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  اي از اطالعات مفید و کاربردي براي موفقیت و زندگی بهتر ، مجموعه وب سایت دانش و زندگی
 

  مثبت براي هر روز وعبارات تاکیدي  ، انگیزشی پیام هاي  1394فروردین ماه 
  .هر آنچه که از خداوند طلب کنید او بیش از آن چه که فکر کنید با آغوش باز به شما اعطا می کند وردینرف        1شنبه                  

  .اکنون میدانم که خداوند میخواهد صاحب همه چیز باشم همه چیزهایی که دوست دارم "           2شنبه             یک
  .برسم   برکت می دهد تا هم اکنون و همین جا به عالیترین ثمرات نیکو میک ثانیه هاي امروزیکا به قدرت کامیاب بخش خدا  "          3شنبه               دو

  .خداوند منشا همه موهبت ها هست و همه انسان ها و اوضاع زندگی و جامعه وسیله اي براي رساندن موهبت هاي الهی هستند "          4شنبه              سه
   .منکهنه و روابط فرسوده را رها میک اکنون چیز هاي پوسیده و اوضاع و شرایط "          5شنبه           چهار

 "           6شنبه            پنج
من از نظم الهی سرشارم من اکنون در نظم متعالی قرار . من به خدا چشم میدوزم و هدایت او را می طلبم و توانگر می شوم

  .دارم
  .پیروزي و موفقیت حق افرادي است که از شکست خود درس گرفته اند  "           7جمعه                 
  .من هم اکنون در میان روابط درست ،افراد درست ،اوضاع و شرابط درست قرار دارم "           8شنبه                 

  .این وضع راه حل دارد راه حل الهی واالترین راه حل است سپاس می گزارم که راه حل الهی هم اکنون متجلی می شود "           9شنبه            یک
  .و خودم نیز تمام تالش خود را به کار خواهم گرفترا به دست خدا می سپارم  مشکالتماکنون  "           10          شنبه   دو

 "           11شنبه           سه
خداوند اکنون به هر طریقی که خودش صالح میداند این موهبت را به من میدهد تا در نهایت شادمانی براي خودم استفاده 

  .کنم
  .به یمن جوهر غنی بی کران کائنات من هم اکنون صاحب معشوقی زیبا و نازنین و دوست داشتنی هستم "           12شنبه        چهار
  به یمن جوهر غنی بی کران کائنات من هم اکنون صاحب ثروت و برکت بی کران هستم "          13شنبه          پنج

  .و دلپزیر و راحت دارم   به یمن جوهر غنی بی کران کائنات من هم اکنون خانه اي بزرگ "          14جمعه               
  .به یمن جوهر غنی بی کران کائنات من هم اکنون داراي سالمتی روح و جسمی کامل هستم "          15شنبه               

  .ثروت و دولت و عشق و سعادت به ارمغان می آورد طرح الهی هم اکنون برایم سالمت و "          16شنبه          یک
  . من هم اکنون از درآمدي مدام و قابل توجه و فراوان بر خوردارم "          17شنبه            دو

  .پاسگذارماز افزایش در آمدم که هم اکنون پیش می آید و به طرزي قابل مالحظه به من رضایت می بخشد س "          18شنبه           سه
  .من به جوهر الهی احاطه شدم و این جوهر الهی هم اکنون به شکلی غنی و مناسب و شایسته به سویم می آید "          19شنبه         چهار

 "          20شنبه          پنج
باز گرفته شود پس آرام و آسوده خدایا به تو و قانون عدالت تو توکل می کنم میدانم که آنچه متعلق من است نمی تواند از من 

  .بر جا می مانم
  .مالی و روحی روز به روز بهتر و در آمد و عشق من بیشتر می شود   زندگی من از نظر "          21جمعه               
  . و توانگري جاودانی و عدالت با من است   حکمت کامل از آن من است من فهم هستم و قوت از آن من است دولت و جالل "          22شنبه               

  .می آفریند برایم بی درنگ عالیترین ثمرات را ت وسرگرم کار اس هم اکنونعشق الهی  "          23شنبه         یک
  .امروز زندگی عالی و بی نظیري را تجربه خواهم کرد "          24شنبه           دو

  .در ذهن الهی از دست دادن وجود ندارد هم اکنون شیئی گمشده یا معادل آن به من باز می گردد "          25شنبه          سه

 "          26شنبه        چهار
کنون متجلی می شوند تا برایم شادمانی و همه موهبت هاي گذشته و اکنونم که بنا به حق الهی به من متعلق هستند هم ا

  .رضایت کامل بیاورند
  .موهبتم را از دست نداده ام، موهبتم با قدرتی بیشتر و عظیم تر می تواند پدیدار شود و از راه حکیمانه خدا تجلی یابد "          27شنبه         پنج

  .و آزاد هستند همه جهان به من پاسخ مثبت می دهد   دروازه ها گشوده شده اند اکنون همه راهها بازاکنون همه در ها و  "           28جمعه             
  .یا موهبتی برتر را از خزانه بی کرانت به من عطا فرما ، نیکی نامحدودت هم اکنون انجام خواهد پذیرفت   خداوندا ، این موهبت "           29شنبه              

  .هستم و خدا را شکر می کنم   خداوندا من هم اکنون به یمن جوهر غنی کائنات صاحب این موهبت "           30شنبه         یک
  .خداوندا من را به معشوقم روز به روز نزدیک تر و مرا هر روز الیق تر از دیروز بگردان  "           31شنبه           دو
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  اي از اطالعات مفید و کاربردي براي موفقیت و زندگی بهتر ، مجموعه وب سایت دانش و زندگی
 

  مثبت براي هر روز وعبارات تاکیدي  ، انگیزشی پیام هاي  1394اردیبهشت ماه 
  .واز نظر مالی روز به روز درآمد ما بیشتر می شود  من براي خودم و خانواده ام سالمتی و برکت جاوید می طلبم  خداوندا اردیبهشت      1   شنبه           سه

  .کامل را براي پذیرا شدن موهبت هاي الهی را دارممن از نظر روحی و معنوي آمادگی  "           2شنبه            چهار
    .وابستگی ، همه مردم را دوست دارم و همه مردم نیز بدون هیچ گونه وابستگی، مرا دوست دارند   من بدون هیچ "           3شنبه             پنج

  .فقط براي امروز خوشحال خواهم بود "           4جمعه                  
  .فقط امروز کارهاي خود را با شور و شوق صادقانه انجام خواهم داد "           5شنبه                  

  .فقط براي امروز، در فکر پرورش روانم خواهم بود "           6شنبه             یک
  .ورزش مناسب خواهم بودفقط براي امروز، در فکر تندرستی و انجام  "           7شنبه               دو

  .فقط امروز، از هیچ کس انتقاد نکرده و به نظریات دیگران هم احترام خواهم گذاشت "           8شنبه              سه
  .فقط امروز، سعی خواهم کرد که براي امروز زندگی کنم و نگران فردا و آینده نخواهم بود "           9شنبه           چهار
  .فقط امروز، برنامه کار روزانه را دقیقاَ تنظیم و به اجرا در خواهم آورد "           10شنبه            پنج

  .فقط امروز، نیم ساعت از وقت خود را براي خودم صرف می کنم، با خود خلوت کرده و به راز و نیاز با خداي خود می پردازم "           11جمعه                 
  .فقط امروز،نگران هیچ چیز و هیچ کس نخواهم بود "           12شنبه                 

  .فقط براي امروز، سپاسگذار از برکات و امکانات خود خواهم بود "           13شنبه            یک
  .ش میرودخوشحالم همه چیز درراه واالترین خیر وصالح من پی "           14شنبه              دو

  .همواره به خاطر داشته باشید آخرین کلید باقی مانده شاید بازگشاینده در قفل باشد "           15شنبه             سه
  .از فعالیتهاي بزرگ نهراسید زیرا هر فعالیت بزرگی را می توان به فعالیتهاي کوچکتر تقسیم کرد "           16شنبه           چهار
  حتماً از سایت دانش و زندگی دیدن خواهم کرد امروز  "           17شنبه            پنج

  .فردي که به خود اطمینان دارد محتاج تعریف دیگران نیست "           18جمعه                
  .تربیت می کندکتاب معلمی است که بدون عصا و تازیانه ما را  "           19شنبه                 

  .رمز سالمتی قرار دادن کمی هیجان به جاي آسایش است "           20شنبه            یک
  .آن قدر شکست خوردن را تجربه کنید تا شکست دادن را بیاموزید "           21شنبه              دو

  .ماییم که عوض می شویمهرگز چیزي تغییر نیافته این  "           22شنبه            سه
  .پس من قدم اول را بر میدارم شوارترین قدم همان قدم اول استد "           23شنبه         چهار
  .گوش شنوا زیر بناي مهارتهاي ارتباطی است "           24شنبه           پنج

  .است تغییرات غیراصولی هرج و مرج ایجاد می کند و تغییر نکردن پوسیدگی "          25جمعه                
  .مردان شجاع فرصت می آفرینند و ترسوها و ضعیفان منتظر فرصت می نشینند "          26شنبه                

  .اثر کمرنگ ترین نوشته ها بیشتر از قویترین حافظه هاست "          27شنبه           یک
  .می دهد ولی آنرا داخل النه اش قرار نمی دهد خداوند به هر پرنده اي دانه اي "          28شنبه             دو

  .کارتان را آغاز کنید توانایی انجامش به دنبال می آید "          29شنبه            سه
  .گر در کارها جدیت به خرج ندهید بی استعدادترین افراد مصمم و با اراده از شما پیشی می گیرندا "            30شنبه        چهار
  .با استعداد متوسط اما پشتکار متوسط به هر چه بخواهید می رسید  "            31   شنبه       پنج
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  اي از اطالعات مفید و کاربردي براي موفقیت و زندگی بهتر ، مجموعه وب سایت دانش و زندگی
 

  مثبت براي هر روز وعبارات تاکیدي  ، انگیزشی پیام هاي  1394ماه  خرداد
  .انتخاب اینکه امروز چگونه روزي باشد. انتخاب با من است  خرداد         1جمعه                  

 "           2شنبه                  
و . از آینده نگري خود خوشحال و امیدوار باشم امروز بخاطر اینکه جیبم خالی است ، می توانم غمگین و ناامید باشم یا اینکه

  .این را فراموش نمی کنم که بزرگترین سرمایه من سالمتی من است

 "           3شنبه             یک
شاکی باشم یا اینکه بخاطر فرصت زندگی که به من داده شده  توانم بخاطر همه آن چیزهایی که به آنها نرسیدمامروز می 

  .قدردان فرصتها باشم

 "           4شنبه               دو
ک دوست خوب می توانم به خاطر نداشتن یک دوست همراه ماتم بگیرم یا اینکه می توانم از فرصتی که براي پیدا کردن ی امروز

  .دارم هیجان زده باشم
  .امروز می توانم بخاطر انجام کارهاي خانه بی حوصله باشم یا اینکه بخاطر داشتنن پناهگاهی از خداوند سپاسگزار باشم "           5شنبه              سه

  .عظمت و بزرگی نهفته استم در وجودمن ایمان دارم  "           6شنبه           چهار
  .من ایده هاي بزرگی در سر دارم و آنها را به واقعیت تبدیل می کنم "           7شنبه             پنج

  حتماً از سایت دانش و زندگی دیدن خواهم کرد امروز  "           8جمعه                 
  .من هر چه بخواهم براي خودم خلق می کنم ثروت و معنویت بسوي من همواره است و "           9شنبه                  

  .انرژي و عشق ساطع می شود, همواره از وجود و چهره ي من شادي  "           10شنبه            یک
  .من با اقتدار زندگیم را آن گونه که می خواهم طراحی می کنم "           11شنبه              دو

  .هرچه بیشتر می بخشم بیشتر می ستانم و احساس شادمانی می کنم "           12شنبه            سه
  .در هر لحظه به خاطر همه ي نعمت ها و موهبت هایی که خداوند به من داده او را شکر می گویم "           13شنبه         چهار
  .اي شاد و چهره اي خندان دارممن در کمال آرامش بسر میبرم و همواره رو حیه  "           14شنبه          پنج

  .من با اقتداري خداگونه بر روحیه و عواطف و احساسات خود کنترل دارم و آنها را مدیریت می کنم "           15جمعه               
  .نیستمخداوند مرا آزاد افریده و من محکوم به هیچ سرنوشتی از پیش تعیین شده  "           16شنبه               

  .هر روز زندگیم از هرجهت بهتر و بهتر می شود "           17شنبه          یک
  .خداوند همیشه و همه جا حامی و پشتیبان من است "           18شنبه            دو

  .من به آینده زیبایی که در انتظارم است ایمان دارم "           19شنبه           سه
  .باور داشته باش ، پیروزي آن نیست که هرگز زمین نخوري ، آن است که بعد از هر زمین خوردنی برخیزي "            20شنبه        چهار
  .مسدود کنید هنگامی که مصمم به انجام عملی شدید ، باید درهاي تردید را کامالً "           21شنبه          پنج

  .اکنون نظم الهی بر جهانم استقرار می یابد و پایدار می مانم "           22جمعه              
  .امروز اجازه نخواهم داد هیچکس و هیچ چیز به روح و روانم آسیب وارد نماید "           23شنبه              

  .امروز حرص و جوش نمی خورم "           24شنبه         یک
  .امروز در حد وسع و توانم به دیگران کمک خواهم کرد "           25شنبه           دو

  .امروز بیشتر مراقب سالمتی جسمی خود خواهم بود "           26شنبه          سه
  .  امروز مواد غذایی سالم و مفید استفاده خواهم کرد "           27شنبه       چهار
  .هیچ نوشیدنی گازدار استفاده نخواهم کردامروز از  "           28شنبه        پنج

  .بندگانم از مادر مهربانتر هستم بهمن  ،اى موسى :وحى کرد موسیبه من به کالم خدا ایمان دارم که  "            29جمعه             
  .من عاشق خداي مهربانم هستم "           30شنبه              

  .است قرار داده هر کار بزرگی راانجام  توانمهربان در وجود من عظمت و  يخدا "           31شنبه         یک
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  اي از اطالعات مفید و کاربردي براي موفقیت و زندگی بهتر ، مجموعه وب سایت دانش و زندگی
 

  مثبت براي هر روز وعبارات تاکیدي  ، انگیزشی پیام هاي  1394ماه  تیر
  .زندگی من لبریز از نعمتهاي بیکران خداوندي است تیر           1شنبه               دو

  .او هستم اراده نیکوي و تسلیم توکل من به خداست "             2شنبه             سه
  .و سرشار از انرژي ،هستم من کامال سالم و سرحال "             3شنبه          چهار
  .که به یاري خداوند سربلند از آن بیرون می آیم هر واقعه آزمایشی است "             4شنبه            پنج

  .می شود دروازه اي گشوده شودچون دري بسته  "             5جمعه                 
  .می آید معجزه پس از معجزه اکنون زمان توفیق الهی است "             6شنبه                 

  .برقرار می شود در اندیشه و کردارم هم اکنون نظم و آرامش کامل "             7شنبه            یک
  .و توانگري است و سرشار از قدرت من نیروي معجزه گر من،کالم  "             8شنبه              دو

  . و بخشوده می شوم چون همه را می بخشم آزاد و رها هستم "             9شنبه             سه
  .ادامه می دهم پس با اطمینان به تالشم منشاء روزي من خداي من است "             10شنبه         چهار
  .می سازد خدایم بر من نمایان اکنون هر آنچه باید بدانم "            11   شنبه        پنج

  .در پرتو لطف الهی به من داده می شود آنچه سزاوارش باشم "            12جمعه               
  .توانگرم می سازد  همه چیز و همه کس هم اکنون به لطف الهی "            13شنبه               

  .به افزایش است در حد عالی و همچنان رو ي مندخالقیت و استعدادهاي خدادا "            14شنبه           یک
  .می شوم از هر جهت بهتر و بهتر من لحظه به لحظه و روز به روز "            15شنبه             دو

  .با اطاعت از او عزیز و عزیزتر می شوم پس خداي من سرچشمه عزت است "            16شنبه            سه
  . تازه براي تصمیمی هر لحظه مجالی است تازه "            17شنبه         چهار
  .می پذیرم و به خود وخالقم عشق می ورزم خودم را ، همینگونه که هستم ، "            18شنبه           پنج

  .و با انبوهی از تجربه ،در زمان حال زندگی می کنم گذشته را رها "            19جمعه                
  .موفقیتم حتمی است و پشتکار من بی نظیر "            20شنبه                

  .من است کار من تجلی عشق "            21شنبه           یک
  .میزان ثروت و دولتم افزوده می شودهر روز بر  با همتی مضاعف "            22شنبه             دو

  .و عمل می کنم و بی درنگ تصمیم گیري به لطف الهی حقایق را به روشنی می بینیم "            23شنبه           سه
  .می آورم با عزمی راسخ به دست به یاري خدا ، هر آنچه را تصور کنم "            24شنبه         چهار
  .موجب نزول رحمت الهی به سویم می شوند هدایاي من به دیگران "           25شنبه           پنج

  .من است به بهترین خیر و صالح عشق الهی ،هدایتگر زندگی ام، "            26جمعه               
  .دهمه نیز دوستم دارن و همه را دوست دارم "            27شنبه               

  .می کوشم همواره در راه کسب فضائل و کماالت "            28شنبه          یک
  .در نظر گرفته راضی ، هستم پس به آنچه برایم خداوند خیرخواه ترین فرد براي من است "            29شنبه            دو

  .مهربان ، هستم و رحمت خداي همواره در پناه عفو "            30شنبه           سه

  .یاري خداوند از پس تمام مسئولیتهایم بر خواهم آمدمن به   "           31شنبه        چهار
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  اي از اطالعات مفید و کاربردي براي موفقیت و زندگی بهتر ، مجموعه وب سایت دانش و زندگی
 

  مثبت براي هر روز وعبارات تاکیدي  ، انگیزشی پیام هاي  1394ماه  مرداد
  .کنم یم یلتبد یتآنها را به واقع ممهربان يخدا به یاري را در سر دارم و یبزرگ يها هدف من مرداد          1شنبه              پنج

  .می شوممن هر روز سالمت تر و تندرست تر  ممهربان يخدا به یاري "            2جمعه                 
  .می شود یباترو ز تر من قشنگ یايدن ممهربان يخدا به یاري "            3شنبه                 

  .شوم یمن خوشبخت تر م ممهربان يخدا به لطف "            4شنبه             یک
  .شوم یم یروزمن موفق و پ ممهربان يخدا به یاري "            5شنبه               دو

  .و عشق است يو شاد يسراسر وجودم غرق در انرژ ممهربان يخدا به لطف "            6شنبه              سه
  .خواهم شد مندثروتمن  ممهربان يخدا به لطف "            7شنبه           چهار
  .هستم یممنتظر اتفاقات خوب در زندگ همیشه من ممهربان يخدا به لطف "            8شنبه             پنج

  .کنم یم یتا آخر عمر به سالمت زندگ من ممهربان يخدا به یاري "            9جمعه                  
  .هستم یدوست داشتن یانسان من ممهربان يخدا به لطف "           10شنبه                  

  .یمگو یرا شکر م خداکه خداوند به من داده،  ییبه خاطر همه نعمتها و موهبتها "           11شنبه             یک
  .خندان دارم يشاد و چهره ا يا یهبرم و روح یدر آرامش به سر م من ممهربان يخدا به لطف "           12شنبه              دو

  .کنترل دارم مو احساسات خودیه بر روح من مهربان يخدا به یاري "           13شنبه            سه
  .شیطان دروغ می گوید و می خواهد مرا با فکر بد، دلتنگ و غمگین کند :من به کالم خدا ایمان دارم که فرمود "            14شنبه         چهار
  .من به یاري خداي مهربان، افکاري را که شیطان دروغگو در ذهنم می آورد، بی اعتنا می کنم "            15شنبه           پنج

  .محکمه ایست که قاضی در آن وجود ندارد سینه اي که خالی از یاد خدا باشد چون "            16جمعه                
  .صداقت نخستین فصل دفتر دانایی است "            17شنبه                

  .تنها نشان زندگی رشد کردن است "            18شنبه           یک
  .می دهیم بدون این که میل داشته باشیم قطره اي خودمان بخوریمحقیقت ، چون روغن بادام است، همیشه به خورد دیگران  "            19شنبه             دو

  .بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند "            20شنبه           سه
  .منشاء همه ي بیماري ها در فکر است "            21شنبه         چهار
  .به دانش خود ، بدترین نوع جهالت استمغرور بودن  "            22شنبه          پنج

  .هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند نگذران "            23جمعه               
  .حماقت. 3حرص . 2ترس . 1: سه قدرت بر جهان حکومت می کند  "            24شنبه               

  .هیچ چیز غرور مرد را مثل شادي زنش ارضا نمی کند، چون همیشه آن را مربوط به خود می داند "            25شنبه          یک
  .اگر کسی را دوست داري به او بگو زیرا قلب ها معموال با کلماتی که ناگفته می مانند می شکنند "            26شنبه            دو

  .هات زندگی خود را روي هم می ریزند و از آنها غولی بوجود می آورند که نامش تقدیر استمردم اشتبا "             27شنبه          سه
  حتماً از سایت دانش و زندگی دیدن خواهم کرد امروز  "            28شنبه        چهار
  .مقصودکسی که زیاد سفر می کند قصدش فرار از مبدا است نه رسیدن به  "            29شنبه          پنج

  .ازدواجی که به خاطر پول صورت بگیرد، به خاطر پول هم به هم می خورد "            30جمعه               
  .سعی کنید فکر عوض کردن دنیا را به سر راه ندهید اگر چیزي هم باید عوض شود این خود شما هستید "            31شنبه               
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  اي از اطالعات مفید و کاربردي براي موفقیت و زندگی بهتر ، مجموعه وب سایت دانش و زندگی
 

  مثبت براي هر روز وعبارات تاکیدي  ، انگیزشی پیام هاي  1394ماه  شهریور
  .یا با تالش و همت خودت به خواسته هایت برس و یا بگذار دیگران بر تو فرمانروایی کنند شهریور       1شنبه             یک
  .به لطف الهی امروز حاکم بر سرنوشت خود خواهم بود "           2شنبه               دو

  .به لطف الهی امروز از وقتم به بهترین شکل استفاده خواهم کرد "           3شنبه             سه
  .به لطف الهی امروز از تمام توانایی خود براي رسیدن به اهدافم استفاده میکنم "           4شنبه           چهار
  . را شاهد و ناظر اعمالم میبینم و هیچ گناهی نمیکنمبه لطف الهی امروز خدا  "          5شنبه             پنج

  . با کمک خدا امروز را بهترین روز زندگی ام خواهم ساخت "           6جمعه                 
  .نزدیک ترین چیزها مرگ و دورترین چیزها آرزوست "           7شنبه                 

  .نعمت هاي خود را بشمار نه محرومیت ها را "           8شنبه            یک
  .سعادتمند کسی است که به مشکالت و مصائب زندگی لبخند بزند "           9شنبه              دو

  .اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند، بهتر از آنست که سخن بگویی و خاموشت کنند "           10شنبه            سه
  .مرد خشمگین پر از زهر است و زندگی را زهرآگین میکند "           11شنبه         چهار

 "           12شنبه          پنج
مراقب باشید چیزهایی که دوست دارید بدست آورید و گرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده اید دوست داشته 

  .باشید
  .همیشه به دنبال سرنوشتی بهتر براي خود باش، و اگر کسب دانش آرمانت است هرآنچه در این مسیر رنج ببري ارزشش را دارد "           13جمعه              
  .کسی که به امید شانس نشسته باشد، سالها قبل مرده است "           14شنبه              

  .خود را نگیرید، آنها جلوي شما را خواهند گرفتاگر جلوي اشتباهات  "           15شنبه         یک
  .تنها راهی که به شکست می انجامد، تالش نکردن است "           16شنبه           دو

  .می آید آن کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال "           17شنبه          سه
  .درحالت صلح و آشتی بسر میبرم  جهان   باامروز  "           18شنبه       چهار
  .می پذیرمهمینگونه که هستم خودم رو دوست دارم و  امروز "           19شنبه         پنج

  .و آزادم  دوست میدارم و دوست داشته میشوم. به فردم   من منحصر "            20جمعه             
  .من در تماس با احساساتم هستم و آنها رو میپذیرم امروز "            21شنبه             

  .دور من را انسانهاي سرشار از عشق و با مالحظه احاطه کرده اند امروز "            22شنبه        یک
  .آمدن دوستیهاي ماندنی خواهد شد  من دیگران را دوست دارم و به آنها اهمیت میدهم و همین باعث بوجود امروز "            23شنبه          دو

  .من به خود درونیم اعتماد دارم و معتقدم که مرا به راه درست هدایت میکند امروز "            24شنبه         سه
  .اطرافیانم ایجادکنممحیطی سرشار از عشق براي خودم و  هر روز هر کاري را که از دستم بر میاید انجام میدهم تا "            25شنبه      چهار
   .بصیرت درونی من همواره روشن و متمرکز است امروز "            26شنبه        پنج

  .سالمتی خودم را کنترل کنم  من قادرم که  امروز "            27جمعه            
  .من سرشار از انرژِي حیاتی و سالمتیم امروز "            28شنبه            

  .در همه جنبه هاي وجودیم سالمتم امروز "            29شنبه        یک
  .کنترل کنممن قادرم وزن دلخواهم را  امروز "            30شنبه          دو

  .هستم سرشار از انرِژيم براي انجام فعالیتهای امروز  "            31شنبه         سه
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  اي از اطالعات مفید و کاربردي براي موفقیت و زندگی بهتر ، مجموعه وب سایت دانش و زندگی
 

  مثبت براي هر روز وعبارات تاکیدي  ، انگیزشی پیام هاي  1394ماه  مهر
  .ذهن من در صلح و آرامش استامروز  مهر         1شنبه            چهار
  .و به آن اهمیت میدهم و بدنم هم به من اهمیت میدهد من بدنم را دوست دارمامروز  "            2شنبه            پنج

  .هرکاري که میزنم موفق میشوم دست بهامروز  "           3جمعه                 
  .به هرچه دست میزنم فراوانی وثروت برایم میاوردامروز  "            4شنبه                 

  .مثبت تلقی میشود فقطکار من امروز  "            5شنبه            یک
  .میگذارم و همیشه با حداکثر پتانسیل کار میکنممن به تواناییهایم احترم امروز  "            6شنبه              دو

  .زیادتر میشود زیاد ودرامد من امروز  "            7شنبه            سه
  .همیشه براي همه نیازهایم پول کافی در دسترس دارم "            8شنبه          چهار
  .که میکنم به من برگردانده میشودپاداش همه کارهایی امروز  "            9شنبه            پنج

  .من با خودم در صلح و آشتی هستمامروز  "           10جمعه                
  .در حال هماهنگی با جهان هستمامروز  "           11شنبه                

  .سرشار از عشق به حقیقتمامروز  "           12شنبه          یک
  .هماهنگی با اطرافم هستم   پیوسته در حال صلح وامروز  "           13شنبه            دو

  .صادق تر باشم ،عشق بیشتري را دریافت میکنم   چه هر "           14شنبه           سه
  .صلح و تعادل قرار بگیرد   خشمم را بگونه اي نشان میدهم که با جهان اطرافم درامروز  "          15شنبه         چهار
  .با کودك درونم وحدت و هماهنگی دارمامروز  "           16شنبه          پنج

  .آزادانه خودم هستمامروز  "          17جمعه               
  .من فردي بخشاینده و با محبتمامروز  "          18شنبه               

  .من مسئولیت رشد معنوي خودم را بر عهده میگیرمامروز  "           19شنبه         یک
  .میگذارم تا با جهان به وحدت برسمامروز  "           20شنبه           دو

  .با بخشیدن کسانی که بمن بدي کرده اند قوي میشومامروز  "           21شنبه          سه
  .دوست داشته شدن هستم من سزاوارامروز  "           22شنبه       چهار
  .هر چه بیشتر عشق بورزمم بیشتر مورد عشق ورزي قرار میگیرمامروز  "           23شنبه        پنج

  .امروز با خانواده ، دوستان ، آشنایان و همه با مالیمت رفتار خواهم کرد "           24جمعه             
  .تغدیه میکنم و میگذارم که شفا پیدا کند  کودك درونیم را دوست دارم،امروز  "           25شنبه             

  .از قدرت الزم براي مفید بودن و لذت بردن برخوردار خواهم بود  من مسئول زندگیم هستم و همیشه "           26شنبه        یک
  .امروز دوستی مطمئن و بسیار خوبی خواهم بود "           27شنبه          دو

  .قدرت کامیاب بخش خدا یکا یک ثانیه هاي امروز برکت می دهد تا هم اکنون و همین جا به عالیترین ثمرات نیکو  برسم "           28شنبه         سه
  .رساندن موهبت هاي الهی هستندخداوند منشا همه موهبت ها هست و همه انسان ها و اوضاع زندگی و جامعه وسیله اي براي  "           29شنبه       چهار
  .من از نظم الهی سرشارم من اکنون در نظم متعالی قرار دارم. من به خدا چشم میدوزم و هدایت او را می طلبم و توانگر می شوم "            30شنبه        پنج
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  مثبت براي هر روز وعبارات تاکیدي  ، انگیزشی پیام هاي  1394ماه  آبان
  .امروز به هیچ قیمتی پرخاشگري نمی کنم آبان          1جمعه                  

  .امروز از هیچکس و هیچ چیز عیبجویی نمی کنم "           2شنبه                  

  . امروز تحت هر شرایطی تفکر منفی نخواهم کرد و نیمه پر لیوان را میبینم "           3شنبه             یک

  !ورد سنجش قرار دهم مامروز می خواهم تلویزیون تماشا نکنم و اراده ام را  "           4شنبه               دو

  .امروز می خواهم عبوس نباشم و در برابر دیگران متبسم باشم "           5شنبه              سه

  .هواي نفسم غلبه کنمامروز می خواهم با اراده آهنین به  "           6شنبه           چهار

  .امروز می خواهم وجدانم را شاهد و ناظر تمام اعمالم بدانم "           7شنبه             پنج

  .امروز هیچ کار بیهوده اي انجام نخواهم داد "           8جمعه                 

  .کردامروز به هیچکس حسادت نخواهم  "           9شنبه                  

  .امروز به حق و حقوق دیگران در هر زمینه اي احترام خواهم گذاشت "           10شنبه            یک

  .امروز نعمت خدا را قدر میدانم و اسراف نخواهم کرد "           11شنبه              دو

  .امروز از هیچکس هیچ توقعی نخواهم داشت "           12شنبه            سه

  .امروز براي همه دعاي خیر و سالمتی خواهم کرد "           13شنبه         چهار

  .امروز زبانم را کنترل میکنم و باعث ناراحتی کسی نخواهم شد "           14شنبه          پنج

  .کردامروز به آن چیزي که مربوط به من نیست کنجکاوي نخواهم  "           15جمعه               

  .در حد توانم به نیازمندان کمک خواهم کردامروز  "           16شنبه               

  .امروز از هیچکس و هیچ چیز انتقاد نخواهم کرد "           17شنبه          یک

  .امروز در کاري که مربوط به من نیست دخالت نخواهم کرد "           18شنبه            دو

  .امروز در هر شغلی که هستم به بهترین شکل خدمت خواهم کرد "           19شنبه           سه

  .امروز با خانواده ام مهربان تر و صمیمی تر برخورد خواهم کرد "            20شنبه        چهار

  .خواهم کرد امروز به مدت نیم ساعت به نیت ورزش پیاده روري "           21شنبه          پنج

  .امروز کمتر از همیشه از شبکه هاي اجتماعی استفاده خواهم کرد و بجاي آن مطالعه میکنم "           22جمعه              

  .با انرژي و انگیزه بیشتر به وظایفم رسیدگی خواهم کردامروز  "           23شنبه              

  حتماً از سایت دانش و زندگی دیدن خواهم کرد امروز  "           24شنبه         یک

  . امروز با انرژي بیشتر و مثبت تر صحبت خواهم کرد "           25شنبه           دو

  .امروز تا جاي ممکن در مصرف هر نوع انرژي صرفه جویی خواهم کرد "           26شنبه          سه

  .بیشتر به یاد خداوند هستم و از گناهانم توبه میکنمامروز  "           27شنبه       چهار

  .صلوات خواهم فرستاد و حداقل دو صفحه قرآن خواهم خواند 100امروز حداقل  "           28شنبه        پنج

  .امروز به دل طبیعت خواهم رفت و از وجود این نعمت استفاده خواهم کرد "            29جمعه             

  . امروز یک مرور کلی به اهداف و خواسته هایم خواهم داشت و آنها را مکتوب میکنم "           30شنبه              
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  اي از اطالعات مفید و کاربردي براي موفقیت و زندگی بهتر ، مجموعه وب سایت دانش و زندگی
 

  مثبت براي هر روز وعبارات تاکیدي  ، انگیزشی پیام هاي  1394ماه  آذر
  .لبریز از آرامش و تعادل هستو هر دم و بازدم زندگی ام سرشار از نظم الهی است من آرام و متوازعم  آذر          1شنبه             یک
  .اگر به دنبال موفقیت نروید ، خودش به دنبال شما نخواهد آمدایمان داشته باشید  "           2شنبه               دو

  .دادن شما را ندارند، مگر اینکه گوینده آن برایتان بسیار عزیز باشدکلمات، قدرت آزار  "           3شنبه             سه
  .هرگاه آماده بودید عاشق شوید، نه هرگاه که تنها بودید "           4شنبه           چهار
  .خداوند هیچ دري را نمی بندد مگر اینکه در دیگري را باز کند "          5شنبه             پنج

  .بخشش کنید، اما نگذارید از شما سوء استفاده شود "           6جمعه                 
  .خوشبختی یعنی بدست آوردن یک زندگی و تقسیم آن با دیگران "           7شنبه                 

 "           8شنبه            یک
هیچ معجزه اي وجود ندارد و دیگري اینکه گویی همه چیز یک معجزه یکی اینکه گویی . براي زندگی کردن دو راه وجود دارد

  .است
  .یک مرد میداند چیزي را که بدست آورده چگونه نگه دارد. یک پسر میداند چیزي را که میخواهد چگونه بدست آورد "           9شنبه              دو

 "           10شنبه            سه
آسانترین راه براي گریختن از مشکالت حل کردن آنها . فقط فاصله رسیدن به راه حل را افزایش می دهدفرار کردن از مشکالت 

  .است
  .انسان نمی تواند اقیانوسهاي جدید را کشف کند مگر اینکه شجاعت از دست دادن دید ساحل را داشته باشد "           11شنبه         چهار
  .یک فرد موفق کسی است که بتواند از آجرهایی که دیگران به طرفش پرتاب کرده اند، ساختمانی محکم بنا کند "           12شنبه          پنج

  .دلتان می خواهد چگونه شما را به یاد آورند؟ به صورت انسانی عظیم؟ پس از هم اکنون در این جهت حرکت کنید "           13جمعه              

 "           14شنبه              
که براي خود قائل هستید موجب می شود که بخش معینی از توانایی را به کار  "هویتی"توانایی شما داراي مقدار ثابتی است اما 

  .گیرید
  .تصمیم گرفتم که هرگز به کمتر از آنچه می توانم باشم قناعت نکنم "           15شنبه         یک
  آیا تا به حال براي رسیدن به موفقیت و هدف خود کاري انجام داده اید ؟ "           16شنبه           دو

  آیا تصویري ساخته اید که شما را به سمت موفقیت هدایت کند ؟  "           17شنبه          سه
  آیا به این فکر کرده اید که رسیدن به موفقیت نیاز به یک تصویر واضح و مشخص دارد ؟  "           18شنبه       چهار
  آیا از خود پرسیده اید که به راستی موفقیت چیست و براي رسیدن به آن چه باید کرد ؟ "           19شنبه         پنج

  .پیاده روي به سمت هدف را ادامه دهیداتوبوس متوقف خواهد شد، اما شما  "            20جمعه             
  .جایی نمانید که مجبور باشند شما را تحمل کنند، جایی بروید که بودنتان را جشن بگیرند "            21شنبه             

  .کنید، الاقل صدمه اي به او نرسانیداگر نمی توانید کسی را یاري . هدف اصلی ما در زندگی کمک کردن به دیگران است "            22شنبه        یک
  .وقت خود را بیهوده تلف توضیح دادن ها نکنید؛ مردم فقط آنچه را که دوست دارند بشنوند، میشنوند "            23شنبه          دو

  .فردایتان باشد یک رابطه خوب زمانی است که کسی پذیراي گذشته، پشتیبان امروز و مشوق  "            24شنبه         سه
  .یکی از ساده ترین راه هاي خوشبخت ماندن این است که چیزهایی که باعث ناراحتیتان می شود را رها کنید "            25شنبه      چهار
  .هدایتگر راهم باشی خدایا، امروز زندگیم را در دستان توانمندت قرار میدهم و به تو توکل می کنم که چراغ و "            26شنبه        پنج

  .هیچ گاه به قدرت واقعی خود پی نخواهید برد مگر اینکه قوي بودن، تنها گزینه باقی براي شما باشد "            27جمعه            
  .متفاوتی استبخشیدن کسی آسان است، اما اینکه بتوان دوباره به او اعتماد کرد، داستان کامال  "            28شنبه            

  .با کسی باشید که از شما کینه به دل نگیرد، حرف نزدن با شما را طاقت نیاورد، و بترسد از روزي که شما را از دست بدهد "            29شنبه        یک

 "            30شنبه          دو
هر که قرار باشد بماند، همیشه خواهد . کنید و بگذریداعتماد . خدا می داند چه کسی به زندگی شما تعلق دارد و چه کسی ندارد

  .ماند
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  اي از اطالعات مفید و کاربردي براي موفقیت و زندگی بهتر ، مجموعه وب سایت دانش و زندگی
 

  مثبت براي هر روز وعبارات تاکیدي  ، انگیزشی پیام هاي  1394ماه  دي
  .خاموش کردن شمع فردي دیگر، باعث نخواهد شد شمع شما درخشانتر نور افشانی کند دي            1   شنبه           سه

  .اینکه در گذشته چه کسی بودید اهمیتی ندارد، اینکه تبدیل به چه کسی شده اید مهم است "           2شنبه            چهار

 "           3شنبه             پنج
یادتان باشد . اگر دیگران آن را دوست ندارند، بگذارید نداشته باشند. همان کسی باشید که می خواهید. خوشبخت باشید

  .زندگی، راضی نگه داشتن همه نیست“ .خوشبختی یک انتخاب است”

 "           4جمعه                  
ارزش  ،انرژي خود را تسلیم منفی گرایی نکنید ،اگر کسی با شما مشکل دارد، یادتان باشد که آن مشکل اوست، نه شما 

  .تشما خیلی بیشتر از آن اس

 "           5شنبه                  
آن را بیهوده تلف افرادي که فقط هرگاه منفعتشان . کسانی کنید که شما را در همه حال دوست دارندوقتتان را صرف 

  .میطلبد دوستتان دارند، نکنید
  .یددنبال کسی باشید که نگذارد به تنهایی با آن مشکالت روبرو شو. دنبال کسی نباشید که همه مشکالت شما را حل کند "           6شنبه             یک
  اگر میدانید لیاقتتان بیشتر است، چرا با او رابطه دارید؟. گله نکنید که چرا فالنی با شما درست رفتار نمی کند "           7شنبه               دو

 "           8شنبه              سه
ممکن است ما هرگز نتوانیم حکمتش را درك کنیم  ،خداوند براي هر چیزي که اجازه اتفاق افتادنش را می دهد دلیلی دارد

  .اما باید به اراده و خواست او اعتماد کنیم

 "           9شنبه           چهار
یا براي درس گرفتن از او یا براي ماندن با او براي . وقتی کسی به زندگیتان وارد می شود، خدا او را به دلیلی می فرستد

  .همیشه

 "           10شنبه            پنج
رها کردن کسی که براي شما ساخته نشده یعنی رسیدن به این درك که برخی آدم ها بخشی از سرگذشتتان هستند، نه 

  .بخشی از سرنوشتتان
  .تو هم عقیده باشم براي اینکه دوستت داشته باشم و به تو احترام بگذارم، مجبور نیستم با "           11جمعه                 
  .هرگز افسوس پیر شدن را نخورید چرا که افرادي بسیاري از این امتیاز محروم مانده اند "           12شنبه                 

  .مشکل فکرهاي بسته این است که دهانشان پیوسته باز است "           13شنبه            یک
  .اگر قول دادید، به آن عمل کنید "           14شنبه              دو

  .اگر عشقی دارید، قدرش را بدانید "           15شنبه             سه
  .اگر گفتید تماس می گیرید، این کار را بکنید "           16شنبه           چهار
  .بگذاریداگر کسی به شما اعتماد کرد، به آن احترام  "           17شنبه            پنج

  .اگر اشتباهی مرتکب شدید، عذرخواهی کنید "           18جمعه                
  .اگر در طلب اعتماد هستید، بدستش آورید "           19شنبه                 

 "           20شنبه            یک
که به جاي یافتن کاستی هاي زندگی خودشان،  نگران آنچه که دیگران پشت سرتان می گویند نباشید، آن ها کسانی اند

  .مشغول یافتن کاستی هاي زندگی شما هستند
  .از سمت جلو به یک گاو، از سمت عقب به یک اسب و از هیچ سمتی به یک احمق نزدیک نشوید زهرگ "           21شنبه              دو

  .یخته آن است که در عین مخالفت با عقیده اي، به آن احترام بگذارداز نشانه هاي ذهن فره "           22شنبه            سه
  .گاهی، دو نفر باید از هم فاصله بگیرند تا بفهمند چقدر نیازمند برگشتن به همدیگرند "           23شنبه         چهار
  .از رویاهایتان منصرف کند نگذارید کسی که از رویاهایش دست کشیده شما را هم "           24شنبه           پنج

  .کسی که در برابر خداوند زانو می زند، میتواند در برابر هر کسی ایستادگی کند "          25جمعه                
  .خشیدبقدرت استداللتان را بهبود بسعی کنید صدایتان را باال نبرید،  "          26شنبه                

  .یک مرد می تواند در این دنیا مالک آن باشد، قلب یک زن است که ارزشمند ترین ثروتی "          27شنبه           یک
  .شخصیت آدم ها را از طریق کردارشان توصیف کنید تا هرگز فریب گفتارشان را نخورید "          28شنبه             دو

  . خوشبختی بر روي زمین آن است که تقسیمش کنیمیگانه راه براي افزودن  "          29شنبه            سه
  .زیبایی به معناي صورت زیبا داشتن نیست، بلکه به معناي داشتن ذهن، قلب و روح زیبا است "            30شنبه        چهار
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  اي از اطالعات مفید و کاربردي براي موفقیت و زندگی بهتر ، مجموعه وب سایت دانش و زندگی
 

  مثبت براي هر روز وعبارات تاکیدي  ، انگیزشی پیام هاي  1394ماه  بهمن
  .خلوص، صادق بودن با خود، فروتنی، ادب و مهربانی، خرَد، نیکوکاري: خصوصیت مهم براي موفقیت شش بهمن         1شنبه              پنج

  .با استعداد متوسط اما پشتکار متوسط به هر چه بخواهید می رسید "            2جمعه                 
  .می دهد ولی آنرا داخل النه اش قرار نمی دهدخداوند به هر پرنده اي دانه اي  "            3شنبه                 

  .مردان شجاع فرصت می آفرینند و ترسوها و ضعیفان منتظر فرصت می نشینند "            4شنبه             یک
  .کتاب معلمی است که بدون عصا و تازیانه ما را تربیت می کند "            5شنبه               دو

  .و آنرا در اختیار ندارید تجربه اي با ارزش بدست خواهید آورد زمانیکه به چیزي احتیاج دارید "            6شنبه              سه
  .کنیدهیچ کاري وقت تلف کردن نیست اگر از تجربه آن با زیرکی استفاده  "            7شنبه           چهار
  .فردي که به خود اطمینان دارد محتاج تعریف دیگران نیست "            8شنبه             پنج

  .همیشه قطعی ترین راه براي موفقیت اینست که یک بار بیشتر تالش کنید "            9جمعه                  
  .میخواهید بدست آورید و شادمانی یعنی از آنچه که بدست آورده اید لذت ببریدموفقیت یعنی آنچه را  "           10شنبه                  

  .موفقیت چیزي نیست جز متحمل شدن شکست هاي مختلف بدون از دست دادن انرژي و انگیزه و روحیه "           11شنبه             یک
  . فداکاري، تالش، و از خود گذشتگی مداوم براي رسیدن به آنچه که می خواهید اتفاق بیفتد: من قیمت موفقیت را می دانم "           12شنبه              دو

  .کسی به موفقیت دست می یابد که خوب زندگی کند، زیاد بخندد و زیاد دوست بدارد "           13شنبه            سه
  .موفقیت اندازه گیري می شود فاصله بین دیوانگی و نبوغ فقط با "            14شنبه         چهار
  .من فکر می کنم اگر شما بتوانید بهاي آن را بپردازید، در هر کاري موفق خواهید شد. بهاي موفقیت، کار و تالش زیاد است "            15شنبه           پنج

  .اینکه شور و اشتیاق خود را از دست بدهیم موفقیت یعنی از شکستی به شکستی دیگر رفتن بدون "            16جمعه                
  .از موفقیت دیگران همان قدر خوشحال باش که از موفقیت خودت خشنود مى شوى "            17شنبه                

  .اشتباهات خود را پله هایی براي رسیدن به موفقیت هاي بزرگ در آینده بدانید "            18شنبه           یک
  .اگر می بینید که خیلی وقت است موفقیت از شما دوري می کند، بدانید که ممکن است هدفتان نادرست بوده باشد "            19شنبه             دو

  . براي جلب موفقیت به سمت خودتان، الزم است که مهارت ها و خصوصیات ویژه اي کسب کنید "            20شنبه           سه

 "            21شنبه         چهار
آنها مانند آهن ربا موفقیت را به سوي خود جذب .همیشه افراد هدفمند موفق می شوند زیرا آنها میدانند به کدام سمت بروند

  .می کنند

 "            22شنبه          پنج
می دهید خرسند و راضی باشید، حتماً اگر از کاري که انجام . خوشبختی کلید موفقیت است. موفقیت کلید خوشبختی نیست

  .موفق خواهید شد
  . فرصت هاي کوچک همیشه مقدمه اي براي موفقیت هاي بزرگ است "            23جمعه               
  . ایدوقتی به پول، تحسین دیگران، و شهرت بی عالقه شدید، در نوك قله موفقیت قرار گرفته  "            24شنبه               

  .رمز موفقیت در دنبال کردن هدف بدون مکث و درنگ است "            25شنبه          یک
  .موفقیت یعنی به جاي فکر کردن به نداشته هایت به این فکر کن که چطور از داشته هایت استفاده کنی "            26شنبه            دو

  .کلید موفقیت را نمی دانم اما کلید شکست سعی در راضی نگهداشتن همه استمن  "             27شنبه          سه
  .ذهن آدمی مانند ساعتی است که مدام از کار می ایستد ، ذهن انسان موفق مدام با اندیشه هاي خوب کوك می شود "            28شنبه        چهار

 "            29شنبه          پنج
تنها خداوند است که به شما راه صحیح و راه اشتباه را نشان . کنند همه اشتباه می. تجربه و تدبیر تبدیل کنیدهایتان را به  زخم
  .دهد می

  .بدون یک برنامه ریزي درست هیچکس نمی تواند روي کارهاي مهم تمرکز داشته باشد و به موفقیت بیاندیشد "            30جمعه               
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  اي از اطالعات مفید و کاربردي براي موفقیت و زندگی بهتر ، مجموعه وب سایت دانش و زندگی
 

  مثبت براي هر روز وعبارات تاکیدي  ، انگیزشی پیام هاي  1394ماه  اسفند
  .موفقیت تجهیز امروز خود براي فرداي پر بار . موفقیت یعنی ساختن امروز براي فرداي بهتر اسفند        1شنبه                  

  .نیاز دارید که توانایی رسیدن به آن امر را در خود کشف کنیدبه منظور رسیدن به موفقیت در هر زمینه اي، شما  "           2شنبه             یک

به منظور رسیدن به موفقیت، شما باید یاد بگیرید که از شکست هاي گذشته خود به نحو احسن استفاده کرده و از آنها درس   "          3شنبه               دو
  .بگیرید

  .دنبال رسیدن به موفقیت شغلی هستید، پیش از انجام هر کاري باید براي خود یک طرح جامع تبیین نماییداگر به  "          4شنبه              سه

 "          5شنبه           چهار
انسان موفق شکست ها و عقب افتادن هاي خود را با . انسان موفق، زمام زمان را به دست داشته و بهترین بهره را از آن می برد

  . توجیه نمی کند بهانه هاي پوچ
  . حداقل شرط الزم براي موفقیت در هر زمینه اي یادگیري مداوم است "           6شنبه            پنج

  .درهر ناامیدي و شکستی، به دنبال درسی با ارزش باشید. هر تجربه اي را به یک تجربه آموزنده بدل کنید "           7جمعه                 
  . موفقیت یک کلمه است و این کلمه است که کار را براي شما سخت کرده است  "           8شنبه                 

 "           9شنبه            یک
هاي بیشتري هستیم و در واقع راه موفقیت همیشه در دست  موفقیت، جریان مداومی است که ضمن آن مشتاق و آرزومند توفیق

  .ساختن است
  .امکان موفقیت شما در هر کاري بستگی به این دارد که از خود باور مثبتی داشته باشید  "           10شنبه             دو

  . موفقیت در انجام دادن متجلی می شود نه به دست آوردن  "           11شنبه           سه
  . موفقیت در تالش جان می گیرد نه در پیروزي  "           12شنبه        چهار
  .همه خوشبختیها و موفقیت هایی که به من روي آورده از درهائی وارده شده است که آنها را به دقت بسته بودم  "          13شنبه          پنج

  .پایان رسیدنموفقیت پیش رفتن در مسیر است، نه به نقطه ي  "          14جمعه               
  .موانعی هستند که موفقها از روي آن پریده اند » شاید«و » اگر «و » اما « "          15شنبه               

  .موفقیت نصیب افرادي می شود که بیش از همه استقامت دارند  "          16شنبه          یک
  . خدا در انتظار من است عشق ، سالمت ، ثروت ، هماهنگی ، حمایت ، آرامش وشادمانی را از گنجینه بیکرانش بردارم  "          17شنبه            دو

 "          18شنبه           سه
هرروز مسایل خود را با خدا در میان بگذارید او بهترین و سریعترین راه را براي رسیدن به موفقیت فرا روي شما قرار خواهد داد 

 .  
  .افراد موفق تمایل به تعیین اهداف نسبتاً مشکل و ریسک حساب شده دارند "          19شنبه         چهار
  .افراد موفق براي رسیدن به موفقیت به خود متکی هستند و مسوولیت کارها را می پذیرند "          20شنبه          پنج

  .افراد موفق براي رسیدن به موفقیت به طور شگفت آوري کنجکاو و مشتاق یادگیري هستند "          21جمعه               
  .می کنند و در نتیجه به پاسخ هاي بهتري میرسندافراد موفق سواالت بهتري مطرح  "          22شنبه               

  .خاصی هستند ،برنامه ریزي و هدفمنديانظباط ،افراد موفق براي رسیدن به موفقیت داراي نظم  "          23شنبه         یک
  .را به سوي خود جذب کن موفقیتبا تمام وجود بلند شو و  پسروزي فرخنده،،توست تولدامروز روز  "          24شنبه           دو

  .افراد موفق براي رسیدن به موفقیت از فرصت ها استفاده می کنند "          25شنبه          سه
  .افراد موفق براي رسیدن به موفقیت عملکرد خود را بازبینی و تصحیح می کنند "          26شنبه        چهار
  .ژه اي به انجام می رسانند موفق از کارشان لذت می برند و آنرا به صورت ویافراد  "          27شنبه         پنج

  .افراد موفق براي رسیدن به موفقیت زود از خواب بیدار می شوند ، شکایت نمی کنند وعشق به کار دارند  "           28جمعه             
  !بدون هیچ تغییري ادامه پیدا کند زندگی اماز این می ترسم که  ،یان برسد نمی ترسمبه پا 1394از اینکه سال  "           29شنبه              

  به امیدي سالی سرشار از شادکامی ، موفقیت و سالمتی براي تمامی عزیزان و همراهان دانش و زندگی
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