مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

نام دوره:
فرار از زندان ذهن

توضیح
كار ذهن تولید فكر است .ذهن اين كار را بي وقفه و سرسختانه انجام مي دهد .برخي از افكار معنا دارند و برخي از
آنها چندان معنايي ندارند .برخي از افكار به حل مشكالت منجر مي شوند و برخي ديگر ،با ترسي كه ايجاد مي كنند،
ما را زمین گیر مي سازند .برخي افكار كمك مي كنند تا زندگي را به پیش ببريم و برخي ديگر ماية سرزنش خود و
نفرت از خويشتن مي شوند .افكار تنها يك دقیقه و آن هم فقط در سیناپس هاي مغزي وجود خارجي پیدا مي كنند.
در حالي كه بعضي از افكارمان از يك سريال كمدي نیز كمتر واقعي هستند ،ولي ما آنها را مثل اخبار ،جدي مي گیريم
و واكنش نشان میدهیم .ما به هر آنچه فكر میكنیم ،باور داريم و همین امر ريشه بسیاري از دردها و رنج هايمان به
شمار میرود  .وقتي به هر آن چه ذهن مان تولید مي كند ،باور داريم ،درست مثل اين است كه در دامي گرفتار شده
ايم .براي رهايي از اين دام ،فقط يك راه وجود دارد .بايد بدانیم كه افكار چگونه عمل میكنند و چه نوع فعالیتي دارند.
قبل از هر چیزي بايد افكارمان را شناسايي كنیم هرچه آگاهي شما از عملكرد ذهن تان افزايش يابد ،كنترل حالت
خلقي و هدايت زندگیتان بهتر میشود.

مخاطبان
نوانديشان  12تا  18سال

هدف
 شناخت شخصیت
 شناخت باورها و ارزش ها
 شناخت موانع فكري و ذهني
 برنامه ريزي براي دست يابي به اهداف
 باال بردن اعتماد به نفس


از بین بردن اضطراب و خشم در كودكان و نوجوانان

سرفصل هاي آموزشي
به طور خالصه موارد زير در اين دوره بیان مي شوند:
1

موانع ذهني چیست

2

چه باورهايي مسیر دست يابي به موفقیت را محدود میكند

3

چگونه میتوان موانع ذهني را از میان برداشت

4

در زمان حال زندگي كردن
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5

داوري و افكار پیش گويانه مانع پرواز ذهن

6

نگاه تجربه نگرانه به رويدادهاي گذشته

 شروع كالس ها از ساعت  9صبح و پايان كالس ساعت  12مي باشد.
 محل برگزاري كالسها متعاقبا اعالم مي شود.
 يك روز قبل از شروع دوره هماهنگي هاي الزم با شما انجام خواهد گرفت.
 جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره  02166054958تماس حاصل فرمايید.
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