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کتاب( تونمیتوانی روزمراخراب کنی )شامل پنجاه
ودوموضوع یا زنگ بیدار باش است.
تا با دراختیار گرفتن دوباره ی قدرت خودت
واجازه ندادن به دیگران یا موقعیت ها که
روزتوراخراب کنند.کیفیت زندگیت را باالببری.
مهم نیست ازکجا شروع کنی مهم این است که
هرهفته یک تقویت کننده ی ذهنی داشته باشی.
هدف اصلی کتاب بیداری وهوشیاری توست.که
بیخودی قدرت خودت را برای خاطر کسی یا چیزی
هدر ندهی .راهکارهای کتاب به تو کمک میکندکه
هرروزت را عالی سپری کنید ،این ذهنیت
رادرتوایجاد میکندکه کسی یا وضعیتی نمی تواند
روزت را خراب کند.از نظر من تمام ناراحتی ها
ام
زندگی
های
هاوسرخوردگی
نشینی
عقب
میتواندزنگ هشداری باشد که به من خاطر نشان
میکند زندگی معرکه است.من خودم هستم که بر
چسب خوب یا بد منفی یا مثبت به زندگی ام
میزنم بیشتر اوقات انچه ازنظرم خوشایندنبوده

به ظاهر زحمت ودرباطن رحمت بوده وبرایم خیر
وبرکت داشته است.
این کتاب کمک میکندتا عاداتی سالم تر
نهادینه
درخودت
معنوی
رشد
وشادتررابرای
کنی.این کتاب خاطر نشان میسازد مجبور نیستیم
که مشکل زندگی رامانند اضافه بار با خود به
هرجاببریم.میتوانیم انتخاب کنیم که سبک تر به
سفر برویم.میتوانیم سبک باشیم.
زندگی درلحظه ای میتواندتغییر
اززندگی ما مهم است.

کند

وهرروز

زندگی سرشار از کمی وکاستی ووقایع غیر قابل
پیش بینی است.وقتی این مسئله یا سایر موارد
ناراحت کننده واعصاب خرد کن رخ می دهد تو
هستی که به ان معنا می دهی .بله خودت فقط
خودت.تو هستی که وضعیت را سنگین میکنی
.توهستی که اهمیت هر موضوعی را در زندگی ات
معین میکنی.
(هرفکر ورفتاری ذاتامعنایی ندارد .توهستی که
به ان معنا می دهی).اگر قرار باشد فقط یک
کلمه
این
باشد
فکری
هر
درپشت
کلمه
(انتخاب)است  .چون کل کتاب در مورد همین یک
کلمه است.
تو در هر هزارم ثانیه درحال انتخاب هستی.
البته این انتخابها به موارد فیزیکی مربوط
که
هردفعه
بدانی
حتی
آنکه
بی
نمیشود
دربرابروضعیتی واکنش نشان می دهی یعنی انتخاب
میکنی که حال وهوای خودت را تعیین کنی.

زندگی تو حاصل جمع انتخاب های آگاهانه ویا نا
خودآگاهانه است .وقتی بتوانی روند انتخاب را
کنترل کنی میتوانی تمام جنبه های زندگی ات
راکنترل کنی.میتوانی آزادی حاصل از مسئول
فاستربنت
راپیداکنی(.رابرت
خودت
بودن
سناتورسابق)
سعی کن مسائل را شخصی تلقی نکنی به عالوه اگر
موقع مواجهه با تجربه ای کالفه کننده وتوام با
سرخوردگی وکشمکشاین سوال ازذهنت می گذرد (که
چرا من؟)پس وقتی هم که عشق ومحبت ودوستی ولذت
را تجربه میکنی باید همین را از خودت بپرسی .
آلن گتیس روانشناس
امیدوارم بتوانیم انتخاب های خوبی در زندگی
داشته باشیم.

