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باور داشتن
باور يعنی عقيده ،ايمان و اعتقاد داشتن می باشد باورھا يک تعداد تفکرات ھستند ،که به زندگی معنا می بخشد.
اگرگفته شود سرنوشت ھر انسانی را باورھايش می سازند در واقع حرف گزافی گفته نشده است.
باور داشتن رھنمای ما در تنگناھای زندگی و مشکالت می شوند .باورھا ادراک ما از ھستی را می سازند.
باور و اعتقاد به امر حق ھدايت کنندۀ مغز اند .زمانی شخص معتقد به حق و راستی فکر می کند در چوکات اعتقاد
درست به مغز ھدايت و رھنمای درست بوده و به دنبال حقايق سوق می يابد اين پروسه متقابالً تأثير مثبت و خير دارد.
اين بدان معناست که اگر شما باور داشته باشيد که در زندگی موفق ھستيد و به ھمين باور برای تحقق آن تالش کنيد
انشاء ﷲ اينگونه خواھد بود .اگر شادی ،رفاه و سالمتی را باور داشته باشيد شما نيمی از مشکالت را در زندکی خويش
حل کرده ايد .بايد يقين داشت که با داشتن ھمچو اعتقادت مغز شما به دنبال حقايقی می گردد که از اعتقادات شما
پشتيبانی کند.
به عبارت ديگر باور و اعتقاد يکی از قوی ترين نيروھائی است که می توانيد از آن برای رسيدن به برتری و خير
استفاده کنيد.
بدون شک در تاريخ بشريت انسانھائی بودند و ھستند که با داشتن باور وعقيدۀ متين خود توامند ونيرومند شده اند  ،و
بدين وسيله توانسته اند در زندگی خويش موانع بزرگی را از بين ببرند  .يکی از عوامل عمدۀ موفقيت ھای شان ھمين
ايمان و باور عميق شان بود .نبايد فراموش کرد که باور قوی و خير می تواند به ما کمک بزرگ کند واين امر به
منابع عميقی که در درون ما نھفته اند قوت و جھت قوی رسيدن به ھدف دھد و اين مسأله در نھايت ما را به ھدف
مطلوب برساند.
اگر باور داشته باشيم که سرنوشت ھر انسانی را باورھايش می سازند در واقع به نحوی حرفی به جا می باشد.
خدای ھم نه بدلوي حال دھغه قوم  -ترڅو چې خپل حالت په خپله بدل نه کړي.
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باورھای ھر انسان نشان دھندۀ شخصيت ،مرام ،معرفت و آگاھی آن شخص می باشد  .باورھای ما و عمل کرد ما در
جھت تحقق باورھای خير ما می توانند زندگی ما را سرشار از عشق  ،محبت  ،شور و آرامش سازند .و عکس آن می
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تواند زندگی ما را تبديل به زمين بی حاصل سوزان و بی آب وبی علف  ،توأم با رنج و نفرت و نااميدی و آشفتگی
کنند .و من ﷲ التوفيق
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