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چکیده کتاب معجزه شکرگذاری

مولف: راندابرن، مترجم: نفیسه معتکف

روی  بر  را  َدرهــا  و  اســت  هرموفقیتی  راز  قدرشناسی 

ایده های جدید وکشف های تازه می گشاید. قدرشناسی 

نداشتن  خورده،  شکست  و  سخت  روابط  تمامی  درمان 

ترس،  قدرشناسی  ناراحتی هاست.  و  بیماری  و  پــول 

شادی،  خود  با  و  می برد  بین  از  را  یأس  و  اندوه  نگرانی، 

شکیبایی، مهربانی، دلسوزی و فهم و آرامش ذهن را به 

را به شما  همراه می آورد. قدرشناسی راه حل مشکالت 

نزدیک می سازد و فرصت هایی مناسب برای دستیابی به 

آرزوهای تان در اختیارتان قرار می دهد.

اگر قدرشناسی در مدارس به یک موضوع اجباری تبدیل 

تمدن مان  که  دید  خواهیم  را  بچه ها  از  نسلی  ما  شود، 

محو  و  اکتشافات  و  شگرف  دســتــاوردهــای  ســوی  به  را 

رهنمون  پایدار  صلح  و  جنگ ها  پایان  ناسازگاری ها، 

رهبری  را  دنــیــا  ــنــده  آی در  کــه  ملت هایی  مــی شــونــد. 

مــردم شــان  و  رهــبــران   کــه  هستند  آن هــایــی  می کنند 

باعث  مملکت  یک  افراد  شکرگزارِی  شکرگزارترین اند. 

کاهش  و  مــی شــود  کشور  آن  ثروتمندشدن  و  بالیدن 

بیشتر،  تولید  تجارت،  گرفتن  رونق  بیماری،  چشمگیر 

خواهد  پی  در  ملت  آن  بــرای  را  فراگیر  صلح  و  شــادی 

داشت. فقر ناپدید می شود و هیچ انسان گرسنه ای پیدا 

نخواهد شد، چراکه یک ملت شاکر هیچ گاه چنین امری 

که  افــرادی  شمار  گرفتن  فزونی  با  تافت.  برنخواهند  را 

این  می کنند،  درک  را  قدرشناسی  فوق العاده   نیروی 

انرژی با شتاب بیشتری دنیا را فرا می گیرد که این مسأله 

به انقالب شکرگزاری منجر خواهد شد.

اشتیاق،  ببرید.  خود  با  را  قدرشناسی  می روید  که  هرجا 

رویارویی ها، اعمال و موقعیت های زندگی تان را با نیروی 

حقیقت  به  تان  رؤیاهای  همه  تا  بیامیزید  قدرشناسی 

موقعیتی  در  را  شما  زندگی  روند  اگر  آینده،  در  بپیوندد. 

بر  کنترلی  هیچ  کردید  فکر  که  داد  قرار  برانگیز  چالش 

آن ندارید و هر کاری که می کنید نمی توانید از موقعیت 

بازنده رهایی یابید، به جای نگرانی یا ترس، به شکرگزاری 

زندگی تان  در  که  دیگری  چیزهای  برای  و  بیاورید  روی 

با  زندگی تان  در  شما  وقتی  کنید.  شکرگزاری  هست 

قدرشناسی به وضوح از خداوند یاری و کمک می طلبید، 

صورت  به  برانگیز  چالش  موقعیت  در  ــراف  اط شرایط 

شگفت انگیزی تغییر می کند و دگرگون می شود.

درقرآن مجیدآمده است:»مابه او)انسان( راه را نشان دادیم: 

خواه قدرشناس باشد،خواه نباشد.مسؤول خودش است.« 

من به خاطر چیزهای کوچک شروع به شکرگزاری کردم و 

هرچه بیشتر شکرگزار بودم، فراوانِی بیشتری به زندگی ام 

و  می یابد  گسترش  کنید،  تمرکز  هرچه  بر  زیرا  آورد  روی 

هنگام تمرکز بر خوبی های زندگی تان، مقدار بیشتری از 

صرف نظر  آموختم  هنگامی که  کرد.  خواهید  خلق  را  آن 

باشم،  سپاسگزار  می دهد،  روی  زنــدگــی ام  در  آنچه  از 

فرصت ها، روابط و حتی پول به سمت من سرازیر شد.

فراوانِی  که  برسی  پایه ای  آن  به  می توانی  قدردانی  با 

این  به  رسیدن  راه  کنی.  تجربه  زندگی  در  را  بی پایانی 

درجه از قدردانی، از مسیر ارتباط با کائنات یا اگر ترجیح 

می دهی، روح یا پروردگار می گذرد.

آور  شگفت  قـــدرت  توصیف  بــه  نویسنده  اثـــر،  ــن  ای در 

می خواهیم  مــا  کــه  آنچه  هــر  ــذب  ج در  »شــکــرگــزاری« 

می پردازد. در این کتاب  برای 28روز تمرینات شکرگذاری 

وجود دارد.این تمرینات طوری تنظیم شده است که از آن 

می توان برای متحول کردن وضعیت سالمت، پول، شغل 

و روابط خود استفاده کرد. شگرگذاری به راحتی بسامد 

خواسته هایش  جذب  بــرای  و  بــرده  باال  را  فرد  ارتعاشی 

به او کمک می کند. تمرینات آنقدر عالی و در عین حال 

دوره،  یک  انجام  از  بعد  افــراد  اکثر  در  که  هستند  ساده 

شکرگذاری به شکل عادت همیشگی در می آید و از نتایج 

این تمرینات بهره مند خواهند شد.
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