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ارق خمیخواهیم شما را با  دوست مهربان من در این فایل متنی

که میتواند پوست و چهره شما را دگرگون  العاده ترین معجزاتی

د درخشندگی و جذابیتی که الیق آن میباشی چنان کند و شما را به

 .برساند آشنا کنیم

ن که ای متوجه میشوی دوست من متنیواندن این فایل با خ

وجه با مصرف و تو بزرگ و زیبا میباشند  معجزات الهی چقدر

   ا از جملهبه این معجزات قدرتمند از بروز تمام بیماریه

 ،های پستان و روده بزرگسرطان ، عروقیقلبی بیماریهای 

سرطان مثانه و روده ، یسرطانتومورهای  ،استخوان پوکی

ر چاقی د، یبوست، سرطان مجاری ادرار، سنگ کلیه، بزرگ

ت، ی، برونشآسم، کرم خوردگی دندان ،ورم مفاصل، خردساالن

س، میخچه و زگیل )به صورت موضعی(، سل، ، نقرروماتیسم

دگی زن  تا پیشگیری خواهی کرد فشار خون باالنیش زدگی و 

 یداشته باششاداب و سرشار از نشاط را در پیش روی خودت 

 دوست مهربانم.

دوست من بهتره با خودت صادق باشی، بهتره رودر واسی رو بزاریم کنار،  اگه جدا  خواهان سالمت و زیبایی  پوست و چهره و 

خواهان شادابی و نشاط هستی! اگه توان اراده ی باالیی داری پس شروع کن، زندگی و پوست  حتی اندام خودت هستی !  اگه

 !؟خودت رو با این معجزات الهی که در اختیارت قرار داده شده دگرگون کن،  تو زیبا ترین و در عین حال شادابترین هستی چرا

دقیقا مثل همین معجزات خارق العاده. ،شده بخشیدها چون از قدرت اراده استفاده میکنی، قدرتی که از خالق یکتا بشم

http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/srtn.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/srtn.html
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http://namnak.com/12586-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86.html
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ارتباطی  دوست عزیز و مهربان این معجزات رو شما مدام باشون در

ها اسمشون به گوشت رسیده، اما و ممکنه در طول روز بارها و بار

 7م که از امروز شروع و عمل به انجام این هدوستانه از تو میخوا

بر اثر تحقیقات چندین  ن معجزاتچرا که ای معجزه و راز بزرگ کنی

 مده، سال و ماه بدست آ

روزها و ساعات بسیاری زمان صرف کردم، شب های بسیاری تا 

معجزه  7دوست مهربان این  توبه صبح مطالعه انجام دادم تا به 

تنها لطفی که تو دوست عزیز در حق من انجام  قدرتمند را بگویم، 

خواهی داد اینست که ازت میخوام بارها این معجزات رو با دقت 

 بخونی و عمل کنی، چرا؟! چون دوستانه خواهانه زیبایی و شادابی

خود شما  رو م، ایندر تو هست واهانه تغیردوستانه خ تو هستم. برای

راده کنی و در راه تغیر بزودی متوجه میشوی، کافیه فقط و فقط ا

به چنان اطمینانی خواهی رسید که  باور  ..عمل کنی ،و دگرگونی

 خواهی کرد این معجزات چقدر زیبا میباشند.

 پس خداحافظ پوست تیره و چروک های پیشانی

 مواد شیمیایی و آرایشیخدا حافظ 

 خدا حافظ بیماریها و استرس ها

 و خدا حافظ انرژی های منفی

 

یا با آ جدا با این معجزات میشه به این همه زیبایی و دگرگونی که دربارش صحبت میشه رسید! شاید سوال برات پیش بیاد که آیا 

 ماریها درمان یا شفا داده میشن!؟خواندن این معجزات تمام بی
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از  محیط وا وه، ما در دنیایی زندگی میکنیم که به طور فراوان آلودگی کنیم دوست مهربانبیشتر دربارش صحبت خب اجازه بده 

که روی پوست تاثیرات منفی خواهد گذاشت، پس اینجا خودمان باید دست بکار شیم  ،وجود داره طریق انواع کارخانه های صنعتی

 !ذهن جزهمع و محیط را پاکسازی کنیم، میتونیم از نزدیکترین شروع کنیم یعنی

پر از بیماری، خشکی، آب و هوای بد تصور کنی! میبینی چی شد! دیدی چقدر خودت رو در جایی  از تو میخوام برای چند ثایه 

 ا.، پس بیا و تغیری در این تصور بده لطفروحیت رو باختی و تحلیل رفتی! دیدی که ذهن برای تو از آن تصور واقیت ساخت

یر کن! درگ را نشاط با معجزات فراوان ذهن ت در بهشتی زیبا سرشار از مهر و محبت، شادابی و حاال بیا و تصورت رو عوض کن،

نشینی و ده نکنی؟ چرا گوشه ای بابی، پس چرا از تمام معجزات استفاشاد بزرگ و اعجاز انگیز شد، دیدی چقدر  ،میبینی چقدر تغیر

 منتظر باشی تا زیبایی و شادابی به سراغت بیاد؟ 

 . شروع به تالش کن، تالش کن تا خودت نتیجه را احساس کنی و از دیدنش لذت ببریبیا و 

دوست  مهربان و پر مهر من، تنها دانستن وجود این معجزات کافی نیست، شما باید این معجزات را درک کنی، زیرا با درک کامل و 

معجزات را بخوان تا تمامی کلمات را از صمیم قلبت درک دانستن این معجزاته که به راز آنها پی خواهی برد، پس چندین بار این 

کنی تا زمانی که میخوای از این معجزات استفاده کنی با عشق به آنها بنگری و قدرت خداوند متعال و بلند مرتبه را احساس کنی و 

 ببینی که خالق یکتا چه معجزاتی را برای ما با عشق به امانت داده است.
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نی الزم است. این نوشید مغز و سالمت روانی بهتر عملکردو  و شاداب ترها و موهایی سالم ناخن ،هابرای داشتن دندانشیر  مصرف

تقویت ، دندان ها ،هاباعث استحکام استخوان D های دیگر از جمله ویتامین همراه ویتامینکلسیم فراوان مصرفش به به علت داشتن 

مانع از نرم  نیز و پتاسیم B ، ویتامین های گروه A شود. وجود کلسیم به همراه ویتامینو پیشگیری از ریزش آن ها می  موریشه 

 ماهیچه هاو قوت نید برای سالمت همچنین میتواشما   .کند شود و به درخشان شدن آن ها کمک فراوان میو نازک شدن موها می 

و انرژی مورد نیاز  ینپروتئ تا تمام بعد از ورزش یک لیوان شیر بنوشیدپیشنهاد میشود ، بهره ببرید پروتئینبه علت داشتن  از شیر

 بدن را جذب کنید.

دیابت ، خوانپوکی است، های پستان و روده بزرگسرطان، عروقیقلبی از بیماریهای  شیر باعث پیشگیری نوشیدن منظم و روزانه

دوران ای مصرف آن بر ،و کلسیم کالری، پروتئین، انواع ویتامینمیگردد، همچنین به علت وجود  نیز فشار خون افزایش، نوع دوم

پیشنهاد خواهد گشت. بارداری و شیردهی
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 .کندها تولید میاز شهد گل زنبورعسلاست که  روگرانمایعی شیرین و  ،گویند عَسَل که آن را به فارسی اَنگَبین 

به جهت سهولت جذب بهتر و مقاومت در برابر کوفتگی، مخصوصاً ، مورد استفاده بوده است پوست شادابیهمواره برای  طبیعی عسل

در مورد فعالیت های فیزیکی، مقاومت قوی را ایجاد می کند؛ همچنین کارایی بیشتر فکری را سبب می گردد. بنابر این هم افراد 

ن نیاز دارند. به عالوه باعث سالم هم افراد بیمار برای درمان هر نوع ضعف مخصوصاً در موارد هضم یا جذب غذا در بدن به آ

 .شود می افزایش رشد نوزادان، تثبیت مقدار کلسیم استخوان، کمک به درمان کم خونی و بی اشتهایی

و خدایت به زنبور عسل وحی کرد » اگر تأمل بیشتری در آیات قرآن داشته باشید نیز متوجه می شوید که به عسل اشاره شده است

های رفیع، منزل گیر؛ سپس از انواع میوه های شیرین )و از حالوت و شهد گل های خوشبو( تغذیه کن که از کوه ها، درختان، سقف 

و راه پروردگارت را به اطاعت بپوی، آن گاه از درون آن، شربت شیرینی به رنگ های مختلف بیرون آید که در آن، شفای مردم 

 .استاست. در این کار نیز آیتی )از قدرت خدا( برای متفکران پید

 .عسل، شفای هر دردی است و هیچ دردی در آن نیست، بلغم را کم می کند و قلب را جال می دهد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%B3%D9%84
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به ار زیاد بسیاکسیدان بوده و روند پیری پوست را های متنوع و مواد آنتیتوجهی دارای ویتامینبه میزان قابل این معجزه خلقت

 اهفنلترین منابع پلیدر واقع انار یکی از غنی، و پرنشاط نگه میدارد و انسان را همیشه شادابها را سالم  دندان، اندازندتأخیر می

ها، کند کردن یا جلوگیری از صدمه سلولی است که توسط اکسیدانهدف آنتی .میباشد های قوی هستنداکسیدانکه گروهی از آنتی

های روحی و سموم مختلفی که به صورت روزمره خواسته و آلودگی هوا، استرس : مانند .شوندزا حادث میعلل مختلف استرس

 ناخواسته با آنها مواجه هستیم.

 سرطانی مانند سرطانجلوگیری کرده و رشد تومورهای  سرطانبه واسطه داشتن مواد آنتی اکسیدانی و االژیک اسید از بروز  انار

مصرف یک انار دوست مهربان من،  بوده،باال نیز مفید  خونبرای بیماران مبتال به فشار  همچنین، را کند می کند پروستاتپوست و 

وص خونی به خصمصرف آن برای بیماران مبتال به کمدر  نتیجه  را تامین کند.  Cدرصد نیاز روزانه به ویتامین ۴۰تواند معمولی می

 .باشدمیمفید  بسیار بسیاربانوان 

http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/dandanpezeshkiaka.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/dandanpezeshkiaka.html
http://www.akairan.com/health/vegetable-health/pomegranate.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/srtn.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/srtn.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/srtn.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/srtn.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/srtn.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/srtn.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295012.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295012.html
http://www.akairan.com/health/vegetable-health/pomegranate.html
http://www.akairan.com/health/vegetable-health/pomegranate.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401297289.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401297289.html
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زیبا و شاداب شدن پوست،  با عثمی تواند آب سالم نوشیدن مرتب آب البته  میباشد،آب است خداوند  خلقت ازدیگری که معجزه 

زی بدن تنظیم درجه حرارت و خنک سا بدن،  تخلیه کردن سموم، کردن و بهتر تمرکز شدنهوشیارتر ، بهبود بخشیدن به جریان خون

کمک به هضم و گوارش ، سیستم گوارشیو  روانکاری مفاصل ،پوست، چشمها، دهان و مجاری تنفسی ردنمرطوب ک ،توسط تعریق

و هتر و امکان تغذیه ب، درون بدن مانند سدیم و پتاسیم تنظیم الکترولیتهای، حمل مواد مغذی و اکسیژن به سلولها ی بدن غذا و

 .شود جوان کردن پوست

سنگ  ،خطر ابتال به سرطان مثانه و روده بزرگ، خطوط ریز شیارهای پوست و چین و چروک باعث جلوگیری از همچنین پاک آب

 .شودمی کرم خوردگی دندانو  های قلبیورم مفاصل، سرطان و بیماری ، چاقی در خردساالن، یبوست، سرطان مجاری ادرار، کلیه

 خوب عمل کنی تا همیشه سالم و تندرست باشی خواهم داددوست مهربان من، سعی کن به این موارد که االن در اختیارت قرار 

 حمامل از قببده، آب را به نوشیدنی های دیگر ترجیح  ،آب بخور قبل از احساس تشنگیلیوان آب پاک و سالم بنوش،  10روزانه 

 .نیز سعی کن یک لیوان آب پاک بنوشی
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 خرد کنید،  در ساالدتانتوانید آنرا می ،میل کردتوان آنرا های مختفی میی گوجه فرنگی، این است که به روشدرباره نکتهبهترین 

 .های لذیذی با آن درست کنید و خیلی کارهای دیگرآنرا روی منقل کباب کنید، سوپو یا اینکه  خام بخورید

معموالً اغلب بدلیل کمبود ویتامین یا مواد  ،خوب است نیزپوست بودن  رورنگ و برای بیفرنگی گوجههمچنین ترکیبات موجود در 

بین سالمت سیستم معده و گوارش و ظاهر ، واند این را درمان کنتگوجه می هشوید، و خوشبختانمعدنی است که رنگ پریده می

نه تان مشکل دارد بیشتر مستعد آکهایی که معدهشاید خودتان هم متوجه شده باشید، زمان، اردپوست شما ارتباط نزدیکی وجود د

کند؛ فرنگی حاوی فیبر زیادی است که به هضم کمک کرده و به پوست شما نیز آبرسانی میگوجه، یا مشکالت پوستی دیگر هستید

تتان پوسو یا خامش را گاز بزنید تا  بنوشیدفرنگی یا آب گوجه پس .و این باعث خواهد شد تا پوستی سالم و درخشان داشته باشید

 .بزودی درخششی طبیعی و جذاب پیدا کند

فرنگی و پوستتان را تمیز کنید، خوردن گوجه یا نوشیدن آب گوجه هستید تا بدن کامل گر به فکر یک سم زداییا

 .است و شگفت آور نظیرای بی، ایدهی سم زداییدر هر روز، بعنوان بخشی از دوره
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از  و  اهری شاداب و زیبا داشته باشیدظاگر می خواهید ، میباشد یشماریبخواص  معجزه نیز همانند دیگر معجزات حاویاین 

بهره  داردبر روی انسان تاثیر آرام بخش  که عناصری مانند منیزیم و فسفرو  Bبخصوص ویتامینهای گروه  ،ویتامینهای زیاد

 .میباشدکننده مهمترین اعمال بدنی تنظیمچرا که سیر  تفاده کنید.اسسیر حتما از ببرید 

س، میخچه و زگیل )به صورت موضعی(، سل، نیش ، نقرروماتیسمیت، ، برونشآسمسیر برای درمان بیماری های مختلفی ازجمله 

را خرد می کند و در ضدعفونی کردن دستگاه های ادراری و عفونت های  سنگ کلیهمفید است. در ضمن،  فشار خون باالزدگی و 

 .واژینال و مثانه نیز مؤثر است

استفاده می  سرطان ریهو  سرطان پروستات، سرطان سینه، سرطان معدهرای پیشگیری از سرطان کولون، بعضی از افراد از سیر ب

مسافران،  هالاسک )تب یونجه(، آلرژینمایند. همچنین از سیر برای درمان پروستات بزرگ شده، دیابت، ورم مفاصل، آرتروز، رینیت 

 .، پیشگیری و درمان عفونت های باکتریایی و قارچی استفاده می شودسرماخوردگی، بارداریدر اواخر  فشار خون باال

 .است B3 و B1، B2 ، کلسیم، آهن، منیزیم، پتاسیم و مقدار کمی روی و ویتامین هایC امینسرشار از فولیک اسید، ویتسیر 
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چای سبز وجود میزان قابل توجهی آنتی اکسیدان به ویژه آنتی اکسیدان های موثر در حفظ شادابی موجود  جوان ماندن بادلیل اصلی 

آنتی اکسیدان ها یکی از شاخص ترین عوامل برای حفظ سالمتی و شادابی سلول های بدن، با به تعویق انداختن  .در چای سبز است

وجود در چای سبز، سلول های پوست را در مقابل آسیب ها به ویژه رادیکال آنتی اکسیدان های م، شروع روند پیری سلول ها هستند

های آزاد، یکی از عوامل ایجاد سرطان و افتادگی و آسیب به پوست، محافظت می کند. به این ترتیب چای سبز مانع از بروز سرطان، 

 سالمت دهان و دندان ملی برایتوان نوشیدن چای سبز را مکمی، می شود پوست صورتافتادگی و چروک خوردن پوست به ویژه 

 .و تنفس بد بو را نیز مرتفع می کند هانبوی بد ددانست. عالوه بر این چای سبز با از بین بردن باکتری های نامناسب محوطه دهان، 

 

چای سبز فعالیت سلول های مغز به ویژه بخش های مربوط به حافظه را تقویت و تحریک می کند. از طرفی چای سبز باعث 

د.می شو بیماری آلزایمرخریب سلول های مغز و بروز در سلول های مغز و با این حرکت مانع از ت« استیل کولین»کاهش میزان 
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