حرف اول
از نو آغاز کن!

سنگ لوحی باش ،عاری از هر تعصبی آنگاه شاید دریابی حقیقت چیست!

داًطجَیاى ػشیش ،اکٌَى کِ با پطت سز گذاردى سالّا تالش ٍ تٌص ،هزسّای داًایی را گطَدُایذ ٍ بِ اکتطافی ًَ رسیذُایذ ،ایي پیزٍسی برز

ضوا هبارک باد! ضوا آغاسگز سفزی ّستیذ پز اس فزاس ٍ ًطیب ٍ سزضار اس تاسُّا.

چِ بسیار دٍستیّا کِ بٌا خَاّیذ کزد چِ بسیار درسّا کِ خَاّیذ آهَخت ٍ چِ بسیار حقایق کِ خَاّیذ یافت .ایي سفز بزای آًْرایی کرِ
اس پیص خَد را آهادُ کزدُاًذ ٍ تٌْا در اًتظار خَضیّای غیزٍاقؼی ًیستٌذ ٍ ّذفوٌذ ٍ قاطغ بِ سرَی هق رذ راُ هریپیوایٌرذ دلپرذیزتز ٍ

پزهؼٌاتز است ٍ البتِ آًْایی کِ ًگاّی غیزٍاقغ گزایاًِ بِ سًذگی دارًذ ٍ هق ذضاى ًاهلؼَم است سفزی پز هطغلِ در پیص رٍ خَاٌّذ داضت.
داضتي ت َیزی رٍضي اس دالیل حضَر در داًطگاُ ٍ اّذاف دراس هذت تح یلی ًقطِ ضزٍع خَبی بزای کسب اًگیشُ در ضواست.

ضوا آغاسگز سفزی ّستیذ کِ با پیوَدى فزاس ٍ ًطیب ّرای آى برِ بالٌرذگی بیطرتز رسریذُ ٍ ػقرل ٍ دل هریپزٍراًیرذ .برِ خراطز بسرداریذ

دستاٍردّای هفیذ ایي سفز ،آیٌذُ جاهؼِ ٍ هلتی را ضواًت خَاّذ کزد .هطتاقاًِ بِ ضکَفایی ٍ سزبلٌذی ضوا چطن دٍختِاین .آغراس ٍ پایراى
ایي سفز بز ضوا خَش باد.

ٍرٍد بِ داًطگاُ هستلشم یادگیزی هْارتّایی است کِ تَاًوٌذی ٍ ساسگاری ضروا را در بزخرَرد برا هسرایل خراظ خَدتراى افرشایص دّرذ.

ساسگاری با هحیط ٍ ضزایط جذیذ بِ ٍیژُ بزای داًطجَیاى غیز بَهی ٍ ساکي خَابگاُ ،هسایلی چَى سًذگی با ّرناتراقی ،سًرذگی هسرتقل اس

ٍالذیي ،هذیزیت اهَر ضخ ی ،هذیزیت اهَر هالی ٍ  ...را بِ دًبال دارد ٍ در ایي هیاى هسایل ارتباطی ،هسرایل تح ریلی ٍ اًگیشضری اس دیگرز
هسایل هطتزک داًطجَیاى تاسُ ٍارد است.

چٌاًچِ در خ َظ هباحث هطزح ضذُ ػالقوٌذ بِ هطالؼِ بیطتز ّستیذ ،بِ هزکش هطاٍرُ داًطجَیی داًطگاُ خَد هزاجؼرِ کٌیرذ ترا اس ایري

هٌابغ بیطتز بْزُهٌذ گزدیذ.
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