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 گسارش عولی از جلسِ ثبزی درهبًی:

 :ضَد تَصيف هیتَسط هبدرش  ايٌگًَِ  كِ است سبلِ ضصی دختر ثْبر

ِ سر يک هس ذكٌٌ ثبزی هی ذص دارًًٍقتی ثب دٍستب ثْبر ٍلپ ٍ هَ ٍ  َدض لِ ای عصجبًی هیئيک دفع

 .ثِ ًظر ضوب هي چِ كبر كٌن ذكٌ يب قرهس هی ذكٌ ص رٍ هیًپَست صَرت دٍستب

در ايي ثبزی، تركبًذى ثبدكٌک ّب كَدک را قبدر  ثبدكٌک ّبی خطن را تَصيِ هی كٌذ. "درهبًگر ثبزی 

هی كٌذ خطن خَد را ثجيٌذ، ثطٌَد ٍ احسبس كٌذ. ثٌبثرايي ثِ اٍ فرصت دادُ هی ضَد كِ خطن خَد را 

 .لوس كردُ ٍ آى را ثيبى كٌذ

ثفْوذ چگًَِ خطن در درٍى اٍ هی تَاًذ  ايي رٍش ثيبى هستقين خطن است ٍ ثِ كَدک كوک هی كٌذ

اًجبضتِ ٍ سپس هٌفجر ضَد ٍ ثِ اٍ يب ديگراى آسيت ثرسبًذ.چگًَِ اٍ هی تَاًذ خطن را ثِ آراهی ٍ ثب 

 .احسبس اهٌيت ٍ آراهص تخليِ كٌذ

 رٍش ثبزی :

هی يب ثِ اٍ كوک  هی زًينتب آى را ثبد كٌذ.سپس ثبدكٌک را گرُ  هی دّينيک ثبدكٌک  ثْبر ثِ  .1

 .كِ ثبدكٌک را گرُ ثسًذ كٌين

 .كِ ثبدكٌک هعرف ثذى ٍ َّای داخل آى هعرف خطن است ندّيهی تَضيح  ثْبرثرای الف( 

)ثعذ از ايٌکِ آى را گرُ زد(، آيب َّای آى ثبدكٌک را هی تَاًذ خبرج كٌذ هی كٌينسَال  ثْبراز ة( 

بدكٌک ثبضذ ٍ خطن َّای درٍى آى اگر هغسش ث نپرسيهی  اٍ يب َّايی ثِ داخل آى ٍارد كٌذ. از 

ذ داضت  .ثبضذ،آيب جبيی ثرای فکر كردى ٍاضح ٍ رٍضي خَّا

 .ثبدكٌک را فطردُ هی كٌذ تب هٌفجر ضَد ٍ توبم َّای آى ثيرٍى ثيبيذ ثْبر سپس  .2

از ثْبر آيب ايي رٍش راحت ثيرٍى ريختي خطن ًيست؟ چَى هوکي است  هی پرسين  اٍ از الف( 

 .نكٌيهی ثِ ايي ترس صحجت ذ.راجع تركيذى ثبدكٌک ثترس
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ِ  هی دّينتَضيح  اٍثرای ة(  كِ اگر ثبدكٌک يک آدم ثبضذ،تركيذى ثبدكٌک يک عول پرخبضگراً

ذ ثَد آيب ايي كبر، رٍش هٌبسجی ثرای تخليِ  از اٍ هی پرسين .هثل زدى يک فرد، يب يک ضی خَّا

 خطن است؟

ين ثْبر از  .3 يناهب از  ،وی ثٌذينً راثبر سر آى  ثبدكٌک ديگری را ثبد كٌذ.ايي هی خَّا سر  هی خَّا

كِ ثبدكٌک ثذى است ٍ َّای  هی دّينآى را ًگْذارد طَری كِ َّای داخل آى خبرج ًطَد.تَضيح 

 .داخل آى هعرف خطن است

يناز اٍ  .4 ثِ آراهی، كوی از َّای ثبدكٌک را خبلی كٌذ، سپس ثب دست سر آى را ثگيرد تب  هی خَّا

 .ثستِ ضَد

آيب ثبدكٌک كَچکتر ضذُ است؟آيب ثبدكٌک تركيذُ است؟آيب ثِ ًظر ًوی رسذ ”هی پرسيناز اٍ الف( 

ايي رٍش ثرای ثيرٍى ريختي خطن هٌبست ثبضذ؟آيب ثبدكٌک تب زهبًی كِ خطن خبرج ضَد راحت 

ِ  ثْبرهی ضَد؟ ثرای  ، تب زهبًی كِ خطن تخليِ هی ضَد، ّن هی كٌينايي ٍاقعيت را ثرجست

ٌذ ثَدثبدكٌک ٍ ّن   .اطرافيبى آى ثبدكٌک در آراهص خَّا

ين اٍ از ة(   .ايي كبر را چٌذيي ثبر تکرار كٌذ تب زهبًی كِ توبم َّای ثبدكٌک خبلی ضَد هی خَّا

ِ چيس  ثْبرَّای داخل ثبدكٌک هعرف خطن است.ثب  هی دّيندٍثبرُ تَضيح  .5 درثبرُ ی ايي كِ چ

 اٍ . ثِ هی كٌينّبيی هب را عصجبًی هی كٌٌذ ٍ راُ ّبی هٌبست تخليِ ی آرام خطن چيست، صحجت 

اگر اجبزُ دّين خطن درٍى هب اًجبضتِ ضَد، هثل ثبدكٌک هی تَاًذ ثسرگ ضذُ ٍ ثتركذ ٍ  هی گَيين

ُ ّبی هختلفی ر ثِ ا كِ ثتَاًذ خطن خَد را ثِ خَدهبى يب ديگراى آسيت ثرسبًين. سپس اٍ ضيَ

 .ضکل هٌبست تخيلِ كٌذ، هرٍر هی كٌذ


