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از ابتدای زمان، سرعت ما را شیفته خودکرده است. از زمانی که انسان چرخ را اختراع کرد 
سعی کرد سرعت آن را بیشتر کند. در ارتباطات تجاری، از حمل نامه با اسب  به پست، 
موفقیت سریع دست  به  پیامک رسیده ایم؛ پس چرا  به  اکنون  و  ایمیل  فدکس، فکس، 
نیابیم؟ آیا واقعاً ممکن است که در 12 ماه آینده درآمدی برابر با 12 سال گذشته داشته 

باشید؟ محدودیت های سرعت برای شکستن ساخته شده اند.
وقتی ارویل رایت اولین پرواز خود را در 1903 انجام داد، سرعتی برابر 9 مایل در ساعت 
داشت. مرز 100 مایل در ساعت در سال 1912 شکسته شد . فّناوری هوایی به دلیل نیاز 
فوری در جنگ جهانی دوم به سرعت گسترش یافت. تا سال 1941 سرعت هواپیماها به 
بیش از 600 مایل در ساعت رسید. در 1956 مرز 1000 مایل در ساعت شکسته شد. 
سرعت های امروزی فراتر از 2000 مایل در ساعت می باشند. محدودیت های سرعت برای 

شکستن ساخته شده اند.   
حدود چهارصد سال طول کشید تا مصری ها اولین هرم را ساختند. هتل ریزورت هرمی 
شکل لوکسور در الس و گاس در حدود 400 روز ساخته شد. محدودیت های سرعت برای 

شکستن ساخته شده اند.
رشد صنعت اتومبیل سازی در امریکا را تصور کنید. در 1900 هشت هزار اتومبیل و 1400 
میلیون   200 از  بیش  سال 2001  در  داشت.  وجود  رانندگی  برای  آسفالت  جاده  مایل 

مقدمه



اتومبیل و 46،800 مایل جاده وجود داشت.
در بازار نوظهور چین در سال 1990 تنها 1,7 میلیون ماشین با مالکیت شخصی وجود 
داشت. امروز 20 میلیون ماشین در چین وجود دارد و پیش بینی می شود با فروش در 12 

ماه آینده، تعداد آن ها به 22,5 میلیون خودرو افزایش یابد.
در 1961 ری کراک شروع به افتتاح شعب رستوران های مک دونالد کرد و در سال های 
اوجش روزانه تا 9 رستوران افتتاح می کرد. در سال 2004 استارباکس هر هفته 6 فروشگاه 
افتتاح می کرد. اکنون کی.اف.سی هرروز یک رستوران جدید در آسیا افتتاح می کند. اینجا 
بازگشایی  را  فروشگاه های عظیم خود  از  روز یکی  ایاالت متحده هوم دیپوت هر سه  در 
می کند. وال مارت در سال 2006 هر هفته 12 فروشگاه افتتاح می کرد. محدودیت های 

سرعت برای شکستن ساخته شده اند.
بیایید از سرعت و ثروت حرف بزنیم. جان جیکوب استر در سال 1784 و در سن 19 
سالگی به عنوان مهاجری فقیر به آمریکا رسید و به گفته ی اکثر مورخان به اولین میلیونر 
آمریکا تبدیل شد. او در طول 40 سال از طریق معامله امالک، ثروتی 40 میلیون دالری 
به دست آورد، یعنی متوسط خلق ثروتی حدود 1 میلیون دالر در سال! در آن زمان این 
سرعت خیره کننده بود. امروزه برای کارآفرینان خلق ثروت با سرعت یک میلیون دالر در 
ماه، یک میلیون در هفته و حتی یک میلیون در روز عادی است. در این فیلم با بعضی از 

این افراد آشنا خواهید شد.
سرگی برین و لری پیج، مؤسسان گوگل را در نظر بگیرید که هرکدامشان به تنهایی 12,9 
میلیارد دالر سرمایه دارند! اولین آسمان خراش مسکونی در ایالت متحده گری استون منر 
نام داشت که در سال 1928 ساخته و پس ازآن در سال 1960 به 5 مجتمع تبدیل شد 
و فروش واحدهای آن ماه ها به طول انجامید. پروژه ساختمانی دونالد ترامپ در هاوایی 

باقیمتی معادل 700 میلیون دالر در 36 ساعت فروخته شد.
فقط 10 سال پیش بسیاری از کسب وکارها وابسته به حضور فیزیکی و داشتن مغازه بودند، 
 1800flower.com مانند گل فروشی ها. امروزه همان کسب وکارها بیشتر شبیه سایت
جیم مک کن شده اند که چندین فروشگاه، سایت عظیم آنالین، سفارش مستقیم با شماره 
800 دارد. تجارتی جهانی بجای محله ای. فّناوری به کارآفرینان تازه کار اجازه می دهد تا 

به سرعت از جهانی شدن لذت ببرند. محدودیت های سرعت برای شکستن آفریده شده اند.



فیلم جنجالی پدیده
برای تهیه فیلم پدیده به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://karafarinebartar.com/phenomenon
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تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت کارآفرین برتر است و هرگونه کپی،
برداشت و انتشار آن مطابق قوانین کپی رایت پیگرد قانونی دارد.

به  از آهسته  تفکر شما  اتفاق می افتد که  زمانی  پدیده  اولین شروع  برایان ساکس: 
سریع تغییر کند. سال های زیادی درآمد سالیانه ی من در حدود 200 هزار دالر مانده 
بود اما با تغییر نگرشم درباره کارهایی که می توان در 12 ماه آینده انجام داد کسب وکار 
دومی راه انداختم و در 36 ماه درآمد آن را به میلیون ها دالر رساندم و به قیمتی 7 رقمی 
میلیون  درآمدی  فعالیتش  اول  ماه   12 در  کردم  که شروع  دیگری  فروختم. کسب وکار 

دالری داشت.

ویکی اروین: به ما یاد داده اند که ترتیبی فکر کنیم و کارها را آهسته انجام دهیم، 
قدم به قدم، یک – دو – سه، مهدکودک، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، شغل و 

درآمد. اول پس انداز کنیم، بعد سرمایه گذاری.

لوید اروین: اما دن کندی به ما نشان داد تا چگونه از این تفکرات رها شویم و کارهای 
کارهای  آینده  ماه   12 در  می توانیم  صورت  این  در  که  دهیم  انجام  همزمان  را  زیادی 
بیشتری نسبت به 12 سال گذشته انجام دهیم. ما در طول 12 ماه، از اداره یک کسب وکار 

کوچک به یک کسب وکار پررونق و پرسود رسیدیم.
به ما یاد داده اند که شروع کردن و پرورش دادن یک کسب وکار باید به آرامی صورت بگیرد 
و به تالشی سخت و طاقت فرسا احتیاج دارد و حتی درآمد در سال های اولیه بسیار کم 

خواهد بود؛ اما این ها مرزهای سرعت برای شکستن هستند.

رایان لی: من با پیروی از مدل کسب وکار دن کندی، درحالی که به صورت تمام وقت 
تدریس می کردم، کسب وکاری اینترنتی راه انداختم و در همان ماه اول سود کردم. در 
12 ماه اول درآمدی برابر با 100 هزار دالر کسب کردم و اکنون ماهانه درآمدی بیش از 

100 هزار دالر دارم.

زمان  برای آن  و  داد، منحصربه فرد  انجام  استر  ران لگراند: کاری که جان جیکوب 
بسیار بدیع بود؛ اما امروزه من به افراد معمولی با هر شغلی یاد می دهم که این کار را 
به طور مستمر انجام دهند. با علم و دانش امروز ما، درآوردن یک میلیون دالر و حتی بیشتر 
در 12 ماه از طریق معامالت ملکی، بازی بچه گانه ای بیش نیست. دیگر دلیلی وجود ندارد 
که فکر کنید میلیونر شدن ده ها سال طول خواهد کشید. می توانید این کار را در 12 ماه 

پیش درآمد
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این کتاب الکترونیکی از وب سایت کارآفرین برتر خریداری و دانلود شده است.

انجام دهید، از همین امروز شروع کنید.

اد او کیف: در حوزه کاری من، یک صاحب کسب وکار معمولی درآمدی بین 
100 تا 300 هزار دالر در سال دارد. من به  آن ها یاد می دهم که 100 هزار دالر 

در یک آخر هفته دربیاورند!

به  و  بوده اند  بدبین  شدن  پولدار  سریع  به  هموار  مردم  براون:  الکساندریا 
دیگران هشدار می دهند. حتی به من؛ اما اعتقاد به تالش آهسته و سخت درست 
مثل اولین هواپیمای برادران رایت و روش مصری ها برای ساخت اهرام، منسوخ شده 

است. امروزه می توانید یک شبه کسب وکار اینترنتی ایجاد کنید.
من اولین کسب وکار اینترنتی خود را چند سال پیش زمانی شروع کردم که تقریباً 
هیچ چیز از کامپیوتر نمی دانستم و درآمدم در آن سال به سختی به 30 هزار دالر 
رسید؛ اما پس ازآن، پدیده را کشف کردم. در 12 ماه اخیر، 7 محصول و کسب وکار 
متفاوت اینترنتی یکی پس از دیگری درست کرده ام؛ و در سال گذشته، درآمد 
از یک میلیون دالر در سال رساندم. اگر روش  برابر کرده و به بیش  خود را سه 
شروع پدیده را بدانید، دیگر هیچ محدودیت سرعتی برای پول سازی وجود ندارد.

دن کندی: من فقط 52 سال دارم. در سال های اولیه ی تجارتم، فقط دو ابزار 
اصلی برای انتقال پیام بازاریابی خود به مشتریان داشتیم: پست و تلفن. تبلیغات 
پستی و جذب 25 هزار تا 100 هزار نفر، هفته ها طول می کشید و ده ها هزار دالر 

هزینه داشت.

با  ایمیل  طریق  از  ما  گلیزر-کندی،  داخلی  حلقه ی  در  امروزه،  گلیزر:  بیل 
بیش از صد هزار مشتری حداقل 2 بار در هفته و بدون کمترین هزینه ای  ارتباط 
داریم. ما فّناوری های سمینار، وبینار، فکس و پخش صوتی در اختیار داریم. امروزه 
می توان کسب وکاری که ساخت آن 12 سال به طول می انجامید را در 12 ماه 
طول  به  هفته   12 آن  اجرای  که  بازاریابی   تبلیغات  می توان  امروزه  کرد.  ایجاد 

می انجامید را در 12 ساعت انجام داد.
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تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت کارآفرین برتر است و هرگونه کپی،
برداشت و انتشار آن مطابق قوانین کپی رایت پیگرد قانونی دارد.

جیم پالمر: سالم، من جیم پالمر هستم. من می دانم چگونه در ورزش و تجارت پیروز 
شوم. افرادی که در این فیلم می بینید نیز راه پیروزی در تجارت، موفقیت مالی و پیروزی 

در بازی زندگی را می دانند.
به عنوان  که  متفاوتی  شغل های  به  توجه  با  امروزه،  هستیم.  سرعت  شیفته  همگی  ما 
تهیه کننده و کارآفرین دارم، همیشه در جستجوی راه هایی برای کسب درآمد بیشتر و 

دستیابی سریع تر به اهدافم هستم.
در ورزش من، بیس بال، سرعت پرتاب مهم ترین مسئله است. حدود 15 سال طول  کشید 

تا یک پرتابگر به سرعتی معادل 100 مایل در ساعت دست یابد.
امروز، اغلب پرتا ب کننده ها توپ را با سرعت 90 مایل در ساعت یا حتی سریع تر پرتاب 
می کنند. در این ورزش و در تجارت و سرمایه سازی، محدودیت های سرعت برای شکستن 

ساخته شده اند.
محدودیت های  شکستن  داشت:  خواهیم  موضوع  این  بر  تأثیرگذار  نگاهی  فیلم  این  در 
سرعت در زندگی؛ »پدیده« را بررسی خواهیم کرد. مجموعه ای از استراتژی ها و رازها که 
ده ها هزار نفر از کاربران خود را، در دستیابی به بزرگ ترین اهدافشان، چندین برابر کردن 
درآمدشان و خلق کسب وکارهای معموالً موفق در عرض 12 ماه یاری کرده است؛ و تا 
چند دقیقه دیگر، با دوجین افراد جذاب مالقات می کنید که »پدیده« را زندگی می کنند؛ 
بهترین نمونه های سرعت در زندگی امروز، کارآفرینانی که ثروتمند می شوند و با سرعتی 

خیره کننده به سایر اهداف خود دست می یابند.
قبل از شروع این بخش مایلم با همکارم کریستی فرانک آشنا شوید.

درباره  زیادی  مطالب  ترامپ  دونالد  کارآموز  مسابقه ی  در  حضور  فرانک:  کریستی 
سرعت به من آموخت. ما مجبور بودیم پروژه  هایی را که اغلب مردم هفته ها و ماه ها برای 
انجامشان وقت صرف می کنند ظرف چند ساعت انجام دهیم. من به محل زندگی آن ها 

رفته و چندین کارآفرین را به شما معرفی می کنم که در سرعت پدیده زندگی می کنند.
مطمئناً یکی از دالیل موفقیت آن ها تغییر سیستم باورهای خود درباره سرعت بود؛ اما 

سرعت تنها نکته ی پدیده نیست. چیزهای زیاد دیگری هم وجود دارد.

بخش اول
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این کتاب الکترونیکی از وب سایت کارآفرین برتر خریداری و دانلود شده است.

اندرو  یعنی  آمریکا  میلیاردرهای  اولین  از  یکی   1917 سال  در  میلینر:  لی 
کارنگی، نویسنده ای جوان با نام ناپلئون هیل را به مأموریتی 20 ساله فرستاد تا 
با صدها نفر از بزرگ ترین کارآفرینان و سرمایه گذاران آن عصر مصاحبه و عوامل 

مشترک موفقیت آن ها را مشخص کند.
در سال 1937، نتایج این تحقیق در کتابی به عنوان »بیندیشید و ثروتمند شوید« 
انتشار یافت که هنوز در میان کتاب های پرفروش قرار دارد. این کتاب افرادی را 
که در طول تاریخ درباره آن ها خوانده ایم و روش آن ها برای ایجاد امپراتوری خود 

و موفقیت و ثروت را با روشی منحصربه فرد بررسی می کند.
پدیده شد  اختراع  به  منجر  که  یکسانش  روش  خاطر  به  را  کندی  دن  اغلب  ما 
از کندی وجود  ناپلئون هیل مدرن می نامیم. شک دارم که شخص دیگری غیر 
داشته باشد که به اندازه ی او سال ها ارتباطی نزدیک، صمیمی و شخصی به عنوان 
و  اولی  نسل  میلیونرهای  مولتی  و  میلیونرها  با  مربی  و  برنامه ریز  تجاری،  مشاور 

خودساخته با درآمدهایی چند میلیون دالری در سال داشته باشد.
او به مدت 30 سال عمیقاً با کسب وکار و زندگی صدها نفر از این افراد همراه بوده 

و مستقیماً بر زندگی صدها هزار نفر دیگر تأثیر گذاشته است.
افرادی که کسب وکارهای متنوع خود را از صفر شروع کرده و آن ها را به سرعت، 
دقت کنید، به »سرعت«، به شرکت های 5 میلیون، 10 میلیون، 15 میلیون و حتی 

میلیارد دالری رسانده اند.
نمی شود  و مشاهدات محدود  به مصاحبه ها  ناپلئون هیل  کار  مانند  او  تحقیقات 
بلکه در بطن کار است. با کمک این تجربه های بی همتا، دن راهکارها و رفتارهای 
مشترک تمامی این کارآفرینان را شناسایی و از آن ها برای شروع پدیده استفاده 

کرد.

دن کندی: من خیلی خوش شانس بودم که در دوران نوجوانی نوار نویسنده  
معروف »ارل نایتینگیل« را شنیدم که می گفت: در زندگی هر کارآفرین حداقل 
بیشتر،  فرصت های  او  و  بوده  او  کام  به  همه چیز  که  داشته  وجود  یک دفعه 
همکاری های بیشتر، منابع بیشتر، کارهای بیشتر و کسب درآمد بیشتری در 12 
ماه آینده نسبت به 12 سال گذشته داشته است. این حرف مرا تشویق کرد اما از 

او نشنیدم که چگونه این کار را زودتر و یا هر وقت مایلم ممکن سازم.
این تجربه 12 ماهه را داشته است.  این موضوع حقیقت دارد. هر کارآفرین  بله 
برای اغلب کارآفرینان، این موضوع به طور طبیعی اتفاق می افتد و وقتی این دوره 
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تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت کارآفرین برتر است و هرگونه کپی،
برداشت و انتشار آن مطابق قوانین کپی رایت پیگرد قانونی دارد.

به پایان می رسد، آن ها هنوز نمی دانند چطور آن را تکرار کنند.
من با تالشی طاقت فرسا کارکرده ام تا رازهای رسیدن به آن در هرلحظه که مایل باشید 
را کشف کنم. رازهایی واقعی برای پیاده کردن پدیده بر روی تجارت و زندگی خود وجود 

دارند.

با 5 کارآفرینی آشنا  این بخش  آماده باشید چرا که در  برای شنیدن آن ها  جیم پالمر: 
درباره  خود  تفکر  می توانید  شما  درنتیجه  می کنند.  زندگی  پدیده  در  که  می شویم 

موفقیت هایی که می توانید در 12 ماه آینده به دست آورید را تغییر دهید.
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آنچه خواندید 
بخشی از کتاب الکترونیکی

»پدیده«
است.

برای خرید و دانلود 
نسخه کامل این کتاب

) و ده ها محصول فوق العاده و کاربردی و موثر دیگر که مرتب بر تعداد و تنوع آنها 
اضافه می شود و هر یک می تواند کسب وکار شما را متحول کند(

لطفا هم اکنون به 
وب سایت کارآفرین برتر

مراجعه کنید:
www.karafarinebartar.com


