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 ویق خیلی باید آنها با مبارزه برای که آیندمی پیش سختی هایلحظه ما از کدام هر زندگی در

 کمکی هیچ گذشته خاطرات مرور نه و دیگران هایقضاوت و هاحرف نه مبارزه این در. باشیم

 رکسه دید. برسد دادمان به تواندمی که است ماناعتقادات و تفکر طرز تنها و کندنمی ما به

 باشند منفی باورها این اگر. گیردمی سرچشمه اشدرونی احساسات از زندگی به نسبت

 فکرتان طرز دهندمی نشان که را رفتار ۹ متن این در. کنندمی نابود را شادی و خوشبختی

 .کنیممی مرور هم با باشید تاننگرش تغییر فکر به باید زودتر هرچه و است غلط

 

 

 است منفی چیزهمه به نسبت دیدتان .۱

 دگیریمی یاد صورتاین در. بکشید بیرون را شادی تانزندگی یلحظه هر دل از کنید سعی

 دهیدب اجازه و کنید توجه منفی افکار به فقط نباید. کنید تمرکز مثبت نکات روی فقط که

 لبتها. دیگران به چه و باشند مربوط خودتان به منفی افکار این چه کنند؛ خراب را تانزندگی

 منفی فکرت اما باشید، اعتنابی چیزهمه به و کنید فرو برف زیر کبک مثل را سرتان توانیدنمی

 .شودمی زندگی از بردن لذت مانع و کندمی کور را دیدتان

 

 بافی،منفی آدمی هر وجود در هرچند. کندنمی بهتر را تانزندگی وجههیچ به منفی نگرش

 فکر آن به ایریشه طوربه اگر اما آید،می کارمان به هم گاهی و دارد وجود ترس و اضطراب

 قرار و است نکرده بهتر را کسی حال وقتهیچ بدبینی و بافیمنفی که شویممی متوجه کنیم

 نفیم دید با چیزهمه به همیشه اگر. است مثبت زندگی واقعیت. بکند کمکی هم ما به نیست

 .کنید فکر تاننگرش تغییر به که است رسیده آن وقت شاید کنید،می نگاه
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 کنیدمی مقاومت حقیقت برابر در عجیبی طرز به .۲

 آگاهانه هستند، زدن غر حال در همیشه هابعضی. کنید گوش دقت با تاندرون صداهای به

 دیگران، هایحرف و رفتار زندگی، وضعیت کنند؛می شکایت چیزهمه از همیشه ناخودآگاه یا

 یعنی شکایت. برسد شانذهن به که هرچیزی و هوا و زمان و زمین خالصه و گذشته

 بافمنفی و مضطرب را شما وحشتناکی طرزبه فقط زدن غر و شکایت. واقعیت نپذیرفتن

 .کندمی

 

 مرادتان وفق بر چیزی وقتی. داندمی خوردهفریب را خود یعنی کندمی شکایت که کسی

 راینبناب. شودمی بهتر تانحال و گیریدمی انرژی بدهید، انجام مثبت حرکت یک اگر نیست،

 غییرت مثبتی اقدام با را تانموقعیت یا بپذیرید را آن یا کند،می اذیت را شما واقعا چیزی اگر

 .نکنید فکر آن به اصال و کنید فراموش را آن کامال یا بدهید

 

 ییرتغ فکر به باید کنید عوض را چیزی توانیدنمی اگر که کنید یادآوری خودتان به همیشه

 مه باز و ایدداده انجام آمدهبرمی تاندست از کاری هر اگر. باشید آن به نسبت تاننگرش

 و اضطراب با را تانذهن نباید و باشد هست آنچه در تواندمی شادی که بپذیرید نشده،

 دهافتا اتفاق نخواهید چه و بخواهید چه افتاده، اتفاق آنچه. کنید مسموم نیست آنچه آرزوی

 .بیایید کنار قضیه با چطور که گرددبرمی شما به اشبقیه و

 

 دانیدمی مقصر را دیگران همیشه .۳

 

 تانقلب اگر. است شادی شرط تنها احساس آزادیِ و دهدمی آزادی احساس ما به خیالیبی

 یدتواننمی شما باشد یادتان. باشید آزاد توانیدنمی باشد حسادت و دلخوری خشم، از پر

 قلبخوش آدم آن دیگر و دهیدمی آزار را خودتان فقط کار این با کنید، عوض را دیگران

 .بود نخواهید سابق
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 یکس قوی آدم. نکنید مقصر را کسی هم تانذهن در حتی دیگر و کنید غالف را شمشیرتان

 یلیخ و دارد ستیز سر همه با که کسی نه کندمی کنترل را خود عصبانیت هنگام در که است

 از تربیش خیلی را شادی احساس کندمی کمک شما به نگرش تغییر این. شودمی عصبانی زود

 .کنید تجربه قبل

 

 هستید نگران همیشه .۴

 یقوه امتم از دارید انگار. بردمی بین از را تانشادی فقط و کندنمی شما به کمکی هیچ نگرانی

 در چیزی اگر. کنید خلق ندارید دوست که را چیزهایی تا کنیدمی استفاده تانتخیل

 حیافتضا هایموقعیت در را خودتان سرهیک و بنشینید نیست الزم ریخت همبه تانزندگی

 .کنید تصور بدهد رخ آینده در است ممکن که

 

 برای. تشماس نگرش ینحوه بلکه نیست، بینیدمی که چیزی مسئله که باشید داشته یاد به

 که است آجر تکه یک مثل شما فکر طرز. دارد وجود راه دو همیشه تانوضعیت توصیف

 سدی آن با اینکه یا( برسید موفقیت به تا) کنید استفاده پله ساختن برای آن از توانیدمی

 گرشن تغییر با توانیدمی شما واقع در. ببرید بین از را تانخوشحالی و امید تمام و بسازید

 .کنید بازتعریف هستید روروبه آن با که را مهمی یمسئله خود

 

 نقصبی و عالی چیزهمه و بشوند حل شبهیک مشکالت یهمه نیست الزم اینکه آخر حرف

 زمین یکره یاندازه به شما ذهن. کنید عمل عاقالنه و کنید تمرکز خوب نباشید، نگران. باشد

 که را هرچیزی. کنید تصور آن در را هرچیزی توانیدمی و دارد جا( آن از بیشتر هم شاید)

 .رودمی سمت همان به هم تانزندگی کنید، مرور تانذهن در مرتبا
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 کندمی نگران را شما تانانتظارات .۵

 و بپذیرید را نگرش تغییر این شده که هم لحظه یک برای. بگذارید کنار را جابی انتظارات

 هک است این مهم است، خالی تانلیوان از نیمی که نیست مهم. باشید دارید آنچه شکرگزار

 یهمه گزاریسپاس باشید؛ اندیشمثبت. است آن در چیزی و دارید لیوان یک شما

 و نگرش ینحوه با متناسب دقیقا شما موفقیت و شادی میزان. دهدمی تغییر را تانزندگی

 .است تفکرتان یاندازه

 

 را هابهترین آرزوی. رودنمی پیش خواهیدمی شما که طورهمان دقیقا چیزهیچ وقتهیچ

 با و یدبیای کنار واقعیت با. دارید نگه سطح ترینپایین در را تانانتظارات اما باشید تهداش

 اگر حتی. شود تاناطراف خوب هایاتفاق تمام دیدن مانع نباید تانانتظارات. نجنگید آن

 .است ارزشمند که ایدآورده دستبه جدیدی یتجربه و احساس اید،خورده شکست

 

 باشد وغصهغمبی تانزندگی دارید دوست .۶

 را بدن و ذهن غم،. است مهم خیلی اما هاستانسان ما برای ناخوشایندی احساس غم گرچه

 تاننصیب خوب هایاتفاق فقط و کنید گیر تانخوشبختی مرزهای در همیشه اگر. کندمی قوی

 واقعی زندگی یک یتجربه به کسی هر واقع در. شویدنمی موفق و قوی شجاع، وقتهیچ شود

 .کنید تجربه را آن بار اولین برای اینکه مگر شودنمی واقعی چیزهیچ و دارد نیاز

 

 خیلی بعدی حرکت اگر حتی کنید حرکت باید شدن برنده برای. است شطرنج بازی مثل زندگی

 شدان و بصیرت با درست حرکت یک یادگیری. باشید نداشته را اشآمادگی و باشد سخت

 .دهدمی آدم به تلخی هایدرس زندگی هم گاهی و آیدمی دستبه
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 نیستید راضی دارید آنچه از وقتهیچ .۷

 

 چیزی که هستید زمانی از ناامیدتر نیستید قانع تانحق به و دارید زیادی چیزهای وقتی

 یوقت انسان یک عنوانبه دیگر عبارت به. شویدمی راضی هم کم هایدلخوشی به اما ندارید

 چیزهای که زمانی به نسبت کنیممی نارضایتی احساس کمتر باشیم داشته زیادی کمبودهای

 و قانع باید همیشه پس. شوندمی بیشتر زمان مرور به هایمانخواسته و داریم زیادی

 اساحس توانیممی قناعت و هایمانخواسته به نسبت نگرش تغییر با. باشیم گزارسپاس

 .کنیم تجربه قبل از بیشتر را رضایت

 

 در دهند،می عذاب را خود نشده شانسهم زندگی در که چیزهایی خاطر به مردم از خیلی

 اگر» :بپرسید خودتان از. خواهندمی چه واقعا که کنندنمی فکر این به لحظه یک حتی کهحالی

 ناراضی دارم آنچه از فقط من یا شد؟می بهتر من زندگی واقعا آیا افتادمی اتفاق فالن

 «هستم؟

 

 توانیممی ما. است خودمان با انتخاب واقع در. است گزاریسپاس حس همان واقع در شادی

 خود یزندگ نارضایتی و خوردن حسرت با اینکه یا کنیم استفاده شکل بهترین به لحظه هر از

 .کنیم تبدیل خوردهشکست یا شاد و قوی فرد یک به را خودمان توانیممی. کنیم خراب را
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 ایدنگرفته یاد جدیدی چیز که است زیادی مدت .۸

 چیز که است این بدهید نجات رکود یا افسردگی از را خودتان توانیدمی که راهی بهترین

 دتوانیمی خورد؛نمی شکست وقتهیچ تقریبا که است کاری تنها این. بگیرید یاد جدیدی

 .باشید خود پیشرفت شاهد و کنید رشد ساده و آرام خیلی

 

 به را شب کل است ممکن هاوقت بعضی. شودمی شکسته و پیر زمان مرور به آدمی هر

 رفتار از تانحال گاهی است ممکن کنید، فکر تانزندگی عشق اولین به یا گذشته

 دیده صدمه تاناحساسات بَرتان و دور هایآدم هایبدی خاطر به و بخورد همبه تاناطرافیان

 هک بگیرید یاد. بگیرید درس. کند خوب را تانحال تواندمی چیز یک فقط همیشه اما. باشد

 و کندمی بدتر را تانزندگی وضعیت چیز چه زند،می ناکوک ساز اوقات گاهی تانزندگی چرا

 دادنش انجام از وقت هیچ تانذهن که است کاری تنها این. دهدمی هیجان آن به چیزی چه

 .خوردنمی تأسف وقتهیچ و شودنمی شکنجه ترسد،نمی شود،نمی خسته

 

 نگاه دارد وجود گرفتن یاد برای که زیادی چیزهای به. است ایبیماری هر درمان یادگیری

 .کنید شروع االن همین از و کنید

 

 کنیدنمی رها را گذشته .۹

 

 زندگی هایتجربه از اینکه برای است راهی. است ضروری و خوب اتفاق یک گاهی نوستالژی

 گزارسپاس ایمداده دست از حتی یا ایمآورده دستبه که هرچیزی بابت و بگیریم درس

 زمان به که کند هدایت سمتی به را تاناهداف و آرزوها نوستالژی این اگر اما. باشیم

 ندارید، خوبی زندگی حاضر حال در که کنید فکر اگر مخصوصا برگردید، قدیم ایافسانه

 دنبالهب نارضایتی و ترس تانبرای فقط که شودمی تبدیل بد ذهنی حالت یک به نوستالژی

 .دارد
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 هن کند،می مجبور را شما نه تانگذشته. کند خراب را تاناالن زندگی گذشته، ندهید اجازه

 امروز که آدمی به تا کندمی قوی را شما فقط دهد،می تانشکست نه و شودمی تانمانع

 .شوید تبدیل هستید

 

 و تالش زمان، موجود، منابع از تا کندمی کمک شما به خوب نگرش یک اینکه آخر حرف و

 تغییر. ریدبب بهره مثبت تغییرات خلق برای آنها از و کنید استفاده شکل بهترین به تانانرژی

 لکهب باشید، موفق کاری هر در یا کنید امتحان را کاری هر باید که نیست معنی این به نگرش

 .ببرید را لذت نهایت تانزندگی از و کنید استفاده دارید که هرچیزی از باید

 

 اورها،ب. دهدمی رخ تانزندگی در که است اتفاقاتی یهمه بنای سنگ و شالوده شما تفکر طرز

 رد تواندمی فکرتان طرز. سازندمی را شما نگرش که هستند تانعواطف و احساسات رفتار،

 غییرت تاننگرش اینکه محض به. بدهد آزارتان یا کند کمک شما به خوشبختی به رسیدن راه

 .شودمی بهتر و کندمی تغییر چیزهمه کند،

 

 سیدنر اثر در نیز مثبت تغییرات این بدهید، تغییر را تاننگرش کنیدمی تالش کهحالی در

 :آیندمی دستبه تعادل به

 

 اراده؛ و اطمینان ایمان، احساس

 دار؛معنی هایهدف به تعهد و تمرکز پیشروی،

 تان؛فعلی زندگی موانع و هافرصت به نسبت بصیرت

 .روزانه پیشرفت به نسبت شادی و رضایت احساس


