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سالااااام دوستااای گلممممم
سالم به روی ماه همتون
حالتون چطوره؟؟؟؟؟خوشییین؟؟؟
انشاهلل ک هستین...
دلم براتون تنگ شده😍😍
ی بار دیگه اومدم در دلتونو بزنمو مهمانتون باشم...
از مجله های قبلی خوشتون اومده؟؟خوب خوندینشون؟؟
عزیزای دل اون مجله هافقط برای یک بار خوندن نوشته نشده هااا
یکی از شاگردام گفت من هر هفته همه مجله هاتونو میخونم خیلی بهم انگیزه
میده...خداروووشکررررر
خیلی خوشحالم گرد این حرفش....
خالصه دمتون گرم عزیزان😍🌹

حاال بریم سراغ مجله جدیدمون:
در این مجله میخوانیم:

🔴تفکر به این چند روز باقی مانده
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🔴کجای کارن بعضیا!؟

🔴هدف هدف هدف

🔴عبرت بگیر....

🔴غول مرحله آخر

🔴خاطره

🔴سخنان هدهد

امیدوارم خوشتون بیاد 😄😍
بریییم💪💪
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وقت فکرکردن به این چند روزه باقی مونده تا کنکوره خداروشکر میکنیم که تا اینجا پیش
اومدییم😍😍

یه ماه گذشت از ... ۹۶
اره
از همون سالی که روز اولش گفتی من امسال می ترکونم...
گفتی من این سال رو انقالبی میکنم
گفتی من این سال از زندگیم شاهکار میسازم...
گفتی من امسال برای خودم و رویا هام میجنگم...
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یادم میاد با یه دنیا ذوق کلی هدف نوشتی
یادم میاد با کلی انرژی برنامه ریزی کردی
یادم میاد لحظه به لحظه از راحتی ات گذشتی و با عشق کارت رو ادامه دادی
یادم میاد خسته بودی ولی باز ادامه دادی ....

میخوام بگم
حاال که یه ماه گذشته
خوب یا بد
با برنامه یا بدون برنامه
لنگان لنگان
یا با سرعت
جلو اومدی
آفرین 👏👏👏👏👏
ازت میخوام بازم
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بیشتر
و بیشتر
بجنگی
نه برای دیگران

فقط و فقط واسه اینکه به خودت افتخار کنی
میخوام کاری کنی
که
لحظه هایی که خودت رو تو آینه میبینی
به خودت بگی

"""" هی رفیق عاشقتم و بهت افتخار میکنم و ممنون ام که رویا هام رو به واقعیت تبدیل
کردی""""️❤
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اما....
کجای کارن بعضیا؟!چرا به فکر آیندشون نیستن؟؟

واقعا با ناراحتی دارم این مجله رو مینویسم ی سری مسائلیو دارم میبینم ک واقعا اذیتم میکنه
همش انرژی منفی ...
همش تفکر منفی...
چراا آخه؟چرا فکر میکنی تو نمیتونی موفق شیییی؟چرا اعتماد به نفست انقدررر پایینه آخه؟مگه
اونایی ک االن دارن پزشکیو دندونو ...میخونن آدم فضایی بودن؟؟
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خودتو نبااااز....تو میتونیییی

همون طور که میدونید داریم روز به روز به زمان کنکور نزدیکتر میشیم و اضطراب,و استرس
شماها هم بیشتر و بیشتر میشه.
رسیدیم به دوره ای که خستگی ها و جا زدن ها شروع شده بعضیا میگن من دیگه نمیتونم
بخونم خسته شدم از بس درس خوندم خسته شدم از بس تو خونه نشستم شدم مثل یک مرده
متحرک😄😄
بعضی ها میگن من که تاحاال خوب نخوندم پس ولش کن من که میدونم قبول نمیشم پس چرا
بخونم😐
جاداره بگم خسته نباشی دوست عزیز😊🖐
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مساله اینه که دوستان یادشون رفته تو زندگی باید هدف داشت هدف مهمترین بخش زندگیه
تو این دوره مشخص میشه که خیلی از بچه ها بدون هیچ تفکری فقط و فقط تحت تاثیر حرف
مردم قرار میگیرن و هدف کاذب انتخاب میکنن بدون اینکه تالشی ازشون صورت بگیره و
خودشونو تکون بدن😐

از اولین جمله هایی که بچه ها بعد این که رشته تجربی رو انتخاب می کنن می گن ایناس :
می خوام پزشکی قبول شم
می خوام دندون پزشکی قبول شم
می خوام دارو سازی قبول شم
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وقتی این حرفارو میزنید یعنی شما هدفتون و انتخاب کردید و این اسون ترین مرحله اس که
هر کسی میتونه این مرحله رو طی کنه 😅
بزارید این جوری براتون توضیح بدم
اگه می خوای چیزیو بدست بیاری باید  ۳مرحله رو طی کنی :
.۱انتخاب هدف
.۲ساختن مسیره هدف
.۳رفتن از مسیره ساخته شده
بچه ها وقتی شما هدفتون و انتخاب کردید مثل اینه که شما مقصد اتون رو تو ذهنتون انتخاب
کردید
🤔
واسه رسیدن به مقصدتون نیاز به جاده ای دارید
ولی هیچ جاده ای وجود نداره تا وقتی که خودتون نسازیدش
خب برای ساختن جاده نیاززز به یه دستور العمل ساختن و مصالح داریم
یادتون باشه هیچ کی نمی تونه براتون جاده ای بسازه ولی می تونیم از کسایی که هدفی مثل
تو داشتن و یه بار این راه رو به درستیرفتن کمک بگیری🤔م
در واقع مشاورین فقط می تونن دستور العمل ساخت جاده و مصالح مورد نیازشو به شما معرفی
کنند ( کتاب های کمک اموزشی مناسب وضعیتتون 😃)
و نقش اصلی رو همچنان باید خودتون ایفا کنید
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شاید اگهبخوایم اهمیت این سه مرحله رو بگیم
انتخاب هدف کم اهمیت ترین مرحله است 😅
و بیشترین اهمیت تالش خودتونه
منتهااا این مرحله وابسته به مرحله دومه یعنی باید تالشتون در راه درست باشه
بعضی ها تالش تو یه راه اشتباه و شروع می کنن و خودشون خسته میکنن
وقتی متوجه راه اشتباهشون میشن که دیگه خیلی دیر شده ...
پس از همون اول درست راهتون رو بسازید
بچه های پیش که اخرای راهشون هستن و حاال از هر زمان خسته ترن ولی مهم نیست چقد
خسته ای تا اینجا اومدی بازم باید ادامه بدی حتی اگه سینه خیز بری 😅😅
ولی بچه های سوووم شما تازه می خواید راه خودتون بسازید و اولین قسمتششش امتحان
های نهایی که اگر عالی بگذرونیدش یک سوم و ساختید
پس درست انتخاب کن ....
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اما برای دوستانی ک خسته شدن باید بگم که...

حتی کسی که در مسیر درست است ،اگر فقط در آن مسیر بایستد و حرکتی نکند خیلی زود
زمین خواهد خورد.

هر وقت حس کردین خسته شدین ...

هر وقت فکر کردین دیگه بریدین ...
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هر وقت فکر کردین همه چیز تموم شده ...

به جشن برتر ها فکر کنید 😃 به اون لحظه ای فکر کنید که اسم شما رو پشت بلندگو اعالم
میکنن که جایزه رتبه خوبتونو بگیرید ...

به چشمان خسته پدر فکر کنید ...

به اشک شوق مادر فکر کنید ...

به روزایی فکر کنید که در حال قدم زدن توی راهروی بیمارستان هستید و چشمای زیادی به
دستای با محبت شما دوخته شدن تا بازهم یه غم دیگه  ...یه درد دیگه  ...از فردی که در حال
درد کشیدنه برطرف میکنید و راستی بچه ها

چه لحظه قشنگیه  ...چه نگاه قشنگی داره خدا به شما در اون لحظه قشنگ
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هزاران فرشته بوسه بر آن دست زنند ...
کز کار خلق خدا یک گره بسته وا کند ...
تصور کن این لحظاتو...
واقعا ارزششو نداره خودتو تو مضیقه قرار بدی برای چند ماه؟؟؟!!!...
چندماهی ک سرنوشتت به اون وابستست...
دوست عزیزم ب ندای دلت گوش بده
ب همون ندایی ک میگه برووو و به هدفت برس
فکرای منفی رو بنداز دووور...
تو تسلیم نمیشی...
اگه یکبار تسلیم شی برات یک عادت میشه!پس هیچوقت تسلیم نشو...
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این متنو خوب بخون...
تو قرآن میخونیم از زندگی پیشینیانمون عبرت بگیریم...
سرنوشت گذشتگانمونو بخونیم تا متوجه بشیم تقاص هرکاری چیه و به چی ختم میشه؟؟
آهای دوست عزیز...
حتما شنیدی که یکی  ۳۰سالشه و داره برای کنکور میخونه،مادری که  ۲تا فرزند داره نشسته
پشت کنکور،پدری سرکارش تو وقت کارش درس میخونه و میخواد کنکور بده و زندگیشو تغییر
بده...
فکر کن دوست من...
عبرت بگیر...
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تو ۱۸سالته و امسال کنکور داری ولی داری ب تفریحاتت فکر میکنی...ذهنت پرشده از
مشغولیات بیهوده و اصال به آیندت فکر نمیکنی تا کی میخوای اینطوری ادامه بدی ؟هی تفریح
هی تفریح ...خب بعدش؟
پایان این راه چیزی نیست جز پشیمونی...
نمیگم به هیچ عنوان تفریح نباید باشه ولی باید منطقی رفتار کنی عزیز من....
سرنوشتت به این دوران وابستست ..االنه که تعیین میکنه چندماه دیگه کجا باشی و چه درسیو
بخونی میتونی گایتون رو تو کتابخونه دانشگاه تهران بخونی و یا زیست رو تو کتابخونه
محلت...االن وقته انتخابه...
عبرت بگیر...
انتخاب کن....
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یه صحبت با بچه هایی که خوب خوندن
#غول مرحله آخر

هممون تاحاال بارها بازی های مختلفو تجربه کردیم...
از مرحله به مرحلشون عبور کردیم ،هیچگچیزی جلودارمون نبود حتی اون غول مرحله
آخرش😄💪
تا بازیو تا آخرش نمیرفتیم بیخیالش نمیشدیم،شما یک درصد فکر کن بازیو شروع کنی و برسی
به غول مرحله آخر بعد بزاریش کنار😂😂
میدونی االن تو چه دوره ای هستیم؟؟!!
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اره درست حدس زدی...
همون غوله...
تاحاال تو این بازی فوق العاده بودی دوست من تک تک مراحلشو عالی پیش رفتی و هیچ مرحله
ای نتونست جلوتو بگیره...
حاال رسیدی به غولش،همون غولی که اگه ازش عبور نکنی نمیتونی بگی بازیو تمومش
کردی...
تو بگو من  ۱۰بار درسامو تموم کردم اما تو این  ۲ماه آخر هیچی نخوندم..بازم هیچ فایده ای
نداره دوست من ...
چون تو از غول این بازی عبور نکردی...
پس آماده کن خودتو که از این مرحله آخرم عبور کنی و اونوبه زانو دربیاری...
خیلی راحت میتونی...
فقط کافیه بخوای
پس بخواه💪💪💪
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#خاطره یک کنکوری
آخرین جلسه ی کالس فیزیکمون بود،مثل همیشه وقتی وارد کالس شد چشامون برق زد و
خوشحال بودیم از دوباره دیدنش و سخت دلگیر از اینکه جلسه ی آخره...
اومد و شروع کرد به درس دادن،دکتر معموال رنگ مشکی زیاد میپوشید ولی مشکی پوشیدن
اون روز حکمتش فوت اقوامش بود؛همه مونده بودیم از این حد باالی تعهد و مسئولیت پذیری
که با وجود فوت یکی از آشنایان باز هم کالس برگزار شده بود تا واقعا به این جمله که "تا
آخرش همراهتون هستم" عمل کرده باشه!...
کالس تموم شد...
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وایسادم تا بچه ها با دکتر خدافظی کردن و رفتن،رفتم جلو گفتم دکتر کاش تموم نمیشد،واقعا
هم کاش تموم نمیشد،جدای از بحث فیزیک و درس،دکتر واسم الگو بود،معلم زندگی بود،حرفام
که تموم شد گفت منتظرم امسال یه خبر خوب بهم بدی،تنم لرزید،رنگم پرید،دلهره ی دنیا دلمو
پر کرد که نکنه نشه،نکنه...نکنه...نکنه نشه و شرمنده بشم و وقتی وایمیستم مقابلش به جای
خبر خوب فقط سرمو بندازم پایین و بگم...دکتر شرمنده...نشد.......
اون چند دقیقه چی گذشت بهم از ترس شرمندگی،خدا میدونه،تو این حال و هوا بودم که گفت
بده ببینم جزوتو؛ صفحه ی اول جزوه رو باز کرد و یه جمله واسم نوشت...نوشت "دکتر احمدرضا
همیشه موفق باشی...امضا..ایرجی"
دیگه نفهمیدم چی شد فقط خداحافظی کردیم و برگشتم خونه و وقتی به خودم اومدم دیدم فقط
یه جمله داره تو ذهنم بارها و بارها و بارها تکرار میشه...تکرار میشه که" .وقتی بقیه باور دارن ما
میتونیم موفق بشیم،چرا خودمون باور نکنیم"...
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باورش کردم...با دل با جون با روح...اون لحظه ای رو تصور کردم که وایسادم جلوی استادم با
افتخاااار سرمو گرفتم باال و نتیجه ی قبولیمو بهش نشون میدم،اون لحظه ای رو تصور کردم که
داره بهم افتخار میکنه که زحمتای بی دریغشو با موفقیتم جبران کردم...انگیزه بی حد بود انرژی
بی مرز !...ذهنمو خالی کردم از ترس شکست و انرژی های منفی و پرش کردم از شیرینی
اتفاقات خوبی که شرط همش موفقیت توی کنکور بود؛ مدادمو مثل یه شمشیر که قراره باهاش
ضربه های پیروزیمو بزنم دست گرفتم و افتادم به جون کتاب و جزوه و تستا...
اونقدر با مدادم جنگیدم که به خودم اومدم دیدم طرفای ساعت  ۱۰شب تو گرمای نیمه های
مرداد گوشی دستمه و صدای دکتر پشت خط تلفن که فقط داره میگه خداروشکر خداروشکر....
پ.ن:دکتر ایرجی :مدرس فیزیک مکتبستان
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دل نوشته های هدهد:

شایدیک روزباالباشیدوروزبعدپایین دوباره باالدوباره پایین
نترس!
هرچندکلیشه شده ولی حقیقت دارداین جمله که میگویند:
همه همینطورند!.
فکرنکن تنهایی!
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تو وکتابهای قطورت ...تو واتاق سوت وکورت ...تو وفهمیدن بخش قلب زیست دوم ...تو و
ابهام"پتانسیل عمل وآرامش"زیست سوم که مدام ازخودت میپرسی:به نظرت کتاب خودش
فهمیدچی گفت؟...
تو وقیدهای "معموالاغلب هرگز"تو وهیبت ژنتیک...
تو ومغناطیس تنهانیستید!
تو ودیاپازونی که دلت میخواهدباتیرکمانی شبیه هیکل قوزمیتی خودش بزنی ودهنش راسرویس
کنی.. .
تو وحفﻆ کردنی های فیزیک که به نظرت اضافی ترین ومزاحم ترین چیزدنیا الی این
کتابند...
خالصه تو وزمان هایی که کله ات ارورمیدهد وپیشانیت رابه همصحبتی با لبه ی میزدعوت
میکند
وانگشت اشاره وشستت رابه مالقات پلک سوم وستیجیال چشمانت(گوشه ی داخلی هردوچشم)
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خالصه تو وآن زمان هایی که دلت میخواهدتمام مولفان عزیزکتاب زیست رامالقات کنی وفقط
بپرسی:هدفتون چی بوددقیقا؟...
تو وآن تلﺦ لحظه هایی که گویی روحت رادرحال سنگباران تمام فشاروچگالی موجوددرکره ی
رمین هستندتنهانیستید!
تو و آن لحظه ای که ازخستگی خوابت نمیبرد...
تو وآن بازه های ده هزارثانیه ی صدهزارم که دوست داری گریه کنی
تو وآن دلتا ﺷﺪﻩ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ tو

ترس  ،استرس وتمام کلمات منفی روزگاررابه صورت کوانتومی به توتحویل داده تنهانیستید!
تو وصوت اول ودوم وسوم قلبت وقتی لوله ی صوتی نگرانیت میشکندوازفشارعصبی نمیدانی چه
کنی
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تنهانیستید!
تو و'تشدید'دستانت وقتی عصب های نخاعی ومحیطیت همراه میشوندبا 'رژه 'ی کلمات ""ببین
بقیه چه خوب میخونن توخیلی عقبی تومیخوای پزشک بشی تومیخوای رتبه بشی؟!!!""
و'تخریب'میکنندتمام 'پل'های رویاهایت را ...
تو وآهنربای ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﻭﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻭﺭﻣﺎﻥ ﻭﮐﻠﯿﭗ ﻭﻓﯿﻠﻢ ﻭﮔﻮﺷﯽ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ" ﺩﺍﺭk
ﺩﺭﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻭﺟﺎﺫﺑﻪ ﺗﻮ"..ﻭﺟﺸﻨﻬﺎ ﻭﺧﺮﯾﺪﻭﺑﺎﺯﺍﺭﻭﻣﺮﺍﺳﻤﺎﺕ
گویابه اندازه ی ده کره ی زمین جاذبه
پیداکرده اندتنهانیستید!
تو وآن دلتا ﻭﻣﯿﮕﻮﯾﺪﺩﺭﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪﺗﺮﺍﺯﻋﺰﺭﺍﺋﯿﻞ ﺭﺍ ﮔﺮﺩﻧﺖ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ h
!..ﻧﺨﻮﺍﻥ
تو وفرجه ی امتحاناتی که درآنهانگاه کردن به مورچه هاهم جالب میشود..تو وترازقلمچی که
هربارپتک میکوبدواصالقدرت ضربه را حساب نمیکند!
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تنهانیستید!
تو و کمری که ازنشستن زیادی،گاه وبی گاه سوزن واردردمیگیرد
آری...
تو ودردهایی که تااستخوان رسوﺥ میکندوقتی میگویند"آدم اگه بخواد درس بخونه تو توپ
وخمپاره هم میتونه!!"
تو واحساس نفهمییده شدن روبه روی ادمهایی که میگویند:
"چرا انقدکم شدی بازم افت "..
تو وتنهایی وقتی کسی نمیفهمدکنکوری هابیشتربه به خنده وروحیه ومراقبت نیازدارندونازک
نارنجی شدنشان طبیعی ست...
تو واحساس راه رفتن موجوداتی خارش آور روی پوست سرت
تو وفکرکردن به آینده تو وترسیدن ازبیکاری تو وگرفتگی های دلت ...
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تووفکرپروفایل.اینستا.تلگرام..تو وبیرون رفتن خانواده برای تفریح..تو وپتویی که چشمک میزندتا
به جای شروع درس ازهفت صبح،بخوابی ونه صبح شروع کنی...
تو و محرومیت ازمداحی وروضه تو ومحدودیت ازشرکت درتمام شبهای محرم ...شرکت
درنمازجمعه مثل قبل
تو وسردرگمی اینکه چیکارکنم!
تو و ردعینک روی دماغت تو وگودی زیرچشمها..تو وشبیه چوب کبریت شدن..
تو واحساس تنهایی..تنهانیستید!!
آری تو وتمام این احساسات تنهانیستید!
همه مثل تواند
دیدی آن کلیشه حقیقت داشت؟
هرگزفکرنکن تنهایی
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هرگزبه ترس های پیچک شده دوراتاقت آب نده!بلندشو..وازریشه بسوزان!
توانسانی!نه یک مورچه ای که بایک فشارتست اشتباه له شوی!نه دیواری که دربرابرمسئله
هاسکوت کنی!توانسانی!
بالشت غصه هانیستی که هرفکرمسموم ومسخره ای راحت سرش رابگذاردرویش!
توبرترین مخلوق خدایی سرکار!جناب!
خدای ناکرده بالنسبت روشویی که نیستی هرجمله ی منفی آمدصورت پراسترسش راروی
اعصاب توبشوید!
وتوهم ماست وار فقط ناراحت تروافسرده ترشوی!
خب حرف بزن!!!!جواب افکارمزاحم سیریش رابده!!!!
دربرابرهر"تونمیتوانی"بگوغلط کردی!
آمریکاهم اگربودی هیچ غلطی نمیتونستی بکنی!
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چون من ایرانم!
"خواستن"اگربرای کشورهای همسایه(!)توانستن نیست
برای من هست!
بگو گم شین مزاحما!
برین تور ناامیدیتونوجای دیگه پهن کنین من خودم زنوبچه دارم تووووووپ!عیالوارم اصن! ببینین
اوناهاشن رومیز
زن اولم زیست و ازمایشگاه ۱دومی ۲سومی هم۳ست بچه هم زیاد دارم بخوام اسم ببرم صب
میشه بگو من میخوام پس میتونم!
این تیﭗ وقیافه واسمهای اجق وجق که تلفﻆ زیبایی دارن نیستن که به ادمای بزرﮒ شخصیت
وموفقیت و بزرگی دادن بلکه این آدمهاهستن که باموفقیت وشخصیت به اسموتیﭗ وقیافشون
بزرگی دادن وآدم بزرگی شدن رئیس جمهور،وزیر،سفیر،دکتر،مهندس وهمه ی شاغالنی که
شغلشون ضعیﻒ دیده میشه.
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دل نوشته های هدهد:

شایدیک روزباالباشیدوروزبعدپایین دوباره باالدوباره پایین
نترس!
هرچندکلیشه شده ولی حقیقت دارداین جمله که میگویند:
همه همینطورند!.
فکرنکن تنهایی!
تو وکتابهای قطورت ...تو واتاق سوت وکورت ...تو وفهمیدن بخش قلب زیست دوم ...تو و
ابهام"پتانسیل عمل وآرامش"زیست سوم که مدام ازخودت میپرسی:به نظرت کتاب خودش
فهمیدچی گفت؟...
تو وقیدهای "معموالاغلب هرگز"تو وهیبت ژنتیک...
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تو ومغناطیس تنهانیستید!
تو ودیاپازونی که دلت میخواهدباتیرکمانی شبیه هیکل قوزمیتی خودش بزنی ودهنش راسرویس
کنی.. .
تو وحفﻆ کردنی های فیزیک که به نظرت اضافی ترین ومزاحم ترین چیزدنیا الی این
کتابند...
خالصه تو وزمان هایی که کله ات ارورمیدهد وپیشانیت رابه همصحبتی با لبه ی میزدعوت
میکند
وانگشت اشاره وشستت رابه مالقات پلک سوم وستیجیال چشمانت(گوشه ی داخلی هردوچشم)
خالصه تو وآن زمان هایی که دلت میخواهدتمام مولفان عزیزکتاب زیست رامالقات کنی وفقط
بپرسی:هدفتون چی بوددقیقا؟...
تو وآن تلﺦ لحظه هایی که گویی روحت رادرحال سنگباران تمام فشاروچگالی موجوددرکره ی
رمین هستندتنهانیستید!
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تو و آن لحظه ای که ازخستگی خوابت نمیبرد...
تو وآن بازه های ده هزارثانیه ی صدهزارم که دوست داری گریه کنی
تو وآن دلتا ﺷﺪﻩ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ tو

ترس  ،استرس وتمام کلمات منفی روزگاررابه صورت کوانتومی به توتحویل داده تنهانیستید!
تو وصوت اول ودوم وسوم قلبت وقتی لوله ی صوتی نگرانیت میشکندوازفشارعصبی نمیدانی چه
کنی
تنهانیستید!
تو و'تشدید'دستانت وقتی عصب های نخاعی ومحیطیت همراه میشوندبا 'رژه 'ی کلمات ""ببین
بقیه چه خوب میخونن توخیلی عقبی تومیخوای پزشک بشی تومیخوای رتبه بشی؟!!!""
و'تخریب'میکنندتمام 'پل'های رویاهایت را ...
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تو وآهنربای ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﻭﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻭﺭﻣﺎﻥ ﻭﮐﻠﯿﭗ ﻭﻓﯿﻠﻢ ﻭﮔﻮﺷﯽ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ" ﺩﺍﺭk
ﺩﺭﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻭﺟﺎﺫﺑﻪ ﺗﻮ"..ﻭﺟﺸﻨﻬﺎ ﻭﺧﺮﯾﺪﻭﺑﺎﺯﺍﺭﻭﻣﺮﺍﺳﻤﺎﺕ
گویابه اندازه ی ده کره ی زمین جاذبه
پیداکرده اندتنهانیستید!
تو وآن دلتا ﻭﻣﯿﮕﻮﯾﺪﺩﺭﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪﺗﺮﺍﺯﻋﺰﺭﺍﺋﯿﻞ ﺭﺍ ﮔﺮﺩﻧﺖ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ h
!..ﻧﺨﻮﺍﻥ
تو وفرجه ی امتحاناتی که درآنهانگاه کردن به مورچه هاهم جالب میشود..تو وترازقلمچی که
هربارپتک میکوبدواصالقدرت ضربه را حساب نمیکند!
تنهانیستید!
تو و کمری که ازنشستن زیادی،گاه وبی گاه سوزن واردردمیگیرد
آری...
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تو ودردهایی که تااستخوان رسوﺥ میکندوقتی میگویند"آدم اگه بخواد درس بخونه تو توپ
وخمپاره هم میتونه!!"
تو واحساس نفهمییده شدن روبه روی ادمهایی که میگویند:
"چرا انقدکم شدی بازم افت "..
تو وتنهایی وقتی کسی نمیفهمدکنکوری هابیشتربه به خنده وروحیه ومراقبت نیازدارندونازک
نارنجی شدنشان طبیعی ست...
تو
واحساس راه رفتن موجوداتی خارش آور روی پوست سرت
تو وفکرکردن به آینده تو وترسیدن ازبیکاری تو وگرفتگی های دلت ...
تووفکرپروفایل.اینستا.تلگرام..تو وبیرون رفتن خانواده برای تفریح..تو وپتویی که چشمک میزندتا
به جای شروع درس ازهفت صبح،بخوابی ونه صبح شروع کنی...
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تو ومحرومیت ازمداحی وروضه تو ومحدودیت ازشرکت درتمام شبهای محرم..شرکت
درنمازجمعه مثل قبل
تو وسردرگمی اینکه چیکارکنم!
تو و ردعینک روی دماغت تو وگودی زیرچشمها..تو وشبیه چوب کبریت شدن..
تو واحساس تنهایی..تنهانیستید!!
آری تو وتمام این احساسات تنهانیستید!
همه مثل تواند
دیدی آن کلیشه حقیقت داشت؟
هرگزفکرنکن تنهایی
هرگزبه ترس های پیچک شده دوراتاقت آب نده!بلندشو..وازریشه بسوزان!
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توانسانی!نه یک مورچه ای که بایک فشارتست اشتباه له شوی!نه دیواری که دربرابرمسئله
هاسکوت کنی!توانسانی!
بالشت غصه هانیستی که هرفکرمسموم ومسخره ای راحت سرش رابگذاردرویش!
توبرترین مخلوق خدایی سرکار!جناب!
خدای ناکرده بالنسبت روشویی که نیستی هرجمله ی منفی آمدصورت پراسترسش راروی
اعصاب توبشوید!
وتوهم ماست وار فقط ناراحت تروافسرده ترشوی!
خب حرف بزن!!!!جواب افکارمزاحم سیریش رابده!!!!
دربرابرهر"تونمیتوانی"بگوغلط کردی!
آمریکاهم اگربودی هیچ غلطی نمیتونستی بکنی!
چون من ایرانم!
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"خواستن"اگربرای کشورهای همسایه(!)توانستن نیست
برای من هست!
بگوگم شین مزاحما!
برین تور ناامیدیتونوجای دیگه پهن کنین من خودم زنوبچه دارم تووووووپ!عیالوارم
اصن!ببینین اوناهاشن رومیز
زن اولم زیست وازمایشگاه ۱دومی ۲سومی هم۳ست بچه هم زیاد دارم بخوام اسم ببرم صب
میشه
بگومن میخوام پس میتونم!
این تیﭗ وقیافه واسمهای اجق وجق که تلفﻆ زیبایی دارن نیستن که به ادمای بزرﮒ
شخصیت وموفقیت و بزرگی دادن
بلکه این آدمهاهستن که باموفقیت وشخصیت به اسموتیﭗ وقیافشون بزرگی دادن وآدم بزرگی
شدن
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رئیس جمهور،وزیر،سفیر،دکتر،مهندس وهمه ی شاغالنی که شغلشون ضعیﻒ دیده میشه

با آرزوی موفقیت برای همتون
پیش بسوی هدف💪💪
نعمت آزاد دانشجوی دندانپزشکی
مشاورمکتبستان
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خب دوستای عزیز رسیدیم به پایان مجلمون امیدوارم تا اینجا خوشتون اومده باشه.اما درپایان
میخوام راجب روزهای باقی مانده تا کنکور صحبت کنم روزهای ک مهمترین دوران کنکوره ...
اینکه تا به حال چقدر میخوندید ربطی به این دوران نداره شما باید برای این دوره بیشترین
توانتونو بزارید وتا میتونید درس بخونید عالوه بر اون باید اصولی باشه خوندنتون...
درس خوندن بدون برنامه ریزی مثل راه رفتن تو مسیر تاریکه ...
شما نمیدونید قدمتونو کجا میذاریدوکوچکترین اشتباه باعث آسیب به خودتون میشه ...
حاال تصور کنید تو این دوره ک فقط  ۳ماه مونده تا کنکور شما اشتباه قدم بردارید و احتمالشم
خیلی زیاده چون اکثر شماها خسته شدید از درس خوندن و اگه برنامه ای نباشه زود جا میزنید...
به همین علت مکتبستان اومده کارو راحت کردبراتون با ارائه برنامه ۵/۲ماهه💪💪
شما االن  ۳دسته هستید:
:۱بچه هایی ک تموم کردن درسارو
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:۲بچه هایی ک هنوز تموم نکردن وکمی مونده
:۳بچه هایی ک خیلی کم خوندن و امید ندارن
ببینید این برنامه برای هر  ۳گروه خوبه برای گروه اول و دوم میتونه بعنوان پایه برنامه ریزی
باشه و خیالشونو برای مرور مباحث سخت راحت کنه و امیدواریشون بیشتروبیشتر شه چون
تجربه ثابت کرده بچه ها تو این ماه های آخر بیشتر تو چنتا درس متمرکز میشن و بعضی
درسهارو کامل فراموش میکنن ولی با این برنامه این خطر ازتون دور میشه تازه میتونید فراتر از
اون هم بخونید و این خیلی شمارو جلو میندازه💪💪
اما گروه سوم ک فک میکنن خیلی عقبن و خودشونو باختن:
خوب به حرفام گوش کنید ..ما میخوایم از االن شروع کنیم درسته؟پس حواستونو جمع کنید
نسبت به کسایی که از اول سال یا تابستون شروع کردن به خوندن زمان محدودتری برای
کنکور داریم از طرفی اهل شکست و دلسردی هم نیستیم ومیخوایم ادامه بدیم حتی اگه
شروعمون همین امروز باشه...
پس باید یه نقشه خوب داشته باشیم که بتونیم بر اساس تالشمون تو زمان باقی مانده نتیجه
قابل قبولی هم کسب کنیم خب مکتبستان با این برنانه این نقشه رو برای شما آماده کرده...
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یه سری از مباحث کنکور هستن که از اهمیت بیشتری نسبت به سایر مباحث برخوردارن ما
بهترین کاری که میتونیم االن برای کنکورمون انجام بدیم اینه که روی این مباحث تمرکز کنیم
و تمام تالشمونو بکنیم ک خوب مسلط بشیم💪💪
بااستفاده از این برنامه میتونید مباحث مهم کنکور رو مطالعه کنید و مرور کنید...
بله...
پس دیدی برای کسی که بخواد شروع کنه هم وقت هست حتی از االن!
حاال میخواین شروع کنین یا ن؟میخواین تالش کنین یا نه؟معلومه ک آره
پس...شروع💪💪
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دوستان خوب کنکوری من
ما مکتبستانی ها ،در کانال تلگرام زیر هر روز یک
فایل مشاوره رایگان قرار میدیم که شما میتونین عضو
بشین و استفاده کنین 
http://telegram.me/maktabestan

ما مکتبستانی ها ،در پیج اینستاگرام زیر هر روز دو
توصیه کنکوری منتشر میکنیم که در مسیر کنکور بهتون
کمک زیادی می کنه 
http://instagram.com/maktabestan.ir

توی سایت ما هم که کلی فایل های مشاوره و جزوه و
 ..هست 
http://maktabestan.ir

شماره تماس زیر هم پاسخگوی شما هستند:
02125917206 - 09114109004
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