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  درباره نویسنده 
از همه راهنمایانم ، پدرم ، ري بینیـون ، تـامی تـو ، هـال ویلـسون بـراي            

. کـنم تـشکر مـی    ،نـد  به مـن کرد    العاده  فوقکمکی که در نگارش این کتاب       
  .  ساختپذیر امکان را ها اینکیمبرلی وگان همه 
 بـدون حمایـت والـدینم، لیـل و جـولز شـمین              هـا   ایـن مثل همیـشه ، همـه       

پاتریــشیا ازت بابــت صــبر، حمایــت و کمــک مــداومت . نبــودیرپــذ امکــان
 ورنـا جوردانـو ، اوریـت        خـصوصاً همچنین از زوریگـس و      .سپاسگزارم

  .کنمناچتومی گوردن و اوریت استنسیل تشکر می
 این کتاب توسط باربارا مک نیکول که ویراستار من است ،نگارش            حقیقتاً

  .و ویرایش شده است
: انـد  هـاي عـالی سـخنرانی بـه مـن داده          رصتتشکر ویژه از کسانی که ف     

رایت ترستون و پیتر کنتی،ورا جونز، دوون و شارون، انجمن ملی امالك            
گذاري در امالك   و مستغالت ف تروي تیتوس،آلبرت آیلو و غول سرمایه        

  و مستغالت پاتریک جیمز
عالوه بر این از همه دانش آموزان و دوسـتانم کـه اشـتباهاتم را بـه مـن         

  . کنمي کردند قدردانی مییادآور
در . ده سال قبل هیچ تمایلی بـه حـضور در امـالك و مـستغالت نداشـتم                

یـک روز بـا یـک زوج کهنـسال در           . کردمزمینه مشاوره مالی فعالیت می    
ارزش کـه آنهـا در   کـار بـی   محل-به یک خانه  . ناشویل تنسی روبرو شدم   

جـود نداشـت کـه    اي ودر بیرون خانه هـیچ نـشانه  . رفتمکردند میآن کار   
نمایانگر توان مالی ایشان براي پرداخت خدمات و محـصوالت مـالی مـن        

  .باشد
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بردنـد، در اوایـل دهـه        بـسر مـی    شان  یهفتادسالگاین زوج،که در دوران     
گـذاري بـر روي امـالك و مـستغالت را آغـاز             پنجاه زندگی خود سرمایه   

مـا  .( نـدارد مرد خانواده یک کامپیوتر هم نداشت و هنوز هـم  . کرده بودند 
عاشق این هستیم که چیزها را در امالك و مستغالت پیچیده کنیم، هنـوز              

در زمـان خـروج از      ) اي در این زمینه مـورد نیـاز نیـست         فناوري پیچیده 
محل، به آنها گفتم که ایشان بهترین افـرادي هـستند کـه تـاکنون مالقـات          

مـا واجـد    بـراي کـار کـردن بـا شـرکت مـشاوره        حقیقتاًام، اما آنها    کرده
: اگرچه این مطلب را به زبان نیاوردم، بـه آن فکـر کـردم               . شرایط نبودند 

  .آمدندپول می بیبه نظرآنها 
 را نـشانم  اش حسابدارياوجلوي مرا گرفت و به من پیشنهاد داد که دفتر        

 خانـه اسـت و   120 او مشخص کرد کـه وي مالـک    نویس  دستدفتر  . دهد
این بدین معنا بود که ثروت خـالص        . بهاي همه آنها را تسویه کرده است      
 میلیـون دالر    6 دالر، حـداقل     50,000او با احتساب هر خانه به مبلغ تنهـا          

 دالر دریـافتی دارد کـه       85,000سپس او به من نشان داد که ماهانه         . بود
او بـه چـشمان     . مانـد  دالر برایش باقی می    60,000پس از کسر کسورات     

ن و همسرم چنـدین سـال اسـت کـه بـه        رابرت، م  " : و گفت من نگاه کرد    
  "شغل تو چگونه است؟ . رویمسفرهاي شش ماهه می

با خودم فکر کردم، اگر ایـن       . مند شدم ناگهان به امالك و مستغالت عالقه     
اي مرد توانسته این حجم از کار را بدون کامپیوتر و هر امکانات پیشرفته            

ید مـن هـم ایـن       و نیز بدون تحصیالت و پیشینه مرتبط انجـام دهـد، شـا            
ام و بــا از آن پــس مــن بــه سراســر کــشور ســفر کــرده. شــانس را دارم
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گـذاران  ام که اکثـر سـرمایه     آموخته.امگذاران مختلف دیدار داشته   سرمایه
  .گیرندآنها همه چیز را ساده می: موفق شبیه این مرد هستند 

در سـال اول،  . گذاري شومدر هر صورت تصمیم گرفتم که وارد سرمایه   
گذاران دیگر آموختم و در ایـن زمینـه      ز این مرد پیروي کردم،از سرمایه     ا

تمـام  ). توانستم دانـش خـود را ارتقـاء دادم        تا جایی که می   (کتاب خواندم 
زنید چقدر پول سـاختم؟     حدس می .روز با خودم اندیشیدم و نگران بودم      

آیـا بـر روي کارهـاي    .اما مشغول بـودم و فـشار عـصبی داشـتم         . هیچی
 متمرکز شـده بودم؟خـب، در همـان سـال اول هـیچ پیـشنهادي                اشتباهی

ایـد؟ جـواب    آیا آن روش را امتحان کـرده      .نداشتم و هیچ ملکی را نخریدم     
اگر هـیچ پیـشنهادي نداشـته باشـید، هـیچ           : دهم  به شما قول می   ! دهدمی

بنـابراین اگـر تـازه      . کـنم ملکی را نخواهید داشت، من این را ضمانت مـی         
ایـد،  اید، یا سال بدي را تجربه کـرده   یا ماه بدي را داشته     اید ، شروع کرده 

  .پیشنهادات بیشتري داشته باشید: چاره کار آسان است 
تـوانم بخـوانم ولـی      مـی : من شکل نادري از بیمـاري دیسلکـسیا را دارم           

توانم نمی: من همچنین هیچ حسی از جهت یابی ندارم       . توانم تایپ کنم  نمی
 سـاله را کنـار هـم        3توانم اسباب بازي یک بچه      ینم. یک نقشه را بخوانم   

توانستم از یـک    اگر می .اي ندارم هاي فاصله من همچنین توانایی  .قرار دهم 
کامپیوتر استفاده کنم و حس جهت یابی داشتم، در کار کـردن در امـالك         

در حقیقت زمانی که اولین خانه دوبلکـس        . آمدندو مستغالت به کمکم می    
پس از گذشت چهـار روز کـه   . نتوانستم پیدایش کنمخود را خریدم، حتی  

بدنبال آن بودم، باالخره غرورم را کنار گذاشتم و با مشاور امالکـی کـه               
کـرد تـا آن   او باید به من کمک می    . آن را به من فروخته بود تماس گرفتم       
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در طـی یکــسال، درحالیکــه شـغلم را داشــتم، دوازده خانــه   . را پیـدا کــنم 
هـاي   روش یـافتن معاملـه     52 سال گذشـته،     10ول  در ط . دوبلکس خریدم 

سلب حق فـک رهـن، مـوارد        .امخوب در امالك و مستغالت را ایجاد کرده       
هاي اجـاره،   هاي مختصر،آگهی هاي ایالتی،فروش مربوط به طالق، فروش   

اند و این تنها    خانه بودن خسته شده   هاي مسنی که از صاحب    خانهصاحب
 را انتخاب   ها  اینیکی، دوتا و یا سه تا از        توانید  شما می . یک خالصه است  

کنید و چنانچه در کارتـان مـداومت داشـته باشـید، معـامالت را خواهیـد           
  ) کنیدمالحظهضمیمه الف را (یافت

  
 مقدمه مترجم

جهان دستخوش تغییرات روزافزون است اما صنعت امالك و مـستغالت           
ایـن  .ه است خود را حفظ نموديسودآورها همچنان اهمیت و   در پس قرن  

اي در تولید ثروت دارد کـه از        صنعت در کشور ما ایران نیز جایگاه ویژه       
 و بنا بر نیـاز دائمـی بـشر بـه مـسکن تـا                شده است دیرباز تاکنون حفظ    

اگرچـه  .زمان حضور وي بر روي کره خاکی این نیاز پابرجا خواهد بـود            
ارت هایی داشته است امـا تجـ      ها و نحوه ساخت آنها دگرگونی     شکل خانه 

مربوط به امالك و مستغالت اصولی دارد که با رعایت آنها پولسازي در             
-هاي مورد استفاده قابلیت بـه     این حوزه تضمین شده است،اگرچه تکنیک     

-شاید به گزافه نباشد اگر بگـوییم کـه پایـدار   .روزآوري و بهبود را دارند   

ترین روش تولید ثروت،موارد مـرتبط بـا زمـین و سـاختمان اسـت و از                 
-هـاي مختلـف بـراي سـرمایه       گذاري صحیح در عرصه   نجاییکه سرمایه آ

گـذاري  گذاران در حالت کلی بیشترین میزان درآمدزایی را دارد، سرمایه         
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 این  متأسفانه.دهدگذار خود می  اي را به سرمایه   در این حیطه منزلت ویژه    
حرفه پولـساز در کـشور مـا بـصورت سـنتی و نـه علمـی و تخصـصی                    

منـدان  لذا همواره فقدان وجود منبعی موثق براي عالقـه        شود،  پیگیري می 
شـده   ارائه آن در بـازار احـساس مـی   و ضرورتاین رشته وجود داشته   

گذار بزرگ امالك و مستغالت آقـاي       در این کتاب که نوشته سرمایه     .است
ها حضور وي در این     رابرت شمین است،اشتباهات رایج و تجربیات سال      

گـذار  نجانب بعنـوان کـسی کـه کتـاب سـرمایه          ای.حوزه بیان گردیده است   
موفق اثر رابرت کیوساکی از انتشارات محترم طاهریان را نیـز بـه زبـان     

گذاري در ایـن    ام،به خوانندگان گرامی که قصد سرمایه     فارسی برگردانده 
کنم که آن کتاب را نیز تهیه کنند زیرا ایـن دو  صنعت را دارند، توصیه می   
شـوند و ابزارهـاي قدرتمنـدي       گر محسوب می  کتاب تاحدودي مکمل یکدی   

هستند که شما را از اتالف زمان،انرژي و منابع مالی در این مسیر حفـظ               
امید است که با این اقدامات بتوانیم در جهت توانگري مردم عزیز            .کنندمی

  .کشورمان بکوشیم
  

  و من اهللا توفیق
   پویان طوفانی

  97زمستان                                                                                              



گذاران در امالك و مستغالت  اشتباه سرمایه75  8

 

  مقدمه

  سه عنصر موفقیت در امالك و مستغالت
شـما بایـستی بطـور      .  موفقیت چیزي اسـت کـه بـاور داریـد          مؤلفهاولین  

مستمر خود را تحت آموزش قرار دهید تـا باورتـان را تقویـت کنیـد کـه                  
دهم من قول می  . به پول هنگفتی برسید    قادر هستید در امالك و مستغالت     

هـاي اول و دومتـان بـاور        که در معامله پنجاهم خود، نـسبت بـه معاملـه          
 بـراي موفقیـت دانـستن       مؤلفهدومین  . بسیار نیرومندتري خواهید داشت   

 پایـداري و مـداومت در کـار         مؤلفـه چگونگی انجام کار اسـت و سـومین         
  .است

اکثر مردم، حتی خود من، در مرحله       . باور، چگونگی انجام کار و پایداري     
هـاي تلفنـی الزم را   آنهـا تمـاس  .خورنـد پایداري و مـداومت شکـست مـی    

ــرار نمــی ــدهاي الزم را انجــام نمــی برق ــشنهادهاي کنند،بازدی ــد و پی دهن
  .  دهند نمیبه خرجدهند و سماجت کافی را مربوطه را ارائه نمی

شم تـا بعنـوان یـک       کـ بر اساس آنچه گفته شد من شما را به چـالش مـی            
گذار براي مدت پنج سال به امالك و مـستغالت بچـسبید و آنگـاه      سرمایه
 مورد به    این اید که در  آیا تاکنون کسی را مالقات کرده     .گیري کنید تصمیم

موفقیت رسیده باشد و تنها سه هفته بـر روي آن کـار کـرده باشـد؟ در                  
-ه من به آنجـا مـی    در پنجم ژانویه باشگاهی ک    .اینجا یک مثال وجود دارد    

هرکدام از آنها باور و چگونگی انجـام کـار را           .  نفر بود  200روم مملو از    
 50اما در بیست و پنجم ژانویه تنهـا         . براي تناسب اندام نشان داده بودند     
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کسانی که نشان داده بودند سـومین       .نفر در همان باشگاه حضور داشتند     
-خواهید نمـی ه چیزي که می اگر ب .  موفقیت، یعنی پایداري را ندارند     مؤلفه

  . متعهد هستیدمؤلفهرسید، اطمینان حاصل کنید که به این سه 

  پیشنهادات زیادي بدهید
در امـالك   گـذاري   من همچنین از طریق سمینارهایم به یک استاد سرمایه        

کنند تا درباره این کـسب      و آنها به من کمک می     ام  و مستغالت تبدیل شده   
  .زمو کار بیشتر و بیشتر بیامو

گذار شود زیرا   تواند یک سرمایه  یکی از شاگردانم در اوهایو گفت که نمی       
من بـه او گفـتم کـه او         .خجالتی است و دوست ندارد با مردم صحبت کند        

گذاري امالك و مـستغالت موفـق شـود اگـر            در سرمایه  تواند  میهمچنان  
ر اکنـون او د   .  را بـا انبـوهی از پیـشنهادهاي ایمیلـی انجـام دهـد              این کار 
 پیـشنهاد را    100هاي منقضی شده به جستجو پرداخته و هر هفتـه           لیست

هـاي امـالك و     وي از یک قرارداد سـاده مربـوط بـه دوره          . کندارسال می 
کند و بصورت سیستماتیک قیمت پیـشنهادي و        مستغالت من استفاده می   

قـرارداد یـک شـرط احتیـاطی دارد بنـابراین اگـر             .کنـد آدرس را تایپ می   
. ئیات مناسب نباشد، او مجبور به خرید ملـک نخواهـد بـود            بعضی از جز  
 اگـر   " پیش از نهـایی کـردن       تأیید  بازدید خریدار و   ": گوید  این شرط می  

او بایـستی حـداقل     دالر لیـست کننـد،  300,000ها خانه را براي فروشنده
او تـر کـردن کارهـا       امـا بـراي سـاده     . زیر ارزش آنها پیشنهاد دهـد     % 40

خواهند، او ممکن    دالر می  300,000اگر آنها   . کندتقسیم می  2 را بر    موارد
  . دالر پیشنهاد کند150,000است 
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   دالر 300,000
) 120,000(40%-  

280,000=  
 ساعت بـا    4پرداختم تا بتوانم     دالر می  8000در گذشته بعضی اوقات من      

تـري در   .یکی از بهترین دالالن معامالت ملکـی در آمریکـا وقـت بگـذرانم             
زمـانی او بـه مـن       .رسـاند  خانه را لیست کرده و به فروش مـی         900سال  

- بلکه همیشه از اعداد زوج استفاده می       دهد  نمیهاي فرد   گفت که پیشنهاد  

کند و  این بدین معناست که اگر او یک خانه را براي فروش لیست می            . کند
او . کنـد دالر ثبت مـی   497,836 دالر است، او قیمت را       500,000ارزش آن   

دهد تا مطمئن شـود کـه لیـستش تحـت پارامترهـاي              را انجام می   راین کا 
براي مثال اگر فـردي یـک جـستجوي کـامپیوتري بـراي        . مشخصی است 

 دالر انجـام دهـد، ملـک وي در آن          500,000هاي بـا قیمـت کمتـر از         خانه
زنی است،  بعالوه، زمانیکه وي درحال چانه    .بندي جاي خواهد گرفت   دسته

پرسـند چـرا شـما      آنها مـی  .داند او چیز مهمی می    کنند که مردم تصور می  
 مـن یـک برنامـه    "دهـد  ؟ او پاسخ مـی  دهید  یم را   497,836پیشنهاد مبلغ   

  .گیرند قرار مییرتأث و آنها تحت "دارم
. هـاي زوج را بدهیـد     تري را امتحان کنید و پیشنهاد رقم      بهبنابراین شیوه   

ه اسـت، بـراي شـما        بـود  مؤثرگذار موفق   اگر آن روش براي این سرمایه     
  .نیز بقدر کافی خوب خواهد بود

دانشجوي اهل اوهایو با پذیرش این نصیحت، تصدیق کـرد کـه در هفتـه               
بـراي مثـال، اگـر فروشـنده     . کنـد  پیشنهاد بـا رقـم فـرد ارسـال مـی          100

یـک  .  را خواهـد داد    149,817 داشته باشد، او پیشنهاد      300,000تقاضاي  
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ی اسـت کـه وي صـرف ارسـال هفتگـی            ساعت و پانزده دقیقه مدت زمان     
  . دالري پستی برایش دارد40کند و هزینه  پیشنهاد می100
 4 یـا  3بـا   . شوندکند، پذیرفته نمی  از پیشنهادهایی که وي ارسال می     % 95
-از پیشنهاداتش فروشندگان یا مشاوران امالك به او تلفن کرده و مـی            % 

ــد  ــذاران را نمــی مــن شــما ســرمایه ": گوین ــوانم گ ــنمت شــما . تحمــل ک
  . کنند و سپس گوشی را قطع می"دهیداي میپیشنهادهاي مسخره

او بـا اسـتفاده از ایـن    . شـود از پیـشنهادهاي او محقـق مـی      % 1اما حدود   
شیوه و فقط در مدت یکسال و نیم، تعدادي از فروشـندگان بـا انگیـزه را                 

وي کـنم از او پیـر     پیـشنهاد مـی   .  ملک است  110جذب کرد و اکنون مالک      
  .کرده و بسادگی پیشنهادهاي بیشتري بدهید

ــد پیـــشنهاد       ــستغالت، چنـ ــالك و مـ ــضورم در امـ ــال دوم حـ در سـ
 دادم مـورد    4658 پیشنهادي که براي فارست ریـج درایـو          متأسفانه.دادم

شـود، یـک    زمانیکـه اولـین پیـشنهادتان پذیرفتـه مـی         . پذیرش قرار گرفت  
ك و مـستغالت هـستید و        در تجارت امال   واقعاًاکنون شما   : کابوس است   
اما در اینجا چیزهـاي زیـادي بـراي         .  ترسناك باشد  تواند  میاین موضوع   

  .گذاري کنیدیادگرفتن وجود دارد مثل اینکه چگونه بدون پول سرمایه

 استفاده از پول دیگران

در حقیقت والـدینم بـه      . زمانیکه شروع کردم، هیچ پول و اعتباري نداشتم       
 پول قرض نگیـرم، بنـابراین هـیچ اعتبـاري           گاه هیچمن آموخته بودند که     

 فهمیدم کـه چیـزي      سرعت  به. دادندها به من پول قرض نمی     بانک. نداشتم
 دارم مستأجرانیامروز . اعتباري استکه بدتر از اعتبار بد است همانا بی       
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 به آنها براي خانـه وام  تواند میاند و همچنان دفتر من که ورشکست شده  
گفتنـد کـه مـن      ها می ، بدون هیچ سابقه اعتباري، بانک     اما پیش از آن   . دهد

-سـاختم، خـرج مـی      ساله بودم و هـر پـولی را کـه مـی            28. وجود ندارم 

. هاي دیگري براي خرید ملک پیدا کـنم       خوشبختانه مجبور شدم راه   .کردم
  .فقط بخاطر اینکه هیچ پول و اعتباري از خودم نداشتم

ول و اعتبـار خودتـان بـراي خریـد          توانید از پ  می: شما یک انتخاب دارید     
هـیچ اشـکالی    . ملک استفاده کنید و یا اینکه از پـول مـردم اسـتفاده کنیـد              

توانیـد کـاري را     امـا مـی   . براي استفاده از سرمایه خودتان وجود نـدارد       
 200انـد، چنانکـه مـن در    گـذاران انجـام داده  بکنید که بسیاري از سرمایه  

اي که وجود   هاي مالی خالقانه  ف تکنیک به لط . امتراکنش آخرم انجام داده   
اي از اعتبـار خـودم را خـرج         دارد،حتی یک پنی از پـول خـودم و یـا ذره           

  .توانید آنها را یاد بگیریدشما نیز می. نکردم

  گذاري به چشم یک تجارت واقعی نگاه کنیدبه سرمایه
این روزها امنیت شغلی چیـز کمیـابی اسـت، بنـابراین عاقالنـه اسـت کـه             

ممکـن اسـت مـردم بگوینـد کـه در           . و کار خودتان را راه بیاندازید     کسب  
اي پـر ریـسک   امالك و مستغالت امنیت شغلی وجود نـدارد و ایـن حرفـه    

امکـان دارد آنهـا فـردا بخـاطر هـیچ اشـتباهی اخـراج               . شودمحسوب می 
 شـبکه مطمئنـی را      توانـد   مـی گذاري در امالك و مستغالت      سرمایه. شوند

  .فراهم کند
کشم تا کسب و کار خودتان را به راه بیاندازیـد،           من شما را به چالش می     

 را بعنوان شغل جانبی انجام دهید همچنانکـه مـن بـراي             این کار حتی اگر   
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کار کردن براي دیگران درست مثل این است که پـنج       .شروع اینگونه بودم  
  .اشدها را رئیستان داشته ببار در هفته به باشگاه بروید اما تمام عضله

 خانه دوبلکس بـودم و از آنجاییکـه هـر    12 سال داشتم،مالک   28زمانیکه  
اگر بتوانید  . ساختم، تصمیم به بازنشستگی گرفتم     دالر پول می   3600ماه  

اگـر  . اي بهتـرین مولـد ثـروت اسـت        سردردها را تحمل کنیـد،ملک اجـاره      
الیـاتی  گذاریـد، م اي در جیبتان می دالر از بابت امالك اجاره  3600ماهانه  

-و از آنجاییکه یک کسب و کار دارید، مـی         . پردازیداز بابت استهالك نمی   

،سـفر، دفتـر کـار،خودرو و       وکارتان  کـسب هاي مربوط به    توانید آموزش 
درباره دالرهایی کـه پـس از کـسر    . هاي تلفنتان را بپردازید  صورتحساب

ز ملـک    دالر ا  3600اگر درحال سـاختن     . ماند فکر کنید  مالیات برایتان می  
 3600اي خود هستید، چقدر باید در شغل واقعیتان پول بسازید تـا             اجاره

 دالر را بـه اضـافه   6000 یـا   5000دالر را در جیبتان قرار دهـد؟ تخمـین          
  .هاي فدرال و ایالتی داشته باشیدمالیات بر درآمد، مالیات

 و ســپس 50، ســپس 20 خانــه دوبلکــس شــروع کردم،ســپس 12مــن بــا 
در چند ماه اخیـر مـشغول       .  ملک پیش رفتم   300ع زمانی   در یک مقط  .100

  .امخرید و فروش امالك میلیون دالري بوده
 کتـاب پرفـروش دارم و چنـدتاي دیگرکـه در            3.من عاشق تدریس هستم   

البته پولی که من از یک معاملـه امـالك و   . آینده نزدیک منتشر خواهد شد    
هـایم  و فـروش دوره   ها  کنم بیش از عایدي تمام کتاب     مستغالت کسب می  

من عاشق تدریس و کمک به      . پول در امالك و مستغالت است     . بوده است 
  .سازممردم هستم، اما پولم را در امالك و مستغالت می
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من اهل ناشویل هستم و در مدلین کلمبیا و ساحل جنوبی فلوریدا زندگی             
. رداي وجـود نـدا    کنم، جایی که مردم به من گفتند در آنجا هیچ معامله          می

فـضایی  . کنـد هاي عالی را پیدا مـی     شاید نباشد اما تیم من همیشه معامله      
 باشـید معـامالت در    کـار کـردن    مایل به    واقعاًرقابتی وجود دارد اما اگر      

  اکثر افراد مایل نیستند، شما چطور؟. آنجا هستند
 پـول خیلـی     کار کردن خواهم یک راه عالی باشد که بدون        البته که من می   

م، اما سالهاست که بدنبال آن هستم و چنـین چیـزي وجـود              زیادي بساز 
شما در امالك و مستغالت قادرید پول خیلـی زیـادي بـسازید امـا               . ندارد

این موضوع درست مانند هر تجارت دیگـري همچنـان نیازمنـد تـالش و               
 رفتـه بـیش از      هم  روي. این صنعتی مفرح و سودآور است     . کوشش است 

  .سازنداز این روش پول میاز میلیونرهاي آمریکایی % 80

  یافتن معامالت خوب
توانیـد آن را بـه      ایـد و مـی     دالر یافتـه   80,000بگویید که ملکی بـه ارزش       

 بنا براید که   اي پیدا کرده  دالر خریداري کنید، زیرا فروشنده    60,000قیمت  
. خواهـان فـروش ملکـش اسـت       ... دالیلی چون طالق، بدهی،مدیریت بـد و      

توانید ایـن کـار   یابند و شما نیز می    را می  چنین  اینی  مردم هر روزه امالک   
 80,000 دالر پول براي خرید چیزي بـه ارزش      60,000اگر  .را انجام دهید  

یابـد کـه     دالر افزایش می   20,000دالر قرض بگیرید، دارایی خالصتان به       
ــان اســتیکــی از هــدف  دشــوارترین مــسئله در امــالك و احتمــاالً. هایت

 یـل دلشما باید معامالت خـوبی پیـدا کنیـد، زیـرا          : ه  مستغالت این است ک   
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ایـن  . زنـد پولسازي شما در امالك و مستغالت را این موضـوع رقـم مـی             
  .قضیه فقط درباره اعداد است، احساسات خود را وارد معامالت نکنید

   دالر است80,000خانه 
  خرید دالر می60,000شما آن را 

   دالر قرض بگیرید60,000
   دالر افزایش یافته است20,000ن به دارائی خالصتا

  
   یا اینکهو

   دالر است800,000خانه 
  خرید دالر می600,000شما آن را 

   دالر قرض بگیرید600,000
   دالر افزایش یافته است200,000دارائی خالصتان به 

  
  و یا اینکه

   دالر است8,000,000خانه 
  خرید دالر می6,000,000شما آن را 
  رض بگیرید دالر ق6,000,000

   دالر افزایش یافته است2,000,000دارائی خالصتان به 
  

آن را  .کنیـد دالري قرض می  80,000دالر براي خرید یک خانه      6,000شما  
. شـود دالر مـی  500دهید و بیمـه و مالیاتتـان        دالر اجاره می  1000ماهانه  
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دالري کـه انتظـار   500مانـد و نـه    دالر در جیبتـان بـاقی مـی   300 تا   200
اي به میزانی که در تـصورتان اسـت    از یک ملک اجاره  گاه  هیچشما  .دارید

از درآمـد تولیـد   % 30سازید زیرا خالی ماندن ملـک و تعمیـرات،       پول نمی 
حتی اگر ماه بـدي را پـشت سـر گذاشـته باشـید و فقـط            . بلعدشده را می  

اي  باشـــد، بازگـــشت ســـرمایه معرکـــهمانـــده بـــاقیدالر برایتـــان 150
دالر برداشـت   150 حال  باایناید و   ولی از خودتان نگذاشته   هیچ پ .اید  داشته
% 100، نـه    % 10نـه   .  بازگشتی  نامحدود تلقـی شـود       تواند  میاید که   کرده

  .نهایت استبلکه بی
گوینـد یـک میچـال      زنند و می  گاهی از اوقات دالالن سهام به من زنگ می        

اده است،  از ارزش خود را از دست د      % 20 دارند که در سال گذشته       1فاند
من از ایشان پرسیدم کـه آیـا      .رشد داشته باشد  % 15اما امسال امیدوارند    

موردي که مجبور نباشم تـا پـول        ( نهایت دارند  بی 1آنها یک میچال فاندي   
این اسـت    ).اي از خودم بگذارم، اما جریان پولش تداوم داشته باشد         اولیه

زه انجام چنـین  گذاري دیگري به شما اجا  امالك و مستغالت، هیچ سرمایه    
  .دهدکاري را نمی

دائی خالص و جریان نقـدي      . کنید تأمل یک معامله باارزش دیگر      در مورد 
-چه می  .، اما ممکن است امروز نیاز به پول داشته باشید         عالی است شما  

دالر 190,000یافتیـد و بـا      دالر مـی  280,000اي بـه ارزش     شد اگر معامله  
  رفتید؟پاي قرارداد می

                                                           

١ .mutual fund   مشترك استگذاري سرمایهنوعی صندوق .  
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ید شخصی را پیدا کنید کـه حاضـر باشـد بـراي چیـزي بـه                 توان شما می 
دالر بپردازد، شما آن را نخریدید یا پولی        218,000دالر ،   280,000ارزش  

-کاسـه کـرده   ایـد، آن را یـک     شـما یـک معاملـه پیـدا کـرده         .قرض نکردید 

ایـد زیـرا ایـن      دالر به جیب زده   280,000و  ) ایدبصورت یکجا فروخته  (اید
چه . اید یعنی یافتن یک معامله خوب     ستمزد گرفته چیزي است که برایش د    

دالر ارزش داشـته   75,000یافتید که پس از تعمیـرات،     شد اگر ملکی می   می
اگـر شخـصی حتـی    .ایـد دالر پـاي قـرارداد رفتـه    45,000باشد؟ و شما با     
ــردازد،     50,000حاضــر باشــد  ــه خــوب بپ ــک معامل ــافتن ی ــراي ی دالر ب

  . گویند1زي است که به آن هولسیلاین چی. ایددالر کاسب شده5,000
  

  دالر ارزش دارد100,000ملکی که امروز هرکدام  10
دالر داشـته   250,000 سال ممکن اسـت هرکـدام ارزشـی بـالغ بـر              15در  
  باشد

  10×250,000= میلیون دالر5/2
  

ــاره    ــک اج ــا دو مل ــک ی ــال ی ــما در س ــیش ــد و اي م ــستأجرانخری  و م
اجــاره (  ســال، شــما15 تــا 10 پــس از. کنیــدنیازهایــشان را تحمــل مــی

هاي آنها کاهش یافتـه     بدهی.اید، بهاي آن امالك را پرداخته     )مستأجرانتان
 100,000اي در رنـج   ملـک اجـاره   10اگـر   . اسـت و بهایشان افزایش یافته   

                                                           

1 .wholesale   قیمـت  التفـاوت  مابه فروش ملک فروشنده به باالترین قیمت ممکن و دریافت 
  ملک و قیمت فروش بعنوان کمیسیون
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 سال دارائی خالصتان حداقل یـک میلیـون دالر       15دالر داشتید،در عرض    
  . خواهد بود

بـه  . هایتـان حتـی افـزایش نیابـد        دارائی و این درصورتی است که ارزش     
براي مثال، در طول هشت     . سابقه افزایش بها در منطقه خودتان نگاه کنید       

. سال گذشته، ارزش تمام امالك در فلوریداي جنوبی دو برابر شده است           
  . دو برابر شودمجدداً سال آینده نیز امکان دارد 20 تا 15در عرض 

  غلبه بر ترس و غرور
اید، ایـن موضـوع    نیاورده به دست خواهید  گی چیزي را که می    اگر در زند  

  ترس یا غرور: به دلیل یکی از موارد زیر است 
 چـرا بایـد در فـروش یـک خانـه      "گوییدآیا چیزهایی مثل این جمله را می      

تـرس تمـام    . ام را انجام نداده   این کار  گاه  هیچتابحال   ؟"نقش داشته باشم  
کـی  : این سـئوال را از خودتـان بپرسـید          حال  . وجودم را فرا گرفته است    

 من براي   ":اید  اید که ترس به شما خدمت کرده باشد؟یا تابحال گفته         دیده
ایـن  من براي   .  نامه پیشنهاد خیلی خوب هستم     100ارسال دو هفته یکبار     

  " خیلی باهوش هستمکار
اگر چیزي را که خواهانش هستید در امالك و مستغالت و یـا در زنـدگی                

در ایـن  . ، بنگرید که آیا ترس یا غرور شما را عقب نگه داشته است          ندارید
تصمیم بگیریـد کـه چـه اقـدامی بایـد انجـام             . خصوص به وضوح برسید   

  .دست بکار شوید. پیشنهادي بدهید.قدمی بردارید. دهید
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کننده خواستم بلنـد شـود و   من دو سال قبل در یک سمینار از یک شرکت      
 روي میز ایستاد و بـاال و پـایین          " شد   "نام   ساله ب  21یک مرد   . کف بزند 

.  او هیچ ترس یا غروري نداشت که مـانع از اقـدام وي شـود               مسلماً. پرید
 7000 هفته او از  مزایده فروش ملـک          6در  . شد، آن روز دوره مرا خرید     

پس از حضور یک سال و نیمه در امـالك و مـستغالت،            . دالر پول ساخت  
او یک پنی هـم قـرض نگرفتـه         . الر رسید دارائی خالصش به یک میلیون د     

  .بود و همه امالکش را بازسازي کرده و به مزایده گذاشته بود
چــرا شــد موفــق شــد درحالیکــه بقیــه افــراد حاضــر در ســمینار نتیجــه  

ــی در امــالك و مــستغالت نداشــت   ــه قبل ــد؟او هــیچ تجرب او یــک . نگرفتن
شـد  . مـل بـود  تفـاوت در ع   .  دالر بـود   8بازاریاب تلفنی با حقوق سـاعتی       

دانـم، فقـط بگوییـد     نمـی و مستغالت امالك در مورد  من هیچ چیز     ": گفت
 وي دوره را گذرانـد و کـار         "چه باید بکنم و همـان را انجـام خـواهم داد           

کنیم و نگـران    اکثر افراد باهوش مانند من فکر می      . گفته شده را انجام داد    
  شما چطور؟.ثروتمند نشدن هستیم
،مرا در آغوش گرفت و درخواست کرد تـا بـا مـن             در یکی از سمینارهایم   

گـذار  دو سـال قـبلش، کتـاب مـن بنـام راز یـک سـرمایه             . عکسی بیاندازد 
در عـرض  . میلیونر را خریده بود، سـال بعـدش دوره قـدیمی مـرا خریـد         

سـپس  .دالر پـول سـاخت    8000شش هفته اقدام عملی، ملکی را فروخت و         
کردیم، شـروع   صحبت می همچنانکه  . پول ساخت  7000در معامله دومش،  

کرد به لرزیدن و گریه کردن، اظهارنامه نهایی و چک معاملـه سـومش را           
دالر 500,000پس از تقسیم    ( دالر پول ساخته بود    240,000نشانم داد، او    
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دالر پـول   40,000او بعنوان معلم مدرسه تا آن موقـع سـالی           ).با شریکش 
  .قدام کردچرا؟چون ا.و اکنون او یک میلیونر بود. ساخته بود

  هاي امالك و مستغالتدوره

-کارها جهت شـروع سـرمایه  ها را براي کمک به تازه     من تعدادي از دوره   

بــراي مــن، امــالك و .کــنمگــذاري در امــالك و مــستغالت پیــشنهاد مــی 
گـذاري بـوده   مستغالت شماره یک تا امـروز مهمتـرین دوره در سـرمایه    

 کار پاره وقت هـشت      اسبر اس هاي عملی ساده    موارد شامل برنامه  .است
دهد که با فروشندگان چگونـه      این به شما نشان می    . ساعته در هفته است   

سخن بگویید،چگونه امالك  را ارزیـابی کنید،چگونـه آنهـا را بـه قـرارداد          
کنـد  این به شما کمـک مـی    .برسانید و چگونه از طرق مختلف پول بسازید       
  .تا براي پول ساختن بهترین راه را انتخاب کنید

 به شما نشان    2زمانی که یک معامله را یافتید، امالك و مستغالت شماره           
دهد که چگونه در کمتر از بیـست دقیقـه آن را ارزیـابی کنیـد، چـه در       می

-شما یک سی دي با همه اصول و رویه        .داخل شهر و چه در بیرون شهر      

. کنیـد  سـند را دریافـت مـی       288هـا و قراردادهـا و     هاي اجرایی، همه فرم   
 بـه وکیـل پرداخـت       ییـدش تأدالر بابـت    3000ین یک قرارداد که من      همچن
دهـد تـا یـک ملـک را فراتــر از     هـایی را نـشان مــی  ایـن دوره راه .امکـرده 

 یا چهار راه دیگـر بـراي مـدیریت یـک            با سه .قراردادي عادي کنترل کنید   
  .یابدهایتان افزایش میملک، نرخ نهایی سازي معامله

 ،نحـوه یـافتن و      Zتـا   A، چگـونگی فـروش از       دوره نحوه ارزیابی امالك     
مدیریت امالك،نحوه یافتن خریداران،نحوه نهایی سازي و  اینکـه چگونـه            
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در ایـن دوره بـه تمـامی        . دهـد   مـی بدون سرمایه خرید کنیـد را پوشـش         
  .  شما پاسخ داده خواهد شدسؤاالت

هـاي اجـاره دهـی پیـشرفته، فـروش        گزینـه  3امالك و مستغالت شـماره      
هاي مـدیریت ملـک     هاي مذاکره، راه   مالی پیشرفته، روش   تأمینه،  پیشرفت

بهمراه .  مدیریت پیشرفته است   هاي  سیستمبدون پول شخصی خودتان و      
. آن یک کتاب تمرین و نوارهایی است تا شما را براي شـروع آمـاده کنـد                

  .آوري شده استهاي مورد نیازتان در یک سی دي جمعتمامی فرم
کـشم تـا    گذاران ماهر را به چـالش مـی       وم،سرمایهمن در دوره دوم و س     

بیاموزند که چگونه یک پیشنهاد با قیمـت کامـل بدهنـد و بـا ایـن وجـود                    
هـاي بیـشتري را بـه شـما بـراي در            این امر فرصت  . بتوانند پول بسازند  

رایـت کـردن و   در حقیقت، مـن در مرحلـه کپـی      .دهداختیار گیري ملک می   
  .ی خالقانه هستم کردن این تکنیک مال ماركیدتر

  هاخانمانخانه براي بی
هر . کنمهایم ارائه می  هایی را از کتاب   خانمان روش هاي بی من به خانواده  

ها را بـه یـک خـانواده        ساله حداقل یکی از معامالتم یا یکی از اجاره خانه         
،کـه در پناهگـاه   ) بـه زنـان سرپرسـت خـانوار    معمـوالً (دهمخانمان می بی

کـنم تـا در یـک سـال     خانمـان کمـک مـی   به مـردم بـی  من .کنندزندگی می 
مجبـور  . شاید شما نیـز بتوانیـد ایـن کـار را انجـام دهیـد              . شوند دار  خانه

توانیـد  تان را از دست بدهید بلکه مـی       نیستید در این راه پولتان و یا خانه       
  .مالکان جدیدي ایجاد کنید
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اسـت،  هاي گوناگون کـار مـورد عالقـه مـن           اهداي ملک و کمک به خیریه     
زیرا من باور دارم کـه در ثروتمنـدترین و در نیرومنـدترین امـت جهـان                 

 کودکی، که مجبور باشـد در یـک         خصوصاًمسخره است که کسی باشد،      
  . پناهگاه به تخت خواب برود

 یــببــه ترت کــه در ادامــه خواهــد آمــد الزامــاً گــذاري یهســرمااشــتباهات 
ــستند ــاً.نی ــد  لطف ــه و دوره نمایی ــه را فراگرفت ــتباه اول  .  هم ــال اش بهرح
ترین مورد بر اساس هزاران مکالمه صورت گرفتـه   و پرهزینه  ترین  بزرگ

 . موفق در سراسر جهان استگذاران با سرمایه

  راه بسیار دشوار
در اینجا چگونگی یادگیري بیشتر این اشتباهات و چگونگی پرهیز از آنها            

زینـه و   بعـضی از ایـن اشـتباهات صـدها هـزار دالر ه            . آورده شده است  
  . سختی و استرس را برایم بوجود آورد تا آنها را بیاموزمها ماه

  .توانید آنها را براحتی فرابگیریدشما می
گذاران من جملـه    گذاري که سرمایه   اشتباه واقعی سرمایه   75در این کتاب  

هـدف  . شوند بیـان خواهـد شـد       مرتکب می  شان  شغلیخود من در مسیر     
مطالـب مـذکور کمـک کـردن بـه شـما در              يگذار  اشتراكاصلی من از به     

هـدف  .  است تا بتوانید پول بیـشتري بـسازید        وکارتان  کسبجهت ارتقاي   
دومم از انجـام ایـن کار،تـشویق کـردن شماسـت تـا از ارتکـاب بـه ایـن                     

دهـم کـه   اگر چنین کنید من به شما ضمانت می    . اشتباهات خودداري کنید  
هاي مربوطـه  سـر ردجـویی کـرده و گرفتـار د       در پول و زمانتـان صـرفه      

  .نخواهید شد
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 سال طول کشید تا این اشتباهات را مرتکب شـوم، بنـابراین             10براي من   
، کـار مهمـی را بـه اتمـام     تـر کـنم     کوتاهاگر بتوانم زمان یادگیري شما را       

هـا و   کند تا سیاسـت   بسیاري از این اشتباهات ما را هدایت می       . امرسانده
-قویاً به شما توصـیه مـی  .یفتدبکارگر هاي اجرایی را اتخاذ کنیم که     رویه

  . قرار دهیدتان ییاجراکنم که آنها را بخشی از سیاست و دستورالعمل 
این کتاب را روي میزتان نگه دارید و هر هفته یا دو هفته یکبار اشتباهات        

 خواهیـد شـد از اینکـه چنـد اشـتباه را همچنـان              زده  شگفت. را مرور کنید  
  . شویدمرتکب می
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  اشتباه اول

گذاري در امالك و دیر اقدام کردن جهت سرمایه
  مستغالت

 سـالگی   28 این اسـت کـه تـا سـن           وکار  کسب افسوس من در     ترین  بزرگ
 تر  جوان اگر وقتی    . گذاري در امالك و مستغالت را شروع نکردم       سرمایه

 امروز از وضـعیت فعلـیم بـسیار     ،  بودم کسی به من درباره آن گفته بود       
 دانـشجویانم بنـام کـریس دوره مـن را           تـرین   جـوان یکی از   . ودمجلوتر ب 

 مـورد   . خریداري کرد و در شش هفته اول دو ملک را به قرارداد رسـاند             
 با پـول    و خریداري  بسته شد زیرا او آگهی به روزنامه داد          سرعت  بهاول  

دالر پـول    5,500توانـست   او می ( دالر پول ساخت  4,800او  . نقد پیدا کرد  
توانـست از آنهـا جلـوگیري کنـد         هایی شد که می    متحمل هزینه  بسازد اما 

کریس از میز قرارداد بـه مـن تلفـن          . )اگر به مابقی دوره گوش کرده بود      
 مادرش با   " باید اینکار را زودتر شروع کرده بودم       " :درنگ گفت زد و بی  

 دوره را برایش خریداري کرده بـود و مجبـور           ،  وي به سمینار آمده بود    
  . دها را امضا کند زیرا او تنها شانزده سال داشتشد قراردا
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او به یکی از .  ساله بود و بدون مقرري از کارش اخراج شده بود58دیوید 
 1هاي مرا خریداري کرد و از مفهوم لیز آپشنینگ یکی از دوره، سمینارهاي من آمد

او در اولین .   تعدادي معامله را به پایان رساندسرعت بهاو . خوشش آمد
دالر 105,000اي با یک صاحبخانه با انگیزه با مبلغ این روش را براي خانه، معامله

 بنابراین او آن را با مبلغ ،  دالر ارزش داشت130,000خانه مذکور.  به انجام رساند
دالر بود اما وي از 900اقساط وام ماهیانه .  دالر به خریدار نهایی سپرد133,000

-دالر درجیبش می500بنابراین هر ماه ، درآمد داشتدالر 1,400محل دریافت اجاره

من به او یاد داده بودم که چطور با صاحبخانه مذاکره کند تا اینکار را .  گذاشت
او هیچ پولی . بدون پرداخت اولیه انجام دهد زیرا خانه قدري تعمیرات نیاز داشت

. 5یق او از این طر)برایش خوب بود زیرا پولی در بساط نداشت(وسط نگذاشت
ریخت از پاي میز معامله با من او درحالی که اشک می.  دالر بدست آورد500

او از من .  تماس گرفت و گفت آرزو داشت که اي کاش زودتر شروع کرده بود
آن درس این . کنم تکرار کنمخواست تا این داستان را هر بار که سخنرانی می

:است  
  .زمان شروع همین حاالست

کـنم کـه اي   آرزو مـی ":گویدام یک چیز را می  که تاکنون دیده  گذاري  هر سرمایه 
 بـه مـن گفـت کـه         ام  یمربـ  پس از اینکه اولین      ". کاش زودتر شروع کرده بودم    

 چون در حال فکر کردن      ؟  چرا.  یک سال را تلف کردم     تقریباً چه باید بکنم     دقیقاً
-ارزیـابی مـی  ،  داشتمسؤال ،  تردید داشتم،  نگران بودم،  متعجب بودم، بودم  

 ،  و ارائه پیـشنهاد ها گام هیپنوتیزم شده بودم و بجاي شروع و برداشتن ،  کردم
  .)شروع کنید(.  چند پیشنهاد بدهیدلطفاً ، لطفاً ، لطفاً. منفی شده بودم

                                                           

1 .lease optioning پس از دوره اجاره، مالک گرددمستأجر روشی که در آن  .  
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  اشتباه دوم

 ، هاقیمت:هاي امالك و مستغالتتوجه نکردن به چرخه
  افزایش و کاهش آنها

بعـضی از ایـن     . گیـرد هایی جـاي مـی    ن چرخه امالك و مستغالت در درو    
گاهی اوقات مـا وضـعیتی   . ها کوتاه  و بعضی دیگر طوالنی هستند     چرخه

این زمانی است کـه هـم خانـه و هـم            . کنیمنزدیک به سکون را تجربه می     
اجاره نیز به همین شکل     . خریدارانشان به تعداد کافی وجود داشته باشند      

. و این امر بـسیار نـادر اسـت          . ت است ها نیز به همین صور     قیمت ،  است
آورد عرضـه و  در حقیقت تنها عاملی که هر بازاري را به حرکـت در مـی            

هاي بیشتري نسبت به خریـداران وجـود دارد و           خانه معموالً. تقاضاست
هـاي کمتـري نـسبت بـه خریـداران وجـود            یا  برعکس براي فروش خانه     

  . دارد
  

عامـل اصـلی کـه      .  ما در فاز رشد هستیم      ،زمانیکه تقاضا براي خانه زیاد است     
 بـه   زایی  اشتغال.  افزایش شغل است   ،  موجب افزایش تقاضا براي خانه است     

براي . شونداین معناست که مردم براي داشتن شغل به یک ناحیه منتقل می           
 به رئیس اتاق بازرگانی محلتان تلفـن بزنیـد        ،  ها در محل خودتان   دانستن چرخه 
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اگـر  .  نشریات مربوطه مطلع شوید که بازار کار چگونه است     و یا اینکه از طریق    
بـدنبال آن رکـود و یـا حتـی     ، شهر محل سکونتتان در حال کاهش شغل اسـت     

در اینجا همچنین یـک مرحلـه رشـد         .  نزول را در بازار مسکن شاهد خواهیم بود       
 در  ،   وجود دارد و آن زمانی است که مردم بـه جـایی منتقـل شـوند                آور  سرسام

آینـد   و قیمت خانه افزایش یافته و سازندگان به شهر مـی           بها  اجارهالت  این ح 
هـاي  سپس شاهد خانه  . اي بیشتري دارند  هاي اجاره زیرا همسایگان نیاز به واحد    

  . مازاد خواهیم بود و بازار نزولی خواهد شد
 شـغلی را در ناحیـه خـود      انداز  چشم،   دارید مدنظر را   بلندمدتگذاري  اگر سرمایه 

- انجمـن  معموالً. آنها به عرضه و تقاضا در اقتصاد مربوط هستند        . بی کنید ارزیا

هاي ملـی امـالك و مـستغالت سـوابق خـوبی از ایـن               هاي آپارتمان و انجمن   
  . ها دارندرویه

 امـا   ،  ها صرف کنید  نیاز ندارید زمان زیادي را براي تحقیقات پیرامون این چرخه         
  .از آنها آگاهی داشته باشید

  

گوینـد امـالك و مـستغالت مربـوط مکـان      اکثـراً مـی  ، اشته باشید دبه یاد 
 بنـدي  زمـان این موضوع مربـوط بـه   . نخیر. مکان است،  مکان است ،  است
  ! استبندي زمان ،  استبندي زمان، است

اي با قیمت و زمـان خـاص وجـود دارد کـه بتوانیـد از آن                 همیشه معامله 
 اما بر ،  را بشناسیدبندي نزماهاي بازار و     چرخه ،  بازارتان. پول بسازید 

  . روي معامله تمرکز کنید
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 اشتباه سوم

گذاران امالك و هاي سرمایهفعال نبودن در تشکل
  تان محلیمستغالت 

کنم تعلق داشتن به این انجمن بهترین معامالت را برایتان رقـم            تصور می 
وانیـد  ت تمامی ارتباطات مورد نیاز خود را در آنجا مـی          تقریباً . خواهد زد 

نماینــدگان اخــراج ، نماینــدگان نهــایی ســازي، پیمانکــاران(برقــرار کنیــد
شـما  . )کننـد   مـی گذارانی که در جلسه شـرکت        و باقی سرمایه   مستأجران

توانید آنها را مالقـات کـرده و تـیم خـود را براسـاس ایـن ارتباطـات                   می
شما به یک گروه حمایتگر مثبت بـراي هرآنچـه مایـل بـه انجـام                . بسازید

رشد کردن و پولسازي به آن      ،  دنش هستید یا هرآنچه مایل به آموختن      دا
  . اي بشویدنیاز دارید هستید تا حرفه

  

 هماننـد رفـتن بـه یـک موسـسه       ،  و مـستغالت  رفتن به جلسه ماهانه امالك      
 شما از قبل هرآنچه را که قرار است         . هاي زمانی مشخص است   مذهبی در بازه  

 بنـابراین   . دانیـد ار است چگونه خاتمه یابند می     ها قر گفته شود و اینکه روایت    
در کنید نظـام باورهـاي شـما    زیرا زمانیکه شرکت می؟  چرا اینکار را ادامه دهید    

بینیـد کـه بـا شـما        است و شما کـسانی را مـی       ) و یا تغییر  ( تقویت شدن  حال
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.  را تغییـر دهنـد     تـان   یزنـدگ  کسانی کـه ممکـن اسـت         ،  عالیق مشترکی دارند  
س بهتري خواهید داشـت زیـرا در حـال پـشتیبانی باورهایتـان و                احسا کم  دست

-شما در جلسات انجمنتان براي همان دالیل شرکت مـی     . باورهاي آنها هستید  

- یافتن یک خانه توسط یک نامه      در مورد شود و داستانی    یک نفر بلند می   . کنید

  دالر پـول سـاخته     100,000 دیگري در ساخت یـک آپارتمـان         ،  کندبر تعریف می  
  . . . . است و به همین ترتیب

! دهـد   مـی این موضوع جواب    . . .  که هی  یابید  یدرم ،  کنیدهمچنانکه گوش می  
شاید من نیز بتـوانم  ، او این کار را از این طریق انجام داد و دیگري از آن طریق            

من اکنون با کسانی هستم که قادرند براي انجام آن کمکم       . آن را انجام دهم   
  . کنند

- و سـرمایه   هـا   خانـه   صـاحب ل را صرف تالش براي مالقات بـا همـه           من دو سا  

 ، یـک روز ، سـپس .  کـردم و بـسیاري از آنـان را یـافتم    ام یزندگگذاران در محل    
. گذاران محلی امالك و مـستغالت راه یـافتم         اتفاقی به انجمن سرمایه    طور  به

 100( مالقـات کـرده بـودم      قبالًهمه کسانی که    ؟  حدس بزنید چه کسی آنجا بود     
 طـور  بـه  آنها همگـی  ، کارگزاران و پیمانکاران،  وکال،   صاحبخانه 20،  گذارسرمایه

  .)رفتندمنظم به جلسات می
  ! گذاران امالك و مستغالت محلی خود را بیابیدگروه سرمایه
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