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دزٍد تس داًطجَیاى عصیص:
تا تثسیک هجدد فسازسیدى سال جدید ٍ فصل دل اًگیص تْاز ،جِ شیثاست کِ ها ّن ّوساُ تا ًَ ضدى طثیعت دز ّوِ هَازد تٍِیژُ آًچِ کِ دز اذّاى
خَد دازین ًَ ضَین شیسا ساختِّای ذّي ها تِ تفکس ٍ تفکس تِ زفتاز ها تثدیل هیضَد .پیام هطاٍز هسکص هطاٍزُ داًطجَیی هؤسسِ دز اٍلیي هاُ اش
سال جدید تِ تَضیح ّویي هطلة هیپسداشد.

با ذهن بهاري ،بهار را تجربه كنيد
یک ذّي تْازی ّوچَى یک تَم سفید است کِ ّسچِ دز آى ًقاضی
کٌیدً ،قص هی تٌدد .حال هی خَاّید چِ چیص زا دز آى ًقاضی کٌید .
الثتِ ایي هَضَع تستِ تِ ایي است کِ چگًَِ هی اًدیطید ٍ چِ
طسحی تسای اهسٍش ٍ فسدایتاى دازید .چِ آیٌدُ ای زا الیق ٍ دزخَز خَد
هی داًید .آیا هی خَاّید یک جٌگل سسسثص ٍ شیثا دز آى ًقاضی کٌید
کِ پس اش ًْال ّای جَاًِ شدُ ٍ شیثاست ٍ جَی آتی دز آى جازی ٍ
زٍاى است ٍ لثسیص اش شًدگی ٍ ضاداتی است یا عکس آى زا هیخَاّید ٍ
یا اصالً چیصی ًویخَاّید ٍ تسًاهِ ای ًدازید؟ !اگس عکس آى هدًظس
تاضد ،ذّي ضوا دیگس تْازی ًیست ،تلکِ تٌْا دز فصل تْاز تِ سس
هیتسد ،تدٍى آًکِ هتَجِ حضَز ایي تْاز شیثا ٍ پس اش ضگفتی تاضد .یک
ذّي تْازی ضاّد تَلدی دیگس دز خَد است ٍ ایي شایص زا تا توام
ٍجَد دز خَد حس ٍ لوس هیکٌد .یک ذّي تْازی تِ فصل ّا ،هاُ ّا ٍ زٍشّای پسفساش ٍ ًطیة ٍ تلخ ٍ ضیسیٌی کِ پطت سس
گراضتِ است ًوی اًدیطد تلکِ اٍ تَلدی دیگس یافتِ است .اٍ یک
ًَشاد استًَ ،شادی کِ هی تَاًد خَد زا آًگًَِ کِ دٍست دازد
تصزگ کٌد ٍ تپسٍزاًد .چطن اٍ تس زٍی یک زٍش ًَ گطَدُ ضدُ
است .دزخطص آفتاب تْازی اتتدا کوی چطواًص زا هٌقثض
هی کٌد اها کن کن تِ ًَز ٍ زٍضٌی عادت هیکٌد ،تَی شهیي زا
استطوام هیکٌد .صدای پسًدگاى زا هیضٌَد .تِ آتطازاى گَش
هیدّد .خَاّاى گستسش افقّای شًدگی خَیص است ٍ تسًاهِای
گستسدُ تسای پیطسفت ٍ تعاهل تا جْاى پیساهَى خَیص دازد.
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