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 اردرها ی ل ی م   فکر طرز    ی ژگی و   10

 مقدمه 

و شانس   موقعیتاطراف،    طیبا مح  میکه ثروتمند بودن به طور مستق  کنند یم مردم فکر  
 خیلی خوش شانس هستند.  اردرهایلیم به معنای دیگر  فرد مرتبط است.

مربوط باشد،   افراد  یهافرصتو   طی نحوه نگرش به مح   طرز فکر وبه   ثروتمند بودن  اما اگر
 شانس نباشد بلکه نگرش باشد چه؟  کندیمکه افراد ثروتمند را از فقرا جدا   یز ی چه؟ اگر چ

که به   به اشتراک بگذاریمشما    را با  هااردیلیطرز فکر م   ویژگی   10  می مقاله قصد دار  نیدر ا
 .دهید  رییخود را به طور مثبت تغ  یسبک زندگ کندیمشما کمک  

  ک ی که    خصوصیتی  نیترمهم  رایز.  مشترک دارند  ، وجهات یاز خصوص  یبرخدر    اردرهایلیم
 ن یا   رشد است.  طرز فکر  صاحب   ثابت،  داشتن طرز فکر  جایبه  این است که  دارد  اردریلیم

بلکه   د،ی اعتقاد داشته باش  ی ذات  و استعدادهای  هاییتوانابه    دیبدان معناست که شما نبا
باور   ،دیآوریممختلف به دست    ی هاتیموقعو تجربه    ی که در زندگ  ییهاییتوانابه    دیبا

 . دی داشته باش

توسعه  ستین  گونهنی ا  لزوما    اما با  تنها  آن  که  کردن  نزدیک  و  فکرتان    ت ی ذهن  به  طرز 
شدن   لیتبد  ی که برا  ستین  یتنها قدم  نیا  شد.  دیخواه  اردریلیم   حتما  نیز    شما  ،ها اردریلیم
برای    دیتوانینممهم است. به هر حال، شما    اری بس  یک گام  بلکه  د،یبردار  دیاز آنها با  یکیبه  

فقط موفقیت  به  کن  اردری لیم  کیمانند    رسیدن  بلکه  دی فکر  است   حالنیدرع،  مثل   الزم 
 . دی رفتار کن  میلیاردرها

از کانال    دئو ی و   ن ی ا   کنم ی م  ه یتوص   به خواندن این مقاله   قبل از شروع   Motiversityرا 
Youtube  د ی تماشا کن : 

 ویدئو 
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 دهد ی م  ر یی را تغ   ی که زندگ   اردرها یل ی برتر طرز فکر م  ی ژگ ی و   10

 ن یندارند. ا  چندانی  یتفاوت   مردم  تی، اما در اصل با اکثرکنندیممتفاوت فکر    اردرهایلیم
شانس   تواندیم  یهرکس  از،یمورد ن  کاراییبدان معناست که با کنار هم قرار دادن نگرش و  

 ثروتمندان را داشته باشد.  یای ورود به دن

اما ما   د، یده  در خود پرورشآن را    شخصا    دیاست که شما با  یز یچ  ی و سخت کوش  کارایی
 ی ازها یتا ن  می را به شما ارائه ده  هااردریلیطرز فکر م  نیتریات ی حاز    یکل  ینما   کی  میقصد دار

عرصه  را  یکل این  به  ورود  کن  برای  فکرها مستق  نیا  دانستن  .دیدرک  شما    یبرا  ما  ی طرز 
قابل   ترراحتشما    یبراکسب درآمد را    ریمس  یسادگ به  فقط  . آنهاکنندینم  حاصل  یدرآمد 

 . کنند یم تشخیص 

 به شکست متفاوت است  اردرها یل ی نگاه م   -  1

هرگز شکست   یبه طور کل  ای  اندنخوردههرگز شکست    قبل    اردرهایل یکه م  دیکنیماگر فکر  
خورد منخواهند  به  وجود    د ی کنیمفکر    یایالیخ  یاردرهایل ی،  هرگز  افراد اندنداشتهکه   .

نسبت به    ینگرش متفاوت   آنها  است که  نی. فقط مسئله اخورندیم شکست    ز یثروتمند ن
 ی برا   تجدید نیروییو    ی ر یادگی  یبرا   یفرصت  عنوان به  ستبه شک  ن ی؛ بنابراشکست دارند

 . کنندیمشروع دوباره قدرتمندتر نگاه 

 ی توقف  عنوان بهاست که شکست را    معنی   نیا   ها بهاردریلیطرز فکر م   ذهنیتی مانند   داشتن
برا  انهیدر م باز   یراه  و  برا  ی انرژ   یابیاستراحت  در   ینه مانع  ،ببینید   ،ادامه دادن  یخود 
 . داردیمباز   شهیهم ی که شما را از ادامه راه برا یر یمس

افراد جهان به ذهن همه    نیکه هنگام فکر کردن به ثروتمندتر  است  ینام  نیاول  ، تسیگ   ل ی ب
متولد   اردریل یم  ک یطرز فکر است. او    نوع  نیاز ا  یعال  ی نمونه ا  خطور می کند و به درستی

.  هاروارددانشگاه    بلکه  ،معمولیکالج    یکو کالج را رها کرد، نه    رستانینشده بود. او دب 
 به سرقت شد.  تهمناموفق داشت و م  معامله کیشرکت او  ن،ی علوه بر ا
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بپردازد، باز هم پول   را نیز  همه   یدانشگاه  شهریهکه اگر او    می، امروز، ما شک دارحالنیباا
 خواهد داشت.  نراحت  یزندگ ک یداشتن   یبرا  یکاف 

 : د یگو ی م   تس ی گ  ل ی خود ب 

شکست توجه   ی ها درس است که به  از آن این   تر مهم خوب است، اما    ت یاز موفق   ل ی "تجل  
 ." م ی کن 

  د، ی خود لذت ببر  یهاتی موفق   ها و روز یاز پ  تنهانهو    دیریدرس بگ  تسیگ  لیبهتر است از ب
 .د یکن لیتبد  تی خود را به موفق یها شکستچگونه  دیریبگ  ادی بلکه 

 شوند ی نم   م ی هرگز تسل  اردرها ی ل ی م  -  2

 اردرها یلیاست که م  یز یچ  نیترمهماحتماال    سخت کوشی است.    ید یکل  یک عامل  پشتکار
 . ه استکه االن هستند رساند یجایبهرا 

شد؟ اگر   یچه م   می کشیددست از کار    ،یبا متهم شدن شرکتش به دزد   تسی گ  لیاگر ب 
 یچه م   برمی داشت  تلشدست از    پل  ی پ   یرعاملیپس از اخراج از سمت مد  ماسک  لن ی ا

،  می شدند   میتسل  ه بود،آمد  شیپ   شانیکه برا  ای  یسخت  نیبا اول  این افراد   اگر  ا یشد؟ آ
 !ریخ  است: ؟ پاسخ واضحکنندرا حفظ   شان یفعل  تیموقعمی توانستند همچنان  

 . دیریدر نظر بگ نیزم  یر احف تمثیلی از عنوانبهرا  موضوع نیا

 ر یاوقات، ز  ی. گاهدیده  ریی عمل خود را تغ  ریمس  دیکه هرگز نبا  ستیبدان معنا ن  نیالبته ا
در حال حفار   یمکان ندارد  ییاصل  طل  د،یهست  آن   یکه  زودتروجود  این   . پس هر چه 

طل. در   یجستجو  از  دنی دست نکش  یعنینشدن    میبهتر است. تسل  دیبفهم  واقعیت را
 ی گر ی طل را در مکان د  یحفار   عوض کرده و را    یعنی زمین بازی خود،  تغییر مسیر  عوض

 . دی امتحان کن 

 کنند ی م  سک ی ر   اردرها یل ی م  -  3
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  کامل  عمل کرده و    بان یبدون برنامه پشت  دی شدن با  اردریلیم   یکه برا  می بگو  میخواهینمما  
تا از   کندیمبه شما کمک    یسادگ  خیلی  هااردیل یطرز فکر م  نوع  نی. اد یباش  پروایب  نترس و 

  ی خود برا  مسیر. از  دیخود دور شو  یمال  امنترس از دست دادن و خارج شدن از منطقه  
و شهامت   روی آن سرمایه گذاری کنید  دی بلکه تمام آنچه را که دار  د،ی نرو   رون یبرنده شدن ب

 . دی داشته باش نیز را و خطر سکیربا  ییارو یرو 

. م ی را قابل قبول بدان  ندهیاست که همه احتماالت آ  نیاست ا  یکردن ضرور   سکیآنچه در ر
برا  اردهایلیکه م   دیکن  ی گذار   هیسرما  یز یاگر در چ  یحت ، آورد ینمشما به ارمغان    یدالر 

 . کندیم تی درست هدا و مسیر که شما را به راه آموزدیم به شما   یز یمطمئنا  چ

را که    یپول  دی تا بتوان  کندیم  ییو شما را راهنما  دهدیم  رییشما را تغ  دگاهید  طرز فکر،  نیا
به جیب خود  دیادادهاز دست   از سرما   بسیار  .دیبازگردان  دوباره  که    یگذار   هیمهم است 
 ه یسرما  کیپس از    را دارد  ییدرآمدزا  لیپتانس  که  ی ز یچ  ی و منابع خود بر رو  یزمان، انرژ 

به    تیشکست در نها  ح، یبا طرز فکر صح  م،یکه گفت  طورهمان  رایز  د، یناموفق نترس  یگذار 
 . شودیم لیتبد تیموفق 

 ترسند ی نم اهداف بزرگ   دنبال کردن  از  اردرها ی لی م   -  4

را دور  دهیا نی اما ا دیاکردههدف خاص فکر  کی  رسیدن به یبه تلش برا کنونچند بار تا 
؟ طرز رسدیمبه نظر    رممکنیغ  اریبس  دستیابی به آن هدف  دیکردیم فکر    رایز  د یاانداخته
خود   دید   . افقدی کوچک فکر کن   یهاتیموفق که فراتر از    کندیمبه شما حکم    هاارد ی لیفکر م

 را ی. ز دی به جلو حرکت کن  تربزرگ   یهدف   یاما برا  د، یک بردارکوچ   یهاقدم.  دیرا گسترش ده
 ی واقع  یدر زندگ  د،ی متقاعد کن  بزرگ   ی به هدف   دنیرس  یخود را برا  دیخود نتوان  لی اگر در تخ
 د؟یبه آن برس دیتوانیمچگونه 

 مورد باشد:  ن ی از دونالد ترامپ در ا  ی نقل قول   ی بیانبرا  اکنون زمان مناسبی  د ی شا 

 ." دی ممکن است بزرگ فکر کن   د،ی فکر کن   یز ی به هر چ  باشد بتوانید "اگر قرار 
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را به    ی ای. به طور مکرر رو شما اجرایی شود  لیتخ  دیاجازه ده  نیبنابرا العمر خود  مادام 
  ی ا نقطهبه    تی در نها  د،ی در مورد آن فکر کن  یکاف  اندازهبه. اگر  دیکن  ی ادآور ی  ناخودآگاهتان

انجام   در جهت رسیدن به آن هدف بزرگ  یاقدام که دیکنیمانگیزه پیدا که  دیرس دیخواه
 . دیده

 ارد یلیم  46.9از    شیخالص ب  ییبا دارا  ی نیساله چ  56، بازرگان  (Jack Ma)  اگر به جک ما
   .میدرک کنموضوع را بهتر را  نیا میتوانیم م،یدالر گوش ده

 :  د یگو ی م  او 

  اهای آن رو   ی برا   بخواهند که    م ی ندار   ی بزرگ اهای با رو   ی افراد. ما  م ی ما هرگز کمبود پول ندار "
   ."رند ی بم 

 خود هستند   ی هاانتخاب که مسئول    دانندی م  اردرها ی ل ی م  -  5

 هااردر یلیم  ذهنی  یهایژگ یو از    گری د  یکی   ،تانی کارهاحاصل از    جینتا  تیمسئولپذیرش  
ایجی که به  دهد. اگر نت  رییشما را به سمت بهتر شدن تغ  یزندگجهت    تواندیم است که  
را در درون خود جستجو   آن  لیدال  ست، یشما خوب ن  یبرا   ی کاف   اندازهبه  دیآوریمدست  

 . رونیب یاینه در دن د،یکن

. در عوض، اندازندینم  گریو افراد د  ط ی شرا  ط،یخود را به گردن مح   یها شکست  اردرهایلیم
دلآن معتقدند  ناکامی  لیها  و  م  که  چه  هر  شکست  را  دنتوانیباشد،  آن   رون د  دالیل 

 ت ی تقو  و عوامل محیطی  رونیب  یا یتوسط دن  توانندیم  تنها  این دالیل  و   کنند   دای خودشان پ
 .شوند

  خصوصبهناعادالنه و نادرست به نظر برسد،    هاتیموقع  یممکن است در برخ   حالت   نیا
کن  د یخواهینمکه    یزمان اشتباه  دیباور  کار  امادیادادهانجام    یکه  مسئولیت    .  پذیرش 

 نیشما به ا  طی و شرا  طیمح   رایاست ز  ترموثر  اریبس  اشتباهات خودتان و سعی در رفع آنها
 . کنندینم رییسرعت تغ
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است. شما    ترآسان  اریشما بس   یدرون  دگاهینگرش و د  ریی تغنکته مهم دیگر این است که  
خود   دگاهی د  دیتوانیم اما    د،یرا کنترل کن   خود  یها شکستبه    گران ینحوه نگاه د  دیتوانینم

 د ی دهیمباور را    نیبه خودتان ا  د،ی ریرا بر عهده بگ  اعمالتان  تی. اگر مسئولدیرا کنترل کن 
 ندارد. یستگجز شما ب یشما به کس ت ی که موفق

 یها و مالک شکست  دی ریگیرا به عهده م  فتانیضع  جینتا  تیمسئول  یوقت  ، بی ترتنیابهو  
نتا  دیتوان یم  ،دیشویمخود   انگ  یا یمنبعرا به    منفی  جیآن  از  در هر زمان که    زهیمثبت 

 . دیکن لیخود تبد حات یبا توجه به ترج و  د یخواهیم

 شده اعتقاد ندارند   ن یی تع   ش ی به سرنوشت از پ  اردرها ی ل ی م  -  6

 ز یهمه چ دی فکر کن که د یخود ادامه ده  یبه زندگ در حالی  . اگربگویمصادقانه  د ی اجازه ده
داشت. اگر   دی نخواه  یانجام کار   یبرا   ی کاف   زهیقبل از تولدتان نوشته شده است، هرگز انگ 

داشته باش.    مانیا  شتریداشته باش، اما به برنامه خود ب  مانیبه برنامه خدا ا  یخواهیم
با   و   طبق برنامه شما  تواندیم  یکه برنامه اله  دی داشته باش  وربا   دیتوانیم  بهتر از آن،  یحت
 کند.  رییتغ از جانب خودتان یو تلش کاف  زهیانگ

  عنوان بهو از آن    دانند یمتعیین شده  و از پیش  کنترل    قابل  ریرا غ  یکه زندگ  ی افراد   نیب
انجام  یبرا   یا بهانه خودو    یکار   چیه  ندادن  نشستن،  عملی  بی  توجیه  و  جویی   بهانه 

 ی اد یتفاوت ز  ،دانند یمکنترل    قابل  ر یغ  فقط تا حدی  را  یکه زندگ  یو افراد  کنند،یاستفاده م 
کنترل   توانندیمرا که    ییهازیچ  تیتا مسئول  کنند یتمام تلش خود را م  زیرا آنها  .وجود دارد 

 . رندیعهده بگ رکنند ب

بدان    نیاما ا  کندیم  ر ییتغ  هابرنامه.  دهدیم رخ    یهر فرد  یدر زندگ  رمنتظرهیاتفاقات غ
شده و دست به هیچ خود افسرده    ینداشتن کنترل بر زندگ  لیبه دل  دیکه با  ست یمعنا ن

 . کاری نزنید
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 ینی ب   شیپ  تیهر موقع  رمنتظره،یغ  رییهر تغ  کنندیم  یو سع  دانندیمرا    نیا  اردرهایلیم
بهتر   فرصتی برای  و   آن  بر  کردن  غلبه  یبرا   یچالش  عنوانبهرا    یایناگهاننشده و هر مشکل  

آنها   از  است که  یز یچ  ن ی. اکنند یم به نفع خود استفاده    یر ییشدن نگاه کنند. آنها از هر تغ
 . سازدیم اردریلیم یک

م  جادیارمز   فکر  خواردریلی طرز  در  کن   نیا  تاندها  باور  که  اساس   ندهیآ  د یاست  بر  شما 
 شما گرفته است.  یبرا ا یکه دن یماتی ، نه تصمشوند یمساخته  خوتان  ماتیتصم

 به پول اعتقاد دارند اردرها ی ل ی م  -  7

که ثروت در   دانند یموجود پول اعتقاد دارند. آنها    فراوانی  به   اردرهایلی، مترقی دق  بیانبه  
راه درست کسب   افراد  ، اما اگر همهشودینم  ع ی توز  یفراوان است. البته به طور مساو   ایدن

 است.  یهمه کاف  یبرا  این ثروت آن را بدانند 

ااما   ب  نیدر  تفاوت  ثروتمندان  ستیچ  یو غن  ری فق   نیمورد،   در   ییجا  که پول  دانندیم. 
آن   افتنی  ی، عقل و دانش خود را برا هامهارت،  هاییتواناآنها    نی؛ بنابرا آنهاست  یکینزد

 . کنند یممتمرکز 

، فقط به است  رممکنی غ  ی اوقات حت  یگاه  و   سخت است  در آوردن  پول  کنند یم فقرا فکر  
انرژ   لیدل  نیا را رو   یکه وقت و  با    نیبهتر  یخود  و   هامهارتمنبع در دسترس خود که 

 . کنندینممتمرکز  ،دانش آنها مطابقت دارد

 : دیگویمو به ما  کندیم دیموضوع را تأ نی ا ،یی کایتاجر آمر ،یوساک ی رابرت ک

درآوردن   است "پول  سلیم  عقل  از  درست  استفاده  مورد  موشک.   در  ساختن  علم  اما    نه 
 " است.  رمعمول ی غ  کمیاب یا   م ی ، عقل سل شود ی م صحبت از پول   ی متأسفانه وقت 

و چگونه    دیکن یمدارد که چگونه فکر    یبستگ  نیپول درآوردن به ا  ، د ینی بیم  که  طورهمان
 . یخوب عمل کن یتوانینم یاگر خوب فکر نکن پس. دی کنیم عمل
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 هستند   دقیق  اردرها ی ل ی م  -  8

ن عال  دهیا  ستیمهم  چقدر  پتانس  یشما  چقدر  حل   ایدارد    لیاست،  را  مشکلت  چقدر 
 شما را نجات دهند.   توانندیم  اتی فقط جزئ  د،ی دیبرنامه رس  یبه مرحله اجرا  ی، وقت کند یم

، اما  کندیمکسب درآمد    ی است که شما را وارد باز   یز یطرح کسب و کار شما چ  ینقشه کل
  و  کندیمکه کل پروژه شما را معتبر و منحصر به فرد    یز ی دارند. چ  یبرنامه کل  کی همه  

 رایاست ز  قی است که پروژه شما چقدر دق   نی، اکندیمکه توجه را به کار شما جلب    یز یچ
 .رندینار هم قرار گدر ک یخوببه باید اتی همه جزئ

مشکل چقدر کوچک است. علوه بر   کیکه    ستیمهم ن  د،یباش  زینگران همه چ   نیبنابرا
کل پروژه را به    تواندیماوقات    یگاه  اگر مورد توجه قرار نگیردمشکل کوچک    کی  ن،یا

 . ندازدیخطر ب

ا مورد  شکل    نیبه  خوددر  کن  پروژه  شما  د ی فکر  کار  و  کسب  بزرگ  برنامه  برا :   ی معموال  
 دی توانیمفقط شما و کارمندانتان    چون   .ستین  و شفاف  شما کامل  قابل مشاهده  انیمشتر

 . دیمشاهده کن ، دهد یمرا که در پشت صحنه رخ  یقابل توجه راتییتغ

برا   یهاتلش،  حالنیباا جزئ   یکوچک  تغ  یرفع مشکلت  با    ی کوچک  راتییو  تعامل  که 
 یتکل  خاطربهقابل مشاهده است. شما    یراحتبه،  دهدیم  شیرا افزا  انیمشتر  ایکاربران  

ا  دیخواه  هاادی  در  تانپروژه بزرگ اما  که   هبود  تدق   برای افزایش  یطوفان فکر   نی ماند، 
 . ه استپروژه شما را ممکن کرد

 کردن محتاط هستند  نهیدر هز  اردرها ی لی م  -   9

 ن ی کردن است. اما ا  سکیر  هااردریلیم  تیذهن  یهایژگیوی از  کی  م،ی که قبل  گفت  طورهمان
 پول.   در مورد  خصوصبه  د،ی عمل کن  پروایب  کامل    که  دیکه شما آزاد هست  ستیبدان معنا ن

 چی ه  اردرهایل یاست که م  یهیبد  د،ی جد  آپاستارت  ایپروژه    کیدر    یگذار   هیهنگام سرما
 ندارند. یایمال مشکل  
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. به آنها تحمیل شود پروژه    نیدر ا  یکمتر   نهیکه هز   کنندیمفکر    ییهاراه، آنها به  حالنیباا
و    ینوآور و  شود یم تی و خلق ینوآور  جادیپروژه باعث ا یاستفاده از منابع کمتر در ابتدا 

 . کندیمرا شکوفا   دیجد آپاستارتاست که  یز یچ  تیخلق

 است.  شتری ب یگذار  هی کمتر و سرما کردن خرج ،اردرهایلیم  طرز فکر  یها جنبهاز  گرید یکی

عامل شرکت    ریمد  و   یی کایآمر  دارهی و سرما  گذارهی، سرماوارن بافتاز    یبهتر است به نقل
که   توجه کنیم  ،2021دالر در سال    ارد یلیم   109.4از    شیخالص ب  ییبا دارا   ی هاتاو   ریبرکشا

 : دیگویم

از پس    بعد اما آنچه را که    ،د یخرج نکن   ماند ی م   ی باق  پولتان   که بعد از خرج کردن آنچه را  
 ". د یخرج کن   ، ماندی م  ی باق کردن برایتان انداز  

 دن یشما ثروتمند به نظر رس  ییکه هدف نها  دی داشته باش  ادیبه  نه رفتار کنید و  با پول عاقل 
 بلکه ثروتمند بودن است.  ست،ین

 کنند ی م کمک   گران یبه د  اردرها ی ل ی م  -  10

 ی مشکل   د،یده  صیرا در جامعه تشخ  یاست که مشکل  یکسب درآمد زمان   یراه برا  نیبهتر
بزرگ    اسیارائه راه حل در مق   یکه اکثر مردم با آن مواجه هستند و سپس از منابع خود برا

مردم    یاری  به  از طریق آن  که  یو روش   دیکنیشما به مردم کمک م  نی؛ بنابرادی استفاده کن
 . نمایدکسب  یشتر یبپول  کندیبه شما کمک م  دیرو یم

  ل ی دل  نیو به هم آوردیمشما ثروت به ارمغان    یاست که کمک به مردم برا   علت  نیبه هم
 :دیگویم ،  X Prize ادیبن سی و رئ مؤسس ،سی اماند ی د  تر یپاست که 

 " نفر است.  ارد یل ی م  ک ی شدن کمک به   اردر ی لی م  ی راه برا   ن ی بهتر "

 یک کاال یا خدمت نهفته است. شما فقط    این دیدگاه،منطق معقول و سرراست پشت    کی
  گر یبه افراد د  تنهانهفروخته شده    یهاحلراه  نیاو    دیفروشیمشما راه حل  .  دیفروش ینم  را
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شما به ارمغان   یبرا   زیرا ن   ی شتر یداشته باشند، بلکه ثروت ب   ی بهتر   ی تا زندگ  کندیمکمک  
 . آورد یم

 نتیجه گیری

دارد، اما   یاد یز  نیبه تمر  ازیو ن  برد یم  یادی زمان ز  هاارد یلیم   ذهنی  ی هایژگیو پرورش  
را   یزندگ  رایهستند ز  اردریلیم  ،اردرهایلی. مگذاردیم  ریتأث  یقطعا  بر نحوه نگاه شما به زندگ

 . نندیبیم متفاوت 

که به طور منظم با آنها در ارتباط   یافراد   ای  بانفوذخوشبختانه، اکنون با کمک افراد ثروتمند  
 چقدر متفاوت است.   به زندگی آنها دگاهیکه د میدانیم هستند،  

ده  تی ذهن  میتوانیمما    نیبنابرا توسعه  را  فکر  کیتا    میخود  فکر   طرز  طرز  سطح   در 
با ما به خود را    اتنظر  لطفا  .  میکن  جادیا  رییخود تغ   یو در زندگ  داشته باشیم  هااردریلیم

 اشتراک بگذارید. 

 منبع: 

mindsetopia.com   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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