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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

 ؟گذارد شما تأثیر می 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 شهیام پرکاربردِ در مکالمات و محاورات روزمرمون بارها استفاده م خیلی

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

 میخواهیم بحث کن ابتدا در مورد کلمه باور می م،یثبت با شما صحبت کند باور مخواهیم در مور می امروز باشه.

 باور به چه معنا است؟ نکهیا

 :باور در لغت یمعنا یبررس

باور  ایو  شهیمثال: باورت م عنوان کنیم به وفور استفاده می کلمه به نیکنیم از ا صحبت می گرانیبا د که هنگامی

 :میکن فیبه دو صورت تعر میتونیطورکلی باور رو م کلمات به چه معنا است؟ اما به نینه؟ ا ایکنید  می

و  مانیاعتقاد و ا یعنی جیرا یو در معنا انهیباور از نظر عام ،یاز نظر علم 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 دیشود شا گوییم باورت می می یکه ما به شخص یزمان یعنی باور

 .بیند که باورش دارد را می یزیبینم که باورش دارم و آن شخص هم چ را می

های ما دو شخص تفاوت وجود دارد. پس  باور و دیدگاه نیفاوت باشد و بمت گریباورهای ما با همد دیشا

 یشخص یگاها اتفاق افتاده است شما برا یعنیبینید است، باور  خودتان می کیزیف یایباورهای شما خارج از دن

 .آن شخص غیرقابل باور بوده است یاید که برا و بازکرده فیرا تعر یموضوع
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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

 :شما امروزه یدرک باور در زندگ یبرا یمثال

 دیدر دستان خود دار یرا قبول کردن که فعالً وجود ندارد، مثالً شما اآلن که اگر تلفن همراه 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 آن کرده دیو اقدام به خر دیتوانید آن را بخر که می دیکه باور کرد دیدیجایی رس خرید و به می

 .دید دیتان خواه است که در طول روز و در طول زندگی یزیچ ٔ  کننده نییتع

 یزیباور چ ٔ  هیپادرواقع  م،یرا داشته باش ییباورها دیخواهیم با هایی که می خواستن چیزی یدر راستا ما

شده است که اآلن آن را  یزیبه چ لیاید و تبد دیده زیهای آن را ن نشانه ،اید است که شما بارها تکرار کرده

 .موردقبول نباشد گرانید یبرا دیکه شا دیقبول دار

 یباورهای هرکس دیرا داشته باش یتوانید باور خوب و باور بد و شما می ستیباور صد در صد درست ن پس

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

 د،یده رییهاتون رو تغ دگاهیدو  ایوقت دن و آن دیده رییتغ تانرا با شناخت باورهای تانتوانید باورهای می
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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

 :باورهای مثبت ساخت یچگونگ

که از پدران  ادیما به وجود م یدر زندگ یاکتساب صورت بلکه به ستین یصرفاً فطر یامر هیبگم که باور  دیبا

 .کنهیروزمره ما رو مشخص م یزندگ یاصل ٔ  شاکلهشده و ساختار و  پدر ما و نسل اندر نسل به ما منتقل

ترها  از بزرگ رشیو پذ یریادگیکنیم به  زاریم شروع می می اتیکه ما پا به عرصه ح یهمون بدو تولد و زمان از

نسبت  ایو  میبترس زهایچ یلیگیریم که از خ می ادیهای پدر و مادرمون  ما تحت تأثیر حرف رامونمون،یپ طیو مح

 م،یریبگ یتهاجم ای یای حالت تدافع به مسئله

ما هم در مواجه با  دنیما به اون مسئله از خودشون نشون م کانیهایی که پدر و مادر و نزد طبق واکنش ای

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

 .گیرد ما در ما شکل می 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 یدر کودکی برا یقانون خاص ایه اصالً حدومرز خانواد کیو بزرگ بشه و بالعکس در 

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

متفاوت را  ییهاش، باورها دهیها و شن و کودک بر اساس دیده رهیگ یدر کودک شکل م یمتفاوت یباورها

 .کنهیم دایاطرافش پ یایدن اینسبت به خود 

در  گهیدبستان افراد د یهایی مثل پارک مهدکودک و حت مرور زمان با رشد کودک و رفتن به محیط به

 یایکه دن نجاستیدر ا ،و معلمین انیها و مرب بازی هم او نقش دارند، مثل دوستان یگیری باورها شکل

و تأمل در  یجکاوکنه و کودک شروع به کن یم دایای پیگه و نقش و رنگ د شهیتر م کودک بزرگ رامونیپ

 .کنهیم دشیجد یایدن

های او  با افکار و اندیشه رهیباورها و اعتقادات داره که مغا یکسریهای ذهنش  فرض از قبل و در پیش کودک

 .شهیزمره کودک مرو یدر رفتارها کیاختالالت کوچ یکسریباعث سردرگمی و  نیو هم دیجد یایدر دن

های مختلف،  متفاوت و قرار گرفتن در غالب محیط یهای سن تر شدن فرد و رفتن به دوره زمان و بزرگ باگذشت

ها  ناوکننده و مکمل  صورت کامل 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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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

 :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 میتأثیر مستق تونهیما م یو منطق یواقع

 :افراد یباور در زندگ یاساس نقش

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

فرد اعم از  طیترمز که بسته به شرا ای دارنده نگه یبا باورها میقدرتمند کننده دار یدرست، درواقع ما باورها

 .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
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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

 :هیداره و چطور انسان یتیکه چه شخص گهیبه او م یباور هرکس

 ی،چون زمان دهیم رییمنو تغ یزندگ ریاعتقاد کل مس نیهستم و هم یدارم که آدم شجاع و نترس مانیمن ا مثال

 م،یش یچالش روبرو م هیکه با ترس و دلهره  با  یوقت یکه در مسائل و مشکالت زندگ

و راه حل  نمیب یم کیو اونها رو تا حد ممکن کوچ رمیاعتقاد شجاعانه به استقبال مشکالت م نیبا کمک ا من

آموزش کامل در مورد شجاعت به اسم  کی گانیکنم، که ما در قسمت دانلود را یم دایمناسب رو براشون پ

 .میقرار داد زانیشما عز یآموزش  برا

باد و قرار  نیهستم با اول یباشه که آدم ترسو و بزدل نیموضوع، اگه من باورم ا نیدرست نقطه مقابل ا حاال

 بیترت نیکنم و به ا یبازم و با وحشت و دلهره کامل از مشکالت فرار م یخودم رو م راههیب کیگرفتن در 

 یها یدبستان نقاش یتو ین کودکداشتم که در زما یدوست هیکنم.  ینم دایرفع اون پ یهم برا یراه حل چیه

 ینقاش خوب ندهیدر آ یتونیو م یهنرمند یلیکرد که توخ یم قیو معلم ما مرتب اونو تشو دیکش یم یقشنگ

 ،یبش

باور براش  هیبه صورت  گهیو دوستان و خونوادش بهش گفته بودن که د انیجمالت رو مرب نیبس ا از

باورها کار خودشو کرده و  قیاون تزر دمیباهاش ارتباط گرفتم فهم یقیدراومده بود، سالها بعد که از طر

خودش داشت  یاز تابلوها ینقاش یگالر نیرفته و درحال حاضر چند یو آموزش نقاش یدوستم دنبال کار هنر

 .شده لیمدرس و هنرمند موفق تبد هیو به 

،امکان نداره  یرسیجا نم چیبه ه بهشون گفتن که تو یسن کودک یشناسم که از بس تو یرو هم م یکسان اما

 مانیجمالت ا نیاون فرد منبع استعداد بوده ا کهیدرحال ،یشیموفق نم چوقتیو ه یبشه، تو خنگ یزیبچه ما چ

رفته و  یزندگ یتو ی گهیشده و کال از درس و آموزش و استعدادهاش دور شده و دنبال مسائل د شیقلب

 .یدنبالش بگرد ادیکمپ ترک اعت یتو یبر دیبا یو ازش سوال کن شینیبب یاگه حاال بخوا

 :تام اریبا اخت ریانتخاب مس یچگونگ

با تکرار مرتب  تونهیم یپررنگ ایو  یکمرنگ نیبه ا یبرقراره، که جمالت یعدالت خداوند بر جهان هست چقدر

که  یاجبار چیون هکامل و بد اریبا اخت میکنیکه انتخاب م میما هست نیما آدمها رو عوض کنه و ا یزندگ ریمس

 م؛یرو انتخاب کن یکدوم زندگ
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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

 یکیرو  یو تخصص یو مدارج کار میلذت ببر مونیتر و از زندگ یو روز به روز پر انرژ میعالقمون بر دنبال

و هر لحظه  میبر امونیو بدشانس اینه ،ما از همه جا رونده و مونده به دنبال بدبخت ای میکن یط یگریپس از د

 .انتخاب با خودته دوست خوبم نجایو ا میو به بخت بدمون لعنت بفرست میخودمونو دعوا کن

 گانیشیم التیا یاز دبستان ها یکیدر »کنم:  فیآدم معروفتر براتون تعر هیداستان معروف رو از  هی خوامیم

هفته  ۲۱که فقط هفت سال داشت و مدت  یاز شاگردان دبستان یکیرو به  یمدرسه  نامه ا ریروزمد کی

او خسته شده بود  یو جوابها الکودک از سو نیبده، معلم ا نشیرسه رفته بود داد که اون نامه رو به والدمد

 .زدیصدا م« خنگ »و «کند ذهن »اورا با لقب  شهیو هم

وبا درک باال بود بعد از  میفه یبه خونه برگشت و نامه رو به مادرش داد، مادر او که شخص یباخوشحال پسرک

 اریمدرسه برام نوشته که فرزند شما بس ریگفت: پسرم مد ینجوریباز کردن نامه و خوندنش به فرزندش ا

 ست،یاو ن یو اندازه استعدادها دبلده و مدرسه ما در ح یرو بخوب یباهوش و با استعداده و همه مطالب درس

 نیو به ا دینهفته اش را کشف کنه بسپر یباسوادتر که استعدادهاتر و  میفه یاو را به معلم دیبتون دوارمیام

اون رو عوض  یزندگ ریفرزندش کرد و کل مس شرفتیپ یدرست برا یبه باور لیباور غلط رو تبد کی بیترت

 .کرد

نام  سونیکودک توماس اد نیاو رو متحول کرد ،ا یآموزش فرزندش رو برعهده گرفت و زندگ تیمسئول مادر

: در گهیخودش م یجهان شد و هست، او در کتاب زندگ نیدانشمندان و مخترع نیاز بهتر یکیداشت که 

 یقو یبا باورها ادرمکردم اما م دایپ ییمخملک گوش راستم عفونت کرد و مشکل شنوا یماریب لیبه دل یکودک

 کند، جادیمن ا هیدر روح یریتاث نیکتریمسئله کوچ نینگذاشت که ا دوارانهیو ام

 ۰۸ یسالگ ۲۱شد، در سن  شتریعلوم مختلف ب یریادگی یبرا اقمیو عالقه و اشت اتریروز ذهن من پو هر

گوناگون  یشهاینشدم و به آزما دیگوش راستم را از دست دادم اما در همان زمان هم نام ییدرصد از شنوا

 .ثبت کنم یعلم و فناور یایرا در دن یادیپرداختم و تونستم اختراعات ز

کودک کندذهن که از مدرسه  کیتونه از  یچگونه م یقلب مانیباور وا کیکه  دینیب یتان کوتاه باال مداس در

 مانیموفق هستن که با ا یهم از آدمها یا گهید یبسازه، نمونه ها خیدر تار رینظ ینابغه ب کیاخراج شده 

 .شدن لیزمان خودشون تبد یآدمها نیواعتقاد درست به موفق تر

او را تنبل و  شدیم یبه نحو یداشت و حت یمشکالت تکلم یکه در زمان کودک گهینمونه د کی شتنیان آلبرت

و ملموس تر  یامروز یدر مثال ها د،یرس یباور درست به شهرت جهان کیکندذهن خواند اما با تکرار روزمره 

منتظر  ییدر گوشه تنها نکهیا یادچار نقصان هستند ، امابج یاز نظر جسم یرا که حت یورزشکاران مینیب یم

 .کردند دایراه پ یجهان ای کیالمپ یسرنوشت باشند با باور و تالش خودشون به سکوها
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 آکادمی مجازی باور مثبت

 

و  یدر فقر کامل ماد یکه از نظر خانوادگ ییچه بسا آدم ها شهیم افتی یمردم یمثال ها در تمام قشرها نیا

 نهایشدن و همه ا یمالک ثروت فراوان خودشون و یرشته تخصص یبه ابر قدرتها لیبودن و االن تبد یفرهنگ

 .میدار یما از خودمون چه باور و چه شناخت نکهیگرده به ا یبرم

 :یباور در زندگ انواع

عامل  کیوجود دارد  نهیزم نیمهم در ا اریعامل بس ۱شود.  یم لیو چند نوع تشک نیما از چند یباورها

 یو بررس قیدر مورد آن تحق دیتوان یکه م دیما هست یدهنده باور ها لیکه تشک یو دوم عامل درون یرونیب

 :میکن یبند میبه دو دسته تقس میتونیباورها رو م دیکن

 :داشتن باور مثبت پدال گاز.۲

رو درما به وجود  یو احساس خوشبخت شنیما م یو متحول شدن زندگ شرفتیهستن که باعث پ یاعتقادات

برا حرکت کردن و مارو در  دنیم زهیو انگ یهستن که به ما انرژ قدرتمند کننده یدر واقع همون باورها ارنیم

 .دنیدرست قرار م ریمس

با محبت  گرانید کنند،بایفکر م بایکه ز ییافتد،انسانها یم شیمثبت اند یانسانها یاتفاقات خوب برا همه

 یکه آدم پولدار نهیا باورم من: مثل ….وزنندیلبخند م یرا دوست دارند،و به زندگ کنند،خودشانیرفتار م

 …و میپیخوش ت یکیژنت ما.…خوش شانسم یلی.من خ…شمیم

 :ما یزندگ یترمزا یباور منف.۱

باورها حکم  نیمخربه و ا اریذهن و روح ما بس یباشه و برا تونهیما م وسانهیو ما یبرگرفته از افکار منف که

و درجا  میکنینم یرییباورها تغ نیا و ما با داشتن کنهیم فایما ا یزندگ یهمون ترمز و دست انداز رو برا

 . میزنیم

 …و خورمیکار شکست م نیا ی.قطعا تو…شمیوقت پولدار نم چیه دونمیم…می: من کال آدم بد شانسمثل

سطل آب باخودم ببرم، من برم  هی دیهم که برم با ای: لب درمیمورد دار نیهم در ا ییضرب المثل ها یحت

 یمثل: بخشک یحاتاصطال یحت ای بود،.…خشک شده، من اگه شانس داشتم که اسمم  ایکه در نمیب یم ایدر

 !شانس نیا به لعنت…شانس
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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

 یو ضرب المثل ها یکلمات و جمالت منف نیو از نیضرب المثل هارو از ذهنتون پاک کن نیحد ممکن ا تا

 . نیبازدارنده در گفتگوهاتون استفاده نکن

 :میکلمه باور در قرآن کر یبررس

که خدا انسانها  مینیب یقرآن م اتیشده و بارها در آ یموضوع اشاره واضح و روشن نیهم به ا میقرآن کر در

 کنهیسوره بقره به نقش باور اشاره م ۳ هیباورهاشونه که در آ جهیکه اعمال اونها نت دهیرو مورد خطاب قرار م

 .تیباور هستش در علوم موفق یعلم فیو کامال منطبق با تعر

 (۳ هییُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ )بقره آ الَّذِینَ

 ایم انفاق مى کنند  آورند و نماز را بر پا مى دارند و از آنچه به ایشان روزى داده که به غیب ایمان مى  آنان

 کنهیم فیهاشونو تعر یژگین و سلف کنترل دارن داره وهست نیکه متق یو از کسان باستیز اریبس هیآ نیا

 .آورند یم مانیا ستیکه قابل لمس و ملموس ن ییزایو چ بیبه غ گهیم

 دیموفق شدن با یپس برا کننیرو تکرار م نکاریا وستهیهمواره و پ یعنیفعل مضارع هستش  نیکن توجه

 .کرد نیدرست رو بارها و بارها تکرار و تمر یکارها

 ۱۲هیالصافات  آ سوره

 ۱۱ نیأَإِنَّکَ لَمِنَ المُصَدِّقِ قُوُلُیَ»۱۲« نٌیقَرِ یکَانَ لِ یقالَ قَائِلٌ مِنهُم إنَّ

واقعا تواز  ایگفت: آ یداشتم. که به من م ینیهمنش ایمن در دن یراست دیگو یاز آنان م یا ندهیگو

 .یباوردارندگان

 ۱۱ هیالمعارج ا سوره

 نیالِّد ومِیبِ صَدِّقُونَیُ نَیوَالَّذ

 .که روز جزا را باور دارند یوکسان

و  میاونها بپرداز یبه همه  میتونینم نجایآورده شده که ما در مانیدر مورد باور و ا میدر قرآن کر یادیز اتیآ

 قیتحق ازمندیکه ن یکسان یالبته برا میکنیواگذار م زانیرو به شما عز اتیآ نیدر مورد ا شتریب قاتیتحق

 .میکرد انیب نویهستن ا قیهستن و عالقمند به تحق شتریب
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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

 :ما یو باور در اهداف و خواسته ها مانیا نقش

 مانیتحقّق اهداف و خواسته ها و آرزوهامون باشه، ا یمهم تو یاز رکن ها یکی تونهیو باور، م مانیا داشتن

طبق  گه،ید انیبه ب م؛یکن یم افتیقدر در همون م،یداشته باش مانیما؛ هر چقدر ا نانیو اطم نیقی یعنی

 .شهیانتظارات و خواسته هامون به ما نعمت داده م

اون  یو خودمون رو برا میهست یو فراوان یشاد ت،یدر انتظار موفق میکه نشون بد میرفتار کن یطور دیبا

در ذهن ما  تونه یکه م  مانهی. تنها اشه یمان بهمون داده م مانیبر اساس ا شهیکه هم میبدون نویا میآماده کن

 اثر بزاره؛

 یو واقع یکاف مانیبه اون، باور و ا دنیرس یدر دل خودمون برا یول م،یبرس ییبه آرزو میخوا یما م یوقت

 .میرس یکه به اون هدف نم مینه، مطمئن باش ای میرس یبه هدفمون م ایکه آ میهست دیو دچار ترد میندار

که  بیو غر بیعج یکه خداوند از راهها میباور کن دی. با وفتهیما نم یبرا یاتفاق چیه م،ینداشته باش مانیا اگر

 یها و تمام راه  کنه یخداوند هرگز اشتباه نم رسونه، یما رو به اهدافمون م م،یکن یفکرش رو هم نم یحت

 . هیار،او قدرتمند و توانا به انجام هر ک رسونه یم جهیخودشو به نت

ش که به کامل داشته با مانیرو از خدا بخواه و ا ادیبه سراغت م دیممکنه و ترد ریغ یکن یکه فکر م یزیچ هر

از جانب  یو خوب ریچون خداوند، قدرتمند، توانا، بخشنده و مهربان است. بدان که هر خ ،یرس یآن خواسته م

 خداست و حضور خداوند را در هر لحظه احساس کن؛

 :جذبقانون  دگاهیباور از د راز

ارتعاش و فرکانس  هیداره و با هربار فکر کردن ما  یارتعاش هی یفکرن . هر فکر کیباورها تکرار  که میگفت ما

رو  یو هر فکر میتجسم کن ویراد هیاگه ما ذهنمون رو  ،ییویراد یمثل فرکانس ها قایدق شهیارسال م ایبه دن

 که ما حالمون خوب باشه، هیکاف میفرکانس بهش بد هی

اون  یها و اتفاقات خوب تو یتمام انرژ میتونیو م میکنیم میفرکانس و موج مثبت تنظ یذهن رو رو ویراد پس

 ایامواج رو به کائنات و دن نیبهتر شهیهم میکن یپس سع م،یکن افتیخودمون در رندهیو از گ میمدار رو بشنو

بلند  یو با صدا میبر یبه دامنه کوه ااگه م م،یبا همون فرکانس هم باش یمنتظر جواب قایو دق میارسال کن

 .رسونهیاکو به گوشمون م ایهمون رو بازگشت صدا  میرو که بگ یهر جمله ا میبزن ادیفر
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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

 دراز هیافکند سا واریچه د گر

 باز هیاو آن سا یگردد سو باز

 جهان کوهست و فعل ما ندا نیا

  نداها را صدا دیما آ یسو

 یبه مثنو نیتونیکه شما م کنهیما بازگو م یحث باورهارو براب نیا بایداستان ز کیدر قالب  بایز یلیخ موالنا

و  میبسنده کرد تیدو ب یکیما به  نجایو در نیرو مطالعه کن بایشعر ز نیو ا نیدفتر اول مراجعه کن یمعنو

همه اتفاقات  میتونیم نانهیخوش ب دیوعقا تمثب یما با باورها م،یرو بر عهده خودتون گذاشت شتریب قاتیتحق

 :میدعوت کن مونیخوب رو به زندگ

 :باشه ادتونی شهیقانون رو هم نیخوب=اتفاقات خوب ا احساس

گندم بکاره  یتا حاال نشده کس یکنیجو برداشت م یخروج یجو بکار یوقت گمیم زنمیمثال رو م نیا شهیهم من

 !و جو برداشت کنه

و لذت  یانتظار شاد یگذرونیو حرص و غم و غصه م یاحتهر روز به نق زدن و سر کوفت زدن و نار یوقت پس

 .گهیغالب تورو بهت م یباورها یکنیم یدار کاریچ نیو عملکردت نگاه کن بب یبه زندگ شهینداشته باش هم

 :شما یباور نگهدارنده اکنون زندگ۱ یبررس

اما به  میباورها بپرداز نیا یبه همه  میتونیشده که ما نم لیتشک یگوناگون یاز باورها یهر انسان ذهن

 :میکنیم حیو اونارو تصح میکنیباورها حمله م نیاختصار به شش مورد از

 :شده نییسرنوشت من ازقبل تع-۲

 !شده نییل تعکه سرنوشت من از قب نهیما ا شرفتیپ یباور نگهدارنده و ترمز کننده  نیاول

در  ینقش چیشده و خود اونها ه نییهستن که سرنوشت اونها ازقبل تع دهیعق نیبرا ایو اکثر مردم دن اغلب

 یراه تالش و کوشش را ب نیو در ا دوننینوشته شده م شیشون رو از پ یروزیپ ایاون ندارن و شکست 

 .کننیقلمداد م دهیفا
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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

شامل حال ما شده که  ایتمام موجودات دن نیدر ب یبرتر نیو ا دهیآفر اریبا اخت ییخدا ما رو انسانها کهیحال در

 .میریبگ اریمون رو در اخت یسرنوشت و زندگ میبتون

 :دیگو یفورد م یساز لیفورد موسس کارخانه اتومب یهنر

 «کارکنم خوش شانس ترهستم شتریام هرچقدر ب افتهیدر راینشده اما اخ نییمن ازقبل تع سرنوشت»

و  میاحترام بزار نیقوان نیبه ا مونیو در زندگ میرو درک کن یجهان هست نیو قوان میما خدارو باور کن یوقت

. و  میرسیبهش م میبخوا یو هرچ میسازیم میکه دوست دار یخودمونو رو هر طور یزندگ میکن تشونیرعا

 :دیفرمایسوره رعد م۲۲ هیدر آ حایخداوند صر

  إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ 

 .دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند  خدا حال قومى را تغییر نمى حقیقت  در

 :دنیبه کمال  رس یعنی تیموفق-۱

 یناتمام یهنوز هم کارها میوهر چقدر موفق بش میبه کمال برس دیکه با میاعتقاد را داشته باش نیما ا اگه

 کنه، یم جادیا یس شکست و سرخوردگحس در ما احسا نیا میاوردیالزم را بدست ن یها تیو موفق میدار

خودمو و  دمیرس جهیکه من اگه به فالن نت مینباش جهیمنتظر نت شهیو هم میرو درست معنا کن یطلب کمال

االن شروع کن به لذت  نیلذت ببرم، شما از هم تونمیپول برسم م نقدیمن اگه به ا دمیم رییتغ طمویشرا

 .شهیرحمت و مودت خداوند به روت باز م ی،درها ریدر مس یدیانجام م یکه دار یبردن از هرکار

به قله  دنینرس ریدرگ شهیکه هم نینه ا میباش روزمانیاز د شتریقدم بهتر و ب کی یما حت نکهیا یعنی کمال

 میو شاد باش میلذت ببر میکنیم یط میکه دار یریاز مس مونیدر زندگ میکن یبلند اهداف مختلفمان، سع یها

 م،یعمرمون از خداوند سپاسگزار باش یو از لحظه لحظه 

 هیدو روزش شب یمصداق حرف بزرگان ماست که هرمومن نیو ا میبهتر عمل کن روزمیاز د میکن یروز سع هر

 راتییو تغ دیهر روز بدنبال مطالب جد دیکه ما با دهینشون م نیخودش شک کنه، ا یبه مسلمون دیهم باشه با

با  یزندگ میبشه تا بتون شتریبو خداوند  یجهان هست نیتا شناختمون از قوان میبگرد دیدج یو راهها دیجد

 .میرو تجربه کن یلذت تر
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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

 :بودن گرانید هیدییمنتظر تا-۳

 نیا ریهستن و در غ یآدم خوب رنیقرار بگ گرانید دییهستن که اگه مورد تا دهیعق نیاز افراد برا یاریبس

 یکه ما فکر م یبه اندازه ا یکه هرکس نیغافل از ا ستن،ین ینکنه آدم خوب دییاون هارو تا یصورت اگه کس

که  میستیبد ن ایخوب  یاندازه ا بهما هرگز  ستیما براشون مهم ن یزندگ یبه ما توجه ندارن و چگونگ میکن

 .نکنیاونها درباره ما فکر م

 یو ب میبا درون خودمون باش یو به فکر آشت میخودمون تمرکز و توجه کن یبه بعد رو نیاز میکن یسع پس

 میفکر نکن نیو به ا میکن یرو زندگ یدر مورد خودمون، زندگ گرانیو افکار د گرانیبه حرف د میباش تیاهم

 .در مورد ما کننیم یچه فکر گرانید

،چون ذهن و فکر خودشه  یدوست داره فکر کنه در مورد کس یمختاره که هر طور یگفتم هرکس شهیهم من

 یراض یو برا میبه خودمون توجه کن دیکه مهمه ما با یزیچ میکن دایهم تسلط پ گرانیبه افکار د میتونی.ما نم

 .میبودن و خوشنود کردن خودمون قدم بر دار

 :دمیجمله هرگز اون کارو انجام نم یبررس-۴

 ای دمیکار خاص رو انجام م نیفقط ا شهیکه من هم کننیجمله استفاده م نیکه افراد از ا دمیشن ادیحال ز به تا

ما ثابت  یدر زندگ یزیچ چیه میبدون دیبا کهیکنم در حال ینم میزندگ یکار رو تو نیکه من هرگز و اصال ا نیا

از  یواکنش ها و اعمال مختلف عتایطب یخاص طیاشر ایاز زمان  یبنا به قرار گرفتن در برهه ا یو هرکس ستین

 .دهیخودش نشون م

غرور و تکبر  میکن یو سع نیندازیبا ادعاهاتون در ن یکه ممکنه خودتون رو با کائنات و جهان هست ییجا تا

 ییها تیشمارو در موقع یجهان هست نیادعا کن یچون وقت نیخودتونو داشته باش یو زندگ نینداشته باش

 .کننیجور عمل م کیانسانها  یهمه  کسانی طیکه در شرا کنهیو به شما ثابت م دهیقرار م

 :من همون گذشته منه ی ندهیاکنون آ-۱

 نیکنن و بر ا یمخرب خود پافشار دهیعق نیکه در گذشته شکست و مشکالت فراوان داشتن اگر بر ا یکسان

دم پس همواره منتظر شکست و شکست خور شیچون سالها پ شمیوقت موفق نم چیباور باشن که من ه

 هستن یدینام
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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

 یعنیشکست در واقع  یباشه و معنا یروزیبه پ دنیرس یبرا یپل تونهیبدونن هرشکست م دیبا کهیدرحال

 نیبراش انجام نداد یو تالش نیدیو تالش نکردن و هر وقت شما از خواستتون دست کش دنیدست کش

 . نیشکست خورد

بهش  دنیرس یرو برا دیجد زیچ هیو هر روز  نیپس رو خواسته هاتون تمرکز کن نیرو قبول کرد شکست

 ..نیباش راتییو دنبال تغ نیامتحان کن

 :تهیاحساسات من = واقع-۱

افکار و  نیحساسات ما و ذهن ما هستن واافکار وجود داره که  تابع ا یسر کیما آدم ها  یایو دن یزندگ در

برخورد  ابونیخ یاز دوستام تو یکیهست کامال متفاوته، مثال من امروز به  تیکه در واقع یبا افکار منطق دیعقا

و  دهیروح جواب م یدوستم کامال سرد و ب ماا کنمیم یگرم یسالم و احوالپرس شهیو مثل هم رمیکنم جلو م یم

 ره،یکنه و م یم یبالفاصله از من خداحافظ

 یزیدر مورد من چ یکه کس نیا ایازمن ناراحته  ایکه آ یکنه به سمپاش یمن شروع م یکه فکرها نجاستیا

 یخاص یروح ای یکیزیف طیشرا کیکه ممکنه اون شخص از  یحال در  …و دهیدر مورد من شن یبهش گفته حرف

 یزندگ یرونیو ب یدرون واملن روبرو شده باشه و رفتار او نشات گرفته از عاز اون ندارم با م یکه من خبر

 .به من نداره یخودشه و ربط یشخص

براش  میرو تجربه کرد یبرخورد نیبه افراد ،نه سوءظن،و اگه همچ میحسن ظن داشته باش میکن یسع شهیهم

 .میخودمون توجه کن یو به خواسته ها میو بهبود احساسات و رفتاراش بش تیموفق یدعا و آرزو

 :مخرب یباورها عیسر رییتغ ناتیتمر

 یو کارها ناتیتمر یکسری میباورهامون حذف کن ستینگهدارنده و ترمز گونه رو از ل یباورها نکهیا یبرا

 .ناتیتمر نیانجام دادن ا یبرا میبزار یوقت هیو هر روز  میریبگ یجد مونیدر زندگ دیرو با یعمل

 دیعنوان کردم که بتون نیخوب به شما دارم  و اونا را به صورت تمر شنهادیباورهامون من چند تا پ رییتغ یبرا

 :دیاستفاده الزم رو ازش بکن

درخودمون را  رییصد درصد تغ تیو مسئول میو بهونه ها رو ازخودمون دور کن میبد رییخودمون روتغ-۲

 .میریبپذ
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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

 میاریو بهونه ن میریخودمون بپذ تیرو با مسئول رییتغ نیپس با همه وجود ا میورزش کن رمیگ یم میتصم مثال

 …ورزش کنم و تونمیفصل من نم نیا یهواسرده و تو نکهیا ای، رمیکه وقتم کمه ، من سرکار م

بزرگ و  جیو نتا راتییتا تغ میبهش بها بد جیو به تدر میکن مونیرو آروم آروم وارد زندگ کیکوچ راتییتغ

 .مونیدر زندگ میباور کن شتریو خدارو ب میش تیدلخواهمون هدا ریبزرگتر شن و ما به سمت مس

 میبپرداز رییتغ نیبه هدف و انجام ا دنیرس یرو برا ییبها یعنیکرد  نهیهز یگاه دیباورها با رییتغ یبرا-۱

 … بشم یخوام آدم موفق یمنم م ستین یبها فقط مال نیا

که فقط وقتمو  یاضاف یکه من وقت بزارم مطالعه کنم تمرکز داشته باشم و کارها نهیق شدن اموف نهیخوب،هز

بهبود بدم و  شتریرشد ب یکنم و خودمو برا یداریرو خر یتخصص یحذف کنم و آموزش ها میاز زندگ رهیگیم

سخت و مشکله  یلیبا ما بوده خ اکه ساله یدیکردن افکار وعقا رییکنم، درابتدا تغ یگذار هیخودم سرما یرو

 .میبد رییکردن اونو تغ نیبا تالش و وقت گذاشتن و تمر میتونیما م یول

و  میکمتر داد بزن شمیم یکه عصبان یزمان خوامی: مثال ممیمناسب انتخاب کن نیگزیجا هی یرییهرتغ یبرا-۳

 یهستم سع یکه عصبان یکنم، زمان نیگزیروش رو جا هی دیابتدا با رییتغ نیا یبه کار نبرم برا کیالفاظ رک

حرکت بتونم باورم رو  نیا ینیگزیجا اقدم بزنم  و ب ایپرخاش و به کاربردن الفاظ بد سکوت کنم   یکنم بجا

 بدمُ رییتغ

شدم اون کش رو  یکش پول رو به مچم ببندم و هر وقت عصبان کی ایکه هستم رو ترک کنم  یمکان نکهیا ای

حالم  یکم نکهیا یبزارم رو تیخشم عصبان یوست و عصبم وارد بشه و تمرکزمو از روتلنگر به پ کیبکشم و 

 .بهتر بشه

چون تمام جمالت  میکن زیبا اونها پره ینیمخرب دارن و همنش یکه باورها ییاز گوش دادن به حرف آدمها-۴

 یها لتریف یرو نکهیا یکنه، پس برا لیتبد یذهن من اثر بزاره و منو بهمون آدم قبل یرو تونهیاونها م یمنف

 .رو محرم رازت قرار نده یدوست نشو و هرکس یبا هرکس یذهنت کار کن یورود

 کنهیبهت اضافه م یزیو بودن باهاشون چ یباهاشون باش یبگذرون که دوست دار یبا کسان شتریرو ب اوقاتت

 .دهیم هیو حال خوب رو بهت هد

که بعد از  میو با تمرکز کار کن میمثبتمون وقت بزار یباورها یو رو میکن مثبت رو تکرار راتییتغ شهیهم -۱

 میقرار بد دیجد طیو شرا دیجد یرهایخودمونو در محاصره مس شهیهم م،یبرنگرد هیدوباره به حالت اول یمدت

 . میو به سمت خواسته هامون قدم بردار میترسامون پا بزار یو رو
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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

 :مثبت یباورها زیشگفت انگ تیتقو

روزمرمون  یکه خودمون در زندگ میدیم شنهادیما چنتا کار رو پ میکن تیمثبتمونو تقو یباورها نکهیا یبرا

اموزش  نیهم نییدتون رو در پاو تجارب خو نیتجربش کن نیتونیم نیو اگه شما دوست داشت میدیانجامش م

 .نیدرج کن دگاههایدر قسمت د

 :تیسپاسگزار بودن از تموم زندگ-۲

وحس  میما گذاشته شاکر وشکر گزار باش اریکه خداوند وجهان دراخت یزیهرچ یوبرا مونیهمه موارد زندگ در

 .میدر همه احوال داشته باش شهیرو هم یخوب شکرگذار

 یو دوست داشتن قیو غفور و وهاب و رحمان و رف میو رح میکر ییممنون و سپاسگزارم که خدا ای: خدامثل

 .دارم

 :خودت تکرار کن با

دادن و  یو دستانم باز است برا دنید یبارد و چشمان من باز است برا یم یباران عشق و فراوان امروز

 .کردن خداوندا سپاسگزارم افتیدر

در  ۷هیآ میدارم.خداوند در سوره ابراه یو روح یو ذهن یکامل جسم یکه سالمتممنون و سپاسگزارم  ایخدا

 :دیفرمایم یمورد سپاسگزار

 ( ۷ هی/آمی)ابراه دَنَّکُمْیشَکَرْتُمْ ألزِ لَئِنْ

 .را( افزون خواهم نمود می)نعمتها دیشکرگزار نعمتها بود اگر

 گهیکه م میما بخاطر دار یوالنا رو همه پرداختن و شعر م یگذشته ما هم به مسئله سپاسگزار شاعران

 شکر نعمتش قدرت بود یسع

 تو انکار آن نعمت بود جبر

 قدرت قدرتت افزون کند شکر

 کند رونینعمت از کفت ب جبر

  نعمت نعمتت افزون کند  شکر
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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

 کند رونی، نعمت از کفت ب کفر

اَبْتَهِلُ وَ اَرْغَبُ وَ اَسْئَلُکَ اَنْ تُصَلِّىَ  کَیْ:اِلهى فَلَکَ اَسْئَلُ وَ اِلَندیفرمایم بای)ع( چه ز یامام عل هیمناجات شعبان در

 .بِاَمْرِکَ سْتَخِفُّیَواَل  رِکَعَنْ شُکْ غْفُلُیَعَهْدَکَ وَ ال  نْقُضُیَذِکْرَکَ وَ ال  مُیدیُعَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِمُحَمَّدٍ وَ اَنْ تَجْعَلَنى مِمَّنْ 

که  خواهمیدارم، و از تو مى اقیو تنها به سوىِ تو، ابتهال و زارى و اشت مینما یط از تو مسئلت ممن! فق معبود

  مانیتو اند، و هرگز با تو پ ادِیصلوات و درود بر محمد و آلش فرستى و مرا از آنانى قرار دهى که همواره به 

 .شمرند یفرمانت را سبک نم گاه چیو ه ندورز  اى غفلت نمى  شکنى نکنند و از شکر و سپاست لحظه

و  هیاز سپاسگزار یکه ناش دونهیم ینوع عبادت رو عبادت نیبهتر ۱۳۷)ع( در حکمت  یامام عل نیهمچن

 :دیفرمایم

ةُ الْعَبِیدِ، وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَ إِنَّ

 .اللَّهَ شُکْراً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ

که این پرستش بازرگانان است، و گروهى او را از روى ترس خدا را به امید بخشش پرستش کردند،  گروهى

عبادت کردند که این عبادت بردگان است، و گروهى خدا را از روى سپاسگزارى پرستیدند و این پرستش 

 .آزادگان است

 :دیفرماینهج البالغه م ۳۴۸در حکمت  نیهمچن

 .استالشُّکْرُ زِینَةُ الْغِنَى.و شکر و سپاس، زینت توانگرى  وَ

 :مثبت یدیعبارات تاک ریتاث-۱

 تیو رضا ندیحال مارو خوب کنه و احساس خوشا تونهیجمله ها هستن که گفتن اونها و تکرارشون م یسر هی

 . به ما بده یقلب

فرق  یهر وقت تیعبارات بسته به شخص نیا میکن تیمثبتمون رو تقو یکردن اونها باورها هیتکرار و واگو با

به شما شوق و ذوق و  یچه جمالت نیخودتون بب یتو نیو بگرد نیکنکاش کن هیداره و شما در درون خودتون 

 نیرو تجربه کن یبا لذت یباالتر ببره زندگ تونیبه زندگ دیو خوشحال و ام یپر انرژ شهیو باعث م دهیم یانرژ

درست و زمان درست و مکان درست  ریهستم، من همواره در مس ی: من آدم خوش شانس و خوش بختمثل

 .قرار دارم

که  میکرد هیته زانیشما عز یبرا یمثبت در مورد ثروت و فراوان یدیجمله تاک نیبعنوان نمونه چند نجایدر ما

 .دهیبهتون م یکه حال بهتر نیاستفاده کن یو از جمالت و عبارات دیجمالت خاص خودتون رو بساز نیتونیشما م
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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

 ()ثروت یدیتاک عبارات

 ثروت و نعمت وجود داره تینهایدر جهان ب.۲

 شهیجهان هر روز ثروتمندتر م.۱

 پولم یمن اهنربا.۳

 شهیم شتریثروتمندتر شدن هر روز ب یها تیموقع.۴

 اسیکار دن نیتر یثروتمند شدن معنو.۱

 کنهیم تیخداوند از ثروتمندا حما.۱

 هستن یخوب یهمه ثروتمندا آدما.۷

 شهیطال م زنمیم یمن دست به هرچ .۰

 هیعیطب یلیثروتمند شدن خ .۹

 شمیمن هر روز ثروتمندتر م ۲۸

 پول دراوردن مثل اب خوردنه.۲۲

 ثروت هستم قیمن ال.۲۱

 ستیپر از پولو فراوان ایدن.۲۳

 منه یپول حق اله.۲۴

 هستند تینها ینعمتها و ثروتها ب.۲۱

 پول دنبال منه.۲۱

 سازمیپول م یبه راحت یطیمن در هر شرا.۲۷

 هستم یمنتظر ثروتو شاد شهیمن هم.۲۰

 میثروت و خوشبخت سیمن مغناط.۲۹

 .کنمیم یادیکنم از فضل خدا سود ز یگذار هیمن هر کجا سرما.۱۸
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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

 :مثبت نگر یبا آدمها یراز دوست-۳

و  مثبت یکه افکار میداشته باش ینیرفت و آمد و هم نش یکه با افراد مینکته توجه کن نیبه ا دیبا شهیهم ما

 دیجد یرهایهستن و در تجربه کردن مس رییو تغ شرفتیدر حال مطالعه و پ شهیروشن گرانه دارن و هم

 .ندارن یواهمه 

 میباش نیبدنبال ا شهیبزاره.و هم میمستق ریما تاث یبا گذشت زمان رو تونهیکه افکار اونها م میدونیم چون

 .شترهیب رشیتاث یلینبود تنها بودن خ یکس نیاگر همچ میگرفتن ازشون داشته باش ادی یبرا یزیکه چ

با محبت  گرانیکنند با د یفکر م بایکه ز ییافتد انسانها یم شیمثبت اند یانسانها یاتفاقات خوب ،برا همه

 …زنند یلبخند م یکنند، شکرگزار هستند خودشان را دوست دارند و به زندگ یرفتار م

 نند،یکنند و بب دایرا پ ایجنبه مثبت قضا کنندیم یسع دادهایو رو طیشرا نیدر بدتر یکه حت ییانسانها

 یم یو شاد دیبذر ام یدر هر مکان شهیو عشق هماهنگ هستند و هم یکه با جنس زندگ ییانسانها

 عشق هستند، سیافراد مغناط نگونهیا…پاشند

انتخاب  یتو شهیهمکند..  یرا به سمت خودش جذب م ییبایز زیدارد و هر چ یقو یعشق ، جاذبه ا سیمغناط

رو باهاشون  یرفت و آمد نیشتریکه ب یتا از دوستان۱شمارو  یزندگ تیفیچون ک نیباش ریدوستاتون سخت گ

 .شهیم دهیافراد کش نیو رفتار و کردار شما به سمت ا دنیم لیتشک نیدار

رابطه را با آنها  نیشتریشد که ب دیخواه یبه کسان هیشما شب گهیدر مورد دوستان مثبت م نیشتیان آلبرت

 . ثروتمند دارند یکه ذهن دیمعاشرت کن یپس با افراد دیدار

 :یدنبال نکردن اخبار حوادث و منف -۴

از گوش دادن به  میتونیمخرب ببره پس تا م یمارو به پرتگاه باورها تونهیم یو بصر ییو اطالعات شنوا اخبار

دهنده  دیو ام دیو خودمونو در محاصره افراد مثبت و اتفاقات جد میکن یحوادث روز و اتفاقات بد خوددار

 .میبگذار

خودمونو به سمت حال خوب  شهیو هم میقرار بد رانهیسخت گ یلترهایذهنمون ف یها یورود یرو شهیهم

شما  یآموزش کامل در دو بخش برا کیحال خوب  ی. که ما برامیحال خوب رو حفظ کن نیا نیو ا میکن تیهدا

 .میقرار داد زانیعز

 :یاکنون زندگ طیباور در شرا قدرت
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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

خواستند که رکورد  یاز و یورزشکار یبه رکورد قبل لوگرمیک ۱پس از اضافه کردن  یباشگاه بدنساز کی در

ز ا لوگرمیک ۱که  یکار نشد. پس از او خواستند وزنه ا نیخود ثبت کند، اما او موفق به ا یبرا یدیجد

 .رکوردش کمتر است را امتحان کند

به نظر  یعیکامال طب یورزشکار جوان و دوستانش امر یمسئله برا نیوزنه را بلند کرد. ا یدفعه او براحت نیا

بود چرا که آنها اطالعات غلط به وزنه بردار داده  زیانگ جانیجالب و ه شیآزما نیطراحان ا یاما برا د،یرس یم

 .بودند

از رکوردش کمتر بود و در  لوگرمیک ۱بود که در واقع  امدهیبرن یدر مرحله اول از عهده بلند کردن وزنه ا او

وزنه « باور»  نیو با ا یشده بود. او در حال لوگرمیک ۱ زانیحرکت دوم ناخودآگاه موفق به بهبود رکوردش به م

 .دانست یرا بلند کرده بود که خود را قادر به انجام آن م

 دیتون یبرآورد مشخص خواهد ساخت که او چه خواهد شد. شما نم نیو ا کند یم یابیخود را ارز یفرد هر

 …دیانجام ده «دیتون یم» دیاز آنچه باور دار شی. اما ب«دیهست» دیکه باور دار نیبش یزیاز آن چ شیب

 :یانیو کالم پا یبند جمع

 یبررس گذارد؟،یم ریشما تاث یزندگ یهمچون: چگونه باور رو یبه خواسته ها با مباحث دنیباور تنها راه رس  در

مثبت، نقش  یساخت باورها یشما، چگونگ یامروزه  یدرک باور در زندگ یبرا یباور در لغت، مثال یمعنا

انتخاب  یچگونگ ه،یداره و چطور انسان یتیکه چه شخص گهیبه او م یافراد، باور هرکس یباور در زندگ یاساس

 یما، بررس یزندگ یترمزا یباور منف.۱داشتن باور مثبت پدال گاز .۲:یتام، انواع باور در زندگ اریبا اخت ریمس

قانون جذب،  دگاهیاز دما، راز باور  یو باور در اهداف و خواسته ها مانینقش ا م،یکلمه باور در قرآن کر

شما:  یباور نگهدارنده اکنون زندگ۱ یباشه، بررس ادتونی شهیقانون رو هم نیا خوباحساس خوب=اتفاقات 

-۴بودن  گرانید هیدییمنتظر تا-۳ دنیبه کمال  رس یعنی تیموفق-۱شده  نییسرنوشت من ازقبل تع-۲

 ته،یاحساسات من=واقع-۱من همون گذشته منه  ی ندهیاکنون آ-۱ دمیجمله هرگز اون کارو انجام نم یبررس

سپاسگزار بودن از تموم -۲مثبت:  یباورها زیشگفت انگ تیمخرب، تقو یباورها عیسر رییتغ ناتیمرت

دنبال  -۴مثبت نگر  یبا آدمها یراز دوست-۳)ثروت(  یدیمثبت، عبارات تاک یدیعبارات تاک ریتاث-۱ تیزندگ

آموزش  نیو ا میکرد یررسرو به طور کامل ب ،یاکنون زندگ طیاور در شراقدرت ب ینکردن اخبار حوادث و منف

 .داشته باشه انیمثه خون در رگ هاتون جر نیبش یکیتا با باور  نیباور رو هزاران بار گوش بد
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به خواسته ها افتنیباور مثبت تنها راه دست   

 آکادمی مجازی باور مثبت

رو  یو نگرش متفاوت دگاهیو اطرافمون د ایکه ما به دن شنیو باعث م ارنیما احساسات مارو بوجود م یباورها

پس رفتار و  کنن،یم نییمارو تع یاحساساتمون رفتارها رییما هستن که با تغ یباورها نیا میداشته باش

 .با باور واعتقاد ما داره یمیعملکرد ما رابطه مستق

 داشته باش یقو باور

 نشو وسیما هرگز

 باش صبور

 باش دواریام شهیهم

 باش شیاند مثبت

 داشته باش مانیا

 ناعتماد ک ندهیآ به

 …معجزه رخ دهد تا

آموزش باور رو بارها و  دوارمیو ام نیکه در کنار ما هست میممنون نیهست ییدارا نیما با ارزش تر یبرا شما

 نیهم یدگاههایدر قسمت د نیسیو در موردش بنو نیو در موردش با خودتون تفکر کن نیبارها گوش بد

از نظرات ارزشمندوتون  اروو م نیسیدوستان بنو گریما و د یرو برا نیتآموزش گرف نیکه از یجیآموزش نتا

 تونیزندگ گاهیجا نیبه بهتر دوارمیام میتک تک شما رو دوست دار یآکادم میکه ما و ت نیدونیم ن،یبا خبر کن

 .نیبرس

 میدار دوستتون

 پناه حق در
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 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

۸۹۳۰۴۲۱۱۸۸۱ 

www.pba1.com                         

info@pba1.com                     

@positivebelieve                                                      آدرس کانال تلگرام ما    

@pba1_com                                          آدرس پیج اینستاگرام ما 
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