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  اطالعیه
ــزاري  ــان و  برگ ــان، معلم ــزرگ مدرس ــایی ب ــتمین گردهم هش

ــد      ــرآن و تجوی ــوزش ق ــی آم ــه فرهنگ ــارآموزان مؤسس ک
جهـت   )ص(همزمان با مبعث پیامبر گرامی اسـالم  )القرآن میقات(

  ارهاي نوین اداري و آموزشی مؤسسهاهکبررسی مشکالت و ر

  13الی صبح  9 :ساعت            26/2/94شنبه     :زمان
ــان ــرآن و   :مک ــوزش ق ــه فرهنگــی آم ســاختمان مرکــزي مؤسس

  )القرآن میقات(تجوید
حضــور کلیـه معلمـین ارجمنــد در همـایش فــوق، رأس     :توجـه 

 اییستاد برگزاري گردهم                .باشد ساعت مقرر ضروري می

خوردیم،  خدا را شکر که گاهی در زندگی زمین
  .این یعنی ما توان برخاستن داریم

  
هاي راضی یا ناراضـی و ناراحـت    با دیدن آدم
کنید؟ چه فرقی بـا هـم دارنـد؟ از     چه فکر می

ات،  رفت و آمد صبح و شب در روزهاي زندگی
از بزرگ شدن فرزند کـوچکی کـه تـا دیـروز     

کـردي؟ از فامیـل و    خودت تر و خشکش مـی 
ولشـان از پـارو بـاال    آشنا که شاید تا دیروز پ

از افرادي که تا دیروز وضع !.. زد ولی امروز می
مالی، سالمتی و خانوادگی بدي داشتند و شاید 

شــد، امــا امــروز  حتــی بــه آنهــا تــرحم مــی
با کمـی دقـت   . اوضاعشان بر وفق مراد است

بینید که خدا همه جا براي ما نشانه گذاشته  می
ما حـرف  خواهد با  است انگار همه این دنیا می

بزند اما حیف چقـدر گـوش شـنیدن و چشـم     
  !دیدن کم است

  :فرمایند می )ع(چه زیبا حضرت علی
پذیرها چقـدر    ها چقدر فراوانند و عبرت عبرت

  )284حکمت/ البالغه نهج(                           .اند کم

  :فرمودند )ص(رسول گرامی اسالم
جنبندگان زمین و ماهیان دریا و هر جانداري در هوا و همه اهل آسمان و زمـین بـراي آموزگـار    

 13819ح/3960ص/8الحکمه ج میزان                                                     .طلبند خوبیها آمرزش می
  

بزرگان اخـالق، بـراي توفیـق    
یافتن بر حضور قلب در نماز، به 

کنند که  افراد چنین سفارش می
در طول روز نیـز در همـه حـال    

  .متوجه حضرت حق باشند
انسان به هر چیز بیشتر توجـه کنـد، همـان چیـز،     

پس به . بندد تر در روح او نقش می تر و پررنگ قوي
و از آن پر و توجهش بدان گاه خواندن نماز نیز یاد ا

هاي ایـن   بدین ترتیب، شاید یکی از ثمره. سوست
اذکُرُوا اهللاِ ذکْـرا کثیـراً؛   «: فرماید آیه شریفه که می

، همین باشد )41احزاب،(».بسیار خداوند را یاد کنید
یـاد فـراوان خـدا در طـول شـبانه روز، تـأثیر       : که

 .تبسزایی در ایجاد حضور قلب در نماز خواهد داش

 
  ء
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سـوره   16تـا   9در این شماره آیـات  
ــر ــه قم ــی  مبارک ــورتان معرف را حض

ه ایـن آیـات چنـین    نماییم ترجم می
  :است

تکذیب کردند و  )ع(پیش از آن قوم نوح -
ـ    د و گفتنـد  بنده مـا را دروغگـو خواندن

  .رد شده استاي ط دیوانه
  .من مغلوبم پس انتقام گیر: ردگار خود را خواند کهپس پرو -
  .پس درهاي آسمان را به آبی سیل آسا گشودیم -
) زمـین و آسـمان  (هایی شکافتیم تـا آب   و زمین را به صورت چشمه -

  .براي امري که تقدیر شده بود بهم پیوست
  .ها حمل کردیم ها و میخ از تخته) کشتی ساخته شده(و او را بر  -
رفت این پاداش کسی بود که مورد انکار واقـع   زیر نظر ما می) کشتی( -

  .شده بود
، آیـا پنـد پـذیري    و به راستی آن را بر جاي نهادیم تا عبرتی باشـد  -

  هست؟
  .پس بنگر چگونه بود عذاب و هشدارهاي من -

نخستین پیامبر اولوالعزم و دومین پدر نسل کنونی  )ع(حضرت نوح
هاي  بنده شکرگزاري بود که سال ،ردگاربشر و قطعاً به فرموده پرو

هاي فراوان به سـوي   متمادي قومی سرسخت و لجوج را با سختی
دیدات و اما سرانجام با ته. فرمود دایت میخداپرستی دعوت و ه

هایی از جانب آن قوم مواجـع   سیبها و تمسخرها و آ انواع تهمت
ذن عـده قلیلـی دعـوت او را نپذیرفتنـد نهایتـاً بـه ا       شد و جز 

دانست دیگر از نسل آنها مؤمنی پدیـد   پروردگار قومش را که می
کرد و فرمـود پروردگـارا احـدي از    ) دعاي منفی(آید نفرین  نمی

کافران را روي زمین باقی مگذار چرا که در این صورت بندگانت را 
بعـد از  . آورند کنند و جز نسل فاجر و کافر به وجود نمی گمراه می

اخت کشتی از جانب پروردگار صادر شد فرمان س ،نفرین حضرت
سال طـول کشـید حضـرت     200و بعد از مدت زیادي که حدوداً 

با اعتماد بر قول پروردگارش مبنی بر ساختن کشتی، براي  )ع(نوح
خود و قومش دعاي مثبت کرد و فرمود من از پا افتاده و مغلـوبم  

ـ  اب پس پروردگارا مرا یاري کن که تو بهترین یاري کنندگانی خط
به ایشان وحی رسید که بعد از تشکیل آب همه یارانـت را سـوار   
کشتی و بقیه را رها کن سپس از زمین و آسمان آب جاري شد و 
بعد از تشکیل مقدار معینی که کشتی روي آن قـرار گرفـت آب   

و کشـتی روي   دقطع شد و همه افراد خارج از کشتی غرق شـدن 
مراهـانش نجـات   کوه جودي قرار گرفت و سرانجام حضـرت و ه 

یابیم از عواملی که الزم اسـت در   با توجه به این آیات در می .دیافتن
انسان ایجاد شود تا دعایش سریعاً به اجابت برسـد صـبر کـردن در    

ها و اعتماد به قول پروردگار و همچنین ایـن حالـت    شدائد و سختی
  .ه استاست که اقرار و اعتراف نماید که واقعاً مغلوب و از پا افتاده شد

سپس به درگاه الهی خاضعانه حاجت خود را در خواست نماید که در 
 . رسد به اجابت می... شاء این صورت ان

  

  
  صافی گلپایگانی... استفتاء از آیت

هاي تمام اتوماتیک که عمـل   شستن لباس نجس در لباسشویی :ؤالس
دهند چه حکمـی دارد؟   شستن، آب کشیدن و خشک کردن را انجام می

  شود؟ آیا لباس نجس با این روش پاك می
هـا را   همـه لبـاس   ،اگر پس از برطرف شدن عین نجاست، آب متصل بـه کـر   :وابج

شود و چنانچـه   ه بگیرد همه پاك میفرابگیرد و داخل ماشین را نیز تا هر جا نجس شد
پس اگر یقین کنید که آب . باشد آب قطع شود آبی که داخل ماشین است آب قلیل می

و مواضع نجس ماشین را فراگرفته و غساله را خارج کند پـاك هسـتند و    ها همه لباس
  .این عمل انجام شود ،در متنجس به بول باید دو مرتبه

موالید ائمه اطهار علیهم السـالم، بـه    چند وقتى است در مراسم :ؤالس
زدن در  آیا کف. شود پرداخته می زدن ممتد  هنگام شادى و شعف، به کف

  صحیح است؟ جالساین م
زدن در مجـالس    زدن امري لهوى و حـرام اسـت و سـزاوار اسـت از کـف      کف :وابج

ـ      ه مذهبى خصوصاً در مساجد و حسینیه ها اجتنـاب نماینـد و شـکوه و قداسـت اینگون
  .ت مذکور ضایع نسازندمجالس را با حرکا

  

  مکارم شیرازي... استفتاء از آیت
احى زیبـا سـازى کـه بعضـى انجـام      نظر شما در مورد عمل جرّ: سؤال

دهند چیست؟ قابل توجه این که این عملیـات گـاهى بـراى از بـین      یم
بردن زشتى مادرزادى است و گاهى براى از بین بردن زشتى است کـه  

شود و گاهى  نیست مثل زخمها و جراحاتى که بعداً عارض مى مادرزادى
 براى از بین بردن زشتى نیست، بلکه براى زیباتر شدن است؟ اصالً

در صورتى که آمیخته با حرام دیگرى نباشد در هیچ صورت اشکال ندارد و در : جواب
رت، تنها در صـورت ضـرو  ) مانند نظر و لمس نامحرم(صورتى که مستلزم حرامى باشد 

 .جایز است
 حجامت از نظر شرعى چه حکمى دارد؟: سؤال
مگر نسبت به اشخاصـى کـه بـراى آنهـا      ;طبق روایات متواتره مستحب است: جواب

 .ضررى داشته باشد
 آیا دود کردن اسپند براى جلوگیرى از چشم بد صحت دارد؟: سؤال
کنـد، و مفیـد    یدود اسپند فضا را ضد عفـونى مـ  : گویند یولى م ؛صحت ندارد: جواب

 .تاس

 
در سال قحطی عارفی غالمـی دیـد کـه    

  !شادمان بود
  کنی؟ چطور در چنین وضعی شادي می: گفت
من غالم اربابی هستم که چندین گله دارد و تـا  : گفت

  .دهد کنم روزي مرا می وقتی براي او کار می
از خودم شرم دارم که یک غالم به : عارف گفت

کرده و غم به دل  اربابی با چند گوسفند توکل
دهد و من خدایی دارم که مالک تمام  راه نمی

 .دنیاست و نگران روزي خود هستم



 
 میقات نور
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 نام کتاب: به غذاهایمان بنگریم
نویسندگان: حسام الدین دولت مرراد،  

 وحید پالشی  ندا زالی  ساناز صوابکار
نام این کتاب، به غذایمان بنگریی،، ذرذاه ش هر ش 
است که آیه مباهکه )فلینظی االنسان الر  عاامره  

ا بنگیی، کره آیرا برغذای خو  به یا مان آی  تا به 
 ب ن ما سازذاه است یا اثی سوی   اه  و  ه 

 ای بیاساس این آیه و کالم ذوهیباهمجموع تغذیه
 . اهته باهی، که سبب عول عمی و ها اب  هو  )ع ائمه اعهاه 

هسرران   برره اعررالع م 
پیگیییهای این واح   ه 
امی از واج منجری بره  و 
از واج مباهک بین چهاه 
عضو محتیم مؤسسه  ه 
سال ذذهته هر . بریای 
ایرررن عایررراان آهزوی 
خوهرررب ت  و عا برررت 

و  یگری  ب ییی  اهیر،.
اینکه   و نوذل عایا به 

نوا ش  یآنر  مؤسسره خا
اضافه هر ن ، سرالمت  
این نروزا ان عایرا ها از 

 .خ اون  خواهانی،

های باا برناماه )س(مراسم جشن میالد حضرت زهرا

متنوعی از قبیل تالوت قرآن کریم، تواشیح، سرود، 

، نمایش و مداحی همراه با اعاال  اعتقادی گفتمان

ین دوره از مساابقات مایالد برندگان بیست و پنجم

کااو ر و اعیااای جااواین بااه آنااان در م سسااه 

 القرآن برگنار گردید.میقات

  گان میالد کوثر:برگزیداسامی 
 مداحی رشته * 

  )هش )هابه سلمان فاهس لیال بخشی  نفر اول

  )ع االئمه)هابه ثامنخدیجه بخشی  نفر دو 

 )جلسه میثاق فاطمه فراهانی  نفر سو 

 فظحرشته * 

 )هابه میکای فاطمه خروطی  نفر اول

 )جلسه میثاق خدیجه قربانی فریور  نفر دو 

 )جلسه مه القیآن ملیحه داداشی  نفر سو 
 مفاهیم رشته * 

 )جلسه میثاق سمیرا مالیی  نفر اول

  )ع االئمه)هابه ثامنفاطمه کمانی  نفر دو 

  )ع االئمه)هابه ثامنسمیه مروتی  نفر سو 
 ل معلمین ترتیرشته * 

 )هابه میکای فاطمه خروطی  نفر اول

 )هابه میکای فاطمه عسگر،  نفر دو 

  )عج )جلسه بقیه...رقیه پاشازاده  نفر سو 

 ترتیل دانشجورشته * 

 )هابه میکای فائزه اکبر،  نفر منتخب
 سخنرانی معلمینرشته  *

 )هابه میکای اکرم نور،  نفر اول

 )هابه میکای نرگس خطیب  نفر دو 

 )هابه میکای راضیه کباد،  نفر سو 
 قرائترشته * 

 )هابه میکای فاطمه عسگر،  نفر اول

  )ع االئمه)هابه ثامنفهیمه سادات محمد،  سو نفر 

 تأثیر زمان و مکان در استجابت دعا
 

 فرمودند:  )ع(اما  صادق

وقتی زوال آفتاب )ظهر شرعی( فرا رسید 

درهای آسمان و درهای بهشات گشاوده 

های بنرگ برآورده ند شد و حاجتخواه

  90)ع ش ال اع  ص خواهند شد.

خواسته خود را از خداوند بخرواهیم   توانیم در هر زمان و مکانیهمه ما می
و به درگاه الهی دعا کنیم  لکن در بین زمانها و مکانها اوقات و مکانهرایی 
در هستند که در آن وعده استجابت دعا داده شده است و اسرتجابت دعرا 

شرود  خداونرد متترا  و پیرامبران و ائمره اطهرار آن سرریتتر انجرام می
اند که در این مکانها و زمانها دعا کنیم چرا کره السالم( دستور داده)علیهم

شرود   میبه اجابت نزدیکتر است و ضرمانت شرده کره دعرا مسرتجاب 
  شاء   ان

تأثیر زمان  DVDتوانید میبهترین زمان و مکان برا، دعا  برا، اطالع از
 و مکان در استجابت دعا را استماع نمایید 

 

 
 آقا و بانو، مسلمان

پیوائیش نتوانست از سی زنران برا ایمران و برا حیرای چا هی ها که هضاخان منفوه با همه ذستاخ  و ب 
ها و تریویج افکراه هوهرنفکی   بی اه ، امیوز  همن خیانتکاه با سیاستهای بسیاه عمیق و القاء هبههاییان

مآبانه خو ، خیل  هاحت و آسان این  ژ محکر، عفرار ها ننرانه ذیفرت و برا از برین بری ن آن، سرایی 
  مایاههای حجاب ها نیا ک، هنگ و متالال کی !

 ختریان ها  حجاب  زنران وذیی و ب ، تیبیت و فیهنگ هوز، جلوشهای فییبن ش آزا ی همن با تبلیغ واژش
ه، کوبی  و اسراس  تیویج و با زمینه سازی اهتغال و اختالط زنان و می ان، س ّ عفت و هیر آنان ها  ه

  هی ت!ذیم خانوا ش فیو 
جای خو  که نمو ِ عفت و ننان   است، متانت، نجابت و حیی، امن زنان بو ،  )س چا ه و حجاب فاعم 

های مهیّج و مبتذل آن چنان   ا  پس از موفقیت  ه این توعئه هوم ها به مانتو، مقناه و هوسیی و لباس
تفاوت  مسئولین، ذوین ذان و نویسن ذان، مانتو، مقناه و هوسریی  ه صوهت غفلت و سهل انگاهی و ب 

حجاب  کامل و هسوائ  ما به ب نیا، سینوهت تلخ چا ه ها خواه   اهت و با کمال تأسف کنوه اسالم  
و ابتذال کنی ش خواه  ه ! چیا که  همن به هیچ نوع پوهن ، خواش چا ه باه  و خواش مانتو و هوسیی و 

حجاب  کامل و به فسا  کنی ن جاماه اسالم  خواه  ب یا هی نوع پوهش  یگی تمایل ن اه  آنچه او م 
 و تسلط بی کنوه است.

   همن خیانتکاه توجه فیمایی  هیمانه به این پیام ب 
گوید: برا، غلبه بر مسلمانان بایرد آنران را میشل هولباک )نویسنده اسالم ستیز فرانسو،( می

توانیم افراط گرائی دینی را متوقف سازیم  پرس بهترر اسرت به فساد کشید  ما از راه زور نمی
 وتاه و گوشواره فرو بریزیم ها، کمسلمانان را به فساد بکشانیم    باید به جا، بمب  دامن

فرمایرد: یهرود و نررار، هرگرز از ترو راضری می )ص(و خداوند سبحان خطاب به پیامبر اکرم
ها، آنان گرد،( به دشمنان نخواهند شد مگر اینکه از آیین آنها پیرو، کرده )و تسلیم خواسته

    120)سوهش بقیش آیه بگو: تنها راه خداوند  راه هدایت و رستگار، است 
 -پس هوشیار باشیم -
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  ؟رسد یا پاي قرانهاي فارسی به نمایشگاه کتاب تهران میآ
 16 از تهـران  کتـاب  المللی بین نمایشگاه هشتمین و بیست ،)ایکنا(قرآن المللی بین خبرگزاري گزارش به

 هـاي  کتـاب  محتـواي  فرهنگـی،  مهـم  رخـداد  این آغاز از قبل الس هر و یابد می گشایش ماه اردیبهشت
 از کـه  دارد وجـود  مـواردي  سال هر اما شود، می بررسی دارند، نمایشگاه در را آن عرضه قصد که ناشران
 ممنوعیـت  نمانـد،  ناگفته .مانند حضور قرآنهاي فارسی در نمایشگاه کتاب .ماند می مخفی بازرسان چشم
 شـده  اعـالم  الکـریم  دارالقرآن سازمان سوي از رسمی طور به که است سالی ندچ فارسی هاي قرآن چاپ
 ظهور و بروز نمایشگاه در ها قرآن این سال هر اما دارند، آگاهی آن از ناشران همه گفت، توان می و است
 بـه  که هستند هایی قرآن شوند، می نامیده فارسی قرآن عنوان با که هایی قرآن .یابند می

 بـه  کـه  هستند فارسی ترجمه حاوي فقط و شده حذف آن از قرآن عربی متن کلی طور
   .ندارند را نشر و چاپ اجازه وجه هیچ
 قـرآن،  عربـی  متن بدون ترجمه« که است گفته باره این در )ره(بهجت العظمی اهللا آیت
 بـردن  بـین  از براي اسالم دشمنان ناحیه از اي حربه این و نیست جایزي و صحیح کار

. انـد  کرده ذکر را آن شان دستورات و ها کتاب در پیش سال صد چند در که است قرآن
   ».شود داده کار این انجام اجازه نباید وجه هیچ به بنابراین

  ! کنیم می تخریب را کعبه و بازنویسی را قرآن: وهابیت
 در ها تروریست دجدی تصمیمات از داعش به وابسته اینترنتی هاي پایگاه -مذاهب و ادیان فرق جامع پایگاه
 هـاي  تروریسـت  افکـارنیوز،  گـزارش  به. دادند خبر کعبه تخریب و کریم قرآن در تغییراتی ایجاد مورد

 مطـابق  را قـرآن  و هستند کافر مذاهب، و ادیان دینی علماي که اند عقیده این بر داعش
 مچـون ه هـایی  سـوره  نزدیـک  آینده در بنابراین اند، داده تغییر خود اهداف و ها خواسته
 علمـاي  کـه  شـد  مـدعی  داعش تروریستی گروه .کرد خواهد حذف آن از را تطهیر آیه و کافرون

 را آن کـه  اسـت  ضـروري  دلیـل  همین به کنند، می استفاده سوء خود اهداف بردن پیش براي دین از دینی
 نوشته مطالب طبق. کرد نویسی دوباره یا و حذف جا، جابه را آن هاي سوره و آیات از برخی و کرده تصحیح

 ابوبکر که است آمده توییتر جمعی ارتباط پایگاه در داعش هاي تروریست از یکی هاي پروفایل روي بر شده
 و شوند می محسوب مشرك کعبه، به کشیدن دست با حجاج زیرا کند، ویران را کعبه دارد نظر در البغدادي

 وزیر ؛ جمعه مختار محمد ادعاهایی، و تتهدیدا چنین به پاسخ در! باشد می محرمات جمله از سنگ عبادت
 ادعایی کعبه تخریب و قرآن آیات مضمون تغییر در داعش تهدید«: کرد تصریح مصر اوقاف
 بیـان  بـا  وي البلـد،  پایگاه گزارش به» .است گرفته سرچشمه آنان هاي توهم از و نیست بیش

 چنـین «: کـرد  نشـان  خـاطر  انـد،  تهانداخ راه به روانی جنگ مسلمانان علیه داعش هاي تروریست که این
  ».است قرآن نگاهدار خود خداوند زیرا کند، مشغول خود به را ما ذهن نباید سخنانی

  )ص(پیامبر از روایت نقل در گینس دار رکورد
 در ار او نـام  بـود،  زنده خلفا و )ص(خدا رسول زمان در گینس اگر که بود مرديابوهریره 

 از بیش اما بود )ص( خدا رسول نزد ماه 22 از کمتر که مردي کرد؛ می ثبت رکوردها کتاب
 از روز هـر  براي روایت هشت از بیش با مردي یعنی کرد؛ نقل ایشان از روایت 5374

  !!!خدا رسول حیات روزهاي
 رسـول  همـراه  بـه  کودکی زمان از که )ع(علی منانمؤ امیرپس چرا اهل سنت با وجود اینکه 

 انـد  کـرده  نقلروایت  536فقط از آن حضرت  نشد جدا ایشان از لحظات آخرین تا و بود )ص(خدا
  .اند روایت نقل نموده 5374 بود )ص(اما از ابوهریره در مدت کوتاهی که با پیامبر

  

  
در ادامه سلسله مباحث پیشگیري از معضالت اجتمـاعی  

خواهیم به بحث درمان بپردازیم بـراي شـروع بحـث     می
موضوع انگیزه را انتخاب کردیم که چیست و چگونه بـه  

آید؟ انگیزه معموالً براساس یک نیاز ارضا نشده  جود میو
بـه عبـارتی دیگـر افـراد معمـوالً در       آیـد،   به وجـود مـی  

زمانهاي مختلف زندگی اشـان دچـار نیازهـاي متفـاوتی     
د که این نیازها در ابتدا ارضا نشـده هسـتند و در   نشو می

کنـد و فـرد بـراي     افراد یک نوع دغدغه ذهنی ایجاد می
اینکه بتواند از این دغدغه ذهنی رهایی پیدا کنـد و ایـن   

: کند، بنـابراین  تنش را کمتر کند در خود ایجاد انگیزه می
انگیزه یک نیـروي محـرك اسـت کـه باعـث      

شود فرد کاري را انجام دهد یا به رفتـاري   می
  .دست زند

 هاي متفاوتی دارند مثالً براي کسـی  افراد مختلف انگیزه
هایی  اي باشد براي جبران شکست تواند نیروي نهفته می

خواهد در آزمون تحصـیالت   که در زندگیش داشته و می
ها را جبران کند یا براي فـردي کـه    تکمیلی این شکست

کند و خود را از همکـارانش   در محیط احساس ضعف می
تواند این ضعف را  بیند پیشرفت تحصیلی می تر می پایین

خواهـد از یکنـواختی    شخص دیگـري مـی  جبران کند یا 
هاي آموزشی مختلفـی   زندگیش خارج شود رو به کالس

کند فرایند زنـدگی یکنـواختش    او فکر می... آورد و یا می
هـاي   نیاز بـه تغییـر دارد و بـا بـه دسـت آوردن مهـارت      

  .شود مختلف تغییراتی در زندگیش ایجاد می
خوانـدن  گویند انگیزه درس  در جواب فرزندانمان که می

نیاز خودت : م علّتش را به آنها بگوییم، کهییا مطالعه ندار
اي براي خـود   را پیدا کن و این نیاز ارضا نشده را به گونه

تبدیل به یک نیرویی کن که روند زندگیت را تغییر دهد، 
و  شدانگیزه مطالعه یا درس خواندن در تو ایجاد خواهد 

  .بازدهی کافی هم خواهی داشت
نکته مهم این اسـت کـه ایـن نیـاز،     بنابراین 

تواند آن را بـه کسـی    فردي است و کسی نمی
کنیـد کـه از جامعـه یـا      کند و اگر فکر می ءالقا

کنید نامش انگیزه  افراد پیرامون خود کسب می
یک نوع فشار اسـت کـه طبیعتـاً    : نیست بلکه

پس شما هم حتماً نیـاز ارضـا    .کند ایجاد انگیزه نمی
ان مشخص کنید و بدانیـد یـک امـر    نشده را براي خودت

توانـد آن را بـه شـما     فردي و ذهنی است و کسـی نمـی  
  ...درادامه دا                              .تحمیل کند دیکته یا

 


