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 درقيمت بسته هاي ارزان : نكته اول

 ...اينترنت دروغي بيش نيستند
 

 توماني 8000همواره به اين نكته توجه داشته باشيد كه فريب بسته هاي ارزان قيمت 

 . توماني و امثالهم را نخوريد12000و 

از خودتان بپرسيد چرا كسي كه واقعا دانش و علم كسب درآمد از اينترنت را دارد 

   مي شود با اين قيمت هاي ناچيز علم خودش را با شما قسمت كند؟حاضر

واقعا اگر خود شما بوديد حاضر مي شديد به اين بهاي ناچيز تجربيات و مهارت هاي 

  . خود را آموزش دهيد؟ پس هرگز فريب اين شيادان و كالهبرداران را نخوريد

 و هرگز نمي توان در كسب و كار اينترنتي يك مهارت است و نياز به آموختن دارد

  .يك كتاب الكترونيكي كوچك آن را در اختيار ديگران قرار داد

مي كنند  اين افراد تنها به دنبال پر كردن جيب خودشان هستند و تمام تالش شان را

  . شان را به مردم قالب كنند محصولتا
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 !هر چيزي بهايي دارد: نكته دوم

  

د؟ هر چيزي در اين دنيا بهايي دارد و تا بهاي آن حتما جمله باال را شما هم قبول داري

بنابراين براي يادگيري چنين مهارت بزرگ و . را نپردازيد نمي توانيد به آن دست يابيد

  .پولسازي بايد هزينه كنيد

داشتن سرمايه اوليه براي هر كاري الزم است اما اشتباه نكنيد منظور من داشتن پول 

يه شما براي شروع هر كسب و كاري داشتن دانش و زياد نيست بلكه مهمترين سرما

فوت و فن هاي آن كار است دقيقا به همين دليل است كه خيلي ها پول زيادي دارند 

اما نمي دانند با آن چكار كنند و خيلي ها پول بسيار كمي دارند اما بخاطر فكر و 

  .به درآمدهاي خيلي خوبي مي رسنددانشي كه دارند 

رنتي همين قدر بدانيد اولين و مهمترين سالح شما براي پيروزي و در مورد شغل اينت

موفقيت، داشتن اطالعات كافي است تا مسير را به خوبي بتوانيد طي كنيد و از هيچ 

دقيقا ما چه زماني احساس ترس مي كنيم؟ زماني كه با شرايطي تازه . چيز نترسيد

  .مواجه مي شويم كه اطالعات زيادي درباره آن نداريم

براي همين گفتم مهمترين چيز داشتن دانش و اطالعات است آن وقت است كه    

مي بينيد با چه چيزهاي ساده و كم هزينه اي مي توانيد پولسازي كنيد و از درآمدتان 

  .لذت ببريد
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بايد جزئيات را به شما : نكته سوم

  ...بگويند نه فقط كليات را

 به شما آموزش مي دهد نه فقط  به صورت كامل جزئيات راRM5بسته آموزشي 

  ...يك سري كليات و مفاهيم تئوري و نامفهوم را

اگر توضيحات محصول را در سايت برنامه شاپ خوانده باشيد به خوبي متوجه شديد 

  كه قرار است چه كاري انجام دهيد؟

  چقدر مي توانيد درآمد داشته باشيد؟

  چه چيزهايي بايد بلد باشيد؟

اين يعني محتويات اين بسته قبل از ... اريد و ده ها مورد ديگر چه ابزارهايي نياز د

خريد براي شما كامال شفاف و روشن است دليلش هم واضح است ما مي دانيم داريم 

چه چيزي را مي فروشيم و به همين دليل مشتاقانه حاضريم به تك تك سواالت شما 

ايت ها و وبالگ هايي كه در در اين زمينه پاسخ دهيم اما از شما مي پرسم چندتا از س

اينترنت ديديد شماره تماس صحيح و پاسخگو از خودشان در معرض ديد عموم 

  ميگذارند و چنين تعهدي را مي پذيرند؟؟؟

 فقط يك  ،شخصا به عنوان كسي كه سالها در اين زمينه تحقيق كردم و زمين خوردم 

  ... مي داد پاسخسايت پاسخگو وجود داشت آن هم بسيار كلي و با عجله
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 ، يك پاسخگويي كامل به سواالت و پشتيباني RM5بسته به همين دليل ما در 

داريم كه از طرق مختلف همچون پيامك، شبكه هاي اجتماعي ، تلفن و ايميل در 

  .دسترس شماست

البته توضيحات داخل بسته انقدر كافي هست كه در اكثر موارد نيازي به چيز ديگري 

  . در دسترس شماستRM5تي و اطمينان شما، پشتيباني نداريد اما براي راح

خوب سوال را . اكنون سوال مهمي از شما دارم كه در صفحه بعد ميتوانيد ببينيد

  ...بخوانيد و كمي تامل كنيد

 

   :RM5صفحه توضيحات كامل بسته آدرس 

32560/51960/ir.barnamehshop.www://http  

  

فروش محصوالت 

 نخدمات خودتاو 

فروش محصوالت 

  شركتهاخدماتو 

تقويت هاي شيوه 

 اعتماد به نفس

استفاده از روشهاي 

 اينترنتابزارهاي 

چطور بدون دانش 

برنامه نويسي 

فروشگاه اينترنتي 

 تاسيس كنيم

همكاري آموزش 

با شركت پست و 

فروش پستي براي 

 فروشگاه مان

كامل براي روشهايي 

بازاريابي اينترنتي و 

معرفي و فروش 

 محصوالت در وب

چطور از هيچ 

ي پايدار درآمد

خلق كنيم و به 

  ميموفقيت برس
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 ميليون تومان  10با : يك سوال مهم

  چكار مي توانيد بكنيد؟؟؟

 ذهن تان مي رسد؟ مهم به دقت سوال باال را بخوانيد و ببينيد چه پاسخهايي به

نيست كه هم اكنون اين مبلغ را داريد يا نه اما اگر داشتيد با آن چطور كار مي كرديد 

  و به كسب درآمد مي پرداختيد؟؟؟

بياييم منطقي باشيم همين االن اگر بخواهيد يك مغازه رهن يا اجاره كنيد و آن را پر 

   از جنس كنيد به چه ميزان سرمايه نياز داريد؟؟؟

 ميليون تومان است اما 50در شهرهاي بزرگ حداقل رهن يك مغازه بسيار كوچك 

خوب اين كه فقط . در شهرهاي كوچك مي توان با اين پول مغازه اي را رهن كرد

  صرف تهيه مغازه شد پس هزينه پر كردن آن چه؟

  ميليون تومان هم براي تامين اجناس آن نياز داريم ، جمع اينها شد چقدر؟5حداقل 

بماند كه .  ميليون تومان مي توانيد استارت بزنيد15 ميليون تومان ، تازه با 15آفرين 

  . ماهي هم بايد از جيب بخوريد تا مغازه تان به سوددهي برسد6 تا 3حداقل 

  حتما مي پرسيد اينها كه كامال بديهي است و چرا مطرح شان كردم؟

يليون و صد و چهل و شش هزار شما با يك م: خوب حاال سوالم را ساده تر مي كنم

  تومان چكار مي توانيد بكنيد؟
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  :بگذاريد كمكتان كنم و خودم پاسخ اين يكي را بدهم

  .شما با اين مبلغ مي توانيد يك شغل پولساز و رو به رشد را ياد بگيريد •

بدون ريسك شروع به فروش محصوالت و خدماتي كنيد كه پورسانت خوبي  •

  .دارند

 خدمات بسيار جذابي را توليد كنيد و آنها را با سود بسيار خودتان محصوالت و •

  .عالي به فروش برسانيد

 .درآمدتان را رو به رشد كنيد و كسب و كارتان را توسعه دهيد •

 .استعداد خدادادي تان را كشف كنيد و پرورش دهيد •

  به كاري بپردازيد كه واقعا از آن لذت مي بريد و برايتان كار نيست تفريح است •

 منزل كسب و كارتان را كنترل كنيد و از اينكه براي خودتان كار مي كنيد از •

  ...دي باشكرااحساس لذت و آرامش كنيد و خدا را ش

باز هم بگويم؟ اگر بخواهيد مي توانم ده ها صفحه درباره دستاوردهاي تان با اين پول 

  .برايتان بنويسم و توضيح دهم

  :دخوب اكنون قضاوتي عادالنه داشته باشي

    يا  با ريسك باال سنتي ميليون فقط براي استارت يك كسب و كار15 

   ريسككمسودآور و ،  براي كسب و كاري پولساز 1,146,000

  شما كداميك را انتخاب مي كنيد؟
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نقش تحصيالت دانشگاهي و باورهاي 

  مردم درباره يك شغل مطمئن

 در عصر حاضر هستند تحصيالت دانشگاهي يكي از دغدغه هاي هميشگي والدين ما

چون باور والدين و نظام آموزشي ما بر اين است كه براي داشتن يك زندگي با امنيت 

  .شغلي باال و درآمد عالي بايد حتما تحصيالت دانشگاهي داشته باشيم

حتما خودتان مثال نقض اين باور را بارها و بارها در دور و برتان ديده ايد؟ جواناني كه 

  .ادميك ندارند اما در عوض حساب بانكي چاق و چله اي دارنداصال تحصيالت آك

دالنه نيست، قوانين هستي اولي ناعحتما شما هم فكر مي كنيد اين ناعادالنه است 

كسب ثروت و پول با قوانيني كه سيستم آموزشي و والدين ما براي مان قم زده اند و 

  .د گوش ما خوانده اند زمين تا آسمان فرق دارياز بچگي تو

اگر اينگونه نبود نبايد در گذشته كه اصال تحصيالت دانشگاهي وجود نداشت اين 

  .همه تاجر و افراد ثروتمند وجود مي داشتند

  :سوال خيلي خيلي مهمي از شما دارم تا مهر تاييدي باشد بر اين ادعا

در كدام مقطع مدرسه يا دانشگاه به شما راه و رسم پولسازي و كسب 

  ند؟ثروت را ياد داد

  ؟  نه شكستكجا شما را براي موفقيت در زندگي تربيت كردند

كجا به شما اعتماد به نفس دائم و تشويق هاي پياپي تزريق كردند تا سوخت تان 

  براي رسيدن به موفقيت تامين شود؟
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كجا به شما ياد دادند كسب پول آسان است و لزوما هر كسي كه پولدار است 

  كالهبردار و خالفكار نيست؟

گر نه اين بوده كه همواره هر كاري خواسته ايد شروع كنيد اطرافيان شما را سركوب م

نه اينكه نميشه، اين كالهبرداريه، مگه پول علف خرسه؟ ، پول : كرده اند و گفته اند

  ... و امثال اينها، ما از اين شانس ها نداريمبه سختي بدست مياد

 ، خواهر و برادر يا دوستان تان صحبت در مورد همين بستة آموزشي ما اگر با والدين

كنيد، چند نفر شما را مشتاقانه تشويق مي كنند و به شما نويد يك تغيير بزرگ در 

سبك زندگي و مالي تان را مي دهند؟ چند نفر معتقد است راه ديگري هم براي 

  كسب درآمد و موفقيت به جز راه هاي سنتي وجود دارد؟

القا كنند چنين چيزي صحت ندارد چرا؟ چون همه شان سعي مي كنند به شما 

 باور كنندكه همان هندخودشان تاكنون چنين تجربه اي نداشتند و در واقع نمي خوا

طور كه تكنولوژي خيلي از چيزهاي گذشته را تغيير داده همان طور هم راه هاي 

  .جديدي براي كسب درآمد و پولسازي به وجود آورده

متاسفانه در كشور ما نظام تربيتي و آموزشي درستي وجود ندارد و همواره از كودكي ما 

را ناتوان فرض كرده اند گويي كه هيچ كاري جز درس خواندن و دكتر و مهندس 

 تحصيالت خوب است اما تنها راه  حرف من اين است كه.شدن نبايد انجام دهيم

 براي يلي وقتها زمان بيشتري همرسيدن به ثروت و موفقيت نيست ضمن اينكه خ

  .درسيدن به موفقيت نياز دار
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ولي لطفا اندكي درباره زندگي افراد موفق تحقيق كنيد كدامشان به اين سبك زندگي 

  ؟ و تسليم شدندندر نظرات منفي ديگران كوتاه آمد كدام شان در برابكرده اند؟

د بايد خودتان را تغيير درد سرتان ندهم، اگر مي خواهيد خالق زندگي خودتان باشي

بايد خودتان را . دهيد و كاري با نظرات تلخ و منفي و كوبنده ديگران نداشته باشيد

  .باور كنيد و ايمان داشته باشيد كه مي توانيد موفق شويد

 نكات آموزشي مفيدي را در اختيارتان     RM5در بسته در مورد تغيير اين باورها 

ي كنيم تا قبل از شروع هر كاري ابتدا احساس قدرت مي گذاريم و شما را همراهي م

 تا بتوانيد قدرتمندانه هر كاري را با موفقيت به و توانايي و سپاسگزاري داشته باشيد

  .پايان برسانيد

بنابراين بسته آموزشي ما فقط يك بسته صرفا آموزش كسب درآمد و پول نيست بلكه 

و تقويت انگيزه و قدرت اعتماد به نفس نكات و درسهاي آموزنده بسيار مفيدي درباره 

برايتان دارد كه قطعا روي شما تاثيرات شگرفي خواهد داشت و اميد شما بهبود روحيه 

  .را به زندگي و آينده خيلي خيلي بيشتر از االن مي كند

 را ديدم و براي 3 مي گفت فالن برنامه آموزش تست زني در كنكور در شبكه آقايي

ايشان براي ارسال بسته آموزشي شان .  برنامه تماس گرفتمپسرم با كارشناس آن

 ميليون تومان پول كردند و من فكر ميكنم ارزشش را دارد و پول 4,5درخواست واريز 

  .را به حسابشان واريز كردم

دقت كرديد؟ چهار و نيم ميليون تومان فقط بابت تضمين قبولي در كنكور كه تازه 

  ....و كتابها و خوابگاه و ترم ها هم هستپس از قبولي كلي هزينه تحصيل 
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خود شما چقدر هزينه تحصيالت تان در دانشگاه شد؟ چند نفر فارغ التحصيل رشته 

  هاي خوب سراغ داريد كه يا بيكارند  يا در زمينه تحصيلي شان كار نمي كنند؟

مي دانم خيلي از حرفهايي كه در اين قسمت زدم درد دل شما بود و شما هم به اين 

 و از  و كار ديگري انجام دهيدبايد جور ديگري زندگي كنيدنتيجه رسيده ايد كه 

  .شرايط فعلي تان راضي نيستيد

ه ولي متاسفانه ما عادت به تقليد خداوند متعال هر كسي را براي هدفي خلق كرد

  .كوركورانه داريم و فكر مي كنيم فقط يك راه براي موفق شدن وجود دارد

يك جور كار و زندگي كنيم و دليل اينكه من شغل اينترنتي را قرار نيست همه ما 

انتخاب كردم دقيقا همين مورد بود كه هر كسي در آن زمينه اي كه دوست دارد    

  .مي تواند كار كند و راه بي پايان موفقيت را پيش گيرد

مثال يك نقاش مي تواند نقاشي هايش را با قيمت خوبي در اينترنت بفروشد، يك 

ان، فايلهاي سخنراني اش را ، يك عكاس، عكس هايش را ، يك نويسنده سخنر

  .كتابهايش را و شما هم دقيقا در هر زمينه اي كه دوست داريد مي توانيد كار كنيد

شما براي موفقيت در كسب و . فقط يك مطلب خيلي خيلي مهم را فراموش نكنيد

 اگر از كامپيوتر خوشتان نمي آيد، كارهاي اينترنتي بايد به اين كار عالقه داشته باشيد،

 و اگر دوست اگر عالقه اي به اينترنت نداريد، اگر لذتي از كار با كامپيوتر نمي بريد

 مناسب شما اين كسب و كار داريد براي ديگران كار كنيد و آقا باالسر داشته باشيد

ك منبع ولي اگر عاشق كار در اينترنت هستيد مي توانيد يك زندگي تازه و ي، نيست

  .دائمي براي كسب درآمد داشته باشيد
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تاثير غير قابل انكار خداوند در رسيدن 

  ...ما به خواسته ها و آرزوهايمان

متاسفانه در اغلب بسته هاي موجود در اينترنت، هر چيزي وجود دارد جز اشاره 

ر مستقيم و واضح به خداوند متعال و يكتا، اغلب از آن با نام هاي غير مستقيم نظي

 ، بدون هيچ RM5بسته كائنات و جهان هستي و امثالهم ياد مي شود ولي در 

تعارفي به نقش خداوند متعال در رسيدن ما به موفقيت و آرزوهايمان به صراحت اشاره 

شده است و باور ما چنين است كه اگر مي خواهيم موفقيت را در همه ابعاد تجربه 

  .هي و كمك و استمداد ياري از او نداريمكنيم راهي جز پناه بردن به ذات اقدس ال

 در اگر تمام دانشها ، امكانات و ثروتهاي دنيا را هم داشته باشيم بدون وجود خداوند

  .كسب و كار و زندگي مان احساس پوچي خواهيم كرد

پول هم همانند بسياري از نعمت هاي الهي فقط يك وسيله است كه همانند يك 

ن بستگي به ما دارد كه چطور از اين نعمت الهي اي. شمشير دو لب عمل مي كند

استفاده مي كنيم؟ و اين را هم نبايد فراموش كنيم كه تمام آدمها، شبكه ها ، دستگاه 

ها و ابزارهايي كه در اين راه در اختيار داريم از طرف خدواند متعال است و رزق ما 

اور داشته باشيم و به او هرچقدر بيشتر خداوند را ب. اول و آخر به دست قدرتمند اوست

توكل كنيم بيشتر به موفقيت و ثروت و سالمتي مي رسيم و هرچقدر بيشتر از او 

.فاصله بگيريم بيشتر تنها و پوچ مي شويم
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مهمترين عامل تغيير زندگي شما، 

  ...تصميماتي است كه مي گيريد

 هاي چيزي كه باعث تغيير زندگي شما مي شود تصميماتي است كه شما در لحظه

فراموش نكنيد اگر كاري را انجام دهيد كه تاكنون . مختلف زندگي تان مي گيريد

  .انجام مي داديد همان نتيجه اي را مي گيريد كه تاكنون مي گرفتيد

از تغيير نترسيد، از شروع يك مسير تازه و پر هيجان نترسيد، از شكست نترسيد و از 

  .آن يك غول بي شاخ و دم نسازيد

مواره در كنار ساحل است شايد هميشه در امنيت كامل باشد اما هرگز از قايقي كه ه

شما آن قايق بسته به ساحل . زيبايي هاي دريا و جزاير ديدني اش نصيبي ندارد

  ...نباشيد

مهم نيست كه االن شغل داريد يا نه، فقط شروع كنيد، شروع كنيد به تغيير كردن، 

  .با اولين قدم آغاز ميشودهميشه بزرگترين و طوالني ترين راه ها 

 مطالب من در اين كتاب رو به پايان است، شما آن را خوانديد و برايش وقت گذاشتيد

قرار .  اما قبل از اينكه اين كتاب تمام شود با خودتان رو راست باشيداز شما ممنونم

 است چكار كنيد؟ آيا اين بار هم اين فرصت زندگي را ناديده مي گيريد و از فردا بر

مي گرديد به همان زندگي روزمره و يكنواخت تان؟ يا اين دفعه فرق مي كند و 

  تصميم تان را گرفته ايد؟
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از اين دست كتابها هميشه در طول تاريخ هم وجود داشته اند و سر راه خيلي ها قرار 

  .گرفته اند اما دست آخر خود خواننده است كه تعيين كننده نتيجه نهايي بوده است

اكنون وقت يك تصميم گيري .  موفق شويد يا نه به خودتان بستگي دارداينكه شما

ادامه مسيري كه تاكنون پيموده ايد و يا شروع يك : شما دو انتخاب داريد. بزرگ است

  كداميك؟؟؟. مسير تازه براي دستيابي به هدف ها و خواسته هايتان در زندگي

در هر موضوعي از كسي راهنمايي اين را هم از من داشته باشيد همواره براي مشاوره 

  .بخواهيد كه از آن موضوع اطالعات كافي داشته باشد

به بيان ساده تر كسي كه خودش در زمينه اي اطالع و تجربه اي ندارد نمي تواند 

  .راهنماي خوبي براي مشاوره گرفتن شما باشد

ترين اكنون نوبت انتخاب شماست، فرصت را از دست ندهيد و سعي كنيد عاقالنه 

  .تصميم را براي زندگي تان بگيريد

  : ماراه هاي ارتباطي

ترجيحا قبل از تماس، پيامك  ( 0913,922,9681 و 0935,805,4989: تلفن هاي

  )بفرستيد و سوالتان را بپرسيد

  0935,805,4989) : وايبر، واتس اپ و تلگرام(شماره ما در شبكه هاي اجتماعي 

  modireforoosh@gmail.com: ايميل

 ir.Barnamehshop.www: سايت ما

   جوان رايانه– ابتداي بلوار چمران – خيابان آيت اهللا سعيدي –كاشان : آدرس

  محمد نوروززاده / موفق و سعادتمند باشيد

1394مهرماه   


