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 طرح مساله
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نابغه مرا استادم که بودم ساله 4 :گوید می پرسند، می را موفقیتش دلیل سینا ابن از وقتی 

 روز هر من حافظه» :کنم تکرار بار چندین را جمله این روز هر گفت من به او کرد، می خطاب

 تکرار را جمله این بار چندین روز هر و کردم عمل استاد توصیه به .«شود می بهتر و بهتر

 .شد می باورم که چنان کردم می

رسید توان می چیز همه به یقین با :(ع) علی امام. 

داری خودت به نسبت که است بدی گمان شیطان بزرگترین :گوته. 

 

 مساله چیست؟
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 ناخودآگاه چیست و چه اهمیتی دارد؟ذهن 
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کرد تقسیم ناخودآگاه و خودآگاه قسمت دو به را ذهن فروید.   

آن از حاضر حال در ما که است اعمالی و احساس ها افکار، تمام برگیرنده در ذهن خودآگاه بخش  

   .داریم آگاهی

است پنهان ما شخصی آگاهی از که است چیزهایی شامل ناخودآگاه. 

و تحلیل برای می کنیم، احساس پنجگانه مان حواس با خود زندگی در که را چیزی هر  

   .شد خواهند ذخیره ما ناخودآگاه ضمیر قسمت در و می شوند فرستاده ذهن به بررسی ها

بود خواهد خروجی یک آن حاصل و شود می پردازش ناخودآگاه ضمیر توسط اطالعات این 

 .شود می انسان شخصیت و باورها نظام ساختن باعث که

 

 

 ناخودآگاه چیست؟ذهن 



6 6 

توانیم می کنیم، ریزی برنامه را آن و بشناسیم را وجودمان ناخودآگاه ضمیر بتوانیم ما اگر 

 .بسازیم دیگری انسان خود از

خوبیخواهیم زندگی کنیم، استفاده درست اگر که است لبه دو شمشیر مثل ناخودآگاه ضمیر  

 .داشت خواهد پی در ناپذیری جبران خسارت هم، آن از منفی و ناصحیح های استفاده .داشت

 

 ناخودآگاه چه اهمیتی دارد؟ذهن 
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ضمیر از عمل آن عصبی کنترل درآید تکرار و عادت صورت به که عملی هر :1 قانون  

 تبدیل عمل آن ارادی، عمل یک تکرار با دیگر عبارت به .رود می ناخودآگاه ضمیر به خودآگاه

 ... و کردن تایپ ،رانندگی مثل :شود می ارادی غیر عمل یک به

چه چنان و گذارد می تاثیر ناخودآگاه ضمیر در شود، می وارد مغز به که پیامی هر :2 قانون 

   .بود خواهد برابر چندین آن اثر شود، تکرار

توانشان برسند توافق به باهم امری انجام در خودآگاه و ناخودآگاه ضمیر هرگاه :3 قانون 

 .شود می برابر چندین عمل یک انجام در فرد توانایی و شود می ضرب هم در

 ذهن ناخودآگاهکلیدی قوانین 
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 ناخودآگاهبرنامه ریزی ذهن اصول 
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آن از ما بنابراین .نماید می قبول قضاوت بدون را ای جمله هرگونه ناخودآگاه ضمیر 

   .دهیم می انجام مثبت تاکیدی جمالت با را ریزی برنامه و نموده استفاده

هستم سالمتی کسب حال در من :مانند .باشد مستمر مضارع زمان به االمکان حتی باید جمله. 

   .نماید نمی ایجاد ناخودآگاه و خودآگاه ضمیر بین را تضادی زیرا

 از جمالت تأکیدی مثبتاستفاده 
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باشد مثبت باید جمله فعل و مفهوم یعنی .است آن بودن مثبت تأکیدی، جمالت مهم شرط.  

 کامالً که باشد می منفی فعلی با ولی مثبت مفهومی نظر از ای جمله «نیستم ترسو من » مثال

 .است غلط

را ها واقعیت اندیشی مثبت در ما .دارد مهم و اساسی تفاوتی اندیشی ساده با اندیشی مثبت 

 خدا لطف به ما اما ، دارند وجود ما زندگی در مشکالت و ها منفی» :معتقدیم که چرا بینیم می

 منفی به توجهی بی با ما .«کنیم می غلبه نها آ بر و کرده خنثی خود زندگی در را ها آن اثر

 .کنیم خنثی خود زندگی در را ها آن اثر کنیم می سعی ها،

 

 از جمالت تأکیدی مثبتاستفاده 
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گردند تکرار روز طول در باید جمالت این ایم، نرسیده نظر مورد نتیجه به که هنگامی تا. 

می کنترل را ها عادت ناخودآگاه، که جا آن از و درآمده عادت صورت به جمله تکرار، با 

 در ناخودآگاه صورت به و شده عادت به تبدیل زیاد تکرار از پس تأکیدی جمالت نماید،

 .شد خواهند جاری ما زندگی

 

 جمالت تأکیدی مثبتتکرار 
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علت که این بدون ناخودآگاه ضمیر «هستم؟ موفقی آدم من چرا »:کنیم پرسش خود از اگر 

 ما را گفته نه، یا است درست مطلب که کند تحلیل و تجزیه را آن یا بداند را ما موفقیت واقعی

 زندگی طول در را پیشرفت و موفقیت های لحظه مغز، بایگانی ها میلیون در و پذیرفته

   .«هستید موفقی آدم شما دالیل این به »:کند می اعالم و کشیده بیرون

به مغز فایل ها میلیون در بدبختی، قبولی ضمن ،«هستم بدبختی آدم من چرا» کنیم سؤال اگر 

 این به »:گوید می ما به و گشته ... و ناگوار حوادث موفقیت، عدم بدبیاری، های زمان دنبال

 .«!هستید بدبختی آدم شما دالیل

منفی، های پرسش مقابل در و مثبت های جواب ناخودآگاه ضمیر مثبت، های پرسش با 

   .کند می آماده ما برای منفی های جواب

 سواالت مثبت از خودپرسیدن 
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حاالت و بدنی فیزیک باید باشد، «هستم شاداب کامالً من »صورت به ما تأکیدی جمله اگر 

 یعنی عمل این و بگیرد قرار سالمتی و شادابی شرایط در دقیقاً ما روحیه و چهره احساسی

   .لحظه در تأکیدی جمله شدن انجام به باور

نخواهد بر در ای نتیجه باشد، تأکیدی جمالت عکس ما احساسات و بدن فیزیک حالت اگر 

 .داشت

 

 جمالت تأکیدی با حاالت احساسی و فیزیکی بدنتطبیق 
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برنامه را خود ناخـــودآگاه ضمــیر مــی توانید آن طریق از که تکنیک هایی بهترین از یکی 

 .بکشید تصویر به خود ذهن در را موفقیت که است این کنید، ریزی

را آنها که بشوید چیزهایی جذب خودآگاه صورت به بتوانید تا می کند کمک شما به کار این 

 خود ذهن در هستند خوشایند برایتان که را تصاویری می باید منظور این به .می خواهید

 .کنید مجسم

صورت به را آنها وقوع تصویر کافیست نماییم، می تکرار را مثبت جمالت خود با که زمانی 

   .است کلمه هزار معادل تصویر یک قدرت که چرا ببینیم، خود ذهن در کامل

این از دلیل همین به .نیست قایل فرقی واقعی تصویرسازی و تخیل بین ناخودآگاه ضمیر 

 .است شده استفاده اهداف خلق در خاصیت

 

 تصاویر ذهنی از جمالت تأکیدیداشتن 
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بر زدن، برهم چشم یک در شود، می ناخودآگاه ضمیر و ذهن وارد که اطالعاتی یا فکر هر 

 می تولید بدن در احساسی ای، اندیشه هر از بعد و گذاشته تأثیر بدن شیمیایی ترکیبات

   .گردد

را ما ذهن و جسم که شوند می هایی هورمون ترشح باعث بخش شادی و مثبت های اندیشه 

   .سازند می تر فعال را بدن دفاعی و ایمنی سیستم و پرنشاط سالم،

با و داده تغییر منفی صورت به را بدن شیمیایی انفعاالت و فعل مخرب، و منفی های اندیشه 

   .گردند می جسمی و روحی امراض از بسیاری باعث سمی، و مضر های هورمون ترشح

و مثبت اطالعات فقط کنیم سعی و باشیم خود ورودی اطالعات و ها اندیشه مراقب باید 

 راه ذهن به سازند، می عالی را ما باورهای و کرده تقویت را بدن ایمنی سیستم که را سازنده

 .دهیم

 

 کنترل اطالعاتاصل 
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 خطاهای فکری مخالف مثبت نگری
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را موضوع یا پدیده موفقیت، فکر، رفتار، یک فرد .است حاکم هیچ یا همه قانون افکار نوع این در 
   .چراست و چون بی شکست کامل، از کمتر چیز هر .بیند می سیاه یا سفید کال

می محروم امر آن مزایای از را ها آن امتیاز، یک یا و کار یک از بخشی یا و مقدار به قناعت عدم 

   .کند

و هیچ وقت هیچ، همه، هرگز، همیشه، :مانند کلماتی از گفت وگوهایشان در اغلب که افرادی... 
 .نمی گذارند خودشان و دیگران اشتباه برای جایی که هستند افرادی می کنند، استفاده

یا خوشبخت زیبا، یا زشت بد، یا خوب می شود، تقسیم دسته دو به امور همه اشخاصی چنین  

  خارجی وجود خاکستری نام به رنگی سیاه، و سفید فاصل حد در انگار .سفید یا سیاه بدبخت،
 .ندارد

مثال: 

خواهند نمی را ماشینی هیچ اصال یا باشند داشته را ماشین فالن باید یا. 

هستی عصبی همیشه تو بگوییم می شود، عصبانی گاهی فقط که فردی به یا. 

 همه یا هیچتفکر 
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کنید می شتابزده گیری نتیجه باشد داشته وجود محکمی زمینه آنکه بی.   

کند می فکر منفی شما مورد در کسی که گیرید می نتیجه کافی بررسی بدون :خوانی ذهن.   

هر بدون .بود خواهد جریان در شما میل خالف بر اوضاع که کنید می بینی پیش :پیشگویی 

 .بررسی گونه

این که بدون اغلب که است عجوالنه و نابجا کردن قضاوت ما ارتباطی عمده مشکالت از یکی 

 .می شویم دیگری آزار باعث و کرده قضاوت کنیم سوال

مثال: 

و می آید بدش من از حتما .می ورزد حسادت من به او .داشت مرا کردن مسخره قصد او...   

آمد برنخواهم کار این انجام عهده از رفت، خواهد آبرویم. 

 

 گیری شتابزدهنتیجه 
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گاه .«هستم بازنده من»:زنید می منفی برچسب خود به .«کردم اشتباه»بگویید اینکه جای به 

   .زنند می غیره و «خورده شکست» یا «احمق» برچسب خود به اشخاص هم

وجود انسان .دارید تفاوت کنید، می که کاری با شما زیرا است، منطقی غیر زدن برچسب 

   .ندارد وجود شکل این به احمق و بازنده اما دارد خارجی

مثال 

می احساس بعد .بنامید متکبر را او است ممکن زند می حرفی شما نظرات با مخالفت در کسی وقتی  

 کلی به را او نتیجه در .است او ذات و جوهر یا سرشخصیت بر اندیشه یا رفتار جای به مشکل کنید

 .کنید می قلمداد بد

 برچسب زدن


