
 موفقيت فرديدر  ضرورت خودشناسي

به جاي اين افراد و عوامل ديگر را مسئول و مسبب شرايط  براي باز نويسي ذهنتان برخالف آنچه معمول و متعارف است،
يتان كه دروني ترين بخش ها ، منش و انگيزهها از برداشت .نامطلوب خويش معرفي كنيد، نخست از خودتان شروع كنيد

به طور مثال اگر در روابط اجتماعي با فردي دچار مشكل هستيد، پيش از آن كه انگشت اتهام به سوي او نشانه . وجودتان است
 .يجاد مشكل نقش داريدچيست و چقدر در ا مييتان، در زمينه روابط عموها رويد، به قلمرو درونتان گام نهيد و ببينيد كاستي

 عينك خود را بازبيني كنيد

دهد از خودتان فاصله بگيريد و خود را به صورتي بنگريد،  ميمنظور از ضرورت خودشناسي چيست؟ خودشناسي به شما امكان 
طور كلي  و به ها ي ذهني، اعمال، عادتها ، تاريچه زندگي، برنامهها سپس طرز تفكر، انگيزه. كه گويي يك نفر ديگر هستيد

 .يتان را بيازماييد تا ببينيد كه مبتني بر واقعيت يا اصولند، يا ناشي از شرطي شدنها و اوضاع و شرايطها برداشت

يي را كه تا كنون از طريق اين عينك ها بينيد برداشته و خود عينك را و چيز ميبايد عينكي كه را كه دنيا را از پشت آن 
گر خود خواه، كارهاي خود به طور مثال اگر مغرور هستيد، به غرور خود پي ببريد و ا. كرديد ارزيابي كنيد ميمشاهده 
، بلكه نتا ا كامال در آن بنگريد نه در چهرهتوانيد خويشتن ر ميخالصه خود شناسي آينه اي است كه  ،تان را بشناسيد خواهانه

توانيد مشاهده  مييتان، همه و همه را ها ، و ترسها تيتان، عاليق، خواسها كنيد، انگيزه ميانديشيد و احساس  ميهر آنچه كه 
يتان را ها رابطه ميان شما و والدينتان، آموزگاران، درختان، زمين و رابطه ميان خود و انديشه: كنيد، اين آينه، آينه روابط است 

ترين فرد  را نشناسيد نادان ترين مدارج دانشگاهي را گذرانده باشيد اما اگر خود شايد شما عالي . توانيد مشاهده كنيد مي
ي شاخص نقل قول ها شايد بتوانيد از حافظ، موالنا و ساير چهره. باشد ها خود شناسي بايد هدف اصلي همه آموزش. هستيد

خود شناسي سر آغاز . كند ميرا بازگو  ها كنيد اما مادام كه خود را نشناخته باشيد همانند طوطي هستيد كه تنها واژه
  .گيريد ميرا در بر  ميي آدها در اين قلمرو همه چيز وجود دارد زيرا همه كوشش. خردمندي است

 خود را به صورتي ببينيد كه گويي فرد ديگري هستيد

 :بار گفت آلبرت انيشتين يك

 .توانيم با همان سطح تفكري كه آن مشكالت را به وجود آورديم آنها را بر طرف كنيم ميهنگام رويارويي با مشكالت اساسي ن

جويي براي رفع آنها الزم است كه در خلوتگاه  بر اين اساس براي تحليل و بررسي امور مختلف زندگيتان و يافتن كاستي و چاره
زير . گاه به تنهايي بيرون برويد. تان از خود فاصله بگيريد و خود را به صورتي بنگريد كه گويي فردي ديگر هستيد خصوصي

و عادتهايتان را در قلمرو ذهن نظاره  ها الگوها، نگرش ،ها مه آب روان و پرواز پرندگان، انديشهدرختي بنشينيد و هماهنگ با زمز
اگر بتوانيد به نظاره موانع و تنگناهاي ذهني، نه تنها موانع سطحي، بلكه موانع عميق تر ذهن، در ناخود آگاه بنشينيد و . كنيد

رت خواهيد توانست كه به فراسوي آنها گام نهيد، و گام نهادن به اين آنها را بدون محكوم ساختن مشاهده كنيد، در اين صو
پس ضرورت  .تواند آن را از شما بازستاند ميثروتي است كه هيچ عاملي ن. فراسو به راستي فرآيند رشدي ژرف و پرمعناست

 .خودشناسي را ناديده نگيريد

 ضرورت خودشناسي

ي اخالقي مانع از پيشرفت شماست و يا اين كه هنوز اوضاع بر وفق مرادتان كنيد كه يك الگو، عادت و يا ويژگ مياگر فكر  
در ذهن ناهشيارتان  ها اين چاره جويي .اي بينديشيد باره رفع و ترميم آن چارهيابي كنيد و در نيست، درباره آن فكر و ريشه

فتار و خياالت خود دقيق شويد و احساساتان را توانيد درگ مي. كند ميكمك  ها شود و شما را در ياد آوري انجام آن كار ميثبت 
آخر مگر چه . باز هم كه دلواپس شدي :كنيد، از خود بپرسيد  ميبه طور مثال اگر احساس اضطراب و دلواپسي . تحليل كنيد

ودشناسي در خ .شود با آن روبه رو شد ميبدترين حادثه اي كه ممكن است بيفتد را به من بگو تا ببينم چگونه . اتفاقي افتاده 
ي عاطفي و ها توانيد پس از ازدواج زندگيتان را مرور و بررسي كنيد و كاستي مي . هر مقطعي از زندگي مهم و حياتي است

ارتباطي تان را بشناسيد و براي رفع آنها برنامه ريزي كنيد و يا پس از تولد نخستين فرزندتان دوران كودكي و نوجواني تان را 
 .ي دوران كودكي تان را به فرزندتان منتقل نكنيدها باشيد كه كاستيتحليل كنيد و مراقب 



جدا  ها را از خالصي ها براساس ضرورت خودشناسي، وجودتان را در پااليشگاه وجدان، اخالق و ايمان پااليش دهيد و ناخالصي
رسوبات منيت و خود پرستي را از  يتان اعتراف كنيد وها و درويي ها كنيد و در پيشگاه قاضي وجدان و ايمان به ناجوانمردي

يي را كه نسبت به زندگي داريد دقيق  ها اين مجالي شگفت است تا بتوانيد گرايش. زوايا و اعماق باطن تان پاك و مصفا سازيد
 ،قعش ،زوايد را از ذهن و عمل بزداييد و با امواج شگرف هستي، امواجي كه گريش و تمايل و گسترش به پيشرفتبنگريد، 

 .حقيقت و فراواني دارد پيش ببريد


