
 

بىــــــــــــسٍص اهتحدس                                 

 

 هشاقت خَدتبى ثبضیذ. ثشای هثبل، استشاحت کبفی ٍ تغزیِ دسست، هْن تش ٍ هَثشتش اص گزسا خَاًذى دس دقبیق آخش قجل اص اهتحبى است.

  اهتحبًبت اهشٍص سٍصی است کِ اص قجل ثشای آى ثشًبهِ سیضی ضذُ است، ثٌبثشایي ثِ گًَِ ای کبس کٌیذ کِ اًشطی ضوب ثشای 

 حفع ضَد.

 

 خیلی صٍد اص خَاة ثیذاس ًطَیذ، چشا کِ ایي کبس ضوب سا خستِ تش هی کٌذ. صجحبًِ ثخَسیذ، ٍلی هبیؼبت ثِ هقذاس صیبد ًخَسیذ!

 .ٍ خَد سا اص کسبًی کِ استشس داسًذ، دٍس ًگبُ داسیذ کٌذ ــ دٍش ثگیشیذ، قذم ثضًیذ ـ یذ، کبسی اًجبم دّیذ کِ ضوب سا آساماگش ٍقت اضبفِ داس 

 

 ثِ جبی ایٌکِ سؼی دس یبد گشفتي هطبلت جذیذ داضتِ ثبضیذ، ثْتش است چٌذ ًکتِ کلیذی سا هشٍس کٌیذ.

 

  دس حذ ثبالیی سشایت هیکٌذ.استشس دس ایي دٍسُ کَتبُ اًتظبس، یؼٌی دسست قجل اص اهتحبى، سش ٍقت ٍ ًِ خیلی صٍد دس جلسِ اهتحبى حبضش ضَیذ؛

ثِ حذاقل هی سسبًذ!ثٌبثشایي ػولکشد هٌبست دس هَاجِ ثب ایي استشس، آى سا   

 

  تي آساهی وشیي ّبی سبدُطجیؼی است کِ هَقغ سفتي ثِ جلسِ اهتحبى تب حذی اضطشاة داضتِ ثبضیذ. چٌذ دقیقِ قجل اص ضشٍع اهتحبى، ثؼضی ت

کِ استشس داسًذ، دٍس ًگِ داسیذ. ٍ تٌفسی سا اًجبم دّیذ؛ ثِ صٌذلی تکیِ دّیذ ٍ ثِ لحبظ رٌّی خَدتبى سا اص کسبًی   

 

فْویذُ ایذ.ثب آساهص، ثشگِ اهتحبًی سا هطبلؼِ کٌیذ. ٍقتی سَاالت اهتحبًی سا اًتخبة کشدیذ آًْب سا دٍثبس ثخَاًیذ تب هطوئي ضَیذ کِ آًْب سا   

.ب ػجبست کلیذی دس سَال خط ثکطیذاگش اجبصُ داسیذ، صیش کلوبت ی   

 

اًجبم ثِ ّوِ سَاالت جَاة دّیذ ٍ ٍقتتبى سا هسبٍی ثیي آًْب تقسین کٌیذ. ثشخی افشاد ًخست، دس رّي خَد ثشًبهِ سیضی کلی ثشای توبم سَال ّب 

َال ّب سا پبسخ هی دٌّذ ــ کذام سٍش ثشای ضوب کبسکشد داسد یب ثشای چبسچَة هی دٌّذ ٍ ثؼذ پبسخ هی دٌّذ؛ ٍلی ثشخی ًیض ثِ تشتیت س

.کٌیذ ٍاسسی  سا ّب پبسخ ٍ ثخَاًیذ  اهتحبًبت ضوب هٌبست تش است؟ ثؼذ اص آًکِ طشح خَدتبى سا پیبدُ کشدیذ، سَال ّب سا دٍثبسُ  

 یک ثشای حتی کٌیذ، هتَقف ای لحظِ ثشای سا کشدى فکش سسیذ، هی پبساگشاف یک آخش ثِ ٍقت ّش: ثبضیذ داضتِ سا هٌظوی ٍ کَتبُ ّبی استشاحت

.ذدّی تکیِ صٌذلی ثِ ٍ ثگزاسیذ هیض سٍی سا تبى قلن ضذُ، کِ ّن لحظِ  

 ثِ اهیذ هَفقیت ضوب-دفتش هطبٍسُ


