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معجسٌ شکرگساری ()42
ريز بیست ي چُارم :ویريی شگفت اوگیس شکرگساری
اورشی بٍ جایی می ريد کٍ تًجٍ تان بٍ آن معطًف باشد ي بىابرایه يقتی
شما اورشی شکرگساری را بٍ سًی ویازَای کسی رياوٍ می سازید؛ ایه دقیقا

َمان جایی است کٍ اورشی می ريد .ةً ٌهیو دلیل اشث کً نصیح ،پیض از اىجام ٌر
نعجزه نی گفث :طکرگزارم ،شکرگساری یک اورشی غیرقابل ريیت يلی در عیه حال

یک اورشی ياقعی است و ٌيگانی کً ةا اىرژی طها در ٌم ةیانیزد ،ناىيد ایو خَاٌد ةَد
کً ىیروی فَق العاده داطحً ةاطید.
کساوی کٍ اوتظار دریافت یک عصای خارق العادٌ را دارود ،بی تردید
خًاَىد دید کٍ خًدشان َمان عصای خارق العادٌ َستىد.

جَناس لئَىارد ( )3002 – 5511
اگر یکی از اعضای خاىَاده جان  ،دوشث یا ٌر فردی کً طها ةً او اٌهیث نی دٌید
دچار ةیهاری طَد ،ةً نظکالت نالی گرفحار آید  ،در جيگيا گیر کيد ،از ةر ٌم خَردن یک
راةطً عذاب ةکظد  ،اعحهاد ةً ىفس خَد را از دشث داده ةاطد ،از نظکالت رواىی رىج ةترد،
یا در زىدگی اش اخصاس خَةی ىدارد ،نی جَاىید ةا اشحفاده از ىیروی ىانرئی طکرگزاری در
نَرد شالنحی ،پَل یا طادی آىٍا ةً ایظان کهک کيید.
((ةرای آىکً ىیروی طگفث اىگیز طکرگزاری را ةرای شالنحی کصی دیگری ةکار ةگیرید
ةاید ججصم کيید کً آن طخع طفا یافحً اشث و اکيَن طها ةرای طيیدن ختر شالنحی او
طکرگزاری نی کيید و ایو نٍم را از غهیم قلب طکرگزارید .نی جَاىید ججصم کيید کً آن
طخع خَدش ةا طها جهاس گرفحً و ختر شالنحی اش را ةً طها داده اشث و طها از طيیدن
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ایو کً آن فرد شالنث خَد را ةازیافحً اشث ةصیار اخصاس طکر نی کيید.
نی جَاىید جضهیو کيید کً ایو اخصاس طکر ةً اىدازه کافی قدرجهيد و خالع اشث)).
(( اگر نی خَاٌید ةا اشحفاده از ىیروی فَق العاده ةً کصی کً دوشحض دارید درةاره
شرنایً اش یاری ةدٌیدٌ ،هیو جهریو را جکرار کيید و ةرای آىکً ةً دروجی ةرشد کً در خال
خاضر ىیاز دارد ،ججصم کيید کً اکيَن وضعیث نالی اش ةٍتَد یافحً و نظکالت خل طده
اشث و طها در خال طکرگزاری ٌصحید و ختر ةٍتَد وضعیث نالی اش را دریافث کرده اید)).
((اگر کصی کً طها نی طياشیدش ،در شخحی و نضیقً زىدگی نی کيد ،انا ىهی داىید
کً نظکالت اش چیصث؟ اکيَن ةً چً چیز یا چیزٌایی ىیازنيد اشث ،نی جَاىید ایو جهریو
را ةار دیگر جکرار کيید و ىیروی طگرف خَد را ةً کار گیرید و ةرای طادناىی یا شالنحی یا
دروت و یا طادی آىٍا در کيار یکدیگر ةصیار طکرگزار ةاطید)).
انروز شً ىفر را اىحخاب کيید کً طها ةً ایظان اٌهیث نی دٌید و آىٍا ٌم اکيَن دچار
نظکالت شالنحی ،دروت  ،یا طادی یا ٌر شً نَرد ٌصحيد ،عکصی از ٌر کدام از ایو
اطخاص را اگر کً از آىٍا عکس دارید ،ةردارید و عکس را در خیو اجرای ایو جهریو ةراةر
خَد ةگذارید.
فرد اول را گزیيض کيید و عکس او را در دشث ةگیرید و ةرای یک دقیقً خَد را در
خالحی فرض کيید کً ةً طها ختر داده نی طَد کً آن فرد ةً خَاشحً اش رشیده اشث .ایو
کً خَد را در خالحی فرض کيید کً ةً طها ختری خَش داده نی طَد ةصیار راخث جر از آن
اشث کً جػَر کيید فرد ةیهار طفا یافحً اشث یا ایو کً آدم غهگیيی طادی اش را ةازیافحً یا
نظکالت نالی فرد ىیازنيدی خل طده اشث و ایو کً اگر خَد را در ایو جػَیر شازی دخیل
ةداىید ةاعخ نی طَد کً اخصاس ٌیجان و طکرگزاری ةیظحری داطحً ةاطد.
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چظهان خَد را ةاز کيید و در خالی کً ٌيَز عکس را در دشث دارید ،شً ةار
ةً آرانی ةرای شالنحی یا دروت یا طادی یا ٌر چیزی کً ىیاز داطحً و اکيَن طها جػَر نی
کيید کً ةً آن رشیده اشث ،کلهً طکرگزارم را ةر زةان ةیاورید و ةا جهام وجَد طکرگزاری
کيید.
طکرگزارم  ،طکرگزارم  ،طکرگزارم
شالنحی  ،دروجهيدی  ،یا طادی ( اشم فرد نَرد ىظر )
وقحی طکرگزاری ةرای یک ىفر را جهام کردید ةً شراغ فردی ةعدی ةروید و ٌهیو
نراخل را ةرای او ٌم جکرار کيید
اشحفاده از طکرگزاری ةرای کهک ةً فردی دیگر در خػَص شالنحی و طادی و یا
دروت  ،عهل ةزرگی اشث کً نی جَاىید ةرای او اىجام دٌید و یکی دیگر از جيتً ٌای ایو
جهریو آن اشث کً وقحی ةا طَر و ٌیجان ،طادی یا دروت و شالنث را ةرای دیگران
ةخَاٌید ،ةازجاب آن طانل خَد طها ىیز خَاٌد طد.
تمریه شمارٌ 42
ویريی شگفت اوگیس شکرگساری
 -1نٌَتث ٌای خَد را ةظهارید :لیصحی از ده نٌَتث جان جٍیً کيید و ةيَیصید کً چرا
اخصاس نی کيید کً ةاةث آىٍا طکرگزارید .لیصث خَد را از ىَ ةخَاىید و در پایان ٌر
نَرد  ،شً ةار کلهً ی طکرگزارم را ةگَیید ي تا آوجا کٍ می تًاوید برای مًَبت
َایی کٍ دارید با تمام يجًد ي قلبتان شکرگسار باشید.

 -3شً ىفر را اىحخاب کيید کً ةرای آىٍا اٌهیث قایل اید و یا ایو کً دوشث دارید ةا
شالنث و یا پَل و یا دروت ةیظحر ةً یکی از آىٍا یا ٌر شً ىفرطان کهک کيید.
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 -2اگر در دشحرس ٌصحيد ،عکصی از ٌر شً ىفرطان ةگیرید و وقحی ةا ىیروی
فَق العاده خَد کار نی کيید یک یک عکس ٌا را روةرویحان ةگذارید.
 -4عکس آن ٌا را یک ةً یک ،ةردارید و در دشث ةگیرید .چظهان جان را ةتيدید و ةرای
یک دقیقً فرض کيید کً شالنحی ،دروت و یا طادی آن فرد ةازگظحً اشث و اکيَن
ایو ختر ةً طها داده طده اشث.
 -1چظهان خَد را ةاز کيید و در خالی کً عکس آن فرد را در دشث دارید ،ایو کلهات را
ةً آرانی ةیان کيید « :ةرای شالنحی  ،طادی و یا دروت ( ىام طرف ) طکرگزارم،
طکرگزارم ،طکرگزارم و طکرگزاری را ةا ٌهً وجَدجان و قلتحان اخصاس کيید».
 -6وقحی ایو کار را ةرای یک ىفر اىجام دادید ،ةً شراغ ىفر ةعد ةروید و دو گام پیظیو را
ةرای دو ىفر ةعدی ىیز جکرار کيید جا ایو کً جهریو ةرای ٌر شً ىفر ةً اجهام ةرشد.
 -7پیض از آىکً ةخَاةید ،افکارجان را نحهرکز کيید و کلهً طکرگزارم را ةرای ةٍحریو
اجفاقی کً در روز ةرای طها رخ داده ةر زةان آورید و آن را کانال در دروىحان اخصاس
کيید.
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