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 خودم... یساله  01 چالش

 

 روزا همه جا پر شده نیساله که ا 01در کنار چالش جالب  یکاشک

 میخودمون بردار دنیبه چالش کش یقدمم برا هی 

 

 خودم! یساله  01 چالش: مثلا

 خودم! ی ندهیسال ا 01 چالش ای

 ستیمهم ن اسمش

 !میکه با خودمون روراست باش نهیا مهم

 

 ...دیرو تصور کن ندهیو واقعا ا دیببند چشماتونو

 میکن یم یزندگ میروال که دار نیبا هم میبگ قیصورت که دق نیا به

 م؟یهست یگاهیدر چه جا قایدق گهیسال د 01

 اده؟یز گهیسال د 01

 ...ندهیسال آ 3 ای ندهیسال آ 5 خب

 

 

http://elmema.com/shahryar-marzban
http://www.elmema.com/


 

 م؟یشیم لیتبد میخوایم یبه اون ایا

 

 !هیاره که عال اگر

 میخوایم یچ قایدق میسینه پس بنو اگر

 میریدر نظر بگ دیرو با یزندگ یبخش ها همه

 و... ی, عاطفی, روحی, جسمی, شغلیمال

 

 میبش لیتبد یبه چه کس گهیساله د 01 میکه دوست دار میسیبنو اتییو با جز قیدق

 ...یگاهیچه جا با

 

 میکن یزیواسش برنامه ر بعد

 میواسش بردار کیقدم کوچ هی یفقط و فقط روز و

 

 یبد رییرو تغ ندهیا یتونیم یکه بخوا یکن راحت تر از اون باور

 ...هیباور نکنن که شدن ایلیراحت بودنش هست که باعث شده خ نیهم و

 

 گذشته یگذشته چجور ستین مهم

 یبساز ندتویا یتونیم یکه تو هر وقت بخوا نهیا مهم

 کتاب بخون قهیدق 05 یامروز فقط و فقط روز نیازهم

 کن یرو ادهیپ قهیدق 05 یو فقط روز فقط

 وقت بزار تیمهارت شغل شیافزا یبرا قهیدق 05 یو فقط روز فقط

 خودت وقت بزار یمهارت ها شرفتیواسه رشد و پ قهیدق 05 یو فقط روز فقط

 

 کنهیتورو کاملا عوض م گهیچند سال د کیکوچ یقدم ها نیکن هم باور

 یایبه خودت م یوقت و

 یبه هدف هات هست دنیرس ریتو مس ینیبیم

 ...یکیبهشون نزد یلیخ و

 



 

 تو رو از هدف ها دور کنه یمعمول یآدم ها یبهونه ها نزار

 :نکهیمثل ا ییها بهونه

 دهیبرنامه جواب نم رانهیا نجایا

 بشه یقراره چ دونهیم یک

 یشده پارت یچ همه

 حرفا... نجوریا و

 

 هات تلاش کن ایهدف و رو یبرا تو

 کر باش یمعمول یآدم ها یبهونه ها دنیشن یبرا و

 دنیکه دوست داشتن رس ییزایها بودن که از صفر شروع کردن و به چ یلیهم خ طیشرا نیبدتر تو

 

 وقت فراموش نکن چیه نویا

 قبل از تو نتونستن اگر

 یتونیکه تو هم نم ستین یمعن نیا به

 بزار... شیخودت رو به نما نیتلاش خودت رو بکن و بهتر تو
 

 

 

 

 ...میبساز یبهتر رانیا تا چالش رو به اشتراک بزار نیا

 

 گانیمشاوره و خدمات را افتیدر یبرا

 علم ما دات کام تیسا به

 .دیکن مراجعه
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