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"من کیستم؟": نشستموضوع *  

استاد سید خلیل سید زاده  سخنران : **  

راز نگاه آفتابگردان  یهنر یاز موسسه فرهنگ یارائه ا***  

1401 آبان 4: چهارشنبه نوزدهمجلسه ****  

 

کشیده می شویم. هرچه ارتباط ما با دیگران بیشتر باشد ، ما بیشتر به چالش   

. برای رشد کورتکس مغز کارهایی که خالف عادتان است انجام دهید  

 انعطاف پذیری :

حل مشکالت است. اصل کلی  باید بدانیم انعطاف  

 هرکس که انعطاف پذیر تر باشد موفق تر است . 

 ما میتوانیم شکست ها را بستری برای پیروزی قرار دهیم.

مشکالت به راحتی بر شما غلبه کنند و با انعطاف پذیری سعی کنید شما بر *اجازه ندهید 

 آن ها غلبه کنید. 



 

 طرحواره :

 ما در ذهن خود فیلتر ها و طرحواره هایی در ضمیر نا خود آگاهمان داریم.

 کسی که اطالعاتش کم است و مهارت های زیادی داشته باشد ترس کمتری دارد.

 *نا خودآگاه یعنی بدون توجه  

 اگر نا خودآگاه را بدون اراده معنی کنیم وارد جبر شده ایم.

 هرچه طرحواره ها در زندگی ما قوی تر باشند مطلق اندیش تر می شویم. 

 علت تشکیل طرحواره ها چیست؟ 

 برطرف کردن نیاز ها 

 *طرحواره ها ریشه در کودکی دارند.

      ومت افراد را در مقابل تغییر از بین می برد که باعثطرحواره ها اگر رشد کنند مقا

 افسردگی و ... می شود. 

 مدیریت ذهن داشته باشید ، یعنی روی تهدیدات تمرکز کنید.

        یک سری مهارت هایی را بر اساس نقاط ضعف و قدرت شما به شما آموزشمشاور ها 

 می دهند.

 با خالقیت می توانید تهدیدات ها را دفع کنید.



 

پرتاب ارتقای ما در آینده هستند. تهدیدات سکوی  

عالم به زمان خود باشید کسی که عالم به زمان خود هست از همه چی با خبر است و    

 شبهات به او رو نمی کند . 

ما باید در مسیر درست حرکت کنیم و در رابطه با هرچیزی در زمان و مکان مناسبش با 

 کمترین آسیب  تصمیم گیری کنیم.  

 

 

 

  

 


