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 راز قانون از ، خود اهداف به رسیدن براي که میشوید آشنا کسانی سرگذشت با شما اینجا در

آدرس در این  دارید راز قانون از استفاده در اي تجربه هم شما اگر لطفاً. اند کرده استفاده

bartarinketab.ir/post/712  قرار سایت وب در شما خود اسم با تا  برایمان بنویسید 

 .باشد دوستان سایر بخش الهام و شود داده

 

 

 

 

  

 .شد خواهد جذب مان زندگی به آینده در کنیم، می فکر اش درباره اکنون هم آنچه

 ...ایم هاندیشید که است چیزي آن ي نتیجه هستیم، اکنون آنچه«

 ».شویم می همان بیندیشیم، چه هر ي درباره
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 "راز" از عزیز ناهید ء تجربه

 در هم شما با میخوام جالبه خیلی برام تجربه یه این ولی دارم جذب از زیادي هاي تجربه من

 بذارم میون

 دویست مبلغ 91/12/29 تاریخ با و کردم چاپ اینترنت تو رازو چک ماه تیر حدود پارسال من

  نوشتم توش میلیونو

 میگن اینکه برخالف گذاشتم کیفم گوشه و کردم تا چکو بعد خندیدم خودم به خودم کلی اول

 یکی و گذشت ماه دو یکی.  کردم فراموشش کال من کنی نگاش زود زود تا بذاري جائی چکو باید

 چون بکنه من منا به خونشو از دانگ 2 باید که کرد کفش یه تو پاشو جفت نزدیکم فامیلهاي از

 این زندگیم آخر دم این گفت و شد ناراحت گفتم من چی هر میکشم زحمت بهش خیلی من

 کشید طول ماه 3 یا و 2 بالخره بکن نامت به رو خونه این چهارم یک و کن برآورده منو آرزوي

 با ملک قیمت انتقال انتهاي ولی بود میلیون450 ملک قیمت کردیم انتقال به شروع ما که اوایل

 .شد میلیون 200 من سهم دقیقا یعنی رسید تومن میلیون 600 به تورم

 کردم نگاش فقط دهان به انگشت و کردم پیدا چکو میکردم تمیز کیفمو که بعدها
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 "راز" از عزیز مهتاب ي تجربه

 .بود جالب خیلی افتاد برام اتفاقی یه جذب قانون طریق از. عزیزم دوستان خدمت سالم با

 این جاي همه که بود پذیرایی اتاق یک عکس که گرفتم عکسی یه اینترنت تو از پیش وقت چند

 گرفتم اینترنت از من را عکس این. زمین کف رو میز رو دیوار رو ها مبل رو بودند چیده دالر اتاق

 . کامپیوترم دسکتاپ صفحه پشت انداختم و کردمش درست تابلو یه فتوشاپ برنامه داخل و

 خرجش دارم و رسیده دستم به دالرها این از کلی میکردم تصور و کردم می گاهشن روز چند تا

 ماهی دو یکی خالصه. کنم می خریداري باهاش را دارم دوست که چیزهایی وکلی کنم می

 رسیدش سر یه یهو کرد می مرتب را کمدش داخل وسایل و هاشو مدارك داشت خواهرم. گذشت

 رفته مکه به قبال که سفري براي بود کرده چنج قبال که پولی از دالري 100 یک دید کردش باز را

 . بود رفته یادش اصال و بوده مانده هنوز رسیدش سر الي بود

: گفت.  آخه حساب چه رو گفتم. تو مال دالري100 این بیا مهتاب: گفت برگشت من به یهو

 قانون بایداین فقط آدم !!!کنه می چه جذب قانون این واقعا. تو به بدمش دارم ،دوست همینجوري

 . باشه داشته باور را جذب
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 "راز" از سجاد آقا ي تجربه

 راز چک شدن پول

 … رازي دوستان همه خدمت سالم

 فوري خوندم رازو کتاب ك باري اولین....شد پول من برا ك بگم راز چک ي از تجربه ي خوام می

 .یادگرفتم رازو نوشتن چک و باال بردم چکها درباره مطلعمو و گرفتم سایت از ازور چکهاي رفتم

 میلیون 85 پیش وقت چند من ها بچه...بود شده نقد چکشون ك خوندم می دیگران داستانهاي 

 ك و راز چکهاي از یکی و اومدم...نداشتم کردنش جور برا راهکاریم هیچ داشتم شدید نیاز پول

 85 االن ك بودم کرده باور زیاد خیلی داشتم باورش من خب نوشتم یلیونم 85 مبلغ داشتم

 .میدادم انجام داشتم نیاز ك کارمو اون باهاش دارم میلیون

 هیچ اصال نمیرفت خریدش بار زیر کسی بودنش موقعیت بد بخاطر ك داشتم زمین ي من ها بچه 

 سه سر دقیقا و کرد پیدا قیمت و دافتا براش اتفاقاتی من زمین هفته سه ظرف اما نداشت ارزشی

 چک خریدو زمینو دادو من ب نقد پول تومن میلیون 85 و اومد غوله آقا طرف از آقایی ي هفته

 .شد نقد من

 میلیون پنج تومن 85 داشتم نیاز ك پولی اون من روز چند بعد...نمیشه تموم همینجا داستان اما 

 کنم جور کجا از کسریو گفتم خودم با باز بخ میلیون90 بود شده یعنی روش بود رفته دیگه

 این نوشتم اینطور و کردم نویسی پشت چکمو و زدم خط رازو چک میلیون 85 مبلغ اون اومدم
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 بود خریده من از زمینو ك اونی اما نگنید باور شاید میباشد صحیح تومان میلیون90 مبلغ ب چک

 منو وزمین اومد دیگه مهربون آقاي ي وزر 3 بعد دقیقا اما گرفت تومنشو 85 و کرد فسخ و اومد

 ...راز تو میکنی چ...رفت و خرید میلیون 90

  

 "راز" از عزیز) عشق دنیا دنیا( ي تجربه

 )برسین آلتون ایده وزن به دارین دوست شمام آیا(

 پایین را وزنم نبودم قادر سخت رژیمهاي گرفتن وجود با حتی میکردم تالش چه هر بود مدتها

 در ریشه اصلی ضعف کردم احساس روزي اینکه تا داشت اي العاده فوق اهمیت برایم ینا و بیاورم

 تصمیم و ام کرده تمرکز ندارم دوست که اندامی و وزنم اضافه روي دائم ومن دارد خودم وجود

 نگاه آیینه در را خودم و کردم تجسم را دلخواهم وزن و باشم داشته دوست را خودم بیشتر گرفتم

 تمام نیز غذا خوردن هنگام در وحتی میکردم تشکر نظیرم بی اندام خاطر به خودم زوا میکردم

 و میکنم جذب را غذا در موجود انرژِي تمام که شد این باورم و میکردم معطوف آن به را انرژیم

 بیشتري کنترل افکارم تغییر با والبته نمایم وزنم اضافه دادن دست از به شروع تا شد باعث همین

 آلم ایده وزن به و ام کرده کم وزن کیلوگرم 10 حدود امروز به تا االن و کردم پیدا ردنمخو بر

  شکر الهی سپاسگزارم واقعا بابتش و دارم دوست بسیار را خودم و ام رسیده

 مراجعه کنید   bartarinketab.ir/post/712براي مشاهده تجریه هاي بیشتر از راز به آدرس   
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