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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  
ااوولل ...... آآغازز کارر مرحلهھٴٔ   
گشايیش .ددوومم ..... مرحلهھٴٔ   
حلهھٴٔ سومم ..... ااهھھھداافف پايیانیمر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

ددوومممرحلهھٴٔ   
مهھھھددزسيیفصل   

خودد رراا سرسامم ندهھھھيیدمتقاضی   
 

. ممکن بيیش اازز ّحدمن ددرر اايین سهھ قسمت اازز کتابب مباحث بسيیارریی رراا مطرحح کرددهه اامم؛ شايید بگوئيید 
چگونهھ اانتظارر دداارردد من تمامم اايین مباحث رراا بخاططر ددااشتهھ باشم؟ بنظر غيیر ”ااست اازز خودد بپرسيید 

اررددهه بهھ خدمت گماا ااگر شما شخصی هھھھستيید کهھ خد مخالفت کنم.ااما ااجاززهه بدهھھھيید “. ممکن می آآيید
دهھھھيید. من تنهھا بوو پيیشرفت خودد رراا نشانن  ٬،ااوو می تواانيید بيیاموززيید٬، ررشد کنيید باشد٬، با فيیض وو حکمت

نامم برددهه اامم٬، وو بيیش اازز اايینهھا می تواانستم بنويیسم٬، وو ددرر کتابب هھھھایی دديیگر آآنهھا رراا اامورر ااساسی رراا 
ووااضح بيیانن کنم.مالحظهھ می کنيید. آآنچهھ ددرر ددست دداارريید رراا نيیز سعی کرددهه اامم مختصر وو   

مسيیحی  ررووشش هھھھایی مشاووررههٴٔ  تجزيیهھ وو تحليیلبيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ ددرر اايین سهھ قسمت اازز کتابب کاررمم 
بتواانن هھھھر يیک رراا بطورر  ٬، ااحتيیاجج بهھ جداا ساختن ااعضا موجودد دداارردد تا“تجزيیهھ وو تحليیل”بوددهه. 

انهھ ررااهه ببريید وو تحليیل کردد. شما ااتوموبيیل رراا نمی تواانيید با قست هھھھایی جدااگ جدااگانهھ مشاهھھھدهه کرددهه
رراا می هھھھايیش بهھم ووصل شدهه  هھکهھ تک من باشد!)٬، تنهھا ااتوموبيیلیااتوموبيیل ل (مگر ااتوموبيیل شما مث

تواانن ررااند (شاسی٬، گيیر بوکس٬، مخزنن بنزيین٬، وو غيیرهه هھھھمرااهه ددستگاهه برقی ططورریی با هھھھم متصل وو 
ارر کند). قسمت تنظيیم شدهه ااند تا کارر هھھھر يیک مکمل دديیگراانن باشد وو ااتوموبيیل بطورر کامل بتوااند ک

آآنچهھ بهھ اووررهه نيیز بهھ هھھھميین شکل باهھھھم کارر می کنند تا بر ددرروونن شخص ميیوهه آآووررند. لف مشهھھھایی مخت
هھھھم متصل می گرددند. اب )١۱(ززمانی کهھ مشاووررهه می کنداايین شکل می آآموززيید٬،   

تفاددهه قراارر آآنچهھ ددرر اايین کتابب نوشتهھ شدهه رراا مشاوورراانن مسيیحی بيیش اازز سی سالل ااست کهھ مورردد ااس
خوااهھھھند گفت٬، اابتداا بسيیارر مشکل بنظر  چگونهھ آآموختند اايین کارر رراا بکنند بپرسيید ااند. ااگر اازز آآنهھاددااددهه 

شکل عاددتت صوررتت می هھ باامرووزز اانجامم می ددهھھھند آآموختند٬، آآنچهھ می ررسيید٬، ااما پس اازز آآنکهھ بتدرريیج 
 مسئلهھٴٔ فرااموشش کارریی بوجودد میددرر حالل آآموززشش ااست٬، گيیردد. هھھھميیشهھ ددرر اابتداا٬، ززمانی کهھ اانسانن 

تر می شودد وو ررووززیی می ررسد کهھ هھھھمهھ چيیز بيیادد می آآيید. يیک ررااهه د. ااما پس اازز مدتی٬، هھھھمهھ چيیز آآسانآآيی
رراا چند بارر پس اازز ددعا بخواانيید. ددرر  رراا کهھ مشکل دداارريید بيیادد بسپارريیداايین ااست کهھ آآنن قسمت اازز کتابب 
.بودد کهھ هھھھمهھ چيیز بهھم متصل شدهه ااند ووقت خودد٬، شما نيیز شاهھھھد خوااهھھھيید  

اا یی ررزز گشايیش٬، سعی نکنيید کارر هھھھایی ززيیاددی باشد آآنن ااست کهھ ددرر جلساتت پس ااااما آآنچهھ مطرحح م
يید چيیز هھھھایی تاززهه رراا بيیاموززيید وو بيیادد اانجامم ددهھھھيید. ااگر بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ شما خودد چهھ مشکلی ددااشت
وو ااوو ممکن ااست بقدرر شما يید. نيیز بکنآآوورريید٬، بايید توجهھ بهھ چنيین موررددیی ددرر خصوصص متقاضی خودد 

د. متقاضی شما نيیازز دداارردد آآنچهھ بدست آآووررددهه رراا جمع کرددهه بهھم متصل نمايید. ددرر ووقت ندااشتهھ باش
د. ااگر شما يینآآموختهھ بکحالل تا بنتيیجهھ بهھتر ااست حوااسش رراا متوجهھ اافکارر وو ططريیق هھھھایی تاززهه اایی کهھ 

ووجودد ددااررند نيیز ررسيیدگی کنيید٬، نهھ تنهھا ددووررههٴٔ مشاووررهه رراا  کهھمسائل فرعی بهھ  ٬،بخوااهھھھيید هھھھمزمانن
متقاضی  ٬،کرددهه اايید٬، وويیا با کثرتت موضوعاتت تاننططوالنی کرددهه اايید٬، بلکهھ متقاضی رراا متکی بهھ خودد

چگونهھ هھھھر يیک حل  وو سپس نشانن بدهھھھيیدد٬، رراا سرسامم ددااددهه اايید. بهھتر ااست مسائل ااساسی رراا حل کنيی
بهھ  دديیگر٬،رراا بجایی بگذاارريید تا بتوااند هھھھر بارر ددرر مقابل مسائل وو اافکارر وو ررووحيیهھٴٔ تاززهه اایی هه ااند٬، شد

تنهھائی اازز آآنهھا ااستفاددهه کند.   
) ۴ند چگونهھ اازز ميیز مشاووررههٴٔ خانگی (فصل نهھم صفحهھٴٔ هھ ااااگر ززنن وو شوهھھھریی يیادد گرفتبعنواانن مثالل٬، 

مم اازز کتابب رراا حل کنند. ددليیل دديیگریی براایی آآنکهھ خوااستهھ اا ونیهه کنند٬، بايید بتواانند مسائل گوناگااستفادد
 ددرر مسيیرززمانی کهھ مسائل پيیش می آآيیند٬، ااستفاددهه شودد اايین ااست کهھ متقاضی رراا “ پنج شنبهھ چهھ کنم”

  قراارر بدهھھھيید. ااستفاددهه اازز کالمم خداا 
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من آآموززشی کهھ خودد بدست آآووررددهه اايید رراا با آآنچهھ متقاضی شما می خوااهھھھد بدست آآوورردد مقايیسهھ کرددهه 
يید. شايید بهھ اايین شکل متوجهھ آآنچهھ ددرر نظر سرسامم ندهھھھکثرتت موضوعاتت اامم وو خوااستهھ اامم کهھ ااوو رراا با 
. شما مشاوورر هھھھستيید (يیا خوااهھھھيید بودد). ااوو ست کهھ مقايیسهھ پايیانن می يیابدددااررمم بشويید. ااما جائی هھھھ

متقاضی ااست. ااحتماال٬ً، با ووجودد آآنکهھ نيیازز بهھ آآموززشش بيیشتریی هھھھست٬، ززندگی ررووحانی شما ددرر ررااهه 
ززخم هھھھایی ززيیاددیی . ااوو ضعيیف شدهه وو حرفف شدهه ااستاازز ررااهه منصحيیحی اادداامهھ دداارردد. ااما متقاضی 

هھھھست کهھ بايید شفا يیابند. شما شايید مدتی ااست کهھ اايین کارر رراا ددرر رراابطهھ با خودد دداارريید اانجامم می ددهھھھيید. 
وولی متقاضی ممکن ااست هھھھنوزز با تکاليیفی کهھ ددااددهه اايید مشکل دداارردد وو نمی توااند اانجامم ددهھھھد. ممکن 

خوااهھھھد  فرههٴٔ ااوو ااضافهھ کنيید وو فلجوعع دديیگریی رراا بهھ ستهھ شدهه باشد. موضسااست اازز لحاظظ ررووحانی خ
شد!  

. من قبالً ددرر مورردد آآنکهھ متقاضی پس اازز نگاهه بداارريید نيیکی بدست آآمدهه رراا بايید محفوظظ ٬،ااما اازز ططرفی
٬، هھھھشداارر ددااددهه اامم. بهھ ااوو بگوئيید کهھ آآنچهھ نيیازز دداارردد رراا بدست آآووررددههگشايیش ممکن ااست فکر کند 

 ٬،شااست. گشايی نويین ییآآغاززتنهھا گشايیش کرددهه؛  تاززههپيیشرفت هھھھایی گشايیش تنهھا ااوو رراا قاددرر بهھ پذيیرشش 
اامکانن رراا براایی ررسيیدگی قاططع بهھ مسائلی کهھ پيیش آآمدهه٬، وو اافشایی مسائلی کهھ ددرر خفا ماندهه ااند رراا فراامم 

ساختهھ ااست. ااما تمامم اايین موضوعاتت رراا نمی تواانن باهھھھم حل کردد.  
 ٬،ساختن آآنچهھ تابحالل بدست آآووررددهه اايید می باشدددرر نتيیجهھ آآنچهھ الززمم ااست بهھ آآنن تمرکز نمائيید٬، مقاوومم 

تا اامکانن برگشت اازز ميیانن برددااشتهھ شودد. بهھ هھھھميین خاططر ااست کهھ من تاکيید کرددهه اامم کهھ رروواابط گذشتهھ 
بايید پاکک شدهه٬، وو ررااهه هھھھایی جديید جایی ررااهه هھھھایی قديیم رراا گرفتهھ باشند٬، وو غيیرهه. اايینهھا هھھھمهھ عامالنن رريیشهھ 

. آآنچهھ ددرر اايین تا پایی بر جا بمانند اايین کارر هھھھا ووقت الززمم ددااررند ددووااندنن وو مستحکم کرددنن می باشند. ااما
ن ترکيیب وو تحکيیم صحبت اايیاازز مرحلهھٴٔ بعد نيیز ددرر ( مرحلهھ الززمم می باشد٬، ترکيیب وو تحکيیم ااست

ً سعی کنيیدايید بکنيیدااساسی ااست کهھ ب یاايین کوشش. )خوااهھھھم کردد توجهھ متقاضی رراا بجایی  . نتيیجتا
وومم زهھھھمزمانن با ل٬، با موضوعاتت دديیگر منحرفف ننمائيید. ت آآووررددههترکيیب وو تحکيیم آآنچهھ ددرر ررااهه بدس

٬، بايید ااوو رراا خاططر نشانن بساززيید کهھ پيیشرفت رراا نمی تواانن با ززوورر ایی جديیدپيیشرفت هھھھ ساززییززميینهھ 
ااما ست٬، وو شکی ددرر آآنن نيیست٬، يیزیی وو ااجراایی ددقيیق کالمم خداا الززمم اابدست آآوورردد. االبتهھ برنامهھ رر
حوصلهھ دداارردد٬، چونن متقاضی نهھ تنهھا آآنهھا رراا بايید ااجراا نمايید٬، صبر وو ااجراایی اايین برنامهھ هھھھا نيیازز بهھ

هھھھشداارریی کهھ می ددهھھھم ددرر اايین ااست کهھ د. باشنيیز رريیافت برکت وو ميیوههٴٔ ررووحح االقدسس بلکهھ ددرر اانتضارر دد
اازز هھھھمهھٴٔ مسائل رراا يیکجا حل کنيید. بسيیارریی  بکنيید تا مجبوررتانن نکنند بهھ اايین مطلب قبالً ررسيیدگی

هھ رريیزیی کارر می ررسند٬، فکر می کنند حالل کهھ قدررتی ددرر خودد پيیداا ووقتی بهھ قسمت برناممتقاضيیانن 
مسائل ررسيیدگی کنند. منظوررمم اايین ااست کهھ بايید حکمت  کرددهه ااند٬، بهھتر ااست هھھھر چهھ ززووددتر بهھ هھھھمهھٴٔ 

بيیشتر ممکن ااست متقاضيیانن بخرجج بدهھھھيید تا ظظرفيیت متقاضی رراا ددرر نظر گرفتهھ باشيید. بعضی 
نند ددرر ممکن ااست کارر هھھھایی بيیشتریی رراا بتواا مکاناتت. دديیگر کسانناا ووااشتيیاقق ددااشتهھ باشند تا ااططالعاتت 

شما بايید مشغولل برآآوورردد اايین خصوصيیاتت  نجامم ررسانند. ااما ددرر ططولل تمامم جلساتتااتریی کوتاهه  ززمانن
با ااوو پيیش بروويید٬، وو ااوو ف ررسيید٬، بتواانيید بداانيید چهھ قدرر باشيید٬، تا ززمانی کهھ متقاضی شما بهھ نقطهھٴٔ عط

  وورردد.نيیا“ سرسامم”حذرر بداارريید تا  ائی بررراا اازز چهھ موضوعع هھھھ
منظورر من اايین (براایی کسانی کهھ می جويیند ااشکالی ددرر حرفف هھھھايیم پيیداا کنند) بايید بگويیم  ااً ااما ااجبارر

نيیست کهھ جلویی پيیشرفت ررووحانی متقاضی رراا بگيیريید٬، بلکهھ می گويیم آآنچهھ ساختهھ می شودد بايید بر 
تثبيیت آآنچهھ . شما الززمم ااست تمامم کوشش خودد رراا صرفف تحکيیم وو واارر گرددددایی قویی ااسترروویی ززيیر بن

يید. آآنچهھ ددرر پيیش ااست ططريیق تاززههٴٔ ززندگی ددرر اايین ددنيیا ااست٬، ااما توجهھ نيیز تا بحالل بدست آآمدهه بکن
دداارردد٬، وو ططريیق ززندگی مسيیحی می توااند عاددیی شدهه مانند  باشيید کهھ شيیطانن نيیز ددرر ددنيیا حظوررددااشتهھ 

خودد رراا می  “ررووززمرههٴٔ ”نيیز بشودد. ووقتی ززندگی عاددیی شدهه وو رروواالل  ططريیق ززندگی بی اايیمانانن دديیگر
بايید آآغازز ٬، ررشد می کند. آآنچهھ حالل اایی تاززههگيیردد٬، جنبهھٴٔ ررووحانی آآنن اازز ميیانن ررفتهھ وو بهھ حالل ددنيیویی 
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کمی ااست (جواانب ررووحانی)٬، کهھ ززندگی مسيیحی آآيیندهه رراا خاططر نشانن می کنيید٬، ززيیر بنایی مح
. )٢۲(ساززدد  

کهھ ددووباررهه ددرر خصوصص می باشد برسيید٬، خوااهھھھيید دديید  ااهھھھداافف پايیانیووقتی بهھ مرحلهھٴٔ بعد کهھ مربوطط بهھ 
خوااهھھھيید شد کهھ من اانتظارر پيیشرفت هھھھایی ززيیاددیی رراا نيیز پيیشرفت سريیع هھھھشداارر خوااهھھھم دداادد. ااما متوجهھ 

جلساتت مشاووررهه خوااهھھھم ددااشت. ددرر آآنن قسمت من متقاضی رراا تشويیق می کنم موضوعی  پايیاننپس اازز 
 پايیاننررسيیدگی نمايید. وو ااميیدووااررمم بتواانم کمک کنم تا ااوو رراا بخاططر هھھھميین٬، قبل اازز بهھ آآنن رراا خودد 

تا ااگر ااشکالی پيیش  ٬،آآنناازز براایی پيیگيیریی جلساتت آآماددهه کنيید. هھھھمچنيین پيیشنهھادد هھھھائی رراا خوااهھھھم کردد 
وولی اايین مربوطط بهھ رراا بهھ متقاضی بدهھھھيید.  زز ميیانن بردداارريید٬، بلکهھ آآموززشش تاززهه ااییا آآنن رراا ااآآمد٬، نهھ تنهھ

مرحلهھٴٔ بعد ااست. آآنن رراا اايینجا مطرحح کرددمم تا بداانيید اايین پايیانن کارر نيیست. ااما الززمم ااست مرحلهھٴٔ بعد اازز 
نيید اانجامم د. ااگر اايین کارر رراا بتواار٬، وو برآآوورردد وو ذذخيیرههٴٔ موجودديیت بنمائيیگشايیش رراا ززمانن تعمق٬، تفک

ددهھھھيید٬، کارر بزررگی کرددهه اايید٬، شايید بيیش اازز آآنچهھ خودد يیا متقاضی شما تصورر می کنيید. ااساسس کارر اايین 
بهھ ررااهه هھھھایی قبل  ٬،وو نهھ می توااند ٬،هھھھداايیت کنيید کهھ نهھ می خوااهھھھد جانبیااست کهھ متقاضی رراا بهھ 

برگردددد. ددرر اايین مرحلهھ کهھ هھھھنوزز ددرر آآنن هھھھستيیم٬، اايین کارر ااساسی شما ااست.  
مشاووررهه  پايیاننست بپرسيید مرحلهھٴٔ پس اازز گشايیش چهھ مدتت اادداامهھ خوااهھھھد يیافت تا بهھ لل ممکن اااح
حبت خوااهھھھم کردد٬، ااما اايینجا می تواانم بگويیم کهھ بايید هھھھر يید. من ررااجع بهھ آآنن ددرر مرحلهھٴٔ بعد صبرس

٬، رريیشهھ ددووااندهه وو مستحکم ت آآمدههااندااززهه کهھ الززمم باشد آآنن رراا اادداامهھ بدهھھھيید تا ططرقق جديید ززندگی کهھ بدس
دد اااما نهھ بيیشتر. ررااهه اانجامم کارر ااوولی٬، بدوونن آآنکهھ بهھ ددوومی برسيید اايین ااست کهھ موقعيیتی رراا اايیج دد٬،بگردد

تا آآنچهھ ااموختهھ  )ددرر آآنن ززندگی می کند باشدمتقاضی کنيید (موقعيیت ووااقعی کهھ مربوطط بهھ محيیطی کهھ 
 اایی اادداامهھٴٔ ددررجهھٴٔ موفقيیت ااوو نشانگر ززمانن الززمم بربکارر ببردد. بخودد وو شما نشانن بدهھھھد کهھ می توااند رراا 

بهھ پايیانن برسد٬، ااما نهھ قبل اازز آآنکهھ  ززووددتر ددوو می خوااهھھھيید مشاووررههمرحلهھ خوااهھھھد بودد. االبتهھ هھھھر 
“ معموالً ”بجایی نماند. ددرر آآنن ٬، وو شکی اددهه اازز آآنچهھ آآموختهھ رراا بدست آآووررددهه باشدمتقاضی اامکانن ااستف

بعضی  .)٣۳(ززمم ااستاايین ووااژژهه توجهھ کنيید) براایی مشاوورراانن کارر آآززموددهه شش هھھھفتهھ ال محدوودد بوددنن(وو بهھ 
اایی متقاضيیانن ززمانن بيیشتریی رراا براایی اانجامم کارر الززمم خوااهھھھند ددااشت وو بعضی هھھھمانن ااندااززهه رراا بر

وو ددرر اايین کارر حکمت  اايین برددااشت رراا الززمم خوااهھھھيید ددااشت بدست بی آآوورريید. شما تحکيیم وو تثبيیت
  جج بدهھھھيید.ربخ

ددرر خالصهھ بگذاارريید بگويیم کهھ ددرر اايین مرحلهھ نيیازز بزررگی بهھ حکمت مشاوورر ااست. ددرر مورردد ووقت 
الززمم وو ااندااززههٴٔ پيیشرفتی کهھ صحبت اازز آآنن می کنيیم٬، آآيیاتی ووجودد نداارردد. با اايین ووجودد٬، ااصلی کهھ ددرر 

 هھانن شدهه اايین ااست مرددمم آآماددگی چيیز تاززهه اایی رراا ددرر ززندگی ندااررند٬، مگر آآنکهھ چيیزپيیشرفت پنکلمهھٴٔ 
باشد: دديیگریی قبالً رُرخخ ددااددهه  

 
۴ااوولل تيیموتاووسس   

ددرر اايین اامورر بکوشش وو خودد رراا بهھ: ١۱۵ تمامی ووقف آآنن کن تا پيیشرفت تو بر هھھھمهھ آآشکارر شودد.   
 

شاهھھھد  نظر بگيیريید٬، ااگر نهھپيیشرفت رراا بر ااساسس آآنچهھ قبالً دديیدهه ااند می شماررند. اايین مباحث رراا ددرر 
. متقاضی خودد رراا محکم وو ثابت هه ااستخراابب شدنن هھھھمهھ چيیز خوااهھھھيید بودد چونن ززيیر بنا ضعيیف بودد

بساززيید. آآنوقت می تواانيید بهھ مرحلهھٴٔ آآخر قدمم بردداارريید.  
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مهھھھددزسيیفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

مشاهھھھدهه کرددهه ااند شهھاددتت می ددهھھھند کهھ  رراا ددرر اانجامم خدمت کهھ مشاوورراانن کاررآآززموددهه یمتقاضيیان) ١۱(
ً  شاننهھھھمهھ کارر ااما می تواانيید ااططميینانن ااتوماتيیک (بشکل خوددکارر) اانجامم می ددهھھھند. رراا تغريیبا

 . مانندههاايینگونهھ نبودد اامرووزز بطورر ااتوماتيیک اانجامم می ددهھھھند٬، ددرر آآغازز ددااشتهھ باشيید کهھ آآنچهھ
عد بهھم متصل نمايیند. ددرر کنند وو باازز قسمت هھھھا رراا مطالعهھ شما٬، آآنهھا نيیز الززمم ددااشتهھ ااند هھھھر يیک 

 آآنن٬، شهھاددتت ددهھھھند کهھ لبمطااايین اوورراانن کارردداانن نيیز ممکن ااست پس اازز خوااندنن حقيیقت٬، مش
راايیشانن بوددهه ااست. مروورر خوبی ب  

مسيیحيیانن هھھھر يیک فرززنداانن خداا هھھھستند وو تنهھا بخاططر جاللل خداا ززندگی می کنند. خداا ااوولل وو آآخر  )٢۲(
بد ززندهه خوااهھھھيیم بودد. چونن ززندگی ما ددرر اايین مانند ااوو تا ااا ددرر ددست خداا ااست وو ااست. ززمانن م

ددنيیا ااست وو بيیشتر اافکارر وو ررفتارر ما مانند ددنيیا ااست٬، ددليیل بر آآنن نمی شودد کهھ خداا رراا فرااموشش 
کنيیم وو مقصودد خودد رراا تغيیيیر ددهھھھيیم. ضعف هھھھايیمانن رراا بايید ددرر نظر ددااشتهھ وو ررووززاانهھ بهھ ددعا وو 

خودد رراا مشغولل بداارريیم. ٬،مطالعهھٴٔ کالمم  
 ما هھھھيیچگاهه نبايید تجربيیاتت گذشتهھ ااوومشاوورر تاززهه کارر ممکن ااست ووقت بيیشتریی رراا مصرفف کند. اا) ٣۳(

ددرر ووقت الززمم براایی کسب تجربيیاتت٬، خودد متوجهھ خوااهھھھد شد کهھ معيیارر خدماتت آآيیندهه ااشش گردددد. 
ززمانن ررسيیدگی بهھ هھھھر نوعع مسئلهھ کوتاهه تر می گردددد. ددرر اايین مقطع بايید هھھھشداارر بدهھھھم کهھ ماهھھھيیت 

الززمم بهھ برررسی دداائم نهھ مدتی کهھ بطولل می اانجامد. ماهھھھيیت کارر نيیز  ٬،خدمت ااست٬، مالکک کارر
دداارردد.مشاوورر اازز کاررشش   

 


