
 تفكر مثبت و قانون جذب

رويم كه بيشتر در  ميما به سمت چيزهايي  در واقع. دهد ميگذرد، زندگي ما را تحت تاثير قرار  ميچيزهايي كه در ذهن ما 
يز هايي فكر حتي اگر به چ. استفاده كنيم تفكر مثبت و قانون جذب پس بايد همواره در زندگي از .كنيم ميموردشان فكر 

همواره در  ها آنعلتش اين است كه مسير ذهن انس. شويم ميها كشيده  ي ما نيستند، باز هم به سمت آن كنيم، كه مورد عالقه
  .ها آنكند، نه در مسير گريز از  ميجهت افكارشان حركت 

 رويم ميما به سمت افكار و انديشه هاي غالب خود، 

بنابراين بهتر است از  .خواهد و نه هرگز خواهد توانست كه در جهت عكس يك فكر عمل كند ميتواند، نه  ميان نه ذهن انس
مثال به جاي اين كه . كلمات و عباراتي استفاده كنيم كه نتيجه ي دلخواه را در ذهنمان ترسيم كند و ما را به آرامش برساند

و با احتياط رانندگي  مين من بيفتد، بهتر است فكر كنيم كه من به آرافكر كنيم كه نبايد هرگز حتي يك خط روي ماشي
 .خواهم كرد

كنند كه  ميهمواره سازنده است، زيرا افرادي كه افكار مثبت دارند، ذهنشان را متوجه چيزهايي  تفكر مثبت و قانون جذب
 .خواهيد بينديشيد ميهميشه به چيز هايي كه  ينبنابرا. شوند ميخواهند، در نتيجه الزاما به سمت اهداف خود كشيده  ميواقعا 

 مواظب افكارتان باشيد

تاثير و نيروي  .هر چيزي كه ضمير نا خود آگاه شما باور داشته باشد، همان چيزي است كه شما به آن دست خواهيد يافت
را مهم ترين كشف صد آن ضمير ناخودآگاه، آن چنان حائز اهميت است كه ويليام جيمز پدر علم روانشناسي آمريكا، كشف 

 .داند ميي اخير بشريت  ساله

. اند ي شاد وموفق استفاده كردهها نابنابراين مواظب افكارتان باشيد، از ذهنتان همان طوري استفاده كنيد كه همه ي انس
را در  ها آنيد همواره در فكر و تصوراتان خود را سرشار از اعتماد به نفس مجسم كنيد و قبل از اين كه به اهدافتان برس

 .ذهنتان به دست آمده تصوركنيد

ها و  تخيل كليد همه يادگيري  .كنم ميچشم و احساس  ميبه خود بگوييد من از همين حاال طعم شيرين موفقيت و ثروت را 
 .مسائل است ميحل تما

 هاتخيالت و رويا

ها و هم  و به همين دليل هم اديسون و تخيل فرمانرواي جهان است) انيشتين( در واقع تخيل مهم تر از دانش است
هاي خود  پردازيي تخيل و رويا پس ما بايد از قوه. اند راي قدرت تخيل بسيار بااليي بودههاي دنياي ما همگي دا انيشتين

 .را محترم بشماريم ها آنمراقبت كنيم و 

جهان خواهد شد و ناپلئون در دوران پسر  سالگي با خود پيمان بست كه از بزرگترين هنرمندان ١٢لئونادرو داوينچي در سن 
 .انديشيد ميبچگي به تسخير اروپا 

 تمرينات ذهني

تمرينات ذهني نتايج چشمگيري به . شود پس از روياهاي خود حمايت كنيد و به آن وفادار بمانيد ميهمه چيز از يك رويا آغاز 
گيري همزمان تمرينات فيزيكي و ذهني منظم است، تا اين  اي به كار ترين راه پيشرفت در هر زمينه سريع آورند و ميارمغان 

 .كه هر كاري را با كيفيت بهتري انجام دهيم

ما چيزي كه انتظارش را  .را به گونه اي كه با موفقيت انجام شده است، در ذهنتان مجسم كنيد ها آنقبل از انجام هر كاري، 
 .داريم به دست خواهيم آورد

كند و هر  ميربا عمل  ذهن انسان همانند آهن .كنيد مير افكارتان مسير زندگيتان را مشخص مراقب باشيد شما تحت تاثي
انسان هر چيزي را در ذهن داشته باشد، همان را به طرف خود   .كشد ميكند به سمت خود  ميچيزي را كه به آن فكر 

 .خود عملي كنيد را در زندگي تفكر مثبت و قانون جذب پس همواره. كند ميكشد و همان را جذب  مي

 .ي كسالت بار و نا خوشايندها آنهمنشين شويد، نه انس ها آنيي باشيد كه شاد و خوشحالند و با ها ناپس در جستجوي انس



 شويم ميترسيم، كشيده  ميما به سمت چيزي كه 

دلخواهتان را بدست  گيرند تا نتيجه ميافكار انسان همچون ابرهاي نامرئي و باروري هستند كه در آسمان زندگي باريدن 
 .توانيد نتايج بهتري بگيريد ميبا منظم كردن افكارتان  .آوريد

، ترس از بيماري، ترس از دست دادن، به چيز هايي كه داريد فكر كنيد و شويد مياگر از چيزي بترسيد به سمت آن كشيده 
شوند، در واقع  ميناپديد  ها آنروبه رو شويم  هايمان نباشيد، وقتي ما با ترس ها آنلذت ببريد و هرگز نگران از دست دادن 

 .شوند ميمحو  ها آنوقتي جرات مقابله با مشكالت را پيدا كنيم، 

اي بر زبان  هر كلمه. كند ميقانون هستي، همواره ما را به اين كه اعتماد به نفس داشته باشيم و روي پاهاي خود باشيم تشويق 
هرگز خودمان را تحقير نكنيم، ناله و شكوه نكنيم، واژه ما بر روي حافظه ما . د شدجاري كنيم، همان در موردتان اجرا خواه

 .استفاده كنيم تفكر مثبت و قانون جذب دهند پس بياييد از ميگذارد و كلمات نيروي تشخيص ما را تحت تاثير قرار  ميتاثير 

 بيان مثبت

كنم، چون معناي آن اين است كه  ميكنم كه خوب بازي  ميمثال بگوييد يك بازي عالي خواهم كرد نه اين كه بگوييد سعي 
 .هنوز به اندازه ي كافي توانا نيستيم و به خود شك داريم

  :هنگام استفاده از عبارات مثبت چند نكته را به خاطر داشته باشيد
 .فقط از عبارات مثبت استفاده كنيد) ١

 .عبارات مثبت را بنويسيد يا با صداي بلند بيان كني، چون نتيجه بهتري دارد) ٢

 مرتب كلمات مثبت را تكرار كنيد) ٣

گذارند و از طرفي احساسات بر افكار و بيان ما موثرند، در نتيجه با مثلثي رو به رو  ميكلمات بر احساسات و افكار ما تاثير 
 .هستيم كه راس هاي آن دو به دو با يكديگر مرتبط هستند

 شكرگزاري

س شادي و سعادت كنيم و بايد گر بخواهيم از زندگي همواره لذت ببريم و احساس شادماني كنيم بايد اول خودمان احساا
هاي الهي ببينيم، در واقع ناخودآگاه  ، اگر شاكر باشيم و زندگي را پر از نعمتنسبت به چيزهايي كه داريم شكرگزار باشيم

 .شود ميچيزهاي خوب به سمت ما سرازير 

هايمان كاسته  شويم، از نعمت ميل اما اگر دائما شكوه وناله كنيم و هميشه به انجام كارهاي جزئي و پيش و پا افتاده مشغو
 .ي اعضاي بدنم سالم است معده و همه ميرم، بلكه بگوييد، در عوض قلبم، اگر سردرد داريد نگوييد از سردرد دارم مي. شود مي

  
 


