
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 ۱۴۰۰آبان  ۱۰: نهمجلسه       موضوع نشست: مردانِ مرد، زنانِ زن! 

 

 مانده از بحث جلسه گذشته   ی نکته باق کی

 : میخودمون و فرزاندانمون رو با دو مقوله اشنا کن  د یما با 

 اد ی اصل زحمت دادن به بدن و عدم خواب ز - ۱

   مینده ر ییخواب خانواده را تغ یکی ولوژی زینظام ف ل یتعط ام یا در

 روزه و اهتمام به آن   ت ی اهم - ۲

   میروزه را معطوف به ماه رمضان ندان 

  د یریاز ماه را روضه بگ  یی خودتان و فرزندانتان روزها د یکن همت

   میاوریرا اهل شهوت شکم بار ن فرزندانمان

   میبه خوردن آنقدر بها نده نسبت

 صبر کنند   یاگر کم ستیشنه شدند بد نت ییجا رونیفرزندانمان در ب اگر

 

 « ل ی اص   ی شاد »    جمله از کتاب   چند 

 وجود دارد.  ی شاد یبرا  ی مقاله علم  کیغم  یبرا  یمقاله علم ۱۰۰برابر هر   در

  ی ماریو درمان ب  صیعلم در تشخ   نیسال گذشته ا  ۵۰  یحل کردن مشکالت انشان بوده و ط   یبرا   یروانشناس   علم

  ی شاد  ل یکردن دل  دایاست که به پ  یمعن   نیبه ا  یروان  یها  ی ماریتمرکز بر ب  ن یا  یموفق بوده است ول   ی روح   یها

 انسان کمتر توجه شده 

فکر افتاده که    نیجا به ا  کی انسان کار کرده    ید یناام  لی سال در مورد انحرافات و دل  ۳۰اسن کتاب    ی   سندهینو

 ن: آ ل یو دال ی و شاد  یمطالعاتش را ببرد سمت خوشبخت

 

 . شودیم ده یمثبت نام یگذار روانشناس   ان یبه عنوان بن سندهینو نیا



 

 

 در نگاه مردم:   ی خوشبخت   علل 

 نکرده  ر ییوجه تغ چیبه ه ی از زندگ تیسطح رضا یشده ول  شتر یسال گذشته ب ۵۰نسبت به  د یقدرت خر : پول 

   ابد ینم ش یافزا زانیانها به آن م ی شاد د یبه قدرت خر دن یبه محض رس  ر یفق افراد

 موثر است  ی و شاد ی از خود پول در خوشبخت شتریب  د یپول قائل هست ی که برا  یخوشبخت  زانیم

   ستند یگرا خوشبخت و شاد ن  یماد  یها انسان

سال    ۳۰در طول    ییکایهزار امر  ۳۵از    عی وس   ینظر سنج  کیدر    کایامر  یمرکز نظر سنج  قیتحق  جهیدر نت  : ازدواج 

 گفته اند که خوشبخت اند  ن یدرصد متاهل  ۴۰،

 خوشبخت اند   ار یگفته اند بس وه یافراد ب  ایاز افراد طالق گرفته  ۲۴فقط  و

 آورد.  یم  یازدواج فارغ از پول و سن احساس خوشبخت نکه یا جه ینت

 اور است  ی بخش و خوشبخت زه یجزء عوامل انگ  ازدواج 

 ازدواج را؟  م یالقا کرده ا گونهنیفرزندانمون ا ی ما برا ایآ

 بودن  یاجتماع

  تیجنس

 نید

 ی ماریعدم ب ای یماریب

 و هوا  بآ

 الت یهوش و تحص زانیم

 فرد  نژاد


