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متن ترجمه شده زير ازخدمات جهانی نيکوتين افراد مجهول الهويه ، به 

خدمات جهانی نيکوتين افراد . اعضای نيکوتينن مجهول الهويه ارسال شده است
با اين حال ما اين متن را . مجهول الهويه صحت ترجمه را بررسی نکرده است

 .با حسن نيت ارائه ميدهيم
 

 .خط مشی حفظ حقوق حق تکثیر
می بایست قبل از هرگونه چاپ و تکثیر و ارایه نرشیات نیکوتینی های افراد و سازمانها اعضا، همه 

کردن نرشیات کپی . گمنام دارای مجوز کتبی از دفرت خدمات جهانی نیکوتینی های گمنام باشند
آشکار نقض دیگر به هر وب سایت یا در اختیار قرار دادن آن و نیکوتینی های برای توزیع عمومی 

نرشیات نیکوتینی های را تشویق به خواندن و سازمانها افراد ما اعضا، . می باشدقوانین حق تکثیر 
همگان می . می �اییم انجمن نیکوتینی های گمناموب سایت رسمی  از طریق بخش فارسی گمنام

ا پذیرفته و آن ر که با اعت�د به مرتج�ن و سلب مسئولیت از انجمن  ترجمه شده رانرشیات توانند 
دفرت خدمات جهانی نیکوتینی های آنالین فروشگاه  را از بخشی از اموال انجمن قرار داده ایم

 .خریداری �ایندگمنام 
  

 اعضا، افراد و گونه تکثیر و توزیع و فروش نرشیات ترجمه شده نیکوتینی های گمنام  توسطهر 

که از این  کمک های مالی. داده شود گزارشقبل به دفرت خدمات جهانی از  ها می بایستسازمان 

تعیین طریق به دفرت خدمات جهانی فرستاده می شود توسط خدمت گذاران خدمات جهانی 

 .خواهد شد



 ویكىتیه مصزف وسىسه بزای آرامش دعاي تفسیز
 

 خداوودا
. دهم تغییز تىاوم ومي كه را آوچه بپذيزم تا فزما عطا آرامشي
. تىاوم مي كه را آوچه دهم تغییز تا شهامتي

. بداوم را دو ايه تفاوت كه بیىشي و
             

 آمیه                                   
 

  
 

 تىاوم ومي كه را آوچه بپذيزم تا فزماعطا  آرامشي خداوودا،
... دهم تغییز

 
 يصزف ٔطٕطّ پذیزع ػایذ ْظتيى سدایی طى حال در ٔقتي   

 ٔقتی تا حقيقت در. َيظت يًکٍ غيز ايا تاػذ، دػٕار َيکٕتيٍ
 يصزف تّ ٔ كُيى يصزف قطع تٕاَيىًَی َپذیزیى را يصزف ٔطٕطّ
. طادگی ًْيٍ تّ داد، خٕاْيى ادايّ
 خايٕع تزاي کُيى فکز اطت يًكٍ گزدیى يی يصزف ٔطٕطّ ٔقتی
 يعُی تّ ْى پك یك حتي ،اياتشَيى پك یك فقط کافيظت آٌ کزدٌ

. دْيى تغييز تٕاَيى ًَي كّ اطت چيشی تا جُگيذٌ
 ایٍ تّ فقط تهكّ َيظت، آٌ داػتٍ دٔطت يعُی تّ ٔطٕطّ پذیزع
 گزدیذِ ایجاد يا در يصزف ػذیذ ييم یک کُيى قثٕل کّ يعُاطت

. َذارد َيكٕتيٍ تّ َياس يا جظى ٔ
 فزصت آٌ تّ ٔ رٔ تّ رٔ آٌ تا فقط تهکّ جُگيىًَي ٔطٕطّ تا
 تهکّ ػٕیى ًَی خٕد حال تّ تاطف احظاص ٔ تزص دچار. دْيى يي

 تزَايّ ایٍ".ایى ػذِ َيكٕتيٍ يصزف ٔطٕطّ":ييپذیزیى صادقاَّ
. خٕداطت تا عًيق صذاقت تزَايّ یك
. كُيى ًَی يصزف قطع تّ يجثٕر ٔ طزسَغ را خٕد يصزف خاطز تّ

 :كُيىيي دعا ٔطٕطّ تا ػذٌ رٔ تّ رٔ تزای
 

...  تىاوم مي كه را آوچه دهم تغییز تا شهامتي
  يصزف ٔطٕطّ تذٌٔ سَذگي دْيى تغييز تٕاَيى يي كّ چيشي   
. اطت تعذي



 قذیًي انگٕی تٕاَيى يی گزِٔ پؼتيثاَي ٔ تزتز َيزٔی كًك تا
 جذیذ ايگَّٕ تّ ٔ دادِ تغييز را يصزف ٔطٕطّ تا رٔیییارٔ 
 يذتی فقط يصزف ٔطٕطّ یاتيى يی در. گزدیى رٔ تّ رٔ آٌ تا

 يصزف تّ َياس آٌ کزدٌ طزکٕب تزاي ٔ اطت فعال يا در کٕتاِ
 .َذاریى َيكٕتيٍ
 را چيشي ُْٕس كّ يعُاطت ایٍ تّ يصزف ٔطٕطّ تّ يثثت پاطخ

 تغييز تزای السو ػٓايت ٔ َپذیزفتّ دْيى تغييز تٕاَيىًَي كّ
 پذیزع.  ایى َيأردِ تذطت را داریى تٕاٌ در کّ چيشْایی
. َيظت يًکٍ غيز ايا تاػذ دػٕار ػایذ ٔطٕطّ

 تًاو  ایٍ.هستید مصزف قطع به قادر بزتز ویزويی كمك به و ویستید تىها شما
. اطت آرايغ دعای يفٕٓو

 يصزف ٔطٕطّ تا کُيى يی درخٕاطت خذأَذ اس ایٍ تز تُا   
 قثم ياَُذ تا کُيى يی ػٓايت درخٕاطت أ اس طپض. تپذیزیى را
. َذْيى يثثت پاطخ ٔطٕطّ تّ َيکٕتيٍ يصزف تا

 تّ َياس يصزف عذو تزاي ٔ قدرت تّ َياس ٔطٕطّ پذیزع تزاي
   ...داریى شهامت
 

. بداوم را دو ايه تفاوت كه بیىشي و

     
 كىىوي و قديمي الگىی بیه تفاوت اس آگاهی" كُيى يي طهة كّ تيُؼي   
 ."است مصزف وسىسه با شدن رو به رو
 کٕتاِ يذتی تزاي فقط ٔطٕطّ. تٕدیى يصزف تّ يجثٕر گذػتّ در
 يي خايٕع طزعت تّ تپذیزیى را آٌ ٔقتی ٔ اطت فعال يا در

. گزدد
 كّ ػٓايتي ٔ قذرت تّ رطيذٌ تزاي ،كًك يکزر درخٕاطت تا

 رْایي سٔد یا دیز كُيى، سَذگي َيكٕتيٍ يصزف تذٌٔ تتٕاَيى
. كؼيذ خٕاْيى آغٕع در را
 ،َيظت خٕدياٌ چيش َا ارادِ قذرت اس تزخاطتّ رْایی ایٍ
 يي طزچؼًّ يا ٔ گزِٔ خذأَذ، ارادِ اس كّ اطت چيشي تهكّ
. گيزد
 تالعٕض عؼق تا تُٓا. اطت عشق قذرت ْظتيى آٌ دَثال كّ قذرتی

. كُيى تجزتّ را َيكٕتيٍ اطارت اس رْا سَذگی یک تٕاَيى يي
 كّ تٕد ایٍ َکزدیى فيصز قطع پيغ ْا طال چزا ایُكّ دنيم   
 َيکٕتيٍ يصزف ٔطٕطّ تا طاعت یک تزای حتی تٕاَظتيى ًَی

  .كزدیى يي يصزف ٔ تظهيى طزیعاًا  ييؼذیى ٔطٕطّ ٔقت ْز .کُيى سَذگی



 تّ ٔ دْذ رخ ای يعجشِ رٔسي كـّ تٕدیى اييذ ایٍ تّ ًْيؼّ
 .َيايذ ْزگش رٔس آٌ ايا. ػٕد درطت چيش ًّْ تــارِ یك
 يي يصزف تٕجيّ تزاي درٔغيٍ دالیم ٔ تٓاَّ يا اس یك ْز

. كُيى طزکٕب را ٔطٕطّ ٔ صادر را يصزف يجٕس تا آٔردیى
 رٔال طال تّ طــال ٔطٕطّ ٔ يصزف ٔ يصزف ٔ ٔطٕطّ تذیُگَّٕ

. تٕد ػذِ ياٌ سَذگی
 را احظاطات ایٍ تًاو تٕاَيى يي كّ اطت سياَي اكٌُٕ ايا   

 مصزف به میل" تپذیزیى تٕاَيى يي كّ اطت سياَي. دْيى تغييز
 تا کُيى يی دریافت تزتز َيزٔیی اس كّ ػٓايتي تا ٔ "داريم
 تا تذیُگَّٕ .َذْيى يثثت پاطخ آٌ تّ ٔ رٔ تّ رٔ يصزف ٔطٕطّ

. یىا ػذِ رٔ در رٔ يصزف ٔطٕطّ تا عقم يتطال
 تّ ًْچُاٌ  آرايغ دعای خٕاَذٌ ٔجٕد تا كّ صٕرتي در   
 تکزار تّ تارْا ٔ تارْا. َثاػيذ َگزاٌ دْيذ يي ادايّ يصزف
 ػًا در کّ تأری تّ تکزار تار ْز تا ٔ دْيذ ادايّ دعا

 يا تزای کّ ًْاَگَّٕ دعا ایٍ. ًَائيذ تٕجّ آیذ يی تٕجٕد
 .کزد خٕاْذ کار عاقثت َيش ػًا تزای کزدِ کار
 َخٕاْذ کار ياٌ تزای َزطيى دعا اس تأر تّ کّ سياَی تا
 رطيذٌ تزای ضزٔری كار تُٓا اتتذا در حال، ایٍ تا ايا. کزد
 تّ ًْچُاٌ َذاریى، آٌ تّ تأری اگز حتي كّ، ایُظت تأر تّ

. تزطيى تأر تّ تا دادِ ادايّ آٌ تکزار
 ػٕیى رٔ تّ رٔ ٔطٕطّ تا تتٕاَيى كّ قذرتي دریافت تزاي    
 تّ ٔ رطيذ خٕاْذ فزا عاقثت قذرت ایٍ. داریى سياٌ تّ َياس
 يياٌ اس کهی تّ رٔسي ٔ یاتذ يی كاْغ يصزف ٔطٕطّ تذریج
 .رفت خٕاْذ

 خٕد تّ تهکّ َگيزیذ طخت خٕدتاٌ تّ یذا ِکزد نغشع اگز   
 تّ. تپذیزیذ ْظتيذ کّ ًْاَگَّٕ را خٕد ٔ تگذاریذ احتزاو
 خٕاْذ کار ْى ػًا تزای رٔسی عاقثت ،دْيذ ادايّ دعا تکزار
.  کزد
 َيظت ٔطٕطّ حتي یا ٔ َاكايي رٔحي، فؼار تاػيذ داػتّ تياد
 را يا کّ اطت قذرت کًثٕد تهکّ گزدد، يي نغشع تاعث كّ

. كُذ يي يصزف تّ يجثٕر
 در قذرت ایٍ خٕدياٌ پؼتکار ٔ اَجًٍ خذأَذ، کًک تّ عاقثت

 .آيذ خٕاْذ تٕجٕد يا
! شماست با اكىىن هم خداووـد

 

 



                                                                                                        


