
 

 راستمرد، مکانی برای اشتراک هر آنچه مهم است!

 

حاال که فرصتی اجباری دست داده تا از کار و مسائل بیرون از خانه فراغت حاصل کنیم، بهترین زمان برای پرداختن به خود 

 و برنامه هایی ست که اغلب به بهانه نبود وقت کافی، آنها را به تعویق می انداختیم!

میتوانید در روزهای خانه نشینی، در سایت راستمرد برنامه ای فوق العاده جذاب برای خود داشته باشید که شما عزیزان 

 باشد.نه تنها سرگرم کننده ست بلکه مفید، سازنده و آگاهی بخش نیز می

 ا از آنها ببرید.ایم که میتوانید از امروز نهایت استفاده رما برای شما فهرستی از مطالب موجود در سایت آماده کرده

 با اشتراک این فایل برای دوستان و اطرافیان خود، آنها را نیز در این برنامه سازنده همراه کنید.
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 تست های خودشناسی

 

 تست چاکراها

 

 کهن الگوها برای زنانتست شخصیت شناسی 

 

 تست شخصیت شناسی کهن الگوها برای مردان

 

 تست دارما (افسانه شخصی یا طرح و رسالت الهی)

 

 تست قدرت های ماورائی

 

 تست شخصیت شناسی مانداال

 

 تست نیمکره فعال مغز

 

 سایر تست های کوتاه روانشناسی و خودشناسی

 

 

 

 

 

http://rastmard.com/test/chakras
http://rastmard.com/test/woman-archetype
http://rastmard.com/test/men-archetype
http://rastmard.com/test/dharma
http://rastmard.com/test/dharma
https://rastmard.com/test/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://rastmard.com/15314
http://rastmard.com/test/right-vs-left
https://rastmard.com/khodshenasi/


 

 فیلم های پیشنهادی 
 

 در سایت مطالعه کنید. ی راستمردفیلم برتر پیشنهاد ۵۰شرح معرفی هریک از فیلم های زیر را میتوانید در مقاالت 

 برای دانلود فیلم ها بروی نام انگلیسی آنها کلیک کنید

"What Dreams May Come" چه رویاهایی می آیند 

"Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring"  بهار، تابستان، پاييز، زمستان و...بهار 

"The Celestine Prophecy "  پیشگویی آسمانی 

Interstellar بین ستاره ای 

  "ساکن طبقه وسط"

ish""Big F ماهی بزرگ 

Dead Poets Society انجمن شاعران مرده 

"Black swan" قوی سیاه 

 

"Apocalypto" آخر زمان 

"Life of Pi" زندگی پی 

A Beautiful Mind"" ذهن زیبا 

"Fight Club" کلوپ رزم 

https://rastmard.com/%DB%B5%DB%B0-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2/
https://bit.ly/2JLLLKP
https://bit.ly/2wLMVkh
http://www.namasha.com/v/foVspqOy
https://bit.ly/2MtUffd
https://bit.ly/2wbrOre
https://bit.ly/2w3qSoS
https://bit.ly/2P0yxwQ
https://bit.ly/2OYIVoR
https://bit.ly/2O00Iuy
https://bit.ly/2uyL7Ld
https://bit.ly/2KYcw2K
https://bit.ly/2JahLr1


 

"Groundhog Day" روز موش خرما 

"Equilibrium" توازن 

"Being There" آنجا بودن 

"City of Angles" شهر فرشتگان 

"The Others" دیگران 

Sixth Sense""The  حس ششم 

"Forrest Gump"  

"Into the Wild" بسوی طبیعت وحشی 

"The Green Mile" جاده سبز 

""Crash حادثه 

"21 Grams"  

"Yes Man"  

 

"Fountain" فواره 

"They live آنها زندگی میکنند 

https://bit.ly/2KN8eMf
https://bit.ly/2znkPAA
https://bit.ly/2KZr3Lh
https://bit.ly/2JafAUn
https://bit.ly/2ui9bBd
https://bit.ly/2DRbIF2
https://bit.ly/2NGEX3N
https://bit.ly/2H3o6ra
https://bit.ly/2NGhNdG
https://bit.ly/2KOUbFg
https://bit.ly/2IDtVsk
https://bit.ly/2z3P8vU
https://bit.ly/2lNuZAI
https://bit.ly/2KDX3EF


 

"Modern Times" عصر جدید 

"Dark city" شهر تاریک 

"The truman show" نمایش ترومن 

"Lucy" 

"Matrix" 

 سمت اولق

  قسمت دوم

  قسمت سوم

"A Scanner Darkly" اسکنر تاریک نگر 

Darko"Donnie  

"Avatar" آواتار 

"Alice in Wonderland" آلیس در سرزمین عجایب 

"Inception"  

"Shutter Island" ه شاترجزیر 

 

"The Shawshank Redemption" رستگاری در شاوشنگ 

https://bit.ly/2sLdXJY
https://bit.ly/2t4GmZf
https://bit.ly/2JH9Gz4
https://bit.ly/2JIK98E
https://bit.ly/2teyseV
https://bit.ly/2teyseV
https://bit.ly/2K0FFJU
https://bit.ly/2lccWUC
https://bit.ly/2LR5tW5
https://bit.ly/2JK15ro
https://bit.ly/2JQFrFc
https://bit.ly/2tbVQK7
https://bit.ly/2LU8bds
https://bit.ly/2JEiPs8
https://bit.ly/2HQQ8mg


 

"Constantine" کنستانتین 

"PK"  پی کی 

" I am Legend " من افسانه هستم 

 انیمیشن های پیشنهادی

"The Animatrix" انیماتریکس 

"Princess Mononoke" پرنسس مونونوکه 

"Your Name" نام تو 

"Howl's Moving Castle " قلعه متحرک هاول 

Spirited awayشھر اشباح " 

Tales From the Earthsea حکایت دریای روی زمین 

Perfect Blue  آبی کامل 

When Marnie was there هنگامی که مارنی آنجا بود 

Begonia and big fish  ماهی بزرگ و بگونیا 

 

 

https://bit.ly/2t1oxtM
http://www.namasha.com/v/e2UqMNC3
https://bit.ly/2MtGrxs
https://bit.ly/2L3w8Df
https://bit.ly/2HMwskB
https://bit.ly/2GU0K3I
https://bit.ly/2JieMxG
https://www.namasha.com/v/Ftec6y66/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%AD_Spirited_Away_2001_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://www.namasha.com/v/8m8VO2Mz/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_Tales_from_Earthsea_%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_
https://www.aparat.com/v/iAfOG/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86_Perfect_Blue_2016
https://www.namasha.com/v/oayeOJoM/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%DB%8C_%D8%A2%D9%86%D8%AC%D8%A7_%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_When_Marnie_Was_There_2014
https://www.aparat.com/v/P4lFY/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D9%88_%D8%A8%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7


 

 های پیشنهادیکتاب
 

 برخی از کتابهای پیشنهادی ما عبارتند از:

 "عالئم ستاره ای نوشته "ليندا گودمن �📙�

 "سيلماريليون نوشته "جان تالكين  �📙�

 "زندگي در سايه اساطير نوشته "جوزف كمبل  �📙�

 "دنیای سوفی نوشته "يوستين گردر  �📙�

 "نرگس و زرين دهن نوشته "هرمان هسه �📙�

 " هنر عشق ورزيدن نوشته "اريك فروم �📙�

 تمرین نیروی حال نوشته اکهارت تول �📙�

 زمینی نو نوشته اکهارت تول �📙�

 )تلگرام نسخه صوتی موجود در کانال(  کیمیاگر نوشته پائولو کوئلیو �📙�

 راهنمای رزم آور نور نوشته پائولو کوئلیو �📙�

 ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد نوشته پائولو کوئلیو �📙�

 ساحره پورتوبلو نوشته پائولو کوئلیو �📙�

 کوه پنجم نوشته پائولو کوئلیو �📙�

 خاطرات یک مغ نوشته پائولو کوئلیو �📙�

https://t.me/raastmard/3996


 

 پیشگویی آسمانی اثر جیمز ردفیلد �📙�

 بصیرت دهم اثر جیمز ردفیلد �📙�

 پرواز عقاب اثر کریشنا مورتی �📙�

 حضور اثر کریشنا مورتی شعله �📙�

 افق روح اثر کاترین ریدال �📙�

 سفر روح اثر پیتر ریشیلیو �📙�

 دینامیک اختری اثر رابرت بروس �📙�

 "اثر جرج اورول �📙� 1984 "

 "پاسخ به ایوب اثر "کارل گوستاو یونگ  �📙�

 مراقبه ویپاسانا -هنر زندگی  �📙�

 جنگجوی صلحجو اثر دن میلمن �📙�

 سفر مقدس اثر دن میلمن �📙�

 قوانین روحانی اثر دن میلمن �📙�

 مسیر پنهان اثر دن میلمن �📙�

 

 



 

 راستمرد مراقبه های پیشنهادی 
 

مراقبه های بسیاری وجود دارند که میتوان انجام داد اما در اینجا میخواهیم مراقبه هایی ساده و جذاب 

 که نوعی سرگرمی میباشند به شما پیشنهاد دهیم.

 

 مراقبه غذا

 

 

 مراقبه رنگ

 

 

 عنصرمراقبه چهار

 

 

 مراقبه ماندال

 

 

 مراقبه زیبایی

 

 خود را ریلکس کرده و مراقبه کنید. مراقبه های صوتی رایگان راستمردهمچنین میتوانید با تعداد زیادی از  

 

قمندید، همین حاال در حرفه ای تر عال اصولی و اگر هم به یادگیری مراقبه به صورت** 

ثبت نام کنید و از سطح مبتدی تا پیشرفته، به دوره آنالین مراقبه و تمرکز  راستمرد 

 تقویت آرامش و تمرکز خود کمک کنید.

 

 

https://bit.ly/2JhzAaO
http://rastmard.com/11486
https://rastmard.com/22669
https://rastmard.com/24207
https://rastmard.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%da%af%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d9%86/
https://rastmard.com/creative-hypno/
https://rastmard.com/creative-hypno/
https://edu.rastmard.com/courses/practical-meditation


 

 یوگا 

 

یوگا برای سالمتی و هماهنگی ذهن و بدن طراحی شده و اگر اصولی و زیر نظر یک استاد حرفه ای فرا 

  تمرینات یوگا بسیار متعددند.گرفته شود، مزایا و تاثیرات بیشماری در زندگی فرد خواهد داشت. 

گا جهت باالبردن برای سهولت تمرین یوگا در خانه، ما برای شما مقاله ای از تمرینات رایج و موثر یو 

 مقاومت و تقویت سیستم ایمنی بدن تهیه کرده ایم که میتوانید از لینک زیر مشاهده کنید.

 یوگا در قرنطینه مقاله

 

 تای چی
 

شما میتوانید برای یادگیری این هنر باستانی چینی که به روان کردن جریان انرژی حیاتی در بدن و باال 

 ی آموزشی جامع تای چی سبک یانگبستهذهنی می انجامد،  -بردن سطح انرژی و قدرت جسمی

 را تهیه کرده و در منزل خود تمرین کنید.توسط استاد بزرگ این سبک 

 خالی از لطف نیست. فیلم مرد تای چیبرای آشنایی بیشتر با تای چی، دیدن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rastmard.com/wp-admin/post.php?post=64256&action=edit
https://rastmard.com/product/yang-tai-chi
https://rastmard.com/30142
https://rastmard.com/30142


 

 گردشگری آنالین از برخی مکان های مقدس و پرانرژی زمین
 

 در کشور پرو ماچو پیچو

 در امریکا دریاچه کراتر

 جزیره ایستر

 در ایران تخت سلیمان

 در تبت کوه کایالش

 بلغارستاندر صومعه ریال 

 در یمنجزایر سوکوترا 

 لستاندر انگ استون هنج

 در بوسنی هرم خورشید

 در استرالیا آبشار اولورو

 مناطق عرفانی جهان

 

 

https://www.bestshow.co/video/v/1810pbPrc
http://www.avazehtravel.com/blog/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7/1282
https://www.kojaro.com/2016/8/1/120912/where-is-easter-island/
https://www.aparat.com/v/rDXln/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.dideo.ir/v/ap/yj3sg/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%7C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-manasarovar-%DA%A9%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AA
https://tamasha.com/v/Z60zl/%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87-quot-%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%A7-quot-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.mp4.ir/Video?Watch=32306-215047210
https://www.aparat.com/v/nowLx/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AC_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.youtube.com/watch?v=dh3vRpdLTT8
https://www.khabaronline.ir/photo/503784/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.kojaro.com/2015/9/24/21405/most-mystical-places-in-the-world/


 

 راستمردفایلهای خودهیپنوتیزم 
 

اگر از وضعیت و شرایطی که دارید خسته شده اید و خواهان تغییر زندگی خود هستید میتوانید با تهیه 

خود را آغاز  ذهن ناخودآگاهانواع فایل های صوتی خودهیپنوتیزم راستمرد، از همین االن تغییرات روی 

 کرده و برای تحقق خواسته ها و نیازهای خود آنرا از نو برنامه ریزی کنید.

 

 این فایل ها در زمینه های زیر تغییرات الزم را در زندگی شما ایجاد میکنند:

 ثروت و مشکالت مالی

 عشق و مشکالت عاطفی

 سالمت ذهن و روان

 تحصیل و کنکور

 سالمت و خانواده

 تقویت مهارت های زندگی و شخصیتی

 رهایی از عادات و آنچه نمی خواهید

 و تناسب اندامزیبایی 

 مختلف موفقیت در امور

 شما میتوانید برای مشاهده اطالعات هر کدام و تهیه آنها به هریک از دو لینک زیر مراجعه کنید:

hypno-https://rastmard.com/subliminal 

https://rastmard.com/shop 

 

 

 

 

https://rastmard.com/subliminal-hypno
https://rastmard.com/shop


 

 بسته های جامع پیشنهادی
 

تغییر عادات و الگوهای رفتاری، رهایی از برای  تحت مدیریت روانشناس و متخصص هیپنوتیزمراستمرد 

ترکیبی از روش های بسته های کامل و جامعی تدارک دیده که  خواهید و جذب آنچه تمایل داریدیآنچه نم

میباشند. این بسته ها موفقیت شما را در تحقق خواسته هایتان  درمانی روانشناسی، هیپنوتیزم و جذب

 تضمین میکنند.

 این بسته ها در زمینه های زیر ارائه میشوند:

 

 بسته پاکسازی، فعالسازی و هماهنگی چاکراها

 

 نیروهای منفیبسته جامع حفاظت از 

 

 بسته جامع تقویت اعتماد به نفس

 

 بسته جامع درمان افسردگی

 

 بسته جامع دفع اضطراب و استرس

 

 حقیقیجامع جذب و نگهداری عشق  بسته

 

 بسته ویژه کاهش وزن و اصالح الگوی غذایی

 

 بسته ویژه افزایش وزن و اشتها

 

 

 

https://bit.ly/2GKr16X
https://goo.gl/wkNZws
https://goo.gl/kKewfq
https://goo.gl/VdjXLM
https://goo.gl/5pN9WH
https://goo.gl/J3jRTd
https://goo.gl/EjU7hn
https://goo.gl/bF6t2d


 

  راستمرد چطورها
 

میباشد که  مهارتهابرخی تقویت قدرتهای درونی و ی براوعه، راهنماهای نوشتاری و تصویری ماین مج

 براحتی قابل تهیه بوده و برنامه خوبی برای روزهای خانه نشینی به شما میدهد.

 راهنماهای موجود در راستمرد در حال حاضر به قرار زیر هستند:

 

 (مسیر زندگی) راهنمای پیدا کردن افسانه شخصی

 

 راهنمای کاربردی کنترل امیال جنسی

 

 راهنمای جامع رویابینی شفاف

 

 راهنمای کاربردی برون فکنی و پرواز روح

 

 راهنمای بهبود زندگی با شناخت الیه های ذهنی

 

 راهنمای جامع آموزش کار با سنگ های درمانی و کریستال ها

 

 راهنمای کاربردی تقویت شهود

 

 نحوه تقویت فوه شهود همچون شرلوک هلمز

 

 نحوه ذخیره کردن انرژی در مرکز ثقل بدن

http://rastmard.com/11746
http://rastmard.com/23955
http://rastmard.com/10822
http://rastmard.com/11955
http://rastmard.com/13967
http://rastmard.com/12812
http://rastmard.com/11245
http://rastmard.com/12437
http://rastmard.com/11022


 

  دوره های آنالین 
 

هستید و دوست دارید تحوالتی ریشه ای در آگاهی و  خودشناسی و خودسازی و باالخره، اگر اهل

و حرفه ای به این نیاز  زندگی خود ایجاد کنید، دوره های آموزش آنالین راستمرد به نحوی کامال اصولی

 شما پاسخ میدهند. 

 و هستند دانلود قابل جزوات همینطور  و تصویری و صوتی آموزشی های فایل دارای ها دوره اکثر�✔

 .داشت خواهید دسترسی مطالب همه به همیشه برای نام ثبت یکبار با شما

 د.یا ایمیل ارتباط بگیریتلگرام برای دریافت مشاوره و کمک در ثبت نام با آیدی پشتیبانی راستمرد در 

https://t.me/Rast_ham                                      rastmard@yahoo.com 

 

 مجموعه اصول عملی راه درون (رایگان) -دوره راه دل 

 و ای پایه های تمرین سری یک و شوید می آشنا درونی راه و معنوی اولیه اصول با شما دوره این در

 این. ندک آشنا درونتان با را شما و برده باال خیلی را تان زندگی کیفیت تواندمی که میگیرید یاد عملی

 .شود می توصیه ها مبتدی به شدت به دوره

 

 دوره مدیتیشن و آرامش ذهن

 سته مدیتیشن یا مراقبه قطعا میکند، توصیه شما به استادی هر که مهارتی ترین ای پایه و مهمترین

 شوندمی گیج قدری به کنند شروع را مراقبه میخواهند که کسانی مطالب وسعت و پراکندگی علت به اما

 و جزوات همراه به و استاد راهنمایی با شما دوره این در اما. کنند رها را مراقبه اصال میدهند ترجیح که

 را آثارش اول روز همان از و میگیرید یاد را مراقبه فن پیشرفته تا مبتدی از قدم به قدم صوتی های فایل

 .میکنید حس تان زندگی بروی

 

 ارتباط با راهنمای درون از طریق چشم و گوش درون

 مورد رد میتوانید او با گرفتن ارتباط با که است معنوی های تمرین بخش مهمترین درون استاد یا راهنما

 و شگو تقویت با دوره این. کنید دریافت راهنمایی او از و بپرسید سوال بیرونی و درونی های جنبه همه

 

https://t.me/Rast_ham
https://t.me/Rast_ham
https://t.me/Rast_ham
https://edu.rastmard.com/courses/rahe-del-jadid/
https://edu.rastmard.com/courses/practical-meditation
http://edu.rastmard.com/courses/inner-vision


 

 آن در که کسانی و بوده موثر بسیار گیری، ارتباط برای خلسه به ورود تمرینات و شما درونی چشم 

 .کردند نقل درونشان استاد با ارتباط از شگفتی بسیار نتایج کردند، شرکت

 

 خوددرمانی و شفای خویشتن

 و ذهن به را شفابخش های انرژی فرد، به منحصر و قوی تمرینات کمک با که آموزید می دوره این در

 یآنهای از برخی حتی(  خود های بیماری از بسیاری درمان و کنترل پیشگیری، به و کنید وارد خود جسم

 .بپردازید) ندارد  درمان پزشکی دید از که

 

 دوره افزایش انرژی

 رژی،ان سطح چشمگیر بردن باال خستگی، و کسالت رفع موجب و ست کاربردی و مفید بسیار دوره این

 .میگردد بیماریها از بسیاری درمان و ایمنی سیستم تقویت نشاط، و سرزندگی احساس

 

 دوره روانکاوی عمقی یونگ

. تهس روانشناسی و خودشناسی ترکیب راه بهترین و راستمرد دوره کاملترین و ترین مفصل دوره این

 روش و رویاها تعبیر نحوه شخصیتی، های تیپ الگوها، کهن همزمانی، و ها نشانه مورد در دوره این در

 .میبینید آموزش ناخودآگاه با ارتباط برای فعال تجسم قدرتمند

 

 
 با تشکر از همراهی شما عزیزان

 سازنده ای را برای شما آرزومندیمسالمتی و اوقات خوش و 

 تیم راستمرد

 

 

https://edu.rastmard.com/courses/self-healing/
https://edu.rastmard.com/courses/energy-rising-2/
https://edu.rastmard.com/courses/jung-depth-psychology/
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