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فزهَل ًابغِ ّا ( )01
اهتیاس فزدی ضوا چیست ؟
آیا جا ةَ خال ةا جّظم ةَ اصّل و كّاعسی ةَ ژرفای وجّد رّیغ ٌفّذ
کصده ایس جا واالجصیً جٍتَ وجّدجان را ةکاویس و ػکّفا کٍیس ؟ اىحیاز
اٌدصاری کاال و یا رسىاجی کَ در كهيصوی کعب و کارجان عصضَ ىی کٍیس
کسام اظث ؟ كصس داریس چَ راُی را ةصای ظِّر ةصجصیِای رّیغ ةگؼاییس؟
ةی خانی و زیعحً در چِار دیّاری اىً و راخث دػيً ػياره یک
گصایغ ةَ جعانی اظث ایً ٌکحَ را آویضه گّش کٍیس  :وكحی کَ در زىیٍَ ای
(ىيحاز) ٌتاػیس  ،ةا اخعاس ٌارضایحی یا جصس از ایً کَ ةَ اٌسازه کافی چیضی
در ةعاط ٌساریس ،جصیان ػادی و آراىغ راطص رّد را از خصکث ةاز ىی داریس.
ةَ اعحلاد ىً غو و اٌسوه ةعیاری از ىصدم جِان ةَ ایً ظتب اظث کَ
وكحی صتح ةص ىی ریضیس و ةَ آیٍسه ىی ٌگصٌس ،ةا فصدی رو ةَ رو ىی ػٌّس
کَ در ُیچ چیض راص ( ىيحاز ) ٌیعث .ةَ ایً ٌکحَ اػاره ىی کٍیو کَ
عضت ٌفط واكعی ةص ػانّده ىِارت و ػایعحگی اظحّار اظث .کعاٌی کَ از
اىحیاز راصی ةصرّردار ٌیعحٍس ،رّد را دوظث داػحٍی و ارزػيٍس ٌيی یاةٍس و
ُيّاره در ٌضد افصاد ( ىيحاز) اخعاس جصس و ٌااىٍی ىی کٍٍس.
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تذارک بزای هوتاس ضذى ( بسیار هْن )
-1اس اهزٍس با خَد عْذ کٌیذ کِ اًزصی خَد را بز ٍاالتزیي ٍ
هطلَبتزیي ّذفی کِ در ایي لحظِ داریذ هتوزکش کٌیذ ٍ در ایي

سهیٌِ (بْتزیي ) ضَیذ.
-2ایي ًکتِ را ّویطِ بِ یاد داضتِ باضیذ کِ تٌْا سهاًی
هی تَاًیذ بزتزیْای خَد را اس عوك ٍجَد ضکَفا کٌیذ کِ ضَر ٍ
اضتیاق را دستوایِ کار ٍ حزفِ خَد کٌیذ ٍ حزفِ ای را بزگشیٌیذ
کِ بِ ضذت ضیفتِ آى ّستیذ ،اجاسُ دّیذ هیل ٍ رغبت اًجام
کاری ضوا را بزاًگیشد تا ًیزٍی ضَر ٍ ّیجاى ٍ عطك ،بْزُ
بزدى اس فزصتْای ضغلی را بزایتاى فزاّن آٍرد.

یکی از ىعئّنیث ُای ةضرگ وانسیً یافحً رػحَ اظث کَ ةحّاٌس
فصزٌساٌؼان را ةَ گٌَّ ای ىطهّب ةص اٌگیضد و ةَ آٌان فصصث دُس جا در
پصجّی ایً ػّر و ػّق و عؼق ةصجصیِای رّد را ىحتهّر کٍٍس.
بزای بِ کار بزدى ،ةایس یک ظهعهَ پصظؼِای اظاظی زیص را پاظذ دُیس:
 -1خصفَ دنزّاه رّد را جّصیف کٍیس؟ ةَ ةیاٌی دیگص اگص در اٌحزاب ػغم
ةا ُیچ گٌَّ ىدسودیحی رو ةَ رو ٌتّدیس ،چَ خصفَ ای را اٌحزاب
ىی کصدیس؟
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-2اگص در جصیان كصعَ کؼی خعاب پط اٌسازجان یک ىیهیارد
جّىان ةصٌسه ىی ػسیس و ظصىایَ ای كاةم جّجَ داػحیس ،چَ خصفَ ای را
اٌحزاب ىی کصدیس؟
-3اگص در جصیان یک ظصی ىعایٍات پضػکی آػکار ىی ػس کَ ةیغ از
ػغ ىاه دیگص زٌسه ٌزّاُیس ةّد ،وكث رّد را ةَ چَ کارُایی ارحصاص
ىی دادیس؟
ّزگاُ آتص اضتیاق بزای اًجام یک کار ،در عوك ٍجَدتاى
ضعلِ ٍر ضَدً ،یزٍی حاصل  ،بزتزیْای ضوا را اس عوك بِ سطح
راًذُ ٍ عیٌیت هی بخطذ.

ىً و ػيا ةصای آفصیٍغ کاری ةصجعحَ و ىٍدصص ةَ فصد زاده ػسه ایو.
پیسایغ ىا ةص روی ظیاره راك اجفاكی و ةصخعب جصادف ٌتّده اظث ،ةهکَ
ةصای جدلق ىعٍا و ىٍظّر راصی پا ةَ عصصَ وجّد گشاػحَ ایو .ةصىاظث کَ
كهيصوی کيال و ةصجصیِای رّیغ را در ٌِفحَ جصیً ةزغ ُعحی ىان
ةؼٍاظیو و با اًجام کاری کِ بِ آى دلبستگی هفزط دارین ،ایي
بزتزیْاهاى را هتبلَر کزدُ ٍ با دیگزاى لسوت کٌین.

 -4اگص ىّفلیث ػيا در اٌجام ُص کار جضيیً ىی ػس ،چَ خصفَ ای را
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اٌحزاب ىی کصدیس؟ بِ هجزد ایي کِ بِ ایي هعوا
پی بزدیذ کِ حزفِ ای کِ بِ ضذت ضیفتِ اش ّستیذ یافتیذ،
تبلَر بزتزیْایتاى آغاس هی ضَد ایٌجاست کِ (هوتاس) ضذى
بِ هْوتزیي ٍسیلِ ٍ ابشار کار ضوا بذل هی ضَد .آًگاُ
جَضص ٍ فَراى ٍصف ًاپذیزی اس ضادی ٍ سزٍر ٍجَدتاى

را فزا خَاّذ گزفت .ةَ ىجصد ایً کَ خّزه فعانیث رّد را اٌحزاب
کصدیس ،ةصای ىِارت در ایً رػحَ ،روزی یک ظاعث ىطانعَ کٍیس.
رّاه ایً کار را ظِم ةیاةیس و رّاه دػّار ،پیصوی از ایً جّصیَ
ػصایطی را فصاُو ىی آورد کَ ظَ پهَ یکی از ٌصدةان جيام ٌؼسٌی
ىّفلیث و ثصوت ةاال رویس و ظصف دو  ،ظَ ظال  ،ةَ عٍّان پٍج درصس
افصاد رده ةاال ىّكعیث رّیغ را ثتث کٍیس .یکتار ایً اظحصاجژی را ةا
جيعی از ةازرگاٌان و فصوػٍسگان در ىیان گشاػحو و ةَ آٌان راطصٌؼان
کصدم کَ چٍاٌچَ ُص روز صتح ،یک ظاعث از وكث رّد را ةَ ىطانعَ
پیصاىّن جکٍیکِای فصوش ارحصاص دُیس ،ظصف ظَ ىاه درآىسػان جا
دو ةصاةص افضایغ رّاُس یافث .جعساد ىدسودی ةا رعایث جّصیَ ىً
جّاٌعحٍس درآىسػان را دو ةصاةص و خحی ظَ ةصاةص کٍٍس.
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 -5عيهکصد رّب و عانی  ،عضت ٌفط را جلّیث کصده ،رّد
پٍساره را وظعث ةزؼیسه و ةٍیان اعحياد ةَ ٌفط را ىعحدکو ىی ظازد.
یک خصکث و اكسام عانی از ظّی ػيا ىّجب ىی ػّد کَ ةص ویژگیِا
و جّاٌاییِای ػگفث اٌگیض رّیغ چؼو ةگؼاییس ،اٌصژی رّد را ةَ
صّرجی افضون جص ةَ جصیان اٌسازیس و در ُص زىیٍَ ةص کارآیی رّیغ
ةیفضاییس.
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