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 ضمیر ناخودآگاه چیست؟

 

چرا شناخت ضمیر ناخودآگاه برای همه افراد 

 ضروری می باشذ؟

صیشا ػّٓ ثاتت  :سادٜ تشیٗ پاسخ تٝ ایٗ سٛاَ ایٗ است

اص فؼاِیت ٞای ٔا تحت  ۷۹%وشدٜ است وٝ ٘ضدیه تٝ 

اص  ۹%ایٗ یؼٙی تٟٙا  .تاثیش ضٕیش ٘اخٛدآٌاٜ ٔی تاضذ

ماِٝ دس ساتغٝ تا ضٕیش ٘اخٛدآٌاٜ ٚ چٍٍٛ٘ی ایٗ ٔ دس .سفتاسٞای ٔا آٌاٞا٘ٝ ٚ تحت وٙتشَ ٔستمیٓ ٔا است

 .تشاتش اسادٜ ٚ إٞیت تٛجٝ تٝ ٘اخٛدآٌاٜ دس ص٘ذٌی صحثت خٛاٞیٓ وشد ػّٕىشد آٖ، لذست احساس دس

   

 غول درون

 .”ٕٞا٘مذس وٝ خٛدآٌاٜ ٔٙثغ ا٘ذیطٝ است، ٘اخٛدآٌاٜ ٔٙثغ لذست است“وّٛد تشسیتَٛ ٔی ٌٛیذ: 

 چٙذ تاس دس عَٛ ص٘ذٌی تخاعش ٚجٛد احساساتی ٔا٘ٙذ تشس یا استشس، اٞذاف خٛد سا سٞا وشدٜ ایذ؟

چٝ تؼذاد سٚصٞایی وٝ تا ضٛس ٚ اضتیاق اص خٛاب تیذاس ٔی ضٛیذ، أا تٝ ٔیا٘ٝ سٚص ٘شسیذٜ، ا٘ٛاع افىاس ٔٙفی تٝ 

 سشاغتاٖ ٔی آیذ؟

 ٌفتٝ ٔی ضٛد؟ غَٛ دسٖٚ چشا تٝ ضٕیش ٘اخٛدآٌاٜ،

 

 تفاوت ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه

 خٛدآٌاٜ یا ٞٛضیاس ٚ ٘اخٛدآٌاٜ یا ٘اٞٛضیاس تمسیٓ تٙذی ٔی ضٛد. وّیٝ واسٞای رٞٗ ا٘ساٖ تٝ دٚ لسٕت

 .ضٕیش ٘اخٛدآٌاٜ ٔی تاضذ ٚ وّیٝ تش٘أٝ سیضی ٞای غیش اسادی، تحت فشٔاٖ اسادی تٛسظ ضٕیش خٛدآٌاٜ
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 ارتباط ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه با نیمکره های مغس

فؼاِیت  ضٕیش ٘اخٛدآٌاٜ لسٕتی اص فؼاِیت ٘یٕىشٜ ساست ٚ ضٕیش خٛدآٌاٜ لسٕتی اص عثك آخشیٗ ٘ظشیٝ ٞا،

٘یٕىشٜ ساست دس ٔمایسٝ تا  ات ٔختّف ٔتٛجٝ ضذ٘ذ وٝ٘یٕىشٜ چپ ٔغض ٔی تاضذ. دا٘طٕٙذاٖ دس تحمیم

اص آ٘جا  .لاتّیت ٞای ظشیفی سا دس ا٘ساٖ تحت وٙتشَ داسد ٘یٕىشٜ چپ اص ٚضؼیت حساستشی تشخٛسداس است ٚ

وٝ ایٗ لاتّیت ٞا ػٕٛٔا دس وٙتشَ ٔستمیٓ فشد ٘یست، ایٗ جایٍاٜ اص ٔغض سا ٔىاٖ حضٛس ضٕیش ٘اخٛدآٌاٜ 

 .لّٕذاد ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ

  

 ویژگیهای نیمکره چپ مغس

 :اص اصّی تشیٗ ٚیژٌیٟای ٘یٕىشٜ چپ ٔغض، ٔی تٛاٖ ٔٛاسد صیش سا ٘اْ تشد

 ٖوٙتشَ حشوات فیضیىی سٕت ساست تذ 

 ٝلاتّیت حافظٝ وٛتاٜ ٔذت ٔا٘ٙذ یادآٚسی ٘تیجٝ یه ٔساتم 

 ٗوٙتشَ لذست تیاٖ ٚ صتاٖ تىّٓ ٚ خٛا٘ذٖ ٚ ٘ٛضت 

 ٙٔ غمیا٘جاْ اػٕاَ سیاضی ٚ استذالَ ٞای 

 

 غسویژگیهای نیمکره راست م

اص آ٘جا وٝ ایٗ ٘یٕىشٜ داسای لاتّیت ٞای تسیاس صیادی ٔی تاضذ، ایٗ لسٕت سا ٔحُ فؼاِیت ضٕیش ٘اخٛدآٌاٜ 

الصْ تٝ روش است وٝ ضٕیش ٘اخٛدآٌاٜ، تٝ صٛست یه جسٓ فیضیىی ٕ٘ی تاضذ ٚ تٟٙا یه ٘یشٚی  .ٔی دا٘ٙذ

 .ٞذایتٍش دسٚ٘ی است

 :اٖ ٔٛاسد صیش سا ٘اْ تشداص اصّی تشیٗ ٚیژٌیٟای ٘یٕىشٜ ساست ٔغض، ٔی تٛ

 ٖوٙتشَ حشوات فیضیىی سٕت چپ تذ 

 تٝ خاعش سپشدٖ تصاٚیش ٚ چٟشٜ ٞا 

 ْایجاد ٕٞاٍٞٙی دس ٌفتاس ٚ آًٞٙ وال 
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 ٖوٙتشَ صتاٖ تذ 

 ثثت خاعشات ٚ ٞیجا٘ات دٚساٖ وٛدوی 

 ٖٚحفظ تؼادَ ٚ ا٘جاْ حشوات ٔٛص 

 ٔحُ ثثت خاعشات دائٕی 

 وٙتشَ احساسات ٚ ٞیجا٘ات 

 ایجاد سٚیا ٚ تصاٚیش ٞیجا٘ی دس خٛاب 

 ٔشوض خاللیت 

آٖ  ٞای روش ضذٜ دس ٘یٕىشٜ ساست، اوثشا تٝ صٛست اسادی تحت وٙتشَ ٕ٘ی تاضٙذ، تٝ اص آ٘جایی وٝ فؼاِیت

 .ضٕیش ٘اخٛدآٌاٜ یا ٘اٞٛضیاس ٌفتٝ ٔی ضٛد

  

 ما احساسی هستیم یا منطقی؟

دس حاِیىٝ  .، ٚلتی ایٗ سٛاَ سا اص دا٘طجٛیا٘ٓ ٔی پشسٓ، اوثشا پاسخ ٔی دٞٙذ: تستٍی داسNLPٜ دس والسٟای

ضٕا تا احساس خٛد  .ٞذ وٝ ٔا ٔٛجٛدات احساسی ٞستیٓ ٚ ٘ٝ ٔٙغمیتٕأی ٔغاِؼات ػّٕی ٘طاٖ ٔی د

 .تصٕیٓ ٔی ٌیشیذ وٝ واسی سا ا٘جاْ دٞیذ ٚ یا ا٘جاْ ٘ذٞیذ، ٞش چٙذ آٖ تصٕیٓ وأال ٔٙغمی تاضذ

تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ تا استفادٜ اص لذست تجضیٝ ٚ تحّیُ ٚ تشسسی ضشایظ ٔختّف، تٝ ایٗ ٘تیجٝ ٔی سسیذ وٝ 

أا دس ٚالغ ضٕا ایٗ تصٕیٓ ٔٙغمی سا ٘یض تٝ دِیُ احساسات پس اص خشیذ ایٗ  .د تٟیٝ وٙیذاتٛٔثیّی تشای خٛ

احساساتی ٔا٘ٙذ ساحتی، آسأص، حس خٛتی وٝ اص تؼشیف ٚ تٕجیذ دیٍشاٖ تٝ دست ٔی  .اتٛٔثیُ ٔی ٌیشیذ

 … آٚسیذ ٚ

 

 ۷۹%در برابر  %۳

 اص فؼاِیت ٞای ٔا اسادی ٚ تحت وٙتشَ ضٕیش خٛدآٌاٜ ٔی ۹%ٔی وٙٙذ وٝ تٟٙا  ٘ظشیات ٔتؼذد ػّٕی ثاتت

ایٗ یؼٙی  .٘اخٛدآٌاٜ ٔی تاضٙذ اص فؼاِیت ٞای ٔا وأال غیشاسادی ٚ تحت وٙتشَ ضٕیش ۷۹%تاضٙذ، دس حاِیىٝ 
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تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ دس ٍٞٙاْ سا٘ٙذٌی  .لذست اسادٜ، ٔٙغك ٚ استذالَ دس تشاتش لذست احساس تسیاس ٘اچیض ٔی تاضذ

 .اٌش تٝ خٛد تیاییٓ، ٔتٛجٝ ٔی ضٛیٓ وٝ تا لثُ اص ایٗ ِحظٝ تٕأی واسٞا تٝ صٛست غیشاسادی ا٘جاْ ٔی ضذ

ٍٕٞی وأال غیشاسادی ٚ  ،… ٓ، تغییش ٔسیش دادیٓ ٚدفؼاتی وٝ د٘ذٜ ٔاضیٗ سا ػٛض وشدیٓ، تشٔض ٌشفتی تؼذاد

صٔا٘ی وٝ دس یه ٔطاجشٜ ٚ تشاساس احساساتٕاٖ  یا .٘اخٛدآٌاٞا٘ٝ صٛست ٌشفت ٚ ٞیچ تٛجٟی تٝ آٖ ٘ذاضتیٓ

 ضایذ خٛضایٙذ ٘ثاضٙذ ٚ تؼذا ٔتٛجٝ ٔی ضٛیٓ وٝ ایٗ وّٕات وأال ٘اخٛدآٌاٜ وّٕاتی سا تٝ صتاٖ ٔی آٚسیٓ وٝ

تٝ دِیُ ٕٞیٗ لذستٕٙذی است وٝ تٝ ضٕیش ٘اخٛدآٌاٜ، غَٛ دسٖٚ ٌفتٝ ٔی  .ج ضذٜ استاص دٞاٖ ٔا خاس

 .ضٛد

   

 ما می کنذ؟شناخت ضمیر ناخودآگاه چه کمکی به 

ضٕیش ٘اخٛدآٌاٜ یا رٞٗ ٘اٞٛضیاس، ٔغاتك تا تش٘أٝ ٞای ٘ٛضتٝ ضذٜ دس آٖ، ٕٞا٘ٙذ یه وأپیٛتش تشای ٔا واس 

داسد ٚ ٔا  ضٕیش ٘اخٛدآٌاٜ پشدٜ اص تٕأی اسشاس ٚ لذستٟای دسٚ٘ی ٚ تیشٚ٘ی ا٘ساٖ تش ٔی ٔغاِؼٝ .ا٘جاْ ٔی دٞذ

غَٛ دسٖٚ یه  ایٗ .سإٞٙایی ٔی وٙذ ٚ سالٔتی دس ص٘ذٌی سا دس ساٜ سسیذٖ تٝ وٕاَ ٚالؼی، لذست، آسأص

ٔؼٙٛیت، سالٔتی، ػطك ٚ اٍ٘یضٜ تذٖٚ  ٞذایتٍش دسٚ٘ی است ٚ ساٜ سسیذٖ تٝ ٞش چیضی اص ثشٚت تا ٔماْ،

ایٗ ٘یشٚی دسٚ٘ی اص دٚساٖ جٙیٙی تا ِحظٝ ٔشي، ا٘ساٟ٘ا سا تشای سسیذٖ تٝ  .ضٙاخت آٖ أىا٘پزیش ٘خٛاٞذ تٛد

ِٚی وٕتش وسی است وٝ تتٛا٘ذ ػالئٓ ٚ صتاٖ ضٕیش  .ا ٔٙفی دس ص٘ذٌی ٞذایت ٔی وٙذاٞذاف ٔثثت ی

 .٘اخٛدآٌاٜ سا دسن وٙذ ٚ اص آٖ تٝ ػٙٛاٖ یه ٔطاٚس دسٚ٘ی استفادٜ وٙذ

  

 تمرینات تقویت نیمکره راست مغس

تشای ایٙىٝ تتٛا٘یٓ تٛجٝ تیطتشی تٝ ضٕیش ٘اخٛدآٌاٜ داضتٝ تاضیٓ، الصْ است تا ٘یٕىشٜ ساست ٔغض خٛد سا 

 :تشای ایٙىاس تٕشیٙات سادٜ صیش تسیاس ٔٛثش ػُٕ ٔی وٙٙذ .تمٛیت وٙیٓ

  

 در طول روز چنذ دقیقه با خود خلوت کنیذ
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داس٘ذ،  دلیمٝ تشای خٛد ٚلت تٍزاسیذ ٚ تٝ صذاٞا ٚ تصاٚیشی وٝ دس پیشأٖٛ ضٕا ٚجٛد حتٕا دس عَٛ سٚص چٙذ

 .داضتٝ تاضیذ تٝ دلت تٛجٝ وٙیذ. دس ایٗ ِحظات تٝ احساسات دسٚ٘ی خٛد ٘یض تٛجٝ وافی

  

 .آواز بخوانیذ یا موسیقی گوش دهیذ

ٌٛش دادٖ تٝ ٔٛسیمی ٞای آسأص تخص، خٛا٘ذٖ آٚاص یا حتی چٙذ تیت ضؼش دس عَٛ سٚص، ٔٛجة تمٛیت 

 .٘یٕىشٜ ساست ٔغض خٛاٞذ ٌشدیذ

  

 .ایذه پردازی کنیذ

٘یست تشای تحمك تخطیذٖ تٝ ایٗ ایذٜ ٞا چمذس  ٟٔٓ .تشای اٞذافی وٝ دس رٞٗ داسیذ، ایذٜ پشداصی وٙیذ

است وٝ تا ایٗ واس، خاللیت ٚ دس ٘تیجٝ حافظٝ تّٙذ ٔذت خٛد سا تمٛیت ٔی  لذست اجشایی داسیذ. ٟٔٓ ایٗ

 .ٚ استثاط تٟتشی تا ضٕیش ٘اخٛدآٌاٜ تشلشاس ٔی ساصیذ وٙیذ

  

 .اگر راست دست هستیذ، با دست چپ بنویسیذ

ٛستیىٝ ساست دست ٞستیذ، تٕشیٗ وٙیذ وٝ حتی یه جّٕٝ ٞٓ وٝ ضذٜ تا دست دس صٔاٟ٘ای فشاغت ٚ دس ص

ٟٔٓ خٛش خظ ٘ٛضتٗ ٘یست. ٟٔٓ تمٛیت ٘یٕىشٜ ساست ٔغض است وٝ فؼاِیت ٞای سٕت چپ  .چپ تٙٛیسیذ

 .تذٖ سا وٙتشَ ٔی وٙذ
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