تاقيکاريی هۆش
چييه؟
بۆچی تاقیکاریی ھۆش و زیرەکی جێبھجێ دەبێت و بۆچی ئێوە دەبێت تاقیکاریی
ھۆش جێبھجێ بکھن؟ بھ مھبھستی یارمھتیدانی ئێوە لھ دەسپێکردنی ئھم تاقیکارییھدا،
لھ خوارەوە ڕوون کراوەتھوە کھ تاقیکاریی ھۆش چییھ ،تاقیکاریی ھۆش چۆن کار
دەکات و بۆچی بھشداریی ئێوە لھم تاقیکارییھدا گرنگھ .
تاقیکاریی ھۆش پیشان دەدات کھ مندااڵن و گھورەسااڵنی وریا و خاوەن ھۆش بھ
بھراورد لھگھڵ ھاوتھمھنھکانی خۆیاندا چۆنن .ئھم تاقیکارییھ زیاتر بۆ ئھوەیھ کھ
بزانن کام خوێندنگھ بۆ ئێوە شیاوە ،وانھی زمانی ئێوە دەبێت لھ کام ئاستھوە دەست
پێ بکات یان چ یارمھتییھکی تر زۆرترین قازانجی بۆ ئێوە ھھیھ .ئھمھ دەرفھتێکی
چاکھ تاکو تواناییھکانی خۆتان پیشان بدەن.
بوارگھلێکی زۆر جیاواز لھ ھۆشدا ھھیھ .دوو نموونھ لھم بوارانھ ڕادەی خێرایی و ڕ
است جێبھجێکردنی کارەکان لھ مێشکتاندا یان توانایی بیرگھی ئێوەیھ .بھ کھڵکوەرگرتن
لھ کارە جیاوازەکان ،ئھم تاقیکارییھ دیاری دەکات کھ ئێوە لھ بوارە جیاوازەکانی ھۆشدا
لھ کام ئاستدان .ئھم کارە بھ شێوەی ئاسایی بھم جۆرەیھ:
ڕێنوێنێکی تاقیکاری لھگھڵ ئێوە لھ تھنیشت مێزێکھوە دادەنیشێت و کارە جیاوازەکان شرۆڤھ دەکات .ئێوە ئھم کارانھ جێبھجێ دەکھن
و تا بکرێ ھھوڵ بدەن وەاڵمی ڕاست بدەنھوە .ڕێنوێنی تاقیکارییھکھ سھبارەت بھ ڕەوتی کارەکھی ئێوە نووسراوە ھھڵدەگرێت .لھ
خوارەوە ھھندێ نموونھ لھ کارەکانی پێوەندیدار بھ تاقیکاری شرۆڤھ کراوە :پێکھوەنانی پازڵێکی ئاڵۆز ،تھواوکردنی شێوازێک،
لھبھرکردنی شت یان وتنھوەی چیرۆکێک بھ پاراستنی ریزبھندەکھی .بھتھواوەتی سروشتییھ کھ بۆ دۆزینھوەی وەاڵمھکان پێویستھ
زۆر بیر بکھنھوە و تیشک بخھنھ سھری .ھھروەھا بھ تھواوی سروشتییھ کھ نھتوانن ھھموو کارەکان جێبھجێ بکھن .چاکتر وایھ بھ
ھێوری و بھو پھڕی تیشک خستنھسھر کار بکھن.
گرنگ ئھوەیھ کھ ئێوە لھ ماوەی تاقیکارییھکھدا قسھ نھکھن .تاقیکاریی ھۆشی ئێوە بھبێ ھیچ جۆرە قسھ و وتووێژێک جێبھجێ
دەکرێت ئھمھ بۆ ھھموو کھلھپوورەکان و زمانھکان یھکجۆرە .ھھموو کارەکان لھ ڕێگای وێنھکانھوە شرۆڤھ دەکرێن و ئێوە بۆ وەاڵمدانھوە لھ
دەستتان کھڵک وەردەگرن .کھواتھ پھرۆشی ناسیاوی لھگھڵ زمانی تاقیکاریھکھتان نھبێت
بھشداریی ئێوە لھم تاقیکاریھی ھۆشدا دڵخوازانھیھ .ئھگھر پێتان خۆش نھبوو ،مھجبوور نین تێیدا بھشداری بکھن .بھاڵم ئھم
تاقیکارییھی ھۆشھ یارمھتیتان دەدات چاکترین پشتیوانی و یارمھتی وەرگرن .لھ ئاکامدا ،بایھخی ئھوەی ھھیھ کھ بھ وردی
ھاوکاری بکھن و ھھموو ھھوڵی خۆتان بخھنھ کار.
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