
 

 

 مراقب احساسات خود باشیم!

 

میر ضبا تمرکز و توجه به  د. اینکه چگونه و چرا الزم استدر دو مقاله قبل به مفهوم ضمیر نیمه آگاه توجه داده ش

همه روشن است که ضمیر  نیمه آگاه بتوانیم، از نیروی نهفته در ضمیر ناخودآگاه خود استفاده کنیم. امروز بر

فقط مکانی برای سرکوب تمایالت و آرزوهای پنهان ما نیست. ضمیر ناخودآگاه ما برخوردار از انرژی ناخودآگاه 

یر ثمقاله به نقش بیشتر احساسات و تأ فراوانی است که می تواند ما را برای رسیدن به اهداف یاری کند. در این

 آن در مسیر اهداف خود اشاره می شود.

 

احساسات شنیده ایم. در اینکه چگونه و چرا ضروری  انی و نقش آن در مدیریتهمواره از اهمیت مفهوم هوش هیج

است تا با هشیاری بر خود و روابط خود بتوانیم بر هیجانات و احساسات خود تسلط داشته باشیم. در مقاالت 

یم احساس می کناحساسات ما با ضمیر نیمه آگاه ما مرتبط است. بلکه آنچه را که در لحظه گذشته اشاره شد که 

ا احساس در م آگاه بودن اینو به نحوی هم با آن آگاه هستیم و هم به آن بی خبریم، به واقع اشاره به نقش نیمه 

 دارد.

 

یمه آگاه این ن ان با این آگاهی به یاری بیشترپس ضمیر نیمه آگاه در ما دقیقا چگونه عمل می کند؟ چگونه می تو

میر نیمه آگاه مسئول بسیاری از احساساتی است که شما تجربه می کنید. احساس بر مسیر زندگی خود باشیم؟ ض

هایی حاکی از نگرانی های فراوان در پیش از سخنرانی یا یک دیدار یا یک معامله مهم. گاه احساس هایی ناشی از 

ز از گر نیاحساس حقارتی که نسبت به کاستی و کمبود ارزشی در خود می یابید. همچنین سایر احساسات دی

 7ساعت در روز و  24تان ه آگاه شما بر خالف ضمیر خودآگاهت می گیرد. ضمیر نیمضمیر نیمه آگاه شما نشأ

یاها ممکن است، احساسات سرکوب شده شما را منعکس کنند. دار است و به همین دلیل است که رؤروز هفته بی

در حالی که ضمیر نیمه آگاه شما امال فعال است. در خواب ضمیر خودآگاه غیر فعال می شود و ضمیر ناخودآگاه ک

 در خدمت ناخودآگاه شما قرار می گیرد. 

 

کند، اما ضمیر نیمه آگاه به شما احساس یا حالتی را منتقل  آگاهتان نیمهضمیر که وجود داردچند این احتمال هر

اه با استدالل کار دشواری است. به استدالل را نمی فهمد. تالش برای منظور خود را فهماندن به ضمیر نیمه آگ



 

 

طور مثال، وقتی احساسی مانند نگرانی را در پیش از سخنرانی دارید. در این وضعیت قادر نخواهید بود خود را با 

و واکنش جنگ و گریز  منطق خود متقاعد کنید که نیازی به ترسیدن و نگرانی نیست. قلب شما تند تند می زند

 دون اینکه قادر باشید جلوی اتفاق افتادن آن را بگیرید. شما به جریان می افتد، ب

هنگامی که ضمیر نیمه آگاه شما چنین احساسی را تولید می کند، بهترین کاری که می توانید انجام دهید، این 

ظاهری متمرکز شوید و به طور عمیق در آن جستجو کنید تا علت ریشه های آن را است که فقط بر فاکتورهای 

به طور مثال اگر از احساس حقارت رنج می برید، هیچ گاه تالش نکنید خود را با استدالل متقاعد کنید که بیابید. 

بررسی کنید تا بتوانید ریشه های آن ر عوض در کودکی و نوجوانی خود شما نباید احساس حقارت کنید، بلکه د

احساس حقارت  ل به شما کمک خواهد کرد تابیابید. البته این حل و فص که در پس این احساس وجود دارد را

 مسئله ای آسان خواهد شد.

 

ما باید بدانیم، ضمیر نیمه آگاه اعتقادات را ذخیره می کند. ما انسان ها بیش از آنچه بتوانیم بفهمیم، ضمیر نیمه  

ند. برای همین آگاه هر چیز را که با آن مواجه می شوید ذخیره می کند. همچنین اعتقادات تان را ذخیره می ک

باره خود عوض کنیم. برای تغییر چنین را درآن اعتقادات همراه با اعتماد به نفس، برای هر تغییری نیاز است تا 

 اعتقادی باید بدانید که ضمیر نیمه آگاه شما چگونه می تواند برنامه ریزی کند. 
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