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کوین ترودو کیست؟

متاسفانه در ایران «کوین ترودو» ناشناخته مانده و به ما فقط افرادی مثل «برایان تریسی» و یا «آنتونی رابینز» را معرفی

کرده اند؟ آیا این عجیب نیست؟ کوین ترودو در «دوره آرزوی تو دستور توست» به زیبایی علت این موضوع را توضیح

داده است. 

اولین موضوع آموزشی کوین ترودو در کتاب بخواه تا برآورده شود و دوره آرزوی تو دستور توست یک پرسش اساسی

است. او از مخاطب خود می پرسد: به چه کسی گوش میکند؟ شما به چه کسی گوش میکند؟

بیشتر کتاب های کدام نویسنده را می خوانید؟ از اساتید داخلی بیشتر به چه کسی گوش می دهید؟ آیا ما باید دنباله رو

هر استادی که بیشترین تبلیغ را داشت باشیم؟

آیا هرکسی کتابی چاپ کرد باید استاد خطاب شود و ما باید کتابش را بخوانیم؟ کوین در سمینار آرزوی تو دستور توست

سایت راز پاسخ جامع و کاملی به این پرسش اساسی میدهد که به چه کسی باید گوش کنیم که توصیه می کنم در 

موفقیت گوش کنید.

کوین ترودو (Kevin – mark – Trudeau) کارآفرین خود ساخته و ثروتمند، نویسنده مشهور، سخنران و مشاور،

) و فروشنده (سمینار آرزوی تو دستور توست متخصص خودیاری، چهره تلویزیونی، نت ورکر، مدرس دوره قانون جذب 

موفق آمریکایی و مولف کتاب های زیادی ( کوین ترودو ۱۳ جلد کتاب دارد ) در زمینه های مختلفی مانند: موفقیت،

سالمتی، تغذیه و کاهش وزن و روش های توسعه مالی است.
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کتاب های کوین ترودو جزو پرفروش ترین کتاب های آمریکا محسوب می شود. «کتاب کوین ترودو» به مدت ۲۹

هفته پشت سر هم رکورد دار بوده است.

زندگینامه کوین ترودو

…save as جهت دانلود روی لینک باال کلیک کنید و در صفحه باز شده راست کلیک کنید و

(Lynn) سال های آغازین زندگی کوین ترودو: آقای کوین مارک ترودو مشهور به کوین ترودو در ۶ فوریه ۱۹۶۳ در لین

واقع در «ماساچوست» آمریکا متولد شد و در همان جا بزرگ شد.

کوین پسرخوانده «رابرت و مری ترودو» است. خانواده ترودو شرایط مالی بدی داشتند و دوران کودکی کوین ترودو به

سختی گذشت. پدر کوین ترودو جوشکار و لوله کش ساده ای بود که درآمد بسیار کمی داشت.

کوین ضریب هوشی بسیار باالیی داشت و خیلی خوب درس می خواند. در سال ۱۹۸۱ از طرف مدرسه محل تحصیلش به

عنوان آینده دارترین استعداد مدرسه معرفی شد.

کوین ترودو می گوید دوران کودکی را با فقر گذراندم اما همیشه به خودم قول دادم هرچه سریع تر شرایط را تغ�ر دهم.

پیشنهاد ویژه ما برای شما:  جهت دانلود رایگان ۴ فصل سمینار آرزوی تو دستور توست
کلیک کنید

دوران جوانی کوین ترودو (نتورکینگ و تبلیغات)

https://razemovafaghiat.com/Kevin-Trudeau-Books
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کوین ترودو بعداز پایان دبیرستان به شغل دست فروشی خودرو پرداخت. کوین جوان طعم شیرین پول را چشیده و

آنقدر هیجان زده شده بود که تصمیم گرفت روزی ثروتمند بزرگی شود.

کوین ترودو روزی با پیام تبلیغ دوره تقویت حافظه مواجه شد. در دوره شرکت کرد و خیلی زود متوجه شد که در این

زمنیه توانایی خاصی دارد. او همچنین از طریق استاد خود متوجه شد که استعداد عجیبی برای تدریس دارد.

کوین جوان شروع به کار آموزش تکنیک های تقویت حافظه و برگزاری سمینارهای آموزشی کرد. درآمد دوره های

آموزشی در آن دوره خیلی کم بود. از طرف دیگر میل و گرایش کوین به کسب ثروت با درآمد کم این کار ارضا نمی شد.

 او در سال ۱۹۹۳ وارد شرکت بازاریابی شبکه ای «نوتریشن فور الیف» (Nutrition for Life) می شود و از طریق نت

ورکینگ به موفقیت های مالی خوبی دست پیدا می کند.

کوین ترودو پس از موفقیت های بزرگی که در کار فروش اینترنتی به دست می آورد، وارد صنعت تبلیغات می شود. او

اقدام به ساخت و پخش تبلیغات تلویزیونی در سطح وسیعی می کند.

کشف راز موفقیت در گروه های مخفی آمریکا

عطش سیری ناپذیر کوین ترودو ذهن کنجکاو او را به این پرسش کشاند که چرا افراد ثروتمند و با نفوذ جامعه روز به

روز موفقیت های بیشتری کسب می کنند و افراد فقیر و سطح پا�ن جامعه برعکس؟!

او به دنبال این پرسش با افراد مختلفی وارد رابطه شد که خیلی تصادفی از طریق فردی با موضوع آموزش های خاص

در گروه های مخفی آمریکا آشنا شد. از آن لحظه تمام وجود کوین ترو رفت به مسیری که او را وارد گروه های مخفی

کند.

کوین ترودو در مصاحبه ای میگوید تمام موفقیت های زندگی خودم را مدیون آموزش های گروه های مخفی مثل

فراماسونری، برادر هود و اسکال اند بونز هستم. او می گوید در این گروه ها وقت ما را با درسهای فیزیک و جبر و ادبیات

تلف نمی کردند.

اساتید گروه های مخفی ذهن را خوب میشناسند و برای حرکت و شکوفایی فرایند موفقیت در ذهن افراد برنامه های

عملی موثری طراحی کرده اند. پس از تالش بسیار او به گروه های مخفی راه می یابد و در این گروه ها اطالعات و رموز

موفقیت زیادی را کسب می کند.

یکی از جذاب ترین خاطرات کوین ترودو از گروه های مخفی این بود که می گوید: روش آموزش در گروه های

مخفی شاگردی – استادی بود. 

روشی که شاید از ۱۰۰ سال پیش در جوامع مترقی برچیده شده است. او توضیح می دهد که شاید تنها علت تاثیر

شگفت انگیز آموزش های داخل گروه های مخفی آن است که شما تمام وقت با استاد خود ارتباط مستقیم دارید. 

شما اطالعات ناب را از منبع اصلی دریافت می کنید و نه اینکه صحبت های تحریف شده و تغ�ر یافته او را از

طریق واسطه دریافت کنید. 

این توضیحات کوین ترودو آنقدر برای بنده «محمود جوالیی» تاثر بخش بود که از آن روز در تمام آموزش های

خود روش شاگردی-استادی را پیشه خود کردم. 

شما در دوره تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس- پرواز و همچنین در دوره نخبگان جذب و موفقیت و حتی دوره

کوین ترودو من را در کنار خود خواهید داشت. 

اولین گام هم این هست که کتاب بخواه تا برآورده شود کوین ترودو را از سایت ما تهیه و مطالعه کنید.
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انجمن های مخفی برادرهود،اسکال اند بونز،فراماسونری و … گروه هایی هستند که کوین پس از آگاهی از اسرار آنان

تصمیم می گیرد که این اسرار را در اختیار دیگران قرار دهد.

ثروت کوین ترودو

کوین ترودو از نوجوانی به دنبال کسب ثروت بود. او خیلی زود با بکارگیری آموزش های درون گروه های مخفی به ثروت

کالنی رسید. در رابطه با ثروت کوین ترودو فقط همین بس که در حال حاضر بیش از ۶۰ شرکت فعال در زمینه های

مختلف در امریکا و اروپا دارد.

تنها رقمی که از میزان درآمد کوین ترودو منتشر شده حاکی از آن است که درآمد شرکت های کوین ترودو در سال ۲۰۱۳

به بیش از ۳ میلیون دالر رسیده بود که متاسفانه حکم حبس فدارل او صادر شد.

کوین ترودو رازهای ثروتمند شدن خود را در دوره ها و کتاب هایش فاش کرده است. شاید بتوان کوین را بهترین استاد

آموزش عملی حوزه موفقیت مالی دانست.

کوین ترودو در خصوص موفقیت مالی از اصولی صحبت می کند که سال ها در گروه های مخفی “مانند فراماسونری،

برادرهود و اسکال اند بونز و … ” تدریس شده و افراد بسیاری از جمله اندرو کارنگی و راکفلر به وسیله این آموزش ها به

پولدارترین افراد زمان خود مبدل شدند.

محصوالت آموزشی کوین ترودو

کوین ترودو پس از دوره ای که به بازاریابی شبکه ای اشتغال داشت، در مورد موضوعات مختلفی مانند: خودیاری،

توصیه های سالمتی، تغذیه، درمان ریزش مو، تندخوانی و استراتژی های مربوط به بازار امالک و مستغالت

چندین سری محصوالت آموزشی ارائه داد، او سی دی های زیادی در ارتباط با موضوع خودیاری و موفقیت تولید

کرده است.

پس از آن کوین ترودو در سال ۲۰۰۴ با استفاده از “infomercials” (عناوین تبلیغاتی) کتاب هایی را با مضامین

آگهی های تبلیغاتی طوالنی مدت و متکی بر اطالعات و جزئیات زیاد منتشر کرد. (کتاب های کوین ترودو)

کوین ترودو در سال ۲۰۰۵ «کتاب درمان های طبیعی» را منتشر کرد که به مدت ۲۹ هفته پرفروش ترین کتاب بود

و بیش از ۵ میلیون نسخه از آن به فروش رفت.

https://razemovafaghiat.com/Success-In-Work
https://www.goodreads.com/book/show/682.More_Natural_Cures_Revealed
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ترودو  بازاریابی های بزرگی نیز در زمینه کتاب و کتاب های صوتی خودیاری و خودانگیزشی تحن عنوان «بازاریابی

های موازی» ایجاد کرد که درآمد هنگفتی را برای وی به همراه داشت و منجر به بستن قرارداد با شخصیت های

سرشناس شد.

کوین ترودو به دنبال موفقیت های مالی پی در پی، یک مسابقه سیاحتی بسیار جالب تحت عنوان اینترنشنال

پول تور (international pool tour) را ترتیب داد که درسه دوره موفقیت خوبی را به همراه داشت.

(Global Information Network) ”کوین ترودو در ایجاد گروه خصوصی با نام شبکه جهانی اطالعات “جی آی ان

مشارکت داشت که اساس آن داشتن دسترسی به سخنرانان متخصص انگیزشی و شرکت های بازاریابی معتبر بود

که ۳۰ نفر میلیاردر در آن عضو بودند و در همان دوره بود که از مبالغ حق عضویت اعضای کلوب درآمد بسیار

زیادی کسب کرد.

او در سال ۲۰۰۹ یک رادیوی اینترنتی و شبکه تلویزیون ماهواره ای به نام گلف در انگلیس نیز راه اندازی کرد.

بطور کلی ثروت کوین ترودو ناشی از بکارگیری اصولی است که طی سال ها حضور در گروه های مخفی آموزش

دیده است و با استفاده از اطالعات فراوان خود و  بکار بستن آموزش های این گروه ها و ساختاربندی اطالعاتش

در قالب محصوالت مختلف و بازایابی خالقانه توانسته ۶۰ شرکت تأسیس کند و درآمد میلیارد دالری داشته باشد و

بعداز این همه موفقیت شروع به افشای این اسرار در دوره ای تحت عنوان “آرزوی تو دستور توست” نموده است.

۴ مرحله یادگیری کوین ترودو :

1. ناآگاهی و ناشیستگی : نمیدانید که از چه چیزهایی اطالع دارید در نتیجه شایستگی استفاده از آنها را هم ندارید.

2. آگاهی و ناشیستگی : میدانید که از چه چیزهایی اطالع ندارید اما همچنان شایسته استفاده از آنها نیستید.

3. آگاهی و شایستگی : میدانید که در حال انجام چه کاری هستید و تمام تالش شما بر این است که آن کار را

درست و بدون اشتباه انجام دهید.

4. ناآگاهی و شایستگی : شما به صورت ناخودآگاه کاری را پس از انجام تمرینات بسیار، به درستی انجام میدهید.

حتما بخوانید: مراحل یادگیری کوین ترودو – راز بزرگ گروه های مخفی

http://www.internationalpooltour.com/
https://www.globalinfonetwork.ca/
https://razemovafaghiat.com/Your-Wish-Is-Your-Command
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ازدواج کوین ترودو با ناتالی بابنکو

کوین ترودو در سال ۲۰۰۸ با همسر اوکراینی خود به نام «ناتالی بابنکو» (Natalie Babenko) ازدواج کرد. کوین ترودو

سه بار ازدواج کزده و ازدواج با خانم ناتالی بابنکو سومین و آخرین ازدواج او بود. آنها فعال فرزندی ندارند و خانم ناتالی

بابنکو بیشتر وقت خود را صرف مدیریت شرکت های کوین ترودو میکند.

بشردوستی کوین ترودو که جنجال برانگیز شد

کوین ترودو پس از آگاهی از اسرار گروه های مخفی که منجر به ثروتمند شدن افراد پولدار شده بود، تصمیم می گیرد که

این اطالعات و رازها را افشا کند.

دوره کوین ترودو حاصل اقدامات برخی ثروتمندانی است که پس از فاش شدن این اطالعات در سمینار کوین ترودو،

سبب شد کوین ترودو در ماه مارچ – ۲۰۱۳ به ده سال زندان محکوم شود.

علت اصلی زندانی شدن کوین ترودو نارضایتی گروه قدرتمندی است که از افشای رازهای جذب ثروت شاکی بودند. این

گروه ها که قدرت نفوذ و ثروت در دست آنان است، نمی خواهند این رموز به دست سایر افراد برسد و برای خود رقیب

ایجاد کنند.

آنقدر این اصول محکم و نتیجه بخش است که این افراد سینه به سینه این رموز را منتقل می کنند و به راحتی اجازه

نمی دهند کسی از این دانسته ها آگاهی یابد؛ چون دستیابی به این اسرار یعنی ایجاد رقیب برای خود این افراد. وی

همچنین از کارهای نادرست این گروه ها هم پرده برمی دارد و از سانسور شدن برخی از کتاب ها و مستندها خبر می

دهد و ناگفته ها را می گوید.

جنجالی ترین مصاحبه ویدئویی قانون جذب با کوین ترودو

کوین مارک ترودو در این مصاحبه جالب و جنجالی و دیدنی به معرفی خود می پردازد و سپس در خصوص کتاب آرزوی

تو دستور توست  یکی از پرفروش ترین کتاب هایش و رازهای موفقیت خود توضیح می دهد.

کوین ترودو درباره چگونگی ورود خود به گروه های مخفی و آموزش هایی که دریافت کرده است سخن می گوید. دوره

آرزوی تو دستور توست و کتاب آرزوی تو دستور توست مثل بمب در میان طرفداران حوزه قانون جذب و موفقیت صدا

کرد و افراد زیادی با تهیه این دوره و کتاب آرزوی تو دستور توست و با بکارگیری دستورالعمل های کوین ترودو نتایج

باورنکردنی کسب کردند.

https://www.facebook.com/public/Natalie-Babenko
https://razemovafaghiat.com/Your-Wish-Is-Your-Command
https://razemovafaghiat.com/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D9%85
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جریان دادگاهی و زندانی شدن کوین ترودو

کوین ترودو به خاطر مطالبی که در کتاب کاهش وزن خود کرد، به ده سال زندان محکوم شد. قاضی پرونده، نویسندۀ

این کتاب را که به خاطر تبلیغات گسترده در تلویزیون مشهور بود، «فریبکار» توصیف کرد. کوین ترودو در ماه نوامبر از

سوی دادگاه به جرم ارائۀ تبلیغات کاذب در مورد کتابش محکوم شد.

در روند دادخواهی ها، «رونالد گوزمان» که قاضی سختگیری نیز بود، تورودوی پنجاه ساله را کالهبردار خطاب

کرد. هنگامی که حکم نهایی در دادگاه شیکاگو ارائه شد، ترودو احساسات زیادی از خود نشان نداد.

کوین ترودو در کمال ادب از قاضی تشکر کرد. ترودو در اظهاریۀ ۱۰ دقیقه ای خود که به قاضی ارائه کرد، عذرخواهی نمود

و گفته که تغ�ر کرده است. او مدیتیشن کرده، دعا نموده و کتاب های خودیاری خوانده است.

کوین ترودو گفت همه چیز را می تواند تغ�ر دهد. ترودو که لباس نارنجی زندان بر تن داشت، گفت: «من یک بیداری

حقیقی داشته ام. اگر دوباره آگهی تبلیغاتی انجام دهم… قول می دهم که هیچ آب و تاب، تعریف زیادی در آن نباشد.»

داستان این قاضی و کوین کمی هم قدیمی شده بود. دادگاه در نوامبر ۲۰۰۴ ترودو را به خاطر فروش کتابش محکوم

کرده بود. او در دفاع از کتابش با عنوان «درمان هایی که آن ها نمی خواهند شما بدانید» آگهی های تبلیغاتی بیشتری از

تلویزیون پخش کرده بود.

قاضی اظهار داشت که علی رغم این حکم، او ۳۲ هزار بار آگهی های خویش را پخش کرده است. دادخواهان گفتند: «او

بیش از ۸۵ هزار نسخه از کتابش را فروخته و ۳۹ میلیون دالر (۲۳ میلیون یورو) به جیب زده است.

وکیل مدافع ترودو که تیم ِکرش نام داشت، رو به قاضی گفت: اگر هم کتاب کوین ترودو آسیبی وارد کرده باشد، آسیبی

که کتاب ترودو وارد کرده در مقایسه با کالهبردارانی که هر روز در آمریکا مردم را به خاطر درمان سرکیسه می کنند، بسیار

ناچیز بوده است.

https://razemovafaghiat.com/wp-content/uploads/file/ezafi/kevin-interv-04.mp4
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کرش گفت: «حبس ده ساله کمال بی عدالتی است. ۱۰ سال حبس برای افرادی مناسب است که زندگی مردم را

نابود کرده اند، اما ترودو – اگر هم سر کسی کاله گذاشته باشد – فقط برای ۳۰ دالر (قیمت کتابش) بوده

است.»وکیل مدافع دیگر ترودو به نام کارولین گورلند رو به قاضی گفت: این حکم به هیچ وجه درست نیست. چرا

یکی بخاطر فروش کتاب به ده سال زندان محکوم میشود. او همچنین اظهار داشت که مشکالت حقوقی که برای

موین ترودو ایجاد کردید تا همین جا هم به قیمت از دست دادن آبرو و کسب و کار و خانه اش تمام شده است.

اما متاسفانه گوزمان عصبانی تر از آن بود که احساس همدردی کند و گفت که ترودو از دهۀ نود تا کنون به سیستم

قضایی بی توجه بوده است. قاضی گفت: «او طوری با حکم های دادگاه فدرال برخورد کرده که گویی پیشنهاد هست… یا

موانع کوچکی هستند که باید از سر راه بردارد یا به طور کلی نادیده بگیرد.»

به گفتۀ گوزمان، فریبکاری آن جا صورت گرفت که ترودو در آگهی های تبلیغاتی به توصیف نامناسب کتاب پرداخت و آن

را به عنوان «رژیمی ساده برای کاهش وزن که در آن گرسنگی نمی کشید» معرفی کرد و مردم را تحریک نمود تا کتابش را

خریداری نمایند.

ترودو به خاطر فروش  کتاب هایی همانند «درمانی های طبیعی که آن ها نمی خواهند بدانید» و «پول رایگان که آن ها

نمی خواهند بدانید» میلیون ها دالر درآمد داشته است و آن ها را در تبلیغات و مصاحبه هایی با ساختار خبری تبلیغ کرده

است.

دوستان این کل روند دادگاهی شدن و اعالم حکم زندان کوین ترودو بود. واقعیت این هست که من تمام خبرهای ان

دوره را مطالعه کردم و به نظر میرسد که این کار هدفمند و دستوری انجام شده است. حدود ده سال کوین را بارها به

دادگاه خواستند.

یکبار گفتن در کتابت نام دارو آوردی در صورتی که تو پزشک نیستی. او هم صدها کتاب را معرفی کرد که دارو معرفی

کردند. چند بار او را بخاطر توهین به سیستم مافیای صنعت دارو و FDA در آمریکا خواستند.

کتاب های کوین ترودو در طول سال ها جنجال حقوقی فروشش باال گرفت و همین دردسر جدیدی برایش شد.

کوین ترودو در آخرین گفتگوی خبری خود اعالم کرد که دولت آمریکا و سایر نهادها او را متهم کرده اند چون راهکارهایی

ساده و مقرون به صرفه برای درمان بیماری ها از جمله سرطان ارائه می داده است.

کتاب کاهش وزن کوین ترودو که در صدر لیست پرفروش ها نیز قرار گرفت، در جلسۀ دادگاه مورد تمرکز قاضی بود

که نهایتًا برایش حکم زندان به ارمغان آورد. کار به این حکم تمام نشد و همزمان با فروش میلیونی کتابش، یک

پروندۀ فدرال در رابطه با حقوق شهروندی نیز برایش به جریان انداختند که کوین ترودو را موظف به پرداخت

جریمۀ ۳۷ میلیون دالری کرد.واقعا می شود گفت که نابودش کردند و بعد هم زندان و  حصر فدرال را تقدیمش

کردند.

https://razemovafaghiat.com/Kevin-Trudeau-Books
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کوین ترودو کالهبردار است!

شاید از دیدن تیتر این بخش «کوین ترودو کالهبردار است» متعجب شده باشید. همانطور که میدانید بنده (محمود

جوالیی) چندسالی هست که شدیدا عالقمند به آموزش های کوین ترودو هستم.

در این راستا سه جلد از بهترین کتاب های کوین ترودو را که مناسب مخاطب ایرانی بود، ترجمه و تالیف کرده ام. مدتها

در جراید و شبکه خبری آمریکا و جهان به دنبال راستی آزمایی خبرهای ضدونقیضی بودم که در مورد کوین ترودو گزارش

شده بود.

از جمله قضیه کالهبرداری از طریق کارت بانکی … و یا روایت معرفی دارو در کتاب تغذیه کوین ترودو و پرونده فرار

مالیاتی شرکت های فعال کوین ترودو و یا  داستان مصاحبه های کوین در رابطه با مافیای شرکت های بزرگ دارویی

جهان و یا مطالبی که کوین علیه FDA مطرح کرده بود.

واقعیت آن است که روزی به این نتیجه رسیدم که اینکه آیا این خبرها درست است یا غلط، قابل ارزیابی نیست و

موضوع بسیار مهم آن است که محتوای سمینار آرزوی تو دستور توست و دو کتاب آرزوی تو دستور توست و کتاب بخواه

تا برآورده شود به اندازه ای برای من نکات آموزنده در برداشت که میتوانم بگویم در ده سال گذشته محتوای جدید در

کتاب ها نیاموخته بودم.

با این دیدگاه پرونده کالهبردار بودن یا نبودن کوین ترودو را برای همیشه در ذهنم بستم.

اهمیت یادگیری از نظر کوین ترودو

کوین ترودو اهمیت یادگیری را آنقدر مهم می داند که میگوید: شما باید تا آخر عمر یاد بگیرید، یاد بگیرید، یاد

بگیرید و مهمتر از آن عمل کردن است و در دوره کوین ترودو به این موضوع کامال پرداخته شده است.

در ۱۴ دسامبر سال ۲۰۱۴ کوین در صحبت های خود پیرامون روش های آموزش خود چنین می گوید: بسیاری از مردم در

طول آموزش به نکته ی جالبی می رسند.

همه کتاب ها، دوره آموزشی، تمام کارگاه های آموزشی / سمینارها / سخنرانی ها / وبینارها و همه پیام هایی که من

ارسال می کنم حاوی یک چیز هستند، فقط روش بیان آنها متفاوت است و از دیدگاهها، نقطه نظرات، زوایای مختلف و

در حالت های مختلف بیان می شوند (بصری، صوتی، استعاره، مثال های زندگی واقعی، طنز، علم و غیره).

https://razemovafaghiat.com/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://razemovafaghiat.com/Kevin-Trudeau-Books
https://razemovafaghiat.com/Kevin-Mark-Trudeau
https://razemovafaghiat.com/Your-Wish-Is-Your-Command
https://razemovafaghiat.com/Your-Wish-Is-Your-Command-Book-Guidebook
https://razemovafaghiat.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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کامال درست است و شما هر “احساس” را متفاوت می دانید. دلیلش این است که هر کدام با یک انرژی “متفاوت” بیان

می شوند. و در هر زمانی شما از طریق آموزش می توانید انرژی های مختلفی دریافت کنید.

به همین دلیل است که تکرار آموزش (که با انرژی همراه است) در طول زمان، انرژی شما را بیدار نگه می دارد.در طول

سال گذشته، وقتی “به مدرسه بازگشتم”، تمام کتاب های موجود در لیست کتاب های پایه و پیشرفته را مجددا خواندم.

می توانم بگویم، من هنوز هم در حال یادگیری هستم. احساس کردم که برای اولین بار است که آنها را می خوانم. خیلی

خوشحال شدم و چندین کتاب دیگر را هم  مطالعه کردم.

در طول خواندن کتاب “شما می توانید شفابخش زندگی خود باشید” از لو�س هی، شروع به خندیدن کردم، زیرا هر

چیزی که می خواندم در چندین کتاب دیگر هم بود، و در دوره ی ارشد موفقیت (SMC) و غیره حقیقت جدیدی وجود

ندارد،

حقایق و راز موفقیت حدود هزاران سال پیش نوشته شده است. همیشه می توانید درک عمیق تری از حقیقت

داشته باشید. همیشه میتوانید حقیقت را شفاف تر ببینید. همیشه می توانید (تا زمانی که زنده هستید) حس

آزادی بیشتری در همه سطوح و ابعاد دریافت کنید. همیشه می توانید توانایی های خود را افزایش دهید و

توانایی های بیشتری را از خود نشان دهید. همیشه می توانید “تجربه” قوی تر و صمیمی تری از خود داشته

باشید.

در طول چند سال گذشته هزاران نامه یا ایمیل یا سواالتی درمورد چگونه ظاهر شدن رویاها، چگونه خوشحال بودن،

چگونگی غلبه بر ناسازگاری و غیره دریافت کرده ام.

تمام پاسخ ها به هر سوال در دوره آرزوی تو دستور توست و کتابهای دیگر موجود است. بگردید تا پیدا کنید. در بزنید تا

در به روی شما باز شود. اما باید به دنبالش باشید و از دری که باز شده وارد شوید!

مردی نزد من آمد و در مورد “راز” پول درآوردن سوال کرد. او مشتاق اکتساب و پول درآوردن بود. از او سوال کردم

که برنامه تلوزیونی مورد عالقه ی او چیست؟ او فهرستی از حدود ۲۰ برنامه ای که هر هفته تماشا می کرد را ارائه

داد. او تمام هفته مسابقات فوتبال و ورزشهای دیگر را هم تماشا می کرد. (در اصل او بیشتر وقت خود را صرف

تماشای تلویزیون می کرد!) تمام کاری که باید انجام می داد این بود که ۱ هفته تلویزیون تماشا نکند و کتابی که به

او می دهم را بخواند. او ناراحت شد و گفت من فقط “راز” را می خواستم، او نمی خواست مطالعه کند! او با

ناراحتی از پیش من رفت. من عشق را برایش فرستادم اما میدانستم که هنوز آماده ی دریافت این هدیه نیست.

آیا شما آماده دریافت آن هستید؟ در موردش فکر کنید!

حتما ببینید: چهار مرحله یادگیری کوین ترودو را از زبان محمود جوالیی بیاموزید

کتاب های کوین ترودو

آیا میدانید کتابهای کوین ترودو در ایران برای اولین بار توست محمود جوالیی ترجمه و چاپ شده و تنها از طریق سایت

راز موفقیت عرضه می شود.

https://razemovafaghiat.com/secret-of-success
https://razemovafaghiat.com/Your-Wish-Is-Your-Command
https://razemovafaghiat.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88
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شما به راحتی می توانید دو جلد کتاب کوین ترودو را از طریق سایت و یا کانال راز موفقیت یا پشتیبان سایت

۰۹۳۹۱۷۵۲۸۵۴ (تلگرام یا واتساپ یا تماس تلفنی) سفارش دهید.

۱- کتاب آرزوی تو دستور توست.

۲- کتاب بخواه تا براورده شود.

کتابهای کوین ترودو عبارتند از : 

Your Wish Is Your Command Book-Guidebook    -۱  “آرزوی تو دستور توست- کتاب راهنما و تمرینات روزانه”

(جهت خرید کتاب آرزوی تو دستور توست اینجا کلیک کنید)

Your Wish Is Your Command Book-AudioBook    -۲   “کتاب بخواه تا برآورده شود”  ( جهت سفارش کتاب بخواه

تا براورده شود اینجا کلیک کنید)

Kevin Trudeau’s Mega Memory   -۳  “کتاب خود آموز تکنیکهای تقویت حافظه (مگا حافظه کوین ترودو) (جهت

سفارش کتاب ابر حافظه اینجا کلیک کنید)

Natural Cures They Don’t Want You to Know About   -۴ “کتاب درمان های طبیعی که آن ها نمی خواهند شما

بدانید- کوین ترودو”

Free Money They Don’t Want You to Know About   -۵ “کتاب پول رایگانی که آنها نمی خواهند شما بدانید- کوین

ترودو”

more natural cures revealed   -۶ “کتاب درمان های طبیعی (تغذیه و رژیم غذایی) – کوین ترودو “

Recession Cures: Get Rich in Tough Times   -۷ “درمان رکود اقتصادی: ثروتمند شدن در دوران سخت- کوین

ترودو “

The Weight-Loss Cure “They” Don’t Want You to Know About    -۸ “کتاب درمان با کاهش وزن، که آنها نمی

خواهند شما بدانید – کوین ترودو”

Debt Cures “They” Don’t Want You to Know About   -۹ “بدهی درمانی که انها نمی خواهند شما بدانید- کوین

ترودو”

(توجه از انجایی که بجز کتاب دوم سایر کتاب های کوین ترودو در ایران ترجمه نشده، عنواینی که بنده برای کتاب ها

انتخاب کرده ام صرفا ترجمه عبارت است و ممکن است مترجمی با عنوان دیگری کتاب را به چاپ برساند.)

جهت آگاهی و توضیحات بیشتر راجب کتاب های کوین ترودو کلیک کنید.

معروف ترین دوره و سمینار کوین ترودو – آرزوی تو دستور توست

کوین ترودو روزی تصمیم گرفت آموخته های خود در گروه های مخفی را به مردم عادی خارج از این گروه ها بیاموزد. با

مخالفت های بسیاری موجه شد. حتی برای فروش کتاب هایش با مشکالت زیادی مواجه شد.

https://razemovafaghiat.com/Your-Wish-Is-Your-Command-Book-Guidebook
https://razemovafaghiat.com/Your-Wish-Is-Your-Command-Book-Guidebook
https://razemovafaghiat.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://razemovafaghiat.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://razemovafaghiat.com/%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87
https://www.bol.com/nl/f/natural-cures-they-don-t-want-you-to-know-about/30305811/
https://www.goodreads.com/book/show/24931262-free-money--they-don-t-want-you-to-know-about
https://www.amazon.com/Recession-Cures-Tough-Times-income/dp/B004YKWZBO
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Weight-Loss_Cure_%22They%22_Don%27t_Want_You_to_Know_About
https://www.amazon.com/Debt-Cures-They-Dont-About/dp/B001UE7DBO
https://razemovafaghiat.com/Your-Wish-Is-Your-Command-Book-Guidebook
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طبعا افرادی که در این گروه ها بودند، راضی به افشای راز های موفقیت انها در جامعه نبودند. این افراد همگی

سرشناس و با نفوذ و ثروتمند بودند.

در این گروه ها از سال ها پیش از هر کسی که وارد گروه می شد، یک قول و تعهد کتبی اخذ می شد. متعهد بودن آنها

در اوایل اشتراک در گروه مخفی بارها و به شکل های مختلف، آزمایش می شود. حتی برای انتشار ندادن اطالعات داخل

گروه توجیهات روانشناختی هم صورت می گیرد و در واقع ۱۰۰ دلیل در ذهن فرد ایجاد می کنند که چرا نباید اطالعات به

بیرون درج کند.

افشای فرمول موفقیت توسط ترودو

اما آقای کوین ترودو برخالف قوانین صد ساله گروه های مخفی تصمیم گرفت فرمول های موفقیت را افشا کند. در ابتدا

با مخالفت های بسیاری مواجه شد ولی توجه نکرد و یک سمینار گران قیمت دو روزه مخفی در جایی نزدیکی کوه های

آلپ ترتیب داد.

برای سمینار خود دعوت نامه هایی به افراد سرشناس با سمت های باال در سرتاسر جهان ارسال کرد. دعوت او با استقبال

your Wish – بسیار خوبی مواجه شد و این سمینار در واقع دوره قانون جذب بود که با عنوان ” آرزوی تو دستور توست

Is your Command ” است. خبر خوبی که سایت راز موفقیت به شما می دهد آن است که

شما می توانید این دوره را با هزینه بسیار کمی (شاید یک صدم قیمت واقعی) و با کیفیت عالی با فرمت صوتی (دوبله

فارسی) بدون سانسور از طریق لینک زیر تهیه کنید. اگر تهیه از طریق سایت برای شما سخت بود از طریق شماره

۰۹۳۹۱۷۵۲۸۵۴ در تلگرام یا تماس و یا شماره های دفتر ۲۶۷۲۱۸۴۱ به راحتی در تلگرام و یا واتساپ و یا ارسال رایگان

پستی تهیه کنید.

نکته : در پاسخ به سوال برخی دوستان که میپرسند آیا مطالب بدون سانسور است یا خیر، باید بگو�م ما و دیگر فعاالن

این حوزه کتاب ها و دوره های کوین ترودو را از یک منبع مشخص تهیه میکنیم و تفاوتی در نوع مطالب ارائه شده

وجود ندارد و هیچکدام از دوره ها و کتاب های کوین ترودو سانسور شده نیست.

بهترین و معروفترین دوره کوین ترودو : دوره کوین ترودو (بدون سانسور)| ۱۳ ساعت فایل
صوتی + ۱۱ فایل درسهایی که کوین نگفت از استاد جوالیی

https://razemovafaghiat.com/Your-Wish-Is-Your-Command
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…save as جهت دانلود روی لینک باال کلیک کنید و در صفحه باز شده راست کلیک کنید و

 

شبکه جهانی اطالعات

کوین ترودو بعد از برگزاری دوره آرزوی تو دستور توست، زمانیکه با استقبال بی نظیر مردم سرتاسر جهان مواجه شد،

تصمیم گرفت سبک آموزش گروه های مخفی را برای مخاطبین خود اجرا کند.

کوین ترودو تصمیم گرفت آموزش های خود را از طریق اینترنت در اختیار مردم جهان قرار دهد. کوین سایت شبکه

جهانی اطالعات (Trudeau’s Global Information Network – GIN) را با آدرس

«https://www.globalinfonetwork.ca» راه اندازی کرد.

مصادره اموال ترودو

متاسفانه در سال ۲۰۱۴ بعد از آنکه کوین ترودو راهی حبس فدرال شد، خانه و دارایی های او را مصادره کردند. از جمله

دارایی های کوین ترودو سایت شبکه جهانی اطالعات بود. مقامات قضایی کنترل شبکه جهانی اطالعات کوین ترودو را در

اختیار خود گرفت.

مقامات دادگاه به اعضای GIN اطالع دادند که الگوی تجاری باشگاه شبکه جهانی اطالعات کوین ترودو احتماًال به یک

طرح هرمی غیرقانونی شبیه است. سایت و همه دارایی های مربوط به شبکه جهانی اطالعات نیز در حراجی های بعدی

به فروش رسید.

هدف از راه اندازی کلوب شبکه جهانی اطالعات

https://razemovafaghiat.com/wp-content/uploads/file/ezafi/part2-ex-kevin.mp4
https://www.globalinfonetwork.ca/
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کوین-ترودو-کتابهاکوین-ترودو-فایل-یادگیریکوین-ترودو-در-زندانثروت-کوین-نرودو

هدف کلوب شبکه جهانی اطالعات براساس توضیحات کوین ترودو این بود که از سرار جهان عضو گرفته و رازهای

موفقیت را اموزش دهد. سیستم کار شبکه جهانی اطالعات به این شکل بود که افراد وارد سایت شده و بعد از پرداخت

حق عضویت وارد سطح یک می شدند.

initial) بر اساس آنچه در زمان نگارش این مقاله (اسفند-۱۳۹۸) در سایت شبکه جهانی اطالعات آمده، حق عضویت اولیه

membership fee is about $5 per day) در شبکه جهانی اطالعات حدود ۵ دالر در روز قید شده است.

البته یادآور می شوم که در کلوب فعلی شبکه جهانی اطالعات، کوین ترودو حضور ندارد و ایشان تا سال ۲۰۲۲ در حصر

فدرال به سرخواهند برد. (بعد ها دادگاه اعالم کرد در تحقیقات خود متوجه شده است که تیم متشکل از ۳۰ مشاور

میلیاردر که کوین ترودو در شبکه جهانی اطالعات قول آن را داده بود، وجود خارجی نداشت.)

عضویت در سایت شبکه جهانی

بنده (محمود جوالیی) تالش کردم که از طریق سایت شبکه جهانی اطالعات عضو کلوپ شوم، اوال حتما باید با فیلترشکن

وارد شوید، دوم ۴۹۵ دالر حق عضویت این سطح بود که در قبال پرداخت آن فایل های صوتی و ویدیویی آموزشی

دریافت میکنید. همچنین اشاره شوده بود که در جلسات حضوری کلوپ دعوت خواهید شد.

توضیحات زیادی در رابطه با محتوای آموزشی ارایه شده در قبال پرداخت حق عضویت داده نشده بود و تا پرداخت را

انجام ندهید هیچ صفحه دیگری برای شما باز نمی شود. با توجه به اینکه خود کوین ترودو در کلوپ فعال نیست به نظر

نمی اید که عضویت در کلوپ ارزش پرداخت شهریه های باالی آن را داشته باشد.

منبع: سایت شبکه جهانی اطالعات

 2 ماه پیش

 2 ماه پیش

ندا جناب

سالم استاد جوالیی من کتاب های کوین ترودو ترجمه شما رو خوندم عالیه. دوره کوین رو هم از دو تا منبع گرفتم ترجمه و

صدای گرم شما خیلی بهتره فقط چرا دوره های دیگه کوین رو هم ترجمه و دوبله نمیکنید تا ما مجبور نشیم از ای دیگه

تهیه کنیم؟ 

سال نوتونم مبارک.

درود بر شما خانم جناب عزیز

ممنون از لطف و خوبیتون. بله مدتی از کوین ترودو دور بودم علت هم کار ترجمه کتاب ابر حافظه بود که

خدارو شکر با کیفیت عالی عرضه شد.

17 نظرات

https://razemovafaghiat.com/tag/%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%88/
https://razemovafaghiat.com/tag/%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://razemovafaghiat.com/tag/%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%88-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/
https://razemovafaghiat.com/tag/%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%88-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7/
http://www.globalinfonetwork.ca/
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 2 ماه پیش

 2 ماه پیش

 2 ماه پیش

 2 ماه پیش

 2 ماه پیش

واقعیت این هست که کوین ترودو همچنان در حصر فدرال به سر می برد و تا سال ۲۰۲۲ انجا خواهد بود.

دوره های کوین رو خیلی بررسی کردم تقریبا بهترین دورشون آرزوی تو دستور توست بوده و لذا برای کاربران

محترم همان بهترین را عرضه کردیم. اما با توجه به تقاضای بسیار دوستان دوره القای ذهن رو هم در دست

کار داریم و به زودی عرضه خواهد شد. واقعا دوره های دیگه کوین چندان پر محتوا نیست و تکرار دوره

آرزوی تو دستور توست میباشد.

موفق باشید

صادق

با عرض سالم و تشکر فراوان از زحمات استاد جوالیی 

بنده حدودا ۴ بار دوره کوین ترودو رو گوش کردم و هر بار که گوش کردم چیزهای جدیدی فهمیدم که در دورهای قبلی

فقط شنیده بودم و فکر میکنم حداقل ۱۰ بار جای مرور داره منتهی سوالی که از استاد جوالیی دارم اینه که کوین در طول

دوره اصال از ضمیر ناخودآگاه حرفی به میان نمیاره و تاکیدی که داره روی ذهن انسان است میخواستم بدونم این دو باهم

رابطه ای دارند یا هر دو یک منظوره ممنون میشم اگه راهنمایی کنین

سالم

اصوال بسیاری از اساتید خارجی به جای ضمیر به شکلی که ما استفاده میکنیم از واژه ذهن استفاده میکنند.

مثال در کتاب «اثر ماه عسل» دقیقا اینطور دیدم و مجبور شدم در پاورقی کامل این موضوع رو توضیح بدم.

موفق باشید

محمد جواد

عالی بود. 

استاد من عاشق صدای گرم شما هستم ادمو یاد قصه گوی عصر جمعه میندازه اسمش یادم نیست. اگر دوره دیگه ای از

کوین ترودو با صدای خودتون دوبله کردید لطفا شمارمو میذارم اطالع بدین ************

زهره

سالم و درود ممنون بابت مقاله فوق العاده ای که تهیه کرده اید. یه سوال از خدمتتون داشتم.من دوره های دوبله شده

آرزوی تو دستور توست رو دارم. دنبال زبان اصلیش هستم. میشه راهنمایی کنید چطور میتونم تهیه کنم؟

درود بر شما خانم زهره عزیز

دوستانی که سمینار آرزوی تو دستور توست را از سایت ما تهیه کرده باشند، فایل های اصلی را میتوانند از ما

هدیه بگیرند. اما اگر شما دوره کوین ترودو را از منبع دیگری تهیه کرده باشید میتوانید با پرداخت هزینه کمی

این فایل ها را دریافت کنید. اگر تمایل داشتید می توانید از طریق شماره ۰۹۱۲۱۷۵۲۸۵۴ در تلگرام و یا

واتساپ و یا تماس تلفنی، سفارش دهید. با دفتر نیز میتوانید تماس بگیرید.
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ساحل

سالم آقای جوالیی مقالتون درمورد کوین ترودو بی نظیر و فوق العاده بود انشاهللا که همیشه شاد و پیروز باشید . 

من سمینار صوتی کوین و دارم و شما در مقالتون نوشیتن که این سمینار ، تصویری با زیرنویس فارسیشم موجوده ولی

هرچی گشتم تو سایتتون یا اپلیکیشن راز موفقیت ، تصویریشو پیدا نکردم ، چجوری تهیه کنم؟؟؟(اگر اشتباه تایپی نبوده و

موجوده)

درود بر شما خانم ساحل عزیز

سمینار آرزوی تو دستور توست – کوین ترودو به صورت صوتی و تصویری دوبله شده بود ولی از آنجایی که

هیچ فیلمی از سمینار آرزوی تو دستور توست تهیه نشده و مخفی بوده و هیچ استقبالی از فیلم های زیر

نویس دوره کوین ترودو نشد، لذا ما سمینار آرزوی تو دستور توست را در فقط به صورت صوتی ارائه می

کنیم.

همچنین همراه با سمینار آرزوی تو دستور توست لطفًا کتاب تمرین آرزوی تو دستور توست کوین ترودو را نیز

تهیه کنید.

موفق باشید

فرزانه

سالم خدمت استاد گرامی و تیم راز موفقیت 

از خواندن این مقاله لذت بردم و خوشحالم که این دوره توسط شما و با صدای تاثیر گذار شما ترجمه شده .حتما این دوره

را تهیه میکنم . خداروشکر میکنم که درست زمانی که تصمیم جدی برای تغ�ر زندگی پیداکردم خداوند شمارو سر راهم قرار

داد . ممنونم که هستین

زهرا

خداروشکر که تونستم این مقاله ی خوب و درجه یک رو بخونم 

همیشه ادم های بزرگ برای اثبات موفقیت های بزرگشون مورد تمسخر و اهانت و تهمت و …قرار میگرفتند اقای ترودو هم

یکی از این شخصیت های بزرگ بودن.واقعا جالب بود مقاله 

بازم میگم خوشحالم خیلی که این مقاله ی زیبا رو مطالعه کردم.مرسی از استاد جوالیی عزیز????واقعا که بهترین هستید و

حرف ندارین استاد عزیزم

محسن

سالم. واقعا ممنونم. باالخره یک جا من تونستم دوره کوین ترودو رو بدون سانسور گیر بیارم. مخصوصا که با صدای آرامش

بخش اقای جوالیی هست. فقط یک خواهش دارم. میشه اون تفسیری که توی آپارات گفتین راجع به دوره کوین ترودو به

خریداران دوره میدین برای من ارسال بشه. اگر ممکنه توی تلگرام برای من ارسال کنید. واقعا ممنونم .
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درود بر شما آقا محسن عزیز

خوشحالیم دوستان از خرید دوره کوین ترودو از سایت راز موفقیت رضایت دارند.

همانطور که قول داده بودیم دوره آرزوی تو دستور توست را مجددا ترجمه و اینبار خودم آن را دوبله کردم.

چون دیدم دوستان دوبلور به محتوا توجه ندارند و بیان آموزه های کوین ترودو ریزه کاری هایی دارد که اگر

یک استاد قانون جذب آن را دوبله کند، حق مطلب ادا خواهد شد. همچنین نکانی که الزم بود بهتر و بیشتر

توضیح داده شود با امانتداری کامل هرجایی که الزم بود توضیحات کوتاهی اضافه شده.

دوستانی که دوره کوین ترودو را از سایت راز موفقیت تهیه کرده اند، میتوانند از طریق لینک دانلود در بخش

پروفایل شخصی خودشان، سفارشات من و لینک های محصوالتی که خرید کرده اند، مجددا دانلود کنند.

فایلهای جدید را دریافت خواهند کرد. دوستانی هم که به سایت دسترسی ندارند، میتوانند از طریق تلگرام (

۰۹۱۲۱۷۵۲۸۵۴ ) آن ها را دریافت کنند.

فایل های تفسیر و توضیحات بیشتر هم اماده شده و در اختیار دوستان قرار می گیرد.

موفق باشید

هلن

این آقا ی کالهبردار بوده و بخاطره کالهباردارش میره زندان بار ۱۰ سال !!!باره پول هر کاری کرده کتابه الغری دروغ نوشته

داروی های مسخره فقط و فقط باره کالشی !!

درود بر شما دوست عزیز

دقیقا این حرف هایی بود که میخواستن بهش برچسب بزنند. اما در جلسات دادگاه همه این موارد رو رد

کرد. کتاب الغری به قول شما اشکالی که گرفته شد این بود که توش داروی تخصصی معرفی کرده بود. دارو

کامال هم درست توصیه شده بود ولی ایرادی که گرفتن گفتن کوین پزشک متخصص نیست و باید همه

کتاب ها را جمع اوری و این بخش ها را سانسور کند….

اگر شما منبعی برای فرمایشتون دارید لطفا لینکشو بذارید. ما تمام جراید رو گشتیم و چیزی غیر از این

نیافتیم.

موضوع دیگه اینکه کوین در کمپ خاصی هست و دقیقا مثل حصر خانگی. توی اینترنت سرچ کنید عکس

هاشو می تونید ببینید.

اگر الزم شد همه سایت هایی مربوطه را معرفی میکنیم ولی فکر نمیکنم کنجکاوی بیش از این الزم باشه.

موفق باشید

ارش

سالم 

کپشن کالهبردار بودن واقعا مسخرس.   

خوده شما مکه نتیجه نگرفتی؟ 

و درضمن اکه واقعا عضو گروه مخفی نبود 
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یه جا سوای میداد یا تکذیب میشد … 

ولی اصال تناقض بین حرفاش نیست 

و این خودش بهترین مدرکه

محمود جوالیی

رود بر شما آرزش عزیز 

من هم با شما موافقم. کوین ترودو با ۶۰ شرکت غول دارویی وارد جنگ شد با دولت و نظام بهداشت آمریکا

درگیر شد. از FDA بسیار انتقاد کرد و خوب مدیا و شبکه های اجتماعی دست انهاست و طبیعی است که هم

جو منفی علیه کوین ترودو راه بیافتد و هم اینکه او را به زندان بیاندازند. همچنین نباید فراموش کنیم که

کوین ترودو تنها کسی بود که اطالعات داخل گروه های مخفی آمریکا را بیرون انتشار داد و اعضای گروه های

مخفی همه افراد با نفوذی بودند که علیه او قیام کردند. 

در هر حال به نظر من همه این حواشی پیرامون کوین ترودو و دوره های کوین ترودو و حتی کتاب های

کوین ترودو هیچ چیزی از ارزش کوین ترودو کم نمیکند و متاسفام که عده ای در داخل کشور نیز کوین ترودو

را کالهبردار خطاب میکنند. من ماه ها تمام اینترنت و روزنامه های خبری آمریکا رو دنبال دالیل زندانی شدن

او دنبال کردم و واقعا و هیچ نبافتم و این تصمیم یک قاضی محلی فدرال بود که تصمیم دیکته شده را اجرا

کرد. کوین ترودو به چه دالیلی به اشد مجازات در آمریکا یعنی ده سال زندان (البته حصر کمپ فدرال)

محکوم شد؟ واقعا ده سال برای کدام جنایت؟ 

در نهایت میخوام بگم دوره آرزوی تو دستور توست بهترین دوره کوین ترودو است و تاثیر مثبت اون جهانی

شده و ازش استفاده کنیم و وارد حاشیه نشیم. 

موفق باشید

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت راز موفقیت می باشد
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