
 كند ميچنانچه خود را تغيير دهيد، زندگيتان تغيير 

براي اين منظور گاهي اوقات صدايمان را بلند . كوشد خلق و خو و سرشت شريك زندگيش را تغيير دهد ميهر يك از ما 
كنيم در رفتارش تجديد نظر كند و  ميسپس در كمال ادب و مهرباني از او تقاضا . شود ميكنيم اما اغلب موثر واقع ن مي

شويم، باز هم موثر  راي تغيير رفتارش به دليل و برهان و منطق متوسل ميدر مرحله بعد ب. بسياري از اوقات كار ساز نيست
. مان بيهوده است اي او را به تجديد نظر در اخالق و رفتارش بر انگيزيم اما تالش كوشيم با خريد هديه ميسپس . شود ميواقع ن

 .را تغيير دهيدبه جاي اينكه شريك زندگيتان را عوض كنيد، خودتان  !پس چه بايد كرد؟ ساده است

 افتد ميتغيير در زندگي روزمره يك شبه اتفاق ن

كنيد نيرويي فزاينده  ميكوشيد خود را عوض كنيد، حس  ميوقتي . تر باشد ن اين مطالب از انجام دادنش آسانممكن است گفت
توانيد  ميبه هر حال ن. ل كنيداين مرحله كنتر  خود را در . كند ميو سهمگين از ژرفاي وجودتان در مقابل اين تغيير ايستادگي 

زند و عدم تعادل  ميتغيير ناگهاني تعادل و توازنتان را بر هم  .كند مييك شبه عوض شويد، زيرا هر چيز بتدريج تغيير 
و اين طور دقيق بر خالف كاري است كه قصد داريد  شود، ميتان به خشم، دلخوري و ساير احساسات منفي منجر  روحي

 .انجامش دهيد

 از خودتان شروع كنيد اول

. اين قاعده در مورد تغيير اخالق و رفتارتان نيز صادق است. براي دستيابي به هر هدف بايد از راه و روشي خاص پيروي كنيد
بست رسيده ايد، اگر خود را به جاي او  ه بننجش به دل بگيريد و حس كنيد كه ببه جاي اين كه از تغيير نكردن طرف مقابل ر

بريد كه او هم آرزومند است كه بسياري از عادت هاي شما  ميچيز را از دريچه چشمش ببينيد، به اين نكته پي  بگذاريد و همه
 .تغييركند

ي شما ها دريد تمام خصوصيات اخالقي و عادتتوانيد اخالق و رفتار ديگران را به طور كامل تحت كنترل در آوريد اما قا مين
ق و رفتار ديگران را تحت كنترل توانيد اخال ميشما ن .سياري از عادت هاي شما تغيير كندمند است كه بتغير دهيد او هم آرزو

ترين راه تغيير در  براين بهترين و آسانبنا  .ي خودتان را تغيير دهيدها د تمام خصوصيات اخالقي و عادتبياوريد اما قادري رد
 .زندگي روزمره، تغيير اخالق و رفتار خودتان است

كوشيم ديگران را  ميبدون كوچكترين تغييري در عملكرد خويش، . گيريم ا درست خالف اين راه را در پيش ميمتاسفانه م
چنانچه گفته شد شما هرگز قادر نيستيد همسر، فرزندان، رييس، همكاران، خويشاوندان و دوستانتان را . آوريمتحت كنترل در

است و وقتي به اين واقعيت چشم بگشاييد كه بر اوضاع و شرايطي كه ها بسيار دشوار  خير، ايجاد تغيير در آن. عوض كنيد
 .شويد رويد و عصباني مي كوشيد تحت كنترل در آوريد اقتداري نداريد، از كوره در مي اغلب مي

را  به جاي كوشش براي عوض كردن اطرافيان و صد ها نفر از افرادي كه در زندگي روزانه با آنان سرو كار داريد تنها يك نفر
 .تغيير دهيد و آن يك نفر كسي نيست به جز خود شما

 ضرورت تغيير ذهن نيمه هوشيار

مورد  رشد و توسعه فردي اي تحت عنوان ، رشتهر سطوح مختلف علم و تكنولوژيپيشرفت د تهاي اخير به موازا در سال
اين مبحث حاوي بسياري از اصول اساسي براي كارآيي و شكوفايي انسان . شناسان علوم رفتاري قرار گرفته است توجه روان

 .كند است و پايه و اساس خوشبختي و موفقيت پايدار را پي ريزي مي

يك قطعه يخ شناور در آب را بهترين مثال براي تفكيك دو بخش ذهن . هوشيار و نيمه هوشيار: اردذهن انسان دو بخش د
و بخش بزرگ درون آب همان ذهن نيمه   توان به ذهن هشيار تشبيه كرد بخش كوچك و قابل رويت آن را مي. توان دانست مي

 هوشيار است

گانه شكل نگرفته و قوام نيافتاده، اندك اندك بر لوح ضمير  واس پنجهاي ذهن از دوران كودكي و زماني كه هنوز ح ريزي برنامه
كودك نفوذ دارند كاران مدرسه، دوستان و افرادي كه در زندگي لدين، دست اندروا. شود مستحكم ميكودك ثبت، ضبط و 

 قائات منفي، كودك و نوجوانمتاسفانه آنان بدون توجه به تاثير زيان بخش ال. هوشيار هستند ريزان ذهن نيمه طراحان و برنامه
اند و نهايتا به عادت تبديل شده و  اين گرايش ها مدام و روزانه. كنند ميهاي منفي پر  نويسي را با اطالعات ناهنجار و برنامه



ر الگوي مخربي نظير بدقولي، به طور مثال والدين ممكن است ندانسته و ناخواسته د. بخشند ميها را شكل  منش بچه
 .از ديگران، دروغ و غيبت و توجيه كردن، اعمال و كردار ناپسندشان را به فرزندانشان منتقل كنند گيري خرده

گذارند كه او هويت ، فرديت و استقالل  ميبسياري از والدين با توجه و مراقبت بيش از حد از فرزندشان، ناخواسته و ندانسته ن
 .دو ارزش خود را احساس كند و فردي متكي به خود بار آي

به طور مثال اگر فردي در خانواده فقير به دنيا آيد به طور قطع الگوهاي رفتاري  .اوضاع و شرايط نيز در منش انسان نقش دارد
اش كرده و تصويري كوچك، و آلوده به بدبيني نسبت به خزانه بيكران كائنات در ذهنش تثبيت  تهيدستي و استيصال احاطه

ز رسيدن به دوره بلوغ و پيوستن به جامعه به طور خودكار از برنامه هاي ذهنش پيروي ترديدي نيست كه او پس ا. شود مي
گر چه بعضي اوقات با توصيه يك دوست و يا برخورد با بعضي مسايل به خصوصيات و گرايش هاي نامطلوبش پي . كند مي
 .ره اي بينديشدبرد اما به طور طبيعي مايل نيست به كمبود هايش اعتراف كند و براي رفع آن چا مي

به طور كلي بيشتر مردم بر اين باورند كه مشكل برون از آنهاست و اگر افراد و عوامل ديگر شيوه رفتارشان را اصالح كنند، 
كند، بدون اين كه بدانند موضوع چيست  ميحتي اگر يكي از نزديكانشان با فردي ديگر بحث و جدل . شود مسايل شان حل مي

ست كه به دليل اين قبيل شرطي كنند، ترديدي ني ميز فردي كه به آنان نزديك تر است حمايت و حق به جانب كيست، ا
 .دشوار اما شدني است ها و برداشت هاي اجتماعي مستحكم، ورود به قلمرو درون و بازنگري كاستي هاي خويش شدن

 


