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شما هم می توانید در کمتر از یک هفته تغییرات پایداری را در خود ایجاد کنید!

با  تاریخ این جهان شاهد تغييرات بسيار و  شاید نسل ما در نقطه ی عطف 
تا کنون همه چيز تغيير کرده و شاید  از کودکی مان  بوده است  باال  سرعت 

بزرگترین دستاورد این تغييرات بزرگ، کشف قابليت تغيير خودمان باشد!
حجم و سرعت اطالعات و تغييرات هر روز بيشتر و بيشتر می شود و باید 
خودمان را برای تحوالت عميق در آینده ای نه چندان دور آماده کنيم. اما 
این تغييرات سریع، پيش بينی آینده را هم سخت کرده و به دشواری می توان 

شرایط آینده و چگونگی موفقيت در آن شرایط را برنامه ریزی کرد!

برای خودمان، فرزندانمان و نسل مان، شاید ماهم نقطه ی عطفی 
باشیم که قرار است اتفاق بزرگ و تاثیر گذاری را باعث شویم!

.

تغییر در خود را با آموزش و یادگیرى آغاز مى کنیم تا بتوانیم در دنیاى 
اطالعات و تغییرات آن باسرعت باال مسیر هدفمندى را طى نماییم به شرط 
آنکه آنچه تصمیم به یادگیرى آن را داریم ما را براى دنیاى آینده آماده کند. 

کتابى که در دست دارید یکى از مجموعه تالیفات دکتر سلیمانى به شمار مى 
رود که با تحقیق و پژوهش در آینده و تغییرات مورد نیاز آن تهیه و تولید 

شده است .
یقین داریم مطالعه و بکارگیرى مطالب آن شما و نسل شما را در آینده متمایز 

خواهد کرد.

پیشگفتار
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والدین متفاوتى باشیم!
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فکر  متفاوت  که  مادری  و  پدر  متفاوت  والدین  شما  بر  پایان  بی  درود 
می کنيد، متفاوت تربيت می کنيد و قطعاً ثمره ی تالش و هزینه های 
مادی و معنوی که امروز برای فرزند خود می کنيد در آینده نيز متفاوت 

برداشت خواهيد کرد.

شاید آرزوی هر پدر و مادری خوشبختی فرزندش باشد اما تفاوت بسياری  
است بين والدینی که برای تحقق این آرزوی خود از دل و جان مایه می 
گذارند، آموزش  می بيند وقت صرف می کنن، انرژی  می گذارند، هزینه 
های مادی و معنوی می کنند و بسيار هوشمندانه و هدفمندانه به ترتيب 

و پرورش استعدادها و نبوغ فرزندشان مبادرت می ورزند.

خوانده  طالیی  و  بودن  طالیی  استحقاق  متفاوتی،  والدین  چنين  قطعاً 
شدن را دارند افتخار من این است که طی سالهای گذشته خدمت گذاز 

والدین طالیی بوده ام که هدف شان تربيت کودکان طالیی بوده است.
وقتی امروز فرزندانی را می بينم که به واسطه آموزش های من به والدین 
شان از طریق کارگاهها، سمينارها، کتابها، دوره های کوچينگ و غيره، 
موقعيت ها و موفقيت های چشمگيری را کسب کرده اند به خودم می 
بالم و خداوند را سپاس می گویم که چنين شرایطی را در جهان برایم 
فراهم ساخت تا به درخشش کودکان طالیی و تغيير زندگی بسياری افراد 

اول حرف 
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کمك کنم بی شك دستورالعمل های این کتاب به شما والدین متفاوت 
کمك خواهد کرد تا فرزندانی متفاوت تربيت کنيد و در آینده ای نزدیك 

افتخارات کسب شده ی او را جشن بگيرید.
ازنزدیك  تا  نزدیك مالقات کنم  از  را  اميدوارم روزی شما و فرزند شما 

شاهد خوشحالی شما و درخشش آن باشم.

همراه شما
روح اهلل سليمانی

موفقیت های فردی و اجتماعی فرزندان شما،

 با حمایت و پیگیری شما محقق خواهد شد!
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