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  هوالحكيم

  استراتژي براي كودكان
  پادزهر رفاقت

  گير نشوي)(مراقب باش غافل
  غفلتعنوان درس: 
  نيش عقرب بخش يكم: -فوكارپانداي كونگانيميشن آموزشي: ابزار كمك

  40 شماره جلسه:

  19/12/1391 تاريخ:

  مدارقدرت كرد:روي

  

  ي خود بر ديگران.دهقدرت: توان تحميل ارا
  ي خود بر ديگران به روش نرم.قدرت نرم: توان تحميل اراده

  ي خود بر ديگران.توان نرم تحميل اراده  
دهند. در واقع، كنترل فكر و ها كنترل ذهن و فكر خود را از دست مي* در تحميل اراده بر ديگران به روش نرم، آن

  افتد.مي ايشانها به دست دشمن ذهن آن
  است:» غافلگيري«** عامل اصلي در تحميل اراده بر ديگري به روش نرم، عامل 

  گردد.گير ميشود، سپس غافلاو اغوا مي -
  گردد.شود، و سپس اغوا ميگير مييا غافل -

  ر غفلت ستايش نشده است.*** هيچ كس به خاط
  

* * * * *  
  

  گير نشويد.كند، كه غافلو تاكيد ميگير كننده است. او، در حال آموزش اقدام غافلاستاد چيف
  تواند تمرين كند.يك بيماري مرموز گرفته است: تب رودخانه! در نتيجه نمي »ببري«

شود كه براي درمان اين بيماري، بايد چاي اركيده به بيمار داده شود. چاي اركيده، از گياه اركيد خورشيدي تهيه مي
  د.گردكشت مي» ي عقربدره«در 

  
* * * * *  

  
ي صلح، گياهان دارويي را عقرب، يك طبيب معروف است كه متخصص داروهاي گياهي است. او قبالً در دره

هنگامي كه يك اكسير مسخ كننده را كشف كرد و با آن خودش را نيش زد، هم جسم او بزرگ شد داد. اما پرورش مي
ران استفاده كرد؛ به دره حمله كرد و روستائيان را به د. او از اين قدرت جديد، براي كنترل ديگگرديو هم ذهن او پر باد 

  تبديل كرد.» هاچشم قرمز«
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پشت كه دو عامل قدرت، يعني حمايت روستائيان و يك الك قوي را همراه خود داشت، توانست عقرب را اما الك
  د.نشكست دهد و او را تبعيد ك

ي او ي عقرب، دژي ساخت و هر كس به درهعقرب هم هنگام رفتن، آخرين گل اركيده را با خود برد. او در دره
  تبديل كرد.» چشم قرمز«كرد، يعني به » زامبي«وارد شد، عقرب با نيش خود، او را 

  
* * * * *  

  
ها تا غروب فرصت رب رفتند. آني عقفوكار و ميمون براي آوردن گل اركيد خورشيدي به درهاكنون پانداي كونگ

  ي عقرب، گياه اركيد خورشيدي را براي درمان بيماري ببري بياورند.دارند كه از دره
ي عقرب با عقرب پزشك روبرو شدند. عقرب، ميمون را نيش زد و ي عقرب شدند. در درهپاندا و ميمون وارد دره

  كرد. ميمون به زامبي تبديل شد.» چشم قرمز«او را 
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فوكار را نابود كند. ميمون درس استاد چيفو را خوب پو، پانداي كونگ ،قرب از ميمون خواست كه دوست خودع
  گير شد.نفهميده بود، زيرا به راحتي توسط عقرب غافل
 به او حمله كرد. پو، به او ثابت كرد كه دوست اوست و» نابود باد پو«ميمون به مبارزه با پو پرداخت و با شعار 

آورد و متوجه شد كه براي چه به  ميمون را از حالت چشم قرمزي خارج كند. ميمون، دوست خود را به ياد توانست
  اند.ي عقرب آمدهدره

  »چگونه بر عمليات من در كنترل ذهن خود غلبه كرديد؟«هر دو به كاخ عقرب رفتند. عقرب با تعجب پرسيد: 
  !»دوستي و رفاقته«ره؛ اسم اون پادزهر، تپاندا پاسخ داد: با پاد زهري كه از زهر تو قوي

ي صلح رفتند. هنگام آن دو با عقرب مبارزه كردند و او را شكست دادند. سپس گل اركيده را برداشته و به دره
  غروب آفتاب به خانه رسيدند و ببري با خوردن گل اركيده، درمان شد.


