https://azmandian.com/article/21

ﻧﻘﺶ ﺑﺎورﻫﺎ در ﺷﺨﺼﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺮ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺑﺎور ﻣﺎ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺪرت اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺎ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؟
ﺑﺎور
ﺷﺨﺼﯿﺖ زﯾﺒﺎ ،ﺗﻸﻟﻮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎورﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﻋﻈﻤﺖ اﻧﺴﺎن در ﺑﺎورﻫﺎﯾﺶ ﺗﺠﺴﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ
و ﺷﮕﻔﺘﯽ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻧﻬﺎﯾﺖ آرزوی ﺷﻤﺎﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آن را ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻨﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺳﯿﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ از ﺑﺎورﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎورﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ،اﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،روان ﻣﻀﻄﺮﺑﯽ آرام ﻣﯽ ﺷﻮد ،دل ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ و روﺣﯿﻪ ی ﺧﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﺷﮑﻮه و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ،
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ و درون اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮ و ﺳﯿﻤﺎی اﻧﺴﺎن ﻫﻢ
دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎوری ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و دﻟﯽ ﻣﺘﻼﻃﻢ اﺳﺖ ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ ﺑﺎور در ﺳﯿﻤﺎی اﻧﺴﺎن ﭼﻬﺮه ﻣﻨﻮر اﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و اﻧﺴﺎن ﺳﺎزی ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺎورﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ  ،اﻣﺮوز ﻧﻈﺎم ﻣﺎ را ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﺎور اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.،

دو ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺳﺎزد:
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ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎل ﺑﺮای ﭘﺮﻧﺪه اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ
اﺣﺴﺎس و روﺣﯿﻪ ﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ.
ﺑﺎور
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻪ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﻪ ای اﺳﺖ ،ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺎورﻫﺎ و اﺣﺴﺎس و روﺣﯿﻪ ی ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ دو رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ در دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ روی ﺑﺎورﻫﺎﯾﺘﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﺷﮕﻔﺘﯽ آﻓﺮﯾﻦ را ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ و اﻧﺴﺎن اﯾﺪه آل دﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،او ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارد ،ﭼﻪ ﺻﻔﺎت و اﺧﻼﻗﯽ دارد ،ﭼﻪ ﻋﺎدت ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ دارد؟ ﭼﻘﺪر ﺳﻼﻣﺖ و
ﺷﺎدﻣﺎن اﺳﺖ ،از ﭼﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟ ﭼﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎﯾﯽ را دﯾﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ دارد و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ ،او ﻧﺪارد؟ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺪرت ،ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺪام ﺻﻔﺎت ﻧﺎﺧﻮدﺷﺎﯾﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ را ،او دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﻋﺎدت ﻫﺎ و ﺻﻔﺎت زﯾﺒﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﻨﮕﯽ ﺑﻪ دل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ زﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ
اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ را اﯾﻨﻘﺪر دوﺳﺖ دارﯾﺪ؟ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ را ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﭘﯿﮑﺮ و در دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ،ﺟﺴﻢ ﺷﻤﺎ ﺣﻠﻮل ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰآﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی را در ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد را در ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و از زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺑﺴﺎزد.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺑﺎور ﻣﺎ
ﺑﺎور
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ و اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ،آراﻣﺶ و ﺛﺮوت
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺿﻤﯿﺮﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه را
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺧﻮد دﻫﯿﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎور ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺿﻤﯿﺮﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﺎﻟﻢ اﮐﺒﺮ در درون ﺷﻤﺎﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺘﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺎور و ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﮐﻠﯿﺪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ در دﺳﺖ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ:
درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻮاس ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪدرﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻓﮑﺮیﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﭘﺲ از ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻬﺎر ﮐﺎر ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ:
 -۱ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺎور ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -۲ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه روﺣﯿﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -۳ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺗﻤﺎم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺑﺪن را ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۴ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ را ﺑﺎ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﺣﺴﺎس ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎ و ﮐﺎﺋﻨﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺣﺴﺎس و ﺑﺎور ﺷﻤﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺗﻤﺎم آرﻣﺎﻧﻬﺎ ،آرزوﻫﺎ ،روﯾﺎﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺧﻮد را در دﻓﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﺄ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد
را ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ
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ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آن اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﺮدازش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎورﻫﺎ و روﺣﯿﻪ(ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺑﺪن را ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﭘﺎره ای از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در ﺻﻮرت ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺷﻌﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺟﻬﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎﺋﻨﺎت را از آن درﺧﻮاﺳﺖ
و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت آﮔﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺷﻌﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺟﻬﺎن اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﺋﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ روﯾﺎﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻋﯿﻨﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﭘﺮوﺳﻪ ﺟﺬب اﺳﺖ.
ﺑﺎور
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺪرت اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺎ
اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪای ﮐﺮﯾﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺠﺰات اﻟﻬﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ .اﮔﺮ دﻧﯿﺎی
ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺧﻮد را ﻧﺎﺗﻮان ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی اﻟﻬﯽ را ﺑﻌﯿﺪ ﻧﺪاﻧﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ در ﺑﺎرﮔﺎه اﻟﻬﯽ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ و
ﺗﻮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰات اﻟﻬﯽ را ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻫﺎ اﺳﺮار ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه اش از او ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از رازﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺶ و ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺶ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻗﺪرت اﯾﻤﺎن اﺳﺖ .آﯾﺎ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺧﺪا داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق دﻟﺘﺎن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ زﯾﺮا
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﯾﺪ و ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ آن آرزوﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﺼﻮر درﺳﺘﯽ از ﺧﺪای ﮐﺮﯾﻢ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی رﺣﻤﺖ و ﻧﻌﻤﺖ او ﻧﺪارﯾﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻤﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا) ،ﻟﻢ ﯾﻠﺪ و ﻟﻢ ﯾﻮﻟﺪ( ﺧﻮد را ﺧﯿﻠﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ و ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﻋﺸﻖ ﭘﺪرﻣﺎن )ﺑﻼ ﺗﺸﺒﯿﻪ( ،اﻋﺘﻘﺎد
درﺳﺘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺖ و ﺣﺠﻢ و ﻋﺪد و رﻗﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ و ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ و ﮐﻮﭼﮏ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻮد را از ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺸﻖ و ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ دور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺪا را
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﯿﮑﺮان و ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﻈﺎم ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ را در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ )ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻦ( ﻧﮕﻪ دارد اﻣﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺒﻌﺚ از اﻋﺘﻘﺎد
و اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ )اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻟﻬﯽ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت
ﭘﺮواز ﺑﺪﻫﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮏ راز اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﻗﯿﺎم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺑﺎورﻫﺎی ﺷﻤﺎ )ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ )اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ( .ﻟﺬا ﻣﺮﺗﺐ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،ﻣﻦ ﭘﺮواز ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﻣﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ،
ﺧﺒﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻦ در راه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .
ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ او اﻣﯿﺪوارﯾﺪ و ﭼﻘﺪر در راﻫﺘﺎن ﺛﺎﺑﺖ
ﻗﺪم ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ.
ﺑﺎور
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﻪ وﯾﺰﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؟
 -۱آﻧﻬﺎ ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۲رﺳﺎﻟﺖ زﯾﺒﺎ و ﺑﺰرﮔﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۳ارزش ﻫﺎی واﻻﯾﯽ دارﻧﺪ.

 -۴اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ و آرﻣﺎن ﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی دارﻧﺪ.
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 -۵روﺣﯿﻪ رﻫﺒﺮی دارﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۶ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و ﭼﻬﺮه ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
-۷

ﺳﺎده ،ﻣﺘﯿﻦ ،ﺧﻮش اﺧﻼق و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

-۸

ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﻮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ از ﺧﻮدش( ،ﺧﺪا ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ.

 -۹ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺧﻮدﺑﺎوری دارﻧﺪ.
 -۱۰واژﮔﺎن ،ﺟﻤﻼت و ﮐﻼﻣﺸﺎن دﻟﻨﺸﯿﻦ اﺳﺖ.
آن ﻫﺎ ﺧﺪا را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر و ﻣﻨﺶ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻫﺮﺟﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ ﮔﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﺎرﻧﺪ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﺣﺴﺎدت و ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻔﯽ در ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس زﯾﺒﺎﯾﯽ ،آﻧﻬﺎ را در درون و ﺑﯿﺮون زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﯿﻞ و ﺧﻮدﺑﺎور و ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺧﻮب ﺑﺪون ﺣﺴﺎدت و ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در
ﺳﮑﻮت ﻫﻢ در ﭼﺸﻤﺎن دﯾﮕﺮان ،زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا زﯾﺒﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﻟﺰوﻣﺄ در ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در درون ﮐﺮﯾﻪ و زﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ در ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ زﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و زﯾﺒﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﭼﺮاغ دﻟﺸﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﺧﯿﺮ ﺧﻮاه ﻣﺮدﻣﻨﺪ ،دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ و
اﺣﺴﺎﺳﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺷﺎدﻣﺎن ،ﻣﺸﺘﺎق و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﺛﺮ ﮔﺬار و ﻧﺎﻓﺬ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﻓﺮوﺷﻨﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﻧﺪ.
ﺑﺎور
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ:
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ را دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد :ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺎ و اﺣﺴﺎس و روﺣﯿﻪ ﻣﺎ ،ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎورﻫﺎﯾﻤﺎن را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ .ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺎور و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﭘﺎره ای از اﻃﻼﻋﺎت را در ﺻﻮرت ﻣﻬﻢ
ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺷﻌﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺟﻬﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎﺋﻨﺎت را از آن درﺧﻮاﺳﺖ و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت آﮔﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺷﻌﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺟﻬﺎن
اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﺋﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ روﯾﺎﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻋﯿﻨﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

