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از ابتدا تا انتهاست و همواره در پشت صحنه قوت قلب من است ...

هدیههای رایگان این کتاب را دانلود کنید!
به دلیل این که این کتاب را از مجموعه بیشرت از یک نفر تهیه کردید ما برای شام کلی هدیه
رایگان داریم!
 1.1فایل صوتی همین کتاب با صدای محمد پیام بهرامپور
 2.2دوره رایگان مهارتهای ارتباطی و سخرنانی با  21درس جدید
 3.3دانلود رایگان فیلم سمینار پانصد نفره  2ساعته ،سفرنامه سیستم آموزشی  5کشور
ژاپن ،مالزی ،هلند ،سوئد و فنالند (این گزینه سوم واقعاً عالیه!)
لطفاً همین االن هدیهها را دانلود کنید
👇👇👇👇👇👇👇👇

www.yek.be/bgg
امیدوارم از این هدیهها نهایت لذت را بربید!

خیلی مهم! اول مطمنئ شوید
سالم
از شام ممنونم که این کتاب را تهیه کردهاید و به شام حق میدهم همین ابتدا بخواهید بدانید کسی که
در مورد کسب درآمد خوب صحبت میکند ،خودش چه اوضاعی دارد و چه کسی است؟
یعنی باید مطمنئ شوید که آیا نویسنده این کتاب خودش فرد موفقی است؟
بنابراین تصمیم گرفتم که در ابتدا داستان زندگیام را برایتان بگویم.
البته اگر من را اصالً منیشناسید حتام در گوگل جست و جو کنید:
« محمد پیام بهرامپور »
و یا این که به وبسایت من مراجعه کنید:
www.bishtarazyek.com

یا حداقل این فیلم را ببینید:

www.yek.be/bbv

دوستدار شام
محمد پیام بهرامپور
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از اول تا آخر داستان
همیش��ه به رشکت کنندگان دورهها و کالسهایم میگویم که لحظات سخت و دشوار زندگی خودتان
را بنویسید ،چون روزی که از موفقیتهایتان قرار است برای دیگران بگوید ،یادتان باشد چه کسی بودید
و البته بتوانید به دیگران امید بدهید .خیلی ناراحتم که خیلی چیزها را در گذشته ثبت نکردهام و خیلی
خوشحامل که برخی از مستندات را دارم تا با شام به اشرتاک بگذارم.

پدر و مادر من ،هر دو متولد روستا بودند ،لیسار! روستایی رسسبز در
استان گیالن و در کنار دریا.

فاصله لیسار تا تهران حدود  7ساعت راه است و پدر و مادرم پس از ازدواج به تهران آمدند و در منطقه
منیریه ساکن شدند.
هیچکدام تحصیالت دانش��گاهی ندارند و به دلیل این که آموزشهای خوبی ندیده بودند ،هیچوقت
اوضاع مالی خوبی را تجربه نکردند – یعنی حداقل هیچوقتی نبوده که به کسی بدهکار نباشند! – درآمد
نسبتاً پایین و ولخرجیهای نسبتاً زیاد فقط مشکل پدر و مادر من نبود و افراد بسیاری به دلیل نبود دانش
مدیریت مالی از این موضوعات رضبه خوردند.
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پدر و مادر عزیزم؛ که به دلیل این که بلد نبودم درست زندگی کنم تا بیست سالگی با آنها مشغول دعوا بودم

از زمانی که یادم میآید تا بیست سالگی ،در حال دعوا با آنها بودم و همیشه شاکی از این که چرا شام
هیچ پولی ندارید و اوج این ناراحتی در زمانی بود که میخواستم ازدواج کنم و چون منیخواستم آنها زیر
قرض و فشار بیشرتی باشند حتی عروسی هم نگرفتیم و من مجبور بودم متام هزینههای زندگی خودم از
جمله هزینه اجاره یک خانه  50مرتی در کرج و لوازم اولیه زندگی و  ...را فراهم کنم.
البته گفتنی اس��ت که همیش��ه پر تالش بودم و سعی
میکردم خوب کار کنم طوری که در س��ن بسیار پایین در
سال  1390در دفرت تهرانِ ماهنامه بین املللی آسامن شب به
عنوان رسپرست مشغول به کار بودم و جایگاه اجتامعی و
علمی بسیار خوبی داشتم و البته نسبت به میانگین جامعه
حقوق قابل قبولی دریافت میکردم.

اما در آن دوران تقریباً  ۷روز هفته به صورت متام وقت مشغول کار بودم .از ساعت  ۹صبح تا  ۸شب
در مح��ل کار و باقی زمان بی��داری نیز در منزل در حال کار کردن بودم و وقتی به رشایط خود نگاه کردم
احساس کردم که در رشایط بسیار بدی قرار دارم و میزان کاری که با متام وجود انجام میدهم  -آن هم در
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اولین ماههای ازدواجم  -بیش از اندازه زیاد است و میزان درآمدی که دارم بیش از اندازه کم! یعنی چیزی
در حدود یک میلیون تومان.
با وجودی که همکاران ،مدیر و محیط آسامن شب را بسیار دوست داشتم پس از حدود  ۶ماه فعالیت
در آن مجموعه تصمیم گرفتم که از آنجا جدا شوم آن هم بدون این که کار دیگری داشته باشم!
رشکت همس��ایه ما  -که یک رشکت گردش��گری بود  -در این مدت با من آش��نا بود و تالشها و نحوه
فعالیتهای من را دیده بود و وقتی به آنها گفتم که از مجموعه پیشین جدا شدهام ،فوراً به من پیشنهاد
همکاری دادند و به جای  ۷روز هفته کافی بود  ۳روز در هفته حضور فیزیکی داش��ته باش��م و حقوق
دریافتی من نیز کمی باالتر بود.
اما پس از چند ماه فعالیت به عنوان مدیر بازاریابی متوجه شدم که منیتوانم با مدیرانم  -که هنوز با آنها
ارتباط دارم و بسیار دوستشان دارم  -کار کنم و توامنندیهای من به خوبی استفاده منیشوند .از همین رو
بازهم بدون داشنت هیچ کاری ،از آن مجموعه گردشگری نیز جدا شدم.

تصویر یکی از برنامههای گردشگری ما ،منم اون وسط هستم دقیقا!

مدیرعامل یک رشکت دارویی از طریق یکی از دوستانم ،فعالیتهای تبلیغی من را پیگیری میکرده و از
این سبک کار خوشش آمده بود و به محض این که متوجه شد من از آن مجموعه استعفا دادهام بالفاصله
از من خواست به عنوان مدیر بازاریابی در آنجا فعالیت کنم آن هم با حقوقی بسیار بیشرت یعنی ماهانه سه
میلیون تومان و فقط یک روز در هفته!
خب در کمرت از  ۴ماه متوجه ش��دم که گویا مش��کل از دیگران نیس��ت و مش��کل از خو ِد من است و
ش��خصیت من به گونهای است که دوست دارم ایدههای جاه طلبانه ،منسجم و دقیقم را به روش خاص
خودم پیش بربم و بسیاری از مدیران منیتوانند چنین روشی را بپذیرند و از همین رو تصمیم گرفتم که کسب
و کار خود را راه اندازی کنم.
در طول این چند سالی که شاغل بودم ،به خوبی متوجه شدم که اگر بخواهم فرد موفقی باشم ،باید در
حیطههای زیر بسیار قدرمتند باشم:
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 .۱مهارتهای کالمی و فن بیان
 .۲مهارتهای بازاریابی و فروش
 .۳دانش تخصصی در مورد موضوع
و در طول این مدت سعی کردم در این سه حیطه بسیار یاد بگیرم و تجربیات زیادی را کسب کنم و تا
حد زیادی نیز موفق بودهام و احساس کردم که باید برای خود کسب و کاری راه اندازی کنم تا بتوانم از این
دانستهها و تجربیات استفاده کنم.
در همین حین یاد اتفاقی افتادم!
حدود چند سال پیش در سمیناری با عنوان «آسیب شناسی آموزش» رشکت کرده بودم و منتظر بودم که
مطالب فوقالعادهای بشنوم اما دیدم اغلب کسانی که خودشان قصد دارند آموزش را آسیب شناسی کنند
به شدت در بیان و سخرنانی دچار مشکل هستند و به قولی خودشان آسیب هستند!
در انتهای آن س��مینار به  5نفر از رشکت کنندگان که داوطلب س��خرنانی بودند اجازه دادند سه دقیقه
صحبت کنند و من هم دل را زدم به دریا و در مورد مشکالت سخرنانی و اشتباهات پاورپوینتی در سخرنانی
صحبت کردم!
خیلی خوشحامل که از این فرصت پیش آمده استفاده کردم و در آن سه دقیقه توانستم نظرات بسیاری
را به خود جلب کنم تا جایی که از چند رشکت نفت و پرتوشیمی نیز درخواست همکاری داشتم! (که البته
آنها را نپذیرفتم چون میدانستم دقیقاً اتفاقهای گذشته تکرار خواهد شد)

من در حال سخرنانی در سمینار آسیب شناسی آموزش
سازمانی (رشمنده عکس بهرتی نداشتم)

از همین رو به مدت  ۶ماه سعی کردم که دانش و تخصص خود را در مورد مهارتهای سخرنانی و فن
بیان جمعبندی کنم ،بهرتینهای دنیا را بررسی کنم و ببینم که چه نقاط ضعفی در کشور ما وجود دارد و
با چه روشهایی میتوان آن را رفع کرد و بعد از بررسی رشایط آموزش این علم در کشور متوجه شدم که
نیاز است که بسیار جدیتر وارد این حیطه شوم و این موضوع میتواند برای مخاطبانم بسیار مفید باشد و
بعد وبسایتم را با متام تجربیاتی که در زمینه بازاریابی و فروش اینرتنتی داشتم راه اندازی کردم:
www.Bishtarazyek.com

وقتی وبس��ایت را راه اندازی کردم چند فایل صوتی و یک کتاب الکرتونیکی (مثل همین کتاب اما در
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مورد آموزش سخرنانی) در فروشگاه آن قرار دادم و حدود  ۳ماه طول کشید که اولین فروشها در سایت
من اتفاق افتاد و ماه اول  ۰تومان و ماه دوم  ۵هزار تومان (یک خرید) و ماه سوم  ۵۰هزار تومان و…
در انتهای ماه س��وم راه اندازی س��ایت یک ارگان نظامی بسیار بزرگ از من خواست که برای کارمندان
مجموعه دورهای آموزشی ارائه کنم و بابت آن دو روز یک میلیون تومان دریافت کردم (که این حق الزحمه
بسیار کم ،آن زمان ،با آن بحران مالی فوقالعاده بود!)
این روند رو به رشد در سایت وجود داشت و تا به اینجا رسید که یک وبسایت که توسط یک نفر (یعنی
من) اداره میشد و درآمد بسیار کمی داشت طوری که به زور میتوانستم خرج خانوادهام را بدهم ،االن
(دیامه  )1397تبدیل به موسسه آموزشی «بیشرت از یک نفر» شده که حدود  250هزار نفر را به صورت
حضوری و غیر حضوری آموزش داده و بیش از  ۴۰نفر کارمند در آن مشغول به کار هستند!
من هم درآمد خوبی دارم و این کسب و کار در این  ۶سال دامئا رو به رشد بوده است.

من و بخش کوچکی از همکارانم
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در برنامههای رادیویی و تلویزیونی به عنوان کارشناس دعوت میشوم

من در برنامه خوبی از خودتونه شبکه دو سیام

سمینارهای کوچک و بزرگ در تهران و شهرهای مختلف از آذربایجان غربی تا زاهدان برگزار میکنم ،با
مسئولین سیاسی مثل چند نفر از منایندگان مجلس و بزرگان اقتصادی مثل کارخان ه داران مطرح و یا مالکان
بانک و ...به عنوان مشاور ارتباط دارم.

هفتمین دوره کارگاه رفع خجولی کم رویی و کم حرفی
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البته این روابط فقط محدود به ایران منیشود و خوشحامل
که با بسیاری از بزرگان علم و مدرسان مطرح دنیا ارتباط
دارم مثالً خانم  Diane Windinglandمقدمه کتاب من
را نوشتهاند( .برای توضیحات بیشرت در گوگل جست و جو
کنید «جعبه ابزار سخرنانی» تا با این کتاب آشنا شوید)

داین ویندینگلند از امریکا که مقدمه کتاب من را نوشته و این کتاب را
پستیبرایشفرستادم

س��مینارها و دورههای آموزش��یام معموالً با ظرفیت کامل برگزار میشوند و در حال حارض رشایط به
گونهای ش��ده که احس��اس میکنم هر زمان که بخواهم میتوانم دست از کار بکشم و قبل از  30سالگی
بازنشس��ته بش��وم! (که البته چون عاشق کارم هس��تم و از آن لذت میبرم بعید میدانم تا زنده هستم
بازنشستهشوم)
یعنی نه تنها نیازهای خودم و خواستههای شخصی همرسم را فراهم کنم بلکه بتوانم برای پدر و مادرم
خانه و ویالی ش�مال و در ش��هر مشهد و ماشین بخرم ،به کشورهای مختلف س��فر کنم و در گرانترین
دورههای آموزشی دنیا رشکت کنم.

16

چگونهثروتمند شویم؟

البته این پاراگراف آخر را از این جهت نگفتهام که ُپز بدهم یا فخر فروشی کنم و تنها هدفم این بود که
بگویم بدون هیچ رسمایهای و با کمی تالش میتوان در همین کشور که بسیاری اعتقاد دارند برای کسب
درآمد جای مناسبی نیست ،درآمد بسیار خوبی را کسب کرد و در عین حال دیگران نیز از شام راضی خواهند
بود( .به رشطی که به جای غر زدن گیر دادن به محیط ،تصمیم بگیریم با وجود همه مش��کالت ،بهرتین
خودمان باشیم و هرچقدر که مانع وجود دارد ما قدمان را بلندتر از مانعها بکنیم)

عکس دسته جمعی در دوره مدرسه استادی 4

منیبیم روطنیا ار ناتساد نم

17

من داستان را اینطور م یبینم
اگر کسی به درستی کار کند ،منتظر اتفاقات بیرونی مثل دولت و ارث و وام و  ...نباشد ،در مسیر درست
و شفاف حرکت کند و غر غر نکند ،در کشوری مثل ایران – هرچند سخت – اما میتواند موفق شود.
بنابراین اگر الزاماً فکر میکنید برای کسب موفقیت موارد زیر رضوری است باید بگویم که شاید خواندن
این کتاب کمکی به شام نکند:
 .۱داشنت پارتی
 .۲داشنت رسمایه اولیه زیاد
 .۳تولد در کشوری غیر از ایران (کالً خارج!)
 .۴داشنت نبوغ خاص
 .۵خوردن حق دیگران!!
احتامالً آقای «استفان کاوی» نویسنده کتاب هفت عادت مردمان موثر را میشناسید .او در این کتاب 7
عادت مهم انسانها را مطرح میکند که اولین عادت مهم ،عامل بودن ( )Proactiveاست.
او میگوید افراد موفق به جای این که غر غر کنند ،به زمین و زمان گیر بدهند و به چیزهایی توجه کنند
که دست خودشان نیست ،مترکزشان روی خودشان و چیزهایی است که میتوانند کنرتل کنند ،میگذارند.
بنابراین اگر منیخواهید عامل باشید و مثل  90درصد مردم جامعه به جای کار کردن روی خودتان ،به دیگران
توجه کنید ،کاری از دست من و این کتاب ساخته نیست!
اما اگر میخواهید با وجود همه مشکالت و نابرابریها و مسائلی که در کشورمان داریم ،برای موفقیت
خود و دیگران تالش کنید و رسنوشت متفاوتی را برای خودتان رقم بزنید ،باعث افتخار من است اگر بتوانم
خدمتگزار شام باشم.
و اما آنچه برای رسیدن به موفقیت واقعاً مورد نیاز شامست ،موارد زیر است:
دانسنت مسیر درست
تالش تا رسیدن به هدف
پرداخت بهای موفقیت و تحمل سختیهای آن
دست کشیدن از کارهای بیهوده و اهامل کاری و تنبلی

•
•
•
•

اگر این رشایط را دارید از شام خواهش میکنم که با من همراه باشید .به نظر من جملهای که در صفحه
بعدی میخوانیم مهمترین اصل موفقیت خواهد بود.
امروز کارهایی را انجام میدهم که دیگران حارض نیستند انجام دهند
تا فردا کارهایی را انجام دهم که دیگران قادر نیستند انجام بدهند.

18
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خب شام حارضید برای بهرت شدن زندگی خودتان و عزیزانتان چه کار کنید؟

آقای بهرامپور! زود بگو پیشنهادت چیه؟!
چشم! حق دارید که بخواهید همین ابتدا بدانید که پیشنهاد من برای داشنت یک شغل با جایگاه اجتامعی
بسیار باال ،ساعات کاری کم ،درآمد قابل قبول و بسیار هیجان انگیز که باعث رضایت قلبی خودمان و البته
دیگران میشود چیست؟
پیشنهاد من این است که شام در هر سن ،جنسیت ،تخصص و جایگاهی میتوانید تبدیل به یک مدرس
و متخصص شوید و در حیطه تخصصی خود به دیگران آموزش دهید و به ازای آموزش این مهارتها ،کسب
درآمد کنید.
یعنی ببینید که جامعه نیاز به چه آموزشهایی دارد ،در آن
حیطه تخصص کسب کنید و با دانستن روشهای سخنرانی و
ارتباطات به آموزش دادن مشغول شوید.

•
•
•
•
•

اما لطفاً نگران نباشید! به شام حق میدهم یکی یا همه نگرانیهای زیر برای شام وجود داشته باشد:
من در موضوعی تخصص ندارم ،چطور توقع دارید استاد شوم؟
من عادی هم منیتوانم صحبت کنم ،چه برسد به سخرنانی؟
حاال به فرض من متخصص بودم و سخرنانی هم کردم ،چه کسانی حارضند به کالس من بیایند؟
مگه با آموزش دادن چقدر میشه پول در آورد؟!
کسی برای تخصص من پول پرداخت منیکند!

؟میراد زاین سردم ردقچ ام هگم هخآ
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البته اگر هیچکدام از این موارد را ندارید که بسیار عالی! رشایط بسیار عالیتر خواهد بود اما اگر یکی یا
هر پنج نگرانی باال را داشته باشید نیز باید بگویم که هیچ اشکالی ندارد و در ادامه به شام خواهم گفت که
چطور این موضوع را مدیریت کنید( .خود من هم تقریباً متام موارد باال را در ابتدای کار داشتم)

آخه مگه ما چقدر مدرس نیاز داریم؟
این س��وال خیلی متداولی اس��ت که از من میپرس��ند! کالً این دسته از س��واالت که بسیاری از مردم
میگویند:
آخه مگه چقدر مدرس نیاز داریم؟
مگه چند نفر حارضن پول بدن و چیزی یاد بگیرن؟
مردم فرهیخته در ایران زیاد نیستند که اهل یادگیری باشند!
به اندازه کافی مدرس داریم! دیگه جایی برای ما هست؟
و...
اینها بخشی از سواالت متداول است که البته پرسیدن آنها به جاست! و اما پاسخ را از من بشنوید!
اگر در قسمت هدایای کتاب ،فیلم سمینار سفرنامه سیستم آموزشی  5کشور را دانلود و مشاهده کرده
باش��ید (اگر هنوز این کار را نکردید فوراً به آدرس  www.yek.be/bggمراجعه کنید و هدایای خودتان را
دانلود کنید) حتامً متوجه شدید که داستان از چه قرار است.
بهرتین سیستمهای آموزشی دنیا به جای آموزش دادن رصف ریاضی و فیزیک و جغرافیا و  ...به آموزش
مهارتهای زندگی و مهارتهای تخصصی شغلی میپردازند.
مثالً در یکی از مدارس دولتی هلند ،خانم «جودی اوریون» به من توضیح داد که چه مهارتهایی را به
بچههای سنین دبستان آموزش میدهند.
 .1مدیریت خشم
 .2خودآگاهی
 .3چگونگی بروز احساسات
 .4حل مشکالت و تعارض
 .5حل مساله
 .6مهارتهای ارتباطی
 .7مهارتهای سخرنانی و صحبت در جمع
 .8و....
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من و خانم جودی اوریون – مدیر یکی از مدارس دولتی
هلند

یا مثالً اگر به تصویر زیر نگاه کنید ،دکرت دومن را خواهید دید .ایشان یک موسسه آموزشی در آملان دارند
و در حیطه آموزش و پرورش و اقتصاد آموزش فعالیت میکنند.

دکرت دومن -مدیر موسسه فیبس آملان

در جلس��های که با ایش��ان داشتم ،من را با سیستم دوگانه آملان آشنا کرد .در آملان یکی از سیستمهای
آموزش��ی که دانش آموزان در آن درس میخوانند سیس��تم دوگانه ( )Dual Systemاس��ت که در آن به
دانشآموزان مهارتهای عملی کارآفرینی و کسب و کار آموخته میشود.
یعنی دانش آموزان همزمان با درسهای مدرسه خود ،درسهای شغلی ،کارآفرینی و مباحث مربوط به
شغل و ارتباطات در محل کار و ...را آموزش میبینند
با صحبتی که با دکرت دومن داشتم دیدم که چقدر سیستم آموزشی ما ضعیف عمل کرده و چقدر جای
کار داریم! ما در مدرسه بیشرت درسهای حفظی خواندیم و فرصتی برای مهارتهای مهم وجود نداشت.

؟میراد زاین سردم ردقچ ام هگم هخآ
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اما در بسیاری از سیستمهای آموزشی پیرشفته دنیا ،افراد مهارتهای شغلی را آموزش میبینند.
مثالً در س��فری برای بازدید از یکی از مدارس فنالند ،با آقای پیکا مدیر یک مدرس��ه دولتی در فنالند
مصاحبهای  3ساعته داشتم که متوجه شدم در بسیاری از سیستمهای آموزشی دنیا از جمله فنالند به دانش
آموزان مهارتهایی فراتر از تاریخ و جغرافیا و علوم و ریاضی آموزش میدهند؛

آقای پیکا ،مدیر یک مدرسه دولتی در فنالن ِد که وقتی فهمید ماشین ندارم دنبال من آمد و من را با خود به مدرسه برد
تا مصاحبه سه ساعتهای با او داشته باشم.

یا مثالً استفانو ،مشاور هامن مدرسه در حال معرفی طرحی بود که به بچهها آموزش میداد که چطور
میتوانند به خودشناسی برسند ،توامنندیها ،استعدادها و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و بدانند که
باید چطور روی آنها کار کنند تا به نتایج خوبی دست پیدا کنند.

استفانو در حال توضیح پروژه اسکیلون!
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همه اینها را گفتم تا به شام بگویم که در همه جای دنیا ،اگر بخواهند رشد کنند و موفق شوند ،نیاز به
آموزش دارند ،آن هم آموزش از دوران کودکی
اما متاسفانه در کشور ما هیچکدام از این مباحث در مدارس آموزش داده نشده و نتیجه این میشود که
افراد اگر خوششانس نباشند که در محیطی غنی قرار بگیرند ،دچار ضعف در مهارتهای مختلف میشوند.
مهارتهاییمثل:
 .2شناخت رسالت و هدف زندگی
			
 .1شناخت توامنندیها
 .4صحبت در جمع یا سخرنانی
			
 .3مهارتهای ارتباط موثر
 .6مدیریت زمان و انرژی
 .5آینده پژوهی و آماده شدن برای آینده
 .8تندخوانی و مهارتهای مطالعه
				
 .7هدف گذاری
 .10ارتباط با همرس
			
 .9مهارتهای یافنت کار
 .12حل مساله
			
 .11حل تعارض و اختالف
 .14مهارتهای کسب و کار
			
 .13نحوه درست فکر کردن
 .16مدیریت خشم
		
 .15آداب معارشت و تعامل با دیگران
 .18نحوه با احرتام برخورد کردن
			
 .17رفع خجالت و کم رویی
 .20و....
			
 .19خودباوری و شناخت خود
بنابراین در چنین فضای بدی ،به نظر میرسد که جای مدرسانی که با باال بردن دانش خود و دیگران
به آموزش مهارتهای اینچنینی میپردازند بسیار خالی است و هم خدمتی بزرگ و هم بازاری ناب وجود
خواهد داشت.
من باور دارم همانطور که سر هر چهارراه خیابانهای این
شهر و یا حتی در هر روستا ،چندین موسسه آموزش زبان
انگلیسی وجود دارد ،باید مجموعهها و موسسات آموزشی
مهارتهای زندگی نیز وجود داشته باشد

و این هدف من است .دوست دارم به دیگران بگویم که با آموزش دادن میتوان کشورمان را زیباتر کرد
و دنیای بهرتی برای خودمان ودیگران بسازیم.

دنک یم رییغت یسک یشزومآ سالک اب ینعی
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یعنی با کالس آموزشی کسی تغییر میکند؟
متاسفانه بسیاری از مردمان عزیز کشورمان احساس میکنند که آموزشها باعث ایجاد تغییر در کسی
منیشود و با آموزش دیدن منیتوان تغییر کرد!
البته تا حدی هم به آنها حق میدهم چون حتی اگر دیپلم داشته باشند  12سال درس خواندند و تغییر
خاصی هم ندیدند .دلیلش این است که ما یادگیری را با حفظ کردن اشتباه میگیریم و مطالب کتابهای
درسی برای حفظ کردن نوشته شدهاند نه یاد گرفنت.
یادگیری یعنی بتوانی در رفتار خودت تغییری ایجاد کنی و در جای مناسب رفتار مناسب را داشته باشی.
احتامالً برایان تریسی را میشناسید! نویسنده کتاب قورباغهات را قورت بده .جمله بسیار قشنگی از
برایان تریسی آموختم که دوست دارم با شام به اشرتاک بگذارم.
برایان تریسی معتقد است ،زمانی که شام کلمهای جدید در یک کالس آموزشی یا یک کتاب یاد میگیرید،
ساختار مغز شام تغییر میکند و حتی ممکن است  5سال بعد در جایی این آموزش به کار شام بیاید و به
این موضوع بسته کلامت ( )Words packageمیگوید.
گاهی اوقات آموزشهایی که ما میبینیم همین االن اثر خود را نشان منیدهند ولی شاید در آینده اثرات
جالبی بر روی ما بگذارند.

من در کنار برایان تریسی ،نویسنده کتاب قورباغهت را قورت بده!

همه اینها را گفتم تا بگویم که تحقیقات علمی در حیطههای روانشناسی نوین ،علوم اعصاب و همچنین
تجربیات موفق بسیاری از کشورها ،نشان داده که آموزش میتواند بر روی رفتار انسان تاثیر بگذارد! و واقعاً
اگر اثری نداشت به نظرتان دلیلی داشت که بهرتین کشورها بر روی آموزش و پرورش خود اینقدر رسمایه
گذاری کنند؟
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ممکن است در مورد «استادی» بیشرت توضیح بدهید؟
زمانی که از استادی یا مدرس شدن صحبت میکنیم حتامً میدانیم که ما انسانها زمانی که از فردی
آموزش میبینیم به او احرتام بسیاری میگذاریم و حاال اگر این فرد آموزش دهنده خود شام باشید که واقعاً
فوقالعاده خواهد بود!
شام دامئا در حال یادگیری هستید و خالصه یافتههای خود را نیز با دیگران به اشرتاک میگذارید و از این
موضوع هم نفع مادی میبرید و هم معنوی.
اگر به مرحله استادی برسید (که بین  2تا  5سال طول میکشد) و مشغول آموزش شوید مطمنئ باشید
امتیازهای زیر را کسب خواهید کرد:
 .۱حداقل درآمد قابل قبول (باالی  ۱۰میلیون تومان در ماه)
 .۲جایگاه اجتامعی بسیار باال و احرتام بسیار زیاد
 .۳توس��ط افراد زیادی شناخته خواهید ش��د (طرفداران شام ،بینندگان برنامههای رادیو و تلویزیونی،
خوانندگان کتابتان و کسانی که در خربگزاریها و سایت مطالب شام را پیگیری میکنند)
البته نگران چگونگی این موضوع نش��وید و همه راهکارهای مربوط به حضور در تلویزیون و رادیو،
نوشنت کتاب و حضور در خربگزاریها و … در پیشنهادانتهای این کتاب مطرح میشود.

لطفاً دقیقتر بگویید چه درآمدی کسب م یشود؟
هامنطور که چندین مرتبه نیز بیان کردم ،اگر کسی در این شغل به درستی فعالیت کند میتواند در
مدت کوتاه (بین  2تا  5سال) به درآمد ماهانه حداقل  ۱۰میلیون تومان دست بیابد و البته اگر به صورت
علمی و بدون آزمون و خطا این کار را انجام دهید مطمئنا میتوانید چندین برابر این مبلغ را به دس��ت
آورید( .این تجربه را شخص من بسیاری از دوستان مدرسم و برخی از شاگردان پر تالشم به دست آوردهاند)
ممکن است بخواهید چگونگی به دست آوردن این مبلغ را بدانید .اجازه بدهید چند سناریو را برای شام
مطرح کنم( .همه آنها واقعی و مربوط به من هستند)
e eسناریو اول:

در اردیبهشت ماه سال  ۱۳۹۴من هر هفته حداقل یک بار به بندرعباس سفر میکردم و یک روز نیز در
تهران کالس سخرنانی داشتم و هر دو هفته یک بار نیز در اهواز حضور داشتم .فکر کنم اگر بخواهیم برای
هر روز سخرنانی فقط و فقط مبلغ یک میلیون تومان حق التدریس در نظر بگیریم – که البته االن برای هر
روز سخرنانی حدود  7میلیون تومان دریافت میکنم  -مبلغ درآمد  ۱۰میلیونتومان خواهد شد.
البته در این سناریو ،فروش محصوالت ،جلسات مشاوره ،حق تألیف کتابها و … را محاسبه نکردهام.
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جلسه آخر دوره جامع سخرنانی و فن بیان در بندرعباس

e eسناریو دوم:

در فروردین ماه سال  ۱۳۹۴از محصولی به نام «از اهامل کاری و تنبلی تا موفقیت» رومنایی کردیم که
این محصول فقط در یکی از روزهای نوروز حدود  ۷میلیون تومان فروش در یک روز را کسب کرد! (یعنی
 ۷میلیون سود خالص) فکر کنم نیازی به بیان سایر روزها نباشد.

e eسناریو سوم:

تصویری از محصول آموزشی از اهامل کاری و تنبلی تا موفقیت

در س��ال  ۱۳۹۵کتاب «از ش��نبه» با قیمت  ۱۹هزار تومان به تعداد  ۳۰۰۰جلد منترش شد و در کمرت از
 ۵۰روز متام  ۳۰۰۰نس��خه چاپ ش��ده از آن به فروش رفت و تعداد قابل توجهی از آن به صورت نسخه
الکرتونیکی (دانلودی) به فروش رسید( .البته االن چاپ سوم این کتاب موجود است و فروش آنالین و ...
آن هم بسیار قابل توجه است)
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e eسناریو چهارم

در فروردین س��ال  ،1395روی متام محصوالت س��ایت تخفیفی  50درصد قرار دادیم و از طریق کانال
تلگرامامن به آدرس  telegram.me/BishtarAzYekکه آن زمان در حدود  8هزار عضو داشت (البته االن
که در حال نوشنت این کتاب هستم ،اعضای تلگرام ما بیشرت از  20هزار نفر هستند)  ،فقط در یک شب
فروش قابل قبولی معادل  22میلیون تومان تجربه کردیم!
البته باید بگویم که آنقدر بازدید سایت باال بود که عمالً سایت در بسیاری از ساعات شب از دسرتس
خارج بود!

e eسناریو پنجم

در سال  95آنقدر مشغولیت داشتم که یکی از اصلیترین و پردرآمدترین دورههای آموزشی مجموعهام
را منیتوانستم برگزار کنم و از یکی از بهرتین شاگردانم در دورهها استفاده کردم و به او تعلیامت الزم را
ارائه کردم و حدود  50دوره را برگزار کرده است (برای توضیحات بیشرت در گوگل جست و جو کنید دوره
جامع سخرنانی و فن بیان)
و نتیجه این شد که نه تنها من در این کالسها حتی حضور نداشتم ،بلکه درآمد کامل آن را به دست
میآوردم بدون این که خودم بر روی این موضوع وقت بگذارم!
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دوره جامع سخرنانی و فن بیان  67در شهر اصفهان که توسط مجموعه مدرسان ما برگزار میشود (و من در آن حضور ندارم)

گفتنی اس��ت که هزینه این کالس یک میلیون و پانصد هزار تومان بود (البته االن شهریه این کالس 2
میلیون تومان است) و تعداد رشکت کنندگان  22نفر( .که البته چند نفری چون در یک سمینار دیگر ثبت
نام کرد ه بودند ،تخفیف  500هزار تومانی نیز دریافت کردند)
و تاکنون حدود  ۱۰۰دوره در شهرهای مختلف توسط مدرسان مجموعه ما برگزار شده است.
در مت��ام این پنج س��ناریو ،نکته جالب این اس��ت که هرکدام مختص یک ماه بودن��د و منابع دیگر را
حساب نکردهایم .زیرا شام در هر ماه سخرنانی میکنید ،محصول میفروشید ،جلسه مشاوره برگزار میکنید،
دورههای خصوصی و سازمانی دارید ،کتاب میفروشید و برای سخرنانی دعوت میشوید و …

فروش محصوالت ،کتابها و سایر دورهها در ساعتهای اسرتاحت بسیار متداول است.
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بنابراین حاال به احتامل زیاد میتوانید به صحبتهایم بیشرت اعتامد کنید و با خیال راحتتری به ادامه
مطالب این کتاب توجه کنید.
البته گفتن این موضوعات به این معنی نیست که شما
میتوانید بدون هیچ تالشی به این موفقیت دست بیابید و
بدون هیچ تردیدی اگر به دنبال موفقیتهای بزرگ هستید
باید تالشهای بزرگی نیز انجام دهید.
e eاین کار ویروس داره!

یکی از نکات بسیار قشنگ در کار آموزش دادن ،ویروسی بودن آن است .یعنی اگر شام در جایی کارتان
را خوب انجام دهید ،به روشهای مختلف ویروس شام – که البته بسیار مفید است – منترش خواهد شد.
مثال در اولین سمیناری که در بندرعباس داشتم ،یکی از رشکت کنندگان مسئول اداره آموزش رشکت فوالد
هرمزگان بود و بعد از دیدن کیفیت کار من ،تصمیم گرفت بیش از  10سمینار کوچک و بزرگ برای حدود
هزار نفر از کارمندان رشکت فوالد برگزار کند!
یا بارها و بارها شده که در انتهای سمینار رشکت کنندگانی به من مراجعه میکنند و میگویند که من
همرس شاگرد شام هستم و همرسم من را به شام معرفی کرد یا من دوست فالنی هستم و ...
خالصه اگر خوب کار کنید ،افراد زیادی هستند که دوست دارند دیگران نیز با آموزشهای شام زندگی
شخصی یا شغلی بهرتی را تجربه کنند .بنابراین؛
وقتی خوب باشید بقیه میان سراغتون!

اگه میخواهی خارقالعاده باشی ،اول باید از عادی بودن دست بکشی...
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میشه بگید شام چه آموزشهایی م یدهید؟
به شام حق میدهم اگر که بخواهید یک مثال عملی از آموزش دادن را ببینید!
منظور من این است که شام در یک حیطه (مثالً بهبود فردی ،برنامه نویسی اندروید ،آموزش سخرنانی،
مهارتهای ارتباطی کودکان و )...تخصص کسب کنید و دانستههای خود را به زبان ساده ،کامالً کاربردی ،و
به صورت جذاب ،ارائه کنید و در زندگی خودتان و آنها تغییر ایجادکنید.
مثالً پیشنهاد میکنم روی آدرس زیر کلیک کنید و این فیلم نگاه کنید:
www.yek.be/ptt

بخشی از سمینار سه هزار نفره انسان بیشرت از یک نفر (فیلم در آدرس باال موجود است)

احتامالً با دیدن فیلم باال متوجه ش��دید که مطالب بس��یار زیادی وجود دارد که افراد از آنها بیاطالع
هستند و شام با آموزش دادن آنها میتوانید به دیگران کمک کنید.
در همین فیلم اگر افراد بدانند که هر روز دارند از وقت خود در چه جهتی استفاده میکنند به خوبی
متوجه میشوند که باید با برنامه خود چه کاری انجام بدهند.
با همین آموزش ساده ،من به دهها هزار نفر (سه هزار نفر در آن سالن هامیش و بیش از  ۶۰هزار نفر
در فضای مجازی) یک مطلب آموزشی ارائه کردم.
کس��انی که از این آموزش خوشش��ان بیاید ،پیگیر س��ایر آموزشهای من خواهند شد و در کالسها و
دورههای دیگر رشکت میکنند و یا محصوالت آموزشی را تهیه میکنند.
هم من به درآمد میرسم و هم آنها کیفیت زندگی و روابط خود را افزایش میدهند و رشد بهرتی در
زندگی خواهند کرد.
یک بازی معروف به نام برد – برد!
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این تصویر نشان میدهد که بیش از  60هزار نفر این فیلم را مشاهده کردهاند!

e eجالب به نظر میرسه! آینده این شغل چطور است؟

سوال بسیار مهم دیگری که باید به آن پاسخ بدهم این است که آینده این شغل چطور است؟ و پاسخ
من این است که برای کسانی که در حیطه خود استاد هستند به مراتب بهرت از االن خواهد بود زیرا بسیاری
از س��ازمانها ،موسسات و رشکتهای داخلی متوجه شدهاند که اگر تغییر نکنند و روند جدیدی را پیش
نگیرند ،مانند بسیاری از همکاران و رقبای خود مجبور به ترک صحنه اقتصادی هستند و از همین رو برای
تغییر سازمان خود و کارمندان خود حارضند هزینههای بسیاری را رسمایه گذاری کنند.
همچنین افراد نیز متوجه شدهاند که برای داشنت زندگی شغلی ،اجتامعی و شخصی خود باید مهارتهای
زیادی را بیاموزند و مدرسه و دانشگاه به تنهایی منیتواند این نیازها را پوشش دهد.
با همه این توضیحات و با تغییراتی که دنیای ما خواهد داشت (که در سمینار آینده پژوهی  1400در
مورد آن صحبت کردهام) به نظر میرس��د نقش «اس��تادی» بسیار پررنگ خواهد بود و از این موضوعات
استقبال بسیار بیشرتی نسبت به زمان حارض خواهد شد.
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عکس یادگاری در انتهای یکی از سمینارهای سال 93

عکس یادگاری در سمینار ارتباط موثر به روش +1

e eپیشنهاد بسیار خوبی است اما من االن شاغلم و درآمدم خوبه

بسیار عالی! اتفاقاً رشایط بسیار بهرت است زیرا معموالً کسانی که در کسب و کار خود موف ق هستند
میتوانند سخرنانان فوقالعادهای باشند زیرا تجربیات بسیار زیادی دارند.
نکته دیگری که در این رابطه باید با شام در میان بگذارم این است که بسیاری از افراد ممکن است به
استادی متایل زیادی داشته باشند اما نه برای این که درآمد زیادی دارد یا این که از شغل خود راضی نیستند،
بلکه دلیل آنها این است که میخواهند در کنار جایگاه خود در کسب و کار ،یک جایگاه علمی نیز ایجاد
کنند و یا این که میخواهند دانش خود را با دیگران به اشرتاک بگذارند.
برای مثال یکی از افراد بسیار توامنندی که برای استاد شدن به من مراجعه کرده بود ،مالک بیش از 20
رشکت در جنوب کشور بود که درآمد ماهانه باالی صدمیلیون تومان دارد و در بهرتین منطقه شهر زندگی
میکند و از رانندگی و مسافرت با خودرو  BMW X6خود لذت میبرد.
بدون هیچ تردیدی چنین فردی به دنبال مزایای مالی س��خرنانی نیس��ت ،بلکه او میخواهد به گفته
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خودش ،چگونگی ثرومتند شدن و موفقیت در کسب و کار را با دیگر مردمان کشورمان به اشرتاک بگذارد.
بنابراین اگر شغل اصلی دارید که منیخواهید و یا منیتوانید از آن فاصله بگیرید ،بازهم نگران نباشید،
میتوانید به استادی به عنوان شغل دوم نگاه کنید.
e eخب من از سخنرانی میترسم! حاال چی کار کنم؟

خب یکی از مشکالت بسیار جدی و موانع بزرگ برای سخرنان شدن ،ترس از سخرنانی است .اگر تجربه
صحبت در جمع را داشته باشید احتامل زیاد شام هم تجربه ترس از سخرنانی را داشتهاید!
افراد زیادی با دقت به شام نگاه میکنند و این خودش میتواند صحنهای ترسناک باشد!

من در حال سخرنانی در مقابل  1000چشمی که با
دقت به من نگاه میکنند!

اما میخواستم به شام بگویم که اصالً نگران نباشید چون من هم در ابتدای کارم ترس از سخرنانی داشتم
و االن نه تنها خودم ترس از سخرنانی ندارم ،بلکه به دیگران آموزش میدهم که چطور ترس خود را مدیریت
کنند و االن هم قصد دارم چند نکته در مورد ترس از سخرنانی را با شام به اشرتاک بگذارم.

 .1ترسها یاد گرفته شدهاند و میشود پاکشان کرد.

اولین نکته این است که باید بدانید که ترس از سخرنانی و به صورت کلی همه ترسهای متداول – به جز
دو ترس :صدای بلند و افتادن از عقب – در طول دوران زندگی آموخته شدند!
یعنی ما یاد گرفتیم که این موقعیتها – مثل صحبت در جمع و سخرنانی – ترسناک هستند بنابراین به
سادگی میتوانیم به خودمان یاد بدهیم که ترسناک نیستند.
افراد بسیاری را میشناختم که به دلیل ترس از سخرنانی جرأت منیکردند در جمع حارض شوند اما االن با
اعتامد به نفس در حال صحبت برای دیگران هستند و به زندگی خودشان و دیگران کمک میکنند.
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 .2مخاطبان طرف شام هستند!

خرب خوب دیگری که باید بدانید این است که در سخرنانی حتی مخاطبان هم طرف شام هستند و آنها
دوست دارند که شام موفق شوید زیرا موفقیت شام ،موفقیت آنهاست.
هیچ کسی دوست ندارد در سمینار یا کالسی رشکت کند که سخرنانش نتواند خوب سخرنانی کند بنابراین
دانسنت این نکته که رشکت کنندگان طرف ما هستند ،حس آرامش خاصی به ما میدهد.

 .3عامل اصلی ترس!

اما اگر بخواهید از نظر من اصلیترین عامل ترس را بدانید ،باید به شام بگویم که اصلیترین عامل ترس،
بلد نبودن است! بسیاری از ما بلد نیستیم که چطور باید سخرنانی کنیم و زمانی که به درستی بدانیم که
باید چه کاری انجام دهیم دیگر ترس از سخرنانی نخواهیم داشت.
مثالً زمانی که شام بدانید چطور باید سخرنانی را رشوع کنید ،چطور باید پیش بربید ،چطور باید با لحن
و صدایتان بازی کنید ،چطور مخاطبان را بخندانید و بحث را جذاب پیش بربید و همچنین دانش زیادی در
مورد محتوا داشته باشید ،از چه چیزی باید برتسید؟!
این مهارتها قابل یادگیری هستند و شام هم میتوانید ترس خود را از بین بربید.
جمله زیبایی منسوب به حرضت علی (ع) است که بسیار راهگشا برای ترس از سخرنانی است.
وقتی از چیزی میترسید به سمت آن حرکت کنید

و واقعاً اگر چنین نکنیم هیچگاه منیتوانیم از ترس از سخرنانی رهایی پیدا کنیم .بهرت است به جای این
که بگوییم منیشود ،بگوییم چطوری میشود؟
e eمن خودم رو باور ندارم!

با همه این توضیحات ممکن است بگویید «من خودم را باور ندارم» من و این حرفا؟!
به شام حق میدهم چون من هم خودم را در ابتدای کار باور نداشتم و فکرش را هم منیکردم که بتوانم
به سادگی جلوی هزاران نفر صحبت کنم .به همین دلیل برای شام راهکاری کامالً عملی و تجربه شده و
جواب پس داده دارم! این که از جاهای کوچک رشوع کنید!
مثالً اولین کالسهای من ،کالسهای نیمه خصوصی با  3یا  4رشکت کننده بودند که آچارفرانسه سخرنانی
نام داشت! در این کالسها من تجربیات زیادی به دست آوردم و در جمعهای سه یا چهار نفری مطالب را
بیان میکردم و هم من خوشحال بودم که تعداد رشکت کنندگان زیاد نیست که اسرتس داشته باشم و هم
رشکت کنندگان خوشحال بودند که کالس به صورت نیمه خصوصی است!
به صورت کلی میخواهم بگویم خودتان را دست کم نگیرید و قرار نیست که یک مرتبه رشد کنید! قرار
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است پله پله حرکت کنید و مطمنئ باشید که میتوانید اگر که بخواهید و تالش کنید.
همچنین حتامً این فیلم  1دقیقهای را ببینید که در یک سخرنانی موضوع مهمی در این رابطه را مطرح کردم:
www.yek.be/kdkn

این موضوع را در سمینار تغییر رفتارها مطرح کردم و امیدوارم از این فیلم خوشتان بیاید.

من موافقم و میخواهم «مدرس» شوم ،باید چه کار کنم؟
به شام تربیک میگویم که این تصمیم بزرگ را گرفتید و قصد دارید که از این کار پرهیجان و پردرآمد
لذت بربید .گامهایی که برای استاد شدن باید برداشت شامل موارد زیر است:
 .۱انتخاب موضوع
 .۲کسب تخصص در موضوع
 .۳معرفی خود به دیگران و ایجاد اعتامد واقعی با آموزشهای کاربردی
 .۴فروش آموزش ،مشاوره و محصوالت از طریق اینرتنت یا حضوری
و در ادام��ه قص��د دارم هرکدام از این چهار مورد را بیش�تر توضیح دهم تا دید صحیحتری نس��بت به
«استادی» به دست آوریم.
 .۱چه موضوعی را برای آموزش دادن انتخاب کنم؟

اولین گام این است که شام باید تصمیم بگیرید که میخواهید در چه موضوعی استاد شوید .خیلی نگران
این موضوع نباشید که مخاطبان شام چه کسانی هستند ،این را بدانید که همواره برای هر تخصصی افرادی
وجود دارند که حارضند برای یادگیری خود پول بپردازند .زمانی که من آموزش سخرنانی و فن بیان را آغاز
کردم ،بسیاری از افراد (از جمله اعضای خانواده و دوستان نزدیک) من را مسخره میکردند و میگفتند:
«آخه کی حاضره برای این که حرف زدن یاد بگیره پول بده؟»
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البته االن دیگه نیازی نیست که به آنها توضیح بدهم چون خودشان میدانند!
در هر حیطهای میتوان به فعالیت پرداخت و من چند مثال بسیار موفق را در این مورد  -که اکرثاً از
دوستان من هستند  -با شام به اشرتاک میگذارم:
• آموزش ساخت پاورپوینت
• مهارت فروش بیمه عمر و رسمایه گذاری
• روانشناسی ازدواج
• روشهای کسب ثروت
تهای مذاکره
• مهار 
• مهارتهای بهبود فردی
• روشهای افزایش اراده
• آموزش زبان انگلیسی
• اصول و فنون جوشکاری صنعتی
• اصول معارشت و پذیرایی از میهامن
• آموزش مباحث حقوقی به ُوکالی تازه کار
• آموزش روش تدریس به معلامن
• مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته
• آموزش حسابداری
• آموزش تندخوانی و یادگیری رسیع
• مهارتهای تقویت حافظه
• آموزش نقاشی یا طراحی
• آموزشی موسیقی (هر سازی که فکر کنید)
• آموزش طراحی سایت
• و…
و دهها یا صدها موضوع دیگر که مطمئنم با خالقیت ،آنها را پیدا میکنید….
حال فکر میکنم که ش�ما با دیدن برخی از تخصصهای فوق احس��اس کردید که میتوانید در حیطه
تخصصی خود بسیار توامنندتر باشید.
البته اگر در هیچ موردی تخصص یا تجربهای ندارید نگران نشوید زیرا میتوانید با روش خاص و بسیار
حرفهای که در ادامه به شام عرض خواهم کرد در یک حیطه جزو افراد متخصص و «استاد» در حیطه کاری
خود شوید.
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برای این که یک موضوع را انتخاب کنید باید:
 .۱به موضوع عالقه مند باشید و برای یادگیری آن تالش کنید.
 .۲عدهای حارض باشند برای یادگیری این موضوع پول بپردازند.
بنابراین اگر بتوانید موضوع خوبی انتخاب کنید بدون هیچ تردیدی میتوانید با خیال راحت از گام اول
بیرونبیایید.
البته از شام خواهش میکنم که توقع نداشته باشید با خواندن این صفحه بالفاصله بتوانید موضوع کار
خود را پیدا کنید و شاید این کار نیاز به زمانی در حد چند هفته داشته باشد (هرچند در سمینار مدرسه
استادی که در انتهای کتاب در موردش صحبت میکنیم ،توضیح میدهیم که چطور بتوانیم بسیار راحتتر
موضوع را انتخاب کنیم).
 .۲چطور برای «مدرس شدن» تخصص کسب کنم؟

گام دوم برای رسیدن به جایگاه «مدرس» این است که در موضوع مشخص شده در گام قبل ،تخصص
پیدا کنید تا جایی که دیگران بخواهند با پرداخت پول از تخصص شام استفاده کنند.
برای این کار ،در اغلب مواقع نیاز به تحصیالت دانشگاهی خاصی ندارید  -و اگر تحصیالت مرتبط داشته
باشید که چه بهرت  -و داشنت تخصص لزوماً به معنی داشنت تحصیالت نیست.
شام میتوانید در کاری متخصص شوید و دانش و تجربه فوقالعادهای داشته باشید بدون این که حتی
لیسانس داشته باشید! و مطمئناً میدانید که امروزه با این همه دانشگاه های مختلف مدرک دانشگاهی روز
به روز ارزش خود را از دست میدهد( .البته من برای افراد تحصیل کردهای که متخصص هستند جایگاه
بسیار ویژهای قائل هستم و سعی میکنم خودم نیز جزئی از آنها باشم)
اما این که چطور باید در یک موضوع متخصص ش��د ،س��وال بس��یار مفصلی است که به صورت کلی
میتوانم ایدههایی در این زمینه به شام عرض کنم.
 ۵۰ .۱کتاب برتر در جهان در موضوع تخصص خود را پیدا کنید و آنها را به صورت کامل مطالعه و درک
کنید.
 .۲بهرتین متخصصان داخلی و خارجی حیطه تخصصی خود را بیابید و ببینید که آنها چه آموزشهایی
دارند و چطور فعالیت میکنند؟
 .۳حداقل هزار ساعت در مورد کار خود مترین کنید (این هزار ساعت از قانون  ۱۰هزار ساعت مالکوم
گلدول استخراج شده که در سمینار مدرسه استادی در مورد آن صحبت شده است).
مطمئنم که تعجب کردهاید اما حقیقت این اس��ت که ش�ما با انجام این س��ه گام بدون هیچ تردیدی
میتوانید جزو اساتید برجسته حیطه مشخص شده در کشورمان باشید.
باور منیکنید؟ امتحان کنید…
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 .۳چگونه خود را به عنوان یک «استاد» معرفی کنم؟

گام اول و دوم حدود  ۶ماه به طول میانجامد (در صورتی که صفر کیلومرت باش��یم و البته تالش قابل
قبولی انجام دهیم ،البته به این معنی نیست که شام ظرف  6ماه استاد میشوید بلکه منظور این است که
در جایگاهی هستید که میتوانید مباحث اولیه را آموزش دهیدو کارتان را آغاز کنید) و پس از آن نوبت به
آن میرسد که خود را به دیگران معرفی کنید.
باید بیاموزیم که چطور خود را به دیگران بشناسانیم تا آنها به ما مراجعه کنند و البته مهمتر از آن به
ما اعتامد کنند.
امروزه صدها یا شاید هزاران وبسایت و وبالگ آموزشی وجود دارند اما اکرث آنها هیچ درآمدی ندارند و
آنچه که بسیار مهم است این است که ما به روشهای اصولی پایبند شویم که هم از طریق آنالین (اینرتنت
و …) و ه��م از طری��ق آفالین (مجالت ،رادیو و تلویزیون ،کتاب ،تبلیغات چاپی و …) به مخاطبان خود
معرفیشویم.
مثالً یکی از کارهایی که من انجام میدهم و مخاطبان من از آن بسیار رضایت دارند و باعث میشود
در اولین برخوردشان ،به اندازه کافی از من شناخت داشته باشند« ،دوره رایگان سخرنانی و فن بیان» است.
شام هم میتوانید برای ثبت نام در این دوره به آدرس
www.BishtarAzYek.com

مراجعه کنید و اگر هنوز در دوره رایگان آموزش س��خرنانی و فن بیان رشکت نکردهاید ،حتامً توصیه
میکن��م ک��ه در این دوره رشکت منایید زیرا تاکنون بیش از  200هزار نفر در این دوره رشکت کردهاند و از
مطالب آموزشی آن استفاده کردهاند.
شاید این سوال برای شام پیش بیاید که یک دوره آموزشی رایگان چه فایدهای دارد؟ پاسخ من این است
که باعث میشود که
 .1مشکل برخی حل شود و مهارتهای جدیدی یاد میگیرند
 .2با شام آشنا میشوند و میدانند که محصوالت رایگان شام وقتی این کیفیت و ارزش را داشته باشد،
محصوالت پولی چقدر ارزشمندتر خواهد بود.
یا مثالً اگر کسی یکی از مقاالت من در مجله پنجره خالقیت را خوانده باشد و آن مطلب برایش کاربردی
باشد ،بدون هیچ تردیدی سعی میکند که من را پیدا کند و از سایر مطالب آموزشی من استفاده کند.
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این هم نظر یکی از رشکت کنندگان در سمینارهای رایگان من

تا کنون دهها مقاله از من در مجالت مختلف منترش شده

بنابراین معرفی خود به مخاطبان به این صورت است که ما با روشهای مختلف محتوای رایگان  -اما
ارزش��مند  -خود را در اختیار آنها قرار میدهیم تا اگر از آن رضایت داش��تند ،پیگیر س��ایر فعالیتها و
محصوالت ما بشوند.
 .۴چگونه آموزشهای خود را بفروشم؟

و اما میرسیم به قسمت بسیار مهم از کارمان ،زمانی که ما موضوعی را انتخاب کردیم ،در آن متخصص
شدیم و بعد توامنندیهای خود را به دیگران منایش دادیم و مخاطبامنان به ما اعتامد کردند و متوجه شدند
که محصوالت آموزش��ی ما به دردش��ان میخورد ،آنگاه نوبت به این کار میرس��د که چطور محصوالت
آموزشی خود را برای فروش قرار دهیم.
حقیقت این است که بسیاری از ما با چنین جمالتی تسخیر شدهایم:
دن
پول که جون نیست مردم همینطوری راحت بِ َ
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اما حقیقت این است که اگر مردم در ازای دریافت چیزی پول بپردازند که درآمد آنها را بیشرت میکند،
زندگیشان را سادهتر میکند و یا جایگاه آنها را ارتقا میدهد ،چرا که نه؟! آنها به سادگی هزینه را پرداخت
م یکنند.
مثالً چندی پیش کارگاهی با موضوع مهارتهای ارتباطی و فن بیان مدیران داشتم که رشکت کنندگان آن
 ۵۰۰هزار تومان بابت این کارگاه پرداخته بودند .حقیقت این بود که آنها  ۵۰۰هزار تومان هزینه نکردهاند و
در اصل  ۵۰۰هزار تومان رسمایه گذاری کردهاند و مطمئنم که در بسیاری از مواقع این مبلغ بسیار رسیعتر
از تصور به آنها باز خواهد گشت چون اگر بتوانند فقط جلوی خروج یک نیروی خوب را بگیرند و یا بتوانند
یک قرارداد عالی ببندند چندین برابر مبلغ این آموزش را به دست میآورند.

من در حال سخرنانی در کارگاه فن بیان مدیران در هتل هام

یا مثالً در سال  94یک فروشگاه در تربیز از من خواست که در مورد فن بیان فروشندگان نظراتی ارائه
کنم .مالک این فروشگاه که یک جوان بسیار توامنند و پر آتیه بود ،از هزینهای که برای یک جلسه مشاوره
به همراه هزینه اقامت و بلیط رفت و آمد باید میپرداخت (چند میلیون تومان) کمی نگران بود و در جلسه
مشاوره احساس کردم که او از این موضوع چندان راضی نیست اما در این مورد چیزی به او نگفتم و از او
خواهش کردم که چند روز بعد به البی هتل بیاید (چون با همرسم به این سفر آمده بودم و این سفر کاری
در ادامه تبدیل به یک سفر تفریحی میشد) و از نتیجه کار بگوید.
نتیجه این بود که آن فرد پس از سه روز نزد من آمد و خوشحالی بسیار زیادی داشت و به من گفت که
در هامن سه روز توانسته به اندازه کل مبلغ مشاوره فروش داشته باشد!
مثال دیگر یکی از افراد بسیار ثرومتند کشورمان بود که به دلیل مشکلی که با رشیکش داشت ،به مدت
س��ه س��ال بود که یک زمین به ارزش  ۱۲۰میلیارد تومان دست نخورده باقی مانده بود و وقتی به عنوان
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مش��اور نزد او رفتم ،نکاتی در مورد ش��خصیت شناس��ی رشیکش به او گفتم و این گره  ۳ساله باز شد و
فعالیتهای آنها از رس گرفته شد .شاید او برای چند جلسه مشاوره در حدود  ۸میلیون تومان هزینه کرده
بود اما سود بسیار بسیار بیشرتی را به دست آورد.
اتفاق جالب دیگر این بود که فردی که در اس��تانداری یکی از اس��تانهای کش��ورمان به عنوان کارمند
فعالیت میکرد به من میگفت که اگر زودتر با کالسهای ما آشنا شده بود و ترس از سخرنانی او زودتر از
بین میرفت ،بدون هیچ تردیدی تاکنون فرماندار یکی از قسمتهای استان میبود….
منونه بعدی دخرتی بود که در بندرعباس در یکی از کالسهای آموزش سخرنانی من حارض شد و از من
خواست که به او اجازه بدهم  ۳دقیقه صحبت کند ،وقتی او رشوع به صحبت کرد ،به من و دانشجویانم
گفت که با حضور در س��ه کارگاه آموزشی فن بیان ،ارتباط موثر و سخرنانی توانسته بود درآمد خود را در
زمینه بازاریابی  ۴برابر کند! و بسیاری از افراد را به حضور بیشرت در کالسها و جدیت بیشرت دعوت میکرد.

این هم نظر یکی از رشکت کنندگان در سمینارهایم! خوشحامل که از این فضا لذت برده است

و مثال آخر این که دوستی در کالسهای سخرنانی من رشکت کردهبود و حدود یک میلیون تومان برای
رشکت در این کالس هزینه کرده بود و در انتهای دوره بسیار راضی بود زیرا در هامن بین توانسته بود با یک
سخرنانی ۱۵۰ ،بیمه عمر بفروشد و متام هزینههای کالس سخرنانیاش بازگردد .چندی پیش در حال صحبت
با همین دوست بودم که از من دعوت کرد که سخرنانیهایش را به صورت مشرتک اجرا کنیم و من نیز با
خوشحالی دعوتش را پذیرفتم( .در گوگل جست و جو کنید :داستان موفقیت سینا محمدیان)

؟منک راک هچ دیاب ،موش »سردم« مهاوخ یم و مقفاوم نم
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سینا محمدیان در حال سخرنانی در باشگاه سخرنانی برج میالد

بنابراین قانون بس��یار ساده است و مش��خص! اگر بتوانید خدماتی ارائه کنید که در زندگی اجتامعی،
تخصصی ،اقتصادی یا شخصی افراد ،رشد یا بهبودی ایجاد شود ،افراد با کامل میل با شام همراه خواهند شد
و هزینه آموزشهای خود را خواهند پرداخت.
e eیک مثال عملی

اجازه بدهید یک مثال کامالً عملی را با یکدیگر اجرا کنیم .مثالً فرض کنید یک خانم جوان با تحصیالت
لیس��انس در رشتهای که شاید به ظاهر بازار کار خوبی نداشته باشد (مثالً رشته تحصیلی من :تکنولوژی
آموزشی) تا مدت زیادی دنبال شغل بوده و جلسات مصاحبه شغلی زیادی رشکت داشته است اما کار مورد
عالقه خود را پیدا نکرده است…
و حاال قصد دارد در یک حیطه استاد شود و به تدریس بپردازد و بدون شک یکی از پیشنهادهای من به
چنین شخصی این است که در مورد روشهای حضور در جلسه استخدام مشغول به آموزش شود زیرا هم
خود به اندازه کافی تجربه دارد و هم افراد زیادی هستند که دچار این مشکل هستند.
حال فرض میکنیم که این فرد از این موضوع رضایت کامل دارد و متایل دارد که در همین موضوع (یعنی
آموزش مهارتهای مصاحبه شغلی) به فعالیت استادی مشغول شود.
اکنون او باید در جاهای مختلفی حضور پیدا کند و درخواست شغل بدهد و سواالت متداول استخدام
کنندگان را بررسی کند و معیارهای آنها را بسنجد ،با آنها مصاحبه کند و درخواستهای آنها از نیروی کار
را بررسی کند و بعد منابع مرتبط با این موضوع را بررسی کند ،کتابهای مرتبط را بخواند ،در دورههای
مرتبط رشکت کند و با موسسات استخدام و کاریابی ارتباط بگیرد.
پس از گذش��ت مدتی به یک دید بسیار شفاف و صحیح نسبت به کار خود دست خواهد یافت و به
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همین صورت میتواند یک محصول آموزشی صوتی یا تصویری یا یک کتاب با عنوان «در جلسه مصاحبه
استخدامی چه بگوییم؟» ارائه کند.
حال خودتان را جای مخاطب این خانم بگذارید .کسی که دنبال شغل است آیا حارض نیست  ۴۰هزار
تومان برای یادگیری روشهای کاربردی حضور در جلسه استخدامی بپردازد؟
در این صورت آن فرد بس��یار خوش��حال خواهد بود زیرا میتواند با مبلغ  ۴۰هزار تومان روشهایی را
بیاموزد که میتواند شغل مورد نظر خود را به دست آورد و ماهانه حداقل  ۲۰برابر آن را کسب کند!
بنابراین هم خریدار بسیار خشنود است و هم فروشنده .حاال این فرد میتواند چند محصول داشته باشد
که چند مورد را با یکدیگر مرور میکنیم:
 .۱چگونه در مصاحبه استخدامی حضور پیدا کنیم؟
 .۲چگونه درخواست افزایش حقوق یا جایگاه بدهیم؟
 .۳مهارتها و تخصصهای رضوری برای افزایش جایگاه.
 .۴چگونه توامنندی خود را به رئیسامن اثبات کنیم.
و….
حال فرض کنید که هرکدام از این محصوالت ( 4محصول باال) به طور متوس��ط  40هزار تومان قیمت
داشته باشند و این فرد اگر بتواند روزانه از هر کدام از این محصوالت فقط و فقط  ۲عدد به فروش برساند
که در پایان ماه میشود چیزی در حدود  ۱۰میلیون تومان!
تازه از این موضوع بگذریم که احتامالً دانشگاهها و بسیاری از موسسات دیگر از این فرد برای سخرنانی
دعوت خواهند کرد تا روشهای کاریابی و … را مطرح کند .بنابراین میبینید که اگر در کار خود خوب
ظاهر شویم و توامنندیهای خود را بروز دهیم میتوانیم کارهای بسیار بزرگی را انجام دهیم.
پیشنهاد میکنم اگر از این روش خوشتان آمد و دوست داشتید فردی باشید که هم در جامعه بسیار موثر
است و جایگاه اجتامعی باالیی دارد و البته درآمدی خوب ،در سمینار مدرسه استادی رشکت کنید یا فیلم
این سمینار را در اینرتنت دانلود کنید (توضیحات بیشرت در انتهای این کتابچه)

دیدن رضایت رشکت کنندگان در سمینارها و این که چه حس مثبتی به ما دارند واقعاً انرژی بخش است .امیدوارم چنین لحظههایی را
شام هم بارها و بارها تجربه کنید.

!یداتسا لغش یاه یلاحاب زا
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اینجا رشوع دنیای جدید شامست! وارد شوید و از آن لذت بربید

از باحالیهای شغل استادی!
به نظر من یک شغل خوب ،هرچقدر هم که درآمد خوبی داشته باشد ،کافی نیست و باید جذابیتهای
خوبی هم داشته باشد طوری که از آن واقعاً لذت بربیم.
این کتاب سال  1394نوشته شده و در تاریخ  10تیرماه  1395ویرایش دوم ،در فروردین  1397ویرایش
سوم و در آذر  1397ویرایش چهارم انجام شده است.
چندی پیش در کارگاه رفع خجالت و کم رویی (که یک کارگاه سه روزه و هر روز  11ساعت است!!!!)
برای بسیاری از رشکت کنندگان دوره عجیب بود که چطور من اینقدر با انرژی و رسحال میتوانم  11ساعت
سخرنانیکنم؟
پاسخ من بسیار مشخص و واضح بود! من عاشق این کار هستم ،اینقدر برایم خوشایند است که اصالً
متوجه گذر زمان منیشوم و این یکی از زیباییهای شغل ماست.
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تصویری از کالس رفع خجالت و کم رویی و کم حرفی

زمانی که شام هم رسحال باشید ،شاگردانتان بهتان انرژی میدهند

یکی از رشکت کنندگان ،کتاب از شنبه را در ابعاد  4برابر چاپ کرده و به من هدیه داده!

e eهمه راضی هستند!

من به این دلیل عاشق این کار هستم که در این کار اگر خوب و حرفهای کار کنید ،همه راضی خواهند
بود .شام راضی خواهید بود زیرا درآمد و جایگاه اجتامعی خوبی کسب کردهاید ومخاطبان راضی خواهند
بود زیرا با پرداخت مبلغ کمی مشکل بزرگشان را حل کردهاند.
مثالً روز معلم س��ال  1396همراهان دورهها و کالسها و س��مینارهای ما چنین لطف بزرگی به من
داشتهاند ،که نشان میدهد گویا از پولی که برای آموزشهای من پرداختهاند راضی هستند و از این بابت
هم من و هم آنها حس خوبی داریم!

!یداتسا لغش یاه یلاحاب زا
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بخشی از دسته گلها و هدیههایی که برای روز معلم برای من آوردهاند! حتی یکی از دوستان که تهران نبود سفارش داد از طرف
ایشان برای من گل بفرستند!

e eالبته که همه را نمیتوان راضی کرد

وقتی یک مدرس حرفهای باشید خیلی زود یاد میگیرید که منیتوان همه را راضی کرد مثالً شاید از بین
هزاران نفری که این کتاب را میخوانند ،افرادی باشند که از این کتاب خوششان نیاید.
از جالبیهای کار ما این است که میتوانید گارانتی بازگشت وجه بدهید و اگر کسی از آموزشهای شام
خوشش نیامد ،پولش را پس دهید .کاری که ما انجام میدهیم و از آن بسیار خوشحالیم!
حتی در بعضی از کالسهایامن (مثل رفع خجولی) گارانتی سه برابر بازگشت وجه داریم! یعنی اگر کسی
از مطالب راضی نبود و نتیجه نگرفت سه برابر پولی که پرداخت کرده است را به او پس میدهیم!

ممکن است از هر کالس  100نفره ،یکی دو نفر هم از کالس راضی نباشند (که ما با خوشحالی وجه آنها را پس میدهیم) اما معموالً
آنها نه تنها ناراضی نیستند بلکه ساعتها بعد از کالس هم میمانند و سواالت خود را میپرسند!
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e eهم سفر میروید و هم درآمد کسب میکنید!

زمانی که مدرس خوب و موفق باش��ید ،اتفاقات زیبایی رخ میدهد! شام به شهرهای مختلف دعوت
میشوید و یا حتی در کشورهای مختلف میتوانید سخرنانی داشته باشید.
مثالً در تصویر زیر ،تور کسب و کار قربس را مشاهده کنید که با حدود  50رشکت کننده برگزار شد و من
عالوه بر سخرنانی ،یک اقامت رویایی برای خودم و همرسم در بهرتین هتل قربس داشتم و فقط  2ساعت
سخرنانی داشتم و  4روز از آنجا لذت بردم!

تور آموزشی – تفریحی قربس در سال  1396برگزار شد.

یا مث الً در تور بعدی که در اس��تانبول بود به مدت  2روز ،مطالب آموزش��ی بس��یار خوبی را با رشکت
کنندگان به اشرتاک گذاشتم و خوشحامل که این عزیزان هم بسیار راضی بودند.

!یداتسا لغش یاه یلاحاب زا
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این تصویر مربوط است به حواشی این تور تفریحی آموزشی (من خودمم فقط ریشهام رو زدم)

البته اجازه بدهید از سایر تورهای داخلی و خارجی بگذریم و برای توضیحات بیشرت میتوانید به سایت
ما مراجعه کنید و تصاویر و گزارشهای آنها رو مشاهده کنید.
e eخوبی بعدی ،خالقیت نامحدود

اگه از کارهای تکراری مثل کارمندی خسته شدید یا دوست ندارید بیشرت عمرتان را به صورت یکنواخت
بگذرانید ،فکر میکنم یکی از گزینههای خوب همین شغل باشد.
چرا؟ خب به دلیل این که قرار نیست از هیچ قانونی پیروی کنید و هرطور که دوست دارید میتوانید
خالقیت خود را بروز دهید:

سوگندنامه انتهای دوره رفع خجالت کم رویی و کم حرفی و مراسم آتش بازی و رها کردن بادکنکها
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یا میتوانید از تکنیکهای دیگری استفاده کنید مث الً ما در کالس مدیریت خشم یا حل تعارض از یک
گروه موس��یقی زنده اس��تفاده میکنیم تا فضای کالس را متفاوت کنند و کالس جذابتر و با نشاطتری را
تجربهکنیم.

گروه موسیقی زنده در هنگام انجام متارین گروهی

یکی دیگر از جذابیتهای کار ما ،خنداندن مخاطبان است! اگر شام سخرنانی را به صورت جدی پیگیری
کنید خواهید دید که با خنداندن مخاطبان ،یادگیری آنها افزایش مییابد و نشاط بیشرتی در کالس حاکم
میشود به همین دلیل سعی میکنید در حاشیه آموزشهای خود خنده را بر لب مخاطبانتان بیاورید.

خنداندن مخاطبان در سخرنانی
(البته مهارتی است که شام میتوانید یاد بگیرید و طنز در سخرنانی یکی از رسفصلهایی است که آموزش میدهم!)

!یداتسا لغش یاه یلاحاب زا
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بعضی موقعها هم خنده تبدیل به قهقهه میشود!

e eآخه چی بهتر از این که...

در ی��ک کالم باید بگویم که ش�ما با ای��ن کار میتوانید اول زندگی خودتان و بعد زندگی کس��انی که
میخواهند بهرت زندگی کنند را تغییر دهید!
نه تنها خودتان بهرت میشوید بلکه کمک میکنید انسانها بهرت رفتار کنند و واقعاً شاید باورتان نشود که
بتونید اینقدر موثر باشید و به بقیه کمک کنید.

از لذتهای دنیا ،پاسخ دادن به سواالت عالقه مندان در انتهای سمینار است...
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e eانعطاف پذیری خیلی زیاد!

از دیگر فایدههای این کار این است که شام ارتباطات خوبی خواهید داشت و میتوانید بخشی از درآمد
خود را به کارهای خیر اختصاص بدهید .مثالً در سال  1396حدود  100میلیون تومان از درآمدهای مجموعه
را اختصاص دادم به تجهیز چند مدرسه محروم در سیستان بلوچستان و شش ماه بعد هم لباس عید برای
آنها تهیه کردیم.
این عدد خیلی س��اده از دو سمینار و رشکت کنندگان آن به دست آمد .سمینار حل تعارض! و سمینار
سفرنامه سیستم آموزشی  5کشور (که فیلم آن سمینار در بخش هدایا موجود است)

سمینار خیریه حل تعارض و اختالف با حضور حدود  350نفر

سمینار خیریه سفرنامه سیستمهای آموزشی  5کشور با حضور حدود  600نفر

!یداتسا لغش یاه یلاحاب زا
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سمینار خیریه ارتباطات فوق حرفه ای با حضور حدود  800نفر

با همین سمینارها توانستیم اوالً بسرتی را فراهم کنیم تا هم دیگران بتوانند رشد کنند و مطالبی یاد
بگیرند و هم لبخندی بر لب کودکان محروم کشورمان نشاندیم.
به لطف یکی از دوستان خوبم توانستیم در مهرماه برای حدود  1250کودک محروم ،لوازم التحریر یک
سال تحصیلی را بخریم( .کودکانی که در حرست یک بسته مداد رنگی شش رنگ بودند)

گروه اولی که لوازم التحریر خود را دریافت کردند و از این بابت خوشحالند

همچنین ما توانستیم  10مدرسه را تجهیز کنیم به کولر گازی و آبرسدکن! آن هم در جای گرم و خشکی
مثل سیستان و بلوچستان!
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خوشحامل که این عزیزان از این به بعد در محیط بهرتی تحصیل میکنند.

و این هم پیام تشکر یک مدرسه از ما بود که حقیقتاً چند دقیقهای بعد از دیدن این تصاویر اشک ریختم
و خوشحال بودم که به اندازهای هرچند کوچک موثر بودم.

خب همه اینها را گفتیم که بدانیم شغل مدرس شدن میتواند بسیار جذاب و مفید و سازنده باشد و اگر
احساس میکنید این شغل برای شامست ،اقدام کنید و این تغییر را برای خودتان رقم بزنید.

این هم نظر یکی از رشکت کنندگان در سمینار

رگا دینزب ور ندش سردم دیق ًافطل
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لطفاً قید مدرس شدن رو بزنید اگر
البته دقت کنید که من به هیچ عنوان این شغل ارزشمند را به هر کسی توصیه منیکنم و در این قسمت
میخواهم بگویم که این شغل به درد چه کسانی منیخورد!
لطفاً اگر هرکدام از این ویژگیهای زیر را دارید همین االن خواندن این کتاب را کنار بگذارید و به کار
مهمتری مشغول شوید چون قطعاً این شغل به درد شام نخواهد خورد.
e eاهل یادگیری نیستید

اگر عالقهای به خواندن ،یاد گرفنت و پیرشفت ندارید ،این شغل اصالً به درد شام منیخورد زیرا در این
شغل باید دامئا در حال یادگیری و رشد دادن خودتان باشید.

e eدنبال چیزهای جدید نیستید

همچنین اگر دنبال چیزهای جدید نیستید و از تجربیات جدید بیش از حد فاصله میگیرید باید بگویم
که این شغل میتواند گزینه مناسبی برای شام نباشد چون این شغل بسیار خالقانه و جذاب است.

e eدنبال تالش و تمرین نیستید

مدرس شدن ظاهر سادهای دارد ،مثالً خیلیها – حتی برخی اطرافیانم – فکر میکنند شام فقط  4ساعت
صحبت میکنید و میلیونها تومان به دست میآورید در صورتی که آنها منیبینند که پشت این چند ساعت
سخرنانی چقدر مترین و مامرست ،هزینه مالی و زمانی ،یادگیری و مطالعه و  ...نهفته است.
بنابراین اگر فکر کردید با اهامل کاری و تنبلی و یا بدون داشنت برنامهای منسجم و تالش زیاد میتوان
موفق شد باید بگویم که کامالً در اشتباه هستید (البته میدانم چنین فکری منیکنید)

e eاز یاد دادن به دیگران لذت نمیبرید

همچنین اگر از یاد دادن به دیگران لذت منیبرید ،پیشنهاد میکنم که این شغل را کنار بگذارید چون اگر
از چیزی لذت نربید منیتوانید در آن بیش از مقدار مشخصی موفق شوید.

e eدنبال یک شبه پولدار شدن هستید

همچنین این ش��غل از آن وعدههای یک ش��به پولدار شدن یا بدون زحمت موفق شدن و  ...را به شام
پیشنهادمنیدهد!
ش�ما در گذر زمان و به مرور به درآمدهای کوچک خواهید رس��ید و کم کم آن را گسرتش میدهید و
رشد میکنید و این روند یک شبه نخواهد بود بلکه شام زمان قابل توجهی را برای موفقیت خودتان در نظر
خواهید گرفت .چیزی بین  2تا  5سال.
e eپول برایتان از اخالق مهمتر است

آخرین دلیل برای این که رساغ این شغل نیایید این است که پول برایتان از اخالق مهمتر باشد .در کار
مدرسها بس��یار آس��ان است که با تکنیکهای کالمی ،متقاعد سازی و فن بیان ،بتوانید مخاطبان را گول
بزنید و به آنها چیزی بفروشید که صحیح نیست اما این کار فقط چند بار ممکن است و شام در بلند مدت
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مخاطبانتان را از دست خواهید داد.
بنابراین اگر به فکر کالهربداری و دور زدن مردم هس��تید ،راهه��ای بهرتی وجود دارد! این روش آنقدر
زحمت دارد که ارزشش را ندارد!
البته من منیگویم نباید پول را دوست داشته باشید ،من خودم بسیار پول دوست هستم و اولویت دوم
زندگی من پول است اما هیچوقت سعی نکردم به خاطر پول ،به روشهای غیر اخالقی درآمد کسب کنم .به
دو دلیل :اول این که ارزشهایم را میشناختم و دوم این که این کار به اندازه کافی درآمد دارد که نخواهم
به روشهای غیر اخالقی کسب درآمد کنم.
شکر خدا درآمد خوبی دارم اما از درآمدم هیچوقت استفاده آنچنانی نکردم و به قول خواهرم ،بیشرت از
خودم ،خانوادهام از این موضوع نفع بردهاند.
با افتخار میگویم که در دو سال اخیر بیش از یک میلیارد تومان برای یادگیری خودم هزینه کردهام و از
این بابت بسیار خوشحامل که میتوانم با مبالغ بسیار کمرتی این مطالب را با مردم عزیز کشورم به اشرتاک
بگذارم .یکی از شاگردانم به شوخی در دوره استادی به من گفت:
شما هرچقدر پولدارتر بشی ما خوشحالتر میشیم! چون شما
که بلد نیستی خرج کنی! همه رو میری کتاب و سمینار میخری
و آخرش به ما یاد میدی!

نظر یکی دیگر از رشکت کنندگان در سمینارهای ما که تجربه خوبی از مجموعه ما داشته است.

پیشنهاد من
حاال در این حدود  50صفحهای که با من همراه بودید احتامالً میتوانید تصمیم بگیرید که آیا این شغل
برای شام مناسب است یا خیر .اگر مناسب است که من برای شام پیشنهادی دارم!
پیشنهاد من این است که شام در هر سن ،جنسیت ،تخصص و جایگاهی میتوانید تبدیل به یک متخصص
شوید و در حیطه تخصصی خود به دیگران آموزش دهید و به ازای آموزش آن مهارتها ،کسب درآمد کنید.
و اگر میخواهید در مسیر استاد شدن ،کوتاهترین و مفیدترین راه را پیش بگیرید و بسیار کاربردیتر با

نم  داهنشیپ
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مباحث ارائه شده در این کتاب آشنا شوید ،خوشحال میشوم از محتویات سمینار مدرسه استادی استفاده
کنید( .به صورت حضوری یا فیلم سمینار)
برای مشاهده توضیحات بیشرت در مورد مدرسه استادی به آدرس اینرتنتی زیر مراجعه کنید:
www.yek.be/ots

همچنین به گزارشهای سالهای گذشته نگاهی داشته باشید:
سمینار مدرسه استادی  1با حضور  600نفر

گزارش تصویری سمینار مدرسه استادی  1را در اینجا ببینیدwww.yek.be/ostadi1 .

سمینار مدرسه استادی  2با حضور  1200نفر

گزارش تصویری سمینار مدرسه استادی  ۲را در لینک زیر مشاهده کنیدwww.yek.be/ost2 :

56

چگونهثروتمند شویم؟

س��مینار مدرسه اس��تادی ( 3انسان بیش�تر از یک نفر) با حضور  3000نفر که رکورد بزرگرتین سمینار
آموزشی کشور را شکست!

گزارش تصویری بزرگرتین سمینار آموزشی کشور را اینجا مشاهده کنید www.yek.be/beo

سمینار مدرسه استادی  ۴که در  ۷شهر از جمله تهران برگزار شد و مطالب آن به بیش از  ۳۲۰۰نفر ارائه شد!

گزارش تصویری سمینار مدرسه استادی  4در تهران را اینجا مشاهده کنیدwww.yek.be/gsof .

امسال با سمینار مدرسه استادی  5در بیش از  7شهر در
خدمت شما هستیم!
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اگر میخواهید از مطالب ارزشمندی که در سمینار مدرسه استادی ارائه
میشود استفاده کنید ،به آدرس زیر مراجعه کنیدwww.yek.be/ots :
e eمن در مورد این سمینار مطمئن هستم ،شما چطور؟

از آنجایی که بس��یاری از افراد آنقدر از موقعیت خود س��و اس��تفاده کردهاند و سمینارهای ضعیف و
بیکیفیتی را با دیگران به اشرتاک گذاشتند ،به شام حق میدهم که کمی بدبین باشید! بنابراین حداقل کاری
که میتوانم بکنم این است که ریسک حضور شام در این سمینار را به حداقل میزان ممکن برسانم.

امیدوارم با این رشایط هرچه رسیعتر در مسیر استادی قرار بگیرید:
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e eسایر پیشنهادات

اگر فکر میکنید مس��یر استادی مناسب شام نیس��ت یا این که اگر دوست داشتید از سایر محصوالت
آموزشی ما استفاده کنید برای شام چند پیشنهاد داریم.
 .1کشف رسالت شخصی
این محصول در مورد این است که بفهمیم برای چه به این دنیا آمدیم و قرار است با زندگی خود چه کار
www.yek.be/mission
				
کنیم:
 .2انعطاف پذیری عصبی
در این محصول که بخشی از سخرنانی من در قونیه ترکیه است به این موضوع پرداختیم که عادتهای
جدید چطور شکل میگیرند و ما چطور میتوانیم با علوم جدیدی همچون نوروساینس در خودمان تغییرات
www.yek.be/tourgh
			
ایجادکنیم:
 .3مدیریت و حل تعارض
تعارضها و تضادها بخشی جدانشدنی از زندگی روزمره ما انسانها هستند و هرجایی که رابطهای از دو
یا چند انسان باشد ،شاهد تعارض خواهیم بود .در این محصول روشهای مدیریت تعارض در محل کار و
www.yek.be/cfm
زندگی شخصی را بیان میکنیم:
 .4مدیریت خشم:
یکی از بزرگرتین مشکالتی که بسیاری از ما در زندگی خود تجربه کردهایم ناتوانی در مدیریت خشم
است که هم باعث ناراحتی خودمان میشود و هم باعث رنجش دیگران شده و البته باعث میشود لذت
کمرتی از زندگی بربیم .در این محصول به روشهای مدیریت خشم پرداختیم:
www.yek.be/anger

 21 .5تغییر کوچک  22نتیجه بزرگ
در این دوره صوتی کوچک ،هر روز یک تغییر کوچک را به شام معرفی میکنیم و شام باید در آن یک
روز این تغییر را در زندگی شخصی خود پیاده سازی کنید .در پایان روز بیست و یکم شاهد  22تغییر بزرگ
در خود خواهید بود:
www.yek.be/skill
 .6کتاب تیغ
در این کتاب ،یکی از بزرگرتین ابزارهای ارتباطی انسانها که با آن یکدیگر را میرنجانند مطرح میکنیم!
یک��ی از اصلیتری��ن عوامل طالق و یکی از اصلیترین عوامل پایین آمدن رضایت ش��غلی .در این کتاب
میگوییم که چطور میتوانیم اوالً به دیگران آسیب نرسانیم و دو این که اجازه ندهیم به ما آسیب برسانند:
www.yek.be/tighbook

 .7کتاب از شنبه
همه ما یک از شنبه داریم! شنبهای که قرار است بیاید و تغییر کنیم .اما اهامل کاری و تنبلی گویا دست
از رس ما بر منیدارد! در این کتاب به شام خواهم گفت که چطور اهامل کاری و تنبلی را کنار بگذارید و به
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www.yek.be/azshanbe

 .8دوره جامع سخرنانی و فن بیان:
اگر میخواهید یک سخرنان حرفهای و توامنند باشید ،در این بسته در مدت  7جلسه به شام آموزشهای
رضوری برای سخرنانی را ارائه کردیم که امیدواریم از آن لذت بربید:
www.yek.be/jame

 .9چطور بدون لهجه صحبت کنیم
گاهی اوقات داشنت لهجه باعث میشود که فرصتهای کاری یا اجتامعی را از دست بدهیم ،در این دوره
آموزشی غیر حضوری یاد میگیریم که چطور هم لهجه زبان مادری خود را حفظ کنیم و هم در صورت
لزوم بتوانیم بدون لهجه صحبت کنیمwww.yek.be/accent :
 .10سخرنانی بداهه
یکی از مهارتهای کلیدی برای افراد موفق ،توان بداهه صحبت کردن است .این که بتوانید فیالبداهه و
بدون آمادگی قبلی بسیار واضح و قدرمتند صحبت کنید یک مهارت بسیار مهم است که اگر میخواهید آن
را یاد بگیرید کافیست به آدرس زیر مراجعه کنید:
www.yek.be/bedahe
همچنین برای مشاهده سایر محصوالت میتوانید به آدرس زیر مراجعه کنید:
www.Bishtarazyek.com

پرسش و پاسخ
در پایان این کتاب ،قصد دارم چند سوال که در بخش نظرات وبسایت آمده و یا توسط همراهان به ما
ایمیل شده است را برایتان پاسخ دهم.
امیدوارم که پاسخ این سواالت بتواند به شام کمک کند.

دوست عزیز! به شام حق میدهم به دلیل این که در ابتدای کار اصالً برای من ،همرسم و خانوادهام قابل
قبول نبود! یعنی اصالً باورمان منیشد.
ام��ا حقیقت این اس��ت که باید بدانی��م طرز فکر فعلی ما ،ما را به اینجا رس��انده و اگر جای جدیدی
میخواهیم باید طرز فکر متفاوتی داشته باشیم.

60

چگونهثروتمند شویم؟

حتی اگر صحبتهای من را قبول ندارید (که البته بررسی صحت آن کار سادهای است و کافیست به
یکی از سمینارهای ارزان بیایید و ببینید) میتوانید ببینید که به گفته بسیاری از افراد و موسسات بزرگ
دنیا ،یکی از بزرگرتین و پردرآمدترین کسب و کارهای کوچک دنیا (یعنی با کمرت از  50کارمند) آموزش و
مشاوره هست یا خیر.

e eچه سوال قشنگی!

حقیقتاً من بازار این موضوع را منیشناس��م اما ایدههایی به ذهنم میرس��د که دوست دارم با شام به
اشرتاک بگذارم .مثالً شام میتوانید رشکتهایی که تخصصشان لوله کشی است را پیدا کنید (که بسیار زیاد
هم هستند) آموزشهای تخصصی بگذارید که:
 .1چطور میتوان این کار را بازاریابی کرد؟
 .2چطور میتوان با کمرتین میزان تخریب فعالیت لوله کشی را انجام داد؟
 .3در برخورد با مشرتیان چگونه برخورد کنیم تا مشرتی داشته باشیم یا به دیگران معرفی شویم؟
این چیزی بود که در لحظه به ذهنم رسید و میتوان مطالب بسیار متفاوت و کاملتری را ارائه کرد.

دوست عزیز! اول از همه از لطفتون ممنونم و خوشحامل که راضی هستید.
باورکنید اگر میخواستم خودستایی یا فخرفروشی کنم ،چیزهایی داشتم که هیچ جا نگفتم و نخواهم
گفت! دلیلی هم برای فخرفروشی منیبینم( .مث الً من جایی منیگویم که چه اتوموبیلهایی دارند یا خانه
من کجاست!) اینها را از این جهت گفتم که بدانید میشود و در حقیقت میخواهم شام را برای حرکت در
این مسیر ترغیب کنم.
چون احساس میکنم من ،شام و کشورمان به این فضا که رسشار از مدرسان مختلف باشد نیاز دارد.
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عجب سواالت خوبی پرسیدید .در پاسخ به سوال اول باید بگویم که شهری که در آن زندگی میکنیم
قطعاً روی کار ما اثر دارد اما فکر میکنم باورتان در مورد شهرها کمی اشتباه است.
مثالً در شهری مثل بندرعباس که فقط  500هزار نفر جمعیت دارد مسئول برنامههای من درآمدی بسیار
بسیار قابل توجه دارد .در شهرهای کوچک مزایایی هست که در شهرهای بزرگ نیست و در شهرهای بزرگ
مزایایی هست که در شهرهای کوچک نیست .همین بس که نیمی از رشکت کنندگان دوره مدرسه استادی
از شهرهای دیگر میآیند! بنابراین فکر میکنم این طرز فکر شام که در شهرستانهای دیگر منیتوان کار
کرد خیلی درست نیست .اگر کمی بازاریابی خوب داشته باشید میتوانید تغییرات قشنگی رقم بزنید و به
بازارهای نابی دسرتسی داشته باشید که هیچ متخصصی در پایتخت به آن دسرتسی ندارد.
و در مورد سوال دوم که مربوط میشود به خراب شدن بازار توسط افراد ناشی!
باید بگویم که این اتفاق در متام صنایع و کس��ب و کارها رخ میدهد و افرادی هس��تند که با عملکرد
ضعیف خود ممکن است کسب و کاری را زیر سوال بربند! اما راهکار در کسب و کار آموزش نسبت به سایر
کسب و کارها و صنایع بسیار ساده است.
حتی اگر افرادی باشند که با آموزشهای ضعیف خود بخشی از مخاطبان را از آموزش زده کرده باشند،
شام میتوانید با ارائه آموزشهای رایگان باکیفیت و عالی ،ارائه پیشنهادهای خوب و گارانتیهای ارزشمند،
مخاطبان را جذب کنید و کم کم آنها را به سمت خود بکشانید.
در دنیایی که پر است از تکنولوژی و وسلیههای ارتباطی ،شام خیلی ساده میتوانید خود را از سایر افراد
هم صنف خود متامیز کنید!
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انتخاب موضوع کار بسیار سختی است و من همیشه چند رشط را برای آن مطرح میکنم (که در این
کتاب به آن پرداخته شده است) اما یادتان نرود که شام قرار است با این شغل عشق کنید! پس لطفاً چیزی
را انتخاب کنید که واقعاً آن را دوست دارید.
این که در کاری دارای سابقه هستید خوب است اما اص الً کافی نیست .هر زمان متوجه شدید که مسیری
را اشتباه رفتید ،از دور زدن نرتسید.

دو سوال جانانه از شام دوست عزیز که میدانم میتواند سوال بسیاری از افراد دیگر نیز باشد.
در مورد سوال اول که آیا تهران یا شهرستانها با یکدیگر تفاوت دارند یا خیر باید بگویم که بله قطعاً
تفاوت وجود دارد اما مسأله نحوه تعامل شام با این تفاوت است.
االن بیشرتین درآمدی که از رشکت کنندگان دورههای استادی رساغ داریم مربوط است به عزیزانی که
در شهرستانها فعالیت میکنند.
قطعاً محیط اثر دارد اما نحوه تعامل شام با محیط خیلی موثرتر است.
و اما در مورد موضوع هم باید بگویم که حرف شام کامالً درست است .موضوعاتی هستند که در ذات
خود جذابیت بیش�تری دارند و مخاطبان بیشرتی را به سمت خود جذب میکنند .اما همه حرف من این
است که اگر شام به موضوع عالقه داشته باشید ،به اندازهای تالش میکنید که بتوانید سهم باالیی از بازار
داشتهباشید.
به صورت کلی ،چندصد میلیون تومان در سال عددی نیست که بخواهیم خیلی نگران موضوع باشیم!
بیشرت باید مترکز را بر روی تالش خود بربیم.

خساپ و شسرپ
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سالم دوست عزیز در مورد متخصص شدن در این کتاب هم توضیح دادیم که متخصص شدن در سطح
جهانی چیزی در حدود  10هزار ساعت زمان نیاز دارد (هامنطور که خودتان حساب کردید روزی ده ساعت
هم کار کنیم یک سال و نیم زمان میخواهد) اما باید ببینیم که برای این که یک مدرس موفق باشیم تا در
کشورمان کار کنیم حداقل چقدر باید وقت بگذاریم.
این مقدار حداقل ،مقداری است که تازه میتوانیم کار را رشوع کنیم .و عدد هزار ساعت انتخاب شده است.
در مورد س��وال دیگرتان که سوالی درست و بجاست باید بگویم افرادی که در گذشته دستاورد خاصی
نداشتهاند در اولین گامی که من به آنها پیشنهاد میکنم به خودشناسی و رشد شخصی خود مشغول میشوند
و سعی میکنند جایگاه عالی برای خود درست کنند و این موضوع بین چند ماه تا چند سال زمان میبرد.
بنابراین منیشود ما خودمان فرد ضعیفی باشیم و مدرس شویم .از آن طرف نباید هم به دلیل این که
من فردی ضعیف هستم ،آرزوی این کار را از ذهن خود بیرون کنم .کاری که باید انجام بدهم این است که
روی خودم کار کنم و بعد رشوع به آموزش کنم.
e eچند سوال دیگر

در ادامه چند سوال که به صورت شفاهی ،ایمیلی و ...دریافت کردیم را برای شام مطرح میکنیم:

 -من نمیخواهم سخنران باشم!

یکی از شایعترین سواالت همین است .برخی از افراد هستند که ترجیح میدهند سخرنانی نکنند و با
جمعهای کوچک ارتباط داشته باشند .جالب است بدانید که این پیشنهاد ما ،یعنی متخصص شدن ،میتواند
برای چنین افرادی نیز موثر باشد.
شام میتوانید مانند تعداد قابل توجهی از رشکت کنندگان دوره استادی ،به جای سخرنان شدن ،مشاور
شدن را انتخاب کنید و به جمعهای چند نفری آموزش بدهید.

 -آیا ممکن است کسی در این مسیر موفق نشود؟

در پشت این سوال بسیار متداول ،یک نکته ظریف وجود دارد .بسیاری از افراد با طرز فکر ثابت اعتقاد

دارند که ممکن اس��ت از کار آنها استقبال نشود و به قول معروف ورشکسته شوند! اما
نکته ظریف در کار ما این است که ما یک کارخانه تولیدی نیستیم که اول محصول را تولید
کنیم و بعد هم به دلیل این که کسی از ما نخرید ،ورشکسته شویم!
اما زیبایی کار ما این است که اگر کاری کردیم و دیگران استقبال نکردند ،خیلی ساده!
یک محصول آموزشی یا یک کالس جدید تولید میکنیم!
یعنی در این کار شکست وجود ندارد ،فقط تسلیم شدن وجود دارد.
امیدوارم از محتویات این سمینار به خوبی استفاده کنید:

برای مشاهده توضیحات تکمیلی و اطالعات بیشرت در مورد محتویات مدرسه استادی
به آدرس زیر مراجعه کنید.
www.yek.be/ots

و یا برای کسب اطالعات بیشرت درباره دوره بلند مدت مدرسه استادی به آدرس زیر
مراجعهکنید:
www.yek.be/dots

در صورت وجود هر مش��کلی میتوانید با تلفن  02144626140یا 02144626143
متاسبگیرید.
دوستدار شام ،محمد پیام بهرام پور
از مجموعه بیشرت از یک نفر...

