
 

 

 است:شده بخشی از تقديرهايی که از اين کتاب 

انگیزز بزرای آمزوزش    حکایتی خواندنی و ابززاری شزگ ت  هنر تأثیرگذاری کتاب 

 « اصول موفقیت است.ترین اساسی

 گ زیگالر زی

 از نویسندگان و استادان بزرگ مبانی موفقیت

هنزر  فراگیزری  برای کسب موفقیت باید به انسان تأثیرگزذاری تبزدیش شزوید.    »
اران و همکز  ،کند تا تأثیر بسزایی بر افزراد خزانواده  می به شما کمکتأثیرگذاری 

ی قزدرت  یبا خواندن این کتاب کم حجزم و اسزتثنا   …جا گذاریدبه جامعه تان 

 «  ن وذ و تأثیرگذاری خود را از امروز افزایش دهید!
 ،دَرِن هاردی

 اثر مرکب ینویسنده

مؤثر به موفقیت و پیشرفت هززاران انسزان و سزازمان کمزک     شکلی کریس به »

تا او در ایزن راسز  هنزر تأثیرگزذاری   نوبت شماست تا از کتزاب   ،حال .کرده است

 مند شوید!بهره
 دنیس ویتلی،

 ی عظمتبذرها ینویسنده

روان و  ،هسزتیم! مختصزر   سباز هم شاهد یکی دیگر از کارهای درخشان کزری »

 « سرشار از پندهای ارزشمند.
 جان پی. استرلکی،

 چرا به نام یاکافهکتاب پرفروش  ینویسنده
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 ی او را دریک بار دیگر توانای ،اثر کریس وایدنرترین تازههنر تأثیرگذاری کتاب »

دهزد:  مزی  نشزان  درسزی ارزشزمند  ی ارائزه جزذاب در  ی نوشتن حکایتی زمینه

ر این کتاب را به سزوداگرانی کزه د  خواندن از مهارت است. من تر شخصیت مهم

 « کنم.می توصیه شدت، بههستندای ی رشد شخصی و حرفهوجوجست
 الرا استاک، 

 زودتر دفتر را ترک کنید ینویسنده

 تحصزیالت یزا   ،اری از مهارتعامش اصلی موفقیت برخورد ،برخالف تصور عموم»

 بلکه تأثیرگذاری است. هیچ کزس ایزن را بهتزر از کزریس وایزدنر      ،هوش نیست

ار این داستان سزاده و در عزین حزال بسزی     …تواند آموزش دهدنمی داند یانمی

 خواهزد همزه را بزه خوانزدن آن    می به طوری که دلتان ،و جذاب است اپرمحتو

 « تشویق کنید.
 ویک جانسون،

 AsAManThinketh.netمؤسس 

ی ایزن کتزاب بزه    داسزتان حکیمانزه   …رسزد نمزی  هیچ درسی به پای تجربه»

و نکزات   …کنیزد مزی  که گویا خودتان آن را تجربزه  است نگارش شدهای گونه

ردی بسیار ارزشمندی از آن یاد خواهید گرفت! خواندن این کتاب شما را بزه فز  

 «برتر تبدیش خواهد کرد.
 جیم کتکارت،

 اصش بلوط ینویسنده

و  هر چه زودتر با چهار قانون طالیی تأثیرگزذاری کزریس وایزدنر آشزنا شزوید     »

 !«  زودتر به موفقیت دست خواهید یافت ،تان به کار گیریدرا در زندگیها آن
 اپریل هامفری،

 مللیي مدیریت بین التوسعه شركتمعاون ارشد 
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توانیزد  نمزی  کزه است رآورده حکیمانه را در قالب کتاب داستانی دهای کریس اندیشه»

 ،رفتزه شزوند  و اگر بزه کزار گ   نداین کتاب بسیار ارزشمندهای آن را زمین بگذارید. پیام

رای تمزام  ببلکه  ،برای سوداگران فقطکنند. خواندن این کتاب نه می زندگی را دگرگون

 .«  یک ضرورت است ،داشته باشندای مقتدرانهغنی و خواهند زندگی می کسانی که
 رَد ورثلی، بِ

 بین المللی بِرَد ورثلیشركت  رییس

ی موفقیززت و ی آمززوزش نحززوهکتززابی ارزشززمند در زمینززههنززر تأثیرگززذاری »

ا مطزرح  رپیچیده و گیج کننده های شیوه کهتأثیرگذاری است. این کتاب بی آن

که اگر  سازدمی شناآبا چهار قانون مهم و ارزشمند طور مستقیم بهشما را  ،کند

تزدر و  هم در کار و هم در زندگی به انسزانی مق  ،را در زندگی رعایت کنیدا هآن

 « توانگر تبدیش خواهید شد.
 باب بِرگ،

 مراجعین بی شمار ينویسنده

ش است مشوق و الهام بخ ،کتابی خردمندانه ،اثر کریس وایدنرهنر تأثیرگذاری »

 ت. ایزن کتزاب  شیرین و جذاب اس ،و در عین حال که اندیشمندانه نگاشته شده

مزؤثر   وو شما را به فردی موفزق  شود می تانبینش و زندگی ی سطحباعث ارتقا

 «  کند.می در این دنیا تبدیش
  ،ریچ فِتک

 حد اعالي موفقیت ينویسنده

 آشزنا  کریس وایدنر در این کتاب یک بار دیگر ما را با قوانین طالیزی موفقیزت  »

ب حکزایتی  مزوش نشزدنی را در قالز   فراهایی ی او درسکند. نگارش خالقانهمی

 « آموزد.می شیرین به ما
 دیوید هامفری،

 ILD Global رییس
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قزط  فکزار  آن  ،ترغیب کنمدادن یک کار به انجام  فقطتوانستم شما را می اگر»

ی شما بر را بخوانید. این کتاب تأثیر بسزایی در زندگهنرتأثیرگذاری  :همین بود

ایزن کتزاب   هزای  وزده شزرکت مزا از درس  ی مدیران نز جا خواهد گذاشت. همه

 « حال نوبت شماست! ز کنندمی است اده
 اسکات مک کین،

 Obsidian Enterprisesشركت  رییس معاون
 خواهندمیراستی بهآنچه مشتریان  يو نویسنده

ن یک ضرورت است. کریس مسؤوالی مدیران و ی این کتاب برای همهمطالعه»

بزه یزاد   هزای  بازگویی حقایق جاودانه در قالب داستاندر ای العادهاستعداد خارق

 «  ماندنی دارد.
 جف لیزنر، 

  High Achievers Network رییس

اب است. ایزن کتز  هنر تأثیرگذاری آن  ،باید یک کتاب بخوانید فقطاگر امسال »

بزه   بلکه آن را ،دهدنمی شگ ت انگیز فقط زندگی و قدرت رهبری شما را تغییر

 « ی است!یسازد! این کتاب استثنامی کلی دگرگون
 داگ فایرباگ،

 انبازرگ ،مربی ،سخنران ،نویسنده PassionFireبین المللی شركت  رییس

کنزد  مزی  تان ایجزاد در زندگیای یابید که تحول سازندهمی گاه کتابی را هر از»

د این کتاب شاهکار است. همین امروز این کتاب را بخوانید و سرنوشت خزو  …

 « ن کنید!را دگرگو
 پتریک اسنو،

 سرنوشت خود را رقم بزنیدكتاب پرفروش  ينویسنده
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 خواهیزد بزه طزرزی   مزی  نتوانستم این کتاب را زمین بگزذارم! اگزر   !خدای من»

ادق صز سازنده دیگران را تحت تأثیر قرار دهید و در عین حال فردی درستکار و 

 یرگزذاری نین طالیی تأثاین کتاب ارزشمند کریس وایدنر را بخوانید و قوا ،باشید

 ،اسزت  آن را اِعمال کنید. این کتاب همچنان که زنزدگی مزن را متحزول کزرده    

 « زندگی شما را نیز متحول خواهد کرد!
 ،جیمز ملینچاک

 «مانسوپ جوجه براي روح قهر»و « سوپ جوجه براي روح دانشجو»از نویسندگان

ذیر اسزت. ایزن کتزاب    نکارناپز ای بینشزی ررف و  ارائه دهندههنر تأثیرگذاری » 

شما خواهد شد. من از صمیم قلب آن را به هزر کسزی کزه بزه طزور       رشدباعث 

 «  کنم!می پیشنهاد ،جدی خواهان موفقیت است
 دان هاتسن،

 تاجر یک دقیقه ايسخنران و یکی از نویسندگان 

 ی هنزر تأثیرگزذار  کریس وایدنر با جوهر موفقیت و زندگی به خوبی آشناسزت.  »
آموزد. ایزن کتزاب   می را به ما ی اصول مهم موفقیتاست که همهکتاب مؤثری 

 ی شزما را و به طزرز مثبتز   ،داردشما را به اندیشه وامی ،گذاردمی بر دلتان تأثیر

 «  انگیزد.میبر
 مایک رابینز،

 روي چیزهاي خوب تمركز كنید: نیروي شکرگزاري ينویسنده


