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 م ی را برطرف کن   ی چگونه موانع ذهن

 در هم شکستن موانع ذهنی 
 :  ر ی سردب   ادداشت ی 

 لحاظ کردن   ی نوشته شده است. برا  یموانع ذهن  درباره  باب کاکسدر اصل توسط    ریمقاله ز
است.    گردیده  یسیبه روز شده و بازنو  این مقاله  شتر،ی و ارائه ارزش ب  مورد نیاز  تغییرات

ممکن است منعکس  نجایکه نظرات به اشتراک گذاشته شده در ا دی لطفًا توجه داشته باش
 نباشد.  ای دباش  یاصل سنده یکننده نظرات نو

 مقدمه 

 ؟شوندینمموفق   گرید یو برخ شوندیمافراد موفق   یچرا برخ

 بودم. و سردرگم  جیآن گ برای حل  هاسالاست که من  ییمعما نیا

 نیتراز مهم  ی کیوجود دارد و    برای این امر  یمتعدد   لیکه دل   امدهی رس  جهینت  نیمن به ا
 هستند.   (Mental Blocks)  یذهن موانع  ،عوامل

 ی اد یز  ت یاهم  د، یخود در جهان دار  یزندگ  گاهیکه در مورد جا  ییباورها شما،    ی روانشناس
 دارد. 

از همه  اینکه    صرفبه  ابندییدست م  هاتی موفق  نیتربزرگ به    ی انهی که در هر زم  یافراد 
 ...  رسندینم گاهیبه آن جا  ندترباهوش

کاهش   زیآم  تی موفق  داستان  ک یکه    ی هر فرد  یازا بهدر واقع، من حاضرم شرط ببندم که  
 . برخوردارندورزش و سالمت    ه،یهمان اطالعات در مورد تغذ  از  قاً یدق  گریوزن دارد، ده نفر د

 : نجاست یمشکل ا  ت یماه 
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این    که  دیدانیمو    د،ی انجام ده  دیبا  یچه کار   تی موفقبه    دنیرس  یبرا  دیدانیم  یوقت"
 شتری است که ب یمشکل  نیا ؟دیکنیم، چگونه خود را مجبور به انجام آن کندیم کار  روش،
 دارند.   افراد

تا ،  د بودننخواه  دیشما مف  یبرا  جهان  در  موجود  کسب و کار  یهاتی قابلو    هامهارت تمام  
 " کنید؟خالص  یذهن  موانع خود را از شر  باید چگونهزمانی که بفهمید 

  ی ها یبردن آشفتگ  نی از ب  یرا برا  یاساده  یهادستورالعمل  خواهمیامروز، من م  نیبنابرا
 به شما ارائه کنم. را شوندیم  تتانیموفقکه مانع  ای یذهن

دوباره    مغزکه چگونه    دیریبگ  ادیقرار است   را  افکار خود    موانعبع  ا من  د،یکن  کشیسیمو 
اعتماد  و    یبال نگه داشتن خودباور   یرا برا  ییو ابزارها  د یحذف کن  راحتی بهرا    خود   یذهن

 .دیخود به کار ببر به نفس

 ست ی چ  ی موانع ذهن 

  ، ییاست که ما در مورد توانا  یامحدودکنندهفرض    ایباور    کی  یمانع ذهن  کیساده،    انیبه ب 
مثالً   .دارندیم باز    هاکار  دادن  ما را از انجامموانع    نی. امیارزش خودمان دار  و   لیپتانس

 ره یو غ زنکاهش و  ،یمال یگذار  هیسرما  ،یعموم یسخنران  ،یشغل  یدرخواست ارتقا

 ی ابیدست  ازهستند که ما را    یناسالم  اینادرست    یفکر   یالگوها   یموانع ذهن  گری دعبارتبه
 .دارندیمباز  خود  لیپتانس حداکثر به

 ی موانع ذهن   ق ی مصاد 

را بر عهده    ی رهبر بلند شوم و    میکل ت   ی"من هرگز نتوانستم جلو  خود:  یهاییتواناانکار  
 ." رمیبگ

 ک ی شدن به    لیتبد  یمن برا   ییبه توانا   کسچیه"  :درک شده  یاجتماع   تیفقدان حما 
 اعتقاد ندارد."  بیمه  یا حرفه فروشنده
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 ." دانمیمکم    ی لیموضوع خ  نیارائه دارم؟ من در مورد ا  یبرا   یز ی چه چمن  "  :کمبود دانش

 سرش  یلیخ  ی مربمدرس یا    رسدیم "به نظر    : تی نسبت به موقع  و منفی  نگرش ناکارآمد
 سوال را از او بپرسم."  نیاز آن است که ا ترشلوغ

 ی انواع موانع ذهن 

 باورها در مورد خود   -  1

متوقف   شرفتتانیپ  ریشما را در مس  تواندیم  دارید،  در مورد خودتان  ای که  یموانع ذهن 
 ی شخص  هدف  کی  ا ی  دی دهیم  تی به آن اهم  قاً ی که عم  یا کند، چه شغلتان باشد، چه رابطه

به    ،میادهیرس  بستبنبه    میکنیمکه احساس    یزمان  ،از مواقع   یار ی. بستوسعهو فرصت  
 . یرون ی ب طیشرا  لینه به دل و  در مورد خود داریمکه است   یامحدودکننده باور درونی لیدل

 گران ی در مورد د  ما  اعتقادات باورها و    –  2

نداشتن اطالعات لزم ،  مثالعنوانبه  ت،یموقع  کیدر    کافی  در صورت عدم وجود اطالعات
 ات ی ، فرضمثبت از طرف او   پاسخ  دنیو عدم شن  مشتریبه یک    فروش  مشاورهبرای دادن  

مالک قضاوت درباره  را    دیگران  یها هیتوصو    هادهی شن  گذشته خود یا  اتیبر تجرب  یمبتن
و    دارند ما    و باورهای  یاعتقاد   ستمی س  ریشه در  نها ی. همه امیدهیم عملکرد آن فرد قرار  

 .رندیگ یمنشئت  ما  فرهنگ از  قاً یعم

 در مورد جهان    مان یباورها  –  3

ارزش با  شده  یخاص  یفرهنگ   یهاما  بزرگ  و  طر  م یامتولد  از  همسالن،   ن، یوالد  قی که 
از آنها اطالعات دریافت  که    ییهاو رسانه  میکن یم  یکه در آن زندگ  یمدرسه، شهر و کشور 

به هم مرتبط است،   یگر یاز هر زمان د  شیکه ب  ی. در جهانما ارث رسیده استبه    میکنیم
 ی کردها یرو   وجود. اگر امکان  میکنیم تجربه    روزانه  صورتبه  را  هاارزشو    هادگاهید  دبرخور

برا  را نپذ  کی  نحوه دستیابی به  ای  مشکل یک    حل  راه  پیدا کردن  یمختلف   م،یریهدف 
 یسؤالت جهان   یبرا  نیگز ی جا  یهاپاسخ  افتنیو    تیخالق   ،یر نوآو   ی خود را برا  لیپتانس
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 د ی ما در مورد »چگونه کارها با  ی. موانع ذهنمی کن یمحدود م  یی راآب و هوا  راتییمانند تغ
چگونه به    نکه ی و ا  د نکنیتفکر ما را محدود م   فراینداست«    یعیانجام شوند« و »آنچه طب

 ی فکر   یالگوها  و   موانع ناخودآگاه  نی. امیو ارزش قائل  م یگذاریمتفاوت احترام م  دیعقا
را به ما   یفراوانفرصت    یها نهیهز  ،از مردم   ییهاگروه  ایدرباره جهان    افتهی  میناسالم تعم
 (منبع . )کنند یمتحمیل 

 ی بردن موانع ذهن  ن ی از ب   ی هاروش 

 د ی ده  ر یی طرز فکر خود را تغ   -  1

 یمنف  احساساتافکار و    از شر  دیتوانیم  د«،ی کنیم  زیبهار تمدر  که خانه خود را »  طورهمان
 . شویدخالص   ،کنندیشما را خراب م اهدافکه  یو افراد  شوندیکه مانع شما م ای

 . کنند یمحکومت  ،میدهیمکه انجام   یاعمال جه یو در نت هانگرشما بر  طرز فکر

رو  بر  ک   ی اگر  کن   ت یف ی بهبود  کار  خود  برا   یی توانا   د، یافکار  را  بهبود    کردن،   اقدام   ی خود 
 . د یبخش ی م

غلبه بر   یمرحله برا  نیا   نکهیا  منظوربه  نیبنابرا  ،دارد  یآگاه به    ازین  ی از هر نوع  رییتغ  جادیا
 .میکن یشما را بررس یباورها  دیکار کند، با یموانع ذهن 

 ذکر شده است: این کار  شروع    ی راه آسان برا  کی   نجا ی در ا 

که ممکن است   ییجمله را تا جا  نیو ا  دیکن  ییشناسا  ،دیبه آن برس  دی خواهیرا که م  یهدف 
 :د یکن تکمیل

 عکس 

 __________________ برسم.   ل ی ________________ به دل   جهی به نت   توانم ی نم من  

 م ... کنیصحبت نم  ،سه پاسخ و ادامه دادن  اینوشتن دو  سریع  من درباره

 . د یانجام ده   همین جا کار را    این   در واقع 
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بنو  لیکه حداقل پنجاه دل  خواهمیاز شما م فکر    د ی توانیکه م  دیسیرا  آنچه که  در مورد 
 . بکشید  رونیاز ذهن خود ب شود،یشما م  تی مانع موفق دی کنیم

 شد:  د ی خواه  آن   که متوجه   موضوعی وجود دارد   نجا ی در ا 

 . ندیآیمبه سراغ شما  راحتیبه هابهانه در ابتدا، 

  با دیدگاهی   واقعاً   نیتمر   ن یبا ا  د یبا  د،یکرد  ادداشتیرا    زهایچ  نیترواضح  نکهی بعد از ا
 . برخورد کنید انهخالق 

خواه  یوقت متوجه  شد،  تمام  موضوعات    دیکارتان  که  ظاهر   یخاص  یهاشیگرا  ایشد 
 د ... انشده

 ا یزمان    ،یکه مربوط به امور مال  یل یکه به دل  د یکن  یادآوریممکن است دائمًا به خودتان  
 . دی به هدفتان برس دیتوانیاست، نم  تانیدر زندگ گریتعهداتتان در قبال افراد د

ا  زمانبا صرف   از دست  یز یچه چ  نکهیو فکر کردن در مورد  را  که    هدفیبه هر    یابیشما 
 .د یکنیم بازناخودآگاه خود  ریبه ضم یاپنجره، دارد یمباز  د یخواهیم

مشغول   قدرآنمانند "من    یادهیا ذهن شما به    ،دیانبوده  آگاهکه شما از آن    یدر سطح
است و به   رسیدهکم کنم"    م راوزنتا  وقت بگذارم    یورزش و آشپز   یبرا  توانمینم  هستم که

 است.  دهیا نی از ا  تیحما یبرا  یدنبال شواهد

کند، ممکن است موارد  خواهد ی م که    ی کس   ی برا  حاصل    زیر   ی ها نمونه   مانند   ی وزن کم 
 : شود 

 سالم وقت ندارم"  یپختن غذاها  ی"من برا  ▪
شوم    دار ی صبح از خواب ب  ۵ساعت    قرار باشدو اگر    کنم یکار م  ی ادیز  یهامن ساعت" ▪

باشگاه تمر باشم  توانمینم،  کنم  نیو در  برای سالمتی    . خوابخواب کافی داشته 
 "! کنم ی آن را قربان توانمینممهم است و من   بسیار
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 سپری کنم" با همسر و فرزندانم  را آخر هفته دی با  مدت یطولن  دنیدو  یجابه" ▪

 هستند:   ی فکر   ند ای فر   ک ی همه عالئم    نها ی ا

این زمان را برای   توانمینم   یسادگبهو من    ردیگ یم  مرااز هفته    یادیزمان ز  ،کاهش وزن
 .این کار اختصاص دهم 

ا رویعامل  ستمی س  نیاگر  که  باشد    برنامه   کیما    چنانچه  ،نصب شده است  ما  ذهن  ی 
 خواهیم خورد.  شکست   قطعاً  م،یامتحان کن نیز را گریکاهش وزن د

 . میده رییدوباره آنها را تغ میتوان یم م،یکنیم یروش بررس نیرا به ا مانیباورها یوقت

یک  با توانیم  صرفاً  ای رد یگیماز شما زمان ساعت در هفته  نیکاهش وزن واقعًا چند ایآ
 ؟ دهیدانجام  ، آن رادیخوریمکه   هاییبهتر در مورد غذا انتخاب

  قه یدق  20  نکهی ا  ای  دیدار  ازین،  ساعت در هفته ورزش کردن  9کاهش وزن به    یواقعًا برا   ایآ
 ؟کند یم  جادی ا  را نتیجه همان  روزانه یرو ادهیپ

 نی ا  رییتغ  ی. برا دی کن  یاصالح آنها تالش جد   یو برا   دیکن   ی ابیخود را ارز  یمنف افکار  واقعاً 
 . دی ریکمک بگ ،کندیم  تی و از شما حما دیکه به او اعتماد دار یباورها از کس

 ، خواهد یبه آنچه م  دنیرس  یخود برا  یهاییتوانادر مورد    یاست که هر کس  نی ا  قتیحق
  محافظت   افکارشان   برابر  در  خود  از  این است که  موفق  افراد   تفاوت  اما  ،دارد   دی شک و ترد

 . کنندمی

 د یگرا محدود کن  ی منف بدبین و ارتباط خود را با افراد    -  2

 . کندیم تعیینخالص شما را  ارزش در ارتباط هستند شما  افرادی که با  شبکه ▪
ارزش،  شما ▪ لحاظ  ب  دیهست  ینفر   5  نیانگیم  از  آنها را    خود  زمان  نیشتری که    با 

 . د یگذرانیم
 !دی فرار کن ، بلکه دیدور نشو ی نگراز افراد منف  ▪
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 ی توسعه شخص   اساتیدرا از    اینهامانند    گریموارد د  یار یو بس   جمالت  نیشما ابدون شک  
 . دیادهیشن

. نندیبب  یمنف  یدگاهیرا با د  ایدن  رند یگی م  می تصم وجود دارند که    ی ادی متأسفانه، افراد ز
 . نندی بیمرا  وانیل یخال مهین شهیآنها هم

 . ندیگو یمبه همه  منفی خود را یهادگاهیدآنها 

است که اگر به طور منظم   یمعن  نیهستند. اما به ا   یکه آنها افراد بد  ستیبدان معنا ن  نیا
 . گذاردیم ریشما تأث یبد آنها رو  دگاهید  د،ی در اطراف آنها باش

 شما   مغز  د،ی محافظت نکن  در برابر آنها از خود  فعالنهاگر شما    د،یچه نخواه  دی چه بخواه
 . رد یگیمقرار   منفی ، افکار و باورها هادهیاتکرار و قرار گرفتن در معرض انواع   رتأثی تحت

که ناخودآگاه معتقد بود    دیریدر نظر بگ  بود را  کاهش وزن  شهدف   که   یاز فرد   یمثال قبل
 تر وقت ندارد: به بدن سالم دنیرس  یکه برا

 ای ، مجله  کتاب  لم،یاز طرف دوست، همسر، ف   یامیدر معرض پ  این فرد  یقیاگر به هر طر
داشتن  که    کند یم  تیحما   نداشتن وقت کافی(یعنی  )  دهیا  نیکه از ا  ردیپادکست قرار گ

  د انجام ده   دخواهیکه م  یکار   هیچانجام    یبرا   یدر زندگ  یخوب است و زمان کاف   مشغله
 د ... وجود ندار

ب   کندیم   ت یرا تقو  یباور   چنینامر    نیا   من   از آنچه که  یشتر ی که کاهش وزن به زمان 
 دارد.  ازین باشم، متعهد به آن توانمیم

 نیز  شما  نزدیک به  یبه جز حلقه اجتماع  یگر ی د  یهامکاندر    تانیزندگدر    یافراد منف  ،بله
تلوشوندیمظاهر   در  آنها  کتاب    ونیزی.  و  وبالگ  بزرگ    یهالمیف و    سندینویمهستند، 

 . سازندیم
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افراد ثروتمند  " که    امیپ  نیا  کی تان ی تا   لم ی ف   یبعد از تماشا  چند نفر  دیکنی، فکر ممثالعنوانبه
 یخوب   یهاو آدم  برندیلذت م چیز  از همه    ر یافراد فق  وکننده هستند  لوس، خودخواه و کسل

 ؟! کردند  دییتأ را "هستند 

 :م ی غلبه بر آن دار   ی ابزار برا   ک یو ما فقط    شود ی م مختلف ظاهر    ی هاروش به    یی گرا   ی منف 

 . ی منف   ی هاده یا آگاهانه  نادیده گرفتن 

آپارتمان کوچک با هم   کی که در    دیریرا در نظر بگ  اهخواری گ  ک یو    یشکارچ   کی از    یمثال
 . کنند یم یزندگ

، گذارندیمبه اشتراک    گر یکدیخود را با    یهادستورالعملو    هادهیاکه چقدر    ستیمهم ن
 .دیبه توافق نخواهند رس تغذیهروش  نیهرگز در مورد بهتراما 

را ب  از آن دو نفر  یکیوقتی  ه با این عدم توافق  بل برای مقا   ی گر ی د  ،کندیم  انینظر خود 
 »آره، درست است!« بهتر است بگوید:بالفاصله 

از بحث و    کسچیه  -)البته در ذهن خود    دی انجام ده  د ی با  هم  است که شما  یکار   نیا
شما ابراز   برابردر  خود را    یمنف  دیعقا   گران ید  د یشنویم  که   ی ( وقتد یآینمجدل خوشش  

 . کنندیم

 : مثال عنوان به 

کس ا  دیبگو  یاگر  ا  نی که  رسانه  قدرآن  کار   و   کسب   کی   جادی روزها  و  است   ی هاسخت 
 کرد ... زیمتما خود را توانیکه نم  اندشده اشباع قدرآن یاجتماع

 : مشورت کنیدو با خودتان  دیلحظه وقت بگذار کی یاز نظر ذهن 

 بسازم.   خود را   کار   و   توانم کسبمن ن  است که   اشباع شده   قدر آن که بازار   کنم ی من باور نم 

 ی گرفتن برا   میکه چرا ورزش کردن و رژ  کندیم   تیشکا  یکه کس  دی شنوب  یا ممکن است
 ...  ندارد یا دهیفا ه وزن هیچ اضاف لویکاهش چند ک

8

https://www.instagram.com/novinlive/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B7)


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 :دی کن صحبتو با خودتان  دیلحظه وقت بگذار کی یاز نظر ذهن 

  نی است و ا   خودم   تحت کنترل   ، من   ی است که زندگ   ی ا نشانه   ن ی مهم است ا   ، خوب ظاهر  
 . اهمیت دارد من   ی برا 

 خودتان   نی ب  دیمعتقد  شما  که  ییزها یکه در مورد چ  استمهم    اریما بس  یبرا  لیدل  نیبه هم
 د ... ی کن یقرار دارند، شفاف ساز  اهدافتان و 

دوباره   در مغزتان  را  مخرب  یذهن  موانع و    یفکر   هایالگو آن    دیتوانیم  با انجام این کار
در اطرافتان   یگر یکه افراد د  دیمتوجه شد  یسپس وقت   د، ی کن  یبند و قالب  کرده  یکشمیس

 هادهیافعالنه و آگاهانه آن    کنند،یم   تیحماو الگوهای قبلی    هادهی اهمان  از  هستند که  
 . دیرا رد کن

آنها دوستان،   دی )شا  دیخود را به طور کامل رها کن  یزندگ  نگر  یافراد منف  دیممکن است نتوان
از آن   دیتوانیموجود دارد که    یقانون کل  کی   نجای باشند(، اما در ا  تان همکاران  ایخانواده  

 :دی استفاده کن

 . د ینمان   ی در کنار آنها ادیمدت ز   ا ی   و   د یکن  با آنها معاشرت کمتر  

 ست، ین  ونی به شما مد  هم  کس  چیه  از طرف دیگر  ندارند  یتیشما مسئول  ندهیآآنها در قبال  
 دهد. ریی تغ که راه خود را مطابق با اهداف شما  نیز مجبور نیست ی گر یکس د چیو ه

که شما   ای  یشکست دادن موانع ذهن  ی تعهد خود برا زانیبر م تنها کسی هستید که شما 
از دست  شما  یبرا  نگر  منفی  افراد  اگر  پس  .دیکنترل دار  ،دارندیمباز    تیبه موفق   یاب یرا 

 ، ها تماسولی تعداد و زمان این    دی در تماس باش باز هم با آنها    دیتوانیممهم هستند    خیلی
 زیاد نباشد. 

 ( د ی را با خود حمل نکن  تان ی ذهن  ع موان )   د ی گذشته را رها کن -  3

 ! شتریب  نیسپس تمرو    دارد   نیبه تمر  ازیچون سخت است نو    است  یبزرگ  کار سخت و   نیا
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ت ... گرفته اس  دهیکه شما را ناد  کسی  هر  ت ...که در گذشته افتاده اس  یاشتباه  هر اتفاق
! پشت سر بگذارید   نرفته است ... را  شیپ  ستیدخوایکه شما م  طورآنکه کامالً    یز چی  هر

 . یدکن انشیرها: ترسادهبه عبارت 

 . دیو اکنون تمرکز کن نجای ا یو رو   دیرا از ذهن خود دور کن هاآن

در حال   هاسالکه    دیخود متوجه شو  یو غلبه بر موانع ذهن  یبررس  نیممکن است در ح
 . د یابودهخود  تخریب

دل از  است  شدهکه    یل یممکن  برا  باعث  اقدام  از  را  خود   دنیرس  یخود  اهداف  به 
 . دی خجالت بکش ،د یابازداشته

 . باشید مانیپش  ،دیا گرفته در گذشته که یمات یتصم یاز برخ  شاید

 ندهی بر آ  یر ی تأث  چیگذشته ه  عملکرد  . در این بازاردیمانند بازار سهام هست  قاً یاما شما دق 
 ندارد. 

شما اتفاق افتاده باشد، مانع از تفکر سازنده  یکه برا یطرد شدن ای ترس هر باور، شکست، 
 . دیدار ازیبه آن ن شرفتیپ یخواهد شد که برا یو مثبت

 د، یشنویم  ی منف  چیزهای  انتانی از اطراف   یکه وقت  طورهمان  ،دی گذشته را قطع کن  ی رهایزنج 
 . را درگیر آنها کنیدذهن خود  دیبان

   ی رفع موانع ذهن تمریناتی برای  

 ی امروز برا   همین  هااز آن  دیتوانیکه م   ذکر شده است  نتمری سه    مقالهقسمت از    این  در
 ی فکر   یالگوها   جادیو ا  یذهن   موانع و    یمنف  یباورها   مانند:  ییهاچارچوب  تغییر در  جادیا

 :دی تر استفاده کنمثبت

 دی الهام بخش بخوان  یک چیز هر روز  :  1تمرین  

 . یز یکه چه چ  ستیمهم ن  وجهچیه به. کلمه، هر روز یواقع  یبه معنا
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 ا ی  نجایمقالت در ا  خواندن. اما هدف از  میخوشحال  اریبس  دیخوانیمرا    این سایت  نکهیاز ا
 ست؟ی چ یمنابع توسعه شخص ریاز سا  ییهامقاله

 تکرار 

 دی کن یمو الهام بخش بمباران    دوارکنندهیام  د،یمف  محتوای  با  را  خود  مغز  مدام  و   مدام  اگر
 صفحه!  ۱0 ای دیخوانیمصفحه در روز  ۱۰۰۰که  ستی مهم ن... 

 ی و جاها   نجای که ا  ییهاو درس  هاامیو با پ  دیکن یم  تازه سازیرا    تانذهن  با انجام این کار،
  .دیریپذیمکرده و آن را   موافقت  ،دیریگیم  ادی گرید

 کرد. د یمجدد مغز خود خواه کشیسیمشروع به   با انجام این کارها  شما

تمرکز   .اشاره کرده است  (The Power of One" ) ی کیقدرت  "اغلب به    مسترسون  کل یما 
 . دی خود به کار ببند یبالفاصله در زندگ دیتوانیم که شما   ده یا کیبر 

شما را در   یباورها   ماً یکه مستق  هستند  یمطالب  ،خواندن  به   شروع  یبرا  محتوانوع    نیبهتر
 . کنند یم رد  ،د یباش موفق  دیتوانینمچرا   نکهیمورد ا

م فکر  نم   دیکنیاگر  کن  دیتوانیکه  کم  کاف   رایز  د یوزن  هفت عادت    کتاب "  د،ی ندار  یزمان 
 . دیرا بخوان یکاو   ون ی است  " اثرمؤثر مردمان 

در   رقابت  دی کنیفکر م  را یز  داردیوکارتان باز مکسب  ساختنشما را از    تانیذهن  موانع اگر  
 ! دیرا بخوان  کا نرچی و   یگر اثر « کن  خردش  » کتاب  ،زیاد استاز حد  شیب  بازار

تنها   ،د یمقابله کن  یذهن  مانعتا با صدها    کندیم هزاران کتاب وجود دارد که به شما کمک  
 . د یشو  ورغوطهو در خود    دیکمک بخواه  د،یاست که نگاه کن  نیا  دیانجام ده   دی که با  یکار 

 : تصویرسازی یا تجسم 2تمرین  
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قدرت  ما   از  استفاده  تصویرسازی  تجسم در  داشتن    یقو  یبرا  و  برا  زهی انگ نگه   یشما 
از این    .میکنیمتاکید    ، به اهدافتان  یابیدست بردن    نیاز ب  یبرا  نیهمچن  قدرتاستفاده 

 . دارد بردکار نیز رندیگیمکه سر راه شما قرار   یموانع ذهن 

باز    وودز  گر ی تا از ا  (یا حرفه)گلف  توپ بزند،   ا یبزند    پیکند، چ   شروع به بازی  نکهی قبل 
 .کردیممجسم   اتیرا با جزئ زدن توپ گلفدر هنگام  شیهاچرخش تکتک

 یارتقا   یبرا  د یخواهیم  ای  دیشویم آماده    تانسالنه خود   یشغل  یبررس  یکه برا  تصور کنید
 د ... یکن  مصاحبه خود یشغل

و چقدر    دیکه چقدر اعتماد به نفس دار  دی. تصور کندیتجسم کن  دیپوشیمآنچه را که    قاً یدق
به   کندی کن یمنگاه    تتانیموقعمثبت  تصور  سوال  دی.  هر  به  پاسخ   ع یسر  یکه  درست  و 

و سر تکان   زندیمشما لبخند    یهاپاسخ  دنیکه با شن   دی ن ی. مصاحبه کننده را ببد یدهیم
 . دهدیم

 تصویر خود را بسازید.  و  تان برویداتاق   ... بهحال

  دهند،یرا از دست م تصویرسازی خود بالقوه  قدرتاز مردم  یار یکه بس ییهانهیاز زم  یکی
 است.  زیبرانگ نحوه برخورد با لحظات چالش در تجسمشان کم شدن قدرت

بال    عملکردو افراد با    نان یکه ورزشکاران، صاحبان مشاغل، کارآفر  شرط ببندم  توانمیممن  
کم روز  هر  جهان،  سراسر  ا   گذارندیموقت    ی در  به  که   نیتا  کنند   حالت  نیبهتر  در  فکر 

 . کنندیمبرخورد  یچگونه با هر مانع  شان،خود

ذهن  یوقت نظر  باش  نیا  یبرا   یاز  آماده  شانس  یذهن  موانع   د،ی لحظات  نخواهند   یشما 
 داشت. 

 د ی داشته باش نانه یب  خوش   ی گفتگو   کی   :3تمرین  

 مورد عالقه من است.  خیلی ساده نیتمر نیا
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 ی گفتگو   کیخود    سی رئ  ایهمکار    ک یخانواده،    یاز اعضا  یکی  ایدوست    کی  ا یبا همسر  
 . دیداشته باش نانهیخوش ب

فرصت   نیاز ا  دیتوانیم   ی. حتدیبرقرار کن  ارتباط  یمیقد  یمرب  کیدوباره با    دی بتوان  دیشا
با    یبرا جد  کیصحبت  کن   دی فرد  شادیاستفاده  این    دی.  فرد   استخدامگفتگو  موضوع 
 . دتانی جد هیهمسا آشنایی با ای باشد در دفتر شما  یدیجد

 . برای شما تعریف کنند افتاده است  شانیرا که امروز برا  یسه اتفاق خوب دیبخواه افراداز 

 مثبت   یزهایگفتگو را به سمت چ  د یخواهیکه م  دهندیم   صیشما تشخ  انیاطراف  یوقت
 . متوجه خواهند شدمنظور اصلی شما را  د،ی کن تیهدا

 جاد یا  تیخود محدود  نگرش  یفقط برا  ...  دیموضوعات قائل نشو  یبرا  یتیمحدود  چیه
 . دیکن

 موانع ذهنی تکمیلی درباره    ی ها بحث 

 تفکر خالق  ی موانع ذهن 

شناخته و   جدید و    ع یبد   یهاحلراه  ای  هادهیا  دیتفکر است که با تول  از  ینوع  تفکر خالق
 ی آگاه  رایز  . میاز موانع تفکر خالق آگاه باش  دی توسعه تفکر خالق، با  یبرا   .شودیمتعریف  

 .  میده  شی افزا خود را  تیو خالق  میما ممکن است به ما کمک کند تا بر آنها غلبه کن

 : از  اند عبارت تفکر خالق    ی ذهن  موانع 

 موانع عادتی   –  1

 ل ی هستند. اما، اغلب ما تما  یضرور ما    زندگی  روزانه  یروال عاد  پیش بردن  یبرا   هاعادت 
 ی ها به راه  م یتوانینم  تکیه کنیم و به همین دلیل  ها عادت به این  از حد از    شیکه ب  میدار
 . میفکر کن خود روزانه  یهان ی روت و خالقانه برای انجام  دیجد
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 ی ها راهبه دنبال    نیو بنابرا  ،میشویم  یراض  ، رسدیمراهکاری که به ذهنمان    نیما با اول
 ر یما را به دنبال کردن مس  ، گاهی اوقاتعادات  ن ی؛ بنابرامیستیانجام کارها ن  ی برا  جدید

خارج   و   دیجد   یهادهی ابه    تا  دهندینمو اجازه    دهندیمسوق    مانمعمول خودهمیشگی و  
 . میاز چارچوب فکر کن 

 ی ادراک موانع    –  2

  ، اینکه هنگام انجام این کار   بدونبه هم متصل کنید،    را با چهار خط  رینقطه ز  9  دیکن  یسع
 کنید. بلند  دستتان را از روی کاغذ 

 عکس 

که راه حل در   دیممکن است متوجه شده باش  د،یرا حل کن  معما  نیا   توانسته باشد کهاگر  
مرزهای شکل گرفته قدیمی  از ما ممکن است در چارچوب    ی ار یفراتر رفتن از مرزها است. بس

که    شوندیممرزها باعث   .نشویممشکل    نیهرگز قادر به حل ا  نیو بنابرا  میبمان  یباق  خود
که آنها   یزمان  یحتپیش فرض بپذیریم،    عنوانبهخود  را در ذهن    یخاص  یالگوها  ای  موانع 

 . دهندیمتفکر خالق کاهش  یما را برا  ییهستند و توانا تصنعیوجود ندارند. آنها 

 ی و عاطف   ی زش ی انگ  موانع  -  3

. می هست  دیجد  یهاروشمشکل به    کیحل    یتالش، برا   یبرا  ،زهی انگاوقات ما فاقد    یگاه
مانند ترس از شکست، ترس از طرد شدن   یاحساسات منف  یبرخ  لی به دل  گریدر مواقع د 

  ما را به   نهای ا  یهر دو  . میخود را بروز نده  تی ترس از مسخره شدن، ممکن است خالق  ای
 .دهند یمسوق  خالق، ری و غ  نیتفکر روت سمت

 ی نع فرهنگ وا م   -  4

 ی از حد با هنجارها   شی . اما انطباق ب میندارد که مطابق با فرهنگ خود عمل کن  یاشکال
برا  تواندیم  ی اجتماع  ما  با هنجارها  تفکر خالق شود.  یمانع  ممکن   یاجتماع  یانطباق 

 قه امنمنطموجود و حفظ    تیوضع  حفظ  حفظ حد وسط،  تمایالتی مانند:  است ما را به
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از   شیب  یو وابستگ  یاجتماع  هایفشار   توسطتحت تاثیر قرار گرفتن بیش از حد    ،یشخص
،  گذاردیم  ریبر تفکر خالق ما تأث  می به طور مستق  موضوع  نی. اسوق دهد  ،گرانیحد به د

 ( منبع)   .میانجام ده ،خواهدیمجامعه  که  آنچه را   میدار لیما تما در این صورت رایز

 

 ت یموفق  ی موانع ذهن 

افراد   یدارند، حت  ذهنی موفقیت را در درون خودموانع    افراد  است که همه  نی ا  تی واقع
، برسند   تیموفق   درجات بالیی ازبه    اندتوانستهکه    ی، کسانحالنی باافوق العاده موفق.  
 . اندکردهشناسایی  یخوببه را این موانع ذهنی

 از:   اند عبارت   ذهنی موفقیت موانع    ن ی تر ج یرا پنج مورد از  

 خود ویرانگری  ( یا سندرم Imposter Syndrome)  مپوستر یسندرم ا   -  1

  شان یهاتی موفق   توانندینماست که در آن افراد    یروان   دهی پد  کی  ، خود ویرانگری  سندرم
 ت ی که فرد با رقابت و تالش به موفق  دهدیمنشان    یرونی. بر خالف آنچه شواهد برندیرا بپذ
است.    یکار   بی فر  شخص  را ندارد و   ت ی موفق  اقتیکه ل  کندیمخود فرد تصور    ،است  دهیرس

 ا ی خوب    یزمان بند  ،یخوش شانس  جه  یخودش را در نت  ت ی، موفقسندرم  نیفرد مبتال به ا
ا   داندیم  گرانیدادن د  بیفر او موضوع که    نیو  است توسط   گرتالش  ایباهوش    خود 

 . ردیگینمقرار  رشیخودش مورد پذ

 ی افکار منف   -  2

انتقاد و قضاوت است.   کارشکه    میدار(  inner voice" )یدرون  یندا "  کیاز ما    کیهر  
 ن ی همچن  ندای درونی.  بردیم  سوال  ریما را ز  یهاارزشکه در خدمت شک است و    ندایی

انتقاد و قضاوت د  تواندیم از خود   یبرا   یراه  عنوانبه  گرانیبه  منجر   مان نیزمحافظت 
 شود. 
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ناسالم    یر یما را به مس  تواند یمبه کلمات آن    دنی صدا و اعتبار بخش  نیگوش دادن به ا
و به خود    میکن  سهیمقا  گرانیمدام خود را با د  کندیمکه ما را مجبور    یسوق دهد. راه

 . میشک کن

موفق   فوق  درونی  این  که  دانندیمافراد  داد:   ندای  کارکردی  آن  چه  ما.  از  ها محافظت 
درون  توانندیم انتقادات  م  گوشخود    یبه  که  آنچه  مورد  در  اما   ت یاهم  د،یگو یدهند، 

که آنجاست، اما توجه    دیدانیماست.    نهیزمپس  زیمانند نو  صدا  نی . ادهندینم   یچندان
 .د ی کنینمبه آن   یادیز

متمرکز شوند   یجهت دهند و بر افکار   رییافکار خود را تغ  توانندیالعاده موفق مافراد فوق
است و    انتخاب   کی  میدهیمذا  غ  عنوانبهکه ما به ذهن خود    یز یتر هستند. چکه سازنده

 هیکه ذهن آنها را به طور مولد تغذ  کنند یمرا انتخاب    ییو رفتارها  هاطیمحافراد فوق موفق  
 . کند یم

 ترس از درخواست کمک   -  3

ن زندگ  که  ستیقرار  ده  ییتنهابهرا    خود  یما  از  .  م یانجام  موفق  افراد  دلیل  همین  به 
شخصی   ضعفو ترسی ندارند و آن را به منزله    تعصبدرخواست کمک از دیگران هیچ  

از آنها   و   دیکن یم  نیکه آنها را تحس  دی ابیخود ب  یرا در حوزه کار   ی کسان  .نند ی بینمخود  
. از دی دنبال کن  یاجتماع  یها شبکهدر    دیکنیم   نیرا که تحس  ی. کساندیبخواه  ییراهنما

شما  ،  کمک از طرف دیگران   در صورت درخواست  متقابالً .  دی بخواه  ییهمسالن خود راهنما 
   به آنها انجام دهید.  ییارائه راهنما نیز حداکثر تالش خود را برای

 خود   ی هایی توانا به   باور نداشتن   –  4

ارائه    یبرا  یز ی که چ  دانندیمدارند. آنها    مانیخود ا   یهاییتواناافراد فوق العاده موفق به  
که    ییو جا  دانندیمتحقق آن اقدام کنند. آنها آنچه را که    یبرا  اندلیمابه جهان دارند و  

تشخ  رشد  توانندیم را  از    .دهندیم  ص یکنند  کار  ی ر ی ادگیآنها  انجام  ن  هایو   از یمورد 
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پاترسندینم که  دارند  اعتماد  آنها  که    یمحکم  هی.  هستند  مطمئن  و    توانند یمدارند 
 انجام دهند.  یدرست به ،آنها قرار داده شده است بر عهدهرا که  یافهیوظ

 ترس از شکست   -  5

از شروع   را  افراد  از شکست،  از  ترس  استفاده  یا  کارها  از  .  داردیمباز    هافرصتبسیاری 
موفق  عنوانبهشکست   مقابل  گرفته    تی نقطه  نظر  واقع  کهیدرحال،  شودیمدر   ت،ی در 
زم  تیموفق   فراینداز    یبخش  شکست، بارها  بدون  را  رفتن  راه  ما    اد یخوردن    نی است. 

موفق   ،میکنیمرا امتحان    چیزیهر  که    یبار   نیم اولیانتظار داشته باش  دی. ما نبامیریگینم
 .میشو

فوق از شکست    افراد    آینده   یهاتی موفق  یبرا   یر یادگی   فراینداز    ی بخش  عنوانبهموفق 
طرز فکر از ترس به   ریی. تغوجود ندارد دنیترس ی برا  یز یکه چ دانندیو م   کنندیم  استقبال
داشته باشند و    یشتر یتا شانس ب   دهد یامکان را م  نیالعاده موفق ابه افراد فوق  استقبال

 ( منبع )  را تجربه کنند. یشتر ی ب تی موفق  جهیدر نت

 ی بردن موانع ذهن   ن ی از ب مفید با موضوع  ی ها کتاب معرفی  

ترس،    بردن ن ی ازب  ی برا  ر ی نظ ی ب   ی راه ی ) در زندگ   موفق شدن  یذهن برا   یپاکساز کتاب    -   1
 ی( اضطراب و افکار منف 

 داونپرت یبر  ،اسکات ویاست :سندهینو

 پورحسن یشاد :مترجم

 لینک خرید کتاب 

احساسات    تی ر ی مد   ، ی زندگ  ی ها غلبه بر چالش   گام بهگام : آموزش  ی ذهن  ی رسخت کتاب س   -   2
 دشوار   ط یو شرا   ی منف 

 ادس یزاهار مونی: دسندهینو
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 یپروانه قاسم ا،ی: ساسان جعفرن مترجم

 ید کتاب لینک خر 

 ت ی : تا سرخوردن در جاده موفقی گذر از موانع ذهن  -  3

 روزآباد یف  پوری عل یمؤلف: مجتب

 لینک خرید کتاب 

 نتیجه گیری

 دارد.  یبستگ   تانیهاانتخاب نحوه و  یآگاه میزان به  تانیذهنموانع حذف 

 . دیکن  تعریف  بازآنها را    دیتوانینم،  دارندیمشما را از اقدام باز    یچه نوع افکار   دی دانینماگر  

انجام    وستهیثابت و پ  یاقدام   تانیمنف  خود در مورد افکار  تیروا  ر ییتغ  یهر روز برا  باید
 ید ... احاطه کن  از افراد موفق  و الهام گرفتن یشیاطراف خود را با مثبت اند  .دیده

نسبت به خودتان    یتا احساس خوب  دیعمل کن جدیدتان  افکار  بر اساسکه    دیری بگ  میتصم
 !دی اقدام کن  یتحقق هر هدف  یاست که برا راحت و طبیعیچقدر   دی نی و بب دی داشته باش

 درباره نویسنده: 

 باب کاکس 

 ( تو"  از تجربه    یستمی س(  The Billionaire In You"میلیاردر درون  که  از اصول است 
 عنوانبهشده است.    جادیسال گذشته ا  30در    اردریلیمنحصر به فرد باب در ارتباط با چهار م

 ی ا رهیزنج   یهاهتل  نی تربزرگ در جهان که با    گیخان  دیکانال خر  نی اول  انگذارانیاز بن  یکی
ا  باب  ،کندیم  یهمکار   یدر جنوب شرق  یخصوص سوال پاسخ داده است: چگونه    ن یبه 

  ، مشابه   یهافرصت  و   تیترب   الت،یشهر، با تحص  یکاز مردم در    یممکن است که گروه
  این افراد   ؟ پاسخ:انجام دهندکار را    نیا  نتوانند  گرانیو د  کسب کنند  اهای فراتر از رو   یثروت
 ! کرده است زیمتما اطرافشان تیکه آنها را از جمع  اندکردهاستفاده  ی ستمیاز س
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،   (Flip the Success Switch" )   دیرا بچرخان  ت یموفق  چیسوئ  "   کتاب  سندهیباب نو
. او  برد یمگلف و پرواز لذت    نگ،یمستقل است که از بول  یو مشاور تجار   یزشیسخنران انگ 

خود است.    Diamond DA-20  یمای هواپ   یاست و دارا  یخصوص  یخلبان   نامهیگواه   یدارا
 .  ت اس یهوانورد یسرعت با انجمن مل یرکورد جهان 2  یباب دارا

 منبع: 

earlytorise.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی  غیاث
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