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خداوندی که قدرت را تنها در دستان ما گذاشت که بدون محدودیت هر طور که دلمان بخواهد بهشت
زندگیمان را بسازیم

خداوندی که زمین و اسمان و جهان هستی را مسخر ما کرد تا در اختیار ما باشند که دستوربدهیم و خلق
کنیم هر انچه را که بخواهیم

خداوندی که بیشتر از ما می خواهد که ثروتمند و خوشبخت باشیم
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Tahermostafavi.com

مربی و مشاور قوانین ثابت زندگی در تمامی جنبه ها اعم از ثروت  ،کسب و کار  ،روابط  ،عشق  ،سالمتی ،
معنویت و… با شما همراه هستم که با هم به کمک قوانین ثابت خداوند بهشت زندگیتون رو بسازید

دوست عزیزی که هدایت شدی به این سایت تا گفتگوی خدا با شما را بخوانی مطمن باشید اتفاقی نیست
هیچ چیز در این دنیا اتفاقی نیست .مطمن باش خدا هدایتت کرده به این متن و این سایت تا یکی از دستان
خداوند برای شما باشد .همین االن ببین چه درخواستی از خداوند داشتی ،چه دعایی کردی،چه سوالی کردی و
منتظر پاسخ هستی که به این سایت هدایت شدی تا این متن را بخوانی و با من اشنا بشی.پس بدان خدا
دوستت دارد و همراهت هست.

این گفتگو را چندین بار بخوان و به خدای خودت گوش کن تا با جریان هدایت خداوند هم مسیرشوی.

سالم ،سالم برتو بنده ی پاک و مقدس و معنوی من.سالم برتو بنده ی زیبای من.سالم برتو بنده ی بالیاقت و
ارزشمند من.سالم برتو نماینده و جانشین و پادشاه من برروی زمین.سالم برتو بنده ی قدرتمندم سالم برتو
بنده ی ثروتمند و موفق و سالم و خوشبخت من.

منم خدا،منم خدا،منم خدا،منم ،بنده ی من خدا.خدایی که تو را محکم در اغوش خودش گرفته.خدایی که
عاشقانه دوستت دارد که در تمامی مراحل زندگی ات دلت همیشه قرص و محکم باشد.بنده ی عزیزم قبول
کن ودرکش کن که من خدا همیشه تو را در اغوش خودم گرفتم و عاشقانه دوستت دارم و هیچ کس و هیچ
چیز نمیتواند بین من و تو فاصله ایجاد کند.چون من و تو یکی هستیم.تو بخشی از من هستی بنده ی

عزیزم.من از روح خودم در تو دمیدم.من در دردرون تو زندگی میکنم پس ارام باش،نترس،نگران نباش ،من
هستم ،من هستم ،من هستم،من همیشه در هر لحظه و ثانیه در خواب و بیداریت من با تو هستم و مراقبتم.

من خدا خالق تمام جهان باتو هستم بنده ی عزیزم پس ارام باش،نترس ونگران نباش.

تو عشق منی بنده ی عزیزم،تو بنده ی پاک و مقدس و معنوی من هستی،وقتی از روح خودم در تو دمیدم
پس بدان که چقدر پاکی،چقدر مقدسی،چقدرارزشمندی،وقتی روح من در درون تو هست پس مطمن باش
بدون هیچ شک و تردیدی من و تویکی هستیم.من عاشقانه کنارت هستم و تورا در اغوش خودم
گرفتم،دستت را محکم گرفتم که مسیر زندگی ات را با خیال راحت در اوج ارامش و شادی در اوج سالمتی و
امنیت کامل طی کنی و لذت ببری از بهشت زندگی ات.پس ارام باش،نترس و نگران نباش،من هستم،من
هستم،من هستم،در اغوش خدای خودت هستی عشق من.

بنده ی پاک و مقدس من.من خدا هستم خالق تمام جهان که همیشه کنارت هستم و محکم دستت را
گرفتم،محکم پشتت ایستادم که نترسی و نگران نباشی و ارام باشی بدانی من هستم،من در کنارت هستم
بنده ی عزیزم که هر چی دلت میخواهد را با کمال عشق به تو تقدیم کنم.

بنده ی عزیزم همیشه این را به خودت یاداوری کن که ترس و نگرانی به دلت نیاید و ارام باشی ،که من خدا
عاشقانه دوستت دارم و در تمامی لحظه های زندگی با تو هستم که تو را بنده ی عزیزم در اغوش خودم به

زیباترین و اسانترین،سریع ترین و لذت بخش ترین ،مسیر خوشبختی و هر مسیری که تو میخواهی هدایت و
حمایتت کنم.

بنده ی ارزشمندم هیچ وقت من را جدا از خودت تصور مکن و همیشه دلت قرص و محکم باشد که من و تو
یکی هستیم و من باتو هستم.بنده ی عزیزم هر چی که دلت میخواهد را به من بگو من اجابت میکنم دعا و
خواسته هایت را.من خواسته هایت را عاشقانه گوش میکنم و با عشق به تو تقدیم میکنم بنده ی عزیزم.

خواسته های تو را بنده ی عزیزم خواسته ی خودم میدانم.خواسته ها و دعاهای تو را بنده عزیزم خیلی بیشتر
از تو دوست دارم پس مطمن باش هر چی که تو به من بگویی بنده ی عزیزم من با عشق به تو تقدیم میکنم.

بنده ی عزیزم تو فقط به من بگو.تو فقط دستور بده ،من باعشق اجابت میکنم.با عشق زندگی تو را نقاشی
میکنم.تو فقط بخواه تو فقط بگو من چیکار کنم عشق من،بگو بنده ی عزیزم تا انجام بدهم،تا قشنگ برای تو
بچینم که فقط لذتش را ببری.

بنده ی عزیزم اگر میدانستی چقدر من عاشقانه منتظر درخواست های تو هستم تا اجابت کنم .ریز و درشت
زندگی ات را به من میگفتی و من با عشق اجابت میکردم و تو فقط از بهشت زندگی ات لذت میبردی.

بنده ی الیق وارزشمندم به قدرت من ایمان داشته باش و من را باور کن منم خدا.من میگویم موجود باش در
ان لحظه موجود میشود(سوره بقره ایه ی ) 117من این قدرتم را برای تو گذاشتم بنده ی عزیزم که تو
درخواست کنی و من با عشق ،در ان لحظه درخواست تو بنده ی عزیزم را اجابت کنم.

بنده ی عزیزم من قدرت هایم را برای تو میخواهم که تو اذیت نشوی ،تو سختی نکشی ،تو در ارامش باشی،تو
نترسی.تو نگران نباشی،تو ارام باشی و من با عشق در لحظه اجابت میکنم دعاها و درخواست هایت را بنده
ی عزیزم.پس با خیالت راحت همیشه از من درخواست کن چون عاشقانه منتظر درخواست های تو هستم.

بنده ی پاک و مقدس من این را همیشه بدان هر چقدربیشتر از من درخواست کنی هر چقدر خواسته های
بزرگتری از من بخواهی نزد من عزیزتر و محبوبترهستی.و من خدا رزق و روزی بی حسابم را بیشتر و بیشتر
وارد زندگی ات میکنم که از بهشت زندگی ات لذت ببری.چون هر چقدر بیشتر بخواهی یعنی به قدرت خدایی
من ایمان و باور داری.پس بنده ی من فقط زیاد بخواه که من بیشتر از ان چیزی که میخواهی را با عشق به تو
تقدیم کنم.

بنده ی عزیزم.نترس،نگران نباش،ارام باش.من هستم،من هستم،من هستم.من خدا کنارت هستم محکم تو را
در اغوش خودم گرفتم.

بنده ی عزیزم درخواست کن،درخواست کن،تا اجابت کنم.ثروت میخواهی صد ها میلیارد ثروت میخواهی
خیلی بیشتر از اینها ثروت میخواهی به من بگو،به من خدا بگو منم خدا خالق تمام جهان هستم که همه ثروت
ها نزد من هست بگو تا با عشق هر چقدر که میخواهی را به تو تقدیم کنم .برای من بنده عزیزم یک هزارتومان
با صدها میلیارد تومان،دالر،یورو،دینار همه یکی هستن فرقی ندارند پیش من ثروت ،ثروت هست،پول ،پول

است ،فرقی ندارند پس درخواست کن از من ،منم خدا.چرا به من شک داری بنده ی ارزشمندم؟چرا به قدرتم
شک داری که نمی توانم اجابت کنم بنده ی پاک و مقدس من؟برای من همه ثروت ها یکی هستن چون من
خدا هستم همه ثروت ها نزد من هست و میخواهم عاشقانه به تو تقدیم کنم.این تو هستی بنده ی من که از
من درخواست نمی کنی؛ تو هستی که میترسی زیاد از من بخواهی،تو هستی که فکر می کنی من نمی
توانم،تو هستی بین ارقام ثروت تفاوت احساس میکنی و برداشت تو زیاد هست.نه بنده ی عزیزم چون تو فکر
میکنی زیاد هست نباید فکر کنی پیش من هم خدا زیاد هست نه بنده ی عزیزم نه ،برای من فرقی ندارد چون
همه چیز در اختیار من هست پول و ثروت نزد من هست.تو فقط بخواه و دستور بده ببین چطور هر چقدر که
بخواهی عاشقانه به تو تقدیم میکنم.اتفاقا بنده ی عزیزم تو هر چقدر بیشتر بخواهی ان موقع میدانم که تو به
من ایمان اوردی.می دانم خدا بودن من را قبول کردی.میدانم باورم کردی.

بنده ی الیق و ارزشمندم وقتی از من مقدار کمی درخواست می کنی من می گویم این بنده ی من هنوز من را
باور ندارد،هنوز به من شک دارد که عاشقانه بنده ی عزیزم را دوست دارم و بیشتر از خودش خواهانم که هر
چقدر می خواهد به او ثروت بدهم.

بنده ی پاک و مقدس من،بنده ی الیق و ارزشمندم.من خدا هستم خالق تمام جهان.من هستم که تمام جهان
را به وجود اوردم.همه چیز من هستم.هر چیزی که میبینی و نمبینی من هستم ،من هستم که خلقش
کردم.پس هر چی دلت میخواهد را درخواست کن هر چقدر ثروت،سالمتی،عشق،روابط
زیبا،موفقیت،شادی،ارامش،به هر اندازه که میخواهی را درخواست کن تا با عشق به تو تقدیم کنم.

بنده ی عزیزم تو چه درخواستی داری که فکر می کنی من خدا توانایی اجابت ان را ندارم ،یا اینکه چطور
میخواهم خواسته ات را اجابت کنم ،بنده ی عزیزم اجابتش را به من بسپار که من کار خدایی خودم رو انجام
بدهم و از جایی که تصورش را نمی کنی با عشق به تو تقدیم کنم.

بنده ی عزیزم می خواهی روش درخواست کردن را به تو یاد بدهم؟به این صورت درخواست کن.بیا در اغوش
من ،سرت را بذار روی شانه هایم منم دست میکشم به سر و صورت زیبایت و به تو می گویم بگو هر انچه را
می خواهی.منم عاشقانه به تو گوش میدهم ،بگو بنده ی عزیزم شرم نکن ،منم خدا به من بگو.نترس بنده ی
من ،بگو منم خدا در اغوشی من هستی.شک نکن به قدرت من ،بگو ،مطمن باش ،دلت قرص و محکم باشد
که با عشق اجابت میکنم درخواست هایت را .این تنها کاری هست که باید انجام بدهی بنده ی عزیزم بیا در
اغوش من و درخواست کن همین.

بنده ی عزیزم من منتظرم که درخواست کنی و اجابت کنم بگو بنده ی ارزشمندم بگو.

ثروت میخواهی؟چقدر ثروت ؟به تومان،دالر،یورو؟همه را باهم ؟چشم بنده ی عزیزم هر چقدر که تو بخواهی با
هر واحد پولی که تو بخواهی با عشق به تو تقدیم میکنم.

ماشین میخواهی؟چه مدل ماشینی؟پورشه،بنز،مازراتی،فراری،بوگاتی؟چند تا؟همه را باهم ؟چشم بنده ی الیق
و ارزشمندم هر طور که تو بخواهی با عشق به تو تقدیم میکنم.

خانه میخواهی؟ویال؟باغ ؟چند متری؟چند هزار متری؟در کدام کشورها ؟در همه کشورها همه را با هم
میخواهی؟چشم بنده ی عزیزم هر مقدار که تو بخواهی با عشق به تو تقدیم میکنم.

قایق تفریحی میخواهی؟جت خصوصی ؟هلیکوپتر؟در کدام کشور؟همه را یک جا میخواهی؟چشم بنده ی
عزیزم هرطور که تو بگویی با عشق به تو تقدیم میکنم.

کسب و کار میخواهی؟با درامدی میلیاردی ؟میخواهی کسب و کارت رشد کند و جهانی بشود؟میخواهی
کسب و کارت برای تو پول بسازد بدون اینکه سر کارت باشی و خودت بری مسافرت و لذت ببری از زندگی
ات؟همه را یک جا باهم میخواهی؟ چشم بنده ی الیق و ارزشمندم هر طور که تو بخواهی با عشق به توتقدیم
میکنم.

سالمتی میخواهی؟میخواهی تا وقتی مهمان من هستی در این دنیا سالمت و شاد و سرحال باشی؟ چشم
بنده ی الیق و ارزشمندم هر طور که تو بخواهی با عشق به تو تقدیم میکنم.

عشق میخواهی؟رابطه ی پر از عشق و صمیمیت و محبت میخواهی با همسرت،خانواده ات،دوستت ،چشم
بنده ی الیق و ارزشمندم هر طور که تو بخواهی با عشق به تو تقدیم میکنم.

اسایش و ارامش میخواهی؟شادی میخواهی؟ارامش و شادی بی قید و شرط ؟ چشم بنده ی الیق و
ارزشمندم هر طور که تو بخواهی با عشق به تو تقدیم میکنم.

موفقیت و خوشبختی میخواهی؟میخواهی در همه جنبه های زندگی ات موفق و سربلند و پیروز باشی؟
چشم بنده ی الیق و ارزشمندم هر طور که تو بخواهی با عشق به تو تقدیم میکنم.

رابطه ات رو میخواهی با من زیباترکنی؟چشم بنده ی عزیزم هرچند همین االن هم رابطه ات با من زیبا و
عاشقانه است در اغوش من هستی فقط کافیه حسم کنی.

بنده ی عزیزم هر انچه که دلت میخواهد را به تو تقدیم میکنم.فقط از من به مقدار کم نخواه زیاد بخواه چون
من خالق تمام جهان هستم تمامی دعاها و درخواست های تو نزد من هست فقط کافی است ازمن
درخواست کنی وزیاد بخواهی و در این صورت من با عشق به تو تقدیم میکنم.یادت باشد بنده ی عزیزم فقط
باید زیاد بخواهی زیاد و زیادتر ،هر چقدر تو بیشتر می خواهی من به تو افتخار میکنم من شادترم و
خوشحالترم چون می بینم به قدرت من ایمان اوردی.باورم کردی که من خدا می توانم درخواست هایت را
اجابت کنم.و بنده ی عزیزم من بیشتر از ان چیزی که می خواهی را به تو می بخشم.

بنده ی الیق و ارزشمندم من در تمامی مراحل زندگی ات همراهت هستم در هر لحظه و ثانیه هدایتت میکنم
به لذت بخش ترین مسیر زندگی و حمایتت میکنم در این مسیر زیبا .نترس،نگران نباش.ارام باش .من هستم،
من هستم ،من هستم،در اغوشت گرفتم در این مسیر زیبا ،من خدا همراهت هستم بنده عزیزم.

بنده ی عزیزم از من سوال کن که جوابت را بدهم در هرزمینه ای که میخواهی از من سوال کن تا جوابگویت
باشم و هدایتت کنم.همین االن هر سوالی که داری همین االن هرسوالی که در ذهنت هست به من بگو و
منتظر جواب من باش از راه های سریع و اسان جوابت را می دهم و به تو الهام می کنم .تا نشانه ای باشد تا
ببینی من همراهت هستم در هر لحظه.

بنده ی ارزشمندم حتی یک لحظه هم به این فکرنکن که از من دور هستی هیچ فاصله ای بین من و تو نیست
من و تو یکی هستیم من از رگ گردن به تو نزدیکترهستم (سوره ق ایه ی  )16من تو را در اغوش خودم گرفتم
پس احساس قدرت کن بنده ی عزیزم از هیچ چیز نترس و نگران نباش.من هستم.من هستم.من هستم.بنده
ی عزیزم.من به تو قدرت دادم تو قدرتمندی من زمین و اسمان را مسخر تو کردم(سوره لقمان ایه ی  )20که
در خدمتت باشند.تا جانشین من باشی.تا پادشاهی کنی ،تو پادشاه به دنیا امدی دستور بده و پادشاهی کن
تو الیقی ،تو ارزشمندی بنده ی عزیزم ،خودت را دوست داشته باش هر چقدر خودت را دوست داشته باشی
یعنی من را دوست داری چون من و تو یکی هستیم.احساس قدرت کن من باتو هستم.هیچ وقت فکر نکن
تنها هستی .همیشه بدان من خدا خالق تمام جهان همراهت هستم.حمایتت میکنم بنده ی عزیزم.از هیچ چیز
نترس دستانت در دستان من است ،نگران نباش ارام باش مسیر لذت بخش زندگی ات با هم در اغوش من
به جلو می رویم نترس من هستم با قدرت قدم بردار ،به جلو حرکت کن ،قدم بردار ،من هستم نترس من
هستم ،پشت دیوار ترس هایت من ایستادم که وارد بشی در اغوشت بگیرم پس هیچ وقت از هیچ کس و
هیچ چیز نترس چون پشت دیوار ترس هایت من هستم  ،با قدرت قدم بردار بنده ی عزیزم و با قدرت

پادشاهی کن دراین دنیا چون همراه و حامیت من هستم خدا که عاشقانه دوستت دارد بنده ی الیق و
ارزشمندم.

بنده ی عزیزم دراین دنیا همه چیز از انرژی های پاک و مقدس من خلق شده هر چیزی که با چشمان زیبایت
میبنی،حس میکنی،از انرژی های من خلق شده و تمام جهان هستی انرژی من هست که شکل گرفتن.

بنده ی عزیزم می خواهم رسالتی به تو بدهم که تا وقتی جانشین من هستی بر روی زمین این رسالت من را
انجام دهی.

رسالت تو این است بنده ی عزیزم میخواهم من را همیشه زیبا ببینی،زیبا من را حس کنی ،میگویی چطور بنده
ی عزیزم؟ به این صورت که این انرژی های من که تمام دنیا را شکل دادن تو میتوانی این انرژی های من را
زیبا کنی ،که من را همیشه زیبا ببینی.به چه صورت بنده ی عزیزم؟با درخواست کردن تو از من ،با درخواست
های زیبایت انرژی های من زیبا شکل میگیرن.وقتی از من درخواست پول و ثروت میکنی با پول و ثروت
زندگی ات را زیبا تر میکنی من رادر زیبای ها میبنی وقتی با ثروت ویال و خانه ی لوکس و قشنگ میخری،
ماشین اخرین مدل سوار میشوی ،من را در زیبای ها میبینی.وقتی برای خودت بهترین و شیک ترین لباس
وجواهرات را میخری و میپوشی من را در زیبایها میبینی.وقتی بهترین ادکلن رو به خودت میزنی من را در بوی
خوش حس می کنی.با ثروتمند شدن تو هر روز من را زیبا میبینی و زیبا من را حس میکنی پس بنده ی عزیزم

تا می توانی از من درخواست بی نهایت پول و ثروت را داشته باش که من را زیبا ببینی و من با عشق به تو
تقدیم میکنم.

وقتی رابطه ات زیبا و پر از عشق و محبت است با همسرت خانواده ات دوستانت رابطه ای پر ازعشق و
محبت و احترام داری من رو زیبا میبینی پس بنده ی عزیزم تا میتوانی از من درخواست بی نهایت عشق
وروابط زیبا را داشته باش که من را زیبا ببینی و من با عشق به تو تقدیم میکنم

وقتی سالمی و سالمتی کامل را داری و تمام وجودت پر از سالمتی و سرحالی است من را زیبا میبینی پس
بنده عزیزم تا میتوانی از من درخواست بی نهایت سالمتی را داشته باش که من را زیبا ببینی و من با عشق به
تو تقدیم میکنم

وقتی در ارامش و اسایش هستی ،شادی ،میخندی و از تک تک لحظه های زندگی ات لذت میبری.من را در
زیبایها میبینی  .پس بنده ی عزیزم تا می توانی از من درخواست بی نهایت ارامش،اسایش و شادی را داشته
باش که من را زیبا ببینی و من با عشق به تو تقدیم میکنم

وقتی در تمامی جنبه های زندگی موفق و خوشبختی من را زیبا میبینی پس ازمن درخواست پکیج کامل
زندگی ات را داشته باش که من را زیبا ببینی و من با عشق به تو تقدیم میکنم

ازم من درخواست کن تا زندگی ات را نقاشی کنم که من را همیشه زیبا ببینی و من با عشق زندگی ات را
نقاشی خدایی میکنم.امیدوارم که رسالت من را انجام بدهی بنده ی عزیزم و همیشه از من درخواست بی
نهایت ثروت،عشق،سالمتی،روابط زیبا،معنویت را داشته باشی و من با عشق اجابت می کنم.

از من درخواست کن بنده ی عزیزم چون هر چقدر درخواستهای بیشتر و نامحدود تر باشد رابطه ی ما زیباتر
خواهد بود.

بنده ی عزیزم من هستم،من هستم،من هستم،نترس،نگران نباش،ارام باش،من خدا همراهت هستم.بنده ی
ارزشمندم به گذشته ات نگاه کن بعضی اوقات زندگی ات به مو رسیده ولی پاره نشده چون من بودم من
همراهت بودم.خیلی مواقع به مشکل خوردی هیچ امیدی نداشتی ولی من امیدت شدم و مشکلت را حل
کردم و من را در زندگی ات دیدی.اما وقتی مشکلت را حل کردم من را فراموش کردی و این را بارها و بارها
ادامه دادی هر موقع مشکل داشتی من را صدا کردی ومن با عشق امدم و در اغوشت گرفتم ،وقتی مشکلت
را حل کردم تو من را فراموش کردی اما اشکالی ندارد بنده ی عزیزم من هیچ وقت تو را فراموش نمیکنم چون
تو بنده ی من هستی،توعشق من هستی،تو بنده ی پاک و مقدس و معنوی و الیق و ارزشمند من هستی.من
و تو یکی هستیم من هیچ وقت ازتو دلگیر نمی شوم و ازتو دور نمی شوم من تو را در اغوش خودم گرفتم و
عاشقانه دوستت دارم.هر موقع صدایم کنی من هستم میشنوم و اجابت میکنم من هیچ وقت تو را فراموش
نمیکنم بنده ی عزیزم .تو من را هم فراموش کردی اشکالی ندارد من همیشه در هر لحظه و ثانیه در خواب و
بیداری ات در گوشت زمزمه میکنم برگرد،برگرد،برگرد به اغوش خدای خودت برگرد،بیا سمت من بیا پیش من

که با من ،خدا همه چی ممکنه،بیا با هم غیر ممکن ها را ممکن کنیم برگرد پیش من تا با هم بسازیم،.بسازیم
بهشت زندگی ات را.بنده ی عزیزم من همیشه منتظرت هستم اغوشم را باز کردم تا برگردی همین االن هم در
اغوش من هستی محکم تو گرفتم تا نترسی و ارام باشی.فقط کافیه من را ببینی .چشمانت را باز کن تا من را
ببینی.گوشاهایت را تیز کن تا صدایم را بشنوی.حست را قوی کن تا حسم کنی و میبینی که در اغوش من
هستی و اون موقع ارام میشوی و با خیال راحت از بهشت زندگی ات لذت میبری.برگرد با من همه چی
ممکنه بنده ی عزیزم.

بند ه ی عزیزم تا االن دیدی که من همراهت هستم.پشتیبانت هستم.و با عشق اجابت کننده ی تمام دعاها و
درخواست هایت هستم بدون هیچ محدودیتی.دیدی که چقدر عاشقانه دوستت دارم و تو را در اغوش خودم
گرفتم تا نترسی،نگران نباشی.ترس و نگرانی هات را تبدیل به امید و شجاعت کردم .بنده ی عزیزم من بابت
تمام این درخواستها ی زیبایت که همه درخواستهایت را دوست دارم و با عشق اجابت میکنم از تو بنده ی
ارزشمندم تنها دو چیز را از میخواهم که برای همیشه در زندگی ات انجام دهی.

.1به من ایمان داشته باشی

.2به من شرک نداشته باشی

بنده ی عزیزم منظورم از ایمان این هست که همیشه در زندگی ات شاد و خوشحال باشی ،نترسی و نگران
نباشی ،لذت ببری از زندگی ات.وقتی از من درخواستی داری به من ایمان داشته باش که من اجابت می

کنم.هر درخواستی که داری بنده ی عزیزم.به من ایمان داشته باش که اجابت می کنم خواسته هایت را.وقتی
از من درخواست می کنی و باورم داری و به من ایمان داری دیگر نگران نیستی.دیگر نمی ترسی شاد و
خوشحالی و لذت میبری از زندگی ات چون میدانی من همراه هستم و اجابت میکنم خواسته هایت را.و این
نشانه ایمان تو به من هست بنده ی عزیزم که من را باور کردی .و من درخواست تو را بنده ی عزیزم از جاهای
که به فکرت هم نمیرسد از راه های اسان و سریع با عشق به تو تقدیم میکنم .فقط به من ایمان داشته باش و
باورم کن بنده ی عزیزم.

بنده ی عزیزم در مورد شرک منظورم این است که برای من شریک نزاری.فقط رو من حساب کنی.فقط از من
بخواهی.رو هیچ کس و هیچ چیز غیر خدای خودت حساب نکنی.دست نیازت به هیچ کس نباشد فقط از من
بخواهی همه چی را از من بخواهی فقط و فقط خدای خودت ،خدایی که عاشقانه منتظر درخواست های تو
هست که اجابت کند.چون وقتی از غیر من درخواست می کنی یعنی به قدرت من ایمان نداری که من
همراهت هستم من اجابت می کنم من خالق هستم و به من شک داری باورم نداری.وقتی رو خدای خودت
حساب نمیکنی رو افراد،دولت،کارفرما،همسر،خانواده،دالر،اقتصاد،دکتر،قرص،.عشق.و.......و هر چیزی غیر من

حساب میکنی بنده ی عزیزم یعنی به من شک داری و قدرت را از من میگیری و به افراد و عوامل دیگه ای
قدرت میدهی و اون موقع مشکالت در زندگی ات بیشتر خواهد شد چون این افراد هیچ قدرتی ندارن که
درخواست های تورا اجابت کنن حتی کوچکترین درخواست هایت را.تنها اجابت کننده در خواستها من هستم
بنده عزیزم قدرت تنها در دست من هست من خالق هستم من هستم از طریق بنده هایم خواسته ات را
اجابت میکنم.پس هیچ وقت رو هیچ کس و هیچ چیز حساب نکن.یک قدرت و یک اجابت کننده وجود دارد و
ان من هستم خدا.من هستم صاحب و رزق و روزی تو و من روزی تو را میرسانم وقتی رزق و روزی خودت را
وابسته به افراد به مشتری به دالر به دولت به هر چیزی غیراز من میبینی من نمیتوانم اون روزی بی حساب و
ثروتی که من برای تو می خواهم را در زندگی ات تجربه کنی.

بنده ی عزیزم عشق و احترام و دوست داشتن تو را من میدهم من هستم که از طریق بنده هایم به تو عشق
میدهم و روابطت را زیبا می کنم وقتی عشق و احترام و دوست داشتن را از یه نفر دیگر غیر من میخواهی
دیگر ان عشق واقعی و راوبط زیبا را در زندگی ات تجربه نمی کنی

بنده ی عزیزم من هستم وقتی که مریض هستی تو را شفا میدهم و سالمتی ات را دوباره به تو
برمیگردانم.وقتی سالمتی ات را فقط وابسته به قرص و دارو ودکتر میبینی و رو ان ها حساب میکنی
نمیتوانی سالمتی کامل را بدست بیاری.

بنده ی عزیزم در تمامی جنبه های زندگی ات همین طور رو هیچ کس غیر من حساب نکن تا خوشبختی
واقعی را تجربه کنی و لذت ببری از زندگی.بنده ی عزیزم به هیچ کس قدرت نده چون تنها من اجابت کننده
هستم بنده ی عزیزم من و تو یکی هستیم فقط رو من حساب کن و همه چیز را از من بخواه.من با عشق بدون
هیچ توقعی همراهت هستم و اجابت کننده دعاهایت هستم.

بنده ی عزیزم این تنها درخواست من از توبود که به من ایمان داشته داشته باشی و تنها رو من حساب کنی و
این خالص ترین عشق تو برای من است که این عشق پاک تو را را چنان پاداش دهم چنان زندگی ات را
نقاشی کنم که خوشبخت دنیا و اخرت باشی.

رسالت من را انجام بده.

به من ایمان داشته باش

فقط رو من حساب کن

دوستدار تو بنده ی عزیزم خدا

امیدوارم لذت برده باشید دوستان عزیزم و به خدای خودتان ایمان بیارید و فقط رو خدا حساب کنید خدایی که
بیشتر از شما می خواهد خوشبخت و ثروتمند باشید در تمامی جنبه های زندگیتون.

به خداوند ایمان داشته باشید و لذت ببرید از بهشت زندگیتون.

فایل این متن را دانلود کنید و بارها بخوانید و گوش کنید تا صدای خداوند را در وجودتان بشنوید و معجزه را
در زندگی خودتان ببینید.

فایل صوتی این متن به زودی بر روی سایت قرار خواهد گرفت.
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