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คำนำผู้เขียน
 

 หนังสือรวมเล่ม “13 คน 13 เซียน” ในมือท่านเล่มนี้ ...เป็น

หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวความสามารถพิเศษของบุคคลต่างๆ ทั่วประเทศ

ไทย ที่ทางกองบรรณาธิการนิตยสารเซียนได้ไปเจาะลึกและพิสูจน์จนทราบ

ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้...ว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะสามารถ

เกิดขึ้นกับคนทั่วไปได้ เราจึงได้รวบรวมประวัติและเรื่องราวความเป็นมา

ของชีวิตของบุคคลเหล่านี้มาตีแผ่ให้ทุกท่านได้สัมผัส... 

 “ความลี้ลับ ไสยศาสตร์ มนตร์ดำ คนเล่นของ คนโดนของ คน

ดวงตก...ดวงซวย โรคภัยรุมเร้าแบบไร้สาเหตุ ท้อแท้หมดหวังและกำลังใจ” 

เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นกับหลายๆ คนในสังคมไทย บางคนท้อแท้จน

อยากฆ่าตัวตายเลยก็มีเพราะหมดหนทางแก้ปัญหา...แต่เราเชื่อว่าเมื่อท่าน

ที่มีปัญหาแล้วได้อ่านหนังสือเล่มนี้ บุคคลต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้อาจจะ

ช่วยคลี่คลายปัญหาชีวิตเหล่านั้นของท่านให้ทุเลา...เบาบางลงได้บ้าง ไม่

มากก็น้อย 

 

 ความเชื่อ...ยังเป็นสิ่งที่ฝังลึกในวัฒนธรรมคนไทย 

 แต่ความเชื่อ...ต่างๆ จะสัมฤทธิผลได้ ก็ต้องอาศัยความเชื่อและแรง

ศรัทธาที่เต็มเปี่ยมของมนุษย์ผู้นั้นด้วย 

 

          ด้วยความปรารถนาดี

   กองบรรณาธิการนิตยสารเซียน



 

 

ตัวอย่าง



 

สารบัญ
1.	 คุ้ยชีวิต!	ยอดคนแห่งวงการบันเทิง!!!	
	 “โขมพัสตร์อรรถยา”...อดีตเซ็กซี่สตาร์ชื่อก้อง

2.	 คนเหล็กเมืองเชียงใหม่!	
	 มือเปล่า“ทอดไก่”กระทะน้ำมันเดือดๆ!!!

3.	 คุ้ยชีวิต!	“แซม	ซิกเซนส์”	
 หมอดูมือกรรไกร!

4.	 เกาะติดตามรอย	
 “มนุษย์ตาทิพย์”

5.	 คุ้ยชีวิต!	ยอดคนสู้ชีวิต	
	 “หมอดูพิการ”

6.	 “สาวมาด	เมกะแดนซ์”	
	 ยอดคนระลึกชาติ

7.	 เปิดใจ!...	
 ทายาท“ปอบผีฟ้า”รุ่นสุดท้าย!

8.	 “เซียน”	บุกบ้าน!	“หมอดูขยำกระดาษ”	
	 เชื่อหรือไม่?!วิเคราะห์กรรมจากกระดาษแผ่นเดียว

9.	 เชื่อหรือไม่?	
	 พบคนเหล็ก!ทน“น้ำกรด”

10.	 ยอดคน...จอมอหังการ	“หมอดูตาชั่ง”	
	 เง็กเซียนฮ่องเต้...ประทาน“ตาชั่งเงินล้าน”

11.	 “หมอดูไข่ไก่”	
	 ยอดคนหนึ่งเดียวในไทยผู้สืบทอดคนสุดท้าย...

12.	 เรือ่งจรงิ...	
	 สุดยอดอิทธิฤทธิ์...ปาฏิหาริย์!

13.	 พบ...ซัน	บูชาไฟ	
	 “หมอดูก้ามปู!!”
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คุ้ยชีวิต! ยอดคน
แห่งวงการบันเทิง!!! 




“โขมพัสตร์ อรรถยา” 
...อดีตเซ็กซี่สตาร์ชื่อก้อง
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ËÑ¹ËÅÑ§ãËŒ...ÊÕÊÑ¹ÁÒÂÒ à»�´µÒ·ÕèÊÒÁ

 ¾ÔÊÙ̈ ¹�¾ÅÑ§¨Ôµ…ºÓºÑ́ ·Ø¡¢�!!!

 µÒÁ·Õè¹ÔµÂÊÒÃà«ÕÂ¹ä´Œà¤ÂÁÕâÍ¡ÒÊä»ÊÑÁ¼ÑÊàÃ×èÍ§ÃÒÇ 
 ªÕÇÔµ·Õè¹‹Ò·Öè§áÅÐäÁ‹¸ÃÃÁ´Ò¢Í§¼ÙŒËÞÔ§¤¹Ë¹Öè§·ÕèÁÕ´Õ¡ÃÕà»š¹

¶Ö§ÃÐ´Ñº´ÒÃÒ¹Ñ¡áÊ´§ª×èÍ¡ŒÍ§¿‡ÒàÁ×Í§ä·Â ËÒ¡¤Ø³ÂÑ§¨´¨Ó¡Ñ¹ä´Œ àÃÒ
à¤Â¹ÓàÃ×èÍ§ÃÒÇªÕÇÔµ¢Í§à¸ÍÁÒµÕá¼‹ãËŒ·Ø¡·‹Ò¹ä´ŒÃÑº·ÃÒºã¹¹ÔµÂÊÒÃ
à«ÕÂ¹ áÅÐà¸Í¡ç¶×Íà»š¹ÍÕ¡Ë¹Öè§¤¹ÊØ´ÂÍ´¤¹àË¹×Í¤¹ ·ÕèÇÑ¹¹ÕéàÃÒ¹Ó
¤ÇÒÁäÁ‹¸ÃÃÁ´ÒáÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉã¹µÑÇà¸ÍÁÒãËŒ·‹Ò¹ä´ŒÈÖ¡ÉÒ
ÍÕ¡¤ÃÑé§áººÅÐàÍÕÂ´¨Øã¨ ã¹Ë¹Ñ§Ê×Í 13 ¤¹ 13 à«ÕÂ¹ àÅ‹Á¹Õéã¹Á×Í
·‹Ò¹... 
 ËÒ¡ÂÑ§¨Ó¡Ñ¹ä´Œ ¤¹ã¹áÇ´Ç§ºÑ¹à·Ô§¤§¨Ð·ÃÒº´ÕàÁ×èÍàÍ‹Âª×èÍ¢Í§
´ÒÃÒ¹Ñ¡áÊ´§ËÞÔ§¤¹Ë¹Öè§«Öè§à¤Ââ´‹§´Ñ§áÅÐâÅ´áÅ‹¹ã¹Ç§¡ÒÃºÑ¹à·Ô§ÁÒ
¹Ñº 10  »‚  ËÃ×ÍÂŒÍ¹ËÅÑ§ä»àÁ×èÍ»ÃÐÁÒ³»‚ ¾.È. 2516 à»š¹µŒ¹ÁÒ  
¹ŒÍÂ¤¹¹Ñ¡·Õè¨ÐäÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡à¸Í “â¢Á¾ÑÊµÃ� ÍÃÃ¶ÂÒ” ËÃ×Í·Õèª×èÍ¨ÃÔ§Ç‹Ò 
“ÍÑÞªÅÕ ÍÃÃ¶¨Ô¹´Ò” ·Õè¤¹ã¹ÂØ¤¹Ñé¹ãËŒ¡ÒÃ¢¹Ò¹¹ÒÁÇ‹Ò “à«ç¡«ÕèÊµÒÃ�” 

ตัวอย่าง



คุณโขมพัสตร์กำลังเล่าที่มาจากการหันหลังให้วงการมายา		
มาค้นคว้าเรื่องพลังจิต	

ตัวอย่าง
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àÁ×Í§ä·Â ¡Ñºº·ºÒ··Õèà¸Íä´ŒÃÑº áÅÐ¶Ù¡¶‹ÒÂ·Í´Å§º¹á¼‹¹¿�Å�Á 35 
ÁÁ. ÂØ¤·ÕèË¹Ñ§ä·Âà¿„›Í§¿ÙÊØ´¢Õ´ÍÕ¡ÂØ¤Ë¹Öè§ ÀÒ¾Â¹µÃ�¨Ó¹Ç¹äÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò 
100 àÃ×èÍ§·Õèà¸Íä´ŒÃÑº¤ÇÒÁäÇŒÇÒ§ã¨¨Ò¡ºÃÃ´Ò¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÃŒÒ§áÅÐ¼ÙŒ
¡Ó¡Ñº ãËŒà¸Íà¢ŒÒÃ‹ÇÁáÊ´§ã¹°Ò¹Ð´ÒÃÒà¨ŒÒº·ºÒ· ¨¹·ÓãËŒà¸Íä´ŒÃÑº
¡ÒÃµÍºÃÑº¨Ò¡»ÃÐªÒª¹ã¹ÂØ¤¹Ñé¹ÍÂ‹Ò§·‹ÇÁ·Œ¹ ·Õè¡Å‹ÒÇÂ¡Â‹Í§ã¹
º·ºÒ·¢Í§à¸Í áÅÐâ´´à´‹¹äÁ‹á¾Œ¡Ñº´ÒÃÒ¹Ó½†ÒÂËÞÔ§·Õè¶Ù¡¡Å‹ÒÇ¢Ò¹
º¹¶¹¹Ç§¡ÒÃÁÒÂÒ áµ‹áÅŒÇ¨Ù‹æ àÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§ “â¢Á¾ÑÊµÃ� ÍÃÃ¶ÂÒ” 
¾ÃŒÍÁ¡Ñºº·ºÒ·¢Í§à¸Í¡çËÒÂä»¨Ò¡á¼‹¹¿�Å�Á ¤§àËÅ×ÍäÇŒáµ‹¤Ó¶ÒÁÇ‹Ò
à¸ÍËÒÂä»äË¹ ¡Ñº¡ÃÐáÊ¢‹ÒÇµ‹Ò§æ ¹Ò¹Òà»š¹àÇÅÒ¡Ç‹Ò 20 »‚ ·Õèª×èÍ 
“â¢Á¾ÑÊµÃ�” ¤‹ÍÂàÅ×Í¹ËÒÂä»¨Ò¡¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó¢Í§ºÃÃ´Ò¤ÍË¹Ñ§ä·Â 
 áµ‹áÅŒÇ¨Ù‹æ ª×èÍ¢Í§à¸Í¡çà¨Ô´»ÃÐ¡ÒÂ¢Öé¹ÁÒÍÕ¡¤ÃÑé§ã¹°Ò¹ÐÍÒ¨ÒÃÂ�
¼ÙŒ¶‹ÒÂ·Í´ÇÔªÒ¾ÅÑ§¨ÔµáÅÐÊÐ¡´¨ÔµºÓºÑ´âÃ¤ÃÑ¡ÉÒÊØ¢ÀÒ¾ ·ÓãËŒàÃÒ«Öè§
à»š¹Ê×èÍ¡ÅÒ§·Õèà¨ÒÐÅÖ¡àÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§ÈÒÊµÃ�ÅÕéÅÑºµŒÍ§Å§ä»ËÒ¤ÓµÍºÇ‹Ò
á·Œ¨ÃÔ§áÅŒÇ “¾ÅÑ§¨Ôµ” ·Õèà¸Í¡ÓÅÑ§ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹¹Ñé¹¤×ÍÍÐäÃ? ¾ÅÑ§¨ÔµÁÒ¨Ò¡
äË¹? áÅŒÇ¾ÅÑ§¨ÔµÊÒÁÒÃ¶·ÓÍÐäÃä´ŒºŒÒ§?  
 “¤Ø³â¢Á¾ÑÊµÃ�” ¡ÑºàÃ×èÍ§ÃÒÇªÕÇÔµÍ´Õµ¤ÇÒÁà»š¹ “à«ç¡«ÕèÊµÒÃ�” 
¢Í§à¸Í¼ÙŒ¹Õé «Öè§»˜¨¨ØºÑ¹ä´ŒËÑ¹ËÅÑ§¨Ò¡Ç§¡ÒÃÁÒÂÒ ÁÒ¤Œ¹ËÒáÅÐÈÖ¡ÉÒã¹

ภาพแสดงจุดต่างæ	ของร่างกายที่ควบคุมพลังงานในร่างกาย	

ตัวอย่าง



10 ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ¹ÔµÂÊÒÃà«ÕÂ¹ 

àÃ×èÍ§ÈÒÊµÃ�¢Í§¾ÅÑ§¨ÔµÍÂ‹Ò§¨ÃÔ§¨Ñ§ ¨¹»˜¨¨ØºÑ¹à¸ÍÊÒÁÒÃ¶¶‹ÒÂ·Í´
àÃ×èÍ§ÈÒÊµÃ�¢Í§¾ÅÑ§¨Ôµ ä»ãËŒ¡Ñº¼ÙŒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊ¹ã¨áÅÐ´ÒÃÒ¹Ñ¡áÊ´§ÁÒ
à»š¹àÇÅÒ¡Ç‹Ò 10 »‚áÅŒÇ 
 ¤Ø³â¢Á¾ÑÊµÃ� ËÃ×Íª×èÍ·Õè¤¹Ç§¡ÒÃºÑ¹à·Ô§ÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹´ÕÇ‹Ò áÁ‹áÍŽÇ ÇÑÂ 
63 »‚ ä´Œ¶‹ÒÂ·Í´àÃ×èÍ§ÃÒÇªÕÇÔµ¢Í§à¸Í¡Ñº¼ÙŒà¢ÕÂ¹Ç‹Ò à¸Íà¢ŒÒÇ§¡ÒÃ¹Ñ¡
áÊ´§àÁ×èÍÍÒÂØ 18 »‚ ¨Ò¡¡ÒÃªÑ¡ªÇ¹¢Í§¤Ø³ªÒÅÕ ÍÔ¹·ÃÇÔ¨ÔµÃ (ÊÁÑÂ¹Õé
àÃÕÂ¡Ç‹ÒáÁÇÁÍ§) ÊÔº¡Ç‹Ò»‚ã¹áÇ´Ç§¡ÒÃºÑ¹à·Ô§ªÕÇÔµ´ÒÃÒ¹Ñ¡áÊ´§
ÀÒ¾Â¹µÃ� ¼Å§Ò¹¢Í§à¸Íà»š¹·ÕèÂÍÁÃÑºÁÒ¡ÁÒÂËÅÒÂàÃ×èÍ§´ŒÇÂ¡Ñ¹ «Öè§
ÀÒ¾Â¹µÃ�·Õè·ÓãËŒà¸ÍÁÕª×èÍàÊÕÂ§à»š¹·ÕèÃÙŒ¨Ñ¡¨Ò¡»ÃÐªÒª¹à»š¹ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ 
¤×Í ÍÔ¹·ÃÕ·Í§ ÀÙ¡ÃÐ´Ö§ ÇÔÞÞÒ³âÅ¡ÕÂ� áÅÐÍÕ¡ËÅÒÂæ àÃ×èÍ§  
 ¹ŒÍÂ¤¹¹Ñ¡¨ÐÃÙŒÇ‹Òàº×éÍ§ËÅÑ§¢Í§´ÒÃÒÃÐ´Ñºà«ç¡«ÕèÊµÒÃ�¼ÙŒ¹Õé¨Ðà»š¹
¤¹·ÕèªÍºàÃ×èÍ§ÃÒÇ¤ÇÒÁàÃŒ¹ÅÑº ÅÕéÅÑº ÍÕ¡·Ñé§à¸ÍµÃÐË¹Ñ¡áÅÐà¢ŒÒã¨ã¹ 
ÊÑ¨¸ÃÃÁ¢Í§ªÕÇÔµÇ‹Ò ÊÑ§¢ÒÃà»š¹¢Í§äÁ‹à·ÕèÂ§ ¤ÇÒÁâ´‹§´Ñ§¹Ñé¹à»š¹ÊÔè§·ÕèäÁ‹
¨ÕÃÑ§ÂÑè§Â×¹ àÁ×èÍÍÍ¡¨Ò¡Ç§¡ÒÃºÑ¹à·Ô§ à¸Íä´ŒÃÑº¡ÒÃµÔ´µ‹ÍãËŒà¢ÕÂ¹¤ÍÅÑÁ¹�
Å§ã¹¹ÔµÂÊÒÃËÅÒÂ©ºÑº àª‹¹ ¹ÔµÂÊÒÃ¼ÙŒËÞÔ§ ¤Ù‹ÊÃŒÒ§-¤Ù‹ÊÁ ªÕÇÔµµŒÍ§ÊÙŒ 
áÅÐÍ×è¹æ ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ ã¹ª‹Ç§¹ÕéàÍ§·Õèà¸ÍàÃÔèÁÁÕàÇÅÒÇ‹Ò§ÁÒ¡¢Öé¹ à¹×èÍ§´ŒÇÂ
à»š¹¤¹·ÕèªÍºã¹àÃ×èÍ§¢Í§¾ÅÑ§ÅÕéÅÑº »Ò¯ÔËÒÃÔÂ� »ÃÐ¡Íº¡Ñº¡ÒÃä´ŒÈÖ¡ÉÒ
¸ÃÃÁÐ ¨Ö§·ÓãËŒà¸Íà¡Ô´áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ ã¹àÃ×èÍ§¢Í§¡ÒÃ½ƒ¡¾ÅÑ§¨Ôµ ´ŒÇÂ
¤ÇÒÁ·Õèà»š¹¤¹ªÍºàÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§àËÅ‹Ò¹Õé ¡‹Í¹·Õèà¸Í¨ÐàÃÔèÁàÃÕÂ¹ÇÔªÒ¾ÅÑ§
¨Ñ¡ÃÇÒÅ ¨Ò¡ÍÒ¨ÒÃÂ�àÅ×Í§ ÁÔ¹ ´ŽÒ§ ªÒÇàÇÕÂ´¹ÒÁ ÇÔªÒÍÒÊÁÒ¹ à»š¹
ÇÔªÒ¾ÅÑ§áË‹§¨Ñ¡ÃÒ ¨Ò¡ÍÒ¨ÒÃÂ�ÃÒ¨Ñ¹·Ã� ªÒÇÍÔ¹à´ÕÂ  ÇÔªÒÊË¨âÂ¤Ð 
¢Í§·‹Ò¹ÈÃÕÁÒµÒ¨Õ ªÒÇÍÔ¹à´ÕÂ «Öè§ÊÍ¹â´Â¤Ø³¾ÒÊ¤ÒÅ áÅÐÇÔªÒ
¾ÅÑ§¨ÔµãµŒÊÓ¹Ö¡ ¨Ò¡ÍÒ¨ÒÃÂ�ÊØ·¸ÔÇÑÊÊ� ¤ÓÀÒ  ÍÒ¨ÒÃÂ�ª¹Ò¸Ô»  ÈÔÃÔ
»˜ÞÞÒÇ§È�  ÍÒ¨ÒÃÂ�ÊÃ¾Å ÊØ¢·ÃÃÈ¹ÕÂ�   
 “â¢Á¾ÑÊµÃ�” ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ÇÔªÒ¾ÅÑ§¨ÔµãµŒÊÓ¹Ö¡ «Öè§¨ÃÔ§æ áÅŒÇ¡ç¤×Í
ÇÔªÒÊÐ¡´¨Ôµ à»š¹ÇÔªÒ·ÕèäÁ‹§‹ÒÂ¹Ñ¡ã¹¡ÒÃ·Õè¨Ð½ƒ¡áÅÐ¹ÓÁÒÊÍ¹ ¼ÙŒÊÍ¹
µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞáÅÐÃÍºÃÙŒà»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ ¨Ö§¨ÐÊÍ¹ä´Œ ÇÔªÒ¹Õéà»š¹á¹Ç

ตัวอย่าง
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¨ÔµÇÔ·ÂÒ ÊÃŒÒ§»ÃÐâÂª¹�ÁÒ¡ÁÒÂá¡‹¼ÙŒ½ƒ¡ à»š¹¾ÅÑ§¸ÃÃÁªÒµÔã¹µÑÇàÃÒ
àÍ§ äÁ‹à¡ÕèÂÇ¡ÑºÈÒÊ¹ÒËÃ×ÍÅÑ·¸Ôã´æ äÁ‹ãª‹äÊÂÈÒÊµÃ� à»š¹àÃ×èÍ§¢Í§¨Ôµ
ÀÒÂã¹¡ÒÂ¢Í§Á¹ØÉÂ�àÍ§ ¶ŒÒàÃÒÈÖ¡ÉÒãËŒ´ÕáÅŒÇ¹Óä»ãªŒÍÐäÃ¡çä´Œ àª‹¹ 
Å´¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ ¹Í¹äÁ‹ËÅÑº Í´ºØËÃÕè ÊÃŒÒ§¡ÓÅÑ§ã¨ ·ÓãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡ÒÂ
ÊØ¢ã¨ ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áÃ§ ËÃ×Í»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¹ÔÊÑÂ·ÕèàÃÒäÁ‹ªÍº àª‹¹ ¡ÅÑÇ
¤ÇÒÁÊÙ§ ¡ÅÑÇ¤ÇÒÁÁ×´ ¹ÔÊÑÂäÁ‹´Õµ‹Ò§æ ¢Í§àÃÒ «Öè§ÊÒÁÒÃ¶¡Ó¨Ñ´ÍÍ¡ä»
ä´Œâ´Â·ÕèàÃÒãÊ‹¢ŒÍÁÙÅãËÁ‹·ÕèàÃÒµŒÍ§¡ÒÃÅ§ä»á·¹·Õè áµ‹µŒÍ§·ÓãËŒ¶Ù¡ÇÔ¸ÕáÅÐ
¢Ñé¹µÍ¹ àÃÒÊÒÁÒÃ¶»ÃÑº¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµãËŒÊÙ§¢Öé¹´ŒÇÂ¾ÅÑ§¨ÔµãµŒÊÓ¹Ö¡¹Õé 
¨ÔµãµŒÊÓ¹Ö¡ÁÕË¹ŒÒ·Õè¨ÓáÅÐà¡çººÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅàÃ×èÍ§ÃÒÇµ‹Ò§æ ¨Ð¶Ù¡à¡çºàÍÒ
äÇŒáÅÐÊÒÁÒÃ¶áÊ´§ÍÍ¡ÁÒãËŒàÃÒàËç¹ÀÒÂ¹Í¡ä´Œ äÁ‹ªŒÒ¡çàÃçÇ ÍÐäÃ·Õè¨Ôµ
ÊÓ¹Ö¡àª×èÍÁÑè¹Ç‹Òà»š¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ ¨ÔµãµŒÊÓ¹Ö¡¨Ð·ÓãËŒà»š¹¨ÃÔ§ «Öè§¤Ø³àÍ§¡ç
·Óä´ŒËÒ¡¤Ø³ÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨ ´ŒÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤Å×è¹¾ÅÑ§§Ò¹·ÕèÍÂÙ‹ã¹µÑÇàÃÒ
ÊÑÁ¼ÑÊä´Œ¨ÃÔ§ «Öè§ËÅÒÂ¤¹ÍÒ¨¨ÐÁÍ§à»š¹àÃ×èÍ§ÅÕéÅÑº á·Œ¨ÃÔ§áÅŒÇ·Ø¡¤¹ÁÕ
¾ÅÑ§§Ò¹ÍÂÙ‹áÅŒÇ «Öè§¾ÅÑ§¨Ôµ¹ÕéÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ãªŒã¹¡ÒÃºÓºÑ´·Ò§¨Ôµ¡Ñº¼ÙŒÁÕ
¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ ¡ÒÃÊÃŒÒ§¡ÓÅÑ§ã¨ ¡ÒÃÊÐ¡´¨Ôµà¾×èÍÅ´¹éÓË¹Ñ¡ ¡ÒÃÊÐ¡´
¨ÔµãËŒËÅÑºÅÖ¡ à»š¹µŒ¹ 
 ·Ñé§¹Õé “¤Ø³â¢Á¾ÑÊµÃ�” ä´Œ·´ÊÍº¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§¨Ôµ à¾×èÍáÊ´§ãËŒàËç¹
Ç‹Ò¾ÅÑ§¨Ôµ¹Ñé¹ÁÕÍÂÙ‹¨ÃÔ§ â´ÂãËŒ·ÕÁ§Ò¹à«ÕÂ¹ËÂÔºªŒÍ¹·ÕèÁÕÊÀÒ¾ÊÁºÙÃ³�
áÅŒÇà¸Í¡çºÍ¡Ç‹Ò¨ÐËÑ¡ªŒÍ¹¹Õéáºº§‹ÒÂæ â´ÂäÁ‹µŒÍ§ãªŒáÃ§ «Öè§à¾ÕÂ§äÁ‹¶Ö§
¹Ò·ÕªŒÍ¹¡çËÑ¡ä´ŒÍÂ‹Ò§ÍÑÈ¨ÃÃÂ� ¹Í¡¨Ò¡¹Õéà¸ÍÂÑ§áÊ´§ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÐ¡´¨ÔµãËŒ
à´ç¡Ë¹Ø‹ÁÁÕÍÒ¡ÒÃ¹Í¹µÑÇá¢ç§·×èÍÍÂÙ‹ä´Œ â´ÂÁÕà¾ÕÂ§à¡ŒÒÍÕéÃÍ§ÈÕÃÉÐáÅÐ·Õè
»ÅÒÂà·ŒÒ¢Í§à¢Òà¾ÕÂ§à·‹Ò¹Ñé¹ «Öè§¶×ÍÇ‹Òà»š¹àÃ×èÍ§á»Å¡ÁÒ¡ ¶ŒÒËÒ¡
à»š¹¡ÒÃ¹Í¹áºº¸ÃÃÁ´Ò¡ç¤§äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶·Ã§µÑÇÍÂÙ‹ä´Œº¹à¡ŒÒÍÕéà¾ÕÂ§ÊÍ§
µÑÇ “â¢Á¾ÑÊµÃ�” ºÍ¡Ç‹Ò¹Õè¤×Í¡ÒÃÊÐ¡´¨Ôµ äÁ‹ãª‹ÁÒÂÒ¨Ôµáµ‹ÍÂ‹Ò§ã´ 
 áÅÐà»š¹·ÕèÊÃŒÒ§¤ÇÒÁá»Å¡ã¨ÊÓËÃÑº·ÕÁ§Ò¹¡çàËç¹¨Ðà»š¹¤ÇÒÁ·Õè
à¸Íà»š¹¤¹ã¨ºØÞ ·Õèä´Œ¹ÓÊØ¹Ñ¢¾Ô¡ÒÃÁÒ´ÙáÅäÇŒ·ÕèºŒÒ¹ à¸ÍºÍ¡Ç‹ÒÊ§ÊÒÃ
à¾ÃÒÐà¢Ò¡çÁÕªÕÇÔµ ÍÂÒ¡´ÙáÅà¢Ò «Öè§ºÒ§µÑÇ¶Ù¡·ÓÃŒÒÂÁÒËÃ×Í¶Ù¡¹ÓÁÒ

ตัวอย่าง
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»Å‹ÍÂ «Öè§à¸ÍµŒÍ§ÃÑºÀÒÃÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃàÅÕéÂ§´ÙÊØ¹Ñ¢àËÅ‹Ò¹Õé·Õèà¸Í´ÙáÅ
à»š¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ 
 áÅÐ¹Õèà»š¹àÃ×èÍ§ÃÒÇ·ÕèäÁ‹¸ÃÃÁ´Ò¢Í§ªÕÇÔµÍ´Õµ«Ùà»ÍÃ�ÊµÒÃ�áË‹§
Ç§¡ÒÃºÑ¹à·Ô§ä·Â “â¢Á¾ÑÊµÃ� ÍÃÃ¶ÂÒ” ·Õè»˜¨¨ØºÑ¹ËÑ¹ËÅÑ§ãËŒ¡ÑºÇ§¡ÒÃ
ÁÒÂÒ ÁØ‹§ÁÑè¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁáÅÐÈÖ¡ÉÒ¾ÅÑ§¨Ôµ¨¹àÃÒµŒÍ§¢ÍËÂÔºÂ¡
ÁÒà»š¹Ë¹Öè§ã¹ÊØ´ÂÍ´¤¹àË¹×Í¤¹·ÕèäÁ‹¸ÃÃÁ´Ò¨ÃÔ§æ ·‹Ò¹Ë¹Öè§¤ÃÑº
 เธอ½ากบอกว่าหากท่านใดที่ต้องการค้นหาความเป็นตัวตน หรือ
เรียนรู้เรื่องÈาสตร์ของพลังจิต เธอพร้อมที่จะถ่ายทอดวิชานี้กับ¼ู้ที่สนใจ 
หรือจะติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2503-0688 หรือสอบถามได้ที่ 53/365 
ม.กÄษดานคร «.ชมพูพันธุ์ทิพย์ 5 ถ.แจ้งวั²นะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   

สาธิตการเรียกพลังงานออกมาเป็นพลังจิต	ตัวอย่าง
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