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 قطه شروع!!ن

. مییایی  ییا تدییفیم  ییرفتم بییا  ییو    1389اولیییآ آشیینایی و هوامهییا هییآ بییا ه هییوی شردیییه بییر هییی  ییردد بییا سییا  

یییآ تدییفیم خییودی اسییتوار و هدییفم بییودی. در آس  هییاس شییایا سییآ و ت ربییا  نییاا ی  ااشییتم اهییا اعلفیییا بیییایم و بییر 

هفیشییا بییرایم ایییآ سییوا  هکییرط بییود  ییا  کییور دوسییتاس و هییم  اسییی هییایم بییاوس ت  ییی  ا ترییا  رشییتا هییی  ننییا   

اهییا هتاسیی ا ا در  هفا گو ییا  ییا برییا ر ث ییه  ییای هییآ در  ییو   علفیییام دوسییتاس  یییادا هییم ایییآ را  را ا ترییا   رد ییا

  ا   اضر اثرا ا  آ ها هومود  یسه. 

و خیلییی هییم هی ییاس  د  بییودی. تییا ق یی  ا  آس در  آهییای سییآ و سییا   فییی داشییتم ایییآ شییهروقتییی بییراا اولیییآ بییار بییا 

یییش شییهر  و ییش  نییا هیینار   ییرا   ییا ی هییی  ییردی در  تی ییا هییی توا یییا  ییاو بن یییا  ییا ا  تدییور بییر  هییا و آسییفاس 

   ار ذوق  د  بودی.  هیااس ما  ا  و. . . با فلش  شیا  وخراش هاا سر 

 کتیییا دیگیییرا  یییا تیییومهم را ملیییه  یییرد هیییردی آس شیییهر بود یییا. هننیییوری ا  هیییردی شیییهرو ااس و سیییا ناس عیییادا شیییهر 

هسییتنا. در یییش شییهر  و ییش ا تفییا  اینکییا قییای بییا قییای یییش آشیینا ب ینیییا خیلییی  یییاد اسییه  ییوس ت ری ییا هفییا 

بییا  ییوعی هییی شییود   ییه شییفا دیگییر ا سییاو  ری گییی یییا  اشییناو بییودس  فییی  نیییا. ایییآ  هفییایگر را هییی شناسیینا

 ییوعی ههفییاس  ییوا ام  مسیی ش   ییا ی  ییوعی خدییله بییا خدییوا را در سییا ناس شییهر هییاا  و ییش ای ییاد هییی  نییا

 خو گری بودس و صفیفیه با دیگراس.

 یییا ا ییر اهیی  یییش شییهر بیینر  و شییلو  ایییآ  ییور   ییود. هفیییآ ارس  ییا داریییا ایییآ درو  اهییا را هییی خوا ایییآ شییهراهییا 

باشیییام ا تفییار بییا خوا ییاس ایییآ  ییره هییا داریییا بییا سییاد  بییودس هییآ رو خنییا هییی   یییا. اهییا آ کییور  ییا هییآ هتومییا شییای 

بییا بییی تییومهی  سیی ه بییا افییراد  ری ییا و  اشییناو شییهر  ا ییا. شییایا یکییی ا  هییردی ایییآ شییهر و دیگییر شییهر هییاا شییلو  

 هاا خودشاس هشغولنا.اسه و با رسیا ی با  ار در ایآ شهر سرشاس شلو  دریلش ایآ باشا  ا هعفور هفا

ر  و ییش هییآ بگداریییا و دیگییرا را در فییرک  نیییا دو  ییودل دو قلییو داریییم ا ییر یکییی ا  آ هییا را در بییاو تولییا در شییه

و صیی ر  نیییم تییا ایییآ دو بیینر  شییو ا . آیییا  ییود ی  ییا در ایییآ شییهر بیینر  شییا  بییا  کییم  رییین  اش  ایییآ شییهر بیینر 

فیییردا بیییا خلییی  و ع یییوو هیییی شیییود  آییییا اییییآ دو بواسیییکا ارت یییاخ هع ییین  آهیییین بیولو ییییش و   تییییش خلییی  و خیییوا 

 ر آ اس هی شود یکسا ی خواهنا داشه  یا اینکا ه یط با رفتار اینها شک  خواها داد و باعث ای اد ت اوت د

آیییا هویییه هییا  اشییی ا  یییش م ییر بیولییو یکی اسییه  ییا را   رییینا ا  آس  ییااریم  یییا اینکییا ه دییو  ه یییط ا راففییاس 

 هستیم 

ایییآ سییوارت تنهییا تکییا هییایی ا  رییا   هنییر و علییم خییود شناسییی هسییتنا.  ییرا هییا ایییآ هییالی هسییتیم و تییا  ییا ا ییاا   هییی 

 ن در با فردا  ا داریم   ش داشتا باشیم یریه خدوصیات هاتوا یم در شک   یرا و ه



ا ییر  اا یییا  ییا عییواهلی روا شییفا تییاثیر  ییدار بییود  ا ییا و در  ییا   اضییر  ییا شردیییه و هییویتی داریییا در  تی ییا بییا 

و  تدییفیفاتی  ییا بییراا خودتییاس و   ییا ی تییاس هییی  یریییا هفییا ما  ییا و دقییی   رواهییا بییودا تفییا  قریییه بییا ی یییآ 

 یِ دستی و عاها رسنا تدفیم  یرا خواهیا  رد.صرفا بر اساو هعیار هاا د

خییود شناسییی بییا هییا  فییش هییی  نییا بییا شییادها ی و رضییایه درو ییی برسیییم  ییوس سیی ه هییی شییود بییاا یم  ییا  ییین هییایی 

 هایی ا ر ا و ا گین  هی  یریم.  نا و ا   ا  ین را خوش ا  هی ها

 ا  اینکییا بییا شیییو  ا خودهییاس  یسییتا م و یییادر   ییا ی هییا  هییا ی فییرا هییی رسییا  ییا بییا  دشییتا خودهییاس  گییا  هییی  نییی

ایییم رضییایه خییواهیم داشییه یییا ا سییاو هییی  نیییم خودهییاس   ییود  ایییم و مییاا شییر  دیگییرا   ییا ی  ییرد  ایییم. ریی  

سیی ر خییود شناسییی و خییود آ ییاهی را شییروو  نیییم تییا بتوا یییا در ا تهییاا ایییآ سیی ر هسیییر   ییا ی و هسیییر  مبیاییییا بییاهم

 ه خود شفاسه  را ی  نیا و ریش ب ریا.  ل گی تاس را آ گو ا  ا هناس

هیییا در اییییآ درو  اهیییا قدیییا دارییییم ا  ضیییرورت خیییود شناسیییی صییی  ه  یییرد  و را  هیییاا خیییود شناسیییی و شردییییه 

. در ا تهییا یکییی ا  ههفتییریآ و ریشییرفتا تییریآ ابیینار هییاا خییود شناسییی بنییای ابیینار تییی   نیییمشناسییی را بییا یکییایگر هییرور 

 با شفا هفراهاس هفیشگی هعرفی  رد  و  ار رد هاا آس را خواهیم   ه. را( (MBTIشناسی هایر  و بریگن 

 


