
 باور چيست؟

دهند هميشه منتظر شكست هستند و در  ميبه راستي باور چيست؟ چرا كساني كه باورهاي مخربي را در ذهن خود پرورش 
 .يابند مينهايت هم خود را شكست خورده 

توانند سر انسان بياورند هرگز باورهاي مخرب را در  مياگر بدانيد كه باور چيست؟ و باورهاي محدودكننده و مخرب چه باليي 
 .داديد ميتان پرورش نذهن

 شوند؟ ميباورها چگونه تشكيل 

مثالً شما باور . شود در بيشتر اوقات به باور، ايمان هم گفته مي. شود كه انسان به آن اعتقاد قوي دارد باور به چيزي گفته مي
 .داريد كه اگر صبح از خواب بيدار شويد و آسمان ابري نباشد، خورشيد را در آسمان خواهيد ديد

 .رسد كه روز به پايان رسيد شب فرار مي يا اينكه باور داريد كه وقتي. دن خورشيد در آسمان يك باور استدي

كنيد كه براي موفق شدن بايد كارهاي سخت انجام دهيد به اين معني است كه شما باور داريد كه انجام كارهاي  اگر فكر مي
 .شود سخت منجر به موفقيت مي

توانيد كاري را انجام با موفقيت انجام دهيد پس شما به توانايي خودتان باور داريد و باقدرت براي انجام  كنيد كه مي اگر فكر مي
 .توانيد كاري را انجام دهيد پس شما به توانايي خودتان باور نداريد كنيد كه نمي كنيد؛ و يا برعكس اگر فكر مي آن كار اقدام مي

پس اگر بخواهيم در . داريد ا نبودن چيزي يا به انجام شدن و يا نشدن كاري اعتقادباور چيست؟ باور يعني اينكه به بودن و ي
پذير  باور به اعتقاد قلبي و واقعي به بودن و يا نبودن چيزي و يا انجام: توانيم بگوييم يك جمله باور را تعريف كنيم مي

 .گويند پذير نبودن كاري مي بودن و يا انجام

 .گويند كه او چگونه انساني است باورهاي هر انسان به او مي

شايد . دهيد صورت شجاعانه انجام مي مثالً اگر شما باور داريد كه انسان شجاعي هستيد پس در واقعيت هم كارهايتان را به
كنيد كه  توانيد و اگر فكر مي توانيد پس مي كنيد كه مي اگر فكر مي: تاريخي هنري فورد را شنيده باشيد كه گفت جمله

 .توانيد توانيد پس نمي ينم

خوبي متوجه شديد كه باور  پس به. سازد اين باور شما است كه از شما انساني قوي و توانمند و يا انساني ضعيف و نانوان مي
 .تواند او را ضعيف و يا توانمند كند انسان چگونه مي

 شود اخته مياكنون به معني و مفهوم باور پي برديد وقت آن است كه بدانيد باور چگونه س

 شوند؟ باورها چگونه ساخته مي) ١

طور مثال او راه رفتن و حرف زدن را ياد  به. كند گذارد، شروع به يادگرفتن مي اي كه انسان به اين دنيا قدم مي از همان لحظه
 .شود هاي او فقط به حرف زدن و راه رفتن خالصه نمي يادگيري. گيرد مي

گيرد كه  ياد مي. گيرد كه قوي و يا ضعيف باشد گيرد كه شجاع باشد، ياد مي گيرد كه بترسد، ياد مي كودك انسان ياد مي
انسان در كودكي شجاع است و هر كاري را . هايي هستند كه انسان دارد ها تنها بخشي از يادگيري اين .بنويسد و يا بخواند

كارهايي را انجام  .براي اينكه بهتر ياد بگيرد، هر چيزي را آزمايش و يا تجربه كنداو دوست دارد . دهد بدون ترس انجام مي
داند كه انجام آن كارها خطرناك است و احتمال دارد كه صدمه  او نمي. دهد كه ازنظر پدر و مادرش كارهاي خطرناكي است مي

كم باورهاي پدر و  او كم .كنند انجام آن كار منع ميگويند كه اين كار خطرناك است و او را از  پدر و مادرش به او مي. ببيند
پدر و مادر باورهاي خود را به كودك خود . راحتي تجربه نكند آموزد كه هر كاري را به كم مي او كم. كند مادر را قبول مي

شوند كه  ند و باعث ميگذار شدن باورهاي انسان تأثير مي خوبي دانست كه باورهاي خانواده در ساخته توان به پس مي .آموزند مي
 .باورهاي او شكل بگيرند

اي رشد كند كه آن خانواده باورهاي مثبت زيادي داشته باشند، او نيز از  توان به اين نتيجه رسيد كه اگر انسان در خانواده مي
ش باورهاي سازند و برعكس اگر پدر و مادر باورهاي مثبت خانواده الگوبرداري كرده و باورهاي مثبت را در وجودش مي

 .شوند شدن باورهاي ضعيف كننده در انسان مي كننده زيادي داشته باشند، اين باورهاي ضعيف كننده باعث ساخته ضعيف



هاي او به  ها و مربي معلم. شود، مدرسه و محل تحصيل كودك است گيري باورهاي انسان مي كه باعث شكل ميدومين مكان مه
گيرد و باورهاي خود را بر اساس  او باورهاي معلمان خود را ياد مي .چه چيزي بد است آموزند كه چه چيزي خوب است و او مي

اگر دريكي از روزهاي تحصيلش به دليل اينكه . كند آموزي در مدرسه تحصيل مي فرض كنيد كه دانش .سازد ها مي باورهاي آن
 .سواد هستي و بينتوانسته است به سؤاالت معلم جواب بدهد، معلمش به او بگويد كه تو خنگ 

در اينجا . زند سازد كه به خنگ بودنش مهر تأييد مي راستي خنگ نباشد اين حرف معلمش باوري را در او مي اگر اين كودك به
 .كند شود كه در زندگي آينده اين كودك او را ضعيف و ناتوان مي شدن باوري منجر مي ي معلم به ساخته يك جمله

آموز نتواند از همه توان خود براي يادگيري استفاده كند و  عيف كننده باعث شود كه اين دانششدن اين باور ض بسا ساخته چه
 .روز اين ناتواني ساختگي در او بيشتر شود روزبه

كننده دوري كنند و در عوض  شود كه از به كار بردن جمالت تضعيف به همين دليل است كه به پدر و مادر و معلمان تأكيد مي
 .بخش براي تشويق كودك خود استفاده كنند تا باورهاي انرژي بخش در ذهن او شكل بگيرند زشي و انرژياز جمالت انگي

فرض كنيد كه براي سخنراني در جمع . گيرند گاهي اوقات باورهاي انسان بر اساس تجربيات گذشته او شكل مي باورها
رسيد كه  كم به اين نتيجه مي مختلف اجرا كنيد كمهاي  اگر شما دو يا سه بار سخنراني ضعيفي در مراسم. ايد شده دعوت

شده است و اين  اگر به اين نتيجه رسيديد كه سخنران ضعيفي هستيد، اين باور شماست كه ساخته .سخنران خوبي نيستيد
حال اگر برعكس آن اتفاق بيفتد و شما دو يا سه سخنراني  .باور ناشي از دو يا سه تجربه سخنراني ضعيف شماست

 .آميزي داشته باشيد احتمال اينكه در شما باور سخنران قوي بودن شكل بگيرد بسيار زياد خواهد بود تموفقي

اگر . كنند شوند و در توانمند و يا ضعيف كردن شما نقش قدرتمندي بازي مي صورت ناخودآگاه ساخته مي باورهاي شما به
 .عني است كه او باور دارد سخنران خوبي استكند به اين م خوبي سخنراني مي بينيد كه هميشه به كسي را مي

كنيد كه ضعيف بودن خود را ثابت  اگر شما باور داريد كه آدم ضعيفي هستيد پس در انجام كارهايتان به صورتي عمل مي
 .كند كند و باور ضعيف بودن شما را ضعيف مي كنيد؛ يعني باور قوي بودن شما را قوي مي

ها  آن. ها گروه انگليسي بودند كه براي اولين بار قطب جنوب را كشف كردند فالكون. ه باشيدها را شنيد شايد داستان فالكون
 .متشكل از دوازده يا سيزده نفر بودند كه وقتي وارد قطب جنوب شدند همه غذاها و امكاناتشان را از دست داده بودند

 .گرفتند ها كمك مي ه در سفرشان از آنهاي گرم و وسايل گرمايشي، حيواناتشان ك امكاناتي مانند لوازم، لباس

 بفالكونها كاشف قطب جنو

زد كه باعث  حال چيزي در وجود اين افراد موج مي بااين. ها حتي غذاي كافي نداشتند كه بتوانند زنده بمانند و دوام بياورند آن
ها خواهند آمد و باالخره نجات  دا كردن آنها باور داشتند كه افرادي براي پي آن .ها به زنده ماندن اميدوار باشند شد كه آن مي

عالوه بر اين باور به خاطر اينكه قطب جنوب  .روند ها در دل خود اميدوار بودند كه از آنجا زنده بيرون مي آن. پيدا خواهند كرد
اند به  ها اولين گروهي هستند كه وارد قطب جنوب شده كردند و به اينكه آن را كشف كرده بودند، مدام شادي و خوشحالي مي

كردن خود ها بااينكه چيزي براي خوردن و گرم  آن .گردند ها باور داشتند كه به منزلشان بازمي آن. كردند شان افتخار ميدخو
درجه  ٢٥هم در دماي منفي  كنند به مدت سيزده روز زنده ماندند، آن نداشتند و فقط باور داشتند كه نجات پيدا مي

 .گراد سانتي

درجه و به مدت سيزده روز  ٢٥باور نباشد كه انساني بتواند بدون خوراك و لوازم گرمايشي در دماي منفي  شايد برايتان قابل
 .ها شد ها باعث زنده ماندن آن اي فالكون ها اين موضوع به يك باور تبديل شده بود و اين باور آنزنده بماند، اما بر

 انواع باورهاي انسان) ٢

 .شوند باورهاي انسان به دو نوع تقسيم مي

 باورهاي نيروبخش

اين باورها . گويند بخش مي انرژي شوند انسان انرژي و انگيزه بگيرد و در كارهايش موفق شود باورهاي به باورهايي كه باعث مي
گاهي اوقات باورهاي  .شوند كه انسان بتواند عليرغم توانايي كم در انجام كار، آن كار را انجام دهد در بيشتر اوقات موجب مي

ن ها در آن زنده ماندن فالكو .اي انجام دهد العاده توانند به حدي به انسان نيرو و انرژي بدهند كه انسان كار خارق نيروبخش مي
هايي بتوانند در شرايط بسيار سختي مانند قطب جنوب،  گنجيد كه انسان شرايط مانند يك معجزه بود و در تخيل كسي نمي



اين باور . تنها چيزي كه باعث شد اين اتفاق بيفتد باور زنده ماندن بود .بدون آب و غذا و لوازم گرمايشي زنده بمانند
توانند باعث شوند كه  باورهاي نيروبخش مي .باوري انجام دهند العاده و غيرقابل ها كار خارقبخش باعث شد كه فالكون  انرژي

توان گفت اگر انسان به توانايي براي انجام هر  مي. هاي بزرگي برسد خوبي بدرخشد و به موفقيت انسان بتواند در كارهاي خود به
 .كند د انرژي و توان و مهارت الزم را براي انجام آن كار ايجاد ميتوان كاري باور داشته باشد، آن باور مي

 .طوركلي باورهاي نيروبخش مثل سوخت موتور جت انسان را به سمت اهداف خود حركت دهند به

 باورهاي محدودكننده

نند و به انسان اجازه ك در مقابل باورهاي نيروبخش باورهاي محدودكننده هستند كه مانع بزرگي را در ذهن انسان ايجاد مي
حتي اگر  .كنند گير مي گاهي اوقات باورهاي محدودكننده انسان را فلج و زمين. دهند كه حتي شروع به انجام كار كند نمي

اي ذهن او را فلج كند آن شخص از اينكه بتواند براي انجام آن كار  توانايي انجام كاري را داشته باشد ولي باور محدودكننده
تواند از انجام آن كار  دهد و اگر شروع به انجام آن كار كند با كمال ناباوري نمي ماند و هيچ كاري انجام نمي بازمياقدام كند 

 .سربلند بيرون بيايد

 دشون باورهاي محدودكننده انسان به سه دسته تقسيم مي

 باورهاي ناشي از ناتواني) ١

داند كه انجام آن كار براي افراد ديگر ساده و آسان است،  بيند، او مي گاهي اوقات انسان خودش را براي انجام كاري ناتوان مي
داند كه كاري را كه ديگران  تر از آن مي او خودش را ناتوان .ولي به اينكه خودش توان انجام آن كار را داشته باشد باور ندارد

به اين  .ت كه ناشي از عدم توانايي انجام كار استاو باوري را در ذهن خود پرورش داده اس. دهد دهند، انجام راحتي انجام مي به
 .گويند كند باور محدودكننده ناشي از ناتواني مي كند و در او القاي ناتواني براي انجام كار را مي نوع باور كه انسان را محدود مي

 باورهاي ناشي از نااميدي) ٢

او حتي . دهد كاري را انجام دهد كند و اجازه نمي نااميد مي دهد كه او را ها انسان باوري را در ذهن خود پرورش مي گاهي وقت
توانند آن كار را انجام دهند  او به اينكه ديگران هم نمي .به اين نكته باور دارد كه انجام آن كار براي ديگران هم ناممكن است

ست هيچ انساني ممكن نيست باور دارد و به انسان به اينكه انجام آن كار بهد. سازد اين باور در انسان نااميدي را مي. باور دارد
به اين نوع باور محدودكننده كه  .كند زند و انجام آن كار را شروع نمي دليل پرورش اين باور در ذهن خود دست به اقدام نمي

اگر كسي پيدا  .گويند دهد باور محدودكننده ناشي از نااميدي مي كند و اجازه شروع كار را به او نمي كلي نااميد مي انسان را به
هاي ذهني  تواند در انسان موردنظر از بين برود و محدوديت شود و آن كار را با موفقيت انجام دهد، اين نوع باور مي

 .شده و باور او تغيير كند برداشته

 ارزشي باورهاي ناشي از بي) ٣

از انجام كار و رسيدن به موفقيت هم نااميد نيست ولي مانعي ذهني اجازه . در بعضي اوقات انسان توانايي انجام كاري را دارد
كند  اين باور در ذهن انسان القاء مي .شدبا ارزشي مي اين مانع ذهني باور محدودكننده ناشي از بي. دهد انجام كار را به او نمي

او باور دارد كه افراد ديگري لياقت انجام آن كار را دارند و  .بيند كه آن كار را انجام دهد تر از آن مي ارزش كه او خود را بي
 .كند ارزش است و اين باور از انجام شدن كار جلوگيري مي او باور دارد كه بي. پندارد ارزش مي خودش را بي

 .گويند ارزشي مي بيند باور محدودكننده ناشي از بي ارزش مي به اين نوع باور كه انسان خود را براي انجام كاري بي

 .براي اينكه انسان بتواند اين باور را در ذهن خود بشكند بايد به اين نتيجه برسد كه لياقت و ارزش انجام آن كار را دارد

 مر دهيتوانيم باورهاي خود را تغيي آيا مي

توانيد باورهايتان را  ميشوند؟ نوبت آن است كه بدانيد آيا  ميحال كه دانستيد باور چيست؟ و باورهاي انسان چگونه ساخته 
 شود؟ ميتغيير دهيد؟ اينكه بدانيد باور چيست؟ و اين باور چگونه ساخته 

فرض كنيد كه باورهاي مخرب و . دهيد چه سودي خواهد داشت اگر نتوانيد باورهاي مخرب و محدودكننده خود را تغيير
محدودكننده خود را شناختيد و نتوانستيد آن ها را تغيير دهيد عملكرد و رفتارهاي شما مانند گذشته خواهد بود و هيچگاه 

 .رفتارتان طوري نخواهد بود كه به سمت موفقيت حركت كنيد



شناسايي كنيد و راه هاي شناسايي باورهاي محدودكننده را بهترين كار اين است كه بدانيد باور چيست؟ و باورهاي مخرب را 
تواند طوري باشد كه شما را به  مياينكه بتوانيد باورهاي مخرب را تغيير دهيد . بشناسيد و در نهايت آن ها را تغيير دهيد

ي خود را دارد؟ گاهي اوقات شايد براي شما هم اين سؤال پيش آمده باشد كه آيا انسان توانايي تغيير باورها .اهدافتان برساند
در  .گيرد كه بايد كاري را انجام دهد و اگر آن كار را انجام ندهد بهاي گراني را بايد بپردازد انسان در شرايطي قرار مي

 تواند ها، انسان هرچند باور دارد كه نمي در اين زمان. شود بها مي اوقات انجام ندادن كاري باعث از دست دادن چيزي گران بعضي
اگر كسي  .دهد كند و آن كار را با موفقيت انجام مي آن كار را انجام دهد، ولي با تمام توان خود براي انجام آن كار اقدام مي

بتواند فقط يك بار كاري را كه باور ندارد انجام دهد، با موفقيت انجام دهد مانعي را كه در ذهن خود ساخته است خراب 
اين تغيير . در اين شرايط باور محدودكننده او تغيير كرده است .دهد راحتي انجام مي كار را بهكند و براي بارهاي بعدي آن  مي
توان باورهاي محدودكننده  توان به اين نتيجه رسيد كه مي پس مي. تواند به تغيير باورهاي محدودكننده ديگر بيانجامد مي

 .ن كردانسان را تغيير داد و باورهاي نيروبخشي را در ذهن او جايگزي

براي اينكه انسان بتواند بر باورهاي محدودكننده خود غلبه كند و باورهاي نيروبخش را جايگزين آن باورها كند، دانش 
تواند از اين الگو استفاده كرده و باورهاي محدودكننده خود را  انسان مي. گذارد پي تكنيك تغيير باورها را در اختيار او مي.ال.ان

 .آن باوري نيروبخش را در ذهن خود تقويت كند تغيير داده و به جاي

اگر افرادي را كه به موفقيت رسيده اند را بررسي كنيد و در مورد سرگذشت آنها مطالعه كنيد به اين نكته پي خواهيد برد كه 
 .رسند ميآنها باور داشته اند كه به موفقيت 

 


