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 یاالن ذينتَن برى بٌ ب دیدغدغٌ بزرگ حرف بزنو. شا کیقرارى از  پادکست نیا یيستو. تَ رضایسالم. نن عل
کٌ تَ ذين  ٌیزیبزرگتر از اٍن چ یلیدغدغٌ خ نیبًتَن بگو کٌ ا دیانا با زا؛یجَر چ نیدالر ٍ ا هتیتَرم، ق ،یپَل

يا حرف بزنو کٌ نفسهَن بٌ نفسشَن بستست. از  ایيا ٍ در انَسیبراتَن از اق خَامی. نچرخٌیشها دارى ن
بًا بٌ خطر انداختن سالنت آ جشیکٌ نت ستیحَاسهَن ن یٍل ویدیانجانشَن ن نیکٌ ناخَدآگاى ٍ رٍت ییکارا
 .ٌیدغدغٌ ژرف ٌ،یقیياست؛ دغدغٌ عه انَسیٍ اق

 .دیپادکست ژرفا خَش آند بٌ

کٌ اٍن فرد  نیبکن یير کار  نیبراتَن نًهٌ؟ حاضر شیچقدر سالنت نیدٍست دار یلیرٍ خ یکی یٍقت نیدید
نراقبشَن  یلیخ ویدار یدلبستگ ایاش یسر  ٌیاکثر نايا بٌ  ایاش یرٍ در کنار شها باشٌ. حت یشتر یب یسالًا
 یاٍن ش ایاٍن فرد  نیکن تجسو. حاال نًایٍ ا ننینب بینشکنن گو نشن آس فتٌیبراشَن ن یکٌ اتفاق ویيست

کٌ تهام  ویشیبًش ٍابستٌ باشٌ!!! نسلها يههَن نتحد ن نیکرى زن یتهام انسانًا یباشٌ کٌ زندگ یز یچ
 .ویانجام بد شیحفظ ٍ نگًدار یتالشهَن رٍ برا

ٍ  ايایگفتو کٌ برسو بٌ يدف پادکست. يدف نا اٍل از يهٌ عالقٌ نند کردن شها بٌ نَضَع در نًارٍیا ی يهٌ
 .در حد تَان ٍ ٍسعهَنٌ یرسان یآگاي قیاٍنًا از طر یياست ٍ در درجٌ دٍم کهک بٌ سالنت انَسیاق

داستان  یٍ کل ویبریيا ن انَسیاق یفقط از دغدغٌ يا بگٌ، نا شها رٍ بٌ ژرفا ستیپادکست قرار ن نیا یراست
حرف  یاز سَنان ینثال گاي ن؛یبریلذت ن دنشیکٌ حتها از شن ویکنین فیتعر یفَق العادى جذاب ٍ ٍاقع یيا
شهارٍ بٌ قطب شهال  یٍ گاي ویبرین َداٍ شهارٍ بٌ نثلث برن ویگیپر ناجرا ن ییایدر یاز سفريا یگاي ویزنین
 یيا زندگ انَسیاق یکٌ در ژرفا ویزنیحرف ن یاز نَجَدات رازآلَد یٍ گاي ویگین یقطب یٍ از خرس يا ویبرین
 .کننین

يرچٌ  یٍ البتٌ دعَت بٌ احترام ٍ فرٍتن ٌیآب یایدن یيا ییباینَضَعات ٍصف ز نیا ینشترک يهٌ  فصل
 .بایز یایدن نینسبت بٌ ا شتریب

نرتبط با  یبٌ پَشش خبريا ویبدرٍ اختصاص  زٍدیاپ کیکٌ گفتو نا قرارى ير ناى  ینَضَعات نیبرا عالٍى
کٌ بعدا  ادیبخش افسانٌ بٌ کهک نن ن نیيا البتٌ در ا انَسیٍ اق ايایدر ستیز طیخصَصا نح ستیز طینح

تا آدم  ویانجام بد ادیدستهَن برن زا یير کار  نکٌیٍ اٍن ا ویندار شتریدغدغٌ ب ٌی. نا دٍتا نیشیباياش آشنا ن
کٌ در اٍن انسانًا نٌ تنًا بٌ حقَق  یرٍ انتخاب کنن. سبک زندگ داریپا ینجاب بشن ٍ سبک زندگ یشتر یب یيا

کٌ  دٍننین یرٍ انانت نیکٌ در اٍن آدنًا زن ینَجَدات يو احترام بذارن. سبک زندگ ریيو بلکٌ بٌ حقَق سا
 .سالو ٍ پاکٌ نیزن کیداشتن  جشیکٌ نت یبدن. سبک زندگ ندگانیآ لیسالو تحَ دیبا
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