
مینیمالیسم یعنی ساده شدن، 
داشتن  و  نگرفتن  سخت 
یک نگاه تازه به زندگی. با 
ساده کردن زندگی، محیط 
کردن  خلوت  با  و  داشته هایمان  اطرافمان، 
به  دادن  ترتیب  و  نظم  و  اطرافمان  محیط 
لوازم، آرامش را به خودمان هدیه می کنیم. ما 
می توانیم وابستگی مان را به اشیا کمتر کنیم و 
با هر آنچه که هست، بیشتر لذت ببریم و بدون 
اضطراب و نگرانی زندگی کنیم. افرادی که 
سبک زندگی مینیمالیستی را انتخاب می کنند: 
اضطراب خود را کاهش می دهند، هیجانات 
ناخوشایند کمتری دارند، خشم کمتری را تجربه 
می کنند، افسردگی و وسواسشان هم به شکل 

چشمگیری کاهش می یابد.

مینیمالیسم در ابتدا جنبشی بود بین هنرمندان 
آمریکایی. آنها آثاری خلق می کردند که بسیار ساده 
شده بودند. مثاًل یک خط سیاه بر روی یک بوم 
سفید که می توانست یک نقاشی مینی مال باشد. این 
سبک میان سایر هنرها هم نفوذ کرد و آثار جالبی 
را در هنرهای معاصر کشورهای مختلف پدید 
آورد. اما مینی مالیست فردی ست که ساده ترین 
حالت یا حداقل میزان هر چیزی را ترجیح می دهد.
همچنین مینیمالیسم صرفاً یک سبک هنری نیست 
بلکه روشی در ایجاد تغییرات مثبت در زندگی 
است. خیلی از کسانی که این سبک زندگی را 
رد می کنند، ادعا می کنند که مینی مالیست بودن 
یعنی خانه و ماشین و تلویزیون نداشته باشید یا 
مثاًل برخی می گویند مینی مالیست بودن یعنی 

تعداد وسایل مورد نیازتان کم تر از صد باشد.
مینیمالیسم ابزاریست که ما را به حس رهایی 
می کشاند؛ رهایی از نگرانی و اضطراب هرروزه، 
فرهنگ  از  رهایی  نیز  و  افسردگی  از  رهایی 
مصرف زده ای که همه  گرفتار آن هستیم. خرید 
کردن و داشتن، صرفاً بد نیست اما به نظر می رسد 
که در زندگی  امروزه، این داشتن ها بیش از حد 
مهم شده اند. تا اندازه ای که سالمتی، روابط انسانی، 
عالیق و رشد و توسعه  فردی  خود را به راحتی فدا 
می کنیم. مینیمالیسم این نیست که به دنبال شغل، 
خرید خانه، ماشین و چیزهای دیگر نرویم. بلکه 
اینست که آگاهانه انتخاب کنیم و وقت و انرژی 
و سرمایه مان را صرف چیزهایی کنیم که واقعًا 
اهمیت دارد. در واقع هرچه  چیزهای اضافه را 
از زندگیتان حذف کنیم، بیش تر به سمت زندگی 
مینیمال پیش رفته ایم. بنابراین ممکن است متوجه 
شده  باشید که رو آوردن به سبک زندگی مینیمال 

چه فوایدی می تواند داشته باشد.
اما زندگی مینیمال:

 درواقع برای چیزهایی که مهمند )مثل خانواده 
و دوستان( جا باز می کند،

 با کم شدن دغدغه ، آزادی و آرامش بیشتری 
به ما می دهد.

 با کم کردن استرس، ریسک ضربه زدن به 
سالمتی  را کاهش می دهد.

 در انجام کارهایی که دوست داریم )مثل 
سرگرمی و هنر( وقت ایجاد می کند.

 با کاهش ترس از شکست، حس شادی و 
رهایی به ما می دهد.

 بتدریج اعتماد به نفس مارا افزایش می دهد.

چگونه زندگی مینیمال را آغاز کنیم؟
دالیل  خود را بنویسید؛ چرا می خواهید زندگی 
مینیمال داشته باشید؟ آیا از اینکه برای بودن با 
خانواده و دوستانتان وقت ندارید، ناراحت  هستید؟ 
آیا شبها از شدت اضطراب خوابتان نمی برد؟ 
همیشه فکر می کنید خانه تان کوچک است و جایی 
برای وسایل ندارید؟ همه  موارد را بنویسید. وقتی 
که کارتان سخت می شود و احساس می کنید که 
نمی توانید ادامه دهید، مرور این دالیل برای ادامه 

زندگی به شما کمک  خواهد کرد.
لوازم تکراری را حذف کنید؛ نگاهی به وسایل 
خانه بیاندازید. از چه وسایلی چندتا در خانه هست؟ 
مثاًل ممکن است دو تا قوطی برای چای خشک 
باشد یا دو جلد از یک کتاب. از خودتان بپرسید 
آیا واقعاً هر دو آنها را نیاز دارم؟ اگر اضافی است، 
یکی را بردارید و جدا کنید و در آخر، تمام لوازم 
تکراری  را از خانه خارج کنید یا به فرد دیگری 

بدهید یا اصأل دور بریزید.
یک ناحیه  منظم و تمیز را مشخص کنید؛ بخشی 
از خانه تان را بعنوان ناحیه تمیز و منظم در نظر 
بگیرید. فقط وسایلی را در این قسمت نگه دارید 
که واقعاً الزم  داشته باشید. سعی کنید وسعت این 
بخش را به مرور افزایش دهید. مثاًل اگر منطقه  اولیه 
پیشخوان آشپزخانه بوده، آن را به کل آشپزخانه 
بسط دهید. بعد از مدتی خواهید دید که چقدر 

به یک خانه  مینیمال نزدیک شده اید.
مینیمال سفر کنید؛ بطور مثال برای مسافرت الزم 
نیست دو ماه سفر کنید. فقط باید کمتر از همیشه 

وسیله بردارید. بطور مثال برای یک سفر چهار، 
پنج روزه برنامه ریزی کنید اما فقط به اندازه  یک 
سفر ۲روزه وسیله بردارید. لذت این سبک سفر 
رفتن را به تجربه کنید تا رسیدن به یک زندگی 
مینیمال در شما به یک هدف تبدیل شود. این 
درست است که همه امکان مسافرت رفتن را 
ندارند اما برای سفر قرار نیست به مقصدی دور 
و راهی دراز بروید. با توجه به بودجه  شخصی  

خودتان سفر کنید.
از  یکی  کنید؛  حذف  را  اضافه  لباس های 
سخت ترین بخش های کار ممکن است همین 
باشد. اکثر ما ممکن است در این مرحله گیر کنیم 
و هنوز بیش از حد لزوم لباس داشته باشیم. سعی 
کنید یک قانون برای خودتان مشخص کنید. مثاًل 
هر لباسی که بیش از یک سال از آخرین مرتبه  
استفاده آن می گذرد را کنار بگذارید. لباس های 

اضافه  را به دیگران بدهید یا دور بریزید. مثاًل
 کوچک کردن کلکسیون لوازم آرایش و کتاب ها 
هم مثل لباس ها سخت خواهد بود. ولی سعی 

کنید بتوانید کم کم این کار را هم انجام دهید.
غذاهای ساده غذا بخورید؛ هر روز به فکر تهیه 
یک غذای جدید نباشید. آشپزی و تهیه وعده های 
روزانه را برای خودتان ساده تر کنید. مثاًل سه نوع 
شام برای یک هفته در نظر بگیرید و فقط همان 
سه غذا را درست کنید. در پایان هفته، این تعداد 

را بسته به تجربه  اولیه تان کم یا زیاد کنید.
اگر عادت کرده اید همیشه از رستوران غذا سفارش 
دهید. بهتر است امروز یک غذای ساده درست 
کنید و آن هزینه را کنار بگذارید و برای وعده های 
غذایی بعدی برنامه ریزی کنید تا متناسب با نیازتان 

خرید کرده باشید.
پس انداز کنید؛ هرماه یک مقدار پول را برای 
خودتان مشخص کنید و با کاهش میزان خرید، 
سعی کنید همان مبلغ را پس انداز کنید. قرار نیست 

این رقم برای همه یکسان باشد. می توانید آن را 
بسته به میزان درآمد خود مشخص کنید. عالوه بر 
در نظر گرفتن روز مبادا، این رقم در یک حساب 
جداگانه، نتیجه  ملموس زندگی مینی مال ما خواهد 

بود و برای استمرار ما را ترغیب  خواهد کرد.
قدم های کوچک بردارید؛ وقتی خوب فکر 
می کنید، می بینید که چقدر عالی به یک مینیمالیست 
تبدیل شده اید. در کل مینیمالیسم به ما می گوید 
که چیزهای اضافه را حذف کنیم. طبیعتاً اگر 
قرار باشد چیزهای اضافه  را حذف کنیم، باید 
از اضافه شدن آنها در آینده هم جلوگیری کنیم 
اما اگر از چیزی لذت می بریم و برای زندگیمان 
الزم است، دیگر قرار نیست همه چیز را حذف 

کنیم و مثل راهبان بودایی به حیات ادامه  دهیم.
از حاال به بعد هنگام تصمیم گیری برای خرید، 
چه طور از روش مینیمالیستی استفاده کنیم و انتخاب 
بهتری داشته باشیم: قبل از هر خرید، سه سوال 

از خودمان بپرسیم.
۱. آیا هزینه خرید آن را دارم؟ بطور مثال دوست 
دارم یک وسیله  برقی بخرم. قبل از هر چیز باید از 
خودمان بپرسیم که آیا هزینه خرید یک دستگاه 
خوب را دارم یا خیر؟ اگر بخواهیم با مقدار پولی 
که داریم آن را بخریم، شاید مجبور شویم مدل 
قدیمی  آن را بخریم و در آینده هم باید چالش های 
آن را بپذیریم یا اینکه مجبور شویم وام بگیریم 
و بعد دوبرابر کار کنیم تا آن را برگردانیم. اگر به 
اندازه ی کافی پول نداریم، صبر بهترین راه است. 

نباید زندگی را برای خودمان سخت تر کنیم.
۲. آیا این وسیله واقعاً جدید است یا مدل 
جدیدتری هم دارد؟ حال فرض کنید می خواهید 
یک گوشی همراه بخرید. طبیعتاً این روزها هر 
کسی به آن نیاز دارد اما سوال اینست که در حال 
حاضر گوشی من سالم است یا خیر؟ اگر فعاًل 
برایم کار می کند، چرا می خواهم یک گوشی 
جدید بخرم؟ اگر پاسخ این است که مدل های 

جدید بهترند، سوال بعدی را بپرسم.
۳. آیا خرید گوشی جدید برایم اولویت دارد؟ 
شاید دلیلم این است که گوشیم مثل روز اول نیست 
و قدیمی شده یا نسبت به مدل های جدیدتر آپشن 
زیادی ندارد. پیشرفت سریع تکنولوژی موجب 
شده که خریدهای ما بعد چند ماه، دیگر آخرین 
مدل نبستند اما این پیشرفت واقعاً چقدر است 
و چقدر الزم است برای خرید آن تالش کنم.

ابتدا از خودم باید بپرسم که اشکال گوشی  چیست 
و چقدر از مدل های جدیدتر عقب تر است؟ مثاًل 
اگر صرفاً از عمر باتری رضایت ندارم، می توانم 
فعال به جای خرید گوشی جدید، باتری گوشی را 

عوض کنم اما اگر چند سال از خرید قبلی  گذشته 
و با توجه به استفاده ای که از گوشی دارم نیاز به 
تغییر آن ضروری است، خرید آخرین مدل آن 
می تواند کاری درست و منطقی باشد. شاید استفاده  
اصلی  ما از گوشی، صرفاً عکس گرفتن باشد یا 
حتی بازی کردن. در این صورت، کیفیت پایین تر 
دوربین گوشی فعلی  نسبت به استانداردهای جدید 
یا پایین بودن رم گوشی در اجرای بازی های 
جدید، می تواند دلیلی کامال منطقی برای خرید 

یک گوشی جدید باشد.
مینیمالیسم یا ساده گرایی یک سبک هنری است که 
به مرور زمان گسترش یافته و زیر شاخه های آن 
بیشتر شد. تمرکز سبک مینیمال حذف بخش  های 

اضافه هر چیزی و تمرکز دقیق تر روی مسائلی 
است که اولویت بیشتری دارند.

بعد از مطالعه این متن می توانید سبک مینیمال را 
بهتر بشناسید و از این سبک حتی در عکاسی، 
دکوراسیون و حتی در خریدهایتان استفاده کنید.

ریشه سبک مینیمالیست
ریشه اصلی سبک مینیمالیسم در سنت گرایی و 

ذن ژاپنی)Zen( است.
ذن یکی از مکاتب بودایی است که از چین شکل 
گرفت و بتدریج در فرهنگ ژاپنی گسترش یافت. 
پیروان ذن بودیسم جمله ای معروف دارند، که 
می گوید: »حقیقت مستقیم در چشمان شما قرار 
دارد. این همه نعمت است. دیگر چه می خواهید؟ 

آیا کافی نیست؟«
ذهنیت ژاپنی ها این گونه شکل گرفته که زندگی را 
باید طبق آنچه که می بینیم، بپذیریم و به دنبال اثبات 
و تحلیل آن نباشیم. سادگی در ژاپن نشانه نگرش 
مثبت و ثروت است. بر اساس فلسفه مینیمالیسم 
و سنت گرایی در ژاپن، آنها خانه هایی خالی از 
وسیله اضافه دارند و تمایل دارند که به طبیعت 
نزدیک باشند. یکی دیگر از علل تمایل ژاپنی ها به 
مینیمالیسم، به خاطر واقع شدن کشورشان در منطقه 
زلزله خیز است. این شرایط باعث شده که همیشه 
فکر رها کردن خیلی از وسایل اضافی را دارند.

هنر و نقاشی مینیمالیسم چه تفاوتی 
با بقیه سبک ها دارد؟

هنر مینیمالیستی چندین ویژگی دارد، که به راحتی 
می توان آن را شناسایی کرد.

یکی از رایج ترین موارد تکرار یا ایجاد چندین 
تصویر از یک شکل، به ویژه اشکال هندسی ساده 
مانند خطوط و مربع ها. برخی آثار به قدری ساده اند 
که با حداقل ترین خطوط و فرم های ممکن طراحی 
می شوند. هنر مینیمالیستی نیز بر عناصری مانند 

هندسه، رنگ و خط متمرکز است. همچنین تنوع 
رنگی در مینیمالیسم محدود است. کارهای اولیه 
با ترکیب رنگ های تکرنگ، محدود به یک رنگ 
و یا رنگ های مرتبط )سیاه، سفید و خاکستری( 
بود. یکی دیگر از روش های شناسایی هنرهای 
مینیمالیستی جستجوی مرزهای دقیق لبه دار بین 
مناطق رنگی تصویر است. وقتی با یک نقاش 
مینیمالیست صحبت می کنید، ایده های بزرگ، 
موضوعات پیچیده یا دستورکارهای عجیب و 
غریب نمی بینید. این نقاشی ها فقط مربوط به 
هندسه و رنگ هستند و چیزی غیر از این نیست. 
از نظر زیباشناسی هنر مینمالیسم، شکلی چکیده 
و تصفیه شده از زیبایی را ارائه می دهد. شاید 
این ویژگی به خاطر خصوصیاتی مانند حقیقت، 
نظم، سادگی و هماهنگی است؛ چون وانمود به 
چیز دیگری نمی کند و همه چیز آن بوضوح 

موجود است.

ادبیات مینیمال
ادبیات  ویژگی های  بارزترین  از  کم حرفی 
مینیمالیسم است. نویسندگان مینیمالیست در خلق 
اثرشان تا جایی دست به حذف دیالوگ های 
اضافه می زنند که فقط بدنه اصلی نوشته باقی 
می ماند. منتقدان ادبی به کوتاه نویسی و داستان های 
کوتاه نویسندگان مینی مالیست اعتراض کردند. 
آن ها عقیده داشتند که مینیمالیست ها با حذف 
عنصرهای اصلی داستان روح و بدنه نوشته را از 
بین  می برند. از جمله نویسندگان ایرانی مینیمالیسم 
می توان به محمد زهری و صادق چوبک اشاره 
کرد. در سطح بین المللی نیز ارنست همینگوی 
و ریوموند کارور از جمله نویسندگانی هستند 

که آثارهای مینیمالی دارند.

سبک مینیمالیسم در دکوراسیون داخلی
پس از رسیدن سبک مینیمالیسم به معماری کم کم 
این سبک به دکوراسیون داخلی منازل نیز راه 
یافت. مینیمالیسم در صنعت دکوراسیون داخلی 
به منظور ایجاد فضای آرامبخش و استفاده درست 
از فضای موجود شکل گرفت. در دکوراسیون 
مینیمال استفاده از وسایلی که جنبه تزئینی و 
تجمالتی دارد، جایی ندارد. روندهای طراحی 
دکوراسیون داخلی غربی در سال های اخیر به 
سمت مینیمالیسم ژاپنی تغییر کرده است.

یکی از جنبه های اصلی در طراحی 
مینیمالیستی،  داخلی  دکوراسیون 
هماهنگی و انعکاس طبیعت از طریق 
استفاده از عناصر طبیعی است، بطور 
مثال استفاده از کف پوش های چوبی 
ساده یا استفاده از گل و گیاهان به جای استفاده 
از وسایل تزیینی مصنوعی. استفاده از رنگ های 
خنثی برای دیوارها و وسایل خانه. رنگ هایی 

مانند بژ، قهوه ای، خاکستری، مشکی، عاجی، 
مشکی، سفید، همچنین استفاده از مبلمان های 
ساده و مینیمال که فضای کمتری اشغال می کنند.

سبک زندگی مینیمال و مینیمالیسم 
در زندگی

انتخاب سبک زندگی مینیمال برای ما فرصتی 
ایجاد می کند تا وقت بیشتری را برای شروع 
فعالیت های جدید و ارتباط با خانواده و دوستان 
داشته باشیم. با وسایل کمتری سفر کنیم و ذهنمان 
آرامش بیش تری داشته باشد. ما می توانیم مینیمال 
زندگی کنیم و هرچیزی هم داشته باشیم اما فقط 

از منابع خود استفاده بهینه می کنیم.
این روز ها با تبلیغات گسترده اکثراً درآمد خود 
را صرف خرید کاالهای مختلفی می کنند که 
برایشان ارزشی ایجاد نمی کند و فقط بابت آن 
هزینه  می کنند. همه ما کم و بیش در دام این 

مصرف گرایی گرفتار شده ایم.
این چرخه کار کردن و خرید کردن آن قدر ادامه 
پیدا می کند که جایی برای نگهداری آن همه 
وسیله نداریم و کم کم به انباری متوسل می شویم. 
در نهایت هم انبوهی از وسایل غیرقابل استفاده 

را انبار می کنیم که به هیچ دردی نمی خورند.
کمتر داشتن و ساده زندگی کردن از اصول سبک 
زندگی مینیمالیست است. در این سبک خوشبختی 
در داشتن وسایل کمتر است. مینیمالیسم کمک 
می کند تا از شر هر چیز اضافه در زندگی خالص 
شوید. تمرکز خود را بر روی جنبه های دیگر 
زندگی بگذارید. در لحظه زندگی کنید و لذت 
ببرید. بعضی از افراد به علت باورهای رایج و غلطی 
که در ذهنشان شکل گرفته است، از این سبک 
دوری می کنند اما بهتر است بدانید که مینیمالیسم 
قانون ندارد و سازمانی آن را کنترل نمی کند تا 
شما را مجبور به دور انداختن کلکسیون وسایل 
محبوبتان کند یا مجبور به انجام کاری نمی شوید.
مینیمالیسم دور انداختن وسایلی که روزانه از 
آن  استفاده می کنید و باعث آسایش شما هست، 
نیست. بلکه دور انداختن وسایلی است که کاربردی 

ندارند و خانه ما را بهم ریخته  است.

کنترل ورودی ها
نکته مهمی که همیشه در مورد سبک مینیمال 
باید رعایت کرد. خریدهای آینده است. اگر قرار 
باشد مجدد عادت خرید کردن افراطی را ادامه 
دهید، نتیجه ای حاصل نمی شود. حتماً در مورد 
خریدهایتان دقت کنید و قبل خرید کمی مکث 

کنید و از خودتان آن سه سؤال باال را بپرسید.
در مینیمالیسم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 مینیمالیسم در هنر
 موسیقی مینیمال

 مینیمالیسم در زبان شناسی
 ساده زیستی

 مینیمالیسم قضایی
 مینیمالیسم هنرهای تجسمی

 مینیمالیسم در موسیقی
 شیوه تصنیف موسیقی با استفاده از ایده ای است 
که چند بار تکرار می شود. یک قطعه مینیمالیستی 
موسیقی معموالً تم کوتاهی را دربردارد که ممکن 
است نغمه ای یا ضرب آهنگی باشد. این موضوع 
سپس بارها، تکرار می شود اما به تدریج تغییر 
می کند. گاهی اوقات این شیوه با دو یا چند ساز 
اجرا می شود که با اجرای نت های شان قطع 
می شوند یا همنوازی می کنند اما همزمان که یک 
ساز به آرامی سریعتر از دیگری نواخته می شود، 
ساز دیگر به تدریج از هماهنگی خارج می شود.

مینیمالیسم در مد
به طور کلی در فشن، تمرکز بیشتر روی فرم و 
جنس لباس است تا کارآمدی و راحت بودن 
آن. در واقع سادگی، راحتی و کارآمد بودن در 
نهایت و ناخودآگاه به این سبک اضافه می شود.

مینیمالیسم در ادبیات
مینیمالیسم در ادبیات، سبک یا اصلی ادبی است 
که بر پایه فشردگی و ایجاز بیش از حد محتوای اثر 
بنا شده  است. هنرمندان مینیمالیسم در فشردگی 
و ایجاز تا آنجا پیش می روند که فقط عناصر 
ضروری اثر، آن هم در کمترین و کوتاه ترین 
شکل، باقی بماند. به همین دلیل کم حرفی از 
مشخص ترین ویژگی های این آثار است. ادبیات 
داستانی را با بیان های زیادی از جمله »کوتاه 
خوانده اید.  کوتاه«  کوتاهِ  »داستاِن  و  نویسی« 
از  بسیاری  نظر  مینیمالیست ها  کوتاه نویسی 
است،  کرده  جلب  خود  به  را  ادبی  منتقدان 
آنها نظر موافقی با اینگونه داستان ها نداشتند؛ 
زیرا به عقیده آنها مینیمالیست ها بیش از حد 
شاخ و برگ عناصر داستان را می زنند و لطف 

و روح داستان از بین می رود.

افراد مینیمالیست چگونه افرادی هستند؟ 

مینیمالیسم چیست؟مینیمالیسم چیست؟
مینی مالیست 
فردی ست که 

ساده ترین حالت 
یا حداقل میزان 

هر چیزی را ترجیح 
می دهد.همچنین 

مینیمالیسم صرفاً یک 
سبک هنری نیست 

بلکه روشی در ایجاد 
تغییرات مثبت در 

زندگی است. خیلی 
از کسانی که این 

سبک زندگی را رد 
می کنند، ادعا می کنند 

که مینی مالیست بودن 
یعنی خانه و ماشین 
و تلویزیون نداشته 
باشید یا مثالً برخی 

می گویند مینی مالیست 
بودن یعنی تعداد 

وسایل مورد نیازتان 
کم تر از صد باشد

 ترجمه:
مهتا 

زمانی نیک

 تاریخچه مینیمالیسم
مینیمالیسم نوعی هنر انتزاعی است. این سبک در دهه ۱۹۶۰ در آمریکا توسعه 
یافت و آثار هنری آن متشکل از اشکال هندسی مانند مربع و مستطیل بود. می توان 

هنر مینیمالیسم را گسترش دهنده ایده انتزاعی دانست. یعنی هنر باید واقعیت 
خاص و منحصر به فردی داشته باشد و تقلید از سبک های دیگر نباشد. 

معموالً تصور می شود که هنر نماینگر جنبه ای از دنیای واقعی است. 
مانند: یک ظرف غذا یا یک شخص. در مینیمالیسم همه چیز واضح 
است و هدف هنرمند این است تا با خلق کردن یک اثر واقعیتی را 

به تصویر بکشد که توجه ببینده را به سادگی به خودش جلب کند.
فرانک استال نقاش مینمالیست، در مورد آثار خود این جمله را بیان 

می کند: »آنچه می بینید، دقیقا همان چیزی است که شما می بینید.«

  مزایای سبک زندگی مینیمالیسم

 با کم کردن وسایل اضافی، وقت کمتری را صرف تمیزکاری می کنید.
 با حذف خرج های بیهوده، پس انداز می کنید.

 وقت کافی برای تمرکز بر روی فعالیت های مهم دارید.
 کمک به محیط زیست می شود.

 آرامش ذهنی بیشتری دارید.
 خالقیت فردی را زیاد می کند.

 سبک سفر کردنتان تغییر می کند.

سبک زندگی شماره هشتصدوهشتادوسه   بیست ونه بهمن هزار و چهارصدویک88


