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  :ادداشتي

  انيپناه رضاي/علليمنفعالنه با موبا يزندگ سبك
منتشـر   يمعنـو  انيـ ب يرسـان  اطالع گاهيدر پا »ليبا موبا منفعالنه يسبك زندگ«با عنوان  انيپناه رضايحجت االسالم عل ادداشتي نيدوم

 يرفتارها در مـا بـه جـا    نياست كه ا ييها خوب و بد ماست، عادت يتر از رفتارها آنچه مهم«آمده است:  ادداشتي نياز ا ي. در بخششود يم
رفتار خـوب عـادت    كيقسمت  نيو بهتر گذارد؛ يم يما به جا يةاست كه در ذهن و روح يرفتار بد، عادت بد كيقسمت  نيتر. بدگذارند يم

  :ديخوان يرا در ادامه م انيحجت استاد پناه ادداشتي.» گذارد يم يما به جا يةاست كه در ذهن و روح يخوب
  مياهللا الرحمن الرح بسم

پرداخـت   اتييبه جز دي. لذا بارساند يمورد نظر نم يرفتار ةجيما را به نت ،يو تذكرات كل ميستيمهم ن اتييجز يها ما متوجه برخ وقت يبعض
ـ  يقـو  يهـا  شهيباصفا و اند يها ما را از خطرات مهم نجات بدهد. چه دل يتا زندگ افتيدست  يروشن يها و به دستورالعمل كـه بـا    يفراوان

 يهـا  بـه قلـه   دنيرسـ  يبرا يعمر آرزومند كيو پس از  دهند ياز دست م يرشد كاف يخود را برا يتمام فرصتها و قوا ات،ييجز رد يدقت يب
است به صورت روزمره انجام  ييانسان دقت در نوع رفتارها كياز عوامل مهم رشد  يكي. مانند يهم بازم ها يياز حداقل توانا تيكمال و موفق

  .دهد يم ليرا تشك او يو سبك زندگ دهد يم

رفتار بـد، عـادت    كيقسمت  ني. بدترگذارند يم يرفتارها در ما به جا نياست كه ا ييها خوب و بد ماست، عادت يتر از رفتارها مهم آنچه
 يمـا بـه جـا    يـة است كه در ذهن و روح يرفتار خوب عادت خوب كيقسمت  نيو بهتر گذارد؛ يم يما به جا يةاست كه در ذهن و روح يبد
باشد كه عادت  يگناه واضح نباشد؛ اما رفتار كيرفتار  نياگر ا يكرد، حت زياز مداومت بر رفتار غلط پره ديبه شدت با ليلد ني. به همگذارد يم
ـ شـده اسـت. اگـر     ديتاك نقدريا» مداومت بر رفتار خوب«بر  اتيدر روا ليدل نيبه هم دي. شاگذارد يم ياز خود به جا يبد  يرفتـار انـدك   كي

  عامل هالكت انسان بشود. تواند يباشد، اما انسان دائما آن را انجام دهد م حيناصح

عـادت بـه    كند، يانسان را نابود م يو استعدادها شود يم تيو عقالن تيفراوان از معنو يها تيمحروم ساز نهيها كه زم عادت نياز بدتر يكي
خود نداشته  ياز رفتارها ياريبس يبرا يحيو صح قيدق يبند كند و زمان يزندگ برنامه يكه ب يو عادت به رفتار منفعالنه است. كس ينظم يب

  او خواهد شد. يذهن يقوا گريمنجر به از دست رفتن قدرت تمركز و د يسبك زندگ نيمنفعالنه رفتار خواهد كرد، و ا مادائباشد، 

 يهستند؛ كه تماماً در گوش يداريو شن يداريد يها رسانه ،يذهن ينامنظم، خصوصاً در بخش رفتارها يعامل سبك زندگ نيمهمتر امروزه
 م؛يانسان را نابود كند نگـاه كنـ   يذهن يتمام قوا تواند يعامل قدرتمند كه م كيهمراه به عنوان  يبه گوش ديشده است. با عيهمراه شما تجم

 يبـرا  ي. اگر برنامه منظم و متقنميرا نصب كرده باش يرسان اطالع يافزارها و نرم ياجتماع يها همراه خود انواع شبكه يگوش درخصوصاً اگر 
  شد. ميگسترده خواه يو درماندگ ديشد يانفعال يزندگ كيدچار  م،يباش همراه خود نداشته ياستفاده از گوش

انسان  ةقدرت اراد تواند يهمراه، م يمنظم و هدفمند به گوش ةكنترل مراجع رايز رد،يقرار گ يبستر بالندگ تواند يم ،يدرماندگ ةنيزم نيهم اما
و اخبـار   ثيحـد  شـه ياگـر هم  يهمراه شما، حت يگوش يها اميبرساند. انواع پ يو ذهن يروح ةاز صفات برجست يكند و آدم را به برخ تيرا تقو
بـه   د،يكن يم افتيرا در ها اميكه پ ينظم ياگر شما با همان ب رسد، يروز به شما م از شبانه يباشد، به صورت نامنظم در هر لحظه ا ديو مف ممه
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خـود را از دسـت    يذهن ياز قوا ياريبه مرور بس د،ييرا مطالعه نما ديو مف و آن اطالعات و اخبار خوب ديمراجعه كن يصورت منفعالنه به گوش
  نخواهد ماند. ياز قدرت حافظه و تمركز شما باق يزيداد؛ و چ ديواهخ

همـراه،   يكننده بودن گوشـ  كه سرگرم يياز آنجا يبرخورد كرد. ول حيو تفر يسرگرم ةليوس كيهمراه صرفاً به عنوان  يبا گوش دينبا اساسًا
 حـات يتفر يبـرا  ديقرار داد. انسان با ينظم يسرگرم نيا يبرا ديشده است، با ريامر اجتناب ناپذ كيمتنوع،  ينرم افزارها همه نيخصوصاً با ا

م عنصـر نظـ   نيماندن خود متنفر است. مهمتر يسطح رشد خود برسد و از سطح نيدارد به باالتر ازيخودش برنامه داشته باشد، خصوصاً اگر ن
 يها اميو ارسال پ ديبه تول ،يبيولو تقر ،يبه مطالعه بپردازد و به مقدار مشخص ينياست كه در زمان و مدت مع نيهمراه ا يدر استفاده از گوش

  .ديخود اقدام نما يا رسانه

  انيپناه رضايعل

  يمعنو انيب يرسان اطالع گاهيپا
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