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  ھو اهللا العلي األعلي
  بسم اهللا الرحمان الرحیم

  
  مشتركین مجله حیات اعلي

  
  سالم علیكم و رحمة اهللا

  :موضوع
  اجراي روشھا و تھیه فرآورده ھاي طیب: مرسوالت

TAHIYYEHE MAHSULAATE TAYYEB  
  
  : معرفي-1

  با عنايات الھي و الطاف حضرت وجه اللھي* 
  در كنار ارائه مجله حیات اعلي،

  رسوالت ياري به مشتركین؛و م
  :سري جديدي به نام

  اجراي روشھا و تھیه فرآورده ھاي طیب
  به دست شما خواھد رسید

  ان شاء اهللا
  
  اين سري مرسوالت * 

  جنبه اطالع رساني آن بیشتر كاربردي است؛ تا معلوماتي
  ن ھر مرحلهيعني بعد از مشاركت فعال مشتاقان حیات اعلي و تالشھاي مستمرشان و نتیجه بخشید

  براي عملي نمودن راھكارھاي ارائه شده در مجله 
  نتايج و امكانات و تجربیات و محصوالت فراھم شده در اين ارتباط را به اطالع مشتركین مي رساند

  رددگتا امكان بھره برداري آن براي استواران مسیر حیات طیب آسانتر فراھم 
  
  برقراري اين سرويس و خدمت* 

  الھي و عنايت حضرت وجه اللھيبعد از توفیق 
  به مقدار فعال و تعاون مشتركین با ھمت و تالش مربوط مي باشد

  
  
  :یزه و ھدفگان -2

  از آنجا كه براي تحقق حیات طیب، صرف اطالع رساني كافي نبوده،* 
  و ارائه راھكارھا بلكه فراھم نمودن محصوالت مربوطه نیز الزم است

   اين امر، به موضوع اطالع رساني اكتفا نشدهاين رو از ابتداي مطرح شدناز 
  رديدگولي اكتفا به مقدار جاري ) ند مقالهچبه اندازه نشر روزي (بلكه با وجود تحقیقات و مطالب بسیار مفید 

  به صرف نشر مطلب اكتفا كنیم) در برخي نكات مشابه(و نخواستیم مانند مجالت و سايتھايي 
  اران معلوماتي ذھن شدهكه اين طور اطالع رساني موجب يمب

  ي ذھنگو نتیجه اش جز خست
  و عادي شدن مطلب

  رددگي شخص مي گیر در زندگشمچبدون تغییر 
  ي نزديكتر استگلذا معتقد بوده ايم اولويت با نشر مطالبي است كه امكان عملي كردن و تغییرش در زند* 
  رفتن و ھضم مطلب را داشتهگدن و و ھم به قدري مطلب نشر شود كه دريافت كننده فرصت خواندن فھمی* 
  ر بخش عمده تالشھايمان را گو از سوي دي* 

  در جھت عملي نمودن و در دسترس نھادن
  ه بیشتر روشھا و فرآورده ھاي طیب متمركز نموده ايمچھر 

  
  
  :روش كار -3

  با استمداد از توفیق الھي و عنايت حضرت وجه اللھي * 
  بوده است كه) ون شماچھم( حیات طیب اين معرفت و ھمت و تالشھاي طالبین

  رديده استگسبب بديدار شدن طلیعه خیرات اين مسیر؛ 
  ه تا كنون در زمینه حیات اعلي موفق به نشر شده ايم به حكم قطره اي از درياستچند آنچھر * 

  وشد،پر تحقق بیروني و جامه عملي بگولي با ھمه اين احوال؛ خود اين مقدار نیز ا
  ي استگق الھي كار بسیار بزربه فضل و توفی

  اھي و مسئولیت شنیده و در مرسوالت مجله دريافت كرده اند،گرا در مجالس آھمه آنھا كه اين مباحث * 
  ي موضوع دارا ھستندگونچگيك شیماي كلي و نماي اجمالي از اين 

  وني دارندگوناگدر ضمن اينكه ھر يك به نوع خود امكانات بسیاري از توانائیھاي 
  ذاردن آن در يك حلقه تعاوني حیات طیبگي توانند با ارتباط بیشتر و در اختیار كه م

   وجه آنرا عملي نمي ديدندچفراھم آورند كه قبل از آن به ھی) بخواست خدا(ران گنتايجي براي خود و دي
  :امكانات مختلفي در اختیار ھمه ماھاست مانند* 

  ...ي، ارتباطات كاري و شخصي و یري، دانش و تجربه عملگیپاطالعات فردي، فرصت 
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  كمك مي كند) ولو در يك بخش يا يك مرحله يا يك موضوع(آسانتر و بھتر كه به دسترسي 
  اھي خودش راجع به حیات طیبگاني اندوخته آگھر يك از ما با مراجعه به باي* 

  ببیند در جھت تسھیل و تسريع و تھیه اين امكانات و فرآورده ھا
  ي تواند داشته باشده ياري و تعاوني مچ

  :و اين نكته يادمان باشد كه اين قانون الھي است كه
  به ھر اندازه كه بتواني بیشتر و زاللتر فايده برساني،

  !به ھمان قدر مي تواني از فیض و رزق حق بھره ببري
  لذا نفع رساندن به غیر خود

  رددگاولین منفعتش به خود شخص بر مي 
  یردگ فیض بكه مي تواند بیشتر و تازه تر

  وجود ھر يك از ما مانند يك اتاق مي ماند كه 
  نجره بیروندھي ھواي داخل فعالتر باشد، بیشتر ھواي تازه دريافت مي كندپه چھر 

  مطرح كرده ايمر بتوانیم نیازھاي مربوط به مواردي را كه در بحثھاي مجله حیات اعلي و غیر آن؛ تا كنون گلذا ا* 
  را عرضه نمايیم،

  به حول و قوه الھي ايم توانسته
  اھسازي كارآ در راستاي حیات طیب داشته باشیمگنقش آ

  در اينجا ھر يك از شما و آشنايانتان را به مشاركت و حضور فعال در اين ھمیاري طیب فرا مي خوانم* 
  
  : مراحل طیب-4
  :در تحقق طیب بودن مراحل و نكاتي دخالت دارد* 

  اكپعقیده 
  اكپنیت 
  اكپرزق 
  اك پمنبع 

  اك پروش 
  اك پاجزاي 

   ...و
   :اه شده ايم كهگاجماال آ* 
  ه روش تھیه و اجزاي آن از ساخته ھاي الھي دورتر چآن

  در اين روشھا و محصوالت بیشتر باشد) فرعونھا و قارونھا(ر گو دخالت بشر ھايي صرفا سودجو و سلطه 
  ر استمفھوم طیب دورتاز و نوعا مشكالت و عوارض و خطرات آن بیشتر 

  روشھايي كه ھدف اصلي در تھیه آنھا سلطه و ثروت شیاطین زمان بوده است تا سالمتي جان و تن بشر 
  ر به اين اخیر ھم توجھي شده بطور ثانوي و براي حفظ بشر در حدي كه وسیله استثمارشان باشدگا

  نه اينكه سالمتي و رفاه جان و تن بشر اصل باشد
ه قارونھاي عصر ما زياد تبلیغ آنرا مي كنند، ھمانھا مشكل چي، و نوع آنبیشتر محصوالت صنعتي و شیمیائ

  بشتري دارند،
عرضه مي شود نوعا از مظاھر تخريب و ريشه ... نتیك يا دفع آفات با واكسینه كردن و ژه به اسم اصالح چو آن

  كني طیب است،
  ر از روي ضرورت و در مواقع ضرورت و به قدر ضرورت مصرف شودگكه م

  اكتر و طیب تر استپونه تصرفات دورتر و محفوظتر باشند گه از اينچ ھر و* 
  رھیزھا در مواردي بیشتر است كهپدرجه رعايت اين 

  تأثیرش در درون بدن و سالمتي روان و جان انسان بیشتر باشد
  ر آسیب مي بیندگمواردي كه كمتر ارتباط مستقیم با بدن انسان و جان و روان او دارد؛ كمتر از اين تصرفات ويران

  
  :مراحل تھیه طیب -5
  مراحلي دارد،ند تحصیل و فراھم نمودن طیب چھر * 

  و ھمیشه و ھمه جا يكباره تمام مراحل در تمام موارد فراھم نشود
  ولیكن به قدر توان بايد آنرا تحصیل كرد

  ممكن است فرآورده اي ابتدا برخي از مراحل طیب بودنش را احراز كنیم* 
   حق در ادامه بھتر و بیشتر موفق شويمولي به مدد

  رددگسعي در طاعت حق موجب توفیق بیشتر در طاعت بھتر مي * 
  لذا به قدر توان سعي كرده* 

  ر فیض حق را جلب نمودهگو با تعاون يكدي
  رديمگتا به حیات طیب بھتر و بیشتر بھرمند 

  
  :مديريت كار -6
  ي نداشتهگحصوالت حیات طیب تازند اين تعاون در جھت ارائه امكانات و مچھر * 

  و بطور فردي و موردي تاكنون بطور نسبي احیانًا برقرار بوده است
  ولي از بركات و عنايات موال علیه السالم* 

  ران حیات طیبگمدتي است با ھمت معتقدين و تالش
  اين فعالیتھا تمركز بھتر و بیشتري يافته است

  كه فعال در
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  بنیاد حیات طیب
   استمتبلور

  لذا ھمه مشتاقان و باوران حیات طیب *
  یھا و امكانات خود را به اين مركز اعالم نمايندگآماد
net.laposte@tayyeb-hayate.bonyade  

  ي آن ان شاء اهللاگتا با مديريت و ھماھن
  ي بدھدر نتیجه بھتر و بیشترگتالشھا در كنار يكدي

  در اين باره ھمه افراد خانواده و آشنايان نیز مي توانند مشاركت نمايند* 
  ھر كس توانايیھا و امكانات خودش را عرضه نموده

  تا به خواست خدا
  بنیاد حیات طیب

   در توان خود؛یري مواردگیپضمن 
  ر را مبذول نمايدگديیھاي الزم براي موارد گتماسھا و ھماھن

  
  
  :الزمینه ھاي فع -7
  یري و فعال شده استگیپوني از تأمین روشھا و محصوالت گوناگبحمد اهللا تا كنون زمینه ھاي * 

  براي اينكه مساعدتھاي شما در جھت تھیه بھتر و بیشتر و آسانتر آنرا بدست آوريم
  :برخي از عناوين مواردي كه اولويت داشته و در دست اقدام مي باشد را ذكر مي كنم

 آب آشامیدني طیب  
 نان طیب 
 نمك دريا طیب 
 ابزارھاي حیات طیب 
 برنج طیب 
  ماكاروني(غالت طیب و محصوالت طیب( 
 میوه و سبزيجات و صیفي جات طیب 
 وشت طیبگ 
 شكر طیب 
 عسل طیب 
 ظروف طیب 
 وشاك طیبپ 
 سازه طیب 
 درمان طیب 
  و... 

  
  از اين موارد اصول و استانداردھا و مراحلي دارد كهھر كدام * 

  تفصیًال درباره آن صحبت شده است قبًال اجماال و
  شناسايي و معرفي محصوالتي كه بطور كامل يا نسبي ماليم با حیات طیب بوده و در آن سويه است* 

  یري بسوي طیبات را آسانتر نموده و خود كمكي در اين راستاستگنیز مناسب مي باشد بلكه جھت 
   اش باشیددقت شود كه منظور از مواردي كه سعي در معرفي و تھیه* 

  عموم میوه جات و سبزيجات و غالت و محصوالت ھر محل كه در بازار است نمي باشد
  !!!)تحت عنوان اينكه بطور نسبي طیب ھستند(

  البته در صورت اطالع از منبع و روش تھیه و استحصال مناسب يكي از محصوالت بازار آنرا معرفي مي شود
  م عالقمندان به حیات طیباز مشاركت و ھمكاري ھمه مشتركین و عمو* 

  در تھیه و فراھم نمودن امكانات و محصوالت حیات طیب استقبال مي كنیم
  راميگیش از مشاركت و تعاون شما مشترك پیشاپبا تشكر * 

  و آرزوي و توفیق ھمه ما به بھرمندي از حیات طیب
  بعون اهللا و ھدايته

  
  والحمد اهللا رب العالمین

  

mailto:bonyade.hayate-tayyeb@laposte.net

