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1آموزشرایگانموفقیتوثروتمندشدندرسایتموفقیار

گفتار مثبت

گفتار مثبت

کلمات بسیار قدرتمند و آفریننده هستند و هر حرفی که بر زبان می آورید، فکر شما را شکل می دهد و آن هم 
واقعیتی را رقم می زند! گفتار مثبت زندگی شما را شیرین و زیبا می کند و گفتار منفی زندگی را برایتان تلخ و زشت 

می گرداند.

گفتارتان را تغییر دهید تا زندگی تان تغییر کند! به کار بردن جمالت مثبت و صحیح به نفع شما خواهد بود. در 
اینجا با نمونه هایی از گفتار مثبت آشنا می شوید. سعی کنید عبارات منفی را حذف و از عبارات مثبت استفاده کنید.

• نگویید: »شکست خوردم«
• بگویید: »تجربه کردم« یا »درس گرفتم«

• نگویید: »خسته نباشی«
• بگویید: »خدا قوت« یا »شاداب و سرحال باشی«

به نام خدا
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• نگویید: »بد نیستم«
• بگویید: »عالی هستم« یا »حالم بسیار خوبه«

• نگویید: »دست شما درد نکنه«
• بگویید: »از شما ممنونم« یا »از لطفتون سپاسگزارم«

• نگویید: »خدا بد نده«
• بگویید: »خدا سالمتی بده« یا »ان شاء اهلل شفا بگیرید«

• نگویید: »خیلی سخته«
• بگویید: »آسون نیست«

• نگویید: »نمی تونم این کار رو بکنم!«
• بگویید: »چطوری باید این کار رو انجام بدم؟«

• نگویید: »ببخشید که مزاحمتون شدم!«
• بگویید: »ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیارم گذاشتید.«

• نگویید: »از این کس یا چیز یا کار متنفرم!«
• بگویید: »اون رو دوست ندارم.«

• نگویید: »این کار برام غیرممکنه!«
• بگویید: »حتمًا راهی وجود داره.« یا »من می تونم از عهده اش بربیام.«
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• نگویید: »به تو ربطی نداره«
• بگویید: »خودم حلش می کنم«

• نگویید: »خیلی زشته«
• بگویید: »طبق سلیقه من نیست«

• نگویید: »مشکل بزرگی دارم«
• بگویید: »مسئله ای دارم که باید حلش کنم.«

• نگویید: »فعاًل گرفتارم«
• بگویید: »در فرصت مناسبی در خدمتتون خواهم بود.«

• نگویید: »من که هیچ وقت شانس ندارم! بازهم بد آوردم!«
• بگویید: »این عادیه و جزئی از زندگیه.« یا »این اتفاق ممکنه برای هرکسی پیش بیاد.«

• نگویید: »چه مصیبتی؟ دیگه بدبخت شدم!«
• بگویید: »من از این چالش سربلند بیرون میام.«

• نگویید: »خسته شدم! من دیگه تحمل ندارم!«
• بگویید: »من هیچ وقت تسلیم نمیشم.« یا »اون قدر ادامه میدم تا به موفقیت برسم.«

• نگویید: »نیفتی؟! نخوری زمین؟! ضرر نکنی؟!«
• بگویید: »مراقب باش« یا »کمی بیشتر احتیاط کن«
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• نگویید: »برای رسیدن به این هدف جونم به لبم رسید!«
• بگویید: »خوشحالم و خدا رو شکر که موفق شدم.«

• نگویید: »بازهم یه مشکل جدید! هر چی سنگه، زیر پای لنگه!«
• بگویید: »فرصتی برام پیش اومده تا تواناییم رو ثابت کنم.«

نتیجه گیری: عادت کنید همیشه مثبت حرف بزنید تا هم افکار خودتان سالم بماند و هم تأثیر 
خوبی در اطرافیان خود داشته باشید. گفتار مثبت را هم در صحبت کردن روزانه با دیگران و 

هم در گفتگوهای درونی خود رعایت کنید تا همیشه حال بهتری داشته باشید.

• نویسنده: فردین محمدی
• منبع: موفق یار

برای مشاهده ی این مقاله در سایت موفق یار و ثبت امتیاز و نظرات خود، اینجا کلیک کنید!
برای ترویج موفقیت در جامعه، لطفاً این فایل را با دوستان و آشنایانتان به اشتراک بگذارید!
برای دانلود رایگان آموزش ها و مطالب موفقیت و ثروتمندی، به سایت موفق یار مراجعه کنید!
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