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 که کامالً ساکت باشیدگرا باشید یا اینمثبت: فصل دوم

 

هایی است که همیشه در مورد خودتان امروز در این موقعیت که قرار دارید تا حدي به خاطر آن چیز
گویید چیزي که میکنید، به آنها مثل بذر هستند. وقتی چیزي بر زبان خود جاري میاید. واژهگفتهمی

ن ل شود. شاید خودتابخشید. اگر به گفتن آن ادامه دهید، نهایتاً ممکن است به واقعیت تبدیجان می
کنید. این مساله در آن گویی میي خودتان را پیشمتوجه شوید یا شاد هم نشوید، ولی در واقع آینده

من مورد رحمت خداوند هستم. من قوي هستم. من به «گوییم هایی از این قبیل میزمان که چیز
ن کار نه یلی خوب است، با ایخ» رویاهایم دست خواهم یافت. من از زیر بار قرض بیرون خواهم آمد

ایم، گویی کردهایم، موفقیت را پیشگویی کردهگرا هستیم بلکه در عین حال، پیروزي را پیشتنها مثبت
 هاي شما حرکت خواهد کرد. ایم. زندگی شما در همان مسیر واژهگویی کردهسطوحی جدید را پیش

هرگز اتفاق خیلی خوبی براي من در «کنند. گویی میپیشاما خیلی از مردم دائماً تنها مسائل منفی را 
اوضاع کسب و کار خراب است. به ». «دیگر هرگز اندامم متناسب نخواهد شد». «دهدزندگی رخ نمی

ها متوجه آن». فصل مریضی است. حتماً آنفوالنزا خواهم گرفت». «احتمال زیاد اخراج خواهم شد
کنند. درست مثل این است که اتفاقات بد، میانه گویی میا پیشکار، شکست خود رنیستند که با این

 کنند.بودن و کمبود را به سوي خود دعوت می

کارید. باالخره کنید، در واقع بذر میزمانی که صحبت می». ي کالم خود را خواهیم خوردما میوه« 
ین است: اطمینان حاصل اید را بخورید. چالش من اي چیزي که کاشتهرسد که باید میوهزمانی می

ي سیب بکارید. اگر پرتقال خواهید، باید دانهکارید. اگر سیب میهاي درست را میکنید که بذر
هاي پیچک، یا قارچ بکارید. شما دقیقًا توانید دانههاي کاکتوس بکارید، نمیتوانید دانهخواهید، نمیمی

توانید منفی صحبت اید. به عبارت دیگر، نمیکاشتهاش را اي را برداشت خواهید کرد که دانههمان میوه
توانید از شکست حرف بزنید و انتظار پیروزي تان مثبت باشد. نمیکرده و انتظار داشته باشید که زندگی

توانید از نقصان، از کمبود، از نداشتن استطاعت، از همیشه عقب بودن حرف زده و داشته باشید. نمی
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