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 03:51با تالوتی چند از آیات کالم ا... و سرود جمهوری اسالمی رأس ساات   آموزش خانوادهجلسه  دومین

 در سالن اجتماتات برگزار شد.« استاد تغذیه»با حضور استاد آقای دکتر زارع 

یکی از بحث های آموزش، نحوه رفتار اشتباه ما با بچه هاس  به این معنا که چون جامعه خراب اسا  بچاه 

های ما نیز خراب شده درس  نیس . تل  اصلی این اس  که ما زیر ساخ  بچه که در درون خانواده شاک  

ه اصالح شود جامعاه نیاز می گیرد را خوب بنا نکرده ایم. در دین اسالم مطرح شده که همان قدر که خانواد

مطرح می شود به نحو تالی. زمانی که فرزند ما دچار مشک  شد برای این اس  که متد آموزش و تربیا  را 

بلد نیستیم. هرگز نباید فرزندان خود را با شیوه قیاس مقایسه کنایم. زیارا از ن ار سالولی باا هام مت ااوت 

اس  بنابراین نمی تواند روش خوبی برای مقایسه باشد، در هستند. رفتار هر خانواده با فرزند خود سلیقه ای 

رشد و پرورش فرزندان خود می توانیم از تجربه و اندوخته های پدران و مادران خود بهاره بارد. هام چناین 

هزار ایده و ت کر نوین در جهاان  01باید به دنبال دانش افزایی خود باشیم به تل  این که در طی یک سال 

به آن دسترسی پیدا می کنند و ما بی خبر و تقب از آن مای ماانیم. باه مساا   که فرزندان متولد می شود 

تلمی دس  پیدا کنیم. به طور مثال یکی از شاخه ها که به رفتار و حاالت بر می گردد مربوط باه هورماون 

بایاد شاناخ  هایش می باشد که ماهیّ  را مشخص می کند. زن و شوهر باید هدف خود را از ازدواج بدانند 

بنیادی و اساسی از ازدواج داشته باشند فقط برای رفع نیازهای جنسی می باشد به رابطاه جنسای باه بادن 

انسان کمک می کند که سی و دو بیماری درمان شود. نقش درمانی بسیار مهمی دارد. یکی از آن ها ترشا  

ط اه اسا . ایان هورماون بسایار هورمونی به نام اکسی توسین که هورمون تشق و محب  و فاداکاری و تا

پیچیده و مهمی اس . ترش  این هورمون باتث وابستگی شدید خانوادگی مای شاود کاه هرگاز از هام دور 

نشده، با دس  گرفتن، با بوسه زدن، درس  آغوش گرفتن باتث ترش  ایان هورماون شادهر مارور خااطرات 

کنیم که هورمون های خ تاه را زناده کنایم و گذشته افزایش هورمون را ایجاد می کند. بنابراین ازدواج می 

شدن شاخه نالزم به ذکر اس  که یکی از دالیلی که باتث می شود بچه های ما به بیرون کشیده شوند بارور 

محب  اس  که بارور نشده در خانوادهر پس باید زیرساخ  اصلی را مورد محب  قرار دهیم که بچه باه های 

 بیرون از خانه کشیده نشود. 

نحوه تغذیه درس  بچه ها اشاره شد و موادی که باتث تقوی  حاف ه و یادگیری بهتر منجار پایان نیز به  در

 می گردد، تنوان گردید.
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