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برای انجام هر کاری ابتدا اقداماتی زیر بنایی الزم است تا شرایط حداقلی برای رسیدد بین نتدجین مبلیرا میراه .بیید بین
عنرا مثال برای ساختن یک ساختما  ،مقدار قابل ترجهی وقت ،مصالح و هزینین ریرم میی شیر تیا شیرایط الزم بیرای
احداث بنا مراه .بید و نام ب را می گذاری .مرنداسدر و علدرغ .اقدامات انجام شده ممکین اسیت زدیزی هی .بین ز ی.
نداید ر مسایل اجتماعی ه .اقداماتی ساختاری و زیر بنایی الزم است تا شیرایط حیداقلی را بیرای رشید و ترسیفن میراه.
بور این اقدامات ندز بن رررت مرنداسدر اجتماعی ایفای نقش کر ه و از الزامات ترسفن همن جانبن بن شمار می رو
بخش ارلی مرنداسدر اجتماعی را می ترا

ر قالب بلرغ اجتماعی ر نظر گرمت کن مرار ی از جملن"بزا اندی یی" و

" مبالبن گری" از اجزاء ب است بزا اندی ی بن ایین مفنیی ندسیت کین بحیا جامفین از هیر نظیر بزا بیر ه و هد

رنین

محدو یت اجتماعی نداشتن باشند ،یا اینکن باید همن ه .مکر باشند ،گرای ات سداسی ،باورهیای میذهبی و ر کیل نظیرات
یکسا

اشتن باشند مرضرع ارلی بزا ی ر انتخاا و قبرل تفاوت ها است زن بسا بخ ی از زیبیایی زنیدگی و یکیی از

عرامل پد رمت جامفن ب ری ر همدن تفاوت ها و تنرع طلبی نهفتن است یکی با انیداختن عریهین ر زیاه جمکیرا برام
می گدر و ی ری با ترانن تتلر! بلن " ،اال بن ذکر ا تبمئن القلرا" ولی ل ها بن روش های گرنیاگر برام میی گدرنید
و نمی ترا نسخن یکسانی برای همن پد دد ارل مبلب این است کن بن مقصد ،کن هما برامیش رونیی اسیت ،برسید .و
قبفاً مسدرهای مختلفی برای رسدد بن مقصد وجر ار و هدچ کس حق ندار و نمی تراند مسدر را بیرای ی یری تفدیدن
کند جامفن وقتی بن بلرغ اجتماعی رسدده است کن هر کسی ر رجن اول بن مکر ارالح خریش باشید و نین کیرر خیر و
بدنای ی را و بر ب باشد کن ی را را بن زور بن به ت ببر !
از ی ر م خصن های بلرغ اجتماعی کن خر زیر بنای ترسفن همن جانبن ک رر بن شمار می رو  ،مبالبن گری اسیت ملتیی
کن با همن مسایل جامفن خر اع .از سداسی ،اقتصا ی و مرهن ی منففالنین برخیرر کنید و نسیخن" همیدن کین هسیت" را
بپد د نمی تراند انتظار تحرل اشتن باشد بن ویژه جرانا ما باید بن این باور برسند کن سرنرشت ک رر ر سیت یکاییک
ماست و مبالبن گری را تمرین کنند جامفن ای می تراند ا عا کند بن بلرغ اجتماعی رسدده کن بن ک .بسینده نکنید ،بهتیرین
ها را بخراهد و ر راه ندل بن اهدام بلند خر تالش کند نن اینکن ترجدن نبر

ها ،ن د ها و ک .و کاستی ها را بپذیر

جامفن باید بن این باور برسد کن وضفدت هر ک رری از جملین ک یرر میا را از بسیما بین سیرما نریختین انید ،بلکین تمامی ًا
بربیند امکار و اعمال خر ما است لذا وقت ب رسدده کن از خر ما بغاز کند .بزا ی اندی ن را ر وجر میا تقرییت
کند .و بن خر بقبرالند .کن نن حق ب را اری .کن بن محدو ه مکری ی یرا تجیاوز کنید .و نین اجیازه میی هید .کسیی
اعتقا ات ،باورها و تفکراتما را بن سخره ب در مبالبین گیری را تمیرین کنید .بین کی .بسینده نکنید .و خیر را مسیتحق
بهترین ها بداند .رد البتن کن نابر ه رنج گنج مدسر نمی شر و جا برا ر باید بد تر تالش کند .تا هی .خر میا را بین سیر
منزل مقصر برساند .و ه .ک رر را ر مسدر ترسفن و پد رمت قرار هد.

