
    :ديباش س خوديد رئي آنکه بتواني نکته برا٣٠
 کند ي نکته به شما کمک م٣٠ن يک کسب و کار مستقل باز داشته است؟ اي يانداز  تا کنون شما را از راهيزيچه چ

    .ديس خود باشيد رئيد تا بتوانيدا کنيت قدرت آن را پيد و در نهايريترس خود قرار بگ در برابر

  

  .ديثبت ده خود پاسخ مي به آرزوها-١

 خـود را    ي درونـ  يست نـدا  يفقط کاف . د داد يا چگونه انجام خواه   يشما چه    د که يقاً بدان ين لحظه دق  يست در ا  يالزم ن   

وار يـ  ديرو و آن را بـر    » ! خود را قبـول دارم     يمن آرزوها «د  يسي بنو ي کاغذ بزرگ  يرو. ديق کن يتصد يني کارآفر يبرا

دو سال زمان برد تـا  . دي کنيحرکت م دي کند که به سمت جلو دار   يورادآيل که به شما     ين دل يد؛ تنها به ا   ينصب کن 

ار ي مـن بـس    يس خود باشم برا   ينکه رئ يکار را انجام دادم احتمال ا      ني که ا  ين پنج کلمه را نوشتم، اما به محض       يمن ا 

    !ملموس تر شد

  .ديروزانه کن عيک دفتر وقاي شروع به نوشتن -٢

. ديـ  شـما مربـوط اسـت، اسـتفاده کن    ي که به زنـدگ يزياحساسات و هر چ هدفها،ده ها، ي نوشتن روزانه اياز آن برا    

 د، رونـد  يـ  نگر ي کـه بـه گذشـته مـ        يد و هنگـام   ي کند تا خود را بهتر بشناس      يشما کمک م    به ين دفتر يداشتن چن 

    . خواهد بودديار مفيها بسين کار به خصوص در زمان گرفتاريا. دي کنيشرفت خود را مشاهده ميپ

   .ديکن ادداشتيود را همواره  اهداف خ-٣

افته ين به اهدافشان دست     يريشتر از سا  ي کنند پنج برابر ب    يادداشت م يخود را     که اهداف  يمطالعات نشان داده افراد   

د چقـدر  يدوست دار د کرد؟ي خود را ترک خواهيد؟ کار فعليد کسب و کار خود را شروع کني خواه ي م يزمان چه! اند

    .ديآنها تالش کن دن بهي رسيد و در راستايم کنيف خود را تنظد؟ اهدايپول پس انداز کن

  .ديکن ت خود را در نظرتان مجسمي موفق-٤

ات يشتر تجرب يدر ب . ديسيد و آن را بنو    يد در ذهن خود بساز    يباش نيک کارآفر يد  يتان که دوست دار   ي از آرزو  يتصور  

را تجربه  ر افراد آنيشتر از ساي خود ساخته بودند، بن تصور را در ذهني که ايکسب و کار، افراد نهي در زميمشاوره ا

 خـواهم   يانيچـه نـوع مـشتر     «ا  يـ  » کـار کـنم؟    ي ادار يمن دوست دارم در چه نوع فضا      «:  مانند يسؤاالت.  کردند يم

    »داشت؟

   .ديرا بخوان د و آنهايسي بنويدي جمالت تأک-٥

د بـه وقـوع   يـ  که دوست دار  يزيکه درباره آن چ    باشند   يم» هستم... من  «  شامل عبارت  يد ها جمالت  ين گونه تأک  يا

شـروع  "  موفق هـستم   نيک کارآفر يمن   ". که اتفاق افتاده اند    ييد گو يسيآنها را به زمان حال بنو     . دارد وندد داللت يبپ

. ديد و آنهـا را همـراه خـود داشـته باشـ         يسيبنو  کوچک ي کارتها ي بر رو  يدي جمله تأک  ٢٠ تا   ١٠حدود  !  است يخوب

ن کار به من کمک کرد تا خودم را بـاور کـنم و کـسب و کـارم را                    يانجام ا . ديکن هيد و به آنها تک    يا بخوان روزانه آنها ر  

    . و رشد دهمشروع کرده

  .ديکن يابيد خود را ارزي باور ها و عقا-٦

ن يا ايد آينيبب. ديسي کاغذ بنوينده مورد نظرتان را بر رويو کارتان و آ د خود در مورد خود، پول، کسبيباورها و عقا  

د و بـه جمـالت   يکن ست آنها را اصالحينگونه ن يد؟ اگر ا  يمان دار ي هست که به آن ا     يزيقاً آن چ  ياعتقادات دق  باورها و 

به پول همـان اعتقـادات پـدر و مـادرش        افت که اعتقادش نسبت   يان من در  ي از مشتر  يکي. دي خود اضافه کن   يديتأک

    .ک بوديشتر نزديمورد ساخت که به اهدافش ب ني در ايدينسبت به پول است؛ آنگاه اعتقاد جد

   .ديآن هست د که عاشقي را انجام دهيزي آن چ-٧

د عاشـق  يـ  دانياگر نمـ . ديد انجام دهين بايک کارآفري را به عنوان يچه کار دي کند تا بدانين کار به شما کمک م   يا

خـود مـن در    د؟يـ  بودياشق چه کـار  عيدر عالم کودک. ديد برگردي که بچه بود يد به گذشته و زمان    يهست يچه کار 

کـارم را آغـاز کـردم در ابتـدا            مـن کـسب و     يوقتـ . گـر بـودم   ي د يات به بچه هـا    ياضي عاشق آموزش ر   يزمان کودک 



  . دهـم ي ارائه م ين الملل ي و ب  ي مل يسالها، کنفرانسها   کردم؛ اکنون پس از گذشت     ي برپا م  ي کوچک محل  ينارهايسم

   .ديده  را انجامي هر روز کار متفاوت-٨

 کـرد  ي بود که در ابتدا فکر مـ يان من خانم  ي از مشتر  يکي. ديرات عادت کن  ييتغ د و به انجام   ي را کنار بگذار   يروزمرگ

برخواسـتن از     ماننـد  ير کوچک ييد تا توانست تغ   ي روز طول کش   ٣ار ساده است اما بعدها به من گفت         يکار بس  نيکه ا 

ک يـ ش از شـروع  يکرد تا بـر تـرس هـا     کوچک او، به او کمکراتيياما تغ! جاد کنديگر تختخواب در خود ا  يسمت د 

    .کسب و کار غلبه کند

  .ديباش دي خواهيد که مي عمل کني به گونه ا-٩

ن کار شـما بـه صـورت ملمـوس     يبا انجام ا. دي کرديد عمل ميخود بود سيد که اگر رئي شروع به کار کنيبه گونه ا   

اربـاب    ازيتعداد. دي کنيجاد ميم و درآمد خود را ايخودتان را تنظ را  يکه برنامه زمانبند   د کرد ي احساس خواه  يتر

  .جـاد کـرده اسـت   ي در آنها ايشتريب نانين کار اطميافتند که اين کار را انجام دادند دري که اي من هنگام يرجوع ها 

   !دي خود را بترسان-١٠

د تـا   ي خود را بترسـان    يين کارها يجام چن د؟ پس با ان   ي ترس دار  ييا رفتن به جا   ي يزي، گفتن چ  يا شما از انجام کار    يآ

 يک قاعده کلـ   يصورت   ن کار را به   ي دادم، ا  ي که به او مشاوره م     ي از افراد  يکي. ابديش  ينان شما افزا  ياطم شجاعت و 

    . درآورده بود که نسبت به آنها ترس داشتييزهاي مقابله با مشکالت و چيبرا

   .ديعت بگذراني را در طبي زمان-١١

 يعت به شما آرامش درونيط طبيمح. ديا رفتن به جنگل اختصاص دهيساحل  ، قدم زدن کناريباغبان را صرف يزمان

    .رات اتفاق افتاده پروش دهديير فصلها و تغيي تواند شما را در خالل تغيخصوص م  دهد و بهيم

  .ديري تمام احساسات خود را بپذ-١٢

 زمان فکر به شروع کسب و کار، يا حتيرا در هنگام شروع کسب و کار    احساسات خود  يد انتظار تمام  ي توان يشما م   

مثبت با  ک مکالمهي. يعير احساسات طبي و ساي، نا امني، ابهام، ترس، بدهکاريريب پذيمانند آس ياحساسات. ديبکش

د که ي کنيرادآويبه خودتان . ديکن ک دوست قابل اعتماد صحبتيد و در مورد احساسات خود با يخودتان برقرار ساز

    .دي کنيشما درست عمل م

  .ديکن  را تمامي ناتمام قبلي کارها-١٣

 عقـب افتـاده و انجـام    يبا اتمام کارها. ديه کني دهد تهيو شما را آزار م دي کرديد تمام م ي که با  يي از کارها  يستيل  

خـراب   خچـال ير  يـ تعم« توانـد شـامل      يست مـ  ين ل يا. ديه کن يدتان ته ي کسب و کار جد    ي برا يمناسب ينشده، فضا 

    .و مانند آنها باشد»  هرز باغچهيدن علفهايچ«، »شده

  .دي خود را آموزش ده-١٤

 يابي شروع، بازار  ي الزم برا  يد تا مهارتها  ي شرکت کن  ي آموزش يو دوره ها   نارهايالسها، سم در ک .  است يي توانا ييدانا  

ق روزنامه  يطر د از ي توان ي م يو کارتان را حت   د کسب   ي جد يمهارتها. دياموزيو کار مورد نظر خود را ب        کسب يو ارتقا 

    .ديرياد بگينترنت يها، مجالت و به خصوص ا

   .ديد و باور کنيري تعارفات را بپذ-١٥

 امـا .  کردمياد باور نمي ارائه داده ام و از آن لذت برده اند، ز         يکه کنفرانس خوب    گفتند ي مردم به من م    يدر ابتدا وقت  

 يشتريـ نـان ب  ياطم  شود که در هنگـام سـخن گفـتن در مـن            ين تعارفات، باعث م   يرش ا يبعدها متوجه شدم که پذ    

    .حاصل شود

  .ديبدان تان راي قدر خود و استعدادها-١٦

 ينـه ا ي آن هزيد که بـرا   ي دار يز با ارزش  ي چ يوقت. ديو قدر آنها را بدان     دي خود را کشف کن    ي ها يياستعدادها و توانا    

. برنـده شـد     از دوستانم نوشتم و او     يکي يداتوري کاند يک مطلب برا  ي قبالً   د؟ من ي کن يد چه کار م   يا پرداخت نکرده 

  ! ام درآمد کـسب کـردم      يسندگينو ن استعداد يعاقبت از هم  ! سنده خوب بوده ام   يک نو يپس کشف کردم که از قبل       

  .دي بهانه ها را کنار بگذار-١٧



 از بهانه يکي. ديد و مراقب آن باشيادداشت کنيع آن را در دفتر خود       يسر د،يري گ يد بهانه م  يد دار ياگر احساس کرد    

کـه بخـواهم     من هرگاه «. نگونه عوض کردم  ين بهانه را ا   يمن ا . »ستمينان ن يمن از زمره کارآفر   «که   ن بود ي من ا  يها

    ».رم، انجام دهمي که در ذهنم بگيمي آن را دارم که هر تصمييتوانا

  .ديار بگذاررا کن»  توانميمن نم «-١٨

مـن  «د کـه  يـ ل کنين سؤال تبديد و آن را به اي کنياستفاده م» توانم يمن نم« از جمله يد چرا و در چه زمان ينيبب  

من «جمله  را به»  ندارميرم چون اعتبار کافي توانم وام بگ  يمن نم «ان من جمله    ي از مشتر  يکي .»؟... توانم يچگونه م 

 داد و از    يس مـ  ينگونه افـراد سـرو    يبه ا   آشنا شد که   ي با شرکت  يپس از مدت  . در دا ييتغ» رم؟ي توانم وام بگ   يچگونه م 

    . کنديکسب و کارش را راه انداز افت ويق توانست وام مورد خود را درين طريهم

   .ديري است؛ آن را بپذيعي طبي آشفتگ-١٩

د و در يانتان صحبت کندر مورد آن با دوست. د است يک کسب و کار جد    يآغاز    از پروسه  ي بخش يجيآشفته شدن و گ   

انم يمـشتر  اتيات خودم و تجربيمن در تجرب . افتيان خواهد   ي پا يد که به زود   يد و بدان  يسيتان بنو  ع روزانه يدفتر وقا 

    .عتر تمام خواهد شديم، سريري را بپذي و آشفتگيجين گيافته ام که اگر ايدر

  .  آل وجود ندارددهيک زمان شروع ايد که ي بدان-٢٠

 يگـر هـم راه انـداز     ي د يقه ها ي از مض  ياريبا پول کم، تجربه اندک و بس       ،يکسب و کارشان را در بدهکار     نان  يکارآفر

عنـوان   اما با پـشتکارش سـال گذشـته بـه    .  داشتي هزار دالر بدهکار٣٠ بود که يان من زنيمشتر  از يکي. کرده اند 

     .ن سال انتخاب شديکارآفر

   .دي کوچک شروع کن-٢١

 يمن چرا به راه انداز«د  يد و از خود بپرس    ين باش يواقع ب . دي کن يرا راه انداز   ي کسب و کار بزرگ    ست در ابتدا  ي ن يازين

 ٢٥و کـارش بـه     کـسب ي راه اندازي کرد برايانم فکر مي از مشتريکي. ديبعد شروع کن» از دارم؟يو کار ن ک کسب ي

    . کردي راه اندازيوام چگونهي بعد او کسب و کارش را بدون هياز دارد اما کميهزار دالر وام ن

   . باشديکي حرف و دلتان -٢٢

م ياما اگر هنوز تـصم ! »بله«د يياست بگو» بله«و اگر منظورتان » نه«د يياست بگو» نه«به عنوان مثال اگر منظورتان     

ا بـه  به او کمک کرد تـ  نهين زميان من در ا ي از مشتر  يکيتجربه  . »ميايد مجدداً نزد شما ب    يمن با «د  ييد بگو يا نگرفته

    .ش دهديرا افزا گراني خود به دي ببرد و حق الزحمه مشاوره هاي خود پيارزش واقع

  .ديستي تان باي در مقابل خود داور-٢٣

د که شما ي کنيادآوري به خودتان يد، به آراميديشن» احمقانه است دهيک اين يا«ه جمله ي شبيزياگر از خودتان چ  

 يهـا  دهيرش ايافتند که پذي يان من اغلب در مي از مشترياريبس. ديء دهکار را شروع و ارتقا  ک کسب و  يقرار است   

    . شوديم  کسب و کارشانيد باعث کمک به آنها در ارتقاي رسيد و خالق که به ذهن آنها ميجد

   .دي سخت نشوي مغلوب فشارها-٢٤

هرگـاه  .  حس را القاء کردني به شما ا يا احساس ي يشه ا ي، اند يتيچه موقع  ديسيد، بنو ي کرد يهرگاه احساس درماندگ  

ن يجـاد چنـ   يا د کـه در هنگـام     يـ دا کن ي پ ي که راه  يد تا زمان  ين کار را انجام ده    يشما دست داد، هم     به ين حس يچن

افته بود که يان من دري از مشتريکي .دييايب رونين حالت بيد و از ايد، عمل کنيريم بگي تصميد به درستي بتوانيحس

شه در پرداخـت  يـ  شـد هم ين حس باعـث مـ   ي است و ا   ييکار طاقت فرسا   اري بس يپرداخت صورتحسابها و اسناد مال    

 کيـ ش را در يجتـاً حـسابها   يک حسابدار مالقات کند و نت     ين بود که با     يکه او انجام داد ا     يکار. ر کند يش د يحسابها

    . کندتيري پرداخت و مديک نرم افزار کوچک حسابداري شده و با استفاده از يبرنامه زمانبند

  .ديباشنتظار مقاومت و مخالفت را داشته  ا-٢٥

 که در اطراف شما هستند، يد و مانند کسانيستيخودتان در برابر خود با د کهيد انتظار داشته باشي تواني ميشما حت  

د ي کن يد و کار  يانجام ده  د کارتان را  يرياد بگ ي از مخالفتها و مقاومتها، و با وجود آنها          يبا آگاه . ديکن با خود مخالفت  



     !ديد انجام دهيکه در هرصورت با

   .ديخود بپرس از» ... شود اگريچه م« سؤاالت -٢٦

را در دفتـر   نگونه پرسـشها  يا"  نداشته باشم؟  ي شود اگر من درآمد    يچه م  "اي"  کار نکنم؟  روني شود اگر من ب    يچه م "

"  کـسب نکـنم؟  ي شود اگر درآمديچه م" سؤال يبه عنوان مثال برا. ديد و به آنها پاسخ ده     يسيع روزانه خود بنو   يوقا

  ".رون کـار کـنم    يـ  توانم بصورت پاره وقت در ب      يدم هستم م  يجاد کسب و کار جد    يا  که مشغول  يهنگام "ديپاسخ ده 

   .دين کني را تمري صبر و بردبار-٢٧

 بنـابر  .ن اسـت ين تمري اين زمان برايد، بهتري قرار گرفته ايک صف طوالنيا در ي دير کرده ا  يک گ ي که در تراف   يزمان

    .ار سودمند باشدي تواند بسي است که ميني در پروسه کارآفرينين کار تمريا ات،يتجرب

   .ديغلبه کن» ستين  خوبيبه اندازه کاف« به مرض -٢٨

را فکـر  يـ  کردند زي نميريگيآنها پروژه را پ.  از دست داده اندي خوب يام که فرصتها   دهي از افراد را د    ياريتا کنون بس  

 را کنـار    يتينکه موقع يا يشما هم به جا   .  ندارند يا محصول خوب  ي در فروش، بروشور مناسب      ي کاف کردند مهارت  يم

د و بـه خـود   ين امروز آن فرصت را از دست نده       يهم .دياز دار ي ن ييزهايرش آن به چه چ    ي پذ يد برا يد، فکر کن  يبگذار

    .ديآوردن آن را دار  بدستيي توانايد که به اندازه کافييبگو

   .دياه کمک بخو-٢٩

 است کـه    ين، زمان يا. ديگران سؤال کن  يد، از د  يگران نداشت ي به کمک د   يليم يد ول ير کار شد  ي که به شدت درگ    يوقت

گران بدسـت   يد  به واسطه پرسش از    يار خوب ي روشن و بس   يات، بازخوردها يبنابر تجرب . دياز به آن دار   ين شيش از پ  يب

    .ديباشن کار نداشته ي به ايلي اگر خودتان ميد؛ حتي آيم

   .دي خود اعتماد کني به حس درون-٣٠

امـا  .  اسـت يد، کـار احمقانـه ا  يـ ک کـسب و کـار جد    ي و شروع    يشغل فعل  ند ترک يگران به شما بگو   يممکن است د  

به  اعتماد. دييد و بر اساس آن عمل نمايد، اعتماد کني دانيبه آنچه که م.  شناسديخودتان نم چکس شما را ماننديه

    .ن موفق شوميک کارآفريل به ي تا من تبد، باعث شديحس درون

 


