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Защо само някои брокери на недвижими имоти успяват да печелят хиляди евро на година, докато 
мнозинството се бори за оцеляване?  

Представете си, че РиълНет назначава двама нови брокери. И двамата преминават през едно и също 
обучение, работят в един и същи офис, и използват еднакви рекламни материали. Защо тогава единият 
печели много добре, докато другият не успява да се справи? 

Отговорът на този въпрос се крие във вътрешната нагласа!  

 Някои хора просто имат по-добра вътрешна нагласа от други. И повечето от тях инцидентно 
разполагат с подобно умение за позитивно мислене. Ето защо някои хора съвсем естествено успяват в 
живота. Нещата просто се нареждат на място. 

Но какво ще се случи, ако хората целенасочено изградят своята вътрешна нагласа. 

И наистина няма голямо значение за кого работите, когато сте брокер. Разбира се че името на 

компанията може да ви помогне да си уредите среща със собственика. Но успехът ви по време на 
самата среща зависи изцяло от собствените ви умения. 

Фен ли сте на разговорите с вътрешното ви Аз?  
Може да не ви харесва да слушате за общуването със собственото ви Аз, но това не променя факта, че 
успехът ви зависи на 100% от вътрешната ви нагалса. 

Ако вие наистина желаете да успеете, ще трябва да се научите как да впрегнете силата на вътрешния 
си глас и това ще е само началото.  

Още повече вече имате някакъв вид вътрешна нагласа, която сте си изградили с годините. Въпросът, 
свързан с нея е следния: Тя помага ли ви да успеете, или ви саботира? Само вие знаете отговора. 

Можете ли да забравите за мотивацията за сега? 

Мотивацията е инструмент, който използвате, за да подсилите вътрешната си нагласа. Нека го 
повторим. 

Мотивацията е инструмент, който използвате, за да подсилите вътрешната си нагласа. 

Докато не се подложите на програма за усъвършенстване на вътрешната нагласа, всякаква мотивация 
ще трае само няколко дни и след това ще се върнете на изходна позиция. 

Извадете максимума от себе си 
Докато вие не започнете да управлявате вътрешната си нагласа, никога няма да успеете да извадите 
максимума от себе си. В скорошно проучване 97% от най-печелившите бизнесмени в света, независимо 
от професията ми, инвестират по 57 минути на ден, за да тренират вътрешната си нагласа. И 99% от 
тези хора слушат записи на собствения си говор, докато спят. 

Как да си изградите силна вътрешна нагласа?  
Позволете ми да ви споделя опита си. Създал съм над 1800 записа на разговора с вътрешното ми Аз за 
лично ползване. Използвах тези записи, за да създам живота, който живея сега. Хората, които ме 
познават, обикновено се чудят какво работя, за да постигна този стандарт на живот. 

Как той може да играе голф всеки ден и въпреки това да притежава 8 корпорации? 

Как може да тренира във фитнеса 6 дни в седмицата и да има хиляди клиенти? 
Как може просто да се качи на самолет и да проведе семинар за брокери, където и да е в САЩ? 
 
Отговорът се крие в разговора с вътрешното Аз. Научих се как да предизвиквам мечтите ми да се 
сбъдват като слушам собствения си глас на собствените си записи. 

Но това съм Аз и на вас наистина не ви пука за мен!  
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Аз съм сигурно най-маловажният човек във вашия живот. И вас изобщо не ви интересува какво съм 
постигнал в живота си. Все пак най-важният човек в живота ви сте вие самите и така трябва да бъде.  

Нямате нужда да слушате за моите лични постижения, а само за ВАШИТЕ собствени победи. 

Нямате нужда да слушате нечий друг глас, а ВАШИЯ собствен. 

Това, което мога да направя аз е да ви посоча пътя. 
Ще ви покажа как да създадете лесен и ефективен запис на вас самите, който да ви помогне да 
постигнате успех в живота.  

Трябва да запишете собствения си глас и след това да го слушате, за да може съзнанието ви да 
възприеме гласа като истински и да активира процеса по постигане на цели. 

Вяра = Как интерпретирате посланията на вътрешното ви Аз  
Вярата в основата си не е нищо повече от това как ние интерпретираме посланията, които плуват в 

съзнанието ни. Ако си преведете дума, или израз, определящи задача, като трудна за изпълнение, 
след това наистина ще ви е трудно да я свършите. 

Трябва да контролирате думите и посланията си 
Това е всичко, което ви разделя от мястото ви днес, до онова, на което искате да сте утре. Посланията 

са пропастта между настоящата ви и бъдещата ви позиция. Ето защо толкова малко хора успяват да 
постигнат мечтите си. Посланията в съзнанието ни, трябва да бъдат заменени с нови, които да ни 
помогнат да се приближим до целите си. 

Ето ви пример 
Преди няколко години исках да постигна рекорд от 80м. в голфа. Сега повечето хора биха казали, че 
първо трябва да се тренира усърдно и са прави. Но тренировката е мотивацията в голфа. Ако само 
тренирам, без да усъвършенствам и вътрешната си нагласа, няма да постигна целта си. Затова ето 
какъв запис си направих: 

Ти прехвърли 79 м. 
Той прехвърли 79 м. 
Аз прехвърлих 79 м. 

Придържайте се към простотата!  
Мислите ли, че записа е сложен? Смятате ли, че е било сложно родителите да повтарят едни и същи 
негативни думи на детето си, докато то не навърши 18? Разбира се че не! 

Важното в случая е честотата и продължителността на посланията. 

За да може да окажат ефект трябва да чувате тези послания отново и отново за неопределен период от 
време. В примера с голфа, ми отне 4 месеца да слушам записи на гласа си, докато постигна този 
резултат. 

Какъв беше резултата? Успях да прехвърля 74 м. 

Забелязахте ли, че разговорът с вътрешното Аз е в минало време?  
Някои хора просто не разбират вярата. Казвали ли сте си някога: Ще повярвам като го видя с очите 
си? Ако сте като повечето хора, със сигурност сте използвали тази фраза поне веднъж в живота си. И 
аз някога казвах същото. Но когато открих истината, промених мнението си. 

Трябва да повтаряте целите на себе си така, все едно вече сте ги постигнали, а не все едно искате да 
ги постигнете някой ден. 

Разбирате ли разликата?  
Ако искате да свалите 2 килограма, вместо да си казвате, че искате да свалите 2 килограма, си кажете 
следното: Отслабнах с 2 килограма.  Правейки така, бързо ще откриете, че е по-лесно да отслабнете.  

Всички цели трябва да са в минало време в собствените записи.  
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Сега приложете същата стратегия в бизнеса с недвижими имоти. 
Ако искате да осъществите 100+ транзакции през годината, ще трябва да си повтаряте, че вече сте 
направили 100 транзакции. И ще трябва да си повтаряте това отново и отново.  

Ти направи 100 сделки. 
Той направи 100 сделки. 
Аз направих 100 сделки. 

Защо?  
Има изключително ефективни изрази, свързани със слушането на записи.  

Вярата идва със слушане, а слушането с вярата. 

Има два препоръчителни израза за промяната на начина на мислене. 

1. Първият израз е самата ви цел, изговаряна в минало време.  

2. И вторият е да слушате вашата цел отново и отново, докато съзнанието ви не я приеме за истина и 
не започне да действа спрямо нея.    

Това ни кара да вярваме  
Всички знаем, че вярата е необходима в живота, особено когато става на въпрос за постигане на цели. 
Но малко от нас разбират разликата между вяра и вярване.  

Вяра е съществително. 
Вярвам е глагол. 

Съществителното е човек, място, или предмет. Това означава, че вярата не е нищо повече от 
съществително. Вярата не е нищо повече от човек. По време на разговорите с вътрешното ви Аз, вие 
сте човекът, скрит зад вярата, или както аз обичам да казвам, идентичността на вярата. 

Това, което казвате на себе си, когато се записвате, създава вашата идентичност. 

 С времето, ще започнете да създавате собствената си идентичност и след това да действате чрез тази 
истина. Действието чрез вяра не е нищо повече от вярването. 

Затова да вярвате означава да действате спрямо това кой сте вие като индивид. 

Чухте ли това?  
Не можете да действате, ако първо не създадете вашата идентичност. Ето защо ви приканвам да 
започнете процеса по формиране на идентичността още днес. Ще отнеме време да решите какъв тип 
идентичност желаете. След като свършите с това, трябва да направите и записите с послания към 
вътрешното ви Аз, в помощ на идентичността ви. 

Обобщение 

За да разберете концепциите напълно, е добре да препрочетете статията няколко пъти. Да изградите 
своята идентичност и да създадете записи с послания към себе си е част от трудния път към успеха. 
Ето защо толкова малко хора постигат значителен успех. Те отказват да инвестират в работа. Но ако 
вие го направите, скоро ще откриете, че сте сред топ брокерите в агенцията.  

Запомнете думите нямат власт, те самите са власт. Никога няма да живеете над нивото на 

СВОИТЕ собствени думи, които плуват в съзнанието ви. 

  

 


