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NLP  و منظورهای مفید و مثبت ضمیر

 ناخودآگاه

  

، هر رفتاری NLP از پیش فرض های علمبراساس یکی 

 .دارای منظوری مفید و مثبت است

ضمیر  مهمترین هدف گفته می شود که  NLP در

 حفظ رفاه، امنیت و آسایش در ما می باشد ناخودآگاه

و کلیه رفتارهای امروزمان هر چند از لحاظ منطقی )ضمیر 

 خودآگاه(، مورد قبول ما نباشد

که در نهایت باعث  اما حتما در سطح ضمیر ناخودآگاه نیتی مفید و مثبت نسبت به آن رفتار وجود دارد

 .برآورده شدن رفاه، امنیت و آسایش در وجود ما می گردد

علت این اختالف میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در این است که ضمیر ناخودآگاه بر خالف ضمیر خودآگاه،  

ساتی هرچند غیر منطقی که میان اطالعات ورودی قدرت تجزیه و تحلیل و استدالل ندارد و براساس مقای

مختلف وارد شده به ذهن از دوران کودکی انجام می دهد باورهایی را در وجود ما می سازد که این باورها 

  .تولید کننده رفتارهای آینده ما می شوند

  

و چربی و کلسترول و چون فشارخون، افزایش قند  به عنوان مثال وقتی ما به علت اضافه وزن دچار مشکالتی

تصمیم می گیریم که با رژیم های غذایی مختلف وزن خود را  عوارضی چون کمردرد و یا پا درد می شویم،

 .این تصمیم براساس تجزیه و تحلیل ضمیر خودآگاه انجام می گیرد .کاهش دهیم

روی می دهد این است که یا هیچ انگیزه ای برای شروع رژیم غذایی در ما اما اتفاقی که در بسیاری از مواقع 

 شکل نمی گیرد،

 یا به بهانه های مختلف زمان اقدام را به تاخیر می اندازیم و یا رژیم غذایی را شروع می کنیم

ده است اما پس از گذشت مدت کوتاهی آن را رها می کنیم و مجددا رفتارهای قبلی که باعث اضافه وزن ما ش

 .را انجام می دهیم

 .علت این است که ضمیر ناخودآگاه، این کاهش وزن را مانعی برای حفظ رفاه، امنیت و آسایش ما می داند
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تلفی که از گذشته دریافت نموده ایم، افراد چاق، انسانهایی مهربانتر و در عین حال مثال براساس اطالعات مخ

در اینجا و از نظر ضمیر  و یا اینکه افراد الغر از بضاعت مالی کافی برخوردار نیستند، قدرتمندتر هستند

با گرفتن رژیم  که ناخودآگاه ساده لوح، مهربانی، قدرتمندی و بضاعت مالی منظورهای مفید و مثبتی هستند

به ما  الغری از بین خواهند رفت و از آنجاییکه قدرت ضمیر ناخودآگاه بسیار بیشتر از ضمیر خودآگاه است،

 .اجازه گرفتن رژیم غذایی الغری را نمی دهد

نی هر زمان که تصمیمی را می گیریم و یع .این مساله در رابطه با تمامی اهداف و تصمیمات ما صدق می کند

در درجه اول باید به منظورهای مفید  هر چقدر تالش می کنیم نمی توانیم آن تصمیم را به سرانجام برسانیم،

و امروز به عنوان سپری  و مثبت احتمالی توجه کنیم که شاید در گذشته در وجود ما شکل گرفته باشند

 .ننددفاعی در مقابل اهداف ما عمل می ک

  

اما این بدان معنا  می گوییم که تمامی تغییرات باید در سطح ضمیر ناخودآگاه قدرتمند انجام شود، NLP در

زیرا این منظورهای مفید و مثبت همگی مورد  نیست که منظورهای مفید و مثبت ناخودآگاه را تغییر دهیم

 .نیاز ما می باشند

بلی که با حفظ منظورهای مفید و مثبت ق تمامی تکنیک ها و روشها به گونه ای عمل می کنند NLP در

اختاللی  یعنی ناخودآگاه متقاعد شود که این تغییر، .تغییرات رفتاری در سطح ضمیر ناخودآگاه صورت گیرد

ایجاد نمی کند و  در منظورهای مفید و مثبت ما که باعث حفظ رفاه، امنیت و آسایش در وجودمان می گردند،

 .شاهد تغییرات مورد نظر خود باشیماینجاست که با تفاهم میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه می توانیم 
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