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 م ی خود استفاده کن   طرز فکر   ر یی تغ   ی برا  پرسیدن سوال از  چگونه  

 طرز فکر به چه معناست

.  دهدیمو خودتان را شکل    ایاز باورهاست که نحوه درک شما از دن  یامجموعهطرز فکر  
 ( منبع) .گذاردیم ریتأث یتیبر نحوه تفکر، احساس و رفتار شما در هر موقع نیا

 ی س ی طرز فکر به انگل 

Mindset 

 انواع طرز فکر 

 وجود دارد:   ی اساس   طرز فکر دوک، دو  کارل  به گفته  

 ثابت  طرز فکر .1
 ( کتاب طرز فکر کارول دوک)منبع:  رشد.طرز فکر  .2

 ت یموفق   ن ی نو   ی دانلود کتاب طرز فکر روانشناس 

 رایگان دانلود کنید.  صورتبهاین کتاب را  PDFفایل  دیتوانیمبا کلیک بر روی لینک زیر 

 لینک 

 درباره طرز فکر   جمله   و   قولنقل چند  

را بدون    ا ی دن   ن ی ا  م ی توان ی است. نم متفکرات    جه ی نت   م ی ا خودمان ساخته  ی که ما برا  ی جهان "
 " .م ی ده  ر یی طرز فکرمان تغ   ر یی تغ 

 ن ی شتی ان   آلبرت 

 " .از طرز تفکر شماست  ی انعکاس کامل شما   ی اقتصاد ت ی و وضع  ط ی مح"

 ی مورف   جوزف 
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 " . هستند  تفکرات خودشان   ی تنها زندان   ، بلکهستند ی سرنوشت خود ن   ی ها زندان انسان "

 روزولت   ن ی فرانکل

 " .بخشدی م  ی تفکر است که به آن معن   ن ی . استی بد ن   ای خوب    خودی خودبه   یز ی چ  چ ی ه "

 ر ی شکسپ 

آ   یزها ی چ " به  ما  م  نها که  را   م ی کن ی فکر  ما  م   ساخت، خواهند    آینده  اگر    د یخواه ی پس 
 " .د یشروع کن   نتان ذه   ر یی تغ   از   دی ده   ر یی را تغ   تان ی زندگ 

 ر ی دا   ن ی و 

 مقدمه 

است که دائمًا از خود   یاالت وس  ،یها به زندگآن  دگاهی افراد و د  نیعمده ب  ی هااز تفاوت  یکی
  ی برا  را  االتو، ممکن است قدرت سرسدیمبه نظر    بیعج   موضوع   کی   نی. اگر اپرسندیم

 . دی گرفته باش کمدستخود  طرز فکر رییتغ

سواالت   دنی دهند. پرس  رییلحظه تغ  کیتمرکز ما را در    کانون  را دارند که  تیقابل  ن یسواالت ا
دهد.   رییتوانمند تغ  تی ذهن   کیمحدود به    طرز فکر  کیما را از    تی ذهن  تواندیمدرست  

 و   میکن یمآن تمرکز    یدارد که رو  یبستگ  یز یبه چ  تیواقع   نسبت به  ما   یشخص  دگاهید
طرز به سمت ایجاد    تی ذهن  رییتغ  یراب  هاراه  نیترع یسراز    ی کی  مناسب  االتوس   پرسیدن

 است.  ترهوشمندانهتوانمندتر و فکری 

 جهت و تمرکز   زه، ی انگ 

آنها آگاه    ری از تأث  یاوقات حت  شتری ب  در  و   میبپرس  تیهر روز از خود سواال  میدار  عادتهمه ما  
به ذهن   هاپرسشدوست دارد.    این کار را  ما  ذهن  م،یپرسیاز خود سوال م  ی. وقتنیستیم

ذهن ما بالفاصله   ،میکنیمرا مطرح    یسوال  نکهی ا  محضبه.  دهندیمجهت و تمرکز   ،زهی انگ 
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 م، یدوست نداشته باش  میریگیرا که م  ییها. اگر پاسخکند یمپاسخ    یشروع به جستجو
 .میپرس یدارد که م یاالتوبا س   یادیاحتماالً ارتباط زعلت آن 

  ی هاییتواناد. آنها  ندار  میدهیمانجام    یکه ما در زندگ  یبر هر کار   یر یچشمگ  ری ثااالت توس
به    میتوانیاالت درست، موس  دنی با پرس  !کنندیم  نییروابط و درآمد ما را تع  تیفیما، ک 

را   مانیاز زندگ  یاهر جنبه  رییتغ  یالزم برا   یهاو پاسخ  می قدرتمندتر برو   فکریطرز  سمت  
 . میکن دایپ

 ست؟ ی چ   طرز فکر   ر یی تغ   ی سؤاالت مناسب برا 

هستند که   سواالتی  م،یتمرکز کن  هاحلراهاحتماالت و    یما بر رو   شوندیمکه باعث    یسواالت
 میتوانیماست که ما    نی. مشکل اکنندیم  تر را توانمند  ما  یطورکلبه  ما  طرز فکر  رییبا تغ

 ی و عاطف  یاز نظر ذهن   ی حت  ایکه محدود کننده    میبپرس  یاالت واز خود س  میکن  عادت  یراحتبه
 ناتوان کننده هستند. 

خواهد   لیما تبد  زندگیی در  تیبه واقع  تیدر نها  میآن تمرکز کن  یرو  شتریکه ب  یز یهر چ
 طمان، ی، بدون توجه به شرامناسب االت  وآگاهانه س دنیپرس  یشد. با آموزش خودمان برا 

را به سمت تمرکز مداوم بر رو   و طرز فکر  تی ذهن راه    یخود   دی جد  یهاحلاحتماالت و 
امیکنیم   ت یهدا را    ی شخص   شرفتیپکه رشد و    است  یهمان نوع تمرکز   قاً یدق  نی .  ما 
 . دهدیم  شیافزا

 م ی چگونه طرز فکر خود را مثبت کن 

 توانمندساز انتخاب سواالت  

ب موقع  د ی ایحاال  پ  یتیبه چند  است  کن  دیایب  شیکه ممکن  متوجه شو  مینگاه  که   میو 
و طرز فکر ما    یذهن  هیروح  یطور اساس  به  تواندیانواع مختلف سؤاالت چگونه م  دنیپرس
 دهد.  رییرا تغ
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که از   یسوال  نیصبح چهارشنبه است و زنگ ساعت به صدا درآمده است، اول  دی فرض کن
بر نگرش شما    یر یسر کار بروم؟" چه تاث  امروز  دی"چرا با   دیاگر بگو   ست؟یچ  دیپرسیخود م

 سوال  نیا  "ترسم؟یو م  کنمیم  یخستگ  احساس  قدرنیا چرا  "  از خود بپرسید؟ اگر  گذاردیم
روز    کی  یدو سوال ساده، خود را برا  نیبا ا  ؟گذارد یم  ریشما تأث  یانرژ چگونه بر سطح  

متمرکز شده   یلیدال  افتنی  یاکنون ذهن شما بر رو   رای. چرا؟ زدیاکردهآماده    کننده  دیناام
مانند   د،یانجام ده  دیخواهینمکه    دیرا انجام ده   یکار   دی و با  دیاست که چرا خسته هست

 رفتن به سر کار.

  ی ز یمنتظر چه چ  دیبود که "امروز با  نیا  دیدیکه از خود پرس  یسوال اولاگر دو    کهیدرحال
برا در حال حاضر  و  فور   یسپاسگزارم؟" حت  شتریب  یز یچه چ  یباشم  پاسخ  آن   یاگر  به 

.  کندیمپاسخ متمرکز    افتنیبر    توجه شما را   ، طرز فکر مثبت  نیا  د، ی سواالت نداشته باش
در شما    یچه احساس  هاپاسخکه    دی و متوجه شو  دیرسسواالت را چند بار از خود بپ  نیا
ناگهانکنند یم  جادیا باش  تا  دیدار  یز ی چ  که  دیابییمدر    .  آن   یبرا  دلیلیو    دی منتظر 

 ؟ گذاردیم رینوع طرز فکر چگونه بر روز شما تأث نی. اوجود دارد   یشکرگزار 

 ما   و طرز فکر   م ی پرس ی م رابطه بین سواالتی که از خود   مثال از یک  

که   یسوال  نی، اول ابراز کند شما    نسبت به  یمالحظگیبو    ی فکر یباز    ی ناش  ینظر   یاگر کس
به شما   ی"چرا آنها مرا دوست ندارند؟" چه احساس  دیاگر بپرس  ست؟یچ  دیپرسیاز خود م

اکنون طرز فکر شما به دنبال   رای، زبود خواهد    یبد   یلیخاحساس  ؟ احتماالً  دهدیمدست  
و    یلیدال ندارند  را دوست  چ   هاپاسخاست که چرا مردم شما  کننده   ندان احتماالً  دلگرم 

 . ستندین

انجام دهم تا آنها احساس   توانمیم   یچه کار   دانمینمبود که "من    ن یاما اگر پاسخ شما ا
باشند؟"    یبهتر  ا  طورهمانداشته  به دنبال پاسخ  رو گرددیمسوال    ن یکه ذهن شما    ی ، 

خواه  مثبت  یزهایچ ز  دیمتمرکز  راه  رایشد،  دنبال  د  یبرا  یبه  شخص  به   ی گر یکمک 
 . دیهست
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است   وضوحبهکه    طورهمان درست    دن یپرس  ، قابل مشاهده   سرعت به  تواندیمسواالت 
است که اکثر ما در   نیا   اصلی  چالش  اما  دهد.  رییمثبت تغ  اریبس  یشما را به سمت   تی ذهن

که از   یسواالت  آگاهانه. اغلب اوقات ما در کنترل  میهست  یا اتوپایلوت   خلبان خودکارحالت  
در   ایستا و ضعیف  طرز فکریک  ناخواسته    جه،ی. در نتمی خوریم  تشکس   میپرسیمخود  
 .میدهیمدرون ذهن خود پرورش را  مانیهاییتوانامورد 

 رابطه میان طرز فکر و تمرکز 

ما   برامیدار  یخاص  ی هاتی محدودانسان    عنوانبههمه  زمان   هم  صورتبهمثال، ما    ی . 
)اگر بخواهیم  میتمرکز کن زها یاز چ یمحدود  ار یتعداد بس یبه طور مؤثر رو میتوانیمفقط 

 نم ی بیمبزرگ    تیمز  کی   عنوانبهرا    نی. من ابگویم فقط روی یک کار یا وظیفه(  ترقیدق
تمرکز   ،میکنیمتمرکز    توانمندساز   و  مثبت افکار    یما بر رو  یاست که وقت  یمعن  نیبه ا  رایز

رو  کننده    باورهایو    افکار  یبر  معنا محدود  به  زمان  همان  غ   یواقع  یدر   رممکنیکلمه 
 . شودیم

 برای مثال: 

عشق   دیتوانیم  ا یآ  د؟ی باش   نیغمگ  اریبس  حالدرعینو    بوده   واقعًا خوشحال  دی توانیم  ایآ
 ست؟ یمنظورم چ فهمیدید د؟ی را همزمان احساس کن  دیو خشم شد  دیشد

  ن ی . امیتوجه خود را در دو جهت متضاد به طور همزمان متمرکز کن  شدت به  می توانینمما  
وقت که  تمرکز    یز یچ   یرو   یبدان معناست  رو   ،میکنیممثبت  تمرکز    یواقعًا   ،م یکنیمآن 

 تمرکز است.  تی ماه نی. اکندیمرا مسدود  یما به طور خودکار افکار منف تی ذهن

 کنند   ت ی تمرکز و احساسات ما را هدا  ، طرز فکر توانند ی م سواالت  

احساسات    رییتغ   یها برااز آن  میتوانیتمرکز ما را دارند، م  رییتغ  ییسواالت توانا  که ازآنجایی
در حال حاضر ":  دیپرسیاز خود م  ی . وقتمیبه طور همزمان استفاده کن  نیز  و طرز فکر خود
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چه چ مورد  خوب  یز یدر  احساس  کن  بادقت  "دارم؟  یواقعًا  اتفاق   دیتوجه  چه  بعدًا   ی که 
 .  افتدیم

 این است:   افتد ی م در واقع اتفاقی که 

ا  ذهنکه    یهنگام مشغول    یبرا   ییجا  گری سوال شد، د  نیشما مشغول پاسخ دادن به 
 تواند ینم  سادگیبهذهن شما    زیرا  مخالف وجود نخواهد داشت.  منفی و  افکار  باشدن  
 یبرا  نیز  را  یل یدال  به طور همزمان  آورد یم  بودن  یاحساس عال  یبرا  یلیدال  ی کهحالدرعین

 جستجو کند.   ضعیف بودناحساس 

افراد    یبرخ طور همزمان   متعارضو    افکار مخالف  توانندیمکه    اندشده  متقاعداز  به  را 
بزرگ است.    یو عاطف  یسازش ذهن  کیانجام آن مستلزم    یکنند، اما تالش برا  مدیریت

از توجه را در دو جهت   یمحدود  ار یدرجه بس  دیبا  ،تقسیم تمرکزنوع    نیبه ا  یابیدست  یبرا
فعل تمرکز   یها مترادفاز    یست! برخیتمرکز ن  دیگر اسمش  نیا  ولی  .م یمختلف اعمال کن

 و تعریف درست  معنا  ی توجه ما. وقت  میزان  و مشخص کردن کردن    تیتثباز:    اندعبارت
 . دهدیتوجه را نم تمرکز و  می اجازه تقس  ما ذهن که  میفهم یم ، میمتوجه شدرا تمرکز 

 ستی ن   ی بعد  تک تجربه    ک ی تمرکز  

شامل احساسات ما    در واقع تمرکزماست.    یذهن  ینیزبیتهوشیاری و  فراتر از    یتمرکز واقع 
  شه یمثبت ر  اتی در احساسات و تجرب  میپرسیکه از خود م  یاالتوس  رایزچرا؟  .  شود یم  زین

به ما    ییهاکه پاسخ  میدهیبه ذهن خود دستور م  م،یپرسیم  یسؤاالت درست  یدارند. وقت 
 . دهدیو ما را به سمت اقدام مثبت سوق م  کندیم  تیحما  ثبتم  طرز فکر  کیبدهد که از  

از ذهن خود   میتوانیم . ما  کندیم عمل  انسان    زه ی انگبرای    روگاهین   مانند یک  احساسات
  ی ر یو آن را در مس  کندیمرا مهار    این نیروگاه   قدرتکه    می استفاده کن  یسواالت  دنی پرس  یبرا
 . کندیم لیزهو کانا  متمرکز ،می برو  میخواهیم  ما که

 ایجاد طرز فکر مثبت کمک به    ی سواالت درست براطرح  

6

https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 یمثبت  طرز فکرتا    میپرسیاز خود م   یچه سؤاالت   ند،یآیبه وجود م  یدر زندگ  یمشکالت  یوقت
  ب یترغ  و پشت سر گذاشتن مشکالت  حلراه   یافتنما را به سمت    که  میکن   جادیا  در خود

   ؟دکن

 ذکر شده است: چند نمونه   نجا ی در ا 

 ؟ کرده است   جاد ی ا  ی برایم دی فرصت جد   ، چالش  ای مشکل   ن ی چگونه ا   -  1

سوال قدرتمند   ن ی. ادیادامه ده   کردن  پس به سوال  د،ینیرا نب  یدر ابتدا ممکن است فرصت
 وکرده    جادی فرصت را ا  کی   ،مشکل  آن  است که  بنا شده  فرض  نی بر اساس ا  را یاست ز

 ص ی تشخ  تیواقع  عنوانبهفرض را    نی. ذهن شما ادیآن فرصت را کشف کن  دیاکنون فقط با
 را به شما ارائه خواهد کرد. مکنم  یهافرصتاز  یستیزود ل یلیخواهد داد و خ

 انجام دهم؟  د ی با   ی چه اقدام   ت یوضع   ن ی ا  ر یی تغ   ی برا   -  2

 ت ی وضع  نی وجود دارد که ا  ی. روشدی شده است توجه کن  هیسوال تعب  نیکه در ا  یبه فرض
  د یاست که بفهم  نیا  د ی انجام ده  دیکه با  ی. اکنون، تنها کار دهدیم  رییمثبت تغ  یرا به نحو

 کار   نیا  انجام  ذهن شما مشتاق کمک به شما خواهد بود.  در این راه  و   ستیچ   اقدامآن  
از   شود یمباعث که  دهدیمقرار  نانهی مثبت و خوش ب اریبس  طرز فکر  ک ی فضای  شما را در

 وضعیت استفاده کنید.  بهبودخود برای  یهایتوانتمام 

 است؟  ز ی انگ   جان ی چالش ه   ن ی از ا   ای جنبهچه    -  3

 جان یه  یبرا  یز یچ  ضعیتو این و   نجایا  وجود دارد که در  هیفرض  نیا  در سوال سوم نیز
 .  ستیچ ،چیز که بفهمد آن میما فقط از ذهن خود خواستزده شدن وجود دارد.  

فرصت، تحول و   یشما بر رو   و طرز فکر تیذهن  اکنون سه سوال،  نی ا  مطرح کردن لیبه دل
 متمرکز شده است.  جانیه

 ست؟ ی سواالت چ  ن ی وجه اشتراک همه ا 
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مثبت سوق   ت ی ذهن  کی دارند که تمرکز ما را به سمت    در درون خود  هی فرض  کی همه آنها  
ی توانمندساز   در راستای  که  کنندیم  جادیا  طرز فکر ما  را برای  ی. همه آنها چارچوبدهندیم

 م، یتمرکز کن  روی یک چیززمان    کیدر    میتوانیم   فقط  ما   کهازآنجایی  عالوه بهاست.  بیشتر م
و چه از نظر   یذهن  ظرچه از ن  تمانیموقع  یمنف   یهاسواالت ما را از کشف جنبه  نیهمه ا

 . دارندیباز م یاحساس

آگاهانه    یتالش  ازمندیدر ابتدا ن  زیچالش برانگ  یهاتیموقعسه سوال در    نیبه کار بردن ا
که    یزمان  خصوص بهدارد،    از یبه زمان ن  یسواالت  چنین   دن ی پرس  برای  ییالگو  جادیاست. ا

و تکرار و ایجاد   نی، با تمرحال نیباااست.    کاهشمشکالت مداوم در حال    لیمنابع ما به دل
  یاد بگیریم که   و   میبرو   یتر مثبت  طرز فکرکه به سمت    می کن  یخود را شرط  میتوانیم  ،عادت
 . میپاسخ ده نیز درست، مدبرانه واالتس  دنیبا پرس

 پرسیدن سواالت درست و تغییر طرز فکر   مرور کلی بر رابطه میان یک  

 قدرچهتمرکز و طرز فکرمان    رییتغ  یاالت برا وارزش استفاده از س  متوجه شدیم که  اینجا  تا
تمرکز خود   تی هدا  یبرا  یاالتوچه نوع س  به  قاً ی که دق  میگرفت   ادی  نی . ما همچنزیاد است 

که    میریرا در نظر بگ  یخاص   یها. اکنون وقت آن است که راهداریمدر جهت مثبت الزم  
 .میخود به کار ببر  یو آن را در زندگ میاستفاده کن یعمل به طورمهارت  نی از ا میوانبت

در    میاآموخته  تا کنون  ادغام آنچه  یبرا  یها، به راهکامل از قدرت پرسش  یمندبهره  یبرا
  آگاهانه و    یاستفاده عمد  عادت  دی. به طور خاص، ما با می دار  از یمان نروزانه  روتینو    روال 

  جاد ی سازنده ا  یاوهیشخود به    و طرز فکر  تی تمرکز و کنترل ذهن   تی هدا  یاز سواالت را برا 
 . میکن

 د یخود شروع کن   ی با طرز فکر صبحگاه 

است که از  این  تفکر شما    ندی فرااز    یع یطب  یبخش  ،دیشویم   داری هر روز صبح که از خواب ب
 یبرا   یفرصت عال  کی  ن یا  ،نی؛ بنابرادیبپرس  ی که در پیش دارید،در مورد روز   یاالت وخود س
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سواالت درست اول صبح به شما کمک   دنیشماست. پرس  طرز فکرمثبت بر    ی رگذار یتأث
 مثبت زنده و  سا  یدر تمام طول روز در جهت  اکه تمرکز شم  دیحاصل کن  نانیتا اطم  کندیم

 . ردیگیمقرار 

دلیل همین  مقالهدر    به  از  قسمت  احتمال  یستی ل  این  سواالت  است  یاز  شده  که    ذکر 
تا    اندشده  ی سواالت به طور خاص طراح  نی. ا دیاز فردا هر روز صبح از خود بپرس  دیتوانیم

 شما داشته باشند.  عزت نفستعهد و  ،یشاد سطوح  ژهیو بهبر طرز فکر شما،   یمثبت ریتأث

 سواالت: 

چ .1 زندگ  ی ز ی چه  باعث    ی در  که  دارد  وجود  احساس    شود یممن  حاضر  حال  در 
 کنم؟ یخوشبخت

 ؟ کندزده  جانیه  مرا  که اتفاقی بیفتدچه  ممکن است امیزندگامروز در  .2
 ؟ کنمیم  یاحساس شکرگزار  یز یچه چ یدر حال حاضر واقعًا برا .3
 هستم؟ یز یواقعًا امروز منتظر چه چ .4
 مرا دوست دارد؟  یرا دوست دارم و چه کس یچه کس .5

" را در سوال  تواندیمکلمه " سادگی به د،ی سواالت مشکل دار  نیاز ا کی اگر در پاسخ به هر 
 تواند یممن وجود دارد که    یدر زندگ  یز یچه چ  :1، در سوال شماره  مثالعنوانبه.  د یوارد کن

 ؟بدهد یدر حال حاضر به من احساس خوشبخت

 .  دی سواالت توجه کن  نیو به ا دی زمان بگذار یخود کم یصبحگاه  نیانجام روت نیدر ح

 نکته بسیار مهم: 

ن   دنی پرس   نی ا   د،یداشته باش   اد ی به   را تغ   طرز فکر که    ست ی سوال  بلکه  دهدی م   ریی شما   ،
 .  دهندی م است که این کار را انجام  ها پاسخ 

وقت    یالحظهکه    دیمطمئن شو  ،هستیدهر سوال    دادن بهپاسخ    مشغولکه    طورهمان
 . کندیم جادیدر شما ا یپاسخ چه احساس نید که ای و تجربه کن  دیبگذار
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 ! د یکار را هر روز انجام ده   ن ی حداقل ده روز ا 

 کی   جادیشروع به ا  ،تاناز خود  یسواالت  نیچن  دنیپرس  یبرا   صبحگاهی  روال  کی   جادیبا ا
،  شوندیمخودکار مطرح    صورتبهسواالت    تنهانه  ،یکرد. پس از مدت  دیالگو خواه  عادت و 

االت بخش  وس  نی. پاسخ به اابدییم  شیافزا  زین  هاپاسخ  ارزشدرک شما از  بلکه سطح  
مثبت در تمرکز شما    رییتغ   کی   جادی و ا  کندیم   ندرا ارزشم  یاست که زندگ   یز یاز چ   یمهم

 . دهدیم رییغالب شما را تغ طرز فکر  زین هاپاسخ نی در مورد ا

 رییکل روز شما را کامالً تغ  تواندیمدر اول صبح    تان خود  و وجوه مثبت  هاموهبتاز    یآگاه
 لیکه به دنبال دال   دی د  دی شما را دنبال خواهند کرد و خواه  ،سواالت در طول روز   نیدهد. ا

شاد  یبرا   یشتر یب قدردان  جانیه  ،یاحساس  ادیهست  یو  قدرت    یعال  یانمونه  نی.  از 
در مثبت  احساس    جادی و ا  زهیانگ  ش یتمرکز، افزا  رییغت  ،طرز فکر   رییتغ   یسواالت ساده برا

 شما است.  یزندگ

است که با کنترل آگاهانه آنچه که به ذهن    نیا  نیتمر  نیتمام هدف ا  د،یداشته باش   ادیبه  
 . دیده رییخود را تغ طرز فکرآن تمرکز کند،  یرو دیدهیمخود اجازه  

 است:   ن ی در نظر گرفت ا   د یکه با   یگر ی نکته مهم د   ن ی بنابرا 

 ق یتشو  یهاپاسخمثبت و کشف    یهاجهتذهن شما به تفکر در    کیتحر  یسؤاالت برا  نیا
 ی از حد فکر و احساس شما طراح   شیب  یو بررس  لیتحل  ی. آنها برااندشده  یکننده طراح 

 ی چه زمان  دیبدان  و   الزم سوال پرسیداز حد    شی که ب   دیپس به خودتان اجازه نده  .اندنشده
 . دی کن ییو شروع به پاسخگو  دیدست بردار دنیاز پرس باید

 د ی ر ی فرض مثبت را در نظر بگ  کی   شه ی هم   طرز فکر برای تغییر    سواالت  ی هنگام طراح 

  شه یکه آنها هم  دیمطمئن شو  د،یخود هست  یبرا  یسواالت  چنین  یکه در حال طراح  یهنگام
  ی ز ی ، همه سؤاالت باال چمثالعنوانبه.  داشته باشند  در خود  فرض مثبت در مورد پاسخ  کی

احساس   یبرا   یز یکه در حال حاضر چ  کندیمفرض    1. سوال شماره  کنند یمرا فرض    مثبت
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 د یوجود دارد که با   یز یچ  کندیمفرض    2که سوال شماره    طورهمانوجود دارد،    یخوشحال
 . دهدیم  زهیهم جهت و هم انگ  ،به ذهن شما  اتینوع فرض  نیزده شد. ا  جانیدر مورد آن ه

 ق یکه از آن حقا  افتیخواهد    ییهاپاسخ  جهیدر نت  .داندیم   حقیقتمفروضات را    اینذهن  
 طرز فکر  رییتغ  ییروش، توانا  نیخود به ا  یاالت شخص و . با ساختن سکنندیم  یبانیپشت

 داشت.   دیخواه  اریخود را در اخت  یاز زندگ   ایجنبههر    باً یتقر   رییخود را به دلخواه خود و تغ

دیدن   به  را  پایان شما  مورد  ییدئوی و در  ذهن  در  تغ  تیچگونه  را  دعوت  میده  رییخود   ،
 . میکنیم

 م یچگونه طرز فکر خود را عوض کن 

 ویدئو 

 منبع: 

advancedlifeskills.com   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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