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اٍلیي کاس ضٌاسایی ٍ لذسداًی اص لذم اٍل  هْای تعذی تذاٍم تخطیذ؟چگًَِ هیتَاى تِ لذ کٌذ.ها لذم اٍل یک هسیش عَالًی سا تضویي ًویا

 تِ حیَاًات هشحلِ تِ هشحلِ کِ تِ ّذف ًضدیک هیطذًذ، پاداضی دادُ هیطذ. کٌٌذگاى حیَاًات تاَّش ٍ عجیة.الْام گشفتي اص سام است.

 «!ضَّش آهشیکایی»دُ کشدى ایي هَضَع سٍ ٍ پیا اص تغییشات کَچک اًساًْا داستاى تعشیف کشدى

-کٌٌذُ یا اهشًٍْیکٌٌذُ یا ساضیّای سٌتی است. هثال دس هَسد هحیظ کاسی ضوا ًثایذ تذاًیذ آیا ّوکاستاى یِ ّذایتایي سٍش تش خالف آهَصُ

 کٌٌذُ تی اعتٌا یا یک پشخاضگش است. ضوا تٌْا تایذ دلت کٌیذ ٍ سفتاسّای هثثت ّوکاساًتاى سا تمَیت کٌیذ.

اها تیطتش ها دس غش صدى سشعت عول  تاضذ.تاى ٍ ٍسٍد تِ هشحلِ دٍم ٍ سَم ٍ صذم هیت ساص عثَس اص اٍلیي هشحلِ سفش عَالًیتطَیك ٍ تمَی

-سَاس دسٍى ها هذام تش ًماط هٌفی توشکض هیکٌذ ٍ آًْا سا هیاها فیل تِ آًْا پاداش داد.تایذ تِ دًثال ًماط سٍضي تَد ٍ  داسین تا تعشیف ٍ توجیذ.

 ست.اها پیطشفت اسصضوٌذ ا ضٌاسایی هطکلْا آساى است، پیطشفت دضَاس است. تیٌذ.

دس هَلعی کِ اٍ اٍلیي لذهْایص  ّا ّن دًثال یک کاس هثثت اص اٍ تاضیذ تا تطَیمص کٌیذ تا اٍ آّستِ تِ سوت اًجام تکالیفص تشٍد.دس هَسد تچِ

 سا تشهیذاضت ها تا تطَیمص دس حمیمت ّویي کاس سا کشدین.

 تایذ تا ّوذلی ٍ اص تِ للة تاضذ. اها تمَیت ٍ تطَیك ًثایذ تِ ضیَُ هتکثشاًِ ٍ اص سٍی لذست تاضذ.

 

 غلتذ ٍ تضسگ هیطَد.ّوچَى گلَلِ تشفی کِ اص سٍی تپِ هی لة تِ هحض ایٌکِ تغییش آغاص ضَد اص خَدش تغزیِ احساسی هیطَد.اها اغ

تاعث هیطَد کِ تیطتش تغییش سا دٍست داضتِ تاضین. چَى هشدم کن کن تِ آى عادت هیکٌٌذ ٍ تشایطاى خَضایٌذتش خَاّذ « دس تواس تَدى»

  ضذ.

هشدم تخاعش احساس ٍ ًِ داًص تچِ  تشد.آٍسدى سخت ًیست، اها ایي همصذ سٍضي ٍ پشضَس ها سا تِ سوت خَدش هیّیچ تغییشی تِ اًذاصُ تچِ 

 ّوچٌیي َّیت ضوا ّن تغییش هیکٌذ. ًذ.آٍسهی

 هٌاسة هیتَاًذ ّوچَى تشهضی دس تشاتش تغییش تاضذ.ّوچٌیي هسیش ًا افتذ هگش ایٌکِ تَسظ احساس تشاًگیختِ ضَد.تغییش تِ ًذست اتفاق هی

 

 میشود. فری طوالوی با قذم اول آغازس

 ت، یک رووذ است.غییر یک رویذاد ویست


