
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 ۱۴۰۰ماه    اسفند  ۱: پانزدهم جلسه     بچه غول ذهن خود را بشناسیم!  موضوع نشست:

 

 گانه: سه ز های  هماهنگی مغ 

 قرار کنیم.( کرده و بین آن ها همکاری بررا با هم هماهنگ خود ز مغ ۳توانیم  کورتکس می   ریبا یا)

 ه ه خودآگالبه وسی برنامه ریزی صحیح •

 غز م  ۳آشنایی با ویژگی ها و وظایف هر کدام از   •

 آن احترام بگذاریدو به  ناخودآگاه را نادیده نگیرید و صدای احساسات و هیجاناتتان را بشنوید  •

 عدم توجه به آموزه های غلط  •

 آگاه ) تفریح و امنیت و...( توجه به ارضای نیاز ها ناخود •

 قابله با ناخودآگاه  خودداری از جنگ و م  •

 ه گام غییر تدریجی و گام ب ت •

 شد یم که در هر لحظه فقط یک مغز باید فعال باتوجه داشته باش  •

 نیم که موفقیت مرهون در یک راستا قرار گرفتن خودآگاه و ناخودآگاه است بدا •

 موثر هستند( ما تار های ام رفدو در تمفکر و احساس هر  )خودآگاه گلوگاه ناخودآگاه است  •

 با افعال منفی با ناخودآگاه صحبت نکنید  •

 حال با ناخودآگاه صحبت کنید ا زبان ه جای گذشته و آینده بب •

 در مکالمه با ناخودآگاه به کار ببرید جمالت کوتاه   •

 تکرار کنید ن را برایش جمالتتا •

 قویت کنید گفتیم ت ا با روش هایی که قبال کورتکس خود ر •

 لیمبیک را ارضا کنید حس لذت جویی  •

 ح هورمون های لیمبیک باشید ش مراقب تر •

 به وسیله کورتکس به دنبال تغییر و سازش باشید  •

 

 

 

 

 



 

 تحریفات شناختی: 

ل اطراف نداشته باشم  ئرک درستی از مسادشود  باعث می که    هستند از پیش تعیین شده در کورتکس    الگوهایی

 در نتیجه تصمیمات غلط بگیرم.  و 

اختالالت روانی و خطاهای    و باعث  از طریق آن می بینیم  حریفات شناختی مثل عینکی هستند که ما دنیا رات

 شوند. شناختی می 

 چسبندگی داریم. به آن ها  قا باور داریم درست هستند وتصوراتی داریم که عمی

 

نه های تحریف های شناختی هستند که برای  صدی و... همه از نمو  و   برچسب زدن، نگاه صفر صی سازی،  شخ

 .گر هسترهایی از آن ها نیاز به کمک مشاور و درمان

 

 

 

 

 


