ساّْبی سسیذى ثِ صًذگی ایذُ ال
تػَسات_غلظ
❌ﻋَضص هیىٌن
❌ ّیچ اًسبًی لبدس ثِ تغییش دیگشی ًیست هگش خَدش ثخَاّذ
❌ثبیذ ثشای ّن ثویشین
❌ثبیذ ثوًَیذ ٍ ثشای ّن صًذگی وٌیذ.
❌ﻋطك ثب صهبى توبم هیطَد؟
❌ﻋطك ٍالﻌی دس صهبى ضىَفب هیطَد.
❌یه صًذگی هَفك،صًذگی ثذٍى ثحث
❌صًذگی ثذٍى ثحث هفیذ پیطشفت ًویىٌِ!
❌هسئَلیت اداسُ صًذگی ثبهشد است
❌ّش وذٍم اص اﻋضبی خبًَادُ ثِ ًحَی هسَلیت داسًذ.
❌خَدم سادٍست داسد ًِ جسون سا
❌ سٍح صیجب دس ثذى سبلن است .ثِ سالهت خَدهَى اّویت ثذین
❌ثِ خبعشهي ّشوبسی هیىٌذ
❌ثبیذ ثِ خبعش ّن ثﻌضی وبسّب سا ًىٌین.ثبیذ ﻋمل ثش دل حبون ثبضِ
❌❌❌❌❌❌❌

پشسیذم; ثْﺘشیي ساُ تشثیت وشدى ﭼیست؟
گفت ; فشصًذ خَد سا هﺜل فشصًذ ّوسبیِ ثضسي وي !
گفﺘن; ﭼگًَِ؟
گفت ; ٍلﺘی فشصًذ ّوسبیِ دس خبًِ تَ هیْوبى است ثِ اٍ احﺘشام هیگزاسی،
حبلص سا هیﭙشسی،
ٍلﺘی اص هذسسِ ثشگطت اثﺘذا سشاﻍ ویﻒ ٍ ًوشات اٍ ًویشٍی،
دس ساثغِ ثب ًَﻉ غزا ًﻈشش سا هیﭙشسی،
دسثبسُ صهبى خَاثیذى ثب اٍ هطَست هیىٌی،
ًﻈش اٍ سا خیلی اص هَالﻊ جَیب هیطَی،
ًضد اٍ ثب ّوسشت دﻋَا ًویىٌی،
ثذاى وِ فشصًذ تَ ٍ فشصًذ ّوسبیِ ّش دٍ دس خبًِ
تَ هیْوبى ّسﺘٌذ  .یىی ﭼٌذ سٍص ٍ ﺁى دیگشی ﭼٌذ سبل !
فمظ وبفی است ثذاًی احﺘشام  ،احﺘشام هی ﺁفشیٌذ ًِ احسبﺱ هبلىیت!!!
❌ اص #ثبصی ثچِ ّب ﭼِ هیﺘَاى فْویذ؟
�ﺁیب هی داًیذ ثبصی وَدن ًِ تٌْب ٍلت تلﻒ وشدى ًیست  ،ثلىِ ساّی ثشای اثشاص احسبسبت ٍ توشیٌی ثشای یبد
گشفﺘي هْبست ّبی اجﺘوبﻋی ٍ استجبط هَثش ثب دیگشاى است ؟
�وَدن افسشدُ ﭼگًَِ ثبصی هی وٌذ ؟

� ایي وَدوبى ثیطﺘش سبﻋت ّبی سٍص غوگیي ٍ گَضِ گیش ّسﺘٌذٍ ثِ ثْبًِ ّبی هخﺘلﻒ اص ثبصی ثب ّوسبالى خَد
داسی هی وٌٌذ
دٍم لزت ًجشدى اص وبسّب ٍ ثبصی ّبیی است وِ هﻌوَال وَدوبى ّوسي ٍ سبل اص اى لزت هی ثشًذ ثبصی ّبی اسام
ٍ ثی سش ٍ غذا سا تشجیح هی دٌّذهوىي است سبﻋﺘْب تٌْبیی ثب ﻋشٍسىص حشف ثضًذ
� وَدن هضغشة ﭼگًَِ ثبصی هی وٌذ ؟
�وَدوبى هضغشة هﻌوَال ًوی تَاًٌذ توشوض وٌٌذ ٍ خَاة ساحت ٍ اساهی ًذاسًذ ثشای ّویي اًشطی خَد سا
ٌّگبم ثبصی صٍدتش اص ّوسي ٍ سبالًص اص دست هی دٌّذ دس ثبصی هﻌوَال سّجش ًوی ضًَذ ٍ اص ایٌىِ هسَلیت
ّذایت ثبصی سا ثش ﻋْذُ ثگیشًذ  ،اجﺘٌبة هی وٌٌذ اﻋﺘوبد ثِ ًفس پبییٌی داسًذ
�وَدن پشخبضگش ﭼگًَِ ثبصی هی وٌذ ؟
�پشخبضگشی اًَاﻉ هخﺘلفی داسد هﺜل گبص گشفﺘي  ،صدى  ،یب لفﻈی ثبضذ هﺜل فشیبد صدى ٍ تحمیش وشدى یب تجبٍص ثِ
حمَق دیگشاى است.
#سیبست_ّبی_صًبًِ
خبًَم ﻋضیض
ثب هچگیشی ّوسشتَى،اًٍَ ساسﺘگَ ًویىٌیذ ثلىِ اٍ دسٍغگَی حشفِ ای هیطِ❌❌
ثب;
❌ویﻒ ٍ جیت گطﺘي
❌گَضی ﭼه وشدى
❌ّی وجبیی،وجب هیشی،وی هیبی گفﺘي
❌هﺜل وبسﺁگبّب سفﺘبس وشدى

اهٌیت ثشلشاس ًویطِ
ثذتش ثبﻋث هیطِ اٍى ثِ دسٍﻍ گفﺘي حشیع تش ثطِ ﭼَى هوىٌِ ثب ایي سفﺘبسای ضوب ّوسشتَى فىش وٌِ غشٍسش
داسُ ضىسﺘِ هیطِ ❌
ﻋبلالًِ سفﺘبس وٌین❌
وبسﺁگبُ ثبصی سٍ ثضاسین وٌبس اگشم هطىلی ّست ثب هٌغك ٍ هحجت وشدى حلص وٌین�
❌ً 23ىﺘِ وِ ثبیذ ّش سٍص ثِ خَدتبى یبدﺁٍسی وٌیذ;
 .2گزضﺘِ سا ًوی تَاى تغییش داد.
ً .3ﻈشات دیگشاىٍ ،الﻌیت ضوب سا هطخع ًوی وٌٌذ.
 .4سفش ّش وسی دس ایي صًذگی ،هﺘفبٍت است.
ّ .5وِ ﭼیض ثب گزس صهبى ثْﺘش هی ضَد.
 .6لضبٍت ّب ،اﻋﺘشافبت ضخػیت خَد ضوب ّسﺘٌذ!
 .7صیبدی فىش وشدى ،ثبﻋث ًبساحﺘی هی ضَد.
 .8ضبدی دس دسٍى ضوب یبفت هی ضَد.
 .9افىبس هﺜجت ،خبلك ﭼیضّبی هﺜجت ّسﺘٌذ.
 .:لجخٌذ ،هسشی است.
 .21هْشثبًی ،هجبًی است.
 .22فمظ هَلﻌی ثبصًذُ ّسﺘیذ وِ تسلین ٍ هٌػشف ضَیذ.
 .23اص ّش دست ثذّیذ ،ثب ّوبى دست پس هی گیشیذ.

#سیبست_ّبی_صًبًِ
�صًبى ثبیذ ثذاًٌذ وِ ّش ٍلت هشدی ون حشف ٍ ثِ الن خَد فشٍ هی سٍد صیش فطبس سٍحی است ٍ .هسبلِ ای
داسد ثبدس خَد فشٍ سفﺘي دًجبل ساُ حل است
�ّشگض دس ایي حبلت ثِ دسٍى الن رٌّی هشد سشن ًىطذ ٍ سىَت اٍ سا ثش ّن ًضًذ.
صى ًجبیذ ثب ﺁى سٍضی وِ خَدش ﺁسام هی ضَد دس غذد ﺁساهص هشد ثشﺁیذ
هشد ّن ّویٌغَس
ایي اضﺘجبُ ثضسگی است
�هشد سىَت هی خَاّذ
پس سىَت سا ثِ اٍ ّذیِ دّیذ
�صى دلجَیی،تَجِ ٍ غحجت وشدى هی خَاّذ .پس وٌبسش ثبضیذ ٍ تَجِ سا ثِ اٍ ّذیِ دّیذ
صى ٍ هشد ثبیذ ثذاًٌذ ثب سٍش ّبی هﺘفبٍتی اص یىذیگش دلجَیی وشدُ ٍ اص ّن حوبیت ٍ پطﺘیجبًی وٌٌذ.
تغییشات هــــشدّب ّویطِ اص دسًٍطَى ضشٍﻉ هی ضِ
اهب تغییشات صى ّب ّویطِ اص ثیشًٍطًَِ
❌اٍلیي وبسی وِ یه صى دس صهبى غػِّ خَسدى اًجبم هیذُ،ﻋَؼ وشدى ظبّشضِ..
#سیبست_ّبی_صًبًِ
ثب ﺁدهبی خَضجخـت ٍ اًشطی  +هشاٍدُ داضﺘِ ثبضیـذ  ...ﺁدهبیی وِ اص داضﺘِ ّبضَى ساضیي ٍ ثبّبش احسبﺱ
خَضجخﺘی هیىٌي ..
ًِ وسبیی ن فمظ ًیوِ خبلی لیَاًَ هی ثیـٌي

#سیبست_ّبی_صًبًِ
سﻌی وٌیذ اًﺘﻈبساتﺘَى اص اًسبًْب ٍ اعشافیبًﺘَى سا ون وٌیذ ایي ثبﻋث هیطِ ﺁساهص صًذگیﺘَى دٍ ﭼٌذاى ثطِ

پبداش خذهت ثِ ضَّش
حضشت پیبهجشاوشم ظ فشهَدًذ
ّشخبًوی ّفت سٍصثِ ّوسشش خذهت وٌذ ،خذا ّفت دسﺁتص دٍصخ ساثش ٍی هی ثٌذدٍ دسّبی ّطت گبًِ ی
ثْطت ساثِ سٍیص هی گطبیذ وِ اصّشیه خَاست ٍاسد ضَد.

