

 جملات تاکیدی مثبت-۸

 تصویر سازی ذهنی-۲

 

 نمایید. نیگزیسازنده و مثبت جا یها را با باورهاو آن دیده خود را مشخص کنمخرب و محدودکنن یباورها نیبنابرا
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 انتظار قانون تمرکز و

 

 .دیآوریها به دست ماز آن یشتریمقدار ب و انتظار وقوع آن را داشته باشید، دیتمرکز کن یزیبر هر چ

از ورود افکار مزاحم به آن موضوع.تمرکز پلی است بین ما  تمرکز یعنی نگه داشتن کانون توجه بر روی موضوعی خاص و جلوگیری

تمرکز بر روی موضوعات مختلف  و موضوعی که روی آن تمرکز کرده ایم.بدون تردید تک تک اتفاقات و شرایط زندگی ،حاصل

 .است

 هرد افتاد. اتفاق خواهن شته باشید،انتظار وقوع آن در جهان پیرامونتان را دا نفساعتمادبه و با دیرا تجسم کن ندیاگر موضوعات خوشا 

فکر خود را  دیاب نی؛ بنابراکندیم دایگرفته و گسترش پشکل ،یواقع یدر زندگ د،یآن تمرکز کرده و به آن فکر کن یرا که رو یزیچ

 هماهنگ با انتظاراتتان عمل شهی. شما همو انتظار وقوع آن را داشته باشید دیکه واقعاً طالب آن هست دیمتمرکز کن ییزهایبر چ

 .دیکنیم

اده از از این قانون با استف پزشکان که آن چیز اتفاق بیفتد. کندیمی کار ی ضمیر ناخودآگاه انتظار چیزی را داشته باشد،وقت 

با  زشکانپ هستند. هیچ خاصیت پزشکی ندارند و فقط شبیه به داروی اصلی دارونماها .کنندیماستفاده  هایماریبدارونماها در درمان 

چون  مارانیب و با توجه به قانون انتظار، کنندیمانتظار شفا پیدا کردن را ایجاد  هادر آنو فقط با تلقین به بیماران  دارونماهاتجویز 

  می کند.اثر کرده و بیمار شفا پیدا  دارونماها انتظار بهبود دارند،
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را به موضوعات مختلف هدایت کند.با پرسیدن سوالات قدرتمند و مثبت کانون  پرسیدن سوال می تواند کانون تمرکز و توجه شما

تمرکز خود را به سمت خواسته هایتان معطوف کنید.سوالاتی از قبیل :چطور می توانم فروشم را افزایش دهم؟چطور می توانم در هر 

 شرایطی بیشتر سود کنم؟چطور می توانم خانه بهتری داشته باشم؟

 

د موضوعی از زندگی شما دور شود فقط کافی است که کانون تمرکز خود را از آن موضوع بردارید و به آن توجه اگر می خواهی

 نکنید.در کسب و کار اگر توجه و تمرکز خود را از کسب و کارتان بردارید به سرعت مثل شمع آب شده و از بین می رود.

 

که دوست دارید برایتان اتفاق بیفتد وانتظار وقوع اتفاقات خوب را داشته  ی همیشه بر روی موضوعاتی تمرکز کنیددر زندگبنابراین 

 را در زندگی تجربه کنید. هاآنمقدار بیشتری از  تا باشید.
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 قانون انتخاب

 یمو تما یکنترل کامل زندگ م،یدر انتخاب افکار خود آزاد هست شهیلحظه است. چون هم نیما تا ا یهاانتخاب جهیما نت یزندگ

 در دست خودمان است. افتدیاتفاق م مانیآنچه برا

هر جایگاهی که در حال حاضر در آن قرار داریم حاصل انتخابهای ما در  ریشه همه دست آوردهای ما در زندگی هستند. هاانتخاب

 رهنزدیک و یا از مقاصدمان دور کند.هر انتخاب می تواند ما را به اهدافمان  در حال انتخاب کردن هستیم. هرلحظه ماگذشته است.

ا هستند که مسیر زندگی ما ر هاعادت نیا .شودیماین رفتار تبدیل به عادت  مرورزمانبهکه  شودیمانتخابی باعث شروع رفتاری 

 مانتیوفقرا که م ییهاعادت میتوانیعادت است. پس م یاز رو میدهیکه انجام م ییحداقل هشتاد درصد از کارها.کنندیممشخص 

رار و تک نیانجام نشود، تمر یرارادیصورت خودکار و غرفتار موردنظر به کهیو تا هنگام میدر خود پرورش ده کنندیم نیرا تضم

فعلی از من کنندهافتیدرفردی هیچ انتخابی نکند بدین معناست که او انتخاب کرده است که  . اگرمیآگاهانه و مداوم آن را ادامه ده

دست آوردهای ما را خواهند  شوندیمبه عادت تبدیل  کهیوقتتا  هاآنی درست و تکرار هاانتخاب باشد. افتدیمهر اتفاقی که 

 ساخت.

دست آورد من سلامتی من  اورمیدربیک عادت  صورتبهرا  کار نیااگر من انتخاب کنم که روزی نیم ساعت ورزش کنم و  مثلاً

شغلی خود مطالعه داشته  نهیدرزم ونیزیتلوی محتوایبی هابرنامهانتخاب کنید روزی یک ساعت بجای تماشای  اگر خواهد بود.

 دیواهخیمی ما تا این لحظه است. اگر هاانتخابی ما نتیجه زندگ .دیریگیمباشید بعد از یک سال از همه رقبای خود بالاتر قرار 

 ی بهتری کنید.هاانتخاب آگاهانه زندگی بهتری داشته باشید،
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 است sormeyli.comکلیه حقوق این کتاب متعلق به سایت 

 قانون تفکر مثبت

ها، اعتقادات و انتظارات دهنده ارزشتفکر شما نشان وهیاست. ش یضرور یتفکر مثبت امر ،یو شاد تیبه موفق دنیرس یبرا

 حل.راهمثبت اندیشی یعنی داشتن امید همیشگی به یافتن  شماست.

 دگاهید .شودیم شتریب یروابط بهتر و سلامت ت،یموفق ،یتفکر مثبت، موجب آرامش درون .وابسته به تفکر اوست یکل رفتار آدم

و عینیت  نتظارا ی باور،هاقانونتفکر مثبت و  . قانوندیباش زیآمتیموفق جیمنتظر نتا ،یو در هر کار دیداشته باش یبه زندگ یمثبت

 یجابه مابر ذهن و رفتار  یدیمف راتیکه تأث هستند یافکار مثبت آن دسته از افکار یکدیگر هستند. مکمل یافتن ذهنیات،

 .سازندیرا فراهم م بهتری یهستند و اغلب موجبات زندگ کنندهتیهدا گذارند،یم

مواظب افکار و  دیتفکر مثبت با یناخودآگاه با کلمات کار دارد. پس برا ریتفکر مثبت تکلم مثبت است. ضم یهاراه نیاز بهتر یکی

 را بردارید: گامسهبهترین نتیجه را از تفکر مثبت ببرید این  دیخواهیم . اگرمیزبانمان باش

 تفکر مثبت

 تجسم مثبت

 اقدامات مثبت

 .دیکن تیهدا یمثبت ری، پس خوب است که افکار خود را به مسکندیرا مشخص م رتانینگرش شما مس
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 است sormeyli.comکلیه حقوق این کتاب متعلق به سایت 

 رییقانون تغ

 آن. ینه قربان میباش رییاستاد تغ دیاست و ما با اجتنابرقابلیغ ر،ییتغ

توانند ی موفق هستند که بکسان تا شرایط اقتصادی و جامعه هرروز در حال تغییر است. دگرفتهیخورشدر این دنیا از زمین و  زیچهمه

وکیا نتوانست ن شرکت فق دهند و از بین رفتند.نتوانستند خود را با تغییرات محیطی و ناسورهایدا خود را با این تغییرات وفق دهند.

 دیتوانینم شما رسدیمشما از نونهالی به نوجوانی  بچه شکست خورد. ناچاربهی جلو ببرد و فنّاورخود را با سرعت تغییرات در دنیای 

 رد باشید که وقتی نونهال بوده است و باید با توجه به تغییرات به وجود آمده رفتار خود را تغییر دهید. او داشتههمان رفتاری را با 

ی جدید وکارهاکسبی قدیمی جای خودشان را به هاشغلهم این قانون بسیار اهمیت دارد بسیاری از  وکارکسببازار و دنیای 

 رییاستاد تغ دیو ما با هستند اجتنابرقابلیغ ،اترییتغ شکست خواهیم بود. بهوممحکو اگر ما از این تغییرات پیروی نکنیم  دهندیم

 آن. ینه قربان میباش
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 است sormeyli.comکلیه حقوق این کتاب متعلق به سایت 

 یریپذتیقانون مسئول

و  دیاآنچه به دست آورده د،یکامل آنچه هست تی. مسئولدیاخواسته طورنیبه خاطر آن است که خودتان ا دیچه و هرکجا که هست هر

 شد، بر عهده خود شماست. دیآنچه خواه

ندگی را ز مسائلهمه کارها و  تیمسئول کهیوقت ما موفق خواهید شد. حتماًبپذیرید  صد درصدزندگی خود را  تیمسئول کهیهنگام

رت دکه هیچ کاری خارج از دایره ق میدهینمخودمان به عهده بگیریم دیگر به عوامل بیرونی وابسته نخواهیم بود و با این کار اجازه 

خودمان را محدود کرده و محتاج کمک  قدرت آمده برای خودمان بدانیم، به وجوددیگران را مسبب اتفاقات  کهیوقتما باشد ولی تا 

و اشد در اختیار خودتان ب حلراه صد درصدخودتان قبول کنید تا  صد درصدکارهایتان را  تیمسئولدیگران خواهیم بود. پس همیشه 

 تیمسئول پذیرش با باشند. رگذاریتأثکارهای شما  جهیدرنتدر کنترل خودتان است. به دیگران این قدرت را ندهید که بتوانند  نیا

را به صدها دلیل و بهانه بیرون از خودم ربط  آن توانمیمفروش مغازه من کم است  اگر را به دست آورید. هاآنکارها قدرت حل 

فروشم را در هر  توانمیمی اگر بپذیرم این من هستم که ول که از دایره اختیارات من خارج است. رمیپذیم کار نیابدهم و با 

 کهیوقتا تا نتیجه بگیرم. ت کنمیمروی افزایش فروش کار  قدرآنشرایطی بهبود ببخشم دیگر منتظر عوامل بیرونی نخواهم بود و 

 .میرسیمنبه بلوغ روانی  گاهچیه ان را مسبب اتفاقات پیرامونمان بدانیم،های زندگی را بپذیریم و دیگرکارهمه تیمسئولنتوانیم 

 میکنیم ی انجام دهیم چنان قدرتی پیدادرستبههمین یک قانون را در زندگی بفهمیم و  اگر ی نشانه بلوغ روانی است.ریپذتیمسئول

 که هیچ موفقیتی دور از دسترس نخواهد بود.
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 است sormeyli.comکلیه حقوق این کتاب متعلق به سایت 

 قانون پاداش

از همان دست  میدهیاز همان دست که م شهی. هممیریگیو ما پاداش کامل اعمالمان را م بردیدر نظم کامل به سر م عالم

 .میریگیم

 هر دست بدهی از همان دست خواهی گرفت. . ازدیبخشیم شتریاست که ب لیدل نیبه ا دیکنیم افتیدر شتریاگر از عالم ب

و سعادت  یبهبود زندگ یبرا شتریدارد. هر چه ب میرابطه مستق گرانیخدمت شما به د زانیبا م دیریگیم یرا که در زندگ ییهاپاداش

موفقیت  به . اگردیکنیم شرفتیپ شتریخود ب یمختلف زندگ یهادر عرصه د،یده شیخود را افزا یهاییو توانا دیکارکن گرانید

ن زندگی دیگران کمک کنید تا پاداش آن را در زندگی خود بهتر شد به دیگران کمک کنید بدون شک شما نیز موفق خواهید شد.

 ببینید.
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 است sormeyli.comکلیه حقوق این کتاب متعلق به سایت 

 تلاش ریقانون تأث

 میکسب خواه یشتریب تیموفق م؛یتلاش کن شتریاست. هر چه ب یکوشما درگرو سخت یهاها و آرمانهدف اها،یرؤ دها،یام همه

 انسان با کوشش به هر چیزی خواهد رسید شماست. رفتار میان شما و اهدافتان ایستاده، کرد. آنچه

رسیدن به اهداف و آرزوهای ما رابطه مستقیم با  و زمانی بیشتر. میزان کار بدنی به معنی عاشقانه کار کردن است نه کوشسخت 

در حد  اریم ودوستشان د که میریرا بر عهده بگ یامور دی؛ اما بامیکنیم دایپ یشتریب ییکار آ میکارکن شتریهر چه ب تلاش ما دارد.

هست.  یکارها وقت کاف نیترانجام مهم یبرا شهیهم یوجود نداشته باشد؛ ول یانجام همه کارها وقت کاف یبرا دیتوانمان باشد. شا

 دنیشزجر ک یما معن یکوشسخت دیایما عاشقانه کار کردن است اما اگر از کارمان خوشمان ن یکوشسخت میاگر عاشق کارمان باش

 توانتان را بگذارید تا موفق شوید. صد درصددر کاری که عاشقش هستید  نیاست؛ بنابرا شتریب یار بدنو ک
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 است sormeyli.comکلیه حقوق این کتاب متعلق به سایت 

 یقانون آمادگ

ب . عملکرد خوکنندیانجام کارها م یبرا یرا صرف کسب آمادگ یشتریهستند که وقت ب ییهاافراد، آن نیترموفق یاهر حوزه در

 کامل است. یآمادگ جهینت

ماشین خودتان به مسافرت بروید شما باید یک  با دیدارقصد  اگر آماده کرده باشیم. خود راکه از قبل  میشویمما به میزانی موفق 

فنی  ازلحاظ را نیماش و بنزین ماشین را چک بکنید، روغن رانندگی را یاد بگیرید، قبلاًباید  مثلاًسری موارد را از قبل آماده کنید 

اری لازم ی در هر کآمادگ سفرتان را شروع کنید. دیتوانیمرا آماده کردید  هانیافراهم کنید و وقتی همه  سفر راایل معاینه کنید وس

یم ی نباشاآمادهاگر فروشنده  .میوارد چرخه فروش شو میتوانینم میاست. ما اگر آماده نباش یمرحله، آمادگ نیدرفروش اول است.

 .میآموزیمرا  درفروشی آمادگی هاروشادامه  در فروش خوبی داشته باشیم. میتوانینم
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 است sormeyli.comکلیه حقوق این کتاب متعلق به سایت 

 شفافیت قانون

 .دیخواهیمباید برایش روشن و مشخص باشد شما چه  مغز ما از موفقیت چیست؟ منظور موفقیت باید برای ما شفاف باشد.

انسانی  به چه دیشویمباید بدانید وقتی موفق  شما شکلی است چه طعمی است چه رنگی است؟ چه موفقیت از دید شما چیست؟

د به چه ندانی تا در مورد موفقیت واضح و آشکار باشد. زیچهمهی ذهن شما باید برا .دیآوریم به دستچیزهایی  چه .دیشویمتبدیل 

 برسید چطور انتظار دارید که به آن برسید. دیخواهیم

ی وشبختخ به آن برسید. دیتوانینمرا شفاف نکنید  آندف شفاف نیست و تا وقتی شوم این ه خوشبخت خواهمیم دییگویموقتی 

پولدار  واهمخیم مییگویمیا  ؛ وخوشبخت هستید دیکنیمی چه چیزهایی در چه زمانی داشته باشید احساس وقت شما چیست؟ ازنظر

این  دیتوانیمیی هاراهاز چه  دیخواهیمیی کارهاچهی را برااین پول  دیخواهیمباید شفاف و دقیق بدانید چه مقدار پول  شما .شوم

 پول را تهیه کنید.

 است. ی از قوانینی موفقیتکینیا دیخواهیمباید برایش روشن و مشخص باشد شما چه  ذهن موفقیت باید برای ما شفاف باشید.
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 است sormeyli.comکلیه حقوق این کتاب متعلق به سایت 

 قانون ظرفیت

 آن هستیم. ستهیو شاکه آماده  میشویمموفق  قدرآنما  که ظرفیت داشته باشید. دیشویمی موفق قدربهشما 

 .میشویمظرفیتمان موفق  اندازهبه ما اگر از وضعیت فعلی خود راضی نیستید باید ظرفیت خود را در یک سری از کارها بالا ببرید.

ا بروی و ظرف ی برداشتن آب به کنار دریاگر برا را به عمل تبدیل کنی. تیهاآموختهحاضری  چقدر چقدر حاضری بیاموزی.

 .دیاردهبآب با خودتان  برداشتنکوچکی است که شما برای  ظرفکوچکی به همراه داشته باشی مشکل از دریا نیست مشکل از 

 استفاده کنید تانیهاآموختهرا بزرگ کنید حاضر باشید بیاموزید تا آخر عمرو از  ظرفتان

 ی دو دلیل دارد:شوینماگر در کارهایت موفق 

 برایت شفاف نیست موفقیت چیست هنوز اول:

 هنوز زیاد نشده است. تتیظرف دوم:

کن  تربزرگرا  . ظرفتمیابا خود به همراه آورده ایبردن آب از در یاست که ما برا یدر ظرف تیمحدود ستین ایدر در تیمحدود

 فقط در ذهن ماست. تیمحدود محدودیتی وجود ندارد، چیه افق دیدت را زیادتر کن دنیا محدودیتی در بخشش ندارد.

 

 

 

 

                   sormeyli.com                     

20

so
rm
ey
li.c
om



 است sormeyli.comکلیه حقوق این کتاب متعلق به سایت 

 قانون قیمت

ا حکم م و عقلاینکه حاضر باشی قیمت آن را پرداخت کنی  شرطبهبیاورید  به دست دیتوانیمبخواهید  ایدر دنهر چیزی را که 

 برابر باشد. میکنیمی که پرداخت متیباق میآوریم به دستچیزی که  کندیم

ه که وزن متناسبی داشت میخواهیم اگر را بپردازیم. آنموفقیت باید قیمت  ازجملهبرای دریافت هر چیزی  چیزی قیمتی دارد. هر 

که وقت  تاس نیاشود قیمت آن  تریقوعضلاتمان  میخواهیمکه رژیم غذایی مناسبی داشته باشیم اگر  است نیاباشیم قیمت آن 

و برای  هدیدآموزشکه  است نیاابط بهتری با همسرمان داشته باشیم قیمتش رو میخواهیم اگر .میکارکنگذاشته و هرروز با وزنه 

ری قیمت حاض ایندارد آ وجودرایگانی  زیچچیه هر چیزی را متناسب با آن پرداخت کنیم. متیقباید حاضر باشیم  ما بگذاریم. وقتآن

 را مشخص کن و حاضر باش قیمت موفقیتت را بپردازی هاآنی رسیدن به اهدافت چه قیمتی باید بپردازی برا موفقیتت را بپردازی.
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 قانون شناخت

ت عاملی است که میزان موفقی نیترمهمکه استفاده درست بکنید شناخت  دهدیمشما امکان  به .دهدیمقدرت  هاانسانشناخت به 

 .کندیمتعریف  شمارا

راوانی روی آن ی فهادکمهداشته باشید که  متیقگراناگر یک وسیله  شما استفاده کنم. توانمیماگر شناخت داشته باشم بهتر  من

 بلکه موجب سردرگمی شما خواهد شد. خوردینمبه دردتان  تنهانهرا نشناسید  هاآنباشد اگر 

خودمان  گرا استفاده کنیم و کنترل خودمان را در دست بگیریم. مانیهاییتوانااز  میتوانیمپس وقتی خودمان را بهتر بشناسیم بهتر 

 ه دستبکنند چرا انتظار دارم بدون تلاش ثروت  دییتأچرا خوشحالم چرا ناراحتم چرا انتظار دارم همه مرا  میفهمیمرا بهتر بشناسیم 

 بیاورم

کامل در مورد اهمیت آن صحبت  طوربهکتاب  و کلیدهای موفقیت است که در قسمتی از هاشناخت نیترمهمخودشناسی یکی از 

 بیشتری دست به عمل بزنید. باقدرتی کنید در هر کاری به شناخت کامل برسید تا سع کردیم.
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 قانون علم و فن

 حاصل دانستن و توانستن است تیموفق

 نیاز داریم زیدو چبرای موفق شدن به 

 آگاهی(دانستن ) اول:

 توانستن(بودن ) بلد دوم:

یست ب است یکاف. تنها کنندیمو کمتر از آن چیزی که لازم است عمل  دانندیمآن چیزی که لازم است  از شتریبی امروز هاانسان

 را اجرا کنید. انتیهادانستهدانستن کافی نیست باید  تنها را به عمل تبدیل کنید تا به موفقیت برسید. تانیهادانستهدرصد از 

 درصد بیاموز و هشتاد درصد تمرین کن. ستیب عت تمرین کن.یک ساعت بیاموز و نه سا

ی برا .دیرسینمیی جابهی در زندگی شما نخواهد داشت و ندیبرآخیلی زیاد است اما  تانیهادانستهعمل کنید شما  نیرازایغاگر 

 .را با تمرین به مهارت تبدیل کنید هادانشاضافه کنید و این  دانشتانموفق شدن باید هرروز به 

 کند نیتوانا بود هر که تمر
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 قانون هماهنگی

 هماهنگ هستند. باهماجزای موفقیت 

ن شدن و ثروتمند شد پولدار در کارت موفق هستی باید در خانواده هم موفق باشی. اگر ی پولدار هم باشی.توانیمخوشحالی  اگر 

اور اشتباهی این ب ؛ وبا دانایی و موفقیت و شادمانی جدایی ندارد بلکه خیلی به هم ربط دارند. ثروت وابستگی دارد به دارایی تنهانه

ت فکر نکنید که اگر قرار است موفقیتی به دس وقتچیه در کنار هم باشند. توانندیمو ثروت  علم است که علم بهتر است یا ثروت.

 هماهنگ است. باهمی موفقیت اجزا گری را از دست بدهید.بیاورید باید موفقیت دی
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 قانون در جهان هستی نیترمهمقانون جذب: 

اش ارهدرب داًیو شد دیخوانیآن م یدرباره د،یکنیبه آن فکر م د،یکنیآن تمرکز م یکه رو یزیکه هر چ کندیم انیقانون جذب، ب

 لیجک کانف –.دیکنیخود جذب م یرا به زندگ دیکنیصحبت م

 

 ست؟یقانون جذب چ

چه آن را  ،میکنیو حواس و توجهمان را به آن معطوف م یکه انرژ میکنیخود جذب م یسورا به ییزهایهمان چ یزندگ در

 .میچه نخواه میبخواه

 ؛یمفتخر باش ایزده، خرسند، قدردان، شاکر . اگر تو ذوقمیبد دارد. درواقع ما دائم در حال ارتعاش هست ایامواج خوب  یانسان هر

 ؛یکن یشکست خوردگ ای یاریبد ب ،یهودگیو احساس ب یو سرخورده باش دیناام ن،یغمگ ،یو اگر عصبان یدهیم رونیامواج مثبت ب

 .یدهیرون میاز خودت ب یامواج منف

 

 

نمود  یواقع یایدر دن بایز ایبد، زشت  ایکه هر آنچه در ذهن انسان تصور شود اعم از خوب  کندیم انیطور خلاصه بجذب به قانون

 آن در ذهن ریآن موضوع و وضوح تصو یشدت تمرکز روبه یذهن ریتصو نیا وستنیپ تی. سرعت و شدت به واقعافتیخواهد 
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ها را در ذهن حس و باور نمود. قانون جذب که بتوان آن باشند یاگونهبه دیبا شوندیکه تصور م ییهادارد. درواقع خواسته یبستگ

 .شودیهمان م یهر چه فکر کن دیگویم

شده ساخته یکه از انرژ یزیصورت که هر چ نیقانون ارتعاش است. به ا یاست و قانون اصل یقانون ثانو کیدرواقع قانون جذب 

لف مخت یزهایانسان در مورد چ یفرکانس مختص به خود است و وقت یدارا ایدن نیدر ا یزی. هر چکندیباشد مشابه خود را جذب م

ن و ذه قیاز طر نیو ا کندیجذب م زیها را نهمان کندیتمرکز م …یماری، فقر، روابط نابسامان، بیاعم از پول، روابط خوب، سلامت

 است. ریپذاحساسات انسان امکان

ر دهر فکری که  کندیخود را جذب م هیشب یزی: هر چدیگویانون جذب م. قفرستدیم یدر ارتعاش است و نشان و علامت یفکر هر

 .کندیمکه موارد مشابه و هم فرکانس با آن را به سمت خود جذب  کندیمما باشد فرکانسی به جهان ارسال  سر

 .تمرکز کنید زندگی شما تغییر خواهد کرد دیخواهیو روی چیزهایی که م دیاگر شما یاد بگیرید که چگونه با قانون جذب کارکن 

 

و تمرکز بیشتری  دیکنیها فکر مچیزهایی که به آن دیتوانیم همچنین دیکنیکه بیشتر به آن فکر م دیشویشما به چیزی تبدیل م

شما احساساتتان را افکار  .یا منفی دیکنیها دارید را جذب کنید. مهم این است که به اتفاقات و رویدادهای مثبت فکر مروی آن

بخش است. اعمال قانون جاذبه در زندگی اگر ندانید چگونه  نیترو مهم نیتر. این قسمت برای بسیاری از افراد سختسازدیم

احساسات و افکار خود را مدیریت کنید و بسازید ناموفق خواهد بود. اگر احساساتی چون شادی، عشق، هیجان، قدردانی، اشتیاق و 

اما اگر احساساتی نظیر خشم، ترس، ناراحتی، افسردگی،  خوردیت دارید افکار شما مثبت بوده و اتفاقات خوبی رقم مامید و رضای

 .کندینفرت و انتقام دارید افکار منفی شما نتایج خوبی را حاصل نم
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 جزبهاهی هیچ ر هاآن فراگرفتنکه با  اندیهستقوانین جهان  هانیا کندیم بخشلذتدانستن این قوانین زندگی را بسیار راحت و 

 موفق شدن برای شما باقی نخواهد ماند.

 یجدانشدن تیو آن را از شکل آرزو به واقع دهدیما جواب م یهابه خواسته یقیچگونه و از چه طر یجهان هست نکهیبا دانستن ا

 را به حداقل مانیخودمان و آرزوها انیتا فاصله م میرا بردار ییهاگام قیشده و دقحساب میتوانیما م کندیم لیما تبد یزندگ

 .میکوتاه کن اریها را بسبه آن دنیو زمان رس میبرسان

ما به  دنیسر یکار را برا نیترساده یشد جهان هست مینکته خواه نیمتوجه ا میشویآشنا م شتریب یکه با ساختار جهان هست یزمان

 دایآرزوها و اهدافمان دست پ نیتربه بزرگ عیسر یلیخ میتوانیمطلب، م نیو با دانستن ا دهدیانجام م مانیها و آرزوهاخواسته

 .میکن

در  زیکائنات که در تمام وجود خود ما ن تینهایب یاز انرژ میتوانیرا در دل خود حفظ کرده است م یکائنات چه راز نکهیدانستن ا با

 نیکند و به ا رییتغ زین مانیرازها نگرش ما به زندگ نیبا دانستن ا دی. شامیخود بساز یبرا بایز یگردش است استفاده کرده وزندگ

 یندگز یاست و کائنات در قبال انرژ یو جهان هست یما ثمره تفکر ما به زندگ یکه تمام اهداف و آرزوها میکن دایدست پ قتیحق

 .کندیزمان و مکان خلق م نیما را در بهتر یآرزوها نیباتریساز ما، ز

 

 

 نیتمر

. دیاوریبه دست ب یهترب جینتا نیقوان نیبا استفاده از ا دیتوانستیکجاها م دینیو بب دیابیخود ب یرا در زندگ یجهان هست نیقوان کاربرد

بت به خود که شناخت بهتری نس کندیمشما کمک  به ،کندیمبا قوانین جهان هستی بیشتر آشنا  شمارا نکهیار بزیر علاوه  سؤالات

 پاسخ دهید: هاآنپیدا کنید پس با دقت و حوصله به 

 

اتفاقات  نیا یاصل لیبا شناخت دلا دیتوانیچگونه م د؟یسیاند را بنوبوده رگذاریشما تأث یکه در زندگ یچند مورد از اتفاقات یواقع لیدل

 د؟یدلخواه خود را رقم بزن جیها درس گرفته و نتااز آن

 د؟یاند نام ببراتفاق افتاده تانیها براآن یکه با توجه و تمرکز شما بر رو یمورد از اتفاقات چند

فاف است شما ش یبرا ایآ ست؟یچ تیشما از موفق فیتعر د؟یاموفق شده دیبه کجا برس یاست؟ وقت یزیشما چه چ دیاز د تیموفق

 د؟یخواهیکه چه م

 اند؟بوده حیصح ایها اشتباه و اند؟ کدام انتخاببوده رگذاریشما تأث یدر زندگ ییهاانتخاب چه

 اند؟شکست شما شده ایو  تیباعث موفق ییهاعادت چه
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 پول چرک کف ایو  شودیاز راه حلال پولدار نم کسچی؟ مثلاً باور )هشوندیشما م یهاشکست ایو  هاتیباعث موفق ییباورها چه

 دسته(

 د؟یهست شیمثبت اند ایآ د؟یکشیخود م یرا در زندگ یانتظار چه اتفاقات د؟یکنیتمرکز و توجه م یمواقع به چه افکار شتریدر ب

 شما مشکل است؟ یعادت بد برا کیکردن و ترک  رییتغ ای دیهست راتییتغ جادیآماده ا شهیهم ایآ

 د؟یگردیدنبال مقصر م شهیبرعکس هم ای؟ و دیریپذیخود را م یهمه اتفاقات زندگ تیصد درصد مسئول ایآ

 د؟یکنیانجام کار صرف م یصد درصد توانتان را برا ای؟ آدیعاشق شغلتان هست ایآ

 ؟دیکنیخودتان را از قبل آماده م یشروع هر کار یبرا آیا

 شیخود را هرروز افزا یهادانش و مهارت ایآ د؟یدهیم شیهرروز افزا دیبه آن برس دیخواهیکه م یا نهیخود را درزم تیظرف ایآ

 د؟یدهیم

اضر ح یدر چه موارد د؟یو جلو پرداخت کن ینقد دیرا با تیموفق یکه بها دیدانیم ای؟ آدیرا بپرداز تیموفق متیق دیحاضر ایآ

 د؟یاخوردهو شکست دیرا پرداخت کن یکار یواقع متیق دیانشده

مک به شما ک تواندیقانون شناخت م ییوکارتان کامل است؟ در چه جاهااطرافتان، کسب طیشما نسبت به خودتان و مح شناخت

 کند؟

 د؟یدار تانیهادهیکردن ا یعمل یبرا یابرنامه ایآ د؟یکنیم لیعمل و اقدام به مهارت تبده خود را ب یهاچه اندازه دانسته تا

پولدار شد و علم هم به  شودیازنظر شما م ایباهم هماهنگ هستند؟ آ رگیو موارد د تیشما در مورد ثروت، روابط، معنو یباورها ایآ

 دست آورد؟

به  ترشیب ایآ د؟یاستفاده کن انتیاز قانون جذب در زندگ دیتوانیقانون جذب به شما کمک کرده است؟ چگونه م ییچه جاها در

 د؟یاجذب کرده تانیرا با استفاده از قانون جذب به زندگ ییزهایچه چ تان؟یهابه ناخواسته ایو  دیکنیتوجه م تانیهاخواسته
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انست د دیمتفاوت خواهد شد و شما خواه یو جهان هست ی، نگاه شما به زندگنیقوان نیکه با فراگرفتن ا دهمیم نانیبه شما اطم

 .دیتوجه کن دهدیرار مکه کائنات بر سر راه شما ق ییهابه نشانه دی! بلکه تنها باستین دهیچیقدرها پآن یزندگ

این کتاب یک فصل از کتاب چاپی )فروش آغاز یا پایان( است .درکتاب فروش آغاز یا پایان شما در ابتدا شناخت کاملی از خود پیدا 

، و با قوانین جهان هستی آشنا شده و با مهارتهای فردی از جمله می کنید و راههای پذیرش و دوست داشتن خود را فرا می گیرید 

ارتباطات موثر،اعتماد به نفس،فن بیان، انتقاد پذیری و... آشنا می شوید .بعد از اینکه به خود شناسی رسیدید و مهارتهای ضروری را 

 خواهید آموخت. فرا گرفتید به صورت جامع هنر فروش 

بوط به آن بخش برای شما لیست شده است که شما با انجام آن تمرینات به هرکدام از مهارتهای در پایان هر فصل تمرینات مر

 گفته شده مسلط خواهید شد.

دیگر آن فرد سابق وقتی کتاب فروش آغاز یا پایان را به اتمام برسانید و تمرینات آن را انجام دهید به شما قول می دهم که 

آموزش نخواهید بود .در این کتاب علاوه بر آموزش مهارتهای ضروری جهت بهبود فردی ،هنر فروش را هم به صورت کامل به شما 

 می دهد.

هجده قانون طلایی موفقیت که با هم در این کتاب الکترونیکی مرور کردیم توسط نویسنده کتاب قاسم سرمیلی به صورت فایلهای 

مراجعه کرده و به  sormeyli.comآماده شده است .و شما می توانید برای دیدن این فایلهای ارزشمند به آدرس  تصویری

 آموزشها استفاده کنید.صورت رایگان از این 

 علاوه بر این هجده قانون ،آموزشهای بسیاری در زمینه بهبود فردی و همچنین هنر فروش در سایت قرار گرفته است .

 کنیم حتما به این سایت مراجعه کرده و از آموزشهای بسیار ارزشمند و رایگان آن استفاده کنید.پیشنهاد می 

 اگر می خواهید دنیای بیرونتان تغییر کند 

 د دنیای درونتان را تغییر دهیدبای

 دوستدار شما 

 قاسم سرمیلی

 

 برای استفاده از آموزشهای بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید

ht tps://sormeyl i .com 
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