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ی سالها  تحقیقات که در طجموعه مقاالت و تجربیات و این کتاب در برگرفته از م

با دوستان   به عنوان دردودل https://citar.irکه در سایت  (حمید آذر)به شخصیتجر

. امیدوارم از قالب این کتاب گنجانده امآوری کرده و در  به اشتراک گذاشتم را جمع

این تجربیات بنده استفاده الزم را ببرید. و اگر سوالی یا پیشنهادی و یا نظر و 

و یا به ایمیل   09384124146ق واتساپ به شماره انتقادی دارید با بنده از طری

 applytc@gmail.com  .در تماس باشید 

 

 

https://citar.ir/
https://citar.ir/
mailto:applytc@gmail.com
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 دردودلی با شما دوستان خوبم 

سالم دوستان خوبم.این تاپیکی که در این قسمت قرار دادم بیشتر صحبت من  

 .برای دختر خانم ها و آقا پسر های های مجرد عاشقه

دن تو این سایت نیامدی و نداری و برای نصیحت کر   میدونم که حوصله نصیحتو

یه   بعد از خوندن به خودتون میگین برو بابا حالت خوشه و بعد میرین دنبال  مطمئنم

 ه سایته دیگ

ولی عاجزانه ازت خواهش میکنم این چند خطی که به عنوان یه برادر یا یه دوست  

 ن براتون مینویسم بخونین و براش وقت بزاری

اد با طلسم و احضارات صورت بگیره,مطمئن باش عاقبت  شقی که بخوازدواج و ع 

ورت ازدواجهایی که با طلسم و احضارات ص %۹۰خوشی نداره.طبق تجربه من 

گرفته یا منجر به طالق شده یا منجر به فراری شدن یکی از طرفین شده و یا اگه  

 ه هم دارن با هم زندگی میکنن زورکی و مجبوری

تاوانی رو بپردازی.اگه این آقا پسر یا دختر   چیزی حتما باید یه برای بدست آوردن هر

ا باید تاوانی  خانمو میخوای و بهش عالقه داری و میخوای بدستش بیاری,خوب حتم 

رو بپردازی .و مطمئنا دادن اون تاوان احضارات و طلسمات نیست.یک حالت وجود  

 .…داره و اونم اینه که مطلوبتو رها کنی 

 ه داری باید رهاش کنی تا خودش تصمیم بگیروانه وار دوست وقتی کسی رو دی

ا  فکرشو تصمیمشو افکارشو وجودشو همه رو به خودش بسپار.حتی زره ای نظر ی
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 ن پافشاری براش نک

در این صورت دو حالت داره یا برمیگره که مطمئن باش تا ابد باهات زندگی میکنه و  

خدا را شکر کن.چون این شخص اونی  به پات میسوزه.یا برنمیگرده که در این صورت 

 .نبود که تو فکرشو میکردی.پس میبینی که نیازی به دعا یا طلسم نیست 

ط بیاد خواستگاریت و یه چند صباحی باشه برات اگه هم تصمیمت اینه که فق

 .کافیه.که در این صورت بحثش فرق میکنه

شکل درست  شما زمانی دنبال دعا یا طلسمی برید که تو زندگیتون براتون م

ختی.در غیر اینصورت هیچ کردن.مثل جن زدگی یا داشتن همزاد کافر یا طلسم بدب

 .وقت دنبال این کارا نرین که عاقبت نداره

من نه دعا نه احضار نه طلسمی برای کسی مینویسم.و نه کسی رو هم سراغ 

م سوء  دارم.ماشا هللا االن تو ایران همه دیگه دکون باز کردنو دارن از اعتقاد مرد

همینطور دارن مردمو سر به کیسه میکنن.تا زمانی که شماها    استفاده میکنن و

 .ما روز به روز زیادتر میشنهمین افکار و ایده رو داشته باشین اینجور آد 

من در طی این چند سال کسانی رو دیدم که با همین دعا یا طلسم برای مردم 

اطالعات  %۱تی که از دعا یا طلسم زندگیشونو از این رو به اون رو کردند.در صور

 .ندارن
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هر وقت پیش اینجور آدما میرین خوب حتما یه مشکلی دارین یا هنوز ازدواج نکردین  

 ن ای محبت میخوای یا دع 

به خاطر همین این جور ادمای کالش دیگه میدونن به شما چی بگن.سریع میگن  

ری و برای این طلسم بختتو بستن یا کسی تو زندگیته که تو دیوونه وار دوسش دا

 ی فالقدر باید بهم بد

مطمئنم شمایی که دارین االن این سطر رو میخونین تحصیلکرده هستین.پس  

حرفام خوب فکر کنین.و نتیجه فکراتونو در همین قسمت برام  خواهش میکنم به 

 .بنویسین تا دیگران هم بخونند

 .ون کنمشاید هم در حدی نبودم که بخوام این حرفارو بزنم و نصیحتت

و مطمئنا شما االن دارین میپرسین پس چرا من این طلسمات و آموزش ها رو تو 

 .سایت قرار میدم

ی از کاربران خوبم که به درس روحانیت مشغول جواب این سوالو من برای یک

هستند توضیح دادم و فقط اینو بدونین که راه اندازی این سایت چند هدف و 

اهداف این سایت مقدس و پاکه.و اجازه بدین تا   سیاست رو دنبال میکنه.و تمام

 هاهداف این سایت نزد صاحبش پنهان بمون
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ی و گره کور زیاد داری,به خاطر اینه که از  و اگه هم میبینی تو زندگیت خیلی گیر دار

قرآن دور شدی.چون اکثر مردم قرآن رو زینت طاقچه های خونشون کردن.چرا شما 

 ؟ نقرآن رو زینت قلبتون نمیکنی

 .نیازی نیست روزی چند جزء بخونین و ساعت ها وقتتونو بگیرین  شما

رگ هم رفته ام به شما  که برای بدست آوردنش در حد م  اجازه بدین دو راز زندگیمو

 .تقدیم کنم

اگه دوست داری تو زندگیت خوشبخت بشی.اگه دوست داری تمام گره های 

زندگیت نکشی.اگه ارامش  زندگیت باز بشه.اگه دوست داری منت کسی رو تو 

میخوای.اگه محبت میخوای.اگه مال و ثروت میخوای.اگه کار مناسب میخوای.اگه 

راحت انجام بشه و مشکلی نباشه.اگه موفقیت  کاراتون خیلی  دوست داری همه

میخواین. پس اجازه بدین من دو نسخه خیلی گرانبها و یا دو هدیه ارزشمند رو 

که بعد سالها بدستش آوردم.این نسخه انقدر ساده  تقدیم کنم. نسخه ای   بهتون

بود انقدر روان بود انقدربی االیش بود که در طی این چند سال به چشمم 

ن فکر میکردم هر چیز بزرگ و ارزشمندی مطمئنا باید خیلی پیچیده و بزرگ  نیامد.چو

باشه.به فرمایشات حضرت محمد)ص( که فرمودند: بزرگی و حقیقت در سادگی آن 

 .تاس
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 ه نسخه ای که میخوام بهتون تقدیم کنم این

ه  تا کاری که میگم رو انجام بدین.بعد چهل روز میبینی ک ۲از امروز یا فردا شما این 

کم کم داره گره های زندگیت باز میشه.حتی در اطرافت چیزهایی میبینی که برات  

سرار باشی و  طبیعی نیست و غیر قابل باوره و اونو فقط تو میبینی.ولی اگر محرم ا

راز نگه دار باشی هر روز چشم بصیرتت بیشتر میشه.اگه بعد چهل روز هیچ اثری  

 .عن و نفرین کندر تو مشاهده نشد در همین تاپیک منو ل

نسخه اول: از فردا صبح نیت کن که هر روز صبح فقط و فقط و فقط یک صفحه قرآن 

خودت قرار میدی و بازش  رو با معنیش بخونی.شما همینکه صبح قرآن رو روبه روی 

میکنی.یک نور الهی به صورتت میخوره که این نور تا فردا همین موقع محافظ خودت 

ا و خطرات حفظ میکنه.ویه عشق عمیق در قلبت به وجود  میشه و تورو از همه بالی

 .میاره.پس از فردا هر روز یک صفحه قرآن با معنی اون بخون

ختمش   قره شروع کنی و همینطور جلو بری تابهترین حالت اینه که از اول سوره ب

 .کنی

دقیقه   ۲۰نماز رو سر وقت بخون.هنگامی که اذان میگه از اون لحظه تا مدت -۲

ن زمانهای روز همون ساعاته.ساعات خاصی هستند.در اون لحظات درهای بهتری

اسمان باز میشه و خداوند هزاران فرشته هارو رو زمین میفرسته در این لحظه باید  
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اصول دعا کردنو بلد باشی و این لحظه رو از دست ندی و قدر این لحظه رو بدونی. 

ان راز در اون نهفته که خیلی از  دقیقه بعد,هزار ۲۰این لحظه یعنی هنگام اذان تا 

این رازها کشف نشده و بیان نکردند و خیلی از رازهای این لحظات رو انسانهایی  

در کتابهاشون ذکر کردند.شما فقط فقط برای که به عرفان رسیدند بدست آوردند و 

تست هم شده تا چهل روز سر وقت نماز بخون.اگه بعد چهل روز زندگیت تغییر نکرد  

 .مات ندیدی .لعنت بر من و خاندانم نثار کنو الها

 .اما چطور دعا کنیم.و این هم یک راز بزرگیه که هر کسی نمیدونه

که بهت میگم عمل کنی مطمئن باش به  اگه از این لحظه به بعد طبق این روشی 

 .ارزوهات میرسی همه

وقتی داری دعا میکنی.دقیقا فکر کن که اون حاجتی رو که از خدا میخوای رو بهت 

داده.و حاال به خاطرش شکر کن.یه مثال برای خودم میزنم)به عنوان مثال.من یه  

ونه شیک نصیبم  دیگه اینطور دعا نمیکنم که خدایا یه خخونه شیک و زیبا میخوام.

ن یه خونه بده.من باید دقیقا تصور کنم که خدا این خونه رو کن تورو به بزرگیت به م

بهم داه و حاال باید قدردانی و تشکر کنم.پس اینطور دعا میکنم))خدایا تورو شکر که 

کرت به خاطر خونه شیک و  خونه شیک و زیبایی به من دادی.یا خدایا هزاران بار ش

اجاتی که از خدا من عطا کردی((و همینطور یکی یکی همه حزیبایی که به  

 .میخواین رو به همینصورت شکر گزاری کنین
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یه کتاب قطور میشه.فقط   شکر گزاری بحث زیاده که گفتن تمام مطالباش  در مورد

اذان هست  همینو بدونین که سر وقت ,یعنی در اون لحظه با ارزش که موقع

ه میخواین این کار ون دعای شکر گزاری رو به جا بیارین.اگنمازتونو بخونین و بعد از ا

پس چطور؟ نکنین.شما برای    رو انجام بدین خواهشا دیگه سوالهای پس چرا؟

تست هم شده این کارارو انجام بدین.بعد از مدت کوتاهی یه نشونه هایی از 

رات یبینی .پس اون لحظه دیگه شک نکن و بکابرآورده شدن حاجتتون تو زندگیت م

 .با اطمینان خاطر انجامش بده

مطمئنا همه شما شنیده اید که حضرت عیسی مردگان را زنده میکرد.ایا میدونین  

 ؟ قبل از اینکه دست رو سر مرده بکشه و زندش کنه چه دعایی میکرد

اگه دعای حضرت عیسی را برای زنده کردن مردگان تهیه کنین و بخونین میبینین  

ریه و در تمام دعاهاش داره از خدا تشکر میکنه به خاطر که تمام دعاهاش شکر گزا

سر مرده دست میکشید و    رده و بعد رواینکه حاجتشو رواکرده و این مرده رو زنده ک

ه زنده, و بلند میشد. از این داسانها زیاده  میگفت برخیر و زنده شو و سریع آن مرد

 .که فقط خواستم مثالی در این زمینه زده باشم

نسخه یا دو راز مهم زندگیم که برای بدست آوردن همین دو راز   ین من دوبنا بر ا

ساده سالها زجر کشیدم تا بدستش بیارم.و اینو هم بگم که همین دو راز بهم الهام 
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ایز نیست, و من به رایگان و خیلی خودمونی این راز شده,که گفتنش دراینجا ج 

 .بزرگ را در اختیارتون قرار دادم

 .که در تاپیکهای بعدی عنوان میکنمدیگه هم هست  البته چند راز

دیگه تصمیم با خودته که دنبال طلسم و جادو بری و همه چیز رو زورکی بدست  

د قدرشو بدون,چون بیاری یا نه رهاش کنی تا خودش بیاد.و هر چی که اوم

 .گرانبهاست

از   زارم واز اینکه وقتتونو برای مطالعه این چند سطر قرار دادین بینهایت سپاسگ

 ماینکه خیلی ساده و خودمونی نوشتم پوزش میخوا

 

 ن شما رو در پناه حق میسپارم و موفق و پیروز باشی

 

 ت طــلسم فقر و طــلــسم ثرو

 مسالم خدمت دوستان عزیزبا 
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ایمیل های شما دوستان گلم رو میخوندم,اکثرا مشکالت خانوادگی و شخصی که  

 .را برایتان تلخ کردهحتی گریبان گیر شما شده و زندگی 

دوست عزیزم من در تاپیکهای قبلی هم در قسمت دردودلی با شما, برای شما 

بتونین مشکلتونو به لطف  عرض کردم که چطور بر مشکالت خودتون مسلط شوید و  

نشاندهنده اینه که یا پستهای    این ایمیلی که برام میفرستین  خدا حل کنید.ولی 

عمل نکردین.و یا حتی توجهی بهش نداشتین.من  قبلی رو نخوندین و یا خوب 

 .نسخه های موفقیت و گنج خوشبختی شما را قبال در همین سایت عنوان کردم

زه براتون رخ بده.چرا فکر میکنین حتما باید یه طلسمی چرا فکر میکنین باید یه معج

جادویی برایتون بفرستم تا مشکلتون حل بشه.کسایی که همچین فکری دارن   یه

به خاطر همین افکار دارن تمام صفحات این سایتو زیر و رو میکنند,از همینجا  و 

سایت   ه بیخیال اینخدمتتون عرض میکنم که خودتونو خسته نکنین و برای همیش

 .بشین

من یه بار دیگه همان طور که در پستهای قبل هم عنوان کردم,در همینجا مفصل تر  

 .خدمتتون عرض میکنم
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سته تو زندگیمون به وجود میاریم.و این دو  که ما خودمون ناخوادو طلسم وجود داره 

به وجود آوردن و درست کردن    به وجود میاریم و کسی در  طلسمو فقط خودمون

 .م دخیل نیستاین طلس

 ت یکی طلسم بدبختی و فقر و دومی طلسم خوشبختی و ثرو

 .د میاریمهر دو طلسمو بدون اینکه خودمون بدونیم با دستهای خودمون به وجو

شاید باورش برای شما کمی سخت باشه ولی خوشبختانه یا بدبختانه این عین  

 .واقعیته و چه قبول بکنی و چه نکنی در زندگی شما ایجاد میشه

کارهایی که باعث میشه در زندگی شخصی خود طلسم فقر و بدبخشی همراه با  

 :مشکالت به وجود بیارید عبارتند از

ردیست که خیلی سریع طلسم فقر را بودن در منزل:این موکثیف بودن و نامرتب -۱

در منزل خود ایجاد میکنید.اگر منزلتان کثیف باشد یا تار عنکبوت داشته باشد.یا دیر  

به دیر منزل خود را جارو میکنید و یا نجاستهایی مثل)ادرار بچه,ریختن منی انسان  

کلی  نی,نگهداری مشروبات الندن انها در زمان طوالروی فرش یا درو دیوار منزل,و ما

و . . . . ( و گناه کردن در منزل مثل)داشتن رابطه نامشروع در منزل,نگهداری سگ 

و گربه,جشن های که باعث گناه میشود(موسیقی هایی که باعث خارج شدن از 

روز در منزل,قرار  ۴۰حالت طبیعی انسان شود و بخش این موسیقی ها بیش از 



 رهایی از محدودیت

 

 12 نویسنده حمید آذر

 

راز کشیدن در مقابل آن,و یا  دیوار منزل و همیشه د در  ادن سوره های قراند

رقصیدن و کارهای نامشروع در مقابل ان,کثیف بودن لباسهای خود,و دیر به دیر  

دوش گرفتن,نگهداری ناخنهای دست و پا,جمع نکردن سفره غذا و نشستن ظروف 

ی  د تا طلسم فقر و بدبخت همه و همه اینها دست به دست هم میدهن  غدا و. . . .

یتان به وجود بیاورند.با این کار,اولین اتفاقی که رخ میده  و مشکالت را در زندگ

شیاطین و اجنه های یهودی و کافر در منزلتان جا درست میکنند برای زندگی.و 

اینها باعث تفرقه و بدبختی بین اعضای خانواده میشوند.بعضی از اعضای خانواده را  

ها رو بی اراده و   و منجالب میکشونه,بعضید.بعضی ها رو به گناه  بیغیرت میکنن

از اعضای خانواده    تنبل بار میاره,بعضی ها رو خشن و پرخاشگر میکنه.و به بعضی

 .افکار شیطانی تزریق میکنند

 :کارهایی که باعث طلسم ثروت و خوشبختی شما میشه-۲

 .دقیقا برعکس تمام کارهای باالست

شته باشید.اگر  شه مرتب و تمیز نگه دا یکنید منزل خود را همیاولین کاری که م 

فرشها و لباسها و پتو و زیر انداز شما کثیف و نجاست است.در اولین اقدام باید  

آنهارا بشویید و تمیز کنید.تمام اتاق ها و منزل خود را تمیز مرتب کنید.و تارهای 

 .میشود عنکبوت را از بین ببرید.چون تارهای عنکبوت باعث فقر
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بودن خود و لباس خود است.همیشه سعی کنید  تمیز و مرتب  در اقدام بعدی

روزهای جمعه ناخنهای خود را بگیرید و دفن کنید.منزل خود را با گناه هایی که در  

 .باال ذکر شده آلوده نکنید

هر وقت غسل جنابت دارید حتما سریع دوش بگیرید.و در مدت زمان زیاد این غسل  

 .ریدرا نگه ندا

د و یا از آن دسته از افرادی هستید که همیشه به ا خوب انجام دادیاگر موارد باال ر

 .این موارد توجه دارید.حاال به نکات زیر توجه کن

 .خواندن نماز به موقع و سر وقت-۱

این بزرگترین و گرانبهاترین و با ارزش ترین گنجیست که خداوند به شما هدیه 

غییری در وقت میخونیم ولی هیچ تند و میگن ما نماز سر داده.خیلی ها ایمیل میزن

 .زندگی به وجود نمیاد

 .دوست عزیز ایراد از نماز نیست,ایراد از نحوه خواندن نماز شماست

اگر جزء اون دسته از افرادی هستین که هر روز از روی عادت و بدون توجه نماز 

رست مثل اینه که میخونین.چرا توقع داری که نماز در شما کارساز باشه.د

ی رانندگی کنی,به نظر شما ,تا چند متر میتونی  ی خود را ببندی و بخواچشمها
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صبح بیای بیرون و سوار  ۶یعنی ساعت   رانندگی کنی؟؟؟حتی اگه صبح زود

ماشین بشی به خیال اینکه امروز میخوای روزد تر سر کارت آماده بشی.ولی 

که چرا من به  و مطمئنا گالیه داری   چشماتو ببندی و حاال بخوای رانندگی کنی.

 ؟ تونم برسم.مقصد نمی

 ؟ چند نفر ما از روی عادت و بدون توجه داریم نماز میخونیم؟

اگه اینطوریه,ما در واقع نماز نمیخونیم.داریم هر روز سر ساعت زمینو مثل کالغ نوک  

 .میزنیم

کرت متوجه خدا نماز خواندمان باید با حضور قلب باشد.باید تمام اعضای جسمت و ف

و توحید رو میخونی,متوجه   ی.وقتی سوره حمدداری با خدا حرف میزن باشه.تو

میشی چی داری میگی؟یا اینکه از روی حفظ و عادت داری زمزمه میکنی و بعدش  

 ؟هم سریع تمام کنی و پاشی بری؟

اگه حضور قلب داشته باشی و هر ایه از سوره حمد و توحید و سالم و تشهد را 

د از نماز حالتی در بدن و او( باشه.مطمئن باش بعه بشی و فکرت فقط به )متوج

روحت به وجود میاد و اگه هر روز راس ساعت با حضور قلبی نماز بخونی این حالت  

عرفانی در تو عمیقتر میشه و حتی نیروی مغناطیسی بدن شما هم قوی تر 
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اینها از نظر علمی میشه.البته تمام حرف هایی که میزنم از خودم نیست .همه 

 ت ت شده اس ثاب 

پس نماز خود را با حضور قلب و راس ساعت بخون.مخصوصا صبحا وقتی با صدای  

از حضور اجنه ها و شیاطین دور میکنی و برکتو وارد    بلند نماز بخونی. منزل خودتو

 ی منزل خود میکنی و تمام بالها رو از منزل و خانواده خود دور میکن

 .اندن قرآن بعد از نماز صبح استدومین مورد ,همانطور که قبال هم گفتم خو

شمایی که در روز پر از مشغله کاری دارین,میتونین به دو صورت در روز قرآن تالوت 

 .کنین

بعد از نماز صبح یک صفحه از قرآن را با معنی ان تالوت کن.البته با صدای کمی بلند  

 .خیلی بهتر استو اگر بتوانی با صوت بخوانی 

با صدای بلند و با صوت  مامور آن ایه هست.که شمادر هر آیه از قرآن ملکی 

خواندن آنها را صدا میزنید و این ملک پاداش و اجرتان را در همان روز به شما ادا  

 .میکنند

و دوم اینکه شما از آخر سوره های قرآن برای هر ماه فقط یک سوره را انتخاب کنید  

ز یک ماه کامال این سوره از قرآن نماز واجب یک بار بخوانید..و شما بعد ا و بعد از هر
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میشوید و همین امر باعث میشه که شما بعد از چند سال حافظ چند جزء  را حفظ

از قرآن هستید.و در واقع شما در هر ماه یک سوره از قرآن را شفیع خود قرار 

 .میدهید

ی هستند که در مورد آنها تفسیر هایی  هر سوره از قرآن دارای برکت های فراوان

د میکنید.خیلی از دوستان االن  .و شما هر ماه برکت های فراوانی نصیب خوشده

مدت دو ساله که هر ماه یک سوره از قرآن را بعد از نماز واجب تالوت میکنند و  

همشون به من عنوان کردند که به برکت این سوره ها هم مشکالتمون برطرف 

یاد که خودمون اشکمون در راه هایی برایمان برکت و ثروت و ارامش م شده و هم از 

 .میاد

بار تالوت میکنید,مشکالتتون به مرور از بین   ۵شما وقتی هر ماه یک سوره را روزی 

میره,خالقیت و نواوری در شما زیادتر میشه,میل به ارامش در شما ایجاد 

 .میشه,برکت در منزل و زندگیتان روز افزون تر میشه

پست زیاد شده.باقی مطالب را در پست  فکر کنم خیلی حرف زدم.و مطالب در این 

دی براتون عرض میکنم.امیدوارم که با انجام این اعمال زندگی خودتونو پر برکت  بع

 .آمین   کنین و همیشه در زندگیتون موفق و خوشبخت باشید.
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 ؟آیا می شود از طریق سـحـر و جــادو کسی را به تسخیر در آورد

.سوالی که همیشه و در هر کجا از ما و خیلی های دیگه    سالم به همه عزیزانم

سوال میشه .میخواهیم امروز به صورت دقیق به این سوال پاسخ بدیم.و پاسخ این  

 .یات چندین ساله ماستسوال فقط از تجرب 

 .بله، امکان تسخیر افراد وجود دارد

اصوالً یکی از اهداف ساحران و نیز کسانی که مشتری های دائمی جادوگران 

هستند، همین مسأله است. مثالً پسری و دختری به هم عالقه ای طبیعی دارند  

سحر و   ولی یکی از آن ها برای آن که طرف مقابل شیفته و دلبسته گردد از طریق

جادو، آن چنان در قلب او شیدایی و از خود بی خود شدن ایجاد می کند که طرف 

مقابل چشم و گوش بسته به ازدواج تن می دهد یا خانواده ای با ازدواج دخترشان  

با پسری مخالف است و خانواده پسر از طریق سحر و جادو زبان خانواده دختر را 

ها و طلسم هایی ذکر شده که می توان از   می بندند. در کتاب های مربوطه، روش

طریق مهر و محبت، تسخیرات، زبان بندها و … افراد را به اطاعت محض از خود 

 .واداشت
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هر کس که با الفبای کار ساحران و جادوگران آشنا باشد می تواند تأیید نماید که  

ال، حرام اما به هر ح   تسخیر دیگران از این طریق بسیار امکان پذیر و شدنی است

بوده و از نظر فقها موجب حق الناس است زیرا باعث سلب اختیار و اراده آدمی  

شده و انسان را به کارهایی وادار می کند که در حالت عادی و طبیعی هرگز انجام  

 . نمی دهد

این امر از طریق اجنه و شیاطین صورت گرفته و آن ها با ورود به خواطر انسان و نیز  

و به وسوسه گری و ایجاد وهم و خیال )در تایید کسی که قصد ذهن و اندیشه ا

تسخیر ایشان را دارد( پرداخته و وانمود می کنند که اطاعت و حرف شنوی از این  

فرد درست و منطقی است. نیز اجنه و شیاطین این مهارت و توانایی را دارند که  

د و او را به اشتباه وادارند تا  شرایط زیبا و دلپذیری را در نگاه و نظر بیننده ایجاد نماین

 .کاری که مطابق نظر آنان است انجام دهد

در این رابطه باید اشاره شود این است که سحر هر قدر قوی هم  اما نکته ای که

باشدقابلیت ابطال نیز دارد. علماء عامل و عرفای حقیقی که به واسطه زهد 

حقیقی و ریاضیت های پسندیده نفسانی به درجه ای رسیدند که خداوند به آن ها  

ک اشاره، بند قدرت تسلط بر موجودات و تصرف در عالم را می دهد می توانند به ی 

از دست و پای مسحور بگشایند و آزادش کنند. البته کسانی هم هستند که از 

طریق همان سحر و جادو برای باز کردن فرد سحر شده تالش می نمایند که در 

برخی از روایات استفاده از سحر برای باز کردن، جایز دانسته و در برخی روایات نیز  
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بهتر آن است از طریق عرفای حقیقی و اساتید   مطلقاً حرام شمرده شده است لذا

 .الهی و یا توسل و اذکار وارد شده در خصوص ابطال سحر وارد شد

کسانی که برای فردی سحر میکنند بی بروبرگرد این سحر   نکته بعدی اینکه

روزی برمیگردد و معکوس عمل میکند. اگر شخص باطل سحر داشته باشد یا  

ر شخص نماز و قران به صورت منظم میخواند.هر شحص در حصاری باشد و یا اگ

 .سحری که به او وارد شده سریعا برگشت میکند و دامن مسحور را میگیرد

وای بروزی که این سحر برگردد .ساحر و عامل ساحر را بیچاره میکند.اگر خانم  

ا و  سحر کند و این سحر برگردد در مرحله اول او را از پای در میاورد و اورا از ناحیه پ 

کمر فلج میکند و خوب شدن این شخص با کراما کاتبین است.چون خدا کسانی که 

برای بندش سحر میکند او را رها میکند و دعای این شخص به اسمان نمیرود. و 

 د شیاطین و اجنه بر او وارد میشوند و او را به هر گناهی آلوده میکنن

کار و زندگی بی انگیزه   اگر مرد ساحر باشد و سحر برگردد اول او را نسبت به

میکند و او را به فساد میکشاند و روزی او را تنگ و قطع میکند و زندگی رو بر او ننگ  

 .میکند

دوست عزیز آیا به نظر شما ,ارزششو داره که بخواهید کسی رو سحر کنید و  

 ؟خودتونو از خدا و خانواده دور کنید و الوده به صد گناه کنید؟؟؟ به چه قیمتی؟
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خوب به حرفهای من فکر کنید و    وارم از حرفهای من رنجیده خاطر نشید وامید

 د همیشه راه درستو انتخاب کنی

برای کسی سحر کنید که او را شیفته خود کنید.بروید شخصیت و   به جای اینکه

درست کنید و آموزش روابط درستو مطالعه کنید. و از ادعیه های و    رفتار خودتونو

 .بهای معتبر اومده استفاده کنیددستوراتی که در کتا

به خاطر حسادت و کینه برای کسی سحر کنید و شخص رو  به جای اینکه

بخواهید نابود کنید تا به ارامش برسید بروید خودتون تالش کنید و یک رقابت سالم  

بوجود بیاورید. بروید مطالعه کنید و راههای رسیدن به موفقیت را تجربه کنید و با  

بخواهید نابود کنید و در شخص به رقابت سالم برخیزید.نه اینکه او را با سحر و جادو 

 ؟نهایت این سحر برگردد شما و خانواده شما را نابود کند؟

خواهش میکنم خوب به حرفهای که زدم گوش کنید و درست عمل کنید.باور کنید 

اصال قصد جسارت ندارم فقط میخوام به عنوان کسی که سالها در این  

دیگه تصمیم با خودتونه,  تحقیق میکند,تجربیات خودمو با شما قسمت کنم.  زمینه

 ؟که میخواهید راه درستو انتخاب کنید یا راه غلطو

 دعانویسی چیست و جادوگر کیست؟ 
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استفاده و کپی از مطالب و مقاله حمید آذر در سایتها و وبالگها فقط با ذکر منبع  

 بالمانع است 

 سالم خدمت همه دوستان عزیزم.امیدوارم حال و حوای خوشی داشته باشید 

چند سالیه که سایت این اپالی را تاسیس کردم و مطالبهای زیادی که شامل  

تجربه و آموزشها و نصیحتهای اساتید و کتابهای مختلفی که به من میرسیده را در  

بخش) درباره ما( در سایت  در  اختیار همه دوستان عزیزم قرار میدادم همانطور که 

از ادعیه ها و قرآن و   گانعرض کردم هدف اصلی ما )افزایش استفاده کنند

استفاده درست از علوم عرفانی است.و طرز درست زندگی و رسیدن به اوج  

 (موفقیت

ما به یک مسئله مهم فکر نکرده بودیم که اون هم استفاده از مطالب سایت   فقط 

یا با نام من در سایتها و تلگرامها قرار داده و سواستفاده های  ما را با نام خودشان 

زیادی شده هم از اسم حمید اذر و هم از اسم سایت)این اپالی(.با این حال چندین  

 بار در سایت و تلگرام این موضوع را عنوان کردم

امروز میخواهم کمی در مورد دعانویسی صحبت کنم تا شما عزیزان درک کاملی از  

سی و جادوگری بدانید.و به این درک برسید دعانویسی چیست و جادوگر  دعانوی

 کیست؟ و این دو چه فرقی با هم دارند
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 طلسمات و دعاها به دو گروه مهم تقسیم میشوند 

 (دعانویسی قرآنی یا )جعفری -۱

 (جادوگری)شیطانی-۲

 که فرق این دو از زمین تا آسمان است

دعا باید از ایات قرآن و  انبیاست که اوال گروه اول دعانویسی قرآنی شغل و روش 

ذکرهای نام خداوند و کمک از موکلین قرانی باشد. به خاطر همین یک دعا نویس  

نمیتواند هر دعایی را قبول کند مثال دعایی که باعث میشود حق کسی ذایل شود  

د و کاری  را نباید انجام دهد اگر هم ندانسته قبول کرد و انجام داد آن دعا تاثیری ندار

 .انجام نمیدهد چون موکلین قرانی در راه ناحق کاری نمیکنند

دوما خود دعانویس باید رعایت خیلی از موضوعات شخصی ومذهبی و اجتماعی و 

حق الناس و حق هللا را رعایت کند.از خیلی از فیلترها باید عبور شود و مهمتر از ان 

ر نیست که هر کسی دلش  در این رسته هر کسی انتخاب نمیشود یعنی این طو

خواست تصمیم بگیرد دعانویس شود.موضوع مهم اینکه دعانویسسی ارثی هست  

یعنی از اجداد به ارث میرسد و سینه به سینه به جلو میرود و موضوع دیگه اینکه 

همه دعانویسها ارث از اجداد نمیبرند. گاهی شخصی در سن خاص و در زمان 
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میشود که این اجازه باید و باید از سمت خدای   معین به او اجازه دعانویسی داده

 .متعال باشد و شخصی را واسطه میکند تا تمام مطالب و اجازه را به او میدهد

پس کسی که دعانویس میشود باید اوال افتخار کند که دعانویس هست چون 

شغل انبیاست . امامان ما هم یکی از کارهاشون دعانویسی و شفا درمانی  

ر که دعای ابودجانه که توسط خود حضرت علی )ع( نوشته شده یا  بوده.همان طو

دعای ام صبیان. و از این موارد دعاها زیاد هست که دعانویسان از دعاهای امامان  

 .ما استفاده میکنند

در این گروه دو تا علم دیگر هم هست به نام علم رمل که استاد و پایه گذار ان 

ز )امام جعفر صادق( که امروزه استاد کامل در  حضرت علی )ع( بوده و علم جفر که ا

استادیت در این زمینه دارند کامل نیستند و    این دو زمینه کسی نیست و اگر هم 

 .خیلی هم انگشت شمارند

گروه دوم جادوگری هست که در این روش هر کسی اعم از بچه جوان پیر در هر 

 سنی و در هر موقعیتی میتواند جادوگر شود 

در جادوگری فقط از موکلین شیاطین اجنه های کافر و خود شیطان و ابلیس کمک  

میگیرند و کسی که میخواهد جادوگر شود باید اوال قران و خدا را تکذیب کند تا  

شیطان به او پا بدهد.دو اینکه قبل از اینکه جادوگری کند اول باید خود را کثیف کند و  
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تا شیطان قبول کند کار او را انجام دهد.در این  دوم پشت به قبله روی قران بنشیند 

گروه اجنه های شیطانی هر کسی را می پذیرد تا کارش را انجام دهد.فقط این  

شیاطین و اجنه ها شرط دارند برای همکاری و آن هم. این است که باید خدا و 

 کنند و روی قرآن همیشه بنشینند  قرآن و رسولش را تکذیب 

 ردان و زنان بیخبر و بدون اطالع به جادوگران مراجعه میکنند که متاسفانه اکثرا م

غافل از آنکه نمیدانند دارند توی چه دامی فرو میروند. تمام شیاطین را با این کار به  

 زندگی خود راه داده و عاقبت این شخص را فقط باید خدا ختم به خیر کند

ش را مطیع خود کند.یا  خانمی که با جادو میخواهد زبان شوهرش را ببندد تا شوهر

خانمی که از جادوگر وسایلی چون ناموس کفتار یا خرمهره یا هر چیز دیگری میگیرد  

تا تمام خلق را مطیع و مسخر خود کند. جادوگران در این وسایلی که عرض کردم 

موکلین شیطانی قرار میدهند و شخصی که این مسایل را از جادوگر میخرد بعد از  

ارد بدن شخص میشود و در طی چند ماه به مرور و کم کم  ساعت آن موکل و ۲۴

تمام افکار و هدف و نگرش شخص را عوض میکند.دلش را سنگ میکند .محبت و  

عاطفه را از شخص میگیرد.مهمتر از همه این شخص تمایل شدیدی به کفر و 

گناهان کبیره پیدا میکند.چون تمام کنترل و ذهن شخص با خودش نیست بلکه با  

 .جن شیطانی ملعون استهمین 



 رهایی از محدودیت

 

 25 نویسنده حمید آذر

 

پس دوست عزیز اگر در جایی میبینی تبلیغات قشنگی در این زمینه میکنند  

 .خواهشا وسوسه نشوید و خودتان را توی داک این شیاطین قرار ندهید

در این مقاله بحث من اصال اون شخص جادوگر نیست. اون بدبخت این دنیاشو  

 فروخت به خاطر چند مال بی ارزش این دنیا 

حث من خود شماها هستید که آگاه بشید به این موارد. و ناخاسته وارد این ماجرا  ب

 نشوید و زندگی خودتان را بیجهت از دست ندهید 

و اینکه تحت هیچ شرایطی از جادوگران کمکی نخواهید چون با این کار شیاطین و  

اید در  اجنه های کافر را وارد زندگی خودتون میکنید و عاقبت خوشی هم ندارید. ش

کوتاه مدت جواب خواسته خود را بگیرید ولی آنچنان شما را در چاه فرو میبرند که  

 .خود نمیفهمید که از کجا ضربه خوردید

دارند از جادوگران حمایت میکنند. و چون در  موضوع بعدی اینکه متاسفانه خیلی 

یسان  زمینه دعانویسی هیچ همایتی از طرف دولت نمیشوند فقط تنها حامی دعانو

 همین قران و موکلین قرآنی هست که به نظر من همین بس است 

و در ایران دعانویس بیشتر دشمن دارند تا جادوگر.دعانویس تمام حیله ها و 

مکرهای شخص را رسوا میکند .دعانویس تمام کارهای جادوگر را خیلی راحت 

گر را خنثی میکند.دعانویس باعث میشود کار جادوگر خراب شود.دعانویس جادو
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رسوا میکند. از طرفی از جادوگران حمایت شدیدی میشوند.دعانویس آدم نمیکشد 

ساعث شخص را میکشد. تمام جادوگران قاتل   ۱۲ولی جادوگر در طی کمتر از 

هستند.شما نمیتوانید جادوگری را معرفی کنید ولی قاتل نباشد.اصال امکان نداره 

ص رخنه کند قتل برای شخص جادوگری قاتل نباشد.وقتی شیطان در وجود شخ

بیمعنی و لذت بخش میشود و با قتل ,جادوگر احساس قدرت میکند.و تنها این  

دشمن سرسخت دعانویس   موضوع را دعانویس میفهد.به خاطر همین جادوگران 

 .هستند

و متاسفانه خیلی راحت به دعانویس با دو تا اسم) جادوگر و رمال( براش پرونده  

انگ بهش میزنند و او و زندگی او را ضبط میکنند.در صورتی  درست میکنند و صد تا

که اگر خدا بخواهد کسی هیچ غلطی نمیتواند بکنند.چون دارند با خدا  

 .میجنگند.چون تنها حامی دعانویسها فقط خدا و موکلین قرآنی هستند

در این بین گروه سومی هم هستند که نه از دعانویسی چیزی سرشون میشه و 

گری. فقط چند مطلب تهیه و چند کتاب خریداری میکنند و فقط جهت نه از جادو

کسب درامد نام خودشان را دعانویس یا جادوگر قهار معرفی میکنند.و مردم را 

 باید خیلی هوشیار باشید و مواظب این افراد باشید   سربه کیسه میکنند.که

گیرید.و ان با خواندن این مقاله کمی هوشیار شوید و درست تصمیم ب  امیدوارم

 .شاهللا عاقبت همه ما را خدا ختم به خیر کند
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 جادوی فــســاد و شــهــوت چیست و چگونه در ما اثر میکند 

 سالم به همه دوستان عزیز 

رض کنم که سالهاست در زمینه علوم غریبه حالتون چطوره؟خوبید؟ خدمتتون ع 

فعالیت میکنم.ولی هر چی بیشتر در این علم رخنه میکنم به این باور میرسم که  

هیچی نمیدونم و تازه اول راه هستم.در جایی هستم که میبینم مغزم خالی از  

همه این علمهاست. دانشم در مقابل این علم صفره. گاهی احساس میکنم دارم 

و هیچی میرم. انقدر این علم وسیع و بینهایت است که نمیتونی اندازه  طرف پوچی 

ای برای این علم قائل بشی. وقتی به عظمت این علم پی میبرم به نادانی و  

 پوچی کامل خودم میرسم 

این روزها متاسفانه خیلی جامعه بدی شده.همه پر شده از جادوهای شیطانی و  

ت بدر کرده و به سمت شیطان و گمراهی خیلی ها رو از راه انسانی   یهودی که

 . کشیده

و یا حسادت با شما رو در رو مقابله نمیکه   امروزه دیگر کسی برای انتقام یا کینه

 بلکه جنگ امروزی جنگ نامرئیست. یا همان جنگ شیطانی 
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در طی این سالها بررسی های خیلی از افراد این جامعه رو انجام دادم. زندگی  

خیلی از همین افراد با جادو و طلسمات از هم پاشیده شده. خیلی از این جدایی  

 ها و خیلی از این مرگ و میرها با جادو و طلسمات شیطانی بوده 

ک تک طالق را پرونده ت   اگر کسی به من اجازه دهد   اگر وقت داشته باشم و

باالی هفتاد درصد این جدایی ها    بررسی کنم مطمئن باشید نتیجه این میشود که

 .به خاطر جادو و طلسماتیست که برای این بنده خداها زده شده

همتون دارید توی خیابونها و مهمانی ها میبینید که وضعیت دخترها و پسرها به چه 

گی و نقشه های از قبل طراحی شکلی شده.تمام این کارها مطمئنا با هماهن

فرقه های شیطانی و تمام افراد فراماسونها با    شده است.تمام یهودیها و تمام

طرح و نقشه های خیلی دقیق و حساب شده که به قول خودشون مو الی درزش 

نمیرره , را پیاده سازی کردند. نتیجه این شد که همه داریم چوب این افراد شیاطین  

 را میخوریم 

 دارن ما را هدایت میکنند که بعد از مرگ متوجه این موضوع خواهیم شد طوری

 .پرورش دادن افرادیست که بتوانند مردم را جادو و طلسم کنند  اولین کارشون
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تمام طلسمات شیطانی و جادو کردن و طریقه شیطان انداختن در بین مردم و 

افراد را در بین مردم  چگونه با جادو شخص را مسلط کردن, را آموزش دادند و این 

 پراکنده کردند 

دوم تمام جادوهای شیطانی و یهودی را در اینترنت گسترش دادند تا همه ازاین 

 جادو و طلسمات به راحتی استفاده کنند 

 .سوم آیات و سوره های قرآن رودستکاری کردند و احادیث دروغین ساختند

ا نام جادوی فساد و یا  بحث امروز ما در مورد یکی از این طلسمات شیطانیست ب 

 . جادوی شهوت 

شاید این جادو را خیلیهاتون نشنیدید.ولی مطمئن باشید خیلی از افراد که 

 روحشان خبر ندارد ولی این جادو در او وجود دارد و کامال بر او مسلط است

 جادوی فساد چیست؟ 

د.حتی  اگر خدا به همه ما یک چشم بصیرت دهد و یا یک پرده از چشم ما را باز کن

برای چند ثانیه.متوجه وجود موجودات زشت و شیطانی خواهیم شد که در اطراف و 

همراه ما هستند و به ما کامال مسلط شده هستند.متوجه این موضوع خواهیم شد  
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که تمام اختیار فکر و جسم ما در سلطه این موجودات کثیف است.حال سوال 

 اینجاست که این موجودات از کجا آمدند؟

همان اجنه های آتشین .و شیطانی هستند که شخصی از خدا بیخبر به  اینها 

خاطر حسادت بیجا یا انتقام یا کینه به جای اینکه بیاید حضورا با شما تسویه 

به شما مسلط میشود و این جن    حساب کند, از راه دور توسط چند جادو و طلسم

ابودی مطلق روی همان طلسمات است که وظیفه دارد شما را به گمراهی و ن 

 بکشاند

و شما تا این جادوی خود را باطل نکنید هر روز وضعیت شما بدتر و این جن به شما   

 مسلط تر خواهد شد 

میزنند اولین اتفاق این است که این جن سریع در وجودتان     زمانی که جادوی فساد

میرود.وهنگام رفتن جن به درون شما,زمانی است که جسم و روح شما خواب 

صبح است که در این زمان راحت به درونتان   ۵تا   ۳هترین زمان بین ساعات باشد.ب

میکند و    رخنه میکنند.حال اگر در روز برای شما جادو بزنند این اجنه اول شما را پیدا

 .سریع به درونتان میروند  بعد منتظر میشود تا نیمه شب کامال بخوابید و بعد
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گین و قوی هستند که وقتی به درونتان  بعضی از این اجنه های شیطانی آنقدر سن

این احساس سنگینی را متوجه میشوید و یا بیدار میشوید و احساس   رفتند

 .میکنید قفل شدید و نمیتوانید حرکت کنید

و هر چه تالش میکنید میبینید نمیتوانید خودتان را تکان دهید.که خیلی ها این  

چیزی به نام بختک   ی که اصال لحظه را میگویند بختک روی شما افتاده.در صورت

 وجود نداره

 و یا از نظر علمی میگویند 

بیند،  ای که فرد خواب رؤیا میدر طی خواب در مرحلٔه حرکت تند ، یعنی مرحله )

های عصبی به سوی عضالت اسکلتی )به استثنای عضله دیافراگم  مغز انتقال پیام 

ود را برون ریزی نکند  سازد، تا انسان رویاهای خو عضالت چشم( را متوقف می 

دوید، از رختخواب بلند نشوید و شروع به بیند می )یعنی مثالً وقتی در خواب می 

دویدن نکنید هنگامی که شما قصد دارید از خواب بیدار شوید، مغز مجدداً کنترل  

گیرد. اما گاهی اوقات، قبل از اینکه مغز کنترل عضالت عضالت را به دست می 

یرد و عضالت از حالت فلج بودن خارج گردند، انسان اسکلتی را به دست گ 

آور فلج بودن بدن خواهد یابد که نتیجٔه آن احساس ترس هوشیاری خود را باز می 

 ( بود
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که من این حرف را قبول ندار م. این حرف علمی درسته ولی برای یک شخص 

 ثانیه  شاید در طی عمرش یک بار یا دوبار اتفاق بیوفته اون هم برای دو یا سه

دقیقا شما وقتی در این مرحله قرار گرفتید مطمئن باشید برای شما جادویی زدند   

که این جادو اوال شیطانی و کثیف است دوما این جادو میتونه جادوی فساد یا  

جادوی بستگی کامل یا جادوی مرگ و یا هر جادوی دیگری باشه که الزمهء این  

ودت بیاید و به شما مسلط شوند و هر وقت  اجنه شیطانی باید در وج  جادو اینه که

مسلط شدند در واقع میگویند که شما طلسم شدید.که در همان زمانهایی که  

 عرض کردم میایند و وارد بدن شما میشوند

حاالافرادی که جادوی فساد دارند اولین کار اینه که جن وارد بدنشون بشه و این   

ودش میگیره.شما در اوایل کم کم  جن دروهله اول افکارتونو کم کم در سلطه خ

هر شخص جنس مخالف راکه  فکرهای فساد به ذهنتان می آید. یعنی شما 

در موردش فکر) س ک س( یا فساد به ذهنتون وارد میشه. در تنهایی,    ببینید

به اینترنت وصل    گرم میشید و فکرهای فساد و شیطانی به ذهنتون میاد اگر  اول

نه دنبال سایتهای )س ک س( بروید و یا در شبکه های  باشید شما را وسوسه میک

س (باشید.انقدر شما را مشغول و درگیر    ک   اجتماعی به دنبال کانالهای )س

فیلمها و عکسهای )مبتذل( میکنه تا افکار شما را از فساد و شــهــوت لبریز کنه و  

نید یا با کسی بعد شما را وادار میکنه تا خودتونو تخلیه کنید.و تا خودارضایی نک

 رابطه ای برقرار نکنید شما را آروم نمیزاره
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این جادوها در دخترها مخصوصا زنها خیلی زود اثرشو نشون میده. کاری میکنه که  

در طول روز فقط به )س ک س( و فساد فکر کنی.کم کم وادارت میکنه برای خودت 

صورت پنهانی  از جنس مخالف دوستی پیدا کنی.اگر زن باشی کاری میکنه که به 

یک دوست پسر پیدا کنی. و بهت قول میده که کاری کنه کسی متوجه این موضوع  

و تا با کسی تو رو دوست نکنه دستبردارت نیست. و بعدها کاری میکنه از    نشه

این رابطه ها لذت ببری و برات هیجان داشته باشه. تورو از همسرت کم کم سرد  

هم خودارضایی داشته باشی هم با چندین    میکنه. اگر مجرد باشی کاری میکنه

نفر از جنس مخالف رابطه داشته باشی.و بستگی به اون اجنه شیطانی داره که  

شما را چطور به فساد بکشونه.بعضی از این اجنه ها شما را وادار میکنند تا با  

جنس خودتون رابطه ای عاشقانه و فساد داشته باشید.و هم کاری میکنه که فکر  

 رگیر این رابطه ها کنه شما را د

شما را از قرآن و خدا و نماز دور میکنه.توی ذهنتون برای شما ثابت میکنه که این  

چیزها دروغه و باید بری دنبال عشق و حال.و این حرفهای خدا و قرآن و پیغمبر  

توهم و دروغینه.و این حرفها را در درونتون نهادینه میکنه.کاری میکنه که وقتی  

 .اره نماز میخونه بهش بخندی و مسخره اش کنیمیبینی کسی د

نتیجهء جادوی فساد این میشه که زن و شوهر از هم فاصله بگیرند و کارشون به 

رسوا شوند و هین امر باعث طالق و   جدایی بکشه یا اینکه در خالل این مدت 

 .جداییشون بشه
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این موضوع)ابطال  پس اگرببینید این موارد را دارید حتما پیگیری کنید و برای رفع 

 .سحر و جادو( اقدام کنید.امام صادق)ع( در حدیثی میفرمایند

و جادو شده و برای رفع سحر خودش اقدامی نکند از   اگر بنده ای بفهمد که سحر)

 (مسلمان نیست و کافر مطلق است 

پس حتما برای رفع این حالت اقدام کنید.حتما تمام موارد باال را به خاطر  

بسپارید.شما حتما باید عوارض انواع جادوها و طلسمات را بدانید و اگر همه عوارض 

طلسمات را بفهمید راحت تر میتوانید اقدام کنید و جلوی ضرر و زیان زندگی و از هم  

ی که میتوانید برای شما انجا بدم اینه که در  پاشیدگی زندگیتونو بگیرید.حداقل کار

مورد تک تک عوارض جادو ها برای شما شرح بدم .و بعد خودتان متوجه خواهید 

 شد که چه جادویی دارید و باید چگونه اقدام کنید

 چگونه باید جادوی فساد را از خودمان دور کنیم 

باید یاد بگیرید    حال که فهمیدیم جادوی فساد چیست و چگونه در ما اثر میکند

 چگونه جادوی فساد را از خودمون دور و باطل کنیم 

 دائم الوضو بودن -۱

 همیشه در منزلتون گالب بپاشید – ۲
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 نمازتونو سر وقت بخونید و قبل از نماز حتما با صدای بلند اذان بگید  – ۳

کنت  ذکرهای)الحول وال قوه اال باهلل العلی العظیم, ال اله اال انت سبحانک انی -۴

من الظالمین,اللهم صل علی محمد و آل محمد,بسم هللا الرحمن الرحیم, و قل رب 

 اعوذ بک من همزات الشیاطین( هر کدام از این ذکر ها را در روز هفتاد بار بگویید 

 اسم اعظم را بخوانید  ۹۹هر صبح یک بار زیارت عاشورا و یک بار  -۵

 ود کنید هر صبح در منزل اسفند و گلپر و پوست سیر د-۶

 بعد از نماز سوره تکویر را با صدای بلند بخوانید -۷

 برای دفع جادوی فساد حتما اقدام کنید و یه باطل سحر غسلی تهیه کنید  -۸

برای   در پست روزهای آتی نرم افزاری به شما ارائه خواهم داد که در این نرم افزار 

جادوی تفرقه و شما توضیح خواهم داد که جادوی بستگی,جادوی سردی و طالق,

نزاع)دشمنی(,جادوی مطیع شدن و بیقراری, جادوی اعتیاد و جادوی مرگ چیست  

و چگونه عمل خواهد کرد و راه باطل کردن آن چگونه است. در باره همه این جادوها  

اگر اطالعات کامل و جامعی داشته باشید و راه باطل کردن یا خنثی کردن آن را 

در صد مشکالت زندگیتونو حل خواهید کرد بدون  ۵۰بدانید .در واقع شما بیش از 

 اینکه نزد دعانویسی بروید و یا زندگیتونو بازیچه دست این و اون کنید 
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منتشر خواهد   این نرم افزار در چند روز آینده با نام )جادونامه( در سایت و تلگرام

 شد

قهای پوشالی  مواظب عشهمه شما را به خدای بزرگ میسپارم خدا یار و نگهدارتان

 و جادویی اطراف خود باشید

 سالمی گرم به تک تک دوستان و سروران عزیزم

مطمئنا همه شما عزیزان در حال مراسمات عزاداری و شرکت در هیات ها و 

عزاداری های امام حسین هستید.عزاداری همه شما عزیزان قبول باشه. و 

ی امام حسین بگیرید و امیدوارم هر چه آرزو و حاجات دارید از همین مجالسها

 مطمئنا دست خالی برنمیگردید

متاسفانه روشی که از قبل و قدیم االیام بوده و در حال حاضر هم هست و بیشتر  

 .هم شده و آن هم عشق جادویی است

عشقی که هیچ منطق و چهارچوبی در آن رعایت نشده.عشقی که هیچ 

در آن هست جز  انسانیتی و هیچ عواطفی در آن نیست.عشقی که همه چیز

عشق. عشقی که نه صداقتی در آن است نه شرمی و نه معرفتی.و آن فقط یک 

 عشق پوشالی و جادویست 



 رهایی از محدودیت

 

 37 نویسنده حمید آذر

 

 .عزیزان مواظب این عشق باشید و گول این عشقهای جادویی را نخورید

مطمئنان خیلی از عزیزان اسیر این عشق شدند و ضربه های مهلکی را 

دکشی سپردند.خیلی ها هم آواره شدند و خوردند.خیلی ها خود را به دامان خو

خیلی ها هم از خانه و زندگی گریختند و خیلی ها هم دستشان را به خون آلوده 

 کردند و روانه زندان شدند 

حتما سوال میکنید که این چه عشقیست؟منظورتون از عشق جادویی چیست که  

 از قدیم تا به امروز بوده؟؟ 

اپالی را دارم اداره میکنم و از همان موقع تا  در حال حاضر ده ساله که سایت این 

 االن کاربرانی را میبینم که اسیر این عشق شدند

در این رابطه شخص با نقشه برنامه ریزی شده و حساب شده جلو میآید.ابتدا طرف 

مقابل خود را برانداز میکند و خوب زندگی و مال و منال شخص یا وجود شخص را 

حساس کرده که طعمه خوبی گیرش اومده ابتدا  بررسی میکند.و بعد وقتی ا

مشخصات شخص را بدست میاورد مثل نام شخص نام مادر شخص و حتی یک  

عکس از صورت شخص یا یک لباس از شخص را بدست میآورد و اگر هم نتوانست  

بدست بیاورد با صد حقه و فریب با شخص دوست میشود و در یکی دو جلسه از او 
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ت می اورد و در مرحله بعد طرف را جادو میکند و یا سحر  کل این مشخصات را بدس

 .یهود یا جادوی کثیف .طوری که طرف را عاشق و دلباخته خود میکند

هفت اندام شخص را میبندد.گوش .چشم. عقل.حلق دست.پا.قلب و روح شخص را  

کامال میبندد و به تسخیر خودش در میاورد.طوری که طرف مقابل بیچاره و از خدا 

ر کامال به تسخیر شخص ساحر در می اید و جز او به هیچ چیز دیگری فکر بیخب

 .نمیکند

و وقتی شخص ساحر مطمئن شد که طرف کامال جادو شده. حال کم کم و در هر 

 .جلسه از شخص سحر شده تقاضاهای مختلف میکند

یا از او پول یا مال میخواهد یا خانه یا ماشین یا اموال یا طال میخواهد.از شخص 

د و  سحر شده میخواهد تا قرضهایش را بدهد. و یا از او میخواهد تا با او امیزش کن

کامال از جسم و اندام شخص استفاده میکند و وقتی کامال شخص را در طی چند 

ماه یا چند سال تخلیه کرده و خوب ازش استفاده کرد. یهو او را رها میکند و میرود  

سروقت شخص دیگری.حال این وسط .شخص سحر شده میماند و عشق جادویی  

ز دنیال عشق جادویی و خودش. و خواب و خوراک او گرفته میشود و شب و رو

پوشالی خود میگردد. و تازه دنبال دعاگرها میگردد تا شخص را برگرداند.و در اینجا  

معلوم هم نیست که گیر چه دعاگری بیوفتد. و مطمئنا دعاگرها هم تا میتوانند او را  



 رهایی از محدودیت

 

 39 نویسنده حمید آذر

 

وعده وعید میدهند و خوب ازش استفاده مالی و یا حتی سو استفاده جنسی هم 

 .میکنند

شب این مطلب را نوشتم به خاطر اینکه واقعا خسته شدم . و ناراحت .از من ام

اینکه روزانه افرادی به ما مراجعه میکنند و اعالم میدارند که عشقشون رفته و ما  

متوجه میشویم که این بیچاره هم دچار عشق جادویی شده و هنوز خبر نداره اسیر  

 چه مصیبتی شده 

مواظب فرزندان خود باشید.فرقی نمیکنه پسر پدران و مادران محترم .خواهشا 

 باشه یا دختر.فقط حواستون به فرزندانتون باشه. که اسیر این بحران نشوند

دوستان عزیز خواهشا مواظب سرنوشت زندگی خودتون باشید.بفهمید که با چه  

کسی در رابطه هستید.اگر در رابطه عشقی متوجه کوچکترین رفتار مشکوکی 

 .ک کنید که نکنه منو جادو کرده تا ازم بخواد سو استفاده کنهشدید.حتما کمی ش

فرقی نمیکنه چه پسر چه دختر. ما در طی این سالها هم دختران بیشرم دیدیم که  

مردهایی رو اسیر کردند و مال و منال انها را با جادو و سحر ربودند و هم مردهایی  

بطه بیشرم هم مرد میتواند باشد  را دیدیم که دختران زیادی را اسیر کردند. در این را

 .هم زن.فرقی نمیکند

 یکی از بهترین و مطمئن ترین روشها برای اینکه اسیر این جادو نشوید 
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داشتن یک باطل سحر قوی و عمری و معتبر هست که با این دعا کسی نتونه +

 شما را جادو کنه 

را جادو و دیگری هم متوسل به قرآن و ائمه شوید. تا وقتی کسی خواست شما +

 .کنه حتما موکلین قران به یک نحوی شما را متوجه این موضوع خواهند کرد

بهترین حالت این است که روزانه حداقل دو یا سه صفحه قران بخوانید.فرقی  +

نمیکنه در چه زمانی از روز باشه.و ذکر روزانه داشته باشید و هر صبح هم دو رکعت  

 دتونو متوسل کیند به اقا امام زماننماز برای اقا امام زمان بخوانید و خو 

بگذارید قرآن و ائمه اطهار حصار شما و زندگیتون باشه که مطمئنا این حصار قویتر از  

 هر حصار دیگری است 

تلگرام و اینستاگرام و . .   تحت هیچ شرایطی در شبکه های اجتماعی مثل+

راحت   عکسهای خودتونو قرار ندید.چون ساحران از همین عکسهای شما خیلی

میتوانند شما را جادو کنند. سعی نکنید عکساتونو به راحتی در اختیار عموم قرار 

 بدید

اصال و تحت هیچ شرایطی شانه و لباس و حتی لوازم شخصی خودتونو به کسی  +

ندید.مخصوصا به عشقتون که واقعا هیچ شناختی از او ندارید.مگر اینکه صداقتش  

 ه اثبات رسیده باشهصد در صد برای شما و خانوادتون ب
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سعی نکنید شخص مقابلتونو که واقعا شناختی ازش ندارید با هم به رستوران +

 بروید و حتی خوراکی از دستش نگیرید و نخورید 

هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی شخص را که کامال نشناختید در منزل یا محل کار +

ویید.چون ساحر به خود راه ندهید و حتی آدرس منزل و محل کار خود را به او نگ

راحتی جلوی درب منزل یا محل کارتون جادو یا سحر را قرار میدهد و شما را کم کم  

 اسیر خود میکند 

خواهشا به نصیحتهای برادر کوچکتون گوش دهید و الاقل کمی تعمق و اندیشه 

کنید و حتما به این موضوع فکر کنید.تا خدایی نکرده اسیر این عشق جادویی  

 .ین روزهای زندگیتونو خراب نکنیدنشوید و بهتر

 

 ت کوه مشکال

همه انسانها فکر می کنند که کوهی از مشکالت در مقابلشان است در صورتی که 

ت اطرافیانشان آگاهی یابند خداوند را به دلیل این همه راحتی و  اگر از مشکال

 .کنند و عاشق مشکالتشان می شوندنعمتی که دارند شکر می  
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تان جواب میدهم خیلی فکرم مشغول میشود به  در زمانی که به سوالت دوس

مشکالت و مسائلی که دوستان با آنها دست و پنجه نرم می کنند و همیشه به 

یرسم کسی نیست در این دنیا که بی مشکل باشد )یعنی بی مشکل  این نتیجه م

طر خداست ) که آن هم در بند مشکالت رنگ و بارنگ ماست(( و با آسایش خا

 .ین که یک سری از مسائل را رعایت کندزندگی کند مگر ا

 ش مانند: قنائت , امید , تالش, داشتن هدف,ایمان درست,آرام

زاده آملی  اد بزرگوار حضرت آیت هللا حسندر سالهای گذشته کتابی از است

میخواندم به نام الهی نامه متنی در آن بود که خیلی ذهنم را به خودش درگیر کرده  

فهمیدم یعنی نمی توانستم با جانم آن را درک کنم و آن  بود ولی معنی آن را نمی

 د جمله این بو

ای فراوانی را  در چند روز پیش با کسی برخورد کردم که در زندگی اش سختی ه

شار فراوانی را تحمل کرده بود ولی  تحمل کرده بود و واقعا در زیر بار مشکالت ف

ی را گفت که مو به تنم سیخ  نگذاشت که این مشکالت او را از پا در بیاورد جمله ا

 ، کرد 

ما هر چه که داریم محتاج سختی هایی هستیم که در زندگی  : گفت

 مکشیدی
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ت هللا حسن زاده افتادم و تازه معنی  و به آید آن سخن از آی مدتی مرا به فکر فروبرد

 . آن را با جانم درک کردم

بر سر راهتان از شما دوستان میخواهم عاشقانه سختی هایی را که در زندگی  

قرار میگیرند دوست بدارید و آنها را مانند امتحان هایی در زندگی با موفقیت و 

پشت سر بگذارید اگر میخواهید در آینده داشته   پشت کار و امید و ایمان به خداوند

 . های فراوان و با ارزش در زندگی به دست آورید

بدانید و این را بدانید    پس درواقع باید قدر سختی هایی که متحمل می شوید را

هرکه سختی های بیشتری در زندگی متحمل شود روح بزرگتر و مطمئنا آسایش  

 . بیشتری در آینده نسیبش می شود 

از این که در زندگی بیماری دارید یا بدهکاری دارید یا با مشکالت خانوادگی و   

در محضر   اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کنید این را بدانید که شما

خداند در حال گذراندن آزمایشی هستید تا به شما امتیازی داده شود و اگر از آن 

ا داده می شود که در تمام طول زندگی امتحان سر بلند فارغ شوید نعمتی به شم 

فراموشش نمی کنید و آنجاست که خداوند را بابت آن سختی و امتحان شکر می  

ه می فرمایند الهی همه از تو دوا خواهند و ه آیت هللا حسن زادکنید و اینجاست ک

حسن از تو درد چرا که استاد خواهان مقام و درجه باالتر الهی و انسانی است و  

ند که رسیدن به این درجه مستلزم متحمل شدن سختی هایی هست و میدان
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و ماندنی تر   هرچه سختی بیشتر درجه و مقام و ارج الهی باالتر و نعمت فراوان تر

ت خواهد آمد یک مجسمه سنگی هرچه بیشتر ضربه چک کش و قلم و  به دس

 د سنباده را تحمل کند زیبا تر جانگذاز تر می شو

ر میکوبد و میسابد خوشحال باشید که  شما را با شدت بیشتپس اگر روزگار سنگ  

مجسمه ای از آن در خواهد آمده که دنیا به آن افتخار می کند و همه خواهان 

همنشینی با او هستند اینجاست که به دوستان میگویم اگر  لحظه ای دیدن و 

ام و خواهان افراد خوب در زندگی هستید باید خوب باشید اگر خواهان برکت و مق

منزلت هستید باید در مسیر خداوند با ایمان کامل قدم بردارید و از سختی ها  

 .نترسید و شکوه نکنید

فشار و سختی و تاریکی پیله را  دوستان اگر خواهان پروانه شدن هستید باید 

 .تحمل کنید و هللا کرم به دنیا می آیید و کرم از دنیا میروید

یدن به  یدا کنید و اگر هم مسیری برای رسهمیشه در زندگی مسیر موفقیت را پ

 .موفقیت نیست باید خودتان آن را بسازید

قرار است از او   در زندگی هر که را که میبینید باید برایتان مانند کتابی باشد که

 . درس زندگی بگیرید
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 اعتماد به خداوند

ز باز هم با شما عزیزان سالم به همه عزیزان و دوستان گلم.الزم دونستم که امرو

 م زیزان را میخوندردو دل کنم.وقتی نظرات شما ع 

که انقدر تو زندگی عجول هستید و دوست دارید خواسته شما طبق روال شما 

 .تعجب میکنم باشه

امروز میخواهم با شما در باره اعتماد به زمانبندی خداوند صحبت کنم.خواهش من  

 .حداقل دو بار مطالعه کنیداز شما عزیزان اینه که این مطلب رو

 .در زندگی همیشه ما منتظر چیزی هستیم

 د منتظر آرزویی که اتفاق بیفت

 ن منتظر شخص مورد نظرما

 د منتظر اینکه مشکالت حل شون

هنگامی که به آن سرعتی که ما انتظارش را داریم اتفاق نمی افتد,ناامید شدن 

 هبسیار آسون
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ای  ه شما دعا کردید,خداوند زمانی را براما شما باید متوجه باشید,لحظه ای ک

 د آرزوهای شما تنظیم میکن

 .خداوند زمانی را برای شما تنظیم مینماید تا شخص مناسب را مالقات نمایید

زمان معینی وجود دارد تا مشکالت رفع شود.زمان معینی برای شفای شما وجود 

ا هفته دیگه و یا  دارد.برای ارتقاع یافتن شما,برای پیشرفت,ممکن است فردا و ی

گامی که درک کنی که زمان آن از برای پنج سال دیگه از تاریخ امروز باشه.اما هن

قبل تعیین شده است,تمام فشارها از ما برداشته می شود.مظطرب,و نگران 

 .زندگی,نخواهید بود

متعجب نخواهید بود از اینکه آیا اتفاق خواهد افتاد؟ ارام خواهید بود و از زندگی خود  

ز قبل برنامه  لذت خواهید برد..و آگاه از اینکه تمام وعده ها توسط خالق هستی ا

 .ریزی شده است

برخی برای موفقیت و اتفاقاتی برای مدت مدیدی به دعا پرداختند.و تغییر خاصی رو 

هم مشاهده نمیکنند. و به آسانی هم مایوس میشوند.اما چی میشد اگر خداوند 

ما اجازه دهد تا نگاهی به اینده بیاندازید و شما میدانستید  پرده را کنار بزند و به ش

دقیقه ظهر شما قرار است فرد رویاییتان را  ۱۲:۳۰ماه دیگه در ساعت  ۲ثال در که م
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مالقات کنید. پس شما هیچ گاه ناامید نخواهید بود.بلکه هیجان زده خواهید بود و  

 ؟اس جدید می روید .چراشروع به تهیه و تدارکات خواهید کرد,و برای خرید لب

 .ت.اینجاست که ایمان فعال نیاز استزیرا میدانید که روز بزرگ در راه آمدن اس

خداوند وعده داده است که زمان معینی در اینده ما وجود دارد.اما او به ما نمی  

 .گوید که چه زمانی خواهد بود

ها منتظر صبح باشد. و تماس تلفنی که مدت ۹زمان شما ممکن است فردا ساعت  

 .کنیدآن بودید را دریافت می

روز دیگر باشد.و  ۱۰زمان شمایی که االن دارید این سطر را میخوانید ممکن است 

یا دو سال دیگر از همین االن و شما خبر خوبی را دریافت میکنید. و این موضوع 

 .شما رو به مرحله جدیدی منتقل میکنه

ه  به خداوند اعتماد دارید که باور داشت  حال سوال من اینه که )آیا به اندازه کافی

 (باشید که زمان شما در راه است؟؟؟

ایا حاضرید با حرفهایی که االن زدم منتظر بمانید.و آگاه از اینکه زمان شما در راه 

 ؟ است
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 ؟و یا ناامید خواهید شد

و یا اینکه بگید.نمیدونم حمید! من از زمان مدرسه در تالش برای رهایی ازاین  

 .هستموضعیت 

 د ودتون برگزینیشما باید یک دیدگاه جدید برای خ

خداوند زمان معینی را برای رهایی از این وضعیت شما معین کرده است که در  

 داینده شما قرار دارد.اجازه ندهید که افکار منفی شما را از مسیر خارج کن 

ت  زمان معینی برای شفای کامل شما وجود دارد.زمان مشخصی برای تغییر وضعی

 .بکشید وجود دارد.از نگرانی در مورد آن دست

 .از زندگی کردن در استرس دست بردارید

 ؟ خوب چی میشه اگه شخص مناسب را مالقات نکنیم

 ؟چی میشه اگه هیچ وقت خوب نشیم

در قرآن خطاب به مومنان آمده است که”برای آنان که ایمان داشتند به پناهگاه امن  

 ”خداوند وارد گشتند
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مش هستید و میدانید که پاسخ ها  ه واقع باور دارید,شما در اراکه شما ببه روشی 

در راه هستند.میدانید که افراد مناسب و فرصتهای مناسب,از قبل در اینده 

 .شمامعین شده است

دوستی تعریف میکرد من اوضاع کاریم به هم خورده و دارامد من تقریبا نصف هم 

م کاری داشته باشم که با تخصص من  کمتر شده.هر چند من همیشه آرزو داشت

حی و گرافیک( همخونی داشته باشه.همیشه از خدا میخواستم که یه کاری  )طرا

به من پیشنهاد بشه و یا دست به کاری بزنم که من دوست دارم.ولی یا وقت  

نداشتم و یا اون کار جور نمیشد و عالوه بر اون درآمد من هم روز به روز کمتر 

فکرشو هم نمیکردم به یکی از دوستان من که   ۱۳۹۳خرداد  ۱۷ر میشد. تا اینکه د

من پیشنهاد کاری رو داد که به صورت شراکتی کار کنیم. و من هم قبول کردم .من  

باور دارم که اون لحظه ,زمان عادی نبود بلکه زمانی بود که خداوند برای من مقدر 

که و درآمد من داره روز به کرده و االن شکر خدا کارو زندگی من فقط طراحی و گرافی

 .میشهروز بیشتر 

بعد از ظهر هنگامی که از مشاور امالک با   ۱:۳۰در ساعت  ۱۳۸۹فروردین  ۱۲در 

من تماس گرفتند و خانه نو و جدیدی که با شرایطی که من داشتم .قبول کرد و به  

 .بودمن تحویل داد,زمان عادی نبود.بلکه زمان معین و روز معین توسط قادر متعال 
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ن شده ای وجود دارد.شما دعا میکنید ,باور دوستان در اینده شما زمانهای معی

 .دارید, و بر ایمان خود پایبند

اجازه بدهید که به شما اطمینان بدهم شما وارد زمان معین شده رحمت خداوندی 

 .که مشکالت برمیگردند  خواهید شد.زمانی

 .کنیدزمانی که شما شخص مورد عالقتان را مالقات می

میگردد که شما را یک سال به جلو پرتاب   زمان معینی که پیشرفت خوبی باعث

 .میکند

و این چیزیست که نویسنده بزرگ آمریکایی”میترلینگ” گفت “رویایی که منصوب به  

زمان معینی است.ممکن است که ظاهرا به اهستگی بیاید,اما صبورانه به انتظار  

 ”بنشینید.زیرا یقینا خواهد امد

کنید که این گونه نیست که ممکن است بیاید.اینگونه اینست که ممکن است   جهتو

اتفاق بیفتد.بدانید که خداوند از قبل زمان ان را معین کرده است.زمان مقرر شده از 

 .قبل در تقویم شما قرار گرفته است. حتی ثانیه ای نیز تغییر نخواهد کرد

ه در حال پیشی گرفتن از من  هم ه گاها میشنویم که ,گاهی اوقات فکر میکنم ک

هستند.همه دوستانم به سفر خارج مهاجرت کردند و من هنوز در ایران 
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هستم.همه دوستانم مدرک دکترا گرفته اند و من هنوز نتوانسته ام فوق لیسانس  

بگیرم.و یا میشنویم که میگن همکارانم ارتقاع شغلی گرفتند و من هنوز اینجا گیر  

 .کردم

شوید.زمان شما در راه امدن است.حتی ثانیه ای به تاخیر نخواهد  ن یدمایوس و ناام 

 .افتاد

خبر خوش این است که خداوند میداند که چگونه جبران چیزهایی که به نظر از 

 .دست رفته اند را بنماید

خداوند همیشه ما را به طور منطقی به”الف به پ ت. . . ” هدایت نمیکند. گاهی  

پ ” خواهد برد و ناگهان از انجا شما را به جلو به”سین  ه ب خداوند شما را به “الف

 ؟ شین ص” خواهد کشید.چه اتفاقی افتاد

سال شما را به پیش هدایت کرد.نگرانی   ۵۰شما زمان مقرر شده ای داشتید که 

در این باره که چه کسانی در حال پیشی گرفتن از شما هستند را رها کنید و تنها 

 .بهترینی باشید که میتوانید. کار خودتونو انجام بدید

 د در زندگی همواره به یاد خدا باشید.با مردم به درستی رفتار کنی

 د و خداوند شما را به همانجایی که باید باشید خواهد بر
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آن ارتقاع شغلی,آن پیشرفت,آن شفا,آن شغل مناسب,آن شخص مناسب, حتی  

یقی است.او  دقی لحظه ای دیر نخواهد کرد.خدای ما خدای تصادفی نیست.خدا

تمام راه حل ها را تا آخرین لحظه برای شما آماده کرده است.فقط باید به او ایمان 

داشت ومنتظر روز خودتان باشید.منتظر زمان بندی که خداوند برای شما مقدر کرده 

 .است

 دهمه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم .موفق و پیروز باشی

 اه خدشک نکن ب

 

 ی ی گرم به همه دوستان و کاربران سایت این اپالسالم

یاد داستانی اوفتادم که مطمئنا همه شما شنیدید.که روزی کشیشی برای تمام 

همه حاظرین در    موعظه ای کرد. ان موعظه آنقدر دل انگیز بود که  مردم در کلیسا 

و  ته سومجمع لذت بردند.هفته بعد کشیش همان موعظه را انجام داد.و برای هف

چهارم هم همینطور.در نهایت مردم در نزد کشیش انتقاد کردند و گفتند االن چهار 

 .هفته است که موعظه تکراری میکنید .لطفا چیز جدیدی بگویید

آن کشیش گفت.ایا همان موعظه ای که کردم شما انجام دادید تا من چیز جدیدی 

 ؟بگویم.
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زدم.از تجربیات خودم از  ما حرفدوستان خوبم من در پست های قبل خیلی با ش

رازهای زندگی ,از مطالعه کتاب های با ارزش.از تجربه هایی که از شکستهای 

 .زندگیم خوردم.همه را در خدمتتون قرار دادم

به شما هدیه دادم را انجام    من مطمئنم اگر شما همه این مطالب با ارزشی را که

 .سیدیدون میرمیدادید.حتما به تمام خواسته ها و ارزوهایت

در این پست من مجبور شدم تمام حرفها و دردودلهای گذشته را به صورت خالصه 

 ..در این جا بازگو کنم. حتمااااا بخونید

همیشه در نظرات عنوان میکنید که دعاهام نمیگیره.نذرم نمیگیره؟حاجت روا 

تو   قط مالفکر میکنی خدا نمیبینه تو رو؟ درد داری؟ دعای همه میگیره و ف  نمیشم.

 .…نمیگیره؟ میخوای بهت بگم چرا؟ چون بلد نیستی چطوری از خدا بخوای 

 ندوس داری یاد بگیری؟ پس مطلب زیر رو که برای چندمین بار مینویسم بخو

ببین برادر من ، خواهر من ، دعا کردن و خواستن راه و چاه داره،نمیشه الکی بگی  

  هخدایا بده و اون بده بهت،قانون دار

ام قانوناشو دوباره بهت بگم،به زبون خودمونی،پس طوطی واری میخومنم 

 …نخون،بادقت بخون
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چرا وقتی دعا میکنی با شک میگی؟ میگی خدایا میشه یه ماشین بدی؟مگه -۱

 (اینجوری نمیگی؟ هان؟)با ایمان راسخ بگو

خوب بابا وقتی میگی )یعنی میشه؟…( یعنی احتمال نشدن داری میدی،یعنی  

 یقض میکنرو نخدا قدرت 

خود خدا میگه بنده ی من جوری بخواه که انگار بهت قبال دادم…پس یاد بگیری 

 ی دعات به زبون حال باشه: مثال بگو خدایا ممنونم که بهم ماشین مید

آره باباااا….خدا رو بذار تو رودرواسی،بهش بگو ممنونم تا اخر هفته حال عزیزمو 

 ه مونسی بخوب میکنی…جوری بگو که تو رودروا

مثبت بخواه خواستتو،مثال نگو خدایا فقر رو ازم دور کن ، بگو خدایا ممنون که تا  -۲

 ر سر برج فالن قدر پول میدی بهم،اصن کلمه منفی به کار نب

خواستتو شفاف بگو..هممون میگیم خدایا به من پول برسون…تو خیابون میری  -۳

ونده فقط،چرا؟ چون نگفتی میبینی یه دویست تومنی افتاده زمین،خدا اونو بهت رس

چقد برسون…بگو خدایا ممنون ,سپاسگذارمکه تا دو ماه دیگه یک ملیون و سیصد و  

ا سپاسگزارتم تا سر برج یه  بهم میرسونی….بگو خدایبیست و یک هزار تومن 

 ی ماشین سراتو آلبالویی با تو دوزی چرم مشکی و فالن و فالن بهم میرسون
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ش بیشتره…وقتی دعاهاتو بنویس.کلمه قدرت داره و کلمه ی مکتوب قدرت-۴

مینویسی حک میشه رو ضمیر ناخوداگاهت،با انرژی بنویس تا هر وقت خوندیش  

 ه انرژی بگیری دوبار

دادن خدا ایمان داشته باش و مدام نگو چی شد چی شد..به شک نکن به   -۵

کاراشو راست و ریس کنه  خواستت وابستگی نداشته باش،رهاش کن بذار خدا 

،بابا انقد نگو خدایا از یک ماه، بیست و نه روزش رفت پس چی شد،شاید روز سی  

ین رو ,  ام بده بهت…اگرم نداد برو ببین کجا ایمانت کم شد کجا اشتباه رفتی قوان

 ه که هنوز نداد

دعاتو طبق قانون قصد انجام بده،یعنی چی؟)ایمان فعال(یعنی ماشین میخوای؟  -۶

ذایی که میپزی رو به نیت رسیدن به ماشین بپز،جوری بپز که انگار وقتی غذاتو غ 

پختی زنگ خونتونو میزنن میگن بیا سوییچو بگیر،میخوابی به نیت خواستت بخواب ،  

فکر کنی که نگرانی و فکرای منفی پیش بیاد بلکه فقط کاراتو به  نه که مدام بهش 

ار که کارتو به قصد فالن خواستت انجام  اون قصد انجام بده،یه لحظه تو ذهنت بی 

میدی،همین کفایت میکنه….فقط یادت باشه اون کار رو که براش نیت کردی تا اخر  

به هیچ وجه من   باید بری هر چی سخت تر قصدت قوی تر،نصفه نباید ولش کنی

 دالوجو
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ت  یه تایمی میبره تا براورده شدن خواستت از وقتی که بخوای تا وقتی که کائنا -۷

شرایط براورده کردن خواستت ردیف کنه یه زمانی طول میکشه که بستگی به 

بزرگی خواستت داره،پس درست بخواه نگو خدایا همین فردا خونه بده بهم تو پنت  

ن،ضرب العجلت عاقالنه باشه ولی انقدم دور نباشه که نا  هاوس یه برج تو نیاورا

 ی امید بش

وای؟ برو دوتا بوگیر ماشین بگیر،برو  برای خواستت تدارک ببین،ماشین میخ-۸

روکشای ماشینا رو ببین تو خدماتیا برو کارایی که مربوط به ماشین هست رو بکن  

 (ان فعالتا انرژی خواستت بیشتر بشه،به این میگن قانون تدارک)ایم 

یه قانونی هست بهش میگن قانون خالء،)قانون خالی کن,بازی کن(یعنی باید  -۹

ه،حاال یعنی چی؟ ببین یه لیوان پر آبو تصور کن، اوکی؟ هر کار  خالی کنی تا پر بش

کنی بیشتر توش آب جا نمیشه و به مرور آب توش میگنده مثل مرداب که آبشو به  

پولت یه خوردشو ببخش تا جا خالی کنی.اینو  رود نمیبخشه،حاال پول میخوای از 

ر ببخشی صد هزار یادت باشه همیشه بیشتر از خالئی که ایجاد کردی میگیری،هزا

 ی میگیری،یه لبخند ببخشی صد تا لبخند میگیر

اینا رو خوندی اگر درست انجام دادی و به خواستت رسیدی بیا و یه دعایی  -۱۰

 .کر کن کدوم کارو درست انجام ندادیبرای ما بکن اگرم نرسیدی برو بشین ف
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.و اونم)حق فقط قبل از اینکه همه این کارهارو انجام بدی یک چیزو فراموش نکن

الناس(.برو اول یه چرتکه بزن ببین حق و الناسی به گردن داری یا نه.بعد از اینکه  

روت  پاک شدی.برو قانونهای باال رو مو به مو انجام بدت تا سیلی از ثروت و ارزو به

 .سرازیر بشه

اگه بدون اینکه به حق الناس توجه ای داشته باشی و قانون باال رو انجام 

ثل اینه که یه ماهی تابه که دیشب روش قرمه سبزی درست کردی  بدی.درست م 

و بدون اینکه بخوای بشوری و تمیزش کنی توش نیمرو بزنی.خوب اون نیمرو چی 

 ؟میشه؟

 قنه میسپارم خداوند یار و نگهدارتون باشه. یا حعزیزان همه شما را به خدای یگا

 یو یاوران تیم این اپال  دردودلی با شما دوستان

 نم عزیزاسال

اون   امیدوارم که خوب باشید و سالمت و قدر همه چیزهایی که دارینو بدونین و

 .چیزهایی رو که ندارین براش حسرت نخورین ولی براش تالش کنید تا بهش برسید

امسال تونسته باشید که از هر نظر رشد کرده باشید چه از نظر روحی   امیدوارم

 ی نوچه از نظر جسمی و چه مالی و چه مع
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بیایم امشب هممون یک دفترچه و یک خودکار برداریم و روی خط چند سوالی از  

 مخودمون بپرسی

ن این چه بازییه در آوردی.ولی به عنوا  حمید بیخیال  میدونم شاید بگید  میدونم

جواب رد به سینه ام نده یه قلم و یه    برادر یا دوست کوچک ازت خواهش میکنم

حتی شده جوابشو تا فردا شب فکر کن و    ت رو بنویس ودفترچه بردار و این سواال

 س تمام جواباتو جلوی سواالت بنوی

  

 ؟امسال من چه کار بدردبخوری انجام دادم

 ؟تو چه زمینه ای رشد کردم

 ؟قرار بود انجام بدم و انجامش ندادمچه کارهایی رو 

 ؟یرمچه اشتباهاتی امسال داشتم؟ و چطور میتونم جلوی این اشتباهاتو بگ

 ؟ایا امسال از کارکرد خودم راضی بودم 

 ؟ ایا خانواده ام دوستام همکارام ازم راضی بودند
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 ؟چه تجربیاتی بزرگی امسال بدست اوردم

 س خواهش میکنم جلوی همه سواالت جوابشونو فکر کن و بنوی 

از خودت بپرس. تمام سواالتو    بعد از نوشتن جواب تمام سواالت دوباره این سواالتو

 ن دفتر یادداشت ک توی

 ؟ در این سال جدید تصمیم دارم چکار کنم

 ؟ برای سالمتی ام چه هدفی دارم و قصد دارم چکار کنم

 ؟قصد دارم چکار کنم  برای رشد خانواده ام

 ؟برای رشد اقتصادی زندگیم چه هدفی دارم

 ؟هدفم چیه  برای رشد معنوی ام

 ؟قصد دارم چند جلد کتاب مطالعه کنم ۹۵در سال 

بنویسید. و یادتون باشه که اگه نتونین    خواهشم اینه که حتما جواب سواالتتونو و 

ی ندارید و هیچ رشدی هیچ هدف ۹۵جواب سوالتنونو بدید مطمئن باشید در سال 
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هم ندارید.چون ذهن شما برنامه ریزی نشده و همبنطور حیرون و سرگردون به 

 .وش اومدناکجا اباد میره یعنی هر روز هر چی پیش اومد خ

این عید سال نو خیلی برای ما خوبه .رود عید روز تسویه حساب سخصی با  

ز کردن سال گذشته و  خودتونه.روز چرتکه زدن یک سال گذشته شماست.روز آنالی

از    است.پس قدر عید نوروز را بدونیم و  برنامه ریزی کردن برای سال اینده خودتان

 .این روز استفاده مفید ببریم

در این روز با خودتون تصفیه    وز تیز کردن طبر زندگیمونه. پس خواهشاسال نو ر

خودتان حساب و حساب کنید و پرورنده اعمال سال گذشته و سال اینده خودتان را ,

 .کتاب کنید.چون هیچ کس بهتر از شما نمیتواند به این حسابها رسیدگی کند

و انسانهای   ر سمعیباور کنید تمام ادمهای بزرگ مثل دکتر حسابی , پروفسو

موفق مثل این بزرگواران همشون در طول سال ده ها بار با خودشون تسویه 

 .حساب میکنند

 .من که دارم میگم در طول سال الاقل یک بار این کار رو انجام بدید

ولی انسانهای موفق هر هفته این کار رو میکنند.هر هفته برنامه شخصی یا همان  

ند و تمام کارهای یک هفته گذشتشونو انالیز  جلسه شخصی با خودشون دار
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ار اسرار الوجود نسخه  میکنند و برای هفته دیگه برنامه ریزی میکنند. من در نرم افز

 .علم ثروت کامال در این زمینه توضیحات الزمو دادم

 ؟حاال ببینید که شما در طول سال چند بار با خودتون تسویه حساب دارید 

 .از همین لحظه شروع کنیداگه تا حاال نداشتید پس 

دفتری بخرید و روی جلد دفتر بنویسید. “دفتر برنامه ریزی هفتگی” و هر شب پنج  

 .نبه تمام این سواالت باال رو از خودتون بپرسیدش

و همین یک کار ساده دگرگون عظیمی در زندگیتون به وجود میاره.همین کار باعث  

از تمام وقت زندگیتون نهایت استفاده رو   میشه تا تمام پرتی زندگیتون از بین میره و

ر از انژی قوی  میبرید.و با گذشت یک سال میشید یک انسان فوق العاده موفق با پ

که هر لحظه میخواد انفجاری رخ بده و هیچ وقت آروم و قرار ندارید و   و کوره ای

 .برای رشد شخصی و معنویتون همیشه در حال فعالیت هستید

هادی که دادم خیلی از شما رو متقاعد کرده باشه و در سال امیدوارم این پیشن

 .د بیارهدگرگونی عظیمی در زندگیتون به وجو ۹۵پایان سال

 .و مطمئنم که همینطور هم هست.
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من و تمام دوستان تیم این اپالی پیشا پیش سال نو رو به همه شما کاربران و 

ک میگیم و امیدواریم سال پر  عزیزان ایرانی چه داخل کشور و چه خارج از کشور تبری

ظات برکت و پر انرژی در کنار خانواده عزیزتون داشته باشید.امیدوارم از تمام لح

زندگیتون نهایت استفاده رو ببرید و زمان , که با سرعت برق در حال گذره ,ازش 

 .استفاده بهینه ببرید

دترین علم روز همچنین میتونید با عضو شدن در تنها کانال تیم این اپالی از جدی

شما با عضو شدن در این    هیپنوتیزم و یوگا و سالمتی و موفقیت بهره مند بشید و

ه در علم هیپنوتیزم و یوگا و سالمتی و موفقیت به روز هستید و کانال همیش

همیشه در رسیدن به هدفتون شارژ و موفق هستید و این کانال میتونه 

یک استاد در تمام روز زندگیتون در کنارتون  برق شما رو شارژ کنه و همانند   همانند

 ه باش

 د لیک کنیبرای عضو شدن در کانال تلگرام ما ابتدا روی لینک زیر ک

http://telegram.me/inapplyoriginal 

 د کلیک کنی ok سپس پنچره ای باز میشود که روی دکمه

کلیک کنید. تا   join بعد از اینکه وارد کانال شدید در قسمت پایین روی دکمه  سپس

 .ز هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت اگاه باشیدهمیشه از جدیدترین مطالب رو

http://telegram.me/inapplyoriginal
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 د موفق و شاد باشی

 دباید کینه ها را زدو

علم و روان شناسی و سایر علوم مرتبط با سالمتی بشر ثابت کرده اند که خشم، 

قام جوئی، بزرگترین آفت و بالی سالمتی است. شما خواننده محترم، اگر  قهر و انت

قصد دارید زندگی آرام و سالمی داشته باشید، خشم ها، کینه ها و انتقام جوئی  

ب های نازنین شما باید مملو از عشق به ها را بی خیال شوید و به دور اندازید. قل

های شما را برای زندگی و بودن   همنوعان، خویشان و فرزندان شما باشد که انرژی

در کنار عزیزانتان افزایش دهد، دشمنان شما و آنهایی که به شما بدی کردند چه  

ارزشی دارند که در قلب خود آنها را محکم و دو دستی نگه می دارید و حاضر 

ید رهایشان کنید؟ باور کنید کینه و نفرت از دشمنان و کسانی که به شما نیست

آنقدر حجیم و فضاگیر هستند که تمامی قلب شما را اشغال می  ستم کرده اند 

کنند و جائی برای عشق و دوست داشتن عزیزانتان باقی نمی گذارند. دیگران اگر 

آنها را ببخشید، اگر واقعاً   به شما بد کردند بهتر است شما بخشیدن را بیاموزید و

ا به خداوند بزرگ واگذار کنید.  نمی توانید ببخشید، یک راه میان ُبر وجود دارد، آنها ر

مگر نه این است که ما همواره به خداوند ایمان و اعتماد داریم و مطمئن هستیم  

ما عمل نمی کند و بیشتر از پدر و مادر، دوستمان دارد،    که او بر خالف مصلحت

پس بیایید کینه ها و نفرت ها را رها کنید و فهرست ستم کنندگان به خود را به  

تحویل دهید و از او بخواهید هر طور خودش می خواهد میان شما قضاوت و خداوند 
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عمل نماید. با این کار قلب خود را از کینه ها و نفرت ها خارج ساخته و به خود 

ستانتان مستجاب شود. قلبی که از  کمک خواهید کرد تا دعاهای شما در حق دو

را جذب نماید و دعای سیاهی نفرت و کینه پاک شده باشد می تواند نور الهی 

 .صاحبان چنین قلب هایی مستجاب تر خواهد بود

 مدردودلی با شما خانمهای محتر 

سالم دوستان عزیزم قبل از هر چیزی عنوان کنم که تمام این مطالب سایت فقط 

 مفع مشکالت حال مردمه و جز این نیت دیگه ای نداریو ر  جهت کمک

جدایی از من میکنند.ببینید دوستان  و دوستان زیادی هم درخواست نسخه های 

من هیچ وقت نسخه جدایی در سایت قرار نمیدم.همانطور که میدونید خیلی ها در 

غیر راه نادرست استفاده میکنند و همه کسانی که از ادعیه ها و طلسمات در راه 

انسانی استفاده میکنند.هیچ کدومشون نمیدونند که دارند گور زندگیشونو با  

ون میکنند.مطمئن باشید هر کسی فرقی نمیکنه هر کسی باشه  دستای خودش

که اگه از طلسمات یا حتی دعاهای قرانی در راه ناحق استفاده کنه ,عواقبش  

ید و هیچ تردیدی نداشته  برمیگرده یقه خودشو میگیره.و در این مورد اصال شک نکن

 .هباشید.دیر یا زود به سراغتان میاد و زندگیتان را تارو مار میکن
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من در این سایت و در هیچ جایی از نسخه های جدایی حرفی نمیزنم.فقط ادعیه 

هایی که بتونه مشکالت مردمو حل کنه.اگه همسرت میبینی با کس دیگه ای در 

 ؟یی استفاده کنی؟راه حل دیگه ای نیستارتباطه چرا باید حتما از نسخه جدا

ا شوهرت رفته با یکی دیگه قبل از هر چیزی بیا ببین مشکل از کجاست و اصال چر

 ؟رابطه برقرار کرده

باید با خودت روراست باشی.اکثر اقایونی که با شخص دیگه ای رابطه دارند چند 

 ه حالت دار

ند.یا رفتار درست و  یا همسرشون رابطه عاطفی و جنسی خوبی برقرار نمیکن 

 .مناسبی با همسرشان ندارند

با تمام رفتارهای عاشقانه و با   واگر غیر از این بود ,و دیدی که شوهرتون

برخوردهای مناسبی که شما با ایشون دارید ,یهو برگشته و به شما بی اعتنایی  

میکنه و با شخص دیگه ای رابطه پیدا کرده پس مطمئن باشید این وسط یکی 

 .ن سحر کرده و یا شوهرتونو طلسم کرده یا بینتون سحر جدایی انداختهبراتو

سخه های جدایی میخواید.اول از خودت شروع کن ببین  پس شمایی که از من ن

 ؟ عیب از شماست یا نه؟آیا رابطه خوبی با شوهرت داشتی 
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ایا در روابط زناشویی برای همسرت سنگ تموم گذاشتی؟یا نیازهای زناشوییشو  

کردی؟ اصال ایا تا حاال از شوهرت پرسیدی که دقیقا در رابطه زناشویی    برطرف

ازشو برطرف میکنه ؟ایا اصال سواالتی در این زمینه  چه چیزی نی  بیشتر

 ؟ پرسیدی؟دقیقا طبع همسرتو در زناشویی بدست آوردی یا نه

چون بیشتر مشکالت زن و شوهر که میبینید این روزا از هم سرد میشن یا مرد  

ه با شخص دیگه ای رابطه برقرار میکنه سر همین مسئله زناشوییست.و میر

وقت هم این موضوع رو به زبان نمیاره و بهونه های دیگه   متاسفانه این شوهر هیچ

 .ای برای این کار میاره که کارشو توجیه کنه

پس خیلی باید به این موضوع اهمیت بدید؟ چه ظاهر خودتون و چه رفتارخودتون 

 د یکنم در این زمینه حتما فکر کنید و اگر کم کاری میکنید بیاید جبران کنی.خواهش م

انجام میدید چه رابطه عاطفی چه زناشویی ,و با این    این موارد رو و اگر هم تمام

تفاصیل شوهرتو با شخص دیگه ای رابطه پیدا کرده و برخوردش عوض شده.مطمئن 

شوهرتونو طلسم کرده که    باشید که بینتون سحری صورت گرفته و یا شخصی

طلسم    البیاید این وسط و طلسم بندازید که مث   طرفش بیاد.حال شما هم اگه

احضار محبت یا طلسم جدایی بینشون.مطمئن باشید این وسط هم شما و هم 

 .شوهرتون بیشتر از همه ضربه میخورید و گره خودتونو بیشتر میکنید
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ه باطل سحر استفاده کنید.ب خاطر همینه در این جور مواقع باید حتما حتما از نسخ

ونو اول سفارش به باطل  که تمام دوستایی که در این زمینه مشکل دارند همش

سحر میکنم و بعد از اینکه سحرشون باطل شد از ادعیه های قرانی مثل ادعیه  

 ههای محبت بین زن و شوهر که شوهرتون کم کم به حالت قبلیش باز گرد

من خانمی رو میشناسم ,با وجود اینکه اخالق و منش فوق العاده ای نسبت به  

با شخص دیگه ای رابطه برقرار  همسرش داشت ولی شوهرش رابطشو قطع و

کرد.و متاسفانه این خانم به خاطر بی اطالعاتی, همیشه یه پاش توی دعاخونه ها  

یا طلسمات بود یا برای شوهرش طلسم میگرفت که برگرده و عاشقش بشه  

احضار براش میزد و یا طلسم جدایی برای شوهرشو شخص سوم میگرفت.نتیجه  

 ۵ه و خانم از نظر مالی افت کرده و به صفر رسید .این شد که طالق بینشون افتاد

سال بعد یکی از کلیه هاشو از دست داده .با اینکه خانم ورزشکاری بوده. و یه 

 .دخترشو در تصادفی از دست داده

 .ینها سیر طبیعی خودشو طی میکنه و اصال هم جای تعجبی ندارههمه ا

یی طلسم عاشق کردن دوستان عزیز متاسفانه این روزها حسادت طلسم جدا

طلسم مرگ زیاد شده و اکثرا در صدد نابودی خانواده هایی هستند که بنده خداها 

 .دارند روند زندگیشونو میگزرونند و آروم در کنار هم زندگی میکنند
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خواهش میکنم بیدار باشید.در این مواقع سریع برای هم طلسم و جادو نگیرید و کار  

 نه خدا رو بزنید پناه بیارید به قرآرو بدتر نکنید.بیایید در خان

 ممن در این جور مواقع چند پیشنهاد برای شما دار

اول از همه اگه میبینید دشمن زیاد دارید و خیلی تو چشم اطرافیانتان  -۱

 ..اگر براتون مقدوره از اون شهر کوچ کنید و به شهر دیگه ای برویدهستید

از یه پیری که کارش با قرآنه و خوب همیشه توی زندگیتون یه باطل سحر قوی  – ۲

میشناسیدش.نه اینکه هر کسی تا یکی رو معرفی میکنه سریع برید پیشش.باید  

خوب تحقیق کنید و مطمئن بشید ادم درستیه و کارهای قرانی انجام میده ازش یه 

  ۲۱تا  ۱۳مری که حددا بین باطل سحر قوی تهیه کنید.این باطل سحر قوی و ع 

ئنا باید ذکاتشو هم به شما بده چون ذکات هر شخصی برای  صفحه هست و مطم 

این باطل سحر فرق میکنه.و هر ساله هم باید ذکاتش داده بشه تا قدرتش قویتر 

 هبش

هیچ وقت راز زندگیتونو و روابط زندگیتونو با کسی در میون نذارید حتی به   – ۳

های خوبی  دتون نگید.چون همین دوستان هر چند که آدمنزدیکترین دوست خو

خیلی ها دست خودشون نیست و به شما چشم میزنند و همین   هستند ولی

 ه چشم باعث افت کاری و مالی در زندگیتون میش
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سعی کنید همیشه نماز سر وقت بخونید و همیشه توی خونه صدای اذان  – ۴

منفی و موجودات نامرعی رو از شنیده بشه .همین صدای اذان تمام نیروهای 

 هی میده و اگه هم سحری در منزلتون بوده ضعیفش میکنخونتون فرار

ایه از قران رو بخونید و به اب فوت کنید و این ابو همه اعضای خانواده   ۵۰هر روز  – ۵

 د بخورن

مسئله اینه که هر چه صدقه و بخششتون در زندگی بیشتر باشه    و مهمترین – ۶

نگتر میشه.پس تا میتونید  ای ناگهانی و چشم و سحرتون کمرنگتر و کمر.تمام باله

صدقه زیاد بدید بخشش زیاد کنید .که همین بخشش درهای رحمت توی زندگیتون  

باز میکنه .شما رو از پول و مال روزگار بینیاز میکنه. تا میتونید صدقه بدید بخشش  

 د کنی

بار   ۱۰۰بار یا    ۳۰عنی در سجده همیشه بعد از نماز سجده شکر بجا بیارید.ی - ۷

 (ر هللا بگویید)شک

و هنگام دعا کردن بعد از نماز با شکر گزاری از خدا همه چیزو بخواید.مثال)خدایا  

شکرت که زندگی پررونقو باعزتی به ما عطا کردی.خدایا شکرت که به ما 

 ( . . . خوشبختی عطا کردی.خدایا شکرت 
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  اتتون فاتحه بخونید و اگر در توانتون هستشبهای جمعه همیشه برای برای امو -۸

برای شما    این اموات    براشون حداقل یه بسته خرما خیرات کنید.مطمئن باشید

 ه دعای خیر میکنند.کماکان که همین دعاهای خیرشون زندگی شما رو متحول میکن

اگه دیدید با تمام رابطه خوبی که با شوهرتون دارید و تا حاال هم باطل سحر   -۹

تارش برگشته.حتما اول به فکر اشتید و شوهرتون متحول شده و اخالقش و رفند

باطل کردن سحر باشید .چون مطمئن باشید بینتون سحری شده.و من در این مورد  

رو براتون اماده کردم که میتونید با این نرم   خروج جن و نرم افزار بصیرت نرم افزار

عمل رو انجام   افزار تمام سحرتونو باطل کنید و حتی شخصی که برای شما این

 د داده رو شناسایی کنی

د من مطئئنم یه زندگی با سعادت و شادی  گر تمام این موارد را مو به مو انجام بدیا

 .شکراب کنه  دارید و هیچ کسی نمیتونه رابطه شما رو

 دهمه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.موفق و پیروز باشی

 

 

 ناحتیاط در استفاده از ادعیه دفع دشم
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یا روش هایی که در کتب مختلف  نکته مهم دیگر این که سعی کنید حتی اذکار و

شمن و یا آوارگی او آمده و یا داخل در سحر و طلسم هم نمی باشند  برای هالک د 

را هم استفاده نکنید چون گاهی ما در قضاوت های خود دچار اشتباه می شویم و  

همیشه حقیقت آن طور نیست که ما می پنداریم . گاهی خیال می کنیم که  

در موقعیت کاری  ی کرده و زندگی ما را به تباهی کشانده یا فالنی به ما ستم بزرگ

، احساس می کنیم کسی در حال خالی کردن زیر پای ماست در حالی که شاید 

واقعاً چنین نباشد . ما یک سری از شواهد ظاهری را می بینیم و خیال می کنیم  

یم که نوع که داوری ما صحیح است در حالی که در بسیاری از اوقات بعداً می فهم 

 ت اطرافمان ، اشتباه و ناجوانمردانه بوده اس قضاوت ما نسبت به برخی از افراد 

 

به همین خاطر است که شما را شدیداً از پرداختن به اذکار مربوطه بر حذر داشته و  

هشدارمی دهیم چون اگر به اندازه یک درصد هم احتمال این باشد که شما در 

. اگر  ، عوارض آن صد در صد به خودتان بر می گرددقضاوت خود اشتباه کرده باشید  

 سسر سوزن هم احسا

می کنید شاید فالنی دشمن شما نیست یا فالنی واقعاً کاری نکرده و ستمی  

انجام نداده و یا گناهش در حدی نیست که این همه عصبانیت و انتقام جوئی را به  

دنبال داشته باشد ، از آن ذکر هالک کننده پرهیز کنید چرا که در این صورت این فقط 

دازید . به او آسیب نخواهد رسید چون او اید عوارض آن ذکر را بپرشما هستید که ب
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ستم نکرده و باور شما نادرست بوده است. حتی اگر واقعاً کسی به ما ستم کرده  

باالخره برادر یا خواهر ایمانی ماست ، چرا باید برای یک مسلمان، آوارگی و مرگ و  

رجات دوست داریم در برترین د  نابودی اش را از خداوند بخواهیم . مگر نه این که

بهشت و در کنار بهترین بندگان خدا ، ما را جای دهند؟ با کدام خصیصه و ویژگی  

باید قابلیت چنین مقامی را داشته باشیم؟ مگر نه این که پیامبر اسالم )ص( پیامبر 

رحمت بود و محبت ، چه ها که بر سر مبارکش نیاوردند مشرکان مکه و یهودیان و 

 ؟ داوند برای هدایتشان دعا می فرموداو نفرین می کرد یا از خ… آیا 

توصیه اکید آن است برای آن که روحی نورانی و مقامی محمود در نزد پروردگار 

شامل حال ما بشود ، از بدخواهی حتی برای دشمنان خود بپرهیزیم . برای آنهایی  

انستیم ، الاقل آنها را  که به ما ستم می کنند از خداوند طلب هدایت کنیم و اگر نتو

به خدا واگذار کنیم و از اقدام شخصی و نفرین و دعای هالک کننده استفاده نکنیم  

چون به هر حال انسان ممکن الخطا هست ، هم او شاید روزی پی به اشتباه خود  

ببرد و از ما عذر بخواهد و راه جبران طلب نماید و هم این که شاید ما در پیش بینی  

و آنقدر که تصور می کردیم ، مقصر و ستم گر  د اشتباه کرده باشیم و او قضاوت خو

 (نبوده و عوارض نفرین به خودمان برگردد.)حمید آذر

 تآینده، قطعا قابل پیش بینی نیس
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یکی از مواردی که عموم افراد به ویژه بانوان همواره پی گیر آن هستند، بحث طالع  

ود ) که در این  اصی به آن پرداخته شبینی و فال است که جا دارد به طور اختص

مقال نمی گنجد (. ما دوست داریم یکی را پیدا کنیم که از گذشته و آینده ما خبر  

دهد و سرشار از اشتیاق می شویم اگر در بین جمالت فالن فال گیر، چند تا جمله 

 .مان جور درآید   پیدا شود که با اتفاقات زندگی

لحت خداوند بر این نیست  والً قرار نیست و مص در همین نوشتار اشاره شد که اص

که ما دنبال سرنوشت آینده خود بگردیم و دنیا را پشت سر بگذاریم تا فال گیر و  

پیشگو پیدا کنیم که از عاقبت ما خبر دهند چون عاقبت ما حاصل عمل ماست،  

ت  افکار و ذهنیا  حاصل گذشته ما و نحوه استفاده ما از تجربیات گذشته و مجموعه

ما به عنوان یک موجود مختار و صاحب اراده، قابل پیش بینی    ما و عملکرد آینده

نیست لذا هیچ کس نمیتواند حوادث آینده را آنطور که با واقعیت محض برابر باشد ،  

 .پیشگویی کند

اول اینکه خیالتونو راحت کنم که چیزی بنام فال قهوه ای وجود نداره و با گرفتن یک  

ن ته قهوه و برعکس کردن آن اصال از اینده و خوردن آن و قرار دادفنجان قهوه و 

گذشته ما چیزی نمیگه و همه اینها خرافاتی بیش نیست.حال سوال اینجاست که  

چرا بعضی از فالگیرها دقیقا درست از گذشته میگن و بعضی از اینده هامونو 

 .پیشبینی درست میکنند
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سانی که درست  اسبی میکنند و اون کتمام کسانی که به اسم فال قهوه دارن ک

میگن همشون از طرف همزادشون دارن کمک میگیرن و اکثرا همزادشون کافر  

 !!هستند.بحث من اصال این نیست که طرف دکون باز کرد یا شیادی میکنه ,نه

بحث من اینه که وقتی میری پیش فالگیر و همزادش داره تمام بیوگرافی تورو در 

ه و پای این موجود کثیف را وارد زندگیت  ش وارد زندگی تو میشمیاره در واقع همزاد

میکنی و همینجا شروع سنگینی و بستگیت استارت میخوره.و خدا نکنه که همزاد 

ازت خوشت بیاد دیگه ول کن نیست و همیشه وارد زندگیته و چه بالهایی که به  

 .سرت نمیاره

برای    ادیمال میکنه سنگینی زی دوم اینکه وقتی از اینده ات میگه و چون ایندتو بر

اتفاقات ایندت سایه میزنه که چه بسا تمام اتفاقات اینده ات معکوس عمل میکنه  

مخصوصا اگر اینده روشنی داشته باشی در اکثر موارد مشاهده شده معکوس 

عمل کرده.و یادت باشه که اگر باز هم به صورت کنجکاوی پیش این فالگیرها میری  

الیی برای اینده ت میخواد بوجود بیاد رفع انی هم بدی تا اگر بحتما باید یک قرب

 هبش

حاال ببین تا حاال چند بار پیش این نوع فالگیرها رفتین و چقدر هم خوشحال شدین  

از اینکه یکی رو پیدا کردین و همه چیز زندگیتونو کف دستتون داده و تازه از اینده ات  

 .مشکالت زیادی مواجه میشینبا   هم خبر داده.و بعد میبینین هر روز
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ون کاری میکنند که باز هم بیاین همینجا  سوم اینکه خیلی از این فالگیرها همزادش

و هزینه کنین و بیخود و بیجهت باز هم فال بگیریدو دیگه عادت کنین به این کار و هر  

چند اگر ازتون سوال کنند دوباره چرا داری میری,در صورتی که جواب درستی برای  

 یسوال ندار این

توسط موکلین قرانی این فرم  اکثر دوستانی که فرم انالین رو پر میکنند و اساتید ما

ها رو بررسی میکنند میبینند بیشتر سحر ها توسط همین مکانهایی که طرف میره  

به وجود میاد.و خیلی از دوستانی که گفته شده جن ازیتت میکنه و باید دعای دفع  

 نرو باید انجام بدی به خاطر همین موارده.البته نه همشو جن بگیرید یا فالن عمل

از شما دوستان عزیز درخواست میکنم که دیگه دور فال قهوه وفال  پس خواهشا

ورق فال تاروت رو خط بکشید و اینده شما فقط بستگی به تفکر فعلی تون داره و 

ونید  همش بستگی به عملکرد حال شما داره.شما هر جور که دوست دارید میت

اینکه از فالگیر و   ایندتونو ترسیم کنید فقط باید از همین االن تو مسیرش بری .نه

 .اینجور برنامه ها کمک بگیرید

 (موفق و پیروز باشید )حمید آذر

 شرفع مشکالت و گره گشای زندگی با این رو

 نبا سالم خدمت همه عزیزا
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دری میزنیم گره از  گاهی در زندگی انقدر مشکالت در هم گره میخوره که به هر

 .مشکالت باز نمیشه

 ؟ از کجاست؟از خودمونه یا از چیز دیگهاون لحظه نمیدونیم مشکل 

هر چه دعا و نذر هم میکنیم انگار فایده ای نداره؟ تا حاال با همچین مسئله ای  

 ؟مواجه شدید

انگار مستاصل میشیم و فکر میکنیم هیچ راه نجاتی نیست و حتی فرار هم نمیتونه  

 هجاتمون بدن

 ه نمیش هر دعایی میخونیم انگار بازم یه گیری هست و مشکل حل

میخوام روشی رو بهتون بگم که یه جورایی به اون باال وصل بشیم و از کسی کمک 

 ه بگیریم.یعنی واسطه بگیریم تا کارامونو راست و ریست کن

بر خالف ما که  بهترین حالت اینه که از مرده و یا اموات خودتون کمک بگیرید .اونها 

 ,فکر میکنیم دستشون از این دنیا کوتاهه

 .نها بهتر میتونن کمکمون کنندبرعکس او
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بهترین حالت اینه که هر روز بعد از نماز صبح برای کلیه امواتمون یک صلوات و یک 

واسطه شما   امواتتون   فاتحه بخونید و از اونها طلب کمک کنید.مطمئن باشید

 د راست و ریست میکننمیشن و تمام کاراتونو 

یه فاتحه برای کلیه اموات خودم و  ساله که هر روز صبح بعد از نماز صبح ۵االن 

خانمم میخونم و روزهای جمعه هم برای کلیه اموات خودمو خانمم دو رکعت نماز  

میخونم و شب جمعه هم یک بسته خرما برای آمرزششون خیرات میکنم. و بعد 

ش در حد معجزست. شما هم از این به بعد هر روز ازشون طلب کمک میکنم. تاثیر

یه فاتحه برای کلیه امواتتون بخونید و شبهای جمعه برای بعد از نماز صبح 

آمرزششون یه چیزی خیرات کنید و ازشون طلب کمک بخواهید.مطمئن باشید  

بال ها رو از شما دور میکنند و گره های شما    کمکتون میکننند.مطمئن باشید تمام 

 !!از میکنند.باور ندارید؟ پس امتحان کنیدرو ب

که افکار پریشون و پلید و یا افکار منفی دارند و یا روح خبیث  اون دسته از عزیزانی 

در اونها نفوذ کرده حتما روز جمعه به مزار یه شهیدی بروید و برای او یک فاتحه  

خرما در بخونید و سه بار سوره ناس بخونید اگر هم در توانتون بود یک بسته 

را ببینید. ان شهید تمام  قرار بدید.و بعد برگردید بدون اینکه پشت سر خود  مزارش

افکار منفی و روح خبیث رو از شما میگیره و دور میکنه.سعی کنید هر دو هفته یک  

 .بار این عمل رو انجام بدید
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 د همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم و امید وارم در پناه خداوند باشی

 دخود را از چشم مردمان درامان بداری

ت درباره چشم بد و ادعیه و اذکار مربوط به رهایی از این پدیده  مادراین سایت به کرا

ی شوم بحث کردیم، نکته ای که باید نسبت به آن هشدار داد این است که 

برخالف تصور بسیاری از عزیزان درباره خرافی بودن عقیده به چشم نظر،این رویداد  

سایت آمده است،لذا   در احادیث و روایات موردتایید قرارگرفته و شواهدی از آن در

بهتر آن است که هموطنان عزیز دو توصیه اساسی ما را در این رابطه مدنظر خویش  

 .قرار دهند تا از هرگونه گزندوآسیب درامان بمانند

، آیه الکرسی، و ان  استفاده از اذکار و اوراد و آیات و سوره هایی مثل چهار قل  :اول

این سایت ذکر شده اند . این اذکار از آنجا  یکاد، ادعیه تعویذ و… که به فراوانی در

مهم و حیاتی هستند که اثر چشم مربوط به اراده و مشیت الهی است و سنت  

الهی بر این قرار گرفته که چشم بد،اثر سویی کند. از سویی همین سنت الهی  

اذکار و اوراد می توان به راحتی ازآفت چشم نظر  حاکی است که با یک سری از

اصیت این اذکار و موکلینی از فرشتگان که ماموران الهی این اذکار  دور ماند،خ

هستند به گونه ای است که با گفتن آن اذکار یا خواندن آیات وسوره ها ،عمل 

ر می  مراقبت از ذاکر مورد دستورالهی قرار می گیرد و فرد درحصن حصین الهی قرا

 .گیرد
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ن نعمتها و امکانات خود اینکه حتی االمکان ازجلوه گری و عیان ساخت :دوم

بپرهیزید، چه لزومی دارد همسایه شما بداندکه چنددستگاه ساختمان دارید.اگر  

وضع مالی خوبی دارید و برای هرکدام ازاعضاء خانواده اتومبیلی تهیه کردید به یاد  

ی در اطراف شما هست که نعمتهای شما را  داشته باشیدکه چشمان بد و حسود

از مچ دست تا آرنج خود را ازانواع طالها و دستبندها پر   رصد می کند.خانمی که

می کندبه یادش باشد که در اطرافش چشمانی حسود و یا حتی چشمان 

دوستانی غیرحسود، اما صاحب نیروی به اصطالح »شورچشمی« او را می بینند.  

قبرها    که از امام صادق)ع( نقل شده است که فرمود: »اگر به خاطر داشته باشیم

افته شود خواهید دید اکثر مردگاِن شما از چشم زدن مرده اند، زیرا »چشم شک

 ««.حق است

 (۱۲۷ص۹۵بحاراالنوار،ج)

پس شایسته است که بکوشیم نعمت ها وامکانات خیره کننده زندگی خود را از 

ر این که ازنظرخوردن جلوگیری می کند از عواقب انظار پنهان کنیم این امر عالوه ب

خطرناکی چون سرقت،گروگان گیری از شما به خاطر مطالبه وجه،طال یا  

 .در امان می دارداموال،اقدام به قتل برای تصاحب اموال و… نیز شما را 

مخصوصا باید توجه نمود که صفت زشت »چشم و هم چشمی« که برخی از بانوان  

د نیز جزء علل چشم خوردن می باشد. ما شما را به پنهان کردن  به آن مبتال هستن
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مزایا و امکانات خودتوصیه می کنیم چرا که چشم و هم چشمی ها و وام گرفتن ها  

که دیگران شما رابه خاطر داشته هایتان چشم    برای خرید وسائل،موجب می شود

ر وام گرفتند برای  بزنند .آنها حسابگر نیستند که محاسبه کنند چقدر داشتید و چقد

تهیه فالن وسیله بلکه عین آن وسیله را می بینند.یا اگر دو پسر درحال دامادی  

ند بود،حتی  دارید مراسم عروسی آنها را در یک روز نگیریدکه از خطر در امان نخواه

 .به قیمت هزینه بیشتر هم باشد مراسم آنها را جدا گانه بگیرید

هری و صورت و اندام فرد نیزگاهی موجب چشم نیز غیر از وسائل،زیبایی های ظا

خوردن او می باشد. گاهی یکی از موی بلند کسی تعریف و تمجیدمی کند.یا در 

از برخی ویژگی های زنانه او  جمعی زنانه شایدکسی از زیبائی فردی تعریف کند یا 

و این ها هم موجب می شود فرد نظر بخورد. ای بسا یک وزنه برداریا کشتی گیر و  

یا یک هنرمند و بازیگر برجسته هم در معرض چشم بد باشد.لذا توصیه ها به همه 

آن است که دور خود هاله و یا پوششی نامرئی از ادعیه و اذکار قرار دهند و اورادی 

نند تا چشم نخورند و مهم تر آنکه از هر گونه عملی که به جلب نظر را بخوا

 .زندحسودان و شور چشمان منتهی می گردد بپرهی

 داگر دعایتان مستجاب نشد مدعی نشوی

اگر دعای من مستجاب نشد،حق ندارم در اثر بخش بودن اذکار و ادعیه شک کنم  

رچه دعا کردم مشکلم حل ویا ایمان خودراضعیف کنم وبگویم که حاال دیدیده
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نشد،پس همه چیز دروغ و سرکاری است و خداوند ما را فراموش کرده است.حتی  

برخی پا را فراتر گذاشته و می گویند خدا دیگر به ما نگاه نمی کند و دارد از ما  

انتقام می گیرد،کلمات و عباراتی که حتی نوشتن آن العیاذ باهلل، معصیت دارد تاچه 

 .کسی معتقد به آن باشدرسدبه این که 

اگر فرضا دعای من مستجاب نشد باید اندیشه کنم که چه چیز باعث شددعاوذکری 

 .که به آن مشغول بودم اثری برجای نگذاشت

اول این که باید بدانم آیا همه شرائط دعا،وجودداشت؟آیا واقعاً از خدا خواستم  

واهش از خدا، ازبنده ی خدا حاجت خود را و فقط لقلقه زبان نبود؟ آیا هم زمان با خ

 ؟ قطع امید کرده بودم

آیا دعا را دروقت مناسب ودرشرائط مناسب خواندم؟آیا قبل ازدعا،گناه ومعصیت  

کبیره ای بود که از آن توبه نکرده ام؟آیا عاق والدین نبودم؟آیا دین حق مردم برگردن 

 ؟ودمن نبود؟آیا دعای من موجب نادیده گرفتن حق همسر یافرزندانم نب

دوم اینکه آیا دعایی که کردم واقعاً به صالح من بود؟آیا اگرحاجتم برآورده می  

شد؛مصلحت وخیر دنیا وآخرتم رابه همراه داشت؟ آیا اگرخداوندخواسته ام را 

 .برآورده می کرد ،ازاودور نمی شدم؟وده ها پرسش دیگر
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کاغذوقلمی عزیزان، اگر دعاها و مناجات شما جواب نداد، آسیب شناسی کنید،  

بردارید و نکته به نکته، همه را یادداشت کنید و ببینید اشکال کار کجاست، شاید  

 .هم زمان با خدا ،چشم امیدی به مخلوق هم داشتیم

شاید دعا را با دقت و حوصله نخواندیم. شاید آداب آن را رعایت نکردیم.شاید حق  

بود که توبه نکردیم و   آن کسی در گردن مابود که مانع شد. شاید گناه کبیره ای

همان مانع اجابت دعا شد )و به همین دلیل است که قبل از دعا ، استغفار را 

توصیه فرمودند تا اول، شرط توبه عملی شده باشد واستغفار را کلید استجابت  

ومادر )چه زنده چه فوت شده ( از ما ناراضی باشند یا    دعاها دانستند(، شاید پدر

استجابت مهیا نبود و حتی همه این مقدمات موجود بود اما  به هر دلیلی امکان 

دعای ما مصلحت و خیر ما نبود. به هرحال باید که همه جوانب را بسنجیم و بی  

 .خود، خداوند و کارگزاران پاک او را مورد بدگمانی خود قرار ندهیم که العیاذ باهلل

  

 د مراقب فرزندان خود باشی

وی برگرداندند و به دنبال سحر و جادو می کسانی که ازخدا و رسولش ر

روند،معموال کینه ای دیرینه دارند و بیشترهمت آنها این است که به فرزندان شما 

)و مخصوصا دختران(آسیب برسانند.براین اساس ضرورت دارد که مراقب سالمت و 
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روحیات فرزندان خود باشید و برای سالمتی آنها و اثر نکردن سحرها،ادعیه خاصی 

که دراین مجموعه آمده را بخوانید تا خداوندازآنها مراقبت نماید.چون برای دختران 

 :احتمال سحربرای بستن بخت آنها وجوددارد توصیه می شود به آنها بیاموزید که

نزد دیگران،موهاوزیبائی خودراکه اسباب رشک وحسادت دیگران شود نمایان   -۱

 .نسازند

کسی نیفتد،درآرایشگاه ها مراقب باشند یا    مراقب باشند موی آنها به دست -۲

شانه خودرابه کسی ندهندوازشانه کسی استفاده نکنند تا موی آنها جهت سحر  

 .وجادودراختیارجادوگران قرار نگیرد

درحمام منزل حتی االمکان درگوشه ای ازسقف یاباالی درب،حرز یا سوره ای  -۳

مت نشود.این کارباعث می  ازقرآن به صورتی قرار داده شود که موجب هتک حر

شود که اجنه و شیاطین نتوانند وارد حمام شوند و آنها راببینندواحیانا به فکر بستن  

 .بخت آنها بیفتند

نکته قابل یادآوری آن آست که گاهی بسته شدن بخت دختران به دست دیگران  

است وگاهی خوداجنه که در منزل رفت وآمدمی کنند بخاطرعالقه ای که به فردی  

پیدا می کنند بخت اورا می بندندتاازدواج نکندودراختیار کسی قرارنگیردویا این اجنه  

از بس شرارت دارند و به هردلیلی با صاحب خانه بد هستند وکینه دارند فرزندان او 
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را سحر می کنند تا انتقام خود رااز صاحب خانه بگیرند.لذانصب واستفاده از تابلوها  

،چهارقل،وان یکادونادعلی می تواند ازمیزان وحرزهای حاوی آیه الکرسی

 .حضوروعملکرداجنه درخانه های شما بکاهد

بهترین حالت ممکن اینه که برای خود و خانواده خود یک دعای باطل سحر   -۴

عمری تهیه کنید که این دعا همیشه در منزلتان باشد.این دعا به دو صورت نوشته 

و یکی دعای باطل سحر عمری توی میشه یکی دعای باطل سحر روی پوست آهو 

صفحه ای است و کاملترین دعای باطل سحر است که قوی   ۱۶کاغذ که تقریبا 

 .ترین موکلها در این دعا قرار دارند و از خانواده ان صاحب دعا محافظت میکنند

هیچ وقت ناخن های فرزندان خود را دور نریزید حتما توی باغچه یا گلدون دفن   -۵

 د کنی

 ه دخترهایتان به حمام نروند مخصوصا شب چهار شنبشبها  -۶

ایه از قران بخوانید و هر ایه که میخوانید به اب فوت کنید و بعد این اب   ۵۰روزها  -۷

 درو به همه اعضای خانواده بدهید بخورن

منزلهای     هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی فرزندان خود و یا حتی خود شما به -۸

 د فالگیر نروید تا بستگی برای فرزندان خود ایجاد نکنی
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درسته که سگ حیوان وفاداری است ولی وجودش در منزل اصال خوب نیست   -۹

چرا که اگر در منزل شما سحر یا بستگی باشه با وجود سگ این سحر باطل  

و مشکالت دیگه که گفتنش در این بخش خارج از حوصله است.بهترین  نمیشه.

حالت اینه که در منزل خود پرنده قرار بدید که فوق العاده تاثیر گزاره .وجود پرنده  

مثل کبوتر یا بلدرچین یا طوطی یا قناری و . . . هم برکت خونه زیاد میشه هم 

ن شما آسیب نمیرسانند و اگر  شیاطین و اجنه ها وارد خونه نمیشوند و به فرزندا

هم اتفاقی یا بالیی بخواد در منزل بیاد اول این بال روی سر پرندگان میوفته.و 

فرزندان اجنه همیشه دوست دارند با پرندگان بازی کنند و به خاطر همین دیگر در  

 .منزل با فرزندان شما کاری ندارند

 ناز جمله علت های گره خوردن کارها و گشایش نداشت

گاهی اتفاق می افتد که امورزندگی ما و از جمله در بخش مالی و شغلی گره می  

خورد و به اصطالح فاقد گشایش است. این موضوع می تواند به دو دلیل باشد.  

اولین دلیل به خودمان بر می گردد و این که شاید جزء عوارض اعمال و رفتار ما  

را اجرا می کنیم و بعدا متوجه می   باشد.گاهی ناخواسته تصمیم و یا برنامه غلطی

شویم که بدون تحقیق و بررسی کامل همه جوانب آن موضوع اقدام کرده ایم و  

مسلم است که عواقب آن که از جمله اشکال در روند درآمد و منافع است دامنگیر  

ما می شود . گاهی هم گناهان و معاصی کبیره ای که انجام داده ایم مانع رسیدن  

می شود. در بسیاری از احادیث به عواقب و نتایج برخی گناهان در  روزی به ما
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بستن روزنه ی رزق و برکت اشاره شده است و در نزد بزرگان ثابت است که عمده 

ترین دلیل گشایش نداشتن در کارها،گناهان کبیره اند )مانند غیبت، پایمال کردن 

ا بهترین راه برای باز شدن حق الناس، خوردن مال یتیم، عاق والدین، زنا و…( و لذ

مسیر رزق و روزی ازنظر معصومین )ع( و عرفای عامل، استغفار از گناهان و توبه 

حقیقی است و برای همین است که گفته شده »استغفار کنید تا روزی شما 

افزایش یابد« لذا توصیه می شود در این شرائط بد ابتدا یک بررسی دقیق و همه 

سبه دقیقی از اعمال و رفتار و حتی افکار و نیت های  جانبه صورت دهیم و محا

خودداشته باشیم که ببینیم چه گناهی کردیم که روزی ما مسدود شد یا حتی چه  

نیٌات وبرنامه هائی برای آینده داریم که این نیت ها مغایر با رضای خداوند است و  

 .خداوند به خاطر آن بر روزی ما سخت گرفت

با پولدار شدن کسانی را اجیر کند و از دیگران انتقام   گاهی فردی قصد دارد که

بگیرد یا به دیگران تفاخر نموده و خود را برتر نشان دهد.لذا همین نیت ها هم سبب  

 .می شود که خداوند دریچه رزق او را ببندد تا متوجه اشتباه خود درنیت گردد

یا مقاصد ما  البته در برخی موارد، سخت شدن اوضاع معیشت ربطی به گناهان 

ندارد و دلیلی خارج از اراده و توان ما دارد و آن این است که مشیت خداوند بر این  

قرارگرفته که ما در چنین شرائطی قرار گیریم. این که چرا مشیت خداوند در این  

چرا که   موضوع قرارگرفته امری نیست که بتوانیم به درستی به علت آن پی ببریم

اید خداوند بخواهد امتحان و ابتالئی به وجود آورد تا پله  جزء علوم الهی است. ش 
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ای باشد برای ترقی و شاید هم به دلیل نبودن ظرفیت هایی در ذات ماست که ما  

نمی دانیم اما خدا می داند که اگر فرض ثروتمند شویم طغیان کنیم و از راه او 

ن این مشیت ها  برگردیم یا به بندگانش جفا کنیم.به هرحال ما مامور به دانست 

نیستیم ولی در رابطه با بخش اول، ما وظیفه داریم بررسی کنیم و ببینیم که کجای  

کار ما عیب دارد که نتوانستیم به درجه مورد نظر خود از نظر مالی برسیم و برکت و  

رزق خود را با کدام گناه مسدود کردیم و ای بسا که خداوند بعد از گناهان، روزی ما 

د تا ما به تکاپو افتاده و علت را پیدا کنیم و با پیداکردن علت، به  را قطع می کن

استغفار و توبه بپردازیم که همین سخت گرفتن او بر نعمت، خود موجب توفیق توبه  

می گردد و می توان در این قضیه هم لطف و محبت عمیم خداوند را به بندگان  

یت می سازد. »الحمدهلل گناهکارش دانست که چطور آن ها را به مسیر توبه هدا

 «رب العالمین

 ددرجلسات و محافل مراقب باشی 

 

یکی از مشکالتی که دامنگیر خیلی ازافراداست ،غیبت وسخن چینی است که  

بیشتر عیان می شود.افراد درجلسات ،خواسته یا  غالباً در مجامع چند نفره  

وشروع می کنند به  اخواسته مبتال به غیبت و افترا و سخن چینی می شوند  ن

پشت سرهم حرف زدن ، حتی گاهی تصور می کنند آنچه می گویند صفت ویا  

است آن فرد نیزبدان آگاه است ویا گاه می گویند ما در مقابل اونیز این  واقعیتی  
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ت که حق انسانی را برگردن گناهان کبیره اسحرفها را می زنیم.خب این افعال، از  

 د ما می گذار

وتاثیر اذکار واوراد  و چه بسا که همین حرف ها مانع اجابت دعاها   

ماشوند.مخصوصاعزیزانی که به محافل وجلسات مذهبی وزیارت عاشورا وختم 

روندبیشتر باید مراقب باشند که شیطان برای بی اثر کردن این  انعام و…. می  

وخدای ناخواسته تهمت وافترا را موجه بت وسخن چینی  گردهم آمدن ها،عمل غی

خواهیم ادعیه  جلوه می نماید تا دامنگیر و مانع استجابت دعاهایمان شود. اگر می  

جمعی وجلسات ما، پر برکت و دارای نتیجه باشد باید مراقب گفتار و پندارخود 

 به دیگران ستمی روا نداریم.باشیم و نسبت  

 م ر چه میدانیاز ساحر و جادوگ 

 ؟ آیا همه کارهای خارق العاده ای که از ساحر می بینیم سحر است

سالم به همه عزیزان و طرفداران سایت این اپالی. تصوراتی که خیلی از افراد از  

ساحران دارندند این است که همه کارهایشان سحر است در صورتی که اصال 

ی چشم بندی و سرعت بسیاری از چیزها، سحر نیست بلکه نوع  چنین نیست,

عمل است و افراد آن قدر سریع انجام می دهند که ما متوجه زمان نمی شویم.  

برخی از کارها نیز حاصل آشنایی افراد با آثار فیزیکی اجسام است. مثالً کسی از  

مایع یا روغن های مخصوص استفاده نماید و بر دست خود بمالد و دستش را بر  
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ین سحر و جادوگری نیست بلکه خاصیت آن مایع یا  آتش قرار دهد و نسوزد خب ا

روغن است. یا همان داستان معروف ساحران دوره حضرت موسی )ع( آنها جیوه را  

برای متحرک به نظر رسیدن ریسمان ها و طناب ها استفاده می کردند و مردم 

گمان می کردند که طناب ها حرکت می کنند یا چشم آن ها )مانند سراب( اشتباه  

دید که انگار آن طناب ها درحال حرکت هستند: ناگهان طناب ها و عصاهایشان  می 

 دبه خاطر ساحران، چنان به نظر می رسید که دارند حرکت می کنن

البته اشتباه نکنید، خود ساحر و جادوگر، توانایی خاصی ندارد. او تنها کار مهمی که 

کار می گمارد )با یک   انجام می دهد این است که شیاطین و جن های شرور را به

سری حرام ها حتی ریاضت ها و چله نشینی ها که این نوع ریاضت ها هم شدیداً  

توسط علماء و عرفای اسالمی نهی شده است( و لذا کارهای عجیب و غریبی هم 

می بینیم توسط شیاطین و اجنه صورت می گیرد چون آن ها موجوداتی نامرئی و  

و به آسانی می توانند حرکت نمایند( هستند و    مجرد )موجوداتی که جسم نیستند

می توانند بدون این که کسی آن ها را ببیند و متوجه شود داخل منزل مورد نظر 

ساحر شوند و از آنجا برای ساحر خبر آورند یا سحری که مدنظر است را انجام  

که دهند و البته این یک نوع معامله حرامی است. بین ساحر و شیاطین و اجنه چرا 

آنها بدون تقاضای افعال حرام و گناه، سفارشی را انجام نمی دهند. به همین خاطر 

است که افراد رمال و ساحر عموماً دارای زندگی نکبت بار و فالکت باری بوده و به  

خاطر ارتکاب به انواع گناهان کبیره و اعمال نامشروعی که انجام آن ها شرط 
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تی ظاهری چندش آور و پلید دارند. در همکاری اجنه شرور و شیاطین است، ح

حالی که انسان های ملکوتی و عارف که با ریاضت های سلوکی و ذکر حق و بی 

توجه شدن به مظاهر دنیا به درجه ای از عرفان می رسند که نورانیت خاصی در  

چهره داشته و خداوند به آن ها قدرت تسلط بر موجودات را نیز می بخشد )نه با  

ری( که با والیتی که خداوند به آن ها می دهد می توانند گره از سحر و جادوگ

سحرها و جادوها بگشایند. لذا اگر کسی احساس کرد که خودش به گناه آلوده  

است و یا دید که اذکار و ادعیه ای که می خواند سحرش را باطل نکرد، هرگز به 

و صاحب کرامت و از او   دنبال جادوگر دیگری نرود بلکه بگردد و به دنبال انسان عارف

بخواهد که با مقام و رتبه ای که نزد حق تعالی دارد برای رفع مشکلش دعایی  

 .بفرماید

 ادیدن عجایب و باز شدن همه قفل ه

 د با سالم خدمت همه عزیزان امیدوارم که همه شما عزیزان خوب و سالمت باشی

یم.همیشه زندگی ما  توی زندگی با چالشها و فرازو نشیبهای زیادی برخورد میکن

انسانها گل و بلبل نیست و همیشه همه زندگی ما با فالکت وسختی  

نیست.یادتون باشه هر وقت توی زندگیتون هر لحظه دارید خوشی میبینید و هیچ  

مسئله ای ندارید و همیشه طبیعت و زندگی بر وفق مرادتان است ,بدونید که یک  
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ن نیست که باید همیشه و حتما سختی  جای کار شما ایراد داره.البته منظورم ای

 ,ببینید نه

تجربه زیاد را در زندگی کسانی دارند که سختی و مشقت زیاد گشیده باشند.اما  

اگر در زندگیتون راه و روش باز کردن قفل ها و مشکالت را بلد باشید.کمتر به 

سختی و چالش برمیخورید و اگر در مسیر راهتون با مسئله ای مواجعه شدید  

 .حتتر میتوانید این مسئله را حل کنیدرا

باید توی زندگیتون یک کاربلد و یک راهنما و یک نور همراتون باشه تا در ظلمات و 

 .سختی از او کمک بگیرید

از نظر و تجربه بنده بهترین راهنما و بهترین نور همین قران است که در منزل همه 

 ه ماها هست و کمی هم روش خاک گرفت

راهنمای ما انسانهاست همان هدایت کننده ای که تمام یهودیان و  این قران چراغ

دشمنان قرنهاست که برای نابودیش دارند هزینه میکنند و برای از بین بردنش  

نقشه ها و راهکارهایی طرح میکنند.اونها نمیخواهند که ما به قران نزدیک 

بدی از این قران تفکرات   ما  شویم.اونها به هر حیله و هر ترفندی میخواهند که

داشته باشیم. هر روز و هر لحظه دارند احادیث دروغین و جمالت دروغین و هزینه  

 م های گزاف میکنند تا ما از قران بدور باشی
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تمام خانواده و تمام تفکرات و . . .   تمام زندگانی شما,تمام عمر شما ,تمام ثرمایه

انس بگیرید اگر راهنمای  همه و همه در همین قران عجین شده است.اگر با قران

 .شما همین قران باشد.همین کتاب اسمانی برای شما بس است

دارای راز و رمزهایی است که فقط با    و هر کلمه ای از قران  هر صفحه ای از قران

 .انس گرفتن و مانوس شدن با قران برای شما باز میشود

ان ما برای رفع مشکالت یک بار وقت میگیرند و نزد دوست   اون دوستانی که در هفته

می ایند .میبینند که دوستان ما فقط با باز کردن قران همه زندگیشونو براشون 

تعریف میکنند.و تمام مشکالت زندگیشونو با همین قران برایشان بازگو میکنندو  

 .ارائه میدهد  همین قران راه حل و رفع مشکالتشان را به انها

رار دارند تمام عمرشون و ثانیه های لحظه تک تک انسانهایی که در کره زمین ق 

هاشون در همین قران ثبت شده. دوست عزیز امیدوارم که قران را فراموش نکنی و  

 .زینت طاقچه منزلت نکنی.قران را زینت قلبت کن و باهاش انس بگیر فقط   اونو

وز از همین امروز با قران دوست شو و روزانه یک یا چند صفحه با معنی بخون و هر ر

 ن به معنیهایی که میخونی تفکر ک

که دوستان ما از همین قران برای شما  ذکرهای ساالنه و ماهانه و از همین

نرم افزار  استخراج میکنند استفاده کنید.و همچنین از چله هایی که در اینده در
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قرار میدیم استفاده کنید.ببینید که چشمان شما هم باز میشود و خیلی چیزها   متا

 .شد خواهد  برای شما اشکار

 ه حکم دعانویسی چیست؟ آیا ما می توانیم برای حل مشکالت خود ب

 ؟ دعانویس ها مراجعه کنیم

دعانویسی یکی از کارهایی است که صدها سال سابقه دارد اما همواره مورد بحث  

و توجه بوده است. از سویی چون گاهی دعانویسی با سحر و جادو و انواع گناهان  

و امور نکبت بار مثل احظار جن و فالگیری و احضار روح همراه می گردد، علماء دین  

 .های جدی دارنددر این رابطه، حساسیت ها، نقدها و حرف 

در زمان معاصر، اکثر علما دعانویسی را اگر صرفاً با دلیل و در کتب معتبر از ائمه 

معصومین )ع( نقل شده باشد بدون اشکال می دانند اما فال گیری و جن گیری و  

 .کف بینی را جایز نمی دانند و از مراجعه به این گونه افراد، بر حذر می دارند

گرفتن به خاطر نوشتن دعای معتبر و صحیح اشکالی ندارد   از سوئی هر چند اجرت 

 .اما پسندیده نیست که کسی شغل خود را صرفاً دعانویسی قرار دهد

نکته مهمی که در این رابطه ضرورت دارد یادآوری شود آن است که مراجعه به این  

گونه افراد خالی از خطر و دغدغه نیست. باید به خاطر داشت که بسیاری از 
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دان و کالهبرداران حرفه ای در قالب دعانویس و عارف ساختگی، در کمین  شیا

جوانان به ویژه دختران و زنان هستند و این مراجعه ها، آفات و خطرات فراوانی می  

تواند به همراه داشته باشد. بهتر است که از منابع اصیل دینی همچون »صحیفه 

ود را پیدا کنیم و بخوانیم و از سجادیه« و »مفاتیح الجنان« دعاهای مورد نیاز خ

خداوند بزرگ برای حل مشکالت کمک بگیریم که این، بهترین، مؤثرترین و قابل  

اعتمادترین و در عین حال سریع ترین راه برای حل مشکالت می باشد.و اگر نزد  

دعانویسی میروید اوال نباید شغل اصلی او دعانویسی باشد و ثانیا باید دعانویس  

بیمار را تشخیص دهد و پی به مسئله اصلی    کمک قران مشکل اصلیبتواند با 

 .بیمار ببرد.و تمام دستورات رو هم طبق همان دستور قرانی استخراج کند 

توجه داشته باشدید عزیزان استخاره گرفتن قرآن, با کمک از قرآن برای حل مشکل  

د یا نه استخاره کامال متفاوت است. گاهی با قرآن برای اینکه کاری را انجام دهن

میگیرند که این دستور العملی دارد و هر کسی میتواند با بهره گیری از این دستور  

العمل همان روز استخاره با قرآن را بیاموزد .ولی برای اینکه علت مشکل بیماری را 

از قران استخراج کنید باید هم تفسیر قران را بلد باشید و هم چله نشینی کنید تا  

ماتی شود.که این خود مستلزم سالها تالش و یادگیری و چله نشینی  به شما الها

 .است

 م چهار توصیه برادرانه در اول ماه محر



 رهایی از محدودیت

 

 95 نویسنده حمید آذر

 

 ز سالمی گرم به همه دوستا ن عزی

و اخرین روز این سال است و فردا هم مصادف است با اول   ۱۴۳۸هذوالحج ۳۰زامرو

 یهجری قمر ۱۴۳۹محرم و آغاز سال 

یه برادرانه دارم که ان شا هللا جهت عاقبت بخیری و افزایش  در این روزها چند توص

رزق و روزی و گشایش در تمام امورات زندگی شما بسار مفید و ثمر بخش خواهد 

 بود ان شا هللا 

در صد از دوستان   ۱۰اول اینکه در فرمهای این ماه دوستان که بررسی شد.حدود 

 (به معنی فوتی در ماه محرم برای آنها قران صادر شده بود)قران

اول اینکه دوستان , قران را با عمر اصلی و طبیعی که خدا عنایت فرموده فرق 

میکنه. در واقع هر انسانی در طول عمرش چند بار قران براش صادر میشه که 

قربانی کردن و صدقه رفع میشه ان شا هللا. در واقع این قران یک هشدار و   با

شوکی به ما داده بشه و یا یک  ترسی است برای بندگان خدا تا به قول امروزی یک 

یاداوری برای مرگ است که خدا به بندگانش یادآوری میکند که ای بنده من یادت 

 .باشد مرگ برای هر بنده ای هست و هر لحظه مرگ به سراغ شما خواهد آمد
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ماه پیش قران صادر شده بود که به لطف الهی با   ۳برای خود بنده هم دقیقا 

. و این بر خالف خیلی از دوستان که با شنیدن قران کال از  قربانی و صدقه رفع شده

 .خودشون ناامید شدن و ترسیدن. چیز ترسناکی هم نیست و اصال بد نیست

و سوالی که در اینجا مطرح میشه و اون اینه که برای اینکه ما از کجا بفهمیم برای 

 ؟ما قران صادر میشه.؟؟

ب میبینید.و این خواب به این صورت نیست اول قبل از اینکه روز قران شما بیاد خوا

 .که شما در خواب ببینید که فوت کردید.نه اصال این طور نیست

شما خوابی میبینید که تعبیرش این است که براتون قران یا همان فوتی صادر شده  

 .و در اینده فوتی دارید

وانند این  و راه دوم این است که دوستانی که تفسیر قرآن زیاد بلد هستند یا میت  

 .خواب را از طریق قرآن متوجه شوند یا تعبیر خواب باید بلد باشند

که دوستانی که فرم پر میکنند و اگر براشون قران صادر بشه خودمون به دوستان  

نفر در فرم ما میبینیم که براشون قران  ۸تا ۵اطالع میدیم. البته از هر صد نفر برای 

 .صادر شده
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یا نمیخواهند فرم پر کنند و یا اصال دسترسی به فرم خوب خیلی از دوستان هم 

 .یا تفسیر قرآن و تعبیر خواب هم بلد نیستند  هم ندارن

شما بهترین حالت اینه که اول هر ماه قمری یک مرغ بکشید و بیرون به مستمند 

بدهید و هر روز هم یک صدقه بیرون بدهید.این دو کار جلوی قران شما را خواهد 

 .ون هم راحت خواهد شدگرفت و خیالت

هجری قمری است و   ۱۴۳۹ماه محرم اولین سال   توصیه اول:فردا اول ماه قمری

دوستان عزیز اگر بتوانید فردا یک مرغ ذبح کنید و بیرون بدهید .هم اگر احیانا در این  

ماه قران داشتید برطرف خواهد شد ان شا هللا و هم تا پایان همین ماه رفع بالی  

ده شما خواهد بود و از اتفاقات ناگوار جلوگیری خواهد شد.که این عمل شما و خانوا

 .به نظر من بهترین کاری میتونه باشه که در اول هر ماه شما انجام بدید

قرص نان بیرون خیرات کنید.چون اول ماه  ۱۴توصیه دوم: اینه که فردا اگر تونستید 

پربرکت خواهد شد به لطف قمری است و با این عمل رزق و روزی شما در این ماه  

 یاله 

و توصیه سوم : اینه که امروز پنج شنبه اخر روز ماه ذوالحجه است.اگر  

غروب قبل اذان مغرب به مزار بستگان خود بروید اگر خدایی نکرده از   میتوانید

خانواده فوتی داشتید حتما به مزارشان بروید و اگر در توانتان هست یک بسته  
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و فاتحه بخوانید و خرما    کنید و در سنگ مزارشان گالب بریزید خرما و یا گالب تهیه

را همانجا خیرات کنید به نیت مردگانتان.و روی قبر یکی از مردگان خود که ادم پاکی  

بود یا دوستش داشتید دو رکعت نماز ایستاده بخوانید.یعنی در حالت ایستاده دو  

و سجود و سالم هم ایستاده  رکعت نماز به نیابتش بخوانید طوری که تمام رکوع 

  ۱۴باشد فقط باید در حالت ایستاده همه را بخوانید و بعد از خواندن به نیتش 

 .صلوات بفرستید و از او کمک بگیرید تا در حاجات, شما را کمک کند

که این عمل بسیار بسیار مجرب و تاثیر گزار خواهد بود.مخصوصا اگر بستگان شما 

این شهید نزد خدا آنقدر عزیزه که اگر همین شهید  شهید باشد.که قربونش برم 

 .برای شما در اون عالم دعا کنه دیگه خوش بحال شما

و توصیه چهارم : اینه که برای فردا روز جمعه اگر میتوانید حتما به نماز جمعه بروید 

و قبل از رفتن غسل کنید و لباس تمیز بپوش و به خودت عطر)بدون الکل( یا گالب 

بزن و بعد از اقامه نماز جمعه دویست بار این ذکر عظیم الشان را با نیت خالص  

که به لطف اول ماه محرم و به حرمت این نماز  بخون به نیت هر حاجتی که دارید.

 .حاجت روا شوید ان شا هللا   جماعت

 :ذکر این است

 یَا اللَُّه اْلَمْحُموُد فِی ُکل ِ فَِعالِهِ 



 رهایی از محدودیت

 

 99 نویسنده حمید آذر

 

روزی یک بار زیارت   در ضمن بیایید از همین فردا یک نیت چله کنیم و تا چهل روز

 .عاشورا بخوانیم.به هر نیتی که دارید 

 .ید در این ماه محرم ماه متفاوتی برای هماه ما خواهد بودکه مطمئن باش

من در این ماه در پست قبل یک ختم رو قرار دادم که خیلی از دوستان اگر 

میخواهند این ختم رو انجام دهند میتوانند از همین امروز باید شروع کنند و اگر از 

. حتما در این ماه محرم بعد از عاشورا و تاسوعا باید شروع کنند  امروز شروع نکردند

 .این ختم هفت روزه را انجام بدید

پس من دو تا ختم به شما عزیزان پیشنهاد دادم که یک ختم گرتن موکل بوده و یک  

ختم هم گرفتن زیارت عاشورا است. هر کدومو دوست داشتید انجام بدید و یا اگر  

این ماه ,ماه متفاوتی  مایل بودید هر دو رو انجام بدید.ه خودتان متوجه خواهید شد 

 .برای شما خواهد بود

امیدوارم که در تمام طول زندگیتون موفق و شاد باشید و خود واقعیتان را شناخته 

 (باشید همانطور که شعار ما هم همین است)گر به خود آیی بخدایی رسی

 (موفق و شاد باشید)حمید آذر

 م مراقب طلسمات تبلیغاتی رادیو و تلویزیون باشی
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وستان خوبم.همه دوستانی که برای رشد و پیشرفت در سالم به همه د

اهدافشون دارن مبارزه میکنند دارند راههایی رو در اینترنت سرچ میکنند که بتونند  

در حین تحقیقات و سرچ به سایت ما   در زندگی به آرامش بیشتر برسند.که 

 .برخوردید

ادیو و تلویزیون و ما روزانه خواسته یا ناخواسته مورد هجوم وحشیانه تبلیغات ر

محیط اطراف قرار میگیریم.که با رنگ و لعابهای به ظاهر خوشکل ما را فریب میدهند  

و کنترل    و در باطن و ضمیر ناخودآگاه ما چه برنامه ریزی هایی که نمیکنند.و فرمان

 .ذهن و ناخودآگاه ما را در دست میگیرند.بدون اینکه خود متوجه این موضوع باشیم

و هر لحظه داریم با همین تبلیغاتها و حرفها و داستانهایی که برای ما   ما هر روز

تعریف میکنند, از اهداف و زندگی خودمون دور میشیم. و اصال فراموش کردیم که ما  

 .کی هستیم و برای چه چیزی خلق شدیم . میخواستیم به کجا بریم

اری رو میکنیم که  ما داریم همونی میشیم که اونها میخواهند.ما داریم همان رفت

اونها میخواهند.ما داریم به سمتی میریم که اونها میخواهند.ما داریم عین رباط  

 .کنترلی میشیم که دسته کنترل دست اونهاست

نرم    دوستی میگفت من دو سال پیش اهدافی داشتم. بعد از ازدواج تصمیم گرفتم

دیتاهای نرم افزار را فلوچارت و   افزای تولید کنم که کل دنیا را بترکونه.تمام
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داشتم.تمام راههای موفقیت این نرم افزار را پیش بینی و برنامه ریزی کردم.ولی 

االن که دو سال از این موضوع میگذره.من دارم برای بدست ادوردن دالر و بیتکوین و  

سکه تقال میکنم. با همسرم درگیر شدم کار دادگاهی دارم.سیگاری شدم و گاهی 

از خانوادم دور شدم و تک و تنها.فقط دارم به این موضوع فکر مشروب میخورم. 

 .میکنم که از این مملکت تنهایی در برم

چرا این دوست ما این طوری شد؟ بعد از بررسیها و سرکتاب با قرآن دیدم این جوان 

نه سحر و جادویی داره نه جنی در بدنشه و نه چیز دیگه ای.پس چرا کار و زندگی 

 و نتیجه اهدافش به اینجا رسید؟؟؟؟؟

سه برادر تصمیم گرفتند که زمین   یا داستان دوست دیگری که سه سال پیش  

بزرگی در شمال بخرند و همانجا هم مرغ داری بزنند و بعد یک رستوران شالیزار  

هست را خودشات تولید    بزرگی اهدا کنند که مواد اولیه و اصلی که برنج و مرغ

کننده باشند و با رستوران به سود سرشاری برسند.که وقتی زمین را خریدند به  

ر کدوم از این برادرها نه با هم  کرونا خوردند و کال دست از این کار کشیدند و االن ه

صله رحمی.اصال از حال هم خبری ندارند.زمین هم مونده  نه   ارتباطی دارند

 .هیچ تصمیمی هم براش نگرفتند.و اصال نمیدونند چکار کنند که 
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چرا اینطوری شده؟ این برادرها هم بعد از بررسی و گرفتن سرکتاب دیدم نه 

که بخواد ازیتشون کنه.پس چرا برنامشون بهم سحری دارند نه جادویی و نه جنی  

 خورده؟

از این موارد خیلی هست که اگه بخوام تک تکشون رو اینجا بنویسم شاید کتاب  

 .قطوری شود

این دوستان و همه ماها داریم کنترل میشیم.داریم به سمتی هدایت میشیم  

بکنیم و چه  یه سری سازمان و گروهکها دارند برای ما تصمیم میگیرند که چه  که

نکنیم.با کی باشیم و با کی نباشیم.چی بپوشیم و چی نپوشیم.کجا بریم و کجا  

 . . . نریم.در مورد چی حرف بزنیم و در مورد چی حرف نزنیم. و

اسمشونو شیاطین میزارم .نمیان خودشونو نشون   این سازمانها که از اینجا به بعد 

یغاتهای محیطی و با تبلیغاتهای رادیو و  بگن.اینها با تبل   بدند و اهدافشونو به شما

تلویزیون در سراسر دنیا و از طریق ماهواره ها .با فیلمهایی که میسازند با  

تبلیغاتهایی که درست میکنند با سایتهایی که راه اندازی میکنند شما را کنترل و  

  که در مغز ماست تولید ترس و نضمیر ناخودآگاهتو هدایت میکنند. چطور؟ از طریق

 .میکنند
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هنگامی که از مغز شما صحبت میکنیم، از مغزی سه الیه صحبت می کنیم و آن  

 : ها بر تصمیمات شما موثرند. و عبارتند از

 .(مغز جدید)مغز منطقی (1 

 (مغز میانی )مغز عاطفی (2 

مغز قدیم )مغز خزنده یا غریزی( همان ساقه مغز است. هر کدام از بخش ها،   (۳

 .هایی دارند  کارکردها و ویژگی

 مغز قدیم 

ترین قسمت مغز که باید با آن ارتباط بگیریم تا بتوانیم روی تصمیمات و  اصلی 

رفتارهای شما موثر باشیند، مغز قدیم است. مغز قدیم در تمام موجودات مشترک  

برابر   ۵۰۰کند و است، قسمتی از مغز است که به صورت ناخودآگاه فعالیت می  

 .د آگاه مغز استتر از قسمت خو سریع 

 دغدغه های اصلی مغز قدیم شما
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 ت بقا و دوری از خطرا ۱٫

 یکسب و حفظ انرژ ۲٫

 لذت و ادامه نسل  ۳٫

شما استفاده می شود و سعی می   تبلیغات در بازاریابی و کنترل ذهن ناخودآگاه 

این   تصمیم آن را می گیریم هدایت کند. کند هر تصمیم خرید و هر کار دیگری را که 

که ارتباط نزدیکی با مطالعات تأثیرگذاری و متقاعدسازی دارد، عادات ما را قادر   امر

 .می سازد تا اصالح شوند و به پدیده ای فراتر از خرید و فروش صرف تبدیل شوند

دهد، به دنبال پاسخگویی  برد و واقعیتی که به ما نشان می زبانی که او به کار می 

ای مخاطب است که معموالً چنین چیزی شناخته هها، نیازها و انگیزه به خواسته 

 .شوندنمی

 تبلیغات همه جا هست 

گوئرین وقتی می گوید که “هوای که ما تنفس می کنیم از اکسیژن، نیتروژن و 

  هست تبلیغات هم مثل هوا همه جا  ”.هیدروژن تشکیل شده است

به همه فضاها حمله می کند، در خانه های ما نصب می شود، به دستگاه های  

او   الکترونیکی ما نفوذ می کند، شبکه های اجتماعی و رسانه ها را پر می کند.
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کنیم و  تولید می  شعار های ما را داشته باشد، برایشها و ایده تواند صحبت می 

 .ونی و دنیای درونی ماستاو قهرمان واقعیت بیر خوانیم.هایش را می آهنگ 

تبلیغات یک عامل مدل سازی اجتماعی است، زیرا عالوه بر تأثیر بر عادات 

انتقال نگرش ها و ارزش ها را تسریع کرده و حتی می تواند آنها را  خرید،

ما را به یک واقعیت معین تبدیل می کند، ادراکی که در نهایت به    . متحول کند

 خواسته های ما نیز می انجامد الگوسازی افکار نمادین و 

 

اکثریت قریب به اتفاق ما اعتراف می کنیم که تحت تأثیر   با این حال،

افراد بسیار کمی وجود دارند که به تأثیر تبلیغات بر عادات  قرار نگرفته ایم . تبلیغات

هر چیزی از زندگیشان اعتراف می کنند، مانند دیوانه هایی که به جنون خود 

 .نداعتراف می کن

سالگی فقط ناخودآگاه مغز مان فعال است این به این معناست که    ۷از زمان تولد تا 

ما قادر به تفکر عمیق نسبت به اتفاقات نیستیم این واقعیت من را به شخص مورد 

هراس قرار میدهد زیرا دشمن یا هر فردی که بخواهد به طور منفی بر روی مغز ما  

ا مورد هدف قرار دهند و به این شکل وقتی که یک  تاثیر بگذارد میتوانند کودکان ر

کودک به سن باالتر می رسد ممکن است تفکراتی داشته باشد که از خواندن 

کتاب یا مقاله نیست، بدین دلیل است که می گویند مغز انسان پالستیکی است و  
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درصد از مغز  ۹۵به راحتی میتواند آلوده شود اما مشکل به اینجا ختم نمی شود.

درصد آن خودآگاه است پس این یعنی ما همیشه در حال  ۵سان ناخودآگاه و فقط ان

یادگیری هستیم و اگر چیزهایی که یاد میگیریم منفی باشد به راحتی به خودمان 

آسیب می رسانیم، ناخودآگاه به خودی خود بد نیست بلکه دلیل این آسیب از عدم 

به این شکل    ا انتقال داده می شودتفکر در داده ها و اطالعاتی است که به مغز م

ما برده داده های خامی می شویم که خود برای ما راه زندگی را تعیین میکند،یکی  

از دالیل اینکه از ما خواسته می شود تا کتاب بخوانیم دقیقا همین است زیرا ما در  

کر زمان خواندن کتاب اطالعات را دریافت و سپس با تفکر به آن به خوبی و بدی آن ف

می کنیم و اگر خوب به خودمان اضافه میکنیم اما رسانه ها را به خاطر داشتن مغز  

پالستیکی به راحتی قبول میکنیم که انگار هر چه که میبینیم درست است ولی  

واقعیت اینجاست که رسانه های هر ملیتی با هدفی سیاسی و کامال حساب 

دارد که برای آن ملت می  شده ساخته میشود و سعی در تغییر رفتاری و فکری 

گرم وزن دارد و در طی  ۳۳۳تواند خوب یا بد باشد.مغز انسان در زمان تولد فقط 

گرم می رسد تحقیقات نشان  ۹۹۹مدت دو ساله سه برابر رشد میکند و به وزن 

می دهد وقتی که یک بچه در سن یک تا دو سالگی دو ساعت در روز تلویزیون 

توجه به کالس درس سخت تر خواهد بود و کودکی که  تماشا کند در آینده برایش 

در آن زمان تلویزیون تماشا نکرده یا خیلی کم تماشا کرده است توجه بیشتری به 

 .کالس درس دارد



 رهایی از محدودیت

 

 107 نویسنده حمید آذر

 

پس تبلیغات رسانه ای انقدر در ما تاثیر گذار هست که کنترل ذهن و جسم ما را بر  

یکشاند بدون اینکه ما عهده میگیرد و ما را به هر سمتی که خود مایل است م

 .متوجه این موضوع باشیم

عامل دیگری که بر زندگی ما تاثیر گذار است وجود)ترس( است.این ترس دقیقا  

قدرت تبلیغات را دارد یا شاید فراتر از آن. ترس باعث میشود که ما کنترل شویم به  

 .سمتی رویم که این سازمانها )شیاطین (میخواهند

اخه تقسیم میشود: سیستم عصبی پاراسمپاتیک  سیستم عصبی ما به دو ش 

)سیستم استراحت و هضم( و سیستم عصبی سمپاتیک )سیستم مبارزه یا  

آورد. وقتی ترس در  پرواز(. ترس پاسخ “مبارزه یا فرار” شما را به حالت افراط در می 

سیستم عصبی شما بوجود می آید, غدد فوق کلیوی شما آدرنالین را ترشح  

ریزی ن خون به لوب فرونتال مغز شما، که وظیفه تفکر و برنامه کنند. جریامی 

تر مغز  تر و حیوانیهای عمیقیابد و قسمت منطقی را بر عهده دارد، کاهش می 

کند  گیرد. مانند یک حیوان که سعی می را به دست می  –از جمله آمیگدال  –شما 

شما به سمت   از خورده شدن توسط یک شکارچی جلوگیری کند، تمام منابع بدن

 .شوند: و آن هم )زنده ماندن.( استیک هدف معطوف می 

پس این سازمانها و یا شیاطبن با این دو ابزار ترس و تبلیغات خیلی راحت ما را  

 .کنترل میکنند
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پس برای اینکه ما در آرامش باشیم و کنترل ذهن و جسم خودمان را دست این  

 .سازمانها و نهادها ندیم به تبلیغاتها و خبرهایشان توجهی نکنیم

شما نیاز نیست از کرونا بترسید و در خانه هایتان حبس شوید.نیازی نیست از 

کند و در شما  خبرهایی که میدهند مثال فالن کشور تصمیم دارد به ایران حمله

ترس بوجود بیاید.نیازی نیست به این خبرها دامن بزنید و توجهی کنید شما با این  

فیلمهای مبتذل کنترل    خبرها کنترل میشوید. شما با دیدن سریالهای ترکی و

 .میشوید. و رفتار و کردار و منطق شما همانی میشود که آنها میخواهند

غات و ترس این است که به تلویزیون و تبلیغاتها و  یکی از بهترین راههای فرار از تبلی

شبکه هایی    اخبار آن توجهی نکنید.من نمیگم اصال تلویزیون تماشا نکنید. شما از

که بدردتون میخوره مثل فیلمهای انگیزشی. شبکه های آموزشی. شبکه های 

 .مستند وحش و دانستنیها

ید.چرا دنبال یه سری شبکه ها و  شما میتونید از این شبکه ها استفاده مفید رو ببر

خبرها و تبلیغاتهایی میرید که اصال بدرد زندگی شما نمیخوره بلکه شما را کنترل  

 میکنه میشوید؟
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کسانی که همیشه در منزل تلویزیون تماشا میکنند همیشه در خیابانها با یک یا  

رو رها دوتا ماسک در رفت و آمد هستند صله رحم نمیکنند.خیلی ها کار و زندگی 

 کردند و در خانه هایشان حبس شدند.آخه چرا؟؟؟

 کرونا یه ویروس ساده است که راحت میتونید کنترلش کنید

شما هر شب و هر صبح با دو یا چهار قطره رینوسالتین در بینی میتوانید از شر 

 .کرونا خالص شوید.به همین راحتی بدون اینکه ماسکی روی صورت بزنید

میشه اکسیژن کافی در روز به مغز نرسه و به مرور مغز ماسک زدن صورت باعث 

آسیب میبینه و در نتیجه بیماری آلزایمر و ضعیف شدن کارایی مغز میشه و شما را 

 .زود خسته میکنه.شما را بیحال میکنه.حتفضه کوتا مدت شما ضعیف میشه

ساز  روش دیگری رو به شما یاد میدم که با این روش هیچ ویروسی در بدن شما کار

نیست و سریع نابود میشه.و هیچ وقت سرما نمیخورد و از شر سینوس و سینوزیت  

برای همیشه رهایی پیدا میکنید. التهاب و ورم گلو برای همیشه از بین میره بوی  

 .بد دهان و گلوی شما برای همیشه از بین میره

ی  روش بسیار ساده که این همه کارایی داره. پس حتما این کار را جزء اصل

 .زندگیتون قرار بدید. و دیگر از چیزی نترسید
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 یک استکان گالب 

 (به اندازه یک نخود, نمک دانه درشت)نمک دریایی

 یک قاشق مرباخوری لیموی تازه 

 یک قاشق مربا خوری سرکه سیب 

 آب سداب دم کشیده یک قاشق مربا خوری 

 همه آنها را داخل گالب قرار و خوب هم بزن

مده را هر شب دو قطره در هر طرف بینی بریز و هر صبح این محلولی که بدست آ 

هم همین کار را انجام بده. این محلول که حاصل تجربه چندین ساله منه معجزه  

وارد بدنت    میکنه فوق العاده موثره.اولین کاری که میکنه تمام ویروسهایی که

 .میشه رو از بین میبره

سینوسها. جلوگیری از سرما   از بین بردن سینوزیت های مزمن. از بین بردن

 خوردگی.از بین بردن بوی بد دهان. از بین بردن التهاب و ورم گلو 

پس با درست کردن یه محلول بسیار ساده این همه خواص در بدنتان بوجود 

 .میاد.پس از کرونا و این ویروسهایی که هر لحظه دارن تبیغاتشو میکنند نترسید
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 .تلویزون و رادیو و هر رسانه دیگر توجه نکنید از تبلیغات فرار کنید به تبلیغات 

از خبرها دوری کنید تا نترسید. تا اینکه بتونید کنترل زندگیتان را دوباره بدست  

بگیرید.من االن تقریبا چهار ساله تلویزیون تماشا نمیکنم به خبرها توجهی 

عیتی  ندارم.اصال برام مهم نیست این کرونا چند نفر را کشته و االن در چه وض

هست.من تا االن یک بار هم از ماسک استفاده نکردم.نه من بلکه کل اعضای 

خانوادم.ولی نه بیمار شدیم نه کرونا گرفتیم.همیشه هم از این محلول داریم 

 .استفاده میکنیم

 .نه به خبرها توجهی داریم نه به تبلیغات 

غات افسار زندگیتان  هواستون فقط به اهداف و زندگیتون باشه.نزارید با خبرها و تبلی

 .را دست این سازمانها بدید و کنترل بشید

بروید دنبال زندگی و اهدافتون. از خونه هاتون بیاید بیرون.از چیزی نترسید. تمام 

 .فکرها و حرفهای فاسد و آشغال را از ذهنتون بریزید بیرون

 .همه شما را به خدای بزرگ میسپارم

 حمید آذر : و من هللا توفیق

 

http://hamidazar.ir/
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 یستون هر موفقیت،آهستگی و پیوستگ

 

چه که بودم، وقتی از مدرسه به خونه می اومدم، یک راست به آشپزخونه می  

رفتم و از حال و هوا و چگونگی غذا خبردار می شدم. گاهی مادرم می گفت: “نهار  

 ”.ماده نیست و نیم ساعت دیگه آماده میشهبرنج و خورشت داریم اما االن آ

وقتی به شعله ی گاز زیر قابلمه ها نگاه می کردم، می دیدم بسیار کمه و مادرم تا  

امکان داشته، گاز رو کم کرده. من که خیلی گرسنه بودم برای اینکه غذا زودتر 

د می  آماده بشه و دلی از عزا دربیارم، شعله ی گاز رو تا اونجایی که می شد زیا

کردم. اما مادرم، اونا رو دوباره کم می کرد و می گفت باید خورشت به آرومی جا 

بیفته و برنج به آرومی دم بکشه. خالصه به هر شکلی که بود سر خودم رو گرم 

 .می کردم و منتظر می موندم تا غذا آماده بشه

در، به  اون موقع ها، هیچ وقت به این فکر نمی کردم که تمام خوشمزگی غذای ما

همین صبوری و شعله ی کم گاز بستگی داره. اگه من شعله های گاز رو زیاد می  

کردم، آب خورشت تموم می شد و برنج ها ته می گرفت و می سوخت. در واقع  

مادرم به من یاد می داد که رمز موفقیت، “آهستگی و پیوستگی” است. شعله ی  

د. اتفاقاً مادرم مدام به غذا سر بو  گاز اگرچه کم بود اما یک ساعتی پیوسته روشن
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می زد و مراقب بود که یک وقت زیر اون خاموش نشه و پیوستگی حرارت اون از بین  

 .نره

 : دوستان عزیز

زندگی من و شما هم همین طوریه. گاهی فکر می کنیم برای دست یابی به  

که   اهداف و نتیجه گیری مطلوب، باید سریع تر و پرفشارتر عمل کنیم. در صورتی

چه بسا همین عجله و سرعت زیاد، مانع دست یابی به هدف بشه. بارون های 

تاثیرگذار، بارون هایی است که آهسته و پیوسته می باره. ماشین هایی که مسیر  

طوالنی رو به قول معروف تخت گاز میرن به مرور زمان، آسیب می بینن و چه بسا 

 .در راه بمونن و به مقصد نرسن

 .کردن و تاثیرگذاری آن، آهستگی و پیوستگی، شرط الزمهبرای نصیحت   *

 .برای یادگیری، آهستگی و پیوستگی بسیار ضروریه *

برای تحقق آرزوها و دست یابی به خواسته ها، باید حرکتی آهسته ولی مستمر  *

 .و پیوسته داشت

بنابراین باید حواسمون باشه که همیشه سرعت زیاد، مطلوب نیست و چه بسا با  

 له و شتابزدگی و سرعت بی جا، از اهدافمون دور بشیم و هرگز به اونها نرسیم عج
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 سعدی در یکی از شعرهایش میفرماید

رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود… رهرو آنست که آهسته و پیوسته 

 .رود

اند: » صبر، تلخ است و لیکن بَرِ شیرین دارد! « صبر و  از قدیم گفته 

 آورخت، تلخ و رنجشکیبایی؛ گر چه س 

ای شیرین دارد و آن هم رسیدن به  اما نتیجه و میوه رسد،می  به نظر 

 .ایمریزی کرده اهدافی است که برای خود برنامه 

 .در مسیر اهداف ارزشمندتان پیروز باشید

 همه شما را به خدای بزرگ میسپارم

 و من هللا توفیق: حمید آذر
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 http://hamidazar.ir  درباره حمید آذر:

     apply.comhttp://in    فروشگاه نرم افزار

         s://maintime.irhttp       سایت آنالین ساعات روز

   https://citar.ir     سایت رسمی ادعیه و اذکار حمید آذر

 09306718371  -    09333885448_       09384124146تماس با ما:  

 09384124146واتساپ:  

 inapplyoriginal@کانال تلگرام:   

 

 

http://inapply.com/
https://maintime.ir/
https://citar.ir/

