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از کجا شروع کنم؟! چیکار کنم؟

تحت تاثیر صحبت های استیو جابز تصمیم به نوشتن این
مطلب گرفتم .
امیدوارم حتی برای یک نفر در کشور عزیزمان ایران مفید
واقع بشه و االن روی صحبتم با اون یه نفره من عاشقانه
دوستت دارم با اینکه نمیشنامست و خواستم بدونی من
در جواب به این سوال مصمم شدم این کتاب رو برای تو
بنویسم.
از کجا شروع کنم؟!

سوال :اگه امروز آخرین روز زندگی تو باشه چه کاری انجام
میدی؟ مفید ترین کار و ماندگارترین کاری ک از دست من بر
میاد همینه فعال .این اطمینان رو به تو دوست عزیزم میدم
که اگه به نکات و صحبتهایی که در این مجموعه میکنم
عمل کنی یک درآمد فوق العاده در انتظار توست…
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شاید بخوای بدونی چقدر؟! حدودا حداقل ۵برابر یک کارمند یا
کارگر ساده… که البته این رقم میتونه تا ده ها و شاید صدها
برابرم افزایش پیدا کنه (که البته این مورد نیاز به تخصص
و تجربه بیشتر داره با ملکهای بزرگ و کلنگی اصطالحا پالک
ممکنه) بگذریم
من قول میدم بعد از  ۳ماه که کامال مسلط شدی به این
نکات حداقل درآمد ۵برابر کارمندی خواهی داشت.

چطوری امالک مناسب برای کار پیدا کنم؟
در سایت دیوار یا روزنامه دربخش استخدام مشاور امالک
جستجو کن کلی امالک پیدا میکنی که به دنبال یه جوان با
انگیزه و پرانرژی هستن که براش فضا رو فراهم کنن چون
هم به نفع اوناس هم به نفع تو.
ببین دوست من یکی از بهترین راه ها که بتونی در تهران و
یا هر شهر دیگه ای درآمد باال به دست بیاری شغل امالک.
تازه اونم بدون سرمایه ٫با پرستیژ باال  ٫شرایط مطلوب کاری
و برخورد مطلوب به باشما.
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اگه اصال هیچی از این کار بلد نیستید اصال نگران نباشید چون
امالک های زیادی هستن که به دنبال یه جوان با انگیزه و
انرژی هستن که به رایگان بهش آموزش بدهند .از سایت
کام هم میتونید برای یادگیری استفاده کنید.
امالک ها فضای الزم  ٫امکاناتی که الزم دارید (کامپیوتر ٫
فایلینگ  ٫تلفن  ٫میز و …) و به رایگان هم بهتون آموزش
میدهند.

به شدت نسبت به هرکار دیگه ای من این شغل رو به شما
توصیه میکنم .خودم سالها انجامش دادم و واقعا هیچ
سقفی برای درآمد شما وجود نداره  .نسبت به باور و توانایی
خودتون میتونید از یک میلیون تا صد میلیون در ماه درآمد
داشته باشید اونم حالل .
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تجربه در کار امالک میلیارد ها تومان ارزش داره  .از شما یه
شخصیت اجتماعی میسازه  ٫روابط تون رو گسترده میکنه٫
کلی مهارت بهتون یاد میده ٫فنون مذاکره و زبان بدن رو
عملی یاد میگرید ٫روانشناسی می آموزید  ٫مهارت تصمیم
گیری تون به شدت تقویت میشه  ٫اعتماد به نفس و عزت
نفس تون باال میره و …
اگه بخوام از میزان پول ها و شیرینی هایی که در کار امالک
گرفتم و یا دوستانم گرفتن بگم باید تا ساعت ها براتون
صحبت کنم.

تردید نکنید  ٫توکل کنید بر خدا یا علی بگید و شروع کنید …
اطمینان دارم سال آینده به تصمیم االن تون افتخار میکنید.
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حتما به چندتا امالک سر بزن و ویژگی های اونا رو با هم
مقایسه کن
از جمله مهم ترین ویژگی ها پورسانت ،مدیر قرار داد فعال
و پرانرژی و توامند ،محیط کاری مثبت و پرانرژی  ،دسترسی
مناسب
عرف پورسانت در تهران از  ۴۰تا  ۴۷درص ِد
مدیر قرار داد خیلی مهمِ چون اونه که قراره در نهایت قرار داد
ِ
بنویس و  ۲طرف معامله رو به هم جوش بده.
رو
دسترسی مناسب هم که برای تردد و سهولت در رفت و آمد
خودتونه و گرنه مشاور دیدم که از ساوه می اومده ستارخان
تهران کار میکرده .هر روز میرفته و برمیگشته.
برای کسب نتیجه دلخواه باید روی خودتون کار کنید و اینکار
اصال راحت نیست  .احتماال بارها در مسیر دلسرد خواهید
شد و میخواهید از کار دست بکشید و دقیقا در اون لحظات
هست که تفاوت مشاور حرفه ای و مبتدی مشخص میشه.
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مشاور حرفه ای هرگز متوقف نمیشه  .جمله قبلی رو دوباره
با صدای بلند بخونید.
این رو هم بخاطر داشته باشید که ایمان تمام محدودیت
ها رو برطرف میکنه و در مواجهه با تمام مشکالت زندگی
به خودتون یادآوری کنید که ایمان همه محدودیت ها و
مشکالت رو از بین می بره.
ازتون خواهش میکنم که شغلتون رو جدی بگیرید و با تمام
وجود خودتون رو وقف مهارت ها و حرفه تون کنید خواهید
دید که چندین برابر دیگران تولید ثروت و پول میکنید
روزی تون هزار برابر یا علی ...
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