
  اإليجابي التفكير قوَّة

 ثالثال الجزء

 

 اسوري –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

أحد القارئين  لهذه المقاالت أرسل لي رسالة تسألني فيها سؤاالً ، و قد كان كالتالي 

:"إن عالم اليوم مليء بالجرائم ، وإساءة معاملة األطفال ، واألمراض ، والجوع ، 

 الحراري ، كيف نفكر بإيجابية في عالم مليء بالسلبية؟وحتى االحتباس 

و فعال ال يمكن ألحد أن ينكر حقيقة العالم اليوم ، ومع ذلك ، فإن اإلجابة على هذا 

السؤال وعلى األسئلة المشابهة هي أنه ال يهم مدى سلبية العالم ، فالمهم هو كيف 

ه والعيش بالتكيف معها يمكن للشخص أن يتعلم كيف يصمم أفكاره وموقفه وتصرفات

 والتغلب على هذه الصعوبات.

إذا أردنا المساهمة في تحسين هذا العالم ، يجب علينا أوالً تحسين أفكارنا ، قوة الفكر 

اإليجابي لديه القدرة على خلق تغيير كبير في كل شيء ،عالم أفضل يبدأ بأفراد 

 .ة التي يفكرون بهاأفضل ، واألفراد )اإليجابي أو السلبي( يتشكلون بالطريق

يمكن تدريس التفكير اإليجابي والموقف اإليجابي ، بل ويجب تعلمه من أجل البقاء 

والتحسن ، إذا تعلم المرء كيف يبدل أفكاره السلبية بأفكار إيجابية ، فسوف يبدأ في 



رؤية األشياء و الشعور بها بشكل مختلف ، وسوف يكون له نتائج إيجابية ،هذا 

ل الدكتور واين داير: "عندما نغير الطريقة التي ننظر بها إلى األشياء صحيح فكما قا

 .، فإن األشياء التي ننظر إليها تتغير

ومن خالل التفكير بشكل أفضل وكونك أفضل كفرد ، سيساهم المرء في تحسين 

 حياته ، ومجتمعه ، وتحسين العالم.

إلبقاء على إيجابيتك ، هناك و لتكون قادراً على تعلم كيفية التفكير بشكل إيجابي وا

القليل من األشياء التي يجب عليك معرفتها وتعلمها وممارستها ، اما إذا كنت مفكًرا 

سلبيًا ، متشائًما ،و ترى العالم كمكان سلبي ، أو تشعر باالكتئاب ، فاتبع األساليب 

 التالية وأضمن لك أنك لن تشعر بالشيء نفسه مرة أخرى.

ك حي وتقدّر الحياة نفسها ، و أن تقدر كل ما لديك ، حياتك األول هو أن تقدر أن

وصحتك ومواهبك وإرادتك وقوتك ومعرفتك وعائلتك وأصدقائك وعملك وزمالؤك 

 وطعامك وطبيعته الجميلة ومواردك وحتى الصعوبات التي قد تواجهك.

 الصعوبات التي نواجهها يجب أن تتحول إلى معرفة وحكمة وأن نعتبرها دروسا لنا

 .و أن نتعلم منها

هذه الهبات يجب االعتراف بها وتقديرها حتى لو كانت فكرة أو مشاعر سلبية تخطر 

على بالك ، االمتنان هو أكثر عاطفة صحية لدينا ، ومع ذلك  ينسى الكثير من الناس 

 تقدير هذه األشياء التي ال يملكها اآلخرون.

س عن طريق الصدفة واستخدام ثانيا ، عليك أن تعيش حياتك عن طريق الغاية ولي

كل ثانية منها وجعلها منتجة ، اقبل حياتك على ما هي عليه واستفد منها أكثر بغض 

النظر عن الصعوبات والظروف السلبية ، إنها حياة واحدة لك فقط ، و لن تعيشها 

 مرة اخرى.

ب قال هنري ديفيد ثورو ، الكاتب والمؤلف وعالم الطبيعة األمريكي ذات مرة "يج

أن تعيش في الحاضر ، تطلق نفسك مع كل موجة ، تجد الخلود في كل لحظة ، 

الحمقى يقفون على جزيرة فرصهم ويسعون نحو جزيرة أخرى. ال توجد أرض 

 أخرى. ال توجد حياة أخرى غيرها ".

ثالثًا ، عليك أن تتوقع األفضل من نفسك و لنفسك ، وأن تجذب األفضل لحياتك ، 

على أن أيًا كان ما يتوقعه المرء ، بثقة ، يصبح نبوءة تحقق ذاتها قانون التوقع ينص 

. ينص قانون الجذب على أنك "مغناطيس حي وأنك تجذب لحياتك أشخاًصا 

 وظروف التي تنسجم مع أفكارك".



عندما تتوقع بثقة أن أشياء جيدة ستحدث وأنك ستقوم بها بالطريقة الصحيحة ، 

لجسدية التي ستقودك وستحدث لك هذه األشياء ، ستخلق قوة من الطاقة العقلية وا

 والعكس صحيح أيًضا إذا كنت تتوقع حدوث أشياء سلبية ؛ فهو يجذب المماثل.

ً ، يجب عليك تحويل تركيزك وأفكارك على األشياء والظروف التي يمكنك  رابعا

 ا.التحكم فيها ، ال تركز على الظروف التي ال يمكنك التحكم بها وال يمكنك تغييره

قد ال تكون قادًرا على تغيير العالم ، ولكنك تمتلك السيطرة الكاملة على ما تفعله ، قد 

ال تتمكن من حل مشكلة البطالة لكل شخص ، ولكن يمكنك إعداد نفسك بالمهارات 

 الالزمة التي ستحصل بها على وظيفة وكنتيجة لذلك ستشعر بالسعادة.
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