
 بِ ًام خذا

 دٍاسدّن رٍس   

 بِ خاطز آراهص یک با دیذ هاضیي ی ضیطِ  پطت اس رٍ هزد هحبت با ًگاُ اٍى ٍقتی فزٍضی گل پسزک

 : گفت ٍ داد ًطَى بْص ّارٍ گل ، رفت اٍى سوت

 ؟ هیخزی اسم گل دًٍِ یِ خذا تَرٍ آقا_

 :گفت داضت لباش رٍی کِ لبخٌذی ٍ عاطفِ هْزٍ اس پز ًگاُ ّوَى با  هزد

 چٌذُ؟ ای دًٍِ عشیشم ارُ _

 : گفت پسزک

 . . . ضوارًٍذارُ قابل ، تَهي ّشار5 _

  بذیي هي بِ ضاخِ دٍتا گفت ٍ آٍرد بیزٍى تَهٌی ّشار 01 اسکٌاس یک هیل کوال با هزد ٍ

 توام با کزفت رٍ پَل ایٌکِ اس ٍبعذ  داد هزد بِ ّاضَ ضاخِ بْتزیي اس تا دٍ خَضحالی باتوام پسز ٍ

 . . . کزد غزٍر احساس حسابی داد اًجام کارٍ ایي کِ ایي اس بعذ هزد اٍى ، کزد تطکز اسش ٍجَد

  سالاام هي خَب دٍست

 . . . دیگزاى بِ کزدى هحبت هقابل در قذرداًی سیباست چقذر ٍ دیگزاى بِ کزدى هحبت سیباست چقذر

 بی احساس یک ّن باس هیکٌي تطکز ها اس ٍقتی ٍ ابذیت اس هیطی سزضار هیکٌی هحبت ًفز یک بِ ٍقتی

 درًٍص در ّن اٍى هیکٌِ تطکز کِ کسی اٍى کِ ایٌجاست ٍاقعیت اها هیگیزُ ضکل ها دردرٍى ًْایت

 . . هیطِ ایجاد هتفاٍتی حال یک

 : بپزسن ضوا اس سَال یک هیخَام ٍاقعی اها کَتاُ بسیار داستاى ایي اس بعذ



 طَری چِ کٌین بْتز ٍ خَب ، لحظِ ّز ٍ ّزرٍس رٍ خَدهَى حال ٍ حس هیتًَین جَری چِ ٍاقعا ها

 ؟ کٌین سیاد رٍ خَدهَى صبز ٍ ظزفیت هیتًَین

 ؟ دست ٍگطادُ دل دریا اًساى یک بِ ضین تبذیل هیتًَین جَری چِ

  ضکزگشاری. . .  جش ًیست چیشی ّا ایي توام پاسخ ضایذ 

 کٌین هی هحبتی یا ٍ بیٌین هی هحبت ٍقتی هَى، سًذگی ّای حالت تزیي سادُ در ها ، هي خَب دٍست

 . . . دارُ ٍجَد تطکز تَقع طزف دٍ ّز اس

 : ایٌجاست سَال حاال

 . . . گزفتِ کار بِ ها بزای رٍ فلک ٍ خَرضیذ ٍ هِ ٍ باد ابزٍ کِ خذایی اٍى ٍ هْزبَى خذای هقابل در ها

 ؟.! ّستین گذار سپاس ٍ ضاکز ّویطِ حتی ٍ ّزرٍس هَقع بِ آیا

 : بگن بْتَى بایذ طالیی ٍ هْن ًْایت بی کلیذ یک عٌَاى بِ

 . . .  هیخَای ضادی اگز

 . . . هیخَای صبز ٍ ظزفیت اگز

 گشاری ضکـز جــــــــــــــــــــــش ًیست چیشی راّص هیخَایي رٍ خَبی حال ٍ حس یا ٍ باطٌی آراهص یا 

 :عولی گام

 ٍ ّاهَى ،قذرت ّاهَى دارایی بِ کٌین فکز دادُ بْوَى خذا کِ ّایی ًعوت بِ دقیقِ 01 حذاقل اهزٍس

 تطکز هْزبَى خذای اس ّا ایي تواهی بابت ٍ ضذُ ایجاد بزاهَى سًذگی در کِ ّایی فزصت بِ حتی

 .  کٌین

 . . . بزیي جلَ لیست چک در خًَِ 2دادیي اًجام رٍ عولی تعْذ ایي اگز



 : آسهًَک

 . . . جلَ بزیي ّن دیگِ خًَِ 0 صَرت ایي در ًشدیي کسی بِ رٍ ای کٌٌذُ ًاراحت حزف اگز

 استَار ّاتَى گام


