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تبل  دیشا هم  ز   یی هاغاتیشما  درآمد  کسب  »آموزش  شدن«،  ثروتمند  »آموزش  صفحات   اد«یمثل  در  را  و... 
اند و ادعا  کرده  د یرا تول  ی محصوالت  ی که در آن افراد  دیباش  دهید  ییهاتیسا   ای   ی تلگرام  یهاکانال  ،ی نستاگرامیا
 شما را ثروتمند کنند... .  توانندی که م کنندی م

 نیدوست دارد ثروتمند باشند و به هم  ها ی لیاست! خ  ی عیطب  نی ا  د؛یثروتمند باش  دیکه شما دوست دار   دانمی م  من
ا  ی ادیز   یهاتیسا  ایها  امروزه صفحات، کانال  لیدل آمدهرانی)مخصوصًا در  به وجود  هستند که    ی اند که مدع( 
 هستند! جهینتی افراد واقعًا ب نیاز ا ی خافراد را ثروتمند کنند؛ اما متأسفانه محصوالت بر  توانندی م

افراد  نیا از  ب  یدسته  محصوالت  تول  جهینتی که  بدردنخور    دیو 
ممکن    ی مردم هستند؛ حت  بیکردن ج  ی فقط به دنبال خال   کنند،ی م

چن هم  شما  ته  ی محصوالت  نیاست  باش  هیرا  از   دیکرده  پس  و 
  م ی خاطر تصم   نی ! به همدیو ناراحت شده باش  دیاستفاده از آن ناام

ا اسرار  از  پرده  ب  نیگرفتم  ا  ردارم؛ افراد  م  نیدر   خواهمی مقاله 
و   دیر یبگ  میتصم  ی درستمحصوالت به  نی ا  ۀکمکتان کنم که دربار 

 باشد. دیمف تانیکه برا دیکن هیرا ته ی محصول دیبتوان

 ت؟«یواقع ا ی آموزش ثروتمند شدن دروغ است  ایسؤال پاسخ بدهم که: »آ نیاما ابتدا به ا

 شود!  لیبه دروغ هم تبد تواندی دارد، اما م تیثروتمند شدن واقع آموزش

 کنند ی م  دیرا تول  ی و محصوالت  کنندی وت دارند، سو استفاده م به ثر   دنیرس  یکه مردم برا  ی از افراد، از شوق  ی برخ
بلکه باعث خراب شدن    شود،ی م  بشانیشدن ج  تری تنها باعث خال و نه  شودی تنها باعث ثروتمند شدن مردم نمکه نه

 . شودی ثروتمند شدن م ۀمردم دربار  تیذهن
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 روند این اتفاق: 

ها را به کتاب  یسپس همان محتوا  خواند،ی آموزش ثروتمند شدن بدهد، ابتدا چند کتاب م  خواهدی که م  یفرد .1
 . کندی م قیمختلف در محصول خود تزر  یهاشکل

 .خردی که دوست دارد ثروتمند شود، محصول او )آموزش ثروتمند شدن( را م یفرد سپس .2

کوتاه  یمشتر  .3 مدت  از  م  ی پس  نت  شودی متوجه  محصول  آن   جهیکه 
  د یبه دنبال خر   ایسپس    شود؛ ی م  دیسپس بشدت ناراحت و ناام  دهد؛ی نم

که   رسد ی م  جهینت  نیو به ا  شود ی م  د یکاًل ناام  ا ی  رودی م   گریمحصول د  کی
به دنبال   گرید  لیدل  نیثروتمند شود و به هم  تواندی و نم  ندیگوی همه دروغ م

 .رودی شدن نم ثروتمند

 دهد:اتفاقی که درنهایت رخ می

 .شودی تر مپرپول بشیکرده است، ج  دیلکه محصول آموزش ثروتمند شدن را تو  یفرد •
 تیو درنها شودی شدت دور مثروتمند شدن به  ریاست از مس  دهیکه محصول او را خر  یاتفاق بدتر: فرد کی •

 .شودی ( اضافه مریثروتمند )فق ریبه جمع افراد غ گرینفر د کی

 

https://jahanebehtar.com/
https://jahanebehtar.com/


    

 

 آموزش ثروتمند شدن، دروغ یا واقعیت؟ 

3 

 
 Jahanebehtar.com عضو شوید.   جهان بهتربرای دانلود بهترین مطالب در زمینه ثروت و موفقیت، در سایت 

x 

 ماجرای یک گفتگوی عجیب 

با موضوع آموزش    تیسا  کی  میبرا  خواهمی تماس گرفت و گفت م  یبود که فرد  شیدو هفته پ  ای  کی   کنمی فکر م
 . ... دیکن ی ثروت طراح

 ۀدربار  شتریب یلطفًا کم د؟یدار  ی: محصولدم یداد، سپس پرس حیتوض خواستی که م ی تیسا  ۀدربار  ی کم
 . دیده حیکارتان توض

 .فروشم ی است که محصول »*** ثروت« را م نیپشت خط: بله، کارم ا شخص
 د؟یامحصول را فروخته نیحال چقدر از ا: تابهدمیپرس

 تومان... . ونیلیم 1تا که در مجموع شد  4پشت خط:  شخص
 د؟ی: خودتان ثروتمند هستدمیپرس

 . ریپشت خط: خ شخص
 شوند؟ ی م ایثروتمند شدند   دندیکه محصول شما را خر  یافراد ای: آ دمیپرس

 . ریپشت خط: خ شخص
 د؟یفروشی هست که م ینخور چه محصوِل بدرد  نی: پس ادمیپرس

 ام... . خوانده  نهیزم نیکتاب در ا ی [ و گفت خب من کلدیپشت خط: ]خند شخص

 د؟ یرا بخر  ی محصول نیچن دیحاضر  ی راستبه
 نه!  عتاً یطب

 جا افتاده است که »مدرس شو، ثروتمند شو«. رانیاشتباه در ا دهیعق کی متأسفانه
هم  و اساس  برخ  دهیعق  نیبر  محتوا  یاشتباه  دادن  قرار  و  کتاب  و  مقاله  چند  خواندن  با  فقط  افراد  در    یاز  آن 

 است! ی دارند که صدالبته کار نادرست قیطر  نیمحصولشان، تالش بر پول درآوردن و ثروتمند شدن از ا

نه  دهیعق  نیا دربار   ۀ حوز   ۀدربار تنها  اشتباه  بلکه  آموزش   زین  گرید  یها از حوزه  ی ار یبس   ۀثروت،  مثل  دارد؛  وجود 
منتشر    تی در سا   گریپست د  کیاشتباه،    دهیعق  نیا  ۀدربار   ندهی آ  یآموزش کسب درآمد و... . من در روزها  ،یالغر 

اشتباه در کسب و  یالگو  کیفروش اطالعات، شد:  رخواهم کرد. )منتش  ی طور مفصل آن را بررس خواهم کرد و به
 (رانیدر ا نیکار آنال
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 کتابچه اما قسمت مهم این 
 :دیکن ی را بررس تیچهار خصوص نیابتدا ا د،یکن هیثروتمند شدن ته ۀرا دربار   ی محصول دیخواهی اگر م

دارد محصول  یفرد  ایآ  -1 م  ۀرا دربار   ی که  ا  فروشد،ی ثروتمند شدن  البته  )که  ثروتمند است؟  را    نیخودش  مورد 
 ]جعل[ کنند(   یظاهرساز  ندنتوای م

...،  ایدر سه ماه    ایماه    کیمثاًل در    گانشیرا  یهابا آموزش  تواندی م   ایحوزه دارد؟ و آ  نیدر ا  ی گان یمطالب را  ایآ  -2
 نخواهد بود.(  دیمف تیمحصول آن فرد برا تواند،ی شما را بهتر کند؟ )مهم: اگر نم ی مال تیحداقل وضع

محصول  یفرد  ایآ  -3 دارد  دربار   ی که  م  ۀرا  شدن  طر   فروشد، ی ثروتمند  از  فقط  درآمدش  همان   قیمنبع  فروش 
 ت یحداقل وضع  گانش،یتوانسته باشد با مطالب را  نکهی! مگر ادیدار است، دست نگه   نیمحصول است؟ )اگر چن

 شما را بهتر کند.( ی مال

محصول    نیشده باشد که اگر از ا   نییتع  د یشده است؟ )با  نییتع  جهینت  افتی در   ی برا  ی حد زمان مشخص   ایآ  -4
اگر   د؛یر یگی قرار م  ی گاهیو در چه جا  دیکنی م   دایاز ثروت دست پ  ی به چه سطح  گریماه د  3مثاًل تا    د،یاستفاده کن

 بود.( هدنخوا دیمف تیوجود ندارد، احتمااًل آن محصول برا ی نیتضم چیه
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  یسؤاالت  نیچن  دیشا  لیدل  نیبه هم  کنم؛ی و ثروت کار م  تیموفق  ۀمن خودم در حوز   دیدانی طور که احتمااًل م  همان
  ست؟یبه ضررتان ن  دیاکه نوشته   یامقاله  نیا  ای: »آدیکه از من بپرس  دیشود و دوست داشته باش  جادیدر ذهنتان ا

 قدرنیچرا ا  ست؟یراه ن  نیمنبع درآمدتان از هم  خودتانمگر    د؟ی کنی کار نم  تیثروت و موفق  ۀمگر خودتان در حوز 
 و... « د؟یمن گفت یرا برا زیچصادقانه همه

که    دانمی و م   کنمی وجود ندارد که به ضرر من باشد؛ چون صادقانه کار م  ی زیاست که: »نه! هرگز چ   نیمن ا  جواب
  یبرابر بها  1000است که حداقل    ی محصول  کنم،ی را منتشر م  ی و اگر محصول   انداوردهیمردم پولشان را از سر راه ن 

م  جهینت  ،ی پرداخت ارزش  تول  ندیآفر ی و  محصول  اگر  به   تیخصوص  نیا  دشدهیو  باشد،  نداشته  آن    عنوانچیهرا 
در آن وجود داشته باشد؛   ی اگر اطالعات مهم  ی باشد؛ حت  تیفیباک  اریاگر بس   ی محصول را منتشر نخواهم کرد! حت

 نه اطالعات!« خواهندی م جهی که مردم نت دانمیچون م

در  ژهیمحصول و کیبل قرار بود  ق ی که مدت  دیدانیاحتمااًل م د،ی جهان بهتر باش ت یسا ی م یکنندگان قداز دنبال اگر
 چرا؟! –افتاد!  قیبه تعو گریمحصول سه سال د نیاما انتشار ا م؛یمنتشر کن تیحوزه ثروت و موفق

محصول در   دیتول  ی که آمادگ  دانمیم  کنم؛ی م  قیتحق  تیاز شش سال است که در حوزه ثروت و موفق  شیب  نکهیا  با
 حوزه ثروت را ندارم؛ چون: 

 را خلق کنم!  یشتر یتر و ببزرگ جیبدانم و نتا شتریکنم، ب قیتحق شتریب خواهمی کامل نشده است؛ م قاتمیتحق -1
باشد که حاضر باشم    بخشجهیقدر کامل و نتکنم، آن محصول آن  دیتول  ی اگر قرار است محصول  خواهمی م  -2

  آن را بپردازد. یکند و بها هیآن را ته امی فرد زندگ نیزتر یعز  ی حت
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 بندی داشته باشیم:یک جمع ییدس بیاپ

خودشان هستند    ی کردن رقم حسب بانک   ادتریاز افراد فقط به دنبال فروختن اطالعات هستند؛ فقط به دنبال ز   ی برخ
 نه!  ای  دیر یگی م جه یکه شما از محصولشان نت ستیمهم ن شانی و برا

  ریاضافه شود و مس   ریبه جمع افراد فق  گرینفر د  کیمحصوالت بدردنخور، ممکن است    دیبا هر بار خر   لیدل  نیهم  به
 به ثروت را گم کند! دنیرس

هم افراد خوب وجود دارند    زیآموزش ثروت ن  ۀاست )هم خوب دارد و هم بد(، در حوز   ی جهان دوقطب   نیا  ازآنجاکه
 باشد! بخشجهینت تانیکه برا دیب کنرا انتخا  ی که چطور محصول دیو هم افراد بد؛ پس خوب است بدان

 : دیکن ی را در آن محصول بررس  اتیخصوص نیا د،یکن  هیرا ته ی محصول  نکهیاز ا قبل

 خودش ثروتمند است؟ فروشد،ی ثروتمند شدن م ۀدربار  ی که دارد محصول یفرد ایآ -1

 شما را بهتر کند؟ ی مال تی...، حداقل وضعایدر سه ماه  ایماه  کیمثاًل در  گانشیرا یهابا آموزش تواندی م ایآ -2

فروش همان محصول   قیمنبع درآمدش فقط از طر   فروشد،ی ثروتمند شدن م  ۀدربار   ی که دارد محصول  یفرد  ایآ  -3
شما را  ی مال  تیحداقل وضع گانش،ی توانسته باشد با مطالب را نکه ی! مگر ادیدار است، دست نگه  نیاست؟ )اگر چن

 .( بهتر کند

محصول    نیشده باشد که اگر از ا   نییتع  د یشده است؟ )با  نییتع  جهینت  افتی در   ی برا  ی حد زمان مشخص   ایآ  -4
اگر    د؛یر یگی قرار م  ی گاهیو در چه جا  دیکنی م  دایاز ثروت دست پ  ی به چه سطح  گریماه د  3مثاًل تا    دیاستفاده کن

 بود.(  اهدنخو  دیمف تانیوجود ندارد، احتمااًل آن محصول برا ی نیتضم چیه
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 ی مهم درباره ثروتمند شدننکته 2

را   ی آموزش  ایمحصول    نی ثروتمند شدن« وجود ندارد و اگر چن  شبهکی»  ای  ع«یبه نام »ثروتمند شدن سر   ی زیچ  -
 . دینکن هیعنوان ته چیآن را به ه د،یدید

ثروتمند شدن، به جسارت،    یدادم، برا  حیتوض«  شغل آزاد؟ ایبهتر است  یشغل کارمند طور که در پست » همان -
آسان    ۀدربار   ی که اگر محصول  کنمی م   شنهادیپس پ  د،یدار   ازین  ی وکار واقعکسب  کیو    ریناپذ شکست  ی مانیتعهد و ا

 . دینکن هیآن را ته د،یدیثروتمند شدن و... د

 خواهندی خواسته م  نیبه ا   دنیرس  یثروتمند شوند و برا   خواهندی بود که م  یمطلب کمک به شما و افراد  نیهدف ا
  د یپست لذت برده باش نیکه از خواندن ا دوارمیکنند. ام یدار یثروت خر  ۀرا در حوز  تیفیباک ی کنند و محصول نهیهز 

 واقع شده باشد. دیمف تانیو برا

با سا  ان یپا  در به  تیبرا  دیشا  د، یندار   یی جهان بهتر آشنا  تیاگر  صورت مختصر درباره جهان بهتر  جالب باشد که 
 یبهتر   یتا جهان جا  میو کمک کن  میکن  ی: ناِم جهان بهتر، از شعار و هدف ما گرفته شده است: »خوب زندگدیبدان
  م یخداوند مهربان همواره در تالش  یار یلطف و    هجهان بهتر، ب  ۀکردن باشد«. من به همراه مجموع  ی زندگ  یبرا
ثروتمند، خوشبخت، سالمت و سعادتمند   یکنند و به فرد  رییتغ  خواهندی که واقعًا خودشان م  یبه افراد  میبتوان   که
 (ما ۀدربار  شتریکسب اطالعات ب. ) ابدیتا هدفشان تحقق  میک کنمشوند، ک لیتبد

کار به من   نیا  د؛یبگذار   انیپست با من در م  نیبخش نظرات هم  قیرا از طر   اتتانشنهادی سؤاالت، نظرات و پ  لطفاً 
 .میبردار  مانی در را زندگ یبهتر  یهاتا قدم کندی جهتتان کمک مدوستان هم ریو به سا

 لینک مقاله: سایت جهان بهتر با همین نام برگرفته شده است؛  هاییکی از پستمتن این کتابچه از 
https://jahanebehtar.com/learning-to-be-rich-lie-or-reality 

 شما دوستدار 
 سید محمد موسوی 
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