
 

 خْاری! اغْل کتبة

خىاهند  پنج اصل ههن و حیاتی برای کسانی که هی
 خىار شىند کتاب

  

کَ هب اس آى  ی کتبة اهزی است ثسیبر پسٌذیذٍ ّ ثزای خْدش یک پب "ثبقیبت ّ غبلحبت" است، ّ ایضبً در راستبی ایي کَ هطبلؼَ پیزّ ایي

ی کتبة در  کَ آهبر هطبلؼَ آیذ ّ ایضبً در راستبی پیزّ ایي دار خْضوبى هی غبلحبتُب ُستین کَ خیلی اس کبرُبی ثبقیبت ّ  دستَ آدم
ُب در کسزی اس ثبًیَ آهبر  کبر اسبسی ارایَ دُین تب ثب رػبیت آى کطْر هب خیلی اّضبع درست ّ درهبًی ًذارد، تػوین گزفتین چٌذ راٍ

ّقت است کَ ایي کطْرُبیی  کَ ثَ قْل هؼزّف ثچسجذ ثَ سقف. ّ آى خْاًی ّ هطبلؼَ در کطْر ػشیشهبى چٌبى ثزّد ثبال کتبة ّ کتبة
 ًبسًذ ثبیذ ثزًّذ جلْ ّ "ّّّّسال"ثشًٌذ. کَ خیلی ثَ آهبر ثبالی هطبلؼَ در کطْرضبى هی

 
 ریزی کنید. اصل اول؛ برناهه

ّ هؼلن ّ هذیز ّ ًبظن ّ.. خالغَ  هبى را اس ُن تطخیع ثذُین دیذین کَ پذر ّ هبدر هب خْدهبى اس ّقتی تْاًستین دست چپ ّ راست
این  ضبى گْش ًذادین ّ اکٌْى کَ دچبر ِکجَز سي ضذٍ ّقت ثَ حزف ریشی کي! الجتَ ُیچ کلی آدم دیگز، رفتٌذ ّ آهذًذ ّ ثَ هب گفتٌذ: ثزًبهَ
ثبر  تْغیَ ػول کٌیذ ّ یکخْاُذ چٌذ غجبح دیگز هثل هب اًگطت ًذاهت ثگشیذ ثَ ایي  خیلی خیلی پطیوبًین. حبال، اگز ضوب دلتبى ًوی

ی  ریشی کزدیذ، یک سهبى خْة ّ هسبػذ را ُن اختػبظ ثذُیذ ثَ هطبلؼَ ریشی کٌیذ. ثؼذ ّقتی ثزًبهَ تبى ثزًبهَ ُن کَ ضذٍ در سًذگی
 رّد. کتبة. ثبّر کٌیذ راٍ دّری ًوی

 اصل دوم؛ جىگیر نشىید. 

ای ُست اهب هثل ُز کبر دیگزی ّقت ّ هْقؼیت خبظ  ذ. هطبلؼَ کبر پسٌذیذٍی کتبة را ثبال ثجزی قزار ًیست ضوب ثَ تٌِبیی آهبر هطبلؼَ
ّ یب در جوغ خبًْادٍ، فبهیل یب دّستبى ُستیذ کتبة هجبرک را  ًطستَ ایذ طلجذ. ثٌبثزایي ّقتی تْی تبکسی یب اتْثْص خْدش را هی

آیذ ّ  تبى درهی ی هذکْر چطن ًبسًیيی ًقلیَ هکزر ّسیلَُبی  دلیل تکبى ایذ. چْى در هْرد اّل ثَ دست ًگیزیذ کَ یؼٌی در حبل هطبلؼَ

ی کتبة در جوغ ِ فبهیل ّ.. .کبر خْثی  ُب هطبلؼَ آّرًذ. ثبّر کٌیذ گبُی ّقت ُبیتبى را درهی ثیٌذ ّ در هْرد دّم اطزافیبى چطن آسیت هی
 ًیست.

 
 اصل سىم؛ سلیقه ی خىد را بشناسید.

هٌذیذ. تبریخ، رهبى، ضؼز ّ.. ّ ثؼذ  یذ را ثخْاًیذ، کوی فکز کٌیذ ّ ثجیٌیذ ثَ چَ هْضْػبتی ػالقَکَ ُز کتبثی ثَ دستتبى رس قجل اس ایي

کَ فِویذیذ ثَ چَ هسبیلی ػالقَ داریذ ثَ سزاؽ آى رفتَ ّ ثب خیبل راحت هطغْل هطبلؼَ ضْیذ. هطوئي ثبضیذ کَ اس ایي ضبخَ  اس ایي

 



 اطالػبت سایذ سْد دیگزی ًذارد.یبثی ثَ  ثَ آى ضبخَ پزیذى جش اتالف ّقت ّ دست

 اصل چهارم؛ سیر هطالعاتی داشته باشید. 

طْر ًجْدٍ کَ هثالً کتبة  دل خْردٍ ثزای خْدش، ایي ای کَ سحوت کطیذٍ ّ کلی کتبة ًْضتَ ّ خْى ثذاًیذ ّ آگبٍ ثبضیذ، آى ًْیسٌذٍ
ُبیص را ثخْاًیذ.  ة ّ دلتبى خْاست ثزّیذ ّ یکی اس کتبطْر کَ دّست داضتیذ  آخزش را اّل ثٌْیسذ یب کتبة اّلص را آخز کَ ضوب ُز

ی  فِویذ ًْیسٌذٍ کبر ایي است کَ هی ُبی یک ًْیسٌذٍ را اس اثتذا تب اًتِب ّ ثَ تزتیت سهبًی هطبلؼَ کٌیذ. حسي ایي سؼی کٌیذ کتبة
 خْاٍ خْد رسیذٍ است. هْرد ًظز چگًَْ هزاحل رضذ ّ پیطزفت را طی کزدٍ ّ ثَ سجک دل

  

  

 اصل پنجن: به چهار اصل باال عول کنید!
  

  

 


