
  يبسمه تعال

  !دين فرمول معجزه آسا عمل کنيبه ا

د و ير عمل کنيز يامرحله ۴فرمول د؛ به يبرس يدرست خود در زندگ يها و آرزوهاد به همه خواستهيخواهيد، اگر ميسعادتمند باش يد در زندگيخواهياگر م
  !):دينداشته باش يوجود خدا اعتقادد و به ين باشيدياگر ب يحت(د يرسيد ميخواهيد که به هرآنچه ميد نکنيترد

  مادر ت پدر ويرضا - ۱

  .ديکن ي، کمک و خوبيکيگران نيد به ديتوانيهر آنچه م - ۲

  .ديافکار مثبت داشته باش - ۳

  .ديبا تمام وجود تالش و کوشش کن - ۴

خواهند يهم که م ييزهايهرگز به حداقل چ يول) مرحله چهارم(کنند يم ياديار زيم که کار و تالش بسينيبيرا در اطراف خود م ياديز يهاآدم ،ک از مايهر
و  !.کردن مقدماتخود برسند بدون فراهم  يهاخواهند به خواستهيستند و فقط با کار و تالش ميچون آنها به رمز کائنات واقف ن !!چرا؟؟. رسندينم يدر زندگ

  .ن چهار مرحله لَنگ هستندياز ا يکيدر د، حتما يآنها دقت کن ياگر خوب در زندگ .ستير نيپذن امکانيا

، اگر به خدا ر مسلمانيا غي يندار، اگر مسلمان باشيا دي ياگر کافر باش. ت پدر ومادر استيانسان، رضا يتهاين عامل در موفقيترين و اساسيترن و مهمياول
ن ين قوانيا. شوديشما نوشته م يمادر برا قلب پدر و يبا آهنگ و نوا نش مطابقين کائنات و آفريکه قوان يد بداني، بايا نداشته باشي ياعتقاد داشته باش

ولي  .!!نوشته شده ت سهل و آسانينهايها بيبعضبراي رانه و يت سختگينهايها بيبعض يبرااين قوانين . ستيکسان نيهمه  يبراخوشبختانه يا متاسفانه 
به  يمان دست به دعا بردارند چون ممکن است آنها اصال اعتقاديبرابر سر سجاده ست که پدر و مادرمان ين يازيم که حتما نيفراموش نکن .دليل نيستاين بي

سرش به  يکتان پرتاب کند، يکه قرار است شما را به قله آرزوها يسمانيآن ر .کند معجزهيمعجزه م در مورد شما آنها يت قلبيرضا يول! خدا نداشته باشند
   .ريآنها درنظر گرفته و الغ ينش، فقط و فقط  برايرا آفر" يانحصار يحق وتو"ن يست و اقلب پدر ومادر بسته شده ا

ا آشنا، از شما يبه باشد يغر يد، برانيا نبيند يبب يد؛ چه کسيگران لطف کنيدر حق دد يتوانيد و هرآنچه ميد باشيهمنوعان خود مف يد برايدر مرحله بعد با
  : يرازيش يو به قول سعد. د حرکت خواهد کرديکه شما بخواه يين کائنات به هر سويآنگاه چرخ وز. ديد مفيباشد يفقط مف. ا نشوديبشود  يقدردان

  ابانت دهد بازيزد در بيکن و در دجله انداز     که ايم يکيتو ن

باف يمنف يآدمها. ت استي، آفت موفقيترس و نگران. ديترس و واهمه به خود راه نده. شه و همه جايها، همنهيد؛ در همه زميد مثبت فکر کنيدر مرحله بعد با
 : ريکنم به آدرس زيه ميدا به شما توصيرا اک" راز"لم يف يتماشا. نش استين آفريگر از قوانيد يکين يا. آورنديم" ياريبدب"شه يهم
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ش از يب يليشما خ يتهايد که قابليباور داشته باش. ديه بگذاريد و از جان مايتالش و کوشش کن ،، با تمام وجوديان فرمول چهار مرحلهيدر مرحله آخر از ا
  .نهاستيا

حال اگر . ندارند جوابگوست يکه به خدا اعتقاد يکسان يبرا ين فرمول حتيد که ايفراموش نکن يول. ديارا از قلم انداخته" توکل به خدا"د که يبگو يد کسيشا
  .                ترسهل يليخ يليتر خواهد شد خسهل يليد که کار خيداشته باش شما به خدا اعتقاد

 به اميد کاميابي و سعادتمندي                                    


