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 جادیا یمثبت یتان نگرش ذهن ی: نسبت به خود و زندگ2 شماره

 . دیکن

ص خوش شخ کی. دیباش نیخوش ب د، کامالًیکن یکه م يدرهرکار دیریقاطع بگ میامروز تصم نیهم از
 نیرو محبوب ت نیاز جذاب تر یکی نیدارد و ا یخوب یمثبتمعموالً شوخ طبع یبا نگرش ذهن نیب
 تواند داشته باشد.  یزن م دگاهیمرد از د کیاست که  ییها یژگیو

قات او شتریاست. اگر ب يریادگیقابل  ینیهم درست مثل بدب ینیاست، که خوش ب یدلگرم ي هیما
 . دیشبا نیکه خوش ب دیریبگ ادی دیتوان یکنند، م یا فکر مه نیکه خوش ب دیهمان گونه فکر کن

 يکنند و نحوه  یصدهزار زن و مرد به طور مفصل مصاحبه شده تا مشخص شود چگونه فکر م با
ها  نیباند که خوش  افتهیدر یبررس نیگذارد. محققان در ا یشان اثر م یتفکرشان چگونه برزندگ

خواهند و  یکه م ییزهایچ ياوقات درباره  شتریها ب نیدارند. خوش ب یبا افراد معمول يادیتفاوت ز
 دیواهخ یکه م ییزهایدرمورد چ شتریکنند. شما هم هرچه ب یبه آنها فکر و صحبت م دنیرس ي حوهن

 دین تر خواهروشن تر و واضح تر باشد، مثبت تر و مطمئ تانیبرا زهایچ نیو هرچه ا دیفکر و صحبت کن
 بود. 

 نیها اعتقاد دارند که خوش تر نیکنند. خوش ب یفکر م ندهیآ ياوقات درباره  شتریها ب نیب خوش
شان هنوز  اتیتجرب نیها اعتقاد دارند بهتر نیاست. خوش ب شانیرو شیشان در پ یزندگ يلحظه ها

قرار دارد. خوش  ندهیلحظه ها در روابط شان، در آ نیها معتقدند که خوش تر نیدر راهند. خوش ب
هستند. آنها  ندهیآ يبزرگ تر و بهتر در ماه ها و سال ها يدستاوردها اق، منتظریبا اشت وستهیها پ نیب
به  نکهیدارند راه حل گرا باشند نه مشکل گرا. درواقع شما با عادت دادن خودتان به ا شیگرا شتریب

به مثبت  یفلحظه ذهن تان را از من کیدر  دیتوان ید، میخود مشکل، به راه حل آن فکر کن يجا
 د، خالقیکن یبه راه حل ها فکر م یکه راه حل ها، ذاتاً مثبت هستند. وقت دی. حتماً توجه داردیبرگردان

که در برابرتان است، صحبت و فکر  یراه حل مشکالت يکه درباره  ی. هنگامدیشو یتر و سازنده تر م
در  جهیرسد، در نت یبه ذهن تان م يشتریو ب شتریبخوب  يرسد راه حل ها ینظر م د، بهیکن یم
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