
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این سال های جوانی بذر آینده شماست  

انبارش پر از محصول است. یک کشاورز خردمند و عاقبت اندیش سعی دکشاورزی فرض کنی

انبار هنوز  کند این محصول را سالم نگه دارد. شما در دوران جوانی هستید، اینمی

ریزی صحیح کنید.پر است. بخشی از این انبار، بذر آینده است. برای زندگیتان برنامه  

 فرصت ناب جوانی
همین دوران دانید کدام دوره؟ طالیی عمر؛ میگویند دوران به این دوره می

که داریم روزهایش را میگذرانیم؛ روزهایی که از جوانی خودمان! همین

یقا در اند دوران طالیی عمر! دقشدت ارزشمندی و مهم بودن شده

ریزی همین روزهاست که باید درست حسابی برای یک عمر برنامه

.مان را هدر ندهیمکنیم و ثانیه ثانیه  

 واحد مشاوره منوسطهدو پایهدوازدهم مجتمع آموزشی مجتهده بانوامین) رها(



 

 

 

 

 

 

 

 

ها هستند که از االن باید برایشان وقت بگذاریم و فرصت را از دست ندهیم؟ریزی کنیم؟ کدام قسمتباید برنامه های زندگیبه نظر شما برای کدام قسمت  
کار برود؟ به اعتقاد من باید عمدتا در تحصیل علم، در ایجاد صفای نفس و روحیه تقوا  دوره جوانی، دوره توانایی است. این توانایی در چه چیزهایی باید به ": گویندباره میآقا در این 

".خواهید؟ خواهم گفت : تهذیب، تحصیل و ورزشاز جوان چه میکار رود. یعنی اگر از من بپرسند که شما در خود و ایجاد نیروی جسمانی در خود که ورزش باشد، به  

دوره تواناییجوانی،   

 تهذیب نفس

 تحصیل علم

یه ماندگارورزش، سرما  

اینکه خودت را خوب بشناسی و روی نقاط قوت و ضعف کار کنی، کردن درون است.دوران جوانی و نوجوانی فرصت ناب زیرورو  
خودتان را پاکیزه کنید، که با " های خوب را در خودت پرورش دهی و پیگیر عادات خوب باشی. به گفته آقا تهذیب نفس یعنی صفت 

است. حضور در . امروز میدان مسائل اجتماعی هم میدان  مسائل دینی انجام شدنی استالهی و با عمل صحیح دینی معارف 
 بهمن؛ 22پیمایی جمهوری اسالمی به طور مکرر وجود دارد؛ از نماز های جمعه بگیرید تا راهمراسم عظیمی که در 

"  

 م باش؛ علم در هرآینده روشن و درخشانی داشته باشی؟! به دنبال عل دوست داری              
ری. قطعا اگر از مند هستی و استعدادش را داحرفه، مهارت و دانشی که به آن عالقه

االن که اول راه هستی به دنبال کسب دانش در حوزه مورد عالقه و استعدادت باشی، 
شوی و سال دیگر، یک متخصص در آن حوزه می 10چندان دور مثال ای نهدر آینده

 با دانش، خودتان را مجهز کنید؛ من توصیه "پیشرو و با انگیزه در علم! به گفته آقا :
 "کنم به همه شما جوانان عزیز که درس خواندن را جدی بگیرید.می

 بدنت را برای روزهای سخت ورزیده کن. چطوری؟ 
ورزش  "اند : طور که گفتهبا ورزش! آقا به ورزش تاکید زیادی دارند، همان

اندوزی برای جوانان است. من اعتقاد دارم که ورزش یک کردن یک سرمایه
 اطفریضه عمومی است برای همه؛ ورزش برای حفظ سالمت و نش

پروری و بیکارگی، ضایع ماند. تنتا اواخر عمر برای شما میکه  است 
   "کردن آن سرمایه عظیم است.


