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شما با اجرای روزانه این تکنیک های ساده، به راحتی قادر خواهید بود با تغییر مسیر فکری در 
ذهنتان، نگرش، بینش و برداشت خود نسبت به مسائل پیرامون را تغییر دهید.

در دوره ابتدایی، من در مدرسه به گروه چهار نفرِ برتر درس ریاضی ملحق شدم. ما هر روز دور یک 
میز گرد در کتابخانه مدرسه جمع میشدیم و جبر یاد میگرفتیم. عضویت در گروه نخبگان ریاضی 
مدرسه در من احساس بسیار خوبی ایجاد کرده بود و در نتیجه من نسبت به » درس ریاضی «  

تصور ماهر بودن، تسلط، اعتماد به نفس باال و آرامش داشتم.

یک روز معلم بدون اطالع قبلی از ما امتحان گرفت.۱۲ مسئله ساده که از جمع جبری چهار عدد 
تشکیل شده بود و باید در ۶ دقیقه انجام  میشد. معلم به ما گفت :»این مسئله ها بسیار ساده اند و اگر 

کسی نتواند در تمام ۱۲ مورد به جواب صحیح برسد، باید آدم احمقی باشد!
من به خودم گفتم : من که آدم احمقی نیستم ! پس سریع شروع به حل مسائل کردم  ...

از آنجایی که این اولین امتحان کوتاه مدت ریاضی من بود، خیلی زود متوجه شدم نمیدانم چقدر 
باید برای حل هر مسئله زمان بگذارم تا بتوانم همه دوازده مسئله را حل کنم.

من تمام سعی ام این بود تا در کوتاه ترین زمان ممکن همه مسئله ها را حل کنم، .ولی اصال 
اطمینانی به درست بودن پاسخ هایم نداشتم. کم کم برآشفته شدم، مغزم قفل شد، عددها برایم بی 

معنی شده بودند، تمرکزم را از دست دادم و درست نمیتوانستم فکر کنم. ناگهان صدای معلم را 
شنیدم که اشاره کر د وقت تمام شده  و باید برگه های خود را باال بگیریم، من همه جواب ها را 

داده بودم ولی میدانستم پاسخ ها غلط است.

روز بعد برگه های ما تصحیح شد و به دست ما رسید، باالی برگه من با خودکار قرمز نوشته شده 
بود ۱۲ غلط و یک صفر بزرگ کنار امضا معلم دیده میشد.

من آن روز تمام مسیر مدرسه تا خانه را گریه میکردم. بیشتر نه به خاطر نمره صفر، بلکه متوجه شدم 
که » من احمق هستم «  و این را معلم و هم کالسی هایم هم متوجه شدند.

حال وقتی به گذشته خود فکر میکنم، من آن روز این را در ذهن پذیرفتم و باور کردم که » من در 
ریاضی ناتوانم! « و این باور تا به امروز همیشه و هر جا با من بوده است. اگر شما امروز از من یک 

جمع و تفریق ساده بپرسید، من حتما باید از یک ماشین حساب استفاده کنم. این باور به حدی در 
من ریشه دوانده که نمیتوانم خودم را متقاعد کنم من ) با هر ضریب خطایی ( عمل ساده جمع و 

تفریق را انجام دهم.
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دوستان اطمینان دارم در زندگی شما هم مواردی هست که در دوران کودکی به یک باور منقی بسیار 
قوی در مورد خود رسیده اید.

همین حال یک مورد را با خود زمزمه کنید 
من در ........... سالگی، در پی ........................................................................ اتفاق
به این باور رسیدم که نمیتوانم ...............................................................................

این باورها در ذهن شکل گرفته و بعد قوت میگیرد، ایجاد یک تغییر هر چند ساده مرتبط با آن 
باور خاص در زندگی به یک چالش بزرگ تبدیل میشود. به همین دلیل هم بسیاری از روانشناسان 

بر این باور هستند که در زندگی اکثر افراد تکرار بر خواسته از همین باورهاست. اگر دقت کنید 
حوادث مشابه تکراری، رفتارهای مشابه، احساسات مشابه، نتایح مشابه، ارتباطات بد مشابه، حوادث 
ناخواسته و شرایط عجیب مشابه که علت العلل بروز و تکرار هر کدام از آنها ریشه در گروه خاصی 

از باورهای مستحکم شده گذشته ما و مخصوصا دوران کودکی دارد.

اما به هر حال امروز میدانیم که نظام باورهای ما این طور شکل گرفته،
 ما معجونی از بی شمار باور های خود هستیم و اگر تغییری در این باورها ایجاد نکنیم، شرایط و 

حوادث گذشته ما، خوب یا بد تکرار خواهد شد. پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر میشوند! بدبختی 
پشت سر بدبختی! یکی به هر چه دست میزند طال میشود و دیگری، طالیی ترین فرصت ها را به 

آتش میکشد، یکی غرق در معنویات میشود و دیگیری، شیفته مادیات!

بنده امیرحسین دهقانی هستم و در این کتاب قصد دارم، روش های بسیار ساده ای را به شما 
آموزش دهم تا با تمرینات منظم روزانه شما به ابزاری مجهز شوید که هر باور ریشه داری را بتوانید 

طی مراحل تغییر دهید.

۱- عبارت سوالی معجزه گر
اگر قباًل تکنیک عبارات تاکیدی مثبت را بکار برده باشید، حتما متوجه شده اید که در آغاز کار 

پذیرش و باور کردن آن بسیار سخت به نظر میرسد، عبارات سوالی به مراتب قدرتمندتر و موثرتر از 
عبارات تاکیدی عمل میکند و تکرار مشکِل باورپذیری ذهن را بر طرف میکند.

ریچارد اس.تی.جان می گوید: » دانشمندان متوجه پدیده عجیب و جالبی در کارکرد مغز شده اند 
که در حالت طبیعی نسبت به پرسش هایی که از آن میشود بسیار بسیار مسئوالنه کنجکاوی نشان 

میدهد «.
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او در توضیح نظریه خود میگوید: » کافی است شما سوالی در ذهن مطرح کنید، کار تمام است، 
کار جستجو برای یافتن پاسخ مناسب توسط ضمیر ناخودآگاه بالفاصله شروع میشود «. 

محققین در یافته های اخیر خود به این نتیجه رسیده اند که کیفیت زندگی شما بستگی مستقیم به 
کیفیت پرسش های ذهنی شما دارد.

در واقع باید گفت ما پاسخ پرسش های ذهن و ضمیر خود را زندگی میکنیم.
مثال: به نظر میرسد پرسش هایی که در دوران » تغییر باور « در رابطه با ضعف توان جمع و تفریق 

در من تحولی به وجود آورد، عبارت بودند از :
چرا من به راحتی و با دقت باالیی اعداد را جمع نمیزنم؟

چرا من به سرعت و به راحتی هر عددی را جمع و تفریق نمیکنم؟

 تمرین: 
باوری را که قصد تغییر آن را دارید بیابید و انتخاب کنید ...

حال پرسش مناسبی در مورد آن طراحی کنید!

هر صبح قبل از خواب و درست لحظه بیدار شدن، این پرسش را از خود بپرسید، ذهن را رها کنید
تا از طریق ضمیر ناخودآگاه به دنبال پاسخ گردد. هرگز به دنبال پاسخ در سطح آگاه ذهن نباشید،

اجازه دهید سیستم واکنش گرای عصبی مغز شما کائنات را برای یافتن پاسخ به جستجو وا دارد ...

 

۲- گذشته | حال | آینده
باور » هر آنچه در گذشته برای من اتفاق افتاده، همیشه به همان شکل و یا مشابه آن در اکنون و 

آینده نیز برای من اتفاق خواهد افتاد « باعث به وجود آمدن قدرت محدود کننده ای قوی و مخربی 
در ذهن میشود. افرادی که در گذشته موفقیت های چشمگیری نداشته و یا شکست های سختی 

داشته اند، احتمال اینکه اکنون و یا آینده تمایل و انگیزه ی زیادی برای اقدام و عمل داشته باشند 
بسیار کم است.

شما باید ذهنتان را بر این باور باز نگه دارید که » نتایج اکنون و آینده زندگی من هیچ ربطی به 
گذشته و اتفاقات قبلی ندارد « 
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+ آینده و اکنون به هیچ وجه مساوی با گذشته نیست.
+ همیشه به یا داشته باشید که موفقیت کنونی شما، سرنوشت نهایی تان نیست: بهترین روزهای 

زندگی شما در راه اند ....

 تمرین
 تمرینی بسیار مفید برای اینکه پذیرای تغییرات نگاه خود نسبت به گذشته باشید.

شما برای پذیرش هر تغییر، یا باید این باور را در خود از بین ببرید که» دوباره اتفاق خواهد افتاد «
و یا اینکه از این پس انتظار تکرار اتفاق را نداشته باشید.

        یک قانون : هرگز به اتفاقات گذشته فکر نکنید و در ذهنتان آنها را مرور نکنید. 
این گرایش ذهنی را در خود به وجود آورید که همیشهامکان تغییر و بهبودی وجود  دارد و حتی 

اگر در گذشته بسیار اشتباه کار بوده اید، دلیل بر آن نمیشود که اکنون و یا در آینده نیز چنین باشد.

باالی برگ سفیدی یادداشت کنید:
۱- ذهن من همیشه آماده پذیرش تغییر باور ...... ) در ادامه باوری که فکر میکنید باید تغییر یابد را 

یادداشت کنید.(
۲- در زیر هر باور، باور هایی که تصور میکنید باید جایگزین باور)های( فوق شوند را بنویسید.

3- با تمرکز روی بند دوم، افکار و رفتار هایی که باید تغییر دهید تا باور جدید در شما تقویت و 
تثبیت شود را یادداشت کنید.

4- این سه مرجله را طبق جدول زیر برای تک تک افکار محدود کننده خود انجام دهید و جدول 
پر شده را در طول هفته به مدت 3 ماه مرور کنید و هر بار تجسم کنید و ببینید که چقدر افکار منفی 

ضعیف  و افکار مثبت در شما تقویت شده اند.

 ذهن من همیشه آماده پذیرش تغییر باور ....

 باور هایی که تصور میکنید باید جایگزین باور 
 باال شوند

 افکار و رفتار هایی که باید تغییر دهید تا باور 
 جدید در شما تقویت و تثبیت شود
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3- سد راه تغییر
هر زمان که شما سعی می کنید چیزی را در خود تغییر دهید، بطور طبیعی چالشی در درونتان آغاز 

میشود و بخشی از مغز در مقابل آن مقاومت و مخالفت خود را ابراز میکند. ریشه اصلی علت و علل 
تمام مقاومت ها، »ترس« است، مخصوصا ترس از تغییر.

روانشناسان روش ساده سه مرحله ای برای رفع موانع تغییر معرفی میکنند :

+ با اشراف بر مقاومت ایجاد شده در خود و آگاه شدن از علت آن، شدت مقاومت در شما کاهش 
می یابد.

+ بعد از آن به راحتی میتوانید ترس عامل آن را مقاومت را شناسایی کنید.
+ در مرحله بعد اقدامات مشخص و موثری در جهت کاهش و از بین بردن ترس خود انجام دهید.

مثال در مورد خودم: من میدانم که زمانی که اعدادی را در حضور دیگران جمع می بندم، احساس 
ترس از اینکه در صورت اشتباه کردن، جلوی دیگران احمق جلوه کنم، در من بروز میکند.

+ من برای مقابله و از بین بردن ترسم، قبل از محاسبه کردن در مقابل دیگران از هر روشی، )از 
تنفس عمیق گرفته تا آرام سازی ذهن( استفاده میکنم تا آمادگی داشته باشم و ترسم بروز نکند و یا  

خیلی ضعیف تر بروز کند.
+ دفعات اول هم جلوی آشنایان فرصتی پیش می آوردم تا اعدادی را درست و در فرصت کافی 

جمع و تفریق کنم و به تدریج شرایطی ایجاد میکردم تا در مقابل دیگران هم این کار را انجام داده 
و به اصطالح روانشناسان، با عامل ترسم مواجه میکردم و هر بار میدیدم که میزان ترس در من کمی 

کاهش می یابد.

تمرین
به پرسش های زیر پاسخ دهید:

+ زمانی که تصمیم میگیرید باوری را تغییر دهید، چه مقاومت هایی در مقابل شما سربلند میکنند؟
+ به نظر شما چرا این مقاومت ها در شما ایجاد میشوند؟

+ چه ترس یا ترس هایی مرتبط با آن در شما بروز میکنند؟
+ به چه روش هایی میتوانید ترس هایتان را کاهش دهید؟
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4- دستان جدید )روایتی دیگر از یک واقعه(
هر رویداد و لحظه زندگی را میتوان به صورت های مختلفی تفسیر کرد. تفاسیری که عموما در مورد 

مسائل پیرامون خود دارید، لطوما همیشه بهترین و تنها مورد نیست.

دوستان زمان آن رسیده که تفسیر جدیدی پیرامون، باور های قدیمی بسازیم، برای مدت های 
طوالنی تفسیر من این بود: من قادر به جمع و تفریق اعداد نیستم.

اما زمانی متوجه شدم، تفسیر و روایت دیگری هم هست:
+ کودک 9 ساله ای که در حال یادگرفتن مهارت فکری جدیدی )جمع و تفریق( بود، از طرف 

فردی بی مسئولیت )احمق( به جلوه میکند. نظری که میتواند کامال اشتباه و غیر واقعی باشد.
+ برای کودکی که در نظام ارزشی اش، دانش آموز خوب بودن باالترین ارزش را دارد و از طرفی 
در زمان کوتاهی باید کار محاسباتی ذهنی انجام دهد. خیلی طبیعی استرسی وارد میشود که باعث 

میشود در توان حل مسئله او اختالل ایجاد شود.

تمرین
با یک نگاه همه جانبه و پخته به گذشته بازگردید، روزی را به خاطر بیاورید که این باوری که قصد 

تغییرش را دارید در شما شکل گرفته است. متمرکز شوید روی اینکه روایت دیگری از ماجرای 
لحظه شکل گیری باور جدید در ذهن تصویر سازی کنید.

حداقل دو روایت و تفسیر مثبت و ممکن که از دل تجربه یکسان از ماجرای باال میتوانید بیرون 
بکشید، در ذهن زنده کرده و یادداشت کنید.

5- تعلیق قضاوت
هر بار که شما به خاطر یک باور قدیمی خود را مورد قضاوت و بعد مالمت قرار میدهید، شما آن 

باور را احیا و قدرت بخشیده اید؛ چرا که با این کار، در واقع شما پیوند درونی خود را با یکی از با 
ارزش ترین دارایی هایی خود، یعنی خوددوستی و خود مهربانی، سست کرده اید.

بجای آن بیایید بر مهربانی بشر دوستی و خودشناسی متمرکز شوید تا » سیستم حمایت درونی « 
خویش را بر اساس پذیرش خویش، سپاسگذاری بابت شرایط حاضر و مثبت نگری پایه گذاری 

کنیم، در این مرحله بخشش نیز میتواند عامل کلیدی باشد.
بایستی بر گذشته خود و بر شکست های خود متمرکز شده و تصور و توجه خود را بر آنچه میتوانید 

و نقطه قوت شما تغییر موضوع دهید.

۶
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اکنون زمانی که من با یک مسئله ریاضی مواجه میشوم، ندایی از درون من بلند میشود و تردید های 
مرا مورد پذیرش قرار میدهد و تمام نگرانی های مرا میبخشد و با باور قوی از درون پاسخ صحیح را 

به من میگوید.
نهایت این فرایند همراه با قدرت، آرامش، اعتماد به نفس منجر به محاسبه جواب صحیح میگردد.

تمرین
+ در درون خود فضایی را ایجاد کنید که گویا تغییرات در درون شما پیشاپیش رخ داده و شما به 

موفقیت دست یافته اند.
تجسم کنید که در ساختار زندگی اکنون شما، محور زمان تا آینده از یک طرف و گذشته از طرف 

دیگر نفوذ کرده و گسترش یافته است.
+ با آینده رو در رو شوید، پس رو بروی شما آینده است.

+ حال تصور کنید که در محور زمان شما پست سرتان میشود، همان باور های گذشته شما که به 
صورت شی آن را تجسم کرده اید.

+ تجسم کنید که این باور )شی( را تا جایی ممکن به عقب هل میدهید. سپس به طور عمده و 
آگاهانه یک گام به پیش بر دارید.

۶- تغییر رویکرد
در اغلب موارد، زمانی که شما قصد دارید چیزی را در مورد خود تغییر دهید، تمام توجه شما بر 

» توقف سریع چیزی در خود «  معطوف میشود.
مثال: »تغییر در سالمتی« با متوقف کردن پر خوری، سیگار کشیدن، خوردن چربی حیوانی و... 

حاصل میشود.

اما بر اساس قانون جذب میدانیم؛ با فکر کردن به آنچه میخواهید متوقفش کنید، در مواقع توجه 
ذهنتان بر چیزی که نمیخواهید متمرکز شده است و شما نا خواسته همان را جذب میکنید.

این اتفاق تکراری بسیاری از ماست. بیشتر نمیخواهیم، بیشتر به همان ها می اندیشیم و بیشتر از همان 
که نمیخواستیم برایمان پیش می آید .... و بعد تازه تعجب هم میکنیم که چرا !!!؟

حال کافی است توجه خود را تغییر دیدگاه  داده و بر آنچه میخواهید متمرکز شوید ... 

مثال: من باید تمرکز بر فکری » ای کاش اشتباه محاسبه نکنم « را متوقف کنم و بجای آن نقطه 
تمرکز خود را بر فکر » چگونه میتوانم دقت محاسباتم را باال ببرم؟ « تغییر مسیر دهم.
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تمرین
نتیجه مورد عالقه خود را مشخص کنید و باور جدیدی بسازید که آن باور را حمایت و تقویت 

میکند. سپس پیرامون موضوع خوب فکر کنید و ببینید چه شرایط بیرونی را باید به وجود آورید و به 
چه تجربیاتی نیاز دارید تا به موفقیت دست یابید.

7- انتظار و توقع خود را به منظور و مقصود تغییر دهید
یک » انتظار و توقع « عبارت است از یک باور قوی که میگوید: » من اطمینان دارم چیزی در آینده 
اتفاق خواهد افتاد « زمانی که شرایطی )خارج از کنترل شما( در روند موفقیت تداخل ایجاد میکند، 

این اتفاق کافی است تا شما از موضع خود عقب نشینی کنید.

در حالی که »منظور و مقصود« عبارت است از: چگونگی برنامه ریزی برای انجام یک کار یا یک 
تجربه. این همیشه در کنترل شماست و زمینه و پایه تمایل به تغییر را در شما مستحکم میکند. حتما 

از این تکنیک استفاده کنید. شاید باورتان نشود، این تکنیک فوق العاده عمل میکند.

من واقعا این مرحله را دوست داریم، چرا که آن به من کمک کرد تا انتظار و توقع »من در 
محاسبات اشتباه خواهم کرد!« را در خود از بین ببرم.

سپس خود را متمرکز بر این منظور و مقصود کردم که » چطور باید در محاسبات ریاضی موفق 
باشم! « 

تمرین
یک باور محدود کننده مخرب را در نظر بگیرید.) لطفا قویترین و مشکل سازترین آنها را برای این 

تکنیک انتخب کنید.(

تمام توجه خود را بر این  » منظور و مقصود «متمرکز کنید که :) شما چطور میخواهید آن باور 
خاص را تغییر دهید( متمرکز شوید و رهایش نکنید.

من قصد دارم که باور ........................................ را از طریق ...................................... تغییر دهم.

جمالت و عبارات زیر را به عنوان نمونه و راهنمای شما در اقدامات تغییری آینده بکار برید...

امروز بعد از سال ها من شکر گذارم که ترس نه سالگی من که موجب به وجود آمدن باور های 
منفی در مورد توانایی ام شد، برای کودکی که تمام تالش خود را در جهت کسب علم بکار میبرد،
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کامال قابل درک است.
اما اکنون در چهل سالگی، آیا الزم است من نگران این باشم که »چقدر زمان میبرد من در ذهن 

خود اعدادی را جمع و تفریق کنم؟« جواب این است : به هیچ وجه!
به همین دلیل هم من قصد دارم که به خودم اجازه دهم، هر قدر که الزم است برای حل مسائل 

ریاضی وقت بگذارم، البته این در حالی است که من همیشه در حال تقویت و توسعه این باور جدید 
در خود هستم که میگوید » من قادر هستم به راحتی و با دقت، جمع و تفریق انجام دهم «

قصد و منظور شما برای تغییر باوری که انتخاب کرده اید چیست؟

شاید برای هر کدام از این تکنیک ها میشد کتاب ها نوشت، ولی میدانم نه وقت خواندن 
دارید و نه دل و دماغ مطالعه! لذا در این 9 صفحه، چکیده مطالب 800 صفحه کتاب را 

خالصه کردم، لطفا حداقل 8 بار این کتاب را بخوانید.
خالصه برداری کنید و هر تکنیک که به شما آموزش داده شده تمرین دارد حتما با دقت و 

حوصله تمرین ها را انجام دهید.

روی تک تک باور های شخصی خود متمرکز شوید و رهایش نکنید، تا با یکی از این تکنید 
هایی که به شما آموزش داده شده تغییرات الزمه را ایجاد کنید.

تکرار میکنم، شما محکوم به زندگی گذشته و کنونی خود نیستید، زندگی شما با تغییر 
باور های درونی خود تغییر خواهد کرد و هیچ عامل بیرونی دخیل نیست. شما باید تغییر 

کنید، چون در مسیر باید از پلی به نام تغییر عبور کنید وگر نه در همین سمت پل خواهید 
ماند و حسرت سرزمین رویایی آن سوی پل را تا اخر عمر خواهید خورد.

منتظر نظر های زیبای شما در سایت گروه تحقیقاتی گنج درون هستم
به تمام پرسش های مربوطه پاسخ داده میشود

امیرحسین دهقانی
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