
 تِ ًام خذا

 رٍز تیستن

 : ًکتِ چٌذ آٍری یاد

 اّل دارین تصوین ها کِ ایٌِ اساسش ٍ پایِ کردین آغاز ّن تا  کِ سفری ،ایي استَار ّای گام طرح

 .! تاشین خَدهَى تِ دادى تعْذ

 ؟ لَلی چِ اًٍن. . .  تذین خَدهَى تِ لَل خَاین ٍهی تاشین خَدهَى تِ هتعْذ 

 . . .  تکٌین کاری  رٍیشوَى ٍ رشذ ترای ٍ تاشین خَدهَى فکر تِ کِ لَلی

 هْن دٍاصل  ایي تِ خَاین هی  طرح ایي تا ها ٍ هَفمیتِ کلیذ تریي هْن ٍ تسرگتریي تذاٍم ٍ استورار

  ًذارُ ٍجَد هشکلی ّیچ تشِ طرح ایي ،ٍارد طرح جای ّر در دٍستی اگر کِ دلیلِ ّویي تِ ٍ ترسین

 ٍ تاشین خَدهَى فکر تِ ّرٍز هذاٍم طَر تِ ٍ هستور  ها رٍز صذ یا رٍز، شصت ، رٍز چْل ، رٍز تیست

 ٍجَد هاًعی ّیچ کٌیي دعَت طرح ایي تِ رٍ دٍستاًتَى خَاستیذ اگر پس  تسًین سر خَدهَى تِ

 کٌي آغاز رٍ تعْذ اٍى هیتًَي ّن دٍستاًتَى ٍ شیي ٍارد هیتًَیي تخَایي کِ ّررٍزی از ًذارُ

 ٍالعا تَدًذ ّوراُ ها تا هوکي شکل تْتریي تِ رٍ رٍز تیست کِ دٍستاًی تِ هیگن تثریک چٌیي ّن

 . . .  تراًگیسُ تحسیي

 تیستن رٍز اها

 گام عولی:

 هوکٌِ اًذاختین عمة اها دادین لثال لَلشَ کِ ستکارّایی از یکی اًجام تحث دارین کِ تعْذی اهرٍز

 لَل. .  دٍستاًوَى ٍیاتِ اطرافیاًوَى تِ هادرهَى پذرهَى، تِ تاشین دادُ ًفر چٌذ تِ لَل چٌذتا

 . .  تذین اًجام تراشَى رٍ کارّایی سری یک کِ تاشین دادُ ّایی



 لیستشَى یا ٍ کٌین هرٍر رٌّوَى تَ حتوا اًٍارٍ دادین ّایی لَل چِ کساًی چِ تِ کٌین فکر اهرٍز

 تعْذ ایي تذین اًجام رٍ اٍى شة پایاى حتواتا ٍ کٌین هشخص ٍ کٌین اًتخاب ّارٍ اٍى از یکی ٍ کٌین

 تیافتِ اتفاق ایي اگر کِ تسًي ها تِ لَلی تذ ترچسة ًذارین دٍست ٍ خَاین ًوی چَى هاست عولی

 ... سختیِ کارتسیار تذلَلی ترچسة کٌذى

 .تریي جلَ لیست چک در خًَِ سِ دادی اًجام رٍ هْن تسیار کار ایي ٍ شذی هَفك اگر خَب

 : آزهًَک

 ترٍ در ّن دیگِ خًَِ یک ایٌصَرت در  ًشذی هَاجِ کسی تا تلخی یا تٌذی پرخاشگری تا اهرٍز اگر ٍ

 .جلَ


