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 جمالت انگیزشی تاثیرگذاربهترین 
در سهیت    مطلباین    ۀسهیت جنهت  ن     گ ف ه شده است؛   ای مشههدیکی از مطهلب  این ک ه چه از  

 زی  را کلیک کنید: لینک ،جنهت  ن  
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کند که بخشی از انگیزۀ الزم  به انگیزه نیاز دارد؛ جمالت انگیزشی کمکتان می   جلوروبهانسان برای حرکت  
انگیزشی که   هایله جم  آن  بیاورید. البته به شرطی که  به دست  را  های مورد نظرتانبرای رسیدن به موفقیت 

 خوانید، شامل باورهای نادرست نباشد! می 

انگیزشی که در فضای   از جمالت  بسیاری  بهامروزه  باورهای اینترنت منتشر شده است،  گاه  ناخودآ صورت 
نهادینه می  در ذهن مخاطب  را  باعث می   کندنامناسبی  برای مخاطبین  که  موفقیت  به  رسیدن  شود مسیر 

از جمالت انگیزشی بزرگان تاریخ نیز شامل باورهای نادرستی است که شما را از   بعضی ؛ حتی  تر شودسخت 
 کند.مسیر موفقیت دور می 

صورت اصالح شده در  و در این پست، بهترین جمالت انگیزشی را بهمن سید محمد موسوی هستم  الم!  س
ام. منظورم از جمالت انگیزشی اصالح شده، جمالتی هستند که با کمی ویرایش، باورهای اختیارتان قرار داده 

گکننده این باورهای تضعیفتا ام کردهحذف را ها نامناسب آن  تان نهادینه نشوند.اهدر ضمیر ناخودآ

از بهترین جمالت انگیزشی برای موفقیت  های انگیزشی اصالحجمله  شدۀ موجود در این پست، گلچینی 
 هستند که با دقت فراوان گردآوری شده است؛ امیدوارم لذت ببرید. 

 جمالت انگیزشی برای موفقیت 

 شما شوند.  شرفتیاند که باعث رشد و پا آمدههنابود کنند؛ آن   یاکه شما را متوقف    اندامدهین  ی زندگ  یهای سخت

 

 نه؟! ای دیکنی دوباره شروع م ایاست که آ نیمهم ا د؛یکه چقدر شکست خورد ستیمهم ن

 
 ! دی بود  روز یکه د دیباش  یاست که امروز هم، همان فرد  فیح د؛یبهترشدن استفاده کن یاز تمام توان خود برا

 
هرگز با غرش به   ر،یش   کیباشد که    ادتانی!  کندی خودش سروصدا م  تیموفق  د؛یبدون سروصدا تالش کن

 !کندی سمت هدفش حمله نم
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 دیاور یب  به دستش  د،یتحقق آن تالش کن  یبرا  دیتوانی م  د؛یو حسرت بخور   دین یدور بب  ازرا    تانیاهایرؤ  دیتوانی م
 ! دیو لذتش را ببر 

 
 ا دزد هستند!شم یهاشما دروغگو و شک یهاشما اغواگر، ترس یهابهانه

 
 ! شومی قطعًا موفق م دانمی چطور قرار است موفق شوم؛ اما م دانمی من نم

 
 است!  کینزد  جهینت  د؛یکوچک روزانه است؛ پس امروز هم تالش کن  یهااز تالش  یاحاصل مجموعه  تیموفق 

 
قانون    کی  ن، یا  افتد؛ی اتفاق نم  نیچون هرگز ا  د؛یبرس  تانیاهایچطور قرار است به رؤ  دیکه بفهم  دینکن  ی سع

 ! دیو قدم اول را بردار  د«یاست که »شروع کن نیا د،یکه الزم است انجام بده یاست! تنها کار 

 
  دیبا  د،یهست  تیاست؛ اگر واقعًا خواهان موفق  دهینرس  شی هابه خواسته  دی تا به امروز با اما و اگر و شا  کسچیه

 ! دهایشا ۀنه بند د،یباش دها«یسلطان »با

 
 !د ی نشو دیدر انتظارتان است، اگر ناام ی روشن یروزها

 
اما   د؛یآی بر م  واناتیح   ۀاست که از هم  یبلکه »رشد« کردن است. عمر کردن کار   ست؛ یعمر کردن ن  ،ی زندگ

 را داشته باشند. شیادعا توانندی م یمعدود ۀانسان است که عد یرشد کردن هدف واال
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 .دیکنی تالش م دیخواهی که م یی زهای چ یبرا کهی درحال د،یشاد باش دیکه دار  یی زهایبا چ

 
 ! دیصبر کن د،یهست قشیآنچه که ال  یکه برا  دیعاقل باش قدرآنو  دیکه رها کن دیباش یقو  قدرآن

 
 .دیاستفاده را ببر  نیپس از زمان خود بهتر  مانند؛ی ساعت منتظر شما نم یهاعقربه

 
 .کنندی صبر م  کنند،ی تالش م کهی درحالکه  روندی م یسراغ کسان زهایچ نیتر ی عال

 

 . دیر یرا بپذ یاو نه بهانه دیاور یب یاهرگز نه بهانه د،ی موفق شو دیخواهی اگر م

 
 ! دیده  رییرا تغ  تانی زندگ  ریبهتر است مس   د؛یستین  زدهجانی ه  د،یشو  داریکه هر روز صبح از خواب باین  یاگر برا

 
 مخرب است. یبلکه وفور باورها ست؛ین ی اله یهابودن افراد، کمبود نعمت  ریعلت فق

 
 راه وجود دارد و آن »عمل کردن« است. کیفقط  ادگرفتنی یبرا

 
 حق انتخاب است. یکه دارا کندی اوقات فراموش م شتریانسان ب

 
 درست است. یعمل و باورها ۀجی نت تیموفق
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 د؛یکن  یعمرتان را چگونه سپر   ۀندیآ  یکه روزها  دیر یبگ  میتصم  دیتوانی امروز دوباره م  ست؛ین  رید  وقتچیه
 ... .دیپس شروع کن

 
 !دیر یگی م جهیقطعًا نت د؛یدرست به تالش خود ادامه ده ری! در مس دینشو دیاما هرگز ناام د،یاستراحت کن

 
 خود! ۀگذشت ۀعنوان دنبالنه به  د؛ینیخود بب ۀندیشروع آ عنوانبهامروز را 

 ی زشیجمالت انگ نیبهتر 
 !دیها را هدر ندهاز آن  کیچیقلب شماست؛ ه یهاجهان محدود است، تعداد ضربان نیکه در ا یزیتنها چ

 
که چرا   فهمندی فقط بخند و تالش کن! بعدًا خودشان م  ؟ی فالن کار را انجام بده   ی توان ی نم  ندیگو ی م  گرانید

 !ید یخندی به حرفشان م

 
 !ریبه نام تقد ی توهم ی نه قربان د؛یباش رییآغازگر تغ

 

 دیتوانی م  یگر یبه هر نعمت د  تپد،ی نعمت است! اگر اکنون قلب شما م  نیتر ی افتنینو دست  نیباالتر   ی زندگ
 . دیکن دایدست پ

 ( ی محمد موسو  د ی)س

 
را    ی عال  یزهای خوب و حرکت به سمت چ  یزهایچ  رهاکردنشجاعت    د،یموفق و ثروتمند شو  دیخواهی اگر م

 .دیکن تیدر وجودتان تقو
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 دهنده یمثبت و انرژ  یزشیجمالت انگ

 تصور و باور کند.  تواندی به هرآنچه که ذهن شما م د«یکن  دایدست پ دیتوانی شما »م

 
 .دینهراس نده یآنکه از اتفاقات آ شرطبه د؛یهست زیانگشگفت یی انجام کارهاشما قادر به 

 
 . دیهستند که شما باورش کن ی ابیقابل دست یی زهایتنها چ

 
 ! دیشو داریاز خواب ب زهیبه اهدافتان با انگ دنیرس یتا هر روز برا د،یرا ارزشمند بدان تانیاهایرؤ

 
 .«ی انجامش ده ی توانی : »نمندیگوی م  گرانیاست که د یکار، انجام کار  نیتر بخشلذت

 جمالت انگیزشی زیبا

 یجستجو   کند،ی پول شما را خوشحال م  دیکنی اگر فکر م  رسند؛ی نم  انیپول عدد است و اعداد هرگز به پا
 .دینخواهد رس انی شما هرگز به پا ی شادمان

 
 و تالش منظم، پاداش چندبرابر دارد. دهد؛ی جهان به »عمل کردن« پاداش م

 
 به آن است. کردنعملجهان بهتر، نه کسب دانش، بلکه  تیآموزش در سا  ی هدف اصل

 
به    دیبا   د، یموفق شو  دیخواهی برسد. اگر م  انی به پا  ی به شکوه پروانگ  شدنلیتبد  یبرا   د یبا شم،یکرم ابر   ی زندگ
 .دیکن یزندگ دیجد یاوهیو به ش دیبه روش قبل خاتمه ده کردنی زندگ
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 !دینباش دیاست؛ ناام دمده یلحظات شب، درست قبل از سپ  نیتر کیتار 

 
 ی جاتر شوند؛ بهآسان  تانی که مسائل زندگ  دینخواه  د؛یکن   رییتغ  دیبا  د،یکسب کن  ی مطلوب   جینتا  نکهیا  یبرا

 .دیکه توانمندتر شو دیآن، تالش کن

 
  دایپ  ی جشن رفتن در زندگ   یبرا  یشتر یب  لیدال   د، یو از آن لذت ببر   دیکن  نیرا تحس   تانی زندگ  شتریهرچقدر ب

 . دیکنی م

 
 . دیکنی تالش م یی زهای داشتن چه چ یاست که برا نیمهم ا د؛ی ندار  یی زهایکه چه چ ستیمهم ن

 
مثل   مثل    زیحاصلخ  ن یزم  کیذهن  مثبت  باور  زم  کیو  در  نهفته  چ  نی بذر  ابتدا  در  مشخص   یزی است؛ 

 کرد. دیآن باور مثبت را برداشت خواه یهاوهیم ، یاما بعد از مدت شود؛ی نم

 
جهان با جنگ و دعوا   نیکه ذات ا  دانندی اما نم  د؛یبجنگ  دیخود، با  ۀبه خواست  دنیرس  یبرا  ندیگوی همه م

 مخالف است! 
 ( ی محمد موسو  د ی)س

 
است که   ی هستند که شما را تمسخر و قضاوت کنند؛ خوشبخت کس   یباز هم افراد  د، یکه انجام ده  یهر کار 

 که دوست دارد را انجام بدهد.  یکار  گران،ید یها بدون توجه به قضاوت
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 . دیاست که شروع کن ازیبودن، ن ی عال یاما برا د؛یباش ی که عال ستین  یاز یشروع کردن، ن یبرا

 
 دیتوانی خودتان مرا    دیخواهی مچون هرآنچه که    د؛یالتماس نکن  گرانیبه د  یزیچ  آوردندستبه  یهرگز برا
 !دیاور یب به دست

 
باشد   ادتانی  فتد؛یاتفاق ب  ستیکه قرار ن  ترسندی م  یی زهایافراد معمواًل از چ  د؛یکن  ی بدون ترس زندگ  دیکن  ی سع

 ندارد! ایرؤ یبرا یی که ذهن پر از ترس، جا

 
پس هر   ؛ی مانی م ی گذشته و تو همچنان خودت باق ۀبه هفت ندهیآ ۀهفت شود،ی م روزیبه د لیفردا تبد یزودبه

 از خودت باش. یتر تالش کن و نوع بهتر سخت تیهابه هدف دنیرس یروز برا

 
 . دیقله فکر کن یباال ۀبه منظر  ، ی زندگ یی سرباال  ریدر مس 

 
 زاده شود.  تانی زندگ یروزها نیتر از درون تلخ تواندی م ی چرا که خوشبخت د؛ینباش نیهرگز غمگ

 
 ! دیر یگذشته انتقام بگ  یهاو با موفق شدنتان، از شکست دیو موفق شو دی درست تالش کن ریدر مس 

 
شما حاکم بر زندگی خود    اند!شما انتخاب کرده  یبرا  گرانیکه د  د یر ی را بپذ  یاندهیآ  د یبه خودتان اجازه نده

 هستید... . 
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 ی کار  تیموفق یزشیجمالت انگ
 شما و هدفتان قرار گرفته است.  نیاست که ب یزیشما، همان چ یهابهانه

 
را    یی و درها  ستیقادر به باز کردنش ن  کسچیهکه    بنددی را م   یی او درها  د؛یاعتماد کن  اوو به    دیخدا را شکر کن

 !ستیقادر به بستنش ن کسچ یهکه  کندی باز م

 
 را دارند.  یروز یپ ر یحرکت در مس  ۀها اراداز آن ی هستند؛ اما تعداد کم یروز یها عاشق پآدم ۀهم

 
 ۀ درست در نقط  د،یاده یبه آخر خط رس  دیکنی که فکر م  یا: »همان لحظهد یگوی م  شدر مدار   ن یچرخش زم

 . د«یقرار دار  دیجد یآغاز 

 
 : »ممکن است؛ اما مشکل است«.ندیگوی : »مشکل است؛ اما ممکن است«؛ اما افراد بازنده مند یگویافراد موفق م

 
 . شودی باز م تانیبرا ید یجد یدرها د،یادامه ده خود به حرکت د؛یبسته نگران نباش یبابت درها

 
 ی که روز  کنندی م فیتعر  هیبق یبرا  د،یدیبه هدفتان رس ی وقت کنند،ی را مسخره م تانیاهایکه امروز رؤ ی کسان

 !شناختندی شما را م

 
 یهاتی که به موفق  خواهندی م  شتریب  شوند،ی موفق م  شتریو هرچقدر ب  شوندی دارند موفق م  زه یکه انگ  یافراد

 کنند.  دایدست پ یبعد 

دارند »از فردا« آن را    میتصم  گرانیکه د  کنندی را شروع م  ی که امروز کار   شودی م  یافراد   بیتنها نص  تیموفق
 !دیامروز شروع کن نی از هم خواهید،اگر موفقیت را می  انجام دهند! پس
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به کار   ش یاهایساختن رؤ  یشما را برا  یگر یصورت افراد د  نیا  ریدرغ  د؛یرا بساز   تانیاهایکه رؤ  دیمتعهد باش
 خواهند گرفت!

 

 .  زندیآمی خالقانه با هم درم  یهاوهیها را به شو آن  آموزند ی را م   د یجد  یهاتعلق دارد که مهارت  یبه کسان  ندهیآ
 ( نی )رابرت گر 

 
 گان ی و همسا  انیاست که به حرف دوستان، خانواده، آشنا  نیموفق نشدن مردم، ا  لیدال   نیتر از بزرگ   ی کی

 . دهندی گوش م

 
 ! یا ، بهانهندادنشانجام یوجود دارد و برا  ی راه حل ،ی هر کار  دادنانجام یبرا

 ( ی محمد موسو  د ی)س

 
که از    یی هادو گروه هستند: اول، آن  د،یکن  جادیا  یر ییتغ   ایدن  نیدر ا  دیتوانی نم  ندیگوی که به شما م  ی کسان

 .ترسندی که از موفق شدن شما م یی هاو دوم، آن ترسندی امتحان کردن م یتالش برا
 گوفورت(  ی )ر 

 
 فکر!خوش یپر است از ترسوها شهیوگرنه جهان هم د؛یرا داشته باش تانیهادهیکردن ا یی جسارت اجرا 

 
  د،یاز آنچه که دار   د؛یشروع کن  د،یکه هست  یی : »از جادیکن  تیسه نکته را رعا  نیا  تیبه موفق  دنیرس  یبرا

 . د«یرا انجام بده دیتوانی که م  یکار  د؛یاستفاده کن

 
 .شودی نم بتانیجز شکست نص  یزیچ د،یاگر مدام از شکست بترس
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 بزرگان یزشیجمالت انگ
 !شیخو  یکند، اما نادان به آرزو  هیتک شیخردمند به کار خو

 ( السالم ه یعل ی)حضرت عل

 
 ! دیاست، نکن یگر یکه متعلق به فرد د یا ی آن را صرف زندگ  نیزمان شما محدود است؛ بنابرا

 اپل(  گذارانی بنجابز،   و ی)است

 
انداز   ی عنیفقر، کشتن فکر است؛    ریتأث  نیاول به  باش  اتیح  یبرا  ی کاف  ۀاگر شما  نداشته    ۀ برد  د،ی خود پول 

 . ندیگوی م «ی متوسط به آن »گذران زندگ  ۀاست که طبق یطیهمان شرا نیشد؛ ا دیپول خواه اریاختی ب
 )جورج اورول( 

 
ها  لحظه  ؛ی برس  ی ها منتظرند تا تو هرجا که بخواهامروز است؛ راه   نیدر فردا نه، هم  ی زندگ  اب؛یها را در لحظه

 است... .   نیا ی در راه گذار... راز هست یپا اب؛یرا در 
 ( ی)سهراب سپهر 

 
 ! دیستی درخت ن کیشما  د؛یده رییآن را تغ د،یستین ی راض  تانی زندگ تیاگر از وضع

 ران( م ی)ج

 
هرچه در عالم هست؛ در خود   ست یز تو ن  رون یب  ؛ ی یکه تو  یجمال شاه  ۀنیآ  یو   ؛ی یکه تو   ی نامه اله  ۀنسخ  یا

   ی یکه تو ی بطلب هرآنچه خواه
 ( موالنا) 
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 . دییگوی است از آنچه که م رگذارتریتأث اریبس  د،یدهی آنچه که انجام م
 ( یکاو  ونی)است

 
 یاستراتژ  کیتنها    کند،ی م  رییتغ  سرعتبه   زیکه همه چ  یی اینکردن است؛ در دن  سکی ر   سک،ی ر   نیتر بزرگ 

 نکردن است! سکی و آن، ر  کندی م نیوجود دارد که شکست را تضم
 )مارک زاکربرگ( 

 
 .دانندی را م زی که همه چ کنندی فکر م ی هستند؛ اما افراد معمول یر یادگیافراد موفق دائمًا در حال رشد و 

 اکر(  هارو  ی)ت

 
 کننده خواهد شد.رهیخ جیمدت باعث نتای کوچک روزانه، در طوالن یهاشرفتیپ

 شارما(  ن ی)راب

 
 »تالش دوباره« خواهد بود!  تیموفق یراه برا نیتر مطمئن  شهیهم

 ( سونی)اد

 
 !د یاور یپول درب تانیاهایاز رؤ دیکه بتوان ی تا زمان خندندی شما م یاهایها به رؤآن

 آمازون( گذاران یبن – )جف بزوس 

 
 اند. هستند که توسط افراد عجول رها شده ی همان اهداف شود،ی افراد صبور م بیکه نص یی هات یموفق

 ( نیشت ی)آلبرت ان

 
که امروزه مورد قبول است،   یاده یهر عق  رایز   د؛ینباش  مناکیعموم مردم ب  دیمخالف عقا  ید یاز داشتن عقا

 عموم مردم بوده است.  دیمخالف عقا ی زمان
 )برتراند راسل( 
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 app/jahanebehtar.comسایت جهان بهتر برای اندروید:  دانلود اپلیکیشن

 ahanebehtar@j: کانال جهان بهتر در تلگرام

 jahanebehtar.irصفحۀ جهان بهتر در اینستاگرام: 

 مفید باشد: انبرایتشاید این مطالب نیز 

 

 

 

 

 

 

 سایت جهان بهتر ببینید... .  بخش مطالب رایگان توانید درکه می و کلی مطالب دیگر 

 مشاهدۀ مطالب ارزنده اما رایگان 

 آورد؟آیه پ ل خ شبخ ی می
 15/02/1401در  منتشر شده 

ههی زندگی را نه  د چط ر نهخ اس ه
 50/12/1400منتشر شده در  - کنیم؟

 هه   ای م فقیتت ین ت همخط نهک
 13/05/1401 منتشر شده در  

از  ییهههیاول ک هب رؤ  صفح 28دانل د 
 07/20/1399منتشر شده در  - جنس ال هس

 ؟را پیدا کنیمچط ر جسهرت تغیی  
 21/11/4001 منتشر شده در  

 قهن ت جذب چیست؟
 19/12/1400در  بروزرسانی شده 
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