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 القا می کند به شما    تان ذهن   ،هر اقدامی   انجام   قبل از که  بهانه    10

 مقدمه 

 آیا این عبارات در مورد بهانه برای شما آشنا نیستند؟ 

 شاد بودن  یبرا  یبهانه ا  ▪
 مدرسه بتیغ  یبرا  بهانه ▪
 رفتن از خانه  رونیب  یبرا  بهانه ▪
 یتراش  بهانه ▪
 یی جو بهانه ▪
 ی ر یگ بهانه ▪
 یواه  یهابهانه ▪

است که اغلب    یساز   بهانه  نیماش  کی  حالنی درعاست.    یز یانگشگفت  زیچ  انسان  ذهن
 م یانجام نده  ،ما خوب است  یبرا  م یدانیرا که م  یما را متقاعد کند که اقدامات  کندیم  یسع
 .شودیمما  یدر زندگ مثبت راتییاز تغ  یار یمانع از وقوع بس نیاو 

 ها بهانه  نیکه ا  گرفتمیم   ادی  دی، باام کرده  جادی ا  امیزندگکه در    یمثبت  راتییتغ  جادی ا  یبرا
 شتر،یخواب ب  شن،ی تی، ورزش منظم، مدترسالم  ییغذا  می: رژبیشتری تحلیل کنم  بادقترا  

 ...و   شتریکمتر، تمرکز ب اهمال کاری بهتر،  یز ینوشتن روزانه، برنامه ر

ا در مورد  آنها  هابهانه  نیاگر  نحوه سرکوب  اگرفتمینم  ادی  چیزی  و  در   نی ا  جادی، هرگز 
که ذهنم   ییها بهانهقادر به تشخیص    که  ی. در واقع، تا زمانشدمینممثبت موفق    راتییتغ

القا    اقدام برای   من  به  بودمکردیم نکردن  نشده  جوان  ،  زخوردمبارها شکست    یدر   رای، 
مختلف مرا از اهدافم دور   ی هاتی فعالدر انجام    بهانه جویی  ی ذهنم برا  بندهیفر   التیتما

 . کردیم
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  یرمنطقیغ  یهابهانه  ذهنمان   شودیمباعث    و   کندیم  ر یذهن ما را درگبرخی موانع  چرا  
 ؟بیاورد

. ذهن در ترسدیم  رییفشار و تغ   ، ی. از ناراحتاست  و آسایش  یراحت  به دنبال  ذهنچون  
از   شیب  امن  آن منطقه  از  میکنیم  یو هر زمان که ما سع  ماندیمباقی  خود    امن منطقه  

از جمله    -  یمت ی به هر ق  کندیمتالش    شدتبهذهن    ،دور شویم  یطوالن  یمدت  یبرا   و  حد
 به نقطه صفر برگردد. -درازمدت خود   تی و موفق  یشاد ، ی کردن سالمت یقربان

 ی: س ی به انگل  بهانه 

Excuse 

 چه   ی عن ی بهانه  

 ... و   فهیاز تعهد، وظ ییرها ▪
 خود بودن  از سرزنش؛ به دنبال تبرئه کردن ییرها  یتالش برا ▪
 شود یماعمال و رفتارها از طرف یک شخص ارائه   هیتوج  یکه برا یحیتوض ▪

 کدام است؟   و بهانه   ل ی دل   ن ی تفاوت بو    ستی بهانه چ 

اشاره دارد. هنگام   چیزی  حیتوض  ایبه علت    لیآکسفورد، دل  یسیبر اساس فرهنگ لغت انگل
دل سع  ل، یارائه  کار   حیتوض  کندیم  ی فرد  چرا  که  داده    یدهد  انجام  است.   نداده  ایرا 
 ک ی استفاده کرد.    زین  هاتیموقع  کردن در مورد   هنگام صحبت  دلیلاز    توانیم   نیهمچن

عدم پذیرش   و   به قصد نجات خود  آوردن دلیلاست.    ینیو ع  یعقالن  ،ی معموالً منطق  ،لیدل
 است.  تیموقع کی حی توض یبلکه برا ست،ین مسئولیت شخصی

   : مثال عنوان به 

ادار   کیدر   دل  دهندیمبه مسافران اطالع    یفرودگاه، پرسنل  به   ، ی بد جو  طیشرا  لیکه 
 ، آن  قیاست که از طر  دلیلی بلکه    ستیبهانه ن  کی  نیمواجه شده است. ا  ریپروازها با تاخ
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 یعقالن  ،یمنطق   توضیح  کی  نی. ادهندیم  ح یمسافران توض  یرا برا  طیشرا  مسئول  دافرا
 تصور کرد. لیدل عنوانبه آن را  توانیمرو،  نیااست. از   ینیو ع

  یک   ی. وقتشود یمارائه    بیع  کی دفاع از    ای  هیتوج  یاشاره دارد که برا  یحیبهانه به توض
 ری، تقص را بپذیرداعمال خود    یتمسئول  نکهیا  جایبه  کندیم  ی، فرد سعشودیممطرح  بهانه  

در نظر   یعمل منف  کی  عنوانبه  معموالً   کار  نی. اندازدی ب  طی شرا  ای  ی دیگررا به گردن شخص
  یشخص برا  یک  هستند که توسط  یرعقالنیغ و    یرمنطقیها غ. اغلب بهانهشودیمگرفته  

 . شودیمشکل مطرح م کیاز  ییرها

   : مثال عنوان به 

مهلت مقرر، به   انیخود را قبل از پا  فیتکل  ،ی ورزش  ناتیداشتن تمر  لیبه دل  یی دانشجو
 ی ناتوان  کندی م  یسع  جواست که در آن دانش   یابهانه  وضوحبه  نی. ا دهدینماستاد ارائه  

 ( منبع)   دهد. نسبت( یورزش  ناتی)تمر طی به شرا ن یمع فهیوظ کی خود را در انجام 

 ی توقف بهانه تراش   یراه برا ؟ چند  م ی اور ی چگونه بهانه ن 

 د یکن یگذشته خوددار   یهاشکستفکر کردن بیش از حد به از  ▪
 دیریاشتباهات خود را بپذ تیمسئول ▪
 دوباره بلند شوید خوردن  نیکه پس از زم  دیریبگ  ادی ▪
 را تقویت کنید و آنها  دینقاط قوت خود تمرکز کن یرو  ▪
 د یآنها کار کن یو رو  کرده یینقاط ضعف خود را شناسا ▪
 ( منبع) دیدست بردار گرانیخود با د  سهیاز مقا ▪

 ده بهانه ذهنی مخرب 

م یبرمال کن   شهی هم  یبرا  بارکیذهن ترسو را    یها بهانه  نی ترمخربمورد از    10  دی ایب  اکنون
 ... 

 کار را انجام دهم.   ن ی ا  توانم ی نم : من  1بهانه شماره  
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 ریی به تغ  دیتوانینم  دیکنیمفکر    نی ، بنابرارسدیمسخت به نظر    یلی در ابتدا خایجاد تغییر  
که    دی. شما آنقدر به خودتان اعتقاد نداردیباش  بندیپا  ،دی کن  جادیا  د یخواهیم  که  یمثبت
که   تی واقع  نی با نگاه کردن به ا  توانیماست که    جیبهانه را  کی  نی. ا دیبردار  بعدی راقدم  

ندارند با آن مقابله   برای انجام همان کار  به شما  نسبت  ی شتر یب  ییتوانا  لزوماً   گریافراد د
 کرد.

 ماراتن نیاول شرکت در  یبرا نیقبل از شروع تمر یساله من کم 60 ه ی ، همسامثالعنوانبه
را انجام    این کار  تواندیمبه خودم گفتم: "اگر او    شروع به تمرین دویدن کرد. من،  خود

به    تواند ی م که    ی تنها کس   د،یراستش را بخواه  ." و حق با من بود!  توانمیمدهد، من هم  
ذهن   عمقرا در    "توانمینمی مانند "من  . اگر کلماتدی هست  خودتان "  توانم ی نم "   دی شما بگو 

 با   تاندیکه شک و ترد  د ی باش  توجه داشته.  قرار دهید  انتقادمورد  آنها را    ،دیشنویمخود  
 دیتوانینمکه    را  یز یچ  خواهند یمهر دو از شما    .وجه اشتراک دارد  یک   شما  و ایمان  باور 

 .بپذیرید دیخواهیمرا  کیکه کدام  دیریبگ  میتصم دی . شما فقط بادیباور کن ،دی نیبب

  کندی نم در مورد من صدق    ن ی کار را انجام دهند، اما ا   ن ی ا   توانندی م : آنها  2بهانه شماره  
 . از من بهتر هستندآنها   را ی ز 

 .د یتوانیم  هم  که شما  ست ین  امعن  نی، به اتواندیم  یگر یکه شخص د  لیدل  نی فقط به ا
کار را انجام دهند، اما    یک  توانندیمکه آنها    دیهست  یلی درست است؟ شما به دنبال دال

 د ی بچه ندارد. شا  رایآزاد باشد ز  سندهینو  ای  ینترنت یا  نیکارآفر  کیاو    دی شا.  دیتوانینمشما  
. کامل به پایان برساند   صورت بهرا  ماراتن    کی بتواند    نی باشد، بنابرا  نبهتر از م  یلیاو خ 

ی داشته باشد که از هر همسر   ایمن را نداشته باشد،    یو خانوادگ   ی او تعهدات کار   دیشا
  ی گر یبهانه آسان است: اما به همه افراد د  افتنی،  بس استباشد. خوب،    او   یحام   لحاظ

کار را    نیا  هرحال به  با وجود همه این مسائل  و   پیش رویشان بوده  یتوجهقابلکه موانع  
 . دی نگاه کن ،اندداده  انجام
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مارک و  مقاله(  من  این  دارهم    )نویسندگان  در    میخانواده  با    یزندگ و    مشکالت خود 
کرده  وپنجهدست  ی توجهقابل بس  لی و   ،میانرم  در    زندگی   یها جنبهاز    ی ار یهمچنان 
در را    خیلی چیزها  میاتوانستهما    که  طورهمان. درست  میاکردهزیادی کسب    یها تیموفق 
. در طول اندکردهکار را    ن یکه هم  می شناسیمنیز  را    گریصدها نفر د  ،دهیم  رییتغ  مانیزندگ

 ی نیبازآفرخود را دوباره    نیکه مردم در تمام سن  میابودهما شاهد    ،یزندگ   نگیدهه کوچ  کی
تشک   48افراد    .اندکرده برا  ییهاساله  57  . دهندیم خانواده    لیساله  از   بارنیاول  ی که 

و    کنند یمرا شروع    یموفق  یوکارهاکسبساله    71افراد    .شوند یم  لی التحصفارغدانشگاه  
  و مشکالت  که بر موانع   وجود دارد  یمار یب  ای  تی معلول  ید دارااز افرا   یفراوان   یهاداستان  ...

شما هم .  ابند یدست    ،شانیزندگی در  بزرگ  یزهایتا به چ  اندکردهغلبه    پیش روی خود
بزرگ دست   یها تی موفقبا الهام گرفتن از آنها بر مشکالت خود غلبه کنید و به    دیتوانیم

 پس بهتر است بهانه جویی را کنار بگذارید.  .یابید 

 ندارم.   را   رات یی تغ   جاد ی ا   ی برا  ی زمان کاف  را ی ز  ام شده دچار مشکل  : من  3بهانه شماره  

که بر عهده او   ییهاتیمسئولکه مرتبًا از  دیاکردهبرخورد  موفقو  شاد یبا فرد  حال تابه ایآ
 ی زندگ   یو برا  کردن خود یا دیگران استسرزنش    همواره در حال  ،کند یم  یدور   قرار دارد،

است که   نی ا  قتی. حقکنمیمفکر    طورنیمهم  ه  من  نه!  ؟آوردیمخود بهانه    ندیناخوشا
به    لی. شما تبددیسازیمسرنوشت خود را    ،د یده یمکه هر روز انجام    ییهاانتخابشما با  

 به   دی است که بدان  نیا   از همه چیز  تر. مهمدی دهیمانجام    آن را  مکرراً که    دیشویم  یکار 
 ی در زندگ   زیچ  نیترمهم. در واقع  دیبه آنجا برس  ترع یسر  بتوانید  نکهیتا ا   دیرو یکجا و چرا م

تمام کارهای   و بر اساس آن  ستی چ  شما  یدر زندگ  اهداف  نیترمهم  دیاست که بدان  نیا
 . دیکن یبند تیاولو  خود را

 یو وقت کاف  م یکنیم  ت زیادی هستند،یفور  ی که داراییرا صرف کارها  یادیزمان زاکثر ما  
 . میمهم ندار  بسیار یزهایچ یرا برا
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کن  ن ی بنابرا  لطف  خودتان  ل   د ی به  که  بار  هر  را    ی کارها   ست ی و  مرتب    ا ی  سد ی نو ی م خود 
 : د یکن   رعایت را    ی سه مرحله عمل   ن ی ا   ، دی کنی م

 . دیو مهم است فکر کن  یآنچه فور  نی به تفاوت ب  .1
 . دیتمام تعهدات فهرست خود را مرور کن .2
 . دیرا که مهم است انجام ده یاول کار  .3

 توجه: 

" مراجعه زی چ  ک ی آن    به کتاب "  د یتوانیمکه در باال ذکر شد،    ییهانهیگزبرای درک بهتر  
 The Oneنسخه رایگان انگلیسی این کتاب را هم با نام )   دیتوانیمنماید. همچنین  

Thing The Surprisingly Simple Truth Behind Extraordinary Results  از )
 دانلود نماید.  لینک یق این  طر

 جاگذاری لینک دانلود کتاب 

 . می ا ی از پس آن بر ب توانم ی نم بدون _____    را ی سخت خواهد بود ز   ی ل ی : خ 4بهانه شماره  

ده ساعت    ، یونیزیتلو  ی ها برنامه  ،ی نیری، شماشین گران قیمت: من به  دیرا پر کن  یخال  یجا
 رات ییتغ  جادی عدم ا  میتوانیم دارم. ما    ازین  رهیو غ  یخواب، خانه بزرگ، کمد لباس فانتز 

خود   ی ساده کردن زندگ  ای   پولدر    ییصرفه جو   ای ورزش روزانه    ایسالم    هیمثبت مانند تغذ
 . میکن هی توج یراحتبه سودآور را راه اندازی یک کسب و کار ای

  ن یدر گذشته ا  .ستمین  نبوده و  مصون  هابهانهاز آوردن این    که گفتم، من هم  طور همانو  
به    امیزندگ. من در  بودند، اما معلوم شد که همه آنها دروغ  آوردمیمخودم  برای  را    هابهانه

، فقط مانع از  رمدا  ازین   هابه آن  واقعاً   باور که  ن ینداشتم، و با ا  ازین  زها یچ  نیاز ا  کی  چیه
 کنم.   جادیخود ا  در زندگی توانستمیم که   شدم  یمثبت راتییتغ جادیا

 . دی از آن لذت ببر   شتر یباشد و ب   تر آسان   ی : قرار است زندگ 5بهانه شماره  
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( برند یممردم از آن لذت    شتریکه ب  طورهمانلذت برد )   ی از زندگ  دی مطمئنًا، موافقم که با
  ی باشد برا  بخشلذتآسان و    دی با  شهیهم  یکه زندگ  ده یا  نیکه ا  نجاستیا  مشکلاما  
 .  شودیم استفاده  اهمال کاری و تنبلی انواع  هیتوج

  ، به مقدار زیاد کنید  ینیریش  و شروع به خورد  دینی مبل بنش  یممکن است رو برای مثال،  
.  است  یلذت بردن است، درست است؟ جواب منف  یبرا  یزندگ   ،خیلی واضح است  رایز  چرا،

.  د ی لذت ببر  یو همچنان از زندگ  د یکار کن   دیتوانیمنیز    ناسالم  یغذاها  خوردن  شما بدون
خود   یزندگ  یهایراحتاز    یار یبس  دی توانیم. شما  دیو از آن لذت ببر  دیورزش کن  دیتوانیم

 مقاومت   نیکمتربه    ی کهر یمس  طی کردن  ،. در واقع دیرا از دست نده  یز ی و چ دی را رها کن
در پی خواهد   را نیز  هاپاداش  نیکمتر  ی است کهر ی، اغلب مساز طرف شما احتیاج دارد

 . داشت 

با که    ییهامکانبه    برای رفتن  یبر انیمراه    چی . هدیانجام ده  را  سخت  یکارها  دی شما 
 وجود ندارد.   ،د نداشته باش دنیارزش د

 گفت:   ی زمان   ن ی شت یکه ان   طور همان 

 کار سخت است."   درصد  99استعداد و    درصد  1  "نبوغ شامل 

  ی فعاالنه رو  دی شما با  د.یسیبنو  د یشدن با  سندهینو  یبرا   ید.بدو   د یدونده شدن با  یبرا
کسب و کار موفق را اداره   کیچگونه    دیریبگ  اد یتا    دیکار کن  خود  یجار ت  یگذار   ه یسرما  کی

تمرکز کرده موضوع    نی ا  یانجام کار وجود ندارد. پس هر روز رو  یبرا  ینیگزیجا  چی. ه دیکن
 : دیکن و آن را برای خود تکرار

 " ! ارزشش را خواهد داشت   ، ولی را انجام خواهم داد. آسان نخواهد بود  ...   من کار "

 ح( هستم. ی)زنگ تفر  پاداش   ک ی : من مستحق  6بهانه شماره  

  ن یهم   قاً یشما دق  "یخود بعد"... اما    دیرا بعدًا انجام ده  یک کار  دیتوانیم  شهیمطمئنًا، هم 
از خود   ترمنضبط  دیشما با  ی : چرا خود بعددی را خواهد داشت. در مورد آن فکر کن  احساس
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ه  یفعل باشد؟  ندارد  یلیدل  چی شما  واقع،    . وجود  اجازه    که ییازآنجادر  خود  به  اکنون 
  جاد ی را در خود ا  انداختن کارها  قیعادت به تعو  ،و تنبلی کنید   دیکه سست شو  دیدهیم
 تر شود. شما منظم  یکه خود بعد دیدهیاحتمال را کاهش م نیدر واقع ا. دی کنیم

و    دیدست بردار  دیرا انجام ده  کاری  دیتوانینم چرا    نکهیا  یبرا  یپس امروز از بهانه تراش
در    کردن   صحبت.  دیرا انجام ده  کار  آن  دی که چرا با  دیکن  یلیهمه دال  ی شروع به تمرکز رو 

کار را انجام   آن . فقط  دی را متوقف کن  د ی قرار است انجام ده  ای   دی اداده که انجام    ی مورد کار 
بزرگ در   یزها یچ  شتری شما خودشان صحبت کنند. ب  و کارهای  د اعمالیو اجازه ده  دیده

نم  یتصادف   ،یزندگ انتخاب  افتند،یاتفاق  با  م  آگاهانه  بلکه  هرگز افتند یاتفاق  شما   .
 .  دیفتیکه به خطر ن یتا زمان اتفاق بیفتد ممکن است  یز یچه چ  دیدانینم

 رممکنیو اهداف شما را کامالً غ   اهایبه رو  یابیوجود دارد که دست  زیچ  ک ی در دراز مدت، تنها  
 : عدم اقدام امروز شما.  کندیم

 ندارد.   یبار ضرر   کی :  8بهانه  

ندارد.   یبار ضرر   کیدرست است:    یتا حدود  رایاست، ز  زیوسوسه انگ  اریبس  دروغ  نیا
از دست   نیتمر   کی  ،یبستن ظرف پر از    کیبار باشد.    کی واقعًا فقط    نکهی البته با فرض ا

بار   کیفقط    این موارد  ، هرگزمتأسفانه.  ..کار کردن، و    جایبهکردن    تنبلیبار    کیرفته،  
 زیکه دفعه بعد ن  داندیمشما اکنون    مغز است که    یمعن  نیبار به ا  کی.  افتندینماتفاق  

، تا شودیممنجر    گریبه بار د  یبار" بعد  کی، و "کند خالص    خود را  بهانه  نیبا ا  تواندیم
 . خود دست برداریدروال درست  و  عادت  که کامالً از یزمان

برای . اگر قرار است به خودتان  دیبار" را باور نکن   کی : هرگز دروغ "دی ببند  مانیبا خودتان پ
  . دیو آن را در برنامه خود قرار ده  دیریبگ  می تصماز قبل    د،یاجازه ده  یبستن  یک   خوردن

بخورم" و به برنامه    ینیریوعده ش  کی  دهمیمبار به خودم اجازه    کی"من هر آخر هفته  
 م ی تصم،  است  فیضع  شما  قدرت اراده   یوقت  حالت خستگی و در    هرگز  .دیباش  بند یخود پا

 .نکنید  یر یگ
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 . ام خورده شکست    ی ل ی : من قبالً خ 9بهانه 

فقط هست  یک  تو  ندارد   ،خوردی  شکستاگر    یانسان  فقطاشکالی  ذهنیتی  .  با   نباید 
خودتان   ،. بعد از هر شکستدیاستراحت کن  و فقط   شکست خورده به زندگی ادامه دهید

کنیدرا   بازسازی  بتوان  دوباره  دارید،که    یجایبه  دی تا  را  را برسید  آرزویش  ما  اشتباهات   .
ما کمک    هاشکست.  کنند یم  ترعاقل رشد  امکنند یمبه  را    دی .  دادن تشویق ادامه  به  ما 

کردن    یو زندگ  دنیعشق ورز  ،یر ی ادگ یبه    نی؛ بنابرا زنده بودن ماست  لیو عشق دل  کند یم
 .د یادامه ده 

 گفت:   ی زمان   ل ی چرچ  نستون ی که و   طور همان 

شجاعت ادامه دادن    ن ی ا   و   ست ی هرگز کشنده ن   نیز   شکست   و   ست ی ن   دائمی هرگز    ت ی "موفق
   " دارد.  ت یاست که اهم

 نی بهتر  یها، کوچک و بزرگ، هر روز براسازنده است. شکست  یهاتالشمادر تمام    ،پشتکار
موفق   شهیکه هم  ستندین  یافراد، افراد   نیترو پربازده  نیتریافتند. قویاتفاق م  هاانسان

 .شوندینم میتسل ،بازندیم یهستند که وقت یی هابلکه آن شوند،یم

 دیفکر کن  نی به ا  ،بکشید و وا بدهید   دست از کار کردن  دی خواهیمکه    یالحظهدر گرماگرم  
 شتر یب  یلی. اغلب اوقات شما خدیاکردهچرا از ابتدا شروع    اصالً و    دیاکرده  شرفتی که چقدر پ

به هدف   باً یکه تقر  یاز افراد زمان  ی. برخدیهست  کینزد  شرفتیبه پ  دی کنیماز آنچه فکر  
ممکن، با   هیثان  نیتا آخر  گرید  یبرخ  کهیدرحال،  دارندیبرم دست از تالش    انددهیرسخود  
 . رسندیمبه اهداف خود  شهیاز هم دتریشد  یهاتالش

 :  نکته مهم 

  عادت   کیبه    لیتبد  این کار   ،تسلیم شوید  بهانه بیاورید و زود   که  د ی ریبگ  ادیکه    یهنگام
اصول  کتاب "  حتماً ! ) دیو به راه خود ادامه ده   دی الزم را انجام ده  تغییراتاز    ی. برخشودیم

 .( دیرا بخوان "تیموفق 
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 است.   ر ی د  ی ل ی : االن خ 10بهانه شماره  

تغییر و .  دیو رشد کن   دی ریبگ  ادی  ای  ثابت بمانیداست.    یار ی ثابت است، اما رشد اخت  رییتغ
نگرش   رییتغ  ی دارد و هرگز برا  یروزانه شما بستگ  یهاانتخاببه نگرش و    تیدر نها   رشد

که از آن   دیری بگ   می. فقط تصمستی ن  رید  ،دیده  رییتغ  دی توانینمکه    یز یخود نسبت به چ
   در کار نخواهد بود.  یایمانیپش . ستین  یابهانه. دیاستفاده را ببر نیبهتر

. ستین  رید  زیچچیه  ،هرگزکه قلب شما از تپش باز نماند،    یتا زمان  د،یراستش را بخواه
 یمعن   نیبه ا  د،یشما زنده هست  ،می گویم  کیتبر  د،یمطلب هست  نی اگر در حال خواندن ا

 تواند یم  زیهمه چ  ،یدر هر سن  دی. اگر بخواه ستین  رید  تغییر و رشد کردن   شما  یکه برا 
.  دی انجام ده  دیجد  یو کار   دیانتخاب کن  فاوتمت   دیتوانیم کند. در حال حاضر شما    رییتغ
بگ  دسترستاندر  شما    ندهیآ را  آن  با هر دو دست  ادامه ده  دیریاست.  به حرکت  . د ی و 

انجام    ای  بی عملیانتخاب نشستن و    میان  ،دیدیرس  خود  راه  ی بر سرکه به سد  یهنگام
 . دیرا انتخاب کن ی دوم ،شتری ب شرفتیپ یبرا  یکار 

 ماست: نوبت شاکنون  

که شما را    هابهانه  نیاز ا  یک ی؟  شودیم در پس ذهن شما تکرار    یگاه  ییهابهانهچه نوع  
است داشته  نگه  نظرات،    لطفاً   ؟ستیچ،  عقب  بخش  در  سواالت  این  جواب  نوشتن  با 

 ارزشمند خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.   یهادهیا

 منبع: 

marcandangel.com   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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