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پيیشگفتارر مترجم  
 

ااست. اايین کتابب “ مرااحل شاخص مشاووررههٴٔ مسيیحی”ووهه اایی کهھ ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ کتابب جز
اازز سی فصل می باشد وو اانتشارر تمامم کتابب بصوررتت يیک فايیل اايینترنت خرددمنداانهھ نيیست.  شامل بيیش

بهھ ناچارر فصل هھھھایی اايین کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن 
فاررسی ززبانن اازز ططريیق اايین کتابب٬، آآشنائی بيیشتریی اازز مرااحل عملی ااجراایی کالمم خداا بدست آآووررند.  

بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب "متقاضی" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر شخصی کهھ 
ناميیدهه شدهه ااست.“ مشاوورر”نيیز   

شاهھھھرخخ صفویی  
 
 

فهھرست  
 

مقدمهھ  
مرحلهھٴٔ ااوولل ...... آآغازز کارر  
مرحلهھٴٔ ددوومم ...... گشايیش  

مرحلهھٴٔ سومم ..... ااهھھھداافف پايیانی  
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مرحلهھٴٔ ااوولل  
نهھمفصل   

تکليیف ااوولل  
 

د. سرعت نجامم ددهھھھد) مزاايیایی بسيیارریی رراا ددااررددرر هھھھفتهھٴٔ آآيیندهه بايید اانمتقاضی کارریی کهھ تکاليیف خانگی (
می  بهھ ززندگی متقاضی اانتقاللمشاووررهه  رراا اازز ااططاققکارر ٬، جريیانن دناووررهه می ددهھھھززيیاددیی بهھ کارر مش

 د. هھھھر سهھ٬، عواامل الززمم براایینمشاوورر ددوورر می ساززشخص ااوو رراا اازز تکيیهھ بر هھھھمچنيین ٬، وو دنددهھھھ
ند.قيیت مشاووررههٴٔ مسيیحی هھھھستموف  

هھھھائی ااست کهھ ااوو می خوااهھھھد اانجامم می گويید کهھ نشانهھٴٔ اايیمانن ما بهھ خداا شامل اانجامم کارر ووقتی يیعقوبب 
آآنچهھ آآددمم بايید  “دداانستن”يیا ٬، )١۱(تنهھا ددااشتن نيیت اانجامم کارر الززمم می باشد٬، منظوررشش اايین نبودد کهھ ددهھھھيیم

االبتهھ با ووجودد آآنکهھ هھھھمهھٴٔ اايین هھھھا  .)٣۳(بخوبی بهھ ززبانن آآووررددبتوااند کالمم خداا رراا آآنکهھ يیا وو ٬، )٢۲(اانجامم بدهھھھد
رراا شامل اانجامم “ فيیض خداا”کهھ  کسانی. شوددمی بهھ کارر  تبديیلمهھم هھھھستند٬، کافی نمی باشند. اايیمانن 

ً نمی شماررند٬، ددرر ااشتباهھھھند. فيیض خداا٬،  کارر بهھ کارر سر اانجامم می گردددد: نهھايیتا  
 

٢۲اافسسيیانن   
اايیم تا کاررهھھھایی نيیک اانجامم ددهھھھيیم٬،   عيیسی آآفريیدهه شدهه مسيیحززيیراا ساختۀ ددست خداايیيیم٬، وو ددرر : ١۱٠۰

کاررهھھھايیی کهھ خداا اازز پيیش مهھيیا کردد تا ددرر آآنهھا گامم بردداارريیم.  
 

توجهھ کنيید کهھ خداا نمی گويید فکر . ااست“ نيیک”ريینش ما اانجامم کاررهھھھایی منظورر خداا ددرر آآف توجهھ کنيید:
اايین موضوعع رراا نبايید ااست). هھھھایی نيیک يیا نيیت اانجامم آآنن (چونن اايینهھا جزئی اازز آآنن ااست وو ناگفتنی 

فکر می کنند اايین نوعی  بعضی هھھھانادديیدهه گرفت. چونن با اانجامم کاررهھھھایی نيیک نجاتت نمی يیابيیم٬، 
نجاتت ااست کهھ قبل اازز هھھھر چيیز . ی ااستااست. ااما اايین برددااشت کامالً ناصحيیح“ شريیعت گراائی”

نجاتت٬، خداا اازز ما می پس اازز ااتفاقق می اافتد. ما ددرر نجاتت کارریی جز قبولل کرددنن آآنن نمی کنيیم. ااما٬، 
.)١۱(“ددرر آآنهھا گامم بردداارريیم”٬، “مهھيیا کرددخداا اازز پيیش ”کهھ “ کاررهھھھايیی”خوااهھھھد   

 
١۱۴يیوحنا   
ااگر مراا ددووست بداارريید٬، ااحکامم مراا نگاهه خوااهھھھيید ددااشت.«: ١۱۵  

 
ااست  ند. وو اايین يیکی اازز ددالئلیخودد رراا نشانن می ددهھھھکارر اانجامم مشاوورر خوااستارر تغيیيیرااتی ااست کهھ ددرر 

.)٢۲(دکهھ تکليیف خانگی رراا می ددهھھھيی  
تقاضی ااست کهھ ددرر جريیانن جلساتت مدعی نشانهھٴٔ سرسپرددگی م ببيینيیم تکليیف يیعنی چهھ؟ ااوولل آآنکهھحالل 

وو  ٬،آآنن می شوددبهھ متقاضی ددرر اايیمانن پایی بند اازز ااصولی کهھ  دد. تکاليیف ااسناددیی هھھھستندآآنن می شو
کهھ حقيیقت رراا بدست می آآوورردد: . جائی ااستخداا تصميیم بهھ اانجامم آآنن می گردددد بخاططر جاللل بهھ  

 
١۱تيیتوسس   

اازز پولُس٬، خاددمم خداا وو ررسولل عيیسی مسيیح٬، ددرر خدمِت اايیمانِن برگزيیدگانِن خداا وو شناخت آآنن حقيیقت : ١۱
کهھ موجد دديینداارریی ااست٬،  

 
ً ززميین خوررددهه ززخمی بشودد٬، وو حتی  ی کهھ می بايید برووددمتقاضی ممکن ااست ددرر ررااهھھھ شکست نهھايیتا
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ااستقامت  فيیض خدااااما با  .موززددخوااهھھھد ددووچرخهھ سواارریی رراا بيیا مینيیز بخورردد٬، مانند کسی کهھ تاززهه 
موززدد چگونهھ عاددتت بهھ نيیکوئی رراا جايیگزيین گناهھھھانن عاددتت شدهه نمايید. مشاوورراانن اايین خوااهھھھد کردد تا بيیا
رراا  (ناشی گریی) کاررآآموززیی ددووررههٴٔ آآنن ند بايید براایی متقاضيیانن بازز کنند وو کمک کنموضوعع هھھھا رراا 

پشت سر بگذااررند تا بتواانند بدوونن کمک مشاوورر ددرر ررااهه خداا قدمم برددااررند.   
ااوولل٬،  می شودد. ددرر جلسهھٴٔ  زنيیجلسهھٴٔ ااوولل شامل نن دداادد. وو آآتت جلسايیکايیک  پايیاننتکليیف رراا بايید ددرر 

نشانن می ددهھھھد. ااگر ددرر جلساتت ااووليیهھ (ااستفاددهه اازز کالمم خداا وو اانجامم کارر) مشاووررهه رراا “ ررااهه”مشاوورر 
رراا بطورر صحيیح نخوااهھھھد دديید. عالووهه بر اايین٬، عيیسی مسيیح نيیز “ ررااهه”شودد٬، متقاضی تکليیف ددااددهه ن

 لبتهھ شما عيیسی مسيیحند. اااگردداانش خوااست کارریی رراا اانجامم ددهھھھمعموالً ددرر هھھھمانن برخورردد ااوولل اازز ش
تغيیيیر ددرر هھھھمانن  می کردد عيیسی مسيیح فکربنظر می ررسد نيیستيید٬، ااما کالمش رراا خدمت می کنيید. 

  فکر کنيید. ت٬، وو شما نيیز چنيین بايیدلحظهھ اانجامم پذيیر هھھھس
د. بايید نوو مشکل باش نبايید ددرر اابتداا ززيیادد ٬،می ددهھھھيیدددرر اايین رراابطهھ ی کهھ تکليیف وو تغيیيیریی کهھ می خوااهھھھيید

کليیف مثالل٬، معموالً من اايین ت . بعنواانندنکنبا برددااشتی کهھ متقاضی تا آآنن ززمانن بدست آآووررددهه مطابقت 
٬، کهھ خداا رراا بعنواانن اايیمانداارر٬، هھھھمسر ) اازز ررااهھھھهھائی)۴(بيیشترصد يیا ( صوررتی”رراا بهھ ززووجج هھھھا می ددهھھھم: 

. سپس خطی ززيیر آآنن بکشيید٬، وو بهھ هھھھمسر خودد بدهھھھيید تا رراا تهھيیهھ کنيید ناررااضی می کنيید ٬،ماددرر يیا پدرر
اايین نوعع تکليیف سوددمند ووااقع می شودد چونن “. آآنچهھ بنظر ااوو بايید ااضافهھ شودد رراا نيیز يیاددددااشت کند

 ٬، اانبارردديیگر يیا چند مورردد آآنن تمرکز خوااهھھھم کردد. بهھ عباررتت ااحتماالً ددرر جلساتت آآيیندهه بهھ يیک
خوااهھھھد مورردد ااستفاددهه قراارر  ااتی کهھ بايید صوررتت بگيیرددموضوعاتی خوااهھھھد بودد کهھ براایی بحث وو تغيیيیر

گيیشانن رراا تغيیيیر ددهھھھند وو آآنانی کهھ می يیمنادداارراانی کهھ تنهھا می خوااهھھھند ززند. هھھھمچنيین فرقق ميیانن ااگرفت
. کسانی کهھ می خوااهھھھند آآسايیش رراا بدست آآووررند٬، نشانن خوااهھھھد دداادد د خداا رراا خوشنودد کنند ررااخوااهھھھن

ست رراا خداا تنهھا آآنچهھ ددرر خوااست ااوو هھھھند. یی کنددووررخوااست هھھھایی خوددشانن کمتر اامکانن دداارردد اازز 
يیانن می ددهھھھم.تکليیف مهھمی ااست کهھ بهھ ااکثر متقاض اايینبرکت خوااهھھھد دداادد.   

وااهھھھم ددرر هھھھفتهھٴٔ آآيیندهه تمريین آآموززشش تکليیف دديیگریی کهھ بهھ ززووجج هھھھا می ددهھھھم آآنن ااست کهھ اازز آآنهھا می خ
ددرر ووقتی کهھ  یی رراا براایی گفتگویی خانوااددگی٬،. اازز آآنهھا می خوااهھھھم ميیزآآغازز کنندااررتباطط مسيیحی رراا 
 ددوورر ميیزکنند٬، وو ررااجع بهھ مسائل وو مشکالتشانن  اانتخابب شاننمنزلددرر  ددااددهه شدهه قبالً بهھ آآنن ااختصاصص

ز صحبت کرددنن نخوااهھھھد کردد. ااگر کنند. قوااعد آآنن نيیز چنيین ااست: کسی کارریی ج مشوررتت نشستهھ
بايید بهھ  ردديیگشخص اابراازز شدهه)٬،  کسی مشاجرهه يیا بد ااخالقی کردد (ددرر کلماتت ااستفاددهه شدهه يیا ررووحيیهھ

بنظر من ”کهھ  نشانن خوااهھھھد ددااددند. منظورر اايین ااست کهھ با اايین حرکت پا خيیزدد ااما هھھھيیچ حرفی نز
بايید عث قطع مشوررتت شدهه) (کسی کهھ باآآنوقت آآنکهھ قانونن شکنی کرددهه “. مشوررتت قطع شدهه ااست

وررتت هھھھيیچ ددليیلی براایی قطع مش “.وررتمانن اادداامهھ ددهھھھيیمهھھھش می کنم بنشيین تا ددووباررهه بهھ مشخواا”بگويید٬، 
خداا مشوررتت ددرر مورردد مسئلهھٴٔ موجودد بايید با محبت ااست کهھ  بر آآنن قاعدهه ااستواارراايین ( نبايید ددااددهه شودد
ااگر مشوررتت هھھھمرااهه عصبانيیت شد٬، اابتداا شخص مقابل بعنواانن ااعترااضض تنهھا بپا می  .هھھھمرااهه باشد

می اايیستد. ووقتی شخص عصبانی با  ٬،خيیزدد وو ددرر اانتظارر عکس االعمل مواافق شخص عصبانی
ددرر خوااست می کند کهھ بهھ مشوررتت اادداامهھ ددااددهه شودد٬، آآنگاهه شخص مقابل ددووباررهه (بر عکس) آآرراامش 

آآنن شکل٬، تمرکز بر مسئلهھٴٔ موجودد وو مشوررتت ددرر محورر . بهھ اايین نشستهھ وو بهھ مشوررتت اادداامهھ می ددهھھھد
).ددخوااهھھھد بو  

رراا می  ٣۳٢۲تا  ٢۲٩۹: ۴ااوو اافسسيیانن . )۵(مشاووررههٴٔ خانگی بايید توسط شوهھھھر ااعالمم شدهه وو هھھھداايیت شودد
هھ رراا آآغازز کند:سپس اازز ززنش می خوااهھھھد با ددعا جلس خوااند وو  
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۴اافسسيیانن   

بلکهھ گفتاررتانن بهھددهھھھانتانن بهھ هھھھيیچ سخن بد گشوددهه نشودد٬، : ٢۲٩۹ کارر آآيید وو  تمامی براایی بنایی دديیگراانن بهھ 
شنوندگانن رراا فيیض ررساند. نيیاززیی رراا برآآووررددهه٬،  

اايید٬، غمگيین مساززيید. ررووحح قّدووسس خداا رراا کهھ بداانن براایی ررووزز ررهھھھايیی مهھر شدهه: ٣۳٠۰  
هھھھر: ٣۳١۱ گونهھ تلخی٬، خشم٬، عصبانيیت٬، فريیادد٬، ناسزااگويیی وو هھھھر نوعع بدخوااهھھھی رراا اازز خودد ددوورر کنيید.   
گونهھ کهھ خداا شما رراا ددرر مسيیح بخشوددهه ااست٬، شما  ا يیکديیگر مهھربانن وو ددلسوزز باشيید وو هھھھماننب: ٣۳٢۲

نيیز يیکديیگر رراا ببخشايیيید.  
 

 ططبقهھ بندییکند وو پس اازز اانجامد. نتايیج رراا نيیز ززنن بايید يیاددددااشت نبايید بيیشتر اازز نيیم ساعت بطولل هھ جلس
حل . ووقتی مسئلهھ اایی اازز ططريیق کالمم خداا توسط ززووجج هھٴٔ بعد بی آآووررددموضوعع هھھھایی ددررجج شدهه بهھ جلس

نويیسند وو بهھ جلسهھٴٔ ند رراا رروویی کاغذ می موضوعع وو ددليیل آآنکهھ نتواانستند بهھ تواافق برسآآنوقت ٬، نگردديید
آآووررند. اووررههٴٔ مسيیحی میمش  

شوهھھھر) وو آآنچهھ م (نقش ززنن يیا يیگيیررراا بعهھدهه  نقش شخص مقابل متقاضی شودد بعضی موااقع الززمم می
رراا بدست اازز آآنچهھ بايید بکند تا متقاضی شناختی يیا اانجامم ددهھھھيیم  يیمئگواا بعنواانن نمونهھ بالززمم می باشد رر

کهھ باززگو کنيید تا متقاضی بدااند بايید  کلیبهھ شکل اايین ررااهه عملی رراا االبتهھ بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ . بيیآوورردد
ً بايید ااست کهھ ااوو ططرفف مقابل رراا بعهھدهه گرفتهھ اايید وو  “نقش”شما   ٬،ش باززیینقآآنن رراا اانجامم ددهھھھد.  شخصا

. ددخوااهھھھد ددااکهھ متقاضی اانجامم  ٬،هه کارریی ااستعمد تنهھا جنبهھٴٔ آآموززشش رراا بايید بخودد بگيیردد.  
می  شمات مختصریی اازز آآنچهھ شد. نظر بهھ آآنکهھ متقاضی تنهھا شناخنگی بايید قابل ااجراا بااتکليیف خ

ساددگی هھ ليیفی رراا بدهھھھيید کهھ ب٬، سعی کنيید تکااست ددرر تالششبا مسائل سخت نيید رراا دداارردد٬، وو هھھھمچنيین ک
يیيیر ررووحيیهھ وو ررفتارر بزررگی ٬، می تواانند تبديیل بهھ تغموفقيیت هھھھایی کوچک ااووليیهھ .می تواانن اانجامم دداادد

بنا کنيید:هھھھا اازز کم شرووعع کنيید وو بر موفقيیت ند. بشو  
 

٢۲۵متی   
آآفريین٬، اایی خاددمم نيیکو وو ااميین! ددرر چيیزهھھھایی کم ااميین بوددیی٬، پس تو رراا بر ”سرووررشش پاسخ دداادد: : ٢۲٣۳

“شت. بيیا وو ددرر شاددیی اارربابب خودد شريیک شو!چيیزهھھھایی بسيیارر خوااهھھھم گما  
 

رراا  هه ااندددمسيیحی بدست می آآوورر اووررههٴٔ ند تا متقاضيیانن سرسپرددگی کهھ ددرر مشررااهھھھی می باش ٬،تکاليیف
کند٬، بخاططر شخص دديیگریی ددررخوااست بخشش  بايید ااززووقتی متقاضی  ٬،. بعنواانن مثاللبکارر بی ااندااززند

مشاووررهه اازز جنبهھٴٔ بحث وو گفتگو ااما چونن  .آآنن رراا اانجامم می ررساند آآنکهھ می خوااهھھھد خداا رراا خوشنودد کند
ً نتيیجهھٴٔ کارر مشاووررهه رراا خوااهھھھد دديید٬، کالمم ددرر ززندگيیش ررسيیدههبهھٴٔ عملی بهھ جن (ددرر منزلل يیا  ااوو شخصا

هھھھر ددوو . وو پس اازز اانجامم آآنن٬، چهھ موفق شد يیا نشد٬، شغل يیا هھھھر جایی دديیگریی کهھ تکليیف اانجامم شدهه)
ليیف دديیگریی تقويیت ات. ااگر موفق شد٬، اايین موفقيیت رراا بايید با اانجامم تکد ددااشنااهھھھميیت ززيیاددیی رراا خوااهھھھ

 دبرررسی کنوو  تفحصاانجامم شدهه رراا قدمم بهھ قدمم آآنچهھ بايید ااگر ناموفق بودد٬، ااوو هھھھمرااهه مشاوورر ااما کردد. 
می توااند اازز شکست هھھھايیش نيیز ااوو . اازز اايین ططريیق٬، شدهه ااستتا معلومم شودد چهھ باعث ناموفق بوددنن ااوو 

آآنهھا رراا تبديیل بهھ پيیرووززیی نمايید.وو پند گرفتهھ   
بهھ تعويیق ٬، ممکن ااست تنبلی٬، بی نظمیرراا نيیز فاشش کنند. تکاليیف ممکن ااست مسائل ززيیر بنا 

ميیت ززيیاددیی ددهھھھد. اايینهھا می تواانند ااهھھھ٬، وو غيیرهه رراا عامل شکست نشانن ٬، ررووحيیهھٴٔ بدیید٬، ناااميیییاانداازز
.ماندند می ٬، مخفیااگر تکليیف بهھ اايین شکل ووجوددشانن رراا اافشا نمی کرددددااشتهھ باشند وو   

ططريیقی براایی تشويیق ززووجج  کارر ررووحح االقدسس رراا محسوسس می ساززدد٬، وو ددرر رراابطهھ با ااززددووااجج٬، ٬،تکليیف
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ً می بيیند کهھ ططرفف مبکارر برددهه می شوددنيیز  ً سعی می کند . ووقتی يیارر ززندگی شخصا قابل ااوو حقيیقتا
ووقتی کسی د. حرفف تبديیل بهھ عمل گردديیدهه. معموالً بهھ ااوو می بخش کارر صحيیح رراا اانجامم ددهھھھد٬، ااميید رراا

٬، وو اايین نيیز کمک بهھ می کننديیارریی وو تشويیق ااوو رراا ددرر اايین ررااهه دديیگراانن سعی خوددشش رراا می کند٬، 
دد. عالووهه بر اايین٬، ووقتی شخصی تغيیيیر رراا ددرر خودد آآغازز می کند٬، خودد خوااهھھھد نموددرر ااوو تغيیيیر اايیجادد 

اررههٴٔ آآنن رراا خوااهھھھند ددووباانجامم اانتظارر الً دديیگراانن معمودديید دديیگراانن قراارر می ددهھھھد٬، وو رراا ددرر معرضض 
.ددااشت  

ئمی ٬، تکاليیف خانگی مشاووررهه رراا ددااهھٴٔ بعدیی نشستاانتظارر جلسيیک جلسهھ ددرر  پايیاننپس اازز بجایی آآنکهھ 
(ددرر  يید می باشنداالگو هھھھایی جدپرووررشش وو گناهه آآلودد االگوهھھھایی قديیم می کنند ـ وو کارر ااصلی کهھ شکست 

تغيیيیر رراا . مشاووررهه ددرر محيیطی کهھ ررووحح االقدسس اانجامم می گرددددتوسط  )ااجراایی منظم وو مرتب ررووززاانهھٴٔ 
وو اايین نيیز مشاووررهه رراا ووااقعی می ساززدد.٬، اادداامهھ پيیداا می کند. (بيیروونن اازز جلسهھٴٔ مشاووررهه) الززمم می دداارردد  

ً بهھ هھھھر شکلی کهھ نگاهه کنيیم٬، تکليیف جزء مهھم مشاووررهه می باشد. بطورریی کهھ عيیسی مسيیح  نتيیجتا
فرمودد:  

 
٧۷متی   
پس هھھھر«: ٢۲۴ اايین سخنانن مراا بشنودد وو بهھ آآنهھا عمل کند٬، هھھھمچونن مردد دداانايیی ااست کهھ خانۀ خودد کهھ  

رراا بر سنگ بنا کردد.  
دد٬، خراابب نشد ززيیراا آآووررچونن بارراانن بارريید وو سيیلهھا رروواانن شد وو باددهھھھا ووززيید وو بر آآنن خانهھ ززوورر : ٢۲۵

بنيیاددشش بر سنگ بودد.  
ااّما هھھھر: ٢۲۶ مردد نادداانی ااست کهھ خانۀ خودد  کهھ اايین سخنانن مراا بشنودد وو بهھ آآنهھا عمل نکند٬، هھھھمچونن 

رراا بر شن بنا کردد.  
دد٬، وويیراانن شد٬، وو آآووررچونن بارراانن بارريید وو سيیلهھا رروواانن شد وو باددهھھھا ووززيید وو بر آآنن خانهھ ززوورر : ٢۲٧۷

»ااشش عظيیم بودد!  وويیراانی  
 

تکليیف ررااهھھھی ااست کهھ متقاضی رراا اازز حرفف بهھ عمل می کشاند وو قسمت عمدههٴٔ مشاووررههٴٔ مسيیحی رراا 
عهھدهه دداارر می باشد.  

 
 

نهھمفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

؟ مقررر فرمودد آآنن هھھھا رراا اانجامم ددهھھھيیمچراا ااگر براایی خداا کارر هھھھایی نيیکو ااحميیت ندااشت٬،  )١۱(  
تا ددرر آآنهھا گامم بردداارريیم.قيیقت پولس می گويید آآنهھا رراا نشانن دداادد ددرر ح  

.دست محتواایی بيیشتریی رراا بهھ آآنن می ددهھھھ) شناخت کامل آآنچهھ ددرر پيیش اا٢۲(  
دنن.دداانشمند شااست٬، نهھ  خداا گانهھ ززندگی٬، دداارردد خداا براایی ما) حدفی کهھ ٣۳(  
 ت خوااهھھھم کردد. اانسانن خيیاللتعداادد صد يیا بيیشتر رراا می خوااهھھھم٬، مواارردد ووااقعی رراا ددرريیاف) يیقيیناً ووقتی ۴(

اايین بخاططر آآنن وو . تغيیيیر رراا ددرر خودد می بيیند ٬،نمی کند تغيیيیر کرددهه٬، بلکهھ ددرر عالم حقيیقی ززندگی
. بعنواانن مثالل٬، هھھھيیچ بلکهھ ددرر حقيیقت خودد رراا ميیبيیندندگی نمی کند٬، ااست کهھ ددرر عالم خيیالی زز

يیا “ بامالحظهھ” رراا ما نيیست٬، بلکهھ آآنچهھ کرددهه“ ی مالحظهھب”يیا “ بامالحظهھ”کس ددرر حقيیقت 
٬، ايید تمرکز بر تغيیيیرااتت ووااقعی ددااشتهھ باشنديیم. تکاليیف خانگی هھھھميیشهھ باررممی ش“ بی مالحظهھ”

نامی کهھ بهھ آآنهھا می ددهھھھيیم.بهھ نهھ   
يیم.کهھ َسر آآنن می باشد٬، می شمارر ززندگی ررووحانی خانهھٴٔ خودد٬، مسئوللااوو رراا ) وو بهھ اايین شکل ۵(  


