www.takbook.com

ایمان به خدا

آکادمی مجازی باور مثبت

www.takbook.com

ایمان به خدا
در کتاب ایمان به خدا مباحث زیر رو باهم بررسی میکنیم:
 تاثیر ایمان پوالدین در زندگی
 راههای تقویت ایمان در مسیر
 سواالت و مجهوالت
 مطالعه کردن
 باز کردن جا در قلب
 ایمان کل زندگیه ،ایمان خود موفقیته
 برای موفق شدن ما به ایمان نیاز داریم
 احساس از جنس آرامش
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تاثیر ایمان پوالدین در زندگی
یکی از لذت بخش ترین مباحثی که همیشه در حال تحقیق و یاد گیری در
موردش

هستم ایمان هستش

تعریفی

ساده

ای

که

میتوانیم

برای ایمان داشته باشیم اینه که ایمان هسته مرکزی در هر موضوعی
است.
و اینکه اعتقاد قلبی و ذهنی داشتن به کسی یا چیزی در تعریف داخلی
دین و در خارج از مبحث دینی باور استوار و محکمی داشتن نسبت به یک
ایده و موضوع در ذهن انسان هستش.
توی قرآن خداوند میفرماید :بادیه نشینان گفتند :ما ایمان آورده ایم
بگو :ایمان نیاورده اید ،بلکه بگویید اسالم آورده ایم ،زیرا هنوز ایمان
در دل هایتان وارد نشده است… )حجرات آیه ) ۴۱
جایگاه ایمان در قلب انسان قرار داره و در درونی ترین قسمت درک هر
انسانی وجود داره وقتی کسی ایمان رو در قلبش حس میکنه نگران
نیست ،حرص نمیزنه و  ...میدونه که به واسطه ایمان و باوری که در
درونی داره میتونه به هر چیزی که میخواد دست پیدا کنه ،ایمان رو باید
همواره تقویت کرد تا انسان بتونه محکم تر مسیری رو که شروع کرده به
پایان برسونه طبق آیه ی قرآن که از فعل مضارع استفاده میکنه.
والَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ وَبِاآلخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ
(سوره بقره آیه )۱
و آنان که بدانچه به سوی تو فرود آمده  ،و به آنچه پیش از تو نازل شده
است  ،ایمان می آورند و به آخرت یقین دارند
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به همین خاطر در آیات دیگر هم بارها تکرار شده که از فعل
مضارع استفاده شده یعنی ایمان می آورند پس در هر لحظه ما باید به
ایمانمون اضافه کنیم و بیشتر ایمان بیاریم و ایمانمونو قوی تر از هر
زمانی کنیم.

راههای تقویت ایمان در مسیر
برای اینکه بیشتر بتونیم روی خودمون کار کنیم و یقین بیشتری در
خودمون به وجود بیاریم به مراحل زیر نیاز داریم،
و با به کار گرفتن این مباحث میتونیم که قویتر در مسیر قرار گیریم و
قویتر رفتار کنیم و عملمون قویتر بشه با تمرین و تمرین و تمرین و
تکرار .
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(۴سواالت و مجهوالت
همواره در وجود انسان حس کنجکاوی و جستجوگر وجود داره و داشته
است .شاید یکی از ابزار های خوبی که در ذات ما وجود داره ،و می تونیم
به نفع یا ضرر خودمون سوال کنیم همین روحیه دونستن ما باشه .یک
چرایی خوب یک چگونگی خوب رو به وجود میاره،
پس بیشتر با خودمون درین زمینه صحبت کنیم و بیشتر در رفتار و
اعمالمون بررسی کنیم که کدوم کارا سبب این میشه که ایمانمون قویتر
بشه و با عمل بیشتر به مسیرمون ادامه بدیم .یه پیشنهاد برای اینکه
ایمان به خدا ومسیر موفقیتتون پیدا کنین اینه :برای درک درست و بهتر
خداوند قرآن رو بخونید با نگاه یادگیری،
و برای مسیرتون میتونی زندگی نامه های افرادی رو بخونین که شرایطی
شبیه شما داشتن و االن نتایجی رو دارن که شما دوست دارین ،اون
نتایج رو در زندگی تجربه کنین ،هر چند اگه قرآن رو درست بخونیم و
تحقیق کنیم تمام جواب ها داخل این کتاب وجود داره،
چون هر کاالیی یه دفترچه راهنمای استفاده صحیح ازون کاال داره و
خداوند برای انسان دفترچه راهنمایی به اسم قرآن قرار داده ،تموم
مراحل و نیازهای اساسی برای گذر از شرایط و اتفاقات زندگی انسان ها
رو بیان نموده و ما با رجوع به این گنجینه گرانبها،
میتونیم بهتر و بیشتر خودمون و خدای خودمونو بشناسیم و زندگی
راحتتر و پر رفاه و پر از آسایش رو تدارک ببینیم و به وجود بیاریم .هر
طور که دوست داریم زندگی خودمون رو رقم بزنیم و با اختیار صد در
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صدی بتونیم اینکارو بکنیم و وقتی به این درجه از زندگی برسی که درک
کنی تموم زندگی دست خودته،خودت زاینده زندگیتی میتونی بهشتی در
همین دنیا برای خودت به وجود بیاری و جز یک درصد فرد ثروتمند جهان
باشی که همه چی در زندگیش داره.

(۲مطالعه کردن
یکی از بهترین راهکار های مطالعه کردن در حیطه ی هستش که میخوایم
ایمان بیاریم هر چند کسی که قدرت ایمان خدارو درک کنه بقیه چیزا
همش حله،
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برای درک خدا و اسرار آفرینشی که در این دنیا وجود داره حتما قرآن رو
مطالعه کنید با تفکر ،هر چیزی رو در زندگی میخواین رد کنین یا قبول
کنین با تفکر اونو قبول یا رد کنین.
به قول کتاب قورباغه ات رو قورت بده ،وقتی بتونی بزرگترین مسئله
زندگیتو قورت بدی و حلش کنی دیگه بقیه مسائل زندگیت راحتترن چون
بزرگترین مسئله زندگیتو حل کردی و از پسش بر اومدی.
پس راهکار موثر برای اینکه بتونیم ایمان رو تقویت کنیم اینه که بتونیم
در اون مورد مطالعه کنیم و به اون مطالعات عمل کنیم چون ایمان زمانی
پر رنگ ترمیشه که نتایج شروع کنن به دست اومدن ،برای داشتن درک
درست از قرآن سعی کنین روزی یک صفحه از قرآن رو بخونین و به
معنی و کلمات عربی آیات توجه بیشتری نشون بدین.
درسته اوایلش شاید یه ذره زمانبر باشه اما بعد از مدتی عادت میکنین و
دانش و درکتون باالتر میره و برای این موضوع بیشتر به اینکار استمرار
بورزین و خودتونو بیشتر تشویق کنین برای آشنایی و انس و درک بیشتر
نسبت به آیات قرآن ،و بیشتر از خداوند بخواین که درک بیشتر معارف
قرآن رو بر مغز و ذهن شما باز کنه.

)۳باز کردن جا در قلب
ایمان در جایی نمیره که کینه باشه با بخشش ،تو داری به خودت کمک
میکنی .در واقع داریم جا باز میکنیم که بذر های رو بکاریم به ما کمک
میکنه به ما آزادی میده نه محدودیت ،وقتی قلبی درونش حس بد رو
داریم به تعبیر های متفاوتی ایمان داخلش کم میشه،
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ایمان به خودت به خدا به تواناییات و  ...برای اینکه بتونیم ایمانو داخلش
بیشتر کنیم باید تقوا رو پیشه کنیم که راهکار های تقوا رو هم داخل
سایت قرار دادیم.
یه موضوع رو صادقانه و دوستانه میگم داخل آکادمی باور مثبت سعی
کردیم تموم بستر اولیه برای یک شخص رو که میخواد وارد یک مسیر
درست بشه.
و حالش در این مسیر خوب باشه قرار دادیم و تنها عامل بازدارنده فقط
خودت میتونی باشی .پس سعی کنیم جارو برای قلب و ذهنمون با
آموزش باز کنیم و بتونیم اون بذر هایی رو که همیشه دوست داشتیم،
داخلش بکاریم تا نتیجشو برداشت کنیم و با پیشرفت و انگیزه و انرژی
چند برابر به ادامه ی مسیر بپردازیم.
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)۱قدرت ذهن
ذهن انسان همواره میتونه به رشد دادن یک موضوع کمک کنه وقتی که
ما از ذهنمون شناخت کنیم و قدرتشو بشناسیم میتونیم ازش کمک
بگیریم .
و شما با دیدن و شنیدن این مطالب میتونین درک بیشتر و بهتری نسبت
به این مباحث پیدا کنین .یکی از مواردی که در ذهن ما انسان ها وجود
داره باوره،
ما زمانی به یک موضوع ایمان پیدا میکنیم که اول اونو باور کنیم در
واقع در ذهنمون اجازه ورود بهش بدیم وقتی یک موضوع رو مثل ایمان
به خدا و نعمت هاش در این دنیا رو در ذهنمون میکاریم باید اول باور
کنیم وجود و حضور خداوند در زندگی رو ببنیم.ما هر کاری که میکنیم.
برای خودمون میکنیم و باور کنیم که وقتی میایم به جای افکار منفی و
دیدن های موارد منفی دنیا میایم شروع میکنیم به دیدن زیبایی ها و
موارد مثبت در این دنیا باور میکنیم که زیبایی وجود داره در این دنیا و
خداوند خالق زیبایی هاست.
ایمان رو در ذهنت بکار و باورش کن و در راستای این باور و ایمانت
حرکت کن اونوقت نتایج همین تغییر نگاه ساده رو در زندگیت میبینی،
و با درک و تسلط بیشتری نسبت به جهان هستی به زندگیتون ادامه
بدین .یادتون باشه ما در تموم مراحل زندگیتون در کنارتون هستیم ،و
تموم سعی و تالش ما اینه شماهم زندگی پر از لذت و ثروت و آرامش و
حضور خداوند رو تجربه کنین.
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(۵محاسبه توسط خود شخص
وقتی که در مسیر خدا شناسی ،خود شناسی ،موفقیت و  ...هر مسیر
دیگه ای که دوست داریم درونش بهش به نتیجه مثبتی برسیم ،برای
اینکه بدونیم چقدر ایمان داریم به این موضوع ببینیم عملکردمون در
مقابل ایمانمون چه امتیازی داره؟
اگر ایمان داری اما عملکردت مخالف اون چیزیه که بهش ایمان داری تو
هنوز توی اون مورد ایمان رو در قلبت قرار ندادی اما در فکرت ،فکر
میکنی که ایمان داری و به همین خاطر مستلزم رعایت بیشتر نکات و
تمرینات و آموزش ها هستی و باید تالش بیشتری نسبت به قبل داشته
باشی،
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تا به نتایج ارزشمند هم دست پیدا کنی .یک ورزشکار هر روز تمرین
میکنه و هر روز تالش میکنه و با باور درست تمرین میکنه و به هدفش
میرسه برای اینکه شما هم به زندگی بهتر برسین باید هر روز تمرین
کنین با این تفاوت که تمرینات شما بیشتر ذهنی هستش.
ایمان که واقعی باشه منجر به عمل های در راستایی همون ایمان میشه
وقتی من به خدا ایمان دارم عملکردی که دارم ،در راستایی اون ایمانیه
که به خدا دارم سعی میکنیم با عملکردم هم خدا رو راضی کنم هم خودم
رو وچقد خوبه که انسان از عملکرد یک روزش راضی باشه،

)۶شکرگزاری و سپاسگزاری
وقتی ما یاد میگیریم که در زندگی انسان شکر گذاری باشیم و خدا و دنیا
رو به خاطر نعمت هایی که رایگان به ما دادن شکرگزاری کنیم ،در حال
تقویت ایمانمون هستیم.
اگر در مورد موفقیت مطالعه داشته باشید درک خواهید کرد با تمرکز
کردن روی یک موضوع ما در حال وارد کردن اون موضع و هدایت
خودمون به اون شرایط هستیم .با شکرگزاری و سپاسگزاری ما به
خودمون کمک میکنیم اگه ما ایمانمونو قوی کنیم بازم داریم به خودمون
کمک میکنیم،
تا اینجا مواردی که کمک میکنه باری تقویت ایمان رو باهم بررسی کردیم.
ایمانی که ما در زندگی داریم بایستی منجر به عملی بشه که شایسته اون
ایمان بشه و مارو مجاب کنه که در اون مسیر قدم بر داریم و هر روز
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مارو به احساس خوب و حال خوب نزدیکتر کنه .وقتی ما ایمان رو در
درونمون تقویت میکنیم.
و شروع به تقویت اون در زندگی میکنیم کم کم یاد میگیریم که چطور
مسیر ها رو طی کنیم و چطور قدم ها رو برداریم و با تمرکز و شدت
یشتری مسیرمونو ادامه بدیم .باور کنید تموم ایمان  ،صبر  ،تقوا و ...
فقط به خودمون کمک میکنه و داشتن یا نداشتنش هیچ تاثیری روی
قدرت خداوند نداره اما داشتنش باعث میشه که ما به جایگاهی که
لیاقت اونو در زندگی داریم برسیم.
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برای اینکه بتونیم اینارو باهم داشته باشیم باید وقت بذاریم برای
خودمون همین گوش دادن و خوندن این مطالب دقیقا داره کمک میکنه،
به همین موضوعات و ورودی های مارو تشکیل میده و مارو به سمت
زندگی دلخواه با اتفاقاتی که دوست داریم هدایت میکنه و به نتایج عالی
میرسونه.

ایمان کل زندگیه ،ایمان خود موفقیته
کسایی که به مسیری که دارن طی میکنن و به این انرژی که در طی این
مسیر میذارن ایمان دارن میتونن به اون چیزایی های که میخوان برسن،
وقتی ما ایمان رو انتخاب میکنیم خدا هم به ما کمک میکنه که شرایطی رو
در زندگی تجربه کنیم که ایمان بیشتری رو داشته باشیم.
به قدرت خدا ایمان بیاریم و یادمون باشه هیچ وقت قدرت رو به کسی
ندیم جز خداوند ،چون تنها گناهی که خداوند نمیبخشه شرک هستش از
امروز به بعد روی شرک توجه بیشتری داشته باشیم و بیشتر قدرت رو
به خدا بدیم.
تا کم کم بتونیم شرک ریشه کن کنیم و خدای واقعی رو بپرستیم ،و به
اربابیتش ایمان بیشتری بیاریم و وقتی اربابیت خداوند دز زندگیمون
نمایان بشه اتفاقات عالی پشت سر هم برای ما رخ میده،
و ما ایمان بیشتری به خدای ودمون بدست میاریم و هر روز محکم تر
قدم بر میداریم،
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و ما هر روز سپاسگزارتر و مهربونتر و با حضور قلب بیشتری خدای
خودمونو می پرستیم و در زندگیمون پر رنگ تر نمایان میشه و زندگی
راحت و آسوده ی رو برای خودمون میسازیم و همه ی این ها مستلزم
تمرین و تمرین و تمرین روی شرک هستش،

با شناسایی رفتارها و باورها و صحبت هایی که درین زمینه داریم به این
درجه میرسیم که بیشتر از هر زمانی روی خدای خودمون حساب میکنیم.
ایمانی که من دارم االن در زندگیم تجربه میکنم و حس آرامشی که در
وجود و زندگیم قرار داره،
هیچ وقت در زندگی گذشته ام نداشتم و تجربه اش نکرده ام و یکی از
لذت بخش ترین روزهای زندگیم رو تجربه کردم ،زمانی که روی ایمانم
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ایمان به خدا
کار کردم خیلی از رفتارها و اعمال نادرستم بدون هیچ زحمتی در زندگیم
کنار زده شد .اونقدری آروم این صورت گرفت که من حسشون نکردم
بازم میگم اگه ایمان داشته باشیم.
ما شروع به حرکت میکنیم ،و ایمان من بود که شروع به حرکت کردم و
مواردی که باال بود رو انجام دادم ،وقتی شما شروع کنید به تغییر ،و از
خداوند بخواین که در مسیر قرارتون بده خداوند خیلی راحت شرایط رو
برای درک بیشتر شما فراهم میکنه ،و خداوند بیشتر از ما شوق داره.
که ما بزرگ بشیم و درک بیشتری از خدا و خودمون داشته باشیم ،چون با
پیشرفت خودمون جهان رو گسترش میدیم .همیشه حرف زمانی جلوه
زیبایی خودشو نشون میده که عملی پشتش باشه وگرنه همون حرف باقی
میمونه و دو صد گفتار چو نیم کردار نیست.
وقتی ما به دانسته هامون و داشته هامون جامه ی عمل بپوشانیم .زندگی
ما رنگ و بوی بهاری به خودش میگیره و لذت بخش میشه و این تنها و
تنها ،در صورتیه که تمرین کنیم و تمرین کنیم و تمرین کنیم و با تکرار و
تکرار و تکرار به این نتیجه دلخواه میرسیم.

برای موفق شدن ما به ایمان نیاز داریم
خیلی وقتها تا اسم ایمان و باور داشتن میاد اونم به خدایی که مارو خلق
کرده شاید خیلی از افراد سریعاً بگن مگه خدا واسه ما چیکار کرده که
بخوایم بهش ایمان و باور داشته باشیم،
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اما در اصل و ریشه این موضوع ایمان داشتن این ما هستیم که واقعاً به
ایمان نیاز داریم و ما بایستی برای اینکه به نتایج بهتری در زندگی برسیم
بایستی روی ایمان و باورهای که داریم کار کنیم و اونارو بهبود بدیم،
تا بتونیم با ایمان و باور بیشتری زندگیمون رو پیش ببریم پس هیچ وقت
در زندگی به صورت طلب کارانه به ایمان و باور نگاه نکنید ،چون به
شخصه این موضوع واسم تبدیل به شکل حقیقت شده،
که اگه هر کسی در زندگیش باورهای درست و ایمان درستی رو داشته
باشه نتایج خوبی رو در زندگی میگیره ،پس اگه در زندگی به نتایجی که
میخوایم نرسیدیم یکی از موضوعاتی که بایستی برای اون وقت بزاریم و
اون رو رشد بدیم همین ایمان و باورهایِ که ما در زندگی داریم.
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احساس از جنس آرامش
وقتی که روی باورها و ایمان خودمون کار میکنیم کمکم احساسی در ما
شکل میگیره که این احساس یک جنس از آرامش رو به همراه خودش
داره و هرچقدر این رو بیشتر رشد میدیم این احساس در ما و در
زندگیمون تقویت میشه،
و میدونیم که این باور و ایمانی که داریم در اثر مرور زمان نتایج رو به
وجود میاره و این نتایج بزرگ و بزرگتر خواهند شد.
آرامش داشتن با بیخیال بودن در این موضوع کامالً تفاوت دارد آرامش
در حالی که ما داریم تالش میکنیم و در حالی که داریم زندگی میکنیم و
تالش میکنیم کارهامون رو در تموم جنبههای زندگی پیش ببریم،پس
این رو با بیخیال بودن اشتباه نگیرید و آرامشی رو در زندگی پیدا کنید
که به واسطه باورها و ایمان جدید در زندگیتون به وجود میاد.
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جمع بندی مطالب و کالم پایانی
پس باهم سعی میکنم معنا ببخشیم به زیبایی های که در این کلمات وجود
داره ،زمانی که قرآن رو مطالعه کردم برای تقویت ایمانم ،دیدم و درک
کردم که تموم اصول موفقیتی که قبال در کتاب های موفقیت از افراد
متفاوت خوندم وجود داره و تموم راهکار ها برای بهتر شدن خود منه
پس بیایم یک بار برای همیشه ایمان بیاریم عمل کنیم و به
یقین برسیم.
دوست دارم به بهترین جایگاه زندگیتون چه از نظر مادی و چه از نظر
معنوی برسید ،هر جای هستین در پناه خالق زیبایی ها شاد و موفق وبا
ایمان باشید.
دوستتون داریم
در پناه حق
یا حق.
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