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 فصل هفتم

 اریز رگکش

 

 در .دیشکل عرضه کنهای خود را به جوهره بیام در جهت ثروت اندوزی این است که خواستهگ نخستین

 وحدت   ها به هماهنگی وصورت پیروی صحیح از آن که در ده خواهد شدهایی به شما داجا دستورالعملاین

ن در یک تواسازی ذهنی را میاصالح و هماهنگ یند  آداوند خواهید رسید. تمامی این فر کامل ذهنی با خ

 «.اریگز شکر » :کلمه خالصه کرد

که  و اطمینان دارید شونداشیاء از یک جوهره هوشمند خلق می یکه همه ایدجا بر این باور رسیدهاین تا 

درونی از طریق  های شما را در اختیارتان قرار خواهد داد. پس با احساسی عمیق واین جوهره تمامی خواسته

 شکرگزاری با آن جوهره ارتباط برقرار کنید. 

سیاری ب مانند. فقر  باقی می فقیر دهند،به درستی انجام می را که تمامی کارهای خودمردم با این بسیاری از

س ها پکنند. آنمسیر حیات راه دیگری را دنبال میاست. زیرا که در  گزاریشکر ها به علت کمبود حس آن از

 دها با خداونارتباط آن یکه واسطه را آن سیم ارتباطی ،گزاریخالق با عدم شکر  هدیه از خداوند   دریافت هراز 

 . کنندقطع می ،است



 

 است!   telegram.me/royalmindکلیه حقوق این مقاله مربوط به شبکه انگیزشی و موفقیت 

 

ناسپاس به درگاه الهی  روح .در جوار لطف الهی قرار دارد ،شاکر است و گزارآن روحی که همواره سپاس

تر ذهن خود را به  گزاری بیشسپاساگر با  ،دهدخوبی برایمان رخ می راهی ندارد. آن هنگام که اتفاقات

تری سرعت بیش ها باو خوبی خواهیم کردتری را دریافت های بیشخوبی ،متمرکز کنیمکیهانی  برتر   هوش  

 به سوی ما روان خواهند شد. 

که منشاء تمامی دهد می آن منبعی قرار جوار ذهن را در ،گزارانهکه نگرش ذهنی شکر  آن این است علت

 تر با انرژی کائنات قرارذهن شما در هماهنگی بیش تمام   ،گزارین عقیده که با شکر برکات است. شاید ای

 اگر  نظر بیاید. اماه تان جدید ببرای ،یردگمی
ا
حیح ص با دقت به آن بنگرید، خواهید دید که این عقیده کامال

قوانین خاصی به  در راستای اطاعت و فرمانبرداری از آورندروی میهایی که در زندگی به شما . خوبیاست

تی رقاب یاز افتادن در اندیشه ودهد قرار می خالق یهماهنگی نزدیک با اندیشه که شما را در اندهشما رسید

 کند. حفظ می

 ،دباشنمیافتادن در این اشتباه که منابع محدود  از و کشاندری به خودی خود شما را به جلو میگزاشکر 

نام قانون شکرگزاری ه این اشتباه سمی برای آرزوهای شماست. قانونی ب یورطه کند. سقوط دردور می

  خواه خود هستید، ضرورت دارددل رسیدن به نتایجاگر در طلب  و دارد وجود
ا
. کنیدک در  این قانون را کامال

 العملیعکس هر عملی را العمل است.بنای قانون عمل و عکسبر م گزاری یک اصل طبیعی وقانون شکر 

  .جهت عکس آن اما در ،مساوی با آن است

پیوسته  د وقدرتمن شکل نیزالعمل جوهره بیعکس، کنید پیوسته از منبع آفرینش تشکر اگر شما با قدرت و 

خدا توجه  پیامبر یشاکرانه گیرد. به نگرشمی شما قرار یجهت برآورده شدن خواسته رد و خواهد بود

کر تو را ش خداوندا» :که ه این عبارت را تکرار کرده استمبر خدا هموار که پیا رسدنظر میه داشته باشید. ب

گرگزاری زیرا این ش د،تری را به کار بگیریقدرت بیش توانیدزاری نمیگ. بدون شکر «که مرا شنیدیکنم می

 کند. منبع قدرت نزدیک میکه شما را به  است

 
ا
 هایاندیشه ،گزاریبلکه بدون سپاس آوردن فراوانی به زندگی شما نیست، در جهت   شکرگزاری صرفا

ها را نیز از و آنتان شکل خواهد گرفت آن چیزهایی که در اختیار دارید، در ذهن یبارهای درناراحت کننده

 ند  یآگردد، فر  رضایتی از شرایط کنونی متمرکزای که اجازه دهید ذهن شما بر نالحظهدست خواهید داد. آن 

 شود.می آغاز از دست دادن

ن ذهن شما ای د،بدبینی متمرکز کنی بدذاتی و ،رفق یروزمره مسائل عمومی و خود را بر که توجههنگامی 

در  .شکل منتقل خواهید کردذهنی را به جوهره بی یا تصاویر ها وشما این قالب ورا به خود گرفته  هاقالب
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کم  امور و ارزش خواهید شد خودتان کم، کند ارزش تمرکز ذهن شما بر مسائل کم که اجازه دهیدصورتی

 احاطه خواهد کرد. را ارزش شما

گزار شکر  ذهن  وید. ششما بهترین می و گیردشما را در برمی هابهترین ،هارینکز به بهتبا تمر  ،دیگر به کالم 

ود. قالب یا شخصیتی را به خود که بهترین ش این تمایل داردشود. بنابر ها متمرکز میبهترینهمواره بر 

 کند. یبهترین را دریافت م و در نتیجه گیرد که بهترین استمی

این انتظار به ایمان تبدیل  و کشدخوبی را می کر همواره انتظارشا  گزاری است. ذهن  شکر  یایمان زائیده

آورد و با انتشار هر موج ایمان را به وجود می، العمل نسبت به شکرگزاری ذهنیعکسجهان در شود. می

د به تواننمی گزاری است،اس شکر گونه احسشود. فردی که فاقد هر تر میبیش دیگر ایمان یگزارانهشکر 

د ق ثروتمنکه بتوان با استفاده از روشی خالبرای این فعال را در درون خود حفظ کند. النی ایمان  مدت طو 

 ر فصول بعد خواهد آمد. که جزئیات آن د باید ایمانی فعال داشت شد،

ه این شکرگزاری پیوست و زار باشیمهر نعمتی شکرگ یازا که در وجود آوریمه این عادت را در خود ب الزم است

 داشتن هرازای  باید در، دارند خدمت رشد انسان قرارر داشیاء  یکه همهییجاهمیشگی باشد. از آن و

 گزار باشیم. سپاس شاکر و ،چیزناچند کوچک و  چیزی هر

 

 

 

 


