این لوگوی برنامه ما هست که خیلی ها میگن:
مثال بیشتر از یکسال می تونند توی دوره ها حضور پیدا کنند!
دقیقاً معنیش چی هست؟
زمانی که من مجموعه آموزش سخنرانی رو راه اندازی کردم دلیلش این بود که فهمیدم مهارت های ارتباطی فوو
العاده قدرتمند هستند مخصوصاً در یک جایی کشور ما که مهارت ها واقعاً در سطح پایینی قرار دارد و یوک فرصوت
فو العاده عالی وجود دارد.
خب وقتی من این شرایط رو دیدم احساس کردم کسی که مهارت های سخنرانی ارتباطات و چیزهای مشابه اون رو
به خوبی بلد باشد واقعا بیشتر از یک نفر می تواند در جامعه اثرگذار باشد خیلی بیشتر از یک نفر...
و کسانی که این مهارت ها رو یاد میگیرند و وقت میگذارند قطعاً و قطعاً مؤثرتر از یک نفر هستند.
کسانی نیستند که به دنیا میان و تموم میشه و میره و بعدش میگن خدا رحمتش کنه نه!
کسانی هستند که واقعاً زنده.
هستند ما مثال هی وقت نمیگی سعدی گفت یا خدا بیامرز استیو جابز گفت
میگی استیو جاوز میگه ،سعدی میگه ،پیامبر میفرمایند.
به زبان حال میگی واقعاً چون احساس می کنی این ها واقعاً خیلی بیشتر از یک نفر در هموه قورن هوا هسوتند و
میخوام به شما ه تبریک بگ که شما ه بیشتر از یک نفر هستید چون اومدید یک روز جمعه رو ،جمعوه ای کوه
میتونستید بخوابید ،میتونستید استراحت کنید.
میتون بدون چند نفر از شهرستان به غیر از تهران تشریف آورند لطفاً؟

Bahrampoor.com

چند نفر از تهران اومدند؟
(صدای خنده) همه؟
دو سه نفر ه از تهران اومدند متشکرم.
خب این همه راه من دوستی رو دیدم که از بندرعباس تشریف آوردند و از شوهرهای دور و نزدیوک خیلوی جاهوای
مختلف.
خب دلیلی که اومدند می خواهند واقعا مؤثرتر باشند ،خب االن ه هستند چون همت کردند تو این زمینوه خیلوی
مه هست.
مطمئن پنجاه درصد این جمع حداقل وقتی گفتند دارند میرن یه سمیناری با این موضوع بقیه بهشون گفتنود کوه
هه پولت رو میریزی دور درسته؟
اینها همشون ماها رو میگن کالهبردارند درسته؟
میگید بله خب برای چی اومدید ما کالهبرداری ؟ (صدای خنده)
این دیدی هست که متاسفانه وجود داره و واقعاً ه بعضی ها این کار رو انجام می دهند و ما ه یاد میگیری چطور
امروز این کار رو انجام بدی .
کالهبرداری رو عرض نمی کن بحث سخنرانی رو میگ .
خب پس میبینید یک عالمه سختی رو متحمل شدی یک قسمت کوچیکش هزینه هست.
یک قسمتش صبح جمعه هست.
یک قسمتش خود اون زمان
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یک قسمتش اومدند از یک شهر دیگه و خیلی از موضوعات دیگه...
خب وقتی این طور نگاه می کنید به داستان می بینی که نه ما داری کارهایی رو انجام می دهی که بقیوه حاضور
نیستند انجام بدهند بنابراین بدون هی تردیدی نتایجی رو می گیری که بقیه نمیتونند بگیرند.
این یک اصل توی دنیا هست .یک اصل کامالً طبیعی:
امروز کارهایی رو میکن که دیگران حاضر نیستند انجام بدهند تا فردا کارهایی رو بکن که دیگران نمی تونند انجام
بدهند امروز صبح جمعه هست از خواب میزن مسخره کردن دیگران رو تحمل می کن برخی از دوستان تووی ایون
جمع حتی دانشآموز هستند مشکل اولشون این بوده که چطور خانواده رو متقاعد کنند بیایند اینجوا خوب سوختی
کشیدند هر کسی.
و خب قطعاً نتیجه اش رو خواهید دید.
حتی اگه دوستان عالقه مند به خود بحث خود استادی یا سخنرانی ه نباشند.....
باز ه مطمئن تو کسب و کار خودشون خیلی از ایده های امروز می تونه موثر باشه.
خیلی ها ،سالیان سال از زندگیشون میگذره آخرش میگی  :خب چی شد؟!
حرف خاصی ندارند که بزنند .میگن :زندگی کردی دیگه.یه نفسی رفت و اومد و واقعا هدفی نداشتند .اون شفافیته
توی زندگی وجود نداشته که دقیقا بدونند چی میخواند .میخوان چه خدمتی به خودشون بکنند؟
چه خدمتی به دیگران بکنند؟ و اون روزی که باید دنیارو ترک کنند چه اتفاقی میفته؟
مجری :چی میخواد از خودشون به جا گذاشته بشه؟ دقیقا همینطوره...
من میگ باید بیشتر از یک نفر باش یعنی ما نباید به یک نفر بسنده کنی ...
باید خیلی بزرگتر و خیلی بیشتر از یک نفر و اثرگذارتر از یک نفر باشی توی زندگی هامون و این خیلی اتفا بدیه
که یه جور سبک زندگیمون داره میشه عادت کردن به یکنواختی و یکسان بودن و اینکه ببینی بقیه چیکار می
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کنند ما ه همون کار رو بکنی و خیلی نرمال زندگی کنی  ،یک زندگی بدون دغدغه و این خیلی درست نیست
چون قاعدتا خودمون رو درست نشناختی و خب اثری نداری ...
مجری :ممنون از جناب آقای بهرام پور .امیدوارم حتما بتونی با شما این گفتگوها رو ادامه بدی .
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