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سالم دوستان خوبم…

خوبيد ؟ اميدوارم حال همتون خوب باشه…

خواستم يه تشکر بکنم از همه شما و بگم که تو کربال برای همتون دعا کردم و به قولم که سه

تا قدم به جاتون بود عمل کردم…

اميدوارم هر چی ميخوايد و به صالحتونه خدا بهتون بده… و خودتونم سال بعد اربعين بريد

کربال.

يه روز همه انسان های روی کره زمين به حرفم ميرسن که بزرگترين نعمت تو دنيا داشتن يه

دل آرومه…

به هر حال من هر دو مسير غلط و درست رو تجربه کردم…

باور کن اگه در مسير خدا و امام حسين قلبم آروم نميبود حتی ثانيه ای تو اين مسير نميموندم.

ولی من وقتی به خدا وصلم حالم توپه توپه…

وقتی با درونم يکی ميشم حالم خوبه…

اما اگه کج برم حالم بد ميشه و از درون هزار تکه ميشم…

تا اين حس با خدا بودنو از دستش ندی قدر نميدونی… (اميدوارم از دست ندی…)

يه چی بگم؟ تا يه جايی تو تالش ميکنی گناه نکنی…

از يه جا به بعد ديگه خودتم بخوای انگاری نميشه گناه کنی…ميدونی چرا؟

چون با انجام ندادن اون کار ها يه سری لذت هارو تجربه کردی..به خصوص صلح درونی که



ته لذته …

و االن که ميخوای دوباره گناه کنی يه جورايی نميتونی….

آخه يه حسی همش بهت ميگه : اگه انجامش بدی حس خوبتو از دست ميديا…

و همين باعث ميشه کم کم اراده نه گفتنت قوی بشه….

 نگه مسير پاکیچون لذت حس خوبت خيلی بيشتر از وسوسه هات ميشه و همين تورو در

ميداره…

ببين ؟

هر چی معنوی تر بشی…بيشتر از گناه فاصله ميگيری…

شايد قبال همش تالش ميکردی گناه نکنيا…اما االن نه تنها تالش نميکنی…بلکه غرق لذت

های پاک و حاللی و اصال فرصت نميکنی به گناه فکر کنی…

فقط کافيه يه سری لذت هارو تجربه کنی… بعدش ديگه عمرا سمت گناه بری…

نکته

وقتی بد باشی…بد بودن از يه جا به بعد برات عادی ميشه…

اما وقتی خوب ميشی..تازه ميفهمی بدی يعنی چی…

برای درمان بدی ….يه مدت خوب باش…

کم کم به خوبی عادت ميکنی و بدی رو توهين به خودت ميدونی…

بعضی اشتباهات خوبه…باعث تجربه ميشه…بعدا ديگه عمرا انجامش بدی…

خودتو بخاطر اين مدل چيزا سرزنش نکن.

ميدونی آدما کی تصميم ميگيرن ديگه گناه نکنن ؟ زمانی که بفهمن تهش هيچی نيست…

برو نظرات سايت رو بخون ميفهمی چی ميگم…هيچکس از مسير کج به لذت نرسيده…

تهش همه ميفهمن که مسير کج تهش پوچيه…

بخاطر همين خسته ميشن و برميگردن…

حاال بعضی ها زودتر…بعضی ها ديرتر…

لذت واقعی فقط تو يه چيزه…

اونم در مسير تالش برای رسيدن به خداست…

دقت کردی؟

هر چقدر خودتو درست ميکنی آروم تر ميشی…

اينا شانسی نيست…

دل آروم يعنی خدا…

به شدت معتقدم که آدما به ميزانی که به خدا نزديک ميشن … آروم ميشن.

اين آرامش فقط با خودسازی به دست مياد.

تو با خودسازی در درون خودت يه خونه ميسازی و به خدا ميگی : خدايا بيا تو خونه قلبم …



وقتی خدا مياد يهو آروم ميشی…

حاال اين ديگه دست خودته…هر چقدر بهتر نگرشتو درست کنی و خودتو بسازی و گناه هاتو

کنار بذاری و … اين آرامش بيشتر ميشه…

دست خودته.

من ميگم تعداد سال های زندگی مهم نيست…کيفيتش مهمه. آدم ده روز زندگی کنه…اما

قشنگ زندگی کنه لزومی نداره بخندی که همه بگن چقدر شادی…آدم خوبه از درون بخنده

بچه هااين چيزا مراقبت از روح ميخواد …

طرف يه سرما ميخوره کلی از بدن خودش مراقبت ميکنه…و کلی برای درمون خودش وقت

ميذاره…

اما سال هاست که داره با يه بيماری روحی زندگی ميکنه… ولی درمونش نميکنه…

کاری نميکنه…امااالن بيست ساله وسواس داره 

االن بيست ساله غيبت ميکنه اما کاری نميکنه…

االن بيست ساله از همه چی ميترسه اما کاری نميکنه…

ولی يه سرما ميخوره همش ميره دکتر هه…

ای کاش آدما به فکر روحشونم باشن …

ْأ َليَْکاْليَْوَمبَِنْفِسَککََفٰىِکتَابََکاْقَر )١۴آيهاسرا (َحِسيبًاعَ

!بخوانرااعمالتنامه : میگوييمقيامتروزانسانبهو

!باشیخويشاعمالحسابگرخودتامروزکهکافيست

خدا ميگه اصال نياز به حساب کتاب نيست که….هر کسی خودش ميدونه چه کرده…قيامت ما

همين دنيا صورت ميگيره بچه ها…

وقتی درونت داغونه يعنی قيامت شده و خودت خبر داری چکار ميکنی…

خالصه همه چی همين دنياست.

 هيچوقت امتحانات زندگی ما از توان ما باالتر نيست…اگه���اون دنيا ادامه همين دنياست

قرار باشه اتفاقی برامون بيوفته که طاقتشو نداريم خدا اون اتفاق رو از ما رفع ميکنه…

ميدونی چرا؟

چون هيچ معلمی از دانش آموز کالس اولش امتحان دانشگاهی نميگيره!

اگه بگيره ظلم کرده! و خدا ظالم نيست!!خدا خيلی مهربونه!!

در ضمن؟

امتحانات خدا فقط برای درس گرفتن و رشد کردنمونه !

اسمش امتحانه…

ولی امتحان نيست…



بلکه پشت همشون کلی درس و حکمته که بعدا با گذر زمان متوجه ميشيم

پس ما از پس هر مشکلی تو زندگيمون بر ميايم…

هر کسی دوبار به دنيا مياد…هر وقت به تموم چيزايی که بهت گفتن شک کردی…من معتقدم 

بدون داری دوباره متولد ميشی.يا هر وقت خواستی همه چيو از صفر تغيير بدی 

اگه به نقطه عطف زندگی برسی…ميفهمی مسير غلط تهش هيچی نيست …قبال هميشه از

ترس عذاب و آتش و قهر خدا گناه نميکردم…

اما االن از ترس لذتی که ازم دور ميشه گناه نميکنم…

چقدر فرقه بين اين دوتا…

داداش به هر حال هر چيزی يه تهی داره ديگه.من ميگم زندگی نه خندش موندگاره نه

گريش…

اميدوارم هوای نفست تموم بشه حاال يا تموم بشه…يا خسته بشی تمومش کنی …ببينيد بچه ها

؟ خدا اخالقش يه جوريه…تا بهش اعتماد نکنی اصال باهات کاری نداره…يکم مغروره…اتفاقا

خيلی خوبه که مغروره…اينجوری کسی غير خدارو تو ذهنت گنده نميکنی…ولی اين خدا تا

به سمتش نری زياد کاريت نداره…يه جورايی خدا دستشو دراز کرده…ولی اين تو هستی که

بايد دستشو بگيری…هدايت خدا زوری نيست…

منم همين کارو کردم که خدا هدايتم کرد و دارم ميشم يه مذهبی واقعی….

ولی يه چيزی بگما…

درسته کارايی که ميکنم … کارای مذهبيه…

اما من خودمو هنوز يه آدم مذهبی نميدونم!

اين واژه سنگينيه…

از نگاه من به يه آدم فول آپشن ميگن مذهبی …

آدم مذهبی به کسی ميگن که تو زندگيش غرق شادی و خنده و عشق و حاله !

من زمانی اسم بچه مذهبی رو خودم ميذارم که تا خرخره غرق شادی و لذت بشم.

اگه اينجوری شدم با افتخار به همه ميگم:

بچه ها؟

من يه بچه مذهبی ام !

ميدونی چيه؟

عموم کسايی که مذهبی ان…در واقع مذهبی نيستن…

فقط ظاهر مذهبی دارن…مذهبی واقعی غرق لذته…

وقتی به خودم وصلم خودمو دوست دارم …وقتی به خودم وصل نيستم از خودم بدم مياد ! اين

شعار يه آدم مذهبی واقعيه !

ولی مطمئنم من يه روز يه آدم مذهبی واقعی ميشم ! چون دارم تالش ميکنم…

بچه ها ؟



من اگه آدمی بودم که مدام خودمو به خاطر کارام و گذشتم سرزنش ميکردم…

هيچوقت پام به کربال و نجف باز نميشد…

بچه ها…

من خيلی خودمو ميبخشم…

خيلی…

اگه اهل سرزنش و خودخوری بودم…هيچوقت هيچ پيشرفتی نميکردم…

و ميگفتم : هر چی سرنوشت برام رقم بزنه…

اما من خودمو بخشيدم و خودم خواستم سرنوشتمو بسازم.

اينو گفتم که در جريان باشی رفتارم با خودم چجوريه…

���کامال خودمو ميبخشم و ميگم : اوکی.اشکالی نداره.تجربه شد

همين و بس…

بعد کربال رفتنمم ممکنه سوتی بدم…اما اصال مهم نيست…

من با قدرت ادامه ميدم.

رضا قويتر از اين حرفاست اگه قرار بود به صدای ذهنم گوش بدم هيچوقت نميشدم سفير

پاکی…

من مديون تک تک اشتباهاتمم اشتباهاتمو دوست دارم.چون پامو به سمت حرم امام علی و امام

حسين باز کرد…

���اگه اشتباهات من اشتباه بود…من ميخوام تا اخر عمرم اشتباه کنم 

١٠٧سوره مبارکه يونس آيه 

وان يمسسک هللا بضر فال کاشف له اال هو وان يردک بخير فال راد لفضله يصيب به من يشاء

من عباده وهو الغفور الرحيم

برطرفراآناوجزکسهيچرساند،توبهزيانی) گناه،کيفرياامتحانبرای (خداوند،اگرو

هربهآنرا! شدنخواهداوفضلمانعکسهيچکند،توبرایخيریارادهاگرونمیسازد؛

!»استرحيموغفوراوومیرساند؛بخواهدبندگانشازکس

خيلی ها از همون اولش تو دريا بودن… بخاطر همين قدر دريارو نميدونن…

اما کسی که سالها تو بيابون بوده…وقتی به دريا ميرسه خيلی قدر ميدونه و اصال دوست نداره

از دريا دور بشه …

عموم کسايی که به ته خط ميرسن و بعد مسير درست رو پيدا ميکنن اينجوری ميشن…

تموم تالش شيطان اينه که به ما بفهمونه خدا : نميبينه و نميشنوه…

بخاطر همينه خدا تو قران همش ميگه :

ميبينم و ميشنوم و به وقتش پاسخ ميدم

بصير…سميع….عليم….اينا همش يعنی خدا حواسش هست



خدا واسه کسی که بابا نداره… بابا ميشه

اگه مامانت نا مهربون باشه…خدا يه زن مهربون بهت ميده…

خدا می تونه جبران کنه… يه زن خوب بهت ميده که اينقدر بهت محبت ميکه که بی مهری

مادرت رو فراموش کنی

و عالوه بر اون بهت دختری می ده ، که مهربون و با محبت باشه ، مثال هر وقت خسته باشی

برات چايی می ياره و بابايی و بابايی بگه و ارامش و شادی رو برات بياره

اگه کاری کردی که عذاب وجدان داری..يه کربال يا مشهد برو تا گناهات پاک بشه…يا نماز

توبه بخون…

بعد که پاک شدی تمرکزت فقط رو آينده باشه…گذشته رو رهاش کن…

اينجوری تمرکزت بيشتره…

خودتو ببخش تا خدا هم ببخشت…

بعضی وقتا خونه موندن عين جهنمه…

يه سر بيرون برو کلت باد بخوره…

اينجوری حالت بهتر ميشه.

نگو حوصله ندارم…

بعضی وقتا بيرون رفتن الزمه…همين که چهار تا آدم و ماشين ميبينی و صورتت باد ميخوره

و آسمون رو ميبينی حالت عوض ميشه

يه نکته تربيتی به پدر مادرا بگم...

در کل هر جوری خودت باشی بچتم همون جوريه…

من ميگم بچه اصال نياز به تربيت نداره.

بهترين تربيت الگو دادنه.

يه پدر مادر عاقل به جا تربيت فززند خودشونو تربيت ميکنن…

وگرنه در همين حد که مادر به بچه شير بده بعد مواظب باشه سرش نشکنه و مدرسه خوب

ببرن بچه رو کافيه.

حرف زياد تاثير تربيتی نداره..

بيشتر الگو تاثير تربيتی داره.

پدر مادری که از درون غنی باشه ميتونه وجود بچشم سيراب کنه…ولی پدر مادری که از

درون چيزی نداشته باشه چجوری بتونه خالء های مختلف بچشو پر کنه ؟

ما بچه رو در درون خودمون متولد ميکنيم…اونم قبل از ازدواج…

 سالگی شروع ميشه…١٧تربيت فرزند از همون سن 

عصاره خودسازی تو…ميشه بچه تو…

خوبیپيشرفتایخداييش…نکنسرزنشبخاطرشخودتو.خداستنميلغزهپاشکهکسیتنها



ضعفنهميبينهپيشرفتاتوخدا…ببينپيشرفتاتم. نباشیانصافبیکنسعی…. داشتی

لغزشممکنهولی ..بلغزیچيزیيهباتوممکنه.ميشهامتحانچیيهباکسیهر؟ببين.هاتو

…دارهفرقمدلشفقط…لغزشنحالدرهمهپس…ميزنهدادمامانشسرکهباشهاينيکی

.نکنسرزنشبخاطرشخودتو

.باشمطمئن.مهربونهتوباخدا…کردیتالشتوتمومميدونهوديدهتوانتوخدا

اينکه يه کسی غيبت ميکنه هم لغزشه…پس فکر نکن همه پاکن و فقط تويی که گناه ميکنی…

نه…

همه لغزش دارن.

اينارو ميگم که خودتو بلند کنی و نا اميد نباشی.

زندگی قرار نيست هميشه خوب باشه…بعضی وقتا هم بد ميشه تا ما قدر روزای خوب رو

بيشتر بدونيم.

ان شاءهللا به زودی همه چی درست ميشه و تو هی ميگی خدايا شکرت…ميدونی چرا ؟ چون

کسی که سختی کشيده قدر اون نعمتی که خدا قراره بهش بده رو بيشتر ميدونه.

جديدا به يه باوری رسيدم.هر کسی يه روز گناه نکنه …شبش بايد برای خودش جشن

بگيره…اگه اين کارو نکنه به خودش خيانت کرده !!

خيلی نامرد و بی انصافه کسی که يه روز گناه نميکنه بعد هيچی خودشو تحسين نميکنه. از

نظر من اين آدم اليق پاکی نيست… چون قدر نشناسه…کارای خوب خودشو تشويق نميکنه و

شکر گزاری نميکنه…هه…بايدم از دستش بده … پاکی سمت کسايی ميره که قدر شناسن.

خيلی ها بهم ميگن رضا تو حرفات خيلی رومون تاثير ميذاره…حالت نصيحت و امر و نهی

نداره…

آره…

حق با شماست…

ولی اينو يادت باشه :

خودتم آدم خوبی هستی که پا اين حرفا ميشينی…

اگه قلبت مهر ميخورد…اين حرفا رو گوش نميکردی…

پس تو آدم خوبی هستی که دغدغه رشد داری…چون حرفای من برای کسايی خوبه که

ميخوان تغيير کنن…

از اينکه با شما هستم خوشحالم.

وگرنه همين حرفارو اگه به کسی که قلبش���قدر خودتو بدون…چون من قدر شمارو ميدونم

مهر خورده بزنی کال به حرفات گوش نميده…

ميدونی چرا؟

چون کسی که قلبش مهر ميخوره کور و کر ميشه و دچار سنت استدراج ميشه …( کسی که

دچار سنت استدراج ميشه خدا پی در پی بهش نعمت ميده تا بيشتر گناه کنه…) در ضمن



نگران اينم نباشيد که بگيد :

رضا ؟

از کجا بدونم که دچار استدراج نشدم؟

نه …

شما نميشيد…

ميدونيد چرا؟

چون شمايی که تو محيط خودسازی هستيد دچار استدراج نميشيد…

چون کسی که دچار استدراج ميشه اصال گوش نداره و با اينکه چشم داره اما نابينا ميشه…

ولی شما به فکر تغيير هستيد…

پس قلبتون سالمه.

اصال نگران نباشيد…

خدا به قلب کسايی مهر ميزنه که لجباز هستن…

کال آدم لجباز امکان اينکه دچار استدراج بشه خيلی زياده…

بعضی ها بهم ميگن رضا من دلم واسه رفيقای قديميم ميسوزه…من تغيير کردم و آدم شدم اما

اونا هيچی…

ببينيد بچه ها…

لطفا اسم رفيق رو اين اشخاص نذاريد…

چون بزرگترين اشتباه ما دوست شدن با اين اشخاص بود…

من قبال خيلی براشون دلسوزی ميکردم…اما وقتی ديدم چقدر با دوستی با اين آدما به خودم

ستم کردم ديگه نخواستم با اينا دور بخورم و تمرکزمو گذاشتم رو خودم.

واقعا بعضی ها خود شيطانن اما در قالب انسان ميان سمتت…

هه…

چه زمانايی که من با اينا ميرفتم بيرون و اصال عاقبت انديشی نداشتم.

من عوض شدم…اما اونا دوست ندارن عوض بشن…

به من چه خب…

بذار هر کار دوست دارن بکنن…زندگی خودشونه.هر کسيو تو قبر خودش ميذارن.

بعضی ها غرق مشکالت و سختی ها و مشقت ها هستنا…اما دوست ندارن عوض بشن…

واقعا نميدونم چرا…

شايد بگی رضا اينا به نقطه عطف زندگی نرسيدن…

اما باور کن بعضی ها ميرسن اما بازم نميخوان آدم بشن…

بهترين لطف به اين اشخاص اينه که ازشون دوری کنی تا اين حجم از جهل به شما آسيبی

نزنه.

يللی تللی ميدونی يعنی چی ؟



من تو دهخدا زدم…

جالب بود…

ميگفت : به کسی ميگن يللی تللی که بی هدفه…پوچه…مقصد نداره…نميدونه برای چی

زندست… اون دنيارو قبول نداره…ول ميگرده…وقت تلف ميکنه…تنبلی ميکنه…شهوت

رانی ميکنه…

اين آدمارو ميگن طرف يللی تللی ميکنه…

خب…

با کسی که يللی تللی ميکنه بايد چکار کرد؟ آيا اينا به درد دوستی و رفاقت ميخورن؟ هم از

مجازی و هم از حقيقی بايد بالکشون کرد…تو با اينکار به خودشونم لطف ميکنی.

آدم تنها بشه خيلی بهتر از اينه که با اينا بگرده…

ولی خداييش من تنهايی رو درک نميکنم…کسی که خودشو داره که ديگه تنها نيست…

کسايی ميگن تنهام حتی خودشونم خودشونو دوست ندارن….

خب طبيعيه ديگه…

کسی که از خودش و خدا فاصله بگيره تنها ميشه ديگه…

شخصی که عزت نفس داره هر کسی رو تو زندگيش راه نميده…

بچه ها ؟

لطفا جوری زندگی نکنين که بعدا همش بگين ای کاش…باشه ؟

دوست دارم پاک زندگی کنيد…

اما بچه ها… به نظرتون انسان پاک به کيا ميگن ؟ بعضی ها فکر ميکنن حتما بايد يه کار

سخت انجام بدن تا پوستشون کنده بشه يا به مقصد خاصی برسن که پاک بشن…

چرا فکر ميکنی آدم پاک به يه سری آدمای خاص ميگن…چرا واسه پاکی شرط تعيين

ميکنيد…چرا ميگيد اگه فالنی فالن کارو کنه بعدش آدم پاکيه…

نه…

ميخوای بهت بگم آدم پاک به کيا ميگن ؟

آدمشخصاين…کنهاعترافخودشبودننادونوحماقتبهکهکسیهرمننگاهاز

اينبازمميگممنولی…بلغزهپاشبارميليون٢زندگيشمسيرطیدرممکنهحاال…پاکيه

…پاکهشخص

ازت ميخوام گول ذهن و شيطونو نخوری…

اصال مهم نيست چکار ميکنی و چکار خواهی کرد…تو پاکی…

فقط به همين دليل که پا گذاشتی رو خودت و گفتی : خدايا …من نميفهمم…من نادونم…من

هيچی نيستم…

اگه گفتی بدون وارد مسير پاکی شدی…

ببين ؟پاکی مقصد نيست…پاکی مسيره…



هر کی تو مسير پاکی باشه…پاکه…هر چند گناه کنه…مهم نيست…مهم اينه تو مسيره و داره

برای پاکيش تالش ميکنه…

هر کی تالش کنه برای پاکيش…انسان پاکيه.

خيلی ها بهم ميگن رضا؟

آره…پشيمون شدم…

ولی ميخوام برگردم…ولی رضا…سالمتيم چی…

من با گناه هام کلی به بدنم ضربه زدم…

رضا چکار کنم…. ببينيد بچه ها…

بدن ما يه سيستم خود ابقاگر داره…

يعنی چی ؟

يعنی خودش ميتونه خودشو خوب کنه…

من يکی از توصيه هايی که به بچه ها تو مسير پاکی ميکنم اينه که تا ميتونن غذاهای خوب

بخورن تا سيستم خودابقاگريشون باعث بشه خوب بشن…

بدن ما ميتونه تموم آسيب هارو خوب کنه…

به شرط اينکه ديگه سمتش نری و به خودت و بدنت برسی…

ميخوام يه سری جمالت که بهم الهام شده رو بهتون بگم...

ميخوام يه سری جمالت که بهم الهام شده رو بهتون بگم...

شيطون با گناه های تو کاری نداره…

شيطون با اصل وجود تو کار داره…

ميدونی…

باهات حال نميکنه…

فکر نکن وقتی مياد گذشتتو برات مرور ميکنه…دلسوزه توئه…نه بابا…

اصال براش مهم نيست…

ولی کال باهات حال نميکنه…

هيچوقت ذهن و شيطون دلسوز ما نبوده و نيست…

 .1

اگه يه بدی بتونه جلوی صد تا بدی رو بگيره…اون بدی ديگه بدی نبوده…بلکه راهکار بوده

!!

 .2

3. هر اتفاقی در اينده برات بيوفته خدا راهکارشو بهت ميده….

هر کاری که ميکنی…همون کار خوبست…خيرت توشه…چيزی به نام بد تو دنيا نداريم…

همه چيز قابليت خير شدن داره…
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5. ما درست ترين انتخاب رو نميکنيم…ما بهترين انتخاب رو ميکنيم…

6. اون چيزی که در من هست…در همه هست…ما آدما شبيه هميم…مگه نه ؟



7. وقتی هدف نداری…مدام افکار چرت پرت مياد سمتت..

8. خدا از من ناراحت نميشه…چون ميشناسه منو…

9. تا خوبامون خوبتر نشن بدامون بهتر نميشن…

10. اگه ميخوای جهان رو تغيير بدی… اول خودتو تغيير بده…بعدش جهان تغيير ميکنه

دقت کردی؟ دخترايی که نگرانن ديرتر ازدواج ميکنن…اما دخترايی که بی خيالن زودتر

ميرن خونه شوهر…واقعا همينجوريه خدايی…انگاری خدا بدش مياد از نگران بودن…همين

که اعتماد ميکنی و صبر ميکنی و نگران نميشی يهو کارتو درست ميکنه…
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12. تا زمانی که مردم برات مهم باشن و برای مردم زندگی کنی… روی خوشبختی رو نميبينی…

از يه جا به بعد متوجه شدم راه لذت بردن …در درون خودمه نه در بيرون خودم…لذت يعنی

داشتن يه قلب مطمئن…لذت يعنی مسيرت درست باشه…لذت يعنی قران و خدا…
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آدما به اندازه نداشته هاشون….خدا بهشون نزديک تره… ( يعنی کسی که بابا نداره…خدا

جای باباشو براش پر ميکنه و کمکش ميکنه…)
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تو زمانی ميتونی حق الناس هاتو جبران کنی که فکر نکنی حق الناسه!!!آدم با احساس عذاب

وجدان و فکر اينکه گناه کرده…نميتونه چيزيرو جبران کنه….
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ايمان يعنی شرايط رو جوری که االن هست نبينی…بلکه شرايط رو جوری ببينی که دوست

داری باشه
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گنده کسی نيست که زور بازو داشته باشه…گنده کسيه که بتونه ذهنشو در کمترين زمان

ممکن در شرايط سخت آروم کنه
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18. فقط يه احمق خودشو تحريک ميکنه تا ببينه قوی شده يا نه !

19. ميگم دقت کردی ؟ عموم فيلمهای ايرانی محتوای جنسی يا استرس زا دارن

20. من از کوری بعد بينايی ميترسم…

زمانی پخته می شی که می فهمی نيازی نيست به هر چيزی واکنش نشون بدی يا به هر حرفی

جواب بدی

 .21

22. تا خودتو نکوبونی …نميتونی دوباره از نو خودتو بسازی…

23. تا نشکنی…ساخته نميشی..

24. من ميگم کسی که خدارو قبول نداره نامحرمه…

ديرو زود همه ميفهمن شاخ کسی نيست که سمت قليون و دود و هرزه گری ميره…بلکه شاخ

واقعی کسيه که تو اين روزای پر گناه خودشو پاک نگه ميداره..
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26. آدم هر چقدر با ارزش تر ميشه…دست نيافتنی تر ميشه



27. تا آمپر معنوياتت نزنه باال… آمپر هوای نفست نميزنه پايين…

28. به زمانبندی خدا اعتماد کن

29. اگر ميخوای يه زندگی آروم داشته باشی … از کسی توقع نداشته باش

30. نذار زخمات تو رو به کسی که نيستی تبديل کنه…

31. کمبود آب نيست…کمبود عقله !

32. آدم بی هدف…با مرده ها هيچ فرقی نداره

33. آدم تا چيزيرو از دست نده قدر نميدونه

34. راحت ترين کار دنيا غر زدنه

35. بدبينی مسريه

36. بهترين صفت اخالقی حق پذيريه

37. پی وی خدا برو…شيطانو ريپورت کن…

38. آدم بخاطر خدا سختی بکشه خيلی بهتر از اينه که برای شيطانی شدن سختی بکشه

وسوسه هيچ قدرتی نداره…مگر اينکه تو با توجه نشون دادن بهش قدرت بدی…

بهترين راه برای مقابله با وسوسه بی توجهی و نترسيدنه…
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40. ايران بهترين کشور برای آدمای تنبله

همين…

الهاماتم تموم شد…

ممنونم که پست هامو ميخونيد و با مهربونی برام نظر ميذاريد و روحيه ميديد.

دوست دارم نظر بذاری و بگی اين پست چجوری بود…

دوستون دارم…مرسی…

���داداش رضا 


