سواالت رایج در مورد انواع ردیاب به همراه پاسخ
مهندس رضایی

سخنی کوتاه با خوانندگان این کتاب
این کتاب دربرگیرنده سواالت رایج بازدیدکنندگان سایت و اعضای کانال های تلگرام گلکسار در مورد ردیاب ها به
همراه پاسخ های مهندس رضایی است
مطمئنا با مطالعه این کتاب با مباحث جدیدی آشنا میشوید که برایتان تازگی خواهد داشت  .زیرا کمتر شخص فعالی در
این زمینه است که عالقه مند باشد تا شما را از حقایق ردیاب ها آگاه کند .
در تهیه این کتاب ساعت ها وقت صرف شده است تا شما بتوانید به سرعت به منابع الزم دسترسی پیدا کنید  ،معموال در
پاسخ های استاد رضایی به مقاالت و کتاب هایی اشاره میشوید تا شما عزیزان بتوانید با مطالعه آنها مشکالت و سواالت
خود را به صورت کامل رفع کنید .
در صورتی که در پاسخ به کتابی اشاره شده باشد لینک آدرس منابع مورد نیاز در زیر همان جواب گنجانده شده است .
با کلیک بر روی لینک ها و در صورت اتصال دستگاه شما به اینترنت  ،شما به راحتی مقاله را مشاهده و دانلود میکنید .

سالم دوست عزیزخوبی داداش من چندتاسوال دارم
اول اینکه ردیاب آنتنی چه مدل بهتره وذرات نمیگیره وحذف میکنه
دوم اینکه طرزساخت ردیاب خوب بهم میدی تابسازمش
سوم شاقول ازچه جنسی بهتره وخوراک وجیوه وطرزساخت میخوام
شاقول هم ذرات میزنه توروخداکمکم کن

جهت مطالعه مقاالت آموزشی در زمینه ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید
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با سالم دوست عزیز هر چقدر برای ردیاب و یا شاقول پول خرج کنی قدرتش اضافه نمیشه و خطای ان هم کم نمیشه
یعنی پول خرج کردن کمکی به شما نمیکنه چون ردیاب و شاقول ابزار مهندسی نیست ابزار علوم غریبه است مشکل باال
بردن قدرت و کم کردن خطا و نگرفتن ذرات فقط با تمرین درست و بیشتر رفع میشه بهتر است مقاله اشنایی با انواع
ردیاب را دقیق مطالعه کنید که روش تمرین درست را قدم به قدم به شما اموزش میدهم اگر بر طبق تمرین هایی که
برای شما اماده کرده ام پیش بروید مشکالت شما به مقدار زیادی کم میشود

مقاله اشنایی با انواع ردیاب
مقاله کار با ردیاب های آنتنی

سالم استاد..شب بخیر..استاد با ردیابی که شما آموزش ساختنش رو گذاشتید تو سایت تا حاال دو تا قبر پیدا
کردم..مسلمانی بود گبری نبود..مهم پیدا کردنش بود....ممنونم از لطف و زحمات شما...آیا میشه رو پیدا کردن طال یا
فلز زیر خاکی هم به همین اندازه موفق بشم..تمرین زیاد میکنم..حفره زنی با یافتن فلز خیلی فرق داره..چون حفره
زنی من خیلی خوب جواب داده..منتظر جواب شما هستم استاد عزیز
آیا کسی ک در حفره زنی موفق بشه میتونه ردیابی فلز رو هم به همون اندازه موفق بشه
سالم بله وقتی حفره زنی شما خوبه حتما ردیابی طالی شما هم خوب میشه

سالم استاد خسته نباشی یه ردیاب درست کردم سوراخ دسته ها شماره  4هست ولی میله ها شماره  3هستن مشکلی دارد
یانه ممنون
با سالم نه عزیز مشکل نداره فقط میله ها ی داخل دسته باید راحت حرکت کنه و گیر نداشته باشه
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ممنونم مهندس جان جیوه داخل شاقول باید پخته بشه یکی از دوستان گفته ازشما استاد گرانقدر بپرسم .دستگاه های شما
جهت خرید از چقدر شروع میشه متشکرم
با سالم نه عزیز هیچ وقت جیوه را حرارت نده جیوه زود بخار میشه و بخارش خیلی خطر ناک و سمی و کشنده است
مقدار کم ان روی سیستم اعصاب اثر بدی دارد باعث از بین رفتن عقل میشود و یا ایجاد سرطان میکند برای ساختن
ردیاب شاقولی یا انتنی به هیچ وجه به جیوه نیازی ندارید حتی دست زدن به جیوه باعث جذب ان توسط پوست میشه به
دلیل سمی بودن ان تهیه ان کمی مشکل است ولی مدم فکر میکنند چون تهیه ان مشکل است حتما برای ساختن ردیاب
مفید است

بزرگوار  ،بنده سیم را دست بچه دادم به محض روشن کردن فرکانس دقیقا محل گوشواره را در 15متری یافت
اگر بگویم از انتن دقیقتر ندیده ام باور نمیکنید
جیوه اثر طال خوری داره در ازمایشگاه،،هزار سال پیش مال کاشفی از سیماب برای یافتن دفینه حرف میزنه،اجنه هم تایید
کردند...ایا بازهم میشود گفت دروغ هست
بله همین دو عدد میله از بهترین فلزیاب های جهان قویتر و دقیق تر است برای اینکه از علوم غریبه برای پیدا کردن و
ردیابی استفاده میکنه نه فرکانس و جیوه
اگر ساده بگویم این ردیاب ها با علوم غریبه کار میکنه مردم چون دلیل کار این ردیاب ها را نمی دانستند چیزهایی
برای تقویت ان اضافه کرده اند که در عمل کارایی ندارد برای باال بردن قدرت و کم کردن خطا باید از روش دیگری
استفاده کرد اینکه چرا بچه شما به راحتی گوشوار را پیدا کرده میدانم و اینکه با تمام این حرف ها باز برای پیدا کردن
گنج زیر خاک مشکل دارید و خطا میزنید و اشکال و خطا را به گردن مواد معدنی و یا فرکانس ردیاب میگذارید مقاالت
را مطالعه کردید ولی خوب متوجه نشدید اگرمیخواهید در کار با ردیاب موفق شوید هر چه تا حاال در باره ردیاب شنیده
و میدانید را فراموش کنید

مقاله اشنایی با انواع ردیاب
مقاله کار با ردیاب های آنتنی
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سالم استاد عزیز خسته نباشی صبحتونم بخیر
استاد یه خواهشی داشتم یه ردیاب میخواستم برام بسازید از نوع انتنی هزینه ردیاب هم هر چی دستور بفرمایید من در
خدمتم  .خیلی هم احتیاج دارم به این ردیاب چون تمرکز خودمو گذاشتم روی این موضوع ممنونم از بزرگواریت سجاد
هستم
با سالم دو ست عزیز بهترین ردیاب فقط دو عدد میله است میتوانی دو عدد میله بافتنی را خم کنی و استفاده کنی تو
کانال و سایت های ما روش تبدیل گوشی به انواع ردیاب گران قیمت توضیح داده شده که بسیار ساده است ولی باز
میگویم از نظر قدرت هیچ فرقی بین دو عدد میله با انواع ردیاب انتنی وجود ندارد ردیابی یک هنر است باید هنرش را
یاد بگیری دارم مقاله جدیدی اماده میکنم — اموزش گام به گام کسب مهارت در هنر ردیابی با ردیاب های انتنی و
شاقول — -در این پایان این دوره اموزشی شما مهارت الزم را بدست میاورید تمام مقاالت ردیاب را مطالعه کنید تا
مقاله جدید ما حاضر شود و برای ردیاب انتنی و شاقولی پول حرام نکنید

درود بر استاد گرامی .تمام مقاالت و نظرات شما و عزیزان دیگر رو مطالعه نمودم فقط نمیدونم این دوتا میله خالی توی
دست باید باشه یا پایه ای هم باید داشته باشه  .در ضمن دوتا از اپلیکیشن ردیاب تلفن همراه رو نیز دانلود کردم همه
چیشو متوجه میشم جز قسمت سیم و اسپیکر رو نمیتونم درستش کنم چون نمیشه به کسی هم اعتماد کرد در این موضوع
ممنون میشم راهنمایی کنید منو  .سواد بنده هم در حد دیپلم هستش
دوست عزیز سیم یه هدفون خراب را بردار سیم ان را جدا کن یک سر سیم که فیش داره هیچ دو سر دیگر سیم را
لخت کن دور دسته بپیچ و دورش نوار جسب بزن اگر دور میله انتن نوار چسب ببندی دیگه مقاومت هم الزم نیست البته
اگر مقاالت را دقیق مطالعه کنی متوجه میشی که اصال به سیم و گوشی تلفن نیازی نیست فقط دو عدد میله کافی است
مقاله اشنایی با ردیاب و کار با ردیاب را دقیق مطالعه کن
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مهندس جان سالم برای شاقولی چه موادی داخلش نیازه ممنونم از راهنمایی
با سالم دوست عزیز مواد داخل ان مهم نیست مهم روش استفاده است ولی اگر فکر میکنی مفید است برات میفرستم

مقاله اسرار ردیابها
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سالم داداش میتونی در مورد این راهنمایی کنید اطالعاتی دارید
اصال به درد ردیابی طال میخورن یا نه؟؟

تو اینترنت دیدم از ان استفاده میکردن
دوست عزیز این یک ردیاب دونفره است یعنی دو نفر باید با ان کار کنه خطای این ردیاب ها بسیار بسیار زیاد است البته
فیلمی تو شبکه های اجتماعی پخش شده که بیشتر جنبه فریب داره تا واقعیت این نوع ردیاب هم از نوع گمانه زن است
یعنی کار کرد ان وابسته به ذهن است و چون دو نفره است خطای ان بسیار باال است بعد خرید متوجه میشوید که سرتان
کاله رفته مقاله اشنایی با انواع ردیاب و مقاله تبدیل گوشی به ردیاب دو نفره را مطالعه کنید
اگر ردیاب دونفره دوست دارید کامال رایگان گوشی تلفن خود را به ردیاب دو نفره جوتارا تبدیل کنید

مقاله تبدیل گوشی به چند مدل ردیاب طال و گنج
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سالم میتونیم برای ساخت انتن از انتن رادیو یا انتن سی دی قدیمی استفاده کرد؟
بله میتوانید از انتن رادیو استفاده کنید

سالم با تمرین میشه با ردیاب فقط طال پیدا کرد؟
شما تو کانالتون گفتین ردیاب زیاد خطا داره!با تمرین نمیشه این خطاها نباشه؟
از کجا باید بفهمیم که دیگه حرفه ای شدیم؟
تشکر
با سالم با تمرین درست و زیاد میشه فقط طال پیدا کرد روش درست تمرین با مطالعه ی مقاله ی زیر در پایان تمرین ها و
تست ها شما متوجه میشوید چقدر در ردیابی مهارت دارید

لطفا ابتدا فیلتر شکن خود را روشن کنید
آموزش گام به گام ردیابی با ردیاب آنتنی و شاقولی (قسمت اول)
آموزش گام به گام ردیابی با ردیاب آنتنی و شاقولی (قسمت دوم)
آموزش گام به گام ردیابی با ردیاب آنتنی و شاقولی (قسمت سوم)
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سالم داداش خوبی ببخشید که دوباره مزاحم شدم یه سوال داشتم ..
ایا وقتی روی خال قرار میگیری انتن ها باز میشوند؟ ....من صدبار امتحان کردم و وقتی روی خال قرار میگیرم انتنها از
هم باز میشوند به نظرت درسته یا من اشتباه کردم
و بهترین اندازه برای انتن ها چقدره ؟
اگه بیشتر باشه یا کمتر ایا تاثیری داره...؟

دوست عزیز انتن ردیاب یک وسیله برای ارتباط با بخش ناخوداگاه مغز است به زبان ساده بگویم ارتباط با موکل یا روح
نگهبان شما است پس هر چه را تجربه کنی و درست باشه روش صحبت کردن شما با انها است انها خبر و اطالعات را
اینگونه به شما میرسانند طول انتن بلند باشه بهتره حدود همان  30سانت اندازه دقیق مهم نیست طول بیشتر بهتره

من یک ردیاب از نوع دو میله برنجی به لطف شما دوستان ساختم االن بلوتوث اسپیکری که دارم دو تا رو با هم ساپورت
نمیکنه فیش  auxرو که وصل میکنی دیگه به گوشی وصل نمیشه میتونم از ورودی  auxدو تا خروجی برا گوشی و سیمی
که به فیلتر وصله داشته باشم ...ممنون
با سالم دوست عزیز ورودی
 auxبرای این کار نیست
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امپلی فایر شما باید خروجی گوشی داشته باشه لطفا مقاالت را دقیق مطالعه کنید

تبدیل رایگان گوشی به ردیاب

سالم استاد هر چه مطالعه کردم هیچ سایتی اطالعات نداده که ردیاب چقدر جیوه نیاز داره وکجا قرار بدیم
مگر نمیشه کاتالوگ آنرا با اندازه هر قسمت را روی یک صفحه کشید وتوسایت گذاشت فقط امید ما به سایت شما ست
ممنون استاد راستی دستگاه جدید آماده شده؟!
دوست عزیز بزودی روش ساختن چندین نوع شاقول را تو سایت قرار میدم شما نیازی به جیوه ندارید لطف کنید مقاله
های ردیاب داخل سایت را بدقت مطالعه کنید داخل انها روش ساختن شاقول هم هست از سوال شما مشخص است که یا
مقاله ها را مطالعه نکردی یا هنگام مطالعه دقت نکردی
مقاله روش تست شاقول و مقاله روش تست ردیاب انتنی حتما مطالعه کنید

مقاله تست ردیاب آنتنی
مقاله تست ردیاب شاقولی
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با سالم خدمت استاد عزیز بابت اطالعات مفیدتون
بنده ردیاب جوتارا را ساختم دسته هارو از جنس استیل و میله ها را هم از جنس استل استفاده کردم ولی هیچ تاثیری
نکردن به نظر شما نباید میله هارو از جنس فوالد استفاده میکردم؟در ضمن ردیاب ریفراندر رو ساختم و جواب میده
میشه در مورد سوالم جواب بدید و جوابتونو تو کانال تلگرام بگید ممنون میشم
اول مقاله اشنایی با انواع ردیاب و سپس روش کار با ردیاب های انتنی را مطالعه کنید بعد مقاله ساختن را مطالعه و
ردیاب بسازید

مقاله آشنایی با انواع ردیاب
روش کار با ردیاب های انتنی
ساختن ردیاب آنتنی

سالم استاد من با کمک ردیاب توانستم تمام اعداد پالک ماشین گم شده رو پیدا کنم و طرف مقابل من وحشت کرد خیلی
جالب بود گفتم که مثال عدد اول پالک کمتر از  ۵هست جواب نداد گفتم بیشتر از  ۵هست جواب نداد گفتم که خود  ۵است
جواب داد نوشتم رو کاغذ  ۵بعد سوال دوم گفتم که عدد دوم پالک ماشین کمتر از  ۵هست جواب نه بود گفتم بیشتر از ۵
هست جواب داد گفتم که عدد بین  ۵الی  ۷است نچرخید گفتم که بین  ۷الی  ۹هست چرخید گفتم عدد  ۷هست جواب نه
بود گفتم که عدد  ۸است جواب درست بود خالصه تمام ارقام پالک ماشین طرف رو رو کاغذ نوشتم و همگی درست بود به
خدا عالی بود و من هم ایمان آوردم به حضور خدا در تمام مراحل زندگی

تشکر موفق باشید اسم شما هم که امید است امید وارم همیشه امید وارو موفق باشید برای همین است که میگویم شاقول و
انتن ابزار علوم غریبه است و جیوه و فرکانس روی قدرت و دقت ان اثری ندارد
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البته این فقط گفته من نیست گفته تمام دانشمندان است===استعداد شما عالی است به تمرین ها ادامه بده و خبرش را
برام بفرست

سالم مهندس خسته نباشی پس با این حال با ردیاب خیلی کارا میشه کرد مثل تشخیص بیماری به نظر من اگه چیزی
بخواییم اختراع کنیم میتونیم از ردیاب کمک بگیریم چون به نظر من جواب سواالت تو ذهن ناخود اگاه ماست البته نه هر
جوابی ،جوابی که به اون چیز عالقه داشته باشیم چون فکر نمیکنم به همه سواالت
جواب بده

با سالم
همانطور که گفتید بله واقعا برای پیدا کردن بیماری و روش درمان ان از شاقول استفاده میشود
همچنین نیروی پلیس در اروپا و امریکا از افرادی که دارای استعداد عالی در این زمینه باشند
هم استفاده میکند
استفاده از شاقول و انتن برای پیدا کردن تروریست ها بمب ها و افراد دزدیده شده و غیره ولی برای اختراع تا حاال
مطالبی نخوانده ام البته امکانش هست

استاد ببخشید به نظر شما کار دقت کار ردیاب ریفایندر بیشتر است یا ردیاب میله ای که ساختم و تفاوتشون در چیست؟
با سالم تعداد زیادی مقاله هست حتما انها را دقیق مطالعه کنید آن موقع متوجه میشوید هیچ فرقی ندارند

لطفا ابتدا فیلتر شکن خود را روشن کنید
آموزش گام به گام کسب مهارت در هنر ردیابی با انواع ردیاب یا شعاع زن های آنتنی و شاقولی
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روش تست انواع ردیاب آنتنی (شعاع زن) فرکانسی – جیوه ای – خوراک خور هنگام خرید
روش تست ردیاب شاقولی (شعاع زن شاقولی) هنگام خرید
اخبار حس ششم و توانایی های خاص انسان

باسالم خدمت استاد گرامی بنده در مورد آموزش گام بگام ردیاب انتنی میخوام بگم که استاد بهترین راه وروش به
دوستان گفتن وخیلی عالی هست بنده چندین بار سکه به پشت سرم پرت کردم عالوه بر اینکه دقیق پیدا میکنم بلکه فبل از
پیدا کردن میدونم که شیر هست یا
باتشکر وقدر دانی از جناب استاد رضایی
با سالم روش کارت بسیار عالی است-البته اول سکه را در تاریکی پرتاب میکنی بعد شیر یا خط ان را میگویی بعد جایش
را پیدا کن
بسیار عالی موفق باشید

در مقاله اموزش گام به گام ردیابی نحوه ساخت انتن رو فرمودین ایا بعد از مرحله تسبیح زدن که به خوبی انجام بدیم و
بخواهیم تمرینات سکه رو شروع کنیم حتما باید اندازه های انتن شبیه به عکسی که گذاشتین باشه یا فرقی نمیکنه؟و مالک
یک انتن و دسته خوب برای بهتر ردیابی کردن چیه؟
با نهایت تشکر از سایت و مقاله های بسیار ارزشمندتون
منظورم اندازه های این عکس بود.جنس رو هم اگه تاثیری داره بفرمایید که چی بهتره و در چه اندازه ای
با سالم و تشکر
اندازه و جنس انتن چندان مهم نیست
حتی از سیم نازکتر هم میتوانید استفاده کنید طول سیم چند سانت کوتاه و بلند باشه مهم نیست
نوع سیم و جنس سیم روکش داشته باشه یا نه مهم نیست حتی از چوب هم میتوانید انتن بسازید
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سالم
فرق کتاب شاقول دست نویس و  pdfچی هست ؟
یکی کتاب شاقول ابن سینا است -و دومی یک کتاب اموزش کار با شاقول ابن سینا  -این کتاب ها را باید چندین هزار
تومان خریداری کنید که دانلود انها در سایت گلکسار رایگان است پس حتما استفاده کنید

کتاب شاقول ابن سینا

سالم من باردیاب میتونم باارواح ارتباط برقرارکنم
استادخیلی عالقمندم که به این وسیله با ارواح ارتباط داشته باشم اگه ممکنه راهنمایی کنید سپاس گذارم
با سالم -میشود به کمک انتن با ارواح ارتباط داشت البته ابزار خاص و بهتر ان هم وجود دارد  -ولی این کار به تمرین
مخصوص و زمان نیاز دارد اگردر تمرین و کار اشتباه کنی شدیدا به مشکل برمی خوری  -این کارها بدون استاد
خطرناک است و مشکل فشار عصبی باال و دیوانگی به همراه دارد

برخی از عزیزان دائم عکس ردیاب های مختلف را برای من میفرستند و می پرسند این ردیاب خوبه
دوستان عزیز من گفتم هر ردیابی که یک یا چند انتن دارد و انتن ان بسمت فلز منحرف میشود از نوع گمانه زن است
یعنی از نوعی که من تو سایت اموزش دادم در واقع فقط انتن میخری حاال یکی انتن قشنگ تری داره ولی کار و قدرتش
یکی است مقاالت را دقیق مطالعه کنید این که نمیشه پشت سر هم عکس ردیاب بفرستیید من هم بگویم  -این مثل قبلی
است بخری سرت کاله رفته حداکثر صد هزار تومان ارزش داره کارایی ان مثل ردیاب داخل سایت است  -من اطالعات
الزم و کامل را به همه شما دادم شاید فردا من مردم ان وقت شما چه میکنید -مطالب را دقیق مطالعه کنید تا خودتان
بتوانید نظر کارشناسی بدهید اگر این کار را نکنید و سرتان کاله برود ان فرد کاله بردار مقصر نیست شما مقصر هستید
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که مقاالت را با دقت مطالعه نمیکنید از طرفی سر من خیلی شلوغ است و عزیزان باید اول با خواندن مقاالت و بخش
سوال ها مشکالت خود را حل کنند و اگر مشکل انها رفع نشد سوال بپرسند

سالم مهندس ماباردیابی که به راهنمایی شماساختیم رفتیم یه جاکه قبربودیک ربع باآنتن روقبرمانوردادیم هرطرف که
رفتیم آنتن به طرف قبرچرخید رفتیم روقبرم آنتنا قیچی کردن ۱۰بار این کاروکردیم گذاشته بودیم روفرکانس طال چه
کارکنیم به نظرت؟
دوست عزیز همه جا گفتم اول باید در کار با ردیاب استاد بشی بعد بری دنبال گنج وقتی شک داری یعنی استاد نشدی
این مقاله را مطالعه کن پایان مقاله باید امتحان بدی اگر نمره
قبولی گرفتی بعد بری دنبال مال مثل رانندگی بدون تمرین و گواهینامه نمیشه -این مقاله را مطالعه کن

آموزش گام به گام کسب مهارت در هنر ردیابی با انواع ردیاب یا شعاع زن های آنتنی و شاقولی

سالم  .مهندس دستگاه ردیاب به خاک سیلیس مثل جایی که دفینه هست وعالعمش یکی هست حساس است درسته  -ایا
با تنظیمات گوشی راهی داره مشکل حل بشه
نه عزیز ردیاب به هیچی حساس نیست فقط باید درست اموزش ببینی اموزش درست در این مقاله داخل سایت

آموزش گام به گام کسب مهارت در هنر ردیابی با انواع ردیاب یا شعاع زن های آنتنی و شاقولی
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سالم
خواستم بدونم کار کردن با ردیاب انتنی مهارت خاصی مبخواد
سوال اینکه برای سوراخ کردن فیلتر یخچال ایا مته باید از صافی فیلتر رد بشه ؟؟
اگه زحمتی نیس واضح توضیح بدین و برد ان چقدره
ممنون میشم
برای خوراک اینکه جا نداره ؟؟
با سالم برای کار کردن با ردیاب انتنی و شاقولی تخصص و تمرین های خاصی الزم است لطفا این مقاله را داخل سایت
مطالعه کنید-----آموزش گام به گام کسب مهارت در هنر ردیابی با انواع ردیاب یا شعاع زن های آنتنی و شاقولی
------بله صافی فیلتر یخچال باید سوراخ و مواد داخل ا ن خالی بشه تو مقاله کامل توضیح دادم  -در باره بردو قدرت ان داخل همه مقاالت زیاد گفتم بسته به اوپراتور داره نیازی به خوراک نیست بجای خوراک میتونه یک انگشتر
تو دستت باشه

استاد سالم من یک ردیاب دو آنتنی درست کردم انقدر که با اون تمرین کردم کامل بهش ایمان دارم البته نا گفته نمونه
از مقاالت خوب شما استفاده کردم وبسیار از شما تشکر میکنم ولی به این فیلتر یون نیاز دارم اگر براتون امکان داره اون
موادی که برای این کار استفاده میشه رو به من بگید ممنون میشم ومیخاستم بدونم دستگاهی هست که بشه به این آنتن
وسلش کرد و بهش فرکانس داد و آیا شما یه همچین چیزی دارید برای فروش اگر هست لطفآ قیمتشو به من بگید ممنونم
با سالم دوست عزیز به این انتن ها یا شاقول هر چیزی وصل کنید فقط برای دل خوشی خودتان است واز نظر فنی هیچ
اثری ندارد – ولی در باره یون میتوان ردیابی ساخت که یون را ردیابی کند در باره ان تو مقاله اشنایی با انواع ردیاب
توضیح دادم این نوع ردیاب ها ردیاب مهندسی هستند و بسمت یون منتشر شده از حدف بوق میزنند و خطاهای خودشان
را دارند ما هم نومنه بسیار خوبی ساخته و تست کردیم ولی چون فروش ان مشکل است چون موقع فروش نمیتوانیم ان را
تست کنیم چون یون فلز چند سال پس از دفن کردن فلز زیر خاک تولید میشه – از طرفی بین یون طال و اهن فرقی وجود
نداره پس ردیاب هر فلزی که زیر زمین باشد را ردیابی میکند – برای همین ان را تولید نمیکنیم – الزم به توضیح است
هنوز وسیله ای ساخته نشده که فقط طال را ردیابی کند — بهتر است این مقاالت را دقیق مطالعه کنید—-
قبل از ساختن ردیاب و یا خرید انواع ردیاب یا شعاع زن شاقولی و انتنی حتما مقالت زیر با دقت مطالعه کنید
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روش تست انواع ردیاب آنتنی (شعاع زن) فرکانسی – جیوه ای – خوراک خور هنگام خرید
روش تست ردیاب شاقولی (شعاع زن شاقولی) هنگام خرید
آشنایی با انواع ردیاب و نحوه کار با آنها
آموزش گام به گام کسب مهارت در هنر ردیابی با انواع ردیاب یا شعاع زن های آنتنی و شاقولی
آموزش کار با ردیاب های انتنی (ردیاب های گمانه زن)

باسالم اگه ممکنه برام توضیح بدیدباردیاب دو انتن برنجی چطوری بفهمیم جایی رو که گرفتیم حفره هست یافلز،منظورم
طرزقیچی کردنشون چطوریه ممنونم بابت وقتی که برامون میزارید
با سالم روش قیچی کردن فرق نداره شما از انتن سوال میکنید و انتن جواب میدهد  -لطفا مقاله —---------
آموزش گام به گام کسب مهارت در هنر ردیابی با انواع ردیاب یا شعاع زن های آنتنی و شاقولی
 ----------را مطالعه کنید

سالم مهندس خسته نباشید من در تمرین پنجم هستم و بیشتر از ۵۰درصد جواب درسته سوالم اینه که کی باید با دادن
نمره تمرین کنم و نمره دادن با ۲۰سوالی چه مدت باید باشه ممنون
مهندس جان احساس میکنم ذهن ناخودآگاه قبل از اینکه سوال بپرسیم پیش بینی میکنه که چه سوالی میپرسم آیا درسته؟
با سالم  -وقتی بیشتر از  50در صد جواب ها درست بود یعنی از بیست سوال حدود  15سوال درست بود برو رو 100
سوالی — در باره سوال دوم بله حق با شما است و با تمرین بیشتر حتی به انتن هم نیاز ندارید و همینکه سوال میکنید نوع
و مقدار و عمق جنس را می فهمید انگار یگی به شما میگه البته هر چیزی که به ذهن شما میرسه فقط تو ده ثانیه اول
درست است بعد خیاالت شما جواب غلط به شما میدهد —-موفق باشید
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خیلی ممنون استاد در مورد خلسه رفتن قبل از ردیابی سوال دارم که ایا میشود بجای ذکر گفتن ارقام شمارش کنیم
؟ودیگر اینکه این خلسه رفتن خطرساز نیست؟
ایا یک اپراتور خوب باز هم قبل ردیابی تمرکز میکنه؟ یا اینکه براش الزم نیست ؟
با سالم شما وارد خلسه نمیشوید فقط ذهن خود را ارام میکنید تا به چیزی فکر نکنید -موفع ردیابی برای یک لحظه
بصورت خودکار وارد این حالت میشوید یعنی همانطور که راه میروید ذهن شما خالی میشود و جواب درست را بدست
میاورید

سوال تمرین ردیاب
سالم امیدوارم حالتان خوب باشد دو تا سوال داشتم اگه جواب بدین ممنون می شم یکی اینکه وقتی من سعی می کنم به
حالت بی ذهنی برم پیشونیم (دقیق تر باالی وسط ابرو هام) درد می کنه و چون چشام بسته هستش سیاهی که هنگام
بسته شدن چشم ها ایجاد میشه رو بعد مدتی کامال آبی می بینم (البته همش شکل اون چیزی رو که ابی می بینم تغییر
می کنه بعضی موقع دوباره سیاه میشه بعضی موقع کم کم ابی می شه) و در حالت عادی تو هوا خط های سیاهی رو می
بینم که اگه ناگهانی چشمم رو تغییر جهت بدم اونم جهت حرکتش تغییر می کنه و جابه جا می شه می خواستم بدونم چرا
اینجوری شدم و سوال دومم اینه که ایا میشه با تمرین خطا رو صفر کرد  .با تشکر از زحمات شما .

با سالم وقتی چشم را می بندید نور محیط از پشت پلک وارد چشم میشه حتی اگر نور کم باشه فشار و خیلی چیزای
دیگر که باعث میشه شما با چشم بسته رنگ و خطوتی را ببینی و از همه مهم تر وقتی به فکر چیزی که با چشم بسته
میبنی هستی یعنی ذهن شما خالی نیست — خالی شده ذهن مثل خواب میماند یعنی انگار نیستی البته با کمی تمرین به
انجا میرسی —— دوم شما این حالت را برای چند ثانیه الزم دارید  -حالت بی ذهنی از زمان پرسیدن سوال تا جواب
حدود ده ثانیه کافی است — -پس با کمی تمرین به این موضوع عادت میکنید  -درد وسط دو ابرو برای این است که
هنگام بسته بو دن چشم چشم ها را بسمت باال حرکت داده اید و چون به این حالت عادت ندارید سر درد میگیرید پس
سعی کنید چشم ها بسمت جلو باشد انگار جلو را دارید میبینید — با تمرین درست  -زیاد و داشتن استعداد خطا به
صفر نزدیک میشود  -موفق باشید

جهت مطالعه مقاالت آموزشی در زمینه ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید

x

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

@GaLexardl

ممنون وقت گذاشتی مهندس
سالم .عرض و ادب و خسته نباشید اون دوست عزیزمون که میگه ردیاب با ذهن کار میکنه تا حدودی حرفشونو قبول
دارم .اما سوالی ذهنمو درگیر کرده پس اگر با ذهن کار میکنه و طبق گفته دوست عزیزمون تو مغزمون بگیم هر مسیریو
که میخوایم میره پس حتما اگه تو ذهنمون بگیم فقط برا طال برو و برا ذرات نرو پس حذف ذرات میکنه دیگه اینطور
نیست؟ ایرادیه که به گفته های ایشون هست
با سالم
بله نظر شما کامال درست است اگر به ردیاب بگی برو طرف طال میره سمت طال به جیوه و فرکانس هم نیاز نیست —-
ولی برای اینکه ردیاب خطا نزنه باید  -شما باید درست اموزش ببینید — مثل رانندگی با ماشین اگر بلد نباشی نمیتونی
رانندگی کنی — برای اینکه ردیاب قوی باشه فقط باید —---درست تمرین کنی — یعنی روش تمرین کردن را
بدانی و از روی ان روش تمرین کنی اشتباه تمرین نکنی — بعد باید زیاد تمرین کنی — روش درست تمرین در مقاله
—---------آموزش گام به گام کسب مهارت در هنر ردیابی با انواع ردیاب یا شعاع زن های آنتنی و شاقولی
---------قرار دارد از کانال ما ان را دانلود و بدقت مطالعه کنید و سپس فراوان تمرین کنید تا در کار باردیاب موفق شوید — -عزیزان زیادی در باره ردیاب و فلزیاب از ما سوال پرسیده اند شاید جواب سوال های شما هم
انجا باشد مطالعه انها به تجربه شما اضافه میکند حتما از این کانال ها استفاده کنید

سالم مهندس خسته نباشید و برای زحماتی که میکشید تشکر فراوان
سوالم اینه که یه شاقول درست کردم میخوام بدونم اندازه شاقول تاثیری رو شاقول داره؟مثال در چرخش شاقول؟واینکه
اندازه زنجیری که به شاقول میبندیم چند سانتی متر باید باشه ؟ فعال رو تمرین پنجم هستم و سه هفته هست میخوام اونقدر
تمرین کنم تا خطا مثال تمرینای قبلی بشه صفر.
اینم عکس ردیاب و شاقول فعال با شاقول کار نمیکنم تازمانی که شما بفرمایید
مهندس جان شما میفرمایید بعد از سوال پرسیدن منتظر بمانید تا ردیاب جواب بده ولی من وقتی سوال میپرسم ردیاب
خیلی زود جواب میده به محض اینکه سوال میپرسم جواب میده ندای درونی که فرمودین بعضی وقتا خیلی واضح جواب
میده بعضی وقتا جواب نمیده ینی صدایی نمیشنوم
خیلی دوستتون دارم استاد عزیز همیشه سالمت باشین حتما یه روز بعد از موفقیتم خدمت میرسم دست بوستون
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با سالم و تشکر فراوان— قرار نیست زیاد منتظر جواب بمانی حداکثر ده ثانیه -پس اگر در همان لحظه اول جواب سوال
را گرفتی دیگر منتظر جواب نمان  -اندازه شاقول هم زیاد موثر نیست ولی اگر خیلی سنگین باشه دیگر تکان نمیخوره و
زیاد کوچک هم باد ان را حرکت میدهد طول بند شاقول هم حداکثر  15الی  20سانت است بازم تشکر لطف دارید ممنونم
موفق باشید

سوال تمرین برای ردیاب
سالم استاد ببخشید مزاحم اوقات شدم مقاله تونو کامل خوندم و من خودم قبال احساس حس شیشم رو داشتم و گاها با
حدس های درست این رو دیدم و االن هم که طبق گفته شما تمرین میکنم و ذکر میگم نمیدونم چه موقع بی ذهن میشم و
دیگه موقع تمرین دیگست مثال امروز تمرین میکردم ذکر میگفتم وسطاش یکی در زد با اینکه منتظر بودم ولی یهو
ترسیدم از صدای در مثل کسی که هواسش نیست و بهش بوق میزنی و دوم اینکه وقتی نفس های عمیق میکشم و ذکر
میگم احساس سردی میکنم داخل مغزم انگار کم خون میشه و سرم سنگین و وقتی چشامو باز میکنم و بلند میشم جلو
چشام هم روشنتر میشه آیا تمرینم درست هست یا نه و دیگری اینکه از کجا بفهمم دیگه این مرحله رو فول شدم چون از
نظر خودم ذهنم جایی نمیره اما شما استادی و ما درستشو باید از شما یاد بگیریم ممنون میشم جوابمو بدید

با سالم موقع تنفس اول تنفس ها عمیق است و تمرکز شما روی وارد شدن هوا به داخل و خارج شدن هوا است ولی
بتدریج تنفس های شما ارام میشود و دیگر تمرکز روی هیچ چیز نیست -یک توضیح بدم که باید خوب توجه کنید —
کاهی انسان خودش اگاهانه فکر میکند مثال بفکر فروش یک چیز میفتد و یا حرف ها ی یک نفر —این نوع تفکر های
ذهنی باید از بین برود اینها مثل خیال بافی است — -نوع دیگر در حالت بی ذهنی -رویا هایی به ذهن شما میاید
وقتی به خودتان میایید ممکن است بیشتر انها را فراموش کنید  -این حالت هم بزودی کم میشود  -البته شما حالت بی
ذهنی را فقط برای  30ثانیه نیاز دارید پس تمرین بسیار طوالنی نیاز نیست و اگر تنفس عمیق را به مدت طوالنی انجام
بدهید دچار سر درد میشوید -اگر پس از چندین نفس عمیق تمرکز شما روی ذکر گفتن باشد تنفس شما خود بخود ارام
میشود همینکه تمرکز شما روی ذکر گفتن باشد و هواس شما جای دیگر نرود و در این حالت یک دور کامل تسبیح بزنید
کافی است  -بعد چند روز انجام این تمرین متوانید دنبال تمرین های دیگر بروید اول یک دور تسبیح بزنید تا ذهن شما
ارام شود بعد به دنبال تمرین های دیگر بروید موفق باشید
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سوال تمرین ردیاب
سالم خسته نباشید آقای مهندس یه سوال داشتم هنگام تمرکز با تسبیح میشه باچشم باز هم تمرکز کرداخه من وقتی تمرکز
میکنم روی دیوار روبه روی خودم کلمه اهلل با خط درشت نوشتم هنگام نفس عمیق نگاش میکنم بعداز جند بار نفس عمیق
کلمه اهلل میشه چند تا همین طور تا اخربعداز تمام شدن یه حالت گیجی دارم ایا این روش درست است
دوست عزیز نفس های عمیق برای مدت کوتاه است یعنی ده الی بیست پس از ان بدن و ذهن ارام میشود -تنفس بسیار
ارام میشود و شاید کسی متوجه تفس شما هم نشود — تمرین با چشم باز ممکن است به چشم ها اسیب برساند -گیج
شدن با بی ذهنی فرق دارد

سالم
آیا ردیابمو درست ساختم چرا جواب نمیده ؟
سالم دوست عزیز ردیابت درسته ولی فقط با ساختن نیست شما ماشین میسازی ولی اگر گواهینامه نداشته باشی راه نمیره
همه جا نوشتم —-------
توجه  -توجه  -توجه توجه -توجه
قبل از ساختن ردیاب و یا خرید انواع ردیاب یا شعاع زن شاقولی و انتنی حتما مقالت زیر با دقت و به ترتیب مطالعه
کنید سپس اقدام به ساختن یا خرید ردیاب نمایید

آموزش گام به گام کسب مهارت در هنر ردیابی با انواع ردیاب یا شعاع زن های آنتنی و شاقولی
روش تست انواع ردیاب آنتنی (شعاع زن) فرکانسی – جیوه ای – خوراک خور هنگام خرید
روش تست ردیاب شاقولی (شعاع زن شاقولی) هنگام خرید
آشنایی با انواع ردیاب و نحوه کار با آنها
آموزش تبدیل گوشی موبایل به ردیاب شعاع زن فرکانسی ری فایندر همراه با نرم افزار
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ساخت ردیاب دو نفره jeotara-جوتارا یا بیوتارا ساخت ترکیه
تبدیل گوشی موبایل اندروید به ردیاب فرکانسی ری فایندر Rayfinder
ساخت انواع آنتن برای ردیاب فرکانسی

ردیاب
باعرض سالم اقای مهندس تشکرفراوان ازهوش کمک به مردم دراین راه بنده قرص از مزاحمت یک دستگاه قدیمی
انتنی بنام توم دارم وکاربلدم مقاله شما خواندم اول دستگاهاهم موج امواج فلزات خراب فقط باخوارک ردیابی
وسرنقطه میرم متاسفانه فقط ذرات میگیره بعد کاوش حال تا بحال یک تکه فلزنگرفته حا با گوشی چگونه میشه یجای نقطه
کردم داخل عمق گوشی بعد نرم افزار بوق میزنه یا فرکانس میده اگه هست در رشت جای است دستگاه ببرم اماده کنند با
گوشی هزینه هرچه است میدم جواب بدی بسیار ممنونم
با سالم دوست عزیز فرکانس و جیوه اثری در کار ردیاب نداره برای موفق شدن در کار با ردیاب مقاله —------
آموزش گام به گام کسب مهارت در هنر ردیابی با انواع ردیاب یا شعاع زن های آنتنی و شاقولی
-------را مطالعه کنید دو انتن تنها برای ردیابی کافی است  -مقاله را برایتان ارسال میکنم موفق باشید

ردیاب الکترو اسکوپ مدل 301
جناب مهندس بزرگوار ،خواستم بدونم ردیاب الکترو اسکوپ مدل  301دیجیتال چجوریه،،بدرد بخور هست یا نه
با سالم -یک ردیاب بسیار ساده است من نقشه ان را دارم باورش برایم سخت است که درست کار بکند چون مدار داخل
ان بسیار ساده است
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سوال تمرین ردیاب
سالم صبح بخیر استاد ببخشید مزاحم اوقات شدم من تو حالت عادی تو شلوغی و جمع هم میتونم باالی سی ثانیه تمرکز
کنم و دارم تمرین سکه میکنم که درصد باالیی هم جواب درسته و خیلی هم اعتماد به نفس دارم اما اینکه هرکسی نمیتونه
کار با ردیاب انجام بده باید خودت امتحان کنی ببینی یه کم تو شک انداختیم
با سالم شک نکن خیلی از افراد وقت و حوصله تمرین ندارند -یا نارحتی و بیماری اعصاب دارند -مشکل مواد مخدر و
بی خوابی -مشکالت شدید زندگی که باعث پریشانی افکار انها شده — -البته همه اینها با مدیتیشن و یوگا و ترک
اعتیاد قابل رفع است  -نگران نباش تمرین کن تمرین درست و طوالنی بهترین کار است-----------کارت
هم عالی است و سی ثانیه تمرکز برای این کار عالی و کافی است موفق باشید

سوال چه ردیابی بخریم
شما یه ردیاب که بشه اعتماد کرد معرفی نکردین
چیزی که تکلیف مارو روشن کنه اخه فروشنده ها هنوز پای حرفه خودشون هستن
ممنون میشم راهنمایی کنید

دوست عزیز همه ردیاب های توی بازار تقریبا یک جور است و هیچکدام انها بهتر از ان ردیابی که به شما روش ساختن
ان را یاد دادم نیست
ولی یک نوع ردیاب یونی هست که خوبه در واقع بهتر از ان تو جهان ندیدم —و قرار بود ان را تولید کنیم ولی این کار
را نکردیم ---چرا ؟— مشخصات خوب و عالی این نوع ردیاب فلز زیر خاک و جهت فلز را با صدای بوق مشخص
میکنه —-----بسیار عالی — فلز باید حداقل یک سال زیر خاک باشه هرچه بیشتر زیر خاک باشه دستگاه بهتر ان را
ردیابی میکند —— این هم بسیار عالی —----------ولی مشخصات بد —----ولی مشخصات بد---
تو این نوع ردیاب ها تفکیک وجود ندارد هر فلزی چند سال زیر خاک باشد را ردیابی میکنند پس تو مکانی میخ و
الودگی فلزی باشد کار با ان فایده ای ندارد —اگر یک طرف اهن زیاد باشد و طرف دیگر کمی طال اول باید اهن را در
بیارید —به سیم برق و لوازم برقی روشن هم واکنش نشان میدهد —-پس تو شهر و نزدیک روستا و تیر برق مشکل
دارد موقع رعد و برق هم ممکنه خطا داشته باشه —از همه بدتر موقع فروش نمیتوانیم ان را تست کنیم چون فلز باید
چند سال زیر خاک باشد  -با توجه به هزینه باال و زمان زیادی که برای اماده کردن این ردیاب انجام شد از خیر فروش
ان گذشتیم -حاال ببخشید من ادم راستگویی هستم و همیشه چوب راستگویی را میخورم عادت دارم —ولی جای
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دیگر انواع ردیاب را با این عنوان که فقط طال میزنه با قیمت باال میفروشند پس بهترین کار این است هر ردیابی که انتن
ان حرکت میکنه و جهت طال را نشان میدهد نخر —البته پول را شما میدهید پس انتخواب با شما است هر ردیابی که فکر
میکنید خوب است را خریداری کنید و پس از ازمایش نتیجه را به من بگویید—موفق باشید

تمرین ردیاب
سالم استاد ببخشید من تمرین سکه رو انجام میدم زیاد جالب در نمیاد اما مثال طال میارم میگم طالست آهنه یا نقره یا
نقره و اینا میارم همش درست جواب میده اما سکه رو نه زیاد خوب نیست
دوست عزیز و قتی طال میاری چطور این کار را میکنی یا خودت طال را جلوی خودت میگذاری یا شخص دیگر در نتیجه
جواب درست میگیری این مرحله اول تمرین است بعد باید با سکه تمرین کنی ممکنه چند ماه تمرین کنی ونتیجه نگیری
ولی یک روز به یک باره میبینی بیشتر جواب ها درست است —زمان موفقیت به ایمانت برای کار و تالشت دارد —موفق
باشید

تمرین ردیاب
سالم ببخشید جناب من تمرینات تمرکز رو انجام دادم تو قسمت سکه هم که رفتم از 25سوال هشت تاشو درست نگفتم رفتم
بیرون دوسه جا مشخص کردم یکیشون یه تیکه آهن بود بقیه هیچدستگاه زدیم االن موندم چکار گنم
با سالم عالی ولی باید بیشتر تمرین کنید تا ماه دیگر قسمت دوم مقاله اماده میشود ولی پیدا کردن اهن را به شما تبریک
میگویم —شاید برای دیگران ارزش نداشته باشه ولی اگر از هر ده نقطه ای که شما با ردیاب مشخص میکنید  8نقطه یک
تکه اهن پیدا میکنید عالی است چون شما دارید تمرین میکنید و با چند ماه تمرین در زمین واقعی فقط طال پیدا میکنید
پس به تمرین ادامه دهید  -موفق باشید
یعنی تمرینات سکه که از بیستو پنج تا هشت تاشون اشتباهه ادامه بدم یا نه یا باید تا صد و بیست سوالی باشه
همیشه تمرین داشته باش تا قدرت شما کم نشه اگر تمرین را قطع کنی قدرت شما کم میشود — تو زمین خیلی الوده هم
دنبال فلز نرو جایی که میخ و اهن زیاد ریخته تمرین نکن چون شانسی هم زمین را بکنی خالصه یک تکه اهن پیدا میکنی
مهم ان است که جایی تمرین کنی که فلز زیر خاک و الودگی کم است
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سوال ردیابی که فقط جنس قدیمی میزنه
سالم مهندس یکی ردیابی داره که جنس جدید نمیزنه و جنسی میزنه که یونیزه شده باشه آیا بنظر شما اون ردیاب خوبی
هست یا نه
عکس بفرست دروغ زیاده من یه نمونه خارجی خریدم این مدل  50میلیون و از روش ساختیم ولی برای فروش
نگذاشتم چرا؟
فقط فلز قدیمی زیر خاک میزنه با بوق نه حرکت انتن ولی تفکیک نداره اهن را هم میزنه تو شهر و نزدیک سیم برق
نمیشه کار کرد و چند خطای دیگر برای فروش تست هم نمیتونیم بکنیم همین فلزیاب ECR6000که به شما دادیم شما
چقدر نگران بودید حاال این یه راه تست راحت و ساده داره و با اموزش ما نگرانی شما رفع شده ولی ان ردیاب را اگر
بدیدم به شما نمیتونید تست کنید و فقط باید به من اعتماد کنید خوب اگر چند ماه نتیجه نگیری و چند جا هم خطا داشته
باشه من می مانم و ابروی رفته برای همین این ردیاب تولید نمیکنم حفظ ابرو برام مهم تر از پول است  -ولی ان
ردیاب اگر با حرکت انتن بسمت طال مال پیدا میکنه بدرد نمیخورد

تمرین با ردیاب
سالم مهندس خسته نباشید من هر روز تمرین پنجم رو انجام میدم بعضی وقتا جواب درست از صد سوال میشه ۷۴بعضی
وقتا بین ۶۰تا۷۰بیشتر وقتا هم  ۵۰ولی خیلی کم پیش میاد که از صد سوال جواب درست از ۵۰کمتر باشه دلیلش چیه که
جواب ها باال پایین میشه مثال من روزی که خستم و انتظار ندارم جواب درست بیشتر باشه ،برعکس جواب درست بیشره؟!
میخوام بدونم چه چیزای تاثیر میذاره؟
که من نمیدونم
یا مثال روزی که خوشحالم و اصال خسته نیستم و انتظار دارم جواب درست بیشتر باشه برعکس میشه
با سالم خستگی پر خوری — خوردن غذا های حیوانی خصوصا گوشت نارحت و عصبانی بودن اعتیاد مشروب -خوب
نخوابیدن این ها قدرت را کم میکنه ولی در کل نمره شما از امتحان ها کمی باال و پایین میره ولی به مرور زمان نمرات
شما بیشتر میشه-موفق باشید
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بنده در حال تمرین نکته ب نکته مقاالت تمرینی شما هستم
بنده با توجه به شغلی که دارم حدود یکسال قبل دو عدد میله مفتول فلزی ال شکل به همراه دو عدد دسته تفلون بعنوان
دستگیره برای شرکت ما فرستادن برای پیدا کردن لوله های آب زیر زمین بهمراه مقاله طریقه ردیابی لوله ها و نحوه
عمق زنی ...
بنده تقریبا مدت یکساله که دارم با همون میله ها تمرین میکنم  ....و نسبتا هم به نتایجی رسیدم ولی بعد از اینکه خداوند
عنایتی فرمود و بنده با سایت شما آشنا شدم  .....برایم بسیار جالب و عجیب بود  ...و االن مدتی است که طبق
آموزشهای شما دارم پیش میرم
فقط یه سوال در مورد تمرین تمرکز تسبیح از خدمتتون داشتم ....
من وقتی این تمرین رو شروع میکنم در قسمت ناحیه زیر گوشهام احساس درد خفیفی میکنم بطوریکه احساس میکنم یه
نفر داره با انگشت به اون قسمت فشار میاره
خواستم ببینم این مورد طبیعیه ؟؟؟؟
با تشکر از صبوری جنابعالی در پاسخگویی به کاربران

با سالم و تشکر  -ممکنه برخی افراد چیزای عجیبی احساس کنند -یکی از این دالیل میتواند این باشد که در حالت
عادی انقدر فکر شما در گیر افکار و مشکالت است که دیگر فرصت ندارد به بدن شما فکر کند  -در نتیجه در حالت
ارامش ممکن است به برخی چیزه ها مثل درد های کوچک داخل بدن بیشتر توجه کنید  -موضوع دیگر ناخوداگاه ذهن
شما است -ذهن انسان با بی حرکتی بیگانه است اگر مدت طوالنی بی حرکت بمانید ولی بیدار باشید ممکن است دیگر
بدن خود را حس نکنید -نمیخواهم زیاد وارد این موضوع شوم چون یک موضوع تخصصی است — ذهن شما با این
موضوع مخالفت میکند تا شما را از حالت بی حرکتی خارج کند —ممکن است شما بگویید من دارم حرکت میکنم ولی
ذهن حرکت و دریافت اطالعات یک نواخت برایش قابل قبول نیست برای همین با ایجاد درد  -خارش های عجیب
حرکت ها ناگهانی با یک نواختی بدن و ذهن شما مخالفت میکند که مهم نیست به مرور زمان این مشکالت رفع میشود
—البته موضوع مهم برای شما و عزیزان دیگر استفاده از تمر کز برای ردیاب است پس نیاز به تمرین طوالنی نیست
همین که بتوانید حدود ده الی  30ثانیه به چیزی فکر نکنید کافی است — چون جواب درست برای انتن و شاقول
حداکثر در ده ثانیه اول است -یعنی سوال که پرسیدید هر جوابی که در مدت ده ثانیه اول گرفتید درست است و اگر
برای دریافت جواب بیشتر صبر کنید جواب گرفته شده غلط است پس تمرین تمر کز را حداکثر برای  30ثانیه انجام
دهید و هر زمان به  30ثانیه تمرکز رسیدید دیگر ادامه ندهیذ و تمرین سکه را انجام دهید در هر روز در یک ساعت
مشخص اول  30ثانیه تمرکز بعد تمرین های دیگر موفق باشید
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سوال کار با ردیاب
به اون مکان حد اقل هشتاد در صد اطمینان دارم میخاستم بدونم وقتی همچنین تفکری دارم با ردیاب انتنی پیگیر بودن
درست هست یا به سمت ذهنم هدایت میشه
شاید ذهن من انقدر درگیرش باشه که جواب برعکس بده و به سمتی که فکر میکنم هست بچرخه انتن..؟؟!!
اگر به مکانی مشکوک باشی زیاد امکان داره که ذهن شما شما را فریب بدهد مکر انکه سال های زیاد ی تمرین کرده
باشی
نه متاسفانه اصال تمرین نداشته ام
پس اشتباه هست؟به امید انتنی؟
اگر تمرین نداری و نمره قبولی تو تمرین ها نگرفتی روی جواب ردیاب نمیشه حساب کرد
مچکرم استاد
مثله یک شریک بی طمع و خاص جواب همه شک و شبهه هارو میدین
پس کاری نمیتونم انجام بدم فکر کنم
بله یا فلزیاب و یا تمرین طوالنی با ردیاب

سوال —ردیاب
جناب رضایی سالم و درود مجدد
آقا ممنون بابت مقاله کامل مطالعه کردم
فقط شما بار ها و بارها گفتین فرکانس ،جیوه و اینجور چیزا تاثیر و سودی نداره
پس چرا تو سایت خودتون آموزش ساخت ردیاب فرکانسی با گوشی و اسپیکر رو آموزش دادین ؟
اگر با توجه به مطالب داخل مقاله ردیاب و کارکردش فراتر از علم هست و تعریفی نداره و فرکانس و جیوه و این جور
تبلیغات دروغه
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چرا خودتون آموزش ساخت ردیاب فرکانسی رو در سایت گذاشتین؟
این دو مطلب یکم در تناقضه
ممنون میشم توضیح بفرمایی
و اینکه خودتون تمرینات رو انجام دادید و میتونید االن مثال با 2تا سیم ساده ردیابی کنید ؟ ردیابیه دقیق و بدون خطا
با سالم من همیشه تو تلگرام نیستم یک بار در روز می ایم و جواب میدم سوال اول اگر فرکانس اثر نداره چرا این
ردیاب را تو سایت گذاشتی؟ جواب این سوال را  1000بار تو سایت و تلگرام و حتی برخی مقاالت دادم شما دقیق
مطالعه و توجه نمیکنی — خالصه بگویم هرچه میگم فرکانس اثری نداره باز کسانی هستند که با اسرار زیاد ردیاب
فرکانس میخواهند و دوست دارند این وسیله را تست کنند  -از نظر مدار و روش کار و کارایی ردیاب با گوشی هیچ
فرقی با ردیاب های گران قیمت نداره  -از ان گذشته با بودن این مقاله تو سایت دیگر سر شما کاله نمیره و چند میلیون
ضرر نمیکنی تازه تو همین مقاالت ساخت ردیاب هم گفتم که اثر نداره و راز ردیاب داخل مقاله گام به گام است — تازه
چون تبلیغ روی این ردیاب ها زیاد است وقتی عزیزان برای ساختن ان اقدام میکنند با مقاله گام به گام اشنا میشوند
پس این مقاالت چندین فایده داره اضافه کردن معلومات شما و جلوگیری از ضرر شما -ایا این روش جواب میدهدبله و  -اول این کار تمرین و استعداد هم نیاز داره  -مثل این میمونه بگی مگر با یه قلم کوچک و کمی رنگ میشه
نقاشی کشید  -معلومه که میشه کشید ولی نمیدانم شما میتوانی یا نه —-حاال سوال در باره اینکه من میتوانم — دوست
عزیز به این علم میگویند علوم باطنی یا ذهنی  -ذهن انسان را دست کم نگیر  -من حدو  30سال پیش با این علم اشنا
شدم و ان موقع باور نمیکردم و ان را خرافات و دروغ میدنستم  -و پیدا کردن طال با دو میله که چیزی نیست کارهای
بیشتری هم انجام میدهم که نیازی به گفتن انها نیست  -اگر خودت کمی مطالعه کنی متوجه میشوی
آقا دمت گرم  ،بسیار عالی

سوال ساختن انتن ردیاب
سالم ممنون از راهنماییتون ببخشید می خواسم بدونم سیم جوش ها فرقی نداره و اینارو چجوری داخل لوله یخچال جا
بدیم
باید داخلشو کال خالی کنیم یا نه
با سالم نوع سیم جوش مهم نیست حتی سیم اهنی هم میتوانی استفاده کنی –مقاله گام به گام را مطالعه کن راز ردیاب و
راز موفقیت شما تو مقاله گام به گام است –دخل لوله یخچال را هم باید خالی کنی تا انتن داخل دسته راحت حرکت کند
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در باره جیوه و شاقول
سالم یکی -گفتہ بود شاقول خودتو به یک گیرہ وصل کن بعد طال بزار اطرافش ھیچ وقط نمیرہ سمت طال .ولی من این
کارو کردم ساقول میرہ ھر سمتی پہ طال باشہ ولی تکان خیلی ضعیفی میخورہ هر چقدر دورترش میکنم شاقول تکانش
کمتر میشہ مثال تو یک و نیم متری دیگہ تکان نمیخورہ
وقتی طال رو میزارم زیر شاقول میچرخہ ولی خیلی ضعیف میچرخه میگم اگہ خودم بسازم شاقول رو بعد جیوہ بیشتری
بریزم توش احتمال دارہ حرکتش بیشتر بشه
آخه من شاقول رو خریدم نمیدونم چند گرم جیوہ دارہ یا چه جنسی از جیوه ریختن توش
سالم دوست عزیز ی که در باره شاقول سوال کردی  -فکر کنم شما اشتباه کردی اینقدر که دوست داری شاقول حرکت
کنه اشتباه دیدی -حاال فرض کنیم حرف شما درست باشه و با کمک جیوه شاقول شما یه کوچولو حرکت کرده یعنی طال
را گذاشتی زیر شاقول  -و شاقول حدود یک میلیمتر حرکت کرد -خوب حاال میخواهی حرکت ده برابر بشه پس اگر
ده گرم جیوه گذاشتی تو شاقول باید صد گرم جیوه بزاری تو شاقول و برای اینکه شاقول از فاصله یک متری به طال
حساس بشه باید یک کیلو جیوه بزاری تو شاقول ان موقع شاقول یک کیلویی حرکت میکنه فکر نکنم— ولی اگر جیوه
واقعا موثر است —— البته من نمیگم اثر داره شما میگی ---پس یه گاری کوچلو درست کن و توش  50کیلو جیوه
بزار چون کاری چرخ داره پس اگر طال جلوی گاری پر از جیوه باشه  -باید کاری با سرعت بره طرف طال  -اگر این
اتفاق افتاد شما یه گاری بزرگتر بساز و این بار  1000کیلو جیوه تو گاری بریز فکر کنم اینطوری گاری با سرعت میره
روی دفینه و همان جا ترمز میکنه — البته این را هم بگویم هیچ دانشگاهی -هیچ استاد دانشگاهی و هیچ کتاب علمی
قبول نداره که جیوه بسمت طال حرکت میکنه این ها همه حرف ها و افکار اشتباهی است که در بین مردم پخش شده—
موفق باشید و هر حرفی را باور نکنید

ردیاب توماس
سالم.استاد ردیابهای توماسی از لحاظ کارایی چطورند .میشه بهشون اعتماد کرد
نه عزیز ردیاب با دو تا میله خالی بهتر است هر ردیاب که میچرخه بسمت طال و با چرخش انتن بسمت طال طال را
ردیابی میکنه تقلبی است دو تامیله هم همان کار را میکند— برای خرید ردیاب و شاقول پول خود را حرام نکنید مگر
اینکه ردیاب یا شاقول قشنگی باشه و شما به خاطر قشنگی ان ردیاب پول بدهید
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موفق در کار با ردیاب
سالم استاد رضایی بزرگ..پدر بزرگوار...مهندس بی ادعا..معلم اخالق..راستگویی فضای سراسر دروغ فضای
مجازی....فقط دعاگوی شما هستم.امیدوارم با موفقیتم که انشااهلل میشوم گوشه ای از کرامت و بزرگواری شمارو جبران
کنم..من این ردیابو ساختم.عالی کار میکنه.اولین جایی که قیچی کرد در یک متری به اندازه نصف نعلبکی ورقه مسی
پیدا کردم.در زمینی دور از روستا.و سه تا محل متفاوت سه تا قبر پیدا کردم.که مسلمانی بود و پرش کردم.ده ها جا هم
ردیابی کردم سر فرصت مریم سراغش.خدا کنه موفقیت کوچکی پیدا کنم بیام پیستون نقطه زن بخرم.انشااهلل...
اینم عکس ردیابمه.عالیه.نقطه میکنم باهاش حفره رو.ممنونم ازتون.خدا اموات شمارو بیامرز.دعا کنید برامون...اگه
دوست داشتید بدون اسم من بگذارید تو کانال.یا علی مدد.
با سالم و تشکر دوست عزیز من کاری نکردم و ردیاب هم چیز مهمی نیست من فقط حقیقت را گفتم که فکر میکنم وظیفه
همه مردم است ولی موفقیت شما در کار با ردیاب بدلیل استعداد بسیار باالی شما است و اگر بیشتر تمرین کنید موفقیت
شما هم بیشتر میشود باز هم میگویم ردیابی چیزی جز دو عدد میله فلزی نیست جیوه و فرکانس هم کمکی استعداد و
تمرین درست و تمرین فراوان است یک فرد را به یک اوپراتور حرفه ای تبدیل میکند موفق باشید

نرم افزار ردیاب
سالم و عرض ادب
استاد این نرم افزارهایی که رو گوشی برای ردیاب استفاده میشه در اصل برای چی بوده؟ چه کاربردی داره و کجا ازش
استفاده میکنند؟...قطعا برای ردیاب ساخته نشده!
ممنون میشم یه توضیح مختصری بدید
با سالم این نرم افزار یک نرم افزار مهندسی الکترونیک است و فرکانس ها ی مختلف را با شکل موج ها مختلف تولید
میکند برای مهندسین رشته الکترونیک بسیار مفید است قبال مجبور بودیم چنین ابزاری را به قیمت باالیی بخریم و لی
حاال یک نرم افزار رایگان این کار را به راحتی و با دقت باال برای ما انجام میدهد
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سوال گرفتن انتن ردیاب در دست
عذر میخاهم مهندس جان طریقه گرفتن انتن ها در دست قانون خاصی دارد چون با یه لرزه میتونه قیچی بشه وایجاد
خطا کنه در ضمن واسه پیدا کردن شی باید به میله های انت خوراک بدم
نه عزیز خوراک نمیخواهد سر انتن را کمی بسمت پایین بگیر کمتر قیچی میشه مقاله کار با ردیاب های آنتنی را هم
مطالعه کن چند فیلم هم تو کانال دانلود هست

مقاله کار با ردیاب های آنتنی

تمرین ردیاب
سالم مهندس در تمرینات ،تمرینات رو باید جدی بگیریم یا حالت بی خیالی؟سوال دومم اینه که فعال که الزم نیست که به
صدای درون گوش بدیم؟
سالم و تشکر که به فکر من بودید  -تمرین ها را باید به حالت ارامش و بی خیالی انجام دهید — شنیدن ندای درون
ممکن است چندین سال طول بکشد  -شنیدن ندای درون اینطور نیست که فکر کنید صدای کسی را میشنوید — نه این
طور نیست  -ناگهان بدون فکر کردن حرفی میزنید که درست در می اید  -به این حالت میگویند ندای درون البته
ممکن است شما در دل حرفی بزنید و ان حرف را کسی نشنود این هم درست است وندای درون است در کل حرفی که
ناگهان و بدون فکر کردن به ذهن یا بر زبان اید را ندای درون میگوییم و این ندا ممکن است ابتدا درست نباشد یا
مقدارش کم باشد ولی با تمرین زیاد و پس از چندین سال هم دقت گفته ها و هم تعداد ندا ها زیاد میشود  -موفق باشید
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ساختن ردیاب ریفایندر
سالم مهندس این پرآب که تو سایت قرار دادین —-ردیاب ریفایندر —-توآنتن دهی ردیاب عمل کردی داره یعنی با
استفاده از پرآب آنتن دهی قویتر میشه نسبت به موقعی که از پرآب استفاده نمیکنیم

نه عزیز هیچ اثری نداره—راز ردیاب داخل — مقاله —--گام به گام — ---است — ---برای اینکه ضرر نکنید
و ردیاب ریفایندر نخرید روش ساختن این ردیاب با گوشی را گذاشتم — ---ولی برای موفقیت — فقط دو انتن و
تمرین از روی مفاله گام به گام کافی است

سالم شب بخیر
استاد اگه از چهار جهت میلههای برنجی به حالت منها در بیاد ونقطه وسطونشون بده تمامه
دوست عزیز مقاله گام به گام را مطالعه و تمرین کن وگرنه ردیاب هر چه نشان بدهد اشتباه است

نظر یکی از عزیزان که  14سال است با ردیاب کار میکند.
سالم دوستای گلم .راجب ردیاب و ردیابی  .الزم دونستم یه مطالبی رو هم خدمت دوستان عرض کنم امیدوارم به
دردتون بخوره .ببینید ردیاب و ردیابی یه مقوله فوق العاده پیچیدست و هر کس این مقوله رو نگاه ویژه ای بهش نداشته
باشه نمیتونه موفق عمل کنه.موضوع داشتن ردیاب خوب رو اینجا مطرح نمیکنم چون توضیحاتش انقدر طوالنی که با تایپ
کردن نمیشه گفت و مهمترین گزینه شخص اوپراتوره.از نظر من اوپراتور ردیاب چیزی شبیه به ریاضت کشیدن مرتازهای
هندیه .باید سختی بکشین باید رو مغز خودتون کار کنید باید رو تک تک عضالت بدنتون کار کنید شما اگه میخاهید
اوپراتور خوبی بشین اینو بدونین این کار تقریبا شبیه به شعبده میمونه .متاسفانه کسانی که تازه وارد این کار شدن این
مقوله رو اصال جدی نمیگیرن .این رو بدونید ذهن و بدن شما دارای قدرتهایست که اگه بتونین با تمرین و ریاضت فعالش
کنین وازش کمک و کار بگیرین کارهایی میتونید بکنید که هیچ دستگاهی تو دنیا نمیتونه انجام بده .ولی متاسفانه یکی از
دالیل ناکامی دوستان عجول بودن بی حوصله بودن و توهمات و خیال بافی های زود میلیاردر شدنه .اینو بدونید تعداد
کسایی که یک شبه تونستن تو این کار میلیاردر بشن به  ۱۰نفر نمیرسه .پس کار خودتون رو با این توهمات خراب نکنید.
شخص من بعد  ۱۴سال سختی و مشقت کار با انواع اقسام ردیاب معتقدم هنوز نصف راه رو هم نرفتم .موفقیت داشتم ولی
این کار هر چی جلو تر میری میبینی که چه راه طول درازی در پیش داری .شاید باورش براتون سخت باشه اما تو مقوله
ردیابی از متافیزیک بگیرین تا ماورا تا زمان و حس ششم و انرژی روح موثره .و شما باید با تمرین با ردیاب و روح و ذهن
و  ..موفق بشین .البته همه اینها در کنار یه ردیاب خوب امکان داره.امیدوارم همگی تو این مقوله موفق و پیروز باشین
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ردیاب دو نفره با لوله مسی و هفت نوع پودر شیمیایی
همینطور ک تو مقاله خوندم اعتقاد زیادی ب ردیاب ندارم ینی خطا بی نهایت برخورداره  .اما یجا ذهنم رو مشغول
کرده ک یکی از دوستان تو مقالش نوعی لوله ب عنوان ردیاب واسه فروش گذاشته ک نمونشو براتون میفرستم ردیاب
دونفره ک چهار قطعه لوله  ۳۰سانتیه ک سرو تهشو ب حالت دودندونه دراورده و تخت کرده ک اصطالح سرو تهشو هم
پلمپ کرده هم شکل جفت شدن داده اینا بکنار .مسآله دیگه ای اینه ک این اقا میگن داخل لوله ها ک سر تهش پلمپ
شده داخلش از هفت نوع پودر شیمیایی مخلوط و پر شده ک باید تکون تکون داد واسه انجام کار و جالب ترم اینکه
میگه فقط و فقط هم طال میزنه این ب نظر من طبق مطالعاتی ک داشتم غیر ممکنه ممنون میشم نظرتون در همین
مورد بگین حتما طالبم بدونم درسته یا نه

با سالم
عزیزان چه بگویم کاله بردار یا نادان

یک ردیاب تقلبی دیگر  -ردیاب دو نفره با لوله مسی و هفت نوع پودر شیمیایی  -تقلبی است و کار نمیکند
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برخی از عزیزان بدون داشتن تجربه و دانش علمی کافی یکی تو سر خودشون میزنند و یکی تو سر هر چیزی که دور بر
انها است تا شاید بتوانند یک ابزار جادویی بنام ردیابی که فقط طال را ردیابی کند بسازند مثل ردیاب  -با ال ام بی
ماهواره
از طرفی افراد کاله بردار هم از نبود اطالعات درست و کافی در باره ردیاب هر بار کلکی سوار میکنند و سر مردم را
کاله میگذارند
باور کنید این هم یک کاله برداری دیگر است کار اینها مثل شعبده بازی است
یک شعبده باز جلو چشم شما سر یک نفر را میبرد شما برایش دست میزنید و برای دیدن نمایش او پول پرداخت میکنید
ولی واقعا سر کسی بریده نشده
در باره ردیاب هم همینطور است فروشنده با یک نمایش شما را فریب میدهد دستمزدش فروش ردیاب به شما است چند
ماه پس از خرید متوجه میشوید سرتان کاله رفته

نتیجه تمرین گام به گام
باسالم
وعرض ادب خدمت اعضای کانال اول تشکر میکنم از اقای رضایی در مورد توضیحاتشون درمورد ردیاب من خودم موفق
به انجام کارهایی که اقای رضایی گفتن نشدم چون اون تمرکزو نداشتم ولی االن مادرم وبرادر موفق شدن به انجام
این کار واقعا هم تعجب اوره وهم ادم شگفت زده میشه منم اول فکر میکردم دروغه ولی خداشاهده که االن مادرمو
برادرم موفق به انجام کار باردیاب دست ساز که همون دوتامیله با توضیحات مهندس رضایی بوده( تمرین مقاله گام به
گام) شدن االن مادر من هرچی که با تمرکز به میله ها میگه انجام میده واقعا شدنی حتی گاهی اوقات وسیله ای رو گم
میکنه باهمون دوتا میله پیداشون میکنه بازم تشکر میکنم ازمهندس رضایی با توضیحات شون
خیلی قشنگ کار میکنه وسیله هایی رو که گم میکنه با اون پیداشون میکنه اگه شما قسمت دوم هم ترجمه بکردین عالی
بود

با سالم
قبال گفتم حس و قدرت درونی خانوها بیشتر از مردها است
همینطور توانایی بچه ها بیشتراز بزرگتر ها است برایش ارزوی موفقیت میکنم
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این کار هیچ ضرری برای انسان نداره استعداد مادرت خیلی زیاد است تبریک
منظور قسمت دوم مقاله هست حتما ولی خیلی سرم شلوغ است در روز فقط چند ساعت با تلگرام و جواب دادن
گرفتارم
ولی حتما بعد پایان مقاله فلزیاب دوم گام به گام هم ترجمه میکنم
موفق باشید

روش کار با ردیاب
سالم
در مورد مزاحمت ما چند تا سوال داشتم در مورد ردیابی که توصیه کردین خیلی ممنونم میگم وقتی من فرکانس طال را
وارد کردم یعنیhz5000وقتی طال پیدا شد برنامه چه واکنشی میدهد یا کجا ارقامی مینویسد؟خیلی ممنون میشم اگر به
سوالم جواب بدهید من همه چیه دستگاه رو تمام کردم سپاس
با سالم دوست عزیز من تو مقاالت نوشتم فرکانس تغییری نمیکند نوع صدا تغییری نمیکند هیچ عالمتی توی گوشی ظاهر
نمیشود فقط انتن ها بسمت طال منحرف میشود یعنی انتن میچرخه بسمت طال
دوست عزیز سعی کن مقاالت را دقیق مطالعه کنی وگرنه موفق نمیشوی
ببین عزیزم شما مقاله ساختن ردیاب را نگاه کردی و ردیاب ساختی ولی کار با ان را نمیدانی من تو
مقاله نوشتم قبل از ساختن ردیاب این مقاالت را باید مطالعه کنی چرا؟
برای اینکه کار کردن با ردیاب کار ساده ای نیست پس باید کار با ردیاب را درست یا بگیری
اموزش مقدماتی کار با ردیاب این مقاله شما را با اصول اولیه کار با ردیاب اشنا میکند
اسم مقاله —آموزش کار با ردیاب های انتنی (ردیاب های گمانه زن)
این مقاالت شما را به اپراتور حرفه ای تبدیل میکند

جهت مطالعه مقاالت آموزشی در زمینه ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید

x

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

@GaLexardl

آموزش کار با ردیاب های انتنی (ردیاب های گمانه زن)
اسم مقاله –آموزش گام به گام کسب مهارت در هنر ردیابی با انواع ردیاب یا شعاع زن های آنتنی و شاقولی
برای دریافت مقاالت ابتدا فیلتر شکن خود را روشن کنید و روی عبارتهای زیر ضربه بزنید

قسمت اول  pdfآموزش_گام_به_گام_کسب_مهارت_در_هنر
قسمت دوم آموزش_گام_به_گام_کسب_مهارت_در_هنر

مقاالت زیر را هم دقیق مطالعه کن

روش تست انواع ردیاب آنتنی (شعاع زن) فرکانسی – جیوه ای – خوراک خور هنگام خرید
روش تست ردیاب شاقولی (شعاع زن شاقولی) هنگام خرید
آشنایی با انواع ردیاب و نحوه کار با آنها

تا این مقاالت را مطالعه نکنی موفق نمیشوی
.سوال :
خیلی ممنون پس اون برنامه فاکونژن.....هیچ کاره است ؟فقط کار با انتن ها است؟من اون هایی که گفتید نصفش مطالعه
کردم و میرم تمامش میکنم سپاس فراوان
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بله فقط برای اینکه با خرید ردیاب فرکانسی سرتون کاله نره روش ساختنش را گذاشتم و هم اینکه خودتان ان را تست
کنید

نظر در باره ردیاب
با عرض سالم  .ادم وقتی یک چیزی رومیسازه و قلبا قبولش داره به نظرم اون کار بهترین کار میشه با توجه به فلز یاب
های پالسی و خانواده مینلب  .با تمام قابلیت هاشون باز هم اپراتور مطمئن نیست و باشک وتردید جلو میره چون در
بحث حفره یاب و ردیاب اپراتور دستش باز تره ولی در نقطه زن هنوز کلی جای بحث و شک وتردید هست
با سالم فلزیاب ها خطا دارند ولی خطای ان خیلی خیلی کمتر از ردیاب است مگر انکه یک اوپراتور واقعا حرفه ای
ردیاب باشی ان موقع هیچ فلزیابی به بات نمیرسه چرا ؟ دیگه نمیگم ممکنه درد سر بشه هر کی استاد بشه میفهمه

ساختن ردیاب
سالم.مهندس این مقاومت که تو ردیاب وصل میکنیم۲۵اهم این مقاومت ها چند نوعند که درصد هاشون با هم فرق داره
مثال ۲۵اهم ساده و۲۵اهم ۱یا۲درصداینا با هم فرق داره یا مسلهای نیست هر کدومو وصل کنی.
مهم نیست عزیز حتی بجای  25اهم  100اهم هم بگذاری مهم نیست توجه کن گفتم قبل ساختن ردیاب مقاله گام به گام را
مطالعه کن
برای دریافت مقاالت ابتدا فیلتر شکن خود را روشن کنید و روی عبارتهای زیر ضربه بزنید

قسمت اول  pdfآموزش_گام_به_گام_کسب_مهارت_در_هنر
قسمت دوم آموزش_گام_به_گام_کسب_مهارت_در_هنر

اگر دقیق مطالعه میکردی ساختن ردیاب ساده تر و ارزان تر می شد
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نظرات غلط در باره ردیاب
بنظر من بهترین آلیاژ برنج هستش
.چون بدن انسان هم خودش باعث خطا میشه
با توجه ب مگنت بدن
ومس برای همه خوب نیست
درود ...من که میخوام تمرین کنم بعد چند لحظه تو دستم نبض میزنه با ردیاب مس دلیش چی میتونه باشه؟
یه مورد خوبی که در مس هست
انتقال سریع انرژی روی بدن و روی خون تاثیر خوبی داره ردیابی خوب به جریان خون انسان بستگی داره
وقتی آرم هستی خون در جریان روانه وقتی استرس داری خون لختگی داره

تمام گفته ها و نظرات باال اشتباه است دقت کنید علمی نیست
دوستان عزیز باز روی الیاژ بحث میکنند من مقاالت دانشگاهی گذاشتم تجربه شما با تجربه دانشمند فرق داره نظرات شما
نتیجه تجربه و بررسی بدون داشتن دانش علمی است هزارن سال پیش وقتی فلز بسیار کم یاب بود از شاخه درختان
برای ردیابی استفاده میکردند  -اگر به مسر اشتباه بروید اول میروید دنبال برنج بعد الیاژ خاص بعد -جیوه -
فرکانس و غیره

سوال ردیاب فرکانسی با لب تاب
ببخشید مزاحم شدم
سالم میخواستم بدونم نرم افزار فانکشن ژنراتور برای لپ تاپ هم وجود داره یا فقط برا موبایل هستش؟
شاید باشه حتما هست ولی برای چه کاری نیاز داری ردیاب بدون ان هم کار میکنه تاز با گوشی که کوچک است بهتر و
راحت تر است
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فکرکردم شاید قویتر باشه
نه عزیز فرقی نمیکنه راز ردیاب در فرکانس نیست مقاله گام به گام را که ارسال کردم درست مطالعه و از روی ان
تمرین کن کن وگرنه با ردیاب فقط باید چاه بکنی

ضربان تو دست هنگام کار با ردیاب
سالم استاد یه سوال داشتم بعد از تسبیح زدن ردیاب تو دستم نبض میزنه دوتا دسته باهم بطوریکه کامال مشخصه میخواستم
بدانم دلیلش چیه بعدش منظورازصدسوالی که باید بپرسیم باید صد سوال مختلف باشه یا سوال تکراری باشه مثال میشه یه
سوال ده بار بپرسیم که جزصد سوال باشه
دوست عزیز خون در تمام قسمت های بدن حرکت میکند و حرکت ان با ضربان قلب انجام میشود اگر توجه کنید قلب هم
ضربان دارد پس وقتی دسته را محکم تو دستت میگیری ضربان قلب خودت را تو کف دستت احساس میکنی چیز مهمی
نیست
سوال شیر یا خط بودن سکه داخل لیوان — صد بار باید امتحان کنی ببینی میتوانی پست سر هم صد بار شیر یا خط بودن
سکه را تشخیص بدی

ردیاب ریفایندر
سالم استاد ببخشید توردیاب ریفایندر شما گفتین پراب هارو به گوشی وصل کنید
پس اون موقع چیزی به انتن ها وصل نیست درسته،.
حال برای ردیابی با انتن ها باید سیم هارو از پراب ها جدا کرده وردیابی کنین یا با انتن های خالی و بدون سیم هم
میشود
تشکر از وقتی که برای ما میگذارید استاد عزیز
با سالم دو راه دارد یا با انتن خالی یا به انتن باتری وصل میکنید لطفا مقاله جدید ردیاب ریفایندر را دانلود کنید
عکس کامل روش ساختن توش هست ولی توجه کنید  -روش اصلی تو مقاله گام به گام است موفقیت تو مقاله گام به گام
است بعد نگید چرا کار نمیکنه چرا ذرات میزنه خطا داره گفتنی را گفتم
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ردیاب یونی
کأل شما تو خانواده ی سیستم های یونیک چه مدلو چه سیستمی رو تایید میکنید؟؟؟؟
وکأل سیستمهای خوبو قابل اعتمادی هستن؟؟؟؟
نه عزیز انها هم خطا زیاد دارند اگر خوب بود خودم تولید میکردم االن میتونم تولید کنم از انتنی معمولی بهتر است ولی
خطا هم زیاد داره باقیمت باالیی هم که داره ارزش نداره

عزیزان با فروشنده های ردیاب بحث نکنید
در رابطه با جیوه و ردیاب
جواب فروشنده ردیاب
گفته های غیر علمی فروشنده ردیاب که وارد نکردم توضیحات اون شخص بود
گفتم شما هم در جریان باشید
ببین دوست عزیز هر کسی نظری دارد بهترین کار این است اگر کار ردیاب به مهندسی مربوط است و جیوه هم این
کار را میکند پس باید تو دانشگاه اموزش داده شود پس بجای این همه حرف یک کتاب دانشگاهی که که مورد تایید
دانشگاه است را معرفی کند دوم دوست عزیز به من چه که دیگران چه میگویند اگر حرف انها را در باره جیوه قبول
دارید یه ردیاب جیوه ای بخر و طال پیدا کن -من نه ردیاب می سازم و نه ردیاب میفروشم تا دلت بخواهد فروشنده
ردیاب هست هر کدام یه چیزی میگویند -من هم حوصله ندارم جواب تک تک انها را بدهم پس این حرف ها به من
ربطی ندارد خودت دوست داری باور کن و خریداری کن دوست نداری باور نکن

عزیزان لطفا نظرات فروشندگان

ردیاب برای من ارسال نکنند  -من دائم نمیتوانم بشینم و دروغ های دیگران را برسی و جواب بدهم با انها دشمنی
ندارم سر من را که کاله نمیگذارند پس با انها جرو بحث نکنید — اگر قبول دارید خریداری کنید —
.ادامه-------------------------------------------
این حرفها نظر ایشونه
من در این زمینه دانشی ندارم که نظر بدم
من اصال احتیاجی به ردیاب ندارم
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مکانهای من تمامن نقطه ای است با  ecr6000اسکن بشن

ببین دوست عزیز همه دارند دروغ میگویند و با دروغ سر شما را کاله میگذارند من که حرف راست میزنم تا شما ضرر
نکنی پولی که گیرم نمی اید تازه از صبح تا شب باید از کار و زندگی بیفتم و چانه بزنم مجانی دوست عزیز ردیاب
ربطی به من نداره مقاله اموزشی گذاشتم تا دلت بخواهد دور بر همه استاد دانشگاه و مهندس ریخته از چند نفر سوال
کن بگو تو دانشگاه بپرسه ببینه چند تا استاد چی میگه هر چی گفت قبوله برو دنبالش — چون تجربه الزم را نداری از یه
فلزیاب ارزان استفاده کن

تجربه یکی از عزیزان با ردیاب
سالم استاد رضایی
میخواستم بازم ازتون بخاطر تموم زحماتتون تشکر کنم
بنده سه ماهه که دارم تمرینات گام ب گامتون رو انجام میدم...
و باور کنید به نتایج شگرفی رسیدم
امروز تصمیم گرفتم ردیاب خودمو بسازم .....عکسشو براتون میزارم
یک تجربه بسیار جالب هم دارم که هنوزم خودم باورم نمیشه ....
اگه خواستید براتون بگم تا تو کانال قرار بدید که باعث دلگرمی دوستان و همچنین ثابت شدن حرفای شما بزرگوار باشه
فقط برای رسیدن اونچه که شما همیشه به بقیه میگید  ...داشتن ایمان قلبی و اراده قوی الزمه اینکاره و البته مطالعه
چندین و چندبار مقاالت شما  .....بنده هر مقالتون رو بیشتر از ده بار خوندم  ...بطوریکه تموم کلمات و جمالتشو حفظ
کردم
بازم از شما نهایت تشکر رو دارم
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سوال جالب درباره ردیاب
استاد با این روش مثال میتوان فهمید که فردا باران میبارد مثال من بعد از چند سال میمیرم؟
با سالم به استادش بستگی دارد و باید اموزش و تمرین دیگر ببیند اموزش چیزهایی که میگی با اموزش گنج یابی فرق
دارد — ببین دوست عزیز ردیاب دو تا میله است— اموزش میبینی که دزد و اموال دزدی و گم شده را پیدا کنی  -دیگر
نمیتوانی گنج پیدا کنی چرا؟— چون روش اموزش ان با روش اموزش گنج یابی فرق دارد روش اموزش دیدن اینده
یا همان فال گیری فرق داره با همین دوتا میله کارهای زیادی میکنند که برای هر کاری اموزش و تمرین خودش را
باید انجام بدهید

اثر ایمان بر کار ردیاب
سالم استاد،وقت بخیر
آیا به نظر شما برای ردیاب آنتنی مفتول مسی بهتر از مفتول برنجی نیست؟یا فرقی ندارد و فقط جنبه روانی دارد؟
با سالم هیچ فرقی نداره ولی از انجایی که ردیابی یک عمل ذهنی است و کار کردن ان به ایمان و اعتقاد شما به
عملکرد ردیاب بستگی کامل دارد هر چیزی که ایمان و اعتقاد شما را نسبت به عملکرد ردیاب باال ببرد خوب است پس
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اگر ته دلت هر چیزی که فکر می کنی به شما بیشتر کمک میکند استفاده کن مثل انگشتری که از پدر بزرگت به شما
رسیده یا مهر نماز و غیره

تمرین و موفقیت با ردیاب
سالم ودرودمهندس رضایی عزیز استادبنده خوشبختانه بازتونستم اینبار سکه ای کوچکترازسکه قبلی پیداکنم والبته این
سکه مشخص بودمال چندسال قبل ویاچندوقت قبل بوده که درحال زنگ زدن بودهیچ کسی بامن همراه نبودوخودم
تنهابودم وکسی هم نمیدونست اونجاسکه ای هست البته بنده هنوزموفق نشده ام بیرون بروم وکارکنم یعنی درخارج
ازشهرودربیابان کارکنم چون میخاستم تسلط کافی پیداکنم واعتمادبه نفسم بیشتربشه این سکه کشف شده 100تومانی
رابازباهمون دوتکه سیم فلزی پیداکردم که عکسشان رافرستاده بودم.سکه راقبل ازاینکه بخواهم پیداکنم.به
ضمیرناخودآگاه خودم اعالم کرده بودم که بدنبال سکه میگردم درنزدیکترین فاصله ممکن دراطراف خودم درعمق
5سانتی زمین ویااینکه روی سطح خاک باشدکه سکه کشف شده دریک سانتی زمین بودروی سکه به سختی معلوم
بودازفاصله خیلی نزدیک معلوم میشد..

بسیار عالی با ارزوی موفقیت برای شما باید بگوییم شما تو زمینه ردیابی فرد با استعدادی هستید و اگر همینطور تالش
کنید دیگر نیازی به خرید فلزیاب ندارید موفق باشید
—--------------------------------------ادامه —-------------
----------------------ممنونم استاداگربخواهم فلزیاب خریداری کنم صددرصدازشماخریداری میکنم چون تو زمینه فلزیاب هم کاتولوگ
شماراکامالخوندم وبسیارعالی بود..واستعدادوتجربه خوبی تواون زمینه فلزیابی دارم

تشکر عزیز لطف دارید بهتره بجای خرید بیشتر تمرین کنید فکر کنم تا یک سال اینده مهارت بسیار باالیی پیدا میکنی و
دیگر نیازی به فلزیاب نداری  -با ارزوی موفقیت برای شما

اسکنر ترو...وی دو....آلمانی و ردیاب رلیک دتکتور انگلیسی چطوره عمق چقدر می زنه استاد
فلزیاب-تصویری-ترو-ویدو-3-بعدی-------فکر نمی کنم چیز بدرد بخوری باشه معموال یا ابزار زمین شناسی
است یا کاله برداری
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ردیاب رلیک دتکتور  -ارزشی نداره بخری سرت کاله رفته — ولی دوست عزیز دیگر عکس و اسم فلزیاب یا ردیاب
نفرستید برای ردیاب بارها گفتم چیز بدرد بخور وجود ندارد در باره فلزیاب خارجی هم فقط مارک معروف لورنز و
مینلب —وایت — گرت -و اگر ایرانی نیاز دارید مدل  6000گلکسار و فلزیاب های معمولی ارزان قیمت با استفاده از
مقاله داخل سایت تست کنید و بخرید----------------------------
.به تمام عزیزان توصیه میکنم حتما مقاله —---راهنمای تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت —---را
مطالعه کنند
این هم لینک مقاله باید با فیلتر شکن وارد شوید

راهنمای گنج و تست خرید و استفاده از فلزیاب ارزان قیمت
مطالعه این مقاله را از دست ندهید

ردیاب با ال ام بی کار میکند؟
یه مهندس یه ردیاب با النبی اموزش داده به نظر شما کار میکنه
نه عزیز کار نمیکنه سرکاری است راز تمام ردیاب ها تو مقاله — اموزش گام به گام — -است ولی افرادی که این
راز نمی داند با اضافه کردن چیزهای بیهوده وقت و پول خود را حرام میکنند

نیشابور — -پیدا کردن کار با تمرین ردیاب
گنجیابی با ردیاب ارزان قیمت .....
بنده مدتهاست میخوام یه مطلبی رو بزارم که سایر کاربرا هم بخونن ولی میگفتم شاید براشون جالب نباشه ...
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بهرسو امروز تصمیم گرفتم این مطلب رو بیان کنم که بقیه دوستان هم بدونن که من چطور با ردیاب موفق شدم گنج پیدا
کنم.....
بنده با توجه به شغلی که دارم تصمیم گرفتم بعد از انجام تمرینهای مقاله گام ب گام بطور مستمر و جدی که البته ماهها
طول کشید بجای پیدا کردن سکه و گنج و فلز و اینطور چیزا با ردیاب دنبال آب بگردم 😳 .....
تو خیلی از تبلیغاتهایی که لوله کشهای آب روی در و دیوار با این مضمون که نشتیابی محل ترکیدگی لوله بدون تخریب
و بعداز تحقیق در اینمورد متوجه شدم که دستگاههای زیادی تو بازار برای اینکار وجود داره ولی همشون قیمتاشون
باالست  ....بنابراین تصمیم گرفتم بجای رفتن به کوه و بیابون و هدر دادن وقتم ،محل ترکیدگی لوله ها و نشت آب رو با
ردیابم پیدا کنم .....به همین خاطر از یه پیمانکار که کارش رفع اتفاقات لوله های سطح شهر بود خواستم که قبل از اینکه
محل نشست زمین رو که احتمال میدادن ترکیدگی لوله باشه رو قبلش من با ردیاب تست بزنم  ....و خداروشکر تاحاال به
نتایج خوبی هم رسیدم  .....و قرار شده اگه کارم خوب باشه بعد از عید بصورت موردی برا پیمانکار محل نشت لوله را
مشخص کنم که هم از حفاری بی جهت جلوگیری بشه و هم من به ازای هرمورد مبلغی ازشون بگیرم
جناب مهندس بنده همیشه دعاگوی شما هستم
من به گنجم رسیدم
سالم
بازم از لطف شما ممنون و سپاسگذارم....
در صورت صالحدید خودتون انتشارش تو کانال مشکلی نداره
با سالم و تبریک خیلی خوشحال شدم که مقاله اموزش گام به گام من باعث ایجاد یک کار و شغل مفید شده برای شما
ارزوی موفقیت میکنم و با اجازه شما این مطلب را تو کانال قرار میدهم موفق باشید
برای دریافت مقاالت ابتدا فیلتر شکن خود را روشن کنید و روی عبارتهای زیر ضربه بزنید

قسمت اول  pdfآموزش_گام_به_گام_کسب_مهارت_در_هنر
قسمت دوم آموزش_گام_به_گام_کسب_مهارت_در_هنر
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به امید ردیاب حفاری نکنید استادی در ردیاب کار هر کسی نیست
سالم مهندس جان ما یک هفته است که داریم رو یه تپه کار میکنیم که از لحاظ باستانی تمام شرایط رو دارهالبته این رو
هم بگم که این محل رو با ردیاب پیدا کردم همون جایی روکه ردیاب زده ۹متر رفتیم پایین بعد ۹متر ردیاب به طرف
شمال شرق جهت داددر مسیر جهت یک سنگ به شکل قلب ویک سنگ دیگه که یک آبراه ویک عالمت ضربدر روش بود
پیدا کردیم تونل رو ادامه دادیم تا ۱۰متر بعد ۱۰متر ردیاب جهت داد به طرف مرکز تپه بعد از یک ونیم متر به جلو مسیر
نداد در کف یه سنگ بزرگ قرار داشت که روی اون ردیاب قفل میکرد سنگ رو برداشتیم ردیاب زیره همون سنگ رو
میزد به دوستان گفتم دومتر اینجارو بریم پایین البته این رو هم بگم ازاول کار از۲متر اول به بعد حفاری با سختی جلو
میرفت حاالکه داریم به هدف میرسیم دوستان دلسرد شدن وادامه نمیدن به نظره شما ما چیکار کنیم البته من میگم باز هم
بریم پایین چون که در اوایل کار در ۱متری یگ سنگ بزرگ قرار داشت که زیر این سنگ بزرگ یک سنگ کوچک -به
وزن تقریبا صد کیلو قرار داشت -رفتیم پایین به نظر شما کارمون درسته ضمنا عکسه تپه رو قبال براتون فرستاده بودم
اگه مونده یه نگاه بندازین بعدش استاد اگه زیر تپه اتاقکی باشه با چه دستگاهی میتونیم جای دقیق اون رو پیدا
کنیم.لطفا راهنمایی کنید.ممنون

با سالم دوست عزیز روش کار شما کال اشتباه و غلط است — لطفا کار را بصورت علمی و درست انجام دهید وگرنه
پول  -وقت و حتی جان خودتان را هم ممکن است از دست بدهید — ----افرادی که با ردیاب کار میکنند اغلب
فکر میکنند که خیلی استاد شده اند — شما وسیله پنهان میکنید انها پیدا میکنند و برای همین فکر میکنند استاد شده اند
ولی رو زمین فقط ذرات

را میگیرند چرا اگر مقاله اموزش گام به گام را مطالعه کنید میفهمید چرا — -استادی

با ردیاب کار هر کسی نیست و من زمانی به یک فرد به عنوان استاد ردیاب اعتماد میکنم که گواهینامه ردیابی داشته
باشد و این گواهینامه هم فقط با تمرین ها و در یافت نمرات قبولی باال در امتحان هایی که که تو مقاله یا کتاب —
اموزش گام به گام —— وجود دارد امکان دارد اول از همه داخل تونل های زیر زمینی باید از فلزیاب های پالسی
خوب که امکانات الزم را برای کار داخل تونل را دارند استفاده کنید و یا اوپراتور شما وارد باشد و فیل از حفاری هم
بهتر بود از یک ابزار زمین شناسی مثل انواع جی پی ار استفاده میکردید و جای حفره و اتاق های زیر زمینی را پیدا
میکردید — البته باید دستگاه زمین شناسی و اوپراتور خوب و وارد باشد —— حاال که زمین را سوراخ کرده اید کار
مشکل تر شده و باید نقشه کامل حفره هایی را که شما ایجاد کرده اید هم بدست بیاید و ممکنه حفاری شما باعث نرم
شدن خاک در قسمت هایی شود و دستگاه زمین شناسی هم ان منطقه را تونل تشخیص دهد پس خطای شما هم باال
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میرود به هر حال کار شما بسیار مشکل است و اگر فقط به امید ردیاب حفاری کرده اید فکر نمیکنم کار شما نتیجه خوبی
داشته باشد موفق باشید و قبل از حفاری روش های درست را مطالعه و برسی کنید

اضافه کردن اهن ربا به شاقول
سالم .حال شما مهندس لطفا نظرتون رو در مورد این فیلم بگید .اهن ربا چه تاثیری روی شا قول داره
از اهن ربا برای باالنس بودن شاقول استفاده میکنند که مفید است ولی اثری تو کار ردیاب ندارد

سوال در باره ردیاب جوتارا — یا ردیاب بیوتارا — ---یا ردیاب دو نفره
به کمک گوشی تلفن می توان ردیاب دو نفره را ساخت من روش تبدیل گوشی به همین ردیاب ( ردیاب جوتارا — یا
— بیوتارا ) را تو سایت و کانال گذاشتم اگر کمی به مطالب اموزشی کانال و سایت توجه میکردید -نیازی به سوال نبود
—— و از ان گذشته با مطالعه دقیق مقاله متوجه میشدید این ردیاب ردیاب بدرد بخوری نیست  -و باز اگر مقاله —
اگر اموزش گام به گام را که برایتان ارسال کردم درست مطالعه میکردید حاال با  1000تومان یک ردیاب داشتید و
موفق هم میشدید — از طرفی اگر به کانال سوال @ galexarsoalمیرفتید و سوال های دیگران را مطالعه میکردید
متوجه میشدید این ردیاب بدرد نمی خورد — و باز متوجه میشدید بهترین ردیاب دو عدد میله است و باقی لوازمی که
به ان وصل میشود کاله برداری و فقط برای خالی کردن جیب شما به این انتن ها وصل میشود

اموزش گام به گام ردیاب جوتارا

ردیاب توماس
سالم استاد عزیز ممنونم از اطالعات خوب و مفیدتون که بدون هیچ چشم داشتی در اختیار دوستان قرار می دهید .
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یکی از دوستام میخواد دستگاه  TOM 303بخره بهش گفتم دست نگه داره تا از حضرتعالی نظر بگیرم ممنون میشم
راهنمایی بفرمایید؟
دوست عزیز ردیاب نخر من باره گفتم اگر مقاالت داخل کانال را مطالعه کنید متوجه میشوید اگر یک فلزیاب  20هزار
تومانی بله فقط بیست هزار تومانی را بخرید بهتر از ردیاب است
عزیز ان راز ردیاب را کسی به شما نمیگوید اگر بگوید دیگر نمیتواند ردیاب بفروشد  -و این راز تو مقاله گام به گام است
آموزش گام به گام کسب مهارت در هنر ردیابی -قسمت -۱در این مقاله با اسرار کار ردیاب ها و نحوه تمرین درست
آشنا میشوید –با مطالعه و انجام تمرین های این مقاله به یک اپراتور حرفه ای ردیاب تبدیل میشوید
برای مطالعه و دریافت مقاالت زیر روی آنها ضربه بزنید

آموزش_گام_به_گام_کسب_مهارت_در_هنر.
روش تست ردیاب شاقولی قبل از خرید
روش تست ردیاب انتنی قبل از خرید

خرید فلزیاب و کار با ردیاب
داداش من خیلی وقته تو کانال هستم تمام
این مقاالت رو حفظ هستم
ردیاب هم ساختم و خیلی خوب هم جواب داد بهم .خیلی عالی باهاش کار میکنم
دسته هایه ردیاب رو هم با فیلتر ساختم وهم با جنس برنج چون خودم تراشکارم و همه چی میسازم
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همه چی درست جواب داد و عالی کار میکنه فقط یک فلزیاب نیاز دارم واسه نقطه زنی
باید ردیاب و فلزیاب رو باهم داشته باشم چون مکمل هم هستن
با سالم بله داشتن فلزیاب خطای شما و حفاری بیهوده را به مقدار زیادی کم میکند —اگر تفریحی کار میکنید روش
ساختن یک فلزیاب ساده تو کانال سوال هست سعی میکنم یکی بهتر را هم تو کانال قرار بدهم ولی اگر یک فلزیاب خوب
و حرفه ای نیاز دارید مدل  6000گلکسار هم موجود است ولی قبل خرید بهتر است کاتالوگ های گلکسار . 6000و
مقاله فلزیاب ارزان را تو سایت گلکسار مطالعه کنید

یکی از عزیزان ردیاب قشنگی ساخته و حرف قشنگی هم زده که مهم است همه توجه کنید من بارها تو مقاالت اموزشی
این حرف را زده ام ولی ایشان استفاده کردند

ردیابی که من باهاش تمرین میکنم این شکلیه ساده اما کار امد

جهت مطالعه مقاالت آموزشی در زمینه ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید

x

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

@GaLexardl

ادامه —----------------------
این سیم ها چیه بهشزدی کارشون چیه؟؟؟؟
—-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------میتونی با هر چیزی که بهت امیدو شوق میده برای ردیابی استفاده کنی
ردیابت هر چه زیباتر باشه بهتر جواب
این سیم مسی هست برای انتقال و دریافت بهتر سیگنال های مغز
نظر گلکسار در باره این نوشته :
توجه کنید این گفته بسیار درست است —----میتونی با هر چیزی که بهت امیدو شوق میده برای ردیابی استفاده
کنی ردیابت هر چه زیباتر باشه بهتر جواب — -------------------ولی سیم هیچ اثری تو بهتر
کار کردن مغز ندارد — ولی هر چیزی که ردیاب را زیبا کند و اعتماد شما نسبت به ردیاب را باال ببرد مهم و عالی و
خوب است حتی اگر یک مهر نماز به انتن بچسبانید هر چیزی که خودتان فکر میکنید که برای ردیابی خوب است و
ایمان شما را تقویت میکند خوب است

چرا از جیوه استفاده میکنند ؟
سالم .آقای مهندس شما که میگین جیوه کارایی نداره پس چرا .داخل تصویر شاقول بین دو میله برنجی به قطر دو میل
و چهار میل جیوه کار شده  .هدف من کار با شاقول است .راهنمایی کنید  .متشکریم .
دوست عزیز مقاله گام به گام را مطالعه کن

مقاله کسب مهارت در کار با انواع ردیاب (اسرار ردیاب ها)
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کوتاه بگویم شاقول فقط یک وزنه ساده است برای ردیابی چطور کار میکنه مقاله گام به گام را مطالعه کن اگر تو سایت
ما هم عکس ساختن شاقول با جیوه گذاشته شده برای این است که عزیزان دائم روش ساختن شاقول و ردیاب جیوه ای
را از ما میپرسند و هر چه میگوییم جیوه اثری ندارد قبول نمیکنند
جیوه اثری دارد نه — چرا توش جیوه میریزند؟؟؟ یک عده از روی نداشتن دانش علمی و فنی فقط حرف این ان را
گوش میکنند  -و یک عده بیشتر افراد کاله بردار هستند که با اسم جیوه المانی -صنعتی  -قرمز و قیره کاله برداری
میکنند اگر کمی لطف کنید و مقاالت را دقیق مطالعه کنید و سوال تکراری نرسید ممنون میشوم
ادامه سوال جیوه و شاقول
سالم.من خودم موندم بخدامهندس به خیلی هامیگم جیوه سمی هستش کاری نمیکنه بازم نمیره تویرشون میگن جیوه
حالت حرارتی داره ودنبال گازطالمیگرده حتی میگن عمق طالهم میگه....البته ببخشیدید.
اگه کارای داشتش که همه ورمیداشتن باجیوه دفینه کشف میکردن ولی بعضیها ازدست توهی دستی دست به این
کارهامیزنند وگول ادمهای کالهبرداررامیخورند .حتی میگن جیوه ماصدوپنجاه گرمیه ...انگارهرچه قده سنگین باشه
بهترکارمیکنه فقط بعضیهاراواراربه کندن زمین میکنندبعدمیگن جابه جاشده..واقعاکه
دوست عزیز اول یک نفر را به عنوان فرد مورد اعتماد و دارای علم به عنوان استاد انتخاب کن — -خدای نکرده
نمیگویم که مرا به عنوان استاد انتخاب کنی —— هر کسی را که فکر میکنی خوب و وارد است بعد برو ببین ان استاد
به شما چه میگوید و هر چه گفت انجام بده وگرنه تا روز قیامت باید یک شاقول دستت بگیری امروز توش جیوه بریزی
فردا جیوه را خالی کنی و چیز دیگری توش بریزی پس اول برو دنبال یک فرد قابل اعتماد از نظر خودت

چرا ساختن ردیاب تو سایت است؟
ببین دوست عزیز تولید کننده سیگار روی سیگار نوشته سرطان زا — پس چرا میفروشد برای اینکه مردم حرف حق و
درست را دوست ندارند حقیقت تلخ است — باز دست دراز میکنند و سیگار میخواهند — ردیاب هم مثل سیگار راه
درست را رایگان اموزش میدهیم ولی برخی عزیزان ضرر مالی را دوست دارند

تمرین ردیاب
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سالم و خسته نباشید من طبق تمام راهنمای های دقیق و بی نقصتون انجام به ساخت یه ردیاب فرکانسی با امواج هرتز
کردم که بصورت متوالی و مکرر برای کسب تجربه و یادگیری کار با ردیاب و ردیابی کردن فلز و دیگر موارد خیلی
تمرین کردم و االن پس تقریبا  6ماه االن از ده مورد ردیابی فلز که یکی از اشنایانم در باغی به متراژ  1000متر مربع
تکی فلز را مخفی و با درست کردن چندین نقطه مشکوک که ذهنمو بتونه از مکان سحیح فلز مورد نظر گمراه کنه تقریبا
همیشه موفق به پیدا کردن مکان دقیق فلز شدم و میخاستم از برایگان تجربیاتتون که نحوه ساخت ردیاب و اصول کار با
ان و اینکه سیستمی به عنوان ردیاب که در بازار ایران به رقمهای باال و کامال دروغ و کالهبرداری که بفروش میرسانن با
همان ردیابی که با فیلترهای یخچال و دو میله برنجی و نرم افزار هرتز هیچ فرقی ندارند و حتی بعضی موارد اصال
کارای ندارن .میخاستم تشکر کنم و برای دوستانی که قصد خرید ردیاب دارن تجربیاتم رو بیان کنم شاید از اینکه پولشان
را بی دلیل هدر و وقتشان را هدر نکنند .بدرود
با سالم و تشکر دوست عزیز اینکه کسی وسیله پنهان کند و شما پیدا کنید درست نیست  -این کار باعث میشه موقعی که
دنبال گنج هستی فقط ذرات را بگیری یعنی خطا بزنی پس از روی مقاله گام به گام که ارسال میکنم تمرین کن

نوع بار و وزن بار
استاد ایااز طریق ردیاب یا دستگاه فلزیاب حرفه ای با اوپراتوری قوی میشود به نوع بار ووزن باردست پیدا کرد با فلزیاب
گلکسار شما چطور...سپاس
استاد ایا با ردیاب یا فلزیاب توسط اوپراتور مجرب میشود حجم وزنی بار رو تخمین زد با فلزیاب گلکسار چطور ..سپاس

اگر اوپراتور حرفه ای باشه با فلزیاب میتواند  -حجم بار را تخمین بزند — شرکت گلکسار هنگام فروش —-اطالعات
الزم در این باره را اموزش میدهد — و از ان گذشته وقتی اوپراتورهای فلزیاب های گلکسار به مشکلی برخورد می
کنند  -میتوانند با ما تماس بگیرند و از مشاوره رایگان ما استفاده کنند
در باره ردیاب هم همینطور است و حتی بهتر با فلزیاب نمیشه گفت فلز زیر خاک حتما طال است یا نه ولی یک استاد
ردیاب با دقت باال حتی تعداد سکه ها را تخمین میزند —ولی توجه کنید این کار هرکسی نیست و به سال های طوالنی
تمرین درست نیاز دارد
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ردیاب ریفایندر
سالم آقای رضایی خدا شاهده ۴ساعت دنبال مقاله ها وگام به گام گشتم نتونستم بفهمم که در تبدیل گوشی به ردیاب
ریفاندر فیش نری پراب و فیش نری آنتن ردیاب هرکدام جداگانه کجا نسب میشه ممنون میشم اگه تو یک جمله برام
توضیح بدی
دوست عزیز تو مقاله  -گام به گام  -دنبال فیش نگرد مقاله را مطالعه کن راز ردیاب تو مقاله است ولی باز جواب
میدهم — اگر میخواهی گوشی را به ردیاب ریفایندر تبدیل کنی  -باید مقاله —تبدیل گوشی به ردیاب ریفایندر را
مطالعه کنی — ولی ساختن ریفایندر کمکی به شما نمیکند  -ردیاب واقعی دو عدد میله است — ---ولی شرکت
های کاله بردار به دو عدد میله چیزهایی وصل میکنند تا سر شما را کاله بگذارند— اگر مقاله گام به گام را دقیق
مطالعه کنی راز ردیاب را میفهمی — و با هزینه کمتری ردیاب می سازی و موفقیت شما هم بیشتر است

مهندس سالم شما که میگید ردیاب به نیروی مغز متصل هست پس نقش نرم افزار گوشی چیست ..سپاس...
دوست عزیز مقاالت و کانال سوال را خو ب مطالعه کنید =— باور کنید جواب این سوال را  1000بار دادم — دوست
عزیز تو بازار کلی ردیاب هست که با کمک فرکانس طال پیدا میکند — این ردیاب ها از یک میلیون تا  40میلیون تومان
فروخته میشوند  -ولی فرکانس اثری در کار ردیاب ندارد و فروش ردیاب کاله برداری و خرید ردیاب اشتباه است -
برای اینکه سرتان کاله نرود من روش تبدیل گوشی به ردیاب را به شما اموزش دادم — تا شما با خرید این ردیاب ها
چند میلیون تومان ضرر نکنید —— ولی در تمام مقاالت اموزشی و همه جای سایت — نوشتم — کتاب------
اموزش گام به گام کار با ردیاب — —---را حتما مطالعه کنید تا به واقعیت و راز ردیاب پی ببرید —لطفا مطالب
اموزشی داخل سایت را با دقت مطالعه کنید

ردیاب دو نفره
سالم استاد
این دوتا دستگاه چطور کار میکنن
جنس این فنرا چیه
.این ردیاب ها کاله برداری است ولی اگر دوست دارید بسازید روش ساختن ردیاب دونفره را از تو کانال بردارید
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آموزش رایگان تبدیل گوشی موبایل به ردیاب دو نفره جوتارا یا بیوتارا -قبل از مطالعه این مقاله حتما مقاله -آموزش
گام به گام کسب مهارت در هنر ردیابی— را مطالعه کنید

تبدیل_گوشی_موبایل_به_ردیاب_دو_نفره

ماهر شدن در کار با ردیاب
سالم استاد رضایی.درباره استاد شدن با ردیاب.منظورم مقاله شماست.آیا کسی رو شما میشناسین که استاد این کار
باشه.و چقد زمان میبره که شخصی به این درجه برسهاگه کسی رو بشناسین ما به کمک شما و ایشون زودتر به مقصد
میرسیم.
دوست عزیز برخی از افراد با مطالعه و تمرین همین مقاله به موفقیت هایی رسیده اند تو کانال سوال نظرات و موفقیت
های انها وجود دارد
ولی اگر به استاد ردیاب نیاز دارید من اجازه معرفی کسی را ندارم مدت زمان موفقیت بستگی به میزان تمرین و
استعداد شما دارد
برخی افراد در مدت یک ماه مهارت خوبی بدست می اورند ولی برای افراد دیگر بدست اوردن مهارت ممکن است چند
سال طول بکشد

تمرین بی ذهنی و کار با ردیاب
با عرض سالم و خسته نباشید به مهندس عزیز.بنده ۲هفته ای هست ک مقاله سایت شما رو خوندم.و تمریناتمم شرو
کردم.من به این دست پیدا کردم که وقتی به حالتی به اسم بی ذهنی میرسم ردیاب ها به صورت دقیق کار میکنن.فقط
تنها مشگلی ک دارم اینه ک پرش افکار زیاد دارم.یعنی فقط برا چند لحظه از خود بی خود میشم.و دوباره افکار و ذهنم
روشن میشه.چطور به حالتی برسم ک برا چند دقیقه به حالت بی ذهنی درام.ممنون از راهنماییاتون
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.با سالم – فقط تمرین بعد چند ماه میتوانید تا چندین دقیقه و حتی چند ساعت به این حالت فرو بروید ولی برای ردیابی
فقط  ۵ثانیه کافی است – چون در حالت بی ذهنی ممکنه به حالتی شبیه خواب فرو بروید و بیافتید — پس خارج از منزل
حالت بی ذهنی فقط  ۵الی  ۱۰ثانیه بیشتر از ان خطر ناک است در منزل هم دراز بکشید و یک لباس راحت بپوشید و
حالت بی ذهنی را تجربه و استفاده کنید ولی چون استاد راهنما ندارید توصیه نمیکنم زیاد ادامه بدهید این حالت در
منزل هر بار فقط  ۳۰ثانیه کافی است تا خارج از منزل هر زمان که دوست داشتید بتوانید فورا  ۵ثانیه بی ذهنی را تجربه
کنید موفق باشید تمرین های سکه را هم انجام دهید و تبریک

تقویت حس ششم و ردیاب
مهندس رضای سالم احوال شما ابتداجاداره ازشما تشکر کنم بابت مقاله ردیابها که امثال منو ازضررمالی نجات دادین که
برا ردیابهای اشغال یاب پول زیاد ندیم سالها ارزوی داشتن ردیابو داشتم فکرمیکردم چی باشن ولی بامقاالت شما متوجه
شدم ردیابهای داخل بازارمفد گرونن ارزش خرید ندارن خدااموات شماروبیامرزه و به شما سالمتی و طول عمرعنایت
کنه میخاستم بگم ایا شما مقاله یا سایتی رومیدوننین که داخلش درمورد حس ششم یا مطالبی که باعث بشه ضمیر
ناخوداگاه مغز فعال بشه اگ دراختیار دارین ممنون میشم ادرسشو بدین
با سالم و تشکر فراوان حتما سایت هایی هست ولی اغلب زیاد مفید نیستند بهترین کار یوگا و مدیتیشن است ولی
برای بدست اوردن مهارت های خیلی زیاد حتما باید یک استاد در کنار شما باشد و اگر چنین استادی پیدا کنید به این
راحتی چیزی به شما یاد نمیدهد پس از همین یوگا و مدیتیشن و تمرین هایی که در قسمت دوم گام به گام برایتان به
یادگار میگذارم استفاده کنید از کتاب های مفید و بسیار عالی جناب اقای دکتر رضا جمالیان هم حتما استفاده کنید

تمرکز در ردیابی
سالم مهندس خوبین امروز اومدم فرکانسهارو تست کردم به اینصورت که ابتدافرکانسوتنظیم کردم روحفره بعد نیتی
نکردم دیدم انتنها هیچ حرکتی نکردن پس واقعا فرکانس چرته بعد دوباره فرکانس حفره رو تنظیم کردم نیت کردم با
فرکانس  ۷۰۰دنبال حفره میگردم سپس تمرکزکردم انتنها به سمت چاه خونمون جهتونشون دادن تست خوبی برا فرکانس
بود
به این نتیجه رسیدم قبل رفتن به بیایان و کوه ابتدا باید تمرینات زیادی انجام داد تا باعکس العمالی انتنها اشناشذ که
دربیابان سردرگم نشیم
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با سالم بله درست است طال و حفره و غیره فرکانس ندارند و این گفته — ----من — ---نیست توجه
کنید بجز فلزات رادیو اکتیو اگر بصورت خالص باشد امواج خطرناکی تولید میکند  -ولی فلزات دیگر  -چوب -
ذغال و حفره هیچ فرکانسی تولید نمیکنند و باز میگویم گفته نظر یا عقیده من نیست  -این ها گفته های علمی تمام
دانشمندان  -مهندسین و دانشگاه های جهان است اگر باز باور ندارید از چند استاد دانشگاه در رشته های فیزیک و یا
شیمی -سوال کنید چیزی که امروزه در ایران زیاد است دانشگاه و استاد دانشگاه است

پیدا کردن قبر با ردیاب
سالم استاد
شب بخیر،
استاد من در قبر یابی با ردیاب انتنی که از سایت شما یاد گرفتم کارم خوبه.
سوالم اینه این ردیاب آنتنی چقدر عمق میزنه.
چون من فقط قبر پیدا کردم.
هنوز عمقی بیشتر از یک و نیم باهاش عمق نزدم.
به نظر شما مکان خوب و عمق دار در مسیرم قرار نگرفت یا این ردیاب بیشتر از اینا عمق نمیتونه بزنه؟
ممنونم.
دوست عزیز قدرت و دقت و عمق زنی ردیاب فقط مربوط به خود شما است — پس اگر درست تمرین کنید پس از مدتی
که به استعداد و میزان تمرین شما بستگی دارد هر چیزی را که بخواهید پیدا میکنید  -البته اگر از روی----
اموزش گام به گام ردیاب —تمرین کنید

ردیاب با دسته چوبی
سالم آقای مهندس رضایی همانطور که گفته بودید یک ردیاب ساختم ولی دسته های آنرا باچوب درست کرده ام از نظر
مشکلی نداره؟
سال م نه هیچ مشکل نداره فقط انتن باید راحت تو دسته حرکت کند و موقع حرکت گیر نکند موفق باشید و از روی —
گام به گام ----تمرین کنید
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مواد و پودر داخل ردیاب
سالم مهندس جان ترکیب پودرداخل ردیاب ازچه موادی هستش وچه مقداروچه اندازه باهم ترکیب میشن ممنونم
راهنمایم کنید سپاس
دوست عزیز تمام پودر ها و مواد داخل ردیاب ها سرکاری است و عملی انجام نمیدهد لطفا گام به گام را که ارسال
میکنم مطالعه کنید

سوال اپراتوری ردیاب
با سالم خیلی ممنون از کتاب مفتاح الطالسم خیلی دنبالش گشتم اصال پیدا نکردم ولی شما رایگان گزاشتین تشکر
ایا اطراف نشانه ها می توان از ردیاب استفاده کرد یعنی باعث نمی شه خطا بزنی
دوست عزیز اول باید استاد ردیاب شد  -که به تمرین فراوان از روی مقاله یا کتاب گام به گام دارد پس از ان خطای
شما بسیار کم میشود
موقع کار در اطراف عالئم —— ذهن شما از نظر
که در کار ردیاب ایجاد خطا میکند — و قسمت

روانشناسی

به دو قسمت تقسیم میشود  -بخش اگاه ذهن

ناخوداگاه ذهن که اگر درست اموزش ببینید در ردیابی کمک تان

می کند حاال شما باید یاد بگیرید فقط از قسمت ناخوداگاه ذهن خودتان استفاده کنید و همانطور که گفتم فاصله سوال
تا گرفتن جواب حداکثر ده ثانیه است — البته در افراد تازه کار و معمولی که مدت تمرین انها حداکثر یک تا  5سال
است— پس شما فقط روی جوابی که در ده ثانیه اول دریافت میکنید حساب کنید و اگر تو امتحان گام به گام نمره
قبولی نگرفته اید رفتن دنبال گنج با ردیاب و حفاری کار اشتباهی است موفق باشید

در باره ردیاب
ممنونم استاد ازابرازهمدردی شما...هرمیزان توانایی که درردیابی پیداکردم بابت زحمات جنابعالی بود..ومن
بعدازچندمدتی که باآموزش گام به گام آشناشدم فکروذهنیتم اززندگی بهترشده .ودیگه فقط کارخودم توردیابی
راازهزارردیاب فرکانسی و...معامله نمیکنم ودیگه حرفشان برام اهمیتی نداره چی میگن برای ردیابی..فقط به همه هم
توکانال کاربران هم گفتم آموزش گام به گام وتوانایی خودتان ازهزارردیاب به قول معروف فرکانسی ارزشش
بیشترهست.

جهت مطالعه مقاالت آموزشی در زمینه ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید

x

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

@GaLexardl

با سالم و تشکر موفقیت شما و دیگر عزیزان ارزوی من است —ولی توجه کنید تمام ردیاب های فرکانسی موجود در
بازار چیزی جز همان دو انتن ساده نیستند و برای اینکه بتوانند ان دو انتن ساده را با قیمت باال به شما بفروشند
فرکانس و ظاهر زیبا را بهانه کرده اند

ردیاب ابزار مهندسی نیست
استاد وقتی من تمرکز میکنم و میگم نقطه اصلی فالن جنس رو میخوام دقیقا اون رو بارها تجربه کردم
داخل گروه هم سعی کردم مشاوره بدم تمسخر گرفتن خارج شدم هدف ادای دین بود
بله حق با شما است عزیزان هنوز فکر میکنند ردیاب ابزار مهندسی است و ردیاب را با قوانین مهندسی برسی میکنند
البته کار عالی و دقیق با ردیاب هم کار هر کسی نیست

ساختن انتن ردیاب
درود دوست عزیز
بهترین نوع دسته انتنی برای ردیاب موبایلی که میتونم بسازم چیه ...اگر عکسی دارید بفرستید ممنون میشم من خودم
تراشکارم میتونم هر دسته ای رو .بسازم اقایه رضایی شما تنها ادمی هستی تویهدایران که دنبال سو استفاده از مردم
نیست باورکنید به هرکسی که در مورد این کار میخوام سوالبپرسم میگه ۲۰۰بزنبکارت تا یک ماه .هر سوالی داره بپرس
یا میگه ۵۰بزن به کارت .عکس بفرستم برات
با سالم و تشکر فراوان دنیای بدی شده — -با این حال عزیز توجه کن فکر نکن با ساختن انتن گران قیمت ردیاب
بهتری میسازی روش ساختن یک انتن ارزان را با این فیلم به شما یاد میدهم خوب دقت کن توجه کن که انتن ردیاب
کار زیادی نمیکند کار اصلی را شما میکنید پس کتاب — -گام به گام — را مطالعه و تمرین کن

اپراتور ردیاب
استاد سالم شخصی بود که با ردیاب فرکانسی ظاهرا دیجیتالی ادعا میکرد در منطقعه ای کتاب باستانی نهفته هست بدون
نقطه یابی .بنظر شما چنین پیش بینی امکان دارد

جهت مطالعه مقاالت آموزشی در زمینه ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید

x

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

@GaLexardl

دوست عزیز اول اینکه فرکانس اثری در کار ندارد — -دوم اینکه اگر اوپراتور ماهر باشد با دوتا میله خالی میتواند این
کار را انجام دهد —سوم چون اغلب افراد با روش اموزش و تمرین درست ردیاب اشنایی ندارند و اگر هم اشنایی
داشته باشند باید چندین سال تمرین کنند و استعداد الزم را هم داشته باشند تا چنین مهارتی را بدست اورند — پس به
چنین حرف هایی نمی شود اعتماد کرد
شیر یا خط بودن سکه

مگر انکه اوپراتور را با روش های خالص تست کرد مثل تست

که تو تمرین گام به گام وجود دارد

مشکل تمرکز برای کار با ردیاب
استاد میخوام تمرینات داخل مقالتون رو کامل تمرین کنم ولی یه مشکل بزرگ دارم واون فکر مشغول وزهن شکاکمه
..رو هر چیزی شک میکنم ..
دوست عزیز اول اگر ذهن شما خیلی پراکنده است و دائم فکر های مختلف به ذهن شما میرسد نگران نباس تقریبا همه
همینطور هستند باید بیشتر تمرین کنید روزی  15دقیقه در یک زمان مشخص مثال همیشه  7صبح الی  7و  15دقیقه به
چیزی فکر نکن ارام بشین و به اینکه هوا چطور وارد سینه شما میشود و چطور از ان خارج میشود تمرکز کن اگر فکری
به ذهن شما رسید نارحت و عصبانی نشو فقط ان فکر را رها کن و دوباره به نفس کشیدن خودت توجه کن — و اما
شکاک بودن — اگر به این تمرین شک داری یا شک داری که نمیتوانی ان را انجام بدهی مهم نیست ارام ارام که
توانایی شما باال رفت شک شما هم رفع میشود — ولی اگر به اطرافیان خودت مشکوگ هستی باید با متخصص مشورت
کنی موفق باشید

سوال تمرین گام به گام ردیاب
سالم استاد خسته نباشد من  ۵هفته یا زیاد هس که این مقاله رو میخونم و کامال متوجهم هاال میخام این هفته به تمرین
شروع کنم و من این سواالی بین ۵۰و ۵۵یا  ..رو متوجه نشدم این سواال چیه🤔؟ممنون
سالم عزیز  -تمرین اینطور است اول تمرین میکنی تا بتوانی شیر یا خط بودن سکه داخل لیوان را درست پیش بینی
کنی بعد برای امتحان باید پشت سرهم صد بار شیر یا خط بودن سکه را تشخیص بدهی اگر از این صد بار  55الی
 60بار شیر یا خط را درست تشخیص دادی نمره امتحان شما  5است و باید اینقدر تمرین کنی تا حداقل نمره  8را
بگیری هر چه نمره باالتر بهتر افرادی در همان هفته اول توانسته اند نمره  18الی  20بگیرند ولی اینکار برای همهامکان
ندارد و به تمرین بیشتری نیاز دارند موفق باشید و عجله نکنید ارام ارام نتیجه بهتری میگیرید
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دسته ردیاب
سالم مهندس جان اگر دسته عایق باشه تاثیر درردیاب داره ممنونم
سالم نه عزیز
ادامه سوال ——---------------------
ارتباط دست بادسته قطع میشه راهی نمیمونه که مغزفرمان بده بهش
نه عزیز اینطور نیست اگر دسته عایق باشه یا نه مهم نیست فقط انتن راحت تو دسته حرکت کنه همین

درباره ردیاب
مقاله های ردیاب رو خوندم یه سوال برام پیش اومده ردیاب که کال ذهنیه و هر کس میتونه با توانایی ذهنیش ارتقا بده
آیا واقعا وجود جیوه و بعضی ترکیبات که تو ردیابها میذارن واقعا تاثیر داره ؟؟
با سالم من بارها همه جا نوشتم لطفا دقت کنید  -جیوه از هر نوع  -انواع پودر و ترکیبات -انواع فرکانس -
هیچ تاثیری روی دقت و قدرت و کارایی ردیاب ندارد

در باره ردیاب---بیو تارا — یا — جیوتارا
با سالم ایا شما مطالب زیر رو تایید میکنید
سیستم کاری بیوتارا  LRLL:فرکانسی امکانات :
-۱تونایی شناسایی فلزات نقره و طال و مس
 -۲ردیابی توسط  ۲نفر
 -۳قابلیت شناسایی حفره و فضای تا عمق  15متر
 -۴دارای وزن کم و قابلیت حمل آسان
 -۵طراحی ساده با انعطاف زیاد دسته ها
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 -۶شعاع زنی تا  700متر الی یک کیلومتر
 -۷دارای دسته های با روکش کروم  -۸دارای باتری قلمی برای سهولت در تعویض باتری در مناطق بدون دسترسی به
برق
 -۹گارانتی  ۲ساله
-۱۰مصرف باتری تا ۱۲ساعت کار مداوم از دستگاه
 -۱۱دارای دفترچه به زبان ترکی استانبولی
دوست عزیز من بیش از هزار بار گفتم اینها کاله برداری است پس مقاله گام به گام را چرا نوشتم ؟؟ -مقاله اشنایی با
انواع ردیاب را چرا نوشتم؟؟ تازه اگر ردیاب بیو تار یا جیوتارا را دوست داری  -مقاله تبدیل گوشی به همین ردیاب را
مطالعه کن با  50هزار تومان میتوانی گوشی تلفن را به همین ردیاب تبدیل کنی دوست عزیز افراد کاله بردار از
نداشتن معلومات شما سو استفاده میکنند  .پس لطفا بیشتر مطالعه کنید

زبان شاقول و ردیاب
سالم آقای مهندس رضایی از اصفهان هنوز منتظر زبان شاقول هستم .این را میدانم که شما هم گرفتاری اما خواهشن در
چند سطر .توضیح بدهید .وقتی جهتی را نیت میکنم بعداز ده ثانیه گردشی میکند وبه همان سمت حرکت میکند ولی بعد
از حرکت به جلو ایستاده وگردش به راست و بعد گردش به چپ میکند بعضی موقع ها گردش تند است و گاهی کند و
نمی دانم چه میگوید .اگر راهنمایی کنید .ممنوندار میشوم

با سالم و تبریک سال نو دوست عزیز زبان شاقول یا ردیاب انتنی یک زبان رسمی و جهانی نیست یک سری فانون است که
شما برای ذهن خودتان ایجاد میکنید تا ذهن ناخوداگاه شما ارام ارام با ان زبان با قسمت اگاه مغز شما ارتباط پیدا کند
برای فرادی که با روان شناسی اشنایی ندارند ساده بگویم روش و عالئمی که موکل با شما ارتباط برقرار کند این عالئم
را باید جوری برنامه ریزی کنید که درک ان برای شما اسان باشد و تا جای ممکن بتوانید با ان اطالعات بیشتری دریافت
و تفسیر کنید .پس تند و یا کند حرکت کردن و حرکات دیگر شاقول یا انتن قوانینی است که اول شما ایجاد میکنید بعد با
ان قانون تمرین می کنید تا ذهن شما با آن قوانین عادت کند  .وگرنه حرکت انتن و شاقول بدون تمرین هیچ معنی
خاصی ندارد .این شما هستید که به این حرکات معنی میدهید .سعی می کنم تا چند ماه دیگر قسمت سوم که فقط مربوط
به شاقول است را شروع کنم.
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در باره نرم افزار ردیاب
در نرم افزار ردیاب  -به همه عزیزان بار ها گفتم اول —گام به گام —--را مطالعه کنید عزیزان توجه نمیکنند فقط از
روی عکس ردیاب میسازند و انتظار کار دارند
اگر عزیزان مقاالت و مطالب کانال و سایت را مطالعه میکردند متوجه میشدند که فرکانس و جیوه اثری در کار
ردیابی ندارد و برای اینکه سرتان چند میلیون کاله نرود من مقاله تبدیل گوشی به ردیاب را اماده کردم و باالی همان
مقاله نوشتم اول مقاله— گام به گام —را مطالعه کنید راز ردیاب تو این مقاله است برایتان ارسال میکنم مطالعه کنید
جواب همه سوال ها داخل ان هست قسمت دوم این مقاله فعال داخل سایت قرار دارد.
آموزش گام به گام کسب مهارت در هنر ردیابی -در این مقاله با اسرار کار ردیاب ها و نحوه تمرین درست آشنا میشوید
–با مطالعه و انجام تمرین های این مقاله به یک اپراتور حرفه ای ردیاب تبدیل میشوید
برای دریافت مقاالت ابتدا فیلتر شکن خود را روشن کنید و روی عبارتهای زیر ضربه بزنید

قسمت اول  pdfآموزش_گام_به_گام_کسب_مهارت_در_هنر
قسمت دوم آموزش_گام_به_گام_کسب_مهارت_در_هنر

جناب مهندس سالم
خدمت شما و دوستان گرامی عرض ادب دارم
بنده خودم نیز باردیابهای به اصطالح فرکانسی ویا خوراکی یا جیوه ای مخالفم وباشما هم عقیده هستم که اینها چیزی
نیستن جز جیب یه سری افراد بی تجربه رد خالی کردن!!
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اما در مورد نقطه زنهای پالسی باید عرض کنم که باخیلی از سیستم ها کار کردم واشنایی دارم البته نمیگم که خیلی بلدم
واز این حرفها.
ولی تا االن هیچ سیستمی رو از لحاظ کاربری به سادگی سیستم ۶۰۰۰شما ندیدم
شایداالن دوستانی که دارن این مطلب رو میخونن فکر میکنن که من از شما دستگاه خریدم ویا از اشنایان شما هستم که
دارم از شما وسیستم شما تعریفو تبلیغ میکنم
دوستان .بنده نه از جناب مهندس دستگاه خریدم ونه با ایشون هیچ ارتباط فامیلی دارم
ولی مسرانه دارم مطالب علمی ومقاالت ایشون رو دنبال میکنم واز علم این بزرگوار استفاده میکنم.
دوستان قدر ایشون رو بدونید واز ایشون استفاد کنید
امروزه توی این دنیای بیرحم کمتر کسی پیدا میشه که اینجوری تجربیات وعلم خودشون رو در اختیار دوستان بزاره

جناب مهندس ای کاش میشد که در پروژه  ۷۰۰۰مثل دستگاههای دیپ هانتر وگرند ایکس پی ای آر .از سیستم های سه
گانه پالس و وی ال اف و تصویر دوبعدی استفاده میکردید
با توجه به این پیشنهاد اگر چنین سیستمی رو به مرحله تولید برسونیدمطمئن هستم که دیگه این شرکتهای ترکیه ای
کالهبردار کرکره شون پایین میاد
متشکرم از شما برای تمام مطالبی که به ما اموزش ویاد اوری میفرمایید
با سالم و تشکر از این همه ابراز لطف – دوست عزیز تو پروژه  ۷۰۰۰برنامه ریزی برای چنین چیز هایی هست ولی رو
تصویری زیاد برنامه ندارم برای اینکه واقعا کار بردی نیست و بیشتر یک اپشن برای فروش است و هزینه این اپشن را
خریدار مید هد و چون کارایی چندانی ندارد به ضرر خریدار و به نفع فروشنده است با یک روش ساده میتوان همان
تصویر دو بعدی را درست روی وسیله زیر خاک بدست اورد بدون هزینه در زمان کم با دقت بیشتر از هر وسیله تصویری
موجود در جهان – اگر فکر میکنید اسکن دو بعدی یا سه بعدی خطای شما را کم میکند باید بگویم اشتباه میکنید در واقع
اسکن دو یا سه بعدی برای فلزات کوچک تا اندازه  ۵۰در  ۵۰سانت ارزشی ندارد فقط در باستان شناسی و پیدا کردن
قلعه و شهر مدفون شده یا پیدا کردن تونل های زیر زمینی ارزش دارد اگر چنین چیزی را روی فلزیاب اضافه کنم فقط
هزینه برای مصرف کننده است البته طرحی دارم تا اسکن تصویری با دقت بیشتر روی فلزات کوچک انجام شود ولی
هزینه ان بیشتر از فایده ان است در باره سیستم وی ال اف در نظر دارم سیستم ترکیبی به  ۷۰۰۰اضافه کنم تا کیفیت و
قدرت تفکیک باال تر رود و امکانات دیگر که تو  ۷۰۰۰بیشتر کیفیت و دقت کار ها ها باال تر میرود و ابشن های کاربردی
باالتر میرود مثل فیلتر حدف فلزات کوچک و مشخص کردن فلزات بزرگ بدون کاهش عمق البته انجام همه قسمت ها
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زمان میبرد و تا حاال چندین بار طراحی عوض شده  .از انجایی که عاشق ساختن و طراحی هستم سعی میکنم این کار را
با کیفیت و کارایی هر چه باالتر انجام دهم و همانطور که متوجه شدید زیاد تو فکر فروش نیستم ولی اگر یک سرمایه
گذار خارجی برای تولید این وسیله اعالم همکاری کند خوشحال میشوم – فلزیاب های تولید شده در ترکیه هم فلزیاب
های خوبی نیستند عزیزان بهترین دستگاه همین لورنز و مینلب است خرید فلزیاب های دیگر و ناشناس کار درستی نیست
با تشکر دوباره موفق باشید

ردیاب  -موفقیت
سالم استاد
استاد خیلی ممنون از راهنمایی های شما
استاد بنده تونستم با راه حل شما جنسی رو دربیارم با انتن دو انتنه که شما یاد دادی تمریتاتو هم کامل تمرین نکردم فقط
با حس شیشم یا(فرشته نگهبان) خودم دوس شدم کمک خاستم و انتن ها کمکم کردن.
استاد و حاال به یه جای دیگ نشون داده طال مقبرس تو یک و الی یک و نیم جنس گفتع داریم چندین بار از هر جهتی زدم
چندین جارو نشون میده تو اون قبرستون ولی اونجایی ک میگم رپ خیلی خوب میکشه انتن ها مثل اهن ربا انتن هارو
یچرخونه نزدیکش ک میشم و طال گفتن اتتها بنظرتون حفاری کنیم موفق میشیم استاد؟
با سالم وارزوی موفقیت دوست عزیز انتن ردیاب نیست ردیاب شما هستید پس اگر به گفته و ندای دل خودتان ایمان
دارید حفاری کنید و اگر به خودتان اعتماد ندارید باید بیشتر تمرین کنید تا به خودتان و نیروی درون خودتان ایمان
بیاورید ولی از انجایی که در یک مرحله کار با ردیاب موفق شده اید بهتر است به خودتان کمی اعتماد کنید و حفاری را
شروع کنید اگر نتیجه مورد قبول نبود اشکلی ندارد حتی یک استاد حرفه ای هم ممکن است گاهی اشتباه کند برای
اینکه خیالتان راحت شود استفاده از یک فلزیاب کار خوبی است

دعای مخصوص ردیابی
سالم آقای مهندس رضایی موقع کار با ردیاب برای موفقیت بهتر .چه دعایی همراه خود داشته باشیم ممنون
با سالم دوست عزیز  -نوع دعا مهم نیست هر دعایی که به شما قوت قلب میدهد ممکن است کسی روح پدر بزرگ
خودش را صدا و از ان کمک بخواهد در واقع شما با این کار به نیروی درون خودتان انرژی مثبت میدهید پس هر
دعایی مهم نیست -میتوانید یک قران کوچک به همراه داشته باشید و یک سوره را در دل بخوانید
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تمرین و موفقیت با ردیاب
سالم آقای مهندس رضایی .بعد از سه ماه آموزش شیر و خط دو هفته هست که از صد سؤال هفتاد سؤال را صحیح جواب
میدهم .جایی را در نظر دارم .آیا بنظر شما به صحرا بروم یا هنوز زوده .ولی خودم دوست دارم بروم ولی نظر شما
برایم خیلی اهمیت دارد .ممنون
با سالم و تشکر گام به گام دو را هم مطالعه و تمرین کنید رفتن به صحرا مشکلی ندارد داشتن یک فلزیاب ساده میتواند
کمک بزرگی به اموزش شما باشد چون از حفاری بیهوده جلو گیری میکند در ابتدا به دنبال پیدا کردن گنج بزرگ نباشید
بیشتر به دنبال چیزهایی باشید که تو عمق کم حد اکثر ده تا بیست سانت باشد تا اگر تو ردیابی اشتباه کردید بیهوده
چند متر حفاری نکنید پس به دنبال سکه یا یک تکه فلز تو عمق ده تا بیست سانت باشید برخی عزیزان جایی را با ردیاب
نشان میکنند که انتظار دارند مالی در عمق یک تا دو متری قرار دارد بعد تو شک هستند حفاری کنند یا نه و حق دارند
هنوز به خودشان اعتماد ندارند پس اول با پیدا کردن چیزهای کوچک در عمق کم نیرو و توانایی ردیابی خودتان را
تقویت و به ان اعتماد کنید بعد دنبال مال بزرگ باشید عجله نکنید به ارامی نیروی ردیابی در شما تقویت میشود
موفق باشید

در باره کتاب عالئم
سالم خسته نباشید من تقریبا همه کتاب های عالیم و نشانه ها رو دارم و شما می گین که اکثر این کتاب ها کذب هستش
حاال این کتاب هایی که من دارم اصال اعتبار ندارن و غیر قابل استفاده هستن؟
دوست عزیز برخی از این کتاب ها را به قیمت باال می فروختند  — .در مرحله اول من جلو ضرر شما را گرفتم پس
حداقل چند صد هزار تو مان ضرر نکردید

 -حاال خودتان با دیدن عالئم و استفاده از کتاب ها می توانید تجربه

عملی داشته باشید  .بدون فلزیاب فقط با دیدن نشانه ها و گفته های کتاب ها حفاری کردن کار اشتباهی است  .چرا
؟؟؟؟ اگر هم عالئم درست باشند -ممکن است در سال ها ی گذشته این مال را کسی پیدا کرده باشد  .اگر گنجی
را از زیر زمین خارج کنید بودن عالئم باعث نمیشود که دوباره در ان مکان گنج سبز شود

عالئم و نشانه
سالم رفیق نماد الکپشت میدونی چیه یا چطوریه؟
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دوست عزیز کتاب رایگان داخل سایت هست دانلود و استفاده کنید ---دانلود تمام کتاب های گنج و علوم غریبه
داخل سایت گلکسار کامال رایگان است
www.galexar.com

سایت های گلکسار
اول فیلتر شکن راروشن کنید بعد روی عبارت زیر ضربه بزنید

دانلود تمام کتاب های گنج و علوم غریبه

ممنونم استاد گلم.یه جا گفته بودین اگه داخل کوزه مالی باشه عمق کمتر میشه برا همین کنجکاو شدم..در ضمن کسایی
که ورزش بدنسازی رو درست انجام بدن با ردیاب زودتر به نتیجه میرسن.بخاطر اینکه حرکات با تمرکز هستش و با دم و
بازدم .حتی تو بدنسازی برای بهتر نتیجه گرفتن تمرکز برتری داره نسبت به وزنه.باید روی عضله مورد نظرمون که مد
نظر هست متمرکز شد و وزنه زد.
با سالم بله ورزش خیلی مهم است و بهترین انها برای ردیابی یوگا و مدیتیشن است
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کار با شاقول
سالم مهندس
چند تا سوال داشتم اینکه امروز کتاب شاقول ابن سینا رو میخوندم نوشته بود شاقول باید اولین بار فقط در دست شما به
حرکت در بیاد
یعنی اگه کسی قبال این شاقول رو به مدت کم استفاده کرده باشه ما نباید با این شاقول کار کنیم؟!
دوم اینکه نوشته از این وسیله برای کسب قدرت برای دیگران و خوشبختی خود استفاده نکنید که باعث میشه تا موفق
نشید؟!
این مطالب درسته؟!
واینکه قبل از شروع کار سه سوال باید از شاقول پرسید
_۱ایا قادر هستم؟
_۲ایا اجازه دارم؟
_۳ایا امادگی دارم؟

با سالم از انجایی که شاقول و انتن ابزار علوم غریبه هستند چنین چیز هایی روی کار ان اثر دارد — البته این افکار
کمی قدیمی است علم جدید علوم غریبه را از خرافات جدا کرده پس با همان تمرین انتن میتوان نیروی درون را تقویت
کرد  -کسانی که از نیروی درون خود برای ازار دیگران استفاده میکنند نیروی انها کم میشود و کم باقی میماند و حتی
از بین میرود ولی کسانی که به دیگران کمک میکنند نیروی درون انها افزایش پیدا میکند هر چه ارامتر و مهربان تر
باشید نیروی درون بیشتر و هر چه از مردم سواستفاده کنید روان شما نا ارام تر و قدرت شما کاهش پیدا میکند و هر
چه بیشتر بسوی نیروی درون بروید خود بخود مهربان تر میشوید و پول مال دنیا و حتی مرگ هم در نظر شما کم رنگ
تر میشود موفق باشید

روش خیالی برای ساختن ردیاب
سالم استاد .ممنونم بخاطر تمام راهنمایی که میکنید 🙏.یکی از دوستان میگه اگر یک فرستنده و گیرنده که روی
فرکانس  7/1مگاهرتز کار میکنه بشه درست کرد .میشه ازش بعنوان طال یاب استفاده کرد .درست میگه؟
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با سالم من راحت میتونم یک فرستنده گیرنده روی فرکانس  7/1مگاهرتز درست کنم ولی عزیز این فرکانس
ارسال میشه قرار چطور به گیرنده برسد و چه کار بکند برخی عزیزان روش های خیالی در ذهن دارند

حالت آلفا چیست؟
در زمان بیداری امواج مغزی شما در حالت بتاست .وقتی در حالت مدیتشین و مراقبه هستید ،وقی مغز در حالت آرامش
و استراحته ،وقتی بدن در حالت ریلکسین قرار داره ،ریتم امواج مغز کاهش پیدا می کنه و به این حالت آلفا می گن.
 20دقیقه قبل از خواب و  20دقیقه بعد از بیدار شدن هم شما در حالت آلفا قرار دارید.
در این حالت آلفا ،تمرکز بیشتر و قدرت تلقین پذیری افزایش پیدا می کنه .می تونین از این زمانها برای تجسم اهداف،
تغییر رفتارها یا تمرینات ذهنی دیگه استفاده کنید.
استاد فکر کنم در حالت آلفا کار با2تا میله برای ردیابی خیلی بهتر جواب بده.
بله درست است و در زمان بی ذهنی و ارامش کامل شما در حالت الفا هستید

مشکل در تمرین ردیاب
سالم مهندس جان من مقاله گام به گام به یه دوست دادم تا یاد بگیره ولی هرکاری میکنه تسبح تودستش پاره میشه حتا
نخ تسبیح رودوتای میکنه چکارباید کنه
در باره دوست شما نمیدانم چه بگویم یا نخ تسبیح خوب نیست یا بد تسبیح میزند و لی اگر خود بخود پاره میشود
موضوع فرق دارد که فکر نمیکنم چنین چیزی باشد از نخ ماهیگیری برای تسبیح استفاده کنید
تسبیح اولی که پاره شد تازه خریده بود و بعد یشم با نخ ابریشمی درست کرد اونم از دو تا نخ یعنی دوالیه و خودش
میگه خود به خود پاره میشه
برای منم این که تسبیح پاره میشه جای تعجبه
نمیدونم چی بگم
اگر اینطور باشه و با نخ ماهیگیری هم پاره بشه نیروی درون قدرتمندی داره و این نیرو داره با این کار مخالفت
میکنه — این اقا چشمش شور است یا نه ؟؟؟ باید با ارامش تمرین کنه و با این کار دوست بشه
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جیوه
سالم استاد وقت بخیر یه سوال داشتم تو شهر ما یه شایعه اوفتاده که تو لونه خفاش جیوه هس تو النه خفاشایه سیاه میگن
وقتی میخای بدونی هس یا نه یک عدد سیر رو به لونه نزدیک کن اگه تکون خورد هست بکن بیار درسته یا نه یه کوه هس
میخاییم برم اونجا .ممنون
نه عزیز تو لونه خفاش بیچاره جیوه چه کار میکنه جیوه به چه درد خفاش میخوره که ان را جمع کنه تازه جیوه تقریبا
مثل اب میمونه کمی سفت تر مثل یک توپ نقره ای است بهش ضربه بزنی چند تکه کوچک میشه جمع کردن جیوه
برای خفاش امکان نداره تازه جیوه سمی است

تست ردیاب دو نفره
در مورد ردیابهای تکنفره و پاندول کوچکترین حرکت غیر ارادی و نامحسوس دست میتواند باعث عملکرد دستگاه شود
یعنی حرکت میله ها و یا پاندول نیروی زیادی نمی طلبد ولی میخواستم بدانم در ردیابهای دو نفره که مثال وقتی جهتی
را نشان میدهد بصورت فلش درآمده ویا در حالت حفره از هم باز میشود ویا در مورد تشخیص فلز قیچی میشود و آدم
احساس میکند که میله ها برای ایجاد این حرکتها نیروی نسبتا زیادی را طلب میکنند که مشکل میتوان قانع شد که اینهم
از حرکات غیر ارادی دستها باشد میخواستم نظر شما بزرگوار را در این مورد بدانم ( البته ناگفته نماند که بنده هم در
اینمورد اعتقادی به فرکانس و  ....ندارم )
با سالم دوست عزیز اگر درباره حرکت انتن در ردیاب های دو نفره به گفته های من شک دارید یک قاب چوبی مثل
قاب عکس درست کنید و انتن ها را به ان ببندید سپس طال را به انتن نزدیک کنید ببینید انتن ها تکان میخورد  - -من
همینجا به شما میگویم تکان نمیخورد — -پس وقتی دو نفر انتن را در دست دارد چرا انتن ها حرکت میکنند
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دو نفر انتن ها را در دست می گیرند فقط کافیه یک نفر کمی دور نزدیک بشه و یا دستش جلو عقب بره
جهت انتن هم تغییر میکند پس امتحان این موضوع سخت نیست
تست ردیاب دو نفره -دوستان میتوانند تو این  www.GaLexar.comسایت روش تبدیل گوشی به همین ردیاب را
رایگان یاد بگیرند.

مقاالت مربوط به ردیاب
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خبر موفقیت بزرگ یکی از عزیزان با ردیاب
.یکی از عزیزان امروز تماس گرفت و خبر داد به کمک تمرین های مقاله —گام به گام — گلکسار توانسته مال خوبی
را پیدا کند که موفقیت ایشان باعث خوشحالی من است این عزیز فقط با کمک دو تا میله و استفاده از تمرین های گام
به گام به موفقیت رسیده است پس اگر استفاده از ردیاب مد نظر شما است حتما مقاله اموزشی گام به گام را که ارسال
میکنم دقیق مطالعه و تمرین کنید وگر نه استفاده از هرنوع ردیاب بجر حفاری بیهوده نتیجه ای برای شما ندارد موفق
باشید و مطالعه دقیق را فراموش نکنید
آموزش گام به گام کسب مهارت در هنر ردیابی -قسمت -۱در این مقاله با اسرار کار ردیاب ها و نحوه تمرین درست
آشنا میشوید –با مطالعه و انجام تمرین های این مقاله به یک اپراتور حرفه ای ردیاب تبدیل میشوید
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عزیزان

توجه کنید

لطفا مقاالت اموزشی را دقیق مطالعه کنید برخی عزیزان فقط با دیدن

عکس ریاب را می سازند و نتیجه هم نمی گیرند

لطفا این مقاله

که ارسال میکنم را دقیق مطالعه

کنید
برای دریافت مقاله روی جمله زیر ضربه بزنید

آموزش_گام_به_گام_کسب_مهارت_در_هنر

در باره موفقیت با ردیاب
سالم مهندس خسته نباشید
شما خبر موفقیت یکی از اعضاروگذاشته بودید میشه ایدی ایشونو بدید چند تا سوال داشتم ازش
نه عزیز نمیشه مشخصات افراد را داد تازه با فلزیاب  6000هم موفق شدند و عکس هم فرستادند ولی تو گروه نمیگذارم
ممکنه برایشان مشکلی پیش بیاد شرمندگی بمونه برای ما

تمرین ردیاب
آقای رضایی از امتحانهای شیر وخط وشماره پشت کارت راضی هستم اما فکر کنم در تسبیح زدن مشکل دارم چون وارد
حالتی دیگر نشدم هنوز نمیتوانم باکسی صحبت کنم اون دورها می ایسته وبازی میکنه نمیدانم خیال پردازیه یا حقیقته کم
حوصله وبازی گوشه ودر بازوهایم بعضی وقتها نیرویی می آید ولی زود و نمیدانم کی میرود  .اگر راهنمایی کنید .
ممنون میشویم.
سالم دوست عزیز قرار نیست وارد حالت خاصی بشوید همینکه به چیزی فکر نمیکنید و توجه شما هم به اطراف نباشه
کافی است —متوجه این جمله نشدم کی این دور ورا حرکت میکنه و حرف نمیزنه--------هنوز نمیتوانم باکسی
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صحبت کنم اون دورها می ایسته وبازی میکنه نمیدانم خیال پردازیه یا حقیقته کم حوصله وبازی گوشه---------
----

حتما خیا ل است طرف شما انتن است شما از انتن سوال میکنید و انتن با حرکت به شما جواب میدهد

موفقیت ردیاب ؟
مهندس رضایی میشه از این دوستمون که موفق شدن بخواهید از تجربه خودش از اول چیکارایی کرده تا موفقیتش
برامون بگه تا ماهم از تجربه شون استفاده کنیم
با سالم همین تمرین گام به گام را انجام داده البته یک دوست دیگر ما قبال یک سکه معمولی پیدا کرد و کل کار را
فیلم گرفت و ارسال کرد ولی مورد توجه قرار نگرفت چرا ؟ چون یک سکه معمولی بی ارزش بود —------
ولی ولی  -کار ان عزیز با ارزش بود مهم نیست کسی طال پیدا کند یا یک میخ مهم ان است که با اموزش درست
چیزی را پیدا کند که به دنبال ان است پس اول تمرین کنید میخ سر نوشابه و همین سکه و لوازم گم شده را پیدا کنید
وقتی ماهر شدید دنبال گنج بروید

بی ذهنی -چطور است
استاد چطور بفهمیم که مثال ده الی بیست ثانیه در حالت بی ذهنی هستیم
مشخصه عزیز نه به چیزی فکر میکنی و نه توجهی به اطراف داری مثل خوابیدن ولی خواب نیستی

تمرین تمرگز
استاد موقع ذکر و یا نفس کشیدن چشمان رو می بندم که بهتر تمرکز کنم اگه چشام بسته باشه اشکال نداره با تشکر
موقع تمرکز با شمارش معکوس بعد از چند لحظه انگار کسی داره منو تکان میده این جریان چیه
سالم موقع تمر کز چشمها بسته باشد بهتر است نگران نباشید چیزی نیست احساس درون شما است  -منظور من از
موکل ذهن ناخوداگاه خود شما است برای برخی درک ذهن ناخوداگاه مشکل است من اینطور توضیح دادم موقع
تمرکز اینقدر به خودتان و احوال تان توجه نکنید این تمرکز نیست باید رها باشید انگار هیچ چیز وجود ندارد حتی خود
شما بی ذهنی یعنی این  -به صدای اطراف توجه نکنید

به بدن خود توجه نکنید فکر نکنید خیال بافی نکنید —
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تمرکز در تمرین
سالم استاد بزرگوار چراموقعه تمرکز قسمت راست مغزم یک حالت لرزش ایجادمیشه یاطبیعی ممنونم ازلطف شم
مثل یک لرزش یاموج فقط سمت راست م اتفاق میفته

نه عزیز این جور نیست روش تمرکز شما حتما اشتباه است ما دو جور تمرکز داریم یکی توجه و تمرکز هنگام یادگیری
درس یا حرفه رانندگی و یا تمرین ریاضی و فیزیک —-ولی — ---ولی — تمرگز در علوم باتنی فرق دارد -
در اینجا منظور از تمر کز بی ذهنی است —-----------موقع تمرکز اینقدر به خودتان و احوال تان توجه
نکنید این تمرکز نیست باید رها باشید انگار هیچ چیز وجود ندارد حتی خود شما بی ذهنی یعنی این  -به صدای
اطراف توجه نکنید

به بدن خود توجه نکنید فکر نکنید خیال بافی نکنید — بی ذهنی یعنی همین

عزیزان زیادی در باره ردیاب دو نفره سوال داشتند
دوستان ردیاب های دو نفره هم ردیاب ذهنی هستند پس تنها وسیله مهم انتن است و باقی فایده ای ندارد و حاال
چه کار کنیم که جواب بدهد
ایا خطای ان بیشتر از ردیاب تک نفره است ؟ بله بیشتر است
چه کار کنیم تا خطا کمتر شود ؟ همیشه دو نفر ثابت باید از وسیله استفاده کند تا ذهن انها ارام ارام با هم مرتبط و
هماهنگ شود
پس همیشه یک همکار ردیاب داشته باشید
بعضی عزیزان با سوال تکراری می پرسند من یک بار حفره یا چاه و یا حتی مالی پیدا کردم هیچ تمرینی هم نکرده بودم
دلیل چیست؟
عزیزان گاهی بصورت شانسی یک اتفاق می افتد ممکن است یک خودرو تصادف کند و کامال اوراق شود ولی راننده
اسیب نبیند ایا جادویی در کار بوده نه هزارن تصادف می شود یکی هم اینطوری برای شما عجیب است ولی برای یک
استاد ریاضی و یا فیزیک
یک چیز معمولی است به ان قانون —-احتماالت--میگویند
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چرا تو تمرین گام به گام گفتم باید از صد سوال حداقل  70الی  80سوال را درست جواب بدهید برای قانون احتماالت
در ریاضی
در پایان ردیاب دو نفره بهتر است یا تک نفره ؟ ردیاب تک نفره بهتر است
کدام ردیاب دو نفره از همه بهتر است ؟ مدل دو انتن که در هر دست یک انتن فرار میگیرد
گروه خونی هم هیچ اثری ندارد

ای کاش این ویس که تجربه شده زودتر به دست ما میرسید چقدر تالش کردیم دوستان را آگاه کنیم ردیاب نخرند ولی
کو گوش شنوا ضرر هم کردند
تا اخر گوش کنید تاحقیقت برایتان روشن شود .برای دیگران هم بفرست

قبل خرید ردیاب گوش کنید

سالم مهندس بنده عضو کانال شما هستم و تقریبا تمام مقاالت شما رو مطالعه کردم بخش هاییش رو در مورد ردیاب
میپذیرم ولی بعضی قسمت ها رو نمیشه پذیرفت چون من خودم اپراتور هستم و با سیستم های زیادی کار کردم و بنده هم
نتایجی باهاش گرفتم البته اشتباهاتی هم داره که چون من در کنار نقطه زن ازش استفاده میکنم متوجه این اشتباهات
میشم
تمام دالیل سواالت من از شما این هست که متوجه بشم که دالیل موفقیت های من در کاووش با ردیاب وجود سیستم
درست هست یا توان بدنی من تو کاووش هست؟؟؟
بین درست بودن یا نبودن سیستم شک دارم چون ردیاب من در بعضی مواقع تو دست افرادی که اصال تجربه کار با ردیاب
رو ندارن هم کار کرده و تونسته جنس دفن شده زیر خاک رو بطور دقیق ردیابی کنه و پیدا کنه بعضی از موارد هم پیش
اومد تو دست افراد با تجربه باال هم درست کار نکرده و نتونسته نتیجه مثبت بده
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دوست عزیز اگر شما بخشهایی از مقاله مرا —--گام به گام- ------قبول نداری باید بگویم مقاله از
من نیست من اختراع نکردم من کشف نکردم  -دانشمندان کشف کردند و تو دانشگاه های خارج از کشور
اموزش داده میشود پس شما با گفته های من مشکل نداری با گفته دانشمندان مشکل داری پس باید به انها بگی
اشتباه میکنند

خاطره ای از ردیاب
سالم مهندس جان درمورد ویسی که دوست ما فرستاده بود عرض کنم من حدود  20سال گذشته با شخصی اشنا شدم اون
موقع اصال دنبال این هدف نبودم اولین بار دیدم که یه شخصی از الهیجان با یه رادیو که خودش میگفت توش به
واریابلش سیستم وصل کردم با دوتا انتن به واریابلش وصل بود هم طال وهم شیشه در اورد در حد 1،5متری خودم با دوتا
چشمام دیدم بله ذهنیت مهمه ولی باید پرورش بدی واز اراهش وارد شی به درونت از ذهنو از کاعنات بخوای تمرین
کنی موفق میشی از امترون تا انتن ساده باید پرورش بدی ذهنو بدنت با هم در یه مسیر باشه خودمم کامل نیستم دارم
سعی میکنم کامل شم
و اون وسیله فقط با بدن اون کار میکرد حتی من هم گرفتم دستم نتونستم انتنها رو مستقیم نگر دارم جالبه روی زمین
جنسو هم میگفت چهارتا انتن داشت همه رو تست میکرداز یکی جواب میگرفت و اخرین جایی که وسیله رو دراوردیم
حدود  200متر با ما فاصله داشت که ما رو کشوند و انتنها اصال رو بلبرینگ وصل نبود میله رو مستقیم تو دستش بود بله
ایشون واقعا استاد بود نه رادیوش
با سالم بله باید ذهن را پرورش بدهی تا درست کار کند
یک اشتباه ردیاب با بدن و دست او کار نمیکرد ان شخص خودش ردیاب بود و انتن ها بفرمان ان فرد بودند برای همین
ان ردیاب در دست دیگری کار نمیکند چون هر کسی توان ان را ندارد که به انتن ردیاب فرمان بدهد

سالم جناب مهندس ی سوال داشتم ومیخاستم صادقانه جواب بدین
من میخام ردیاب که گفتین وبسازم باحوصله ودرست..راستش درزمینه ذهنی باشماموافق هستم وسوال من اینکه گوشی
موبایل اثری داره یابیشترجنبه تلقینه؟ممنون میشم راهنمایی کنین.سپاس
چون بنظرمن ایمان به هرکاری آدم وبه هدفش میرسونه
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با سالم من همیشه صادقانه جواب میدم عزیز دل برادر بار ها گفتم فرکانس جیوه هیچ اثری ندارد ردیاب واقعی
فقط ذهن شما است پس با کتاب گام به گام

ذهن خودت را تقویت کن در باره ایمان با نظر شما کامال موافقم

ایمان و روحیه مثبت

ببخشید مهندس چیزایی مثل اینکه شاقول دو فرشته نگهبان داره به نظر شما چنین چیزهایی درسته؟
یا شاقول و ردیاب فقط و فقط به ذهن انسان ربط داره؟
با سالم ردیاب و شاقول فقط با ذهن انسان کار میکند دقیق بگویم —--قسمت ناخوداگاه مغز انسان — -ولی
چون درک موضوع برای همه مشکل است و فقط کسانی که مطالعه روانشناسی دارند متوجه ان میشوند من از نام
روح نگهبان یا فرشته نگهبان و یا موکل استفاده کردم پس همه این نام ها به زبان ساده یعنی قسمتی از ذهن شما که
در حالت عادی و معمولی دسترسی به ان قسمت از مغز برای شما امکان ندارد.

مشکالت در تمرین ردیاب
سالم استاد عزیز خسته نباشید
سوالی داشتم
من در تمرینات  ۱الی  ۴تو مقاله خیلی عالی بودم و هیچ غلطی نداشتم ولی تو تمرین  ۵یعنی تمرین شیر یا خط که تا
االن حدود ۷ماه فقط تو تمرین ۵هستم و هر روز یک ساعت تمرین میکنم سوالم اینه که چرا تو این مدت پیشرفتی نداشتم
بعضی موقعها شاید هفته یک بار نمره قبولی میگیرم.
تمرکزم تو تمرینات خیلی خوبه و به هیچ چیز توجه ندارم و به جواب انتنها هم فکر نمیکنم
بیشتر موقع ها اعصابم خرابه به دلیل مشکالت زندگی به ردیابم و توانایی ذهنم صدرصد ایمان دارم و میدونم که میتونم
حتما موفق بشم خیلی کم پیش میاد که نا امید بشم و با حوصله تمرینات رو انجام میدم .
میخوام بدونم به نظر شما مشکل از چیه که پیشرفتی ندارم یک بار هم بیرون دنبال در نوشابه و قوطی کنسرو گشتم پیدا
کردم .
ولی تمرین تمرکز با تسبیح رو انجام نمیدم چون موقع تمرین تمرکز دارم
ببخشید مهندس چیزایی مثل اینکه شاقول دو فرشته نگهبان داره به نظر شما چنین چیزهایی درسته؟
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یا شاقول و ردیاب فقط و فقط به ذهن انسان ربط داره؟
با سالم تمرکزی که تو اینکار نیاز دارد با تمرگزی که موقع رانندگی یا کارهایی مثل مطالعه و حل ریاضی نیاز دارد فرق
میکند باید لحظه ای به هیچ چیز فکر نکنید حتی حواس شما به اطراف نباشد انگار انجا نیستید توضیح این حس بسیار
سخت است باید با تمرین فراوان به نقطه یا حالت برسید خرابی اعصاب کار را مشکل میکندخوبه که در بیرون از منزل
در نوشابه پیدا کردی ولی اگر مکان شما الوده بوده یعنی تو خاک در نوشابه زیاد هست و یا اینکه ردیاب درست رو
نقطه ای که در نوشابه بوده به حالت ضرب در نشده روش تمرین شما غلط است به هر حال رسیدن به این توانایی اول
ارامش و بعد صبر و تحمل و تمرین زیاد نیاز دارد

شما یونیاب ساختید؟
اگه یه جای بکر و با نشانه ببرم میشه روش حساب کرد بعد با نقطه زن چک کرد ،درسته؟
اگه بخوام نمیسازید؟ قیمتش چنده؟
نه فعال نمیسازیم قبال دلیل ان را گفتم
باور کنید اگر شما ردیاب بخرید من ضرر نمیکنم تنها راه موفقیت با ردیاب همین گام به گام است ردیاب یونی خوب
که چه عرض کنم عالی است البته از نظر من ولی از نظر کسانی که از ان استفاده میکنند بدرد نخور است چون انتظار
زیادی از ان دارند برای همین درست نمیکنم چون حوصله حرف شنیدن ندارم موفق باشید

سوال مهم و حساس تمرین ردیاب:
سالم استاد مگه نمیگید که باید به هیچی فکر کنیم پس کی باید مثال به سوال بله و نه فکر کنیم مثال بگیم اگه سکه خط بود
حالت انتن اینطوری باشد و اگه شیر بود حالت انتن اونطوری باشد خوب اینهم باالخره توی ذهنمان هست
موقع تمرین سکه بنده قبل از اینکه تمرکز کنم بیام روی سکه اول نیت کردم که اگر سکه شیر بود انتن اینطوی شود و اگه
خط بود انتن اونطوری شود بعد اومدم روی سکه کامال تمرکز کردم و به هیچی فکر نکردم و از  10مرحله  8بار درست
زدم ایا روشم درست بوده یا نه؟ با تشکر
جواب:
با سالم سوال جالبی پرسیدی  -از دو روش میتوان استفاده کرد :
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روش اول :
ابتدا دست ها پایین و ازاد در ذهن چیزی را که نیاز دارید می گویید و بعد چند نفس عمیق بدون اینکه به چیزی فلر
کنید دست ها باالی هدف یا همان سکه داخل لیوان می برید چشم ها بسته باشند بهتر است  .حداکثر ده ثانیه به انتن
اجازه کار میدهید بعد ان به انتن نگاه میکنید چون اندازه گیری زمان در این حالت سخت است  .چند نفس عمیق می
کشید و بعد به انتن نگاه میکنید توجه کنید نگفتم حتما ده ثانیه یعنی یک ثانیه یا  5ثانیه خوب است ولی بیشتر از ده ثانیه
نشود .

روش دوم:
درست همانطور است که شما انجام دادید دست ها روی هدف می برید و نیت میکنید (در ذهن چیزی را که نیاز دارید
می گویید)چند نفس عمیق و بعد به انتن نگاه می کنید به نظر من روش اول بهتر است ولی در یک نفر ممکن است روش
دوم بهتر جواب بدهد موفق باشید

ردیاب یونی
سالم
استاد روش تشخیص ردیاب های یونی به چه صورتی ست...
آیا تست خواصی داره ؟
چطور میشه متوجه بشیم که یه ردیاب یون یابه
سپاسگذار
ردیاب یونی با بوق زدن کار میکنه ولی همه انها خوب نیستند پس نخری بهتر است تازه ان خوبش را اگر خود من بهت
بدم احتمال زیادی داره ازش راضی نباشی برای همین تولید نمیکنم

سالم اقای مهندس این ردیابها قیمتش چنده ؟
توسایت شما بود برای یکی از دوستانم میخاستم لطفا قیمت بدین.ممنون
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جواب:
سالم اقا لطفا مطالعه کنید لطفا ردیاب نخرید دو تا میله هم همین کار را میکند
عزیزان توجه کنید قبل خرید ردیاب این دو کتاب را مطالعه کنید منظور از مطالعه این دو مقاله این است هیچ ردیابی
نمیتواند کارهایی را که تو کتاب ها هست را انجام دهد پس برای ردیابی طال بدرد نمیخورند با خرید انها سر شما
کاله میرود
روش تست ردیاب شاقولی قبل از خرید -حتما مطالعه کنید

روش تست ردیاب شاقولی قبل از خرید
روش تست انواع ردیاب آنتنی (شعاع زن) فرکانسی و جیوه ای و خوراک خور هنگام خرید

روش_تست_انواع_ردیاب_آنتنی_شعاع_زن
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ردیاب یونی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
استاد عزیزم تو کانال فرمایش کرده بودین ک یون یاب درست کردین ،اگه خواستید بفروشید چ قیمتیه؟
فرمایش کردین ک قصد تولید و فروش ندارید
بنابراین فقط میخوام بدونم قیمت تمام شدش چقدره
و اینکه درصد خطاش چقدره
منظورم اینه ک با توجه ب الودگی های موجود هدفی رو ک میگیره تا چند درصد میشه تشخیص داد ک طال رو گرفته
در یک مکان مشکوک ۳حالت وجود داره
مال
جای مال
الودگیهایی که شبیه مال واکنش نشون میده و این الودگی ها داخل بیشتر زمین ها هست ک دستگاه بهش واکنش میده
حاال ی اپراتور با توجه ب تجربش باید بتونه همه این الودگی هارو رد کنه تا برسه ب جای مال ک ایا موجوده یا ن ک
اینم داستان خاص خودشو داره.و تمام دوستانی ک اپراتور هستن با اولین کشش دستگاه اعالم میکنن ک مال گرفتن و
حفاری میکنن میبینن خبری نیست.
ردیاب داستان خاص خودشو داره و خیلی کار میبره ک بتونن تشخیص بدن ک متاسفانه من تا ب حال ندیدم همچین
شخصی رو
با توجه ب عرایض باال یون یاب شما تا چ اندازه جوابگو هست.
و ایا الکترونیکی هست یا مکانیکی
یون یاب شما برام جالبه و دوست دارم بیشتر دربارش بدونم و ب عنوان یک استاد ک خیلی قبولتون دارم از تجربیات
شما استفاده کنم و یاد بگیرم
متاسفانه هیچکس تو ایران مثل شما راستگو و با تجربه و علمی صحبت نمیکنه و اقای عزیز تبریزی هست ک اطالعات میده
و اونم فقط درباره دستگاههایی ک خودش میفروشه و شرکتی و اسباب بازی هستن
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درباره ردیاب یونی
 .در این باره قبال توضح دادم ولی باز سعی میکنم کامل تر توضیح بدهم اگر ردیاب یونی خوب تهیه کنید قیمت
حدود  30تا  50میلیون است من میتوانم ان را با  6الی  7میلیون بسازم ولی نه تکی و سفارشی نه چون مراحل
تولید زمان و هزینه بردار است پس وال باید ببینم چند خریدار برای ان هست و ایا خریدارن از خرید ان راضی
هستند یا نه قبال هم گفتم حرف بد شنیدن را دوست ندارم ببینید عزیزان — ---ردیاب یونی دو خاصیت یا فایده
بسیار عالی دارد که من خیلی ان را دوست دارم — خاصیت خوب اول — -فقط به فلزی حساس است که حداقل
ده الی  15سال زیر خاک باشد این زمان به جنس فلز نوع خاک و مقدار رطوبت ان بستگی دارد معموال برای فلزی
که  1000سال زیر خاک است مشکلی وجود ندارد —----خاصیت خوب دوم — —---بسمت هدف بوق
میزند پس حرکت دست و باد روی ان اثری ندارد این ردیاب ها مکانیکی نیستند و هیچ وسیله مکانیکی داخل انها
نیست مثل یک تفنگ است — ---------------------پس تا اینجا عالی است —--------
 —---ولی خطا ها — ------------طال و اهن برای ان فرقی ندارد تفکیک نداردفریب نخورید ردیاب یونی

واقعی

تفکیک ندارد

— —---------اگر در یک نقطه اهن زیادی

زیر خاک باشد و در طرف دیگر مقدار کمی طال در بیشر مواقع تا اهن را خارج نکنید طال قابل ردیابی نیست در
اطراف و داخل شهر و روستا که داخل خاک
امکان ندارد
در

فلزات ریز و درشت مثل میخ وغیره زیاد است کار

با ردیاب

به سیم برق شهری حساس است زیرا سیم برق هم یون تولید میکند برق فشار قوی هم یون تولید میکند

شهر های خشک منابع ایجاد یون زیاد است وقتی لباس پشمی خود را از تن در میاورید صدای جرقه هایی را

میشنوید این همان یون است و با یون طال و اهن فرقی ندارد گاهی ابرها هم داری یون میشوند سنگ های رادیو
اکتیو و اورانیوم هم یون تولید میکند پس

کار با ان خالی از خطا نیست ولی در محیط بکر و دور از دسترس

انسان میتواند بسیار مفید باشد مسیر و مکانی را که نشان میدهد باید با فلزیاب جسجو کنید تا خطا ها کاهش پیدا کند
در کل از ردیاب های انتنی و ذهنی بهتر است جادو نمیکند درست باالی طال نمیرود ولی دیگر بهتر از این نیست یا
من تا حاال ندیده ام ولی به دلیل انکه اغلب عزیزان انتظار بیش از این دارند و تهیه چند میلیون تومان برای اغلب
عزیزان سخت است و موقع خرید هم بجای اینکه به کارایی و خطا های دستگاه و اموزش ها توجه کنند فقط
میخواهد خریداری کرده و فردا گنج پیدا کنند و اگر نتیجه نگیرند دستگاه و فروشنده را مقصر میدانند و من هم
طاقت حرف شنیدن ندارم صالح کار را در ان دیدم که این ردیاب را تولید نکنم موفق باشید

درباره اموزش ردیاب
سالم وعرض ادب خدمت مهندس رضایی بزرگوار .گام به گام یک ودو برای من یک مرحمتی هست .نمیدانم که شما چی
شد که این مقاله را در اختیار همه قرار دادید.؟اما شکی ندارم که لطفی خداوند در حق شما نموده که این مقاله را به
تمام مردم ایران زمین هدیه نمودید .به یگانگی حق قسم که این دو سیم برنزی با دو لوله خودکار برای دستهایش زبان
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من است و هر چه بخواهم از اموات از کار ودفینه با من سخن میگوید .انس عجیبی با او گرفتم ودوست خوبی برای من
شده قبله منزلمان را با او دقیق مشخص نمودم واو حد و مرزی را نمیشناسد وبینهایت است مسیری را که از او بخواهی
برایت نمودار میکند وحتی یک مرتبه یک سوال همسرم از ردیاب پرسید اما در دلش وبصورت پنهان ومن با وجودی که
ذهن همسرم را خوانده بودم جوابی که ردیاب داد را بدون کم وکاست به همسرم گفتم وهمسرم گفت چرا زمانی که زنگ
زدم گفتی سر کار هستی به من دروغ گفتی ؟گفتم مصلحت بود .ردیاب با کمک شما ولطف حضرت رب العالمین برایم
بهترین دوست شده است وخواستم با این پیام از شما تشکری کرده باشم وبرایتان سالمتی وطول عمر با عزت وعاقبت به
خیری از خداوند متعال خواستارم .کوچک شما
با سالم و تشکر خیلی لطف دارید از اینکه توانسته ام خدمتی انجام داده بسیار خوشحالم با ارزوی سالمتی و موفقیت
برای شما و همه عزیزان فارسی زبان

سوال ردیاب تمرین گام به گام
با عرض سالم و ادب مهندس برای ردیابی به نظر شما اگه  EFTکار کنی خوبه و تاثیر داره یا نه و سوال دوم اینکه من
موقع تمرین سکه مثال میگم اگه شیر بود انتن ها باز بشه اگه خط بود آنتن بیایید روی هم و اون موقع از  10تا  7تا رو
درست حدس میزنم ولی موقع ای که برعکس میگم بیشتر رو اشتتباه میزنم به نظرم آنتن ها بیشتر به سمت باز شدن
حرکت میکنند تا به سمت روی هم امدن با تشکر دیگه نمیدونم سوالم مبهم هست یا نه
با سالم اول انتظار نتیجه فوری نداشته باشید هر چه عجله کنید و هر چه استرس داشته باشید و یا از نتیجه تمرین ها نا
امید باشید دیر تر موفق میشوید جواب سوال دوم برعکس در نظر گرفتن عالئم انتن مشکلی ایجاد نمیکند پس اگر ان
جوری راحت هستید همان کار را انجام دهید و همه به عنوان تفریح و سرگرمی به این کار نگاه کنید وگرنه موفق
نمیشوید هر کسی برای موفقیت عجله کند برای اینکه که زود تر گنج پیدا کند دیر تر موفق میشود موفقیت در این کار ها
با زمان و ارامش ارتباط دارد

تمرین ردیاب
سالم آقای مهندس رضایی .قبل از اینکه نیت کنم آنتنها باز میشوند .چرا ؟ در ضمن نظر این آقا که میگه آنتنها بیشتر باز
میشوند را قبول دارم .لطفا راهنمایی کنید متشکریم .
با سالم اول انتن ها پایین باشد ( دست ها آویزان بسمت پایین )بعد یک نفس عمیق و نیت انتن را باال در حالت
موازی باالی لیوان حداکثر به مدت ده ثانیه و جواب انتن را ببینید
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دلیل عملکرد غلط و ناقص انتن برای این است که ذهن شما هنوز به این موضوع عادت نرده باید تمرین های فبل از
سکه را انجام دهید تا ذهن شما برای اینکار عادت کند

مواد مختلف که تو ردیاب میریزند ؟؟؟؟؟
خودتون بهتر میدونید یکی میگه گوگرد بریز یکی میگه جیوه یکی میگه برنج از مس بهتره یکی میگه زغال بلوط یکی
میگه قبل از ردیابی دستاتونو بمالید زمین و ...
ان شاء اهلل خدای بزرگ از عمر بی انصافها کم کنه و به عمر شما اضافه کنه.
بیشتر ازین مزاحمتون نمیشم.اتالف وقت شما به ضرر خود ماست.
فعال.شب و روزتون به خیر.
بله ولی هیچکدام علمی نیست و نظر شخصی است ولی نوشته های گام به گام نظر شخصی من نیست مطالب علمی و
دانشگاهی است  -نه عزیز امید وارم افراد بی انصاف متوجه شوند با این کارها ممکنه پول بدست بیاورند ولی
دنیای خودشان را خراب میکنند و ارامش خودشان را ازدست میدهند و کار به جایی میرسه که به زن و فرزند و برادر
خودشان هم نمیتوانند اعتماد کنند  -پس همه با هم دنیایی بسازیم که در ارامش و اعتماد در کنار هم زندگی کنیم
موفق باشید شب خوش

اصول ردیابی
درود مهندس رضایی عزیز
امروز داشتم کتاب گام به گام ردیابی شما رو مطالعه میکردم سوالی برام پیش اومد.ممنون میشم راهنمایی کنید
قبل از اینکه افتخار آشنایی با شما رو داشته باشم مدتی تو کانال هایی که آموزش دفینه یابی میدادن عضو بودم بیشتر به
خاطر آشنایی با عالئم و نشانه های دفینه و همچنین نمونه عکس هایی که اعضا برای به اصطالح کارشناسی تو گروه
میذاشتن یعنی خوب کامال مشخص بود که اکثریت هدفشون سرکیسه کردن و سو استفاده از اوضاع بد مالی آدم هایی
بود که دنبال روزنه امیدی بودن ولی خوب کتاب ها و عکس های مفید رو جمع آوری میکردم و کال به مبحث عالئم و
نشانه ها عالقمند بودم ناگفته نماند که از قبل هم مدتی کتب علوم غریبه رو مطالعه میکردم البته نه لزوما در زمینه دفینه
یابی بیشتر به خاطر عالقه و اعتقاد به ماوراالطبیعه.
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تا این که شانس به من رو کرد و با شما وکتب مفیدتون آشنا شدم حاال این سوال برام پیش اومده با توجه به اینکه میخوام
تمرکزم رو بذارم روی تمرین های گام به گام شما و کال مبحث ردیابی آیا مطالعه هم زمان در زمینه عالئم و نشانه های
دفینه میتونه تاثیر مخربی تو نحوه پیشرفت من در زمینه ردیابی بذاره ؟احساس خودم اینه که باید یکیش رو انتخاب کنم
چون به نظرم مطالعه عالئم میتونه باعث عدم تمرکزم بشه چون اگه به مرحله ای برسم که برای ردیابی بیرون برم ممکن
با دیدن هر نشانهای تمرکزم رو نسبت به ردیاب از دست بدم و نتوانم نتیجه درست بگیرم یه جورایی احساس میکنم
ممکنه در آینده باعث سر در گمی بشه برام.حاال به نظرتون این دو میتونن مکمل هم باشن و یا با نظر من موافق هستین
که باید یکی از این دو مقوله رو انتخاب کنم.
با تشکر مجدد از وقتی که میذارین
با سالم و تشکر تا حدی حق با شما است اگر شما سنگ و مجسمه ای یا عالمتی را ببینید و غبل هم در مورد ان چیزی
مطالعه کرده باشید این موضوع صد در صد روی ذهن شما اثر گذاشته و در ردیابی خطا ایجاد میکند  -پس چه کار
کنیم ؟ خیلی ساده اول به حرف اطرافیان گوش ندهید حتی اگر شده با گوشی به موزیک گوش دهید با افراد
دنبال ردیابی نروید و تا جایی که ممکنه به اطراف نگاه نکنید که دیدن عالئم و نشانه ها ذهن شما را فریب دهد بعد
دیدن عالئم و نشانه ممکن است نتوانید با ردیاب جواب درست بگیرید پس ان موقع بهتر است از فلزیاب استفاده کنید
— ---اگر گروهی شما را به منطقه ای ببرند و کلی در باره عالئم و گنج صحبت کنند به احتمال زیاد ردیابی شما دچار
خطا میشود پس تنهایی برای ردیابی بروید و به اطراف نکاه نکنید اجازه دهید انتن شما را هدایت کند به گفته و
داستان ها ی دیگران دقت و توجه نکنید تا ردیابی شما خطای کمتری داشته باشد بعد دیدن عالئم یا حتی مشخص
کردن نقطه و کمی حفاری ردیابی دوباره به احتمال زیاد با خطا همراه خواهد بود

پیشرفت در تمرین ردیاب
مهندس سالم وقت بخیر .بنده یکی از کسایی هستم که مدتهاست مطالب خوبتون رو مطالعه میکنم وافتخار دارم که
تونستم.از راهنمایی های خوبتون بهره ببرم.حاال سوالی برام پیش امده ناچار شدم وقتتون روبگیرم.سوالم اینه که تمرین
های گام بگام اول رو به خوبی پشت سر گذاشتم و وارد مرخله دوم شدم .حاال کم کم داره کارم با کندی پیش میره .نمره
قبولی مرحله اول رو تقریبا موفق پشت سر گذاشتم.ولی احساس میکنم ضعیف شدم وان نتیجه دلخواه رو دیگه کسب نمی
کنم  .لطفا در صورت امکان راهنمایی بفرمایید ضعفم کجاست وچه چیزی میتونه باشه .با تشکر وامتنان.وحید.اراتمند شما
سالم اول پیشرفت با سرعت نیست به ارامی است دوم اگر ذهن شما خسته شود پیشرفت هم قطع میشود پس مدتی
تمرین نکنید حتی به ان فکر هم نکنید پس از چند هفته دوباره شروع کنید
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مهندس ممنون از راهنماییتون .من متوجه شدم راز ردیابی چیه.قبالً هم میدونستم .راز ردیابی "ذهنه " اما من اصال وقت
ندارم .من باید ی ماده پیدا کنم که کار رو راحت کنه .تقریبا کار ذهنو انجام بده .مثل فلزیاب های مهندسی که ربطی به
ذهن ندارن.
خالصه اینکه تنها امیدم همین ردیاب بود که ناکام ماند!
یک دنیا ممنون بابت وقتی که گذاشتید و یک دنیا شرمنده اگه ناخواسته باعث رنجش خاطر جنابعالی شدم.
با سالم نه عزیز از اینکه توانستم انجام وظیفه کنم خوشحال شدم  -ردیاب مهندسی هست ولی خطای زیادی دارد

خرید ردیاب
سالم خسته نباشید خدمت استاد,جناب استاد من یک ردیاب خریداری کردم میخواستم نظرتون را در مورده این ردیاب و
اگر واقعا میتونه مفید باشه طرز استفادشو بفرماید ممنون میشم عکسشم موجود است
با سالم دوست عزیز خرید شما اشتباه بوده خصوصا اگر بیشتر از  200هزار تومان خریده باشی ردیاب فقط دو عدد
انان است یعنی شما فقط دو انتن خریدی که خودت هم میتوانستی بسازی ولی نگران نباش اموزش استفاده از
ردیاب را برات میفرستم حتما ان را مطالعه کن ردیاب نیازی به باتری و جیوه فرکانس ندارد این ها همه چیزهایی
برای گران فروختن ردیاب است حتما این کتاب را که میفرستم مطالعه کن

ادامه سوال —-------------------------------------------------
—-----------------------

استاد جان ۶۰۰هزارتومان پول دادم
یعنی به هیچ دردی نمیخوره؟
تورو امام زمان کمک کنید
نگران نباش گران خریدی ولی قابل استفاده است البته زیاد گران نخریدی بعضی ها  20میلیون خریدند پس زیاد بد
نیست کتاب را مطالعه کن و از روی ان تمرین کن حتما موفق میشی و از ان استفاده میکنی راز ردیاب داخل ان است
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ادامه سوال —---------------------------------------------
یعنی میشه باهاش طال پیدا کرد؟
با زحمت این پولو جور کردم بابتش ۱۰روز کارگری کردم
نگران نباش قابل استفاده است ولی اگر قبل خرید تماس میگرفتی بهتر بود

سالم استاد من این دستگاه ردیاب رو تقریبا  40میلیون خریدم از شرکت فیتز جرالد تقریبا  6ماه پیش میخواستم اگه میشه
لطف کنید نظرتون رو راجبش بگید
با سالم ببخشید شرمنده ام که شما را ناراحت میکنم چه به شما بگویم فقط ظالهرخریدید شرمنده ای کاش قبل
خرید تماس می گرفتید تنها چیزی که شما خریدید دو عدد انتن است که خودتان میتوانستید ان را بسازید باز میگویم
بسیار شرمنده و ناراحت شدم از اینکه این خبر بد را به شما میدهم

در باره ردیاب  40میلیونی
سالم استاد
یک پیام داخل کانل دیدم که یک اقای بابت خرید ردیاب از شما نظر خواسته که  ۴۰تومان داد
و شما راحت گفتین با یک انتن ساده کار اونو انجام میده
یعنی اون شرکت سازنده داخل اون هیچی کارکرده
سالم دوست عزیز ردیاب فقط دو عدد انتن است باقی لوازم و ظا هر زیبا فقط برای خالی کردن جیب شما است
اگر باور ندارید هر ردیابی را که دوست دارید تست کنید روش تست انواع ردیاب تو کانال ما هست همینطور کتاب
—— اموزش گام به گام را مطالعه کنید راز ردیاب داخل ان است رازی که کمتر کسی میداند و حاضر است به شما
بگویدد

موفقیت دومین عزیز با اموزش های گام به گام
با عرض سالم و خسته نباشید خدمت شما جناب مهندس رضایی عزیز
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وقتتون بخیر
جناب مهندس بنده حدود دو ماه هست که با کانال شما آشنا شدم و کامال مقاالت رو مو به مو مطالعه کردم ،
در ابتدا جا داره که از شما بخاطر سخاوتی که به خرج دادین منباب ارایه رایگان مطالب و تجربباتتون تشکر ویژه داشته
باشم ،
بنده به مدت  ۱۱سال هست که در این حرفه مشغول به فعالیت هستم و تجربیات بسیاری در این زمینه به دست آوردم ،
اما در رابطه با ردیاب همیشه یه جای سوال وجود داشت و کشف آن بسیار مشکل ،
بنده به مدت  ۵سال در منصب شاگردی در خدمت استادی بودم که ایشون بصورت ناشناس در علم متافیزیک فعالیت
داشتن  ،پس از گذشت  ۵سال بنده نتیجه خاصی در این موضوع ندیدم و از ایشون جدا شدم ،
اما پس از مطالعه مطالب شما در زمینه ردیابی سعی کردم آموزش هایی که در زمینه مدیتیشن و بی ذهنی و مراقبه
داشتم رو با آموزش های شما ادغام کنم ،
نتیجه بسیار جالب و شگفت آور بود ،
االن پس از گذشت دوماه به این توانایی رسیدم که عالوه بر پیدا کردن هر شی گمشده ای میتونم مواردی از جمله ماه
تولد افراد ،جنسبت جنین و  ...موارد دیگه را دقیقا حدس بزنم ،
در واقع با ردیابم حرف میزنم و سوال میپرسم و ازش جواب میخوام ،
و طوری باهاش ارتباط برقرار کردم که میگم هرچی تو بگی قطعا درسته ،
جالبتر اینکه دو روز پیش برای کاوش به یکی از روستاهای مازندران رفتیم که ظاهراً طبق ادعای طرف نسخه داشتن ،
جایی که ما رو بردن من با کمک ردیابم گفتم که اینجا چیزی نیست و جالبتر اینکه با پرسش و پاسخ هایی که با ردیابم
داشتم متوجه شدم که در فاصله  ۷۰۰متری ما در جهت مشخص چشمه ای وجود داره با فالن مشخصات و در آنجا مقداری
جنس وجود داره  ،افرادی که در اونجا بودن باور نمیکردند و میگفتن شما موکل داری قطعا  ،چون خیلی از اهالی
روستا هم از جای دقیق آن چشمه اطالع ندارن،
در آخر بسیار سپاسگزارم از متانت و سخاوت شما دوست عزیز
موفق و موید باشید
با سالم و تشکر موفقیت شما هم باعث خوشحالی است امروز دو تا از عزیزان با خبر خوش و موفقیت شان مرا خوشحال
کردند موفق باشی عزیز
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در باره ردیاب تو جه کنید
سالم استاد غرض از مزاحمت در مورد ردیاب سوالى داشتم.
اون تستى که شما فیلمشو گذاشتى قبول دارم که به طال هیچ واکنشى انجام نمیده!!!
فروشندگان براى تعریف جنسشون میگن فقط براى گاز طال یا یون طال خودش رو میکشونه و حتى میگن یک کیلو طال هم
بیارید ردیاب ما براى او طال کارى انجام نمیده.
ممنون میشم در موردش اطالع بزارید .دوس داشتید در کانالتونم بزارید

دوست عزیز اگر دوست داری ردیاب فرکانسی داشته باشی روش تبدیل گوشی به انواع ردیاب بصورت رایگان تو
سایت و کانال هست فروشندگان انواع دروغ ها را سرهم میکنند اگر من با دالیل علمی و ازمایش تک تک دروغ ها را
توضیح علمی بدهم دو تا مشکل بوجود می اید اول اینکه معلومات علمی -فیزیک یا مهندسی اغلب عزیزان کم است و
با مطالعه نوشته ها و دالیل علمی بیشتر گیج میشوند و مشکل دوم هر روز انها دروغی سرهم کنند و من چندین ساعت
دلیل و مدرک بیاورم که از کار و زندگی  .....شما چند کار میتوانی انجام یک ردیاب رایگان ما را بسازی یا
ردیاب انها را بخری — -در باره یون — قدرت یون ان قدر ضعیف است که از فاصله نزدیک حدود  5میلیمتر فقط
میتواند یک نوار نازک زر ورق به اندازه  4میلیمتر در در  10میلیمتر را کمی حرکت دهد حاال شما فکر میکنید یون طال
از فاصله ده متری دو تا میله را خم میکنه پس اگر خانمی یک گوشواره تو گوشش باشه هر جا مال باشه گوشواره بسمت
مال منحرف میشه میدونی عزیز مشکل از کاله بردار ها نیست بیشتر مردم دوست دارند یک وسیله داشته باشند و با
ان بدون زحمت گنج پیدا کنند و پولدار شوند -راحت تا ن کنم چنین چیزی نیست حاال به نظر من برو هر کی از
ردیابش تعریف میکنه بخر بعد خرید  50مدل ردیاب و  20سال حفاری یک دور نوشته های من را مطالعه کن اگر حق با
من بود فقط تو دلت بگو روحش شاد و میزان ضرر هات را هم حساب کن نصف مقدار ان ضررت را از طرف من به
نیازمندان واقعی کمک کن
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ایا جواب ردیاب درست است
سالم آقای مهندس رضایی (اصفهان) من طریقه کار با ردیاب آنتنی را حدودا یاد گرفته ام  .در صحرا .جایی را ردیابی
کردم .و با موتور رفتم مسافت  15کیلومتر است آیا ردیاب اینهمه مسافت را میتواند ردیابی کند .
بله به شرطی که شما استاد باشید وگرنه جواب ردیاب غلط است باید در تمام امتحان های اموزش گام به گام یک و دو
نمره قبولی و باال گرفته باشی و گرنه جواب ردیاب غلط است

غذا و تمرین ردیاب
سالم استاد با عرض سالم و ادب سوال اینه که در ماه رمضان که روزه هستیم و بعدازظهر که دیگه اصال انرژی نیست در
تمرین ردیابی سکه خیلی خطا داریم فکر میکنم موقع ای که انرژی هم نداریم خطا هم بیشتر باشه گفتم بینم توضیحی در
مورد تمرین در ماه رمضان دارید با تشکر
هر چیزی که روان را خسته کنه نیروی شما را کم میکنه ولی گاهی خستگی بیش از اندازه انسان را به حالتی می برد
که ناگهان توانایی زیادی پیدا میکند البته مثل یک جرقه یک تونایی اسرار امیز می اید و می رود افراد زیادی چنین
تجربیات جالبی داشته اند

ولی بهتر است تمرین دو ساعت قبل یا بعد غذا انجام شود انجام شود

در تمرین های تمرکز ردیاب زیاده روی نکنید
باسالم وعرض ادب احترام خدمت شما استاد عزیز بنده چند وقت پیش تمرینات شروع کردم حین تمرکز حالت عجیبی به
من دست میداد حس میکردم کسی در ارتفاع یک الی نیم متری باالتر از من نگاهم میکنه و یک مورد هم قبل اذان صبح
باد کنک وسط حال کامال دیدم که دوبار حرکت کرد حرکت اول حدودا ۲۰سانت حرکت دوم حدودا بیشتر از ۱متر و یک
بعد از اینکه متمعن شدم پنجره یا دری باز نیست متمعن شدم چیزی غیر عادی بوده بار هم در حالت دراز کشیدن بدون
اینکه دستم یا بدنم به جای بخوره حس کردم برق منو گرفت و انگار از خواب پریدم و ادامه ندادم لطفا نظرتون در این
مورد بفرمایید و اگر نیاز به استادی دارم راهنمایم کنید با تشکر
با سالم دوست عزیز اینطور که فهمیدم شما درازکشیده و وارد تمرکز ذهن شده اید این کار برای موفقیت در کار با
ردیاب الزم نیست — و حاال جواب شما معموال اگر این تمرین را چند ماه انجام دهد وارد خلسه یا خودهیپنوتیزم میشود
در این حالت ممکن است توهم هم ببینید و حس کند و حتی ممکن است قادر به دیدن اینده هم باشد ولی ولی توجه این
مسیر نیاز به استاد راهنما دارد که تو ایران اغلب کاله بردار هستند و چیزی به شما یاد نمیدهند ان استاد هم که بخواهد
باید چند سال با شما کار و تمرین کند اول باید شما را از نظر روح و روان پاکسازی کند که مدت طوالنی طول میکشد و
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بیشتر کار یک روان شناس است بعد باید به شما اموزش دهد تا بین توهم و واقعیت فرق ایجاد کنید و استعداد شما را تست
کند ببیند در چه زمینه ای توانایی و استعداد دارید چنین استادی هم برای پول با شما کار نمیکند چون باید هفته ای چند
روز و روزی چند ساعت برای شما وقت بگذارد که این کار با پول قابل جبران نیست و اگر روان شما اماده نباشد ممکن
است صدمه ببینید و دیدن توهم ها دائمی شود –به قول معروف قاطی کنید — ولی چیزهایی که دیده اید صد در صد
توهم ذهنی بوده و با پاکسازی ذهنی و تمرین درست از بین میرود ولی وارد خلسه شدن باید دلیل و هدفی داشته باشد
پس بنظر من چون استاد مناسبی وجود ندارد این کار را در حد مدیتیشن ادامه دهید بیشتر از ان برای شما مناسب

مشکالت در تمرکز ردیاب
سالم جناب رضایی.وقت بخیر
سپاس از اطالعات کامل و مفیدی که بی منت در اختیارعموم قرار میدید
خدا به عمروزندگی شما برکت بده
اولدعرض کنم که ظاهرا فایل تمرین گام به گام شمارو افرادی دارن میفروشن
دوم درخصوص تمرین بی ذهنی یا مراقبه و مدیتیشن
با توجه به تجربه شخصی پیشنهاد میکنم دوستان تحت نظر یک استاد مراقبه انجام دهند.
چون باور اینست که مراقبه ها به اساتید بزرگ الهام شده و به شاگردان منتقل شده و به همین ترتیب به جهان امروز ما
رسیده.
با استناد به مشکلی که برای دوستمون پیش اومده و با شما مطرح کرده باید عرض کنم هر مراقبه را باید از استاد گرفت و
تحت نظر استاد انجام داد تا در صورت بروز مشکل از حمایت استاد برای رفع مشکل بهره برد.
باسپاس فراوان از شما
امیدوارم جسارت نکرده باشم
جناب رضایی
بی نهایت از شما سپاسگزارم
به روش و کالم دیگری نمیتونم سپاسگزاریم رو ابراز کنم
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متن باال رو اگر تشخیص دادین میتونین تو کانال بزارین
ودرخصوص تمرین ردیابی اگر اجازه بدید مزاحمتون بشم
سپاس فراوان از شما
این ادرس یک موسسه اموزش دازینگ درهند هست.دانشکده دازر

دانشکده دازر
امیدوارم مفید باشه
با سالم و تشکر اگر اموزش ها را برایم اماده و ارسال کنید من هم با نام شما برای استفاده دیگران قرار میدهم
از نظران درست شما استفاده میکنم در باره فروش مقاالت اموزشی هم کاری از دست من بر نمی اید مردم باید راه
درست زندگی کردن را یاد بگیرند

ایا دعاگری که برخی جاها اینه بین هم میگن با حس ششم قوی میتونن بگن جایی گنج هست یا نه؟
اغلب این افراد تجربه و دانش کمی دارند و حرف های انها اشتباه است روش دیدن با اینه که معموال از یک کودک
برای اینکار استفاده میکنند هم خطای باالیی دارد معموال  99درصد جواب غلط است
یک فلزیاب  50هزار تومانی بیشتر از روش های انها جواب میدهد و هزینه کمتری هم دارد

🔴کوچک ترین ردیاب دنیااختراع شد👌قوی ترین ساعت ردیاب و نقطه زن اختراع شد
با استفاده از ساعت دیجیتالی ردیابی کنید نقطه دقیق را مشخص کنید ( دروغ شیرین ) دوست دارید باورکنید -
بعدخرید اشک شما در میاید
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این هم یک دروغ شیرین دیگر
ساعت فوق پیشرفته ساخت امریکا
بدون درد سر هم ردیابی کن هم نقطه دقیق را مشخص کنید ️♐️♐
شعاع ۲۰۰متر عمق تا ۶متر 🤔🤔
این ساعت محدود میباشد❌
در روز چند تا از این عکس ها میرسه خدا میدونه همه دنیا علم و دانش تولید میکنه ایران کاله بردار تولید میکنه

سالم .چرا موقع ردیابی با آنتن نفسم تنگ میشود
سالم نفس تنگی شما مربوط به ردیاب نیست حتما بر اثر تمرکز و اضطراب چنان در گیر فکر و تمرکز میشوید که
خوب نفس نمیکشید

تمرین اشتباه ردیاب
مهندس خسته نباشید
طاعات وعباداتتون قبول

جهت مطالعه مقاالت آموزشی در زمینه ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید

x

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

@GaLexardl

مهندس جان من اکثرمقاله هاروخوب خوندم وتمریناروانجام دادم.یه مشکلی دارم من توخانه های اپارتمانی زندگی
میکنم نمیتونم بعضی تمریناروانجام بدم
مثال کسیوندارم شئ را مخفی کند تا من پیداش کنم یه تمرین جایگزین بهمون میدین.
مهندس جان بعضی هاسوال تکراری میپرسن.شمابه بزرگواریتون ببخشیدوتحمل کنیدبزارین به حساسیت باالی این کار
تاعمردارم دعاگوی شماوخانوادتون هستم

با سالم و تشکر نماز و روزه شما هم قبول خداوند  -اشکالی نداره بعضی از عزیزان تازه وارد کانال میشوند و سوال
تکراری میپرسند اشکالی نداره -بهترین تمرین ها تو گام به گام یک و دو هست و نباید کسی چیزی را پنهان کند و
شما ان را پیدا کنید این کار و این تمرین اشتباه است

اگر گام به گام یک را مطالعه کردی شماره  2را مطالعه کن فعال تو سایت است
.توجه

نباید کسی چیزی را پنهان کند و شما ان را پیدا کنید این کار و این تمرین برای ردیاب اشتباه

است

آموزش گام به گام کسب مهارت در هنر ردیابی با انواع ردیاب یا شعاع زن های آنتنی و شاقولی
روش تست انواع ردیاب آنتنی (شعاع زن) فرکانسی – جیوه ای – خوراک خور هنگام خرید
روش تست ردیاب شاقولی (شعاع زن شاقولی) هنگام خرید
آشنایی با انواع ردیاب و نحوه کار با آنها
آموزش تبدیل گوشی موبایل به ردیاب شعاع زن فرکانسی ری فایندر همراه با نرم افزار
ساخت ردیاب دو نفره jeotara-جوتارا یا بیوتارا ساخت ترکیه
تبدیل گوشی موبایل اندروید به ردیاب فرکانسی ری فایندر Rayfinder
ساخت انواع آنتن برای ردیاب فرکانسی
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قسمت اول  pdfآموزش_گام_به_گام_کسب_مهارت_در_هنر
قسمت دوم آموزش_گام_به_گام_کسب_مهارت_در_هنر
تبدیل رایگان گوشی به ردیاب
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