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بخش تر از آن  ، بسیار لذت به آن چیزی که واقعا می خواهیدفعلی شما  تغییر زندگیبه این نکته توجه داشته باشید که  رگا 

 . هراس ارید از آن پیوسته است که 

همین  ، پس این را هم باید بدانید که انجام دهید چون در حال خواندن این مطلب هستید شما می خواهید که این کار را

   !حاال زمان مناسب است

،  اید چقدر کند پیشرفت کردهدر زندگی خود تاکنون داشتید و یا اینکه قبالً به تعداد اشتباهاتی که توجه باید بدون شما 

 .  ز آنهایی که هیچ تالشی نکرده اند جلوتر هستیدهنوز یک قدم ا

تغییرات  در عرض یک هفتهطمئن باشید که م،  عادت کنیدفت هشروع به انجام دادن این و همین االن امروز  همیناز اگر 

کنید و روزانه خود کنید  دهید که آنها را تبدیل به عادتبقول البته باید  .وضعیت زندگی خود خواهید دید قابل توجهی را 

 ! نجام دهیدا آنها را به صورت دائمی نیز بعد از یک هفته 

 :انجام دهید به این شرح خدمتتان عرض می کنم  هفت روشی که طی هفت رو باید آنها را به صورت پیوستهحال 

 

  خاب کنیدشادی را با کلمات انت -1

نشمندان و روان شناسان و کارشناسان حوزه فکر بر این حتماً همینطوره چون همه دا!  نه. خوشبختی یک حالت ذهنیست

 .  باور هستند

فاجعه وحشتناک و غیر منتظره شخصی را تنها  نیست که ما می توانیم درد یکاز این جمله این من این  منظورالبته که صد 

 ست که همه چیز خوبا ، بلکه منظورم سطح شادی ما در روزهای معمولی التیام دهیم با فکر کردن در مورد خوشحال بودن

 . پیش می رود

یم کوچکترین وشآنقدر خوشحالیم که از خود بی خود  ناراحتیم و نه اًبی طرفی که ما نه شدیددر چنین زمان های خنثی و 

 . میزان شادی ما را به سمت یک جهت مثبت یا منفی پیش ببرد ، می تواندجاری زندگی  تغییر در روند

ده و شنونده تاثیر کلمات قدرت باالیی دارند و بر گوین . که در نگرش ما تاثیر دارد انتخاب کلمات است یکی از عوامل اصلی

 . می گذارند
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، ذهن  کلمات منفی استفاده میکنیم وقتی از .قدرت باالیی دارند و هم بر گوینده هم بر شنونده تاثیر می گذارند کلمات

 صحبت می کنیم گاهی ناخواسته کلماتی را انتخاب می کنیم که لحنی منفی  زمانی که !ناخودآگاه ما آنها را باور می کند 

 . به نظر بیائیم(  و منفی )مسئله باعث می شود به چشم دیگران ناراحت این  .دارند

اگه  ” شروع به باور این موضوع می کند که ، ذهن ناخودآگاه ما از آن این است که وقتی از این کلمات استفاده می کنیم بدتر

 . ر نیستاما همیشه هم اینطو ،  "احساس واقعیم هم همین باشه هن من در اومده پس بایدذاین حرفا از 

ما باید درک کنیم که . مناسب ترین بازگوکننده افکار و نیات ما نیستند اولین کلمات زود گذری که به ذهن می آیند الزامأ

شته و اگذو حال ما تاثیر  می توانند روی حس، این کلمات و اگر آنها را به دقت انتخاب کنیم   انتخاب کلمات را داریم قدرت

” خوبم“جواب می دهد ”  حالت چطوره؟“ م ینفر می پرس وقتی از یک مثالً . را به سوی مثبت اندیشی سوق دهند افکار مار 

، من  هوا”  : جواب داددر جواب سؤال من جدیدمان  یکی از همکارانیک روز کاری عصر خسته کننده در ؟ اما ! ” میزونم “ یا

پرسیدم چه چیز دوباره از او  .بر چهره من و سایر دوستام شد  لبخندباعث ن جواب او ایکه ” توپه توپم  !ه حالم خیلی خوب

خانواده ام سالمند و در یک کشور آزاد زندگی می افراد ،  سالمم من ”:  گفت. باعث شده که حالش تا به این اندازه خوب باشد

 ”  .خوشحال نبودن ندارم ، پس دلیلی برای کنیم

در  فقط این همکار جدید ما تفاوت جواب . چه تأثیری بر ذهن ما داره انتخاب کلمات ساده چقدر  دکه دیدیهمانطوری 

   .رسید الزاما او بهتر از بقیه ما نبود اما بیست برابر ما خوشحال به نظر می. بود نگرش و نحوه انتخاب کلمات او

چرا . نیمه خالی لیوان را ببینم یا نیمه پر آن را ان فهمیدم من هم می توانم انتخاب کنم کهناگه. این اتفاق مرا به خودم آورد

د یمن بپرس حاال وقتی کسی از. ، چیزی نیست که بابتش نگران باشم خوشحال نباشم که شکر خدا من هم از این واقعیت

یه به آن که منعکس کننده حالتی مثبت و چیزی شب یا”  همه چیز عالیه “یا ”  من خیلی خوبم “حالت چطور است می گویم 

  .شاد است

. متوجه تغییرات مثبتی در طرز برخودم شده اند از زمانی که مرتبا این عادت را انجام می دهم تعدادی از دوستان و آشنایانم

. می زنند دهمچنین اینطور به نظرم می آید که آدم های دور و برم هم بیشتر لبخن.  دارم خود من هم به شخصه حس بهتری

 .باشند مسری عادات به شدت فکر کنم این 

 

 درگیر شوید و چیزهای جدید را امتحان کنید -2
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 چیز جدیدی را  تنها زمانی می توانید رشد کنید که وقتی دارید. از منطقه امن خود خارج شوید  :برایان تریسی می گوید 

چند لحضه ، آنهایی که پیشرفت کرده اند . حرکت کنید  احساس بی دست و پایی و ناراحتیبدون ترس از ،  امتحان می کنید

 . یا جند دقیقه ، چند ساعت ، چند روز و چند ماه قبل اینجا بودند 

  شوند و هیچ تالشی برای بهبود زندگیشان  دالیل اینکه مردم در شرایطی بیهوده و بی ارزش گرفتار می یکی از بزرگترین

برای  اما برای ایجاد تغییری مثبت در زندگی باید حتی. مراحل ناراحت کننده است نمی کنند این است که طی کردن این

می توانید  ” بنده مخلص عادات “ی پذیرفتن خودتان به عنوان به جاو  مدت کوتاهی از منطقه امن خود پا به بیرون بگذارید

، هر چه بیشتر  بیشتری را امتحان کنید ، هر چه چیزهای جدید در واقع. هید دتغییر خود را ، آگاهانه عادات تازه  با پرورش

  .کار و هم در زندگی شخصی خود خالق تر خواهید شد ، هم در از منطقه امن خود بیرون بیایید

پس . کرده و کمک مان می کنند بزرگ شویم ، زندگی را جالب تجربه های جدید. روزمرگی ها ما را از حرکت باز می دارند

 می تواند یک فعالیت کامال جدید یا فقط تجربه ای کوچک مثل. را تجربه کنید تالش کنید هر روز این هفته چیز تازه ای

به روی فرصت های را در ، تجربه های جدید  ، بسیاری از ین کار کنیدهمین که شروع به ا. حرف زدن با یک غریبه باشد

قادر خواهیم  ، با استفاده از استراتژی برداشتن گام های کوچک مداوم به سمت تجربه های تازه  .تغییر زندگی باز می کنند

 .بگذاریم را کناراز آینده بود بزرگترین مانع بر سر راه تغییرات مثبت یعنی ترس 

 

  به دیگران کمک کنیدخودتان به روشی که خاص   -3

چشمگیری به کسانی که در اطراف ما هستند  همه ما دارای نقاط قوت و استعدادهای طبیعی هستیم که می تواند به طور

 ما همیشه فکر می کنیم که این استعداد ها. ، بی شک برای بقیه دشوار است آید آنچه به نظر شما آسان می. کمک کند

کردن داریم و به ندرت آن را با دیگران  سختی متوجه می شویم که ما هم چیزی برای عرضهخاص دیگران هستند و اغلب به 

 . قسمت می کنیم

دیگران برای چی از من تشکر  “از خود بپرسید  .استفاده معمول این استعداد های ذاتی ناشی میشود شور وشوق درونی ما از

خاص احساسات و استعدادهای با  اکثر مردممک می خواهند؟ چه زمینه هایی از شما ک مردم به طور معمول در”  می کنند؟

شما چه چیزی در چنته دارید ، شما چطور می توانید با .  دنبه دیگران کمک می کنصی اختصاروش یا روش هایی  ، بهخود 
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، پختن یک غذای  آموزش ریاضی ، شاید برای شما در زمینه نقاشی. استفاده از استعدادهای خدادادی به دیگران کمک کنید 

 . به اشتراک گذاشتن استعداد های خود وقت بگذارید هر روز برای. خوشمزه یا اداره یک کالس ورزش باشد

 

  ی که دوست دارید وقت بگذاریدبرای انجام کارهای  -4

این فعالیتها  .تأثیر گذار باشید در آن سعی و  کنیدمشارکت وقت گذاشته و دارید  اقیشتادر فعالیت هایی که نسبت به آن 

       ، بعضی ها به باورهای مذهبی پناه برخی مردم نقش فعالی در شورای شهرشان دارند.  هر چیزی باشد شاملمی تواند 

م عالقه خود را در سرگرمی پیوندند و باقی ه ، بعضی ها به باشگاه های حمایت از چیزهایی که به آن معتقدند می می برند

را باور  آنها خود را درگیر چیزی می کنند که به شدت آن. در همه این موارد یکسان است نتیجه روانی . های خود می یابند

   .می بخشدو قوام این درگیری به زندگیشان شادی و معنا . دارند

که برای امرار معاش انتخاب می کنید  ریچرا شما باید عاشق کا. همین اصول در مورد کار و حرفه شما هم صدق می کند

هنگامی  ، اما چه اتفاقی می افتد تمرکز مهم است. کافی نیستبه تنهایی موفقیت و خوشحالی شما  برایتمرکز مداوم  .باشید

 ؟  می شود که مسیری که انتخاب کرده اید سخت تر یا طوالنی تر از پیش بینی شما

بلکه  ر کردن روی مسائلی که به آن عالقه مندید نه تنها برایتان لذت بخش استکا  !اینجاست که تو باید عاشق کارت باشی

این عشق کمک می کند تا آنقدر از . ، بازدارد ندارد ، زمانی که فکر می کنید دیگر راهی وجود می تواند شما را از ترک آن

تکیه  ، ه شما را هدایت می کندمی کنید لذت ببرید که الزم نباشد فقط روی تمرکزی ک مسیری که به سمت هدفتان طی

 . کنید

 . تغییر دهد ، زندگیتان را میتواند با به جلو راندن شما در بدترین شرایطبه کاری که عاشق آن هستی عشق 

 

  هر روز تغییرات کوچک و مثبت ایجاد کنید -5

یک فیل خورد آن خیلی ساده می شود بله  یک فیل را می خورید؟ مگر می شود . تا بحال به خوردن یک فیل فکر کردید آیا 

و فقط باید کمی نیز قابل پباده سازی است زندگیتان  برای ایجاد تغییرات دراین اصل مهم و استراتژیک  . هربار یک لقمههم 
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، ایجاد عادت های  ورزش کردن ، ، مثأل سالم تر غذا خوردن و مثبتایجاد تغییرات کوچک . صبر و حوصله داشته باشید 

 .  ستا ، راه خوبی برای مشتاق شدن به زندگی کوچک سازنده

حرکت ساده . فقط ادامه دهید. داشت نیاز نخواهیدآن اگر از چیزهای کوچک شروع کنید به انگیزه زیادی هم برای آغاز  

      و خیلی زود خود را در مارپیچی از تغییرات  خواهد دادبه شما را ید الزم دار ، نیرویی را که شروع کردن و انجام کاری

 . یکی پس از دیگریآن هم  یابید می

 

  و دوباره تالش کنید ، لبخند بزنید درس بگیرید -6

شادی خودش را  می تواندهر فرد . ش می دهند پرورآنرا د و نخوشبینی را به وجود می آور، پیروز واقعی در زندگی افراد 

کسانی . دندرسی جدید از زندگی می دان ی رشد و آموختنشکست را فرصتی برااین چنینی ، افراد . ایجاد کند و پیش برود

    ، مخصوصأ زمانی که تالش  مکانی پیچیده شده در فرصت های بی شمار می بینند ، دنیا را که خوشبینانه فکر می کنند

، هر چه که با آن  بینید هر کس را که می. ستااست که به یاد داشته باشید هر چیزی درسی از زندگی این مهم   .کنند می

 . می گوییم”  زندگی “آموختن است که به آن  همه اینها بخشی از تجربهبه رو می شوید رو 

      اگر شغلی را که . زمانی که کارها آنطور که شما می خواهید پیش نمی روند ، مخصوصأ فراموش نکنید که درس بگیرید

و  که چیز بهتری انتظارتان را می کشد ی است، تنها به این معن خواستید پیدا نکردید یا رابطه ای که به جایی نمی رسد می

  .است درسی که گرفتید اولین قدم به سمتش

که می تواند کاری را انجام دهد، قبل از  ذهن باید باور کند. فکر مثبت مقدمه هر پیروزی بزرگی ست. باید مثبت فکر کنید

 ، هر وقتی حیوانات وحشی را برای اولین بار در قفس های باغ وحش می اندازند .انجام دهد اینکه بتواند واقعأ آن کار را

،  ، چنگ می زنند به سمت دیوارها می دوند ، با تمام وزنشان گاز میگیرند. چیزی را امتحان می کنند که از قفس فرار کنند

 . د، پافشاری می کنن که بتوانند خود را آزاد کنند برای هر فرصتی تا هفته ها و ماه ها

این موقع      در . بودن، این حیوانات وحشی میل شدید خود را به آزاد بودن از دست می دهند بعد از گذشت سالها زندانی

حتی تالش هم نمی کنند، چون حاال . خواهند توانید در قفس را باز بگذارید که حیوانات اگر خواستند فرار کنند اما نمی می

آیا شما هم مثل حیوانات وحشی در قفس هستید؟  .ا فراموش کرده اندهم آزاد باشند ر راحت هستند و اینکه می توانند باز

ممکن است فکر کنید  اتفاقات خوب زندگی از دست داده اید؟ آیا ذهن شما درگیر است؟ آیا ذوق خود را برای موفقیت و
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نید فقط به خاطر ممکن است فکر ک. نگاهدارنده گرفتار شده اید و اینکه در یک قالب گذشته شما نشانگر آینده شماست

به عنوان سرنوشت خود  موفق نبوده اید دیگر هرگز موفق نخواهید شد و ممکن است این راروژه پبهمان  اینکه در فالن و

   .بپذیرید

اما واقعیت این !  ساده و غیر ضروری ، تله ای بی نهایت ، یک تله است این طرز فکر که گذشته شما نشانگر آینده شماست

  محدودیت گذاشتن بر آنچه می توانید به آن برسید. که شما می خواهید تواند همانی باشد شما میخود حقیقت در است که 

در زمان سختی به جلو  باید دید مثبتی داشته باشید و ، پس  ی است و قابل تغییرذهنمحدودیت ها این همه . است توهم

 . ببرید ادامه دهید تا از بهترین لحظه های زندگیتان لذترا رفتن 

 

 ید و از زندگیتان در لحظه حال لذت ببریدحواستان را جمع کن -7

خوب است بدانیم قرار است اتفاق های  مطمئنم همه موافق این هستیم که خیلی. هیچ اشکالی ندارد به آینده نگاه کنیم 

، ما همچنان در  که اتفاق خوبی که منتظرش بودیم در حال رخ دادن است مشکل اینجاست که وقتی. لذت بخشی بیفتد

   .ق خوب بعدی هستیماتفا انتظار

 ی که در کنارمان است های خیلی  خوب اتفاق، فراوانی ، امنیت و این همه نعمت به ما نباید به حال فکر کنیم و چرا 

سالمتی در حال ، اگر فکر کنید که شما یکی از آن بیمارانی بودید که بیش از چندین ماه دیالیز ، در حال حاضر با داشتن 

من که حتی توان فکر کردنش را هم ندارم چه به . یک کلیه پیوندی باشید چه حالی داشتید  رانی منتظروضعیت جسمی بح

 . اینکه خود را در جای آن بیمار قرار بدهم 

 .ا را خوردقبل از بیات شدنشان آنرا را چشید و در حد نیاز آنه نی است کهیرینی های فراوازندگی در حال حاضر پر از شاینکه 

را است در کنارمان در حال رخ دادن که خوب  فاتقااین همه اید مواظب باشیم که قدر بخودمان را باید جمع کنیم و حواس 

در واقع و فدا نکنیم مد آخواهند نامعلوم تفاق ها و شادی هایی که در آینده شادی فعلی را برای او نها لذت ببریم آاز  وبدانیم 

 .نشان می دهیم  کامأل ناتوان از شناختن معجزه زندگیخود را یقت گر اینکار را انجام دهیم در حقا

رک شادی های آینده را هم بر اساس همین ایده فعلی دفرصت که مطئمن باشید ،  دادی حال را درک کنیشاگر نمی توانیم 

ادی شبعید است حواسمان به  ، کنیمفکر ادی های آینده نامعلوم ش، فقط به ادی حال شهنگام در اگر .  نخواهیم داشت هم
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 ل از این چکیده  بدون اجازه منع قانونی داردتهیه شده است و کپی برداری و نقل قو  فـکـر سـبـز چکیده توسط وبسایت  نای

شویم و ناتوانیم از اینکه یک لحظه از زندگی را واقعأ  پس در آینده غرق می. است باشد که در حال حاضر در دسترسمان 

  .زندگی کنیم

راه درست این است که روی  " ! به اندازه کافی نه ”  : چقدر از زندگیتان را واقعأ زندگی کرده اید؟ احتماأل جوابتان این است

  . کز کنیدتمر انجام دادن کمتر و بودن بیشتر

 خیلی برام جایزه این ”  :دقت کرده ائید ، جایی که میگویند بازیگرها هنگام دریافت جایزه تا بحال به صحبت بعضی از آیا 

ما برای داشتن همه لحظه  اما حقیقت این است که همه زندگی” .بودم این لحظه رسیدن تظر نمهمه زندگیم  .  ارزشمنده

، هر پستی و بلندی و هر چیز دیگری برای  طول زندگیتان انجام داده اید هر کاری که درکه  به این فکر کنیدختی ل. هاست

بیشتر آدم ها  چقدر از زندگیتان را واقعأ زندگی کرده اید؟ اگر مثل: از خودتان بپرسید  .شما به این لحظه است رساندن

 " !   زه کافینه به اندا” : ، احتماأل جوابتان این است هستید

  .تمرکز کنیدروی بودن بیشتر و روی انجام دادن کمتر درست این است که  راه

 .از دستش ندهید. لحظه اکنون زندگی است .یادتان باشد، لحظه اکنون تنها لحظه ایست که می توانید از آن مطمئن باشید

 

 

 http://dokhtaranpesaran.com/post/18441     زا برگرفته :  

 

http://dokhtaranpesaran.com/post/18441/%d8%a8%d8%a7-7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-7-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af/

