
 ًام خذاتِ 

 ندّـــ رٍس

 ّوزاُ یاراى سالم

 استَارُ ّای گام هاًذًی یاد تِ سفز رٍس دّویي اهزٍس هیگن تثزیک عشیشم دٍستاى شوا تِ اٍل

 . کٌن آٍری یاد خذهتتَى رٍ ًکتِ چٌذ کِ السهِ 

 ؟ هٌاسثِ افزادی چِ تزای ؼزح ایي ایٌکِ اٍل

  ؟ دارُ خاصی هحذٍدیت آیا

 ؟؟. . تپیًَذین ؼزح تِ ّن راُ ٍسػ اس هیشِ آیا

 . .!!! ًذارُ. .  .  ٍ ًگاُ ًَع ٍ جٌس ٍ سي لحاؾ  اس هحذٍدیتی ّیچ ؼزح ایي کِ کٌن عزض خذهتتَى

 قائلي خاصی ارسش خَدشاى تزای کلی ؼَر تِ کِ ّایی اٍى  سال07 تا 51 سي خصَص تِ آقا یا خاًن

 اس هیتًَي تزدارى خَدشَى تالٌذگی ٍ رشذ تزای قذم یک ٍ تشًي سزی خَدشاى تِ ّزرٍس هیخَایي

 . . . تشي اظافِ ؼزح تِ خَاستي کِ ّزجایی

 راُ اًتْای تا قؽعا کِ تذى اداهِ هیتًَي رٍ خَتشَى حال ٍ حس ٍ هیزسي ًتیجِ تِ کساًی دٍم ًکتِ

 . . . تاشي ّوزاُ ها تا

 . . . ًثاشِ اساسی ٍ هْن هَفقیت دًیای در تذاٍم ٍ استوزار اًذاسُ تِ ، راظی ّیچ شایذ

 : دّن جلسِ حاال 

 کِ ایي هحط تِ هیکٌین تْیِ هَقع تِ ، السهِ هیکٌین فکز کِ خَراکی هاى، جسن تزای ّا آدم ها توام

 ٍ تالش اس دست  ًشِ تزآٍردُ ًیاس ایي سهاًیکِ تا ٍ رین هی غذا ٍ آب سزاغ تِ هیشین ٍتشٌِ گزسٌِ



 تِ ًیاس ها جسن ٍفقػ ؟ کٌین فزاّن رٍ جسووَى خَراک تایذ فقػ آیا ؟. .! سَال یِ حاال تزًویذارین

 ؟ دارُ خَراک ٍ تغذیِ

 ّن ها فکز ٍ  ها رٍاى ٍ رٍح تٌْا تلکِ ًیست ها جسن تٌْا کِ شٌیذیي یا خًَذیي دیگِ جاّای شایذ

 قثَل رٍ تعْذی هیکٌین قثَل رٍ هسٍَلیتی ٍ هیشین ععَ گزٍّی تَی ها کِ حاال دارُ تغذیِ تِ ًیاس

 ٍ رٍاًی رشذ تِ هیتًَِ ّا ایي هیکٌین کسی تا ّوزاّی هیذین قَلی دیگزاى ٍ خَدهَى تِ هیکٌین

 .  کٌِ کوک ها فکزی

 یک ها تِ ّزرٍس ٍ کٌِ کوک ها ٍرٍاًی فکزی رشذ تِ  کِ ایٌِ استَار ّای گام اّذاف یيزهْوت اس یکی

 . . هیشِ ها ارادُ ٍ تقَیت ساس سهیٌِ فکزی خَراک ایي ٍ تذُ فکزی خَراک

 : تپزداسین رٍح خَراک تِ هیخَاین ها اهزٍس پس

 : عولی گام

  هٌاجات یا دعا آیا تاشِ؟  رٍحت خَراک هیتًَِ تَ تزای چیشی چِ تثیي کي فکز خَدت تا هي عشیش دٍست

 تاتزی ٍجَد توام تا ٍاقعا کِ  ّست چیشی چِ ؟ پسٌذی هی رٍ عزفاًی ادتیات ؟ داری دٍست رٍ خاصی

 ٍ دقیق ؼَر تِ کارٍ اٍى یا چیش اٍى هیذُ؟ جال رٍ شوا رٍح ٍ هیذُ اًزصی شوا تِ ؟. . هیکٌِ شارص شوارٍ

 .  تذیي اًجام جذی

  تغذیِ تزای دقیقِ 57 تا  1 حذاقل ٍاهزٍس کٌیي فکز رٍحتَى تغذیِ تِ حتوا حتوا کِ هیخَام شوا اس هي

 .تگذاریي فزصت رٍح گزسٌگی ٍرفع

 .تزیي جلَ لست چک در خًَِ 3 دادیي اًجام کارٍ ایي اگز

 :  آسهًَک

 جلَ لیست چک در ّن دیگِ خًَِ 5 ،ًاهٌاسة ًِ کزدیي استفادُ دیگزاى تا ارتثاغ در هٌاسثی کالم اگز

 .تزیي


