هشدا ر اه
درباره این مجموعه :
ثخـی اص ؿىؼت ّب ٍ ًبوبهی ّب ثِ ًىتِ ّبی وَچه ثش هی گشدد  ،ثِ یمییي ؿٌیذُ ایذ هیخ افتبد ً ،ؼل افتبد  ،اػت ّالن ؿذ  ،پیه ثِ همصذ ًشػیذ ،
دؿوي ػش سػیذ  ،ؿْش تصشف ؿذ ٍ ...
ماهی یا ماهی گیری :
ایي هجوَػِ ثشای حل هـىل ً ،ؼخِ ای اص لجل آهبدُ ًذاسد  ،ایي هجوَػِ ثِ ؿوب ( هبّی ) ًوی دّذ ثلىِ ثِ ؿوب ( هبّیگیشی ) هی آهَصد.
هنر بسرگ ( نه ) گفتن :
 دس ثشاثش تؼبسف ّبی دٍػتبًِ ٍ تمذین ّذایبی ثی دلیل  ،تـَیك ثِ اػتؼوبل دخبًیبت ٍ هَاد هخذس دس هَسد اػوبلی وِ دٍس اص ؿأى ٍ جبیگبُ
ؿوبػت  ،ثی تؼبسف ( نه ) ثگَییذ.
 گفتي ( نه ) ؿبیذ ثبػج هی ؿَد ثشخی اص دٍػتبًتبى سا اص دػت ثذّیذ اهب ّشگض پـیوبى ًخَاّیذ ؿذ .
 افشاد صیبدی ّؼتٌذ وِ دس ثشاثش سفتبس ّبی ًب ٌّجبس همبٍهت هی وٌٌذ ؿوب دٍػتبًی ثبلمَُ دس هیبى آًبى داسیذ  ،دلت وٌیذ ! ( نه ) گفتي
هشحلِ ای اص ووبل ٍ هشداًگی اػت وِ ػضت ًفغ هی آٍسد.
 دوتش ؿشیؼتی ثِ ػٌَاى یه اػَُ ٌّ ،ش ( نه ) گفتي سا هی ػتَد.
حفاظت از خویشتن در شهر :












اػتفبدُ اص ٍػبیل ًم لیِ ػوَهی هبًٌذ اتَثَع ٍ تبوؼی ّبی ایوي سا دس تشدد داخل ٍ خبسج ؿْشی هذ ًظش ثگیشیذ.
دس صَست اػتفبدُ اص خَدسٍ ّبی ؿخصی ٍضؼیف ٍ حشوبت ساًٌذُ سا دس ًظش ثگیشیذ ٍ دس صَست هـبّذُ ّشگًَِ حشوت هـىَن اص هبؿیي پیبدُ
ؿذُ ٍ پلیغ سا دس جشیبى اهش لشاس دّیذ.
دس صَست اػتفبدُ اص خَدسٍ ّبی ؿخصی  ،پیؾ اص ػَاس ؿذى ثِ ٍضؼیت داخل هبؿیي اص جولِ دػتگیشُ ثبص ٍ ثؼتي دس ّب ٍ دػتگیشُ ّب ،
ؿیـِ ثبالثش ٍ  ...دلت وٌیذ یب دس اثتذا ؿوبسُ پالن هبؿیي سا ثشداؿتِ ٍ دس جبیی حجت وٌیذ.
دس داخل هبؿیي اص خَسدى ّش ًَع خَسدًی ٍ ًَؿیذًی اص طشف ساًٌذُ ٍ ػشًـیٌبى آى جذاً خَدداسی وٌیذ.
اػتفبدُ اص خَدسٍ ّبی ؿخصی دس ػبػبت ؿت ٍ دس هٌبطك حبؿیِ ؿْش ثؼیبس خطش ًبن ثَدُ ٍ تَصیِ هی ؿَد اص ٍػبیل ًملیِ ػوَهی اػتفبدُ
ؿَد.
ٌّگبهی وِ دس صٌذٍق ػمت ٍػ بیل گزاؿتیذ دس هَلغ سػیذى ثِ همصذ  ،ػؼی وٌیذ اًذوی ثؼذ اص پیبدُ ؿذى ساًٌذُ اص هبؿیي پیبدُ ؿَیذ.
دس صَستی وِ احؼبع وشدیذ تَػط فشد یب افشادی تحت ًظش لشاس داسیذ خَد سا ثِ اهبوي ؿلَؽ ٍ داسای ًَس هٌبػت ثشػبًیذ.
ٌّگبهی وِ دس وَچِ  ،ؿخصی اص ؿوب ػؤال هی وٌذ ػؼی وٌیذ ثیي خَد ٍ اٍ فبصلِ ایجبد وٌیذ.
اگش هَسد ػشلت لشاس گشفتیذ همبٍهت ًىٌیذ ثَیظُ ٍلتی ػبسق هؼلح ثبؿذ.
اگش احؼبع وشدیذ وؼی ؿوب سا تؼمیت هی وٌذ اص ػشض خیبثبى ػجَس وٌیذ تب دسیبثیذ ٌَّص ثِ دًجبل ؿوب ّؼت یب ًِ ؟
ٌّگبم خشٍج اص هٌضل ثِ اتَهجیل ّبی هتَلف ؿذُ ٍ ػشًـیٌبى آًْب تَجِ داؿتِ ثبؿیذ ٍ دس صَست هـىَن ثَدى  ،ؿوبسُ پالن اتَهجیل سا
یبدداؿت ٍ ثِ هأهَساى پلیغ اػالم ًوبییذ.

روش های افسایش کنترل خویشتن :







دس همبثل افشادی وِ لصذ آصاس ٍ اریت ؿوب سا داسًذ لیبفِ آسام ٍ هطوئي ؿوب هی تَاًذ دس دل طشف همبثل اضطشاة ایجبد وٌذ.
ّشگض ثِ خبطش هؼبئل وَچه خَد سا ثِ خطش ًیبًذاصیذ.
ثب تفىش هی تَاى ثش خَد هؼلط ؿذ.
تؼلط ثش خَد لذستی اػت وِ هی تَاًذ آى سا ثب توشیي ایجبد وشد  ،ثشای وؼبًی وِ فىش هی وٌٌذ ثش خَد تؼلطی ًذاسًذ  ،تَصیِ هی ؿَد ثِ
هـبٍس هشاجؼِ وٌٌذ.
اػتؼوبل دخبًیبت ثشای تفشیح ّن هٌبػت ًیؼت  ،ثؼیبسی اص افشادی وِ دس دام اػتیبد افتبدُ اًذ اثتذا ّویي هؼیش سا طی وشدُ اًذ .
هَاد هخذس آسصٍ ّب سا هی وـذ  ،اػتیبد ساُ حل هـىل ًیؼت.

بهینه سازی منش و شخصیت :













یه خبًَادُ هٌتظش ػولىشد ؿوب ّؼت وِ ثب پیشٍصی ؿوب خَؿٌَد ٍ ثب ؿىؼت ؿوب احؼبع ًبساحتی هیىٌٌذ.
ثخؾ حَادث سٍصًبهِ ّب سا ػؼی وٌیذ ثخَاًیذ چشا وِ اص گزؿتِ هی ؿَد ثشای آیٌذُ ػجشت گشفت.
اص هـَست وشدى ًتشػیذ  ،اص هؼتوذیي خَد دس هَسد وبسّب ٍ ثشًبهِ ّبیتبى هـبٍسُ ثخَاّیذ  ،هـَست ثبػج هی ؿَد اص خیلی اص اؿتجبّبت
احتوبلی جلَگیشی ؿَد.
ّیچ وغ لَی ًیؼت  ،تٌْب خذاًٍذ اػت وِ لَی اػت  ،ثِ جبی آًىِ ثِ داهي اًؼبى ّبی ضؼیف ٍ فبًی پٌبٌّذُ ؿَیذ ثِ خذا پٌبُ ثجشیذ.
فبصلِ ّب ٍ حشین ّب سا حفظ وٌیذ.
اص اػتوبد ثِ افشادی وِ ثذٍى همذهِ ٍ دلیل لصذ ووه ثِ ؿوب سا داسًذ  ،اجتٌبة وٌیذ.
چٌبًچِ اص ایٌتشًت اػتفبدُ هی وٌیذ ّوَاسُ ثذاًیذ وِ هطبلت ٍ ًَؿتِ ّب ٍ هىبتجبت ؿوب دس اختیبس ثؼیبسی اص افشاد ػَد جَی دیگش لشاس
هی گیشد.
اگش دس هیْوبًی خصَصی ؿشوت هی وٌیذ ػؼی وٌیذ ٌّجبس ّب سا سػبیت وٌیذ ٍ ثِ گًَِ ای دس هجبلغ حبضش ؿَیذ وِ دس صَست تَصیغ غیش
هجبص فیلن ٍ یب ػىغ دس ػطح ٍػیغ احؼبع پـیوبًی ًىٌیذ.
ّیچ وغ آى لذس هحشم اػشاس ًیؼت وِ توبهی هـىالت خبًَادگی ٍ ساص ّبی ًْبًی ؿوب سا ثذاًذ  ،تٌْب هحشم اػشاس وِ ّیچ ػؤ اػتفبدُ ای اص
اطالػبت ؿوب ًوی وٌذ  ،خذاًٍذ اػت.
دٍس ّن جوغ ؿذى یه آغبص اػت  ،دٍس ّن ثبلی هبًذى یه پیـشفت اػت ٍ ثب ّن وبس وشدى یه هَفمیت.
حَادث دس غفلت  ،الًِ گضیذُ اًذ.
آیب هی داًیذ تخلیِ تلفٌی دلیك تشیي ٍ آػبى تشیي ؿیَُ جوغ آٍسی اطالػبت هی ثبؿذ ؟

چگونه توانایی های فردی خود را ارتقا دهیم ؟











دس دٍسُ ّبی ووه ّبی اٍلیِ ؿشوت وٌیذ.
ؿٌب یبد ثگیشیذ.
تب حذٍدی ثب لَاصم اطفأ حشیك ٍ اًَاع حشیك آؿٌبیی داؿتِ ثبؿیذ.
هىبلوِ یه صثبى خبسجی ( ثِ ٍیظُ اًگلیؼی ) سا فشا ثگیشیذ.
ٍسصؽ وٌیذ.
ثشای فشا گشفتي حذالل یه ٌّش ّوت گوبسیذ.
ثب وبهپیَتش آؿٌب ؿَیذ ٍ اص ایي تىٌَلَطی ثیىشاى اػتفبدُ وٌیذ.
حشف دلتبى سا دس خلَت خَد ثب خذا ًجَا وٌیذ تب ثِ آساهؾ ٍصف ًبپزیش ثشػیذ.
ٌّش ( گَؽ وشدى ) سا ثیبهَصیذ چشا وِ ثـش ثیـتش داًؼتِ ّبی خَد سا هذیَى ایي حغ خَد هی ثبؿذ.
اص لَاًیي ٍ همشسات هذسػِ آگبّی داؿتِ ثبؿیذ ٍ ثِ آى ػول ًوبییذ.
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