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خداوند در قرآن کریم مي فرماید: َفِس��يُروا فِي 
وا... پس ب��ر روی زمين بگردید و  الَأْْرِض َفانُظ��رُ
بنگرید. البته نتيجه این گشتن و تماشا کردن را 
به دست آوردن عبرت هایی مي داند برای رسيدن 

به بصيرت و حقيقت. 
از این آیات درباره سير در زمين مي توان دریافت 
که  مسئله گردشگری و برداشت و دریافت ژرف 
و عميق از این سير و سفر، مورد عنایت و توجه 
خداوند متعال در قرآن مجيد است. اما هدف از 
گش��تن و دیدن در اینجا رسيدن به یک نتيجه 
متعالی است و اینجاست که گردشگری با محور 
معنویت معن��ا پيدا مي کند. م��ن مي خواهم از 
عناوین »گردش��گری متعالی« یا »گردشگری 
تعالی بخش« استفاده و تأکيد کنم که گردشگری 
مي تواند و باید یک پيوست معنوی داشته باشد، 
و ما یعنی جامعه و حکومت دینی ما بر اس��اس 
آموزه ه��ای قرآنی و جهان بين��ی الهی که تمام 
هستی و زندگی را در رسيدن به انسان متعالی 
تعریف مي کند، مي توانيم مبدع و معرف و مروج 
»گردشگری متعالی« و »تعالی بخش« باشيم، 
و نه صرفاً به عنوان یک ش��اخه از گردش��گری 
بلکه به عنوان منظومه ای که معتقد به پيوست 
تعالی بخش برای انواع گونه های گردشگری است 

حرفی تازه برای عرصه توریسم داشته باشيم.
در واقع یک��ی از محورهای اصل��ی کار متوليان 
گردشگری مي تواند تدوین بنيان ها، ضرورت ها، 
ش��اخص ها، محورها و راهکارهای اجرای ایده 
گردش��گری متعالی باش��د. با چنين رویکردی 
ما مي توانيم گردش��گری مذهب��ی و زیارتی را 

ناب ترین جلوه گردشگری متعالی بدانيم. البته 
گردش��گري مذهبي و زیارتي الزام��اً مترادف 
با ه��م نيس��تند و در واقع گردش��گري زیارتي 
زیرمجموعه اي از گردش��گري مذهبي اس��ت. 
زماني که یک گردشگر در شاهرود و در مجموعه 
آرامگاهی بسطام به مس��جد و امامزاده مي رود 
گردشگري مذهبي است و اگر در همان شهر به 
آرامگاه شيخ ابوالحسن خرقانی مي رود مي شود 
گردش��گری زیارتی. و البته گردش��گری که به 
بارگاه امام رضا)ع( مي رود گردشگری مذهبی 
و زیارتی را ب��ا هم تجربه مي کند. گردش��گری 
مذهبی از رایج ترین اشکال گردشگري در سراسر 
جهان است که س��ابقه ای دیرینه دارد و به طور 
کلی ش��امل س��فرها و بازدیدهایی مي شود که 
اصلی ترین هدف آن تجربه ای مذهبی اس��ت. 
جاذبه های مذهبی، زیارتگاه ها و اماکن مقدس 
هر س��اله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی 
خود جذب مي کنند. البته گردشگری مذهبی 
الزاماً مبتنی بر بناهای مذهبی نيس��ت، چراکه 
حضور در یک ش��هر برای تماش��ای یک آیين 
دینی و مذهبی همچون مراسم عاشورا یا حضور 
در آیين های رمضان در یک کش��ور مس��لمان 
جلوه ای از گردش��گری مذهبی است. از سویی 
جاذبه هاي مذهبي و معنوی اع��م از ملموس و 
ناملموس مي تواند داراي  ابعاد محلي، منطقه اي، 

فرا منطقه اي، ملي و بين المللي باشد.
همچني��ن موزه ها ب��ه عن��وان مکان هایی که 
گردشگران بی شماری را به خود جذب مي کنند 
با معنویات و تقدس پيوندی ناگسستنی دارند و 
نه تنها در طول تاریخ مکان های مقدس همواره 
قابليت تبدیل شدن به موزه ها را داشته اند، بلکه 
رویدادهای مذهبی و مقدس و جلوه های معنوی 
و مادی مذهب همچ��ون آیين ها و مناس��ک، 
کتاب ها و نوش��ته های دینی، اش��يا و فضاها و 
مواریث کالبدی مرتبط با مقدسات بخش اعظم 
و ارزشمندی از محتوای موزه ها را تشکيل داده 
و بيش از سایر محتواهای موزه ای مورد توجه و 
احترام مردم بوده اند.  این رویکرد تنها متعلق به 

کشور ما یا جوامع اس��امي  نيست، بلکه وجود 
مکان های مقدس در قالب مس��جد و کليس��ا و 
کنيسه و معبد و آرامگاه و زیارتگاه در همه جوامع 
طی تاریخ، پيوستگی ميراث فرهنگی در جایگاه 
عام و موزه ها در جای��گاه خاص تر را با معنویات 

محرز و گریزناپذیر کرده است. 
از سویی با عنایت به قدمت و اهميت گردشگری 
مذهبی در ایران، توجه هر چه بيشتر به عناصر و 
رویکردهای دینی و مقدس در بخش موزه ها، نه 
تنها گامي  در مسير صيانت از قداست موزه هاست، 
بلکه ظرفيت بالقوه باالی گردشگری مذهبی در 

کشور را بيش از پيش شکوفا خواهد کرد.
همچنين وجود بي��ش از 72 هزار مس��جد در 
گوشه گوشه سرزمين ایران مجموعه ای عظيم 
از بناهای باشکوه، زیبا و متنوع را متجلی مي کند 
که بسياری از آنها شاهکارهای بی بدیل و ماندگار 
هنر معماری و راوی بخشی از تاریخ است و این 
گنجينه معنوی به عاوه بقعه ها و زیارتگاه ها و 
مزارهای شاخص و سایر اماکن متبرکه ظرفيتی 
عظيم برای رونق گردش��گری ایران محس��وب 
مي شود. همچنين یادگاری های هشت سال دفاع 
مقدس در این زمينه، گنجينه هایی ناب از ارتباط 

گردشگری و معنویت هستند.
نکت��ه  قابل توجه دیگ��ر اینکه در ای��ن گونه از 
گردش��گری تفریح کردن گزینه و هدف اصلی 
نيست بلکه اشتياقی درونی بر اساس باورها، فارغ 
از شرایط آب و هوایی و امکانات، حتی در شرایط 
س��خت ما را به سمت آن مي کش��اند و چه بسا 
تجربه معنوی این نوع گردشگری از لحظه ای که 

تصميم به سفر مي گيریم آغاز مي شود و اثرات آن 
تا روزهای بعد از سفر نيز بر ما جاری است.

یکی از مزیت های بارز گردش��گری مذهبی به 
ویژه در جوامعی که باورها و انگيزه های مذهبی 
و معنوی در آنها قوی مي باش��د این اس��ت که 
موجب رونق سایر ابعاد و وابسته های گردشگری 
مي شود. به عنوان مثال کسی که مشهد مقدس 
را به عنوان مقصد سفر انتخاب مي کند، هر چند 
هدف اصلی او زیارت ثامن الحجج)ع( است اما او 
در این سفر از سایر جاذبه ها نيز بازدید مي کند 
و موجبات رونق کسب و کار بسياری از مشاغل 

وابسته به گردشگری را فراهم مي سازد.
از سویی افرادي که دس��ت به این گونه سفرها 
مي زنند به دليل اینکه بيشتر در جست وجوي 
معنویات مي باش��ند چندان تنوع طلب نبوده و 
اکثراً به دنبال سادگي هستند.  همچنين تمامي 
افراد از هر طبقه اجتماعي مي توانند دس��ت به 
این گونه سفرها بزنند. به عبارت دیگر این گونه 
سفرها مختص طبقه خاصي از اجتماع نيست. 
همچنين بسياری از سفرهاي مذهبي و زیارتي به 
صورت گروهي و جمعي و به صورت سازمان دهي 

شده صورت مي گيرند.
بر اس��اس آنچه گفته ش��د تعریف بس��ته های 
گردش��گری با محوریت گردش��گری مذهبی 
در کش��ور ما مي تواند از مهم ترین عوامل مؤثر 
شکوفایی این صنعت در ایران باشد. همان طور 
که در سطور پيش��ين گفته شد وجود رگه های 
معنویت به معنای عام و آنچه در قالب گردشگری 
موجبات تعالی و پاالی��ش روح و روان آدمي  را 
فراهم مي س��ازد مش��مول این مفهوم و رویداد 
است. حاال ما از هر منظر به موضوع نگاه کنيم، 
از منظر تاریخی، جغرافيایی، مذهبی، اعتقادی و 
آنچه مشمول مفهوم فراگير گردشگری متعالی 
مي شود، سرزمين و جامعه ایرانی ظرفيت های 
این رویکرد به گردشگری را در اوج خود داراست 
و البت��ه مي توان از ای��ن مزیت ب��رای تقویت و 
ش��کوفایی تمام گونه های گردشگری در کشور 

استفاده کرد.

وقتیگردشبامعنویتپیوندميخورد

برویم زیارت و روح مان را تازه کنیم

سبکسفر

بازار دنیا متاع آرامش ندارد چرااینقدرناآرامشدهایم؟

حجتاالسالمعلیرضافرهنگ
وقتی در بازارچه دني��ا قدم بزنيم، ح��س مي کنيم که 
مردم این زمان بيش��تر از ه��ر زمانی ناآرامن��د و نياز به 
آرامش دارند ام��ا در این بازارچ��ه کاالی آرامش یافت 
نمي شود چراکه مسابقه رسيدن به دنيا و مادیات و مقام 
و عنوان های دنيایی باعث ش��ده عطشی در درون افراد 
ایجاد شود که همين امر باعث ناآرامي  شده است. چون 
دنيا و دنياگرایی مثل آب دریاس��ت که هر چه بنوشی 
سيراب نمي شوی، بلکه بر عطشت افزوده مي شود. وقتی 
این طور شد، انسان ها آرامش ندارند چراکه انسان از بعد 
معنوی و روحی خود غافل ش��ده و نياز روحی انسان با 
مادیات رفع نمي شود، بلکه نياز معنوی و روحی انسان 
با ارتباط با خدا برطرف مي شود. پس در صورتی انسان 
به جاده آرامش راه پي��دا مي کند که به منبع آرامش که 

خداست، وصل شود. 
ایمان هم اگر بخواهد ما را به آرامش برساند، باید در آن 
عمل باشد چراکه در آیات متعدد قرآن بعد از ایمان، از 
عمل صالح یاد شده تا به ما بفهماند ایمان زبانی تنها تا 
حدی مي تواند کارگشا باشد. یعنی در عمل باید مؤمن 
باش��يم و در زندگی بر اس��اس حق و صبر و بردباری 

حرکت کنيم.
ریا و خودنمایی درون انس��ان را ن��اآرام مي کند. دليل 
ناآرامي  انسان ریاکار این است که آرامش او وقتی است 

که مردم از او تعریف کنند اما اگر کس��ی از کار او تشکر 
نکرد و یا به او توجه نشد دچار غم و اندوه مي شود. یعني 
به این فک��ر مي کند که چ��را او را به اصط��اح تحویل 
نمي گيرند؟ ریاکار نمي تواند ببيند کس��انی در کنار او 
رشد و یا ترقی مي کنند. وقتی ببيند کسی دارد از او برتر 
مي شود، در وجودش نوعی نگرانی ایجاد شده و در صدد 
تحميل خود بر دیگران برمي آید. سپس همين امر او را 

در نگرانی شدیدی قرار مي دهد. امير مؤمنان، حضرت 
علي )ع( در رابطه با این قبيل افراد مي فرمایند: الُْمَرائِي 
َظاِهُرُه َجِميٌل َو بَاِطُنُه َعلِيل:  »ظاهر ریاکار نيکوست و زیبا 
اما باطن او بيمار.« یعنی وقتی انسان ریاکار دنبال راضی 
کردن مردم اس��ت، همزمان با آن، نگران از دست دادن 
موقعيت خود اس��ت. وقتی از او تعریف و تمجيد نشود، 
غصه مي خورد. وقتی ببيند کسی دارد از او برتر مي شود، 

خودخوری مي کند. این سه عامل باعث مریضی درونی 
در وجود او مي شود و از آنجایی که درون در برون انسان 
اثر مي گذارد، مریضی جسمي  نيز او را تهدید مي کند. از 
این جهت برای مخفي کردن آن مریضی، باطن خود را 

مخفی و ظاهر خود را زیبا جلوه مي دهد.
از این جهت برای رهایی از ناآرامي  باید از ریا و خودنمایی 
در زندگ��ی دوری کنيم و خود را ب��ه اخاص و یکرنگی 
در زندگی عادت دهيم. اخ��اص در کارها و در زندگی 
آثار فراوانی دارد و توجه به این آثار آرامش��ی بر زندگی 
انس��ان حکمفرما مي کند که باعث مي شود اضطراب و 

نگرانی هاي او از بين برود.
کسانی که با مردم و همنشينان خود یکدل نيستند، در 
رفتارشان نوعی نفاق دیده مي ش��ود که باعث مي شود 
مردم از آنها دوری کنند اما وقتی کار و عملش��ان برای 
خدا ش��د، در دل و قلب مردم ج��ای مي گيرند و عزت 

پيدا مي کنند.
اگ��ر زن و مردی در زندگی نس��بت ب��ه یکدیگر یکدل 
و یک زبان باش��ند، هر دو براي هم عزیز مي ش��وند واال 

بی اعتمادی و ذلت را باید تجربه کنند. 
کار کردن برای خدا با اخاص، جلوی انتظارات بيجا در 
زندگی را مي گيرد. انسان یکرنگ و خالص از حسادت و 
خودبرتربينی دوری مي کند و به خاطر همين مي تواند 

ترقی و رشد دیگران را در کنار خود ببيند.

سبکمراقبت

سبکنگرش
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کهبهعنوانیکفرصتغیرقابلبازگشتدراختیارمابود،فکرکنیم،
شایدترجیحبدهیمازآنماشینیکمیلیاردیپیادهشدهوپیادهیا
همانباخط11بهراهخودمانادامهبدهیم.پسچنانچهمعنایشادی
وموفقیتدرزندگیمتفاوتباشد،بهترینراهبردوشیوهدرزندگی

ماچهميتواندباشد؟

حسینگلمحمدی
اخیراًهمایشیتحتعنوانگردشگریومعنویتدرتهرانبرگزارشدکهموضوعاین
همایشبرایمجالببود،جالبازاینمنظرکهنگاهعامبهگردشگری،نگاهیاستکه
جویایتفریحولذتوخوشگذرانیعینیازسفروگردشاستوبرایناساسسبکی
کهمابهصورتعرفیبرایسفروگردشتعریفکردهایمازایننگاهمتأثرميباشد،
اماواقعیتآناستکهحتیبااینانگیزهنیزدرنهایتفقطخوشنميگذرانیمبلکه
روحوروانمانرانیزتازهميکنیم.درواقعپیوندگردشگریومعنویتبسیاربیشتر
وفراترازآنچیزیاس�تکهتصورميکنیمواکثرگردشهایم�احتیاگرزیارتی
نباشدرگههاییازمعنویتدرآننهفتهاستواینمعنویتخواهناخواهبهماتزریق
ميشود.گردشبهزندگیمانش�اطميدهدواگرتوأمبامعناومعنویتباشدروحو

روانودرونمانرامتحولميکند.

برنامهریزیبرایموفقیتازصفرسالگی!
مطمئناً به ما طوری تعليم داده اند که باور ما این باشد که 
تنها در صورت موفق بودن، مي توانيم شاد و خوشحال و 
راضی باشيم. جامعه ای که در آن زندگی مي کنيم این را 
به ما مي گوید، والدین  به ما مي گوین��د، معلمان ما به ما 
گفته اند، دانش آموزان در دوره ابتدایی و متوسطه حتی 
در سنين 12 و 13 سالگي در مورد برنامه های خود برای 
دوره پيش دانشگاهی و شغل ش��ان در آینده انشا و مقاله 
ارائه مي کنند. خواهر من حتی پا را از این هم فراتر گذاشته 
است. من یک خواهرزاده پنج ساله دارم، خواهرم از حاال 
به دوره مدرسه و حتی دوره دبيرستانش فکر مي کند. به 
نظرم کمي  مضحک است. من والد، دوران کودکی فرزند 
خود را به راحتی از دس��ت بدهم و چي��زی نفهمم چون 
سخت به این فکر مي کنم که چگونه به او کمک کنم در 
تحصياتش موفق باش��د، با این چشم انداز و پيش فرض 
که ب��ه این ترتيب او فرد ش��اد و خوش��بختی در زندگی 
خواهد ش��د. حتی خانواده هایی را مي شناس��م که برای 
موفقيت کودک هنوز متولد نشده یا حتی طفل چند روزه 

برنامه ریزی مي کنند!
من همچنين مشاهده کردم که در شغل مربيگری حرفه ای 
در ليگ MBA ، برخ��ی مربيان ت��ازه وارد تيم های ليگ 
اعتقاد و باور دارند که مي توانند مسير حرفه ای 20 ساله را 
برای خود برنامه ریزی کنند! آنها با خود چيزهایی مي گویند 
که برای من تعجب آور است. آنها مي گویند: »ما پول خوبی 
درمي آوریم، پس زندگی خوب و ش��ادی خواهيم داشت. 
بعد از کس��ب ثروتی که انتظارش را داریم، کارهایی که به 
زندگی مان معنا مي بخشند را انجام خواهيم داد.« همواره 
تفکر و ذهن شان حول واژه »بعد«، »بعد« و »بعد« مي گردد. 
گویا در ميان انبوهی از اتفاقات و چيزهای پيش بينی نشده 
در زندگی، ما کنترلی بر ای��ن داریم که آیا این »بعد« هيچ 

وقت خواهد آمد و به ما خواهد رسيد؟ 
رضایتوموفقیتیاهردوراانتخابميکنید؟

اگر با توجه ب��ه نگرش بس��ياری از افراد جامع��ه بخواهم 
راهبردی و شيوه ای در زندگی برای شما ذکر کنم، مي توانم 
به دو راهبرد اصلی اشاره کنم: راهبرد شماره یک: »برخی 
به دنبال موفقيت در زندگی و اميد برای راضی بودن و شاد 
زیستن هستند«. راهبرد شماره دو: »برخی به دنبال شادی 
و معنای زندگی هس��تند ليکن به دنبال راهی هم هستند 
که هر دو هدف زندگی یعنی موفقيت و رضایت را به دست 
بياورند«. به نظر من راهبردی که بتواند شادی را ایجاد و آن 
را به موفقيت منتهی کند، مناسب است. به نظر شما کدام 

راهبرد بهتر است؟ بيایيد با هم ببينيم.
اگر به دنبال موفقيت هس��تيد و موفق بش��وید و با کسب 
موفقيت راهی برای خوش��حال ش��دنتان پيدا کنيد، بله، 
شما شاد و موفق هستيد. اگر به دنبال شادی و خوشبختی 
هستيد و با کسب پول راهی برای خوشحالی و خوشبخت 
ش��دن پيدا کنيد، بله، ش��ما خوش��حال و موفق هستيد. 
بنابراین، چنانچه شما بتوانيد هر دو را به دست آورید، واقعاً 
مهم نيس��ت چه راهبردی را انتخاب کرده باشيد، در آخر 
شما به آنچه در ذهن داشتيد، رس��يده اید، پس خوشحال 

و موفق هستيد.
اما نکته ای که به ندرت به آن توجه مي کنيم این اس��ت که 
اگر همه اجزاي این چرخه به خوبی و آن طور که ما در نظر 
داریم کار نکند، چه اتفاق��ی مي افتد؟ اگر زندگی خود را بر 
مبنای تعقيب موفقيت پایه ری��زی کنيم اما در این حين و 
در عمل راهی برای رسيدن به ش��ادی و خوشبختی پيدا 
نکنيم، چه؟ یا اگر به آن نقطه ای که در آن صاحب ثروت و 
پول باشيم، برس��يم ولی در آن مرحله حتی ندانيم که چه 
چيزی باعث ش��ادی ما مي ش��ود، چه؟ آن هنگام به جای 
ش��ادی کردن و لذت بردن مادی و معنوی از زندگی، تمام 
زمان در اختي��ار خود را صرف تعقي��ب موفقيت کرده ایم. 
در واقع موفق هس��تيم اما خوش��حال نخواهيم بود. ما به 
یک خانه خالی پر شده با اش��يای زیبای پر زرق و برق قدم 
گذاشته ایم. ما دوستان زیادی داریم که ما را دوست دارند، 

چرا؟ شاید به این خاطر که ما چيزهای خوب زیادی داریم 
که دوستان مان بخواهند از قبل ما منتفع بشوند. فرض کنيد 
گربه ای مي خرید. گربه به دنبال شما راه مي افتد چون شما 
کاسه خوراکش را هنگام رفتن به سرکار در محل مشخصش 
قرار مي دهيد اما در واقع او عاقه چندانی به شما ندارد چون 
هيچ گاه کنار او نيستيد. شما بيش از حد مشغول کار خود 
هستيد اما حداقل او هر از گاهی که خرخری مي کند، وانمود 
مي کند به شما عاقه دارد. از سوی دیگر، اگر شما به دنبال 
شادی باشيد ولی فرد موفقی نباشيد، حداقل خوشحاليد 
و یک زندگی بامعنی دارید. افراد ش��اد چيزهای بزرگی در 
زندگی پيدا کرده اند که به مردم کمک مي کند شاد باشند 
مانند داش��تن خانواده، دوس��ت و مفيد ب��ودن در جامعه. 
بنابراین، اگر شما شاد هستيد، حتی اگر به اندازه کافی در 
زندگی موفق نشده باشيد، مانند این است که در آپارتمان 
کوچک یک خوابه ای زندگی مي کنيد که خانواده، دوستان 
و افرادی که شما را دوست دارند و گربه ای که به دنبال شما 
مي آید، در پيرامون شما هستند. ممکن است پول نداشته 

باشيد، اما خوشحال هستيد.
بنابراین، چنانچه زندگی آینده دقيقاً همان برخوردی که 
ما در نظر داریم، با ما انج��ام داد، اهميتی ندارد موفقيت را 
دنبال کنيم و پس از آن به شادی برسيم یا اینکه شادی را 
دنبال کنيم و سپس موفقيت را پيدا کنيم. ليکن زمانی که 
حصول نتيجه نهایی مورد نظر را نت��وان تضمين کرد، کار 
عقانی آن است که به دنبال ش��ادی و خوشحالی باشيم و 
اميدوار باش��يم بتوانيم راهی برای موفق شدن هم در کنار 

شاد بودن، پيدا کنيم.
زندگیخودرادوبارهمرورکنید

خود من، تا مدتی قبل که تصميم گرفتم بر خاف روالی که 
تاکنون زندگی کرده ام را انجام بدهم، شاید به خوبی زندگی 
نکردم. من زندگی خودم را به دنبال کسب موفقيت گذراندم 
چون فکر مي کردم نيل به این هدف، من را خوشحال مي کند 
اما اکنون تردید دارم که ارزشش را داشت یا خير. برای این 

که بتوانم سخت کار کنم و پول به اندازه کافی دربياورم، آخر 
هفته گذراندن با دوستانم را از دست دادم. نتوانستم زمان 

خوبی را به خودم و خانواده ام اختصاص بدهم و... 
آنچه امروز مي خواهم از شما درخواست کنم انجام دهيد این 
است که زندگی و انگيزه های خود را مجدداً بررسی کنيد. 
چگونه کار مي کنيد؟ آیا شما به دنبال موفقيت هستيد با این 
پيش فرض که روزی شادی برای شما خواهد آورد؟ آیا دنبال 
شادی هستيد و در عين حال به دنبال راهی برای موفقيت 
هم هستيد؟ آیا در حال حاضر در حال به دست آوردن هر دو 
هستيد؟ من از شما درخواست مي کنم کمي  بازی و تفریح 

کنيد، جدول حل کنيد، با دوستان وقت بگذرانيد. 
اگر شخصيت کارکنان بسيار سختکوش و منظم را دارید، 
یک روز بی خيال کار شوید، مرخصی بگيرید و کاری را انجام 
بدهيد که باعث خوشحالی شما ش��ود. این نکته مي تواند 
طعم معنای حياتی باشد که در حال حاضر زندگی مي کنيد. 
زمانی که به دنبال شادی هستيد، هرگز نمي دانيد چه نوع 
فرصت هایی ممکن است به وجود بياید، شاید در عوض پولی 

هم نصيب شما شد، هم نه. 
اکنون اولين سال از دوره آزمایشی سه ساله ای که تصميم 
گرفتم آن طور که خ��ودم مي خواهم زندگی کنم، به اتمام 
رسيده. حاال من بيشتر به دنبال چيزهایی هستم که باعث 
شادی و رضایت و معنادار بودن زندگی ام مي شود. به نظرم 
اکنون قس��مت ش��گفت انگيز زندگی ام بي��ش از هر زمان 
دیگری، غير قابل پيش بينی است. چيزهایی که االن من با 
آنها درگيرم، یک سال و نيم پيش روی صفحه رادار زندگی ام 
اصًا وجود نداش��ت. حتی تعدادی از آنه��ا غول پيکرتر و 
هيجان انگيزتر از چيزی اس��ت که من ممک��ن بود بتوانم 

برنامه ریزی کنم. 
انتخاب کنيد. دنبال موفقيت باشيد و شادی را پيدا کنيد یا 
دنبال شادی باشيد و موفقيت را پيدا کنيد اما در یک مورد 

دقت کنيد، اینکه به رضایت و خوشحالی برسيد.
steverrobbins.com:برگرفتهازسایت


