
 راز و رمز های کاسبی در هزاره سوم
 با رویکرد افزایش هوش و سواد مالی

است. ولی متأسفانه سیییمیتی          آموزششالوده و اساس هر موفقیتی، 

آموزشی ما چه در مدرسه و چه در دانشگاه، ما و فرزنیدا  میا را  یا          

تعلیمات مالی و اقتصادی مورد نیاز  رای ورود  ه دنیای واقعی کمی   

 ه همین خاطر است که اکثر افرادی که  کند.  و کار آماده نکرده و نمی

اند، کمانی همتند که آموزش هیای     های  یکرا  دست یافته  ه ثروت

مالی و مهارت های کم  و کار را یا از پدرا  خود در مینی و و در           

پشت می  شام آموخته اند و یا کمانی همتند که مدرسه یا دانشگاه را 

اند و این آموزش ها را در محیط واقعی و از طریق  نیمه تمام رها کرده

 آزمو  و خطا  ه دست آورده اند.

از آنجا که در مدارس و دانشگاه ها دیدگاه ثروتمندا  در مورد پیوو    

شود،  ه همین خاطر نگرش فرزندا  در مورد پیوو   آموزش داده نمی

گیرد. اما چگیونیه     در محیط خانواده و از طریق پدر و مادرها شکل می

توقع داری  فرزندا  ما دانش مالی را  یاموزند در حالیی کیه پیدر و          

اند! چگونه توقع داری  فیرزنیدا ،        هره  مادرها خود از دانش مالی  ی

گذار  ار  یایند درحالی که پدر و مادرها خودشا  از ریمی        سرمایه

کرد  در هراسند!  ه همین خاطر است که اصوو ثروتمند شید  در       

های ثروتمند از نملی  ه نمل دیگر سینه  ه سیینیه مینیتیقیل          خانواده

هیای میالیی ثیروتیمینیدا   یه                  شود و اکثریت جامعه از آموزش می

 مانند. نصی  می فرزندانشا   ی

سعی شده است تا آنجا که ممکن         مدرسه مجازی عل  و ثروت        در  

است دانش و تجر ه انما  های موفق و ثروتمند را  ه صورت علمی و       

مرحله  ه مرحله در اختیار طالبا  موفقیت قرار دهد. در واقع                      

گذاری، شناسایی    ثروتمندا  ه  در اثر تمرین و تکراِر اصوو سرمایه         

ها را  ه ضمیر ناخودآگاه خود سپرده اند و  ا مشاهده                        فرصت

ها  ه سرعت آنها را شناسایی و شکار می کنند و همچنین  ا                  فرصت

فراگیری دانش ثروتمند شد  راه رسید   ه پوو و ثروت را  رای                

 خود هموار کرده اند.

شما نی   ا فراگیری دانش امور مالی و موفقیت و همچنین داشتن                  

توانید   از طریق استفاده از مدرسه مجازی عل  و ثروت، می           نقشه راه   

ها و قواعد آنها را  ه ضمیر ناخودآگاهتا   فرستید و               اصوو، تکنی  

 دو  این که  ا آزمو  و خطا در دنیای واقعی پوو و وقت خود را از                  

  کنید. دست دهید، ش  مالی و نبوغ مالی خود و فرزندانتا  را  یدار 

ثروتو  علممدرسه مجازی   

شاید این سوال را تا به حال خیلی از ما از خودمان پرسیده ایم که چی 

میشد من هم از لحاظ مالی در زندگی ام موفق بودم؟ یا به زبان عامیانه 

آدم هاا     من هم پولدار و ثروتمندد ودو؟         تر چی می شد   

ثروتمند چطور به این موفقیت رسیده اند؟ و هزار ان چطور مای شاد       

اگر ها  بسیار در ذهن همه ما خطور می کند. می خواهم جواب ایان   

 سواالت را فقط در یک جمله کوتاه به شما خوبان عرض کنم:

چطور موفق ودو؟ن و       ؟انشانسان های موفق و ثروتمند 

ثروتمند وو؟ن را کسب کر؟ه اند و حتماً حتماً ؟ر این راه   

تدش   ؟اشته اند و  جدیتیعنی موفق وو؟ن از لحاظ مالی 

هدد   کر؟ه اند و ودانید که ورای ؟اشتن این موفقدیدت     

 هم انجا  ؟ا؟ه اند.ورنامه ریزی و گذاری 

 وناوراین جهت رسیدن وه موفقیت مالی ؟اشتن موار؟ زیر الزامیست:

 کسب علم و ؟انش 

 جدیت ؟اشتن وا تما  وجو؟ 

  تش  و تش  و تش 

 هد  گذاری و ورنامه ریزی 

شما تمام آن چایازهاایای کاه         “ثروتو  علم؟ر مدرسه مجازی ”

برا  رسیدن به پول و ثروت از راه درست و حالل بدان نیاز است را به 

صورت کامل، مدون و مشخص با کیفیت بسایاار عاالای و باه روز                

کتدا،  جدزوه هدای        خواهید یافت. مثل صدها و هزاران عنوان  

آموزشی گا  وه گا   فیلم  عکس  پاکدست های آموزشی  

که در هایاک کا اا             نر  افزار و خیلی خیلی چیزهای ؟یگر

دیگر در ایران و حتی جهان به این صورت  کامل و تمیز و هدف دار   

آن را نخواهید یافت. تنها و تنها یک چیز را درآن نمی بینید و آن هام   

خود شماست کاه    ارا؟ه و تش  و صر  فعل خواستن توسط 

چاشنی آن بکنید، مطاما ان    صبراگر آن هم داشته باشید و کمی هم 

باشید، این رو با تضمین به شما عرض می کنم که حتماً حتماً در ایان    

راه یعنی ثروتمند شدن موفق خواهید شد. ما هم همانند شماا ایان راه         

را چند سالی است که  استارت زده رسیدن وه موفقیت مالی یعنی 

ایم و به خواست و اراده خداوند مهربان نتایج بسیار بسیار عالی و قابل 

 توجهی در این راه کسب کرده ایم که با شما به اشتراک می گذاریم.

عالی سرچشمه همه        باورهای.  باورهاست   قانون زندگی قانون    

او   باورهایموفقیتهای بزرگ است. چرا که توانمندی یک انسان را            

دارند خلق می کنند.     باور  تعیین می کند. انسان ها هرآنچه را که            

 باورهاشما دستاوردهای شما را در زندگی می سازند. زیرا               باورهای

تعیین کننده کیفیت اندیشه ها، اندیشه ها عامل اولیه اقدامها و             

 اقدامها عامل اصلی دستاوردهاست.

، سالمتی،  ثروت،  علماگر انسانها با اشتیاق فراوان بتوانند به           

 آرام،  سالم،  ثروتمند،  عالمفکر کنند، قطعاً      معنویتو    آرامش

زندگی خواهند کرد و در دنیا و آخرت              معنویتو با دنیایی از       

سعادتمند خواهند شد. این موفقیت نصیب کسانی خواهد شد           

 که اینگونه بیاندیشند.

 به امید روزی که باورهایمان را به سوی تعالی بارور کنیم.

 

گیگ  81با   DVDعدد  2+2این مجموعه شامل 

اطالعات به روز و کاربردی در زمینه کسب موفقیت 

 مالی و راه اندازی کسب و کار می باشد.

مدرسه مجازی عل  و ثروت راهنمای شما در موارد ذییل    

 می  اشد:

 گذاری،   یادگیری اصوو سرمایه 

 های طالئی اقتصادی، شناخت موقعیت 

 ،شناخت  ازار امالک و ممتغالت 

  ،شناخت  ازار  ورس و  ازار سهام، سکه و طال 

 ،شناخت انواع کم  و کارها و نحوه راه اندازی کم  و کار 

 ،یادگیری نحوه هدف گذاری و  رنامه ری ی 

         ،فراگیری ساخت تا لوی آرزوها و دفترچه های ثیبیت اهیداف

 موفقیت ها و ایده ها،

          یادگیری کارآفرینی و نوشتن طرح توجیهی و اصیوو  یییمیه و

 مالیات و چ  و سفته

           ،یادگیری ز ا  انگلیمی، کامپیوتر، روانشینیاسیی، حمیا یداری

تبلیغات و  ازاریا ی، سخنرانی و فنو  مذاکره، ثبت شیرکیت و     

 تعاونی و اخذ پروانه کم 

 یادگیری کم  درآمد از اینترنت و فضای مجازی 

 آدرس سایت ها و و الگ های مرتبط 

 زندگینامه و تجر یات و مصاحبه  ا افراد موفق 

      و یادگیری تمام آنچه که  رای رسید  شما  ه موفقیت میالیی و

 ثروتمند شد  مورد نیاز است.



DVD 1 

A )وخش ؟یداری )فیلم . 

 سوالی که زندگی استیو جا   را عوض کرد 

 افق زمانی در سرمایه گذاری چیمت؟ 

  مراق  الماس های زندگیما   اشی 

  درصد کمتر افمرده  ودید 81اگر 

 تغییر افکار، تغییر در زندگی 

   شش گام تا ثروتمند شد 

 موفیقیت  دو  مو ایل 

 تعریف رکود و تورم 

 شکمت های معروف 

 انیمیشن  سرنوشت 

 رازهای پنها  پوو 

 ثروت واقعی شما 

 آرامش 

 اراده 

B )وخش شنیداری )پاکدست آموزشی . 
 گوش کنید تا  ه آرامش  رسید 
 مدیتیشن جذب سالمتی 
 مدیریت کم  و کار 
 گام  ه گام تا موفقیت 
 الیه اوزو  را پاره کن 
   عل  ثروتمند شد 
 ذهن ثروت ساز 
 راز موفقیت 
C )وخش متنی )جزوات آموزشی . 

 راهنمای تهیه دفترچه های موفقیت، هدف گذاری و ایده یا ی 
 (عنوا  کتاب و کتاب صوتی 5)کتاب های صوتی  رایا  تریمی 
 (عنوا  ج وه 02 یش از )راهنمای اخذ وام و تمهیالت 
 (عنوا  ج وه 022 یش از ) آموزش کم  ثروت 
 (عنوا  ج وه 02 یش از )آموزش  رنامه ری ی 
 (عنوا  ج وه 02 یش از )آموزش هدف گذاری 

جهت اطالع از جزئیات کتاب ها، فیلم ها، جزوات، پاکادسات   

مدرسه م از  مدرسه م از  علم  کاتالوگها  می توانید به 

 ما مراجعه فرمائید. سایتو ثروت و یا به 

 

 (عنوا  ج وه و فیل 85)تصویرسازی ذهنی 
 (عنوا  ج وه 1)کاریا ی و استخدام 
 (عنوا  ج وه و فیل  6)آموزش سخنرانی 
 (عنوا  ج وه 52 یش از )آموزش موفقیت 
 (عنوا  ج وه و فیل  82)نقشه ذهنی 

 
DVD 2 

D وخش ویژه شماره یک . 

 راهنمای ثبت شرکت ها 

 آموزش ز ا  انگلیمی 

 (عنوا  ج وه 6)پولمازی از راه حالو 

  ورس کاال در تهرا  

  (عنوا  ج وه 02)هوش مالی کودکا 

  (عنوا  ج وه 82)راهنمای دسته چ 

 تبلیغات و  ازاریا ی 

 گ ینش و استخدام 

 مجله عل  و ثروت 

 آموزش حما داری 

 تمت هوش مالی 

 (عنوا  ج وه 82) ان  و  انکداری 

 (عنوا  ج وه 85)راهنمای پس انداز 

 آموزش کامپیوتر 

  ج وات گوناگو 

 تمت هوش مالی 

  حقوق و دستم د 

 (عنوا  ج وه 5)مطال  جادویی 

 (عنوا  ج وه 6) یمه و مالیات 

 (عنوا  ج وه 82)قانو  جذب 

 (عنوا  ج وه 02)روانشناسی 

 (عنوا  ج وه 52) ازار  ورس 
 

 (عنوا  ج وه 022)کارآفرینی 

 (عنوا  ج وه 02)زندگی نامه 

 (عنوا  ج وه 022)سخن روز 

 (عنوا  ج وه 05)فنگشویی 

 (عنوا  ج وه 85)مصاحبه 

E وخش ویژه شماره ؟و . 

 راهنمای کم  ثروت، عشق و سالمتی 

 آموزش ساخت و تهیه تا لوی آرزوها 

 روش های درآمدزایی از اینترنت 

  من میتون  شما رو ثروتمند کن 

  راهنمای ثروتمند شد 

 آموزش موفقیت مالی 

 (عنوا  ج وه 822)آموزش  ا اینفوگرام 

 (عنوا  ج وه 85)ج وات اندرویدی 

 جمالت تاکیدی 

 
DVD 3 

 Fکتا، های گوناگون . 

 (عنوا  کتاب822کتاب های کار ردی) 

 (عنوا  کتاب52کتاب های موفقیت و کم  ثروت) 

 (عنوا  کتاب822ج وات و کتاب های متنوع) 

 نکات کلیدی موفقیت در زندگی 

 G(عنوا  فیل 852). فیلم های آموزشی 

DVD 4 

 H(عنوا  مجله02). مجشت گوناگون 

I(عنوا  کتاب صوتی02). کتا، های صوتی 

Lنر  افزارهای کارور؟ی . 

M(عنوا  پاکدست022). پاکدست های آموزشی 

 

Www.pouldarha.ir 

hamidrezapakooyan@yahoo.com 

@pouldarha 

09308020318 

 اما اگر فقیر از ؟نیا وروید حتماً مقصرید.اگر فقیر وه ؟نیا ویایید مقصر نیستید     


