
ضمیر ناخودآگاه
متفاوت انخودآگاهتاین است که درک کنید چقدر از ضمیر ناخودآگاهتانمعمای استفاده از ضمیر ضمیر ناخودآگاه چیست؟

کامالً مشخصات متفاوتی دارندآن هاهر دو در یک بدن هستند، خودآگاهضمیر ناخودآگاه و ضمیر بااینکه. است



قدرت ضمیر ناخودآگاه



باید،نیدکپیدادستکامیابيوموفقیتبهخودزندگيدرکهداریدقصدواقعاً اگر؛کنیددرکراخودناخودآگاهضمیرقدرت
هیچکهدباشداشتهاعتقادامراینبهباید.دهدمينشانواکنشخودازوکندميکارصورتچهبهناخودآگاهتانذهنکهبدانید

.نیستدیرآرزوهاورویاهابهیابيدستبرايگاه



"الیوتجرج".نیستدیر،خواهیدميکهفرديآنبهشدنتبدیلبرايگاههیچ

ازتنهاافرادهکباشیدشنیدهدانشمندانزبانازبارهاکنونتاشاید.ناخودآگاهوخودآگاه:گرددميتقسیمقسمتدوبهانسانمغز
دروکندميعملترنیرومندوتربزرگبسیارناخودآگاهضمیرکهداشتتوجهباید.مینماینداستفادهخودخودآگاهذهن10%

چهشمازندگيدراستممکندانیدميآیا.داردخودکنترلتحتقسمتهمیننیزراماذهنيهايواکنشازدیگر%90حدود
برايآنیيجادوقدرتازتوانیدميبله؟کنیداستفادهخودذهنناخودآگاهضمیرازکاملطوربهبتوانیداگردهدروياتفاقاتي
.بگیریدبهرهخودزندگيارتقايوپیشبرد



گرداب موفقیت ونیزان 



ناخودآگاهضمیرعملکرد 

حواسباخودزندگيدرکهراچیزيهر.داردمينگهزندهراماوکردهمحافظتماازخوداستقرارمحلدرناخودآگاهضمیر

بررسيویلتحلبرايکنیمميبووچشیممي،کینمميحس،شنویممي،بینیمميکهراچیزهایيتمام،کنیممياحساسمانپنجگانه

.شدخواهدذخیرهماناخودآگاهضمیرقسمتدروشوندميفرستادهذهنبهآتيهاي

زندگيدررامنفيتجربهیکشماکنیدفرض.شودميدرستمازندگيوقایعکلیهپیرامونکاملمرجعنوعيذهن،ازقسمتایندر

یکبادیگريزمانهردراگر.شدخواهدضبطوثبتشماذهندرناگوارواقعهآنخاطرهشرایطایندر،باشیدآوردهبدستخود

وراً فوآوردميیادبهرامنفيخاطرهآناتوماتیکطوربهناخودآگاهضمیر،شویدمواجهخودزندگيدرمجددطوربهرویداديچنین

هکدهدميآموزششمابهوآوردميشمایادبهراگذشتهخاطراتکلیه.فرستدميذهنبهرامشابهخاطراتوتصاویراحساسات،

.دهیدپاسخآنبهافکارتانواحساساتکلیهگرفتننظردرباتوانیدميچگونه

باهمرتبیکشمادستاگر.استجوشیدنحالدرآبازپرکتريهمانمثالکرد،مطرحزمینهایندرتوانميکهمناسبنمونهیک

نینچیکاگر.سازدواردآسیبشمابهوبسوزاندراشمادستتواندميوبودهداغکتريکهمیشودحکشماذهندربسوزدکتري

.میدادیمادامهخوداشتباهاتتکراربهآنوقت،نداشتیمراقابلیتي

گرداب موفقیت ونیزان 



.

حالنعیدر.کندبررسیرابیشماریهایواکنشودادهانجامرامتفاوتکارهایواحدآندرکهداردراقابلیتاینناخودآگاهضمیر
.شودمیثبتفردذهندروقایعاینکلیه…وباشدداشتهراخودضربانقلبتانوکرده،تنفسبروید،راهتوانیدمیشما

ازدیگریکی.استراحتوتوقفبدونویکسره،باشدمیفعالیتحالدرساعته۲۴صورتبهانسانذهنکهاستذکربهالزم

تمامونیدکنمیفکرخودعملکردنحوهبهاصالً هستید،رانندگیحالدرشمازمانیکه.استرانندگیناخودآگاه،ضمیربارزهاینمونه

.کنیدمیرانندگیفقطشماشوند،میانجامواراتوماتیکصورتبهکارهاهمهبلکهدهید،نمیانجامفکرباراخوداعمال

وانیدتمی.کنیمعملیراخوداهدافوآرزوهاتاسازدمیقادرراماکهاستاینداردوجودناخواگاهضمیرمورددرکهمثبتینکته

ازکهتیتجربیاورفتار،افکار،کلیه.گرددزندگیهایعرصهتمامدرشماموفقیتسببکهکنیدریزیبرنامهطوریراخودذهن

داشتاطرخبهزمینهایندربایدکهجالبینکتهاماشوند،میضبطوثبتشماناخودآگاهضمیردرگردند،میدرکخوآگاهذهنطریق

شودنمیقائلفردذهنیتصوراتوهاواقعیتمیانتفاوتیگونههیچناخوآگاهضمیرکهاستآن

گرداب موفقیت ونیزان 

ساعته در حال فعالیت می باشد۲۴ذهن انسان به صورت 



برای ضمیر ناخودآگاه فرد محدودیتی در زمینه زمان و مکان وجود ندارد

کهاستنایکنید،ریزیبرنامهراخودناخودآگاهضمیرتوانیدمیآنطریقازکههاییتکنیکبهترینازیکی

جذباهخودآگصورتبهبتوانیدتاکندمیکمکشمابهکاراین.بکشیدتصویربهخودذهندرراموفقیت

.میخواهیدراآنهاکهبشویدچیزهایی

شاملهممتجساین.کنیدمجسمخودذهندرهستندخوشایندبرایتانکهراتصاویریبایستمیمنظوراینبه

دآگاهناخوضمیرتواندمیهمچنینمثبتوخوبچیزهایبهکردنفکر.افکارتانهموشوندمیشمااحساسات

بهسبتنباید.کنیدانتخابراخودتانافکارکهداریدراقدرتاینشما.کندترغیبموفقیتبهرسیدندررا

.آوریددرخودکنترلتحتبهراآنهاوبودهآگاهکنید،میفکرکهچیزهایی

اخودآگاهنضمیروشودمیفرستادهناخوداگاهقسمتبهمغزخودآگاهقسمتازکنید،میفکرکهچیزیهربه

شماناییآشجهتکاراصلفقطاینجاونیستهمسادگیاینبهالبته.پذیردمیحقیقتیکعنوانبهآنرانیز

ردابگوبسایتبه،بدونیروناخودآگاهذهنبهنفوذروشباشیداشتهدوستاگه.میشهگفتهخوبمدوست

.نماییدمراجعهونیزانموفقیت

گرداب موفقیت ونیزان 



چنینجامانقابلیت"یاو،"ندارمراکاراینانجامتوانایي"،"خورمميشکستمن":کهنگوییدخودتانبهگاههیچ

.پذیردميآنراحقیقتیکعنوانبهوکردهباورآنراسرعتبهناخودآگاهضمیرچراکه؛"ندارمراکاري

ندکفکرعشقوسالمتو،کامیابي،شادي،موفقیتبهفقطکهدهیدآموزشخودناخودآگاهضمیربهباید.

چیزهرودلخواه،ماشین،زیباخانهمناسب،شغلثروت،،موفقیتتوانیدميخودناخودآگاهضمیرازاستفادهبا

.کنیدکرارتروزانهطوربهراخودمثبتجمالتمیتوانید.کنیدواردخودزندگيبهبکنیدرافکرشکهرادیگري

.ببریدلذتوکردهراحسآنهاوبکشیدتصویربهخودذهندر،کنیدميتکرارراآنهاکههمزماني

کهیریمبگیادبایدفقط.گذاریمميدنیابهپادارد،وجودناخودآگاهمانضمیردرکهخاصينیرويوقدرتباما

.نماییماستفادهآنازحدبیشترینتاتوانیمميچگونه

منصهبهراخودناخودآگاهضمیرتوانونیروقدرت،توانیدمي،باشیدداشتهموفقیتبهشدیديتمایلشمااگر

.برسانیدظهور

گرداب موفقیت ونیزان 



چیست؟ضمیر ناخودآگاه

یارادکارهایکهخودآگاهضمیریکینامند؛میضمیرراآنهاکهداردوجوددرونیالیهدوانساندروندرکهاستشدهثابتامروزه
انندمدهد،میانجامرابدنسیستمارادیغیرکارهایتمامکنترلهمکهناخودآگاهضمیردیگریدهد،میانجامراآگاهانههایتصمیمو

.راانسانهایباورنظامساختنمسئولیتهموداردعهدهبرراعصبیهایسیستمکنترلخون،گردشکشیدن،نفس

نامبهاطالعاتورودیکانالمناخودآگاهضمیر،گوییندمیدانشمندان«in put نامبهاطالعاتخروجیکانالیکو«
«out put پیوترکامکهگونههمانیعنیکرد،ریزیبرنامهراآنشودمیکهاستعظیمکامپیوتریکانندهمانسان.باشدمی«

یرضمقاعدهاینازاستفادهباوداردتناسبآنهایورودیباکامپیوتریکهایخروجیگویندمیهمچنین.استچنینیکدارای
.یمبگیررانظرموردهایخروجیتوانیممیکنیم،میآنواردکهاطالعاتیبامتناسبوکردریزیبرنامهشودمیهمراناخودآگاه

ریزیبرنامهبرایمخصوصیزبانهمناخودآگاهضمیردارد،راخودشخاصزبانکامپیوتریکنویسیبرنامهکهگونههمان
تحوالتوکنیمعوضخواهیممیکهآنگونهراخودزندگیتوانیممیبدانیمراناخودآگاهضمیرنویسیبرنامهاگروداردوجودکردنش
دآگاهناخوضمیرواردکهاطالعاتیباما:ناخودآگاهضمیرکردنریزیبرنامهروش.کنیمایجادخودروابطدروزندگیدررادلخواه

بهط،غلیاباشددرستاطالعاتاینکهکندنمیفرقناخودآگاهضمیربرایونمائیمریزیبرنامهرااوداریمواقعدرکنیممیخود
!انساننفعبهیاباشدانسانضرر



گرداب موفقیت ونیزان 



کانال های ورودی اطالعات در ضمیر ناخودآگاه

لحظهبهلحظههایاندیشه:الف

|پنجگانهحواس:ب

نندماکدامهروشوندمیناخودآگاهضمیرواردپیاپیاطالعاتاین…وهاشنیدهتصاویر،ها،دیده:کنیممیدریافتآنهاطریقازکهآنچههرو
ضمیربگردد،هابیماریومشکالتها،ضعفبیشترافکارواطالعاتایناگر.سازندمیراآدمیباورهاینظامساختمانکههستندآجری

.شودمیپذیرآسیبمشکالتبرابردروکندمیجذبخودبهرامشکالتوبیماریالگوهایناخودآگاه

کندمیجذبخودبهراسالمتیوموفقیتالگوهایناخودآگاهضمیربگردد،سالمتیوموفقیتها،توانائیپیرامونبیشترافکارواطالعاتایناگرعکسبر.

ریزیبرنامهرااوآگاهانهچراباشد،میناخودآگاهضمیردستاوردهایازهمباوراینکهماستدرونیباورهایماحصلما،کنونیزندگیوضعیتشدیممتوجهکهحال
راضمیراینبتوانیمگراماواستناخودآگاهضمیردستدرانسانسرنوشتتمامکهشدگفتهقبالنکنیم؟استفادهقدرتمندابزاراینازموفقیتهابهیابیدستبرایونکنیم

کهدارداطالعاتیواهپیامبهبستگیناخودآگاهضمیردستاوردهایوخروجیکهآنجائیاز.بسازیمدیگریانسانخودازتوانیممیکنیمنویسیبرنامهکامپیوتریکهمانند
نیمکمیمراقبتکوچکبچهیکازماچگونهنمود؛کنترلراناخودآگاهضمیرهای”ورودی”بایدچیزیهرازقبلآننمودنریزیبرنامهبرایلذاشودمیآنوارد
ضمیربیند،براتصادفصحنهگذاریمنمیآیدپیشتصادفیمنزلازبیروندراگریاوبشنودراناپسندعباراتوکلماتباشد،دیگراندعوایشاهدگذاریمنمیمثال

انساناناندیشمندوروانشناساننگاهاز.کندکنترلراخودشزندگیدستاوردهایتواندمیناخودآگاهشضمیرهایورودیکنترلباانسان.استهمینطورهمناخودآگاه
:کردریزیبرنامهونویسیبرنامهراناخودآگاهضمیرزیر،اصولاجرایباتوانمیشناس

گرداب موفقیت ونیزان 



۱–اصل خود هوشیاری

 خود است، بهخود هوشیاری به این مفهوم است که آدمی لحظه به لحظه نسبت به خود بصیرت و اشراف داشته باشد؛ و این نوعی حالت مراقبه و بیداری نسبت
رل ضمیر باطل شود، در این اصل که یکی از بهترین و مهمترین راههای برنامه ریزی و کنتاشمانند فرد روزه داری که دائم مواظب است که کاری نکند که روزه 

به کانالهای ورودی اطالعات است،اشناخودآگاه است فرد مدام توجه 

۲–اصل استفاده از قدرت تمرکز

 ا تمرکز بر و یتمرکز روی یک چیز تاثیر زیادی روی ضمیر ناخودآگاه دارد و بازتاب آن در روحیه و فکر احساس می شود مثال تمرکز بر روی یک منظره زیبا
، روحیه ای ندیروی یک فکر مثبت در روحیه انسان تولید روحیه شاد و اندیشه مثبت می کند و بر عکس تمرکز بر یک اندیشه منفی یا دیدن منظره ای ناخوش آ

غمگین و اندیشه ای منفی در انسان تولید می نماید

۳-اصل استفاده از قدرت سئوال

 اشد و یا در کند که طرح این سئوال با صدای بلند و علنی بنمیهر سئوالی که انسان از خود می پرسد باز تاب خاصی در روحیه و فکر او ایجاد می شود، فرق
ید می شود روحیه ای که تول” چرا؟ ” اغلب بار منفی دارد؛ اگر سئوال شود ” چرا؟ ” هم می توانند بار منفی داشته باشند و هم بار مثبت، لفظ سئواالتعمق درون؛ 

مام کائنات اثر این سئوال بر ت” چگونه؟“بار مثبت دارد، اگر سئوال شود ” چگونه؟ ” یک روحیه بد است و باوری هم که تولید می کند یک باور بد است، معموال لفظ 
.می گذارد و درهای رحمت الهی را برای یک روحیه خوب و یک باور خوب باز می کند

 چگونه شرایط را بهتر” اما اگر سئوال شود ! دهد چرا که همه چیز خراب استنمیکائنات کاری برای ما انجام ” چرا همه چیز خراب است؟ “اگر سئوال شود
ه سوی برنامه بنابراین با هر سئوالی که در درون ما شکل می گیرد یک قدم ب! ضمیر ناخودآگاه به دنبال جواب این سئوال می گردد تا همه چیز را بهتر کند” کنم؟ 

.ریزی نمودن ضمیر ناخودآگاه خویش قدم بر می داریم
ونیزانگرداب موفقیت 



صویر دریافت دادن یک عکس یا یک تصویر به کامپیوتر یعنی انتقال اطالعات زیادی به او، همانگونه که یک کامپیوتر اطالعات را در قالب ت
ویر می کند و آن را پردازش می نماید ضمیر ناخودآگاه هم همینطور است، هنگامی که ما تصویری را در ذهن خود خلق می کنیم دقیقا همان تص

در حال اگر. در ضمیر ناخودآگاه وارد می گردد و ضمیر ناخودآگاه، خود را موظف می داند که آن تصویر را در دنیای واقعی عینیت ببخشد
ای دهیم ضمیرذهن خود تصویر زیبائی از آینده ببینیم، آن تصویر تحقق پیدا خواهد کرد و اگر در ذهن خود تصویر بدبختی ها و ناکامی ها را ج

ندکااگر یک ملت همیشه در ذهن خود تصویری از عدم موفقیت بسازد، ناکامی اندک ! به دنبال جذب آن خواهد رفتلوحانههم ساده ناخودآگاه
اشندگی خواهد آمد و بر عکس اگر تصویر یک انسان موفق و پیشتاز را در خود به نمایش در آورد موفقیت و پیشرفت در مسیر زسویشبه 

گرفتقرار خواهد 

نتیجه گیری

یری هرچند هر فکری که می کنید به ضمیر ناخودآگاه شما منتقل می شود و این دستگاه شروع به پردازش آن می کند و با اطالعات حاصل تغی
دیل به پدیده های بله این موضوع کامالً صحیح است تفکرات شما بعد از عبور از ضمیر ناخودآگاه تب! جزیی در محیط فیزیکی شما ایجاد می کند

ش اگه دوست داری رمز و رازها و تکنیک های نفوذ و برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه رو یاد بگیری، می تونی از بخ. فیزیکی می شوند 
.محصوالت سایت استفاده کنی

 زی فکر کنید این یک پدیده طبیعی است وقتی شما مدام درباره چی!از هرچه بدم میاد به سرم میادرا زیاد شنیده باشید کهالمثلشاید این ضرب
ما وارد یک به ضمیر ناخودآگاه منتقل می شود و این یعنی پایان کار، شما دیگر تسلطی بر این بخش ندارید فکر شارادیخود به خود از بخش 

شده است و به زودی تبدیل به یک پدیده فیزیکی خواهد شدارادیچرخه غیر 
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اصل تصویر سازی ذهنی-۵



:قدرت تشخیص

عالیت بر خالف ذهن آگاه شما ضمیر ناخودآگاه قدرت تصمیم خوب و بد را ندارد بلکه فقط مانند یک آسیاب ف
می کند اگر گندم در آن بریزید به شما آرد گندم و اگر جو بریزید آرد جو می دهد،

ار تبدیل به افکار خوب و بد همه از سوی ضمیر ناخودآگاه پذیرفته میشوند و در صورت پافشاری شما بر این افک
ر هر دو واقعیت می شوند پس چه بگویید من آدم بدبختی هستم و چه باور داشته باشید آدم خوشبختی هستید د

خوب، این ابزار در اختیار شماست و . صورت حق با شماست

 وفقیت ثروت، خانواده خوب، م! که انتخاب می کنید چه چیزی را به دست این ماشین مغزی بسپاریدشماییداین
در کل ، بدبختی، انزوای اجتماعی وبدشانسیکاری، زیبایی ظاهری، آرامش خیال، زندگی مرفه و یا بی پولی، 

.عدم موفقیت

د سپس صبر تنها کاری که باید بکنید این است هدف خود را انتخاب کنید آن را بنویسید و همواره به آن فکر کنی
یر ممکن داشته باشید، ایمان داشته باشید، دیر یا زود به هدف خواهید رسید به همین دلیل برای انسان هیچ چیز غ

نیست
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:دوست من این چهار اصل را ملکه ذهنت کن

ر آن تخیل پیروز خواهد شد و موضوع نهفته د. اراده و تخیل در مبارزه باشندهرگاه

.عملی خواهد گردید

ا مجذور در کشاکش بین اراده و تخیل، نیروی تخیل به طور مستقیم متناسب است ب

.اراده

مدیگر شوند بلکه در هنمیاراده و تخیل در توافق باشند، به یکدیگر اضافه هرگاه

.ضرب می شوند

تخیل قوی به صورت رفتار درمی آید

گرداب موفقیت ونیزان 



:داستان 

 ی از بین باشد آن تصور به راحتداستهاز لحاظ روانی آمادگی پذیرش یک تصور منفی یا مثبت را هرگاهانسان

الش بلکه همواره در رفتارهای فرد تاثیر خواهد داشت حتی اگر ت. نخواهد رفت و نقش آن خنثی هم نخواهد بود

.نماید آن را فراموش کند، باعث تداوم و تقویت بیشتر آن خواهد گردید

ع و می گویند روزی فردی به یک طالع بین مشهور مراجعه کرد و با پرداخت بهای هنگفتی از او خواست طال

ا سعادت و بخت او را بگوید و به گونه ای قطعی و واضح وضع او را بیان نماید طالع بین به او گفت در طالع شم

. ثروتی عظیمی وجود دارد

 کر نکنید شرط تحقق همه اینها آن است که تا ده روز اصال به جن فکر نکنید اگر توانستید تا ده روز به جن فاما

سابق به سعادت عظیم خواهید رسید و ثروت هنگفت به ارث خواهید برد در غیر این صورت زندگی شما به روال

یدننیندیشاندیشید جز جن و نمیمرد از نزد او برخاست و از آن لحظه تا ده روز دیگر به چیزی . خواهد گذشت

اد آوری آن به این ترتیب تالش ذهنی برای نفی و فراموشی یک تصور یا موضوع، غالبا نتیجه ای جز ی. به جن

.موضوع ندارد
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قانون کوشش معکوس

 نی این قانون به ریشه های تردید در انسان و موانع ذه. استکووهامیلاین قانون یکی دیگر از قوانین سه گانه

.بازدارنده در مخالف اراده اشاره دارد، و چگونگی کار کرد این گونه موارد روانی را مورد بررسی قرار می دهد

 ل بگوید و در همان حال تخی(( من می خواهم که فالن یا بهمان چیز واقعیت یابد )) این قانون میگوید اگر فکر کنیم که

ه نه فقط آن چه را که می خواهیم به دست نخواهیم آورد، بلک(( تو می خواهی ولی این کار صورت نخواهد گرفت )) 

.استفاده می کندپاسکالدر تفهیم این قانون بکلی از تمثیل های کووهامیل. ضد آن تحقق خواهد یافت

واهد بود هر گاه یک تخته چوب به طول ده متر و عرض بیست و پنج سانتیمتر را روی زمین بگذاریم، هر کسی قادر خ

برجهایاع اما اگر ویژگیهای تجربه را تغییر بدهیم و همین تخته چوب را در ارتف. از این سر تا آن سر تخته را طی کند

.از تخته باشدمسافتییک کلیسای جامع بگذاریم، به دشواری ممکن است شخصی قادر به طی 

رزید، زیرا معتقد است اگر ما شروع به حرکت بر روی این تخته کنیم، هنوز دو گام پیش نرفته، برخود خواهیم لگووه

زیرا اراده . خواهیم کردمرتبا ارتفاع بلند و ترسناک و سقوط از آنجا را به خود یادآوری می کند، به این ترتیب سقوط

.برای گذر از تخته در برابر تردیدی که در مورد توانائی عبور داریم رنگ می بازد
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 ن به و روش رسیدو ضمیر ناخودآگاه بیان شدهخودآگاهاین موارد فقط جهت آشنایی شما با قدرت ضمیر می کنم کهتاکید در آخر
ه اگه دوست داری تو هم ب… دارهخاصی رو الزم ! و ذهن ناخودآگاه، تکنیک ها و سالح هایخودآگاهموفقیت با استفاده از قدرت ذهن 

و بتونی مثل برق و باد رشد کنی و به موفقیت برسی، بشیاین سالح ها مجهز 

 ه هستند هستند اما ببینیم پیامهای پنهان چ(مسیجسابلیمینال)تکنیک پیامهای پنهان قدرتمندترینتنها و.

 عزیز انوهمراهاین افتخار را دارد که این متد و روش را به شما دوستان ونیزانگروه تحقیقاتی گرداب موفقیت
ارائه نماید 
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پیام های پنهان چگونه کار میکنند

 استنظر علمی ثابت شده است که پیام های پنهان راه حل مناسبی برای تغییر باورهای قدیمی از

 شما استاگاهیکه خارج از اندجلسات شامل تاکیدات مثبت پنهانی هستند که در فایل های صوتی کد گذاری شده.

 ه راحتی به طور طبیعی مقاومت شما را دور زده و بانهاکه شما نمیتوانید به طور کامل پیام ها را بشنوید انجااز

میرسندشما ناخوداگاهبه ذهن 
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 میکنداطاعت انهاتاکیدات را به عنوان واقعیت میپذیرد و از ناخوداگاهذهن

 جدید شما منعکس میشوند نتایج جدید را ایجاد میکندناخوداگاهکه از هاییبنابراین واقعیت.

 و ناخودآگاه شما میشودخودآگاهباعث هماهنگ سازی ذهن سابلیمینالفایلهای  صوتی
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�🌺🌺�ونیزانگرداب موفقیت �🌺🌺�

 بکار میگیرد مشابه با قانون جذب استواهدافبرای تحقق رویاها مسیجسابلیمینالروشی که تکنیک  .

را بدست خواهید یعنی هر چیزی که به آن فکر کنید و بر روی آن متمرکز شوید قطعا آن. قانون جذب بیان میکند که افکار شما واقعیت را خلق میکند
.آورد

 یچ گاه اما اگر اینگونه نباشد ه. و ناخودآگاه شما هماهنگ با هم باشندخودآگاهاما مشکل اساسی و اصلی که قانون جذب دارد این است که باید ذهن
.  برسیدهایتاننمیتوانید به خواسته 

 و ناخودآگاه شما میشودخودآگاهباعث هماهنگ سازی ذهن سابلیمینالوتصویریفایلهای  صوتی.

 بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید           واطالعاتبرای دریافت فایلها
http://vanizan.sellfile.ir/     🌺🌺🌺

 ونیزانگرداب موفقیت وبسایتمدیر:

 صالح  مهندس سید فخرالدین موسوی

 شما بباردکشتزارهایبر بنرمیوبارانآفتاب چهره شما را گرم کند ,بادها پشتیبان شما باشند ,خدا کند راهها همیشه بر روی شما گشوده باشد..

خداوند بخشنده و مهربان شما را در پنجه قدرت و رحمت خود حفظ فرماید ,روزی که یک بار دیگر در خدمت شما باشم وتا

 باشید وثروتمندسالمت  ,در پناه هللا همیشه شاد
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