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داستانک
قصه ازدواج قورباغه و
کانگورو:

قورباغه به کانگورو گفت:
من می توانم بپرم و تو هم.
پس اگر با هم ازدواج کنیم
بچه ما می تواند از روی
کوهها بجهد ،یک فرسنگ
بپرد و ما می توانیم اسمش
را « قورگورو » بگذاریم.
کانگورو گفت :عزیزم چه
فکر جالبی .من با خوشحالی
با تو ازدواج می کنم اما
بهتر است اسم بچه را
بگذاریم « کانباغه ».
هر دو بر سر « قورگورو»
و « کانباغه » بحث کردند و
بحث کردند.
آخرش قورباغه گفت :برای
من هیچ کدام از این دو
اسم مهم نیست .اصال ً
من دلم نمی خواهد با تو
ازدواج کنم !!
کانگورو گفت :بهتر.
قورباغه چیزی نگفت و
کانگورو جست زد و رفت.
انها هیچوقت ازدواج
نکردند ،بچه ای هم
نداشتند که بتواند از
کوهها بجهد و یا یک
فرسنگ بپرد !!
چه بد ،چه حیف که
سر یک
نتوانستند فقط ِ
اسم توافق کنند !!
این قصه زیبا از « شل
سیلور استاین » بار مفهومی
جالبی دارد،
گاهی اوقات پتانسیل موجود
برای دستاوردهای بزرگ ،قرباین
اختالف نظرهای کوچک
یم شود.

سامانه پیامکی:
30006000010155

معرفی نامه
عزیز گروه مسیر موفقیت؛
دوستان و همراهان
ِ
امیدواریم سال جدید را به خوبی آغاز کرده باشید و در ادامه سال ،روزهایی پر از
موفقیت و تغییرات مثبت در انتظار شما عزیزان باشد.
مدیریت گروه مسیر موفقیت به همراه تیم جدید اتاق فکر که متشکل از اساتید
مجرب و نام آشنا و محبوب شما می باشند ،تصمیم گرفتند در سال جدید مقاالت
و دروس هفتگی با شکل وفرم جدیدی و در قالب یک گاهنامه به نام گاهنامه مسیر
موفقیت به شما عزیزان ارائه گردد.
گاهنامه مسیر موفقیت ،با کیفیت عالی و در حجم پایین تهیه و تولید می شود که شما
عزیزان می توانید آن را به راحتی دانلود نموده و در گوشیهای هوشمند موبایل ،تبلت،
لپ تاپ و  ...در هر زمان و در هر مکانی که مایل بودید مطالعه نمایید و یا آنها را با
دوستان خود به اشتراک بگذارید.
از دیگر مزایای گاهنامه مسیر موفقیت این است که مطالب کامال ٌ به صورت کاربردی و
در خالصه ترین شکل ممکن بیان می شوند که سبک نوینی از روش تدریس در دنیای
کنونی است که با نام روش آموزش سریع و فشرده معرفی گردیده است .این روش
و سبک تدریس نیاز امروز جهانی است که در آن در هر لحظه مرزهای سرعت در حال
درنوردیدن است و سرعت و زمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشند.
در پایان امیدواریم این سبک از آموزش برای شما عزیزان نیز جذاب و مفید باشد و
از شما تقاضا داریم مانند سالهای گذشته در کنار ما باشید و با بیان نظرات ،پیشنهادات
و انتقادات سازنده خود ما در راه خدمت رسانی بهتر ،یاری نمایید.
فراموش نکنیم که:

موفقیت یک مسیر است
و ما برای بهتر و آسانتر پیمودن این مسیر در کنار شما هستیم .
گروه مسیر موفقیت
masiremovafaghiat.com

استاد تغییر باشیم ،
نه قرباین تقدیر ...
نظر شما چیست؟

کتاب
دانلود رایگان
ِ
« 12+1توصیه خودمانی
به آغازگران مصمم برای
شروع به اقدام »
در سایت مسیر موفقیت

