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 گفتارپيش

  PGAگرين، بازيكن گلف  بننوشته 

فانك براي اولين بار به من و همسرم درباره الني باشام گفت، احساس   وقتي فرد
را خوانـدم و سـعي   ها  . كتابايم يدهشنان ورزشي شناس روانهم درباره  قبالًكرديم كه 
متفاوت بود.  الني فرديديگر كسب يكپارچگي ذهني را دنبال كنم. هاي  كردم روش

امـا  كافي براي پيروزي خـوب اسـت،    اندازه بهكه  دانست مي به المپيك رفته بود و او
 يالنـي سـفر   ،نداشـت. بنـابراين   يمناسـب  ذهنـي  سيسـتم اين كار  دادن براي انجام
كرد كه  ميو طوري شليك ا .المپيك تنظيم كردهاي  براي بازگشت به بازي چهارساله

 شا يشخصـ ذهنـي  هاي  محيط قرار گرفته و بيشتر به برنامه تأثيرگويي كمتر تحت 
  .استتوجه كرده 

فيزيكـي  هاي  مهارتداراي من در مسابقات گلف بزرگ احساس مشابهي داشتم. 
اي سـخت ذهنـي مـورد    هـ  خواستم، نداشتم و دوره مي براي آنچهاي  ، اما برنامهبودم

و ماننـد   داشـتم  خاصي توجهنيازم بود. من به نحوه احساساتم و واكنشم در مسابقات 
 درصـد بـازي گلـف ذهنـي اسـت. اكنـون       90ي كردم كه گير بازان نتيجه بيشتر گلف

 چندين سـال بـه   ،به سطح فعلي يمها مهارت رساندنبراي خواهم روشن كنم كه  مي
هايم  اين مهارتبراي ارتقاي  تالش بيشتر ،يكي از اهدافم .ام پرداخته فيزيكي تمرين
يكپـارچگي ذهنـي   بـه بايـد  ، بـراي رسـيدن بـه اهـدافم    كـه   دانسـتم  مـي اما  است،
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. مديريت ذهن به من نشان داده كه چگونه قبل از ضـربه، حـين ضـربه و    دست يابم

من با آهسته بـازي كـردن در    ،دانند مي كه اكثريت طور همانپس از ضربه فكر كنم. 
كنم زماني كه براي اولين بـار تصـميم گـرفتم بـه      مي زمين گلف مشكل داشتم. فكر

. نبـود  كـار آسـاني  يريت ذهني بـروم،  مدهاي  ديدن الني و تروي باشام براي سيستم
 ،بنـابراين  ؛گلف، بيش از حد فعـال بـود   در بازي  ضربه هنگام تالش براي زدنمغزم 
، روي هنگـام ضـربه زدن  كردم و  مي را فراموش چيز همه ،شدم و در نهايت مي خسته

راه زيـادي را طـي كـردم.    ها  كردم. طي چند سال گذشته با كمك آن مي توپ مكث
توانستم بر ايـن مشـكل    ام، كردم و با يكپارچه شدن برنامه ذهني پيدا نفس به اعتماد

 غلبه كنم.

مسـابقه تـور    يندر سـوم به ياد دارم زماني كه در حال تالش براي برنـده شـدن   
PGA ِكـردم.   مـي  را در ذهـنم احسـاس   بخش آرامشو  ماليم واقعاً بودم، اين مكان

يدار كنم و به ذهـن ناخودآگـاهم بگـويم    ب يزآم صلحسعي كردم خودم را از اين مكان 
متري بـراي   سهدر همان سال من يك ضربه  بعداً ».كني نمي كافي تالش اندازه به«

كشـش   ،وارد چمـن شـدم   وقتـي آورم  مـي  به ياد .مالزي داشتممسابقات پيروزي در 
كردم. در آن زمان  مي بسيار نرم را احساسو آرام  يمحيط را حس نكردم و فقط مكان

يـك   كامل بر اجراي طور بهشسته شده بود و من فقط  چيز همهصلح دعا كردم.  براي
خـوب. هرچـه    اي نتيجـه  رسيدن بهنه تالش براي ؛ برنامه ذهني خوب متمركز بودم

و توانم آن را به ايمـانم   مي شدم. مي شدم، بيشتر از آن خارج مي بيشتر به روند متعهد
او نزديـك شـوم، احسـاس     شـناخت  مرتبط كنم. هرچـه بيشـتر بـه    مسيح به عيسي

دهم و شـروع   مي به مسيح را از دست ام يوابستگبه خدا دارم. وقتي  ينزديكي بيشتر
كـنم   مـي  كـنم. احسـاس   مـي  كنم، بيشتر اعتماد مي به تالش براي انجام دادن كارها
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تمركز بـر كارهـاي اوليـه بـر نتيجـه       يجا بهوقتي  .بازي ذهني نيز شبيه همين است

 آورم. مي شوم، موفقيت بيشتري به دست مي متمركز

دادن رابطـه بـين تفكـر و انجـام     باره كتاب مرجعي است در ،برنده شدن در ذهن
 آموزد، زندگي كرده است. مي فردي كه با آنچه وسيله بهتحت فشار كارها 



  

  
  
  
  
 

 مقدمه

  
 كه خيلي كساني ؛خواهد نمي را در تيم خودها  آن كس هيچكه باشيد مراقب كساني 

انـد   . افرادي كـه خواسـته نشـده   يي چنداني ندارندو تواناهستند خيلي آهسته  يا كوچك
. دارنـد  درونـي  انگيزه براي موفقيت ،اند نكردهرا انتخاب ها  نسبت به كساني كه ابتدا آن

جايگاه خود در سطح باالي جهاني در ورزش  يافتنبراي  است كهاين داستان شخصي 
سـعي   ام. است كه آموختـه اي  ستم و اين كتاب مقدمه. من اين شخص هكند تالش مي

ن آسان باشد و حق مطلب را ادا كند. معتقـدم  دبراي خوان كتابكه اين ام  را كردهخودم 
شود، روند دريافت دايـره پيـروزي را    مي يك سيستم ذهني وجود دارد كه وقتي استفاده

  بخشد. مي سرعت
بهبود شخصيتي در دسـترس   در زمينهشماري  بي هاي آگاه هستم كه كتاب كامالًمن 
ان، سخنرانان انگيزشي، رهبـران مـذهبي و   شناس روانها،  نويسندگان اين كتاب. است

نويسد. سيستم مـديريت   مي كننده يك رقابتاين يكي را . هستندمتخصصان تجاري 
درصد بر اسـاس رقابـت نوشـته شـده      100 بلكهي نيست، شناس روانذهني مبتني بر 
 بـر اسـاس  موزي خود را در عرصه فشار المپيك انجام دادم. اعتبار من است. من كارآ

هـاي   ؛ اعتبار من در مدال طـال و مـدال  شوند مي كه در كالج برگزارنيست هايي  دوره
شود. هدف من در  مي دانشجويانم است. اين نظريه نيست؛ فقط كاري است كه عملي

بـا بـه كـار    و ام  كشف كردهذهني است كه هاي  گذاري تكنيك كتاب، به اشتراك اين
 م.دبرنده ش ها آن گيري

الني باشام
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1  
  بازنده يا باشيد برنده نيست مهم ببازيد، كه زماني تا 

  
خواستم برنده باشم! تا جايي كه به ياد دارم، عاشق بردن بودم. در  مي من هميشه
 ينتـر  خوشحالبرد، هميشه  مي كه مسابقات رااي  توجه كرده بودم بچه دوران ابتدايي
امـا   ».يعالي بودي، تو بهتـرين هسـت  «گفتند:  مي آمدند و مي پيش اوها  است. بقيه بچه

 ؛دموبرنده نشده باي  فتاد. من در طول عمرم در هيچ مسابقهوقت براي من اتفاق ني هيچ
گويند ايـن اسـت:    مي ميانگين راجع بهكه  نگين هم خوب نبودم. چيزيحتي در حد ميا

  !بودمها  من در بين بدترين از بدترين ،بهترين از بدترين يا بدترين از بهترين! خوب
بخواهد مگر اينكه  »آفرين كارت عالي بود. « :گويد نمي وقت كسي به بازنده هيچ

فـرد  يـك  از  تـر  يفضعو  تر آهسته، تر كوچكهميشه  من .صحبت كند آميز طعنه با او
قادر نبودم آن را به دست  يك فرد در جايگاهولي  ،خواستم مي شهرت من برنده بودم.

آخرين نفر براي تيم  يشههم گروهي را امتحان كردم.هاي  براي همين ورزش ؛بياورم
. اگر شـما  كردند مي م. هميشه براي نيمه راست زمين انتخابمشد مي انتخاب بال بيس

تـوپ را از   ندرت ها به آن دانيد كه مي طالع داشته باشيد،ا بال بيسحتي كمي از ليگ 
بـدترين  هـا   كننـد. و ايـن همـان جـايي اسـت كـه آن       مي سمت راست زمين پرتاب

  دهند و من يك بازيكن نيمه راست بودم. مي بازيكنانشان را قرار
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و وقتي صداي ضربه تـوپ را   بودخاطرات دردآور هستند. يك بازي كوچك ليگ 

. يك توپ به سمت من فرستاده شد. من تا بـه آن زمـان   بودميمه راست در ن ،شنيدم
آمد و  مي مستقيم به سمت من و توپي بود كه با شدت هيچ توپي مثل آن نديده بودم.

كردم اين  مي كاري كه بايد تنهافرار كردن از مسير آن نداشتم.  جز بهمن كار ديگري 
 رفتـار  قهرمـان  يك مثل كميام  زندگي گرفتم و براي اولين بار در مي را توپبود كه 

 دار خنـده كردند كه  مي توپ درست بين چشمانم خورد. همه فكر ،كردم. در عوض مي
  ولي من با چشمان گريان به خانه رفتم. ،است

خواستم فقط  ميبودن و  تنها فرزند او منپدرم افسر ارتش و قهرمان جنگي بود. 
كردم. به  يدناامرا كردم كه او  مي و من فكربه من افتخار كند. او فردي سختگير بود 

 نـه اشـتباه  «او جواب داد:  ».م پدرم. من خوب نيستممتأسف«به او گفتم: كه اد دارم ي
پيدا نكردي.  ،پسرم. تو هنوز كاري كه در آن خوب باشي كارت اشكال دارد،كني!  مي

 هسـتند،  تـر  انو براي گرفتن آسـ  تر بزرگها  بگرد. چرا كاري ديگر را كه در آن توپ
  »؟كني نمي انتخاب

براي سـال بعـد بسـكتبال را انتخـاب كـردم. مربـي بـا دقـت بازيكنـان و           پس،
و جلـو انتخـاب شـدند و مـن      ميانيآنان را انتخاب كرد. بازيكنان دفاع، هاي  موقعيت
و  در كـل فصـل نشسـتم   بود كه  ييجا همان جاروي نيمكت باقي ماندم. آن همچنان

تصويري بسـيار ضـعيف    كم كم .كرد مي بازيها  بودم كه در بازيدوباره آخرين نفري 
  از خودم را در ذهنم شكل دادم.

به ياد دارم. يك توپ از بازيكنان تيم حريـف دور   يخوب بهيك بازي را  مخصوصاً
دانستم بايد چه كـار كـنم.    مي يقاًدق. اين دفعه كردندبه سمت من پرتاب آن را شد و 

فرسـتادم. وقتـي تـوپ را     مـي  دروازهگرفتم و آن را به سـمت   مي بايد توپ را باراين 
فكري به ذهنم خطور كرد. اين دروازه ما بود يا آن يكي؟ فراموش كرده بودم.  ،گرفتم
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تصادفي توپ را به سـمت بيـرون    طور بهگرفتم،  مي در همين حين كه داشتم تصميم

گي ازنده بـودم و آمـاد  كرده بودم يك بپرتاب كردم. من در تمام كارهايي كه امتحان 
  را كنار بزارم.ها  براي هميشه همه ورزش داشتم

اما وقتي ببازي مهم اسـت و تـو را    ،گويند كه بردن و باختن مهم نيست مي مردم
دهد. يك روز بعد از مطالعـه مسـابقات المپيـك در كـالس درسـمان، معلـم        مي آزار

س را دارد تـا مـدال   به نظر شما در كالس ما چه كسي اين شان«كالس ششم گفت: 
 چـه  دانـم  ينم«پسري كه در كنار من نشسته بود، بلند شد و گفت:  »المپيك را ببرد؟

النـي   ه كسي بدترين شانس را دارد. و اودانم چ مي كسي بيشترين شانس را دارد، اما
و من در آن زمـان بسـيار    استاين همان موقعي بود كه باختن بسيار دردآور  ».است

نم را آماده كرده بودم تا روزي به اين بچه نشان دهم. بايد ورزشـي را  باخته بودم. ذه
  را به المپيك ببرد. كُندو  قد كوتاهكردم كه يك ورزشكار  مي پيدا

  من را به جلسه باشگاه تفنگ دعوت كرد. ،يكي از دوستان يروز
  »كنيد؟ مي در جلسه باشگاه تفنگ چه كار«پرسيدم: 
كننده است و هـم يـك ورزش    هم سرگرم ؛كنيم مي ما با تفنگ شليك«او گفت: 

  شدم. مند عالقهمن به آن ورزش  ».المپيكي
  »ه بتوانيد با يك تفنگ شليك كنيد؟چقدر بايد قوي باشيد ك«

  »هم سنگين نيستند! قدرها آنها  نبايد قوي باشيم. تفنگ«او گفت: 
  »يك تفنگ شليك كنيد؟قدتان بايد چقدر بلند باشد كه بتوانيد با «
  »باشيد. قدبلندنيازي نيست «
  »خوب، چقدر بايد براي شليك كردن با تفنگ سريع باشيد؟«
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كاري كه  تنهايا سريع باشي.  قدبلندتو متوجه نيستي. نبايد قوي يا «او پاسخ داد: 

كاري كه يك  تنهاايستد.  مي دهد، اين است كه ثابت مي بهترين تيرانداز تفنگ انجام
  »نداز تفنگ باشد، اين است كه ثابت بايستد.دهد تا تيرا مي فرد انجام

كاري كه بايد بكنـي   تنهاورزش المپيكي  در اينعالي است! « با شوق فرياد زدم:
تمرين  ار را انجام بدهم! من يك عالمتوانم اين ك مي اين است كه ثابت بايستي. من

  »انجام دادم.ها  ثابت بودن روي نيمكت
ن بود. پدرم من را به جلسه باشگاه تفنگ برد و اين همان ابتداي كار تيراندازي م
 اما خيلي هم بد نبودم. !هم خوب نبودم اين كاربه من اجازه دادند كه شليك كنم. در 

نبودم و حاال در اين ورزش  متوسطوقت در هيچ كاري  هيچ ام يزندگبودم. در  متوسط
بود كه كل هفته بعد چيزي  تنهاتيراندازي  !ايبودم. و ها متوسطشب اول جزو  از همان
وقتـي   ، اماسه بعد پدرم من را به باشگاه بردكردم. براي جل مي آن صحبت دربارهداشتم 

  بدي دارد. يخبرهاباشگاه ما را دور هم جمع كرد و توضيح داد كه  مديررسيديم، 
توانيم  نمي اصالً ،توانيم تيراندازي كنيم. در واقع نمي بايد بگويم امشب !ممتأسف«
ما  داريم و امشب آخرين شب مشكالتياين زمين  زي كنيم. ما براي استفاده ازتيراندا
  .انداختمشدم، به او نگاهي  مي به ياد دارم وقتي داشتم با پدرم از زمين خارج »است.
  »داشتم. ام يزندگچيزي است كه در كل  ترين يدكنندهناامداني پدر، اين  مي«

اين قضيه ناراحت باشي پسـرم! مـن    راجع به خواهد ينم«سپس پدرم جواب داد: 
. بعد از ظهر فردا »آيم دنبالت ميمدرسه  پس ازكنم. من پدرت هستم. فردا  مي حلش

 عقب ماشين تمام وسايل و تجهيزات پدرم بيرون از مدرسه منتظر من بود. در صندلي
ي . او برنامه تمريني من را براي محل تيراندازخورد به چشم ميبراي تيراندازي  الزم

تمام سال بعد به من ياد دادند كـه چگونـه   در آنجا  .كرده بود ريزي برنامهداخل سالن 
تيراندازي كنم. او من را حمايت كرد. مربي من شد و آن ورزش را هم دنبال كرد. مـا  
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 وقـت  يچهـ پدر من هـم   دانيد، مي كرديم و به يك تيم تبديل شديم. مي با هم تمرين

با تفنـگ بهتـرين    تيراندازيد. من و پدرم در آن زمين يا بسكتبال بازي نكر بال بيس
 نخسـتين ، ام از اولـين جلسـه تيرانـدازي    پسشديم. پانزده ماه  براي همديگر  دوست

  .بر گردن آويختمرا ام  مدال قهرماني ملي
آورم. بسـيار   نمي تيراندازي به ياد محوطه جز در طول بزرگ شدنم، چيز زيادي به

رفتند،  مي ديگر براي ديدن فيلمهاي  بودم. وقتي همه بچهمشغول يادگيري و تمرين 
 پـنج  و روز در سـاعت  پـنج متوسط  طور بهكردم. به مدت دوازده سال،  مي من تمرين

هـاي   تـيم  در مـن . ساختم را خودم المپيك تيم اولين تا كردم مي تمرين هفته در روز
. كـردم  مـي  تمرين و مرفت مي مدرسه به زود. كردم تيراندازي كالج و دبيرستان تفنگ
 ،ت آخر هفته بـراي مسـابقات  تعطيال. كردم مي تمرين دوباره نيز خانه به رفتن از قبل

 يـز برانگ تعجـب بـراي شـما    وجه يچهنبايد به  موضوع . اينكردم ميتمرين را كل روز 
ياد گـرفتم ايـن اسـت كـه      آنچهكنند.  مي تمرين شدت بهها  المپيكي همهباشد، زيرا 

 ؛نداشتمشناختي  وقت و تالش زياد نداشتم. من سيستم مديريت روان نيازي به صرف
اما به اين داسـتان   ،كنم جويي صرفهتوانستم در نيمي از تالش و زمان  مي اگر داشتم،

  رسيم. مي هم
برگـزار   1972آورم. آن المپياد در سال  مي اولين المپيادم را در مونيخ آلمان به ياد

قبل المپيك  سه جام هرمن بود. او  يميت همنداز جهان، بهترين تيرا ،جك رايترو  شد
ركـورد  از خود رفت مدال طال را هم ببرد. او قهرمان ملي بود،  مي را برده بود و انتظار

 ينكـه ا. جـك دو مشـكل داشـت. اول    شد شناخته ميو قهرمان جهان  داشتجهاني 
دارم كه اين امر  . من اطمينانشوند را متحمل مي بيشتري فشارهميشه افراد محبوب 

بود. او در مسابقات المپيك قبلي مدال نقره را بـه دسـت    ساز مشكلبراي او در المپيك 
اين نوع فشار دسـت و   بامردم  بيشترآورد و هر چيزي كمتر از طال، براي او فاجعه بود. 
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 كنند. او مشكل ديگري هـم داشـت؛ مـن! گـاهي اوقـات او را در تمـرين       مي پنجه نرم

 افتاد. مي شديم، اين اتفاق بيشتر مي تر يكنزددر روزهايي كه به المپيك بردم و  مي

تواند فشار را تحمل كند و من مدال طال را برنده خواهم  نمي من فكر كردم جك
شد. روز المپيك فرا رسيد. من در آن روز از لحاظ جسمي در دنيا بهتـرين بـودم، امـا    

ي بر من خواهد داشت. تأثيرالمپيك چه نكرده بودم كه فشارهاي  ريزي برنامهاين را 
كنيـد تـا بـدن     مي تيراندازي با تفنگ تنها ورزش المپيك است كه در آن شما تالش

دويديم تا ضربان قلـب   مي خود را ثابت نگه داريد. جك و من در روز سه تا پنج مايل
 لبضربان ق حينتپش در دقيقه برسانيم. اگر  60در حال استراحت خود را به كمتر از 

دهيـد.   مـي يك امتياز از دسـت   كهكافي شديد است  اندازه بهآن حركت  ،شليك كنيد
مسابقه ضربان قلب من باال  با آغازقلب شليك كنيد. هاي  ضربان در فواصلشما بايد 

. خيلي ترسيدم كـه  9بعد از  9شليك كردم،  9رفت و شروع به لرزيدن كردم. همه را 
اول بازي، مسابقه را از دست بـدهم و ببـازم. در   به دليل عملكرد ضعيف ذهني در ده 

و خـودم را  ام  آن زمان احساس كردم دنياي من تمام شـده اسـت. كشـورم، خـانواده    
فاقـد   مـن  شكستم. دوازده سال تمرين، من را براي بردن نشان طال آماده نكرده بود.

ال قهرمان آن روز بود. من موفق بـه كسـب مـد    ،ذهني بودم. جك رايترهاي  مهارت
  نقره شدم.

اشتباه نكنيد. مدال نقره ده برابر بهتر از مدال برنز است و مدال برنز ده برابر بهتر 
چيز به مدال طـال   ترين يكنزداز داشتن هيچ مدالي است. اما به نظر من، مدال نقره 

بيشتر از كسي كه  كس هيچاست و هنوز هم بازنده هستيد. بهترين بازنده دنيا هستيد. 
گرفته، براي كسب مدال طال انگيزه نداشته است. هـدفم را بـراي بـرد در     مدال نقره

دانستم كه براي انجام اين كـار بـه يـك بـازي      مي اما ،كردم ريزي برنامه 1976سال 
 دارم. نيازذهني جديد 
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تمرينات ذهني هيچ سميناري مانند سـمينارهايي كـه مـن    باره ، در1972در سال 

توانـد بـه    مي دانستم مي تنها راهي كه ،اشت. در واقعدهم، وجود ند مي امروزه آموزش
من ياد بدهد كه چگونه با اسـترس ذهنـي در المپيـك مقابلـه كـنم، پـرس و جـو از        

همان كاري بود كه من انجام دادم. طي  يقاًدقدارندگان مدال طالي المپيك بود. اين 
هـاي   جنبـه ره بـا اطالعـات در  يآور جمعبراي را دو سال آينده، چندين ساعت در روز 

تي سؤاالذهني ورزش صرف كردم. من با قهرمانان جهان و المپيك مصاحبه كردم و 
و ارائه كـار خـود   دادن وقتي مشغول انجام «: مطرح كردم آيد، ميدر ادامه  آنچهنظير 

 ،ديگـران هنگام شكسـت  شود  مي چه چيزي باعث«و  »كنيد؟ مي هستيد، به چه فكر
  »موفق شويد؟

. من اجراي سيستم ذهنـي  شد مي جور كم كم ل، بازي ذهني منمانند قطعات پاز
، 1974اياالت متحده در سـال   كشوري. در مسابقه ، آغاز كردمكه توسعه داده بودمرا 

را زدم كه بيش از چهارده سال باقي ماند. همچنـين در طـول    1200از  1179ركورد 
وفق به كسـب سـه   در سوئيس، م 1974مسابقات قهرماني جهاني تيراندازي در سال 
ثبـت ركـورد چهـارم جهـاني بـا كمـك       عنوان انفرادي جهاني، هشت مـدال طـال و   

  شدم. هايم يميت هم
از بسياري جهات شخص ديگري شده بودم. اعتماد بـه نفـس و كنتـرل داشـتم.     

 يمهـا  نگـرش و ها  از خودم را تغيير دادم. عادت شخصي ذهنم را عوض كردم. تصوير
 وذهنـي عملكـردم   هـاي   اي كنتـرل جنبـه  بـر  يمن سيسـتم  شده بود.ها  مانند برنده

شـد. در  تبـديل  يك عادت براي من به  پيروزيداشتم.  ذهنمديريت  ي برايسيستم
من به حقيقت پيوست. من  يدئالادر مونترال كانادا، سبك زندگي روزمره  1976سال 

جهـان  دو سال بعد نيز عنوان قهرمـاني   ،مدال طالي المپيك را دريافت كردم. سپس
 در سئول كره جنوبي را تكرار كردم.
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المپيك، به تـدريس سيسـتم مـديريت ذهـن     هاي  در مدت كوتاهي پس از بازي

ايـن سيسـتم بـه     .. سمينارهايم در چهار قاره برگزار شـد روي آوردمبراي ورزشكاران 
هـاي   موجود در دنيا ترجمه شده است. من مشترياني از تيمهاي  بيش از نيمي از زبان

افتخـار   ام. كي ژاپن، كره، تايوان، هند، كانادا، اسـتراليا و ايـاالت متحـده داشـته    المپي
سيستم مديريت ذهني را به ورزشكاران المپيك، بازيكنان تور گلـف پـي    ام كه داشته

، پزشكان، وكال، معلمان، حسابداران، مديران اجرايي، مديران فروش، مقامـات  اي يج
ختر شايسته آمريكا، فيناليست دختر شايسته آمريكا، دجايزه هاي  نيروي دريايي، برنده

امتيـاز كمـك بـه     .ارائه كـنم آي و حتي سرويس مخفي اياالت متحده .يب.پليس اف
نخبگان برنده عنوان مسابقات ملي، جهاني و المپيـك را بـا كمـك مـديريت ذهنـي      

 تواند به شما هم كمك كند. مي داشتم و معتقدم كه اين سيستم


