
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل
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 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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 ثب هَفقیت ثشای طالیی ًکتِ 28

 خَد دسًٍی افکبس کٌتشل

 (ضبّشخی هَفقیت گشٍُ) 
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 ٍیشاًگش یب سبصًذُ تَاًٌذهی کِ ثشخَسداسًذ قذستی چٌبى اص افکبس

 ثیبهَصین اطشافیبًوبى ٍ فشصًذاًوبى ٍ خَد ثِ ثبیذ ایيثٌبثش ثبضٌذ،

 ثِ صًذگی دس تب کٌین کٌتشل َّضوٌذاًِ سا افکبسهبى کِ

یبثین دست ثضسگی ّبیکبهیبثی ٍ ّبهَفقیت .
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 خَد دسًٍی افکبس کٌتشل ثب هَفقیت ثشای طالیی ًکتِ 28

 .ثذاًین اسصش ثب ٍ تَاًب خَة، سا خَد ٍ ثبضین داضتِ خَثی احسبس خَدهبى ثِ ًسجت -1

 .کٌین تجشثِ ٍ ثیبثین سا آًْب تقَیت ّبی ساُ ٍ کٌین تْیِ خَد هثجت صفبت اص لیستی -2

 فکش یک هٌفی فکش ّش ثشای کٌین سؼی ٍ تْیِ سٍص طی دس خَد هٌفی افکبس اص لیستی -3

 .کٌین هقبثلِ هٌفی افکبس ثب ثتَاًین آى کوک ثِ تب ثیبثین هؼبدل هثجت

 کٌین، استفبدُ هثجت جوالت ٍ کلوبت اص سٍصاًِ ثشخَسدّبی ٍ گفتبس دس کٌین سؼی -4

 ٍ هٌفی ثبس داسای کِ «ًجبضیذ خستِ» کلوِ اص استفبدُ ثجبی دیگشاى ثب هالقبت دس هثالً

 «ثبضیذ اًشطی پش»  یب ٍ «ثبضیذ ضبد»  ،«قَت خذا»  ثگَیین است، خستگی حس القبی

 ًگش هثجت هشٍس ثِ تب کٌین صًذگی هثجت ّبی جٌجِ ٍ ّب خَثی هتَجِ سا خَد افکبس -5

 .ضَین

 هثجت جذیذ ّبی اًذیطِ کِ ثذّین خَد رّي ثِ دستَساتی کٌین، سؼی ثیٌی خَش ثب -6

 .گیشًذ ضکل

 ًقبضی تبثلَی یک ی هٌظشُ ثِ کشدى ًگبُ ثب خیضین هی ثش خَاة اص کِ صجح سٍص ّش -7

 .کٌین آغبص ثیٌی خَش ٍ ًطبط ثب سا خَد سٍص اهلل ء اسوب یب ٍ صیجب

www.takbook.com

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ضًَذ هی هٌفی ٍ ًبخَضبیٌذ افکبس ایجبد ثبػث کِ ّبیی هَقؼیت یب ًگش هٌفی افشاد اص -8

 .ثبضین داضتِ ثشخَسد آًْب ثب کوتش کٌین سؼی یب ٍ دٍسی

 ثشای دسیبفت آخشیي  هقبلِ ّب ٍ کتبة ّبی الکتشًٍیکی

سایگبى ثِ ٍة سبیت هشاجؼِ ًوبییذ. 

 

 

فشٍضگبُ ایٌتشًتی هحصَالت هب
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 ًتیجِ ّشگض ٍ کٌین ًگبُ خَد ّبی تَاًبیی اسصیبثی ثشای هحکی ػٌَاى ثِ هطکالت ثِ -9

 هْن سا آًْب هب کِ ّستٌذ هْن ای اًذاصُ ثِ فقط هطکالت صیشا ًکٌین، ثیٌی پیص سا ثذی ی

 .پٌذاسین هی

 کٌین سؼی ٍ فکشکشدُ خَد ی گزضتِ داضتٌی دٍست ٍ صیجب خبطشات ٍ لحظبت ثِ -11

 .ًوبیین تکشاس سا آًْب

 .کٌین دًجبل جذیّت ثب سا کبسّب ٍ کشدُ دٍسی دٍدلی ٍ تشدیذ اص -11

 تَجِ ثی دیگشاى ی کٌٌذُ ًگشاى ٍ هخشة ّبی تلقیي ٍ خَد دسًٍی هٌفی ًذای ثِ -12

 .دّین اًجبم سا آًْب ػکس کٌین سؼی ٍ ثبضین

 لیبقت هي کِ کٌین تکشاس خَد ثب ٍ ثبضین داضتِ ایوبى خذاًٍذ کشاى ثی قذست ثِ -13

 .سسیذ خَاّن آًْب ثِ ثضسگ خذای لطف ثب ٍ داسم سا ّب ثْتشیي

 ٍ داسین آى هَفقیت ثِ ثیطتشی اهیذ کِ کٌین اًتخبة سا ّذفی خَد اّذاف هیبى اص -14

 .ًجبضین دیگشاى تکزیت یب تأییذ فکش ثِ آى، تحقق ثشای تالش دس

 .کٌین استفبدُ هثجت کلوبت اص خَد صًذگی ٍ احَال تَصیف دس -15

 کٌین استفبدُ ثخص سٍحیِ ٍ هثجت کلوبت اص دٍستبى یب خبًَادُ افشاد اص تؼشیف دس -16

 .(است ثضسگَاسی ٍ ضشیف ثسیبس ضخص فالًی)

 سؼی ٍ دٍسی ضَد هی هٌفی افکبس ایجبد ثبػث کِ حسبدت ٍ چطوی ّن ٍ چطن اص -17

 .کٌین اًتخبة خَدهبى سا خَد صًذگی سٍش کٌین
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 سؼی ی سبیِ دس کِ ثذاًین ٍ ًکٌین فشاهَش سا است تَاًستي خَاستي، ضؼبس ّشگض -18

 .سسین هی ثخَاّین آًچِ ثِ تالش ٍ

 تکشاس ّشگض صیشا کٌین، استفبدُ خَثی  ثِ آًْب اص ٍ ثذاًین سا صًذگی لحظبت قذس -19

 .ضذ ًخَاّذ

 سا آًْب تَاًین هی کِ ثبضین هطوئي ٍ کٌین اقذام ًبهسبػذ ضشایط ٍ اٍضبع تغییش ثشای -21

 .ثجشین ثیي اص

 ػجبست ثِ ًذاًین، حشیف في ّوِ سا خَد ٍ ثبضین ًذاضتِ حذ اص ثیص اًتظبس خَد اص -21

 خَدداسی ضَد هی ًبتَاًی ٍ ػجض احسبس ٍ اضطشاة ثبػث کِ هطلق گشایی کوبل اص دیگش

 .کٌین

 خیبل ٍ فکش تب کٌین صًذگی سبدُ ٍ سبختِ سّب آصاسدٌّذُ ثٌذّبی ٍ قیذ اص سا خَد -22

 .ثبضین داضتِ ای آسَدُ

 خَد اٍقبت ٍ کشدُ دٍسی ضَد هی هٌفی افکبس ایجبد ثبػث کِ گیشی گَضِ ٍ اًضٍا اص -23

 .کٌین سپشی دٍستبى ٍ فبهیل خبًَادُ، جوغ دس سا

 تغییش سا خَد ٍضؼیت است، آهذُ سشاغوبى هٌفی افکبس کِ کشدین احسبس ٍقت ّش -24

 .ضَین سشگشم کبسی ثِ ٍ دّین

 خستِ تب ثیبیذ، سشاغوبى ثِ هٌفی افکبس سختخَاة دس خَاة ٌّگبم است هوکي -25

 .ًشٍین سختخَاة ثِ این ًطذُ
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 .ًکٌین احسبس دسهبًذُ ٍ ًبتَاى ثذثخت، سا خَد ٍجِ ّیچ ثِ ّشگض -26

 ًذّین اجبصُ دیگشاى ثِ ّشگض ٍ کٌین حفظ ضشایطی ّش دس سا خَد ًفس ثِ اػتوبد -27

 .است هثجت تفکش خلق کلیذ ًفس ثِ اػتوبد کِ ثبضین هتَجِ ثبیذ. کٌٌذ هتضلضل سا آى کِ

  هٌفی ٍ کٌٌذُ ًبساحت افکبس ضَدتب هی ثبػث خٌذیذى. ًکٌین فشاهَش سا خٌذیذى -28

 .ثذٌّذ ضبد ٍ هثجت افکبس ثِ سا خَد جبی

 هشثَط ًیض افشاد سبل ٍ سي ثِ ٍ ًذاسًذ ای ّضیٌِ ّیچ هثجت تقَیت ساّکبسّبی اجشای

 :ًکٌین فشاهَش سا ضؼبس ایي ثبیذ فقط. ضًَذ ًوی

 « ضَدهی هتحَل هبىصًذگی کٌین، کٌتشل سا افکبسهبى اگش»  
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ثشای دسیبفت آخشیي  هقبلِ ّب ٍ کتبة ّبی الکتشًٍیکی سایگبى

ثِ ٍة سبیت هشاجؼِ ًوبییذ. 

 

 

فشٍضگبُ ایٌتشًتی هحصَالت هب
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  دیکن شارژ را خود زهیانگ  روز هر لیکارن تلگرام کانال در   
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