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 ت عزیزوسپر از ثروت و برکت برای شما د یو آرزوی سال  ال جدیدضمن تبریک س

ظیر کاربران از البوم ها و پکیج بر آن شدیم برای سال ناله شدن سایت مانی ام اس و موفقیت های بیس با توجه به یک
ها  شت ماهذگ را برای کاربران قبلی که البوم ها را خریداری کرده اند و بعد از ویژه یو تخفیفات خاصیی ایاهدجدید 

ایت آلبوم های دیگری را برای رشد شخصی خود انتخاب کرده اند و کاربران جدید که تازه شروع به استفاده دوباره از س
 :در نظر بگیریم که  در زیر تقدیم حضورتان میگردداز البوم ها کرده اند 

 یاهدایبا کیفیت صوتی و تصویری  نتایج با ارسال  که از البوم ها استفاده کرده اندبه بعد  59یل سال ااو کاربران  

  زیر را میتوانند دریافت کنند:

  تخفیف پکیج %04  از البوم ها تصویری ارسال نتایج  

  تخفیف پکیج %04  از البوم ها صوتی ارسال نتایج 

 05 به صورت رایگان کیف پول  ژهزار تومان شار  

  قای علیخانی برای پرسش سواالت آیک جلسه مشاوره تلفنی با 

 فیلم های پنهان به دلخواه شما عدد  5 دانلود رایگان 

  کیف پول رایگان ژشار هزار تومان  94 به صورت یکجا لبوم هاآ مانهزار تو 05خرید باالی 

 

 میشود کاربران  تمامیاین مورد شامل 

 برای خرید پکیج تخفیف 34% .1

 شارژ رایگان کیف پول هزار تومان 94  صورت یکجا لبوم هاآ هزار تومان 100 خرید باالی  .2

 رایگان ویدئوعدد  1 پنهان ویدئوعدد  3خرید  .3

 و ایجاد کردن یک زندگی جدید با نوین ترین روش   56رصتی شگفت انگیز برای سال ف  

  فرصت داریداسنفد ماه  03تا فقط فرصت استفاده از این این 

                                میخواهم از این هدایا استفاده کنم
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ه شما تواند چیزهایی را کمی نهانی هستند که نه میتوانید ببینید و نه بشنوید و اینهای پپیامپیام های پنهان  

 .تأثیر قرار دهد نمیتوانید در رفتار خود تشخیص دهید را تحت

 اکیدات مثبت زندگی خود را بهبود ببخشیم؟آیا واقعا میتوانیم با استفاده از ت

د تاکیدات تمرین شوند میتوان برخی از استدالل کنندگان تاکیدات مثبت ادعا میکنند وقتی که به طور منظم

 .اتصال بین رو رشته عصبی را قویتر کند

یدا ن اعتقاد پاین به این معنی است که وقتی شما مرتبا جمالت تاکیدی را تکرار میکنید در نهایت شما به ا

 .میکنید

تفکرات منفی استفاده میکنند  از سوی دیگر مجله روانشناسی یک تحقیق را منتشر کرد که افرادی که از

 .مثبت روبرو میشوند از خود بروز میدهند بازخورد بسیار بدتری را زمانی که با تاکیدات

ه ب یم تری پس از گفتن من با اعتماداین به این معنا است که کسی که فاقد اعتماد به نفس است احساس وخ

 .نفس هستم پیدا میکند

 

 بررسی را شد  های پنهان چگونه ایجادهای پنهان و درک اینکه ایده پیاماجازه دهید یک نگاه به تاریخچه پیام

 . کنیم

 

 های پنهانیامتاریخچه پ

فروش خود را پس از فلش زدن  ادعا کرد کوکا کوال و پاپ کورن James Vicary محقق بازار ۷۵۹۱در سال 

 .دادند پیام پنهان پاپ کورن و کوکاکوال در تئاتر افزایش

 .های پنهان در بسیاری از تبلیغات رادیو و تلویزیون استفاده شددر سال های بعد پیام

کمیسیون اتباطات فدرال تبلیغات پنهان  FFC (Federal Communications Commission) ۷۵۱۱در سال 

 .را ممنوع کرد

 .تواند بر رفتار ما تأثیر بگذاردهای پنهان واقعا میدر این حین بسیاری از محققان درک کردند که پیام



اثرات مثبت محرک های پنهان  یک تحقیق توسط گروه روانشناسی دانشگاه هال انجام شد که ۷۵۹۵در سال 

معرض بودن حافظه در مقابل این تاکیدات شرکت کنندگان  دقیقه در ۷۹را روی حافظه نشان میداد.بعد از 

 .عملکرشان در بیاد اوردن خاطراتشان بهبود پیدا کرد به طور قابل توجهی

وش قرار گرفته بودند ه یک مطالعه نشان داد که دانش اموزانی که در معرض پیام پنهان ۷۰۰۱در سال 

 .کردند نسبت به دیگر دانش اموزان نمرات باالتری را کسب

 انیددر این صفحه تحقیقات علمی که روی مغز انجام شده است را با تصویر میتو)مطالعه یک ۷۰۷۷در سال 

 (مشاهده کنید

مانند)امیگدال،هیپوکامپ،کمربندی قدامی،قشر  نشان داد محرک های پنهان مناطق خاصی از مغز را

 .شرکت کنندگان از آن آگاه نباشند فعال میکند منزوی،قشر بینایی( را حتی اگر

بسیار شگفت انگیزی را از کاربران در سایت و چت انالین دریافت کردیم که نشان میدهد نتایج  تاکنون

در پیروزی دن این روش وباثر گذار موفق به  تونی دوسانجههمچنین  گذار هستند رپیام ها بسیار اث

Princebadi  را 

   

سال پیش مردم را داده اند  تغییر رنگ چشم خود   هایی از با این روش در سایت افراد گزارشداشته 

 FCC را کنترل کند به همین دلیل هاپنهان آن تواند از طریق پیامترس از این داشتند که شخص دیگری می

  کرد پیام پنهان در تبیغات را ممنوع

ه یا نه باید به این فکر باشیم ک تواند ما را کنترل کندحال به جای اینکه نگران باشیم که شخص دیگری می

 .استفاده کنیم چگونه از این قدرت برای منافع شخصیمان

 ره مان استفاده کنیم ؟های پنهان را در زندگی روزمچگونه پیام

های پنهان به نفع بیندازیم مردم آن زمان فرصت اینکه از پیام ساله پیام پنهان ۱۰اگر ما نگاهی به تاریخ 

 .خود استفاده کنند را نداشتند
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های خرین تحقیقات پیامآبر اساس  وری کامپیوتر این امکان فراهم شده است وآاما امروزه با استفاده از فن 

 .خواهند بود گر مطابق با هدف باشند بسیار موثرترپنهان ا

اهداف شخصیمان مان کمک کنیم و  های پنهان برای دست یابی بهبر اساس این واقعیت ما میتوانیم با پیام

 .کنیم خودمان را برای داشتن یک زندگی بهتر تشویق

 .استفاده کنید این فرصت را دارید و میتوانید همین االن از آن خبر خوب این است که شما

 :اگر شما با خودتان صادق هستید شما اعتراف میکنید که به این دالیل به اهدافتان نرسیده اید

 فاقد نظم و انظباط و یا 

 ندهباورهای محدود کن 

 ”زندگی برای من چندان اسان نیست“و یا ” من پول ندارم“شاید شما بگوید من 

را صرف کنید و به دنبال راه های  اگر شما پول ندارید به این معنی است که نیاز دارید نظم و انظباط کمتری

 .خالقانه ای برای کسب درامد بیشتر باشید

ان نیست به این معنی است که شما باورهای محدود کننده و اگر فکر میکنید زندگی برای شما منصفانه و اس

 .ای دارید

اگر مثال عادت به خوردن زیاد دارید به این معنی است شما نیاز به نظم و انضباط در خوردن و و ورزش کردن 

 .بیشتر دارد

 شاید شما همه اینها را بدانید اما چرا انها را انجام نمیدهید؟

 .از تاکیدات مثبت پنهان حذف باورهای محدود کننده استدر واقع هدف اصلی استفاده 

 .این بدان معنا است که شما باید تمرکز خود را از انچه نمیتوانید روی انچه میتوانید تغییر دهید

 .شما باید باور کنید کارهایی را که میتوانید انجام دهید و سپس دست به اقدام بزنید

م دادن کارهایی برای خودتان است این راه برای برنامه ریزی ذهن و پیام های پنهان یک راه خوب برای انجا

 .اهدافی که شما میخواهید است

اگر شما خودتان را متقاعد نکنید که باید تغییر کنید بدانید رسانه و عوامل بسیار زیادی شما را تغییر خواهند 

 .داد



 .ذهن ناخوداگاه ما فوق العاده قدرتمند است و شما باید این قدرت در بهترین راه ممکن استفاده کنید

آن روی صفحه کامپیوتر از  حال میدانید که معنی پیام پنهان ،تاریخ و روانشناسی ان چیست.با فلش زدن

این  سفارشبرای .هان استصوتی دو روش انتقال پیام پن طریق یک نرم افزار و یا گوش دادن به پیام های

سفارش دهید و با ایجاد سفارشی کردن پیام های خود در نرم افزار اهداف  اینجا ن راآنرم افزار میتوانید 

 .خود را به اسانی بدست اورید

 یاهدایبا کیفیت صوتی و تصویری  با ارسال نتایج  که از البوم ها استفاده کرده اندبه بعد  59یل سال ااو کاربران 

  زیر را میتوانند دریافت کنند:

  تخفیف پکیج %04  از البوم ها تصویری ارسال نتایج  

  تخفیف پکیج %04  از البوم ها صوتی ارسال نتایج 

 05 به صورت رایگان کیف پول  ژهزار تومان شار  

  قای علیخانی برای پرسش سواالت آیک جلسه مشاوره تلفنی با 

 فیلم های پنهان به دلخواه شما عدد  5 دانلود رایگان 

  کیف پول رایگان ژشار هزار تومان  94 به صورت یکجا لبوم هاآ مانهزار تو 05خرید باالی 

 میشود کاربران  تمامیاین مورد شامل 

 برای خرید پکیج تخفیف 34% .1

 شارژ رایگان کیف پول هزار تومان 94  صورت یکجا لبوم هاآ هزار تومان 100 خرید باالی  .2

 رایگان ویدئوعدد  1 پنهان ویدئوعدد  3خرید  .3

ز ی سرشار اگکلیک کنید و از همین امروز سالی جدید و پر از فروانی را برای خود رقم بزنید و زند اینجابرای خرید و استفاده از تخفیفات 

  ارامش و رفاه را تجربه کنید 
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