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 معمای ثروت
 

 .راز ثروتمند شدن در این کتاب الکترونیکی افشا می شود

 

 و فراگیر استجهانی  –قانون ثروتمند شدن قانون مدارها است این قانون مطلق 

 

 تنها برایرنگ ایفای نقش می کند ویار کمدرصد مردم جهان بس 99برای ثروت 

 

 درصد مردم جهان به میزان نامحدود قابل دسترسی است. 1

 

 نوع ضمیر درون خودش می تواند به ثروت های زیاد 2انسان با برنامه ریزی 

 

 یا از آنها فاصله بگیرد.برسد 
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 :مقدمه

 درصد  99ات در بیش از ـــــیکی از مهمترین موضوع

 

 موفقیت مالی است و  روت وــزندگی مردم جهان بحث ث

 

 انون جذب ـــــتقریبا به همین درصد هم مردم دنبال رو ق

 

 هستند و میخواهند در رسیدن به ثروت و موفقیت مالی 

 

 این قانون عمل کنند. با استفاده از

 

 یش از من از طرفداران سرسخت قانون جذب هستم و ب

 

 دگی ـــکیهانی حاکم بر زنسال است در مورد قوانین 11

 

 ورد از ــــم 200انسان ها تحقیق می کنم شاید بیش از 
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 ا ـسیمینار و... را از اساتید برجسته دنی –فیلم  –کتاب 

 

  هاانسانما باور کرده ام  مطالعه کرده ام و با تمام وجود

 

 ه ـــداشتخودمان  بر زندگیرل کامل ـــــکنتتوانیم می  

 

 ا در حوزه ثروت و موفقیت مالی ، و ــــمخصوص باشیم

 

 اور کنیم ــــهیچ راهی هم ندارد غیر از اینکه بدانیم و ب

 

 ذهن است ما را به سوی ثروت می برد یا از ثروت دور 

 

 می کند .
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 جذب و دفع ثروت 

 

  دادی ازــطبق قانون فیزیک کوانتوم ثروت به سوی تع

 

 ا ــآنه  مردم می رود و به میزان بی شمار وارد زندگی

 

 درصد مردم جهان دور  96از می شود و همین ثروت 

 

 می شود و به سختی و به میزان بسیار ناچیز در زندگی 

 

 آنها خودش را نشان میدهد که دلیل آن تنها در عملکرد

 

 رین و عجیب ترین بحث در ـــــمغزشان است ، پیچیده ت 

 

 دانشمندان مسئله مغز  جهان به اتفاق همه ی عالمان و
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 وت اـــــاور کنیم تفــباید ب و پیچیدگی بی نهایت آن است

 

 دوزخ  انسان ها حتی در اینکه به بهشت می روند یا به

 

 در نحوه فکر کردن آنان است.

 

 دوستان ما در جهانی زندگی میکنیم که خداوند رهبر آن 

 

 شانس  است و هرگز عملکرد جهان هستی را بر اساس

 

 بنام  کرده است بلکه یک قانون جهانی راو بخت تنظیم ن

 

 پیشرفتهای و حرکات وتمام است کرده ایجاد ذبهقانون جا

 

 د اونخدقانون بستگی دارد وبه هیچ عنوان بشر به این  
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  قــــخلاحدی را اضافی به کسی ظلم نکرده است و هیچ 

 

 نکرده است به معنایی خداوند ما و قانون جذب را خلق 

 

 طبق ذا اگرــــما نگاه می کند ل کرده و خودش از دور به

 

 ه ـــیب کنید نتیجـــو باز را با هم ترک یدــــقانون شما اس

 

 رـــبود خواه مسلمان باشید یا کافآن نمک و آب خواهد 

 

 ک و آب ـاصال مهم نیست تا ابد ترکیب اسید و باز نم 

 

 میدهد.

 

 ر د لی مهم است وـــدر اینجا مثالی را بیان میکنم که خی
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  ردعملکوه ـــثروت فقط و فقط نح فهم اینکه دلیل فقر و

 

 مغز است به ما کمک می کند ، دوستان عزیز غیر قابل 

 

 ریدیگ تصور است خداوند بیاید در دنیا کسی را بر کس

  

 برتری بدهد چون این نوع رفتار در تضاد کامل با عدل 

 

 ادل ـــــت لذا خداوند بر اساس اینکه عمطلق خداوند اس

 

 نمیدهدمطلق است هیچ وقت کسی را بر دیگران برتری 

 

 ی راـــب،  پول بی شمار رسیدن به ثروت و بنابراین راه 

 

 دلیل همه ی انسان ها به یک میزان در دسترس است و 
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 ثروت را بدست می آورند  اینکه افراد اعداد متفاوتی از

 

 تنها عملکرد مغزشان است.

 

 ی ثروت و فقرمدارها تئوری

 

 باشیم و هــــمیکنیم چه دوست داشتجهانی زندگی ما در

 

 است و درست مانند متنفر باشیم قانون جذب حاکم چه  

 

 دار ــــه شمسی زندگی ما دارای بی نهایت مــــــمنظوم

 

 راد ــــی از افـــدالمرکز است این موضوع را خیلـــــمتع

 

  زانــــمی –نمی دانند و باور ندارند که شرایط زندگی ما 
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 کار و آنها سرافرادی را که با  - و ثروتی که داریم پول

 

 مدت شب و ایده هایی که در تمام داریم و موقعیت ها و 

 

  هاییســــروز به ذهن ما می آیند نتیجه بازگشت فرکان 

 

 است که از مغز ما به کیهان ارسال شده است و ما را 

 

  –ا ــــایده ه –ثروت ها  –شرایط  –در مدار این افراد 

 

 و موقعیت ها قرار داده است به همین جهت بیش  پولها

 

 ان پول ندارند شاد نیستند و ـــــــدرصد مردم جه 96از 

 

 .از زندگی لذت نمی برند
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  ارـاز و کـــبر تک تک انسان ها واجب است که بدانند س

 

 جهان هستی چگونه است و جهان چگونه کار می کند تا 

 

 در  ، دست داشته باشندبتوانند کنترل کامل زندگی را در 

 

 مثال مدارها را می آورم تا بهتر متوجه ساز  حوزه مالی

 

 مدار دارد  ان بی نهایتـــو کار جهان هستی شویم . جه

 

 مداری  درکه در هر مدار یک مقدار پول وجود دارد مثال
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 داری دیگر ـــــتومان پول است و در م میلیون 1ماهیانه 

 

  ولـــمیلیارد پ 1ر مداری دیگر میلیون ، د 100ماهیانه 

 

 وجود دارد و انسانها با توجه به عملکرد مغزشان که از

  

  دامــمی گیرد به هر کضمیر ناخودآگاه و خودآگاه دستور

 

 ا دسترسی دارند بعضی از افراد هم ـــــیک از این مداره

 

 اهشانــــضمیر ناخودآگبرنامه ریزی  و هستند که باور

 

 گرفته  دار بدهکاری قرارــــبه حدی بیمار است که در م 

 

 ی ــــینکه پولو هر ماه بدهکارتر می شوند بدون ا است
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 حاصل کار یا تقدیر خدا  ابدا اینبدست بیاورند و اصال و

 

 نیست چون گفتیم خداوند عادل مطلق است و آسمان ها

 

 ه هیچ ــدل بنا کرده است و بــــبر اساس ع و زمین را 

 

 دارـــانسانی ظلم نمی کند بلکه در راستای افتادن در م

 

 ذا ــــل کار و بدون درآمد می شودــــاشتباه شخص بده 

 

 ـانس اشتباهی قرار بگیرید و در مدار وقتی شما در فرکــ

 

  سرتان می آیدبه  بال  ناخودآگاهناخواسته هایتان باشید 

 

 تقدیر  ربطی به اصال د شد وکار و بی پول خواهیبدهو 
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 خدا ندارد.

 

  است تمام بنابراین کسی که در مدار یک میلیون تومان 

 

 جهان می بیند همان یک میلیون تومان آن چیزی که در

 

 موقعیت و پیشنهادی به او  - طــشرای –است و هر ایده 

 

 جالب  و می چرخد تومان بشود در حول آن یک میلیون

 

  از یکبیشتر و کمتر تواند نمی  زـــــهرگفرد این  است

 

 ع دسترسی به مناب هیچکند به دلیل اینکه  کسبمیلیون 

 

 مگر اینکه قادر و اطالعات سایر مدارهای دیگر ندارد 
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 اــتغییر دهد که آن هم دقیقا بخود را باشد مدار فعلی 

 

 ضمیر( صورت  2رها ) هماهنگی میان تغییر در باو 

 

 .می گیرد

 

 :معمای ثروتراز طالیی 

 

 گان به این جهت نام آن را راز ــــدر این کتاب کامال رای

 

 نامیده ایم که هیچ وقت درهیچ  معمای ثروتالیی ـــــط

 

 جای دنیا در مورد آن بحث نشده است و می دانم وقتی 

 

 موضوع  ه اینــــمتوج داین راز واقعا طالیی را دانستی
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 ه ـون جذب نتیجـــــقانخواهید شد که چرا تا به حال از 

 

  ونــــچ ز هم نتیجه نخواهید گرفتــــنگرفته اید و هرگ

 

 سیستم را از اول اشتباه یاد گرفته اید.

 

 خیلی وقت پیش من با سیستم جهان هستی که قانون 

 

  جذب است آشنا شدم و از آن زمان تا به امروز حدود

 

 جسته یازده سال می گذرد کتاب های زیادی از افراد بر

 

 کتاب یا  مانند دکتر علیرضا آزمندیان خواندم و هر کجا

 

 فیلمی از کالس های ایشان به دستم میرسید بالفاصله 
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 می خریدم حتی به صورت حضوری هم سر کالس های 

 

 ای زیادی از ــــه کتاب موفقیت ایشان حاضر می شدم و

 

  خواندمجی مانند ناپلئون هیل ودیگران میدانشمندان خار

 

 روت یک ــــتا به این نتیجه رسیدم که موضوع پول و ث

 

  –موضوع ذهنی است و اصال ربطی به شخص خاص 

 

 و پول در داد فرد ندارد ــا هوش و استعـــشرایط خاص ی

 

 که هر کسی به این مدار برود بی  مدار خاصی قرار دارد

 

 ن ــــنهایت پول و ثروت را بدست می آورد و خاصیت ای
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 سراغ ه باید تو به سراغ آن بروی اوبه ک این استمدار 

 

 شما نخواهد آمد.

 

 حاال برسیم به اصل موضوع این کتاب که در مورد راز 

 

 ن انسا است، دوستان گفتیم تفاوت معمای ثروتطالیی 

 

 ثروت مند با انسان های فقیر جهان در نحوه عملکرد

  

 ماهیانهدرآمد  مغز است انسان فقیر به این دلیل مبلغ

  

 لی را ـــتغییر نمی کند چون مغز او فقط عملکرد قب وا

 

 تکرار می کند و آن هم به این دلیل است که از دوران 
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 دوستان و  –مدرسه  –خانواده در تا به امروز کودکی 

 

 سری از باورها رشد کرده  محیط زندگی خودش با یک 

 

 که سبب شده مغز او متناسب با آن باور ها عملکرد از 

 

 .خودش نشان دهد

 

 مثال اگر پدرش به سختی پول پیدا کرده است این باور

 

  نقش در ضمیر ناخودگاه او به مانند بتن سفت و سخت 

 

 ی ــو نمی توان خیل بسته که پول پیدا کردن سخت است

 

 ازمند ـــنی زیاد پول بدست آورد و معموال انسان همیشه
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  ... خواهد وکس وـــوسایل ل –تفریح  –ماشین  –خانه 

 

 لذا با توجه به این باور در مداری قرار می گیرد که بود

 

 ه اندکی ـــدرآمد ماهیان به سختی پول بدست می آورد و 

 

 . دارد

 

 و مذهبی داشته مقدار اعتقادات دینی کیا اگر شخص ی 

 

 باشد از دوران کودکی شنیده است که ثروت سبب فاسد  

 

 شدن انسان ها می شود و ثروتمندان ظالم هستند و پول 

 

 خدا دور شود لذا این  و ثروت باعث می شود انسان از
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 های مانند آهن و فوالد به الیه  شیطانی بهباور سخت و

 

 مغز شخص چسپیده و ارتعاش هایی را صادر میکند که 

 

 فقیرمی گیردچون باور دارد که انسان ار فقر قراردر مد

 

 است.است وانسان ثروت مندازخدا دور به خدا نزدیک  

 

 تضاد میان هدف و باور

 

 طبق همین اصول ممکن است شخص بخواهد ثروتمند

 

 اما به دلیل اینکه  ام دهدــــشود و تالش زیادی هم انج 

 

 می شودباور او می گوید ثروت سبب فاسد شدن انسان 
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 ود داشته باشد ــــزمان که این باور وجنتیجه تا هر  در 

 

  ادـــتالش انسان بیهوده است به همین جهت می بینیم خ

 

 !!تالش های شما پراکنده است می فرماید 

 

 یعنی هدف شما و باور شما با هم در تضاد است و سبب 

 

 می شود تالش بیهوده و پراکنده شود.

 

 دار ـــاست که درعالم می تواند م ودیا موجانسان تنهـــ

 

 شود عملکرد مغزش را تغییر دهد و وارد مدار جدیدیو

 

 که در آن مدار مغز عملکردهای متفاوت از خود ساطع 
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 ب متناسمغز می کند و آن هم تغییر در سیستمی است که

 

 بنیادی  با آن از خود ارتعاش صادر میکند که باورهای

 

 است همان باورهایی که از کودکی ما شکل گرفته است 

 

 و تا به امروز ما را در قفس فقر و تنگدستی نگه داشته 

 

 است.

 

 به مابرجسته این حوزه  به کرات شنیده ایم که اساتید ما

 

 مند باورها مستلزم برنامه  گویند تغییر در نظام قدرتمی

 

 که کامال صحیح و به  استضمیر ناخودآگاه ریزی مجدد 
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 که راز جاست اما نکته بی نهایت مهم در این موضوع

 

 نهفته قانون جذب است این است که ما عالوه بر ضمیر  

 

 ضمیر خودآگاه  ناخودآگاه یک ضمیر فعال دیگر هم بنام

 

 داریم که این دو ضمیر در راستای یکدیگر و به صورت

 

 لذا شما قبل از هر  وازی در حرکت هستندــــدو خط م 

 

 دامی باید متوجه شوید که هر دو ضمیر را باید با ــــاق

 

 اگر فقط ضمیر ناخودآگاه را تغییر دهید و هم تغییر دهید 

 

 ضمیر خودآگاه تغییر نکند سبب اختالل در نظام باورها 
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 می شود که ثمره آن ایجاد حفره های ذهنی در مغز شما 

 

  به ی کنید و هرگز همییر نمهرگز شما تغ و خواهد شد

 

 نخواهید رسید. ثروت

 

 تغییر در ضمیر ناخودآگاه را شاید اکثر افراد بدانند که 

 

 تنها  در ادامه اصول تغییر آن را ذکر خواهم کرد اما

 

 اصول تغییر ضمیر خودآگاه را افراد کمی می دانند و به

 

 جذب نتیجه  افراد خیلی کمی از قانون همین جهت است 

 

 و تا زمانی که این دو ضمیر را با هم تغییر می گیرند
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 قرار نیست  مند نخواهید شد چون ندهید هرگز ثروت 

 

 ر کند بلکه باید نحوه عملکرد مغزقانون کیهانی تغیی

 

 .شما تغییر کند تا نتیجه ملموس را بگیرید

 

 و ناخودآگاه ضمیر خودآگاه

 

 ضمیر خود ما در داخل مغزمان دو نوع ضمیر داریم 

 

 ین اآگاه و ضمیر ناخودآگاه، تفاوت این دو ضمیر در 

 

 است که ضمیر خودآگاه شما همان عقل شما می باشد 

 

 و  زند چون می داند می سوزد نمی که به آتش دست 
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 کودک درون است که تفاوتی بینضمیر ناخودآگاه همان 

 

 خوب و بد تفکیک نمی کند و هر آنچه را ببیند باور  

 

 میکند و می پذیرد .

 

 در تحقیقاتی در آمریکا شخص را در حالت هیپنوتیزم 

 

 یک  قرار دادند و با ضمیر ناخودآگاه او صحبت کردند

 

 تکه یخ را به دست شخص چسپاندند و گفتند این آهن 

 

 گداخته است و دست تو را می سوزاند تصورمی کنید 

 

 در  شخص بالفاصله دستش سوخت و تاول های بزرگی
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 منتقل کردند در  دستش ایجاد شد و او را به بیمارستان

 

 واقع ضمیر ناخودآگاه قدرتی به مانند اتم دارد هم در 

 

 معمایجهت سازندگی اما راز طالیی جهت تخریب هم در

 

 این است که شما می توانید ضمیر ناخودآگاه را ثروت  

 

 گول بزنید و مجددا آن را ازنو برنامه ریزی کنید اما 

 

 ضمیر خودآگاه که همان عقل می باشد گول نمیخورد و 

 

 و نا خودآگاه میان ضمیر  الزمهای نتیجه هماهنگی در 

 

 د کنیبین میرود و هرگز شما تغییر نمی شما از خودآگاه
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 و ثروت مند نخواهید شد.

 

    نم نتیجه مطلوب بگیریماز قانون جذب لذا برای اینکه 

 

  تغییر هر دو ضمیر را باید هماهنگ با همتاکید می کنم 

 

 دهید.

 

  ما آگاه خود ضمیر و منطقی ذھن تمام
 

 سال سالیان ،ی استفیزیک دنیای متوجه
 
 فقط که کرده عادت و شده تربیت اینگونه 

 
 تنھا بنابراین ،دبین می کهدکن باوررا  چیزی 

 
 .ندبی می که دمیکن باور رو چیزھایی 
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 ھای ماشین و ثروت و پول در غرق اگر لذا
 
  در محیط شما افرادی و یدباش مدل آخرین 

 
  به اـــی ددارنا ر اوردھاــــدست این که باشند

 
 ددارن که دفیـــھ ھر به انندتو می راحتی

 
  واقعیت عنوان به ار اینھا شما ،ذھنندبرس 

 
  انیوـــت می تو که دکن می باور و دپذیر می

 
 ...مندباشی ثروت

 

 اصول ثابت برنامه ریزی مجدد ضمیر خودآگاه

 

 دقیق و علمی برای برنامه ریزی مجدد –یک راه ساده 

 

 است که شما این  وجود دارد و آن هم ضمیر خودآگاه 
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 بسته تضمینی  برای تغییرمجموعه باورهای ثروت در

 

 به صورت کامل این باورها و نحوه  جذبقانون اجرای 

 

 تغییر تضمینی آن را بیان کرده ایم ، الزم است مدارک

 

 دقیق و عقلی را ارائه کنید تا ضمیر  –و شواهد علمی 

 

 خود آگاه که همان هوش و عقل شما می باشد قبول کند 

 

 که فالن باور اشتباه است و باور طالیی ثروت را بپذیرد 

 

 های زیرین مغز شما ذخیره و بایگانی  و آن را در الیه

 

 دامهامیر خودآگاه را با اصول تغییر که سپس شما ضکند
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 اهنگی الزم ــــشرح داده می شود تغییر می دهید و هم 

 

 و آن موقع به  ر ایجاد می کنیدــــرا میان این دو ضمی

 

 نتایج کسب ثروت می رسید همان چیزی که خیلی وقت 

 

 آن بودید و هر کاری می کردید نتیجه الزم و پیش دنبا 

 

 مد نظر خود را نمی گرفتید.

 

 ارتعاشات مغز خود را جدی بگیرید و بدانید شما در دام 

 

 یهمه  این ارتعاشات گرفتار هستید به همین جهت در

 

 زمینه ها خصوصا زمینه مالی هیچ پیشرفتی نمی کنید 
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  1954این ارتعاشات به حدی اهمیت دارند که در سال 

 

 دانشمند فیزیک پایان نامه دکترا خود را در مورد  پاولی

 

 آن ارائه کرد و اصل انحصاری پاولی را بنا نهاد.

 

 اصل انحصاری پاولی:

 

 خاطر به که 1954 سال در فیزیک نوبل جایزه برنده
 
 کهپاولی  یانحصار اصل نام به جدیدش قانون کشف 

 
 معروف , گرفت قرار هم انیشتین آلبرت تشویق مورد 

 
 . است 

 
  مخصوص ارتعاشن جها در چیزی هر می گوید: پاولی
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 . دارد را خودش به
 
 : به نام های هستند ویژگی سه دارای ها الکترون همه 

 
 یانرژ سطح

 چرخش
 مدار

 
 کوانتومی عدد ویژگی سه این اساس رب ها فیزیکدان که
 
 آورند می دست به و کنند می محاسبه را الکترون هر 

 
 وجود الکترون میلیاردها ذره هر در : گوید می پاولی 

 
  هستی جهان در الکترونی دو  هیچ که حالی در دارد 

 
 خوب مثالی پاولی نیست یکسانی کوانتوامی عددی دارا

 

 ： گوید می و زند می 
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 الکترونی ها میلیارد میان از و داریم می بر را سیبی
 
 . کنیم می انتخاب را یکی فقط است، آن درون که 

 
 ".... یکار " بگذاریم را الکترون آن نام کنید فرض

 
 است طوالنی بسیار بسیار عددی اریک کوانتوامی عدد

 
 کنید کنیم،فرض ساده اینجا را کارمان که این برای اما 

 
 . باشد 23 بزرگ عدد آن 

 
 در حتی , هستی جهان کجای هیچ در کرد ثابت پاولی

 
  سیب هیچ تنها نه , دور های کهکشان در ای ستاره 

 
 الکترون که کنید نمی پیدا دیگر شیئی هیچ بلکه دیگری

 
 . باشد داشته 23 کوانتوامی عدد آن 

 
 از , بیندازم برق را سیب و برداریم دستمالی اگر حال
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 واین شود می حاصل انرژی , شده ایجاد اصطکاک 

 
 به مثال و داده ارتقا را اریک کوانتوامی عدد انرژی 

 
 الکترونی تنها لحظه همان در درست و رساند می 26 

 
  دست بوده 26 کوانتوامی عدد با هستی جهان در که 

 
  تیر داخل در الکترون آن شاید شود می تغییر خوش

 
 در یا و آفریقا در ای شیشه درون یا آمریکا در آهنی

 
 محض به که باشد دور های آسمان در ای ستاره داخل 

 
 شد برابر سیب درون الکترون کوانتومی عدد با اینکه 

 
 را 26 عدد ثانیه زارمـــه یک حتی بدون خداوند باید 

 
  در دیگری ددــــع هیچ با نباید تغییر این و دهد تغییر 
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 . باشد برابر هستی
 

  آرایش لحظه به لحظه خود توازن حفظ برای ما جهان
 

 موضوع این اتــــاثب با اولیـــپ. دهد می تغییر را خود
 
 : گفت و گرفت فیزیک نوبل جایزه 

 
 خودباشد فرد منحصربه ارتعاش دارای اگرهرالکترونی

 
 خود به مخصوص واجدارتعاش جهان در هرشیئی پس 

 
 . است 

 
 
 : نتیجه گیری اما و
 

 پیدا تغییر , کوچک اصطکاک یک با سیب یک وقتی
 
  آغوش در را فرزندم من که وقتی بنابراین , کند می 
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 بخشم می را همسرم که وقتی ویا بوسم می و گیرم می
 
  وقتی یا و گویم می ناسزا ام همسایه به که وقتی یا و 

 
 دستور دارم واقع در دهم می خارش را خودم دست که
 
 . دهم می هستی جهان به را تغییرات از ای زنجیره 

 
 ترونـــــالک , گذرد می ما ذهن از که ای دیشهــــان هر
 
 آورد می در ارتعاش به هستی جهان گستره در را هایی 

 
 . کند می تغییر دستخوش و 

 
 خود اندیشه بلکه گذارد، نمی تاثیر ماده بر فقط اندیشه

 
 جریان این و کند می غمگین مرا وغصه غم است ماده 
  

 . افتد می اتفاق من در که است اشتباهی ترین بزرگ
 

 زخمی وقتی ما چون کند، هشیارتر مرا باید اندوه و غم
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  را بیچارگی نباید اندوه ، ویمـــش می تر آگاه شویم، می 

 
 . کند بیشتر

 
 چون دریابید را آن بلکه نکنید، تحمل را رنج بنابراین

 
 به اگر شدن هوشیارتر برای است فرصتی کشیدن رنج 

 
 دیدید ریــمه بی ازاو اید کرده کسی با که محبتی جای 

 
 از را آن برگشت چون نشوید؛ کردن ازمحبت امید نا 

 
 موضوع کـــی در و دیگر رابطه یک در دیگری فرد 

 
  . دید خواهید دیگر 

 
 

 اصول برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه
 

 شما به راحتی میتوانید ضمیر ناخودآگاه خودتان را بر 
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  نمایید برنامه ریزی مجددابسته تضمینی اساس اصول 

 
 یر خاصیت مهمی که دارد این است تفاوتی واین ضم

 
 لذا به راحتیمیان واقعیت و غیر واقعیت قائل نیست 

 
 در  خاص خودشآن را با اصول توانید افــــسار  می 

 
 ا متضمینی اجرای قانون جذب  ستهبدست بگـیرید در 

 
 ایی کرده ایم آهنین را شناسـ های مخرب ودقیقا بـــــاور

 
 و اصولی را برای تغییر آن تنظیم کرده ایم که بالفاصله

 
 –مدار جدید شرایط در مدار فعلی شما را تغییر می دهد 

 
 افـــراد جدید وارد  –ثروت ها  –ایده ها  –موقعیت ها  

 
 و درآمد شما به صورت شگفت  دنیای شـــما خواهند شد
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 .خواهد کردانگیزی تغییر 
 

 جمال پورمینه  –دوستدار شما 
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