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قدرت واژه ها
ٌر چً را کً ةر زةان ةیاورید ٌهان را ةً دشث خَاٌید آورد  .واژه ٌا ىیز ناىيد جػااویر
ةر وضػیث و طرایط نا جادیر نی گذارىد .کلهاجی کً از آىٍا اشحفاده نی کيیم شازىدگان ىگرش
نا ٌصحيد و ٌهیو کلهات ٌصحيد کً جػییو نی کييد نا در زىادگی چاً چیزٌاایی را زاذ و
جسرةً خَاٌیم کرد .اگر نػهم ةً طاد زیصحو ٌصحید ةاید نَاظب حرفٍای خَد ةاطاید ةایاد
درةاره خَد ةً ظَر نذتث غحتث کيید .از ةی اغحتار شاخحو خَد ةپرٌیزید .ایو حرف ةً نػيای
جظاٌر ةً کهال ىیصث ةلکً ةدیو نػياشث کً ةاا ىاهاً و زاری و گهیاً از خاَد و از طا

و

دوشحان و خاىَاده و شایر اظرافیان ىهی جَان ةً احصاس خَةی در نَرد خَیض دشث یافث.
وقحی واقػا ةٍاىً کافی ةرای ىاطاد ةَدن وزَد دارد طخع ةاید ىگرش خاَد را ج ییار
دٌد ظریقً حرف زدن خَد را ج ییر دٌد و ایو نصحلزم اىضتاط و غرف جهش و اىرژی اشث.
ایو کً یاد ةگیریم خَد را نساز ةً داطحو چً افکاار و گفاحو چاً حرفٍاایی ةاداىیم ایساا
نی کيد کً نحفاوت از دیگران ةاطیم ایو ویزگی طاخع ٌهً نردم خَطتخث اشث.
ةػضی ٌا ایو ىگرش را اجخاذ نی کييد کً ( نو حاضرم ةرای طاد زیصحو ٌار کااری
اىسام دٌم ةً طرظی کً نستَر ىتاطم چیزی را در خَدم ج ییر دٌم ) متاسفاوه ایه اودداهه
اه تعهد معموال برای پیشرفت کافی ویست.

کلهاجی کً از آىٍا اشحفاده نی کيیم ٌهیظً پس از جػفیً در ضهیر ىاٌظیاراىً جً ىظیو طده
ةخظی از طخػیث و آرانیض رواىی نا را طک نی دٌيد و ٌهیو کلهات ٌصحيد
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کً ةا دقث نیزان زدیث و جػٍد نا را ةرای کصب ىحیسً ةً دیگران اغهم نی
کييد کلهاجی وزَد دارىد کً نػهَال ناىع پیظرفث نا نی طَىد .ةً غيَان نذال ٌر ةاار کاً از
کلهً ( شػی ) اشحفاده نی کيیم ىظان نی دٌیم کً احاظً الزم را ةر اوضاع ىداریم وقحی نی
گَییم ( شػی نی کيم ایو کار را ةً خَةی اىسام دٌم ) یا ( شػی نی کيم ةً نَقع ةرشم ) یاا
( شػی نی کيم طاد ةاطم ) در واقع نی گَییم کً نهکو اشث ةحَاىم ایو کارٌا را اىسام دٌیم
نهکو ٌم ٌصث کً ىحَاىیم.
زایگزیو کردن ( نی جَاىم ) ةً زای ( شػی نی کيم ) حاکی از حس نتارزه ظلتای و
رودررویی اشث کً ىحایر ةصیار ةٍحری ةرای نا ةً ٌهراه خَاٌد داطث .طاید ةً ىظر ةرشد کاً
ایو پرداخحو ةیض از حد ةً ززئیات اشث .یا ایو حال ةرای طاک دادن ىاَع ىگارش اىصاان
ىصتث ةً خَد ىگرش دیگران ىصتث ةً او حائز کهال اٌهیث اشث.
اشحفاده از فػ ( ىهی جَاىم ) ىیز ةاغخ جحلی جَان طخػی فارد نای طاَد .گفاحو (
ىخَاٌم کرد ) زای ( ىهی جَاىم ) غاهتا ةً واقػیث ىزدیکحر اشث  .نذه زهلً ( نو فردا طها را
ىخَاٌم دید) ةً زای ( نو ىهی جَاىم فردا طها را ةتیيم ) ىظان نی دٌد کً فرد ةر خَد جصلط
داطحً و جػهیم خَد را گرفحً اشث .زهلً ( نو طيا کردن را یاد ىخَاٌیم گرفث ) ةً زاای (
نو ىهی جَاىم طيا کردن را یاد ةگیرم ) ةً ایو نػيی اشث کً طها در ایاو هحظاً ةارای یااد
گرفحو طيا آنادگی ىدارید و وقحی واىحظار دارید نی جَاىید آن را یاد ةگیرید.
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تاثیر واژه ها بر حافظه
خیلی ٌا جهش فراواىی ةً خرج نی دٌد جا ةً دیگران ةگَیيد کً حافظً خراةی دارىاد
و ةػد فکر نی کيید چً ةر شر حافظً طان نی آید ؟ نخح نی طَد ٌ .هان چیازی غایادنان
نی طَد کً اىحظارش را داریم.
کلهات ةر ضهیر ىاخَدآگاه جادیر نی گذارىد و حافظً ىیاز ارجتااط جيگااجيگی ةاا ضاهیر
ىاخَدآگاه دارد  .پس اگر نرجتا ةً ضهیر ىاخَدآگاه خَد ایو ةرىانً را ةدٌید کً ( نو ٌهً چیز
را ةیاد نی آورم) آن وقث اشث کً طاٌد ةٍتَدی نحصَس یادآوری ٌای خاَد خَاٌیاد ةاَد
زیرا ةً ایو جرجیب طها ةً گَىً ای ىاخَدآگاه اىحظار یادآوری ىام ٌا و طهاره ٌا را داریاد و ةاً
ظَر روز افزون ىیز ةً آن دشث خَاٌید یافث.
بیان مثبت
یک ةیان نذتث اىدیظً نذتحی کً طخع نرجب ةرای خَد جکرار نی کيد .اشاحفاده از
ةیان نذتث ةً نا ازازه نی دٌد کً گزیيض اىدیظً ٌاای طایصاحً و ىظااىدن آىٍاا در ضاهیر
ىاخَدآگاه خَد ةپردازیم و از ایو رٌگذر احصاس و غهلکردی ةٍحر داطحً ةاطیم.
ةا اشحفاده از ةیان نذتث نی جَان در زنیيً ٌای نحفاوت ةً ىحایر نذتث رشاید ناذه در
زنیو ةازی ( نو ةازی خَةی خَاٌم کرد )
در رواةط خَد ةا دیگران  ( :رفحار نردم ةا نو ٌهیظً ةراشاس غهقً و اححرام اشاث و
نو ٌم ةا دیگران رفحاری ٌهراه ةا غهقً و اححرام دارم )
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در ارجتاط ةا ىگرش ذٌيی خَد ( نو روز ةً روز در ٌار زنیياً ای ةٍحار و ةٍحار نای
طَم)
در ارجتاط ةا شػادت خَد  ( :نو احصاس جيدرشحی خَةی و خَطتخحی نی کيم )
در زنیيً ٌای ةصیار دیگر ىیز ةً ٌهیو جرجیب اشث .ةیان نذتث ةً نػيای ةی ىیازی از
جهش ىیصث ةلکً ةدیو نػياشث کً ةرای طرظی شازی ذٌو ىصتث ةً خَاشاحً ٌاای خاَد
یک راه نیان ةرد در اخحیار طهاشث .اگر جػهیم ةگیرید کً ةیاان نذتاث را ةاً زازب دااةحی از
زىدگی خَد جتدی کيید آن وقث اشث کً ةً شٍَهث و قدرت ایو اةزار پای خَاٌیاد ةارد .در
واقع اشحفاده از ةیان نذتث ةیض از آىچً ةً ىظر نی رشد شاده اشث .ایو طیَه ةیان پیچیده یا
نيحػر ةً ظتقً روطيفکر ىیصث و چً ةصا روطيفکراىی کً نی گَیيد ( نو قػاد اشاحفاده از
ایو نزخرفات درزً شً را ىدارم) ىحیسً ایو خَاٌد ةَد کً یکصال ةػد ٌام ٌياَز ٌهاان آدم
روطيفکر ٌصحید ٌهان نظکهت را دارید و ٌيَز ٌم اشحفاده ةٍیيً را از ذٌو خَد ىهی ةرید.
انا ةاز ٌم اىحخا ةا طهاشث.
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