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روانشناسان مي گويند؛ شادابي ،نشاط ،لذت بردن از زندگي و هدفمندي مستلزم داشتن
شخصيت سالم است
اغلب شما چگونه در مورد مغز خود فکر مي کنيد؟ آيا تا به حال به اين قدرت باور نکردني و
هوشمندانه فکرکرده ايد؟ اگر پاسخ شما "نه" است شما هم ماننداکثريت هستيد.
به طرز شگفت انگيزي ،ما فقط حدود  01درصد از مغزمان را استفاده مي کنيم ،دانشمندان
معتقد بودند که مدتهاست ما با مغزي که با آن متولد شديم ،گير کرده ايم! خوشبختانه براي
ما اين فرضيه از پنجره خارج شده است!

همان طور که جسم خود را با تحرک ميپروريم ،براي افزايش قدرت ذهن هم بايد مغز را
ورزش دهيم .شايد اين جمله را شنيده باشيد که اگر از چيزي استفاده نکني ،آن را از دست
خواهي داد .بسياري از محققان نيز براين باورند که اين جمله براي ذهن صدق ميکند.
اين روزها تعليم و پرورش مغز بسيار متداول شده است و از روشهاي فراواني براي باال
بردن هوش و افزايش قدرت ذهن استفاده ارائه ميشود .برخي از روانشناسان معتقدند
که اين روشهاي بيتأثير هستند ولي مطالعات زيادي هم نشان ميدهند که بعضي از تمرينات
ميتوانند براي سالمت مغز مفيد باشد.

اما از سوي ديگر ،آن چه نقطه نظر کارشناسان سازمان جهاني بهداشت است بدين مفهوم
است که سالمتي نه فقط به فقدان بيماري و نقص عضو ،بلکه به حالت رفاه کامل جسمي،
رواني و اجتماعي اطالق مي شود .به اين ترتيب تعريف سالمت رواني به عنوان يکي از
معيارهاي تعيين کننده ي سالمت عمومي شناخته مي شود .فردي که از سالمت رواني
برخوردار است ،ضمن احساس راحتي و آسايش قادر است در اجتماع به راحتي و بدون
اشکال به فعاليت بپردازد و ويژگي هاي شخصي وي در آن اجتماع ،موجب خشنودي و رضايت
است .بر همين اساس سالمت رواني و بدني الزم و ملزوم يکديگر هستند.
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تغذيه و ميزان تحريک جسمي ،ارتباط معناداري را دريافته اند.
مطالعات زيستي ـ شيميايي مغز انسان نشان مي دهد که سالمت روان و ذهن ،احتماال به منظم
و متعادل بودن فعاليت هاي الکتروشيميايي سلول هاي مغزي و دستگاه هاي عصبي بستگي
دارد .البته بايد گفت به سختي مي توان کسي را يافت که هميشه متعادل ،منطقي و آگاه به
اعمال خود باشد .هر فرد در دوره هايي از زندگي خود داراي ويژگي هايي از قبيل شيدايي،
افسردگي ،اجتماعي بودن ،بيگانگي ،جست و خيز و انفعالي بودن است ،بنابراين به شکلي
رفتارهاي غيرمنطقي را تجربه مي کند.
يک نظريه جديد که واقعيت بسيار باور نکردني دارد :مغز ما مي تواند تغيير کند

اين بدان معني است که اگر شما در يک منطقه بسيار هوشمند نيستيد  -اين خوب است!
شما ميتوانيد به معناي واقعي کلمه "تغيير اين ناحيه مغزتان" را از طريق برخي از تمرينات
کوچک انجام دهيد.
به عنوان مثال :مغز شما يک عضله است .شما بايد به طور مرتب ورزش کنيد.

چيز هيجان انگيز اين است که شما نبايد ميليونر باشيد تا ظرفيت مغزتان را افزايش دهيد..
پس چه کاري مي توانيد انجام دهيد؟
در اينجا ده راه ساده براي افزايش قدرت مغز شما و بهبود هوش شما وجود دارد!
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1.کاری جدید انجام دهید
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هنگامي که شما چيزي جديد را تجربه مي کنيد اين مغز شما را تحريک مي کند! تنها راه تغيير
ساختار مغز شما اين است که کاري جديد انجام دهيد .اين مسيرهاي عصبي جديدي را ايجاد
مي کند و سطح هوش شما را افزايش مي دهد .شما مي توانيد يک راه جديد براي کار ،و يا
حتي يک فرم جديد از ورزش  -مخلوط کردن آنها

2.ورزش منظم
ثابت شده است که اين تمرين مي تواند به افزايش عملکرد مغز و افزايش neurogenesis
کمک کند .اين اولين بار است که شما يک سلول مغز جديد ايجاد کرده ايد! از صندلي بلند
شيدو حرکت کنيد! مغز شما ازاين بابت از شما تشکر مي کند:

3.حافظه خود را آموزش دهيد
چقدر مي شنويد مردم مي گويند" :من آرزو مي کنم حافظه بهتري داشته باشم!" با اين حال
هيچ کس هيچ کاري در اين مورد انجام نمي دهد! اگر شما شماره تلفن و ساير شماره هاي
مهم (گذرنامه ،کارت اعتباري ،بيمه ،گواهينامه رانندگي) راحفظ کنيد ،حافظه ي شما شروع به
پيشرفت قابل توجهي در خواهد کرد.
4.کنجکاو باشيد
به جاي گرفتن همه چيز به صورت آماده ،به عادت سوق دادن به موارد روزمره  /محصوالت،
خدماتي که با آنها تماس مي گيريد ،وارد شويد .با کنجکاو بودن و سوال کردن همه چيز ،شما
مغز خود را مجبور به نوآوري و ايجاد ايده هاي جديد مي کنيد.
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5.مثبت فکر کنيد
استرس و اضطراب ،نورون هاي موجود مغز را از بين مي برد و نورون هاي جديد ايجاد مي
کنند .تحقيقات نشان داده است که تفکر مثبت ،به خصوص در آينده ،سرعت ايجاد سلول ها
را افزايش مي دهد و به طرز چشمگيري باعث کاهش استرس و اضطراب مي شود .سعي
کنيد با افکار منفي کنار بياييد و تالش کنيد آنها را با افکار مثبت جايگزين کنيد.
6.خوردن سالم
رژيم هاي غذايي ما تأثير زيادي بر عملکرد مغز دارند .مغز ما بيش از  01درصد از تمام مواد
مغذي و اکسيژن رامصرف مي کند  -پس به ياد داشته باشيد که مغز شما بايد با چيزهاي
خوب تغذيه شود! (به عنوان مثال ميوه هاي تازه و سبزيجات و مقدار زيادي روغن OMEGA
 3در ماهي هاي چرب يافت مي شود.

7.کتاب بخوانيد
خواندن استرس (قاتالن مغز-سلول) را از بين مي برد ،زيرا اين يک نوع فرار است .تحقيقات
همچنين نشان داده است که استفاده از تخيل شما يک راه عالي براي تمرين مغز شما است
زيرا شما ذهن خود را به تصويري که تصور مي کنيد اعمال مي کنيد .خواندن يک راه عالي
براي تخيل شما است
8.خواب کافي برويد
خواب مانند ميني سم زدايي مغز است .اين زماني است که بدن شما سلول ها را بازسازي
مي کند و تمام سموم هايي را که در طول روز ساخته شده اند حذف مي کند .از ساعت  9شب
تا نيمه شب به رختخواب برويد تا از موثرترين ساعات خواب بهره مند شويد.

9. GPSرا خرد کنيد
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روزها از خواندن نقشه رفته اند!  Sat Navممکن است زندگي ما را ساده تر ساخته کند ،اما
همچنين مغز ما را الجور و کم توان ميکند! ا زهوش توانايي خودتان براي يافتن مسيرها

استفاده کنيد(اين باعث ميشود بخشي از مغز شما که مسئول شناخت روابط فضايي است
فعال شود)
10.دور انداختن ماشين حساب
وقتي به ما آموختند که از مغزمان براي اعمال کارهايي ساده مثل جدول ضرب استفاده کنيم،
به مدرسه بازگرديد .باور نکردني است که ما اکنون در دستگاه هايي مانند تلفن هاي
هوشمند و لپ تاپ ها براي محاسبه معادالت بسيار ساده استفاده مي کنيم .به جاي استفاده
کردن از دستگاه هاي خارجي از دستگاه داخلي يعني مغز خودتان استفاده کنيد.
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