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ኲ ሉ  ባ ህ ር ያ ት ፡  ን ሓ ደ  ነ ገ ር  ዘ መ ል ክ ት  እ ዩ ።  
ብ መ ን ጽ ር  ፍ ቕ ሪ ፡  ን ባ ህ ር ይ  ም ር ዳ እ ።  ፍ ቕ ሪ ፡  
ን ባ ህ ር ይ ና  ቅ ር ጺ  ዘ ት ሕ ዝ  ን ሰ ብ  ዘ ድ ሊ  ኣ ዝ ዩ  ኣ ገ ዳ ሲ  
ነ ገ ር  እ ዩ ።  እ ቲ  ኣ ብ  ሓ ድ ሕ ድ ና  ር ክ ብ  እ ን ገ ብ ረ ሉ  
መ ገ ዲ ፡  ዝ ም ድ ና ታ ት ና  ን እ ነ ማ ዕ ብ ለ ሉ  መ ገ ዲ  ዚ ሕ ብ ር  
እ ዩ ።   
 

ኣገደስቲ ሓሳባት 

 1. ኲልና፡ ኣብ እተፈላለየ ዝምድናታት ንርከብ ኣሎና። እቲ ናይ ፈለማ ናይ ፍቕሪ ዝምድና፡ ካብ እተወልደናሉ ግዜ 

ጀሚሩ፡ ንመላእ ህይወትና ዝቕጽል እዩ። እዚ ፍቕሪ - ካብ ወለዲ፡ ናብ ውላድ ከምኡውን ካብ ውላድ ናብ ወላዲ 

ዝመሓላለፍ ፍቕሪ -፡ ንህልውናና ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ፍቕሪ፡ ኣብ መላእ ህይወትና ብቐጻሊ የድልየና እዩ። 

2. ባህርይ፡ ብዛዕባ ፍቕርን ዘድልየና ነገራትን ብዚምልከት ከም ሓደ ዓይነት መበሃሃሊ ኽቑጸር ይከኣል። ቆልዑ፡ 
ንዘድልዮም ነገር ብእተፈላለየ ሓያል መገድታት ንኻልኦት ንምሕባር ርክባት ይገብሩ። ከም ወለዲ መጠን፡ ንደቅና 

ዘድሊ ነገር ንኽንርዳእን ንኸነማልእን ዝከኣለና ንገብር፣ ደቅና፡ እንታይ ከምዝደልዩ ወይ ክሕብሩና ዝፍትንዎ ነገራት 

እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ከቢድ ዝኾነሉ ግዝያት ድማ ኣሎ። 

3. ሓደ ንጽል ባህርይ፡ ንብዙሕ ነገራት ዘመልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ንባህርይ ደቅና እንርድኣሉ ኣገባብ፥ ኣብ 

ኲነታት፡ ሕሉፍ ተሞክሮ፡ ብዛዕባ ደቅና ዘሎና ግምታትን ምስኦም ዘሎና ዝምድናን ዝምርኮስ እዩ። እቲ ዘሎና 

ግምታት፡ ብፍላይ፡ ከመይ ዝበለ ግብረ-መልሲ ከምእንህብ መብዛሕቱ ግዜ ይውስን እዩ። እቲ እንህቦ 

መደምደምታታት፡ ኲሉ ግዜ ቅኑዕ እኳ እንተኾነ፡ ግጉይ ክኸውን ድማ ተኽእሎ ኣለዎ። 

4. ምልስ ኢልኩም፡ ብህንጥዩነት ተኸታተሉ። ናይ ፍቕሪ ኣረኣእያ፡ ምልስ ኢልና፡ ሓደ ባህርይ እንታይ 

ከምዘመልክትን ኽገልጾ ዝኽእል ነገር እንታይ ምዃኑን ብህንጥዩነት ንኽንከታተል ንተባባዕ ኢና። ከምዚ ኣብ 

እንገብረሉ እዋን፡ ንሓደ ባህርይ ብኸመይ ግብረ-መልሲ ክንህቦ ከምዘድልየና ንኽንውስን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ 

ከምእንህሉ ይገብረና። 

5. ባህርያትና፡ ምስ ካልኦት ንዘሎና ዝምድናታት ይጸሉ እዩ። ምስ ደቅና ኣብ እንዋስኣሉ እዋን፡ ገለ ቅርጽታት ይሕዝ 

እዩ። ባህርያት ደቅኹም፡ ልክዕ ከምቲ ባህርይኹም ንደቅኹም ዝጸልዎ ተመሳሳሊ መገዲ፡ ንዓኹም ይጸሉ እዩ። 

ብሓደ ኴንና ድማ ቅርጽታት ነትሕዝ ኢና። እዚ ቅርጽታት'ዚ፥ ዘስርሕ፡ ጽቡቕ ዘየስርሕ ወይ ብፍጹም ዘየስርሕ 

ክኸውን ይክእል እዩ። ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ሳሕቲ ድማ ንኽትቕይሮ ዘይከኣል ይኸውን። 

6. እቲ ርክብ እንገብረሉ ኣገባብ ድማ ንዝምድናታትና ቅርጺ የትሕዝ እዩ። ባህርያትና፡ እቲ ምስ ደቅና እንገብሮ 

ዓይነት ርክብ እዩ። ልክዕ ከምቲ ርክብ እንገብሮ፡ ብኸመይ ኣገባብ ርክብ ንገብር ድማ ዘገድስ እዩ። ናይ ቃልን ዘይ-

ቃልን ዓይነታት ርክብ ኽንገብር ንኽእል ኢና፣ ኣብ ዝህልወና ዝምድናታት "ክፉታት" ንኽንከውን ዝሕግዘና 

ምርጫታት ክንወስድ ድማ ንኽእል ኢና። 
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ፍቕሪ፡ ንምሉእ ዕድመ እዩ። እዚ ፍቕሪ'ዚ፡ ካብ እተወለድናሉ ግዜ ጀሚሩ፡ 
ንምሉእ ዕድሜና ዝቕጽል እዩ፣ ዘድልየና ነገር እንገልጸሉ ኣገባብ ድማ 

እናዓበና ኣብ እንኸደሉ እዋን ይቀያየር እዩ።  

ኣገደስቲ ሓሳባት 

1. ፍቕሪ፡ ኣብ መላእ ህይወትና ብቐጻሊ የድሊ እዩ። እቲ ዘድልየና ነገር እንገልጸሉ መገዲ ድማ እናዓበናን 

እናጐበዝናን ኣብ እንኸደሉ እዋን ይለዋወጥ እዩ። እቲ ዘድልየና ኣገዳሲ ነገር ግን ኲሉ ግዜ ሓደ ዓይነት እዩ። ኲልና 

ድማ ሓልዮትን ናጽነትን ክስምዓና የድሊ። እዚ፡ ናብ ዓቢ ሰብ ይሰጋገሩ ስለዘለዉ፡ ንበጽሕታት ብፍላይ ኣጸጋሚ 

እዩ። ናጽነት ንኽረኽቡ ዝሓትሉን ዝገልጽሉን ኣገባብ፡ ሓደ ሓደ ግዜ በዳህን ተለዋዋጥን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ፡ 
ናይ በጽሕታት ባህርያትን ዘድልዮም ነገራትን ብዝበለጸ ብኸመይ ከምዝፈትሑ ንኽርድኡን መፍትሒ ንኽረኽቡን 

ንወለዲ መብዛሕቱ ግዜ ኣጸጋሚ እዩ። 

2. ምስ ካልኦት ክህሉ ዘድሊ ስምዒታዊ ምትእስሳር፡ ክፋል'ቲ ሰብኣውነትና እዩ። ስለዚ፡ ኲልና፡ ጥቡቕ ቅርበት 

ክስምዓና የድልየና - እዚ ድማ ምቹእ ኲነታትን ደገፍን ክውሃበና የድልየና እዩ። 

3. ናጻ ምዃን - ርእስኻ ክኢልካ ምንባር - ድማ ክፋል ሰብኣውነትና እዩ። ኲልና፡ ስምዒት ርእሰ-ምሕደራ ክህልወና 

የድልየና - እዚ ድማ ምርጫታትና ከነማዕብልን ክንወስድን የኽእለና። 

4. ስምዒታዊ ምትእስሳር ክህልወና/ሓልዮት ክስምዓና፡ ብተመሳሳሊውን ናጻ ምዃንና፡ ክልቲኡ ተጻራሪ ኣይኮነን። 

እዚ ክልተ ሓሳባት፡ ኣገዳሲ ትሕዝቶታት ፍቕሪ እዩ። 

5. ምልስ ኢልና፡ ድሕሪ ዝኾነ ባህርይ እንታይ ከምዘሎ ንሕሰብ። እዚ ድማ ንደቅና ብዝበለጸ ንኽንርዳእ ክሕግዘና 

ይኽእል። ብዛዕባ ገዛእ ስምዒታትና ብዕምቆት ንኽሓስብን ንዘሎና ዝምድናታት ዘሐይል ግብረ-መልሲ 

ንኽንመርጽን ዕድል ይህበና እዩ፣ እዚ ድማ ኣብ ስምዒት ውሕስነትን ርጉጽነትን ኣበርክቶ ከምዝህልወና ይገብር።   

6. ሓደ ሓደ ግዜ፡ ምስ ደቅና ርክብ ምግባር ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብ ምዝራብ ንላዕሊ፡ ዝያዳ ንኽንሰምዕ 

ንጽዓር፣ ንዝርርብ ዝኸውን ምቹእ ግዜን ቦታን ድማ ይሃልወና። ኣብ ሓሳባትን ግዳሴታትን ደቅኹም ግዳሴ 

ኣርእዩ። እቲ ዝግበር ዝርርባት ድማ ሓጺር ክኸውን ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። 
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ግጭት፡ ሓደ ክፋል ናይቲ ዝህሉ ፍቕሪ እዩ። ግጭት፡ ሓደ ክፋል ናይቲ ዘሎና ጥቡቕ 

ዝምድናታት እዩ። ግጭት ብሃናጺ ኣገባብ እንተፈቲሕናዮ፡ ሓልዮት ክንገብርን 

ከነማዕብሎን ሓድሽ ዕድላት ክህበና ይኽእል እዩ። 

 
 

ኣገደስቲ ሓሳባት 

1. ግጭት፡ ባህርያዊ ክፋል ጥቡቕ ዝምድና እዩ። ግጭታት ብሃናጺ ኣገባብ እንተፈቲሕናዮን እንተተረዲእናዮን፥ 
ምርድዳእ ክህልወና፡ ሓልዮት ክህልወናን ከነማዕብሎን ሓድሽ ዕድላት ክህበና ይኽእል እዩ። 

2. ኲልና፡ ኣብ ካልኦት ሰባት ሓልዮት ክህልወናን ናጻ ድማ ኽንከውንን የድልየና እዩ። ሓልዮት ምህላውን ናጻ 

ምዃንን፡ ክልተ ገጻት ናይ ሓንቲ ሳንቲም እዮም። ኣብ መንጐ'ቲ ኣብ ዝምድናታትና ዝህሉ ቅርበትን ናጻ ምዃንን 

ሚዛን ንኽንሕሉ ንጽዕር ኢና። 

3. ግጭታት፡ ኣብ ኲሉ ጥቡቕ ዝምድናታት ዘጋጥም እዩ። ኣብ መንጐ'ቲ ዘድልየና ቅርበትን ናጻ ምዃንን 

ከምኡውን ናይ ካልኦት ቅርበትን ናጻ ምዃንን ሚዛን ኣብ እንሕልወሉ ግዜ። ሽሕ እኳ ግጭታት፥ ስምዒት 

ዘይምችኡነት ከምዝህልወኩም ዝገብር እንተኾነ፡ ንዘለኩም ቅርበት ዝምድናኹም ብምዕቃብ፡ ንውላድኩም 

ብዝበለጸ ንኽትርድእዎ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ።  

4. ንግጭታት እንርእየሉ መገዲ፡ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመና ኲነታት፣ ኣብቲ ግዜ ዝነበረና ስምዒትን እቲ 

ግጭት ክሳዕ ክንደይ ንዘድልየና ነገራት የማልእን ዝምርኮስ እዩ።  

5. ኣንጻር ግጭታት ብኡንብኡ ግብረ-መልሲ ንህብ። ግብረ-መልሲ እንህበሉ ኣገባብ ንኽንቕይር፡ ንቑሓት 

ክንከውንን ንእንህቦ ግብረ-መልስታት ክንፈልጦን የድልየና። እዚ ድማ ከመይ ኽንቅጽል ከምዘሎና ዕድላት ይህበና 

እዩ። 

6. ግጭታት እንፈትሓሉ ኣገባባት እተፈላለየ እዩ። ከቢድ ግብረ-መልሲ ክንህብ ንኽእል ኢና፥ እዚ ድማ ካብ ጸገም 

ከንሰሓብን ሸለል ክንብልን ወይ ነቲ ኻልእ ሰብ ንኽነጽግ/ንኽንዓጹ ክሳዕ እንፍትን፡ 

ንግጭት ብግጭት ንምልስ ወይ ጸረ-መጥቃዕቲ ነካይድ ኢና። ኲልና፡ እንተወሓደ ሓንሳእ ኣብ ህይወትና እዚ ክልተ 

መርገጺታት ብሓቂ ፈቲንና ንፈልጥ ኢና። እቲ ዝበለጸ ሜላ፥ ኣብ መንጐ'ዚ ክልተ ጫፋት ምእኩል ዝኾነ መርገጺ 

ምውሳድ እዩ፣ ስለዚ ድማ ምስ ደቅና ወይ መጻምድትና ዝህሉ ግጭታት ብሃናጺ ኣገባብ ክንፈትሖ ንኽእል - እዚ 

ግን ከቢድ ክኸውንን ልምምድ ከድልዮን ይኽእል እዩ። 

7. እቲ ንመስርሕ ምሕደራ ግጭት እንፍልመሉ ዝበለጸ መገዲ፥ ምልስ ኢልካ ምርኣይ እዩ። ምልስ ኢልካ ብምርኣይ፡ 
ንስምዒት ውላድካ ክትርዳእ ምፍታን፥ ነቲ ብመገዲ ግጭት ኽገልጽዎ ዝጽዕሩ ዘለዉ ዘድልዮም ነገራት እንታይ 

ምዃኑ ንኽትርድኡ ናይ ፈለማ ስጉምቲ እዩ።  ንሓደ ግጭት ብመንጽር ፍቕሪ ምስእንርእዮ፡ ኣብ መንጐ'ዚ 

መርገጺታት ክንመርጽ ብዘኽእለና መልሰ-ግብሪ እንህበሉ ኣማራጺ መገድታት ክህልወና ይኽእል እዩ።  

8. ልክዕ ከምቲ ብቓልና እንብሎ፡ ግብረ-መልሲ እንህበሉ ኣገባብ ኣገዳሲ እዩ። ዘይ-ቃላዊ ምብህሃል፡ ኣብ ግጭታት 

ብፍሉይ ኣገዳሲ እዩ። ኲሉ ቃና፡ ብራኸ ድምጽናን ቛንቋ ኣካላትናን፡ ኣብ ከቢድ ኲነታት ግጭት ንዘሎና ስምዒት 

ሓልዮት ንምዕቃብ ኣብ ምሕጋዝ ናቶም ተራ ይጻወቱ እዮም። 



9. ድሕነት፡ ቀዳምነት ክውሃቦ ይግባእ። ግጭት ካብ ኢድና ወጻኢ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ወይ ንሓደ ሰብ ጉድኣት 

ምስዝበጽሖ፡ ንድሕነት ኲሉ ሰብ ኢልና ስጉምቲ ክንወስድ የድልየና እዩ። ንግጭት ምርዳእ፥ ልክዕ ንግጭት ፍቓድ 

ከም ምሃብ ኣይኮነን፣ እቲ ኩነታት እንደገና ውሑስ ክሳዕ ዝኸውን፡ ብዛዕባ'ቲ ግጭት መሊስና ብምሕሳብን እቲ 

ግጭት እተላዕለሉ ምኽንያት ብምዝርራብን ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል ኢና።  
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ናጽነት፡ ንጥቡቕ ርክብ ዘካትት እዩ። ውሑስ ፍቕሪ፥ ኣብ መንጐ ናጽነትን 

ሓልዮትን ሚዛን ክህሉ ከሎ ማለት እዩ። 

 

ኣገደስቲ ሓሳባት 

 1. ኣብ መንጐ ናጽነትናን ምስ ካልኦት ዘሎና ቅርበትን ሚዛን ንኽንሕሉ፡ ኣብ ዘሎና ኲሉ ዝምድናታት ክንሰርሕ 

የድልየና እዩ።  ሓደ ጫፍ (ኣዚኻ ናጻ ወይ ኣዚኻ ቅርበት ዘሎካ ምዃን) ምቹእ ወይ ጥዕና ዘለዎ ኣይኮነን። ቆልዑን 

ወለድን፡ ንኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ካብ ንሓድሕዶም ምስዝፈላለዪ፡ ጽቡቕ ክስምዖም ኣይከኣልን እዩ፣ ብመንጽሩ ድማ 

ክልቲኦም፡ ገለ ናጽነት ምስዘይህልዎም ጽቡቕ ክስምዖም ኣይክእልን እዩ። ንኣሽቱ ቆልዑ፡ ንበይኖም ክድቅሱን ኣብ 

መደቀሲ ዓራቶም ክጻወቱን የድልዮም እዩ። በጽሕታት፡ ካብ ሰብ ተፈልዮም ንበይኖም ክኾኑን ሙዚቃ ክሰምዑ 

ወይ ቪድዮ ገይም ክጻወቱ የድልዮም እዩ። 

2. ወለዲ፡ መተካእታ ዘይብሎም እኳ እንተኾኑ፡ ሓድሽ ዝምድናታት ኽውስኹ ኣለዎም። ቆልዑ ክዓብዩን ለውጢ 

ኽገብሩን ከለዉ፡ ንኣብነት፥ ምስ ኣሕዋቶም፡ መሓዙቶም፡ ናይ ወዲ/ጓል ዓርኮም ከምኡውን ካልኦት ዓበይቲ 

ሰባትን ዝፈጥርዎ ዝምድናታት ዝኣመሰለ ሓድሽን ትርጉም ዘለዎን ምትእስሳራት እናሃለዎም፡ ነቲ ኣገዳሲ 

ኣቐዲሞም ዝፈጠርዎ ዝምድናታት ድማ መብዛሕቱ ግዜ ይዕቅቡ እዮም። 

3. በጽሕታት፡ ሕጂ'ውን ሓልዮት የድልዮም እዩ። በጽሕታት፡ ካልእ ዝምድናታት ንኽህልዎም ክጽዕሩን ክሙኮሩን 

ከምኡውን ናጻ ኮይኖምን ርእሶም ዝኸኣሉን ንኣሽቱ መንእሰያት ኮይኖም ንኽዓዩ ዘኽእሎም ክእለታት ከማዕብሉ 

የድልዮም እዩ። ንዘለዉና በጽሕታት፡ ኣብ ዝደለይዎ እዋን ብኣካል ብምርካብን ደገፍ ብምሃብን ንስምዒት ሓልዮት 

ምስእንዕቅብ፡ እቶም በጽሕታት፡ ምዕባለታት ብቐጻሊ ንኸምጽኡ ክንሕግዞም ንኽእል። ሓደ ሓደ ግዜ፡ ነቲ ኣብ 

መንጐ ወላድን በጽሕን ዝህሉ ስምዒት ሓልዮት ንኽንጸሉ ኲሉ ግዜ ዘይከኣል እኳ እንተኾነ፡ ደቅና ዝገብሩልና 

ዕድመታት ግን ኽንቅበል ይግብኣና እዩ። ስጉምቲ ክንወስደሉ ሳሕቲ ዘኽእለና ውሑስ መዕቆብን ውሑስ ደጋፍን 

ብቐጻሊ ምዃን፡ ንመብዛሕቶም ወለዲ፡ ከቢድን በዳህን ክኸውን ይኽእል እዩ። 

4. ደቅና ኣብ ዝዓብዩልን ለውጢ ኣብ ዘምጽእሉን ግዜ፡ ንዘሎና ዝምድናታት ሚዛን ምሕላው፡ ብቐጻሊ ዝካየድ 

መስርሕ እዩ። ገለ ኣብነታት ናይቲ ኣብ መንጐ ምፍልላይን ቅርበትን ዘሎ ቀጻሊ ግድል፥ ንውላድካ ኣብ ዓራቱ 

ከምዝድቅስ ምግባር፣ ንውላድካ ምስ ኣላዪት ቆልዑ ምሕዳግ፣ ኣብ ፈለማ መዓልቲ ትምህርቶም ወይ ቅድመ-

ትምህርቲ ምሕዳግ፣ ውላድኩም ንፈለማ መዓልቲ ኣብ ገዛ መሓዛኹም ከምዝሓድር ምግባር፣ ካምፒንግ 

ዝገብረሉ ናይ ፈለማ መዓልቲ፣ በጽሕታት ንፈለማ ግዜ ርእሶም ክኢሎም ንጉዕዞ ምስዝኸዱ ወይ ንገዛ ለቒቖም፡ 
ንሶም ናብ ዝውንንዎ ገዛ ዝኸድሉ ግዜ ዘጠቓልል እዩ። 
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ተደናጋጽነት፡ ትርግታ  ልቢ  ፍቕሪ  እዩ። ተደናጋጽነት፡ ንምዕባለ  የደንፍዕን  ንዘሎና  
ዝምድናታት  የጠናኽርን  እዩ። 
 

ኣገደስቲ ሓሳባት 

 1. ተደናጋጽነት፥   

ንዓለም ከመይ ከምዝርእይዋን ስምዒቶም እንታይ ምዃኑን ብምርዳእ ንኻልእ ሰብ እንርድኣሉን ምስኡ 

ምትእስሳር እንገብረሉን መገዲ እዩ። 

¬ ንስምዒታት ካልእ ሰብ፡ ንዓኹም ከምዝበጽሓኩም ገይርኩም ምርዳእ፣ 

 ¬ ንስምዒታትኩም ንግዚኡ ምውንዛፍ፣ 

¬ ካብ ሳእንኹም ብምውጻእ፡ ናብ ሳእኒ ውላድኩም ምእታው፣ ከምኡውን ንዓኹም ዘይምችእ እኳ እንተኾነ 
ንግዚኡ ኣብ ኲነታቶም ምህላው፣ 

¬ ሽሕ እኳ ንስምዒታት ውላድኩም ብቐንዱ ዘይተረዳእክሙዎ ኹኑ ወይ ተመሳሳሊ ኲነታት ብፍጹም 

ኣይሃልኹም፡ ንስምዒታት ውላድኩም ንምቕባል ምዝርራብ፣ 

 ¬ ኣኽብሮት ከምዘለኩምን ኣብ ኲነታት ውላድኩም ግዳሴ ከምዘለኩምን ምዝርራብ። 

• ተደናጋጽነት ንምንታይ ይገድስ፧  

¬ ስምዒት ውላድ ኣገዳሲ ምዃኑን ብዛዕባ ስምዒታቱ ትግደሱ ምዃንኩምን ዘረጋግጽ ብሩህ መልእኽቲ ስለዝህብ 

እዩ።  

¬ ስምዒታቶም ክንርዳእ ብምፍታን፡ ደቅና፡ ምችኡነት ክስምዖም (ውሑስ መዕቆቢ ኽንኮኖም) ከምኡውን ደገፍ 

ክንህቦም (ውሑስ ደጋፊ ኽንኮኖም) ብኣካል ከምንርከብ ዝሕብር ስለዝኾነ እዩ።  

¬ ተደናጋጽነት፡ ደቅና ንዓለም ከመይ ይዋጽእዋ ከምዘለዉ ንኽንርዳእ ዕድል ዝህበና እዩ። 

– ብዛዕባ ገዛእ ርእሶምን ካልኦትን ከምኡውን ትጽቢታቶም፡ ሕጅን ንመጻእን ዘለዎም ስምዒት። 

¬ ተደናጋጽነት፡ ኣብ መንጐናን ኣብ መንጐ ደቅናን ንዘሎ ምትእስሳር የጠናኽር፣ ዝምድናታትና ንኽዓብን ኣብ 

ከቢድ እዋናት ድማ ጸኒዑ ደው ንኽብልን ይሕግዝ። 

¬ ተደናጋጽነት፡ ቆልዑ ገዛእ-ርእሶም ንኽፈልጡ ከምኡውን ንዘድልዮም ነገራት ዝገልጽሉን ንኸቢድ እዋናት 

ዝዋጽኡሉን ሓድሽ መገድታት ንኸማዕብሉ ይሕግዞም። 

¬ ተደናጋጽነት፡ ትግርታ ልቢ ፍቕርን ኣፍደገ ምዕባለን እዩ። 

• ተደናጋጽነት፡ ብቐንዱ ብዛዕባ ምፍታሕ ጸገማት እዩ፣ ብዙሕ ጸገማት ድማ ብመገዲ ህላወ ተደናጋጽነት ሓደገኛነቱ 

ብዓቢ ደረጃ ጐዲሉ ከምዝስምዓና ኽገብር ይኽእል እዩ። 

• ኣብ ኲነታት ግጭት፡ ተደናጋጽነት ክስምዓናን ተደናጋጽነት ከነርእን ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብፍላይ ድማ 

ነገራት ብውልቃውነት ክርኤ ከሎን ስምዒታትና ድማ ብዓቢ ደረጃ ክልዓል ከሎን እዩ። ንኸቢድ ኲነታት ወይ 



ግጭታት ብቐሊል መገዲ ክንሓልፎ፡ ተደናጋጽነት ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ኣኽብሮትን ተገዳስነትን ብምርኣይ፡ ኣብ 

ከምዚ ኲነታት ንሓድሕድና ብዝበለጸ ክንረዳዳእ ንኽእል። 

• ተደናጋጽነት፡ ከነማዕብሎ እንኽእል ዓይነት ክእለት እዩ። ተደናጋጽነት፡ ንደቅና ንኽንርዳእ ንጽዕር ከምዘለናን 

ወለንታውያን ከምዝኾንናን እነርእየሉ ቃላውን ዘይ-ቃላውን ቛንቋ ብዛዕባ ምጥቃም ዝምልከት ኲሉ እዩ። 

ተደናጋጽነት፡ ምልምማድ የድልዮ እዩ። ብዝያዳ ምስእንጽዕርን ምልምማድ ምስእንገብርን፡ ንዓና ድማ ብዝያዳ 

ባህርያዊ ይኸውን። ተደናጋጽነት፡ ኣብ ውሽጥናን ኣብ ውሽጢ ደቅናን በብቕሩብ ከምዝሰርጽ ይኸውን፣ ሓድሽ 

ዓይነት ዝምድና ድማ ቅርጺ ክሕዝ ይጅምር። 
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ኣብ  መንጐ  ዘድልየኩም  ነገራትን  ንኻልኦት  ዘድሊ  ነገራትን  ክህሉ  ዘለዎ  
ሚዛን። ስምዒት  ተደናጋጽነት  ከምዝህልወና  ብምግባርን  ንዘድልየና  
ነገራትን  ካልኦት  ንዘልድዮም  ነገራትን  ሚዛን  ከምዝህሉ  ብምግባርን፡ 
ዝምድናታት  ይምዕብል።  
 
ኣገደስቲ ሓሳባት 

1. ክልቲኦም ወለድን ደቅን፡ ፍቕሪ ክረኽቡ የድልዮም እዩ። ንዘድልየና ነገራትን ንኻልኦት ዘድልዮም ነገራትን 

ኣለሊኻ ምፍላጥን ምቕባልን፡ ንጥዑይ ዝምድናታት ሚዛን ንምሕላው ዝውሰድ ናይ ፈለማ ስጉምቲ እዩ። 

2. ቆልዑ፡ ዘድልዮም ነገራት ንኽማልኣሎም ከም ልሙድ ፈለማ ዝረኽብዎም ሰባት ወለዶም እዮም፣ ወለዲ ግን 

ኣብ ከምዚ ኲነታት ናብ መሓዙቶምን ናይ ፍቕሪ መጻምድቶምን ይኸዱ። 

3. ቆልዑ፡ ንወለዶም ዘድሊ ነገራት ከምዘሎ ክሓስቡ የጸግሞም እዩ። እዚ ድማ ንቡር ነገር እዩ። 

4. ዝምድናታት፥ ንዘድልየና ነገራትን ንኻልኦት ንዘድልዮም ነገራትን ብቐጻሊ ሚዛን ምሕላው ዝምልከት ኲሉ እዩ። 

ኣብ ዘሎና ዝምድናታት ሚዛን ንኽህሉ ምዝርራብ፡ ንዝምድናታትና ንኸነጠናኽር ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ሚዛን 

ምሕላው፥ መን እንታይ ኽገብር ከምዝግብኦ ምውሳን ማለት ኣይኮነን። ብምስማዕ፡ ብምግላጽ፡ ብምዝርራብን 

ኣብ እተፈላለየ ዘድሊ ነገራት ሚዛን ብምሕላውን፡ ንገዛእ ርእስናን ደቅናን ንኽንርዳእ እንምሃረሉ መስርሕ እዩ። 

5. እቲ መፍትሕ፥ ስምዒት ተደናጋጽነት ክህልወናን ንዘድልየና ነገራትን ካልኦት ዘድልዮም ነገራትን ኽንቕበልን እዩ። 

ከም ወለዲ መጠን፡ ስምዒት ተደናጋጽነት ክህልወና ከምኡውን ንዘድልየና ነገራትን ንደቅና ንዘድልዮም ነገራትን 

ኽንቕበል የድልየና እዩ። እዚ፡ ሚዛን እንሕልወሉ ናይ ፈለማ ስጉምቲ እዩ። 

6. ንዘልየና ነገራት ንኸነርድእ ኢልና እንገብሮ ዝርርብ፡ ኣገዳሲ እዩ። ንዘድልየና ነገራት ከይተበኣስና ወይ ስምዒት 

በደል ከይሃለወና ብግልጺ ኣገባብ ምስእንገልጽ፡ እቲ ኻልእ ሰብ ንኽርድኣና ንዘሎና ዕድላት ነበርኾ ኢና። ብዛዕባ 

ንዓና ዘድሊ ነገራት ክንዛረብ ቅድሚ ምጅማርና ንደቅና ንዘድሊ ነገራት ኣብ ምስማዕን ኣብ ምርዳእን ትኹረት 

ብምሃብ ፈለማ ምስእንጅምር፡ ንዓና ብዝበለጸ ክሰርሓልና ተኽእሎ ኣሎ። እዚ ድማ ንመስርሕ ዝርርብ የሳልጥ 

እዩ። 

7. ወለዲ፡ ንዘድልየና ነገራት ንኸነማልእ፡ ምስ ካልኦት ዓበይቲ ሰባት ጥቡቕ ዝምድናታት ከነማዕብል ኣገዳሲ እዩ። 

ምስ ደቅና ኣብ ዘሎና ዝምድና ድማ ንውላድና ንዘድሊ ነገራት ብቐጻሊ ኣኽቢድና ክንርኢ የድሊ። ቆልዑ፡ 
ንመብዛሕቱ'ቲ ንዓበይቲ ሰባት ንዘድልዮም ነገራት ከማልኡ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ፡ ምስ መጻምድትናን 

መሓዙትናን ጽቡቕ ዝምድናታት ከነማዕብል ኣገዳሲ እዩ፣ ደገፍ ኣብ ዘድልየና ድማ ናብዞም ዓበይቲ ሰባት 

ኽንከይድ ንኽእል። 

8. ወለዲ፡ ደቆም ንኽምሃሩን ኣብ ዝምድናታት ሚዛን ኽሕልዉ ንኽኽእሉን ኣብ ምሕጋዝ ቀንዲ ተራ ይጻወቱ 

እዮም። ወለዲ፡ ከም ክፋል'ዚ መስርሕ ድማ ደቆም፡ ውሑስን ጥዑይን ዝምድናታት ንኽሃንጹን ንኽህልዎምን 

ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ኣገዳሲ ክእለታት (ከም ተደናጋጽነትን ዓቕሚ ምምይያጥን ዝኣመሰለ) ንደቆም ይምህሩ 

እዮም። 
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ለውጢ  – ነቲ  ክኸውን  ዘለዎ  ምርዳእ  እዩ። ምዕባለን  ለውጥን፡ ንዝሓለፈ  
ብምርዳእ፡ ንመጻኢ  ብዛዕባ  ምቕጻል  ዝምልከት  ኲሉ  እዩ። 
 
ኣገደስቲ ሓሳባት 

1. ኣብ ዝምድናታትና ኣብ ዝነበረና ተሞክሮታት ምርኩስ ብምግባር፡ ብዛዕባ እንታይነትና ዝገልጽ "ዛንታ" ኲሉ 

ግዜ ንፈጥር ኢና። ዛንታና፡ ስእሊ እንታይነትና፡ ካልኦት ሰባት ንዓና ከመይ ከምዝርእዩን ካልኦት ሰባት ኣብ ልዕሌና 

ክህብዎ ትጽቢት እንገብሮ ግብረ-መልስን ብዚምልከት እተፈጥረ እዩ። እቶም ኣብ ህይወትና ግደ ዘለዎም ሰባት፡ 
ብዛዕባና ዝምልከት ናይ ገዛእ ርእሶም ዛንታታት ይፈጥሩ እዮም - እዚ ድማ ከመይ ዝበሉ ሰባት ምዃንና፡ እንታይ 

ከምእንሓስብን ከምዝስምዓናን ከምኡውን ባህርይና ከመይ ምዃንን ዝምልከት ዛንታት እዩ። 

2. ምዕባለን ለውጥን፡ ንኻልኦት ሰባት ዘካትት ስለዝኾነ፡ እዚ ነገራት'ዚ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምዕባለ፥ 
ንገዛእ ርእስናን ካልኦትን ከምኡን ብዛዕባ ርእይቶታትናን ክብርታትናን እንርእየሉ መገዲ ኽንቕይር ከድልየና ከሎ 

ማለት እዩ። እዚ ድማ ካልኦት ሰባት ንዓና ዝርእይሉ መገዲ ኽቕይሩ የድልዮም እዩ ማለት እዩ። 

3. ሓድሽ ተሞክሮታት ኣብ ዛንታና ከነካትት ንኽእል እኳ እንተኾንና፡ ናይ ቅድም ታሪኽና ግን ምሉእ ብምሉእ 

ክንስርዞ ኣይንኽእልን ኢና። ዝሓለፈ ግዜ ብፍጹም ኣጋጢሙ ከምዘይፈልጥ ገይርና፡ ንዘሎና ዛንታ ክንክሕዶን 

ምሉእ ብምሉእ ሓድሽ ህይወት ክንጅምርን ኣይንኽእልን ኢና። ብዛዕባ ዛንታና ኣፍልጦ ስለዘሎና፡ ንባህርያትና 

ክንርዳእን ሓድሽ ኲነታት ኣብ ዘጋጥመና ግዜ፡ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ገይርና ዝመለስናሉ ኣገባብ ገይርና 

ክንምልስን፡ ኲሉ ግዜ ከምዘየድልየና ክንፈልጥ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ ንምዕባለን ለውጥን ደገ ይኸፍት። 

ንንኣሽቱ ቆልዑ ዝምልከት፥ ደገፍ፡ ተደናጋጽነት፡ ሓድሽ ተሞክሮ ከምኡውን ውሑስ መዕቆብን ውሑስ ደገፍን 

ከምዝረኽቡ ዝገብር ውሑስ ዓይነት ክንክን ኣብ ዝረኽብሉ እዋን፡ እቲ ኣቐዲሙ ዘጋጠሞም ከቢድ ተሞክሮታት 

እናሃሰሰ ክኸይድ ይኽእል እዩ። 

4. ወለድን ቆልዑን፡ ብሓባር እናማዕበሉ ይኸዱ። ኣብ ገለ እዋናት፡ ደቅና ይቕየሩ ከምዘለዉ ንኽንፈልጥ ክኸብደና 

ይኽእል እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ንሕና ኣብ እንቕይረሉ እዋን ከምእተቐየርና ንኽፈልጡና የጸግሞም እዩ። እዚ፡ 
ንዕኦምን ንዓናን ዘቖጥዕ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። 

5. ምዕባለ፡ ስዒቡ ከጋጥመና ዝኽእል እንታይ ምዃኑ ርግጸኛታት ኮይኑ ስለዘይስምዓና፡ ኣብ ዘይንፈልጦ ቦታ ኣብ 

እንኣትወሉ እዋን ዝስምዓና ስምዒት ሻቕሎት መብዛሕቱ ግዜ ይስዕብ። ስምዒት ውሕስነትን ርግጹነትን 

ንኽስምዓና፡ እቲ ናይ ቀደም ኣካይዳና ብቐጻሊ ንኽተል ንኸውን ኢና። ሽሕ እኳ፡ እቲ ለውጢ፡ ኣብ እተናውሐ ግዜ 

ዘርብሕ እንተኾነ፡ ሓድሽን እተፈልየን ነገራት ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ፡ ክልቲኦም ወለድን ደቆምን ኣብ ምዕባለ 

"ክራጸሙ" ይኽእሉ እዮም። 

6. ምዕባለ፡ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ፡ ክልተ ስጉምታት ንቕድሚት፡ ሓደ ስጒሚ ድማ ንድሕሪት 

ከምእትስጉሙ ዘለኹም ኮይኑ ይስምዓኩም እዩ። ንሕና ወይ ደቅና ኣብ እንፈልጦ ተመሳሳሊ ኲነታት 

ስለዝወደቕና፡ ምዕባለ ኣየምጻእናን ማለት ግን ኣይኮነን። ንኣሽቱ ለውጥታት ኣብ እተዓዘብናሉን ሓደ ሓደ ግዜ 

ድማ ጸገማት ኣብ ዘጋጥመና እዋን፡ ንድሕሪት ክንወድቕ ከምእንኽእል ፈሊጥና ኣብ እተቐበልናሉ እዋንን፡ ምዕባለ 

ከነምጽእ ንኽእል። 



7. ምዕባለ፡ ምስ ክሳራ ኢድ ንኢድ እተተሓሓዙ እዮም። ብሓፈሻ፡ ምዕባለ፡ ሓደ እወታዊ ነገር ከምዝኾነ ኢና 

እንቖጽሮ። ምዕባለ፡ ኣብ ህይወትና ንቕድሚት እንጉዓዘሉ ነገራት ዘመልክት ማለት እዩ። ምዕባለ ድማ ቅድሚ ሕጂ 

ኣጋጢሙና ዝነበረን ስምዒት ውሕስነት ዝሃበናን ተመሳሳሊ ክሳራ ከጠቓልል ይኽእል እዩ። ደቅና፡ ኣዝዮም ንኣሽቱ 

ኣብ ዝነበርሉ እዋን ንዝነበረና ርጉጽነትን ስምዒት ቅርበትን እንናፍቐሉ ግዜ ክመጽእ ይኽእል እዩ። ሽሕ እኳ 

መጻኢኦም ይሃንጹ ብምህላዎም ብምርኣይና ባህ ዝብለና እንተኾነ፡ ኣብ ቀረባ እዋን፡ ካባና ዝፍለይሉ እዋን ምዃኑ 

ብምፍላጥና፡ ደቅና ኣብ ዝጉብዝሉ እዋን ስምዒት ጓህን ክሳራን ክስምዓና ይኽእል እዩ። 
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ንዝውሃብ ሓልዮት ኣፍልጦ ምሃብን ብእኡ ባህ ምባልን ፍቕሪ፡ ሓጐስን ቃንዛን 

የምጽኣልና። ከም ወለዲ መጠን፡ ምስ ደቅና ጥቡቕ ዝምድናታት ንኽህልወና 

ኲልና ንደሊ ኢና። እዚ ድማ ንዓና ሕጉሳት ይገብረና፣ ሕማቕ ኣብ ዘጋጥመና 

እዋን ድሓን ስምዒት ንኽህልወና ይሕግዘና። ሓደ ሓደ ግዜ ግን ንሕናን ደቅናን፡ ኣብ ንሓድሕድና ሓልዮትን 

ቅርበትን ንኽህልወና ከምዝኸብድ ኽገብሮ ይኽእል እዩ። ኣብ መዓልታዊ ህይወትና፡ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን 

ስለዘጋጥመና፡ ሻቕሎትን ቃንዛን፡ ኣብ ዘሎና ዝምድናታት ከንጸላሉ ይኽእል እዩ። 
 

ኣገደስቲ ሓሳባት 

1. ግጭትን ጸገማትን፡ ሓደ ሓደ ግዜ፡ ኣብቲ ዘሎና ዝምድናታት ቀንዲ ኣተኮሮ ዝሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ 

ድማ ሓልዮት ንኽንረክብን ንኽንስምዓናን ንዘሎና መብዛሕቱ ዕድላት ንኽነስተውዕለሉን ንኽንጥቀመሉን ከቢድ 

ኽግበሮ ዝኽእል ዘይጽወርን ኣሻቓልን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ፡ ምስ ደቆም ኣሸጋሪ እዋን ኣብ ዘሕልፍሉ እዋን 

ወይ ብዝኾነ ምኽንያት ጸቕጢ ኣብ ዝስምዓና ግዜ፡ ንብዙሓት ወለዲ ኣብ ባይታ ዘጋጥም ነገር እዩ። 

2. ንደቅና ሓልዮት ኣብ እንህበሉ እዋን ፍርሃት ክስምዓና ይኽእል እዩ፣ ንሕና ዘይነፍቅዶ ባህርያት ኣብ ዘርእይሉ 

እዋን ድማ ሱቕ ኢልና ንርእዮም ኢና። ምኽንያቱ፡ ንዘሎና ዝምድና ከይንኸስሮ ወይ ንዘሎና ስልጣን ንኸይንስእኖ 

ፍርሃት ሰለዘሎና እዩ። እቲ ሓቂ ግን፡ ኣብ ዝምድናታት፡ ሓልዮት ምርኣይ፡ ቊጽጽር ካብ ምግባር ንላዕሊ ዘገድስ 

እዩ። ንደቅና ሓልዮት ምርኣይ፡ ኣብ ዝገብርዎ ውሳኔታትን ባህርያትን ንኽንጸሉ ዝሓሸ ዕድላት ይህበና።  

3. ቅርበትን ሓልዮትን፥ ከም ሕርቃን፡ ሓዘን፡ ሻቕሎትን ፍርሃትን ዝኣመሰለ ባህ ዘየብል ስምዒታት ግርምቢጥ 

ብዝኾነ ኣገባብ ኸለዓዕለልና ይኽእል እዩ። እዚ፡ በቲ ኣቐዲሙ ዝነበረና ጥቡቕ ዝምድናታት ተስፋ ስለዝቖረጽና ወይ 

ስለዝጉሃና ክኸውን ይኽእል እዩ። ምሳና ቅርበት ዝነበሮ ሓደ ሰብ ስለዝኸሰርናዮ ድማ ክኸውን ይኽእል እዩ። በዚ 

ምኽንያት'ዚ፡ ጉድኣት ንኸይበጽሓና ወይ ኣብ ሓደ ሰብ ዘሎና ስምዒት ሓልዮት ንኸይንከስሮ መብዛሕቱ ግዜ 

ንገዛእ-ርእስና ክንሕሉ ንጽዕር ኢና።  እዚ ድማ ንቕርበትን ሓልዮትን ንዘሎ ዕድላት ንኽንከስሮ ጠንቂ ክኸውን 

ይኽእል እዩ።  ንገዛእ-ርእስና ንኽንሕሉ ኢልና ርሕቐት ኣብ እንሕልወሉ እዋን፡ ቅርበትን ሓልዮትን ንኽንረኽበሉ 

ንዘሎና ዕድላት መብዛሕቱ ግዜ ንኸስሮ ኢና። እዚ ድማ መብዛሕቱ ግዜ ንሕና ከይፈለጥና ዘጋጥም እዩ። 

4. ንሕና ባዕልና ግዜ ወሲድና ዝሓሰብናሉ እንተዘይኮይኑ፡ ምስ ካልኦት ምትእስሳር ንኽንገብር ብዛዕባ ዝዕንቅጸና 

ነገራት መብዛሕቱ ግዜ ኣይነስተውዕልን ኢና። ምስ ውላድኩም ምትእስሳር ንኸይህልወኩም ዝዕንቅጸኩም 

እንታይ እዩ፧ ውላድኩም ምሳኹም ምትእስሳር ንኸይህልዎ ዝዕንቅጾ እንታይ እዩ፧ 

5. ከም ወለዲ መጠን፡ ኣብ ደቅና ሓልዮት ንኸነርኢ ዕድላት ክንፈጥርን ግብረ-መልሲ ንኽንህብን ንኽእል ኢና። 

ምስ ደቅና ምትእስሳር ንኽንገብር ቅርበት ንኽህልወናን ንዘሎና ዕድል ምስዘይንጥቀመሉ እንኸስሮ ነገር እንታይ 

እዩ፧ ኣብ ደቅና ሓልዮት ምርኣይ፡ ቀጻሊ መስርሕ እዩ። ኣብ እተወጠነን ዘይተወጠነን መዓልታዊ ኣጋጣሚታትን 

ንጥፈታትን ደቅና፡ ሓልዮት ንኸነርኢ ዕድላት ክንረክብ ኽንክእል ኣሎና። ከምዚ ዝኣመሰለ ሓልዮት ንምርኣይ 

ብኣካል ኣብ እንርከበሉን ክፉታት ኣብ እንኾነሉን ግዜ፡ ንዘሎና ዝምድናታት ንኸነጠናኽርን ንኸነሀብትምን 

ይሕግዘና።. 
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ክልተ  ስጉምታት  ንቕድሚት፡ ሓንቲ  ስጒሚ  ንድሕሪት። ፍቕሪ፡ ርግኣት  ኣብ  
ዘይብሉ  እዋናት  ከይተረፈ  ኣብ  ዝምድናታትና  ምትእምማን  ክህልወና  ክኽእል  
ማለት  እዩ። ጸገም፡ እንምሃረሉ  ዕድል  እዩ።  
 

ኣገደስቲ ሓሳባት 

1. መስርሓት ምዕባለን ለውጥን፡ ስሩዕ ኣይኮነን፣ ንዝምድናታትና ድማ ይጸሉ እዩ። ሽሕ እኳ ብሉጽ ሃቐናታት 

እንተሃለወናን ሓያል ስራሕ እነካይድ እንተኾይንናን፡ ንድሕሪት ምምላስ ድማ የጋጥመና እዩ። እዚ ነገራት'ዚ፡ 
ንዂሉ ስድራቤታትን ንዂሉ ዝምድናታትን የጋጥም እዩ። ምስ ደቅኹምን በጽሕታትን ብሓባር ኣብ እትምዕብልሉ 

እዋን፡ ንዘጋጥመኩም ዘይጥጡሕ ኲነታት ንርእስኹም ምስእተዳልዉ ንዓኹም ይሕግዝ እዩ። ንድሕሪት ምምላስ፡ 
ኣብ ኲሉ መስርሓት ለውጥን ምዕባለን ንቡርን ባህርያውን እዩ። 

2. ን'ድሕሪት ምምላስ' እንህቦ ትርጉም፡ ወሳኒ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ "ሓደ ስጒሚ ንድሕሪት" ምኻድ እንብሎ 

ነገር፡ ካልእ ዕድላት ክፈጥረልና ይኽእል እዩ። ንዘጋጠመ ነገር ክንመልሶ ንኽእል እኳ እንተዘይኮንና፡ ንዘሎና 

ዝምድናታት እንጽግነሉ፡ እንፈትሓሉን እነደንፍዓሉን ዕድላት ቆጺርና፡ ነቲ ኲነታት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና።  

3. ብሓገዝ'ቲ ኣቐዲምና ዝርኣናዮ መትከላት ድማ ንዘጋጠመኩም 'ንድሕሪት ምምላስ' ከም ዕድላት ክትምሃርሉ 

ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ድማ ንደቅኹም ደገፍ ንኽትህቡን ምስኦም ንዘለኩም ዝምድና ንኸተማዕብሉን 

ይሕግዘኩም እዩ።  

4. ነገራት፡ ኲሉ ግዜ ህድእ ኢሉ ይኸይድ እኳ እንተኾነ፡ እዚ መትከላት'ዚ፡ ንዘጋጥመኩም ከቢድ ኲነታትን ግዜ 

ጸገማትን ሱቕ ኢልኩም ከምዝመጸልኩም ግብረ-መልሲ ኣብ ክንዲ እትህቡ፡ ንድሕሪት ኣብ እትምለስሉ ግዜ 

ንእትወስድዎ ስጉምትታትን እትህብዎ ኣማራጺ ግብረ-መልስታትን ክሕግዘኩም ዝኽእል ጠቓሚ መፍትሒታት 

እዩ። 

5. ብተደጋጋሚ ግዜ ንድሕሪት ምምላስ፡ ንዝኾነ ዝምድናታት በዳሂ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንድሕሪት ምልስ 

ኢልኩም፡ ውሑስ መዕቆብን ውሑስ ደገፍን ብምሃብ፡ ምስ ደቅና ወይ ጥቡቕ ዝምድና ምስ ዘሎና ዝኾነ ሰብ 

ዄንና ብሓባር እንጉዓዘሉ ዕድላት ንፈጥር ኢና። 
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