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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ذﻫﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎن ،ﻣﻀﻄﺮب ،آﺷﻔﺘﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت را ﻧﺪارد
ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺴﺘﻪ ،ﺗﻨﺒﻞ و ﺑﯽ ارزش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ذﻫﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﯿﺪ  ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل آن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ  ،و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد.
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،راه دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﺮ ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﻧﺪارﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ذﻫﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﯾﺎ اﻫﺪاف ﺗﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؟
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ داﺷﺘﻦ ذﻫﻨﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﮐﺎرﻫﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن دارد؟
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪ.
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ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮدن و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﮑﺮﺗﺎن ،ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ،ﮐﺎر ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻓﮑﺎر
اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻤﺮﮐﺰ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ:
ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در زﻣﺎن ﺣﺎل و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮدن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎری
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺪارﯾﺪ!
اﻧﺴﺎن در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎزﺗﺎب آن را در روﺣﯿﻪ و ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ً ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﯾﮏ ﮔﻞ ،در اﻧﺴﺎن
روﺣﯿﻪی ﺷﺎد و ﻓﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻟﺨﺮاش  ،اﻧﺴﺎن را اﻓﺴﺮده ﮐﺮده و اﻓﮑﺎری ﻣﻨﻔﯽ و ﯾﺄسآور را در
ذﻫﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.
ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮب ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽآورد ،و ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻨﻔﯽ و دردﻧﺎک ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻧﺴﺎن را اﻓﺴﺮده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ روی ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎ ً ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮب ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﻮد ،و ﯾﺎ
ﺧﯿﺎلﭘﺮدازیﻫﺎی زﯾﺒﺎی آﯾﻨﺪه ،ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ در ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ در ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﯾﺪ و
ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ و ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،دﻧﯿﺎی ﺧﻮد را ﺷﺎد و ﭘُﺮاﻣﯿﺪ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﯿﺪ.
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ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﮑﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﻓﮑﺎر ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺿﺮوری و
ﻏﯿﺮﺿﺮوری اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﻣﺮوز ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﺶ ،ﺳﺮﻋﺖ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ داﺋﻢ درﮔﯿﺮ اﻓﮑﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺣﺘﯽ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﻧﺮژی ﻣﻐﺰ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺗﺎن رﺳﯿﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺰء ﮐﺪام دﺳﺘﻪ از اﻓﮑﺎر اﺳﺖ :ﺿﺮوری ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﺿﺮوری!
اﻓﮑﺎر ﻏﯿﺮﺿﺮوری را از ﺧﻮدﺗﺎن دور ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ذﻫﻨﺘﺎن را آزاد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ،ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﺮﮐﺰﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و آن ﻫﺎ را در ﺟﻬﺘﯽ ﺧﻠﻖ دﺳﺘﺎورد و ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ:
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻢ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ دارد ،ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺗﺶ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ذره ﺑﯿﻦ ،ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﯾﺶ را در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺳﻮژهﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻋﻢ از ﺳﻮژهﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺧﺎرج از وﺟﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد و ﭼﺸﻢ دل ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻃﺮات زﯾﺒﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎ
ﺧﯿﺎلﭘﺮدازیﻫﺎی زﯾﺒﺎی آﯾﻨﺪه؛ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ورودی ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ اﺛﺮات ﻋﻤﯿﻖ و
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در زﻧﺪﮔﯽ اش ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ:
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ،اﺣﺴﺎس ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﻮاره اﻧﺴﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﺟﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ از ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ وﺣﺘﯽ
در ﻣﻮاردی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ...
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﻘﺪان ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﺷﮑﺴﺖ در ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و اﻧﺴﺎن ﺑﺪون داﺷﺘﻦ آن ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
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اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت آن ،ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ،در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ!
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﺷﺎدی و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را در ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻼت ،ﺧﻼق و ﺳﺮﺷﺎر از اﯾﺪه ﻫﺎی ﺗﺎزه ،ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.
در واﻗﻊ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﻌﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻨﺶ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن
ﺑﺮﺳﯿﺪ.
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