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ػصجبًيت فزط اس هيىٌيذ احسبس ٍ  هيذّيذ دسـت اس را خـَد خًَسـزدي ضوـب .وٌذ هي همبثلِ ضوـب ثب يـضخص  

 خبلي فؼالً را هيذاى .وٌيذ پيطگيزي گذارد هي ثزجبي دائوي سخوي وِ پبسخي ثيبى اس وٌيذ سؼي .اًفجبريذ حبل در

 . دّيذ هٌبست پبسخ سخي آى ثِ ثؼذاً تب وٌيذ

  اجبسُ دّيذ هخبطت خَد را تخليِ وٌذ، لضبٍت ًىٌيذ، سؤالْبيي ثپزسيذ تب رٍضي ضَد چِ چيشي فزد هخبلف ضـوب

   "آيب اس تغييزات آخزيي لحظِ ثيطتز ًبراحت ّستيذ؟": هثبل . را تحزيه وزدُ است

اس ايٌىِ تصوين ثگيزيذ چگًَِ ٍاوٌص ًطبى دّيذ، در پي آى ثبضيذ وِ درست درن وٌيذ، اس لضـبٍت ػجَالًِ يب لجل  

 .  ًتيجِ گيزي فَري ثپزّيشيذ
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جوالتي يب وٌذ ثيبى آهيش اغزاق سخٌبى است هوىي ضذُ تحزيه سخٌگَي يه وٌيذ، اًتخبة دليك را ولوبت 

  هَضغ اػالم اس لجل .وٌيذ خَدداري ديگزاى ثِ ًبرٍا سدى ثزچست يب هَرد رٍي سيبد تأويذ اس .ثجزد وبر ثِ "ثبردار"

   .وٌيذ گزدآٍردي ًظزيبتتبى تأييذ ثزاي آضىبر حمبيمي يب اًىبرًبپذيز ضَاّذي خَد،

ثـب ثيـبى هجـذد ٍ    . اختالف ّب را رٍضي وٌيذ، در ثسيبري اس درگيزي ّب طزفيي درن هتفبٍتي اس يه ٍضؼيت دارًذ

 .  تفسيز آًچِ هي ضٌَيذ ديذگبُ ّبي هختلف را ضٌبسبيي وٌيذ

اس طـزف همبثـل تأييـذ ثزداضـت فـَق را       "اس گفتِ ضوب چٌيي ثزهي آيذ وِ هي ثبيذ ثي پزدُ سخي ثگَين": ثزاي هثبل 

 .  ثگيزيذ ٍ سپس ديذگبُ خَد را ثيبى وٌيذ
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ِهي داد ٍ جيغ وِ ػصجبًي فزد ثـزاي .ثبضيذ ّوذلي ٍ تَافك هـَرد ًىبت رضبيت، ثيبى ثزاي ّبيي فـزصت دًجبل ث 

 يب ٍ ضَيذ اٍ ًظزيبت هٌىز وِ ايي جبي ثِ .ثبضيذ ًذاضتِ اٍ ّبي حزف ردوزدى در سؼي يب ٍ ًىٌيذ سخٌزاًي وٌذ،

 هَرد رفغ ثزاي ثْتز، ّبيي حل راُ پيطٌْبد ثب ٍ آراهص حفظ ثب وٌيذ سؼي دّيذ، جلَُ ارسش ون را ٍي احسبسبت

   .دّيذ تغييز هسئلِ درثبرُ جذيذ لبلجي ثب را فزد ًگزش اضتجبُ

ثب تىزار ػجبرات وليذي ًطبى دّيذ وِ ثِ حزف اٍ گـَش هـي   . ثِ هَضـَػبت هَرد ثحث ّوىبر، ػاللِ ًطبى دّيذ

 .  ٌّگبهي وِ افزاد ػصجبًي ثجيٌٌذ ثِ آًْب جذاً تَجِ هي ضَد، ون ون آرام هي ضًَذ. دّيذ

پيص اس ضزٍع يه هذاوزُ اثتذا فزد ػصجبًي را ضٌبسبيي وٌيذ  . 
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وٌيـذ حفظ وبهالً را خَد آراهص وٌيذ صحجت خَاّيذ هي وِ ٌّگبهي.   

وٌيذ پيطٌْبد تفبّن ثِ رسيذى ثزاي حل راُ چٌذيي. 

وٌٌذ اًتخبة را ّب حل راُ اس يىي وِ ثخَاّيذ ػصجبًي افزاد اس. 

وٌيذ خَدداري ديگز چيشّبي ثِ وزدى ًگبُ اس ٍ وٌيذ تَجِ  ٍي ثِ هذاوزُ طَل توبم در. 

ثِ آتص خَد ثب اگز .ًجبضيذ اٍ وبرّبي اس ثبستبثي ػصجبًي فزد هسخزُ وبرّبي تىزار ثب .وٌيذ حفظ را خَد آراهص 

 دٍستبًِ ٍ هالين لحٌي ثب .ضَيذ هي خطًَت ٍ درگيزي اًذاختي راُ ثِ ٍ پزخبضگزي ثزٍس هَجت ثزٍيذ آتص جٌگ

   .ًىٌيذ استفبدُ (ثزافزٍس جٌگ) آتطيي ّبي ٍاصُ اس يب ًخَريذ لسن ّزگش .وٌيذ صحجت

 


