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مقدمه

در انجام هر کاری اول باید بدانیم چرا آن کار را انجام می دهیم؟ این دانستن نیروی الزم 
برای انجام کار را فراهم می کند سپس باید روش انجام آن کار را بدانیم ، این آگاهی برای 
انجام و موفقیت در هر کاری الزم است. درس خواندن نیز مستلزم همین دو مقدمه است .

یک دانش آموز یا دانشچو باید نخست از خودش این سوال را بپرسد که “چرا درس می 
خوانم؟ آیا با درس خواندن به اهدافم می رسم؟ آیا درس خواندن بهترین راه برای رسیدن 

به اهدافم است؟”

پرسشهای  اساسی تری قبل از این پرسشها مطرح می شود پرسشهایی مانند اینکه “چرا 
زنده هستم؟” یا اینکه “ چرا زندگی می کنم؟” و “هدف من از زنده بودن چیست؟”، پاسخ 
به س��وال؛ “چرا درس می خوانم؟” یا اینکه؛ “چرا این کتاب خاص را می خوانم؟” بس��تگی 
بس��یار زیادی به پاسخ فرد به س��واالت اساسی تر دارد. کسی که نمی داند چرا زندگی می 
کند حتما نخواهد دانست چرا درس می خواند.پس اول باید پاسخ سوال اساسی تر را برای 

خود روشن کند.

بیشتر دانش آموزان یا دانشجویان نمی دانند چرا زنده هستند و در نتیجه نمی دانند چرا 
درس می خوانند بنابراین انگیزه و نیروی الزم برای درس خواندن را ندارند. این افراد ابتدا 
باید پاسخ این سوال را برای خود تعیین کنند. پاسخی که نیرو و انگیزه الزم برای ادامه راه 
را فراهم کند. باید در نظر داش��ت که پاس��خهای ضعیف خیلی راهگشا نیستند. مثال دانش 
آموزی که می گوید “ درس می خوانم که کور نباش��م چون بیس��وادی مثل کوری است.” 
درست است که ظاهرا جوابی به این سوال داده است ولی این پاسخ انگیزه الزم برای درس 
خواندن در دوره متوس��طه یا دانش��گاه را فراهم نمی کند بلکه این پاسخ حداکثر انگیزه ای 
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را که می تواند فراهم کند در حد یادگیری خواندن و نوش��تن اس��ت. دانش آموز و دانشجو 
باید مطمئن ش��ود ک��ه با درس خواندن می تواند به همه اهدافش برس��د و درس خواندن 
را بهترین و کوتاه ترین راه برای رس��یدن ب��ه اهدافش بداند. در این راه باید بتواند ابهامات 
فراوانی که وجود دارد را شناخته و پاسخ دهد ابهاماتی که گاه حتی از سوی افراد تحصیل 
کرده بیان  می شود ابهاماتی مانند اینکه ؛ “ درس خواندن فایده ای ندارد.” “ آنها که درس 

خواندند به کجا رسیدند؟” و ....  

وقتی فرد انگیزه الزم را برای درس خواندن داش��ت س��پس بای��د بداند که چگونه درس 
بخواند . اگر روش انجام درست هر کاری را ندانیم زمان بیشتری هدر رفته و بازده کمتری 
خواهیم داش��ت. با یادگیری روش��های صحی��ح درس خواندن زم��ان کمتری صرف درس 

خواندن خواهیم کرد ولی بهره بیشتری خواهیم برد.

کتاب حاضر کتاب مفیدی اس��ت که می تواند مشکالت افراد را در بخش روش یادگیری 
حل کند یعنی به فرد راههایی را آموزش می دهد که بهره وری فرد افزایش یابد، روشهایی 
که حتما باید بدانیم و هر چه بیشتر به آنها عمل کنیم موفقیت بیشتری خواهیم داشت.  

عباس بهزادی مقدم
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چرا بس��یاری از داوطلبان با وجود اندوخته های علمی از شکست در آزمون های سراسری 
در رنجند؟

چرا برخی داوطلبان با توجه به آمادگی کامل درسی پشت در بسته دانشگاه می مانند؟

چرا برخی از دانش آموزان در تحصیل موفق و برخی ناکام اند؟

چرا برخی نخبگان دبیرستانی به دانشگاه راه نمی یابند؟

چگونه می توان در جهت رفع این معضل چندین ساده داوطلبان برآمد؟

برای پاسخ به سؤاالت فوق مطالب این کتاب را به  دقت بخوانید.

چرا سینرژتیک؟

فرمول موفقیت نهایی در تحصیالت

در س��ال های اخیر تعداد ش��رکت کنندگان در امتحان ورودی به دانشگاه ها به حدود یک 
میلیون نفر رس��یده اس��ت و این در حالی است که تنها کمتر از پنجاه درصد آنان موفق به 
ورود به دانش��گاه های دولتی می ش��وند؛ و این در حالی است که تنها 30% وارد رشته های 

کاربردی و تنها 1% وارد رشته های به اصطالح ایدئال می گردند.

در این انتخاب همیش��ه دانش آموزانی که در دوره دبیرس��تان باالترین نمرات را کس��ب 
کرده اند در صدر قبول شدگان قرار نمی گیرند و گاه عده ای از این افراد بسیار بااستعداد که 
به خوبی هم خود را برای ش��رکت در این امتحان آماده کرده اند در عین ش��گفتی و تعجب 
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به دانش��گاه ها راه پیدا نمی کنند. ش��اهد این مدعا آمار اخیر س��ازمان سنجش کشور است 
که 38/2 درصد دانش آموزان ممتاز دبیرس��تانی با معدل های باال موفق به شکستن طلسم 
کنکور نمی شوند. از طرفی دیگر میلیون ها نفر از دانش آموزان و دانشجویان  همه ساله برای 
کس��ب نمرات برتر و ممتاز ش��دن به رقابت فش��رده باهم دیگر می پردازند که در این میان 
عده ای از آنان با به کارگیری نکات خاصی از رقیبان خود پیش می گیرند و این عده همیشه 
باهوش ترین افراد نیس��تند بلکه کسانی هس��تند که با رعایت موارد خاص به اهداف واالی 

خود دست می یابند.

به راستی سینرژتیک چه قدرتی دارد؟

با سینرژتیک دیگر الزم نیست زیادی درس بخوانید.

در س��ال های اخیر پژوهش��گران به تحقیق درباره علت موفقیت عده ای و ناکامی برخی 
دیگر پرداخته و بر اساس آمار و مصاحبه به جمع آوری و طبقه بندی علل موفقیت و شکست 
دانش آموزان، داوطلبان کنکور و دانش��جویان پرداخته اند و طرح سینرژتیک حاصل همین 
دستاوردها است. تحقیقات نشان داده است که در بسیاری از موارد کسانی که به دانشگاه ها 
راه یافته اند فقط توجه به یک یا چند نکته را در این زمینه بسیار مهم و سرنوشت ساز عنوان 
کرده و برعکس کسانی که در این آزمون ها توفیق نیافته اند عدم توجه به یک یا چند عامل 
را در این شکس��ت و ناکامی مؤثر دانس��ته اند. طرح س��ینرژتیک حاصل مصاحب یا مکاتبه 
باده ها هزار دانش آموز و داوطلب کنکور است که براثر توجه یا عدم توجه به برخی از نکته ها 
به جز آمادگی کامل درس��ی، در این امتحانات سراسری موفق یا مردود شده اند مطالبی که 
در طرح س��ینرژتیک تدریس خواهد ش��د بسیار حائز اهمیت بس��یار هستند بطوریکه اگر 
داوطلبان تنها به یک درصد مطالب گفته ش��ده توج��ه کنند که بیش از این بدان ها عنایت 
نداش��ته به احتمال زیاد این امر می تواند نقش سرنوشت سازی در موفقیت او داشته باشد که 

در این صورت نتیجه دلخواه و مطلوب خود را کسب خواهد کرد.

اهمیت سینرژتیک در چیست؟

طرح س��ینرژتیک درواقع تالشی است در جهت یاری و کمک به دانش آموزان بااستعداد 
ایرانی که به خوبی خود را برای امتحانات ورودی به دانشگاه ها آماده می کنند اما براثر عدم 
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توجه یا بی اطالعی به برخی مسائل تحصیلی بی دلیل و ناعادالنه شکست می خورند. طراحان 
طرح علمی- کاربردی س��ینرژتیک بر این باور اعتقاد قطعی دارند که عامل اصلی موفقیت 
در هر دانش آموز آمادگی و استعداد اوست ولی در شرایطی که تعداد زیادی از دانش آموزان 
بااستعداد داوطلب ورود به رشته ای می شوند که ظرفیت پذیرش آن بسیار کمتر از جمعیت 
آن هاست. طبیعی است توجه به برخی از این نکته ها به ویژه روش های جدید آمادگی روانی 
برای امتحانات اهمیت زیادی دارد و عوامل فقدان روحیه، احس��اس خودکم بینی، اضطراب 
در روزه��ای آمادگی برای امتحان و از همه بدتر در جلس��ه امتحان، عدم توجه به نیازهای 
جس��می و روانی مانند تغذیه، خواب، اس��تراحت، تفریح و باالخره وجود برخی از مشکالت 
کوچک و به سرعت قابل درمان روانی و رفتاری در عدم موفقیت دانش آموزان ایرانی داوطلب 
ورود به دانشگاه ها بیشترین نقش را داشته اند و امید آن می رود که طرح سینرژتیک گامی 
در جهت کس��ب توفیقات بیش��تر درزمینۀ تحصیلی توسط دانش آموزان و داوطلبان کنکور 

گردد و برخی از نگرانی های خانواده ها را در این زمینه بکاهد.

از سینرژتیک چه می دانید؟

سینرژتیک چیست و چه می گوید؟

مجموعه کل انرژی یک سیس��تم از جمع جبری اجزای انرژی سیستم بیشتر خواهد بود 
به زبان ساده تر اگر دو چیز یا بیشتر با یکدیگر ترکیب گردند نتیجه حاصله چیزی بیش از 

مجموع اجزاء جداگانه است.

2 + 2 =5
یک مثال: ش��ما با یک پا )به صورت لی لی( چه اندازه می توانید به راحتی پیاده روی کنید؟ 
فرض می کنیم 500 متر، بنابراین ازلحاظ منطق ریاضیات بایستی نتیجه گرفت که شما با 
دو پا 1000= 50 + 500 یعنی تنها یک کیلومتر می توانید پیاده روی کنید. ش��ما هم با ما 
هم عقیده اید که این گونه نتیجه گیری غیرعقالنی و کاماًل غلط است و شما اگر با یک پا تنها 
بتوانی��د 500 متر پیاده روی کنید با دو پا بی نهای��ت متر می توانید پیاده روی کنید و حتی 
دور دنیا را هم بپیمایید؛ بنابراین شما با شرکت در طرح علمی سینرژتیک قدرت موفقیت 
تحصیل��ی خ��ود را نه دو براب��ر بلکه چندین براب��ر افزایش خواهی��د داد. ازآنجاکه بر طبق 
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سیاس��ت های کاری سازمان سنجش سؤاالت کنکور هم جنبه معلوماتی درسی و هم جنبه 
اطالعات عمومی و هوش��ی دارد واضح اس��ت که پرداختن تنها به یک جنبه یعنی آمادگی 
کامل درس��ی نمی تواند اطمینان بخش قبولی در رش��ته موردنظر و دانشگاه دلخواه باشد و 
همان ط��ور که بیان گردید پرداختن به بعد معلوم��ات عمومی و اصول موفقیت تحصیلی و 
یادگی��ری مهارت هایی چون تندخوانی، درک دقیق تر، س��رعت یادگیری مطالب، چگونگی 
تست زدن و ... می تواند توفیق شمارا در دستیابی به آرزوی ورود به دانشگاه بی نهایت نماید.

اهداف طرح سینرژتیک

در جامعه ایران که ش��دت عالقه افراد داوطلب و خانواده آنان برای راه یابی به رش��ته های 
پرجاذبه دانش��گاهی فراوان اس��ت و در برخی موارد ورود به دانش��گاه برای برخی جوانان 
به صورت یک رؤیا و آرزوی دس��ت نیافتنی درمی آید و ازاین رو ش��اهد هستیم که در جامعه 
انبوهی از رده های آمادگی برای کنکور تشکیل ش��ده، آموزش های بس��یار پرخرج انفرادی 
صورت می گیرد. انواع کتاب ها، جزوه ها، پرسشنامه ها، نوارهای صوتی و تصویری تهیه شده و 
نشر یافته و حتی اقداماتی درزمینۀ روان درمانی صورت می گیرد که هم مشاغل پرسودی را 
ایجاد کرده و هم برخی از دانش آموزان بااستعداد به کمک آنان از رقیبان خود پیش می گیرند. 
طرح سینرژتیک تحولی اساسی درزمینۀ مسائل درسی محسوب می گردد و افق های نوینی 
از موفقیت ه��ای تحصیلی را نوید می دهد و دریچه های تازه ای از تحقق آرمان ها و رؤیاهای 
ش��یرین خیل عظیم دانش آموزان و داوطلبان کنکور را فراس��وی چشمانش��ان می گشاید و 

آن ها پس از مطالعه کتاب به مفاهیم زیردست خواهند یافت:

چگونگی استفاده از تمرکز فکر همراه با تجسم در کنکور. 1

نقش تصویرسازی ذهنی در کنکور. 2

شناخت نیروهای بیکران در تحصیل. 3

نقش اقدامات روان شناسی در موفقیت. 4

قدرت تلقین موفقیت در تحصیل. 5

روش های جدید برای آمادگی در کنکور. 6
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مرزهای بهروزی در تحصیالت. 7

نقش تداعی در موفقیت. 8

استراتژی درس خواندن. 9

تاکتیک های تحصیلی. 10

شناخت نقاط کور در تحصیالت. 11

تکیه گاه های ذهنی در کنکور. 12

نقش چهارچوب های ذهنی در موفقیت. 13

مهارت های مطالعه بهره وری فردی در تحصیالت. 14

فهرست و عناوین مطالب درسی طرح جامع سینرژیتک

نقش ایمان در موفقیت. 1

استعدادیابی )خودشناسی(. 2

پرورش ذهن تکنیک، تاکتیک و مهارت در تحصیل. 3

چگونه با شرایط کالس هماهنگ شویم. 4

دالیل بی میلی به کتاب های درسی. 5

چگونگی آموزش مراحل یادگیری در خواندن. 6

چگونگی فراگیری هنر فهمیدن رئوس مطالب کتاب. 7

چگونه بهتر یادگیری و تغییر رفتار و روحیه. 8

چگونگی رعایت قواعد و کسب عادات خواندن. 9
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چگونگی تسلط بر جوانب و مطالب گوناگون. 10

تقویت حافظه. 11

استراحت و بهداشت مغز. 12

ریلکسیشن. 13

مراقبه. 14

چگونگی تجسم کردن. 15

خود هیپنوتیزم در امتحانات و کنکور. 16

چگونگی مطالعه دروس اختصاصی و عمومی. 17

دانستنی های کنکور. 18

هدف یابی. 19

شرایط ایدئال برای درس خواندن و مطالعه. 20

بررسی آمار کنکور. 21

تکنیک های تندخوانی. 22

راهنمای اصولی تست زدن. 23

چگونگی غلبه بر ترس و نگرانی در امتحانات. 24

دروس رقابتی در هر رشته. 25

دروس ضریب باال در هر رشته. 26

چگونگی ماهرانه امتحان دادن. 27

فن پاسخگویی به آزمون های چهار جوابی. 28

فرمول ها و راه حل های کنکوری فیزیک و شیمی. 29
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چگونگی پاسخگویی برخی از تستهای ریاضی بدون حل. 30

مدیریت زمان در کنکور. 31

غلبه بر حواس پرتی. 32

تسلط بر افکار و استفاده از آگاهی های نوین. 33

چگونگی درس خواندن لذت بخش. 34

هدایت ذهن برای یادگیری. 35

چگونه سؤال کنیم و چگونه گوش کنیم تا خوب بیاموزیم.. 36

آرامش- اعتمادبه نفس. 37

تقویت روحیه. 38

تفکر مثبت. 39

قابلیت منفی. 40

پشتکار و اراده. 41

سرعت عمل. 42

تسلط بر فکر. 43

ایجاد انگیزه و رغبت. 44

برنامه ریزی تحصیلی. 45

افزایش دقت. 46

زمان بندی دروس. 47

جداول درسی. 48

عوامل مؤثر روحی و جسمی در امتحانات. 49
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تکنیکهایی جهت برنده شدن در رقابت های سراسری. 50

روش های حدسی پاسخگویی به سؤاالت. 51

غلبه بر موانع آنی. 52

شرایط ایدئال برای مطالعه و درس خواندن. 53

مرور سریع کتب درسی. 54

چگونگی شانسی تست زدن در کنکور. 55

انواع مطالعه )اجمالی، مقدماتی، تکمیلی، بازبینی(. 56

افکار متمرکز. 57

مدل سازی. 58

قوه تخیل/ تلقین/ شور و اشتیاق. 59

نکات جدید در سیستم طراحی سؤاالت کنکور. 60
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این مجموعه از لحاظ سیستماتیک به سه قسمت تقسیم می شود:

قسمت اول: مرحله پیش از مطالعه )مرحله آماده سازی(	•

قسمت دوم: مرحله مطالعه )مرحله عمل(	•

قسمت سوم: مرحله امتحان )مرحله نتیجه گیری(	•

قس�مت چهارم: تدارک محیط و جو مناس��ب برای مطالعه، فنون تست زنی، شیوه های 	•
ماهرانه مطالعه کردن و شیوه های مدرن یادداشت برداری شبکه ای

قس��مت پیش رو )قسمت اول(، مشتمل بر چهارفصل است و در فصول اولیه خود، سعی 
در آماده سازی روحی، جسمی و فکری شما دارد تا بتوانید از فصل آخر ، »تدارک محیط و 

جو مناسب برای مطالعه« ، بهترین استفاده را ببرید.

فصل اول، آش��نایی با مکانیس��م پراهمیت تصویر ذهنی، این امکان را برای شما به وجود 
خواهد آورد که روش استفاده از »ضمیر ناخودآگاه« را فراگیرید و از این موهبت الهی برای 

سیدن به اهداف مهم  خود در زندگی یاری جویید.

در فصل دوم، با بهره گیری از نکات مهمی که رعایت آن ها موجب برخورداری از سالمتی 
جسمی می گردد، ضمن بحث در خصوص موارد زیر، اطالعات جامعی درزمینه آماده سازی 
جس��می به نظرتان خواهد رسید: تغذیه، ورزش، تنفس صحیح، مضار استفاده از مشروبات 

الکلی و سایر محرکات، نقش تغذیه در تقویت حافظه و اهمیت خواب و استراحت.

در فصل س��وم، ضمن ارائه پیشرفته ترین تکنیکهای رایج، با شما در مسیر پرورش فکری 
با عنوان مطالبی در خصوص افزایش تمرکز فکری، تقویت حافظه، موارد بخصوص استفاده 
از ضمیر ناخودآگاه و آشنایی با مکانیسم نیمکره های راست و چپ مغز، همگام خواهیم بود.

و باالخره در فصل چهارم به بررسی و توضیح چگونگی تدارک محیط و جو مناسب برای 
مطالعه، فنون تس��ت زنی، ش��یوه های ماهرانه مطالعه کردن و شیوه های مدرن یادداشت 

برداری )شبکه ای(خواهیم پرداخت.
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فصل اول

آمادگی روحی

1- تصویر ذهنی

تصویر ذهنی آن اس��ت که خود را آن گونه می بینیم؛ تصویری اس��ت که خود از خویشتن 
داریم. درواقع همان خویش��تن ماس��ت که س��اختار آن فرآیند همۀ باورهای ماست: همه 
آنچ��ه از بدو تولد تا این لحظه تجربه کرده ، آنچه دیده، ش��نیده، لمس و یا حس کرده ایم، 
موفقیت ها یا شکس��ت هایی که داش��ته ایم و طرز نگرش و برداش��ت م��ا از این موفقیت ها 
و شکس��ت ها، رفتاری که س��ایرین بخص��وص در دوران کودکی با م��ا کرده اند، آن طور که 
خواسته ایم باشیم و آن طور که معتقد بوده ایم می توانیم باشیم. بله تصویر ذهنی مجموعه ای 

از همه این تجربه هاست.

تصوی��ر ذهن��ی را می توان آینه گذش��ته نامید که تمام تجارب و باوره��ای ما از آنها را تا 
این لحظه از زندگی مان به عنوان اجزاء تش��کیل دهنده خود به همراه دارد و درواقع تمامی 
شخصیت ما در حال حاضر است که کیفیت اعتقادی، احساسی و رفتاری ما را در ارتباط با 

آنچه از این لحظه با آن مواجه می شویم منعکس می سازد.

اگر پیوس��ته به شکس��ت اندیش��یده و خود را محکوم به آن دانس��ته باش��یم، شخصیتی 
شکس��ت طلب در خود ایجاد کرده ایم و با توجه به چنین تصویر منفی که از خود در ذهن 
خویش داریم، هرقدر هم که به موفقیت به طور آگاهانه عالقه مند باش��یم، آن تصویر ذهنی 
ناخودآگاهانه عمل کرده، مانع از دستیابی ما به موفقیت می گردد؛ اما در مقابل اگر همیشه 
س��عی کرده باش��یم مثبت فکر کنی��م، موفقیت را حق طبیعی خود ک��ه می خواهیم برای 
رس��یدن به آن از هیچ کوششی دریغ ننماییم بدانیم و به توانایی های خود با اعتمادبه نفس 
کامل اعتقاد داش��ته باشیم، همه این باورهای مثبت و قوی آن چنان تصویر ذهنی روشن و 
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پرقدرتی در ما ایجاد می کنند که با همۀ توان خود ما را به سوی موفقیت و کامیابی رهنمون 
خواهد ساخت.

2- هدف خود را تعیین نمایید و به تصویر بکشید

بایس��تی قبل از اقدام به هر کار دیگر، با تجزیه وتحلیل خواس��ته های خود هدف مشخص 
و روش��نی را ب��رای خود تعیی��ن نمایید. اگر موفقی��ت مطلوب خود را مانن��د کتابی تصور 
نمایید، تعیین اهداف شما همچون مقدمه ای برای آن کتاب هست؛ که گنجانیدن آن قبل 
از پرداخت��ن به هر مطلب دیگر، از یک س��و اجتناب ناپذیر و از طرف دیگر بیان کنندۀ کم و 
کیف مطالب و نش��ان دهندۀ منظور و مقصود کتاب است. از این ها گذشته داشتن هدف به 
ش��ما انگیزه آغاز هر کار و رغبت تداوم بخشیدن به انجام آن را می دهد. قبل از مطالعه هم 
بایس��تی به عنوان تعیین یک هدف، برای خود روشن سازید منظورتان از این کار چیست؟ 
موفقیت در کنکور دانش��گاه ها، فراگیری یک زبان خارجی، ش��اگرداول ش��دن در دانشگاه، 

افزایش معلومات عمومی، تبحر پیدا کردن در یک زمینه علمی خاص و ...

پس ازآنکه هدف خود را مش��خص و روش��ن نمودید بایس��تی به طورجدی و دائمی آن را 
در ذهن خود مرور کرده تا به صورت جزئی جدایی ناپذیر از ش��ما درآمده و بر تابلوی ضمیر 

باطنی شما یک تصویر ذهنی روشن و پابرجا ایجاد نماید.

3- در خود اعتمادبه نفس قوی ایجاد نمایید

پس از به تصویر کش��یدن هدف خود بایستی در حفظ و استحکام تصویر ذهنی هدف دار 
جدیدتان با تمام وجود س��اعی و فعال باش��ید. بایس��تی با اعتماد کامل و باایمان به نیروی 
عظیم درونی، باورهای خود را نسبت به عملی شدن هدفمان تا حد امکان تقویت نماییم و 
مطمئن باشیم که موفق می شویم. اگر واقعاً و قلباً معتقد نباشیم که به هدف خود می رسیم، 
از قبل نقش��ه شکست حتمی خود را ترسیم کرده و پذیرفته ایم. اگر هدف شما موفقیت در 
کنکور و یا قبولی امتحانات دبیرستان است، با اعتماد کامل به موفقیت خود درس بخوانید 
و برنامه هایت��ان را دنب��ال نمایید؛ به خود، به هوش و حافظ��ه و تمرکز فکر و درمجموع به 
همۀ توانایی های خود اطمینان کامل نشان دهید تا پیروزی و کامیابی را از آن خودسازید.
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4- به هدف خود باعالقه و اشتیاق بنگرید

الزم��ه ایجاد یک تصویر ذهنی هدف دار، تغییر باورها و طرز تفکر و رفتار قبلی ش��ما در 
جهت هدف ش��ما هس��ت که برای رسیدن به بهترین نتیجه ممکن می بایستی این کار را با 
اش��تیاق انجام دهید. برای این کار، گوش��ه خلوتی را انتخاب کنید و پیش خود ببینید که 
می خواهید به کجا برس��ید و در جس��تجوی چه چیزی هستید، آنگاه لحظه ای فرض کنید 
که به خواس��ته خود دس��ت یافته اید و به هر آنچه می خواهید رس��یده اید. حالت روحی پر 
شعفی را که به دلیل رسیدن به هدفتان در شما به وجود خواهد آمد در ذهن خود مجسم 
کنید و بدین ترتیب اش��تیاق عمیقی در خود برانگیزید. خود را ش��یفته مطالعه که وسیله 
رس��یدن شما به چنین هدف پرشوری است سازید. اش��تیاق دستیابی به هدف و شیفتگی 
انج��ام کارهایی که ش��مارا به آن نزدیک می س��ازد دائماً در ذهن خود م��رور کرده و با آن 
زندگ��ی کنید. با پیگیری این روش، تصویر ذهنی ش��ما به نی��روی محرکه ای قوی و مؤثر 
مجهز خواهد ش��د که به یاری آن می توانید موفقیت صد درصد را باهمه جذابیتی که دارد 

در آغوش بگیرید.

5- برنامه های خود را بااراده و از روی آرامش دنبال نمایید

پس ازآنکه دانس��تیم چه می خواهیم و هدفمان چیس��ت و اعتقاد کامل پیدا نمودیم که 
باید به آن برس��یم، بایس��تی با حفظ آرامش کامل و به دوراز هرگون��ه دلهره و اضطراب، با 
عزم و اراده ای راس��خ به س��وی هدف حرکت کنیم. الزم اس��ت فکر و اراده خود را بر روی 
هدف ه��ا و آرزوهایم��ان متمرکز س��اخته و با تمام توجه به طرف آن ه��ا پیش رویم. تمرکز 
فک��ری توأم باایمان و اعتقاد، نیروی آفریننده و س��ازنده فوق العاده ای در مغز ایجاد نموده، 
تردید و بی ثباتی را از میان می برد و به انس��ان امکان می دهد تا بدون توقف به جلو برود و 

به هدف هایش تحقق ببخشد.

نکته مهم این اس��ت که هدف خود را پیوس��ته در ذهن خود مرور کنیم تا به ضعف اراده 
فرصت��ی داده نش��ود. توجه توأم با آرام��ش می تواند کمک فراوانی در ای��ن زمینه نماید و 

هماهنگی و نظم الزم را برای رسیدن به هدف در ما ایجاد نماید.
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6- آشنایی با مکانیسم تصویر ذهنی

همان طور که قباًل خاطرنشان ساختیم، تصویر ذهنی شما نتیجه باورها و طرز تلقی شما 
از مجموعه تجاربی اس��ت که درگذش��ته داشته اید. اگر به مسائل و موقعیت ها و افرادی که 
با آن ها س��روکار دارید بادید منفی می نگرید: زندگی را مشکل، مسائل آن را الینحل، خود 
را ناتوان در اس��تفاده از موقعیت ها و مردم را بدخواه خود می پندارید. این تصور نامناس��ب 

حاصل مجموعه نگرش ها و طرز تلقی های شما از تجارب گذشته تان هست.

اما نگران نباشید! همان گونه که داشتن یک تصور نامناسب ممکن است ما را به ناامیدی، 
شکس��ت طلبی و بدبینی تش��ویق نماید، به همان اندازه برخورداری از یک تصویر س��الم و 

شایسته می تواند ما را به سوی امیدواری، خوشبختی و موفقیت رهنمون سازد.

به منظور بهره برداری از خصوصیات تصویر ذهنی در جهات مثبت، ابتدا بایستی با مکانیسم 
و چگونگی عملکرد آن آشنایی پیدا کنیم. توجه به نکات زیر می تواند ما را دررسیدن به این 

مقصود یاری دهد،

الف- تش��کیل تصاویر ذهنی بر اس��اس اطالعاتی که در حال��ت بیداری از طریق ضمیر 	•
آگاه به مغز می رسید صورت می پذیرد یا به عبارت دیگر، نتیجه تجزیه وتحلیل شخصی 

آگاهانه ما از واقعیات است.

ب- سیس��تم تش��کیل تصاویر به خودی خود قادر به تمیز دادن و تفاوت گذاش��تن بین 	•
افکار مثبت و منفی نیس��ت مثاًل اگر داوطلب کنکور باش��یم و با طرز تفکری منفی 
ب��ه موض��وع فکر کنیم و با خود بگوییم که امکان قبول ش��دن برای من وجود ندارد 
)حافظ��ه ای ضعیف دارم، قدرت تمرکز فکر کافی ندارم، خیلی زود دچار حواس پرتی 
می شوم و غیره(، سیستم تشکیل تصاویر به خودی خود قادر به قضاوت و تصمیم گیری 
نیست تا بتواند بااراده خود این تصویر را تبدیل به یک تصویر مثبت و مناسب نماید 
و ب��اور ما را در جهت اطمینان به موفقیت قدرت بخش��د. پس درنتیجه تنها چیزی 
که می تواند ضامن موفقیت شما باشد، طرز فکر و نوع تلقینات مثبتی است که انجام 
می دهید و اینجاس��ت که درمی یابید به عنوان اولین قدم، بایستی به خود و مجموعه 
توانایی های خود و این که موفقیت حق طبیعی وجود پرتالش شما است ایمان کامل 

داشته باشید و این موضوع را دائماً مرور کرده و به خود تلقین نمایید.
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پ- تصوی��ر جدید برای این که قدرت مؤثری داش��ته باش��د نیاز ب��ه مدت زمان کافی و 	•
مناسب دارد؛ به همین دلیل ضمن اجرای تلقینات الزم، بایستی به مغز برای تشکیل 
تصاویر جدید فرصت الزم را داد. ازنظر کارشناسان این کار حداقل به سه هفته زمان 
نیاز دارد که البته این مدتی اس��ت که باعث می ش��ود نتیجه آن برای ما محس��وس 
گردد و هر چه مدت طوالنی تری به عمل تلقین اختصاص دهیم، نتیجه مطلوب تری 
عایدمان می گردد؛ بنابراین اگر مثاًل موفقیت در کنکور منظور نظر شماست، بایستی 

از همین لحظه اقدام نموده و به ایجاد یک تصویر ذهنی مناسب همت گمارید.

ت- ب��ا تجزیه وتحلیل و تعیین عوامل فرعی تر موفقیت، اج��زاء کوچک تر تصویر ذهنی 	•
را نیز تقویت و تثبیت نمایید. برای مثال موفقیت در امتحانات نیاز به در نظر گرفتن 
عوامل فرعی تری از قبیل برنامه ریزی صحیح و منظم، داشتن حافظه و تمرکز فکری 
ق��وی، کس��ب آرامش فکری و اضطراب و غیره دارد ک��ه در نگرش خود به هریک از 
این عوامل نیز بایستی در ایجاد تصاویر مناسب مربوط به هر عامل کوشش نماییم.

ث- در نظر داش��ته باش��ید که تصاوی��ر ذهنی در بدو امر با دریاف��ت اطالعات از طریق 	•
ضمیر آگاه به وجود می آیند، اما پس ازآنکه خوب شکل گرفتند و قدرت و ثبات کافی 
یافتند، عملکرد خود را به طور ناخودآگاه بروز می دهند و بر تمام افکار، احساس��ات و 

اعمال و رفتار و تصمیم گیری های ما اثر می گذارند.

با توجه به این خاصیت برای تصحیح یک تصویر نامناس��ب، بایستی با تلقینات مناسب و 
مداوم در مدت طوالنی، با تغییر ش��کل تصویر قبلی، قدرت آن را تضعیف و درنتیجه آن را 

از عملکرد منفی ناخودآگاهانه بازداریم.

7- تصاویر ذهنی مثبت و مؤثری متناسب با اهداف خود ایجاد نمایید

اگر تا اینجا در مورد مطالب و مسائلی که مطرح گردیده، تأمل نموده و توجه کافی نشان 
داده باشید، به اهمیت فوق العاده و نقشی که تصاویر مناسب ذهنی می توانند در به موفقیت 
رس��اندن ش��ما ایفا نمایند، پی برده اید. از س��وی دیگر مطمئن هس��تم با توجه به اهمیت 
موضوع، حتماً در ش��ما این کنجکاوی به وجود آمده اس��ت و از خود پرسیده اید که چطور 
می توان تصاویر ذهنی مناس��ب و مثبتی داشت؟ و چطور می توان از شریک تصویر منفی و 
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عواقب زیان بار آن خالص ش��د و جای آن را به تصویری مثبت و موفقیت جو سپرد؟ خوب 
اگر توضیحات زیر را با دقت ازنظر بگذرانید و به آن ها خوب توجه نمایید، بیش از این الزم 

نیست منتظر بمانید و می توانید جواب های خود را به خوبی دریافت داشته و بکار ببندید.

همان طور که قباًل اشاره کردیم تشکیل تصاویر ذهنی بر اساس اطالعاتی است که مغز در 
حالت بیداری از طریق ضمیر ناخودآگاه دریافت می دارد، هرچند این فقط نحوه تشکیل این 
تصاویر اس��ت و به محض این که تصویری س��اخته شد و قدرت و ثبات کافی در آن به وجود 
آمد، عملکرد و انعکاسات خود را به شکلی ناخودآگاه بروز خواهد داد و درست مانند المپی 
که باطری آن کاماًل ش��ارژ شده باشد، شروع به پرتوافشانی می کند، آن هم نه با کلیدی که 
ما آن را بااراده خود روش��ن و خاموش س��ازیم، بلکه خودبه خود و خودکار عمل می کند و 
تمام وجود ما را تحت تأثیر اشعه و پرتو خود قرار می دهد؛ در ضمن این که این پرتوها چه 
رنگی داش��ته باشند به این بس��تگی دارد که تصویر ذهنی یعنی المپ مربوطه را با افکار و 
طرز باورهای خود چگونه رنگ آمیزی کرده باشیم. آری رنگ المپ به نوع تلقینات انتخابی 
و میزان روش��نایی و تأثیر پرتوهای تولیدش��ده به مدت شارژ باطری که همان مدت زمان و 

تداوم تلقینات القاء شده است دارد.

برای ایجاد تغییر بایستی ابتدا با یک زمینه فکری مثبت به تخلیه و ِدشارژ باطری پرداخته 
و س��پس با انتخاب تلقینات مثبت و تداوم و تکرار این القائات به المپی با پرتوهای قوی و 

رنگ پرتو متناسب با خواسته هایمآن که همان تصویر ذهنی مطلوب ما هست دست یابیم.

8- ب�ا اس�تفاده از تکنیکهای نوین زی�ر، به تصویر ذهن�ی موردنظر خود 
دست یابید

فک��ر می کن��م تابه حال به اندازه کافی در ارتباط بااهمیت اف��کار و تلقینات مثبت و رابطه 
مس��تقیم آن ب��ا چگونگ��ی تصویر ذهنی ای ک��ه از خوددارید صحبت کرده باش��یم. این را 
هم بارها متذکر ش��ده ام که درنتیجه موفقیت آمیز هر دوره از فعالیت های شما در بخشه ای 
مختلف زندگی و هدف های گوناگونی که در مقاطع آن دنبال می نماییم تا چه اندازه به طرز 
تش��کیل و نوع این تصویر ذهنی بستگی دارد. ازاینجا لزوم پرداختن به انجام و به کارگیری 
تکنیکهای��ی که بتوانیم از آن ها در جهت تغییر تصویر نامتناس��ب قبلی و ایجاد یک تصویر 

ذهنی نیرومند و مثبت و مؤثر جدید بهره برداری نماییم، کاماًل بر شما روشن می گردد.
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برای انجام تمرینات »تصویر ذهنی سازی« نقطه خلوتی را انتخاب کنید، البته با پرداختن 
به تمرینات بیش��تر، به تدری��ج توانایی الزم را برای انجام آن در ه��ر محلی که بخواهید به 
دس��ت خواهید آورد. ب��رای هر متریم بخصوص 10 تا 15 دقیقه وقت قائل ش��وید که این 
نیز با کس��ب مهارت بیش��تر می تواند به مدت کمتری تبدیل ش��ود. اوقاتی را که برای این 
تمرینات در نظر می گیرید بایستی طوری تنظیم نمایید که تقریباهمه روزه بتوانید در همان 
س��اعت برنامه تمرینی خود را شروع کنید. البته کارشناسان معتقدند شب ها قبل از خواب 
و صبح ها بالفاصله پس از برخاس��تن از خواب، بهترین و مناس��ب ترین اوقات برای این گونه 
تمرینات هس��ت. نکته حتی مهم تر، تکرار و تداوم تمرینات است. قباًل خاطرنشان ساختیم 
دست کم سه هفته الزم است تا نتیجه هر سری از تمرینات مربوط به یک هدف بخصوص، 
برای ما محس��وس گ��ردد و نیز گفتیم هر چ��ه این مدت طوالنی تر گ��ردد، نتیجه بهتری 
عایدمان خواهد ش��د؛ اما این را فراموش نکنید ک��ه اگر به مدت یک هفته این تمرینات را 
کنار بگذاریم، آن نیز به مدت دو هفته ش��مارا ترک خواهد کرد. نکته دیگر این که با توجه 
به مهلت الزم زمانی برای ظهور نتایج این تمرینات، انتظار معجزه پس ازآن یکی دو جلسه 
تمرین نداشته باشید و از این که بالفاصله نتیجه نگرفته اید، مأیوس و دلسرد نشوید و به کار 
آیی آن ها شک و تردید ننمایید. به خود فرصت دهید و بااراده آن ها را دنبال نمایید، در این 

صورت مطمئناً نتایج فوق العاده آن ها را مشاهده و تجربه خواهید نمود.

اساس و محور این تمرینات بر تمرکز درونی و تلقین به خود قرار دارد. وقتی چیزی را به 
خود تلقین می نماییم، درواقع س��عی داریم تا خود را وادار به پذیرش و باور آن نموده و بر 
وجود ماهیت آن مهر تأیید بزنیم. تکرار مداوم الگوهای تلقینی باعث می شود تا این الگوها 
به تدری��ج راه خود را از حافظه کوتاه مدت به حافظه درازمدت بازنمایند و موجب تش��کیل 
یک تصویر ذهنی باقدرت و پایدار در ضمیر ناخودآگاهمان گردند تا از آن زمان به بعد این 
تصویر بتواند احساس��ات و رفتارهای ما را به طور خودکار تحت تأثیر قرار داده و ما بتوانیم 
از خ��ود همان گون��ه که انتظار داریم طلب نماییم و در جواب، آن را بی هیچ کم و کس��ری 

دریافت نماییم.

تلقین مثبت، زندگی اش��خاص زیادی را متحول س��اخته و توانس��ته اس��ت بدبختی ها و 
شکسته ای تلخ بسیاری را به خوشبختی و موفقیت های دل چسب و جذابی مبدل سازد که 
موارد مستند و فراوانی این موضوع را گواهی و تأیید می نماید. نکته در این است که چگونه 


