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که این مجموعه . باشداین دعا بخش کوچکی از مجموعه کتاب ھای علوم غریبه می 
  .جلد کتاب در زمینه ھای مختلف علوم غریبه شامل می شود ۵٠٠نزدیک به 

  جلد کتاب در زمینه ھای ۵٠٠این مجموعه دارای 

  علوم غریبه

  علم جفر

  علم رمل



  علم کیمیا

  علم سیمیا

  آموزش گام به گام علوم غریبه

  آموزش مرحله به مرحله دعا نویسی

  کتاب انواع دعاھا

  طلسمات انواع

  انواع نسخه گنج

  نرم افزار در باب علوم غریبه   ٧۵و 

و این , دی وی دی برای شما دوستان آماده گردیده ٣که  کل این مجموعه در قالب 
ھم بخاطر اینکه خیلی از افراد سودجو و خدا نشناس برای سوء استفاده و 

را فریب  سودجویی برای ھر دعا و طلسمی مبلغ گزافی از مردم گرفته و آنھا
در صورتی که بی مقدمه و بدون دانشی برای ھر شخصی دعا یا طلسم .میدھند

و این در حالیست که دعا نوشتن و طلسم نویسی خود یک علم بزرگ . مینویسند
  .است که ھر دعا و طلسمی ساعت مخصوص دارد و با مرکب مخصوص

ا دقیقا بر در ساعتی نوشته شود که آن ساعت نحص باشد این دع ااگر دعای شم
  .عکس عمل کرده و نتیجه عکس میدھد

این کتابھا و نرم افزار ھا  بنابر این توصیه ما به شما این است که با  مطالعه و یادگیری
یادگیری طالع  ,ساعات نحص,ساعات دعانویسی ,عالوه بر اینکه حروف ابجد کبیر 

صصی برای خود و  میتوانید به صورت علمی و تخ,. . . و  افراد آموزش رمل و جفر 
امید است که با یادگیری این علم ما را ھم از دعای . دیگران دعا یا طلسمی بنویسید

محروم نفرمایید و این علم را در راه درست و کمک به نبدگان ناتوان استفاده  خیرتان
در ضمن در این مجموعه شماره تماس یک . کنید و بتوانید مشکالت مردم را حل کنید

ایرانی  ھم قرار داده ایم که اگر در جایی سوالی داشتید میتوانید از این استاد بزرگ 
  .استاد بزرگ استفاده کنید

  

  :توجه 

ھر گونه استفاده نادرست و خالف از این مجموعه مسئولیت آن به عھده خود آن 
شخص می باشد و مدیریت سایت این اپالی دات کام ھیچ گونه مسئولیتی در قبال 

  .از این مجموعه را ندارد استفاده نادرست

  

بروید و   http://inapply.irبرای دریافت لیست تمام کتابھا ھم میتوانید به سایت 
لیست و توضیحات کامل این مجموعه را دریافت ویا برای خرید این مجموعه در سایت 

  اقدام فرمایید



این مجموعه کتابھای علوم غریبه کمیاب است و اداره ارشاد ھم اجازه تکثیر این  
نفره در کل  ١٨ماه توسط یه تیم  ١۴کتاب ھا را ھم نمیدھد  این مجموعه در عرض 

نفر از بزرگوارھای دانشجو در ھندوستان و پاکستان توانستیم این  ٨نقطه ایران و 
ھیچ سانسور و برداشتی  به صورت فایل پی مجموعه را از اصل کتاب اسکن و بدون 

امید است با دریافت .تھیه و در خدمت شما عزیزان قرار دھیم dvd ٣دی اف در قالب 
  .این مجموعه گرانبھا ما را ھم در دعای  خود بھره مند سازید

  

  آمین به حرمت سید مرسلین                                

  والحمد هللا رب العالمین                                

  

   http://inapply.irیم و گرانقدر و کمیاب  به سایت ظبرای دریافت این مجموعه ع
سپس بعد .ابتدا درخواست محصول را بدھید.رفته و درخواست را ھمانجا انجام دھید

و یا برای ارسال . بدھیداز ارسال محصول به دستتان وجه آن را به مامور پست 
  .تماس حاصل فرمایید ٠٩١١٨۵٠۶٠٧٢و یا  ٠٩٣۵٢١٩١۶۵۵سریعتر با شماره ھای 

  

 http://inapply.com: منبع

 http://inapply.ir: خرید مجموعه

 http://chele.ir: سنگ درمانی

  

  

  

  

  

  

 محصوالت جدید

 
آموزش حرفھ ای نجاری 

 خراطی,منبت,معرق,ھنری

 
 دوره فوق ممتاز استاد علی شیرازی

 محصوالت پرفروش

 
 آموزش علوم غریبھ،کتابھای علوم غریبھ

 
 مجموعھ کتب ماوراالطبیعھ و متافیزیک



 
آموزش ,عکاسی تبلیغاتی,آموزش عکاسی تبلیغاتی

 کاسی تجاریع حرفھ ای

 
طراحی ,آموزش حرفھ ای طراحی آلبوم عروس

 آلبوم دیجیتال

 
کاملترین مجموعھ ,جدیدترین آتلیھ عروس و داماد

 فون دیجیتالی

 
راه رفتن روی ,آموزش شعبده بازی با ورق

 معلق شدن روی ھوا,آب

 
مبارزه با ,آموزش ھان بو جوتسو

 سانتیمتری٩٠چوب

 
آموزش استفاده از سالح ھای فلیپینی تک 

 باتوم,دو چوب,چوب

 
 آموزش سخره نوردی,آموزش کوھنوردی

 
قفل ,لھای درب منازلآموزش باز کردن انواع قف

 قفلھای کتابی و غیره,درب اتوبیل
  

 
قفل ,آموزش باز کردن انواع قفلھای درب منازل

 قفلھای کتابی و غیره,درب اتوبیل

 
تلھ ,آموزش حرکت دادن اجسام با نیروی ذھن

 کینزی

 
 آموزش تردستی با سکھ,آموزش تردستی با ورق

 
 آموزش سخره نوردی,آموزش کوھنوردی

 
 تابلو نقاشی ھنرمندان بزرگ جھان

 
 آموزش قالب بافی

 
آموزش برق خودرو،آموزش فنی و حرفھ ای 

 مکانیک و برق خودرو

 
طراحی ,م عروسآموزش حرفھ ای طراحی آلبو

 آلبوم دیجیتال
  

 


