پيام ضواسُ  13هشكض هطاٍسُ هؤسسِ آهَصش عالي خاٍساى – بْوي 91
حتواً اهتحاًات سابا هَفقيت پطت سش گزساًذيذ ٍ چٌاًچِ دس پاس كشدى بعضي اص دسٍس ًاكام هاًذيذ .بذاًيذ كِ ضكستّا ،هعلواى بضسگي دس صًذگي ّستٌذ ٍ
اضتباّاتواى سا بِ ها ًطاى هيدٌّذ.عاقل آى است كِ اص اضتباّات خَد بياهَصدّ.ذف ها اص دسج پيام هشكض هطاٍسُ دس سايت هؤسسِ ٍ بصَست هاّاًِ  ،استفادُ اص
فٌاٍسيّاي ًَيي استباطي ،خْت اسائِ آهَصش بْذاضت سٍاًي بشاي ضوا عضيضاى است ٍ اهيذٍاسين كِ با هطالعِ ايي پياهْا حذاكثش بْشُ سا بشدُ باضيذ

افكار گمراهكننده

ّوِ ها بشايي باٍسين كِ فكشهاى بخطي اص ٍخَدهاى است ٍ حتواً طشفذاس ها ٍ بِ ًفع ها عول هيكٌذ ،اها گاّي اٍقات ،افكاس طشفذاس ها ًيستٌذ ٍ دس ٍاقع بيطتش دس ساستاي
بياعتباس ساختي ها عول هيكٌٌذ .آيا دس دبيشستاى دٍستي داضتيذ كِ بِ بذًاهي ضْشُ باضذ .اٍ دٍست ٍاقعي ًبَد ،بلكِ هثل دٍست سفتاس هيكشد .اٍ ضوا سا بِ دسدسش
هياًذاخت ٍ اغفالتاى هيكشد تا كاسّاي خالفي دس كالس اًدام دّيذ .حتي هوكي است ضواسا ٍسَسِ كشدُ باضذ تا سيگاس بكطيذ .بشخي اص افكاس ها دقيقاً عيي ايي
دٍستاى ّستٌذ .ايي افكاس دس حاليكِ بِ ًظش هيسسذ بِ ها كوك هيكٌٌذٍ ،لي دس ٍاقع ًابَدكٌٌذُ ٍ صياى بخصاًذ .افكاس گوشاُكٌٌذُ هعوَالً بذييضكل بِ رّي خطَس
هيكٌٌذ.

هن واقعبً هجبور نيستن كبرهبين را اهروز انجبم بذهن !

خوة ،شبيذ بتوانن اينببر از شر اين سخنراني اجببري خالص شوم !

هطوئن هستن كه اينكبر را هفته آينذه كبهل هيكنن !

يكببر هصرف هواد هخذر كسي را هعتبد نويكنذ!!

--------------------------------------------------------------------------------------------ايي افكاس هثل ّواى دٍست دٍساى دبيشستاى ضوا ّستٌذ .ايي افكاس ضوا سا با چشبصباًي هتقاعذ هيكٌٌذ تا بش خالف هٌفعت خَد دست بِ كاسّايي بضًيذ .ايي افكاس
سالهتي ضوا سا بِ خطش هياًذاصًذ .آًْا هوكي است كاهالً ّذايت سفتاسّاي ضوا سا دس صًذگي بِ دست بگيشًذ .ايي افكاس دسست هثل آى دٍست ًاباب ،ضوا سا بِگًَِاي
ساٌّوايي هيكٌٌذ كِ بِ اّذاف ٍ اسصشّاي صًذگيتاى دست ًيابيذ .ايي افكاس هوكي است دس كَتاُهذت ضوا سا اص ضش ًگشاًيّا ٍ تشسّا ،سّايي بخطٌذ .اها ٍاقعيت ايي
است كِ دس دساصهذت ،بشايتاى ًفعي بِ دًبال ًذاسًذ ٍ بِ صالحتاى ًيستٌذ .بِ ايي ًكتِ فكش كٌيذ كِ كذام كاس بشايتاى هفيذ خَاّذ بَد :كاسيكِ هَقتاً ضواسا اص ضش يك
تكليف سّا كٌذ يا كاسيكِ كِ بِ پيطشفت ضوا دس صًذگي كوك كٌذ؟
* يك لحظِ صبش كٌيذ ٍ تكليف هْوي سا بِ خاطش بياٍسيذ كِ هيداًيذ اًدام آى بيطتش اص بِ تعَيق اًذاختي يا هٌصشفضذى اص آى  ،دس ضوا احساس خَبي ايداد هيكٌذ
* اخاصُ بذّيذ آى فكش گوشاُكٌٌذُ بِ رٌّتاى بيايذ .صذاي آى فكش سا هثل يك صذاي هضاحن بطٌَيذ.
* حاال اخاصُ بذّيذ ،آى فكش گوشاُكٌٌذُ بِ تذسيح ٍاسد پسصهيٌِ رّيتاى ضَد ٍ آى تكليفي سا بِ رّي بياٍسيذ كِ اص آى اختٌاب هيكٌيذ.
* سِ ًفس عويق بكطيذ .حال خَدتاى سا دس حال اًدامدادى آى تكليف تصَس كٌيذ.
* ّشٍقت فكش گوشاُكٌٌذُ ،سعي هيكٌذ ضوا سا با چشبصباًي اغفال كٌذ ٍ ضوا سا اص اّذافتاى دٍس ساصد ،آى فكش سا بِ تذسيح ٍاسد پسصهيٌِ رّي خَد كٌيذ .سپس
تكليفي سا كِ هيخَاّيذ اًدام بذّيذ ،بِ رٌّتاى بياٍسيذ.

وقتي تكليف را توبم كنيذ ،به جبي احسبسبت هنفي ،احسبس فرد كبرآهذ و سبلن را تجربه خواهيذ كرد.
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