آشنایی با دوره
تا حاال شده به خودت بیگ  :من که دارم این همه تالش میکنم پس چی میشه که نمیشه؟
فکر کن ببین چند بار توی این تله گیر افتادی؟! حیت اگه یکبار هم درگیرش شدی ،پیشنهاد میکنم
همراه ما بیش و جواب این سوال مهم و اسایس رو بگیری .مطمئنیم اگه تا آخر دوره با کیم دقت
همراه ما بایش و مطالیب که میگیم رو بکار بگیری ،خییل سریعتر از اون چیزی که فکرشو کین تغییرات
اسایس در زندگیت بوجود میاد.
البد تا حاال درباره هرم مزلو شنیدین

نیاز اول هر آدیم چیزیه که بدون اونا نمیتونه زندیگ کنه مثل آب ،غذا و پوشاک .نیاز دوم مربوط
میشه به احساس امنیت یعین شما از نیاز اول خیالت راحته ،حاال الزمه که توی محیط امین قرار
بگیری .نیاز سوم وقیت خودشو نشون میده که شما امنیت رو هم برای خودت مهیا کردی ،حاال الزمه
با اطرافیانت ارتباط برقرار کین ،الزمه ییک رو دوست داشته بایش و ییک دوستت داشته باشه .نیاز
چهارم درباره احترام به خود و دیگران صحبت میکنه .اما ما میخوایم درباره پنجمین نیاز صحبت کنیم
که در واقع آخرین اما میشه گفت اسایسترین نیاز بشره .خالصهی این نیاز میشه «آنچه انسان
میتواند باشد باید بشود»
این یعین چی؟ یعین خودتو تصور کن آب و غذا و پوشاکت تامینه ،توی فضای امین داری زندیگ میکین
که هر کس داره تالش میکنه یه کیس بشه .اما مشکل از جایی شروع میشه که همه نمیتونن این
نیازشونو برآورده کنن .حاال چی این وسط برای آدما متفاوته؟ چطور میشه که من میتونم موفق بشم
ویل برادر یا خواهر من که حیت شاید بیشتر از من تالش کردن نتونستن به جایی برسن!

مزلو اسم این نیاز رو گذاشته «خودشکوفایی» .ما توی این دوره با همین نیاز سر و کار داریم و
میخوایم به شما بگیم چی میشه که بعیض وقتا نمیشه!
در این دوره ،میخوایم در کنار هم ،جنگیدن و تالش کردن رو تمرین و نقاط ضعفی که توی وجودمون
مخفی شدن رو پیدا کنیم .شما رو توی این دوره با الفبای موفقیت آشنا یمکنیم و بهتون قول میدیم
این دوره میتونه یک شروع بزرگ در زندیگ شما باشه .کافیه فقط  21روز همراه ما باشین.
حتما این جمله معروف آنتوین رابینز رو شنیدین که میگه آدما چیزی جز باور خودشون نیستن .پس
یادتون نره که مسئول تمام اتفاقات زندگیتون خودتون هستین .حاال چشاتونو ببندین ،دوست دارین
ده سال دیگه وقیت به گذشته نگاه میکنین آدیم باشین که برای حال خوب خودش قدیم برداشته یا
همه چیو واگذار کرده به قسمت و تقدیر؟
قبل از هر چیزی از شما میخوایم که این  21مرحله رو به ترتیب و گام به گام پیش برین و حواستون
باشه که همه چی طبق اصول طراحی شده و شما هم به عنوان یک عضو از جامعهای که میخواد
بدونه کدوم جاده مسیر درستتری توی زندگیشه ،وظیفه خودتون بدونین که مطابق اصول پیش
برین.
گروه آموزیش هخامنش بابت شروع این دوره بهت تبریک میگه و یبصبرانه منتظر اتفاقات عایل در
زندگیت میمونه

