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تقدیم
این کتاب را تقدیم میکنم به همرس عزیزم نسیم ،مهربانی
که با دستان توامنندش در نوشنت این کتاب مرا یاری کرد و
در روزهای دلرسدی ،مرا قوت قلب بود.
این کتاب را تقدیم میکنم به پرسم پارسا ،کسی که اوقاتی
را که به او تعلق داشت ،تقدیم کرد تا نوشنت این کتاب به
رسانجام برسد.
این کتاب را تقدیم میکنم به پدر و مادرم و همهی کسانی
که به فکر اعتالی دیگران هســتند و ب ه نوعی در راه یاری
دیگران برای رسیدن به اهداف واالیشان میکوشند.
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سپاسگزاری

من همیشه عادت دارم که از کسانی که بهنوعی در کارهایم و در رسیدن به اهدافم
به من کمک میکنند ،تشکر کنم .در نوشنت این کتاب هم ،عزیزان و دوستانی بودند که با
کارها و راهنامییهایی که داشتند ،به من یاری رساندند .طبق عادتی که دارم الزم دیدم از
همهی آنها سپاسگزاری کنم.
از همرسم :مهربانی که عشق را برایم معنا کرد و نوشنت این کتاب در کنار او به رسانجام
رسید،سپاسگزاریمیکنم.
از پرسم پارســا به خاطر زمانی که متعلق به او بود و من آن را رصف نوشنت این کتاب
کردم ،تشکرمیکنم.
از استاد عزیزم محمدپیام بهرامپور به دلیل راهنامییها و تشویقهایش برای نوشنت این
کتاببسیارسپاسگزارم.
از استاد عزیزم پویا امامی ،استاد برجسته ان.ال.پی ،به دلیل راهنامییهای علمی که در
نوشنت این کتاب به بنده داشتند ،متشکرم.
از استاد عزیز و با اخالقم آقای پژمان مرادی به دلیل انگیزهای که به من دادند تا بتوانم
نوشنت این کتاب را به پایان برسانم ،سپاسگزارم.
از همهی کسانی که در نوشنت این کتاب مرا تشویق کردند ،راهنامیی کردند و یا حتی مرا
دلرسد کردند ،سپاسگزاری میکنم.
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مقدمه استاد پویا امامی
تغییر ،چیزی است که انسان از هامن ابتدای تولد که مجبور است بطن مادر را به سمت
دنیای بیرون رها کند ،ناخواسته درگیر آن است .شاید برای همین ،همیشه از تغییر هراس
دارد و آن را مطلوب منیداند .اما تغییر دو دستهی عمده است ،تغییری که فرد میخواهد
در زندگی ایجاد کند و تغییری که دیگران در زندگی وی ایجاد میکنند .تفاوت این دو تغییر،
مانند تفاوت خال لب و دانهی فلفل است .از آنجا که این تغییرات خواسته و ناخواسته
محسوب میشوند ،بنابراین نظام عصبی انسان در تعامل با این دو نوع تغییر ،به شیوهی
یکسانی عمل منیکند .یکی از مباحث بسیار مهم برنامهریزی عصبی زبانی ،مدیریت تغییر
است .برنامهریزی عصبی زبانی ،این قبیل تفاوتها را شناسایی میکند و برنامهی هدایت
و هموارسازی راه تغییر را نشان میدهد.
در این کتاب ،عنارص تغییر معرفی شده و ابزارهای ان.ال.پی برای تعامل و کنرتل این
عنارص توضیح داده میشود .خواننده با همراهی این کتاب با ویژگیهای آشکار و پنهان
نظام تفکر ،رفتار و احساس خود آشنا میشود و با این آشنایی میتواند موانع موجود در راه
هدف را شناسایی کند .پس از شناسایی موانع ،با فعالیتهایی که در ارتباط با بخشهای
مختلف این کتاب بیان شده است میتواند ،موانع را رفع کرده یا آنها را به فرصتی برای
تحقق اهداف خود تبدیل کند.
این کتاب حاصل پژوهشهای بسیار در زمینهی کاربردهای ان.ال.پی است که مولف
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در زندگی شخصی خود جنبههای مختلف آن را تجربه کرده است .مباحث مطرح شده
به خواننده کمک میکند ،آشنایی کاملی با ان.ال.پی کسب و نیازهای آموزشی خود را
شناسایی کند و در جهت بهرهبرداری مناسب از نظام تفکر خود گامهای موثری بردارد.
آنچه موجب موفقیت انسانها میشود ،داشنت انگیزه و احساس ذوق و شوق برای رسیدن
به هدف اســت .با مطالعهی این کتاب ،شناســایی و کنرتل احساسات میرس شده و فرد
میتواند احساس مناسب را در زمان مناسب برای خود ایجاد مناید .مقاومت در برابر
تغییرات ناخواسته ،گاه موجب از دست رفنت روابط خانوادگی یا دوستانه میشود .در
برخی موارد نیز فرد برای حفظ این روابط ،ناگزیر تن به تغییر ناخواسته میدهد .ان.ال.پی
ابزار مناسبی برای مدیریت چنین تغییراتی ارائه میکند به طوری که فرد میتواند با آموخنت
شیوههای ارتباط موثر ،خود ،روابط خانوادگی و دوستی خود را از گزند تغییرات ناخواسته
حفظ کند .راهکارهای برقراری چنین ارتباطی در این کتاب توضیح داده شده و خواننده را
به آن مجهز میکند.
این کتاب را برای آشنایی با مباحث ان.ال.پی بسیار موثر دیدم و برای کسانی که
میخواهند با این علم خودشناسی و انسانشناسی آشنا شوند ،پیشنهاد میکنم فرصت
مطالعهی آن را از خود دریغ نکنند.
پویا امامی
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مقدمه مولف
به نام خدا
همیشه دوست داشتم انسانی باشم که بودنم در این دنیا مفید باشد .همیشه در این
رؤیا بودم که بتوانم اثرگذار باشم .همیشه پیش خودم فکر میکردم به این دنیا آمدهام که
چه خدمتی بکنم؟ هدف از بودنم چه چیزی است؟ آیا بیهوده آمدهام و بیهوده میروم.
این که بودنم بیهوده باشد مرا رنج میداد .راستش را بخواهید تالشی هم منیکردم تا مفید
باشم .گاهگاهی هم به نبوغ فکر میکردم .نابغهها چه کسانی هستند؟ آیا از ما بهرت فکر
میکنند؟ آیا چیزی بیشرت از ما دارند؟ مغزشان چه فرقی با مغز ما دارد؟ این تفاوت چگونه
ایجاد میشود؟ آیا آنها منیتوانستند مثل دیگران زندگی کنند؟ آیا آنها منیتوانستند مثل
مردم عادی ،زندگی را فقط برای خود بخواهند؟ اینها سؤاالتی بودند که در این سالها
همچنان بیجواب مانده بودند.
راستش به دنبال پاسخ آنها هم نبودم ،فقط در کنج ذهنم جایی را اشغال کرده بودند
و گاهگاهی از آن کنج بیرون میآمدند و خودی نشــان میدادند و دوباره به هامن کنج
ذهنم میغلتیدند .میدانستم که روزی باید به این سؤاالت پاسخ دهم .تا این که با خواندن
کتابی به این نکته پی بردم که اگر کسی بتواند در رشایط خاصی کاری انجام دهد ،دیگران
هم میتوانند با الگوبرداری از حاالت و احساسات او ،هامن کار را در هامن رشایط خاص
انجام دهند .مثالً اگر انسانی توانسته است در انجام کاری موفق شود پس دیگران هم
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میتوانند هامن کار را انجام دهند و موفق شوند .برای این که بتوانید به رویاها و اهدافتان
برسید میتوانید از دانش ان.ال.پی کمک بگیرید .انسانهای زیادی را میشناسم که با
استفاده از این دانش به موفقیتهای بزرگی رسیدهاند .شام میتوانید با استفاده از ان.ال.
پی ،احساسات ،حاالت ،رفتارها و هر آنچه را دوست دارید ،در وجود خود کنرتل کنید.
میتوانید هدفگذاری کنید و در مسیر موفقیت قدم بگذارید ،ان.ال.پی هم در این مسیر
همیشه همراه شام خواهد بود.
کتابهای زیادی در مورد این دانش نوشته شده است ،من بیشرت آنها را مطالعه
کردهام .این کتاب ماحصل تجربیات و مطالعات چندین سالهام میباشد که به جرأت
میتوانم بگویم از هدفگذاری تا نیل به موفقیت همراه شام خواهد بود و شام را یاری
خواهد کرد که بتوانید حتی به اهدافی که فکر دستیابی به آنها را به فراموشی سپردهاید،
برسید .اگر شام در زمرهی افرادی هستید که میخواهید به آرزوها و اهدافتان برسید،
خواندن این کتاب را به شام پیشنهاد میکنم و اگر در زندگی به هدف واالیی فکر منیکنید
و آرزوهایتان را به بوته فراموشی سپردهاید و دوست ندارید که انسانی هدفمند باشید،
میتوانید این کتاب را ببندید و به کارهایی که دوست دارید برسید و خواندن این کتاب را
به انسانهایی که اشتیاق سوزانی برای رسیدن به اهدافشان دارند ،بسپارید
                                                ابوالفضل قراخانلو
تهران 1395
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فصلصفرم

انسانمخلوقی
که خالق است

انسان مخلوقی که خالق است
ما انسانها موجودات خارقالعادهای هستیم .خداوند توانا ما را طوری آفریده است
كه بتوانیم دنیا را در اختیار بگیریم و به موجوداتی تبدیل شویم كه بتوانیم خودمان خالق
باشیم .یکی از صفاتی که خداوند در انسان قرار داده ،خالق بودن است .این که بتوانیم
طوری فکر کنیم که ب ه وسیله آن ،رسنوشتی زیبا برای خود بیافرینیم ،نوعی خلق کردن
است .این که ذهنیتی زیبا داشته باشیم و زیباییهای اطراف را ببینیم ،نوعی خالق بودن
است .این که بتوانیم طوری زندگی کنیم که دنیا و هر چه در آن هست را با هدفهای
خود همسو کنیم ،موهبتی است که در اختیار همهی انسانها قرار داده شده است .ولی
چرا بیشرت مردم در مشکالت غوطهور هستند و فقط عدهی کمی هستند که زندگی شادی
را تجربه میکنند؟ چرا عدهی کمی از انسانها به ثروت میرسند و بیشرت انسانها در
فقر و تنگدستی زندگی میکنند؟ چرا عدهی کمی هستند که زندگی هدفمندی را تجربه
میکنند و به همهی اهداف خود میرسند و تعداد بیشامری از انسانها در زندگیشان
بیهدف در جادهها و مسیرهای زندگی رسگرداناند؟ چرا عدهی کمی از انسانها سامل و
تندرست هستند و بیشرت مردم در آشفتگیهای روحی و جسمی ،روزگار میگذرانند؟ و
چرا و چراهای دیگری که ذهن انسانها را درگیر خود کردهاند.
ذهن من نیز به دنبال یافنت جواب این ســؤالها بود .تا این که با دانشی آشنا شدم
که پاسخ این سؤاالت را در دل خود پنهان کرده بود .اگر دغدغه شام هم این است که
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پاسخ سؤاالت باال را بیابید ،باید بگویم کتابی که در دست دارید ،جواب همهی سؤاالت
شام را خواهد داد .کتابی که در دست دارید ،به یافنت جواب سؤاالت باال پرداخته است.
اگر به هدفهای خود منیرسید ،اگر منیتوانید درست تصمیم بگیرید ،اگر اعتامدبهنفس
ندارید ،اگر مشکالت مالی دارید ،اگر مشکالت ذهنی دارید ،و اگرهای دیگر؛ به شام تربیک
میگویم ،کتابی که در دست دارید ،شام را یاری میکند که به قدرتی که در وجودتان دارید
پی بربید و مسائل خود را بهوسیلهی آن حل کنید .به شام تربیک میگویم به خاطر این که
در پی یافنت پاسخ سؤاالتتان هستید .به شام تربیک میگویم به خاطر این که دنبال غنیتر
کردن زندگی خود و دیگران هستید.
من برای وقت خودم و انسانهای دیگر اهمیت قائلم ،از نظر من و همهی انسانهایی
که مثل من فکر میکنند ،وقت انسانها مثل کاالیی گرانبها است که اگر آن را از مردم
میگیریم باید چیزی باارزشتر از آن را به آنها بدهیم .من میتوانم به شام قول بدهم
که با خواندن این کتاب ،دانشی را کسب میکنید که میتوانید با استفاده از آن ،زندگی
خود و کسانی را که دوستشان دارید ،غنیتر کنید و آنچه را میخواهید ،به دست آورید.
چیزی که با خواندن این کتاب نصیبتان میشود دانشی گرانبها است که ارزش این را دارد
که وقت خود را برای خواندن آن رصف کنید .این دانش توانست زندگی مرا بهبود بخشد و
با قدرتی آشنا کند که همواره با من بود ،ولی از آن غافل بودم .اگر دنبال این هستید که به
زندگی خود عظمت ببخشید و در زندگی دیگران نیز تغییرات بنیادینی ایجاد کنید ،خواندن
این کتاب را به شام توصیه میکنم.
این کتاب برای کسانی نوشته شده است که دوست دارند زندگی خود را تغییر دهند و
با بهبود بخشیدن به همهی جوانب زندگیشان بتوانند روی دیگران نیز تأثیرات مثبتی ایجاد
کنند .من قصد دارم در این کتاب شام را با دانشی آشنا کنم که بتوانید کنرتل فکر خود را
در اختیار بگیرید تا ب ه وسیله کنرتلی که روی فکرتان دارید احساساتتان را آنطور که دلتان
میخواهد تغییر دهید .شاید از خودتان بپرسید مگر میشود کسی بتواند فکرهایی را که

هر لحظه از ذهن او میگذرد ،کنرتل کند؟ در پاسخ به این سؤال به شام میگویم که بله.
این که بتوانید افکار خود را کنرتل کنید هرنی است که با خواندن این کتاب آن را خواهید
آموخت .افرادی که یاد بگیرند افکار خود را کنرتل کنند میتوانند احساسات خود را تغییر
دهند و با تغییر احساسات است که انسانها رفتارهایشان را کنرتل میکنند.
این که بتوانید رفتارهایتان را کنرتل کنید ،شام را به انسانی تبدیل میکند که میتوانید در
خود و دیگران تغییرات مثبت و بنیادینی ایجاد کنید .این احساسات و افکار ماست که رفتار
ما را شکل میدهند .افکار و احساسات ما شخصیت ما را میسازند و میتوانند از ما انسانی
دلسوز و مهربان و یا انسانی خشن بسازند .در این کتاب میتوانید الگوهایی را بیاموزید
که بتوانید احساسات خوب و سازنده را در خود ایجاد کنید .احساسات شام میتوانند به
شام انرژی بدهند و یا این که انرژی شام را تحلیل بربند .اگر شام در طول زندگیتان قادر به
انجام کاری بودهاید و یا این که نتوانستهاید از عهدهی کاری برآیید ،هر دو ،نتیجه افکارتان
بوده است .اگر توانستهاید کاری را با موفقیت پشت رس بگذارید و یا اگر نتوانستهاید کاری
را با موفقیت انجام دهید بستگی به این داشته است که شام در مورد آن کار چگونه فکر
میکردهاید.
این چگونه فکر کردن ماست که چگونه زندگی کردن ما را تعیین میکند .این که رفتاری
را چگونه انجام میدهید ،خود بهسادگی نشاندهندهی این است که در مورد آن رفتار
چگونه فکر میکنید .مغز ما مثل ماشینی است که الگوهایی را در اختیار دارد و اگر بتوانید
روی این الگوها بهدرستی کار کنید میتوانید آن را برای انجام کارها و رفتارهای دلخواهتان
برنامهریزی کنید .انسانها مثل ماشینهایی هستند که در هر لحظه برنامهریزی میشوند،
خواه به دست خودشان ،خواه به دست افراد دیگر .بسیاری از انسانها بدون داشنت هیچ
هدفی در زندگی روزگار میگذرانند و به دنبال این که زندگی خود را بهبود دهند ،نیستند.
خواندن این کتاب را به این دلیل به شام پیشنهاد میکنم چو ن که در آن ،روشی صحیح
را برای تعیین اهداف بیان کردهام که در سالهای زندگیام آموخته و به آن عمل کردهام.
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وقتیکه بتوانید هدفگذاری درستی انجام دهید آنگاه میتوانید مطمنئ باشید که به آن
اهداف دست خواهید یافت .خیلی از افراد ،برای خود اهدافی را تعیین میکنند ولی با
وجود تالشهای زیادی که میکنند به اهدافشان منیرسند و در آخر ناامید شده و دست از
تالش برمیدارند .این را که چگونه میتوانید هدفگذاری کنید و برای رسیدن به اهدافتان
برنامهریزی منایید ،در این کتاب بهخوبی رشح دادهام .همهی آنچه نیاز است انسانها به
اهدافشان برسند این است که بخواهند و برای رسیدن به آن برنامهریزی و در راه رسیدن
به هدفشان تالش کنند .شاید بگویید که پول نداریم ،وقت نداریم ،ابزار الزم را نداریم،
همراه و کمک نداریم و همهی بهانههای دیگری که انسانهای تنبل دارند که بتوانند خود
را توجیه کنند و دست از تالش بردارند.
تفاوت انسانهای موفق و ناموفق در این است که انسانهای موفق تالش برنامهریزی
شــده و درست میکنند و انســانهای ناموفق یا اصالً تالش منیکنند و یا این که بیهوده
تالش میکنند .در اینجا الزم است بگویم که هر تالش و کوششی که منیتواند شام را به
اهدافتان برساند ،خیلی از افراد ،تالش بیهوده و بیمثر میکنند و در نهایت به چیزی که
میرسند ،خستگی راه است و ناامیدی .این که چگونه تالش کنید و چگونه از منابعی که
در اختیار دارید ،استفاده کنید ،نیز مطلبی است که در این کتاب بهصورت کامل به آن
پرداخته میشود .هامنطور که در باال گفتیم ،بهانههایی که افراد ناموفق دارند ،نداشنتهای
آنهاست .این نداشنتها برای آنها متامی ندارد و همهی گفتههای این افراد به نداشنتها
و منیتوانمها ختم میشود ،در صورتیکه انسانهای موفق ،به داشنتها و تواناییهایشان
فکر میکنند .دیدید که باز هم به تفاوت در شیوهی فکر کردن انسانها رسیدیم.
شام با تغییر شیوهی فکر کردنتان میتوانید رشایط را به نفع خود تغییر دهید و به
بیشرت منابعی که در رسیدن به اهدافتان به آنها احتیاج دارید ،دسرتسی پیدا کنید .همهی
ما انسانها منابعی را در اختیار داریم .تفاوت در نحوهی استفاده کردن از این منابع است.
این کتاب به شام کمک میکند که به منابعی که در شام وجود دارد ،دسرتسی پیداکرده و

از آنها به نفع خودتان استفاده کنید .این کتاب ،شیوهی فکر کردنتان و نحوه نگرش شام
به زندگی را تغییر خواهد داد و با این تغییرات ،زندگی جدیدی را که رسشار از موفقیت و
پیروزی است ،برای شام و دیگران به ارمغان خواهد آورد.
به شام تربیک میگویم که تا اینجا مرا همراهی کردهاید ،زیرا تجربه نشان داده است
که بیشرت افراد ،کتابی را که باز میکنند ،فقط آن را ورق م یزنند و دوباره آن را میبندند
و داخل کلکسیون کتابهای خود قرار میدهند .پس ،اگر تا اینجا این کتاب را خواندهاید
نشان میدهد که شام در گروه افرادی هستید که به آموزش خود اهمیت میدهند و در
پی تغییر زندگی خود هستند .در ادامه ،شام را با مطالبی که در این کتاب خواهید خواند
آشنا میکنم و به شام میگویم که در این کتاب گامبهگام چه چیزهایی را میآموزید و چه
مهارتهایی را کسب میکنید.
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آنچه در این کتاب میخوانید:
این کتاب ب ه صورتی نوشته شده است که میتوانید خواندن آن را از هر فصلی که
دوست داشتید ،آغاز کنید .تفاوتی ندارد که از کدام فصل کتاب رشوع به خواندن کنید.
این کتاب طوری نوشته شده است که میتوانید با خواندن هر فصلی که دوست داشتید،
مطالب و نکات مهمی را بیاموزید و با انجام دادن مترینهای آن فصل ،به مهارتهای خود
اضافهکنید.بهشامپیشنهاد میکنمکه فقطبهخواندنمطالباکتفانکنیدوحتامًمترینها
و فعالیتهای گنجاندهشده در آن را انجام دهید.
در فصل اول این کتاب به مبحث ذهن پرداخته و بخشهای ذهن انسان را رشح
دادهایم و در ادامه به تفاوتهای این دو بخش و وظایف و کارهایی که این دو بخش
انجام میدهند ،اشاره کردهایم .در آخر این فصل به شام گفتهایم که خاطرات شام در
مغزتان چگونه ثبت و نگهداری میشوند .در این فصل سعی کردهایم شام را بهنوعی
با عملکرد مغزتان آشنا کنیم و به شام بگوییم که مغزتان چگونه شام را در انجام دادن
کارهایتان یاری میکند .در این فصل مترینی را به شــا گفتهایم که بتوانید از قدرت
مغزتان به شیوه درستی استفاده کنید.
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در فصل دوم این کتاب به معرفی دانشی میپردازیم که شام با خواندن این کتاب

به آن مجهز میشوید ،تا بتوانید زندگی خود را ،آنطور که دوست دارید بسازید .نام این
دانش ان.ال.پی است .در این فصل به معرفی کامل این علم پرداختهایم و گفتهایم که
این علم چگونه پایهگذاری شد و خاستگاه آن کجاست .شام با آموخنت این دانش میتوانید
اختیار ذهنتان را کامالً به دست بگیرید و با استفاده از آن ،به زندگیتان عظمت ببخشید.
شام میتوانید با آموخنت این دانش ،در خود تغییرات سازندهای را به وجود آورید و نیز با
ایجاد این تغییرات سازنده بتوانید در دیگران تغییرات مفیدی ایجاد کنید .الزمهی این که
بتوانید به دیگران کمک کنید تا آنها نیز در خود و زندگیشان تغییر ایجاد کنند ،این است
که شام بتوانید خودتان را تغییر دهید.
در فصل سوم قوانین تلقین امیل کوئه را بیان میکنیم و توضیح میدهیم
که تلقینها چه تأثیری در زندگی انسانها دارند و چگونه میتوانید از تلقینها در
زندگیتان به نفع خود اســتفاده کنید .در ادامهی این فصل به ترشیح تأثیر تلقینهای
دیگران میپردازیم و بیان میکنیم که چگونه میتوانید از رش تلقینهای منفی رها
شوید .این که بتوانید از تلقینهای بدی که در زندگی خود دارید ،آزاد شوید میتواند
شام را بهسوی زندگی دلخواهتان سوق دهد.
در فصل چهارم این کتاب به بررسی مقولهی یادگیری در انسان میپردازیم و بیان
میکنیم که یادگیری در انسان چگونه انجام میشود و دلیل این که بعضی افراد در یادگیری
مشکلدارند ،چیست و برای این که این افراد بتوانند مشکالت یادگیری خود را برطرف کنند
باید چه اقدامی انجام دهند .در ادامه فصل ،در مورد مقوله یادآوری که مشکل بسیاری از
انسانهاست ،مطالبی را بیان میکنیم و در نهایت ،به علل ناتوانی در یادگیری پرداخته و
به شام میگوییم که راههای درست یادگیری کدماند .در ادامه به شام میگوییم که چه
کارهایی را انجام دهید تا بتوانید بهدرستی یاد بگیرید و هر زمان که دلتان خواست چیزی
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را که آموختهاید ،به یاد بیاورید.
فصل پنجم این کتاب شــا را با تصاویر ذهنی آشــنا میکند .در این فصل شام
میتوانید با شیوهی ساخنت تصاویر ذهنی آشنا شوید و همچنین میآموزید که چگونه روی
کیفیتهای فرعی این تصاویر تغییراتی ایجاد کنید تا بتوانید در احساسات و رفتارهایتان
تغییرات مطلوبی را ایجاد کنید .ب ه غیر از تصاویر ذهنی ،صداها ،بوها ،مزهها و موارد
دیگری هم هستند که در کنرتل احساسات شام نقش دارند که در ادامه این فصل با آنها
آشنا میشوید و در مورد ویژگیها و کیفیتهای فرعی آنها بحث میکنیم .در آخر این
فصل ،الگویی را بیان میکنیم که با استفاده از آن میتوانید تأثیر خاطرات بد زندگی خود
را بسیار کم کنید و یا بهصورتی عمل کنید که خاطرات بد خود را به بوتهی فراموشی
بســپارید .یادآوری خاطرات بد میتواند صدمات شدیدی به احساسات و روحیات افراد
بزند .در این فصل میکوشیم به شام بیاموزیم که چگونه تأثیر این خاطرات را در زندگی
خودکمرنگترکنید.
فصل ششم به بحث در مورد اصلیترین هدف ان.ال.پی؛ یعنی تغییر میپردازد.
ما در این فصل ،تغییر و چگونگی ایجاد تغییرات سازنده را توضیح میدهیم .در این فصل
شام پی میبرید که تغییر چیست و به دالیلی که باعث میشوند که انسانها دست به
تغییر بزنند ،واقف میشوید .در نهایت ،شام را با الگویی که با انجام آن ،دست به ایجاد
تغییرات سازنده م یزنید ،آشنا میکنیم و به ترشیح کامل آن میپردازیم .انسانها در برابر
ایجاد تغییرات مقاومت میکنند ،برای آسانتر شدن تغییر ،ان.ال.پی الگوهایی را در اختیار
شام قرار میدهد که بهوسیلهی آنها میتوانید ب هراحتی تغییرات مثبتی در خود ایجاد
کنید.
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فصل هفتم کتاب ،شام را با سطوح منطقی رابرت دیلتز آشنا میکند .رابرت دیلتز،
یکی از کسانی بود که در پایهگذاری دانش ان.ال.پی تالشهای بسیاری کرد و کمک منود
که این دانش گسرتش پیدا کند .دیلتز ،هرمی را پیشنهاد کرد که در آن به بررسی یادگیری و
تغییرات و ارتباطات انسانی پرداخته است .او همچنین بیان کرد که بهمنظور ایجاد تغییرات
سازنده و مفید و سادهتر کردن این تغییرات ،روی این هرم حرکت کرده و تغییرات موردنیاز
را روی سطوحی که در این هرم نشان داده شده است ،انجام دهید.
برای این که بتوانید تغییرات ،را بهسادگی و بهصورت مفیدتری ایجاد کنید ،حرکت کردن
روی این هرم به شــا کمک میکند که حداقل انرژی را رصف این کار کنید .الزم است
بگوییم که اگر شام روی سطوح منطقی حرکت کنید و به این که در کدام سطح تغییر ایجاد
کنید پی بربید ،میتوانید در هزینهها و زمان ،بهخوبی رصفهجویی کرده و نیز از ایجاد
تغییراتغیررضوریجلوگیریمنایید.
فصل هشتم این کتاب گامبهگام شام را تا انتخاب هدفهای خوشساخت
همراهی میکند .شام در این فصل ،با خصوصیات اهداف خوشساخت آشنا میشوید.
چرخ زندگی مقولهی دیگری است که در این فصل به بیان آن میپردازیم .در این فصل با
شام هستیم تا این که بتوانید با فرایند هدفگذاری و برنامهریزی در زندگی آشنا شوید .اگر
در رابطه با هدفگذاری مشکل یا مسألهای دارید ،پیشنهاد میکنیم این فصل را بهصورت
کامل مطالعه کنید.
فصل نهم باورهای انسان را ترشیح میکند .در این فصل از کتاب ،به بیان چگونگی
شکل گرفنت باورهای انسان میپردازیم و بیان میکنیم که باورهای انسان چه تأثیری در
زندگی او دارند .معرفی انواع باورهای انسان مطلب دیگری است که در این فصل به آن
میپردازیم .این که باورهای انسان چند نوع هستند و چگونه در کار و زندگی روی انسان
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تأثیرگذارند ،مطلبی است که در ادامه این فصل به شام خواهیم گفت.
در ادامه و انتهای این فصل ،به این مطلب که با استفاده از دانش ان.ال.پی میتوانیم
باورهای انسان را تغییر دهیم پرداخته و الگوی تغییر باور را برای سادگی ایجاد تغییر در
باورهایی که دستوپا گیر شام هستند ،بیان میکنیم .شام با ب ه کارگیری این الگو میتوانید
باورهایی که شام را در انجام کارهای مفید و سازنده محدود میکنند ،از صفحه ذهنتان پاک
کرده و باورهای نیروبخش را جایگزین آنها کنید.
فصل دهم مربوط به لنگرهای شامست .شام در این فصل میآموزید که لنگرهای
خود را بیاندازید و حاالت و احساســات خود را تثبیت کنید .شام میتوانید با مطالعه
این فصل ،احساسات خود را طوری به کار بربید که بتوانید بیشرتین انرژی را برای انجام
فعالیتهای مفیدتان ایجاد کنید .شام با استفاده از لنگرهای ان.ال.پی میتوانید به باالترین
اعتامدبهنفس و بهرتین حالتی که تا ب ه حال داشتید برسید .از لنگرها میتوانید در زمانهایی
استفاده کنید که میخواهید در آن زمان به حالت مناسب و کارایی بیشرت برسید.
گاهی اوقات الزم است که لنگرها را زنجیر کنید تا به یک احساس متفاوت و فوقالعاده
برسید ،به همین منظور در ادامه به شام میآموزیم که بتوانید لنگرها را زنجیر کنید و
احساستان را تغییر دهید .در بیشرت مواقع ،شاهد لنگرهای منفی در انسانها هستیم ،به
صورتی که با ایجاد لنگرهای منفی ،انسانها احساسات بدی را تجربه میکنند ،ما به شام
یاد خواهیم داد که بتوانید لنگرهای منفی را از بین بربید ،تا این که احساسات بد ناشی از
این لنگرها را بار دیگر تجربه نکنید.
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در فصل یازدهم به رساغ زمان فیزیولوژیکی بدنتان میرویم و خط زمانتان را
ترسیم میکنیم .شام میتوانید با شناخنت و ترسیم خط زمانتان به گذشته و آیندهی خود
سفر کنید .با سفر به گذشته میتوانید خاطرات خود را آنطور که دلتان میخواهد بسازید

و با سفر به آینده از وقایعی که قرار است در آینده اتفاق بیفتند ،باخرب میشوید و دیگر
نگران نتایج وقایع آینده نخواهید بود .اگر میخواهید خط زمان خود را بشناسید با ما در
این فصل ،همسفر باشید تا به گذشته و آیندهی خود سفر کنید و وقایع گذشته و آینده
را آنطور که دلتان میخواهد ببینید .شام همچنین با مطالعهی این فصل ،تکنیکهای
مختلفی از ان.ال.پی را یاد میگیرید که با انجام آنها از رش خاطرات بد و نگرانی از آینده
راحت میشوید .این که بتوانید آیندهی خوبی را خلق کنید باید تکنیک دیگری از ان.ال.پی
را بیاموزید که ما آن را در این فصل از کتاب بهخوبی بیان کردهایم.
فصل دوازدهم کتاب به شام میآموزد که به ترسهای خود بخندید .شاید باورتان
نشود ولی با نگاهی دیگر به ترسهای بیامرگونه خود ،دیگر منیترسید و از این که میتوانید
ب هراحتی ترسهای خود را کنار بگذارید ،تعجب خواهید کرد .این که بتوانید به رفتارهای
خودتان طور دیگری نگاه کنید ،شام را به تکنیکی مجهز میکند که رفتارهای خود را به
صورتی مثبت تغییر دهید .گاهی اوقات ما انســانها در خود غرق میشویم و زندگی
خود را ب ه صورتی تیره و تاریک میسازیم و اصالً دقت نداریم که این کار را چگونه انجام
میدهیم .ان.ال.پی به شام این توانایی را میدهد که بتوانید از حالتی که در آن هستید
خارج شوید .اگر از غرق شدن در رفتارهای نامطلوب خود خارج شوید ،میتوانید خودتان
را از دیدگاه دیگری مشاهده کنید .در این صورت ،میتوانید به اعامل و رفتار خود با دقت
نگاه کنید و به رفتارهای مضحکی که انجام میدهید ،بخندید .شام در این فصل میآموزید
که ترسهایتان را رها کرده و به آنها بخندید.
فصل ســیزدهم کتاب شام را همراهی میکند که عادتها و وسواسهای خود
را ترک کنید .شام در این فصل از کتاب به تفاوت عادتها و وسواسها پی خواهید برد.
بسیاری از انسانها هستند که از عادتها و وسواسهای خود به تنگ آمدهاند ،ولی فکر
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میکنند که منیتوانند عادتها و وسواسهای خود را کنار بگذارند .هامنطور که گفتم،
ما در این فصل کتاب قصد داریم که شام را با الگوهایی از دانش ان.ال.پی آشنا کنیم که
با استفاده از آنها بتوانید عادتهای خوبی را که دوست دارید با عادتهای نامطلوب
خود جایگزین کنید .همچنین در ادامه ،با مقولهی وسواس بیشرت آشنا میشوید و الگویی
را میآموزید که رفتارهای وسواسگونه خود را تغییر دهید.
دانش ان.ال.پی دانش تغییر است و شام با مجهز شدن به این دانش میتوانید
تغییرات بنیادینی را در خود و زندگیتان ایجاد کنید .بسیاری از انسانها از تغییر کردن
میترسند .ترس از تغییر باعث میشود که آنها به زندگی سخت خود ادامه دهند .جالب
اســت بدانید مغز انسان طوری طراحی شده است که از تغییر کردن نفرت دارد .انسان،
حارض است مبیرد ،ولی تغییر نکند .این که یک شخص بتواند بهراحتی تغییرات مثبتی را
در خود ایجاد کند و زندگی خود را مانند یک انسان آزاد بسازد ،تفاوتی میآفریند که او را
از دیگران متامیز میکند .من به این تفاوت میگویم ،تفاوتی که تفاوت میآفریند .تفاوت
انسانهای موفق در همین نکته است که تغییر را میپذیرند .پس اگر دلتان میخواهد
در گروه انسانهای موفق و متفاوت باشید ،خواندن این کتاب میتواند شام را در ایجاد
تغییرات مثبت و ســازنده همراهی کند ،ولی اگر به وقتتان اهمیتی منیدهید و دوست
نداریدکهتغییرکنید ،بهشامپیشنهاد میکنم بهکارها ورسگرمیهای دیگرتان بپردازید .این
کتاب برای انسانهایی نوشته شده است که میخواهند در زندگی خود و دیگران تغییرات
مثبت و مفیدی ایجاد کنند .البته به این که شام انسانی هستید که به ایجاد تغییرات مفید
و سازنده در خود و دیگران اهمیت میدهید باور دارم ،زیرا اگر غیر از این بود ،این کتاب
را برای مطالعه انتخاب منیکردید.
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فصل اول

ذهن انسان

شناختن ذهنتان
بسیاری از انسانها از قدرت ذهن خود اطالع زیادی ندارند .قدرت هر سلول مغزی به
اندازهای است که میتواند در هر لحظه میلیاردها عمل و عکسالعمل را انجام دهد .اگر
قدرت هر سلول مغز این اندازه باشد ،به نظر شام ،قدرت مغز کامل انسان که از میلیاردها
سلول مغزی تشکیل شده است ،چه مقدار میتواند باشد؟ مغز انسان ،همزمان که اعامل
و رفتار آگاهانه ،یعنی کارهایی را که انسان ب ه صورت هوشیارانه انجام میدهد ،مثل نگاه
کردن ،صحبت کردن ،شــنیدن ،بوییدن و چشیدن و همه اعامل و رفتارهای دیگری که
بهصورت آگاهانه انجام میگیرد ،انجام میدهد ،این توانایی را دارد که رفتارها و کارهایی
که بهصورت ناآگاهانه از انسان رس م یزند ،مثل نفس کشیدن ،کنرتل رضبان قلب ،سیستم
گوارش ،گردش خون و کلیه کارهایی را که در بدن انسان انجام میشود و او از آن بیخرب
است ،انجام دهد.
از اینرو ذهن انسان به دو بخش تقسیم میشود که هر کدام از این بخشها اعامل و
رفتارهای مربوط به خود را انجام میدهند .ذهن خودآگاه ،که کارها و رفتارهایی که انسان
ب ه صورت هوشیارانه و اختیاری انجام میدهد را کنرتل میکند و رفتارها و کارهای ناآگاهانه
و غیر اختیاری انسان ،مربوط به ذهن ناخودآگاه اوست .در ادامه ،به ترشیح عملکرد ذهن
خودآگاه و تفاوتهای آن با ذهن ناخودآگاه میپردازیم.
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ذهن ناخودآگاه انسان
هامنطور که گفتیم ذهن خودآگاه انسان اعامل آگاهانه انسان را کنرتل میکند .اعاملی
که مربوط به درک و آگاهی از دنیای اطراف میشود .ذهن خودآگاه از طریق پنج حسگر
موجود در بدن انسان ،یعنی ،چشمها ،گوشها ،بینی ،زبان و پوست سطح بدن( ،حواس
پنجگانه) اطالعات را گرفته و از طریق عصبهای مربوطه به مغز منتقل میکند .مغز هم
اعامل مربوط به پردازش اطالعات را به عهده دارد .حال ،مغز که اطالعات را دریافت کرده
و در اختیار دارد ،باید برای اطالعات دریافتی واکنشی را ترتیب دهد .این اطالعات دور
ریخته منیشوند ،بلکه در جایی ذخیره میشوند .همهی این اطالعات در قسمتی از مغز
ذخیره میشوند.
عالوه بر این ،کار ذهن ناخودآگاه انسان ،کنرتل اعامل حیاتی انسان ،ازجمله ،قلب و
رضبان آن ،گوارش و کلیه اعامل مربوط به آن ،فشارخون و بهصورت کلی ،کنرتل کلیه اعامل
حیاتی که در همهی قسمتهای بدن انجام میشوند را به عهده دارد .کنرتل همهی این
کارها در اختیار ذهن ناخودآگاه است .عالوه بر همهی کارهایی که گفته شد ،فکر کردن
و کنرتل احساسات ،همه بر عهده ذهن ناخودآگاه است .اگر چه ذهن خودآگاه انسان به
اسرتاحت نیاز دارد و به هنگام خواب ،در حال اسرتاحت است ،ولی ذهن ناخودآگاه انسان
هیچگاه اسرتاحت منیکند و همیشه بیدار و در حال کار است .اگر رفتار غیرارادی انجام
میشود ،مثل عادتها ،وسواسها و همهی رفتارها و کارهایی که بهصورت غیرارادی و آنی
انجام میشوند ،همهی آنها توسط ذهن ناخودآگاه کنرتل میشوند .در ادامه ،به مقایسه
ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه انسان میپردازیم تا بتوانید درک بهرت و کاملتری از ذهن
ناخودآگاهتانداشتهباشید.
من همیشه برای مقایسه قدرت ذهن ناخودآگاه و ذهن خودآگاه ،این مثال را م یزنم
که اگر ذهن انسان را به کوه یخی تشبیه کنیم ،قله این کوه را که از آب بیرون است ،ذهن
خودآگاه و بقیه این کوه یخی که داخل آب است و شام آن را منیبینید ،ذهن ناخودآگاه

انسان را تشکیل میدهد .قسمت داخلی کوه یخی که چندین برابر قلهی آن است ،باعث
جابجایی قله کوه میشود و آن را هر جا که دلش بخواهد همراه خود میبرد .با این مثال
میتوانید درک کنید که ذهن ناخودآگاه تا چه حد توامنند است.
ذهن ناخودآگاه و ذهن خودآگاه ،هر یک در موارد مختلف،
عملکردهای متفاوتی دارند.

ذهن خودآگاه
در موارد زیر عالی عمل میکند

ذهن ناخودآگاه
در موارد زیر عالی عمل میکند

کارهای خطی

کارهای همهجانبه

تحلیل و بررسی

خالقیت

زبان شفاهی

عملکرد بدن

ریاضیات

نگهداری خاطرات

منطق

مراقبت از احساسات و عواطف

پردازش

درک شهودی

میتوان گفت که ذهن خودآگاه با نیمکرهی چپ مغز و ذهن ناخودآگاه با نیمکرهی
راست مغز در ارتباط است .نیمکرهی چپ مغز ،بیشرت کارهای منطقی و نیمکرهی راست
مغز با خالقیت و عواطف و احساســات درگیر اســت .با مشاهدهی اطالعات جدول باال
میتوانید ب هراحتی پی بربید که بیشرت ،اهل منطق و استفاده از نیمکرهی چپ مغز و یا
اهل خالقیت و هرن و استفاده از نیمکرهی راست مغزتان هستید .میتوان گفت که یک
هرنمند اهل خالقیت است و از نیمکرهی راست مغزش بیشرت کار میکشدو یک حسابدار
که با اعداد و محاسبات رسوکار دارد ،بیشرت اهل منطق است و از نیمکره چپ مغزش بیشرت
کار میکشد .اگر اهل منطق هستید و از نیمکرهی چپ مغزتان بیشرت استفاده میکنید
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میتوانید با مترینهای خاصی ،نیمکره راست مغزتان را نیز درگیر کنید .در زیر ،مترینهایی
را برای بهکارگیری نیمکرهی راستتان آوردهایم.

فعالیت
برای این که نیمکرهی راست مغزتان را بیشتر به کار بگیرید ،میتوانید کارها
و تمرینات زیر را انجام دهید.
اگر راستدست هستید از دست چپتان بیشتر استفاده کنید ،مثال ً با دست
چپتان بنویسید ،با دست چپ مسواک بزنید و یا با دست چپتان موهای خود
را شانه کنید و همهی کارهایی که روزانه انجام میدهید را با دست چپ خود
انجام دهید .الزم است بدانید شاید کار کردن با دست چپ که به آن عادت
ندارید در اوایل برایتان کمی مشکل باشد ولی بهمرور با تمرین بیشتر عادت
خواهید کرد.
نقاشی کنید ،اگر برایتان امکان دارد ،نواختن سازی را یاد بگیرید ،بیشتر فکر
کنید ،خالقتر باشــید ،در طول روز و در زمانهایی که اســتراحت میکنید به
تصویرسازی ذهنی بپردازید .تصویرسازی ذهنی میتواند خالقیت شما را باال
ببرد .با کارهایی که گفته شد شما نیمکره راست مغزتان را بیشتر به کار میگیرید.
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همکاری دو ذهن برای پیشبرد کارها
بهرتین رشایط استفاده از متام قدرت ذهنتان این است که ذهن خودآگاه و ناخودآگاه
شام همراه هم و در کنار هم ،بهعنوان دو رشیک که برای یک هدف کار میکنند ،در
یک مسیر پیرشوی کنند .با همکاری ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاهتان میتوانید به
پیرشفتها و موفقیتهای بیشرتی برسید .اگر در انجام کارهایتان ،هر دو ذهن شام با هم
همکاری کنند ،مسیری را که برای رسیدن به موفقیت طی میکنید ،با رسعت بیشرت و تالش

کمرتی طی خواهید کرد .ولی اگر ذهن ناخودآگاه شام مثل حیوان چموشی باشد که کنرتل
آن از دست شام خارج شود ،میتواند برایتان دردرسساز شود.
شناختن ذهن ناخودآگاهتان
ذهن ناخودآگاه شــا عجیب ،ولی بسیار قدرمتند است .برای این که بتوانید از ذهن
ناخودآگاهتان برای پیشربد کارهای خود بهره بربید ،باید بتوانید کنرتل آن را در اختیار
بگیرید .برای این منظور الزم است با موارد عجیب ذهن ناخودآگاهتان آشنا شوید.
شناختن ذهن ناخودآگاه عجیبتان
ذهن ناخودآگاهتان نمیتواند فعلهای منفی را پردازش کند.
ذهن ناخودآگاه شــا جمالت منفی را بهعنوان جمله امری مثبت در نظر میگیرد و
بالفاصله به آن عمل میکند .مثالً اگر به شام بگوییم که به اسب شاخدار فکر نکنید ،محال
است که شام به اسب شاخدار فکر نکنید .اگر هم تا بهحال اسب شاخدار ندیدهاید،
ذهنتان اسب شاخداری خواهد ساخت و شام دقیقاً به آن فکر خواهید کرد .اینجاست که
متوجه میشوید ذهن ناخودآگاه به فعلهای منفی اهمیتی منیدهد و درست مخالف آن
عمل میکند .این عمل بهصورت خودکار ،توسط ذهن ناخودآگاه انجام میشود و شام در
انجام دادن این کار اختیاری ندارید.
با توجه به این که ذهن ناخودآگاه ،همهی جمالت را بهصورت مثبت در نظر میگیرد،
اگر به خودتان بگویید منیخواهم فقیر باشم ،دقیقاً به فقیر بودن فکر میکنید و افکاری که
مربوط به فقیر بودن است در ذهن شام رشوع به ساخته شدن میکنند .در این صورت،
فقیر بودن ب ه عنوان هدفی که به ذهن ناخودآگاهتان معرفی کردهاید ،در نظر گرفته شده
و از این به بعد ،ذهن ناخودآگاهتان همهی تالش خود را میکند که شام را به هدفتان که
فقیر بودن است ،برساند .به این دلیل است که میگوییم اهداف خود را با جمالت مثبت
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بگویید و به نخواسنت فکر نکنید .اگر با خودتان به نخواسنت چیزی فکر میکنید ،درک ذهن
ناخودآگاهتان ،خواسنت آن چیز است و همهی دغدغهاش این است که شام را به آن چیز
که منیخواهید برساند .با این توضیحات ،باید برای نخواسنت فقر به ثرومتند بودن فکر کنید
تا ذهن ناخودآگاه شام را برای رسیدن به ثروت یاری کند.
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ذهن ناخودآگاه مثل کودکی است که برای انجام صحیح کارهایش
به هدایت احتیاج دارد.
شام برای استفاده کردن از قدرت ذهن ناخودآگاهتان نیاز دارید که کنرتل آن را به دست
گیرید ،زیرا اگر ذهن ناخودآگاه خود را آزاد و رها بگذارید معلوم نیست که به چه کارهایی
مشغول میشود .اگر ذهن ناخودآگاه شام بیکار و آزاد گذاشته شود ،به میل خودش رشوع
به انجام کاری خواهد کرد و مهم نیست که شام به چه کارهایی عالقه دارید ،او به انجام
کارهایی که خودش دوست دارد ،مشغول خواهد شد.
مغز انسان مثل دستگاهی است که کلید قطع ندارد ،یعنی اگر دستگاه روشن شد
و رشوع به کار کرد آنقدر به کار خود ادامه میدهد که بهکلی خراب شــده و غیرقابل
استفاده شود .مغز نیز مثل این دستگاه عمل میکند ،یعنی مغز تا زمان مرگ به کار خود
ادامه میدهد و هیچگاه از کار باز منیایستد .اگر کسی را در داخل یک محفظه تنگ و
تاریک زندانی کنند و به او اجازهی ارتباط با دنیای بیرون را ندهند و همهی راههای ارتباطی
او را با دنیای بیرون قطع کنند ،او در آن محفظه تنگ و تاریک بدون این که با دنیای بیرون
ارتباطی داشته باشد ،رشوع به تجربه خواهد کرد .اینطور نیست که اگر راههای ارتباطی با
دنیای بیرون را از مغز بگیرند ،مغز هیچ کاری نکند ،او در درون خود به تجربه میپردازد.
پس ،مغز منیتواند بیکار باشد و در همه حال ،به انجام کاری مشغول است.
حال که ذهن ناخودآگاه انسان نیاز به راهنامیی و هدایت دارد ،باید این کار به بهرتین
شکل ممکن انجام شود .بهرتین حالت این است که کنرتل ذهن ناخودآگاهامن را خودمان

به دست بگیریم تا این که کارهایی را که خودمان دوست داریم انجام دهیم ،البته احتامل
این که ذهن ما را شخص دیگری هدایت کند زیاد است ،در آن صورت آن شخص به انجام
کارهایی میپردازد که خودش دوست دارد و به این که ما به انجام چه کارهایی عالقه داریم
اهمیتی منیدهد و اگر هم بخواهد کارهای مورد عالقهی ما را انجام دهد ،یا منیتواند و یا
احتامل این که اشتباه انجام دهد ،زیاد است.
پس باید یاد بگیرید که بتوانید ذهن ناخودآگاه خود را اداره کنید .برای این که بتوانید
ذهن ناخودآگاه خود را اداره کنید ،بهرتین راه این اســت که ،بین ذهن خودآگاه و ذهن
ناخودآگاه ،کانالهای ارتباطی مناسبی برقرار کنید تا این که از طریق ذهن خودآگاه بتوانید
ذهن ناخودآگاهتان را کنرتل کنید .این که کنرتل ذهن ناخودآگاه را به دست بگیرید ،به این
معنی است که بتوانید توسط ذهن خودآگاهتان ،ذهن ناخودآگاهتان را برنامهریزی کنید تا
به رفتاری بپردازد که دلخواهتان است.
ذهن ناخودآگاه شــما خاطرات را در خود ضبــط کرده و نگهداری
میکند.
متامخاطراتوتجربیاتشامبهصورتکاملدرحافظهیبلندمدتشامثبتونگهداری
میشود .باید بگوییم که ذهن ناخودآگاه انسان ،مسئول ذخیرهسازی و سازماندهی این
خاطرات است .قاب ل ذکر است که در یک آزمایش ،مغز یک خانم با الکرتود تحریک شد،
بهطوریکه این خانم متام خاطرات دوران کودکی خود را با جزئیات کامل به یاد آورد...
یکی از کارهای عجیب ذهن ناخودآگاه ،رسکوب کردن خاطراتی اســت که احساسات
منفی را در انسان برمیانگیزد و کار دیگری که ذهن ناخودآگاه انجام میدهد ،این است که
خاطرات رسکوبشده را برای رهایی از احساسات حبس شده ،به کار میبرد.
ذهن ناخودآگاه انسان ممکن است که در زمانهایی که دلخواه اوست ،خاطرات بد و
یا خوب را به یاد شام بیاورد و باید گفت که زمانهای مناسبی را هم برای این کار انتخاب
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منیکند و اهمیتی منیدهد که این کار او را میپسندید یا نه .مثالً در یک جشن عروسی،
ذهن ناخودآگاه شام خاطره بدی را یکباره به یاد شام میآورد و باعث بروز احساسات
بدی در شام میشود ،با این کار ممکن است کل روز شام را خراب کند ،درحالیکه شام این
کار او را منیپسندید.
ذهن ناخودآگاه شما در کار یادگیری بسیار تنبل است.
ذهن ناخودآگاه به دنبال این است که تجربههای جدیدی را انجام دهد و اگر او را بیکار
رها کنید ،ممکن است که برای شام دردرس ایجاد کند.
برای مشغول نگهداشنت ذهن ناخودآگاهتان میتوانید به کارهایی مثل حل جدول ،مطالعه،
ورزش ،رسگرمیهایی که خالقیت شام را برمیانگیزد و کارهای اینچنینی بپردازید .برای این که
ذهن خود را آرام کنید ،بهرتین کار این است که مترکز کنید و به مترینهای تنآرامی مشغول
شوید .بعد از این مترینها خواهید دید که از نظر روحی تا چه حد به آرامش میرسید .این
مترینات ،تنشها و اسرتسها را از شام دور میکند و شام را خالقتر و آرامتر میمناید.

40

ذهن ناخودآگاه ،شــما را با اخالقیاتی که آموخته است ،محدود
نگه میدارد.
ذهن ناخودآگاه شام ،موارد اخالقی را که قبالً آموخته است ،به شام تحمیل میکند و
شــا را در چارچوبی که آموخته است ،بسیار محدود نگه میدارد .ذهن ناخودآگاه شام
میتواند تصمیم بگیرد که شام را تنبیه و یا تشویق کند ،میتواند از رفتارهای شام حامیت
کند و یا بعضی از رفتارهای شــا را رسکوب مناید .ذهن ناخودآگاه شام میتواند به شام
کمک کند که نتایج مثبتی را در زندگی به بار بیاورید و با این نتایج بهدستآمده ،روی
زندگی دیگران نیز تأثیر بگذارید .در تاریخ ،رسگذشــت افراد زیادی را خواندهاید که روی
زندگی مردم تأثیرات مثبتی را بهجا گذاشتهاند .رهربان بزرگ ،افرادی مثل امام خمینی (ره)،

گاندی ،مادر ترزا ،نلســون ماندال و  ...با رفتارهایشان روی زندگی دیگران تأثیرات مثبتی
گذاشتهاند.
شناختن ذهن خودآگاهتان
ذهن خودآگاه شام اعامل ارادی شام را کنرتل میکند و بهوسیله حواس پنجگانه شام با
دنیای اطرافتان ارتباط برقرار میکند .در هر لحظه ،ذهن خودآگاه انسان از طریق حواس
پنجگانه مورد هجوم میلیاردها اطالعات قرار میگیرد ،اگر همهی این اطالعات وارد ذهن
خودآگاه انسان شود ،او راهی جز دیوانه شدن ندارد ،بنابراین این اطالعات توسط شبکهای
از سلولهای مغزی فیلرت میشود تا همه اطالعات وارد مغز نشوند .این شبکه ،بیشرت
اطالعات را فیلرت میکند ،مگر این که اطالعات دریافتی یکی از رشایط زیر را داشته باشد.
اطالعاتی که برای بقا و زندگی انسان مهم هستند.
مثالً شب در منزل خواب هستید و با شنیدن صدای غیرعادی از خواب بیدار
میشوید و به اطراف توجه میکنید و یا این که در حال فکر هستید ،ناگهان با
شنیدن صدای بوق ماشینی متوجه میشوید که در وسط خیابان قرار دارید .این
کار باعث میشود حواستان به خودتان باشد تا از اتفاقات در امان مبانید.
اطالعاتی که بار عاطفی زیادی را به همراه داشته باشند.
مثالً در یک مرکز خرید ،یکی از بستگان خود را گم کرده باشید و برای پیدا کردن او
اطراف را جستجو کنید .ناگهان در میان جمعیت او را میبینید که ایستاده است،
اگــر او مثل دیگران بود ،او را در بین جمعیت منیدیدید .ولی عاطفه زیادی که
نسبت به او دارید توجه شام را به او جلب کرد.
اطالعاتی که برای شما جدید باشند.
مثالً موقعی که لوازم منزل را جابجا و چیدمان آنها را جدید میکنید؛ تا مدتی از
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این تغییر شگفتزده شده و به وجد میآیید ،ولی بعد از مدتی ،این تازگی از بین
رفته و چیدمان منزل دوباره برای شام تکراری میشود.
در مغز انسان ،شبکهی سلولی خاصی وجود دارد که اطالعات قدیمی را فیلرت میکند
و اجازه منیدهد که اطالعات قدیمی و تکراری وارد مغز شود .این که تابلوها و لوازم منزل
را که خیلی وقت است در جایی از منزلتان قرار دارند ،منیبینید و ب هراحتی متوجه آنها
منیشوید ،کار این شبکه سلولی است.
بهاینشبکهیسلولیفیلرتکنندهسیستمفعالسازیقابلاصالحمیگویند.اینسیستم
با محرکهایی فعال میشود که از آستانه آگاهی او فراتر روند .اتفاقهای تکراری و عادی
زندگی روزمره از این آستانه پایینترند و این سیستم را تحریک منیکنند و به همین دلیل
شام متوجه اتفاقات تکراری روزانه زندگی منیشوید و اگر اتفاق جدیدی بیافتد ،از این
آستانه باالتر رفته و شام ب هراحتی متوجه آن اتفاق میشوید.
شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که کفش جدیدی خریده باشید و برای امتحان ،آن کفش
را پوشیده و به پیادهروی رفتهاید .هنگامیکه در خیابان در حال پیادهروی هستید ،متوجه
میشوید که بیشرت مردم کفشهایی شبیه و یا ه مرنگ کفش شام به پا دارند .اگر پیش خود
فکر کردهاید که شاید از کفشهای مثل کفش شام در بازار زیاد شده است و مردم به این
دلیل از کفشهای شام خریدهاند ،اشتباه کردهاید .سیستم فعالسازی قابل اصالح شام ،از
بین کفشهای فراوانی كه در پای مردم است ،کفشهای همرنگ و یا هم نوع کفش شام
را برمیگزیند و جلوی چشم قرار میدهد.
این نکته در شیوه تفکر انسان هم ب هراحتی قابلمشاهده است .مثالً اگر فکر میکنید
که آدم بدشانسی هستید ،سیستم فعالسازی قابل اصالح مغزتان همهی اطالعاتی را که
الزم است تا به شام ثابت کند که آدم بدشانسی هستید ،جمع میکند و در آخر به شام
ثابت میکند که شام آدم بدشانسی هستید .اگر شام به بدشانس بودن فکر کنید ،فیلرت
کردن اطالعات باعث میشود که شام فرصتهای خوششانسی را نبینید و در نهایت به

این نتیجه که شام آدم بدشانسی هستید ،خواهید رسید.
چگونه اطالعات در مغزتان ثبت میشوند.
این که بدانید اطالعاتی که وارد مغز شام میشود چگونه در مغزتان ذخیره میشود
و این که چگونه خاطرات شام بهوسیله این اطالعات در مغزتان شکل میگیرد ،بسیار مهم
است .زیرا با درک این موضوع ،شام میتوانید در عملکرد و رفتارهایتان انتخابهای زیادی
داشته باشید .بیشرت خاطرات ،احساسات و رفتارها بهصورت ناخودآگاه ابراز میشوند و
شام را گرفتار میکنند .اگر بدانید که خاطرات در ذهن شام چگونه شکل میگیرند و ذخیره
میشوند و اگر بدانید که میتوانید خاطرات خود را ب ه صورتی مدیریت کنید که روی
وضعیت فعلی شام تأثیر مثبتی بگذارند ،میتوانید زندگی خود را طوری برنامهریزی كنید
که از تکتک لحظههای زندگیتان لذت بربید.
اطالعاتی که از فیلرتهای مغز عبور میکنند ،به بخشی به نام بخش بادامیشکل مغز
ارســال میشوند .قسمت بادامیشکل مغز وظیفه دارد که به این اطالعات ارزش و وزن
احساسی بدهد ،بعد از این کار ،این اطالعات به قسمتی به نام هیپوکامپوس فرستاده
میشوند .هیپوکامپوس این اطالعات را مورد بررسی قرار میدهد و آنها را به قسمت
کورتکس مغز میفرستد و در آنجا این اطالعات تحلیل میشوند و در مرحلهی نهایی،
اطالعات در آنجا ذخیره میگردند.
اختالل ترس و استرس پس از حادثه
اختالل اسرتس پس از حادثه ،زمانی ایجاد میشود که بخش بادامیشکل مغز ،اطالعاتی
باارزش احساســی بسیار باال دریافت میکند و به دلیل وزن احساسی باالی اطالعات
دریافتی ،منیتواند آنها را به هیپوکامپوس بفرستد و به همین دلیل ،این اطالعات در
قسمتی بین بخش بادامیشکل و هیپوکامپوس حبس میشوند .در این اختالل ،بیامر
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احساس میکند که خاطرهی بد هر لحظه جلوی چشمش است و از این که این خاطره بد
و احساسی ،دامئاً از ذهنش عبور میکند ،شدیداً ناراحت است .باید بگوییم که در گذشته و
موقعی که دانش ان.ال.پی هنوز شکل نگرفته بود پزشکان به کسانی که دچار این اختالل
بودند توصیه میکردند که در منزل اسرتاحت کنند و درمان خاصی را برای این مشكل در
نظر نداشتند ،ولی امروزه با وجود دانش ان.ال.پی میتوان ب هراحتی و ب ه رسعت این نوع
اختالل را درمان کرد.
فوبیاها یا هامن ترسهای بیامرگونه ،نوع دیگری از این اختالل است که فرد به دلیل
دریافت اطالعاتی ،دچار این اختالل شده است که میتوان با تکنیکهای ان.ال.پی ،بر این
اختالل نیز غلبه کرد .در فصل ترسها و فوبیاها برای درمان فوبیاها ،تکنیک قدرمتندی را
آوردهایم که با استفاده از آن میتوانید به درمان آن بپردازید.
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