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فرمول نابغه ها ()61
یکپارچگی شخصیت
اٌکار و چؼو پّػی از واكػیث ُا ىّنس اظحصس اظث کَ اگص در ظػح ذًُ
ةصغصف ٌؼّد پٍِان از دیسه ُا در جعو و جان ریؼَ ىی دواٌس و آن را از ىّازٌَ و
جػادل رارج ىی کٍس اٌکار زىاٌی پیغ ىی آیس کَ ىزفی از ػػّر و آگاُی رّیغ از
رویارویی ةا واكػیث ُای زٌسگی ةگصیضیو ،ةا چؼو پّػی از واكػیحِا رّد را اغفال
کٍیوُ .صچَ ةیؼحص وكایع را ٌادیسه ةگیصیو روح و جعو را ةیؼحص از ُياٍُگی و جّازن
رارج ىی کٍیو و آراىغ و آظایغ رّیغ را ةیؼحص ةَ ىزاغصه ىیافکٍیو.
جٍِا زىاٌی صهح و صفای ةاغً ةص جعو و روح خاکو ىی ػّد کَ رفحار و
گفحارىان ةا دروٌی جصیً اغحلادات ىا جّر و ُياٍُگ ةاػس ةا ایً ىٍػق ُصگاه از
اخعاس غسم ایيٍی و آراىغ راغص ظصػاریس و رّد را غيگیً و ىایّس ىی یاةیس
چٍس ندظَ در آییٍَ ةٍگصیس ةَ چِصه رّد دكیق ػّیس و از رّد ةپصظیس از چَ خلایق و
واكػیث ُای در زٌسگی ام ىی گصیضم آٌگاه ةا ژرف ٌگصی ةَ اخعاظات غاغفی و
ػِّدی و اٌسیؼَ ُا و گصایغ ُای رّد ةَ پصظغ فّق پاظذ دُیس.
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غضت ٌفط کَ پایَ و ػانّده ُص ىّكػیث غانی و ىحػانی ةَ ػيار ىی
آیس جٍِا در كانب ػزصیث ىٍعجو ػکم ىی گیصد و ىعحدکو ىی ػّد فصدی کَ از
یکصٌگی ػزصیث ةِصه ىٍس اظث واكػیث ُا را غیٍی ادراك ىی کٍس و آٌِا را
ُياٌگٌَّ کَ ُعث ىی ةیٍس و از جدصیف و واروٌَ جهّه دادن رّیغ ةَ ػست
گصیضان اظث.
قذرت ارزش ها در یکپارچگی شخصیت
ةصای ایٍکَ چؼو اٌساز دنزّاه و اوطاع و ػصایػی را کَ دوظث داریس جدلق
ةزؼیس در وُهَ ٌزعث ةایس جضء ةَ جضء اىّر زٌسگیحان را ةا واالجصیً ارزػِای رّد
ُياٍُگ کٍیس یکی از ةِحصیً جيصیٍِایی کَ ىی جّاٌیس در ایً راظحا ةَ ىصخهَ اجصا
گضاریس ایً اظث کَ كػػَ کاغشی ةصداریس و ارزػيٍسجصیً جٍتَ ُای زٌسگیان را ةَ
روی کاغش آوریس ،ةتٍیس کَ اكاىث رّد را در روی ایً ظیاره ةا چَ ارزػِایی ُيصاه
ظارحَ اٌس و ةا اٌجام چَ فػانیحِا و جدلق چَ دظحاوردُایی رّد را ىّفق ىی کٍیس.
چارنضُاةض در ظهعَ ظزٍصاٌیِایغ زیص غٍّان (وكث ػيا و زٌسگی ػيا) ىی گّیس
(غضت ٌفط ىدصّل ظازگاری و ُياٍُگی ارزش ُا و اُساف اظث و خلارت ٌفط
ىیّه جهذ اُساف و ارزش ُای ىحٍاكض و ٌاُياٍُگ اظث) .پط ةصای ایً کَ ارزش
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رّیغ را در ٌضد رّدجان جلّیث کٍیس ةَ کارُایی دظث ةضٌیس کَ از غلایس و
ارزػِایحان ظصچؼيَ ىی گیصٌس.
آیا ػيا ةَ کاری ظصگصىیس کَ ةَ ػست از آن ةیضاریس و در غیً خال ػاُس
افصادی ُعحیس کَ ةَ ُيان کار اػحغال دارٌس و از آن نشت ىی ةصٌس؟ غهث آن اظث
کَ وظایف و ىعئّنیث ُای ػيا ةا ىجيّغَ ارزش ُای ىٍدصص ةَ فصدجان در جظاد
و جلاةم اظث.
ٍُگاىی کَ ةیً اُساف و ىعئّنیث ُا از یک ظّ و ارزػِا و اىیال ػزصی
از ظّی دیگص جػارض و ةصرّردی پیغ ىی آیس روح و جعو ةَ ىیسان کارزار جتسیم
ػسه و خاصم و فصجام ایً ٌتصد رواٌی چیضی جضء ُسر رفحً وكث و ٌیصو ٌیعث.
ةضرگحصیً ىصیتحی کَ داىٍگیص غانب ىصدم ػسه اػحغال ةَ کاری اظث کَ ةَ ػست از
آن ةیضارٌس و اظحيصار رواةػی اظث کَ در آن ىِص و ىدتث یافث ٌيی ػّد .ایً
کعان در کٍار آىسن ةا ارزػِای راظحیً رّد دچار ىؼکم ُعحٍس و واكػیث ُا را
غیٍی درك ٌيی کٍٍس.
آٌچَ در خق دیگصی روا ىی داریس رّاه در كانب اٌسیؼَ ،ةیان و یا غيم  ،پط
از یک ظیص گصدػی چٍس ةصاةص ػسه و جّظع یک ٌیصوی ٌاىصئی ةَ ػيا ةاز ىی گصدد.
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ىػهّم ٌیعث کَ چَ وكث و چگٌَّ و جّظع چَ ىٍتػی ةَ ظّی ػيا
راه ةگؼایسُ ،ص اخعاظی کَ ٌعتث ةَ دیگصان داریس ،رّاه غؼق و ىدتث و رّاه
ٌفصت ،ةَ غّر خحو ةَ غّر پٍِاٌی و یا ةَ گٌَّ ای روػً و آػکار ةَ ػيا ةاز ىی
گصددُ .صگاه ىدتث و جدعیً رّد را ٌثار دیگصان کٍیس ،ةَ خکو اصم کؼث و درو،
دیص یا زود  ،چٍس ةصاةص آن را ةَ ػکم پّل ،چٍس کهيَ  ،جهفًٌ ،اىَ و چیضی دیگص کَ
ةحّاٌس در ػيا اخعاس ٌیکّ پسیس آورد رّاُیس داػث .خواستن هر چیسی بذون
پرداخت بهای مناسب  ،با صذاقت و یکپارچگی وجود کامال در تضاد
است.

رابطه صذاقت و تنذرستی
ةِحصیً ػیّه ظانو زیعحً آن اظث کَ ةَ گٌَّ ای ةا جعو رّد رفحار کٍیس کَ كصس
داریس صس ظال زٌسگی کٍیس ةَ ةیاٌی دیگص زیعحً جا ىصز صس ظانگی را ةَ غٍّان یک
ُسف غيسه کاٌّن جّجَ كصار دُیس و آٌگاه وطػیث جغشیَ ،ورزش و چیضُای دیگص را
کَ ةَ ٌّغی ةا ظالىحی ػيا ىصجتع اظث را ةصٌاىَ ریضی کٍیس و اٌجام دُیس .ةصای
جدلق ایً ُسف ىصور و ةصرظی کٍیس و از رّد ةپصظیس ( آیا ایً ػیّه ىصاكتث ،زٌسگی
ىصا جا ىصز صس ظانگی جظيیً رّاُس کصد؟ )
pars namad dade

pars namad dadeha

Pars namad dadeha


 تلفكس  - ( 027 ) 88949670 -5 :فاكس ) 027 ( 88949679 :
URL:www. parsnamaddata.com 
E-mail : info@parsnamaddata.com 

تهران – هيدان  7تير –خيابان قائن هقام -نرسيده به خيابان فجر -نبش کوچه سام -پالك  – 77طبقه 4

ىصصف انکم و ظیگار  ،ةی جّجِی ةَ ورزش و جغشیَ ٌادرظث در دوره
جّاٌی جيهگی ظتب اٌّاع ةیياریِا و ٌاجّاٌاییِا در دوران کِّنث اظث.
ةصای ةصرّرداری از غيصی ظانو و غّالٌی ةایس از جعو رّد ىصاكتث کصده و
در ایً راظحا از یک ةصٌاىَ ریضی دكیق پیصوی ٌياییس .ایً را ٌیض ٌتایس از ٌظص دور
داػث کَ ةی اٌظتاغی در ىصاكتث از جعو ةَ غسم ٌظو و جصجیب در ظایص جٍتَ ُای
زٌسگی ظصایث پیسا ىی کٍس فصدی کَ در ىصاكتث از وطػیث جعياٌی رّد ٌاىٍظو
اظث ،ةَ غّر ىػيّل ػزصی ةی كیس جهلی ػسه و ةعیاری از فصصث ُای ػغهی و
اجحياغی را از دظث ىی دُس.
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