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 ؟خوشبختی در پی
 یُپرمعن اچند سطر کوتاه ام

 

ار گردانندۀ سیمین تا موضوعات جدیدی را فرا گیرند.  در این اثنا نفری در یک سیمینار گرد هم آمدند 02روزی گروپ 
گان بالونی را داد و گفت که باالی این بالونها هر کس اسم خود را و برای هر یک از اشتراک کنند ،موضوع را توقف

ۀ مطابق گفته های گردانند گانرها کنید.  همه اشتراک کنندمقابل بالونها را داخل اطاق  ا  توسط قلم توش بنویسد و بعد
  به اطاق دیگر رها کردند.بعد از نوشتن نامهای خود باالی آنها  خود رابالونهای  سیمینار

 
گفت که همه  نمودهحال رئیس جلسه خطاب به حاضرین 

دقیقه  0بشکل مجموعی داخل آن اطاق شوید و در ظرف 
 د.یباالیش نوشته شده دریاب تانبالون ایکه اسم 

 
در  ،گان سیمینار همه با عجله و هیاهویکنند اشتراک

و  در جستو داخل اطاق فراوان شعف  و ضمن شور
بالونی شدند که اسم شان باالی آن نوشته شده بود،  جوی

 اتنگردید  مؤفقیک ازین اشخاص  هیچکه اما باتأسف 
باالی آن نوشته شده  که اسمشخود را مورد نظر بالون 
ق از اطاهمه  بناء    یدا کنند.پ تعین شدهدر مدت زمان بود 

 دست خالی خارج شدند.
 

همه گان خواسته شد که از اشتراک کنند درین اثناء
یک بالون را هر کدام دوباره داخل همان اطاق شوند و 
بالون دست داشتۀ  بعدا  و بدون در نظر داشت نام بردارد 

به صاحبش  آن،شده باالی  هنوشتنام مطابق به خود را 
تقدیم کند، که اینکار در مدت یک دقیقه صورت گرفت، 

 اسمشکه را و هر یک از اشتراک کننده گان بالونی 
 .نوشته شده بود تسلیم شدآن  باالی

 
رو به حاضرین نموده گفت که عین همین مسئله در زندگی ما و شما واقع میگردد.  و هر یک ما دنبال  گردانندۀ سیمینار

 به هر طرف سرگردان هستیم، و نمیدانیم که خوشیهای ما در کجا نهفته است. خودو خوشبختی های خوشیهای 
که خوشیها و خوشبختی های هر یک ما بدست یکدیگر ما نهفته است.  هر زمانیکه خوشیهای کسی را  اما حال میبینیم

 برایش دادیم، خوشیها و خوشبختی های خود را بدست میآوریم.
 

    اینست حقیقت و مقصد از زندگی بشری. 
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