


سالگی که می رسد چنگال های بلند و  40سال زندگی کندامابه  70عقاب می تواند 
.انعطاف پذيرش ديگر نمی توانند طعمه را گرفته و نگاه دارند



.نوک بلند و تيزش خميده و کند می شود



شهبال های کهن سالش بر اثر کلفت شدن پرها به سينه اش می چسبند و پرواز 
.برای عقاب دشوار می گردد



اينکه بميردو يا اينکه يک روند :آنگاه عقاب می ماند و يک دو راهی
روز تحمل کن 150دردناک تغييرات را برای 



و اين روند مستلزم آن است که به قله يک کوه پرواز کرده و آنجا بنشيند



در آنجا نوک خود را به صخره يی می کوبد تا آنجا که کنده شود



پس از آن منتظر می ماند تا نوک جديدی به جای آن برويد ، و بعد از آن 
چنگالهايش را از جا در می آورد



پس از آنکه چنگال جديد روييد ، عقاب شروع به کندن پرهای کهنه اش می کند



ماه عقاب پرواز تولد مجدد را انجام می دهد و مدتها  5و پس از گذشت 
سال ديگر 30برای ...زندگی خواهد کرد



بسيار می شود که برای زيستن نياز است تغييری .... چرا تغيير الزم است؟
گاهی اوقات نياز داريم از شر خاطرات و عادات کهنه و ...را ايجاد کنيم

سنتهای نادرست گذشته رها شويم



عقابي که نمان منتظر آسمانھا، به پرواز براي 
 آسمانھايت در و برگيرد زمينت از و بيايد نيرومند
 زند جوانه بازوانت به پرواز پر تا بکوش .دھد پرواز

 استخوان و پيه و گوشت اينھمه تا بکوش و برويد و
 است، کرده وفادارت زمين به چنين که را سنگين
 خزيدن، جاي به آنگاه بزدايي، خويش از و کني سبک
 اين و بکوش خويش شدن پرنده در .پريد خواھي
...درون زندان از آمدن بيرون يعني



 دانشکده علوم آلتو در فنالند تاثير احساسات را بر روی بدن ھر 
.شخص را منتشر کرد

به گزارش فارس، محققان فنالندی، احساسات مختلف را بر روی 
نفر افراد فنالندی، سوئدی و تايوانی بررسی کرده اند 701 .

سپس مناطق احساسات را شناسايی و با رنگ ھای مختلف نشان 
.داده اند

آنھا مناطقی از بدن را که بيشتر تحريک می شود را با رنگ ھای 
.تيره تر مشخص کرده اند

مناطق بيشتر آسيب ديده را با رنگ زرد، کمتر آسيب ديده با رنگ 
.آبی و ھر يک از احساسات را با رنگی مشخص کرده اند

اين عکس ھا دقيق ترين احساس فيزيکی در : محققان فنالندی گفتند
.ارتباط با احساسات و عواطف را شرح می دھد



خشم



افسردگی



اهانت ،تحقير شدن



غرور



شرم وحيا،خجالت



حسادت



ترس



تنفر



شادی وخوشبختی



غم واندوه



تعجب



بی طرف



اضطراب، نگرانی



عشق



نفر با آزمايش بادکنک  50تحقيقات کاميابی روی 
ونوشتن اسمی روی بادکنک



با آرزوي موفقيت
رضا ناظري

http://rezanazeri.ir
rezanazeri273@gmail.com


