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فکرکردنواتفاقاتیكهرخميدهد؟

ام��روزه علم ثابت کرده اس��ت که قدرت افکار بر 
بدن بیش از آن چیزی اس��ت که انس��ان ها تصور 
می کنند. قطعًا تا به حال زیاد ش��نیده اید که علت 
نیم��ی از بیماری های جس��می، اس��ترس اس��ت. 
استرس و فشار روانی از پوست و مو تا قلب و معده 
فرد را تحت تاثیر قرار داده و می تواند عملکرد آنها 

را مختل یا به آنها آسیب برساند. 
برعکس آن نیز صادق اس��ت که شرایط نامساعد 
جس��مانی، می تواند باعث ایجاد مش��کالت روانی 
ش��ود. ارتباط ذهن با بدن مسئله ایست که خیلی 
از اف��راد روزان��ه با آن درگیرند ام��ا یا متوجه آن 

نمی شوند یا به آن اهمیت نمی دهند . 

مشکلفکرچیست؟   

اولین مشکلی ما این است که نمی دانیم یک فکر از 
چه قسمت ها و اصلًا چگونه تشکیل شده؟ در نگاه 
اول شاید تصور کنید فکر فقط کلمه هایی است که 
به خودمان می گوییم. مثلًا: امروز صبح هنگام بیدار 
ش��دن از خواب به خود می گوید: ׳׳ دوست ندارم 
از رختخ��واب بیرون بیایم  ׳׳   . اما بیاییم لحظه ای به 
ای��ن جمله فکر کنی��م و آن را تحلیل کنیم: آیا این 
یک جمله فی البداهه است که ناگهان به ذهن شما 
خطور کرده؟ یا به دلیل خاصی ایجاد شده است؟ 
آی��ا این فکر نش��انه یک فرآین��د فیزیکی در مغز 
اس��ت که ش��اید باید آن را در یک نهاد عمیق تر 

جستجو کرد؟  
مغز و سیستم عصبی محیطی، سیستم غدد درون 
ریز، سیستم ایمنی بدن و تمام اعضای بدن و تمامی 
پاس��خ های احساس��ی و هیجانی دارای یک زبان 
شیمیایی مشترک هس��تند و مداوم با یکدیگر در 
ارتباط بوده و از هم جدا نیس��تند. بنابراین، آگاهی 
از ارتباط متقابل و به ش��دت گس��ترده فکر و بدن 
در تمام ابعاد، می تواند به شما برای بهبود سالمت 

جسمانی و روانی تان کمک کند .
از آنجای��ی که ح��اال می دانیم اف��کار می توانند بر 
مغ��ز و بدن ما تأثیر بگذارند، نگاهی دقیق به نحوه 
انج��ام این کار و آنچه که که در س��ر ما می گذرد 

مترجم:نيلوفريوسفي

خواهی��م انداخت...  برگردیم ب��ه جمله ای که قبلًا 
طرح ش��د ׳׳من نمی خواهم از تخت بیرون بروم . ׳׳  
جالب است بدانید دانشمندان این افکار را جمالتی 
رن��دوم و بدون دلیل نمی دانند . در عوض این فکر 
شما احتمالًا واکنشی به اتفاقی است که در اطراف 
شما افتاده است . در این مورد ممکن است حتی به 
دلیل استرس، بدن شما مثل یک ساعت زنگ دار 
بشود و ش��ما مدام گوشی خود را چک کنید. حاال، 
وقتی که این فکر را می کنید، در بدن شما چه اتفاقی 

می افتد؟ 
مغز به ش��یوه ای پیچیده عمل می کند و بس��یاری 
از قس��مت های آن به طور همزمان در حال بر هم 
کن��ش با یکدیگر هس��تند . بنابراین، زمانی که این 
فکر هنگام صبح به مغز شما خطور می کند، احتماال 
همه ی این قس��مت های مغز ش��ما از جمله قش��ر 
پیش��انی، هیپوکامپ، نورون ها، انتقال دهنده های 
عصبی و...  همگی همزمان در آن دخیل هس��تند . 
اگر نتیجه فکر ش��ما این اس��ت که نمی خواهید از 
رختخواب بیرون بیایید، چه اتفاقی می افتد اگر این 
عم��ل را انجام دهید؟    و یا اگر به جای آن تصمیم 
گرفتید که بیدار شوید و از تختخواب بیرون بیاید، 

چه فرآیند هایی رخ می دهد؟ 

افکارواحساسات

افکار ما چه تاثیری بر روی احساسات ما دارند؟ 
ما می دانیم که افکار ش��ما می توانند در مغز ش��ما 
تاثیر بگذارند .خوش بینی با ایمنی بهتر نس��بت به 
بیماری مرتبط اس��ت، در حالی که تفکر افسردگی 
ممکن اس��ت با کاهش ایمنی ارتباط داشته باشد . 

گزارشخارجی
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بنابرای��ن، اگر ش��ما تصمیم بگیرید ک��ه از تخت 
بیرون نیایید باعث افکار دیگر مانند ׳׳خس��تگی׳׳، 
׳׳من نمی توانم بلند شوم׳׳ یا ׳׳ زندگی سخت است׳׳ 
می ش��ود و تعامالت پیچیده ای در مغز شما ممکن 
است رخ دهد که س��یگنال هایی را به قسمت های 

دیگر مغز و بدن ارسال کند .
از س��وی دیگر، اگر از بستر بیرون بیایید و با خود 
تکرار کنید: ׳׳ این خیلی بد نیس��ت׳׳، یا ׳׳ امروز یک 
روز عالی است׳׳، نشانه هایی است که سیگنال های 
ارسال شده به سلول های عصبی دیگر متفاوت عمل 
خواهن��د کرد.  البته ما هنوز هم همه پیچیدگی های 
دقی��ق این فرآیند ها را نمی دانیم . با این حال، کافی 
است که بگوییم افکار شما خیلی مهم هستند . مغز 
ش��ما دائمًا، چه از محیط بیرونی و ادراکات و چه از 
خاطرات گذشته . سیگنال دریافت می کند . سپس 
از طریق میلیارد ها پیوند عصبی، الگو های مختلف 
را فعال می کند  .به این ترتیب، افکار شما پیچیده تر 
می ش��وند، زیرا آنها با محتویات دیگری که از قبل 
توسط مغز شما تولید شده ارتباط برقرار می کنند .

تفاوتذهنومغزچیست؟

پس مهم اس��ت ک��ه در این رون��د، متوجه تفاوت 
ذهن و مغز باش��ید. تعریف ما از ذهن شامل تمام 
حاالت ذهنی یعنی؛ افکار، تصورات، احساس��ات، 
باور ها، نگرش ها و... است. اما مغز یک سخت افزار 
است که به فرد اجازه می دهد تا این حالتهای ذهنی 
را تجرب��ه کند. به عبارت دیگر، مغز س��خت افزار 
کامپیوت��ر اس��ت ک��ه عملًا ت��ا محتوای��ی در آن 
ق��رار نگیرد، قابل اس��تفاده نیس��ت و آن محتوا و 
نرم افزار ها، ذهن و فعالیت های ذهنی است. هر چه 
سیس��تم مغز قوی تر و ورزیده تر باشد، نرم افزار ها 

قدرتمندتر و کاراتر عمل می کنند .
حالته��ای ذهن��ی می تواند به ط��ور کامل آگاهانه 
ی��ا ناخ��ودآگاه باش��د. ف��رد می تواند ب��ه محیط 
واکنش نش��ان دهد بدون آنکه آگاه باشد که چرا 
اینکار را کرده اس��ت و هر واکن��ش ذهنی، دارای 
واکنش فیزیول��وژی مرتبط با خود اس��ت که اثر 
مثبت و منف��ی در بدن می گ��ذارد مثلًا اضطراب 

قـدرت تفـکر   همـه کار می کنـد 

می توانیم زندگی متفاوتی    داشـته باشیـم


