ذهن ها را باید شست
ّوبًگًَِ کِ ٌّگبم فشا سسیذى ًَسٍص یب دس صهبىّبی دیگش خبًِتکبًی هیکٌین ٍ ٍسبیل اضبفی ٍ غیشضشٍسی سا هیثخشین یب دٍس
هیسیضین ،دس هَسد رّي ًیض ایي هسئلِ هصذاق داسد.
هب هیتَاًین ایي سٌت ًیکَ سا دس هَسد رّي خَد ًیض اًجبم دّین ٍ ّش اص گبّی رّي خَد سا خبًِتکبًی کٌین ٍ حذاقل سبلی یکجبس ثِ
صَست اصَلی رّي خَد سا اص ٍسبیل اضبفی کِ ثشای هب سَدی ًذاسًذ خبلی کٌین .هٌظَس اص ٍسبیل اضبفی افکبسی ّستٌذ کِ ًِ تٌْب
ثبعث سشذ هب ًویشًَذ ثلکِ هَجت افت اًشطی ٍ عولکشد هب ًیض هیگشدًذ .آیب تبکٌَى شذُ ایي افکبس سا هَسد ثشسسی قشاس دّیذ ٍ سَد
ٍ صیبى آى سا اسصیبثی کٌیذ؟ هیتَاًیذ ایي کبس سا اًجبم دّیذ ٍ ثعذ اص ایي اسصیبثی تصوینگیشی کٌیذ .تصوین ثِ ثبقی هبًذى ٍ فکش کشدى
هکشس ثِ آى ٍ یب ثیشٍى ًوَدى ایي افکبس هٌفی اص رّي خَد.
هب ًویتَاًین ّویشِ هبًع ٍسٍد ایي افکبس شَین ثِ عٌَاى هثبل اگش ثگَیین ثِ هیَُ سیت ًیبًذیشیذ ثالفبصلِ شکل آى دس رّي هب هتصَس
هیًًگشدد پس هبًع ٍسٍد ایي افکبس هٌفی ثِ رّي ًشَیذ ٍلی ثِ حضَس ایي هْوبى ًبخَاًذُ ًبخَة دس رّي خَد کوک ًکٌیذً ،گزاسیذ
دس رٌّتبى اثشاص ٍجَد کٌذ اجبصُ ثذّیذ ثیبیٌذ ٍ سد شًَذ ،شوب فقظ گزس افکبس سا ثجیٌیذ ٍ تسْیلگش خشٍج آًْب شَیذ ،آًگبُ جبیی سا
ثشای ایي افکبس دس ًظش ثگیشیذ ٍسیلِای هبًٌذ صٌذٍقچِ ،کیفدستی ٍ ..کِ ثعذ اص خشٍج دس داخل آى ٍسیلِ هَسد ًظش ثشًٍذ.
تصوین ثگیشیذ اص ّناکٌَى ّوضهبى ثب آغبص سبل ًَ سٍصی یک فکش هٌفی سا ثذیي صَست اص رّي خَد ثضداییذ ،سپس ثجیٌیذ کِ چِ رّي
آساهی داسیذ ّناکٌَى ثشای افکبس ًَ ،احسبس ًَ ٍ سفتبس ًَ فضبی ًَ ایجبد کٌیذ.
ثب پش ٍ ثبل دادى ثِ افکبس هٌفی خَاُ هشثَط ثِ گزشتِ ( اتفبق ًبخَشبیٌذ گزشتِ) ،خَاُ هشثَط ثِ صهبى حبل یب دس خصَص آیٌذُ
(ًباهیذی دس سسیذى ثِ اّذاف) ثبشذ ،هبًع سشذ ٍ پیششفت خَد هیشَین ،ثِ آساهش سٍاًی خَد آسیت هیصًین ٍ ٍقت ٍ اًشطی سا کِ
ثبیذ ثشای کبسّبی دیگش ثگزاسین صشف افکبس ثیَْدُ هیکٌین.
ًحَُ ثشخَسد هب ثب افکبسهبى هصذاق ثبسص ایي شعش است:
هر چه کنی به خود کنی

گر همه نیک و بد کنی

ثیبیذ اص ّویي االى ًگزاسین افکبس هٌفی دس هب جشاتوٌذ شًَذ چشا کِ جشاتوٌذی آًْب ،هب سا فشسَدُ هیسبصد.

(ثشگشفتِ اص ًششیِ "پیبم هشبٍس" دفتش هشبٍسُ ٍ سالهت ٍصاست علَم ٍ هشکض هشبٍسُ داًشگبُ تْشاى .فشٍسدیي )59

