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 حدود من بكتير أبعد عاوزه إنت اللي كان ما كل بيكبر الخوف .1

 الحالية قدراتك

®Profit To Passion 

 اسمها بطريقة بزنس تعمل إزاي بتتعلم

®Formula Business Minimal The 

 لموضوع داعي ال ... عنك غصب منها خايف حاجة تعمل إنك داعي ال

خوفك تحدى لموضوع داعي ال ... خوفك واجه
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 خاص مشروع تعمل بتفكر لما بالك في بتيجي اللي األسئلة أول من .2
 :بتكون

 "إيه؟ في مشروع أعمل"

  ®Profit To Passion 

 :مهمة قطن

-

®Profit To Passion 

 سميته وسريع سهل تمرين عملبت

®Method Menu Passion The 
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 وإدارة إنشاء تقنيات تكون ما قبل وفكر شخصية األعمال ريادة .3

 بزنس

 :األعمال رائد فكر مميزات أهم من 
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 تتعلم محتاج إنك ظنك هو خاص مشروع تبدأ إنك موقفك اللي لو.4

 خليني الخطوة، تاخد متردد دايما وبالتالي عندك مش كتير مهارات

 :اآلتي أقولك

 To Passion 

Profit

!
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®Profit To Passion 

 بسميها مشروعك إلنشاء خاصة طريقة بتتعلم

®Formula Business Minimal The 

 !هتقدر…  عاوز لو
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 مديك ومش وقتك كل واخد شغلك لو تعرفهم محتاج حاجات 3 .5

 خاص مشروع تعمل فرصة

 …

development career

 

.System Profit To Passion

 

®Strategy Startup Minute-30 The 
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 …

 !هتقدر…  عاوز لو
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 بتقول، اللي المشهورة الجملة على اتعرفت الجيش دخلت لما  .6

 " ...اتصرف قالك الجيش"

 

 

 

 

 قليل إنك تحس وتبطل تتصرف، بتعرف تكون الزم تنجح عاوز لو

 .الحيلة
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 .وخريف ربيع ... وشتاء صيف ... مواسم الحياة .7

Profit To Passion

 

!

 هيعلمك حياتك في موسم كل وإن ... الحياة سنة دي إن فاهم خليك

 .أحسن تبقى علشان حاجة
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 اإلقناع هو اإلبداع .8

اإلقناع هو اإلبداع

Profit To Passion

 

 

Wu Tim by Merchants Attention The 
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 فيه؟ تنجح ممكن اللي المشروع فكرة هي يهإ .9

 ده السؤال على لإلجابة مدارس  في األعمال ريادة عالم في

 

 

Profit To Passion 
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Profit To Passion

 

 …كاآلتي إيه في مشروع تفتح سؤال إجابة خالصة

 

  



 

  اخلاص مشروعك لبدء نصيحة 20

 (  )إبريل إصدار                                                                                                                                                         

 

 فلوس محتاج إنك هي األعمال رايدة عن الشائعة المعتقدات من .10

 .ناجح مشروع تبدأ تقدر علشان

…

 “ننفذ علشان الفلوس فين بس كتير األفكار”

 …

 ويكون ألف الفكرة بدل وتالقي مرن تكون الزم بجد تنجح عاوز لو

 .الفلوس قبل السليم الفكر معاك
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 !ناجح مشروع تعمل مستحيل مملة حياتك لو .11

 System tProfi To Passion  

Phase Practice The

”“ 

 

 

 األحداث تسبق ما قبل…  األول حياتك بيه وجدد بشغفك استمتع

 .إيه في مشروع هعمل نفسك تسأل وتقعد
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 تاني؟ التجربة نفس تكرر .خايف12

 …

 …

 …
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 …

(  )

”Results Produce to SYSTEM a Have They“ 
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 !ثابت دخل مالوش الخاص المشروع بيقول اللي متصدقش .13

 …

 تبدأ والناس تتعرف لما…  بعدين تكسب علشان األول في هتخسر”

 “عنك تتكلم
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 … ثابت دخل بيدخل الناجح الخاص المشروع

 

 … يوم أول من بيكسب الناجح الخاص المشروع

 …

 

 .فيك ما أحسن هتخرج ورحلة…  وسعادة…  متعة األعمال ريادة

 



 

  اخلاص مشروعك لبدء نصيحة 20

 (  )إبريل إصدار                                                                                                                                                         

 

 رقاد ومش كتير مجاالت بتحب علشان إيه في مشروع تبدأ متلخبط .14

 فيه؟ تتميز وتقدر بتحبه مجال أكتر إيه تحدد

 Child Your Chess 

 

 Way Aikido

Academy . 
 

 مشروع منه واعمل بيبسطك واحد مجال في ركز إبدأ ليك نصيحتي

 .نفسك حر تبقى علشان خاص

https://www.facebook.com/ChessYourChild/?__tn__=K-R&eid=ARB1Id8i-RhcuoDMU8oC3B6Nd0cJyG850Ig49c4YVR8cC5ci71LLGBh6kqo1kFzRqkviBKUcyPRVQTaK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA3Co2u8iouFfBsy6PxSxQgHNHM25SnTUdSSLSKe-4K28vvWvCjqfzMVrG9047hvfzw-PQXBARiQG52Td-1jb3xKjgNMiAeY0UeyveVYeB6tRSxICVfuVJ13mvXS_2sSafUvNG1Vq1ebNGkXVIm_WGq49YgHKA9tjKxQ6huSlLBNbERmPLuih53R7L78vNY_gzFo-eL1sWQ_qQnF7Vr4Sefv2pJTVK73YP16kqKTE0jc6J47QiCnDga4ha_2uV_5McnYOrQNfVGWnk8pJ7uhJuCwz4VxdrrX2pq-gI_W7E4PV_HMpxCb8xOnhIVpXb5TLKLJ9VpHhzQNakk_mqb
https://www.facebook.com/AikidoWayAcademy/?__tn__=K-R&eid=ARC8wVLgHt71rXgpLk4AlUOw1lo4NYa_GtHC5bbyH4qvvnEESQdJf8O8bcmyJAi-Bh6_POWz4gfk4_YF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA3Co2u8iouFfBsy6PxSxQgHNHM25SnTUdSSLSKe-4K28vvWvCjqfzMVrG9047hvfzw-PQXBARiQG52Td-1jb3xKjgNMiAeY0UeyveVYeB6tRSxICVfuVJ13mvXS_2sSafUvNG1Vq1ebNGkXVIm_WGq49YgHKA9tjKxQ6huSlLBNbERmPLuih53R7L78vNY_gzFo-eL1sWQ_qQnF7Vr4Sefv2pJTVK73YP16kqKTE0jc6J47QiCnDga4ha_2uV_5McnYOrQNfVGWnk8pJ7uhJuCwz4VxdrrX2pq-gI_W7E4PV_HMpxCb8xOnhIVpXb5TLKLJ9VpHhzQNakk_mqb
https://www.facebook.com/AikidoWayAcademy/?__tn__=K-R&eid=ARC8wVLgHt71rXgpLk4AlUOw1lo4NYa_GtHC5bbyH4qvvnEESQdJf8O8bcmyJAi-Bh6_POWz4gfk4_YF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA3Co2u8iouFfBsy6PxSxQgHNHM25SnTUdSSLSKe-4K28vvWvCjqfzMVrG9047hvfzw-PQXBARiQG52Td-1jb3xKjgNMiAeY0UeyveVYeB6tRSxICVfuVJ13mvXS_2sSafUvNG1Vq1ebNGkXVIm_WGq49YgHKA9tjKxQ6huSlLBNbERmPLuih53R7L78vNY_gzFo-eL1sWQ_qQnF7Vr4Sefv2pJTVK73YP16kqKTE0jc6J47QiCnDga4ha_2uV_5McnYOrQNfVGWnk8pJ7uhJuCwz4VxdrrX2pq-gI_W7E4PV_HMpxCb8xOnhIVpXb5TLKLJ9VpHhzQNakk_mqb
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 تقف محتاج .15

 

 

 

 

 

 

 إيه؟ بتعمل حياتك بقيت تكمل عاوز إنت

 

 

 

 .كتير نفسك مع تقعد الزم حياتك تغير علشان

 

 



 

  اخلاص مشروعك لبدء نصيحة 20

 (  )إبريل إصدار                                                                                                                                                         

 

 في إن هو خاص مشروع أبدأ مانعني اللي أنا يقول حد لما ستغرب .16

 .أتعلمها ومحتاج ماعرفهاش كتير حاجات

 ...تتعلم إنك ببساطة فالحل

" ... "

"."

 ... واعمله فعال إيه عاوز انت شوف ... الخالصة

 .تتغير علشان اتعلم يبقى قادر مش لو ... خير شغلك تتقبل قادر لو
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 كنت لو حتى ناجح مشروع فيه تعمل ممكن اللي المجال دتحد ازاي .17

 كتير؟ مجاالت بتحب

 

!

 حياتك وعايش بتحبه اللي بتعمل تكون الوقت طول إنك حاجة أهم

 .عليك مفروض باسلوب مشباسلوبك
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 !بنفسك نفسك ماتخنقش .18
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 دي؟ الهواجس كل عنده ماكنش نجح حد أي إن تظن هل

 وأحاول وأسأل وأتعلم دول من تحدي كل بواجه كنت كدة وعلشان

 .عليه أتغلب ما لحد وأفشل وأجرب
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 ... كويس واحفظها كلمة مني اسمعها

 .التغيير طريق أول هو الوجع بس ... بتوجع أحيانا الصراحة
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 ناجح؟ مشروع تبدأ علشان المطلوبة الشهادات/المؤهالت هي إيه .19

 ".الناس من محددة لفئة محددة، مشكلة حل على قدرتك"

!
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 فيه؟ ناجح إنت شغل تسيب مستخسر .20

 …

 الحل؟ إيه

 .قرارك حرية على تحافظ دايما علشان اضافية، اختيارات لنفسك اخلق



اخلاص مشروعك لبدء نصيحة 20

( )إبريل إصدار  

 …

!

 …

 :الموقع زور التفاصيل من لمزيد

LEARN.TOHAMI.COM

https://learn.tohami.com/
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