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:عنوان  

 موفمیت نامحدود با چشم سوم

 

 

:نویسنده  

 امیر میرزاتمی

 

 

 

 موفمیت نا محدود با چشم سوم

 چشم سوم لدرتمند ترین و تنها راهیست که

.شما را به آرزوهای خود خواهد رسانید  

 

 

 

 

 



:فهرست  

 

 چگونه چشم سوم خود را فعال کنید؟

 چگونه به نبوغ، الهام و شهود دست یابید؟

 چگونه نیمکره های راست و چپ مؽز خود را فعال و هماهنگ کنید؟

 چگونه پتانسیل و نیروی درونی خود را آزاد کنید؟

 چگونه بیماری های خود و دیگران را با ذهن و چشم سوم شفا دهیم؟

 چگونه هاله افراد و اشیا را ببینیم؟

 چگونه بر افراد تسلط پیدا کنیم و ذهن آن ها را بخوانیم؟

 تسلط بر ذهن

 ایجاد اعتماد به نفس و از بین بردن ترس ها

 شناخت عادات و باور های موثر

(مسیر عصبی)شرطی سازی و ساختن سیستم عصبی   

 ایجاد عادات، الگو ها و رفتار های جدید

 هدؾ گذاری

 دست یابی به هدؾ

 خاللیت

(خشم ، ترس، اضطراب )کنترل عواطؾ   

 چگونه خود را هیپنوتیزم کنیم؟

 چگونه دیگران را با چشم سوم هیپنوتیزم کنیم؟

 اصول موفمیت چیست و چگونه مانند یک فرد موفك فکر و عمل کنید؟

 انسان های ثروتمند چه می کنند؟

 چگونه مثل یک فرد ثروتمند فکر و عمل کنید؟

 



 

 

 چرا هر چمدر تالش می کنیم نمی توانیم به اهداؾ خود دست یابیم؟

 تنها راه و لدرتمند ترین راه برای دست یابی به سالمت ، ثروت و موفمیت

.فعال کردن چشم سوم میباشد  

.چشم سوم، خدایی است که خواسته های مارا در لحظه اجابت می کند  

 شما میتوانید سالها برای رسیدن به آرزوهای

 خود ولت صرؾ کنید و با شکست های مداوم

 و آزمون، خطا اگر درجا نزنید نهایتا موفك شوید

. روز به خواسته های خود دست یابید40یا با یک شیوه والعی در مدت بسیار کوتاه   

 

.این یک دوره فوق العاده جدید است  



هر انسانی بی شک برای رسیدن به اهداؾ خود و رسیدن به موفمیت به یک مشاور و 

.مربی نیاز دارد  

تا کنون شده بنشینید و برای خود اهدافی تعیین کنید و برنامه ای برای آن مشخص کنید 

 اما هرگز آن برنامه را عملی نکنید؟

آیا شده ندانید از زندگی چه می خواهید چون والعا نمیدانید چگونه به خواسته های خود 

 دست یابید؟

لطعا بار ها اتفاق افتاده که دچار سردرگمی شده اید و نمیدانستید چگونه مشکالت خود را 

.حل کنید یا به اهداؾ خود برسید  

.می خواهید به تک تک آرزو های خود دست یابید و به تمامی اهداؾ خود برسید  

آیا می خواهید از نیرو و پتانسیل درونی خودآگاه شوید و از آن درجهت رسیدن به همه ی 

 خواسته های خود استفاده کنید

اگر میدانستید حتما به هر خواسته ای چه کوچک و چه بزرگ چه خوب یا بد دست خواهید 

 یافت چه می کردید؟

 در این صورت اهدافتان چه بودند؟

 آیا امکان پذیر است که با فعال کردن چشم سوم خود به تمامی خواسته های خود برسیم ؟

نابؽه شویم و بیماری های خود و دیگران را شفا . ثروتمند شویم . بر دیگران تسلط یابیم

 دهیم؟

آیا میتوانیم به همه خواسته های خود چه به لحاظ جایگاه شؽلی، اجتماعی و روابط دست 

 یابیم؟

 چشم سوم دلیما چه چیزی به ما می دهد؟

.این کامال درست است که با استفاده از چشم سوم به تمامی آرزوهای خود خواهید رسید  

 



 

 

 در دوره ویدیویی موفمیت نا محدود با چشم سوم چه مطالبی ارائه می شود؟

 

 چگونه چشم سوم خود را فعال کنید؟

 چگونه به نبوغ، الهام و شهود دست یابید؟

 چگونه نیمکره های راست و چپ مؽز خود را فعال و هماهنگ کنید؟

 چگونه پتانسیل و نیروی درونی خود را آزاد کنید؟

 چگونه بیماری های خود و دیگران را با ذهن و چشم سوم شفا دهیم؟

 چگونه هاله افراد و اشیا را ببینیم؟

 چگونه بر افراد تسلط پیدا کنیم و ذهن آن ها را بخوانیم؟

 تسلط بر ذهن

 ایجاد اعتماد به نفس و از بین بردن ترس ها

 شناخت عادات و باور های موثر

(مسیر عصبی)شرطی سازی و ساختن سیستم عصبی   



 ایجاد عادات، الگو ها و رفتار های جدید

 هدؾ گذاری

 دست یابی به هدؾ

 خاللیت

(خشم ، ترس، اضطراب )کنترل عواطؾ   

 چگونه خود را هیپنوتیزم کنیم؟

 چگونه دیگران را با چشم سوم هیپنوتیزم کنیم؟

 اصول موفمیت چیست و چگونه مانند یک فرد موفك فکر و عمل کنید؟

 انسان های ثروتمند چه می کنند؟

 چگونه مثل یک فرد ثروتمند فکر و عمل کنید؟

 

 روز به نتایج زیر دست 40با انجام تمرینات این دوره به شما تضمین خواهیم کرد که در 

:یابید  

 

 

 در پایان این دوره دلیما چه اتفالی برای شما خواهد افتاد؟

 ایده های ثروت ساز کسب می کنیم

 به همه ی اهداؾ خود دست خواهید یافت

 به خود و دیگران تسلط خواهید یافت و آن ها را در تسخیر خود خواهید داشت

 ذهن دیگران را از روی هاله های شان می خوانید

 هاله افراد و اشیا را ببینیم



 دریچه نبوغ و الهام و شهود باز می شود

 اراده ای فوق العاده لوی کسب می کنید

 می توانید خود و دیگران را شفا دهید

 به اختراعات و کشفیات جدید دست میزنید

 از دو نیمکره خود همزمان استفاده می کنید

 درآمد و ثروت شما افزایش می یابد

 در ولت و پول و انرژی خود صرفه جویی می کنید

.هر رویایی که در سر دارید والعی می کنید و هر والعیتی را تؽییر می دهید  

 

 برای اینکه متوجه تاثیرات شگفت انگیز چشم سوم شوید از شما دعوت می کنم 

   نوابؽی که داستان هایشان در صفحات بعدی آمده دنبال کنید

 همچنین تجربیات افرادی که از دوره من استفاده کرده اند در ادامه آمده است

 

 برای خرید دوره ویدیویی موفمیت نا محدود با چشم سوم همین حاال الدام کنید

  پی720دی و . دوازده ساعت آموزش ویدیویی با کیفیت اچ

  گیگابایتی32همراه با یک فلش 

همراه با هدیه رایگان پکیج تمویت حافظه بریکینگ اسمارت به لیمت صد و فتاد هزار 

.تومان  که به صورت رایگان همراه این دوره در اختیار شما لرار می گیرد  

 

(دوازده ساعت )هفتاد و دو فیلم آموزشی به مدت هفتصد و بیست دلیمه   

.در اختیار شما لرار خواهد گرفت  



.هزینه پست و ارسال رایگان خواهد بود  

 و مدت زمان تحویل بین چهار تا هفت روز کاری خواهد بود

 مبلػ دوره هفت میلیون تومان می باشد که برای صد نفر اول

 پنج میلیون تومان در نظر گرفته شده است

:پس مبلػ سرمایه گذاری برای این دوره  

  میلیون تومان میباشد5

 

چرا می گوییم سرمایه گذاری چون اگر جلوتر تجربیات کاربران را هم بخوانید خواهید 

فهمید که این افراد توانسته اند با روش های من درآمد های میلیاردی کسب کنند و به 

 بسیاری از اهداؾ خارق العاده دست یابند

در ضمن ما روزانه ممدار زیادی از پول خود را صرؾ رفتن به رستوران و بریز و بپاش 

 می کنیم 

 چندین دست لباس های مارک می خریم

.هزینه این دوره تنها لیمت یک یا دو دست کت و شلوار شماست و لیمت زیادی ندارد  



 

 

 چرا این دوره اینمدر گران است؟

برای تهیه ی این دوره پنج سال مطالعه و تحمیك صورت گرفته ، به کشور های هند و تبت 

 و مصر سفر کردم با راهبان، عارفان و صوفیان زیادی نشست و برخاست کرده ام

 دو سال تکنیک های آنان را تمرین کرده ام

 حدود صد روز صرؾ جمع آوری و تبیین اطالعات و ضبط ویدیو ها شده است

 و این اطالعات برای شما درآمدی میلیونی و یا میلیاردی خواهد داشت

 بیماری های شما را شفا خواهد داد

 امروزه تنها برای نیم ساعت هیپنوتیزم هر فرد، پنج تا بیست میلیون دریافت می کنند

که من در این دوره یکی از چیز هایی که به شما می آموزم این است که چگونه خود و 

 دیگران را هیپنوتیزم کنید



در آمریکا آنتونی رابینز برای اینکه تنها یک مسیر عصبی برای افراد درست کند برای یک 

 ساعت دوازده میلیون تومان از هر فرد دریافت می کند

 که در اینجا یکی از مباحث آموزشی ما است

و جلوتر گفته ام که لبال این آموزش ها را تنها در اختیار انسان های ثروتمند لرار می دادم 

و به صورت حضوری به آن ها آموزش می دادم و در ازای آن نود میلیون تومان از هر 

 فرد دریافت می کردم

.بنابراین لیمتی که برای این دوره شگفت انگیز در نظر گرفته ام، بسیار ناچیز می باشد  

 

 آیا تمرینات این دوره خطرناک است؟

، به هیچ عنوان برای فعالسازی چشم سوم دو نوع تکنیک وجود داردخیر  

 تکنیک های ناگهانی و تکنیک های گام به گام

 که ما از تکنیک های گام به گام استفاده می کنیم

در تکنیک ها ناگهانی چشم سوم شما در مدت بسیار کوتاهی و به صورت ناگهانی باز می 

شود و ممکن است شما ظرفیت دریافت این نیروی عظیم را نداشته باشید بنابراین خطراتی 

 را در پی خواهد داشت

اما در تکنیک های گام به گام هرکس به اندازه ظرفیت و کششی که دارد چشم سومش فعال 

 می شود

 در ضمن ما لرار نیست چشم سوم خود را کامال باز کنیم بلکه لصد داریم

.به ممداری از آن استفاده کنیم که ما را به موفمیت و خواسته های خود برساند  

 

 این دوره راجع به چه چیزی نیست؟

 به شما یاد نمی دهیم روی آب راه بروید

 به شما یاد نمیدهیم تله پورت یا طی االرض کنید



 به شما تله پاتی نمی آموزیم

 به شما نخواهیم آموخت سنگ را به طال تبدیل کنید

 به شما نخواهیم آموخت پرواز کنید یا خود را ؼیب کنید

 به شما نخواهیم آموخت مرده ها را زنده کنید

 به شما نخواهیم آموخت معجزات الهی کنید

.تنها چیزی که می آموزید بهبود زندگی خود و رسیدن به خواسته هایتان میباشد   

 

:دؼدؼه هایی که برای خرید نکردن دارید  

 ولت انجام تمرینات آن را ندارم

 این دوره چهل روزه است و تنها یک ساعت در روز ولت شما را میگیرد

 هزینه خرید آن را ندارم

اگر بخواهید کاری را بکنید راهش را می یابید و اگر نه بهانه اش را چه کسی حاضر نیست 

 برای آموزشی که باعث میشود درآمد میلیاردی داشته باشد 

 به هرلیمتی که شده هزینه آن را جور نکند و به گونه ای برای خود سرمایه گذاری نکند

 این دوره مناسب جنسیت یا سن من نیست

این دوره متناسب افراد دوازده سال به باال می باشد و هم مرد و هم زن و هم پیرو جوان می 

.توانند از آن بهره ببرند  

 من به این دوره و آموزش آن اعتمادی ندارم

شما حك دارید اعتماد نکنید و در عین حال این دوره شامل گارانتی بازگشت وجه در 

صورت عدم حصول نتیجه می باشد اگر شما از این دوره نتیجه ای نگرفتید با کمال میل 

.فلش را برای ما ارسال می کنید و پول خود را پس می گیرید  

(به همین راحتی  )  



 

شما میتوانید دوره ؼیر حضوری موفمیت نامحدود با چشم سوم را از راه های زیر 

:خریداری نمایید  

 

:از طریك سایت من در بخش محصوالت  

http://www.amirmirzataghi.ir/1396/04/30/22 

 

 از طریك واریز به حساب یا کارت به کارت

 بانک تجارت

:شماره حساب  

9013593776 

:شماره کارت  

5859831073486721 

:شماره شبا  

IR 5801 8000 0000 0090 1359 3776 

:به نام  

 امیر میرزاتمی

:شماره تماس  

09199725639 

:ایمیل  

amirmirzatagh@gmail.com   astrialmind@gmail.com 

http://www.amirmirzataghi.ir/1396/04/30/22
mailto:amirmirzatagh@gmail.com
mailto:astrialmind@gmail.com


  ایمیل یا تلگرام اطالع دهید– پیامک –پس از واریز از طریك تماس تلفنی 

  رسید واریز و مشخصات خود–لطفا شماره تراکنش 

 نام – زمان خرید – شماره موبایل – نام و نام خانوادگی –عنوان محصول خریداری شده 

  شماره ارجاع و واریز وجه– شماره تراکنش –بانک 

.را ارسال نمایید  

 آیا برای خرید نیاز به مشاوره دارید یا سوالی دارید؟

 با من از طریك ایمیل، تلگرام و تماس تلفنی در ارتباط باشید

برای افرادی که توانایی مالی ندارند میتوانند به سایت من سر بزنند یا در کانال تلگرام من 

.عضو شوند و از مطالب، فایل های صوتی و ویدیو های آموزشی رایگان بهره مند شوند  

:آدرس کانال تلگرام  

https://t.me/joinchat/AAAAAEGTkTMFmaQHDRYgkw 

:آدرس سایت  

http://www.amirmirzataghi.ir/ 

 

 

 در ادامه از شما دعوت می کنم

 تا با سرگذشت افراد نابؽه ای که چشم سوم فعال داشته اند آشنا شوید

 سوابك آموزش مرا دریابید

.و نتایجی که شاگردانم کسب کرده اند مطالعه کنید  

 

  

https://t.me/joinchat/AAAAAEGTkTMFmaQHDRYgkw
http://www.amirmirzataghi.ir/


 ولتی که فیثاؼورث یکی از بزرگترین فیلسوؾ های یونان به مصر رسید

.سعی کرد به مدرسه سری که در آن جا وجود داشت برود  

 مدرسه ای محرمانه که مخصوص عارفان بود

فیثاؼورث به همه ی مناطك سفر می کرد و به همه ی مدرسه ها سر میزد تا میزان علم و 

.دانش خود را باال ببرد  

 

.به خاطر همین این بار به مصر آمده بود تا از مسائل محرمانه سر در بیاورد  

.اما به او اجازه ورود به مدرسه را ندادند  

 فیثاؼورث دلیل رد شدنش را نفهمید و مدام و مدام مراجعه کرد

اما به او گفته شد تا تمرینی چهل روزه و روزه ای چهل روزه که مسئوالن آن مدرسه می 

 گفتند نگیرد اجازه ورود به او نمی دهند

 فیثاؼورث به آن ها گفت اما من برای دانش آمده ام نه برای مراسم مذهبی



.به او پاسخ داده شد تنها کسانی میتوانند دانش ما را بفهمند که این روزه را انجام دهند  

.پس فیثاؼورث لبول کرد و تمریناتش را آؼاز کرد  

.بعد از چهل روز کار کردن روی چشم سوم خود اینبار اجازه حضور در مدرسه را یافت  

و فیثاؼورث به مسئوالن مدرسه گفت شما به فیثاؼورث اجازه حضور ندادید ، اکنون من 

.فردی دیگر هستم و تؽییر کرده ام و شما راست می گفتید  

.اکنون بسیاری از چیز ها بر من آشکار گشته است  

 اکنون میتوانم بسیاری چیز ها را احساس کنم و بسیاری چیزها را ببینم

 اکنون دریچه الهام و شهود بر من آشکار گشته است

 او با این تکنیک و نبوغ که کسب کرده بود به یونان برگشت و سرچشمه ی 

.همه ی افراد نابؽه دیگر و سرچشمه همه اسرار و راز ها در ؼرب شد  

.او پدر همه ی اسرار و راز های محرمانه در ؼرب است  

 

 

 

 

 لئوناردو داوینچی

مردی با اختراعات فوق العاده بزرگ که نه تنها توانایی استفاده از هر دونیمکره مؽز خود 

 را داشت بلکه به شدت نبوغ و خاللیت داشت



 

 داوینچی نه تنها میتوانست با دو دست خود دو نماشی متفاوت همزمان بکشد

 بلکه اولین فردی بود که آناتومی بدن را و اعضاء و جوارح بدن انسان را تشریح کرد

 او مخترع ربات های اولیه است

 او اولین طراح هواپیما و صدها اثر معماری دیگر به شمار می رود

 او هزاران صفحه طرح از سالح هایی مثل تو پ و تانک 

 ماشین های پرنده و ادوات زرهی ارائه کرده بود

ً شمار می رَد . دا َیىچی اَلیه طراح ٌُاپیما َ صذٌا اثر معماری دیگر ب

اَ . یکی از طرح ٌای ابتکاری اَ لباش غُاصی َ زیر دریایی جىگی است

ٌمچىیه مسلسل، تاوک وظامی، ساعتی کً بً ساعت دا َیىچی 

معرَف است، کیلُمترشمار َ چیسٌای دیگر را طراحی یا اختراع کرد َ با 

  خُد استفادي می کرداستفادي از خط معکُش برای طراحی ٌا



کً تىٍا با قرار دادن ایه طرح ٌا َ وُشتً ٌا درمقابل آیىً میتُان آن ٌا را 

.خُاوذ  

 داَیىچی خط َ زبان مخصُص بً خُد را اختراع کردي بُد

 

  

چیزی که مسلم است نبوغ داوینچی تحوالت عظیمی را درعرصه های مختلؾ پزشکی و 

 هنر و معماری و تکنولوژی امروزی به وجود آورده است

در زندگینامه داوینچی آمده است که او از تمرینی برای فعالسازی چشم سوم خود استفاده 

 میکرده

گفته می شود داوینچی ساعت ها به نور چراغ اتاق خواب خود یا به سمؾ خیره می شده و 

به فکر فرو میرفته، اما امروز میدانیم که اینها راه هایی برای لرار گرفتن در حالت آلفا یا 

.خلسه و خود هیپنوتیزم و صد البته فعال کردن چشم سوم می باشد  

 



.همین داستان درمورد سمراط نیز صدق می کند  

 او ساعت ها مینشست و به جایی خیره میشد

 و در زندگینامه او آمده که یک بار سمراط به مدت چند روز گم شده بوده است

 و بعد از مدت ها او را در یک منطمه برفی یافتند

 درحالی که به آسمان خیره شده و تخم چشم هایش سفید شده بود و روی زانو هایش ایستاده 

 بود

و زمانی که او را به حال می آورند نا گهان به خود می آید چشم هایش به حالت عادی باز 

 می گردد و بعد از مدتی شروع به صحبت می کند

 و می گوید محو تماشای آسمان شدم که ناگهان همه چیز در ممابل چشمانم محوشد

و وارد خلسه ای فوق العاده لذت بخش  (چشم سوم  )و چشمانم به سمت باال حرکت کرد 

.شدم  

و همین اتفاق برای او در خانه هم می افتاده که یکبار همسر او ژانتیپه که از حال وی 

نگران می شود و سمراط را در حالت خلسه می یابد که پاسخ نمیدهد و با آن حالت چشم 

هایش که رو به باال و سفید است نگران می شود چای داغ را روی صورت او می ریزد و 

 بعد سمراط به ناگهان به خود می آید

.اما بخشی از صورت سمراط برای بالی عمرش سوخته بالی می ماند  

 

 

 انیشتین

 امروزه کمتر کسی پیدا می شود که انیشتین را به عنوان نابؽه نشناسد

فیزیکدانی که کشفیات و نظراتش در فیزیک تحوالت عظیمی در دنیای علم و دانش و 

.فناوری به وجود آورد  

.انیشتین نیز مثل همه ی افراد نابؽه ای که شرح حالشان گفته شد  



 

در زندگینامه وی گفته می شود که تنهایی به اتاق خود میرفته و گاهی تا چند ساعت و گاهی 

 تا چند روز چشم هایش را می بسته و به فکر فرو میرفته است

در والع همسر او می گوید او کتابی از مادام بلواتسکی که رئیس انجمن تئوصوفی بوده را 

 مدام می خوانده و تمرین می کرده است

 و انجمن تئوصوفی و مادام بلواتسکی افرادی هستند که عارؾ و فیلسوؾ بزرگ 

 کریشنا مورتی را به عرفان رساندند و توانایی روشن ضمیری و روشن بینی داشتند

 و لصد داشتند روح بودا را دوباره در کالبد کریشنا مورتی متجلی کنند

 از مادام بلواتسکی کتاب های زیادی به جا مانده که هیچ کدام در ایران ترجمه نشده است

 اسم کتابی که انیشتین میخوانده پرده برداری از ایزیس نام دارد

 

 آیزاک نیوتن یا اسحاق نیوتن

.. که یکی دیگر از نوابػ اعصار گذشته بوده توانایی دیدن هاله ها را در افراد و اشیا و 

.داشته و بر همین اساس توانسته نظریه تابش نور در منشور را ارائه دهد  

 صفحات تاریخ پر است از افراد نابؽه ای که چشم سوم فعالی داشته اند

 داوینچی ، نیوتن، سمراط، بروسلی، انیشتین، نیکال تسال، ادیسون،راماجونا نوستراداموس



.......و   

 

 چشم سوم چیست؟

 

ؼده ای در میان دو نیمکره مؽز وجود دارد که به آن پینه آل گلند  یا ؼده ی پینه آل می 

.گویند که در علوم عرفانی به آن چشم سوم گفته می شود  

 معموال هشتاد درصد انرژی ما توسط چشم های ما و افکار ما هدر می رود

 اگر بتوانیم روی چشم سوم متمرکز شویم این انرژی به چشم سوم انتمال می یابد

.و موجب فعال شدن آن می شود  

 چشم سوم شما به بدن روحانی یا انرژیک شما مربوط می شود

زمانی که انرژی از طریك بدن فیزیکی شما جریان می یابد شما از طریك چشم های 

 فیزیکی خواهید دید و تنها دنیای فیزکی را می بینید

 اما زمانی که چشم سوم فعال شود شما می توانید بعد دیگر را نیز ببینید

 حاال شما چیز هایی را خواهید دید که برای چشم های فیزیکی لابل دیدن نبوده

.و تنها با چشم سوم می توان دید  

.شما خواهید توانست هاله ی افراد را ببینید  

 خواهید توانست ذهن افراد را بخوانید

 بر آن ها تسلط یابید

.خود و دیگران را شفا دهید  

 مستجاب الدعا شوید و هرچیزی را به زندگی خود جذب کنید

 چگونه این اتفاق می افتد؟



 زمانی که چشم سوم خود را فعال کردید و روی آن متمرکز شدید

تنها تخیل کنید و آن اتفاق خواهد افتاد نیاز به هیچگونه تالشی نخواهد بود تنها تصور و 

.تخیل کنید و آن چیز همان لحظه و درجا اتفاق خواهد افتاد  

.در حال حاضر تخیل شما لدرتی ندارد  

 شما تخیل و تصور می کنید و هیچ اتفالی نمی افتد

.اما گاهی اولات ندانسته شما از چشم سوم خود استفاده می کنید  

 ممکن است اتفاق افتاده باشد برای شما که به دوستی یا فردی فکر می کنید

 و راجع به او تخیل و یا تصور می کنید

.و همان لحظه یا به خانه شما می آید یا زنگ می زند یا در خیابان ماللاتش می کنید  

و برای بسیاری اتفاق افتاده که ولتی به پول فکر می کنند از طرؾ کسی یا در لرعه کشی 

.یا از روی زمین پول دریافت یا پیدا می کنند  

یا به شؽل رویایی یا همسر ایده آل خود می اندیشید و چند روز بعد به شما پیشنهاد کار می 

.شود یا همسر آینده خود را ماللات می کنید  

 شما ممکن است بگویید همه ی این ها تصادفی است

 اما شما نمیدانید گاهی چشم سوم شما به صورت اتفالی و تصادفی عمل می کند

 و آن همان زمانیست که آرزو می کردید ای کاش چیز دیگری از خدا می خواستم

 از این به بعد هربار این اتفاق برای شما افتاد به درون بروید

و بررسی کنید خواهید یافت که در آن لحظه در حالت تمرکزی نزدیک به چشم سوم بوده 

.اید  

پس با تمرکز در چشم سوم و فعال کردن آن تخیل و تصور شما فوق العاده لوی و لدرتمند 

.می شود  

به خاطر همین است که در بسیاری آیین ها گفته می شود فرد باید به طهارت ذهنی برسد و 

.به هرکسی نباید اسرار را آموخت  



چون اگر چشم سوم شما فعال باشد ولی ذهن شما پاک نباشد ممکن است به خود و دیگران 

 آسیب بزنید

ممکن است تصویر مرگ کسی از ذهن شما بگذرد و آن فرد در همان لحظه خواهد مرد یا 

ممکن است فکر خودکشی به سرتان بزند و این اتفاق در لحظه اتفاق می افتد و شما حتی 

 فرصت نمی کنید تصمیم خود را عوض کنید

اما اگر بتوانیدکمی ذهن خود را کنترل کنید و به اندازه ای چشم سوم خود را فعال کنید که 

 به اهداؾ و خواسته های خود برسید چه؟

اگر به جای همان لحظه به گونه ای چشم سوم را فعال کنیم که آرزو های ما طی چند روز 

تحمك یابد هم توانسته ایم افکار خود را کنترل کنیم و هم تصمیمات درستی بگیریم و به 

 دیگران و خودمان آسیب نرسانیم

 

تمرینی که فیثاؼورث انجام داد همراه با نوعی تنفس بود که مانع خطرات فعالسازی چشم 

سوم می شد و این میراثی است از نیاکان ما و از فیثاؼورث که اکنون هر کس می تواند 

.بدون هیچ خطری چشم سوم خود را فعال کند  

 شما ممکن است فردی که هیپنوتیزم شده است را دیده باشید

هیپنوتیزم کننده  دستوری می دهد و هیپنوتیزم شونده بالفاصله ناگزیر است آن را انجام 

.دهد  

.فرلی نمی کند آن تلمین چمدر پوچ باشد یا ؼیر ممکن باشد  

 هیپنوتیزم به صورت های مختلؾ انجام می شود

. و پایه همه ی مدل های هیپنوتیزم چشم سوم است  

 شما میتوانید یک سنگ را به دست هیپنوتیزم شونده دهید و به او تلمین کنید که 

.آن ذؼال گداخته است و خواهید دید که عالئم سوختگی و خونریزی نمایان خواهد شد  



اثرات هیپنوتیزم در درمان بیماری های العالج فیزیکی و روانی کامال مشخص است شما 

کافیست به فرد هیپنوتیزم شده بگویید و تلمین کنید که کامال سالمت است و بدنش کامال از 

 مریضی پا ک می شود و اتفاق خواهد افتاد

 مهم نیست بیماری شما سرماخوردگی ساده باشد یا ؼول بیماری ها سرطان

.در لحظه یا طی چند روز درمان خواهد شد  

 به خاطر همین است که افرادی که هیپنوتیزم بلدند به ویژه روانشناسان بالینی

 برای نیم ساعت هیپنوتیزم بین پنج میلیون تا بیست میلیون دریافت می کنند

چیزی که می خواهیم بگوییم این است که فعالسازی چشم سوم اثراتی به مراتب فوق العاده 

 لدرتمند تر دارد

.و شما را درهمه جوانب زندگی یاری می کند  

 

 ولتی با چشم سوم کار می کنید شگفت زده می شوید

 چون خواهید دید آرزوهای شما یکی یکی برآورده می شوند

.و به راحتی به اهداؾ خود دست خواهید یافت  

.من فکر می کنم چشم سوم مهم ترین پتانسیل انسانیست  

 چشم سوم خدایی است که خواسته های ما را در لحطه اجابت می کند

 

 آرزو های شما یکی یکی تحمك می یابند

.کار گاه خلك آرزوی خود را راه اندازی کنید  

 دیدیم که اگر همانند گذشته عمل کنیم تخیالت ما لدرت نخواهند داشت و عمل نخواهند کرد

 و نمی توانیم به افراد و مولعیت ها تسلط داشته باشیم

.در این صورت موفمیت ؼیرممکن است  



.اما به محض فعالسازی چشم سوم راه ها بر ما آشکار خواهند شد  

 

:ما به دستگاهی فوق پیشرفته مجهز خواهیم شد که به ما کمک می کند  

 ایده های ثروت بخش کسب کنیم

 به اهداؾ و خواسته های خود دست یابیم

 به خود و دیگران تسلط یابیم و آن ها را در تسخیر خود دربیاوریم

 ذهن دیگران را بخوانیم

 خود و دیگران را شفا دهیم

 هاله افراد و اشیا را ببینیم

 الهام و شهود و نبوغ را در خود فعال کنیم

 اراده ای فوق العاده لوی کسب کنیم

 در لحظه به همه ی خواسته های خود دست یابیم



 خود و دیگران را هیپنوتیزم کنیم

 از دو نیمکره مؽز خود به طور همزمان استفاده کنیم

 به اختراعات و کشفیات جدید دست بزنیم

 درآمدتان افزایش خواهد یافت

 و در ولت و پول خود و انرژی خود صرفه جویی می کنید

 هر رویایی را والعی کنید و هر والعیتی را تؽییر دهید

 

 

 آیا می خواهید بمیه عمرتان را در شکست ، فمر و تنگ دستی

 و تالش و کار مداوم به سر ببرید

 یا می خواهید همین حاال رویای خود را حمیمت ببخشید

 و دنیای خود را متحول کنید

 من می خواهم به شما بیاموزم چگونه شیوه زندگی خود راتؽییر دهید

 و زندگی رویایی خود را به وجود بیاورید

 چشم سوم بزرگترین لدرت دنیاست

 فعالسازی چشم سوم برابر است با برآورده شدن آرزو ها

 ما دوره ای آموزشی و ؼیر حضوری را به صورت ویدیویی برای شما تهیه 

 کرده ایم که نه فمط یک دوره بلکه

 سه دوره دریک دوره است

 سالمت، ثروت، موفمیت در هرجنبه ای از زندگی

 



 چرا ما به فعالسازی چشم سوم نیاز داریم؟

تا کنون بار ها اتفاق افتاده است که هدفی برای خود انتخاب کرده ایم اما عالرلم همه ی 

 تالش ها به آن دست نیافته ایم

یا  بارها خواسته ایم تحولی در زندگی خود به وجود آوریم اما هیچ ایده ای برای انجام آن 

 کار به ذهنمان نرسیده است

یا اینکه مدام دچار سردرگمی هستیم و نمیدانیم که در زندگی چه می خواهیم یا چگونه می 

.خواهیم به آن دست یابیم  

بسیاری اولات توسط دیگران تحمیر و سرزنش شده ایم ، و اجازه داده ایم دیگران برای ما 

.تصمیم بگیرند  

بار ها شده خواسته ایم به سالمت و ثروت و موفمیت در زندگی شؽلی اجتماعی و روابط 

 خودمان دست یابیم اما موفك نشده ایم

 و هیچ مشاوره و دوره ای و هیچ کتاب موفمیتی نتوانسته به ما کمک کند

بیایید روراست باشیم شما احتماال تا کنون کتاب های زیادی راجع به موفمیت مطالعه کرده 

 اید یا در کالس های زیادی شرکت کرده اید

 اما چه چیز باعث شده که این کتاب ها و دوره ها کمکی نکنند

بنابراین شما نیاز به شیوه ای دارید که شما را از ریشه متحول کند و نیاز شما را برای 

.همیشه برطرؾ کند  

 

 چگونه می خواهیم چشم سوم شما را فعال کنیم و به شما در بهبود زندگیتان کمک کنیم؟

ما از متد های گام به گام استفاده خواهیم کرد که هیچ خطری ندارند و الزم نیست شما از 

 عوالب این کار بهراسید

و با گسیل کردن انرژی چشمان شما که هشتاد درصد انرژی بدن از طریك آن ها تخلیه می 

 شود به چشم سوم آن را به راحتی فعال می کنیم

 



کار من این است که به شما بیاموزم چگونه چشم سوم خود را بدون خطر فعال کنید، با 

مکانیسم ذهن آشنا شوید و چگونه با استفاده از ذهن و ضمیر ناخودآگاه خود به همه ی 

.خواسته های خود در زندگی دست یابید  

 بنابراین شما می توانید

 به ثروت ، سالمت، و موفمیت در هر جنبه ای از زندگی که بخواهید دست یابید

 شما می توانید سالها برای رسیدن به آرزوهای خود ولت صرؾ کنید

 و با شکست و آزمون و خطا اگر درجا نزنید نهایتا موفك شوید

. روز به خواسته های خود دست یابید40یا با یک شیوه والعی در مدت بسیار کوتاه   

 

شما میتوانید دوره ؼیر حضوری موفمیت نامحدود با چشم سوم را از راه های زیر خریداری 

:نمایید  

 

:از طریك سایت من در بخش محصوالت  

http://www.amirmirzataghi.ir/1396/04/30/22 

 

 از طریك واریز به حساب یا کارت به کارت

 بانک تجارت

:شماره حساب  

9013593776 

:شماره کارت  

5859831073486721 

:شماره شبا  

http://www.amirmirzataghi.ir/1396/04/30/22


IR 5801 8000 0000 0090 1359 3776 

:به نام  

 امیر میرزاتمی

:شماره تماس  

09199725639 

:ایمیل  

amirmirzatagh@gmail.com   astrialmind@gmail.com 

  ایمیل یا تلگرام اطالع دهید– پیامک –پس از واریز از طریك تماس تلفنی 

  رسید واریز و مشخصات خود–لطفا شماره تراکنش 

 نام – زمان خرید – شماره موبایل – نام و نام خانوادگی –عنوان محصول خریداری شده 

  شماره ارجاع و واریز وجه– شماره تراکنش –بانک 

.را ارسال نمایید  

 

 

:اما داستان من  

 من امیر میرزاتمی هستم

 مربی و مدرس موفمیت و مهارت های زندگی

 مربی و مشاور بیش از صد و پنجاه نفر انسان 

 که بسیاری از آن ها فوق العاده ثروتمند بودند

 مربی و مشاور بسیاری از ؼول های التصادی کشور

 مربی و مشاور بسیاری از مدیران و سرمایه داران در کشور
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 مشاور و مربی برخی از سیاستمدارن

 

 

.پنج سال پیش مطالعات خود را در زمینه متافیزیک شروع کردم  

.آموزه های مختلؾ را مورد بررسی و مطالعه لرار دادم  

 آموزه های باستانی که همه ی آن ها از پتانسیل درونی انسان برای کشؾ و شهود خبر میداد

همین طور که بیشتر و بیشتر در عرفان شرلی و عرفان ؼرب مطالعه می کردم متوجه شدم 

که همه آن ها لصد دارند تا به بشر بیاموزند که چگونه از تمام ظرفیت مؽز خود استفاده 

.کند  

.و بدین سان موجب به وجود آمدن تؽییراتی در  شیوه زندگی ما انسان ها و دنیای ما شوند  

.....و صوفی گری و .تائوییسم. اسالم. مسیحیت. بودیسم. تانترا. یوگا  

.همه آن ها سعی در بیدار نمودن نیرویی در ما داشته اند  

و آموزه هایی را نیز در اختیار بشر لرار داده اند که بتواند با عمل به آن ها به نتیجه ی 

.ؼایی که همانا رسیدن به پتانسیل درونی است دست یابد  

همیشه فکر می کردم که چطور می توانم به دیگران کمک کنم چطور می توانم تؽییری در 

.دنیای پیرامون خود به وجود آورم   

همه ی این آیین ها را مطالعه و بررسی کردم به کشور های زیادی مسافرت کردم و با 

راهبان هندی و آئین آن ها آشنا شدم به تبت و به مصر سفر کردم و در ایران دنبال مرشدان 

 و صوفی ها گشتم و با بسیاری از آن ها صحبت کردم 

پنج سال مطالعه و سفر و تحمیك کردم دوسال آن را خود به صورت عملی و تجربی تمرین 

 کردم

و را هی یافتم برای رسدین به لدرت درونی و استفاده از آن برای رسیدن به خواسته های 

 خود و موفمیت در مسیر اهداؾ خود



و دریافتم تؽییری که در تو شروع به ایجاد اساس و بنیانی آرمانی کند روزی نهایتا سر ریز 

 کرده 

.و دنیایی را پیرامون تو شکل می دهد که دیگران را نیز مورد تحول لرار می دهد  

.زندگی یک تصمیم بزرگ است برای بودن و برای زیستن  

برای آن تالش زیادی نیاز نیست اگر بدانیم چگونه خود را از لدرت محدود خود رها کنیم و 

.به لدرت های نامتنهایی وجود خود پی ببریم  

بسیار جای تعجب داشت ولتی رفته رفته متوجه می شدم که همه ی دنیایی که در اطراؾ 

 من وجود دارد دنیایی از شکست ها و ترس ها و محدودیت ها و فمر همه و همه

.ساخته محدودیت های ذهنی من است  

 هر چه لدر از تمصیر خود در به وجود آمدن این زندگی که در آن بودم آگاه می شدم

.شوق بیشتری برای مطالعه و تحمیك و کسب آگاهی پیدا می کردم  

به معابد مختلؾ سر زدم با مرشدان و عارفان زیادی نشست و برخاست داشتم از هند تا 

 اهرام مصر باستان همه و همه تجربیات و دانشی در اختیار من لرار داد

.رفته رفته اسرار بسیاری بر من مکشوؾ شد  

. راه های عملی و تجربی بسیاری را پیدا کردم برای رسیدن انسان ها به سالمتی و شفا 

 خوشبختی، ثروت و پتانسیل درونی

 

روش هایی که آموخته ام کارایی های بسیاری دارد که من لصد دارم تا توجه شما را جلب 

.کنم برای بررسی تک تک آن ها  

 با این روش ها تؽییرات بسیار زیادی در زندگی افراد به وجود آورده ام

 در جایی از زندگی که نیاز شدیدی به پول داشتم ایده ای و الهامی بر للبم  نشست که

 با آموختن فعالسازی چشم سوم به آن ها کمک کنم در زندگی به موفمیت دست یا بند

 و در ازای آن پولی از آن ها دریافت کنم



تا کنون به بیش از صد و پنجاه نفر آموخته ام که چگونه از چشم سوم و ذهن خود استفاده 

 کنند

در گذشته این کار را به صورت حضوری و خصوصی انجام میدادم و از هر فرد مبلػ نود 

 میلیون دریافت می کردم

امرزو اما دوره های ؼیر حضوری را به صورت ویدئو تهیه کرده ام و در اختیار عموم 

.لرار داده ام  

 بگذارید برخی از نتایجی که  شاگردانم از دروه های حضوری کسب کرده اند شرح دهم

 تا با نیروی عظیم درونی خود آشنا شوید

به خاطر اینکه هویت این افراد فاش نشود ، چون بسیاری از آن ها افراد فوق العاده 

 سرشناسی بودند از مخفؾ اسم آن ها استفاده خواهد شد

 

 

 

ج.س  

ج دارای بیماری سرطان بودند و سال ها بود که از این بیماری در رنج و عذاب .خانوم س

بودند درمان های بسیاری انجام داده بودند بیش از صد میلیون برای سفر به کشور های 

خارجی خرج کرده بودند اما همه ی درمان ها مولتی بود یا حال ایشان را بدتر می کرد و 

 دکتر ها گفته بودند تنها دوماه زنده می ماند

به ماللات ایشان رفتم به او مکانیسم ذهن را آموختم و به او یاد دادم چطور چشم سوم خود 

 را فعال کند ، بعد از اینکه آموزش ها کامل شد در طی سه ماه توانست خود را درمان کند

حال نکته ی جالب آن جا بود که او نه تنها در طی دوماه نمرد بلکه در سه ماه کامال درمان 

.شد و اآلن در سالمت کامل به زندگی خود ادامه می دهد  

 

ع.و  



مدیریت یک کمپانی و یک برند خیلی معتبر را بر عهده داشتع .آلای و  

 اما ماه ها بود که با گرفتاری های مالی دست و پنجه نرم می کرد

دنبال ایده ای می گشت تا به کسب و کار خود رونك دهد و خود را از ورشکستگی نجات 

 دهد

 ایشان در ابتدا اصال به بنده اعتماد نداشت و حاضر نبود مبلؽی به من پرداخت کند

ولتی گفتم تضمینی برایش کار می کنم و می تواند بعد از حصول نتیجه پول را پرداخت کند 

هنوز هم دو به شک بود اما چون راهی جلوی پای خود نمی یافت و زمان محدودی داشت 

 لبول کرد تا من مشاورش باشم و به او کمک کنم

 در طی بیست و سه روز در حالی که در حالت خلسه لرار داشت ایده ای 

میلیاردی بر او مکشوؾ شد و با عملی کردن آن ایده در کمپانی خود توانست نه تنها از 

بدهکاری و مشکالت مالی رهایی یابد بلکه کسب و کار خود را رونك دهد و از بسیاری 

.رلیبان خود باال بزند  

ولتی که ایده خود را عملی کرد زیر همه ی لول و لرارش با من زد شاید نباید بگویم ولی 

 این کار را کرد چون حس می کرد 

ایده ای که به ذهنش رسیده ربطی به کار من ندارد و خودش به تنهایی توانسته آن ایده را 

.کسب کند  

بعد از آن چند ماه گذشت و مرا احضار کرد او توانسته بود دو الهام دیگر داشته باشد که 

 درآمد او را چند برابر کرد و ولتی که داشت برای من تعریؾ می کرد 

 اشک شوق از چشمانش می ریخت به من می گفت تا کنون گریه نکرده است

 اما تا کنون همچین معجزه ای ندیده است

 دچار شوک شده بود لبول کرد پول مرا بدهد تا کمکش کنم خود را کنترل کند و

 و بتواند هیجان خود را مدیریت کند

 چون بسیاری از افراد هستند که توانایی و کشش موفمیت یک شبه را ندارند



البته او انسان موفمی بود اما موفمیت های پشت سر هم گاهی مانند پالس ها و شوک های 

 الکتریکی عمل می کند

 

ن.ش  

ن.آلای ش  

از ارتفاع می ترسید و نمی توانست حتی در ارتفاع یکمتری لدم بگذارد اما بسته به کاری 

 که داشت نیاز داشت برای لرارداد های تجاری خود

 به برج های مختلؾ و طبمات مختلؾ برود

 بر این مبنا از من کمک خواست برای برطرؾ کردن ترسش

و من تکنیک هاله حفاظتی با چشم سوم را به او آموختم و روی الگو های ذهنی او کار 

 کردم و باور هایی که منجر به ترس می شد را در او از بین بردم

 بعد از آن او اظهار کرد که بیماری ترس و فوبیایی که داشت درمان شده

اما اتفاق جالبی که افتاد این بود که چند روز بعد از آن با حالت کامال هیجان زده و متعجب 

 به من  تلفن کرد و گفت از ظبمه دوم یک ساختمان سموط کرده

اما حتی دچار یک زخم یا شکستگی هم نشده و میگفت به خاطر هاله حفاظتی که با چشم 

 سوم برایش ایجاد کردم دیگر احساس هیچ ترسی نمیکند و 

 حس می کند که این هاله مثل زره و سپری از او محافظت می کند

 و کامال متعجب بود که چرا بعد از سموط حتی زخمی نشده است

.و از من تشکر کرد  

چون بعد از آن نه تنها از ارتفاع که از هیچ چیز دیگری نمی ترسید و اعتماد به نفس فوق 

.العاده ای در خود کشؾ کرده بود  

 

ط.ن  



ط.آلای پزشک ن  

فردی بود که میخواست متخصص و جراح مؽز شود اما آن نبوغ و حافظه ای که میخواست 

.در خود سراغ نداشت  

 کامال دچار عدم اعتماد به نفس شده بود

.از من درخواست کمک کرد  

نزد او رفتم چشم سومش را طی دو ماه فعال کردم به او یاد دادم خود را هیپنوتیزم کند و 

 تکنیک های تمویت حافظه بریکینگ اسمارت را در اختیارش لرار دادم

.بعد از آن میگفت مطالب را با یکبار و نهایتا دوبار خواندن کامال در مؽز خود هک می کند  

.و نهایتا توانست در دانشکده پزشکی نه تنها لبول شود بلکه شاگرد اول دانشگاهشان شد  

 

ا.خانوم م  

 همسرش در بیمارستان بستری شده بود، بیش از شش ماه بود به کما فرو رفته بود

 دکتر ها و پزشک ها از او لطع امید کرده بودند، این خانوم به من مراجعه کرد

رنج و درد زیادی می کشید، به او اطمینان دادم که می تواند همسرش را از کما بیرون آورد 

 ، تنها کافیست که با استفاده از چشم سوم خود با او یک لینک ارتباطی برلرار کند

 نحوه انجام این کار را در چهل روز به او آموختم ، در طی هفت ساعت 

.گفت و گوی ذهنی با همسرش ، توانست او را به هوش بیاورد  

 

ط.آلای ی  

 برنامه نویس کامپیوتر بود ، احساس می کرد هیچ استعدادی برای این کار ندارد 

هیچ شور و اشتیالی هم نداشت، چون نمیتوانست ایده های خوبی ارائه دهد بنابراین در 

.کارش پیشرفت نمی کرد  



 به او آموختم که چگونه با استفاده از چشم سوم و ذهن خود میتواند کار کند

.و به نبوغ ، الهام و شهود دست یابد  

.بعد از مدتی برنامه ای طراحی کرد ، که شرکت مایکروسافت برای او دعوت نامه فرستاد  

 

 

م.س  

م.آلای س  

تاجر و فروشنده ای بود که می خواست بداند چگونه می تواند به دیگران تسلط یابد و ذهن 

 آن ها را بخواند و روی آن ها تاثیر بگذارد تا بتواند لرارداد های تجاری بیشتری ببندد

به او علم هاله ها و دیدن هاله و شخصیت شناسی هاله را آموختم و چشم سومش را فعال 

 کردم و به او گفتم چگونه با چشم سوم خود به دیگران تسلط یابد

ببینید اگر شما روی چشم سوم خود تمرکز کنید و به فردی بگویید که آن کاری که شما می 

 خواهید را انجام دهد نه بار از ده بار انجام خواهد داد 

.اما اگر درحالت معمولی این کار را بکنید نه بار از ده بار انجام نخواهد داد  

پس به او این علوم را آموختم و در عرض پنج ماه توانست با بیش از دویست نفر لرارداد 

.ببندد و زندگی مالی خود را برای همیشه متحول کند  

 

ن.آلای ب  

می خواست که دختر مورد عالله اش را بیابد و با او ازدواج کند اما همش فکر می کرد که 

 دختر ها او را برای ثروتش می خواهند 

 به او آموختم چگونه با چشم سوم خودش دختر دلخواهش را جذب کند

 در سه هفته یعنی بیست و یک روز به همسر دلخواه خود رسید 



 و خیلی جالب بود چون هم به لحاظ جایگاه اجتماعی و هم مالی و هم افکار عماید یکی بودند

 

م.خانوم ش  

احساس میکرد که روابطش با همسرش سرد شده و مدام به همسر خودشک داشت و حس 

 میکرد که آن عالله ای که اوایل به هم داشته اند دیگر ندارند

به او کارکرد های ذهن و فعالسازی چشم سوم را آمو ختم و آموختم که بین خود و همسر 

.خود پیوند ازدواج انرژیایی ببندد  

و خیلی جالب بود که می گفت حتی اوایل هم اینمدر به هم احساس عشك و عالله نمیکردیم و 

.به گونه ای شده که انگار به تسخیر هم درآمده ایم  

 

 در این داستان ها که تنها بخش کوچکی از نتایجی بود که این افراد کسب کردند

 و تنها تعداد معدودی از این داستان ها نمل شد

دیدیم که میتوان با فعال کردن چشم سوم به چه موفمیت های زیادی هم  در زمینه مالی و هم 

 در زمینه سالمت و روابط و جایگاه اجتماعی و شؽلی به وجود آورد

 و سوال اینجاست آیا این روش برای انسان های عادی هم جواب می دهد؟

جواب لطعا بله است هر کس که بتواند چشم سوم خود را فعال کند به موفمیت های عظیمی 

 میرسد

.چیزی که مشخص است ، شما با فعالسازی چشم سوم ، خالك زندگی خود خواهید شد  

 

 چه چیز باعث می شود نخواهید به زندگی رویایی خود دست یابید؟

 به چه چیزی فکر می کنید؟

 همین حاال افکار خود را بررسی کنید تا دریابید ، چه افکاری مانع شما می شوند



.تا برای تحول زندگی خود همین حاال الدام نکنید  

اگر هنوز شک دارید دوباره تجربیات افراد را بخوانید یا زندگی نوابػ را و یا میتوانید به 

.سایت مراجعه کنید  

 

 

 

کار من این است که به شما بیاموزم چگونه چشم سوم خود را بدون خطر فعال کنید، با 

مکانیسم ذهن آشنا شوید و چگونه با استفاده از ذهن و ضمیر ناخودآگاه خود به همه ی 

.خواسته های خود در زندگی دست یابید  

 بنابراین شما می توانید

 به ثروت ، سالمت، و موفمیت در هر جنبه ای از زندگی که بخواهید دست یابید

 شما می توانید سالها برای رسیدن به آرزوهای خود ولت صرؾ کنید

 و با شکست و آزمون و خطا اگر درجا نزنید نهایتا موفك شوید

. روز به خواسته های خود دست یابید40یا با یک شیوه والعی در مدت بسیار کوتاه   

 

شما میتوانید دوره ؼیر حضوری موفمیت نامحدود با چشم سوم را از راه های زیر خریداری 

:نمایید  

 

:از طریك سایت من در بخش محصوالت  

http://www.amirmirzataghi.ir/1396/04/30/22 

 

 

http://www.amirmirzataghi.ir/1396/04/30/22


 از طریك واریز به حساب یا کارت به کارت

 بانک تجارت

:شماره حساب  

9013593776 

:شماره کارت  

5859831073486721 

:شماره شبا  

IR 5801 8000 0000 0090 1359 3776 

:به نام  

 امیر میرزاتمی

:شماره تماس  

09199725639 

:ایمیل  

amirmirzatagh@gmail.com   astrialmind@gmail.com 

  ایمیل یا تلگرام اطالع دهید– پیامک –پس از واریز از طریك تماس تلفنی 

  رسید واریز و مشخصات خود–لطفا شماره تراکنش 

 نام – زمان خرید – شماره موبایل – نام و نام خانوادگی –عنوان محصول خریداری شده 

  شماره ارجاع و واریز وجه– شماره تراکنش –بانک 

.را ارسال نمایید  
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