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 مقدمه

 سننن د بهبلکه  ی ن سننن هیافت  ،بخشلذت که زن گی    ای  شنننه     حتما  

س   بهبهابراین برای  ؛س  آوردنی آوردن زن گی دلخواهتان، بای  متفاوت از   د

  فردمهحصننربهکه هر انسننانی مودودی  دان ممیگذشننته فکر و زن گی که    

انی  اگر هر انس دان ممیو  ؛مهحصر به خود ب هیدهانبا تجربه و دانش و  اس 

س  تا به   ش  می آنچه هرخود را باور که  تهها کمی تالش الزم ا س   ان ی  د

 پ  ا که  

تاب      ن ن این ک ی  میبا خوا ف     آموز به شنننکلی مت نه  به دن ای    چگو اوت 

شی را   ص   اطرافتان نگا  که   و چگونه هر چال ین کتاب    اکه  تب یل به فر

به شننما    ده نمینشننان به شننما ، مختلفراهکارهایی ثاب  برای مسننا ل 

شکالت بهترین راهکار را    آموزدمی آگاهی خود را باال ببری  تا در موادهه با م

شه که   و هموار  با اتکا بر خود پ وق  س  تاناطراف را به نفع خود هایپ ی   ، 

 ده   
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 سخنی با خوانندگان

  یبرا ه یخوشا و  مخ ر دنبال به و   هست    خالق از یفیتعر دنبال به اگر

ست  تانذهن سب  کتاب نیا ،  ه ستن  یبرا! س   ن شما  حال مها   فیتعار دان

  ،  خالق فیتعر:   که پیتا گوگل در س   یکاف فقط ،  خالق از یگوناگون

 چه  شما  حاال خب   یبردار ادداش  ی مه  یشا  ؛  خوانب را فیتعار دق  با بع 

  نیا ؟  هسننت خالق یانسننان اکهون ایآ اما ، یدار   خالق از گوناگون فیتعر

س   یرفتار س  که ا   ،میاداد  انجام یزن گ طول در ارهاب و بارها ما از یار ب

  ۀوزح در که میاستود   را یافراد ای میاکرد  تماشا  و میاستاد  یا یکهار هموار 

  او ا گیدا به هکهیا یبرا خب»: میاگفته خود به و ان بود  موفق ما موردعالقه

 موفق متوانیم هه زم آن در دانش با بله !مطالعه مسلما   ؟کهم چکار  یبا برسم 

شم    یبرا ؟ یاهگرفت مطلوب ۀج نت روش نیا با بار چه  ، ی بگو صادقانه  «!با

 آن اب کینزد از  یبا س ،  ن یکاف مطالعه فقط یاهه زم هر در ش ن  موفق

    که نرم وپهجهدس  ؛هس  که یز چ هر ای مهارت ،له وس ،حرفه

س  که ن از به     اآلناگر   ست   به این معهی ا در حال خوان ن این کتاب ه

ی    ی    ن از  ،خالق   دار ل  آن  ؛ به تغ  ر دار یک ن از    یک حس درونی  ع   یا 

، اما هم ن ابت ای کار بای  مطلبی به شننما  اسنن  یا هر دل ل دیگری ایحرفه

اسننن   این کتاب فقط برای   گ ریتصنننم مزمان  اآلن؛ دوسننن  من  بگویم

س   ش     آن ۀبا مطالع  مطالعه ن  سان خالقی نخواه    شما ان  ن  بهابراین هم ؛، 

ی   اآلن یا  تصنننم م بگ ر ی  فرد خالقی  خواه   می، آ یا  شنننو   خواه   یم؟ آ

سم میین ده  ااز ذههی خود را پرورش ده  ؟ هایق رت   طورهمان زیرا ،پر
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ش        شما نوشته  س   که گفتم این کتاب برای افزایش آگاهی    ۀوصل و اگر حا

جام تمریه  ی ، هم ن    را ها ان تاب   اآلنن ار کار دی      راک ی  و  گذار هار ب گری،  ک

ص  و ه ف خود    سب با ق ،  صورت  اینده    در خالق   انجام  درزم هۀ، متها

  بری میلذت ب شتری از عمر خود 

  به این  عم قا  ببه ی  و    رابرای یک دق قه کتاب     خواهممیاز شنننما   حاال 

ضوع فکر که   که آیا   ص  داری  ز  واقعا مو  واقعا یا ؟ آن گی خود را تغ  ر ده  ق

ص  داری    سئول   ق  ه  خوامی؟ آیا به عه   بگ ری  تانکارهای خود را خود م

ش  که   و   سان خالقی  خواه  می عم قا ؟ آیا پذیری میآن را  هایسختی ر  ان

 ؟شوی 

 ن حاال   همرا بکه   کار این اآلن لطفا نکردی   را رکا این؟ اگر فکر کردی 

س   شان را به آن موکول    ایشهبه ! آن زمان تغ  ر ا که گروهی از افراد کارهای

 !آی نمی، هرگز کهه می

 زها آسننان و بسنن اری از چ دان  میکه  طورهمان؟ خب تصننم م گرفت  

هم تالش کرد هم چ زی   هاآنو بای  برای داشتن   آیه نمیبه دس    راحتیبه

که افراد از دسننن     ترینمعمولی! را از دسننن  داد ه  میچ زی را   عمر ده

لی برای  پو، چون کهه می! این یک تفکر رایج اس  که بس اری فکر هاس آن

! نکته ایهجاس  که   دهه نمیپس چ زی را هم از دس    پردازن نمیعمر خود 

! عمر چ زی ن سنن  که با ه ث ثروتی  ! عمرپردازن میبها را  ترینگران هاآن

س    نکتۀبهابراین بای  این  ؛بتوان خری اری کرد شما هم م ش مهم برای  ود  جل 

ما  ا ،دوبار  به دسننتش ب اوری  توان  نمیکه عمر بسنن ار ارزشننمه  اسنن  و   
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   ید  حاال که تصم متان برای خالق ش ن   صح ح م یریتش که    توان  می

این کتاب   مطالعۀخود را صننرف  باارزشو قرار اسنن  قسننمتی از عمر  اسنن 

اب  که برای مطالعه این کت وق  و زمانی  از قول ب ه      تان ودبای  به خ    ،بکه   

ی    می ی           گذار با جه  ی  و برای گرفتن بهترین نت  جه را بگ ر ، بهترین نت 

سته     هرداکتاب دلو بروی  و  های، با تمرینق مبهق م شما خوا   ودش میکه از 

سترش        کمکم   به آن عمل که   تا انجام ب هتمریهی  ش  آگاهی، گ شاه  ر

این   ۀبع  از مطالع    مطمئها  خودتان باشننن        های توانمه ی ذهن و  های ق رت 

ش و هاکتاب و ادرای تمرین شما به دن ای پ رامونتان تغ  ر تفکر  ۀ،   و نگرش 

  هایروش اطرافتان را به شننکل دیگری خواه   دی   هایپ ی  خواه  کرد و 

هموار  یکسنننان ان یشننن  ن و عمل      آموزی  میو  که   میتفکر بهتری پ  ا  

 کردن، مهاسب ن س  و بای  از قالب تکرار خارج ش  

سه ما زندگی کردید تمام عمر به روش خود ه  ب ،ه، فقط برای 

 زندگی کنید! دهدمیهاد روشی که این کتاب پیشن

  ، به شننکلی برای شننمابرای مطالعه ن سنن  صننرفا این کتاب  کهازآنجایی

ش  و هم دزو      ترت باینبهکارگاهی شما؛   ۀطراحی ش   اس  که هم کتاب با

آن را انجام    ایه تمرین توان   میدر هر دایی که در حال مطالعه آن باشننن          

شما به یک    تغ  رشاه    توان  میده   و در پایان کتاب  ش       نگرش خود با

را در صنننفحات    ها تمرین توان   می همچه ن  ن از داری    کنپاک م اد و یک   

  خالی ب ن کتاب انجام ده   
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 ین کتابدربارۀ ا

  ،  در بخش یک که  به شنننما کمک     توان  میکتاب پ ش رو به دو طریق   

مان به و  کمکم جام   با  ،مرورز ذهن خود را   های ق رت  توان   می ها تمرینان

  الگوهایی ،  در بخش دومپرورش ده   و به یک انسننان خالق تب یل شننوی 

س   ش    طراحیساز  ای ه صورت ن از فوری  ا ، برای خلق یک ای   یا  تا در 

  مطلوب گرف  ۀتول   یک محصول بتوان از آن استفاد  کرد و نت ج
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 ؟خالق باشم توانممیآیا من 

سان خالقی ب ان      س  خود را ان س  ن ان    ،ممکن ا ن  ممک  ممکن ا

ستع ادی ب ان        سان با ا س  خود را ان س  ن ان    ،ا ر  شای  باو   ممکن ا

سان داری   ستع اد  هاآنیا ایهکه  ان بود خالق از کودکی خالق  هایان   باا

    تمامیکارایی ن ارد ایحرفههسننته  یا خالق   در هر دایگا  شننغل یا  

ا  ر بستگی دارد ک ام  هم نادرس  هسته    ،تصورات ذههی شما هم درس    

ش     س   من ثاب  کرد   تجربۀ باور کرد  با   ، ی  یک پ گ ریشکل در ا

ش   ستع اد  ، هر چه که با شتکار         01اگر ا ش  پ شته با ص  نقش دا   01در

ص  نقش ایفا   س ار    که میدر شما ب سان   در اطراف  سته  که  هاییان   ه

 که   بدوی ودس کمی  س  کافی! کهه   تا  این مثال را  توانه می

  ه  بمیدو که   افراد بس اری را  واز زن گی که دس   ایزم ههدر هر 

  ممکن   انرس    ، ایستادگی و پافشاری، به ه ف   که با تمرکز بر خواسته 

به دن ا بگذارن  اما این دل ل        از دیگران پا  ترخالقاسننن  بعانننی افراد 

س  که خالق     ۀ! در ادامکه دیگران نتوانه  شود نمی کتاب خواه م دان

زن گی که قابل فراگ ری و  هایمهارتیک مهارت اسننن  مانه  سنننایر    
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س  تمرین  ش و  س   کافی  ا شوی  و     ۀبا  شها    هایتمرینکارکرد ذهن آ

سان خالق         سادۀ  شما هم یک ان ش   که  شاه  با کتاب را انجام ده   تا 

 هست   

 ؟؟ انگیزه شما چیستانسان خالقی باشید خواهیدمیچرا 

شما      خواه  می ایانگ ز با چه  شوی ؟ چرا خالق بودن برای  خالق 

؟ برای خالق  ده  می؟ اگر خالق نباش   چه چ زی را از دس    مهم اس  

ضری  چه م زان از خود   ؟ ک ام عادات خود را ترک بگذاری  مایه ،ش ن حا

 ؟که  می

سم      لطفا  صل پهجم کتاب در ق شخص در ف سش ، به ش   م   هایپر

 باال پاسخ ده   

و   کهمی، درص  موفق   شما را مشخص م زان عالقه و اشت اق شما

  که یمهمچه ن م زان پای اری شما در مس ر رس  ن به خالق   را ب ان 

 خالقیت در زندگی تأثیر

شر در     شته   قرنن مشکل زن گی ب و س   ا ش    دگرگون کلیبهگذ

وج   الوین تافلر در کتاب مکه میانسان شکل دیگری از زن گی را تجربه 

سئله به این  خوبیبهسوم   س   به گفت  م سه موج  ۀپرداخته ا ن گی  ز ،او 

هزار سال   5که ح ود  بشر را دگرگون کرد  اس   موج اول کشاورزی بود
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تاد     فاق اف بل ات ن گی      ق ها ز هار و برای   کردمی  پ ش از آن بشنننر در 

شاورزی که   توان میکه  آموخ  کمکماما  ،کردمیشکار   امرارمعاش   ،ک

ر  ذخ برای زمستان  در دایی ب اورد و محصوالتش را   دس   بهمحصول  

  گ ردمی خو بشننر به سنناکن بودن در خانه و کار در مزرعه ،مروربه  که 

، موج ر را دگرگون کرد  اسننن اول ن مودی اسننن  که زن گی بشننن این

شاورزی  س     ک شته ا صهعتی ادامه دا د یعهی ح و ؛! هم ن رون  تا انقالب 

صهع          سال پ ش که موج  ص     ،آورن میسر بر   هاکارخانه  آی میس 

سان و  شون  می ترمتراکمو  تربزرگ، شهرها    هاکارخانهیادی در ز هایان

شغول به کار   س  که در ن مه دوم قرن    شون  میم سوم ارتباطات ا   موج 

آم  و چهان سنننرعتی به زن گی بشنننر داد که        ودود به  کمکمب سنننتم 

 ژنت ک  ،نبود  در اواخر قرن ب ستم ن ز موج چهارم شکل گرف  تصورقابل

سر دن ا      که ممیروزگاری زن گی  دراکهون  سرا ساع  در   که در هر 

شف   ،شود میچ زی اختراع  ش ا و   هرلحظهو  شود میچ ز دیگری ک با ا

شما بگویم    اکهون اگر شویم مینوظهوری مواده  هایپ ی     زگیتابهبه 

ش      ساخته  س   رباتی  شما تزریق   که ا صورت    شود میبه خون  و در 

شاه ۀ  شاه     هرگونه م شما یا م   ،کمبود ویتام ن ۀنقص عملکرد در ب ن 

شنننما چه ان تعجب      ،که  میارسنننال تان  پ امی به تلفن همرا    سنننریعا  

 !که  نمی

 ریبا تقفر به ما  را سنناخ  تخ لیِ، سنن ف لم ،ل س ژرژ مهاز زمانی که 

 ، اما امروز   انعمل پوشنن ۀدام رؤیاطول کشنن   تا بشننر به این   قرنن م
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صل   ،تخ لی تا تجلی آن در زن گی واقعیعلمی هایف لمظهور ای   در  ۀفا

 بس ار کمتر ش   اس  

س   سؤال  شر   ۀآورن ودودبه؛ چه چ ز این ا این تغ  رات در زن گی ب

 ؟؟ صاحبان ق رت؟ دانشمه اننابغه هایانسان؟ بود  اس 

د اما اگر خالق تی نبو ،باشنننه  تأث رگذار توانسنننته می هاگزیهه ۀهم

 خواسنننته میبه آنچه  ک امه ث، کافیداشنننتن هوش و ق رت  رهمعلی

سته  نمی سه   فقط برای   توان س    ایلحظهبر ش   که توماس ادی ون ب ه ی

هچی  ، داویکردنمی، گراهام بل تلفن را اختراع کردنمیاگر المپ را کشف 

ز زمان خود  و بسننن اری دیگر از نوابگ اگر فراتر ا  داشننن نمیپرواز  ای ۀ 

  نبودیمرفا   از ما شاه  این سطح امروز ،ان یش  ن نمی

ساختارهای ذههی و          سان و پزشکان در پی کشف  شها س اری از روان ب

تا بتوانه  آنچه را که این افراد ناآگاهانه           ان  بود تفکر این افراد  های روش

کهه  و الگوهایی بسننازن  که   بازآفریهی ،ان آورد  دسنن  بهیا  ان داشننته

 ؟؛ اما چرابه دیگران باش  تعم مقابل

چرا در دنیای امروز خالق اندیشیییدن و خالق زندگی کردن 

 ؟اهمیت دارد

که   کهممی دل ل از دالیل خود را بهویسننن    یادآوری     5ح اقل    لطفا  

  شما برای ه فی این   ده  باال بردن دانش شما ن س    صرفا  این کتاب 
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     باشنن خالق یو قصنن  داری  در پایان این کتاب، فرد ای خری  کتاب را 

  رتأث توان میپاسننخ ده   که چطور خالق    سننؤالحال با دق  به این 

 ؟داشته باش  مثبتی در زن گی شما

  اس  ش   مشخص پرسش این به پاسخ برای قسمتی کتاب، انتهای 

صننبور باشنن   و تا پایان    لطفا  ای نهوشننتهمورد را  5اگر ههوز ح اقل 

 کتاب را نخوان    ۀادام ،مورد 5نوشتن 

ر د توان مییا شنناهل هسننت   یا خ ر، اگر شنناهل نباشنن   خالق     

س اری موارد باعث   شما یا     زیباترب ش    ترراح ش ن زن گی      ش ن آن با

ی ن  ، تزهالباس، چ  مان مهزل ۀخالقانهسننت   تزی ن  دارخانهاگر خانمی 

ستفاد سفر    سایل    ۀیا ا ش  توان می اطرافتانشما از و ما  حس دلپذیری به 

  ،تانحرفهبرخورد شنننما با  ۀخالقان هایروش، ب ه   اگر کارمه  باشننن       

ما  ش هایتوانمه یو م یران را به شما دلب که  و از سا ؤرتوده  توان می

سطوح باالتر بهر  ببرن   اگر برای خود کار   اری   آزاد د ۀو حرف که  میدر 

سرآم  دیگر رقبای خود باش   و رون  بازار را به       توانمیفکر خالقانه با ت

 نفع خود تغ  ر ده   

دی  مور صورت بهاگر قرار باش  برای فوای  خالق   در زن گی روزمر   

  ایعرصه   در هر یک کتابخانه خواه  بود ۀان ازبهخود  ،کتاب نوشته شود  

برای   توان  میها  تو عاد  ها کل شنننهرفتاری خالقانه و خارج از     از زن گی  

  وشوددهبرسنن  ن به مقصننود عالی عمل که   فری که   کودکی پر  
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 ا حتم  که میداری  که بسنن اری از اوقات با رفتارش شننما را عصننبانی   

به   له را   حال تا ی  کاربرد  به این دم ه  گفتم   »: ا بار ب رو   کار  اینهزار 

ان   که اگر بتوان   در اوج عصب  ی ا کردبه این نکته فکر  حالتابه «نکن!

ه            که   تمرکز خود را حفظ  تان خوا به ذهه لب دیگری  دا های  راهکار

  رس  

ص    ۀن مکر س  مغز ت صاو    ،دکانکو  که می خلقر ویرا س ار به ت یر  ب

  ۀزیرا ن مکر کهه میعالقه دارن  و دن ای اطراف را به این وسننن له درک   

برای ارتباط بهتر با   توان  میبهابراین شننما  ؛هالب اسنن  هاآنراسنن  

  ه  کتصاویر استفاد     از ،هاآنکان و بس اری اوقات کهترل و ه ای   دکو

  ذههی صورتبهواقعی و چه  صورتبه چه

تصنور که   عازم سنفری طوالنی هسنت   و کودک شنما در ماشن ن       

ش     س   کالفه  س اری از وال ین  که می قراریبیو ا از   طورمعمولبه  ب

ز  ا توان   می  اما چه ان کاربردی ن ارد     کهه  می اسنننتفاد   ،راهکار تحکم 

 وااز  مثال  ؛کودک خود بخواه   با شنننما بازی ذههی که  و دایز  بگ رد      

درخ   ؟بپرس   زمانی که آنجا برس   انتظار دارد فاای آنجا چگونه باش     

؟ و تصنننور که   توان  می؟ چه ح واناتی را در ذههش   دارد؟ دریاچه چطور  

 دزی ات را ب شتر که    طورهم ن

  تحکم برای دایبه اس ،  زیادی را  ان اخته سروص ای   کهههگامییا 

 وفری که  یا خرگوش خود را یک پروانه   بخواه  او، از سنناک  مان ن

www.takbook.com
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ه  تقل    سنننکوت این مودودات را  ن     ک ظه ز کان در لح گی ! چون کود

سته     ،کهه می ساز ه سئله   در اکثر موارد این تمه  ات کار س  م  ؛ این ا

را آموخته باشنننه  در بسننن اری از اوقات        ها مهارت بای  این   که  وال ین  

  کهه که با کودک خود چگونه برخورد  ان ن اموختهو  دانه نمی

  اسننتراح خواه  میکار روزانه به مهزل بازگشننت   و  ازفری که   

شما   ،که   صله اما دختر کوچولوی  س    سر رفته  اشحو صبح در   ا او از 

سته  شما    ۀنقش ! ممکن ن س   برایش ،مهزل بازی کرد  و تحمل مح ط ب

ی کمی مطالعه که   یا سرگرم گوش   خواست   میو  نشستن یا لم دادن بود  

؟ اگر او را به پارک  ! خبدیگری دارد ۀاما دختر شننما نقشنن  ،خود باشنن  

ر شما هم  همس   بلکه بای  مراقب او باش    ،ببری  استراحتی در کار ن س   

قرار ن س  تا دیروق  به مهزل ب ای   اگر درخواس  او را نادی   بگ ری  در 

که   که  می  چه ای داد که این کار را انجام  این هفته، سننوم ن باریسنن 

 ؟هم شما استراح  که   هم کودکتان بازی که 

 :پاسخ شما
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انجام ده   تا هم کودک شنننما هم  توان  میکه یکی از راهکارهایی 

ش   را       س    با سته خود ر شما هر دو به خوا صفحه زیر  توان  میخود    در 

 بب ه   

www.Rismanesabz.com/0 

ترین کاربردهای خالقیت هستتتند      های باال کوچک   لمثا 

ای در اطراف تواند از هر شتتی یا پدیده     .یک ذهن خالق می 

ستفاده و بهره  ستان خلق  خود ، نهایت ا مندی را ببرد. اگر دا

دانید حاال زمان مناسبی  اود توسط میکل آنژ را نمیمجسمۀ د

  وجوی آن در اینترنت است.برای جست
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 ؟کندمیذهن چگونه کار 

سان دارای دو   س   وظایف این دو     کرۀن ممغز هر ان س  ا چپ و را

 ؟ان چ س ن مکر  

س  ب ن را    ۀن مکر سم  را س     دارعه  چپ کهترل ق  و نگردز یا

ض ات    س   ریا سبات ذههی در این بخش     مهطقی ا سفه، قانون و محا ، فل

 شون   بررسی می

س  مغز  ۀن مکر سم  چپ ب ن را   ۀ، وظ فرا   دارد عه   برکهترل ق

س    نگرکلی سه  ،شهود  و عاطفی ا شعر عرفان ،خل س قی ،  ، ههر و ، مو

در این ن مکر  ذخ ر   خنناطرات  اننن ن مکر خالق نن  مربوط بننه این 

در این ن مکر  شنننکل    ها پ ی    و ثب    برداریعکس  ق رت  شنننون  می

  ، محب  و عاطفه را در دس  دارد و مهبع اتصال افراد به    دوستی گ ردمی

حواس   و آیه  برمی، خه   و بازی از این بخش     شنننوخیاسننن کا هات   

  که میرا کهترل  گانهپهج

ر پایه که بآموزشی  هایکالسکه  ای کرد به این نکته دق   حالتابه

شما در این   ای کرد چگونه با لذت طی  ،ان بود بازی  ! آیا م زان یادگ ری 

سایر   س  برابر بود هاکالسکالس با  سلما  ؟   ا شتر  م   در این کالس ب 

 شادی و لذت هسته   ،بازی عاشقِ ذاتا  هاانسانزیرا  ای آموخته

 ،پ مغزچ ۀبه ب ان سنناد  برای برقراری ارتباط با ن مکر ؛نت جه ایهکه

ا  ب زبانیهمو برای  که ممیمهطق و قانون اسنننتفاد   ،از زبان ریاضننن ات
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صویر    ۀن مکر س  از زبان ت    گ ریممیکمک  هاحسو  هارنگ ،، عال مرا

  اس راس   ۀق رت تجسم اس  که فقط مختص ن مکر ،ترمهماز همه 

خود را انجام    ۀمغز وظ ف  های ن مکر از  هرک ام  درسننن  اسننن  که 

اما بای  به این نکته اشنننار  کهم که هر دو ن مکر ، هموار  در         ،دهه  می

بادل    ه  با یک یگر    ها داد حال ت هماههگی ب ن    ،  اول ن دل ل آن هسنننت

  دقان ام یک انسان ههگام را  رفتن  به حرک   اس اعصاب و عاالت 

    برایان  درحرک  و پاها هماههگ با یک یگر        ها دسننن که چگونه   که    

ه ین داد ، ب ن دو ن مکر             ثان ه چ ی  در هر  با ماههگی  داشنننتن این ه

 شون   ردوب ل

جا   هار در ایه ل     که ممیمرور  باهم نوع از امواج ذههی را  چ حا   در 

ثان ه،     10تا   01مغز ب ن  های ن مکر عادی   بادل   باهم داد  را در یک  ت

ر   دگویه میداد  در ثان ه( این سطح از امواج را بتا   01گاهی تا ) کهه می

که به آن  رس یمداد   01تا  7به  هاداد تع اد تردد  وب  اریخوابآستانه 

فرد  ا ناخودآگابت ای دسترسی به ضم ر     درواقعو  شود میامواج آلفا گفته 

ه پهوت زم ن ز شنناه  این   ۀاول   در مراحل اسنن ب کران آن  هایق رتو 

هسته  که به   داد  در ثان ه  7تا  1ب ن  ،سوم  ۀدست دسته از امواج هست م    

داد  در ثان ه که به   0تا  1دسته چهارم ب ن   و ؛شود میآن امواج تتا گفته 

  گویه میآن امواج دلتا 
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مغز را  ۀن مکرب ن دو  هاداد قادر باشنن  تردد که انی زم هر انسننان 

 شننتر ب خالق   سننرچشننمۀو  ناخودآگا  ، ارتباطش با ضننم رپای ن ب اورد

  شودمی

 ذهن هایدادهتردد 

 تاکهونشننای   امکان دارد؟ممکن اسنن  بگوی   چطور چه ن چ زی 

شان در ذهن    کردی میفکر  سرع  پردازش اطالعات شت افراد نابغه  ر و ، ب 

اداز  ب ه   با مثالی موضننوع را روشننن  از افراد معمولی اسنن !  ترسننریع

شما یک  کهم ستی    ویروسآنتی  فری که   ذهن  س  و دهان ه   ۀانرایا

شما      صی  س     ۀکه رایان هاییفعال  تمامی   شخ   ؛شما در حال انجام ا

سط   س     ویروسآنتیتو شاه   و پردازش ا   هاییبرنامه تههانه  در حال م

  هایبرنامهبلکه بسننن اری از  ،کار با آن هسنننت  که شنننما خود در حال 

 هاآنفقط زمانی از   در حال ادرا هسنننته  زم ههپسدر سننن سنننتمی ن ز 

ش         شته با صی در مورد رایانه دا ص   روسویآنتی  آگاه   که اطالعات تخ

ص       ۀحافظ شود میاین باعث   که میشما در لحظه چه ین فعال   را ر

یک فایل     زمان همدر چه  نقطه درگ ر باشننن       واح  درآنرایانه شنننما    

 در و ای کرد گراف کی را باز  افزارنرمموسنن قی را در حال ادرا داری ، یک 

ست    شتاری  حال طراحی ه ار،  تا در ح ن انجام ک ای بازکرد ن ز ، فایلی نو

  هایرسانپ ام ، به ایهترن  متصل هست   وخود را یادداش  که   هایای  

سته     دا ما  ،مجازی هایشبکه  سال پ ام ه مق ار   این حال  در در حال ار
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ورد  برخ مسننئلهبا این  حتما رایانه شننما باقی مان   اسنن   ۀ حافظکمی از 

 از ح  معمول  ترطوالنیو بسننن ار   ده   میکه فرمانی به رایانه       ای  کرد 

امر   این  شننودمیفته گ« گهَه»به آن  اصننطالحا  که میفرمان را ادرا 

، به دل ل حجم باالی     که سنننرع  پردازش اطالعات    اسننن  آنب انگر  

به مرکز پردازش اطالعات   پ ام اس    آم  ، بس ار پای ن  اطالعات ورودی

  ، سنن سننتم، قادر بهدیگر هایپ امولی به دل ل ازدحام  شننودمیفرسننتاد  

  که میو فراموش  گ ردمیی   پردازش ن س  و آن فرمان را ناد

در حال   که ههگامی   افت  میاتفاق   ها انسنننانهم ن حال  در ذهن   

شما در         ست   تمرکز  س  خود ه   ۀچه  نقط در ،لحظهیکصحب  با دو

س      ش   ا  ؛ ده میدوس  خود گوش   هایصحب  ! به گوناگون تقس م 

گاهی ن م؛ که   میگوشنننی همرا  خود را چک   های پ ام  زمان هم به    ن

از   شننن ن د اکه بع  از هسنننت   کارهایی  ۀ؛ در ان یشنننتلویزیون داری 

را برای شنننما یادآور   ایخاطر ، طعم چایو ؛ دوسنننتتان بای  انجام ده  

ض ح ای      شود می ستتان که در حال تو س  خود  ۀبه دو و   که مینگا   ا

ه  ک ایخوشمز  چای  خاطرۀولی به  ده  میاو سر تکان   تا   در  ظاهربه

دوسنن  شننما   ! در این لحظه ان یشنن  می ای نوشنن   پ ش  هاسننالدر 

شننما به خود  «؟نظرت رادع به این سننه ای   چی بود !بخُ»: پرسنن می

ی           که   میو تالش  آی   می خاطر ب اور به  بار   ! در همه دزی ات را دو

بهترین حال  تصننویری کلی از سننه ای   را در خاطر داری  و قسننمتی از  

یک یا دو ای   را از دسننن  ن اد         طورکلیهب ، البته اگر  را ها آندزی ات  
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نظر ب ه   و با دق  دزی ات را بررسننی    هاای   ۀدربارباشنن  ! حال بای  

شما     هایپ اماما همان لحظاتی که  ،که   س   در حال مخابر    صوتی دو

پاسخ به پ امک   :بوداعمال این ذهن شما در حال انجام  ،به ذهن شما بود

س  دیگرتان  شتتان تا خانه    ؛دو س ر بازگ   ؛خاطرات طعم چای و    ؛مرور م

  هایپ امپردازش  دایبهمرکز پردازش اطالعات در ذهن شنننما  بهابراین

  تتاندوس هایپ امدیگری بود و  هایپ امدر حال بررسی  تانصوتی دوست  

  ان رفته از دس 

ش و  ش یم   دپر ۀحال که با  شها   مکه میدرک  بهتر ،ازش اطالعات آ

چرا هر چه اطالعات کمتری در حال پردازش باشه  دق  ب شتری صرف     

یه  ن گی      ؛شنننودمی ها آن وتحل ل تجز ما در دن ایی ز که در   که ممیا

  کارچه ؛ گوناگونی در حال مخابر  به ذهن ما هسنننته        های پ ام  هرلحظه 

 ؟که م

که در یک مهمانی شلوغ با دوستی   اس آم  پ شبرای شما  حالتابه

دو نفر دیگر از   متری 1در شننعاع  زمانهم هسننت   ودر حال صننحب  

متری ن ز سه نفر دیگر و   1در شعاع   ؛و هسته  گودوستانتان در حال گف  

تا ایهکه تلفن همراهش    ده  میدوستتان گوش   هایصحب  شما به      

داز      آوردمیرا از د ب ب رون   ما ا ه  میو از شننن مک       خوا تا دواب پ ا

برقرار   ، لحظاتی ب ن شنننما و او سنننکوت  ب ندرایندوسنننتی را ب ه  و   

دو دوسنن  دیگرتان   هایصننحب ، در این لحظه شننما متوده شننودمی

به گوش   هاآنص ای   حالتابه  آیا هسته  متری  1که در شعاع  شوی   می
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   دوس  هایصحب  روی اما تمرکز شما   ،رس   می مسلما  ؟ رس   نمیشما  

اکهون که دوسنن  شننما در سننکوت مشننغول پ ام    رویی خودتان بودهروب

س   ص اهایی     توان  میشما   ،دادن ا س  دیگرتان توده که   و  به دو دو

 درک که    ،رس میکه به گوشتان 

م زان  ،هر چه اطالعات ورودی کمتر باشننه   اسنن  گونهاین ،ذهن

سی   س   ترعم قو  تردق ق هاآنبرر س  که اطالعات زیادی       ا س  ا در

سه  میدر لحظه به ذههمان  ست م که بای  بر موضوع     ،ر اما این خود ما ه

مرکز  مت چ زیک چگونه بر   آموزیممیتمرکز که م  زمانی که    موردنظرمان 

  گ ردیماین فرآیه  به دو صورت شکل   شون می متفاوت هانت جه، شویم

سپس تمرکز بر نکته دلخوا    ابت ا پای ن آوردن فعال   کلی ذهن   ؤالس ، 

 ؟چگونه اس  این

چگونه  »: از او پرسنن  ن  که زمانی  آلبرت ان شننت ن یکی از نوابگ بود

ا  ر هاآنن کار خاصی نکردم فقط  م»: گف  «؟این چ زها را کشف کردی 

 -، تسنننالگوگل -پ ج  لوری ،مه ل ف کاشنننف د ول عهاصنننر «!دی م

  اوه ، ال اسمارپ ث دوگانه دی ان ای -، د مز واتسننوندهراتورهای فعلی

 که در ان داشننته  ایتجربهچه ن  ،و بسنن اری افراد دیگر  خ اطیچرخ –

ادر  ن هاییپ ی  موفق به کشنننف  وب  اریخواب  اری یا خواب یا حال  ب

 که مس ر زن گی بشر را تغ  ر داد  اس   ان ش  
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 21 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

به این کشنننف نا ل      وب  اری خواببسننن اری از این افراد در حال     

چه اتفاقی  وب  اریخوابحال   در ؛آی میپ ش  سنننؤالی! حال ان شننن  

 ؟افت می

  دیگری نکتۀ در ایهجا به     امواج ذههی سنننخن گفت م ۀدربار در باال  

شار    سان ناخودآگا   طوربه  که ممیا و  رون میبه خواب  کهههگامی هاان

  یوب  ارخوابکه به آن  گ رن میدر حالتی قرار  شننون میر از خواب ب  ا

سطح آلفا     در این حال شود میگفته  شکل خودکار به     رودمی، ذهن به 

 ن ز ب  ار ن س ! کامال خواب ن س  و  کامال شخص ههوز  درواقع

 درواقعکه چ زی به نام کشننف ودود ن ارد و  ان ق   عبر این  ایع  

ان در ده  گویه  می ها آن  کهه  مید ی  را فقط دریاف       های پ ی    نوابگ 

لط ف شننود که بتوان    ق ریبهودود دارد فقط بای  درک انسننان  چ زهمه

سطح آلفا   درواقع  که نو را دریاف   هایپ ی  این  سا لی در  مرکز  که ت م

ا  ب ترشننفاف توان میو ذهن  شننون میاز م ان برداشننته  زنه میرا بر هم 

 رو شود هروب هاپ ی  

ذهن انسان اس   هایتوانمه یدیگر اما بر این باورن  که این  ایع  

د ی  باش   آنچه مسلم اس  چه ذهن عامل  هایپ ی  مب ع  توان میکه 

ش       سط با ش  و چه وا شف   ،با   هایق رتاز  د ی  هایپ ی  بای  برای ک

 ذههی بهر  برد 
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 20 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

ت ا سنننعی شننن   اسننن     ،در این کتاب    های تمرین ۀواسنننط به اب

س  مغز  ۀن مکر هایقابل   ،مرحلهبهمرحله شود  را  سپس   پرورش داد  

ه  ک هاییروش ۀواسط به درنهای و  شود ه ای  ذهن به سطح آلفا م سر   

  یهایای  رای رس  ن به  ب هاروشاین هر شخص بتوان  از   ،شود میارا ه 

 بهر  ببرد  ،در راستای ه ف خود ،نوین

 وانتمیدو ن مکر  مغز،  هایق رت به یدمعدر تعریفی ساد  و برای 

نه این ن ن این متن     «شنننما »یک   ؛گف   گو حال خوا که در  ودود دارد 

! و سننن تان ا داری  که ن مکر  چپ    تربزرگ  شنننما یک برادر   هسنننت   

 داری  که ن مکر  راس  شماس ! ترکوچکیک برادر همچه ن 

 :شما تربزرگخصوصیات برادر 

  ؛اس  م ارقانون و مهطقی  اربس 

   ؛اهل مطالعه اس   مایل به ذخ ر  اطالعات اس 

   ؛بودن گراعملب شتر اهل نظریه اس  تا 

  دعوت و در چهارچوب قوان ن  به یک رفتار معقولهم شه شما را

 ؛که می

  ؛ریزی و انجام دادن کارها، طبق برنامه اس اهل برنامه 

  ؛مهطق او بر احساسش هلبه دارد گ ریتصم مههگام 

   رد دوسنن  دا ودالب اسنن   اوریاضنن ات و علوم هم شننه برای

 ؛ها را به ترت ب و مهظم پش  سر هم بچ ه ای  
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 22 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

   را طبق  کننارهننا وتحق ق و پژوهش برایش دننالننب اسنننن

 ؛ده میدستورالعمل خاص آن کار انجام 

  لب و داسنننتان     ترد ح می یک    تا   ن های واقعی بخوا ده  مطا

 ؛داستان تخ لی

   انواع موسنن قی ترد ح موسنن قی کالسنن ک را نسننب  به دیگر

 ؛دهه می

      تر از نت جه و و دزی ات کار برایش مهم وسواسی و مهظم هس

 ؛ان از اس چشم

 ی  های متاف زیک، نه تحل لاس  نبال علل مادی و واقعی قاایا  د

 ؛و خ الی

  سود می از واژ  ،یادآوردنبرای به سم  برد ها   ،چهر  هتر ازرا بو ا

 ؛آوردبه یاد می

  ؛ کهمی حفظ راحتیبه را ریاضی هایفرمول و سخ  هایتلفظ 

 ؛که م ام به امروز و گذشته فکر می 

  از  ن رتبهسننخن گفتن  ههگام  شنن   دارد کشننیخطرفتاری

 ؛که اشارات و حرکات دس  استفاد  می

 ساب  هایشریزیکارها و برنامه  و ب هانهواقع  ،گراعمل  ،ش   ح

 ؛اس  دق ق

  ارک دق کم یا د ی ه ر افراد با تا شود میروح ه د ی او باعث  

  نکه 
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 23 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

 :خصوصیات برادر کوچک شما

  شاد و سرخوش اس که میدر لحظه زن گی   

  اهل بازی و تفریح اس 

   س ار س   پرق رتب س     اما  ،ا شه کهترل این ق رت را در د هم 

  او مردی تهومه  با ذهن یک    افت  میبه دردسنننر   گاهی  ون ارد  

 کودک اس 

  س  دارد از این شغل ده  و    شاخه  دو شاخه بپرد و تغ  ر   به آن 

 ب ه می مواده متع د ناتمامی را باکارهایخودش  اوقات گاهی

 دارد ایقویتصویری بس ار  حافظۀ 

  ان یشننه ب ون و یکبار   معموال به ی مشننکل دارد  در اولوی 

 که به کاری می اق ام

   توان  می هایشمشننغولیدلشننخصنن تی ههرمه  دارد و یکی از

 موس قی، نقاشی یا    باش 

  اس ورزشکار خوبی 

 را دوس  داردهای علمی و تخ لی داستان 

  که میو احساسی عمل  ریزیبرنامهب ون  عموال م 

   س  دارد صویر  سازن  ،  دزی ات به توده دایبهدو صلی  ت  و ا

 کی آوردمی دس   به که دزی اتی تمام از درواقع بب ه ، را بزرگ

 ه ک مجسم کامل طوربه را مس ر بتوان  تا سازدمی کلی الگوی

 اس  تاز  راهکارهای و د ی  هاینگرش نقطه دنبال به 

  وقایع عج ب و راز آم ز برایش خ لی دالب اس  
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 24 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

، هر دو برادر خود را دوس  داری  و وظ فه  عاوی از خانواد   عهوانبه

 رق رتپو رفتار  تربزرگشما این اس  که تعادلی ب ن مهطق خشک برادر 

مهطق   کارگ ریبهبا  صورت اینایجاد که    در  ترکوچکبرادر  ۀو کودکان

  رس  می، به موفق   ترکوچکو احساس برادر  تربزرگبرادر 

  ۀخب حاال زمانی اسنن  که بای  بفهم م در حال حاضننر ک ام ن مکر 

 اس   ترفعالشما 

 چپ و راست مغز ۀنیمکرآزمون فعالیت 

 :زیر با دق  پاسخ ده   سؤاالتبه  لطفا 

 که  ؟می تلقی متخصص را خودتان آیا  0

 خ ر (الف

 بله (ب

 هااز زم هه در برخی (ج

 

 ؟هاآن چهر  یا تر اس راح  برایتان اسم اشخاص ادآوریی  1

 اشخاص چهر  (الف

 اشخاص  اسم (ب

www.takbook.com



 25 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

 ان از  یک هر دو به (ج

  ، طرز برخوردتانزیر هایگزیههاز  یکک ام، در موادهه با شکس     0 

 ده ؟می را بهتر نشان

 چ زی کردن امتحانکار و  از آن کشنن  ن ، دسنن ناام   شنن ن (الف

 د ی 

 و دوبار  دوبار  و کوشش ، تالشسعی (ب

 اس  من  و روان روح نابودکهه   شکس  (ج 

 

 ؟هسته  حالتان ، وصفزیر، ب شتر از بق ه از صفات یکک ام  1

  درونی و شهودی (الف

 سهج    و مطالعه اهل (ب

 دق ق (ج

 

 دارد؟ همخوانی شمازیر، ب شتر با  هایگزیهه از یکک ام  5

  کهم رعای را  خودم خاص و مقررات قوان ن مایلم (الف

 هستم  شاد و راضی و مقررات قوان ن به نهادن از گردن (ب
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 26 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

 مشون  و عصبان   می و پاگ ر دس   و مقررات ، قوان ناوقات گاهی (ج

 کهه می

 

داری ،   حانننور سنننخهرانیگو یا وگف  دلسنننۀ در یک کهزمانی  ۶

 که ؟می ص ق شما بارۀدر زیر ب شتر هایاز گزیهه یکک ام

  دیگری موضنننوعات شنننود و بهمی پرت حواسنننم اکثر اوقات (الف

 ان یشممی

 همک متمرکز سخهرانی مسئله روی توانمرا می حواسم راحتیبه (ب

ضوع  (ج سم  توانم، میکهم تلقی را دالب فقط اگر مو   نآ را روی حوا

 متمرکز کهم

 

 که  ؟می تلقی مهظمی را شخص آیا خودتان  7

 ودهه ثبه (الف

 کامال  بله (ب

 بله نسبتا  (ج
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 27 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

صی   هایگمان و ح س دنبال به مرتبهیک وق  هرچه   ۸   خود شخ

 روی ؟می

 بتوانم  که هر وق  (الف

 ن رتبه (ب

 اوقات گاهی (ج

 

 خالقانۀ سننرگرمی و کار یک کردن امتحان هوس دفعهیک اگر  0

 ؟که  می چه بزن ، سرتان به سفالگری یا نقاشی مثل د ی 

  هایاز سرگرمی یکی عهوانرا به و بع  آن کهممی را امتحان آن (الف

 دهمیم توسعه گرمید شماریب

 روم نمی و فراتر کهمفکر می آن ، فقط بهادیزاحتمالبه (ب

 سنننرگرمی به سنننراغ و بع    کهممی را امتحان  آن مرتبه  چه ین  (ج

 روممی دیگری

 

سه  در  01 ص ل  و دوران م ر   یهااز درس کیک ام سر کالس ، تح

 کردی ؟می راحتی احساس شتر بزیر، 
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 28 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

 ههر (الف

 ریاض ات (ب

 دغرافی (ج

تان را عوی           00 هات مهزل مان و تزی  مایل   مبل بار  ق  یک ه  و   هرچ

 ؟که  

 هج سالب ش از سه مرتبه ظرف پ (الف

 مرتبهیکهر پهج سال  (ب

 ظرف پهج سال دو یا سه مرتبه ج(

 

از  کیک ام ،  هسننت ونیزیتلوشننه  ن اخبار از  مشننغول وقتی  01

 ؟که می خود دلب شما را به همه تودهب شتر از  ،زیر موضوعات

 ط ات مربوط به دهان و محو موضوع مسا ل (الف

 یاس س (ب

 یورزش (ج

 

 ؟شما سازگار هسته  زیر، ب شتر با روح ات یهاگرو از  کیک ام  00
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 29 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

 تخ ل زن   و پرشوری برخوردار اس  ۀقوشخصی که از  (الف

 اس  طلبدا و  بله پروازشخصی که  (ب

 عقل سل م و شعور خوبی برخوردار اس  شخصی که از (ج

 

 ؟  نظرتان در مورد ههر م رن چ س 01

 کهممیآن را دالب و مه ج تلقی  (الف

 ن ستم قا لاهم   زیادی برایش  (ب

  از کهارش  اعتها بیآن را د ی تلقی کهم و گاهی    توانممیگاهی   (ج

 گذرممی

 

خصننوصننی خود پها   هایان یشننهوق  یکبار به افکار و  هرچه   05

 ؟بری می

 وفوربه (الف

 ن رتبهخ لی  (ب

 وب گا گا  (ج
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 31 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

سالن یا تاالر  0۶   زروربل ط  کهدرحالی، شوی  می  زمانی که وارد یک 

 ؟روی صه لی ک ام سم  بهش ه   ده  می ش   ن اری ، ترد ح

 سم  چپ (الف

 سم  راس  (ب

 که نمیفرقی  (ج

 

 ؟به نظر شما مزی  بازنشسته ش ن چ س   07

شتر برای آهاز   (الف شم  هایفعال  برخورداری از وق  ب  ار  د ی  و ب 

 دیگر

 با اقوام و دوستان نش هیهمبرخورداری از وق  ب شتر برای  (ب

 کاری کهه  کسلرهایی از برنامه یکهواخ  و مهظم و  (ج

 ؟از صفات زیر ب شتر از بق ه با شما سازگار اس  یکک ام  0۸

 پ چ    (الف

 ب نواقع (ب

 فردمهحصربهعادی و گاهی  (ج
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 30 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

شننما  ۀروح از حاالت زیر ب شننتر با  یکک ام،   در حال حاضننر00

 ؟سازگار اس 

 ، د ی و دق قمتفکر (الف

 روحی فشارتح  (ب

 ودوشدهب، پر پرمشغله، پرکار (ج

 

 چه  روز را ب ون نگا  کردن به    تقریبی بگوی     طوربه قادری     آیا   11

 ؟ای گذاشتهساع  پش  سر 

  فراموش طورکلیبهچون گاهی زمان را  دانمنمیراستش درس   (الف

 کهممی

 راحتیبه بله (ب

 گاهی اوقات (ج

 

صورت موادهه با  10 ،  سرخورد   ش ت بهاز موارد زیر،  یکک ام  در 

 ؟شوی میناام   و عصبانی 
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 32 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

کارهایی که دوسننن  دارم             (الف جام  کافی برای ان مانی که وق   ز

 ن اشته باشم

 قرار ن اشته باشم امحرفهامور مربوط به  رأسزمانی که در  (ب

شرف  زمانی که  (ج ستاوردها و  هاموفق  ، هاپ  شی سخ  ، د   مهایکو

 نادی   گرفته شون 

 

معلم و راههما    ترینبزرگ؟ ر مورد این دمله نظرتان چ سننن     د11

  تجربه اس 

 با آن موافق هستم کامال  (الف

 موافق ن ستم اصال  (ب

 موافقم (ج

 

 ؟ده  میزیر را ترد ح  هایگزیههاز  یکک ام  در شرایط مطلوب 10

 شمار و ب تجرب اتو توام با  ب هیپ شه رقابل کامال  که ایحرفه (الف

 د ی  باش 

 داشتن یک حرفه مشخص و یکهواخ  (ب
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 33 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

که فرصننن  یادگ ری چ زی د ی  را در اخت ارتان قرار         ایحرفه  (ج

 ده 

 

 ؟  خوبی هست ۀدهه توض ح که  می  آیا تصور 11

 خ ر (الف

 بله (ب

 در ح  متوسط (ج

از موارد زیر ب شننتر احسنناس راحتی به شننما   یکک ام  در انجام 15

 ؟ده میدس  

کار     (الف ب  مثل   ترتخصنننصنننیدر ح ن انجام یک  ا موتور کلهجار 

 تعم ر آن مهظوربهماش هتان 

 گزارش در ح ن نوشتن یک نامه (ب

 در ح ن انجام یک کاردستی مثل نقاشی (ج

 

امت از و به    1امت از، به گزیهه ب     1الف  ۀگزیه  ، به سنننؤالهر  برای

  امت از ب ه   0گزیهه ج 
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 34 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

:اس  01تا  0۶اگر امت ازی که کسب کردی  ب ن   

س  که    شما ب انگر آن ا سب ب ن دو ن مکر امت از  چپ  ۀاز تعادلی متها

  بر دیگری این مکر ، ه ث دیگرعبارت به   و راسننن  مغزتان برخورداری   

س   سودگی خ ال   ،هلبه ن ارد  اگرچه این حال  یک مزی  ا اما دل ل بر آ

س   شمکش درونی      ن  س  مغز یا چپ مغز با ک شما ب ش از یک فرد را   

 مواده هست   

تفکر  ۀنحواحسنناس و  ۀب ن نحو هاکشننمکشگاهی این تاننادها و 

همچه ن در موادهه با مشنننکالت و تعب ر و تفسننن ر   شنننما خواه  بود 

  ۀن مکر  گاهی دزی اتی که برای    شنننوی  میرو هاطالعات با موانعی روب   

س  مغز  سطۀ به، اهم   دارن  را و  شون  مین مکر  چپ نادی   گرفته  وا

ن  میعکس  هم ن بر ل در  یمانع  توا یان         مؤثر ۀمرح پا به  یا  یادگ ری 

 کارها باش   نرسان 

قوت این گرو  از افراد این اسنن  که ههگام حل  ۀنقط، مثب  ۀاز دهب

ضروری       زمانهم توانه مییک مشکل   صلی و بزرگ و دزی ات  صویر ا ت

در ده  تردمه و    مؤثریکالمی  های مهارت هه   همچه ن از  را درک ک

سا ل تعب ر  شکلی که دیگران    دی برخوردارن وشه  م را   آن توانه میبه 

برتر را تشنننخ ص  های  دی گا   قادرن     حال درع ندرک کهه  و   راحتیبه 

 دهه  
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 35 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

یای  که    از دیگر مزا طاف   این افراد این اسننن   نایی طب عی انع از توا

ا  در موادهه ب راحتیبه توانه می روازاینذههی و فکری باال برخوردارن  و 

 به حل آن بپردازن   چه بع یمشکالت به شکل 

 :اس  51تا  05اگر امت ازی که کسب کردی  ب ن 

 از ن مکر  چپ مغز شماس   ترفعال  راس  مغز شما ن مکر

س  مغز     اایی  هایتوانایی ۀکهه کهترلسم  را ساس  ف ، درک و اح

س  که        س  مغز ا س   ن مکر  را ههرمه انه و افکار خالقانه و مبتکرانه ا

سا ل  سم و ادراک  و کل طورکلیبهرا  م   یگردعبارتبه ؛که مینگرانه مج

صلی ، تصویر ادهه  تشک ل مشاه   دزی ات سازن   و    دایبهشما مایل    

ی  راس  مغز اس  که یک الگو   ۀن مکرو بزرگ را بب ه    به هم ن شکل  

  های نگرشو  دی گا   و  که  میو فردی بازسنننازی   دز یاز قطعات  کلی 

  آوردمی ودود بهد ی  را 

س  و به           س قی برخوردار ا ستع اد ههر و مو س  مغز از ا شخص را

، عرفان و تصوف عالقه خاصی  ، مهاسک تشریفات، آی ندر آداب که وکاو

و  خالقانه ایش و   مایل   به عم تا یک شخص راس  مغز    عهوانبهدارد  

د ی  را یاد بگ ری  و هم ن مهتهی به یک واکهش          مسنننا ل  ناخودآگا   

  شودیمگرایانه تحل ل هایموقع  عاطفی نسب  به شرایط و احساسی
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 36 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

یا مشننکل را  سننؤالوقتی پاسننخ صننح ح یک  ،در بسنن اری از موارد

س       که  میدریاف   ش   ا صل  سخ چگونه حا   ،ب ون آنکه بفهم   این پا

   که میخودتان تک ه  (به شهود و الهام )حس ششم

 ؛که می وتحل لتجزیهسننلسننله وار   طوربهرا  مسننا لچپ  ۀن مکر

  ت جهدرن  که میایفا ازشننی چه ن پرد ن رتبهن مکر  راسنن   کهدرحالی

یک فرد راسنن  مغز، ب ون آنکه اول ن کار را به اتمام برسننان  ،    عهوانبه

سراغ کار دیگری بروی   این       شاخه بپری  و به  شاخه به آن  مایل   از این 

ا با  گاهی اوقات خودتان ر چراکه ،شننودمیمحسننوب  ضننعفنقطهیک 

ده         ع دی موا مام مت نات سنننازی و فهرسننن  روازاین  ب ه   میکارهای 

را از هم ن حاال آهاز که   تا نظم و ترت ب        شننن  به ی زمان  ریزیبرنامه  

ها را  کار مؤثری، به نحو و ب ون فرار از کاری و شننروع کار دیگری ب اب  

 ایان برسان   به پ

 

 :اس  0۶اگر امت ازی که کسب کردی  زیر 

و به  اس  ، تحل لگرمغز چپِ ۀن مکر، چپ مغز هست    به شکل عم  

  این ن مکر  مسنننئول و که  می، مهطقی و عقالنی عمل  ترت بی ۀشننن و

ه  کهترل ، عقالن   و خردمه ی اسننن       میعل های بررسنننی، زبان  ۀکه

   ، به پردازش اطالعات بپردازدخطی ۀش و شخص چپ مغز مایل اس  به   

باال    که  میکوچک شنننروع   های بخشاز  دیگرعبارت به  به     رودمیو 
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 37 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

گ  رو ابت ا تصویر بز  که میبرعکس عمل  ،شخص راس  مغز   کهدرحالی

  که میو اصلی را مجسم 

  برعکس  که  میاطالعات را پردازش   ،توالیبه چپ   ۀن مکرهمچه ن 

 افراد چپ روازاین  که مین مکر  راسنن  که اتفاقی اطالعات را پردازش 

 ۀنقط خوبی از کار درب ایه       های دهه   حسننناب ار و برنامه    توانه  میمغز 

ض ح خوب      سط و تو شرح و ب سا ل قوت این افراد در  س   م به   همآن ؛ا

 پ اپی و متوالی  ۀش و

  ۀ مکرنراس  یکی از مزایای  ۀن مکر هایقابل  برخی از  کارگ ریبه

  هایمهارتتوسعه و گسترش    درزم هۀ وصخص به  شود میچپ محسوب  

  خالق ان یشی و شهودی

، ممکن اس   راس  مغز در کالس درس  آموزدانشیک  مثالعهوانبه

در ههگام سننخهرانی معلم در وضننع   نامطلوبی قرار داشننته باشنن ، مگر  

شت آنکه ابت ا  شود،      کلی و دی  ا یبردا سب  به موضوع، به او داد   ز باال، ن

و  ؛ب انه  ،دهه میکه انجام عل  عملی ن از دارن   اساسا   مغزها زیرا راس  

س   دزبهاز کل  هاآننگا   ۀش و چون  بای  دی ی کلی را ابت ا دریاف    ا

لب     تا در ذهن برای درک مط ه   ه   اینقشنننه ،که   ذههی ترسننن م که

نگرش زیاد و دق ق  ،راس  مغز آموزدانشممکن اس  یک  دیگرعبارتبه

 ان  و مف   ب  مؤثرانجام را  کهدرحالی ؛را ضروری تلقی نکه  مسا لبه 
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 38 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

 آزمون دوم

مون           نهنن  آز ن ز مننا مون  ین آز ا

ا بهتر ت که میک به شما کم  پ ش ن، 

ز مغ هاین مکر متوده م زان کارکرد 

خود شنننوینن   بننا انجننام حرکننات      

به ترت ب ذکر آن و    شننن  خواسنننته 

، ادامه می وضننع   کردنیادداشنن  

، انجام مراحل این آزمون برای ده م 

 سف   داری   دوبرگهن از به 

را در یک یگر  خود  هایدس   0

 مانه  شکل زیر  ؛قفل که  

 

 

 

 

 حاال دق  که   که ک ام شص  روی دیگری اس  

                                                         در ایهجا بهویس  
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 39 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

 

در دس  بگ ری   آن   یقلم  1

  را روبروی صنننورت خود بگ ری  

ود را ابت ا چشننم راسنن  خ  حاال

ببه ی  و با چشم چپ به قلم نگا   

که   سننپس چشننم چپ خود را  

ببه ی  و با چشنننم راسننن  نگا   

 که    

 

 

 

 

 

 

  رودمی، قلم از دای خود به کهار در ک ام حال 

                                                         در ایهجا بهویس  
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 41 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

 

 

 بهش ه  ( س ههبهدس )هه قفل که   را روی س  هادس   0

 

 

 

 ؟ک ام دس  روی دس  دیگر اس  

                                          درایهجا بهویس  
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 40 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

 

 

 کف بزن     1

 

 

 

 

 ؟ک ام دس  باالس 

                                          در ایهجا بهویس  
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 42 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

 

 ش ه    یک پای خود را روی دیگری ب ه ازی  روی صه لی به 5 

 

 

 

 

 ؟ک ام پا روی دیگریس 

                            درایهجا بهویس  
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 43 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

 

 به یک شخص خ الی، چشمک بزن     ۶

 

 

 

 

 

 

 

 ؟، چشمک زدی با ک ام چشم

                             در ایهجا بهویس  
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 44 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

 

ه و ب بایسننت    7

 دور خود بچرخ   

 

 

 

 

 

 

 

 ؟به ک ام سم  چرخ  ی 

                                                         در ایهجا بهویس  

 

 قسننم  دوبرگه سننپ   دوم خود را برداری   آن را با یک خط به   ۸

  هام قس تقس م که   حاال با دس  راس  تع ادی خط راس  در یکی از     

   حاال با دس  دیگر تع ادی خط راس  در طرف دیگر بکش   ش  بک
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 45 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

که با دس  چپ کش  ی   هاییخطرا بشماری   تع اد  هاخطحاال تع اد 

 ؟؟ یا مساوی هسته ؟ یا دس  راس ب شتر اس 

                                                         در ایهجا بهویس  

 

 

 ایر  بکش   و نوک آن یک فلش بگذاری  یک د   0

 

 ؟ساع  اس  یا خالف آن هایعقربهده  فلش در مس ر گردش 

                                                         در ایهجا بهویس  
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 46 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

 یبندجمع

اگر شص  دس  چپ روی شص  دس  راس  اس  روی کاهذ             0

س     س               «ر»بهوی س  بهوی س  چپ ا س  روی د س  را ص  د ش اگر 

  «چ»

که چشم راس  شما بسته اس  روی        افت میاگر این اتفاق زمانی   1

ته  که چشم چپ شما بس    افت میاگر این اتفاق زمانی  «ر»کاهذ بهویس    

 ، بهویس   صفر ک امه ث  اگر «چ»اس  بهویس   

را بهویسنن   و اگر  «ر»سنن  چپ روی دسنن  راسنن  حرف اگر د  0

 «چ»برعکس آن صادق اس  حرف 

س  حرف      1 س  چپ باال س     «ر»اگر د س   برعکس اگررا بهوی   ا

 «چ»حرف 

س  حرف      5 س  ا س     «ر»اگر پای چپتان روی پای را  اگررا بهوی

 را بهویس    «چ»اس  حرف  برعکس

  برعکس اگررا بهویس     «ر»اگر با چشم چپ چشمک زدی  حرف     ۶

 را بهویس    «چ»اس  حرف 

س     «ر»چرخ  ی  حرف  گردساع  اگر   7 س  برعکس اگررا بهوی    ا

 را بهویس    «چ»حرف 
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 47 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

س  حرف         هاییخطتع اد  اگر  ۸ شتر ا ش  ی  ب  س  چپ ک که با د

س     «ر» س  حرف   برعکس اگررا بهوی س     «چ»ا ساو  اگر را بهوی ی  م

 هسته  صفر بگذاری  

ستای گردش    0 س  حرف     هایعقربهاگر ده  فلش در را ساع  ا

 را بهویس    «چ»اس  حرف  برعکس اگررا بهویس    «ر»
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 48 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

 آزمون پاسخ

ها را دمع بزن    حاال  «چ»سننپس تع اد   دمع بزن  را ها  «ر»تع اد 

 را در فرمول زیر قرار ده    هاآن

 %011 درضرب «0» برها تقس م  «ر»، مههای ع د ها «چ»ع د 

درص  اس  ن مکر  چپ شما هالب     01ب ش از  آم  دس  بهاگر ع د 

 اس  

درص  اس ، کمتر از ن می از    01از د  درص  تا   م  آدس  بهاگر ع د 

 ن مکر  چپ شما هالب اس  

س  بهاگر ع د  س ، کمتر از       آم  د ص  ا ص  تا د  در از مهفی د  در

 ن می از ن مکر  راس  شما هالب اس  

س  بهاگر ع د  س          آم  د س  ن مکر  را ص  ا سی در ب ش از مهفی 

  ما هالب اس  ش
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 49 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

 چپ غالب ۀنیمکرنقاط ضعف 

  کهینحوبه  سنهج   میو دوانب کار را  که  می پردازیظریهنبسن ار  

و از انجام یک   شود میبس اری از اوقات تصم م شما مشمول مرور زمان     

  شوی میکار مهصرف 

تا   شنننودمی، باعث   پرداختن به دزی ات به شنننکل بخش به بخش      

صو    س اری از اوقات نتوان   ت سئله یری کلی از ب ش      م شته با بهابراین   ؛دا

 دامع باشه   توانه نمیشما ن ز  هایحلرا 

 :ن ازمه ی  به

،  دسارت ،احساسات و مهطق ، تعادلههر ،نشاط ،گراییعمل ،بال فراغ

 و تخ ل  نظمیبیکمی 

 غالب راست ۀنیمکر ضعف نقاط

ب ون آنکه اول ن کار را به اتمام برسننان  ، مایل   از این شنناخه به آن 

سراغ کار دیگری بروی     ودتان ، خگاهی اوقات بهابراین ؛شاخه بپری  و به 

  ب ه  میرا با کارهای ناتمام متع دی مواده 

د ی  را یاد  مسنننا ل دآگا ناخوخالقانه و  ایشننن و مایل   به     عم تا   

سی   ش  بگ ری  و هم ن مهتهی به یک واکهش احسا سب  به  رایط  عاطفی ن

  شودمیگرایانه تحل ل هایموقع  و 
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 51 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

 :ن ازمه ی  به

،  به یزمان ،ریزیبرنامه، فهرسننن  سنننازی ،نظم در کارها و زن گی

 ، احت اط وهاعمل طبق دسننتورالعمل مهطق،چ رگی  ،زیسننتن ارم قانون

 مطالعه 

 چپ و راست متعادل هاینیمکرهنقاط ضعف 

    آسودگی خ ال ن س بر یاما دل ل ،اگرچه این حال  یک مزی  اس  

ب ش از یک فرد راسننن  مغز یا چپ مغز با کشنننمکش درونی     این افراد

 ه  مواده هست

 تفکر ۀنحواحسنناس و  ۀنحوب ن  هاکشننمکشگاهی این تاننادها و 

س ر اطالعات      شکالت و تعب ر و تف خواه  بود و همچه ن در موادهه با م

  شون میرو هبا موانعی روب

  واسنننطۀ به ، اهم   دارن    چپ مغز ۀ ن مکرگاهی دزی اتی که برای    

در  یانعم توان میو برعکس  هم ن  شون  میراس  نادی   گرفته   ۀ مکرن

 کارها باش   نرسان یادگ ری یا به پایان  مؤثر ۀمرحل

 :ن ازمه ی  به

  گوی درونیوکاهش گف  و هان مکر آگا  بودن به کارکرد 

www.takbook.com



 50 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

 زچپ مغ ۀنیمکر تحرک بیشتربرای  راهکارهایی کلی

 که حل پازل   

 که   بازیشطرنج 

    کتاب بخوان 

  ریاضی حل که   مسئله 

  که   مرتب را خود اطراف مح ط 

    سخهرانی که  

  که  داستانی را تعریف 

  فعال   که  امور مالی ۀحوزدر ، 

   قرارهای کاری و  سفرکه   ریزیبرنامه، خود هایفعال  برای ، 

  ه ر 

  ست    مه عالقهکه  ایزم ههدر هر ه   سعی ک  و تحق ق که   ،ه

 یک مقاله در آن زم هه بهویس   

 غزم راست ۀنیمکر تحرک بیشتربرای  راهکارهایی کلی

 ما را         یههر تا روح شننن ی   ه  لط ف ترا ب اموز قاشنننی    ک   ،ن

 طراحی، رقص یا ، موس قیسازیمجسمه

    آواز بخوان 

    م یت شن که 

   بازی که   هابچهبا 
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 52 |  ههر کسب درآم  از آنچه دیگران نمی ب هه خالق  ،

 

    به موس قی گوش که 

   کارهای روزمر  را انجام ده  خالقانه و ب ون دستورالعمل 

 د ی  انجام ده   هایروشا با کارهای روزمر  ر 

    و سعی که   شعر بگوی   شعر بخوان 

  بهویس   خود را هایای  و  افکار 
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