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مقدمه کتاب

بدین سان، تو افتخار تمامی دنیا را به دست خواهی آورد. کتیبه ی امرالد 
)۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ سال پیش از میالد(

پیشکش به تو باشد
 کــه معجــزه ی شــکرگزاری درهــای دنیــای نوینــی را بــر تــو بگشــاید و بــرای تمامــی ســال هــای زندگــی ات 

شــادمانی بــه ارمغــان آورد. ایــن خواســته ی قلبــی مــن بــرای تــو و تمامــی جهــان اســت.

 
سپاسگزاری 

چنــدان کــه دســت بــه نــگارش کتابــی تــازه میزنــم، آفرینــش بــه عنــوان چیــزی نشــاط آور و در عیــن حــال 
ــه فــرد آغــاز مــی شــود، تنهــا کیهــان و مــن هســتیم. ســپس، ایــن محــدوده، رفتــه  یگانــه و منحصــر ب
رفتــه، گســترده تــر مــی شــود، افــراد بیشــتر و بیشــتری را در برمــی گیــرد، تمامــی آنهایــی کــه دانــش و 
چیــره دســتی خــود را بــه اشــتراک مــی گذارنــد تــا آنــگاه کــه ســرانجام شــما کتــاب جدیــد را در دســتانتان 
بگیریــد. ایــن افــراد بخشــی از حلقــه ی پیوســته بالنــده ی آفرینــش هســتند کــه اجــازه داده انــد »معجــزه 

ی شــکرگزاری « بــه شــما برســد.
ــق زندگــی را کشــف  ــا ژرف تریــن سپاســگزاری هــا از کســانی کــه در طــول ســده هــای گذشــته حقای ب
کردنــد و آنــان کــه نوشــته هاشــان را بــر جــای گذاشــتند تــا مــا در زمــان مناســب و بــا تیزبینــی کشفشــان 
کنیــم. لحظــه ای کــه بــه گونــه ای وصــف ناپذیــر زندگــی را دیگرگــون مــی کنــد، لحظــه ای کــه مــا چشــمی 

داریــم بــرای دیــدن و گوشــی بــرای شــنیدن.
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آیا معجزه ی شکرگزاری را باور دارید؟
کســانی کــه بــه معجــزه ی شــکرگزاری اعتقــاد ندارنــد، آن را نمــی یابنــد. روالــد دال )۱۹۹۰ - ۱۹۱۶( - 

نويســنده

ــر مــی انگیخــت. زندگــی  ــرت شــما را ب ــد و زندگــی بهــت و حی ــد کــه بچــه بودی ــه خاطــر آوری ــی را ب زمان
حیــرت انگیــز بــه نظــر مــی رســید و کوچکتریــن چیزهــا شــما را بــه طــور کامــل شــگفت زده مــی ســاخت.

نشســتن شــبنم روی چمــن هــا، پــرواز پروانــه هــا یــا هرگونــه بــرگ یــا ســنگ ناآشــنا شــما را شــیفته ی 
خــود میکــرد. وقتــی یکــی از دنــدان هایتــان مــی افتــاد بــه وجــد مــی آمدیــد، چراکــه ایــن بــدان معنــا بــود 

کــه آن شــب فرشــته ی دنــدان بــه ســراغتان خواهــد آمــد.

در آن دوران، روزهــا را بــرای فرارســیدن شــب کریســمس مــی شــمردید! بــا ایــن وجــود نمــی دانســتید 
کــه بابانوئــل چگونــه میتوانــد در یــک شــب بــه ســراغ تمــام بچــه هــای دنیــا بــرود و شــگفتا کــه هیچــگاه 
هــم شــما را فرامــوش نمیکــرد! گــوزن شــمالی مــی توانســت پــرواز کنــد، آنجــا فرشــته هــا در بــاغ بودنــد، 
حیوانــات خانگــی بــه انســان هــا مــی مانســتند، اســباب بــازی هــا شــخصیت داشــتند، رویاهــا بــه واقعیت 
مــی پیوســت و شــما میتوانســتید ســتاره هــا را لمــس کنیــد. قلــب شــما از شــادی سرشــار بــود، گســتره 

ی تخیــالت شــما هیــچ پایــان و محدودیتــی نداشــت و بــاور داشــتید کــه زندگــی دل انگیــز و زیباســت.

احســاس تــو و زیبایــی کــه همــه ی مــا در بچگــی داشــته ایــم، آن بــود کــه همــه چیــز را خــوب مــی 
ــزی  ــازه اســت و اینکــه هیــچ چی ــده ی ســرگرمی هــا و رویدادهــای ت ــد دهن دانســتیم، هــر روزمــان نوی
شــادی مــان را نقــش پــرآب نخواهــد کــرد. ولــی هنگامــی کــه رشــد کردیــم و بالیدیــم و بــه بلــوغ رســیدیم، 
مســئولیت هــا، مشــکالت، مصایــب و گرفتــاری هــا، خــود را بــر مــا تحمیــل کردنــد و مــا نــا امیــد شــديم 
و آنچــه کــه در کودکــی بــه آن بــاور داشــتیم بــه یکبــاره ناپدیــد شــد. ایــن یکــی از دالیلــی اســت کــه در 
بزرگســالی دوســت داریــم بــه بچــه هــا نزدیــک باشــیم تــا دوبــاره همــان احســاس دوران بچگــی را تجربــه 

کنیــم، هرچنــد اگــر بــرای یــک لحظــه باشــد.

در اینجــا بایــد بگویــم، آنچــه کــه زمانــی بــدان اعتقــاد داشــتید حقیقــت دارد و ایــن نگــرش بزرگســاالن نــا 
امیــد بــه زندگــی اســت کــه صحیــح نیســت. معجــزه ی زندگــی حقیقــت دارد و بــه همــان انــدازه ی بــودن 
شــما راســتین اســت و بــه راســتی زندگــی مــی توانــد بیــش از آن چیــزی شــگفت آور باشــد کــه شــما حتــی 
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در دوران کودکــی مــی پنداشــتید. حتــی هیجــان انگیزتــر و ســرگرم کننــده تــر از هرآنچــه کــه پیــش از 
ایــن دیــده ایــد.

هنگامــی کــه مــی دانیــد بــرای تبدیــل خواســته هــا بــه واقعیــت چــه کاری بایــد انجــام دهیــد، آنــگاه بــرای 
رؤياهاتــان زندگــی مــی کنیــد، و از چگونگــی باورمنــدی تــان بــه معجــزه ی زندگــی شــگفت زده خواهیــد 
شــد شــاید شــما پــرواز گــوزن شــمالی را نبینیــد ولــی خواهیــد دیــد تمــام چیزهایــی کــه همیشــه دوســت 
میداشــتید در برابــر چشــمانتان ظاهــر میشــوند و آنچــه کــه مــدت هــای طوالنــی در رویاهایتــان بــوده، بــه 
ناگهــان رنــگ واقعیــت مــی گیــرد و بــه وقــوع مــی پیونــدد. شــما هیچــگاه درنخواهیــد یافــت کــه چگونــه 
همــه چیــز بــه هــم گــره میخــورد تــا رؤیــای شــما بــه واقعیــت تبدیــل شــود، چــرا کــه همــه چیــز بــه گونــه 

ای نامریــی عمــل میکنــد، کــه البتــه عجیــب تریــن بخــش آن اســت! 

آیــا حاضریــد تــا بــار دیگــر آن را تجربــه کنیــد و بیازماییــد؟ آیــا حاضریــد همچــون دوران کودکــی تــان هــر 
روزتــان سرشــار از شــگفتی شــود؟ بــرای رویارویــی بــا آن شــوید!

ماجراجویــی مــا از دو هــزار ســال پیــش آغــاز مــی شــود، هنگامــی کــه دانــش متغیــر زندگــی در پــس 
ــود ... متنــی مقــدس پنهــان ب

یــک راز بــزرگ برمــال میشــود جملــه ای کــه در ادامــه مــی آیــد از انجيــل متــی در کتــاب مقــدس برداشــت 
شــده و در طــی چنــد ســده افــراد را سرگشــته و از درک خــود عاجــز نــگاه داشــته اســت:

» هــر کــس کــه اراده کــرده تــا بیشــتر دریافــت کنــد، بــه حــد کفایــت دریافــت داشــته اســت. هرکــس کــه 
ایــن گونــه نخواســته اســت، داشــته هایــش از او بازگرفتــه خواهــد شــد.«

بایــد اعتــراف کنیــم کــه ایــن متــن هنــگام خوانــدن، غیرمنصفانــه بــه نظــر میرســد. چراکــه میگویــد 
ثروتمنــد، ثروتمندتــر و فقيــر، فقیرتــر میشــود. ولــی در ایــن متــن معمایــی نهفتــه اســت کــه گــرداش 
بایــد گشــوده شــود. رازی کــه بایــد برمــال شــود و هنگامــی کــه بــه ایــن راز پــی ببریــد، دنیایــی نویــن در 
پیــش چشــمان شــما روشــن مــی شــود. پاســخ ایــن راز کــه قــرن هاســت از انســان پنهــان مانــده یــک 

ــی )نمــک شناســی( واژهــی ناپیداســت: قدردان
» هــر کــس کــه قــدردان و سپاســگزار باشــد بیشــتر و بــه حــد كفايــت بــه او عطــا خواهیــم کــرد. هرکــس 

کــه قــدردان نباشــد، هــر آنچــه را کــه دارد از او بــاز میســتانیم.«
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بــا آشکارســازی یــک واژه ی ناپیــدا، یــک متــن مرمــوز همچــون کریســتال، شــفاف مــی شــود. دو هــزار 
ســال از تاریــخ ثبــت ایــن متــن گذشــته اســت، ولــی امــروز نیــز ماننــد هــر روز دیگــر حقیقــت آن آشــکار 
اســت: اگــر زمــان را بــرای قدرشناســی مغتنــم نشــمارید، بــه بیشــتر دســت نخواهیــد یافــت و هــر آنچــه را 
کــه داریــد نیــز از دســت خواهیــد داد. وعــده ای کــه بــا قدرشناســی بــه حقیقــت مــی پیونــدد در ایــن واژه 

هــا نهفتــه اســت: اگــر قــدردان باشــید بــه شــما بیشــتر و در حــد فراوانــی داده خواهــد شــد.
در کتاب مقدس قرآن، بر وعده ی قدرشناسی تأكيد شده است:

بــه یــاد آور هنگامــی را کــه پــروردگارت فرمــود: اگــر قدرشــناس باشــی بــه تــو بیشــتر عطــا خواهــم کــرد و 
اگــر ناسپاســی کنــی بــر تــو عذابــی دردنــاک را فــرود خواهــم آورد.«

مهــم نیســت کــه پیــرو چــه دیــن و آیینــی هســتید یــا بــه طــور کلــی آدمــی مذهبــی هســتید یــا خیــر، ایــن 
جملــه هــای کتــاب مقــدس و قــرآن، زندگــی شــما را در بــر خواهــد گرفــت. آنهــا قانــون بنیــادی و اساســی 

علــم و جهــان را بــر شــما آشــکار مــی کننــد.

ایــن قانونــی جهانــی اســت قدرشناســی بــه ســان قانونــی جهانــی عمــل میکنــد کــه تمامــی زندگــی شــما 
را دربرمــی گیــرد. براســاس قانــون جــذب، کــه تمــام انــرژی و نیــروی موجــود در جهــان پیرامــون مــا را از 
شــکل گیــری اتــم هــا تــا حرکــت گیاهــان، را در بــردارد، »هــر چیــزی، مشــابه خــود را جــذب مــی کنــد.«

ایــن بــدان علــت اســت کــه ســلول هــای هــر موجــود زنــده ای توســط قانــون جاذبــه در کنــار یکدیگــر قــرار 
گرفتــه انــد کــه ایــن رونــد دربــاره ی اشــیا نیــز صــادق اســت. 

در زندگــی شــما قانــون برتفکــر و احساســاتتان حکومــت مــی کنــد. چــرا کــه آنهــا نیــز انــرژی هســتند، 
پــس هرآنچــه را کــه مــی اندیشــید یــا هرچــه را کــه احســاس مــی کنیــد بــه ســوی خــود جــذب مــی کنیــد. 
اگــر مــی اندیشــید »کارم را دوســت نــدارم«، »پــول کافــی بــه دســت نیــاورده ام«، »نمیتوانــم شــریک 
ایــده آلــم را بیایــم«، »نمیتوانــم قبــض هایــم را پرداخــت کنــم«، »او قــدر مــرا نمــی دانــد«، »بچــه ام 
مشــکل آفریــن اســت«، »بــا والدیــن ام راحــت نیســتم«، »همســرم افتضاحــه«،ازدواج مــن بــه مشــکل 
برخــورده«، بیشــتر آنهــا را بــه ســمت خــود جــذب مــی کنیــد، ولــی اگــر بیشــتر بــه چیزهایــی بیندیشــید 
کــه از آنهــا راضــی و سپاســگزارید، ماننــد »کارم را دوســت دارم«، »خانــواده ام از مــن بســیار حمایــت 
ــوق العــاده ای داشــتم«  ــالت را داشــتم«، »مــن امــروز احســاس ف ــن تعطی ــد«، »مــن بهتری مــی کنن
ــار پســرم گذرانــدم«، شــما مخلصانــه و صادقانــه  یــا »تعطیــالت بســیار زیبایــی را در پیــک نیــک در کن
قدرشناســی را احســاس خواهیــد کــرد، قانــون جــذب بــه شــما مــی گویــد کــه بیشــتر از پیــش مســائل 
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و فرصــت هــا را بــه دســت خواهیــد آورد. همانگونــه کــه آهــن بــه ســوی آهنربــا کشــیده میشــود، 
ــا عمــل میکنــد. هرچــه بیشــتر قدرشــناس باشــيد، فراوانــی و  قدرشناســی شــما نیــز همچــون آهــن رب

موهبــت هــای بیشــتری را بــه ســوی خــود جــذب خواهیــد کــرد. ایــن یــک قانــون جهانــی اســت! 
شــما گفتارهایــی ایــن چنینــی را شــنيده ايــد: »هرچــه بــکاری همــان را برداشــت مــی کنــی«، »از هــر 
ــون اســت،  ــک قان ــن گفتارهــا نشــانگر ی ــری«، تمامــی ای ــس میگی ــان دســت پ ــا هم دســتی بدهــی، ب
همچنیــن بــر قانونــی جهانــی مهــر تاییــد مــی زنــد کــه دانشــمند فرزانــه اســحاق نیوتــن، کشــف کــرد و بــه 

جهانیــان نمایانــد.
اكتشــافات علمــی نیوتــن شــامل قانــون اساســی حرکــت در جهــان اســت، کــه یکــی از آنهــا مــی گویــد: » 

هــر کنــش، واکنشــی برابــر و در خــالف جهــت خــود را دریافــت میکنــد«.
هنگامــی کــه قانــون قدرشناســی را بــا قانــون نيوتــن در هــم مــی آمیزيــد، هــر کنــش شــکرگزاری ســبب 
دریافــت واکنــش متقابــل مــی شــود و آنچــه کــه شــما دریافــت مــی کنیــد، همــواره برابــر بــا آن قدردانیتان 
اســت کــه بــه جــا آورده ایــد. بــه ایــن معنــی کــه عمــل سپاســگزاری باعــث دریافــت واکنــش سپاســگزارائه 
خواهــد بــود. ایــن سپاســگزاری هرچــه صادقانــه و مخلصانــه تــر باشــد )بــه بیــان دیگــر هرچــه بیشــتر 

سپاســگزار باشــید( بیشــتر دریافــت خواهیــد کــرد.
ــه و  ــی توصی ــی هــزاران هــزار ســال پیــش از آفرینــش انســان، قــدرت قدردان ــی قدردان ریســمان طالی
بــه کار بســته شــده اســت و از آنجــا در طــی ســده هــا و در قــاره هــای مختلــف از فرهنــگ و تمدنــی بــه 
فرهنــگ بعــدی نفــوذ کــرده و میکنــد. مذاهــب اصیــل اســالم، مســیحیت، یهودیــت، بودیســم، ســیک و 
هندوییســم قدرشناســی را در مرکــز و هســته ی آیینــی خــود قــرار داده انــد. حضــرت محمــد )کــه درود 
خداونــد بــر او بــاد( مــی فرمایــد: سپاســگزاری بــرای فراوانــی ای کــه بــه شــما عرضــه مــی شــود، بهتریــن 
دلیــل و بیمــه ای اســت بــرای ادامــه یافتــن ایــن فراوانــی. یکــی از متفکریــن بــزرگ مشــرق زمیــن نیــز مــی 

گویــد: شــما هیــچ راهــی نداریــد مگــر آنکــه قــدردان و راضــی باشــید. 
الئــو تــزو گفتــه اســت: اگــر شــما از چیزهــا بــه همــان گونــه ای کــه هســتند لــذت ببریــد، آنــگاه تمــام دنیــا 
بــه شــما تعلــق خواهــد داشــت. کریشــنا گفتــه اســت هرچــه را کــه بــه او تعــارف شــود بــا شــادی و شــعف 
مــی پذیــرد. حضــرت داوود پیامبــر از شــکرگزاری نســبت بــه تمــام دنیــا ســخن گفتــه اســت، نســبت بــه 
هــر چیــزی کــه بیــن زمیــن و بهشــت قــرار دارد و مســیح )ع( پیــش از هــر معجــزه اش شــکرگزاری بــه 
جــا مــی آورده اســت. در آییــن بومــی هــای اســتراليا، تــا ماســایی هــا و زولوهــای افریقــا، از ناواجوهــای 
امریــکا، شــاونی و چروکــی تــا تاهیتــی هــا، اســکیمو و بومــی هــای مــواری زالندنــو، شــکرگزار بــودن در 

ریشــه ی اولیــه ی آداب و رســوم شــان جــای داشــته اســت.
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»بامــدادان، هنگامــی کــه از خــواب برمــی خیزیــد، بــرای دیــدن روشــنایی صبــح سپاســگزاری کنیــد، بــرای 
غــذا و شــادی زندگیتــان سپاســگزار باشــید. اگــر هیــچ علتــی بــرای سپاســگزاری نمــی یابیــد، پس مشــکلی 

در خــود شــما هســت.« | تــه کومســه )۱۸۱۳۰۱۷۶۸( رهبــر قبيلــه ي شــاونی سرخپوســتان آمریــکا

تاریــخ سرشــار از اشــخاص سرشــناس و نــام آوری اســت کــه شــیوه ی سپاســگزار بــودن را بــه کار بســته 
انــد، و دستاوردهاشــان، آنهــا را در میــان برتریــن مخلوقاتــی قــرار داده اســت کــه تاکنــون زیســته انــد: 
مهاتمــا گانــدی، مــادر تــرزا، مارتیــن لوتــر کینــگ، لئونــاردو داوینچــی، افالتــون، شکســپیر، آنســوپ، 

بلیک،لینکلــن، يونــگ، انیشــتین و بســیاری از متفکــران و اندیشــمندان دیگــر.
اكتشــافات علمــي آلبــرت انیشــتین، نگــرش مــا را بــه جهــان تغييــر داده اســت و هنگامــی کــه دربــاره ی 
دســتاوردهای تاریخــی اش ســؤال مــی شــود، او تنهــا از سپاســگزاری نســبت بــه دیگــران مــی گویــد. یکــی 
از ذهــن هــای بســیار درخشــان تاریــخ، بیــش از صدبــار در روز از دیگــران سپاســگزاری مــی کــرد. آیــا ایــن 

شــگفت آور نیســت که بســیاری از ناپیداهای عالم بر انیشــتین مکشــوف شــد؟ 

او قدرشناســی را در تــک تــک روزهــای زندگــی اش تمریــن کــرد و در مقابــل از انــواع مواهــب و نعمــت 
هــا برخــوردار شــد. هنگامــی کــه از اســحاق نیوتــن دربــاره ی راز دســتاوردهای علمــی اش ســوال شــد، 
ــوان  ــه عن ــن ب ــر، اســحاق نیوت ــر شــانه ی غــول هــا ایســتاده اســت. در ســال هــای اخی ــه ب او گفــت ک
بزرگتریــن کمــک کننــده بــه علــم و بشــریت شــناخته شــده اســت. او همچنیــن همــواره سپاســگزار تمــام 
زنــان و مردانــی بــوده کــه پیــش از او زیســته انــد. دانشــمندان، فلســفه دان هــا، مخترعيــن، كاشــفان و 
پیامبرانــی کــه سپاســگزاری را بــه کار بســته انــد، دســتاورد آن را برداشــت کــرده انــد و از تــوان ذاتــی آن 
بســیار آگاه بــوده انــد. هرچنــد کــه هنــوز قــدرت و نیــروی سپاســگزاری بــرای بســیاری از افــراد ناشــناخته 

اســت. زیــرا بــرای تجربــه ی سپاســگزاری در زندگــی خــود بایــد آن را بــه کار ببندیــد.

کشــف مــن داســتان مــن مثالــی اســت از سرنوشــت کســی کــه سپاســگزاری و تأثیرهــای آن را در زندگــی 
فرامــوش کنــد. اگــر شــش ســال پیــش کســی از مــن مــی پرســید کــه آیــا انســان شــکرگزاری هســتم، فــورا 
پاســخ میــدادم، بلــه، مــن انســان بســیار قدرشناســی هســتم. مــن وقتــی هدیــه ای دریافــت میکنــم، 

کســی در را برایــم بــاز میکنــد یــا کســی کاری برایــم انجــام مــی دهــد، تشــکر زبانــی مــی کنــم.
راســت اش را بخواهیــد مــن بــه راســتی یــک انســان قدرشــناس نبــودم. نمــی دانســتم کــه قدرشــناس 
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بــودن بــه راســتی بــه چــه معناســت، و تنهــا بــر زبــان آوردن واژه ی سپاســگزارم در برخــی موقعیــت هــا 
نشــانه ی شــکرگزار بــودن نیســت.

زندگــی ام بــدون شــکرگزاری بســیار چالــش برانگیــز بــود. مــن بدهــکار بــودم، و بدهــکاری ام هــر مــاه 
افزایــش مــی یافــت. هرچنــد بــه ســختی تــالش مــی کــردم، ولــی اوضــاع اقتصــادی ام هیچــگاه بهبــود 
ــی و  ــم، تحــت شــرایط نگران ــر بدهــکاری روزافزون ــی و تســلط ب ــود اوضــاع زندگ ــرای بهب نمــی یافــت. ب
دلشــوره و فشــارهای مختلــف زندگــی مــی کــردم. روابــط مــن بيــن خــوب و بحرانــی پیوســته همچــون 
آونگــی در نوســان بــود چــرا کــه مــن هیچــگاه بــرای دیگــران وقــت کافــی نداشــتم. هرچنــد کــه بــه صــورت 
ظاهــری ســالمت بــه نظــر میرســیدم ولــی در پایــان هــر روز بســیار خســته بــودم و بــه ایــن مــی مانســت 
ــودن  ــه ارمغــان مــی آورد. لحظــات شــادی را در ب ــرای مــن ب ــگار هــر فصــل ســهمی از بیمــاری ب ــه ان ک
بــا دوســتان میدیــدم یــا در زمانــی کــه در تعطیــالت مــی گذرانــدم ولــی ایــن واقعیــت کــه بایــد هــر روز 

بیشــتر کار میکــردم تــا بتوانــم ســهم خــود را بــرای ایــن شــادی هــا بدهــم آزارم میــداد.
ــا  ــا روز دیگــر زنــده مــی مانــدم و از پرداخــت یــک بدهــکاری ت مــن زندگــی نمــی کــردم. مــن از امــروز ت
بدهــکاری دیگــر، و بــه مجــرد آنکــه مشــکلی را حــل مــی کــردم، مشــکلی دیگــر بــه ســراغم مــی آمــد و 
ــز را  ــه بعــد، همــه چی ــدی بعــد اتفاقــی پیــش آمــد کــه از آن روز ب ــی چن ــم ســبز میشــد. ول پیــش روی
در زندگــی ام تحــت الشــعاع قــرار مــی داد. مــن رازی را دربــاره ی زندگــی کشــف کــردم و نتيجــه ی 
دســتاوردم آن بــود کــه هــر روز در زندگــی ام قــدردان و سپاســگزار آن چیــزی باشــم کــه دارم. در نتيجــه 
رنــگ روزهــای مــن عــوض شــد و هرچــه بیشــتر سپاســگزاری نشــان میــدادم، نتایــج بیشــتر معجــزه وار 

میشــد. زندگــی مــن بــه کلــی دیگرگــون شــد.

بــرای نخســتین بــار در زندگــی، بدهــکار نبــودم، و زمانــی بســیار کوتــاه پــس از آن تمــام پــول مــورد 
نیــازم را بــرای هــر کاری داشــتم. مشــکالت موجــود در روابــط، کار و ســالمتی ام، رنــگ باخــت و بــه 
جــای رویارویــی هــر روزه بــا مشــکالت و موانــع، روزهــای مــن بــا چیزهــای خوبــی پــر شــد کــه پیوســته بــه 
ســراغم مــی آمــد. ســالمتی و انــرژی مــن بــه صــورت چشــمگیری فزونــی گرفــت و از بیســت ســالگی ام 
احســاس بهتــری داشــتم. روابطــم معنادارتــر شــد و از لحظــات خوشــی کــه در کنــار خانــواده و دوســتان 
داشــتم بیشــتر لــذت مــی بــردم. بیــش از آنچــه کــه تــا آن موقــع فکــر مــی کــردم، احســاس شــادی 
داشــتم. مــن ســعادتمندانه خوشــحال بــودم، خوشــحال تــر از هــر زمــان دیگــر. قدرشناســی، مــن و 

ــه ای شــگفت انگیــز تغييــر داد! ــه گون زندگــی ام را ب
نیــروی قدرشناســی را در زندگــی خــود تعميــم دهیــد مهــم نیســت کــه شــما چــه کســی هســتید، یــا کجــا 
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هســتید یــا اینکــه شــرایط فعلــی شــما چگونــه اســت. نیــروی سپاســگزاری تمــام زندگــی شــما را دیگرگــون 
خواهــد کــرد؟

مــن نامــه هایــی دریافــت کــرده ام از هــزاران آدم مختلفــی کــه بــا اســتفاده از نیــروی قدرشناســی خــود 
را از چنــگ مصيبــت رهانیــده انــد. بارهــا دیــده ام کــه در ارتبــاط بــا ســالمت افــراد معجــزه هایــی پیــش 
آمــده در حالــی کــه هیــچ امیــدی وجــود نداشــته اســت. متوجــه شــده ام کــه ازدواج هایــی از گسســتن 
نجــات یافتــه اســت و رابطــه هــای شکســت خــورده بــار دیگــر از ســرگرفته شــده و بــه روابطــی موفقیــت 
آمیــز بــدل شــده انــد. مــن کســانی را دیــده ام کــه از فقــر کامــل بــه کامیابــی دســت یافتــه انــد و افــراد 
ناامیــدی را دیــده ام کــه از شــرايط پــاس مطلــق و قــرار داشــتن در تنگنــا، بــه زندگــی یــی مســرت بخــش 

و راضــی کننــده رســیده انــد.
قدرشناســی مــی توانــد بــه شــيوه ی معجــزه آســایی روابــط شــما را بــه روابطــی شــادی آور و معنــادار بــدل 
كنــد کــه بــه شــرایط کنونــی شــما بســتگی نــدارد. قدرشناســی مــی توانــد بــه گونــه ای معجــزه آســا شــما را 
کامیــاب کنــد. آن ســان کــه پــول الزم را بــرای هــر چیــز دلخواهــی داشــته باشــید. درجــه ی ســالمت شــما 
فزونــی پیــدا خواهــد کــرد و شــادمانی را برایتــان بــه ارمغــان مــی آورد کــه فراتــر از تصــورات همیشــگی 

شــما بــوده اســت.
قدرشناســی چنــان نیرویــش را بــه کار مــی گیــرد کــه مهــارت و شــغل شــما را بهبــود مــی بخشــد و 
موفقیــت شــما را افزایــش مــی دهــد و شــغل رویایــی و دلخواهتــان را بــرای شــما بــه ارمغــان مــی 
آورد. در حقیقــت بــه هرچــه کــه میخواهیــد انجــام بدهیــد و یــا داشــته باشــید، دســت خواهیــد یافــت. 
قدرشناســی شــما وســیله ای اســت تــا بــه آن برســید. نیــروی شــگفت انگیــز قدرشناســی زندگــی شــما را 

بــه طــال تبدیــل خواهــد کــرد.

همانطــور کــه قدرشناســی را بــه کار مــی بندیــد، درمــی یابیــد کــه چــرا رویدادهــای ناگــوار در زندگیتــان رخ 
داده و چــرا جــای بعضــی موهبتهــا در زندگــی شــما خالــی اســت. همــان گونــه کــه قدرشناســی را به روش 
زندگــی تــان تبدیــل مــی کنیــد، هــر بامــداد چنــان از خــواب برمــی خیزیــد کــه اشــتیاق فــراوان بــه زندگــی 
در وجودتــان مــوج مــی زنــد. شــما خــود را عاشــق زندگــی تــان مــی یابیــد و همــه چیــز برایتــان فراهــم 
مــی شــود. شــما بــه ســبکی یــک پــر و شــادمان تــر از هــر زمــان دیگــر خواهیــد بــود. هنــگام رویاروشــدن 
بــا چالــش هــا، مــی دانیــد کــه چگونــه بــر آنهــا چیــره شــوید و از آنهــا پنــد بگیریــد. هــر روزتــان سرشــار از 

موهبــت خواهــد بــود و بــا شــگفتی بیشــتری همــراه خواهــد شــد درســت مثــل وقتــی کــه بچــه بودیــد؟
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ــان چــه  ــد بگوییــد کــه در زندگــی ت ــا زندگــی شــما سرشــار از موهبــت اســت؟ اکنــون شــما مــی توانی آی
میــزان از قدرشناســی بــه کار بســته ایــد. فقــط بــه جنبــه هــای برجســته ی زندگــی تــان نــگاه کنیــد، پــول، 
ــا فراوانــی  ــا دیگــران، بخــش هایــی از زندگــی شــما کــه ب ســالمتی، شــادمانی، شــغل، خانــه و روابــط ب
همــراه اســت، زمینــه هایــی بــوده کــه از قدرشناســی ســود بــرده ایــد و نتیجــه اش را تجربــه کــرده ایــد. 
هــر زمینــه ای کــه خالــی بــه نظــر مــی آیــد بــه دلیــل نبــود قدرشناســی اســت. ایــن یــک حقیقــت ســاده 
اســت: وقتــی شــما شــکرگزار نیســتید نمیتوانیــد در مقابــل بــه انــدازه ی کافــی دریافــت کنیــد. شــما از بــه 
کارگیــری نیــروی قدرشناســی در زندگیتــان جلوگیــری کــرده ایــد. هنگامــی کــه قدرشــناس نیســتید، خــود 
را از جریــان ســالمت و روابــط بهتــر و شــادی و پــول بیشــتر و پیشــرفت کار و موقعیــت یــا تجــارت، بــی 
بهــره ســاخته ایــد. بــرای بــه دســت آوردن بایــد از دســت بدهیــد. ایــن یــک قانــون اســت. شــکرگزاری، 
ســپاس دادن اســت در غیــر ایــن صــورت خــود را نــاکام مــی کنیــد و از دریافــت آنچــه کــه در زندگــی مــی 
خواهیــد بــی بهــره مــی مانیــد. مــرز پاییــن حــق شناســی زمانــی اســت کــه مــا قدرشــناس نباشــيم، مــا در 
زندگــی مــان همیشــه همــه چیزهــا را آمــاده مــی انگاریــم. هنگامــی کــه مــی پنداریــم همــه چیــز همیشــه 
فراهــم اســت، در حقیقــت آنهــا را از خودمــان مــی گیریــم. قانــون جــذب میگویــد کــه هــر چیــزی، مشــابه 
خــود را جــذب مــی کنــد، بنابرایــن اگــر وجــود چیــزی را همــواره تضمینــی بدانیــم، آن را از خودمــان 
میگیریــم. بــه یادداشــته باشــید کــه هرکــس قدرشــناس نباشــد، آنچــه کــه بــه او ارزانــی شــده اســت از 

او بازپــس گرفتــه خواهــد شــد.
درســت آن اســت کــه شــما در زندگیتــان در زمــان هــای مختلــف شــکرگزار بــوده ایــد، ولــی بــرای مشــاهده 
ی تغييــرات شــدید آن در زندگیتــان، بایــد شــکرگزار باشــید تــا آن را بــه روش جدیــد زندگیتــان تبدیــل 

کنید.

فرمــول سپاســگزاری دانــش یــک گنــج اســت و عمــل کــردن کلیــد آن. ابوزيــد عبدالرحمــن ابــن خلــدون 
)۷۳۲ - ۸۰۸( جامعــه شــناس فيلســوف و مــورخ«

ــه موفقیــت،  ــرای دســتیابی ب در تمامــی مذاهــب، اســطوره هــا و حتــی افســانه هــا آمــده اســت کــه ب
ــان آورد. ــه زب ــدی را ب ــد واژه هــای کلی نخســت بای

بــرای آنکــه انــرژی حاصــل از شــکرگزاری را شــامل حــال خــود کنیــد، نخســت بایــد ایــن واژه را بگوییــد: 
سپاســگزارم. نمیتوانــم بــرای شــما از چگونگــی اهمیــت واژه ی سپاســگزارم در زندگیتــان بگویــم. بــرای 
آنکه زندگی قدرشناســانه ای داشــته باشــید و نتیجه ی آن را در زندگیتان تجربه کنید باید سپاســگزارم 
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ــه  کلمــه ای باشــد کــه در زندگیتــان بیــش از همــه مــی گوییــد و احســاس مــی کنیــد. ایــن واژه بایــد ب
شناســای شــما تبدیــل شــود. سپاســگزارم، پلــی اســت از وضعیــت فعلــی شــما بــه زندگــی رویاییتــان. 
فرمــول اصلــی ایــن گونــه اســت: - بــه عمــد واژهــی سپاســگزارم را در ذهــن و زبــان خــود تکــرار کنیــد: 
. شــما هرچــه بیشــتر بــه صــورت عمــدی بــه کلمــه ی سپاســگزارم فکــر کنیــد و آن را بــه کار ببریــد، 
قدرشناســی را بیشــتر احســاس خواهیــد کــرد. . هرچــه بیشــتر بــه قدرشناســی بينديشــيد و بیشــتر آن 

را احســاس کنیــد، فراوانــی بیشــتری دریافــت خواهیــد کــرد.
قدرشناســی یــک احســاس اســت. بنابرایــن هــدف نهایــی در تمریــن آن اســت کــه هرچــه بیشــتر آن 
ــان شــتاب مــی  ــر آن در زندگیت ــه تأثی ــه ب ــروی احساســات شماســت ک ــن نی ــرا ای ــد، زی را احســاس کنی
بخشــد. قانــون نيوتــن، یکــی بــرای یکــی اســت؛ آنچــه کــه مــی دهیــد، بــه صــورت برابــر دریافــت مــی 
کنیــد. ایــن بــدان معناســت کــه اگــر احســاس قدرشناســی را در خــود افزایــش دهیــد، نتایــج آن در 
زندگیتــان فزونــی خواهــد بافــت تــا بــا احســاس شــما برابــر شــود. هرچــه احساســتان راســتین تــر باشــد 
و خالصانــه قدرشناســی کنیــد، شــما بــا شــتاب بیشــتری تغییــر مــی یابیــد و رونــد دیگرگونــی تــان شــتاب 

بیشــتری خواهــد گرفــت.
هنگامــی کــه در مــی یابــد ایــن رفتــار بــه تمریــن کمــی نیــاز دارد و چــه قــدر راحــت میتوانیــد قدرشناســی 
را بــا زندگیتــان بیامیزیــد، و هنگامــی کــه نتایــج آن را در زندگــی خــود احســاس کنیــد، آنــگاه هرگــز بــه 

بازگشــت بــه زندگــی پیشــین خــود نخواهیــد اندیشــید.
اگــر قدرشناســی را کمــی تمریــن کنیــد، زندگیتــان تغييــر اندکــی خواهــد یافــت. اگــر قدرشناســی را هــر 
روز بیشــتر تمریــن کنیــد، زندگیتــان بــه شــدت تغییــر خواهــد کــرد و بــه ســوی تعالــی خواهــد رفــت، آن 

چنــان کــه هرگــز تصــورش را نیــز بــه ذهــن راه نخواهيــد داد!

 
یک کتاب کار آمد

ــن قدرشناســی آن  ــم کــه بزرگتری ــد توجــه کنی ــم، بای ــراز مــی داری همانطــور کــه قدرشناســی خــود را اب
نیســت کــه کلمــات را بــر زبــان بیاوریــم، بلکــه بهتــر اســت کــه بــا قدرشناســی زندگــی کنیــم. جــان فیتــز 

جرالــد کنــدی )۱۹۶۳-۱۹۱۷( ســی و پنجمیــن رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده ی امریــکا.

در ایــن کتــاب، ۲۸ تمریــن وجــود دارد کــه بــه گونــه ای ویــژه طراحــی شــده اســت تــا بــه شــما بیامــوزد کــه 
چگونــه نیــروی قدرشناســی را بــه کار بگیریــد و ســالمت، پــول و شــغل و روابــط خــود را بهبــود بخشــید 
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و کاری کنیــد تــا کوچکتریــن خواســته هــا و بزرگتریــن آرزوهاتــان بــه حقیقــت بپیونــدد. شــما همچنیــن 
خواهیــد آموخــت کــه چگونــه مشــکالت خــود را حــل کنیــد و هرگونــه موقعیــت منفــی را تغييــر دهيــد.

وقتــی ایــن دانــش تغييــر زندگــی را مــی خوانیــد، شــیفته ی آن خواهیــد شــد و امــا ایــن دانــش بــدون 
تمريــن کــردن آنچــه کــه مــی آموزیــد، از میــان انگشــتانتان لیــز خواهــد خــورد و فرصتــی کــه بــرای تغییــر 
زندگــی بــه دســت آورده ایــد بــه راحتــی از دســت مــی رود. بــرای آنکــه ایــن اتفــاق رخ ندهــد، بایــد در 
ــر  ــا ژرفــای ســلول هــا و ضمی ــن ترتيــب دانــش را ت ــا بدي ــد، ت ــن کنی مــدت ۲۸ روز قدرشناســی را تمری
ناخــودآگاه خــود ببریــد. تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه زندگــی شــما بــه شــکلی اساســی تغییــر خواهــد 
کــرد. ایــن تمریــن هــا بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه طــی ۲۸ روز پیاپــی اجــرا شــوند. ایــن رونــد 
بــه شــما اجــازه میدهــد کــه قدرشناســی را بــه روش زندگــی تــان تبدیــل کنیــد. تمریــن قدرشناســی بــه 
صــورت متمرکــز در روزهــای متمــادی تضمیــن خواهــد کــرد کــه دگرگونــی در زندگــی شــما رخ خواهــد داد 

و البتــه بــه ســرعت !

هرکــدام از ایــن تمرینــات انباشــته ای از آمــوزش هــای ناپیــدا در خــود نهفتــه دارد کــه دانــش شــما را بــه 
شــدت افزایــش مــی دهــد. در هــر تمریــن شــما بیشــتر و بیشــتر خواهیــد آموخــت کــه زندگــی چگونــه کار 
خواهــد کــرد. و داشــتن آن زندگــی کــه در رویاتــان پرورانــده ایــد چــه قــدر ســاده اســت. دوازده تمریــن 
آغازیــن نیــروی قدرشناســی بــرای همــه ی آن چیزهایــی اســت کــه اکنــون داریــد از آنهــا اســتفاده مــی 
کنیــد و در گذشــته بــه شــما اعطــا شــده اســت. چــرا کــه تــا شــکرگزار داشــته هایتــان نباشــید، نیــروی 
قدرشناســی عمــل نخواهــد کــرد و شــما دریافتــی بیشــتری نخواهیــد داشــت. ایــن دوازده تمریــن اول، 

بــه ســرعت نیــروی قدرشناســی را برایتــان بــه حرکــت واخواهــد داشــت.
ده تمریــن بعــد قــدرت شــکرگزاری را دربــاره ی آرزوهــا و رویاهاتــان و هــر چیــز دیگــری کــه مــی خواهیــد 
بــه کار خواهــد گرفــت. در خــالل ایــن ده تمریــن شــما توانایــی آن را خواهیــد یافــت کــه بــه آرزوهایتــان 

جامــی عمــل بپوشــانید و خواهیــد دیــد کــه رونــد زندگیتــان متحــول مــی شــود.

شــش تمریــن پایانــی شــما را بــه ســطح جدیــدی رهنمــون میشــود کــه بــه وســیله ی آن ذهــن و تــک تــک 
ســلول هاتــان را از قدرشناســی در خواهیــد کــرد. همچنیــن، خواهیــد آموخــت کــه نیــروی قدرشناســی 
را بــرای یــاری رســاندن بــه دیگــران بــه کار بندیــد و مشــکالت را حــل کنیــد و هــر موقعیــت منفــی را کــه 
در طــول زندگــی بــا آن برخــورد مــی کنیــد، بهبــود بخشــید. الزم نیســت تــا در ایــن مــدت برنامــه هــای 
دیگرتــان را لغــو کنیــد، ایــن برنامــه هــا بــه گونــه ای تنظیــم شــده کــه بــا برنامــه ی هــر روزتــان همخــوان 
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ــا در تعطیــالت پایــان هفتــه هــا، قدرشناســی  شــود. تفاوتــی نــدارد کــه در روزهــای کاری تــان باشــد ی
قابــل جابجایــی اســت؛ شــما مــی توانیــد آن را بــا خــود بــه هرجــا کــه میخواهیــد ببریــد آنــگاه هرجــا کــه 
برویــد عملکــرد آن نمایــان خواهــد شــد. اگــر یــک روز را از دســت بدهیــد، رفتــه رفتــه رونــد حرکتــی را کــه 
تاکنــون بــه دســت آورده ایــد از دســت مــی دهیــد. بــرای آنکــه مطمئــن شــوید کــه نیــروی قدرشناســی را 
کاهــش نمیدهیــد، اگــر روزی را از دســت دادیــد، ســه روز بــه عقــب برگردیــد و تمرینــات را از آن موقــع 

پیگیــری کنیــد.

بعضــی تمریــن هــا بــرای صبــح طراحــی شــده و بقیــه بــرای انجــام در طــول روز، بنابرایــن هــر روز تمریــن 
هــا را در اول صبــح بخوانیــد. الزم اســت کــه بعضــی تمرینــات از شــب قبــل مطالعــه شــود، زیــرا از لحظــه 
ای کــه از خــواب بیــدار میشــوید بایــد آنهــا را بــه کار بگیریــد. در ادامــه بــه شــما مــی گویــم کــه چــه زمانــی 
بــرای ایــن کار مناســب تــر اســت. شــاید بخواهیــد کــه تمریــن هــای روز بعــد را هــر شــب پیــش از خــواب 

بخوانیــد، تــا بــرای فــردا روز آمــاده باشــيد.

اگــر نمــی خواهیــد ایــن ۲۸ تمریــن را پشــت ســر هــم انجــام دهیــد، میتوانیــد آنهــا را بــه صــورت هــای 
دیگــری نیــز بــه اجــرا در آوریــد. شــما میتوانیــد یــک تمریــن را برگزینیــد کــه میتوانــد یــک موضــوع مهــم 
را در زندگــی تــان تغییــر دهــد یــا بهبــود بخشــد و مــی توانیــد تمریــن را ســه روز متوالــی یــا هفــت روز 
هفتــه انجــام دهیــد. یــا اینکــه مــی توانیــد یــک تمریــن را بــرای یــک هفتــه یــا دو تمریــن را بــرای یــک 
هفتــه انجــام دهیــد، تنهــا تفــاوت آن اســت کــه تغییــرات را دیرتــر در زندگیتــان مشــاهده خواهیــد کــرد.

بعــد از ۲۸ روز پــس از تکمیــل ایــن ۲۸ تمریــن، میتوانیــد بعضــی از تمریــن هــای ویــژه را بــرای افزایــش 
انــرژی مثبــت در مــکان یــا زمانــی بــه کار ببریــد کــه بــه آن نیــاز داریــد. بــرای نمونــه بــرای ســالمتی بــا پــول 
یــا بــرای بــه دســت آوردن شــغل رویایــی تــان، افزایــش موفقیــت در شــغل فعلــی و یــا بهبــود روابطتــان. 
بــرای تکمیــل تمریــن قدرشناســی، شــما میتوانیــد کتــاب را بــه صــورت اتفاقــی ورق بزنیــد و هــر تمرینــی 

را کــه دوســت داشــتید بــرای آن روز انجــام دهیــد.

بعــد از ۲۸ روز کــه تمریــن هــا را اجــرا کردیــد، توصیــه هایــی بــرای تمریــن هــای دیگــری نیــز هســت کــه 
میتوانیــد بــا اســتفاده از آنهــا حضــور موهبتهــا را در زندگیتــان ســرعت ببخشــید.



تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت نایاب نت می باشد.

www.nayabnet.ir15

کتاب معجزه ی شکرگذاری 
راندا برن _ نویسنده کتاب قدرت و راز

تهیه شده توسط گروه تحقیقاتی نایاب نت

آیــا میتوانیــد قدرشناســی را بیــش از انــدازه انجــام دهيــد؟ هرگــز ! آیــا زندگــی تــان مــی توانــد بــه تمامــی 
بــر وفــق مرادتــان باشــد؟ بــه ســختی ! پــس تمریــن هــا را بارهــا تکــرار کنیــد تــا اینکــه قدرشناســی بــا ذات 
شــما درهــم آمیــزد و طبیعــت ثانــوی تــان شــود. بعــد از ۲۸ روز شــما مغــز خــود را دوبــاره ســیم کشــی 
ــه ای کــه سپاســگزاری  ــه گون ــد ب ــه ای ــه کار گرفت ــان ب ــر ناخودآگاهت ــد و قدرشناســی را در ضمی کــرده ای
نخســتین چیــزی اســت کــه در موقعیــت هــای مختلــف بــه ذهــن شــما مــی آیــد. آنچــه را کــه تجربــه مــی 
کنیــد القائــات شماســت چراکــه شــکرگزاری را در هــر روز از زندگــی تــان ترکیــب کــرده ایــد و ایــن بســیار 

تماشــایی خواهــد بود. 

رویاهای شما چه هستند؟ 
بســیاری از ایــن تمریــن هــا آن گونــه طراحــی شــده انــد تــا شــما را بــه رویایتــان برســاند. بنابرایــن بایــد 
بفهمیــد کــه بــه راســتی چــه چیــزی را مــی خواهیــد. بــا یــک کامپیوتــر و یــا یــک قلــم و کاغــذ بنشــینید و 
آنچــه را کــه در هــر زمینــه از زندگــی تــان مــی خواهیــد لیســت کنیــد. بــه جزئیــات آنچــه کــه میخواهیــد 
باشــید یــا در زندگــی تــان، روابطتــان و اقتصادتــان و دربــاره ی ســالمتتان انجــام مــی دهیــد، توجــه کنیــد. 
جزئیــات را هــر قــدر کــه تمایــل داریــد بررســی کنیــد، ولــی دقــت داشــته باشــید کــه بایــد آنچــه را کــه مــی 
خواهیــد در لیســت بنویســید نــه اینکــه از چــه راهــی میخواهیــد بــه انجــام کارهــا بپردازیــد. چگونگــی 

رســیدن بــه خواســته هــا بــا بــه کارگیــری نیــروی قدرشناســی بــرای تــان مشــخص میشــود.

اگــر کار بهتــری مــی خواهیــد یــا مایــل ایــد آن چیــزی را داشــته باشــید کــه در رویاهایتــان بــه آن مــی 
اندیشــید، آنگــه توجــه خــود را بــه هــر آنچــه کــه مــی خواهیــد آن کار باشــد معطــوف داریــد. بــه چیزهایــی 
توجــه کنیــد کــه بــرای شــما مهــم اســت. ماننــد اینکــه نــوع کار چــه باشــد و یــا مــی خواهیــد احساســتان در 
کار چــه باشــد، شــرکتی کــه مایــل ایــد برایــش کار کنیــد، افــرادی کــه میخواهیــد بــا ایشــان همــکار شــوید، 
ســاعت هــای دلخــواه کار کــردن تــان، میخواهیــد محــل کارتــان کجــا باشــد و چــه حقوقــی میخواهیــد 
ــه آنچــه در زندگــی تــان مــی خواهیــد بــه صــورت بســیار واضــح و شــفاف بپردازیــد و  دریافــت کنیــد. ب

جزئیــات را بنویســید.
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اگــر شــما پــول میخواهیــد تــا صــرف تحصيــل فرزندانتــان کنیــد، جزئیــات تحصیــالت آنهــا را بنویســید 
کــه شــامل آن چیزهایــی اســت کــه دوســت داریــد بــه چــه مدرســه ای برونــد یــا هزینــه ی تحصیلشــان، 
کتابشــان، خوراکشــان، لبــاس شــان و رفــت و آمدشــان چــه قــدر باشــد، بــه هــر حــال بایــد بدانیــد چــه 
قــدر پــول نیــاز داریــد. اگــر میخواهیــد مســافرت کنیــد بایــد جزئیــات مربــوط بــه کشــورهای مقصدتــان را 
بنویســید، مــدت ســفر قصــد دیــدن از چــه مــکان هایــی را داریــد، مایــل ایــد محــل اقامتتــان كجــا باشــد، 

و یــا اینکــه بــا چــه وســیله ای مــی خواهیــد بــه ســفر برویــد.

اگــر یــک شــریک مناســب مــی خواهیــد بایــد جزئیــات و ویژگــی هــای موردنظرتــان را در آن فــرد بنویســید. 
اگــر خواهــان بهبــود روابــط هســتید بایــد روابطــی را کــه مــی خواهیــد بهبــود یابنــد و چگونگــی ارتقاشــان 
ــا شــرایط جســمانی شــما بهتــر شــود،  را بنویســید. اگــر میخواهیــد ســالمتی بیشــتری داشــته باشــید ی
ــه  ــاره ی راه هــای ارتقــاء ســالمت و شــرایط جســمانیتان بنویســید. اگــر یــک خان ــد درب آن گاه مــی بای
ی رویایــی میخواهیــد، آن گاه جزئیــات آن خانــه را اتــاق بــه اتــاق خالصــه کنیــد و بنویســید. اگــر لــوازم 
ــد.  ــا را لیســت کنی ــزل آنه ــوازم من ــاس، ل ــل ماشــین، لب ــد مث ــان در نظــر داری ــه ت ــرای خان ــژه ای را ب وی
اگــر میخواهیــد بــه چیــزی دســت یابیــد، مثــل موفقیــت در امتحــان، بــه دســت آوردن درجــه ی علمــی، 
بــه ثمــر رســاندن گل در یــک ورزش، رســیدن بــه موفقیــت بــه عنــوان یــک آهنگســاز موفــق، پزشــک، 
نویســنده، بازیگــر، دانشــمند، یــا یــک تاجــر موفــق یــا هــر چیــز دیگــری را کــه در نظــر داریــد بــه دســت 

آوریــد، آن را بنویســید و بــه قــدر کفایــت در ارتبــاط بــا آن شــرح دهيــد.

بــه تأكیــد توصیــه میکنــم کــه حتمــا بــرای ثبــت آرزوهایتــان در زندگی وقتــی را اختصاص دهیــد. چیزهای 
بــزرگ، چیزهــای کوچــک، یــا اینکــه چــه چیــزی را امــروز یــا در ایــن مــاه یــا در ایــن ســال مــی خواهیــد، 
هرچــه را در نظــر داریــد در لیســت خــود بگنجانیــد و وقتــی هرکــدام را بــه دســت آوردیــد آن را از لیســت 
خــط بزنیــد، یــک روش ســاده تقســيم ليســت بــه زیرشــاخه هــای زیــر اســت: - ســالمت و جســم - کار و 
شــغل - پــول - روابــط - آرزوهــای شــخصی - لــوازم مــادی و بعــد چیزهایــی را کــه مــی خواهیــد بــه زیــر 

شــاخه هــا بیفزاییــد.

ــروی  ــد نی ــل ای ــه مای ــد ک ــد راه و روشــی را مشــخص کنی ــان، بای ــردن خواســته هات بعــد از مشــخص ک
قدرشناســی در زندگــی تــان تغییــر پدیــد آورد. بنابرایــن حــاال شــما بــرای آغــاز ماجراجویــی بســیار مهیــج 

و جــذاب خــود آمــاده هســتید.
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روز اول : مواهب تان را بشمارید 

وقتــی شــمارش مواهبــی را شــروع کــردم کــه در زندگــی نصيــب ام شــده بــود، کل زندگــی ام تغییــر کــرد. 
بیلی تلســون( ۱۹۳۳ - )موزیســین(

بــی تردیــد شــنیده ایــد کــه دیگــران از عبــارت »مواهــب ات را بشــمار« اســتفاده میکننــد. وقتــی بــه 
چیزهایــی مــی اندیشــید کــه بــرای شــان سپاســگزارید، در حقيقــت شــما در حــال شــمارش آنهــا هســتید. 
ولــی چیــزی کــه امــکان دارد از آن آگاه نباشــید آن اســت کــه شــمردن موهبــت هاتــان یکــی از مهمتریــن 
تمریــن هاییســت کــه تاکنــون انجــام داده ایــد، و در حقيقــت بــه گونــه ای جــدی زندگــی شــما را تغییــر 

خواهــد داد و دیگرگــون خواهــد کــرد.

وقتــی در مقابــل چیزهایــی کــه داریــد سپاســگزار باشــید، صــرف نظــر از هــر انــدازه کوچــک بــودن شــان، 
در خواهیــد یافــت کــه رونــد افزایــش آن چیزهــا خیلــی زود شــتاب مــی گیــرد. اگــر بــرای پولــی کــه داریــد 
سپاســگزار باشــید، هــر چقــدر کــه باشــد، آن گاه خواهیــد دیــد کــه پــول شــما بــه صــورت غیرقابــل بــاوری 
افزایــش خواهــد يافــت، اگــر بــرای ارتباطتــان قدرشــناس باشــيد، آنــگاه خواهیــد دیــد کــه اگــر روابــط شــما 

تاکنــون خــوب هــم نبــوده بــه گونــه ی معجــزه آســایی بهتــر مــی شــود. 
اگــر بــرای کاری کــه داریــد سپاســگزار باشــید حتــی اگــر کار رویایــی تــان نیــز نباشــد متوجــه خواهیــد شــد 
کــه شــرایط آن چنــان پیــش خواهــد رفــت کــه از کارتــان لــذت مــی بریــد و موقعیــت هــای کاری بهتــری به 
ســراغتان مــی آیــد. وقتــی موهبــت هــای داشــته ی خــود را در نظــر نمــی گیریــم و آنهــا را ســبک ســنگین 
نمــی کنیــم، آن گاه بــه صــورت ناخــودآگاه بــه شــمارش و در نظــر گرفتــن نقــاط منفــی کار مــی پردازیــم. 
هنگامــی کــه دربــاره ی نداشــته هامــان صحبــت میکنیــم، مــا نــکات منفــی را میشــماریم. هنگامــی کــه 
بــه دنبــال تقصيــر و اشــتباه در دیگــران میگردیــم، منفیهــا را شــمارش مــی کنیــم یــا وقتــی کــه دربــاره ی 
ترافیــک یــا معطــل شــدن و ایســتادن در صــف، بــا تأخيرهــا، مشــکالت دولتهــا یــا نداشــتن پــول کافــی و 
یــا حتــی وضــع هــوا غــر میزنیــم، وقتــی جنبــه هــای منفــی را میشــماریم ناخواســته مقدارشــان افزایــش 
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مــی یابــد ولــی در عیــن حــال موهبــت هــای در راه نیــز از بیــن مــی رود. مــن هــر دو روش را امتحــان 
کــرده ام، موهبــت هایــم را شــمرده ام و گاهــی نیــز بدهــی هــا را. مــن میتوانــم شــما را مطمئــن کنــم کــه 

برشــمردن موهبــت هــا تنهــا راهــی اســت کــه میتوانیــد در زندگــی از فراوانــی برخــوردار شــوید.

بهتــر اســت هنــگام شــمردن موهبــت هــا، شــمارش از دســتتان خــارج شــود تــا اینکــه بــه خاطــر شــمردن 
مشــکالت ، موهبتهــا از دل ات خــارج شــوند. مالتبــی. د. بــاب کــوک )نویســنده و کشــیش(

نخســتین کاری کــه هــر صبــح یــا در اولیــن فرصــت در ایــن روز بایــد انجــام دهیــد آن اســت کــه موهبــت 
هــای خــود را بشــمارید. شــما بــرای ایــن کار مــی توانیــد از کامپیوتــر یــا کتــاب مخصــوص یــا یــک دفترچــه 
اســتفاده کنیــد تــا تمــام قدرشناســی تــان را در یــک جــا قــرار دهیــد. قــرار اســت امــروز شــما ده موهبتــی 

را ليســت كنيــد کــه در زندگــی داشــته ایــد و بــرای آن قدرشــناس هســتيد.
هنگامــی کــه انیشــتین سپاســگزاری مــی کــرد، مــی اندیشــید کــه چــرا بایــد قــدردان باشــد. هنگامــی کــه 
شــما علــت آنچــه را بدانیــد کــه برایــش قــدردان هســتید، آنــگاه مرتبــه ی قدرشناســی را بهتــر احســاس 
خواهیــد کــرد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه عملکــرد قدرشناســی بــه توجــه و میــزان احســاس شــما 
ــه آن  ــان را نســبت ب ــی ت ــه شــده علــت قدردان ــرای هــر مــورد روی لیســت تهی ــن ب بســتگی دارد بنابرای

بنویســید.

در اینجا چند روش نمونه برای لیستتان ارائه شده است: 
من بسیار خوشبختم که ___را دارم زیرا. -- 

من بسیار راضی و خوشحالم از داشتن __ چرا که. -- 
من بسیار راضی و خوشحالم از داشتن ___چرا که. -- 

من به راستی برای___ سپاسگزارم زیرا. --

پــس از آنکــه تهیــه و تنظیــم لیســت خــود را بــه پایــان بردیــد، بــه ابتــدا برگردیــد و هــر مــورد را بخوانیــد، 
یــا آرام یــا بــا صــدای بلنــد. هنگامــی کــه بــه پایــان هــر موهبــت رســیدید، کلمــه ی سپاســگزارم را ســه 
بــار تکــرار کنیــد. سپاســگزارم، سپاســگزارم، سپاســگزارم. و حــس قدرشناســی را بــرای آن موهبتــی 
کــه نصیبتــان شــده بــه شــدت احســاس کنیــد. بــرای آنکــه حــس سپاســگزاری بیشــتری داشــته باشــید 
ــه آن  ــا هــر مفهومــی کــه ب ــی هــا، روح، زندگــی، نیکــی و ی ــد، جهــان، خوب ــه خداون ــد نســبت ب میتوانی
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اعتقــاد داریــد احســاس سپاســگزاری کنیــد. هنگامــی کــه حــس سپاســگزاری خــود را بــی واســطه نســبت 
بــه کســی یــا چیــزی بیــان مــی داریــد، آن را بیشــتر احســاس مــی کنیــد و قدرشناســی تــان نیــروی 
بیشــتری خواهــد داشــت و موهبــت بیشــتری بــرای تــان خلــق خواهــد کــرد. در حقیقــت بــه همیــن 
ســبب بــوده کــه بومــی هــا و فرهنــگ هــای قدیمــی نشــانه هایــی ماننــد خورشــید را برمــی گزیــده انــد تــا 
قدرشناســی خــود را نســبت بــه آن نشــان دهنــد. آنهــا نشــانه هــا و نمادهــای فیزیکــی را انتخــاب مــی 
ــا تمرکــز بــر آن نشــانه، قدرشناســی  کــرده انــد تــا آن را بــه عنــوان منشــأ جهانــی نیــک فــرض کننــد و ب

بیشــتری را احســاس مــی کــرده انــد.

تمریــن شــمارش موهبــت هــای زندگــی بســیار ســاده و در عیــن حــال قدرتمنــد اســت و میتوانــد زندگــی 
شــما را دیگرگــون کنــد. بنابرایــن از شــما مــی خواهــم هــر روز ده موهبــت تــازه را بــه لیســت خــود 
ــان لیســتی داشــته باشــید از ۲۸۰ موهبتــی کــه شــامل حــال تــان شــده. شــاید ده  ــا در پای بیافزاییــد ت
موهبــت در روز بــه نظرتــان زیــاد بیایــد ولــی اگــر بــه دقــت بــه زوایــای زندگیتــان توجــه کنیــد میتوانیــد آنهــا 
را بــه راحتــی بیابیــد و برشــمارید. بــه دقــت بــه زندگــی تــان توجــه کنیــد. شــما موهبــت هایــی را دریافــت 
کــرده ایــد و هــر روز موهبــت هــای بیشــتری بــه دســت مــی آوریــد. بــه راســتی چیزهــای زیــادی هســت 

کــه انســان بایــد بــرای آنهــا سپاســگزار باشــد.

شــما میتوانیــد بــرای خانــه، خانــواده، دوســتان، کارتــان و حيوانــات خانگــی تــان سپاســگزار باشــید. 
شــما میتوانیــد بــرای خورشــید، آبــی کــه مینوشــید، غذایــی کــه مــی خوریــد و هوایــی کــه تنفــس میکنیــد 
سپاســگزار باشــید. بــدون هرکــدام از اینهــا زنــده نخواهیــد مانــد. شــما میتوانیــد بــرای درختــان، حیوانات، 
گیاهــان، اقیانــوس هــا، گل هــا، گیــاه هــا، پرنــدگان، آســمان آبــی، بــاران، ســتاره هــا، مــاه و ســیارهی 

زیبامــان زمیــن، خوشــحال و شــادمان باشــید.

بــرای احساســاتتان، بــرای چشــمانتان کــه بــا آنهــا مــی بینیــد، بــرای گــوش هایــی کــه بــا آنهــا میشــنوید و 
یــا دهانتــان کــه بــا آن حــرف میزنیــد و یــا بــیٹی ای کــه بــا آن بــو میکشــید، پوســتی کــه بــا آن لمــس مــی 
کنیــد، مــی توانیــد سپاســگزار باشــید. شــما میتوانیــد بــرای پاهایــی کــه بــا آن راه میرویــد بــا دســت هایــی 
کــه کارهاتــان را بــا آنهــا انجــام مــی دهیــد بــا صدایــی کــه میتوانیــد بــا آن ارتبــاط برقــرار کنیــد سپاســگزار 
باشــید. بــرای سیســتم ایمنــی بدنتــان کــه شــما را ســالم مــی دارد و تمــام ارگان هــای بدنتــان کــه شــما 
را زنــده نگــه مــی دارنــد مــی توانیــد سپاســگزار باشــید. همچنیــن بــرای شــکوه و عظمــت ذهــن و اندیشــه 
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ی انســانیتان کــه هیــج تکنولــوژی کامپیوتــری نمــی توانــد رقیــب آن باشــد، بایــد قدرشــناس و سپاســگزار 
باشید.

ــاد زمینــه هــای اصلــی ای مــی  ــه ی در اینجــا لیســتی ارائــه شــده اســت از موضــوع هایــی کــه شــما را ب
انــدازد کــه در آنهــا موهبــت نصیبتــان شــده اســت و میتــوان بــرای آن قدرشــناس بــود. شــما میتوانیــد هــر 
موضوعــی را کــه مــی خواهیــد براســاس ترتيــب اهميــت شــان بــرای خودتــان، بــه لیســت اضافــه کنیــد. 

موضوعات قدرشناسی 
سالمت و جسم کار و موفقیت

پول
روابط با دیگران 

شور و هیجان
شادی عشق

زندگــی طبیعــت: ســیاره ی زمیــن، هــوا، آب، خورشــید اشــياء مــادی و خدمــات هــر موضــوع دیگــری کــه 
بــه نظرتــان مــی رســد.

ــار شــمارش موهبــت هــای خــود، بــه شــدت احســاس بهتــری بــه شــما دســت  بــه يقيــن بعــد از هــر ب
خواهــد داد. البتــه میــزان بهتــر بــودن آن بــه چگونگــی سپاســگزاری شــما بســتگی دارد. هرچــه نیــروی 
احســاس سپاســگزاری بیشــتری داشــته باشــید، رونــد دگرگونــی زندگــی تــان شــتاب و شــدت بیشــتری 
میگیــرد. بعضــی روزهــا شــما احســاس شــادی بیشــتری داریــد و بعضــی روزهــا دیرتــر بــه ایــن احســاس 
ــاوت هــای  ــت هــای خــود را میشــمارید متوجــه تف ــه هــر روز موهب ــن ک ــی همی ــد. ول دســت مــی یابی
بیشــتری در خصــوص احساســتان بــه زندگــی خواهیــد شــد و در مــی یابیــد کــه شــکرگزاری تــان بیشــتر 

خواهــد شــد.
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یادآوری
حتمــا تمریــن روز بعــد را امــروز بخوانیــد چــرا کــه قــرار اســت کار ویــژه ای را پیــش از تمریــن فــردا انجــام 

دهید.

تمرین شماره 1: 
موهبت های خود را بشمارید.

۱ - ابتدا لیستی از ده موهبتی را که نصیبتان شده بنویسید.
۲ - بنویسید چرا برای هرکدام از این مواهب احساس شکرگزاری میکنید.

۳ - بــه عقــب برگرديــد و ليســتتان را بخوانیــد، وقتــی بــه پایــان هــر مــورد رســیدید، کلمــه ی سپاســگزارم 
را ســه بــار بگوييــد )سپاســگزارم، سپاســگزارم، سپاســگزارم( و قدرشناســی را بــرای آن موهبــت تــا 

آنجاکــه میتوانیــد احســاس کنیــد.
۴ - سه گام نخست را در ۲۷ روز آینده نیز تکرار کنید. ۵ تمرین فردا را امروز بخوانيد.
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روز دوم : فکر سازنده

بــه دقــت بــه موهبــت هایــی اندیشــه کــن کــه در حــال حاضــر داری و هــر فــردی هــم مقــدار بســیار زیــادی 
از آنهــا را دارد و هرگــز دربــاره ی بدشانســی هایــی میندیــش کــه در زندگــی همــه کــس یافــت میشــود. 

چارلــز دیکنــز )۱۸۱۲-۱۸۷۰( - نويســنده

ــدل شــدن  ــرای ب ــه صــورت پشــت ســر هــم ب ــد روز اول را ب ــد چن ــا ایــن تمریــن هــا بای ــدای کار ب در ابت
قدرشناســی بــه یــک عــادت تمرکــز کنیــد. هــر چیــزی کــه شــما را نســبت بــه قدرشــناس بــودن تشــویق 
و ترغیــب مــی کنــد، بــه شــما یــاری مــی دهــد تــا زندگــی تــان را بــه طــال تبدیــل کنیــد و ایــن بــه درســتی 

همــان چیــزی اســت کــه ایــن تمریــن شــما را بــرای آن آمــاده میکنــد.

الــي بــراور، تمریــن قدرشناســی را در فیلــم و کتــاب راز ارایــه کــرده اســت. آنجــا کــه او دربــاره ی آن 
پســر مردنــی مــی گویــد کــه پــدرش از نیــروی قدرشناســی و شــکرگزاری بــرای بهبــودی پســرش اســتفاده 
کــرد و پســر ســالمتی خــود را بازیافــت. از آن موقــع تمريــن قدرشناســی بــرای بســیاری بــه عنــوان عامــل 
موفقیــت بــه حســاب آمــده کــه از آن بــرای دســتیابی بــه پــول و شــفا و شــادمانی اســتفاده کــرده انــد.

ابتــدا یکــی از موفقیــت هــای خــود را بــه یــاد آوریــد و راهکارهــای رســیدن بــه آن را در ذهنتــان مــرور کنید 
و از ایــن کــه بــه آن دســت یافتــه ایــد، شــکر خداونــد را بــه جــای آوریــد و سپاســگزار باشــید.

ســپس هــدف دیگــری را در ذهــن خــود متمرکــز کنیــد و بــه بررســی راهکارهای دســتیابی بــه آن بپردازید. 
امشــب وقتــی بــرای خوابیــدن بــه بســتر مــی رویــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد آنــگاه بــه مــرور تمــام 
اتفاقهــای خوشــایندی کــه در طــول آن روز برایتــان رخ داده بپردازیــد. بــه مــرور کلمهــی سپاســگزارم را 

بــه یــاد آوریــد. ســپس چشــم هاتــان را ببندیــد و بخوابیــد. کار تمــام اســت؟
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در ۲۶ شــب آینــده نیــز ایــن کار را تکــرار کنیــد. پیــش از بــه خــواب رفتــن، بــه اتفــاق هــای خوشــایندی 
کــه در طــول روز بــرای شــما رخ داده بیندیشــید و بهتریــن اتفاقــی را کــه بــرای شــما افتــاده برگزینیــد. 
در حالــی کــه افکارتــان را متمرکــز کــرده ایــد، تــا آنجــا کــه مــی توانیــد قدرشــناس باشــید و بعــد کلمــه ی 

سپاســگزارم را بــر زبــان بیاوریــد.
ایــن تمریــن ســاده بــه نظــر مــی رســد ولــی در حیــن اجــرای آن، در مــی یابیــد کــه اتفــاق هــای خوشــایندی 

در زندگــی شــما رخ مــی دهد.
هنگامــی کــه در جســتجوی بهتریــن چیــزی هســتید کــه برایتــان اتفــاق افتــاده، تمــام رخدادهــای 
خوشــایندی را کــه آن روز برایتــان پیــش آمــده مــرور کنیــد و در رونــد فراینــد جســتجو و انتخــاب بهتریــن 
رویــداد روزانــه، قدرشــناس آنهــا خواهیــد شــد. بــه ایــن صــورت شــما هــر شــب در حالــی کــه احســاس 
شــاكر بــودن داریــد میخوابیــد و برمیخیزیــد. شــمارش مواهبنــان یکــی از تمریــن هایــی ســت کــه ایــن 
اطمینــان خاطــر را بــه شــما مــی بخشــد تــا روزتــان را بــا شــکرگزاری آغــاز کنیــد و بــا شــکرگزاری بــه پایــان 
برســانید. در حقیقــت آنهــا بــه قــدری توانمنــد هســتند کــه زندگــی شــما را در چنــد مــاه تغییــر مــی دهند. 

امــا ایــن کتــاب بــر آن اســت کــه زندگــی تــان را در اثــر وفــور شــکرگزاری و تمریــن هــای آن هرچــه ســریع 
تــر دیگرگــون کنیــد. زیــرا شــکرگزاری ماننــد یــک آهنرباســت و چیزهــای بیشــتری را بــرای شــکرگزار بــودن 
جــذب مــی کنــد. تمرکــز بــر قدرشناســی در مــدت ۲۸ روز باعــث تمرکــز و افزایــش نیــروی شــکر گــزاری 
مــی شــود. هنگامــی کــه شــما بــه قــدرت جــاذب شــکرگزاری مجهــز هســتید، هــر چیــزی را کــه دوســت 

داریــد و مــی خواهیــد ماننــد آهــن ربــا بــه ســمت خــود جــذب خواهیــد کــرد.
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یادآوری 
تمرین فردا را امروز بخوانيد چراکه الزم است پیش از آغاز تمرین فردا چند عکس گردآوريد.

تمرین شماره ۲ 
فکر سازنده 

1-گام هــای یــک تــا ســه را در تمریــن شــماره ی یــک تکــرار کنیــد. موهبــت هــای خود را بشــمارید. لیســتی 
بنویســید از ده موهبتــی کــه بــه شــما ارزانــی شــده و در پایــان هــر مــورد ســه بــار کلمــه ی سپاســگزارم را 

بگوييــد و تــا آنجــا کــه مــی توانید حس سپاســگزاری داشــته باشــید. 

2 - امشــب پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و بــه بهتریــن اتفاقــی بیندیشــید کــه در 
طــول ایــن روز برایتــان رخ داده اســت.

3- در قبال بهترین اتفاقی که آن روز برای شما افتاده است کلمه ی سپاسگزارم را بیان کنید.
4 - این تمرین را در ۲۶ شب آینده نیز تکرار کنید.

5- تمرین فردا را امروز بخوانيد.
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کتاب معجزه شکرگزاری نوشته »راندا برن«
قسمت سوم مترجم: وامق عسکری ويراستار: »غالمحسین سالمی« نشر صدای معاصر

متن کامل
از نویسنده ی »راز« و »قدرت«

معجزه شکرگزاری
نوشته ی راندا برن

ترجمه ی وامق عسکری ويراستار: غالمحسین سالمی
ویرایش نهایی : فردین حیدری 



تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت نایاب نت می باشد.

www.nayabnet.ir27

کتاب معجزه ی شکرگذاری 
راندا برن _ نویسنده کتاب قدرت و راز

تهیه شده توسط گروه تحقیقاتی نایاب نت

روز سوم : روابط صمیمانه

فــرض کنیــد کــه اگــر شــما تنهــا انســان روی زمیــن بوديــد، تمایلــی بــه انجــام هیــچ کاری نداشــتید. چــه 
لذتــی داشــت کــه انســان نقاشــی ای بکشــد کــه هیــچ کــس آن را نمــی بینــد؟ چــه فایــده ای دارد کــه 
شــخصی یــک قطعــه موســیقی بســازد کــه کســی آن را نمــی شــنود. چــه ســودی خواهــد داشــت کــه 

کســی دســت بــه اختــراع چیــزی بزنــد کــه بــرای کســی قابــل اســتفاده نیســت؟ 
چــه فایــده دارد کــه از جایــی بــه جــای دیگــر برویــم زیــرا هرجــا کــه برویــم ماننــد همــان جایــی اســت کــه 

در آنيــم. در ایــن صــورت هیــچ شــادی و ســروری در زندگــی نخواهدبــود.
ایــن ارتبــاط و تجربــه ی شــما در کنــار دیگــران اســت کــه بــه زندگــی تــان زیبایــی، معنــی و هــدف مــی 
بخشــد. بــه ایــن خاطــر ارتبــاط هاتــان بیــش از هــر چیــزی بــر زندگــی شــما تأثیرگــذار اســت. بــرای آنکــه 
زندگــی رؤیایــی تــان را داشــته باشــید، بایــد بدانیــد کــه ارتبــاط هــای شــما چگونــه بــر رونــد زندگیتــان تأثیــر 
مــی گــذارد و چگونــه مهــم تریــن کانــال هایــی بــه شــمار مــی آینــد کــه از طریــق شــکرگزاری میتواننــد 

زندگــی شــما را بــه صــورت عجیبــی تغییــر دهنــد و دیگرگــون کننــد.

اکنــون علــم، هــوش حکیمــان بــزرگ دوران گذشــته را تأییــد مــی کنــد؛ مطالعــات و پژوهــش هــا نشــان 
میدهــد کســانی کــه شــکرگزاری را تمریــن مــی کننــد ارتبــاط هــای نزدیــک تــری دارنــد و بیشــتر بــا خانــواده 
و دوســتان در ارتبــاط هســتند ودیگــران نســبت بــه آنهــا اشــتیاق بیشــتری نشــان مــی دهنــد. براســاس 
ــه ازای هریــک شــکایت و نارضایتــی از دیگــران کــه در ذهــن  ــه دســت آمــده از پژوهــش هــا، ب آمــار ب
پدیــد آیــد یــا زبانــی ابــراز شــود، ده موهبــت یــا نکتــه ی مثبــت وجــود دارد. اگــر در برابــر هــر نارضایتــی 
پاشــكایت کمتــر از ده نقطــه ی مثبــت وجــود داشــته باشــد، آن رابطــه بــا شکســت مواجــه مــی شــود یــا 

اگــر رابطــه ازدواج باشــد بــه طــالق و جدایــی مــی انجامــد.

سپاســگزار بــودن باعــث شــکل گیــری روابــط مــی شــود. هنگامــی که بــار قدرشناســی خــود را در روابطتان 
افزایــش مــی دهیــد، آنــگاه شــما بــه گونــه ای باورنکردنــی، شــادمانی و خوبــی هــای بســیاری را از 
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روابطتــان نصيــب خــود میکنیــد. قدرشناســی نســبت بــه روابــط تــان تنهــا ارتبــاط شــما را دگرگــون نمــی 
کنــد بلکــه خودتــان را نیــز تغییــر مــی دهــد. مهــم نیســت کــه اکنــون طبیعــت و مــزاج شــما چگونــه اســت، 
شــکرگزاری بــه شــما صبــر و شــکیبایی و درک و دلســوزی و مهربانــی بیشــتری مــی بخشــد تــا آنجــا کــه 

خودتــان را نخواهیــد شــناخت.
ناراحتــی هــا و شــکایت هایــی کــه شــما از روابــط خــود بــا دیگــران داشــتید همــه از بیــن مــی رود زیــرا 
هنگامــی کــه شــما بــه راســتی قدرشــناس دیگــران هســتید، آن گاه خواســتار هیــچ تغییــر دیگــری نســبت 
بــه آن فــرد نخواهیــد بــود. شــما انتقــاد نمــی کنیــد، شــکوه ســرنمی دهیــد، آنهــا را ســرزنش نمیکنیــد، 
چــرا کــه بــه شــدت نســبت بــه خوبــی هــای آنهــا قــدردان هســتند. در حقیقــت دیگــر آنچــه را کــه باعــث 

آزارتــان میشــد نمیبینیــد.

میتوانیم بگوییم که تنها زمانی زنده ایم که متوجه گنج ها و سرمایه هامان هستیم.
تورنتون وایلدر )۱۸۹۷ - ۱۹۷۵( نویسنده و نمایشنامه نویس

واژه هــا بســیار قدرتمنــد هســتند، بنابرایــن هنــگام ابــراز شــکایت دربــاره ی رفتــار دیگــران، در حقیقــت 
بــه زندگــی خودتــان لطمــه میزنیــد. براســاس قانــون جــذب، هرآنچــه کــه شــما در خصــوص دیگــران مــی 
اندیشــید یــا میگوییــد، بــه شــما بــاز مــی گــردد. بــه هميــن دليــل اســت کــه بــزرگان بــه مــا توصیــه کــرده 
انــد کــه همیشــه شــکرگزار باشــیم. آنهــا مــی داننــد کــه بــرای دریافــت هــر چــه بیشــتر در زندگــی تــان، 

بایــد بــه خاطــر وجــود دیگــران بــه همانگونــه ای کــه هســتند شــکرگزار باشــید.

چــه اتفاقــی مــی افتــد اگــر هــر آدم نزدیکتــان، بــه شــما بگویــد: »همیــن طــور کــه هســتی، عاشــقات 
هســتم«، چــه احساســی خواهیــد داشــت؟ |

تمریــن امــروز، سپاســگزار بــودن اســت بــرای وجــود دیگــران بــه همــان صورتــی کــه هســتند. حتــی اگــر 
همــه جوانــب روابطتــان خــوب باشــد، بــا اجــرای ایــن تمریــن بهتــر و بهتــر مــی شــود. بــا هــر نشــانه ای کــه 
شــما بــرای شــکرگزار بــودن در دیگــران مــی بینیــد، در مــی یابیــد کــه قدرشناســی، نیــروی خــارق العــاده 
و شــگفت انگیــز خــود را بــه شــما ارایــه میدهــد و روابطتــان قــوی تــر و راضــی کننــده تــر و غنــی تــر از هــر 

زمــان دیگــری خواهــد شــد.
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ســه تــا از نزدیــک تریــن روابطتــان را برگزینیــد تــا بــه خاطرشــان سپاســگزار باشــید. ممکــن اســت 
همســرتان، پســرتان یــا پدرتــان یــا دوســتتان، مــادر بزرگتــان، عموتــان را انتخــاب کنیــد. میتوانیــد هــر 
ســه رابطــه ای را برگزینیــد کــه بــرای شــما مهــم تــر اســت، توجــه داشــته باشــید کــه الزم اســت عکســی 
از آن شــخص داشــته باشــید. ایــن عکــس میتوانــد تکــی از شــخص مــورد نظــر بــا عکــس شــما در کنــار 

او باشــد.

ــه حرکــت  ــگاه آمــاده ی ب ــد، آن ــد و عکــس هــای مربوطــه را گردآوردی ــان را برگزیدی وقتــی ســه رابطــه ت
درآوردن نیــروی قدرشناســی هســتید. بــه آن چیــزی بیندیشــید کــه شــما در ارتباطتــان بــا هر کــدام از این 
افــراد برایــش سپاســگزارید. چــه چیزهاییســت کــه شــما در ارتبــاط بــا ایــن افــراد دوســت داریــد؟ بهتریــن 
ویژگــی هــای ایــن افــراد چیســت؟ شــما مــی توانیــد بــرای حوصلــه، توانایــی گــوش دادن، قضــاوت خــوب، 
ــان آنهــا حــس سپاســگزاری داشــته  ــا قلــب مهرب ــد ب ــا لبخن هــوش، خنــده، چشــمان و شــوخ طبعــی ب
باشــید. میتوانیــد بــرای آنچــه کــه در کنــار آن فــرد از آن لــذت مــی بریــد، سپاســگزار باشــید. یــا میتوانیــد 

زمانــی را بــه خاطــر آوریــد کــه او از شــما حمایــت کــرده و بــه شــما اهمیــت داده اســت.

بعــد از آن زمانــی را بــه تفکــر دربــاره ی آن چیــزی بپردازیــد کــه برایشــان نســبت بــه دیگــران حــس 
قدرشناســی داریــد، آنــگاه عکــس آنهــا را مقابــل خــود بگذاریــد و بــا اســتفاده از یــک قلــم و دفتــر یــا بــا 
اســتفاده از کامپیوترتــان، پنــج چیــزی را انتخــاب کنیــد کــه در ارتبــاط بــا ایــن افــراد بیشــتر بــرای شــان 
ــار دیگــر ليســتتان را بازخوانــی کنیــد و  ــه عکــس آن فــرد مینگریــد یــک ب سپاســگزارید. در حالــی کــه ب
ــام آن افــراد بنویســید و بعــد  ــار کلمــه ی سپاســگزارم را بگوييــد. ليســتتان را براســاس ن پــس از هــر ب

ــرای چــه سپاســگزارید. بنویســید ب
___ از تو سپاسگزارم، به خاطر_____ .

بــرای مثــال )جــان از تــو سپاســگزارم، بــرای آنکــه همیشــه مــرا مــی خندانــی( یــا )از تــو سپاســگزارم مــادر، 
بــرای آنکــه در دوران دانشــجویی از مــن حمایــت کــردی(.

وقتــی لیســت خــود را بــرای هــر ســه نفــر بــه اتمــام رســاندید، ایــن تمریــن را ادامــه دهيــد، ليســت و 
عکــس هــا را جایــی بگذاریــد کــه بیشــتر وقــت هــا آنهــا را مــی بینیــد. هــر وقــت کــه عکــس هــا را دیدیــد 

از آن شــخص بــا بــر زبــان آوردن کلمــه ی سپاســگزارم تشــکر کنیــد. بــرای مثــال بگوييــد:
ازت سپاسگزارم، هایلیٹ
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ــار  اگــر در حــال جابجایــی هســتید، عکــس را تــوی کیــف یــا جیبتــان بگذاریــد و ســعی کنیــد کــه ســه ب
در روز بــه همــان ترتیــب گفتــه شــده، از آنهــا تشــکر کنیــد. حــال مــی دانیــد کــه چگونــه بــا نیــروی 
سپاســگزاری، روابطتــان را بــه رابطــه ای صمیمانــه تبدیــل کنیــد. هرچنــد ایــن کار جــزء تمریــن هــای ایــن 
کتــاب نیســت، ولــی شــما بــا تکــرار هــر روزه ی ایــن تمریــن هــا، مــی توانیــد روابــط خــود را بــه روابطــی 
گــرم تبدیــل کنیــد. شــما میتوانیــد ایــن تمریــن را بــرای یــک رابطــه چنــد بــار تکــرار کنیــد. هــر چقــدر کــه 
بــرای چیزهــای خوبــی کــه در رابطــه تــان کشــف مــی کنیــد سپاســگزارتر باشــید، روابــط بــه گونــه ای 

معجــزه وار تغییــر میکنــد.
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تمرین شماره ۳
روابط صمیمانه

1- گام هــای یــک تــا ســه از تمریــن شــماره ی یــک را تکــرار کنیــد، موهبــت هایتــان را بشــمارید، بنویســید 
کــه چــرا شــکرگزارید. هریــک از مــوارد نوشــته شــده را در لیســت بخوانیــد و در پایــان هــر موهبــت، کلمــه 

ی سپاســگزارم را ســه بــار تکــرار کنیــد و تــا آنجــا کــه مــی توانیــد حــس سپاســگزاری داشــته باشــيد.

۲- سه تا از نزدیکترین ارتباط هایتان را برگزینید و عکس فرد مورد نظرتان را جمع آوری کنید.
3- همانگونه که عکس را پیش رو گذاشــته اید، پنج چیزی را که به خاطرشــان از آن فرد سپاســگزارید 

در دفتر یا کامپیوتر خود بنویســید.

ــه  ــام فــرد موردنظــر و آنچــه را کــه ب ــار ن ــا کلمــه ی سپاســگزارم شــروع کنیــد و هــر ب ۴- هــر جملــه را ب
ــد. ــان آوری ــر زب ــه طــور خــاص ب خاطــرش سپاســگزارید ب

5- ایــن ســه عکــس را بــه همــراه خــود داشــته باشــید و در جایــی بگذاریدشــان کــه اغلــب بتوانیــد آنهــا را 
ببینیــد. دســت کــم ســه بــار بــه هــر عکــس نــگاه کنیــد و بــا صاحــب تصویــر حــرف بزنیــد و بــا گفتــن کلمــه 

ی سپاســگزارم و بیــان نــام آن شــخص از او سپاســگزاری کنیــد.
برای مثال بگوييد، ازت سپاسگزارم هایلی__________

۶- پیــش از آن کــه بــه خــواب برویــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و کلمــه ی سپاســگزارم را بــرای بهتریــن 
رخدادهــای امروزتــان بگوييــد.
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روز چهارم : سالمتی، هدیه ی زندگی

سالمتی بزرگترین ثروت است.
ویرژیل، شاعر روم باستان )۷۰۰۱۹ پیش از میالد(

ســالمتی گرانبهاتریــن موهبــت در زندگــی انســان هاســت و همــواره ســالمتی خــود را بیــش از هــر چیــز 
ــرای بســیاری از مــا، ســالمتی مــان تنهــا زمانــی مهــم اســت  ــا و تضمیــن شــده میدانیــم. ب دیگــری مهی
کــه آن را از دســت مــی دهیــم. آنــگاه بــه ایــن واقعیــت پــی مــی بریــم کــه بــدون ســالمتی، هیــچ چیــز 

نداریــم.
ــاره ی ســالمتی مــا مــی گویــد: »کســی کــه از  یــک ضــرب المثــل ایتالیایــی هســت کــه حقیقــت را درب
ــه  ــد.« در حالــی کــه مــا ب ــد اســت. حتــی اگــر خــودش آن را ندان ــرد، ثروتمن ســالمتی اش لــذت مــی ب
نــدرت بــه تندرســتی خــود مــی اندیشــیم و درســتی ایــن جملــه را درنمــی یابیــم مگــر آنکــه بــه بیمــاری 
هرچنــد کمــی مثــل ســرماخوردگی، یــا آنفوالنــزا دچــار شــویم و در بســتر بیفتیــم. هنگامــی کــه بیمــار مــی 

شــویم هیــچ چیــز جــز بازیابــی ســالمت برایمــان مهــم نیســت.
ســالمتی هدیــه ی زندگیســت؛ ایــن چیــزی اســت کــه بــه شــما داده شــده و هــر روز بــه شــما داده خواهــد 
شــد. عــالوه بــر هــر کاری کــه بــرای ســالمتی خــود انجــام مــی دهیــم، بایــد بــرای داشــتن چنیــن موهبتــی 

شــکرگزار باشــیم، تــا ســالمتی بیشــتری بــه دســت آوریــم.
به یاد داشته باشيد:

» هــر کــس کــه بــرای ســالمتی اش سپاســگزار باشــد بــه او بیشــتر داده خواهــد شــد و هرکــس بــرای 
ــاز پــس گرفتــه مــی شــود.« ســالمتی اش سپاســگزار نباشــد، ســالمتی اش از وی ب

شــاید افــرادی را بشناســید کــه شــیوه ی ســالمتی را در زندگــی برگزیــده انــد ولــی بــا ایــن حــال ســالمتی 
خــود را از دســت داده انــد. شــکرگزار بــودن در مقابــل ســالمتی یــی کــه دریافــت میکنیــد بســیار شــورانگیز 
اســت. وقتــی بــرای ســالمتی خــود شــکر گــزاری میکنیــد، شــما نــه تنهــا در حفــظ ســالمتی کنونیتــان مــی 
کوشــید بلکــه در همــان حــال نیــروی قدرشناســی را بــه کار مــی اندازیــد تــا جریــان ســالمت را بــه ســوی 
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شــما هدایــت کنــد. همچنیــن در خواهیــد یافــت کــه وضــع ســالمتی تــان نیــز بهتــر میشــود. دردهــای 
ــد کــه  ــد میشــوند و در مــی یابی ــی ناپدی ــی باورنکردن ــه صورت کوچــک، خــال هــا و لکــه هــای پوســتی، ب

انــرژی و شــادی و ســرحالی و ســرزندگی تــان بــه شــکل قابــل توجهــی افزایــش مــی یابــد.

ــا تمریــن روزانــه ی قدرشناســی بــرای ســالمتی تــان، نــور  آنگونــه کــه در تمریــن بعــدی خواهیددیــد، ب
چشــمتان بیشــتر مــی شــود، شــنوایی و تمــام احساســات و کارکــرد تمامــی اعضــای بدنتــان بهتــر خواهــد 

شــد و همــه ی اینهــا بــه گونــه ای غیرمترقبــه بــه ســراغتان مــی آیــد.

سپاســگزاری ، نوعــی واکســن ضــد زهرابــه هــا و ضــد عفونــت اســت. جــان هنــری جــووت )۱۹۲۳ - ۱۸۴۴(
کشــیش و نویسنده

میــزان شــکرگزاری شــما بــه خاطــر ســالمتی، مشــخص کننــده ی میــزان بهبــودی اســت که در ســالمتیتان 
بــه صــورت افزاینــده ای دیــده خواهــد شــد و بــه همــان میــزان کــه قدرشــناس ســالمتیتان نباشــید، بــه 
ــا کاهــش ســالمتی یعنــی آنکــه  همــان میــزان ســالمتی خــود را از دســت مــی دهیــد. زندگــی کــردن ب
یارایــی، انــرژی و تــوان، سیســتم ایمنــی و تمــام ســاختارهای دیگــر بــدن و ذهــن تــان کاهیــده میشــود.

ــودن ســالمت بیشــتری  ــه خاطــر شــکرگزار ب ــا ب ــاری مــی دهــد ت ــه شــما ی ــودن ب قدرشــناس ســالمتی ب
دریافــت کنیــد و در عیــن حــال، فشــار و نگرانــی را از بــدن و روانتــان مــی زدایــد. پژوهــش هــای علمــی 
نشــان میدهــد کــه فشــار و تنــش هــای جســمی و روانــی عامــل اساســی بســیاری از بیمــاری هاســت. 
همچنیــن نشــان میدهــد کــه افــراد قدرشــناس ســریع تــر شــفا مــی یابنــد و بــه تقريــب ۷ ســال بیشــتر 

زندگــی میکننــد.

ــر احســاس  ــوده اســت. اگ ــزان شــکرگزاری شــما ب ــده ی می ــان مشــخص کنن ــی ت ــزان ســالمتی فعل می
ســنگینی میکنیــد و در زندگــی تــان بایــد زحمــت و مــرارت زیــادی متحمــل شــوید و یــا اینکــه احســاس 
جوانتــر بــودن از ســن خــود را نداریــد، آنــگاه زندگــی شــما بــا ســالمتی کــم درگذر اســت. یکــی از مهمترین 
عوامــل از دســت دادن ایــن احســاس قــدرت، بــه خاطــر نبــود شــکرگزاری اســت. تمامــی ایــن هــا بایــد 



تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت نایاب نت می باشد.

www.nayabnet.ir34

کتاب معجزه ی شکرگذاری 
راندا برن _ نویسنده کتاب قدرت و راز

تهیه شده توسط گروه تحقیقاتی نایاب نت

تغییــر یابــد و ایــن بــا اســتفاده از نیــروی قدرشناســی میســر خواهــد شــد؟

تمریــن هــای ایــن بخــش، بــا خوانــدن پاراگــراف هایــی دربــاره ی ســالمتی بدنتــان شــروع میشــود کــه 
در ادامــه مــی آیــد. وقتــی جملــه هایــی را کــه بــه صــورت ســیاه در متــن نوشــته شــده دربــاره ی هریــک 
از اعضــای بدنتــان خواندیــد، چشــمانتان را ببندیــد و ایــن جملــه ی نوشــته شــده بــه صــورت ســیاه را در 

ذهنتــان تکــرار کنیــد و تــا آنجــا کــه میتوانیــد در ارتبــاط بــا آن عضــو از بدنتــان سپاســگزار باشــید.
بــه یــاد داشــته باشــید کــه وقتــی بــه علــت قدرشناســی تــان فکــر میکنیــد، آن گاه قدرشناســی را شــدیدتر 
احســاس خواهیــد کــرد و هرچــه احساســتان عمیــق تــر باشــد آنــگاه، نتایــج جالــب آن را ســریع تــر و 

بیشــتر در ســالمت تــان خواهیــد دیــد.

بــه ران هــا و پاهــای خــود بیندیشــید. آنهــا وســیله ی اصلــی جابجایــی در زندگــی شــما هســتند. بــه تمــام 
کارهایــی فکــر کنیــد کــه بــا پاهاتــان انجــام مــی دهیــد: حفــظ تعــادل، نشســتن، برخاســتن و ایســتادن، 
رفتــن بــه حمــام، رفتــن بــه آشــپزخانه بــرای نوشــیدن آب و رفتــن بــه ســوی اتومبیلتــان. پاهــا شــما را 
بــه ســوی مغــازه هــا، بــه خیابــان هــا، بــه فــرودگاه و بــه ســوی ســاحل میبرنــد. توانایــی راه رفتــن، بــه مــا 
آزادی لــذت بــردن را از زندگــی مــی دهــد. پــس بگوييــد: بــه خاطــر پاهایــم سپاســگزارم و بــه راســتی از 

پاهاتــان سپاســگزار باشــید.

بــه بازوهــا و دســت هاتــان فکــر کنیــد و اینکــه در طــول روز چنــد چیــز را برمــی داریــد و تــوی دســتتان 
نگــه میداریــد. دســت هــا مهمتریــن وســیله ی شــما در زندگــی هســتند و آنهــا در هــر روز و بــی وقفــه 
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. دســت هــا ایــن امــکان را بــه شــما مــی دهنــد کــه بنویســید، غــذا بخورید، 
یــک تلفــن یــا کامپیوتــر را بگیریــد، لبــاس بپوشــید، بــه حمــام برویــد، اشــیا را برداریــد و نگهشــان داریــد 
و بــا آنهــا کارهــای مختلــف انجــام بدهیــد. بــدون اســتفاده از دســت شــما بــه دیگــران وابســته میشــوید 

بنابرایــن بــه خاطــر دســت هــا، بازوهــا و انگشــتانتان سپاســگزار باشــيد.
بــه حــواس شــگفت انگیزتــان بیندیشــید، حــس چشــایی بــه شــما کمــک مــی کنــد کــه در طــول روز از 
خــوردن و نوشــیدن لــذت ببریــد. شــما تجربــه از دســت دادن ایــن حــس را هنــگام ســرما خوردگــی یــا 
بیمــاری داریــد، در چنیــن حالتــی لــذت حاصــل از خــوردن و نوشــیدن بــر شــما حــرام میشــود. چــون دیگــر 
چشــیدن مزهــی غذاهــا و نوشــیدنی هــا برایتــان میســر نیســت. پــس بــرای داشــتن ایــن حــس چشــایی 

شــگفت انگیــز کلمــه ی سپاســگزارم را بــر زبــان بیاوریــد.
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حــس بویایــی خــود را در نظــر بگیریــد، ایــن حــس بــه شــما کمــک میکنــد تــا شــميم خــوش زندگــی را 
حــس و تجربــه كنيــد: بــوی گل هــا، عطرهــا و ادکلــن هــا، شــام در حــال پختــن، آتــش شــعله ور در یــک 
شــب زمســتانی، هــوا در یــک روز تابســتانی، بــوی چمــن اصــالح شــده و بــوی زمیــن بــاران خــورده. پــس 

بــه خاطــر حــس پویایــی خــارق العــاده تــان بگوییــد: سپاســگزارم.

اگــر حــس المســه نداشــتيد، هیــچ وقــت گــرم را از ســرد تشــخیص نمیدادیــد، نــرم را از تیــز، یــا ســخت 
را از ظریــف. شــما هیــچ گاه نمــی توانســتید اشــیا را حــس کنیــد و یــا بــه صــورت فیزیکــی عشــق را ابــراز 
و یــا دریافــت کنیــد. حــس المســه بــه شــما اجــازه میدهــد تــا کســانی را کــه دوستشــان مــی داریــد در 
ــرای  ــن ب ــد و حــس لمــس دســت دیگــران یــک حــس ارزشــمند در زندگــی اســت. بنابرای آغــوش بگیری

حــس المســهی ارزشــمندتان بگوییــد سپاســگزارم.

بــه چشــمان معجــزه آســانان فکــر کنیــد، کــه بــه شــما اجــازه میدهــد تــا چهــره ی افــرادی را ببینیــد کــه 
دوستشــان داریــد، کتــاب و روزنامــه و ایمیــل بخوانیــد و بــه تماشــای تلویزیــون بنشــینید و از دیــدن 
مناظــر زیبــای طبیعــت لــذت ببریــد و راهتــان را در زندگــی ببینیــد. بــرای مــدت یــک ســاعت چشــم بنــدی 
را روی چشــمانتان ببندیــد و ســعی کنیــد کارهایــی را انجــام دهیــد کــه بــه طــور معمــول انجــام میدادیــد، 
در ایــن حالــت شــما قــدر چشــمانتان را خواهیــد دانســت. پــس بــه خاطــر چشــم هاتــان کــه بــه شــما 

توانایــی دیــدن مــی بخشــند، بگوييــد: سپاســگزارم.

بــه گــوش هاتــان بیندیشــید، کــه بــه شــما ایــن توانایــی را مــی بخشــند تــا صــدای خودتــان و یــا دیگــران 
ــدون گــوش و حــس شــنوایی،  ــد. ب ــا دیگــران حــرف بزنی ــد ب ــن ترتیــب شــما میتوانی ــه ای را بشــنوید و ب
ــو و صــدای عزیزانتــان گــوش دهیــد.  ــه موســیقی، رادي ــا ب شــما نمیتوانیــد از تلفــن اســتفاده کنیــد و ی
حتــی نمیتوانیــد بــه هیــچ صدایــی در محیــط اطرافتــان گــوش بســپارید. بــه خاطــر گــوش هاتــان بگوییــد 

سپاســگزارم.
امــا معجــزه وارتــر از هــر حــس یــا سیســتم، یــا اندامــی در بــدن، قلبتــان اســت. قلبتــان زندگــی هــر ارگان 
دیگــری را در بــدن کنتــرل مــی کنــد و زندگــی را در هــر اندامــی از بــدن تــان بــه جریــان مــی انــدازد. پــس 
بگوييــد قلــب ســالم و قدرتمنــدم، از تــو سپاســگزارم. ســپس، یــک کارت یــا کاغــذ برداریــد، و روی آن بــا 

حــروف درشــت بنویســید:
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هدیه ی سالمتی مرا زنده نگه داشته است.

کارت را امــروز بــا خودتــان نگــه داریــد و جایــی بگذاریــدش کــه مطمئــن باشــید آن را مــی بینیــد. اگــر میــز 
کار داریــد، آن را درســت پیــش روی خــود قــرار دهیــد. اگــر راننــده هســتید آن را تــوی ماشــین بــا تریلــی 
تــان بگذاریــد کــه بتوانیــد همــواره آن را ببينيــد، اگــر بیشــتر وقــت هــا در خانــه هســتید، آن را در محلــی 
یــا جایــی بگذاریــد کــه وقتــی بــرای شســتن دســتانتان مــی رویــد ببینیــدش یــا آن را در نزدیکــی تلفنتــان 

بگذاریــد. بــه هــر حــال آن را در محلــی قــرار دهیــد کــه همیشــه یادداشــت هاتــان را آنجــا مــی گذاریــد.

امــروز، در دســت کــم چهــار موقعیــت متفــاوت، وقتــی نوشــته را مــی بینیــد آن را بــه آرامــی بخوانیــد و 
تــا آنجــا کــه مــی توانیــد بــرای هدیــه ی ســالمتی تــان قدرشــناس باشــيد.

قدرشــناس بــودن بــه خاطــر ســالمتی حــال حاضرتــان بــرای حفــظ آن بســیار واجــب اســت، همچنیــن 
ایــن اطمینــان خاطــر را بــه شــما مــی بخشــد کــه رونــد بهبــود در ســالمتی بــا افزایــش انــرژی و میــل و 
ــی  ــه همــراه مراقبــت هــای پزشــکی معمول ــد. اگــر شــکرگزاری ب ــه زندگــی ادامــه مــی یاب رغبــت شــما ب
باشــد شــاهد انقالبــی در ســالمتی خواهیــم بــود و ایــن بهبــود بــه ماننــد معجــزه ای اســت کــه مــا پیشــتر 

هرگــز ندیــده ایــم.
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تمرین شماره ۴ 
سالمتی، هدیه ی زندگی

1- گام هــای یــک تــا ســه از تمریــن شــماره ی یــک را تکــرار کنیــد، موهبــت هــای خود را بشــمارید: لیســتی 
بنویســید از ده موهبتــی کــه داریــد و بعــد از خوانــدن هــر کــدام از ایــن موهبتهــا علــت قدرشناســی 
تــان را نســبت بــه آن بنویســید و بعــد ليســت را بازخوانــی کنیــد و بــرای هــر موهبــت ســه بــار بگوييــد 

سپاســگزارم و احســاس قدرشناســی داشــته باشــید.

2- روی یــک تکــه کاغــذ یــا کارت، جملهــی زیــر را بــا خــط درشــت بنویســید: هدیهــی ســالمتی مــرا زنــده 
نگــه داشــته اســت.

3- کارت یا کاغذتان را در جایی بگذارید که امروز بتوانید در ساعت های مختلف آن را ببينيد.
4- در دســت کــم چهــار موقعیــت متفــاوت، جملــه را بــه آرامــی و آرامــش بخوانیــد و تــا آنجــا کــه میتوانیــد 

برای هدیه ی ارزشــمند ســالمتی تان احســاس قدرشناســی داشــته باشــید. 

5- امشــب، پیــش از بــه خــواب رفتــن، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و کلمــه ی سپاســگزارم را بــرای بهتریــن 
اتفاقــی کــه در طــول روز بــرای تــان رخ داده بگوييــد.
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کتاب معجزه شکرگزاری نوشته »راندا برن«
قسمت چهارم مترجم: وامق عسکری ويراستار: »غالمحسین سالمی« نشر صدای معاصر

متن کامل
از نویسنده ی »راز« و »قدرت«

معجزه شکرگزاری
نوشته ی راندا برن

ترجمه ی وامق عسکری ويراستار: غالمحسین سالمی
ویرایش نهایی : فردین حیدری 
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روز پنجم : ثروت، پاداش شکرگزاری

شکرگزاری ثروت است و شکایت، فقر.
کریستین ساینس هیمنال

اگــر در زندگــی شــما کمبــود پــول وجــود دارد، دقــت کنیــد کــه نگرانــی و حســادت، رشــک و ناامیــدی ، 
دلســردی، شــک و تــرس دربــاره پــول، هیچــگاه بــرای شــما پــول بیشــتر نمــی آورد زیــرا ایــن احساســات از 
کمبــود حــس قدرشناســی بــرای پولــی ناشــی مــی شــود کــه اکنــون داریــد. شــکایت کــردن راجــع بــه پــول، 
ــاره قیمــت چیــزی نشــانه  ــا پــول، نــق زدن درب ــاط ب ــاره پــول، ســرخورده شــدن در ارتب بحــث کــردن درب
هــای شــکرگزاری نیســت، بنابرایــن وضعیــت پولــی در زندگــی شــما نــه تنهــا بهتــر نخواهــد شــد، بلکــه 

بدتــر هــم میشــود
.

فرقــی نمیکنــد کــه موقعیــت فعلــی شــما چــه باشــد، اندیشــیدن بــه اینکــه شــما پــول کافــی نداریــد، در 
ــه پولــی اســت کــه در حــال حاضــر داریــد. شــما مــی بایســت  واقــع نتیجــه نبــود قدرشناســی نســبت ب
موقعیــت فعلــی خــود را فرامــوش کنیــد و در عــوض نســبت بــه پولــی کــه االن داریــد احســاس شــادی و 
شــادمانی داشــته باشــید. بدیــن صــورت پــول شــما بــه صــورت، خــارق العــاده ای افزایــش خواهــد یافــت.

»هــر کــس بــرای پولــی کــه بــه او داده شــده اســت احســاس شــکرگزاری داشــته باشــد، بــه او بیشــتر داده 
خواهــد شــد. هرکــس کــه شــکر گــزار پولــی نباشــد کــه اکنــون بــه او داده شــده اســت، آنچــه را کــه امــروز 

دارد و پیشــتر بــه او داده شــده نیــز از او بــاز پــس گرفتــه خواهــد شــد.«
شــکرگزاری آن هــم زمانــی کــه پــول کمــی دارد، بــرای برخــی افــراد احســاس چالــش برانگیــزی اســت، 
ولــی هنگامــی کــه متوجــه شــوید تــا زمانــی کــه شــکرگزار نباشــيد، هیــچ تغییــری پدیــد نمــی آیــد، بــه 
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ــودن متقاعــد خواهیــد شــد. شــکرگزار ب
بــرای افــراد زیــادی، پــول مســتلهای فریبنــده اســت. بــه ویــژه وقتــی کــه پــول کافــی ندارنــد، بنابرايــن، 
دو گام بــرای رســیدن بــه پــول مــورد نیــاز وجــود دارد. بســیار مهــم اســت کــه شــما تمریــن را بــا دقــت در 

ابتــدای روز مطالعــه کنیــد، چــرا کــه مــی بایــد تمریــن پــول را در طــول روز اجــرا کــرد.
چنــد لحظــه بنشــينيد و بــه دوران کودکــی خــود بیندیشــید، در آن دوران شــما پولــی نداشــتید. هــر 
چیــزی را بــه یــاد مــی آوریــد کــه پــول آن بــرای شــما پرداخــت شــده بــود، بــا تمــام وجودتــان احســاس 

ــد. ــان بیاوری ــر زب ــد کلمــه سپاســگزارم را ب شــکرگزاری کنی
. آیا همیشه غذای کافی برای خوردن داشتيد؟ 

. آیا در خانه زندگی می کردید؟ 
. آیا طی چند سال تحت تعلیم و تربیت بوديد؟ 

. هر روز چگونه به مدرسه میرفتید؟ 
. کتاب های مدرسه را داشتید؟ تغذيه مناسب داشتيد؟ 

. آیا چیزهای الزم را برای تحصیل داشتيد؟ 
. آیا در دوران کودکی به تعطیالت می رفتید؟ 

. جذاب ترین هديه تولدی که در دوران کودکی گرفتيد چه چیزی بود؟ 
. آیا دوچرخه، اسباب بازی یا حيوانات خانگی داشتید؟

. آیا وقتی که به سرعت در حال رشد بودید در تمام مراحل رشد، لباس مناسب داشتید؟
- آیا به سینما میرفتيد؟ ورزش می کردید؟ آیا می توانستید سرگرمی هاتان را دنبال كنيد؟

. آیا به هنگام بیماری، به دکتر میرفتید و می توانستيد داروهاتان را تهيه كنيد؟ 
. آیا به دندانپزشکی میرفتید؟

. آيا اشياء مورد نیاز روزانه تان را مثل مسواک، خميردندان، صابون، یا شامپو داشتید؟
. آیا با ماشین به مسافرت می رفتید؟

ــوازم برقــی  ــا تلویزیــون تماشــا مــی کردیــد؟ مــی توانســتید تلفــن بزنیــد؟ مــی توانســتید چــراغ و ل . آي
ــا آب مصــرف کنیــد؟ داشــته باشــید ی

تمــام ایــن لــوازم مســتلزم صــرف هزینــه اســت و شــما بســیاری از آن هــا را داشــتید، بــی آنکــه پولــی 
بپردازیــد! وقتــی بــه خاطــرات کودکــی یــا نوجوانیتــان مراجعــه مــی کنیــد، در مــی یابیــد کــه چــه لــوازم و 
امکانــات گــران قیمتــی داشــتید. بــرای هــر مــورد از ایــن امکانــات بــا تمــام وجــود شــاكر باشــید. چــرا کــه 
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وقتــی خالصانــه نســبت بــه داشــته هاتــان در گذشــته احســاس شــکر داریــد، پــول و دارایــی شــما بــه 
صــورت معجــزه آســا افزایــش مــی یابــد. ایــن افزایــش بــا قانــون جهانــی تضمیــن شــده اســت.

در ادامــه تمریــن، یــک قبــض یــا یــک صورتحســاب کــم مبلــغ را برداریــد و بــر روی آن یــک یادداشــت 
بگذاریــد: بــرای تمــام پولــی کــه در طــول زندگــی ام بــه مــن داده شــده اســت، سپاســگزارم.

قبــض کــم مبلــغ را تــوی کیــف پــول یــا جیبتــان بگذاریــد. دســت کــم یــک بــار صبــح و یــک بــار بعدازظهــر، 
آن را بیــرون بیاوریــد و در دســتتان بگیریــد. جملــه هایــی را کــه نوشــته ایــد بخوانیــد و بــرای پــول فراوانــی 
کــه در زندگــی بــه شــما داده شــده احســاس شــکرگزاری بســیاری داشــته باشــید. هــر چقــدر ایــن حــس 
شــما خالصانــه تــر باشــد، تغييــرات معجــزه آســا در مســائل پولــی زندگــی شــما بــا شــتاب بــه وقــوع مــی 

پیوندد.

شــما هیــچ گاه نخواهیــد فهمیــد چــه زمانــی پولتــان افزایــش مــی یابــد ولــی خواهیــد دیــد کــه شــرایط 
ــه دســت خواهیــد آورد کــه  ــه ای پیــش خواهــد رفــت کــه پولتــان فزونــی مــی گیــرد. پولــی را ب ــه گون ب
ــه دســت شــما میرســد،  ــه صــورت غیرمنتظــره چكــی ب ــه شــما مــی رســد، ب ــه ب ــد چگون ــد فهمي نخواهي
تخفیــف شــامل حالتــان میشــود، لوازمــی بــه دســتتان مــی رســد کــه بایــد برایشــان پــول مــی پرداختيــد.

ــرای پــول  ــد کــه هــر روز آن را ببینیــد و ب ــروز، قبــض یــا صورتحســابتان را در محلــی بگذاری بعــد از ام
فراوانــی کــه بــه شــما داده شــده، سپاســگزار باشــید. هیچــگاه فرامــوش نکنیــد، هــر چــه قــدر بیشــتر بــه 
قبضتــان نــگاه کنیــد و بــرای پــول زیــادی کــه بــه شــما داده شــده سپاســگزار باشــید، معجــزه بیشــتری در 
زندگیتــان پدیــدار خواهــد شــد. فراوانــی شــکر نســبت بــه پــول، پــول فراوانــی را بــرای شــما بــه ارمغــان 

مــی آورد.

اگــر شــما در موقعیتــی قــرار مــی گیریــد کــه مــی خواهیــد نســبت بــه چیــزی کــه بــه پــول مربــوط اســت 
ــراض فکــری، آن گاه از خودتــان بپرســید: آیــا مــی  ــراض زبانــی باشــد یــا اعت ــد، چــه اعت ــراض کنی اعت
خواهــم و آمادگــی آن را دارم کــه هزینــه ایــن اعتــراض را هــم بپــردازم؟ چــرا کــه همیــن یــک اعتــراض 

جريــان پولــی را کنــد یــا متوقــف مــی کنــد.
از امــروز بــه بعــد، بــه خودتــان قــول دهیــد کــه هــرگاه پولــی بــه دســتتان مــی رســد، حتــی اگــر حقــوق 
و در ازای کارتــان باشــد بــا تخفیــف بــا بازپرداخــت پــول یــا چیــزی کــه کســی بــه شــما میدهــد و بابتــش 
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پولــی خــرج شــده، احســاس شــکرگزاری داشــته باشــید. هــر کــدام از ایــن مــوارد یعنــی کــه شــما پولــی 
دریافــت کــرده ایــد، هرکــدام از ایــن مــوارد بــه شــما ایــن فرصــت را میدهــد کــه نیــروی شــکرگزاری را بــرای 

افزایــش پولتــان بــه کار گیریــد و بیشــتر بــرای پولــی کــه دریافــت میکنیــد سپاســگزار شــوید.



تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت نایاب نت می باشد.

www.nayabnet.ir43

کتاب معجزه ی شکرگذاری 
راندا برن _ نویسنده کتاب قدرت و راز

تهیه شده توسط گروه تحقیقاتی نایاب نت

تمرین شماره ۵
ثروت، پاداش شکرگزاری

1- گام هــای یــک تــا ســه را از تمریــن شــماره یــک تکــرار کنیــد، موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی 
بنویســید از ده موهبتــی کــه داریــد و پــس از خوانــدن هرکــدام از ایــن موهبتهــا علــت قدرشناســیتان 
را نســبت بــه آن بنویســید، ســپس لیســت را بازخوانــی کنیــد و بــرای هــر موهبــت ســه بــار بگوييــد 

سپاســگزارم و احســاس قدرشناســی داشــته باشــید.

۲- بنشــینید و چنــد دقيقــه بــه دوران كودكيتــان فکــر کنیــد و بــه آن چیزهایــی بیندیشــید کــه در آن دوران 
بــرای شــما بــدون پرداخــت هزينــه مهیــا شــده بود.

3- وقتــی یــک خاطــره را بــه یــاد مــی آوریــد که در آن پولی برای شــما خرج شــده اســت، واژه سپاســگزارم 
را از صمیــم قلب بگوييد.

۴- یــک قبــض کــم مبلــغ را برداریــد و روی آن یــک یادداشــت بچســبانید کــه در آن یادداشــت بــا حــروف 
بــزرگ نوشــته ایــد: بــرای پولــی کــه در تمــام زندگــی بــه مــن داده شــده اســت، سپاســگزارم!

5- امــروز قبضتــان را بــا خودتــان حمــل کنیــد، و دســت کــم یــک بــار صبــح و یــک بــار بعــد از ظهــر، یــا بــه 
هــر تعــداد بــار کــه مــی خواهیــد، قبضتــان را در دســت بگیریــد و آن را بخوانیــد و بــه شــدت بــرای پــول 

فراوانــی کــه بــه شــما داده شــده اســت، احســاس شــکر و سپاســگزاری کنیــد.

ــد و پیوســته  ــه هــر روز آن را ببینی ــد ک ــی پیــش چشــم بگذاری ــان را در جای ــه بعــد قبضت ــروز ب ۶- از ام
ــد. ــاد آوری کن ــه شــما داده شــده، ی ــادی کــه ب ــول زی ــه پ ــان را نســبت ب شــکرگزار بودنت

۷- پیــش از آنکــه بــه خــواب برویــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و کلمــه سپاســگزارم را بــرای بهتریــن 
اتفاقاتــی کــه در طــول روز بــرای شــما رخ داده بــر زبــان بیاوریــد.
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روز ششم : راز پیشرفت کارها

اگــر شــما هــر فعالیتــی، هــر هنــری، هــر مهارتــی و هــر نظــم و ترتیبــی را کــه بــر آن تســلط داریــد تــا آنجــا 
کــه امــکان دارد بــه پیــش ببريــد و تــا مرزهایــی بــه جلــو برانیدشــان کــه پیشــتر بــه آن نرســیده بودنــد، 

آنــگاه آنهــا را بــه ســرزمین معجــزه رهنمــون شــده ایــد.
تام رابين )۱۹۳۶-( نویسنده

چگونــه امــکان دارد کســی کــه در فقــر مطلــق بــه دنيــا آمــده، بــی هیــچ چیــزی زندگــی را شــروع کنــد و 
باتحصيــالت بســیار کمــی کــه دارد، رئیــس جمهــور بــا فــرد مشــهوری شــود یــا یــک امپراتــوری را بناگــذارد 
ــا هــم شــروع  ــه کاری را ب ــر ک ــه دو نف ــه اســت ک ــدل شــود؟ و چگون ــان ب ــدان جه ــی از ثروتمن ــه یک و ب
میکننــد، یکیشــان بــه موفقیــت هــای بــزرگ دســت مــی یابــد، حــال آنکــه دیگــری بــه رغــم تالشــی کــه 

بــرای دســتیابی بــه موفقیــت بــه خــرج مــی دهــد، بــه نتیجــه مهمــی دســت پیــدا نمــی کنــد.

رابــط و حلقــه گــم شــده در دســتیابی بــه موفقيــت، قدرشناســی اســت، چــرا کــه براســاس قانــون 
جــذب، شــما بایــد بــرای آنچــه کــه داریــد سپاســگزار باشــيد تــا موفقیــت را جــذب کنیــد. بنابرایــن بــدون 

قدرشناســی، داشــتن موفقیــت دایمــی غیرممکــن اســت.

بــرای دســتیابی بــه موفقیــت بــا رســیدن بــه چیزهــای خــوب در کار یــا شــغلتان ماننــد فرصــت هــا، ترفيــع، 
پــول، ایــده هــای درخشــان، و تشــویق بایــد بــرای کار یــا شــغلتان سپاســگزار باشــید. شــما هرچــه قــدر 
قدرشــناس باشــید، فرصــت بیشــتری بــرای قدرشــناس بــودن، بــه شــما داده خواهــد شــد. بنابرایــن بــرای 

افزایــش هــر چیــزی در زندگیتــان بایــد بــرای چیزهایــی کــه داریــد سپاســگزار باشــید.
هرکســی کــه بــرای کارش سپاســگزار باشــد، بیشــتر بــه او داده خواهــد شــد و آن کــس کــه سپاســگزار 

نباشــد، هــر آنچــه کــه دارد از او بــاز پــس گرفتــه خواهــد شــد.
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هنگامــی کــه شــما بــرای کارتــان سپاســگزار باشــید، بــه صــورت خــودکار بــه کارتــان توجــه بیشــتری 
خواهیــد کــرد و هنگامــی کــه بــه کارتــان توجــه بیشــتری نشــان مــی دهیــد، پــول و موفقیــت بیشــتری 
ــان توجــه  ــه کارت ــه صــورت خــودکار ب ــرای کار خــود سپاســگزار نباشــید، ب ــر ب ــب شــما میشــود. اگ نصي
کمتــری نشــان خواهیــد داد. هنگامــی کــه توجــه کمتــری بــه خــرج مــی دهیــد، درآمــد کمتــری خواهیــد 
داشــت و در نتیجــه در کارتــان شــاد نخواهیــد بــود و تــالش زیــادی نخواهیــد کــرد و کارتــان متوقــف مــی 

شــود و در نهایــت وضــع بدتــر خواهــد شــد و کار خــود را از دســت مــی دهیــد.

بــه خاطــر داشــته باشــيد آنــان کــه قدرشــناس نیســتند، هــر آنچــه کــه داشــته باشــند از آنهــا گرفتــه 
خواهــد شــد.

مقــدار قدرشناســی یــی کــه بــه شــما عرضــه مــی شــود دقیقــا متناســب بــا آن مقــدار قدرشناســییی اســت 
کــه شــما عرضــه میداریــد. پــس در حقيقــت خودتــان میــزان دریافتــی تــان را بــا میزانــی کــه ارایــه مــی 

دهیــد، کنتــرل مــی کنیــد.

ــد.  ــا کاهــش مــی یاب ــان افزایــش ی ــان براســاس شــکرگزاری ت ــازرگان باشــید، ارزش تجارتت اگــر شــما ب
ــان بیشــتر  ــان سپاســگزارتر باشــید، تجارتت ــدان ت ــان، مشــتریان و کارمن ــه تجارتت ــه نســبت ب هرچــه ک
دچــار تحــول و گســترش مــی شــود. زمانــی کــه بازرگانــان بــه جــای سپاســگزاری از ادامــه کارشــان ابــراز 

ــرو خواهنــد شــد. ــا مشــکل روب نگرانــی میکننــد، در کارشــان ب

اگــر شــما فرزندانــی داریــد و کارتــان مراقبــت از آنهــا و مدیریــت منزلتــان اســت، دنبــال دلیلــی بگردیــد 
تــا نســبت بــه وضعیــت زندگــی خــود شــکرگزار باشــید. وضعیــت فعلــی شــما یــک بــار در طــول عمرتــان 
اتفــاق مــی افتــد و هنگامــی کــه بــرای ایــن موقعیــت شــکرگزار باشــید، حمایــت بیشــتر و لحظــات زیباتــر 

و شــادی فــزون تــری در زندگیتــان بــه دســت خواهیــد آورد.

ــر  ــد. اگ ــن در کار اشــتیاق نشــان دهی ــرای رفت ــه باشــد و ب ــان باشــید، هرچــه ک ــد عاشــق کارت شــما بای
نســبت بــه کار فعلــی خــود چنیــن احساســی نداشــته باشــید، یــا اگــر ایــن کار رویایــی شــما نیســت، راه 

رســیدن بــه کار موردنظرتــان شــکرگزاری نســبت بــه کار فعلــی تــان اســت.
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ــه  ــد کــه کارش ثبــت افــکار و احساســات شــما نســبت ب ــی داری ــر نامرئ ــد کــه شــما یــک مدی تصــور کنی
کار فعلــی تــان اســت. فــرض کنیــد کــه امــروز هــر جــا کــه مــی رویــد مدیرتــان در حالــی کــه یــک کاغــذ 
و قلــم هــم در دســتاش دارد، بــه دنبــال تــان مــی آیــد. هــر بــار کــه شــما دلیلــی بــرای سپاســگزار بــودن 
از کارتــان پیــدا مــی کنیــد، مدیرتــان آن را در دفتــر یادداشــت ثبــت مــی کنــد. شــما بایــد بــا پیــدا کــردن 
مــوارد و دالیــل بســیار بــرای سپاســگزاری، مدیرتــان را واداریــد کــه در پایــان روز ليســت بســیار بزرگــی 
از شــکرگزاری هاتــان را بــه شــما ارائــه دهــد. هرچــه لیســت بلندتــر باشــد، مديرتــان مــی توانــد نیــروی 
بیشــتری را بــه ســوی پــول شــما، موفقیــت کاری، فرصــت هــا، لذتهــا و احســاس رضایــت شــما جلــب 

بکنــد.

بــه تمــام چیزهایــی بیندیشــید کــه در ذهــن خــود بــه خاطــر آنهــا نســبت بــه کارتان احســاس سپاســگزاری 
داریــد. بــرای شــروع، بــه ایــن حقيقــت فکــر کنیــد کــه شــما بیــکار نیســتید! بــه ایــن بیندیشــید کــه در حــال 
حاضــر چنــد نفــر بــه دنبــال کار مــی گردنــد و حاضرنــد بــرای اســتخدام شــدن دســت بــه هــر کاری بزننــد. 
بــه ابزارهــای صرفــه جویــی در وقــت بیندیشــید ماننــد تلفــن و چاپگــر و کامپیوتــر و اینترنــت کــه شــما از 

آنهــا اســتفاده مــی کنیــد.
افــرادی فکــر کنیــد کــه بــا آنهــا کار میکنیــد و بــا آنهــا رفاقــت داریــد. بــه افــرادی کــه کارتــان را ســاده تــر مــی 
کننــد مثــل منشــی هــا، دســتيارها، نظافتچــی هــا ... بــه لحظاتــی بیندیشــید کــه حقوقتــان را دریافــت 
میکنیــد و بــه جلــوه هــای دل انگیــز کارتــان بیندیشــید. مدیــر نامرئــی را واداريــد تــا هــر بــار کــه شــما بــرای 

مــوردی دربــاره کارتــان احســاس سپاســگزاری میکنیــد، مــورد را ثبــت کنــد. 
به این ترتیب که من برای ________ بسیار سپاسگزارم. 

هــر انــدازه کــه مدیرتــان احســاس شــما را عمیــق تــر تشــخيص دهــد، ســریع تــر باعــث راهیابــی نیــروی 
مثبــت در زندگــی شــما مــی شــود و زندگیتــان موفقیــت آمیزتــر خواهــد شــد. ممکــن اســت آن قــدر 
نســبت بــه وضعیتتــان در یــک روز سپاســگزار شــوید کــه تغییراتــی شــگرف و ســريع متوجــه وضعیــت 
کنونــی شــما شــود. اتفاقــات خوشــایند، بــه گونــه تصادفــی رخ نمــی دهــد. بــی تردیــد نیــروی شــکر گــزاری 
در کار اســت. اگــر ایــن تمریــن بــه روزی برخــورد مــی کنــد کــه شــما بــه هــر علــت ســر کار حاضــر نیســتید، 
تمریــن روز بعــد را اجــرا کنیــد و ایــن تمریــن را در اولیــن روزی انجــام دهیــد کــه ســر کارتــان بازگشــتيد.
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تمرین شماره ۶
راز پیشرفت کارها

1- گام هــای یــک تــا ســه از تمريــن شــماره یــک را تکــرار کنیــد، موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی 
بنویســید از ده موهبتــی کــه داریــد و پــس از خوانــدن هــر کــدام از ایــن موهبتهــا علــت قدرشناســیتان 
را نســبت بــه آن بنویســید و بعــد ليســت را بازخوانــی کنیــد و بــرای هــر موهبــت ســه بــار بگوييــد 

سپاســگزارم و احســاس قدرشناســی داشــته باشــيد.

۲- امــروز، زمانــی کــه ســر کار هســتید، تصــور کنیــد کــه یــک مدیــر نامریــی داریــد کــه همــه جــا بــه دنبــال 
تــان مــی آیــد و هــر وقــت کــه شــما نســبت بــه چیــزی احســاس سپاســگزاری گردیــد، یادداشــت برمــی 
دارد. تمریــن امروزتــان ایــن اســت کــه تــا آنجــا کــه میتوانیــد بــه دنبــال چیزهایــی باشــید کــه نســبت بــه 

آنهــا احســاس سپاســگزاری داریــد.

۳- مدیرتــان را واداريــد تــا هــر بــار کــه احســاس قدرشناســی بــه شــما دســت میدهــد، یادداشــتی بــه ایــن 
ترتیــب بنویســید: مــن بــه خاطــر ___ بســیار سپاســگزارم و تــا آنجــا کــه میتوانیــد احســاس شــکرگزاری 

داشــته باشــید.

ــه در  ــن اتفاقــی ک ــرای بهتری ــد و کلمــه سپاســگزارم را ب ــز کنی ــان را متمرک ــدن افکارت ۴- پیــش از خوابی
ــد. ــان رخ داده بگويي ــرای ت طــول روز ب
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کتاب معجزه شکرگزاری نوشته »راندا برن«
قسمت پنجم مترجم: وامق عسکری ويراستار: »غالمحسین سالمی« نشر صدای معاصر

متن کامل
از نویسنده ی »راز« و »قدرت«

معجزه شکرگزاری
نوشته ی راندا برن

ترجمه ی وامق عسکری ويراستار: غالمحسین سالمی
ویرایش نهایی : فردین حیدری 
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روز هفتم : راه های خروج از منفی بودن

یک انسان قدرشناس در تمام حاالت سپاسگزار است.

هــر موقعیــت منفــی، خــواه یــک رابطــه پــر دردســر باشــد یــا نبــود ســالمتی بــا مشــکل کاری، ناشــی از 
نبــود سپاســگزاری بــه مــدت طوالنــی اســت. اگــر مــا بــرای چیزهایــی کــه در زندگیمــان هســت شــکرگزار 
نباشــیم، بــه صــورت ناخــودآگاه وجــود آنهــا را بــرای همیشــه تضمینــی خواهیــم دانســت. همیشــه مهیــا 
دانســتن چیزهــا مقدمــة رخدادهــای منفــی اســت، چــرا کــه در ایــن شــرایط مــا از وجــود آنهــا شــکرگزار 
نخواهیــم بــود و کارایــی نیــروی قدرشناســی را در زندگــی مــان متوقــف مــی کنیــم. همانطــور کــه شــکرگزار 
بــودن باعــث موفقیــت آمیزتــر شــدن زندگــی مــا مــی شــود، تضمینــی دانســتن وجــود چیزهــای مختلــف 

هــم ســبب نــزول و افــت میــزان موفقیــت در زندگــی مــی شــود.

آیــا بــرای داشــتن ســالمتی شــکر گــزار هســتید؟ یــا فقــط وقتــی متوجــه ســالمتی خــود مــی شــوید کــه بــه 
درد یــا بیمــاری گرفتــار مــی آییــد؟ آیــا هــر روز بــرای کارتــان شــکرگزاری میکنیــد یــا فقــط در زمــان اضطــرار 
بــه فکــر آن مــی افتيــد؟ آیــا بــرای حقــوق و درآمــد خــود شــاد هســتید یــا آن را یــک چیــز همیشــگی و 
پیــش پــا افتــاده میدانیــد؟ آیــا زمانــی کــه چیــز خــوب پیــش مــی رود بــه خاطــر کســانی کــه ئوستشــان 
داریــد سپاســگزار هســتید یــا فقــط زمانــی کــه مشــکلی پیــش مــی آیــد بــا دیگــران دربــاره آنهــا صحبــت 
میکنیــد؟ آیــا بــرای اتومبیلتــان کــه بــه خوبــی کار میکنــد شــکرگزار هســتید یــا فقــط هنگامــی کــه از کار 

مــی افتــد بــه فکــر آن مــی افتیــد؟
آیــا بــرای زنــده بــودن تــان در هــر روز سپاســگزار هســتید یــا زنــده بــودن خــود را یــک مســئله پیــش پــا 
ــروز افــکار و ســخنان منفــی مــی  ــردن و ب ــه شــکایت ک ــی دانســتن چیزهــا، ب ــد؟ تضمین ــاده میدانی افت
انجامــد، بنابرایــن وقتــی شــکایت مــی کنیــد، براســاس قانــون جــذب، شــما چیزهــای بیشــتری بــرای 

ــد داشــت؟ ــان خواهی ــاد و شــکایت کــردن در زندگــی ت انتق
اگــر نســبت بــه هــوا، ترافیــک، رئیــس تــان، همســرتان، دوســتان، غریبــه هــا، ایســتادن در صــف هــا، 
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صــورت حســاب هــا، اقتصــاد، قیمــت اجنــاس، یــا ســرویس هــای یــک شــرکت شــکایت داشــته باشــید، 
شــما شــکرگزار نیســتید و در واقــع زندگــی رویایــی تــان را بــا ایــن شــکایت هــا پــس میزنیــد و بــه عقــب 

مــی رانیــد.

ــان آوردن واژه هــای منفــی و تضمینــی  ــر زب حــاال میدانیــد کــه شــکوه و شــکایت کــردن، کژاندیشــی، ب
ــد. حــاال  ــروز رخدادهــای خــوب در زندگــی شــما جلوگیــری میکن دانســتن وجــود چیزهــای مختلــف از ب
میدانیــد کــه وقتــی در زندگــی تــان کاری بــه درســتی پیــش نمــی رود، شــما بــه صــورت غیرعمــدی و 
ناخواســته بــه انــدازه کافــی قدرشــناس نبــوده ایــد. وقتــی بــه انــدازه کافــی قدرشــناس هســتید، انــرژی 
هــای منفــی از شــما دور مــی شــوند. هنگامــی کــه قدرشــناس باشــید، ســرزنش نمیکنیــد و نــق نمیزنیــد. 
وقتــی قدرشــناس باشــید، ناراحــت نخواهیــد بــود و احساســات منفــی نخواهیــد داشــت و بهتریــن 
خبــر آن اســت کــه اگــر اکنــون در زندگــی خــود موقعیــت بــدی داریــد، زیــاد طــول نخواهــد کشــید تــا بــا 

ــد.  ــر دهی ــروی قدرشناســی آن را تغيي اســتفاده از نی
موقعیت های منفی همانند دود از شما دور می شوند، درست مانند جهش شراره های آتش !

ممکــن اســت ایــن کار نخســت دشــوار بــه نظــر آیــد، شــما بایــد بــه دنبــال دالیلــی بــرای شــکر گــزار بــودن 
در موقعیــت هــای منفــی بگردیــد، مهــم نیســت کــه بــدی وضعیــت در چــه حــد و میــزان اســت، شــما 
همــواره میتوانیــد دلیلــی بــرای قدرشناســی پیــدا کنیــد، بــه ویــژه اگــر بدانیــد کــه قدرشناســی تــان شــما را 
بــه شــیوهای فــوق العــاده از وضعیــت بــد مــی رهانــد. والــت دیزنــی، کــه از راز واقعــی زندگــی آگاه بــود، 

ایــن مســئله را در فیلــم پولیانــا بــه تصویــر کشــیده اســت.

فیلــم دیزنــی کــه در ســال ۱۹۶۰ ســاخته شــده، »بــازی شــادی « را بــه تصویــر کشــید کــه خــودم پــس از 
دیــدن آن در دوران کودکــی بســیار تحــت تأثیــر قــرار گرفتــم. مــن ایــن بــازی را در دوران بچگــی و بلــوغ 
بــازی میکــردم. بــرای ایــن بــازی، شــما بایــد تــا آنجــا کــه مــی توانیــد، بــه دنبــال چیزهایــی بگردیــد تــا بــه 
خاطرشــان شــاد باشــید، بــه ویــژه در وضعیــت هــای منفــی. یافتــن دلیلــی بــرای شــاد بــودن )یــا یافتــن 

چیزهایــی بــرای شــکرگزاری( در موقعیــت منفــی باعــث ظاهــر شــدن راه حــل مــی شــود.

ــه نمایــش درآورد، همانطــور کــه هــزاران ســال پیــش  ــا ب ــی، قــدرت شــکرگزاری را در پولیان والــت دیزن
ــد: ــه کــرده ان ــوی شــکرگزاری را توصی ــروی معن ــری نی ــه کارگی ــگان مشــرق زمیــن چگونگــی ب فرزان

بگذاریــد برخیزیــم و قدرشــناس باشــیم، بــرای آنکــه اگــر امــروز زیــاد نیاموختــه ایــم، دســت کــم اندکــی 
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آموختــه ایــم، و اگــر اندکــی نیاموختــه ایــم، حداقــل بیمــار نشــده ایــم، و اگــر بیمــار شــده ایــم، دســت 
کــم نمــرده ایــم؛ بنابرایــن بیاییــد همگــی سپاســگزار باشــیم.«

اجــازه دهیــد تــا واژه هــای معنــوی الهــام بخــش شــما باشــد، امــروز یکــی از شــکل هــای زندگــی تــان را در 
نظــر بگیریــد کــه میخواهیــد حــل شــود و همزمــان بــه ده علــت بــرای شــکرگزاری فکــر کنیــد. میدانــم کــه 
شــروع ایــن تمریــن کمــی ســخت اســت، ولــی پیشــتر راه آن بــه شــما نشــان داده شــده اســت. نوشــته 

ای را در کامپیوتــر یــا دفتــر سپاســگزاری تــان ترتیــب دهیــد کــه ده مــورد را در برگیــرد.
بــرای مثــال ممکــن اســت مشــکل تــان ایــن باشــد کــه کار نداریــد، و بــه رغــم تــالش بســیارتان بــرای پیــدا 
کــردن کار هنــوز بیــکار هســتید. بــرای آنکــه شــرایط را بــه صــورت مناســب تغييــر دهيــد، بایــد یــک تمریــن 

متمرکــز شــکرگزاری را بــرای ایــن موقعیــت اجــرا کنیــد، 

در اینجا چند نمونه برای شما آورده شده است:
1- بسیار شاکرم زیرا در این مدت وقت الزم را برای کنار خانواده بودن داشته ام.

۲- شاکرم برای این که در این مدت اوقات فراغت بسیار خوبی داشتم.
3- بسیار سپاسگزارم که در مدت زیادی از زندگی ام بیکار نبوده ام و تجربه کسب کرده ام.

۴- خوشبختم چون این برای نخستین بار است که در زندگی بیکار بوده ام.
۵- خوشبختم از اینکه هنوز کارهایی هست و هر روز موقعیت کاری جدیدی ایجاد میشود.

۶- خوشحالم از اینکه دانسته هایی داشتم که باعث شد برای مصاحبه کاری دست خالی نباشم.
۷ - خوشحالم از اینکه سالم هستم و می توانم کار کنم.

۸- از تشویق ها و حمایت های خانواده ام بسیار سپاسگزارم.
۹ - از استراحتی که داشتم بسیار سپاسگزارم، چرا که به راستی به آن نیاز داشتم.

۱۰- خوشــحالم کــه بــه ســبب از دســت دادن شــغل ام فهمیــدم کــه از دســت دادن کار چــه بهایــی برایــم 
دارد چــرا کــه تاکنــون ایــن را نمیدانســتم.

در نتیجــه ایــن حــس رضایــت و شــکرگزار بــودن شــخص بیــکار، شــرايطی پدیــد مــی آیــد کــه ســبب عــوض 
شــدن شــرایط فعلــی بــه صــورت مثبــت مــی شــود. نیــروی شــکرگزاری بــر هــر موقعیــت و شــرایط منفــی 
غالــب اســت و راه هــای مختلفــی بــرای دگرگونــی وضعیــت بــد وجــود دارد. همــه کاری کــه شــما بایــد 
انجــام دهیــد آن اســت کــه شــکرگزاری را تمریــن کنیــد و منتظــر شــوید کــه نتایــج آن خــود را نشــان دهــد.

بیاییــد تــا مثــال دیگــری را بررســی کنیــم، پســری کــه رابطــه اش بــا پــدرش بــه خطــر افتــاده اســت. پســر 



تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت نایاب نت می باشد.

www.nayabnet.ir52

کتاب معجزه ی شکرگذاری 
راندا برن _ نویسنده کتاب قدرت و راز

تهیه شده توسط گروه تحقیقاتی نایاب نت

احســاس مــی کنــد کــه تفاوتــی نــدارد و هــر کاری کــه مــی کنــد از نظــر پــدرش خــوب نیســت.

1- خوشحالم از اینکه بیشتر روابطم در زندگی در شرایط ایده آلی قرار دارد.
۲- از پــدرم سپاســگزارم کــه بــه ســختی کار و تــالش کــرد تــا مــن بتوانــم تحصیالتــی داشــته باشــم کــه او 

هیــچ وقــت فرصتــی بــرای دســتیابی بــه آن نداشــت.
ــن  ــر ای ــه در غی ــواده در دوران کودکــی ام سپاســگزارم، چراک ــت هایــش از خان ــرای مراقب ــدرم ب 3- از پ
صــورت هیــچ گاه درنمیافتــم کــه کار کــردن چقــدر ســخت اســت و بــرای اداره کــردن خانــواده بــه پــول 

ــم. نیازداری
۴- از پدرم سپاسگزارم برای آنکه هر روز شنبه مرا به تمرین بسکتبال میبرد.

۵- بسیار خوشحالم که این روزها پدرم مانند دیگر مواقع نسبت به من سختگیر نیست.
۶- بســیار خوشــحالم از ایــن کــه پــدرم بــه مــن بســیار اهمیــت مــی دهــد، چراکــه اگــر مــن برایــش بــی 

اهميــت بــودم ایــن گونــه ســخت گیــری نمــی کــرد.
ــه فرزندانــم افزایــش  ــا مــن، دلســوزی ام نســبت ب ۷- خوشــحالم از اینکــه در اثــر نــوع برخــورد پــدرم ب

یافتــه اســت.
ــد باعــث داشــتن  ــه میتوان ــت چگون ــه تشــویق و حمای ــه مــن آموخــت ک ــه ب ــدرم سپاســگزارم ک ٨- از پ

ــه نفــس شــود. ــا اعتمــاد ب ــی شــاد و ب فرزندان

۹- از اینکــه مــی توانــم بــا پــدرم بگویــم و بخنــدم بســیار خوشــحالم. بعضــی هــا هیــچ گاه بــه ایــن تجربــه 
دســت نیافتــه انــد، چراکــه پــدر نداشــته انــد و آنهایــی کــه پدرشــان را از دســت داده انــد هیــچ گاه 

فرصتــی بــرای شــاد بــودن بــه همــراه پدرشــان نبــوده اســت.
۱۰- از داشــتن چنیــن پــدری کــه در کنــار او لحظــات بســیار خوبــی داشــته ام و میتوانــم در کنــار او بــاز 

هــم لحظــات خوبــی داشــته باشــم بســیار احســاس خوشــبختی میکنــم.
ــا پــدرش دوبــاره  بــه دلیــل ایــن احســاس قلبــی پســر نســبت بــه پــدرش، او بــرای بهبــود رابطــه خــود ب
تــالش خواهــد کــرد. او تفکــرات و احساســاتش را نســبت بــه پــدرش تغییــر مــی دهــد کــه در نتیجــه ایــن 
تغییــرات بــه ســرعت بــه پــدرش جــذب مــی شــود. وقتــی پســر از پــدر خــود سپاســگزار باشــد، در ســطوح 
انرژیتیکــی و کوانتومــی نیــز ایــن مســئله باعــث بــروز تأثيرهــای مثبــت بــر ارتباطــاش بــا پــدرش مــی شــود. 
وقتــی او حالــت شــکرگزاری خــود را در قبــال پــدرش حفــظ کنــد، شــرایط بهتــری را در ارتبــاط بــا پــدرش 

بــه دســت خواهــد آورد و روابــط آنهــا رو بــه بهبــود میــرود.
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بــه خاطــر داشــته باشــید کــه میــزان تأثیــر قدرشناســی شــما براســاس احساســتان تعییــن مــی شــود. 
پــس از تمریــن قدرشناســی، شــما مــی بایســت احســاس بســیار بهتــری داشــته باشــید. اولیــن نشــانه 
مؤثــر بــودن قدرشناســی شــما، بهتــر شــدن احساســاتتان نســبت بــه شــرایط اســت، در ایــن حالــت 
مطمئــن خواهیــد بــود کــه راه حــل هــای بســیار پیــدا خواهــد شــد. پاســخ مناســب بــه هــر شــرايط منفــی 
کــه میخواهیــد آن را تغييــر دهيــد، عبــارت اســت از اینکــه قدرشناســیتان را آنقــدر بــر موضــوع متمرکــز 
کنیــد تــا احســاس درونیتــان بهتــر شــود. ســپس خواهیــد دیــد کــه نیــروی قدرشناســی دنیــای اطــراف را 

دگرگــون خواهــد کــرد.

لیست خود بگنجانید: 
من برای بسیار سپاسگزارم. يا، من با تمام وجود برای ____________________ سپاسگزارم.

و جملــه را بــا ذکــر علــت احســاس قدرشناســی خــود نســبت بــه آن مــورد، بــه پایــان برســانید. همچنیــن 
ــر آن را  ــه اگ ــد، البت ــه کار گیری ــروی شــکرگزاری ب ــرای اســتفاده از نی ــی را ب ــت دیزن ــد، روش وال میتوانی

راحــت تــر تشــخیص مــی دهیــد. 
من از بابت ___________________ بسیار خوشحالم.

و جمله را با بیان علت خرسندی تان نسبت به این مورد به اتمام برسانید.

زمانــی کــه لیســت خــود را نوشــتید، تمریــن »راه هــای بــدون شــرایط منفــی« را بــا نوشــتن: سپاســگزارم، 
سپاســگزارم، سپاســگزارم، بــه خاطــر عــزم و اراده و ثبــات قــدم خــودم.

و فقــط بــرای امــروز، ببینیــد مــی توانیــد یــک روز را بــدون بیــان عبــارات منفــی بــه پایــان برســانید. شــاید 
ایــن یــک چالــش باشــد، ولــی ببینیــد کــه آیــا میتوانیــد آن را بــرای یــک روز اجــرا کنیــد؟ یــک علــت مهــم 
بــرای ایــن امــر وجــود دارد و آن ایــن کــه بســیاری از مــا نمــی دانیــم کــه صحبــت کردنمــان تــا چــه انــدازه 
بــار منفــی دارد ولــی بعــد از آنکــه یــک روز مواظــب حــرف زدن مــان بودیــم بــه آن پــی خواهیــم بــرد. بــه 
خاطــر بســپارید کــه منفــی بافــی و شــکوه و شــکایت ســبب فزونــی گرفتــن شــرایط منفــی مــی شــود و 
اگــر نســبت بــه آنچــه کــه مــی گوییــد هوشــیار باشــید، آنــگاه از گفتــن عبــارات منفــی پرهیــز مــی کنیــد 
ــر کــه مــی توانیــد در  ــود. یــک جملــه مؤث ــد ب ــان هوشــیارتر خواهی ــه پیامدهــای گفتــه هایت و نســبت ب
ــان آوریــد آن اســت کــه، بــه ســرعت صحبــت  ــر زب هنگامــی کــه قصــد داریــد ســخنان منفــی بگوييــد ب
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کــردن را متوقــف کنیــد و بگوييــد:

ولی باید بگویم که از بابت _________________ بسیار سپاسگزارم.

ایــن جملــه پــر انــرژی را سرمشــق خــود کنیــدآن را همیشــه بــه خاطــر داشــته باشــید و در هنــگام نیــاز از 
آن اســتفاده کنیــد.

اگــر در آینــده مشــکلی هرچنــد کوچــک ســر راهتــان ســبز شــد، بــه یــاد داشــته باشــید کــه خاکســتر را 
ــرژی  ــا ایــن کار همزمــان شــما ان ــد. ب ــا اســتفاده از قدرشناســی از بیــن ببری پیــش از مشــتعل شــدن ب

مثبــت را در زندگــی شــعله ور مــی ســازید!
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تمرین شماره ۷ 
یک راه کار آمد بدون منفی بودن

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده موهبتتــان تهیــه کنیــد و بنویســید چــرا بــه خاطــر آنهــا 
احســاس قدرشناســی مــی کنیــد. لیســت را بازخوانــی کنیــد و در پایــان هر موهبت، بگوييد سپاســگزارم، 

سپاســگزارم، سپاســگزارم و بــرای موهبــت هایــی کــه داریــد از صمیــم قلــب سپاســگزار باشــید.

ــال تغييــر آن  ــه دنب ــه شــدت ب ــا موقعیــت منفــی را در زندگیتــان انتخــاب کنیــد کــه ب ۲- یــک مشــکل ی
هســتید.

3- لیســتی تهیــه كنيــد از ده مســئله کــه شــما بــه خاطــر آنهــا سپاســگزار هســتید و بــه آن مشــکل مربــوط 
است.

۴- در پایــان لیســتتان، بنویســید: سپاســگزارم، سپاســگزارم، سپاســگزارم. بــه خاطــر اعتمــاد بــه نفــس 
و عــزم و اراده ام.

ــان برســانید. اگــر  ــه پای ــان را ب ــن جمــالت منفــی روزت ــدون گفت ــد ب ــا میتوانی ــد آی 5- فقــط امــروز، ببینی
متوجــه شــدید کــه فکــر یــا جملــه ای منفــی در ذهــن یــا زبــان تــان جــای گرفتــه، بــه ســرعت آن را متوقــف 

کنیــد و بگوییــد:
اما باید بگویم که من از بابت _______________________ بسیار سپاسگزارم.

6- پیــش از خوابیــدن، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و کلمــه سپاســگزارم را بــرای بهتریــن اتفاقــی کــه در 
طــول روز بــرای تــان رخ داده بگوييــد.
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روز هشتم : آمیزه های انرژی مثبت

در یــک قلــب شــکرگزار، همــواره ضيافــت برپاســت. دبليــو. جــی. کامــرون )۱۸۷۹-۱۹۵۳( روزنامــه نــگار 
و بــازرگان

شــکرگزاری پیــش از خــوردن غــذا یــک رســم هــزاران ســاله اســت کــه بــه دوران مصــر باســتان بــر مــی 
ــرای سپاســگزاری پیــش  ــاد زندگــی در قــرن بیســت و یکــم، صــرف وقــت ب ــا شــتاب گرفتــن زی گــردد. ب
ــرای  ــا نوشــیدن ب ــه فراموشــی ســپرده شــده اســت. اســتفاده از فرصــت ســاده خــوردن غــذا ی از غــذا ب

ــرژی مثبــت در زندگــی مــا میشــود. قدرشناســی باعــث افزایــش ان

اگــر شــما بــه زمانــی مــی اندیشــید کــه بــه راســتی گرســنه بودیــد و بــه خاطــر خواهیــد آورد کــه در آن 
موقــع نمــی توانســتید بــه درســتی فکــر کنیــد یــا کاری انجــام دهیــد، آنــگاه احســاس ضعــف بدنــی مــی 
ــد.  ــان از کار مــی افتــد و احساســتان فروکــش میکن ــان دچــار رعشــه میشــود. ذهنت ــدام هات کنیــد و ان
تمــام ایــن وقایــع در اثــر نخــوردن غــذا، حتــی بــرای مدتــی کوتــاه اتفــاق مــی افتــد. شــما بــه غــذا نیــاز 
داریــد تــا زنــده بمانیــد، فکــر کنیــد، احســاس خوبــی داشــته باشــید، بنابرایــن قدرشــناس بــودن نســبت 

بــه غــذا یــک معاملــه بســیار عادالنــه بــه نظــر مــی رســد.

بــرای آنکــه نســبت بــه غذایــی کــه مــی خوریــد احســاس قدرشناســی بیشــتری داشــته باشــید، یــک لحظــه 
ــرای خــوردن داشــته باشــید،  ــی ب ــرای آنکــه شــما غذای ــه تمــام کســانی بیندیشــید کــه ب ــد و ب ــر کنی صب
زحمــت کشــیده انــد. بــرای آنکــه شــما میــوه و ســبزی ســالم بــرای خــوردن داشــته باشــید، باغــداران بایــد 
گیاهــان را بکارنــد و بــه آنهــا غــذا و آب الزم را بدهنــد و از آنهــا مراقبــت کافــی بــه عمــل آورنــد تــا بعــد از 
مــاه هــا بتواننــد محصــول آن را آمــاده برداشــت کننــد. پــس از آغــاز برداشــت، ایــن محصــوالت بایــد بــه 
صــورت مناســب بســته بنــدی شــود و در اختیــار پخــش کننــده هــا و عوامــل، حمــل و نقــل قــرار گیــرد و 
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آنهــا بــا پیمــودن مســافت هــای طوالنــی و بــا زحمــت شــبانه روزی و هماهنــگ بــا ســایر عوامــل، میــوه و 
ســبزی را بــه صــورت کامــال ســالم و تــازه بــه شــما مــی رســانند.

بــه دامپــروران بیندیشــید کــه گوشــت را فراهــم مــی آورنــد، بــه ماهیگیــران، مزرعــه داران، پــرورش 
ــا غــذای مــورد  ــد ت ــر کار میکنن ــه صــورت خســتگی ناپذی ــدگان چــای و قهــوه و تمــام کســانی کــه ب دهن
نیازمــان را بــه موقــع بــه مــا برســانند. زنجیــره تأمیــن غــذا در جهــان بــه ســازماندهی بســیار دقیقــی 
نیازمنــد اســت کــه هــر روز بایــد آن را اجــرا کــرد و زمانــی بــه ابعــاد آن پــی خواهیــد بــرد کــه بــه تعــداد 
افــرادی فکــر کنیــد کــه در رســاندن امکانــات و ملزومــات خــوردن و نوشــيدن بــه مغــازه هــا، رســتوران 
هــا، کافــه هــا، ســوپرمارکت هــای هواپیماهــا، مــدارس، بیمارســتان هــا و هــر خانــه ای بــر روی زمیــن 

ســهیم انــد.
غــذا یــک هدیــه اســت ! ایــن هديــه طبیعــت اســت، چراکــه اگــر طبیعــت بــا خــاک، مــواد مغــذی و آبــش 
بــه مــا غــذا نمیــداد، چیــزی بــرای خــوردن نداشــتیم. بــدون آب، هيــچ غــذا و نبــات و حیــوان بــا انســانی 
ــاغ هامــان، اســتحمام، اداره ماشــین  ــرای پختــن و تهیــه غــذا، نگهــداری ب وجــود نداشــت. مــا از آب ب
آالت و ابــزار، حمایــت از بیمارســتان هــا، تولیــد ســوخت، اســتخراج معــادن، صنایــع تولیــدی، تســهیل 
حمــل و نقــل، ســاخت راه هــا، ســاختن لبــاس هــا و کلیــه لــوازم و وســایل مصرفــی روی کــره زمیــن، 
ســاخت پالســتیک، شیشــه، فلــز، ســاختن دارو، خانــه و هــر ســاختمان و ســازه دیگــر اســتفاده میکنیــم 

و اینکــه، آب، بــدن مــا را زنــده نــگاه مــی دارد. آب، آب، آب، آب باشــکوه! 
اگر در کره زمین نیرویی شگفت وجود داشته باشد، بی تردید در آب نهفته است.«

مــا بــدون آب و غــذا کجــا میبودیــم؟ بــی ترديــد االن، اینجــا حضــور نداشــتیم. هیــچ کــدام از دوســتان و 
اعضــای خانواددمــان نیــز اینجــا نبودنــد. نــه امــروزی داشــتیم و نــه هیــچ فردایــی. لیکــن حــاال در اینجــا بــر 
روی ایــن ســیاره زیبــا بــا تمــام چالــش هــا یــا تفریحــات جــذاب آن در کنــار یکدیگــر زندگــی میکنیــم و ایــن 
همــه بــه دلیــل آن اســت کــه طبیعــت بــه مــا آب و غــذا را هدیــه داده اســت. گفتــن کلمــه سپاســگزارم، 
پیــش از خــوردن یــا نوشــیدن هــر چیــزی، درک عملــی و سپاســگزاری نســبت بــه معجــزه آب و غذاســت.

مســئله باورنکردنــی آن اســت کــه سپاســگزار بــودن شــما نســبت بــه غــذا و آب تنهــا بــر زندگــی شــما تاثیــر 
نمــی گــذارد بلکــه، قدرشناســی تــان بــر منابــع جهــان نیــز تأثیــر خواهــد گذاشــت. اگــر بــه تعــداد کافــی 
افــرادی یافــت شــوند کــه بایــت غــذا و آب سپاســگزار باشــند، ایــن رفتــار باعــث کمــک بــه افــراد گرســنه و 
نیازمنــد خواهــد شــد. بــا اســتفاده از قانــون جــذب، قانــون نيوتــن بــرای کنــش و واکنــش، قدرشناســی 
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فراوان،بــه همیــن میــزان فــراوان واکنــش بــه همــراه خواهــد داشــت کــه باعــث برطــرف شــدن کاســتی 
هــا و کمبــود منابــع غذایــی در زندگــی همــه خواهــد شــد.

بــه عــالوه، شــکرگزاری شــما نســبت بــه غــذا و آب باعــث ادامــه یافتــن انــرژی مثبــت در زندگیتــان خواهــد 
شــد و کاینــات ریســمان طالیــی خــود را بــرای شــما خواهــد بافــت و بــرای هــر چیــزی کــه برایتــان عزیــز 

اســت، هرچــه کــه عاشــق اش هســتید و هــر چیــزی کــه آرزویــش را داریــد.

در روزگاران گذشــته مــردم بــر ایــن بــاور بودنــد کــه وقتــی آب و غذاشــان را بــا قدرشناســی تقدیــس 
میکردنــد، همــه چیــز در زندگــی شــان بــه واالتریــن درجــه خلــوص میرســید و اگــر بــه تنــوری هــا و 
دســتاوردهای فیزیــک کوانتومــی بنگریــم کــه ایــن روزهــا ارایــه شــده انــد، بــه درســتی ادعــای آنهــا پــی 
خواهیــم بــرد )تاثيــر بيننــده(. تاثیــر بیننــده در فیزیــک کوانتومــی بــر ایــن داللــت دارد کــه بیننــده هرچــه 
را کــه ببینــد باعــث تغييــر در آنهــا میشــود. فــرض کنیــد کــه اگــر تمرکــز قدرشناســی بــر غــذا و نوشــیدنیتان 
ســاختار انــرژی آنهــا را تغییــر دهــد و آنهــا را بــه گونــه ای خالــص کنــد کــه هــر چیــزی را کــه شــما مصــرف 

مــی کنیــد، اثــر نهایــی آن بــر ســالمتی بــدن شــما چــه خواهــد بــود؟

یــک راه بــرای آزمــودن نیــروی قدرشناســی ســریع نســبت بــه غــذا و نوشــیدنی آن اســت کــه غــذا و 
نوشــیدنی تــان را مــزه کنیــد. وقتــی غــذا یــا نوشــیدنی را مــزه میکنیــد، قــدر آنهــا را خواهیــد دانســت. بــه 
عنــوان یــک آزمایــش، دفعــه بعــد کــه غذایــی مــی خوریــد یــا مایعــی مینوشــيد، هنگامــی کــه لقمــه ای 
بــر میداریــد، بــر مــزه غــذا در دهانتــان یــا بــوی مایعــی کــه فــرو مــی بریــد تمرکــز کنیــد. آن گاه درخواهیــد 
ــوی آن  ــد و آن را میچشــید، مــزه و ب ــان تمرکــز میکنی ــا نوشــیدنی در دهانت ــر غــذا ی ــی ب یافــت کــه وقت
بســیار زیــاد بــه نظرتــان مــی آیــد ولــی وقتــی کــه بــر مــزه و بــوی غــذا تمرکــز نمــی کنیــد، از درک آن غافــل 
مــی مانیــد. ایــن انــرژی و تــوان تمرکــز و شــکرگزاری شماســت کــه بــه ســرعت بــر طعــم و بــوی غــذا مــی 

افزایــد؟
امــروز پیــش از آنکــه چیــزی بخوریــد یــا بنوشــید، خــواه یــک وعــده از خــوراک روزانــه تــان باشــد یــا یــک 
ــه  ــد و ب ــا نوشــیدن حتــی یــک جرعــه آب، یــک لحظــه تأمــل کنی ــوه، لقمــه ای کوچــک باشــد ی تکــه می
چیــزی کــه میخواهیــد بخوریــد یــا بنوشــید خیــره شــوید و در ذهــن تــان یــا بــا زبانتــان كلمــة سپاســگزارم 
را بلنــد بــر زبــان آوریــد. و اگــر کــه میتوانیــد، یــک لقمــه غــذا برداریــد و آن را واقعــا بچشــید و ببينيــد نــه 
تنهــا لــذت شــما را از غــذا بیشــتر خواهــد کــرد بلکــه باعــث ایجــاد حــس قدرشناســی بیشــتری در شــما 
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خواهــد شــد.
شــما همچنیــن میتوانیــد کاری را انجــام دهیــد کــه مــن انجــام میدهــم، ایــن کار باعــث افزایــش حــس 
قدرشناســی در مــن مــی شــود. هنگامــی کــه کلمــه سپاســگزارم را میگویــم، انگشــتانم را بــر فــراز غذایــم 
و نوشــیدنی ام تــکان میدهــم تــا گــرد و غبــار انــرژی بــر آنهــا ریختــه شــود و فــرض میکنــم کــه ایــن گــرد 
و غبــار بــه ســرعت هــر چــه را کــه لمــس میکنــم خالــص مــی گردانــد. انجــام ایــن کار باعــث میشــود کــه 
فــرض كنــم شــکرگزاری بخشــی از ترکیبــات انــرژی زاســت و مــن مــی خواهــم آن را بــه هــر چیــزی کــه 
ــا مینوشــم، بیافزايــم. شــما یــک پاشــنده در دســت تــان داریــد و میتوانیــد آن را پیــش از  میخــورم و ی

خــوردن هــر غذایــی بــه آن بیافزاییــد و تأثیــرش را بیشــتر کنیــد.

اگــر در هــر زمــان از روز فرامــوش کردیــد کــه پیــش از خــوردن یــا نوشــیدن کلمــه سپاســگزارم را بگوييــد، 
بــه محــض آنکــه یادتــان آمــد، چشــمانتان را ببندیــد و در ذهــن خــود بــه عقــب برگردیــد و لحظــه ای را 
کــه مشــغول خــوردن غــذا بوديــد در ذهــن تــان بــه تصویــر بکشــید و در ایــن لحظــه کلمــه سپاســگزارم 
را بگوييــد. اگــر چندیــن بــار در طــول روز فرامــوش کردیــد کــه بــرای خــوردن یــا نوشــیدن خــود شــکرگزاری 
کنید، آنگاه این تمرین را فردا تکرار کنید. شــما نمی توانید حتی یک روز را در ســاختن قدرشناســیتان 

از يــاد ببریــد چــون آرزوهــای شــما بــه ایــن بســتگی دارد.
قدرشــناس بــودن بــرای ســاده تریــن چیزهــا در زندگــی ماننــد غــذا و آب، یکــی از ژرف تریــن گونــه هــای 
قدرشناســی اســت و هنگامــی کــه شــما ایــن انــدازه از قدرشناســی را حــس کردیــد، آنــگاه در خواهیــد 

یافــت کــه معجــزه اتفــاق مــی افتــد.
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تمرین شماره ۸ 
آمیزه های انرژی مثبت

1- موهبــت هاتــان را بشــمارید: لیســتی از ده موهبــت خــود تهیــه کنیــد. بنویســید کــه چــرا احســاس 
شــکر گــزاری مــی کنیــد. لیســت خــود را دوبــاره بخوانیــد و در پایــان هــر موهبــت، کلمــه سپاســگزارم را 

ســه بــار تکــرار کنیــد و تــا آنجــا کــه مــی توانیــد حــس شــکرگزاری داشــته باشــيد.

۲- امــروز پیــش از آنکــه چیــزی بخوریــد یــا بنوشــید، بــه چیــزی کــه میخواهیــد بخوریــد یــا بنوشــید نــگاه 
کنیــد و در ذهــن تــان یــا بــه صــورت زبانــی و بلندکلمــه سپاســگزارم را بگوييــد. اگــر میخواهیــد میتوانیــد 

بــا دســتتان گــرد و خــاک انــرژی مثبــت را بــر غــذا یــا نوشــیدنیتان بریزیــد.

ــت  ــد و کلمــه سپاســگزارم را باب ــان را متمرکــز کنی ــد، افکارت ــه خــواب بروی ۳- امشــب پیــش از اینکــه ب
ــد. ــاده بگويي ــان افت ــن اتفاقــی کــه در روز برایت بهتری
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کتاب معجزه شکرگزاری نوشته »راندا برن«
قسمت ششم مترجم: وامق عسکری ويراستار: »غالمحسین سالمی« نشر صدای معاصر

متن کامل
از نویسندهی »راز« و »قدرت«

معجزه شکرگزاری
نوشته ی راندا برن

ترجمه ی وامق عسکری ويراستار: غالمحسین سالمی
ویرایش نهایی : فردین حیدری 
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روز نهم : پول ربا

ــر )۱۹۰۶-۱۹۴۵( کشــیش  ــون هوف ــار مــی شــود. دیتریــش ب ــا قدرشناســی اســت کــه زندگــی پرب ــا ب تنه
آییــن لوتــر

قدرشناســی گنــج، و شــکوه و شــکایت کــردن ننــگ و فقــر اســت. ایــن قانــون طالیــی بــرای همــه ی دوران 
زندگــی تــان اســت، چــه دربــاره ی ســالمتی، شــغل، ارتبــاط هایتــان یــا پولتــان. حتــى اگــر پــول زیــادی 
نداریــد، هــر قــدر کــه بــرای داشــته هایتــان سپاســگزار باشــید، پــول بیشــتری بــه شــما خواهــد رســید. 

هرچــه قــدر شــما بیشــتر دربــاره ی پــول شــکایت کنیــد فقیرتــر و تنگدســت تــر مــی شــوید.

تمریــن امــروز بــر آن اســت کــه یکــی از اصلــی تریــن علــل شــکایت مــردم نســبت بــه پــول را بــه یــک 
عامــل بــرای قدرشناســی بــدل ســازد تــا قــدرت آن را بــرای تغييــر وضعیــت مالــی تــان دوچنــدان کنــد. 
شــما شــکایت را کــه فقیرترتــان میکنــد بــا قدرشناســی عــوض خواهیــد کــرد کــه شــما را بــه نیــروی مثبــت 

سپاســگزاری بــه فــردی ثروتمنــد تبدیــل میکنــد.

بســیاری از کســانی کــه مــی پندارنــد دربــاره ی پــول گلــه نمیکننــد امــا اگــر در زندگــی خــود کمبــود پــول را 
احســاس کننــد بــدون درک آن دســت بــه شــکایت و گلــه میزننــد. شــکایت در ذهــن بــا زبــان افــراد صورت 
میگیــرد و خیلــی افــراد، خــود از بســیاری از افــکاری کــه در ســر دارنــد آگاه نیســتند. شــکایت کــردن، افــكار 
نومیــد کننــده یــا بــه کار بــردن واژه هــای منفــی اشــک آلــود و یــا نگــران کننــده دربــاره ی پــول، تنگدســتی 

مــی آفرینــد و البتــه بزرگتریــن شــکایت هــا زمانــی صــورت میگیــرد کــه بایــد پولــی پرداخــت شــود.

نداشــتن پــول کافــی بــرای پرداخــت صــورت حســابها، یکــی از بدتریــن وقایــع اســت کــه میتوانــد رخ 
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دهــد. ماننــد آن اســت کــه جریــان بیشــتری از صــورت حســاب هــا نســبت بــه پــول شــما، وجــود دارد. 
هنگامــی کــه دربــاره ی صــورت حســاب هــای خــود گالیــه مــی کنیــد در حقيقــت شــما نســبت بــه پــول 

مینالیــد و ایــن باعــث تنگدســتی تــان مــی شــود.  

اگــر پــول الزم را نداریــد، آخریــن کاری کــه مــی توانیــد انجــام دهیــد آن اســت که نســبت به صورتحســاب 
هاتــان احســاس قدرشناســی کنیــد و ایــن در واقــع همــان کاری اســت کــه بایــد انجــام دهیــد تــا پــول 

بیشــتری در زندگــی بــه دســت آورید. 

ــوط اســت احســاس قدرشناســی داشــته  ــول مرب ــه پ ــه ب ــرای هرچــه ک ــه و ب ــرای داشــتن زندگــی مرف ب
باشــيد و غــرو لنــد کــردن دربــاره ی صورتحســاب هــا نشــانه ی قدرشــناس بــودن نیســت. شــما بایــد بــه 
ــه ای دقیــق برعکــس عمــل کنیــد و در ازای ســرویس هــا و کاالهایــی کــه در مقابــل صورتحســاب  گون
خــود دریافــت کــرده ایــد، شــکرگزار باشــید. ایــن یــک کار بســیار ســاده اســت کــه میتوانیــد در زندگــی 
خــود انجــام دهیــد و تأثیــری اساســی در زندگیتــان دارد، بــه عبارتــی شــما بــه پــول ربــا تبدیــل میشــوید.

ــه درآمــد خــود از محصــوالت و  ــه یــک صــورت حســاب قدرشــناس باشــید، بایــد ب ــرای آنکــه نســبت ب ب
ســرویس هایــی بیندیشــید کــه دریافــت کردیــد. اگــر بــه پرداخــت اجارهــی منــزل یــا رهــن مربــوط مــی 
شــود، بــرای داشــتن خانــه سپاســگزار باشــید و اینکــه در خانــه زندگــی مــی کنیــد. اگــر شــما مجبــور بودیــد 
کــه تمــام پولتــان را ذخیــره کنیــد و پــول منــزل را یــک جــا بپردازیــد، چــه اتفاقــی رخ میــداد؟ آن وقــت اگــر 
چیــزی بــه نــام رهــن یــا اجارهــی مســکن وجــود نداشــت، چــه اتفاقــی مــی افتــاد؟ آن گاه بســیاری از مــا 
در خیابــان هــا زندگــی میکردیــم، بنابرایــن بایــد نســبت بــه مؤسســه ی کرایــه ی مســکن و یــا صاحبخانــه 
تــان شــکرگزار باشــید چراکــه آنهــا منــزل یــا آپارتمانــی را بــرای شــما فراهــم کــرده انــد کــه مــی توانیــد در 

آن زندگــی کنیــد.

اگــر شــما در برابــر مصــرف بــرق و گاز صورتحســابی دریافــت میکنیــد، بــه گرمــی و خنکــی مطبوعــی کــه 
برایتــان فراهــم شــده، دوش آب گــرم و هــر رفــاه و آســایش دیگــری بیندیشــید کــه در اثــر ایــن ســرویس 
بــرای شــما فراهــم آمــده اســت. اگــر صورتحســاب هزینــه هــای تلفــن و اینترنــت بــه دســتتان مــی رســد، 
بــه ایــن فکــر کنیــد کــه زندگــی تــان بــدون تلفــن و اینترنــت چــه قــدر ســخت میشــد و شــما بــرای هــر کاری 
الزم بــود شــخصا ســفر کنیــد تــا بــه آنجــا برســید. بــه ایــن بیندیشــید کــه تاکنــون چندبــار بــه دوســتان و 
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اقــوام تــان تلفــن کــرده ایــد، یــا ایمیــل فرســتاده ایــد یــا پیامــی از ســوی آنهــا بــه دســتتان رســیده اســت. 
یــا بــه واســطه ی ســرویس اینترنــت، بــه اطالعــات موجــود در حافظــه ی آن دسترســی پیــدا کــرده ایــد.

تمــام ایــن ســرویس هــای اســتثنایی بــه یــک اشــاره ی انگشــت شــما قابــل اســتفاده و دسترســی اســت، 
بنابرایــن نســبت بــه آنهــا قدرشــناس باشــید و بــه دلیــل اعتمــاد شــرکت ســرویس مخابــرات بــه شــما کــه 

پیــش از پرداختــن پولــی ســرویس در اختیارتــان قــرار داده اســت شــکرگزار باشــید.

از وقتــی کــه مــن بــه نیــروی پدیــده ی قدرشناســی پــی بــرده ام، روی صــورت حســاب هایــی کــه پرداخــت 
میکنــم، مینویســم: »سپاســگزارم - پرداخــت شــده و بــه ایــن ترتیــب حتــی یــک صورتحســاب پرداخــت 
ــرای پرداخــت قبــض هــا پولــی نداشــتم، روی آنهــا مینوشــتم  ــدارم. در ابتــدا، وقتــی کــه ب نشــده نیــز ن
»بــرای پولــش سپاســگزارم« و وقتــی کــه پــول الزم بــرای پرداخــت قبــض را داشــتم: »سپاســگزارم، 

پرداخــت شــده را بــه آن اضافــه میکــردم.
قــرار اســت امــروز شــما همیــن کار را انجــام دهیــد. هــر صورتحســاب نپرداختــه ای را کــه داریــد برداریــد و 
بــا نوشــتن »بایــت پولــش سپاســگزارم« و بــرای پولــی کــه بابــت ایــن صــورت حســابها پرداخــت خواهیــد 
کــرد احســاس قدرشناســی کنیــد، چــه پــول داشــته باشــید چــه نداشــته باشــید. اگــر صورتحســاب را بــه 
صــورت اینترنتــی دریافــت میکنیــد، آن را بــه صنــدوق ورودی ایمیــل خودتــان ببریــد و در عنــوان ایمیــل 

بنويســيد : بــرای پولــش سپاســگزارم.

ســپس، ده قبضــی را کــه پیشــتر پرداخــت کــرده ایــد انتخــاب کنیــد و بــر آنهــا واژه ی »سپاســگزارم 
ــد  ــه میتوانی ــا آنجــا ک - پرداخــت شــده را بنویســید. همانطــور کــه روی صورتحســاب هــا مینویســید، ت
احســاس قدرشناســی داشــته باشــید. هرچــه نســبت بــه توانایــی تــان بــرای پرداخــت ایــن قبضهــا 

قدرشــناس تــر باشــید، پــول بیشــتری را بــه ســمت خــود جــذب خواهیــد کــرد.
ــه  ــد، ب ــا هــر موقــع کــه قبضــی را مــی پردازی ــد ت ــه عــادت خــود تبدیــل کنی ــن را ب ــه بعــد، ای از امــروز ب
خدماتــی بیندیشــید کــه در مقابــل ایــن صورتحســاب دریافــت کردیــد، و بر روی آن کلمات »سپاســگزارم 
_____________ پرداخــت شــد« را بنویســید و اگــر کــه پــول الزم را بــرای پرداخــت هزینــه هاتــان نداریــد، 
قــدرت قدرشناســیرا بــا نوشــتن »بــرای پولــش سپاســگزارم« بــه کار اندازیــد و ایــن را بــه گونــه ای اظهــار 

کنیــد کــه انــگار پــول الزم را داریــد.
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قدرشناســی نســبت بــه پولــی کــه پرداختــه ایــد تضمینــی بــر آن اســت کــه شــما پــول بیشــتری دریافــت 
ــول شــما متصــل اســت  ــه پ ــه ب ــک ریســمان مغناطیســی اســت ک ــد ی ــرد. قدرشناســی مانن ــد ک خواهی
ــول  ــزان پ ــر می ــا صــد براب ــر ی ــر، گاهــی ده براب ــه شــما بازخواهــد گشــت، گاهــی براب ــول همیشــه ب و پ
بازگشــتی بــه شــما بــه پــول پرداختیتــان بســتگی نــدارد بلکــه بــه میــزان شــکرگزاری تــان مربــوط اســت.
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تمرین شماره ۹
پول ربا

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده موهبــت خــود تهیــه کنیــد و بنویســید کــه چــرا از 
داشــتن آنهــا سپاســگزاريد. ليســت خــود را از نــو بخوانیــد و در پایــان هــر مــورد، کلمــه ی سپاســگزارم را 

ســه بــار بگوییــد و تــا آنجــا کــه میتوانیــد بــرای موهبــت هایــی کــه داریــد قدرشــناس باشــید.

۲- هــر قبــض نپرداختــه ای را کــه داریــد برداریــد و از قــدرت شــکرگزاری اســتفاده کنیــد و روی آن 
بنویســید بــرای پولــش سپاســگزارم و صرفنظــر از ایــن کــه پــول آن را داشــته یــا نداشــته باشــید، تــا آنجــا 

کــه مــی توانیــد بــرای پــول پرداخــت ایــن قبــض احســاس شــکرگزاری داشــته باشــید.

3- ده صورتحســابی را برداریــد کــه پیشــتر پرداخــت کــرده ایــد و روی آنهــا واژه هــای سپاســگزارم، 
پرداخــت شــد را بنویســید و بــرای آنکــه پــول پرداخــت ایــن قبــوض را داریــد، قدرشــناس باشــيد.

۴- پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و کلمــه ی سپاســگزارم را بــرای بهتریــن اتفاقــی کــه 
در روز بــرای شــما رخ داده بــر زبــان آوریــد.
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روز دهم : انرژی مثبت همچون گرد و غبار همه را فرا می گیرد 

آمبــروز )۳۹۷-۳۴۰(   نــدارد. ســنت  بازگردانــدن سپاســگزاری وجــود  از  تــر  ای واجــب  هیــچ وظیفــه 
كاتوليــک اســقف  و  الهيــات  کارشــناس 

ــه دیگــران مــی دهیــم،  ــد کــه هــر آنچــه مــا از صمیــم قلــب ب آمــوزه هــای روحانــی باســتانی مــی گوین
صدبرابــر بــه خودمــان بــاز مــی گــردد. بنابرایــن قدرشناســی و تشــکر زبانــی از دیگران و گفتن سپاســگزارم 

بابــت آنچــه کــه از آنهــا دریافــت مــی داریــد، بــرای بهبــود شــرایط زندگــی شــما الزم اســت.

قدرشناســی یــک انــرژی قدرتمنــد اســت، بنابرایــن نیــروی قدرشناســی را میتوانیــد بــه ســوی هرکســی 
گســيل داریــد. اگــر انــرژی قدرشناســی را بــه ماننــد خــاک نورانــی تصــور کنیــد، وقتــی کــه در برابــر 
دریافــت چیــزی از دیگــران از آنهــا تشــکر مــی کنیــد بــه آن مــی مانــد کــه گــرد و غبــار انــرژی را بــر آنهــا 
مــی افشــانيد. انــرژی مثبــت و قدرتمنــد بــر هــر کســی کــه شــما آن را بــه ســویش میفرســتید تأثیــر مــی 
گــذارد و او را غنــى میکنــد. بســیاری از مــا در طــول روز، از طریــق تلفــن یــا ایمیــل یــا رو در رو یــا در محــل 
کار، رســتوران، آسانســور، اتوبــوس یــا متــرو بــا افــراد بســیاری ارتبــاط داریــم و در بســیاری از حــاالت ایــن 

افــراد لیاقــت قدرشناســی مــا را دارنــد چــرا کــه چیــزی از آنهــا دریافــت میکنیــم.

بــه افــرادی بیندیشــید کــه در طــول روز بــا آنهــا رویــارو مــی شــوید کــه بــرای شــما خدمــات مختلفــی را 
فراهــم مــی آورنــد ماننــد کســانی کــه در مغــازه هــا یــا رســتوران هــا کار مــی کننــد یــا راننــدگان اتوبــوس 
و تاکســی، نظافتچــی هــا یــا خدمــه ی محــل کارتــان. ایــن افــراد کار میکننــد تــا خدمتــی بــه شــما ارایــه 
دهنــد و شــما خدمــت آنهــا را دریافــت مــی کنیــد. اگــر در مقابــل خدماتشــان تشــکر زبانــی نکنيــد، آنــگاه 

شــما قدرشــناس نبــوده ایــد و خوبــی هــا را از خــود دور ســاخته ایــد.

بــه کارگرانــی فکــر کنیــد کــه سیســتم حمــل و نقــل مــا را ایمــن نــگاه مــی دارنــد یــا کســانی کــه اســتفاده 
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از خدماتــی همچــون گاز، بــرق و آب و راه را بــرای مــا میســر مــی کننــد. بــه نظافتچــی هایــی فکــر کنیــد 
کــه خیابانهــای مــا و نظافــت گاه هــای همگانــی، قطارهــا، اتوبــوس هــا، هواپیماهــا، بیمارســتان هــا، 
رســتوران هــا، ســوپرمارکت هــا و اداره هــا را تمیــز مــی کننــد. شــما نمیتوانیــد شــخصا بــه تمامــی آنهــا 
خســته نباشــید بگوییــد ولــی مــی توانیــد، مرتبــه ی بعــد کــه از کنارشــان عبــور میکنیــد، بــا تشــکر زبانــی 
گــرد و غبــار انــرژی مثبــت را بــر آنهــا بنشــانید. یــا میتوانیــد دفعــه ی بعــد کــه پشــت میــز تمیزتــان 

نشســتید یــا از خیابــان هــای تمیــز گــذر کردیــد از صمیــم قلــب نســبت بــه آنهــا شــکرگزاری کنیــد.

هنگامــی کــه تــوی یــک کافــه یــا رســتوران هســتید، گــرد و غبــار مثبــت را بــا تشــکر زبانــی از تمــام کســانی 
ــا  ــد ی ــز مــی کن ــان را تمی ــر آنهــا بیافشــانيد. از کســی کــه میزت ــد ب ــه مــی دهن ــه شــما خدمــت ارای کــه ب
لیســت غــذا را بــرای شــما مــی آورد و یــا لیــوان تــان را بــا آب پــر مــی کنــد و یــا غذایــی را کــه ســفارش 
داده ایــد برایتــان ســرو میکنــد یــا صورتحســابتان را میدهــد تشــکر کنیــد. اگــر در خروجــی فروشــگاه بــا 
ســوپرمارکت هســتید، گــرد و غبــار مثبــت را در کلیــه مراحــل خریــد بــر کســانی کــه بــه شــما خدمــت ارایــه 

مــی دهنــد بــا تشــکر زبانــی بیفشــانيد.

ــراد حاضــر در  ــر اف ــی ب ــا تشــکر زبان ــت را ب ــی مثب ــار نوران ــرد و غب ــد، گ ــی میروی ــه مســافرت هوای ــر ب اگ
بازرســی هــا و باجــه هــای کنتــرل بلیــت هــا، مأمــوران حراســت و خدمــه ی پــرواز کــه در هواپیمــا بــه شــما 
خوشــامد مــی گوینــد، بیافشــانيد. هــر بــار کــه میهمانــداران هواپیمــا، در طــول پــرواز بــه شــما سرویســی 
میدهنــد، از آنهــا قدردانــی کنیــد. آوردن خوراکــی و نوشــیدنی و برداشــتن بشــقاب و پســمانده هــای 
غذایــی از جملــه خدماتــی اســت کــه بــه شــما ارایــه مــی شــود. شــرکت هوایــی و خلبــان و کارکنــان پــرواز 
از شــما بــه خاطــر پــرواز کــردن بــا آنهــا تشــکر میکننــد، پــس شــما هــم متقابــال در هنــگام تــرک هواپیمــا 
از آنهــا تشــکر کنیــد. و ایــن کار را در هــر بــار اســتفاده از خدمــات شــرکت هوایــی انجــام دهیــد، چــرا کــه 

پــرواز کــردن شــما یــک معجــزه اســت.
نســبت بــه تمــام کســانی کــه در کارتــان بــه شــما کمــک میکننــد قدرشــناس باشــید خــواه کارمنــدان 
دفتــری باشــند یــا منشــی هــا بــا کارکنــان غذاخــوری محــل کار یــا نظافتچــی هــا یــا همکارانتــان. گــرد و 
غبــار بــا اســتفاده از تشــکر زبانــی بــر آنهــا اثــر خواهــد کــرد. تمامــی ایــن افــراد خدمتــی را بــه شــما ارایــه 

مــی کننــد و شایســته ی قدرشناســی شــما هســتند.

بــه گارســون هــای رســتوران هــا فکــر کنیــد کــه هــر روز بــه ســختی بــرای ارایــه ی خدمــت بــه مــردم زحمــت 
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میکشــند. آنهــا ایــن کار را انتخــاب کــرده انــد تــا از ایــن راه بــه عمــوم مــردم خدمــت کننــد، خدمــت بــه 
همــگان یعنــی رویارویــی بــا افــراد مختلــف بــا حــاالت و احــوال متفــاوت کــه افــراد قــدر ناشــناس را نیــز 
در بــر میگیــرد. مرتبــه ی بعــدی کــه کســی خدمتــی بــرای تــان انجــام داد، بــه یــاد بیاوریــد تخــص در حــال 
ارایــه ی خدمــت، عزیــز دل والديــن و خواهــر و بــرادرش اســت ویــا پــدر یــا مــادر یــک خانــواده یــا دوســت 

مــورد عالقــه و قابــل اعتمــاد کســانی اســت و بــه ایــن خاطــر شایســته قدرشناســی و احتــرام اســت.

گاهــی اوقــات بــا فــردی روبــرو مــی شــوید کــه خدمتــی را کــه مــی پنداریــد شایســته تــان اســت بــه شــما 
نمیدهــد، یــا توجــه کافــی بــه شــما نشــان نمــی دهــد. در ایــن حالــت قدرشناســی مســئله ای ســخت تــر 
اســت ولــی قدرشناســی شــما نمیتوانــد بــه رفتــار دیگــران بســتگی داشــته باشــد. قدرشناســی را برگزینیــد، 
مهــم نیســت کــه چگونــه؟ انــرژی مثبــت را در زندگیتــان انتخــاب کنیــد مهــم نیســت چگونــه ایــن مســاله 
بــه شــما کمــک میکنــد تــا بــه یــاد آوریــد کــه شــاید آن فــرد در لحظــه ی رویارویــی بــا شــما درگیــر مشــکلی 
باشــد. شــاید حــال خوشــی نداشــته باشــد، شــاید بــه تازگــی عزیــزی را از دســت داده، شــاید در همیــن 
چنــد روز متارکــه کــرده و اســير نومیــدی شــده یــا در مرحلــه ای حســاس از زندگــی باشــد. قدرشناســی و 

مهربانــی شــما شــاید خوشــایندترین چیــزی باشــد کــه در زندگیتــان اتفــاق مــی افتــد.
مهربان باشید، چون تمام کسانی که میشناسید، همگی درگیر جنگی سخت هستند.

اگــر شــما از کســی بــرای کمــک اش تلفنــی سپاســگزاری کنیــد، واژه ی سپاســگزارم را سرســری بــر زبــان 
نیاوریــد و علــت قدرشناســی تــان را بیــان کنیــد. بــرای مثــال، »از کمکــت سپاســگزارم«، »سپاســگزارم 
ــو  ــه مــن دادی«، »خیلــی از ت ــات را ب ــه خاطــر مــن دور کــردی«، »سپاســگزارم کــه وقت کــه راهــت را ب
سپاســگزارم کــه مشــکل ام را حــل کــردی«. در ایــن صــورت شــما از پاســخی کــه دریافــت میکنیــد 

شــگفت زده خواهيــد شــد چراکــه آنهــا خلــوص نیتتــان را درک خواهنــد کــرد.
هنگامــی کــه از کســی تشــکر میکنیــد بــه چهرهــاش بنگریــد. آنهــا متوجــه قدرشناســی شــما نمــی شــوند و 
انــرژی سپاســگزاری تــان بــر آنهــا تاثیــر نمــی کنــد مگــر آنکــه بــه چهــره شــان نــگاه کنیــد. اگــر سپاســگزارم 
را در هــوا بگوييــد، موقعیتــی را بــرای کمــک بــه دیگــران از دســت داده ایــد، یــا اگــر واژه ی سپاســگزارم 
ــان  ــت شــما در قدرشناســی ت ــن حال ــد، در ای ــگاه مــی کنی ــن ن ــه زمی ــد کــه ب ــان بیاوری ــر زب ــی ب را درحال

روراســت نبــوده ایــد.

ــه ای بخــرم. مغــازه دار  ــرای خواهــرم هدی ــودم و میخواســتم ب دو ســال پیــش مــن تــوی یــک مغــازه ب
ــگار مــی  ــاری کــرد کــه ان ــه ای مناســب ی ــه حــرف مــن گــوش داد و مــرا در انتخــاب هدی ــه ای ب ــه گون ب
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خواســت بــرای خواهــر خــودش هدیــه ای انتخــاب کنــد. همیــن کــه فروشــنده هدیــه ی بــه شــکل بســیار 
زیبــا بســته بنــدی شــده را بــه مــن داد، تلفــن همراهــم زنــگ خــورد. تماســم کــم و پیــش داشــت تمــام 
میشــد کــه بــه در خروجــی فروشــگاه رســیدم و احســاس بــدی وجــودم را فراگرفــت. بــه ســرعت بــه ســوی 
ــت  ــه عل ــردم، بلک ــه تشــکر ک ــا از او صميمان ــه تنه ــود برگشــتم و ن ــرده ب ــاری ک ــرا ی ــه م فروشــنده ای ک
تشــکرم را نیــز گفتــم و یــادآور شــدم کــه چقــدر مــرا در امــر تهيــه ی هدیــه یــاری داده اســت. مــن او را 
بــا انــرژی مثبــت شستشــو دادم. چشــمانش پــر از اشــک شــد و بزرگتریــن لبخنــدی کــه تاکنــون دیــده ام 

بــر صورتــش نقــش بســت.

هــر کنشــی، واکنشــی برابــر دارد، اگــر وقتــی تشــکر میکنیــد بــه راســتی همیــن احســاس را داشــته 
باشــید، طــرف مقابــل ایــن را درک خواهــد کــرد و احســاس شــما نــه تنهــا احســاس خوبــی بــه فــرد مقابــل 
میدهــد بلکــه قدرشناســی تــان شــما را سرشــار از شــعف میکنــد. آن روز مــن بــا شــادی وصــف ناپذیــری 

از مغــازه بیــرون آمــدم
مــن از انــرژی مثبــت فقــط بــرای کســانی کــه خدمتــی در حــق ام انجــام مــی دهنــد، اســتفاده نمیکنــم 
بلکــه در تمــام موقعیــت هــا از آن ســود مــی بــرم. وقتــی بــا دختــرم خداحافظــی میکنــم و او بــه ســوی 
منزلــش میــرود، بــرای ســالم رســیدنش بــه منــزل بــه شــدت شــکرگزاری میکنــم وانگشــتانم را بــه گونه ای 
در هــوا تــکان میدهــم کــه انــگار غبــار انــرژی را بــر او و اتومبیــل اش مــی افشــانم. گاهــی اوقــات پیــش 
از آنکــه پروژهــای جدیــد را شــروع کنــم، غبــار انــرژی را بــه کامپیوتــرم مــی افشــانم و یــا وقتــی کــه بــرای 
خریــد بــه مغــازه مــی روم، غبــار انــرژی مثبــت را بــر جلــوی مســیرم مــی افشــانم تــا آنچــه را کــه الزم دارم 

در مغــازه بیابــم.

ــار انــرژی اســتفاده مــی کنــد و حتــی وقتــی در مســیرش راننــده  دختــرم هــم در هنــگام رانندگــی از غب
ی مضطربــی را مــی بینــد کــه بــا ســرعت رانندگــی مــی کنــد، غبــار انــرژی مثبــت را بــر او مــی افشــاند تــا 
او نیــز صحیــح و ســالم بــه مقصــد برســد. امــروز، غبــار قدرشناســی را بــا خــود داشــته باشــید و آن را بــا 
گفتــن سپاســگزارم، بــر تمــام ارایــه دهنــدگان خدمــت بــه شــما بیافشــانید. دســت کــم امــروز از ده نفــر 
کــه خدمتــی برایتــان انجــام میدهنــد تشــکر کنیــد. مهــم نیســت اگــر فرصــت نمــی یابیــد کــه شــخصا ایــن 
کار را انجــام دهیــد، در ذهــن خــود نســبت بــه کســی کــه سرویســی بــرای شــما فراهــم آورده سپاســگزار 

باشــید؛ غبــار انــرژی مثبــت بــاز هــم بــه آنهــا مــی رســد. بــرای مثــال در ذهــن تــان بــه خــود بگوييــد:
از آن نظافتچــی کــه در ســاعات اولیــه ی صبــح کار میکنــد تــا خیابــان هــا عــاری از زبالــه باشــد، تشــکر 
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ــرای مــن کار انجــام داده  ــد ســاعت ب ــه هــر روز مانن ــن شــخص را ک ــدر زحمــات ای ــم. هیچــگاه ق میکن
ندانســتم. از او سپاســگزارم.

مطمئــن شــوید حســاب افــرادی را کــه خدمتــی بــه شــما ارایــه مــی دهنــد نــگاه مــی داریــد و در ایــن روز 
حتمــا از ده نفــر تشــکر میکنیــد و غبــار انــرژی مثبــت را بــر آنهــا مــی افشــانيد. اگــر هنگامــی کــه از آنهــا 
تشــکر میکنیــد انــرژی افشــانده شــده را بــه صــورت غبــار در نظــر بگیریــد کــه بــر روی افــراد ریختــه مــی 
ــروی قدرشناســی  ــد داشــت کــه نی ــار خواهی ــزی در اختی ــی از آن چی ــری نامرئ ــگاه شــما تصوی شــود، آن
نــام دارد. ایــن تصویــر ذهنــی بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا بــاور کنیــد کــه غبــار مثبــت شــکرگزاری، بــه 
راســتی بــه افــراد مــی رســد و در بهتــر شــدن شــرایط زندگــی شــان بــه آنهــا کمــک مــی کنــد. هربــار کــه 

شــما غبــار انــرژی را بــر افــراد مــی افشــانيد، در زندگــی شــما نیــز تأثيــرات متقابــل خواهــد داشــت.

ــا اســتفاده از کامپیوترتــان، بــه خاطرتــان  اگــر امــروز در خانــه هســتید، یــک قلــم و کاغــذ برداریــد یــا ب
ــه خاطــر شــما از چهارچــوب کار و زندگــی خــود  ــاد آوریــد کــه کســانی ب ــه ی برگردیــد و رویدادهایــی را ب
بیــرون آمــده و بــه شــما خدمتــی کــرده انــد. ممکــن اســت ایــن آدم شــخصی پشــت تلفــن باشــد یــا یــک 
فروشــنده کــه عــزم انجــام کاری را بــرای شــما داشــته اســت. شــاید خدمتــی ویــژه از پســتچی بــا نظافتچــی 
یــا شــرکت هــای بازیافــت یــا از فروشــنده ی فروشــگاه محــل تــان باشــد. لیســتی از ده مــوردی را کــه هــر 
کســی بــه شــما کمــک ویــژه کــرده تهیــه کنیــد و بــا اســتفاده از کلمــه ی سپاســگزارم، غبــار انــرژی مثبــت 

را بــر همــه ی آنهــا بیفشــانيد.
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یادآوری
امــروز، تمریــن فــردا را بخوانیــد چراکــه تمریــن روز یازدهــم از زمانــی آغــاز میشــود کــه از خــواب بیــدار 

میشــوید.

تمرین شماره ۱۰
انرژی مثبت همچون گرد و غبار همه را فرا می گیرد

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده موهبــت تــان تهیــه کنیــد و بنویســید کــه چــرا نســبت 
ــان هــر مــورد، کلمــه ی  ــد و در پای ــو بخوانی ــد. لیســت خــود را از ن ــه آنهــا احســاس سپاســگزاری داری ب
سپاســگزارم را ســه بــار بگوييــد و تــا آنجــا کــه میتوانیــد بــرای موهبــت هایــی کــه دارید قدرشــناس باشــید.

۲- امــروز، بــا تشــکر مســتقيم بــا تشــکر ذهنــی از ده نفــری کــه بــه شــما خدمتــی ارایــه کردنــد و شــما از 
آن ســود برديــد غبــار انــرژی مثبــت را بــر آنهــا بیافشــانید. از آنهــا بــرای سرویســی کــه بــه شــما دادنــد بــا 

صمیمــت تمــام قدرشناســی کنیــد.

3- پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و کلمــه ی سپاســگزارم را بــه خاطــر بهتریــن 
اتفاقــی کــه در روز بــرای شــمارخ داده بــر زبــان آوریــد.

۴- امــروز تمریــن فــردا را بخوانیــد، چراکــه تمریــن روز یازدهــم زمانــی شــروع مــی شــود کــه شــما از 
ــد. خــواب برمــی خیزی
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کتاب معجزه شکرگزاری
نوشته »راندا برن«

قسمت هفتم
مترجم: وامق عسکری ويراستار: »غالمحسین سالمی« نشر صدای معاصر

متن کامل
از نویسنده ی »راز« و »قدرت«

معجزه شکرگزاری
نوشته ی راندا برن

ترجمه ی وامق عسکری ويراستار: غالمحسین سالمی
ویرایش نهایی : فردین حیدری 
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روز یازدهم : یک صبح فرح بخش

بامــدادان کــه از خــواب برمــی خیزیــد، از ایــن کــه زنــده ایــد، مــی اندیشــید، لــذت مــی بریــد و عشــق مــی 
ورزیــد احســاس خوشــبختی کنیــد. مارکــوس اورلیــوس )۱۲۱-۱۸۰( امپراتــور روم

بــرای آنکــه مطمئــن شــوید روزی کــه در پیــش داریــد روزی فــرح بخــش اســت، بایــد صبحتــان را از 
قدرشناســی سرشــار کنیــد. وقتــی شــکرگزاری را بــا برنامــه هــای عــادی صبحگاهیتــان مــی آمیزيــد، نتيجــه 

ی مثبــت آن را در طــول روز احســاس خواهیــد کــرد.

هــر صبــح فرصــت هــای زیــادی بــرای شــکرگزاری وجــود دارد و ایــن بــا برنامــه هــای عــادی تــان تداخلــی 
نخواهــد داشــت و از شــما وقــت اضافــی نخواهــد گرفــت، چراکــه شــما میتوانیــد آن را در خــالل برنامــه 
هــای دیگرتــان نیــز انجــام دهیــد. در شــروع صبــح بــا قدرشناســی، ســود دیگــری نیــز نهفتــه اســت زیــرا 
میتوانــد شــما را از توجــه بــه افــکار منفــی و مخــرب بــاز دارد و از دردســر نجــات دهــد چــون ممکــن اســت 
ایــن افــکار تمــام روزتــان را خــراب کنــد و خــود متوجــه نباشــید. بــرای یافتــن نــکات مثبــت در زندگــی بــرای 
قدرشناســی، ذهــن خــود را متمرکــز کنیــد، آنــگاه فرصتــی بــرای افــکار منفــی و زیــان آور نخواهــد بــود. 
بعــد از انجــام ایــن تمریــن، در حالــی کــه احســاس خوشــحالی و اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری داریــد، بــه 
فعالیــت هــای روزانــه مــی پردازیــد و ایــن دقیقــا زمانــی اســت کــه شــما خواهیــد دیــد کــه دگرگونــی در 

برابــر چشــمانتان رخ میدهــد.

امــروز هنگامــی کــه بیــدار مــی شــوید و روز جديدتــان را آغــاز مــی کنیــد، پیــش از دســت زدن بــه هــر 
ــده هســتید و یــک  کاری کلمــه ی سپاســگزارم را بگوييــد. تشــکر کنیــد چــرا کــه شــما یــک روز دیگــر زن

فرصــت دیگــر بــرای زندگــی بــه شــما داده شــده اســت.
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دیگــر بــرای زندگــی بــه شــما داده شــده اســت. زندگــی هــر روزتــان یــک هدیــه اســت، و هنگامــی کــه شــما 
بــه راســتی بــه آن مــی اندیشــید، بــرای تــان باورنکردنــی خواهــد بــود کــه یــک روز از خــواب برخیزیــد و 
شــکر گــزار نباشــد. اگــر فکــر میکنیــد کــه ایــن مســئله در حقيقــت آن قدرهــا هــم مهــم نیســت، خــوب، 
فقــط ســعی کنیــد یــک روز را از دســت بدهیــد! مهــم نیســت کــه چــه قــدر خــواب آلــود باشــید یــا اینکــه 
ســاعت زنگدارتــان شــما را بــرای کار بیــدار کــرده اســت، فقــط بــرای یــک روز دیگــر از زندگــی تــان، کلمــه 

ی سپاســگزارم را بگوييــد.

بــرای خوابــی خــوش در طــول شــب تشــکر کنیــد. آیــا خــوش شــانس بــوده اید کــه توانســتید در رختخواب 
و بــا لحــاف و بالــش بــه خوبی بخوابید ؟! 

پــس بــرای ایــن نعمــت قدرشــناس باشــید. همیــن کــه از تخــت بیــرون مــی آییــد و پاتــان را بــر زمیــن 
مــی گذاریــد، قدرشــناس باشــید، آیــا یــک حمــام داريــد؟ قدرشــناس باشــید. آیــا وقتــی شــیر آب را بــاز 
میکنیــد، آب تــازه و تمیــز از آن جــاری میشــود؟ قدرشــناس باشــید. بــه تمــام افــرادی فکــر کنیــد کــه زمین 
هــا را حفــر مــی کننــد و لولــه هــا را در تمــام کشــور یــا شــهرتان زیــر زمیــن مــی گذارنــد تــا شــما بــا بــاز 
کــردن شــیر، آب زالل و تمیــز را دریافــت کنیــد. پــس قدرشــناس باشــید. وقتــی مســواک و خمیردندانتــان 
ــد کــرد.  ــا و دلنشــین را آغــاز نخواهی ــدون آنهــا شــما صبحــی زیب ــد، قدرشــناس باشــيد! ب را برمــی داری
بــرای حولــه و صابــون و آینــه و هــر چیــزی کــه در حمــام اســت و باعــث مــی شــود در طــول روز ســرحال 

و شــاداب و آمــاده باشــید، احســاس قدرشناســی داشــته باشــيد.

همانطــور کــه لبــاس مــی پوشــید، بــه ایــن فکــر کنیــد کــه چقــدر خــوش شــانس هســتید کــه لبــاس هایــی 
داریــد تــا از بیــن آنهــا یکــی را برگزینیــد و بپوشــید. پــس قدرشــناس باشــید! بــه ایــن بیندیشــید کــه چــه 
کســانی کار کــرده انــد تــا شــما امــروز لباســی شــیک بپوشــید. ایــن فکــر زمانــی بــه نظرتــان خواهــد رســید 
کــه فکــر کنیــد لباســی کــه مــی پوشــید در کجــا آمــاده شــده و از چــه کشــورهایی عبــور کــرده اســت. پــس 
هــر روز قدرشــناس باشــید. آیــا کفــش داریــد؟ خــوش بــه حالتــان! زندگــی تــان را بــدون آنهــا تصــور کنیــد. 

برای داشــتن كفشــهایتان سپاســگزار باشــید.

مــن همــواره از چشــم انــداز روزی نــو، تالشــی تــازه، آغــازی دوبــاره لــذت بــرده ام. بــه ایــن امیــد کــه شــاید 
در جایــی پشــت صبــح، رخــداد خوشــایند کوچکــی منتظــرم بوده اســت.
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ج - ب- پرسپتلی )۱۸۹۴-۱۹۸۴(  نویسنده و نمایشنامه نویس

امــروز را بــا تمریــن قدرشناســی متمرکــز و افــزودن انــرژی مثبــت در زندگــی صبحگاهیتــان تــا آنجــا کــه 
میتوانیــد روزتــان را دلپذیــر کنیــد. از لحظــه ای کــه چشــمتان را بــاز مــی کنیــد، تــا لحظــه ای کــه کفشــتان 
ــرای هــر چیــزی  ــد، ب ــد، کلمــه ی سپاســگزارم را بگويي ــه ســر کار بروی ــا ب ــد ت ــد و آمــاده ای را پوشــیده ای
کــه لمــس و اســتفاده میکنیــد. مهــم نیســت اگــر صبــح هــا دوش نمــی گیریــد یــا لبــاس نمیپوشــید تــا 
ــه برنامــه  بــه ســرکار برویــد، شــما هنــوز میتوانیــد تمریــن صبــح فــرح بخــش را انجــام دهیــد و آن را ب
صبحگاهیتــان بيفزاييــد. اگــر از خــواب برمــی خیزیــد و نخســت صبحانــه مــی خوریــد، پــس بــه خاطــر هــر 
چیــزی کــه بــرای صبحانــه تــان برمیداریــد و اســتفاده مــی کنیــد سپاســگزار باشــید. بــه خاطــر صبحانــه، 
آبميــوه و چــای و قهــوه ی صبحگاهیتــان قدرشــناس باشــید. آنهــا صبــح شــما را دلپذیــر میکننــد و بــرای 
سراســر روز بــه شــما انــرژی مــی دهنــد. بــه خاطــر داشــتن لــوازم آشــپزخانه ای کــه بــرای صــرف صبحانــه 
از آنهــا اســتفاده میکنیــد، شــکرگزار باشــید. بــرای يخچــال، بشــقاب، توســتر، کتــری، قهــوه ســاز و ....

مــن هــر روز صبــح هنگامــی کــه از خــواب برمــی خیزیــم بــدون اســتثناء، همیــن کــه یــک پایــم را بــر زمیــن 
میگــذارم مــی گویــم »ســپاس« و وقتــی کــه پــای دیگــرم بــر زمیــن مــی رســد میگویــم »گــزارم«. وقتــی 
بــه ســوی حمــام میــروم، بــا برداشــتن هــر گام، ایــن کلمــه ی پرانــرژی را میگویــم. هــر چیــزی را کــه در 
حمــام برمیــدارم و اســتفاده میکنــم ایــن کلمــه را در ذهــن ام تکــرار میکنــم. وقتــی لبــاس میپوشــم و 
بــرای فعالیــت هــای روزانــه آمــاده میشــوم، بــا شــعف بــه هــوا میپــرم. و هنگامــی کــه چنیــن احســاس 
ــه کار انداختــه و روزی دل  ــرژی مثبــت را ب ــم کــه قدرشناســی مــن ان شــادی و شــعفی دارم، درمــی یاب
انگیــز خواهــم داشــت. همیــن طــور کــه زمــان اجــازه مــی دهــد متوجــه مــی شــوم کــه قــدرت قدرشناســی 
بــا مــن همــراه اســت چــرا کــه رخدادهــای خــوب یکــی پــس از دیگــری در پیــام مــی آینــد و هــر چیــز خوبــی 
کــه اتفــاق مــی افتــد، مــن شــکرگزارتر میشــوم کــه ایــن باعــث شــتاب گرفتــن عملکــرد انــرژی مثبــت در 
زندگــی مــی شــود و رخدادهــای بهتــری در زندگــی ام روی مــی دهــد. البــد میدانیــد آن روزهایــی کــه همــه 
چیــز بــر مــدار مــراد آدم میگــردد چــه روزهایــی هســتند؟ خــوب ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه بعــد 

از تمریــن بــه ســراغتان مــی آیــد، ولــی چنــد برابــر!
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تمرین شماره ۱۱
یک صبح فرح بخش 

ــش از انجــام هــر کاری کلمــه ی  ــد، پی ــازه از خــواب برمــی خیزی ــو و ت ــک روز ن ــرای ی ــه ب 1- هنگامــی ک
سپاســگزارم را بگوييــد.

2- از لحظــه ی بــاز کــردن چشــمانتان تــا لحظــه ای کــه بــرای بیــرون رفتــن از خانــه آمــاده میشــود، بــرای 
هــر چیــزی کــه برمیداریــد و مــورد اســتفاده قــرار میدهیــد سپاســگزاری کنیــد.

3- موهبــت هــای داشــته تــان را بشــمارید: لیســتی از ده موهبــت خــود تهیــه کنیــد و بنویســید کــه 
چــرا بــرای داشــتن آنهــا سپاســگزارید. لیســت را از نــو بخوانیــد و در پایــان هــر مــورد، ســه بــار کلمــه ی 
سپاســگزارم را بگوييــد و تــا آنجــا کــه مــی توانیــد بــرای موهبــت هایــی کــه داریــد قدرشــناس باشــید.

4- پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و کلمــه ی سپاســگزارم را بــرای بهتریــن اتفاقــی کــه 
در روز بــرای شــما رخ داده بــر زبــان آوریــد.
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روز دوازدهم : انسان های توانمندی که تغییری ایجاد کرده اند

برخــی مواقــع فــروغ مــا بــه خاموشــی مــی گرایــد و بــا بارقــه ای از شــخصی دیگــر دوبــاره روشــن میشــود. 
هرکــدام از مــا بایــد بــا قدردانــی عمیــق بــه آنانــی بیندیشــیم کــه شــعله ی درون مــا را روشــن و زنــده نگــه 

میدارند.
دکتــر آلبــرت شــوایتزر )۱۸۷۵- ۱۹۶۵(  برنــده ی جایــزه ی نوبــل . سرپرســت هیئــت پزشــکی بــرای 

فيلســوف  - محرومــان 

همــه ی مــا در لحظــات بخصوصــی از زندگــی کــه نیــاز بــه کمــک داشــته ایــم، از دیگــران کمــک و 
راهنمایــی و حمایــت دریافــت کــرده ایــم. گاهــی اوقــات شــخصی دیگــر بــا تشــویق یــا راهنمایــی و یــا بــا 
حضــوری بــه موقــع زندگــی مــا را تغییــر مــی دهــد. بعــد زندگــی پیــش مــی رود و مــا لحظاتــی را کــه کســي 
طــي آنهــا زندگــی مــان را تغییــر داده اســت فرامــوش مــی کنیــم. گاهــی اوقــات حتــى تأثیــر دیگــران را 
ــه  ــگاه میکنیــم، در مــی یابیــم کــه ایــن شــخص ب ــه زندگــی مــان ن ــاد مــی بریــم. مدتهــا بعــد کــه ب از ی
خصــوص در زندگــی مــا چــه نقــش محــوری شــگرفی داشــته و بــه صــورت فــوق العــاده ای زندگــی مــان 

را دگرگــون کــرده اســت.

ممکــن اســت ایــن فــرد یــک معلــم، یــک مربــی، دایــی، عمــو، خالــه یــا عمــه، بــرادر، خواهــر، پــدر یــا مــادر 
ــا بهتریــن دوســتتان  ــر، پرســتار ب ــواده باشــد. ممکــن اســت دکت ــا هریــک از دیگــر اعضــای خان ــزرگ ی ب
باشــد. ممکــن اســت همــان کســی باشــد کــه شــما را بــه شــریک فعلــی تــان معرفــی کــرده یــا شــما را بــا 
موضوعــى آشــنا ســاخته کــه زمیــن هــای مــورد عالقــه بــرای فعالیــت شــما شــده اســت. کســی باشــد کــه 
حتــی نمیشــناختیدش و او خیلــی کوتــاه در زندگــی شــما ظاهــر شــده و تأثیــری بســیار ژرف و اساســی 

در زندگــی تــان ایجــاد کــرده باشــد.
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مادربــزرگام عشــق بــه کتــاب و آشــپزی و رفتــن بــه حومــه ی شــهر را در وجــود مــن برانگیخــت. وقتــی 
او عشــق و عالقــه اش را بــا مــن تقســیم کــرد، ایــن مســایل زندگــی مــرا تغييــر داد. آشــپزی بــرای مــدت 
بیســت ســال بــه ســرگرمی مــورد عالقــه ام تبدیــل شــد و عشــق بــه کتــاب باعــث شــد کــه مــن نویســنده 
شــوم و عشــق بــه حومــه ی شــهر بــر محــل زندگــی ام در زندگــی تأثیــر گذاشــت. مــادر بزرگــم همچنیــن 
مــرا عــادت داد تــا قدرشــناس باشــم و واژه ی سپاســگزارم را بــه طــور مســتمر بگویــم. آن وقــت هــا 
فکــر میکــردم او مــی خواهــد کــه مــن مــؤدب باشــم. بعدهــا دریافتــم کــه وقتــی مــرا بــه گفتــن واژه ه 
ای مثبــت عــادت داد در حقيقــت بهتریــن هدیــه را بــه مــن بخشــید. او اکنــون دیگــر زنــده نیســت ولــی 
ــزرگ ازت  ــر شــگرفی کــه در زندگــی ام گذاشــت از او سپاســگزارم. مــادر ب ــه خاطــر تاثی مــن همیشــه ب

سپاســگزارم !

امــروز، شــما بــه افــرادی خواهیــد اندیشــید کــه زندگــی تــان را تغييــر داده انــد. جایــی خلــوت را پیــدا کنیــد 
و بنشــینید و بــه ســه انســان خاصــی بیندیشــید کــه زندگــی شــما را تحــت تأثیــر قــرار داده انــد. وقتــی ســه 
نفــر را برگزیدیــد، بــا فــرض اینکــه هــم اکنــون روبــروی شــما حاضرنــد بــا یــک یکشــان صحبــت کنیــد و بــه 

آنهــا بگوییــد کــه چــرا از آنهــا سپاســگزارید و چگونــه زندگــی شــما را تحــت تأثیــر قــرار داده انــد.

ــا در نظــر گرفتــن ســه نفــر اجــرا کنیــد چــرا کــه باعــث میشــود  ایــن تمریــن را حتمــا در یــک جلســه و ب
احســاس شــکرگزاری شــما را بــه ســطوح باالتــری ببــرد. اگــر ایــن تمریــن را در طــول روز بــه صــورت تکــه 
تکــه انجــام دهیــد، بــه آن احســاس شــکرگزاری عمیــق را خواهیــد داشــت و نــه از نتایــج شــگفت انگیــز 

آن برخــوردار خواهیــد شــد.
ایــن یــک نمونــه از آن چیــزی اســت کــه شــما مــی توانيــد بگوييــد: ســارا، مــی خواهــم از اینکــه تشــویق ام 
کــردی کــه پیــرو احساســاتم باشــم از تــو سپاســگزاری کنــم. مــن آن روز ســردرگم و کالفــه بــودم و حــرف 
هــای تــو مــرا از ناامیــدی نجــات داد. بــه خاطــر آنچــه کــه بــه مــن گفتــی، جــرأت آن را پیــدا کــردم کــه بــه 
دنبــال رؤياهايــم بــروم و بــه فرانســه رفتــم تــا بــه عنــوان یــک شــاگرد آشــپز کار کنــم. مــن االن زندگــی 
رویاهایــم را دارم و نمــی توانــم از ایــن شــادتر باشــم. تمــام اینهــا بــه خاطــر چیــزی اســت کــه تــو آن روز 

بــه مــن گفتــی. ازت سپاســگزارم ســارا! 

ایــن بســیار مهــم اســت کــه شــما دلیــل ایــن را بگوییــد کــه چــرا امــروز احســاس شــکر و ســپاس مــی 
کنیــد. هــر چــه بیشــتر بگوييــد و احســاس قدرشناســی داشــته باشــید، نتایــج بهتــر خواهــد بــود. شــما 
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ــه ســرحد انفجــار مــی رســد.  ــرژی مثبــت در زندگــی شــما ب ــن ان ــن تمری ــا انجــام ای ــد کــه ب ــد دی خواهی
اگــر شــما در موقعیــت یــا مکانــی نیســتید کــه بتوانیــد بلنــد صحبــت کنیــد، مــی توانیــد آنهــا را دربارهــی 

هریــک از افــراد بنویســید، درســت انــگار کــه داریــد نامــه مــی نویســید.

وقتــی ایــن تمریــن را تمــام کردیــد متوجــه دگرگونــی ژرف و شــدیدی در احساســات خــود خواهیــد شــد. 
اولیــن نشــانه بــرای آنکــه بدانیــد انــرژی بــه کار افتــاده، احســاس شــادی در وجــود شماســت. دومیــن 
نشــانه بــرای پــی بــردن بــه عملکــرد نیــروی شــکرگزاری آن اســت کــه شــما چیزهــای باورنکردنــی را جــذب 
خواهیــد کــرد. اگــر همــه ی اینهــا کافــی نبــود، احســاس شــادی شــما بعــد از تمریــن قدرشناســی چیزهای 
باورنکردنــی بیشــتری را جــذب خواهــد کــرد کــه شــما را بــاز هــم خوشــحال تــر مــی کنــد. ایــن شــاهکار 

زندگیســت و ایــن قــدرت قدرشناســی اســت! 
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تمرین شماره ۱۲
اشخاص توانمندی که تغییری ایجاد کردند

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده موهبــت تهیــه کنیــد و بنویســید کــه چــرا بــرای آنهــا 
سپاســگزارید. لیســت خــود را از نــو بخوانیــد و در پایــان هــر مــورد، کلمــه ی سپاســگزارم را ســه بــار 

ــرای موهبــت هایــی کــه داریــد قدرشــناس باشــید. ــا آنجــا کــه مــی توانیــد ب بگوییــد و ت

ــام ســه نفــر را کــه تغییــری شــگرف در زندگــی شــما ایجــاد  2- محــل ســاکت و آرامــی را پیــدا کنیــد و ن
ــد روی کاغــذی بنویســید. کردن

3- از تــک تــک کســان نامبــرده در لیســت بــا ذکــر دلیــل و درســت ماننــد اینکــه در برابــر تــان حاضرنــد 
تشــکر کنیــد و بــه هریــک از آنهــا بگوییــد کــه چــه تغییــری در زندگــی شــما ایجــاد کــرده اســت.

4- پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و کلمــه ی سپاســگزارم را بــرای بهتریــن اتفاقــی کــه 
در روز بــرای شــما رخ داده بــر زبــان آوریــد.
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کتاب معجزه شکرگزاری
نوشته »راندا برن«

قسمت هشتم
مترجم: وامق عسکری ويراستار: »غالمحسین سالمی« نشر صدای معاصر

متن کامل
از نویسنده ی »راز« و »قدرت«

معجزه شکرگزاری
نوشته ی راندا برن

ترجمه ی وامق عسکری ويراستار: غالمحسین سالمی
ویرایش نهایی : فردین حیدری 
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روز سیزدهم : تمامی آرزوهاتان را به واقعیت تبدیل کنید

تخيل، یک قالیچه ی پرنده ی واقعی است. نورمن وینسنت پیل )۱۸۹۸-۱۹۹۳( نویسنده

اگــر تمریــن هــا را روز بــه روز دنبــال کــرده باشــید، تاکنــون بــرای تمــام آنچــه کــه دریافــت کــرده ایــد یــا بــه 
دریافــت اش ادامــه مــی دهیــد، بــه کمــک تمریــن شــکرگزاری شــالوده ی شــگفت انگیــزی را بنــا نهــاده 
ایــد. لیکــن امــروز، روزی هیجــان انگیــز اســت، چراکــه شــما درصــدد شــروع اســتفاده از قــدرت غیــر قابــل 

توصیــف شــکرگزاری بــرای رؤیاهــا و خواســته هاتان هســتید! 

در خــالل ســده هــا و دوران گذشــته صدهــا تمــدن بومــی مراســم شــکرگزاری را پیــش از دســتیابی بــه 
چیزهایــی کــه مــی خواســته و میخواهنــد بــه صــورت ســنتی بــه جــا آورده انــد، مراســم اســتادانه ای را بــه 
زحمــت ســاخته انــد کــه تــا ســرحد امــکان بیشــترین انــرژی را بــه شــکرگزاری شــان بیفزاینــد. مصــری هــای 
باســتان، طغیــان رودخانــه ی نیــل را جشــن مــی گرفتنــد تــا از تــداوم جریــان آب در رود مطمئــن شــوند؛ 
سرخپوســتان آمریــکا و بومــی هــای اســتراليا، رقــص بــاران را انجــام میدادنــد، قبیلــه هــای مختلــف 
آفریقایــی مراســم جشــنی را بــرای غــذا و پیــش از شــکار ترتیــب مــی دادنــد و در تمامــی مراســم عبــادی 

در هــر فرهنــگ و مذهبــی، شــکرگزاری پیــش از دریافــت آنچــه مطلــوب اســت، آورده شــده اســت. 

قانــون جــذب میگویــد هــر چیــزی همســان خــود را جــذب مــی کنــد، ایــن بــدان معناســت کــه شــما مــی 
ــد.  ــد در ذهــن و اندیشــه ی خــود ایجــاد کنی ــری را از آنچــه کــه مــی خواهی ــا تصوی بایســت تشــابه و ی
ســپس بــرای جــذب خواســته تــان، بایــد احســاس کنیــد کــه آن چیــز بــه راســتی بــه شــما تعلــق دارد، 
ــان را  ــز دلخواهت ــد مشــابه همــان احساســی باشــد کــه وقتــی داشــتید چی بنابرایــن احســاس شــما بای
دریافــت مــی کردیــد وجودتــان را فــرا مــی گرفــت. آســان تریــن راه بــرای انجــام ایــن کار، ایــن اســت کــه 
بــرای آنچــه مــی خواهیــد، پیــش از دریافــت آن شــکرگزار باشــید. اگــر پیشــتر هرگــز بــدون اســتفاده از 



تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت نایاب نت می باشد.

www.nayabnet.ir84

کتاب معجزه ی شکرگذاری 
راندا برن _ نویسنده کتاب قدرت و راز

تهیه شده توسط گروه تحقیقاتی نایاب نت

قانــون شــکرگزاری، چیــزی را کــه مــی خواســتید دریافــت نکــرده ایــد، شــما اکنــون جنبــه ی دیگــری از 
نیروهــای شــگفت آور آن را کشــف کــرده ايــد.

» هرکــس کــه )حــاال( شــکرگزار باشــد )در آینــده بیشــتر دریافــت خواهــد کــرد و فراوانــی بــه او تعلــق 
خواهــد گرفــت.«

قدردانــی و سپاســگزاری چیــزی اســت کــه شــما بایــد پیــش از دریافــت آنچــه کــه مــی خواهیــد داشــته 
باشــید بــه ســادگی انجــام دهیــد کــه بعــد از دریافــت آنچــه طلــب میکردیــد. بیشــتر مــردم بعــد از 
دریافــت چیزهــای خــوب شــکر گــزاری مــی کننــد. امــا بــرای ایــن کــه تمامــی آرزوهاتــان جامــه ی حقیقــت 
بپوشــند و تمــام زندگــی شــما بــه گونــه ای تغییــر یابــد کــه در تمامــی زمینــه هــا سرشــار از خوشــبختی 

ثــروت شــوید، بایــد پیــش و پــس از داشــتن و رســیدن بــه آن سپاســگزار باشــید.
چنانچــه شــما بــه راســتی بــه خاطــر دریافــت پیشــاپیش آنچــه مــی خواهیــد شــکرگزار هســتید، بالفاصلــه 
تصویــری از داشــتن آن در ذهــن خــود خواهیــد ســاخت. احســاس شــما چنــان اســت کــه انــگار بــه 
راســتی آن را داریــد و نقــش خــود را انجــام داده ایــد. اگــر بــه داشــتن ایــن تصویــر و احســاس ادامــه 
دهیــد، بــه طــور خوشــایندی خواســته هــای خــود را جــذب خواهیــد کــرد، البتــه نخواهیــد دانســت کــه 

چگونــه آن را بــه دســت خواهیــد آورد و کار شــما هــم کشــف ایــن راز نیســت.

وقتــی بــه پیــاده روی مــی رویــد، تالشــی بــه خــرج نمــی دهیــد تــا بفهمیــد نیــروی جاذبــه چگونــه روی 
زمیــن نگــه تــان میــدارد، ایــن طــور نیســت؟

مطمئــن هســتید و میدانیــد کــه وقتــی بــه پیــاده روی مــی رویــد قانــون جاذبــه شــما را محکــم روی زمیــن 
نگــه مــی دارد. همچنیــن بایــد اطمینــان داشــته باشــید و بدانیــد کــه وقتــی بــرای آنچــه مــی خواهیــد، 
سپاســگزار هســتید، آن چیــز بــه طــور شــگرفی بــه ســمت شــما حرکــت میکنــد، زیــرا ایــن یــک قانــون 

کیهانــی اســت.
هم اکنون واقعا چه چیزی را می خواهید؟

در ابتــدای ایــن کتــاب از شــما خواســتم کــه دربــاره ی آنچــه کــه بــه راســتی در هــر بخــش از زندگــی مــی 
خواهیــد تکلیــف خــود را مشــخص کنیــد. )اگــر پیشــتر ایــن کار را انجــام نــداده ایــد، اکنــون زمــان ایــن کار 
اســت(. بــه ليســت هایــی کــه آمــاده کــرده ایــد رجــوع کنیــد، و بــرای ایــن تمریــن ده آرزوی برتــر خــود را 
برگزینیــد. شــما میتوانیــد ده خواســته از بخــش هــای مختلــف زندگــی را ماننــد پــول، تندرســتی، خانــه و 
روابــط اجتماعــی انتخــاب کنیــد و یــا ده خواســته از یــک بخــش زندگــی را برگزینیــد کــه تغییــر واقعــی آن 
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را میخواهیــد ماننــد کار و یــا موفقیــت.

دربــاره ی آنچــه کــه بــه راســتی مــی خواهیــد، بســیار روشــن و مشــخص بينديشــيد و خواهیــد دیــد کــه 
بــا ایــن تمریــن، چــه تغییراتــی بــه طــور شــفاف بــرای شــما رخ مــی دهــد. تجســم کنیــد کــه یــک پیشــنهاد 
ــون جــذب، شــما  ــا اســتفاده از قان ــرا در حقيقــت ب ــه كائنــات داده ایــد، زی ــرای ده آرزوی برتــر خــود ب ب

دقیقــا همیــن کار را کــرده ایــد.

پشــت یــک کامپیوتــر بنشــينيد و يــا قلــم و کاغــذ را برداریــد و لیســت جداگانــه ای درســت کنیــد از ده 
آرزوی برتــر خــود، انــگار کــه واقعــا آنهــا را بــه دســت آورده ایــد.

ــر  ــی را باخواســته ی خــود پ ــرای _____________ و جــای خال سپاســگزارم، سپاســگزارم، سپاســگزارم ب
کنیــد، انــگار کــه آن را دریافــت کــرده ایــد. بــرای مثــال: سپاســگزارم، سپاســگزارم، سپاســگزارم بــه 
خاطــر نمــره هــای باالیــی کــه در امتحانــات گرفتــم و موجــب راهیابــی مــن بــه کالــج مــورد نظــرم شــد. 
سپاســگزارم، سپاســگزارم، سپاســگزارم بــه خاطــر خبرهــای بســیار خوبــی کــه دربــاره ی بچــه دار شــدن 

مــان بــه مــن رســید!
سپاســگزارم، سپاســگزارم، سپاســگزارم بــه خاطــر خانــه ی رویایــی مــان. کــه همــه ی چیزهایــی را دارد 

کــه دلمــان مــی خواســت وجــود داشــته باشــد.

سپاســگزارم، سپاســگزارم، سپاســگزارم بــه خاطــر مکالمــه ی تلفنــی شــگفت انگیــزی کــه بــا پدرم داشــتم 
و روابطمــان را بهبــود بخشــید.

سپاســگزارم، سپاســگزارم، سپاســگزارم بــرای نتایــج آزمایــش هــای پزشــکی کــه نشــان میدهــد مــن 
دوبــاره ســالم و پــاک هســتم. سپاســگزارم، سپاســگزارم، سپاســگزارم بــه خاطــر پــول غیرمنتظــره ای کــه 

بــه دســت ام رســید و مبلــغ آن درســت بــه انــدازه ی نیــاز مــن بــرای ســفر بــه اروپاســت!؟

سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم به خاطر دو برابر شدن آمار فروش مان در این ماه. 
سپاســگزارم، سپاســگزارم، سپاســگزارم بــه خاطــر ایــده هایــی کــه باعــث جــذب بهتریــن مشــتری ای شــد 

کــه تــا حــاال داشــته ایــم.
سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم به خاطر کامل ترین شریک زندگی ام.

سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم به خاطر این که چقدر اسباب کشی مان آسان بود.
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ســه بــار نوشــتن سپاســگزارم در یــک ردیــف کار مقتدرانــه ای اســت زیــرا مانــع هــرز رفتــن واژه هــا توســط 
شــما میشــود و تمرکزتــان را بــر سپاســگزاری افزایــش میدهد.

بــه عــالوه ســه بــار گفتــن سپاســگزارم یــک فرمــول موثــر و کارگشــا اســت زیــرا ســه عــددی ریاضــی اســت 
کــه در خلقــت تمامــی کائنــات کاربــرد دارد. بــه عنــوان مثــال بــرای تولــد یــک فرزنــد وجــود یــک مــرد و 
ــاره ی خلــق هــر چیــزی در کائنــات کاربــرد دارد کــه  یــک زن الزم اســت. قانــون مشــابه عــدد ســه، درب
خلــق آرزوهــای جدیــد را نیــز در بــر میگیــرد، و بــا گفتــن ســه بــار سپاســگزارم در یــک خــط، شــما از عــدد 

شــگفت انگیــز خلقــت و یــک فرمــول مرمــوز اســتفاده کــرده ایــد.

دومیــن گام بــرای بــه واقعیــت رســاندن تمامــی آرزوهایتــان شــامل اشــباع کــردن آرزوهایتان بــا قدردانی 
هرچــه بیشــتر اســت. شــما میتوانیــد گام دوم را هــر زمــان کــه دلتــان خواســت، همیــن امــروز و یــا روزی 

کــه ليســت ده گانــه هــا را فراهــم کردیــد و یــا بــه تنــاوب در طــول روز، برداریــد.
ــد و  ــان در لیســت شــروع کنی ــروی سپاســگزاری، از اولیــن آرزوت ــا نی ــان ب ــرای اشــباع کــردن آرزوهایت ب
از تخيــل ذهــن گســترده ی خــود ســود ببریــد تــا پاســخ پرســش هایتــان را بیابیــد همــان طــور کــه بــه 

ــد. ــان رســیده ای آرزوهایت
1- وقتی به خواسته ی خود رسیدید چه احساسی داشتید؟

ــا او صحبــت کردیــد کــه بــود و چگونــه آنهــا را  2-اولیــن کســی کــه هنــگام رســیدن بــه خواســته یتــان ب
مطــرح کردیــد.

3-نخســتین کار بزرگــی کــه بالفاصلــه بعــد از رســیدن بــه آرزوتــان انجــام دادیــد چــه بــود؟ هــر چــه مــی 
توانیــد جزئیــات بیشــتری را بــه ذهــن بیاوریــد.

در پایــان هــر خواســته را دوبــاره بخوانیــد. و روی کلمــه ی سپاســگزارم تأكيــد بورزیــد وتــا میتوانیــد آن 
را احســاس کنیــد.

در لیســت خــود، بــه دومیــن آرزو برویــد و گام هــای مشــابه را بــرای هــر آرزو تکــرار کنیــد تــا بــه دهمیــن 
آرزو برســید. بــرای هــر آرزو دســت کــم یــک دقیقــه وقــت بگذاریــد. اگــر میخواهیــد کاری کنیــد کــه بــه 
راســتی نیرومنــد باشــید و ســرگرمی زیــادی نیــز داشــته باشــید، میتوانیــد یــک تابلــو درســت کنیــد و 
عکــس هایــی از آرزوهایتــان را روی آن بچســبانید. عکــس هــا را ببریــد و آن هــا را روی تابلــو بچســبانید 

و در جایــی قــرارش دهیــد کــه هــر روز چنــد بــار آن را ببينيــد.
واژه سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم را با حروف درشت بنویسید و روی تابلو قرار دهید.

میتوانیــد از يخچــال تــان بــه عنــوان تابلــو اســتفاده کنیــد. اگــر خانــواده داریــد میتوانیــد ســاخت تابلــو را 



تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت نایاب نت می باشد.

www.nayabnet.ir87

کتاب معجزه ی شکرگذاری 
راندا برن _ نویسنده کتاب قدرت و راز

تهیه شده توسط گروه تحقیقاتی نایاب نت

بــه عنــوان یــک پــروژه ی خانوادگــی مطــرح کنیــد زیــرا بچــه هــا ایــن کار را دوســت دارنــد.
تصــور کنیــد کــه تابلــوی شــما بــه راســتی شــگفت انگیــز اســت و هرچــه کــه عکــس آن روی ایــن تابلو قرار 
گیــرد، بــی درنــگ بــه ســمت شــما حرکــت میکنــد. قدردانــی مــداوم شــما ســبب جــذب دایــم آرزوهاتــان 

بــه ســمت زندگــی شــما مــی شــود.
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تمرين شماره ۱۳
به تمامی آرزوهاتان جامه ی واقعیت بپوشانید

1- موهبــت هــای ارزانــی شــده بــه خــود را بشــمارید - لیســتی از ده موهبــت تهیــه کنیــد. بنویســید 
کــه چــرا بــه خاطــر آنهــا شــکرگزار هســتيد. ليســت را دوبــاره بخوانیــد و در پایــان هــر موهبــت بگوئيــد 
سپاســگزارم، سپاســگزارم، سپاســگزارم و تــا میتوانیــد احســاس ســپاس بیشــتری راجــع بــه آن نعمــت 

داشــته باشــید.

2-پشــت کامپیوتــر بنشــينيد و بــا قلــم و کاغــذ برداریــد و ده خواســته ی خــود را بنویســید. پیــش از هــر 
کــدام از آنهــا ســه بــار بنویســید سپاســگزارم. انــگار کــه اکنــون بــه آن خواســته هــا رســیده ایــد. بــه عنــوان 

مثــال، سپاســگزارم، سپاســگزارم، سپاســگزارم بــه خاطــر )آرزوتــان(.

3- از تخیــل خــود اســتفاده کنیــد و بــه پرســش هــای زیــر در ذهــن خــود پاســخ دهیــد. انــگار کــه بــه هــر 
ده آرزوی خــود دســت یافتــه ایــد:

1.وقتی به آرزوتان دست یافتید چه احساسی داشتید؟
2. وقتــی بــه آرزوتــان دســت يافتيــد آن را بــرای نخســتین بــار بــا چــه کســی در میــان گذاشــتید و چگونــه 

آنهــا را بیــان کردیــد؟
3. اولیــن کار بزرگــی کــه بعــد از دریافــت آرزوتــان انجــام دادیــد چــه بــود؟ بکوشــید تــا هرچــه میتوانیــد 

جزئیــات بیشــتری را در ذهنتــان بــه خاطــر بیاوریــد.

4-در پایــان، ليســت آرزوهاتــان را دوبــاره بخوانیــد و از صمیــم قلــب بــر روی کلمــه ی سپاســگزارم تأكيــد 
بورزیــد و تــا میتوانیــد آن را احســاس کنیــد.

5- اگــر مایــل ایــد، یــک تابلــو بســازید. عکــس هــا را ببریــد و آنهــا را روی تابلــو بچســبانید و در جایــی 
ــو را سپاســگزارم، سپاســگزارم، سپاســگزارم  ــوان تابل ــد کــه جلــوی چشــم شــما باشــد. عن قــرارش دهی

ــا حــروف درشــت نوشــته شــده و در بــاال قــرار گرفتــه باشــد. بگذاریــد کــه ب
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6- امشــب ، پیــش از ایــن کــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و کلمــه ی سپاســگزارم را بــه خاطــر 
بهتریــن رخــداد آن روز بــر زبــان آوریــد.
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روز چهاردهم : یک روز با نشاط داشته باشید

بــرای آنکــه بــا نشــاط تریــن روز زندگــی تــان را داشــته باشــید و آن را تجربــه کنیــد، مــی بایــد بــرای تمــام 
روز و پیــش از شــروع بــه هــر کاری بــرای آن روز شــکرگزار باشــید. بــرای داشــتن یــک روز بــا نشــاط کافــی 
اســت کــه خیلــی ســاده پیــش از آغــاز کــردن روز، بــه تمــام برنامــه هاتــان بیندیشــید و بــرای خــوب پیــش 
رفتــن هــر یــک از آنهــا، واژه ی سپاســگزارم را بگوییــد. ایــن ســاده تریــن کاری اســت کــه میتوانیــد انجــام 
دهیــد، ایــن کار تنهــا چنــد دقیقــه از وقتتــان را خواهــد گرفــت ولــی تفاوتــی در زندگــی روزانــه ی شــما 

ایجــاد میکنــد کــه باورنکردنــی اســت.
شــکرگزار بــودن پیــش از آغــاز روز براســاس قانــون جــذب یــک روز بــا نشــاط را بــرای شــما رقــم مــی زنــد؛ 
وقتــی بــرای خــوب پیــش رفتــن وقایــع زندگــی تــان شــکرگزاری و قدرشناســی مــی کنیــد، در نتیجــه خــوب 

پیــش رفتــن رویدادهــای زندگــی تــان را تجربــه خواهیــد کــرد.

اگــر بــاور نمــی کنیــد کــه شــما یــارای آن را داریــد کــه بــر رخدادهــای روزانــه تــان تاثیــر بگذاریــد، بــه زمانــی 
بیندیشــید کــه بــا کــج خلقــی و در شــرایط بــد از خــواب برخاســتيد. در طــول روز بدبیــاری پشــت بدبیــاری 
نصیبتــان شــد و همــه چیــز بــد پیــش رفــت تــا ایــن کــه در پایــان روز اعتــراف کردیــد کــه از روی شــانس 
و بــه صــورت اتفاقــی روز بــدی داشــتید. تنهــا علــت داشــتن روزی بــد آن بــود کــه از صبــح خلــق بدتــان 
را بــا خــود همــراه بردیــد و ایــن خلــق بــد شــما بــود کــه باعــث شــد همــه چیــز یکــی پــس از دیگــری بــد 

پیــش بــرود.

ــرا معنــی آن چنیــن اســت کــه شــما در  ــد هــم اتفاقــی نیســت، زی حتــی از خــواب برخاســتن باخلــق ب
حالــی بــه خــواب رفتــه ایــد کــه نســبت بــه چیــزی تفکــرات منفــی داشــته ایــد و شــاید متوجــه آن نبــوده 
ایــد. علــت اساســی هــم آن اســت کــه از شــما خواســته شــده پیــش از بــه خــواب رفتــن تمریــن فکــر 
ســازنده را انجــام دهیــد تــا مطمئــن شــوید در شــرایطی بــه خــواب رفتــه ایــد کــه تفکــرات خوبــی در ذهــن 
داشــته ایــد. تمریــن »فکــر ســازنده« در شــب و ترکیــب آن بــا تمریــن »موهبــت هاتــان را بشــمارید« 
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در صبــح باعــث میشــود کــه شــما صبــح و شــب در حالــت خوبــی باشــید و تضمیــن مــی کننــد کــه شــما 
پیــش از شــروع کــردن روزتــان احســاس خوبــی داشــته باشــید.

بــرای داشــتن روزی بــا نشــاط بایــد احســاس خوبــی داشــته باشــید. مــن چیــز دیگــری غیــر از قدرشناســی 
ســراغ نــدارم تــا بــه وســیله آن روحیاتتــان بــه ســرعت ارتقــاء یابــد.

برنامــه ی شــما بــرای امــروز هرچــه باشــد، خــواه رفتــن بــه مســافرت یــا مالقــات، پــروژه ی کاری، ناهــار، 
ــازی ورزشــی، رفتــن بــه تناثــر، دیــدن یــک دوســت،  تمریــن ورزشــی، پهــن کــردن رخــت، انجــام یــک ب
یــوگا، تمیــز کــردن خانــه بــا رفتــن بــه مدرســه بــرای اینکــه تمــام برنامــه هاتــان بــه خوبــی پیــش بــرود، 
امــروز را بــا گفتــن واژه ی سپاســگزارم بــه یــک روز بــا نشــاط تبدیــل کنیــد. اگــر آدمــی هســتید کــه عــادت 
داریــد ليســت کارهــای روزانــه تــان را بنویســید، آنــگاه بــه لیســت روزانــه تــان نگاهــی بیاندازیــد و بــرای 
هــر کــدام از مــوارد منــدرج در لیســت کــه خــوب پیــش رفتــه باشــد سپاســگزاری کنیــد. ایــن تمریــن را 
چــه روی کاغــذ بنویســید و یــا در ذهنتــان اجــرا کنیــد، مهــم ایــن اســت کــه احســاس کنیــد کــه تمــام ایــن 

کارهــا و مــوارد بهتریــن نتیجــه را داشــته انــد.

ــد،  ــرای داشــتن یــک روز خــوب پیــش از شــروع آن روز اســتفاده میکنی ــروی قدرشناســی ب وقتــی از نی
تمــام مشــکالت ناخواســته ای را کــه ممکــن اســت در طــول روز پیــش آیــد پیــش از وقــوع آنهــا از بیــن 
مــی بریــد. هرچــه بیشــتر از ایــن تمریــن اســتفاده کنیــد، روزهــای شــما بهتــر خواهنــد شــد و همــه 
چیــز، از کوچکتریــن چیزهــا گرفتــه تــا بزرگتریــن چیزهــا در زندگــی تــان بــه خوبــی پیــش خواهــد رفــت. 
ــه جــای آنکــه رخدادهــای مایــوس کننــده در زندگیتــان پیــش  ناهمــواری هــای روز از بیــن مــی رود و ب
بیایــد، جریانــی خوشــایند در زندگــی شــما ایجــاد خواهــد شــد و همــه چیــز بــه صــورت شــگفت انگیــزی بــا 
کمتریــن تــالش، بــدون نگرانــی و تشــویش و بــا شــادی بیشــتر در مســیر دلخــواه شــما پیــش مــی رونــد.

وقتی من برای نخســتین بار پیش از شــروع کارها برای داشــتن یک روز با نشــاط و خوب، قدرشناســی 
را شــروع کــردم، کارهایــی را برگزیــدم کــه از انجــام آنهــا لــذت نمــی بــردم. یکــی از آنهــا رفتــن بــه ســوپر 
مارکــت بــود. در آغــاز روز گفتــم بــرای خریــد راحــت و بــی دردســرم در ســوپر مارکــت سپاســگزارم. مــن 
نمیدانســتم کــه خریــد گردنــم در ســوپر مارکــت چگونــه راحــت و بــی دردســر خواهــد بــود ولــی تــا آنجــا 

کــه مــی توانســتم بــرای نتیجــه ی دلخــواه آن احســاس شــکرگزاری کــردم.
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نتیجــه ی قــدرت شــکرگزاری آن بــود کــه مــن یــک جــای پــارک درســت در مقابــل در فروشــگاه پیــدا کــردم. 
ســپس دو تــا از دوســتانم را دیــدم کــه مــدت هــا بــود یکــی از آنهــا را ندیــده بــودم و مــا بعــد از خریــد، 
ناهــار را بــا هــم خوردیــم. دومیــن دوســتم بــا مــن دربــاره ی یــک شــرکت خدماتــی ارزان قيمــت نظافــت 
خانــه صحبــت کــرد و ایــن چیــزی بــود کــه مدتهــا دنبالــش بــودم. در حیــن خریــد در ســوپر مارکــت، بــه 
هــر کجــا کــه چشــم مــی انداختــم، همــان چیــزی را کــه الزم داشــتم در بســته بنــدی دلخــواه تــوی قفســه 
ــه کیوســک بازرســی خروجــی رســیدم  ــدم در وقــت مقــرر، ب ــا تمــام شــدن خری ــدا مــی کــردم. ب هــا پی
ــی  ــرد. وقت ــت ک ــه ســوی آن هدای ــاز شــد و مســئول بازرســی مــن را ب ــد ب ــک راهــرو جدی ــه ی و بالفاصل
مســئول بازرســی کنتــرل وســایلم را بــه اتمــام رســاند، از مــن پرســید، آیــا باتــری نمــی خواســتيد؟ و ایــن 
دقیقــا همــان چیــزی بــود کــه فرامــوش کــرده بــودم بخــرم. خریــد مــن در ســوپر مارکــت در واقــع فراتــر 

از ســاده و لــذت بخــش بــودن، بــه راســتی محشــر بــود.

اینکــه بــرای داشــتن یــک روز خــوب، نســبت بــه خــوب پیــش رفتــن همــه چیــز در آغــاز صبــح شــکرگزاری 
کنیــد، بیــش از چنــد دقیقــه وقتتــان را نخواهــد گرفــت ولــی بــه زودی نتایــج شــگفت آور و فــوق تصــور 

آن بــر شــما آشــکار خواهــد شــد.

بــرای آنکــه یــک روز خوشــایند داشــته باشــید، پــس از بیــدار شــدن از خــواب و پیــش از بیــرون آمــدن 
ــه  ــاس میپوشــید، ب ــد لب ــی کــه داری ــا زمان ــا هنگامــی کــه مشــغول دوش گرفتــن هســتید، ی از بســتر ی
برنامــه هــای روزانــه تــان بينديشــيد و بــرای خــوب پیــش رفتــن آنهــا بــا نتایــج درخشــان قدرشناســی کنیــد. 
مطمئــن شــوید کــه ایــن تمریــن را در شــروع روز و در یــک جلســه انجــام خواهیــد داد. در ذهنتــان 
برنامــه هــای خــود را بــرای صبــح، بعــداز ظهــر، عصــر و شــامگاه مــرور کنیــد و بــرای خــوب پیــش رفتــن 
ایــن برنامــه هــا و رخدادهــا، کلمــه ی سپاســگزارم را بــه زبــان آوریــد بــا ایــن فــرض کــه پایــان روز اســت 

و کارهــا بــه خوبــی پیــش رفتــه و شــما بــه خاطــر ایــن نتایــج درخشــان قدرشــناس هســتيد.

میتوانیــد از هــر صفــت تفصیلــی کــه دوســت داریــد اســتفاده کنیــد تــا حــس شــکرگزاری بیشــتری داشــته 
باشــید. بــرای موفقیــت ناباورانــه در یــک مالقــات موفــق سپاســگزارم.« »بــرای نتیجــه ی بســیار عالــی 
تمــاس تلفنــی سپاســگزارم«، »بــرای یکــی از بهتریــن روزهــای کاری ام سپاســگزارم«، »بــرای بــازی 
ورزشــی هیجــان انگیــز سپاســگزارم«، »بــرای نظافــت روزانــه ی کــم زحمــت خوشــحال و سپاســگزارم«، 



تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت نایاب نت می باشد.

www.nayabnet.ir93

کتاب معجزه ی شکرگذاری 
راندا برن _ نویسنده کتاب قدرت و راز

تهیه شده توسط گروه تحقیقاتی نایاب نت

بــرای گذرانــدن شــبی بــه یــاد ماندنــی در کنــار دوســتان سپاســگزارم«، »بــرای انــرژی وصــف ناپذیــر ناشــی 
از جلســه ی ورزش سپاســگزارم«، »بــرای بهتریــن دور هــم جمــع شــدن خانوادگــی کــه تــا بــه حــال 

داشــته ام سپاســگزارم«.

اگــر بــرای خــوب پیــش رفتــن تمــام امــور هنــگام انجــام ایــن تمریــن سپاســگزارم را بــا صــدای بلنــد 
ــود ولــی اگــر در موقعیتــی نیســتید کــه بتوانیــد بلنــد بگوییــد پــس بهتــر  بگوييــد، قدرتمندتــر خواهــد ب

اســت کــه آن را در ذهــن خودتــان تکــرار کنیــد.

هنگامــی کــه اســتفاده از نیــروی شــکرگزاری را بــرای تمامــی وظایــف و رویدادهــای زندگــی تــان بــه اتمــام 
ــه مــن میرســد، سپاســگزارم!«  ــی کــه امــروز ب ــر بســیار خوب ــرای خب ــن: »ب ــا گفت ــن را ب رســاندید، تمری
پایــان دهیــد. خــود مــن هــر روز بــدون اســتثناء تمریــن اســتفاده از قــدرت شــکرگزاری را بــرای داشــتن 
یــک روز دلنشــین بــا شــکرگزاری نســبت بــه خبــر خوبــی کــه آن روز بــه مــن خواهــد رســید بــه اتمــام مــی 
رســانم. در نتیجــه هیــچ وقــت در زندگــی ام بــه انــدازه ی حــاال اخبــار مســرت بخــش دریافــت نکــرده ام. 
هــر هفتــه و هــر روز پشــت ســر هــم ایــن جریــان اخبــار خــوب اســت کــه بــه ســوی مــن ســرازیر مــی 
ــرای آن بســیار شــاد و شــکرگزار  ــم، ب ــازه ای را دریافــت میکن ــر مســرت بخــش ت ــار کــه خب شــود. هــر ب
میشــوم چراکــه میدانــم ایــن خبــر در اثــر شــکرگزاری بــه مــن رســیده اســت و بــه ایــن ترتیــب ســیل اخبــار 
مســرت آمیــز بــه ســوی مــن روانــه مــی شــود. اگــر میخواهیــد اخبــار بهتــری - حتــی بهتــر از آنچــه تاکنــون 

دریافــت داشــته ایــد - بــه شــما برســد، خــوب، از روش مــن پیــروی کنیــد.
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تمرین شماره ۱۴
یک روز با نشاط داشته باشید

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده موهبتتــان تهیــه کنیــد و بنویســید کــه چــرا احســاس 
میکنیــد کــه بــرای آنهــا سپاســگزارید. لیســت خــود را از نــو بخوانیــد و در پایــان هــر مــورد کلمــه ی 

ــان قدرشــناس باشــید. ــرای موهبــت هات ــد ب ــا آنجــا کــه مــی توانی ــد و ت ــار بگويي سپاســگزارم را ســه ب

 2- صبــح هنــگام، در ذهنتــان برنامــه هــای خــود را بــرای صبــح، بعــداز ظهــر، عصــر و شــامگاه مــرور کنیــد 
ــا ایــن  و بــرای خــوب پیــش رفتــن ایــن برنامــه هــا و رخدادهــا، واژه ی سپاســگزارم را بــه زبــان آوریــد ب
فــرض کــه اکنــون پایــان روز اســت و کارهــا بــه خوبــی پیــش رفتــه و شــما بــه خاطــر ایــن نتایــج درخشــان 

قدرشــناس هســتيد.

ــان و برخــورداری آنهــا از نتایــج دلخــواه  ــرای خــوب پیــش رفتــن تمامــی برنامــه هایت 3- بعــد از آنکــه ب
ــار خوبــی کــه امــروز بــه مــن خواهــد  ــا گفتــن عبــارت: »بــرای اخب قدرشناســی کردیــد، ایــن تمریــن را ب

ــان برســانید. ــه پای رســید سپاســگزارم!«، ب

 4- پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و واژه ی سپاســگزارم را بــه خاطــر بهتریــن اتفاقــی 
کــه در روز بــرای تــان رخ داده بــر زبــان آوریــد.
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کتاب معجزه شکرگزاری نوشته »راندا برن«
قسمت نهم مترجم: وامق عسکری ويراستار: »غالمحسین سالمی« نشر صدای معاصر

متن کامل
از نویسنده ی »راز« و »قدرت«

معجزه شکرگزاری
نوشته ی راندا برن

ترجمه ی وامق عسکری ويراستار: غالمحسین سالمی
ویرایش نهایی : فردین حیدری 
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روز پانزدهم : روابطتان را به گونه ای معجزه آسا بهبود بخشید

اگــر روابــط شــما بــا شــخص یــا اشــخاصی ســرد اســت و یــا روابطتــان بــا آنهــا بــه شکســت انجامیــده و 
ــد ایــن  ــا سرزنشــی متوجــه آنهاســت، مــی توانی ــه و ی ــان كين ــا در قلبت ــان از ایــن بابــت شکســته ی قلبت
وضــع را بــا قدرشناســی عــوض کنیــد. قدرشناســی بــه گونــه ای شــگفت هــر رابطــه ی ســختی را بهبــود 
خواهــد بخشــید، خــواه بــا خواهرتــان باشــد یــا بــرادر، پســرتان، دخترتــان، شــریک و یــا رئيــس. همــکار، 

مــادر یــا پــدر همســرتان، دوســت و یــا همســایدتان.

هنگامــی کــه بــا یــک رابطــه ی ســخت یــا یــک موقعیــت چالــش برانگیــز در یــک ارتبــاط روبــرو هســتیم، 
تقریبــا در همــه ی آن شــرایط ، حتــى ذرهــای نســبت بــه آن فــرد سپاســگزار نیســتیم. بــه جــای آن، بــه 
خاطــر مشــکالتمان بــه متهــم کــردن دیگــران مــی پردازیــم و ایــن یعنــی کــه اندکــی حــس قدرشناســی نیــز 
در مــا وجــود نــدارد. ســرزنش هیچــگاه باعــث بهبــود یــک رابطــه نمــی شــود و بــه همیــن ترتیــب زندگــی 
شــما را بهتــر نمیکنــد. در حقیقــت هــر انــدازه کــه شــما بیشــتر ســرزنش میکنیــد، روابطتــان بدتــر میشــود 

و زندگیتــان بــه ســوی بدتــر شــدن پیــش خواهــد رفــت.

چــه ایــن رابطــه مربــوط بــه گذشــته باشــد و یــا یــک رابطــه ی در جریــان، در هــر دو حــال اگــر شــما نســبت 
بــه افــراد دیگــر احساســات بــدی داشــته باشــید، تمریــن قدرشناســی باعــث رفــع آن احساســات بــد 

میشــود. چــرا مــی خواهیــد احساســات بدتــان را نســبت بــه فــرد دیگــر از بیــن ببریــد؟
احساســات بــد نســبت بــه افــراد دیگــر زندگــی شــما را مــی ســوزاند ولــی قدرشناســی ناهنجــاری هــا را از 

بیــن مــی بــرد!
بــرای مثــال، اگــر از همســرتان جداشــده ایــد و تنهــا بــه خاطــر بچــه هاتــان بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتید، 
ولــى بــه هیــچ روی نمــی خواهیــد او را ببينيــد، بــه چهــره ی فرزنــدان خــود بنگریــد و ایــن را درک کنیــد 
کــه اگــر او نبــود بچــه هــای شــما نیــز هــم اکنــون آنجــا نبودنــد. زندگــی فرزندانتــان یکــی از ارزشــمندترین 
هدیــه هایــی اســت کــه شــما داریــد. بــه آنهــا نــگاه کنیــد و از همســر ســابق تــان بــرای زندگــی بچــه هــا 
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سپاســگزاری کنیــد. شــما بــا ایــن عمــل نــه تنهــا صلــح و نظــم را بــه زندگــی بــاز مــی گردانیــد، بلکــه بهتریــن 
رفتــار را در زندگیشــان بــه آنهــا خواهیــد آموخــت - قدرشناســی !

اگــر بــه خاطــر قطــع یــک رابطــه قلــب شــما شکســته اســت و حــزن و اندوهــی در دل شــما جــای گرفتــه، 
میتوانیــد از نیــروی قدرشناســی اســتفاده کنیــد تــا درد و رنجتــان را از بیــن ببریــد. قدرشناســی بــه صــورت 
عاملــی ســریع تــر از هــر چیــز دیگــری درد احساســی را بــه شــفا و شــادمانی بــدل میکنــد و داســتان 

والديــن مــن یــک مثــال عالــی بــرای ایــن مســئله اســت.
پــدر و مــادر مــن بــا اولیــن نــگاه عاشــق یکدیگــر شــدند. از نخســتین لحظــه ی دیــدن یکدیگــر، بــرای بــا 
ــه مــن  ــن ازدواجــی را داشــتند ک ــا زیباتری ــد و باالخــره آنه ــادی نشــان مــی دادن ــودن اشــتیاق زی هــم ب

ــده ام. ــون دی تاکن

وقتــی پــدرم درگذشــت، مــادرم بــه صــورت محسوســی بســیار غمگیــن بــود. بعــد از مــاه هــا غمگیــن بــودن 
شــروع بــه اســتفاده از نیــروی قدرشناســی کــرد؛ برخــالف درد و ناراحتــی بســیار زیــادش، بــه دنبــال علــت 
ــا گذشــته شــروع کــرد و تمــام لحظــه  هایــی میگشــت تــا بــرای آنهــا قدرشــناس و شــکرگزار باشــد. او ب
هــای بــه یــاد ماندنــی و شــادی آفرینــی را بــه یــاد آورد کــه در طــی دهــه هــا بــا پــدرم داشــت ســپس گام 
بــزرگ بعــدی را برداشــت و بــه تمــام چیزهــای مــورد عالقــه اش اندیشــید تــا بتوانــد بــرای آنهــا در آینــده 
نیــز قدرشــناس باشــد. یکــی پــس از دیگــری آنهــا را مــی یافــت. او چیزهــا و کارهایــی را بــه یــاد آورد کــه 
همیشــه میخواســت انجــام دهــد ولــی بــه خاطــر پــدرم از انجامشــان بــاز مــی مانــد. بــا ایــن گام شــجاعانه 
در اســتفاده از قدرشناســی، فرصــت هــای بســیاری بــرای دســتیابی بــه آرزوهایــش او را در خود فراگرفت 

و زندگــی اش سرشــار از شــادمانی شــد. نیــروی قدرشناســی بــه مــادر مــن یــک زندگــی تــازه بخشــید.

بــرای تمریــن امــروز شــما بــه دنبــال آن هســتید تــا زغــال داغــی را بیابیــد کــه زندگیتــان را مــی ســوزاند و 
آن را از راه شــکرگزاری بــه طــال تبدیــل کنیــد. یــک رابطــه ی ســخت، مشــکل دار، یــا شکســته را انتخــاب 
كنيــد کــه قصــد داریــد آن را بهبــود بخشــید. مهــم نیســت کــه آیــا ایــن شــخص اکنــون در زندگــی شــما 

جایــی دارد یــا اینکــه ایــن رابطــه یــک رابطــه ی قدیمــی اســت و آن فــرد دیگــر در زندگــی شــما نیســت.

بنشــینید و لیســتی ده مــوردی از چیزهایــی تهیــه کنیــد کــه بــه خاطــر آنهــا از فــرد موردنظــر سپاســگزارید. 
بــه تاریخچــه ی آن رابطــه بينديشــيد و بهتریــن چیزهایــی را کــه دربــاره ی آن فــرد بــه ذهنتــان مــی آیــد 
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و یــا بهتریــن دســتاوردها را از آن رابطــه ليســت كنيــد. بهتریــن و ســاده تریــن راه آن اســت کــه بــه 
چیزهــای پیــش از قطــع رابطــه بــا خــراب شــدن آن بیندیشــید. اگــر رابطــه هیــچ گاه خــوب نبــوده، آنــگاه 

بــه کیفیــت هــای خــوب آن فــرد فکــر کنیــد.
ایــن تمریــن بــه دنبــال آن نیســت کــه حــق بــا چــه کســی اســت. مهــم نیســت کــه شــما احســاس میکنیــد 
ــا اینکــه چــه کاری را  ــه و ی ــزی گفت ــا چــه چی ــه چــه کســی چــه کاری را در حــق شــما انجــام داده و ی ک
برایتــان انجــام نــداده اســت، شــما میتوانیــد بــه صورتــی بســیار عالــی روابطتــان را بهبــود بخشــید و نیــازی 

بــه اقدامــی از ســوی فــرد مقابــل نیــز نیســت.

در هــر رابطــه ای هــم طــال هســت، حتــی در روابــط ســخت؛ بــرای اینکــه روابــط تــان را سرشــار ســازید، 
ــا  ــد، آن را بنویســید و ب ــی قطعــه ای طــال را در آن رابطــه يافتي ــد. وقت ــان بیابی ــد طــال را در رابطــه ت بای
نوشــتن نــام آن فــرد موردنظــر مشــخصات آن را شــرح دهيــد و جملــه تــان را بــا قدرشناســی بیــان کنیــد:

)نام( ، من از تو به خاطر )؟( سپاسگزارم.
ــان یافــت،  ــا هــم بودنمــان سپاســگزارم. وقتــی زندگــی مشــترکمان پای ــه خاطــر ب ــو ب ــاول، مــن از ت 1- پ
خیلــی چیزهــا یــاد گرفتــم، امــروز بســیار باهــوش تــر هســتم و هــر آنچــه را کــه از زندگــی مشــترکمان 

ــرم. ــه کار مــی ب آموختــم، در بســیاری از روابطــام ب
2- پاول، از تو به خاطر تمام تالشــی که به خرج دادی تا زندگی مشــترکمان دلپذیر باشــد سپاســگزارم، 

چراکه ده ســال زندگی مشــترک یعنی اینکه تو تالش زیادی برای آن به کار بســتی.
3- پــاول، مــن از تــو بــه خاطــر فرزنــدان مــان سپاســگزاری مــی کنــم. شــادی ای کــه هــر روز از بــودن بــا 

آنهــا دارم، بــدون تــو میســر نمــی شــد.
4- پــاول، از تــو بــه خاطــر تــالش هــای زیــاد و کار زیــادی کــه در ســاعت هــای متمــادی انجــام دادی تــا 
خانــواده را حمایــت کنــی و مــن بتوانــم در خانــه از فرزندانمــان مراقبــت کنــم، بســیار سپاســگزارم. ایــن 
کــه همــه ی مــا بــرای ادامــه ی زندگــی بــه تــو وابســته بودیــم، یــک مســئولیت بــزرگ بــود، پــس از تــو 

سپاســگزارم.
5- پــاول، از تــو بــه خاطــر لحظــات ارزشــمندی کــه در دوران رشــد فرزنــدان بــا آنهــا داشــتم، سپاســگزارم. 

مــن اولیــن لحظــات حــرف زدن و راه رفتــن فرزنــدان مــان را دیــدم و تــو ایــن فرصــت را نداشــتی.
6- پاول، از حمایت های تو در مواقع سخت حزن و اندوهم بسیار سپاسگزارم.

7- پاول، از تو به خاطر پرستاری ها و مراقبت های پیگیرت از من به هنگام بیماری ام، سپاسگزارم.
٨- پاول، از تو برای لحظات بسیار خوشی که با هم داشتیم سپاسگزارم.
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9- پــاول، از تــو بــه خاطــر اینکــه هنــوز مســئولیت هــای پــدری را در حــق فرزنــدان مــان انجــام میدهــی 
تشــکر میکنــم.

10- پــاول، از تــو بــه خاطــر حمایــت هــا و وقتــی کــه بــه بچــه هامــان اختصــاص میدهــی سپاســگزارم. 
میدانــم آنهــا همانقــدر کــه بــرای مــن بــا ارزش انــد بــرای تــو نیــز ارزشــمند هســتند.

وقتــي ليســت قدرشناســی را بــه اتمــام رســاندید، شــما نســبت بــه شــخص و رابطــه تــان احســاس بهتــری 
خواهیــد داشــت. نقطــه ی نهایــی کــه شــما بــه آن خواهیــد رســید آن اســت کــه هیــچ احســاس بــدی 
نســبت بــه آن شــخص نداشــته باشــید، زیــرا ایــن زندگــی شماســت کــه بــا ایــن احساســات آســیب مــی 
بینــد. هــر رابطــه ای متفــاوت اســت، و شــما میتوانیــد ایــن تمریــن را چنــد بــار تکــرار کنیــد تــا هــر گونــه 

احســاس بــد نســبت بــه شــخص مــورد نظــر در شــما از بیــن بــرود.

اگــر از نیــروی سپاســگزاری ســود مــی بریــد تــا یــک رابطــه ی در جریــان را بهبــود بخشــید، خواهیــد دیــد 
کــه آن رابطــه بــه صــورت معجــزه آســایی بهبــود خواهــد یافــت. تنهــا الزم اســت یــک نفــر یــک رابطــه را 
بــا اســتفاده از شــکرگزاری بهبــود بخشــد، ولــی همــان کســی کــه از نیــروی قدرشناســی اســتفاده میکنــد 

از مزایــای آن نیــز در طــول زندگــی ســود خواهــد بــرد.

اگــر بــه ایــن منظــور یــک رابطــه ی قدیمــی را انتخــاب کردیــد و دیگــر بــا آن فــرد ارتبــاط نداریــد، خواهیــد 
دیــد کــه احســاس شــادی و آشــتی سراســر وجودتــان را فــرا مــی گیــرد و در عیــن حــال در مــی یابیــد کــه 

روابــط دیگرتــان بــه صــورت معجــزه آســایی بهبــود خواهــد یافــت.
در آینــده، اگــر بخشــی از روابطتــان بــه صــورت چالــش برانگیــز درآمــد، بالفاصلــه ایــن تمریــن را بــه یــاد 
آوریــد. آنــگاه درمــی یابیــد کــه مشــکالت را پیــش از رشــد کــردن و بزرگتــر شــدن متوقــف خواهیــد کــرد و 

بــه جــای آن دامنــه ی عوامــل مثبــت و را در ارتباطاتتــان گســترش خواهیــد داد.
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تمرین شماره ۱۵
روابطتان را به گونه ای معجزه آسا بهبود بخشید

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده موهیتتــان تهیــه کنیــد و بنویســید کــه چــرا احســاس 
مــی کنیــد کــه بــرای آنهــا سپاســگزارید. لیســت خــود را از نــو بخوانیــد و در پایــان هــر مــورد، واژه ی 

ــار بگوييــد و تــا آنجــا کــه میتوانیــد بــرای موهبــت هاتــان قدرشــناس باشــید. سپاســگزارم را ســه ب

۲- یــک رابطــه ی ســخت، مشــکل دار و یــا شکســت خــورده را کــه میخواهیــد بهبــود بخشــید، انتخــاب 
کنیــد.

3- بنشــينيد و ليســتی ده بنــدی از مــواردی تهیــه کنیــد کــه بــه خاطــر آنهــا از شــخص مــورد نظرتــان در 
آن رابطــه سپاســگزارید. آن را بــه صــورت ذیــل بنویســید:

، از تو به خاطر سپاسگزارم.

۴- پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و واژه ی سپاســگزارم را بــرای بهتریــن اتفاقــی کــه 
در روز بــرای شــما رخ داده بــر زبــان آوریــد.
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روز شانزدهم : شکرگزاری و معجزه ی آن در سالمتی

معجزه با طبیعت در تضاد نیست، فقط با شناخت ما از طبیعت در تضاد است. 
سن اگوستین )۳۵۴ - ۴۳۰( عالم الهيات و کشیش کاتولیک

مــا بایــد بیشــتر وقــت هــا احســاس ســالمتی، پــر انــرژی بــودن و شــادمانی داشــته باشــیم زیــرا بــه ایــن 
صــورت اســت کــه میتوانیــم بــه امتیــاز و شایســتگی خــود بــرای ســالمتی کامــل دســت یابیــم. واقعیــت 
ــا بیمــاری، مشــکالتی در  ــد. بســیاری ب ــن احســاس را ندارن ــی کســان متأســفانه ای ــن اســت کــه خیل ای
ســاختار بدنــی یــا مشــکالت روانــی و افســردگی دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد کــه تمامــی اینهــا بــه معنــای 

برخــوردار نبــودن از ســالمت کامــل اســت.

شــکرگزاری ســریع تریــن راهــی اســت کــه مــن میشناســم و بــه وســیله ی آن مــی تــوان ســالمتی کاملــی 
را بــه دســت آوریــد کــه بــه لحــاظ بدنــی و جســمانی انتظــارش را داریــد. تمامــی بهبــودی هــای معجــز ه 
واری کــه مــا تاکنــون دیــده ایــم، نتیجــه ی بازگشــت ســریع ســالمتی بــه بــدن انســانی اســت کــه پیشــتر 
ــد کــه شــکرگزاری باعــث تأثیرهــای  ــر فکــر میکنی ــده نمــی شــد. اگ در آن نشــانی از ســالمتی کامــل دی
ــه بازگشــت  ــا از داســتان هــای مربــوط ب معجــزه آســا در ســالمتی و بــدن شــما نمیشــود، آنــگاه چنــد ت

معجــزه وار ســالمتی را در ســایت
 www . thesecret . tv / stories بخوانید.

نیــروی معجــزه آســای شــکرگزاری ســبب مــی شــود جریــان ســالمتی در ذهــن و بــدن افزایــش یابــد کــه 
میتوانــد بــرای بهبــود ســریع تــر بــه بــدن کمــک کنــد و ایــن مســئله در پژوهــش هــای بســیاری اثبــات 
شــده اســت. نیــروی قدرشناســی، دســت بــه دســت مراقبــت مناســب از بــدن یــا تغذيــه بــا توصیــه هــای 

پزشــکی مــی دهــد کــه شــما انتخــاب کنیــد.
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ــل درک اســت  ــدار مــی شــود، قاب ــدن شــما پدی ــا شــرایط خاصــی در ب هنگامــی کــه نوعــی از بیمــاری ی
کــه شــما نســبت بــه آن احساســاتی منفــی ماننــد نگرانــی، ناامیــدی، یــا تــرس داشــته باشــید. ولــی 
احساســات بــد دربــاره ی بیمــاری در شــرایط شــما بهبــودی ای پدیــد نمــی آورد. در حقيقــت تأثیــر منفــی 
نیــز دارد و حتــی باعــث میشــود کــه ســالمتی شــما بیشــتر هــم بــه مخاطــره بیافتــد. بــرای آنکــه ســالمت 
خــود را افزایــش دهیــد، بایــد احساســات خــوب را جایگزیــن احساســات منفــی کنیــد و قدرشناســی 

بهتریــن راه انجــام آن اســت.

بســیاری از افــراد نســبت بــه ظاهــر فیزیکــی خــود احســاس بــد و نارضایتــی دارنــد. بــا تأســف بایــد گفــت 
ایــن افــکار و احساســات جریــان ســالمتی را نیــز کاهــش مــی دهنــد. وقتــی شــما چیــزی را در بــدن خــود 
دوســت نداریــد، در حقیقــت نســبت بــه بــدن خــود شــکرگزار نیســتید. بــه آن فکــر کنیــد، براســاس قانــون 
جــذب، شــکوه و شــکایت دربــاره ی شــرایط بدنــی باعــث بــروز مشــکالت بیشــتری بــرای شــکایت کــردن 
مــی شــود، بنابرایــن ابــراز شــکایت از بــدن و ظاهــر و چهــره، ســالمتی شــما را بــه مخاطــره مــی انــدازد و 

دچــار ریســک بیشــتری مــی کنــد.
هــر کــس نســبت بــه ســالمتی و جســم خــود شــکرگزار نباشــد، هــر چیــزی کــه دارد از او بــاز پــس گرفتــه 
خواهــد شــد. هرکــس کــه نســبت بــه ســالمتی و جســم خــود قدرشــناس و شــاکر باشــد، بــه او ســالمتی 

در حــد فراوانــی داده میشــود.
ممکــن اســت شــما اکنــون بیمــار باشــید، یــا درد و رنــج بســیاری را تحمــل کنیــد، ولــی اگــر مشــغول 
خوانــدن ایــن کلمــات هســتید، هدیــه ی ســالمتی را دریافــت خواهیــد کــرد. هنگامــی کــه درد مــی کشــید 
ــدک قدرشناســی  ــی ان ــی حت ــا بیمــار هســتید، داشــتن حــس قــدر شناســی بســیار ســخت اســت، ول ی

باعــث افزایــش جریــان ســالمت کامــل بــه ســوی شــما مــی شــود.
تمریــن امــروز، دربــاره ی شــکرگزاری و معجــزه ی آن در در ســالمت، طراحــی شــده اســت تــا بــه صــورت 
چشــمگیری ســالمتی و شــادمانی شــما را افزایــش دهــد. بــرای ایــن منظــور از رویکــردی ســه مرحلــه ای 

اســتفاده خواهیــم کــرد تــا رونــد بهبــود و دســتیابی بــه ســالمت را تســریع دهیــم.

گام اول : سالمتی ای که به شما داده شده است )گذشته(
بــه ســالمتی ای فکــر کنیــد کــه در طــول زندگــی تــان، چــه در کودکــی، چــه در دوران بلــوغ و یــا بزرگســالی 
داشــته ایــد. بــه زمانــی بیندیشــید کــه سرشــار از انــرژی بودیــد و بســیار شــاد و ســر حــال. خاطــرات 
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ــا بیــان واژه  ســه موقعیتــی را بــه یــاد آوریــد کــه در آن احســاس مــی کردیــد در اوج دنيــا هســتید، و ب
ــزرگ زندگــی خــود بیندیشــید،  ــه لحظــه هــای ب ــد. اگــر ب ــراز کنی ی سپاســگزارم، قدرشناســی خــود را اب

میتوانیــد ایــن خاطــرات را بــه راحتــی بــه یــاد آوریــد.

گام دوم : سالمتی ای که هم اکنون از آن بهره می برید )در حال حاضر(
بــه ســالمتی ای فکــر کنیــد کــه امــروز از آن بهــره مندیــد و بــرای هــر ارگان و سیســتم و احساســات 
ــه بازوهــا،  ــه خوبــی کار میکنــد احســاس قدرشناســی کنیــد. ب ــان ب فیزیکــی کــه هــم اکنــون در بــدن ت
دســتان، چشــمان، گــوش هــا، کبــد، کلیــه، مغــز و قلــب خــود بينديشــيد. پنــج سیســتم از بدنتــان را کــه 

خــوب هســتند برگزینیــد و در ذهــن خــود واژه ی سپاســگزارم را بــرای یــک بــه یــک آنهــا بگوييــد.

گام سوم : سالمتی ای که میخواهید دریافت کنید )آینده( 
بــرای تمریــن امــروز، یــک مــورد مربــوط بــه ســالمتی تــان را برگزینیــد کــه میخواهیــد افزایــش یابــد و حــال 
شــما مــی خواهیــد بــه طریقــی ویــژه از نیــروی قدرشناســی بــرای ایــن منظــور اســتفاده کنیــد. بــه شــرایط 
ایــده آل ســالمتی آن عضــو بیندیشــید. وقتــی بــرای شــرایط ایــده آل هــر چیــزی شــکر گــزاری میکنیــد، 

شــرایط ایــده آل را بــرای برگشــت بــه ســوی خودتــان بــه جریــان در مــی آوریــد.

گاهــی اوقــات، هنگامــی کــه فــردی بــه بیمــاری مبتــال مــی شــود، نــه تنهــا دربــاره ی آن بســیار صحبــت 
میکنــد، بلکــه بــه دنبــال گــردآوری اطالعــات دربــاره ی نشــانه هــای بــد و هولنــاک آن میشــود. بــه بیــان 
دیگــر، تمامــی تمرکــز خــود را بــر بخــش منفــی بیمــاری مــی گــذارد و ایــن در حالــی اســت کــه براســاس 
قانــون جــذب مــا نمیتوانیــم بــه یــک بیمــاری بگوییــم کــه بــه دنبــال کار خــود بــرود در حالــی کــه بــر آن 
تمرکــز کــرده ایــم، چراکــه تمرکــز بــر جنبــه ی منفــی یــک بیمــاری تنهــا باعــث وخیــم تــر شــدن آن مــی 
شــود. حــال آن کــه بایــد بــه طــور دقیــق کنشــی بــر خــالف آن داشــته باشــیم و بــر شــرایط ایــده آل بــدن 
مــان بــه هنــگام بیمــاری تمرکــز کنیــم و فکــر و ذکرمــان را بــه آن بدهيــم. قدرشناســی بــرای شــرایط ایــده 
آل هــر بخــش بــدن مــا از قــدرت افــکار و احساســات مــان ســود مــی بــرد تــا در یــک لحظــه آن شــرایط 

را جــذب کنــد.



تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت نایاب نت می باشد.

www.nayabnet.ir104

کتاب معجزه ی شکرگذاری 
راندا برن _ نویسنده کتاب قدرت و راز

تهیه شده توسط گروه تحقیقاتی نایاب نت

یــک دقیقــه زمــان صــرف کنیــد تــا خودتــان را در شــرایط ایــده آلــی قــرار دهیــد کــه انتظــار داشــتن آن را 
داریــد و آنــگاه کــه بدنتــان را آنگونــه کــه مــی خواهیــد در ذهــن خــود ديديــد، تصــور کنیــد کــه آن را بــه 

دســت آورده ایــد و بــه همیــن خاطــر قدرشناســی کنیــد.
بنابرایــن، اگــر میخواهیــد ســالمتی بــه گونــه ای معجــزه آســا بــه کلیــه هاتــان بازگــردد، بــرای داشــتن 

کلیــه هایــی قدرتمنــد کــه تمــام زوایــد و آلودگــی هــای بدنتــان را تصفیــه میکنــد، شــکرگزار باشــید.
اگــر میخواهیــد بــه طــور ســریع ســالمت را بــه خــون خــود برگردانیــد، بــرای داشــتن خونــی پــاک و 
ســالم کــه اکســیژن و مــواد مغــذی را بــه تمــام بخــش هــای بدنتــان مــی رســاند، شــکرگزار باشــید. اگــر 
ــی قــوی و ســالم کــه  ــرای قلب ــد، ب ــر ســالمتی قلــب خــود بیافزایی ــه طــرزی فــوق العــاده ب ــد ب میخواهی

ســالمت را در تمــام ارگان هــای بــدن تــان بــه گــردش در مــی آورد شــکرگزار باشــید.
اگــر مــی خواهیــد دیــد چشــمان خــود را افزایــش دهیــد، پــس بــرای دیــدی عالــی کــه تصــورش را داریــد، 
شــکرگزاری کنیــد. اگــر میخواهیــد شــنواییتان بهبــود یابــد یــا انتظــار حــس شــنوایی بــی نقصــی را داریــد، 
شــکرگزاری کنیــد. اگــر میخواهیــد انعطــاف پذیــری بــدن تــان عالــی باشــد، بــرای داشــتن بدنــی چابــک و 
انعطــاف پذیــر شــکرگزار باشــید. اگــر میخواهیــد وزن بدنتــان را تغييــر دهيــد آنــگاه بــه وزن ایــده آل خــود 

بينديشــيد و خــود را در آن وضعيــت تصــور کنیــد و بــرای آن شــکرگزاری کنیــد.
هرچــه را کــه مــی خواهیــد بهبــود یابــد، خــود را بــا آن شــرایط ایــده آل تصــور کنیــد و ســپس بــرای آن 

شــرايط ایــده آل، انــگار کــه آن را دریافــت کــرده ایــد شــکرگزاری کنیــد.

نیروهــای طبیعــی موجــود، در بــدن مــا بهتریــن شــفا دهنــده ی بیمــاری هــا هســتند. هیپــو کراتــی )۳۷۰ 
- ۴۶۰ ق. م( پــدر علــم داروشناســی غربــی

شــما میتوانیــد تمریــن شــکرگزاری و معجــزه ی آن در ســالمت را در صــورت نیــاز هــر روز تکــرار کنیــد یــا 
بــرای ســرعت بخشــیدن بــه بازگشــت ســالمتی تــان بــه صــورت فــوق العــاده و بهبــود شــرایط بدنــی خــود 
ایــن تمریــن را چنــد بــار در روز انجــام دهیــد. امــا مهــم تــر آن اســت کــه ســعی کنیــد هــرگاه درخصــوص 
ســالمتی تــان دچــار افــکار و احساســات منفــی شــدید، بالفاصلــه بــه شــرایط خوبــی بیندیشــید کــه 

انتظــارش را داریــد و درســت ماننــد اینکــه آن را دریافــت کــرده باشــید، شــکرگزار و شــادمان شــوید.
بهتریــن و موثرتریــن راه بــرای تضمیــن ســالمت، غیــر از بــه خوبــی مراقــب خــود بــودن، آن اســت کــه 

بــرای ســالمتی خــود شــکرگزار باشــید.
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تمرین شماره ۱۶
شکرگزاری و معجزه ی آن در سالمت

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده موهبــت خــود تهیــه کنیــد و بنویســید کــه چــرا بــرای 
داشــتن آنهــا سپاســگزاريد. ليســت خــود را از نــو بخوانیــد و در پایــان هــر مــورد، واژه ی سپاســگزارم را 

ســه بــار بگوييــد و تــا آنجــا کــه مــی توانیــد بــرای موهبــت هایــی کــه داریــد قدرشــناس باشــيد.

2- بــه ســه زمانــی بیندیشــید کــه در اثــر داشــتن ســالمت در طــول زندگیتــان خــود را بــر باالتریــن رفيــع 
تریــن قلــه ی دنیــا احســاس مــی کردیــد، و بــرای آنهــا شــکرگزاری کنیــد.

3- بــه ۵ ارگان بــدن تــان فکــر کنیــد کــه از ســالمت برخوردارنــد و بــرای هــر کــدام از آنهــا سپاســگزاری 
كنيــد.

4- بــه یــک مــورد دربــاره ی بدنتــان بیندیشــید کــه میخواهیــد بهبــود یابــد و یــک دقیقــه وقــت صــرف کنیــد 
ــن شــرایط  ــرای داشــتن ای ــد، ب ــان تصــور کنی ــده آل ســالمت موردنظرت ــا خــود را در همــان شــرایط ای ت

شــکرگزاری کنیــد.

5- پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و واژه ی سپاســگزارم را بــرای بهتریــن اتفاقــی کــه 
در روز بــرای شــما رخ داده اســت بــر زبــان آوریــد.
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کتاب معجزه شکرگزاری
نوشته »راندا برن«

قسمت دهم مترجم: وامق عسکری ويراستار: »غالمحسین سالمی« نشر صدای معاصر
متن کامل

از نویسنده ی »راز« و »قدرت«
معجزه شکرگزاری

نوشته ی راندا برن
ترجمه ی وامق عسکری ويراستار: غالمحسین سالمی

ویرایش نهایی : فردین حیدری 
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روز هفدهم : راهکار افزایش درآمد

در جهــان هســتی، هیــچ رویــداد اتفاقــی بــا حادثــه ای وجــود نــدارد. هیــچ اتفاقــی نمــی افتــد مگــر آنکــه 
اراده ی کســی بــر رخ دادن آن قــرار گیــرد. ويليــام بــورو )۱۹۱۴ - ۱۹۹۷( شــاعر و نویســنده

ــد، موقعیــت  ــه ســوی یــک موقعیــت منفــی هدایــت میکنی ــروی قدرشناســی را ب هنگامــی کــه شــما نی
جدیــدی ایجــاد مــی شــود کــه شــرایط پیشــین را از بیــن مــی بــرد. بــه ایــن معنــا کــه وقتــی شــما خــود را 
بــه جایــی برســانید کــه بــرای پــول شــکرگزار باشــید نــه آن کــه نداشــتن پــول را احســاس کنیــد، شــرایط 
جدیــدی برایتــان ایجــاد میشــود کــه کمبــود پــول را از بیــن مــی بــرد و بــه صــورت شــگفت انگیــزی آن را 

بــا پــول بیشــتری جایگزیــن میکنــد.

هــر احســاس بــدی دربــاره ی پــول، آن را از شــما دورتــر میکنــد و میــزان پــول را در زندگــی تــان کاهــش 
میدهــد و هــر بــار کــه ایــن احســاس را داشــته باشــید، مقــدار پــول را کمتــر مــی کنیــد. اگــر درخصــوص 
پــول احساســاتی ماننــد حســادت، نارضایتــی، نگرانــی و تــرس داشــته باشــید، هیــچ وقــت نمــی توانیــد 
پــول بیشــتری بــه دســت آوریــد. قانــون جــذب مــی گویــد هــر چیــزی مشــابه خــود را جــذب مــی کنــد، 
بنابرایــن اگــر شــما از نداشــتن پــول احســاس نارضایتــی کنیــد، بــا بــه دســت نیــاوردن پــول کافــی، 
نارضایتیتــان بیشــتر میشــود. اگــر نســبت بــه پولــی کــه دریافــت میکنیــد، نگــران باشــید، شــرايطتان بــه 
ســمت و ســوی افزایــش نگرانــی تغييــر جهــت مــی دهــد. اگــر نســبت بــه پولــی کــه دریافــت میکنیــد، 

بیمنــاک باشــيد، شــرايطتان بــه جانــب افزایــش بیمناکــی تغییــر جهــت خواهــد داد.

هــر چــه قــدر هــم کــه ســخت بــه نظــر برســد، شــما بایــد شــرایط پولــی فعلــی بــا کمبــود مالــی خــود را 
فرامــوش کنیــد و شــکرگزاری، راه تضمیــن شــده ای بــرای آن اســت. شــما نمیتوانیــد بــرای پــول، شــکرگزار 
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و در عیــن حــال ناراضــی هــم باشــید. همچنیــن نمــی توانیــد بــا داشــتن افــکار شــکرگزارانه نســبت بــه 
پــول و در عیــن حــال نســبت بــه آن نگــران هــم باشــید، و نیــز نمــی توانیــد بــا داشــتن افــکار شــکرگزارانه 
در عیــن حــال نســبت بــه آن بیمنــاک هــم باشــید. هنــگام شــکرگزاری و قدرشــناس بــودن بــرای پــول، نــه 
تنهــا رونــد احساســات و افــکار منفــی ای را کــه پــول را از شــما دور مــی ســازد متوقــف مــی کنیــد، بلکــه 

کاری انجــام مــی دهیــد کــه پــول بیشــتری بــه ســوی تــان مــی آورد.

شــما تاکنــون قدرشناســی را بــرای پولــی کــه گرفتــه ایــد و دریافــت میکنیــد و خواهیــد گرفــت، تمریــن 
کــرده ایــد. بنابرایــن، پیــش از اســتفاده از نیــروی شــگفت شــکرگزاری بــرای پولــی کــه میخواهیــد، بایــد 
راه هــا و مســیرهایی را بررســی کنیــد کــه بــه زندگــی شــما پــول و ثــروت مــی آورد. در حقيقــت هنگامــی 
کــه پــول و ثروتتــان افزایــش مــی یابــد، اگــر شــکرگزاری نکنیــد، در رونــد روی آوردن جریــان نعمــت بــه 

ســوی خویشــتن ســنگ انداختــه ایــد.

پــول میتوانــد بــه شــکل دریافــت غیرمنتظــره ی یــک چــک، افزایــش حقــوق، برنــده شــدن در قرعــه 
کشــی بانــک هــا، تخفيــف مالیاتــی، یــا رســیدن غیرمنتظــره بــه صــورت هدیــه از کســی بــه ســوی شــما 
بیایــد. همچنیــن زمانــی کــه میخواهیــد غــذا یــا قهــوه یــا چــای بخریــد و کــس دیگــری صورتحســاب را مــی 
پــردازد، یــا وقتــی کــه میخواهیــد چیــزی بخریــد و متوجــه مــی شــوید کــه بــه آن تخفيــف تعلــق گرفتــه 
اســت و یــا هنگامــی کــه کســی بــه شــما هدیــه ای مــی دهــد کــه آن را الزم داشــتید، پولتــان افزایــش 
مــی یابــد. نتیجــه ی پایانــی هــر کــدام از ایــن مــوارد و رخدادهــا، داشــتن پــول بیشــتر اســت. پــس هــرگاه 
کــه چنیــن شــرایطی پیــش مــی آیــد از خودتــان بپرســید: آیــا ایــن جریــان بــه آن معناســت کــه مــن پــول 
بیشــتری دارم؟ چــرا کــه اگــر ایــن چنیــن باشــد، شــما بایــد نســبت بــه آن احســاس قدرشناســی داشــته 

باشــید.

اگــر قصــد خریــد وســیله ای را داریــد و در ایــن بــاره بــا دوســتی صحبــت میکنیــد و او بــه شــما پیشــنهاد 
اســتفاده از همــان وســیله را میدهــد کــه خــودش بــه هــر دلیلــی از آن اســتفاده نمــی کنــد، و یــا وقتــی 
قصــد رفتــن بــه ســفر داريــد و تســهیالت ســفر و يــا تخفيــف دریافــت میکنیــد، یــا مؤسســه ی وام دهنــده 
نــرخ بهــره ی خــود را کاهــش میدهــد، یــا ســرویس دهنــده تــان بــه شــما بســته ی خدماتــی بهتــری را 
پیشــنهاد میدهــد، پــول شــما در اثــر ذخیرســازی داشــته یتــان افزایــش یافتــه اســت. فهمیدیــد کــه راه 

هــای دریافــت پــول چقــدر نامحــدود اســت؟
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خــود را کاهــش میدهــد، یــا ســرویس دهنــده تــان بــه شــما بســته ی خدماتــی بهتــری را پیشــنهاد 
میدهــد، پــول شــما در اثــر ذخیرســازی داشــته یتــان افزایــش یافتــه اســت. فهمیدیــد کــه راه هــای 

دریافــت پــول چقــدر نامحــدود اســت؟

بــی تردیــد شــما پیشــتر بعضــی از آنهــا را تجربــه کــرده ایــد، اگــر کــه همــان زمــان، متوجــه آن شــده یــا 
نشــده باشــید، بــه هــر حــال اتفــاق افتــاده چــرا کــه آن هــا را بــه ســوی خــود جلــب کــرده ایــد. امــا زمانــی 
کــه شــکرگزاری راه و روش شــما در زندگــی باشــد، بیشــتر در موقعیــت هــای مناســب قــرار مــی گیریــد. 
بســیاری افــراد آن را خــوش شانســی قلمــداد مــی کننــد، ولــی ایــن بــه هیــچ وجــه خــوش شانســی 

نیســت، ایــن یــک قانــون جهانــی اســت.
ــرای آن خــرج شــده،  ــا آمــدن چیــزی کــه پولــی ب ــه دریافــت پــول بیشــتری ب هــر شــرایطی کــه منجــر ب
بــه ســوی تــان مــی شــود، نتيجــه ی قدرشناســی شماســت. شــما بــی تردیــد احســاس خوبــی خواهیــد 
ــا  ــان را ب ــی شــادی ت ــد، و وقت ــن کار را انجــام دادی ــه ای ــد ک ــان بودی ــن خودت ــه ای ــد ک ــر بدانی داشــت اگ
قدرشناســی همــراه میکنیــد، آن وقــت یــک نیــروی مغناطیســی واقعــی را در اختیــار خواهیــد داشــت کــه 

باعــث میشــود هــر لحظــه فراوانــی بیشــتری بــه ســوی شــما جــذب شــود.

چندیــن ســال پیــش هنگامــی کــه مــن بــه آمریــکا رســیدم، دو چمــدان داشــتم. بنابرایــن بــا کامپیوتــرم در 
یــک آپارتمــان تقریبــا خالــی کار مــی کــردم. از آنجاکــه اتومبیــل نداشــتم، پیــاده، ایــن طــرف و آن طــرف 
میرفتــم. ولــی بــرای همــه چیــز شــکرگزار بــودم. بــرای بودنــم در آمریــکا، بــرای کاری کــه انجــام میــدادم، 
بــرای آپارتمــان خالــی کــه در آن زندگــی مــی کــردم و بــا همــان چهــار بشــقاب و قاشــق و چنگالــی کــه در 
آن داشــتم، شــکرگزار بــودم. خوشــحال بــودم کــه مــی توانســتم پیــاده بــه ایــن طــرف و آن طــرف بــروم و 
اینکــه از خدمــات تاکســی هــا در خیابــان اســتفاده کنــم. ســپس اتفــاق عجیبــی رخ داد، یــک نفــر کــه او 
را میشــناختم، تصمیــم گرفــت تــا بــرای مــدت چنــد مــاه بــه مــن یــک ماشــین و یــک راننــده هدیــه بدهــد. 
بــه غیــر از کامپیوتــرم، تنهــا بــا چنــد وســیله ی الزم بــرای زنــده مانــدن زندگــی میکــردم ولــی اکنــون، بــه 
طــور غیرمنتظــره هــای یــک اتومبیــل و یــک راننــده داشــتم. از آنجــا کــه مــن بســیار قدرشــناس بــودم، 
پــس بــه مــن بیشــتر داده شــد و ایــن دقیقــا همانطــور اســت کــه معجــزه بــا شــکرگزاری اتفــاق مــی افتــد.

ــادی نتایــج بســیار خوبــی  ــرای کســان زی ــرای پولــی کــه مــی خواهیــد داشــته باشــید، ب تمریــن امــروز ب
ــار آورده اســت. در پایــان ایــن تمریــن شــما یــک چــک ســفید امضــا از بانــک قدرشناســی جهانــی  بــه ب
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ــد  ــزان پولــی را کــه مــی خواهی ــد نوشــت. می ــام خــود خواهی ــه ن ــد کــرد و آن چــک را ب دریافــت خواهی
دریافــت کنیــد بــه همــراه اســم و تاریــخ امــروز را در آن وارد کنیــد. بــرای پولــی کــه مــی خواهیــد کاری بــا 
آن انجــام دهیــد یــک مقــدار خــاص بنویســید، زیــرا در صورتــی کــه بدانیــد پــول را بــرای چــه میخواهیــد 
بیشــتر بــرای آن احســاس قدرشناســی خواهیــد کــرد. پــول وســیله ای اســت بــرای آنچــه کــه میخواهیــد، 
ولــی هــدف نهایــی نیســت، بنابرایــن اگــر کــه فقــط بــه پــول فکــر کنیــد نمــی توانیــد بــه انــدازه ی کافــی 
قدرشــناس باشــید. وقتــی شــما آنچــه را کــه بــه راســتی مــی خواهیــد تصــور کنیــد، يــا کاری را کــه واقعــا 
ــا  ــد داشــت ت ــد، بیشــک احســاس قدرشناســی بیشــتری خواهی ــد درنظــر بگیری ــد انجــام دهی میخواهی
اینکــه تنهــا بــرای پــول سپاســگزار باشــید. شــما میتوانیــد طــرح چــک بانــک شــکرگزاری را بــه هــر تعــداد 

کــه بخواهیــد از ســایت:
www.thesecret.tv/magiccheck دریافت کنید.

اگــر تمایــل داشــته باشــید، میتوانیــد در آغــاز بــرای چــک اولتــان مبلــغ کمتــری بنویســید و وقتــی آن را 
ــا  ــر بیشــتری بنویســید. فایــده ی شــروع ب ــرای چــک هــای بعــدی مقادی ــد ب ــد، مــی توانی دریافــت کردی
مقادیــر کمتــر آن اســت کــه هنــگام دریافــت آن، خواهیــد دانســت کــه شــما ایــن کار را انجــام دادیــد و 
دقیقــا در خواهیــد یافــت کــه شــکرگزاری کار خــودش را کــرده اســت و قدرشناســی و شــادی ای کــه در 

اثــر آن احســاس مــی کنیــد، باعــث میشــود کــه بــرای مبالــغ بیشــتر هــم بــه ایــن کار ایمــان بیاوریــد.

وقتــی جزییــات را در چــک نوشــتید، آن را در دســت خــود بگیریــد و بــه چیــز بــه خصوصــی فکــر کنیــد 
کــه پــول را بــرای آن مــی خواهیــد. تصویــری در ذهــن خــود بســازید و خــود را در حالــی تصــور کنیــد کــه 
بــا اســتفاده از آن پــول در حــال تهیــه ی آن هســتید و تــا آنجــا کــه مــی توانیــد بــرای آن هیجــان زده و 

شکرگزارشــوید.

شــاید شــما پــول را بــرای خریــد یــک جفــت کفــش جديــد، یــک کامپیوتــر یــا یــک تخــت تــازه بخواهیــد، 
بنابرایــن خــود را در حالــی تصــور کنیــد کــه تــوی مغــازه در حــال خریــد آن هســتید. در صــورت خریــداری 
آن بــه صــورت آنالیــن، لحظــه ی دریافــت جنــس را در خانــه ی خــود تصــور کنیــد، و تــا آنجــا کــه مــی 

توانیــد شــاد شــوید و شــکرگزاری کنیــد.
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شــاید ایــن پــول را بــرای ســفر بــه خــارج بخواهیــد، یــا بــرای پرداخــت شــهریه ی تحصیــالت دانشــگاهی 
ــه حســاب  ــول ب ــز پ ــا در حــال واری ــد بلیــت هواپیمــا ی ــان، در ایــن صــورت خــود را در حــال خری فرزندت
بانکــی کالــج موردنظــر فــرض کنیــد و تــا آنجــا کــه میتوانیــد بــرای آنکــه آن پــول را داشــته باشــید، 

خوشــحال شــوید و شــکرگزاری کنیــد.
بعــد از اینکــه ایــن مراحــل را پشــت ســر گذاشــتید، چــک را امــروز بــا خــود بــه همــراه ببریــد، یــا جایــی 
بگذاریــدش کــه پیــش چشــم باشــد و پیوســته بتوانیــد آن را ببینیــد. دســت کــم امــروز در دو موقعیــت 
چکتــان را در دســت بگیریــد و خــود را در حــال اســتفاده از وجــه چــک بــرای آنچــه کــه میخواهیــد تصــور 
کنیــد و تــا آنجــا کــه مــی توانیــد شــاد و خوشــحال و قدرشــناس شــوید. اگــر تمایــل داریــد میتوانیــد امــروز 
ایــن کار را بــرای دفعــات بیشــتری تکــرار کنیــد. هماننــد هــر تمریــن دیگــر نمــی توانیــد ایــن تمریــن را 

بیــش از حــد تکرارکنیــد.

در پایــان امــروز، چکتــان را جایــی کــه هســت نگــه داریــد یــا آن را در جــای مهــم دیگــری بگذاریــد، کــه 
بتوانیــد روزانــه آن را ببینیــد. مــی توانیــد آن را روی آینــه حمامتــان بگذاریــد، یــا روی یخچــال، روی 
داشــبورد اتومبیــل یــا تــوی کیــف پولتــان بگذاریــد یــا حتــی آن را پیــش زمینــه ی کامپیوترتــان بکنیــد و 
بــرای آنکــه اکنــون دیگــر میتوانیــد آنچــه را کــه مــی خواهیــد داشــته باشــید یــا کاری را کــه میخواســتید، 

انجــام دهیــد، خوشــحال و قدرشــناس باشــید.
وقتــی وجــه چکتــان را دریافــت کردیــد، یــا جنســی را کــه مــی خواســتید بــه دســت آوردیــد، چــک را بــا 
مبلغــی جدیــد بــرای یــک چیــز دیگــر جایگزیــن کنیــد کــه بــه راســتی آن را الزم داریــد و تمریــن افزایــش 

درآمــد را تــا آنجــا کــه مــی خواهیــد تکــرار کنیــد.
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تمرین شماره ۱۷
راهکار افزایش درآمد

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده موهبتتــان تهیــه کنیــد و بنویســید کــه چــرا بــرای 
داشــتن آنهــا سپاســگزارید. لیســت خــود را از نــو بخوانیــد و در پایــان هــر مــورد، واژه ی سپاســگزارم را 

ــا آنجــا کــه میتوانیــد بــرای موهبــت هایــی کــه داریــد قدرشــناس باشــید. ــار بگوییــد و ت ســه ب

2- چکتان را با مقدار پولی که الزم دارید و همچنین با اسم تان و تاریخ امروز پر کنید.
3- چکتــان را در دســت بگیریــد و خريــدن آنچــه را کــه برایــش پــول مــی خواهیــد تصــور کنیــد و تــا آنجــا 

کــه میتوانیــد بــرای داشــتن آن شــاد و شــکرگزار شــويد.

4- چــک را امــروز بــا خودتــان ببریــد و آن را در جایــی بگذاریــد کــه اغلــب پیــش چشــم تــان باشــد و آن را 
ببینیــد. دســت کــم دو بــار چــک را در دســت بگیریــد و خــود را در حــال اســتفاده از پــول آن بــرای آنچــه 
ــگار آن را بــه  کــه میخواهیــد تصــور کنیــد و خودتــان را آن چنــان شــاد و شــکر گــزار تصــور کنیــد کــه ان

دســت آورده ایــد.

5. در پایــان امــروز، چــک را در جایــی در معــرض دیــد بگذاریــد، کــه آن را بــه صــورت روزانــه ببینیــد، و 
وقتــی چکتــان را بــا همــان مبلغــی کــه میخواســتید دریافــت کردیــد، چــک را بــرای چیــز جدیــدی کــه مــی 

خواهیــد جایگزیــن کنیــد و گام هــای ۲ تــا ۴ را تکــرار کنیــد.

6- پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و واژه ی سپاســگزارم را بــرای بهتریــن اتفاقــی کــه 
در روز بــرای شــمارخ داده اســت بــر زبــان آوریــد.
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روز هجدهم : لیست کارهای انجام دادنی

دنیــا پــر از چیزهــای شــگفت انگیــز اســت و منتظــر شــعور و ســرعت انتقــال مــا مانــده تــا هوشــمندانه 
رشــد کنــد.

ادن فيلپوتی )۱۸۶۲- ۱۹۶۰( رمان نویس و شاعر

وقتــی بــه درســتی بــه قدرشناســی فکــر مــی کنیــد، درمــی یابیــد کــه بهتریــن دوســتتان اســت. او همیشــه 
در کنــار شماســت، همیشــه آمــاده اســت تــا بــه شــما کمــک کنــد، هیــچ وقــت تنهاتــان نمــی گــذارد و بــه 
شــما پشــت نمیکنــد و هرچــه محکمتــر بــه او تکیــه دهیــد، بیشــتر بــه شــما کمــک خواهــد کــرد و زندگیتان 
را از مواهــب بیشــتر سرشــار مــی کنــد. تمریــن امــروز بــه شــما مــی آمــوزد کــه بیشــتر بــه قدرشناســی 

تکیــه کنیــد، تــا بتوانــد کارهــای ارزنــده ی بیشــتری بــرای تــان انجــام دهــد.

هــر روز، در زندگــی مشــکالت کوچکــی چهــره نشــان مــی دهــد و نیــاز اســت کــه آنهــا را حــل کنیــد. گاهــی 
اوقــات اگــر چگونگــی راه حــل مشــکل را ندانیــم ممکــن اســت احســاس درماندگــی کنیــم. شــاید مشــکل 
شــما ایــن باشــد کــه بــرای انجــام تمــام کارهاتــان وقــت الزم را نداریــد و بــه ایــن خاطــر متضــرر مــی شــوید 
ــد کــه  ــه ایــن خاطــر شــما احســاس میکنی چــرا کــه در شــبانه روز ۲۴ ســاعت بیشــتر وقــت نداریــم و ب
ســرتان بســیار شــلوغ اســت و یــا بــه اصطــالح وقــت ســر خارانــدن هــم نداریــد و بــه انــدازه ی الزم اوقــات 
فراغــت نداريــد. شــاید در خانــه باشــید و مشــغول مراقبــت از فرزنــدان هســتید و احســاس خســتگی و 
کالفگــی میکنیــد ولــی وســیله ای بــرای کمــک بــه شــما وجــود نــدارد. شــاید بــا مشــکلی روبــرو هســتید کــه 

نیــاز بــه حــل فــوری دارد ولــی شــما راه حلــی ســراغ نداریــد. 
شــاید چیــزی را گــم کــرده ایــد و تالشــتان را بــرای یافتــن آن انجــام داده ایــد ولــی در ایــن کار توفیقــی 
نداشــته ایــد. شــاید چیــزی یــا کســی را الزم داریــد مثــل حیــوان خانگــی، پرســتار خــوب بچــه، آرایشــگر 
ماهــر، یــا دندانپزشــک یــا دکتــری حــاذق و برخــالف تــالش زیادتــان نتوانســته ایــد آن را بــه دســت آوریــد. 
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شــاید بــه خاطــر آنکــه کســی بــرای انجــام کاری از شــما درخواســتی کــرده ولــی نمیدانیــد کــه چگونــه بــه 
درخواســت اش پاســخ دهید دچار مشــکل هســتيد. شــاید شــما با کســی دشــمنی و مشــکل دارید ولی 

بــه جــای یافتــن راه حلــی بــرای مشــکل، شــرایط رو بــه وخامــت گــذارده اســت.

ایــن جاســت کــه تمریــن لیســت کارهــای انجــام دادنــی، بــرای رفــع هــر مشــکل کوچــک روزانــه کــه 
نمیدانیــد در مــورد آن چــه کار کنیــد، بــا اینکــه مــی خواهیــد کاری در ایــن بــاره بــرای تــان انجــام شــود، بــه 
شــما کمــک میکنــد. شــما دربــاره ی نتایــج آن شــگفت زده خواهیــد شــد. هنگامــی کــه قدرت قدرشناســی 
را بــا قانــون جــذب ترکیــب کنیــد، آنــگاه افــراد، شــرایط و رخدادهــا بــه گونــه ای بازآرایــی مــی شــوند تــا 
کار دلخــواه شــما را برایتــان انجــام دهنــد. هرگــز درک نمــی کنیــد کــه ایــن مســئله چگونــه اتفــاق مــی 
افتــد، یــا ایــن کار چگونــه بــرای شــما انجــام میشــود. تنهــا وظیفــه ی شــما ایــن اســت کــه بــرای آن کار 
بــه ماننــد ایــن کــه انجــام پذیرفتــه باشــد، شــکرگزار باشــید و آنــگاه منتظــر بمانیــد تــا کار رونــد طبیعــی 

خــود را طــی کنــد.

ــا کارهــای مهمــی کــه دوســت داریــد  امــروز لیســتی تهیــه کنیــد از کارهایــی کــه بایــد انجــام دهیــد و ی
بــرای شــما انجــام شــود و نــام لیســت را کارهــای انجــام دادنــی بگذاریــد. شــما میتوانیــد، چیزهایــی را در 
لیســت بگنجانیــد کــه بــرای انجامشــان وقــت نداریــد یــا اینکــه نمــی خواهیــد آن کارهــا را انجــام دهیــد، 
یــا دیگــر مشــکالتتان از هــر نــوع - از کوچکتریــن مشــکالت روزانــه گرفتــه تــا بزرگتریــن موقعیــت هــا - در 
هــر زمینــه از زندگــی تــان بیندیشــید کــه فکــر میکنیــد چیــزی در آن بایــد اصــالح شــود بــا انجــام بگیــرد.

وقتــی نوشــتن لیســت را بــه پایــان رســاندید، ســه مــورد از لیســت خــود را بــرای آنکــه امــروز بــر آن متمرکز 
شــوید انتخــاب کنیــد و یکــی پــس از دیگــری بــه ایــن بیندیشــید کــه کارهــا بــه صــورت فــوق العــاده بــرای 
شــما انجــام شــود. تصــور کنیــد کــه همــه ی افــراد، شــرايط و رخدادهــا بــه ســمتی در حرکــت انــد کــه کار 
شــما انجــام شــود و ایــن کــه کار شــما اکنــون انجــام شــده اســت! همــه چیــز حــل شــده، دســته بنــدی 
ــه ســامان رســیدن آنهــا هســتید.  ــرای ب ــاد ب ــون شــما در حــال شــکرگزاری زی شــده، انجــام شــده و اکن
دســت کــم بــرای هــر کــدام از ســه مــورد یــک دقیقــه وقــت بگذاریــد، و بــاور کنیــد کــه ایــن کار انجــام 
شــده اســت، و در ازای آن بــه شــدت شــکرگزار شــوید. میتوانیــد همیــن کار را بــرای ســایر مــوارد نوشــته 
شــده در لیســت در زمــان دیگــری انجــام دهیــد. ولــی بــا قــرار گرفتــن کارهــا در لیســت کارهــای انجــام 
دادنــی، بــه راحتــی میتوانیــد نیــروی الزم را ایجــاد کنیــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه براســاس قانــون جذب 
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»هــر چیــزی، مشــابه خــود را جــذب میکنــد«. و ایــن یعنــی آنکــه وقتــی شــما بــرای یافتــن راه حــل هــا 
شــکرگزار مــی شــوید، بنابرایــن آنچــه بــرای حــل مشــکالت الزم اســت بــه شــما جــذب مــی شــود. تمرکــز 
بــر مشــکالت و نارســایی هــا باعــث تشــدید آنهــا میشــود. شــما بایــد جــذب کننــده ی راه حــل باشــید، نــه 
جــاذب مشــكالت. خوشــحال بــودن و شــادمانی بــرای بــه دســت آوردن راه حــل باعــث میشــود کــه بــه 

راســتی راه حــل را بــه دســت آوریــد.

بــرای اثبــات انــدازه و مؤثــر بــودن و قــدرت ایــن تمریــن شــگفت انگیــز، میخواهــم بــرای شــما داســتانی 
دربــاره ی دختــرم بگویــم کــه بــه وســیله ی ایــن تمریــن توانســت کیــف پــول گمشــده اش را بــه خــودش 

جــذب کنــد و آن را بیابــد.
صبــح فــردای آن شــبی کــه دختــرم بیــرون از خانــه بــود، متوجــه شــد کــه نمــی توانــد کیــف پولــش را پیــدا 
کنــد و نمیدانســت آن را گــم کــرده یــا ایــن کــه بــه ســرقت رفتــه اســت. بــه رســتورانی کــه شــب پیــش 
آنجــا شــام خــورد، شــرکت تاکســیرانی کــه بــا ماشــین آنهــا بــه منــزل بازگشــته بــود و بــه اداره ی پلیــس 
محلــی، تلفــن زد و حتــى خیابــان را جســتجو کــرد و در خانــه هــای محــل را زد تــا از كیــف خــود نشــانی 

پیــدا کنــد، ولــی هیــچ کــس كيــف او را ندیــده بــود.

بــه غیــر از چیزهــای ارزشــمندی کــه تــوی کیــف داشــت، مثــل کارت هــای بانکــی و اعتبــاری، پــول نقــد، 
در آن كيــف هيــج نــام و نشــانی از آشــناها وجــود نداشــت کــه بتــوان آن كيــف را بــه او رســاند، چــرا کــه 
دختــرم مدتهــا خــارج از کشــور بــود و همیــن بزرگتریــن نگرانــی اش بــود. او شــماره ی تلفنــی نیــز نداشــت 

کــه بــه اطــالع عمــوم برســاند بــه ایــن خاطــر هیــچ امیــدی بــرای یافتــن کیــف وجــود نداشــت.

ولــی برخــالف ایــن تصــور کــه بــه نظــر میرســید همــه چیــز از دســت رفتــه، دختــرم در جایــی نشســت 
و چشــمانش را بســت و تصویــری از کیــف پولــش را تــوی ذهــن اش مجســم کــرد. او در نظــر آورد کــه 
کیــف پولــش را در دســت گرفتــه، آن را بــاز کــرد، و بعــد از بررســی محتویــات آن، شــکرگزاری کــرد کــه 

کیــف را بــا همــه محتویاتــش بــدون کــم و کســری در دســت اش دارد.
ــه آن را در دســت اش  ــرد ک ــه كيفــاش مــی اندیشــید، تصــور مــی ک ــه ب در ادامــه ی روز، هــر زمــان ک
دارد و از ایــن بابــت احســاس شــادی و شــکرگزاری بینهایتــی میکــرد. شــب هنــگام بــه او تلفــن شــد و 
کســی کــه خــود را کشــاورزی معرفــی مــی کــرد کــه صــد مایــل دورتــر خانــه داشــت، گفــت کــه کیــف را 
پیــدا کــرده اســت. مســئله ی قابــل توجــه ایــن داســتان آن بــود کــه آن مــرد كيــف را در خیابانــی بیــرون 
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از محــدوده ی خانــه ی دختــرم و در ســاعات اولیــه ی صبــح پیــدا کــرده بــود و بالفاصلــه بــه دنبــال نــام و 
نشــانی صاحــب آن بــرای تمــاس گشــته بــود. مــرد کشــاورز بــرای پیــدا کــردن صاحــب كيــف چنــد تمــاس 
تلفنــی گرفــت کــه فایــده ای نداشــت، بــه ناچــار تســلیم شــدو بــا كیــف پــول بــه مزرعــه اش بــاز گشــت.

ولــی هنــگام قــدم زدن در مزرعــه اش، كيــف فكــر او را بــه شــدت بــه خــود مشــغول کــرده بــود و تصمیــم 
گرفــت بــرای آخریــن بــار محتویــات آن را بررســی کنــد. تــوی كيــف تکــه کاغــذ کوچکــی پیــدا کــرد کــه بــه 
مــردی بــه نــام کریســتین اشــاره داشــت، پــس اســم کریســتین را در کنــار نــام فامیلــی دختــرم گذاشــت 
و بــا مرکــز اطالعــات شــرکت مخابــرات تمــاس گرفــت. تنهــا یــک نفــر بــا آن نــام و فامیــل پیــدا شــد. مــرد 
کشــاورز بــا آن شــماره تمــاس گرفــت؛ آن جــا در واقــع خانــه ی پــدر دختــرم بــود. تــا امــروز مــا نمیدانیــم 
کــه مــرد کشــاورز چگونــه توانســت بــه آن شــماره ی تلفــن دســت یابــد چــرا کــه در حقیقــت یــک شــماره 
ی لیســت نشــده بــود. مــا پــس از آن چندیــن بــار بــا مرکــز اطالعــات تمــاس گرفتیــم و ایــن مســئله را 

پیگیــری کردیــم ولــی هــر بــار بــا یــک پیــام مواجــه شــدیم:
»متأسفانه برای نام مورد درخواست شمارهای ثبت نشده است.«

ــه  ــر رخــدادی غیرممكــن، كيــف دختــرم ب ــه طریقــی بســیار غیــر معمــول و براث ــر و ب از صــد مایــل دورت
صــورت دســت نخــورده بــه دســت اش رســید. در ایــن راه نقــش او ایــن بــود کــه بــرای دریافــت كيفــاش 
سپاســگزار باشــد و شــکرگزاری، نیــروی خــود را بــه کار انداخــت تــا همــه ی افــراد و شــرايط و رخدادهــا را 

بــه طریقــی رقــم بزنــد و کیــف دختــرم بــه او بازگــردد.
قــدرت قدرشناســی بــرای اســتفاده ی شــما نیــز میســر اســت و همیشــه نیــز میســر بــوده، شــما فقــط بایــد 

آن را بــرای خودتــان کشــف کنیــد و بیاموزیــد کــه چگونــه بــه کار بگیریــدش !
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تمرین شماره ۱۸
لیست کارهای انجام دادنی

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده موهبتتــان تهیــه کنیــد و بنویســید کــه چــرا بــرای 
داشــتن آنهــا سپاســگزارید. لیســت خــود را از نــو بخوانیــد و در پایــان هــر مــورد، واژه ی سپاســگزارم را 

ــا آنجــا کــه میتوانیــد بــرای موهبــت هایــی کــه داریــد قدرشــناس باشــید. ــار بگوييــد و ت ســه ب

۲- لیســتی تهیــه کنیــد از مهمتریــن کارهایــی کــه میخواهیــد انجــام دهیــد یــا مشــکالتی کــه میخواهيــد 
حــل شــود. لیســت خــود را لیســت کارهــای انجــام دادنــی نــام گــذاری کنیــد.

3- ســه تــا از مهمتریــن مــوارد را از لیســت خــود برگزینیــد و یکــی پــس از دیگــری تصــور کنیــد کــه کار 
بــرای شــما انجــام شــده اســت.

۴- دســت کــم بــرای هــر مــورد یــک دقیقــه وقــت بگذاریــد و بــاور کنیــد کــه کار انجــام شــده اســت و در 
مقابــل بســیار شــکرگزار باشــید.

5- پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و واژه ی سپاســگزارم را بــرای بهتریــن اتفاقــی کــه 
در روز بــرای شــما رخ داده اســت بــر زبــان آوریــد.
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کتاب معجزه شکرگزاری
نوشته »راندا برن«

قسمت یازدهم
مترجم: وامق عسکری ويراستار: »غالمحسین سالمی« نشر صدای معاصر

متن کامل
از نویسنده ی »راز« و »قدرت«

معجزه شکرگزاری
نوشته ی راندا برن

ترجمه ی وامق عسکری ويراستار: غالمحسین سالمی
ویرایش نهایی : فردین حیدری 
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روز نوزدهم : رد پاهای مثبت

هــر روز صدهــا بــار بــه خــودم یــادآوری مــی کنــم کــه زندگــی درونــی و بیرونــی ام بــه کار کــرد افــراد 
بســیاری وابســته اســت، چــه مــرده و چــه زنــده. بایــد تــالش کنــم کــه ظرفیــت آنچــه را کــه بــه مــن ارزانــی 

مــی شــود، داشــته باشــم. 
آلبرت اینشتین )۱۸۷۹- ۱۹۵۵( فیزیکدان و برنده جایزه نوبل

انیشــتین بــا ایــن جملــه هــا بــه مــا هدیــه ای داده اســت کــه بــا اکتشــافات علمــی او برابــری مــی کنــد. او 
یکــی از رازهــای مهــم موفقیــت اش را بــه مــا معرفــی کــرده اســت. شــکرگزاری هــر روزه !

انیشــتین الهــام بخــش تمریــن امــروز ماســت و قــرار اســت شــما رد پــای او را دنبــال کنیــد تــا موفقیــت را 
بــه زندگــی خــود بیاوریــد. امــروز شــما ماننــد انیشــتین واژه ی سپاســگزارم را صدبــار خواهيــد گفــت و ایــن 
کار را بــا برداشــتن یــک صــد گام انجــام خواهیــد داد. در حالــی کــه ممکــن اســت بــه نظــر شــما اینگونــه 
باشــد کــه برداشــتن ایــن صــد قــدم باعــث تغييــر در زندگــی شــما نخواهــد شــد، شــما در خواهیــد یافــت 

کــه ایــن کار یکــی از قدرتمندتریــن کارهایــی اســت کــه مــی توانیــد انجــام دهیــد.

خداونــد امــروز ۸۶۴۰۰ ثانیــه بــه شــما هدیــه داده اســت. بــرای اســتفاده از هریــک از ایــن ثانیــه هــا بایــد 
بگویی: سپاســگزارم!

ويليام ای وارد )۱۹۲۱-۱۹۹۴( نویسنده

بــرای ایجــاد رد پــای مثبــت، یــک گام برمــی داریــد و همیــن کــه پاتــان دوبــاره بــه زمیــن مــی رســد، در 
ذهنتــان کلمــه ی سپاســگزارم را مــی گوییــد و همیــن کــه پــای دیگرتــان بــه زمیــن مــی رســد بازهــم 
ــا  ــن ترتیــب شــما ب ــه همی ــای بعــدی، سپاســگزارم، و ب ــا، سپاســگزارم، پ ــک پ ــد سپاســگزارم. ی میگويي

برداشــتن هــر گام سپاســگزارم را مــی گوییــد.
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بهتریــن چیــز دربــاره ی رد پــای مثبــت آن اســت کــه شــما مــی توانیــد در هــر زمــان و در هــر مــکان کــه 
ــه اتــاق دیگــر،  ــه و هنــگام رفتــن از یــک اتــاق ب دوســت مــی داریــد هــر تعــداد گام برداریــد؛ تــوی خان
وقتــی بــرای برداشــتن ناهــار یــا قهوهتــان مــی رویــد، هنــگام بیــرون گذاشــتن کیســه ی آشــغالها، وقتــی 
بــه یــک مالقــات کاری مــی رویــد، وقتــی بــرای ســوار تاکســی یــا اتوبــوس یــا متــرو شــدن از خانــه بیــرون 
مــی رویــد. میتوانیــد وقتــی بــه ســوی هــر چیــزی کــه بــرای شــما مهــم اســت گام برمیداریــد جــا پاهــای 
مثبــت را تکــرار کنیــد، مثــال امتحــان، قــرار مالقــات، مصاحبــه ی کاری، رفتــن بــرای مالقــات بــا مشــتری، 
رفتــن بــرای انجــام تســت صــدا، رفتــن بــه بانــک، اســتفاده از عابــر بانــک، دندانپزشــک، دکتــر، آرایشــگاه، 
ــه بلــوک  ــا از یــک بلــوک ب ــا در پــارک ی ــرای تماشــای یــک مســابقه ی ورزشــی، در ترمینــال فــرودگاه ی ب

دیگــر مــی رویــد.

ــاق  ــا ات ــا حمــام، از آشــپزخانه ت ــه ام برجــا مــی گــذارم، از تخــت ت مــن رد پاهــای مثبــت را اطــراف خان
خــواب، و هنــگام رفتــن بــه ســوی اتومبیــل و یــا صنــدوق پســتی ام. هــرگاه بــه خیابــان یــا هــر جــای دیگــر 

میــروم، محلــی را بــه عنــوان مقصــد انتخــاب مــی کنــم و بــا هــر گام زبــان بــه شــکرگزاری میگشــایم.

اگــر بــه حالــت تــان پیــش از شــروع توجــه کنیــد، تفــاوت حــال خــود را پــس از اتمــام تمريــن رد پاهــا در 
خواهیــد یافــت. مهــم نیســت کــه هنــگام گام برداشــتن نمــی توانیــد حــس شــکرگزاری عمیقــی داشــته 
باشــید، مــن بــه شــما قــول مــی دهــم کــه بعــد از پایــان تمریــن حالتــان بســیار خــوب باشــد. اگــر حالتــان 
ــد و حتــی اگــر احســاس  ــدا کنی ــد کــه احســاس بهتــری پی ــه شــما کمــک مــی کن ــه، ایــن تمریــن ب گرفت

خوبــی داریــد، ایــن تمریــن بــه شــما شــور و هیجــان و نیــروی بیشــتری مــی دهــد.

بــرای آنکــه مؤثرتریــن رد پاهــای مثبــت را ایجــاد کنیــد، زمانــی معــادل ۹۰ ثانیــه را بــرای ایــن کار در نظــر 
بگیریــد؛ ایــن زمانــی اســت کــه انســان در حالتــی بــا آســودگی خاطــر ۱۰۰ گام برمــی دارد. ایــن تمریــن 
بــرای آن نیســت کــه شــما حتمــا صــد گام برداریــد بلکــه بــرای آن اســت کــه دســت کــم ایــن تعــداد گام 
را برداریــد. چــرا کــه ایــن تعــداد گام الزم اســت کــه احســاس شــما را متحــول کنــد. شــما میتوانیــد صــد 
گام شــکرگزاری خــود را در طــول امــروز و هــر زمانــی برداریــد کــه بــرای شــما مناســب تــر اســت. هنــگام 
انجــام تمریــن تعــداد گام هــای خــود را نشــمارید، چــرا کــه در ایــن صــورت بــه جــای گفتــن سپاســگزارم 

شــما ســرگرم شــمردن خواهيــد شــد.
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وقتــی تمریــن امــروز را بــه انجــام رســاندید، شــما کلمــه ی سپاســگزارم را صدبــار بــه زبــان رانــده ایــد ! در 
کــدام روز از زندگــی تــان شــما صــد بــار سپاســگزارم یــا سپاســگزارم گفتــه ایــد؟

و انیشتین هر روز این کار را انجام میداد!
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تمرین شماره ۱۹
رد پاهای مثبت

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده موهبــت تــان تهیــه کنیــد و بنویســید کــه چــرا بــرای 
داشــتن آنهــا سپاســگزارید. لیســت خــود را از نــو بخوانیــد و در پایــان هــر مــورد، واژه ی سپاســگزارم را 

ســه بــار بگوییــد و تــا آنجــا کــه میتوانیــد بــرای موهبــت هایــی کــه داریــد قدرشــناس باشــيد.

۲- امــروز هــر گاه توانســتید در حالــی کــه شــکرگزاری میکنیــد، صــد گام سپاســگزارانه برداریــد. )در حــدود 
۹۰ ثانية( 

3- با هر گام تان کلمه ی سپاسگزارم را بگوييد و آن را احساس کنید. 
۴- پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و واژه ی سپاســگزارم را بــرای بهتریــن اتفاقــی کــه 

در روز بــرای شــما رخ داده بــر زبــان آوریــد.
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روز بیستم : باورهای قلبی

سپاسگزاری، یاد آوری قلبی است.
ژان باپتیست ماسيو )۱۷۴۳-۱۸۱۸( انقالبی فرانسوی

شــما بایــد تــا بــه حــال دریافتــه باشــید کــه در هــر تمریــن شــکرگزاری، هــدف آن اســت کــه تــا آنجایــی 
کــه مــی توانیــد شــکرگزاری را تمریــن کنیــد. ایــن بــدان خاطــر اســت کــه وقتــی احســاس شــکرگزاری را 
درون خــود افزایــش میدهیــد، چیزهــای بیرونــی هــم کــه بایــد بــرای آنهــا قدرشــناس باشــيد، افزایــش 

مــی یابنــد.
باالخــره، بعــد از تمریــن شــکرگزاری در مــدت زمــان طوالنــی، بــه صــورت خــودکار آن را در قلــب خــود 
ــه ایــن ســطح از قدرشناســی  ــد کــه تمریــن امــروز زمــان دسترســی را ب ــد کــرد. هرچن احســاس خواهی

کاهــش مــی دهــد.
تمریــن باورهــای قلبــی بــه ایــن منظــور طراحــی شــده تــا شــما عمــق احســاس قدرشناســی را بــا تمرکــز 
ــد. پژوهــش هــای علمــی نشــان  ــن سپاســگزارم افزایــش دهی ــگام گفت ــان در هن ــر قلبت ذهــن خــود ب
میدهــد کــه وقتــی شــما احســاس قدرشناســی مــی کنیــد، بــا تمرکــز بــر قلبتــان، ضرباهنــگ تپــش قلــب 
بــه گونــه ای بــه ســرعت یکنواخــت میشــود کــه ســبب بهبــود رفتــار سیســتم ایمنــی بــدن و ســالمتی تــان 
خواهــد شــد. ایــن بــه شــما مــی فهمانــد کــه قــدرت ایمــان قلبــی چگونــه عمــل مــی کنــد. زمانــی کــه بــرای 
اولیــن بــار ایــن کار را تمریــن مــی کنیــد، اندکــی از وقتتــان را مــی گیــرد ولــی ایــن تــالش ارزشــش را دارد. 
پــس از اجــرای چندیــن بــاره ی تمریــن، ایــن مســئله را بهتــر در خواهیــد یافــت. زیــرا بــا هــر بــار تکــرار 

کار، احســاس شــکرگزاری شــما همچــون یــک نمــودار افزایــش خواهــد يافــت.

بــرای تمریــن معجــزه ی قلــب، ذهــن و توجــه خــود را بــر محــدوده ی قلبتــان متمرکــز کنیــد. ایــن مهــم 
نیســت کــه تمرکزتــان را بــر درون یــا بیــرون از بــدن خــود بگذاریــد. چشــمانتان را ببندیــد، چــرا کــه ایــن 
عمــل کار را راحــت تــر مــی کنــد، و وقتــی چشــم هــا را بســته ایــد تمرکزتــان را بــر قلــب خــود بگذاریــد و 
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تــوی ذهنتــان واژه ی سپاســگزارم را بگوييــد. وقتــی ایــن کار را چندبــار تکــرار کردیــد، دیگــر نیــازی نیســت 
کــه چشــم هاتــان را ببندیــد، ولــی بــه عنــوان یــک قانــون کلــی وقتــی کــه چشــمان خــود را ببندیــد، بیشــتر 

احســاس شــکرگزاری خواهیــد کــرد.
ــان را آرام کنیــد. میتوانیــد  ــا ســرعت بیشــتری قلبت ــا انجــام آنهــا ب ــد ب ــد کار اســت کــه شــما میتوانی چن
دســت راســت خود را روی ناحیه ی قلبتان بگذارید و ذهن تان را در هنگام گفتن واژه ی سپاســگزارم 
بــر ایــن ناحيــه متمرکــز ســازید. یــا اینکــه مــی توانیــد تصــور کنیــد کــه کلمــه ی سپاســگزارم بیشــتر از قلــب 

شــما بیــرون مــی آیــد تــا از ذهــن تــان.

بــه عنــوان بخشــی از تمریــن امــروز، ليســت مربــوط بــه ده آرزوی اول خــود را برداریــد و تمریــن باورهــای 
قلبــی را بــرای هــر کــدام از آنهــا تکــرار کنیــد. هــر آرزو را در ذهنتــان و یــا بــا صــدای بلنــد بخوانیــد و وقتــی 
بــه انتهــای هــر مــورد رســیدید، چشــمان خــود را ببندیــد، ذهــن خــود را بــر قلبتــان متمرکــز کنیــد و کلمــه 
ــه  ــد ک ــد از دســتورالعملی اســتفاده کنی ــر مــی توانی ــار دیگ ــک ب ــد. ی ــه آرامــی بگویی ی سپاســگزارم را ب
پیشــتر بــه شــما ارایــه دادم. بعــد از آنکــه معجــزه ی قلــب را بــرای هــر کــدام از آرزوهایتــان اجــرا کردیــد، 
شــما نــه تنهــا مــی توانیــد عمــق قدرشناســی ای را کــه مــی توانیــد بــه آن دســت یابیــد افزایــش دهیــد، 

بلکــه قدرشناســی خــود را نســبت بــه ده آرزوی اولتــان نیــز افزایــش مــی دهیــد.

اگــر میخواهیــد بــا ســرعت بیشــتری بــه آرزوهاتــان برســید، مــی توانیــد تمریــن باورهــای قلبــی را بــرای 
آرزوهاتــان بــه صــورت منظــم تکــرار کنیــد و یــا ایــن تمریــن هــا را هــر موقــع کــه کلمــه ی سپاســگزارم را 
بــه زبــان مــی آوریــد تکــرار کنیــد. حتــی اســتفاده از تکنیــک باورهــای قلبــی، دوبــار در هــر روز تأثیــر بزرگــی 

بــر شــادی در زندگــی شــما خواهــد داشــت.

وقتــی همــه ی مــوارد را چنــد بــار تمریــن کردیــد، در انــدک زمانــی متوجــه عمیــق تــر شــدن احساســات 
خــود میشــوید. قدرشناســی بــه عمــق احساســتان بســتگی دارد، چــرا کــه هــر چــه احســاس شــما عمیــق 
تــر باشــد فراوانــی بیشــتری را دریافــت میکنیــد. اولیــن نشــانه هــای فیزیکــی افزایــش یافتــن عمــق 
ــا اینکــه،  احساســات شــما آن اســت کــه احســاس خاصــی در ناحیــه ی قلــب خــود خواهیــد داشــت ی
موجــی از شــادی و شــعف از بدنتــان عبــور خواهــد کــرد. چشــمانتان پــر از اشــک مــی شــود و دچــار 
لرزشــی خفیــف میشــوید. ولــی بــدون اســتثناء شــما حــس عمیقــی از آرامــش، صلــح و شــادی خواهیــد 

داشــت کــه پیشــتر هیچــگاه آن را نداشــته ایــد.
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تمرین شماره ۲۰
باورهای قلبی

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده موهبتتــان تهیــه کنیــد و بنویســید کــه چــرا احســاس 
مــی کنیــد بــه خاطــر آنهــا سپاســگزارید. لیســت خــود را از نــو بخوانیــد و در پایــان هــر مــورد واژه ی 
سپاســگزارم را ســه بــار بگوییــد و تــا آنجــا کــه میتوانیــد بــرای موهبــت هایــی کــه دارید قدرشــناس باشــید.

2- ذهن و توجه خود را بر ناحیه ی اطراف قلبتان متمرکز کنید.
3- چشــمان خــود را ببندیــد، و در حالــی کــه افکارتــان را بــر قلــب خــود متمرکــز کــرده ایــد، در ذهنتــان 

واژه ی سپاســگزارم را بگوييــد.

ــدن هــر آرزو و ســپس بســتن چشــمانتان و متمرکــز  ــا خوان ــد و ب ــان را برداری 4- ليســت ده آرزوی اولت
کــردن ذهــن بــر ناحیــه ی اطــراف قلبتــان و گفتــن واژه ی سپاســگزارم، تمریــن باورهــای قلبــی را تکــرار 

کنیــد.

5- پیــش از خــواب افکارتــان را متمرکــز کنیــد و واژه ی سپاســگزارم را بــه خاطــر بهتریــن اتفاقــی کــه در 
روز بــرای شــما رخ داده بــر زبــان آوریــد.
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کتاب معجزه شکرگزاری نوشته »راندا برن«
قسمت دوازدهم مترجم: وامق عسکری ويراستار: »غالمحسین سالمی« نشر صدای معاصر

متن کامل
از نویسنده ی »راز« و »قدرت«

معجزه شکرگزاری
نوشته ی راندا برن

ترجمه ی وامق عسکری ويراستار: غالمحسین سالمی
ویرایش نهایی : فردین حیدری 
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روز بیست و یکم : نتایج باشکوه

ــازی پانتومیــم،  شــما پیــش از خــوردن غــذا، شــکر مــی کنیــد. ولــی مــن پیــش از هــر کنســرت، اپــرا، ب
ــم در شیشــه ی  ــردن قل ــار فروب گشــودن هــر کتــاب، تماشــای هــر قطعــه ی کمــدی، نقاشــی و هــر ب

دوات، شــکر میکنــم. 
جی. ک. چسترنون )۱۸۷۴-۱۹۳۶( نويسنده

همــه ی مــا بــرای کارهایــی کــه انجــام مــی دهیــم انتظــار نتایــج خیــره کننــده و عالــی را داریــم. گیلبــرت 
كيت چسترســتون نویســنده 

ــا اســتفاده از قدرشناســی نتایــج دلخواهــش را تضمیــن  پیــش از انجــام هــر کاری بــا تشــکر کــردن و ب
مــی کــرد.

بــی تردیــد زمــان هایــی بــوده اســت کــه پیــش خودتــان فکــر میکنیــد: »امیــدوارم کــه ایــن کار بــه خوبــی 
ــدازه ی کافــی  ــه ان ــه ب ــدوارم ک ــا اینکــه »امی ــر شــود« ی ــت بهت ــدوارم وضعی ــا اینکــه »امی پیــش رود« ی
ــه نتیجــه ی خــوب در  ــرای دســتیابی ب ــدواری ب ــان امی ــه بی ــن افــکار ب خــوش شــانس باشــم«. تمــام ای
یــک موقعیــت ویــژه اســت. ولــی زندگــی اتفاقــی و یــا براســاس شــانس نیســت. عملکــرد تمامــی قوانیــن 
جهــان بــر نظمــی ریاضــی وار اســتوار شــده و ایــن چیــزی اســت کــه میتوانیــد روی آن حســاب کنیــد. یــک 
خلبــان هیچــگاه دعــا نمــی کنــد کــه قوانیــن فیزیــک، در حیــن پــرواز او کار کننــد، زیــرا میدانــد کــه قوانیــن 
فیزیــک هیچــگاه از کار بــاز نمــی ایســتند. شــما روزتــان را بــا ایــن آرزو آغــاز نمیکنیــد نیــروی جاذبــه شــما 
را بــر زمیــن نگــه دارد تــا در هــوا معلــق نشــوید، چــرا کــه میدانیــد هیــچ شانســی وجــود نــدارد و قوانیــن 

جاذبــه هیچــگاه از کار نمــی افتنــد.
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ــرل  ــون کنت ــد قان ــس بای ــج باشــکوه هســتید، پ ــد خواســتار نتای ــه انجــام میدهی ــرای هــر کاری ک ــر ب اگ
خروجــی هــا را بشناســید، قانــون جــذب ایــن بــدان معناســت کــه شــما بایــد، افــکار و احساســاتتان را 
بــرای جــذب نتایــج باشــکوه بــرای خودتــان متمرکــز کنیــد و در حقيقــت قدرشــناس بــودن بــرای خروجــی 

هــای باشــکوه یکــی از ســاده تریــن راه هــا بــرای ایــن کار اســت.

تمریــن نتایــج باشــکوه عبــارت اســت از شــکرگزاری پیــش از انجــام کاری کــه میخواهیــد نتیجــه ای خــوب 
دربرداشــته باشــد. شــما میتوانیــد بــرای نتیجــه ی خوبــی کــه در مالقــات کاری تــان، آزمــون، نتیجــه ی 
مناســب بــرای بــازی ورزشــی، تمــاس تلفنــی، مالقــات یــک دوســت، دیــدن مــادر زن یــا مــادر شــوهرتان، 
انتظــارش را داریــد، شــکرگزار باشــید. میتوانیــد بــرای نتیجــه ی خــوب تمریناتتــان، مالقــات بــا پزشــک 
حیــوان خانگــی تــان، چــکاپ پزشــکی بــا دنــدان پزشــکی، شــکرگزار باشــید. میتوانیــد بــرای نتایــج رضایــت 
بخــش کار یــک برقــکار یــا لولــه کــش یــا هــر نیــروی خدماتــی کــه کاری را در خانــه ی شــما انجــام میدهــد، 
تفــرج خانوادگیتــان، گفتگــو بــا فرزندانتــان دربــاره ی رفتارشــان، شــکرگزار و قدرشــناس باشــید. میتوانیــد 
بــرای رســیدن بــه نتیجــه ی دلخــواه دربــاره ی خریــد مثــال یــک هدیــه ی تولــد، حلقــه ی نامــزدی ، لبــاس 
عروســی، یــا نتایــج بســیار خــوب انتخــاب یــک تلفــن همــراه جدیــد، فــرش جديــد، بــا اجــرای اصالحــات 
در شــرکت تــان قدرشــناس و سپاســگزار باشــید. بــرای رزرو میــز شــام در یــک رســتوران، یــا بــه دســت 
ــا بهــره منــدی از  ــا نتایــج خــوب بــرای ایمیــل هــای روزانــه تــان ب آوردن جایــی خــوب در یــک کنســرت ب

تخفيــف ماليــات ســاالنه میتوانیــد قدرشــناس باشــيد.

اگــر ایــن کار بــه شــما کمــک میکنــد تــا نیــروی قدرشناســی را بــرای دســتیابی بــه نتایــج باشــکوه بــاور کنیــد، 
میتوانیــد انگشــتتان را در آســمان حرکــت دهیــد و فــرض کنیــد در حــال افشــاندن غبــار انــرژی مثبــت بــر 

رخــدادی هســتید کــه میخواهیــد بــه صــورت خــارق العــاده آن را تغييــر دهيــد.

زمــان دیگــر اســتفاده از انــرژی مثبــت بــرای بــه دســت آوردن نتایــج موردنظــر، هنگامــی اســت کــه 
اتفاقــی ناخواســته در طــول روز بــرای شــما رخ مــی دهــد. وقتــی اتفــاق غیرمنتظــره ای مــی افتــد، 
بالفاصلــه نتیجــه گیــری مــی کنیــم کــه بــی تردیــد خطایــی رخ داده اســت. بــرای مثــال، وقتــی در کارتــان 
حاضــر میشــوید بــه شــما مــی گوینــد کــه رئیــس خیلــی فــوری مــی خواهــد ببیندتــان. اگــر بــه فوریــت 
نتیجــه گیــری کنیــد کــه بــی تردیــد اتفاقــی ناگــوار افتــاده کــه رئیــس مــی خواهــد شــما را ببینــد، براســاس 
قانــون جــذب آنچــه کــه میپنداریــد و احســاس مــی کنیــد بــه ســوی شــما جــذب مــی شــود. پــس بــه جــای 



تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت نایاب نت می باشد.

www.nayabnet.ir129

کتاب معجزه ی شکرگذاری 
راندا برن _ نویسنده کتاب قدرت و راز

تهیه شده توسط گروه تحقیقاتی نایاب نت

نتیجــه گیــری فــوری دربــاره ی ایــن کــه بــی تردیــد مشــکلی بــرای تــان پیــش خواهــد آمــد، از ایــن فرصــت 
ســود ببریــد، و فکــر کنیــد و فرصــت را بــرای بــه حرکــت درآوردن انــرژی مثبــت بــا ارزش بشــمارید و بــرای 

یــک نتیجــه ی دلخــواه در ایــن موقعیــت شــکرگزار باشــید.
اگــر اتوبــوس یــا متــرو را بــرای رفتــن بــه در کار از دســت دادیــد یــا از پروازتــان جــا ماندیــد، بــه جــای آنکــه 
فکــر کنیــد کــه اتفــاق بــدی رخ داده، بــه خاطــر نتيجــه ی عالــی ایــن رویــداد کــه در انتظــار شــما خواهــد 
بــود شــادمان باشــید تــا انــرژی مثبــت را بــه حرکــت درآوریــد و نتیجــه ی دلخواهــی را بــه دســت آوریــد. 
اگــر از طــرف مدرســه ی فرزندتــان بــرای گفتگویــی دعــوت مــی شــوید، بــه جــای فکــر کــردن بــه اینکــه 
بیشــک اتفــاق ناگــواری افتــاده، بــه نتایــج عالــی ایــن مالقــات بیندیشــید. اگــر یــک تلفــن یــا ایمیــل یــا 
نامــه ی غیرمنتظــره دریافــت کردیــد و ایــن فکــر بــه ذهــن شــما راه یافــت کــه بــی تردیــد اتفــاق بــدی در 
راه اســت، بــه ســرعت ذهــن خــود را بــا فکــری پــاک شستشــو دهیــد و پیــش از بــاز کــردن نامــه یــا ایمیــل 

بــه نتایــج عالــی آن بیاندیشــید.

بســیاری اوقــات نتایــج عالــی ای را کــه منتظرشــان بودیــد، مــی بینیــد و تجربــه مــی کنیــد یــا حتــی متوجــه 
نمــی شــوید کــه چگونــه از نتایــج یــک اتفــاق غیرمنتظــره بهــره مــی بریــد. ولــی وقتــی شــما منتظــر نتیجــه 
ای عالــی هســتید و بــرای آن صميمانــه و بــا تمــام وجــود شــکرگزارید، در حقيقــت قانــون ریاضــی جــذب 
را بــه کار گرفتــه ایــد و بــر ایــن اســاس بایــد در یــک زمــان یــا یــک جایــی بــه یــک نتیجــه ی فــوق العــاده 

دســت یابیــد.

هــرگاه خــودرا در شــرایطی مــی بینیــد کــه فکــر مــی کنیــد شــانس در زندگــی شــما دخیــل اســت یــا بــر ایــن 
گمــان ایــد کــه بــر چیــزی كنتــرل نداريــد يــا خــود را نســبت بــه تغییــر شــرایط بــه ســمت حالــت ایــده آل 
امیــدوار مــی بینیــد، بــه خاطــر بیاوریــد کــه بــرای قانــون جــذب شــانس معنایــی نــدارد. شــما آن چیــزی را 

بــه دســت مــی آوریــد کــه بــه آن مــی اندیشــید یــا آن را احســاس مــی کنیــد. 
ــاز مــی دارد و بــه شــما کمــک  قدرشناســی شــما را از جــذب آنچــه کــه نمــی خواهیــد - نتایــج ناگــوار - ب

میکنــد تــا آنچــه را کــه مــی خواهیــد بــه دســت آوریــد - نتایــج شــگفت انگیــز!
وقتــی بــرای نتایــج عالــی و باشــکوه قدرشــناس باشــيد، براســاس قانــون دنیــوی، شــما امیــدواری و 
شــانس را بــه ایمــان و یقیــن تبدیــل مــی کنیــد. هنگامــی کــه قدرشناســی بــه راه و روش زندگــی تــان 
تبدیــل مــی شود،شــما بــا علــم بــه اینکــه قدرشناســی نتایجــی عالــی برایتــان بــه بــار مــی آورد، بــه ســمت 

آن چیــزی مــی رویــد کــه بــا قدرشناســیتان بــرای خــود مهیــا کــرده ایــد.
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بــا تکــرار هرچــه بیشــتر تمریــن نتایــج باشــکوه و تبدیــل آن بــه عــادت روزانــه ی خویــش، نتایــج بهتــری 
را بــه ســوی خــود و زندگیتــان جــذب مــی کنیــد و خویشــتن را بســیار کمتــر در شــرایط ناخواســته تصــور 
خواهیــد کــرد. شــما خــود را در زمــان و مــکان نامناســب نخواهیــد یافــت. مهــم نیســت کــه در روزتــان 

چــه اتفاقــی مــی افتــد، چــون يقيــن خواهيــد داشــت کــه نتایجــی باشــکوه در انتظارتــان خواهــد بــود.

در شــروع امــروز، ســه موقعیتــی را برگزینیــد کــه بــرای آنهــا انتظــار نتایــج باشــکوهی داریــد. شــما 
میتوانیــد مهمتریــن رخدادهــای جــاری زندگــی تــان را انتخــاب کنیــد، مثــل مصاحبــه ی کاری کــه در پیش 
رو داریــد، تقاضــای وام، آزمــون، مالقــات بــا پزشــکتان. میتوانیــد برخــی فعالیــت هایــی را نیــز انتخــاب 
کنیــد کــه برایتــان مــالل آور اســت. زیــرا وقتــی انــرژی مثبــت را بــرای نتایــج ایــن کارهــا بــه جریــان مــی 
اندازیــد، بــه زودی در مــی یابیــد کــه دســتاوردهای بســیار درخشــانی را کســب خواهیــد کــرد. بــرای مثــال 
میتوانیــد رانندگــی تــا محــل کارتــان، اتوکشــی لبــاس، رفتــن بــه بانــک یــا اداره ی پســت، رفــت و آمــد 

بچــه هــا، پرداخــت قبــض هــا، یــا چــک کــردن ایمیــل هــا را برگزینیــد.
از ســه موقعیــت بــرای رســیدن بــه نتایــج عالــی، لیســتی انتخــاب و آمــاده کنیــد. از نیــروی قدرشناســی 
ســود ببریــد و هرکــدام از مــوارد را کــه مینویســید فــرض کنیــد کــه پــس از انجــام گرفتــن آن مشــغول 

نوشــتن هســتید:
برای نتیجه ی فوق العاده ی __________________ سپاسگزارم !

بــه عنــوان گام دوم تمريــن، شــما بایــد ســه رخــداد غیرمنتظــره ی امــروز را برگزینیــد و نیــروی قدرشناســی 
را بــرای نتایــج باشــکوه آنهــا بــه کار گیریــد. مــی توانیــد ایــن کار را پیــش از برقــراری ســه تمــاس تلفنــی 
بــا قبــل از بــاز کــردن ســه نامــه ای الکترونیکــی یــا پیــش از خوانــدن مضمــون یــک پیغــام دور از انتظــار 
یــا هــر چیــز غیرمنتظــره ای انجــام دهیــد کــه امــروز بــه ســوی شــما مــی آیــد. ایــن بخــش از تمریــن بــرای 
آن نیســت کــه شــما چــه اتفــاق غیرمنتظــره ای را انتخــاب مــی کنیــد بلکــه بــه ایــن منظــور اســت کــه بــرای 
بــه دســت آوردن نتایــج باورنکردنــی دربــاره ی برخــی چیزهــای غیرمنتظــره، قدرشناســی را تمریــن کنیــد. 
هربــار کــه یــک رویــداد غیرمنتظــره رخ مــی دهــد، چشــمانتان را ببندیــد و بــه صــورت ذهنــی کلمــات را 

بگوييــد و احســاس کنیــد:
برای نتیجه ی فوق العاده _____________سپاسگزارم !

شــما میتوانیــد ایــن تمریــن را زیــاد تکــرار کنیــد، زیــرا بــا تکــرار هرچــه بیشــتر ایــن کار، نتایــج باشــکوه 
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بیشــتری بــه دســت مــی آوریــد، کــه ایــن بــه شــرایط شــما بســتگی دارد. امــا تمریــن ایــن مســئله بــرای 
امــروز باعــث میشــود کــه ایــن مســئله در ضمیــر ناخودآگاهتــان نقــش ببنــدد و ملکــه ی ذهنتــان شــود و 
در آینــده اگــر در موقعیتــی قــرار گرفتيــد کــه امیــدوار هســتید نتایــج خوبــی بــه دســت آوریــد و یــا منتظــر 
هســتید کــه شــانس بــه شــما روی آورد، بــه ســرعت بــه نیــروی قدرشناســی روی آوریــد و از نتایــج عالــی 

آن در زندگــی تــان مطمئــن شــوید.
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تمرین شماره ۲۱
نتایج باشکوه

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده موهبتتــان تهیــه کنیــد و بنویســید کــه چــرا احســاس 
میکنیــد کــه بــرای آنهــا سپاســگزارید. لیســت خــود را از نــو بخوانیــد و در پایــان هــر مــورد، واژه ی 
سپاســگزارم را ســه بــار بگوييــد و تــا آنجــا کــه میتوانیــد بــرای موهبــت هایــی کــه دارید قدرشــناس باشــید.

2- در ابتــدای امــروز، ســه چیــز یــا موقعیتــی را انتخــاب کنیــد کــه بــرای شــما مهــم اســت یــا مــی خواهیــد 
در آنهــا نتایجــی خیــره کننــده بــه دســت آوریــد.

3- ســه مــورد را لیســت کنیــد و دربــاره ی آنهــا بــا فــرض اینکــه برایتــان اتفــاق افتــاده و نتایــج خوبــی بــه 
دســت آورده ایــد بنویســید:

از نتایج عالی برای __________________ سپاسگزارم !

4- ســه اتفــاق غیرمنتظــره را انتخــاب کنیــد کــه در طــول روز برایتــان رخ مــی دهــد و بــرای نتایــج عالــی 
ای کــه بــرای شــما در برخواهنــد داشــت، شــکرگزاری کنیــد. هــر بــار، چشــمان خــود را ببندیــد و در ذهــن 

بــا خــود بگوییــد:
برای نتایج درخشان ___________ سپاسگزارم !

5- پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و کلمــه ی سپاســگزارم را بــرای بهتریــن اتفاقــی کــه 
در روز بــرای شــما رخ داده بــر زبــان آوریــد.
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روز بیست و دوم : در مقابل چشمان شما

ایــن جهــان، بــا تمامــی دانشــی کــه کســب کــرده ایــم، هنــوز یــک معجــزه اســت و بــرای کســی کــه بــه آن 
بیندیشــد هنــوز شــگفت انگیــز، مرمــوز، افســون کننــده و فراتــر از هــر چیــز اســت.

توماس کارالیل )۱۸۸۱۰۱۷۹۵( نویسنده و تاریخ نگار

هفــت ســال پیــش، هنگامــی کــه اولیــن بــار بــه راز نیــروی قدرشناســی پــی بــردم، لیســتی از تمــام 
آرزوهایــم تهیــه کــردم. لیســتی بســیار طوالنــی و بلندبــاال ! آن موقــع، هیــچ راهــی بــرای بــه حقیقــت 
پیوســتن خواســته هایــم بــه نظــرم نمــی رســید. بــا ایــن همــه مــن ده آرزوی برتــرم را روی کاغــذی نوشــتم 
و آنهــا را هــر روز بــا خــودم همــراه داشــتم. هــر موقــع کــه فرصتــی دســت میــداد، ليســت را بیــرون مــی 
آوردم و تــک تــک خواســته هــا را مــی خوانــدم و بــرای هــر مــورد آن گونــه قدرشناســی میکــردم کــه انــگار 
بیشــتر آن را دریافــت کــرده بــودم. همــواره آرزوی شــماره ی یــک ام را کــه در ســر مــی پرورانــدم و بیــش 
از هــر چیــز بــه آن نیــاز داشــتم تــوی ذهــن ام مــرور مــی کــردم و هــر روز بــا احســاس اینکــه ایــن آرزو 
بــرآورده شــده اســت، کلمــات شــکرگزاری را تکــرار میکــردم. تــک تــک مــواردی کــه در لیســت ام نوشــته 
ــا بــرآورده شــدن هــر کــدام از  بــودم بــه صــورت معجــزه واری در مقابــل چشــمانم بــرآورده مــی شــد. ب
آرزوهایــم، آن را از لیســت خــط میــزدم و هــرگاه آرزوی جدیــدی داشــتم آن را بــه لیســت مــی افــزودم.

یکــی از آرزوهایــم کــه در لیســت بــاال بلنــدم نوشــته بــودم، ســفر بــه »بــورا بــورا« در نزدیکــی تاهیتــی 
بــود. بعــد از آنکــه ایــن آرزو بــرآورده شــد و مــن یــک هفتــه ی زیبــا را در بــورا بــورا و در موقعیــت 
دلخواهــم ســپری کــردم، اتفــاق زیبــای دیگــری رخ داد. در حــال ســفر بــه ســرزمین اصلــی تاهیتــی بــودم 
کــه در میانــه ی راه هواپیمــا بــرای ســوار کــردن مســافر فــرود آمــد. هواپیمــا خالــی بــود و افــراد بســیاری 
از بومیــان تاهیتــی ســوار هواپیمــا شــدند و موجــی از خنــده ی شــادمانه و چهــره هــای خنــدان شــان مــن 

را در خــود گرفــت.
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ــل روز  ــردم، علــت شــادی شــان مث ــذت مــی ب ــراد ل ــن اف ــار ای ــاه در کن ــرواز کوت ــن پ ــه از ای همانطــور ک
برایــم روشــن بــود و آن چیــزی نبــود جــز اینکــه همگــی قدرشــناس و شــکرگزار بودنــد. بومیهــا بــرای زنــده 
ــز شــاد و  ــرای همــه چی ــد و ب ــرای آنجایــی کــه میرفتن ــا هــم بودنشــان، ب ــرای ب بودنشــان در هواپیمــا، ب
خوشــحال بودنــد. دوســت داشــتم تــا در آن هواپیمــا مــی مانــدم و همــراه آنهــا بــه سراســر دنیــا ســفر 
مــی کــردم، بــودن در کنــار بومیــان بســیار خوشــایند بــود. ناگهــان متوجــه شــدم کــه بــورا بــورا آخریــن 
آرزوی مــن در لیســت اصلــی ام بــوده و علــت حضــورم در آن هواپیمــا در پیــش چشــمانم قــرار داشــت: 

شــکرگزاری!
مــن ایــن داســتان را عنــوان کــردم تــا الهــام بخــش شــما باشــد، زیــرا تــا چــه انــدازه بــزرگ بــودن آرزوی 
شــما چنــدان مهــم نیســت، شــما میتوانیــد بــا قدرشناســی بــه همــه ی آنهــا جامــه ی واقعیــت بپوشــانید و 
بــه دستشــان آوریــد. حتــی بیشــتر از ایــن، قدرشناســی باعــث شــادی و شــعف شــما مــی شــود، بــه گونــه 
ای کــه پیشــتر هرگــز ایــن احســاس را نداشــته ایــد و ایــن موهبتــی بــه راســتی رایــگان اســت. از زمانــی 
کــه بــه اســتفاده از قدرشناســی و اســتفاده از قانــون جــذب پرداختــم، تــا زمــان بــرآورده شــدن واپســین 
آرزویــم، چهــار ســال طــول کشــید. بــرای اینکــه متوجــه شــوید کــه چــه آرزوهــای زیــادی از مــن در آن 
مــدت بــرآورده شــد، آنهــا را برایتــان بازگــو مــی کنــم: وقتــی لیســت آرزوهایــم را تهیــه کــردم، شــرکت 
ام دو میلیــون دالر بدهــی داشــت و مــن تنهــا دو مــاه فرصــت داشــتم کــه کار و خانــه و دارایــی ام را از 
دســت ندهــم. پولــی کــه در کارت اعتبــاری شــخصی ام داشــتم بســیار کــم بــود و در لیســت آرزوهایــم 
خانــه ای قــرار داشــت بــا چشــم انــدازی بــه اقیانــوس، ســفر بــه مناطــق گرمســیری و اســتوایی، پرداخــت 
تمــام بدهــی هایــم، گســترش شــرکت، بهبــود تمامــی روابطــام بــه بهتریــن شــکل ممکــن، بهبــود شــرایط 
زندگــی خانوادگــی، بــه دســت آوردن صــد در صــد ســالمتی ام، داشــتن انــرژی زیــاد و نامحــدود بــرای 
زندگــی و چنــد چیــز معمولــی دیگــر. آرزوی اول مــن کــه همــواره بــه آن مــی اندیشــیدم و بــرای بســیاری 
همچــون یــک رخــداد بســیار غیرممکــن مینمــود، آن بــود تــا بــا کارم بتوانــم شــادی و ســرور را بــه زندگــی 

افــراد بســیاری بیــاورم.

نخســتین آرزویــی کــه بــرآورده شــد همــان بــود کــه توانســتم بــا کارم شــادی را بــه زندگــی میلیــون هــا 
نفــر بیــاورم. باقــی آرزوهایــم بــه صــورت فــوق العــاده ای در پــی ایــن آرزو مــی آمــد و یــک بــه یــک شــکل 
واقعیــت بــه خــود مــی گرفــت و در برابــر چشــمانم ظاهــر مــی شــد و بعــد مــن آنهــا را از لیســت خــط 

میــزدم.
بنابرایــن اکنــون نوبــت شماســت کــه از نیــروی خالقــه ی قدرشناســی اســتفاده کنیــد چــون بــا ایــن کار 
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آرزوهاتــان در برابــر چشــمتان ظاهــر میشــود. در ابتــدای روز، ليســت ده آرزوی برترتــان را برداریــد 
ــه آن بیندیشــید و  ــه ب ــک دقیق ــرای ی ــد و ب ــورد از آرزوهــا را بخوانی ــد. هــر م ــرده ای ــه ک ــه پیشــتر تهی ک
در ذهنتــان مجســم کنیــد کــه آرزوتــان بــرآورده شــده اســت. ســپس درســت ماننــد اینکــه آن خواســته 

ــرآورده شــده باشــد، خوشــحال و شــکرگزار شــوید. ب
امــروز هــر کجــا میرویــد لیســت آرزوهاتــان را بــا خودتــان ببریــد. دســت کــم در دو موقعيــت، ليســت را 
بیــرون آوریــد و آن را مــورد بــه مــورد بخوانیــد و تــا آنجاکــه میتوانیــد بــرای هــر مــورد و بــا فــرض اینکــه 

بــرآورده شــده، خوشــحال شــوید.

اگــر میخواهیــد آرزوهاتــان ســریع تــر بــرآورده شــود، توصیــه میکنــم کــه لیســت آرزوهاتــان را از امــروز 
ــاز کنیــد و  ــا خــود و تــوی کیــف پولتــان همــراه داشــته باشــید و هــر موقــع کــه وقــت داشــتید آن را ب ب
بخوانیــدش و بــرای هــر مــورد تــا آنجــا کــه مــی توانیــد شــکرگزاری کنیــد. وقتــی آرزوتــان در برابرتــان ظاهــر 
شــد، آن را از لیســت خــط بزنیــد و یــک مــورد جدیــد بــه آن بیفزاییــد. اگــر شــما مثــل مــن هســتید، هربــار 
ــروی  ــا اســتفاده از نی ــه ب ــد، چراک ــد اشــک شــادی بریزی ــار مــی گذاری ــه مــوردی را از لیســت خــود کن ک

شــگفت قدرشناســی، چیــزی کــه برایتــان غیرممکــن بــه نظــر میرســید اکنــون بــرآورده شــده اســت.
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تمرین شماره ۲۲
در برابر چشمان شما

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده موهبــت تــان تهیــه کنیــد و بنویســید چــرا احســاس 
مــی کنیــد کــه بــه خاطــر آنهــا سپاســگزارید. لیســت خــود را از نــو بخوانیــد و در پایــان هــر مــورد، واژه 
ی سپاســگزارم را ســه بــار بگوييــد و تــا آنجــا کــه مــی توانیــد بــرای موهبــت هایــی کــه داریــد قدرشــناس 

باشــيد.

2- در ابتــدای روز، لیســتی از ده آرزوی برترتــان تهیــه کنیــد. یــا لیســتی را برداریــد کــه پیشــتر تهيــه کــرده 
اید.

ــد  ــرای یــک دقیقــه در شــرایطی تصــور کنی ــه و هــر مــورد از لیســت را بخوانیــد و خــود را ب 3- هــر جمل
کــه انــگار آرزوتــان بــرآورده شــده باشــد. تــا آنجــا کــه مــی توانیــد بــرای ایــن مســأله شــادمان و شــکرگزار 

شــويد.

4- لیســت آرزوهاتــان را امــروز بــا خــود داشــته باشــید و دســت کــم در دو موقعیــت آن را بیــرون آوریــد 
و بخوانیــدش و تــا آنجــا کــه میتوانیــد احســاس شــکرگزاری داشــته باشــيد.

5- پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و واژه ی سپاســگزارم را بــرای بهتریــن اتفاقــی کــه 
در روز بــرای شــما رخ داده بــر زبــان آوریــد.
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کتاب معجزه شکرگزاری نوشته »راندا برن«
قسمت سیزدهم مترجم: وامق عسکری ويراستار: »غالمحسین سالمی« نشر صدای معاصر

متن کامل
از نویسنده ی »راز« و »قدرت«

معجزه شکرگزاری
نوشته ی راندا برن

ترجمه ی وامق عسکری ويراستار: غالمحسین سالمی
ویرایش نهایی : فردین حیدری 
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روز بیست و سوم : هوای دلپذیری که تنفس می کنید

ایــن مســاله کامــال حقیقــت دارد کــه یــک روز بــرای قــدم زدن در هــوای فــرح بخــش صبحگاهــی از خانــه 
بیــرون بیاییــد و هنــگام بازگشــت آدم دیگــری باشــید، افســون شــده و مجــذوب!

مري إلن چیس )۱۸۸۷ - ۱۹۷۳( آموزشگر و نویسنده

چنــد ســال پیــش اگــر کســی بــه مــن مــی گفــت بــرای هوایــی کــه تنفــس میکنــم، قدرشــناس باشــم، 
بــی هیــچ تردیــدی فکــر میکــردم آن شــخص دیوانــه شــده اســت. ایــن موضــوع هیــچ حســی را در مــن 

برنمیانگیخــت؛ چــرا بــر روی زمیــن کســی بایــد بــرای هوایــی کــه تنفــس میکنــد، شــکرگزار باشــد؟

ولــی همیــن کــه زندگــی ام بــه خاطــر شــکرگزاری پوســت انداخــت و تغییــر کــرد، چیزهایــی کــه وجودشــان 
را همیشــه تضمینــی مــی دانســتم یــا یــک دقیقــه هــم دربــاره آنهــا فکــر نمیکــردم، بــرای مــن بــه صــورت 
معجــزه درآمــد. آنــگاه از روزمرگــی جــدا شــدم و چشــمانم را بــاز کــردم و بــه تصاویــر بزرگتــر و شــگفتی 

هــای جهــان هســتی اندیشــیدم. همانطــور کــه دانشــمند بــزرگ، نيوتــن گفتــه اســت:
هنگامــی کــه بــه منظومــه ی شمســی فکــر میکنــم، مــی بینــم کــه فاصلــه ی زمیــن از خورشــید بــه گونــه 
ای چنــان دقیــق تنظيــم شــده کــه مقــدار مناســب و کافــی از گرمــای آن را دریافــت میکنــد. ایــن برحســب 

شــانس و از ســر اتفــاق نیســت.

ــه ایــن تصویــر بزرگتــر فکــر کنــم. ایــن برحســب اتفــاق  ایــن کلمــات ســبب شــد کــه بیشــتر و بیشــتر ب
ــی  ــا هوای ــر از آن هیــچ اکســیژنی ی نیســت کــه یــک اتمســفر محافــظ مــا را احاطــه کــرده اســت و فرات
نیســت. ایــن از ســر اتفــاق نیســت کــه درختــان اکســیژن آزاد مــی کننــد تــا بــار دیگــر اتمســفر مــا پــر شــود.
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ایــن یــک اتفــاق نیســت کــه منظومــه ی شمســی بــه شــکلی کامــال بــی نقــص در محــل خــود قــرار گرفتــه، 
چــرا کــه اگــر در جایــی دیگــر از ایــن کهکشــان قــرار مــی داشــت، بــی هیــچ شــک و شــبه هــای زندگــی مــا 
در اثــر تشعشــعات کیهانــی از بیــن میرفــت. پارامترهــا و نســبت هــای زیــادی وجــود دارد کــه هســتی و 
زندگــی مــا را بــر کــره ی زمیــن تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد؛ تمــام ایــن عوامــل بــه گونــه ای هســتند کــه بــر 
لبــه ی تیــغ قــرار دارنــد و تنظیــم مناســب آنهــا چنــان اســت کــه اگــر در ایــن پارامترهــا و نســيتها اندکــی 
ــر روی کــردی زمیــن غیرممکــن مــی ســازد. اتفاقــی بــودن هریــک از  دگرگونگــی پدیــد آیــد، زندگــی را ب
ایــن مــوارد، باورنکردنــی اســت. بــه نظــر مــی رســد کــه همــه چیــز بــه خوبــی طراحــی و تنظیــم شــده و ســر 

جــای خــود قــرار گرفتــه اســت، فقــط بــرای مــا.
وقتــی بــه واقعیــت ایــن امــر پــی ببریــد کــه هیــچ کــدام از ایــن وقایــع اتفاقــی نیســت و تنظیــم عامــل 
هــای میکروســکوپیک در اطــراف زمیــن و بــر روی زمیــن بــه بهتریــن نظــم و هماهنگــی، بــرای حمایــت 
ماســت، آنــگاه درخواهیــد یافــت کــه حــس قدرشناســی شــدیدی بــرای زندگــی شــما را فــرا مــی گیــرد زیــرا 

میفهمیــد کــه تمامــی ایــن کارهــا بــرای پایــداری شــما انجــام گرفتــه اســت.
هــوای دلپذیــری کــه شــما تنفــس مــی کنیــد یــک اتفــاق و یــا یــک پیــش فــرض طبیعــت نیســت. وقتــی 
ــرای تنفــس مــان هــوا داشــته  ــا مــا ب ــه کثــرت وقایعــی بیندیشــید کــه در طبیعــت اتفــاق مــی افتــد ت ب
باشــیم و یــک نفــس عمیــق بگیریــم، آنــگاه از اهمیــت تنفــس و هوایــی کــه تنفــس مــی کنيــد آگاهــی 

خواهیــد یافــت.

مــا پــی در پــی در حــال تنفــس هســتیم و هــوا را بــه درون ریــه هــا و بــدن مــان مــی بریــم و فکــر نمــی 
کنیــم کــه همیشــه هوایــی بــرای تنفــس وجــود دارد. اکســیژن یکــی از فــراوان تریــن عناصــر موجــود در 
بــدن ماســت و تنفــس هــوا را بــه تمــام ســلول هــای موجــود در بــدن مــان مــی رســاند تــا بتوانیــم بــه 
زندگــی ادامــه دهیــم. هــوا ارزشــمندترین هدیــه در زندگــی ماســت، چــرا کــه بــدون آن هیــچ یــک از مــا 

بیــش از چنــد دقیقــه دوام نخواهیــم آورد.

هنگامــی کــه نخســتین بــار اســتفاده از نیــروی قدرشناســی را آغــاز کــردم، آن را بــرای بســیاری از 
ــردم. ولــی زمانــی نیــروی نهایــی قدرشناســی  ــه کار بســتم و از آن بهــره ب خواســته هــای شــخصی ام ب
را تجربــه کــردم کــه بــرای هدیــه ی واقعــی زندگــی قدرشناســی کــردم. هرچــه قــدر بیشــتر بــرای غــروب 
خورشید،سرســبزی یــک درخــت، اقيانــوس، شــبنم نشســته روی علفهــا، زندگــی ام و افــرادی کــه در آن 
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هســتند، قدرشناســی کــردم، دور و اطرافــم بــا چیزهایــی پرتــر مــی شــد کــه همیشــه رؤياشــان را در ســر 
مــی پرورانــدم. حــاال میفهمــم کــه چــرا ایــن اتفــاق رخ داد. وقتــی مــی توانیــم بــرای هدایــای ارزشــمند 
ــه  ــم، قدرشــناس باشــیم، در حقیقــت ب ــزه ای کــه تنفــس میکنی ــر هــوای پاکی زندگــی و طبیعــت، نظي
عمیــق تریــن ارزش هــای ممکــن قدرشناســی دســت یافتــه ایــم و هــر کــس کــه بــه ژرفــای قدرشناســی 

برســد، بــه فراوانــی مطلــق دســت خواهــد یافــت.

امــروز، اندكــی شــکیبایی بــه خــرج دهیــد و بــه هــوای ارزشــمندی بیندیشــید کــه تنفــس مــی کنیــد. پنــج 
نفــس عمیــق بکشــید و ورود جریــان هــوا را بــه درون بینــی تــان احســاس کنیــد، لــذت بــازدم آن را 
احســاس کنیــد. امــروز در پنــج زمــان مختلــف، پنــج نفــس عمیــق بکشــید و جملــه ی بــرای هوایــی کــه 
ــا هــر  ــرای هــوای ارزشــمند و زندگــی بخشــی کــه ب ــه ب ــد و خالصان ــم سپاســگزارم را بگویی تنفــس میکن

نفــس بــه شــش هاتــان فــرو میدهیــد، قدرشناســی کنیــد.

توصیــه میشــود کــه ایــن کار را در محیــط آزاد انجــام دهیــد تــا بتوانیــد بــه اهمیــت هــوای تــازه ای کــه 
تنفــس میکنیــد پــی ببریــد و بــرای آن شــکرگزار شــوید ولــی اگــر ایــن کار بــرای تــان مقــدور نیســت، آن 
را در محيــط بســته یــا اتــاق نیــز میتوانیــد انجــام دهیــد. مــی توانیــد وقتــی نفــس میکشــید چشــمانتان را 
ببندیــد، يــا میتوانیــد ایــن کار را بــا چشــمان بــاز انجــام دهیــد. انجــام ایــن کار را میتــوان در هــر زمانــی، 
در حــال قــدم زدن، ایســتادن در صــف، خریــد کــردن یــا در هــر زمــان بــا هــر مــکان دیگــر انجــام داد. 
مهــم ایــن اســت کــه بــه وضــوح جریــان هــوا را بــه درون و بیــرون بــدن تــان احســاس کنیــد. ایــن عمــل 
را درســت همــان گونــه انجــام دهیــد کــه همیشــه تنفــس مــی کنیــد چــرا کــه ایــن تمریــن مشــخصا بــرای 
ــه خاطــر هوایــی اســت کــه تنفــس مــی  ــان ب ــرای قدرشناســی ت شــیوه ی تنفــس شــما نیســت بلکــه ب
کنیــد. اگــر نفــس عمیــق تــر بــه شــما حــس قدرشناســی بیشــتری مــی دهــد، خــوب ایــن کار را بکنیــد. 
اگــر خــارج کــردن هــوا بــا صــدا و گفتــن سپاســگزارم بــه صــورت ذهنــی در زمــان بــازدم بــه شــما حــس 

قدرشناســی بیشــتری مــی بخشــد، خــوب ایــن کار را انجــام دهیــد.

در آمــوزه هــای کهــن گفتــه شــده اســت وقتــی انســان بــه جایــی مــی رســد کــه بــرای هوایــی کــه تنفــس 
مــی کنــد، از ژرفــای وجــود شــکرگزاری مــی کنــد، قدرشناســی شــان بــه چنــان درجــه ی جدیــدی از قــدرت 
مــی رســد کــه آنهــا را بــه کیمیاگــری تبدیــل مــی کنــد کــه بــدون تــالش میتوانــد هــر بخشــی از زندگــی 

شــان را بــه طــال تبدیــل کنــد.
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تمرین شماره ۲۳
هوای دلپذیری که تنفس می کنید

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده موهبــت تــان تهیــه کنیــد و بنویســید کــه چــرا بــرای 
داشــتن أنهــا سپاســگزارید. لیســت خــود را از نــو بخوانیــد و در پایــان هــر مــورد، کلمــه ی سپاســگزارم را 

ســه بــار بگوييــد و تــا آنجــا کــه مــی توانیــد بــرای موهبــت هایــی کــه داریــد قدرشــناس باشــيد.

2- امــروز پنــج بــار، اندکــی توقــف کنیــد و بــه هــوای باشــکوهی بیندیشــید کــه تنفــس مــی کنیــد. پنــج 
نفــس عمیــق بکشــید و حرکــت جریــان هــوا را بــه درون ریــه هاتــان و لــذت بیــرون دادن آن را احســاس 

کنیــد.

ــرای هوایــی کــه تنفــس میکنــم،  ــار نفــس کشــیدید، ایــن کلمــات را بگوييــد: ب 3- پــس از آنکــه پنــج ب
سپاســگزارم. تــا آنجــا کــه میتوانیــد بــرای هــوای گرانبهــا و زندگــی بخشــی کــه تنفــس مــی کنیــد احســاس 

قدرشناســی کنیــد.

4- پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و واژه ی سپاســگزارم را بــرای بهتریــن اتفاقــی کــه 
در روز بــرای شــما رخ داده بــر زبــان آوریــد.
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روز بیست و چهارم : نیروی شگفت انگیز قدرشناسی

ــه  ــرادی ک ــه اف ــد ب ــا اســتفاده از آن بتوانی ــا ب ــی داشــته باشــید ت ــه نیروی ــد ک ــرده ای ــر ک ــن فک ــه ای ــا ب آی
ــه از  ــه شــما بیامــوزد کــه چگون ــا ب ــر آن اســت ت دوستشــان داریــد، کمــک کنیــد؟ پــس تمریــن امــروز ب

ــاری برســانيد؟ ــران ی ــه دیگ ــد و ب زندگــی ســود ببری

هنگامــی کــه بخواهیــد بــا اشــتیاق بــه دیگــران کمــک کنیــد، بــی تردیــد نیرویــی ارزشــمند داریــد ولــی اگــر 
ایــن کار را بــا قدرشناســی همــراه كنيــد، آنــگاه بــه راســتی نیرویــی فــوق تصــور خواهیــد داشــت کــه بــه 

شــما یــاری میدهــد تــا بــه افــرادی کــه دوستشــان داریــد، کمــک کنیــد.
انــرژی بــه هــر جایــی مــی رود کــه توجهتــان بــه آن معطــوف باشــد و بنابرایــن وقتــی شــما انــرژی 
قدرشناســی را بــه ســوی نیازهــای کســی روانــه مــی ســازید، ایــن دقیقــا همــان جایــی اســت کــه انــرژی 
ــل اســت کــه مســیح، پیــش از انجــام هــر معجــزه مــی گفــت: سپاســگزارم.  ــن دلی ــه همی مــی رود. ب
قدرشناســی یــک انــرژی غیــر قابــل رؤيــت ولــی در عیــن حــال یــک منبــع واقعــی اســت و هنگامــی کــه 
بــا انــرژی آرزوهــای شــما در هــم بیامیــزد، ماننــد ایــن خواهــد بــود کــه نیــروی فــوق العــاده ای داشــته 

باشــيد.
کســانی کــه انتظــار دریافــت یــک عصــای خــارق العــاده را دارنــد، بــی تردیــد خواهنــد دیــد کــه خودشــان 

همــان عصــای خــارق العــاده هســتند؟
توماس لنونارد )۲۰۰۳-۱۹۵۵(

ــد دچــار  ــت مــی دهی ــه او اهمی ــه شــما ب ــردی ک ــا هــر ف ــان، دوســت ی ــواده ت ــر یکــی از اعضــای خان اگ
بیمــاری شــود، بــه مشــکالت مالــی گرفتــار آیــد، در تنگنــا گیــر کنــد، از برهــم خــوردن یــک رابطــه عــذاب 
بکشــد، اعتمــاد بــه نفــس اش را از دســت داده باشــد، از مشــکالت روانــی رنــج ببــرد، یــا در زندگــی اش 
احســاس خوبــی نــدارد، مــی توانیــد بــا اســتفاده از نیــروی نامرئــی قدرشناســی در مــوارد ســالمتی، پــول 

یــا شــادی آنهــا بــه ایشــان کمــک کنیــد.
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ــکان  ــد و ت ــه کار بگیری ــرای ســالمتی کــس دیگــری ب ــز قدرشناســی را ب ــروی شــگفت انگی ــرای آنکــه نی ب
دهیــد، فــرض کنیــد کــه آن شــخص شــفا یافتــه اســت و اکنــون شــما بــرای شــنیدن خبــر ســالمتی او، 
سپاســگزاری میکنیــد و ایــن مهــم را از صمیــم قلــب جشــن گرفتــه ایــد. مــی توانیــد فــرض کنیــد کــه آن 
شــخص خــودش بــا شــما تمــاس گرفتــه و خبــر ســالمتی اش را بــه شــما داده اســت، آنــگاه واکنــش خــود 

را بــا دقــت بررســی کنیــد.
ــه اســت، بســیار  ــرد ســالمت خــود را بازیافت ــت شــما از شــنیدن اینکــه آن ف ــن حال ــون و در ای ــر اکن اگ
احســاس شــکر مــی کنیــد، مــی توانیــد تضمیــن کنیــد کــه ایــن احســاس شــکر بــه انــدازه ی کافــی 

قدرتمنــد و خالــص اســت.

اگــر میخواهیــد بــا اســتفاده از نیــروی فــوق العــاده بــه کســی کــه دوســتش داریــد دربــاره ی ســرمایه اش 
یــاری بدهیــد، همیــن تمریــن را تکــرار کنیــد و بــرای آنکــه بــه ثروتــی برســد کــه در حــال حاضــر نیــاز دارد، 
فــرض کنیــد کــه اکنــون وضعیــت مالــی اش بهبــود یافتــه و مشــکالت حــل شــده اســت و شــما در حــال 

گفتــن كلمــات سپاســگزاری هســتید، چــرا کــه تــازه ایــن خبــر باورنکردنــی را دریافــت کــرده ایــد.
اگــر کســی کــه شــما مــی شناســیدش، در ســختی و مضيقــه زندگــی مــی کنــد، امــا نمیدانیــد که مشــکالت 
ــار دیگــر  اش چیســت و اکنــون بــه چــه چیــز یــا چیزهایــی نیازمنــد اســت، مــی توانیــد ایــن تمریــن را ب
تکــرار کنیــد و نیــروی شــگرف خــود را بــه کار گیریــد و بــرای شــادمانی یــا ســالمتی بــا ثــروت و یــا شــادی 

آنهــا در کنــار یکدیگــر بســیار شــکرگزار باشــید.
ــون دچــار  ــا هــم اکن ــد و آنه ــت مــی دهی ــه ایشــان اهمی ــه شــما ب ــد ک ــر را انتخــاب کنی ــروز، ســه نف ام
مشــکالت ســالمتی، ثــروت، یــا شــادی یــا هــر ســه مــورد هســتند. عکســی از هــر کــدام از ایــن اشــخاص 
را )اگــر کــه از آنهــا عکســی داریــد( برداریــد و عکــس را در حیــن اجــرای ایــن تمریــن برابــر خــود بگذاریــد.

فــرد اول را گزینــش کنیــد و عکــس او را در دســت بگیریــد و بــرای یــک دقیقــه خــود را در حالتــي فــرض 
کنیــد کــه بــه شــما خبــر داده مــی شــود کــه آن فــرد بــه خواســته اش رســیده اســت. اینکــه خــود را در 
حالتــی فــرض کنیــد کــه بــه شــما خبــری خــوش داده مــی شــود بســیار راحــت تــر از آن اســت کــه تصــور 
کنیــد فــرد بیمــار شــفا یافتــه اســت یــا ایــن کــه آدم غمگینــی شــادی اش را بازیافتــه یــا مشــکالت مالــی 
فــرد نیازمنــدی حــل شــده اســت و اینکــه اگــر خــود را در ایــن تصویرســازی دخیــل بدانیــد باعــث میشــود 

کــه احســاس هيجــان و قدرشناســی بیشــتری داشــته باشــيد.
ــرای  ــه آرامــی ب ــار ب ــوز عکــس را در دســت داریــد، ســه ب ــاز کنیــد و در حالــی کــه هن چشــمان خــود را ب
ــه آن  ــاز داشــته و اکنــون شــما تصــور میکنیــد کــه ب ــا هــر چیــزی کــه نی ــا شــادی ی ــا ثــروت ی ســالمتی ی
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ــد: ــد و بگویی ــان بیاوری ــر زب رســیده اســت، کلمــه سپاســگزارم را ب
سپاسگزارم، سپاسگزارم سپاسگزارم برای:

سالمتی، ثروتمندی، یا شادی )اسم فرد مورد نظر(

وقتــی قدرشناســی بــرای یــک نفــر را تمــام کردیــد بــه ســراغ فــرد بعــدی برویــد و همیــن مراحــل را بــرای او 
هــم تکــرار کنیــد تــا اینکــه تمریــن را بــا فرســتادن ســالمتی و یــا شــادمانی یــا ثــروت بــرای آنهــا بــه پایــان 

برسانید.
شــما همچنیــن میتوانیــد ایــن تمریــن قدرتمنــد را هنــگام عبــور از خیابــان و یــا روبــرو شــدن بــا فــردی کــه 
بــا مشــکالتی از نظــر شــادی یــا مالــی و بــا ســالمت مواجــه اســت، اجــرا کنیــد. در نظــر بگیریــد کــه یــک 
نیــروی فــوق العــاده داریــد و در حالــی کــه از صمیــم قلــب احســاس شــکر میکنیــد، نیــروی خــود را در 

ذهنتــان بــه کار گیریــد و شــادی و بــا پــول و یــا ثــروت را بــه ســوی آنهــا هدایــت کنیــد.
اســتفاده از قدرشناســی بــرای کمــک بــه فــردی دیگــر درخصــوص ســالمتی و شــادی و یــا ثــروت، تنهــا 
عمــل بزرگــی اســت کــه میتوانیــد بــرای او انجــام دهیــد و یکــی دیگــر از جنبــه هــای ایــن تمریــن آن اســت 
کــه وقتــی بــا شــور و هیجــان، شــادی یــا ثــروت و ســالمت را بــرای دیگــران بخواهیــد، بازتــاب آن شــامل 

خــود شــما نیــز خواهــد شــد.
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تمرین شماره ۲۴
نیروی شگفت انگیز قدرشناسی

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده موهبتتــان تهیــه کنیــد و بنویســید کــه چــرا احســاس 
میکنیــد کــه بابــت آنهــا سپاســگزارید. لیســت خــود را از نــو بخوانیــد و در پایــان هــر مــورد، ســه بــار کلمــه 

ی سپاســگزارم را بگوييــد و تــا آنجــا کــه میتوانیــد بــرای موهبــت هایــی کــه داریــد قدرشــناس باشــيد.

2- ســه نفــر را انتخــاب کنیــد کــه بــرای آنهــا اهميــت قایــل ایــد و یــا اینکــه دوســت داریــد بــا ســالمت و یــا 
پــول و یــا ثــروت بیشــتر بــه یکــی از آنهــا بــا هــر ســه نفرشــان کمــک کنیــد.

3- اگــر در دســترس هســتند، عکســی از هــر ســه نفرشــان بگیریــد و وقتــی بــا نیــروی فــوق العــاده ی 
خــود کار مــی کنیــد یــک یــک عکــس هــا را روبرویتــان بگذاریــد.

4- عکــس آنهــا را یــک بــه یــک، برداریــد و در دســت بگیریــد. چشــمانتان را ببندیــد و بــرای یــک دقیقــه 
فــرض کنیــد کــه ســالمتی، ثــروت و یــا شــادی آن فــرد بازگشــته اســت و اکنــون ایــن خبــر بــه شــما داده 

شــده اســت.

5- چشــمان خــود را بــاز کنیــد و در حالــی کــه عکــس آن فــرد را در دســت داریــد، ایــن کلمــات را بــه آرامــی 
بیان کنید: »برای، ســالمتی، شــادی و یا ثروت )نام طرف( سپاســگزارم، سپاســگزارم، سپاســگزارم.«

6- وقتــی ایــن کار را بــرای یــک نفــر انجــام داد، بــه ســراغ نفــر بعــد برویــد و دو گام پیشــین را بــرای دو 
نفــر بعــدی نیــز تکــرار کنیــد تــا اینکــه تمریــن بــرای هــر ســه نفــر بــه اتمــام برســد.

7- پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و کلمــه ی سپاســگزارم را بــرای بهتریــن اتفاقــی 
کــه در روز بــرای شــما رخ داده بــر زبــان آوریــد.
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کتاب معجزه شکرگزاری نوشته »راندا برن«
قسمت چهاردهم مترجم: وامق عسکری ويراستار: »غالمحسین سالمی« نشر صدای معاصر

متن کامل
از نویسنده ی »راز« و »قدرت«

معجزه شکرگزاری
نوشته ی راندا برن

ترجمه ی وامق عسکری ويراستار: غالمحسین سالمی
ویرایش نهایی : فردین حیدری 
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روز بیست و پنجم : اشاره شگفت انگیز

زندگــی یــک جــور بازیگوشــی ســت ... مــا بــه بــازی نیــاز داریــم تــا دوبــاره دنیــای پیرامــون مــان را کشــف 
کنیــم.

فلورا کوالنو )متولد ۱۹۵۴( نویسنده و درمانگر

تمریــن امــروز، اشــاره ی شــگفت انگیــز، یکــی از تمریــن هــای مــورد عالقــه ی مــن اســت، چراکــه یــک 
بــازی اســت کــه شــما بــا جهــان انجــام مــی دهیــد و بســیار جــذاب اســت.

فــرض کنیــد کــه کائنــات خیلــی دوســتانه و دلســوزانه مــی خواهــد هــر چیــزی را کــه شــما مــی خواهیــد 
داشــته باشــید. فــرض کنیــد از آنجــا کــه کائنــات نمــی توانــد بلنــد شــود و آنچــه را کــه مــی خواهیــد بــه 
شــما بدهــد، از قانــون جــذب اســتفاده میکنــد و بــه شــما نشــانه هــا و عالمــت هایــی مــی دهــد کــه کمــک 
میکنــد تــا بــه آرزوهایتــان برســید. کائنــات مــی دانــد کــه شــما بایــد احســاس قدرشناســی داشــته باشــید 
ــازی میکنــد کــه بــه شــما  ــه ب ــا تحقــق آرزوهــا را برایتــان میســر ســازد، بنابرایــن نقــش خــود را اینگون ت
اشــاره هایــی شــخصی نشــان میدهــد تــا قدرشــناس باشــید. از انســان هــا، شــرايط، رخدادهایــی کــه 
در طــول روز شــما را احاطــه مــی کننــد، بــه عنــوان نشــانه هایــی بــرای قدرشناســی شــما ســود مــی بــرد. 

یعنــی بــه ایــن صــورت کار میکنــد:
اگــر صــدای آژیــر آمبوالنــس را مــی شــنوید، اشــاره ای از ســوی کائنــات اســت کــه بــرای ســالمتیتان 
قدرشــناس باشــید. اگــر یــک ماشــین پلیــس را مــی بینیــد، اشــاره ی کائنــات بــه شــما ایــن اســت کــه بــرای 
امنیــت و آرامشــتان قدرشــناس باشــید. اگــر کســی را میبینیــد کــه روزنامــه مــی خوانــد، اشــاره ی كاننــات 

و نشــانه ی آن اســت کــه بــرای خبــر خوبــی کــه بــه شــما مــی رســد، شــکرگزار باشــيد.

اگــر میخواهیــد وزن بدنتــان را تغییــر دهیــد، وقتــی کســی را مــی بینیــد کــه وزن دلخــواه شــما را دارد، 
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اشــاره ی کائنــات بــه شــما آن اســت کــه بــرای آن وزن دلخــواه مــورد نظرتــان قدرشــناس باشــید. اگــر 
یــک شــریک زندگــی رمانتیــک میخواهیــد، وقتــی یــک زوج را میبینیــد کــه دیوانــه وار عاشــق یکدیگرنــد، 
اشــاره كائنــات ایــن اســت کــه بــرای داشــتن یــک شــریک زندگــی مناســب و رمانتیــک قدرشــناس باشــید. 
اگــر میخواهیــد کــه یــک خانــواده داشــته باشــید، وقتــی بچــه و نــوزادی را مــی بینیــد، اشــاره ی کائنــات بــه 
شــما آن اســت کــه بــرای داشــتن بچــه قدرشــناس باشــید. وقتــی از کنــار بانکتــان یــا یــک عابــر بانــک عبــور 
میکنیــد، نشــانه ی شــگفت انگیــز بــه شــما آن اســت کــه بــرای داشــتن پــول زیــاد قدرشــناس باشــید. 
ــا قهــوه دعــوت مــی کنــد،  هنگامــی کــه بــه خانــه میرســید و همســایه تــان شــما را بــه خــوردن چــای ی

اشــاره ی کائنــات بــه شــما آن اســت کــه بــرای داشــتن همســایه ی خــوب قدرشــناس باشــید.
اگــر یکــی از مــوارد نوشــته شــده در لیســت آرزوهایتــان را مــی بینیــد، مثــل خانــه ی رویاییتــان، اتومبیــل، 
موتورســیکلت، كفــش، کامپیوتــر، اشــاره ی کائنــات بــه شــما آن اســت کــه بــرای آن آرزویتــان همــان 

لحظــه قدرشــناس و سپاســگزار باشــيد.

وقتــی یــک روز جديــد را آغــاز میکنیــد و کســی مــی گویــد »صبــح بخیــر« بــه شــما یــک اشــاره ی روشــن 
ــرای یــک صبــح زیبــا قدرشــناس و شــکرگزار باشــید. اگــر از کنــار کســی میگذریــد  ــه ب رســیده اســت ک
کــه بــه راســتی خوشــحال اســت، اشــاره ی کائنــات بــه شــما آن اســت کــه بــرای شــاد بــودن قدرشــناس 
باشــید. اگــر از فاصلــه ی دور مــی شــنوید کــه کســی میگویــد سپاســگزارم، در هــر کجــا و هــر مــکان، 

اشــاره ی اصلــی بــه شــما آن اســت کــه بگوييــد سپاســگزارم !
راه هــای بینهایــت و خالقانــه و متفاوتــی هســت کــه کائنــات بــرای اشــاره کــردن بــه شــما در خــالل 
فعالیــت هــای روزانــه تــان از آن راه هــا ســود مــی بــرد. هیچــگاه امــکان نــدارد کــه شــما یــک اشــاره را بــه 
اشــتباه دریافــت کنیــد زیــرا هــر آنچــه کــه شــما میپنداریــد کــه یــک اشــاره بــرای آن باشــد، درســت اســت؟ 
كائنــات از قانــون جــذب اســتفاده میکنــد تــا بــه صــورت کامــال روشــن بــه شــما اشــاره کنــد، بنابرایــن شــما 

همیشــه دقیقــا همــان نشــانه ای را دریافــت مــی داریــد کــه بــرای قدرشــناس بــودن الزم اســت!؟
ــازی تبدیــل شــده اســت کــه مــن هــر روز انجــام میدهــم و اکنــون  ــه یــک ب اشــاره ی شــگفت انگیــز، ب
تمــام اشــاراتی را کــه کائنــات بــه مــن مــی نمایانــد بــه صــورت خــودکار دریافــت میکنــم و بــرای هــر کــدام 
از آنهــا شــکرگزارم. روش هــای نویــن جهــان بــرای اشــاره بــه مــن پایانــی نــدارد و ایــن مســأله همیشــه 
شــگفتی ام را برمــی انگیــزد و ســبب مــی شــود کــه مــن همیشــه یــک قدرشناســی صمیمانــه را بــرای ایــن 

نشــانه هــا انجــام بدهــم.
هنگامــی کــه دوســت یــا یکــی از اعضــای خانــواده بــه مــن تلفــن میزنــد، آن را نشــانه ای بــرای شــکرگزاری 
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نســبت بــه داشــتن او مــی دانــم. وقتــی کســی مــی گویــد »بــه نظــر تــو امــروز روز قشــنگی نیســت؟!« 
ایــن نشــانه ای اســت بــرای آنکــه بــرای هــوای خــوب محــل زندگــی ام، شــکرگزار باشــم. اگــر یــک وســیله 
خــراب میشــود، نشــانه ی آن اســت تــا نســبت بــه ســایر وســایل ام کــه بــه خوبــی کار میکننــد شــکرگزار 
باشــم. وقتــی یــک گیــاه در باغچــه ام رشــد مــی کنــد، نشــانه ای اســت کــه بــرای داشــتن گیاهــان ســالم 
شــکرگزار باشــم. وقتــی کســی بــه مــن مــی گویــد بایــد بــه ســراغ یــک دســتگاه خودپــرداز بــروم و افــرادی 
را مــی بینــم کــه در صــف خودپــرداز ایســتاده انــد، ایــن یــک نشــانه اســت کــه بــرای داشــتن پــول شــکرگزار 
باشــم. اگــر کســی را ببینــم کــه میشناســم و او بیمــار شــده باشــد، نشــانه ای اســت کــه بــرای ســالمتی 
او و خــودم شــکرگزار باشــم. صبــح هنــگام وقتــی پــرده هــا را کنــار میزنــم و روز جدیــد را میبینــم، نشــانه 
ای اســت بــرای آن کــه بــه خاطــر روز خوبــی کــه در پیــش رو دارم، شــکرگزاری کنــم و وقتــی شــب هنــگام 

پــرده هــا را میبنــدم، نشــانه ای اســت کــه بــرای روز خوبــی کــه داشــتم قدرشــناس باشــم.
برای آنکه امروز تم

ریــن، »اشــاره ی شــگفت انگیــز«، را انجــام دهیــد بایــد ســعی کنیــد کــه هفــت اشــاره را از ســوی 
جهــان بــرای شــکرگزار بــودن در طــول روز بیابیــد و بــرای هــر کــدام از آنهــا شــکرگزاری کنیــد. بــرای 
مثــال، اگــر کســی را مــی بینیــد کــه وزن دلخــواه شــما را دارد، بگوييــد: »بــرای وزن مناســب و دلخواهــم 
سپاســگزارم«، شــما هیــچ وقــت نمــی توانیــد بیــش از ایــن قدرشــناس باشــید پــس میتوانیــد ایــن کار 
را بیشــتر تکــرار کنیــد و اگــر عالقمنــد باشــید مــی توانیــد بــه تمامــی نشــانه هــای دریافتیتــان در طــول 
ــه شــرایطی  ــون ب ــن کار را در ۲۴ ســاعت گذشــته انجــام داده باشــید، اکن ــر ای ــد. اگ امــروز پاســخ دهی
رســیده ایــد کــه نشــانه هــای هشــداردهنده را دریابیــد کــه از ســوی جهــان بــه شــما ارایــه مــی شــود. یکــی 
از مزایــای فــراوان نیــروی شــگفت قدرشناســی آن اســت کــه بــر هوشــیاری و آگاهــی تــان مــی افزایــد و 

شــما را بیــدار میکنــد.
هرچــه شــما بیشــتر آگاه و هوشــیار باشــید، قدرشــناس تــر مــی شــوید و راحــت تــر میتوانیــد رویاهایتــان 

را جــذب کنیــد. پــس ای جهــان اشــاره شــگفت انگیــزی بــه مــا کــن!
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تمرین شماره ۲۵
اشاره ی شگفت انگیز

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده مــورد آن را تهیــه کنیــد و بنویســید کــه چــرا احســاس 
میکنیــد کــه بــرای آنهــا سپاســگزارید. لیســت خــود را از نــو بخوانیــد و در پایــان هــر مــورد، ســه بــار واژه 
ی سپاســگزارم را بگوييــد و تــا آنجــا کــه مــی توانیــد بــرای موهبــت هایــی کــه داریــد قدرشــناس باشــيد.

2- امــروز، نســبت بــه آنچــه کــه در اطرافتــان مــی گــذرد هوشــیار باشــید و دســت کــم هفــت اشــاره را در 
نظــر بگیریــد کــه بــرای قدرشناســی از رخدادهــای امــروز دریافــت مــی کنیــد. بــرای مثــال، اگــر کســی را بــا 

وزن دلخواهتــان مــی بینیــد، بگوییــد: »بــرای وزن مناســب و دلخواهــم شــکرگزارم!« |

3- پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و واژه ی سپاســگزارم را بــرای بهتریــن اتفاقــی کــه 
در روز بــرای شــما رخ داده بــر زبــان آوریــد.
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روز بیست و ششم : اشتباهات را به موهبت تبدیل کنید

هــر اشــتباه موهبتــی اســت کــه تغييــر شــکل داده اســت. تمریــن امــروز ایــن مســئله را روشــن خواهــد 
کــرد زیــرا میخواهیــد موهبــت هــای گفتــه نشــده و پنهــان مانــده را در پــس هــر اشــتباه كشــف كنيــد !

یــک بچــه هنگامــی دوچرخــه ســواری یــا نوشــتن را فــرا مــی گیــرد کــه بارهــا مرتکــب اشــتباه شــده باشــد 
و مــا حتــی یــک ثانیــه هــم بــه آنهــا فکــر نمــی کنیــم، زیــرا میدانیــم کــه باالخــره در کاری کــه بــرای انجــام 

آن ســعی و تــالش میکنــد، خبــره مــی شــود.
بنابرایــن چــرا بزرگترهــا وقتــی کار اشــتباهی انجــام مــی دهنــد، ایــن قــدر مســئله را بــر خــود ســخت مــی 
کننــد؟ همیــن قانــون کــه دربــاره ی کــودکان صــادق اســت در مــورد شــما هــم صــدق مــی کنــد. همــه 
ی مــا مرتکــب اشــتباه مــی شــویم و اگــر اشــتباه نکنیــم هیــچ چیــزی را نخواهیــم آموخــت و بــا هوشــتر 

نمیشــویم و در کارمــان هرگــز بــه خبرگــی نخواهیــم رســید.

مــا آزاديــم تــا هــر چــه را کــه مــی خواهیــم، خــود برگزینیــم و ایــن یعنــی آنکــه آزادیــم تــا اشــتباه کنیــم. 
ممکــن اســت اشــتباهات ســبب بــروز آســیب شــود، ولــی اگــر از اشــتباه هــای خــود درس نگیریــم، رنجــی 
ــون جــذب، مــا اشــتباهات را بارهــا  ــا اســتفاده از قان ــوده اســت. در حقیقــت ب ــوچ ب کــه کشــیده ایــم پ
تکــرار میکنیــم تــا آنجــا کــه از انجــام آن متضــرر شــویم و از آن درس بگیریــم! بنابرایــن بــه همیــن دلیــل 

اســت کــه اشــتباه هــا دردآورنــد تــا از آنهــا بیاموزیــم و دیگــر آنهــا را مرتکــب نشــویم.

بــرای درس گرفتــن از یــک اشــتباه، ابتــدا بایــد مســئولیت اش را بــر عهــده بگیریــم و ایــن درســت همــان 
جایــی اســت کــه بســیاری کســان از عهــده آن برنمــی آینــد چــرا کــه، معمــوال همــه دیگــری را بــرای 

ــد. اشتباهشــان ســرزنش میکنن
بیاییــد فــرض کنیــم کــه پلیــس مــا را بــه دلیــل ســرعت غیرمجــاز بــه هنــگام رانندگــی بازداشــت و جریمــه 
کــرده اســت. بــه جــای آنکــه خودمــان را ســرزنش کنیــم و از ایــن اشــتباه درس بگیریــم، شــروع بــه 
ســرزنش پلیــس مــی کنیــم کــه چــرا در البــالی بوتــه هــا یــا پشــت پیــچ وخــم جــاده پنهــان شــده و یــا از 
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تجهیــزات راداری اســتفاده میکنــد و فرصتــی بــرای گریــز بــه مــا نــداده اســت. ولــی اشــتباه از مــا بــوده 
زیــرا ایــن مــا بودیــم کــه بــا ســرعت رانندگــی کردیــم.

مشــکل اساســی کــه در ســرزنش افــراد دیگــر بــرای اشــتباهمان وجــود دارد آن اســت کــه بــرای اشــتباه 
خــود بــه ســرزنش دیگــری مــی پردازیــم، ولــی بــه رغــم تحمــل درد و رنــج ناشــی از آن بــاز هــم از اشــتباه 

درس نمــی گیریــم. پــس دوبــاره و چندبــاره همــان کارهــا را تکــرار مــی کنیــم و خــالص!
شــما انســان هســتید، پــس اشــتباه مــی کنیــد و ایــن یکــی از زیباتریــن مســائل و جنبــه هــای انســان 
بــودن اســت. ولــی بایــد از اشــتباه تــان درس بگیریــد، در غیــر ایــن صــورت زندگــی تــان سرشــار از اشــتباه 

و درد و رنــج هــای غیــرالزم خواهــد بــود. چگونــه از یــک اشــتباه درس مــی آموزیــد؟ بــا قدرشناســی!
مهــم نیســت کــه یــک چیــز تــا چــه انــدازه مــی توانــد بــد باشــد، همیشــه چیزهــای زیــادی بــرای شــکرگزار 
بــودن وجــود داد. وقتــی شــما در مشــکالت بــه دنبــال عللــی بــرای قدرشــناس بــودن مــی گردیــد، مشــکل 
را بــه گونــه ای شــگفت انگیــز بــه موهبــت تبدیــل مــی کنیــد. هــر اشــتباه، اشــتباه هــای بیشــتری را بــه 
همــراه مــی آورد و موهبــت، موهبــت هــای بیشــتری را در پــی دارد. شــما کــدام را ترجیــح مــی دهیــد؟

امــروز بــه یکــی از اشــتباه هایــی بیندیشــید کــه در طــول زندگــی تــان مرتکــب شــده ایــد. مهــم نیســت کــه 
اشــتباه کوچکــی باشــد یــا بــزرگ. بلکــه مهــم ایــن اســت کــه وقتــی بــه آن فکــر میکنیــد آزارتــان میدهــد. 
ــاری از شــما ســر زده اســت کــه باعــث  ــد و رفت ــان را در مقابــل کســی از دســت داده ای شــاید کنتــرل ت
ــا آن شــخص تأثیــر بگــذارد. شــاید کورکورانــه بــه کســی ایمــان داشــته ایــد کــه  شــده بــر روابــط شــما ب
اکنــون باعــث آزار شماســت. شــاید یــک دروغ مصلحتــی گفتــه ایــد کــه شــرایط را بــه شــدت بدتــر کــرده 
اســت. شــاید هنــگام انجــام یــک خریــد، گزینــه ی ارزان تــر را انتخــاب کــرده باشــید و ایــن باعــث زیــان 
شــما شــده اســت. شــاید زمانــی تصميــم تــان را درســت مــی انگاشــته ایــد و اکنــون متوجــه پیامدهــای 

ناخوشــایند آن تصمیــم شــده باشــید.
هنــگام برگزیــدن یــک اشــتباه بــرای تبدیــل آن بــه موهبــت، بــه چیزهایــی نــگاه کنیــد کــه در ازای آنهــا 

قدرشــناس باشــید. بــرای آنکــه بــه شــما کمــک شــود، مــی توانیــد دو ســؤال از خودتــان بپرســید:
چه چیزی از این اشتباه آموختم؟

چه چیزهای خوبی از اشتباه نصيب ام شد؟
مهــم تریــن چیزهایــی کــه شــما میتوانیــد بابــت یــک اشــتباه از آنهــا قدرشــناس باشــید، زمانــی آشــکار مــی 
شــود کــه بــه درســهایی فکــر کنیــد کــه از آن گرفتــه ایــد. و مهــم ایــن نیســت کــه اشــتبادتان چــه باشــد و 
چــه نتایجــی بــه همــراه داشــته کــه آينــده ی شــما را تغییــر داده اســت. بــه ایــن مســئله بــه دقــت فکــر 
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کنیــد کــه آیــا میتوانیــد ده موهبــت را بیابیــد و بــرای آنهــا قدرشناســی کنیــد. لیســت تــان را در دفتــر و بــا 
کامپیوترتــان بنویســید.

بیاییــد همــان مثــال رانندگــی بــا ســرعت زیــاد را درنظــر بگیریــد کــه در اثــر آن پلیــس بــه شــما ایســت 
داده و جریمــه تــان کــرده اســت.

1- از پلیــس بــه ایــن خاطــر کــه مــی خواهــد مــرا از آســیب رســاندن بــه خــودم بــازدارد، سپاســگزارم، چــرا 
کــه همــه ســعی و تــالش آنهــا بــرای مــن اســت.

2- اگــر بــا خــودم صــادق باشــم، بایــد از پلیــس سپاســگزاری کنــم چــرا کــه داشــتم بــه چیزهــای دیگــری 
فکــر میکــردم و تمرکــزم را از رانندگــی برداشــته بــودم

3- از پلیــس سپاســگزارم زیــرا رانندگــی بــا ســرعت زیــاد آنهــم بــا الســتیکی کــه بایــد عــوض میشــد کاری 
نابخردانــه بــود.

ــرای هشــدارش سپاســگزارم. بازداشــت مــن توســط او باعــث شــد کــه در آینــده هنــگام  4- از پلیــس ب
رانندگــی بــه ســرعت ام توجــه داشــته باشــم و بــا دقــت بیشــتری رانندگــی کنــم.

ــم  ــرا مــن را از شــر تفکــر ناهنجــارم نجــات داد. چــون میپنداشــتم میتوان 5- از پلیــس سپاســگزارم، زی
بــدون آنکــه کســی بگــردم برســد و بــی آنکــه بــه خــودم آســیب برســانم رانندگــی کنــم. جدیــت پلیــس 
مــرا بــه ایــن حقیقــت نــگاه کــرد کــه بــا ایــن نــوع رانندگــی خــودم و دیگــران را بــا خطــر درگیــر مــی کنــم.

6- از پلیــس سپاســگزارم زیــرا وقتــی خــودم را راننــده ای تصــور میکنــم کــه بــا حــرکات خطرســازش 
ــد. ــده ی خاطــی را متوقــف کن ــه رانن ــع دارم ک ــس توق ــدازد، از پلی ــه خطــر مــی ان ــم را ب ــی عزیزان زندگ

7- از پلیــس هــا بــه خاطــر تالششــان بــرای تضمیــن ســالمتی و امنیــت افــراد و خانــواده هــا در راه هــا، 
سپاســگزارم.

٨- از پلیــس سپاســگزارم. آنهــا هــر روز بــا صحنــه هــای دلخراشــی روبــرو هســتند و بــه ایــن خاطــر قصــد 
دارنــد از زندگــی مــن و خانــواده ام حفاظــت کننــد.

ــه برســم و  ــه خان ــا مــن ســالم و تندرســت ب ــن خاطــر کــه باعــث شــد ت ــه ای 9- از پلیــس سپاســگزارم ب
ــرم. ــرار بگی ــواده ق ــاره در جمــع گــرم خان دوب

10- از پلیــس سپاســگزارم کــه از میــان همــه ی روش هــای ممکــن بــرای بازداشــتن مــن از رانندگــی 
ــد،  ــن مــی توان ــی متوقــف ســاختن مــن و ای ــرد یعن ــن اش را انتخــاب ک ــاد، کــم ضررتری ــا ســرعت زی ب

بزرگتریــن موهبــت در زندگــی ام باشــد.
خیلــی جــدی از شــما میخواهــم کــه اشــتباهی را انتخــاب کنیــد کــه تاکنــون انجــام داده ایــد و دربــاره ی 
آن احســاس خوشــایندی نداریــد و در مواقعــی کــه وقــت داریــد، ایــن تمریــن عالــی را در مــورد آن تکــرار 
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کنیــد. بــه آن بیندیشــید کــه میتوانیــد از یــک اشــتباه موهبــت هــای بســیاری را کشــف کنیــد. چــه چیــز 
دیگــری چنیــن ســود تضمیــن شــده ای را در خــود نهفتــه دارد؟
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تمرین شماره ۲۶
اشتباهات را به موهبت تبدیل کنید.

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده موهبتتــان تهیــه کنیــد و بنویســید کــه چــرا احســاس 
مــی کنیــد کــه بــرای آنهــا سپاســگزارید. لیســت خــود را از نــو بخوانیــد و در پایــان هــر مــورد، کلمــه ی 
ــا آنجــا کــه مــی توانیــد بــرای موهبــت هایــی کــه داریــد قدرشــناس  ــار بگوييــد و ت سپاســگزارم را ســه ب

باشــید.

 2- یکی از اشتباه های زندگی تان را برگزینید.
3- ده موهبت را که در نتیجه این اشتباه به شما روی آورده پیدا کنید و بنویسید.

 4- بــرای آنکــه بتوانیــد موهبتهــا را پیــدا کنیــد، مــی توانیــد ایــن ســوال را از خــود بپرســید: چــه چیــزی از 
ایــن اشــتباه آموختــم؟ و چــه دســتاوردهای خوبــی از ایــن اشــتباه نصيــب مــن شــد؟

 5- پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و کلمــه ی سپاســگزارم را بــرای بهتریــن اتفاقــی 
کــه در روز بــرای شــما رخ داده بــر زبــان آوریــد.
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کتاب معجزه شکرگزاری نوشته »راندا برن«
قسمت پانزدهم مترجم: وامق عسکری ويراستار: »غالمحسین سالمی« نشر صدای معاصر

متن کامل
از نویسنده ی »راز« و »قدرت«

معجزه شکرگزاری
نوشته ی راندا برن

ترجمه ی وامق عسکری ويراستار: غالمحسین سالمی
ویرایش نهایی : فردین حیدری 
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روز بیست و هفتم : آیینه ی شگفت انگیز

ظاهــر موجــودات هماهنــگ بــا احساساتشــان دچــار دگرگونــی میشــود و از ایــن روســت کــه مــا افســون 
و زیبایــی را در آنهــا مــی بینیــم، حــال آن کــه در حقيقــت افســون و زیبایــی در درون ماســت.

جبران خليل جبران )۱۸۸۳ - ۱۹۳۱( شاعر و هنرمند

ــان تــالش  ــای اطرافت ــی دنی ــرای دگرگون ــد کــه ب ــان را در شــرایطی بگذرانی ــه ی عمرت ــد بقی شــما میتوانی
ــد، مشــکالت را یکــی پــس از  ــر دهي ــد تغيي ــه همــان شــکلی کــه دوســت داري داشــته باشــید و آن را ب
دیگــری پــی بگیریــد و آنهــا را ســامان ببخشــيد، از افــراد بــا شــرايط شــکایت کنیــد و هیــچ گاه در زندگیتــان 
بــه موفقیــت نرســید و آرزوهایتــان بــرآورده نشــده اســت. ولــی وقتــی قدرشناســی را سرمشــق زندگــی 
قــرار میدهیــد، همــه چیــز در زندگیتــان بــه صــورت شــگفت انگیــزی تغییــر میکنــد. دنیــای شــما بــه 
صــورت فــوق العــاده ای دگرگــون خواهــد شــد چــرا کــه شــما تغییــر کــرده ایــد و چیــزی هــم کــه جــذب 

میکنیــد عــوض میشــود.
در واژه هــای الهــام بخــش گانــدی و در شــعرهای ترانــه هــای مایــکل جکســون بــه مــا الهــام میشــود کــه 
بخــش »مــردی در آینــه« کــه صدهــا میلیــون نفــر را تحــت تأثیــر قــرار داد، یکــی از پیــام هــای قدرتمنــد 

در تمــام دوران دریافــت میشــد:
کسی را که در آینه است عوض کنید و دنیای شما عوض می شود.

ــا ایــن حــال گاهــی اوقــات  اگــر تاکنــون ۲۶ تمریــن را دنبــال کــرده ایــد، شــما تغييــر يافتــه ايــد! ولــی ب
کشــف تغييــرات در خودتــان ســخت اســت، البــد پیــش از رفتــن جلــو آيينــه، ایــن تغییــرات را در شــادی 
تــان احســاس کــرده ایــد، یــا بهبــود شــرایط زندگــی تــان و یــا دگرگــون شــدن دنیــای اطرافتــان را دیــده 

ایــد.
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ــا  ــول، ســالمتی، آرزوهــا ی ــا دوســتان، کار، پ ــان ی ــواده ت ــرای خان ــروی قدرشناســی را ب ــون نی شــما تاکن
افــرادی کــه روزانــه در کنارشــان قــرار مــی گیریــد بــه کار گرفتــه ایــد. ولــی کســی کــه بیــش از هــر شــخص 

دیگــری بــه قدرشناســی شــما نیــاز دارد خودتــان هســتید.

وقتــی بــرای انســانی کــه در آیینــه ی مقابــل تــان اســت، شــکرگزاری مــی کنیــد، احســاس قدرناشناســی، 
ــا  ــا اینه ــن مــی رود و ب ــه تمامــی از بی ــدازه ی کافــی خــوب نیســتم ب ــه ان ــا اینکــه مــن ب ناخشــنودی ، ی
هرگونــه نارضایتــی، ناخشــنودی و شــرایط ناامیــد کننــده بــه صــورت شــگفت آوری از زندگــی شــما رخــت 

برمیبنــدد.
داشــتن احســاس بــد دربــاره ی خودتــان ســبب بــروز بزرگتریــن مشــکالت در زندگــی تــان مــی شــود، چــرا 
کــه از احســاس شــما راجــع بــه هــر چیــز یــا هــر کــس دیگــر قــوی تــر اســت. هرکجــا کــه مــی رویــد یــا هــر 
کاری کــه میکنیــد ایــن احســاس منفــی را در تمــام لحظــه هــا بــه همــراه داریــد و ایــن احساســات بــر هــر 
آنچــه کــه لمــس میکنیــد تأثیــر مــی گــذارد. آنهــا بــه ماننــد یــک آهنربــا عمــل میکننــد کــه باعــث جــذب 

نارضایتــی، ناخشــنودی و ناامیــدی بیشــتر در هــر کاری مــی شــود کــه بــه آن دســت میزنیــد.
وقتــی از آنچــه کــه هســتید شــادمان باشــید، شــرایطی را بــه دســت مــی آوریــد کــه نســبت بــه خودتــان 
احســاس بهتــری داشــته باشــید. شــما بایــد نســبت بــه خودتــان سرشــار از احساســات مثبــت باشــید تــا از 
ایــن نــوع احساســات سرشــارتر شــوید. قدرشناســی نســبت بــه آنچــه کــه هســتید، شــما را از احساســات 

سرشــار میکنــد.
» هــر کــس بــرای آنچــه کــه هســت قدرشــناس باشــد، بیشــتر و در حــد فراوانــی بــه او ارزانــی مــی شــود. 
کســی کــه بــرای آنچــه کــه هســت شــاكر نباشــد، حتــی هــر آنچــه کــه دارد از او بازســتانیده خواهــد شــد.«

بــرای تمریــن آینــه ی شــگفت انگیــز، همیــن االن برویــد جلــو آينــه. بــه کســی کــه تــوی آینــه مــی بینیــد 
چشــم در چشــم نــگاه کنیــد، بــا صــدای بلنــد و از صمیــم قلــب بــه او بگوییــد، سپاســگزارم. ایــن را بیــش 
ــن تشــکر  ــد سپاســگزارم. ای ــزی کــه هســتید، بگويي ــرای آن چی ــد. ب از هــر زمــان دیگــری احســاس کنی
ــد. از  ــرای دیگــران انجــام دادی ــا همــان احساســی انجــام دهیــد کــه در ســایر مــوارد و ب را دســت کــم ب

خودتــان همانگونــه کــه هســتید، قدرشــناس باشــيد.
تمريــن آيينــه را بــا تشــکر کــردن بــرای فــرد زیبایــی کــه در آینــه مــی بینیــد، ادامــه دهیــد و هــر بــار کــه 
ــه خودتــان مــی افتــد، از خودتــان متشــکر باشــید. اگــر در شــرایطی نیســتید کــه  ــه ب چشــمتان در آیین
سپاســگزارم را بلنــد بگوييــد، اشــکالی نــدارد آن را در ذهنتــان بگوییــد. اگــر بــه راســتی شــجاع هســتید، 
میتوانیــد در آینــه ی شــگفت انگیــز بنگریــد و ســه چیــزی را بگوییــد کــه دربــاره ی آن از خودتــان 
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متشــکرید.
اگــر در آینــده بــه هــر دلیــل، بــا خودتــان مهربــان نبودیــد، درخواهیــد یافــت کــه بایــد نســبت بــه کســی 
کــه بیــش از همــه لیاقــت قدرشناســی را دارد بهــای بیشــتری بدهیــد و او کســی نیســت جــز همــان کســی 

کــه تــوی آینــه مــی بینیــد، یعنــی خودتــان!
وقتــی قدرشــناس باشــید، هنــگام مرتکــب اشــتباه شــدن، خــود را ســرزنش نمــی کنیــد و وقتــی بــه انــدازه 
ی کافــی کامــل نباشــيد، از خــود انتقــاد نمــی کنیــد. وقتــی بــرای آنچــه کــه هســتید قدرشــناس باشــید، 
شــاد خواهیــد بــود و جــذب کننــده ی انســان هــای شــاد، موقعیــت هــای شــاد، دارای شــرایط فــوق العاده 
ــود کــه اینهــا در هــر زمــان و در هــر مکانــی کــه برویــد شــما را احاطــه خواهنــد کــرد. وقتــی  خواهیــد ب

قدرشناســی را در آن شــخصی کــه در آینــه اســت مــی بینیــد، تمــام دنیــای شــما تغییــر مــی کنــد! |
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تمرین شماره ۲۷
آينه ی شگفت انگیز

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده موهبتتــان تهیــه کنیــد و بنویســید کــه چــرا احســاس 
میکنیــد کــه بــرای آنهــا سپاســگزارید. لیســت خــود را از نــو بخوانیــد و در پایــان هــر مــورد، ســه بــار کلمــه 

ی سپاســگزارم را بگوييــد و تــا آنجــا کــه میتوانیــد بــرای موهبــت هایــی کــه داریــد قدرشــناس باشــيد.

2- هــر زمــان کــه در آیینــه بــه خودتــان نــگاه مــی کنیــد، بگوييــد سپاســگزارم، و آن را عمیــق تــر از هــر 
زمــان دیگــری بــر زبــان آوریــد. 

3- اگــر بــه راســتی شــجاع هســتید، هنــگام نــگاه کــردن بــه آيينــه، ســه خصوصیتــی را کــه بــه دلیــل آن 
از خــود متشــکرید نیــز بگوييــد.

4- پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و کلمــه ی سپاســگزارم را بــرای بهتریــن اتفاقــی کــه 
در آن روز بــرای شــما رخ داده، بــر زبــان آوریــد.
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روز بیست و هشتم : قدرشناسی را به خاطر بسپارید

در قدرشناســی رازی نهفتــه اســت. شــما بایــد بدانیــد کــه مواهــب همــواره اینجاســت، پیرامــون مــا، یــا 
تنهــا بــرای شــما نادیدنیســت.

چارلز دولنيت )متولد ۱۹۵۱( شاعر و استاد موسیقی فولکلورسلتی

هــر روز یگانــه اســت؛ هیــچ روزی مثــل روز دیگــر نیســت. چیزهــای خوبــی کــه هــر روز اتفــاق مــی افتــد 
بــرای همیشــه متغیــر و متفــاوت اســت. از ایــن روی هنگامــی کــه شــما قدرشناســی را بــا شــمارش 
موهبــت هــای دیروزتــان بــه یــاد مــی آوریــد، گذشــته از اینکــه ایــن کار را چنــد بــار انجــام میدهیــد، هــر 
بــار متفــاوت خواهــد بــود. ایــن یکــی از همــان دالیلــی اســت کــه همــواره شــکرگزار باشــید و قدرشناســی 
را بــه یــاد بیاوریــد. ایــن تمریــن یکــی از قدرتمندتریــن تمریــن هــای جــاری اســت بــرای آنکه نیــروی عظیم 
قدرشناســی را در زندگــی تــان حفــظ کنیــد. مهــم نیســت کــه آرزوهــای شــما اکنــون چــه هســتند یــا در 
آینــده چــه آرزوهایــی خواهیــد داشــت، ایــن تمریــن قدرتمندتریــن تمریــن بــرای تمــام زندگــی شماســت.

آســان تریــن راه بــرای بــه یــاد آوردن موهبــت هــای روز گذشــته آن اســت کــه بــا آغــاز روز، شــروع کنیــد. 
زمانــی کــه از خــواب برخاســتيد، در ذهــن تــان رخدادهــای روزتــان را مــرور کنیــد و رخدادهــای اصلــی 
ــه خاطــر آوردن موهبــت هــای روز  ــد. ب ــاد آوری ــه ی ــا وقــت خــواب را ب ــح، ظهــر، عصــر ت وعمــده ی صب
گذشــته بــه تــالش چندانــی نیــاز نــدارد، تنهــا الزم اســت کــه رخدادهــای دیــروز را بــه صــورت ســطحی 
مــرور کنیــم، در حیــن ایــن کار، موهبــت هــا بــه صــورت حبــاب بــه ســطح خاطــره هــای ذهــن شــما مــی 

آیــد. میتوانیــد ایــن تمریــن را بــا ایــن پرســش آغــاز کنیــد:
دیروز چه چیزهای خوبی اتفاق افتاد؟

هــرگاه شــما ســؤالی مــی پرســید، ذهــن تــان بــه صــورت خــودکار و ســریع بــه دنبــال جــواب مــی گــردد. 
آیــا بــه شــما خبــر خوبــی رســید؟ آیــا یکــی از آرزوهایتــان بــه صــورت فــوق العــاده بــرآورده شــد؟ آیــا بــه 
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طــرز خاصــی خوشــحال شــديد؟ آیــا از یــک دوســت قدیمــی کــه مــدت هــا بــود چیــزی از او نشــنیده بودیــد 
ــا تمــاس  ــل ی ــک ایمی ــا ی ــرای شــمارخ داد؟ آی ــاق بســیار خوشــایندی ب ــا اتف ــه شــما رســید؟ آی ــری ب خب
تلفنــی عالــی دریافــت کردیــد؟ آیــا در جایــی مــورد تفقــد قــرار گرفتیــد و یــا کســی از شــما تشــکر ویــژه 
ای کــرد؟ آیــا کســی در حــل مشــکلی یاریتــان داد؟ آیــا شــما بــه کســی کمــک کردیــد؟ آیــا پــروژه ای را بــه 
اتمــام رســاندید و کار هیجــان انگیــز جدیــدی را آغــاز کردیــد؟ آیــا غــذای مــورد عالقــه تــان را خوردیــد یــا 
بــه تماشــای یــک فیلــم عالــی تماشــایی نشســتید؟ آیــا یــک هدیــه گرفتيــد؟ گــره ی مشــکلی را گشــودید 
یــا یــک مالقــات خــوب یــا اوقــات دلچســبی را کنــار دیگــران گذراندیــد یــا یــک مکالمــه عالــی داشــتید و یــا 

بــرای چیــزی کــه بــه راســتی موردنظرتــان اســت و مــی خواهیــدش برنامــه ریــزی کردیــد؟
همــه چیــز را بــه یــاد آوریــد و لیســتی از موهبــت هــای روز گذشــته تهیــه کنیــد. رخــداد هــای روز گذشــته 
را بکاویــد تــا ایــن کــه متقاعــد شــوید کــه بــه انــدازه ی کافــی موهبــت هــای آن روز را بررســی کــرده ایــد. 
ممکــن اســت اینهــا چیزهــای بــزرگ یــا کوچــک باشــند، چــرا کــه ایــن تمریــن بــه دنبــال بزرگــی یــا کوچکــی 
موهبتهــا نیســت؛ ایــن تمریــن در ایــن بــاره اســت کــه شــما چنــد موهبــت را مــی یابیــدو چــه قــدر بــرای 
هــر مــورد شــادمان و شــکرگزار مــی شــوید. همیــن گونــه کــه هــر مــورد را بــه یــاد مــی آوریــد و یادداشــت 
بــرداری میکنیــد، خیلــی ســاده قدرشــناس باشــید و بــه خاطــرش، آن کلمــه ی معجــزه آســا را بگوییــد: 

سپاسگزارم!

از امــروز بــه بعــد وقتــی میخواهیــد ایــن تمریــن را انجــام دهیــد، مــی توانیــد آن را ترکیــب کنیــد. بنابرایــن 
بعضــی از روزهــا موهبــت هــا را مــی نویســید و روزهــای دیگــر آنهــا را بــه یــاد مــی آوریــد و آنهــا را بلنــد 
ــا  ــد ی ــه کنی ــت هــا تهی ــاه از موهب ــک لیســت کوت ــد ی ــد. مــی توانی ــان مــی گویی ــا در ذهنت ــد و ی میگویی

میتوانیــد بــا ذكــر علــت شــکرگزاری تــان نســبت بــه آن مــورد لیســتتان را طوالنــی تــر کنيــد.

تعــداد مشــخصی موهبــت بــرای پیــدا کــردن در روز گذشــته وجــود نــدارد چــرا کــه هــر روز وقایــع مختلــف 
ــان سرشــار از  ــان مــی دهــم کــه تــک تــک روزهایت ــه شــما اطمین ــی رخ مــی دهــد. امــا مــن ب و متفاوت
موهبــت اســت، و هنگامــی کــه شــما چشــمان خــود را بــاز کنیــد تــا ایــن حقیقــت را ببينيــد، آنــگاه دریچــه 
ی قلبتــان را بــر روی انــرژی مثبــت زندگــی گشــوده ایــد و زندگــی تــان سرشــار از موهبــت و عالــی میشــود.

» هرکــس کــه قدرشــناس باشــد بــه او بیشــتر و در اندازهــای فراوانــی داده میشــود. هرکــس کــه 
قدرشــناس نباشــد هــر آنچــه کــه دارد نیــز از او بازســتانده خواهــد شــد.«

قدرشناسی را به خاطر بسپارید زیرا برای شما ساخته شده است؟
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تمرین شماره ۲۸
قدرشناسی را به خاطر بسپارید

1- موهبــت هــای خــود را بشــمارید: لیســتی از ده موهبــت تــان تهیــه کنیــد و بنویســید کــه چــرا احســاس 
میکنیــد کــه بــرای آنهــا سپاســگزارید. لیســت خــود را از نــو بخوانیــد و در پایــان هــر مــورد، ســه بــار کلمــه 

ی سپاســگزارم را بگوييــد و تــا آنجــا کــه مــی توانیــد بــرای موهبــت هایــی کــه داریــد قدرشــناس باشــید.

2- بــا برشــمردن موهبــت هــای روز گذشــته تــک تــک آنهــا را بــه یــاد آوریــد و همــه را در جایــی بنویســید. 
ایــن ســؤال را از خودتــان بپرســید: چیزهــای خوبــی کــه دیــروز اتفــاق افتــاد چه بود؟ در ســطح رخدادهای 
روز گذشــته جســتجو کنیــد تــا بــه مــرز رضایــت خاطــر برســید کــه تمــام موهبــت هــای روز را نوشــته ایــد 

و شــمارش کــرده ایــد.

3- هر مورد را که به یاد می آورید، خیلی ساده کلمه ی سپاسگزارم، را برای آن بگوييد.
4- از امــروز بــه بعــد مــی توانیــد ایــن تمریــن را بــه عنــوان یــک لیســت نوشــتاری، بــا بلندخوانــدن یــا بــاز 
گفتــن آن در ذهــن تکــرار کنیــد. مــی توانیــد لیســتی از چیزهایــی تهیــه ببینیــد کــه در برنامــه ی دیــروز 
رخ داده و دربــاره ی آنهــا احســاس شــکر گــزاری مــی کنیــد. ایــن لیســت میتوانــد لیســتی کوتــاه باشــد بــا 
لیســتی طوالنــی تــر بــا ذکــر جزییــات دربــاره ی چیــزی کــه نســبت بــه آن قدرشــناس و شــکرگزار هســتید.

5- پیــش از آنکــه بخوابیــد، افکارتــان را متمرکــز کنیــد و کلمــه ی سپاســگزارم را بــرای بهتریــن اتفاقــی کــه 
در روز بــرای شــما رخ داده بــر زبــان آوریــد.
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کتاب معجزه شکرگزاری نوشته »راندا برن«
قسمت پایانی مترجم: وامق عسکری ويراستار: »غالمحسین سالمی« نشر صدای معاصر

متن کامل
از نویسنده ی »راز« و »قدرت«

معجزه شکرگزاری
نوشته ی راندا برن

ترجمه ی وامق عسکری ويراستار: غالمحسین سالمی
ویرایش نهایی : فردین حیدری 
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آینده شما

شــما زندگــی خــود را مــی ســازید و قدرشناســی وســیله ای اســت در وجودتــان تــا زندگــی بســیار جالــب 
ــا اجــرای تمرینــات، بســتری را فراهــم  ــا بــه حــال ب ــرای خــود رقــم بزنیــد. شــما ت و شــگفت انگیــزی را ب
ــد. ســاختمان  ــر ایــن بســتر مــی افزایی ــه وســیله ی قدرشناســی، طبقــات بیشــتری را ب ــد و ب ســاخته ای
زندگــی شــما هــر روز بلندتــر میشــود تــا اینکــه ســتاره هــا را لمــس مــی کنیــد. بلنــدا و اوجــی کــه شــما در 
اثــر اســتفاده از قدرشناســی بــه آن خواهیــد رســید، بــی انتهاســت و آنچــه کــه تجربــه خواهیــد کــرد بــی 

پایــان خواهــد بــود و مثــل ســتاره هــای آســمان بــی نهایــت.

حــرف زدن بــا قدردانــی، نزاکــت و خــوش مشــربی ســت، نمایــش قدردانــی، بخشــندگی و شــرافت اســت، 
امــا بــا قــدردان زیســتن، بهشــت بــه گونــه ای ملمــوس در دســترس اســت.

يوهانس آ. گارتنر )۱۹۱۲-۱۹۹۶( استاد الهيات، شاعر

ــه  ــه بســتر قدرشناســی ای را ک ــه بعــد آن اســت ک ــون ب ــرای ادامــه ی مســیر از هــم اکن ــده آل ب راه ای
بنــا کــرده ایــد بــه خوبــی حفــظ کنیــد و رفتــه رفتــه بــر آن بســتر ســاختمانی بســازید تــا بــه انتهــای مــورد 
نظرتــان دســت یابیــد. بــا تمریــن هــر چــه بیشــتر قدرشناســی، آن را عمیــق تــر احســاس خواهیــد کــرد و 

وقــت کمتــری را از شــما خواهــد گرفــت. بــه عنــوان یــک راهنمــا:
تمريــن »قدرشناســی را بــه خاطــر بســپارید« را ســه روز در هفتــه انجــام دهیــد، یــا اینکــه آن را بــا دو 
تمریــن دیگــر ترکیــب کنیــد. میتوانیــد بــا حفــظ بســتر فعلــی بــه ســاختن طبقــات زندگــی خــود کمــک کنید 
تــا زندگــی تــان بهتــر و بهتــر شــود. بــرای مثــال، مــی توانیــد تمريــن قدرشناســی را بــه خاطــر بســپارید را در 
یــک روز انجــام دهیــد، روز بعــد تمریــن روابــط صمیمانــه را اجــرا کنیــد و بــرای روز ســوم ثــروت، پــاداش 

شــکرگزاری را انجــام دهیــد.
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تکــرار چهــار روز در هفتــه تمریــن قدرشناســی را بــه خاطــر بســپارید، یــا ترکیــب آن بــا ســه تمریــن دیگــر 
بــه انتخــاب خودتــان، باعــث حفــظ قدرشناســی شــما و تســریع کار مــی شــود.

انجــام پنــج روز در هفتــه تمریــن قدرشناســی را بــه خاطــر بســپارید، یــا ترکیــب آن بــا ۴ تمریــن دیگــر 
بــه انتخــاب خودتــان باعــث میشــود کــه انــرژی مثبــت در شــادمانی شــما و یــا در هــر زمینــه ی دیگــر از 

زندگــی تــان افزایــش یابــد.

ــا هــر  ــا ترکیــب آن ب ــه خاطــر بســپارید ی ــن قدرشناســی را ب ــه تمری ــا هفــت روز در هفت تکــرار شــش ی
تمریــن دیگــر بــه انتخــاب خودتــان باعــث میشــود کــه شــما بــه یــک کیمیاگــر واقعــی تبدیــل شــوید و هــر 

چیــزی را بــه طــال تبدیــل کنیــد!

پیشنهاد های تمرین
ــط و دیگــر  ــان مثــل شــادی، ســالمتی، رواب ــه هــای مهــم زندگــی ت ــرژی مثبــت را در زمین ــرای آنکــه ان ب
چیزهایــی کــه داریــد همــواره در جریــان نــگاه داریــد، مــی توانیــد تمریــن هــای ویــژه ای را در هــر زمینــه 
یــک بــار در هفتــه تکــرار کنیــد. هرچنــد اگــر میخواهیــد کــه ایــن انــرژی را در هــر زمینــه از زندگــی تــان 
افزایــش دهیــد، بایــد در آن زمینــه تمریــن بیشــتری انجــام دهیــد، یــا چنــد روز در هفتــه تمریــن کنیــد. 
ــا روزی  ــار ی ــرای ســالمتتان هــر روز یــک ب ــان خــوب نیســت، شــاید بخواهیــد کــه تمریــن را ب اگــر حالت

چندبــار انجــام دهیــد.

فکر سازنده ی شما
شــما میتوانیــد تمریــن فکــر ســازنده را بــه برنامــه ی زندگــی روزانــه تــان تبدیــل کنیــد و افکارتــان را 
همیشــه در مــدار انــرژی مثبــت نــگاه داریــد و شــب هنــگام پیــش از خــواب از آن بــه عنــوان وســیله ای 
بــرای یــادآوری رخدادهــای خوشــایند آن روز مــورد اســتفاده قــرار دهیــد و بــرای آنهــا شــکرگزاری کنیــد. 
در طــول روز بــا یــادآوری چیزهایــی کــه برایشــان شــکرگزار هســتید، از نیــروی تفکــر خــود بهــره بگیریــد.
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انرژی مثبت شما
میتوانیــد تمریــن انــرژی مثبــت چــون غبــار همــه را در برمــی گیــرد را بــه بخشــی از زندگــی روزانــه تــان 
ــر روی افــرادی کــه خدمتــی بــه  ــار ب تبدیــل کنیــد. غیــر از ایــن کــه میتوانیــد ایــن انــرژی را همچــون غب
شــما ارایــه مــی دهنــد، بیافشــانید، میتوانیــد ایــن تمریــن را بــه گونــه ای دیگــر هــم انجــام دهیــد و گــرد 
و غبــار انــرژی مثبــت را بــر همــه کــس و همــه چیــز بپاشــيد! اگــر رئیــس تــان اندکــی ناراحــت و غمگیــن 
اســت، مــی توانیــد غبــار انــرژی را بــر او بیافشــانيد يــا بــر هــر یــک از اعضــای خانــواده تــان یــا کســانی کــه 
دوستشــان داریــد، آنهــا کــه حالشــان خــوب نیســت یــا هرکــس کــه بــا او برخــورد میکنیــد و در زندگــی 
اش بــه یــاری نیــاز دارد. میتوانیــد ایــن انــرژی را هرجــا میرویــد، بیافشــانيد، همچنیــن روی کــودکان و 
نــوزادان، گیاهــان بــاغ و باغچــه، غــذا و نوشــیدنی تــان، کامپیوتــر یــا بســته پســتیتان پیــش از بــاز کــردن 
ــا هــر شــرایط دیگــری کــه  ــد، ی ــا کســی تمــاس بگیری ــل از آنکــه ب ــول، اتومبیــل، تلفــن قب آن، كيــف پ

خواســتار بهبــودش هســتيد.

قدرشناسی هرگز پایانی ندارد
مــن هــر روز قدرشناســی را تمریــن مــی کنــم و اینکــه روزهــا، ماههــا و ســال هــا بــدون قدرشــناس بــودن 
ــده نیســت. قدرشناســی بخشــی از زندگــی مــا شــده، در تمــام ســلول  ــم متقاعدکنن زندگــی کــردم برای

هــای مــن وجــود دارد و بــه الگویــی در ضمیــر ناخــودآگاه مــن بــدل شــده اســت.
ولــی اگــر شــما گرفتــار مســایل زندگــی شــوید و در برهــه ای از زمــان تمریــن قدرشناســی را از یــاد ببریــد، 
ــم کــه  ــوان وســیله ی ســنجش اســتفاده میکن ــه عن ــرژی مثبــت بخــار میشــود. مــن از قدرشناســی ب ان
برایــم مشــخص کنــد کــه آیــا بــه انــدازه ی کافــی تمریــن مــی کنــم یــا نــه. بــا دقــت بــه بررســی زندگــی 
ام مــی پــردازم و اگــر احســاس کنــم کــه بــه انــدازه ی کافــی شــادمان نیســتم، تمریــن قدرشناســی ام را 
افزایــش میدهــم. اگــر مشــکل کوچکــی در یــک بخــش از زندگــی ام اتفــاق بیافتــد، بــه ســرعت تمریــن 

هــای قدرشناســی ام را در آن زمینــه فزونــی میبخشــم.
ــرای همــه ی  ــا از او ب ــد هســتم ت ــال خداون ــه دنب ــه جــای آن ب ــا دیــدن ظواهــر کــور نمیشــوم. ب دیگــر ب
شــرایط زندگــی ام قدرشــناس باشــم و مــی دانــم کــه همیشــه اینجاســت و بعــد تمــام ناخواســته هــا و 

ناهنجــاری هــا ماننــد دود بــه هــوا خواهــد رفــت.



تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت نایاب نت می باشد.

www.nayabnet.ir168

کتاب معجزه ی شکرگذاری 
راندا برن _ نویسنده کتاب قدرت و راز

تهیه شده توسط گروه تحقیقاتی نایاب نت

مــن بــه خاطــر چیزهــای کوچــک شــروع بــه شــکرگزاری کــردم، و هرچــه بیشــتر شــکر گــزار بــودم، فراوانــی 
بیشــتری بــه زندگــی ام روی آورد زیــرا بــر هرچــه تمرکــز کنیــد، گســترش مــی یابــد و هنــگام تمرکــز بــر 
خوبــی هــای زندگــی تــان، مقــدار بیشــتری از آن را خلــق خواهیــد کــرد. هنگامــی کــه آموختــم صرفنظــر 
از آنچــه در زندگــی ام روی مــی دهــد، سپاســگزار باشــم، فرصــت هــا، روابــط و حتــی پــول بــه ســمت 

مــن ســرازیر شــد.

یکی از شخصیت های رسانه ای
شــما در اثــر اســتفاده از تمریــن هــای قدرشناســی در حــال اســتفاده از قانــون خطاناپذيــر كائنــات 
هســتید کــه بــه فراوانــی نعمــت در زندگــی تــان مــی انجامــد. رســیدن بــه ایــن ســطح از قدرشناســی بــه 

ــد متعــال بســتگی دارد. ــات و خداون ــا كائن ــاط شــما ب ارتب

كائنات و شما
ــی. راه  ــه کن ــی را در زندگــی تجرب ــی پایان ــی ب ــه ای برســی کــه فراوان ــه آن پای ــی ب ــی مــی توان ــا قدردان ب
رســیدن بــه ایــن درجــه از قدردانــی، از مســیر ارتبــاط بــا کائنــات و یــا اگــر ترجیــح میدهــی، روح یــا 

پــروردگار میگــذرد.
میتوانیــد بــه جهــان بــه عنــوان پدیــده ای از معجــزه هــای خودتــان فکــر کنیــد و وقتــی بــه آن مــی 
اندیشــید، ســرتان را بــاال بگیریــد و بــه آســمان بنگریــد. بــی تردیــد عالــم هســتی و در رأس آن پــروردگار 
جهــان آفريــن باالتــر از شــما وجــود دارد، ولــی در خانــه، پشــت ســرتان، کنارتــان و در هــر چیــزی و هــر 

کســی نیــز وجــود دارد. یعنــی اینکــه عالــم هســتی در وجــود شــما نیــز هســت.
آنچــه کــه در پاییــن وجــود دارد، در بــاال هــم هســت و هــر آنچــه در باالســت، در پاییــن نیــز هســت. تنهــا 

بــا دانســتن ایــن نکتــه مــی توانیــد معجــزه کنیــد!
کتیبه ی امرالد )۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ سال پیش از میالد(

وقتــی بــه ایــن بــاور برســید کــه هســتی بــرای شــما خلــق شــده تــا شــما بیشــتر زندگــی کنیــد، ســالم تــر 
باشــید، عاشــق تــر باشــید، زیباتــر باشــید و از هــر آنچــه کــه میخواهیــد بیشــتر داشــته باشــید، باعــث 
میشــود کــه شــما نســبت بــه خداونــد و عالــم هســتی و هرچــه کــه در زندگیتــان دریافــت میکنیــد 
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احســاس خالصانــه ی شــکرگزاری داشــته باشــید و بــه ایــن صــورت شــما یــک رابطــه ی شــخصی بیــن 
ــد. ــد و عالــم هســتی برقــرار کــرده ای ــان و خداون خودت

هــر انــدازه کــه بــرای آنچــه دریافــت میکنیــد، نســبت بــه خداونــد شــکرگزاری خالصانــه تــری داشــته 
باشــید، رابطــه تــان بــا او نزدیکتــر میشــود و بــه ایــن صــورت اســت کــه میتوانیــد بــا اســتفاده از نیــروی 

ــی انتهــا دســت یابیــد. ــر و ب ــان ناپذی ــی پای ــه فراوان شــکرگزاری ب
شــما دریچــه هــای قلــب و ذهــن تــان را بــه ســوی معجــزه ی شــکرگزاری گشــوده ایــد و بــا آن بــر هرکــس 
نیــز کــه بــا شــما در ارتبــاط اســت تاثیــر مــی گذاریــد. بــه ایــن صــورت بــه دوســت عالــم هســتی و در صــدر 
آن خداونــد متعــال تبدیــل میشــوید. شــما بــه کانالــی بــرای نــزول موهبتهــای فــراوان خداونــد بــر زمیــن 
بــدل میشــوید. وقتــی بــه کائنــات نزدیــک مــی شــوید و نزدیکــی آن را بــا خودتــان احســاس مــی کنیــد، از 
آن لحظــه بــه بعــد، جهــان از آن شــما خواهــد بــود و چیــزی نیســت کــه نتوانیــد بــه آن تبدیــل شــوید یــا 

آن را نداشــته باشــید یــا انجــام دهيد! 
شــکرگزاری جــواب اســت قدرشناســی درمــان تمامــی روابــط ســخت و شکســت خــورده، نداشــتن پــول 
و بیمــاری و ناراحتــی هاســت. قدرشناســی تــرس، نگرانــی، انــدوه و یــأس را از بیــن مــی بــرد و بــا خــود 
شــادی، شــکیبایی، مهربانــی، دلســوزی و فهــم و آرامــش ذهــن را بــه همــراه مــی آورد. قدرشناســی راه 
حــل مشــکالت را بــه شــما نزدیــک مــی ســازد و فرصــت هایــی مناســب بــرای دســتیابی بــه آرزوهایتــان 

در اختیارتــان قــرار میدهــد.
قدرشناســی راز هــر موفقیتــی اســت و درهــا را بــر روی ایــده هــای جدیــد و کشــف هــای تــازه میگشــاید، 
همانطــور کــه دانشــمندان بــزرگ همچــون نيوتــن و انیشــتین اثبــات کردنــد. فــرض کنیــد کــه همــه ی 
دانشــمندان از آنهــا پیــروی مــی کردنــد؛ آنــگاه جهــان بــه ســوی قلمــرو فهــم و شــعور و رشــد و پیشــرفت 
هدایــت میشــد. دیــوار محدودیــت هــای فعلــی فرومــی شکســت و اکتشــافات تغييردهنــده ی زندگــی، 
در عرصــه هــای تکنولــوژی، فیزیــک، پزشــکی، روانشــناختی، ســتاره شناســی و هــر زمینــه ی علمــی دیگــر 

بــه دســت مــی آمــد.
اگــر قدرشناســی در مــدارس بــه یــک موضــوع اجبــاری تبدیــل شــود، مــا نســلی از بچــه هــا را خواهیــم 
ــان  ــه ســوی دســتاوردهای شــگرف، و اکتشــافات و محــو ناســازگاری هــا، پای ــان را ب ــه تمــدن م ــد ک دی

جنــگ هــا و صلــح پایــدار رهنمــون مــی شــوند.
ملت هایی که در آینده دنیا را رهبری می کنند آنهایی هســتند که رهبران و مردمشــان شــکرگزارترین 
انــد. شــکرگزاری افــراد یــک مملکــت باعــث بالیــدن و ثروتمندشــدن آن کشــور مــی شــود و کاهــش 
ــرای آن  ــر را ب ــح فراگی ــد بیشــتر، شــادی و صل ــق گرفتــن تجــارت، تولی چشــمگیر مــرض و بیمــاری، رون
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ملــت در پــی خواهــد داشــت. فقــر ناپدیــد میشــود و هیــچ انســان گرســنه ای پیــدا نخواهــد شــد، چــرا کــه 
یــک ملــت شــاكر هیچــگاه چنیــن امــری را برنخواهنــد تافــت.

بــا فزونــی گرفتــن شــمار افــرادی کــه نیــروی فــوق العــاده ی قدرشناســی را درک مــی کننــد، ایــن انــرژی 
بــا شــتاب بیشــتری دنیــا را فــرا مــی گیــرد کــه ایــن مســأله بــه انقــالب شــکرگزاری منجــر خواهــد شــد.

قدرشناسی را با خود همراه داشته باشید
هرجــا کــه میرویــد قدرشناســی را بــا خــود ببریــد. اشــتیاق، رویارویــی هــا، اعمــال و موقعیــت هــای 
زندگیتــان را بــا نیــروی قدرشناســی بیامیزیــد تــا همــه رؤياهاینــان بــه حقیقــت بپیونــدد. در آینــده، اگــر 
رونــد زندگــی شــما را در موقعیتــی چالــش برانگیــز قــرار داد کــه فکــر کردیــد هیــچ کنترلــی بــر آن نداریــد 
و هــر کاری کــه میکنیــد نمــی توانیــد از موقعیــت بازنــده رهایــی یابیــد، بــه جــای نگرانــی یــا تــرس، بــه 
شــکرگزاری روی بیاوریــد و بــرای چیزهــای دیگــری کــه در زندگیتــان هســت شــکرگزاری کنیــد. وقتــی 
شــما در زندگیتــان بــا قدرشناســی بــه وضــوح از خداونــد یــاری و کمــک مــی طلبیــد، شــرایط اطــراف در 

موقعیــت چالــش برانگیــز بــه صــورت شــگفت انگیــزی تغییــر میکنــد و دگرگــون مــی شــود.
»مــا بــه او )انســان( راه را نشــان دادیــم: خــواه قدرشــناس باشــد، خــواه نباشــد. مســئول خــودش 

اســت.« - قــرآن مجيــد«

ــاد بزنيــد، آن را  ــام هــا فری ــد بگوييــد و اگــر میتوانیــد از فــراز ب واژه ی سپاســگزارم را بگوييــد. آن را بلن
بــرای خــود زمزمــه کنیــد، آن را در ذهــن خــود بگوییــد، یــا آنکــه آن را در قلبتــان احســاس کنیــد. از امــروز 
بــه بعــد هــر جــا کــه میرویــد، قدرشناســی و نیــروی آن را بــا خــود بــه همــراه ببریــد. بــرای داشــتن یــک 
زندگــی سرشــار از فراوانــی هــا و شــادمانی، جــواب بــر لــب هــای شماســت، در قلــب شماســت و آمــاده 

و منتظــر اســت تــا شــما قدرشناســی را بــه عمــل تبدیــل کنیــد!

دربــاره ی رانــدا بــرن رانــدا راه خــود را بــا فيلــم راز آغــاز کــرد کــه میلیــون هــا نفــر در کــره ی زمیــن آن را 
دیدنــد. او کتــاب راز را دنبــال کــرد کــه کتابــی پرفــروش در ســطح جهــان اســت و هــم اکنــون بــه ۴۷ زبــان 
در سراســر گیتــی در دســترس همــگان قــرار دارد و بیــش از ۲۰ میلیــون نســخه از آن بــه چــاپ رســیده 
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است.

راز ۱۹۰ هفتــه در لیســت پــر فــروش تریــن هــای روزنامــه ی نیویــورک تایمــز باقــی مانــد و اخیــرا توســط 
روزنامــه ی یــو. اس. ای تــودی بــه عنــوان یکــی از بیســت کتــاب پــر فــروش در ۱۵ ســال اخيــر معرفــی 

شــده اســت.

ــاب هــم در  ــن کت ــه ای ــه داد ک ــدرت در ســال ۲۰۱۰ ادام ــاب ق ــا انتشــار کت ــدا، خــط شــکنی خــود را ب ران
ــا در  ــده ی دنی ــه ۴۳ زبــان زن ــون ب ــرار دارد و هــم اکن ــز ق ــورک تایم ــروش نیوی ــاب هــای پرف لیســت کت

دســترس خواننــدگان اســت.
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