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 مقدمه

 

ای برای ارتباط با محیط روزنهبدون هیچ ، س در چهار دیواریمحبو یذهن

گاذرد  هر چقدر زمان می کشد وکودکی که درای  اسارت رنج می خارج و

، صاداها ، شاودم دنیاای اطارا     مای  چندان در مشقت ارتباط با دیگران دو

مگر آنکاه دساتی پارده    ، تر خواهند بودعجیب تر وبه روز مبه/ روز هاآدم

ماانعی اسات برسار راه رسایدن باه      را کنار زند وهرچاه   آن ها های افکار

فهمیاد  را فقاط بایاد او  ، تواناد  می را ازمیان بر داردم کودک او تی./ ادراک

عاادت  اش  و سخ  گفت وباید پیش از آنکه به خلوت ذهنای اباید به زبان 

 اورا با جهان پیرامونش آشنا کردم ، کند

کااه نیازمنااد  اسااتای  تنهااا درراه مانااده، توانااد ماای کااودک اوتی.اا/ 

کودک اوتی./ -اوتی./ را درک کنی/  - اوتی./ را بشناسی/ –اهنماست ر

 تواندم می

)منا فرج الهی(



 


