متن ویدیوی درک و استفاده از قانون رهایی برای موفقیت در کسب و کار اینترنتی
سالم عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز و دوستای خوبم .احمد شمسی
هستم مدیر وبسایت شمسی دات کو و خداوند رو سپاسگزارم که یک بار دیگه در
خدمت شما عزیزان هستم.
در این ویدیو میخوام درباره یکی از قوانین بسیار مهم برای موفقیت در کسب و
کار اینترنتی صحبت کنم ،یک قانون که من هم بارها از اون پیروی کردم و بارها
ازش استفاده کردم برای اینکه بتونم توی کسب و کارهای اینترنتی خودم نتایج
بسیار خوبی کسب کنم.
گاهی اوقات پیش میاد که شما خیلی پیگیر هستین ،خیلی تالش میکنین و خیلی
به خودتون سخت گیری میکنین ،خیلی منظم دارین برای کسب و کار اینترنتی
خودتون کار میکنین ولی هیچ نتیجهای حاصل نمیشه ولی انگار هیچ پیشرفتی
داره حاصل نمیشه.
در چنین زمانهایی باید همه چیز رو برای یک مدت محدود رها کنین! یعنی برای
یک مدت محدود همه چیز رو فراموش کنین ،کسب و کارتون رو رها کنین ،از تالش
دست بکشین!
برخالف اینکه افرادی مانند دارن هاردی در کتابهایی مانند اثر مرکب به شما میگن
که باید خیلی پیگیر باشین ،باید خیلی سخت بگیرین به خودتون ،قهرمانا خیلی
سخت گرفتن به خودشون ،خیلی پیگیر بودن ،یک لحظه از تالش دست نکشیدن
و از این حرفها ،من کامال با این دیدگاه مخالفم!
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خیلی اوقات شده من خیلی از کارها رو رها کردم ،بعد از یه مدت اومدم دوباره اون
رو انجام دادم و برگشتم و دیدم که خود به خود اون کسب و کارم رشد کرده ،خود
به خود توی اون زمینه پیشرفت کردم.
و قانونا نباید اینطوری بشه! به نظر میرسه که وقتی که شما یک کاری رو رها
میکنین و رقبای شما دارن پیش میرن ،شما باید پسرفت کنین ولی اینطور نیست!
خیلی اوقات میشه شما یک کاری رو رها میکنین ولی بعد توی اون کار پیشرفت
میکنین ،بعد اون کار خود به خود رشد میکنه ،بعد خودتون از لحاظ روحی رشد
میکنین.
ولــی باید این نکته رو حتما مد نظر داشته باشین که با تنبلی این رو اشتباه نگیرین.
بعضی از افراد هستن که  ۴تا مقاله مینویسن فکر میکنن کوه کندن! بعد دو هفته
ول میکنن ،دوباره میان  ۴کلمه دیگه مینویسن!
اینطوری نه ،این اصال منظورم نیست! دارم از زمانهایی صحبت میکنم که خیلی
جدی بودین ،واقعا پیگیر بودین ،واقعا تالش کردین برای کسب و کارتون ،واقعا
همه اصول رو رعایت کردین و خیلی انتظار داشتین نتیجه بگیرین ولی هر کاری
میکنین انگار نتیجه نمیگیرین ،انگار ذهنتون بسته شده ،انگار کسب و کارتون
جواب نمیده ،انگار نمیخواد رشد کنه.
توی چنین لحظاتی وقتی که برای یک مدت طوالنی برای اون کار کردین و همه
کارها رو به نحو احسن انجام دادین ،خیلی تالش کردین و دیدین که نتیجهای که
میخواستین حاصل نشد ،باید یه مدت اونو رها کنین و جالب اینجاست وقتی که
اون کار رو رها میکنین برای یک مدت محدود و دوباره بر میگردین سراغش ،خیلی
ایدههای جدیدتری به ذهنتون میخوره.
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جدای از این موضوع که خیلی از اوقات بر میگردین وقتی دوباره روی اون کار
میبینین که یهو خودش کلی پیشرفت کرده.
توی یکی از کسب و کار های اینترنتی قبلیم که یک فروشگاه اینترنتی بود و کاالی
فیزیکی ارسال میکردم به سراسر ایران ،همین اتفاق افتاد .اولین بار این موضوع
رو اونجا تجربه کردم.
و خیلی تالش میکردم ،خیلی داشتم سخت گیری میکردم به خودم ،خیلی اون
کسب و کارم رو دوست داشتم ،خیلی اوقات اصال شبا نمیخوابیدم و خیلی جدی
داشتم روی اون کار میکردم ،تنهایی هم داشتم کار میکردم.
ولی اون نتیجهای که میخواستم حاصل نمیشد ،سفارشتم خیلی کم بود ،ماهی
شاید یدونه داشتم سفارش دریافت میکردم.
برای چند ماه اینطوری شد و وقتی این موضوع طوالنی شد ،دیگه کم کم یه مقدار
خودمم خسته شده بودم.
هرچند که آدم پرتالشی هستم ،خیلی آدم پرتالشی هستم و هرگز از تالش کردن
ناامید نمیشم ،هرگز افسرده نمیشم ،اصال از شکست نمیترسم ،همین امروز همه
کسب و کارهام ،همه داراییهام از بین بره ،همین فردا دوباره یک! از فردا دوباره
یک شروع جدید دارم.
ولی باز پیش میاد زمانهایی که انرژیتون کم میشه ،زمانهایی که خسته
میشین ،این یک موضوع طبیعی هستش و حاال جالب اینجاست ،اونو ول کردم!
یه مدت یه چهار پنج روزی رفتم نمیدونم ،یادم نیستش! زیارت رفتم ،مسافرت
رفتم .رفتم توی شهرهای مختلف و گردش کردم.
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بعد از اینکه برگشتم ،یهو دیدم که چند تا سفارش چندین میلیون تومانی دریافت
کردم.
این موضوعی که درام تعریف میکنم مربوط به چندین سال قبل هست و وقتی
اومدم خونه و سایتم رو چک کردم و سفارشاتم رو دیدم اصال باورم نمیشد.
گفتم مگه میشه همچین چیزی!؟ کسب و کاری که برای من ماهی چند هزار ناموت
هم سود نداشت ،یهو چند سفارش چند میلیون تومانی دریافت کردم.
بدون اینکه اصال َکسی با من تماس بگیره ،قبلش هماهنگ کنه ،قبلش بگه میخوام
خریدی انجام بدم ،قبلش سوالی بخواد از من بپرسه و اونجا فهمیدم که تمام اون
تالشهایی که انجام داده بودم بی نتیجه نبود( .قرار نبود بی نتیجه بمونه)
تمام اون تالشهایی که انجام دادم ،جواب خودش رو پس داده و انگار واقعا نیاز
بود یه زمانی من اون رو رها کنم.
و هم این من رو خیلی خوشحال کرد ،هم مطمئنتر شدم به خودم ،هم کلی
ایدههای جدید وارد کسب و کارم کردم ،با انرژی بیشتری ادامه دادم ،اون سفارشاتو
ارسال کردم بعد همینطور ادامه پیدا کرد.
میخوام! میخواستم همین رو به شما بگم ،اگر دیدین به این نقاط رسیدین ،گاهی
اوقات میتونین اونو رها کنین و اتفاقات جالبی بعد از اینکه شما کارتونو رها
میکنین برای شما میوفته که االن به شما توضیح میدم.
اولین اتفاق اینه که وقتی که شما کار رو رها میکنین و ازش فاصله میگیرین و
فراموشش میکنین توی روزهای آخری که میخواین برگردین ،حاال منزله ،محل
کاره ،هر جا که! هر جایی که هست.
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توی روزای آخری که میخواین برگردین یهو ایدههایی به ذهنتون میخوره،
ایدههایی که وقتی داشتین! خیلی پیگیر بودین ،خیلی مطالعه میکردین ،خیلی
سخت میگرفتین به خودتون ،اون ایدهها به ذهنتون نمیخورد .توی زمانهایی
که خسته بودین ،کم انرژی بودین.
و اون آخرین روزا دارین بر میگردین چون دوباره یادتون میاد اون کارهایی که
میخواستین انجام بدین ،دوباره به کسب و کار تون فکر میکنین ...
اون روزایی که داشتین تفریح میکردین اون روزایی که فکرتون نبود که اصال
فراموشش میکردین ،حاال یه جاهایی هم شاید به فکرش میوفتادین!
ولی روزهای آخر میخواین برگردین ،بیشتر بهش فکر میکنین چون تفریحاتتون
رو انجام دادین و حاال میخواین دوباره برگردین و کارتون رو از اول شروع کنین یا
از ادامه کارتون رو پیگیر بشین.
و اون روزای آخر ایدههای جالبی به ذهنتون میخوره ،ایدههایی که اصال قبال به
ذهنتون نمیرسید و یهو میگین ا چرا من داشتم این کار رو انجام میدادم!؟
میتونستم یه جور دیگه عمل کنم ،میتونستم این کار رو انجام بدم ،میتونستم
خیلی ایدههای جدیدی پیاده سازی کنم ،چرا من داشتم اون کار غلطو انجام
میدادم!؟
یکی این موضوع! موضوع دیگر اینه که وقتی که کار رو رها میکنین اگر واقعا به
اون کارتون عالقه داشته باشین ،اگر اون کارتون با ارزشهاتون همراستا باشه ،اگر
واقعا دوستش داشته باشین ،بعد از اینکه رها کردین دوباره بر میگردین به کارتون
و دوباره با انرژی انجامش میدین و با انرژی بیشترم انجامش میدین.
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ولی اگر به کارتون عالقه نداشته باشین و کاری بوده که فکر میکردین عالقه دارین.
ولی عالقهای! واقعا عالقه قلبیای به اون نداشتین ،بعد از اینکه یه مدت رها
کردینش ،کال رهاش میکنین و دیگه اصال به فکر برگشتن روی اون کار نمیافتین
و بعد از اینکه فاصله میگیرین میگین اصال اون چه کاری بود ،ولش کنم ،دیگه
نمیرم سراغش.
این دو تا اتفاق خیلی بزرگ هست که میتونه برای شما بیوفته.
جدای از اینکه خیلی از اتفاقات دیگه ،خیلی خوباهای! خوبیهای دیگر هم برای
شما داره.
پیشنهاد میکنم حتما از این قانون استفاده کنین و گاهی اوقات همه چیز رو
فراموش کنین و به کارهای متفاوتی بپردازین.
نه به خاطر اینکه فراموش کنین ،از یادش ببرین ،رهاش کنین!
این رو بدونین! این رو برای خودتون در نظر بگیرین که من میخوام اینو رها کنم
به این دلیل که میخوام پیشرفت کنم.
حاال یکی دیگه از فایدههاش اینه :خیلی اوقات وقتی شما خیلی پیگیر هستین،
خیلی سخت گیری میکنین به خودتون ،انرژیتون کم میشه ،توی اون زمانها
کارتون رو با ترس پیش میبرین.
وقتی که نتیجه نمیگیرین به خودتون میگین که اصال جواب میده این کار؟ این
همه تالش کردم نتیجه نگرفتم چه فایده داره دوباره تالش کنم!؟ شاید اصال انتخابم
درست نبوده ،شاید دارم درست عمل نمیکنم ،شاید بهتره که برم دنبال یه کار دیگری
و وقتی اینطور دارین تالش میکنین ،این فکرای منفی توی ذهنتون هست.
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ولی وقتی که رهاش میکنین یعنی به خداوند اعتماد کردین ،به تالشهاتون اعتماد
کردین ،به جهان هستی اعتماد کردین ،اعتماد میکنین به اینکه میدونین کارهایی
که داشتین انجام میدادین کارهای درستی بوده.
یعنی وقتی شما یه کاری رو یه مدت کوتاه رها میکنین و دیگه اصال بهش فکر
نمیکنین مطمئن هستین و میدونین که تالشتون در جهت درستی بوده و حاال
چه رها کنین چه ادامه بدین ،به هر حال اون نتیجهای که باید بگیرین رو میگیرین
و این رها کردن این باور خوب رو هم میتونه در شما ایجاد کنه ،نگرانیهای شما
رو میتونه کم کنه ،استرس شما رو میتونه کم کنه.
وقتی که استرستون کم شد ،نگرانی شما کم شد ،بعد خود به خود نتایج بسیار
خوبی میتونین کسب کنین.
امیدوارم که این ویدیو مورد قبول شما عزیزان واقع شده باشه.
این ویدیو فقط برای موفقیت در کسب و کار اینترنتی نیست ،این یک قانون بزرگ
و اثبات شدست (قانون رهایی) که در تمام جنبههای دیگر زندگی شما بدردتون
میخوره و میتونین ازش استفاده کنین.
فعال خدا نگهدار.
این کتاب الکترونیکی ،متن ویدیوی آموزشی ای با عنوان:
« درک و استفاده از قانون رهایی برای موفقیت در کسب و کار اینترنتی » هست که
در سایت «  shamsi.coشمسی دات کو » منتشر شده که میتونین با کلیک بر
روی این لینک  ،همین حاال این ویدیو رو مشاهده کنین و نظرات خودتون رو درباره
اون بنویسین و اگر سوالی دارین بپرسین تا در اسرع وقت پاسخ بدم .موفق باشین.
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