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به تست ردیاب مسائل حافظه پنهان( قلب) خوش آمدید!

ارزیابی های رایگان ما به شما در شناسایی و تشخیص مشکالت احساسی ،روحی و روابط که موانع
بسیار بزرگی در زندگی شما هستند و باعث استرس ،بیماری و شکست می شوند ،یاری می رسانند.
پیدایش و توسعه این آزمون بیش از  ۶۱سال طول کشید ،و هیچ آزمون دیگری در دنیا نظیر آن وجود
ندارد :یک آزمون که مسائل ضمیر ناخودآگاه را تشخیص می دهد.
در پایان هر آزمون  ،ما یک گزارش شخصی با جزئیات کامل و شخصی در زمینه های نیرو و توان و
بخش هایی که ممکن است شما به درمان نیاز داشته باشید ،و همچنین گام های عملی برای شروع سفر
خود به سمت سالمتی ،شادی و موفقیت ،فراهم می کنیم.
ما معتقدیم که این می تواند مهم ترین  ۶۱دقیقه ای باشد که شما در طول زندگی خود سپری می کنید.
چرا؟
چون اطالعات این آزمون بسیار کارآمد هستند.
در این مورد ،قدرت شخصی به منزله آگاهی از منبع بزرگ ترین مشکالت زندگی تان _ و راه حل آن ها
است.
تست ردیاب مسائل حافظه پنهان( قلب) را انجام دهید!
انجام این تست حدود  ۶۱دقیقه طول می کشد.
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شما بعد از انجام این تست ،حدود  ۶1صفحه از نتایج دقیق و عمیق از نتایج خود را دریافت می کنید.
نتایج شما شامل ارزیابی امتیازدهی هر یک از مسائل مهم قلب در زندگی تان است (قلب در این جا به
معنی ذهن ناهشیار ،وجدان ،و روح است).
این تست اکنون رایگان است (ارزش  99دالر).

شما می توانید از این تست به عنوان پایه ای برای مشخص نمودن مشکالتی که باید درمان شوند
استفاده کنید .بعد از انجام کد شفابخش ،می توانید دوباره رایگان آن را برای ارزیابی پیشرفتی که
داشته اید انجام دهید.
شما می توانید این تست را با دوستان خود به اشتراک بگذارید  -به صورت رایگان!
تست ردیاب مسائل حافظه پنهان( قلب) ،ابزاری برای تشخیص مسائل قلب معنوی و احساسی
شما و در واقع منبع مشکالت و راه حل آن ها است!
به دانش ما ،این تنها آزمون موجود در نوع خود است.
ما با توجه به آزمایش ها و بازخوردها بر این باوریم،که این تست نه تنها مشکالتی که شما از آنها مطلع
هستید را تشخیص می دهد ،بلکه مشکالتی که از آنها مطلع نیستید هم تشخیص می دهد.
معموال افرادی که این تست را انجام می دهند از ریشه مشکل خود که قبال هرگز قادر به شناسایی آن
نبودند ،آگاه می شوند.
چرا ما معتقدیم که این تست ردیاب  ،شاید مهم ترین آزمونی باشد که شما تا به حال انجام داده اید؟
چون بیش از  ۰۱۱۱سال پیش ،حضرت سلیمان فرمود ":قلب خود را باالتر از هر چیز دیگری محافظت
کنید ،زیرا از آن [ همه ] مسائل زندگی جریان می یابند".
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بنابراین طبق گفته حضرت سلیمان ،هر مشکلی که شما دارید منبعی دارد_ و منبع بالقوه برای شفا_ در
قلب است.
اخیرا ،دانشکده های پزشکی مدرن و متخصصان ،تحقیقات مستقلی را انجام داده اند و دریافته اند که
تقریبا هر مشکل و همچنین راه حل آن در مسائل مربوط به قلب قرار دارد.
آنها موارد زیر را مسائل حافظه پنهان( قلب) نامیده اند:
● ذهن ناهشیار
● ذهن نیمه هشیار
● باورها
● احساس ها
● افکار
● خاطرات سلولی

به عنوان مثال ،یک محقق و دکتر در دانشکده پزشکی استنفورد نوشت که مشکالت مربوط به قلب ما
(او آن ها را به عنوان باورهای ما شناسایی می کند) منبع تقریبا  ۶۱۱درصد ناخوشی و بیماری هستند و
اگر شما مساله مربوط به قلب را درمان کنید ،حتی مشکالت ژنتیکی نیز می توانند شفا یابند.
همچنین ،یک دانشکده پزشکی در داالس به تازگی تحقیقاتی را گزارش کرده است که درمان مشکالت
مربوط به قلب ( آنها این مشکالت را به عنوان خاطرات سلولی شناسایی می کنند) بهترین امید ما برای
شفای بیماری ها و امراض العالج در آینده است.
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و تحقیقات مشابهی سریع تر از از آنچه که ما بتوانیم آنها را دنبال کنیم ،عرضه می شوند.
اگر شما آنچه را که حضرت سلیمان "مسائل مربوط به قلب" می نامید را با آنچه که دانشمندان پیشگام
کشف می کنند مقایسه کنید  -آن ها یک چیز مشابه هستند!
در نتیجه ،علم امروزی خود را به آن حقیقت باستانی رسانده و آن را تایید می کند!
این "مسائل مربوط به قلب" همان چیزی است که تست ردیاب مسائل حافظه پنهان( قلب) به آن
می پردازد!

ارزیابی مسائل حافظه پنهان( قلب) برای من چه معنایی دارد؟ آن نشان دهنده وجود پایه های الگوهای
رفتاری است.
نتایج و امتیازات { -۶۱تا  }+ ۶۱شما به چه معنا است؟ نمره{صفر} یک نتیجه متوسط است .شخصی با
امتیاز {صفر} مقدار متوسط "زباله قلبی" دارد که به مرور در زندگی خود اندوخته کرده است.
هر عدد زیر {صفر} ۶۱درصد کمتر از حد متوسط است.
به عبارت دیگر ،هر عدد زیر {صفر} نشان دهنده  ۶۱درصد بیشتر زباله قلبی است که باید درمان شود.
به عنوان مثال ،یک امتیاز { }-2به این معنی است که پاسخ های شما  1۱درصد پایین تر از میانگین
برای این مساله بوده ،یا به طور کلی ،شما  1۱درصد زباله قلبی دارید که باید درمان شود.
هر عدد باالی{صفر} ۶۱درصد باالتر از حد متوسط است.
هر عدد باالتر از {صفر}نشان دهنده ۶۱درصد کم تر زباله قلبی است که نیاز به درمان دارد.
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یک امتیاز { }+3به این معنی است که پاسخ های شما  ۰۱درصد بیشتر از حد متوسط برای این
موضوع و یا کل آن بوده است ،و شما  ۰۱درصد کمتر زباله قلبی برای درمان دارید.

چگونه همه این ها زندگی شما را تحت تاثیر قرار می دهند؟ ما معتقدیم که حداقل هر فرد سرانجام می
تواند در امتیاز  +۰و باالتر در هر گروه ،هر مسئله  ،و روی هم رفته در این آزمون کلی ،زندگی کند!
امتیاز  + 5مقداری است که فکر می کنیم در نهایت شما می توانید زندگی خود را سپری کنید .این خود
باعث یک زندگی عالی خواهد شد!
امتیاز  +7زندگی در سطح باالیی است و ما کامال بر این باور هستیم که شما می توانید به آن سطح
رسیده و در آنجا بمانید! این خود طعم بهشت بر روی زمین است .شما می توانید عشق ،شادی و آرامش
را به وفور احساس کنید ،و به شرایط خود وابسته نباشید.
بهترین خبر این است که شما هم اکنون می توانید از هر جا که االن هستید ،به آنجا بروید ...حتی اگر
همه امتیازهای شما هم  -۶۱باشد.
کمربند ایمنی خود رو ببندید و آماده پیمودن زندگی خود باشید!
سطح امتیازات شما احتماال در  ۰ماه اول انجام کدهای شفابخش به بیش از  ۰خواهد رسید .شما در گروه
های واحد و در امتیاز کلی خود پیشرفت می کنید .در ادامه ،می توانید انتظار افزایش مداوم در نمرات،
احساس ها،و سالمتی خود ،و فراوانی هایی که تجربه می کنید ،باشید.
نکته :شما می توانید برای اطالعات بیشتر و با توجه به امتیازهایی که در هر گروه کسب کرده اید
توضیحات هر گروه را در یکی از کتاب های کد شفابخش مطالعه کنید و اطالعات بیشتری در مورد
گروه هایی که امتیازات پایین تری در آنها کسب کرده اید ،به دست آورید .در ابتدا تست را انجام داده و
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بعد با استفاده از کدهای  ۶1گروه و یا  4کد عمومی ،به مدت  ۶1روز بر روی هر گروه کار کنید و مجددا
تست را انجام داده و امتیازات فعلی خود را با امتیازات قبلی مقایسه کنید.
شما می توانید انتظار بهبود در تمام بخش های زندگی خود را داشته باشید!

تصویری از ترجمه نمونه یک آزمون در زیر آمده است.
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