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برنامه ریزي ذهنی با جمالت تاکیدي
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نبردهاي زندگی همیــشه به نفع قویتــرین ها و سریعتــرین ها پایان نمی پذیرد بلکه دیر یا زود :ناپلئون هیل

.برد با کسی است که بردن را باور دارد
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چیست؟تأکیديعبارات

راآنهااصولیرعایتوداردکهآرزوییبهتوجهباشخصکههستندکوتاهعباراتیوجمالتتأکیديعبارات

خودخواستهبهمدتیازپساینکهتاکندمیتکراربارچندوچندینمشخصزمانیفواصلدروکندمیبیان

!رسدمی

تصورذهنتدرراآنچههرورفتخواهیسمتهمانبهبیندشیچههربهکهاستاینبرفرضیهایناصل

بهاستثنابدونوحتمابیندیشیآنبهمداومطوربهزمانیفواصلدروکنیایجادآنازايقويتجسموکنی

.رسیدخواهیآن

.کنندمیتنظیمراتأکیديعباراتنظرموردافکارکردنباروروذهنکردنآشنابرايواساساینبر
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می رسیم ؟خودچطور خود را متقاعد کنیم که به خواسته هاي بزرگ 

!!را متقاعد کردیم که نمی رسیمن همین طوري که تا امروز خودما: پاسخ 

در حقیقت به کمک تکرار جمالت تاکیدي شما به ضمیر ناخودآگاه خود اطالع می دهید که تمایل به رسیدن چه 

.چیزي در زندگی را دارید

.این ضمیر ناخودآگاه ماست که مدام نقشی اساسی بازي می کند
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وقتی شما جمالت تاکیدي براي رسیدن به خواسته اي را مدام تکرار می کنید و یا می شنوید، کائنات را از 

خواسته خودتان مطلع می کنید و به طرز باور نکردنی و شگفت انگیزي تمام هستی تالش براي رسیدن شما به 

.خواسته تان را دارد و آرامش را به شما منتقل می کند

کنید و افکار درونی منفی خود را به افکاري می ضمیر ناخودآگاهتان را مجددا برنامه ریزي ديبا جمالت تاکی

.نماییدمی مثبت و دلخواه تبدیل 

با آدم هاي منفی و آنهــایی که مرتب عدم موفقیت را در زندگی خود تجربه کرده اند نشست و برخاســت 

.کرده ایم آرام ، آرام باور کردیم که موفقیت براي ما نیست
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کوتا ه و ساده باشندتاکیدي بهتر استعبارات

بار یک عبارت کوتاه 5در یک دقیقه می توانم شماعبارتی که کوتاه و ساده تر است بیشتر قابل تکرار اسـت 

.ولی اگر عبارت طوالنی شد تکرار کمتر می شود و نفوذ در ناخود آگاه کمتریدرا بگوی

عبارت تأکیدي حتی االمکان باید با صداي بلند بیـان شود چون به محـــض اینکه شما فکر می کنید به گفتن 

قل به ضمیر نا خودآگاه می شود اما وقتی با صداي بلند بگوییــم کیدي ، از طریق ذهن عبارت منتاعبارات ت

وقتی از دو مســیر منــتقل شود شود وگوشــها هم می شنــوند و از مسـیر دوم هم عبارت منــتقل می 

.تأثیر سریعتر خواهد بود

بدون درك و یــوتر عبارات تأکیدي پیرامون یک موضوع ثابــت باشد ضمــیر نا خود آگاه مانـــند یک کامپ

در تمام π= 14/3مقدار یک پارامتر را یک عدد تعریف کنیماست مــثأل اگر براي یک کامپیــوتر فهم

!آیا متوجه می شد ؟! تعریف می کردیم5یا 4را πحال فرض کنید . محاسبات همین عدد را در نظر می گیرد

این دقیقا همان اتقاقی . دهد و هیچ قدرت اصالحی نداردچون طبق برنامه ریزي ما کار انجام می . مسلما خیر

.است که در ضمیر ناخودآگاه ما می افتد
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.را تکرار می کنیم تاکیدي ت اتا رسیدن به نتـــیجه عبــار

.زمان به نتیجه رسیدن به باور شما بستگی دارد 
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براي مثبت اندیشی و داشتن باورهاي سازنده خیلی از مواضع را باید رها کنیم خیلی از تفکرات منفی و غلط و 

.باطل را رها کنیم 

کلمات و جمالت در زندگی ما تأثیر خارق العاده دارد پس دقت کنید به آنچه که می گویید و مرتب جمـالت را 

. نیدگویی مثبت و توانمندي سازي عادت کدرباره خود به کار ببرید ، مثأل به خود 

منـظور از مثبت اندیشی ، نفی افکار منفی نیست چون منفی ها وجود دارند اما می خواهیم آنقدر مثبت و 

.قوي بشویم که منفی ها روي ما تأثیر نگذارند نه اینکه نفی بشوند 
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اما دقت داشـته باشــید بعد از اینکه شروع به براي رسیدن به مثبت اندیشی باید جمالت تأکیدي به کار برد 

.مثبت اندیشی می کنید افکار منفی هــجوم می آورند که باید در برابر آنها مقاومت کرد

ذهن ما قابلیت هاي فوق العاده اي دارد و هر چقدر بیشتر بتوانیم از قابلیتهاي ذهنی ما استفاده کنیم ، نتیجه 

.گرفتبهتري در زندگی خود خواهیم 

یک هاي ذهنی براي پرورش ذهن و رسیدن به موفقیت نخستین تکنیکی که فرا خواهیم گرفت ، ناستفاده از تک

تلقین مثبت ذهنی با ذکر عبارات تاکیدي مثبت و ثبت دهن ما و ورود به ضمیر ناخودآگاه با عبارات تاکیدي "

.است"مثبت

.در زندگی می گذارداین تکنیک تاثیر شگرفی بر رویدادهاي پیش روي ما 

.تلقین به نفس در واقع یعنی تکرار کردن عبارات تاکیدي مثبت براي به ظهور رسیدن خواسته ها

به خود و ذهنمان تلقین کنیم ، همان گونه براي ما –چه مثبت و چه منفی –جالب است بدانید ، هر چیزي 

.اتفاق خواهد افتاد
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ي مثبت را مدام تکرار نمایید، ذهن ناخودآگاه شما به نید و جمالت تاکیدکوقتی مثبت فکر 

همان صورت شکل می گیرد و تمام کائنات در صدد برآورده شدن خواسته هاي شما تالش 

.می کنند
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به برخی از عبارات منفی که ما متاسفانه به راحتی در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنیم و از تاثیر آن 

:کنیدغافلیم توجه 

.هیچ وقت تاکسی و اتوبوس گیرم نمیاید ، تا من میام اتوبوس میره-

.هیچ وقت ریاضی را یاد نمیگیرم ، اصالً استعدادش را ندارم-

.شومموفقامکان ندارد در امتحان کنکور -

.قبول نشومترسم در امتحانات می-

.مدمآهمین طور بدنیا اصال. انس هستمشدم بدآمن -

.در قسمت و تقدیر من این طور نوشته شده در سرنوشت من این طور بود-

.شو م ، فایده نداره کهآب که هم می خورم چاق می-

چنین تلقین هاي ذهنی منفی میکودکان خود را از من چیزي ساخته نشد یا نیست، بعضی اوقات والدین -

.شودینده از اطفال شان چیزي ساخته نمیآکنند، در 
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اگر بخواهیم لیستی از تلقین هاي منفی که روزانه به ضمیر ناخودآگاه خود وارد می کنیم را تهیه کنیم ، خود نیز 

.وجود این همه عبارت و جمله هاي منفی در زندگی روزمره ي خود تعجب خواهیم کرد از

اینجاست که متوجه می شویم چرا هیچ پیشرفت عمده اي در زندگی نمی کنیم و همان آدمی هستیم که قبال 

!بودیم

براي تحول و پیشرفت در زندگی باید ابتدا ذهن خود را از جمالت منفی خالی کرده و سپس با 

.عبارات مثبت و سازنده ، جایگزین نماییم

وقتی ما به چیزي فکر می کنیم هاله هاي انرژي ما به سمت او می روند شرایط ، رویداد ، وقایع انسانهایی را 

. در مسیر ما قرار می دهــــند که شــکل پر تراکم تفکرات ما هستند اصأل شانس و اتفاق وجود ندارد 

هاله هاي . اله هاي انرژي سـوار می شود هاله ها انرژي دو نفر را به سمت خود می کشاند و فکر ماست که بر ه

.انرژي حمل کــننده تفکرا ت من و شماست

حال که با تاثیر شگفت انگیز جمالت تاکیدي آشنا شده اید می خواهیم تعدادي از آنها را براي شما بیان کنیم
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جمالت تاکیدي براي موفقیت

.می دانم که خداوند می خواهد همیشه موفق باشم

.می رسمون و همین جا به عالیترین ثمرات نیکوهم اکن

.چون طلبیده ام باید موفقیت را به دست آورم

.کامیابی تقدیر الهی من است
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جمالت تاکیدي براي ثروت

.کران هستمصاحب ثروت و برکت بیمن هم اکنون

.من هم اکنون از درآمدي مدام و قابل توجه و فراوان بر خوردارم 

.دنهمه کس مرا توانگر می سازهمه چیز و

.جهان متصلمبرترثروتهپیوسته بمن
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جمالت تاکیدي براي آرامش

.ممن آرام و لبریز از آرامش و تعادل هست

.دراستین مرا متجلی می سازآرامشهم اکنون وند مهربانخدا

.برمسر میه بآرامشدرحالت صلح و جهانبا

.مرا به دست فرشتگانش سپرده است تا در همه حال مراقبم باشندوندخدا



WWW.1START.IR)                            پنچره اي به موفقیت بیکران ( استارت                          یک

١٦ www.1start.ir.         تمام حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به سایت یک استارت می باشد

جمالت تاکیدي براي شادي

.روي من استپیش شاديروزهایی نیکو در پیش است، روزهاي

.هستمشاد و خنداندر پناه لطف الهی

.شادي هستمبراي انجام فعالیتهاي روزمره ام سرشار از 

.استسراسر وجودم غرق در انرژي و شادي
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.این موارد گوشه هایی از جمالت تاکیدي هدفمند براي رسیدن به اهداف خاص بودند که بیان شد

)یک استارتما در سایت  1start.ir فایل هاي صوتی و متنی  جمالت تاکیدي را براي رسیدن به خواسته هاي (

موبایل خود ذخیره کنید و در اوقات فایل هاي صوتی را پس از دانلود می توانید در. شما را فراهم کرده ایم

.بیکاري، ذهن تان را برنامه ریزي کنید و نتایج شگفت انگیز آن را ببینید

takidi/shop/ir.start1://http:جمالت تاکیديکامل پکیج 

همیشه شاد و موفق باشید

علی حسن پور

1start.ir


