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Wisdom Over Wars app -

םיאצממה , תא ךירפת

$10.000ב הכזתו היצקילפאב

ןכל ,תאזה השדחה הדבועה תא תולגל ידכ תוקד רפסמ חקול הז

יניטסלפ – ילארשיה ךוסכסה תא םייסי הז יוליגש ירשפא הז

הבר תוריהמב

CHICAGO, IL, USA, November 28, 2020 /EINPresswire.com/ --

תאצוה לע םויה הזירכה ,תירוביצ הקדצ תתומע ,Vast Self דיגאת

ב ,WOW. Wisdom Over Wars םשב תימניח Android תייצקילפא

Google Play יניטסלפ בינב תיברעו תירביע ,תילגנאב.

םניא רשא ירמגל םישדח ןויגיהו עדמב תשמתשמ וז היצקילפא

ךוסכסה תא םייסל לוכי הז שדח עדי .רוביצה בורל דוע םיעודי

לש ןויערל םורגלו ,דואמ הבר תוריהמב יניטסלפ - ילארשיה

.ןויגיה רסחכ תוארהל דיתעב טקילפנוק

ולגתה רשא יעדמ רמוחו תויעב ןורתפ יעצמאב שומיש ידי לע

םעל החיכומ ,Wisdom Over Wars תייצקילפא ,הנורחאל

םדא ינב המל ,םירחא םימעל םג ןכ ומכו ,יניטסלפהו ילארשיה

.הז תא תוהזל םילוכי אל ונישוח עודמו ימצע ותוא תא םיקלוח

הדבועל תועדומה רסוח איה ונימלועב תויעבל הדיחיה הביסה

.וז

,ןויגיהו ,יסיסב עדמ לש עדי ,םהלש םישוחב ושמתשי םישמתשמ

הדבועה תא תולגל ידכ תוקד רפסמ חקול הז .םהלש בצקבו םמצע תוחוכב וז הדבוע תולגל תנמ לע

.הבר תוריהמב יניטסלפ – ילארשיה ךוסכסה תא םייסי הז יוליגש ירשפא הז ןכל ,תאזה השדחה

םהמ ואיבחה םהלש םישוחהש ,םירחאו םמצע תא ןיבהל השדח ךרד םישמתשמל העיצה וז היצקילפא

השעמ לכש לשב ןיטולחל ןויגיה תרסח הארת המחלמש ךכל תמרוג וז השדח הנבה ,םהייח לכ תא

םיעצמאה לכמ הליעי רתוי הפורת עיצמ הז .ומצע םדאה יפלכ תומילא השעמ אוה תומילא

100%ב חיטבמ אוה הנורחאל הלגתהש הז שדח עדי .תישונא תרצות תויעבל ונלש םיינרדומה

גושגשו החמש ,םולשל הווש הכרעה םע ,יניטסלפה םעל םגו ילארשיה םעל םג תלעות איבהל

.ךכמ האצותכ ורצוייש

http://www.einpresswire.com
http://vastself.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alek.wisdomoverwars&amp;hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alek.wisdomoverwars&amp;hl=en_US
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תומחלמ רגמל

תא ונבציע ונחנא" :הרמא Vast Self לש תרבוד ,סולאב הטאיב

‘Wisdom Over War’ תומחלמה לכ תא רגמל תנמ לע

ךרד העיצמ וז היצקילפא .םדאה ינב לש םיטקילפנוקהו

.ץראה רודכב תרדענ תעכש תומחלמ רוגימל

לשו ונימצע לש ונלש הסיפתה דציכ הארי הזה קחשמה ?ךיא לבא

אל ונא .םימייקתמ תמאב ונא הבש ךרדל תדגונמ איה םירחא

םיקלוח ונאש ךרדב םירחאו ונמצע תא תווחלו ןיבהל םילוכי

.ונלש תואיצמה תא ופליס ונלש םישוחהש ללגב ימצע ותוא תא

איה ולשמ ימצע לעב דחא לכשו ונלש ימצע ילעבכ ונלש היווחה

אל ונאש הביסה לשב .םימייקתמ םלוכ הבש ךרדהמ הכופה

ללגב ימצע ותוא תא םיקלוח םדאה ינב לכש ךכל םיעדומ

."לבסו תויעבב םיאלמ ונייח ,ונלש םישוחה תייעטה

לש תישארה הרטמה" :הרמא Vast Self דיגאת םעטמ ידרה הדניל

ותוא תא םיקלוח םדאה ינבש םיגדהל איה תאזה היצקילפאה

.וזה הנעטה תא ךירפהל םילוכי רשא ןויגיה וא עדמ ןיא .ימצע

הכזתו תאזה היצקילפאב םיאצממה תא ךירפהל ישפוח שגרה

,הנמא'תאלא ה'גאס לש םתרזעל דואמ םידומ ונא .10,000$ב

הרדנסכלא ,קילרוג סכלא ,ולימ הראטא ,סובאדלא דומחמ

תאזה היצקילפאה תא ךופהל ורזע רשא ,ינאמוט לארפו ןבילוס

."תואיצמל

Vast Self םה םייחצנ החמשו םולשש םלועל תוארהל הרוסמה ,(3)(ג)105 תירוביצ הקדצ תתומע הניה

תא ריסהלו ףושחל הלוכי רשא תמייק תויעב ןורתפל הלועמ השדח ךרד .הגשהל םילקו םינתינ

תלבקתמ אלכ דיתעב תקולחמ לכ וכפהיו ,םדא ידי לע ורצונש תויעבהו םיטקילפנוקה לכל חתפמה

תיטילופ הדמע ,םיסנניפ ,היפוסוליפ ,תד ,סוטטס ,עזגב ברעתהל אל חיטבמ םג הז ןורתפ .תעדה לע

דציכ ונל וארה אל ונלש םישוחהש הנבהב ןומט ונלש םיימלועה םיישקל ןורתפה .'וכו םישנא לש

,תודחא ,םולשב רצעש דיחיה לושכמה התייה וז תורוב ,הירוטסיהה ךרואל .םימייקתמ תמאב םלוכ

.תותימצל הז תא ךופהל םילוכי ונחנא ,דחיב לבא .םיימלוע החמשו הלמח

Aleksander Balos

Vast Self Corp
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try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something

we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,

Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable

in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.
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