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پیشنهاد
امــروز

مثبتمن
 5پرسشی که باید هر روز از خود بپرسید
اگرفردیدرستبودنمسیرپیشرویخودراارزیابینکند،
ممکن است س��ال های س��ال ،به تالش در جهتی نادرست
بپ��ردازد و در نهایت چیزی جز ناکامی به دس��ت نی��اورد .به
گزارش ماهنامه «معیش��ت» ،پرسش های س��اده زیر راهی
برای ارزیاب��ی ش��رایط ،اه��داف و نزدیکی یا دوری ش��ما به
آن هاست .هر ش��ب پیش از خواب این پرس��ش ها را از خود
بپرسید و سطح پیشرفت خود را بسنجید .این پرسش ها به
جای درگیری های جزئی ،باید مسائل کالن زندگی شما را
هدف قرار دهن��د-1 .آیا امروز اندکی بهتر ش��ده ام؟ اگر
هر روز اندکی از روز قبل بهتر ش��وید ،بدون ش��ک در مس��یر
پیشرفت قرار دارید .این گونه طرح س��وال باعث می شود تا
مقایس��ه با دیگران متوقف شود .باید همیش��ه روی زندگی
خود تمرکز داشته باش��ید .این بررس��ی می تواند از درآمد و
مسائل مالی گرفته تا اخالق و آرامش و لذت از زندگی را در
بر داشته باش��د-2 .آیا با نهایت توان کار کرده ام؟ هر روز
بایدازخودبپرسیدکهچهمیزانبرایکارانرژیگذاشتهاید.
بیشتر ما بخش بس��یار کوچکی از زمان و توان خود را صرف
کار می کنیم و در مقابل ،انتظار بازدهی شگفت آور داریم اما
واقعیتآناستکهمنفعتوپیشرفتنیازمندکارباتمامتوان
است .اگر پاسخ امروز ش��ما به این پرسش منفی بوده است،
سعی کنید فردا پاسخ را مثبت س��ازید! -3آیا به عزیزان و
دوس��تانم ابراز محبت کرده ام؟ بس��یاری از ما خود را در
فعالیت های روزانه غرق و هدف اصلی از زندگی را فراموش
می کنیم .از خ��ود درباره ابراز عش��ق و محبت ب��ه خانواده و
دوستان بپرسید .اگر پاسخ شما به این پرسش منفی است،
نه فردا که همین االن برای اصالح آن اقدام کنید! به عزیزان
خود بگویید که دوستشان دارید و چقدر از وجودشان به خود
میبالید-4 .آیا از فردی کینه به دل گرفته اید؟ آیا تجربه
نامطلوبی داشته اید؟ فردی شما را ناراحت کرده است؟
اگر چنین است فورا او را ببخشید .ممکن است در ابتدا انجام
این کار دشوار باش��د اما اگر مدتی تمرین کنید ،مهارت تان
بیش��تر می ش��ود و به س��رعت افراد را خواهید بخشید .اگر
فردی را ناراح��ت کرده اید ،از او عذرخواهی کنید .خش��م و
کینه جس��م و روان تان را ضعیف می کند ،با تمام توان از آن
بپرهیزی��د-5 .آیا از زندگ��ی راضی و خش��نودم؟ از آنچه
دارید راضی و خشنود باشید .هرگز سعی نکنید موقعیت یا
دارایی خاصی را هدف اصلی قرار دهید .برای ش��ادمانی و
خوشبختی درونی کوشش کنید .هر چند رسیدن به اهداف
برایمااهمیتدارد،امااحساسرضایتامریدرونیاستو
ارتباطمستقیمیبامیزانموفقیتمادیوخارجیماندارد.
همیش��ه ش��کرگزار مواهب الهی و داش��ته های تان باشید.

پیامکهایشما
برای آن که مش��اوران و روانشناس��ان بتوانند پاسخهای
مؤثرتریبهسواالتوپیامکهایشمابدهند،نیازبهاطالعات
بیشتری داریم؛ بنابراین همراه با درج سواالت خود « سن،
میزانتحصیالت،شغل،سطحاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی
خود و خانواده» (همین اطالعات را درباره فرد مقابل خود)
بنویسید.لطفاابتدایپیامکخودکلمه«مشاوره»رابنویسید.

تکنیکهایحضورفعالدرکلاس
اگر دوست دارید در شمار دانش آموزان و دانشجویانی باشید که از فرصت کالس درس به بهترین شکل
ممکن استفاده کنید و به فردی فعال و پرانرژی تبدیل شوید ،توصیه می کنیم این مطلب را که سایت
«میگنا» منتشر کرده است ،بخوانید تا با تکنیک هایی آشنا شوید که با به کارگیری آن ها می توانید به
این خواسته خود برسید.
همراهی با مدرس

بسیار مهم است که خودتان را با سرعت ،نحوه و شیوه تدریس
معلم یا اس��تاد خود هماهنگ س��ازید و با او حرک��ت کنید .هم
ش��تاب بیش از مدرس داش��تن ذهن را آش��فته و مغشوش می
کند و هم سرعت کند شما و عقب ماندن از او .هماهنگ نبودن
با سرعت و روش و بیان مدرس ،شما را از جذب مطالب بعدی
محروم می کن��د .آنچه ک��ه در همراهی با مدرس مهم اس��ت،
در وهله اول ،خوب ش��نیدن است .س��وال کردن از معلم گناه
نیس��ت و نباید احس��اس گناهی را هم به دنبال داش��ته باشد.
به ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی خیلی از س��وال کردن بیم
دارند .دوباره تأکید می کنیم که اگر نکته ای را متوجه نشدید یا
نشنیدید،حتم ًابپرسیدچهبساکهآننکتهکلیدیو تمامدرس
آن روز وابسته به همان نکته باشد.

شنونده ای فعال باشید

شما بارها به این عبارت تأکیدی برخورد کرده اید :شنونده ای
فعال باشید ،اما مفهوم این عبارت چیست؟ یعنی باید چگونه
باش��یم؟ ش��نونده فعال چه خصوصیات و ویژگی هایی دارد؟
بهتری��ن و موثرتری��ن راه برای این که ش��ما یک ش��نونده فعال
باشید این اس��ت که یادداش��ت بردارید .چه ،نیاز به یادداشت
برداری را سر کالس احساس می کنید چه نمی کنید ،حتم ًا از
صحبت مدرس یا سخنران ،یادداشت بردارید.

یادداشت برداری داخل کالس

توصیه می شود شب قبل از کالس ،درس را مطالعه اجمالی
و یک بررس��ی ابتدایی بکنید ،این کار را برای کسب اطالعات
اولیه و هوش��یاری ذهن��ی در کالس انجام داده اید .اگر ش��ما

خانوادهامبهبهانهمعلولیتمخواستگارهایمراردمیکنند

* مردی ۳۳ساله با مدرک دیپلم هستم و سوپرمارکت
دارم .ش��ش س��ال اس��ت که ازدواج کرده ام ولی هنوز
فرزندی ندارم .چندروزی است که اخالقم عوض شده
و با هم��ه بداخالقی می کنم و ناس��زا م��ی گویم ،حتی
در مح��ل کارم زود عصبانی می ش��وم .لطفا راهنمایی
ام کنید.
* مردی 30ساله هستم که در گذشته ازدواج ناموفقی
داشته ام 4 .سال پیش با دختری 23ساله آشنا شدم،
حاال یک هفته اس��ت که با او ارتباط ن��دارم و نمی توانم
فراموش��ش کنم چون ب��ه او خیلی عالق��ه دارم .کمکم
کنید فراموشش کنم.

یادداشت برداری در کالس ،سه شاخه دارد:
ش��اخه اول ،یادداش��ت برداری از نکات مهمی است که معلم
می گوید که درباره آن توضیح دادیم .ش��اخه دوم ،یادداش��ت
برداری از س��واالتی اس��ت که به ذهنتان می رس��د .البته اگر
روند کالس آرام و طرح س��وال در طول کالس مجاز باش��د ،ما
توصیه می کنیم سوال خود را فور ًا بپرسید؛ اما اگر معلم بگوید
به سواالت شما در آخر کالس پاسخ می دهم ،مطلق ًا سوال خود
را رها نکنید .حتم ًا آن را به صورت کوتاه در گوشه ای بنویسید
که آخر کالس بپرسید .شاخه سوم ،یادداشت برداری از عوامل
حواس پرتی است.

اهمیت جلو نشستن

همیشه به خاطر داشته باشید که واقع ًا رابطه ای بین کسانی
که جلو می نشینند و کسانی که درسشان خوب است وجود
دارد .توج��ه کنی��د ،کس��انی که صندل��ی ه��ا و نیمکت های
جلویی را اش��غال می کنند ،در میدان دید خ��ود ،فقط معلم
و تخته را خواهند داش��ت؛ اما کس��انی که در ردیف دوم می
نش��ینند ،عالوه بر معلم و تخت��ه ،افراد ردی��ف اول را هم می
بینن��د و همین طور ت��ا ردیف آخر ک��ه دیگر هم��ه ردیف های
جلویی در میدان دید قرار می گیرند .به عبارت دیگر ،عوامل
حواس پرت��ی در جل��وی کالس حداق��ل و در انتهای کالس
حداکثر است .توصیه می کنیم که حتی االمکان ،ردیف های
جلو را برای نشستن انتخاب کنید.

زهرا وفایی جهان
روانشناس عمومی

رفت��ار و عملکرد ش��ما در این س��ال ه��ا قاب��ل تقدیر
و تحس��ین اس��ت .س��ال های جوانی خ��ود را صرف
نگه��داری از مادرت��ان ک��رده ای��د و ف��داکاری ش��ما
س��تودنی اس��ت؛ اما فداکاری تا چه زمانی می تواند
خوب باشد؟ تمامی ارزش های اخالقی نسبی است؛
یعنی نمی ت��وان روی ی��ک ارزش اخالق��ی محکم و
پابرجا بمانی��م و بگوییم همه جا و همیش��ه فداکاری
پسندیده است و ما باید فداکار باشیم.

آیا آب داغ خوب است یا سرد!؟

حتم��ا در پاس��خ ای��ن س��وال خواهید گف��ت ،گاهی
برحس��ب نیاز آب داغ ،گاهی هم آب س��رد .بستگی
دارد ب��ه ش��رایط و موقعیت��ی که م��ی خواهی��م از آن
استفاده کنیم .زمانی همه چیز در دنیا ساده تر بود،
چیزی که درست بود همیشه درست بود و چیزی که
غلط بود همیشه غلط بود .حاال و در عصر ارتباطات،
وضعی��ت کم��ی پیچیده تر ش��ده اس��ت و چی��زی که
درست اس��ت ،ممکن است غلط باش��د و همه این ها
به عواملی بس��تگی دارد .خالصه کالم این که ،شما
بر حس��ب اقتضا و موقعیتی که در آن قرار داشته اید
فداکاری کرده اید و از مادرتان که مادر مشترک شما
و بقیه اعضای خانواده هس��تند مراقبت کردید و این
ستودنی اس��ت اما فداکاری ش��ما تا چه زمانی ادامه
پیدا کند بهتر است؟ تداوم فداکاری به شما و زندگی
ش��ما لطمه نمی زند؟ لطف مکرر شما سبب شده که
اطرافیانتان این را حق مسلم خود بدانند که شما تنها
باید پرستار بمانید .لطف مکرر شما نباید سبب شود
از شما سوء استفاده شود و این که از شما سوء استفاده
شود یا نشود به نوع برخورد شما بستگی دارد .اینکه

سبک زندگی تان را اصالح کنید

شما چه بخواهید ازدواج کنید و چه نخواهید ازدواج
کنید و این که خواستگاری داش��ته باشید یا نداشته
باش��ید ،نگه��داری از مادرت��ان صرف��ا وظیف��ه ش��ما
نیس��ت .ابتدا اعضای خانواده تان را مطلع کنید که
دیگر ش��ما صرفا از مادرتان نگهداری نخواهید کرد
و خواهان تغییر س��بک زندگی تان هس��تید .بگویید
که می خواهید ساعاتی از شبانه روز را به برنامه های
شخصی تان اختصاص دهید .وقتی تغییرات در این
زمینه در برنامه زندگی تان ایجاد ش��د ،اطرافیانتان
دیگر به ش��ما به عنوان یک پرس��تار نگاه نمی کنند و
از شما سوء استفاده نمی کنند .بعد از این که سبک
زندگی ت��ان عوض ش��د ،درباره ازدواجت��ان تصمیم
بگیری��د در ش��رایط جدی��د ،خان��واده ت��ان مخالفت
کمتری خواهند داشت.

با خانواده و خواستگارتان صحبت کنید

شما در سنی نیستید که برایتان تصمیم گیری کنند.
ش��ما در آس��تانه دهه چهارم زندگی تان هستید .در
صورت امکان با خواس��تگارتان درباره ش��رایطی که
دارید و همچنین دالیل مخالفت خانواده تان صحبت
کنید .بدین ترتیب ،نقش خانواده تان در حذف کردن
خواستگارتان کم می ش��ود .همچنین ،بهتر است با
اعضای خان��واده تان به صورت ج��دی صحبت کنید
و جلس��ه ای بگذارید و هم درباره نیازتان برای تغییر
س��بک زندگیتان بگویید و ه��م این که م��ی خواهید
ازدواج کنید و زندگی جدیدی را شروع کنید.

از دنیای روان شناسی

موسیقی توانایی های ذهنی را افزایش می دهد
ب��ه گزارش س��ایک نیوز ب��ه نق��ل از ایس��نا ،یادگیری
موسیقی ،نواختن ساز و آواز خواندن میتواند کیفیت
یادگیری و آموزش را بهبود دهد.
یو هرال��د در این باره می نویس��د :آزمایش��گاه اعصاب
ش��نوایی دانش��گاه نورث وس��ترن آمریکا پس از انجام
پژوهش و آزمایشهای مختلف ،اعالم کرد در صورتی
که نوجوانان به مدت دو سال آموزش موسیقی ببینند،
س��اختار مغز آن ه��ا تغییر خواه��د کرد .براس��اس این
مطالعه قدرت تمرکز و پردازش صدا در مغز نوجوانان
پسازطیایندورهنسبتبهقبلبسیارمتفاوتخواهد
شد .این پژوهش از سال  ۲۰۰۹به ریاست نینا کراوس
عصبشناس دانشگاه نورث وس��ترن آغاز شده است.
در این مدت ،ساختار مغز اعضای گروههای موسیقی
مختلف بررسی و مشاهده شد که واکنش امواج مغزی
آن ها نس��بت به موس��یقی با مغز اف��راد معمولی کامال
متفاوت است .ریچارد مکستورف یکی دیگر از اعضای
این گروه پژوهشی می گوید :آموزش موسیقی به افراد
کمکمیکندبتوانندبامحیطپیرامونبهخوبیارتباط
برقرار کنند و قدرت حل مسئله در آن ها باالتر رود .وی
افزود :تمرین عملی بیشترین تاثیر را در افزایش کارآیی
مغ��ز دارد .زمان��ی که دانش تئ��وری ب��ا فعالیت عملی
همراه میش��ود ،هماهنگ��ی و تناظری بی��ن نت های
موسیقی و آهنگی که نواخته می ش��ود ایجاد میکند
که مغز را به فعالیت بیشتر وادار می کند.
پژوهش های مشابه و موازی بسیاری در دانشگاههای
مختلفدرجهانانجامشدهاستکههمگینشانداده
که افرادی که آموزش موسیقی دید ه اند کارآیی ذهنی
و حافظ ه بس��یار قویتری نس��بت به دیگر افراد دارند.
از قابلیتهای دیگ��ری که آموزش موس��یقی در افراد
ایجاد میکند میتوان به تقویت هوش ریاضی ،حافظه
کالمی و پردازش بصری و فضایی اشاره کرد.

دوسالپیشدرفضایمجازیتصاویرمستهجندیدم
نوجوانی هستم  19ساله .دو سال پیش در فضای مجازی به صورت اتفاقی،
تصاویر مستهجنی دیدم با این که پشیمانم؛ اما باز به سراغش می روم .به
لحاظ روحی آزار می بینم و نمی خواهم به گناه بیفتم .لطفا کمکم کنید.

مشاورخانواده
دانشآموخته
دانشگاه فردوسی

عکس تزئینی است

دوس��ت عزیز! نیاز به داش��تن همدم و
همراهدرسنشماطبیعیاستوپاسخ
به آن ضروری است ولی این کار باید در
بستری درست و سالم مطابق موازین
ش��رعی و فرهنگ��ی م��ا ش��کل بگی��رد .ای��ن که پ��س از
چهارس��ال آش��نایی آن هم ب��دون ازدواج ی��ا نامزدی با
دختری ارتباط داش��ته اید ،ظاهرا در ش��ما وابس��تگی
ناس��الم به وج��ود آورده اس��ت .حتما دالی��ل منطقی و
موجهی برای قطع رابطه و ازدواج نکردن با ایشان دارید
که مرور آن ها ،به شما برای رهایی از احساس وابستگی
فعلی که به آن دچار هستید ،کمک می کند .همچنین
گذشت تنها یک هفته از این جدایی و ترک رابطه ،زمان
کافی برای رس��یدن به آرام��ش و فراموش��ی کامل وی
نیس��ت ،گاه��ی (متناس��ب ب��ا ویژگ��ی ه��ای روان��ی و
شخصیتی افراد) این دوره به زمان بیشتر و طوالنی تری
نیازدارد.برایآنکهراحتتروزودتراینشرایطراپشت
سربگذاریدبهتوصیههایذیلعملکنید:هریادگاری،
عکس ،یادداش��ت و  ...که یادآور اوست را از بین ببرید.
اوقات تنهایی تان را کاهش دهید و دایره ارتباطات تان
را با دوس��تان خوب و همراه ،افزایش دهی��د .ورزش را
حتمادربرنامهخودبگنجانید(شنابسیارمؤثراست).به
فعالیت��ی خالقانه مث��ل کاری هن��ری روی بیاورید .در
صورت امکان به س��فر (حتی س��فرهای کوت��اه) بروید.
دست از مرور خاطرات بردارید و از رفتن به فضاهایی که
به اتفاق هم می رفتی��د ،خودداری کنید ،به موس��یقی
هاییکهیادآورایشاناست،گوشنکنید،اگردرساعات
معینیازشبانهروزباهمدیداریاگفتوگوداشتهاید،در
آن س��اعات ،تنه��ا نباش��ید ی��ا ب��ا اعض��ای خان��واده ی��ا
دوستانتان آن ساعات را سپری کنید .موفق باشید.

از چه چیزهایی یادداشت برداریم؟

جواد غفوری نسب

آیا مورد سوء استفاده قرار گرفتن را می پذیرید؟

اگر از دست کسی ناراحت بوده ایم و درباره این موضوع با او صحبتی نکرده ایم و بدون توضیح
ارتباطمان را قطع کرده ایم ،امروز وقتش رس��یده دلیل ناراحتی م��ان را با خودش در میان
بگذاریم و سوء تفاهم احتمالی را رفع کنیم.

بدون هیچ مطالعه ای س��ر کالس ش��یمی حاضر شوید ،وقتی
معلم می گوید امروز درس ما هیبریداسیون است و شما هم نه
ازقبلدربارههیبریداسیونچیزیمیدانیدنهنگاهیاجمالی
به کت��اب انداخته اید ،تا چن��د لحظه خ��ود را در کالس بیگانه
احس��اس می کنید .خود را کام ً
ال گیج می بینید و این حالت،
خود باعث می شود که نسبت به این درس بی عالقه شوید و به
سرعت تمرکز حواستان را از دست بدهید و ذهنتان رابهسیردر
جاهای دیگر مشغول سازید .اگر شما با مطالعه اولیهسرکالس
حاضر شوید ،احساس خیلی خوبی در کالس خواهید داشت،
شما به هیچ عنوان نباید جمله ای یادداشت کنید بلکه باید به
صورت اش��اره ای و مختصر از واژه های کلیدی استفاده کنید
که چون جرقه ای تمام موضوع را به یاد شما می آورد .این گونه
می توانید همزمان با تدریس استاد ،یادداشت کنید و پشت سر
هم یادداشت بردارید در حالی که نه وقت شما گرفته می شود
نه از درک مطلب بعدی باز می مانید و نه مدرس را ناراضی می
کنید .به هیچ عنوان در لحظه حضورتان در کالس ،اطالعات
قبلی خود را با اطالعات معلم مقایسه نکنید .این مقایسه،ذهن
شما را به خود مشغول می کند و دقایقی حواس شما را پرت می
کند .مقایس��ه اطالعات خودتان با اطالعاتی که سر کالس از
معلم می گیرید ،فقط باید در چند دقیقه پایان کالس و یا حتی
بعد از آن صورت گیرد.

دختری  37ساله ،با مدرک کارشناسی الهیات و دارای معلولیت جسمی هستم یعنی مانند دیگران نمی
توانم راحت راه بروم .در  23سالگی پدرم را از دست دادم ،تمام اعضای خانواده ،مادر را به من سپردند.
من هم در تمام این مدت تمام تالشم را کردم ولی حاال که می خواهم ازدواج کنم ،نمی گذارند و بدون
اطالع من خواس��تگارهایم را رد می کنند و تنها بهانه شان معلولیت من اس��ت در حالی که خواستگار
(حداقل آخری) هم خودش و هم خانواده اش مشکل من را دیده بودند و مشکلی نداشتند .ضمن این
که خود طرف هم مشکل کوچکی دارد ،من نمی دانم چه کنم؟
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متاسفانه این گونه تصاویر به دلیل تأثیرات
مخرب��ی که ب��ر سیس��تم روان��ی و ذهنی ما
دارن��د ،مان��دگاری بیش��تری ه��م دارند و
فراموش ک��ردن آن ها تا ح��د خیلی زیادی
س��خت اس��ت اما به طور کلی راهکارهایی
وجود دارد که شما بتوانید ارتباط خود را با
این تصاویر قطع و ش��رایط را طوری کنترل
کنید که احس��اس نیاز مجدد به دیدن این
تصاویر را مدیریت و از این اتفاق جلوگیری
کنید .برخی از نیازه��ای ذاتی و غریزی که
سیس��تم جس��مانی و روانی ما به ب��رآورده
ک��ردن آن ه��ا تمای��ل دارد دارای ش��رایط
خاصی است و باید در زمان و مکان مناسب
برای برآورده کردن آن ها اق��دام کرد .نیاز
جنس��ی یکی از این موارد اس��ت که هم در
شرع و هم در روانشناس��ی تأکید زیادی به
رفع آن از مسیر امن و پسندیده یعنی ازدواج
شده است.

دو گام اساسی برای حل مشکل تان

در وهل��ه اول بای��د از تمام��ی م��واردی ک��ه
احتمال می دهیم موجب تحریک این نیاز
در ما می شود دوری کنیم .در گام دوم اگر
بنا به هر دلیلی با این موارد روبه رو ش��دیم

باید راهکارهایی داش��ته باشیم که بتوانیم
با کنترل ش��رایط از میل به رجوع مجدد به
منابع تحریک کننده دوری کنیم .در ادامه
به چند مورد پرداخته می شود:
-1فقط زمانی که به انجام کار مهمی نیاز
دارید از اینترنت استفاده کنید:
زمانیکهشماهیچهدفمشخصیدرزمان
استفاده از اینترنت نداشته باشید ،ممکن
اس��ت در حین همین وبگردی ب��ا مواردی
روبه رو شوید که ناخودآگاه میل به تماشای
این تصاویر و ویدئوها را در شما ایجاد کند؛
بنابراین تنها زمانی ک��ه به اینترنت احتیاج
دارید از آن استفاده کنید و پس از اتمام کار،
از فضای اینترنت خارج شوید.
-2زم��ان پ��رت و ب��ی ه��دف نداش��ته
باشید:
تا می توانید برای خ��ود برنامه ها و فعالیت
هایی داشته باش��ید که با آن اوقات خالی و
پرت تان را پوشش دهید .در اوقات بیکاری
و زمانی که هیچ کاری ب��رای انجام ندارید
افکار بیهوده و پوچ به س��راغ ش��ما می آیند
و همین ،ممکن اس��ت ب��ه گرایش ش��ما به
وبگردی و مشاهده تصاویر نامناسب منجر
ش��ود؛ بنابراین برای تک تک لحظات خود
برنامه داشته باشید.
-3اعتقادات دینی خود را قوی کنید:
به عنوان یک روانشناس شاید خیلی اجازه
نداشته باشم درباره مسائل دینی اظهارنظر
کنم اما به عنوان یک دوست و برادر به شما
توصیه می کن��م ،برای رهایی از ش��ر افکار
ش��یطانی بهترین راهی که وجود دارد پناه
ب��ردن به دام��ان خداون��د با کم��ک گرفتن
از اهل بیت(ع) اس��ت .وج��ود مقدس اهل
بیت(ع) ای��ن خاصیت را دارد ک��ه با پیروی
از آنان ،روح و جسم ما پاک می شود و میل
به پاکی پیدا می کند .سعی کنید با محکم
کردن اعتقادات دینی و قوی کردن ارتباط
خود با ائمه اطه��ار(ع) ش��رایطی را فراهم
کنید که حتی وسوسه تماشای این تصاویر
و ویدئوها ه��م نتواند ش��ما را مجاب کند به
سمت آن ها بروید.

