
هورمون اس��ترس و محبت، هورمون عشق تولید 
می کن��د. بس��یاری از درمان های ذهن��ی بدنی، با 
تمرک��ز روی آگاه��ی بیش��تر از وضعی��ت ذهنی 
و اس��تفاده از ای��ن افزایش آگاهی ب��رای هدایت 
 ح��االت هیجانی و ذهن��ی، در یک مس��یر بهتر با

 تخریب کمتر است .

نگاه جدی به تنظیم افکار

بدون شک می توان گفت که افکار شما با احساسات 
ش��ما به صورت دو طرفه مرتبط اس��ت . تا به حال 
اتف��اق افتاده که پ��س از فکر ک��ردن به محرک 
ترس��ناک، بدن ش��ما آدرنالین ترشح کند و  یعنی 
همان احس��اس و اثراتی که در یک مصاحبه شغلی 
و روز اول دیدار داش��ته اید؟     در ذهن و بدن ش��ما 

اتفاق می افتد .
بنابراین این موضوع بس��یار مهم است که بدانید 
احساسات شما نتیجه مستقیم افکار شما می باشد. 
اگر احس��اس ضعف می کنی��د، می توانید با تغییر 

افکارت��ان، این احس��اس را 
تغییر دهید  . اگر این به نظر 
کمی عجیب و غریب باشد، 
به ای��ن فرضی��ه برگردید 
ک��ه اندیش��ه ها ذات ه��ای 
فیزیکی مغز ش��ما هستند و 
ن��ه نیرو های خود به خودی 
خارج از بدن که با بدن شما 

ارتباط ندارند .
اگر این دیدگاه علمی را قبول 
می کنی��د که اندیش��ه های 
شما بخش های فیزیکی مغز 

ش��ما هس��تند و تغییر افکار ش��ما می تواند بر بدن 
ش��ما تأثیر بگذارد،    پس شما یک سالح قدرتمند 

را ساخته اید  . 
اما ی��ک لحظه صبر کنی��د: اگر افکار ما همیش��ه 
واکنش به چیزی هستند، چگونه می توانیم آنها را 

کنترل کنیم و تغییر دهیم؟ 
البته، افکار ش��ما از خالء نمی آیند . به عنوان مثال، 
ش��ما در حال خواندن این مقاله هستید و ایده های 
جدیدی از آن را به دس��ت می آوری��د. از این رو 
می توانی��د از آن به طور بالقوه در تغییر افکار خود 

استفاده کنید :
 ش��روع ب��ه فکر ک��ردن به ی��ک راه حل دیگر 

می کنید .
 ش��روع ب��ه تغذیه مغ��ز با اطالع��ات دیگری 

می کنید .
   در واقع ش��ما خودت��ان را با اطالعات��ی محاصره 
کرده ای��د که مغزت��ان را برنامه ری��زی می کند و 
بالطبع خواسته ها و امیال شما را به وجود می آورد. 
 این بدان معنی است که اگر شما می خواهید شروع 

به تغییر افکار خود کنید، باید از دالیل افکار خود و 
همچنین الگو های افکار که در پاسخ به این عوامل 

ایجاد می کنید، آگاهی داشته باشید . 
بنابراین دفعه بعد که در رختخواب دراز کشیده اید 
و با خودتان گفتید ׳׳نمی خواهم بلند ش��وم׳׳، از خود 
بپرسید که چه چیزی باعث این تفکر شد و با کمی 

تفکر به یاد می آورید که دلیلش چه بوده است. 
دلیل این اتفاق می تواند شنیدن یک نظر ناشایست. 
جواب نگرفتن از فعالیت های روزانه و حتی خواندن 

یک خبر منفی باشد. 

افکار و واکنشات را تغییر دهید

محرک های افکار ش��ما بس��یار روش��ن هستند و 
این را بدانید که ش��ما قدرت تغییر احساس��ات و 
س��المتی خود را خواهید داش��ت . در مورد فردی 
که مایل به خارج شدن از تختخواب نیست، ممکن 
اس��ت س��اعت هش��دار باعث این فکر شود . شما 
یک رابطه ذهنی بین س��اعت زنگ دار و افکارتان 

دارید. شما از یک شیوه ذهنی در مغز خود استفاده 
کرده  و بالفاصله با آن فکر ارتباط برقرار کرده اید . 
بنابراین همانطور هم می توانید این واکنش را تغییر 
دهید و یا حتی محرکش را تغییر دهید یا ارتباط با 

آن فکر را قطع کنید .
یک راه برای تغییر افکار این اس��ت که خودتان را 
مجبور کنید هفت��ه صبح به مدت 30 روز به تفکر 
متفاوتی بپردازید تا این حالت به یک واکنش جدید 
در پاس��خ به یک محرک تبدیل ش��ود . به عنوان 
مثال، ش��ما می توانید خود را مجبور به فکر کردن 
به جمله ׳׳من دوست دارم از خواب بیدار شوم׳׳ را 
ه��ر روز به مدت 30 روز، تمرین کنید و ببینید که 
چگونه کار می کند . شما همچنین می توانید صدای 
زنگ خود را تغییر دهید تا احتمال واکنش قدیمی 

به آن )اندیشه منفی( کاهش یابد .
هم چنین برای بس��یاری از ش��ما نگرانی در مورد 
مس��ائلی که هنوز پیش نیامده اند در آینده وجود 
دارد. مثلًا ممکن اس��ت با خودتان بگویید  : این کار 
افتضاح خواهد بود، من خیلی مضطرب هس��تم ׳׳. 
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شما احس��اس ترس و اضطراب می کنید، در حالی 
که تکرار جمل��ه ׳׳من بهترین کار را می کنم و همه 
اقداماتی را ک��ه می توانم انج��ام می دهم׳׳، کمک 
می کند تا سیگنال هایی را به بدن خود ارسال کنید 

که آرام بشوید .
هنوز هم برخی استدالل می کنند که افکار، نهاد های 
جدا از بدن هس��تند و توصیف اینکه چگونه افکار 
نف��وذ فیزیکی دارند، پوچ اس��ت . در حالی که این 
درس��ت اس��ت که اتفاقات زیادی در مورد ذهن، 
بدن، جه��ان و غیره وجود دارند که ما هنوز درک 
نکرده ایم، اما، کاملًا روش��ن است که حداقل، افکار 
می توانند تاثیر مستقیمی بر واکنش در مغز و بدن 

داشته باشند .
این اس��اس بس��یاری از اش��کال درمان��ی مانند 
 درمان های ش��ناختی-رفتاری بوده و به این معنی 
اس��ت که وقتی ت��الش می کنید ک��ه تفکر خود را 
تغییر دهید، ش��ما نی��ز کاری را انجام می دهید که 
می تواند تاثیر مثبت بر مغز و بدن شما داشته باشد   
 و ای��ن اثر می توان��د یک تغییر 
پایدار باش��د، به ویژه اگر شما 
در ح��ال نفوذ به مس��یر های 
جدید هس��تید که پیامد های 

مثبت دارند  .
  

درمان های ذهنی بدنی 

برخی از فعالیت ها وجود دارند 
که از آنها با عنوان تمرین های 
ذهن��ی ب��دن نی��ز ن��ام برده 
می ش��ود، یعن��ی فعالیت هایی 
که بدن برای تقویت و آرامش 
ذهن می تواند انجام دهد و متقابلًا ذهن برای بهبود 
عملکرد بدن می تواند از آن بهره ببرد. این روش ها 

شامل موارد زیر هستند:
 درمان شناختی رفتاری زیر نظر یک روانشناس 

بالینی
  مراقبه و مدیتیشن

  نماز و عبادت
  خالقیت درمانی و هنر درمانی به مانند موسیقی، 

نقاشی و غیره 
  یوگا برای کاهش تاثیرات افکار منفی بر بدن

 ورزش و استخر
  هیپنوتیزم

و در آخ��ر ذهن ش��ما یك ابزار اس��ت و مانند هر 
ابزار دیگري مي تواند باعث س��اختن و یا برعكس 
باع��ث ویران ش��دن ش��ود. ذهن ش��ما مي تواند 
بهتری��ن دوس��ت ش��ما، بزرگترین حامي ش��ما و 
كس��ي باشد كه مي توانید همیشه روي آن حساب 
 كنی��د و هر زمان و هر كجا مش��وق ش��ما باش��د.

 این انتخاب شماست.


