
  www.erfanizade.com   -Copyright 2015 - All Rights Reserved 
 

1 
 

 

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdl.com



  www.erfanizade.com   -Copyright 2015 - All Rights Reserved 
 

2 
 

  ... شاید ندونی دوست من 

اما قراره بھ زودی زندگیت یک تحول عالی، بزرگ 
  ...و خارق العاده رو تجربھ کنھ

دوست خوبم سالم، من محمد امین عرفانی زاده ھستم، مدرس ھیپنوتراپی و موفقیت و واقعا خوشحال 
دوره ای . ھستم که با یکی دیگه از دوره ھای عرفانی زاده دات کام در خدمت تو دوست خوبم ھستم

به معنای واقعی نھایت قدرتمند که ایمان دارم زندگی تو و به ویژه زندگی مالی تو رو  بیجدید، به روز و 
  ...کلمه متحول میکنه

فرصت ھا و تکنیک ھایی ... تو رو با فرصت ھایی آشنا می کنه که شاید قبال ھیچ اطالعی ازش نداشتی
که می تونه خیلی خیلی سریع تر از اونچه فکرش رو بکنی، تو رو به اھداف و آرزوھایی که داری 

ت رو خلق کنی، بھت کمک کنه تا خداگونه زندگی بھت کمک کنه تا تک تک اھداف و آرزوھا... برسونه
  !کنی، نه مثل بقیه مردم

  شاید بپرسی خداگونه زندگی کردن یعنی چی؟ خداگونه زندگی کردن چه شکلیه؟ چه معیارھایی داره؟

یک زندگی چه خصوصیات و ویژگی ھایی باید داشته باشه تا خداگونه باشه؟ بقیه ی مردم چگونه زندگی 
  ... .ونه نیست؟ و میکنن که خداگ

، چگونه که اگه اآلن، در حال حاضر روش زندگی من خداگونه نیست... و یک سوال خیلی خیلی مھمتر
  می تونم روال زندگیم رو خداگونه کنم؟

فرض کن مثال اخیرا کمپانی اپل یکی از محصوالت جدیدش رو معرفی ... اجازه بده یک سوال ازت بپرسم
یا ھر ... مک بوک ھاش ارایه داده و یا مدل جدیدی از آیفون ھاش رو معرفی کردهمثال آپدیتی برای ... کرده

و تو به محض اینکه مثال این محصول جدید اپل رو میبینی، حسابی ازش خوشت میاد و ! مورد دیگه ای
  ...واقعا دوست داری و حس میکنی چه خوب میشد اگر یکی از اونھا رو می خریدی

زی میتونه باشه، ممکنه از ظاھر زیبای این محصوالت خوشت بیاد، ممکنه حاال علت این خرید ھر چی
طرفدار پر و پا قرص تکنولوژی این کمپانی باشی، ممکنه عاشق سادگی کار با این محصوالت باشی، 
ممکنه این محصوالت رو به خاطر اعتبار و ارزشی که این کمپانی در نظر عوام و خواص داره دوست داشته 

  اما یک سوال بسیار مھم؟... علت دیگه ای باشی، یا ھر

این زمان ... از زمانی که تصمیم میگیری این محصول رو خریداری کنی، تا زمانی که این خرید انجام میشه
  برای تو چقدر طول میکشه؟
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یا فکری در آیا این آزادی مالی، این استقالل مالی رو داری که به محض اینکه اراده کردی، تصمیم گرفتی و 
  سرت شکل گرفت، بتونی اون فکر رو اجرایی کنی و اون محصول یا چیزی که میخوای رو بخری؟

انقدر اسیر دغدغه ھا و روزمرگی ھای زندگی شدی که اصال به چنین کاالھای لوکس و یا حتی لول ! یا نه
  ھای با کیفیت تر زندگی فکر ھم نمی کنی؟

داره که اگر مثال امروز صبح تصمیم گرفتی اون آیپد دو میلیون تومنی رو آیا این پتانسیل در زندگی تو وجود 
بخری، یا به فالن کشور خارجی سفر کنی، در یک بازه ی یک روزه، از صبح تا شب، پولش رو بسازی، این 

تا آخر شب بتونی با این پولی که در یک روز ساختی، ھدفت رو خلق کنی و مثال  و دو میلیون رو بسازی
  یپد رو بخری و یا به اون سفر بری؟اون آ

می بینی دوست من؟ فرق بین زندگی ای که خداگونه است و زندگی ای که خداگونه نیست دقیقا 
  !!ھمینه

به دنبال راه ھا ... انسانی که زندگی خداگونه داره، ھر روز به دنبال اینه که کیفیت زندگی اش رو بھتر کنه
  ...و بھتر از مواھب و نعمت ھای موجود در کاینات استفاده کنهو روش ھاییه که بھش کمک کنه بیشتر 

، حتما متوجه شدی که انسانی که خداگونه زندگی میکنه، فکرش یاگه به مثالی که زدم دقت کرده باش
مدام به !!! به این فکر نمی کنه که چطور نون شبش رو تھیه کنه، نه! داره در لول ھای باالتر سیر میکنه

چطور اون خونه، چطور ... چطور اون آیپد رو بخره... که چطور کیفیت زندگی اش رو بھتر کنه این فکر میکنه
  چرا؟... اون اتوموبیل زیبا و گرون قیمت رو بخره

چون قایم مقام خدای رحمنه و میدونه که اشرف مخلوقاته، خودش رو باور . چون خداگونه زندگی میکنه
بھترین زندگی رو داره و به عبارت ساده تر در مدار ثروت و  کرده و ایمان داره که شایستگی و لیاقت
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قانون مدارھا، یکی از مھمترین و قدرتمند ترین قوانین حاکم بر جھانه که به صورت (. فراوانی قرار گرفته
اگر ھنوز این کتاب . مفصل در کتاب الکترونیکی راز و رمز ھای ناگفته ذھن توضیح داده شدهکامل و 

http://erfanizade.com/untold-یار ارزشمند رو مطالعه نکردی، می تونی اون رو از لینک الکترونیکی بس
 ebook-mind-of-secrets  به رایگان دانلود کنی، تا با چشم خودت شاھد تحوالت شگفت انگیزی باشی

  ).ه در این کتاب می تونه در زندگی تو ایجاد کنهکه تکنیک ھای معرفی شد

  اما انسانی که خداگونه زندگی نمی کنه چطور؟ یک چنین فردی چه نوع زندگی ای داره؟ 

فقط به این فکر می ... فردی که خداگونه زندگی نمی کنه، مدام اسیر دغدغه ھا و روزمرگی ھای زندگیه
و جالبه بدونی که زندگی کردن و لذت بردن از زندگی،  کنه که چطوری می تونه زندگی اش رو بگذرونه

  چرا؟ ... خیلی در زندگی چنین افرادی جایی نداره

چون در مداری قرار دارن که منابع و امکانات الزم برای لذت بردن از زندگی و تجربه کردن یک زندگی راحت 
، در جای اشتباه، به دنبال درآمد بیشتر، و در رفاه کامل اصال وجود نداره، و این افراد دارن در مدار اشتباه

میگردن، ولی پیداش نمی کنن و دقیقا ھم به ھمین علته که ھرچه بیشتر تالش ... راحتی و رفاه و 
  ...میکنن، شرایط زندگی روز به روز براشون بدتر میشه

  !علت در قانون مدارھاستمی دونی چرا؟ 

  ردی؟ توی فست فود ھا، درسته؟ اگر به دنبال پیتزا ھستی، کجا باید دنبالش بگ

حاال اگر تو بیای و با کلی تالش، تمام چلوکبابی ھای دنیا رو ھم بگردی تا شاید به پیتزا برسی، آیا به 
  !!!نتیجه میرسی؟ نه، ھرگز

چون در مدار غلط داری به دنبال خواسته ات میگردی، در جای !!! تمامی تالش ھای تو محکوم به شکسته
دنبال ھدفت میگردی و تا زمانی که مدارت رو تغییر ندی، روال زندگی ات دقیقا به ھمین  اشتباه داری به

  ...شکل و روال باقی می مونه

  اما یک سوال؟

حاال که تو پیتزا میخوای و متوجه این نکته ھم شدی که در مدار صحیح، در فست فودھا باید به دنبال پیتزا 
ین مدار جدید، به نظرت رسیدن به پیتزا و خلق این خواسته، کار حاال با این شرایط جدید، در ا... بگردی

  سختیه؟ یا بسیار ساده و راحته؟

زمانی که مدارت رو تغییر میدی و در مدار صحیح قرار میگیری، متوجه منظورم شدی دوست خوبم؟ 
  ... خواسته تو به راحتی و خیلی سریع تر از اونچه فکرش رو بکنی، بھت داده میشه

صحیح نیازی به تالش ھای سخت و زیاد نیست، چون این قانون مدارھاست که در مدار صحیح، ھر  در مدار
  !به راحتی و به سرعت به تو داده میشه ھر چیزی که بخوای... چیزی که بخوای، تاکید می کنم

  !این قانونه دوست من

تمند نگاه کنی، می بینی ھمه اگر به زندگی افراد موفق و ثرو. و دقیقا در زندگی تک تک ما ھم ھمینطوره
به راحتی درآمدھای ... تالش خاصی نمی کنن! چیز به راحتی و خیلی سریع برای اونھا اتفاق می افته

خیلی وقت ھا میبینی که با یک تلفن ساده، چند ! به راحتی و سریع پول می سازن... زیاد و حالل دارن
یک تلفن چند دقیقه ! ن راحتی و به ھمین سرعتبه ھمی... صد میلیون تومن به حساب شون واریز میشه

  چرا؟!!! طول میکشه؟ اما یک درآمد چند صد میلیونی رو به ھمراه داره

چون این قانون مدارھاست که در مدار صحیح، ھر اونچه که بخوای به راحتی و به سرعت به 
  !تو داده میشه، یک قانون قطعی، تضمینی و بدون چون و چرا

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdl.com



  www.erfanizade.com   -Copyright 2015 - All Rights Reserved 
 

6 
 

من خیلی از افراد ثروتمند رو میشناسم و یا زندگی نامه ی افراد ثروتمندی ... اشتباھه شاید بگی نه، این
رو خوندم که قبال بی نھایت فقیر بودن، سختی کشیدن و با کلی تالش و زحمت و در طول یک عمر کار و 

  کی گفته ثروتمند شدن کار راحتیه؟! تالش شبانه روزی به ثروت فعلی شون رسیدن

  ! دوست من، این یک دروغ بی نھایت بزرگه که اگر باورش کنی ، با اینکه دروغه اما برای تو اتفاق می افته

می دونی داستان چیه دوست من؟ این تالش ھا و سختی ھا و زحمت ھایی که داری ازش حرف میزنی، 
  !به مدار ثروت، ھمین برای ثروتمند شدن اون فرد نبوده، صرفا برای تغییر مدار بوده، تغییر مدار فقر

تغییر مدار بلد نبوده مجبور شده که این ھمه  روش ساده تر و بھتری رو برای این راه و این فرد و چون
  !سختی رو تحمل کنه، ھمین

اما ھمین فرد به محض اینکه در مدار ثروت و فراوانی قرار میگیره، دیگه خبری از زندگی گذشته اش 
تی و به سرعت بھش داده میشه و قانون زندگیش میشه، چون این قانون نیست، ثروت و فراوانی به راح

مدارھاست که در ھر مدار و فرکانسی که قرار بگیری، قوانین حاکم بر اون مدار، قوانین حاکم بر زندگی تو 
  !میشه، به ھمین راحتی

  اما یک سوال بسیار مھم؟

نی نباشی، یا دوست داشته باشی در اگر در حال حاضر، تو دوست خوب من، در مدار ثروت و فراوا
مدارھای باالتر و بھتری از ثروت و فراوانی قرار بگیری، آیا برای این تغییر باید سختی ھای زیادی رو تحمل 

  کنی؟ 

  ...ھمه چیز بستگی به خودت داره! لزوما نه

مردم در زمان قدیم با اسب و قاطر سفر می کردن و سفرھاشون چند ماه تا چند سال طول می کشید، 
  . در عصر تکنولوژی میشه فاصله ی بین دو کشور رو در چند ساعت طی کرد... اما حاال

ھمه چیز بستگی به خودت داره که آیا دوست داری با شیوه ھای منسوخ شده گذشته وارد مدار فراوانی 
ثروت بشی یا نه، بیای و با استفاده از جدید ترین و به روز ترین اطالعات و تکنیک ھای روز دنیا، به و 

  ...راحتی و خیلی خیلی سریع تر وارد مدار ثروت و فراوانی بشی

شاید روش ھای قدیمی می تونست با کلی تالش و زحمت، طی سی چھل سال، تو رو ثروتمند کنه، اما 
ی تونه به شیوه ای حالل، ساده و راحت در کمتر از دو سه سال تو رو به چنین تکنیک ھای امروزی م

  !و چه بسا جایگاه ھایی به مراتب بھتر و عالی تر... جایگاھی برسونه

و البته از صمیم قلب خوشحالم که قراره در ادامه تو دوست خوبم رو با یکی از قدرتمند ترین و جدید ترین 
  .ھای کسب ثروت آشنا کنم

یدونی داستان چیه؟ قانون فرکانس و قانون مدارھا به قدری قوانین جالب و زیبایی ھستن که ھرچه م
بیشتر به این نتیجه می رسی که واقعا ھمه چیز، از ھمون ابتدا به صورت کامل بیشتر از اونھا برات بگم، 

شوھرت مقصر  ...ھمسر و فرزندانت مقصر نیستن... پدر و مادرت مقصر نبودن... دست خودت بوده
واقعا ! ھمش خودتی... آدمای دور و برت ھیچ تقصیری ندارن... دولت و حکومت تقصیری نداره... نیست

دونستی، چون از  نمیھمه چیز، تمام زندگیت دست خودته، واقعا ھمه چیز دست خودت بوده، اما چون 
فکر .. میکردی بقیه نمیذارن فکر... این قوانین آگاھی نداشتی، فکر میکردی بیشتر از این نمیشه دیگه

  ... میکردی این دیگرانن که برای تو تصمیم میگیرن

و نمی دونستی که این تویی که داری با فکرت این قدرت رو به دیگران میدی و باز ھم شاید نمی 
قدرت رو در فکرت از دیگران بگیری و به خودت بدی، تا کامال ... دونستی که فقط کافیه فکرت رو عوض کنی

  .توماتیک ھمه چیز در زندگی تو تغییر کنها
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دوست خوبم، واقعا نمی دونم که با چه حسی این واقعیت حاکم بر جھان ھستی رو بھت انتقال بدم که 
ھمه چیز واقعا و فقط و فقط و فقط به خودت . ھمه چیز فقط و فقط به خودت بستگی داره و دست خودته

نونه و در مورد ھمه چیز صدق میکنه و ھیچ استثنایی ھم بستگی داره و تاکید می کنم که این یک قا
  ! نداره

من این قانون رو با گوش و پوست و استخوانم حس کردم و از صمیم قلب امیدوارم که تو دوست خوبم ھم 
 ...این قانون رو حس کنی و درکش کنی، بپذیریش و روال زندگیت بشه

کنم و برای تو دوست خوبم بیشتر توضیح بدم که چه  اجازه بده قبل از اینکه این موضوع رو بیشتر باز
 ی مالی خودم براتدارم، یک داستان واقعی از زندگ برای تو سورپرایز ویژه ای در زمینه ی کسب ثروت

  .تعریف کنم

با توجه به اینکه تحصیالت آکادمیک من در زمینه ی زبان انگلیسی ھستش، اولین کاری که در زمان 
  . به اون شدم، تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه ھای زبان بود دانشجویی خودم مشغول

اکثر روزھا که معموال صبح تا ظھر در دانشگاه کالس داشتم و بعد از ظھر تا شب ھم در آموزشگاه مشغول 
  ...به تدریس

با اینکه در زمینه ی تدریس تازه کار بودم و تجربه ی چندانی نداشتم ولی برای تک تک کالس ھام واقعا از 
اول تدریسم به عنوان یکی از بھترین  و جالبه بدونی که حتی در ھمون ماهجون و دل مایه میگذاشتم 

  ...اساتید آموزشگاه انتخاب شدم

  !!! رو دریافت کردم واقعا سورپرایز شدماما لحظه ای که چک حقوق اولین ماه کاریم 

  چرا سورپرایز شدم؟

ھزار تومن  150چون خودم رو دیدم و این ھمه زمانی که صرف تدریس کرده بودم و حقوق ماه اولم که فقط 
  ...ھزار تومنی که حتی برای خرید یکی از ادکلن ھای مورد عالقه ام ھم کافی نبود 150!!! بود

  !اصال منظورم این نیست!!! نه! م بھت بگم که تدریس زبان انگلیسی خوبه یا بدهدوست خوبم اصال نمیخوا

یه زمانی پیش میاد که تو یه کاری رو انجام میدی، ولو سود مالی خاصی ھم در اون کار نباشه و صرفا اون 
دف ھ! ھمین. کار رو انجام میدی چون دوستش داری یا اینکه انجام اون کار حس و حال خوبی بھت میده

  .تو، ھدف مالی نیست

اما در اون برھه از زمان من عاشق تدریس نبودم، دوست داشتم به اھدافی که دارم برسم، دوست 
در  !ھداف و خواسته ھام روھمه ی اداشتم تمامی اھداف و خواسته ھایی که داشتم رو خلق کنم، 

  ...اون زمان ھدف ھای مالی بسیار بزرگی داشتم

نکته ای که در چند صفحه ی قبل بھش اشاره کردم که تو خواھان پیتزا ھستی،  و این دقیقا میشد ھمون
  ...اما در جای اشتباه دنبالش میگردی

نکته ی جالب این بود با قوانین حاکم بر ... اون شب، خیلی با خودم فکر کردم که مشکل کار کجا بوده
  !زندگیم ازش استفاده میکردم جھان ھستی ھم آشنا بودم، قانون جذب رو به خوبی می شناختم و در

اما احتماال باورھایی در ناخودآگاھم وجود داشته که اجازه نمی داده از قانون جذب و قوانین حاکم بر جھان 
  .ھستی برای کسب ثروت استفاده کنم

دیگه ھم که وقت ... دارم سعی و تالش ھم که میکنم... رو می دونم نآخه من که قوانی با خودم گفتم
رام نمونده که کار دیگه ای انجام بدم، پس مشکل کجاست؟ کجای کار میلنگه که من حواسم آزادی ب
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که باعث شده چنین نتیجه ای رو به دست بیارم؟ آیا راھم اشتباھه؟ آیا راه بھتر و سریع تری بھش نبوده 
  ھم وجود داره؟

کاری که انتخابش کردم نمی  می دونستم که این. یادمه اون شب اصال نخوابیدم و به دنبال راھکار بودم
تونه بھم کمک کنه تا به اون ھمه اھداف و خواسته ھای بزرگی که دارم برسم و ادامه ی این مسیر 

  !اشتباھه، چون این کار واقعا پتانسیل این رو نداره که به من کمک کنه به اھداف مالی ای که دارم برسم

و رھا کنم و صرفا به اصالح اون باورھای اشتباه و خرابی بنابراین تصمیم گرفتم که مرد و مردونه ھمه چیز ر
و با خودم عھد کردم که تا زمانی . مشغول بشم که در مورد پول و ثروت در ناخودآگاه من شکل گرفته بود

که خیالم از بابت ذھنم راحت نشده، ھیچ تصمیم شغلی یا مالی دیگه ای نگیرم و اقدام خاصی ھم در 
   .این زمینه انجام ندم

چون عامل نھایی تعیین کننده موفقیت یا شکست ھر فرد، باورھاییه که در ضمیر ناخودآگاھش جا گرفته و 
تا زمانی که این باورھا صحیح و ھمراستای با اھداف و خواسته ھای فرد نباشه، ھر اقدامی، ھر تالشی، 

 !ھر فعالیتی به صورت تضمینی و قطعی محکوم به شکسته

  

 

 

خالصه اون شب رو تا صبح بیدار موندم و فکر کردم، یادداشت برداری کردم، ھدف گذاری کردم، تصمیم 
گرفتم، با خودم و خدای خودم عھد بستم، خواسته ھام رو مکتوب کردم و متعھد شدم که تا زمانی که تک 

افتاد ادامه بدم و  تک این خواسته ھا و اھداف رو خلق نکردم، از اھدافم دست نکشم، ھر اتفاقی ھم که
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اجازه ندم که ھیچ چیزی نا امیدم کنه، اجازه ندم که ھیچ عامل بیرونی یا درونی ای منو از مسیری که 
  !برای خودم تعیین کردم، منحرف کنه

دوست من، نمی دونم با چه احساسی می تونم این حسم رو بھت انتقال بدم که متوجه عمق حرف من 
ایناتشه که ھر زمان که از صمیم قلبت چیزی رو میخوای و با خودت عھد بشی، اما این قانون خدا و ک

میکنی که تا بھش نرسیدی از این خواسته و ھدف دست نمیکشی، زمین و زمان دست به دست ھم 
میدن، اتفاق ھای عجیب و غریبی می افته، شرایطی پیش میاد تا راه بھت نشون داده بشه و در نھایت 

  !ه داری برسیتو به خواسته و ھدفی ک

دوره ی حرفه ای کوچینگ راز و رمز ھای ایمیل از کاربران  100بود که نزدیک  93اواسط بھمن ماه 
 دریافت کردم که از موفقیت ھایی که در طول دوره به دست آورده بودن صحبت می ناگفته ی ذھن

کاربری داشتیم که با آموزش ھای این دوره سرطان خودش رو درمان کرده بود، دوستی بود که .... کردن
عمل جراحی بسیار خطرناک و پر ریسکی رو با موفقیت پشت سر گذاشته بود و در کمتر از یک ھفته در 

 شن عملحالی با سالمتی کامل از بیمارستان مرخص شد که دکترھا کمترین امیدی به موفق بود
تعداد بسیاری از کاربران موفق شده بودن با تکنیک ھای دوره بدھی ھایی که داشتن رو پرداخت ! نداشتن

  ...خریده بودن... کنن، کاربرانی بودن که در زمانی بسیار کوتاه اتوموبیل، خانه، و 

از من درخواست کرده  نتایج دوره واقعا عالی بود، اما نمی دونم چه حکمتی بود که بسیاری از این کاربران
وقتی که . بودن که دوره ای رو طراحی کنم که بتونه به این دوستان کمک کنه که به استقالل مالی برسن

این ایمیل ھا و کامنت ھا رو میخوندم، خیلی خوشحال شدم، چون شرکت کندگان در دوره به قدری موفق 
و این برای من که مربی دوستانم در این  شده بودن که ذھن و فکرشون به سمت استقالل مالی رفته بود

  !داد به مندوره بودم خیلی خبر خوبی بود و حس بسیار خوبی 

با توجه به تجربیاتی که دارم و تحقیقاتی که در زمینه رشد مالی داشتم، به این نتیجه رسیدم که ھر 
جایگاھی برسه که سالیانه یک اگر به ... فردی که در ھر نقطه ای از دنیا زندگی می کنه، با ھر شرایطی

میلیارد تومان درآمد داشته باشه، به معنای واقعی کلمه به استقالل مالی رسیده و می تونه ھر نوع از 
 ...زندگی که مدنظرشه رو با ھر کیفتی که دوست داره برای خودش بسازه

ان در دوره کوچینگ ندگبنابراین طی مشورتی که با تیم ھمراھم داشتم و فیدبک ھایی که از شرکت کن
سال درآمد سالیانه  الی سه تصمیم به طراحی دوره ای گرفتم که بتونه در کمتر از دو ه بودم،دریافت کرد

ھر فردی، با ھر شرایط و توانایی و استعدادی که داره و در این دوره شرکت می کنه رو حد اقل به سالی 
  ...یک میلیارد تومان برسونه

شکل  راز یک میلیون دالری من، راز دستیابی به استقالل مالیدوره ی  و دقیقا اینگونه بود که
  :فت و طراحی شد که چند مزیت ویژه و طالیی دارهگر

ü این دوره به گونه ای طراحی شده که پتانسیل دستیابی به درآمدھای میلیونی و میلیاردی رو 
 ...داره

ü  این دوره به شما این امکان رومیده که دقیقا کسب و کاری رو برای خودت راه اندازی کنی که بر
اساس عالیقی که داری شکل گرفته و در ادامه قدم به قدم بھت آموزش داده میشه که چگونه 

کاری با رو به یک بیزنس با سودآوری و درآمد باال و کسب و  تمی تونی کسب و کار اینترنتی خود
می تونی کسب و کارت رو در ھر نقطه ای از دنیا که  دوام تبدیل کنی و مھمتر از ھمه اینکه

 .ھستی به راحتی و بدون نیاز به حضور فیزیکی مدیریت کنی
ü در این دوره به ھیچ مھارت یا تخصصی نیاز نداری. 
ü در این دوره ھیچ نیازی نیست که اطالعات فنی و تخصصی داشته باشی. 
ü  این دوره ھیچ نیازی نیست که ھفته ھا و ماه ھا صبر کنی تا به درآمدزایی برسی، در این دوره در

از روز اولی که کسب و کار اینترنتی ات رو راه اندازی کردی، می تونی درآمدزایی و پول سازی رو 
 ...تجربه کنی
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دوست خوبم به اشتراک دوست من، فقط به یک علت میخوام این راز یک میلیون دالری خودم رو با تو 
بگذارم، چون ایمان دارم که این راز می تونه زندگی تو و به ویژه زندگی مالی تو رو متحول کنه و بھت کمک 

میلیون تومن اینترنتی خودت رو به دست بیاری و گام به گام  10کنه که در زمانی بسیار کوتاه اولین 
  .درآمدھای باالتر رو تجربه کنی

  عیتی صحبت می کنم؟چطور با چنین قاط

زمانی که اولین دوره ی راز یک میلیون دالری من رو به کاربران دوست داشتنی ! سوال بسیار خوبیه
وبسایت عرفانی زاده دات کام معرفی کردم، تصویری از درآمد یک روز کاری اینترنتی خودم که صرفا مربوط 

ھزار  284میلیون و  12 به یکی از کسب و کار ھای اینترنتی من بود رو بر روی سایت قرار دادم که مبلغ
  ...تومن رو نشون میداد

در اون زمان داشتم بر روی یک دوره ی حرفه ای در زمینه مارکتینگ، کپی رایتینگ و تبلیغ نویسی حرفه 
ای کار میکردم که کار مشترک من و یکی از دوستان بسیار خوبم بود که البته ناگفته نمونه که این دوست 

  . بسیار به نام ھستشمن در زمینه بازاریابی 

نکته ی جالب این بود . مبلغی ھم که در تصویر باال اومده درآمد روز اول فروش این محصول رو نشون میده
که من در معرفی دوره ی راز یک میلیون دالری من به این نکته اشاره کرده بودم که با توجه به سرمایه 

. اد که بیشتر از یک روز پول خودم رو در بانک بگذارمگذاری ھایی که انجام میدم، معموال خیلی کم پیش می
که دوستمون در ایمیل گفته بود ای کاش روی ھمین حساب ایمیل جالبی از یکی از کاربران دریافت کردم 

  .چندین تراکنش رو روی سایت قرار میدادید تا به ما انگیزه ی بیشتری برای شروع بده

روزی رو که برای فروش این محصول  5یک گزارش مالی روزانه از تصمیم گرفتم ! به نظرم چالش جالبی بود
در نظر گرفته بودیم ارایه بدم تا ھم انگیزه ای برای کاربران دوست داشتنی وبسایتم باشه و ھم اینکه 
بتونم نحوه ی عملکرد خودم رو با دقت بیشتری ارزیابی و بررسی کنم و اگر موردی ھست که نیاز به 

  .رات الزم رو اعمال کنماصالح داره، تغیی

  ...ھزار تومن درآمدزایی داشته باشیم 489میلیون و  6در روز دوم فروش این دوره موفق شدیم مبلغ 
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  ...ھزار تومن درآمدزایی داشته باشیم

ھزار تومن درآمدزایی  32و میلیون  18
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ھزار تومن درآمدزایی داشته باشیم 677میلیون و  14در روز سوم موفق شدیم که 

18مبلغ در روز چھارم فروش محصول مارکتینگ مون، موفق شدیم 
  

11 

در روز سوم موفق شدیم که 

  

در روز چھارم فروش محصول مارکتینگ مون، موفق شدیم 
  ...داشته باشیم
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  ...ھزار تومن رسیدیم 855میلیون و 

 

  چرا دارم اینھا رو بھت میگم؟ آیا دارم تضمین یک شبه پول دار شدن رو بھت میدم؟

اعداد و ارقام رو که چه بسا جز مسایل خصوصی من 
ھست، بھت میگم اینه که بدونی این کسب و کار چه پتانسیلی داره و چه پتانسیلی می تونه در انتظارت 
باشه و مھمتر از ھمه اینکه اگر در شرایطی قرار داری که از لحاظ مالی چندان مورد پسندت نیست و یا 
لی من قرار داری، باور کن که زندگی تو می تونه تغییر کنه، ھیچ لزومی 
نداره ھمین شرایط فعلی ای که داری تا ابد ادامه پیدا کنه، کافیه تو بخوای، آماده باشی، دست بکار 
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میلیون و  19و نھایتا در پنجمین روز و آخرین روز فروش این محصول به مبلغ 

چرا دارم اینھا رو بھت میگم؟ آیا دارم تضمین یک شبه پول دار شدن رو بھت میدم؟

اعداد و ارقام رو که چه بسا جز مسایل خصوصی من درام این علت اینکه  ،ببین دوست من
ھست، بھت میگم اینه که بدونی این کسب و کار چه پتانسیلی داره و چه پتانسیلی می تونه در انتظارت 
باشه و مھمتر از ھمه اینکه اگر در شرایطی قرار داری که از لحاظ مالی چندان مورد پسندت نیست و یا 

لی من قرار داری، باور کن که زندگی تو می تونه تغییر کنه، ھیچ لزومی حتی در شرایطی مثل شرایط قب
نداره ھمین شرایط فعلی ای که داری تا ابد ادامه پیدا کنه، کافیه تو بخوای، آماده باشی، دست بکار 

  ...بشی و ھمه چیز رو تغییر بدی

12 

  

و نھایتا در پنجمین روز و آخرین روز فروش این محصول به مبلغ 

  

چرا دارم اینھا رو بھت میگم؟ آیا دارم تضمین یک شبه پول دار شدن رو بھت میدم؟

ببین دوست من!!! ھرگز
ھست، بھت میگم اینه که بدونی این کسب و کار چه پتانسیلی داره و چه پتانسیلی می تونه در انتظارت 
باشه و مھمتر از ھمه اینکه اگر در شرایطی قرار داری که از لحاظ مالی چندان مورد پسندت نیست و یا 

حتی در شرایطی مثل شرایط قب
نداره ھمین شرایط فعلی ای که داری تا ابد ادامه پیدا کنه، کافیه تو بخوای، آماده باشی، دست بکار 

بشی و ھمه چیز رو تغییر بدی
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االنه خیلی از افراد دیگه، می تونی در زمانی کمتر از دو سه سال به جایی برسی که درآمد ماھانه و س
  ! درآمد یک روز تو باشه

فقط به ھمین علته که وارد مسایل مالی شخصی خودم شدم تا به تو دوست خودم این باور رو بدم که 
  ...ھمه چیز امکان پذیره، به شرط اینکه باورش کنی... ھمه چیز شدنیه

ز من می تونی چنین رکورد ھایی و چه بسا و باور کن که اگر من تونستم، تو خیلی سریع تر و راحت تر ا
  !ھمه چیز به تو بستگی داره دوست خوبم... رکوردھای عالی تر و بھتر رو بزنی

بسیار خوب، اجازه بده این موضوع رو ادامه بدیم، تا ببینیم کسب و کار اینترنتی دقیقا چی ھستش؟ 
کسب  ،چکترین اطالعات تخصصی و فنیچگونه می تونی به راحتی و در کوتاه ترین زمان ممکن، بدون کو

و کار اینترنتی خودت رو راه اندازی کنی؟ چگونه می تونی درآمدزایی و درآمدھای باال رو در کسب و کار 
  ... .اینترنتی ات تجربه کنی؟ و 

  آیا آماده ای تا این تحول رو به زندگی ات و به ویژه زندگی مالی ات ھدیه کنی، دوست خوبم؟

  

    محمد امین عرفانی زاده -دوستدار شما                                                                                  
  1394خرداد ماه                                                                                               
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  میلیون تومان اینترنتی خود را بھ دست آوردم؟ 10چگونھ اولین 
بعد از اینکه تصمیم گرفتم از تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه استعفا بدم و دیگه این پروسه رو ادامه 
ندم، با توجه به مھارتی که در ھیپنوتیزم داشتم و اطالعاتی که در زمینه قانون جذب داشتم، تصمیم 

کی دوماھه تمامی باورھای منفی ای که در زمینه پول و ثروت داشتم و به من گرفتم که در یک بازه ی ی
  .اجازه نمی داد که ثروتمند بشم رو شناسایی و با باورھای پول ساز و ثروت آفرین جایگزین کنم

بنابراین برای اولین بار و به صورتی کامال الھام شده، تصمیم گرفتم که از تکنیک ھای ھیپنوتیزم در زمینه 
موفقیت و تغییر باورھا استفاده کنم، چون به خوبی می دونستم که ھیچ تکنیکی سریع تر از ھیپنوتیزم  ی

  .بنابراین فورا دست به کار شدم! جواب نمیده

دقیقه تا یک ساعت رو به انجام تمرینات خود ھیپنوتیزمی که برای خودم تدارک دیده بودم  30روزانه بین 
  . ھفته ادامه دادم 6ناتم رو به مدت اختصاص میدادم و دقیقا تمری

صادقانه بھت بگم که در سه ھفته ی اول تمریناتم، به جز اینکه حس و حالم در پایان تمرین عالی میشد و 
داشتم، ھیچ تغییری در زمینه ثروت در زندگی من رخ نداد،  خاصی حس سبکی و آرامش ذھنی و جسمی

رامش و حس و حال خوبی رو در من ایجاد کرده بود که واقعا ولی انجام تمرینات خود ھیپنوتیزم، واقعا آ
وصف ناپذیره و فقط دوستانی که فایل ھای خود ھیپنوتیزم موجود در سایت رو دنبال می کنن، متوجه 

  !منظور من میشن

که نتیجه در راھه و احتماال با توجه با باورھای مخربی که در زمینه پول و ثروت داشتم و اما می دونستم 
حتماال عمقی که این باورھا در ناخودآگاه من داشته، به زمان بیشتری برای تاثیر تمرینات خود ھیپنوتیزم ا

  .بنابراین با قدرت و با ھمون کیفیت، تمریناتم رو ادامه دادم. نیاز دارم

 درست یک ھفته بعد، در ھفته چھارم تمرینات خود ھیپنوتیزمی من، پروژه ای! حدس من کامال درست بود
ھزار  300در نظر گرفته شده بود  پروژه یک ھفته ای به من پیشنھاد شد که حق الزحمه ای که برای اون

  !تومان بود

فھمیدم که وارد مدار ثروت شدم و این نشونه ھای کایناته که داره بھم عالمت میده که راھم درسته و 
 300تومن تبدیل شده بود به ھفته ای ھزار  150پیشرفت بسیار خوبی بود، درآمد ماھی . باید ادامه بدم

اما این چیزی نبود که من خواھانش باشم، بنابراین متوجه شدم که باز ھم باید به تمرینات . ھزار تومن
  .خود ھیپنوتیزمم ادامه بدم و ذھنم رو برای موفقیت ھای بیشتر و بزرگ تر برنامه ریزی کنم

  ...باز ھم به تمرینات خود ھیپنوتیزمم ادامه دادم

به خوبی یادمه که درست ھفته ی ششم تمرینات خود ھیپنوتیزمم بود که زمانی که داشتم دوش 
  ! میگرفتم یک ایده به ذھنم رسید

دوست من وقتی که داری ذھنت رو برای ھدفت برنامه ریزی می کنی، ھر ایده ای که به ذھنت رسید رو 
ا ھمین ایده ھاست که قدم به قدم تو رو به چون دقیق. جدی بگیر، بھش توجه کن و فورا اجرایی اش کن

  !ھدف و خواسته ای که داری می رسونه

این دقیقا ھمون چیزیه ... یه چیزی در ذھنم میگفت برو به سمت کسب و کارھای اینترنتی... ایده این بود
  !ذھنم سر نخ رو بھم داد... که تو میخوای و می تونه تو رو به اھدافت برسونه

نه برنامه نویسی بلد بودم، نه از ھاست و دامین ! اینترنت و سایت نمی دونستم واقعامن ھیچ چیزی از 
چون این راه رو ذھنم در حالی به من داده که اون رو ! اما می دونستم راه ھمینه. چیزی سر در می آوردم

  .ه بودمبرای ثروت برنامه ریزی اش کرد
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شاید باورت نشه دوست من، اما به محض اینکه از حمام بیرون اومدم، فورا ھاست و دامنه خریدم تا دو 
یکی در زمینه موفقیت که برای اون دامنه ی . سایت رو برای خودم راه اندازی کنم

http://www.youcandoit.ir/ در زمینه ی آموزش زبان انگلیسی رو خریداری کردم و یکی ھم!  

فکر می کنی . تمام پولی که داشتم برای یک طراحی ساده و ھاست و دامین این دو سایت خرج شد
  !!!!ھزار تومن بود 8اینترنتی ماه اولم درآمد نتیجه چی بود؟ 

ایمان داشتم که راھم درسته، ولی نتیجه ای که کسب کرده بودم نشون میداد که یه جای 
  . میلنگه و یه قسمتی از کار رو اشتباه دارم انجام میدم کارم

خیلی مشتاق بودم که راجع به آنالین مارکتینگ، ایمیل مارکتینگ و کسب و کارھای اینترنتی یا بگیرم تا 
  .میلیون تومن رو برای خودم ایجاد کنم 10بتونم یه درآمد حداقل ماھی 

واقعا دوست نداشتم کارھایی رو تکرار کنم که بقیه انجام میدادن و یه شغل خسته کننده و تکراری رو 
  ! برای خودم انتخاب کنم و در آخر ھم یه حقوق بخور و نمیر بھم بدن

به ھمین دلیل تصمیم گرفتم به ھر قیمتی که شده راه رو ! اصال چنین چیزی برای من قابل قبول نبود!! نه
ودم ھموار کنم و با استفاده از فرصت ھای بکر و نامحدودی که در دنیای اینترنت وجود داره، کسب برای خ

  .و کار اینترنتی خودم رو شکل بدم و زندگی و سرنوشتم رو دقیقا ھمونطوری که دوست دارم رقم بزنم

  .اما واقعا کار سختی بود

خیلی وقت ھا ھم . تونم ادامه بدم خیلی وقت ھا پیش می اومد که حس کنم خسته شدم و دیگه نمی
چرا بخوام کسب !! این فکر می اومد توی سرم که خوب میشه مثل بقیه آدما یه کار معمولی داشت دیگه

  !!و کار خودم رو داشته باشم؟

می دونی مشکل اصلی کجا بود دوست من؟ مشکل اصلی این بود که ھیچ منبع و مرجعی وجود نداشت 
کاربردی و عملی ارایه بده، برای ھمین پیدا کردن راه صحیح یک مقدار سخت بود که در این زمینه آموزش 

و زمانی که بخوای اولین ھای ھر چیزی باشی، به ھر حال کارت با یک مقدار آزمون و خطا ھمراه میشه و 
  .به زمان بیشتری نیاز داره تا سریع ترین و راحت ترین راه ممکن رو پیدا کنی

رویاھایی . وجود داشت که اجازه نمی داد تسلیم بشم و بی خیال ھدفم بشم خوشبختانه حسی در من
که داشتم رو می دیدم و واقعا حس شون می کردم، حس می کردم که فاصله ی زیادی باھاشون ندارم، 

  .به ھمین علت باز انگیزه می گرفتم و ادامه می دادم

  ...بود شرکت کردم در حدود سه ماه در اکثر دوره ھای خارجی که در این زمینه

  ...برنامه ھای خارجی ای که در این زمینه آماده شده بود رو رو خریداری کردم

  ...در وبینارھای آنالین شرکت کردم

  ...از برترین ھای این حرفه درخواست کردم که مربی من باشن و آموزش ھای الزم رو به من بدن

می دیدم، ھمچنان تمرینات خود ھیپنوتیزم خودم  و جالبه بدونی که در عین حال که آموزش ھای الزم رو
رو به صورت جدی تر و حرفه ای تر دنبال می کردم، چون به خوبی می دونستم که با این کار در طول 

  .مسیر ھرجایی که الزم باشه، ذھنم راه صحیح و کاری که باید انجام بشه رو بھم میگه

با تمام این آموزش !! ی از رقم ھای مالی باال نبودچندین ماه به ھمین شیوه سپری شد ولی ھمچنان خبر
ھزار تومن رسیده بود و این نشون میداد که  300ھزار تومن به ماھی  8ھا درآمد اینترنتی من از ماھی 

والبته ناگفته نمونه که در اون زمان واقعا . ( احتماال یک حلقه ی مفقوده ای در این آموزش ھا وجود داره
درصد به  100جامعی که تمامی آموزش ھای الزم رو ارایه بده و بتونه اثر بخشی ھیچ سیستم کامل و 
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ھمراه داشته باشه، وجود نداشت و ھمین عامل بود که باعث شد دستیابی من به ھدفی که داشتم در 
  .)زمان طوالنی تری انجام بشه

مارکتینگ، ایده ی جالبی به اما یک شب که واقعا نا امید شده بودم از این سیستم ھای آموزشی آنالین 
به خودم گفتم این آخرین چیزیه که امتحانش می کنم، اگر جواب نداد، دیگه این سیستم رو . ذھنم رسید
  !ادامه نمیدم

خیلی کنجکاو بودم که ببینم آیا ایده ای که به ! ھنوز حسی که فردای اون روز داشتم رو به خاطر دارم
  .واقعا حس و حال خاصی داشتم ...ذھنم رسیده اثر بخش بوده یا نه

دوباره بخش مالی سایت رو چک کردم تا از چیزی که !! باورم نمیشد! وارد بخش مدیریت سایتم شدم
  . دیدم مطمین بشم

ھزار تومن درآمدزایی اینترنتی داشته باشم و  560ساعت  10بودم در کمتر از  موفق شده! عالی بود
  !ر زمانی به دست آورده بودم که خواب بودمھزار تومن رو د 560جالبتر اینکه این 

خیلی خوشحال بودم، . واقعا نمی تونم حسی که در اون لحظه داشتم رو برای تو دوست خوبم بیان کنم
چون باالخره راه صحیح دستیابی به درآمدزایی اینترنتی رو پیدا کرده بودم و این خیلی برای من ارزش 

  .روزھای زندگیم بوداون روز واقعا یکی از بھترین . داشت

از اون به بعد تنھا کاری که الزم بود انجام بدم این . راز درآمدزایی اینترنتی رو کشف کرده بودم
بود که دقیقا ھمین پروسه رو تکرار کنم تا بتونم باز ھم درآمدزایی اینترنتی داشته باشم، 

  !ھمین

  ...روز از اون شب گذشت 30

درست مثل یک . میلیون تومن اینترنتی خودم رو به دست بیارم 10ین و من موفق شدم که در یک ماه، اول
  ! جت که داره با سرعت به مسیر خودش ادامه میده و ھیچ چیزی نمی تونه مانع و سد راھش بشه

حس بسیار خوبی داشت، چون روش و کسب و کاری رو پیدا کرده بودم که کسب درآمد و پول ساختن در 
تی نداشت و مھمتر از ھمه، این قدرت رو داشت که این درآمدزایی رو در اون کسب و کار ھیچ محدودی

  !زمانی بسیار کوتاه انجام بده

یادمه در اون روزھا من فقط یه چیز رو می دونستم، که ھر روز صبح از خواب بیدار بشم و 
  دقیقا ھمون کاری رو تکرار کنم که دیروز انجامش دادم، چرا؟

  !چون داشت بھم جواب میداد

و دقیقا ھمون جا بود که حس کردم متوجه شدم این سیستم چگونه کار می کنه و چه ریزه کاری ھا و 
حس می کردم . نکاتی در کسب و کارھای اینترنتی وجود داره که دیگران ھیچ اشاره ای به اون نمی کنن

ردم که راز فکر می ک. رازی که میشه باھاش به درآمدھای میلیونی و میلیاردی رسید رو پیدا کردم
دستیابی به استقالل مالی و روشی که میشه به کمک اون زندگی دلخواه و ایده آل خودم رو بسازم رو 

  ...پیدا کردم
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  چگونھ ماشین پول سازی خود را راه اندازی کنیم؟
اما سوال . ھمه ی ما به خوبی می دونیم که ایمیل یکی از راه ھای برقراری ارتباط با دیگران ھستش

طالیی ای که اینجا وجود داره اینه که رابطه ی ایمیل و کسب و کارھای اینترنتی چیه؟ و چرا ایمیل 
  فنداسیون کسب و کار ھای اینترنتی رو شکل میده؟

اجازه بده ببینیم که تو دوست خوب من چگونه می تونی، صرفا با استفاده ی از ایمیل و ایمیل 
  رو شکل بدی؟مارکتینگ، کسب و کار اینترنتی خودت 

  انجام بدی؟در کوتاه ترین زمان ممکن و  به راحتیو مھمتر از ھمه اینکه چگونه می تونی این کار رو 

که این دوره چندین مزیت طالیی و عالی برای تو  راز یک میلیون دالری منهپاسخ این دو سوال در 
  :وست خوبم دارهد

ü  نیاز داری یک صفحه ایبرای راه اندازی کسب و کار اینترنتی خودت صرفا به یک وبسایت... 
ü  اولین سایت خودت رو راه اندازی کنی در کمتر از سه ساعتمی تونی... 
ü  که عالقه داری به صورت آنالین فعالیت کنی و کسب درآمد کنی در ھر زمینه ایمی تونی... 
ü ر کوتاه می تونی آموزش ھای الزم برای شروع کارت رو ببینی و سپس به سراغ در زمانی بسیا

آموزش ھای تکمیلی بری و قدم به قدم کسب و کار اینترنتی ات رو گسترش بدی و حرفه ای تر 
 ...عمل کنی

ü  به واسطه ی  ھر زمان که دوست داشتیاین دوره بھت این امکان رو میده که بتونی که
 ...ت، درآمدزایی رو تجربه کنیکسب و کار اینترنتی

ü  با شیوه ھای جذب ترافیکی که در دوره آموزش داده شده، جذب کاربر برای شما تضمین شده
 ...است

ü  و تا زمانی که شما کاربر و لیست اعضا داشته باشی، کسب درآمد و درآمدزایی شما تضمین
 ...شده است

  

  منظور من از گارانتی و تضمین چیه؟

تونم دستیابی به نتیجه یا درآمد خاصی رو برای تو دوست خوبم تضمین کنم، چون نمی مسلما من نمی 
دونم که چقدر برای رسیدن به استقالل مالی انگیزه داری و چقدر حاضری با جدیت تمرینات این دوره رو 

  .دنبال کنی و تا زمانی که به خواسته ی نھاییت نرسیدی از این سیستم دست نکشی و ادامه بدی

و منظور من از تضمین و گارانتی اینه که اگر  این سیستم کار می کنهاما من بھت تضمین میدم که 
که این شیوه ی صحیح دقیقا ھمون ( کسب و کار اینترنتی خودت رو به شیوه ی صحیح راه اندازی کنی 

رنتی ات ایجاد ، می تونی لیستی از کاربران با کیفیت برای کسب و کار اینت)چیزیه که بھت آموزش میدم
کنی و اگر چنین کنی به راحتی می تونی درآمدزایی اینترنتی رو تجربه کنی و در زمانی کوتاه و به مرور 
این درآمد رو افزایش بدی، و البته ھیچ سقفی برای درآمد اینترنتی تو وجود نداره و ھرچه بیشتر با این 

  !ست پیدا کنیھای باالتر و بیشتر دسیستم جلو بیای می تونی به درآمد

نتیجه ی نھایی که می تونی کسب کنی، صرفا به شیوه ی راه اندازی کسب و کار اینترنتی ات، شیوه ی 
مدیریت کسب و کار اینترنتی ات، ایمیل مارکتینگ، لیست کاربرانی که برای خودت میسازی و میزان تالش 

  !و جدیتی که در این راه داری، بستگی داره
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  دالری من، دقیقا چگونھ کار می کنھ؟
و تو دوست خوبم می تونی  چه باور بکنی، چه نکنی راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی به ھمین راحتیه

  :در ھشت گام ساده و راحت کسب و کار اینترنتی خودت رو راه اندازی کنی و به درآمدزایی برسی

 

  !بررسی کنیم و ببینیم که چگونه عمل میکنه
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دالری من، دقیقا چگونھ کار می کنھ؟ دوره ی راز یک میلیون
چه باور بکنی، چه نکنی راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی به ھمین راحتیه

در ھشت گام ساده و راحت کسب و کار اینترنتی خودت رو راه اندازی کنی و به درآمدزایی برسی

بررسی کنیم و ببینیم که چگونه عمل میکنهاجازه بده که ھر بخش رو به صورت مجزا 

18 

دوره ی راز یک میلیون
چه باور بکنی، چه نکنی راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی به ھمین راحتیه

در ھشت گام ساده و راحت کسب و کار اینترنتی خودت رو راه اندازی کنی و به درآمدزایی برسی

  

اجازه بده که ھر بخش رو به صورت مجزا 
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ھرکسی . اولین چیزی که برای کسب و کارھای اینترنتی بھش نیاز داری، ترافیک یا بازدید کننده ھستش

صفحه ای شما وجود داره که روش جذب ترافیک و بازدید کننده به وبسایت یک 
  .برخی از اون ھا روش ھایی کامال رایگان و برخی از اونھا روش ھایی ھستش که شامل ھزینه است

مزیتی که این دوره برای کسب و کار اینترنتی شما داره اینه که اصال مھم نیست که ترافیک و بازدید کننده 
ی، چون تکنیک ھایی طالیی و منحصر به فرد 
به شما آموزش داده میشه که بھت کمک میکنه وبسایت یک صفحه ای شما، بیشترین تعداد کاربر و عضو 
رو با کمترین ھزینه جذب کنه تا بتونی عالی از کسب و کار اینترنتی ات جواب بگیری و درآمدزایی داشته 

، جذب دوره ی آنالین راز یک میلیون دالری من

در این دوره تمامی روش ھای جذب ترافیک و بازدید کننده، چه به صورت رایگان و چه شامل ھزینه به شما 

زمانی که تازه راز کسب درآمد اینترنتی رو کشف کرده بودم، دقیقا از ھمین استراتژی ھای رایگانی که در 
میلیون تومن  10، اولین روز 30در کمتر از 

به تو دوست خوبم بدم، که دقیقا ھمون تکنیک ھا و استراتژی ھا امروز ھم جواب 

در دوره ی راز یک میلیون دالری من، دقیقا بھت آموزش میدم که بھتره بر کدوم یکی از روش ھا و تکنیک 
  . ، تا سریع تر و بھتر از این سیستم جواب بگیری
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اولین چیزی که برای کسب و کارھای اینترنتی بھش نیاز داری، ترافیک یا بازدید کننده ھستش

  !چیزی غیر از این بھت گفت، باورش نکن

روش جذب ترافیک و بازدید کننده به وبسایت یک  24به صورت کلی بیش از 
برخی از اون ھا روش ھایی کامال رایگان و برخی از اونھا روش ھایی ھستش که شامل ھزینه است

مزیتی که این دوره برای کسب و کار اینترنتی شما داره اینه که اصال مھم نیست که ترافیک و بازدید کننده 
ی، چون تکنیک ھایی طالیی و منحصر به فرد ھای خودت رو به کمک چه روشی به وبسایتت جذب می کن

به شما آموزش داده میشه که بھت کمک میکنه وبسایت یک صفحه ای شما، بیشترین تعداد کاربر و عضو 
رو با کمترین ھزینه جذب کنه تا بتونی عالی از کسب و کار اینترنتی ات جواب بگیری و درآمدزایی داشته 

دوره ی آنالین راز یک میلیون دالری منزش داده شده در با استفاده از تکنیک ھای آمو
  .درصد تضمین شده است 100کاربر سایت شما 

در این دوره تمامی روش ھای جذب ترافیک و بازدید کننده، چه به صورت رایگان و چه شامل ھزینه به شما 
  .زش داده میشه

زمانی که تازه راز کسب درآمد اینترنتی رو کشف کرده بودم، دقیقا از ھمین استراتژی ھای رایگانی که در 
در کمتر از دوره به اونھا اشاره کردم، استفاده کردم و موفق شدم که 

  . اینترنتی خودم رو به دست بیارم

به تو دوست خوبم بدم، که دقیقا ھمون تکنیک ھا و استراتژی ھا امروز ھم جواب و میخوام این مژده رو 
  !میده و می تونه برای تو درآمدزایی داشته باشه

در دوره ی راز یک میلیون دالری من، دقیقا بھت آموزش میدم که بھتره بر کدوم یکی از روش ھا و تکنیک 
، تا سریع تر و بھتر از این سیستم جواب بگیریھای جذب ترافیک و بازدید کننده بیشتر تمرکز کنی
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  ترافیک. 1
اولین چیزی که برای کسب و کارھای اینترنتی بھش نیاز داری، ترافیک یا بازدید کننده ھستش

چیزی غیر از این بھت گفت، باورش نکن

به صورت کلی بیش از 
برخی از اون ھا روش ھایی کامال رایگان و برخی از اونھا روش ھایی ھستش که شامل ھزینه است

مزیتی که این دوره برای کسب و کار اینترنتی شما داره اینه که اصال مھم نیست که ترافیک و بازدید کننده 
ھای خودت رو به کمک چه روشی به وبسایتت جذب می کن

به شما آموزش داده میشه که بھت کمک میکنه وبسایت یک صفحه ای شما، بیشترین تعداد کاربر و عضو 
رو با کمترین ھزینه جذب کنه تا بتونی عالی از کسب و کار اینترنتی ات جواب بگیری و درآمدزایی داشته 

  .باشی

با استفاده از تکنیک ھای آمو
کاربر سایت شما 

در این دوره تمامی روش ھای جذب ترافیک و بازدید کننده، چه به صورت رایگان و چه شامل ھزینه به شما 
زش داده میشهآمو

زمانی که تازه راز کسب درآمد اینترنتی رو کشف کرده بودم، دقیقا از ھمین استراتژی ھای رایگانی که در 
دوره به اونھا اشاره کردم، استفاده کردم و موفق شدم که 

اینترنتی خودم رو به دست بیارم

و میخوام این مژده رو 
میده و می تونه برای تو درآمدزایی داشته باشه

در دوره ی راز یک میلیون دالری من، دقیقا بھت آموزش میدم که بھتره بر کدوم یکی از روش ھا و تکنیک 
ھای جذب ترافیک و بازدید کننده بیشتر تمرکز کنی
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  :عامل کلیدی رو لحاظ کردم و آموزش ھا رو بر این اساس پیش بردم 4در آموزش ھای این بخش 

  تمرکز اولیه بر جذب ترافیک و بازدید کننده رایگان به سایت یک صفحه ای شما) 1

ساعت می توانید این تکنیک ھا را  3از  آموزش ساده و راحت تکنیک ھای جذب ترافیک که در کمتر) 2
  اجرایی و عملی کنید

آموزش تکنیک ھایی تست شده و تضمینی برای گسترش و رشد سریع و راحت کسب و کار ایینترنتی ) 3
  شما

  !آموزش چگونگی جذب ترافیک و بازدید کننده با کیفیت و ھدفمند به وبسایت شما) 4
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روش ھای بسیار زیادی برای راه اندازی کسب و کارھای اینترنتی آموزش داده میشه که اکثر اون ھا 
بسیار پیچیده و دشوار ھستش و واقعا نمی تونه شرکت کننده گان در دوره ی رو به نتیجه ی اصلی که 

  .دوست خوبم، ازت می خوام که ھمین حاال تمامی اونھا رو فراموش کنی

تو فقط و فقط به یک وبسایت یک صفحه 
  .وبسایت شما واقعا به ھیچ چیز دیگه ای نیاز نداره

  :صفحه ای، سه بخش کلیدی وجود داره که باید حتما بھش توجه داشته باشی

دوست داری که یک نمونه از این وبسایت ھای یک صفحه ای رو ببینی؟ وبسایت تک صفحه ای زیر، 
 بودسایتی بود که از اون برای یک دوره ی مشترک با یکی از دوستانم در زمینه ی تبلیغ نویسی حرفه ای 
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  وبسایت یک صفحه ای شما

روش ھای بسیار زیادی برای راه اندازی کسب و کارھای اینترنتی آموزش داده میشه که اکثر اون ھا 
بسیار پیچیده و دشوار ھستش و واقعا نمی تونه شرکت کننده گان در دوره ی رو به نتیجه ی اصلی که 

  .ھستش برسونه درآمدزایی و کسب درآمد اینترنتی

دوست خوبم، ازت می خوام که ھمین حاال تمامی اونھا رو فراموش کنی

تو فقط و فقط به یک وبسایت یک صفحه برای راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی موفق و پول ساز، 
وبسایت شما واقعا به ھیچ چیز دیگه ای نیاز نداره! ای نیاز داری، فقط ھمین

صفحه ای، سه بخش کلیدی وجود داره که باید حتما بھش توجه داشته باشیدر این وبسایت یک 

  

  اشاره به نکات کلیدی و مزایا

  باکس دریافت ایمیل

دوست داری که یک نمونه از این وبسایت ھای یک صفحه ای رو ببینی؟ وبسایت تک صفحه ای زیر، 
سایتی بود که از اون برای یک دوره ی مشترک با یکی از دوستانم در زمینه ی تبلیغ نویسی حرفه ای 
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وبسایت یک صفحه ای شما. 2

روش ھای بسیار زیادی برای راه اندازی کسب و کارھای اینترنتی آموزش داده میشه که اکثر اون ھا 
بسیار پیچیده و دشوار ھستش و واقعا نمی تونه شرکت کننده گان در دوره ی رو به نتیجه ی اصلی که 

درآمدزایی و کسب درآمد اینترنتی

دوست خوبم، ازت می خوام که ھمین حاال تمامی اونھا رو فراموش کنی

برای راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی موفق و پول ساز، 
ای نیاز داری، فقط ھمین

در این وبسایت یک 

  عنوان سایت) 1

اشاره به نکات کلیدی و مزایا) 2

باکس دریافت ایمیل) 3

دوست داری که یک نمونه از این وبسایت ھای یک صفحه ای رو ببینی؟ وبسایت تک صفحه ای زیر، 
سایتی بود که از اون برای یک دوره ی مشترک با یکی از دوستانم در زمینه ی تبلیغ نویسی حرفه ای 

  :استفاده کردم
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نکات و مزایای بیشتری در ھمین وبسایت یک صفحه ای من، با اینکه حتی فراموش کرده بودم به 
میلیون تومن  50توضیحات تکمیلی اون اشاره کنم، عالی به من جواب داد و در کمتر از یک ھفته 

  می تونی باور کنی دوست من؟. درآمدزایی برای من داشت

  !کسب و کار اینترنتی تو ھم چنین شکل و شمایلی رو خواھد داشت. به ھمین راحتی

حتی نکته ی جالب اینجاست که تکنیک ھایی رو در ! سختی در کار نیستھیچ کار ! به ھمین راحتی
دوره ی آنالین راز یک میلیون دالری من بھت آموزش دادم که بدون نیاز به کوچکترین دانش تخصصی و فنی 
و بدون نیاز به برنامه نویسی، با چند کلیک ساده می تونی چنین وبسایت ھایی و وبسایت یک صفحه ای 

  .راحی کنی و کسب و کار اینترنتی خودت رو راه اندازی کنیخودت رو ط

  

  

  

  

  

  

  

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdl.com



  www.erfanizade.com   -Copyright 2015 
  

  

  )درصد اتوماتیک

درصد اتوماتیک انجام میشه و تنھا کاری که الزمه برای اون انجام بدی یک کپی کردن ساده 

ھر زمانی که فردی آدرس ایمیلش رو در باکس دریافت ایمیل شما وارد می کنه و بر روی گزینه ی عضویت 
اصطالحا به این صفحه ی دوم . کلیک میکنه، به صفحه ای ھدایت میشه که شما از قبل تعیین کردی

وبم آموزش داده میشه تا بتونی از روز اول 
  !راه اندازی کسب و کار اینترنتی ات درآمدزایی اینترنتی رو تجربه کنی
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درصد اتوماتیک 100(صفحه تشکر ) گام سوم و چھارم

درصد اتوماتیک انجام میشه و تنھا کاری که الزمه برای اون انجام بدی یک کپی کردن ساده 

ھر زمانی که فردی آدرس ایمیلش رو در باکس دریافت ایمیل شما وارد می کنه و بر روی گزینه ی عضویت 
کلیک میکنه، به صفحه ای ھدایت میشه که شما از قبل تعیین کردی

  . صفحه تشکر گفته میشه

وبم آموزش داده میشه تا بتونی از روز اول در این بخش از دوره چندین تکنیک منحصر به فرد به تو دوست خ
راه اندازی کسب و کار اینترنتی ات درآمدزایی اینترنتی رو تجربه کنی
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گام سوم و چھارم

درصد اتوماتیک انجام میشه و تنھا کاری که الزمه برای اون انجام بدی یک کپی کردن ساده  100این گام 
  . است

ھر زمانی که فردی آدرس ایمیلش رو در باکس دریافت ایمیل شما وارد می کنه و بر روی گزینه ی عضویت 
کلیک میکنه، به صفحه ای ھدایت میشه که شما از قبل تعیین کردی

صفحه تشکر گفته میشه

در این بخش از دوره چندین تکنیک منحصر به فرد به تو دوست خ
راه اندازی کسب و کار اینترنتی ات درآمدزایی اینترنتی رو تجربه کنی
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ذخیره سازی ایمیل ھای دریافتی در دیتابیس 

چگونگی ذخیره شدن اطالعات نداری و فکر می کنی که این بخش 
این بخش از کسب و . شاید تخصصی باشه، اجازه بده که بھت این اطمینان رو بدم که ھرگز اینگونه نیست

درصد اتوماتیک توسط سرویس ھایی که به شما معرفی میشه، 
نیست که کوچکترین اطالعاتی در این زمینه داشته باشی یا حتی کار به 

  !تنھا با چند کلیک ساده این پروسه ی اتوماتیک برای تو انجام میشه

 autoدر این بخش به صورت مفصل بھت آموزش میدم که چگونه می تونی با کمپانی ھایی که 
شه، با پرداخت ھزینه ھایی جزیی کار کنی تا کسب و کار اینترنتی تو عالی، 

یک کد ساده بھت میدن که کافیه این کد رو در سایت یک صفحه ای خودت 
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ذخیره سازی ایمیل ھای دریافتی در دیتابیس ) گام پنجم و ششم
  )درصد اتوماتیک 100( 

چگونگی ذخیره شدن اطالعات نداری و فکر می کنی که این بخش  درباره یدوست من اگر اطالعاتی 
شاید تخصصی باشه، اجازه بده که بھت این اطمینان رو بدم که ھرگز اینگونه نیست

درصد اتوماتیک توسط سرویس ھایی که به شما معرفی میشه،  100کار اینترنتی شما ھم به صورت 
نیست که کوچکترین اطالعاتی در این زمینه داشته باشی یا حتی کار به  و ھیچ نیازی

تنھا با چند کلیک ساده این پروسه ی اتوماتیک برای تو انجام میشه. خصوصی برای اون انجام بدی

در این بخش به صورت مفصل بھت آموزش میدم که چگونه می تونی با کمپانی ھایی که 
شه، با پرداخت ھزینه ھایی جزیی کار کنی تا کسب و کار اینترنتی تو عالی، بھشون گفته می

  .کنه در دنیای مجازی فعالیتمنظم، کامال حرفه ای و موفق 

auto responder  یک کد ساده بھت میدن که کافیه این کد رو در سایت یک صفحه ای خودت
  :افه بشهکپی کنی تا فرمی مشابه فرم زیر به وبسایتت اض
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گام پنجم و ششم

( اطالعاتی 

دوست من اگر اطالعاتی 
شاید تخصصی باشه، اجازه بده که بھت این اطمینان رو بدم که ھرگز اینگونه نیست

کار اینترنتی شما ھم به صورت 
و ھیچ نیازیانجام میگیره 

خصوصی برای اون انجام بدی

در این بخش به صورت مفصل بھت آموزش میدم که چگونه می تونی با کمپانی ھایی که 
responder بھشون گفته می

منظم، کامال حرفه ای و موفق 

  

auto responderکمپانی ھای 
کپی کنی تا فرمی مشابه فرم زیر به وبسایتت اض
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از اینجا به بعد ھمه چیز به صورت کامال اتوماتیک انجام میشه و ایمیل ھایی که در باکس باال وارد میشه، 
  .به صورت اتوماتیک برای شما ذخیره و وارد دیتابیس اطالعاتی ای که منحصر به فرد شماست میشه

کاری الزم نیست برای این دیتابیس انجام بدی، ھمه چیز کامال و از اینجا به بعد دیگه ھیچ 
  .اتوماتیک ادامه پیدا میکنه
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  )درصد اتواتیک

در صورت که تمایل داشته  در این بخش این امکان به شما داده میشه که کسب و کار اینترنتی ات رو
این بخش ویژه ی افرادی . کنی تا به سایر کسب و کار ھای اینترنتی ات بپردازی

طراحی شده که دوست دارن فقط یک بار برای وبسایت شون وقت بگذارن ولی یک عمر از ھمین یک 

لیت رو داره که اون رو از یک روز، تا سی روز، سی ماه یا حتی سی سال اون رو برنامه 

اتیک ھستش و فقط کافیه که یک بار برای اون وقت صرف کنی و بارھا و 
بارھا نتیجه ی اون رو برداشت کنی و درآمد زایی اینترنتی داشته باشی، تا ھر زمان که مد 
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درصد اتواتیک 100( ارسال ایمیل ھای اتوماتیک 

  !بسیار ساده و راحت و کامال اتوماتیک

در این بخش این امکان به شما داده میشه که کسب و کار اینترنتی ات رو
کنی تا به سایر کسب و کار ھای اینترنتی ات بپردازی شکامال اتوماتیک

طراحی شده که دوست دارن فقط یک بار برای وبسایت شون وقت بگذارن ولی یک عمر از ھمین یک 
  .وبسایت درآمدزایی و کسب درآمد داشته باشن

لیت رو داره که اون رو از یک روز، تا سی روز، سی ماه یا حتی سی سال اون رو برنامه این بخش این قاب

اتیک ھستش و فقط کافیه که یک بار برای اون وقت صرف کنی و بارھا و ماین بخش کامال اتو
بارھا نتیجه ی اون رو برداشت کنی و درآمد زایی اینترنتی داشته باشی، تا ھر زمان که مد 
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ارسال ایمیل ھای اتوماتیک ) 7

بسیار ساده و راحت و کامال اتوماتیک

در این بخش این امکان به شما داده میشه که کسب و کار اینترنتی ات رو
کامال اتوماتیک باشی

طراحی شده که دوست دارن فقط یک بار برای وبسایت شون وقت بگذارن ولی یک عمر از ھمین یک 
وبسایت درآمدزایی و کسب درآمد داشته باشن

این بخش این قاب
  !ریزی کنی

این بخش کامال اتو
بارھا نتیجه ی اون رو برداشت کنی و درآمد زایی اینترنتی داشته باشی، تا ھر زمان که مد 

  !ت باشهنظر
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برای  ماشین پول سازی شما

ھزار ایمیل در  10بسیار خوب، اجازه بده فرض کنیم که مثال با استفاده از تکنیک ھای آموزشی این دوره، 

ھزار عضو و کاربرت بری و یک ایمیل برای 
  .خط ھستش 10تا  5بین 

به محض اینکه ایمیلت رو ارسال می کنی، به صورت کامال اتوماتیک و بالفاصله این ایمیل برای تمامی 

اما یک سوال، این سیستم چگونه می تونه به ماشین پول سازی شما تبدیل بشه و برای 

روش ھای بسیار زیادی برای درآمدزایی فوری به واسطه ی کسب و کارھای اینترنتی دردوره ی راز یک 
  .مثال بھتر متوجه این بخش از دوره بشیم

اجازه بده فرض کنیم که تو برای کاربرانت ایمیلی ارسال می کنی که در اون یک لینک ھمکاری در فروش 
درصد کاربرانت بر روی لینک ارسالی شما کلیک می کنن و 

  .معرفی کردی رو خریداری می کنن

اگر . فروش صورت میگیره 500ایمیل ارسالی شما، ھزار ایمیل کلیک میخوره و 
تومن به شما پورسانت برای ھمکاری در فروش تعلق 

  !تومن درآمدزایی داشتی

!!!  

یک . ھزار تومن قیمیت داره 10و یا به عنوان مثالی دیگه، اجازه بده فرض کنیم که شما محصولی داری که 
ایمیل ھای ارسالی  درصد 20فرض کن 
فکر می کنی با این ارسال . ات باز بشه و نیمی از این ایمیل ھای باز شده به خرید محصول تو ختم بشه

ده میلیون = 1000*10000> فروش
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ماشین پول سازی شما( ارسال ایمیل ھای دستی 
  )دستیابی به استقالل مالی

بسیار خوب، اجازه بده فرض کنیم که مثال با استفاده از تکنیک ھای آموزشی این دوره، 
  . کاربر داری 10000دیتابیس ات ذخیره کردی و مثال 

ھزار عضو و کاربرت بری و یک ایمیل برای  10دوست داشته باشی، می تونی به سراغ این 
بین  معموال اکثر ایمیل ھایی که من ارسال می کنم. اونھا ارسال کنی

به محض اینکه ایمیلت رو ارسال می کنی، به صورت کامال اتوماتیک و بالفاصله این ایمیل برای تمامی 
  !نت ارسال میشه

اما یک سوال، این سیستم چگونه می تونه به ماشین پول سازی شما تبدیل بشه و برای 
  شما درآمدزایی کنه؟

روش ھای بسیار زیادی برای درآمدزایی فوری به واسطه ی کسب و کارھای اینترنتی دردوره ی راز یک 
مثال بھتر متوجه این بخش از دوره بشیممیلیون دالری من آموزش داده شده، اما اجازه بده که با یک 

اجازه بده فرض کنیم که تو برای کاربرانت ایمیلی ارسال می کنی که در اون یک لینک ھمکاری در فروش 
درصد کاربرانت بر روی لینک ارسالی شما کلیک می کنن و  10و اجازه بده فرض کنیم که فقط 

معرفی کردی رو خریداری می کنن درصد کاربران، محصولی که شما

ایمیل ارسالی شما، ھزار ایمیل کلیک میخوره و  10000به عبارت دیگه از 
تومن به شما پورسانت برای ھمکاری در فروش تعلق  1000فرض کنیم که به ازای ھر فروش فقط و فقط 

تومن درآمدزایی داشتیھزار  500، با ھمین یک ایمیل ارسالی شما 

!!!ھزار تومن پول ساختی 500فقط یک ایمیل ارسال کردی و 

و یا به عنوان مثالی دیگه، اجازه بده فرض کنیم که شما محصولی داری که 
فرض کن . ایمیل به کاربرانت میدی و لینک محصولت رو ھم در اون قرار میدی

ات باز بشه و نیمی از این ایمیل ھای باز شده به خرید محصول تو ختم بشه
  ایمیل چقدر درآمد زایی داشتی؟

فروش 1000ایمیل ارسالی، دو ھزار ایمیل باز شده و 
  !!!تومن فروش و درآمدزایی اینترنتی
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ارسال ایمیل ھای دستی ) 8
دستیابی به استقالل مالی

بسیار خوب، اجازه بده فرض کنیم که مثال با استفاده از تکنیک ھای آموزشی این دوره، 
دیتابیس ات ذخیره کردی و مثال 

دوست داشته باشی، می تونی به سراغ این ھر زمان که 
اونھا ارسال کنی

به محض اینکه ایمیلت رو ارسال می کنی، به صورت کامال اتوماتیک و بالفاصله این ایمیل برای تمامی 
نت ارسال میشهکاربرا

اما یک سوال، این سیستم چگونه می تونه به ماشین پول سازی شما تبدیل بشه و برای 
شما درآمدزایی کنه؟

روش ھای بسیار زیادی برای درآمدزایی فوری به واسطه ی کسب و کارھای اینترنتی دردوره ی راز یک 
میلیون دالری من آموزش داده شده، اما اجازه بده که با یک 

اجازه بده فرض کنیم که تو برای کاربرانت ایمیلی ارسال می کنی که در اون یک لینک ھمکاری در فروش 
و اجازه بده فرض کنیم که فقط . قرار داره

درصد کاربران، محصولی که شما 5فقط 

به عبارت دیگه از 
فرض کنیم که به ازای ھر فروش فقط و فقط 

، با ھمین یک ایمیل ارسالی شما بگیره

  عالی نیست؟

فقط یک ایمیل ارسال کردی و 

و یا به عنوان مثالی دیگه، اجازه بده فرض کنیم که شما محصولی داری که 
ایمیل به کاربرانت میدی و لینک محصولت رو ھم در اون قرار میدی

ات باز بشه و نیمی از این ایمیل ھای باز شده به خرید محصول تو ختم بشه
ایمیل چقدر درآمد زایی داشتی؟

ایمیل ارسالی، دو ھزار ایمیل باز شده و  10000
تومن فروش و درآمدزایی اینترنتی
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نی دوست من؟ می بینی که چه فرصت خارق العاده ای برای ثروتمند شدن پیش روی تو قرار 

اما شاید یکی از سواالتی که در ذھنت شکل گرفته باشه این باشه که آیا جذب کاربر و عضو کار سختی 

  عضو تنھا در سه ماه به کمک شیوه ھای جذب ترافیک رایگان

ماه پیش من این لیست رو صرفا به وسیله ی روش ھای جذب ترافیک رایگان ساختم و موفق 
شدم که صرفا با استفاده از روش ھای رایگان جذب ترافیک که در دوره ی راز یک میلیون دالری من اومده، 

  

ط به یکی از سایت ھای من بوده، نه تنھا باعث 
وز میشه که یک کسب و کار بادوام و مادام العمر داشته باشم، بلکه این پتانسیل رو ھم داره که روز به ر

دم با دوست من، برای اینکه تو ھم بتونی چنین نتایجی رو کسب کنی، الزمه که گام به گام و قدم به ق
  . دوره راز یک میلیون دالری من پیش بیای و در زمان شروع واقعا با تالش و با جدیت دوره رو دنبال کنی

اما به محض اینکه کسب و کار اینترنتی ات رو شکل دادی و کسب و کارت روی غلتک افتاد، دیگه واقعا 
  .نیازی نیست که کار خاصی انجام بدی و یا زمان زیادی رو صرف کنی

عنوان نمونه من روزانه بیش از یک ربع تا بیست دقیقه برای درآمدزایی از ھر کدوم از کسب و کار ھای 

اجازه بده به سراغ یکی دیگه از کسب و کارھای اینترنتی من که قبال ھم به اون اشاره کردم بریم که در 
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نی دوست من؟ می بینی که چه فرصت خارق العاده ای برای ثروتمند شدن پیش روی تو قرار 

اما شاید یکی از سواالتی که در ذھنت شکل گرفته باشه این باشه که آیا جذب کاربر و عضو کار سختی 

عضو تنھا در سه ماه به کمک شیوه ھای جذب ترافیک رایگان 18760

ماه پیش من این لیست رو صرفا به وسیله ی روش ھای جذب ترافیک رایگان ساختم و موفق 
شدم که صرفا با استفاده از روش ھای رایگان جذب ترافیک که در دوره ی راز یک میلیون دالری من اومده، 

  :عضو برای اون بگیرم

ط به یکی از سایت ھای من بوده، نه تنھا باعث کاربر که صرفا مربو دمی بینی دوست من؟ با این تعدا
میشه که یک کسب و کار بادوام و مادام العمر داشته باشم، بلکه این پتانسیل رو ھم داره که روز به ر

  !کاربر رو جذب کنه

دوست من، برای اینکه تو ھم بتونی چنین نتایجی رو کسب کنی، الزمه که گام به گام و قدم به ق
دوره راز یک میلیون دالری من پیش بیای و در زمان شروع واقعا با تالش و با جدیت دوره رو دنبال کنی

اما به محض اینکه کسب و کار اینترنتی ات رو شکل دادی و کسب و کارت روی غلتک افتاد، دیگه واقعا 
نیازی نیست که کار خاصی انجام بدی و یا زمان زیادی رو صرف کنی

عنوان نمونه من روزانه بیش از یک ربع تا بیست دقیقه برای درآمدزایی از ھر کدوم از کسب و کار ھای 
  . اینترنتی ام زمان صرف نمی کنم

اجازه بده به سراغ یکی دیگه از کسب و کارھای اینترنتی من که قبال ھم به اون اشاره کردم بریم که در 
  :زمینه ی تبلیغ نویسی حرفه ای ھستش
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نی دوست من؟ می بینی که چه فرصت خارق العاده ای برای ثروتمند شدن پیش روی تو قرار می بی
  گرفته؟

اما شاید یکی از سواالتی که در ذھنت شکل گرفته باشه این باشه که آیا جذب کاربر و عضو کار سختی 
  ھستش؟

              18760

ماه پیش من این لیست رو صرفا به وسیله ی روش ھای جذب ترافیک رایگان ساختم و موفق  3حدود 
شدم که صرفا با استفاده از روش ھای رایگان جذب ترافیک که در دوره ی راز یک میلیون دالری من اومده، 

عضو برای اون بگیرم 18760

می بینی دوست من؟ با این تعدا
میشه که یک کسب و کار بادوام و مادام العمر داشته باشم، بلکه این پتانسیل رو ھم داره که روز به ر

کاربر رو جذب کنه یتعداد بیشتر

دوست من، برای اینکه تو ھم بتونی چنین نتایجی رو کسب کنی، الزمه که گام به گام و قدم به ق
دوره راز یک میلیون دالری من پیش بیای و در زمان شروع واقعا با تالش و با جدیت دوره رو دنبال کنی

اما به محض اینکه کسب و کار اینترنتی ات رو شکل دادی و کسب و کارت روی غلتک افتاد، دیگه واقعا 
نیازی نیست که کار خاصی انجام بدی و یا زمان زیادی رو صرف کنی

عنوان نمونه من روزانه بیش از یک ربع تا بیست دقیقه برای درآمدزایی از ھر کدوم از کسب و کار ھای  به
اینترنتی ام زمان صرف نمی کنم

اجازه بده به سراغ یکی دیگه از کسب و کارھای اینترنتی من که قبال ھم به اون اشاره کردم بریم که در 
زمینه ی تبلیغ نویسی حرفه ای ھستش
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  روز 5میلیون تومن درآمدزایی در 
  دوست من، آیا آماده ای تا از این ماشین پول سازی ای که بھت معرفی کردم استفاده کنی؟

قدمت  ماه 9این لیست من که مربوط به یکی از سایت ھای من که در زمینه ی تبلیغ نویسی ھستش، 

  

  !ھستش دوست من

ایمیل در پنج روز متوالی به کاربران این لیست 
  !ھمین... و معرفی محصول مشترکی که با یکی از دوستانم داشتم به کاربران این کمپین بود

، من واقعا به جز ارسال چند ایمیل ھیچ کار دیگه 

این قدرت این دوره ھستش دوست من که به معنای واقعی کلمه این 
پتانسیل رو داره که تو رو به استقالل مالی برسونه و تو رو به جایگاھی برسونه که واقعا دیگه پول و 

یک کسب و کار بادوام و مادام  مھمتر از ھمه اینه که ایمیل مارکتینگ و کسب و کارھای اینترنتی می تونه
و با رشدی که پیدا می کنه رقم ھای بزرگ تر 
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میلیون تومن درآمدزایی در  76                   
دوست من، آیا آماده ای تا از این ماشین پول سازی ای که بھت معرفی کردم استفاده کنی؟

این لیست من که مربوط به یکی از سایت ھای من که در زمینه ی تبلیغ نویسی ھستش، 
  :عضو ھستش 42000

ھستش دوست من فرصت نامحدودی که در اون وجود داره قدرت دنیای مجازیه و

ایمیل در پنج روز متوالی به کاربران این لیست  5تنھا کاری که من برای این درآمد زایی انجام دادم، ارسال 
و معرفی محصول مشترکی که با یکی از دوستانم داشتم به کاربران این کمپین بود

، من واقعا به جز ارسال چند ایمیل ھیچ کار دیگه پروسه و رسیدن به این درآمد کامال اتوماتیک بود
  

این قدرت این دوره ھستش دوست من که به معنای واقعی کلمه این  !روز 5میلیون تومن تنھا در 
پتانسیل رو داره که تو رو به استقالل مالی برسونه و تو رو به جایگاھی برسونه که واقعا دیگه پول و 

  !کسب درآمد اصال برای تو دغدغه نباشه

مھمتر از ھمه اینه که ایمیل مارکتینگ و کسب و کارھای اینترنتی می تونه
و با رشدی که پیدا می کنه رقم ھای بزرگ تر ... العمر برای تو باشه و روز به روز بزرگ و بزرگ تر بشه

  ...مالی رو ھم برای تو به ارمغان بیاره
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دوست من، آیا آماده ای تا از این ماشین پول سازی ای که بھت معرفی کردم استفاده کنی؟

این لیست من که مربوط به یکی از سایت ھای من که در زمینه ی تبلیغ نویسی ھستش، 
42000داره و دارای 

قدرت دنیای مجازیه واین 

تنھا کاری که من برای این درآمد زایی انجام دادم، ارسال 
و معرفی محصول مشترکی که با یکی از دوستانم داشتم به کاربران این کمپین بود

پروسه و رسیدن به این درآمد کامال اتوماتیک بود بقیه ی
  .ای انجام ندادم

میلیون تومن تنھا در  76
پتانسیل رو داره که تو رو به استقالل مالی برسونه و تو رو به جایگاھی برسونه که واقعا دیگه پول و 

کسب درآمد اصال برای تو دغدغه نباشه

مھمتر از ھمه اینه که ایمیل مارکتینگ و کسب و کارھای اینترنتی می تونه
العمر برای تو باشه و روز به روز بزرگ و بزرگ تر بشه

مالی رو ھم برای تو به ارمغان بیاره
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  آیا بھ من ملحق میشی؟
  آیا دارم تضمین می کنم که یک شبه می تونی با این سیستم میلیونر بشی؟

  !!!ھرگز! وست مننه، د

  . ھیچ فرمولی وجود نداره که بتونه یک شبه و با یک بار استفاده تو رو میلیونر کنه

اما دوست من، در این کتاب . می دونم که ھمه ی ما آرزو داشتیم که چنین چیزی وجود داشت
. نشون دادمالکترونیکی گوشه ی کوچکی از پتانسیلی که دنیای مجازی برای کسب درآمد داره رو بھت 

اگر قدم به قدم با دوره ی راز یک میلیون دالری من پیش بیای، تمرینات رو دنبال کنی و با صبر و حوصله و 
با جدیت دوره ی آموزشی خودت رو به اتمام برسونی، مطمین باش که خیلی زودتر از اونچه که فکرش رو 

بدم که در کمتر از سه سال می بکنی می تونی به چنین درآمدھایی برسی و می تونم بھت تضمین 
  .تونی با این سیستم به استقالل مالی برسی

من و تیم ھمراھم در کنارت ھستیم تا راه رو بھت نشون بدیم، ریزه کاری ھای راه رو بھت آموزش بدیم و 
بھت کمک کنیم تا کسب و کار اینترنتی خودت رو راه اندازی کنی و این کسب و کار رو به ماشین پول 

  . و کسب درآمد خودت تبدیل کنی سازی

من و تیمم در کنارت ھستیم تا نیازی نباشه این ھمه آزمون و خطایی که من انجام دادم و این ھمه  
تنھا کاری که الزمه . زمانی که صرف کردم رو تو ھم بخوای صرف کنی یا آزمون و خطا داشته باشی

ر دوره بھت آموزش دادم عمل کنی تا به قیقا و مو به مو به مواردی که ددانجام بدی اینه که 
  !نتیجه برسی

دوست من، تعدادی از درآمدھای اینترنتی خودم رو بھت نشون دادم، اون ھم با سند و مدرک تا الھام 
تا باور ... تا بدونی که چه چیز ھایی در دنیای مجازی می تونه اتفاق بیفته. بخش تو در این مسیر باشه

  ...اشه دوست من، تا باور نکنی که چیزی امکان پذیره، قدم از قدم بر نمیداریچون یادت ب! کنی که میشه

دوره ی راز یک میلیون دالری من، به گونه ای طراحی شده که به شرکت کنندگان در این دوره کمک کنه 
بدون داشتن ھیچ تخصصی، بدون آگاھی از برنامه نویسی، بدون داشتن محصول و یا خدمت خاصی به 

امیدوارم که این دوره بتونه به تو دوست خوبم ھم کمک کنه تا به استقالل مالی ... یی برسندرآمد زا
  ...برسی و بتونی سریع تر و راحت تر اھدافی که داری رو خلق کنی

 ...منتظر خبر ھای خوب تو دوست عزیز و ھمراه گرامی ھستم                                               
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