
 كند؟ چرا تظاهر به موفقيت شما را موفق مي

هاي اين عينك را باورهاي غالب و  شيشه. بينيم ما جهان را با عينك ذهن خود مي. انگيزي است ي شگفت ذهن انسان پديده
است، چيزي جز خارِ » خارستان«اگر بر اين باور باشيد كه زندگي يك . دهند شده در ذهن ناخودآگاه ما تشكيل مي تثبيت

كند  باشد، ذهن شما سعي مي» گلستان«اهيد ديد و اگر از نظر شما جهان يك عدالتي را نخو سختي، مشكالت، فقر، ظلم و بي
بخش  هاي زيبا و لذت هاي مشكل و دردناك، فقط جنبه ها و موقعيت عدالتي ها، بي ها، ظلم با فيلتر كردن تمام خارها، سختي

دهد و تأثير مهمي  بيني شما را تشكيل مي تصوري كه از زندگي در ذهن خود داريد، جهان. تان به نمايش بگذارد زندگي را براي
زند و آن تصويري  اما تصوير مهم ديگري وجود دارد كه سرنوشت شخصي شما را رقم مي. در معنا و كيفيت زندگي شما دارد

بيت هايتان در ذهن ناخودآگاه شما تث ها و توانايي تصوير غالبي كه از خودتان، قابليت. تان داريد است كه از خودتان در ذهن
 .شده است، كيفيت و دستاوردهاي زندگي شما را رقم خواهد زد

   ».توانيد توانيد شرايط را كنترل كنيد، اما افكار خود را مي شما هميشه نمي«: چارلز پاپ لستون

 چه تصوري از خودتان داريد؟

ي باورهاي غالبي است كه در طول عمرمان در ذهن  اين تصوير مجموعه. از خودمان در ذهن داريم هر يك از ما تصويري
من «اگر بر اين باور باشيد كه . كنند نتايج، متناسب با اين افكار و باورها در زندگي ما ظهور مي. ناخودآگاه ما ثبت شده است

استعدادهاي ذاتي خود را بشناسيد و آنها را شكوفا كنيد، بنابراين  ها و توانيد توانايي گاه نمي هيچ» استعدادي هستم آدم بي
من آدم «اما اگر برعكس، بر اين باور باشيد كه . متناسب باشد» استعداد بودن بي«طوري زندگي خواهيد كرد كه با باور غالبِ 

ني خود را كشف و براي اثبات باور هاي درو ها و قابليت در اين صورت سعي خواهيد كرد كه تمام پتانسيل» بااستعدادي هستم
 .غالب خود از آنها استفاده كنيد

  ».توانيد، در هر صورت حق با شماست توانيد و چه تصور كنيد كه نمي چه تصور كنيد كه مي«: هنري فورد 

 انديشي تو هماني كه مي

 »يا اي برادر تو همه انديشه« :مولوي

ي  گري و تفكر، شاخصه پس قدرت انديشه. ناطق در اينجا به معناي صاحب منطق و تفكر است. اند انسان را حيوان ناطق خوانده
هر فكر چون بذري است كه جوانه . انديشه، خالق است. تفكر و انديشه داراي ارزشي بنياني در زندگي ماست. انسانيت ماست

 .آورد اي متناسب با خود را به بار مي زند و نتيجه مي

 ».دكنيد، هستي گونه كه فكر مي كه آنكنيد، بل شما آن چيزي نيستيد كه فكر مي«: نورمن وينسنت پيل

ها عبادت  شايد به همين دليل است كه در احاديث ديني يك ساعت تفكر برتر از سال. از وجود ماست انديشه وجهي الهي
وقتي بخواهيم به معناي . اين حديث حاوي حقيقتي بزرگ در مورد تفكر است و آن دشواريِ تفكر است. شمرده شده است

 .بريم مي  يواقعي در مورد چيزي آگاهانه به تفكر بپردازيم، به دشواري اين كار پ

  ».دكنن سيار كمي خود را درگير آن ميتفكر دشوارترين كار است به همين دليل افراد ب«: هنري فورد

 انگيز ضمير ناخودآگاه قدرت شگفت

ذهن . ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه: ذهن ما داراي دو بخش كلي است. شوند مان متجلي نمي افكار ما فورا در زندگي
. تر ذهن است كه در حالت عادي به آن دسترسي نداريم ذهن ناخودآگاه بخش عميق. اري عادي ماستخودآگاه حالت هوشي

درصد از  ٥، ادراك و تصور است، فقط كنترل حدود حافظه ،اراده بخش خودآگاه ذهن ما كه شامل كاركردهايي چون استدالل،
اگر قدرت ذهن . شود درصد از ادراك و رفتارهاي ما توسط ناخودآگاه ما كنترل مي ٩٥ادراك و رفتار ما را در دست دارد و 

ا از ذهن يا ضمير ناخودآگاه تمام اعمال خود به خودي بدن م. خودآگاه يك باشد، قدرت ذهن ناخودآگاه يك ميليون است



از طرف ديگر ضمير ناخودآگاه مخزن . كند قبيل ضربان قلب، هضم غذا، حرارت بدن و هزاران فرايند ريز و درشت را كنترل مي
ذهن ناخودآگاه تمام خاطرات، . تمام اطالعاتي است كه از بدو تشكيل مغز از منابع متعدد توسط حواس ما دريافت شده است

شناس معروف اتريشي، حتي به  كارل گوستاو يونگ، روان. را در خود ذخيره كرده است ي ما افكار، عادات و تجارب گذشته
ناخودآگاه . ناخودآگاه جمعي، مخزن تمام خاطرات اجدادي و كهن بشر است. وجود ذهن ناخودآگاه جمعي نيز معتقد است

. شود باشد كه الهام يا شهود ناميده مياين شايد همان چيزي . تواند از مخزن ناخودآگاه جمعي اطالعات دريافت كند فردي مي
بخشد و در زندگي ما متجلي  در هر صورت ضمير ناخودآگاه ما هر باور و اعتقادي را كه در آن تثبيت شده باشد عينيت مي

 .سازد مي

براي به پرواز درآمدن به جايي، به همان سرعتي كه فكرش از «: ي كتاب جاناتان مرغ دريايي ريچارد باخ، نويسنده
 ».يا نين گمان كني كه به آنجا رسيدهگذرد، نخست بايد چ سرت مي

 ضمير ناخودآگاه، زودباور است

پذيرد و توان تشخيص درست از غلط و واقعيت از  مي مان به آن داده شود، ذهن ناخودآگاه ما هر فكري را كه از ذهن خودآگاه
افكار و . كند ذهن و ضمير ناخودآگاه فاقد قدرت سنجش و ارزيابي است و هرچه را كه به آن گفته شود، باور مي. خيال را ندارد

در ناخودآگاه ما تبديل  اند، به مرور به باورهاي غالب شوند و توسط احساسات و تصاوير تقويت شده باورهايي كه بيشتر تكرار مي
تواند هر باوري را كه در آن تثبيت شده  ضمير ناخودآگاه ما چنان قدرتمند است كه مي. زنند شوند و سرنوشت ما را رقم مي مي

كند تا به نفع  ي آگاهانه، بيشتر به ضرر ما عمل مي اما اين ماشين قدرتمند بدون تغذيه. باشد، در جهان خارج عينيت ببخشد
 .ما

با وجود اين كمتر كسي زحمت هدايت افكار به . مكانات پرورش فكر، نامحدود و پيامدهاي آن ابدي استا«: برايس ماردن
 ».دكن را به شانس و تصادف واگذار ميدهد و همه چيز  مسيرهاي مناسب را به خود مي

 كند؟ چه كسي ضمير ناخودآگاه شما را كنترل مي

تان ارباب شماست؟ آيا شما  تان هستيد يا ذهن آيا شما ارباب ذهن» .رحم است يا اربابي بيذهن يا خدمتكاري عالي «: اند گفته
تواند توسط خود ما كنترل شود يا به شكل  كند؟ ذهن خودآگاه، مي تان شما را كنترل مي كنيد يا ذهن تان را كنترل مي ذهن

اگر ذهن در حالت خودكار باشد و به طور آگاهانه . كند روزانه حدود شصت هزار فكر از ذهن ما عبور مي. خودكار كار كند
بيشتر افكار دريافتي از محيط، افكار منفي و . گيرد كنترل نشود، توسط تمام افكار دريافتي از محيط تحت تأثير قرار مي

در . زنند رقم مي شوند و در نهايت افكار غالب، شرايط زندگي ما را مي  اين افكار وارد ذهن ناخودآگاه. اي هستند محدودكننده
صورتي كه كنترل ذهن خودآگاه در دست خودمان باشد، از طرفي تمام افكار دريافتي از محيط را توسط عقل و منطق خود 

دهيم،  مان را مي ي ورود آنها به ناخودآگاه پذيريم و اجازه مان مفيد و سودبخش هستند، مي سنجيم و فقط آنهايي را كه براي مي
مان  مان را از طريق تلقين، تكرار، تصور و احساس به طور آگاهانه وارد ذهن ناخودآگاه و باورهاي دلخواه از طرف ديگر افكار

 .كنيم مي

شان را  كر خود، زندگيتوانند با تغيير طرز ف ها مي ترين كشف نسل من اين است كه انسان بزرگ«: ويليام جيمز
 ».دتغيير بدهن

 موفقيت تظاهر به

شما چه يك ليموي ترش را گاز بزنيد چه گاز زدن آن را به . گفتيم كه ذهن ناخودآگاه قادر به تشخيص واقعيت از خيال نيست
كند كه شما يك  در هر دو حالت ذهن ناخودآگاه تصور مي. شود خوبي تصور كنيد، در هر صورت بزاق دهان شما ترشح مي

حال . مان استفاده كنيم توانيم در جهت دستيابي به اهداف باوري ضمير ناخودآگاه ميما از اين زود. ايد ليموي واقعي را گاز زده
كه ذهن ناخودآگاه قادر به تشخيص واقعيت از خيال نيست، چرا خودمان را موفق، شاد، سالمت، ثروتمند و خوشبخت تصور 



خواهيد باشيد، انجام بدهيد  هرچه را كه مي. تالعاده مؤثر براي تسريع دستيابي به آرزوها و اهداف اس نكنيم؟ اين تكنيكي فوق
در صورت تحقق رؤيايتان شما چه جور آدمي بوديد؟ چه افكاري . اكنون تحقق يافته است يا داشته باشيد، تصور كنيد كه هم

ي  ش آيندهنق. اكنون آن افكار، احساسات و رفتارها را داشته باشيد داشتيد؟ چه احساساتي داشتيد؟ چه رفتارهايي داشتيد؟ هم
 .خودتان را همين حاال بازي كنيد

خود را همچون آدمي موفق تصور اگر خواهان موفقيت هستيد، . موفقيت حالتي ذهني است«: جويس برادرز
 ».دكني

 در فيلم زندگي خودتان چه نقشي داريد؟

ما كه در اصل قرار است نويسنده، كارگردان و : اگر زندگي خود را به يك فيلم تشبيه كنيم، بد نيست گاهي به اين فكر كنيم
ها در فيلم زندگي  آدم بيشتر«ايم؟ در جايي خواندم كه  بازيگر اين فيلم باشيم، آيا نقش مناسبي براي خودمان در نظر گرفته

چرا نبايد نقش قهرمان اصلي فيلم را به خودمان بدهيم؟ . اين يك تراژدي بزرگ است» .خودشان نقش سياهي لشكر را دارند
ايد، بهتر است  ايد و سناريويي براي آن ننوشته چرا نبايد خودمان نقش اول باشيم؟ اگر تاكنون طرحي براي زندگي خود نريخته

تان ننويسيد، مجبوريد در فيلم ديگران بازي كنيد و  اي براي زندگي نامه اگر خودتان فيلم. اين كار را بكنيد كه همين حاال
 .مطمئنا آنها نقش مهمي به شما نخواهند داد

كمتر از آنچه هست ارزيابي  ي ديگران نيز او كه خود را كمتر از آنچه هست ارزيابي كند، به وسيله«: ويليام هگيت
 ».دشو مي

 سناريوي زندگي دلخواه خود را بنويسيد

ي خودتان  داستاني از زندگي آينده. ي عمر خود را مشخص كنيد هاي آينده ي سال اكنون برنامه در هر سني كه هستيد از هم
خواهيد چه جور آدمي باشيد؟ چه كارهايي قرار است  ببينيد كه مي. شخصيت اصلي اين داستان خود شما هستيد. بنويسيد

سعي كنيد آنها را با استفاده از تمام . ي جزئيات بنويسيد م بدهيد؟ به چه اهدافي قرار است برسيد؟ تمام اينها را با همهانجا
تر كردن اين  توانيد براي واقعي هر كاري كه مي. اعضاي حسي يعني بينايي، شنوايي، المسه، چشايي و بويايي درك كنيد

 .زندگي رؤيايي خود را كامل كرديد، بايد بازي را از همان لحظه آغاز كنيدوقتي كه سناريوي . داستان انجام بدهيد

توانيد حدس  مي. شويد ي يك نفر ديگر مي اگر براي زندگي خود برنامه نچينيد، احتماال بخشي از برنامه«: جيم ران
 ».دارند؟ مسلما چيز زيادي نخواهد بواي براي شما د بزنيد كه ديگران چه برنامه

 برويد موفقيت به استقبال

انگيز ضمير ناخودآگاه را در جهت تحقق هرچه  كنيد، قدرت شگفت آل خود مي وقتي كه شروع به بازي در نقش شخصيت ايده
ي  در مبارزه. گيرد ضمير ناخودآگاه بيش از همه تحت تأثير احساسات قرار مي. گيريد تر اهداف و رؤياهايتان به كار مي سريع

ها و عبارات تأكيدي خشك و خالي هيچ  به همين دليل تلقين. ناخودآگاه، هميشه احساس پيروز استميان عقل و احساس در 
براي اين . دهيد گيريد، فورا ضمير ناخودآگاه را تحت تأثير قرار مي اما وقتي كه احساس را به كار مي. تأثيري در ناخودآگاه ندارد

پرداز و پرشور و هيجانِ وجود  ي احساسي، خيال ك درون، چهرهكود. كار الزم است كه از كودك درون خود كمك بگيريد
اكنون تا جايي كه امكان دارد  هم. ايد تان رسيده تظاهر كنيد كه به اهداف. پردازي كنيد در مورد تحقق اهداف خود خيال. ماست

 .سازي كنيد ايد، شبيه در افكار، احساسات و رفتارها، زماني را كه به موفقيت رسيده

 ».دكن ردن قهرماني، قهرمان توليد ميباور ك. هاي بزرگ پرورش بدهيد ود را با انديشهذهن خ«: بنجامين ديزرائيلي

قدر در اين نقش فرو برويد و در آن غرق شويد تا با آن  آن. نقش شخصيت قهرمان اصلي و موفقِ فيلم زندگي خود را بازي كنيد
اين تمرين . ترين راه به اهداف و آرزوهاي خود خواهيد رسيد ز بهترين و آسانترين زمان و ا در اين صورت در كوتاه. يكي شويد



موفقيت . دهيد، اما ممكن است همه چيز را به دست بياوريد چيزي از دست نمي. ساده را حداقل به مدت سه ماه انجام بدهيد
 .خود را باور كنيد تا بتوانيد آن را ببينيد

اور ، ديدن چيزي است كه بشود و پاداش اين ايمان ايمان، باور چيزي است كه ديده نمي«: ويليام شكسپير
 ».داي كرده

 


