
باور نکردنی آن  تلقین و قدرت   

شخصی افکار، احساسات یا رفتار خود یا شخص دیگری را   ، به وسیله آن تلقین فرآیندی روان شناختی می باشد که 

ممکن است از یک محرک نتیجه نگیرد یا نتیجه ای که می خواهد را نگیرد اما در صورتی   . یک فردهدایت می کند

در قرن نوزدهم   آن محرک پاسخ داده می شود.  ه که چیزی را که می گوید باور داشته باشد درحقیقت ب

  به جای تلقین  اننویسندگانی مانند ویلیام جیمز، کلماتی مانند )وانمود کردن( و )وانمود( را در بیان های رایجش

این امکان وجود دارد که آن را در    واستفاده می کردند. تلقین تاثیرات بسیار زیادی بر زندگی افراد می گذارد 

فت. اما حتما در نظر داشته باشید که اگر از آن استفاده نادرست و  جهت مثبت و رسیدن به اهداف موثر به کار گر

تلقین و    و شناخت ییآشنا یرا ب   قدرتمنداست که می تواند زندگیمان را مختل کند. قدر  منفی  داشته باشیم آن

. دیمقاله با ما همراه باش  نیا ی تا انتها آن  باورنکردنی قدرت  

 

آن  قدرت ولقین تاریخچه ت  

د چه کسی بود. دکتر امیل کوئه  ن آن را کشف ک قدرت تلقین و شاید برایتان جالب باشد که بدانید اولین فردی که  

اولین فردی بود که به طرز جالبی تلقین را کشف کرد. ایشان زمانی که در  روانشناس و داروساز فرانسوی 

و روند  انش به او مراجعه کرد و گفت داروهایی که به او داده اثری نداشته  رداروخانه مشغول به کاربود یکی از بیما

دکتر کوئه نا گهان تصمیم گرفت همان داروها را با روکش و بسته بندی جدید به او   بهبودی او تغییری نکرده است. 

بدهد و به او بگوید این داروها به تازگی وارد شده و بسیاری از بیماران را بهبودی کامل بخشیده است و مطمئن  

ت و پس از مدتی استفاده سراغ  باش که برای تو هم موثر خواهدبود. اینگونه شد که بیمار با این باور داروها را گرف

ار اثربخش بوده و بیماری او را بهبود بخشیده است و از او نیز تشکر  یدکتر کوئه آمد واطالع داد که داروها در او بس

. دکتر کوئه بسیار متعجب شد و یک بار دیگر هردو شکل را امتحان کرد و در نهایت کشف کرد که حرف های او  کرد

به شخص القا کند که این بهترین داروی موجود است که تاثیر بسیار زیادی در بهبود دارد و   توانسته این موضوع را

را کشف کرد.   منحصر به فرد آن و قدرت  تلقیندرانتها چیزی به نام   

 

اثربخش آن  تلقین و قدرت  

یک تفکر را خودتان ایجاد کنید، یا کسی آن را به شما القا کند،  اگر ی که دارد، اینگونه است که،  تلقین و قدرت  

می شود. پس اگر شما بخواهید کاری را انجام  تبدیل بامرور و تکرار و بها دادن به آن به بخشی از شخصیت شما 



چیزی که در  توجه به  دهید و توجه خودتان را روی آن بگذارید می توانید به نتیجه ای که دوست دارید برسید و با

رد که اگر در ذهنتان باور نداشته  ذهنتان وجود دارد می توانید آن را عملی کنید. البته بر عکس همین هم وجود دا

د، هرچقدر بیشتر برای  باشید که توانایی انجام این کار را دارید و ذهن خود آگاهتان از آن تفکر جلوگیری کن

  ، یرید. خوب است این راهم بدانید که عاطفه و هیجان فرد با تلقینرسیدن به آن کار تالش کنید کمتر نتیجه می گ

دهد و  انجام قدرت بیشتری می گیرد  و می تواند به فرد کمک کند که با شدت بیشتری کاری که می خواهد را  

 بسیار اثر بخش می باشد. 

های باورنکردنی آن   تلقین و قدرت انواع   

گوناگونی دارد و به سبک های مختلف نیز قابل درک و اجراست و ما در این بخش  نیز انواع های آن   و قدرتتلقین 

نوع اصلی تقسیم می شوند:تلقین کالمی، تلقین فکری، تلقین   5به انواع گوناگون آن می پردازیم. تلقین به 

، تلقین دیداری و تلقین نوشتاری. شنیداری  

 تلقین کالمی 

البته چیزی را با خود به صورت   نکته ای را با صدای بلند مرور می کنددر این نوع از تلقین فرد با خودش مدام 

به   کالمی مرور می کند که به آن باور دارد یا اینکه به طور مداوم در مکالمات روزانه اش خود را نشان می دهد. 

آن کار را   تواندی که او هم م  کندی م ن یتلق یگر ید ایبه خود  ندیبی که م یی زهایشخص با چ  جان یدر ا معنای دیگر

. انجام دهد تواندی که نم نیا  ایانجام دهد   

 

ی فکر نیتلق  

به عبارت   کند ی و به آن توجه م داردی در ذهنش نگه م خواهدی را که م   یزیکه فرد چ  این گونه است یفکر نیتلق

  ل یتبد ت یو آن را به واقع  شودی م  نشی او همراه تلق یحالت قدرت ذهن  نیدر ا  دیگر روی آن فوکوس می کند. 

ند. کیم  

 

ی دار ید نیتلق  

آن کار را   تواندی خواهد کرد که او هم م  ن یتلق یگری د ایبه خود  ندیبی که م ی شخص با مسائل ن، ینوع تلق ن یدر ا

نیز اتفاق بیفتد. و یا ممکن است مساِئلی که می بیند برای او   انجام آن را ندارد  ییتوانا ایانجام دهد   



 

شنیداری  نیتلق  

  زندی را م  یحرف یکس  یوقت  نیتلق  نی. در اافتدی اتفاق م گران یحرف د دنی است که با شن  ینوع ی داریشن نیتلق

. پس نتیجه می گیریم اهمیت و توجه  کندی به محرک م لی و آن را تبد دهدی فرد را جهت م  زهیانگ یسمت و سو 

است آن حرف را تبدیل به باور و اراده ما کند. زیادی به حرف دیگران ممکن   

 

ی نوشتار نیتلق  

  ن یو ا  سدینوی مذ کاغ ک ی  یکند را رو نیتلق  گرانی د ایبه خودش   خواهدی را که م  ی زیفرد چ ینوشتار نیدر تلق

. دشو همسو  نشیاو با تلق  زشیتا انگ دهدی کار را بارها انجام م   

 

 

باشد در   داشته  مثبت یا منفی تاثیر می تواند  ، در زندگی دارد که باورنکردنی و قدرتتلقین  همانطور که گفته شد 

. ادامه مقاله به تاثییرات مثبت و منفی آن نیز می پردازیم  

 

آن  مثبت و قدرت  نیتلق ریتاث  

مثبت را انجام   نیکه فرد تلق ی بدهد. درصورت شی را افزا  زهیو انگ  ی که انرژ تواندی فرد مثبت باشد م یهان یتلق اگر

. افراد  دهدی انجام م یانجام آن را ندارد به خوب  یی توانا کردهی فکر م نیکه قبل از ا  یکار شودی دهد متوجه م

بنابراین باید سعی کنید با افرادی همنشین باشید که شما .  دهندرا به شما ب نینوع تلق ن یا توانندی م  یمثبت به خوب 

  یک ی نیز استفاده از کلمات مثبت و باور به خودسمت تلقین های مثبت وافکار و باورهای مثبت ترغیب می کنند.   را به 

. به شما کمک کند تواندی است که م ییزهایاز چ  

 

آن  یمنف  و قدرت  نیتلق ریتاث  



  د یانجامش ده  د یخواهی که م  یانجام کار  یو برا   می کاهید خود  یو جسم یذهن  ی شما از انرژ ی منف نیتلق با

به   د یتوان ی و نم دی دهیرا از دست م  تانزه یو انگ یکار تمام انرژ  نی. با ادارید ی ناخودآگاه چند قدم به عقب برم 

افراد   ی منف نیاوقات تلق ی . گاهدی ده جامو آن کار را ان  دی استفاده کنی که واقعا دارید  یهایی طور کامل از توانا

  اریکه بس  یمخصوصا کسان  م یها ارتباط دارکه با آن  ی افراد یهان ی. تلقدهدی هش مما را کا زه یو انگ  ییتوانا گر، ید

  نیقرار بدهد. اگر ا ریرا تحت تاث تانی کارها تواند ی دارد و م  تانی بر زندگ  یادیز  ریهستند تاث ک یبه شما نزد

با افراد   . بنابراین تالش کنید ببرد نیشما را از ب  زه یانگ تواندی باشد به شدت م ی منف گر یاز سمت افراد د اثیراتت

 منفی همنشین نباشید. 

 

.  دیکن   شتریخود را ب ییو توانا زهیو انگ  دی که به خواسته خودتان برس  دی استفاده کن  ناتیتلق نیاز ا   دیتوان یشما م

  ن یرا از ب آن  یو قسمت منف دی آن را به صورت مثبت انجام ده دی است که اگر بتوان ی ترفند ی که دارد، و قدرت نیتلق

کران روان   یب  یایاز در یمختصر  اریبس ح یمقاله به توض  نیدر ا  . کندی م جاد یعملکرد را در شما ا ن یبهتر د یببر

و جذاب بوده باشد. مرکز   ده ی انشاءاهلل که، به چشمان و قلب شما بزرگواران خوش درخش م یپرداخت   یشناس 

مشاوره راز ماندگار با همکاری  مشاوران روان شناس متخصص خود  در بخش مشاوره روانشناسی می  تواند شما را  

د. کن ییراهنماحتی تاثیرات و آموزش مهارت های تلقین شما را  ها  نه ی زم مدر تما  
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