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 در هالیوود شمال در ۰۲۹۱ فوریه ۹۲ در آمریکایی سخنران و نویسنده رابینز آنتونی

 مورد در هایشکتاب سلسله خاطر به ایران در او عمده شهرت. آمد دنیا به کالیفرنیا

 .کامیابی سوی به و پایان بی قدرت مانند باشدمی موفقیت

 

 در انگیزشی سخنران و نویسنده پرطرفدارترین و مشهورترین ترین،موفق رابینز آنتونی

 منتهای مربی» ،«انگیزشی سخنران» جای به دارد اصرار خود که چند هر. است جهان

 .شود نامیده «کارآیی

 

 توانست و پوشانید عمل جامه خود جوانی رویاهای و آرزوها بیشترین به کوتاهی مدت در او

 آنتونی. دهد افزایش دالر میلیون یک از بیش به دالر هزار ۸۳ از را خود سالیانه درآمد

 منطقه در او. آمد دنیا به فقیر ایخانواده در هالیوود، شمال در ۰۲۹۱ فوریه ۹۲ در رابینز

 به «گلندورا» دبیرستان در و گذاشته سر پشت را خود کودکی آنجلسلس ی«آزوسا»

 دیپلم گرفتن از پس. شدند جدا هم از والدینش بود ساله ۷ او که زمانی. پرداخت تحصیل

 .آورد رو مستخدمی و کارگری شویی،ظرف شبیه گوناگونی کارهای به متوسطه

 

 و بازاریاب عنوان به «ران جیم» کار دفتر در سالگی ۹۹ تا ۰۳ بین سنین رابینزدر آنتونی

 ثارآ تمام شغل، این شرایط از بخشی عنوان به تونی. کرد کار به شروع وی سمینارهای مبلغ

 چهل آپارتمان یک در او هاسال این در. کرد گوش و خواند را ران جیم صوتی و مکتوب

 خود غذای هایظرف بود ناچار خودش گفته به. کردمی زندگی فقیرنشین ایمحله در متری

 وزنش چرب غذاهای خوردن و پرخوری اثر بر مالی، فقر از گذشته. بشوید حمام وان در را

 .رسید کیلو ۰۹۱ به

 

 ودخ خیال عالم در و داشت ایطلبانه جاه آرزوهای فقر، و تنبلی چاقی، عین در رابینز آنتونی

 به نرسید برای گرفت تصمیم سرانجام او کرد،می تصور بزرگ جنگلی کنار را زیبایی قصر

 این به رسیدن برای خاطر همین به. کند مبارزه چاقیش با و بندد همت کمر آرزوهایش

 این به خودش و بود نقیض و ضد هاکتاب مطالب اما پرداخت، کتاب چند مطالعه به هدف

 مدت در کیلوگرم ۰۱ توانست او. داشت سالم بدنی توانمی سالم فکر با که رسید نتیجه

 .کند کم ماه دو
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 نظم برای بود معتقد او. باشد داشته اندام تناسب خواستمی بلندش، قد وجود با

 روانشناسی هایکالس به او. کند اقدام اندام تناسب حفظ به باید تفکرات به بخشیدن

 از تعدادی برای را روانشناسی تازه هایشیوه ۰۲۳۱ سال در. شد آشنا علم این با و رفت

 زندگی وضعیت به و کرد دریافت دستمزدی و داد قرار آزمایش مورد ورزشی قهرمانان

 .داد سامانی و سر اشفقیرانه

 

 و اصول( بندلر ریچارد همراه به NLP گذارانپایه از یکی) «گریندر جان» نزد سپس

. پرداخت هاآن تدریس به و آموخت راNLP (Neuro-Linguistic Programming ) هایروش

 ونیآنت و بپردازد «آتش بر رفتن راه» ٔ پدیده به که کرد تشویق را رابینز گریندر،آنتونی

 ارائه به شروع کار، این برای ذهن کردن شرطی روانی هایروش آموختن با رابینز

 غالز از بستری بر برهنه پای با کنندگانشرکت تمام ها،آن پایان در که کرد سمینارهایی

 .رفتندمی راه گداخته

 

 و شده روانشناسی رشته وارد او. کرد پیدا زندگی در را خود عالقه رابینز نهایت در

 هایشیوه با او. کرد برگزار مختلف شهرهای در را متعددی هایسخنرانی و سمینارها

 و یأس افسردگی، ترس، قبیل از مردم مشکالت کردن برطرف به خود، خاص درمانیروان

 .پرداخت ناامیدی

 

 بکی با سال همین در. نمود منتشر را نامحدود قدرت کتاب ۰۲۳۹ سال در رابینز آنتونی

 یانب را مفیدی روانشناسی نکات ادارات، کارکنان عملکرد بهبود برای او. کرد ازدواج رابینز

 .شد دارعهده علم دنیای در را دنیا بزرگ افراد مشاوره و کرد

 

 بهتر زیستن، برای را جهان خواهدمی او. دارد افراد به کمک به زیادی عالقه رابینز آنتونی

 نیازمندان اختیار در را خود منابع و نیرو داشتی،چشم بدون که هاستسال او. سازد

 به کمک هدفش که کرد تأسیس غیرانتفاعی بنیادی ۰۲۲۰ سال در او. استگذاشته

 .است زندانیان و سالمندان خانمان،بی افراد و مانده عقب کودکان

 

 او. کرد ازدواج رابینز سِیج با بعد کمی و شد جدا خود اول همسر از ۹۱۱۰ سال در رابینز

 به دادن پایان که گفت CNN شبکه تلویزیونی گزارش در اولش همسر از شدن جدا درباره
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 اشزندگی تصمیم ترینسخت بکی، از گرفتن طالق و بوده دشوار بسیار برایش ازدواج این

 .است بوده وی خود خاطر به و

 

 به جدیدی روش و کرد تلفیق NLP با را خودش هاییافته رابینز آنتونی هاسال گذشت با

 روانشناسی» گذارپایه همچنین او. کرد ارائه NAC Neuro Associative Conditioning نام

 مختلف هایزمینه در موفقیت برای متعددی هایروش حال به تا و است «انسانی نیازهای

 .شودمی ارائه سمینارهایش و صوتی هایبرنامه ها،کتاب در که استکرده ابداع

 

 همان در کالیفرنیا «دلمای» در فرزندش دو و همسر با و دارد سال ۱۰ اکنون رابینز آنتونی

 دریغ دیگران به کردن کمک از اما کند،می زندگی پروراندمی رؤیاهایش در که قصری

 .استکرده تأسیس رایگان مشاوره مؤسسه و خیریه بنیاد چندین و ندارد
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mortezaelahi.com 

 برای دانلود زندیگ نامه ی دیگر افراد موفق  .

 و مطالب رایگان موفقییت و انگیزیش

 به سایت فکر پرواز رجوع کنید 
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 رایگان اما با ارزش برای شماهدیه ای 

 دانلود هدیه
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