
  اإليجابي التفكير قوَّة

 ولاأل الجزء

 

 سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

 جودة تفكيرك هي التي تحدد جودة مواقفك و سلوكك وإجراءاتك.

ما نفكر به أو نتخيله ، فكرنا  أو خواطرنا  تنتج عنه نتائج ، الثروة والسعادة ، أو 

 الفقر والحزن ، كلها تبدأ في العقل.

أن أبدأ هذا المقال بالتمني لجميع األشخاص الذين يحتفلون بمهرجان الحصاد أود 

 ولكل الماليزيين ، أفضل ما في الصحة والثروة والمستقبل المزدهر.

على عكس المخلوقات األخرى، يمتلك البشر قوة مميزة ال تُضاهى وال تقهر، وفريدة 

القوة التي تحدد مرتبة حضارة من نوعها ، إنها قوة عظيمة تحت سيطرة الفرد ، إنها 

 .األمة ، ومستوى التقدم ، واالزدهار، و هي قوة التفكير

وماتزال اعظم قوة هي قوة التفكير اإليجابي ، تفتح لك األبواب أمام اإلنجازات 

والنجاح والسعادة واالزدهار، و جودة تفكيرك هي ما تحدد  جودة موقفك وسلوكك 

 .وإجراءاتك



ياء ، اإلنجاز أو الهزيمة تولد في لحظة من التفكير ، كل ما األفكار هي مجرد أش

نفكر به أو نتخيله فكرنا أو خواطرنا تنتج عنه نتائج ، الثروة والسعادة ، أو الفقر 

والحزن تبدأ في العقل ، لذلك فإن أفكارك تحدد ما ستصبح عليه ، وتحصل عليه ، 

 وجودة حياتك.

و حالة ذهنية، إذا كنت تريد النجاح، فابدأ في قال الدكتور جويس براذرز: "النجاح ه

 التفكير في نفسك كنجاح".

عندما تتحكم في أفكارك، فإنك تتحكم في مشاعرك ومواقفك وتصرفاتك، التفكير 

اإليجابي سيؤدي إلى موقف إيجابي من شأنه أن يُحدث الفرق في نوعية حياة الناس ، 

وسيعطينا دائًما نتائج أفضل ، من ناحية  إن للموقف اإليجابي تأثير كبير على حياتنا ،

 أخرى ، فإن التفكير السلبي سيؤدي إلى نتائج سلبية.

الحياة تعطيك الفرص والصعوبات ، ومع ذلك هناك فرق بين أولئك الذين يرون 

الفرص في مصاعب الحياة )المتفائلين( ، وأولئك الذين وجدوا صعوبات حتى في 

 الفرص )المتشائم(.

لدكتور والتر ستابلز ،الشخص المتفائل هو الشخص الذي يتوقع األفضل و كما قال ا

في الحياة ويرى الخير حتى في السوء ،يعرف جيدا ان هناك شيء يمكن كسبه في 

 الفرص كما في الشدائد. 

وعّرف الشخص المتشائم بأنه الشخص الذي يتوقع األسوأ في الحياة من خالل 

 ئة ، متناسي نسبة التسعين في المائة الصحيحة.التركيز على العشرة بالمائة الخاط

التفكير اإليجابي يجعلك قويًا ومستعدً للسير ميل اإلضافي لتحقيق هدفك ، التفكير 

السلبي يضعفك ويقودك إلى فقدان األمل والتوتر واالكتئاب وتحريك انتباهك عن 

 خططك.

لم به أو تخطط له أو ومع ذلك ، ال يتم الحكم على حياتك من خالل ما تفكر به أو تح

تخيله ، بل يتم الحكم عليه من خالل نتائج هذه األفكار واألحالم والخطط ، يتم الحكم 

 عليه من خالل انجازاتك .

للحقيقة أن تفكيرك اإليجابي وموقفك اإليجابي فقط ، قد ال يضمنان إنجازاتك 

اإليجابي مع  ونجاحك فهما ال يكفيان، يجب الجمع بين التفكير اإليجابي والموقف

الجهد ، والمشاعر اإليجابية ، واإلجراءات اإليجابية ، وهذا ما سيزيد من إمكانية 

 نجاحك.



الحياة )وهي كذلك في الواقع( قد تكون صعبة ومعقدة مع العديد من التقلبات 

والخسائر ، ولكنها ليست صعبة عليك فقط ، كل شخص سيواجه صعوبات ، و 

هذه الصعوبات التي تحدد ما إذا كنا سنحتلهم أم أنهم الطريقة التي نفكر بها في 

 سيقهروننا.

قال الدكتور بيتر كوستينباوم : "عندما يحزن شخص ما ، ال أقول له " انس األمر" ، 

"أو" سيمر ، "أو" قد يكون أسوأ " ، كل ذلك ينكر نزاهة التجربة المؤلمة ،اقول له 

ر، الخوض في العمق ،ابق مع هذا العكس، "إنه أسوأ من أن تسمح لنفسك بالتفكي

الشعور، فكر فيه كمصدر ثمين للمعرفة واإلرشاد ،عندها فقط ستكون مستعدًا 

للمواجه والتغيير  في العملية " عندما نواجه صعوبات في الحياة ، هناك العديد من 

 الطرق للتعامل معها بشكل إيجابي.
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