
 بخش براي تفكر مثبت  جمله قدرتمند و انرژي ٤٠

، ذهنتان پر از افكار منفي است و دانم گاهي خسته و مضطرب هستيد مي! شرايط خوب نيست؟ چرا با شرايط همراه شويد؟
ي مثبت و تفكر ها روز تحليل برويد خود را به سوي باور اما درست نيست كه تسليم شرايط بشويد و روزبه. جسمتان پر از تنش
ام تنها توصيه من به اين افراد اين است كه كلماتي كه براي  دست برخورده هايي ازاين بارها و بارها به آدم. مثبت هدايت كنيد

   !.ها را شكل خواهد داد كنند روزي واقعيت آن توصيف خود از آن استفاده مي
 .پس بهتر است مراقب باشند هرچه بگويند همان خواهند شد

كنيد؟ چه برداشتي از خودداريد؟ من شمارا به چالش جايگزين كردن كلمات منفي با مثبت  شما چطور خودتان را توصيف مي
هاي حساس حستان را عوض كند و شما را به سوي تفكر مثبت  تواند در بزنگاه جمله مثبت كه مي ٤٠در ادامه . كنم دعوت مي

 .كنيم سوق دهد باهم مرور مي
 :تن اين جمالت تفكر مثبت را پيروز افكار منفي كنيدبا به ياد داش

 .به خودتان نگاه كنيد مالك مقايسه شما هستيد نه ديگران -١

 .ها بودن است گاهي رضايت قدردان داشته. خواهيد نيست رضايت هميشه به معني داشتن چيزهايي كه مي -٢

   .ايد، خدا قوت هگاهي به گذشته نگاه كنيد، چه مسير طوالني را پشت سر گذاشت-٣

 .ها نيست چيز در گذر است دليل خوبي براي ارزشمند نبودن آن اينكه همه -٤

 .زندگي خوب الزاماً كامل نيست. ايد ي به دست آوردهايد چيز داده به ازاي هر چيزي كه ازدست -٥

 .بخشند فردوس را به بهاي عمل مي. تالش متفاوت از شكست است -٦

استاد تغيير . توان كنترل كرد اما نگرش نسبت به موضوعات به خودمان بسته است چيز را نمي پذيرم، همه مي -٧
 .باشيم نه قرباني آن

 !يد انتظار پيروزي نداشته باشيدشو اگر براي شكست آماده مي -٨

 .نگرش شما زندگي شماست. عنوان نيرومحركه كمك بگيريد به ها  و سختي ها  از ناكامي -٩

يعني چيزهايي كه بايد در طول ! رسيدن به هدف يك پروسه است نه يك اتفاق. دست از خودآزاري برداريد -١٠
 .باره يك زمان به دست آيند نه به

اشتباهات آموزگاران . پايان بهره بگيريد گاهي بايد به خودتان مراجعه كنيد و از اين قدرت بي. ز استتغيير نيا -١١
 .گاهي بايد دلتان بشكند تا بتوانيد بازهم از او پيروي كنيد. خوبي هستند

 .موفقيت واقعي بلند شدن بعد از شكست است -١٢

خواهيد خالق و مولد باشيد دست  اگر مي. رساند ترين جاي ممكن مي گاهي يك انتخاب اشتباه ما را به درست -١٣
 .از مقاومت برداريد

 .اگر توان تغيير شرايط را نداريد خودتان را تغيير بدهيد -١٤

 .ا بازگشتنشسته، فرصت خوبي است تا اضافات را دور بريزيد شايد به دري گل تان به اگر كشتي -١٥

 .رفته سختي تحمل شرايط نامناسب و ازدست اما نه به. هاي جديد سخت است شروع راه -١٦

 بخوانيد و بگذريد. هاي مختلف است كتاب زندگي پر از قصه -١٧

 .جلو حركت كنيد توانيد روبه شده نمي تا خودتان را نبخشيد، شرايط را نبخشيد و نپذيريد كه هرچه بوده تمام -١٨

 .ميدانم، گذشتن و تمركز روي حال سخت است اما واقعاً ارزشش را دارد -١٩

 . سوي روزهاي خوب پيش به. ها روشن سرها باال، قلب -٢٠

هاي شما و نحوه  تنها مالك آموخته. قضاوت ديگران مالك خوبي نيست چه در موفقيت و چه در شكست -٢١
 .هاست استفاده شما از آن



جاي صداي بلندتر به نداهاي درست گوش  به. دهيد تان را دست چه كسي مي مراقب باشيد كه تريبون زندگي -٢٢
 .بسپاريد

 .قرار نيست انتظارات همه را برآورده كنيد -٢٣

 .تان ندارد كنترل اوضاع را به دست بگيرد گاه اجازه ندهيد كسي كه نقش چنداني در زندگي هيچ -٢٤

هاي كوته فكرانه به  جاي توجه به قضاوت اند توجه نكنيد، به هايي كه ديگران برايتان ساخته به محدوديت -٢٥
 .ها توجه كنيد حقيقت

 .مراتب بهتر از سكون است دست روي دست نگذاريد، حركت كنيد درست است شايد به مقصد نرسيد اما به -٢٦

شايد تنها خودت راداري، جاي نگراني نيست يادتان باشد درخشش يك ستاره جهاني را از تاريكي نجات  -٢٧
 .از خودت نااميد نشو و تفكر مثبت را رها نكن. دهد مي

 .وقت به آنچه هستي شك نكن به خودت ايمان داشته باش و هيچ -٢٨

ديده باشيد و موفقيت تان به تعويق افتاده باشد  شايد به شما خيانت شده باشد، آسيب. شما قرباني نيستيد -٢٩
 .اما راه موفقيت بسته نيست

 .افتد را بپذيريد و بدانيد كه در بهترين زماني ممكن اتفاق افتادند اتفاقاتي كه برايتان مي -٣٠

 .در نود ونه درصد مواقع تنها مانعي كه بين شما و اهدافتان وجود دارد، نگرش شما نسبت به شرايط است -٣١

 .ايد اهدافتان را شجاعانه دنبال كنيد شده  براي بهترين بودن آفريده -٣٢

 .شك همان است كه ميگوييد توانم بي توانيد و اگر بگوييد نمي شك مي توانم بي اگر بگوييد مي -٣٣

 .دستاوردهاي بزرگ زمان برند ولي ارزشش رادارند -٣٤

 .ع كنيدها شرو ريزه جايي سنگ جاي كنيد اول بايد با جابه هايي را جابه خواهيد كوه اگر مي -٣٥

طلب نكنيد از خدا بخواهيد توان مقابله با  زندگي آسان. تر باشيد هم سخت اگر شرايط سخت است شما از آن -٣٦
 .سختي را به شما بدهد تا به موفقيتي كه لياقتش راداريد برسيد

 .اگر دوست داريد شاد و سرزنده باشيد انتظار نداشته باشيد هميشه حق با شما باشد -٣٧

 .گيرد دهد فقط توانايي تغيير و لذت را از شما مي چيز را تغيير نمي هيچ. نگراني تنها اتالف وقت و انرژي است -٣٨

افتد هماني است كه بايد حتي اگر مطابق  دست از نگراني، شك و تعجب برداريد و بدانيد هر اتفاقي كه مي -٣٩
 .ميل شما نباشد

 .طور كه انتظارش را داشتيد سيد كه انتظارش راداريد دقيقاً همانر و درنهايت در زندگي به چيزي مي -٤٠

 


