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  یتوانند زندگ   یچگونه افکار م   : تفکر مثبتقدرت  
 دهند   ر یی شما را تغ 

 مقدمه 

را  یوقت  کنم یمفکر   موافق خواه  میگوب  این مطلب  تفکر مثبت  قدرت    بود:  دیبا من 
ا  است.  توجهقابل را تغ  یایدن  تواندیمکه ذهن شما    دهی ا  نیدر واقع،  دهد،   رییشما 

 که درست باشد. استخوب  یلیخ

که تمرکز   خوبی دارماهد  وو ش  ارب دهم که من تج   نانیبه شما اطم   توانمیم،  حالنیباا
 به همراه داشته باشد.  خوبینتایج بسیار  تواند یمبر موارد مثبت 

 سوال از شما بپرسم.   کی دیموضوع بپردازم، اجازه ده  نیبه ا نکهی اما قبل از ا

  ی ز یافراد در طول روز در مورد چه چ  نیو شادتر  نیترموفقکه    دیحدس بزن  دیتوانیم  ایآ
 ؟کنند یمفکر 

 ست ... ساده ا اریپاسخ بس

به دست آوردن آن    ی و چگونگ  خواهند یممواقع به آنچه    شتریافراد سالم و شاد در ب 
شما    یواقعًا کل زندگ   تواندیممثبت    و تفکر  نگرش  کی   جادی ا  بی ترتنیابه.  کنند یمفکر  
 دهد.  رییرا تغ

و صحبت   دیکنیمبه دست آوردن آن فکر    یو چگونگ  دیخواهیم در مورد آنچه    یوقت
شاد  ،دی کنیم ب   د یکنیم  یشتر یب   یاحساس  کنترل  زندگ  یشتر یو  خواهید  خود    یبر 

وقتداشت  چ  ی.  م  یز ی به  م  د یکنیفکر  خوشحال  را  شما  واقع    کند،یکه  در  مغزتان 
در   . دهدیم  و آسایش  رفاهاز    یاحساس عموم  ک یکه به شما    کندیترشح م  ن ی اندورف 

 . شود یم جادی در شما ا تفکر مثبتو نگرش یک  جه،ینت

 م ی چگونه مثبت فکر کن 
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  ی ژگیو   یافراد شاد دارا   رسدیبه نظر م  ،یشناخت روان  یهااز تست  یار یبر اساس بس
سایر افراد    نیانگینسبت به م   یبهتر   یتا زندگ  سازدیهستند که آنها را قادر م  یخاص

 داشته باشند.  جامعه

 ست؟ ی چ   ویژگی   که آن   د یحدس بزن   دی توان ی م   ا یآ 

 است! ین یخوش ب ویژگی،  نیا

ب  نیبهتر که    نیا   ینیخبر در مورد خوش  ویژگی  ک یاست  و    ی ر یادگیقابل    خصیصه 
که چگونه با منضبط بودن و    دی ریبگ  ادی  دی توانیمبدان معناست که شما    نیاست. ا
 . دیمثبت فکر کن  ،بینانهخوشطرز فکر   کی اتخاذ 

مثبت انجام    و تفکر  طبق قانون علت و معلول، اگر آنچه را که افراد سالم و شاد با نگرش
  د یخواهشما نیز  احساس را    نی هم  یزودبه  د، ییو بگو  دیانجام ده   ،ندیگویمو    دهندیم

نتا همان  خواه  جیداشت،  تجرب  دیرا  از  و  سر  که    یاتیگرفت  لذت    ،دیگذار یمپست 
 برد. دیخواه

 کنند ی م توجه    ها ی خوببه    ا یافراد شاد در دن 

برخورد با جهان دارند که آنها را   یبرا  یمختلف  یهاروش  نیبخوشافراد    رسدیمبه نظر  
 .کند یم زیمتما  جمعیت  نیانگی از م

رو  .1 را  آنها ذهن خود  دنبال   دارندیمنگه    متمرکز  خواهندیمآنچه    یاول،  به  و 
اهداف خود    دنیرس  یبرا   ییهاراه مورد  در  آنها  آن هستند.  بودهبه  و    شفاف 

 . دیزود به آنها خواهند رس ای ری مطمئن هستند که د
هستند.    یک چیز مثبتبه دنبال    سختی  ایدر هر مشکل    نیدوم، افراد خوش ب .2

: ندی گویم،  دهندیمانجام    این کار را  ، اغلبرودیمپیش  اشتباه    زیهمه چ  یوقت
 ت ی وضع  آن  مثبت در مورد   یز یچ  افتنی" و سپس به دنبال  !  خوب است  نی"ا
 . گردندیم
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  ی دیمف  ای  مثبت  زیبه دنبال چ  یتیموقع  ایفرد    کیاست که اگر در    نیا  میدانیمآنچه ما  
  تبدیل به   ،د یدهیم  این کار را انجام  کهیو درحال  کرد  د یخواه   دایآن را پ   شهی هم  د،ی باش
 . شد دیو شادتر خواه ترمثبت  یفرد

 تفکر مثبت قدرت  

ناراحت    جایبههستند. آنها    یدر هر شکست به دنبال درس ارزشمند  نیبخوشافراد  
  ن ی از ا"جمله که    نی که افتاده است، با گفتن ا  یاتفاق  خاطربه  گرانیشدن و سرزنش د

 . کنند یاحساسات خود را کنترل م  ،"رمیبگ  ادی توانمیم  یز یتجربه چه چ

چگونه تفکر مثبت و نگرش مثبت نسبت به    دیاموزیکه ب   دیریبگ  میامروز تصم  نیهم
 . نمایید جادیخود ا  یو زندگ  یانتانخود، اطراف

 د؟ یکن   ت یترب تفکر مثبت    ی چگونه ذهن خود را برا

است. ذهن   ریپذامکانمفهوم ساده    کی تفکر مثبت با استفاده از    ی آموزش ذهن برا
  د ی که با  یدارد. تنها کار   را  زمان   یکفکر در    کیتمرکز بر    ی برا  فقط  یباند کاف   یشما پهنا 

که همان   یتا زمان  دی متمرکز کن  بخش نشاطافکار    یاست که آن را بر رو   نیا  د یانجام ده 
 . شوندیم  جادی ا  دیعادت جد  کی  جادیکه هنگام ا  دیده   لیرا تشک  یعصب  یرهاینوع مس

پاسخ شماست    نیکه ا  دی داشته باش  ادی، به  دهدیمرخ    یمنف  دادیرو   کیکه    یهنگام
نت  واقعًا  تع   جهیکه  چنکندیم  نییرا  وقوع  هنگام  دنبال   شهیهم  ییدادهایرو   نی .  به 

 . دیباش  بینانهخوش یدرس  ایمثبت  یپاسخ

تکرار شوند تا به   بارهاوبارها  توانندیمهستند که    یمثبت عبارات مثبت  یدیجمالت تاک 
در خود  مثبت را  و تفکر  و نگرش    دیخالص شو  یدهند چگونه از شر افکار منف  ادیشما  

 . دی کن تقویت

در هنگام    آنها  یهاامیپو    کنمیم   دایپ  زهیبخش انگ الهام  یهاقولنقلاز    نی من همچن
 .دانمیم دیمف اری بس ،افکار مثبت  یالقا  یتالش برا

 د ی که شاد باش  د یر ی بگ م ی تصم 
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  مه یتا ن  د ینی پر بب  مهین  از  همیشه  خود را  ی زندگ  وانی که ل  دیریبگ  میاز هم اکنون تصم
  ی ها نعمت  خاطربهکه ندارند،    ییزهایاز چ  تی شکا  ای  ینگران  جایبه. افراد شاد  یخال

 . کنندیم  یشکرگزار   ،شانیزندگفراوان در 

 ار ی. اکثر مردم بسداشته باشدخود در نظر    انیاطراف   رفتار  در را    و منظور  تین  نیبهتر
  ی انجام دهند. وقت  دانند یمرا که    یکار   نیبهتر   کنند یم   یصادق هستند و سع  سته،یشا

  د ی را خواه  یز یچ  شهی هم  باً یتقر  ،د یگردیم  یخوب  زی در گفتار و کردار آنها به دنبال چ
 . افت ی

  ی وقت   .دی که شاد باش  دیریبگ  می ، تصمافتد یم  یچه اتفاق  نکهیاز ا  نظرصرف  ت،یدر نها
که   است   کاری  نیترمهم  ،مثبت   یها جنبه، نگاه کردن به  رود یم  پیش  اشتباه  زیهمه چ 

 . باید انجام دهید

 نگرش مثبت شما در عمل 

چ  یوقت پ  زیهمه  برنامه  زمانرود یم  شی طبق  اما  است.  آسان  بودن  شاد  با   ی،  که 
غشکست مشکالت  و  م   رمنتظره یها  دن   دیشویمواجه  و  خود  نشان    یایبه  اطرافتان 

 . دیدار یکه واقعًا چه نوع نگرش دیدهیم

 به شما کمک کند  تواند ی م  ی ش ی چگونه مثبت اند

به    دی کنیمتصور    شما  از آنچه   شتری ب  ییهاروشبه    تواندیمنگرش مثبت    ک ی  جادیا
هنگام  کند.  کمک  فکر    یشما  مثبت  افکار  به  )خودآگاه    ،دی کن یمکه  خود  ذهن    ایبه 

کند. افکار    مشغول  را   خود  ،یمنف  یدهایترد  ایافکار    با   که  دیدهینمناخودآگاه( اجازه  
 باشند.  تیموفق  د یکل توانندیمکلمه  یواقع   یمثبت به معنا

در اطراف    زیانگشگفت  راتییمتوجه تغ  د،یچگونه مثبت فکر کن   دی گرفت   ادی  نکهیبعد از ا
احساس   یهاهورمون  که  ردیگیمقرار    یشد. مغز شما در واقع در حالت  دیخود خواه

  یو شاد   یاحساس سبک   شودیکه باعث م   د نکن یشروع به کار م  ن یخوب به نام اندورف 
  در خودتان   اعتماد به نفس  توجهقابل  شی فزامتوجه ا   نی. همچن د یداشته باش  یشتر یب
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وظا  دیخواه انجام  در  و  از    ی دی جد  یها و چالش  فیشد  خارج  قبالً  که ممکن است 
 . دی داشته باش یشتر یب  ییاند، تواناشما بوده امن منطقه 

باورها به طور موثر " خود محدود کننده"  ی با کاهش  و    ی ترمزها   ی،  را رها کرده  خود 
 ی کل زندگ   دیتوانیم، شما  اساساً .  دیکردینمکرد که هرگز تصور    دیرا تجربه خواه   یرشد

 . دیده رییبا استفاده از قدرت تفکر مثبت تغ یسادگبهخود را 

نگرش مثبت   جادیو ا   یشیرا در مورد قدرت مثبت اند  )برایان تریسی(  من  مقاله  نکهیاز ا
و به شما   دی ن یرا بب  گرانید  یهایخوب دهد که    زهیبه شما انگ  دوارمی متشکرم. ام  دیخواند

 کمک کند.  یدر بهبود زندگ

 افت؟یدست    یشیاندمثبتو    نفساعتمادبهبه    توانیم   یبا هدف گذار   دیدانستیم  ایآ
 . شودیمن شروع م یا مرحله 1۴هدف   میتنظ یبا راهنما   زیهمه چ

 نویسنده:  

 برایان تریسی

 منبع: 

briantracy.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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