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 جمالت مثبتی که زندگی تان را در این روزها تغییر می دهد

ه از دما را بمای همیشجمالت تاکیدی مثبت یکی از کلیدهای اصللی مفقییت هتلد د ا ا م مدااو ا صل یم تممیو دف د    

 اقکار م فی دار می ک  د ا کمک می ک  د باارهای م داد ک  ده را حذف ک ید

 

یک بازی درا ی ذه ی است. ا م بدفا ید در ذهو خفدتان را قمدی تصفر ک ید که به همه چیز رسیده است  موفقیت: میگ ا

 .دا س ایو که چ یو دخصی بشفید زیاد است

 

جمالت تاکیدی مثبت ارتباطی هتد د بیو اقکار خفدآ اه ا رقدار  اخفدآ اه ذهو. ما رازا ه جمالت تاکیدی مثبت ا م فی را 

به کار می بمیم بدان ایو که حدی درباره آن ها قکمی کمده بادلیم. بتیاری از جمالت تاکیدی م فی هتد د که باث   زیاد 

پاییو آمدن ثزت  فس، تصللمیم  یمی طلو ا  گمم م فی می دللف د. می تفا ید ک دمن ایو جمالت را به دسللت بگیمید ا 

ه تمیو کاری که می تفا ید بمای تیفیت ذهو ا ت درسدی ا جاو بمای آرامش ا ک دمن ذهو خفد هیپ فتیزو ا جاو دهید. سلاد 
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 .دهلللیلللد بللله کلللار بلللمدن جلللملللالت تلللاکلللیلللدی ملللثلللبلللت بلللمای ملللفقلللیلللیلللت اسلللللت     

 

  

 اهمممممممممممیمممممت جمممممممممممالت تممممماکمممممیمممممد  ممممممثمممممبمممممت    

یکی از دالیلی که باث  می دلفد بتیاری به مفقییت  مس د ایو است که بمای رسیدن به اهداقشان اارد ممحله ثم   می  

 .ه بله بلاارهلای م لداد ک  ده ای که ااشدی شلللان در ذه شلللان ایجاد کمده ا د تکیه می ک  د    دلللف لد. آن هلا همیشللل  

بمای ایو که ادلدیا  بیشلدمی بمای رسلیدن به اهداف دادده بادید بتیار مام است که هم راز جمالت تاکیدی مثبت را با    

 .خللللللللللفدتللللللللللان تللللللللللمللللللللللمیللللللللللو کلللللللللل للللللللللیللللللللللد     

می ک ید پیاو مثبدی به ذهو  اخفدآ اهدان ارسللان می دللفد.  هم زمان که از جمالت تاکیدی مثبت بمای مفقییت اسللدفاده

 .جمالت تللاکیللدی مثبللت بمای مفقییللت ممات، سلللالمللت ا مفه یللت خفم را بلله ز للد ی دلللمللا دثفت می ک للد 

 

جمالت تاکیدی مثبت حدی در سخت تمیو دمایو  یز به ما  گمم مثبدی می دهد. ایو جمالت  یطه دماع تازه ای را به ما 

 .د ا بلللایلللد از آن هلللا بلللیشلللللدلللمیلللو اسلللللدلللفلللاده را بلللبلللمیلللم     شلللللان ملللی دهللل للل 

 

 :در اداملله جلملالت تللاکلیللدی ملثلبلدلی کلله ملی تلفا لیلم در ز للد لی رازا لله بلله کللار بلبلمیم آمللده اسللللت                

  

 جسمممن مممن اممماذممن اامممتش اهممن مممن  مماهمموت اامممتش رو  مممن  را  اامممت      

مار دد راح ا جتم  یز ت ت تامیم هجتم ساشم در ارتباط متدییم با ذهو ا راح ساشم است. ا م ذهو پم از احتاسات م فی با

می  یم د. ت اا دشی  سللالمت یا بیماری خفدتان هتللدید. می تفا ید مجفزی که به طفرخفدآ اه یا  احفد اه به تماو بیماری 

 .هللای د للیللا داده ایللد شللرللف کلل للیللد زیللما دللللمللا آن درد را بلله ادللللدللما   للذادللللدلله ایللد             

 .ت تللاکیللدی مثبللت بلله طفر رازا لله مبللارزه ک یللد ملی تلفا لیللد بللا ایلو بلیلمللاری هللا بللا بلله کللار بمدن جمال       

 

  

  ممماور دار  کمممه ممممی تممموانمممن همممر کمممار  را انممم ممما  دهمممن       

ایو جمله را بمای دشگممی هم راز با خفدتان تکمار ک ید. با  فدو ایو جمله هم چیزی ا هم کاری که به ذهو تان می رسد را 

 .ملللللللللی تلللللللللفا لللللللللیلللللللللد ا لللللللللجلللللللللاو دهلللللللللیلللللللللد      

  

 همممممر اتمممممعممممماتمممممی  مممممه نمممممعممممم  ممممممن اامممممممت    

ی تصادقی  یتت. در ااهع ما آدو ها چیزی را جذم می ک یم که بخشی از آن هتدیم. پس هم اتفاهی در ز د ی ما هیچ اتفاه

 .دشلللللیلللللللللللی دارد ا بلللللا ز لللللد لللللی ملللللا هلللللملللللاهللللل للللل  اسلللللللت  
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 من معممار زنمدگی دود  هسممتنش من  مایمه  ن را می اممماز  و مواد  ن را انتممما  می ک ن     

یدار می دلفید تکمار ک ید. هم راز یک دماع تازه است ا می تفا ید آن را  جمالت تاکیدی را باید هم راز صلبم زما ی که ب 

هما طفر که داسلت دارید بتلازید زیما دما م مار ز د ی خفدتان هتدید. ا م رازتان را با یک جمله تاکیدی مثبت یا اقکار   

 .مللثللبللت دللللماع کلل للیللد آن راز را بلله یللک راز ثللاشللی ا مللفقللیللیللت آمللیللز تللبللدیلل  کللمده ایللد         

 

  

 کمه در گمتهممته  ه من  اممید رامماند  اند را میبمآممن و از  ن ها ک ار  گیر  می ک ن    کسممانی 

ایو جمله به م  ی قمامفم کمدن کاری که با دما کمده ا د  یتت، بلکه به ایو م  ی است که آن ها را بخشیده اید ا درس 

 ی ان اابتدگی به دیگمان به ز د مقده اید. هدرت بخشلش چیزی است که به دما اجازه پیشمقت می دهد ا می تفا ید بد 

 .تلللللللللللللللللان ادامللللللللللللللللله دهلللللللللللللللللیلللللللللللللللللد   

  

 

 تمموانممایممی مممن  ممرا  فممتممف یمماذممد همما و ممموفممقممیممت نمماممم ممدود ااممممت         

دما هیچ م دادیدی به جزآن ها که خفدتان سم راهدان همار داده اید  دارید. چه  فع ز د ی داست دارید؟ چه چیزی دما را 

ایو جمله تاکیدی مثبت کمک می ک د تماو ایو مفا ع را ک ار  مدفهف کمده اسلللت؟ چه مفا  ی بمای خفدتان سلللاخده اید؟

 .بللللللللللللللللللللللللللللللللللللگللللللللللللللللللللللللللللللللللللذاریللللللللللللللللللللللللللللللللللللد 

 

  

 امروز عمادت هما  که مه را ک مار می گمتار  و عمادت هما  مثبمت را جمایا ین  ن هما می ک ن          

دلما مفجفد سللاز اری هتللدید ا با ا مزی سللاز ده ای که در دران تان مفد می ز د ا دللما را به ایده های جدید ا ذه یت  

 .هللدایللت می ک للد کلله بللاثلل  می دلللفد ایو ا مزی سلللاز للده در دران تللان جمیللان دادلللدلله بللادلللد   جللدیللدی 

 

  

 ممممی تممموانمممن اممممرافمممراز هممممو  و  مممه درجمممات عممماذمممی  مممراممممن    

یکی از مفممتمیو جمالت تاکیدی مثبت ایو است که هم راز به خفدتان بگفیید می تفا ید به درجات ثاشی بمسید. به رایاها 

ایو جمله تاکیدی را با تخیالت تان پیف د دهید. ایو جمله تاکیدی مثبت با تکمار به ااه یت ا تخیالت تلان تممکز ک یلد ا   

 .ملللللللللللللللللبلللللللللللللللللدن ملللللللللللللللللی دلللللللللللللللللللفد  
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 امممممروز اممممممرهممممممار از انممممر   و همممممماد  هسممممممتممممن    

دلادی از دران آطاز می دفد  ه از بیمان. پس هم راز صبم ب د از بیدار ددن جمالت تاکیدی مثبت را تکمار ک ید ا ایو را  

 .بللللللللدیلللللللل  کلللللللل للللللللیللللللللدبلللللللله یللللللللک ثللللللللادت تلللللللل

  

 

 مممن دممود  را همممممانمممممور کممه هسممممتممن مممی  ممتیممر  و دواممممت دار          

داست داددو خفد خاشص تمیو ا باالتمیو درجه داست داددو است. اهدی خفدتان را داست دادده بادید  اخفدآ اه خفد را 

ق می ادده بادید تشفیت تلیو می ک ید ا به خفدتان احدماو می  ذارید. ا م در کاری که ا جاو می دهید اثدماد به  فس د 

 .دللللللللفیللللللد کللللللارهللللللای بللللللزر  تللللللمی ا للللللجللللللاو دهللللللیللللللد    

 

  

 دممودتممان را  مماور داهمممتممه  مماهمممیممد تمما  ممه فممر مممت همما   ممیآمممتممر   ممرامممیممد     

ا م ایو جمالت ا جمالت تاکیدی دیگم را به کار ببمید به طفر  اخفدآ اه قمصت ها را جذم می ک ید ا در کارها مفقق می 

 .دللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفیللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد 

مصدی دست یاقده اید داامت اارد ثم  ددن را دادده بادید. ا م ت اا جمالت تاکیدی ایو به ثاده دماست که اهدی به ق

 .مثبت را تکمار ک ید ا اارد ثم   شفید مفقق  خفاهید دد

 


