
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 ۱۴۰۰آذر  ۲۱ : پنجمجلسه      : بچه غول ذهن خود را بشناسیم! موضوع نشست

 

 چرا باید بچه غول خود را بشناسیم؟ 

 ستان پر توان اوست! چون قدرت در د

 

 ت؟ دم اس یغ دو  غول درون ما ت چرا بچه  

 !خیص دهد شز تصورات ترا ات قعید واوانتچون نمی 

 

  خود باشیم؟ رئیس    ونه رئیس  چگ 

 شعوربا شناخت این بچه غول بی

 

   د: ان نمای بیشعور غلی چه غول  ب   وقتی 

 ( ثبت و منفین های شیمیایی مموح هور ی )ترش قنط مکار غیراف

 

 ؟ پیروز شویم خویش  ی  ائل زندگ مس   توانیم بر همه خت بچه غول درون خود می نا آیا با ش 

 ؛ خیر! خبر بد 

 ها کنار بیاییم! یم با آن توان؛ می خوبخبر 

 

 علت شکست انسان ها چیست؟ 

 آموزه ها و باور ها و نگرش های غلط! 

 مع شده و باید بررسی کنیم و  ناخودآگاه ج از درست و غلط در مغزاعم  ؛همه آنچه ما آموخته ایم  



 

 بریزیم.  بیرون و به تدریج،  کم کم باور های غلط را

 

 قدرت انعطاف پذیری مغز: 

 . ه ای برای یادگیری مهارت های جدید و تغییر عادات داردعادفوق المغز ما قدرت 

 فرصت <--- هدید تبدیل ت

 سازش، نه! 

 سازگاری، آری! 

 

 رمز موفقیت و پیشرفت ما چیست؟ 

 چراغ جادویی درون خویش را:

 د . دوستش بداری۱

 کنید   . احترامش۲

 . از او قدردانی نمایید ۳

 دهید  . پاداشش۴

 را بشناسید! مهم تر از همه: قوانینش. ۵

 

 فایده ی بزرگ شناخت چراغ جادوی درون خود: 

 آرامش روانی  موفقیت + <----رشد فردی + تمرکز ذهن 

  

 ( (daily lifeاختالل روزمرگی  

 گ احساسات: تکرار روزها بدون ایجاد هیچ امیدی! مر

 بلکه نداشتن امید و انگیزه درونی  ؛شودساس افسردگی و بی انگیزگی نمی ا لزوما باعث احتکرار رفتار ها و کار ه



 

 . کند است که احساس بد در ما ایجاد می  

 شویم.مرگی نمی ر روزدچا اشیم شته بو هدف دا بریم لذت ببریم از کاری که می اگر  

توانیم با انگیزه پیش برویم و با هر مرحله موفقیت و  کوچک تر تقسیم کنیم می اگر اهداف بزرگمان را به چند مرحله  

 ای ادامه داشته باشیم. دوپامین احساس بهتری تجربه کنیم و انگیزه بیشتری برترشح 

یم تا برای آن تالش کنیم، هدف داشتن و تالش برای حل  شویم باید چالشی برای خود ایجاد کنمی دچار روزمرگی وقتی 

 کند. چالش ها و در تکاپو بودن ما را از حالت روزمرگی و درجا زدن دور می 

روزمرگی    تالش نکردید و حوصله نداشتید بدانید که به بیشتری کنید اما  هر زمان احساس کردید احتیاج دارید که تالش  

 .شدید  دچار

 راه رهایی از روزمرگی: 

 نید برای خود اوقات فراغت ایجاد ک •

 زید به فعالیت های مورد عالقه تان بپردا •

 وری کنید د  توانید تا جایی که می  نگر  افراد منفیز ا •

 در زندگی تان تغییر ایجاد کنید  •

 ورزش  •

 مطالعه  •

 جدید سفر به مکان های  •

 یادگیری مهارت های جدید  •

 

 

 

 

 

   

 


