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اهداف 2
محدودیت ها
جٍِا چیزی کَ ىّفلیحِای ىا را ىحدود ىی شازد جفکری اشث کَ ةَ ىا ىی گّید (ٌيی
جّاٌی ىّفق طّی) و ایً واكػا حرف جازه ای ٌیصث کَ ( آن کَ ىی گّید ىی جّاٌو  ،ىی
جّاٌد و آٌکَ ىی گّید ٌيی جّاٌو ٌ ،يی جّاٌد )
یکی ىی گّید ( فکر ىی کٍو ُيیظَ یک ةازٌده خّاُو ةّد ) و ةا ایً حرف ،
یادگیری را کٍار ىی گذارد ،ىّكػیحِا را از دشث ىی دُد ،جا دیر وكث کار ٌيی کٍد ،پس اٌداز
ٌيی کٍد  ،جالش ٌيی کٍد ( .ةی فایده اشث) و ٌگفحَ پیداشث کَ ،پیظگّیی او درشث از کار
در ىی آید و ىّفق ٌيی طّد.
دیگری ىی گّید ( ىً ىّفق خّاُو طد  ،ةَ ُر كیيحی ایً کار را خّاُو کرد ،جا ُر
وكث الزم ةاطد کار ىی کٍو  ،جا آٌخا کَ ةحّاٌو یاد ىی گیرم جا حایی کَ ٌیاز ةاطد جغییر
ىی کٍو ىً ىی جّاٌو ) و ىّفق ىی طّد .
معلولیت ها و ناتوانایی ها
ُرگاه ةَ جّاٌایی خّد ةرای ىّفلیث طک کردید ةَ ىّاٌػی فکر کٍید کَ دیگران ةر
آٌِا چیره طده اٌد.
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ُهً کهر احازه ٌداد کَ ٌاةیٍایی و ٌاطٍّایی اش ىاٌع از آن طّد کَ زٌدگی خّد را
وكف اٌصاٌِای ةد اكتال جر از خّیض کٍد .ویٍصحّن چرچیم داٌض آىّز فلیری ةّد کَ از
نکٍث زةان رٌج ىی ةرد اىا ٌَ جٍِا در ةیصث و چِار شانگی ةرٌده حایزه ٌّةم طد ةهکَ
جّاٌصث یکی از ٌافذجریً شخٍراٌان دوران اخیر گردد .جّىاس ادیصّن را از ىدرشَ ةیرون
اٌداخحَ ةّدٌد  .غظیو انخثَ ىردی کَ جّاٌصث ورزیده جریً اٌدام را ةرای خّد ةصازد  ،در آغاز
یک اٌصان ضػیف چِم و شَ کیهّیی ةّد.
ىِو ٌیصث کَ از کخا آغاز ىی کٍید ،ىِو آن ٌلعَ ای اشث کَ ةرای خاجيَ ةر
ىی گزیٍید.
مشکالت
ىا پیّشحَ ةا فرصحِای ةزرگی ىّاحَ ىی طّیو کَ زیرکاٌَ خّد را در كانب ىظکالت
الیٍحم از ىا پٍِان ىی کٍٍد.
ىا ةرای حم ىصایم و ىظکالت و یافحً راه ُای جازه ةرای حم ىصائم ظراحی طده
ایو .ىظکالت ةخظی از ىیراث حِان ُصحٍد کَ ىا را ةرای رُایی از خّد ةَ شّی یادگیری و
جخرةَ ىی راٌٍد ویژگی ىٍحصرةفرد اٌصان ةّدن جالش پیگیر جخرةَ اٌدوزی اشث  ،طيا ىی
جّاٌید از ُیچ  ،چیزی ةصازید  ،از ٌظر کصی کَ ىثتث فکر ىی کٍد یک ىظکم صرفا ىّكػیحی
جازه ةرای یاد گرفحً اشث.
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ىظکالت داىٍَ ذًُ ىا را وشػث ىی ةخظٍد ةَ كّل ُّراس ( ةدةخحیٌ ،تّغ را
ٌيایان ىی شازد و خّطتخحی آن را ىی پّطاٌد)
اشتباهات
ىا از طکصحِای خّد ةَ ىراجب ةیظحر از پیروزیِایيان درس ىی گیریو ،زیرا وكحی
ةازٌده ىی طّیو ةَ فکر و جاىم و جخزیَ و شازىاٌدُی ىخدد ىی پردازیو و ظرحِا و جاکحیک
ُای جازه ةٍا ىی کٍیو ،اىا وكحی ةرٌده ىی طّیو فلط حظً ىی گیریو چیز جازه ای یاد
ٌيی گیریو و ایً خّد دنیم دیگری ةرای گراىی داطحً اطحتاُات اشث.
جّىاس حی واجصّن ىّشس کارخاٌَ آةی ةی ام گفحَ اشث  :راه دشحیاةی ةَ ىّفلیث،
ىضاغف کردن ىیزان طکصث ُاشث.
قانون کاشت و برداشت
ُر اٌصاٌی در حایی كرار دارد کَ كاٌّن حیات او ةرایض جػییً کرده اشث .افکار و
اٌدیظَ ُایی کَ ةَ طخصیث خّد انلا کرده او را ةَ ایً ٌلعَ کظاٌده اشث در زٌدگی اٌصان
غاىهی ةَ ٌام ةخث وحّد ٌدارد ةهکَ ُر چَ ُصث ٌحیخَ كاٌٌّی اشث کَ خعاةردار ٌیصث.
اٌصان جا آن زىاٌی کَ خّد را ىّحّدی ٌاگزیر از كتّل طرایط ةیروٌی جصّر ىی کٍد حصار
ىحیط و طرایط اشث اىا وكحی ةَ كدرت خالكَ خّد پی ةرد و داٌصث کَ ىی جّاٌد ةر خاک و
داٌَ ُای پٍِان ُصحی خّد حکو ةراٌد ،خاک و داٌَ ای کَ طرایط خّد از آن زاده ىی طّد ،
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آن وكث اشث کَ آكا و ارةاب واكػی خّیظحً ىی طّد .طرایط زاده اٌدیظَ ُای
اٌصان اشث  ،اٌصاٌی کَ آن ُا را دیر زىاٌی پیظَ خّد شاخحَ اشث جا ةَ کٍحرل و جزکیَ
خّیظً ةپردازد چرا کَ او ىی داٌد جغییر ایً طرایط ةصحگی ظریف ةا جغییر طرایط رواٌی او
دارد.
افراد کّجَ ةیً اغهب ةَ ىظاُده ٌيٌَّ ُای ةرحصحَ ىی پردازٌد و ُيیظَ ىی گّیٍد( :
ای کاش ىً اشحػداد او را داطحو ) یا ( ای کاش ىً ُو طاٌس او را داطحو) و ُیچ وكث
ىاُِا وشانِا جالطی را کَ صرف طکم گیری ایً ىّفلیث ُا طده اشث ٌيی ةیٍٍد .اغهب
ختر از ىّفلیث ُایی ىی طٍّیو کَ ةا جالطِا و ةی خّاةیِای طتاٌَ روزی ةدشث آىده اشث و
ةػد ىی ةیٍیو کَ ایً شحاره ٌّظِّر در واكع حاصم پاٌزده شال جالش ةی وكفَ ةّده اشث.
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