
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 ۱۴۰۰دی ماه  ۱۲:  هشتمجلسه        م! بچه غول ذهن خود را بشناسی موضوع نشست:

 

 :   )نباید ها(   وانع چپ مغز ها م 

 ندباش  یجد  د یبا شه یهم عتقدند م .1

   د یایشود از خودشان بد شان ب ی دارند که باعث م ی ادیتباه ندارم و احساس گناه زمن حق اش  معتقدند  .2

   ستند ین ریک پذ سیو ر کنند یطمئن نباشند اقدام نمم  یکار  جه یاز نت اگر .3

 جزء نگرند   اریبس .4

 دهند ی نم یباف الیو خ   لیافکارشان مجال تخ به .5

 قصد دارند تا همه را از خود راضی نگه دارند  .6

 گیرد( ها می آن  )مجال خالقیت را ازهمواره دنباله رو انسان موفق هستند و الگو دارند   .7

 

 : )باید ها(    تقویت کننده های چپ مغز ها 

 د اه کنینگ  لی کصورت  به مسائل به  .1

 یل بدهید ختان مجال تبه خود .2

 ید انی رمان بخوب هاکتا .3

 ت ببرید ذ ت لاز گردش در طبیع .4

 نید یاده کپذ غکای  کل روگیرید با ش هرچه یادمی  .5

 ون ش نگ عجیطرح و رو با هنر  .6

 کنید گاه کردن نشتر از گوش  عی کنید بیس  .7

 کنید  ازیس های خود را تصویر قبل از خواب آرزو .8

 با اشیا و انسان ها و حیوانات و... ارتباط بیشتری برقرار کنید  .9

 م و قدردانی کنید را دوست داشته باشید، احترایگران خود و د  .10

 چشمی برقرار کنید در ارتباطاتتان با انسان ها سعی کنید ارتباط  .11

 

 

 

 



 

 نباید ها(: موانع راست مغز ها ) 

 معتقدند نظام مند بودن محدودیت است  .1

 دانند توجه به جزییات را تلف کردن وقت می  .2

 کنند می غالبا یادداشت برداری نکمتر مطالعه می کنند و  .3

 دانند ات را خسته کننده می ییاضر .4

 

 : ها(   است مغز ها )باید قویت کننده های ر ت 

 حل کنید و پازل طع  تالش کنید جدول کلمات متقا .1

 را حفظ کنید  ه ها اری شمخ برسعی کنید  .2

 د شت کنیت یاددائیاجزبا تان را زور  کارهای هر .3

 قع به خاطر بسپارید د همان مو دهیکنید وقتی چیزی را گوش می  سعی .4

 د برای انجام کار ها آن را به مراحل کوچکتر تقسیم کنی .5

 شنوایی خود استفاده کنید حس   ز در گردش و طبیعت ا .6

 م مطالعه خالصه برداری کنید هنگا .7

 

 

 

 


