ﯾﻮﺑﻮک "ﻫﻨﺮ ﻣﺬاﮐﺮه" از ﻣﺎﯾﻞ وﯾﻠﺮ

آﮐﺎدﻣ ﮐﻮﭼﯿﻨ ﯾﻮﺑﺎن
ﯾﻮﺑﺎن ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎت ﺑﺮﺳ
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" داﻧﻠﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗ " ﻫﻨﺮ ﻣﺬاﮐﺮه

ﮐﺘﺎب ﻫﻨﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺎﯾﻞ وﯾﻠﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺮ ﻓﺮوش از اﺻﻮل و روشﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﻗﺪﯾﻤ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎ را ﺑﺎ روﯾﺮدی ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮاﺗ
ﺣﺴﺎس ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ ﭼﻪ در ﺣﯿﻄﻪ زﻧﺪﮔ ﺷﺨﺼ و ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ
ﻣﺎ ،از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺖﯾﺎﺑ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻟﺨﻮاه در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮای ﻣﺎ اﻣﺮی ﻣﻬﻢ و
ﺣﯿﺎﺗ ﺑﻮد.
در آن ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻓﺎرغ از ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﺬاﮐﺮه ،ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ از ﯾ از دو روش ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮد‐ﺑﺮد ﯾﺎ ﭼﺎﻧﻪ زﻧ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ
ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﻣﺎ ﻣﺎﯾﻞ وﯾﻠﺮ ،ﺳﻌ دارد ﻣﺎ را ﺑﺎ روﯾﺮدی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ .روﯾﺮدی ﭘﻮﯾﺎ و ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ در ﻃﻮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ،وﻓﻖ دادن
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری روی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻤﺎﻣ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮد
را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﺪ.

Page: 3

ﻫﯿﭻ دو ﻣﺬاﮐﺮه ای ﯾﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ!
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﯾﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،دو ﻣﺬاﮐﺮه ﻫﻢ ﯾﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾ
ﻓﺮ ﮐﺮدن در ﺟﺎ و ﺑﺪاﻫﻪ ﭘﺮدازی از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .راز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﻬﯿﻪ ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
از ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد .ﺿﻤﻦ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ،ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ روﺣ و رواﻧ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺪاﻫﻪ ﭘﺮدازی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎزﯾﺮ دروﻧ ﺧﻮد را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﻨﺪه ﻧﺮی و ﻣﻬﺎرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدن ﺧﻮب ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی درﺳﺖ ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﺪارﯾﺪ ،ﯾﻮﺑﻮک ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻮﺗ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و در ﺳﺎﯾﺖ ﯾﻮﺑﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗ در ﯾﻮﺑﻮک ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮔﻮﯾﻨﺪه :ﻟﯿﻼ وﻟ ﭘﻮر
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