داوشجًی عسیسسالم
سال وً مبارک .از ایه کٍ امسال را َم در کىار شما شريع کردیم بیىُایت خًشحالیم ي امیذ ياریم کٍ در سال  59بتًاویم بازَم برای
شما پیامَای آمًزشی مفیذ ارسال کىیم ي وظرات سازوذٌ شما را دریافت ومائیم .آرزي می کىیم کٍ از وظر جسمی ي ريحی آوقذر در
آرامش باشیذ کٍ َمیشٍ لبخىذ بر لبان شما باشذ.
لطفاً وظرات خًد را در ارتباط با پیامَای مشاير ایه مؤسسٍ بٍ آدرس ایمیل  moshaver@mail.khi.ac.irارسال ومائیذ.
فرصت زیبای زوذگی برای یک سال دیگر وعمتی با شکًٌ است کٍ وبایذ آن را وادیذٌ گرفت

( پس بیاییذ بٍ ريزگار سالمی ديبارٌ کىیم )
اًگطتبى ظزيف ببراى رٍى پٌجزُ هیزقصذ ،بَى ضیزيٌى در خبًِ پیچیذُ ٍ سبشى بز گْبى تبسُ ضفب ف تز اس ّویطِ جلَُ هىمٌذ ٍ.
ايٌْب ّوِ يل هعٌب دارد؛ بْبر آهذُ است ً.وی داًن تحَيل سبل جذيذ بزايت چِ طَر بَد .مٌبر عشيشاى بَدى يبمبرّبًگذاضتٌذ حتى
بزاى چٌذ دقیقِ فزاهَ ضطبى مٌى ًوی داًن لحظِ تحَيل سبل ٍ در دعبى « حَل حبلٌب » اس خذا بزاى « احسي الحبل » چِ
خَاستى.
ًوی داًن بزاى سبل جذيذ چِ اهیذّبيى دارى ٍ چِ حسز تْبيى را در سبل  4931جب گذاضتِاى .فقط هی داًن فزصت سيببى سًذگى
بزاى يل سبل ديگز ًعوتى بب ضنَُ است مِ ًببيذ ًبديذ ُاش گزفت .هی داًن ايي بْبر بِ خیلیّب رخ ًٌوَد  .پس ببيذ ضنزگشار ايي
ًعوت ببضى.

بْبر مِ هیآيذ ،سهیي بِ بَى خبك تبسُ سًذُ هیضَد ،ضبخِّبى جَاًِ بیذ بِ ضَعف ،دست افطبًى هیمٌٌذ ٍ پزستَّبى عبضق
ًغوِخَاًى اس سز هیگیزًذ ٍ تَ ،اى اضزف هخلَقبت خذا ،بیطتز اس ّوِ فزصت پزگطَدى ٍ رخصت سًذگىِ اس سز گزفتي دارى .
اس سهیي ،دٍببرُ سًذُ ضذى ٍ اس سهبى ،سزسًذگى ٍ ًطبط بیبهَس .بگذار رٍح حیبت در سًذگیات جبرى ضَد ٍ ًسین خَشِ آراهص
لحظبتت را لبزيش مٌذ .بِ دلتٌگیّب فزصت تصوینگیزى ًذُ .گزچِ دلتٌگیّبيت را ًویضٌبسن اهب هى داًن تَاى آى را دارى مِ
ًگذارى بِ جبى تَ ٍ بزاى تَ تصوین بگیزًذ .هیداًن هیتَاًى در مٌبر ّز آًچِ سختى هیداًیاش سًذگى را بب تَمل ٍ آراهص

بسبسى .هیداًن هیتَاًى بگذارى آًْب راُ خَد را بزًٍذ ٍ تَ راُ درست سًذگى مزدى را در پیص بگیزى .بْبر مِ هی آيذّ ،شار آرسٍى
مٌِْ دٍببرُ سز ببس هیمٌذ .حسزتّبی گذضتِ ٍ تصوینّبى ًبمبم هبًذُ اًگبر دٍببرُ چطول هیسًٌذ ٍ ارادُهبى را قلقلل
هی دٌّذ .
آرسٍّبيت را ًویضٌبسن اهب هطوئٌن اهسبل بب عشهى جشمتز سزاغطبى رفتِاى .هیداًن هیتَاًى دست من بِ گَضِاى اس آًْب جبهِ
عول بپَضبًى .هیداًن پیزٍسى در اًتظبر تَست .در مٌبر آرسٍّبيت ،سزاغ خَدت ّن بزٍ .رٍسگبرت را اس ًَ بسبس ٍ بب رٍيى گطبدُ
سالهى دٍببرُ هْوبًص مي.

اهسبل رٍسگبرت را بِ دست رٍسگبر ًسپبر .تَ سُنّبى ّذايت تقذيز را بِ دست بگیز .هیداًن ضبيذ چیشّبيى ببضذ مِ ًتَاًى تغییزضبى
دّى .هیداًن گبّى دست تقذيز ،تَاًوٌذتز اس دستبى هبست ،بب آًْب گالٍيش ًطَ .بب تقذيز دست ٍ پٌجِ ًزم ًني .تَاًت را بزاى يبفتي
راّْبيى بگذار مِ بب ٍجَد ّوِ سختیّب ،تَ را بِ مبهیببی بزسبًذ .ضبيذ اگز سٌگ ببضى ّیچ مس تنبًت ًذّذ ،ضبيذ خَدت ّن
تنبى ًخَرى .اهب اگز چٌیي ببضى ٍ حزفت ينى ببضذ ،ضبيذ ّیچ ٍقت ًتَاًى را ّْبى ديگز را بزاى رسیذى بِ خَاستِّبيت بیبسهبيى.
اهسبل موى اس آة بیبهَس مِ گبُ هجبَر است بزاى رسیذى بِ دريب اس راُ خَد بگذرد ٍ هسیزّبى ديگز رابگشيٌذ .يبدت ببضذ
اًعطب فپذيزى ٍ اًعطبف ًبپذيزىِ بیص اس حذ بِ يل اًذاسُ تَ را اس خَاستِّبيت دٍر هیمٌذ .ايي ببر در ّز ببسى ببراى بِ رٍى پٌجزُ
ٍ بزاى ّز غٌچِ تبسُ ضنفتِ ،لبخٌذ بشى.

سال ویکت را از َمیه بُار آغاز که.

بزگزفتِ اس ًطزيِ هطتزك هطبٍر ٍسارت علَم ٍ داًطگبُ تْزاى ضوبرُ 411

