
  قدرت باورنكردني تلقين
 ! تلقين تلقين، تلقين،

 . شايد هزاران بار اين كلمه را شنيده باشيد

 چرا اينقدر زياد كلمه تلقين به كار ميرود؟

 شود؟ آيا فقط با تلقين يك سري عبارات زندگي ما متحول مي

 شويم؟ پولدار و ثروتمند مي» من پولدار ميشوم« فقط با تكرارِ

 خرافات است؟يا همه اش فقط 

  ! واقــــعا مفيد است و قدرت غيرقابل تصوري دارد» تلقين« بايد به عرض تان برسانيم كه
، نيوتن يا روانشناسان بزرگي مثل فرويد در نوشته هايشان انيشتين به هيچ وجه خرافات نيست؛ زيرا دانشمندان بزرگي همچون

و البته تمامي پيامبران با شيوه تدريس خودشان يكي از اصولي كه به انسان ها آموختند به قدرت باور و تلقين اشاره كرده اند 
  »...دباور كنيد تا ببيني«: اين بود

  ».شويم هرآنچه را باور كنيم، همان مي .ذهن همه چيز است  .ايم نچه هستيم، همان است كه انديشيدههر آ «
 .به همين سادگي ! تلقين فقط يك جمله است چونسخت نيست  …خب» اصال تلقين چي هست؟« شايد بپرسيد

در ناخودآگاه يك جمله ساده چنان تاثيري ژرفي ) و يا آنرا ويران كند( اما اين جمله ساده ميتواند آينده يك كودك را بسازد
 …تواند آنرا از ضمير ناخودآگاه بيرون كنند نمي) تقريبا( ترين روانشناسان هم انسان دارد كه زبده

اين يعني   شونيد؛ گوييد و چند صد تا هم از ديگران مي طول روز هزاران هزار از اين جمالت را خودتان به خودتان ميشما در 
 ! توانند مسير زندگي شما را تغيير بدهند اگر كنترلي بر آنها نداشته باشيد به راحتي مي

است، سپري كنيد اين جمالت در ضمير ناخودآگاه  شما اگر زمانتان را با فردي كه تماما در حال گفتنِ جمالت منفي و مخرب
 .نشينند و به سختي قادر خواهيد بود آنرا عوض كنيد شما مي

 ».امروز روز خوبي است« شما در طول روز بي وقفه به خودتان بگوييد: يك مثال ساده اين است 

و شما خبر نداريد؟ به همين » استروز خوبي «حتي اگر روز خوبي هم نباشد كم كم آنرا احساس خواهيد كرد كه نكند 
 !راحتي

 :دانيد شما بعد از خواندن اين مقاله مي

 كند؟ چرا ضمير ناخودآگاه چنين مهم است؟ ذهن و بدن چطور كار مي 

 چطور از ضمير ناخودآگاه به نفع خودمان استفاده كنيم؟ 

 كنند؟ تلقين ها چطور كار مي 

  و زندگي شاد تر داشته باشيم؟روابط بهتر / چطور با قدرت تلقين پول بيشتر 

 تلقين ها خوب چطور بر زندگي ما تاثير ميگذارند؟ 

 بدن / ذهن انسان تشكيل شده از  انسان را برايتان شرح دهيم؛ بدن  /ذهن  براي شروع اجازه دهيد سيستم

 ناخودآگاه ضمير / آگاه ضمير : و ذهن انسان از دو قسمت تشكيل شده

 .كنيد تاثيرات را در زندگيتان دارد و همان ذهني است كه هنگام فكر كردن با آن كار مياز  درصد ١٠ ضمير آگاه

اين ضمير قدرت اين را دارد كه اطالعات دريافتي  .گيريد ضمير آگاه شما فعال است هنگامي كه مطلبي جديد ياد مي
ل كند، اما بر روي تصميمگيري ها و باورهايتان تحلي  توانيد احساسات را دارد و مي  قدرت انتخاب افكار را. كند رد يا قبول را

 .قدرت كمي دارد

دهيد،  تقريبا اكثر كارهايي كه در طول روز انجام مي. دهد از فعاليت ذهن ما را به خود اختصاص مي درصد٩٠ ضميرناخودآگاه
 .كند تا آن كار را انجام دهيد ناخودآگاه شما به شما كمك مي بدون فكر كردن است و ضمير

م خب اول عضله پاي راستم را منقبض كنم، استخوان ران« كنيد خواهيد راه برويد شما اينطوري فكر نمي ي مثال، وقتي ميبرا
م را كنم سپس عضله پاي راست  جمع مي% ٤٠م را با زاويه ورم، با چرخش باسن زانوي پاي چپرا كشيده و به سمت باال بيا

 ! قدم برداريدتا اينكه بخواهيد يك »  … كنم و منبسط مي



تان ضبط كرديد و بعد از آن تمام كارها را  ناخودآگاه ن اين افكار را در ضميرشما يك بار وقتي بچه بوديد براي يادگرفت
كند، قدرت  تحليل نمي! ضمير ناخودآگاه قدرت انتخاب ندارد اما جالب است بدانيد …تان خودش انجام داده ضميرناخودآگاه

 .كند رآنچه به آن بدهيد قبول ميدارد و ه  اجرايي بااليي

 ! عددي معمولي است  آنها IQ شايد جالب باشد برايتان اگر بدانيد، كارآفريناني كه ثروت ميليوني دارند ميزان

اند و باعث شده آنها باور كنند كه شخص بزرگي  كامال مثبت و اميدوار كننده بودهاما اين افراد در كودكي مورد خطاب جمالتي 
 .مثل توماس اديسون، بزرگترين مخترع تاريخ آمريكا!  …و شدند  خواهند شد

كند و با توجه به جمالتي كه  كنيد، ضمير آگاه شما بر روي جمله قضاوت مي شما هنگامي كه يك جمله را يكبار ادا مي
چندين بار در چندين ساعت اما اگر جمله اي را   .كند كند يا نمي دهد، يا آنرا قبول مي ضميرناخودآگاه نسبت به آن واكنش مي

 .سپارد ود و كار را به ضميرناخودآگاه ميمختلف روز بگوييد ضميرآگاه شما قادر به جلوگيري از آن نخواهد ب

  ! ي تشخيص درست يا غلط را ندارد قوه كند، زيرا ضمير ناخودآگاه هم بعد از چندين بار تكرار آنرا قبول مي
اي قرار است تبديل به باور شما شود به نفع  تواند تشخيص بدهد اين جمله و نميكند  ضميرناخودآگاه شما فقط اجرا مي

برتر  يها جمله و اين فكر وارد قسمت اولويتمدت طوالني اين   هاي مجدد در طولو سپس با تكرار  …شماست يا به ضرر شما
 .برد زندگي شما را طبق آن جمله پيش ميشود و به راحتي  ناخودآگاه مي ضمير

 ».من عاشق خود هستم«  : ثال، همين االن چند بار با خودتان اين جمله را تكرار كنيدبراي م

بكار نبرديد احتماال  عزت نفس تان براي تقويت) مثبت(اگر تا به حال از اين دست جمله ها   چه احساسي به شما دست داد؟
 ! ديله را ندارانگار لياقت اين جم …احساسي بد پيدا كرده ايد

  ميدانيد چرا ؟
كند و به شما احساسي بد  مقايسه مي) كه احتماال منفي بودند( چون، ضميرناخودآگاه شما اين جمله را با جمالت پيشين

و اين احساس ناراحت و آشفته »  !!!! اين جمله با جمالت قبلي كه گفتي فرق ميكند« دهد، اين يعني به شما ميگويد مي
 .آنرا نخواهيد قبول كنيدشود  باعث مي

آورند خيلي زود آنرا از دست  دانيد طبق نظريه روانشناسان چرا افراد فقيري كه در قرعه كشي پول زيادي بدست مي مي
 )…كند ضمير ناخودآگاه شان ديگر براي آنها انتخاب مي( دهد؟ چون آنها هميشه باور داشتند لياقت پول زياد را ندارند مي

 : دتان باشداما شما بايد يا

در ضمير ناخودآگاهتان ريشه  و چندين بار در چند ساعت مختلف تكرار كنيد تان قرار دهيد هرآنچه را كه در مركز توجه«
  »…خواهد گذاشت

 توانند الغر باشند ابتدا بايد باور كنند كه مي  كنند افرادي كه به سختي وزن كم مي 

 اند بايد باور كنند كه لياقت نمره باالتر را دارند يشه در امتحانات نمرات بدي داشتهافرادي كه هم 

 توانند سريع تر و بهتر مسائل را درك كنند اند كه مي قبال باور كرده  افرادي كه باهوش هستند 

 : از شما داريم يك سوال چالش برانگيز خب

 اين افراد چاق بودند و بعد باور چاق بودن را پذيرفتند؟ .١

 و بعد چاق شدند و چاق ماندند؟ يا باور چاق بودن را پذيرفتند .٢

 ».است A هم باعث تقويت علت B احتماال …باشد B علت A اگر« تفكر سيستمي در

اند كه چاق هستند، بعد از آن با گفتن اين جمله كه من چاق هستم و به سختي  اد بعد از اينكه باور را پذيرفتهيعني اين افر
هم انجام دهند تا مادامي كه باورشان عوض  …اند طوري كه هر دارو، رژيم، عمل و  كنم باورشان را تقويت كرده وزن كم مي

  ).هر تاثيري هم موقتي خواهد بود( نشده باشد، هيچ تاثيري بر بدنشان نخواهد گذاشت
وري كه ط. باور ما و جمالتي كه در ضمير ناخودآگاه ما وجود دارد مادام در حال تصحيح زندگي و افكار ما با آن جمالت است

 .كند آنرا مالك اصلي قرار داده است و به ندرت خالف آنرا قبول مي

  
  



 ! شروع كنيد ضميرناخودآگاه تان را شخم بزنيد

آگاه باشيد . شناسايي كنيد  از امروز به دقت بر روي جمالتي كه روزانه با خودتان در حال صحبت هستيد تمركز كنيد و آنها را
و ) ١( آنرا يادداشت كنيد) مهم نيست درست است يا غلط(  اگر جمالت شما منفي بود  .هستيددر حال چه گفتگوي دروني 

 .بعد دوباره آنرا چندين بار بخوانيد) ٢( فعل آنرا تغيير دهيد تا مثبت شود

 ».هستم  من چقدر زرنگ و باهوش« » .من چقدر دست و پا چلفتي ام«  : براي مثال

 .به صورت آگاهانه چندين بار اين جمالت را تكرار كنيدبعد از انجام اين كار، روزانه 

دهد واقعا اين جمالت ريشه در تفكرات  امكان دارد اوايل احساس بدي به شما دست بدهد كه عالي است، زيرا نشان مي
 .تان دوانده و شما در حال تغيير آن هستيد ضميرناخودآگاه  قديم

 : جمالتي از قبيل  .، عصر و شب قبل از خواب جمالت مثبتي را با خود تكرار كنيدروز صبح هنگام بيدار شدن  هر

 من عالي هستم 

 زندگي من فوق العاده است 

 چقدر زندگي ام رو دوست دارم 

 من عاشق خودم هستم 

 يي هاي فوق العاده زيادي دارممن توانا. 

 من هوش فوق العاده خوبي دارم 

 و … 

 


