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 ويژه باشگا ههای ورزشی

 اگر دوست داريد در تبليغ کردن و تربيت موفق باشيد راهکار:

امدو  قبل از به دست گرفتن زمام فکر مخاطب توبه و استغفار کردن و صددقه دادن را فر

ه مدی کدنکنيد ، کپی برداری و کليشه ای حرف زدن ممنوع، بايد لحظه به لحظه بدا ييدامی 

 ه بده لحظدهخورده و آشتی کنيم. خدا و امام زمان عليه السالم را لحظخواهيم بدهيم ييوند 

را چدر برويد شاهد و ناظر افعال  ، افکار، اعمال، و حرکات مان ببينيم. سعی کنيد با توپ ي

 طرفده در که هر کس قوی تر اجرا کند برنده تر است . بر قراری روابط اجتماعی باال و دو

انده ه و عاميرد. استفاده از کلمات ، واژه ها، و عبارات سدادموفقيت اين طرح اثر مستقيم دا

ی طدرح می تواند در انتقال  و فهم مطالب تاثير بگذارد. مدت زمان ييشنهادی جهت اجدرا

و شداد دقيقه است. بر قراری رابطه ی دوطرفه، ايجاد فضا و ج 30حداقل بيست و حداکثر 

مفيدد  به جای انتقال عبارات و کلمدات، محکم، و جذاب ييوسته حرف زدن انتقال مفاهيم 

 20حددااکثر  15است. مدت زمان ييشنهادی برای قسمت اول ) در باره ی اثدرات ورز   

 دقيقه

دقيقده مددت زمدان  5مدت زمان ييشنهادی برای معرفی ورز  بده عندوان گدند حدداکثر 

اده ت ددقيقه عدم ريز  اطالعات بلکده تبيدين اطالعدا 5ييشنهادی برای يل زدن حداکثر 

 شده در قسمت های قبل در اثر بخشی موثر است.

ه را هدف اين است که شنونده گان به شنيدن مطالب تشنه شوند و اين تشدنگی بايدد زميند

 برای تفکر و تعقل در باره ی گند واقعی ايجاد کند.

د خبر خبر  امروز با دست ير آمده ام  مژده بدهيد مژده  گند ييدا شده گند،  باور نمی کني

می خواهيد به شما آدرس بدهم خودتان ببينيد اگر با چشم خودتان ببينيد باور می کنيد) با 

شوخی کردن جو فضا را شاد کنيد  مثال:  من به شما ادرس نمی دهم خيلی زرنگ هستيد 

) می روم  می بينم جا تر است و بچه نيست  نه گذشته از شوخی نگران نباشديد بده شدما 

فريد بيست نفر يانزده نفر  نگران نباشيد گند بده انددازه ی همده ی آدرس می دهم. چند ن

شما است ببينم کی سالمتی  و زنده گی ا  را دوست ندارد ) اگر کسی به حالت شدوخی 
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گفت من دوست ندارم بگوييد خيلی خوب بنشين وسط. خانم ها، يک دو سده کده گفدتم 

ی  و زنددگی ا  را دوسدت بريزيد سر  و به قصد کشت بزنيد  چون اين خانم سالمت

 ندارد .

ه ورز  نقش بسيار مهمی در سالمتی  و طول عمر فرد دارد به شرط ها و شدروط هدا. بد

اريدم دشرط اينکه با مزاج و قدرت بدنی فرد متناسب باشد ) آقا در فيزيولوژی يک اصدل 

ه ذيدکه عضوی که کار نکند محکوم به فناست يعنی تک تک اعضای بدنمان برای اينکه تغ

يسدتيم کند فعاليت انجام دهد می بايست حرکت کند ما در فعاليت روزانده معمدوال قدادر ن

ه فدک عضله بيشتر از همد 500تمام اعضای بدن را به فعاليت و حرکت واداريم  از حدود 

کار می کند ولی ورز  کردن باعث حرکت تمام اعضای بدن می شدود حرکدت اعضدای 

 بهبود تنفس و تغذيه اعضای بدن می شدود . خدونبدن باعث سريع تر شدن جريان خون 

  می گيدرد اکسيژن و مواد غذايی را به سلول ها می رساند و سموم و مواد زايد سلول ها را

ذايی غداگر تحرک و فعاليتمان کم باشد جريان خون کم می شود در نتيجه اکسيژن و مواد 

د هدم از ين سموم و مواد زايکافی به اندازه و به موقع به سلول های بدن نمی رسد  همچن

د خدانم بين نمی رود  در نتيجه رشد کار و از همه مهمتر مقاومت آن عضو به خطر می افت

ی را هايی که ظرف می شويد جارو می کنيد غذا می يزيد ،کار های يکنواخت اعضای معين

ضدع   هبدبه کار گرفته يس اعضايی که در کار و فعاليت روزانه دخالتی ندارند کم کم رو 

می روند قابل توجه کسانی که می گويند ياهايمدان خشدک شدده کمرمدان خشدک شدده. 

ی مدکسانی که از دستشان بسيار استفاده می کنند ظرف می شويند غدذا مدی يزنندد لبداس 

ود  شدشويند جارو می کنند و ... اين عضو چون مرتب به کار گرفته می شود قوی تر مدی 

يگدر ی شود وقتی از عضوی زياد اسدتفاده و از عضدو داما ساير اعضاء به تدريد ضعي  م

ا م  اگدر تدکمتر استفاده می شود تعادل به هم می خورد. آن موقع قادر به انجام کدار نيسديت

عدادل ديروز زبر و زرنگ بوديد خانه را جارو می کرديد با دست لباس می شستيد وقتدی ت

 يدبه هم خورد  ديگر  قادر به انجام همين کار ها هم نيست
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خطر خطر علت باال رفتن بيماری ها قلبی عدم تحرک و کمبود فعاليت های بدنی اسدت و 

ورز  های مناسب به حفظ سالمتی بدن و کاهش فشار های عصبی کمک می کند از نظر 

يزشکی متعاقب بيماری ها و اعمال جراحی  حرکت های بدنی را سفار  می نمايند زيدرا 

در جلوگيری از عوارض بيماری و يا اعمدال جراحدی دارد فعاليت عای بدنی تاثير بسياری 

از لخته شدن خون، ذات الريه، زخم های ناشی از بستر جلوگيری  می کندد باعدث حفدظ 

درصدد از بسدتری شددن  50تدا  20روحيه بيمار وتسريع بهبودی می شود از نظر يژشکی 

ب و گرد  خدون افراد در بيمارستان جلوگيری می کند. ورز  باعث خوب کار کردن قل

می شود به حفظ سالمتی و افزايش طول عمر کمک مدی کندد از ييدری و مدرد زود رس 

،سکته قلبی، اضطراب فشار، های عصبی افسردگی می کاهد هر کس بايد ورز  مناسدبی 

را انتخاب کند  تا عضالت غير فعال در جريان کار های روزانه به حرکت وادار شود مدثال 

ان بيشتر استفاده می کنند و ياهايشان کم حرکت است می بايد از کسانی که از دست هايش

ورز  هايی که حرکت ياها را افزايش می دهد استفاده کند. حتدی آن افدرادی کده کدار و 

چون در موقدع  -1فعاليت سر يايی و ير تحرک دارند باز هم بايد ورز  کنند به دو دليل 

انجام اين فعاليت ها همراه بدا  -2همه اعضا کار کردن فقط برخی از اعضا فعاليت دارند نه 

اضطراب و نگرانی و دوندگی های غير ارادی است که باعث خسدتگی عصدبی مدی شدود 

بازی های سالم و دسته جمعی ايجاد خوشی و نشاط و تحريک ذوق مدی باشدد از ورز  

های فردی زود تر است ورز  های سبک مثل واليبال، يينگ يونگ و حرکات نرمشی بده 

ورت روزانه و ورز  های سنگين مثل کوهنوردی، شنا هفته ای يا ماهی يکبار مناسدب ص

است. اگر ورز  کردن چند ساعتی با خواب شب يا بعد از ظهر فاصله داشته باشدد بهتدر 

است چون از نضر عصبی و روانی فعاليت عممی بدن باال می رود و بدن آمادگی بيشدتری 

م خدواب کدافی  و ورز  هدای دسدته جمعدی باعدث برای ورز  کردن دارد. تغذيه سال

شيوا و جذاب بيدان کدردن  0افزايش قدرت و فعاليت بدن  و افزايش طول عمر می شود. 

مطالب از دلزدگی و خستگی جلوگيری می کندد  از ايدن قسدمت بده بعدد تنده ی اصدلی 

دقيقه در مورد گند بدودن ورز  صدحبت مدی شدود.  5سخنرانی شروع می شود حداکثر 
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ب حاال فهميديد ورز  کردن چقدر با اهميت است حداال ديديدد ورز  گدند اسدت خو

گند گند گند به نظرشما ارز  دارد برای رسيدن به گند يک کمدی هزينده صدرف کنديم 

دوندگی کنيم وقت صرف کنيم نابرده رند گند ميسدر نمدی شدود  بدا يدک روز و دو روز 

اه ها بلکه سال هدا تدال  کدرد عزمتدان را فايده ندارد برای رسيدن به گند بايد هفته ها م

جزم کنيد کسانی به گند می رسند که با اراده مصدمم و بدا يشدت کدار باشدند ) برخدی از 

عبارات و کلمات را چندين بار تکرار کنيد   تکرار تکرار اگر ايدن قسدمت خدوب منتقدل 

ن مدی شدود دقيقه دوم صرف يدل زد 5شود دريل زدن و انتقال ييام اصلی موفق تر هستيد 

در اين قسمت سعی شده مطالب بسيار کم و جامع عنوان شود تا ايجداد خسدتگی نکندد و 

شنونده گان به شنيدن مطالب تشنه باقی بمانند هدف اين است که تنها کد بدهيم تدا افدراد 

 به تفکر واداشته شوند بخش مهم حرف هايم اينجاست

حدرف  ) بسيار محکم شيوا و اسدتواردقيقه صحبت کردم که اين را بگوييم  25توجه کنيد 

زنيدد بزنيد در نظر داشته باشيد در مورد چه شخصيتی با چه جايگاهی می خواهيد حرف ب

رک دحاال وقت خدمتگذاری است بلند و رسا بگوييد ما آدم ها اگر گدند بدودن چيدزی را 

کنيم برای رسيدن به آن زحمت می کشيم وقت صرف می کنديم تدال  مدی کنديم هزينده 

ا همدين ف می کنيم اگر هر يک از ما گند بودن امام زمان عليه السالم را درک کنديم بدصر

 منطق و يشتکار تال  می کنيم برای رسيدن به آن زحمت می کشيم وقت صرف می کنيم

 ن گدند در. يک سوال دارم گو  کنيد امام زمان عليه السالم گند هست يا نه  گرانبها تري

م بدرای ز داشتن امام زمان عليه السالم است يس بيايم با هدزندگی چيست آيا چيزی غير ا

موقدع   رسيدن ه اين گند سعی کنيم  نه يک هفته  و دو هفته بياييم در تمام لحظات حتدی

ان ورز  و کار کردن جارو کردن ظرف شستن دعا کنيم  و از خدا بخواهيم که تدا عمرمد

ن خددا د. در شدب و روز نيمده شدعباباقی است توفيق دستيابی به گند واقعی را به ما بده

نی را خالق و مالک انسانها آنقدر خوشحال و شاد است که حوائد شرعی و منطقی هر انسا

ابی بده بر آورده می سازد در راس حوائد و خواسته ها از خدا بخواهيم عيدی مدا را دسدتي

 گند واقعی قرار دهد.

 


