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 لو أسوأ حلظة يف يومك ملا املنبه يرن الصبح علشان تصحى تروح شغل مش القي فيه نفسك و مش بيدي
 حلياتك أي معنى أو قيمة، و كمان ممكن يكون بيحسسك بالعجز أكتر ما بيحسسك بالنجاح واإلجناز … يبقى

ده هيكون أهم  كتيب تقرأه فى حياتك

إنت مش لوحدك يف الوضع ده !

 ٨٧٪ من املوظفني على مستوى العالم مش مبسوطني يف شغلهم … إحساس صعب قوي إنك تصحى كل يوم
.على حياة نفسك تهرب منها

أنا كنت يف نفس حالتك يف يوم من األيام

 طول عمري مهووس بكلمة “بصمة” وإزاي تسيب أثر يف الدنيا. كان عندي يقني إن مش ممكن الواحد يفضل
 عايش ويشتغل علشان يكسب لقمة عيشه وخالص … الزم الواحد يعيش علشان يسيب عالمة ويعمل فرق

 يف حياته وحياة اللي حواليه

 ماخدتش وقت كبير علشان أكتشف إني عمري ما هقدر أسيب بصمة طول ما أنا شغال موظف. أنا عمري ما
سمعت عن موظف مشهور أو إسمه إتكتب يف التاريخ أو ساب ميراث فاد الناس من بعده

علشان كده قررت إني عمري ما هقدر أنتمي لعالم املوظفني

إنت ممكن تستغرب من الكالم ده وتسأل لو كل واحد رفض يبقى موظف أمال مني اللي هيشتغل! 

 ده تساؤل مشروع جدا. وأرجوك متفهمش كالمي غلط. مافيش أي مشكلة خالص إن الواحد يشتغل موظف.
تانيني الوضع  ويف ماليني  أو على األقل متقبلة ومتعايشة مع  العالم ده ومرتاحة فيه  الناس بتفضل   ماليني 

عندهم طموحات كبيرة يف شغلهم يف الشركات

كل احلكاية إني بوجه كالمي لفئة تانيه من الناس

 بوجه كالمي لكل واحد عايز يعيش حياه كبيرة ويسيب أثر عظيم أكبر بكتير من حدود الوظيفة. بوجه كالمي
 لكل إللي بيحلم إنه يعيش حياته بسعادة، وبأسلوبه مش بأسلوب مفروض عليه. بوجه كالمي لكل اللي عايز
 يكون لشغله معنى وقيمة أكبر بكتير من مجرد لقمة العيش. بوجه كالمي لكل واحد عايز يشتغل احلاجة
 اللي بيحبها ويعشقها ويبدع فيها ويكون من خاللها عنده إستقالليه وحرية مالية تسعده وتسعد الناس املهمني

يف حياته
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 من خالل احلوارات اللي عملتها مع أكبر خبراء النجاح وإدارة األعمال يف العالم ومن خالل جتربتي الشخصية
إكتشفت إن الشغف سر احلياة وسر السعادة احلقيقية

ببساطة كلمة شغف يعني احلاجة اللي بتسعد قلبك...

 شغف يعني الهوس الصحي اللي بيخليك يف أفضل حاالتك وبتالقي نفسك يف اللي بتعمله...

شغف يعني الوقت بيقف وبتنسى نفسك ومشاكلك وبتكون يف تناغم كامل مع احلاجة اللي بتعملها...

شغف يعني ممكن تصحى يف نص الليل علشان تعمل اللي بتحبه أو تفكر فيه...

شغف يعني حياة ليها طعم ومعنى وقيمة...

شغف يعني احلاجة اللي ممكن تقضي عمرك كله تعملها وعمرك ما تزهق أو متل...

شغف يعني الشخصية احلقيقية اللي جواك … يعني احللم الكبير اللي جواك … يعني البصمة املميزة بتاعتك

شغف يعني قلب فرحان

 أنا عارف إن يف الظروف اللي عايشني فيها اليومني دول بتخّلي مجرد التفكير يف شغفك حتدي كبير ومخاطرة
 كبيرة كمان. إزاي يف الظروف االقتصادية واملعيشية الصعبة دي ممكن تفكر تسيب شغلك إللي كمان ممكن

يكون مرموق وبتقبض فيه مرتب كويس!؟

 بالذات كمان إن كل اإلحصائيات يف مجال ريادة األعمال مخيفة ومرعبة، كلها بتثبت إن نسب إللي بيفشلوا
أكبر بكتير من اللي بينجحوا

 علشان كدة اللي هتكتشفه يف التقرير ده هيغير كل املوازين. هتكتشف حل عملي وجذري ملعاناتك اليومية.
 أوعدك إني هساعدك تسترد شغفك للحياة مرة تانيه. هتسترد حريتك وتعيش بأسلوبك وتخلي حياتك قصة

تبقى فخور وإنت بتحكيها لوالدك وأحفادك

  يف البداية عاوز أحكيلك قصتي وإزاي عملت أفضل نظام منهجي عملي يف العالم يساعدك تكتشف شغفك
 وحتوله لعمل خاص مربح يعكس طموحاتك وأحالمك
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املشهد األول )بعد التخرج):

سنة ٢٠٠٣ إكتشفت شغفي وكنت يف آخر سنة يف الكلية ـ أنا أصال مهندس إتصاالت )عني شمس( ـ

كنت مهووس بأي حد ميسك امليكروفون ويكلم الناس يف حاجة تلهب حماسهم وتخليهم يف حالة أفضل

 لكن املشكلة إن ماكنش عندي أي خبرة، معرفة أو مهارة باملجال ده خالص. مكنتش عارف حتى ممكن أتكلم
 وأقول إيه. وكمان هتستغرب ملا تعرف إني شخصية إنطوائية جدا. فصعب عليا أوي إني أقف وأتكلم قدام

الناس. بس الشغف له أحكام بقى. قلبي متعلق باملوضوع جدا

 علشان كدة مرضتش أتسرع وأقول أنا مش هشتغل كمهندس وهبدأ شغلي يف احلاجة اللي بحبها على طول.
كانت هتبقى مخاطرة كبيرة إني أعمل احلاجة اللي بحبها من غير أي خبرة أو معرفة

  فقررت إني أكون واقعي ومتهورش وأبدأ أشتغل زي كل الناس وأكسب لقمة عيشي بنفسي. وكنت محظوظ
 إن من أول يوم وأنا بشتغل يف شركات

واملهارة واملعرفة  اخلبرة  وأكتسب  أمارسها  وهبدأ  بحبها  اللي  احلاجة  هتخلى عن  إني مش  األمر  عازم   وكنت 
الالزمة جنب شغلي ساعتها

املشهد الثاني )الكتاب األكثر مبيعا):

بعد ٦ سنوات من املمارسة املستمرة لشغفي كتبت أول كتاب ليا إسمه:

 كتاب بيجمع ما بني حكم املصريني القدماء و كل اللي إتعلمته عن النجاح من القراءات واحلوارات اللي عملتها
مع أفضل خبراء النجاح وإدارة األعمال يف العالم

نشرت الكتاب ويف ١٩ مايو ٢٠٠٩ كانت املفاجأة !

الكتاب أصبح رقم ١ مبيعا يف قسم التحفيز على

The Pharaoh’s Code

Multinational
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بتقول إن إشارة  بداية مرحلة جديدة يف رحلتي.  إلى   إجناز غير مسبوق ونقطة حتول كبيرة يف حياتي وإشارة 
 املمارسة وصلت للقمة وآن األوان إني أقرر هكمل املشوار إزاي

 لو أي حد يف مكاني كان ممكن يعتبر إن خالص كدة أنا عندي اخلبرة واملعرفة الالزمة إني أسيب شغلي وأتفرغ
لشغفي ألني أصبحت فيه أكتر من خبير

 لكن أنا معملتش كدة ... ألن يف فرق كبير بني إنك تكون خبير مبجال وإنك تكون خبير يف إدارة عمل أو
مشروع خاص يف هذا املجال

 بدء وإدارة عمل خاص محتاجة عقلية مختلفة متاما عن عقلية املوظف ولذلك ال ميكن خلط اخلبرة العلمية
والعملية باخلبرة التجارية

 يف ناس بتقدر تاخد املخاطرة دي بس مش أنا. ألن كمان كنت لسة متجوز جديد وعندي مسؤليات أكبر و
مرتبي كان معقول وصعب أضحي بيه وبالتأمني الصحي الكامل ليا وألسرتي

 علشان كل اإلعتبارات دي قررت إني أكون واقعي وأبدأ رحلة جديدة علشان أعرف أحول إزاي شغفي وخبرتي
فيه لعمل خاص ناجح ومربح

املشهد الثالث )بعد الثورة):

 رحلة بناء اخلبرة التجارية وإدارة األعمال فضلت سنتني ونصف وساعتها كنت مطمئن وجاهز متاما إني أخوض
التحدي وأسيب شغلي للتفرغ حللمي وشغفي

هتتفاجئ ملا تعرف إن السنتني ونصف دول خلصوا يف يناير ٢٠١٢ … أيوه بالظبط كدة، بعد الثورة املصرية بسنة

وهو ده التوقيت اللي إستقلت فيه مبحض إرادتي وتفرغت لشغفي!
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التحديات يف الفترة دي كانت غير مسبوقة … عد معايا كده

١. وضع البلد اإلقتصادي من أسوأ ما يكون

٢. مفيش أي معالم ملستقبل واضح

٣. شركات كتير جدا قفلت ومشت موظفينها أو إضطروا يقللوا العمالة أو يخفضوا املرتبات

٤. ظروف املعيشة يف البلد كانت من أصعب ما يكون

٥. قطاع التدريب وقف يف كل الشركات

٦. كان عندي بنت إسمها مليكة عندها سنة واملفروض إني بحاول أؤمن لها مستقبلها

 رغم كل التحديات دي وأكتر قررت إني آخد اخلطوة وأبدأ حلمي

 كل الناس كانوا شايفنها مخاطرة كبيرة وإن الوقت مش مناسب أبدًا إني أعمل كده … بس أنا كنت شايف
عكس كده

أنا كان بقالي تقريبا عشر سنني بحضر لليوم ده

وبعد ما نفذت القرار تأكدت إني كنت صح وكان أحسن حاجة عملتها ملستقبلي املادي واملهني واألسري
  دخلي تضاعف ٣ مرات يف خالل سنتني. نشرت ٣ كتب إضافية نالوا إستحسان دولي كبير و أصبحت عضو

فاعل يف أكبر منظمتني يف العالم للـ
وهم:

National Speakers Association (USA) and Global Speakers Federation

ويف ٢٠١٥ بدأت مشروع آخر يف مجال تاني بعشقه وهو الشطرجن وإسمه:

واحلمد هلل وتفكيرهم.  لتنمية شخصيتهم  كأداة  لألطفال  الشطرجن  لتعليم  مصر  أكادميية يف  أول  تعتبر   واللي 
جنحت بشكل غير مسبوق

professional speakers

Chess Your Child

:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



٦

وبعد كدة أسست:
The Passion Point

 علشان يكون مكان لدعم كل واحد عنده شغف وعاوز يتخلص من أسر الوظيفة ويكون حر نفسه ويعمل احلاجة
اللي بيعشقها ومهووس بيها

 نظام                           هو نظام إبتكرته من خالصة جتربتي دي واللي ساعدت بيه مئات من الناس خالل
األربع سنني اللي فاتوا إنهم يعملوا احلاجة اللي بيحبوها ويحولوا حياتهم حلياة ليها طعم ومعنى

 مئات من الناس جنحوا يحولوا حياتهم من مجرد جري ومعاناه ورا لقمة العيش حلياة بيعيشوها بسعادة وبيعملوا
فيها فرق يف حياتهم وحياة الناس

أنا عارف إنك ممكن تكون بتفكر دلوقتي إن مش ده الوقت املناسب اللي تفكر أو تسعى فيه ورا شغفك

بس لو تأملت قصتي هتكتشف إن:

-الوقت املناسب عمره ما بييجي 

-الوقت املناسب إنت اللي بتصنعه بإيدك 

 تخيل معايا إن من أول يوم اكتشفت فيه شغفي قررت إن مش ده الوقت املناسب إني أعمل اللي بحبه ألن الزم
 أالقي وظيفة األول وبعدين الزم يكون معايا فلوس أبدا بيها مشروعي وبعدين الزم أجتوز وبعدين الزم أراعي

مستقبل أوالدي وبعدين ظروف البلد وحشة وصعبة … إلخ

 لو كنت عطلت الشغل على شغفي حلد ما ييجي الوقت املناسب كنت فضلت بايع نفسي وعمري وأحالمي
حلد دلوقتي

ملحوظة: علشان تتعرف على بعض القصص دي إسمع
 

http://passiontoprofit.podomatic.com/

Passion To Profit
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 أنا كنت زيك مخنوق يف شغلي جدا بس الفرق إني مكنتش ساكت و مستني الوقت املناسب … أنا كنت
 بشتغل على شغفي جنب الشغل وحاسس إني ببني حلمي وبستمتع بكل خطوة فيه. كنت حاسس إني

مبعتش نفسي وإستسلمت لسلطة املرتب ولقمة العيش

كنت بعمل كل املتاح علشان أستعد وأكون جاهز لليوم اللي بحلم بيه.

صحيح فضلت صابر وبسعى عشر سنني لكن دلوقتي أنا حاسس إنهم عشر ثوان.

كان يف أوقات صعبة وأوقات حلوة بس يف اآلخر قدرت أوصل حللمي واحلياة اللي طول عمري بتمنى أعيشها.

لو مكنتش أخدت خطوات صغيرة من عشر سنني مكنتش هبقى قادر آخد خطوات كبيرة إنهاردة.

إبدأ دلوقتي حاال!

متستناش الوقت املناسب… إصنع الوقت املناسب...

إكتشف شغفك وإشتغل عليه علشان تكون جاهز...

 وإتأكد إنك ملا تكون جاهز الوقت املناسب هييجي...

 مش الزم تفكر إنك تسيب شغلك دلوقتي … بس على األقل إبدأ جنب شغلك يف احلاجة اللي بتحبها. إوعى
تسيب نفسك … وإوعى تنسى إن احلياة بتنتهي فجأة

 يف الفصل اللي جاي هكلمك عن                                         اللي هيساعدك إنت كمان تعيش احلياة
اللي بتحلم بيها

أنا قولتلك يف األول … ده هيكون أهم  كتيب قرأته فى حياتك.

# خّلي_شغفك_شغلك

Passion To Profit System
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 ملحوظة صغيرة: ده مالوش أي عالقة من قريب أو بعيد بالتسويق الشبكي زي
  ما ناس كتير بتظن . أنا داميا بنصح الناس تبعد عنه. ده نظام حقيقي ليك إنت

.مش بتكبر بيه شغل حد تاني



االزمة و احلل

٢
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 يف الفصل اللي فات إتكلمنا على معاناتك كل يوم الصبح ملا بتصحى علشان تروح شغل مش حابه ومش القي
 فيه نفسك. و حكتلك قصتي وإزاي حولت املعاناة دي وقدرت أكتشف شغفي وأحوله لعمل خاص ومربح
 خالني أعيش بأسلوبي مش بأسلوب مفروض عليا. قدرت بعد عشر سنني من السعي أعيش حياتي بشغف،

.حرية وأثر بسيبه يف حياة الناس

 قبل ما أكلمك على                            … النظام اللي إبتكرته من خالل جتربتي واللي هيساعدك تسترد
 شغفك للحياة والشغل، زي ما ساعد مئات الناس على مدار األربع سنني اللي فاتوا

خليني أحكيلك موقف لطيف حصل معايا

 من كام يوم جاتلي مكاملة من صحفية يف جريدة مشهورة جدا كانت عاوزاني أكتب مقالة عن التفكير اإليجابي
و البرمجة اللغوية العصبية … على إعتبار إني خبير تنمية بشرية

 لكن على طول وضحتلها إني مش خبير تنمية بشرية وال حاجة و بدأت أشرحلها شغلي وإزاي بساعد الناس
 تكتشف شغفها وتشتغل احلاجة اللي بتحبها. و بعدين قولتلها على حلمي إني بغيَّر حال املوظفني يف العالم
 كله وإني طول ما أنا عايش مش هيحصل تاني إن حد يبيع أحالمه بسبب شغالنة مش بيحبها ملجرد لقمة

العيش

 بعد ما خلصت شرح القيتها بتقوللي … “أستاذ محمد، الكالم اللي حضرتك بتقوله ده غير واقعي ومينفعش
نقوله للناس. الناس متقدرش تسيب شغلها ولقمة عيشها وأصال مفيش حد بيشتغل احلاجة اللي بيحبها

 أنا إبتسمت وقولتلها “معاكي حق .. مفيش حد بيشتغل احلاجة اللي بيحبها وعلشان كدة إحنا موجودين
علشان نغير الوضع ده بحل عملي وجذري ألول مرة يف العالم

 بالنسبة للصحفية دي فكرة إنك تشتغل حاجة بتحبها مش موجودة غير يف املدينة الفاضلة … دي حالة من
 الرفاهية اللي قلة قليلة من الناس بتستمتع بيها لكن العامة مكتوب عليه يقبلوا أي شغالنة والسالم علشان

ياكلوا عيش

 بالنسبالها الواحد الزم يتعب ويشقى ويرضى باللي ربنا كتبهوله خصوصا إن ناس كتير مش القيه شغل …
فبالش الواحد يتبتر على النعمة

 هي مقتنعة إن الواحد الزم يجبر نفسه يحب شغله ألن مافيش غير كدة علشان ميجيلكش ضغط عصبي أو
إكتئاب

Passion To Profit
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 صحيح الواحد الزم يشكر النعمة، لكن يف نفس الوقت يكون عنده طموح لألفضل. الشكر عمره ما يتعارض
مع الطموح

 لألسف ماليني الناس معتقدة زي الصحفية دي

ماليني الناس معتقدة إن هي احلياة كدة … كد وتعب وشقا

ماليني الناس عمرها ما سمعت عن كلمة “شغف” وإزاي إنها سر سعادتهم احلقيقية

الواحد يشتغل حاجة بيحبها. لألسف زي ميكون حصلهم قادرة تتخيل إن ممكن فعال  الناس مش   ماليني 
 غسيل مخ إنهم الزم والبد وال مفر من إنهم يقبلوا شغالنه مبيحبوهاش ويفضلوا كدة طول عمرهم

 ماليني الناس بيضطروا بيفرطوا يف عرضهم … قصدي حلمهم … كل يوم الصبح يف طريقهم للشغل علشان لقمة
العيش واملسؤليات إللي على كتافهم

 ماليني الناس بيضيعوا حياتهم يف شغل مافيهوش أي إلهام. شغل بيستنزف طاقتهم واجلزء األكبر من حياتهم
 ووقتهم. شغل روتيني ممل بتضيع فيه عمرك فقط علشان الفلوس مش ألي سبب تاني. شغل مش بيسمحلك

حتى تفكر يف الغاية، املعنى والقيمة من حياتك وشغلك

 ماليني الناس بيأملوا إنهم يجددوا نشاطهم وحياتهم يف األجازات … لكن ياريت ده بيحصل! ده الواحد يف أول
يوم يف األجازة بيبقى حامل هم آخر يوم يف األجازة

 ماليني الناس معتقدة إن سعيك ورا شغفك معناه إنك مش واخد احلياة جد وإنك مش شخص مسؤول.
 الشغف بالنسبالهم ده للناس الكسولة اللي عاوزة تلعب ويجيلها مرتبها آخر كل شهر من غير تعب

 ماليني الناس معتقدة إن من غير وظيفة محترمة يف مكان محترم مبرتب معقول مش هيكون ليهم هوية أو وجاهة
إجتماعية. أمال لو حد سأله إنت بتشتغل إيه هيقول إيه؟

 ماليني الناس بتحس بالذنب ملجرد التفكير إنهم يشتغلوا حاجة بيحبوها ألن يف ماليني تانيني مش القيني
 شغل أصال وبيحلموا بربع الفرصة اللي عندهم. فالزم نحمد ربنا ومنتبترش على النعمة

 ماليني الناس بيحاولوا يستخدموا التفكير اإليجابي علشان يشوفوا اجلوانب احللوة يف شغلهم. لكن يف احلقيقة
عوا سعادة مزيفة. وده ألن هم  هم بيستخدموا التفكير اإليجابي علشان يخدروا نفسهم، يسكنوا وجعهم ويدَّ

 لألسف مش شايفني أي بدائل أو فرص تانيه
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 ماليني الناس بتعتقد إن احلياة السهلة املمتعة دي للناس املرفهة مش للرجالة القوية املسؤولة اللي عاوزة تشقى
 وتتعب علشان نفسها ومستقبلها ومستقبل أوالدها. علشان تبقى راجل الزم تشقى وتتحمل. عندهم يقني إن
 مفيش حاجة بتيجي بالساهل وعلشان الواحد يعيش الزم ينشف ويحفر يف الصخر ويطلع عينيه … غير كدة

يبقى لعب وهزار

يبقى اللي مش عجبها … وغير كدة  الوضع  تغير  الوظيفة حلد ما  إنها الزم تفضل يف  الناس معتقدة   ماليني 
إنسحاب وهروب وضعف

 ماليني الناس معتقدة إن يف ظل الظروف املعيشية واإلقتصادية الصعبة اللي بنمر بيها الزم الواحد يتبت يف
 الشغالنة اللي يف إيديه ويحافظ على أكل عيشه. ألن غير كدة تبقى مخاطرة كبيرة ومش محسوبة. وميكن ملا

الظروف تتعدل والوقت يبقى مناسب ساعتها الواحد يفكر يسعى ورا احلاجة اللي بيحبها

 ماليني الناس معتقدة إن الواحد الزم يشتغل أي حاجة وميقولش أل على أي شغالنة جتيله وإال مش هيكون
مواطن صالح منتج

 ماليني الناس قرروا علشان مرتب كبير يأمن ليهم وألوالدهم مستقبل كويس إنهم يضحوا بأحالمهم وطموحاتهم
 ويتحولوا آلالت أو تروس يف مكنة كبيرة

كفاية كدة بجد
املأساة دي الزم تنتهي!

من إمتى العيشة املفروض تبقى كدة؟

باملناسبة أنا مش بوجه كالمي للماليني اللي معتقدين يف احلاجات اللي فوق

أنا بوجه كالمي لكل واحد أو واحدة لسة مستسلمش ولسة قلبه قادر يحلم

لكل واحد بيحلم يعيش بشغف ويكون حلياته معنى وقيمة

لكل واحد عاوز يطلع إبداعاته وطاقاته للنور

لكل واحد عاوز يعيش حياة كبيرة ومميزة وغير تقليدية ويخرج برة نطاق املألوف

لكل واحد قلبه عاوز يبقى حر وعاوز يسيب بصمته وأثره يف الدنيا
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لكل واحد عاوز يعيش إنسان مش آله … عاوز يعيش زي ما يستحق إنه يعيش

لكل واحد عاوز ميلى حياته حياة !

 ملا أنا وإنت وماليني زينا يؤمنوا بالفرصة وإن ممكن احللم ده يتحقق، هنقدر نخّلي الناس التانية تفوق وتصحى
 وتشوف هما بيضيعوا على نفسهم إيه. وجايز ساعتها مجموعة منهم ملا يشوفوك حققت حلمك يقرروا هما
كمان يردوا الروح يف أحالمهم من تاني وينضموا للناس اللي سمعت لقلبها وماليه حياتها شغف وقيمة وحياة

 أنا عارف إن من كام سنة فاتوا ماكنش فيه نظام عملي مؤكد يساعد الناس يكتشفوا شغفهم ويحولوه لعمل
ناجح يعكس طموحاتهم وأحالمهم

 كل اللي شوفناه تسويق شبكي بيلعب بأحالم الناس علشان يحقق مصالح ويكبر شغل ناس تانية. أو كورسات
تنمية بشرية ومحاولة لزرع األمل يف قلوب الناس إنهم ممكن حياتهم تتغير

 إنت ممكن تكون سمعت عن الفرص دي وإشتركت يف بعضها. قلبك كان مليان أمل يف حياة أفضل. لكن كل
 مرة كنت حتاول تتطبق جزء من اللي إنت إتعلمته تالقي احلياة أقوى بكتيير من نواياك وإرادتك وتسحبك تاني

زي ما كنت وال كأنك سمعت حاجة. أو تكتشف إن الوعود اللي إتوعدتها كلها وعود مزيفة

أنا عارف إني ممكن أكون بضايق بعض الناس بالكالم ده … بس أنا عازم األمر إني أغير الواقع املرير ده

اللي بتوعد ومتوفيش وتصدقهم فتالقيهم هما كمان مش بيوفوا الناس   ناس توعدك ومتوفيش وناس تهاجم 
عهودهم

 واهلل ليك حق تفقد األمل وحتس إنك تايه ومحبط. وإنك متصدقش أي حاجة بتتقالك تاني. وحتاول تتأقلم
 مع الظروف وتتعايش يف الوضع اللي إنت فيه. وحتاول حتب شغالنتك وتعيش زي بقيت خلق اهلل. ألن بعد

كل الوعود دي مش هتقبل حد يضحك عليك تاني

 لكن صدقني أنا بحط نفسي قدام املدفع علشان أنا مش هسمح للخداع ده إنوا يستمر. الناس تعبت وأحالمها
بقت سلعة يتَّاجر بيها

أنا برجوك جترب فرصة أخيرة

ألن الفرصة اللي هكلمك عنها هي فرصة فريدة من نوعها ملهاش مثيل يف العالم كله

ألن ببساطة ده مش مجرد كورس تاني وخالص
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 ده نظام متكامل مبتكر بعناية شديدة ومت إثبات نتايجه على األرض مع ناس كتير بظروف وأنواع شغف مختلفة
وكل اللي مشي عليه حقق نتائج بنسبة ١٠٠٪

نظام بيحقق النتيجة املرجوة كل مرة من غير فشل بإذن اهلل

نظام قابل لإلنتشار ومساعدة الناس يف كل حته يف الدنيا

 نظام تتعلمه وتطبقه – ومش هتكون لوحدك …هتكون وسط ناس زيك كتفهم يف كتف بعض وقلبهم على
 قلب بعض لغاية ما كل واحد يحقق حلمه الشخصي – فتحصل على نتيجة أكيدة كل مرة ويف أي ظروف

من غير خيبة أمل

 نظام ياخدك من الوضع احلالي يف شغل مش القي فيه نفسك لوضع بتعيش فيه حلمك وبتعمل فيه احلاجة
اللي بتعشقها

مكانش ينفع أقدم للعالم حاجة أقل من احلجم دة لو أنا فعال عازم إني أغير واقع املوظفني يف العالم كله

Passion To Profit ممكن تقول عليه إختراع حقيقي علشان يغير وضع محزن معظم الناس عايشة فيه 

 على مدار األربع سنني اللي فاتوا كان بيتم إختبار النظام ده وجنح بنسبة ١٠٠٪ يف مساعدة مئات من الناس
إنهم يعيشوا حياتهم بشغف وحرية

 
 وآن األوان إن النظام ده ينتشر ويوصل آلالف وماليني الناس يف مصر ويف كل حته يف الدنيا

وهنثبت لكل اليائسني واحملبطني إن لسه فيه أمل … وقصة جناحك هتكون أكبر شاهد على كدة

 احلياة بشغف حق لكل الناس … حق ممكن … حق عادل … حق حلياة كبيرة … حق حلياة عظيمة

ملحوظة: علشان تتعرف على بعض القصص دي إسمع
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احلكاية كلها بتبدأ إنك تسأل قلبك بيحب يعمل إيه ويكون عندك الثقة يف نظام
إنه هيساعدك تكتشف وتعيش شغفك  وتكتشفه كمان لو كنت مش عارفه أو ناسيه  

 وطبعا النظام ده بتطبقه من غير أي مخاطرة … جنب شغلك احلالي … حلد ما تقف على رجليك وحتس إن
 التفرغ لشغفك بالكامل هو اخلطوة املنطقية الوحيدة اللي الزم تقوم بيها يف حياتك من غير أي مخاطرة مبستقبلك

أو مستقبل عيلتك

 النظام ده تفاصيله إيه وإزاي بيشتغل هو ده اللي هقولك عليه يف الفصل اللى جاى إن شاء اهلل. هقولك مكونات
 النظام املنهجي ده وإزاي هتنضم ملجتمع إستثنائي بيضم مئات األشخاص اللي جنحوا يف حتويل حياتهم إلى

حالة خاصة من اإلبداع والعطاء

 ناس هتقابلهم كل شهر مرتني على األقل علشان يوفروا املساعدة والدعم لبعض وبالتالي تبقى رحلة الشغف
أكثر إمتاعًا وسهولة

ناس آمنوا بإمكانية حتقيق أحالمهم ومصرِّين يسيبوا بصمتهم ويخلوا حياتهم سيمفونية من السعادة والعطاء

التفاصيل كلها يف الفصل القادم

# خّلي_شغفك_شغلك

Passion To Profit
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 كل سنة حوالي ٨٥٠،٠٠٠ شاب بينضموا لسوق العمل يف مصر. يف اللي بيالقي شغل مناسب ويف اللي
بيالقي أي شغالنة والسالم وكتير مبيالقوش شغل خالص

 تخيل كدة كل سنة ٨٥٠،٠٠٠ شاب بيأمل إنه يالقي وظيفة أحالمه وملا يقدر يالقي شغالنة مناسبة بيكون
طاير من الفرحة وكله أمل يف مستقبل ناجح ومشرق… أخيرا إستقاللية مادية وحتقيق للذات

 لكن الفرحة دي مبتكملش ...كام شهر واحلقيقة تبان. كل ما بينغمس يف الشغل أكتر بيكتشف إن وقته
أو تقدم حقيقي… من غير دخل مناسب وعادل يوفر اإلحتياجات األساسية  وعمره بيروحوا من غير معنى 
 ويعيشه احلياة اللي بيتمناها ليه وألوالده… من غير فرصة حقيقية إنه يستغل إمكانياته وطاقاته وإبداعاته… من

غير فرصة عادلة إنه يكبر ويترقى ويحقق طموحاته وأحالمه

 كل دة بتكلم على اللي بينجحوا يالقوا شغل مناسب لشهادتهم ودراستهم. مابالك بقه بّلي شغال يف مجال
بعيد متاما عن دراسته واحلاجة اللي بيحبها و مابالك أكتر مبئات اآلالف اللي مش القيني شغل أصال

٨٥٠،٠٠٠ حلم كل سنة معرض إنه ينتهي أو يتركن على الرف سعيا ورا لقمة العيش

 يف الفصلني اللي فاتوا إتكلمنا إن                                     بيديلك فرصة حقيقية لتغيير الواقع ده وهيساعدك
تسترد شغفك للحياة والشغل مرة تانية

 ماليني الناس ممكن تكون فقدت األمل يف إمكانية تغيير الواقع ده، لكن أنا عازم إني أخّلي قصة جناحك هي
اللي تتكلم وتكون شاهد إن الفرصة دي ممكنة وحقيقية بشكل غير مسبوق

 أنا عاوزك تغير حياتك من مجرد سعي ورا لقمة العيش إلنك حتلم وتضيف قيمة وتسيب فرق وأثر يف حياة
 الناس. عاوزك تغير حياتك من مجرد إنك تصحى الصبح على حياة نفسك تهرب منها حلياة نفسك تعيش

وتستمتع بكل حلظة فيها

 لو كنت حاولت قبل كدة تسعى ورا شغفك وفشلت أو مقدرتش تكمل ألي سبب، فأنا بقولك إنسى اللي
 فات. دي جتارب أكيد علمتك دروس مهمة. بس جه الوقت اللي تكتشف وتشتغل على فرصة جديدة مختلفة
 عن أي حاجة ممكن تكون جربتها قبل كدة. فرصة نسبة النجاح فيها ١٠٠٪ بإذن اهلل. فرصة ساعدت مئات

الناس على مدار األربع سنني اللي فاتوا إنهم يحققوا أحالمهم

Passion To Profit
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 أنا عاوزك تبدأ صفحة جديدة وتفتح قلبك وعقلك للفرصة اللي بني إديك وأوعدك إني مش هخيب أملك.
هتعرف إزاي تبدأ صح وتكمل صح وسط ناس هيقفوا يف ظهرك ويساعدوك يف كل خطوة على الطريق

خلينا نبدأ نتكلم على خطوات
 

أول خطوة هي )إكتشاف شغفك)

 يف ٢٠٠٧ بدأت سلسلة حوارات مع أفضل خبراء النجاح وإدارة األعمال يف العالم وكنت بسألهم عن قصص
وأسرار جناحهم. كان يف سؤال داميا كنت بسأله وهو “إيه حلظة التحول اللي حصلت يف حياتك؟

 كان عندي فضول أعرف إيه اللحظة اللي بتحول إنسان عادي شبه كل الناس إلنسان غير عادي بيأثر يف كل
الناس. إتفاجأت إن كل مرة أسأل فيها السؤال ده كان بيجيلي نفس اإلجابة

كانت داميا اإلجابة تيجي يف صورة، “حياتي إحتولت أول ما بدأت أسمع لقلبي وأعيش بشغف

ومن هنا أيقنت إن الشغف سر احلياة

ألن أنا كمان إكتشاف شغفي وسعي وراه كان نقطة التحول يف حياتي

ناس كتير بتفتكر إن إكتشاف الشغف ده موضوع صعب جدا جدا. بس يف احلقيقة هو مفيش أسهل منه!

 معظم الناس اللي بيحضروا                                           بيظنوا إن دي أصعب خطوة يف الرحلة كلها.
بس بالعكس متاما

 صحيح هي دي أهم خطوة واللي بيتبني عليها الطريق كله بس مني قال إن احلاجة املهمة الزم بالضرورة تكون
صعبة

شغفك جواك وإنت عارفه كويس ماهواش حاجة لسة هتخترعها

PASSION TO PROFIT SYSTEM

Passion To Profit Seminar

ملحوظة: علشان تتعرف على بعض القصص دي إسمع
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 يف ناس بيبقوا عارفني هما بيحبوا إيه وواضح جدا بالنسبالهم. بيبقوا بس مش عارفني يبتدوا منني أو يكملوا
صح إزاي

ويف ناس بيبقى عندها كذا حاجة بيحبوها جدا ومش عارفيني يقرروا يركزوا على إيه بالظبط

 ويف ناس  بتبقى عندها شك كبير يف إمكانية حتويل الشغف ده لشغل مربح ألسباب كتير زي مثال عدم توفر
 الوقت أو املجهود أو الفلوس لدراسة وإتقان الشغف ده أو مثال ألنهم شايفيني إنه ال ميكن يأكل عيش … حاجة

زي الكتابة مثال

ويف ناس كتيييير بيظنوا إنهم معندهمش أصال أي فكرة هم بيحبوا إيه وبيكونوا تايهني متاما

وأنا عاوز أبدأ باملجموعة دي وأديلهم نصيحة صغيرة

 طبيعي إنك تكون مش قادر تكتشف شغفك بعد سنني طويلة جدا من اإلنشغال بحاجات مبتحبهاش. قلبك
نسي إيه إللي كان بيفرحوا. نسي إحساس إنك تعمل حاجة بتعشقها لدرجة إنك تنسى نفسك وإنت بتعملها

 لو بتنتمي للمجموعة دي يبقى أول حاجة تعملها قبل ما تدور على شغفك هي إنك تعمل أي حاجة بتبسطك
 ولو بدرجة بسيطة. إفتكر نفسك وإعمل حاجة تبسطك بشكل دوري وسط زحمة كل يوم

إنت اللي  احلاجات  أو  احلاجة  وهتفتكر  ذاكرته  هيستعيد  قلبك  بسرعة جدا  بيبسطك،  اللي  تعمل  تبدأ   ملا 
شغوف بيها جدا… ومهووس بيها طول عمرك كمان

 يف                                                       بنتناول موضوع إكتشاف الشغف على محورين. بس قبل ما تيجي
ال                     وتشتغل على احملورين دول خليني أسألك بعض األسئلة اللي ممكن تساعدك وتفتحلك الطريق

 
١. إيه أكتر حاجة كنت بتحب تعملها وإنت صغير؟

٢. لو هتدرِّس أو تدرس موضوع واحد بس طول حياتك هيكون موضوع إيه؟

٣. لو فاضلك يوم واحد تعيشه هتعمل إيه؟ )غير الصالة وزيارة الناس اللي بتحبهم(!

٤. لو عندك أمنية واحدة مجابة هتتمنى تعمل إيه؟

٥. لو معاك فلوس كتير جدا هتفتح مشروع يف مجال إيه؟

Passion To Profit System
Seminar

.

.

.

.
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.

.

.
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٦. مني مثلك األعلى اللي طول عمرك بتحلم تبقى زيه أو عندك نفس تأثيره؟

 ٧. إيه احلاجة اللي طول الوقت بتزن يف دماغك وصوتها مش بيختفي … تقدر تقول كده النداهة اللي علطول
بتنده عليك؟

 Passion To Profit لو األسئلة دي مساعدتكش يبقى هنشتغل على محورين مهمني جدا يف 

 احملور األول هو: مترين سريع جدا إبتكرته وإسمه                                                ده أسهل وأسرع مترين
 يف العالم هيساعدك تكتشف املجال أو املجاالت اللي إنت شغوف بيها جدا يف أقل من ربع ساعة. التمرين ده

عمره ما فشل إنه يساعد الناس على إكتشاف شغفهم

بعد التمرين بيتقسم الناس لثالث مجموعات:

١. ناس عرفت شغفها متاما

٢. ناس عندها أكتر من شغف

 ٣. ناس مش مصدقة النتيجة … لسبب إنهم مش متأكدين إن ده فعال شغفهم أو ألنهم مش عارفني ممكن
يعملوا بيه إيه

  بالنسبة للمجموعة رقم ٢، بيشتغلوا على احملور التاني إلكتشاف الشغف وهو: طريقة عملية تنفذ باملمارسة
 الفعلية على األرض تسمى

 الطريقة دي هتساعدك تستقر على الشغف األكبر اللي هتبدأ تركز عليه يف فترة زمنية ال تتجاوز الشهر بأي
حال من األحوال

ليه مش مترين تاني … ليه الزم شغل على األرض؟

 السبب يف حكمة رائعة قالهالي مرة أحد احلاضرين. قاللي أنا جدي اهلل يرحمه كان داميا يقوللي “يابني خف
القدم ترزق

 احلاجة الوحيدة اللي بتخلي الدنيا واضحة قدامك هي السعي واحلركة. ملا تتحرك وتسعى ربنا هيفتح عليك
ويرزقك. كتر التفكير بيجيب شلل

The Passion Menu Method ®   

The Passion Zero-In Process
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ويطمنك هيريحك  اللي  هو  األرض  على  شغلك  كدة.  بعد  تعملها  محتاج  إنت  تانية  متارين  أي   مافيش 
ويوضحلك أي أمور غايبة عنك

نتكلم بقه عن املجموعة رقم ٣ اللي مش مصدقة النتيجة.

الناس اللي بتجيلي بعد التمرين ويقولولي إنهم لسة مش عارفني بيحبوا إيه بسأل الشخص سؤال واحد وهو: 
“التمرين طلعلك إيه؟” … فبيبدأ يجاوب إن النتيجة كذاو كذا. فبسأله “أمال ليه بتقول إنك مش عارف إنت 

بتحب إيه؟”

فاإلجابة داميا بتكون “أصلي مش عارف ممكن أعمل إيه بالشغف ده؟” أو “أصلي مش متأكد إني بحب ده”

طبعا موضوع مش متأكد ده غريب جدا ألن الشغف ده حاجة بتحسها فأنا مش فاهم “مش متأكد” من إيه 
بالظبط.  لكن بقوله “لو إنت مش متأكد تعمل إيه علشان تتأكد” وطبعا هي إجابة واحدة مافيش غيرها وهي: 

“أبدأ أمارس احلاجة دي علشان أتأكد”

أما بقى بالنسبة للي بيقول مش عارف أعمل إيه بالشغف ده ودي الغالبية العظمى من الناس فده سؤال بدري 
عليه. ألن   Passion to Profit System هيقولك تعمل إيه بالظبط.

سؤال “مش عارف أعمل إيه بالشغف ده” سؤال قاتل … ألن الناس بتبقى عاوزة تشوف آخر الطريق قبل ما 
حتى تبدأ تسعى. وده بسبب لعنة “الرؤية” اللي ملوا دماغنا بيها. الزم يكون عندك رؤية… الزم يكون عندك 

رؤية …الزم يكون عندك رؤية … شئ مرهق ومحبط جدا ألي حد!

ليه الرؤيا سم قاتل؟

أحد احلضور مرة كانت محرجة جدا إنها تشارك نتيجة التمرين وتقول إيه شغفها، ألنها كانت متصورة إنها 
حاجة تافهة جدا. هي شغوفة بترتيب ونظام ونظافة املنزل، ومكنش عندها أدنى فكرة ممكن تعمل إيه بشغف 

زي ده إال إنها تشتغل شغالة يف البيوت … هههه!

لألسف كل كتاب يف مجال التنمية البشرية بيأكد على موضوع الرؤية و إنك الزم تكون شايف حياتك بعد 
سنيني قدام هيكون شكلها إيه. فبالتالي ناس كتير حرمت نفسها إنها متارس احلاجة اللي بتحبها ملجرد إنهم 
مش شايفني مستقبل حاجة زي كدة عامل إزاي أو الرؤية اللي شايفنها مش مناسبة لظروفهم حاليا أو مستحيلة 

املنال.

.
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السؤال هنا لكل اللي بيدفعوا الناس يف سكة الرؤية، إزاي الواحد يبقى عنده رؤية للمستقبل وهو معندوش 
رؤية عن احلاضر؟! األخت اللي كانت محرجة من شغفها لو بحثت يف  Googleملدة خمس دقائق كانت 

هتكتشف إن يف كتاب إسمه 
ملؤلفة إسمها ماري كوندو. كتاب باع أكتر من ٢ مليون نسخة!!

طبيعي جدا ميكونش عندك رؤية دلوقتي … ألن زي ما قولنا من شوية “خف القدم ترزق”. الرؤية بتيجي مع 
السعي. مافيش أي مشكلة إنك تبدأ باللي إنت شايفه متاح، ومتحملش هم املستقبل دلوقتي… كفاها نقلة 
كبيرة حلياتك إنك تبدأ بعد عمر طويل إنك تعمل احلاجة اللي بتعشقها وتشتغل عليها وتسعى وراها يف حدود 

املتاح … وده من غير أي إعتبارات غير إنك بتتبسط أوي ملا بتعمل احلاجة دي.

ليه تلغي شغفك وحترم نفسك إنك تستمتع بيه ملجرد إنك مش عارف مستقبله إيه أو هتكمل إزاي أو آخره 
إيه … إلخ إلخ.

السؤال بتاع “هعمل بيها إيه؟” سؤال قاتل بيعطل أحالم كتير وبيحرم الناس من أبسط حقوقهم يف السعادة 
املجردة من أي هموم أو رؤى مستقبلية.

من خبرتي أقدر أقولك إن موضوع الرؤية ده هو أكبر عقبة بتحول ما بني الناس وقلبها وبتمنع ناس كتير إنها 
تسمع لقلبها وتكتشف شغفها. ألن داميا العقل بيتدخل باخلوف من املجهول أو بكل األسباب املمكنة اللي 

بتخلي السعي ورا شغف معني شئ مستحيل.

 Passion To علشان كدة بدعوك إنك تفتح قلبك وتسمعله وتكتشف شغفك وتأكد إن أيا كان شغفك إيه
Profit System هيساعدك حتوله لعمل ناجح كبير

اخلطوات اللي بعد كدة يف الرحلة هتقدر حتول بيها أي شغف لعمل يعكس طموحاتك وأحالمك

اخلطوات الثالثة اللي بعد كدة هما:
٢. مارس شغفك.
٣. وظف شغفك.

٤.  إستثمر شغفك.

The Life Changing Magic of Tiyding Up
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اللي وضعتها مخصوص علشان تشتغل على شغفك  يف خطوة مارس شغفك، بتتعرف على األساليب األربعة 
بطريقة ممتعة جدا، ويف نفس الوقت تساعدك على بناء أساس قوي يستند عليه مشروعك املستقبلي ..

ملا تطبق األربع أساليب دول هتكتشف فرص ال محدودة وأفكار كتير ممكن تاخد بيها شغفك وشغلك ألبعاد 
خطوة  بكل   باستمتاع  حاجة  وأهم  وثقة  وثبات  بسرعة  رحلتك  يف  هتتحرك  كدة.  قبل  تتصورها  مكنتش 

بتاخدها.

دي تعتبر مرحلة عنق الزجاجة زي ما بيقولوا لو نفذت األساليب واخلطوات البسيطة واحملددة اللي هتتعلمها 
هتضمن جناح كبير وقوي يف اخلطوات اللي بعد كدة وهتكون إنطلقت بقوة يف طريق شغفك.

يف اخلطوة الثالثة، وظف شغفك، هتتعلم إزاي تتميز وتوظف شغفك يف املكان الصحيح علشان تقدم حاجة مميزة 
جدا حتط عملك اخلاص فوق مستوى املنافسة يف السوق..

هتتعلم تقنيات مبتكرة، بسيطة وفعالة جدا علشان تتجاوز أي منافسة محتملة، وجتذب إقبال كبير على أي 
نوع من اخلدمات أو املنتجات اللي هتعرضها.

يف املرحلة دي بتجاوب على سؤال بسيط لكن عميق جدا بيقول “مني هيدفعلك مقابل إيه؟”

ملا جتاوب على السؤال ده هتقدر تنتقل للمرحلة األخيرة وهي “إستثمر شغفك”

يف املرحلة دي هتتعلم إزاي حتول شغفك لعمل خاص وناجح بأقل أقل التكاليف … رأس املال مش هيكون 
عائق باملرة ملا تعرف الطريقة املبتكرة اللي هتتعلمها. هتقدر كمان تبدأ مشروعك اخلاص بأسلوب فريد يتناسب 
مع شغلك احلالي حلد ما تطمن إن عندك منتج/خدمة جذابة وقاعدة عمالء واثقة فيك وشغلك كل يوم بيكبر 

… وساعتها إنت بنفسك هتحس إنه جه الوقت املناسب اللي تتفرغ فيه لشغفك.

 .Passion to Profit دي حملة سريعة جدا ملراحل وخطوات

حملة سريعة جدا على نظام فريد من نوعه، منهجي عملي هيغير واقع املوظفني يف العالم كله.

بس ده مش كل حاجة لسه.
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Passion To Profit حاجة عمرك ما  النظام ده. مكون خاص جدا بيخّلي   لسه يف ُمكّون آخر يف 
شوفت زيها قبل كدة. مكون خاص بيخّلي نسبة جناحك ١٠٠٪ بإذن اهلل. مكون خاص بيساعدك 
تعمل إجناز كبير يف وقت قصير جدا. مكون خاص بيخليني أقدر أوعدك وبكل ثقة إنك تقدر يكون 

عندك مشروعك اخلاص يف خالل سنة على األكثر.

مكون خاص ساعد مئات من الناس يحققوا نتائج مبهرة على مدار األربع سنني اللي فاتوا. مكون 
خاص هو احللقة املفقودة يف كل الدورات اللي ممكن تكون حضرتها قبل كدة واللي عادة مش بيستمر 

مفعولها أكتر من أسبوعني.

PASSION TO PROFIT CLUB املكون ده إسمه

املجتمع اإلستثنائي اللي هتقابل فيه ناس -مرتني يف الشهر على األقل- بتخوض معاك نفس التجربة وبتسعى 
ورا حلمها علشان تتبادلوا اخلبرات، األفكار، التشجيع، العالقات، وكل اللي ممكن تكون محتاجه يف رحلتك 

من دعم علشان تنجح وتتغلب على أي صعوبات من أي نوع ممكن تواجهك.

ببساطة شديدة دي العزوة اللي هتقف يف ظهرك حلد ما حتقق حلمك.

يف الفصل اللي جاي واألخير هشرحلك تفاصيل املجتمع اإلستثنائي ده وإيه أهميته وإزاي بيغير كل املوازين 
وإزاي هيساعدك تغير حياتك وحتقق حلمك بشكل غير مسبوق.

#خّلي_شغفك_شغلك



السر : املجتمع االستثنائي

٤
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يف البداية أحب أشكرك على املتابعة حتى اآلن… 

إنت بدأت رحلة هتحول فيها حياتك من مجرد جري ورا لقمة العيش حلياة بتعشق كل حلظة فيها … بتشتغل 
فيها احلاجة اللي بتحبها … ومن خالل إبداعاتك بتسيب بصمتك وأثرك يف حياة الناس.

بدأت رحلة هتحول فيها حياتك من شغل روتيني ممل بيستنزف طاقتك لشغل بتنسى نفسك فيه وبتقدم فيه 
أحسن ما عندك ...

آن األوان إنك تسترد أبسط حقوقك يف إنك تشتغل اللي بتحبه وبيدي حلياتك معنى وقيمة ويخليك حتس 
بالسعادة واإلجناز ...

آن األوان إنك تعيش حياة تبقى فخور بيها وتخليها قصة حتب حتكيها ألوالدك وأحفادك ...

 Passion To Profit System يف الفصل اللي فات إتكلمت معاك عن األربع خطوات اللي بُتكّون
وهم:

١. إكتشف شغفك

٢. مارس شغفك

٣. وظف شغفك

٤. إستثمر شغفك

وإديتلك حملة سريعة عن املكون اخلاص يف نظام Passion To Profit  اللي بيخّلي التجربة اللي بتعيشها 
فريدة من نوعها وممتعة إلى أقصى درجة. مش بس كدة … املكون ده بيضمن جناحك بنسبة ١٠٠٪ بإذن اهلل.

:Passion To Profit Club املكون اخلاص ده إسمه

ليه املكون ده ضرورة حتمية لضمان جناحك؟

تقدر  لوحدك  إنك  إرادتك وتشجعك  بتخليك متحمس جدا وتقوي  أو محاضرة حتفيزية  لألسف كل كتاب 
تواجه كل الصعوبات والتحديات.
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بتسمع رسائل زي:
“إنت كلك معجزات يف معجزات”

“إنت عندك قدرات غير محدودة”

“باإلميان واليقني تقدر تعمل املعجزات”

“بإميانك بنفسك وقدراتك تقدر حترك اجلبال”

“بقدراتك الهائلة تقدر تتغلب على أصعب الظروف”

“مفيش حد ممكن يضعفك ويأثر فيك إال لو إنت سمحتله بكدة”

“باإلصرار والعزمية تقدر حتقق املستحيل”

إلخ … إلخ … إلخ

طبعا إنت تسمع للكالم ده وتتملي حماس وتخرج عاوز تكسر الدنيا. لكن لألسف مع أول خبطة بتفوق على 
الواقع. بتكتشف إن احلياة والظروف والناس اللي حواليك تأثيرهم عليك مهول وفوق قدرتك على مواجهته 

لوحدك.

هي دي احلقيقة اللي محدش عاوز يقولك عليها … والسبب يف كدة ممكن يكون إن مفيش حد لقلها حل قبل 
كده.

لو سعيت ورا حلمك لوحدك مش هتقدر تكمل للنهاية. ناس كتير بتبعت تقوّلي “أنا كل ملا أبدأ مقدرش أكمل 
وبقف يف النص” … ده أمر طبيعي جدا ألن مستحيل تقدر تكمل لوحدك.

بغض النظر قوة إرادتك وعزميتك عاملني إزاي … مستحيل حتقق حلمك لوحدك من غير ناس يف ظهرك، مؤمنة 
الناس دي مستحيل  ملا تقع، وبتدعمك يف أي حاجة محتاجها. من غير  لفوق  بترفعك  بيك، بتشجعك، 

تعيش احلياة اللي طول عمرك بتحلم بيها.

بص كدة على مجموعة البشر اللي نظريا مش محتاجني دعم أي مخلوق. مني دول؟



٢٤

نظريا هما األنبياء. دول سندهم ربنا … يعني مفيش دعم أقوى من كده.

لكن ربنا سن سنة يف الكون وكان مصر إننا ناخد بالنا منها … كل نبي كان معاه صحبة… صحبة وقفت معاه 
وآمنت بيه ودعمته يف كل خطوة كان بياخدها علشان ينشر رسالته.

إنت كمان الزم تتبع سنن ربنا يف الكون … إنت كمان محتاج صحبة. ناس تسمعلك من غير متقول عليك 
إنك مجنون. ناس يشجعوك ويخلوك داميا على الطريق وتكون ملتزم قدامهم إنك مكمل على الطريق وعمرك 
ما هتتخلى عن حلمك. ناس توصلك بناس تانية ممكن تساعدك وتفتحلك طريق مقفول كان غايب أو بعيد 
عنك. ناس تدلك على فرص مكنتش تتخيلها. ناس تقولك أفكار مبدعة تتغلب بيها على أي صعاب أو 

حتديات تواجهك.

ببساطة إنت محتاج عزوة.

العزوة اللي هتأمن وتسرع من جناحك بشكل غير مسبوق.

عزوة تخّلي اللي تقدر تنجزه لوحدك يف سنني، تقدر تنجزه مبساعدتهم يف شهور.

كل الدورات، الكتب، الندوات، إلخ بتسيبك لوحدك مع املعلومات اللي درستها. ومطلوب منك تستخدم 
إرادتك وعزميتك علشان تطبق اللي إتعلمته وحتقق النتائج املرجوة.

بس عمر ما ده بيحصل. كل ما هنالك إنك بتقعد حاسس بالضعف والذنب والتقصير إنك مش قادر تغير 
حياتك رغم إنك عارف كويس املفروض تعمل إيه.

وتفضل  لوحدك  املسؤولية  تتحمل  قادر  مش  ألنك  الضحية  لدور  األحيان  معظم  يف  بيتحول  ده  واإلحساس 
حاسس بالذنب كده كتير. بالذات اليومني دول اللي احلياة فيهم بتمشي بسرعة الصاروخ وكل يوم بيحصل 

حتديات ومشاكل جديدة يف العالم كله.

إنت محتاج حتس باألمان وإن يف ناس يف ضهرك بتقولك كمل … تقدر … إسعى وإحنا معاك.

ناس تساعدك يف كل خطوة وإنت بتطبق اللي إتعلمته حلد ما حتقق حلمك وتشتغل احلاجة اللي بتحبها وتعيش 
بأسلوبك مش بأسلوب مفروض عليك.
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علشان قدرنا نخّلي العزوة دي واقع ملموس مش خيال فبالتالي أقدر أوعدك وبكل ثقة إنك بتطبيقك خلطوات    
Passion To Profit System  ووجودك وسط عزوة Passion To Profit هتقدر حتول شغفك 

لعمل خاص ناجح يف خالل سنة واحدة بس.

اللي إنت محتاجه تقدر حتقق أي حلم  ألن مع نظام منهجي عملي مضمون وعزوة يف ظهرك تدعمك بكل 
بتحلم بيه.

 .Passion To Profit  كل سنة على مدار األربع سنني اللي فاته بنحتفل بقصص جناح جديدة من عيلة
بنعمل مؤمتر كبير إسمه The Passion To Profit Conference، وهو أكبر مؤمتر لدعم أصحاب 

الشغف يف مصر.

يف املؤمتر ده بندعوا كل أعضاء Passion To Profit Club و أصحابهم وعيلتهم وأي حد من بره علشان 
ييجي ويعيش معانا يوم كله إلهام وحتفيز وأمل إن يف فرصة حقيقية لتغيير واقع املوظفني يف العالم كله.

الشغف معدي. وعدوته بتنتشر بسرعة. علشان كده الزم تكون داميا وسط ناس كلها أمل وبتسعى ورا شغفها. 
ألنك ببساطة حتى لو مش عارف شغفك إيه هتتعدي منهم وهتعرف شغفك وتبدأ تسعى وراه إنت كمان. 
وجودك وسط الناس دي هيفتح نفسك للدنيا وهتالقي الشجاعة والثقة إنك تبدأ تصدق نفسك وحلمك وحتقق 

اللي عمرك ما كنت تتخيله.

.native أهم نصيحة بيسمعها أي واحد عاوز يتعلم لغة جديدة بسرعة هي إنه يتكلم كتير مع ناس

نفس القصة مع الشغف. خليك وسط ناس شغوفة علشان تتكلم وتعيش بشغف يف وسطهم ومتحسش 
بغربة وسط معظم الناس اللي لسه مش شايفة الفرصة دي.

عمر املعلومة اللي بتتعلمها ما تقدر تغير حياتك. اللي بيغير حياتك داميا هو تطبيق املعلومة والسعي املستمر. 
والتطبيق زي ما قولنا محتاج عزوة وناس بتشجع بعض ومؤمنة بحلم بعض.

بعد ما حتضر  Passion To Profit Seminar  أو تتفرج على الكورس Online هتنضم تلقائيا لـ 
Passion To Profit Club. وهناك هتقابل الناس اللي زيك واللي سبقوك مرتني يف الشهر على األقل. 

يف إجتماعاتنا الدورية هتالقي التحفيز والعالقات والدعم ألي حاجة إنت محتاجها يف رحلتك.

والناس  املستمر  التقدم  من  حالة  يف  هتخليك  أسبوعني  كل  بنعملها  اللي  اللقاءات  حضور  على  مواظبتك 
.on track هتخليك داميا
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املهندس الناجح اللي أصبح دلوقتي كاتب لقصص اخليال زي نبيل فاروق. ملتابعة محمد عباس 
www.taleandtrail.comأعماله:

كرمي الدمياطي
رائد لألعمال املجتمعية، وصاحب مبادرة إجتوزوا ببساطة واللي من خاللها 
بيساعد الشباب على اجلواز بسرعة وسهولة وبساطة بأقل التكاليف. ملتابعة 

www.facebook.com/SimplifyYourMarriageأعماله

مصطفى محمد 
مصطفى

ذو اخلبرة الكبيرة يف مجال املبيعات والتسويق، واللي دلوقتي بيساعد الناس 
حتب شكلها وحياتها. ملتابعة أعماله

www.facebook.com/freewessal

ملتابعة كرمي سعيد مصر.  األطفال يف  ألعاب  أهم مصممي  من  واحد  أصبح  الذي 
 /https://www.facebook.com/talenteg.club أعماله

 اللي حتولت إلى واحدة من أهم رواد قيادة املرأة يف مصر. ملتابعة أعمالهارانيا أبو رابية
www.facebook.com/raniaaburabiacoach

عاشقة الـ  Jewellery making. ملتابعة أعمالهإجني نبيل
www.facebook.com/Angelas-Jewellery-by-Engy-
Nabil-107458929340661

 اجلدة امللهمة اللي دلوقتي عندها مشروع ناجح جدا يف مجال الـ سهير سالمة
/Patchworkwww.facebook.com. ملتابعة أعمالها

SuesPatchworkQuiltingInEgypt

عاشق رحالت املغامرة وإكتشاف الذات. ملتابعة أعمالهحسني عقل

عاشق السفر والذي أصبح واحد من أهم الرحالة يف مصر. ملتابعة أعمالهمروان لطفي 
https://www.facebook.com/Travellikeanegyptian/

www.facebook.com/satori.adventures

عاشقة التصوير واللي حاليا بتعلم األطفال والشباب إزاي يشوفوا كل جميل نظيرة البغدادي
/www.facebook.comمن خالل التصوير.ملتابعة أعمالها

nelbaghdadyphotographer

 أصحاب مركز لتنمية وتطوير األسرة. ملتابعة أعمالهمريهام ونفني
https://www.facebook.com/steady.go.family.2015

مؤسسي  Speakers Hub اللي من خالله بيعلموا الناس مهارات التحدث رانيا وفؤاد
/www.facebook.comواإللقاء بطريقة متميزة. ملتابعة أعمالهم

speakershubco/

وبسرعة جدا هتكون قصة جناح من اللي كل سنة بنحتفل بيهم. قصة جناح زي

http://www.taleandtrail.com
https://www.facebook.com/SimplifyYourMarriage
https://www.facebook.com/freewessal
https://www.facebook.com/talenteg.club/
https://www.facebook.com/raniaaburabiacoach
https://www.facebook.com/Angelas-Jewellery-by-Engy-Nabil-107458929340661
www.facebook.com/SuesPatchworkQuiltingInEgyp
http://www.facebook.com/SuesPatchworkQuiltingInEgypt
http://www.facebook.com/SuesPatchworkQuiltingInEgypt
https://www.facebook.com/Travellikeanegyptian/
https://www.facebook.com/Travellikeanegyptian/
http://www.facebook.com/satori.adventures
https://www.facebook.com/nelbaghdadyphotographer
https://www.facebook.com/steady.go.family.2015
https://www.facebook.com/steady.go.family.2015
https://www.facebook.com/speakershubco/
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وغيرهم كتيييييير  ...

مئات من قصص النجاح ألشخاص حولوا حياتهم لسيمفونية رائعة من اإلبداع والعطاء.

كمان علشان تشوف رأي بعض الناس اللي حضروا جتربة Passion To Profit بيقولوا إيه عنها:

tohami.com/p2ptestimonials

دلوقتي دورك إنت كمان ...العالم محتاجلك … محتاج حللمك … محتاجك تخرج شغفك للنور وتوجد من 
خالله حلول مبدعة للتحديات واملشاكل املعقدة اللي بنعيشها.

وإنت كمان محتاج إنك تسعى ورا شغفك وتعمل احلاجة اللي بتعشقها. إنت محتاج ده أكتر من أي وقت 
تاني.

كلنا شايفني معدالت التضخم واإلرتفاع املستمر لألسعار بشكل جنوني. عمر مرتبك ما هيزيد بنفس الدرجة. 
وبالتالي محتاج تبدأ يف ممارسة شغفك وتاخد خطوات جادة علشان تبدأ عملك اخلاص جنب شغلك احلالي. 
بكده هتقدر تأمن نفسك ماديا ومعنويا حلد ما ييجي الوقت اللي حتس إن شغلك اخلاص بيكبر بشكل مناسب 

ويستاهل إنك تتفرغله متاما.

إنت محتاج تخّلي شغفك شغلك ...

محتاج تخّلي شغفك شغلك علشان تصحى كل يوم الصبح وإنت مبسوط ومتفائل ...

محتاج تخّلي شغفك شغلك علشان حتس إن حياتك ليها قيمة ومعنى ...

محتاج تخّلي شغفك شغلك علشان تعيش بحرية … بأسلوبك مش بأسلوب مفروض عليك ...

محتاج تخّلي شغفك شغلك علشان تبدع وتعمل فرق يف حياة الناس ...

محتاج تخّلي شغفك شغلك علشان تخوض جتارب جديدة وتعيش احلياة اللي طول عمرك بتحلم بيها ...

محتاج تخّلي شغفك شغلك علشان تكبر حياتك. واللي يكّبر حياته، حياته هتكّبره ...

http://tohami.com/p2ptestimonials
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.Passion To Profit Seminar علشان كده أنا بدعوك إنك تشترك دلوقتي يف

.Online لو إنت ساكن بعيد ممكن تاخد الكورس

الـ online learning هو مستقبل التعلم يف العالم كله. Passion To Profit متاح online يف 
جتربة تعليمية ممتعة …

هتالقي نفس احملتوى اللي بيتقال يف الـ Live Seminar. الفرق الوحيد هو التفاعل املباشر معايا.

الـ  online course هو اللي هيخلينا نوصل بحلمنا ملاليني املوظفني يف العالم كله … نوصلهم بفرصة هتغير 
حياتهم بالكامل.

بس إنت ممكن تسأل “لو أنا مش مقيم يف القاهرة هقدر إزاي أحضر اإلجتماعات وأتفاعل مع الناس”

يف املرحلة دي تقدر تتفاعل مع الناس من خالل الـ  closed facebook group اخلاص بينا واللي عليه 
تفاعل هائل وكم طاقة إيجابية مهولة.

هتقدر من خالله تالقي املساعدة اللي محتاجها.

كمان إحنا بنتقابل مرتني يف الشهر … فلو تقدر تنظم جدولك إنك تسافر وحتضر على األقل إجتماع واحد يف 
الشهر هيكون مناسب ليك جدا.

لـ  جديد  فرع  يف  هيكون  فيها  مقيم  إنت  اللي  املنطقة  من  الكورس  حضر  كايف  عدد  يف  يكون  ملا  إن  وتأكد 
Passion To Profit club  هناك زي ما حصل يف األسكندرية وطنطا.
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علشان تعرف تفاصيل اإلشتراك يف الـ Live Seminar القادم:

tohami.com/p2p زور املوقع

:Online أو علشان تاخد الكورس

http://learn.passion-point.com/p/p2p

كل إجناز عظيم حصل يف التاريخ كان وراه شغف كبير وحلم عظيم ... 

آن األوان إنك تبدأ رحلتك من شغف كبير إلجناز عظيم... 

ده وقتك ...!

فرصة إنك تخّلي شغفك شغلك بقت متاحة بشكل غير مسبوق ...

مع وجود منهج عملي وعزوة يف ظهرك فالنجاح أكيد بإذن اهلل.

إشترك دلوقتي يف  Passion To Profit Seminar ومتضيعش ثانية واحدة كمان من عمرك وإنت 
مستسلم لشغل بيحسسك بالعجز أكتر ما بيحسسك باإلجناز.

إستغل الفرصة الفريدة من نوعها دي وإملى حياتك شغف وسعادة و … حياة.

إشترك دلوقتي وإبدأ أول خطوة يف حتقيق حلمك.

أنا مستني أشوفك قريب إن شاء اهلل.

http://tohami.com/p2p/
http://tohami.com/p2p/
http://learn.passion-point.com/p/p2p
http://learn.passion-point.com/p/p2p
http://learn.passion-point.com/p/p2p
http://tohami.com/p2p


Passion Is King! 


