
 

 

 و ناخودآگاه در مقابل ضمير نيمه آگاهما ضمير خودآگاه 

 قسمت اول

 

 ضمير خودآگاه چيست؟

 

به نقش پر اهميت ضمير  ،مراقب احساسات خود باشیم همچنين و ضمیر نیمه آگاه مادر دو مقاله مربوط به 

همان طور که قبال هم اشاره شده ما انتظار داریم که در این ميان ضمير خودآگاه ما به خدمت . نيمه آگاه اشاره شد

خودآگاه آن بخش از  نيمه آگاه و ناخودآگاه مان برآید. اما ضمير خودآگاه ما چيست؟ ضميرسودمندی نسبت به 

یك بپرسم، این ضمير  الوهجمع یك به ع دالل است. اگر من از شما دربارۀذهن شماست که مسئول منطق و است

 خودآگاه شماست که قرار است برای آن جمع بستن استفاده شود.

 

قصد قبلي انجام مي دهيد، کنترل مي هدف و با اعمالي را که به هنگام آگاه بودن  مۀضمير خودآگاه همچنين ه

 ست یا پایتان( این کار با)مانند حرکت د کند. به طور مثال، وقتي تصميم مي گيرید یك عمل ارادی انجام دهيد

 ضمير خودآگاه انجام مي شود. 

يد آگاه باشيد، مي توانيد مطمئن باشيد که دارید آن را با ضمير آن هستانجام  در حالبنابراین هرگاه از کاری که  

 . اگراکنون فنجان قهوه ای درکنار شماست و شما تصميم گرفته اید یك جرعه از آنخودآگاهتان انجام مي دهيد

 %100این فرآیند توسط ضمير خودآگاهتان انجام خواهد شد، زیرا شما به هنگام انجام آن  را بنوشيد، آن گاه همه

 . هستيد آگاه

 

ضمير خودآگاه همچنين با عنوان دروازه بان ذهن نيز شناخته مي شود. اگر کسي تالش کرد به شما عقيده ای 

د، آن گاه ضمير خودآگاه شما آن عقيده را از فيلتر عبور خواهد داد. عرضه کند که با نظام اعتقادی شما تطابق ندار

 هنگامي که کسي از شما انتقاد مي کند یا به شما ناسزا مي گوید نيز اتفاق مشابهي رخ خواهد داد. 



 

 

هستيد، ضمير خودآگاه شما این عبارت را از فيلتر خواهد گذراند و  "الل"به طور مثال شخصي به شما گفت  اگر

 شما اجازه مي دهد دریابيد که واقعا الل نيستيد. به

 

 

 چيست؟و ناخودآگاه ضمير نيمه آگاه نقش 

 

غيرارادی شماست. سرعت  اعمال ز ذهن شماست که مسئول همۀآن بخش او ناخودآگاه مسئول ضمير نيمه آگاه 

 تنفس و ضربان قلب شما توسط ضمير نيمه آگاهتان کنترل مي شود.

به کنترل تنفس تان کردید، آن گاه بدانيد که ضمير خودآگاه شما مسئوليت را به عهده گرفته،  اگر شما عمدا شروع

در حالي که اگر بدون آگاه بودن از فرآیند تنفس نفس مي کشيد، آن گاه بدانيد ضمير نيمه آگاهتان مسئوليت را 

 به عهده گرفته است.

ند. به همين خاطر است که ممكن است گاهي، بدون احساسات شما نيز توسط ضمير نيمه آگاهتان کنترل مي شو

 اینكه بخواهيد، احساس ترس، نگراني یا غمگيني کنيد. 

 

به همين خاطر است که  ضمير نيمه آگاهتان همچنين مكاني است که اعتقادات و خاطرات شما ذخيره شده است.

ها در یك سطح خودآگاه تلقين ند. کن اصالحد اعتقادات شما را ني ای ندارند و هيچ گاه نمي تواننمع تلقين ها

 انجام مي شوند و هميشه توسط ضمير نيمه آگاه فيلتر مي شوند، زیرا معموال با نظام اعتقادی شما تطابق ندارند.

پذیرد ب ن راایمتقاعد کنيم  این است که ضمير خودآگاه را منطقاًتقاد محدودکننده عراه درست برای تغيير یك ا

 .و آنجا مستقر شوده ضمير نيمه آگاهتان راه یابد تا این بيان بتواند ب

 

 



 

 

 تقادات محدودکننده را تغيير دهيم؟چگونه اع

 

اعتقادات محدودکننده تنها شما را مجبور نمي کنند که در حد پایين تر از توانایي هایتان زندگي کنيد، بلكه مي 

ه شكل اعتقادات واقعي پنهان مي شوند و توانند زندگي شما را کامال نابود کنند. اعتقادات محدودکننده معموال ب

 به همين خاطر است که کشف آنها گاهي واقعا سخت است.

نسبت به اعتقادات محدود کننده خود تغييری  ام هایي اشاره مي شود تا بتوانيددر مقاله بعد به راه حل ها و گ

 ایجاد کنيد.

 

 رضوی رضوانی دکتر مهشید
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