فایلانگیزشیموفقیت

اس خَدتَى ثپزسیذ کِ آیب هَفمیت ایٌِ کِ ّیچ ٍلت ضکست ًخَری؟
اس خَدتَى ثپزسیذ کِ آیب هَفمیت ایٌِ کِ ّیچ ٍلت سهیي ًخَری؟
آیب هَفمیت ایٌِ کِ ّیچ ٍلت حزکت ًکٌیذ کِ هجبدا ضکست ثخَریذ؟
تب حبال اس خَدتَى پزسیذیذ کِ چزا تب حبال هَفك ًطذیي؟
تب حبال اس خَدتَى پزسیذیذ کِ هَفمیت ثذٍى ًذاضتي ّذف چطَر ثذست هیبد؟
ثِ ًظزتَى هَفمیت حك کسی ًیست کِ اس ضکستبی خَدش درس گزفتِ؟
هَفمیت حك کسی ًیست کِ ثِ خبطز ّذفص ضت ٍ رٍس تالش کزد؟
هَفمیت حك کسیِ کِ ٍلتی ضکست خَرد دٍثبرُ ثلٌذ ضذ .هَفمیت حك کسیِ کِ ٍلتی ضکست خَرد ثِ دًیب
لعٌت ًفزستبدٍ .لتی ضکست خَرد کسی رٍ هسئَل ًذًٍستٍ .لتی ضکست خَرد افسزدُ ًطذ.
هَفمیت حك کسیِ کِ تَ سًذگیص ّذف داضتِ .تَ سًذگیص ّذف داضتِ.
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سعی کٌیذ تَ سًذگیتَى ثشرگ فکز کٌیذّ ،ذفبی ثشرگی داضتِ ثبضیذ .سعی کٌیذ اًٍمذر ثشرگ فکز کٌیذ کِ خذا
ثْتَى افتخبر کٌِ .ثشرگ فکز کٌیذ اهب ثب لذهبی کَچیک ضزٍع کٌیذ.
تزس رٍ اس سًذگیتَى حذف کٌیي ،کلوِی ًویتًَن رٍ اس سًذگیتَى حذف کٌیي .کلوِی ًویطِ رٍ اس سًذگیتَى
حذف کٌیي .کلوِی تَاًص رٍ ًذارم اس سًذگیتَى حذف کٌیي .کلوِی اس هب گذضتِ رٍ اس سًذگیتَى حذف کٌیي.
ّویطِ ثِ خَدت ثگَ کِ تَ هیتًَی .تَ ثْتزیٌی .تَ اضزف هخلَلبتی .تَ فَق العبدُ ای.
ایٌب درٍغ ًیست .ثگَّ .ز رٍس صذ ثبر ّشار ثبر ثِ خَدت ثگَ .تٌْب کسی کِ هی تًَِ ثْت کوک کٌِ فمط خَدتی.
دٍست ٍ دضوٌت فمط خَدتی .دٍست ٍ دضوٌت فمط خَدتی.

اگز هٌتظز ًطستی کِ ضزایط ٍ اٍضبع ثْتز اس ایي ثطِ سخت در اضتجبّی .اگز هٌتظز ًطستی کِ یِ رٍس خَة
ثیبد سخت در اضتجبّی .اگز هٌتظز ًطستی کِ دیگزٍى کبری ثزات اًجبم ثذى سخت در اضتجبّیٍ .لتتَ تلف
ًکي ٍ هٌتظز ًجبش .چَى ّیچ ٍلت ایي ضزایط ثِ ٍجَد ًویبد.
ثلٌذ ضَ ٍ حزکت کي .خَدت دست ثِ کبر ضَ .افکبر هٌفیتَ دٍر ثزیش .افزاد هٌفی اطزافتَ دٍر ثزیش .هثجت فکز
کي .تجسن کيّ .ز چیشی کِ هیخَای رٍ تَ سًذگیت تجسن کيّ .ز چی ًذاضتیَ تصَر کي.
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ثزای رسیذى ثِ اّذافت تالش کي .تَ هیتًَی .ثبٍر کي تَ هیتًَی .فمط کبفیِ کِ ثخَای .فمط کبفیِ کِ ثخَای.
تَ سًذگیت اعتوبد ثِ ًفست رٍ اس دست ًذُ .ثِ تَاًبیی ّبت اعتوبد کي .ثِ خذای خَدت اعتوبد کي .ثزای یک
ثبر ّن کِ ضذُ ثِ خذای خَدت اعتوبد کي.
فمط کبفیِ ثزای رسیذى ثِ اّذافت تالش کٌی ،فمط کبفیِ ثجٌگیّ .یچ ًیزٍیی لَیتز اس ًیزٍی درًٍیت ًیست.
ّز چی ثخَای هی تًَی ثب ًیزٍی درًٍیت تَ دًیبی ٍالعی ثِ جسن تجذیل کٌیّ .یچ چیشی غیز هوکي ًیست.
تَ هیتًَی فمط ثخَاُ.
اجبسُ ًذُ ضکست رٍیبّبتَ خزاة کٌِ .اجبسُ ًذُ صذای درًٍیت ثْت ثگِ تَ ًویتًَی .اجبسُ ًذُ صذای درًٍیت
ثْت ثگِ تَ ًویتًَی.

یبدت ثبضِ ایي تَ ّستی کِ هیتًَی سًذگیتَ تغییز ثذی .ایي تَ ّستی کِ هیتًَی دًیب رٍ تغییز ثذی .ایي تَ
ّستی کِ هیتًَی سزًَضتتَ تغییز ثذی.
چیشی ثِ عٌَاى تمذیز ٍجَد ًذارُ .چیشی ثِ عٌَاى سزًَضت ٍجَد ًذارُ .چیشی ثِ عٌَاى لسوت ٍجَد ًذارُ.
هگِ ایٌکِ تَ ثخَای ّز چی ثذثختی ٍ فمز ٍ ًذاری ٍ ًکجت رٍ ثِ عٌَاى تمذیز ٍ سزًَضت ٍ لسوت خَدت لجَل
کٌی.
3

سبیت تجلیغبتی

Kafeniaz.com

میتوانید با ذکر منبع این کتابیامقاله را در سایت یا وبالگ خود منتشر نمایید.
شما 

یبدت ثبضِ دًیب هٌتظز ًویطِ تب تَ هَفك ثطی .دًیب هٌتظز ًویوًَِ تب تَ رٍسای خَة ٍ ثجیٌی .فمط کبفیِ خَدت
ثِ فکز خَدت ثبضی .فمط کبفیِ خَدت ثِ فکز خَدت ثبضی.
ثزدُی دیگزٍى ثَدى آسًَِ ،ثزای دیگزٍى کبر کزدى آسًَِ ،هَفمیتّبی دیگزٍى رٍ دیذى آسًَِ ،پلِّبی رضذ ٍ
تزلی دیگزٍى رٍ دیذى آسًَِ.
چزا ایي ّوِ آسًَی ثزا تَ ًجبضِ؟ چزا ایي ّوِ هَفمیت ثزای تَ ًجبضِ؟ چزا تَ رٍ پلِّبی رضذ ٍ تزلی ٍایٌسی ٍ
دیگزٍى ثزات دست ًشًي؟
تصوین ثگیز کِ هی خَای ثزٍتوٌذ ثطی ،تصوین ثگیز کِ هی خَای هَفك ثطی ،تصوین ثگیز کِ هی خَای
پلِّبی هَفمیت رٍ یکی یکی طی کٌی .تصوین ثگیز.
ًتزس تصوین ثگیز ٍ اس ّویي االى ضزٍع کي .ضزٍع کي تب ّوِ ثْت افتخبر کٌي .ضزٍع کي تب خَدت ثِ خَدت
افتخبر کٌی.
ثزای هَفمیت فمط کبفیِ یِ تصوین کَچیک ثگیزی ٍ اٍلیي لذم رٍ ثزداری .ثزای هَفمیت فمط کبفیِ یِ تصوین
کَچیک ثگیزی ٍ اٍلیي لذم رٍ ثزداری.

هب را در ضجکِّبی اجتوبعی دًجبل کٌیذ
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