
  اإليجابي التفكير قوَّة

 ثانيال الجزء

 

  سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

 ال توجد مشكلة أو صعوبة تدوم إلى األبد ، ويمكنك التحقق من تاريخ البشرية.

من المهم جدا أن ترتبط باألشخاص اإليجابيين الذين سيساعدونك في التغلب على 

سيجعلون مشكلتك أكبر بكل بساطة عن طريق مشكلتك أو صعوبتك ، هناك أناس 

 إحباطك او جعلك سلبيا جدا ، ابتعد عن هؤالء الناس.

عندما نواجه صعوبات في الحياة ، هناك العديد من الطرق للتعامل معها بشكل 

ومع  ،  إيجابي ، فقد نواجه صعوبات مالية وعاطفية وقد نفقد وظائفنا أو حتى أحباءنا

أو مشكلة تدوم إلى األبد ، ويمكنك التحقق من تاريخ البشرية ذلك ، ال توجد صعوبة 

،وعالوة على ذلك ، كل شيء يبدأ معك صغيرا ثم يبدأ في النمو باستثناء المشكلة 

 .التي تعتني بها والتي تتعلم منها

البقاء إيجابيا والتعامل بإيجابية مع هذه الصعوبات ، من شأنه أن يؤدي إلى النمو 

اء بصحة أفضل ، و البقاء سعيدا ، و بناء عالقات أفضل ، وإنتاج الروحي ، و البق

 أعلى.



و لكي تتمكن من التعامل مع مشكلة ما بإيجابية ، يجب أن تعتقد أنك لست الوحيد 

الذي يعاني من مثل هذه المشكلة، كل روح حية لديها مشكلة ،عالوة على ذلك ، يجب 

 .رنة بمشكالت اآلخرينأن تفكر في أن مشكلتك قد ال تكون شيئًا مقا

كاتب مجهول أعطانا حكمة عظيمة التي من الممكن أن تساعدك في هذا الموضوع 

 قال: "بكيت ألنني لم يكن لدي أحذية حتى رأيت رجال ليس لديه أقدام".

ومع ذلك ، أنا ال أقترح هنا أخذ المشاكل بسهولة و بدون جدية ، هذا أمر خطير 

دم التقليل من شأن أي مشكلة أو التقليل من قدراتك وأسوأ شيء نفعله، كن حذًرا بع

 وامكانياتك على حلها.

من المهم أيًضا أن ترتبط باألشخاص اإليجابيين الذين سيساعدونك بالتغلب على 

مشكلتك أو صعوبتك، هناك أشخاص سيجعلون مشكلتك أكبر وأكثر جدية عن طريق 

 الناس واالبتعاد عنهم. إحباطك أو جعلك سلبياً ،عليك أن تفصل نفسك عن هذه

مارك توين قال: "ابتعد عن األشخاص الصغار الذين يحاولون التقليل من طموحاتك 

، فالناس الصغار دائما ما يفعلون ذلك، ولكن العظماء حقًا يجعلونك تشعر بأنك من 

 الممكن أن تصبح رائعًا ايضا ".

لتك أو صعوبتك معهم، ارتبط دوما باألشخاص المتفائلين ، وكن منفتًحا وناقش مشك

نحن النعرف كل شيء ، وقد يكون رأي أو معلومة أو فكرة شخص ما هو الحل 

 لمشكلتك ، عقلين هما دائما أفضل من واحد.

من احتياجات شخصيتنا هو المساعدة ، من أجل حل مشكلة ما أو التغلب على 

مها، ومع صعوبة ، يجب على المرء طلب المساعدة من أولئك الذين يستطيعون تقدي

ذلك ، فإن نفسنا ستمنعنا من طلب المساعدة مرة اخرى ، ألنها تجعلنا نبدو ضعفاء ، 

يجب أن نطلب المساعدة مع اعتقاد قوي بأننا نفعل ذلك لكي نبقى أقوياء ، ويجب 

 علينا طلب المساعدة حتى نحصل عليها.

لنفس لديها القدرة اإليمان بذاتك والثقة بالنفس هو مفتاح آخر لحل مشاكلك ، الثقة با

على جعلك تفكر بشكل أفضل ، والقضاء على شكوكك وأحكامك السلبية ، وتجعلك 

 تعمل بشكل أكثر فعالية ، وتحافظ على استعدادك للتعامل مع المواقف الصعبة.

وبالتالي سوف تتعامل مع المشاكل بفعالية وكفاءة اكبر ، في كتابه الشهير "إذا كان 

مر يعود لي" قال الدكتور روبرت شولر "كل إنجا  التقيت به األمر سيكون ، فإن األ

يقول ، 'تغيرت حياتي عندما بدأت أؤمن بنفسي ". العمل هو مفتاح آخر لحل مشاكلك 

، إن انتظار حدوث معجزة وحل مشكلتك لن ينجح ، إذا كانت مشكلتك ، على سبيل 



أن يطرق على بابك المثال ، هي أنك عاطل عن العمل، ال تتوقع من صاحب العمل 

 ويقدم لك وظيفة.

هذا مضيعة للوقت ولن يحل المشكلة أبداً ،عليك أن تبحث وتجد عمالً بنفسك ، فأنا ال 

 أعتقد أن األبقار تعطينا الحليب، علينا ان نحصل عل كل قطرة منه .
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