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عزیزم طراحی این عکس نوشته ها در طول یک سال قبل  انجام شده و در پیج سالم دوست 

همچنان هم  هک اینستاگرام و کانال تلگرام گروه موفقیت شاهرخی به صورت پراکنده ارسال شد

به درخواست بسیاری از کاربران عزیز گروه موفقیت شاهرخی ما  باقدرت در حال طراحی هستیم.

 (1397) جلد اول خرداد ماه  این عکس نوشته های بسیار زیبا قدرتمند را در یک کتاب الکترونیکی

جمع اوری کردیم و به صورت یک جا تولید محتوا کردیم حتما این کتاب را در طول روز در موبایل 

خوراک ذهنی عالی را به ضمیر ناخوادگاه  و یویری عالی داشته باشخودت مرور کن تا تلقین تص

خودت تزریق کنی ما هفت هزار دقیقه فایلهای صوتی عالی هم برای دانلود در سایت قرار دادیم 

که میتونی گروه موفقیت شاهرخی را در گوگل سرچ کنی به بخش فایل های صوتی سایت ما 

سعادت شادکامی  آرزوی.د کنی به دیگران هم هدیه بدهیخودت را دانلو هایمراجعه کنی و فایل

 1397هفتم خرداد ماه  سجاد شاهرخی  برای تو دوست عزیز دارم.

 

 وب سایت

www.sajadshahrokhi.org 
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 کانال تلگرام و اینستاگرام
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 سخنی با تو کاربر عزیز 

دقیقه زمان طراحی اون برای من صرف 15دوست عزیز اگر هر عکس نوشته زیر فقط 

عکس نوشته زیر کنید  باالی ده  670شده باشه ) که البته خیلی بیشتر بود ضرب در 

ساعت زمان برای طراحی این عکس ها شده که به رایگان  167هزار دقیقه  معادل 

 هدیه به تو دوست کاربر گرامی تقدیم میشود.

ساعت تالش شبانه روزی من را براحتی در موبایل لپ تاپ و تبلت خودت دانلود  167

 کن مرور کن برای تمام دوستان خودت هم این کتاب نوشته انگیزشی را بفرستید.

اگر این کتاب را به صورت فروش دانلودی در سایت قرار میدادیم به راحتی تمام در  

هزار تومان به صورت  19ل حداقل سایت گروه موفقیت شاهرخی قیمتی معاد

دانلودی میشد این کتاب را فروش رساند و هزاران نسخه ان را  فروش رساند و استفاده 

تجاری برد ولی به جهت رسالت موسسه شاهرخی و بنده این کتاب به صورت کامال 

رایگان تقدیم و به عنوان هدیه به تو دوست عزیز میکنم پس قدر ارزش منزلت این 

را بدانید و هرشب قبل از خواب صبح بعد از خواب قسمتی از این نوشته های کتاب 

را مرور تصویری کنید. وب مستر ها و ادمین کانال ها و سایت های عزیز  یانگیزش

حق فروش تجاری این کتاب را ندارند و حق تغییر یا قرار دادن تبلیغ یا حذف بخشی 

 د و فقط  به صورت اورجینال بدوناز این عکس نوشته ها با لوگوی خودشان ندارن

هم بزودی منتشر موم قرار دهید. جلد های دوم سوم تغییر در سایت برای دانلود ع

گذشته است پس جلد های بعدی ان هم  1397خرداد  10میشود اگر شش ماه از  تاریخ 

منتشر شده است به سایت گروه موفقیت شاهرخی بخش کتاب ها تشریف بیاورید و 

 شاهرخی سجاداشی. بها را دانلود کنید. شاد پیروز پر قدرت و  سایر جلد



 





 



 

 





 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 





 
 





 













 





 



































































































































































































































































































































































































































































































































































 



 

























































 









 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 



 

 

 





 

 

 



دقیقه زمان طراحی اون برای من صرف شده باشه 15دوست عزیز اگر هر عکس نوشته زیر فقط 

عکس نوشته زیر کنید  باالی ده هزار دقیقه  معادل  670) که البته خیلی بیشتر بود ضرب در 

که به رایگان هدیه به تو دوست کاربر ساعت زمان برای طراحی این عکس ها شده  167

 گرامی تقدیم میشود.

ساعت تالش شبانه روزی من را براحتی در موبایل لپ تاپ و تبلت خودت دانلود کن مرور  167

 کن برای تمام دوستان خودت هم این کتاب نوشته انگیزشی را بفرستید.

اگر این کتاب را به صورت فروش دانلودی در سایت قرار میدادیم به راحتی تمام در سایت  

هزار تومان به صورت دانلودی میشد این  19گروه موفقیت شاهرخی قیمتی معادل حداقل 

کتاب را فروش رساند و هزاران نسخه ان را  فروش رساند و استفاده تجاری برد ولی به جهت 

ی و بنده این کتاب به صورت کامال رایگان تقدیم و به عنوان هدیه به تو رسالت موسسه شاهرخ

دوست عزیز میکنم پس قدر ارزش منزلت این کتاب را بدانید و هرشب قبل از خواب صبح بعد 

را مرور تصویری کنید. وب مستر ها و ادمین  یاز خواب قسمتی از این نوشته های انگیزش

ش تجاری این کتاب را ندارند و حق تغییر یا قرار دادن کانال ها و سایت های عزیز حق فرو

تبلیغ یا حذف بخشی از این عکس نوشته ها با لوگوی خودشان ندارند و فقط  به صورت 

اورجینال بدون  تغییر در سایت برای دانلود عموم قرار دهید. جلد های دوم سوم  هم بزودی 

گذشته است پس جلد های بعدی ان هم  1397خرداد  10منتشر میشود اگر شش ماه از  تاریخ 

منتشر شده است به سایت گروه موفقیت شاهرخی بخش کتاب ها تشریف بیاورید و سایر جلد ها 

را دانلود کنید. شاد پیروز پر قدرت و ذهنی سرشار از ایده های ثروت ساز خالقانه داشته 

 باشی. گروه موفقیت شاهرخی

 

 



 

گذشته است پس جلد های بعدی ان هم منتشر شده است به سایت  1397خرداد  10اگر شش ماه از  تاریخ 

 گروه موفقیت شاهرخی بخش کتاب ها تشریف بیاورید و سایر جلد ها را دانلود کنید. شاد پیروز پر قدرت

 یرخ. گروه موفقیت شاهباشی

 


