
 چگونه برای قدرتمند شدن ذهن تمرین هایی انجام دهیم ؟ 

 مقدمه 

روانشناسان ذهن . می دهد انجام از تصورات ناخودآگاه ما  یاریاز مغز ما است که بس یذهن ناخودآگاه بخش

 دهند.  یم صیتشخ یمعنو یداریالهام و ب ،یها و احساسات شهود شهیاند ت،یناخودآگاه را به عنوان منبع خالق

در ذهن ناخودآگاه خود استفاده  رییتغ یذهن آگاهانه خود برا از یاز مردم معتقدند که ممکن است فرد یاریبس

 شتریب دیخواه یاگر م د،یشود. نگران نباش لیآن فرد تبد یقابل توجه در زندگ راتییکند که ممکن است به تغ

 وهیش ریینحوه تغ یریادگی. تالش کنید شتریب دیبا د،ی( داشته باشگرید یفرصت ها ایو  یشغل ی)پول، فرصت ها

شادتر و موفق  یشود ممکن است به شما در زندگ یو به قدرت ذهن ناخودآگاه خود متصل م دیکن یفکر م هک یا

 تر کمک کند.

 گام اول 

 ذهن شما رییتغ

خود محدود  ایکننده  خودمحکوم یها شهیمطالعات نشان داده اند که اند . تفکر خودمدارانه و شکاک ییشناسا - 1

در حال حاضر قادر به آن  و به آنچه که ممکن است یابیخوب و دست یانجام کارها یشما برا ییکننده بر توانا

 خود  یها ییتوانا ،شته باشید شک دا انخودت به که دیاگر شما آموخته ا گر،یگذارد. به عبارت د یم ریهستند، تاث

 نی. مهم اآماده کنید  شکست یپس شما ممکن است خود را برا ،کم می شود  تیموفق یشما برا یو شانس ها

و  یاجتماع یرفتارها نیاگر ا یحت ،، نداشته باشید نسبت به خود یکه تفکر بد دیداشته باش ادیکه به است 

 شود. احساس  یواقع در طول زمان شهیاند یالگوها

 و  دیگام به عقب بردار کی د،یکن یخود احساس م یها ییتوانا ایدر مورد خود زمان که خودتان  هر

که شما در انجام  دیدار یکه چه اثر دی. خودتان بپرسدیاست، سوال کن یزیکه تفکر چه چ نیدرمورد ا

 یا هیپا چیه تیکه افکار خود شکاکانه در واقع دید دیو به سرعت خواه دیافت یم یافتنیدست ن فهیوظ

 ندارند.

 دیفکر کن شیآزما کی. به عنوان دیکن یسع نکهینه، مگر ا ای دیموفق شدکه  دیدانیهرگز نم شما - 

 یبه مجموعه داده ها ازین تیو هر وضع د،یابیدست  قیدق جهیداده ها به نت یقبل از جمع آور دیتوانینم

 خود دارد.

به  شتریب ،شته باشیدخود اعتقاد دا یها ییبه خودتان و توانا شتریب د،ینگران نباش . دیمثبت فکر کن شتریب - 2

 دیبا د،یکن یکه افکار متعادل خود را خاموش م ی. هنگامدیباش یم تیادامه تالش و موفق یشما برا ادیز احتمال



خود انجام  یها ییاستعدادها و توانا دییکار را با تا نیا دیتوان ی. شما مدیکن نیگزیجا یتر یدیمف میآنها را با مفاه

 . دیقبول کن گران،یو با آموختن مکالمات مثبت از د دیده

 ها، از جمله شما است.  یینقاط قوت، استعدادها و توانا یکه هر کس دارا دیدان یم 

 یضعف ها ایخود  یدر مورد گسل ها نکهینه ا د،یکن ییرا شناسا دیده رییتغ دیتوان یرا که م ییحوزه ها 

 . دیکن یدرک شده زندگ

 است که از گفتن  نیشروع تفکر مثبت، ا یراه خوب برا کی. دیجام دهمثبت خود را ان یورزش سخنران

 . دیکن یخوددار د،ییبگو یگریبه شخص د دیتوانیبه خودتان که نم یزیهر چ

  خوب در مورد شما پاسخ  یزیآن را با اذعان به چ دیکن یسع د،یآ یبه سر شما م یفکر منف کیهر بار که

 دیده

ناخودآگاه  یها ییبه توانا دیتالش کن نکهی. قبل از ادیده رییرا تغ دیشو یم کیکه به اهداف خود نزد یا وهیش - 3

خود را داشته باشد.  یشما درباره اهداف و آرمان ها یدر نحوه آگاه رییممکن است ارزش تغ د،یضربه بزن تانیذهن

 دارد.  یواقع تیاهم یابیو قابل دست یابیاهداف قابل دست نییبا تع د،یاگر بزرگ به نظر برس یحت

 دیاست انجام ده دواریبا خودتان روشن و بدون ابهام در مورد آنچه که شما ام - خاص . 

 دیخواه یشود. شما م یتواند مقدار سنج یهدف شما م جهیکه نت دیحاصل کن ننایاطم -سنجش  قابل 

 . دیکه تا انتها به اهداف خود برس دیبدان

 دیشکست نگذار یانجام شود، خود را برا تواندیهدف که احتماال نم کیخواندن  یبرا - یابیدست قابل .

د، با توجه به یبه دست آور یمنطق دیوانت یاست که شما م یزیکه هدف شما چ دیحاصل کن نانیاطم

 د. یبه دست آور یبه زود ای یجار یدانش و مهارت ها

 تیاز فعال یسر کیاست و فقط  یانینقطه پا کیکه هدف شما  دیحاصل کن نانیاطم - جیبر نتا تمرکز 

 است.  دهیرس انیبه پا انیکه هدف شما در پا می. باز هم مهم است که بدانستین انیپا یب یها

 به اندازه  دیشما با یباشد. زمان بند افتهیساختار  نانهیزمان واقع ب کیدر  دیهدف شما با -محدود  زمان

)مانند مهلت  "بودن یفور"از  نیاما همچن د،یکه الزم است انجام دهی باشد تا بتواند کار نانهیواقع ب یکاف

 . دیاستفاده کن انیپا یب قیاز تعو یریجلوگ یخود( برا لیتحو

 گام دوم 

 ذهن ناخودآگاه شما رییتغ



روزمره  یدر شاد یادیتواند تفاوت ز ی. ذهن ناخودآگاه شما مدیده رییتا جهان را تغ دیده ریین خود را تغذه - 1

به  عیسر یلیبود که روز شما خ یشانس خوب د،یبد شروع کرد یکند. اگر روز خود را در خلق و خو جادیشما ا

و  د،یکه با جهان ارتباط برقرار کرده ا یناخودآگاه ذهن شما به نحو یذهن یالگوها لیدل نیسراغش رفت. به هم

  .دیقرار داد ریاطراف خود را تحت تاث یها تینحوه پردازش اطالعات و موقع نیهمچن

 اما اگر ذهن ناخودآگاه شما را وادار به خلق و  ستند،یبد ن ایروزانه به صراحت خوب  یدادهایاکثر رو

. اما مخالف هم درست دید دیخواه یقابل توجه یان بارهاحوادث را به عنو نیبد کند، احتماال ا یخو

را به  ندیناخوشا ادثاست: اگر ذهن ناخودآگاه شما را در حالت مثبت قرار داده است، احتماال حو

 دینیب یها م یعنوان تنها ناراحت

در و عادات شناخته شده  یالگوها قیذهن ناخودآگاه عمدتا از طر دیخود خارج شو یمیقد یاز عادت ها - 2

 autopilotاوقات  یراه رفتن به مترو. گاه ایکار  یبرا یکه شما رانندگ یدر حالکند.  یروزمره شما کار م یزندگ

تان را  روزمره یممکن است کم د،یببر نیقدرت مغز ناخودآگاه خود را از ب دیخواهیخوب است. اما اگر م زیچ کی

که ممکن است مانع  یمیفکر قد یشود که ذهن ناخودآگاه شما از راه ها نیممکن است مانع از ا نی. ادیده رییتغ

 کند.  یریدر گذشته شده است، جلوگ تیموفق یشما برا ییتوانا

 ن اطراف شما در ارتباط شما با جها یادیز ریتواند تاث یدر روال روزمره شما م یجزئ راتییتغ یحت

خود ارتباط برقرار  طیبا مح شتریکرد که ب دیداشته باشد. شما ذهن ناخودآگاه خود را مجبور خواه

 ریو با آنها درگ دیتا با اهداف خود تمرکز کن دیکن نیذهن خود را تمر دیتوان یکه چطور م نیا د،کن

 . دیشو

گاه شما چگونه که چگونه ذهن ناخودآ دیکه متوجه شو ی. هنگامدیتفکر باز کن دیجد یخودتان را به روشها - 3

زمان  نی. ادیکن یتفکر و احساس باز م دیجد یخود را به روش ها تیکند، شما در نها یبا جهان ارتباط برقرار م

خاص را  تیوضع کیکه مغز شما  یزمان صیشما قادر به تشخ تیخواهد داشت، اما در نها ازین یادیو تالش ز

که  یخود را مطابقت دهد. هنگام ینیکند تا جهان را مجبور سازد که جهان ب یکند و خود را آماده م یم فیتحر

 یواقع راتییتا تغ دیذهن ناخودآگاه خود ادامه ده نیبه تمر دیتوان یم د،یکار را انجام ده نیا دیتوان یشما م

 قرار دهد.  ریشما را تحت تأث یزندگ

 یارتباط چیه دیتوان یاما شما نم د،یکار کن دیجد نهیمز کیدر  دیخواه یشما م دیبه عنوان مثال، شا 

 اجیاحت گرانیاز حد به شبکه د شیب یاجازه دادن به خودتان برا ی. به جادیکن جادیا انیبا کارفرما

با افراد  خودتان  کند،خود کمک  یاهایبه رو یابیکه ممکن است بتواند به شما در دست دیداشته باش

 یدیجد یممکن است فرصت ها نی. ادیشبکه برو یدادهایو به رو دی. از خانه خارج شودیصحبت کن



 یفکر کردن در مورد شبکه ها و دنبال کردن فرصت ها یراه را برا نیکند و حداقل ا جادیشما ا یبرا

 .  خواهد داد رییتغ یشغل


