
 

   
 

 آکادمی مجازی باور مثبت

ضعف اعتقادی چیست؟      

http://www.pba1.com/
http://www.pba1.com/


 
 

 

 

؟ضعف اعتقادی چیست  

 

مثبتآکادمی مجازی باور                                                            www.pba1.com 

 بررسی باهم رو زیر مباحث چیست اعتقادی ضعف کتاب در

 :میکنیم
 

 ؟تعریف ضعف اعتقادی چیست 

 ؟ضعف اعتقادی در موفقیت چیست 

 یک اشتباه بزرگ در دل بی اعتقادی 

 یک رمز ناشناخته در موفق نشدن شما 

 د رو به واقعیت تبدیل کنیم؟چگونه اعتقا 

 یضعف اعتقاد جادیا یاصل لیدل 

 ؟یچقدر خودتو باور دار 
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 تعریف ضعف اعتقادی

اینجا میخوایم با هم درباره اعتقاد چیست صحبت بکنیم و ضعف اعتقادی 

باعث میشه که ما چه رفتاری رو داشته باشیم برای درک بهتر موضوع 

 چیست اعتقاد با تا باشید همراه ما با اعتقادی ضعف آموزش  اعتقاد داخل

 .کنید پیدا احاطه

 

 اعتقاد چیست؟

اگه بخوام در لغت اعتقاد چیست را برای شما تعریف کنم میشه گفت 

وقتی یه چیزی توی دل ما قرار بگیره و ما در درونمون اون رو قبول 

داشته باشیم و بهش ایمان داشته باشیم اون حالت درونی بهش میگن 
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بیشتر اون رو اعتقاد پس هر چیزی که برای بیشتر قابل لمس باشد و ما 

 .در درونمون قبول داشته باشیم

در واقع ما به اون موضوع اعتقاد داریم حاال که در قدم اول درک کردیم 

ها تحت  خیلی وقت اعتقادات اعتقاد چیست بایستی این رو هم بدونیم که

شکل میگیره، اما مهم اینه که ما انعطاف  تأثیر عوامل محیطی و بیرونی

ای که احساس کردیم بایستی یک اعتقاد رو بهبود  پذیر باشیم و هر لحظه

 .بدیم یا تغییر بدیم بهتره این کار رو انجام بدیم
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 ضعف اعتقادی در موفقیت چیست؟

کنیم همواره درباره موفقیت و باور مثبت و  های که ما آماده می آموزش

پس داخل این آموزش ضعف اعتقادی هم مباحث توحیدی هستش، 

 .دی رو در موفقیت باهم بررسی کنیممیخوایم اعتقاد و ضعف اعتقا

افرادی که اعتقادات ضعیفی دارند یا بقول معروف بی عقیده هستند 

اد در مسیر زندگی و کنند، در واقع این افر اند با احتیاط عمل می افرادی

 کنند میانه رو باشند،  در مسیر موفقیت همیشه سعی می

اما وقتی که یکم از مسیر مطمئن شدن که این مسیر اونارو به موفقیت 

 میسرونه و میتونه نتیجه بخش باشه سرعتشون رو افزایش میدن،

 

http://www.pba1.com/


 
 

 

 

؟ضعف اعتقادی چیست  

 

مثبتآکادمی مجازی باور                                                            www.pba1.com 

کنند به سریع حرکت کردن  کنند و شروع می در واقع دیگه میانه روی نمی

تر به دست آوردند وقتی ما اعتقاد  تا نتایج دلخواه رو هر چه سریع

درستی در مورد اینکه میتونیم موفق باشیم نداریم اونوقت در مسیر 

 .زندگی همواره بی ثبات هستیم

اطمینانی نه از خودمون نه از مسیری که میخوایم واردش بشیم نداریم  و

پس همواره قبل از سروع کردن هر کاری بایستی یه نگاه به اعتقادات 

خودمون و یک نگاه به مسیری که میخوایم داخلش شروع کنیم به حرکت 

بندازیم و ببینیم که واقعاً شرع کردن این کار درست هستش یا درست 

 نیست؟
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 یک اشتباه بزرگ در دل بی اعتقادی

این یکی از بدترین نوع اشتباهاتیه که هر کسی میتونه داخل زندگیش 

کنیم، اما  می انجام بده اینکه ما بدونیم داریم یک مسیر اشتباه رو شروع

چون اعتقاد ضعیفی داریم و به قول معروف میخوایم هم رنگ جماعت 

 .ها قرار میدیم باشیم خودمون رو داخل این مسیر اشتباه با بقیه انسان

پس نداشتن اعتقاد و کار نکردن روی ایمان و باورهای ما باعث میشه که 

با آگاهی دست به کارهای اشتباه بزنیم و این بدترین نوع عملکردیه که 

 یک انسان میتونه در زندگیش داشته باشه، 

پس همواره بهترین کار اینه که اعتقاد درست و قوی رو برای خودمون 

ونا برای رشد و بهبود خودمون و انتخاب یک انتخاب کنیم تا بتونیم از ا

مسیر درست استفاده کنیم و همه ی اینها مستلزم شناخت اعتقاد چیست 

 .هستش
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 یک رمز ناشناخته در موفق نشدن شما

ها پیش میاد که یک موضوع بر خالف چهارچوب اعتقادی و  خیلی وقت

باوری ماست اما ما چون اعتقادات و باورهای ضعیفی رو داریم ما با اون 

کنیم هر موقع در زندگی یک موضوع در خالف جهت  موضوع مخالفت نمی

ها و سیسنم اعتقادی شما بود خیلی راحت اون رو رد کنید و  چهارچوب

 .دقبول نکنی

 

قرار نیست ما هر کاری رو انجام بدیم یا هر چیزی رو قبول کنیم اگه 

درزندگی میخوایم که موفق باشیم بایستی در مسیر خود پایدار و ثابت 

به اعتقادات و باورهای که داریم وفادار باشیم و قدم باشیم و همواره 

های  این در حالیه که ما اصل انعطاف پذیری رو همواره در تمام جنبه

 .زندگی بایستی به یاد داشته باشیم
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 چگونه اعتقاد رو به واقعیت تبدیل کنیم؟

کنیم  ی این لحظه ررو تجربه کرده باشیم که حس میشاید اکثر ما در زندگ

 ناعتقاداتمو دیگه از کل زندگی جا موندیم و بایستی به جای باورها و

ترین نکته در این  های که االن هستن اما مهم تسلیم حقارت تسلیم بشیم،

های زندگی ابنه که به خودمون بیایم و بدونیم که تعیین کننده  لحظه

 .نهایی این زندگی ماییم

 

های امکان داره خسته بشیم اما هیچ  ها گفتم که ما یه وقت خیلی وقت

وقت نباید نا امید و تسلیم بشیم چون این کار به معنای باختن توی 

 زندگیه اگه میخواین در زندگی همواره حرکت کنیم،
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بهتره که سیستم اعتقادی و سیستم باوری محکم و درستی رو برای 

دتون انتخاب کنید، و بیاید روی این سیستم باوری و اعتقادی کار کنید خو

و هر چیز رو باور کنیم اون رو  چون ما به هر چیزی اعتقاد داشته باشیم

 .کنیم در زندگیمون تبدیل به واقعیت می

 

 دلیل اصلی ایجاد ضعف اعتقادی

های که باعث میشه ما ضعف اعتقادی پیدا کنیم  ترین دلیل یکی از مهم

شناخت پیدا نکردن از خودمون هستش اینکه ما نیایم خودمون و توانایی 

هامون رو پیدا کنیم و با شناخت پیدا کردن از خودمون برای بهتر شدن 

 خودمون تالش کنیم،

ها و  م انسانپس وقتی ما نتونیم هدایت درونمون رو در دست بگیری

عوامل بیرونی هدایت زندگی مارو در دست میگیرن و همین موضوع 
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باعث که اعتقاد و باور درستی رو نداشته باشیم و همیشه در ردیف ته 

 زندگی قرار بگیریم،

ها ضعیف قرار دارند اگر ما به خودمون باور نداریم و  جایی که انسان

نیست چون ما میتونیم  اعتقاد نداریم این موضوع اصالً مسئله مهمی

خودباوری رو ایجاد کنیم چون ما میتونیم تالش کنیم و به واسطه تالشی 

 .که داریم نتایج خوبی رو به دست بیاریم

 

 چقدر خودتو باور داری؟

ها وجود ندارد و هر انسانی میتونه در زندگیش  هیچ تفاوتی بین ما انسان

های بزرگی رو به دست بیاره اما موضوع مهمی که اینجا وجود  موفقیت

 داره این هستش که ما چقدر به خودمون باور داریم

 .چقدر به خودمون اعتقاد داریم
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نایی و در توانستن تفاوتی ندارن اما در باورها و اعتقادی ها در توا انسان

های زیادی دارن ما در ذهنمون میتونیم خودمون رو یک  که دارن تفاوت

انسان بی عرضه بدونیم میتونیم یک انسان قوی بدونیم پس این ذهن ما 

 هستش،

که باعث میشه ما یک تصویر رو از خودمون بسازیم پس بهتره که اآلن 

درستی رو در مورد خودمون داشته باشیم و به خودمون و  باورهای

مسیرمون اعتقاد داشته باشیم چون ما وقتی اعتقاد داشت باشیم حرکت 

 .کنیم می

وظیفه هر انسانی اعتقاد داشتن و باور داشتن به خودش و در مرحله 

بعدی تالش کردن هستش نتایج خودشون در زندگی ما به دست میان که 

ایجی که به دست میاریم میتونیم تشخیص بدیم که اقدام ما بر اساس نت

اما تا زمانی که بارو اعتقادی نباشی حرکتی هم ؟بعدی چه اقدامی باشه

نیست راستی به این سؤال فکر کردین چقدر به خودتون اعتقاد و باور 

 دارین؟
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 کالم پایانی مباحث وجمع بندی 

اعتقاد چیست رو سعی کردیم برای شما عزیزان باز کنیم تا  کتاب،درین 

با آگاهی بیشتری نسبت به اعتقاد چیست و داشتن ضعف اعتقادی چه 

ود میاره باهم صحبت کردیم وقتی مسایلی رو برای شما عزیزان به وج

شما به اعتقاد چیست و ضعف اعتقادی آگاهی پیدا کنید ازین مباحث 

 .دیگه ضربه نمیخورید چون باهاش آشنا هستین

 همواره در دنیا سه دسته انسان داریم

 دسته اول: مردمی که یک اتفاق رو خلق میکنن

 دسته دوم: مردمی که به تماشایی اتفاق میشینن

 وم: مردمی که از به وجود اومدن اون اتفاق سردرگم میشندسته س

همواره کسایی که خلق میکنن و یک اتفاق رو میسازنن مردمی هستن که 

اعتقادات و باورهای محکمی رو دارن و برای خلق اونا تالش میکنن و 

اونارو به وچود میارن ما برای داشتن یک شخصت قوی اول بایستی یک 

دمون بسازیم امیدوارم همواره بهترین نوع درون قوی رو باری خو

 .سیستم اعتقادی و باوری رو داشته باشید

 به خدا میسپارمتون مراقب حال دلتون باشید

 دوستتون داریم

 .یاحق
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