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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

 ؟گذارد می تأثیرشما  یزندگ یچگونه باور رو

کلمه باور که  نیا مینیو بب میحرف بزن گهیدر مورد کلمه باور مثبت با همد میخوایم یآموزش لیفا در این

 یباور معان یبرا داره. ییچه معنا شهیدر مکالمات و محاورات روزمرمون بارها استفاده م پرکاربردِ ام خیلی

کلمه داشته  نیاز ا یمعنا و درک متفاوت تونهیخودش م دگاهیاز د یهرکس ،در نظر گرفت شهیرو م یادیز

 میکن بحث خواهیم میابتدا در مورد کلمه باور  م،یدر مورد باور مثبت با شما صحبت کن خواهیم می امروز .باشه

 باور به چه معنا است؟ نکهیا

 :باور در لغت یمعنا یبررس

باور  ایو  شهی: باورت ممثال عنوان به کنیم میاستفاده  وفور بهکلمه  نیاز ا کنیم میصحبت  گرانیبا د که هنگامی

 :میکن فیبه دو صورت تعر میتونیباور رو م طورکلی بهکلمات به چه معنا است؟ اما  نینه؟ ا ای کنید می

و  مانیاعتقاد و ا یعنی جیرا یو در معنا انهیباور از نظر عام ،یعلماز نظر  یگریو د انهیو عام جیرا فیتعر یکی

فکر در ذهن ما بارها و بارها  کی نکهیا یعنی میگیفکر رو باور م کیتکرار مکرر  یداشتن، اما از نظر علم نیقی

 .شهیبه باور غالب ما م لیتکرار بشه تبد

 یزیآن شخص باورش نشود، چرا؟ چون من چ دیشا شود میباورت  گوییم می یکه ما به شخص یزمان یعنی باور

 .که باورش دارد بیند میرا  یزیکه باورش دارم و آن شخص هم چ بینم میرا 

ما دو شخص تفاوت وجود دارد. پس  های دیدگاهباور و  نیمتفاوت باشد و ب گریما با همد باورهای دیشا

 یشخص یگاها اتفاق افتاده است شما برا یعنیاست، باور  بینید میخودتان  کیزیف یایشما خارج از دن باورهای

 .باور بوده است غیرقابلآن شخص  یکه برا اید بازکردهو  فیرا تعر یموضوع
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 :شما امروزه یدرک باور در زندگ یبرا یمثال

 دیود داردر دستان خ یکه اگر تلفن همراه اآلنشما  مثالًوجود ندارد،  فعالًرا قبول کردن که  یزیچ یعنی باور

که آن را  دیو سپس باور کرد دیاما قبل از داشتن آن اقدام به خواستن آن کرد د،یبه باور آن ندار ازین

پس باور  ،اید کردهآن  دیو اقدام به خر دیآن را بخر توانید میکه  دیکه باور کرد دیدیرس جایی بهو  خرید می

 .دید دیخواه تان زندگیاست که در طول روز و در طول  یزیچ ٔ  کننده نییتع

 یزیباور چ ٔ  هیپا درواقع م،یرا داشته باش ییباورها دیبا خواهیم میکه  هایی چیزیخواستن  یدر راستا ما

آن را  اآلنشده است که  یزیبه چ لیو تبد اید دیده زیآن را ن های نشانه ،اید کردهاست که شما بارها تکرار 

 .نباشد موردقبول گرانید یبرا دیکه شا دیقبول دار

 یهرکس باورهای دیرا داشته باش یباور خوب و باور بد توانید میو شما  ستیباور صد در صد درست ن پس

است که شما  نیکه در مورد باور وجود دارد ا یجالب ٔ  نکته کنه،یخودش صدق م طیو شرا تیموقع یبرا

 د،یده رییهاتون رو تغ دگاهیدو  ایدن وقت آنو  دیده رییتغ تانباورهایرا با شناخت  تانباورهای توانید می
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 :مثبت باورهای ساخت یچگونگ

که از پدران  ادیم به وجودما  یدر زندگ یاکتساب صورت بهبلکه  ستین یفطر صرفاً یامر هیبگم که باور  دیبا

 .کنهیمشخص م ما روروزمره  یزندگ یاصل ٔ  شاکلهو ساختار و  شده منتقلپدر ما و نسل اندر نسل به ما 

 ترها بزرگاز  رشیو پذ یریادگیبه  کنیم میشروع  زاریم می اتیکه ما پا به عرصه ح یهمون بدو تولد و زمان از

نسبت  ایو  میبترس زهایچ یلیکه از خ گیریم می ادیپدر و مادرمون  های حرف تأثیرما تحت  رامونمون،یپ طیو مح

 م،یریبگ یتهاجم ای یحالت تدافع ای مسئلهبه 

ما هم در مواجه با  دنیما به اون مسئله از خودشون نشون م کانیکه پدر و مادر و نزد هایی واکنشطبق  ای

 طیو درون مح یاز همون کودک اصوالًپس باورها  م،یبه اونو از خودمون بروز بد هیشب یاون مسائل رفتار

 .گیرد میما در ما شکل  اکانیخانواده توسط پدر و مادر و ن

رشد کنه  یو مقررات خاص نیو طبق قوان زهیپاستور اریخانواده پدر و مادر اعتقاد دارن فرزندشون بس کیدر

 فرزندشان ندارند، تیترب یبرا در کودکی یقانون خاص ای حدومرز اصالًخانواده  کیو بزرگ بشه و بالعکس در 

و  رشیو پذ یریادگیخانواده آموزش و دو نوع  نیکنه، خوب مسلماً در ا یبچگ دیاعتقادند که بچه با نیبر ا و

متفاوت را  ییهاش، باورها دهیو شن ها دیده بر اساسو کودک  رهیگ یدر کودک شکل م یمتفاوت یباورها

 .کنهیم دایاطرافش پ یایدن اینسبت به خود 

در  گهیدبستان افراد د یو حت مهدکودکمثل پارک  هایی محیطمرور زمان با رشد کودک و رفتن به  به

 یایکه دن نجاستیدر ا ،و معلمین انیو مرب ها بازی هم او نقش دارند، مثل دوستان یباورها گیری شکل

در  تأملو  یجکاوکنه و کودک شروع به کن یم دایپ ای یگهدو نقش و رنگ  شهیم تر بزرگکودک  رامونیپ

 .کنهیم دشیجد یایدن

او  های اندیشهبا افکار و  رهیباورها و اعتقادات داره که مغا یکسریذهنش  های فرض پیشاز قبل و در  کودک

 .شهیروزمره کودک م یدر رفتارها کیاختالالت کوچ یکسریو  سردرگمیباعث  نیو هم دیجد یایدر دن

مختلف،  های محیطمتفاوت و قرار گرفتن در غالب  یسن های دورهشدن فرد و رفتن به  تر بزرگزمان و  باگذشت

 ها ناوو مکمل  کننده کامل صورت به یحت ای رهیاعتقادات گذشته رو در ذهن اون بگ یجا تونهیم دیجد یباورها

 باشه،

به  نیا ٔ  همهبشه و  یادیز راتییدستخوش تغ تونهیم یهرکس یزندگ انیآغاز و تا پا یباورها از کودک پس

مسائل  نینه ناآگاهانه نسبت به ا ایداره که آگاهانه به سمت اصالح باورهاش قدم بزاره  یخود فرد بستگ

 .بکنه شویزندگ
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 :گوید میفورد  یهنر

 .«دیتوان یپس نم دیتوان ینم د،یکن یو اگر فکر م دیتوان یپس م دیتوان یم د،یکن یاگر فکر م»

 در دنیایذهنمون  یتو میرو داشته باش یو باور هر عقیدهما  نکهیا یعنیداره  یواضح یلیجمله مفهوم خ نیا

 .بزاره میتقمس تأثیر تونهیما م یو منطق یواقع

 :افراد یباور در زندگ یاساس نقش

باورها چه غلط باشه چه  نیباشه حاال ا تونهیاون م یزندگ یرهایراه و مس کننده تعیین هر شخصی یباورها

فرد اعم از  طیترمز که بسته به شرا ای دارنده نگه یبا باورها میقدرتمند کننده دار یما باورها درواقعدرست، 

 .هستش متغیر …و انیو دوستان و آشنا نیو مذهب و معلم یفرهنگ طیو مح خانواده

و  کننیم یکه ثروتمندا زندگ یخونوادش و محل تیموقع به خاطرفرد  کیقدرتمند کننده در  یباورها ممکنه

با  کننیم یزندگ بضاعت کمو در خونواده  فقیرنشین ٔ  محلهکه در  یکه در اطراف خودش داره با فرد یدوستان

 .هم تفاوت داشته باشن

 

 

www.takbook.com



 
 

 

 

به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

 

 

  برای دسترسی به ادامه آموزش باور میتونید به لینک زیر مراجعه کنید:

https://pba1.com/believe 

 زیر با ما در تماس باشید: قیاز طر دیتونیخود م شنهاداتیدرج نظرات و پ یبرا

۹۰۰۶۶۱۸۸۹۹۰ 
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info@pba1.com                     

@positivebelieve                                                      آدرس کانال تلگرام ما    

@pba1_com                                          آدرس پیج اینستاگرام ما 
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