
 

 

 ضمیر نیمه آگاه ما

 دومبخش 

 

در طول مقاالت قبل به اهمیت ضمیر ناخودآگاه و نقش آن در طول زندگی هر انسان پرداخته شد. ضمیر ناخودآگاه 

نخواهد بود. در مقاله قبلی توصیفی از ضمیر نیمه آگاه شد. این که نیمه آگاه در هرفرد مستقل از ضمیر آگاه و 

می تواند کمک کند تا بتوانیم یادگیری های خود را درونی کنیم و ضمیر آگاه خود  چگونه ضمیر نیمه آگاه به ما

 م. همچنین با ضمیر نیمه آگاه خود می توانیم کمک به بهبود بسیاری از مشکالت کنیم. یکی از راهرا آزاد سازی

یمه ی بیشتری از نهای موثر و اثربخش آن به صورت تکنیک های متقاعده کننده بود. در این قسمت به ویژگی ها

 آگاه پرداخته خواهد شد.

اری می قوانین بسی برای استفاده بهتر از ضمیر نیمه آگاه خود باید بدانید، ضمیر نیمه آگاه چگونه کار می کند.

دخالت داشته باشد. یاد گرفتن این قوانین به شما اجازه خواهد داد تا با تالش کمتری، بهترین تواند در این موضوع 

 تفاده از ضمیر نیمه آگاه خود را بدست آورید. طریق اس

مکانیسم های دفاعی ضمیر نیمه آگاه یکی از موارد بسیار مهمی است که با شناخت آن بیشتر و بهتر به چگونگی 

کارکرد نیمه آگاه خواهید رسید. همان گونه که بدن شما در برابر آسیب ها و جراحات فیزیکی سیستم دفاعی 

مکانیسم های » هاای احساسی سیستم دفاعی دارد. اینگاه شما هم در برابر شوک ها و آسیب هدارد، ضمیر نیمه آ

وظیفه اصلی مکانیسم ضمیر، محافظت از رفاه  نامیده می شود. ناخودآگاهیا مکانیسم های دفاعی « دفاعی ضمیر

ی دفاعی نیمه آگاه ها شما و کمک به شما برای غلبه بر شوک های احساسی تان خواهد بود. یکی از این راه

و پریشان می شوند. علت این مسئله در  اغلب مردم پس از یک جدایی، آشفتهفراموش کردن یک فرد است. 

گونه هر فرد را ظرف چند روز چ» ضمیر نیمه آگاه خود دارند. کتاب ات نادرستی است که از ارتباطاتاعتقاد

بتوانید  می پردازد تا« رفیق شفیق»یا « یکی شدن» مانند به شرح چگونه خالص شدن از اعتقاداتی« فراموش کنیم

هر فردی را ظرف چند روز فراموش کنید. به محض این که فرد از این اعتقادات خالص می شود، می تواند به این 

توانایی برسد که فرد دیگری را بیابد که جایگزین فردی شود که او را ترک کرده و به همین منوال بازیابی اتفاق 

 افتد. می

در این حالت توانسته اید تیمی قوی شما قادر هستید تا از ضمیر خودآگاه خود در کمک به نیمه آگاه بهره ببرید. 

و بزرگی را تشکیل دهید. ضمیر خودآگاه شما می تواند برخی از وظایف را بر عهده بگیرد که بعد به نیمه آگاه 

یک برنامه منظم، توسط ضمیرخودآگاه تان داشته باشید تا  وشش کنید کهشما کست امنتقل کند. یعنی کافی 



 

 

آن را به آرامی به یک عادت در بیاورید. به این شکل شما رفتاری را به نیمه آگاه خود منتقل کرده اید. همچنین 

 ضمیر نیمه آگاه شما می تواند به ضمیر خودآگاه کمک کند؛ وقتی که بازخوردها و پیام هایی را به شکل احساسات

برای ضمیر خودآگاه شما می فرستد. هرگاه رفتاری در شما رو به عادت و شکل گرفتن می شود، همواره پیام 

احساسی از ضمیر نیمه آگاه به شما منتقل می شود که توجه و دقت به آن الزم است. احساسات پیام هایی هستند 

چیزی آگاه سازد. ضمیر خودآگاه شما باید که توسط ضمیر نیمه آگاه به شما منتقل می شود تا شما را نسبت به 

تر با آموختن چگونگی استفاده بهبا اختیار و اراده اش شروع به تجزیه و تحلیل نسبت به آن احساس داشته باشد. 

های زندگی تان را ارتقا دهید. در این حالت شما  از همکاری ضمیر خودآگاه و نیمه آگاه خودتان می توانید مهارت

 اوقات با رنج و درد همراه است.  یاحساسات خود خواهید رسید. احساساتی که بسیار ی بربه کنترل بیشتر

در خاتمه به ذکر دو مثال از همکاری ضمیر خودآگاه و نیمه آگاه پرداخته می شود. در مثال اول نوعی از همکاری 

م می گیرید تا به مهارت ایده آل بین این دو را می توانید در همان مثال رانندگی در نظر بگیرید. شما تصمی

رانندگی دست پیدا کنید. مربی شما در طول آموزش شما رفتاری معمول و یکنواخت را دنبال می کند. شما تمام 

کوشش خود را با تمرکز و توجه دنبال می کنید. در یکی از این تمرینات مثال در یک پارک کردن خوب و ایده آل 

د تا احساسی از کفایت و قابلیت در شما ایجاد شود. این احساس را در تشویق غیرمترقبه مربی شما موجب می شو

آن لحظه ضمیر نیمه آگاه شما به شما منتقل کرده است. این احساس به نوبه خود موجب می شود تا با نهایت 

 ه میبیافتد چ دقت بیشتری به رانندگی ادامه بدهید. در صورتی که اگر این تجربه شما به صورت منفی اتفاق

شود!؟ هر راننده ای ممکن است، در یک سانحه تصادف با احساس بسیار منفی از آن رانندگی را به کلی کنار 

 بگذارد و همواره ترس و اضطراب آن سانحه را به خاطر بسپارد.

هر رفتاری در ما، همراه با احساسی در پشت آن خواهد بود. این لحظه شما چه می کنید را به آن آگاه هستید؛ 

مشغول خواندن این متن یا یادداشت آن هستید، یا به کاری دیگر می پردازید، اما در این لحظه بر شما چه 

احساسی می گذرد را به روشنی نمی دانید. شما نیاز دارید تا با کمی دقت آن را از ضمیر نیمه آگاه خود فرا 

نقش ضمیر نیمه آگاه خود و کمک گرفتن از  با این توصیف هر فردی می تواند با توجه به احساساتش به بخوانید.

 آن دست پیدا کند.
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