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Skrip untuk Bersikap Positif
(Agar lebih meresap dan bersifat personal, saat membaca sugesti berikut,
ganti kata “anda” dengan nama anak, dan kata “saya/kita” dengan
papa/mama)

Bagus sekali…semakin anda mendengar suara saya, niatkan dan ijinkan diri
anda menjadi semakin rileks dan nyaman. Anda mengijinkan informasi
apapun yang saya sampaikan tertanam kuat di pikiran bawah sadar anda,
diterima, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pikiran bawah sadar anda
demi kebaikan dan kemajuan hidup anda. Demikianlah kenyataannya.
Selalu fokus pada apa yang anda inginkan. Gunakan energi anda untuk
meraih hasil yang positif dalam berbagai situasi. Carilah berbagai hal positif
dalam diri anda maupun dalam diri orang lain. Tidak akan ada yang dapat
menghentikan anda ketika anda memiliki sikap yang positif.
Beberapa orang memiliki pikiran yang sangat negatif. Sedangkan sifat
negatif sendiri itu mudah untuk menular karena itu adalah jalan keluar yang
paling mudah. Orang yang negatif tidak ingin untuk mengeluarkan usaha
atau energi lebih dalam berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh mengenai kondisi mereka. Bila
seseorang benar-benar menginginkan suatu hal dalam hidup mereka,
mereka harus mengejarnya. Namun beberapa orang bahagia untuk
menjadi negatif. Tapi, anda bukanlah orang seperti ini!
Anda adalah orang yang sukses. Anda tahu apa yang anda inginkan dan
anda akan mendapatkannya. Anda membuat berbagai perencanaan untuk
meraih tujuan-tujuan yang anda tetapkan. Hidup anda penuh dengan
kebahagiaan dan menyenangkan karena anda memilih untuk menjadi
positif.
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Ketika anda pergi ke sekolah, anda menikmati semua pelajaran yang
diberikan kepada anda karena anda menemukan banyak hal yang menarik
dan menyenangkan untuk dipelajari. Semakin lama anda semakin suka
belajar, sehingga kemudian nilai anda menjadi semakin meningkat.
Anda selalu mencari hal positif dalam diri orang lain karena anda suka
untuk memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekitar anda. Orang lain
merasa nyaman ketika berada di sekitar anda karena mereka menyukai
sikap positif anda. Ketika anda pergi bekerja, pimpinan dan rekan kerja
anda menghargai anda karena anda membuat segala sesuatunya menjadi
lebih menyenangkan dengan sikap positif anda.
Setiap hari anda merasa menjadi lebih baik dan lebih bahagia pada diri
anda sendiri. Anda mencari sisi baik dalam diri setiap orang dan dalam
setiap situasi.Anda menjadi lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih sukses
dengan sikap positif anda. Anda sangat menikmati hidup anda. Anda lebih
mudah untuk berteman dengan orang lain. Orang lain suka bersama
dengan anda. Anda menjadi lebih produktif. Anda dapat meraih setiap
tujuan anda dengan lebih mudah. Anda menjadi inspirasi bagi orang-orang
di sekitar anda. Anda mempunyai sikap yang positif. Anda merasa nyaman
dengan diri anda sendiri. Anda merasa nyaman pada setiap situasi. Anda
adalah seorang juara yang sesungguhnya!
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