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هر انرژی که از خودت ایجاد نی مانند فریاد زدن در کوهستان عیناً به 
خودت برمی گردد...  انتخاب با توست  مثبت بخواهی یا منفی...  پس 

مثبت فکر کن و عمل کن!

دانشمندها به ضمیر نا خود آگاه می گویند بچه غول بی شعور! می 
دانید چرا؟

می گویند ضمیر ناخود آگاه بچه است چون منطق سرش نمی شود!
می گویند ضمیر ناخودآگاه غول است چون مثل غول قدرت جادویی 

دارد و هر چیزی را می سازد!
می گویند ضمیر ناخودآگاه بی شعور است چون معنی واقعی چیزها را 

تشخیص نمی دهد و به نوعی فرق بین خوب و بد را نمی داند!
فقط دستوری را که بهش داده می شود را انجام می دهد و خلق می 

کند!
هر فکری که در اثر تکرار و تلقین به باور تبدیل می شود، مثل یک 

درخواست از غول چراغ می ماند!
در واقع بچه غول ما، وظیفه دارد همه ی باورهای ما را بسازد و خلق 

کند!
هیچ کاری هم به خوب یا بد بودنشان ندارد!

یعنی اگه ما اینقدر به یک فکر منفی فکر کنیم و باورش کنیم، آن طبق 
وظیفه اش جادوگری می کند و همان فکر منفی را برایمان خلق می کند!

هیچ کاری هم ندارد که ما از ترسمان مدام به آن فکر منفی فکر کردیم، 
اما دلمان نمی خواست که همه چیز آنطوری منفی باشد!

مثال اگر یک نفر مدام به خودش بگوید که من خیلی فراموشکارم! همه 
چیز را همیشه از یاد می برم! بعد از چند بار تکرار شدن این حرف، این به 

یک باور تبدیل می شود
بچه غول بی شعور )ضمیر نا خود آگاه( می گویدچشم عالالدین! اآلن تو 

را به یک فراموشکار تبدیل می کنم…
مثال اگر یکی مدام بگوید خسته شدم اینقدر این خانه بزرگ را جارو 
کردم! بچه غول این حرف را این گونه برای خودش معنی می کند که من 
این خانه ی بزرگ را نمی خواهم! لطفا آن را از من بگیر، تا مجبور نباشم 

جارویش کنم.

باور
آن زمان که گاليه ميکني و از بدبختيهايت حرف ميزني، يادت باشد که 
الشخورها به انتظار مرگ رؤياهايت کمين کرده اند تا بميرند و به جانش 

بيفتند...
حواست باشد کفتارها سراغ شيرها نمي روند...

اما اگر ببينند شيری زخم برداشته و آرام آرام مي خواهد جان دهد، با 
تمام قدرتشان انقدر به سويش وحشيانه مي پرند تا او را زمينگير کنند و 

تاريخ زندگي اش را به اتمام رسانند...
با بسياری از افراد که به صحبت مي نشينم، مي بينم ناخواسته خود 
را به سوی مرگ مي کشانند. اما عده ای مي آيند و از سربلنديها و افتخار 
آفرينی هايشان سخن مي گويند و آنوقت ادامه مي دهند که دارای نقاط 
ضعفي نيز هستم که مي خواهم آنرا پوشش دهم تا از تمام ظرفيتهای 

دروني ام استفاده کنم...!
مهم نيست چه کساني تو را باور دارند ، فقط تو بايد خودت را باور 

داشته باشي....
مدام تکرار کنید: 

من به خودم و توانایی های خودم باور داااااااااارم...

10 عادت مضر که انسان را 
از مسیر خوشبختی دور می کنند.

1. نگرانی و دل مشغولی در مورد اینکه دیگران چگونه در مورد ما فکر 
می کنند

2. تالش برای راضی نگه داشتن همه
3. نیاز به دانستن چیزهایی که به ما ارتباطی ندارند 

4. به هر سازی رقصیدن و دمدمی مزاج بودن
5. هر چیزی را به هرکسی گفتن

6. ایده آل گرایی                                                                                                                                                                                             
7. سعی در کنترل کردن عوامل غیرقابل کنترل

8. حد و مرز تعیین نکردن در روابط 
9. عدم یکپارچگی شخصیت )فاصله ی میان گفتار و عمل(

10. در زندگی تسلیم ترس شدن

تغییرات فرکانسی؛
هر آنچه در طول روز برایتان اتفاق می افتد، با هر کسی روبرو میشوید 
و هر برخورد و رفتاری که با شما میشود، نتیجه سطح ارتعاشی اکنون 

شماست.
در صورتیکه از رفتار اطرافیان و یا شرایط جسمی و روحیتان احساس 
رضایتمندی الزم را ندارید کافیست فرکانس خود را در سطحی قرار دهید 
که بواسطه این تغییر فرکانسی اتفاقات شروع به تغییر در جهتی کنند که 

شما خواهان آن هستید.
برای تغییر فرکانس خود بایستی احساساتتان را توسط چیزهایی که 
به شما احساس بهتری میبخشند ارتقاء دهید و این روند را آنقدر ادامه 
بدهید تا ضمیر ناخودآگاه تان این احساسات زیبا را به عنوان واقعیتی از 

زندگی شما بپذیرد.
شاد و پیروز باشید 

اتحاد ملت روزنامه اي براي آنانكه خواهان زندگي موفق هستند؛

بزرگترين راز بشر
تسلط بر ذهن و افزایش قدرت ذهن و تغییر مسیر زندگی

از رازهایی است که انسان سالهای  تسلط بر ذهن یکی 
بسیار زیادیست که بدنبال دستیابی به آن می باشد. مهارت 
تسلط بر ذهن یک رویای همیشگی برای بشر بوده است که 
نیازمند شناخت ساختار ذهن است. قدرت باالی ذهن انسان 
و تاثیر بسیار آن بر زندگی باعث شکل گیری و نوشتن این 

مقاله شد.
آیا تا بحال در مورد تسلط بر ذهن چیزی شنیده اید؟ آیا 
می دانید که اگر افسار ذهن را رها کنید دیگر نمی توانید 
بر آن مسلط شوید؟ آیا می دانید که عدم تمرکز نشانه این 
است که شما از مقوله تسلط بر ذهن غافل شده اید و ذهن 
به صورتی کامالً نامرئی مسیر زندگی تان را تحت اراده خود 
درآورده است؟ آیا می دانید علت بسیاری از استرس ها و 
افسردگی ناشی از عدم تسلط بر ذهن می باشد؟ آیا از قدرت 

ذهن انسان و روش های کنترل ذهن آگاهید؟
ذهن ابزار قدرتمندی است و ما برای پیشبرد کارهای مان 
می توانیم از آن بهره ببریم و در واقع به خدمت بگیریم. 
این خود گواه اهمیت باالی تسلط بر ذهن و کنترل ذهن می 
باشد. در هر جایی که نیاز است، موضوعی که نیاز داریم 
را به ذهن آورده و بعد از اتمام کار تصویر ذهنی بعدی که 
مورد نیاز است به کمک ما بیاید. هر گاه به حدی برسیم که 
ذهن ما در هر لحظه از زندگی از این روند تبعیت کند، به آن 
تسلط بر ذهن می گویند. یعنی به اختیار ما تصویری بیاید 

و با اختیار ما برود.
بسیاری از افراد چنین مهارتی ندارند و یا حتی نمی دانند که 
مهارت تسلط بر ذهن هم وجود دارد. در نتیجه افکار متفاوتی 
به  روند،  می  و  آیند  می  ما  ذهن  به  تصادفی  صورت  به 
خصوص لحظاتی که کامالً هوشیار نیستیم و تحت فشارهای 

روحی و روانی هستیم.
انسان به هر چیزی که می بیند توجه ویژه نشان می دهد 
و چیزهایی که از مقابل چشم نمی گذرند، گاهی اوقات در 
حافظه ذهن به فراموشی سپرده می شوند. اگر قسمتی از 
به پزشک مراجعه می کنید و  جسم دچار مشکلی شود، 
تالش می کنید تا به سرعت مشکل را حل کنید. اما آیا در 

مورد ذهن هم اینگونه با شتاب به دادش می رسید؟
ذهن انسان نیز قسمتی از وجود انسان است که شاید 
به این دلیل که ظاهراً دیده نمی شود، گاهی نادیده گرفته 
شود. همین موضوع باعث شده که ذهن از تسلط انسان 
خارج شود. اگر کمی دقت کنیم سازماندهی کل جسم با مغز 
صورت می گیرد و این ابزار قدرتمند نیاز به آرامش، برنامه 

ریزی و استراحت دارد.
گاهی کالفه می شویم، گاهی احساس می کنیم در سرمان 
گفتگوهای زیادی در حال انجام است، گاه هیچ تسلطی بر 
ذهن مان نداریم، حتی گاهی حس می کنیم آنقدر اطالعات 
طبقه بندی نشده در آن وجود دارد که دچار سردرد می 

شویم.
تمام این موارد دال بر این است که ما بطور شبانه روز 
و ناخودآگاه از ذهن مان بیگاری می کشیم. حتی در موقع 
خواب هم رهایش نمی کنیم و با گوشی موبایلی که درکنارمان 
است سرگرمیم و حتی مجال نفس کشیدن هم به ذهن مان 
نمی دهیم. با این همه مشغله فکری تسلط بر ذهن کاری غیر 

ممکن به نظر می رسد!
اما قدرت ذهن و کارایی مغز به این مواردی که گفتیم ختم 
نمی شود. شاید بیشترین چیزی که ما از مغز خود بدانیم این 
است که وظیفه اش بخاطرسپاری اطالعاتی است که ما به او 
می دهیم و انتظار داریم آن ها را حفظ کند. البته این قسمت 

از طریق خودآگاه ذهن یا ضمیر خودآگاه صورت می گیرد.
اما شاید ندانید، مواردی که به صورت ناخودآگاه به ذهن 
خود ارسال می کنید ، می توانند صدمات جبران ناپذیری به 

شما وارد کنند.
این را بدانید که ذهن بخشی از وجود ماست و باید در 
خدمت ما باشد، نه اینکه ما کاری کنیم که خود را به خدمت 
او در آوریم. پس باید یاد بگیریم که چگونه تسلط بر ذهن 

داشته باشیم!
اگر از قدرت تسلط بر ذهن آگاه باشیم، می توانیم با کنترل 
ذهن به راحتی از ورود افکار مخرب جلوگیری کنیم و نگذاریم 
تا بر ذهن ناخودآگاه مان چیره شود و فکری دیگر را با قدرت 

خود به ذهن بسپاریم.
به طور مثال، تصور کنید اگر در ذهنتان افکار مثبت و 
جمالت زیبا وارد کنید، به صورت ناخودآگاه حس درونی 
اگر  بالعکس  است،  همراه  درونی  آرامش  با  همواره  شما 
فیلمی ترسناک و پر از استرس و اضطراب را دیده باشید و 
در ذهنتان نقش بسته باشد، شاید تا مدتها احساس دلهره 
در وجودتان باشد و حتی خودتان هم علت آن را ندانید. با 

این تفاسیر تسلط بر ذهن نیازمند رسیدن به آرامش درون 
بواسطه ی افکار مثبت است

پس سعی کنید به دنبال افکار منفی نباشید، و اگر هم 
، کنترل ذهن داشته  زمانی چنین فکری به سراغتان آمد 
و سعی کنید دکمه هشداری برای خود تدارک ببینید و به 
او فرمان ایست )stop( بدهید و سپس مانند برنامه های 

تلویزیون کانال را عوض کنید و به سراغ فکر بعدی بروید.
بازیهای  درک  برای  زندگی،  درک  برای  خود،  درک  برای 
ذهن  داشت.  باید  تاملی  جست.  باید  فرصتی  ذهنی، 
تمام موجودیت هستی ما نیست ولی می تواند روی همه 
موجودیت ما تأثیر بگذارد. با تسلط بر ذهن می توان ضمیر 
ناخودآگاه را کنترل و برنامه ریزی کرد. ذهن به هر سوئی که 

جهت پیدا کند وجود ما هم به همان سو کشیده می شود.
ماهیت عمیق و نیرومند ناخودآگاهی ما تحت تأثیر ذهن 
برنامه ریزی شده و به حرکت در می آید. پس این موضوع 
فوق العاده مهمی است که چه ذهنیتی به آن خط و جهت 
می دهد. ذهن اکثر انسانها بر حسب عادتهای گذشته و 

تعصبات کهنه عمل می کند.
اکثر ما هرگز نیاموخته ایم مسئول تفکر و کالم درونی خود 
باشیم. بنابر عادات و به طور خودکار عقاید و ایده هائی را 
به نیروی عظیم ناخود آگاهی خود )جهان درونی( دیکته می 
کنیم که ممکن است بسیار خطرناک و بیمار گونه باشند. 
چه بسا تسلط پیدا کردن بر ذهن ، زندگی انسان را بسوی 

سعادت و خوشبختی سوق می دهد.
بیماری و شفا هر دو محصول ذهن هستند. ذهنیات ما 
را می آفریند و عملکرد ما را در کائنات رقم می زنند. جهان 
درونی ما کامال بر حسب ظرفتیهای ذهنی ما عمل می کند. 
هر اعتقاد و اندیشه ای را که بر گزینیم عینا در دنیای درون 
منعکس می گردد و کائنات ما را در آن جهت حمایت می 

نماید، خواه مثبت و خواه منفی.
شاید یکی از دالیل هجوم افکار منفی ، به هدر دادن زمان 
است. اینکه بیکار باشیم و وقت خود را به بطاللت هدر دهیم. 
حس ناخوشایندی که از این وضعیت به ما دست می دهید، 
باعث ورود افکار منفی به ذهن ما می شود و نمی توانیم با 

این روند تسلط بر ذهن پیدا کنیم.
در جوامع امروزی مدام به افراد زیادی برخورد می کنیم، 
بعضی ها خوش بین و مثبت نگر و بعضی ها هم منفی نگر 
و بدبین هستند. تمام چیزهایی که می بینیم و می شنویم، 
بر ذهن  تسلطی  اگر  ثبت می شوند؛  ما  در ذهن  همگی 

نداشته باشیم.
حال تصور کنید صبح که از خواب بیدار می شوید تا شب 
و زمانی که بخوابید با چه افراد و اتفاقات و گفتگوهایی روبرو 

هستید؟
اگر فیلتری برای ذهن نداشته باشیم، در انتهای روز به 
اندازه اطالعات طبقه بندی نشده یک هارد کامپیوتر، داده 

های مختلف در ذهن مان ثبت کرده ایم.
به سادگی می توان ذهن را تربیت کرد تا همان چیزی را 
ثبت کند که ما می خواهیم. تمرین مستمر به شما کمک می 
کند تا بتوانید اختیار ذهن خود را در دست بگیرید و تسلط 

بر ذهن داشته باشید.
سیب قرمزی را در دست بگیرید و دقیق به آن نگاه کنید. 
حال چشمانتان را ببندید و سیب را با تمام خصوصیاتش 
تصور کنید. بعد از چند لحظه چشمانتان را باز کنید. دوباره 
چشمانتان را ببندید و سیب قرمز را تصور کنید. این عمل را 
چندین بار تکرار کنید.  شما به راحتی توانستید فرمانی به 

ذهن دهید و او هم فرمانبرداری کرد.
این تمرین ساده ای بود و شما می توانید در هر زمانی که 
اراده کردید اطالعاتی را که می خواهید به ذهن بسپرید و باید 
این توان را هم داشته باشید تا جلوی افکار مزاحم را بگیرید. 
به همین سادگی یک تمرین برای تسلط بر ذهن انجام دادید:

که  را  اطالعاتی  به سادگی  تشویش،  بدون  و  آرام  ذهن 
شما می خواهید در خود جای می دهد، اما ذهنی مشوش 
و پر مشغله قادر نخواهد بود با نظمی خاص  فرمان شما را 

اطالعت کند.
در دنیای پر استرس امروز باید محتاطانه گام برداشت، 
پیرامون ما پر است از وقایع و افرادی که همه را با عینک 
بدبینی نظاره می کنند و کالً همه چیز برایشان سیاه و سفید 
جلوه می کند. در چنین محیطی چگونه می توان تسلط بر 
ذهن پیدا کرد؟! فکر کنید اگر قرار باشد مدام با چنین افرادی 
مقابله کنید و نگذارید تا افکار منفی آن ها در شما رسوخ کند 

چه استراتژی باید به کارببرید؟!!
کار ساده ای نیست، افرا منفی نگر فراوانند، شاید حتی 
مجبوریم با آن ها زندگی کنیم، موزیک هایی که این روزها 
ساخته می شوند، همگی پر از پیغام های منفی و بدبینانه 
نسبت به دنیا و افراد، حتی فیلم هایی که از تلویزیون پخش 

می شود، پر از پیام های پر استرس و تشویش هستند.
یکی از راه هایی که به شما پیشنهاد می کنم تا به بتوانید 
ذهن خود را به آرامش برسانید تا نهایتا بتوانید تسلط بر ذهن 
داشته باشید انجام مرتب و روزانه مراقبه است. با مراقبه به 
سکوت ذهن می رسید و خیلی راحت تر می توانید افکار را از 

فیلتر حفاظتی عبور دهید.
شدت احساس شما، تعیین کننده عمق و دوام جای گیری 

تصویر مذکور در ذهن نیمه هوشیار شماست.
حواس تان باشد باید در لحظه حضور داشته باشید. این 
نکته مهمی برای فیلتر کردن اطالعاتی است که می خواهند 
وارد ذهن شما شوند. آگاه باشید، گذشته ای که گذشته را به 
حال خود رها کنید و برای آینده ای هم که نیامده استرس بی 
مورد به خود راه ندهید. در حال حضور داشته باشید و آگاه 
باشید به اعمال و کردار و گفتارتان. یکی از راه های تسلط بر 

ذهن حضور در لحظه است.
باید کنترل ذهن را یاد بگیریم و افکار خود را مدیریت کنیم 

تا نتایج بهتری در زندگی مشاهده کنیم.
فواید تسلط بر ذهن

اگر بتوانیم کنترل ذهن مان را بدست گیریم بر بسیاری از 
مشکالت زندگی فائق می آییم و  در واقع این ما هستیم که 
ذهن را کنترل می کنیم نه اینکه ذهن ما را کنترل کند و به هر 

سمتی که خواست هدایت کند.
اگر بتوانیم ذهن مان را مدیریت کنیم:

نتایج فعالیت های مان نسبت به گذشته ارتقا می یابد؛
حضور در لحظه را بیشتر احساس می کنیم؛

قدرت تمرکزمان افزایش می یابد؛
ذهن خود را صرف مسائل بیهوده نمی کنیم؛

آرامش بیشتری در زندگی نصیبمان می شود؛
و بسیاری از موارد دیگر که نتایج تسلط بر ذهن است.

به طور مثال، فردی دلش می خواهد که ورزش کند و می 
داند که به این کار نیاز دارد، اما نمی تواند و همیشه چیزی از 
درون مانعش می شود. حال بین حس درونی و نیاز بیرونی 
است. ذهن  ناخوشایندی شده  و دچار حس  است  درگیر 
ناخودآگاه ورزش را نیاز نمی بیند و چون این فرد تسلطی بر 
ذهنش ندارد، به طور ناخودآگاه به سمت ورزش نمی رود. با 
مدیریت و تسلط بر ذهن می توان این دستور را لغو کرد و به 

ذهن فرمان داد که بدن به ورزش نیاز دارد
علت این امر فقط این است که ما ذهن مان را به حال خود 
رها کرده و هر چه او می گوید انجام می دهیم. یعنی در 

خدمت و تحت تسلط ذهن خود هستیم.
حال فکر کنید که لیست طوالنی از این کارهای عقب افتاده 
در ذهن ما فهرست شده اند، ذهن به صورت ناخودآگاه از 
کار جدید پرهیز می کند و مدام استرس وارد کرده و کارهای 
قبلی عقب افتاده را گوشزد می کند، چون توان صرف انرژی 

بیشتر را ندارد.
چگونه می توانیم کنترل ذهن داشته و با تسلط بر ذهن آن 

را مدیریت کنیم؟
یکی از بهترین راه ها این است که قبل از انجام هر تصمیمی 
چند لحظه صبر کنیم و به صورت آگاهانه و هوشیار فکرکنیم و 
نگذاریم که ذهن بدون اجازه فرمان دهد و ما هم اقدام کنیم.

را  خود  و  کنند  می  زندگی  گذشته  در  مدام  که  کسانی 
با فکرناکامی ها و شکست های آن آزار می دهند، خود را 
فرمانبردار ذهن کرده اند و ذهن را بر خود مسلط می کنند 
؛ به او اجازه می دهند تا با یادآوری آن چه که می خواهد 

باعث آزار شود.
هر زمان که دچار چنین حالتی شدید محکم به خود نهیب 
بزنید که نمی خواهید تحت تسلط ذهن باشید و هر فکرمثبتی 
که می توانید به جای آن وارد ذهن کنید. شما از قدرت ذهن 
آگاهید، پس می توانید تسلط بر ذهن داشته باشید به شرطی 

که بخواهید و اقدام کنید.
11 روش برای تسلط بر ذهن

1- برای ذهن خود وقت بگذارید
2- رابطه تجسم خالق و تسلط بر ذهن

3- رابطه دوری از تکنولوژی و تسلط بر ذهن.
4- نقش تمرینات ذهنی در کنترل ذهن ناخودآگاه

5- پذیرش لحظه حال و تسلط بر ذهن
6-  ترس را رها کنید و تسلط بر ذهن را تجربه کنید

7- با آگاهی کامل تسلط بر ذهن داشته باشید.
8- رابطه حضور در لحظه و تسلط بر ذهن

9- شناخت درونی و تسلط بر ذهن
10- سکوت ذهن را تجربه کنید

11- تاثیر مخرب افکار منفی در تسلط بر ذهن.

تاکید سازمان بهداشت جهانی بر کمبود خدمات درمانی بیماری صرع در کشورهای کم درآمد
سازمان بهداشت جهانی )WHO( در گزارشی به کمبود دارو و خدمات 

مراقبتی از مبتالیان به بیماری صرع در کشورهای کم درآمد تاکید کرد.
به گزارش ایسنا در این بررسی آمده است: سه چهارم از مبتالیان به بیماری 
صرع که در کشورهایی با درآمد پایین زندگی می کنند به خدمات درمانی و 
دارویی مورد نیاز خود دسترسی ندارند که این امر خطر مرگ زودهنگام را در 

آنان افزایش می دهد.
کارشناسان در این گزارش تاکید کردند که میزان این کمبودها به طورغیر 
قابل قبولی باالست و 70 درصد از مبتالیان به این بیماری در صورت دسترسی 
به داروها و خدمات مورد نیاز می توانند از پیامدهای این بیماری در امان 
باشند همچنین خطر مرگ زودهنگام در این بیماران به دیگر افراد حدود 
سه برابر بیشتر است. در کشورهای کم درآمد و با میزان درآمد متوسط ، 
احتمال مرگ زودهنگام در میان مبتالیان به صرع نسبت به کشورهایی با 
درآمد باال به طور قابل توجهی بیشتر است. بیشتر این بیماران هنگامی که 
دچار حمله صرع می شوند به مراکز درمانی دسترسی ندارند که همین موضوع 
همچنین تقریبا نیمی از مبتالیان به صرع حداقل به یک نوع بیماری دیگر نیز عامل مرگ زودهنگام مبتالیان به این بیماری در کشورهای کم درآمد است 

مبتال هستند که افسردگی و اضطراب از شایع ترین آن هاست. ابتال به چنین 
بیماری هایی می تواند عوارض بیماری صرع را تشدید کند و کیفیت زندگی را 
کاهش دهد. همچنین نگاه های منفی که به این بیماری وجود دارد، گسترده 
است و مانع از آن می شود افراد به دنبال درمان بیماری خود باشند. بسیاری 
از کودکان مبتال به این بیماری به مدرسه نمی روند و بزرگساالن در محل کار 
حاضر نمی شوند. بیماری صرع از عوامل مختلفی  ناشی می شود که می توان 
به آسیب دیدگی هنگام تولد، آسیب دیدگی مغزی، عفونت مغز )از قبیل 
مننژیت یا انسفالیت( و سکته مغزی اشاره کرد. برآوردها نشان می دهد که 

25 درصد از این موارد قابل پیشگیری است.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت اطالع رسانی سازمان بهداشت جهانی، 
صرع یکی از شایع ترین بیماری های عصبی است که نزدیک به 50 میلیون نفر 
در جهان به آن مبتال هستند. صرع یک بیماری مغزی شناخته می شود که 
احتمال ابتال به آن در تمامی سنین وجود دارد اما کودکان و افراد باالی 60 سال 
بیشتر در معرض ابتال به آن هستند. این بیماری می تواند پیامدهای عصبی، 

شناختی، روانی و اجتماعی برای بیمار به همراه داشته باشد.
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