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Има две магически правила, които, ако спазвате всеки ден, дават чудесни резултати. Ще 
ви помогнат да преодолеете всички препятствия и предизвикателства пред вас. А ако се 
усъвършенствате в тях, ще можете да се справите с абсолютно всичко.  
 
Първото правило е да развиете самоувереността си, с която може да постигне 
стратегически резултати. Става въпрос за вяра и решителност никога да не се отказваш. 
Имайте вярата да повтаряте правилните действия достатъчно дълго и достатъчно често, 
за да успеете. Вие съхранявате собствения ви образ някъде дълбоко в подсъзнанието 
си. А подсъзнанието не дава оценка на информацията, която му предоставяте. То само 
се опитва да създаде една реалност, основана върху тази информация. Ако позволите 
на негативизма да нахлуе във вашето подсъзнание, ще започнете да се фокусирате 
само върху тази лоша страна на вашия образ. 
 
За да създадете силен образ и самоувереност, трябва упорито да подхранвате вашето 
подсъзнание с позитивни мисли, идеи и цели за постигане. Можете да го правите като 
четете книги, слушате музика, като посещавате различни семинари, събития и други. 
Светът лесно ще ви натовари с негативизма си. Борете се с него като си набавяте 
положителни мисли и образи всеки ден. Ако не си осигурявате по малко позитивизъм 
ежедневно, може би никога няма да постигнете най-доброто, на което сте способни. За 
да засилите самоувереността си, се нуждаете от позитивни мисли и преживявания, 
свързани с успеха. 
 
Второто правило е да развиете вашия фокус. Концентрацията е едно от най-важните 
качества, които човек притежава. Дори да имате позитивна нагласа за себе си, трябва 
да се фокусирате върху това как да постигнете богатство и успех. 
 
Най-лесният пример за фокусирането е този с лазера. Енергията, която се съдържа в 
лазерен лъч, е много малка, само няколко вата. Силата на лазерния лъч се крие именно 
в концентрирането на тези няколко вата енергия върху една много малка площ. 
Благодарение на фокусирането на енергията в една точка, голяма колкото глава на 
карфица, могат да се правят невероятни неща като безкръвна операция на очите, 
премахване на ракови клетки и рязане на метал. 
 
Вие трябва да бъдете като лазер. Можете да постигнете повече за по-малко време като 
просто концентрирате всичките си сили върху задачата си. Ето и една техника, която ще 
подобри концентрацията ви. Разделете работния ден на множество малки части. Може 
в началото да успявате да се концентрирате само за 20 минути, затова разделете деня 
си на интервали от по 20 минути с по 10 минути почивка между тях. След това започнете 
да изпълнявате задачите си за деня през тези 20 минути. Не позволявайте нищо да ви 
разсее през тези периоди. Фокусирайте се върху задачата си в момента и специфичната 
дейност, която тя изисква. Не допускайте някой да ви разконцентрира през тези 20 
минути. 
 
Като се усъвършенствате, ще можете да се концентрирате за по-дълъг период от време 
и да правите по-кратки почивки. Въпреки че повечето хора казват, че ценят времето си, 
много малко от тях успяват да се фокусират през работния ден. Тази загуба на 
концентрация е причината брокерите често да работят и през уикенда.  
 
Като имате позитивна вяра и увереност в себе си може да изкачите върхове и да 
постигнете много. Ако се научите да се фокусирате, можете да увеличите вашата 
ефективност. А ако се научите как да се фокусирате върху наистина важните за вас 
неща, ще постигнете живота, за който мечтаете и който заслужавате. 


