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 مقدمه مترجم
  

شناخت. تا اینکه شناختم. یعنی کسی در ایران و جهان نمیکوین ترودو را نمی

هایش را چند سال پیش خیلی تصادفی در یک سفر خارجی تبلیغات زیاد کتاب

 با پکیج سمینار آرزوی تو دستور توست آشنا شدم. طورینهمدیدم و 

مرد  واقعاًستجو کردم کنجکاوتر شدم. جکوین ترودو  راجع بههرچقدر بیشتر 

و  FDA۱یک دوره جلوی چاپ چند کتابش را گرفتند. با  در جنجالی است.

جریمه بسیار سنگینی را  یشهاکتابحاکمان صنعت دارو مشکل دارد. بابت 

اجرای حصر و زندانی شدن او و بسیاری موارد دیگر که به م ه استمتقبل شد

 . ختم گردید

این  به خاطر یجادشدهاوین ترودو ادعا دارد که تمام مشکالتی که برایش ک

مخفی را افشاء کرده و جامعه ثروتمند و  یهاگروههست که او اسرار درون 

این خبرها زیاد است که به  یقدربه آمریکا از این کار او رضایت ندارند. بانفوذ

ت خبرساز شدن خود حتی به جه نظر بنده کوین ترودو را به حاشیه برده و

 ، فروش او بسیار باال رفت.یشهاکتابکوین و ممنوع شدن 

                                                                                                 
مشذهور بذه   (Food and Drug Administration)آمریکذا  متحذدهاالتیرویذی ااداره مواد غذاایی و دا ۱

   (FDA) اِیدیاف



 

استفاده  «خواهند شما بدانیدنمی هاآنکه »از پسوند  هایشکتاباو در عنوان 

 FDAاشاره مستقیم به دولت،  «هاآن»کرد که خوب بسیار جنجالی شد، چون 

 یهامکملارو و کمیسیون تجارت فدرال آمریکا و مدیران تجارت جهانی د

 غاایی داشت. 

جلوی همه این مقامات  تنهیکبود که  یاخودساختهکوین ترودو ثروتمند 

نتورکینک شروع  باکاربرد. او در زندان بسر می فعالًایستاد و از خود دفاع کرد و 

ی تقویت هادورهترقی را طی کرد. یک دوره مدرس  یهاپلهکرد و خیلی سریع 

و فعال دارد و یک شبکه تلویزیونی در  شدهثبتشرکت  ۶۰حافظه بود. امروز 

این  هایشکتابکرده و  یاندازراهانگلیس دارد و یک کانال رادیوی اینترنتی 

 ۵۰بوده و بیش از  هاکتاب ینترپرفروشهفته  ۲۶افتخار را دارد که به مدت 

 ۱میلیون نسخه فروش داشته است.

سمیناری  ۲۰۰۹در سال  بعدازآنکه کوین که بگاریم ایشان یهاکتاباما از 

کرد و بسیاری از  برگزارآلپ  یهاکوهنامشخص در نزدیکی  ییدرجامخفی 

سرتاسر دنیا به این سمینار آمدند و همان سال پکیج صوتی این سمینار را 

جنجالی شد. در این سمینار رازهای آموزش موفقیت مالی  مجدداًمنتشر کرد 

 رد.مخفی را افشاء ک یهاگروهدر 

                                                                                                 
توانید به سایت راز موفقیت مراجعه کوین ترودو می یهاجهت مطالعه بیشتر راجع به زندگی، تهیه دوره  و کتاب۱ 

 م کنید.



 

سال  یهامهرومومهای این دوره بعد از واقعیت آن است که بنده با شنیدن فایل

در این دوره یافتم. یادم هست  را یاتازهمطالعه در این حوزه، مفاهیم آموزشی 

ش تدریس بارها و بارها گوش دادم و نکته برداری کردم و روها را فایلکه 

و تصمیم  بودبرای من بسیار جااب  دیدم. این سمینارکوین ترودو را بسیار پسن

دوبله آن با صدای خودم، متوجه  و ن را ترجمه کنم. اما بعد از ترجمهآگرفتم 

شود. حجم بسیار خیلی زیادی از جانب مخاطبین مطرح می سؤاالتشدم که 

طبیعی بود چون کوین روش آموزشی بسیار  کامالًبه نظرم  سؤاالتباالی 

دارد که مخاطب اطالعات زیادی دارد و اینجا خاصی دارد و یک تصور ذهنی 

حات ناقص کوین قرار است فقط اطالعاتش کامل شود. تصمیم گرفتم توضی

 «های ناگفته کوین ترودودرس» با نام یلفا ۱۱آن حاصل  ترودو را کامل کنم و

 شد. 

آرزوی تو »اما زمانی که متوجه شدم کوین برای نتیجه بخشی بیشتر سمینار 

کتاب راهنما و دفتر تمرینی نیز چاپ کرده مشتاق شدم آن را « دستور توست

عالی  واقعاًدالر خریداری کردم.  ۶۹نیز مطالعه کنم. کتاب را از آمازون با قیمت 

بسیار زیاد  سؤاالت به خاطر ۲۰۱۱بود. تازه متوجه شدم که کوین در سال 

جالب است  مخاطبین خود مجبور شده این کتاب راهنما را طراحی و چاپ کند.

کتاب راهنمای دوره  کهدرحالیدالر است  ۳۸بدانید کل پکیج صوتی دوره 

 آن دارد.باالی که نشان از ارزش  آن قیمت دارد دو برابرنزدیک به 



 

در کتابی که امروز در اختیار شماست، کوین توضیحات کوتاهی در مورد 

توضیحات  ،اردبرخی مودر دهد. البته در هر جلسه می شدهمطرح اصلیمفاهیم 

است. سپس در بخش مربوط به هر جلسه  شدهگنجاندهدر دل تمرینات 

که از اساتید  هاییینظرخواهبرای شما تدارک دیده که با  یکار عملراهکارها و 

روانشناسی انجام دادیم، متوجه شدیم که تمرینات در تغییر باورها و نگرش فرد 

موفقیت مالی( را  مخصوصاً فقیت )کار مشاوره مو نوعیبهبوده و  مؤثربسیار 

 . دربردارد

امیدوارم این کتاب، راهنمای شما در تغییر و تحول فردی گردد و کمک بزرگی 

های بزرگ پیش رو عف و راهنمای شما در مسیر موفقیتبه یافتن نقاط ض

 باشد.

در ادامه چند توصیه برای نتیجه گرفتن بیشتر از این دوره خدمت دوستان 

 م:کنمی ارائه

رزوی تو دستور توست را جلسه به جلسه با این آ-وین ترودودوره ک -۱

 دوره را گوش کنید( هایفایلبار  ۳کتاب گوش کنید. )حداقل 
جلسه مربوط به همان جلسه است و اگر موردی را متوجه تمرینات هر  -۲

 همان جلسه مراجعه کنید.  هایفایلباید به  نشدید
هر تمرین فضایی را در نظر  زیر تمرینات، هایپاسخبرای نوشتن  -۳

بهترین ابزار تغییرات  ،بنویسید. نوشتن ها راپاسخ لطفاًایم. گرفته

کنیم یک دفتر مناسب هم همراه ذهنی و عملی است. توصیه می



 

داشته باشید و حتی اگر نخواستید در کتاب بنویسید از این دفتر 

ینات را هرچقدر تمر گویدمین استفاده کنید و زیاد بنویسید. کوی

تر انجام دهید به همان میزان نتایج بیشتری خواهید بیشتر و توصیفی

 گرفت.
بهتر و  هرچقدرهای شما پاسخ. دهیدرا جواب  سؤاالتپس همه 

 هایفایلو بر اساس تحقیق و مطالعه و گوش کردن تکراری  ترکامل

 .گیریدمیبیشتر جواب  قدرهمانصوتی دوره باشد 
انگلیسی بود. اصطالحات  یهادشوارترین متن ن این کتاب یکی ازمت -۴

و  شدهاقتباسموفقیت و قانون جاب  هایکتاباز کلمات متداول 

 کوین به فارسی روان ترجمه شود.  دشوار گوییسعی شده 
 ساده کوین را  سؤاالتیادتان باشد شما فقط پاسخ  -۵

کنید. با ترین سطح ذهن کار فکری میدهید. شما دارید در عمیقنمی

 سؤالشود. با هر بخشی از ذهن شما به چالش کشیده می سؤالهر 

شود. و تقویت می دهدانجام میعضالت بخشی از مغز شما تمرین 

 .شویدمیشما با انجام تمرینات این کتاب به مفهوم تمام توانمند 

قدر با این دوره متحول کرد. آن مراکه زندگی  است انگیزیشگفتکوین آدم 

روی  دیگرفهوم یادگیری او اندازه نصف کل اساتید مکه شاید د برایم مؤثر بو

ی کنم تصور کنید این کتاب راهنمامثبت بجای گااشت. توصیه می تأثیرمن 

شما به سرزمین اهداف و آرزوهایتان است. تصور کنید در این کتاب شما قرار 



 

م و کتاب خواند همهاینچرا »است فقط پاسخ این پرسش اساسی را بگیرید که 

 «کنم؟دوره و سمینار رفتم و نتیجه نگرفتم؟ چرا من تغییر نمی همهاین

های روزافزون دارم. مه دوستان آرزوی سالمتی و موفقیتدر پایان برای ه

یادتان باشد به قول کوین آموزش کاری است که تا پایان عمر باید در زندگی و 

اعتالی پرچم ایرانی  ذهن ما جاری باشد. امیدوارم این کتاب ارزنده در جهت

 محسوب گردد. مؤثریاسالمی و رشد فکری جوانان این مرزوبوم، گام 

 ۹۷پاییز  -محمود جوالیی

www.razemovafaghiat.com 

capt.m.joulaei@gmail.com 
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 نویسنده مقدمه
 

 !یدآمدخوش« آرزوی تو دستور توست»دوره به 

گیرید، آغاز کنید که در آن یاد میبا من انگیزی را قرار است شما سفری حیرت

تبدیل شوید.  هاآنو به  عملی کنیدخود را داشته باشید،  هایتمام خواسته

دهد یک سری ابزار کاربردی در اختیار شما قرار می ،آرزوی تو دستور توست

اهداف خود دست همههمراه شده تا در این سفر به های زیادی که با تمرین

 . یابید

 ، کوین ترودو مولتی میلیونرآرزوی تو دستور توست سخنران سمینار

قانون  ینۀدرزم مدرسان و سخنرانانترین . او یکی از معروفاست خودساخته

برای  هاآموزشدهد چگونه از . او به شما یاد میاستجاب و ارتعاش افکار 

 را کار این خودش که گونههمان –خواهید، استفاده کنید جاب تمام آنچه می

آرزوی تو دستور در  هشدمطرح هایتکنیک. کوین با موفقیت از است داده انجام

میلیون دالر  ۲تجاری به ارزش  یاستفاده کرده و توانسته یک امپراتور توست

های طبیعی بسازد و همچنین یک مجموعه کتاب پرفروش به نام درمان

 . هستنیز « کوین ترودو شو»بنویسد. او مجری برنامۀ رادیویی 



 

کتاب راهنما بگیرید، چند  ها ودرسبرای اینکه بتوانید بهترین نتیجه را از این 

 توصیه داریم...

 ۱باشید. کردهیهتهصوتی دوره را  هایفایلامیدوارم 

 صورتحداقل دو بار، یا به راهر جلسۀ های صوتی اول فایل

شود )گوش دادنِ چندباره به فایل صوتی باعث می. ۲سه بار گوش دهید آل یدها

بار که گوش کنید، اطالعات . هر نفوذ کندناخودآگاه شما  ضمیراطالعات در 

 سپس، تمرینات هر فصل را انجام دهید. جدیدی کشف خواهید نمود.( 

دهید، یک ورق سفید و گوش میهای صوتی جلسات فایلکه به هنگامی

شنوید که ایده یا تکنیکی را می که زمانیداشته باشید.  همراهخودکار آبی 

در بعد . یادداشت کنیدو آن را را متوقف کنید  فایل صوتیبرایتان جالب است، 

توانید از آن در شرایط کنونی خودتان، کار و سبک چطور میمورد اینکه 

برای روزهای برنامه اجرایی سپس یک  تان استفاده کنید، فکر کنید.زندگی

 آینده آماده نمایید.

 شروع کنیم! باهمبیایید 

                                                                                                 
ت تهیه کنید تا از کامل بودن و ترجمه صحیح کنیم پکیج دوره کوین ترودو را فقط از سایت راز موفقیتوصیه می۱ 

 اطمینان حاصل کنید.

ذهنذی و تذازه بذودن مطالذب،  یهاآموزشی به جهت مقاومت یهالیدقت کنید که در دفعات اول گوش کردن فا۲ 

گیرد و در هذر بذار گذوش کذردن شذما متوجذه موضذوعات جدیذدی دریافت بسیاری کمی توسط ذهن صورت می

هذا دوره را گوش کردم و هر بار درک بهتذری از کذل آموزش هالیبار فا ۵مود جوالیی( بیش از شوید. بنده )محمی

 کوین ترودو پیدا کردم. م



   
  

 

 

 

 ۱جلسه 

(۱بخش)فهوم اساسی برای رسیدن به موفقیتمچهار  

 

، گیردقرار می یسمینار دوروزه موردبررس ایندر  آنچهاین جلسه به کلیت 

ای بر چهار مفهوم اساسی برای رسیدن به و در ادامه به مقدمه پردازدمی

 شود...موفقیت پرداخته می

 دهید؟به چه کسی گوش می -۱
 (یشاخص آموزش پایر)میزان آموزش پایری و یادگیری  -۲
 )مقیاس تعادلِ آموزش( یشرفتباالنس ترازوی موفقیت و پ -۳
 (پردازش اطالعات جدیدیادگیری )چهار مرحلۀ  -۴

اطالعات گوناگونی در این مورد وجود دارد که چگونه سبک زندگی مطلوب 

 خویش را پیاده کنید. زمان آن رسیده که رؤیاهای بزرگ داشته باشید.

چراغ   توانیمشود. همۀ ما میکننده شروع میاین جلسه با یک پیام دلگرم

 داشته باشیم و از غول آن بخواهیم آرزوهایمان را برآورده کند. عالءالدین
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غول چراغ جادو دارید. فهرستی از  واقعاً برای چند لحظه تصور کنید که 

 آرزوهایی که در زندگی دارید را با جزییات کامل بنویسید. 

 آرزوهای مالی: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 آرزوهای مربوط به روابط:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 


