څنګه د ځان خدمت لپاره غونډه ولرئ:
ګټې:
• د یو چا سره مخامخ مالقات اکثرا له ځانسره د مرستې کولو ترټولو اغیزمنه الره ګڼل کیږي .دا هغه شخص ته هم فرصت برابروي چې
تاسو ورسره ګورئ ترڅو هغه له تاسو سره انساني چلند وکړي او ستاسو حاالتو باندې واضح پوه شي چې دا حاالت څنګه تاسې
اغیزمنوي.

پروسه:
• که تاسو د ځان مرستې او یا ځان وکالت لپاره مخامخ خبرې تنظیم کوئ نو دا خورا مهمه ده چې د غونډې نیټه ،وخت او ځای په یاد
ولرئ ترڅو هیر مو نشي.
• د مهمو شیانو ویلو لپاره پالن جوړولو باندې وخت تیر کړئ .شیان لکه :مسله څه ده ،له څه مودې راهیسې شتون لري ،کوم شواهد چې
تاسو ښودلو لپاره لرئ چې څه پیښ شوي ،کومې هڅې چې تاسو دمخه د مسلې حل کولو لپاره کړې وي ،او هغه څه چې تاسو یې تمه
لرئ بدلون ومومي ترڅو ستاسو حالت ښه کړي .همدارنګه هر هغه اسناد یا شواهد راټول کړئ چې ستاسو د خبرو مالتړ وکړي.
• که تاسو فکر کوئ چې تاسو به په مالقات دوران کې مرستې ته اړتیا ولرئ ،له یو باوري کس څخه وغواړئ چې ستاسو سره راشي.
دوی کولی شي تاسو ته اخالقي او عملي مالتړ درکړي  ،لکه تاسو آرام ساتلو لپاره پاتې کیدو او ستاسو لپاره نوټونه اخیستل ترڅو تاسو
په خبرو تمرکز وکړئ.

هغه شیان چې باید په یاد ولرئ:
• خپلې ټاکل شوې مالقات ته په وخت ورشئ ،ترڅو پیل یې ښه وشي.
• په واضح ډول او هم درناوي سره خبرې وکړئ .دا سمه ده چې دا ومني که یو څه تاسو لپاره مایوسه وي یا تاسو یې په غوسه کړي
اوسئ ولې مهمه داده چې که دې احساساتو ته اجازه ورکړئ او تاسې څنګه له مقابل کس خبرې کوئ او یا هغې سره چلند کوئ نو دا ټول
کیدای شي ستاسو له ځانسره مرستې یا وکالت سفر منفي اغیزمن کړي.
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