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:مقدمه نویسنده

ما انسانها در واقع کُلی از جز هستیم و زمانی . با نام و یاد خدا

پدیده . که شما به کسی فکر کنید در واقع وارد وجود او می شوید

تله پاتی و ارتباط فکري بین افراد معموالً بصورت غیر ارادي در 

شود، اما در این کتاب خواهید آموخت چگونه زندگی انجام می

. ارادي انجام دهیدتله پاتی را بصورت

پدیده دیگر تأثیر از راه دور است که مرحله پیشرفته تله پاتی 

یعنی پس از تسلط در تله پاتی می توانید از راه دور بر ،است

سالی که در علوم 25طی .دیگران تأثیرات دلخواه بگذارید

متافیزیک فعالیت دارم اغلب دختران هستند که به من مراجعه 

یلند تأثیر از راه دور را یاد بگیرند و پسران بسیار کم به کرده و ما

تله پاتی و تمرینات ساده این کتاب داراي.من مراجعه می کنند
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پس لطفاً به دقت مطالعه کرده و . باشدمی تأثیر از راه دور 

. تمریناتش را انجام دهید
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تله پاتی

یعنی انتقال فکر یا پیام از ذهنی به ذهن دیگر :تله پاتی چیست

فردریک"کلمه تله پاتی نخستین بار توسط . بدون استفاده از کالم

که یکی از مؤسسین انجمن تحقیقات روحی انگلستان بود به کار "مایزر

به معناي دور و "تله": تله پاتی از دو کلمه یونانی. گرفته شد

.دور معنی می دهدبه معنی احساس از "پاتوس"دیگر

دو انسان، انسان و : تله پاتی می تواند بین:مکانیزم تله پاتی

در تله پاتی، کسی که امواج ذهنی . حیوان و انسان و گیاه نیز اجرا شود

این امواج فکري را دریافت می را ارسال می کند، فرستنده و فردي که

الکترومغناطیسی است و در ،امواج ذهنی انسان. کند، گیرنده می باشد

عده اي از : نظریه وجود دارد2رابطه با توان انتقال این امواج 

متافیزیکدانان عقیده دارند فاصله در انتقال امواج ذهنی هیچ تأثیري 

اما برخی . ندارد و همچنین این امواج می توانند از هر چیزي عبور کنند
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قدر فاصله زیادتر باشد از اساتید متافیزیک بر این عقیده اند که هر 

. امواج ذهنی انسان ضعیف تر به گیرنده منتقل می شود

مگر بین (تله پاتی به ندرت در شرایط عادي و ارادي اجرا می شود 

و معموالً بر اثر شرایط بحرانی و اجبار به صورت غیر ارادي ) افراد مدیوم

خصص اعصاب مت"پوهاریچ"دکتر. بین فرستنده و گیرنده بروز می کند

در مواقع خطر و ناراحتی که اعصاب « :درباره تله پاتی می گوید

سمپاتیک بوسیله تولید آدرنالین، بدن را تحریک می کند،امواج ذهنی 

با مثال زیر شما .»از فرستنده بسیار شدیدتر و مؤثرتر انتقال می یابد

:بهتر متوجه می شوید

شوند و هر کدام در محلی دو نفر دوست وارد شهري می

یکی از آنها شب هنگام دوستش را در . جداگانه منزل می کنند

خواب می بیند که مورد تهاجم چند نفر جنایتکار قرار گرفته و از 

آن شخص از خواب بیدار شده و . وي تقاضاي کمک می کند

دوباره بیدار شده و براي بار سوم که . دوباره همان رویا را می بیند
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اب می رود، در خواب دوستش را خواب آلود نقش زمین به خو

بیند و شبح وي را می بیند که از او گله می کند چرا به کمک می

او نیامده است و به دوستش می گوید حاال که مرده ام الاقل 

اگر صبح زود به دروازه شهر بروي جسد . قاتلینم را دستگیر کن

پنهان شده، پیدا خواهی مرا در یک گاري زباله که زیر زباله ها

، وقتی به دروازه شهر می رود و زیر گاري زباله را می بیند. کرد

. جسد دوستش را مشاهده می کند
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انواع تله پاتی

:نوع تله پاتی ارادي وجود دارد2اصوالً : انواع تله پاتی ارادي

جهانی) ببصري ) الف

در این نوع تله پاتی فرستنده و گیرنده :تله پاتی بصري

افکار خود را براي یکدیگر ،بینند و بدون صحبتیکدیگر را می

در این نوع تله پاتی چشمها نقش مهمی . کنندارسال و دریافت می

. در ارسال و دریافت افکار دارند

این تمرین، عضله هاي عنبیه چشم را :تمرین تله پاتی بصري

وده و دید عمقی و درونی را پرورش و تقویت می کند و تقویت نم

. شود هر دو چشم با هم ببینندباعث می

را تهیه کرده و مقابل خود صفحه بعدتصویر :تمرین عملی

اکنون خط بیرونی شکل را نگاه کرده و آن را دنبال ،بگذارید

سپس حرکت را معکوس . نمائید تا به نقطه مرکزي آن برسید
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اکنون از مرکز شکل به بیرون .یعنی مسیري که رفته اید. کنید

معموالً در دفعه دوم یا سوم حس می کنید به درون و . برگردید

دقیقه تمرین کنید و اگر خسته 5. بیرون شکل کشیده می شوید

.شدید، تمرین را متوقف کنید
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ده در تله پاتی جهانی، گیرنده و فرستن:تله پاتی جهانی

بینند و از فاصله دور با هم تله پاتی می کنند که یکدیگر را نمی

2شهر یا 2خیابان، 2اتاق، 2این فاصله می توانند فاصله بین 

. کشور باشد

نشسته و ) چهار زانو(به حالت لوتوس :تمرین تله پاتی جهانی

چشمها را ببندید و تصور کنید یک حوزه انرژي اطراف شما را 

ترس، لذت، : کرده است، سپس احساسات مختلفی نظیراحاصه

عشق، خشم و  غیره را خلق کرده و آنها را از طریق تصویرسازي و 

وقتی . احساس، وارد این حوزه انرژي خلق شده اطراف خود کنید

موفق به این کار شدید، اکنون احساسات و افکاري را که ابتدا وارد 

این . یدزیکی خود برگرداناین حوزه انرژي کردید، به کالبد فی

به کند تا زمانی که پاتی را تجرتلهتمرین باعث می شود، ذهن 

دهید قادر باشید با اراده می ار تمرینی، تله پاتی انجام بعداً با یک ی
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و میل خود، فرستندگی یا گیرندگی کنید نه بصورت غیر ارادي و 

. بدون خواست شما
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تله پاتیدر تاثیر گذار گروه5

کالً در تله پاتی و همچنین :گروه تأثیرگذاري در تله پاتی5

گروه وجود دارند که به نسبت تأثیرگذاري 5،تأثیر از راه دور

: تشریح می شوند

افرادي که شما می توانید بیشترین نتیجه و :افراد هم خون)1

تأثیر تله پاتیکی و راه دور را بر آنان بگذارید، افراد هم خون شما 

شما و آنان بینچون . و پدرتانبرادرمادر، خواهر، : هستند یعنی

. بیشترین هماهنگی رفتاري، خونی و ارثی وجود دارد

را دوست دارند و افرادي که شدیداً یکدیگر : صمیمیدوستان )2

وابستگیهاي عشقی و عاطفی به یکدیگر دارند، پس از افراد هم 

: مثل. را با یکدیگر دارندخون، بیشترین ارتباط و تأثیر تله پاتیکی 

. دوست دختر، دوست دختر و پسر2زن و شوهر، 
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سوم افرادي هستند که بصورت گروه : دوستان سطحی)3

ناسیم و دوستی مختصري با آنان سطحی و نه عمیق آنها را می ش

. تأثیرگذاري بر این افراد کمی سخت است. داریم

گروه چهارم اشخاصی هستند :افرادي که فقط آنان را دیده ایم)4

که فقط آنان را دیده ایم که تله پاتی و تأثیرگذاري بر آنان دشوار 

. است

فرادي می گروه پنجم شامل ا:افرادي که اصوالً ندیده ایم)5

شوند که اصوالً آنها را ندیده ایم و نه می شناسیم و باید فقط از 

اسم، فامیل، شماره شناسنامه، (طریق مشخصات شناسنامه اي 

یا از طریق عکس، روي او تأثیر بگذاریم که ...) سال تولد و

. تأثیرگذاري بر روي آنان بسیار سخت و دشوار است
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:اصول تله پاتی

تله پاتی بندرت در شرایط ارادي و تمرینات، بین گیرنده و )1

و معموالً بر اثر ) مگر بین افراد مدیوم(فرستنده اجرا می شود 

. تصادف یا اجبار، بصورت غیر ارادي بروز می کند

به ،جوانان و اصوالً بچه ها بهتر می توانند تله پاتی کنند)2

پاتی اغلب بین آنان اجرا می نحوي که بدون آنکه خود بدانند، تله 

البته اشخاص پیر نیز می توانند این توانایی را در . شود تا افراد پیر

.خود تقویت کنند

انسانها، گیاهان و جانوران توسط یک :موجودات زنده یعنی)3

میدان انرژي الکترومغناطیسی احاطه شده اند که به آن هاله می 

. میدان انرژي اطراف آهن رباستمیدان انرژي مذکور شبیه . گویند

تنها فرق آن در این می باشد که حوزه هاي انرژي موجودات زنده 

کنند، بلکه امواج الکترونیکی دیگر موجودات مینفلزات را جذب 

افکار و تصاویر ذهنی انسان و دیگر . زنده را جذب می نمایند
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جانداران در واقع امواج و فرکانسهاي الکترونیکی محسوب می 

. شوند که توسط هاله ارسال و دریافت می شود

دوستی و انرژي عشق وجود ،هر قدر بین فرستنده و گیرنده)4

لیلی و : مثل. داشته باشد، تله پاتی قوي تر و بهتر انجام می گیرد

. مجنون

در تله پاتی میزان فاصله و کیفیت مکان مهم نیست، )5

بعبارتی امواج فکري انسان، از فاصله هاي بسیار دور و از هر مکانی 

. می توانند ارسال و دریافت شوند
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تله پاتیتمرینات مهم 

افرادي که می خواهند در تله پاتی یا :تمرین مدي تیشن)1

تأثیر از راه دور، افکار خودشان را ارسال کنند باید بتوانند 

اگر حین ارسال افکار در تله پاتی، افکار . کنندافکارشان را متمرکز 

زائد و سرگردان وارد ذهن شود، ارسال فکر مختل می شود، از 

، تمرین مدي تیشن اینرو الزم است که افراد فرستنده در تله پاتی

:را انجام دهند تا اجازه ندهند افکار زائد وارد ذهنشان شود

به پشت روي زمین دراز کشـیده یـا روي   : تمرین عملی مدي تیشن

) لوتـوس (ولی اگر بتوانید به حالت رایج مـدي تیشـن   . صندلی بنشینید

دهان و چشم ها را بسته و چند نفس عمیق انجـام  .بهتر است،بنشینید

اکنون ذهنتان را بصورت پـرده  . شُل و ریلکس کنیدبدن را کامالً. دهید

سفید سینما و افکارهاي مختلف را بصورت صحنه هاي یک فیلم تصـور  

.نمایید
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جلوي ورود افکار خوب و بد را نگرفته و اجازه دهید در ذهن رفـت و  

یعنی یـک  .تی نه بخواهید بیاید و نه آن را کنترل کنیدبعبار. آمد کنند

فقـط شـاهد ورود و خـروج    . بی تفاوتی و انفعالی کامل به افکاروضعیت 

در نهایـت  . بدون هیچ نوع استدالل و قضاوتی بر آنهـا ،افکار خود باشید

ضمناً مواضـب باشـید بـه خـواب     . باید بتوانید خود را از افکار جدا کنید

چنانچـه در حالـت   ،لت خواب آلودگی برایتان پـیش آمـد  اگر حا؛نروید

بنشینید و اگر در حالت نشسـته بودیـد چشـمها را بـاز     ،درازکش بودید

.کنید

ا صـندلی عقـب   یـ این تمرین مراقبه را می توانید حتـی در پـارك و   

20دقیقـه شـروع و بتـدریج بـه     5تمرین را از . اتومبیل نیز انجام دهید

شاهد یـک  ،پس از چند روز. وزي یک بار انجام دهیددقیقه برسانید و ر

پـس از چنـد   . نوع خونسردي و آرامش درونی در خودتان خواهیـد بـود  

.آرامشتان عمیق تر و پایدارتر می شود،هفته تمرین
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تمرین اصلی و رایج تله پاتی

در تمرینات تله پاتی ، فرستنده باید به حالت خأل ذهنی رسیده و 

فقط به یک چیز فکر کرده و آن را براي گیرنده ارسال کند، ولی گیرنده 

نباید به چیز خاصی فکر کند ، بلکه با ریلکس نمودن تمام بدن به 

. حالت انفعالی رفته و منتظر دریافت فکر ارسالی از طرف فرستنده باشد

صوالً تصاویر و رنگها بهتر از اسامی و اعداد، ارسال و دریافت می ا

از اینرو فرستنده باید در ابتدا تصاویر و رنگهایی براي گیرنده . شوند

ارسال کند، در صورت موفقیت می توان از اسامی و اعداد نیز استفاده 

و جهت افزایش مدي تیشنبراي تقویت توانایی فرستندگی باید. کرد

.بسیار مؤثر و مفید استریلکسگیرندگی ، قدرت 

دو نفر باید حضور داشته درتمرین تله پاتی:تله پاتیعملیتمرین

را گیرنده باید سریعاً بدنش. یک نفرفرستنده و دیگري گیرنده: باشند

همزمان این . ریلکس نموده و آماده دریافت امواج ذهنی فرستنده باشد

عمل، فرستنده نیز باید سریعاً ذهنش را از افکار مختلف پاك نموده و 
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را که قبل ) رنگ مختلف5شکل حیوان یا 5(رنگ 5شکل یا 5یکی از 

از تمرین، گیرنده نیز دیده است را فرستنده انتخاب کرده و به ذهن 

اگر فرستنده مچ . گیرنده ارسال می کندمی آورد و سپس برايخود

پس از ارسال، گیرنده باید . دست راست گیرنده را بگیرد مؤثر است

خودش را شدیداً به شکل ریلکس و انفعالی در بیاورد و اولین چیزي که 

را مورد3ارسال، گیرنده 5اگر در هر . به ذهنش آمد سریعاً بگوید

قدرت گیرندگی تله پاتی برخوردار و در صورتیکه صحیح بگوید، از

. ارسال بگوید، شانسی حدس زده است3کمتر از 
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تأثیر از راه دور

وقتی بتوانید از راه دور پیام یا :تأثیر از راه دور چیست

دهد، دستوري را بصورت ذهنی براي کسی ارسال کنید و او انجام 

مثالً به دوستتان بگوئید . تأثیر از راه دور می گویندعمل،به این

کسانی که در ارسال افکار . دیدنتان بیایده به شما تلفن کند یا ب

را بهتر توانند تأثیر از راه دورمیمهارت داشته باشند، در تله پاتی 

. انجام دهنداز دیگران

بین تله پاتی دو فرق عمده اي که: فرق تله پاتی و تأثیر از راه دور

:و سایکوترونیک وجود دارد

تله پاتی در شرایط کنترل شده صورت می گیرد و فرستنده و ):الف

گیرنده مشخص و معلوم هستند، اما در سایکوترونیک این چنین نیست 

و یک فرستنده نا معلوم می تواند بر روي گیرنده هاي بسیاري تأثیر 

.تله پاتی صورت نمی گیردبگذارد و در شرایط کنترل شده مثل 
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در تله پاتی گیرنده می داند که افکاري که به ذهنش می آید از ):ب

سایکوترونیک، گیرنده تصور می اما در ) فرستنده(جانب چه کسی است

درونی خودش می باشد و که انجام می دهد، به علت میلکندکاري 

تأثیر می گذارد نمی داند که فردي از راه دور است که بر روي افکارش 

و کاري که او انجام می دهد در واقع دستور و میل شخص دیگري است 

). فرستنده(
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اصول تأثیر از راه دور

براي آنکه بتوانید از راه دور بر دیگران تأثیر بگذارید تا برایتان 

:کاري انجام دهند، اصول مهمی را باید رعایت کنید

هر قدر انرژي درونی :فرستندهباال بودن انرژي درونی )1

فرستنده قوي تر باشد، بهتر و راحت تر می تواند ) ذهنی و روحی(

تمرینات مدي تیشن، . تأثیر دلخواه بگذارد) گیرنده(بر روي سوژه 

تنفسی، تغذیه خوب، ورزش و خواب کافی باعث می شود انرژي 

. ذهنی و روحی شما افزایش یابد

هر قدر سوژه :ار گرفتن گیرندهبراحتی تحت تأثیر قر)2

بهتر و راحت تر تحت تأثیر قرار بگیرد، تأثیر از راه دور ) گیرنده(

انسانهاي شدیداً منطقی را نمی توان براحتی . بهتر اجرا می شود

تحت تأثیر قرار داد و افراد احساساتی و تلقین پذیر را می توان 

. براحتی تحت تأثیر قرار داد
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در تأثیر از راه دور، فرستنده هر قدر :قويتصویر ذهنی )3

، بتواند تصویر ذهنی واضح تري از گیرنده راه در ذهنش خلق کند

. بهتر او را تحت تأثیر قرار دهد

نده حین تأثیر هر قدر فرست:هیجان زیاد و میل شدید)4

باشد و با تمام وجودش بخواهدداشتهگذاري، هیجان زیادتري 

. گیرنده را تحت تأثیر قرار دهد، تأثیرگذاري بهتر انجام می شود

هر قدر فرستنده از خلق و خو :آشنایی با خلق و خوي گیرنده)5

و عادات گیرنده و طرز زندگی او، اطالعات بیشتري داشته باشد 

مثالً بداند چه ساعاتی می . تواند او را تحت تأثیر قرار دهدبهتر می

هترین زمان براي تأثیرگذاري روي گیرنده زمانی خوابد، چون ب

. است که در حین خواب است

ایمان و اعتقاد شدید تأثیرگذاري نتیجه کار را بهتر و :ایمان)6

. شک و تردید، ارسال فکر را مختل و ضعیف می کند
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در تأثیرگذاري، فرستنده باید پیامش را :آرامش فکر فرستنده)7

اگر فرستنده مضطرب و عصبانی باشد . ارسال کندبا آرامش ذهنی 

. گیرنده تحت تأثیر قرار نمی گیرد

اگر گیرنده نیز داراي استرس یا ناراحتی :آرامش فکر گیرنده)8

پس فرستنده و گیرنده هر دو «باشد، نتیجه کار ضعیف می شود 

» .باید کامالً سالمت باشد

بخواهید کسی را از راه دور براي آنکه:تمرین تأثیر از راه دور

تحت تأثیر قرار دهید، هر قدر در حالت خلسه و آرامش ذهنی 

. بیشتري قرار بگیرید، بهتر می توانید او را تحت تأثیر قرار دهید

سه که ذهنتان امواج مغزي آلفا چرا؟ چون وقتی شما در حالت خل

وارد وجود عمیقاً تا تولید می کند، به کسی فکر کنید در واقع و ت

. او می شوید
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تصور کنید با هر تخلیه روي زمین دراز بکشید و:تمرین عملی

سعی کنید تک تک این . بدنتان سنگین تر می شود،تنفس

پاي راست و چپ، سر، سینه، گردن و : قسمتها را سنگین کنید

قلب، کلیه ها، روده و غیره، : مثلارگانهاي حیاتی داخل شکم

معکوسی بشمارید 40دست راست و چپ، سر و گردن سپس از 

) دم و بازدم(اکنون به تنفس ) بار این عمل را انجام دهید3(

خودتان توجه کنید و حس کنید با هر دم و بازدم بدنتان سنگین 

.گرددتر و آرامشتان بیشتر می

و براي . را دقیقاً تصویرسازي کنید) پیام(سپس چهره گیرنده 

باید بیایی و مرا «: او پیامی بصورت دستوري ارسال کنید مثالً

اگر پیام بصورت خواهش باشد، تأثیرش کم می شود، مثالً » ببینی

. لطفاً بیا مرا ببین تأثیر کمی خواهد داشت: اگر به گیرنده بگوئید

س کنید گیرنده اکنون سعی کنید با تمام وجود و هیجان شدید ح

. به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و مشغول آمدن نزد شما می باشد
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دقیقه باید تصویر آرام 5قبل از برگشت به حالت عادي حدود 

قدم زدن در باغ، پارك و غیره : بخش در ذهنتان انجام دهید مثل

. و در نهایت بیدار شوید
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دقیقه باید تصویر آرام 5قبل از برگشت به حالت عادي حدود 

قدم زدن در باغ، پارك و غیره : بخش در ذهنتان انجام دهید مثل

. و در نهایت بیدار شوید
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دستگاههاي ماورائی تله پاتی

از توانائیهاي ،این نوع دستگاهها:دستگاههاي ماورائی تله پاتی

ذهنی انسان که باعلوم و قوانین فیزیک و متافیزیک ارتباط 

یا ذهن کیهانی متصل L)ال(دارند،استفاده می کنند تا به حوزه

نوع این بدان معنی است که شما می توانید بوسیله این.شوند

یزیکی که قادر به انجام آنها دستگاهها،اعمال ماورائی و متاف

.بویژه تله پاتی و تاثیر از راه دور:نیستید،انجام دهید

یک دستگاه ماورائی تله پاتی :مکانیزم تاثیر دستگاه تله پاتی

، )ولوم(سه عدد موج گیر:شامل این قسمتها می شوداصوالًساده 

و یک صفحه که معموالٌ براي ) صفحه تماس(یک استیک پد

اگر از طریق .بیشتر،سطح آن ترجیحاٌ آلومینیومی استتاثیر

که می خواهید روشهاي رایج تاثیر از راه دور نتوانید برشخصی

بدین .تاثیر بگذارید،این دستگاه می تواند آن را برایتان انجام دهد
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فرکانس (پد،درجه شخصیسه موج گیر و استیکاز طریق:نحوکه

روي ذهن سوژه قفل می ،هسوژه را می گیرید و سپس دستگا)ویژه

؛ و پس از چند روز یا حتی چندساعت باید دستگاه را رها شود

کنید تاوقتی که دستگاه دستور شمارابه اعماق ذهن سوژه القاءکند 

انجام داد،می توانید موج گیرهاي و بعد از آنکه سوژه فرمان شمارا

.دستگاه رابراي کاربرددیگري تغییر دهید

انسان نوعی انرژي الکترومغناطیسی است و چون امواج ذهنی 

الکترومغناطیسی را تولید و شدیداٌ انرژينیزدستگاههاي تله پاتی

این نوع دستگاهها می توانند کارهاي متافیزیکی تقویت می کنند،

.راکه انسان قادر نیست،برایتان انجام دهند

:کاربردهاي دستگاهاز دیگر:کاربردهاي دیگر دستگاه تله پاتی

ي زمینهاي کشاورزي،موفقیت درمان بیماري از راه دور،حاصلخیز

می توان درمصاحبه و اصوالٌ براي رسیدن به خواسته هاي مختلف

دلیل احتمال استفاده هاي منفی    به .از این دستگاه استفاده کرد
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،دستگاه تله پاتی در بعضی از ایاالت آمریکا دستگاههاایناز

،پی گرد قانونی و جرم محسوبمشاهدهممنوع و در صورت

.، ولی در کشور انگلیس زیاد استفاده می شودمی شود

اصوالٌسه نوع دستگاه تله پاتی وجود :انواع دستگاههاي تله پاتی

:دارد

1)بدون موج گیر

2)با موج گیر

3)با موج گیر و طرحهاي هندسی ونمادهاي قدرت.

دستگاههاي تله پاتی با موج گیر بسیار دقیق تر و قوي تر 

اما دستگاههاي تله .بدون موج گیر عمل کرده وتاثیر می گذارنداز

زمانی که با طرحهاي هندسی،نمادهاي ویژه و پاتی موج گیر دار

یی آهن ربا ترکیب شوند،قدرت عظیمی پیدا کرده و تاثیر و کارآ

عکسی که مشاهده می کنیدیک .دستگاه را چندین برابر می کند

www.takbook.com



تله پاتی ،تأثیر از راه دورو  دستگاه ماورائی تله پاتی

٣١| P a g e

دستگاه با سه موج گیر و طرحهاي هندسی و آهنرباست که 

البته براي استفاده از این دستگاهها،آنها باید .نگارنده ساخته است

استفاده کننده همسو و همفاز براياستاد متافیزیکیکتوسط

وشهاي پیشرفته تله پاتی و عزیزان براي آموزش حضوري ر.دنشو

.تماس بگیرید)نگارنده(تأثیر از راه دور می توانید با من
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:سخن آخر

شاگردانی در دوره تله پاتی و تأثیر از راه دور که ،عزیزان

زیرنظر بنده تشکیل می شود، موفق بوده اند که تمرینات را مرتب 

انجام داده اند و کسانی که تمرینات را جدي نگرفته اند نتیجه 

. ضعیفی گرفته اند

البته نکات بیشتر و پیشرفته تري در حیطه تله پاتی و تأثیر 

یا راه دور در کالس حضوري یدور وجود دارند که اگر مایلاز راه د

09173151460،می توانید باشماره  شرکت کنیداستاد موللی 

تماس بگیرید

فیلم استاد موللی درباره متافیزیک و علوم200براي دیدن بیش از. 

ماوراء می توانید به سایت آپارات مراجعه کنید
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