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 :میکن یم بررسی باهم رو زیر مباحث خدا رنگ  کتاب در
 

 رنگ خدا چه رنگیه؟ 

 چگونه جلوه خدایی داشته باشیم؟ 

 رنگ خدا در قرآن 

 رنگ خدا در اشعار معاصر 

 رنگ خدا فارغ از هر هویتی 
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 رنگیه؟ چه خدا رنگ

داشتن در تعریف درست یعتی تو هیچ رنگی رو نداشته باشیی    خدارنگ 

یعنی تو نیای بر اساس هویت خودت و انسان ها رو دسته بندی کنی هیر  

 وقت انسان شروع کنه به رنگ گرفتن اون رنگ تبدیل میشه به شرک، 

 

 و نچسیبیدن  نداشتن، تعلق یعنی تبدیل میشه به منیت فردی، رنگ خدا

 رنیگ  و عیداتت  رنیگ  توحیید،  رنیگ  یعنی  داخ نداشتن،رنگ تعصبی هیچ

 است. مساوات
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 باشیم؟ داشته خدایی جلوه چگونه

یادمه یه روزی از یه دوستی یه سواتی پرسیدم که بیه نریرت چریور آدم    

میتونه جلوه خدا باشه یا بیه قیوم معیرون رنیگ خیدا داشیته باشیه، اون        

مدت ها هنوز یادمه  دوستم جواب خیلی قشنگی به من داد و بعد گذشت

 .و ازش تذت میبرم رنگ خدا

: اگه تونستی همونروری که با یه آدم ثروتمند و با جایگاه جوابش این بود

رفتار کردی با یه آدم فقر هم رفتار کردی بدون کیه رفتیار رنیگ خیدایی     

 .داره

راست میگفت و چقد جوابش زیبا بود رفتار یک کسی که رنگ  واقعا هم،  

 تمیوم  و جایگاهشیون  و داراییی  نیه  هاست انسان وجود برای داره خدایی

 .کرد رفتار ارزشمند باید همه با و ارزشمندن ها انسان

 قرآن در خدا رنگ

 بذارین تعریفو با یه آیه شروع کنیم

 (۸۳۱)عَابِییدُون تَییهُ وَنَحَیینُ بَةَ ًصِیی اتلَّییهِ مِیینَ أَحَسَیینُ وَمَیینْ اتلَّییهِ صِییبَةَ َ

 رنگی چه و ( بخشیده توحید سیرت و ایمان رنگ ما به که ) خداست رنگ

 ( ۸۳۱ بقره ) کنیم می پرستش را او ما و ، خدا به ایمان رنگ از بهتر

تنها آیه ای در قران که رنگ خدا استفاده کرده همین یک آیه است اگیه  

بخوایم یه تعریف ساده به همین رنگ خدا بدیم بوم نقاشی خدا هستیم، 

یه سواتی که شیاید بیه وجیود بییاد اینیه کیه رنیگ        و آماده نقاشی خدا اما 

 چیه؟ خدا
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 :معاصر اشعار در خدا رنگ

رنگ خدایی چی هست؟ برای اینکه بدونیم منرور آیه چی هست چند آیه 

قبلش رو مرور کنیم روش تحقیق و پی بردن به منرور آیات اینه که آییه  

صییحبت هییای قییبلش رو مراتعییه کنیییم، تییا بییدونیم در مییورد چییی داره      

 عییداتت یعنییی مسییاوات رنییگ توحییید رنییگ یعنییی خییدا رنییگ میشییه

سئله رو در یک غزم زیبیا آورده کیه میا    م این قشنگ خیلی حافظ هستش

  :یک بیت ازون رو اینجا آوردیم
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                   غیییهم همیییت آنیییم کیییه زییییر چیییر  کبیییود     

 ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست

قشنگ درک کنیم یعنی اینکه میا  رنگ خدا داشتن رو اگه بخواهیم خیلی 

هیچ رنگی نسبت به هیچ دین و آیینی نگیریم شمایی که دارین این فایل 

 دفتیر  در معنیوی  مثنیوی  در موالنیا  رو گوش میدین، طرفدار چه هستین؟

 .کرده اشاره خدا رنگ موضوع  به زیبایی به  اوم

 رنگی اسیر رنگ شد چونک بی

 موسیی با موسیی در جنگ شد

 رنگی رسی کان داشتی بیچون به 

 موسی و فرعون دارند آشتی

 گر ترا آید برین نکته سئوام

 رنگ کی خاتی بود از قیل و قام

 رنگ خاست این عجب کین رنگ از بی

 رنگ چون در جنگ خاست رنگ با بی

 شود اصل روغن ز آب افزون می

 عاقبت با آب ضد چون میشود

 اند چونک روغن را ز آب اسرشته

 اند را ضد گشتهآب با روغن چ

 چون گل از خارست و خار از گل چرا

 هر دو در جنگند و اندر ماجرا
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 :هویتی هر از فارغ خدا رنگ

هویت داشتن در زندگی یه امر کامه طبیعیه مثه هر کسی در هر جای دنیا 

دارایی یه هویتیه اما آیا هویت داشتن ما رو جدا میکنه یا نه؟ اینکه االن 

وقتی کیه میا    باعث شده که خودتو از بقیه جدا کنی یا نه؟چه هویتی داره 

تعلق پیدا کنیم به هر چیزی جر و بحث، درگیری و منیت به وجود میاد، ما 

باید اینو درک کنیم از همین تحره که منیت هست و درسیتم هسیت امیا    

ت بگییره؟ وقتیی میا تعلیق پییدا      چرا هویت ها باعث میشه که بحیث صیور  

  .کنیم
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دا میکنه و پی رنگ زندگی و  در واقع وحدت از بین میره به هویتی خاص

رنگ خدا اونجاست که از بین میره، و اونجاست که چه رنگی بهتر از رنگ 

ایمان به خدا از بین میره چون باعث میشه که به جای پرداختن به ایمیان  

 .در زندگی یه هویت های دین میپردازیم

اوند میگه وقتی با هر کسی بحث میکنیم و تعصب میکشیم، توی قرآن خد

با هر دینی روبه رو میشید به جای اینکه بیاین در مورد دیین حیرن زدن   

بیاین در مورد هدن دینتون که توحیده حرن بزنید، این یعنی رنگ خیدا  

  … و  اگه داری جر و بحث میکنی رو اعتقادات که اینروری عبادت

درسته اما بقیه اشتباهه بدون که تو رنگ گرفتیی بیه خیودت و وقتیی میا      

رنگ بگیریم بدترین اتفاقی که ممکنه میفتیه و اون شیرکه، بیزرر تیرین     

 .اصل بی رنگ هستیم ما ایمان داریمشرک رنگ گرفتن است ما در 

 موالنا اشعار در خدا رنگ
 :میگه خدا رنگ مورد در دوم دفتر معنوی مثنوی در موالنا بازم

 صبة  اهلل هست خم رنگ هو

 پیس ها یک رنگ گردد اندرو

 چون در آن خم افتد و گوییش قم

 از طرب گوید منم خم ال تلم

 آن منم خم خود انا اتحق گفتنست

 رنگ آتش دارد اال آهنست

 رنگ آهن محو رنگ آتشست

 وشست الفد و خامش ز آتشی می

 چون بسرخی گشت همچون زر کان

www.takbook.com

https://pba1.com/color-god/
https://pba1.com/
https://pba1.com/
https://pba1.com/color-god/
https://pba1.com/color-god/


 
 

 

 

 رنگ خدا

 www.pba1.com                                                          آکادمی مجازی باور مثبت

 پس انا اتنارست الفش بی زبان

 شد ز رنگ و طبع آتش محتشم

 گوید او من آتشم من آتشم

بزرگان و شیاعران معاصیر و قبیل از میا خیوب ایین موضیوع رنیگ خیدا رو          

شناختن و به آن در اشعار خود پرداختن این برای ما اهمییت موضیوع رو   

 پییدا  زیبیاتری  بینیی  جهیان  و برسیم موفقیت به اینکه برای ما  میرسونه،

 کنیم. درست ابتدا توحیدیمونو و دینی باورهای باید کنیم
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 :عقایدمون در خدا رنگ

 معرفتیی   وقتی باورها و دیدگاهمون درست به نسبت به مباحیث دینیی و  

 در میا  کیه  خیاطره  همیین  بیه  میشییم  وارد درسیت  مسییر  در خود به ،خود

مثبت ابتدا دنبام اصیه  ریشیه هیا و باورهیای غلی  و       باور مجازی آکادمی

چون با تصحیح باورهای درست درین زمین  نگهدارنده ما در جهاتت هست

کم کم به سمت باورهای دیگه هم متمایل میشیم، و جهانی پر از زیبایی و 

 .سیستم قوانین کیهانی بدست میاریمپر از معنا و پر از درک درست از 

وقتی به این درک و مفهوم از نرام جهان هستی برسییم، دیگیه بیا انیرزی     

اسیتا قیرار میگییریم و وقتیی در ییک      منبع که خداوند هسیتش در ییک ر  

مسیر قرار بگیریم اونوقت همه چی بدست میاریم، از ثروت و معرفیت و  

خداشناسیی و مباحیث توحییدی و انسیانی و صیلح میرسییم و        رواب  زیبیا، 

زیبایی های جهان رو واضح تر از هر زمیانی میبینییم، و وقتیی تمرکزمیون     

خواهد سو و رنگ خدایی  یمون سمت وروی زیبایی های هستی باشه زندگ

 گرفت.

 

 :خدایی رنگای از یکی سپاسگزاری

و همیشه سپاسگزار خداوند و خاتق جهان هستی میشیم که به ما اینقدر 

نعمت و رحمت و حکمت و دانایی عرا کرده و همیشه سیجده شیکر بیه جیا     

 اسیتفاده  ازش زنیدگیمون  در و کیردیم  درک رو خیدایی  میاریم، که رنیگ 

اونوقته که دیگه حرص نمیزنیم دیگه عجله نمیکنیم دیگه غصیه   میکنیم

نمیخوریم دیگه استرس و بدبینی، و ناراحتی ازمون فاصله میگییره و میا   

www.takbook.com

https://pba1.com/color-god/
https://pba1.com/
https://pba1.com/
https://pba1.com/believe/
https://pba1.com/believe/
https://pba1.com/thanksgiving/
https://pba1.com/thanksgiving/


 
 

 

 

 رنگ خدا

 www.pba1.com                                                          آکادمی مجازی باور مثبت

در نهایت آرامش و تذت از جهان هستی فق  و فقی  تیذت میبیریم دریین     

  .بدبینی نداریم یگه هراس و کینه وراستا د

 

هرچییی هسییت عشییق و محبییت و مهربییونی نسییبت بییه خودمونییو و خییدای   

خودمون و خونوادمون و اطرافیانمون تبدیل میشه به گلستان، بهشت رو 

ت از خودمون و در همین دنیا برای خودمون به وجود میاریم و پر از رضای

ندگیمون و برای اینا باید رنگ خدا رو بیاریم توی ز خدای خودمون میشیم

و همه چی رنگ خدا بشه. ما وقتی که به دنیا میایم رنگی نداریم در واقع 
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زمیان ییاد    ما یه انسان با رنگ خدا به دنیا میایم اما چیون در اثیر گذشیت   

 .میگیریم که رنگ بگیریم

اونم بدون هیچ تفکری دچار شرک میشیم، شاید جاتب باشه بیدونیم کیه   

یبخشه و توی قرآن بهش اشاره کیرده  تنها چیزی که خدا به بنده هاش نم

اون شرکه ما نباید توی زندگی رنگ بگیریم تنها فیر  انسیان پییش خیدا     

 و هیچ چیز دیگه ای نیست.و تقوای انسانه عمل 

 :خدا رنگ در تقوا نقش

شاید کسی در قاره آفریقا زندگی کنه اما توی زندگیش خویشتن داری یا 

اون اصوم اخهقی عمیل کنیه، پیس    ترمز )سلف کنترم( داشته باشه و به 

 مرمئن باشین اون جایگاهش با کسی که شاید در یه کشور مسلمان باشه

و اینارو رعایت نکنه فر  داره چون خدا در قرآن فرموده که، گرامی ترین 

شییما در نییزد مییا بییا تقییواترین شماسییت نگفتییه کییه گرامییی تییرین شییما،     

 … فیلسون ترین یا ثروتمندترین شما یا فقیرترین یا عاتمترین یا

 

به شما تموم راهکارها و تکنیک ها و تمرین هایی گفته با تقوا ترین شما، 

که شیما نییاز داریین کیه، ایین ترمیز رو در وجیود خودتیون تقوییت کنیین           

 آوردیم

 

رسییین و از خییود خیلییی راحتتییر میتییونین بییه اهییدان و خواسییته هییاتون ب

وجودیتییون بیشییتر تییذت ببییرین، و بییا خییود وجودیتییون در صییلح و آشییتی  

باشین، خداوند برای اینکه بیاد به انسان ها درجه بده به هویت اونا هیچ 
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وقتیی میا بییایم رنیگ پییدا کنییم       ،  هبه عمل اونا نگاه میکن نگاهی نمیکنه

تعصیبات دیگیه   باعث میشه که توجیه فکری پیدا کنییم میا بیرای کارهیا و     

توجیه فکری پیدا میکنیم و دیگه در راستایی تقوییت، و رشید ایمیانمون    

 تنیگ  میا  اندیشه میشه باعث میکنیم پیدا رنگی ما وقتی حرکتی نمیکنیم

 . یکنیمم پیدا انحران و میشیم گمراه مسیر از بشه،

\
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 :زندگی در خدا رنگ تاثیر

انسیانی خودمیون    رنگ خدا، در واقع ما عرمت خیدا رو مییاریم و در دیید   

تعریف میکنیم و میگیم مسیر ما درسته و مسیر های دیگه اشتباهه، من 

نمیگم چه مسیری درست یا اشتباهه من مییگم هیدن تمیوم مسییر هیا و      

 . ینی دنیا خدا پرستی و خود شناسیههویت های د

اما واقعا دو فرد به جای پرداختن به اصل موضوع میان در مورد تفاوت ها 

غل  بودن بحث میکنن و جر و بحث کردن دقیقا باعث میشه که و درست و 

از مسیر دور بشن. در مورد جر و بحث توی قرآن خداوند میگه اصه بحث 

بحیث   نکنید مگر با زیباترین شیوه برای مثام بیاین در مورد این موضیوع 

 . کنیم

که خدای همه ما یکیه و در مورد نقاط مشترک صحبت کنیم بگیم پیةمبیر  

رو ما قبوم داریم اینکه خدا یکیه و شرک نداشته باشیم و شریعت و شما

آیین پیامبران قبل رو قبوم کنیم و در مورد اونا باهم صحبت کنیم و مهر 

 .و محبت و وحدت رو بین انسان ها جاری کنیم

 :شما زندگی در خدا رنگ آثار

 هممون در مسیر توحید و یکتاپرسیتی و عشیق و مهربیونی و اخیه  نیکیو     

قدم بر میداریم بعد نتیجه رو مقایسه کنین با مواقعی کیه بحیث و جیدم    

بوده هرکسی روی عقایید خیودش تعصیب بیه خیره داده همیه چییز عییان         

هستش خود شما بهتر از ما این موضوع رو درک کردین و تجربه کردین از 

 .االن به بعد باورها و عقایدمون رو در رفتار و کردارمون درست کنیم
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عقاید یکدیگر احترام بگذاریم و دنبام وجه تشبیه بگردیم تا بیشتر با به 

هم انس و اتفت برقرار کنیم تا بیشتر نعمات و روزی ما وارد زنیدگیمون  

 و عقایید  و افکیار  ی همه و  کنه خودنمایی زندگیمون در بشه، و رنگ خدا

درک یک بار برای همیشه اینیو   بشه پر خدا رنگ از باورهامون و ذهنیت

کنیم که اگر کسی دینی به غیر از دین ما داره همونقدری که ما معتقدیم 

بهش اونم معتقده اما اگه ما بیایم رنیگ خیدایی رو بگییریم اونوقتیه کیه      

  .زیباترین جلوه اعتقادمونو نشون میدیم
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 :گذاشتن کنار رو تعصب و هویت

پییامبران امیا   خیلی وقت ها هویت ها میان بزرر نمایی میکینن در میورد   

خدا توی قرآن میگه: کسانی که بیه ایین کتیاب ایمیان آورنید و هیر کسیی        

داشیته باشید، غصیه و ترسیی نیداره بایید بیدونیم کیه رنگیی           باور خدارو

ا خیلی نداشته باشیم تموم پیامبرا اومدن که مارو به ایمان دعوت کنن ام

 ود.قت ها ایمان از یاد میرو

 به خدا مانیا

هر کسی در هر جایی دنیا عمل درستی داشته باشه ارزشمنده اما منی که 

کتاب قرآن رو دارم وقتی که مسیرو داخلش پیدا میکنم دیگه باید ادامه 

میگم بر گرفته از قرآنه پس من منبع بدم، همین گفته های که االن دارم 

بی رنگی و انسانیت رو دارم و باید بیام اونو درک کنم و در زندگیم بهش 

 .عمل کنمو اونو به بقیه ارائه بدم

ما باید درک کنیم اون چیزی که از پییامبران برامیون مهیم باشیه رسیاتت      

اوناست رنگ خدا هستش و تعصب نباید داشیته باشییم کیه باعیث بشیه      

گ پیدا کنیم، که مثه فهن دین خاص به بهشت مییره و فیهن اعتقیاد و    رن

 نداشته باشی تو به جهنم میری مگه ما خدایم که جای خدا حرفم میزنیم؟

 

  :داشتن خدا رنگ از اتگو با اقدام

 
کین و بیا عملکیردت بیه بقییه      داری به چیزی به اون رساتت عمل  باور اگر

کنید انسان ها عاشق کسیایی هسیتن    باور انسان ها درس زندگی رو بده
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خصیی رفتیی کیه    که عمیل میکینن، عمیل کیردن یعنیی اینیه وقتیی کنیار ش        

  .هویتش با تو فر  کرد

 

نقاط مشترک صیحبت کنیی    نخوای هویتشو تخریب کنی بلکه بیای در مورد

در مورد اینکه حضور خدا توی زندگی چقد زیباست. عمل کردن یعنی اینه 

وقتی کنار شخصی رفتی که هویتش با تو فر  کرد نخوای هویتشو تخریب 

بلکه بیای در مورد نقاط مشترک صحبت کنی، در مورد اینکیه حضیور    کنی،

خدا توی زندگی چقد زیباس اونوقته کیه اون انسیان میبینیه کیه بیرنیگ      
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عملکرد میا نشیان    بودن شما قشنگه و دوست داره مثل شما زندگی کنه ،

 .دهنده هویت ماست

 :قرآن در اسهم معنای

قابل خداوند تسلیم بشیم و در اسهم به معنی تسلیم شدنه یعنی ما در م

مقابل نرامات این دنیا اسهم داشته باشیم توی قیرآن در میورد مسیلمان    

ان ما و پیروان اونا اسهم بودن پیامبران دیگه، صحبت میکنه تموم پیامبر

 .م اونچیزی نیست که درک کرده ایمو مسلمان بودن اسه داشتن

عیه کیردیم مینم زمیانی کیه      ما فق  یه چیزو قبوم کردیم بدون اینکیه مرات 

اومییدم تحقیییق کییردم فهمیییدم کییه اسییهم یعنییی تسییلیم شییدن در برابییر 

و ایمیان داشیته باشییم، هییچ      د یعنی ما در زندگی بی رنگ باشییم خداون

وقت در زندگی سعی نکنیم رنگ خدارو به هیچ پیامبری بزنیم ما خاره از 

واهش میکینم  درکمونه که پیامبرا در پیش خدا چه درجاتی دارن، پس خ

رنگ نگیریم من میگم بیایم به جای اینکه بگیم کیدوم بهتیر بگییم چریور     

 .ایمان رو تقویت کنیم

 

 خدا رنگ در تحقیق و مراتعه اهمیت

خیلی وقت ها میبینم که یه کسایی میان و سنگ خیلی چیزها رو به سینه 

 میزنن با یه نگاه ساده میشه فهمید که فق  قبوم کرده هیچ درکی پشتش

 نبوده برای مثام

 چند درصد نماز میخونن؟ 
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 ازین چند درصد،چند درصد نمازو درک میکنند؟ 

   ازییین چنیید درصیید کییه نمییاز رو در میکننیید چنیید درصیید قییرآن رو

 میخونن؟

         ازین چند درصدی کیه قیرآن میخیونن چنید درصید معنیی آییات رو

 میفهمند؟

 
          ازین درصیدی کیه قیرآن رو میفهمنید چنید درصید نهیه اتبهغیه رو

 وندن؟خ
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  چنددرصد ازین کسایی که نهه اتبهغه رو خوندن از اوم تا آخر نهه

 وندن؟خ رو  اتبهغه

منرورم به صورت کامله وقتی میای پایین میبینی که تعداد هی کم و کم و 

کم میشه تا جایی که خیلی تعداد کم میشه اما وقتی وارد میشیی میبینیی   

 .میزننکه تعداد خیلی زیادی میان سنگ به سینه 

 :مراتعست و تحقیق وقت اکنون

از االن به بعد سعی کنیم کیه مراتعیاتمونو بیشیتر کنییم بیشیتر در میورد       

حرفایی که بهمون میزنن و باورها و عقایدمونو میسازه توجه کنییم، و هیر   

حرفی رو قبوم نکنییم و اون حیرن رو در میوردش تحقییق کنییم ببینییم       

تییاثیر مثبییت داره در زنییدگیمون در از تحییاق قییرآن ببینیییم  سییندیت داره

احواالتمون در روابرمون، اگه داشت و نتیجه داد قبیوتش کنییم و بهیش    

  عمل کنیم،

 میشیه  ایین  کیردن  پییدا  رنگ میشه این نکردم هم مراتعه حتی که زمانی

چون با مراتعه نکردن چون درک نکردن رنیگ پییدا میکینن وگرنیه      شرک،

کنیید   باور ه نه رنگ فهن هویت،قرآن خودش میگه رنگ خوب رنگ ایمان

زندگی آسون میشه وقتی که ما درست شیروع بیه درک میکنییم، از ایین     

 .تحره به بعد سعی کنیم که در زندگی رنگی به خودمون نگیریم

بهتیر   به جاش بیاین در مورد ما االن فق  مییایم میگییم دوسیتان زنیدگی    

میشه و درکمون از خدا بهتر میشه زمانی که این کار رو بکنیم هر موقیع  

خیدا   کنیید فیرع خیودش درسیت میشیه      بیاور  اصل رو درست درک کنیم

دوست داره ما بیه بهتیرین، جلیوه انسیانی برسییم دوسیت داره هیم خییر         
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هم آخرت رو، خداوند تموم نعمت هاش برای ماست  دنیارو داشته باشیم

 .زمانی که درک کنیم و بخواین این نعمت ها رو دریافت کنیم

 

 خدا تا قدم یک

تیرین   از رنیگ خیدا یکیی از قشینگ     خیدا  شیناخت  و خیدا  درک شاید ایین 

هایی بود که خود من در زندگی پیدا کردم و زمانی که ایین موضیوع    درک

ایه مرلییوبی رو در زنییدگیمون  نتیی رو در زنییدگیمون پیییاده سییازی کنیییم،  

خیواهیم داشیت کیه ییک قیدم بیه خیدا        خواهیم گرفت و این احساس رو 

تیر   هیای کیه دارییم بیه خیدا نزدییک       شویم و مسیر و صیحبت  تر می نزدیک

 .خواهد بود
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 خدا یشناخت رفتارها

خدا در زندگی نتایه خیلی زیادی رو بیه   رنگ پیاده سازی و اجرایی کردن

همراه خیودش داره اگیه بخیوام ییه اشیاره کوتیاه داشیته باشیم میتیونیم          

و به طوری این موضوع رو بیان کنم که، وقتی من با یک نفر بحث نکنم  این

درواقع زمانی که زنگ خدایی دارم ییک   اعتقادات اون فرد احترام بزارم

دم، و همیین   احساس ارزشمندی و احترام رو بیه اون شیخا انتقیام میی    

هیای درسیت و    موضوع باعث میشه که احترام و رو دریافت کنم و ارتبیاط 

 .ای رو با اون فرد در زندگی ایجاد کنم سازنده

های مهم برای اینکیه بتیونیم    ریم یکی از اصومدرواقع وقتی رنگ خدا دا

ای داشیته باشییم و ییا ارتبیاط هیامون رو ادامیه بیدیم         های سازنده ارتباط

کنم، چون با بحث کردن و رد کردن اعتقاداتی که هسیت نتیایه    رعایت می

 .مثبتی به دست نخواهد آمد

 اتبته صحبت کردن و تبادم کردن دانش برای گرفتن تصمیم ییا بهبیود و  

شناخت بهتر کار خیلی درستیِ، اما رنگ پیدا کردن و مرلق دونسیتن اون  

موضوع در زندگی کار درستی نیسیت پیس میا هیم بیه نوبیه خودمیون بیه         

در کنار هم یک سبک  زاریم و دوست داریم که، اعتقادات شما احترام می

زنییدگی درسییت رو پیییش ببییریم و درنهایییت احتییرام و دوسییتی زنییدگی و 

کنیم تا به مقصدی که هست برسیم و هرجایی الزم بود  مسیرمون رو طی

و یا طرز فکری رو بهبود میدیم تا بتیونیم بیا ذهنییت بهتیری      باور اعتقاد،

 .زندگی کنیم
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 پایانی کهم و کتاب بندی جمع

مثبت خوشحاته که داخل این حیره در حیام   باور واقعا تیم آکادمی مجازی

آموزش دادن و آگاه سازیه، امیدوارم از این تحره به بعد بی رنگ زندگی 

کنیم و از وجود خدا تذت ببیریم، و ایین تیذت هیارو بیه بقییه هیم هدییه         

 کنیم، شروع خودمون از ابتدا مبدی رواه جا همه در رو خدا رنگ بدیم 
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هروقیت خودمییون عمییل کییردیم بهیش اونوقییت تییرویجش بییدیم هروقییت   

خودمون رنگ خدا رو درک کردیم و در زندگیمون پیاده کردیم روی بقیه 

 رو بهتییری قیدم  ییه  هییم امیروز  امییدوارم   هیم تیاثیر گیذار خواهیید بیود،    

 و موفیق  و شیاد  هسیتین  کیه  زندگی از جایی هر در باهم باشیم برداشته

 .باشید پیروز

 

 دوستتون داریم

 در پناه حق

 .یا حق
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