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 بازیابی کردچگونه می توان مغز خود را 

 

انگیز هستند. مطمئنم آن حرف پیش پا افتاده را در مورد این مغز، سیستم عصبی، و ذهن انسان واقعاً شگفت

اید. اکثر مردم معتقدند که اگر ما قادر کنیم شنیدهدرصد ظرفیت مغزمان استفاده می 01چطور ما تنها از که 

رسیدیم که چیزهایی را که االن ای میبودیم که به مقدار بیشتری دسترسی داشته باشیم، سرانجام به نقطه

 شدند. نامیم تبدیل به چیزهای عادی میمعجزه می

کنند، که از آنجایی که کامپیوترها در اصل از روی مغز انسان با کامپیوتر مقایسه میمردم اغلب مغز را 

دانیم که کامپیوترهای ما چه کاری البته با یک تفاوت عمده: ما می-خوبی است الگوبرداری شدند، مقایسه

گوید که ظرفیت میتوانند انجام دهند. در مقایسه، جدیدترین تحقیق توانند انجام دهند، و چه کاری نمیمی

برابرِ برآورد قبلی است. برآورد جدید در حدود یک کادریلیون بایت از حافظه است، که به  01مغز ما حداقل 

 اینترنت است.  همه طور تقریبی به اندازه

من  کند بیشتر برایالمثل قدیمی که هیچ کس واقعاً تغییر نمیکنم، این ضربوقتی به این قضیه نگاه می

کند، هر بار ناهشیار پیروز هشیار ما با دستور کار ناهشیارمان کشمکش می شود. وقتی ارادهفهم می قابل

محض تغییر کند. ذهن ناهشیار شما  شود، و تقریباً غیرممکن است که این وضعیت از طریق نیروی ارادهمی

کند، به طور پیوسته و در در بین سایر کارهای دیگرش، هنگامی که تنفس، ضربان قلب، و بقیه را تنظیم می

 ترین دستورها و برنامه ریزی خاطرهسیگنال هایی از عمیق بر پایه "دکمه"ها یکی از این چهار زمان همه

 دکمه عبارتند از: دهد. این چهار شما را فشار می

 موفقیت  ●

 شکست  ●

  "بدون تغییر"خنثی، به معنی  ●

 اضطرار  ●

-این چهار دکمه اکنون به یک موضوع مورد عالقه تبدیل شده است. من در مورد مردمی می بازیابی دوباره

های طبیعی، مشاوره، و حتی ترفندهای احمقانه مانند ضربه زدن به خود شنوم که عمل جراحی، دارو، مکمل

ها عالمت کنند. اما این کارها در بهترین حالت خود نیز فقط از بین برندهبا یک نوارِ کشی را امتحان می
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هستند. این کارها به طور ذاتی به این معنی است که شما در حال شفا یافتن نیستید، بلکه فقط در حال 

 ر خود را مشغول این کار باشید. اش این است که قرار است باقی عمغلبه کردن بر آن ها هستید، که معنی

خواهم باقی عمرم را درگیر باشم. من بهترین زندگی ممکن را برای خودم، همسرم، هوپ، و خب، من نمی

 عقیده هستید. دانم که شما هم در این مورد با من هم و می -خواهمهایم میبچه

ود اختصاص داد، مرکز پزشکی دانشگاه در یک تحقیق تازه انتشار یافته که سرخط خبرها را در جهان به خ

اند. در یک ها را کشف کردهها و بیماریکسالت تقریباً همه جنوب غربی اعالم کرد که آنها منبع واحد و یگانه

وقتی که ما کشف کنیم که چگونه این منبع را بازسازی "کنم( نشست خبری آنها گفتند )و من خالصه می

عدم ابتال به سرطان، افسردگی یا عدم افسردگی، موفق بودن یا نبودن تفاوت کنیم، این کار بین ابتال یا 

یابید. منبعی که آنها کشف کرده بودند خاطرات ما بود، که حضرت شما این موضوع را درمی "کند.ایجاد می

 نامید.  "مسائل مربوط به قلب"سلیمان زمانی آن را 

کنید که به تناسب د بگویم که شما دارید سخت تالش میآورم. اجازه دهیمن برای شما یک مثال عینی می

خاطرات شما، تصمیم  اندام و وزن مناسب برسید. اما ذهن ناهشیار شما بعد از کنکاش و مشورت در همه

کنید که طبق خود را می ترین تالششود؟ شما سرسختانهگیرد که این کار را نکنید. حدس بزنید چه میمی

و ورزش کنید، و ممکن است که این کار را به مدت یک روز، یک هفته، یا حتی یک ماه  برنامه رژیم بگیرید

کنید. اگر حتی شما یک نفر رفت میمانید و دوباره به الگوهای قبلی پس انجام دهید. اما سرانجام ناکام می

آن در تمام مدت به در هزار باشید که قادر باشید بر خالف جریان ناهشیارتان شنا کنید، استرس مبارزه با 

 تر از شکستی باشد که ممکن بوده اتفاق بیفتد. حدی زیاد خواهد بود که ممکن است مخرب

شوند آهنگی با ناهشیارتان، تغییر خاطراتی است که باعث میتنها راه برای آوردن قصد هشیار شما به هم

ت، شبیه به تالش برای به کار شکست مرتبط با آن مسئله را فشار دهد. در غیر این صور مغزتان دکمه

آن است. به این طریق کامپیوتر هرگز کار  ریزی شدهگرفتن یک کامپیوتر در جهت خالف دستور برنامه

ها این کار تغییر خاطرات است. خاطرات، افزار آن را تغییر دهید، و برای ما انسانکند! شما مجبورید نرمنمی

 کنند. که دارید، هر عمل و رفتاری که دارید، تعیین میهر احساسی را که شما دارید، هر فکری 

اخیراً نشنال جئوگرافیک یک چاپ جدید منتشر کرده است که آنها در این دستورالعمل یک تحقیق خاص را 

اند که کشف کرده بود تنها یک ثانیه قبل از هر تصمیم مهم، یک خیزش الکتریکی در مغز رخ برجسته کرده

خواهد توانید هر چقدر که دلتان میدهد آن تصمیم چه خواهد بود. بنابراین شما میدهد که فرمان میمی
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در مورد این که خوردن بستنی را ترک کرده اید، 

-حرف بزنید، اما وقتی مغز شما امشب آن دکمه را می

کنید و شروع به خوردن بستنی نشینی میفشارد، عقب

 کنید. می 

 

مغزتان برای موفقیت و سالمتی  تنها راه بازیابی دوباره

خود را   های درون خاطراتپایدار این است که دروغ

های اشتباه را بفشارد شوند مغز شما دکمهکه باعث می

درمان کنید. با انجام این کار، و مغز و سیستم عصبی 

رسید، تناسب اندام می گذارند. نه تنها دوباره بهافزار را به اجرا میشما به طور خودکار نوع جدیدی از نرم

رسد  این اتفاق بدون تالش بیفتد! اعتقاد آیید، و به نظر میکردید درمیبلکه به اندامی بهتر از آنچه تصور می

گوید که این واقعیتی است که از شخصی من می داشته باشید یا نه، این راهی است که باید رفت، اما تجربه

افتد. اگر شما آن یک نفر نیستید، خبر خوب این است که ما به مدت نفر فقط برای یکی اتفاق می 011هر 

شما برای  نویسی مجدد خاطراتابزارها و فرآیندها برای شفابخشی آن منبع و برنامه سال در حال توسعه 01

 ایم.موفقیت بوده

اشی از آن ها با کدهای شفابخش به راحتی می توانید دروغ های درون این خاطرات و استرس فیزولوژیکی ن

 را به راحتی درمان کنید.

 

 دکتر الکساندر لوید

 ترجمه مهدی مروی

 


