
  مهديكشتدار:
با چاقو دو نفر را به شهادت رسانده و چهار 
نفر ديگر را زخمي كرده، در دادگاه اتهامات 
را قبول كرده اما هشتگ اعدام نكنيد برايش 
مي زنند. ش��اهد عيني مي گويد در راه فرار 
هر كس ديگري را كه سر راهش بود مي زده 
اس��ت. مجيدرضا رهنورد روي بدن يكي از 

شهدا نشسته و با چاقو ضربه مي زده. 
  محمدجواداخوان:

هرچند ش��نيدن اين جنايات سخت است 
اما اگر نگوييم و نشنويم فردا جاي شهيد و 
جالد را عوض مي كنند و با هشتگ »اعدام 
نكنيد« مدافع جانيان مي ش��وند. بشنويد 
و نثار روح شهيد روح اهلل عجميان صلواتي 

عنايت كنيد. 
  محمدجعفرنعناكار:

بازگويي شرح ماوقع در چگونگي شهادت 
روح اهلل عجمي��ان از طرف قات��ل، آن هم با 
چنين بيان ش��يوا و پرداخت ب��ه جزئيات، 
مكتوب��ات تروره��اي ك��ور اول انقالب و 
منقوالت كتب مقتل را در چش��م انس��ان 

مجسم مي كند. 
  محمدنصوحي:

در جواب كساني كه به بسيجي ها مي گويند 
مزدور س��انديس خور! بدانيد كه ش��هيد 
عجميان در يكي از فقيرترين محالت كرج 
اجاره نش��ين بوده! يك تار م��وي بچه هاي 
پاك بسيج مي ارزد به هزاران نفر از اراذل و 

اغتشاشگرها... 
  فاطمهشريف:

يكي از قاتالن شهيد عجميان پزشكي است 
كه ماهي ۱۰۰ ميلي��ون درآمد داره! قاضي 
ميگه: تو كه مشكل اقتصادي نداري پس چرا 
با نظام مخالفي و شهيد عجميان رو كشتيد؟ 

جواب داده: اشتباه كردم!

  علياكبررائفيپور:
فكر اينك��ه يكي از قاتالن ش��هيد روح اهلل  
عجميان در فاجعه كرج يك پزشك بوده، 
تن انس��ان را مي لرزاند. تص��ور كنيد اگر 
عكس اين اتفاق افتاده بود االن رسانه هاي 
غربگ��را چه مي كردن��د؟ اعترافاتش��ان را 
كه ش��نيدم روضه ه��اي دادگاه مختار به 
ذهنم آمد. ال ي��وم كيومك ي��ا اباعبداهلل. 
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  كاربريبانام»آقامحمد«:

پزشكي كه شراكت داش��ته در قتل شهيد 
عجميان ماهانه ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون درآمد 
داشته، بنويسيد بسيجي ساكن در فقيرترين 
منطقه كرج در دفاع از انقالب به دست يكي 

از مرفهين اين كشور شهيد شد... 

  عبداهللگنجي:
دادگاه قاتالن شهيد عجميان را هر كس گوش 
كند انگار روضه مي شنود. قياس مع الفارق اما 
بعيد مي دانم قاتالن اباعبداهلل)ع( خودشون 
روضه هم خوانده باشند. يكي مي گويد سنگ 
به س��رش خرد ش��د، يكي مي گويد دو بند 

انگشت چاقو را در پهلو فشردم يكي... 
  صفحه»توييترانقالبي«:

)به چهره قاتالن شهيد عجميان( نگاه كنيد! 
قاتل ش��اخ و دم ندارد، روي پيش��اني هم 
برچسب نخورده كه اين شخص قاتل است! 
چهره قاتل مي تواند همينق��در معمولي و 
حتي مظلوم هم باشد! پس ديگر نگوييد اين 
جوان است، دانشجوس��ت، ورزشكار است، 

هنرمند است، اعدامش نكنيد!

  مهديپناهي:
چن��د نف��ر داس��تان روح اهلل عجمي��ان را 
مي دانند؟ خيلي ه��ا تص��ور مي كنند اگر 
هركس با مثاًل انقالب ش��ان همراهي نكرد 
حتماً جيره خوار، بي درد و نفهم اس��ت! اما 
نديدند و نفهميدند امثال اين شهيد مظلوم 
را كه كارگر س��اده ب��ود. نتيج��ه  اين قتل 
وحشيانه مي شود كه لحظه لحظه آن را خود 

قاتالن روايت كردند.
  محسنرحمانينيا:

ش��ب جمعه ش��ب زيارتي ارباب عالم امام 
حسين )ع( اس��ت، روضه مي خواهي قصه 
شهادت بسيجي شهيد روح اهلل عجميان را 
بخوان و دادگاه قاتالنش را ببين. #عجميان 
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    تصویر منتخب

رقصطلوعخورشيددرباغاتزيتونمنجيل،گيالن| عكسازوحيدعباسي|   
ازصفحهتوئيتريفالتايران

زينب )س(  نمونه عالي حماسه و شجاعت
استادشهيدمرتضيمطهري)ره(:

از نظر قوت و قدرت قلب و حماسه داش��تن روح و نترسيدن از كشته 
شدن، حضرت زينب)س( يك نمونه بسيار عالي اسالمي است و در تاريخ 

اسالم داستان او به عنوان يك نمونه كامل هميشه نقل شده است. 
آن چيزي كه براي زن گفته اند كه نسبت به آن عملش جبانانه و محتاطانه 
باشد، در مورد ترس از جان يا ترس از مال و ثروت نيست، بلكه در مورد 
ترس از عفاف است. آدم شجاع نمي ترسد، مي گويد مي روم حداكثر كشته 
مي شوم، كشته هم شدم با افتخار است. زن در مورد كشته شدن همين 
جور بايد باشد.  ولي در موردي كه عفتش در مقام خطر است، يعني خطِر 
اين است كه عفتش لكه دار بشود، جاي شجاعت نيست، چون شجاعت 
يعني فداكاري. ]نبايد بگويد[ مي روم، بگذار عفتم از بين برود. نه، عفت 
يك امر شخصي نيست كه به تو بگويند از آن بگذر تا از يك »خودي« 

گذشته باشي، عفت امري است كه تو امانتدار آن هستي. 
مثل اين اس��ت كه فردي كه امين يك ش��ي ء گرانبهايي اس��ت و 
وظيفه اش اين است كه آن شي ء گرانبها را به مقصد برساند، در بين راه 
شجاعتش گل بكند؛ به جاي اينكه همه كوشش او صرف اين باشد كه 

شي ء گرانبها را به مقصد برساند آن را در معرض خطر قرار بدهد. 
منبع:كانال تلگرامي »بنياد شهيد مطهري« به استناد كتاب تعليم و 

تربيت در اسالم، ص۱۱۶

   آیينه نفس

اتفاقي بزرگ در طراحي لوگو در راه است

سيد مصطفي موسوي در توئيتي نوشت: بازي ژاپن خيلي جذاب بود! از سرمربي وطني شون، 
جنگندگي و دوندگي بازيكن ها و تماشاچي هايي كه تمام مدت با تمام قدرت پشت تيم شون 

بودن و مدافع عنوان قهرماني يعني اسپانيا رو شكست دادن! درس بگيريم...

احسان تقدسي در توئيتي نوشت: بعد از برد اتفاقي عربس��تان از آرژانتين برخي چگونه از 
معجزات بن سلمان براي ما نوشتند و ما هم هيچ فقط سكوت كرديم. حاال كه عربستان در 

گروه خود چهارم شده را هم از معجزات سلمان بايد بدانيم؟

 دني��اي اقتص��اد ترجم��ه مقال��ه اي از 
»Zaheer Dodhia«  ب��ا ترجم��ه »مريم 
رضايي« به اشتراك گذاشت. در بخش هايي از 
اين مقاله مي خوانيم: سال ۲۰۲۲ رو به اتمام 
است و خيلي از كارآفرينان، طراحان گرافيك 
يا افرادي كه ش��خصاً به ارتقاي برندشان در 
رسانه هاي اجتماعي يا متاورس عالقه دارند، 
برنامه  ريزي براي آينده را ش��روع كرده  اند. 
موضوع قطعي اين اس��ت كه براي تمركز بر 
برندس��ازي دقيق و جالب توجه، االن زمان 
مهمي است. مخاطب ش��ما - هم در دنياي 
مجازي و هم در زندگي واقعي - بايد شما را 

بشناسد و بداند كه هستيد. 
به عنوان ي��ك كارآفرين س��ريالي و فردي 
باتجرب��ه در برندس��ازي، رويداده��ا و 
به  روزرساني  هاي مداوم در يكي از مهم ترين 
بخش  هاي برندس��ازي تصويري، براي من 
خيلي جالب اس��ت: يعني طراح��ي لوگو. 
بخش سخت ماجرا اين است كه رويدادهاي 
اينچنيني خيلي زيادند و نيمي از مواقع با هم 

تناقض دارند. 
 بنابراين وقتي قرار اس��ت مهم ترين رويداد 
را مورد توجه قرار دهيد، به سختي مي توان 
وارد جزئي��ات ش��د. وقت��ي رويداده��ا را 
بررسي مي  كنيم تا ببينيم مهم ترين اتفاق 
بعدي چيس��ت، چند فاكتور را بايد در نظر 
بگيريم: اين رويداد چگون��ه با دنياي مدرن 
مجازي محور ما ارتباط پيدا مي كند؟ چقدر 
احتمال دارد اين رويداد، دوام داشته باشد؟ 
اين رويداد چقدر سازگارپذير است؟ آيا براي 
هر نوع يا اندازه كسب و كار مناسب است؟ آيا 
اين رويداد فرصت  هاي برندس��ازي دقيق و 

ماندگاري ارائه مي كند؟
بعد از مرور ليس��تي از اتفاق  هاي احتمالي 
س��ال آينده، پاس��خ خودم را پي��دا كردم: 

اتفاق بزرگ بعدي در طراحي لوگو، احتماالً 
لوگوهاي متحرك خواهد ب��ود. لوگوهاي 
متحرك، طراحي  هاي متحركي هستند كه 
مي توانند در دو يا چند تكرار تغيير كنند و 
به مخاطب اين امكان را مي دهند كه در هر 

تغييري جزئيات را ببيند. 
به لوگوهاي متحرك، لوگوهاي انيميش��ني 
يا دينامي��ك هم گفته مي ش��ود. من ترجيح 
مي  دهم از اصطالح لوگوي متحرك استفاده 
كنم، چون ح��س مي  كنم اين س��بك كار را 
دقيق  تر منعكس مي كند. لوگوي انيميشني 
كمي كارتوني به نظر مي رسد و لوگوي ديناميك 

هم مثل نوعي ارزيابي شخصي است. 
اگر بخواه��م مثال بزن��م، لوگوي متحرك 
 N نتفليك��س گزينه خوبي اس��ت كه يك
متحرك را همراه با يك لوگوي صوتي نشان 
مي دهد و اين صدا به گوش ش��ما مي  گويد 
كه چه اپليكيش��ني را باز كرده  ايد. لوگوي 
ش��ركت والت ديزني كه فضاي دراماتيك 
قصر سيندرال را نش��ان مي دهد، يك مثال 

مشهور ديگر است. 
هر دو اين مثال  ها، ش��ركت هاي رس��انه  اي 

بودن��د. لوگوهاي متحرك گزين��ه    اي عالي 
براي شركت هاي رسانه  اي هستند و فرصتي 
تضمين  ش��ده براي نش��ان دادن هدف آنها 

محسوب مي  شوند. 
اما هر دو اين شركت ها، همچنان لوگوهاي 
ثابت قديم��ي خ��ود را هم دارند ك��ه براي 
س��ازگار  پذيري طراحي الزامي اس��ت. شما 
نمي توانيد لوگوي متح��رك را در روزنامه يا 

مجله به نمايش بگذاريد. 
اي��ن لوگوه��ا در تلويزيون، وب س��ايت  ها، 
صفحات گوش��ي هوش��مند، پلتفرم  هاي 
رسانه هاي اجتماعي، ايميل، بيلبوردها يا هر 
جاي ديگري كه براي پخش تصاوير ويدئويي 
تبليغات و برندسازي مناس��ب است، قابل 

نمايش هستند. 
حتي به  تازگي روي برخي اتوبوس  ها تبليغات 
ويدئويي پخش مي ش��ود. ب��ه همين دليل 
اس��ت كه مي  گوييم اي��ن روزه��ا طراحي 
لوگوي متحرك براي هر نوع كسب وكاري، 

كاربردپذيرتر از گذشته است. 
 چرا لوگوي متحرك اهميت زيادي دارد؟

يك لوگوي متحرك، براي هر نوع كسب و 

كار يا فردي كه حضور مجازي دارد، انتخابي 
عالي است. در چند سال گذشته كه پاندمي 
كرونا خيلي  ها را خانه  نش��ين ك��رده بود، 
تأكيد بر دنياي مجازي از هر جهت بيشتر 
ش��د. نوآوري  هايي مثل متاورس، بر نحوه 
ارتباط برقرار كردن ما، انجام كس��ب و كار 
و كاًل زندگ��ي ما اثر مي  گذارن��د. لوگوهاي 
متحرك، براي برندس��ازي در پلتفرم  هاي 
مجازي ايده  آلند و به شركت ها و افراد امكان 
مي دهند وضوح و ماندگاري برندسازي آنها 

را به حداكثر برسانند. 
 مي توان گفت بزرگ تري��ن مزيت طراحي 
متح��رك، تغييرپذي��ري و تطبيق  پذيري 
اس��ت. آيا به لوگوي تركيب��ي عالقه داريد، 
اما در ضم��ن مي  خواهيد فض��ا را هم حفظ 
كنيد؟ لوگوي متحرك��ي كه ابتدا مبتني بر 
آيكون  گرافي )اس��تفاده از طي��ف خاصي از 
تم  ها و نمادها براي انتقال معناي خاص( باشد 
و سپس به تايپوگرافي )هنر چيدمان حروف 
و متن براي ساخت تصويري معنادار( تبديل 
شود، دقيقاً همان چيزي است كه نياز داريد. 
ي��ك لوگ��وي س��اده داري��د و مي  خواهيد 
فاكت��ور توجه  برانگي��ز ب��ودن آن را تقويت 
كنيد؟ حركت سريع توجه را جلب مي كند 
و تغييرات غيرمنتظره، عالق��ه مخاطب را 
برمي  انگيزد. لوگوه��اي متحرك مي توانند 
با هر نوع سبك طراحي لوگو سازگار شوند 
كه يكي ديگر از مزيت  هاي مهم آنها محسوب 
مي ش��ود. ممكن اس��ت براي يك شركت، 
لوگوي عالمت  دار ساده و سنتي بخواهيم و 
براي شركتي ديگر لوگويي شلوغ، منحصر 
به فرد و نمادين. وقتي لوگوي متحرك داشته 
باشيد، مي توانيد هر دو نوع طراحي را از نظر 
سازگارپذيري و ماندگاري در ذهن در دنياي 

مجازي بهبود بخشيد. 

از بازي جذاب ژاپن درس بگيريم چهارم شدن عربستان هم معجزه بن سلمان است؟

 چين با خودروهاي ايمن تر و فناورانه تر بازار 
اروپا را تسخير مي كند

كانال هاي تلگرامي به نق��ل از رويترز 
گزارش داده اند: خودروس��ازان برقي 
چيني تصميم دارند وارد بازار اروپا شوند 
و مش��تريان ش��ركت هاي بزرگ را با 
خودروه��اي ارزان تري ك��ه امنيت و 
ويژگي هاي فناورانه بيش��تري دارند، 
بربايند. در ماه هاي اخير چند خودروساز 
برقي چي��ن در برنامه جدي��د ارزيابي 
خودرو اروپا)NCAP( پنج ستاره دريافت كردند. اين دستاورد نيازمند آن است كه وسايل نقليه 

داراي ويژگي هاي فعال و غيرفعال ايمني باشند كه عملكرد آنها بهتر از استانداردهاي قانوني باشد. 
برايان گو رئيس شركت خودروس��ازي برقي Xpeng مي گويد: تمام خودروسازان برقي چيني 
مي خواهند پنج ستاره NCAP را دريافت كنند تا بتوانند در بازار اين منطقه عملكرد رقابتي تري 
داشته باشند. به گفته گو شركتXpeng  سه سال گذشته را صرف ساخت مراكز فروش و خدمات 

در دانمارك، هلند، نروژ و سوئد كرده است. هرچند مركز فروش در نروژ خواهد بود. 
متيو آوري مدير شركت انگليسي »تاتچام ريسرچ« يك مركز تحقيقات خودرو در اين باره مي گويد: 
خودروسازان برقي چيني به درستي متوجه شده اند ايمني نقش مهمي در فرايند فروش محصول 
دارد. دستيابي به پنج ستاره NCAP كليدي براي مقابله با نگراني هاي اتحاديه اروپا درباره كيفيت 
خودروهاي توليد چين پس از شكست در تست هاي تصادف در سال هاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ ميالدي 

است. اين شكست ها سبب شد خودروهاي چيني غير ايمن به نظر برسند. 

تأمين برق يونان در ۵ ساعت متوالي فقط با انرژي پاك!
مجيد ميرزايي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: يونان مدعي شده كه تونسته 
در پنج ساعت متوالي براي تأمين برق 
كل كش��ور فقط و فقط از انرژي هاي 
پاك مثل انرژي خورشيدي، بادي و... 
استفاده كنه و اين يك ركورد بسيار 
مهم براي يك كشوره. وقتي ميشه به 
اين ركورد دس��ت پيدا ك��رد، يعني 
تأمين برق ۲۴ س��اعته با انرژي پاك هم كار چندان دور از ذهني نيست. حاال يوناني ها دنبال 
سرمايه گذار هستند تا ايده استفاده هميشگي و بيست وچهار ساعته از انرژي پاك رو عملي كنند. 

هرچند خيلي از لحاظ اقتصادي به صرفه نيست، ولي از لحاظ زيست محيطي كار بي نظيريه. 

بهترين دفاع حمله است
قائم شريعتي در كانال شخصي خود در 
پيام رسان ايتا نوشت: بازي هاي تيم ملي 
فوتبال ايران در جام جهاني۲۰۲۲ فارغ 
از نتايج آن، يك حقيقت را به خوبي نشان 
داد. در بازي اول و سوم كه به نوعي تيم 
ايران در الك دفاعي رفته بود نتوانست 
نتيجه مطلوبي بگيرد و گل خورد اما در 
بازي دوم كه از ابتدا با راهبرد تهاجمي به 

ميدان آمد و تا انتها نيز به همان صورت ادامه داد نه تنها گل نخورد بلكه گل زد و پيروز ميدان شد. 
از اين مثال  مي توان در همه عرصه ها به ويژه دفاع و امنيت ملي نيز بهره برد. براي حفاظت از 
مرزهاي كشور و امنيت ملي، بهترين دفاع، حضور در ميدان با روحيه تهاجمي است نه فرو رفتن 
در الك دفاعي و محدود شدن به داخل مرزها. شايد بيان نوراني حضرت علي)ع( را نيز بتوان 
ُّوا؛ به  تعبير ديگري از همين موضوع در نظر گرفت: »َفَواهللِ َما ُغِزَي َقْوٌم َقطُّ فِي ُعْقِر َدارِِهْم إاِل َذل

خدا قسم هيچ قومي در خانه اش مورد هجوم قرار نگرفت مگر آنكه خوار و ذليل شد.« 
اين رويكرد راهبردي و عميق بيانگر آن اس��ت كه هرگز نبايد تنها چهارديواري خود را براي 
حضور در ميدان انتخاب كرد و ديگر كاري نداشت كه پش��ت اين ديوار چه كسي است و چه 
تهديدي وجود دارد بلكه با يك نگاه وس��يع فرامرزي، امتداد عم��ق راهبردي گاهي اوقات از 

واجب ترين واجبات كشور هم الزم تر است.

از »چالش هزاره ۲۰۰۲« تا »رزمايش ۲۰۲۲«!
داود مدرسي يان در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: رس��انه هاي بين المللي از آغاز 
رزمايش مشترك امريكا و اسرائيل براي 
شبيه سازي حمله به ايران خبر مي دهند. 
بد نيست نتايج همين رزمايش را در سال 
Millennium Chal� ۲۰۰۲ تحت عنوان

lenge 2002 )چالش ه��زاره ۲۰۰۲( 
براي مردم ايران و جهان بازخواني كنيم! 

رزمايش چالش هزاره ۲۰۰۲ در دوران رياست جمهوري جورج بوش و وزير دفاعي دونالد رامسفلد 
طراحي و اجرا شد. هدف، شبيه سازي حمله به نيروي دريايي ايران و جلوگيري از بستن تنگه هرمز 
عنوان شد. ۲۵۰ ميليون دالر براي امريكا هزينه داشت و بيش از ۱۳ هزار نفر در اين رزمايش مشاركت 
كردند.   اين رزمايش چند پيش فرض داشت: قطع ارتباطات راديويي و مخابراتي ايران، عدم حمله 

پيشدستانه ايران به مواضع رژيم صهيونيستي و عدم حمله ايران به پايگاه هاي امريكا در منطقه!
يعني ايران توان هيچ كاري را ندارد و فقط بايد به دفاع از مواضع خود بپردازد. نتيجه اين شبيه سازي چه شد؟ 

ايراني ها با قايق هاي تندرو، مواضع امريكايي ها را شناسايي كرده و با اژدرهايي مثل موشك هاي كرم 
ابريشم، ناوگان دريايي اياالت متحده را از كار انداخته و ۱۶ ناو و ناوشكن امريكايي را به همراه يك ناو 

هواپيمابر منهدم كرده و در همان حمله حدود ۲۰ هزار سرباز امريكايي را به هالكت رساندند! 
در اين عمليات ژنرال پل وان ريپر درنقش فرمانده نيروهاي ايراني حضور داشت. بعداز شكست نيروي 
دريايي امريكا، او را مجبور به كناره گيري كردند و گفتند او از نقش خود خارج شده! وي در پاسخ گفت 

واقعاً فكر مي كنيد ايراني ها ساكت مي نشينند تا شما آنها را از بين ببريد؟
حاال بعد از ۲۰ سال كه قدرت نظامي، موشكي، پهپادي و دفاعي ايران جهش فوق العاده اي يافته 
و در جهان و منطقه به قدرتي مؤثر و تعيين كننده تبديل شده است، امريكايي ها و صهيونيست ها 

قصد دارند مجدداً در مانور نظامي از دشمن فرضي شكست بخورند! نوش جان تان اين شكست. 

پروژه كم نظير آبرساني سنندج افتتاح شد
محمد عنايتي نجف  آبادي در توئيتي نوش��ت: خب پروژه آبرس��اني به 
سنندج هم بهره برداري ش��د. راجع به اين طرح خوبه بدونيد سيستم 
كنترل يكپارچه سامانه انتقال آب و ايستگاه كاهش فشار براي اولين بار 
در كشور طراحي و اجرا شده كه در نوع خودش كم نظيره. اين پروژه به 
لحاظ نوع مسير هم از سخت ترين پروژه هاي انتقال آب شرب كشوره...

اين ابرهاي عجيب
كانال تلگرامي »عجايب و دانستني هاي علمي« به اشتراك گذاشت: اين 
ابرهاي عجيب، ابر ماماتوس هستند. درسته شبيه يه نقاشي زيبا به نظر 
ميرسه ولي كاماًل واقعيه. شكل اين ابرها به خاطر هواي سردي هست كه 
به سرعت از سطح باالي ابرهاي طوفان زا به سمت پايين مياد و شكاليي 

مثل برآمدگي هاي امواج در قسمت زيرين ابر ايجاد ميكنه.

وقتي با قصاب خاشقچي هم كنار مي آيند
عبدالرحيم انصاري در توئيتي نوشت: رژيم اش��غالگر قدس فقط در يك روز پنج 
فلسطيني را به شهادت رساند، اما نه صدايي از آلمان بلند شد، نه از امريكا و نه فرانسه؛ 
حقوق بشر صرفاً ابزاري در دست غرب براي فشار به كشورهاي مستقل است، پاي 

منافع خود و متحدانشان وسط باشد با قصاب خاشقچي هم كنار مي آيند!

چند توصيه براي زندگي بهتر
مسعود صدري در كانال تلگرامي خود نوشت: چند تمرين خوب در سبك 
زندگي: ۱- در جر و بحث هاي ديگران دخالت نكنيد؛ ۲- تا زماني كه نظري از 
شما نپرسيدند، پاسخي ندهيد؛ ۳- هنگام قضاوت و داوري در مورد ديگران، 
لحظه اي درنگ كنيد و با خود بگوييد آيا من جاي طرف مقابل هستم كه 
در مورد او اظهارنظر مي كنم؟ ۴- مقابل افراد عصباني و خشمگين، چند 
دقيقه اي درنگ كنيد تا آنان آرام شوند؛ ۵- بعد از اين تمرين ها خواهيد ديد 

كه شخصيت تان تا چه حد قوي و مورد احترام ديگران خواهد شد.
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