
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 ۱۴۰۰آذر   ۷:  سوم  جلسه     بچه غول ذهن خود را بشناسیم!  موضوع نشست:

 

 چیست؟مهمترین عامل بقای انسان 

 افت انرژی  دریـ ۱

 ظ انرژی فحـ ۲

 ند.کت  ود زنده را مدیریوجم یک م تین دو فرآیند کل سیسکند تا با از تالش می مغ

 

 .ت استقند( و کربوهیدراز )گلوک،  ی( ریافتژی د)همان انر ز ماسوخت اصلی مغ

 ان و ... برنج و ذرت و ن مثل

 . د داردبه قنج زیادی حتیاش اخودت های  سان برای فعالیز انمغ

 دهد.یبه خود اختصاص م  را  ز کل قند دریافتی مادرصد ا ۲۵الی  ۲۰حدود ضو ک عهمین ی

 ما چیست؟در   کاری اهمال ها و  نبلی علت ت

ذخیره  ن ها  گادیریت ار ی بدن و مت حیای  فعالیت هاا برای  ژی ردهد و این انر ست به خرج می ادر مصرف انرژی خسمغز  

 کند.می 

ه  و از ادامشوم  می من ناامید    ،مان با ادامه آن ز و به مرور  دهد  رخ می ق انداختن کار  یه تعوبه صورت ب  ابتدااهمال کاری در  

 کشم.  می   ستکار د

ن  ؛ چوکنمم امروز و فردا می دانابراین مب  د س س برککورته  ب ی  که این انرژدهد  نمی ازه  اجو    داردژی را نگه می زنده انرخمغز  

 .ستد انرژی بسیار انیازمنییری و هر تغد  یجد یادگیری هر مطلب 

ره  عی در ذخیبا ایجاد عادت س و    ند سیار خسیس اصرف انرژی بدر م   س،س کورتکبرعک  (دآگاهناخو)و لیمبیک    زندهز خمغ

 .د نبیشتر انرژی دارر چه ه

 ، ب جدید طالگیری م، یادرسد اما در نقطه مقابل شود مصرف انرژی به حداقل می  ل به عادتضوعی تبدیقتی موو

 .د ستنبسیار ه ژی رصرف اند منر همگی نیازداپاید و نات های جدیقعیمو رویی بارویا، طالعهتالش و م 



 

 کند.فت می مخال ن گاه ما با آناخودآ  طرخا همین به  

 . اشکال داردها شدن اما معتاد و وابسته آن ؛ به خودی خود اشکالی ندارد  ، خوب تداشتن عادا

ط تواند خودش را با شرایط کمی تغییر کند نمییگر شراو ا   داردحال خوبی ن  ،در نبود آن  است که فرد  به دلیل وابستگی

 جدید وفق دهد.

نمازش در اول وقت د شکلی پیش بیاید که نتواننا مده اگر احیاکه بدون توجه صرفا به نماز اول وقت عادت کر  یمثال فرد 

 را بخواند به احتمال زیاد نمازش قضا خواهد شد. 

 .خواند نمازش را می وز بدون توجه و صرفا از روی عادت محض سر ساعت مشخصی هرر چون 

 د مشکلی ندارند!وجه باشند و به اعتیاد تبدیل نشونه با ت عادات اگر همرا

 رامش را تجربه کنیم. آتوانیم گاه است که می آگاه و ناخودآی بین خوددر آشت

 شود. رامش حاصل نمی آموفقیت و   ،ته باشد نکه یکی بر دیگری غلبه داش اییا یم ش که درگیر جنگ بین این دو باتا وقتی  

 

منازع ماست و از قدرت زیادی در کنترل و شکل دهی شخصیت و رفتار و  ر ناخودآگاه فرماندار بالگویند ضمیگ می یون

 . استما برخوردارال اعم

 ! ت و هم قدرت تجزیه و تحلیل نداردس هم قدرتمند اچون ؛  دهیمت که لقب بچه غول را به آن می س به همین خاطر ا

 .شودنمود آن در رفتار های ما هم دیده می  ن بچه غول به خوبی تربیت شودیاگر ا

 م! ش باشیی خوییسِ رییسِخواهیم بیاموزیم چگونه ردر این دوره می ما 

 .. خواهیم سحرخیز شویم، یک عادت بد را ترک کنیم یا کارهایی از این قبیل.می مثال  

به تنهایی برای    ن دارد اما اینداند که این ها کار های خوبی هستند و دالیل بسیاری هم برای آکورتکس به خوبی می 

 دهد.کل می ش را  ه رفتار های ماودآگاه است کناخ  ؛ چون اینتغییر کافی نیست

 شود.این دو بخش است که موفقیت حاصل می ین بری رابطه برقرا  میر ناخودآگاه و شناخت ض با

 . ت که قدرت اجرای آن برنامه را داردس و این ناخودآگاه امنطق و کورتکس برنامه ریزی می کنند 

 د؛ تشخیص صحیح از غلط را ندار  شعور است و توانایی ارزیابی برنامه ها و  و  ضمیرناخودآگاه فاقد عقل 

 ا کند.اجرفقط ئه کنیم و او و منطقی خود را به او اراحیح این وظیفه ماست که برنامه ص 


