رّيتاىسااصعادتّایبذخالیکٌیذ

دس ّش هشحلِ اص صًذگیّ ،وِ ی ها اًساى ّا یه سشی ػادت ّای خَب ٍ تذی سا تِ ّوشاُ داسین .ػادت ّایی وِ
اص وَدوی ضىل گشفتِ ٍ دس تضسگسالی تِ اٍج خَد هی سسٌذ.
ػادت ّا تا تىشاس صیاد تِ یه تاٍس تثذیل هی ضَد .تاٍسّا تا تىشاس ٍ هذاٍهت هاًٌذ سیواى تِ رّي هی چسثذ ٍ
جذا وشدى آى فَق الؼادُ سخت است.
بِگفتِیاسسطَ:

هاکاسّاییکِبِتکشاساًجامهیدّینّستین.هاًتیجِیعادتّایواىّستین.
تِ طَس هثال ّوِ ی افشاد هی خَاٌّذ ثشٍتوٌذ ضًَذ اها تاٍسضاى ایي است وِ ثشٍتوٌذاى اضخاصی دصد ّستٌذ.
تاٍسضاى ایي است وِ ثشٍتوٌذ تَدى تِ جض دسدسش چیض دیگشی تِ ّوشاُ ًذاسد .تا داضتي ایي تاٍسّاّ ،شگض
ثشٍتوٌذ ًخَاّیذ تَد.
اگش هی خَاّیذ ثشٍتوٌذ ضَیذ لثل اص ّش چیضی تایذ رّي تاى سا اص ػادت ّا ٍ تاٍسّای غلط ٍ اضتثاُ خالی
وٌیذ.
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تِ جای ایٌىِ تِ تاسیىی لؼٌت تفشستیذ ،سؼی وٌیذ چشاغی سٍضي وٌیذ .تِ جای ایٌىِ ثشٍتوٌذاى سا دصد خطاب
وٌیذ ،آًْا سا تحسیي وٌیذ .تِ جای ایٌىِ چطن دیذى هَفمیت افشاد هَفك سا ًذاضتِ تاضیذ ،سؼی وٌیذ تشای آًْا
هَفمیت سٍص افضٍى سا طلة وٌیذ.
تین "وافِ ًیاص" دس ایي همالِ چٌذ ًىتِ ی هْن دس هَسد خالی وشدى رّي اص تاٍسّا ٍ ػادت ّای اضتثاّی وِ اص
وَدوی دس رّي ها ضىل گشفتِ اًذ هی پشداصد.
ایي ًىات سا فشا تگیشیذ ٍ سؼی وٌیذ تاٍسّایتاى هاًٌذ تاٍسّای افشاد هَفك تاضذ.

 .1بِشکستفکشًکٌیذ

اٍلیي تاٍسی وِ خیلی اص افشاد تِ دًثال آى ّستٌذ ایي است وِ تذٍى ایٌىِ واسی سا ضشٍع وٌٌذ ،اتتذا تِ ضىست
فىش هی وٌٌذ.
تاٍس ایٌىِ اگش ضىست تخَسًذ توام سشهایِ خَد سا اص دست هی دٌّذ .تاٍس ایٌىِ دس ایي واس ّن تِ هاًٌذ واسّای
دیگش ،ضىست هی خَسًذ .تاٍس ایٌىِ اگش ضىست تخَسًذ تا حشف ّای هشدم چِ واس وٌٌذ.

ایيباٍسچِبالییبشسشرّيهیآٍسد؟
تاٍس ضىست خَسدى ٍ تشس اص ضىست ها سا اص حشوت ٍ تالش وشدى تاص هی داسد .تالش ًىشدى ٍ دس جا صدى،
فمط ها سا تِ سوت ضىست ّذایت هی وٌذ .تِ جای ایٌىِ ضىست تخَسین ٍ ضىست دادى سا یاد تگیشین فمط
تاٍس ضىست خَسدى سا دس رّي خَدهاى پشٍسش هی دّین ٍ ایي اًتظاس سا اص خَدهاى داسین وِ هَفك تشیي فشد
ّن تاضین.
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ساُحلچیست؟
ساُ حل ایي هطىل ایي است وِ تِ صَست دلیك ایي تاٍس سا سیطِ یاتی وٌیذ .تِ دًثال ایي تاضیذ وِ چشا ّویطِ
تِ جای تصَس ٍ فىش وشدى تِ هَفمیت ،تِ ضىست فىش هی وٌیذ؟ چشا ّویطِ حشف هی صًین اها ػول ًوی
وٌین؟

 .2سیشِیابیدقیقباٍسّایغلط

ها اًساى ّا دس گَل صدى خَدهاى استادین .حتی تؼضی ٍلت ّا دسٍؽ ّایی تِ خَدهاى هی صًین وِ خَدهاى ّن
تاٍسهاى هی ضَد.
صهاًی وِ هطىلی تِ ٍجَد هی آیذ تِ جای ایٌىِ دلیك هطىل ٍ تاٍسّای غلط خَدهاى سا سیطِ یاتی وٌین ،سؼی
هی وٌین تا استفادُ اص ضویش ًاخَدآگاُ حشف ّایی سا تِ خَدهاى تگَیین وِ فمط تِ صَست وَتاُ هذت ایي
هطىل سا حل وٌذ.
توام هَفمیت ّا اص دسٍى ضشٍع هی ضَد .جایی وِ ضویش ًاخَدآگاُ ٍجَد داسد .سیطِ ی توام هَفمیت ّا،
ضىست ّا ،تاٍسّای دسست ٍ اضتثاُ دس ایٌجا ًْفتِ است.
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تغییشات تضسي اص تصوین ّای وَچه ضىل هی گیشد .اگش هی خَاّیذ تغییشات تضسگی دس صًذگیتاى تِ ٍجَد
تیایذ ،سؼی وٌیذ تا تلمیي ّای هثثت ضویش ًاخَدآگاُ تاى سا هطیغ خَد وٌیذ.

 .3باٍسّایتاىساتغییشدّیذ

تغییش ّویطِ سخت است تِ خصَظ اگش تغییش تاٍس تاضذ .تاٍس چیضی ًیست وِ ّویي االى تغییش وٌذ .تاٍس اص
صهاى وَدوی تا ها ضىل گشفتِ است.
دس وَدوی پذس ٍ هادسّا تِ ها گفتِ اًذ وِ ّش چِ لٌاػت وٌیذ تْتش استّ ،ویي پذس ٍ هادسّا ٍ تضسگتشّا تِ ها
گفتِ اًذ وِ پَل چشن وف دست است ٍ ایي تاٍس هاًٌذ وَُ دس ها ضىل گشفت ٍ استَاس ضذ.

ساُحلایيهشکلچیست؟
تغییش تاٍس فمط آسام آسام ٍ تِ آّستگی تغییش هی وٌذ .اگش هی خَاّیذ تاٍسی ثشٍتوٌذ ٍ هَفك داضتِ تاضیذ تِ
خَدتاى تگَییذ:
هيثشٍتوٌذم
هيهَفقن
ّویياالىثشٍتوٌذم
ّویياالىخَشبختن
هيبْتشیٌن
هيخَدمسادٍستداسم
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هيعاشقخَدمّستن
تا گفتي ایي تلمیي ّای هثثت است وِ هی تَاًیذ تاٍسّایتاى سا تغییش دّیذّ .ش سٍص تىشاس وٌیذ .تىشاس وشدى سهض
هَفمیت استّ .ش سٍص ّضاساى تاس ایي جوالت سا تِ خَدتاى تگَییذ تا تِ یه تاٍس تثذیل ضَد .تاٍس دٍساى وَدوی
ّن تا ّویي تىشاسّا ضىل گشفتِ است .تىشاس وٌیذ ،اٍایل سخت است اها اًجام ًذادًص سخت تش است .اص ّویي
االى ضشٍع وٌیذ.

 .4حزفافکاسهٌفی

افىاس هٌفی تضسگتشیي دضوي ّش وسی است .ایي افىاس هٌفی است وِ صًذگی ها سا ضىل هی دّذ ٍ افشاد هٌفی سا
تِ صًذگی ها دػَت هی وٌذ ،افىاس هٌفی هثل ٍیشٍس دس توام تذى ها جشیاى پیذا هی وٌذ.
تٌْا ساُ حل تشای پان وشدى ایي ًَع افىاس ،جایگضیي وشدى آى تا افىاس هثثت استّ .شگاُ فىش هٌفی تِ سشاؽ
ضوا آهذ وافی است وِ آى سا تا یه فىش هثثت جایگضیي وٌیذ.
تا حزف افىاسی هٌفی ،رّي ٍ تاٍسّای اضتثاّتاى سا اص اتتذا تشًاهِ سیضی وٌیذ .سؼی وٌیذ ّش ًَع فىش هخشب ٍ
تیَْدُ ای سا اص رٌّتاى پان وٌیذ.
ایي ساحت تشیي ًَع حزف افىاس هٌفی ٍ تِ طثغ یىی اص سخت تشیي واسّا ّن هی تَاًذ تاضذ.
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سخيآخش
ػمیذُ ٍ تاٍسّای ها سیطِ دس تفىش ها داسد .جایی وِ ها فىش هی وٌین ٍ ایي فىش تِ یه تاٍس لذستوٌذ تثذیل هی
ضَد.
ایي ها ّستین تِ تاٍسّای خَدهاى لذست هی دّین ،ایي ها ّستین تاٍسّایواى سا پش ٍ تال هی دّین .ایي ها
ّستین وِ تاٍسّایواى سا تِ دیگشاى تحویل هی وٌین حتی اگش اضتثاُ تاضذ .تِ جای ایٌىِ تاٍسّای اضتثاّواى سا
ًاتَد وٌین تش ػىس اص آًْا هحافظت هی وٌین تا لَی تش تطَد.
سؼی وٌیذ تا تصَیش ساصی رٌّی هثثت آیٌذُ ٍ اّذاف خَد سا تِ صَست ٍاضح ٍ سٍضي تثیٌیذ .تصَس وٌیذ وِ
دس تْتشیي ضشایط صًذگی هی وٌیذ.
فقطشواّستیذکِهیتَاًیذافکاسهٌفیسااصرّيخَدتاىبیشٍىکٌیذ.



هاسادسشبکِّایاجتواعیدًبالکٌیذ
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